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จากการที่มีการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้กับประชาชนไทยมาแล้ว 10 ปี ซึ่งก็เป็น

ที่ทราบกันดีว่าการดำเนินการดังกล่าวมิได้เป็นไปอย่างราบรื่น แต่ประสบกับปัญหาอุปสรรค  
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ส่วนที่ 1

1. แนวคิดการบริหารงบประมาณ 
 กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ พ.ศ.2545 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการ

สาธารณสุขของหน่วยบริการ และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการบริการสาธารณสุขได้อย่าง  

ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาการบริการสาธารณสุขในเขตพื้นที่ที่ไม่มีหน่วยบริการ

เพียงพอหรือมีการกระจายหน่วยบริการอย่างไม่เหมาะสม จึงครอบคลุมถึงการจ่ายให้แก่  

สถานบริการ หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคล ท่ีสนับสนุนหรือส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขด้วย 

 ปีงบประมาณ 2556 กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้รับงบประมาณเป็นค่าใช้จ่าย

เพื่อบริการสาธารณสุขจำนวน 4 รายการ คือ 1) บริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว 2) บริการ

ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ 3) บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง และ 4) บริการควบคุม ป้องกัน และ

รักษาโรคเรื้อรัง และเพื่อให้มีแรงจูงใจด้านการเงินที่เหมาะสมแก่ผู้ให้บริการในการใช้ทรัพยากร

อย่างมีประสิทธิภาพและให้บริการที่มีคุณภาพ ทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จำเป็น

และมีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียมกัน การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ปีงบประมาณ 2556 กำหนดภายใต้แนวคิดหลัก ดังนี้ 

 1.1 การสร้างความเป็นธรรมต่อประชาชนและผู้ป่วยที่จะได้รับบริการสาธารณสุข  

 1.2 การเพิ่มประสิทธิผล และคุณภาพผลงานบริการสาธารณสุข 

ส่วนที่ 1 
การบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ปีงบประมาณ 2556 



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 12   

 1.3  การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการร่วมดำเนินงานหลักประกันสุขภาพและการบริการ

สาธารณสุข 

 1.4  การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเงินกองทุน โดย 

  1.4.1 การสนับสนุนการบริหารแบบเขตบริการสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนให้มีการจัด

บริการให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่จำเป็นและสอดคล้องกับปัญหาสุขภาพในเขตพื้นที่ ด้วยการ

กระจายอำนาจการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบางรายการให้สำนักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต (สปสช.เขต) โดยเริ่มการดำเนินการนำร่องตั้งแต่ปีงบประมาณ 

2553 ในเขตพื้นที่ สปสช.เขต 9 นครราชสีมา และ สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร (เขตนำร่อง) 

สำหรับปีงบประมาณ 2556 ยังคงดำเนินการนำร่องต่อเนื่องในพื้นที่ สปสช.เขต 2 เขตเดิม และ

จะขยายพ้ืนท่ีสปสช.เขตนำร่องเพ่ิมเติมอีกจำนวนหน่ึงตามท่ีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

(สปสช.) กำหนด  

  1.4.2 ในการดำเนินงานบริหารกองทุน ให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งองค์กร

ประชาชนที่รับเงินสนับสนุนจาก สปสช. จัดทำข้อตกลงหรือสัญญา หรือหนังสือแสดงความจำนง

ตอบรับการดำเนินงาน ตามที่ สปสช.กำหนด 

  1.4.3 การให้บริการสาธารณสุขที ่เป็นโครงการเฉพาะหรือโครงการพิเศษ อาจให้  

สถานบริการ หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคล มีส่วนร่วมให้บริการได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 

สปสช.กำหนด โดยให้ทำสัญญาหรือข้อตกลงดำเนินงานกับ สปสช. 

  1.4.4 กรณีการจ่ายเป็นยา หรือวัคซีน หรืออุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถจ่ายเป็นค่าชดเชย

ให้กับหน่วยบริการแทนได้ หากหน่วยบริการสามารถจัดหาได้ทั่วไป และต้นทุนค่ายา/หรือวัคซีน/

หรืออุปกรณ์ต่างๆ ลดลงจนไม่เป็นอุปสรรคที่หน่วยบริการจะใชใ้นการให้บริการ 

  1.4.5 การดำเนินการมาตรการต่างๆ ท่ีช่วยลดต้นทุนการบริการโดยหน่วยบริการสามารถ

ให้บริการที่จำเป็นได้อย่างมีประสิทธิผลและมีคุณภาพบริการที่เหมาะสม 

  1.4.6 ให้มีมาตรการเพื่อรักษาวินัยการเรียกเก็บค่าบริการ กรณีผู้ป่วยใน หรือภายหลัง

การให้บริการผู้ป่วยนอก ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด 
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2. กรอบงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ1  
 2.1บริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว

 ค่าใช้จ่ายเพื ่อบริการสาธารณสุขรายการบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว เป็น  

งบประมาณสำหรับการบริการตามสิทธิประโยชน์ฯ ด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน 

การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคลและครอบครัว การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการ

แพทย์ เงินค่าเสื่อมจากการให้บริการ เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหาย

จากการรักษาพยาบาล (มาตรา 41) ยาท่ีจำเป็นและยาท่ีมีปัญหาการเข้าถึง ซ่ึงเป็นสิทธิประโยชน์

ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มาตั้งแต่เริ่มการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ให้กับคนไทยทั้งประเทศ โดยในปีงบประมาณ 2556 ได้รับการจัดสรรเงินบริการทางการแพทย์

เหมาจ่ายรายหัว ในอัตราเหมาจ่าย 2,755.60 บาทต่อผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   

(บาทต่อผู้มีสิทธิ) ไม่รวมค่าตอบแทนบุคลากรด้านสาธารณสุขส่วนเพิ่ม โดยมีเป้าหมายประชากร

ผู้มีสิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติจำนวน 48,445,000 คน  

 การบริหารจัดการเงินบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว ปีงบประมาณ 2556 จัดสรรเป็น

ประเภทบริการ ค่าใช้จ่าย และเงินต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้บุคคลสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข

ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

ส่วนที่ 1

1 ตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 8/2555 วันที่ 10 กรกรฎาคม 2555 และครั้งที่   

10/2555 วันที่ 3 กันยายน 2555 
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  ประเภทบริการ จำนวนบาท/ผู้มีสิทธิ 

 1. บริการผู้ป่วยนอกทั่วไป  983.49  

 2. บริการผู้ป่วยในทั่วไป  975.85  

 3. เงินเพิ่มสำหรับหน่วยบริการที่มีต้นทุนคงที่สูง 60.99  

 4. บริการกรณีเฉพาะ   262.10 

     (ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน/บริการโรคเฉพาะ)  

 5. บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 313.70  

 6. บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ 12.88  

 7. บริการการแพทย์แผนไทย 7.20  

 8. ค่าเสื่อม  128.69  

 9. ส่งเสริมคุณภาพผลงานบริการ 4.76  

 10. เงินช่วยเหลือเบื้องต้นผู้รับบริการตามมาตรา 41 5.19  

 11. เงินช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อการชดเชยผู้ให้บริการ 0.75  

 รวม(บาทต่อผู้มีสิทธิ)  2,755.60

หมายเหตุ: ประเภทบริการที่ 5 ครอบคลุมประชาชนคนไทยทุกคน 

 2.2บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์

 ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขรายการบริการผู ้ติดเชื ้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ เป็น  

งบประมาณที่เพิ่มเติมจากเงินบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว สำหรับผู้มีสิทธิหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ และประชาชนกลุ่มเฉพาะตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

กำหนด โดยครอบคลุมบริการการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี การตรวจชันสูตรทางห้อง  

ปฏิบัติการ และการให้การปรึกษาและดูแลสุขภาพในผู้ติดเชื้อสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วย

เอดส์ เพื่อให้หน่วยบริการสามารถจัดบริการที่มีคุณภาพให้แก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์

เข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงและมีความมั่นใจในการรับบริการ โดยในปีงบประมาณ 2556 จัดสรร

เป็นประเภทบริการ ค่าใช้จ่าย และเงินต่างๆ ดังนี้ 
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รายการ เป้าหมาย(ราย) จำนวนเงิน(บาท) 

1. บริการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัสและบริการที่เกี่ยวข้อง 174,400 3,234,330,000  

2. การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ  42,500,000 

 สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์  

 รวม  3,276,830,000

 ทั้งนี้ ให้ สปสช.สามารถเกลี่ยเงินระหว่างประเภทบริการของรายการบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี

และผู้ป่วยเอดส์ ได้ตามศักยภาพของระบบบริการ 

 

 2.3บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง

 ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขรายการบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง เป็นงบประมาณเพิ่มเติม

จากเงินบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว ซึ ่งครอบคลุมค่าใช้จ่าย ค่ายาและบริการที่

เกี่ยวข้องในการล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการ

ปลูกถ่ายไตสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและส่งเสริมการจัด

บริการ และในปีงบประมาณ 2556 ได้ครอบคลุมการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ และการปลูกถ่ายตับใน

เด็กกรณีท่อน้ำดีตีบตันแต่กำเนิด โดยในปีงบประมาณ 2556 จัดสรรเป็นประเภทบริการ ค่าใช้จ่าย 

และเงินต่างๆ ดังนี้ 

 ประเภทบริการ เป้าหมาย(ราย) จำนวนเงิน(บาท)         

1. การบริการทดแทนไต (รวมบริการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ 29,520 4,334,975,000 

 และการปลูกถ่ายตับในเด็กกรณีท่อน้ำดีตีบตัน (เฉพาะบริการ 

 แต่กำเนิด) ทดแทนไต)  

2. การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ  22,810,000 

 สำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง (รวมการจัดบริการผ่าตัด 

 เปลี่ยนหัวใจ และการปลูกถ่ายตับในเด็กกรณีท่อน้ำดี 

 ตีบตันแต่กำเนิด)  

 รวม  4,357,785,000


 ทั้งนี้ ให้ สปสช.สามารถเกลี่ยเงินระหว่างประเภทบริการของรายการบริการผู้ป่วยไตวาย

เรื้อรัง ได้ตามศักยภาพของระบบบริการ 
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 2.4บริการควบคุมป้องกันและรักษาโรคเรื้อรัง

 ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขรายการบริการควบคุม ป้องกันและรักษโรคเรื้อรัง เป็น  

งบประมาณที่เพิ่มเติมจากเงินบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว สำหรับการบริการควบคุม

ป้องกันความรุนแรงของผู้เป็นเบาหวานและความดันโลหิตสูง เพื่อเร่งรัดดำเนินการอย่างจริงจัง

ในการลดหรือชะลอการเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวานและความดันสูงมิให้เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว 

และหากเจ็บป่วยก็สามารถเข้าถึงบริการควบคุมป้องกันความรุนแรงที่มีคุณภาพเพื่อป้องกันหรือ

ชะลอภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นนอกเหนือไปจากการดูแลรักษาที่ได้ดำเนินการ โดยมีเป้าหมาย

ในการเพิ่มการเข้าถึงและยกระดับบริการส่งเสริมป้องกันระดับทุติยภูมิ (Secondary prevention) 

ให้ได้ตามมาตรฐาน โดยในปีงบประมาณ 2556 จัดสรรเป็นประเภทบริการ ค่าใช้จ่าย และเงิน

ต่างๆ ดังนี้ 

ประเภทบริการ เป้าหมาย(ราย) จำนวนเงิน(บาท) 

การบริการควบคุมป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน 1,267,600 410,088,000 

และความดันโลหิตสูง โดยเน้นการควบคุมป้องกัน 

ระดับทุติภูมิ (Secondary prevention)  

รวม  410,088,000



3. เปรียบเทียบหลักเกณฑ์และแนวทางบริหารจัดการกองทุน 
 ปีงบประมาณ2555 และปีงบประมาณ 2556 
 เฉพาะประเด็นที่เปลี่ยนแปลง 
 จากแนวคิดหลักที ่ใช ้ในการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางบริหารจัดการกองทุน

ปีงบประมาณ2556 ซึ่งเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารกองทุนและสนับสนุนการบริหาร

แบบเขตบริการสาธารณสุข ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และแนวทางบริหารจัดการ

กองทุนในประเด็นที่สำคัญ ดังนี้ 
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ประเภทบริการ

1. บริการผู้ป่วยนอกทั่วไป 

 

 

 

1.1 บริการที่จ่ายตาม 

 ผลงานบริการ 

1.2 บริการที่จ่ายตามเกณฑ์

บริการปฐมภูมิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. บริการผู้ป่วยในทั่วไป 

ประเด็นที่เปลี่ยนแปลง

จำแนกรายการย่อยจากเดิม 4 รายการย่อยเหลือ 3 รายการย่อย 

โดยปรับการจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับบริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อเฉพาะ 

ข้ามจังหวัดไปใช้งบประมาณในรายการย่อยการบริการกรณีเฉพาะ 

(กรณีบริการค่าใช้จ่ายสูง) 

เพิ่มจ่ายตามผลงานทั้งเชิงปริมาณงานและคุณภาพผลงานบริการ 



1) ปรับชื่อรายการจากเดิม “ค่าสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ 

 และบริการปฐมภูมิ” เป็น “บริการที่จ่ายตามเกณฑ์บริการปฐมภูมิ” 

2) แบ่งเป็นค่าบริการและค่าสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการปฐมภูมิ 

3) ปรับหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารจัดการในส่วนค่าบริการ โดย 

 3.1) จ่ายให้เครือข่ายบริการปฐมภูมิที่มีศักยภาพเชิงโครงสร้าง 

  และผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ โดยเป็นเกณฑ์กลางและเพิ่มเติม 

  เกณฑ์ระดับเขตได้ตามความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ 

  หลักประกันสุขภาพระดับเขต (อปสข.)  

 3.2) บริหารจัดการระดับเขต โดยจัดสรรเงินเป็น global budget 

  ระดับเขต ด้วยสูตรจำนวนผู้มีสิทธิ : จำนวนหน่วยบริการ 

  ปฐมภูมิที่ผ่านเกณฑ์ในปีที่ผ่านมา = 50:50 

 3.3) แนวทางการจ่ายต้องผ่านความเห็นชอบจาก อปสข.  

4) ปรับหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารจัดการในส่วนค่าสนับสนุน

และส่งเสริมการจัดบริการปฐมภูมิ โดย 

 4.1) เพิ่มงานกำกับติดตามและประเมินผล 

 4.2) จัดสรรไม่น้อยกว่า 80% เป็น global budget ระดับเขต ด้วยสูตร 

  จำนวน จำนวนผู้มีสิทธิ : จำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิที่ยัง 

  ไม่ผ่านเกณฑ์ในปีที่ผ่านมา = 30:70 

 4.3) แนวทางการจ่ายต้องผ่านความเห็นชอบจาก อปสข.  

5) มีเงื่อนไขเฉพาะสำหรับ สปสช.เขต 13 (กรุงเทพมหานคร) 

1) ปรับชื่อเรียกวงเงินระดับเขตจาก “กองทุนผู้ป่วยในระดับเขต” เป็น 

“global budget ระดับเขต”  

2) การคำนวณจำนวนน้ำหนักสัมพัทธ์เพื่อกำหนด global budget ระดับ

เขต ปรับ สัดส่วน adjRW workload : RW ต่อประชากร จาก 65: 35 

เป็น 55:45 (ตามมติที่กำหนดไว้เดิม)  

3) ปรับอัตราจ่ายการใช้บริการนอกเขตเป็น 9,600 บาท/adjRW  

4) การจ่ายบริการในเขตให้ สปสช.เขตกำหนดอัตราเบื้องต้นได้ โดยผ่าน

ความเห็นชอบจาก อปสข.  
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ประเภทบริการ

3.  เงินเพิ่มสำหรับ 

 หน่วยบริการที่มีต้นทุน

คงที่สูง  

4.  บริการกรณีเฉพาะ 

 (ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ 

เจ็บป่วยฉุกเฉิน/บริการ

โรคเฉพาะ) 

  

5. บริการสร้างเสริมสุขภาพ

และป้องกันโรค 

ประเด็นที่เปลี่ยนแปลง

ยกเลิกเกณฑ์ “ทุกหน่วยบริการได้รับงบบริการผู้ป่วยนอกทั่วไปรวม 

งบเพิ่มสำหรับหน่วยบริการที่มีต้นทุนคงที่ สูงกว่าปีที่ผ่านมาอย่างน้อย 

4.72%”   

จัดกลุ่มรายการใหม่ จาก 4 เป็น 3 กลุ่มตามสิทธิประโยชน์และ

วัตถุประสงค์ และรวมค่าใช้จ่ายสำหรับบริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อ  

เฉพาะข้ามจังหวัดที่ย้ายมาจากบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป และค่าใช้จ่าย

สำหรับบริการทันตกรรมจัดฟันและฝึกพูดในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่

ที่ย้ายมาจากรายการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์  

1) ปรับหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารจัดการ รายการย่อยบริการ

สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่มีความต้องการใช้บริการเด่นชัด  

 1.1) กำหนดการบริหารรวมประชากรไทยทุกคนไม่แยกสิทธิ 

 1.2) แนวทางการจัดสรร ไม่เกินร้อยละ 80 จ่ายแบบเหมาจ่ายตาม  

 จำนวนประชากรทุกสิทธิตามชุดกิจกรรมกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  

 และตามปริมาณผลงานบริการปีที่ผ่านมา และให้อปสจ.  

 ปรับเกลี่ยได้ทุกสังกัดและไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 จ่ายตามเกณฑ์ 

  คุณภาพผลงานบริการ  

2) ปรับหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารจัดการ รายการย่อยบริการ

สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับเขตพื้นที่  

 2.1) ระบุชัดเจนว่าเป็นค่าบริการ  

 2.2) ส่วนที่เหลือจากให้กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 

  หรือพื้นที่ ให้ 

  (1) จ่ายเป็นค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็น 

   ปัญหาเฉพาะพื้นที่/ตามนโยบายสำคัญ/บริการที่ต้องบริหาร 

   จัดการในภาพรวมระดับเขตหรือจังหวัด/ตามจ่ายค่าบริการ  

  แทนหน่วยบริการประจำ/จ่ายเพื่อจูงใจให้เพิ่มความ   

  ครอบคลุมและคุณภาพบริการ  

  (2) จัดสรรเงินเป็น global budget ระดับเขต 

  (3) แนวทางการจ่ายต้องผ่านความเห็นชอบจาก อปสข.  

 2.3) มีเงื่อนไขเฉพาะของ สปสช.เขต 13 (กรุงเทพมหานคร) 

3) บริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน ปรับสัดส่วนค่าบริการ: ค่าสนับสนุน

และส่งเสริมการจัดบริการจาก 90:10 เป็น 95:5 



ประเภทบริการ

6. บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ด้านการแพทย์  

7. บริการการแพทย์แผนไทย 

 

 

 

 

 

  

8. ค่าเสื่อม 

 

 

 

 

 

 

 

  

9. เงินส่งเสริมคุณภาพ 

 ผลงานบริการ 
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ส่วนที่ 1

ประเด็นที่เปลี่ยนแปลง

ปรับสัดส่วนค่าบริการ: ค่าสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ 

จาก 85:15 เป็น = 90:10  

1) ปรับการจัดสรรเงิน โดยรวมค่าบริการและการใช้ยาสมุนไพรไว้ด้วย

กัน และบริหารจัดการระดับเขต โดยจัดสรรเป็น global budget ระดับ

เขต ด้วยสูตรจำนวนผู้มีสิทธิ : ผลงานบริการในปีที่ผ่านมา = 70:30 

2) หน่วยบริการที่จะได้รับค่าใช้จ่าย ต้องเป็นหน่วยบริการที่มีบริการ 

 และผลงานโดยนักการแพทย์แผนไทยและการใช้ยาสมุนไพรตาม 

 บัญชียาหลักแห่งชาติ 

3) แนวทางการจ่ายต้องผ่านความเห็นชอบจาก อปสข.  

1) จัดสรรค่าเสื่อมของหน่วยบริการภาครัฐทั้งหมดเป็น 3 ส่วน 

(สนับสนุนการพัฒนาตติยภูมิ, สป.สธ., รัฐฯ อื่นๆ) และแยกการ

บริหารแต่ละส่วนตามเงื่อนไข 

2) ปรับการแบ่งระดับการบริหารจัดการและวงเงินค่าเสื่อมในส่วนหน่วย

บริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยรวมระดับ

จังหวัดและระดับหน่วยบริการเป็นกลุ่มเดียวกัน คือ 

 2.1) ไม่เกินร้อยละ 10 บริหารจัดการระดับประเทศ  

 2.2) ไม่เกินร้อยละ 20 บริหารจัดการระดับเขต  

 2.3) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 บริหารจัดการระดับจังหวัด/หน่วยบริการ  

1) ปรับเป็นบริหารจัดการระดับเขต โดยบริหารรวมไปกับค่าบริการ 

 ผู้ป่วยในทั่วไปที่จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ 

2) เกณฑ์คุณภาพผลงานบริการจะมีเกณฑ์กลางระดับประเทศ 

 และเพิ่มเติมเกณฑ์ระดับเขตได้ 
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ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2 
การบริหารงบบริการทางการแพทย์ 

เหมาจ่ายรายหัว ปีงบประมาณ 2556 
 





ส่วนที่ 2
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1. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอกทั่วไป  
 

 กำหนดรูปแบบการบริหารค่าใช้จ่ายเพื่อบริการรักษาพยาบาลในปีงบประมาณ 2556 ยังคง

เป็นแบบแยกการบริหาร ระหว่างค่าใช้จ่ายเพื่อบริการผู้ป่วยนอกและบริการผู้ป่วยใน (Exclusive 

capitation) ทุกหน่วยบริการ ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป จำนวน 983.49 บาทต่อผู้มีสิทธิ 

ครอบคลุมบริการผู้ป่วยนอกทั่วไปทุกรายการ ยกเว้นที่กำหนดไว้ให้จ่ายจากประเภทบริการอื่น 

โดยการบริหารจัดการแบ่งเป็นประเภทบริการย่อย 3 รายการ ได้แก่  

 1.1 บริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ  

 1.2 บริการที่จ่ายตามผลงานบริการ 

 1.3 บริการที่จ่ายตามเกณฑ์บริการปฐมภูมิ 

 

1.1บริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ

 การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป ที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ จำนวน 

928.40 บาทต่อผู้มีสิทธิ จ่ายให้กับหน่วยบริการประจำในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดังนี้ 

1.1.1 จำนวน 757.39 บาทต่อผู้มีสิทธิ จ่ายแบบเหมาจ่ายรายหัวตามจำนวนประชากร  

ที ่ลงทะเบียน โดยปรับอัตราจ่ายตามโครงสร้างอายุของประชากรที ่ลงทะเบียนในแต่ละ  

หน่วยบริการประจำ โดย 

1) หน่วยบริการประจำสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) ให้

ปรับอัตราจ่ายที่ระดับจังหวัดและให้อัตราเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบริการผู้ป่วยนอกทั่วไปของ

ส่วนที่ 2 
การบริหารงบบริการทางการแพทย์ 

เหมาจ่ายรายหัว ปีงบประมาณ 2556 



ที่มา: คำนวณจากข้อมูลการใช้บริการผู้ป่วยนอกสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและค่าใช้จ่ายตามอายุปี 2553 
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แต่ละจังหวัดต่างกันไม่เกินร้อยละ 10 ของอัตราเหมาจ่ายบริการผู้ป่วยนอกทั่วไปเฉลี่ยในกลุ่ม  

(ค่าเฉลี่ย + 10%) 

2) หน่วยบริการประจำอื่นๆ ที่เหลือ ให้ปรับอัตราจ่ายที่ระดับหน่วยบริการประจำ 

และให้อัตราเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบริการผู้ป่วยนอกทั่วไปของแต่ละหน่วยบริการประจำต่างกัน

ไม่เกินร้อยละ 10 ของอัตราเหมาจ่ายบริการผู้ป่วยนอกทั่วไปเฉลี่ยในกลุ่ม (ค่าเฉลี่ย + 10%) 

3) ดัชนีค่าใช้จ่ายบริการผู้ป่วยนอกตามกลุ่มอายุ (Age adjusted cost index of 

outpatient care) ที่ใช้ในการปรับอัตราจ่ายตามโครงสร้างอายุของผู้มีสิทธิ ตามตารางที่ 1 
 

ตารางที่1 ดชันคีา่ใชจ้า่ยบรกิารผูป้ว่ยนอกตามกลุม่อายุ(ageadjustedcostindexof

   outpatientcare)ทีใ่ชใ้นการปรบัอตัราจา่ยตามโครงสรา้งอายขุองประชากร

  1.1.2 จำนวน 171.01 บาทต่อผู้มีสิทธิ จ่ายแบบเหมาจ่ายรายหัวตามจำนวนประชากรที่

ลงทะเบียนในอัตราต่อผู้มีสิทธิเท่ากัน 

  1.1.3 สำหรับเขตนำร่องให้สามารถกำหนดแนวทางการจ่ายเป็นอย่างอื่นได้ แต่อย่างน้อย

ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและได้ข้อมูลตามที่กำหนด และต้องเป็นค่าใช้จ่าย สนับสนุนและส่งเสริม

การจัดบริการผู้ป่วยนอก โดยแนวทางการจ่ายต้องผ่านความเหน็ชอบจาก อปสข. 

 

 1.2.บริการที่จ่ายตามผลงานบริการ

 จำนวน 18.09 บาทต่อผู ้มีสิทธิ จ่ายตามผลงานการให้บริการผู ้ป่วยนอกและบริการ  

สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยใช้ผลงานจากข้อมูลบริการผู้ป่วยนอก/สร้างเสริมสุขภาพ

และป้องกันโรครายบุคคล และจ่ายเป็นค่าคุณภาพข้อมูลการเงินการคลังของหน่วยงานในสังกัด

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามสัดส่วนของคะแนนคุณภาพข้อมูล รวมทั้งจัดสรรให้

หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดทำข้อมูลบริการในภาพรวมระดับ

ประเทศ โดยมีแนวทางในการบริหารจัดการดังนี้ 

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 
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  1.2.1 วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการกระจายค่าใช้จ่ายตามผลงานการให้บริการ

ของสถานพยาบาล และหน่วยบริการที่ให้บริการ 

2) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมระบบสารสนเทศสำหรับใช้ในการบันทึกและจัดทำ

ข้อมูลการให้บริการรักษาพยาบาลและการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล รวมถึง

การนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน 

3) เพื ่อสนับสนุนและส่งเสริมระบบการบันทึกข้อมูลการเงินการคลังของ  

หน่วยบริการและนำประโยชน์จากข้อมูลที่ได้มาใช้ในการประเมินสถานะทางการเงินการคลัง  

ของหน่วยบริการได้อย่างถูกต้อง  

1.2.2 แนวทางการจัดสรรค่าใช้จ่าย 

1) การจัดสรรค่าใช้จ่ายตามผลงานการให้บริการผู ้ป่วยนอก/ผลงานการให้

บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล และข้อมูลด้านการเงินการคลังของ  

หน่วยบริการ รวมทั้งการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดทำข้อมูลในระดับเขต ใช้วงเงินในการ

จัดสรรจำนวนไม่น้อยกว่า 17 บาทต่อผู้มีสิทธิ โดยมีแนวทางการบริหารจัดการดังนี้ 

 1.1) การจัดสรรค่าใช้จ่ายของ สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตาม

แนวทางการดำเนินการ ของ สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร โดยกันวงเงินไว้จำนวน 17 บาท  

ต่อผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนสิทธิในเขตพื้นที่ 

 1.2) การจัดสรรค่าใช้จ่ายของ สปสช. เขตภูมิภาคทั้ง 12 เขต มีแนวทางการ

บริหารจัดการดังนี้ 

(1) จัดสรรค่าใช้จ่ายตามผลงานการให้บริการผู้ป่วยนอก/และการให้

บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล 

(1.1) การจัดสรรของ สปสช.เขต 9 นครราชสีมา ซึ่งมีการบริหารงาน

แบบเขตบริการสาธารณสุข จึงกันวงเงินไว้จำนวน 16.20 บาท  

ต่อผู ้มีสิทธิที ่ลงทะเบียนสิทธิในเขตพื ้นที ่โดย สปสช.เขต 9 

นครราชสีมา จะเป็นผู้กำหนดแนวทางในการดำเนินการจัดสรร

ค่าใช้จ่ายในส่วนน้ีต่อไป แต่อย่างน้อยต้องได้ข้อมลูตามแนวทาง

ที่ สปสช. กำหนด 
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(1.2) การจัดสรรค่าใช้จ่ายของ สปสช.เขตอีก 11 เขต มีแนวทางการ

บริหารจัดการดังนี้ 

(1.2.1) จัดสรรให้สถานพยาบาลและหน่วยบริการตามผลงาน 

การให้บริการผู้ป่วยนอก/ผลงานการให้บริการสร้างเสริม 

สุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล กำหนดวงเง ิน  

ให้ไม่น้อยกว่า 14.20 บาทต่อผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนสิทธิ

ในแต่ละเขตพื้นที่ โดยจัดสรรด้วยระบบ point system 

with global budget ของแต่ละเขตพื้นที่ของสปสช. 

(1.2.2) จัดสรรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการสนับสนุน

และส่งเสริมการจัดทำข้อมูล ตรวจสอบและกำกับ

ติดตามการดำเนินงาน กำหนดวงเงินให้ไม่เกิน 0.80 

บาทต่อผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนสิทธิในแต่ละเขตพื้นที่ 

(1.2.3) จ ัดสรรให ้สถานพยาบาลและหน ่วยบร ิการตาม

คุณภาพข้อมูล ตามเงื ่อนไขการตรวจสอบคุณภาพ

ข้อมูล โดย สปสช.เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งกำหนดวงเงิน

ให้ไม่เกิน 1.20 บาทต่อผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนสิทธิฯ ใน

แต่ละเขตพื้นที่และจัดสรรด้วยระบบ point system 

with global budget 

(2) จัดสรรตามคุณภาพข้อมูลการเงินการคลังของหน่วยบริการในสังกัด

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยส่งคะแนนคุณภาพข้อมูลฯ  

ให้กับ สปสช. กำหนดวงเงินไม่เกิน 0.80 บาทต่อผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียน

สิทธิในพื้นที่ สปสช.เขตภูมิภาคทั้ง 12 แห่ง สำหรับแนวทางการจัดสรร

ให้เป็นไปตามท่ี สปสช. กำหนด ท้ังน้ีหากค่าใช้จ่ายในส่วนน้ีเหลือให้นำ

ไปจัดสรรรวมกับผลงานการให้บริการผูป่้วยนอก/ผลงานการให้บริการ

สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล 

2) สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดทำข้อมูล  

ที่มีคุณภาพในภาพรวมจัดสรรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดทำข้อมูล
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ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการจัดการประชุมชี้แจง การอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้บันทึกข้อมูล 

หรือการประสานการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ โดยกำหนดให้จัดสรรใน

วงเงินไม่เกิน 1.09 บาท ต่อผู้มีสิทธิ ทั้งนี้หากค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เหลือ ให้นำไปจัดสรรรวมกับ  

ผลงานการให้บริการผู้ป่วยนอก/ผลงานการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล 

1.2.3 แนวทางการตรวจสอบข้อมูลและคิดคะแนนตามผลงานการให้บริการและ

คุณภาพข้อมูล 

   การตรวจสอบข้อมูลการบริการผู้ป่วยนอกและข้อมูลการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพ

และป้องกันโรครายบุคคล จะมีการตรวจสอบข้อมูลทั้งความถูกต้อง ครบถ้วนตามโครงสร้าง

มาตรฐานของแฟ้มข้อมูลแต่ละแฟ้ม และคุณภาพของข้อมูล โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขการ

ตรวจสอบ ดังต่อไปนี้ 

1) ข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอกรายบุคคล (OP Individual Data) 

การตรวจสอบข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอกจะตรวจสอบจาก แฟ้ม SERVICE, 

DIAG, PROCED และ DRUG ตามโครงสร้างมาตรฐาน 21 แฟ้ม และเชื่อมโยงให้เกิดข้อมูลการให้

บริการ ดังนี้ 

มาตรฐานโครงสร้าง แฟ้มที่ใช้ตรวจสอบ ฟิลด์ที่ใช้เชื่อมโยงข้อมูล

21 แฟ้ม SERVICE.txt* PID 

 DIAG.txt*  SEQ 

 PROCED.txt DATE_SERV 

 DRUG.txt CLINIC 

* แฟ้มที่จำเป็นต้องมีข้อมูล 

1.1) เงื่อนไขการตรวจสอบข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอก 

(1) ตรวจสอบข้อมูลต้องครบและถูกต้องตามฟิลด์ที ่กำหนดในแต่ละ

แฟ้ม (ตาม Flow การตรวจสอบโครงสร้างแฟ้มที่เกี่ยวข้องกับการให้

บริการผู้ป่วยนอก ในแนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2556 ที่ 

สปสช. กำหนด) 
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(2) ตรวจสอบ PCUCODE ต้องมีรหัสอยูใ่นสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

(สนย.) กระทรวงสาธารณสุข (รหัส 5 หลัก) 

(3) รหัสคลินิก (CLINIC) ถกูต้องตามมาตรฐานท่ีกำหนด โดยจะตรวจสอบ

จากตำแหน่งที่ 2-3 

(4) ต้องมีข้อมูลการวินิจฉัยที่ถูกต้องและเชื่อมโยงกับการให้บริการได้ 

(ข้อมูลในแฟ้ม DIAG กับ SERVICE สามารถเชื่อมโยงกันได้โดยใช้

ฟิลด์ PID, SEQ, DATE_SERV, CLINIC) ทั้งนี้การให้รหัสการวินิจฉัย

โรคที่ถูกต้อง มีเงื่อนไขดังนี้ 

(1.1) ต้องมีการให้รหัสโรคหลัก (Principle Diagnosis, Pdx) อย่างน้อย  

1 รหัสที่ถูกต้องตาม ICD10 (WHO 2010) หรือ ICD10 TM หรือ

รหัสแพทย์แผนไทย 

(1.2) หากให้รหัสโรคถูกต้องตามหลักการให้รหัสโรคตาม ICD10 

(WHO 2010) จะตรวจสอบความสอดคล้องของการให้รหัสโรค 

(ตาม Appendix A3-A4 ของ DRG version 5.0) 

(1.3) ตรวจสอบประเภทการวินิจฉัย (DiagType) ต้องมีค่าตั้งแต่ 1 - 5 

1.2) เงื่อนไขการคิดคะแนนของการให้บริการผู้ป่วยนอก 

(1) เป็นข้อมูลบริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 

2556 

(2) มีเลขประชาชน 13 หลักในฐานข้อมูลประชากรของ สปสช. 

(3) การให้บริการผู้ป่วยนอก 1 คน ใน 1 วัน จะได้ 1 คะแนน (บริการ

หลายครั้งใน 1 วัน จะคิด 1 คะแนน) 

(4) การคิดคะแนน จะพิจารณาเฉพาะรหัสการวินิจฉัยที่บ่งชี้ว่าเป็นผู้ป่วย

นอกหรือรหัสที่ระบุว่าเป็นผู้ป่วยนอกตามที่ สปสช.กำหนด 

(5) สปสช. จะทำการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลผู้ป่วยนอก (OP) เพิ่มเติม 

โดยหากหน่วยบริการใดมีการบันทึกข้อมูลที่ผิดปกติ จะถูกระงับจ่าย

ไว้ก่อน (Pending) เพื่อตรวจสอบข้อมูลของหน่วยบริการนั้นต่อไป  

(6) การตรวจสอบข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอกเพื่อจัดสรรเพิ่มเติม 

(Add on) 
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(1.1) การคิด Add on กรณีหัตถการจากแฟ้ม PROCED หากผ่านตาม

เงื่อนไข จะได้เพิ่มรายการละ 0.01 คะแนน โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

(1.1.1) เป็นรหัสที่อยู่ใน ICD 9 CM และ ICD 10 TM และต้อง

เป็นรหัสท่ีกำหนดให้สามารถให้ได้ (กรณีท่ีเป็นรหัสกลุ่ม

ของหัตถการหากมีรหัสย่อยรหัสกลุ่มน้ันไม่สามารถใช้ได้) 

(1.2.2) เป็นรหัสที่เป็นการให้หัตถการกับผู้มารับบริการจริง 

ทั้งนี้เป็นไปตามที่ สปสช. กำหนด 

(1.2) การคิด Add on กรณีมีบันทึกการให้ยาและบันทึกรหัสยา

มาตรฐาน (24 หลัก) จากแฟ้ม DRUG หากผ่านตามเงื่อนไข จะ

ได้เพิ่มรายการละ 0.05 คะแนน 

(1.3) การคิด Add on กรณีมีการส่งต่อ (Refer) จากแฟ้ม SERVICE หาก

มีการบันทึกข้อมูลการส่งต่อครบถ้วน จะคิดเป็น 0.05 คะแนน 

(1.4) ทั้งนี้ สปสช. อาจมีการระงับการจ่าย Add on ในแต่ละเรื่อง 

หากพบว่ามีการบันทึกข้อมูลที่ผิดปกติ 

2) ข้อมูลบริการ (รายแฟ้ม) 

 ข้อมูลบริการตามโครงสร้างมาตรฐาน 21 แฟ้ม ที่ไม่ใช่ข้อมูลการบริการ  

ผูป่้วยนอกในปีงบประมาณ 2556 มีการตรวจสอบแยกรายบริการ (รายแฟ้ม) ทั้งหมด 13 แฟ้ม ดังนี้ 

 ข้อมูลบุคคล (แฟ้ม PERSON) 

 ข้อมูลการให้บริการวัคซีน (แฟ้ม EPI) 

 ข้อมูลการให้บริการวางแผนครอบครัว (แฟ้ม FP) 

 ข้อมูลการให้บริการฝากครรภ์ (แฟ้ม ANC) 

 ข้อมูลการให้บริการอนามัยแม่และเด็ก (แฟ้ม MCH)  

 ข้อมูลการให้บริการเด็กหลังคลอด (แฟ้ม PP) 

 ข้อมูลโรคเรื้อรังของบุคล (แฟ้ม CHRONIC) 

 ข้อมูลโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (แฟ้ม SURVEIL) 

 ข้อมูลการให้บริการเฝ้าระวังทางโภชนาการ (แฟ้ม NUTRI) 

 ข้อมูลการตายของบุคคล (แฟ้ม DEATH) 
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 ข้อมูลการให้บริการคัดกรอง DM ,HT (แฟ้ม NCDSCREEN) 

 ข้อมูลการให้บริการติดตามผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (แฟ้ม CHRONICFU) 

 ข้อมูลการตรวจทางห้องปฏิบัติการผู้ป่วย DM, HT (แฟ้ม LABFU)  

ในแต่ละแฟ้มบริการจะมีการตรวจสอบข้อมูล และเงื่อนไขการคิดคะแนน ทั้งนี้ 

สปสช. อาจมีการระงับการจัดสรรค่าใช้จ่าย (Pending) ตามคะแนนที่ได้ในแต่ละเรื่อง หากพบว่า

มีการบันทึกข้อมูลที่ผิดปกติ เงื่อนไขการตรวจสอบข้อมูลมีดังนี้ 

เงื่อนไขการการตรวจสอบข้อมูล

  
1. ข้อมูลบุคคล(แฟ้มPERSON)

 ตรวจสอบตามโครงสร้างมาตรฐานที่กำหนด 

โดยการบันทึกข้อมูล 1 ครั้ง (1 Record) จะ

ตรวจสอบตามเงื่อนไขต่อไปนี้  

 1.1 ตรวจสอบข้อมูลให้ครบและถูกต้องตาม    

 ฟิลด์ที่กำหนด (ตาม Flow การตรวจ 

  สอบโครงสร้างแฟ้ม PERSON ที่  

  สปสช.กำหนด) 

 1.2 ตรวจสอบฟิลด์ PCUCODE ต้องมีรหัส 

  ตามมาตรฐาน สนย. 

  กระทรวงสาธารณสุข (รหัส 5 หลัก) 

 1.3 ตรวจสอบฟิลด์ OCCUPA ต้องมีรหัสตาม 

  มาตรฐานของ สนย. 

  กระทรวงสาธารณสุข 

 1.4 ตรวจสอบฟิลด์ NATION ต้องมีรหัสตาม 

  มาตรฐานของ สนย. 

  กระทรวงสาธารณสุข 

 1.5 ตรวจสอบฟิลด์ RELIGION ต้องมีรหัส 

  ตามมาตรฐานของ สนย.  

 1.6 ตรวจสอบฟิลด์ EDUCATE ต้องมีรหัส    

 ตามมาตรฐานของ สนย.  

  กระทรวงสาธารณสุข 

 1.7 ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูล โดย    

 ตรวจสอบจากฟิลด์ PCUCODE และ CID 

เงื่อนไข

การคิดคะแนน 
1) ต้องมีเลขประชาชน 

 13 หลักในฐานข้อมูล 

 ประชากรของ สปสช. 

2) ตรงตามเงื่อนไขที่   

 สปสช.กำหนด 

 เพิ่มเติม (ถ้ามี) 

 

คะแนน

เมื่อผ่านการตรวจสอบ 
0.10 คะแนน 

ต่อ 1 รายการ 

(1 Record) 
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2. ข้อมูลการให้บริการวัคซีน(แฟ้มEPI)

 ตรวจสอบตามโครงสร้างมาตรฐานที่กำหนด 

โดยการบันทึกข้อมูล 1 ครั้ง (1 Record) จะ

ตรวจสอบตามเงื่อนไขต่อไปนี้  

 2.1 ตรวจสอบข้อมูลให้ครบและถูกต้องตาม 

  ฟิลด์ที่กำหนด 

 2.2 ตรวจสอบฟิลด์ PCUCODE ต้องมีรหัส 

  ตามมาตรฐาน สนย. 

  กระทรวงสาธารณสุข (รหัส 5 หลัก) 

 2.3 กรณีให้วัคซีนคนต่างด้าวที่ไม่มี 

  เลขประชาชน 13 หลักต้องมีการระบุ 

  สัญชาติที่ไม่ใช่สัญชาติไทย (จากฟิลด์  

  NATION ในแฟ้ม PERSON) และต้องใส่  

  HN (หรือ PID ในแฟ้ม SERVICE) ลงใน 

  ฟิลด์ CID โดยหาก HN มีไม่ครบ 

  13 หลัก ให้ใส่เลข 0 ด้านหน้า HN ให้ 

  ครบ 13 หลัก 

 2.4 มีข้อมูลการให้วัคซีน โดย 

  2.4.1 ตรวจสอบการให้รหัสวัคซีน 

   (VCCTYPE) ต้องเป็นรหัสวัคซีน 

   ตามที่ สนย. กระทรวง  

   สาธารณสุขกำหนด 

  2.4.2 ตรวจสอบฟิลด์ VCCPLACE รหัส 

   หน่วยบริการ ต้องเป็นรหัสตามที่  

   สนย. กระทรวงสาธารณสุข 

   กำหนด 

  2.4.3 ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของการให้ 

   วัคซีนซ้ำ โดยตรวจสอบจาก  

   PCUCODE, CID, และ VCCTYPE 

เงื่อนไข

การคิดคะแนน 
1) เป็นข้อมูลบริการ 

 ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 

 2555 ถึง 30 มิถุนายน 

 2556  
2) ตรงตามเงื่อนไขที่   

 สปสช.กำหนด 

 เพิ่มเติม (ถ้ามี) 

คะแนน

เมื่อผ่านการตรวจสอบ 
0.25 คะแนน  

ต่อ 1 รายการ  

(1 Record) 
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3. ข้อมูลการวางแผนครอบครัว(FP)

 ตรวจสอบตามโครงสร้างมาตรฐานที่กำหนด 

โดยการบันทึกข้อมูล 1 ครั้ง (1 Record) จะ

ตรวจสอบตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 

 3.1 ตรวจสอบข้อมูลให้ครบและถูกต้องตาม 

  ฟิลด์ที่กำหนด (ตาม Flow การตรวจ 

  สอบโครงสร้างแฟ้ม FP ที่ สปสช.  

  กำหนด)  

 3.2 ตรวจสอบฟิลด์ PCUCODE ต้องมีรหัส 

  ตามมาตรฐาน สนย.กระทรวง 

  สาธารณสุข (รหัส 5 หลัก) 

 3.3 ตรวจสอบความสัมพันธ์ของเพศกับ 

  วิธีการคุมกำเนิด 

  3.3.1 กรณีเป็นเพศหญิง ต้องมีอายุ 

   ไม่ต่ำกว่า 9 ปี และไม่เกิน 60 ปี  

   วิธีการคุมกำเนิด (FPTYPE) =  

   1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 7 

  3.3.2 กรณีเป็นเพศชาย วิธีการคุมกำเนิด  

   (FPTYPE) = 5 , 6 

 3.4 ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูล 

  3.4.1 กรณีเป็นข้อมูลบริการ (pcucode= 

   fpplace และ seq ไม่เป็นค่าว่าง)  

   ตรวจสอบจากฟิลด์ PCUCODE,  

   CID, และ DATE_SERV 

  3.4.2 กรณีเป็นข้อมูลสำรวจ (pcucode  

   <>fpplace และ seq เป็นค่าว่าง)  

   ตรวจสอบจากฟิลด์ PCUCODE  

   และ CID  

เงื่อนไข

การคิดคะแนน 
1) ต้องมีเลขประชาชน 

13 หลักในฐาน

ข้อมูลประชากรของ 

สปสช. 

2) เป็นข้อมูลบริการ 

 ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 

2555 ถึง  

 30 มิถุนายน 2556 

3) ตรงตามเงื่อนไขที่   

 สปสช.กำหนด 

 เพิ่มเติม (ถ้ามี) 

คะแนน

เมื่อผ่านการตรวจสอบ 
0.10 คะแนน  

ต่อ 1 รายการ 

(1 Record) 
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4. ข้อมูลการให้บริการฝากครรภ์(แฟ้ม

ANC)

 ตรวจตามโครงสร้างมาตรฐานที่กำหนด โดย

การบันทึกข้อมูล 1 ครั้ง (1 Record) จะตรวจ

สอบตามเงื่อนไขต่อไปนี้  

 4.1 ตรวจสอบข้อมูลให้ครบและถูกต้องตาม 

  ฟิลด์ที่กำหนด (ตาม Flow การตรวจ 

  สอบโครงสร้างแฟ้ม ANC ตรวจสอบ 

  ฟิลด์ PCUCODE  

 4.2 ต้องมีรหัสตามมาตรฐาน สนย.กระทรวง 

  สาธารณสุข (รหัส 5 หลัก) 

 4.3 ตรวจสอบเพศจากฐานข้อมูลของ  

  สปสช. ต้องเป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 

  9 - 60 ปี 

 4.4 ตรวจสอบอายุครรภ์ (GA) ต้องอยู่ 

  ระหว่าง 4 - 45 สัปดาห์ และต้องมี 

  ผลการตรวจครรภ์ (ANCRES) 

 4.5 ตรวจสอบฟิลด์ APLACE รหัสหน่วย 

  บริการ เป็นรหัสตามที่ สนย. กระทรวง 

  สาธารณสุขกำหนด 

 4.6 ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูล โดย 

  ตรวจสอบจากฟิลด์ PCUCODE , CID  

  และ DATE_SERVที่ สปสช. กำหนด)  

5. ข้อมูลการตั้งครรภ์การคลอดและดูแล

แม่หลังคลอด(แฟ้มMCH)

 ตรวจสอบตามโครงสร้างมาตรฐานที่กำหนด 

โดยการบันทึกข้อมูล 1 ครั้ง (1 Record) จะ

ตรวจสอบตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 

 5.1 ตรวจสอบข้อมูลให้ครบและถูกต้องตาม  

 ฟิลด์ที่กำหนด (ตาม Flow การตรวจ  

 สอบโครงสร้างแฟ้ม MCH ที่ สปสช.   

 กำหนด) 

เงื่อนไข

การคิดคะแนน 
1) เป็นข้อมูลบริการ 

 ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 

2555 ถึง 

 30 มิถุนายน 2556 

2) มีเลขประชาชน 13 

หลักในฐานข้อมูล

ประชากรของ 

สปสช. 

3) ตรงตามเงื่อนไขที่   

 สปสช.กำหนด 

 เพิ่มเติม (ถ้ามี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1) มีเลขประชาชน 13 

หลักของแม่ในฐาน

ข้อมูลประชากรของ 

สปสช. 

คะแนน

เมื่อผ่านการตรวจสอบ 
0.10 คะแนน  

ต่อ 1 รายการ 

(1 Record) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 คะแนน  

ต่อ 1 รายการ  

(1 Record) 
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 5.2 ตรวจสอบฟิลด์ PCUCODE ต้องมีรหัส 

  ตามมาตรฐาน สนย. กระทรวง 

  สาธารณสุข (รหัส 5 หลัก) 

 5.3 ตรวจสอบเพศจากฐานข้อมูลประชากร 

  ของ สปสช. ต้องเป็นเพศหญิง อายุ 

  ระหว่าง 9 - 60 ปี 

 5.4 วันที่ดูแม่ต้องมากกว่ากว่าวันคลอด  

  (PPCARE1>BDATE) 

 5.5 ตรวจสอบข้อมูลวันที่ดูแลแม่ โดยต้องมี  

  ข้อมูลในฟิลด์วันที่ดูแลแม่ครั้งที่ 1  

  (PPCARE1) และมีรูปแบบวันที่ถูกต้อง  

  สำหรับข้อมูลในฟิลด์ PPCARE2 และ  

  PPCARE3 จะมีหรือไม่ก็ได้ และหากมี 

  วันที่ดูแลแม่ต้องมากกว่าครั้งก่อนเสมอ  

  (PPCARE3 > PPCARE2 > PPCARE1) 

 5.6 ตรวจสอบข้อมูลซ้ำโดยตรวจสอบจาก 

  ฟิลด์ PCUCODE, CID และ GRAVIDA  

  ดังนั้นในการตั้งครรภ์ 1 ครั้ง จะส่งข้อมูล 

  ที่สมบูรณ์ได้เพียง 1 ครั้ง หากข้อมูลผ่าน 

 การตรวจสอบแล้วมีการส่งเข้ามาใหม่อีก 

  จะถือว่าเป็นข้อมูลซ้ำ  

6. ข้อมูลการคลอดและดูแลเด็กหลังคลอด

(แฟ้มPP)

 ตรวจสอบตามโครงสร้างมาตรฐานที่กำหนด 

โดยการบันทึกข้อมูล 1 ครั้ง (1 Record) จะ

ตรวจสอบตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 

 6.1 ตรวจสอบข้อมูลให้ครบและถูกต้องตาม 

  ฟิลด์ที่กำหนด (ตาม Flow 

  การตรวจสอบโครงสร้างแฟ้ม PP ที่  

  สปสช.กำหนด) 

 6.2 ตรวจสอบฟิลด์ PCUCODE ต้องมีรหัส  

 ตามมาตรฐาน สนย.กระทรวง 

  สาธารณสุข (รหัส 5 หลัก) 

เงื่อนไข

การคิดคะแนน 
2) ต้องมีวันที่ดูแลแม่

ครั้งที่ 2 และเป็น

ข้อมูลการคลอด 

(BDATE) ตั้งแต่  

 1 กรกฎาคม 2555 - 

30 มิถุนายน 2556 

3) ตรงตามเงื่อนไขที่   

 สปสช.กำหนด 

 เพิ่มเติม (ถ้ามี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

1) มีเลขประชาชน 13 

หลักของเด็กในฐาน

ข้อมูลประชากรของ 

สปสช. 

2) ต้องมีวันที่ดูแลเด็ก

ครั้งที่ 2 และเป็น

ข้อมูลการคลอด 

(BDATE) ตั้งแต่ 1 

กรกฎาคม 2555 -  

 30 มิถุนายน 2556 

คะแนน

เมื่อผ่านการตรวจสอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

3 คะแนน   

ต่อ 1 รายการ  

(1 Record) 
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 6.3 ตรวจสอบน้ำหนักแรกเกิดต้องไม่ต่ำกว่า  

 500 กรัม 

 6.4 วันที่ดูแลเด็กต้องมากกว่ากว่าวันคลอด  

  (BCARE1 > BDATE) 

 6.5 ตรวจสอบวันข้อมูลวันที่ดูแลเด็ก  

  โดยต้องมีข้อมูลในฟิลด์วันที่ดูแลเด็ก 

  ครั้งที่ 1 (BCARE1) และมีรูปแบบวันที่ 

  ถูกต้อง สำหรับข้อมูลในฟิลด์ BCARE2  

  และ BCARE3 จะมีหรือไม่ก็ได้ และหาก 

  มีวันที่ดูแลเด็กต้องมากกว่าครั้งก่อน  

  (BCARE3> BCARE2 > BCARE1) 

 6.6 ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลโดยดู 

  จากฟิลด์ PCUCODE และ CID ดังนั้น 

  การดูแลเด็กหลังคลอด 1 คน จะส่ง 

  ข้อมูลที่สมบูรณ์ได้เพียง 1 ครั้ง หาก 

  ข้อมูลผ่านการตรวจสอบแล้วมีการส่ง 

  เข้ามาใหม่อีกจะถือว่าเป็นข้อมูลซ้ำ  

7. ข้อมูลโรคเรื้อรังของบุคล

 (แฟ้มCHRONIC)

 ตรวจสอบตามโครงสร้างมาตรฐานที่กำหนด 

โดยการบันทึกข้อมูล 1 ครั้ง (1 Record) จะ

ตรวจสอบตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 

 7.1 ตรวจสอบข้อมูลให้ครบและถูกต้องตาม 

  ฟิลด์ที่กำหนด (ตาม Flow การตรวจ 

  สอบโครงสร้างแฟ้ม PP ที่  

  สปสช.กำหนด) 

 7.2 ตรวจสอบฟิลด์ PCUCODE ต้องมีรหัส 

  ตามมาตรฐาน สนย. กระทรวง 

  สาธารณสุข (รหัส 5 หลัก) 

 7.3 ตรวจสอบฟิลด์ CHRONIC รหัส ICD10  

  ต้องเป็นรหัสโรคเรื้อรังตามมาตรฐาน  

  สนย. กระทรวงสาธารณสุข 

เงื่อนไข

การคิดคะแนน 
3) ตรงตามเงื่อนไขที่   

 สปสช.กำหนด 

 เพิ่มเติม (ถ้ามี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1) ต้องมีเลขประชาชน   

 13 หลักในฐาน 

 ข้อมูลประชากรของ  

 สปสช. 

2) ตรงตามเงื่อนไขที่   

 สปสช.กำหนด 

 เพิ่มเติม (ถ้ามี) 

คะแนน

เมื่อผ่านการตรวจสอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0.05 คะแนน   

ต่อ 1 รายการ 

(1 Record)) 
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เงื่อนไขการการตรวจสอบข้อมูล

  
 7.4 ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูล โดย 

  ตรวจสอบจากฟิลด์ PCUCODE ,CID  

  และ CHRONIC  

8. ข้อมูลโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา

(แฟ้มSURVEIL)

 ตรวจสอบตามโครงสร้างมาตรฐานที่กำหนด 

โดยการบันทึกข้อมูล 1 ครั้ง (1 Record) จะ

ตรวจสอบตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 

 8.1 ตรวจสอบข้อมูลให้ครบและถูกต้องตาม 

  ฟิลด์ที่กำหนด (ตาม Flow การตรวจ 

  สอบโครงสร้างแฟ้ม SURVEIL ที่  

  สปสช.กำหนด) 

 8.2 ตรวจสอบฟิลด์ PCUCODE ต้องมีรหัส 

  ตามมาตรฐาน สนย. กระทรวง  

 สาธารณสุข (รหัส 5 หลัก) 

 8.3 ตรวจสอบฟิลด์ DIAGCODE รหัส ICD10  

  ต้องเป็นรหัสโรคเฝ้าระวังทางระบาด 

  วิทยา ตามมาตรฐาน สนย. กระทรวง 

  สาธารณสุข 

 8.4 ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูล โดย 

  ตรวจสอบจากฟิลด์ PCUCODE ,CID,  

  DATE_SERV และ DIAGCODE  

9. ข้อมูลการเฝ้าระวังทางโภชนาการ

 (แฟ้มNUTRI)

 ตามโครงสร้างมาตรฐานที่กำหนด โดยการ

บันทึกข้อมูล 1 ครั้ง (1 Record) จะตรวจสอบ

ตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 

 9.1 ตรวจสอบข้อมูลให้ครบและถูกต้องตาม 

  ฟิลด์ที่กำหนด (ตาม Flow การตรวจ 

  สอบโครงสร้างแฟ้ม NUTRI ที่  

  สปสช.กำหนด) 

เงื่อนไข

การคิดคะแนน 
 

 

  

1) ต้องมีเลขประชาชน 

13 หลักในฐาน

ข้อมูลประชากรของ 

สปสช. 

2) เป็นข้อมูลบริการ 

 ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 

2555 ถึง 30 

มิถุนายน 2556 

3) ตรงตามเงื่อนไขที่   

 สปสช.กำหนด 

 เพิ่มเติม (ถ้ามี) 

 

 

 

 

 

 

 

  

1) ต้องมีเลขประชาชน 

13 หลักในฐาน

ข้อมูลประชากรของ 

สปสช. 

2) วันที่สำรวจ 

(DATE_SERV) อยู่ใน

รอบการส่งข้อมูล 

(Month) 

คะแนน

เมื่อผ่านการตรวจสอบ 
 

 

  

ข้อมูลที่ตรวจสอบผ่าน 1 

รายการ (1 Record) จะได้

คะแนน ตามเวลาของการ

ส่ง ดังนี้ 

1) ส่งภายใน วันส่ง

ภายใน 7 วัน นับจาก

วันที่ให้บริการ ได้ 1 

คะแนน 

2) ส่งหลังจาก 7 วัน แต่

ไม่เกิน 60 วัน นับจาก

วันที่ให้บริการได้ 0.5 

คะแนน 

3) ส่งหลังจาก 60 วัน นับ

จากวันที่ให้บริการ ไม่

ได้คะแนน 

กรณี รพ.สต./สอ. วันที่ส่ง

ข้อมูลคิดจากวันที่ สสจ. 

ส่งให้ สปสช. 

  

0.05 คะแนน 

ต่อ 1 รายการ (1 Record)  
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เงื่อนไขการการตรวจสอบข้อมูล

  
 9.2 ตรวจสอบฟิลด์ PCUCODE ต้องมีรหัส 

  ตามมาตรฐาน สนย.กระทรวง 

  สาธารณสุข (รหัส 5 หลัก) 

 9.3 ตรวจสอบวันที่สำรวจ (DATE_SERV)  

  และรอบของเดือนที่จัดส่งข้อมูล (Month) 

  (1) กรณีเด็กอายุ 0 - 5 ปี DATE_SERV = 

  กรกฎาคม ตุลาคม มกราคม และ 

   เมษายน 

  (2) กรณีอายุ 6 - 14 ปี DATE_SERV =  

   กรกฎาคม และ มกราคม 

  (3) ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูล  

   โดยตรวจสอบจากฟิลด์ PCUCODE,  

   CID และ DATE_SERV  

10.ข้อมูลการตายของบุคคล(แฟ้มDEATH)

 ตามโครงสร้างมาตรฐานที่กำหนด โดยการ

บันทึกข้อมูล 1 ครั้ง (1 Record) จะตรวจสอบ

ตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 

 10.1 ตรวจสอบข้อมูลให้ครบและถูกต้องตาม  

 ฟิลด์ที่กำหนด (ตาม Flow การตรวจ  

 สอบโครงสร้างแฟ้ม DEATH) ตามที่   

 สปสช. กำหนด 

 10.2 ตรวจสอบฟิลด์ PCUCODE ต้องมีรหัส  

 ตามมาตรฐาน สนย.กระทรวง 

  สาธารณสุข (รหัส 5 หลัก) 

 10.3 ตรวจสอบฟิลด์ DDATE (วันที่ตาย) ต้อง 

  มีค่าเป็น YYYYMMDD 

 10.4 ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูล โดย 

  ตรวจสอบจากฟิลด์ PCUCODE และ CID 

เงื่อนไข

การคิดคะแนน 
3) ตรงตามเงื่อนไขที่   

 สปสช.กำหนด 

 เพิ่มเติม (ถ้ามี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1) วันที่ตาย (DDATE) 

ต้องอยู่ระหว่างวันที่ 

1 กรกฎาคม 2555 

ถึง 30 มิถุนายน 

2556 

2) ต้องมีเลขประชาชน 

13 หลักในฐาน

ข้อมูลประชากรของ 

สปสช. 

3) ตรงตามเงื่อนไขที่   

 สปสช.กำหนด 

 เพิ่มเติม (ถ้ามี) 

คะแนน

เมื่อผ่านการตรวจสอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0.10 คะแนน   

ต่อ 1 รายการ 

(1 Record) จะได้ 
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เงื่อนไขการการตรวจสอบข้อมูล

  
11.ข้อมูลการให้บริการคัดกรองDM,HT

(แฟ้มNCDSCREEN)

 ตามโครงสร้างมาตรฐานที่กำหนด โดยการ

บันทึกข้อมูล 1 ครั้ง (1 Record) จะตรวจสอบ

ตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 

 11.1 ตรวจสอบข้อมูลให้ครบและถูกต้องตาม 

  ฟิลด์ที่กำหนด (ตาม Flow การตรวจ 

  สอบโครงสร้างแฟ้ม NCDSCREEN ที่  

  สปสช.กำหนด) 

 11.2 ตรวจสอบฟิลด์ PCUCODE ต้องมีรหัส 

  ตามมาตรฐาน สนย. กระทรวง  

  สาธารณสุข (รหัส 5 หลัก) 

 11.3 ตรวจสอบอายุของผู้รับตรวจคัดกรอง 

  จากฐานข้อมูลของ สปสช. ต้องมีอายุ 

  ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 

 11.4 ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูล โดย 

  ตรวจสอบจากฟิลด์ PCUCODE และ CID  

12.การตรวจสอบข้อมูลการให้บริการ

ติดตามผู้ป่วยโรคเรื้อรัง(CHRONICFU)

 ตามโครงสร้างมาตรฐานที่กำหนด โดยการ

บันทึกข้อมูล 1 ครั้ง (1 Record) จะตรวจสอบ

ตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 

 12.1 ตรวจสอบข้อมูลให้ครบและถูกต้องตาม 

  ฟิลด์ที่กำหนด (ตาม Flow การตรวจ 

  สอบโครงสร้างแฟ้ม CHRONICFU ที่  

  สปสช.กำหนด) 

 12.2 ตรวจสอบฟิลด์ PCUCODE ต้องมีรหัส 

  ตามมาตรฐาน สนย. กระทรวง  

  สาธารณสุข (รหัส 5 หลัก) 

เงื่อนไข

การคิดคะแนน 
1) ต้องมีเลขประชาชน 

13 หลักในฐาน

ข้อมูลประชากรของ 

สปสช. 

2) เป็นข้อมูลคัดกรอง 

(DATE_EXAM) ตั้งแต่ 

1 กรกฎาคม 2555 

ถึง วันที่ 30 

มิถุนายน 2556 

3) ตรงตามเงื่อนไขที่   

 สปสช.กำหนด 

 เพิ่มเติม (ถ้ามี) 

 

 

 

 

  

1) ต้องมีเลขประชาชน 

13 หลักในฐาน

ข้อมูลประชากรของ 

สปสช. 

2) เป็นข้อมูลบริการ 

 ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 

2555 ถึง 30 

มิถุนายน 2556 

3) ตรงตามเงื่อนไขที่   

 สปสช.กำหนด 

 เพิ่มเติม (ถ้ามี) 

 

 

 

 

คะแนน

เมื่อผ่านการตรวจสอบ 
0.10 คะแนน  

ต่อ 1 รายการ 

(1 Record)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0.05 คะแนน  

ต่อ 1 รายการ 

(1 Record) 
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 12.3 ตรวจสอบความเชื่อมโยงของข้อมูล  

  CHRONICFU กับข้อมูลแฟ้ม CHRONIC  

  โดย CID ของแฟ้ม CHRONICFU ต้อง 

  เชื่อมโยงได้กับ CID ของแฟ้ม CHRONIC  

  ที่มีการวินิจฉัยเป็น DM และ HT 

 12.4 ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูล โดย 

  ตรวจสอบจากฟิลด์ PCUCODE, CID  

  และ DATE_SERV   
13.ข้อมูลการตรวจทางห้องปฏิบัติการผู้ป่วย

DM,HT(LABFU)

 ตามโครงสร้างมาตรฐานที่กำหนด โดยการ

บันทึกข้อมูล 1 ครั้ง (1 Record) จะตรวจสอบ

ตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 

 13.1 ตรวจสอบข้อมูลให้ครบและถูกต้องตาม 

  ฟิลด์ที่กำหนด (ตาม Flow การตรวจ 

  สอบโครงสร้างแฟ้ม CHRONICFU ที่  

  สปสช.กำหนด) 

 13.2 ตรวจสอบฟิลด์ PCUCODE ต้องมีรหัส 

  ตามมาตรฐาน สนย. กระทรวง  

  สาธารณสุข (รหัส 5 หลัก) 

 13.3 ตรวจสอบความเชื่อมโยงของข้อมูล  

  LABFU กับข้อมูลแฟ้ม CHRONIC โดย  

  CID ของแฟ้ม LABFU ต้องเชื่อมโยงได้ 

  กับ CID ของแฟ้ม CHRONIC ที่มีการ 

  วินิจฉัยเป็น DM และ HT 

 13.4 ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูล โดย 

  ตรวจสอบจากฟิลด์ PCUCODE, CID  

  และ DATE_SERV 

 

เงื่อนไข

การคิดคะแนน 
 

 

 

 

 

 

 

  
1) ต้องมีเลขประชาชน 

13 หลักในฐาน

ข้อมูลประชากรของ 

สปสช. 

2) เป็นข้อมูลบริการ 

 ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 

2555 ถึง 30 

มิถุนายน 2556 

3) ตรงตามเงื่อนไขที่   

 สปสช.กำหนด 

 เพิ่มเติม (ถ้ามี) 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนน

เมื่อผ่านการตรวจสอบ 
 

 

 

 

 

 

 

  
0.10 คะแนน   

ต่อ 1 รายการ 

(1 Record)  
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3) ข้อมลูเพ่ือจัดสรรเพ่ิมเติมจากข้อมลูท่ีผ่านการตรวจสอบ (OP/PP Performance) 

ในปีงบประมาณ 2556 สปสช. มีการจัดสรรงบประมาณสำหรับหน่วยบริการที่จัด

ทำข้อมูลได้ถูกต้องและมีคุณภาพแยกตามรายแฟ้มข้อมูล โดยจะเป็นการจัดสรรจากคะแนนที่ได้

จากผลการคิดตามเกณฑ์คุณภาพข้อมูลเท่านั้น (ไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนตามข้อมูลบริการ) ทั้งนี้

จะจัดสรรในระบบ point system with global budget โดยแบ่งการจัดสรรออกเป็น 2 งวด สำหรับ

ช่วงเวลาที่จะตรวจสอบและจัดสรร สปสช. จะเป็นผู้กำหนดและแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยมี

หลักเกณฑ์ดังนี้ 

ลำดับ แฟ้มข้อมูล การตรวจสอบOP/PPPerformance  หมายเหตุ

   ความถูกต้อง ทันเวลา ซ้ำซ้อน

 1 PERSON 3 - 3

 2 DEATH 3	 3	 3

 3 CHRONIC 3	 3	 3

 4 SERVICE 3	 3	 3 

 5 DIAG 3	 - - 

 6 DRUG 3 - - 

 7 PROCED 3 - - 

 8 SURVEIL 3	 - 3

 9 EPI 3	 3	 3

 10 FP 3	 3	 3

 11 ANC 3	 3	 3

 12 MCH 3 - 3

 13 PP 3	 - 3

 14 NUTRI 3 3 3 

 15 NCDSCREEN 3 3 3

 16 CHRONICFU 3 3 3

 17 LABFU 3 3 3

 18 CARD - - - 

 19 APคะแนน - - -  

 20 WOMAN - - - 

 21 HOME - - -

 ข้อมูล OP 

 ข้อมูล OP 

 ข้อมูล OP 

 ข้อมูล OP 

ตามรอบการส่ง 

ไม่มีการประมวลผล 

ไม่มีการประมวลผล 

ไม่มีการประมวลผล 

ไม่มีการประมวลผล 
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3.1) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคำนวณความถูกต้องของข้อมูลแต่ละแฟ้ม 

(1) สูตรการคำนวณร้อยละความถูกต้องของแฟ้มข้อมูล 

 จำนวนข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบ (ในแต่ละแฟ้ม) x 100 

             จำนวนข้อมูลทั้งหมด (ในแต่ละแฟ้ม) 

(2) หลักเกณฑ์การคิดคะแนนความถูกต้อง 

 แฟ้มข้อมูลถูกต้องมากกว่า ร้อยละ 95  ได้ 1.00 คะแนน 

 แฟ้มข้อมูลถูกต้อง ร้อยละ 90.01 - 95.00 ได้ 0.50 คะแนน  

 แฟ้มข้อมูลถูกต้อง ร้อยละ 85.01 - 90.00  ได้ 0.25 คะแนน 

3.2) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคำนวณความซ้ำซ้อนของข้อมูลแต่ละแฟ้ม 

(1) สูตรการคำนวณร้อยละความซ้ำซ้อนของแฟ้มข้อมูล 

         จำนวนข้อมูลที่ซ้ำซ้อน (ในแต่ละแฟ้ม) x 100 

      จำนวนข้อมูลที่ตรวจสอบผ่านทั้งหมด (ในแต่ละแฟ้ม) 

(2) หลักเกณฑ์การคิดคะแนนความซ้ำซ้อน 

 แฟ้มข้อมูลซ้ำซ้อนน้อยกว่า  ร้อยละ 5  ได้ 1.00 คะแนน 

 แฟ้มข้อมูลซ้ำซ้อน    ร้อยละ 5 -10 ได้ 0.50 คะแนน 

3.3) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคำนวณความทันเวลาของข้อมูลแต่ละแฟ้ม 

(1) สูตรการคำนวณร้อยละความทันเวลาของแฟ้มข้อมูล 

 จำนวนข้อมูลที่ส่งทันเวลาและผ่านการตรวจสอบ 

(ในแต่ละแฟ้ม) x 100 

 จำนวนข้อมูลที่ส่งทั้งหมด (ในแต่ละแฟ้ม) 

(2) หลักเกณฑ์การคิดคะแนนความทันเวลา 

 แฟ้มข้อมูลทันเวลามากกว่า ร้อยละ 95  ได้ 1.00 คะแนน 

 แฟ้มข้อมูลทันเวลา ร้อยละ 90.01 - 95.00 ได้ 0.50 คะแนน  

 แฟ้มข้อมูลทันเวลา ร้อยละ 85.01 - 90.00 ได้ 0.25 คะแนน 

(3) การส่งข้อมูลทันเวลา 

 การส่งข้อมลูทันเวลา หมายถึงการส่งข้อมลูการให้บริการภายในระยะ

เวลา ที่กำหนด คือ ส่งข้อมูลภายใน 1 เดือน หลังจากเดือนที่ให้

บริการ 
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  1.2.4 การโอนค่าใช้จ่าย 

1) การโอนค่าใช้จ่ายตามผลงานการให้บริการผูป่้วยนอก / การให้บริการสร้างเสริม  

สุขภาพและป้องกันโรครายบุคคลดำเนินการโดยสปสช. (ยกเว้นการโอนค่าใช้จ่ายในส่วนของ 

สปสช.เขต 9 ซึ่งมีการบริหารงานแบบเขตสุขภาพ ดำเนินการโดย สปสช.เขต 9) โดยดำเนินการ

เป็นรายงวด หลังประมวลผลเสร็จสิ้น ดังนี้ 

งวดท่ี 1 ข้อมลูท่ีส่งระหว่างวันท่ี 7 สิงหาคม 2555 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2555  

งวดที่ 2 ข้อมูลที่ส่งระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2556  

งวดที่ 3 ข้อมูลที่ส่งระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2556  

งวดที่ 4 ข้อมูลที่ส่งระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556  

ทั้งนี้ การโอนค่าใช้จ่ายในส่วนของ รพ.สต. และสถานพยาบาลที่ไม่ใช่หน่วยบริการ

ประจำจะโอนผ่าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ส่วนหน่วยบริการที่มีสถานะเป็นหน่วยบริการ

ประจำทั้งของรัฐและเอกชนจะโอนตรงไปที่หน่วยบริการ 

2) การโอนค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 งวด ดังนี้ 

งวดที่ 1 ข้อมูลที่ส่งระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2556 

งวดที่ 2 ข้อมูลที่ส่งระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556  

ทั้งนี้การโอนค่าใช้จ่ายในส่วนของ รพ.สต. และสถานพยาบาลที่ไม่ใช่หน่วยบริการ

ประจำจะโอนผ่าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ส่วนหน่วยบริการที่มีสถานะเป็นหน่วยบริการ

ประจำทั้งของรัฐและเอกชนจะโอนตรงไปที่หน่วยบริการ 

3) การโอนค่าตอบแทนคุณภาพข้อมูลการเงินการคลังของหน่วยบริการระดับ  

โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดสรรตามผลคะแนนคุณภาพข้อมูล

การเงินการคลัง รายไตรมาส โดยจะโอนเงินตรงให้กับหน่วยบริการหลังประมวลผลเสร็จสิ้น ดังนี้ 

ไตรมาส 1 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

ไตรมาส 2 ข้อมูลตั้งแต่่วันที่ 1 มกราคม 2556 - วันที่ 31 มีนาคม 2556 

ไตรมาส 3 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 - วันที่ 30 มิถุนายน 2556 

ไตรมาส 4 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 - วันที่ 30 กันยายน 2556 

  1.2.5 ช่องทางการจัดส่งข้อมูล และกำหนดระยะเวลาในการส่งข้อมูล 

1) ข้อมูลบริการผู้ป่วยนอก/บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล 

 1.1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) /ศูนย์สุขภาพชุมชน/คลินิก
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ชุมชนอบอุ่นที่ไม่ได้มีสถานะเป็นหน่วยบริการประจำ ให้ส่งข้อมูลไปที่สำนักงานสาธารณสุข

จังหวัด (สสจ.) และให้ สสจ. จัดส่งข้อมูลให้กับ สปสช. ผ่านทางเว็บไซต์ http://op.nhso.go.th/op  

 1.2) หน่วยบริการประจำทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งข้อมูลให้กับ สปสช. ผ่าน

ทางเว็บไซต์ http://op.nhso.go.th/op 

 1.3) ระยะเวลาการส่งข้อมูล 

(1) ข้อมูลบริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 

2556 ส่งได้ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 

(2) การส่งข้อมูลทันเวลาตามเกณฑ์คุณภาพ กำหนดให้ส่งข้อมูลภายใน  

1 เดือน หลังจากเดือนที่ให้บริการ 

2) ข้อมูลการเงินการคลัง 

 2.1) การรับข้อมูลการเงินการคลังรายเดือน และคะแนนคุณภาพข้อมูล  

รายไตรมาสของหน่วยบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยข้อมูลการเงิน  

การคลัง จัดส่งข้อมูลรายเดือนให้ สปสช. โดยตรงหรือผ่านทางสำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข ตามช่องทางที่กำหนด 

 2.2) กำหนดระยะเวลาในการส่งข้อมูล ทุกวันที่ 20 ของเดือนหรือทุกไตรมาส 

  1.2.6 สำหรับเขตนำร่องให้สามารถกำหนดแนวทางการจ่ายเป็นอย่างอื ่นได้ แต่  

อย่างน้อยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและได้ข้อมูลตามที่กำหนด และต้องเป็นค่าใช้จ่าย สนับสนุน

และส่งเสริมการจัดบริการผู้ป่วยนอก โดยแนวทางการจ่ายต้องผา่นความเห็นชอบจาก อปสข. 

 

 1.3การบริหารจัดการบริการที่จ่ายตามเกณฑ์บริการปฐมภูมิ

 บริการปฐมภูมิเป็นบริการด่านแรกที่สำคัญในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ทำหน้าที่

ทั้งในด้านรักษาพยาบาลที่ไม่ซับซ้อน ป้องกันโรค สร้างเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสุขภาพให้แก่

ประชาชนที่ลงทะเบียนกับหน่วยบริการปฐมภูมิใกล้บ้าน บริการปฐมภูมิเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่

สำคัญของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2555-2559 และ

สอดคล้องกับนโยบาย Smart health ของรัฐบาลซึ่งประกาศเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ 

คือ ให้ประชาชนทุกครัวเรือนมีหมอใกล้บ้านใกล้ใจดูแลสุขภาพถึงบ้าน  

 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงเห็นความสำคัญและจัดสรรเงินเพื่อบริการ  

ผู้ป่วยนอกทั่วไปให้เป็นค่าบริการที่จ่ายตามเกณฑ์บริการปฐมภูมิ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริม
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ศักยภาพการจัดบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ โดยมีหลักการสำคัญที่ให้หน่วยบริการประจำ

ต้องสนับสนุนส่งเสริมหน่วยบริการปฐมภูมิให้มีศักยภาพในการจัดบริการ เพื่อให้ประชาชน  

ทุกครัวเรือนมีหมอใกล้บ้านใกล้ใจ ดูแลสุขภาพถึงบ้าน และเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพด้วย  

ความมั่นใจ โดยปีงบประมาณ 2556 ได้รับจัดสรรเงินจำนวน 37.00 บาทต่อผู้มีสิทธิ  

  1.3.1. เป้าประสงค์ 

ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพแบบเบ็ดเสร็จและต่อเนื่อง  

  1.3.2. วัตถุประสงค์ 

ประชาชนทุกครัวเรือนมีหมอใกล้บ้านใกล้ใจ(ประจำครอบครัว)ดูแลสุขภาพถึง

บ้าน เมื่อเกินความสามารถจะปรึกษาและประสานส่งต่อ-รับกลับให้มีการดูแลต่อเนื่อง 

  1.3.3. ตัวชี้วัด 

1) ร้อยละของครอบครัวมีหมอใกล้บ้านใกล้ใจมาดูแลถึงบ้าน 

2) มีศูนย์สุขภาพชุมชนใกล้บ้านใกล้ใจในเขตเมือง (ศสม.) 

  1.3.4. กลวิธี 

1) ผลักดันเชิงนโยบายร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนาระบบบริการปฐมภมิู 

2) กระจายอำนาจการบริหารจัดการสู่พื้นที่ทั้งระดับเขตและระดับจังหวัด 

3) ใช้กลไกการเงินกระตุ้นและ สร้างแรงจูงใจให้หน่วยบริการประจำ/โรงพยาบาล  

แม่ข่าย พัฒนาเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิให้เข้มแข็ง 

4) สนับสนุนองค์กรภาคส่วนอื่น (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, เอกชน; social 

enterprise) ให้มีบทบาทจัดบริการสาธารณสุขในพื้นที่ที่ยังมีช่องว่าง 

5) เสริมบทบาทกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ในการ  

ขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชน 

6) สนับสนุนการผลิต กระจาย และพัฒนากำลังคน เพื่อรองรับระบบบริการ  

ปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน 

	 	 1.3.5. กรอบการบริหารจัดการ 

การบริหารค่าบริการที่จ่ายตามเกณฑ์บริการปฐมภูมิ แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
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แผนภาพที่ 1 กรอบการบริหารค่าบริการที่จ่ายตามเกณฑ์บริการปฐมภูมิ ปีงบประมาณ

   2556

งบจ่ายตามเกณฑ์บริการปฐมภูมิ 
(37 บ./ผู้มีสิทธิ) 

ตามเกณฑ์ศักยภาพบริการปฐมภูมิ 
(ไม่น้อยกว่า 30บ./ผู้มีสิทธิ) 

สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการปฐมภูมิ 
(ไม่เกิน 7 บ./ผู้มีสิทธิ) 

พัฒนาศักยภาพการจัด
บริการปฐมภูมิ 

(ไม่น้อยกว่า 80%) 

สนับสนุนการผลิต 
พัฒนา และกระจาย

บุคลากร (ส่วนที่เหลือ) 

1) ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ศักยภาพบริการ จำนวนไม่น้อยกว่า 30.00 บาทต่อ  

ผู้มีสิทธิเป็นค่าใช้จ่ายบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมแก่เครือข่ายบริการปฐมภูมิทั้งในสังกัดภาครัฐ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ที่มีศักยภาพเชิงโครงสร้างและผลสัมฤทธิ์ตาม

เกณฑ์ โดยอย่างน้อยต้องเป็นไปตามเกณฑ์กลางที่ สปสช.กำหนด และสามารถเพิ่มเติมเกณฑ์

ระดับพื้นที่ได้ตามความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขต (อปสข.) 

โดยจัดสรรเป็นวงเงิน global budget ระดับเขตตามจำนวนประชากรผู้มีสิทธิและจำนวนหน่วยบริการ

ปฐมภูมิที่ผ่านเกณฑ์ในปีที่ผ่านมา ในสัดส่วน 50 : 50 ทั้งนี้แนวทางการจ่ายต้องผ่านความเห็นชอบ

จาก อปสข.  

2) ค่าสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการปฐมภูมิ จำนวนไม่เกิน 7 บาทต่อผู้มีสิทธิ 

จ่ายเป็นค่าสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการปฐมภูมิ เพื่อพัฒนาศักยภาพบริการปฐมภูมิ  

และสนับสนุนการผลิต พัฒนาและกระจายกำลังคนปฐมภูมิตามบริบทของพื้นที่และตามทิศทาง

ที่ สปสช.กำหนด รวมถึงการกำกับติดตามและประเมินผล โดยจำนวนเงินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 

จัดสรรเป็นวงเงิน global budget ระดับเขต ตามจำนวนประชากรผู้มีสิทธิและจำนวนหน่วยบริการ
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ปฐมภูมิที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ในปีที่ผ่านมา ในสัดส่วน 30:70 และแนวทางการจ่ายต้องผ่านความ

เห็นชอบจาก อปสข. สำหรับส่วนที่เหลือเป็นไปตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราที่ 

สปสช.กำหนด  

  1.3.6. แนวทางการสนับสนุน/กรอบการดำเนินงาน 

1) ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ศักยภาพบริการปฐมภูมิ  

 1.1) สปสช.กำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางการบริหารจัดการงบค่าใช้จ่ายตาม

เกณฑ์ศักยภาพบริการปฐมภูมิ พร้อมทั้งแจ้งเกณฑ์ประเมินกลางระดับประเทศ และวงเงิน global 

budget ระดับเขต ให้ สปสช.เขตทราบภายในเดือนตุลาคม 2555  

 1.2) สปสช.เขต กำหนดเกณฑ์ประเมินระดับพื้นที่เพิ่มเติม (หากมี) และ

แนวทางการจ่ายโดยผ่านความเห็นชอบของ อปสข. ให้แล้วเสรจ็ภายในไตรมาสที่ 1 

 1.3) สปสช.เขต ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติหน่วยบริการตามหลักเกณฑ์

และแนวทางที่กำหนด และจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยบริการพร้อมทั้งรายงานให้สปสช.ทราบ

ภายในไตรมาสที่ 2  

 1.4) สปสช.เขตดำเนินการตรวจสอบ (Post Audit) หน่วยบริการที่รับค่าใช้จ่าย

ตามแนวทางที่สปสช.กำหนด และรายงานผลให้ อปสข. และ สปสช. ทราบภายในไตรมาสที่ 3  

 1.5) สำหรับเขตบริการสาธารณสุขนำร่อง (สปสช.เขต 9 นครราชสีมา และ

สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร) สามารถกำหนดเกณฑ์เป็นอย่างอื่นได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่าเกณฑ์

ในปีงบประมาณ 2555 ทั้งนี้ เกณฑ์ประเมินและแนวทางการจ่ายต้องผ่านความเห็นชอบจาก 

อปสข.  

 1.6) สปสช.ดำเนินการสุ่มตรวจสอบหน่วยบริการที่ได้รับการจัดสรรงบฯ ตาม

แนวทางที่กำหนด และแจ้งผลให้สปสช.เขต ทราบ  

 1.7) ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบทั้งของสปสช. และสปสช.เขต จะถูกรวบรวมโดย

สปสช.เขต และอาจจะใช้เป็นเงื่อนไขการจ่ายในปีงบประมาณต่อไป 

2) ค่าสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการปฐมภูมิ 

 2.1) จำนวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือจำนวน 5.60 บาทต่อผู้มีสิทธ ิ

สปสช.แจ้งจัดสรรวงเงิน Global budget ระดับเขต ให้สปสช.เขตทราบพร้อมทั้งแนวทางการ

ดำเนินงานภายในเดือน ตุลาคม 2555 

 2.2) จำนวนเงินไม่เกินร้อยละ 20 หรือจำนวน 1.40 บาทต่อผู้มีสิทธิ สปสช. 

บริหารจัดการตามแผนงาน/โครงการที่กำหนดร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
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 2.3) สปสช.เขต กำหนดเป้าหมาย แผนการพัฒนาบริการปฐมภมิู และแนวทาง

การจ่าย โดยผ่านความเห็นชอบของ อปสข. พร้อมแจ้งให้สปสช. ทราบภายในไตรมาส 1  

 2.4) สปสช.เขต ดำเนินการจัดสรรตามแผนงาน/โครงการแล้วเสร็จภายใน

ไตรมาสที่ 2  

 2.5) การจัดสรรค่าสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการปฐมภูมิแก่สปสช.   

สาขาจังหวัด ให้บูรณาการไปกับค่าสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการการแพทย์แผนไทย 

บริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน บริการฟื้นฟสูมรรถภาพด้านการแพทย์ บริการสร้างเสริมสุขภาพ

และป้องกันโรค เพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการบูรณาการพัฒนาบริการปฐมภูมิ สร้างเสริม  

สุขภาพและป้องกันโรค ทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน แพทย์แผนไทย ฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ 

ควบคุมป้องกันและรักษาโรคเรื ้อรัง และอื ่นๆ ตามความจำเป็นของพื้นที ่ ภายใต้เงื ่อนไข  

หลักเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกันกับ สปสช.เขต 

 2.6) สปสช.เขต กำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/

โครงการแก่ อปสข.และสปสช. ภายในไตรมาส 4  

1.3.7. การกำกับ ติดตาม และประเมินผล 

 1) สปสช.สาขาจังหวัด นิเทศและติดตามเยี่ยม และรายงานผลการกำกับ 

ติดตามเสนอต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และอปสข.ภายในสิ้นไตรมาส 3  

 2) สปสช.เขต ติดตามเยี่ยมสนับสนุนการพัฒนาหน่วยบริการในพื้นที่ และ

กำกับ ติดตามตามแนวทางที่สปสช.กำหนด  

 3) สปสช. ร่วมกับคณะกรรมการ/คณะทำงาน ที่เกี่ยวข้อง ออกเยี่ยมสนับสนุน

ในพื้นที่ร่วมกับ สปสช.เขต และรวบรวมผล/ข้อเสนอเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานในปีต่อไป 
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2. การบริหารค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในทั่วไป 
 

 ค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในทั่วไป เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสำหรับประชากรสิทธิหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่เข้ารับบริการกรณีบริการผู้ป่วยในสำหรับการรับบริการผู้ป่วยใน  

ณ หน่วยบริการประจำที่ลงทะเบียนไว้ การรับบริการกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินทั ้งในและนอก  

หน่วยบริการประจำ การให้หรือรับบริการที่เกิดจากการรับ-ส่งต่อผู้มีสิทธิ การเข้ารับบริการตาม  

ข้อบังคับมาตรา 7 (กรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือเหตุอันสมควร) และการให้บริการ  

ศูนย์ประสานการส่งต่อ (กรณีสำรองเตียง) ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในทั่วไป จะไม่รวมบริการที่

กำหนดให้จ่ายจากประเภทบริการอื่นๆ 

 

 2.1กรอบการบริหารจัดการ

 ในปีงบประมาณ 2556 ได้รับเงินค่าใช้จ่ายบริการผู้ป่วยในทั่วไป เท่ากับ 975.85 บาทต่อ  

ผู้มีสิทธิ กำหนดให้มีการบริหารเป็นระดับเขต โดยจัดสรรงบประมาณเป็น global budget ระดับเขต 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบริการผู้ป่วยในทั่วไป สำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที ่  

ลงทะเบียนกับหน่วยบริการประจำที่ตั้งอยู่ในแต่ละเขตพื้นที่ของ สปสช.เขต ทั้ง 13 เขต และ

สาขาเขตสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือและทหารอากาศ 

  2.1.1 การคำนวณจำนวนน้ำหนักสัมพัทธ์ผู้ป่วยในตามระบบ DRGs version 5 เพื่อใช้

ในการจัดสรรเงินเป็น global budget ระดับเขต ดังนี้ 

1) กรณีการบริการตามระบบศูนย์ประสานการส่งต่อ (กรณีสำรองเตียง) และกรณี

การเข้ารับบริการผู้ป่วยในตามมาตรา 7 (กรณีที่มีเหตุอันควร หรือกรณีอื่นๆ ตามที่ปรากฎใน  

ข้อบังคับมาตรา 7) ใช้ค่าผลรวมของน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับค่าแล้ว (Adjusted relative weight : 

adjRW) ที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2556 

2) กรณีบริการผู้ป่วยในทั่วไปอื่นๆ ที่ไม่ใช่กรณีสำรองเตียง และกรณีการเข้ารับ

บริการผู้ป่วยในตามมาตรา 7  คำนวณดังนี้ 

 2.1) ร้อยละ 55 มาจากจำนวนผลงานที่เป็นค่าผลรวมของน้ำหนักสัมพัทธ์ที่

ปรับค่าแล้ว (adjRW) ที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2556 จำแนกเป็นการใช้บริการ  

ในเขตและการใช้บริการนอกเขต 
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 2.2) ร้อยละ 45 มาจากจำนวนค่าน้ำหนักสัมพัทธ์มาตรฐาน (Relative weight: 

RW) ที่คำนวณมาจากค่า RW เฉลี่ยต่อผู้มีสิทธิตามโครงสร้างอายุเป็นค่าภาพรวมระดับประเทศ 

คูณด้วยจำนวนผู้มีสิทธิรายกลุ่มอายุที่ลงทะเบียนหน่วยบริการประจำในแต่ละเขตพื้นที่ของ

สปสช.เขต (ตาม RW ต่อผู้มีสิทธิรายกลุ่มอายุ) จำแนกเป็นการใช้บริการในเขตและการใช้บริการ

นอกเขต ตามตารางท่ี 2  

 

ตารางที่2 ค่าRWเฉลี่ยต่อประชากรตามกลุ่มอายุของผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ประเภทกลุ่ม    อายุ(ปี)

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

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 DRGs version 5 ด้วยข้อมูล  
 ผู้ป่วยในรายบุคคลปีงบประมาณ 2552-2553 (ไม่รวมเด็กแรกเกิดทุกราย)  
 

  2.1.2 การคำนวณวงเงิน global budget ระดับเขต ดังนี้  

1) กรณีการเข้ารับบริการผู้ป่วยในตามมาตรา 7 ให้ใช้งบประมาณเท่ากับการจ่าย

จริงในปีที่ผ่านมา 

2) กรณีสำรองเตียงและกรณีใช้บริการนอกเขต ให้ใช้ค่าผลรวม adjRW จากการ

คำนวณจำนวนน้ำหนักสัมพัทธ์ผู้ป่วยในกรณีสำรองเตียงและกรณีใช้บริการนอกเขต คูณด้วย

อัตรา 9,600 บาทต่อ adjRW 

3) กรณีใช้บริการในเขต ให้ใช้ค่าผลรวม adjRW เฉพาะบริการในเขตจากการ

คำนวณจำนวนน้ำหนักสัมพัทธ์ผู้ป่วยในทั่วไปอื่นๆ ที่ไม่ใช่กรณีสำรองเตียง คูณด้วยอัตราจ่ายต่อ

น้ำหนักสัมพัทธ์ที่เท่ากันทุกเขต โดยอัตราจ่ายต่อน้ำหนักสัมพัทธ์ที่เท่ากันทุกเขตมาจากการ

คำนวณภาพรวมระดับประเทศด้วยจำนวนเงินค่าใช้จ่ายเพื่อบริการผู้ป่วยในทั่วไปทั้งหมดหักเงิน

กรณีการเข้ารับบริการผูป่้วยในตามมาตรา 7 กรณีสำรองเตียงและกรณีใช้บริการนอกเขต และหาร

ด้วยผลรวมค่า adjRW เฉพาะบริการในเขต จากการคำนวณจำนวนน้ำหนักสัมพัทธ์ผู้ป่วยใน  

ทั่วไปอื่นๆ ที่ไม่ใช่กรณีสำรองเตียง 



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 50   

  2.1.3 การจัดสรรงเงินเป็น global budget ระดับเขต ให้คำนวณการจัดสรรจริงโดย

ประมาณการทั้งปีจากข้อมูลผลการให้บริการที่เกิดขึ้นที่เป็นปัจจบุัน 

 

 2.2หลักเกณฑ์การจ่ายเงินชดเชย

  2.2.1 ให้กันเงินไว้เพ่ือจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการได้จำนวนไม่เกิน 15 บาทต่อ  

ผู้มีสิทธ ิ โดยให้ อปสข. พิจารณาแนวทางการจ่ายตามข้อเสนอของ สปสช.เขต และที่เหลือ  

ให้จ่ายด้วยระบบ DRGs version 5  

  2.2.2 การจ่ายตามระบบ DRGs ให้จ่ายตามการใช้บริการท่ีเกิดข้ึน โดยกำหนดเป้าหมาย

จำนวนน้ำหนักสัมพัทธ์ที่จะเกิดขึ้น และอัตราจ่ายต่อน้ำหนักสัมพัทธ์ โดยให้ อปสข. พิจารณา

เป้าหมายจำนวนน้ำหนักสัมพัทธ์ที่จะเกิดขึ้นและอัตราจ่ายต่อน้ำหนักสัมพัทธ์ให้แต่ละจังหวัด

ภายใต้เพดาน global budget ระดับเขตของแต่ละเขต  

  2.2.3 อัตราการจ่ายต่อน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับค่า (Adjusted relative weight : adjRW) 

ดังนี้ 

1) การใช้บริการนอกเขต ให้จ่ายที่อัตรา 9,600 บาทต่อ adjRW สำหรับหน่วยบริการ

ทุกระดับและไม่ปรับลดค่าแรงสำหรับหน่วยบริการภาครัฐ และสำหรับหน่วยบริการสังกัด 

สป.สธ. ที่มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่ใกล้กับจังหวัดของพื้นที่ สปสช.เขตอื่น ให้สามารถกำหนดอัตรา

ตามข้อตกลงกันระหว่างหน่วยบริการ แต่อัตราจ่ายต้องไม่เกิน 9,600 บาทต่อ adjRW  

2) การใช้บริการกรณีสำรองเตียงตามเงื่อนไขที่ สปสช.กำหนด ให้เป็นไปตาม

อัตราที่มีการเห็นชอบร่วมกันระหว่างหน่วยบริการกับ สปสช.เขตแต่ละเขต โดยกำหนดอัตราจ่าย

ไม่เกิน 15,000 บาทต่อ adjRW และไม่ปรับลดค่าแรงสำหรับหน่วยบริการภาครัฐ 

3) การใช้บริการกรณีมาตรา 7 (ทั้งหน่วยบริการในระบบและนอกระบบ) ให้เป็น

ไปตามเงื ่อนไขบริการและอัตราตามคู่มือแนวทางปฎิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการ

สาธารณสุขปีงบประมาณ 2556  

4) การใช้บริการภายในเขต ให้อัตราจ่ายต่อ adjRW เป็นอัตราเดียวในแต่ละ 

global budget ระดับเขตโดยขึ้นอยู่กับ global budget ระดับเขตแต่ละเขต กับจำนวนผลงานที่เป็น

ค่า adjRW ของแต่ละเขต และสามารถกำหนดอัตราจ่ายเป็นอย่างอื่นเพื่อจูงใจให้มีการพัฒนา

ระบบบริการภายในเขตได้ แต่เมื่อเทียบกับการจ่ายต่อ adjRW ต้องไม่เกิน 9,600 บาทต่อ adjRW 

โดยผ่านความเห็นชอบของ อปสข. 
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  2.2.4 การบริหารการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการผู้ป่วยในให้หน่วยบริการ ให้ สปสช.เขต 

สามารถกำหนดอัตราจ่ายต่อ adjRW เบื้องต้นที่อัตราหนึ่ง โดยผ่านความเห็นชอบจาก อปสข. 

และต้องจ่ายให้หมด global budget ระดับเขตตามเงื่อนไขมาตรการเพื่อรักษาวินัยการเรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติท่ีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด 

โดยให้ อปสข. พิจารณาเงินส่วนท่ีอาจจะเหลือ (จากการกำหนดเป้าหมายและอัตราจ่ายต่อ adjRW 

เบื้องต้น) ให้หน่วยบริการเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขต่างๆ ได้  

  2.2.5 การบริหารการจ่ายสำหรับผู ้มีสิทธิที ่ลงทะเบียนกับกรมแพทย์ทหารเรือและ  

กรมแพทย์ทหารอากาศ ให้ สปสช. กำหนดแนวทางการบริหารจัดการเป็นการเฉพาะได้ โดยให้  

มีการหารือร่วมกับกรมแพทย์ทหารเรือและกรมแพทย์ทหารอากาศ 

  2.2.6 ให้มีการเสนอข้อมูลให้ทราบทั่วกันเพื่อร่วมกันตรวจสอบและพัฒนาระบบการจัด

บริการ โดยเฉพาะกรณีมีการใช้บริการนอกเขตพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม (ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ต่อครั้ง

น้อยกว่า 2) และข้อมูลบริการผู้ป่วยที่ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ต่อครั้งน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ทั้งการใช้

บริการในเขตและการใช้บริการนอกเขต 

  2.2.7 การจ่ายกรณีผู้ป่วยในรับส่งต่อ ให้จ่ายจาก global budget ระดับเขต แต่ละเขตที่

ผู้มีสิทธิลงทะเบียนหน่วยบริการประจำ  

 

 2.3การบริหารการจ่าย

 สำหรับการให้บริการผู้ป่วยในทั่วไปทุกเขต จะมีการกันงบประมาณสำหรับข้อมูลที่มีการ

อุทธรณ์และส่งล่าช้าไม่เกินร้อยละ 3 และจ่ายตามเงื่อนไขมาตรการเพื่อรักษาวินัยการเรียกเก็บ

ค่าบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

กำหนด ทั้งนี้งบประมาณที่กันไว้สำหรับข้อมูลที่มีการอุทธรณ์และส่งล่าช้า สามารถจ่ายให้กับ  

ผลงานในปีที่ผ่านมาได้ 

 

 2.4การส่งข้อมูลเพื่อรับค่าใช้จ่าย

 ให้หน่วยบริการทุกแห่งส่งข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยในให้ สปสช. ด้วยระบบ E-Claim หรือ

ระบบอิเลกทรอนิกอื่นที่มีการตกลงกันระหว่าง สปสช.กับหน่วยบริการเพื่อประมวลข้อมูลตาม

ระบบ DRGs รายละเอียดตามที่กำหนดในคู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการ

สาธารณสุขปีงบประมาณ 2556 
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3. การบริหารจัดการเงินเพิ่มสำหรับหน่วยบริการ 
 ที่มีต้นทุนคงที่สูง 
 

 เป็นค่าใช้จ่าย สนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้มีสิทธิหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ ท่ีจ่ายเพ่ิมเติมโดยคำนึงถึงต้นทุนคงท่ีสำหรับหน่วยบริการประจำสังกัดสำนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) เฉพาะโรงพยาบาลชุมชนและเครือข่ายหน่วยบริการ หรือ  

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กและเครือข่ายหน่วยบริการ เพื่อให้จัดบริการแก่ประชาชนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยเป็นการบริหารจัดการเป็นภาพรวมระดับประเทศและมีหลักเกณฑ์การจ่ายดังนี้ 

 1.1 ให้ใช้ผลการศึกษาสมการต้นทุนของหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ (CUP) ที่มี  

โรงพยาบาลขนาด 10-120 เตียง และข้อมูลงบการเงินของหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ 

โดยประยุกต์จ่ายตามตัวแปรของสมการต้นทุน ดังนี้ 

1.1.1 คำนวณรายจ่ายที่น่าจะเป็นสำหรับปี 2556 ของ CUPเป้าหมายตามตัวแปร

สมการต้นทุน โดยเป็นค่าต้นทุนคงที่ (Fixed cost) ในสัดส่วนของบริการที่เกิดจากระบบหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติราย CUP และค่าต้นทุนผันแปร (Variable cost) แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ

ที่น่าจะเป็นในพื้นที่ที่ดูแลระดับจังหวัด 

1.1.2 เปรียบเทียบผลคำนวณข้อ 1.1.1 กับการคำนวณจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการผู้ป่วยนอก

ทั่วไปที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อจำนวนประชากรผู้มีสิทธิ หากมากกว่าให้จ่ายเงินเพิ่มสำหรับ  

หน่วยบริการที่มีต้นทุนคงที่สูง ให้เท่ากับผลต่างที่เกิดขึ้น 

 1.2 จัดสรรเงินเพิ่มเติมสำหรับจังหวัดที่มีประชากรลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพ  

แห่งชาติน้อยกว่า 300,000 คน โดยปรับให้ภาพรวมของงบประมาณระดับจังหวัด (เฉพาะค่าบริการ  

ผู้ป่วยในทั่วไป ผู้ป่วยนอกทั่วไปที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ งบเพิ่มสำหรับหน่วยบริการที่มี

ต้นทุนคงที่สูง และค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค) หลังปรับลดค่าแรงสำหรับหน่วยบริการ

ภาครัฐให้ได้ไม่น้อยกว่าค่าเฉล่ียของทุกจังหวัดหักหนึ่งส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 1.3 ให้คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นผู้พิจารณาสำหรับการจ่ายเงิน

เพิ่มสำหรับหน่วยบริการที่มีต้นทุนคงที่สูงให้หน่วยบริการเป้าหมายกรณีที่หน่วยบริการเป้าหมาย

มีภาระในการสงเคราะห์การให้บริการประชากรอื่นๆ เช่น หน่วยบริการในพื้นที่ติดชายแดนของ

จังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน สระแก้ว หรือกรณีอื่นๆ  

 1.4 หากจัดสรรตามหลักเกณฑ์ตามข้อ 1.1 ถึง ข้อ 1.3 แล้ว มีงบประมาณเหลือ ให้จัดสรร

ให้หน่วยบริการประจำตามจำนวนประชากรสิทธิในอัตราเดียวกัน 
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4. การบรหิารจดัการคา่ใชจ้า่ยกรณเีฉพาะ 
 (คา่ใชจ้า่ยสงู/อบุตัเิหตเุจ็บป่วยฉุกเฉิน/บริการโรคเฉพาะ)      
 เป็นค่าใช้จ่าย สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้มีสิทธิหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ 3 กรณี ได้แก่ 

 4.1 กรณีบริการค่าใช้จ่ายสูง (รวมยาจำเป็นและยาที่มีปัญหาการเข้าถึง และบริการผู้ป่วย

นอกรับส่งต่อเฉพาะข้ามจังหวัด)  

 4.2 กรณีอุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน 

 4.3 กรณีการบริหารจัดการโรคเฉพาะและบริการเฉพาะ 

 โดยบริหารจัดการเป็นแบบภาพรวมระดับประเทศ ที่สามารถเกลี่ยเงินระหว่างประเภท

บริการทั้ง 3 กรณีได้ตามผลงานบริการที่เกิดขึ้นจริง และกรณีมีเงินเหลือให้จัดสรรให้หน่วยบริการ

ตามจำนวนประชากรสิทธิ และ/หรือตามผลงานบริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน สำหรับแนวทาง

การจ่ายเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่กำหนด ดังนี้ 

 

 4.1 การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายกรณีบริการค่าใช้จ่ายสูง (รวมยาจำเป็นและยาที่มี

ปัญหาการเข้าถึงและบริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อเฉพาะข้ามจังหวัด)  
 

 ในปีงบประมาณ 2556 จัดกลุ่มการบริหารจัดการกรณีบริการค่าใช้จ่ายสูงใหม่ให้ชัดเจนมาก

ขึ้นตามสิทธิประโยชน์ โดยจำแนกเป็น 

4.1.1 หัตถการและการวินิจฉัยที่มีปัญหาการเข้าถึง 

4.1.2 ยาจำเป็นและยาที่มีปัญหาการเข้าถึง 



4.1.1หัตถการและการวินิจฉัยที่มีปัญหาการเข้าถึง

1)กรณีการใช้อุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบำบัดโรค (Instruments) 

สำหรับบริการผู้ป่วยนอกและบริการผู้ป่วยใน บริหารการจ่ายแบบระบบ Point system with 

ceiling and global budget โดย 

1.1) รายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบำบัดโรค (Instruments) และข้อบ่งชี้ 

เป็นไปตามที่ สปสช.ประกาศกำหนด 
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1.2) จ่ายชดเชยไม่เกินราคาที่หน่วยบริการซื้อหรือจัดหาได้จริงบวกค่าดำเนินการ

ตามควรแก่กรณีและไม่เกินเพดานราคากลางของรายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบำบัด

โรคตามที่ สปสช. ประกาศกำหนด  

1.3) สปสช.อาจสนับสนุนเป็นอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบำบัดโรค และ

มอบหมายให้องค์การเภสัชกรรมดำเนินการจัดส่งตามระบบ Vendor Managed Inventory (VMI) 

ขององค์การเภสัชกรรม 

ทั้งนี้รายละเอียดการบริหารจัดการเป็นไปตามคู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่าย

เพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2556 

2)การล้างไต/ฟอกเลือดล้างไตกรณีผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน สำหรับบริการ  

ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน สำหรับการให้บริการผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน (Acute Renal Failure) ที่มี

ระยะเวลาในการรักษาไม่เกิน 60 วัน รวมถึงระยะ Acute on top จ่ายตามจริงที่คำนวณได้ไม่เกิน 

2,000 บาทต่อครั้งการล้างไต ทั้งนี้รายละเอียดการบริหารจัดการเป็นไปตามคู่มือแนวทางปฏิบัติ

ในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2556 

3)การรักษาด้วยออกซิเจนความกดดันสูง (Hyperbaricoxygen therapy) 

เฉพาะการรักษาโรคที่เกิดจากการดำน้ำ (Decompression sickness) สำหรับบริการผู้ป่วยนอกและ

ผู้ป่วยใน โดยจ่ายตามจริงตามที่คำนวณได้ไม่เกินชั่วโมงละ 12,000 บาท ทั้งนี้รายละเอียดการ

บริหารจัดการเป็นไปตามคู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข 

ปีงบประมาณ 2556 

4)การให้เคมีบำบัดหรือฮอร์โมนหรือรังสีรักษาสำหรับบริการผู้ป่วยนอก

4.1) กรณีโรคมะเร็งทั่วไป 

สำหรับการให้บริการผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งและได้รับ

การบำบัดรักษาด้วยการให้ยาเคมีบำบัดหรือรังสีรักษาจ่ายตามจริงที่คำนวณได้ไม่เกิน 4,000 บาทต่อ

ครั้ง 

4.2) กรณีโรคมะเร็งที่มีการประกาศกำหนดให้มีการรักษาตามโปรโตคอล 

สำหรับการให้บริการผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดรักษาด้วยการให้ยาเคมีบำบัดหรือ

ฮอร์โมน หรือรังสีรักษา จ่ายชดเชยไม่เกินจำนวน cycle และเงินชดเชยตามจริงที่คำนวณได้ไม่เกิน

ราคากลางที่กำหนดในแต่ละ cycle ของโปรโตคอลต่างๆ รายละเอียดการบริหารจัดการเป็นไปตาม

คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2556 
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5)รายการที่เป็นการวินิจฉัยราคาแพงและหัตถการโรคหัวใจและหลอดเลือด

ของบริการแบบambulatorycare

สำหรับการบริการตรวจวินิจฉัยราคาแพงและหัตถการโรคหัวใจและหลอดเลือดตาม

รายการที่กำหนด สำหรับบริการผู้ป่วยนอกหรือบริการที่เป็นการบริการแบบ ambulatory care (พัก

สังเกตอาการหลังบริการ 1 - 2 วัน) ตามแนวทางเวชปฏิบัติ (Clinical practice guidelines) ขององค์กร

วิชาชีพที่เกี่ยวข้องที่ สปสช.ประกาศเป็นแนวทางในการดำเนินงาน  โดย 

5.1) การจ่ายค่าบริการเป็นไปตามค่าใช้จ่ายจริงแต่ต้องไม่เกินราคาราคากลาง

ของแต่ละรายการ  

5.2) กรณีมีการให้บริการเกี่ยวกับการรักษาโรคหัวใจทั้งการตรวจวินิจฉัย และการ

ทำหัตถการ มากกว่า 1 รายการในการรับบริการ 1 ครั้ง สปสช. จะจ่ายชดเชยเพียง 1 รายการที่มี

ราคากลางสูงสุด 

5.3) ราคากลางการวินิจฉัยราคาแพงและหัตถการโรคหัวใจและหลอดเลือด เป็น

ราคาที่รวมค่าใช้จ่ายในการทำหัตถการที่เกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยและการทำหัตถการหัวใจและ

หลอดเลือด รวมถึงค่าห้องที่ทำหัตถการ ค่ายา และค่าอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่ทำให้การ

วินิจฉัยนั้นดำเนินการได้ครบถ้วน โดยไม่รวมค่าอวัยวะเทียม/อุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค 

(Instruments) ที่สามารถเบิกชดเชยจาก สปสช. ได้ 

5.4) อัตราราคากลางการตรวจวินิจฉัยราคาแพงและหัตถการโรคหัวใจและ  

หลอดเลือด มีดังนี้ 
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ลำดับ รายการ ราคากลาง

 1 Investigationราคาแพง  

 1.1 Coronary angiography  ( CAG ) 15,000 

 1.2 Endoscope retrograde cholangio pancreatography  ( ERCP ) 6,500 

 2 หัตถการหัวใจ  

 2.1 ขยายหลอดเลือดหัวใจเส้นเดียว (Coronary angiography 78,000 

  with single vessel percutaneous coronary intervention )  

 2.2 ขยายหลอดเลือดหัวใจหลายเส้น (Coronary angiography  85,000 

  with multiple vessel percutaneous coronary intervention )  

 2.3 การตรวจสวนและจี้ไฟฟ้าหัวใจ (EP & RF Ablation) 65,000 

 2.4 การใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ ( Pace maker Implantation  ) 33,000 

 2.5 การใส่เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจในร่างกาย  ( AICD ) 57,000 

 2.6 การขยายลิ้นหัวใจด้วยลูกโป่ง  ( Percutaneous valvuloplasty ) 65,000 

6)บริการทันตกรรมจัดฟันและฝึกพูดสำหรับผู้ป่วยที่ผ่าตัดเพื่อรักษาปากแหว่ง/

เพดานโหว่

สำหรับผู้ป่วยที่ผ่าตัดเพื่อรักษาปากแห่วง/เพดานโหว่และต้องได้รับการฟื้นฟูดูแล  

ต่อเนื่องในด้านการแก้ไขด้านทันตกรรมจัดฟันและแก้ไขการพูด จ่ายให้เฉพาะหน่วยบริการที่แสดง

ความจำนงเข้าร่วมให้บริการและบันทึกข้อมูลเพื่อขอรับค่าใช้จ่ายในโปรแกรม DMIS โดยมีอัตรา

การจ่ายค่าบริการอรรถบำบัด / แก้ไขการพูด 3,850 บาทต่อรายต่อปี และค่าบริการทันตกรรมจัดฟัน

เหมาจ่าย 48,000 บาทต่อรายจนครบกระบวนการให้บริการ โดยรายละเอียดการบริหารจัดการ

เป็นไปตามคู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2556 

7)การบริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อเฉพาะข้ามจังหวัด

7.1) การบริหารจัดการบริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อเฉพาะข้ามจังหวัด (OP Refer 

ข้ามจังหวัด) เป็นการจ่ายแบบร่วมจ่ายกับหน่วยบริการประจำ เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่าง

หน่วยบริการประจำ หน่วยบริการรับส่งต่อ และการตามจ่ายค่าบริการสาธารณสุขที่เหมาะสม โดย

มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

(1) คุ้มครองผู้ป่วยเมื่อเกินขีดความสามารถของจังหวัด เมื่อถูกส่งต่อให้

หน่วยบริการรับส่งต่อมั่นใจว่ามีการตามจ่ายที่เหมาะสม 

(2) คุ้มครองหน่วยบริการประจำที่ส่งต่อ โดยการทำ Risk sharing เมื่อมีการ

เรียกเก็บจากหน่วยบริการรับส่งต่อในราคาที่สูงมาก รวมทั้งตรวจสอบ
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การเรียกเก็บไม่ให้ซ้ำซ้อนกับรายการที่มีการกำหนดให้จ่ายจากประเภท

บริการอื่น 

(3) พัฒนาระบบจัดการที่ใช้งานง่าย ลดภาระการทำงานด้านเอกสารทั้งการ

เรียกเก็บและการตามจ่ายทั ่วประเทศและทำให้มีข้อมูลสำหรับการ

พัฒนาระบบ และการบริหารจัดการ 

7.2) กรอบการบริหารงบประมาณ 

(1) เป็นการจ่ายแบบร่วมจ่ายกับหน่วยบริการประจำ โดยมีงบประมาณ

จำนวนหนึ่งที่กันมาจากเงินเพื่อบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว 

สำหรับบริหารจัดการระดับประเทศ 

(2) จะจ่ายชดเชยให้หน่วยบริการรับส่งต่อ ตามผลงานการให้บริการหลัง

จากมีการให้บริการ และส่งข้อมูลเข้าในระบบและมีการอนุมัติรายบุคคล

เรียบร้อยแล้ว 

(3) สปสช.เป ็นผู ้ห ักชำระบัญชีระหว ่างก ัน (Clearing house) แทน  

หน่วยบริการประจำ 

7.3) เกณฑ์การจ่ายเงินงบประมาณจัดสรรเป็นค่าบริการตามผลงานการให้

บริการตามเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้ 

(1) เป็นการบริการประเภทผู้ป่วยนอก 

(2) เป็นการบริการผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อจากหน่วยบริการประจำหรือจาก

หน่วยบริการที่รับส่งต่อจากหน่วยบริการประจำ (ส่งต่อแบบต่อเนื่อง) 

(3) หน่วยบริการที่รักษาอยู่ข้ามจังหวัดกับหน่วยบริการประจำ 

(4) การส่งต ัวผู ้ป ่วยไปตรวจพิเศษต่างๆ ถ ือเป ็นการซื ้อบร ิการของ  

หน่วยบริการรับส่งต่อ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นถือเป็นค่าใช้จ่ายในการให้

บริการในครั้งนั้นด้วย 

(5) การรับส่งต่อในเขตพื้นที่รอยต่อที่ข้ามจังหวัดภายใต้เงื่อนไขที่จังหวัด

ตกลงกันเองเพื่อความสะดวกของผู้ป่วย ถือว่าเป็นการให้บริการใน

จังหวัดไม่เข้าเกณฑ์รับส่งต่อข้ามจังหวัด 
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7.4) เงื่อนไขและอัตราการจ่ายชดเชย 

(1) หน่วยบริการประจำ/สปสช.สาขาจังหวัด ต้องตรวจสอบเพื่ออนุมัติข้อมูล

การส่งต่อรายบุคคลตามเวลาที่กำหนด 

(2) รายการที่กำหนดราคากลาง จ่ายชดเชยตามเรียกเก็บไม่เกินราคากลาง

ตามภาคผนวก 3 

(3) หน่วยบริการประจำหรือ สปสช.สาขาจังหวัดจ่ายตามจริงไม่เกินเพดาน

ที่ สปสช. กำหนดต่อครั้งบริการ 

(4) ส่วนเกินจากเพดานที่กำหนด สปสช. ร่วมจ่ายจากงบค่าบริการ OP refer 

ข้ามจังหวัด 

7.5) วิธีการส่งข้อมูลเพื่อขอรับค่าใช้จ่าย 

(1) ให้หน่วยบริการรับส่งต่อส่งข้อมูลเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื ่อบริการ

สาธารณสุข เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามรูปแบบและวิธีการที่ สปสช. 

กำหนด ในระบบโปรแกรม E-Claim ส่งไปยัง สปสช. 

(2) ให้หน่วยบริการประจำหรือ สปสช.สาขาจังหวัด ตรวจสอบและพิจารณา

อนุมัติข้อมูลการส่งต่อ (Approve) ในระบบโปรแกรม E-Claim หลังจาก

หน่วยบริการรับส่งต่อบันทึกและส่งข้อมูลผ่าน (A) เรียบร้อยแล้วหรือ

ภายใน 14 วันหลังวันตัดยอดข้อมูลแต่ละเดือน หากเกินกำหนดระบบ

จะทำการอนุมัติข้อมูลให้เป็น “ยอมรับการส่งต่อและยอมรับการ  

เรียกเก็บ” ทุกราย 

(3) ให้หน่วยบริการรับส่งต่อส่งข้อมูลการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการ

สาธารณสุข ภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ให้บริการผู้ป่วย โดย 

สปสช. จะกำหนดวันตัดยอดข้อมูลเป็นรายเดือน 

(4) สปสช. ขอยกเลิกเอกสาร หลักฐานทั้งการเรียกเก็บและการตามจ่าย

ชดเชยค่าบริการสาธารณสุข โดยให้หน่วยบริการเก็บไว้ที่หน่วยบริการ 

และให้ดำเนินการดังนี้ 

(4.1) หน่วยบริการประจำ/สปสช.จังหวัด แล้วแต่กรณีสามารถตรวจสอบ

ข้อมูลรายบุคคลในรายงานพึงจ่ายรายเดือน (Statement พึงจ่าย) 
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สำหรับตรวจสอบข้อมูลการตามจ่ายให้แก่หน่วยบริการรับส่งต่อ  

ที่ สปสช. ชำระบัญชีแทน ตามเวลาที่กำหนด 

(4.2) หน่วยบริการรับส่งต่อตรวจสอบรายละเอียดการได้รับเงินชดเชย

จาก Statement พึงรับรายเดือน โดยจะมีข้อมูลรายละเอียด  

รายบุคคล รายสรุปรายหน่วยบริการ โดยสปสช. จะทำหน้าที่ชำระ

บัญชีแทนหน่วยบริการประจำหรือ สปสช. สาขาจังหวัดทั่วประเทศ 

(4.3) ข้อมูลรายละเอียดการจ่ายชดเชย และการได้รับชดเชยค่าบริการ

สาธารณสุข สามารถตรวจสอบได้เมื่อได้รับหนังสือแจ้งการโอนเงิน

กรณีรับส่งต่อผู้ป่วยนอกข้ามจังหวัดจาก สปสช. โดยสามารถดู  

รายละเอียดการโอนเงิน ทั้งรายบุคคล รายสรุป จากรายงานพึงรับ

รายเดือน (Statement พึงร ับ) และหน่วยบริการประจำหรือ

สปสช.สาขาจังหวัดสามารถตรวจสอบรายละเอียดค่าใช้จ่ายใน

การจ่ายชดเชยจากรายงานพึงจ่ายรายเดือน (Statement พึงจ่าย) 

จาก website : http://eclaim.nhso.go.th 

 

4.1.2ยาจำเป็นและยาที่มีปัญหาการเข้าถึง

1)ยาขับธาตุเหล็กสำหรับผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย

1.1) เงื่อนไขบริการ 

(1) สำหรับประชาชนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

(2) ลักษณะอาการทางคลินิก หรือผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเป็นไปตาม

เงื่อนไขหรือเข้าเกณฑ์การสั่งใช้ยาใน คู่มือแนวทางเวชปฏิบัติในการดูแล

ผู้ป่วยธาลัสซีเมีย (National guideline)  

(3) ผ่านการอนุมัติตามเงื่อนไขที่ สปสช.กำหนด 

1.2) หน่วยบริการที่จะได้รับค่าใช้จ่าย ต้องเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติที่มีระบบการลงทะเบียนผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย และสามารถให้บริการ  

ผู้ป่วยตาม National practice guideline ที่ออกโดยสมาคมโลหิตวทิยา 
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1.3) การบริหารจัดการ จะจ่ายชดเชยเป็นเงินหรือยาขับธาตุเหล็กเพิ่มเติมให้กับ

หน่วยบริการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดบริการสำหรับผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ตาม 

National practice guideline ที่ออกโดยสมาคมโลหิตวิทยา  

2)การให้ส่วนประกอบของเลือดสำหรับผู้ป่วยโรคเลือดออกง่าย(Hemophilia) 

สำหรับผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียทั้งรายเก่าและรายใหม่ ที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิ

ว่าง เพื ่อให้ผู ้ป่วยฮีโมฟีเลียเข้าถึงบริการแฟคเตอร์เข้มข้น และมีคุณภาพชีวิตที ่ดี รวมทั้ง

สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการรับส่งต่อให้บริการที่มีมาตรฐานและสนับสนุนการจัด

เครือข่ายบริการ  โดยมีการบริหารจัดการดังนี้ 

2.1) การลงทะเบียน 

(1) ผู้ป่วยรายเก่าที่เคยลงทะเบียนในปีงบประมาณ 2549-2555 สปสช. จะมี

ฐานข้อมูลการลงทะเบียนของผู้ป่วยแยกตามรายหน่วยบริการรับส่งต่อที่

รับลงทะเบียน โดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนให้ผู้ป่วยซ้ำ แต่หน่วยบริการต้อง  

ลงข้อมูลการติดตามการรักษาผู้ป่วยรายเก่าที่มีชีวิตอยู่ทุกครั้งที่มารับบริการ

การให้แฟคเตอร์ 

(2) ผู้ป่วยฮีโมฟีเลียรายใหม่ที่ไม่เคยลงทะเบียนหรือรายเก่าที่ย้ายสิทธิจาก

สิทธิอื่นเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้หน่วยบริการลงทะเบียน

ในโปรแกรมระบบ DMIS  

(3) ผู ้ป ่วยฮีโมฟีเลียต้องลงทะเบียนเพื ่อเข้ารับบริการอย่างถูกต้องที ่  

หน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะโรคฮีโมฟีเลีย ที ่ได้ขึ ้นทะเบียนไว้กับ

สปสช.จำนวน 45 แห่ง ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ (ทั้งนี้ สปสช.อาจประกาศ

เพิ่มเติมในภายหลัง กรณีที่มีหน่วยบริการเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมใน

แต่ละปี) 
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1. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  

2. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

3. คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

4. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

5. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

6. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

7. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

8. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 

9. โรงพยาบาลราชวิถี 

10.โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 

11.โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

12.โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

13.โรงพยาบาลสระบุรี 

14.โรงพยาบาลชลบุรี 

15.โรงพยาบาลระยอง 

16.โรงพยาบาลพระปกเกล้า  จันทบุรี 

17.โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์  ปราจีนบุรี 

18.โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช  สุพรรณบุรี 

19.โรงพยาบาลราชบุรี 

20.โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

21.โรงพยาบาลขอนแก่น 

22.โรงพยาบาลสุรินทร์ 

23.โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 

24. โรงพยาบาลอุดรธานี 

25. โรงพยาบาลลำปาง 

26. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 

27. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เชียงราย 

28. โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 

29. โรงพยาบาลพุทธชินราช  พิษณุโลก 

30. โรงพยาบาลนครพิงค์  เชียงใหม่ 

31. โรงพยาบาลหาดใหญ่  สงขลา 

32. โรงพยาบาลตรัง 

33. โรงพยาบาลน่าน  

34. โรงพยาบาลนครปฐม  

35. โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  

36. รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  

37. โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  

38. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์      

39. โรงพยาบาลสกลนคร  

40. โรงพยาบาลพุทธโสธร  ฉะเชิงเทรา  

41. โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์  ชุมพร      

42. โรงพยาบาลนราธิวาส   

43. โรงพยาบาลกระบี่ 

44. โรงพยาบาลศรีสะเกษ 

45. โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

2.2) สิทธิประโยชน์  

(1) ผู้มีสิทธิจะได้รับการคุ้มครองเฉพาะการจ่ายแฟคเตอร์เข้มข้นไปเก็บไว้ที่

บ้านหรือหน่วยบริการ เพื่อรักษาภาวะเลือดออกในระยะเริ่มต้น โดย  

ผู้มีสิทธิต้องมารับยาที่หน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะโรคฮีโมฟีเลียที่ตนเอง

ได้ลงทะเบียนไว้ตามกำหนดนัดของหน่วยบริการนั้น และแพทย์ผู้ดูแล

จะเป็นผู้กำหนดจำนวนยาที่จะนำไปเก็บไว้ที่บ้านตามความเหมาะสม  

ในแต่ละระดับอาการ 
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(2) ผู้มีสิทธิจะได้รับแฟคเตอร์เข้มข้นจำนวนหนึ่ง สำหรับการรักษาภาวะ

เลือดออกรุนแรงที่เป็นอันตรายถึงชีวิต หรือกรณีผ่าตัดฉุกเฉิน ตาม

เงื่อนไขที่กำหนด โดยโรคหรือภาวะเลือดออกรุนแรงที่เป็นอันตรายถึง

ชีวิต หรือผ่าตัดฉุกเฉินที่อยู่ในเงื่อนไขได้รับชดเชยค่าแฟคเตอร์เข้มข้น

จำนวนหนึ่ง ได้แก่ อาการเลือดออกรุนแรงในอวัยวะสำคัญของร่างกาย เช่น 

สมอง ปอด หัวใจ ในช่องท้อง และการผ่าตัดฉุกเฉิน เช่น ผ่าตัดสมอง 

ผ่าตัดช่องท้อง ผ่าตัดไส้ติ่ง 

(3) ผู ้มีสิทธิสามารถเลือกลงทะเบียนกับหน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะ  

โรคฮีโมฟีเลีย ในโครงการที่อยู่ใกล้บ้าน และสะดวกในการเข้ารับบริการ

โดยไม่ต้องใช้ใบส่งต่อผู้ป่วยจากหน่วยบริการประจำ  

(4) ผู ้มีสิทธิต้องใช้สิทธิเข้ารับบริการตามชุดสิทธิประโยชน์ของระบบ  

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ หน่วยบริการประจำเหมือนเดิมทุก

ประการ รวมถึงการรักษาภาวะเลือดออกในภาวะฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉิน 

ยกเว้นการตรวจรักษาต่อเนื่องตามนัดเพื่อรับแฟคเตอร์เข้มข้นเท่านั้น ซึ่ง

จะต้องเข้ารับบริการที่หน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะโรคฮีโมฟีเลียที่ผู้ป่วย

ลงทะเบียนไว้ 

(5) บริการที ่ไม่ครอบคลุมในการจ่ายค่าบริการส่วนประกอบของเลือด

สำหรับผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย 

(5.1) การรักษาภาวะเลือดออกอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ข้างต้น 

หน่วยบริการไม่สามารถเบิกชดเชยค่าแฟคเตอร์เข ้มข้นจาก

สปสช.ได้ ให้ใช้ส่วนประกอบของเลือดในการรักษาตามปกติ 

(5.2) การรักษาความเจ็บป่วยทั่วไปเป็นภาระหน้าที่ของหน่วยบริการประจำ 

(5.3) การรักษาในภาวะฉุกเฉิน หากมีความจำเป็นต้องข้ามขั้นตอนการ

ส่งต่อ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับค่าใช้จ่าย

เพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ  2556 
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2.3) การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการหน่วยบริการสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการกับ 

สปสช. โดยโรงพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนในโครงการนี้จะเรียกว่า “หน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะโรค

ฮีโมฟีเลีย” ซึ่งต้องมีศักยภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ดังนี้ 

(1) หลักเกณฑ์ทั่วไป 

(1.1) ต้องผ่านการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพตามมาตรฐานระบบใด

ระบบหนึ่ง 

(1.2) สามารถให้บริการทั้งภาวะปกต ิ และภาวะวิกฤติฉุกเฉินได้ทุกวัน 

ตลอด 24 ชั่วโมง 

(1.3) มีการบริการที ่เอื ้อต่อการบริการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมอย่าง  

ต่อเนื่องทั้งการส่งเสริม ป้องกัน วินิจฉัย บำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพ  

(1.4) มีเครือข่ายหน่วยบริการรับส่งต่อและดูแลรักษาในทุกระดับ พร้อมทั้ง

ระบบสนับสนุนเครือข่ายด้านการจัดการการส่งต่อ ข้อมูลการดูแล

ผู้ป่วยและวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

(2) ด้านบุคลากร 

(2.1) มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและทีมบุคลากรที่สามารถให้การ

ดูแลครบวงจรปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาสามารถให้คำปรึกษาและ

บริการได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ดังนี้คือ อายุรแพทย์ กุมารแพทย์ 

ทันตแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ  

นักเทคนิคการแพทย์  

(2.2) มีพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์เฉพาะด้านโลหิตวิทยาไม่น้อยกว่า 

2 ปี เป็นหัวหน้าทีมปฏิบัติงานในหน่วยบริการเป็นประจำ 

(3) ด้านการจัดบริการ สถานที่ และเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

(3.1) มีหน่วยงานเวชระเบียนรับผิดชอบในการจัดระบบข้อมูลและ  

เวชระเบียนผู้ป่วยอย่างเป็นระบบสามารถตรวจสอบได้เรียกข้อมูล  

ย้อนหลังได้ไม่ต่ำกว่า 3 ปี และรายงานให้กับสปสช.ได้ตามที่กำหนด 

(3.2) มีหอผู้ป่วยในที่มีศักยภาพและความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยโลหิต

วิทยา 
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(3.3) มีห้องปฏิบัติการ ธนาคารเลือดและรังสีวินิจฉัยที่ได้มาตรฐาน และ

มีความพร้อมให้บริการในภาวะฉุกเฉินได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

(3.4) มีความพร้อมด้านยาที่กำหนดไว้ในแนวทางเวชปฏิบัติการดูแล  

ผู้ป่วยที่สปสช. และมูลนิธิโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียกำหนด 

2.4) แนวทางการจัดบริการ 

(1) กรณีเลือดออกในระยะเริ่มต้น รูปแบบการให้แฟคเตอร์เข้มข้นมีหลายวิธี 

เช่น กรณีที่ผู้ป่วยมีภูมิลำเนาไม่ไกล หน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะโรค

ฮีโมฟีเลียอาจเลือกวิธีสำรองยาไว้ที่หน่วยบริการโดยไม่จ่ายยาให้ผู้ป่วย

เก็บไว้กับตัว เมื่อเกิดเลือดออกให้ผู้ป่วยรีบเดินทางมารับการบำบัดที่

หน่วยบริการรับส่งต่อโดยตรงในทันที แต่ถ้าผู้ป่วยอยู่ไกลจากหน่วยบริการ

รับส่งต่อหรือไม่สะดวกในการเดินทางมารับยาได้อย่างทันท่วงที   

หน่วยบริการรับส่งต่ออาจเลือกวิธีจ่ายแฟคเตอร์เข้มข้นจำนวนหนึ่งให้  

ผู้ป่วยเก็บไว้ที่บ้านหรือหน่วยบริการประจำใกล้บ้าน เมื่อเกิดเลือดออกก็

ให้นำยาไปฉีดหรือรับบริการที่หน่วยบริการประจำใกล้บ้าน พร้อมกับนำ

สมุดประจำตัวผู้ป่วยไปให้หน่วยบริการนั้นลงบันทึกการให้บริการไว้เป็น

หลักฐาน เมื่อผู้ป่วยกลับมาพบแพทย์ที่หน่วยบริการรับส่งต่อตามนัดใน

ครั้งต่อไป ให้หน่วยบริการรับส่งต่อเก็บบันทึกดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน

และเบิกค่าแฟคเตอร์เข้มข้นชดเชยคืนส่วนที่ใช้ไป โดยลงข้อมูลการให้

บริการทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th ต่อไป 

(2) กรณีเลือดออกรุนแรงที่เป็นอันตรายถึงชีวิตหรือผ่าตัดฉุกเฉิน หน่วยบริการ

รับส่งต่อเฉพาะโรคฮีโมฟีเลียสามารถให้แฟคเตอร์เข้มข้นแก่ผู ้ป่วย  

โรคฮีโมฟีเลีย ที่มีอาการเลือดออกรุนแรงที่เป็นอันตรายถึงชีวิต หรือ

จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดฉุกเฉินเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วย โดยใช้ร่วมกับส่วน

ประกอบของเลือดชนิดอื่นตามความเหมาะสม ทั้งนี้ สปสช.จะจ่ายค่า

แฟคเตอร์เข้มข้นคืนให้หน่วยบริการ  โดยระบบชดเชยย้อนหลังในอัตรา

และเงื่อนไขที่กำหนด ทั้งนี้โรคหรือภาวะเลือดออกรุนแรงที่เป็นอันตราย

ถึงชีวิตหรือผ่าตัดฉุกเฉิน ที่อยู่ในเงื่อนไขได้รับชดเชยค่าแฟคเตอร์เข้มข้น
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จำนวนหนึ่ง ได้แก่ อาการเลือดออกรุนแรงในอวัยวะสำคัญของร่างกาย 

เช่น สมอง ปอด หัวใจ ในช่องท้อง และการผ่าตัดฉุกเฉิน เช่น ผ่าตัด

สมอง ผ่าตัดช่องท้อง ผ่าตัดไส้ติ่ง 

(3) การติดตามดูแลผู้ป่วย ดำเนินการได้หลายช่องทาง เช่น การเยี่ยมบ้าน 

(Home care) หรือทางโทรศัพท์ โดยมีการบันทึกเป็นหลักฐานใน OPD 

CARD หรือสมุดบันทึกการโทรศัพท์ของหน่วยบริการหรือส่งแบบสอบถาม

ติดตามผู้ป่วยยืนยันสิทธิการรับแฟคเตอร์เข้มข้นตามโครงการโรคเลือด

ออกง่ายฮีโมฟีเลีย ให้ผู้ป่วยตอบกลับมาที่หน่วยบริการ เพื่อเป็นหลักฐาน

แสดงการมีชีวิตอยู ่และการเข้าร่วมโครงการของผู ้ป่วย ทั ้งนี ้ เพื ่อเป็น  

หลักฐานในการตรวจสอบข้อมูลประกอบหลังการจ่ายชดเชยค่าบริการ 

ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้ให้ต้องสงสัยในการติดตามการรักษา หรือการ Follow up 

ติดตามดูแลผู้ป่วย  

2.5) การจ่ายเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ 

(1) เกณฑ์และอัตราการจ่าย การจ่ายเงินชดเชยค่าบริการแก่หน่วยบริการรับ

ส่งต่อเฉพาะโรคฮีโมฟีเลีย แบ่งเป็น  2  ส่วน ดังนี้  

(1.1) กรณีเลือดออกในระยะเริ่มต้นเป็นการจ่ายเพิ่มจากอัตราเหมาจ่าย

รายหัวในระบบปกติ ตามจำนวนผู้ป่วยที่ลงทะเบียนและรับบริการ 

โดยจำแนกการจ่ายตามเงื่อนไขอายุและระดับความรุนแรงของโรค

ในอัตรา 

ผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่า 10 ปี 

 Severe  - 180,000  บาท/คน/ปี (15,000 บาท/คน/เดือน)  

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

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

ผู้ป่วยที่อายุตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป 

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

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

 Mild - 72,000  บาท/คน/ปี (6,000 บาท/คน/เดือน) 
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(1.2) กรณีเลือดออกรุนแรงที ่เป็นอันตรายถึงชีวิตหรือผ่าตัดฉุกเฉิน 

เป็นการจ่ายเพิ่มจากระบบ DRG ให้แก่หน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะ

โรคฮีโมฟีเลียที ่ร ักษาผู ้ป่วยที ่มีอาการเลือดออกรุนแรงที ่เป็น

อันตรายถึงชีวิตหรือผ่าตัดฉุกเฉิน ตามมูลค่าแฟคเตอร์เข้มข้นที่ใช้

จริงในการเจ็บป่วยครั ้งนั ้น แต่ไม่เกิน 120,000 บาท/ครั ้งของ  

การนอนโรงพยาบาล (ไม่จำกัดจำนวนครั้งของการนอนโรงพยาบาล 

ในปีงบประมาณ) 

(2) การจ่ายเงิน 

(2.1) กรณีเลือดออกในระยะเริ่มต้น แบ่งจ่ายเป็นงวดรายเดือนตามผล

การให้บริการ  

(2.2) กรณีเลือดออกรุนแรงที ่เป็นอันตรายถึงชีวิตหรือผ่าตัดฉุกเฉิน   

จ่ายเป็นครั ้งๆ ตามที ่หน่วยบริการรับส่งต่อร ับผู ้ป ่วยไว้เป็น  

ผู้ป่วยใน  

(3) เงื่อนไขการจ่ายเงิน สปสช.จะจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ เมื่อ

หน่วยบริการรับส่งต่อบันทึกข้อมูลการรักษาหรือการตรวจติดตามผู้ป่วย

ในโปรแกรมระบบ DMIS เท่านั้น  โดย 

(3.1) หน่วยบริการต้องบันทึกข้อมูลการรักษาผู้ป่วยในโครงการ ภายใน 

30 วัน หลังเข้ารับบริการในครั้งนั้นๆ กรณีเลือดออกในระยะเริ่มต้น

ให้บันทึกข้อมูลทุกเดือน กรณีเลือดออกรุนแรงที่เป็นอันตรายถึง

ชีวิต บันทึกข้อมูลเมื่อมีการให้บริการแต่ละครั้ง 

(3.2) สปสช.จะตัดข้อมูลการให้บริการทุกวันที ่ 25 ของเดือนและจะ

ทำการจ่ายชดเชยภายในวันที่ 30 ของเดือนถัดไป 

(3.3) กรณีมีการย้ายหน่วยบริการรับส่งต่อที่รักษา สปสช.จะจ่ายชดเชย

ให้แก่หน่วยบริการรับส่งต่อ ที่รับย้ายตามงวดการจ่ายเงินเดิม โดย

จะเริ่มโอนเงินงวดต่อจากงวดที่หน่วยบริการเดิมได้รับไปแล้ว 

(3.4) กรณีผู้มีสิทธิเสียชีวิตหรือในกรณีที่ผู ้ป่วยเปลี่ยนสิทธิ์การรักษา 

สปสช. จะยุติการโอนเงินงวดต่อไป ให้หน่วยบริการรับส่งต่อ 
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(3.5) สปสช.สามารถขอตรวจประวัติการรักษาเพื่อทำการตรวจสอบ

ข้อมูลหลังการรักษา (Post audit) ในกรณีมีข้อขัดแย้งหรือข้อบ่งชี้

ว่าการรักษาไม่เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ 

2.6) บทบาทการจัดบริการ 

(1) บทบาทของ Case manager 

(1.1) ทำทะเบียนผู้ป่วย ทบทวนการบริการและติดตามผู้ป่วยให้มารับ

บริการตามแผนการรักษา รวมทั้งการประเมินผล  

(1.2) ประสานสนับสนุนและให้ข้อมูลแก่แพทย์และทีมสหสาขาวิชาชีพ

ในการบริการรักษา 

(1.3) เป็นส่วนหนึ่งของทีมสหสาขาวิชาชีพในการติดตามรักษา/ดูแลผู้ป่วย 

(1.4) ให้คำปรึกษา แนะนำและความรู ้เพื ่อแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ  

ที่เกิดขึ้น ตลอดจนการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วย

จากอาการแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น 

(1.5) แนะนำผู้ป่วยและเครือญาติให้ช่วยค้นหาผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการ

เป็นโรคเข้ารับการตรวจวินิจฉัยและรักษา 

(2) บทบาทหน่วยบริการประจำ 

(2.1) ให้บริการดูแลรักษาส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟ ูกรณีเจ็บป่วยด้วยโรค

ทั่วไปตามปกติตามสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

(2.2) แนะนำและส่งผู้ป่วยฮีโมฟีเลียที่อยู่ในความดูแลไปลงทะเบียนเพื่อ

รับสิทธิประโยชน์ที ่หน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะโรคที ่เข้าร่วม

โครงการ 

(2.3) ให้บริการฉีดแฟคเตอร์เข้มข้นแก่ผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียที่เริ่มมีอาการ

เลือดออก ตลอดจนดูแลรักษากรณีมีอาการเลือดออกที ่ไม่ใช่

อาการเลือดออกรุนแรงมากที่เป็นอันตรายถึงชีวิตหรือการผ่าตัด

ฉุกเฉินด้วยส่วนประกอบของเลือด (พลาสม่าสด, พลาสม่าแห้ง, 

ไครโอปริซิปิเตรต เป็นต้น) หากเกินขีดความสามารถการรักษา ให้

ส่งผู้ป่วยไปรักษาที่หน่วยบริการระดับสูงขึ้นไปตามระบบส่งต่อหรือ

ที่หน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะโรคที่เข้าร่วมโครงการ 
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(2.4) ตรวจคัดกรองผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกง่ายผิดปกติทางพันธุกรรม 

และส่งเข้ารับการตรวจวินิจฉัยที่หน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะโรคที่

เข้าร่วมโครงการ 

(3) บทบาทหน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะโรคฮีโมฟีเลีย 

(3.1) ลงทะเบียนผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลีย  

(3.2) ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยฮีโมฟีเลียที่มีภาวะเลือดออกรุนแรงที่เป็น

อันตรายถึงชีวิต หรือจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดฉุกเฉิน ซึ่งลงทะเบียน

กับหน่วยบริการหรือถูกส่งตัวมาจากหน่วยบริการประจำ 

(3.3) ติดตามการดูแลรักษาผู้ป่วยฮีโมฟีเลียและจ่ายยาแฟคเตอร์เข้มข้น

ให้ผู้ป่วยที่ลงทะเบียน เพื่อนำไปใช้กรณีที่เริ่มมีเลือดออกตามแนวทาง

เวชปฏิบัติ และดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา 

(3.4) จัดทีมสหสาขาวิชาชีพให้การดูแลรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม 

(3.5) ประสานกับหน่วยบริการประจำ เพื่อการส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู

สภาพ 

(3.6) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ป่วยและญาติ ในการปฏิบัติตัว

และดูแลผู้ป่วย ฮีโมฟีเลีย ให้สามารถประกอบภารกิจในชีวิตประจำวัน

ได้โดยปลอดภัย และลดโอกาสเสี่ยงจากภาวะเลือดออก หรือปัจจัย

เสี่ยงที่ทำให้มีอาการเลือดออก 

(3.7) จัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการด้านโรคฮีโมฟีเลีย 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้มแข็งแก่เครือข่ายบริการ และเครือข่าย

ผู้ป่วยแบบบูรณาการ  

(3.8) ส่งรายงานให้ สปสช.ตามเงื่อนไขที่กำหนด  

3)การให้ยาละลายลิ่มเลือดเพื่อการรักษาเร่งด่วนสำหรับผู้ป่วยโรคหลอด

เลือดสมองตีบหรืออุดตัน (Stroke fast track)และผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

เฉียบพลันชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วนST (ST-ElevatedMyocardial

infarctionFastTrack)

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดบริการสุขภาพ ผู้ป่วยสามารถ

เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ ถูกต้องและทันเวลา ลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน ลดอัตราการเกิด
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ภาวะทุพพลภาพ ลดอัตราการเสียชีวิต และเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพ  

แห่งชาติ โดยมีการบริหารจัดการดังนี้ 

3.1) กรอบการบริหารจัดการ  

(1) งบประมาณสนับสนุนให้หน่วยบริการ/เครือข่ายบริการ 1 ที่ให้การรักษา  

ผู้ป่วยที่มีอาการโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน (Stroke Fast Track) 

และโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่น

ไฟฟ้าหัวใจส่วน ST (ST-Elevated Myocardial Infarction Fast Track) ตาม

มาตรฐาน/แนวทางการดูแลผู้ป่วย ที่สปสช. กำหนด2 

(2) หน่วยบริการเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยบริการ/เครือข่ายบริการ ทั้งภาครัฐ

และเอกชนที่เข้าร่วมโครงการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการของโรคหลอด

เลือดสมองตีบหรืออุดตัน (Stroke Fast Track) และโรคกล้ามเนื้อหัวใจ

ขาดเลือดเฉียบพลันชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน ST (ST-

Elevated Myocardial Infarction Fast Track) ในระบบหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ  

3.2) แนวทางการสนับสนุน/หลักเกณฑ์การจัดสรร 

(1) การบริการโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน (Stroke Fast Track) จ่าย

ชดเชยค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขเพิ่มจากระบบ DRGs ปกติ เป็น

ค่ายาละลายลิ่มเลือด rt-PA สำหรับหน่วยบริการ/เครือข่ายบริการที่มีการ

ให้การรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันด้วยการฉีดยา

ละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำ มีการทำ CT Brain ก่อนและหลังการ

ฉีดยาละลายลิ่มเลือดและ/หรือมีการทำกายภาพบำบัดและ/หรือฟื้นฟู

1 เครือข่ายบริการ หมายถึง รูปแบบการจัดบริการที่มีการส่งต่อและรับกลับ ระหว่างหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ
จนถึงตติยภูมิ ตามบริการที่กำหนด 
 
2 การรักษาผู้ป่วยที่มีอาการของโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน (Stroke Fast Track) อ้างอิงแนวทางการรักษา
โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันด้วยการฉีดยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำ: สถาบันประสาทวิทยา,2549. 
โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าส่วน ST (ST-Elevated Myocardial Infarction 
Fast Track) อ้างอิงแนวทางเวชปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดในประเทศไทย ปี 2551:สำนักงานหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2551. (กรณีมีการปรับปรุงมาตรฐานหรือแนวทางดังกล่าว ให้เริ่มใช้ฉบับปรับปรุงแทนฉบับ
เดิม) 
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สมรรถภาพเหมาจ่ายรายละ 49,000 บาท โดยวิธีการเบิกจ่ายเป็นไป  

ตามแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื ่อบริการสาธารณสุข  

ปีงบ ประมาณ 2556 

(2) การบริการโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดที่มีการยกขึ้น

ของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน ST (ST - Elevated Myocardial Infarction Fast 

Track) จ่ายชดเชยค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขเพิ่มจากระบบ DRGs 

ปกติ โดยค่ายาละลายลิ่มเลือด Streptokinase และค่าฉีดยา เหมาจ่าย

รายละ 10,000 บาท ค่ายาละลายลิ ่มเลือด rt-PA และค่าฉีดยา  

เหมาจ่ายรายละ 49,000  บาท โดยรายละเอียดการบริหารจัดการเป็นไป

ตามคู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข 

ปีงบประมาณ 2556 

3.3) บทบาทหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

(1) สปสช. 

(1.1) จัดทำแผนสนับสนุนการบริการโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน 

(Stroke Fast Track) และโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

ชนิดที ่มีการยกขึ ้นของคลื ่นไฟฟ้าหัวใจส่วน ST (ST-Elevated 

Myocardial Infarction Fast Track) ในระบบหลักประกันสุขภาพ  

แห่งชาติ ร่วมกับสปสช.เขต 

(1.2) จัดทำมาตรฐาน/แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ

หรืออุดตัน (Stroke Fast Track) และโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

เฉียบพลันชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน ST (ST-

Elevated Myocardial Infarction Fast Track) ในระบบหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ 

(1.3) ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการในภาพรวม 

(1.4) รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผลงาน เพื่อจัดทำข้อเสนอในการสนับสนุน

การบริการโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน (Stroke Fast Track) 

และโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดที่มีการยกขึ้นของ
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คลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน ST (ST-Elevated Myocardial Infarction Fast 

Track) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในปีต่อไป 

(2) สปสช.เขต 

(2.1) ประสานกับหน่วยบริการ/เครือข่ายบริการ ในการเข้าร่วมให้บริการโรค

หลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน (Stroke Fast Track) และโรคกล้ามเนื้อ

หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

ส่วน ST (ST-Elevated Myocardial Infarction Fast Track) 

(2.2) ชี้แจง และทำความเข้าใจในการใช้โปรแกรม 

(2.3) ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการในระดับเขต 

(2.4) รวบรวมข้อมูล ผลการดำเนินงานส่งสปสช. เพื่อใช้ในการวิเคราะห์

ผลการดำเนินงานต่อไป 

(3) หน่วยบริการ/เครือข่ายบริการ 

(3.1) ให้การรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน(Stroke Fast 

Track) และโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดที่มีการยกขึ้น

ของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน ST (ST-Elevated Myocardial Infarction Fast 

Track) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามมาตรฐาน/แนวทาง

การดูแลผู้ป่วยที่สปสช. กำหนด 

(3.2) บันทึกข้อมูลในระบบ เพื่อขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข 

(3.2.1) การให้บริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน 

(Stroke Fast Track) ลงข้อมูลในระบบ E-Claim ดังนี้ 

1. ระบุ โรคหลัก (Pdx.) หรือ โรครอง (Sdx.) ของภาวะ  

โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันระยะเฉียบพลัน 

เป็น I630-I639 

2. ระบุรหัสหัตถการ (ICD9CM) ได้แก่ 

- CT Brain (8703)  และ Thrombolytic Agent (9910) 

และ/ หรือ 

- Diagnostic Physical Therapy: 9301-9309 (ยกเว้น 

9303, 9306, 9307, 9308) กรณีท ี ่ผู ้ป ่วยมี  
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ความจำเป็นต้องได้รับการทำกายภาพบำบัดและ/ 

หรือฟื้นฟูสมรรถภาพ ระบุรหัส 9311-9319, 9322-

9329, 9331-9339, 9381-9384, 9394-9399 (ยกเว้น 

9315, 9326, 9337, 9382, 9383, 9395, 9396, 

9397, และ 9398) 

(3.2.2) การให ้บร ิการผู ้ป ่วยโรคกล้ามเน ื ้อห ัวใจขาดเล ือด

เฉียบพลันชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน ST 

(ST-Elevated Myocardial Infarction Fast Track) ลงข้อมูล

ในระบบ E-Claim และ DMIS ดังนี้ 

1. ลงข้อมูลในระบบ E-Claim โดยระบุโรคหลัก (Pdx.) 

หรือ โรครอง (Sdx.) เป็น I210-I213, I220, I221, I228, 

I229 และระบุรห ัสห ัตถการ ( ICD9CM) เป ็น 

Thrombolytic Agent (9910) 

2. ลงข้อมูลเพิ ่มเติมในระบบ DMIS หลังจากบันทึก

ข้อมูลในระบบ E-Claim แล้วไม่เกิน 30 วัน  

ทั้งนี้หน่วยบริการที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ ให้ติดต่อผ่าน สปสช.เขต 

3.4) การติดตามควบคุมกำกับ 

(1) ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ตามที่ สปสช. กำหนด 

(2) ติดตาม กำกับ ควบคุมคุณภาพการให้บริการ 

(3) วิเคราะห์ และประเมินผลการดำเนินงาน ตามข้อมูลที่ได้รับ 
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ขั้นตอนการดำเนินงานสนับสนุนการบริหารจัดการงบสนับสนุนบริการ
โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน(StrokeFastTrack)และโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

ชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วนST(ST-ElevatedMyocardialinfarctionFastTrack)

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน ระยะเวลา

NO (STEMI, Stroke) 

ผ่าน 

ผ่าน 

หน่วยบริการ 
เครือข่าย 

หน่วยบริการ 
เครือข่าย 

สปสช. 

สปสช. 

สปสช. 

จ่ายชดเชยค่าบริการตามเงื่อนไขการจ่ายชดเชย 

ตรวจสอบข้อมูลตามเงื่อนไข 
(หน่วยบริการ,รหัสโรค) 

ดึงข้อมูลเข้าระบบ DMIS 

ลงทะเบียนผู้ป่วยในระบบ DMIS 

ตรวจสอบข้อมูล 
1. บันทึกข้อมูลในระบบ 
 E-Claim 
2.รอ Transfer ข้อมูล 
 จากระบบ E-Claim 
3. ติดต่อสนง.สปสช.เขต 

ไม่เกิน 30 วัน  
หลังจาก 
ตรวจสอบข้อมูล 
ผ่าน status A  
ในระบบ 
E-Claim 

1 วันหลังจาการตรวจสอบข้อมูลผ่าน Status A 

ไม่เกิน 30 วันหลังจำหน่ายผู้ป่วย 

ปฏิเสธการจ่ายชดเชย 

บันทึกการรักษาผู้ป่วยในระบบ DMIS 

ตรวจสอบการลงรหัสโรค 
ตามเงื่อนไขที่กำหนด  

(Status A) 

รับผู้ป่วย STEMI, Stroke รักษาในรพ.(OPD,ER,IPD) 

Yes: STEMI 

Yes: Stroke 
ไม่ 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

บันทึกข้อมูลผู้ป่วยผ่านระบบ E-Cliam 
- STEMI ระบุ Pdx.หรือSdx.เป็นl210-l231,l220,l221, 
 l228,l229 และรหัสหัตถการ ICD9CM 
 เป็นThrombolytic Agent (9910) 
- Stroke ระบุ Pdx. หรือ Sdx เป็น l630-l639  และ 
 รหัสหัตถการ ICD9CM เป็น Thromobolytic Agent 
 (9910), CT Brain (8703) Diagnostic Physical 
 Therapy : 9301-9309 (ยกเว้น 9303, 9306, 
 9307,9308) 
กรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องได้รับการทำกายภาพ 
บำบัดหรือฟื้นฟูสมรรถภาถาพ ระบุรหัส 9311-9319, 
9322-9329, 9331-9339, 9384,9394, 9394-9399 
(ยกเว้น 9315,9326,9337,9382,9383,9395,9396,9397 
และ 9398) 
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4)กรณีค่าสารเมทาโดน(Methadone)สำหรับผู้ป่วยนอก

สำหรับการให้สารเมทาโดนระยะยาว (Methadone Maintenance Treatment : MMT) 

เพื่อการบำบัดรักษาผู้ป่วยติดสารเสพติดในกลุ่มฝิ่นและอนุพันธ์ของฝิ่นที่สมัครใจ จ่ายตามจริง

ตามที่คำนวณได้ไม่เกิน 30 บาทต่อวัน รายละเอียดการบริหารจัดการเป็นไปตามคู่มือแนวทาง

ปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2556 



5)การให้ยารักษาการติดเชื้อฉวยโอกาสในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี

5.1) การให้ยารักษาโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อรา (Cryptococcal  Meningitis)  

ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน เป็นการจ่ายให้หน่วยบริการที่ให้บริการสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี โดยมี

อัตราจ่าย ดังนี้ 

- กรณีผู้ป่วยนอก จ่ายตามจริงที่คำนวณได้ไม่เกิน 3,000 บาทต่อครั้ง   

- กรณีผู้ป่วยใน จ่ายเพิ่มเติมจากระบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) โดย

จ่ายตามจริงในอัตราไม่เกิน 15,000 บาทต่อ Admission  

5.2) การรักษาโรคติดเชื้อไวรัสที่จอประสาทตา ( Cytomegalovirus  Retinitis)  ทั้ง

ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสำหรับการให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีโดยจ่ายชดเชยค่ายา Ganciclovia 

สำหรับการฉีดเข้าที่น้ำวุ้นในลูกตา จ่ายตามจริงตามที่คำนวณได้ไม่เกิน 250 บาทต่อตาต่อข้าง

กรณีฉีดทุกสัปดาห์ และในอัตรา 500 บาทต่อตาต่อข้างกรณีฉีดทุก 2 สัปดาห์ รายละเอียดการ

บริหารจัดการเป็นไปตามคู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข

ปีงบประมาณ 2556 



6)ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติบัญชีจ(2)

ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2555 บัญชี จ(2) หมายถึงรายการยาสำหรับผู้ป่วยที่

มีความจำเป็นเฉพาะ ซึ่งมีการจัดกลไกกลางเป็นพิเศษในการกำกับการเข้าถึงยาภายใต้ความ  

รับผิดชอบร่วมกันของระบบประกันสุขภาพของประเทศ ซึ่งดูแลโดยกรมบัญชีกลาง (ระบบ

สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ) กระทรวงการคลัง สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 

และสปสช. 

 “รายการยาสำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเฉพาะ” ตามบัญชี จ(2) หมายความว่า ยาที่

จำเป็นต้องใช้สำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย โดยยามีความเหมาะสมที่จะใช้เพียงบางข้อบ่งใช้ หรือมี
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แนวโน้มจะมีการสั่งใช้ยาไม่ถูกต้อง หรือเป็นยาที่ต้องอาศัยความรู้ ความชำนาญเฉพาะโรค หรือ

ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และเป็นยาที่มีราคาแพงมาก หรือส่งผลอย่างมากต่อความสามารถในการ

จ่ายทั้งของสังคมและผู้ป่วย จึงต้องมีระบบกำกับและอนุมัติการสั่งใช้ยา (Authorized system) ที่

เหมาะสม โดยหน่วยงานที่ให้สิทธิประโยชน์หรือหน่วยงานกลางที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้เพื่อให้

เป็นไปตามข้อบ่งใช้และเงื่อนไขการสั่งใช้ยา โรงพยาบาลจะต้องมีระบบกำกับ ประเมินและ  

ตรวจสอบการใช้ยา และมีการเก็บข้อมูลการใช้ยาเหล่านั้น เพื่อให้ตรวจสอบโดยกลไกกลางใน

อนาคตได้  

 สปสช.โดยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ร่วมกันวาง

ระบบการเข้าถึงและชดเชยยาในบัญชี จ(2) ระบบจัดเก็บข้อมูลคุณภาพด้านยา รวมทั้งจัดให้มี

ระบบการตรวจสอบการใช้ยาให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษา

ด้วยยาราคาสูงตามความจำเป็นและไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวและหน่วยบริการ  

การบริหารจัดการเป็นดังนี้ 

6.1) สิทธิประโยชน์ยาบัญชี จ(2) ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2555 มีจำนวน  

16 รายการ สปสช. ดำเนินการตามระบบบริหารจัดการเพิ่มการเข้าถึงยาบัญชี จ(2) 14 รายการ 

ได้แก่ 

(1) Botulinum toxin type A inj.      (8) Brvacizumab inj.      

(2) Leuprorelin inj. (9) Imiglucerase inj.     

(3) Immunoglobulin G Intravenus (IVIG) (10) Linezolid inj.      

(4) Docetaxel  inj. (11) Peginterferon inj.      

(5) Letrozole tab (12) Ribavirin tab      

(6) Liposomal amphotericin B inj. (13) Thyrothropin alfa inj.      

(7) Antithymocyte immunoglobulin, rabbit inj (14) Voriconazole tab, inj.    

โดยมีเงื ่อนไขตามข้อบ่งใช้ คุณสมบัติของแพทย์ผู้สั ่งใช้ยาและหน่วยบริการตาม

แนวทางการกำกับการใช้ยาในบัญชี จ(2) ของบัญชียาหลักแห่งชาติ (สามารถ download แนวทาง 

กำกับการใช้ยาในบัญชี จ(2) ได้ที่ website บัญชียาหลักแห่งชาติ http://www.nlem.in.th) 
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ยกเว้น กรณียา Docetaxel และยา Letrozole ซึ่งเดิมสปสช.มีการกำหนดแนวทางการ

จ่ายชดเชยให้กับหน่วยบริการเพื่อเพิ่มการเข้าถึงของผู้ป่วยโรคมะเร็งอยู่แล้ว ก่อนการประกาศใช้

แนวทางการบริหารจัดการยาบัญชี จ(2) ซึ่งเงื่อนไขของหน่วยบริการและคุณสมบัติของแพทย์  

ผู้ทำการรักษาเดิมเปิดกว้างกว่าเงื่อนไขของยาบัญชี จ(2) ที่ระบุเฉพาะหน่วยบริการในระดับ  

ตติยภูมิ  ดังนั้น เพื่อให้หน่วยบริการที่มีคุณสมบัติของแพทย์ผู้ทำการรักษาเดิม และคุณสมบัติ

ของหน่วยบริการ ที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขของยาบัญชี จ(2) สามารถขอชดเชยยา Docetaxel และยา 

Letrozole เพื่อให้เกิดการเข้าถึงยาของผู้ป่วยไม่น้อยไปกว่าสิทธิประโยชน์เดิม  สปสช. จึงกำหนดให้ 

หน่วยบริการที่จะขอเบิกชดเชยยา Docetaxel และ Letrozole สามารถใช้เงื่อนไขของหน่วยบริการ 

และเงื่อนไขคุณสมบัติแพทย์ตามข้อกำหนดของ สปสช. เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่าย

เพื่อบริการสาธารณสุขกรณีการรักษาโรคมะเร็งตามโปรโตคอล ได้  

6.2) สำหรับรายการยาในบัญชี จ(2)  2 รายการ ที่ สปสช. ไม่ได้ดำเนินการชดเชย

ให้กับหน่วยบริการตามระบบบริหารจัดการยาบัญชี จ(2) ได้แก่ 

(1) Erythropoietin injection หน่วยบริการจะได้รับการสนับสนุนยาสำหรับ  

ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้มีสิทธิรับบริการล้างไตทางช่องท้อง 

(CAPD) และฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) ตามคู่มือการบริหารงบ

บริการสุขภาพผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง 

(2) Imatinib mesilate tablet ซึ่งเป็นรายการยาที่ประกาศใช้สิทธิตามสิทธิ

บัตรโดยรัฐ ตามเงื ่อนไขข้อเสนอการสนับสนุนยา ภายใต้โครงการ 

GIPAP (Glivec International Patient Assistant Program) ผู้ป่วยสิทธิหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติที่ป่วยเป็นโรค GIST และ CML ที่ต้องใช้ยา 

Imatinib mesilate ตามเงื่อนไขการสั่งใช้ยาในบัญชี จ(2)  ที่มีรายได้  

ครัวเรือนไม่เกิน 1,700,000 บาท หน่วยบริการสามารถเบิกยาให้ผู้ป่วย

จากโครงการ GIPAP สำหรับผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่มี

คุณสมบัติเรื่องรายได้ครัวเรือนไม่ตรงตามที่ GIPAP กำหนด สามารถ

เบิกได้ตามหลักเกณฑ์ที่ สปสช. กำหนด 

6.3) กรณีที่มีการปรับเปลี่ยนรายการยาบัญชี จ(2) เข้า หรือ ออกจากบัญชียา

หลักแห่งชาติ หรือมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขและแนวทางกำกับการสั่งใช้ยา สปสช.จะดำเนินการ

กำหนดสิทธิประโยชน์ และแจ้งรายละเอียดให้หน่วยบริการรับทราบเพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
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ต่อไป สำหรับรายการยาที ่มีการปรับออกจากบัญชียาหลักแห่งชาติ แต่มีผู ้ป่วยที ่ยังคงมี  

ความจำเป็นที่จะต้องได้รับยาจนครบการรักษา (เฉพาะการสั่งใช้ต่อเนื่องในผู้ป่วยรายเดิม) 

สปสช.จะเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาให้ผู้ป่วยจนครบการรักษาตามที่บัญชียาหลักแห่งชาติกำหนด  

6.4) เงื่อนไขการรับบริการ 

(1) ผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิว่าง ที่เข้ารับการรักษา

พยาบาลในหน่วยบริการภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

(2) มีผลการวินิจฉัย/การรักษา ตรงตามข้อบ่งใช้หรือเข้าเกณฑ์การสั่งใช้ยา

ตามเงื่อนไขที่กำหนดในบัญชียาหลักแห่งชาติฉบับปัจจุบัน 

ตารางที่3 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการชดเชยยาในบัญชียาหลักแห่งชาติบัญชีจ(2)

 ตามบัญชียาหลักพ.ศ.2555

รายการยา หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการชดเชยยา

Botulinum toxin type A inj 

Leuprorelin inj. 

Immunoglobulin G Intravenus (IVIG) 

Liposomal amphotericin B inj 

Antithymocyte immunoglobulin, 

rabbit inj 

Bevacizumab inj 

Imiglucerase inj 

Peginterferon inj. 

Linezolid tab 

Ribavirin tab 

Thyrothropin alfa inj 

voriconazole (tab,inj) 

Docetaxel  

Letrozole tab 

 

Erythropoietin inj. 

Imatinib mesilate tab. 

 

 

 

 

ตามแนวทางกำกับการใช้ยาที่ได้ระบุไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ 

บัญชี จ(2)  

 

 

 

 

 

 

 

ตามแนวทางกำกับการใช้ยาที่ได้ระบุไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ 

บัญชี จ(2) หรือตามแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อ

บริการสาธารณสุขกรณีการรักษาโรคมะเร็งตามโปรโตคอล 

ตามแนวทางการบริหารงบบริการสุขภาพผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง 

ตามเงื่อนไขโครงการ GIPAP  
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6.5) คุณสมบัติของแพทย์ และหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ 

(1) เป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

(2) มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในบัญชียาหลักแห่งชาติ และแนวทาง

ปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขกรณีการรักษา  

โรคมะเร็งตามโปรโตคอล ของ สปสช.กำหนด 

6.6) ระบบการขอชดเชยยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ(2)  

(1) การเบิกชดเชยยา : กรณีทั่วไป 

(1.1) ระบบการอนุมัติการใช้ยา (Authorized system) สปสช. จะจ่าย

ชดเชยยา จ(2) ในรูปแบบของการชดเชยเป็นยาหรือการชดเชยเป็นเงิน

เท่ากับมูลค่ายาที่ สปสช. จัดหาได้ ตามเงื่อนไขที่ สปสช. กำหนดให้

กับหน่วยบริการที่มีการสั่งใช้ยาตามแนวทางการกำกับการใช้ยาใน

บัญชี จ(2) และการสั่งใช้นั้นต้องผ่านกระบวนการอนุมัติก่อนการใช้

ยา (Pre-Authorization) โดยหน่วยงานกลาง ที่จะจัดตั้งขึ ้นโดย  

หน่วยงานสิทธิประโยชน์ ทั้ง 3 หน่วยงาน ได้แก่ สปสช. สำนักงาน 

ประกันสังคมและกรมบัญชีกลาง แต่ในปัจจุบันยังไม่มีการตั้ง

หน่วยงานกลางขึ้น ดังนั้น สปสช. จึงมอบหมายให้การอนุมัติก่อน

การใช้ยาเป็นอำนาจของผู้อำนวยการโรงพยาบาล หรือบุคคล/

คณะกรรมการที่ผู้อำนวยการมอบหมาย ซึ่งในการสั่งใช้ยาดังกล่าว

หน่วยบริการต้องมีการบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มกำกับ การใช้ยา

ตามแนวทางกำกับการใช้ยา จ(2) ที่ บัญชียาหลักแห่งชาติกำหนด

และเตรียมพร้อมสำหรับการตรวจสอบโดยส่วนกลางในภายหลัง 

(1.2) การจ่ายชดเชยให้แก่หน่วยบริการ และการขอสำรองยา มีวิธี

ปฏิบัติ ดังนี้  

(1.2.1) หน่วยบริการมีหนังสือแสดงความประสงค์ขอเข้าร่วม

โครงการ ผ่าน สปสช.เขต โดยระบุ 
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- รายละเอียดของแพทย์ที่สามารถสั่งใช้ยาตามบัญชียา

หลักแห่งชาติ เลขที่ใบประกอบโรคศิลป์ สาขาความ

เชี่ยวชาญของแพทย์ ยา และ ข้อบ่งใช้ที่จะขอสั่งใช้ยา 

- รายละเอียดผู้ประสานงานดูแลระบบการเบิกยาของ

โรงพยาบาล (ชื ่อ นามสกุล และเลขที่บัตรประจำตัว

ประชาชน) เพื่อใช้ออก username, password สำหรับ ใช้

ในการเข้าสู่โปรแกรมการเบิกยาของ สปสช. หลังจาก

นั้นผู้ประสานงานที่ สปสช. เขต จะตรวจสอบข้อมูล

และแจ้งหน่วยบริการ และ สปสช. ส่วนกลาง 

(1.2.2) หน่วยบริการกรอกแบบฟอร์มกำกับการใช้ยาตามแนวทาง

กำกับการใช้ยา จ(2) ที่บัญชียาหลักแห่งชาติกำหนด 

(1.2.3) ขออนุมัติใช้ยาจากผู ้อำนวยการโรงพยาบาลหรือบุคคล/ 

คณะกรรมการที่ผู้อำนวยการมอบหมาย (ส่วนนี้สำหรับ

ระบบควบคุมภายในโรงพยาบาล) 

(1.2.4) ส่งข้อมูลการใช้ยาของผู้ป่วยมาที่ สปสช. ซึ่งสามารถเลือก

วิธีการส่งข้อมูลได้ 2 ทาง (เลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่ง) 

คือ   

- ช่องทางที่ 1 ส่งข้อมูลผ่านโปรแกรมการเบิกชดเชยยา มี

ลักษณะการส่งข้อมูลเป็นแบบ Off-line หรือ On-line    

- ช่องทางที่ 2 ส่งแฟ้มข้อมูลขอชดเชยยา ตามรูปแบบที่

กำหนดและส่งข้อมูลการชดเชยดังกล่าวมาที่ website  

ของ สปสช. ตามวิธีที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้โปรแกรม 

(1.2.5) ระบบจะตัดยอดข้อมูลหลังเที่ยงคืนของทุกวัน และส่ง

ข้อมูลเข้าระบบ VMI ขององค์การเภสัชกรรมทุกวันโดย

หน่วยบริการสามารถตรวจสอบผลการส่งข้อมูลเบิก

ชดเชยยาได้ 2 ทาง คือ จากโปรแกรมการเบิกชดเชยยาที่

ติดตั ้งในคอมพิวเตอร์ของหน่วยบริการ และจากทาง 

website ระบบยาของ สปสช. 
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(1.2.6) องค์การเภสัชกรรมจัดส่งยาตามข้อมูลที ่ได ้ร ับจาก

โปรแกรมการเบิกชดเชยยา ภายใน 7 วันทำการ หลังจากได้

รับข้อมูลจาก สปสช.  

(1.2.7) หน่วยบริการสามารถ download โปรแกรมเบิกชดเชยยา ยา

บัญชี จ(2) และคู่มือการใช้งานได้ที่ www.nhso.go.th โดยมี

ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

- เข้าสู่ website : www.nhso.go.th 

- กดเลือก “บริการข้อมูล” 

- เลือกหัวข้อ “download/เอกสารบรรยาย 

- เลือกหัวข้อย่อย “download” 

- กดเลือก download “setup โปรแกรมเบิกยา บัญชี จ(2) 

version 3.0” หรือคู่มือการใช้โปรแกรม 

(2) การเบิกชดเชยยา : กรณีพิเศษสำหรับรายการยาที่ผู้ป่วยต้องได้รับการ

รักษาต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆ หรือตลอดชีวิต สปสช. จัดระบบบริหาร

จัดการสำหรับการเบิกยาชดเชยสำหรับกรณีดังกล่าวนี ้ ได้แก่ ยา 

Immunoglobulin G (IVIG) สำหรับผู้ป่วยโรค Primary Immunodeficiency 

Disease (PID) ซึ่งจำเป็นต้องได้รับยา Immunoglobulin G (IVIG) ตลอดชีวิต 

และยา Leuprorelin สำหรับผู้ป่วย Central precocious puberty ซึ่งผู้ป่วย

จำเป็นต้องได้รับยาทุกเดือนต่อกันจนกว่าผู้ป่วยมีอายุครบตามเกณฑ์ที่

กำหนด ดังนี้ 

(2.1) เมื่อหน่วยบริการรับส่งต่อซึ่งเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ และมี

แพทย์ที่อยู่ในเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ ได้วินิจฉัยว่าผู้ป่วยเป็นโรค 2 

โรคข้างต้น พิจารณาลงความเห็นว่าสามารถส่งตัวผู้ป่วยกลับไปรับ

ยาต่อที่โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิได้ ให้หน่วยบริการรับส่งต่อ

ส่งตัวผู ้ป่วยกลับพร้อมสำเนาแบบฟอร์มกำกับการใช้ยาและ

หนังสือส่งตัวที่ระบุรายการยา, ปริมาณที่ต้องใช้, ระยะเวลาใช้ยา

ไปยังโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิใกล้บ้าน เมื่อโรงพยาบาลระดับ

ทุติยภูมิได้รับผู้ป่วยแล้ว ให้ทำหนังสือขออนุมัติเบิกชดเชยยาเป็น
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กรณีพิเศษ โดยกรอกแบบฟอร์มการขออนุมัติชดเชยยาเป็นกรณี

พิเศษ ตามเอกสารแนบ รวมทั ้งสำเนาหนังสือส่งตัวกลับจาก  

หน่วยบริการรับส่งต่อที่ระบุรายการยาข้างต้นส่งมายังสปสช. เขต 

(2.2) สปสช.เขต ดำเน ินการตรวจสอบและแจ้งผลการอนุม ัต ิให ้  

โรงพยาบาลทราบ และประสานกับผู้ประสานงานของโรงพยาบาล

เพื่อดำเนินการให้หน่วยบริการได้รับชดเชยยาดังกล่าว อนึ่ง การ

ส่งตัวผู ้ป ่วยเพื ่อให้ผู ้ป ่วยสามารถไปรับยาเป็นกรณีพิเศษที ่  

หน่วยบริการทุติยภูมิใกล้บ้านนี้ หน่วยบริการดำเนินการส่งแบบ

ฟอร์มการขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษนี้เฉพาะครั้งแรกที่ดำเนินการ

เบิกยาให้ผู้ป่วยแต่ละรายเท่านั้น  

6.7) ในปีงบประมาณ 2556 สปสช.และสำนักงานประกันสังคม มีข้อตกลงความ

ร่วมมือระหว่างกันเพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของข้อมูลและการบริหารจัดการสารสนเทศ

ในระบบบริการสุขภาพร่วมกันเพื่อลดความซ้ำซ้อนและสร้างระบบที่มีมาตรฐานเดียวกันในการ

บริหารจัดการอันจะนำไปสู่การมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในที่สุด ดังนั้น 

สปสช.และสำนักงานประกันสังคมจึงใช้ระบบการเบิกชดเชยยา บัญชี จ(2) ร่วมกัน 

6.8) เนื่องจากทางกระทรวงสาธารณสุข มีหนังสือสั่งการ ที่ สธ.0209.02/1/ว.140 

ลงวันที่ 1 มิ.ย. 2554 เรื่อง การชดเชยค่าบริการทางการแพทย์บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิปี 

2554 กรณีผู้ป่วยโรคไตวาย ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์และผู้ป่วยวัณโรค และผู้ป่วยใช้ยา จ(2)  

กำหนดให้บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาเช่นเดียวกับ  

คนไทย โดยใช้ยาและทรัพยากรที่ สปสช. จัดไว้และใช้แนวทางส่งเบิกตามที่สปสช. กำหนดโดย

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะตามจ่ายชดเชยให้กับสปสช. ภายหลัง ดังนั้นหน่วยบริการ

จึงสามารถเบิกชดเชยยาบัญชี จ(2) ได้จากระบบการเบิกชดเชยยาบัญชี จ(2) เช่นเดียวกับผู้ป่วย

สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม ตามแผนภาพที่ 2 



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 82   

แผนภาพที่2 แนวทางบริหารจัดการยาบัญชี(จ2)ร่วมกันระหว่างสำนักงาน

  หลักประกันสุขภาพแห่งชาติและสำนักงานประกันสังคม

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
หรือผู้ที่ผอ.มอบหมาย

หน่วยบริการได้รับยา

องค์การเภสัชกรรม
-รับข้อมูล
-จัดส่งยาให้หน่วยบริการ
 ภายใน5-7วัน(VMI)

ระบบตัดข้อมูลทุกเที่ยงคืนเพื่อ
-ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ป่วย
-รายงานข้อมูลปริมาณยา
 แยกตามสิทธิรายรพ.

กรอกแบบฟอร์ม
ขออนุญาติใช้ยา(จ2)

จ่ายยาให้ผู้ป่วย

Keyเบิกชดเชยยาของผู้ป่วย
สปสช.สปส.

กลุ่มคนไทยที่รอพิสูจน์สถานะและสิทธิ

Authorizedโดยผอ.
หรือผู้ที่ผอ.มอบหมาย

7)ยาClopidogrel

เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์การประกาศใช้สิทธิตามสิทธิบัตรโดยรัฐ ประชาชนใน

ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสามารถเข้าถึงยาจำเป็น ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 เป็นต้นมา 

สปสช.ได้ดำเนินการสนับสนุนยา Clopidogrel ตามที่มีการประกาศการใช้สิทธิตามสิทธิบัตร  

โดยรัฐ ให้แก่หน่วยบริการภายใต้ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามหลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ โดยมีการบริหารจัดการดังนี้ 

7.1) เงื่อนไขการรับบริการ 

(1) ผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิว่าง ที่เข้ารับการรักษา

พยาบาลในหน่วยบริการภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือเป็น

หน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการผ่าตัดหัวใจกับ สปสช.  
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(2) แพทย์ผู ้ทำการรักษาสั่งจ่ายภายใต้เงื ่อนไขที่กำหนดไว้ในบัญชียาหลัก  

แห่งชาติ คือ 

(2.1) ใช้กับผู้ป่วยที่มีข้อห้ามใช้หรือแพ้ Aspirin 

(2.2) ให้ระยะสั้นในการสอดฝังขดลวดค้ำยันผนังหลอดเลือด (Stent) 

(2.3) ใช้ในกรณีที่ใช้ Aspirin แล้วยังมี Recurrent thrombotic events 

(2.4) ใช้ในกรณีพิเศษ เช่น Atrial fibrillation หรือ Antiphospholipid 

syndrome ซึ่งอาจไม่จำเป็นต้องใช้หรือไม่สามารถใช้ Anticoagulant 

ได้ 

(2.5) ใช้กับผู้ป่วยที่มี Multiple thrombotic risk factors ซึ่งไม่สามารถ

ควบคุมได้ในระยะสั้น 

(2.6) การใช้ Clopidrogrel และ Ticlopidine ร่วมกับ Aspirin นอกเหนือจาก

กรณีที่ 2 ไม่ช่วยเพิ่มประสิทธิผลแต่เพิ่มผลข้างเคียงของภาวะเลือด

ออก 

7.2) คุณสมบัติของหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ เป็นหน่วยบริการประจำ 

หน่วยบริการรับส่งต่อในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือเป็นหน่วยบริการที่เข้าร่วม

โครงการผ่าตัดหัวใจ กับ สปสช. 

7.3) ระบบการเบิกยา Clopidogrel bisulfate 75 mg tablet 

(1) หน่วยบริการสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มการเข้าถึงยา Clopidogrel ผ่าน 

สปสช.เขต โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มขอสำรองยา Clopidogrel และ

แบบฟอร์มขอ Username/Password ส่งให้ สปสช.เขต (ขอแบบฟอร์ม  

ดังกล่าวได้จาก สปสช.เขต) เมื่อ สปสช.เขต ตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆ 

แล้วถ้าถูกต้อง จะส่ง Username/Password ในการเบิกยา Clopidogrel ให้

หน่วยบริการเพื่อใช้ในการเบิกชดเชยยา  

(2) เพื่อให้การบริหารจัดการยาของหน่วยบริการมีความคล่องตัว สปสช. 

จะจัดส่งยาให้แก่หน่วยบริการสำรองยาในเบื้องต้น 3 เดือนโดยพิจารณา

จากอัตราการใช้ยาต่อเดือนการจ่ายชดเชยและการสำรองยามีวิธีปฏิบัติ 

ดังนี้ 



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 84   

(3) หน่วยบริการบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมการเบิกชดเชยยา (ยา 

Clopidogrel โดยหน่วยบริการสามารถส่งข้อมูลการเบิกยา Clopidogrel 

ได้ทุกวัน 

(4) ส่งข้อมูลการใช้ยาของผู้ป่วยมาที่สปสช. (สามารถส่งข้อมูลได้ทุกวัน)  

ซึ่งสามารถเลือกวิธีการส่งข้อมูลได้ 2 ช่องทาง (เลือกช่องทางใดช่องทาง

หนึ่ง) คือ   

• ช่องทางที่ 1 ส่งข้อมูลผ่านโปรแกรมการเบิกชดเชยยา มีลักษณะการ

ส่งข้อมูลเป็นแบบ Off-line หรือ On-line    

• ช่องทางที่ 2 ส่งแฟ้มข้อมูลขอชดเชยยา ตามรูปแบบที่กำหนด และ

ส่งข้อมูลการชดเชยดังกล่าวมาที่ website ของ สปสช. ตามวิธีที่

ระบุไว้ในคู่มือการใช้โปรแกรม 

(5) ระบบจะตัดยอดข้อมูลที่สะสมไว้ที่ส่วนกลางเพื่อส่งระบบ VMI ของ

องค์การเภสัชกรรมทุกเที่ยงคืน 

(6) องค์การเภสัชกรรมจะจัดส่งยาตามข้อมูลที่ได้รับจากโปรแกรมการเบิก

ยาชดเชยยา ภายใน 7 วันทำการหลังจากได้รับข้อมูลจาก สปสช. แล้ว (นับ

จากวันที่ระบบตัดยอดข้อมูลส่งองค์การเภสัชกรรม) 

(7) หน่วยบริการสามารถ download โปรแกรมเบิกชดเชยยา (Clopidogrel) 

และคู่มือการใช้งานได้ที่ www.nhso.go.th โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

- เข้าสู่ website : www.nhso.go.th 

- กดเลือก “บริการข้อมูล” 

- เลือกหัวข้อ “download/เอกสารบรรยาย 

- เลือกหัวข้อย่อย “download” 

- กดเลือก download “โปรแกรมเบิกยา Clopidogrel” หรือ คู่มือการ

ใช้โปรแกรม หรือ กดเลือก download “โปรแกรมเบิกยาบัญชี จ2  

version 3”  ซึ่ง มี การบรรจุโปรแกรมการเบิกชดเชยยา clopidogrel 

รวมไว้ด้วยกันแล้ว 
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8)ยากำพร้า

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีมติในการประชุมครั้งที่ 4/2553 วันที่  

19 เมษายน 2553 เห็นชอบการเพิ่มการเข้าถึงยากำพร้าในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

เพื่อแก้ไขปัญหายากำพร้าทั้งระบบ โดยเริ่มต้นที่ยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษและได้เริ่มดำเนินการ

กระจายยา และติดตามประเมินผลโครงการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2553 เป็นต้นมา 

เพื่อให้เกิดการสำรองยาที่จำเป็นต่อการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับพิษ หน่วยบริการมียาใช้

ทันต่อความจำเป็น สปสช.จึงได้ดำเนินการจัดระบบการจัดหาและกระจายยาไปสำรองยัง  

หน่วยบริการต่างๆ ให้กระจายอยู่ทั่วประเทศ และมอบองค์การเภสัชกรรมเป็นผู้ดำเนินการจัดหา

ยาทั้งจากผู้ผลิตในประเทศและจากต่างประเทศ โดยการบริหารจัดการผ่านระบบ VMI และได้

ขยายชุดสิทธิประโยชน์ให้ครอบคลุมยากำพร้าที่มีความจำเป็น และมีปัญหาการเข้าถึงอย่าง  

ต่อเนื่อง โดยมีการบริหารจัดการดังนี้ 

8.1) สิทธิประโยชน์ รายการยากำพร้า กลุ ่ม antidote ที ่ได้ร ับการจัดสรร  

งบประมาณ ปี 2556 ให้ดำเนินการมีจำนวน 10 รายการ คือ 

(1) Dimercaprol inj, (BAL)  

(2) Sodium nitrite inj.  

(3) Sodium thiosulfate inj.  

(4) Methylene blue inj,  

(5) Glucagon inj.   

(6) Succimer cap. (DMSA) 

(7) Diptheria antitoxin 

(8) Botulinum antitoxin 

(9) Calcium disodium edetate 

(10) Digoxin specific antibody fragment  

 ยากำพร้าในระบบที่ดำเนินการนี้ใช้ได้กับผู้ป่วยทุกสิทธิการรักษาพยาบาล 

ทั้งนี้ สปสช. ให้สิทธิประโยชน์สนับสนุนยากำพร้าดังกล่าวแก่หน่วยบริการเฉพาะผู้ป่วยสิทธิ  

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเท่านั้น สำหรับการนำไปใช้กับผู้ป่วยสิทธิการรักษาพยาบาลอื่น 

สปสช. จะดำเนินรวบรวมค่าใช้จ่ายเพื่อหักค่ายาทางบัญชีกับหน่วยบริการภายหลัง 
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8.2) เงื่อนไขการรับบริการ ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัย ว่ามีความจำเป็นต้องได้รับ

ยากำพร้าตามชุดสิทธิประโยชน์ และเข้ารับบริการในหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ หรือจำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยยาต้านพิษเป็นการเร่งด่วนฉุกเฉินตามประกาศ  

คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน 

8.3) คุณสมบัติของหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ  

(1) เป็นหน่วยบริการภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดย 

สปสช.จะแจ้งรายชื ่อหน่วยบริการ/หน่วยงานที ่เป็นแหล่งสำรองยา 

พร้อมรายชื่อและช่องทางติดต่อผู้ประสานงานของยาแต่ละรายการให้

หน่วยบริการ/หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการทราบ และดำเนินการเชื่อมต่อ

ข้อมูลปริมาณยาคงคลังของหน่วยบริการ/หน่วยงานที่เป็นแหล่งสำรอง

ยาในระบบออนไลน์กับระบบ Geographic Information System (GIS) ให้

หน่วยบริการที ่เข้าร่วมโครงการสามารถสืบค้นได้จากเว็บไซด์ของ 

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

(2) เป็นหน่วยบริการเอกชนที่รับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องได้รับยาต้านพิษ

เป็นการเร่งด่วน ตามคำนิยามในประกาศคณะกรรมการการแพทย์

ฉุกเฉิน โดยหน่วยบริการที่ต้องการเบิกยากรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน 3 กองทุน

ต้องดำเนินการตามแนวทางการเบิกชดเชยยากำพร้าและยาจำเป็นกรณี  

เร่งด่วนฉุกเฉิน 3 กองทุน รายละเอียดตามภาคผนวก 4.1  

8.4) ระบบการเบิกยาให้ลงบันทึกข้อมูลเบิกยาในโปรแกรมบริหารจัดการยา

กำพร้าของ สปสช. ให้หน่วยบริการทำการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยทุกสิทธิการรักษา หากเป็นผู้ป่วยนอก

สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช. จะดำเนินการรวบรวมค่ายาและค่าขนส่งที่เกิดขึ้นหักค่า

ใช้จ่ายทางบัญชีของหน่วยบริการต่อไป 

8.5) หน่วยบริการที่มีผู้ป่วยที่คาดว่าได้รับสารพิษ หรือมีความจำเป็นต้องได้รับยา

กำพร้ากลุ่มยาต้านพิษที่อยู ่ในชุดสิทธิประโยชน์ของสปสช. อาจพิจารณาโทรศัพท์หารือกับ  

ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี/ศูนย์พิษวิทยาศิริราชเพื่อช่วยวินิจฉัย หรือแนะนำการใช้ยากำพร้าโดย

เฉพาะกลุ่มยาต้านพิษอย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยสามารถติดต่อได้ที่ 

- ศูนย์พิษวิทยา รพ.รามาธิบดี โทร 1367 

- ศูนย์พิษวิทยา รพ.ศิริราช โทร 02-4197007 
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8.6) กรณีหน่วยบริการที่ไม่ได้เป็นแหล่งสำรองยามีผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามี

ความจำเป็นต้องได้รับยาแก้พิษ ให้หน่วยบริการนั้นติดต่อศูนย์พิษวิทยา หรือเข้าไปทำการสืบค้น

ข้อมูลการสำรองยาจากเว็บไซด์ของ สปสช. http://drug.nhso.go.th/Antidotes/ เพื่อพิจารณาว่าจะ

เบิกยาจากแหล่งสำรองยาใดได้สะดวกและรวดเร็ว ทั้งนี้หน่วยบริการสามารถเบิกยาจากแหล่งใด

ก็ได้โดยไม่ต้องคำนึงว่าเป็นหน่วยบริการในเขตเดียวกันหรือไม่ เมื่อทราบว่าจะเบิกยาจากแหล่ง

สำรองยาใด ให้หน่วยบริการประสานไปยังผู้ประสานงานตามที่ระบุไว้บนเว็บไซด์ เพื่อนัดหมาย

การส่งยาต่อไปโดย สปสช.จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งยาให้กับผู้ป่วยทุกสิทธิใน

เบื้องต้น หากผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยนอกสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช.จะดำเนินการหัก  

ค่าใช้จ่ายทางบัญชีกับหน่วยบริการต่อไป โดยให้หน่วยบริการสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง

ได้ตามจริง โดยแนบเอกสารใบสำคัญรับเงินหรือกรณีใช้รถโรงพยาบาลจัดส่ง สามารถเบิกจ่ายได้

ในอัตรา 4 บาท/กิโลเมตร หรือตามประกาศของ สปสช. 

8.7) กรณีหน่วยบริการที ่เป็นแหล่งสำรองยามีผู ้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามี  

ความจำเป็นต้องได้รับยาแก้พิษให้หน่วยบริการนั้นบันทึกข้อมูลการเบิกใช้ยาลงใน Program ของ 

สปสช.  และสามารถนำยาไปใช้เพื่อการรักษาผู้ป่วยรายนั้น หากยาที่สำรองไว้ไม่เพียงพอ ให้

หน่วยบริการบันทึกข้อมูลการเบิกใช้ยาลงใน Program ของ สปสช.ตามจำนวนที่มี และประสาน

ขอยาเพิ่มเติมได้ โดยประสานกับผู้รับผิดชอบงานยาของสปสช.เขตที่หน่วยบริการตั้งอยู่ 

8.8) หน่วยบริการที่เป็นแหล่งสำรองยา และได้รับการประสานขอเบิกยาจาก

หน่วยบริการอื่นที่รับผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษ และได้รับการวินิจฉัยว่ามีความจำเป็นต้องได้รับยา ให้

ดำเนินการจัดส่งยาไปยังหน่วยบริการที่ประสานขอยามา หรือนัดหมายให้หน่วยบริการที่มี  

ความจำเป็นต้องใช้ยามารับยาตามช่องทางที่เหมาะสมและรวดเร็ว และบันทึกข้อมูลการเบิกยา

พร้อมข้อมูลการจัดส่งยาในโปรแกรมการบริหารจัดการยากำพร้าของ สปสช. เพื่อรับการชดเชยยา 

และค่าขนส่งต่อไป 

8.9) หลังจากที่หน่วยบริการให้บริการยาและกรอกข้อมูลเพื่อเบิกชดเชยยาจาก

ระบบแล้ว จะได้รับการติดต่อจากศูนย์พิษวิทยาเพื ่อติดตามประเมินผลโครงการ ทั ้งนี ้ขอ  

ความร่วมมือหน่วยบริการให้ข้อมูลแก่ศูนย์พิษวิทยา เพื่อใช้ในการประเมินและพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการยากำพร้าระดับประเทศต่อไป 
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4.2การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายกรณีอุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน  
 

ค่าใช้จ่ายกรณีอุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับประชาชนผู้มีสิทธิหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ โดยครอบคลุมการบริการผู้ป่วยนอกกรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินนอกพื้นที่

จังหวัดที่ลงทะเบียน ค่าพาหนะรับส่งต่อระหว่างหน่วยบริการสำหรับการส่งต่อผู้ป่วยที่จำเป็น

ต้องไปรับบริการที่หน่วยบริการอื่น ผู้มีสิทธิที ่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำ 

(มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) เข้ารับบริการครั้งแรก และการบริการ

กรณีเฉพาะอื่นๆ ได้แก่ ผู้รับบริการสิทธิประกันสังคมส่งเงินสมทบไม่ครบ 7 เดือนมาใช้บริการ

คลอด หรือผู้รับบริการสิทธิประกันสังคมส่งเงินสมทบไม่ครบ 3 เดือน มาใช้บริการทางการแพทย์ 

หรือผู้รับบริการที่เสียชีวิตก่อนการลงทะเบียนสิทธิ หรือกรณีเด็กแรกเกิดทุกราย  



8.10) กรณีมีการใช้ยา Diphtheria antitoxin หรือ Botulinum antitoxin ให้หน่วย

บริการดำเนินการตามแนวทางการบริการจัดการยา Diphtheria antitoxin และ Botulinum antitoxin 

รายละเอียดตามภาคผนวก 4.2 

8.11) หน่วยบริการที่ไม่ได้เป็นแหล่งสำรองยา แต่อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจะเกิดพิษ 

สามารถสมัครเข้าเป็นหน่วยสำรองยาเพิ่มเติมได้ โดยกรอกแบบฟอร์มรายละเอียด ดังภาคผนวก 

4.3 ส่งไปที่  สปสช.เขตที่หน่วยบริการสังกัดอยู่ เพื่อดำเนินการเพิ่มแหล่งสำรองยาต่อไป  

8.12) กรณียาที่สำรองที่หน่วยสำรองยาหมดอายุ ให้หน่วยบริการดำเนินการตาม

แนวทางการบริหารจัดการยากำพร้าและยาขาดแคลนกรณียาหมดอายุ รายละเอียดตามภาค

ผนวก 4.3  

 

หมายเหตุ: ยาทุกรายการที ่ทางสปสช. จัดหาและกระจายยาไปให้หน่วยบริการนั ้น  

หน่วยบริการต้องเก็บรักษายาและจ่ายให้กับผู้ป่วย ตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม (สามารถ

ตรวจสอบย้อนหลังได้) และแจ้งเปลี ่ยนหรือคืนยาก่อนยาหมดอายุ 6 เดือน โดยแจ้งผ่าน  

ผู้ประสานงาน สปสช.เขต  

ทั้งนี้หน่วยบริการต้องรับผิดชอบต่อค่ายาหรือจัดหายามาทดแทนในกรณีที่ยาสูญหายหรือ  

เสื่อมสภาพ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของหน่วยบริกาารทาง สปสช.จะจ่ายยาทดแทนให้ใน

กรณีที่ยาสูญหายหรือเสื่อมสภาพจากกรณีภัยธรรมชาติหรือเหตสุุดวิสัยเท่านั้น 
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1.กรอบการบริหารจัดการ

1.1 บริหารจัดการเป็นภาพรวมระดับประเทศ 

1.2 จ่ายชดเชยให้หน่วยบริการ/สถานบริการอื่น ตามผลงานการให้บริการ เมื่อหน่วยบริการ/

สถานบริการอื่นมีการส่งข้อมูลให้ สปสช. ตามที่กำหนด ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพการบริหารกองทุน

อาจให้มีการจ่ายเงินล่วงหน้าให้หน่วยบริการได้ตามความจำเปน็ 

1.3 สปสช. จะมีการกันเงินไว้สำหรับการอุทธรณ์และข้อมูลล่าช้าไม่เกินร้อยละ 3 ส่วนที่เหลือ

จะนำมาแบ่งเป็น 12 งวดเพื่อกำหนดวงเงินบริหารรายเดือน โดยแต่ละเดือนจะไม่เท่ากันขึ้นกับ  

ผลงานในอดีตและแนวโน้มข้อมูลในแต่ละงวด เพื่อให้อัตราจ่ายชดเชยในแต่ละเดือนใกล้เคียงกัน 

ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยบริการได้รับค่าใช้จ่ายโดยเร็ว อาจมีการกำหนดอัตราจ่ายคงที่ให้หน่วยบริการ/

สถานบริการอื่นไปก่อน และสำหรับกรณีกันงบประมาณสำหรับข้อมูลอุทธรณ์และส่งช้า สามารถ

ใช้กับผลงานในปีที่ผ่านมาได้  

 

2.แนวทางการสนับสนุนงบประมาณมีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ดังนี้

2.1การบริการผู้ป่วยนอกกรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินข้ามจังหวัด

2.1.1 เป็นการเข้ารับบริการกรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินข้ามจังหวัดที่ผู้มีสิทธิ  

ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำ โดยการวินิจฉัยว่าอาการแรกรับฉุกเฉินหรือไม่ ให้พิจารณา

ตามโรคหรืออาการที่มีข้อบ่งชี้ประกอบด้วย โรคหรืออาการของโรคที่มีลักษณะรุนแรงอันอาจเป็น

อันตรายแก่ชีวิตตนเองและผู้อื่น โรคหรืออาการของโรคที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาเป็นการเร่งด่วน 

การผ่าตัดด่วนหากปล่อยทิ้งไว้จะเป็นอันตรายแก่ชีวิต โรคหรือลักษณะอาการของโรคตามที่  

คณะกรรมการกำหนด โดยต้องพิจารณาสัญญาณชีพ อันได้แก่ ความดันโลหิต ชีพจร อาการของ

โรค การวินิจฉัย แนวทางการรักษา ความเร่งด่วน รวมทั้งคำนึงถึงการรับรู้ของผู้ป่วยที่มีต่ออาการ

ป่วยด้วย ทั้งนี้จะไม่นับรวมการตรวจรักษาที่มีการนัดหมายไว้ล่วงหน้า รายละเอียดในคู่มือ

แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2556 

2.1.2 ในกรณีที่เป็นการเข้ารับบริการของคนพิการ ทหารผ่านศึก สามารถเข้ารับบริการ

ในหน่วยบริการของรัฐได้ โดยการวินิจฉัยอาการแรกรับหากไม่ฉกุเฉิน สามารถรับค่าใช้จ่ายได้ 

2.1.3 วิธีการจ่ายเงิน จ่ายตามระบบ Point system with global budget โดยอัตราจ่าย  

ไม่เกิน 1 บาทต่อ Point และ สปสช. จะคำนวณอัตราจ่ายเงินให้หน่วยบริการเป็นรายเดือน 
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2.2กรณีผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำหรือสิทธิว่าง

2.2.1 เป็นการเข้ารับบริการครั ้งแรกของผู้ที ่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการ

ประจำตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 หน่วยบริการที่

ให้บริการสามารถขอรับค่าใช้จ่ายได้ทั้งกรณีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยอาการแรกรับอาจไม่ฉุกเฉิน

ก็ได้ ทั้งนี้หน่วยบริการต้องดำเนินการลงทะเบียนให้เป็นผู้มีสิทธิให้เสร็จสิ้น โดยมีหลักฐานการขอ 

Claim code รายละเอียดในคู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข 

ปีงบประมาณ 2556 

2.2.2 วิธีการจ่ายเงินชดเชย 

1) กรณีผู้ป่วยนอก จ่ายตามระบบ Point system with global budget อัตราจ่ายไม่เกิน 

1 บาทต่อ Point โดย สปสช. จะคำนวณอัตราจ่ายเงินให้หน่วยบริการเป็นรายเดือน 

2) กรณีผู้ป่วยในจ่ายตามระบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) คำนวณอัตราจ่ายภายใต้

วงเงินที่มีอยู่ (DRG with global budget) โดย สปสช.จะคำนวณอัตราจ่ายเงินให้หน่วยบริการเป็น

รายเดือน ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยบริการได้รับค่าใช้จ่ายอย่างรวดเร็ว สปสช.อาจมีการพิจารณาจ่ายเงิน

ล่วงหน้าให้หน่วยบริการตามจำนวนผลงานที่คาดการณ์ได้จากขอ้มูลในอดีต 

 

2.3กรณีเด็กแรกเกิด

2.3.1 เป็นการให้บริการแก่เด็กแรกเกิดทุกรายที่นับรวมเด็กแรกเกิดปกติและเด็กแรกเกิด

ที่ป่วย ซึ่งหน่วยบริการต้องดำเนินการลงทะเบียนให้เป็นผู้มีสิทธิให้เสร็จสิ้น โดยมีหลักฐานการขอ 

Claim code ทั้งนี้ ในกรณีที่เด็กแรกเกิดมีผลการตรวจสอบสิทธิที่มีหน่วยบริการประจำแล้ว แต่

จำเป็นต้องส่งตัวไปยังหน่วยบริการแห่งอื่นต่อ หน่วยบริการที่รับส่งต่อสามารถรับค่าใช้จ่ายจาก

กองทุนกลางกรณีอุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินได้จนสิ้นสุดการรักษาในครั้งนั้น โดยพิจารณาจากเลข 

Claim code ของการให้บริการครั้งแรก  

นอกจากนี้ในกรณีที่เด็กแรกเกิดคลอดที่สถานบริการเอกชนตามแม่ที่มีสิทธิประกัน

สังคม หากเกิดความเจ็บป่วยจำเป็นต้องได้รับการรักษาจากสถานบริการอื่นสามารถรับค่าใช้จ่าย

จากกองทุนเช่นเดียวกับการให้บริการตามข้อบังคับมาตรา 7 ได ้ 

2.3.2 วิธีการจ่ายเงิน เช่นเดียวกับกรณีสิทธิว่าง 
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2.4ค่าพาหนะรับส่งต่อผู้ป่วยระหว่างหน่วยบริการ

2.4.1 เป็นการเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับค่าพาหนะในการรับส่งต่อผู้ป่วยระหว่างหน่วยบริการ 

สำหรับการส่งต่อผู้ป่วยที่จำเป็นต้องไปรับบริการที่หน่วยบริการอื่น ประกอบด้วย รถยนต์ เรือ 

และอากาศยานปีกหมุน (เฮลิคอปเตอร์) ที่เคลื่อนย้ายหรือการส่งต่อผู้มีสิทธิจากหน่วยบริการเพื่อ

ไปรับบริการยังหน่วยบริการที ่มีศักยภาพสูงกว่า รวมถึงการส่งผู ้ป่วยกลับไปรักษาต่อที ่  

หน่วยบริการประจำในกรณีดูแลรักษาต่อเนื่องด้วย ทั้งนี ้ไม่นับรวมการส่งต่อไปตรวจพิเศษ

ระหว่างนอนพักรักษาเป็นผู้ป่วยใน 

2.4.2 วิธีการจ่ายเงิน จ่ายตามค่าใช้จ่ายจริง แต่ไม่เกินราคากลางที่กำหนดในแต่ละ

ประเภทพาหนะและระยะทาง ดังนี้ 

1) ค่ารถ ระยะทางไม่เกิน 50 กิโลเมตร เบิก-จ่ายตามจริงไม่เกิน 500 บาท ระยะทาง 

มากกว่า 50 กิโลเมตรจ่ายชดเชยเริ่มต้นครั้งละ 500 บาทและได้รับการชดเชยเพิ่มกิโลเมตรละ  

4 บาทในระยะทางทั้งไปและกลับ 

2) ค่าเรือ ตามประเภทของเรือและระยะทางอัตราสูงสุดไม่เกิน 35,000 บาท  

รายละเอียดในคู่มือแนวทางปฎิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขปีงบประมาณ 2556 

3) ค่าอากาศยานปีกหมุน (เฮลิคอปเตอร์) จ่ายตามระยะทางและระยะเวลาใน  

การบิน 40,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 60,000 บาท ทั ้งนี ้อาจมีการจ่ายเงินให้แก่หน่วยงาน/  

หน่วยบริการซึ่งมีเฮลิคอปเตอร์ ตามที่ได้มีการตกลงร่วมกับ สปสช. ไว้  

2.5กรณีศูนย์ประสานการส่งต่อ(สำรองเตียง)สำหรับสิทธิว่าง

2.5.1 เป็นการจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่สถานบริการสำรองเตียง ที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยสิทธิว่าง 

ซึ่งหน่วยบริการในระบบไม่สามารถให้บริการได้เช่น การผ่าตัดสมอง การใช้เครื่องช่วยหายใจ   

เด็กแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อยกว่า 1,500 กรัม เป็นต้น ทั้งนี้วิธีการดำเนินการประสานงานและวิธีการ

เบิกจ่ายเงิน รายละเอียดให้ปฏิบัติตามคู่มือแนวทางปฎิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการ

สาธารณสุข ปีงบประมาณ 2556  

2.5.2 วิธีการจ่ายเงินจ่ายเฉพาะกรณีผู้ป่วยใน โดยจ่ายตามระบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม 

(DRGs) ด้วยอัตราคงที่ตามสัญญาการให้บริการไม่เกิน 15,000 บาทต่อ 1 AdjRW และ สปสช.จะ

คำนวณอัตราจ่ายให้หน่วยบริการเป็นรายเดือน  
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2.6กรณีการให้บริการผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้รับสิทธิจากกองทุนประกันสังคม

2.6.1 เป็นการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการให้แก่หน่วยบริการที่ให้บริการแก่ผู้ประกันตนที่

ยังไม่ได้รับสิทธิ จากกองทุนประกันสังคม ประกอบด้วย กรณีส่งเงินสมทบไม่ครบ 3 เดือน เข้ารับ

บริการรักษาเจ็บป่วย และกรณีส่งเงินสมทบไม่ครบ 7 เดือน เข้ารับบริการคลอดบุตร  

2.6.2 วิธีการจ่ายเงิน 

1) กรณีผู้ป่วยนอก จ่ายตามระบบ Point system with global budget อัตราจ่าย  

ไม่เกิน 1 บาท ต่อ Point โดย สปสช. จะคำนวณอัตราจ่ายให้หน่วยบริการเป็นรายเดือน 

2) กรณีผู้ป่วยใน จ่ายตามระบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) คำนวณอัตราจ่าย

ภายใต้วงเงินที่มีอยู่ (DRGs with Global Budget) โดย สปสช. จะคำนวณอัตราจ่ายให้หน่วยบริการ

เป็นรายเดือน 

 

3.วิธีการส่งข้อมูลเพื่อขอรับค่าใช้จ่าย

หน่วยบริการบันทึกข้อมูลการให้บริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ในโปรแกรม E-Claim ของ 

สปสช. ภายใน 30 วันหลังให้บริการหรือหลังจำหน่ายผู้ป่วย (ยกเว้นหน่วยบริการสังกัดโรงเรียน

แพทย์ ให้บันทึกข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยใน ในโปรแกรม NHSO) ซึ่งหลังจากนั้น สปสช. จะตัด

ข้อมูลตามรอบที่กำหนด พร้อมทั้งพิจารณาตรวจสอบออกรายงานการโอนเงินให้หน่วยบริการ

และตรวจสอบรายละเอียดการโอนเงินได้ทาง www.nhso.go.th/acc 

4.3การบริหารจัดการกรณีการบริหารจัดการโรคเฉพาะและบริการเฉพาะ  
 

4.3.1การบริหารจัดการการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

1.หลักการและเหตุผล/แนวคิด

โรคหืดเป็นโรคที่มีการอักเสบเรื้อรังของหลอดลมเป็นโรคที่พบบ่อย และมีอุบัติการณ์เพิ่มขึ้น

ทั่วโลก แม้ว่าจะมีการนำเอาแนวทางการรักษาโรคหืดมาใช้หลายปี แต่ผลการสำรวจกลับพบ

ว่าการควบคุมโรคหืดในประเทศไทยยังต่ำกว่าที่ตั้งมาตรฐานเอาไว้เป็นอย่างมาก ผู้ป่วยมากกว่า

ครึ่งที่มีคุณภาพชีวิตที่ด้อยกว่าคนปกติเพราะไม่สามารถทำกิจกรรมได้เช่นคนปกติ สาเหตุสำคัญ

เพราะผู้ป่วยส่วนมากไม่ได้รับการรักษาตามแนวทางการรักษาได้แนะนำไว้ โดยพบว่าผู้ป่วยโรคหืด  

ในประเทศไทยที่ได้รับยาพ่นเสตียรอยด์ ซึ่งเป็นยาหลักที่ใช้ในการรักษามีเพียง 6.7% เช่นเดียวกับ

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ที่เกิดจากการระคายเคืองอย่างต่อเนื่องและอักเสบเรื้อรังจนทำให้เกิดการ
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อุดกั้นของหลอดลม ผู้ป่วยที่มีอาการกำเริบจะมีอาการหอบเหนื่อย อาจหายใจมีเสียงหวีด แน่น

หน้าอก ส่งผลให้ต้องเข้ารับการรักษาฉุกเฉิน เข้าออกโรงพยาบาลเป็นประจำ เกิดภาระทาง

เศรษฐกิจจากการเจ็บป่วยจากโรคเรื้อรัง และเนื่องจากอาการของโรคที่คล้ายคลึงกัน เพื่อให้การ

รักษาได้อย่างถูกต้อง จึงมีการสนับสนุนและส่งเสริมระบบบริการดูแลรักษาและวินิจฉัยแยกโรค  

ผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจที่มีอาการและการใช้ยาในกลุ่มเดียวกับผู้ป่วยโรคหืด ให้ได้รับการดูแล

รักษาตามมาตรฐาน เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

และสามารถลดจำนวนผู้ป่วยที่ต้องมารับการรักษาด้วยภาวะหอบรุนแรงเฉียบพลันได้ 

 

2.วัตถุประสงค์

2.1 ผู ้ป่วยโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื ้อรัง ได้รับการดูแลรักษาตามแนวปฏิบัติบริการ

สาธารณสุข เพื่อป้องกันการกำเริบของโรค 

2.2 หน่วยบริการมีรูปแบบบริการเพื่อสร้างกลไกการเข้าถึงการดูแล รักษาตามแนวปฏิบัติ

บริการสาธารณสุข 

 

3.กรอบการบริหารจัดการ

สำหรับหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ 

3.1 ให้บริการผู้ป่วยนอกโรคหืด ตามเงื่อนไขที่กำหนด  

3.2 ให้บริการผู้ป่วยนอกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ตามเงื่อนไขที่กำหนด 



4.แนวทางสนับสนุน/หลักเกณฑ์การจัดสรร

4.1 การให้บริการผู้ป่วยนอกโรคหืด  

1) ชดเชยการรักษาด้วยยาสูดสเตียรอยด์ จำนวน 1,000 บาทต่อราย สำหรับหน่วยบริการ  

ที่มีข้อมูลการให้บริการในระหว่างเดือนกรกฎาคม 2555 ถึง เดือนมิถุนายน 2556 ตาม standard 

data set ที่สปสช. กำหนด ตามเงื่อนไข ดังนี้ 

 (1) มีข้อมูลการเข้ารับการรักษาต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ครั้ง และ 

(2) ได้รับการรักษาด้วยยาสูดสเตียรอยด์ หรือยาสูดที่มีส่วนผสม สเตียรอยด์ ทุกครั้ง

ที่มารับบริการ (รวมถึงครั้งที่แพทย์สั่งการรักษาแต่ไม่ได้จ่ายยาเพิ่มเพราะมียาเหลืออยู่พอ) และ 

(3) มีข้อมูลการตรวจประเมินสมรรถภาพปอดทุกครั้งที่มารับบริการ และ 

(4) ได้รับการสอนและประเมินการใช้ยาสูดอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบปี 
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2) ชดเชยตามผลลัพธ์การให้บริการจำนวนไม่เกิน 2,000 บาทต่อราย ที่ได้รับการชดเชย

การรักษา ด้วยยาสูดสเตียรอยด์ สำหรับหน่วยบริการที่ 

(1) มีข้อมูลผู้ป่วยซึ่งได้รับการชดเชยการรักษาด้วยยาสูดสเตียรอยด์ ในปีงบประมาณ 

2555 และ 

(2) มีอัตราการรับเข้านอนโรงพยาบาลของผู้ป่วยตามข้อ 1) ในช่วงเดือนตุลาคม 

2555–มีนาคม 2556 (จากฐานข้อมูลการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการผู้ป่วยในของสปสช.) น้อยกว่า

ร้อยละ 8  

อัตราการรับเข้านอนโรงพยาบาล  = (จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการชดเชยการรักษาด้วยยา  

  สูดสเตียรอยด์ที่รับเข้านอนโรงพยาบาลในช่วงเดือน  

  ตุลาคม 2555 – เดือนมีนาคม 2556) หารด้วย  

  (จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการชดเชยการรักษาด้วยสูด  

  สเตียรอยด์ทั้งหมด) คูณด้วย 100 

 

4.2 การให้บริการผู้ป่วยนอกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ใช้ข้อมูลบริการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555 

ถึง เดือนมิถุนายน 2556  

4.2.1 ชดเชยการจัดระบบบริการผู้ป่วยนอกจำนวน 100 บาทต่อครั้ง สำหรับหน่วยบริการ 

ที่มีข้อมูลการให้บริการครอบคลุมตาม Standard data set ที่สปสช. กำหนด โดยแต่ละ visit ต้อง

ประกอบด้วยการประเมิน BMI อาการกำเริบของโรค อาการไอ ลักษณะเสมหะ อาการเหนื่อย 

สถานการณ์สูบบุหรี ่ และบริการเพื่อเลิกบุหรี่ ตามแนวทางการช่วยเหลือให้ผู้ป่วยเลิกบุหรี่ 5A: Ask, 

Advise, Assessment, Assist, Arrange 

4.2.2 ชดเชยการรักษาด้วยยาสูดขยายหลอดลมชนิดออกฤทธิ์ยาว จำนวน 1,000 บาท

ต่อรายสำหรับหน่วยบริการที่มีข้อมูลการให้บริการตาม Standard data set ที่สปสช.กำหนด เฉพาะ

ราย ที่ได้รับบริการตามข้อ 4.2.1 ทุกครั้ง ร่วมกับ 

1) มีข้อมูลการเข้ารับการรักษาต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ครั้ง และ 

2) ต้องได้รับการรักษาด้วยยาสูดขยายหลอดลมชนิดออกฤทธิ์ยาว  หรือยาสูดขยาย

หลอดลมชนิดออกฤทธิ์ยาวร่วมกับยาสูด สเตียรอยด ์ (แบบเดี่ยวหรือแบบผสม) ทุกครั้งที่มารับ

บริการ (รวมถึงครั้งที่แพทย์สั่งการรักษาแต่ไม่ได้จ่ายยาเพิ่มเพราะมียาเหลืออยู่พอ) และ 

3) ได้รับการสอนและประเมินการใช้ยาสูดอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี และ 

4) ได้รับการตรวจประเมิน COPD Assessment Test (CAT) อย่างน้อย 1 ครั้ง  
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4.2.3 ชดเชยการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพปอด จำนวน 1,000 บาทต่อราย สำหรับผู้ป่วย

ที่ได้รับบริการ  

1) ได้รับการประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าโปรแกรมฟื้นฟู และ 

2) ให้ความรู้ (patient education) เรื่องโรคการปฏิบัติตัวเพื่อหยุดสูบบุหรี ่ การดูแล

ตนเองเมื่อมีอาการกำเริบ เรื่องยาและวิธีการใช้ยา และ 

3) ให้บริการฝึกหายใจ (breathing exercise) เช่น การควบคุมการหายใจแบบ Pursed-

lip  และ 

4) ให้บริการฝึกออกกำลังกาย (exercise training : strength training, endurance 

training) ที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้ง strength และ endurance ยกตัวอย่างเช่น ไทเก็ก ยางยืด  

ปั่นจักรยาน วิ่งลู่ ดัมเบลล์ และ 

5) มีผลลัพธ์การฟื้นฟูสมรรถภาพปอด (outcome assessment) หลังจากเข้าโปรแกรม 

เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 สัปดาห์ แล้วมีผลการประเมิน 6MWD, MMRC, CAT ดีขึ้นกว่าก่อนเข้า

โปรแกรมอย่างน้อย 2 ผลการประเมิน 

4.3 ขั้นตอน วิธีการส่งข้อมูลเพื่อประกอบการรับงบชดเชย เป็นไปตามแนวทางการจัดเก็บ

และส่งข้อมูลที่ สปสช.กำหนด 

 

5.บทบาทหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง

5.1 สปสช. 

5.1.1 กำหนดกรอบแนวทางการบริหารจัดการในภาพรวม 

5.1.2 ประสาน ทำความเข้าใจสนับสนุนสปสช.เขต ในการบริหารจัดการ   

5.1.3 ให้ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ฟื้นฟูการให้บริการตามแนวปฏิบัติบริการสาธารณสุข 

5.1.4 รับข้อมูล ตรวจสอบ ออกรายงาน และเสนอขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ  

5.1.5 กำกับ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานในระดับประเทศ 

5.2 สปสช.เขต 

5.2.1 ประชาสัมพันธ์ประสานทำความเข้าใจสนับสนุนหน่วยบริการในระดับพื้นที่ 

5.2.2 ประสานให้ข้อมูลแหล่งเร ียนรู ้ ฟื ้นฟูการให้บริการตามแนวปฏิบัติบริการ

สาธารณสุข  

5.2.3 กำกับ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานของหน่วยบริการในระดับเขต 
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5.3 หน่วยบริการ  

5.3.1 จัดให้มีบริการผู้ป่วยนอกโรคหืด โรคปอดอุดกั้นเรื ้อรัง ตามแนวปฏิบัติบริการ

สาธารณสุขโดยสหสาขาวิชาชีพอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง โดยอาจเชื่อมโยงสู่บริการปฐมภูมิ

และชุมชน 

5.3.2 สนับสนุนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด 

เข้ารับการอบรม ฟื้นฟูทักษะ การดูแลผู้ป่วยโรคหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังตามความเหมาะสม 

5.3.3 สนับสนุนการจัดทำข้อมูลการให้บริการตามแนวปฏิบัติบริการสาธารณสุข 

(standard data set) โดยพัฒนาต่อยอดจากระบบเดิม หรือใช้โปรแกรมสำเร็จ เพื่อความสะดวกใน

การติดตาม วางแผน ประเมินผลการดูแลผู้ป่วย และการจัดทำรายงานโดยศึกษาทำความเข้าใจ  

รูปแบบข้อมูลและรายงาน ที่จะใช้ประกอบการพิจารณารับงบชดเชย 

5.3.4 บันทึก และตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูล เพื ่อส่งสปสช. ตาม

เงื่อนไข และระยะเวลาที่กำหนด 



6.การติดตามควบคุมกำกับ

6.1 จำนวนหน่วยบริการที่มีการจัดระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ตาม

แนวปฏิบัติบริการสาธารณสุข 

6.2 อัตราการได้รับการรักษาด้วยยาสูดสเตียรอยด์ในผู้ป่วยโรคหืด 

6.3 อัตราการได้รับการรักษาด้วยยาสูดขยายหลอดลมออกฤทธิ์ยาว และ/หรือ ร่วมกับยา

สูดสเตียรอยด์ในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 

6.4 อัตราการรับเข้านอนโรงพยาบาลในผู้ป่วยโรคหืดที่ได้รับการรักษาตามแนวปฏิบัติบริการ

สาธารณสุข 

6.5 อัตราการรับเข้านอนโรงพยาบาลในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่ได้รับการรักษาตามแนว

ปฏิบัติบริการสาธารณสุข 



ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 2 การบริหารงบบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว ปีงบประมาณ 2556  |   97

ขั้นตอนการดำเนินงานสนับสนุนการบริหารจัดการการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน ระยะเวลา

ข้อมูลบริการตั้งแต่
กรกฎาคม 2555-

มิถุนายน 2556 ทยอย
ส่งข้อมูลได้ตั้งแต่
เมษายนถึง 31 
กรกฎาคม 2556 

1 วันหลังบันทึกข้อมูล 
ใน website 

สิ้นสุด  
31 กรกฎาคม 2556 

ตัดข้อมูล  
ประมวลผล 

วันที่ 2 ส.ค.2556 

ไม่ผ่าน 

หน่วยบริการ 

หน่วยบริการ 

หน่วยบริการ 

สปสช. 

สปสช. 

สปสช. 
จ่ายชดเชยค่าบริการ 

ตามเงื่อนไขการจ่ายชดเชย 

ประมวลผลข้อมูล 
ที่ผ่านตามเงื่อนไข 

หมดระยะเวลาการส่งข้อมูล  
31 กรกฎาคม 2556 

ติดตามผล 
การส่งข้อมูลได้จาก website 

AsCOP data 

จัดส่งข้อมูล Standard data set ผ่าน 
website AsCOP data ตามแนวทาง 

จัดเก็บและส่งข้อมูล 

จัดทำข้อมูลการให้บริการ  
(Standard data set) ตามที่ สปสช.กำหนด 

จัดให้มีบริการผู้ป่วยนอกโรคหืด 
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง  

ตามแนวปฏิบัติบริการสาธารณสุข 

ระบบประมวลผลการตรวจสอบ 

ผ่าน 

หน่วยบริการ 
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4.3.2การบริหารจัดการการดูแลผู้ป่วยวัณโรค

การดูแลผู้ป่วยวัณโรค วัณโรคเป็นโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ เนื่องจากในระยะหลัง

มีอัตราป่วยเพิ่มสูงขึ้นมาก และพบเชื้อวัณโรคดื้อยามากขึ้น ดังนั้นจึงต้องมีการบริหารจัดการให้  

ผู้ป่วยได้รับยาที่เหมาะสม ครบถ้วน ตลอดระยะเวลาตามแผนการรักษาในปีงบประมาณ 2556 

การบริหารจัดการวัณโรคจะครอบคลุมค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

1. ค่ายารักษาวัณโรค สนับสนุนเป็นยารักษาวัณโรคสูตรพื้นฐานและสูตรดื้อยาตามแนวทาง

การรักษา    

2. สนับสนุนการพัฒนาระบบการดูแลรักษาวัณโรค สนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยบริการ 

เพื่อสนับสนุนการดูแลรักษาวัณโรคอย่างมีคุณภาพและกำกับการรับประทานยาให้ตรงเวลา เช่น 

การตรวจเสมหะ การเพาะเชื้อวัณโรค การตรวจหาความไวของเชื้อต่อยา การถ่ายภาพรังสีปอด 

สนับสนุนกิจกรรมการกินยา (DOT) เป็นต้น  

3. การติดตามการรักษาและกำกับการกินยา สนับสนุนกิจกรรมใดๆที่ส่งผลต่อผลลัพธ์การ

รักษาผู้ป่วยวัณโรคให้บรรลุตามเป้าหมาย เช่น กิจกรรมติดตามการรักษาผู้ป่วยวัณโรค กิจกรรม

กำกับการกินยา กิจกรรมเยี่ยมบ้าน เป็นต้น 

4. การค้นหาผู้สัมผัสและผู้ติดเชื้อวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง สนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยบริการ

และ/หรือ สปสช.สาขาจังหวัด เพื่อสนับสนุนกิจกรรมค้นหาผู้สัมผัส และผู้ติดเชื้อวัณโรคในกลุ่ม

เสี่ยง ได้แก่ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้มีโรคเรื้อรังประจำตัว ผู้สูงอายุ ผู้ต้องขังในเรือนจำ เป็นต้น 

รายละเอียดการบริหารจัดการตามคู่มือการบริหารจัดการงบบริการสุขภาพผู้ติดเชื้อเอชไอวี

และผู้ป่วยเอดส์ และการบริหารงบผู้ป่วยวัณโรคปีงบประมาณ 2556 



4.3.3โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว (Leukemia)และมะเร็งต่อมน้ำเหลือง (Lymphoma)ใน

เด็กและผู้ใหญ่เฉพาะผู้ป่วยรายใหม่

1.หลักการและเหตุผล

 โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว (Leukemia) และโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง (Lymphoma) เป็นโรคที่จัด

อยู่ในกลุ่มโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงมีความซับซ้อนในการตรวจวินิจฉัย กระบวนการรักษาต้องอาศัย

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีชั้นสูงรวมทั้งค่าเวชภัณฑ์ที่มีราคาแพง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการ

เข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดด้านค่ารักษาพยาบาล 
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2.วัตถุประสงค์  

เพื่อให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว (Leukemia) และโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง (Lymphoma) 

รายใหม่ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 



3.กรอบการบริหารจัดการ

3.1 จ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่หน่วยบริการ ในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ด

เลือดขาว และมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

3.2 หน่วยบริการเป้าหมาย คือหน่วยบริการที่มีคุณสมบัติตามที่ สปสช. กำหนดและเข้าร่วม

โครงการดูแลรักษาผู ้ป ่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว (Leukemia) และโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง 

(Lymphoma) ในปีงบประมาณ 2556 

 

4.แนวทางการสนับสนุน/หลักเกณฑ์การจัดสรร

4.1 ผู้ป่วยที่สามารถเข้าร่วมโครงการ ต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

4.1.1 เป็นผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

4.1.2 ได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว (Leukemia) และโรคมะเร็ง

ต่อมน้ำเหลือง (Lymphoma)  

4.1.3 เป็นผู้ป่วยรายใหม่ ที่ไม่เคยได้รับการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือโรคมะเร็ง

ต่อมน้ำเหลืองมาก่อน โดยมีกำหนดระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ 1 ปี นับจากวันแรกที่  

ลงทะเบียนผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการฯ 

4.1.4 คุณสมบัติอื่นๆ ที่คณะทำงานพัฒนาข้อเสนอทางเลือกและรูปแบบที่เหมาะใน

การดำเนินงานตามนโยบายแนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและโรคมะเร็ง  

ต่อมน้ำเหลือง กำหนดเพิ่มเติม 

4.2 หน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียน

เป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะทางระดับตติยภูมิ โรคมะเร็งโลหิตวิทยา หรือคุณสมบัติอื่น

ตามที่ สปสช.กำหนด  
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4.3 การจ่ายชดเชยบริการ 

4.3.1 กรณี Acute Leukemia  

 จ่ายชดเชยตาม Protocol การรักษา โดยกำหนดให้หน่วยบริการให้การดูแลรักษา  

ผู้ป่วย เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันแรกที่ลงทะเบียนผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้ ถึงแม้จะให้  

การรักษาผู้ป่วยครบ ตาม Protocol แล้วก่อนระยะเวลา 1 ปีก็ตาม หน่วยบริการยังคงต้องรับภาระ

ค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยในช่วงระยะเวลาดังกล่าวอยู่ เช่น ค่าใช้จ่ายในช่วงติดตาม Follow up ผู้ป่วย

หลังจบ Protocol แล้ว หรือการตามจ่าย กรณีผู้ป่วยมี Complication หรือการเจ็บป่วยที่เกิดจาก

ภาวะแทรกซ้อนจากโรคมะเร็ง (Cancer Related Symptom) แล้วไปรับการรักษาพยาบาลที่  

สถานพยาบาลอื่น เป็นต้น เนื่องจากได้รวมค่าใช้จ่ายดังกล่าวอยู่ในค่าใช้จ่ายตาม Protocol ที่ได้

จ่ายให้หน่วยบริการล่วงหน้าไปแล้ว 

1) อัตราการจ่ายค่าชดเชย 

รายการ อัตราจ่าย(บาท/คน)

AcuteLeukemiaในผู้ใหญ่  

 - AML (Induction + Consolidation) 804,600 

 - APL 605,200 

 - ALL 609,700 

AcuteLeukemiaในเด็ก  

 - ALL- Low risk 341,400 

 - ALL- High risk 372,800 

 - AML 288,700 

 - APL 288,700 

หมายเหตุ  
 - อัตราการจ่ายค่าชดเชยดังกล่าว ได้รวมค่าใช้จ่ายในการตรวจวนิิจฉัยโรคแล้ว 
 - รายละเอียด Protocol Acute Leukemia อ้างอิงตามคู่มือแนวทางบริหารจัดการโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว  
  และมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2549–2550 และแนว  
  เวชปฏิบัติเพื่อจัดบริการผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงและผู้รับการวินิจฉัยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคมะเร็งต่อม  
  น้ำเหลือง 
 - Protocol AML ผู้ใหญ่ อ้างอิงตาม Protocol A-AML-01 และ A-AML-03 เดิม 
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2) แนวทางการจ่ายค่าชดเชย 

 แบ่งจ่าย จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 จ่าย 25% ของจำนวนเงินรวม Protocol หลังจากให้การรักษา 

   ผู้ป่วยครั้งแรก และบันทึกข้อมูลเบิกจ่ายครบถ้วน 

ครั้งที่ 2 จ่าย 25% ของจำนวนเงินรวม Protocol หลังจากให้การรักษา 

   ผู้ป่วยครั้งที่ 2 และบันทึกข้อมูลเบิกจ่ายครบถ้วน 

ครั้งที่ 3 จ่าย 25% ของจำนวนเงินรวม Protocol หลังจากให้การรักษา 

   ผู้ป่วยครั้งที่ 3 และบันทึกข้อมูลเบิกจ่ายครบถ้วน 

ครั้งที่ 4 จ่าย 25% ของจำนวนเงินรวม Protocol หลังจากให้การรักษา 

   ผู้ป่วยครั้งที่ 4 และ บันทึกข้อมูลเบิกจ่ายครบถ้วน 

3) มีเงื่อนไขสำหรับเฉพาะกรณี ดังนี้ 

 3.1) กรณีผู้ป่วยได้รับการรักษาครบตาม Protocol ก่อนการ Admit ครั้งที่ 4 

ให้หน่วยบริการอุทธรณ์พร้อมส่งหลักฐานการรักษามายังสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

เพื่อขอรับค่าชดเชยให้ครบตามที่ Protocol กำหนด 

 3.2) กรณีผู้ป่วยเสียชีวิต หรือ Off Protocol ขณะให้การรักษาในการ Admit 

ครั้งใด กำหนดให้จ่ายค่าชดเชยถึงงวดการจ่ายใน Admission ครั้งนั้นและให้หน่วยบริการแจ้ง

ยกเลิกการลงทะเบียนมายัง สปสช. ภายใน 30 วันหลังจากทราบข้อมูลดังกล่าว 

 3.3) กรณีตรวจสอบพบว่าผู ้ป่วยรายใดไม่มีคุณสมบัติตรงตามที่สปสช. 

กำหนด เช่น ผู้ป่วยเคยได้รับการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมาก่อน

ด้วยวิธีการใดๆ ก็ตามถือว่าผู้ป่วยรายนั้นไม่สามารถเบิกจ่ายตาม Protocol ได้ ทั้งนี้ให้เบิกจ่ายค่า

ชดเชยตามระบบ DRGs ปกติ 

4.3.2 กรณี Chronic Leukemia และ Lymphoma 

1) IP จ่ายชดเชยตามระบบ DRGs ปกติ โดย  

1.1) Fix Rate 1 Adj.RW = 8,000 บาท ไม่หักเงินเดือน (ในเขต) 

1.2) Fix Rate 1 Adj.RW = 9,600 บาท ไม่หักเงินเดือน (นอกเขต) 

2) OP  

2.1) กรณีที่ยังไม่มีการประกาศกำหนดการรักษาตาม Protocol จ่ายตามจริง

ไม่เกิน 4,000 บาท/visit (เคมีบำบัดและ/หรือรังสีรักษา) 

2.2) กรณีตาม Protocol จ่ายตามการรักษาที่กำหนดไว้ใน Protocol  
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3) การจ่ายชดเชย ตาม Protocol OP สำหรับ Newly Diagnosed Lymphoma  

ในผู้ใหญ่ ให้ใช้อัตราจ่ายดังนี้ 

3.1) Lymphoma ชนิด Diffuse large B-cell Lymphoma หรือ Peripheral T-cell 

lymphoma สูตร CHOP = 2,875 บาท/cycle 

3.2) Lymphoma ชนิด Follicular lymphoma สูตร CVP = 1,455 บาท/cycle 

ทั้ง 2 กรณีข้างต้นค่าใช้จ่ายที่เป็น ค่ายา/ ค่าอุปกรณ์/ค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการ

ให้ยา (ไม่รวมค่าตรวจ Lab) ที่เกินจากเพดานการจ่ายชดเชย หน่วยบริการที่รักษาไม่สามารถ

เรียกเก็บเพิ่มเติมจากหน่วยบริการประจำได้อีก 

4.4 การสิ้นสุดการเข้าร่วมโครงการ 

4.4.1 กรณี Acute Leukemia  

1) เมื่อผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการครบ 1 ปี นับจากวันที่ลงทะเบียน (Register) หรือ  

เสียชีวิต หรือไม่สามารถดำเนินการรักษาตาม Protocol ที่กำหนดไว้ต่อไปได้ 

2) เมื่อผู้ป่วยเปลี่ยนหน่วยบริการในการรักษา 

3) เมื่อผู้ป่วยเปลี่ยนสิทธิจากระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นสิทธิอื่น 

(สิทธิประกันสังคม หรือสิทธิข้าราชการ) 

4) เมื่อผู้ป่วยไม่มีคุณสมบัติตรงตามที่ สปสช.กำหนดในการเข้าร่วมโครงการฯ 

4.4.2 กรณี Chronic Leukemia และ Lymphoma 

1) เมื่อผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการครบ 1 ปี นับจากวันที่ลงทะเบียน (Register) เข้าร่วม

โครงการหรือเสียชีวิต หรือไม่สามารถดำเนินการรักษาตาม Protocol ที่กำหนดไว้ต่อไปได้ 

2) เมื่อผู้ป่วยเปลี่ยนสิทธิจากระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นสิทธิอื่น (สิทธิ

ประกันสังคม หรือสิทธิข้าราชการ) 

3) เมื่อผู้ป่วยไม่มีคุณสมบัติตรงตามที่ สปสช.กำหนดในการเข้าร่วมโครงการฯ  

ทั้งนี้ในกรณีที่ผู ้ป่วยต้องออกจากโรงพยาบาลก่อนครบกำหนด ให้หน่วยบริการ  

ส่งข้อมูลให้ สปสช.ทราบเพื่อนำผู้ป่วยออกจากโครงการฯ ต่อไป 

4.5 การรับส่งต่อผู้ป่วย  

4.5.1 กรณี Acute Leukemia  

1) หน่วยบริการที่ให้การรักษาผู้ป่วย ต้องแจ้งให้หน่วยบริการประจำหรือหน่วยบริการ

ต้นสังกัดของผู้ป่วยรับทราบว่าได้รับผู้ป่วยเข้ารับการรักษา เมื่อรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในครั้งแรก 

และแจ้งเมื่อมีการ Off Protocol หรือผู้ป่วยเสียชีวิต  
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2) เมื่อผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการ ณ หน่วยบริการแห่งใดแล้ว จะต้องรับการรักษาตาม

แผนการรักษา (Protocol) ที่กำหนดไว้ กับหน่วยบริการแห่งนั้น ตลอดจนจบตามแผนการรักษา 

(ไม่สามารถเปลี่ยนหน่วยบริการหรือแผนการรักษาได้ หากเปลี่ยนหน่วยบริการหรือแผนการ

รักษาจะต้องออกจากโครงการ) 

3) กรณีผู้ป่วยที่มี Complication หรือการเจ็บป่วยที่เกิดจากภาวะแทรกซ้อนจาก  

โรคมะเร็ง (Cancer Related Symptom) แล้วไปรับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลอื่น ให้  

หน่วยบริการที่ผู้ป่วยลงทะเบียนไว้ตามจ่ายสถานพยาบาลที่รับรักษาพยาบาลผู้ป่วย แบบ Fee for 

service (รวมค่ารถรับส่งต่อผู้ป่วย) สำหรับค่าใช้จ่ายในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงนับตั้งแต่

รับผู้ป่วยเข้าไว้รักษา ทั้งนี้ ไม่เกินอัตราที่กำหนด คือ กรณีผู้ป่วยนอกไม่เกิน 14,000 บาทต่อครั้ง 

และกรณีผู้ป่วยในไม่เกิน 14,000 บาทต่อวัน โดยสถานพยาบาลที่รับรักษาพยาบาลผู้ป่วยต้อง

แจ้งให้หน่วยบริการที่ผู้ป่วยลงทะเบียนไว้ทราบภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่รับผู้ป่วยเข้าไว้รักษา 

และจะต้องส่งตัวผู้ป่วยกลับไปรับการรักษายังหน่วยบริการในโครงการที่ผู้ป่วยลงทะเบียนไว้

ภายใน 72 ชั่วโมง สำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยภายหลังจาก 72 ชั่วโมง สถานพยาบาลที่

รับรักษาพยาบาลผู้ป่วยไม่สามารถเรียกเก็บจากหน่วยบริการที่ผู้ป่วยลงทะเบียนไว้ หรือจาก  

ผู้ป่วย 

รายการภาวะที่เกี ่ยวข้องกับโรคและการรักษาโรคมะเร็ง (Cancer and treatment 

related conditions) ที่หน่วยบริการซึ่งเป็นผู้ลงทะเบียนผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการฯ ต้องตามจ่ายกรณี

ผู้ป่วยในโครงการไปรับการรักษาพยาบาลที่หน่วยบริการ/สถานพยาบาลอื่น ได้แก่ 
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9901 or 

 

9903 or 

9904 or 

9905 or 9906 

- 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

Severe mucositis 

 

 

 

Superior vena cava obstruction (SVC) 

Spinal cord compression 

Tumor  lysis syndrome 

Hyperleukocytosis 

Febrile neutropenia 

Bleeding diathesis 

 

 

-  Other acquired pure red cell     

   aplasias 

-  Anemia in neoplastic disease 

-  Anemia , unspecified 

-  Drug – induced aplastic anemia 

Intractable pain 

Alteration of conscious and 

convulsion 

AML 

 

 

 

APL 

ALL 

รหัสใดรหัสหนึ่งต่อไปนี้  

K123 or K928 or J348 or N768  

+  

Y433 or Y431 

I871 

G952 

E883 

D728 

D70 + R508 

D695+Y433 or Y431 

 

 

D608 

 

D630 

D649 

D611+ Y431 or Y433 

R529 

รหัสใดรหัสหนึ่งต่อไปนี้  

R418 or R568 or R410  

รหัสใดรหัสหนึ่งต่อไปนี้  

C920 or C924 or C925 or C926 or 

C927 or C928 or C929 or C930 or 

C940 or C942 or C945 or C950 

C924 

รหัสใดรหัสหนึ่งต่อไปนี้  

C835 or C837 or C910 or C913 or 

C914 or C915 or C917 or C918 or 

C919 

No. รหัสICD-10 รหัสICD-9CMDiagnosisที่เกี่ยวข้อง

Anemia (+ Blood transfusion) การให้รหัส ICD-10 ในหัวข้อนี้ ต้องกำหนดรหัส ICD-9CM  

ที่กำหนดร่วมด้วยอย่างน้อย  1 รหัส 
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4.5.2 กรณี Chronic Leukemia และ Lymphoma  

อ้างอิงตามแนวทางปฏิบัติในการส่งต่อผู้ป่วยของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 



5.บทบาทหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง

5.1 สปสช. 

5.1.1 จัดทำแผนสนับสนุนการบริการโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งต่อมน้ำเหลือง 

(Leukemia & Lymphoma) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับสปสช.เขต 

5.1.2 จัดทำมาตรฐาน/แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งต่อมน้ำ

เหลือง (leukemia & Lymphoma) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

5.1.3 ประสานกับ สปสช.เขต เพื่อประชาสัมพันธ์ และประสานงานกับหน่วยบริการ/

เครือข่ายบริการ ในการเข้าร่วมดำเนินการ 

5.1.4 จัดทำโปรแกรม/ปรับปรุงโปรแกรมในการลงข้อมูลผู้ป่วย 

5.1.5 ชี้แจง และทำความเข้าใจกับ สปสช.เขต หน่วยบริการ/เครือข่ายบริการ ในการใช้

โปรแกรม ในกรณีมีการปรับปรุงโปรแกรม 

5.1.6 ติดตาม กำกับ ควบคุมคุณภาพการให้บริการผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและ

มะเร็งต่อมน้ำเหลือง (leukemia & Lymphoma) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

5.1.7 ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการในภาพรวม 

5.1.8 รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผลงาน เพื่อจัดทำข้อเสนอในการสนับสนุนการบริการ  

โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งต่อมน้ำเหลือง (leukemia & Lymphoma) ในระบบหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ ในปีต่อไป 
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5.2  สปสช.เขต 

5.2.1 ประสานกับหน่วยบริการ/เครือข่ายบริการในการเข้าร่วมให้บริการโรคมะเร็ง  

เม็ดเลือดขาวและมะเร็งต่อมน้ำเหลือง (Leukemia & Lymphoma) ในระบบหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ 

5.2.2 ดำเนินการตรวจประเมินศักยภาพหน่วยบริการ/เครือข่ายบริการ ที่สามารถให้

บริการโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งต่อมน้ำเหลือง (Leukemia & Lymphoma) ในระบบ  

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยหน่วยบริการต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อ

ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะทางระดับตติยภูมิ โรคมะเร็งโลหิตวิทยา หรือ

คุณสมบัติอื่นตามที่ สปสช.กำหนด 

5.2.3 ชี้แจง และทำความเข้าใจในการใช้โปรแกรม 

5.2.4 ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการ ในระดับเขต 

5.2.5 รวบรวมข้อมูล ปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ จากหน่วยบริการ สปสช. เพื่อใช้ใน

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานต่อไป 

 

5.3 หน่วยบริการ/เครือข่ายบริการ 

5.3.1 แจ้งความจำนงในการเข้าร่วมโครงการโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็ง  

ต่อมน้ำเหลือง (leukemia & Lymphoma) กับ สปสช.เขต 

5.3.2 ให้การรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งต่อมน้ำเหลือง (Leukemia & 

Lymphoma) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามมาตรฐาน/แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ 

สปสช. กำหนด 

 5.3.3 บันทึกข้อมูลในระบบ เพื่อขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข 
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6.การติดตามควบคุมกำกับ

6.1 ติดตามผลการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ ที่ สปสช. กำหนด 

6.2 ติดตาม กำกับ ควบคุมคุณภาพการให้บริการ 

6.3 วิเคราะห์ และประเมินผลการดำเนินงาน ตามข้อมูลที่ได้รับ 

6.4 ใช้วิธีการ Post Audit   

7.ผังการโอนเงินจากสปสช.ถึงหน่วยบริการ

ขั้นตอนการดำเนินงานสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการมะเร็งเม็ดเลือกขาวและมะเร็งต่อมน้ำเหลือง 

(Leukemia  & Lymphoma) 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน ระยะเวลา

ไม่ผ่าน 
(No Register, 

ICD10 &  
ICD9CM และ 

Protocol 

หน่วยบริการ/ 

เครือข่าย 

หน่วยบริการ/ 

เครือข่าย 

หน่วยบริการ/ 

เครือข่าย 

สปสช. 

สปสช. 
จ่ายชดเชยค่าบริการตามเงื่อนไข 

การจ่ายชดเชย 

ตรวจสอบการลงทะเบียน  
รหัสโรค และรหัส Protocol  

ตามเงื่อนไขที่กำหนด 
1 วัน หลัง

บันทึกข้อมูล
ในระบบ E-

Claim 

ไม่เกิน 30 วันหลังตรวจ
สอบข้อมูลผ่าน status A 

ในระบบ E-Claim 

ไม่เกิน 30 วัน 
หลังจำหน่ายผู้ป่วย 

ไม่เกิน 7 วันนับตั้งแต่วันแรกที่
รักษา 

อุทธรณ์การจ่ายชดเชย 
ตามแนวทางปฏิบัติใน
การอุทธรณ์การจ่าย
ชดเชย ปีงบประมาณ 

2556 

บันทึกข้อมูลผู้ป่วย ผ่านระบบ E-Claim 
1. เลือก Project Code 
-กรณี Acute Leukemim เลือก DMLP54 
-กรณี Chronic Leukemia และ Lymphoma 
เลือก DMLL54 
2. ระบุ ICD10 และรหัตถการ ICD9CM 
ตามกำหนด 
3. เลือกรหัสเบิกจ่ายตาม Protocol ที่ใช้
ในการรักษา 

Register ผู้ป่วย LL รายใหม่ในระบบ สปสช. 

ตรวจพบผู้ป่วยรายใหม่ 

ผ่าน 

หน่วยบริการ/ 

เครือข่าย 
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4.3.4การให้บริการผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก

1.หลักการและเหตุผล

โรคต้อกระจกเป็นโรคที่มีความสำคัญที่คุกคามต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะ

กลุ่มผู้สูงอายุเป็นจำนวนมากและเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะตาบอดในอัตราสูงที่สุด จากผลการ

สำรวจปี 2549-2550 3 พบความชุกของต้อกระจกโดยเฉลี ่ย 9.22% โดยพบว่าจากผู ้ที ่เป็น

ต้อกระจกทั้งหมด มีผู้ที่มีการมองเห็นอยู่ในระดับตาบอดในตาข้างใดข้างหนึ่ง (มองเห็นน้อยกว่า 

10/200) 5.55% และพบว่าผู้ป่วยที่เป็นต้อกระจกและมีการมองเห็นน้อยกว่าระดับ 20/100 เป็น

จำนวน 12.84% ของต้อกระจกทั้งหมด ซึ่งโดยทั่วไปประมาณการอุบัติการณ์ของต้อกระจกที่

ทำให้เกิดตาบอดในแต่ละปี ประมาณ 1,000 รายต่อประชากรหนึ่งล้านคน (1:1000) หรือคาดว่ามี

ผู้ป่วยโรคต้อกระจกรายใหม่เกิดขึ้นเป็นจำนวนประมาณ 42,840 รายต่อปี  

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิจึงได้มีนโยบายสนับสนุนการเข้าถึงบริการด้านการ

ผ่าตัดต้อกระจกของประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตั้งแต่ปี 2549 ถึงปัจจุบัน โดย

มุ่งหวังให้ประชาชนได้รับบริการรักษาด้วยการผ่าตัดและเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียมที่มีคุณภาพ

และมาตรฐานทางการแพทย์ ลดระยะเวลาการ รอคิวและสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง 

ครอบคลุม  



2.วัตถุประสงค์

2.1 ผู้ป่วยโรคต้อกระจกในผู้สูงอายุ เข้าถึงบริการผ่าตัดต้อกระจกและเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม

ได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น 

2.2 ผู้ป่วยโรคต้อกระจกในผู้สูงอาย ุ ได้รับการผ่าตัดต้อกระจกที่มีมาตรฐานและได้รับการ

เปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียมที่มีคุณภาพ  

2.3 ผู้ป่วยโรคต้อกระจกในผู้สูงอายุ ได้รับการผ่าตัดต้อกระจก ด้วยความสะดวก รวดเร็ว  

ลดระยะเวลารอคิว มีความพึงพอใจกับบริการและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

2.4 หน่วยบริการ ได้รับการชดเชยค่าบริการที่รวดเร็ว เป็นธรรม รวมทั้ง ได้รับการส่งเสริมให้

สามารถพัฒนาเครือข่ายระบบบริการการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคต้อกระจก ในพื้นที่ได้อย่างครบ

วงจร และนำมาสู่การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคต้อกระจก ได้อย่างทั่วถึง ครอบคลุมยิ่งขึ้น 

3  การศึกษาโครงการดูแลรักษาผู้มีปัญหาด้านสายตาอันเนื่องมาจากเลนส์ตา (โครงการผ่าตัดผู้ป่วยต้อกระจก) 
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ; รศ. ภฤศ หาญอุตสาหะและคณะ ,2550 



ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 2 การบริหารงบบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว ปีงบประมาณ 2556  |   109

3.กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ป่วยโรคต้อกระจกในผู้สูงอายุ (Senile Cataract) สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที ่มี  

ความจำเป็นได้รับบริการผ่าตัดต้อกระจกและเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม ตามมาตรฐานของ  

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย   

กำหนดจำนวนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการผ่าตัดทั้งประเทศรวม 100,000 ราย โดยเฉลี่ย  

เป้าหมายเป็นรายเขตและรายจังหวัด ตามผลการดำเนินงานเฉลี่ย เทียบกับจำนวนประชากรที่

รับผิดชอบ  



4.กรอบการบริหารจัดการ

กำหนดค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดต้อกระจกและค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเลนส์แก้วตาเทียม 

ผ่านระบบการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ (E-Claim) ตามรอบการบันทึกข้อมูลและการ

สรุปข้อมูลการให้บริการเป็นรายเดือน และกำหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณ เป็น  

ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดต้อกระจกและค่าเลนส์แก้วตาเทียมให้กับผู้ป่วยเฉพาะกรณีที่แพทย์วินิจฉัย

เป็นโรคต้อกระจกในผู้สูงอายุ (Senile Cataract) โดยจำแนกกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการผ่าตัดตาม

รหัสโรค ICD-10 ที่อยู่ในกลุ่ม Senile Cataract เฉพาะที่เป็นโรคหลัก (PDX) ประกอบด้วย H250, 

H251, H252, H258 และH259 ควบคู่กับรหัส ICD-9CM เท่ากับ 1319, 132, 1341, 1342, 1343, 

1351, 1359, 1369, 1371 ทั้งนี้ สำหรับกรณี ผู้ป่วยโรคต้อกระจกประเภทอื่นหรือผู้ที่จำเป็นต้องได้

รับการเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียมด้วยสาเหตุอื่นๆ ให้สามารถรับชดเชยค่าบริการตามหลักเกณฑ์ที่

กำหนดในระบบ DRGs ปกติ สำหรับกรณีเหล่านั้นเป็นการเฉพาะ โดย สปสช.กำหนดหลักเกณฑ์

การสนับสนุน สำหรับค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดโรคต้อกระจกในผู้สูงอายุ  ดังนี้ 

4.1สนับสนุนชดเชยค่าบริการผ่าตัดต้อกระจก

กำหนดจ่ายชดเชยครอบคลุมค่าตรวจประเมินสภาพร่างกายผู้ป่วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ายา 

และค่าตรวจชันสูตรที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดต้อกระจกโดยตรง รวมทั้ง ค่าผ่าตัด ค่ารักษาภาวะ

แทรกซ้อนที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการผ่าตัดต้อกระจกและการติดตามดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด ตาม

แนวทางเวชปฏิบัติที่ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย หรือที่ สปสช.กำหนด ดังนี้ 

4.1.1 กรณีการผ่าตัดต้อกระจกในรายผู้ป่วยปกติที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ตามรหัส DRGs  

02060 และ 02070  สปสช.กำหนดจ่ายชดเชยครอบคลุมค่าบริการผ่าตัดต้อกระจก ในอัตรา  

ข้างละ 7,000 บาท (รวมค่าภาระงานของบุคลากร 1,200 บาท ตอ่ราย)  
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4.1.2 กรณีการผ่าตัดต้อกระจกในรายผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนหรือมีภาวะแทรกซ้อน 

ตามรหัส DRGs 02061-0264, 02071-02074 สปสช.กำหนดจ่ายชดเชยครอบคลุมค่าบริการผ่าตัด

ต้อกระจกและการดูแลภาวะแทรกซ้อน ในอัตราข้างละ 9,000 บาท (รวมค่าภาระงานของ

บุคลากร 1,200 บาท ต่อราย)  

4.2 สนับสนุนชดเชยค่าเลนส์แก้วตาเทียม ในปีงบประมาณ 2556 ให้หน่วยบริการที่ให้บริการ

ผ่าตัดดำเนินการจัดซื้อเลนส์เอง โดยกำหนดอัตราการจ่ายชดเชยค่าเลนส์ให้กับหน่วยบริการ 

ดังนี้ 

4.2.1 กรณีเลนส์แข็งพับไม่ได้ สนับสนุนในราคาไม่เกิน 700 บาทต่อเลนส์   

4.2.2 กรณีเลนส์นิ่มพับได้ สนับสนุนในราคาไม่เกิน 2,800 บาทต่อเลนส์   

โดย สปสช.จะสนับสนุนชดเชยค่าเลนส์แก้วตาเทียมให้กับหน่วยบริการ เฉพาะกรณี 

การใช้เลนส์ตามบัญชี ที ่คณะทำงานพิจารณาและคัดเลือกเลนส์แก้วตาเทียมเห็นชอบและ 

สปสช.ประกาศกำหนดเท่านั้น ทั้งนี้ ให้หน่วยบริการที่ดำเนินการผ่าตัดต้อกระจกเสร็จสิ้น บันทึก

ข้อมูล serial number ของเลนส์ ผ่านระบบ e-claim เพื่อตรวจสอบข้อมูลกับบัญชีเลนส์เพื่อจ่าย

ชดเชยและเก็บหลักฐานข้อมูล serial number เลนส์ไว้ในแฟ้มประวัติผู้ป่วย เพื่อใช้ในการตรวจ

สอบต่อไป 

4.3 สนับสนุนการจ่ายค่าตอบแทนภาระงานการผ่าตัดต้อกระจก โดยกำหนดจ่าย  

ค่าตอบแทนภาระงานออกจากค่าบริการผ่าตัด ตามประกาศ สปสช. เรื่องแนวทางการให้บริการ

ผ่าตัดต้อกระจกในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ข้อ 4.2  ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2554  โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจแก่ทีมผ่าตัดและดูแลผู้ป่วย ในการเพิ่มการเข้าถึงของ

ผู้ป่วยในพื้นที่ที่มีการเข้าถึงบริการได้น้อย และหรือเพิ่มประสิทธิภาพการจัดบริการให้มีคุณภาพ

และลดระยะเวลา รอคอยผ่าตัด ทั้งนี้ สปสช.จะพิจารณาแยกจ่ายค่าตอบแทนภาระงานออกจาก

ค่าบริการผ่าตัด เฉพาะกรณีที ่หน่วยบริการหรือ สปสช.สาขาจังหวัดแสดงความจำนงต่อ 

สปสช.เป็นรายกรณีและตามกำหนดระยะเวลาที่ สปสช.กำหนด 



5.แนวทางการดำเนินงานของหน่วยบริการ

เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคต้อกระจกในผู้สูงอายุ สปสช. กำหนดแนวทาง

ดำเนินงานของหน่วยบริการในการผ่าตัดต้อกระจก ดังนี้ 
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5.1ประเภทของหน่วยบริการ

5.1.1 หน่วยบริการของรัฐและเอกชนที่ขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ได้แก่ 

1) หน่วยบริการที่มีจักษุแพทย์อยู่ประจำ ให้สามารถดำเนินการให้บริการตรวจ

รักษาและผ่าตัดต้อกระจกได้โดยเบิกชดเชยค่าบริการได้ตามหลักเกณฑ์ที่ สปสช.กำหนด  

2) หน่วยบริการที่ไม่มีจักษุแพทย์อยู่ประจำ แต่มีศักยภาพในการจัดให้มีบริการ

ผ่าตัดต้อกระจกได้ ให้สามารถดำเนินการจัดให้มีบริการตรวจรักษาและผ่าตัดต้อกระจกโดย

สามารถเบิกชดเชยค่าบริการได้ตามหลักเกณฑ์เดียวกับหน่วยบริการที่มีจักษุแพทย์ 

5.1.2 สถานพยาบาล หน่วยงานหรือองค์กร ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการใน

ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้แก่ โรงพยาบาลเอกชน คลินิกเอกชนเฉพาะทางจักษุ มูลนิธิ 

หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่ประสงค์ดำเนินการตรวจรักษาและผ่าตัดต้อกระจกในผู้สูงอายุ ให้กับ

ประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิให้แสดงความจำนงดำเนินงานตามโครงการ

ผ่าตัดต้อกระจกในผู้สูงอายุ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยทำสัญญา สปสช. และได้

รับการชดเชยค่าบริการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้น ตามรายละเอียดดังนี้  

1) กรณีการให้บริการ ที ่มีการให้บริการข้ามพื้นที ่จังหวัด ที ่สถานพยาบาล  

หน่วยงานหรือองค์กรนั้นตั้งอยู่ แต่ยังอยู่ภายในเขตรับผิดชอบของ สปสช.เขต ให้สถานพยาบาล 

หน่วยงานหรือองค์กรที่มีความประสงค์ดำเนินการ แสดงความจำนงหรือเสนอโครงการฯ กับ 

สปสช.เขตและจัดทำสัญญากับ สปสช.เขต โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบของ สปสช.เขต และ 

สปสช.สาขาจังหวัด ที่หน่วยบริการนั้นประสงค์ให้บริการผ่าตัด โดยคำนึงถึงการเข้าถึงบริการของ

ประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก 

2) กรณีการให้บริการที่มีการให้บริการข้ามพื้นที่เขตรับผิดชอบของ สปสช.เขต 

ให้สถานพยาบาล หน่วยงานหรือองค์กรที่มีความประสงค์ดำเนินการ แสดงความจำนงหรือเสนอ  

โครงการฯ และจัดทำสัญญากับ สปสช. ซึ่งจะแจ้ง สปสช.เขต และ สปสช.จังหวัดให้ร่วมกัน

พิจารณาความเหมาะสมและความจำเป็นของแต่ละพื้นที่  

3) การดำเนินการให้บริการผ่าตัดต้อกระจกในผู้สูงอายุ จะต้องดำเนินการใน

หน่วยบริการที่ผู ้ป่วยลงทะเบียนหรือหน่วยบริการในระบบส่งต่อภายในจังหวัด หรือตามที่

อนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ พิจารณาเห็นชอบตามความจำเป็นและเหมาะสม

เพื่อให้เกิดการเข้าถึงบริการที่สะดวกและมีคุณภาพ  
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ทั้งนี้หากหน่วยบริการตามข้อ 5.1.1 จะดำเนินการนอกพื้นที่ที่รับผิดชอบ ให้ถือปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์ข้างต้นตามข้อ 5.1.2 ข้อย่อย 1) ถึง 3) อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณีไป 



5.2ระยะเวลาการแสดงความจำนง

กำหนดให้สถานพยาบาล หน่วยงานหรือองค์กรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่มีความประสงค์ดำเนินงานโครงการผ่าตัดต้อกระจกในผู้สูงอายุใน

ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แสดงความจำนงและทำสัญญาดำเนินโครงการฯ กับ 

สปสช.เขตและ สปสช. ให้เรียบร้อยก่อนการดำเนินการให้บริการ ทั้งนี้ กรณี ที่มีการทำสัญญา

ร่วมกับ สปสช.เขต ให้ สปสช.เขตแจ้งรายชื่อ พร้อมส่งสำเนาสัญญาให้ สปสช.ทราบ เพื่อเบิกจ่าย

งบสนับสนุน ตามหลักเกณฑ์ที่ สปสช.กำหนด 



5.3การบันทึกข้อมูลเพื่อเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการ

ให้หน่วยบริการ ที่ให้บริการผ่าตัดต้อกระจก เป็นผู้บันทึกข้อมูลการให้บริการผ่าตัดต้อกระจก

พร้อมข้อมูล Serial number ของเลนส์แก้วตาเทียมที่ใช้ไป ในระบบ E-Claim โดยที่ สปสช. จะ

ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพร้อมจ่ายชดเชยค่าบริการและเลนส์แก้วตาเทียม 

ตามหลักเกณฑ์ ที ่กำหนดแก่หน่วยบริการ สถานพยาบาล หน่วยงานหรือองค์กรที ่เข้าร่วม

โครงการที ่เป็นผู ้บันทึก ทั ้งนี ้ สำหรับกรณีการให้บริการนอกเขตพื ้นที ่ของหน่วยบริการ  

สถานพยาบาล องค์กร ที่ขึ ้นทะเบียนให้บริการข้ามเขตพื้นที่กับ สปสช. ให้หน่วยงานที่ขึ ้น

ทะเบียน เป็นผู้บันทึกข้อมูลและรับการชดเชยค่าบริการจาก สปสช. โดยตรง  
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ภายใน 30 วัน 
นับตั้งแต่วันให้บริการ 

ตัดข้อมูลทุกสิ้นเดือน 

14 วัน 

15 วัน 
 

สรุปรวมระยะเวลา
การจ่ายชดเชย 

ค่าบริการ 60 วัน 

หน่วยบริการ 

หน่วยงาน ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินงาน

หน่วยบริการ 

สปสช. 

สปสช. 

สปสช. 
ตรวจสอบรายงาน/โอนเงิน/แจ้งหน่วย

บริการ 

รับข้อมูล/จัดการข้อมูลตามเงื่อนไขข้อมูล/
จัดทำรายงาน 

บันทึก-ส่งข้อมูลบริการในโปรแกรม e-claim 

ให้บริการผ่าตัด 

ตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาจ่ายตาม

เงื่อนไขการจ่าย 

6.แนวทางพัฒนาระบบบริการการผ่าตัดต้อกระจก

เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงบริการการผ่าตัดต้อกระจกของผู้ป่วยโรคต้อกระจกในผู้สูงอายุใน

ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้ สปสช.เขต ส่งเสริมและสนับสนุนดำเนินการพัฒนาระบบ

เครือข่ายการให้บริการ ในระดับเขต จังหวัด โดยสนับสนุนให้หน่วยบริการและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ดำเนินการบูรณาการการดำเนินงานในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะกรณีการค้นหา คัดกรอง

ผู้ป่วยโรคต้อกระจกในผู้สูงอายุ ที่กำหนดให้มีการดำเนินงานไปพร้อมกับการดำเนินงานค้นหา 

คัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาของโรคเบาหวาน โรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา โรคต้อกระจก  

โดยความร่วมมือกัน ระหว่างหน่วยบริการ คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ระดับท้องถิ่น/พื้นที่ และดำเนินการส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับบริการผ่าตัดและการติดตามดูแลหลังการ

รักษา ตามมาตรฐานบริการอย่างครบวงจร 
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7.บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง

7.1สปสช.

7.1.1 กำหนดเป้าหมาย งบประมาณและหลักเกณฑ์ แนวทางการบริหารจัดการผ่าตัด

ต้อกระจกในผู้สูงอายุในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

7.1.2 ชี้แจง ทำความเข้าใจ กับสปสช.เขต สปสช.สาขาจังหวัด เพื่อทำความเข้าใจกับ

หน่วยบริการในการดำเนินงานผ่าตัดต้อกระจกในผู้สูงอายุ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด     

7.1.3 รับขึ้นทะเบียนสถานพยาบาล หน่วยงานหรือองค์กร ที่แสดงความจำนงดำเนินงาน

ผ่าตัดต้อกระจกในผู้สูงอายุ เชิงรุกข้ามเขต  

7.1.4 ประสานความร่วมมือกับราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย พัฒนา  

หลักเกณฑ์การให้บริการ คุณภาพบริการ และการจัดหาเลนส์แก้วตาเทียมที่มีคุณภาพ และ

ประชาสัมพันธ์ให้ สปสช.เขต สปสช.สาขาจังหวัดและหน่วยบริการรับทราบ 

7.1.5 ประสานดำเนินงานร่วมกับ สปสช.เขต และสนับสนุนการพัฒนาระบบการ

ดำเนินงานของ สปสช.เขต 

7.1.6 ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานผ่าตัดต้อกระจกในภาพรวมทั้งประเทศ 



7.2สปสช.เขต

7.2.1 ร่วมพิจารณาการกำหนดเป้าหมาย หลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานผ่าตัด 

ต้อกระจกในผู้สูงอายุ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในพื้นที่ 

7.2.2 ชี้แจง แนวทางการดำเนินงานผ่าตัดต้อกระจกในผู้สูงอาย ุในระบบหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ กับ สปสช.สาขาจังหวัด หน่วยบริการ ในการดำเนินงานให้บรรลุตามจำนวน  

เป้าหมายที่กำหนด 

7.2.3 ประสานความร่วมมือกับหน่วยบริการ หน่วยงาน รวมทั้ง องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น เพื่อร่วมกำหนดเป้าหมายพัฒนาระบบบริการ การคัดกรอง ส่งต่อ เพื่อให้ได้รับบริการ

ตามแนวทางและเป้าหมายที่กำหนด 

7.2.4 รับขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ/หน่วยงาน ตามการแสดงความจำนงของหน่วยงาน 

องค์กรที่ประสงค์ดำเนินงานผ่าตัดต้อกระจกในผู้สูงอายุ เชิงรุกภายในเขต และแจ้งให้ สปสช. 

ทราบ 

7.2.5 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการให้บริการผ่าตัดต้อกระจกภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  
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7.3สปสช.สาขาจังหวัด

7.3.1 ส่งเสริมสนับสนุน การจัดบริการคัดกรอง ค้นหา ผู้ป่วยโรคต้อกระจกในผู้สูงอายุ

ของหน่วยบริการ ควบคู่ไปพร้อมกับการคัดกรองโรคอื่นๆ ในจังหวัด 

7.3.2 การจัดระบบเครือข่าย การคัดกรอง ส่งต่อดูแลรักษาและติดตามการรักษาอย่าง

ต่อเนื่อง ครบวงจร 

7.3.3 ควบคุม กำกับดูแลคุณภาพบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริการและ

แนวทางเวชปฏิบัติที่ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยกำหนด  

 

7.4หน่วยบริการ

7.4.1 กรณ ีหน่วยบริการในระบบปกติหรือหน่วยบริการเชิงรับ (ที่ให้บริการเฉพาะใน

พื้นที่ที่รับผิดชอบ) ให้ดำเนินการ 

1) ให้บริการ ตรวจประเมิน คัดกรองและให้บริการผ่าตัดต้อกระจกในผู้สูงอายุ 

รวมทั้ง ดูแลติดตามรักษาผู้ป่วยหลังผ่าตัดตามแนวทางเวชปฏิบตัิ ฯ 

2) ประสานกับหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ร่วมสนับสนุนการ

ดำเนินการตรวจคัดกรองและอำนวยความสะดวกในการเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก 

7.4.2 กรณี หน่วยบริการเชิงรุก (ที่ให้บริการนอกพื้นที่รับผิดชอบ) ให้ดำเนินการขึ้น

ทะเบียนหน่วยบริการเชิงรุก โดยประสาน สปสช.เขต หรือสปสช. ตามแนวทางการดำเนินงาน

ของหน่วยบริการ และดำเนินการให้บริการตามมาตรฐานและแนวทางเวชปฏิบัติฯ 



8.การติดตามควบคุมกำกับ

8.1 จากการประเมินติดตาม คุณภาพและมาตรฐานการบริการผ่าตัดต้อกระจกในผู้สูงอายุ  

โดยการสุ่มลงพื้นที่ติดตามร่วมกับ สปสช.เขต และสปสช.จังหวัด 

8.2 จากการวิเคราะห์จากข้อมูลการให้บริการของหน่วยบริการ และการแลกเปลี่ยนข้อมูล 

ปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้แทนหน่วยบริการ  
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4.3.5การให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคนิ่วเพื่อนำนิ่วออกจากระบบทางเดินปัสสาวะ

1.หลักการและเหตุผล

โรคนิ่วในทางเดินปัสสาววะ เป็นโรคที่พบบ่อยและเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศสามารถ

เกิดได้กับคนทุกวัยและเป็นสาเหตุให้เกิดโรคต่างๆ ตามมา เช่น การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ   

ไตวายเรื้อรัง  ซึ่งปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคนิ่วรอรับการรักษาจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อลดการรอคิวของ  

ผู้ป่วยและเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา  จึงปรับการจ่ายชดเชยจากการจ่ายด้วยระบบ  DRGs 

with global budge  เป็นจ่ายตามจำนวนที่เรียกเก็บแต่ไม่เกินราคากลางที่ สปสช.กำหนดและหากมี

การให้บริการมากกว่า 1 รายการในการรับบริการ 1  ครั้งให้จ่ายเพียง 1 รายการเฉพาะรายการที่มี

ราคากลางสูงสุด โดยการให้บริการต้องเป็นไปตามแนวทางเวชปฏิบัติขององค์กรวิชาชีพที่

เกี่ยวข้อง  

 

2.วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้ผู้ป่วยโรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะได้รับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพลดระยะเวลา

การรอคิวและเพิ่มการเข้าถึงบริการ  

2.2  เพื่อเพิ่มคุณภาพของการให้บริการผู้ป่วยโรคนิ่วในทางเดินปสัสาวะ  

2.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายชดเชยค่าบริการของ สปสช.  

 

3.ขอบเขตการให้บริการ

บริการรักษาด้วยการผ่าตัดแบบเปิด (Open Surgery) บริการรักษาด้วยเครื่องส่องกล้อง 

(Uretero-renoscope with lithotripsy) และบริการรักษาด้วยเครื่องสลายนิ่ว (Extra corporeal 

lithotripsy หรือ ESWL) โดยในการพิจารณาการให้บริการ ให้เป็นไปตามแนวทางการรักษาผู้ป่วย

โรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะของสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทยในพระบรม

ราชูปถัมภ์ 

 

4.หน่วยบริการที่ให้บริการ

เป็นหน่วยบริการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

และมีศักยภาพในการให้บริการตามประกาศ สปสช. เรื่องการให้บริการผู้ป่วยโรคนิ่วในทางเดิน

ปัสสาวะแก่ผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2555 
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5.การใช้สิทธิเข้ารับบริการ

ผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สามารถเข้ารับบริการที่หน่วยบริการประจำ หรือ

หน่วยบริการรับส่งต่อที่ได้รับความเห็นชอบจาก สปสช.ได้โดยผ่านระบบบริการและระบบส่งต่อ

ปกติ 

 

6.การจ่ายชดเชยค่าใช้จ่าย

การบริหารงบกองทุนในส่วนการให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคนิ่ว เพื่อนำนิ่วออกจากทางเดิน

ปัสสาวะเป็นรายการที่จ่ายในลักษณะการบริหารจัดการบริการเฉพาะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การให้บริการ โดยจ่ายตามจำนวนที่เรียกเก็บแต่ไม่เกินราคากลางที่ สปสช.กำหนด ตามประกาศ 

สปสช. เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข สำหรับการ

ให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะ พ.ศ.2555 

ยกเว้น หน่วยบริการสังกัดกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ 13 แห่ง ได้แก่ ศูนย์การแพทย์สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ บรมราชกุมารี  รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รพ.ศิริราช มหาวิทยาลัย

มหิดล รพ.รามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล รพ.พระมงกุฎเกล้า รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รพ.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รพ.ราชวิถี สถาบันสุขภาพเด็ก

แห่งชาติมหาราชินี รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถเลือกวิธีขอรับ  

ค่าใช้จ่ายได ้ เฉพาะรายการบริการรักษาด้วยการผ่าตัดแบบเปิด และบริการรักษาด้วยเครื่อง  

ส่องกล้องว่าต้องการรับค่าใช้จ่ายแบบเหมาตามราคากลางหรือรับค่าใช้จ่ายด้วยระบบ DRGs 

with global budget (ซึ่ง รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ และรพ.มหาวิทยาลัยนเรศวรเลือกขอรับ  

ค่าใช้จ่ายรายการผ่าตัดแบบเปิด  และการรักษาด้วยเครื่องส่องกล้องแบบเหมาจ่าย)  

สำหรับการปรับลดค่าแรงกรณีหน่วยบริการภาครัฐ เนื่องจากมีการปรับลดค่าแรงครบถ้วนใน

รายการอื่นแล้วจึงไม่มีการปรับลดค่าแรงในรายการนี้อีก   
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7.การส่งข้อมูลเพื่อขอรับค่าใช้จ่าย

ให้หน่วยบริการทุกแห่งส่งข้อมูลการให้บริการผู้ป่วย ให้สปสช. ในระบบ E-Claim เพื่อขอรับ

ค่าใช้จ่ายภายใน 30 วันหลังให้บริการ รายละเอียดตามที่กำหนดในคู่มือแนวทางปฏิบัติในการ

ขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขปี 2556 

 

8.การออกรายงานการจ่ายเงิน

สปสช.จะออกรายงานการจ่ายชดเชยหลังออก statement รายเดือน 14 วัน และดำเนินการ

โอนเงินอีกประมาณ 15 วันทำการ 

กรณีที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าที่ สปสช.กำหนดอย่างชัดเจน สามารถส่งข้อมูลอุทธรณ์เพื่อขอรับ

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไปที่สปสช.ได้ภายใน 30 วัน หลังได้รับการโอนเงินให้บริการ รายละเอียดตามที่

กำหนดในคู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขปี 2556 

 

9.การกำกับติดตามประเมินผล

9.1 สปสช. จะร่วมมือกับสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทยในพระบรม

ราชูปถัมภ์ ในการพัฒนาและควบคุมกำกับคุณภาพการบริการ  

9.2 ใช้ระบบการ Audit เวชระเบียนและการให้บริการ เพื่อตรวจติดตามคุณภาพการให้บริการ

และชดเชยค่าบริการให้เป็นไปตามประกาศ  

9.3 หน่วยบริการจัดเก็บข้อมูลการให้บริการตามมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลการบริการ

ทางการแพทย์เพื่อรองรับการตรวจสอบและส่งข้อมูลคุณภาพการให้บริการผู้ป่วย เพื่อติดตาม

ความก้าวหน้าและคุณภาพการให้บริการ ตามที่ สปสช.กำหนด  

9.4 หน่วยบริการส่งข้อมูลเกี่ยวกับการจัดบริการและกำกับติดตามด้านคุณภาพการให้

บริการผู้ป่วย เพื่อติดตามความก้าวหน้าและคุณภาพการให้บริการตามที่ สปสช.กำหนด 



4.3.6การดูแลแบบประคับประคอง(Palliativecare)

1.หลักการและเหตุผล/แนวคิด

การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง (Palliative care) เป็นรูปแบบการดูแล

สุขภาพแบบองค์รวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ สำหรับผู้ที่ป่วยด้วยโรคที่

คุกคามต่อชีวิต ซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเผชิญกับความเจ็บป่วย  
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ผ่านกระบวนการป้องกันและบรรเทาความทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวด ซึ่งมิใช่เป็นเพียงอาการ

ของความผิดปกติทางร่างกายเท่านั้น แต่เป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากสภาวะทางด้านจิตใจของผู้ป่วย

ด้วย รวมทั้งการให้คำแนะนำต่อญาติหรือผู้ดูแลผู้ป่วย ในการเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับสภาพ

การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดตามบริบทของ

ปัจเจกบุคคล เท่าที่จะทำได้ในเวลาที่เหลืออยู่  



2.วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายและครอบครัว ได้รับการดูแลประคับประคองอย่างเป็นองค์รวม 

ทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  สังคมและจิตวิญญาณ ในชุมชนและที่บ้านอย่างเหมาะสม 

2.2 เพื่อให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้รับบริการ ดูแลแบบประคับประคองที่บ้านตามความเหมาะสม

เพื่อบรรเทาอาการจากความทุกข์ทรมาน 

 

3.กรอบการบริหารจัดการ

สำหรับหน่วยบริการที่จัดบริการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองที่บ้านครอบคลุม

ถึงการบรรเทาอาการปวดด้วยยามอร์ฟีน และหรือให้บริการทำความสะอาดแผล และหรือการให้

บริการออกซิเจน (โดยไม่เก็บค่าบริการเติมออกซิเจนกับผู้ป่วย) เพื่อบรรเทาอาการที่บ้าน  

 

4.แนวทางสนับสนุน/หลักเกณฑ์การจัดสรร

4.1 เงื่อนไขการให้บริการ ประกอบด้วย 

4.1.1 ผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ได้รับการวินิจฉัยเพื่อรับการดูแลแบบประคับประคอง ที่ได้

รับยามอร์ฟีน และหรือให้บริการทำความสะอาดแผล และหรือการให้บริการออกซิเจนเพื่อ

บรรเทาอาการในชุมชน / ที่บ้าน ตามแนวทางการดูแลผู้ป่วย 

4.1.2 มีการประเมินอาการ เช่น Pain Score, dyspnea score ประเมินแผลก่อนและหลัง

การให้บริการ และมีบันทึกสำหรับการติดตาม และตรวจสอบได้ 

4.1.3 มีบันทึกข้อมูลการให้บริการในระบบ E-Claim ของ สปสช. โดยระบุ 

1) การวินิจฉัยโรคหลัก (Diagnosis) ตามรหัส ICD10 ร่วมกับรหัส  Z 51.5 

(palliative) 
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2) ชนิด ประเภทของยามอร์ฟีนที่ให้ /การให้บริการทำความสะอาดแผล/การให้

บริการออกซิเจน ตามรหัสที่ สปสช.กำหนด   

3) ปริมาณยา /ออกซิเจน/ จำนวนชุดทำความสะอาดแผล ระบุเป็นจำนวนวันที่

ให้ผู้ป่วยไว้ใช้ในแต่ละครั้ง 

4.2 วิธีการจัดสรรงบประมาณ สปสช.จะจัดสรรให้หน่วยบริการ ดังนี้  

4.2.1 จัดสรรตามข้อมูลผลงานบริการจากฐานข้อมูล E-Claim ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 

2555 ถึง เดือนมิถุนายน 2556 โดยตัดข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2556 

4.2.2 จำนวนผลงานคิดจากจำนวนวันที่ผู้ป่วยได้รับยามอร์ฟีน ชุดทำความสะอาดแผล 

และออกซิเจนสำหรับใช้ที่บ้าน คูณกับน้ำหนักของบริการในสัดส่วนยามอร์ฟีน : ชุดทำความ

สะอาดแผล : ออกซิเจน = 2:1:2  

4.2.3 การจัดสรรแบ่งเป็น 2 งวด ดังนี้ 

งวด 1 จัดสรรให้ตามผลงานบริการตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2555 ถึง ธันวาคม 

2555 ภายใต้วงเงินร้อยละ 20 ของวงเงินทั้งหมด โดย สปสช.จะตัด

ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2556  

งวด 2 จัดสรรเพิ่มเติมจากที่ได้รับจัดสรรแล้วในงวดที่ 1 ตามผลงานที่เพิ่มขึ้น 

โดยใช้ข้อมูลผลงานรวมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555 ถึงเดือนมิถุนายน 

2556 ภายใต้วงเงินงบประมาณทั้งหมด โดย สปสช.จะตัดข้อมูล ณ วันที่   

1 สิงหาคม 2556   

 

ตัวอย่างวิธีคำนวณผลงาน

ผลงานการให้บริการยามอร์ฟีน : บริการทำความสะอาดแผล: บริการออกซิเจน =(จำนวนวัน

ที่ให้บริการยามอร์ฟีน x น้ำหนัก) + (จำนวนวันที่ให้บริการทำความสะอาดแผล x น้ำหนัก) + 

(จำนวนวันที่ให้บริการออกซิเจน x น้ำหนัก) 

 

5.บทบาทหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง

5.1 สปสช. 

5.1.1 กำหนดกรอบการบริหารจัดการในภาพรวม 

5.1.2 ประสาน ทำความเข้าใจ สนับสนุน สปสช.เขต ในการบริหารจัดการ  
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5.1.3 รับข้อมูล ตรวจสอบ และเสนอขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ 

5.1.4 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานในภาพรวมระดับประเทศ 

5.1.5 ชี้แจงแนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบ 

5.1.6 รับข้อมูลผ่านระบบ E-Claim ตรวจสอบ ประมวลผล ออกรายงาน  

5.2 สปสช.เขต 

5.2.1 ประสาน ทำความเข้าใจ สนับสนุนหน่วยบริการในพื้นที่ 

5.2.2 ประสานหน่วยบริการและ สปสช.กลาง ในการตรวจสอบข้อมูลผลงานบริการที่

ได้จากระบบ E-Claim  

5.2.3 กำกับติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานของหน่วยบริการ ในระดับเขต 

5.3 หน่วยบริการ 

5.3.1 ให้บริการ บันทึก จัดเก็บข้อมูลการให้บริการยามอร์ฟีน บริการการทำความ

สะอาดแผล บริการให้ออกซิเจน ตามเงื่อนไขที่ สปสช.กำหนด ในระบบ E-Claim 

5.3.2 ประสาน ตรวจสอบ ยืนยันและอุทธรณ์ข้อมูลผลงานการให้บริการตามระยะ

เวลาและขั้นตอนการอุทธรณ์ที่กำหนด 

 

6.การติดตามควบคุมกำกับ

ข้อมูลการให้บริการยามอร์ฟีน บริการทำความสะอาดแผลและบริการให้ออกซิเจน เพื่อ

บรรเทาอาการ ในผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่บ้าน จากระบบ E-Claim 

 

4.3.7การรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งต่อมน้ำเหลืองด้วยวิธีการปลูก

ถ่ายไขกระดูกโดยใช้เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต

1.หลักการและเหตุผล/แนวคิด

ในปัจจุบันการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว และมะเร็งต่อมน้ำเหลืองด้วยวิธี  

ปลูกถ่ายไขกระดูก โดยใช้เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต ป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษา คณะกรรมการ  

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสปสช. จึงได้จัดให้มีการบริหารจัดการในลักษณะโครงการ

นำร่อง เพื่อให้มีการหาปัจจัยต่างๆ รวมถึงความคุ้มค่าในการลงทุนก่อนที่กำหนดเป็นสิทธิประโยชน์

สำหรับผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต่อไป 



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 122   

2.วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว และมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ในระบบหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ ได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาด้วยวิธีปลูกถ่ายไขกระดูก โดยใช้เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต 

ซึ่งถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ 



3.กรอบการบริหารจัดการ

งบประมาณในการบริหารจัดการการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งต่อม  

น้ำเหลืองด้วยวิธีปลูกถ่ายไขกระดูก โดยใช้เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต จำนวนผู้ป่วย 30 ราย 



4.แนวทางการสนับสนุน

4.1 ผู้ป่วยที่สามารถเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว และมะเร็งต่อม  

น้ำเหลืองในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามหลักเกณฑ์ที่ สปสช.กำหนด 

4.2 หน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ มีคุณสมบัติตามที่ สปสช.กำหนด 

4.3 แนวทางการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ 

4.3.1 จ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยรายละ 800,000 บาท (แยกจ่าย 2 งวด) 

4.3.2 ค่าบริการทางการแพทย ์ดังกล่าวประกอบไปด้วย ค่า HLA Matching ค่าทำการ

ปลูกถ่ายไขกระดูก ค่ายากดภูมิคุ้มกัน เคมีบำบัด รังสีรักษา ค่ายารักษาโรคติดเชื้อ/อาการ

แทรกซ้อน ในระหว่างการดูแลผู้ป่วย รวมถึงค่าติดตามดูแลผู้ป่วยเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่มีการ

จำหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล (โดยทั้งนี้หน่วยบริการไม่สามารถเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมจาก  

ผู้ป่วยได้อีก) 

4.3.3 จ่ายชดเชยเป็นเงิน 2 งวด ดังนี้ 

1) งวดที่ 1 จ่ายร้อยละ 50 ของการจ่ายชดเชยของผู ้ป่วยแต่ละรายเป็นเงิน 

400,000 บาท โดยมีเงื่อนไขในการจ่ายชดเชย คือ  

1.1) ผู ้ป่วยต้องได้รับการพิจารณารับรองจากคณะทำงานพัฒนาแนวทาง  

เวชปฏิบัติและคัดเลือกผู้ป่วย ในโครงการบริหารจัดการการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว 

และมะเร็งต่อมน้ำเหลืองด้วยวิธีปลูกถ่ายไขกระดูก โดยใช้เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต สำหรับ  

ผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่  
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1.2) ลงทะเบียนผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการภายใน 30 วันหลังจากที่หน่วยบริการได้

รับผลการพิจารณาของคณะทำงานฯ  

1.3) รายงานผลการดำเนินงานครั้งแรกตามแบบฟอร์มรายงานการลงทะเบียน

ผู้ป่วยในโครงการตามขั้นตอนการดำเนินงานรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว และมะเร็ง  

ต่อมน้ำเหลืองด้วยการปลูกถ่ายไขกระดูก โดยใช้เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต 

2) งวดที่ 2 จ่ายร้อยละ 50 ของการจ่ายชดเชยของผู้ป่วยแต่ละราย เป็นเงิน 

400,000 บาท โดยมีเงื่อนไขในการจ่ายชดเชย คือ หน่วยบริการทำการรักษาผู้ป่วยจนครบตาม

แผนการรักษา จนกระทั่งมีการจำหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลและติดตามดูแลผู้ป่วยหลัง

จำหน่ายออกจากโรงพยาบาลไปแล้ว 30 วัน และรายงานผลการติดตามให้ สปสช.ทราบ 

(หมายเหตุ กรณีผู้ป่วยเสียชีวิตระหว่างได้รับการรักษาให้ส่งรายงานผลการรักษาภายใน 30 วัน

ให้ สปสช.ทราบ) 

3) หน่วยบริการต้องให้การรักษา ผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว และมะเร็งต่อม  

น้ำเหลือง ด้วยการปลกูถ่ายไขกระดกู โดยใช้เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต (Stem Cell Transplantation) 

ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับแต่ผู้ป่วยได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการฯ หากเลยระยะเวลาที่

กำหนด จะถือว่าผู้ป่วยรายดังกล่าวพ้นสภาพจากการได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้เมื่อ  

ผู้ป่วยรายดังกล่าว มีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการฯ หน่วยบริการสามารถส่งข้อมูลเพื่อ  

เข้ารับการพิจารณาจากคณะทำงานฯ ได้อีกครั้ง แต่หากผู้ป่วยไม่สามารถรับการรักษาด้วย  

วิธีปลกูถ่ายไขกระดกู โดยใช้เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ให้หน่วยบริการแจ้งให้ 

สปสช.ทราบภายในระยะเวลา 30 วันหลังจากทราบเหตุดังกล่าว เพื่อทำการยกเลิกการเข้าร่วม  

โครงการฯ 

4) หากในระหว่างการให้บริการในงวดที่ 2 ยังไม่สิ้นสุดตามเงื่อนไข แต่ผู้ป่วยมี

การเปลี่ยนสิทธิจากระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นสิทธิอื่น หรือเสียชีวิตระหว่างการ

รักษาพยาบาล หน่วยบริการต้องจำหน่ายผู้ป่วยออกจากโครงการ และแจ้งให้สปสช.ทราบ

ภายใน 15 วัน หลังจากทราบข้อมูลดังกล่าวและสปสช.จะไม่จ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์

ในงวดที่ 2 เนื่องจากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข 

4.4 หน่วยบริการต้องติดตามดูแลผู ้ป่วยหลังการรักษา เป็นระยะเวลา 1 ปี หลังจากมี  

การจำหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล และรายงานผลการติดตามผู้ป่วยมาให้ สปสช.รับทราบ

ตามระยะเวลาที่กำหนดในขั ้นตอนการดำเนินงานการรักษาผู ้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว  
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และมะเร็งต่อมน้ำเหลืองด้วยการปลูกถ่ายไขกระดูก โดยใช้เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต ทั้งนี้หาก  

ไม่รายงานผลการติดตามให้ สปสช.ทราบตามที ่กำหนด อาจมีผลต่อการดำเนินการใน

ปีงบประมาณต่อไป 

 

5.บทบาทหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง

5.1 สปสช. 

5.1.1 จัดทำแผนสนับสนุนการบริการผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว และมะเร็ง

ต่อมน้ำเหลืองด้วยวิธีปลูกถ่ายไขกระดูก โดยใช้เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต ในระบบหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ  

5.1.2 จัดทำมาตรฐาน/แนวทางการดูแลผู้ป่วย ที่เป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็ง

ต่อมน้ำเหลืองด้วยวิธีปลูกถ่ายไขกระดูก โดยใช้เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต ในระบบหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติร่วมกับคณะทำงานฯ 

5.1.3 จัดทำคุณสมบัติ/มาตรฐานหน่วยบริการ ที่จะเข้าร่วมโครงการ และพิจารณา  

คัดเลือกร่วมกับคณะทำงานฯ 

5.1.4 ประสานและร่วมกับคณะทำงานฯ พิจารณาอนุมัติการลงทะเบียนผู้ป่วยโรคมะเร็ง

เม็ดเลือดขาว และมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ด้วยวิธีปลกูถ่ายไขกระดกู โดยใช้เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต 

5.1.5 ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณและติดตาม กำกับ ควบคุมคุณภาพการให้บริการ

ผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งต่อมน้ำเหลืองด้วยวิธีปลูกถ่ายไขกระดูก โดยใช้

เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

5.1.6 ประสานกับ สปสช.เขต เพื่อประชาสัมพันธ์ และประสานงานกับหน่วยบริการ/ ใน

การเข้าร่วมดำเนินการ 

5.1.7 รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผลงาน เพื่อจัดทำข้อเสนอในการสนับสนุนการบริการ  

ผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว และมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ด้วยวิธีปลูกถ่ายไขกระดูก โดยใช้

เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในปีต่อไป 

5.2 สปสช.เขต 

5.2.1 ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยบริการที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ 

5.2.2 ประสานกับหน่วยบริการ ในการทำแบบแสดงความจำนงในการเข้าร ่วม  

โครงการ หลังจากที่คณะทำงานฯพิจารณาอนุมัติ 
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5.3 หน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ 

5.3.1 ให้การรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งต่อมน้ำเหลืองด้วยวิธี

ปลูกถ่ายไขกระดูก โดยใช้เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตาม

มาตรฐาน/แนวทางการดูแลผู้ป่วย ที่คณะทำงานฯ และสปสช.กำหนด 

5.3.2 ส่งเอกสาร และข้อมูลตามที่กำหนดเพื่อขอรับการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ 

หมายเหตุ หน่วยบริการที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ ให้ติดต่อผ่าน สปสช.เขต 



6.การติดตามควบคุมกำกับ

6.1 ติดตามผลการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ที่ สปสช. กำหนด 

6.2 ติดตาม กำกับ ควบคุมคุณภาพการให้บริการ 

6.3 วิเคราะห์ และประเมินผลการดำเนินงาน ตามข้อมูลที่ได้รับ 
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ขั้นตอนการดำเนินงานการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งต่อมน้ำเหลือง  

ด้วยการปลูกถ่ายไขกระดูกโดยใช้เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน ระยะเวลา

7 วันทำการ 

ภายใน 30 วัน 
หลังอนุมัติ 

ภายใน 30 วัน 
หลังการปลูกถ่าย 

ภายใน 30 วัน 
หลัง Follow up 

ภายใน 30 วัน 
หลัง Follow up  

แต่ละครั้ง 

ภายใน 15 วัน 

ภายใน 15 วัน 

ไม่ผ่าน 

ไม่ครบถ้วน 

ไม่ครบถ้วน 

ครบถ้วน 

ครบถ้วน 

หน่วยบริการ 

หน่วยบริการ 

หน่วยบริการ 

หน่วยบริการ 

หน่วยบริการ 

สปสช. 

สปสช. 

สปสช. 

สปสช. 

สปสช. 

คณะทำงาน พิจารณา 

ตรวจสอบข้อมูล 

ตรวจสอบข้อมูล 

รวบรวมข้อมูลเสนอต่อคณะทำงาน 
เพื่อพิจารณา 

ส่งแบบรายงานการจำหน่ายผู้ป่วย 
Discharge และแบบรายงานการติดตาม 

ผู้ป่วยหลัง Discharge ออกจากโรงพยาบาล 
30 วัน เพื่อเบิกจ่ายงวดที่ 2 

หน่วยบริการติดตามผู้ป่วยหลัง Discharge 
จากหน่วยบริการและการติดตามผลการ

รักษา 100 วัน 180 วัน และ 1 ปี 

ส่งแบบรายงาน Conditioning regimen 
เพื่อเบิกจ่ายงวดที่ 1 

ลงทะเบียนผู้ป่วย 

สปสช.โอนเงินงวดที่ 1 ให้หน่วยบริการ 

สปสช.โอนเงินงวดที่ 2 ให้หน่วยบริการ 

ส่งข้อมูลผู้ป่วยเพื่อพิจารณาเข้าร่วม
โครงการ ประกอบด้วยแบบพิจารณาผู้ป่วย 
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5. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายสร้างเสริมสุขภาพ 
 และป้องกันโรค  
 

 บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นบริการที่

จัดให้แก่ประชาชนไทยทุกสิทธิ เป็นรายบุคคลและครอบครัว ตามกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและ

ป้องกันโรค ที่ระบุเป็นสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีเป้าประสงค์

เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่จำเป็นและมีคุณภาพตามมาตรฐาน

อย่างเท่าเทียมในแต่ละกลุ่มวัย และเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและอัตราป่วย อัตราตายที่เป็น

ปัญหาสำคัญของประเทศ 

 ในปีงบประมาณ 2556 เงินบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคมีจำนวน 313.70 บาท

ต่อผู้มีสิทธิ จำนวน 48.445 ล้านคน หรือเท่ากับอัตรา 232.36 บาทต่อประชากรไทยทุกคน จำนวน 

65.404 ล้านคน การบริหารแบ่งเป็นประเภทบริการย่อย 5 รายการ และมีการบริหารจัดการ ดังนี้ 

1. บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่บริหารระดับประเทศ (P&P National priority 

program and central procurement)  

2. บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที ่มีความต้องการใช้บริการเด่นชัด (P&P 

Expressed demand services) 

3. บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับเขตพื้นที่ (P&P Area-based services)  

4. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

5. บริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน 

ทั้งนี้กรณีที่อาจมีเงินเหลือจ่ายจาก 5 รายการนี้ ให้ สปสช.สามารถปรับเกลี่ยค่าใช้จ่าย

ระหว่างกันได้  
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แผนภาพที่3 กรอบการบริหารเงินบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
 ปีงบประมาณ2556

P&PCapitation
(232.36บาทXปชก.ทุกสิทธิ65.404ล้านคน)

(1) 
NPP & Central 
procurement  
(25.72 บ./คน) 

(2) 
PPE  

(124.96 บ./คน) 

Capitation+
Workload 

(99.96 บ./คน) 

Quality 
Performance 
(25.00 บ./คน) 

กองทุนฯท้องถิ่น 
(40.00 บ./คน) 

จังหวัด/เขต+ส่วนที่เหลือจาก
การจัดสรรกองทุนฯ ท้องถิ่น 

(17.40 บ./คน) 

หักเงินเดือน 

CUP/  
สถานพยาบาล 

(3) 
PPA  

(57.40 บ./คน) 

(4) 
สนับสนุนและ 

ส่งเสริม  
(7.68 บ./คน) 

(5) 
ทันตกรรม 
ส่งเสริม 

(16.60 บ./คน) 

คำนวณจาก 
313.70 บาท/ผู้มีสิทธิ 

48.445 ล้านคน 

1.บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่บริหารระดับประเทศ

การจัดการปัญหาสาธารณสุขหรือภาระโรคที่สำคัญของประเทศให้บรรลุผลสำเร็จและเกิด

ผลกระทบอย่างชัดเจนนั้น มีความจำเป็นต้องดำเนินการและชี้นำภาพรวมในระดับประเทศ 

เพราะหากให้แต่ละพื้นที่หรือหน่วยบริการดำเนินการกันเองตามความสนใจ อาจขาดพลังในการ

จัดการและได้ผลไม่ดีเท่าที่ควร นอกจากนั้นการจัดบริการสาธารณสุขใหม่ๆ และการจัดการพัสดุ

บางกรณี อาทิ การจัดซื้อจัดจ้าง หากดำเนินการหรือจัดซื้อจัดจ้างรวมระดับประเทศย่อมทำให้ได้

ราคาต่อหน่วยที่เหมาะสม การบริหารบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับประเทศจึง

เป็นกลวิธีหนึ่งที่จำเป็นต่อการเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของประชาชน  

1.1วัตถุประสงค์

 1.1.1 เพื่อลดปัญหาสาธารณสุขหรือภาระโรคที่สำคัญของประเทศ  

 1.1.2 เพื่อเพิ่มความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการด้วยการบริหารจัดการและระบบ

บริการเพิ่มเติมใหม่ 
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1.1.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการต้นทุนในการจัดซื้อจัดจ้างด้านเวชภัณฑ์และ  

เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และวัสดุ  



1.2กรอบการบริหารจัดการ

 จำนวน 25.72 บาทต่อประชากรไทยทุกคน โดยแบ่งการบริหารค่าใช้จ่ายเป็น 2 ส่วน คือ 

1.2.1 จัดซื้อจัดจ้างรวมระดับประเทศ (Central Procurement) ได้แก่ 

1) วัคซีนป้องกันโรคพื้นฐานตามแผนการให้วัคซีนของประเทศ (EPI Program) 

ทั้งนี้ครอบคลุมกิจกรรม การจัดซื้อ การบริหารการขนส่ง การเบิกจ่าย และการกระจายวัคซีนให้

แก่หน่วยบริการทั่วประเทศผ่านระบบ VMI ตามจำนวนที่มีการให้บริการ และการส่งเสริม 

สนับสนุน การบริหารจัดการระบบลูกโซ่ความเย็น เพื่อรักษาคุณภาพวัคซีนจนถึงประชาชน  

กลุ่มเป้าหมาย 

 2) วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังทุกกลุ่มอายุ 

(ได้แก่ โรคหอบหืด ปอดอุดกั้นเรื้อรัง ไตวาย โรคหัวใจ เบาหวาน หลอดเลือดสมอง และผู้ป่วย

มะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด) ผู้ที่อายุมากกว่า 65 ปีและกลุ่มเป้าหมายที่คณะกรรมการ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด โดยครอบคลุมกิจกรรมการจัดซื้อ การบริหารการขนส่ง  

การเบิกจ่าย และการกระจายวัคซีนให้แก่หน่วยบริการทั่วประเทศผ่านระบบ VMI ตามจำนวนที่มี

การให้บริการ ทั้งนี้ค่าบริการและค่าการจัดการแก่หน่วยงานที่ดำเนินการ เป็นไปตามเงื่อนไข 

หลักเกณฑ์ และอัตราที่ สปสช.กำหนด 

 3) สมุดบันทึกสุขภาพอนามัยมารดาและเด็กและสมุดบันทึกสุขภาพนักเรียน

ตามความจำเป็น โดยสนับสนุนผ่านกรมอนามัยหรือหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องเพื่อจัดพิมพ์และ

จัดสรรให้หน่วยบริการตามจำนวนที่มีการให้บริการ 

1.2.2 บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศและ

นโยบายรัฐบาล  

ค่าใช้จ่ายส่วนนี้เป็นค่าบริการและ/หรือค่าสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการให้  

หน่วยบริการ สถานพยาบาล หน่วยงาน และองค์กรอื่น เพื่อเพิ่มความเท่าเทียมในการเข้าถึง

บริการและลดอัตราป่วย/ตายและปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพที่สำคัญของประเทศ โดยเป็นแผนงานที่

ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในปี 2555 และจำเป็นต้องดำเนินการต่อเนื่องเพื่อให้

บรรลุตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ 
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1) แผนงานคัดกรองและป้องกันโรคมะเร็ง 

2) แผนงานป้องกันควบคุมการติดเชื้อเอชไอวี 

3) แผนงานเด็กฉลาด พัฒนาการดี 

4) แผนงานป้องกันควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง 

5) แผนงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มแรงงานและข้าราชการ 

6) แผนงานป้องกันควบคุมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย 

 

1.3แนวทางการสนับสนุน

1.3.1 สปสช.เบิกจ่ายและกระจายวัคซีนให้หน่วยบริการทุกแห่งทั่วประเทศตามการให้

บริการจริงผ่านระบบ VMI ซึ่งดำเนินการโดยองค์การเภสัชกรรม สำหรับวัสดุ (สมุดบันทึกฯ) 

สปสช.ทำสัญญาหรือข้อตกลงดำเนินงานกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขเพื่อดำเนินการ 

1.3.2 สปสช.ทำสัญญาหรือข้อตกลงดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ

เอกชน เพื่อดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด 

อนึ่ง ค่าใช้จ่ายของเขต/พื้นที่และหน่วยบริการประจำ(รวมเครือข่าย)เพื่อบริการสร้างเสริม  

สุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ ได้จัดสรรรวมอยู่ในค่าบริการสร้างเสริม  

สุขภาพและป้องกันโรคที่มีความต้องการใช้บริการที่เด่นชัด และค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและ

ป้องกันโรคสำหรับเขตพื้นที่แล้ว เว้นแต่แผนงานข้างต้นจะจัดสรรหรือจ่ายเพิ่มเติมให้  



1.4การกำกับติดตามและประเมินผล 

จากรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานเป็นรายงวด และสรุปผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุด

โครงการ ซึ่งหน่วยงานที่ได้ทำสัญญาหรือข้อตกลงดำเนินงาน จะต้องรายงานตามลักษณะเนื้อหา

และผลงานที่จะต้องส่งมอบตามที่ได้ตกลงร่วมกัน 

นอกจากนั้น จะดำเนินการกำกับ ติดตาม และประเมินผล จากข้อมูลตามระบบรายงานและ

การสำรวจของ สปสช. และข้อมูลจากแหล่งอื่น รวมถึงการลงตรวจเยี่ยมติดตามในพื้นที่ 

 

2.บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่มีความต้องการใช้บริการเด่นชัด

บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่มีความต้องการใช้บริการเด่นชัด เป็นกิจกรรม

บริการที่กำหนดไว้ในสิทธิประโยชน์ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิประชาชนไทยทุกสิทธิ



ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 2 การบริหารงบบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว ปีงบประมาณ 2556  |   131

สามารถขอใช้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จากหน่วยบริการทุกแห่งซึ่งตั้งอยู่ภายในจังหวัดที่อาศัย

หรือลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ต้องเป็นหน่วยบริการประจำและเครือข่ายในระบบหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติหรือหน่วยบริการ/สถานพยาบาลที่สมัครใจเข้าร่วมจัดบริการ  

 

2.1วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนให้หน่วยบริการประจำและเครือข่ายจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน

โรครายบุคคลและครอบครัวตามสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 



2.2กรอบการบริหารจัดการ

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดสรรให้ในอัตรา 124.96 บาทต่อประชากรไทย

ทุกคน เป็นค่าใช้จ่ายให้หน่วยบริการ/สถานพยาบาลเพื่อบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

ตามชุดสิทธิประโยชน์แก่ประชาชนไทยทุกคนที่มารับบริการในหน่วยบริการหรือบริการในชุมชน 

โดยแบ่งการบริหารเป็น 2 ส่วน ดังนี้  

2.2.1 จ่ายแบบเหมาจ่ายรายหัว  

 จำนวนไม่เกินร้อยละ 80 จัดสรรตามจำนวนประชาชนทุกสิทธิ ตามชุดกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด กลุ่มเด็ก 0-5 ปี เด็ก 6-12 ปี ผู้ใหญ่ 30-

60 ปีและผู้สูงอายุ) และตามปริมาณผลงานบริการปีที่ผ่านมา และจัดสรรเป็นภาพรวมของแต่ละ

หน่วยบริการประจำและจังหวัด รายละเอียดมีดังนี้ 

1) จัดสรรตามจำนวนประชาชนทุกสิทธิ  

1.1) ตามจำนวนประชากรโดยรวม โดยใช้ข้อมูลจำนวนประชากรสิทธิต่างๆ 

จากศูนย์ทะเบียนข้อมูล สปสช.   

1.2) ตามจำนวนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะโดยรายละเอียดกิจกรรมที่ใช้คำนวณ

เพื่อจัดสรร มีดังนี้ 

(1) กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด ชุดกิจกรรมตามแนวเวชปฏิบัติที่

แนะนำโดยกรมอนามัยและสมาคมวิชาชีพที ่เกี ่ยวข้อง ได้แก่ 

บริการฝากครรภ์ บริการตรวจหลังคลอด บริการตรวจคัดกรองโรค 

(ภาวะซึมเศร้า โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย) และบริการวางแผน

ครอบครัว กรณีบริการวางแผนครอบครัวครอบคลุมถึงหญิง  

วัยเจริญพันธุ์ที่แต่งงานและอยู่กินกับสามีด้วย 
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(2) กลุ่มเด็กอายุ 0-5 ปี ชุดกิจกรรม ได้แก่ บริการตรวจร่างกายและ

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การติดตามการเจริญเติบโต (ชั ่ง  

น้ำหนัก วัดส่วนสูง) การตรวจประเมินพัฒนาการและความฉลาด

ทางอารมณ์พร้อมทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำและการบริการวัคซีน

ตามโปรแกรมพื้นฐาน  

(3) เด็กอายุ 6-12 ปี ชุดกิจกรรมเน้นงานอนามัยโรงเรียน ได้แก่ บริการ

ตรวจสุขภาพทั่วไปและการติดตามการเจริญเติบโต สำหรับเด็ก

ประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 6 เพิ่มบริการตรวจการได้ยิน บริการวัด

สายตาด้วยแผนภูมิสเนลเลน และบริการวัคซีนพื้นฐาน  

(4) กลุ่มผู้ใหญ่อายุ 30-60 ปี ชุดกิจกรรม ได้แก่ บริการตรวจคัดกรอง

ภาวะโรคซึมเศร้า บริการตรวจคัดกรองความเสี่ยงและส่งเสริมการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานและ

ความดันโลหิตสูง  

(5) กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ชุดกิจกรรม ได้แก่ บริการตรวจคัดกรอง

ภาวะโรคซึมเศร้า บริการตรวจคัดกรองความเสี่ยงและส่งเสริมการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานและ

ความดันโลหิตสูง  

2) จัดสรรตามปริมาณผลงานบริการปีที่ผ่านมา โดยใช้ข้อมูลผลงานบริการสร้าง

เสริมสุขภาพและป้องกันโรคปีงบประมาณ 2555 ที่หน่วยบริการประจำและเครือข่ายจัดส่งข้อมูล

ผ่านชุดข้อมูลการบริการผู ้ป่วยนอกและสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรครายบุคคล( OP/ PP 

individual record)  

อนึ่ง บริการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน ตรวจ  

คัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Pap smear หรือ VIA) สปสช.จัดสรรค่าใช้จ่ายรวมอยู่ในค่าบริการ  

สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับเขตพื้นที่ สำหรับบริการตรวจยืนยันโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย

ทุกขั้นตอนให้เบิกจ่ายจาก สปสช. ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ อัตราและวิธีการที่กำหนด กรณีนมผง

ทารกสำหรับเด็กที่มีมารดาติดเชื้อ HIV เบิกจากกรมอนามัยซึ่งกรมอนามัยได้รับงบประมาณ

เป็นการเฉพาะกรณีนี้ 
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2.2.2 ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ 

 จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 จัดสรรตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการสร้างเสริม  

สุขภาพและป้องกันโรคของหน่วยบริการประจำ โดย สปสช. จัดสรรวงเงินเป็น global budget 

ระดับเขตตามจำนวนประชากร และ สปสช. เขต จัดสรรเงินตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการใน

ภาพรวมของจังหวัด ทั้งนี้ เกณฑ์คุณภาพผลงานบริการที่ใช้ต้องผ่านความเห็นชอบจาก อปสข. 

จากนั้น สปสช.สาขาจังหวัด จัดสรรให้แก่หน่วยบริการประจำ ตามหลักเกณฑ์แนวทางที่ผ่านความ

เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพสาขาจังหวัด (อปสจ.) 

2.3แนวทางสนับสนุน/กรอบการดำเนินงาน

2.3.1 สปสช.แจ้งจัดสรรวงเงินแบบเหมาจ่ายรายหัวรายหน่วยบริการประจำและในภาพรวม

ของสปสช.สาขาจังหวัดสำหรับประชาชนทุกสิทธิภายในเดือนตลุาคม 2555 ให้ (อปสจ.) จัดระบบ

บริการรองรับการเข้าถึงบริการของประชาชนทุกสิทธิซึ่งสามารถใช้บริการได้จากหน่วยบริการทุก

แห่งภายในจังหวัดที่อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระบุเป้าหมายผลผลิตและผลลัพธ์

บริการที่ต้องการให้หน่วยบริการประจำและเครือข่ายดำเนินงาน กำหนดข้อตกลงร่วมการตาม

จ่ายค่าบริการระหว่างหน่วยบริการหรือกรณีส่งต่อไปใช้บริการนอกจังหวัด พร้อมทั้งพิจารณา

ปรับเกลี่ยและจัดสรรเงินให้แก่หน่วยบริการประจำ และแจ้งผลการจัดสรรผ่านสปสช.เขตไปยัง 

สปสช. ตามลำดับ อย่างช้าภายในเดือนธันวาคม 2555 

2.3.2 สปสช.แจ้งจัดสรรวงเงินตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการในภาพรวมของสปสช.เขต 

ภายในเดือนตุลาคม 2555 ให้อปสข.กำหนดเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการและแนวทางการจ่าย 

อย่างช้าภายในเดือนธันวาคม 2555 และ สปสช.เขต จะต้องจ่ายตามยอดที่จังหวัดแจ้งภายใต้ 

global budget ภายในเดือนมิถุนายน 2556  

2.3.3 การโอนเงินค่าบริการ 

กรณีหน่วยบริการประจำภาครัฐทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สปสช.จะหัก

เงินเดือนก่อนการจัดสรร สำหรับหน่วยบริการประจำภาคเอกชน สปสช.จัดสรรและโอนให้เต็ม

จำนวน 

1) แบบเหมาจ่ายรายหัว สปสช.โอนตรงไปยังหน่วยบริการประจำภาครัฐทั้งใน 

และนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงหน่วยบริการภาคเอกชน โดยจัดโอนไปพร้อมกับ  

งบบริการผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน  



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 134   

2) ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ สปสช.โอนงวดเดียวตรงไปยังหน่วยบริการ

ประจำ  

 2.3.4 ให้หน่วยบริการประจำและเครือข่ายและหน่วยบริการ/สถานพยาบาลที่สมัครใจ

เข้าร่วมจัดบริการ ต้องให้บริการแก่ประชาชนทุกสิทธิที่อาศัยหรือลงทะเบียนภายในจังหวัด และ

บันทึกข้อมูลบริการในฐานข้อมูลของตนเอง (โปรแกรม HosXP, HosOS, HosXPpcu, JHcis ฯลฯ) 

เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการบริการและประเมินผลของหน่วยบริการเอง จากนั้นส่งออกข้อมูล

บริการผ่านชุดข้อมูลบริการผู้ป่วยนอกและสร้างเสริมป้องกันโรครายบุคคล ให้ สปสช. ผ่าน

สปสช.สาขาจังหวัด กรณีการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกให้หน่วยบริการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมใน

โปรแกรม Cervical Screening ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติด้วย 

2.3.5 กรณี สปสช.เขต 9 นครราชสีมาและ สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร สามารถ

กำหนดแนวทางการจ่ายเป็นอย่างอื่นได้ อย่างน้อยต้องได้ผลงานและข้อมูลบริการตามที่ สปสช. 

กำหนด และต้องเป็นค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเท่านั้น โดยผ่านความเห็นชอบ

จาก อปสข.  

 

2.4การกำกับติดตามและประเมินผล

2.4.1 สปสช.สาขาจังหวัด/สปสช.เขต กำกับติดตาม ลงตรวจเยี่ยมและสุ่มตรวจการ

บริการในพื้นที่ตามแผนปฏิบัติการ 

2.4.2 สปสช.กำกับ ติดตามและประเมินผลจากรายงานการประมวลผลข้อมูลบริการ  

ผู้ป่วยนอกและบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรครายบุคคล (OP/PP individual record) รายงาน

การสำรวจแบบภาคตัดขวาง และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของ สปสช.สาขาจังหวัดที่ส่งให้ 

สปสช.เขต 

 

3.บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับเขตพื้นที่

 บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับเขตพื้นที่ เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในพื้นที่ โดยสนับสนุนและประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชน 

องค์กรเอกชนและภาคเอกชนที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการแสวงหาผลกำไร ดำเนินงานและ

บริหารจัดการเงินทุนในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตามเจตนารมณ์แห่ง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ

แห่งชาต ิมาตรา 18 (8) และ (9) และมาตรา 47 รวมถึงการส่งเสริมให้เขตพื้นที่จัดบริการ  
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สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาเฉพาะพื้นที่ตลอดจนบริการที่หน่วยบริการในพื้นที่

ไม่สามารถดำเนินการได้จำเป็นต้องจัดการในระดับจังหวัด/เขต ทั้งนี้เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการ

สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของประชาชน 

 

3.1วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและสนับสนุนส่งเสริมการมี  

ส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



3.2กรอบการบริหารจัดการ  

จำนวน 57.40 บาทต่อประชากรไทยทุกคน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้  

3.2.1 บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ดำเนินการในชุมชน ในรูปแบบความ

ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

โดยจัดสรรให้กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ที่มีความพร้อมในการเข้าร่วม

ดำเนินงาน ในอัตราเหมาจ่าย 40 บาทต่อประชาชนไทยทุกคนในพื้นที่รับผิดชอบของท้องถิ่นนั้น 

โดยผ่าน สปสช.เขต 

3.2.2 จำนวนที่เหลือจากการจัดสรรให้กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ

พื้นที่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาเฉพาะพื้นที่หรือ

ตามนโยบายสำคัญ บริการที่ต้องมีการบริหารจัดการในภาพรวมระดับเขตหรือจังหวดั รวมถึงการ

ตามจ่ายค่าบริการแทนหน่วยบริการ และจ่ายเพื่อจูงใจให้เกิดการบริการที่เพิ่มความครอบคลุม

และคุณภาพผลงานบริการ โดยเป็นการบริหารจัดการระดับเขต จัดสรรเงินเป็น global budget 

ระดับเขตตามที่ สปสช.กำหนด และแนวทางการจ่ายต้องผ่านความเห็นชอบจาก อปสข.  



3.3แนวทางการสนับสนุน/กรอบการดำเนินงาน

3.3.1 กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  

1) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน

ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง 

การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลดำเนินงานและ

บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2552 รวมถึง รูปแบบ 
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วิธีการ และแนวทางการดำเนินงานที่ สปสช. กำหนดเพิ่มเติม ทั้งนี้ กำหนดให้มีการจัดกิจกรรม

เน้นหนัก เพื่อสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ดังนี้ 

1.1) สนับสนุนงบประมาณเป็นรายปีแก่หน่วยบริการในเขตพื้นที่ 

1.2) สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยบริการหรือสถานบริการอื่น หรือสถานบริการ

ทางเลือก เพื่อให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง

และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขในด้านการสร้างเสริม  

สุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกในพื้นที่

ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ อย่างน้อยตามประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุขที่

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด 

1.3) สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กลุ่มประชาชนหรือองค์กรประชาชนในเขตพื้นที่จัด

ทำกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค หรือการฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ประชาชน

ในพื้นที่ 

1.4) สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพใน

ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ และจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่เข้าประชุมไม่เกินคนละ 

200 บาทต่อครั้ง ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ในรอบปีงบประมาณนั้นและในกรณี ที่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อซื้อครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

โดยตรง ครุภัณฑ์นั้นจะต้องมีราคาไม่เกิน 20,000 บาทต่อหน่วย 

2) แผนงานการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

ปี 2555-2556 โดยมี สปสช.เขต 1-12 และ สปสช.สาขาจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบและประสานงาน

กับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ดังนี้  
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หมายเหตุ : คำว่า “กองทุน” ในตารางนี้หมายถึงกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  

1 

2 

 

3 

4 

5 
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7 

 

 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

 

10 

11 

 

12 

 

13 

14 

 

15 

1 มิย.- 31 สค. 2555 

1-10 กค.2555 

 

10-31 กค.2555 

1-31 สค.2555 

1 สค.-30 กย.2555 

 

 

 

1 สค.-31 ตค.2555 

 

 

 

1ตค.- 31 ธค.2555 

 

 

 

 

1ตค.- 31 ธค.2555 

 

 

1 ตค.2555 -31 มีค.2556 

 

 

 

1 ตค.2555 -31 สค.2556 

1-31 พค.2556 

 

1 มิย.- 31 ตค.2556 

 

1 กค. - 31 ธค.2556 

1 สค. – 30 กย.2556 

 

1 ตค. – 31 ธค.2556 

สปสช. ประกาศรับสมัครกองทุนใหม่ปี 2556 /ทำข้อตกลง/เปิดบัญชี 

สปสช.(กองทุน PP นำข้อมูลฐานประชากร ณ 1 กค.55)  

ส่งให้ สปสช.เขต 

สปสช.เขต / สปสช.สาขาจังหวัด ปรับเกลี่ยประชากรปี 2556 

สปสช.เขตแจ้งข้อมูลประชากรปี 2556 ให้กองทุนรับทราบ 

- กองทุนจัดทำแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2556 พร้อมบันทึกข้อมูล 

 ในโปรแกรม 

- กองทุนประเมินตนเอง ปี 2555 พร้อมบันทึกข้อมูลโปรแกรม 

 ประเมินตนเอง 

- ทีมอำเภอติดตามผลกองทุน ปี 2555 พร้อมบันทึกข้อมูลโปรแกรม 

 ประเมินตนเอง 

- กองทุนบันทึกแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2556 เข้าโปรแกรม 

 กองทุนตำบล 

- สปสช.เขต / สปสช.สาขาจังหวัด พิจารณากองทุน(เก่า) ที่สมัคร 

 เข้าร่วมต่อปี 2556 

- สปสช.เขต ตั้งเรื่องส่ง สปสช.ส่วนกลาง โอนเงินให้กองทุนที่บันทึก 

 แผนงานลงโปรแกรมกองทุนตำบลแล้ว (กองทุนเก่าและกองทุน 

 สมัครปี 2556) 

- อบต./เทศบาล สมทบเงินตามสัดส่วนที่ สปสช.กำหนดเข้าบัญชี 

 กองทุน 

- กองทุนสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2555 

- กองทุนพัฒนาศักยภาพกรรมการบริหารกองทุนด้วยงบบริหาร 

 จัดการ 10% ปี 2556 

- กองทุนเรียนรู้โปรแกรมบริหารจัดการกองทุนจากศูนย์เรียนรู้ด้วย  

 งบบริหารจัดการ 10% ปี 2556 

กองทุนบันทึกผลการดำเนินงานรายโครงการ และรายงานการเงิน 

กองทุนประเมินตนเองรอบที่ 1 ปี 2556 พร้อมบันทึกข้อมูล 

เข้าโปรแกรม 

ทีมอำเภอติดตามผลงานกองทุนพร้อมบันทึกข้อมูลโปรแกรม 

ประเมินตนเองปี 2556 

สปสช./ สปสช.เขต /สปสช.สาขาจังหวัด ลงเยี่ยมหนุนเสริมกองทุน 

กองทุนประเมินตนเองรอบที่ 2 ปี 2556 พร้อมบันทึกข้อมูล 

เข้าโปรแกรม 

กองทุนสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2556 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา
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3) หลักเกณฑ์การจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลที่สนใจเข้าร่วมจัดตั้งกองทุน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  

3.1) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกเทศมนตรี เห็นชอบและประสงค์ 

เข้าร่วมดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยส่งหนังสือแสดง

ความจำนงตามที่ สปสช. กำหนด กรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกเทศมนตรีไม่

สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนหรือผู้รักษาการแทน เป็นผู้ลงนามในแบบแสดง

ความจำนง 

3.2) มีความพร้อมในการสมทบงบประมาณในปีที่สมัครจัดตั้งกองทุน 

3.3) มีความพร้อมในการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกองทุนฯแบบมีส่วนร่วม 

3.4) มีข้อมูลสุขภาพชุมชน แผนสุขภาพชุมชน หรือแผนที่ทางเดนิยุทธศาสตร์ 

3.5) ประธานกรรมการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเลขานุการ เข้ารับการอบรม

เตรียมความพร้อม  

4) หลักเกณฑ์การพิจารณากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

เดิม (พื้นที่เก่า) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานต่อเนื่อง ในการดำเนินงานหาก สปสช. หรือองค์การ

บริหารส่วนตำบล/เทศบาลไม่ได้บอกเลิกข้อตกลงให้ขยายระยะเวลาการดำเนินงานออกไปทุกๆ 

หนึ่งปีงบประมาณ สำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ที่จัดตั้งและ

ดำเนินงานต่อเนื่องทุกปี สปสช.จะมีการประเมิน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานต่อเนื่อง ดังนี้ 

4.1) มีการบันทึกข้อมูลพื้นฐานรายงานกิจกรรมรายงานด้านการเงินผ่านโปรแกรม

บริหารจัดการกองทุนระบบออนไลน์ http://tobt.nhso.go.th/ ครบทุกรายการและเป็นปัจจุบัน 

4.2) ภายในปีงบประมาณที่ผ่านมา ต้องมีการสมทบงบประมาณได้ตามเกณฑ์ 

4.3) มีแผนงาน/โครงการรองรับกิจกรรมครบทั้ง 4 ประเภท 

4.4) มีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินที่ สปสช. กำหนดในแต่ละปี 

5) ผลลัพธ์การดำเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 

จะต้องมีการดำเนินงาน ดังนี้  

5.1) มีการประชุมอย่างน้อยควรทุก 2 เดือนต่อครั้ง 

5.2) มีการทำรายงานการเงินผ่านโปรแกรมกองทุนตำบลทุกไตรมาสและ

ประจำปี 
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5.3) มีการทำข้อมูลและแผนสุขภาพชุมชน/หมู่บ้านและกิจกรรมครบทั้ง 4 

ประเภท 

 5.4) มีการสมทบงบประมาณของท้องถิ่นตามเกณฑ์ที่กำหนด 

3.3.2 บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเขตพื้นที่ที่บริหารจัดการระดับเขต 

จำนวนเงินที่เหลือจากการจัดสรรให้กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ

พื้นที่ (อย่างน้อยจำนวน 17.40 บาทต่อประชากรไทยทุกคน) มีขั้นตอนการจัดสรรและจ่ายเป็น  

ค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

 1) สปสช.แจ้งจัดสรรวงเงิน global budget ระดับเขต ซึ่งคำนวณตามจำนวน

ประชากรและตามปริมาณกิจกรรม 2 กิจกรรม (การตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันภาวะพร่อง  

ไทรอยด์ฮอร์โมน และการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก) พร้อมเงื ่อนไข หลักเกณฑ์การจ่ายให้

สปสช.เขตทราบภายในเดือนตุลาคม 2555 

 2) สปสช.เขต กำหนดแนวทางการดำเนินงาน เงื่อนไข และหลักเกณฑ์การ  

จ่ายเงิน global budget โดยต้องผ่านความเห็นชอบจาก อปสข. ให้แล้วเสร็จอย่างช้าภายในเดือน

ธันวาคม 2555 โดยอย่างน้อย 

2.1) ต้องมีแผนงาน/โครงการพร้อมเป้าหมายระดับจังหวัด  

2.2) มีการกำหนดขั้นตอนการจัดบริการ การดำเนินงาน และการจ่ายการ

ตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน และการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  

 3) กรณีสปสช.เขตสนับสนุนหน่วยบริการ/สถานพยาบาล หน่วยงานและองค์กร

อื่น หากต้องพัฒนาและจัดทำโครงการ อย่างช้าต้องแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2556 

 4) สปสช.จะโอนเงินให้หน่วยงาน ตามที่สปสช.เขตแจ้ง  

 5) ขอบเขตบริการมีดังนี้ เป็นบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็น

ปัญหาเฉพาะพื้นที่หรือตามนโยบายสำคัญ (ของรัฐบาล/กระทรวงสาธารณสุข/สปสช.) บริการที่

ต้องมีการบริหารจัดการในภาพรวมระดับเขตหรือจังหวัดรวมถึงการตามจ่ายค่าบริการแทน  

หน่วยบริการ (การตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน การคัดกรองมะเร็ง

ปากมดลูก และอื่นๆ อาทิ การตามจ่ายระหว่างหน่วยบริการ(ถ้าหากมี)หรือระหว่างจังหวัด  

การตรวจคัดกรองต้อกระจก) และ/หรือจ่ายเพื่อจูงใจให้เกิดการบริการที่เพิ่มความครอบคลุมและ

คุณภาพผลงานบริการ ไม่รวมถึงการจ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ  
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 6) สำหรับกิจกรรมที่ห้ามดำเนินการ ได้แก่ การศึกษาดูงาน, การจัดซื้อ/จัดหา

ที่ดินสิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ และห้ามใช้จ่ายตามประกาศประกาศสำนักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ เรื ่องหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารเงินกองทุนของสำนักงานสาขาจังหวัด 

พ.ศ.2554 

7) กรณีพื้นที่ สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร สามารถกำหนดแนวทางการจ่าย

เป็นอย่างอื่นได้ แต่ต้องเป็นค่าใช้จ่ายบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยแนวทางการ

จ่ายต้องผ่านความเห็นชอบของ อปสข.  

 

3.4การกำกับติดตามและประเมินผล

3.4.1 สปสช.สาขาจังหวัด หน่วยงาน/องค์กร ส่งผลผลิตผลลัพธ์ตามที่ตกลง รายงาน  

ผลการดำเนินงานต่อที่ประชุม อปสข.และส่งรายงานผลการดำเนินการเมื่อสิ้นสุดแผนงานหรือ

ปีงบประมาณ 

3.4.2 สปสช./สปสช.เขต กำกับ ติดตามและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม 

 

4.สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

การบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค พบว่ายังมีความจำเป็นต้องพัฒนาระบบ กลไก

การจัดการ ปรับปรุงการจัดบริการ การจัดการข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการกำกับติดตามและ

ประเมินผล นอกจากนั้นยังจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการเพื่อรองรับบริการสร้างเสริม  

สุขภาพใหม ่ เพื ่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงจัดให้มี  

งบสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

4.1วัตถุประสงค์

4.1.1 เพื่อกำกับ ติดตามและประเมินผล และมีข้อมูลข่าวสารที่จำเป็น 

4.1.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ กลไก การจัดการ การจัดบริการ และศักยภาพ  

การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ทั้งระดับหน่วยบริการ/อำเภอ/จังหวัด/เขต/ประเทศ 

 

4.2กรอบการบริหารจัดการ

จำนวน 7.68 บาทต่อประชากรไทยทุกคน โดยบริหารเป็นภาพรวมระดับประเทศ เพื่อ

กำกับติดตามและประเมินผล และมีข้อมูลเชิงประจักษ์เกี่ยวกับประสิทธิผลการบริการทั้งในระดับ

ประเทศและระดับพื้นที่ รวมถึงการพัฒนาระบบสนับสนุนส่งเสริมการจัดบริการ ด้านศักยภาพ
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บุคลากร ด้านการบริการ ด้านการบริหารจัดการ ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ ด้านการมีส่วนร่วม

ขององค์กรเอกชนและภาคประชาชน และการขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชน สปสช. กำหนดแบ่ง

การบริหารค่าใช้จ่ายเป็น 2 ส่วน คือ 

4.2.1 จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จัดสรรเป็น global budget ระดับเขตและบริหาร

จัดการระดับเขต เพื่อจัดสรรให้ หน่วยบริการ/สถานพยาบาล หน่วยงาน องค์กรและภาคประชาชน 

สปสช.สาขาจังหวัด และสปสช.เขต ในการดำเนินการ โดยแนวทางการจ่ายต้องผ่านความเห็น

ชอบจาก อปสข. 

4.2.2 จำนวนที่เหลือบริหารจัดการและดำเนินการระดับประเทศ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน

การดำเนินงานสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยทำ

สัญญา/ข้อตกลงกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษาและภาคประชาชนให้ดำเนินการ  

  

 

4.3แนวทางการสนับสนุน/กรอบการดำเนินงาน

4.3.1 สปสช.แจ้งจัดสรรวงเงิน global budget ระดับเขต ให้ สปสช.เขตทราบไม่เกินเดือน

ตุลาคม 2555 

4.3.2 สปสช.เขต กำหนดแนวทางการจ่ายพร้อมเงื ่อนไขและหลักเกณฑ์ โดยผ่าน  

ความเห็นชอบจาก อปสข. เพื่อจัดสรรให้ สปสช.สาขาจังหวัด หน่วยบริการ/สถานพยาบาล 

หน่วยงาน องค์กรอื่นและภาคประชาชน ให้แล้วเสร็จอย่างช้าไมเ่กินเดือนธันวาคม 2555 

4.3.3 การพัฒนาและจัดทำแผนงาน/โครงการอย่างช้าต้องแล้วเสร็จไม่เกินเดือน

มิถุนายน 2556 

4.3.4 สปสช.จะโอนเงินเข้าบัญชีของแต่ละหน่วยงานตามที่ สปสช.เขตแจ้ง 

4.3.5 การจัดสรรค่าสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

แก่ สปสช.สาขาจังหวัด ให้บูรณาการไปกับค่าสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการของ  

บริการปฐมภูมิ บริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ และ

บริการการแพทย์แผนไทย เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการจัดทำแผนงาน/โครงการ และการ

ดำเนินงานพัฒนาบริการปฐมภูมิ การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการทันตกรรมส่งเสริม

ป้องกัน การแพทย์แผนไทย การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ การควบคุม ป้องกันและรักษา

โรคเรื้อรัง และอื่นๆ ตามความจำเป็นของพื้นที่ ภายใต้เงื่อนไข หลักเกณฑ์ที่ตกลงกบัสปสช.เขต  
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4.4การกำกับติดตามและประเมินผล

4.4.1 สปสช.สาขาจังหวัด หน่วยงาน/องค์กร ส่งผลผลิตผลลัพธ์ตามที่ตกลง รายงานผล

การดำเนินงานต่อที่ประชุม อปสข. และส่งรายงานผลการดำเนินการเมื่อสิ้นสุดแผนงานหรือ

ปีงบประมาณ 

4.4.2 สปสช./สปสช.เขต นิเทศติดตามและกำกับตามแผนงาน/โครงการของสปสช. 

สาขาจังหวัดและหน่วยงาน 

 

5.บริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน

จำนวน 16.60 บาทต่อประชากรไทยทุกคน เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบริการทันตกรรมส่งเสริม

ป้องกันผสมผสานกับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทั่วไปสำหรับคนไทยทุกคน โดยให้

ความสำคัญกับกลุ่มเด็กนักเรียนประถมศึกษา เด็กปฐมวัย และกลุ่มหญิงมีครรภ์ โดยรายละเอียด  

การบริหารจัดการสามารถอ่านได้จากหัวข้อ “การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายทันตกรรมส่งเสริม

ป้องกันและทันตกรรมประดิษฐ์” 



6.ทิศทางการบริหารจัดการและจัดสรรค่าใช้จ่าย

การบริหารจัดการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระยะ 3 ปีข้างหน้า ในระดับ

จังหวัดมุ่งหวังให้ สปสช.สาขาจังหวัดเป็นผู้บริหารจัดการ มีระบบและแผนงานการจัดบริการ มี

ระบบและการจัดการข้อมูล  

การจัดสรรค่าใช้จ่ายสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้หน่วยบริการประจำและสปสช. 

สาขาจังหวัดในปีงบประมาณต่อๆ ไป สปสช.จะให้ความสำคัญกับการจัดสรรตามปริมาณและ

คุณภาพผลงานบริการของหน่วยบริการเพิ่มขึ้น (ใช้ข้อมูลบริการผู้ป่วยนอกและบริการสร้างเสริม  

สุขภาพป้องกันโรครายบุคคลและการสำรวจ) และลดการจัดสรรตามจำนวนประชากรลง 

 

7.บทบาทของหน่วยงานสำหรับการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

7.1สปสช.เขต

7.1.1 ชี้แจง ทำความเข้าใจแนวคิด กรอบการบริหารเงิน แนวทางการจัดสรร/กรอบการ

ดำเนินงาน การกำกับ ติดตามและประเมินผลบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรครวมทั้งให้

คำปรึกษาแก่ สปสช.สาขาจังหวัด หน่วยบริการ และหน่วยงานอื่นในพื้นที่  



ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 2 การบริหารงบบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว ปีงบประมาณ 2556  |   143

7.1.2 บริหารจัดการ รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขบริการ หลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราการ

จ่าย ค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในรายการที่กำหนด 

7.1.3 ประสานและสร้างความร่วมมือกับหน่วยบริการ/หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

เพื่อจัดให้มีบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในพื้นที่  

7.1.4 นิเทศติดตาม กำกับและประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายค่าบริการของ 

สปสช.สาขาจังหวัด หน่วยบริการ หน่วยงานอื่นและกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น

หรือพื้นที่ 

7.1.5 รายงานผลการดำเนินงาน ผลการใช้จ่ายค่าบริการต่อที่ประชุม สปสช. รวมทั้ง

รายงานสรุปผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 

 

7.2สปสช.สาขาจังหวัด

7.2.1 เป็นหน่วยบริหารจัดการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในภาพรวมของ

จังหวัดรวมถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับประชาชนสิทธิอื่น และสำหรับเขต

พื้นที่ 

7.2.2 มีอำนาจในการปรับเกลี่ยเป้าหมาย และค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน

โรคของหน่วยบริการประจำและเครือข่ายในจังหวัดที่โปร่งใสและตรวจสอบได้  

7.2.3 จัดทำแผนงาน/โครงการที่บูรณาการหรือแยกเป็นการเฉพาะตามความเหมาะสม 

ซึ่งครอบคลุมบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่รับผิดชอบของจังหวัด 

7.2.4 พัฒนาระบบ กลไก การบริหารจัดการ อาทิ 

 1) มีคณะกรรมการหรือคณะทำงานหรือผู้รับผิดชอบงานสร้างเสริมสุขภาพและ

ป้องกันโรคที่ชัดเจนในระดับจังหวัด 

 2) มีการพัฒนาระบบรายงานและการจัดการข้อมูล ผลการดำเนินงานเพื่อ  

การกำกับ ติดตาม ประเมินผล 

 3) มีการพัฒนาระบบการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ผลการ  

ใช้จ่ายค่าบริการ 

7.2.5 พัฒนาศักยภาพและบริหารจัดการให้มีการกระจายกำลังคนอย่างเหมาะสม 

7.2.6 รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายค่าบริการต่อที่ประชุม อปสข. และนำ

เสนอรายงานผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดแผนงาน/โครงการหรอืสิ้นปีงบประมาณ 
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7.3หน่วยบริการประจำและเครือข่าย

7.3.1 จัดทำแผนงาน/โครงการและเป้าหมายการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน

โรคร่วมกับเครือข่ายหน่วยบริการตามที่ได้ตกลงกับ สปสช.สาขาจังหวัด 

7.3.2 ให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามสิทธิประโยชน์ทั ้งในและ  

นอกหน่วยบริการและบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการบริการ และจัดส่งข้อมูล

ตามระบบรายงานและโปรแกรมที่กำหนด  

7.3.3 จัดทำทะเบียนข้อมูลผู้เข้ารับบริการ เพื่อให้สามารถติดตามได้ในรายที่จำเป็นต้อง

ได้รับการดูแลต่อเนื่องหรือส่งต่อเพื่อการรักษา 

7.3.4 กรณีหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้บริหารจัดการค่าบริการ  

สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโดย คปสอ. แนวใหม่ที่มีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และภาคประชาชน  

7.3.5 ประสาน ติดตามรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานของเครือข่าย  

หน่วยบริการพร้อมจัดส่งให้ สปสช.สาขาจังหวัดเป็นรายเดือนตามรูปแบบวิธีการที่ สปสช.สาขา

จังหวัด กำหนด 



8.ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ต้องการและทิศทางการจัดสรร

8.1ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ต้องการ

8.1.1 มารดาสามารถเข้าถึงบริการฝากครรภ์ตั้งแต่อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ บริการ

ฝากครรภ์และหลังคลอดตามสิทธิประโยชน์และแนวทางการบริการของกรมอนามัย การตรวจ  

คัดกรองที่จำเป็น ได้รับการป้องกันไม่ให้มีบุตรที่เป็นโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ไม่ควรมีการเสียชีวิต

จากการคลอดและตกเลือดหลังคลอด รวมทั้งการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

8.1.2 เด็กอายุ 0-1 ปี ควรมีน้ำหนักแรกเกิดไม่น้อยกว่า 2500 กรัม ไม่เป็นโรคโลหิตจาง

ธาลัสซีเมีย เข้าถึงบริการตรวจคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน ได้รับการป้องกันภาวะ

ปัญญาอ่อนจากการพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่จำเป็น การติดตามการ

เจริญเติบโตและการประเมินระดับพัฒนาการ มีพัฒนาการสมวัย ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้

ด้วยวัคซีน 
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8.1.3 เด็กอายุ 1-5 ปี เข้าถึงบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่จำเป็น ไม่เป็นโรคโลหิตจาง

ธาลัสซีเมีย การติดตามการเจริญเติบโตและการประเมินระดับพัฒนาการและความฉลาดทาง

อารมณ์ มีพัฒนาการสมวัย ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ด้วยวคัซีน 

8.1.4 เด็กอายุ 6-12 ปี ที่อยู่ในโรงเรียนเข้าถึงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่จำเป็น การ

ติดตามการเจริญเติบโต การตรวจสุขภาพและร่างกาย การตรวจวัดสายตาและการได้ยิน 

โรงเรียนประถมศึกษาได้รับบริการอนามัยโรงเรียน 

8.1.5 เยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปีมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยและมีอัตราการตั้งครรภ์ลดลง 

8.1.6 หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่แต่งงานและอยู่กินกับสามีเข้าถึงบริการวางแผนครอบครัว 

8.1.7 ผู้ใหญ่อายุ 30-60 ปี เข้าถึงบริการตรวจคัดกรองภาวะโรคซึมเศร้า บริการตรวจคัด

กรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ได้รับการป้องกันไม่ให้เป็นผู้ป่วย

เบาหวาน/ความดันโลหิตสูงรายใหม่ การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มีสัดส่วนของการออกแรง/

ออกกำลังกายพอเพียงเพิ่มขึ้น สัดส่วนการกินผักและผลไม้มากขึ้น มีน้ำหนัก(ดัชนีมวลกาย)และ

หรือรอบเอวที่เหมาะสมเพิ่มขึ้น การสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ลดลง  

8.1.8 ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เข้าถึงบริการตรวจคัดกรองภาวะโรคซึมเศร้า บริการตรวจคัด

กรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ได้รับการป้องกันไม่ให้เป็นผู้ป่วย

เบาหวาน/ความดันโลหิตสูงรายใหม่ มีสัดส่วนของการออกแรง/ออกกำลังกายพอเพียงเพิ่มขึ้น 

สัดส่วนการกินผักและผลไม้มากขึ้น มีน้ำหนัก(ดัชนีมวลกาย)และหรือรอบเอวที่เหมาะสมเพิ่มขึ้น 

การสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ลดลง 
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1 Comprehensive care ได้แก่ การให้บริการทันตกรรมส่งเสริม ป้องกัน และรกัษาดังนี้ 
 1. การให้บริการทันตกรรมส่งเสริม ได้แก่ ให้คำแนะนำ ส่งเสริมการแปรงฟัน และควบคุมการบริโภคอาหารและ  
    เครื่องดื่ม 
 2. การให้บริการทันตกรรมป้องกัน ได้แก่ เคลือบหลุมร่องฟันในฟันแท้ซี่ 6 และให้ฟลูออไรด์เสริมที่เหมาะสม  
 3. การให้บริการทันตกรรมรักษา ได้แก่ การให้บริการอุดฟันแท้ ซี่ 6 และ การควบคุมการติดเชื้อและการลุกลาม  
    ของฟันผุ (control infection and caries progression control) เน้นในฟันน้ำนมซี่ D และ E 

6. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน 
 และทันตกรรมประดิษฐ์   
 

1.แนวคิด

ปัจจุบันประชาชนไทยทุกกลุ่มอายุยังมีแนวโน้มประสบปัญหาสุขภาพช่องปากสูงขึ้น เพื่อเพิ่มการ

เข้าถึงบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกันและสามารถควบคุมสถานการณ์การเกิดโรคช่องปาก  

ในระยะยาว จึงแยกการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายทันตกรรมส่งเสริมป้องกันสำหรับกลุ่มประชากรที่

เป็นเป้าหมายหลัก เป็นการเฉพาะ อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายดแูลรักษาโรคหรือภาวะทันตสุขภาพได้

รวมอยูใ่นงบบริการผูป่้วยนอกท่ัวไปและผูป่้วยในทั่วไปที่หน่วยบริการได้รับอยู่แล้ว  

 

2.วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อควบคุมสภาวะสุขภาพช่องปากในกลุ่มเด็กปฐมวัยและเด็กประถมศึกษาโดยบูรณา

การงานสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ป้องกันโรค และรักษาทางทันตกรรม 

2.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพช่องปากในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ 

2.3 เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการทันตกรรมประดิษฐ์ (ฟันเทียม) ได้อย่างทั่วถึง อันจะส่งเสริม

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น 

 

3.กลุ่มเป้าหมาย

3.1 กรณีทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ กลุ่มเด็กนักเรียนประถมศึกษา 

(เน้นเด็กนักเรียนชั้น ป.1 โดยจัดบริการทันตกรรมผสมผสาน (Comprehensive care)1 ส่วนชั้นอื่น

ให้บริการตามความเหมาะสม) กลุ่มเด็กปฐมวัย และกลุ่มหญิงมีครรภ์  

3.2 กรณีทันตกรรมประดิษฐ์ เน้นความสำคัญกับกลุ่มผู้สูงอายุ  
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4.กรอบการบริหารจัดการ

4.1 บริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน จำนวนเงิน 16.60 บาทต่อประชากรไทยทุกคน 

กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ให้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน และไม่เกินร้อยละ 

5 เป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน โดยมีการบริหาร

จัดการดังนี้ 

4.1.1 ค่าใช้จ่ายทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน จำนวนเงิน 15.80 บาทต่อประชากรไทย  

ทุกสิทธิ โดยสปสช.บริหารจัดการเป็น 2 ส่วน คือ 

1) ค่าใช้จ่ายสร้างเสริมสุขภาพช่องปากและกระตุ้นการจัดบริการระดับจังหวัด 

จัดสรรจำนวนเงิน 1.72 บาทต่อประชากรไทยทุกคน จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน

แบบเหมาจ่ายรายหัวให้ สปสช.สาขาจังหวัด 

2) ค่าใช้จ่ายสร้างเสริมสุขภาพช่องปากและทันตกรรมป้องกันในกลุ่มเป้าหมายหลัก 

จัดสรรจำนวนเงิน 14.08 บาทต่อประชากรไทยทุกคน จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทันตกรรมส่งเสริม

ป้องกันแบบเหมาจ่ายรายหัวให้หน่วยบริการประจำและเครือข่ายในระบบหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ หรือหน่วยบริการ/สถานพยาบาลที่สมัครใจเข้าร่วมจัดบริการ 

4.1.2 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน จำนวน

เงิน 0.80 บาทต่อประชากรไทยทุกคน เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการ โดยการจ่ายเป็นไปตามเงื่อนไข 

หลักเกณฑ์ และอัตราที่ สปสช.กำหนด 

 

4.2 บริการทันตกรรมประดิษฐ์(ฟันเทียม) สปสช. บริหารรวมกับรายการอุปกรณ์และ

อวัยวะเทียมในการบำบัดโรค (Instruments) ใช้หลักเกณฑ์การจ่ายเช่นเดียวกัน และบริหารโดยส่ง

เสริมการมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการทันตกรรมประดิษฐ์

ได้อย่างทั่วถึง 
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5.แนวทางสนับสนุน/กรอบการดำเนินงาน

5.1ค่าใช้จ่ายทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน

5.1.1 ค่าใช้จ่ายสร้างเสริมสุขภาพช่องปากและกระตุ้นการจัดบริการระดับจังหวัด  

1) แนวทางการจัดสรร/ การโอนค่าใช้จ่าย 

1.1) จัดสรรแบบเหมาจ่ายรายหัว จำนวน 1.72 บาทต่อประชากรไทยทุกคนให้

กับ สปสช.สาขาจังหวัด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทันตกรรมส่งเสริมป้องกันสำหรับรายบุคคลและ

ครอบครัวตามแผนงาน/โครงการการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากระดับจังหวัดตาม

ยุทธศาสตร์ระดับประเทศและจังหวัด สอดคล้องตามสภาพปัญหาและบริบทของพื้นที่ โดยแจ้ง

วงเงินการจัดสรรแก่ สปสช.สาขาจังหวัด ผ่าน สปสช.เขต 

1.2) การพัฒนาแผนงาน/โครงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากระดับจังหวัด  

ให้ดำเนินการโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปากระดับจังหวัด และพิจารณา

อนุมัติแผนงาน/โครงการโดยคณะทำงานทันตสาธารณสุขระดับ สปสช.เขตที่ได้รับแต่งตั้งจาก

อปสข. 

1.3) สปสช.เขต แจ้งแผนงาน/โครงการและยืนยันวงเงินที่จะจัดสรรของแต่ละ 

สปสช. สาขาจังหวัดให้ สปสช. เพื่อโอนงบประมาณ 

1.4) สปสช.จะโอนค่าใช้จ่ายให้กับ สปสช.สาขาจังหวัด เมื่อ สปสช.เขต แจ้ง

ยืนยันวงเงินที่จะจัดสรรของแต่ละจังหวัด 

1.5) สปสช.เขตกำกับติดตาม ประเมินผลและรวบรวมรายงาน ผลการดำเนิน

งานตามแผนงาน/โครงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากจาก สปสช.สาขาจังหวัดและรายงาน 

สปสช.  

1.6) การจัดสรรค่าใช้จ่ายสร้างเสริมสุขภาพช่องปากและกระตุ้นการจัดบริการ

ระดับจังหวัด ในปีงบประมาณถัดไปจะพิจารณาตามผลงาน คือ แผนงาน/โครงการระดับจังหวัดมี

การใช้จ่ายค่าบริการเพื่อดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพช่องปากเป็นไปตามวัตถุประสงค์  

2) ขอบเขตกิจกรรม  

งบค่าใช้จ่ายสร้างเสริมสุขภาพช่องปากและกระตุ้นการจัดบริการระดับจังหวัด 

เป็นค่าใช้จ่ายทันตกรรมส่งเสริมป้องกันสำหรับรายบุคคลและครอบครัวที่บริหารจัดการระดับ

จังหวัด เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน มีขอบเขตโดยสังเขปดังนี้ 
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2.1) จัดบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกันเพื่อแก้ไขปัญหาของพื้นที่หรือตาม

ยุทธศาสตร์สุขภาพช่องปากระดับจังหวัดและระดับประเทศ  

2.2) จัดบริการร่วมระดับจังหวัดซึ่งหน่วยบริการไม่สามารถจัดบริการได้ด้วย

ตนเองหรืออาจจัดบริการไม่ได้ผลดี  

2.3) จัดบริการเชิงรุกเข้าไปในพื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายที่ขาดแคลนบริการหรือ

ยังเข้าถึงไม่บริการ  

2.4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยบริการภาคเอกชน ชุมชนและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการ 

2.5) จัดบริการเสริมเพิ่มเติมในกลุ่มเป้าหมายอื่น ได้แก่ กลุ่มเยาวชน (มัธยม 

ศึกษาขึ้นไป) วัยทำงานและกลุ่มอื่นๆ เช่น กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ผู้พิการ หรือผู้ด้อยโอกาสในสังคม

เป็นต้น 

2.6) สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแก่หน่วยบริการที่สามารถดำเนินการสร้าง

เสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากได้ผลตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ

สุขภาพช่องปากระดับจังหวัดกำหนด 

ทั้งนี้แผนงาน/โครงการข้างต้นต้องไม่ซ้ำซ้อนกับแผนงาน/โครงการสร้างเสริม  

สุขภาพช่องปากของหน่วยบริการประจำ 

เนื่องจากค่าใช้จ่ายสร้างเสริมสุขภาพช่องปากและกระตุ้นการจัดบริการระดับ

จังหวัด เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับบริการ จึงห้ามจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาระบบ กลไก  

สารสนเทศ การพัฒนาศักยภาพของหน่วยบริการและบุคลากร การนิเทศติดตาม การประชุม

คณะทำงานและการศึกษาดูงานและข้อห้ามใช้จ่ายตามที่ระบุในประกาศสำนักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ เรื ่องหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารเงินกองทุนของสำนักงานสาขาจังหวัด 

พ.ศ.2554   
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3) ขั้นตอนการดำเนินงาน มีดังนี้  

สปสช.แจ้งจัดสรรวงเงินตามรายหัวประชากรทุกสิทธิ (ระดับจังหวัด) แก่ 

สปสช สาขาจังหวัด ผ่าน สปสช.เขต  

สปสช สาขาจังหวัดจัดทำแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการพัฒนา

ระบบบริการสุขภาพช่องปากระดับจังหวัดทั้งนี้ควรคำนึงถึงการมีส่วนร่วม

ของหน่วยบริการ และองค์กรอื่น  

สปสช. สาขาจังหวัดส่งแผนงาน/โครงการให้คณะทำงานทันตสาธารณสุข

ระดับ สปสช.เขต พิจารณา 

สปสช.เขต แจ้งแผนงาน /โครงการ และยืนยันวงเงินที่จะจัดสรรของแต่ละ

จังหวัดให้ สปสช. โดยกองทุนทันตกรรมเพื่อโอนงบประมาณ 

สปสช. โอนงบประมาณ ตรงไปที่ สปสช.สาขาจังหวัด  

ตุลาคม 2555 

 

พฤศจิกายน -  

ธันวาคม 2555 

 

ธันวาคม 2555 

 

ธันวาคม 2555 

 

มกราคม 2556 

ขั้นตอนการดำเนินงาน กำหนดเวลา

5.1.2 ค่าใช้จ่ายสร้างเสริมสุขภาพช่องปากและทันตกรรมป้องกันในกลุ่มเป้าหมายหลัก

ระดับหน่วยบริการประจำ 

1) แนวทางการจัดสรร/การโอนค่าใช้จ่าย 

1.1) จัดสรรแบบเหมาจ่ายรายหัวจำนวน 14.08 บาทต่อประชากรไทยทุกสิทธิ

ให้กับหน่วยบริการประจำ สปสช.แจ้งวงเงินผ่าน สปสช.เขต และให้ สปสช.สาขาจังหวัดพิจารณา

ปรับเกลี่ยวงเงินและตกลงเป้าหมาย/ผลงานกับหน่วยบริการประจำ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทันตกรรม

ส่งเสริมป้องกันสำหรับรายบุคคลและครอบครัวตามแผนงาน/โครงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก

ทันตกรรมป้องกัน โดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเด็กนักเรียนประถมศึกษา เด็กปฐมวัย หญิง  

ตั้งครรภ์ ในการดำเนินงานจัดบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกันแก่กลุ่มเป้าหมายควรบูรณาการไป

กับการดูแลรักษาทันตกรรม (ซึ่งค่าใช้จ่ายได้รวมอยู่ในงบอัตราเหมาจ่ายบริการผู้ป่วยนอกและ  

ผู ้ป่วยในทั่วไปที่หน่วยบริการได้รับอยู ่แล้ว) และบูรณาการกับงานอนามัยโรงเรียนสำหรับ  

กลุ่มเป้าหมายเด็กนักเรียน  

1.2) การจัดทำแผนงาน/โครงการบริการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ทันตกรรม

ป้องกันในกลุ่มเป้าหมายหลักให้ดำเนินการจัดทำ โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของ รพ.สต.(สถานี

อนามัย) ในพื้นที่ /องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ภาคประชาชน/ทนัตบุคลากร 

1.3) ให้คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.ใหม่) ที่มี

การเพิ่มองค์ประกอบผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชนและทันตบุคลากร 
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บริหารจัดการค่าใช้จ่ายและจัดทำแผนเสนอคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปาก

ระดับจังหวัดพิจารณาอนุมัติ 

1.4) สปสช.จะโอนค่าใช้จ่ายทันตกรรมส่งเสริมป้องกันให้กับหน่วยบริการ  

ประจำเมื่อสปสช.สาขาจังหวัดแจ้งยืนยันวงเงินที่จะจัดสรรให้หนว่ยบริการประจำผ่าน สปสช.เขต 

1.5) การจัดสรรค่าใช้จ่ายสร้างเสริมสุขภาพช่องปากให้กับหน่วยบริการ  

ในปีงบประมาณถัดไปจะพิจารณาตามผลงาน คือ หน่วยบริการมีการรายงานข้อมูลสรุปผลการ

ดำเนินงานให้บริการทันตกรรม ตามตัวชี้วัด และตามระยะเวลาที่กำหนด 

2) ขอบเขตกิจกรรม  

2.1) การดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพช่องปากและทันตกรรมป้องกันในเด็ก

ประถมศึกษาตามชุดสิทธิประโยชน์ โดยเน้นการจัดบริการทันตกรรมแบบผสมผสานในเด็ก

ประถมศึกษาปีที่ 1 

2.2) การดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพช่องปากและทันตกรรมป้องกันในหญิง

ตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย ตามชุดสิทธิประโยชน์ 

2.3) ให้หน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU)/รพ.สต./องค์กรอื ่นๆ เสนอแผนงาน/

โครงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากที่จะดำเนินการแก่ประชาชนในพื้นที ่ โดยเป็นการแก้ปัญหาที่

สอดคล้องกับสภาพปัญหา และบริบทของพื้นที่ 

2.4) ค่าใช้จ่ายสร้างเสริมสุขภาพช่องปากและทันตกรรมป้องกันที่หน่วยบริการ

ประจำได้รับเข้าเป็นเงินบำรุง การใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบเงินบำรุงกระทรวงสาธารณสุข  



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 152   

สปสช.แจ้งจัดสรรวงเงินตามรายหัวประชากรทุกสิทธิ 
(ระดับจังหวัด) แก่ สปสช.สาขา จังหวัด ผ่าน สปสช.เขต 

(ตุลาคม 2555) 

สปสช.สาขาจังหวัดโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ช่องปากระดับจังหวัด กำหนดเป้าหมายและวงเงินค่าใช้จ่ายให้ 

CUP เพื่อจัดทำแผนงาน (พฤศจิกายน 2555) 

สปสช.สาขาจังหวัด กำกับติดตาม ประเมินผล/
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน /โครงการ

รวบรวมและแจ้งให้ สปสช.ทราบ 
ผ่าน สปสช.เขต (ประมาณสิงหาคม 2556) 

สปสช. สาขาจังหวัดแจ้งวงเงิน ที่จะจัดสรรให้แต่
และ CUP ผ่าน สปสช. เขต ให้ สปสช. 

(ธันวาคม 2555) 

สปสช.โอนงบประมาณตามที่ สปสช.สาขาจังหวัด
แจ้งยืนยันวงเงินที่จะจัดสรรให้หน่วยงานบริการ

ประจำผ่าน สปสช.เขต ตรงไปที่ CUP  
(มกราคม 2556)  

คปสอ.จัดทำแผนทันตสาธารณสุขในพื้นที่โดย
คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้แทนท้องถิ่น/ 

ทันตบุคลากร และภาคประชาชน 
(พฤศจิกายน 2555) 

คปสอ.จัดส่งแผนให้ 
สปสช.สาขาจังหวัด เพื่อเสนอให้ 

คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปาก 
ระดับจังหวัดพิจารณาอนุมัติ 

(ธันวาคม 2555) 

กรณีเขตบริการสาธารณสุขนำร่อง (เขต 9 นครราชสีมา และเขต 13 กรุงเทพมหานคร) 

สามารถกำหนดเป็นอย่างอื่นได้ แต่แนวทางการจ่ายต้องผ่านความเห็นชอบจาก อปสข.และเป็น

ค่าใช้จ่ายทันตกรรมส่งเสริมป้องกันและมีรายงานข้อมูล ผลการดำเนินงานตามที่ สปสช.กำหนด 



3) ขั้นตอนการดำเนินงาน มีดังนี้ 
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5.2ค่าใช้จ่ายสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน

ค่าใช้จ่ายสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการจะจัดสรรให้แก่ สปสช.สาขาจังหวัด หน่วยงาน 

องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินงานของ สปสช./สปสช.เขต เพื่อสนับสนุนการพัฒนา

ระบบ กลไกการบริหารจัดการ การพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการและบุคลากร การพัฒนา  

สารสนเทศ การสื่อสารความเสี่ยงและให้การศึกษา การพัฒนานวตกรรม การกำกับติดตามและ

ประเมินผล ให้สามารถดำเนินงานทันตกรรมส่งเสริมป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

การจัดสรรค่าใช้จ่ายสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน  

แก่สปสช.สาขาจังหวัดให้บูรณาการไปพร้อมกับการจัดสรรค่าใช้จ่ายสนับสนุนและส่งเสริมการจัด

บริการปฐมภูมิ บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และบริการการแพทย์แผนไทย เพื่อให้

เกิดการบูรณาการในการจัดทำแผนงาน/โครงการ และการดำเนินงานพัฒนาบริการปฐมภูมิ การ

สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน การแพทย์แผนไทย การฟื้นฟู

สมรรถภาพด้านการแพทย์ การควบคุม ป้องกันและรักษาโรคเรื้อรัง และอื่นๆ ตามความจำเป็น

ของพื้นที่ ภายใต้เงื่อนไข หลักเกณฑ์ที่ตกลงกับสปสช.เขต ทั้งนี้การพัฒนาแผนงาน/โครงการต้อง

แล้วเสร็จอย่างช้าไม่เกินเดือนมิถุนายน 2556 สปสช.จะโอนเงินให้ สปสช.สาขาจังหวัดและ  

หน่วยงานอื่นตามที่ สปสช.เขต กำหนด 

 

5.3ค่าใช้จ่ายทันตกรรมประดิษฐ์(ฟันเทียม)

5.3.1 แนวทางการชดเชย 

บริการทันตกรรมประดิษฐ์ (ฟันเทียม) สปสช.บริหารรวมกับรายการอุปกรณ์และอวัยวะ

เทียมในการบำบัดโรค (Instruments) ใช้หลักเกณฑ์การจ่ายเช่นเดียวกัน เพื่อเป็นค่าชดเชยบริการ

ให้แก่หน่วยบริการทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ได้ให้บริการใส่ฟันเทียมแก่ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ เท่าที่ทันตแพทย์เห็นจำเป็น โดยเน้นการให้บริการในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ตามรายการ

ที่ระบุในบัญชีประเภทและอัตราราคากลางค่าอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบำบัดรักษาโรค

ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2556 

5.3.2 ขั้นตอนการดำเนินการ 

 1) หน่วยบริการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการให้บริการฟันเทียมตามที่เกิดขึ้นจริง ไม่

เกินราคากลางที่กำหนดในคู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข

ปีงบประมาณ 2556 
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 2) หน่วยบริการบันทึกข้อมูลการให้บริการด้วยโปรแกรม E-Claim โดยการบันทึก

ต้องระบุรหัสอุปกรณ์ฟันเทียมตามที่ให้บริการจริงตามบัญชีประเภทและอัตราราคากลาง  

ค่าอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบำบัดรักษาโรคภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

ปีงบประมาณ 2556 ส่งไปยัง สปสช. ภายใน 30 วันหลังให้บริการ  

 3) สปสช. จะจ่ายชดเชยค่าบริการตามราคาที่หน่วยบริการเรียกเก็บ แต่ไม่เกิน

ราคากลางของแต่ละรายการตามที่กำหนดในคู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อ

บริการสาธารณสุขปีงบประมาณ 2556 ทั้งการให้บริการกรณีผู้ป่วยนอกหรือกรณีผู้ป่วยใน 

 4) สปสช. ทำการตัดข้อมูลตามรอบที่กำหนด พร้อมทั้ง พิจารณาตรวจสอบและ

ออกรายงานการจ่ายเงินจริงให้หน่วยบริการทราบทาง www.nhso.go.th/acc  

 ในกรณีที่หน่วยบริการต้องการอุทธรณ์การจ่ายชดเชยบริการฟันเทียมให้เป็นไป

ตามแนวทางปฏิบัติในการอุทธรณ์การจ่ายชดเชย ตามที่กำหนดในคู่มือแนวทางปฏิบัติในการ

ขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขปีงบประมาณ 2556 

 

6.ตัวชี้วัดและการติดตามประเมินผล

6.1ตัวชี้วัด

6.1.1 ตัวชี้วัดกระบวนการ 

 1) ตัวชี้วัดกระบวนการระดับจังหวัด 

 1.1) มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปากระดับ

จังหวัดเพื่อติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่อย่างน้อย 3 ครั้งตอ่ปี  

 1.2) มีระบบการจัดเก็บและฐานข้อมูลสภาวะทันตสุขภาพในภาพรวมของ

ระดับจังหวัด 

 2) ตัวชี้วัดกระบวนการระดับอำเภอ 

 2.1) ม ีคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอที ่ประกอบด้วย  

ทันตบุคลากร ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนภาคประชาชน 

 2.2) มีการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ เพื่อติด

ตามผลการดำเนินงานในพื้นที่อย่างน้อย 3 ครั้ง/ ปี  

 3) ให้คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอ สรุปและรวบรวมผลการ

ดำเนินงานในระดับอำเภอ และส่งให้กับคณะกรรมการพัฒนาระบบริการสุขภาพช่องปากระดับ
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จังหวัดเพ่ือรวบรวมเอกสารสรุปผลการดำเนินงานของจังหวัดท้ังหมดส่งให้ สปสช.เขตเพ่ือรายงาน

ผลการดำเนินงานตามตัวชี ้วัดกระบวนการให้สปสช. ภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2556 โดย

ประเด็นในการจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน มีดังนี้  

 3.1) คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปากระดับจังหวัด 

(1) สรุปย่อรายละเอียด/ผลลัพธ์ ของแผนงาน/โครงการที่ได้รับการ

จัดสรรงบประมาณในการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก

และกระตุ้นการจัดบริการระดับจังหวัด 

(2) รายงานการประชุม ในแต่ละครั้งที่มีการพิจารณาและติดตามงาน

แผนดำเนินงาน/โครงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากและกระตุ้น

การจัดบริการระดับจังหวัด 

(3) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปาก

ระดับจังหวัด 

3.2) คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ  

(1) สรุปย่อรายละเอียด/ผลลัพธ์ ของโครงการที ่ได้ร ับการจัดสรร  

งบประมาณในการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ทันตกรรม

ป้องกันและรักษาในกลุ่มเป้าหมายหลักในพื้นที่ 

(2) รายงานการประชุม ในแต่ละครั้งที่มีการพิจารณาและติดตามงาน

แผนดำเนินงาน/โครงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ทันตกรรม

ป้องกันและรักษาในกลุ่มเป้าหมายหลักในพื้นที่ 

(3) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ 

ที่ประกอบด้วยทันตบุคลากร ผู้แทนท้องถิ่น และภาคประชาสังคม 

6.1.2 ตัวชี้วัดผลผลิต 

1) เด็กนักเรียนชั้น ป.1 ในพื้นที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากในปีการศึกษา 

2556 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  

2) เด็กนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการบริการทันตกรรมผสมผสาน (comprehensive 

care) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของเด็กนักเรียนชั้น ป.1 ที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 

3) จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการใส่ฟันเทียม 45,000 คนต่อปี 
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ทั้งนี้การกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณในแต่ละตัวชี้วัดสามารถยืดหยุ่นได้ตามข้อตกลง

ระหว่าง สปสช.สาขาจังหวัดและสปสช.เขต ทั้งนี้ต้องไม่ต่ำกว่าเป้าหมายที่เคยทำได้ในปีงบประมาณ 

2555 นอกจากนี้ สปสช.สาขาจังหวัดยังสามารถกำหนดตัวชี้วัดของจังหวัดเองได ้อาทิ ร้อยละ

ของเด็กกลุ่มอายุ 0-5 ปีเข้าถึงกิจกรรมหรือบริการสุขภาพช่องปาก ร้อยละของเด็กปฐมวัยเข้าถึง

บริการสุขภาพช่องปาก การมีโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่าง

น้อยหน่วยบริการละ 1 โครงการ  

อนึ่ง ผลงานตามตัวชี้วัดผลผลิตที่ 1 และ 2 จะนำไปเป็นส่วนหนึ่งของน้ำหนักในการจัดสรร

ค่าใช้จ่ายลงสู่จังหวัดและหน่วยบริการในปีงบประมาณ 2557 ซึ่งจะเพิ่มเติมการประเมินตัวชี้วัด  

ผลลัพธ์ เช่น ร้อยละเด็กอายุ 3 ปีปราศจากฟันผุ ร้อยละเด็ก ป.1 ไม่มีฟันแท้ผุ ร้อยละเด็ก ป.6 

ปราศจากฟันผุ เป็นต้น  

6.2การติดตามและประเมินผล 

6.2.1 การเยี่ยมติดตาม 

6.2.2 การวิเคราะห์และแปรผลข้อมูลฟันเทียมจากฐานข้อมูลโปรแกรม E-claim 

6.2.3 รายงานผลการให้บริการทันตกรรมในเด็กนักเรียนชั้นป.1 ผ่านโปรแกรมยิ้มสดใส  

6.2.4 รายงานผลการดำเนินงานตัวกระบวนการในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ เป็น

ไปตามแบบบันทึกที่ สปสช. กำหนด 

6.2.5 ขั้นตอนและระยะเวลาในการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของสปสช. 

ดังนี้ 
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คปสอ.ส่งผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระบวนการ 

ให้กับ สปสช.สาขาจังหวัด (ผลการดำเนินงาน 

9 เดือน ตั้งแต่ตุลาคม 2555 – มิถุนายน 2556) 

สปสช.สาขาจังหวัดรวบรวมข้อมูลทั้งระดับจังหวัด 

และอำเภอ และรายงานผลการดำเนินงาน 

ให้กับ สปสช.เขต 

สปสช.เขต ส่งข้อมูลให้ สปสช. 

หน่วยบริการรายงานข้อมูลการให้บริการทันตกรรม

ในนักเรียนชั้น ป.1 ผ่าน โปรแกรมยิ้มสดใส ดังนี้ 

ปีการศึกษา 2555 ส่งรายงานภายในเดือนมีนาคม 

2556 

ปีการศึกษา 2556 ส่งรายงานภายในเดือนมีนาคม 

2557 

สปสช.สาขาจังหวัดรวบรวมข้อมูล และรายงานผล 

การให้บริการทันตกรรมในนักเรียนป.1 ให้กับ 

สำนักทันตฯ กรมอนามัย  (ตามระบบการส่งรายงาน 

แบบเดิม 

สำนักทันตฯ กรมอนามัย ประมวลผลการให้บริการ 

ตามตัวชี้วัดผลผลิตและจัดส่งรายงานให้ สปสช. 

กรณีมีตัวชี้วัดเพิ่มเติมจากจังหวัด 

สปสช.สาขาจังหวัดเป็นผู้จัดทำรายงานด้วยตนเอง 

 

1 ตัวชี้วัดกระบวนการ 

 

 

 

 

 

 

2 ตัวชี้วัดผลผลิต 

 

 

 

 

 

ภายใน 31 ก.ค.2556 

 

 

ภายใน  15 ส.ค.2556 

 

 

ภายใน 30  ส.ค.2556 

 

 

 

 

 

 

ภายใน  30 เม.ย.2556 

 

 

 

ภายใน 31 พ.ค.2556 

 

 

ภายใน ส.ค.2556 

กิจกรรม ระยะเวลาส่งงานตัวชี้วัด

7.บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7.1 สปสช. 

7.1.1 ขับเคลื่อนและประสานนโยบายในระดับประเทศกับกระทรวงสาธารณสุขและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

7.1.2 ชี้แจงทำความเข้าใจหลักเกณฑ์แนวทางการดำเนินงานทันตสาธารณสุข รวมทั้ง

ให้คำปรึกษาแก่หน่วยบริการ และหน่วยงานในพื้นที่  

7.1.3 บริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ละมุ่งให้เกิดการ  

บูรณาการในระดับพื้นที่ ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในรูปแบบคณะกรรมการ 

7.1.4 สนับสนุนให้พื้นที่สามารถดำเนินงานทันตสาธารณสุขไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
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7.1.5 ร่วมกำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย ตัวชี้วัดทั้ง

ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

7.1.6 รวบรวม วิเคราะห์ สรุปแผน/ผลการดำเนินงาน และงบประมาณ 

7.1.7 กำกับ ติดตามและสนับสนุนให้ สปสช.สาขาจังหวัด กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ในระดับท้องถิ่นและพื้นที่ รวมถึงหน่วยบริการ ให้สามารถดำเนนิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

7.2สปสช.เขต

7.2.1 จัดให้มีคณะทำงานทันตสาธารณสุขระดับ สปสช.เขต โดยเป็นกลไกที่จัดตั้งขึ้น

ภายใต้คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาอนุมัติแผน

งาน/โครงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากระดับจังหวัด ติดตามและประเมินผลการบริหารงาน

บริการทันตกรรมของทุกจังหวัดในเขต 

7.2.2 ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน เป้าหมายและงบประมาณบริการทันตกรรมใน

ระดับจังหวัด  

7.2.3 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยบริการในพื้นที่ 

7.2.4 ผลักดัน สนับสนุนช่วยเหลือการดำเนินงานของจังหวัด/หนว่ยบริการและเครือข่าย 

7.2.5 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก สำหรับแผน

งาน/โครงการ ในระดับจังหวัดและหน่วยบริการ และรายงานให้ อปสข. ทราบ 

7.2.6 ประเมินภาพรวมผลการดำเนินงานระดับจังหวัด พร้อมจัดส่งแก่ สปสช. 

 

7.3สปสช.สาขาจังหวัด

7.3.1 จัดให้มีคณะกรรมการ/คณะทำงานระดับจังหวัดรับผิดชอบ (ตามแนวทางที่

กระทรวงสาธารณสุขกำหนด) โดยมีทันตแพทย์ หรือทันตบุคลากร หรือผู้ที่เหมาะสมเป็นผู้จัดการ

ระบบบริหารจัดการงานบริการทันตสาธารณสุข เพื่อประสาน เชื่อมโยง ผลักดันการปฏิบัติ 

7.3.2 กำหนดทิศทางและนโยบายการจัดบริการทันตสาธารณสุขในระดับจังหวัด 

7.3.3 ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน การกำหนดเป้าหมายและค่าบริการทันตกรรม  

ส่งเสริมป้องกันของหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการในจงัหวัด  

7.3.4 การสนับสนุน/ผลักดันหน่วยบริการประจำและหน่วยบริการเครือข่าย ให้สามารถ

ดำเนินงานได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนด 
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7.3.5 พัฒนาระบบ กลไก การบริหารจัดการ การพัฒนาระบบข้อมูลรายงาน เพื่อการ

กำกับ ติดตาม ประเมินผล รวมทั้งผลการใช้จ่ายงบประมาณภายในจังหวัด 

7.3.6 วิเคราะห์ข้อมูลผลงาน เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการจัดทำแผนเชิงบูรณาการงาน

ทันตสาธารณสุขในระดับจังหวัด  

7.3.7 รณรงค์ประชาสัมพันธ์/สร้างกระแส เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการขับเคล่ือนการดำเนินงาน

ทันตสาธารณสุขในพื้นที่ 

7.3.8 สร้างการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย เช่น หน่วยบริการภาคเอกชน องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้เกิดการพัฒนาระบบบริการท่ีเพ่ิมการเข้าถึงระบบบริการทันตสาธารณสุข

ของประชาชนในพื้นที่ 

7.3.9 ประสานติดตามและรวบรวมรายงานผลการดำเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบ 

วิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงาน พร้อมจัดส่งให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตพื้นที่ 

ตามรูปแบบ/วิธีการที่คณะทำงานทันตสาธารณสุขระดับ สปสช.เขต กำหนด 

 

7.4หน่วยบริการ

7.4.1 รวบรวมข้อมูล/เป้าหมายการดำเนินงาน เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับกลุ่ม

เป้าหมายหลัก (เด็กปฐมวัย เด็กประถมศึกษา (เน้นกลุ่มเด็ก ป.1) หญิงตั้งครรภ์และผู้สูงอายุ) 

และจัดทำแผนงาน/โครงการสำหรับบริการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มเป้าหมายอื่น 

7.4.2 ให้บริการทันตกรรมตามแผนงานที่กำหนด และรายงานข้อมูลบริการเพื่อใช้

ประโยชน์สำหรับการจัดบริการ และส่งข้อมูลตามระบบรายงานและโปรแกรมที่กำหนด 

7.4.3 พัฒนา/สนับสนุนศักยภาพเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิเพื ่อรองรับการจัด

บริการแก่กลุ่มเป้าหมายในชุมชน  

7.4.4 ประสานเชื่อมโยงชุมชนเพื่อแสวงหาทรัพยากรสนับสนุนการจัดบริการทันตกรรม

ส่งเสริมป้องกัน เพื่อการดูแลประชาชนในชุมชนได้อย่างทั่วถึง 

7.4.5 ประสานติดตามและรวบรวมรายงานผลการดำเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบ 

วิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงาน พร้อมจัดส่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตามรูปแบบ/วิธี

การที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำหนด  

7.5คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ

7.5.1 วิเคราะห์ข้อมูล ทั้งด้านสภาวะทันตสุขภาพ ทรัพยากร กำลังคน ทั้งภายนอกและ
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ในพื้นที่โดยการประสานกับหน่วยบริการและหน่วยงานอื่นๆ เพื่อวางแผนงานการดำเนินงาน 

7.5.2 จัดทำแผนงาน สร้างเสริมสุขภาพช่องปากในระดับอำเภอโดยคำนึงถึงการมีส่วน

ร่วมของผู้แทนท้องถิ่น/ ทันตบุคลากร และภาคประชาสังคม 

7.5.3 นิเทศติดตาม ให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผน 

7.5.4 ประเมินผล เพื่อรายงานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปากระดับ

จังหวัดตามรูปแบบ/วิธีการที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำหนด  

 

7.6คณะทำงานทันตสาธารณสุขระดับสปสช.เขต

7.6.1 กำหนดทิศทางและนโยบายการจัดบริการสุขภาพช่องปาก และกรอบบริหารงบ

ประมาณรวมทั้งจัดทำแผนสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในระดับเขตพื้นที ่ให้เป็นไปตามแนวทางที่

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด 

7.6.2 พิจารณาและอนุมัติแผนงาน/ โครงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากและกระตุ้น

การจัดบริการระดับจังหวัด ตามแนวทางการดำเนินงานของสปสช. 

7.6.3 ติดตามประเมินผลการใช้งบประมาณและรายงานผลการดำเนินงานตามแผน

งาน/โครงการ ในระดับจังหวัดและหน่วยบริการให้ คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับ

เขตพื้นที่ ทราบ 

7.6.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น ภาคประชาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

ดำเนินงานพัฒนางานทันตสาธารณสุข ให้มีประสิทธิภาพ 

7.6.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ/คณะอนุกรรมการ

หลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ มอบหมาย  

 ทั้งนี้ คณะทำงานทันตสาธารณสุขระดับ สปสช.เขต มีองคป์ระกอบดังนี้ 

 1) ผู ้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตหรือผู ้แทน เป็น

ประธานคณะทำงาน 

 2) ทันตแพทย์ หรือทันตบุคลากร หรือบุคลากรที่เกี ่ยวข้อง ที่ปฏิบัติงานใน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (จังหวัดละ 1 ท่าน) 

 3) ผู้แทนหน่วยงานวิชาการ/หน่วยงานอื่นในพื้นที่/ผู้ทรงคณุวุฒิ ตามความเหมาะ

สมแต่ละเขต 

 4) เจ้าหน้าที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ทำหน้าที่คณะทำงาน

และเลขานุการ 
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7. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
    ด้านการแพทย์ 
 

1.กรอบแนวคิด

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการฟื ้นฟู

สมรรถภาพสำหรับคนพิการว่าเป็นกลุ่มประชากรที่จำเป็นต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ได้รับบริการ

ฟื้นฟูสมรรถภาพ ในปี 2546-2552 ได้จัดสรรงบสำหรับคนพิการให้สามารถเข้าถึงบริการฟื้นฟู

สมรรถภาพด้านการแพทย์และได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการได้อย่างทั่วถึง  

 ในปี 2553 ถึงปัจจุบัน ได้ขยายขอบข่ายการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพเพิ่มเติมให้ครอบคลุม

การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับ

การฟื้นฟูหลังการเจ็บป่วยเฉียบพลัน และได้มีนโยบายสนับสนุนการเข้าถึงบริการดังกล่าว โดย

การกระจายอำนาจและบทบาทหน้าที ่ความรับผิดชอบไปยังส่วนภูมิภาคหรือพื ้นที ่ร่วมกับ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด้วยการสนับสนุนงบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ให้กับ

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบบริการและ

กิจกรรมบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้

รับการฟื้นฟูหลังการเจ็บป่วยเฉียบพลัน ในระบบบริการสาธารณสุข ในชุมชน และการมีส่วนร่วม

ขององค์กรคนพิการ อีกทั้งภาคีอื่นๆ ในพื้นที่มากขึ้น  



2.วัตถุประสงค์

2.1 ให้คนพิการได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ และบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งในหน่วย

บริการและในชุมชน 

2.2 ให้ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ได้รับบริการด้านการ

ฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งในหน่วยบริการและในชุมชน 

2.3 ให้หน่วยบริการและภาคีอื่น พัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยการจัดหาอุปกรณ์

เครื่องช่วยความพิการให้กับคนพิการ รวมทั้งจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพในหน่วยบริการและใน

ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.4 ให้องค์กรคนพิการ มีการพัฒนาศักยภาพด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ และรวมกลุ่มเกิด

ความเข้มแข็ง สามารถร่วมมือกับหน่วยบริการ ท้องถิ่นและมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพช่วยเหลือคน

พิการด้วยกันเอง 

2.5 ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยบริการ องค์กรคนพิการ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ชุมชนในการพัฒนารูปแบบการดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุน และให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

แก่คนพิการ ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพร่วมกันในชุมชน 



3.กลุ่มเป้าหมาย

กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้ารับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ครอบคลุมประชากร  

ผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 3 กลุ่ม คือ 

- กลุ่มคนพิการ ที่ลงทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ(ท.74) 

- กลุ่มผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

- กลุ่มผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

 

4.กรอบการบริหารค่าใช้จ่าย

สปสช. มีนโยบายการบริหารจัดการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ โดยมุ่งหวังให้

เกิดการบูรณาการ การดำเนินงานและงบประมาณร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด/องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นหรือจังหวัด ในลักษณะของกอง

ทุนร่วม (Matching Fund) ระดับจังหวัด เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยระยะฟื้นฟูในชุมชน

ได้รับบริการการดูแลและช่วยเหลือครอบคลุมในทุกมิติ โดยกำหนดงบประมาณฟื้นฟูสมรรถภาพ

ด้านการแพทย์ ในอัตรา 12.88 บาทต่อผู้มีสิทธิ จำนวน 48.445 ล้านคน โดยมีกรอบการบริหาร

ค่าใช้จ่าย (ตามแผนภาพที่ 4) ดังนี้ 
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แผนภาพที่4 กรอบการบริหารจัดการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์

 ปีงบประมาณ2556

บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์  
(12.88 บาท/ผู้มีสิทธิ)  

บริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์ 
เครื่องช่วยคนพิการ  
(ไม่น้อยกว่า 90%) 

สนับสนุนงบให้หน่วยบริการ/กองทุนฟื้นฟูฯ จังหวัด 

ตามแนวทางที่กำหนด 

- ค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ ซ่อม/ผลิตอุปกรณ์ 

- ค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ผู้สูงอายุ  

  ผู้ป่วย Sub acute (บริการผู้ป่วยนอก และบริการ  

  ในชุมชน 

- ค่าฝึกการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ 

สนับสนุนงบให้หน่วยบริการ/กองทุนฟื้นฟูฯ จังหวัด 

ตามแนวทางที่กำหนด 

- พัฒนาระบบหน่วยบริการตามความพร้อม 

- พัฒนาศักยภาพองค์กรคนพิการ/ผู้ดูแล 

- พัฒนาระบบบริการในชุมชน 

- พัฒนากำลังคนด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

- พัฒนาบริการรูปแบบใหม่ พัฒนาองค์ความรู้ 

สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ 
(ไม่เกิน 10%) 

 

4.1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของค่าใช้จ่ายบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ทั้งหมด เป็น

ค่าใช้จ่ายบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื ่องช่วยคนพิการ จ่ายตามเงื ่อนไขบริการ  

หลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราที่ สปสช.กำหนด โดยครอบคลุม  

4.1.1 ค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการ ค่าซ่อม/ผลิตกายอุปกรณ์/อุปกรณ์เครื่อง

ช่วย/อุปกรณ์ประยุกต์ดัดแปลง เพื่อช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวนั  

4.1.2 ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู

สมรรถภาพด้านการแพทย์สำหรับกรณีบริการผู้ป่วยนอก 

4.1.3 ค่าฝึกใช้อุปกรณ์ไม้เท้าขาวสำหรับคนตาบอดตามแผนการพัฒนาระบบบริการ

ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการด้านการมองเห็น ด้านการฝึกทักษะการทำความคุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อม

และการเคลื่อนไหว (Orientation & Mobility) สำหรับคนตาบอดและอุปกรณ์อื่นตามความจำเป็น  

4.1.4 ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน 
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4.2 ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าใช้จ่ายบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ทั้งหมด ใช้  

ในการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ของหน่วยบริการ 

องค์กรคนพิการและภาคีอ่ืนๆ เพ่ือเป็นต้นแบบในการขยายการดำเนินงานบริการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ

เชิงรุก และการพัฒนาศักยภาพการฟื้นฟูสมรรถภาพขององค์กรคนพิการ เพื่อให้สามารถดูแล

สุขภาพตนเอง และเพิ่มการเข้าถึงบริการให้ทั่วถึงมากขึ้น การสนับสนุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขที่ สปสช. กำหนด โดยครอบคลุม  

4.2.1 การพัฒนาระบบบริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ของหน่วยบริการ

ตามความพร้อม  

4.2.2 การพัฒนาศักยภาพการฟื ้นฟูสมรรถภาพขององค์กรคนพิการและผู ้ดูแล  

ให้สามารถดูแลสุขภาพช่วยเหลือตนเองได้ รวมทั้งช่วยเหลือกันเองในกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน 

4.2.3 การพัฒนาระบบบริการในชุมชนร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

หรือพื ้นที ่ตามแนวคิดการฟื ้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนเป็นฐาน (Community base 

rehabilitation) 

4.2.4 การพัฒนากำลังคนด้านการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

4.2.5 การพัฒนาบริการรูปแบบใหม่ (Model development) และการพัฒนาองค์ความรู้ 

 

ทั้งนี้ ให้มีการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดร่วมกับองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดที ่มีความพร้อมโดยได้รับงบประมาณจำนวนหนึ ่ง จากงบบริการฟื ้นฟู

สมรรถภาพด้านการแพทย์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และจากงบประมาณสมทบจาก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดในสัดส่วนที่เท่ากัน ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่

จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด พ.ศ.2554  

ในปีงบประมาณ 2556 ให้มีการสนับสนุนและส่งเสริมการรับส่งผู ้ทุพพลภาพไปกลับ  

หน่วยบริการ โดยการบริหารจัดการภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 

ตามความเหมาะสมและภายใต้ความร่วมมือกันระหว่างหน่วยบริการและองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
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5.กรอบการบริหารจัดการ

5.1 สปสช. กำหนดสัดส่วนการจัดสรรเงิน ดังนี้ 

5.1.1 ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการจำนวน  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของค่าใช้จ่ายบริหารฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ทั้งหมด ให้บริหาร

จัดการ ดังนี้ 

1) จำนวนร้อยละ 90 บริหารจัดการระดับเขต 

2) จำนวนร้อยละ 10 บริหารจัดการระดับประเทศ 

5.1.2 เงินสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ จำนวน

ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าใช้จ่ายบริหารฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ทั้งหมด ให้บริหารจัดการ 

ดังนี้ 

1) จำนวนร้อยละ 90 บริหารจัดการระดับเขต 

2) จำนวนร้อยละ 10 บริหารจัดการระดับประเทศ 

5.2 การบริหารจัดการระดับเขต ให้คำนวณจัดสรรงบประมาณให้แต่ละ สปสช. เขต  

ตามจำนวนประชากรที่ลงทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC) และจำนวน  

คนพิการที่ลงทะเบียน (ท.74) ในแต่ละ สปสช.เขต ในสัดส่วนร้อยละ 50 : 50  

5.3 กรณีมีเงินเหลือจากค่าใช้จ่ายเพื ่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื ่องช่วย  

คนพิการ หรือเงินสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการให้มีการปรับเกลี่ยได้ 

5.3.1 การบริการจัดการระดับประเทศ ภายใต้ความเห็นชอบของเลขาธิการสำนักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือผู้ที่เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมอบหมาย

ให้ปฏิบัติงานแทน 

5.3.2 การบริการจัดการระดับเขต ภายใต้ความเห็นชอบของผู้อำนวยการสำนักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 

 

6.แนวทางการสนับสนุน

กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุนให้กับหน่วยบริการ ในลักษณะจ่ายตามผลงาน

ภายในกรอบวงเงิน (global budget) ที่ได้รับจัดสรร ดังนี้ 
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6.1ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ

6.1.1 แนวทางการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่อง

ช่วยความพิการระดับเขต 

 ให้ สปสช.เขต พิจารณาจัดสรรค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วย

ความพิการ ภายใต้วงเงินที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละด้าน ดังนี้  

1) ค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการ  

 1.1) สนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยบริการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหา

อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้กับคนพิการ ตามจำนวนเป้าหมายในแต่ละเขต ภายในกรอบ

วงเงินที่ได้รับจัดสรร จ่ายตามรายการที่หน่วยบริการจัดหาจริงแต่ไม่เกินราคาที่หน่วยบริการจัด

ซื้อบวกค่าดำเนินการตามควรแก่กรณี (ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องอัตราค่าบริการ

สาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ณ วัน

ที่ 24 พฤศจิกายน 2549) และไม่เกินเพดานราคากลางของรายการอุปกรณ์ที่ สปสช.ประกาศ

กำหนด (ภาคผนวก 6.1) หรือรายการอื ่นที ่จำเป็นเพิ ่มเติมภายใต้ความเห็นชอบของคณะ

อนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต/คณะกรรมการฯ/คณะทำงานฯ เขต  

 ในปีงบประมาณ 2556 กำหนดวงเงินสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังร้อยละ 

10 ของงบอุปกรณ์ฯ ที่สปสช.เขต ได้รับจัดสรร ทั้งนี้หน่วยบริการที่ขอรับค่าใช้จ่ายสำหรับการจัด

บริการเครื่องช่วยฟังให้กับคนพิการที่สูญเสียการได้ยิน ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐาน

การใส่เครื่องช่วยฟัง ที่สปสช.กำหนด (ภาคผนวก 6.7) โดยส่งเอกสารแจ้งความจำนงการให้

บริการเครื่องช่วยฟังไปที่ สปสช.เขต ภายในเดือนกันยายน 2555 สปสช.เขต ตรวจประเมินความ

พร้อมตามเกณฑ์ ภายในเดือนตุลาคม 2555 และรายงานผลการตรวจประเมินให้หน่วยบริการ

ทราบภายในเดือนพฤศจิกายน 2555  

 1.2) การสนับสนุนการจัดบริการซ่อม/ผลิตกายอุปกรณ์/อุปกรณ์เครื่องช่วย

ความพิการและอุปกรณ์ประยุกต์ดัดแปลงสำหรับคนพิการ กำหนดให้มีการจัดสรรวงเงินจากงบ

อุปกรณ์เครื่องช่วยและบริการฟื้นฟูฯ เพื่อสนับสนุนให้หน่วยบริการ องค์กรคนพิการ หรือหน่วย

งานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดบริการซ่อม/ผลิตอุปกรณ์ ประยุกต์ดัดแปลง เพื่อช่วยในการดำเนิน

ชีวิตประจำวันสำหรับคนพิการ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพความพิการและการใช้ชีวิตใน

ชุมชน ทั้งนี้ ตามความพร้อมของหน่วยบริการ องค์กรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยกำหนดเป้าหมายมี

หน่วยงาน/องค์กร จัดบริการดังกล่าวอย่างน้อยเขตละ 1 แห่ง  
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2) ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับหน่วยบริการ กรณีให้บริการแบบ

ผู้ป่วยนอก สนับสนุนงบประมาณให้หน่วยบริการเพื่อจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพให้คนพิการ ตาม

รายการที่กำหนดใน ภาคผนวก 6.2 (กรณีผู้ป่วยในรวมอยู่ในกองทุนย่อยผู้ป่วยในระดับเขตแล้ว) 

สำหรับการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ที่จำเป็นต้องได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

อยู่ในเงื่อนไขการให้บริการสาธารณสุขจากงบเหมาจ่ายรายหัวเดิม สปสช.เขต สามารถพิจารณา

สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม จากงบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ได้ ภายในกรอบ

วงเงินที่ได้รับจัดสรร (เฉพาะกรณีผู้ป่วยนอก) 

3) ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน สนับสนุนงบประมาณให้กับ

หน่วยบริการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่

จำเป็นต้องได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพต่อเนื่องที่บ้านและในชุมชน ตามรายการที่กำหนด (ภาค

ผนวก 6.2)  

4) การสนับสนุนการฝึกใช้อุปกรณ์/การฝึกอบรมทักษะการทำความคุ้นเคยกับ

สภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (Orientation & Mobility) สำหรับคนตาบอด กำหนดให้มีการ

จัดสรรวงเงินจากค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ เพื่อ

สนับสนุนให้หน่วยบริการและองค์กรที่ร่วมดำเนินงานจัดบริการฝึกใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยที่จำเป็น

ให้กับคนพิการตามเป้าหมายที่กำหนดในปี 2556 ดังนี้ ค่าฝึกใช้อุปกรณ์และฝึกทักษะความคุ้นเคยฯ 

(O&M) รายละ 9,000 บาท ทั้งนี้ สปสช.เขต สามารถพิจารณาสนับสนุนให้เกิดศูนย์บริการฝึก

ทักษะการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวเพิ่มเติมจากปีที่ผ่านมา ตาม

ความจำเป็นของพื้นที่ภายในวงเงินที่ สปสช.เขต ได้รับจัดสรร (รายละเอียดตาม ภาคผนวก 6.3) 

และสามารถพิจารณาสนับสนุนให้เกิดบริการการฝึกใช้อุปกรณ์ชนิดอื่นที่จำเป็นเพิ่มเติมได้ตาม

ชุดสิทธิประโยชน์ ภายใต้การพิจารณาของคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต/คณะกรรม

การฯ/คณะทำงานฯ เขต    

แนวทางการจัดสรรค่าใช้จ่ายบริการฟ้ืนฟสูมรรถภาพละอุปกรณ์เคร่ืองช่วยความพิการ

ระดับเขตกำหนดการจัดสรรให้แก่หน่วยบริการ เป็น 3 งวด ดังนี้  

งวดที่ 1 จัดสรรล่วงหน้า ร้อยละ 50 ภายในเดือนพฤศจิกายน 2555 โดย

ประมาณการจากผลงานการให้บริการ 9 เดือน ในปีที่ผ่านมา  

งวดที่ 2 จัดสรรจริงตามผลงานการให้บริการ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 

(ผลงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึง ธันวาคม 2555)  
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งวดที่ 3 จัดสรรจริงตามผลงานการให้บริการ ภายในเดือนสิงหาคม 2556 (ผล

งานตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 ถึง มิถุนายน 2556 บวกผลงาน 3 เดือนสุดท้ายของปี 2555 

(กรกฎาคม 2555 ถึง กันยายน 2555)  

การส่งข้อมูลเพื่อขอรับค่าใช้จ่าย 

1) หน่วยบริการบันทึกข้อมูลการให้บริการฟื ้นฟูสมรรถภาพและรายการ

อุปกรณ์เครื่องช่วยที่สนับสนุนให้คนพิการรวมทั้งรายการอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ จำนวน 7 

รายการ (รหัส 2501, 2502, 8801, 8802, 8803, 8804, 8805 ซึ่งเดิมบันทึกข้อมูลผ่านระบบ  

E-Claim) ผ่านโปรแกรมบันทึกข้อมูลรายงานอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการและการให้บริการฟื้นฟู

สมรรถภาพ ภายในระยะเวลา 30 วันหลังให้บริการ  

2) ข้อมูลเพื่อขอรับค่าใช้จ่าย ต้องประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล, สิทธิการ

รักษาพยาบาล, วันที่รับบริการ, รหัสโรค (ICD-10) และรหัสหัตถการ (ICD-9) ทั้งนี้รหัสโรคต้องมี

ความสัมพันธ์กับรหัสหัตถการ 

 กรณีให้บริการเครื่องช่วยฟัง รหัสโรค ได้แก่ Z461, H900, H903, H906, และ 

รหัสหัตถการ ได้แก่ 9548 (+21 เฉพาะเด็ก)  

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการในลักษณะ

จัดสรรล่วงหน้าตามผลงานในรอบปีที่ผ่านมา (ภายในกรอบวงเงินและการพิจารณาจัดสรรของ

คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต/คณะกรรมการฯ/คณะทำงานฯ เขต) ให้กับหน่วย

บริการที่มีการพัฒนาระบบบริการหรือมีระบบการบริหารจัดการตามเงื่อนไข ดังนี้ 

ก. มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนางานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพในและนอก

หน่วยบริการ 

ข. มีแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู หรือนักกายภาพบำบัด หรือนักกิจกรรมบำบัดหรือ

นักวิชาชีพด้านงานฟื้นฟูอื่นๆ ในหน่วยบริการ 

ค. มีโครงสร้างและงานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่ชัดเจนโดยจัดตั้งเป็นคณะ

กรรมการบริหารงบและพัฒนาระบบงานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่ประกอบด้วย สหสาขาวิชาชีพ 

และผู้แทนคนพิการร่วมเป็นกรรมการและมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

เป็นกรรมการและเลขานุการ  

ง. มีผลงานให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ และการจัดสรรอุปกรณ์แก่คนพิการ

อย่างต่อเนื่องทั้งในหน่วยบริการและในชุมชน 
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จ.  มีการจัดทำบันทึกข้อมูลคนพิการและรายงานผลการจัดสรรอุปกรณ์และ

บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ผ่านระบบรายงานที่ สปสช.กำหนด 

6.1.2 แนวทางการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่อง

ช่วยคนพิการ ของระดับประเทศ 

กำหนดให้ สปสช. ดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการฟ้ืนฟสูมรรถภาพและอุปกรณ์

เครื่องช่วยความพิการ ดังนี้  

1) จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื ่องช่วย  

ความพิการ สำหรับหน่วยบริการตติยภูมิด้านงานฟื้นฟูสมรรถภาพตามผลงานในปีงบประมาณที่

ผ่านมา และจัดสรรให้หน่วยบริการกรณีคนพิการเข้ารับบริการข้ามเขตพื้นที่ตามผลงานการ  

ให้บริการ ภายในกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร  

2) จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้ที ่อยู่ในระยะที่

จำเป็นต้องได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ (sub acute) กรณีที่เป็นผู้ป่วยนอก และบริการในชุมชน

ในเขตนำร่อง  

ทั้งนี้ หน่วยบริการ/สถานพยาบาล ที่ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ในแต่ละ

ประเภทของกิจกรรมนั้น ต้องให้บริการตามแนวทางปฏิบัติด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ตามขอบเขต

มาตรฐานของวิชาชีพ ตามประกาศ ระเบียบ และกฎข้อบังคับของกระทรวงสาธารณสุข และ  

ผู้ประกอบวิชาชีพต้องมีใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพในแต่ละสาขาวิชาชีพนั้นๆ เช่น สาขา

กิจกรรมบำบัด สาขากายภาพบำบัด เป็นต้น 
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ผังขั้นตอนการดำเนินงานโอนเงินจากสปสช.ถึงหน่วยบริการ

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยบริการ 

หน่วยบริการ 

หน่วยบริการ 

สปสช.(สำนัก IT) 

สปสช.เขต 

สปสช. 
(สำนักบริหารกองทุน) 

ขั้นตอน

จัดให้มีบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ 

จัดส่งข้อมูลการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพและ
รายการอุปกรณ์เครื่องช่วยที่สนับสนุนให้คน
พิการผ่าน website NHSO ในโปรแกรม ที่ 

สปสช.กำหนด 

ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น 

ประมวลผลข้อมูลที่ผ่านตามเงื่อนไข ออก
รายงาน และเสนอขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ 

รับเอกสาร/ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินกองทุน/  
โอนเงินให้หน่วยบริการ 

ตัดข้อมูลทุกวันที่  
5 ของเดือน 

งวดที่ 1 เดือน พ.ย.55 
งวดที่ 2 เดือน ก.พ.56 
งวดที่ 3 เดือน ส.ค.56 

ภายใน 15 วันทำการ 

ภายใน 30 วัน หลัง
จากการให้บริการ 

ตรวจสอบข้อมูลการบักทึก/แก้ไขตามระบบปกติ
ของโปรแกรมบันทึกข้อมูลรายงาน 

อุปกรณ์เครื่องช่วย 
คนพิการและการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

ระยะเวลา
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6.2เงินสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์

จะครอบคลุมกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการ

แพทย์ เช่น การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การพัฒนารูปแบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการ

แพทย์ในชุมชน การจัดประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน การประชุมสัมมนา 

การสนับสนุนหน่วยบริการ การสนับสนุนองค์กรคนพิการ การเผยแพร่ความรู้ เป็นต้น ทั้งนี้สปสช. 

อาจดำเนินการบริหารจัดการเอง หรือมอบหมายให้หน่วยงาน/องค์กรอื่นเป็นผู้ดำเนินการบริหาร

จัดการแทนได้ 

6.2.1 แนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการฟื้นฟูระดับเขต 

 ให้ สปสช.เขต ดำเนินการสนับสนุนเงิน ให้กับหน่วยบริการ องค์กรคนพิการ และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ดังนี้ 

1) สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการของหน่วยบริการตามความพร้อม โดยเน้น

ความต่อเนื่องและพัฒนาต่อยอดจากฐานงานเดิม และนวัตกรรมบริการอื่นๆ โดยกำหนดการ

สนับสนุนในรูปแบบการเสนอโครงการพัฒนาระบบบริการ เพื่อพิจารณาสนับสนุน ตามแนวทาง

ที่กำหนด (ภาคผนวก 6.4) 

2) สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพขององค์กรคนพิการ 

คนพิการและผู้ดูแลคนพิการและอาสาสมัคร ในรูปแบบการเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อ

พิจารณาสนับสนุนตามแนวทางที่กำหนด (ภาคผนวก 6.5) 

3) สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการในชุมชนร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามแนวคิดการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนเป็นฐาน (Community 

Base Rehabilitation) โดยบูรณาการการดำเนินงานและงบประมาณร่วมกับกองทุนหลักประกัน

สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  

4) สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของหน่วยบริการด้านงานฟื ้นฟู โดยการ

สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนากำลังคนด้านงานฟื้นฟูฯ ตามความจำเป็น 

6.2.2 แนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการฟื้นฟูระดับประเทศ  

 กำหนดการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการฟื้นฟู เพื่อดำเนินงานในด้านต่างๆ 

ดังนี้ 

1) สนับสนุนการพัฒนารูปแบบ (model development) บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ด้านการแพทย์ โดยหน่วยบริการ องค์กรคนพิการและภาคีอื่นๆ เพื่อเป็นต้นแบบในการขยายการ
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บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ เช่น การพัฒนาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ การพัฒนารูปแบบ

บริการบุคคลออทิสติก ฯลฯ 

2) สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการฟื้นฟูสมรรถภาพขององค์กรคนพิการระดับ

ประเทศ เพื่อให้สามารถส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ขององค์กรในระดับลูก

ข่าย ให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างเข้มแข็งในพื้นที่  

3) สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ให้บริการด้านการฝึกทักษะการดำรง

ชีวิตประจำวัน ของคนพิการทางการมองเห็น (Orientation & Mobility) และด้านอื่นๆ ตามความ

จำเป็นของระบบบริการ  

4) สนับสนุนการพัฒนา/เผยแพร่องค์ความรู ้ด้านงานฟื้นฟูฯ ร่วมกับองค์กร 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 

6.3การจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด

ให้ สปสช.เขต ดำเนินการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย (จังหวัดที่มีความพร้อม) และจัดสรร  

งบประมาณไม่เกินวงเงินท่ีจังหวัดได้รับจัดสรรต่อผูมี้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จากค่าใช้จ่าย

เพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ และเงินสนับสนุนและส่งเสริมการ

จัดบริการฟื้นฟูฯ เพื่อดำเนินการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด 

โดยการสมทบงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดในสัดส่วนที่เท่ากัน เพื่อพัฒนาระบบ

บริหารจัดการและการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด ให้ครบวงจร

อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่จำเป็นต้องได้รับ

การฟื้นฟู ในระบบหลักประกันสุขภาพ โดยการบูรณาการงบประมาณและการดำเนินงานร่วมกัน 

ตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1) เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ในเขตพื้นที่จังหวัด ได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อสุขภาพจากหน่วยบริการ 

สถานบริการ หรือองค์กรอื่นๆ รวมทั้งได้รับเครื่องช่วยกายอุปกรณ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับบริการ

ทางการแพทย์ ในกรณีที่มีผลการตรวจวินิจฉัยหรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 

และรายการที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประกาศกำหนด หรือรายการอื่นที ่ได้  

รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่     
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2) เพื ่อสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพของหน่วยบริการ  

ทุกระดับในจังหวัดนั้น ให้สามารถจัดบริการและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้ครอบคลุมและ

ตอบสนองต่อความจำเป็นของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู

สมรรถภาพในท้องถิ่นชุมชนได้มากขึ้น 

3) เพื ่อสนับสนุนการพัฒนารูปแบบการดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุนและฟื้นฟู

สมรรถภาพคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระดับ

ชุมชนและในครอบครัว ที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบบริการของหน่วยบริการอย่างทั่วถึงในเขต

จังหวัดนั้น 

4) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งขององค์กรคนพิการ และ

องค์กรผู้สูงอายุ และองค์กรอื่นๆ ให้สามารถร่วมมือกับหน่วยบริการและมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพ

ช่วยเหลือคนพิการ ผูส้งูอายุและผูท่ี้อยูใ่นระยะท่ีจำเป็นต้องได้รับการฟ้ืนฟสูมรรถภาพด้วยกันเองได้

ในระยะยาว 

5) เพื่อสนับสนุนให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู

สมรรถภาพ ได้รับบริการขั้นพื้นฐานให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างอิสระ  

6) เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนาบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้าน

การแพทย์ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของบริการฟื้นฟู

สมรรถภาพด้านการแพทย์ในรอบปีงบประมาณนั้น  

รายละเอียดตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื ่อง การกำหนด  

หลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับ

จังหวัด พ.ศ.2554 และประกาศเพิ่มเติมในปี 2555 (ภาคผนวก 6.6)  

 

7.การกำกับติดตามประเมินผล

7.1 ให้หน่วยบริการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ รายงานผลการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการและบริการ

ฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยการบันทึกลงใน “โปรแกรมรายงานอุปกรณ์คนพิการและการให้บริการฟื้นฟู

สมรรถภาพ” ใน website สปสช. ที่ www.nhso.go.th  
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7.2 ให้หน่วยบริการและองค์กรฯ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านการส่งเสริมการ

พัฒนาระบบในรูปแบบของการดำเนินงานโครงการ รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามรูปแบบ 

และระยะเวลาที่สปสช.กำหนด   

7.3 ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด  

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ และรายงานการเบิกจ่ายเงินให้ สปสช.เขต  

ที่สนับสนุนงบประมาณตามรูปแบบและภายในระยะเวลาที่สปสช.กำหนด 

 

8.ข้อมูลการควบคุมติดตามกำกับ

8.1 ร้อยละของการติดตามผลการใช้เครื่องช่วยฟังของผู้ที่ได้รับอปุกรณ์เครื่องช่วยฟัง  

8.2 ร้อยละสะสมของคนพิการทางการมองเห็นได้รับการฝึกทักษะการทำความคุ้นเคยกับ

สภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (O&M) 

8.3 จำนวนกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด 

8.4 จำนวนองค์กรคนพิการได้รับการพัฒนาให้มีส่วนร่วมด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

 

9.บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

9.1สปสช.

9.1.1 ชี้แจงหลักเกณฑ์แนวทางการดำเนินงานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์  

ให้สปสช.เขต หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องทราบ รวมทั้งใหค้ำปรึกษาแนะนำ  

9.1.2 บริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมุ่งให้เกิดการ  

บูรณาการในระดับพื้นที่ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

9.1.3 พัฒนาระบบรายงาน กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย  

ตัวชี้วัด 

9.1.4 รวบรวม วิเคราะห์ สรุปแผน/ผลการดำเนินงาน และงบประมาณ 

9.1.5 ประสานงานและสนับสนุนคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานชุด

ต่างๆ  

9.1.6 ประสานงานองค์กรวิชาชีพ องค์กรผู้พิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ  

ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ร่วมมือกันพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง 
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9.2สปสช.เขต  

9.2.1 ชี ้แจงหลักเกณฑ์แนวทางการดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ให้  

หน่วยบริการ หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่  

9.2.2 บริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมุ่งให้เกิดการ  

บูรณาการในระดับพื้นที่ ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

9.2.3 จัดสรรงบประมาณบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ตามแนวทางที่กำหนด 

9.2.4 กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย ตวัชี้วัด 

9.2.5 รวบรวม วิเคราะห์ สรุปแผน/ผลการดำเนินงาน และงบประมาณ 

9.2.6 ประสานงานองค์กรวิชาชีพ องค์กรผู้พิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ  

ผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อให้ร่วมมือกันพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์อย่าง  

ต่อเนื่อง 

9.3หน่วยบริการเครือข่ายบริการสถานพยาบาล

9.3.1 ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ และจัดสรรอุปกรณ์เครื่องช่วย และ

รายงานข้อมูลการให้บริการและจัดสรรอุปกรณ์เครื ่องช่วยตามแนวทางระบบรายงานและ

โปรแกรมข้อมูลที่ สปสช.กำหนด 

9.3.2 พัฒนา/สนับสนุนศักยภาพเครือข่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กร  

คนพิการเพื่อรองรับการจัดบริการฟื้นฟูแก่กลุ่มเป้าหมายในชุมชน 
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8. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายบริการการแพทย์แผนไทย  
 2556  

 

แม้ว่า การแพทย์แผนไทยที่เป็นภูมิปัญญาสำคัญของชาติจะได้รับการสนับสนุนและบรรจุ

เป็นสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสามารถขอรับบริการได้ ตาม

มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ซึ่งกำหนดประเภทและ

ขอบเขตบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ครอบคลุมถึงบริการการ

แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ อีกทั้งยังมี

การจัดงบประมาณสำหรับชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ ้นจากการใช้บริการแพทย์แผนไทย โดย

สปสช.จัดงบเหมาจ่ายรายหัวครอบคลุมบริการดังกล่าว อย่างไรก็ตามการจัดบริการแพทย์  

แผนไทย (บริการเวชกรรมไทย) ก็ยังไม่ได้รับการส่งเสริมเท่าที่ควร คณะกรรมการหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติจึงกำหนดให้มีค่าใช้จ่าย สนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการแพทย์แผนไทย 

เพื่อส่งเสริมให้มีการขยายบริการแพทย์แผนไทยให้เป็นบริการหลักที่คู่ขนานไปกับการแพทย์แผน

ปัจจุบัน โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้ประชาชนการเข้าถึงบริการสาธารณสุขด้วยการใช้บริการแพทย์

แผนไทยเพิ่มขึ้น 


1.วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อให้มีบริการแพทย์แผนไทยที่มีคุณภาพและปลอดภัยคู่ขนานไปกับการแพทย์แผน

ปัจจุบัน 

1.2 เพื่อให้มีการใช้ยาสมุนไพรที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติเพิ่มขึ้น 


2.กรอบการบริหารจัดการ

บริการการแพทย์แผนไทย
(7.20บาท/ผู้มีสิทธิ)

ค่าบริการเพิ่มเติม 
(6.85 บาท/คน) 

ค่าสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ   
(0.35 บ./คน) 

แผนภาพที่5 กรอบการบรหิารจดัการเงนิบรกิารการแพทยแ์ผนไทยปงีบประมาณ2556
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 ปีงบประมาณ 2556 ค่าใช้จ่ายสำหรับบริการแพทย์แผนไทย มีจำนวนเงิน 7.20 บาทต่อ  

ผู้มีสิทธิ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและค่าสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการแพทย์แผนไทย 

โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

2.1ค่าบริการเพิ่มเติม

จำนวนไม่น้อยกว่า 6.85 บาทต่อผู้มีสิทธิ จ่ายเพิ่มเติมให้แก่หน่วยบริการสำหรับการจัดให้มี

บริการและผลงานบริการเวชกรรมไทยโดยนักการแพทย์แผนไทย การบริการนวด ประคบ อบ

สมุนไพรเพื่อการรักษาและฟื้นฟูสภาพแก่ผู้ป่วยและแม่หลังคลอดตามแนวเวชปฏิบัติ และการใช้

ยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ โดยอย่างน้อยต้องเป็นไปตามเกณฑ์กลางที่ สปสช. 

กำหนด และสามารถเพิ่มเติมเกณฑ์ระดับพื้นที่ได้ตามความเห็นชอบจาก อปสข. และให้บริหาร

จัดการเป็นระดับเขต โดยมีการจัดสรรเงินเป็น global budget ระดับเขตตามจำนวนประชากร  

ผู้มีสิทธิและผลงานบริการในปีที่ผ่านมา ในสัดส่วน 70:30 และแนวทางการจ่ายต้องผ่านความ

เห็นชอบจาก อปสข. 

2.2ค่าสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการการแพทย์แผนไทย

จำนวนไม่เกิน 0.35 บาทต่อผู้มีสิทธิ จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการการแพทย์

แผนไทย โดยเน้นความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ (กระทรวงสาธารณสุข 

สถาบันทางวิชาการ องค์กรเอกชน) และสนับสนุนกลไกบริหารจัดการระดับจังหวัดในการพัฒนา

บริการแพทย์แผนไทย รวมถึงการพัฒนาข้อมูล การกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 

การจ่ายเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ สปสช.กำหนด  



3.แนวทางการสนับสนุน/กรอบการดำเนินงาน

3.1ค่าบริการเพิ่มเติม

3.1.1 สปสช.แจ้งเกณฑ์กลางสำหรับการจ่ายค่าบริการเพิ่มเติม คุณสมบัติหน่วยบริการ

ที่จะได้รับเงิน แนวทางการดำเนินงานและวงเงิน global budget ระดับเขตตามจำนวนประขากร  

ผู้มีสิทธิและผลงานบริการในปีที่ผ่านมาในสัดส่วน 70:30 ให้ สปสช.เขตทราบไม่เกินเดือนตุลาคม 

2555 

3.1.2 สปสช.เขตกำหนดเกณฑ์ระดับพื้นที่เพิ่มเติม (หากมี) และแนวทางการจ่ายโดย

ผ่านความเห็นชอบจาก อปสข. ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2555 เพื่อแจ้งแก่สปสช.สาขา

จังหวัด หน่วยบริการประจำและเครือข่าย 
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3.1.3 สปสช.เขต บริหารจัดการเพื่อให้บรรลุผลผลิตผลลัพธ์ที่ สปสช.กำหนด 

3.1.4 การโอนเงินเป็นไปตามที่ สปสช.เขตกำหนด 

3.2ค่าสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ

3.2.1 สปสช. จัดแบ่งเงินเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกบริหารจัดการโดย สปสช. ส่วนที่สอง

จัดสรรให้ สปสช.เขต บริหารจัดการเป็นวงเงิน global budget ระดับเขต ทั้งนี้จะแจ้งวงเงินและ

หลักเกณฑ์การจ่ายให้ สปสช.เขตทราบไม่เกินเดือนตุลาคม 2555  

3.2.2 สปสช.เขต บริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแนวทางที่กำหนด ทั้งนี้

การจัดทำแผนงาน/โครงการโดยหน่วยงานที่รับการสนับสนุน ควรแล้วเสร็จอย่างช้าไม่เกินเดือน

มิถุนายน 2556 

3.2.3 การโอนเงินเป็นไปตามที่ สปสช.เขตกำหนด  

3.2.4 การจัดสรรค่าสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการการแพทย์แผนไทยแก่ สปสช. 

สาขาจังหวัด ให้บูรณาการไปกับค่าสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการของบริการปฐมภูมิ 

บริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ บริการสร้างเสริมสุขภาพ

และป้องกันโรค เพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการบูรณาการพัฒนาบริการปฐมภูมิ สร้างเสริมสุขภาพ

และป้องกันโรค ทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน แพทย์แผนไทย ฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ 

บริการควบคุมป้องกันและรักษาโรคเรื้อรัง และอื่นๆ ตามความจำเป็นของพื้นที่ ภายใต้เงื่อนไข หลัก

เกณฑ์ที่ตกลงร่วมกันกับ สปสช.เขต 



4.การกำกับติดตามและประเมินผล

4.1 จากรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ สปสช.สาขาจังหวัดและหน่วยงาน 

ส่ง สปสช. 

4.2 จากรายงานการประมวลผลข้อมูลการจัดบริการตามชุดข้อมูลการบริการผู้ป่วยนอกและ

สร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรครายบุคคล (OP/ PP individual record) รายงานการขึ้นทะเบียนหน่วย

บริการ 

4.3 จากรายงานของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

4.4 สปสช.เขต กำกับ ติดตาม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และสุ่มตรวจสอบผลการจัดบริการ 

4.5 คณะอนุกรรมการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และสปสช.ตรวจเยี่ยมพื้นที่

และหน่วยบริการ 
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5.ผลผลิตผลลัพธ์ที่ต้องการ

5.1 จำนวนหน่วยบริการที่เป็นศูนย์บริการด้านการแพทย์แผนไทยและมีแพทย์แผนไทย

ประจำ มีการ certify ระดับ CUP 

5.2 ร้อยละของประชาชนได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพิ่มขึ้น 

5.3 ร้อยละของ รพ.สต. ที่มีบริการแพทย์แผนไทยพื้นฐาน เน้นการใช้ยาพื้นฐาน 5 รายการ 

5.4 ร้อยละของมูลค่าการใช้ยาจากสมุนไพรในหน่วยบริการเพิ่มขึ้น 

 

6.บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.1สปสช. 

6.1.1 ขับเคลื่อนและประสานนโยบายในระดับประเทศกับกระทรวงสาธารณสุขและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

6.1.2 ชี้แจงทำความเข้าใจหลักเกณฑ์แนวทางการดำเนินงานการบริหารงบบริการการ

แพทย์แผนไทย รวมทั้งให้คำปรึกษาแก่หน่วยบริการและหน่วยงานในพื้นที่ 

6.1.3 บริหารจัดการงบประมาณ ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมุ่งให้เกิดการ  

บูรณาการในระดับพื้นที่ ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

6.1.4 สนับสนุนให้พื้นที่สามารถดำเนินงานแพทย์แผนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.1.5 พัฒนาระบบรายงาน กำกับ ติดตาม และสรุปผลการดำเนินงาน เพื่อเสนอ  

คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องและผู้บริหาร สปสช.ทุก 3 เดือน 

 

6.2สปสช.เขต

6.2.1 สนับสนุนให้มีคณะกรรมการ/คณะทำงานพัฒนาการแพทย์แผนไทยระดับจังหวัด 

ภายใต้ความเห็นชอบของ อปสข.เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาแพทย์แผนไทยระดับพื้นที่ 

6.2.2 ชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานให้หน่วยบริการทราบ ตลอดจน

ประชาสัมพันธ์กระตุ้นการให้บริการ และเพิ่มการเข้าถึงของผู้มีสิทธิ เป้าหมายและแนวทางการ

บริหารงบประมาณบริการการแพทย์แผนไทยในระดับจังหวัด 

6.2.3 สนับสนุนการดำเนินงานของ สปสช.สาขาจังหวัด/หน่วยบริการและเครือข่ายเพื่อ

พัฒนาการจัดบริการแพทย์แผนไทย และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยบริการในพื้นที่ 
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6.2.4 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการแพทย์แผนไทยในเขตและรายงานให้ 

อปสข.และสปสช.ทราบ  

 

6.3สปสช.สาขาจังหวัด

6.3.1 จัดทำแผนและดำเนินกานตรวจประเมินขึ ้นทะเบียนหน่วยบริการโดยใช้ 

“แนวทางการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ” ของ สปสช. 

6.3.2 ตรวจสอบคุณภาพการให้บริการ โดย สปสช.สาขาจังหวัดสามารถใช้แนว  

เวชปฏิบัติ/แนวทางการให้บริการ (Clinical Practice Guideline : CPG) และรายงานผลงานบริการ

แพทย์แผนไทยในพื้นที่ หรือแบบรายงานที่มีในระดับพื้นที่เป็นเครื่องมือในการติดตามกำกับ 

6.3.3 สนับสนุน/ติดตามหน่วยบริการ เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหา และหาแนวทางการ

พัฒนาระบบบริการสรุปผลภาพรวม พร้อมข้อเสนอแนะการพัฒนาระบบบริการและมาตรการ

ติดตาม กำกับคุณภาพบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

6.3.4 จัดทำแผนพัฒนาระบบการแพทย์แผนไทยระดับจังหวัด เพื่อใช้ในการขับเคลื่อน

ระบบแพทย์แผนไทย (บริการนวดไทยและการใช้ยาสมุนไพร) ภายใต้การบริหารจัดการของคณะ

กรรมการการแพทย์แผนไทยระดับจังหวัด 

 

6.4หน่วยบริการ

6.4.1 จัดให้มีบริการแพทย์แผนไทย ตามแนวทางที่กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือกแนะนำ 

6.4.2 ดำเนินการพัฒนาบุคลากร/ผู้ให้บริการแพทย์แผนไทย ให้ได้คุณสมบัติมาตรฐาน

วิชาชีพ โดยใช้งบที่ได้รับเพิ่มเติมจาก สปสช. เงินบำรุง หรืองบอื่นๆ เพื่อให้บุคลากรแพทย์แผนไทย

ที่ปฏิบัติงาน มีคุณสมบัติให้เป็นไปตาม “ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งได้  

รับมอบหมายให้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยหรือสาขาการแพทย์แผนไทย

ประยุกต์ พ.ศ.2545” คือ 

1) เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยหรือสาขาการแพทย์แผนไทย

ประยุกต์ 

2) เป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทยซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย  

จากสถาบันหรือสถานพยาบาลที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยให้การรับรอง 
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9. การบริหารจัดการเงินค่าเสื่อม  
 

1.หลักการและเหตุผล

จากนโยบายรัฐบาลและแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 ด้านการพัฒนา

สุขภาพของประชาชน ซึ ่งมีเป้าประสงค์ที ่ต้องการให้ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพอย่าง

ครอบคลุม มีคุณภาพและมีโอกาสเข้าถึงบริการได้อย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงการมีระบบบริการ

สุขภาพที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่พอเพียงทั้งบุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสถานพยาบาล  

ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ระบุว่าเพื่อเป็น  

ค่าใช้จ่าย สนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ เพื่อส่งเสริมให้บุคคล

สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการจัดบริการสาธารณสุข 

ทรัพยากรด้านสุขภาพจะเสื่อมลงตามเวลา และตามปริมาณการให้บริการ จึงจำเป็นต้องมีการ

สนับสนุนเงินค่าเสื่อมให้หน่วยบริการ 

 

2.กรอบการบริหารจัดการ

เงินค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2556 ได้รับจัดสรรในอัตรา 128.69 บาทต่อผู้มีสิทธิ เป็นค่าใช้จ่าย 

สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ใน

ส่วนที่จ่ายชดเชยค่าเสื่อมของสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ที่ใช้ในการให้บริการผู้ป่วยนอก บริการผู้ป่วยใน

และบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยให้หน่วยบริการนำไปใช้จัดหา ด้วยการจัดซื้อ  

จัดจ้าง หรือเช่า เพื่อการทดแทนส่วนขาด และซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ที่เสื่อมสภาพหรือ

ถดถอย หรือเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้ดังเดิม จากการให้บริการสาธารณสุขแก่ผู้มีสิทธิใน

ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีกรอบการบริหาร ตามแผนภาพ ต่อไปนี้  
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การบริหารจัดการค่าเสื่อม แบ่งออกเป็นค่าเสื่อมสำหรับหน่วยบริการสังกัดภาคเอกชน และ

ค่าเสื่อมสำหรับหน่วยบริการสังกัดภาครัฐ  ดังนี้ 

2.1 ค่าเสื่อมสำหรับหน่วยบริการสังกัดภาคเอกชน จัดสรรเงินใหแ้ก่หน่วยบริการโดยตรง 

2.2 ค่าเสื่อมสำหรับหน่วยบริการสังกัดภาครัฐ นำเงินของหน่วยบริการภาครัฐทั้งหมดมา

จัดสรรเป็น 3 ส่วนดังนี้ 

2.2.1 ส่วนของหน่วยบริการภาครัฐในสังกัด สป.สธ. แบ่งการบริหารจัดการและวงเงิน

ออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

1) จัดสรรเพื่อการบริหารจัดการในระดับประเทศ ซึ่งพิจารณาอนุมัติรายการโดย

กระทรวงสาธารณสุข และจัดสรรให้หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวนร้อยละ 

10 ของวงเงินค่าเสื่อมภาครัฐในสังกัด สป.สธ. 

2) จัดสรรเพื่อการบริหารจัดการระดับเขต โดยจัดสรร จำนวนร้อยละ 20 ของ

วงเงินค่าเสื่อมภาครัฐในสังกัด สป.สธ. 

แผนภาพที่6กรอบการบริหารเงินค่าเสื่อมปีงบประมาณ2556

เงินค่าเสื่อม

(A)ภาครัฐ

(A1)  
ภาครัฐสังกัด สปสธ. 

(A1.1)  
ส่วนกลาง (กสธ.) 10% 

(A1.2)  
เขต 20% 

(A1.3)  
จังหวัด/หน่วยบริการ 70% หมายเหตุ 

เงินตติยภูมิ (A2) เฉพาะเขต 9 และ 13 
ตัดจากงบของเอกชนมารวมด้วย 

หน่วยบริการ 
ไม่น้อยกว่า 50% 

จังหวัด 
ไม่เกิน 20% 

(A2)  
ตติยภูมิเขต 

(500 ล้านบาท) 

(A3)  
ภาครัฐ 

นอกสังกัด สป.สธ. 

(B)ภาคเอกชน

หน่วยบริการ 

หน่วยบริการ 

หน่วยบริการ 
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3) จัดสรรเพื ่อการบริหารจัดการระดับจังหวัดและหน่วยบริการ โดยจัดสรร 

จำนวนร้อยละ 70 ของวงเงินค่าเสื่อมภาครัฐในสังกัด สป.สธ. และหน่วยบริการต้องได้รับจัดสรร

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเงินในส่วนของหน่วยบริการภาครัฐในสังกัด สป.สธ. 

 ยกเว้น จังหวัด และหน่วยบริการ ที่อยู่ในพื้นที่นำร่องเขตบริการสาธารณสุข จะ

ได้รับการจัดสรรเงินในข้อ 2) – 3) ขั้นต้นในภาพรวมของเขต และสามารถกำหนดแนวทางการ

บริหารงบประมาณภายในเขตได้ แต่อย่างน้อยต้องได้ข้อมูลและเงื่อนไขตามที่ สปสช.กำหนด 

โดยแนวทางการจ่ายต้องผ่านความเห็นชอบจาก อปสข. 

2.2.2 ส่วนของการสนับสนุนการพัฒนาบริการตติยภูมิเฉพาะด้าน ตามสภาพปัญหา

และความจำเป็นของบริการในแต่ละพื้นที่ และจัดสรรให้หน่วยบริการ ทั้งนี้ เงินสนับสนุนการ

พัฒนาบริการตติยภูมิเฉพาะด้าน ของสปสช.เขต นำร่อง (สปสช.เขต 9 นครราชสีมา และ

สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร) รวมเงินของภาคเอกชนด้วย 

2.2.3 ส่วนของหน่วยบริการภาครัฐนอกสังกัด สป.สธ. จัดสรรให้แก่หน่วยบริการโดยตรง

ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่ สปสช.กำหนด 

3.เกณฑ์การจัดสรร

การจัดสรรเงินค่าเสื่อม จะจัดสรรให้กับหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

ทุกแห่ง ยกเว้นหน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะโรคและหน่วยบริการที่ขึ ้นทะเบียนใหม่ระหว่าง

ปีงบประมาณ 2556 ซึ่งมีหลักเกณฑ์การจัดสรร ดังนี้ 

3.1ตามจำนวนผู้มีสิทธิและผลงานการให้บริการที่เกิดขึ้นโดย

3.1.1 ค่าเสื่อมสำหรับบริการผู้ป่วยนอก (OP) และบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน

โรค (PP) ให้จ่ายตามจำนวนผูมี้สิทธิท่ีลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกับหน่วยบริการ

ประจำ 

3.1.2 ค่าเสื่อมสำหรับบริการผู้ป่วยใน (IP) จ่ายตามจำนวนผลงานที่คิดเป็นค่าน้ำหนัก

สัมพัทธ์ที่ปรับค่าตามระบบ DRGs (adjRW) ให้กับหน่วยบริการที่ให้บริการ 

 

3.2แบ่งสัดส่วนค่าเสื่อมระหว่างOP-IP-PP

ให้แบ่งด้วยสัดส่วนเงินอัตราต่อหัวผู้มีสิทธิของแต่ละประเภทที่ไดร้ับจากรัฐบาล  
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4.วิธีการคำนวณจัดสรรเงิน

4.1หลักการคำนวณ

4.1.1 แบ่งสัดส่วนค่าเสื่อมระหว่างบริการ OP-IP-PP ด้วยสัดส่วนงบอัตราต่อหัวของค่า

บริการ OP-IP-PP ที่ได้รับจากรัฐบาล 

4.1.2 เกณฑ์การจัดสรร “ตามจำนวนผู้ลงทะเบียนและผลงานการให้บริการผู้ป่วยใน” 

โดย 

• OP & PP ตามจำนวนประชากรที่ลงทะเบียน  

•  IP ตามจำนวน Sum adj.RW 

 

4.2วิธีการคำนวณ

4.2.1 คำนวณวงเงินค่าเสื่อม ตามประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที ่ลง

ทะเบียนกับหน่วยบริการแต่ละแห่ง ณ 31 ตุลาคม 2555 โดยนำ จำนวนประชากร คูณด้วยอัตรา 

128.69 บาทต่อผู้มีสิทธิ 

4.2.2 แบ่งวงเงินที่ได้รับ ตามอัตราการจัดสรร OP+PP : IP (กำหนดให้อัตรา OP= A 

บาทต่อผู้มีสิทธิ อัตรา PP = B บาท/ผู้มีสิทธิ, อัตรา IP = C บาทต่อผู้มีสิทธิ) ดังสูตร 

 

• สัดส่วนของอัตรา OP+PP = (A+B) x 100 = E  

        (A+B+C) 

• สัดส่วนของอัตรา IP = C x 100 = F  

                              (A+B+C)  

• สรุปสัดส่วน OP+PP : IP = E : F  

  

จากนั้นนำสัดส่วนที่ได้ มาหาวงเงินของค่าเสื่อมจากบริการทั้งสองส่วน (กำหนดให้วงเงินค่า

เสื่อมรวม = S) ดังนี้ 

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

         100 

• วงเงินค่าเสื่อมของ IP = F x S = L บาท 

                                100    
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4.2.3 คำนวณอัตราต่อหัวผู้มีสิทธิเพื่อจัดสรรค่าเสื่อมตามบริการ OP+PP (กำหนดให้

ประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ลงทะเบียนกับหน่วยบริการแต่ละแห่ง ณ 31 ตุลาคม 

2555 = N) ดังสูตร 

• อัตราต่อหัวผู้มีสิทธิประชากรของ OP+PP = K = X บาทต่อผู้มสีิทธิ   

             N 

4.2.4 คำนวณอัตราต่อ 1 adjRW เพื่อจัดสรรค่าเสื่อมตามบริการ IP (กำหนดให้ Sum 

adjRW ย้อนหลัง 10 เดือน = M) 

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

        M 

4.2.5 คำนวณเงินค่าเสื่อมแยกตามรายสังกัด ดังนี้ 

• ส่วนของ OP+PP โดยนำอัตราของข้อ 4.2.3 (X บาท/ผู้มีสิทธิ) คูณด้วยจำนวน

ประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ลงทะเบียนกับหน่วยบริการ แยกตามสังกัด 

• ส่วนของ IP โดยนำอัตราของข้อ 4.2.4 (Y บาท/1 adjRW) คูณด้วยจำนวน Sum 

adjRW ของหน่วยบริการแต่ละสังกัด 

4.2.6 นำเงินค่าเสื ่อมส่วนของหน่วยบริการภาครัฐที ่เหลือ มาคำนวณสำหรับการ

สนับสนุนบริการตติยภูมิเฉพาะด้าน จำนวน 500,000,000 บาท ตามจำนวนประชากรสิทธิหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติที่ลงทะเบียนกับหน่วยบริการภาครัฐ สังกัด สป.สธ. และหน่วยบริการ

ภาครัฐนอกสังกัด สป.สธ. ณ 31 ตุลาคม 2555 

4.2.7 นำค่าเสื่อมรวมของหน่วยบริการสังกัด สป.สธ.ส่วนที่เหลือจากข้อ 4.2.6 มา

คำนวณจัดสรรให้หน่วยบริการอีกครั้งตามจำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่  

ลงทะเบียนกับหน่วยบริการแต่ละแห่ง 

หมายเหต ุข้อมูลผลงานผู้ป่วยใน (Sum adjRW) ที่ใช้ในการคำนวณ เป็นข้อมูลเฉพาะผู้ป่วย

ในทั่วไป ซึ่งไม่รวมถึงข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยในที่มีการชดเชยเพิ่มเติมพิเศษจากการชดเชย  

ผู้ป่วยในทั่วไป ไม่รวมถึงข้อมูลผู้ป่วยในของหน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะโรค และไม่รวมข้อมูลที่มี

ปัญหาต่างๆ หลังจากวันที่สปสช. ตัดข้อมูล เช่น ข้อมูลส่งช้า ข้อมูลอุทธรณ์ ข้อมูลปฏิเสธ  

การจ่าย เป็นต้น 
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5.เงื่อนไขการจ่ายเงิน

การจัดสรรเงินค่าเส่ือม ให้กับหน่วยบริการ (ไม่รวมหน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะโรค) จะจัดสรร

ให้ตามรูปแบบการจัดบริการผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของหน่วยบริการนั้น 

ดังนี้ 

5.1 กรณีหน่วยบริการ ที ่ให้บริการประชากรผู้มีสิทธิ ทั ้งบริการผู ้ป่วยนอกและบริการ  

ผู้ป่วยใน จะได้รับการจัดสรรเงินค่าเสื่อม ทั้ง 2 ส่วน ตามเงื่อนไขที่ สปสช. กำหนด 

5.2 กรณีหน่วยบริการ ที่ให้บริการประชากรผู้มีสิทธิ เฉพาะการบริการผู้ป่วยนอกหรือเฉพาะ

การบริการผู้ป่วยใน ก็จะได้รับการจัดสรรเงินค่าเสื่อมเฉพาะส่วนการบริการนั้นๆ  

5.3 กรณีที ่มีหน่วยบริการลาออก และมีการโอนถ่ายประชากรกลางปีงบประมาณ ให้

สปสช.เขต พิจารณาโอนเงินค่าเสื่อมให้กับหน่วยบริการที่รับดูแลประชากรจริงตามสัดส่วนที่ให้

บริการ 

5.4 กรณีหน่วยบริการที ่สมัครเข้าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงระหว่าง

ปีงบประมาณจะไม่ได้รับการจัดสรรเงินค่าเสื่อม 

5.5 การเรียกคืนเงินค่าเสื่อม จะไม่มีการเรียกคืนเงินค่าเสื่อม หากหน่วยบริการอยู่ในระบบ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติครบปีงบประมาณ แต่การเรียกคืนเงินค่าเสื่อมจะเกิดขึ้นเมื่อหน่วย

บริการไม่สามารถให้บริการสาธารณสุขจนครบปีงบประมาณของสัญญาการให้บริการ

สาธารณสุข  

5.6 กรณีมีเงินเหลือจากการจัดสรร ให้สปสช.บริหารการจัดสรรให้หน่วยบริการ เพื่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อการให้บริการประชาชนต่อไป 



6.ขั้นตอนการดำเนินงาน

6.1 สปสช. พิจารณาเห็นชอบหลักการ แนวทาง รูปแบบ และวิธีการจัดสรรเงินค่าเสื่อม 

6.2 สปสช. จัดทำกรอบแนวทางการบริหารเงินค่าเสื่อม พร้อมแจ้งตารางการจัดสรรเงินให้กับ

หน่วยบริการทั่วประเทศทราบ โดยแจ้งผ่านสปสช.เขต  

6.3 หน่วยบริการตรวจสอบตัวเลขการจัดสรรและแจ้งยืนยันวงเงินที่ได้รับจัดสรรไปยัง 

สปสช.เขต  

6.4 สปสช.เขต แจ้งยืนยันตัวเลขการจัดสรรในเขตที่รับผิดชอบ ให้สปสช. ทราบ เพื่อ สปสช. 

จะได้แจ้งการจัดสรรตามการยืนยันนั้น ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอีกครั้งหนึ่ง 
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6.5 การจัดทำแผนและการพิจารณาอนุมัติแผนการบริหารเงินค่าเสื่อม มีรายละเอียด ดังนี้ 

6.5.1 ส่วนของค่าเสื่อม 

1) หน่วยบริการภาครัฐนอกสังกัด สป.สธ./ภาคเอกชน 

การจัดทำแผนการบริหารเงินค่าเสื ่อมของหน่วยบริการภาครัฐนอกสังกัด 

สป.สธ./ภาคเอกชน ดำเนินการโดย ให้หน่วยบริการจัดทำแผนการบริหารเงินค่าเสื่อมของแต่ละ

ภาคส่วนเอง โดยสปสช.เขต เป็นผู้ประสานรวบรวมแผน เสนอให้ อปสข. พิจารณาอนุมัติ พร้อม

จัดส่งรายละเอียดแผนที่ได้รับการอนุมัติแล้วให้ สปสช. เบิกจ่ายเงินค่าเสื่อมให้หน่วยบริการต่อไป  

ยกเว้น สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร สามารถกำหนดแนวทางการบริหารงบ

ประมาณภายในเขตได้ แต่อย่างน้อยต้องได้ข้อมูลและเงื่อนไขตามที่ สปสช. กำหนด โดยแนวทาง

การจ่ายต้องผ่านความเห็นชอบจาก อปสข. 

2) หน่วยบริการภาครัฐสังกัด สป.สธ. 

2.1) การจัดทำแผนการบริหารเงินค่าเสื่อมของหน่วยบริการสังกัด สป.สธ. 

ระดับประเทศ กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้จัดทำแผนและพิจารณาอนุมัติรายการตามวงเงิน 

พร้อมจัดส่งรายละเอียดแผนที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ให้ สปสช.โอนเงินตรงให้หน่วยบริการต่อไป  

2.2) การจัดทำแผนการบริหารเงินค่าเสื่อมของหน่วยบริการสังกัด สป.สธ. 

ระดับเขต กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารเงินค่าเสื่อม สปสช. เขต 

เป็นผู้ประสานรวบรวมแผน เสนอให้ อปสข. พิจารณาอนุมัติ พร้อมจัดส่งรายละเอียดแผนที่ได้รับ

การอนุมัติให้ สปสช. โอนเงินตรงให้หน่วยบริการ ต่อไป 

2.3) การจัดทำแผนการบริหารเงินค่าเสื่อมของหน่วยบริการสังกัด สป.สธ. 

ระดับจังหวัดและหน่วยบริการ ดำเนินการโดย สปสช. แจ้งวงเงินของหน่วยบริการและเครือข่าย

ให้ สปสช.เขต และ สปสช.สาขาจังหวัด และจะโอนเงิน ร้อยละ 50 ของเงินค่าเสื่อมหน่วยบริการ

ภาครัฐ สังกัด สป.สธ. ให้หน่วยบริการโดยตรง จากนั้นให้ สสจ.ปรับเกลี่ยเงินค่าเสื่อมในส่วน  

ร้อยละ 20 ของเงินค่าเสื่อมหน่วยบริการภาครัฐ สังกัด สป.สธ. แล้วจึงแจ้งวงเงินหลังการปรับ

เกลี่ยทั้งหมดให้หน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการทำแผนและเสนอให้ อปสจ.อนุมัติ แล้ว

แจ้งสปสช.เขตเพื่อแจ้งโอนงบประมาณในส่วน ร้อยละ 20 ให้กับหน่วยบริการโดยตรงต่อไป 
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6.5.2 ส่วนการสนับสนุนการพัฒนาบริการตติยภูมิเฉพาะด้าน 

เงินค่าเส่ือมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบริการตติยภมิูเฉพาะด้าน ของหน่วยบริการภาครัฐ

สังกัด สป.สธ. และหน่วยบริการภาครัฐนอกสังกัด สป.สธ. โดย สปสช.แจ้งยอดจัดสรรตามรายหัว

ประชากรให้ สปสช.เขตดำเนินการ โดย สปสช.เขตจัดตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนการ

ใช้เงินค่าเสื่อมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบริการตติยภูมิเฉพาะด้าน และรวบรวมเสนอให้ อปสข.   

พิจารณาอนุมัติ และส่งแผนที่ได้รับอนุมัติให้ สปสช.เพื่อโอนเงินให้หน่วยบริการต่อไป 

6.6 สปสช. โอนเงินให้กับหน่วยบริการ และติดตามกำกับการดำเนินงาน  

6.7 เมื่อหน่วยบริการได้รับเงินโอน ให้ประสานการดำเนินการจัดซื้อ/จัดหา ตามระเบียบ

สำนักนายกรัฐมนตรีว ่าด้วยการพัสดุฯหรือระเบียบของหน่วยบริการนั ้น และเงื ่อนไขที ่  

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเห็นชอบ พร้อมทั้งก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายใน

ปีงบประมาณ 2556  

ทั้งนี้ กรณีที่หน่วยบริการ ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามที่กำหนด ให้หน่วยบริการส่ง

เอกสารขออนุมัติขยายเวลาดำเนินการ ต่อคณะกรรมการฯ หรือคณะอนุกรรมการ หรือหน่วยงาน

ผู้พิจารณาอนุมัติแผนในแต่ละระดับข้างต้น 

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 เข้าโปรแกรมรายงานได้ที่ สปสช.เขต  

6.9 สสจ. และ สปสช.เขต ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันของข้อมูล รวม

ทั้งวิเคราะห์สถานการณ์ของรายงานเพื่อติดตาม กำกับ และสนับสนุนให้หน่วยบริการดำเนินงาน

อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพต่อไป 

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการ/มีเงินเหลือจ่าย

การเปลี่ยนแปลงรายการ และ/หรือ การอนุมัติใช้วงเงินเหลือจ่าย ให้เป็นไปตามมติของคณะ

กรรมการฯ หรือคณะอนุกรรมการ หรือหน่วยงานผู้พิจารณาอนุมัติแผนในแต่ละระดับข้างต้น 

พร้อมทั้งแจ้งกลับให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับทราบ เช่น หน่วยบริการ สสจ. กระทรวงสาธารณสุข 

สปสช.เขต และสปสช. 

ยกเว้นกรณีเงินเหลือจ่ายระดับเขต ให้ผู้อำนวยการสปสช.เขต สามารถพิจารณาอนุมัติได้ 
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7.การโอนเงิน

7.1 สปสช. จะโอนเงินให้หน่วยบริการโดยตรง ตามจำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร หลังจากที่ได้รับ

แผนการบริหารค่าเสื่อมและหนังสือแสดงความจำนงแล้ว (สำหรับหน่วยบริการภาครัฐในสังกัด 

สป.สธ.ไม่ต้องมีหนังสือแสดงความจำนง)  

7.2 สำหรับหน่วยบริการในสังกัดกองทัพเรือ และหน่วยบริการในสังกัดกองทัพอากาศ 

สปสช. จะโอนให้ตามที่ต้นสังกัดแจ้ง 

7.3 กรณีหน่วยบริการที่เข้าใหม่ ต้องแจ้งเลขที่บัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร พร้อมทั้งสำเนาหน้าสมุดบัญชีคู่ฝากของหน่วยบริการ จำนวน 1 ชุด แนบมาพร้อมกับ

หนังสือแสดงความจำนง จำนวน 2 ชุด ส่งไปที่ สปสช. เขต 



8.การจัดทำหนังสือแสดงความจำนงเพื่อขอรับเงินเงินค่าเสื่อม

การจัดทำหนังสือแสดงความจำนงเพื่อขอรับเงินค่าเสื่อม และเงินค่าเสื่อมเพื่อสนับสนุนการ

พัฒนาบริการตติยภูมิเฉพาะด้าน จัดทำเฉพาะหน่วยบริการสังกัดภาครัฐนอกสังกัด สป.สธ. และ

หน่วยบริการภาคเอกชน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

8.1 เมื่อต้นสังกัดของหน่วยบริการและหน่วยบริการได้รับแจ้งวงเงินค่าเสื่อมที่ได้รับจัดสรร ให้

จัดทำหนังสือแสดงความจำนงเพื่อขอรับเงินค่าเสื่อม ตามแบบหนังสือแสดงความจำนงฯ จำนวน 

2 ชุด พร้อมแนบแผนการบริหารเงินค่าเสื่อมที่ได้รับอนุมัติตามวงเงิน ยื่นต่อ สปสช.เขต ดำเนิน

การอนุมัติตามวงเงินที่ได้รับมอบอำนาจ 

8.2 สปสช.เขต จัดเก็บหนังสือแสดงความจำนง ต้นฉบับไว้แนบท้ายสัญญา/ข้อตกลงให้

บริการสาธารณสุขฯ และคืนคู่ฉบับให้หน่วยบริการ  

8.3 สปสช.เขต ส่งหนังสือแสดงความจำนงฉบับจริง และรายละเอียดแผนบริหารเงินค่าเสื่อม 

ให้สปสช. เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการโอนเงินให้หน่วยบริการต่อไป 

โดยสามารถดาวน์โหลด แบบหนังสือแสดงความจำนงได้ที่ www.nhso.go.th เลือกเมนู 

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

“แบบฟอร์มอื่นๆ” > เลือก “แบบหนังสือแสดงความจำนง” 
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9.การกำกับติดตามและประเมินผล

9.1 สปสช.เขต ติดตามและประสานผลการใช้จ่ายเงินของหน่วยบริการภายในพื้นที่ ตาม 

แผนการบริหารเงินค่าเสื่อม ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ในแต่ละระดับ 

9.2 การติดตาม กำกับ ความก้าวหน้าการดำเนินงาน โดย สปสช. ผู้ตรวจราชการกระทรวง

สาธารณสุข สปสช.เขต และ สสจ.  

9.3 การประเมินผลภายในหน่วยงาน โดยหน่วยงานภายในสปสช. และประเมินผลภายนอก

หน่วยงาน โดยหน่วยงานภายนอก 

กรณีที่หน่วยบริการไม่สามารถดำเนินการตามแผนการบริหารเงนิค่าเสื่อมดังกล่าวได้ สปสช. 

อาจพิจารณาเรียกคืนเงินค่าเสื่อม  ตามจำนวนเงินที่ระบุในหนังสือแสดงความจำนงแนบท้าย  

ข้อตกลง/สัญญาการให้บริการ แล้วแต่กรณี 
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จากรายการบริการทางการแพทย์เหมาจ่าย 

รายหัว 

ประเภทบริการ 

1. บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่มี

ความต้องการเด่นชัด (PP Expressed demand) 

2. ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขเพิ่มเติม

สำหรับบริการปฐมภูมิที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์

ศักยภาพ 

3. รายการบริการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรค

เรื้อรัง 

จากรายการบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายราย

หัว ประเภทบริการ 

4. บริการผู้ป่วยในทั่วไปจาก Global budget 

ระดับเขต   

5. ส่งเสริมคุณภาพผลงานบริการ 

 

หน่วยบริการประจำ /  

หน่วยบริการปฐมภูมิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยบริการที่รับการ

ส่งต่อ 

25 บาทต่อ

ประชากรไทย 

ทุกคน 

 

 

30 บาท ต่อผู้มีสิทธิ 

 

 

20% ของ 

410.88 ล้านบาท 

 

 

ไม่เกิน 15 บาท 

ต่อผู้มีสิทธิ 

4.76 บาท 

ต่อผู้มีสิทธิ 

 

แหล่งงบประมาณ จำนวนหน่วยบริการเป้าหมาย

10. แนวทางการบริหารจัดการ 
 การจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ  
 

1.แนวคิด

การจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ เป็นการจ่ายเพื่อมุ่งหวังให้หน่วยบริการตระหนัก

ถึงการพัฒนาการบริการสาธารณสุข ให้บรรลุถึงคุณภาพและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  

จนมั่นใจได้ว่าภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประชาชนจะเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่

จำเป็นและได้รับบริการที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการกำหนดการจ่ายไว้ใน

ประเภทบริการต่างๆ ดังนี้ 
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ทั้งนี้ การจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการทุกประเภท เป็นการจ่ายตามผลสัมฤทธิ์ของ

เกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและอัตราการจ่ายตามเกณฑ์  

คุณภาพผลงานบริการ ของหน่วยบริการประจำ/หน่วยปฐมภูมิ สำหรับรายการที่ 1-3 จะบูรณาการ

อยู่ในรายละเอียดการจ่ายของประเภทรายการนั้นๆ และสำหรับรายการที่ 4-5 มีรายละเอียด  

ดังต่อไปนี้  



2.วัตถุประสงค์

2.1 สร้างแรงจูงใจให้หน่วยบริการมีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน และจัดบริการที่มีคุณภาพ

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

2.2 สร ้างกลไกการจัดการทางการเง ินตามผลงานที ่ม ีค ุณภาพ (Quality outcome 

performance) เพื่อการส่งเสริมการยกระดับคุณภาพ และการควบคุมกำกับคุณภาพบริการ ของ

หน่วยบริการและเครือข่าย  

 

3.กรอบการบริหารจัดการ

ปีงบประมาณ 2556 งบประมาณในการจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ สำหรับหน่วย

บริการที่รับการส่งต่อ มาจากเงินส่งเสริมคุณภาพผลงานบริการ จำนวน 4.76 บาทต่อผู้มีสิทธิ 

และบริการผู้ป่วยในทั่วไปจาก global budget ระดับเขต จำนวนไม่เกิน 15 บาทต่อผู้มีสิทธิ 

เป็นการบริหารจัดการระดับเขต โดยผ่านความเห็นชอบจาก อปสข.  

 

4.แนวทางการสนับสนุน/หลักเกณฑ์การจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ

จัดเงินส่งเสริมคุณภาพผลงานบริการจำนวน 4.76 บาทต่อผู้มีสิทธิ ให้สปสช.เขต ทั้ง 13 เขต 

ตามจำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยนำไปสมทบกับเงินบริการผู้ป่วยใน

ทั่วไปจาก global budget ระดับเขต จำนวน ไม่เกิน 15 บาทต่อผู้มีสิทธิ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก

อปสข.  

ในปีงบประมาณ 2556 สปสช.กำหนดชุดเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ ส่วนหนึ่งเป็นเกณฑ์

คุณภาพผลงานบริการกลาง เพื่อให้สปสช.เขตทุกเขตนำไปใช้ และสปสช.เขตสามารถเลือก

เกณฑ์เพิ่มเติมจากชุดรายการเกณฑ์คุณภาพบริการ หรือกำหนดเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
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ของแต่ละพื้นที่ จำนวนเกณฑ์ทั้งหมดที่จะใช้ สปสช.เขต กำหนดตามความเหมาะสมกับวงเงินที่

แต่ละเขตได้รับ  

หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณให้หน่วยบริการ เป็นไปตามผลสัมฤทธิ์จากการประเมินใน

แต่ละเกณฑ์คุณภาพบริการ โดยสปสช.เขต กำหนดวิธีการจัดสรร ให้อยู่ภายในวงเงินงบประมาณ

ของแต่ละเขต  

รายการเกณฑ์คุณภาพบริการ รายละเอียดวิธีการประเมิน แหล่งข้อมูล ตารางเวลาการ

ประเมิน สูตรการคำนวณ การเทียบคะแนนคุณภาพ วิธีการจัดสรร และแผนการจัดสรร ให้เป็น

ไปตามคู่มือการจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการของหน่วยบริการรับส่งต่อ ปีงบประมาณ 

2556 ของแต่ละสปสช.เขต  

 

5.บทบาทหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

5.1สปสช.

5.1.1 จัดทำชุดรายการเกณฑ์คุณภาพบริการ รายละเอียดการประเมินตามเกณฑ์ รวม

ทั้งกำหนดเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการกลาง ที่สปสช.เขตทุกเขตต้องใช้  

5.1.2 จัดสรรวงเงินส่งเสริมคุณภาพผลงานบริการรายเขต ตามจำนวนประชากรสิทธิ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

5.1.3 สนับสนุน สปสช.เขตในการบริหารจัดการ  

5.1.4 ติดตามการดำเนินงานจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพบริการรายเขต ได้แก่ การกำหนด

เกณฑ์ วงเงินที่กันจากบริการผู้ป่วยในทั่วไปจาก global budget ระดับเขต แผนการจัดสรร ผลการ

ประเมินรายเกณฑ์ และผลการเบิกจ่าย 

5.1.5 กำกับ ติดตาม สรุปผลการดำเนินงาน และรายงานผล 



5.2สปสช.เขต

5.2.1 เสนอ ขออนุมัติ อปสข.ในเรื่อง 

1) การจัดสรรเงินจากบริการผู้ป่วยในทั่วไปจาก global budget ระดับเขต จำนวน

ไม่เกิน 15 บาทต่อผู้มีสิทธิ เพื่อสมทบกับเงินส่งเสริมคุณภาพผลงานบริการที่ สปสช.เขตได้รับ  

 2) การกำหนดกรอบเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ แนวทางการประเมิน แนวทาง

การคำนวณเงินให้แก่หน่วยบริการ รวมทั้งแผนการจ่ายเงิน 
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5.2.2 จัดทำคู่มือการจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการของหน่วยบริการรับส่งต่อ 

ปีงบประมาณ 2556 ของสปสช.เขต ได้แก่ รายการเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการที่ใช้ทั้งหมด 

แนวทางการประเมิน แนวทางการคำนวณเงินให้แก่หน่วยบริการ รวมทั้งแผนการจ่ายเงิน ตามที่

ได้ผ่านความเห็นชอบจาก อปสข. 

5.2.3 ชี้แจงทำความเข้าใจเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ และแนวทางการประเมินใน

ภาพรวมทั้งหมด แก่หน่วยบริการและผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ 

5.2.4 บริหารจัดการ โดย 

1) จัดการให้มีการประเมินคุณภาพจากแหล่งต่างๆ ที่จำเป็น และรวบรวมผลการ

ประเมินคุณภาพบริการ 

2) จัดการให้มีระบบการตรวจสอบความถูกต้องของผลการประเมินคุณภาพจาก

หน่วยบริการ และจากสปสช. 

3) คำนวณการจัดสรรและเบิกจ่ายงบประมาณให้กับหน่วยบริการที่รับการส่งต่อ 

ภายหลังมีผลการประเมินคุณภาพ 

4) แจ้งหน่วยบริการ และชี้แจงทำความเข้าใจผลการประเมินคุณภาพบริการ  

ตามเกณฑ์ต่างๆ ให้หน่วยบริการรับทราบ เพื่อนำผลไปสู่การพัฒนาคุณภาพ รวมทั้งการประเมิน

ผลคุณภาพ และเผยแพร่ผลงานที่ดีของหน่วยบริการหรือมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

5.3สปสช.สาขาจังหวัด

5.3.1 ร่วมตรวจสอบผลงานของหน่วยบริการตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ 

5.3.2 ตรวจสอบความถูกต้องของผลการประเมินคุณภาพจากหน่วยบริการ ตามตัวชี้วัด

ของเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ 

5.3.3 ติดตามการทบทวนคุณภาพภายในจังหวัด และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ

หน่วยบริการและเครือข่ายบริการในจังหวัด ที่สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ 



5.4หน่วยบริการที่รับการส่งต่อ

5.4.1 หน่วยบริการที่รับการส่งต่อทุกแห่ง นำผลการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์การ

จัดสรรของปีที่ผ่านมาเข้าสู่กระบวนการทบทวนภายในโรงพยาบาล โดยเฉพาะเกณฑ์ที่ยังมี

ปัญหา เพื่อหาแนวทางพัฒนายกระดับคุณภาพ 
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5.4.2 ทบทวนคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน และการประเมินตนเองด้านคุณภาพ 

5.4.3 เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพของข้อมูลที่ใช้ในการประเมินคุณภาพและจัดส่งให้ทันเวลา

ได้แก่ การสรุปและให้รหัสโรคให้ถูกต้องและผลการประเมินที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์ที่กำหนด  



6.การกำกับติดตามประเมินผล

6.1การกำกับ

6.1.1 การบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของหน่วยบริการ 

6.1.2 ความครบถ้วน และถูกต้องของข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน ตามเกณฑ์คุณภาพผล

งานบริการ 

6.1.3 การเบิกจ่ายงบประมาณถูกต้อง และเป็นไปตามแผนการจัดสรร 

 

6.2การติดตามประเมินผล

6.2.1 ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยบริการ 

6.2.2 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคุณภาพบริการที่ประชาชนได้รับตามเกณฑ์คุณภาพ

ผลงานบริการที่กำหนด 
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11. การบริหารจัดการเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 
 สำหรับผู้รับบริการและผู้ให้บริการ 
 

การให้บริการสาธารณสุขแก่ผู้มารับบริการนั้นมีโอกาสเกิดความเสียหายจากการรับบริการ

ขึ้นได้ และเช่นกันในบางครั้ง ผู้ให้บริการเองก็อาจได้รับความเสียหายจากการให้บริการได้ด้วย 

ซึ่งผู้รับบริการและผู้ให้บริการตามระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ได้รับความเสียหายจาก

การรับบริการหรือให้บริการ มีสิทธิยื่นคำร้องเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น เพื่อเป็นการบรรเทา

ความเดือดร้อนได้ ซึ่งคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ออกข้อบังคับเพื่อใช้เป็น  

หลักเกณฑ์ในการบริหารระบบการช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการ หรือการจ่ายเงินช่วยเหลือ

เพื่อการชดเชยกรณีผู้ให้บริการ ดังนี้ 

 

กรณีผู้รับบริการ

1.หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงิน

ผู้รับบริการ หมายถึงประชาชนที่ใช้สิทธิตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

และรวมถึงบุคคลที่ใช้สิทธิตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามพระราชกฤษฎีกา  

ที่ออกตามความในมาตรา 9 หรือมาตรา10 ที่อาจตราขึ้นในอนาคตด้วย การจ่ายเงินช่วยเหลือ

เบื ้องต้นสำหรับผู ้รับบริการ เป็นไปตามมาตรา 41 “ให้คณะกรรมการกันเงินจำนวนไม่เกิน  

ร้อยละหนึ่งของเงินที่จะจ่ายให้หน่วยบริการไว้เป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้รับบริการ ในกรณี

ที ่ผู ้รับบริการได้รับความเสียหายที่เกิดขึ ้นจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการ โดยหา  

ผู้กระทำผิดมิได้หรือหาผู้กระทำผิดได้ แต่ยังไม่ได้รับค่าเสียหายภายในระยะเวลาอันสมควร ทั้งนี้ 

ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด” มีเจตนารมณ์มุ่งหวังเพื่อให้ความ

ช่วยเหลือแก่ผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล โดยการช่วยเหลือดังกล่าวมี

ลักษณะเป็นการเยียวยาหรือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ยังไม่มีการพิสูจน์ความผิด เพื่อ

เป็นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้รับบริการและผู้ให้บริการ ในการจะร่วมกันคลี่คลาย

ปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการสาธารณสุข  

ปีงบประมาณ 2556 การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้มีการดำเนินการตามข้อบังคับว่าด้วย

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด ที่มีการ

ปรับปรุงล่าสุด พ.ศ.2555 โดยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขต่างๆ ยังคงเป็นไปตามข้อบังคับเดิม 
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ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 แต่ได้เพิ่มอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น และเพิ่มการช่วยเหลือกรณีทารก

ในครรภ์ (อายุครรภ์ 37 สัปดาห์) เสียชีวิตในระหว่างการดูแลของหน่วยบริการด้วย ซึ่งสาระสำคัญ 

สรุปได้ดังนี้  

1.1 ผู้รับบริการ (ทายาท หรือผู้อุปการะหรือหน่วยบริการที่ให้บริการ)ที่ได้รับความเสียหาย

จากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการ มีสิทธิยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น โดยต้องใช้

สิทธิยื่นคำร้องภายใน 1 ปี นับจากวันที่ทราบความเสียหาย 

1.2 การยื่นคำร้องจะต้องยื่นคำร้องตามแบบที่ได้กำหนดไว้ หรือจะยื่นโดยเขียนเป็นหนังสือ

ก็ได้ แต่ข้อความในหนังสือดังกล่าวอย่างน้อย ควรต้องระบุเรื่องดงัต่อไปนี้ 

1.2.1 ชื่อผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหาย 

1.2.2 ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการให้บริการสาธารณสุข 

1.2.3 ชื่อของหน่วยบริการที่ให้บริการสาธารณสุข 

1.2.4 วันที่มีความเสียหายเกิดขึ้นหรือวันที่ทราบถึงความเสียหาย 

1.2.5 สถานที่ที่สามารถติดต่อกับผู้รับบริการหรือผู้ยื่นคำร้องได้โดยรวดเร็ว 

1.2.6 สถานภาพของผู้รับบริการ เช่น ภาระความรับผิดชอบ อาชีพ รายได้ หรือ เป็น

หัวหน้าครอบครัว เป็นต้น เพื ่อประโยชน์ในการพิจารณาเงินช่วยเหลือตามเศรษฐานะของ  

ผู้รับบริการ 

1.3 ผู้รับบริการที่เสียหายมีสิทธิยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือได้ 2 วิธี คือ มายื่นคำร้องด้วย

ตัวเองที่หน่วยรับคำร้อง (ได้แก่ สปสช.สาขาจังหวัด หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนตามมาตรา 50(5) 

หรือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด) หรือส่งคำร้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปหน่วยงานข้างต้น 

ซึ่งการยื่นคำร้องโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นวันยื่น

คำร้อง เพื่อประโยชน์ในการนับระยะเวลาในการใช้สิทธิยื่นคำร้อง ภายใน 1 ปี 

คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นระดับจังหวัด ซึ่ง

ประกอบด้วย ผู้แทนผู้ให้บริการ ผู้แทนผู้รับบริการและผู้ทรงคุณวุฒิ รวมจำนวน 5–7 คน ทำ

หน้าที่พิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ว่าเข้าเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือ

ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ และถ้าเห็นว่าเข้าเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือก็ต้องพิจารณาว่า

ควรจะจ่ายเงินเป็นจำนวนเท่าใด ให้คำนึงถึงความรุนแรงของความเสียหายและเศรษฐานะของ  

ผู้เสียหายด้วย และให้พิจารณาคำขอรับเงินช่วยเหลือให้เสร็จภายใน 30 วัน 
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1.4 อัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 

2555 เป็นต้นไป ตามข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจ่ายเงินช่วยเหลือ

เบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายที่เกิดจากรักษาพยาบาล พ.ศ.2555 ที่ปรับปรุงใหม่

ได้เพิ่มอัตราจ่ายเป็นสองเท่าจากอัตราจ่ายตามข้อบังคับ พ.ศ.2549 และกำหนดอัตราขั้นต่ำของ

แต่ละระดับของความเสียหายไว้ ดังนี้  

หมายเหตุ ความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ให้พิจารณาวินิจฉัยตามข้อบังคับ พ.ศ.2549   

 จนเสร็จสิ้นกระบวนการพิจารณาในกรณีนั้นๆ  

(1) เสียชีวิต หรือทุพพลภาพอย่างถาวร 

(หรือเจ็บป่วยเรื้อรังที่ต้องได้รับการรักษา

ตลอดชีวิตและมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ

การดำรงชีวิต)*  

(2) สูญเสียอวัยวะหรือพิการ 

(ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต)*  

(3) บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง 

*กรณีที่มีการฝากครรภ์อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง และได้รับการ

ดูแลตามมาตรฐานการฝากครรภ์ จนอายุครรภ์ตั้งแต่ 37 สัปดาห์

ขึ้นไป และทารกเสียชีวิตในครรภ์ ระหว่างการดูแลในหน่วย

บริการ 

ตั้งแต่ 240,000 บาท แต่ไม่เกิน 

400,000 บาท 

 

  

ตั้งแต่ 100,000 บาทแต่ไม่เกิน 

240,000 บาท  

ไม่เกิน 100,000 บาท  

  

จ่ายเงินเท่ากับกรณีเสียชีวิต 

(มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

มีมติเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 

2555 

 

ไม่เกิน  

200,000 บาท 

 

  

ไม่เกิน  

120,000 บาท  

ไม่เกิน  

50,000 บาท 

 

อัตราจ่าย
ตามข้อบังคับฯ

พ.ศ.2549

อัตราจ่าย*ตามข้อบังคับฯ
พ.ศ.2555ประเภทความเสียหาย
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1.5 เงื่อนไขการจ่ายเงิน ต้องเป็นความเสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาล ซึ่งมิใช่เกิดจาก

การดำเนินไปตามพยาธิสภาพของโรค หรือเหตุแทรกซ้อนที่เป็นผลจากการวินิจฉัยตามปกติ แต่

ให้รวมถึงเหตุสุดวิสัยในระบบการรักษาพยาบาลด้วย 

1.6 คำร้องที่คณะอนุกรรมการฯระดับจังหวัด พิจารณาว่าเข้าเกณฑ์อย่างชัดเจนและอนุมัติ

จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว สปสช.สาขาจังหวัด สามารถทดลองจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้

แก่ผู้ยื ่นคำร้องได้โดยไม่ต้องรอให้สปสช. โอนเงินจำนวนดังกล่าวไปให้ ทั้งนี้ตามข้อ 17 ของ

ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารเงินกองทุนของ

สำนักงานสาขาจังหวัด พ.ศ.2554 ที่รองรับให้สำนักงานสาขาจังหวัด ทดรองจ่ายเงินกองทุนเพื่อ

การนี้ได้ โดยไม่ต้องทำสัญญายืมเงิน เมื่อสำนักกฎหมาย สปสช. พิจารณารายงานหรือบันทึก

การประชุมของคณะอนุกรรมการฯระดับจังหวัดแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์ จะโอนเงินจำนวนดังกล่าว

ให้สำนักงานสาขาจังหวัดนั้น สำหรับกรณีที่มีความไม่ชัดเจน สำนักกฎหมาย จะประสานกับ  

ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯระดับจังหวัดนั้น เพื่อให้พิจารณาตรวจสอบหรือทบทวน เพื่อ

ให้มีความถูกต้องต่อไป แล้วสรุปคำร้องขอกรณีดังกล่าวรายงานคณะกรรมการควบคุมคุณภาพ

และมาตรฐานบริการสาธารณสุขเพื่อทราบต่อไป  

1.7 สิทธิอุทธรณ์ กรณีผู้รับบริการ ทายาท หรือผู้อุปการะ ที่ไม่เห็นด้วยกับผลการวินิจฉัยของ

คณะอนุกรรมการฯระดับจังหวัด ที่ไม่สั่งจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น หรือที่สั่งจ่ายเงินช่วยเหลือ

เบื้องต้นไม่เต็มตามอัตราที่กำหนดในแต่ละประเภท หรือเห็นว่าจัดประเภทของความเสียหายไม่

ถูกต้อง มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข 

โดยต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัยนั้น การยื่นอุทธรณ์   

ผู้อุทธรณ์สามารถยื่นได้ ณ หน่วยงานที่ยื่นคำร้องตาม ข้อ 1.3 แล้วหน่วยงานดังกล่าวจะส่งเรื่อง

ไปให้ สปสช. เพื่อเสนอคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขพิจารณา 

1.8 คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข จะมอบหมายกรณี

อุทธรณ์ให้คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาอุทธรณ์ ตามคณะที่มีผู ้ทรงคุณวุฒิด้านที ่

เกี่ยวข้องกับคำอุทธรณ์ (มี 5 คณะ) เพื่อช่วยพิจารณาเสนอความเห็นและเมื่อคณะกรรมการ

ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขได้วินิจฉัยชี้ขาดแล้วให้เป็นที่สุด 

1.9 เพื่อให้คณะอนุกรรมการฯระดับจังหวัด หรือผู้รับผิดชอบของสำนักงานสาขาจังหวัด ได้

ใช้ดุลยพินิจพิจารณาคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือในแนวทางเดียวกัน สปสช. ได้จัดทำคู่มือ “การ

ดำเนินงานจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ กรกฎาคม 2555” ไว้เพื่อเป็นคู่มือ
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ในการดำเนินงานด้วย ซึ ่งสามารถ Download ได้ที ่ศูนย์ข้อมูลกฎหมาย สปสช. http://

law.nhso.go.th 

 

2.ระยะเวลาในการพิจารณาและการเฝ้าระวังการฟ้องคดี

ด้วยในข้อบังคับที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด ได้เร่งรัดเวลาในการ

พิจารณาของคณะอนุกรรมการฯระดับจังหวัดว่า ให้พิจารณาคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือให้เสร็จ

ภายใน 30 วัน ดังนั้น สำนักกฎหมาย สปสช. จึงจำเป็นต้องมีรายงานระยะเวลาดังกล่าวตั้งแต่  

วันที่คณะอนุกรรมการฯระดับจังหวัดได้รับเรื่องถึงวันที่พิจารณาเสร็จ ประกอบกับการจ่ายเงิน

ช่วยเหลือเบื้องต้นมีเจตนารมณ์เพื่อลดความขัดแย้ง จึงจำเป็นต้องติดตามผลหลังการจ่ายเงิน

ช่วยเหลือเบื้องต้นด้วยว่าผู้เกี่ยวข้องได้มีการฟ้องคดีต่อศาลหรือไม่  

จึงขอให้ผู้รับผิดชอบของสำนักงานสาขาจังหวัด บันทึกข้อมูลการขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 

และบันทึกข ้อมูลเฝ ้าระว ังการฟ้องคดี เข ้าในระบบโปรแกรมพิท ักษ์ส ิทธ ิ http:/ /

callcenter.nhso.go.th/webks/ ซึ่งระบบโปรแกรมพิทักษ์สิทธิดังกล่าวได้เปิดให้ผู้เกี่ยวข้องของ

สำนักงานเขต สามารถช่วยติดตามการบันทึกข้อมูลและใช้ข้อมูลเพื่อการพัฒนาเชิงป้องกันแก้ไข

ปัญหาสำหรับหน่วยบริการในเขตรับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่ได้  

ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับผิดชอบของสำนักงานสาขาจังหวัด เมื่อได้มีการ

บันทึกข้อมูลในระบบและแนบ File รายงานผลการพิจารณาหรือบันทึกการประชุมของ  

คณะอนุกรรมการฯระดับจังหวัด และโอนงานในระบบให้ สปสช.แล้ว ไม่ต้องส่งเอกสารดังกล่าว

ให้ สปสช.อีก 

 

กรณีผู้ให้บริการ

การจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อการชดเชยแก่ผู้ให้บริการที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการ

สาธารณสุขนั้น คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ออกข้อบังคับฯว่าด้วย หลักเกณฑ์ 

การจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อการชดเชยกรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการ

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

สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ซึ่งการจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อการชดเชยแก่ผู้ให้บริการนี้ จะไม่เป็นการ

ตัดสิทธิของผู้ให้บริการที่จะพึงได้รับตามกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายอื่น  
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คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ออกข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อการชดเชย กรณีผู้ให้บริการได้รับ

ความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 โดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

พิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเพื่อการชดเชย เขตพื้นที่ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาคำร้อง

ขอรับเงินช่วยเหลือเพื ่อการชดเชย กรณีผู ้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการ

สาธารณสุข แทนคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2551 

เป็นต้นไป 



1.ผู้มีสิทธิยื่นคำร้อง

 ได้แก่ ผู้ให้บริการหรือทายาท ซึ่งต้องใช้สิทธิในการยื่นคำร้องภายในกำหนด 1 ปี นับจากวัน

ที่ทราบความเสียหาย  



2.ผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น

 ได้แก่ ผู้ให้บริการ (หรือทายาท) ของหน่วยบริการ  



3.อัตราการจ่ายเงิน

3.1 เสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร   จ่ายไม่เกิน 200,000 บาท 

3.2 สูญเสียอวัยวะหรือพิการ    จ่ายไม่เกิน 120,000 บาท 

3.3 บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง   จ่ายไม่เกิน 50,000 บาท 

 

4.เงื่อนไขการจ่ายเงิน

4.1 เป็นผู้ให้บริการของหน่วยบริการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 

2545 

4.2 เป็นความเสียหายที่เกิดจากการให้บริการสาธารณสุขตามหน้าที่ของหน่วยบริการ 

4.3 เป็นการให้บริการสาธารณสุขแก่ผู้รับบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

4.4 ยื่นคำร้องภายใน 1 ปี นับจากวันที่ทราบความเสียหาย 



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 202   

5.ผู้พิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือ

กำหนดให้คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเพื่อการชดเชยใน

ระดับเขตพื้นที่ ที ่เลขาธิการแต่งตั้งจากบุคคลที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถ 

จำนวน 5–7 คน เพื่อทำหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ ว่าเข้าเกณฑ์ที่จะได้รับ

ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ และถ้าเห็นว่าเข้าเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือก็

ต้องพิจารณาว่าควรจะจ่ายเงินเป็นจำนวนเท่าใด ทั้งนี้ การพิจารณาให้คำนึงถึงประเภทและ

ความรุนแรงของความเสียหายด้วย  

 

6.สิทธิอุทธรณ์

ในกรณีที่ผู้ให้บริการที่ได้รับความเสียหายหรือทายาท ไม่เห็นด้วยกับผลการวินิจฉัยของคณะ

อนุกรรมการฯ ให้มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ที่เลขาธิการ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแต่งตั้ง ซึ่งมีเพียงชุดเดียวที่ส่วนกลาง โดยต้องยื่นอุทธรณ์

ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย 

คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์จะพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดให้สั่งจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อ

การชดเชยได้ไม่เกินอัตราที่กำหนด หรือสั่งยกอุทธรณ์ โดยคำวินิจฉัยชี้ขาดนี้ให้เป็นที่สุด 



7.สำหรับผู้ให้บริการที่ได้รับความเสียหายในพื้นที่เสี่ยงภัยและรวมถึงผู้ให้บริการที่ได้รับ

มอบหมายให้ไปปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยและได้รับความเสียหายในขณะให้บริการใน

พื้นที่เสี่ยงภัย

ซึ ่งได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลาและจังหวัดสงขลาและคณะ

อนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเพื่อการชดเชย เขตพื้นที่เห็นว่าความเสีย

หายที่ได้รับควรสั่งจ่ายเงินมากกว่าอัตราที่กำหนด ให้คณะอนุกรรมการเสนอความเห็นเพื่อให้

คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เป็นผู้พิจารณาซึ่งคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 

จะพิจารณาจ่ายได้ไม่เกินสองเท่าต่อไป 

เพื่อให้คณะอนุกรรมการฯระดับเขตพื้นที่ หรือผู้รับผิดชอบของสำนักงานเขต สามารถใช้ดุลยพินิจ

พิจารณาคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือในแนวทางเดียวกัน สปสช. ได้จัดทำคู่มือ “การดำเนินงาน

จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ กรกฎาคม 2555” ไว้เพื่อเป็นคู่มือในการ

ดำเนินงานด้วย ซึ่งสามารถ Download ได้ที่ศูนย์ข้อมูลกฎหมาย สปสช. http://law.nhso.go.th 
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 12. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำหรับหน่วยบริการ 
 ภาครัฐ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
1.หลักการและเหตุผล/แนวคิด

ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบเหมาจ่ายรายหัว ปีงบประมาณ 2556 ในอัตรา 2,755.60 บาท

ต่อผู้มีสิทธิ และคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การดำเนินงาน

และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 สำนักงาน  

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัว (ค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่าย

รายหัว) ปีงบประมาณ 2556 ภายใต้แนวคิดหลัก เพื่อให้มีแรงจูงใจในด้านการเงินที่เหมาะสมแก่

ผู้ให้บริการในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและให้บริการที่มีคุณภาพ ทำให้ประชาชน  

เข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จำเป็นและมีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียมกัน 

 

2.วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นและมีคุณภาพไดอ้ย่างเท่าเทียมกัน 

2.2 เพื่อให้ผู้ให้บริการได้รับงบประมาณเหมาะสมเพียงพอต่อการจัดบริการทางการแพทย์ให้

กับประชาชนผู้มีสิทธิ 



3.กรอบการบริหารค่าใช้จ่าย

3.1 งบบริการผู้ป่วยนอกทั่วไปประเภทบริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ จำนวน 928.40 

บาทต่อผู้มีสิทธิ จ่ายให้กับหน่วยบริการประจำ (คู่สัญญาหน่วยบริการปฐมภูมิ (Contracted unit 

for primary care : CUP)) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยจ่ายดังนี้ 

3.1.1 จำนวน 757.39 บาทต่อผู้มีสิทธิ จ่ายแบบเหมาจ่ายรายหัวตามจำนวนประชากรที่

ลงทะเบียน โดยปรับอัตราจ่ายตามโครงสร้างอายุประชากรที่ระดับจังหวัด และให้อัตราเหมาจ่าย

รายหัวสำหรับบริการผู้ป่วยนอกทั่วไปของแต่ละจังหวัดต่างกันจากค่าเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 10  

(ค่าเฉลี่ย + 10%) ของอัตราเหมาจ่ายบริการผู้ป่วยนอกทั่วไปเฉลี่ยในกลุ่ม 

3.1.2 จำนวน 171.01 บาทต่อประชากร จ่ายแบบเหมาจ่ายรายหัวตามจำนวนประชากร

ที่ลงทะเบียนในอัตราต่อผู้มีสิทธิเท่ากันทุกกลุ่มอายุ 
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3.1.3 สำหรับเขตนำร่องการสนับสนุนการบริหารแบบเขตบริการสาธารณสุข สามารถ

กำหนดแนวทางการจ่ายเป็นอย่างอื่นได้ แต่อย่างน้อยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและได้ข้อมูลตามที่

กำหนดและต้องเป็นค่าใช้จ่าย สนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการผู้ป่วยนอก โดยแนวทางการ

จ่ายต้องผ่านความเห็นชอบจาก อปสข. 

 

3.2 งบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทั่วไป สำหรับบริการที่มีความต้องการใช้

บริการเด่นชัดที่จ่ายแบบเหมาจ่ายรายหัว จำนวน 99.96 บาทต่อหัวประชากรไทยทุกสิทธิ คำนวณเป็น

ภาพรวมของแต่ละหน่วยบริการประจำและจังหวัด โดยคำนวณจากข้อมูล 2 ส่วน ได้แก่ 

3.2.1 จัดสรรตามจำนวนประชากร โดยใช้จำนวนประชากรไทยทุกสิทธิและตามจำนวน

กลุ่มเป้าหมายเฉพาะตามชุดกิจกรรม 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด, กลุ่มเด็ก 

0-5 ปี, กลุ่มเด็ก 6-12 ปี, กลุ่มผู้ใหญ่ 30-60 ปี และผู้สูงอายุ 

3.2.2 จัดสรรตามปริมาณผลงานบริการปีที่ผ่านมา โดยใช้ข้อมูลผลงานบริการสร้าง

เสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปีงบประมาณ 2555  ที่หน่วยบริการประจำและเครือข่ายจัดส่ง

ข้อมูลผ่านชุดข้อมูลบริการผู ้ป่วยนอกและสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรครายบุคคล (OP/PP 

individual record) 

3.2.3 สปสช.แจ้งวงเงินจากการคำนวณตามข้อ 3.2.1 – ข้อ 3.2.2 ที่หน่วยบริการประจำ

จะได้รับจัดสรรแบบเหมาจ่ายรายหัวและวงเงินในภาพรวมของจังหวัด ให้คณะอนุกรรมการ  

หลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด (อปสจ.) ตกลงเป้าหมายผลผลิตและผลลัพธ์การบริการกับ

หน่วยบริการประจำ พร้อมทั้งพิจารณาปรับเกลี่ยและจัดสรรเงินให้แก่หน่วยบริการประจำ 

3.2.4 สำหรับเขตนำร่องการสนับสนุนการบริหารแบบเขตบริการสาธารณสุข สามารถ

กำหนดแนวทางการจ่ายเป็นอย่างอื่นได้ แต่อย่างน้อยต้องได้ผลงานและข้อมูลบริการตามที่

กำหนด และต้องเป็นค่าใช้จ่ายบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยแนวทางการจ่าย

ต้องผ่านความเห็นชอบจาก อปสข. 

3.3 งบบริการผู้ป่วยในทั่วไป เป็นการบริหารแบบ global budget ระดับเขต การจ่ายตาม

ระบบ DRG ให้จ่ายตามการใช้บริการที่เกิดขึ้น โดยกำหนดเป้าหมายจำนวน adjRW ที่จะเกิดขึ้น 

และอัตราจ่ายต่อ adjRW โดยให้ อปสข.พิจารณาเป้าหมายจำนวนน้ำหนักสัมพัทธ์ที่จะเกิดขึ้น

และอัตราจ่ายต่อน้ำหนักสัมพัทธ์ให้แต่ละจังหวัดภายใต้เพดาน global budget ระดับเขตของ

แต่ละเขต 
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3.4 งบเพิ่มสำหรับหน่วยบริการที่มีต้นทุนคงที่สูง เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข

สำหรับประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่จ่ายเพิ่มเติมโดยคำนึงถึงต้นทุนคงที่สำหรับ

หน่วยบริการประจำสังกัด สป.สธ เฉพาะโรงพยาบาลชุมชนและเครือข่าย หรือโรงพยาบาลทั่วไป

ขนาดเล็กและเครือข่าย เพื่อให้จัดบริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารเป็น

ภาพรวมระดับประเทศ และมีหลักเกณฑ์การจ่ายงบเพิ่มสำหรับหน่วยบริการที่มีต้นทุนคงที่สูง

โดยใช้ผลการศึกษาสมการต้นทุนระดับ CUP ที่มีโรงพยาบาลขนาด 10-120 เตียง และข้อมูล  

งบการเงินของหน่วยบริการ โดยประยุกต์จ่ายตามตัวแปรของสมการต้นทุน ดังนี้ 

3.4.1 คำนวณรายจ่ายของหน่วยบริการเป้าหมายตามตัวแปรสมการต้นทุน เป็นค่า Fix 

cost ในสัดส่วนของบริการที่เกิดจากระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และค่าบริการผู้ป่วยนอก 

(OP variable) สำหรับผู้ใช้บริการสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ 

3.4.2 เปรียบเทียบผลคำนวณตามสมการต้นทุนกับการคำนวณค่าบริการผู้ป่วยนอก

ทั่วไปที่จ่ายแบบเหมาจ่ายรายหัว หากมากกว่าให้จ่ายงบเพิ่มสำหรับหน่วยบริการที่มีต้นทุนคงที่

สูงเท่ากับผลต่างระหว่างผลการคำนวณตามสมการต้นทุน กับการคำนวณค่าบริการผู้ป่วยนอก

ทั่วไปที่จ่ายแบบเหมาจ่ายรายหัว 

3.4.3 สำหรับจังหวัดที่มีประชากรลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติน้อยกว่า 

300,000 คน ปรับให้ภาพรวมของงบประมาณระดับจังหวัด (เฉพาะค่าบริการผู้ป่วยในทั่วไป ผู้ป่วย

นอกทั่วไป งบเพิ่มสำหรับหน่วยบริการที่มีต้นทุนคงที่สูง และค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกัน

โรค) หลังหักเงินเดือนได้ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของทุกจังหวัดหักหนึ่งส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

(ค่าเฉลี่ย-1SD)  

3.4.4 ให้คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นผู้พิจารณาสำหรับการจ่าย

งบเพิ่มสำหรับหน่วยบริการที่มีต้นทุนคงที่สูงให้หน่วยบริการเป้าหมายกรณีที่หน่วยบริการเป้าหมาย

มีภาระในการสงเคราะห์การให้บริการประชากรอื่นๆ เช่น หน่วยบริการในพื้นที่ติดชายแดนของ

จังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน สระแก้ว หรือกรณีอื่นๆ 

3.5 จัดระบบการจัดสรรเงินเบื้องต้นให้หน่วยบริการ เพื่อให้หน่วยบริการมีงบประมาณ

สำหรับการจัดบริการให้กับประชาชนผู้มีสิทธิโดยงวดการโอนเงินให้เป็นไปตามที่สำนักงาน  

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด 
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3.6 สำหรับเขตนำร่องการสนับสนุนการบริหารแบบเขตบริการสาธารณสุข สามารถกำหนด

แนวทางการโอนเงินให้เป็นไปตามแนวทางของเขตนำร่องได้ โดยต้องผ่านความเห็นชอบจาก อปสข. 

 

4.หลักเกณฑ์การคำนวณเงินจัดสรรเงินเบื้องต้นให้หน่วยบริการ

4.1 งบบริการผู้ป่วยนอกรวม (OP รวม) จัดสรรด้วยวิธีการคำนวณ ดังต่อไปนี้ 

4.1.1 คำนวณตามจำนวนหัวประชากรด้วยอัตราเหมาจ่ายรายหัว ตามท่ีคำนวณได้ตาม

ข้อ 3.1.1 และ 3.1.2 การคำนวณเบื้องต้นใช้ฐานประชากรผู้มีสิทธิเดือนกรกฎาคม 2555 สำหรับ

หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการใหม่ในปีงบประมาณ 2556 หรือรับโอนประชากรจาก

หน่วยบริการอื่น จะมีการปรับตามข้อมูลจริงที่ได้รับแจ้งจาก สปสช.เขต/สาขาจังหวัด 

4.1.2 คำนวณตามสมการต้นทุน (Cost function) ตามข้อ 3.4.1 

4.1.3 เปรียบเทียบผลการคำนวณตามข้อ 4.1.1 กับผลการคำนวณตามข้อ 4.1.2 แล้ว

เลือกใช้ผลการคำนวณของวิธีการคำนวณที่ได้ค่ามากที่สุด 

 

4.2 เงินค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทั่วไป สำหรับบริการที่มีความต้องการใช้

บริการเด่นชัดจ่ายแบบเหมาจ่ายรายหัว ใช้อัตราต่อหัวประชากรที่ได้จากการคำนวณตามข้อ 

3.2.1 – ข้อ 3.2.2 จัดสรรให้หน่วยบริการประจำตามจำนวนประชากร UC และจัดสรรเงินสำหรับ

ประชากรไทยสิทธิอื่นในภาพรวมของจังหวัด โดยคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับ

จังหวัด (อปสจ.) จะตกลงเป้าหมายผลผลิตและผลลัพธ์การบริการกับหน่วยบริการประจำใน

จังหวัด พร้อมทั้งพิจารณาจัดสรรเงินภาพรวมระดับจังหวัดให้แก่หน่วยบริการประจำ โดยการ

คำนวณจัดสรรเบื้องต้นใช้ฐานประชากรผู้มีสิทธิ ณ 1 กรกฎาคม 2555 สำหรับหน่วยบริการที่ขึ้น

ทะเบียนเป็นหน่วยบริการใหม่ในปีงบประมาณ 2556 หรือรับโอนประชากรจากหน่วยบริการอื่น 

จะมีการปรับตามข้อมูลจริงที่ได้รับแจ้งจาก สปสช.เขต/สาขาจังหวัด 

4.3 งบบริการผู ้ป่วยในทั่วไป (IP) คำนวณจัดสรรเบื ้องต้น โดยประมาณการค่าน้ำหนัก

สัมพัทธ์ที ่ปรับด้วยวันนอน (adjRW) ที ่คาดว่าหน่วยบริการจะทำได้ทั ้งปีจากผลงานของ  

หน่วยบริการที่ผ่านมา จัดสรรเงินผู้ป่วยในกรณีที่หน่วยบริการให้บริการรักษาผู้ป่วยภายในเขต

เดียวกันด้วยอัตราจ่ายต่อน้ำหนักสัมพัทธ์เบื ้องต้นในอัตราที ่ประมาณการได้ในแต่ละเขต  

ส่วนการจัดสรรเงินผู้ป่วยในกรณีที่หน่วยบริการให้บริการรักษาผู้ป่วยนอกเขตคำนวณจ่ายใน

อัตราจ่ายนอกเขตต่อน้ำหนักสัมพัทธ์ 
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4.4 การปรับลดค่าแรงหน่วยบริการสังกัด สป.สธ. ปีงบประมาณ 2556 จะปรับลดค่าแรงจาก

ค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอก ค่าใช้จ่ายผู้ป่วยใน เงินเพิ่มสำหรับหน่วยบริการที่มีต้นทุนคงที่สูง และ  

ค่าใช้จ่ายสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริหารการหักเงินเดือนเป็นภาพรวมในระดับจังหวัด

โดยให้ อปสจ. เป็นผู้พิจาณาเกลี่ยการปรับลดค่าแรงระหว่างหน่วยบริการประจำภายในจังหวัด 

รวมทั้งพิจารณาการกันเงินระดับจังหวัดตามขอบเขตและหลักเกณฑ์ที่ สปสช.กำหนดจากการ

ระดมความเห็น โดยหลักเกณฑ์อาจกำหนดเป็นเพดานจำนวนเงินที่จะกัน หรือกำหนดกรอบการ

ใช้เงินระดับจังหวัด หรือกำหนดให้มีกระบวนการในการรองรับกรอบการใช้เงินก็ได้ ซึ่งเงินกันที่  

สามารถกันได้ประกอบด้วย กันเงินค่าวัคซีนพิษสุนัขบ้า (จากงบบริการผู้ป่วยนอก), กันเงิน  

ค่าบริการส่งต่อผู้ป่วยนอก (OP Refer) และกันเงินสำหรับบริหารระดับจังหวัด 

กรณีที่อาจมีการเกลี่ยระหว่างจังหวัด ให้มีคณะทำงานร่วมระหว่าง สปสช. และ สป.สธ. เป็น

ผู้พิจารณา โดยให้คำนึงถึงปัจจัยที่มีผลต่อรายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยบริการตามความ  

เหมาะสม ทั้งนี้คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลังมีข้อเสนอแนะว่าควรจะหักเงินเดือน

แต่ละจังหวัดไม่เกินค่าเฉลี่ยเงินเดือนต่อหัวประชากร+1SD 
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13. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัว สำหรับหน่วยบริการ 
 ภาครัฐ นอกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 และหน่วยบริการเอกชน 
 

1.หลักการและเหตุผล/แนวคิด

ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบเหมาจ่ายรายหัว ปีงบประมาณ 2556 ในอัตรา 2,755.60 บาท

ต่อผู้มีสิทธ ิและคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การดำเนิน

งานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 ในการประชุม

ครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงจัดสรรเงิน

เหมาจ่ายรายหัว (ค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว) ปีงบประมาณ 2556 ภายใต้แนวคิด

หลัก เพื่อให้มีแรงจูงใจในด้านการเงินที่เหมาะสมแก่ผู ้ให้บริการในการใช้ทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพและให้บริการที่มีคุณภาพ ทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จำเป็นและมี

คุณภาพได้อย่างเท่าเทียมกัน 

 

2.วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นและมีคุณภาพไดอ้ย่างเท่าเทียมกัน 

2.2 เพื่อให้ผู้ให้บริการได้รับงบประมาณเหมาะสมเพียงพอต่อการจัดบริการทางการแพทย์ให้

กับประชาชนผู้มีสิทธิ 



3.กรอบการบริหารค่าใช้จ่าย

3.1 งบบริการผู้ป่วยนอกทั่วไปประเภทบริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อประชากร จำนวน 

928.40 บาทต่อผู้มีสิทธิ จ่ายให้กับหน่วยบริการประจำ (คู่สัญญาหน่วยบริการปฐมภูมิ (Contracted  

unit for primary care : CUP)) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิโดยจ่ายดังนี้ 

3.1.1 จำนวน 757.39 บาทต่อผู้มีสิทธิ จ่ายแบบเหมาจ่ายรายหัวตามจำนวนประชากรที่

ลงทะเบียน โดยปรับอัตราจ่ายตามโครงสร้างอายุประชากรที่ระดับหน่วยบริการ และให้อัตรา

เหมาจ่ายรายหัวสำหรับบริการผู้ป่วยนอกทั่วไปของแต่ละหน่วยบริการต่างกันจากค่าเฉลี่ยไม่เกิน

ร้อยละ 10 (ค่าเฉลี่ย + 10%) ของอัตราเหมาจ่ายบริการผู้ป่วยนอกทั่วไปเฉลี่ยในกลุ่ม 

3.1.2 จำนวน 171.01 บาทต่อประชากร จ่ายแบบเหมาจ่ายรายหัวตามจำนวนประชากร

ที่ลงทะเบียนในอัตราต่อผู้มีสิทธิเท่ากันทุกกลุ่มอายุ 
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3.1.3 สำหรับเขตนำร่องการสนับสนุนการบริหารแบบเขตบริการสาธารณสุข สามารถ

กำหนดแนวทางการจ่ายเป็นอย่างอื่นได้ แต่อย่างน้อยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและได้ข้อมูลตามที่

กำหนดและต้องเป็นค่าใช้จ่าย สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการผู้ป่วยนอก โดยแนวทางการ

จ่ายต้องผ่านความเห็นชอบจาก อปสช. 

 

3.2 งบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทั่วไป สำหรับบริการที่มีความต้องการใช้

บริการเด่นชัด ที่จ่ายแบบเหมาจ่ายรายหัว จำนวน 99.96 บาทต่อหัวประชากรไทยทุกสิทธิ 

คำนวณเป็นภาพรวมของแต่ละหน่วยบริการประจำและจังหวัด โดยคำนวณจากข้อมูล 2 ส่วน ได้แก่ 

3.2.1 จัดสรรตามจำนวนประชากร โดยใช้จำนวนประชากรไทยทุกสิทธิและตามจำนวน

กลุ่มเป้าหมายเฉพาะตามชุดกิจกรรม 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด, กลุ่มเด็ก   

0-5 ปี กลุ่มเด็ก 6-12 ปี กลุ่มผู้ใหญ่ 30-60 ปี และผู้สูงอายุ 

3.2.2 จัดสรรตามปริมาณผลงานบริการปีที่ผ่านมา โดยใช้ข้อมูลผลงานบริการสร้าง

เสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปีงบประมาณ 2555 ที่หน่วยบริการประจำและเครือข่ายจัดส่งข้อมูล

ผ่านชุดข้อมูลบริการผู้ป่วยนอกและสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรครายบุคคล (OP/PP individual 

record) 

3.2.3 สปสช. แจ้งวงเงินจากการคำนวณตามข้อ 3.2.1 – ข้อ 3.2.2 ที่หน่วยบริการ

ประจำจะได้รับจัดสรรแบบเหมาจ่ายรายหัวและวงเงินในภาพรวมของสาขาจังหวัด ให้ อปสจ. 

ตกลงเป้าหมายผลผลิตและผลลัพธ์การบริการกับหน่วยบริการประจำ พร้อมทั้งพิจารณาปรับ

เกลี่ยและจัดสรรเงินให้แก่หน่วยบริการประจำ 

3.2.4 สำหรับเขตนำร่องการสนับสนุนการบริหารแบบเขตบริการสาธารณสุข สามารถ

กำหนดแนวทางการจ่ายเป็นอย่างอื่นได้ แต่อย่างน้อยต้องได้ผลงานและข้อมูลบริการตามที่

กำหนด และต้องเป็นค่าใช้จ่ายบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยแนวทางการจ่าย

ต้องผ่านความเห็นชอบจาก อปสข. 

 

3.3 งบบริการผู้ป่วยในทั่วไป เป็นการบริหารแบบ global budget ระดับเขต การจ่ายตาม

ระบบ DRG ให้จ่ายตามการใช้บริการที่เกิดขึ้น โดยกำหนดเป้าหมายจำนวน adjRWที่จะเกิดขึ้น 

และอัตราจ่ายต่อ adjRW โดยให้ อปสข.พิจารณาเป้าหมายจำนวนน้ำหนักสัมพัทธ์ที่จะเกิดขึ้น

และอัตราจ่ายต่อน้ำหนักสัมพัทธ์ให้แต่ละจังหวัดภายใต้เพดาน global budget ระดับเขตของ

แต่ละเขต 



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 210   

3.4 การปรับลดค่าแรงสำหรับหน่วยบริการภาครัฐ (ยกเว้น สป.สธ.) มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

3.4.1 สำหรับ สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร สามารถกำหนดแนวทางการปรับลด

ค่าแรงสำหรับหน่วยบริการภาครัฐได้ตามความเหมาะสม โดยต้องหักให้ได้จำนวนเงินเดือนตามที่

กำหนด และแนวทางการปรับลดค่าแรงสำหรับหน่วยบริการภาครัฐต้องผ่านความเห็นชอบของ 

อปสข. 

3.4.2 สำหรับ สปสช.เขต 1–12 จะหักเงินเดือนจาก รายรับผู้ป่วยนอกที่จ่ายแบบเหมา

จ่ายต่อผู้มีสิทธิ รายรับการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มี

สิทธิ และจากรายรับที่ได้จากค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในซึ่งได้ตามจำนวน adjRW ที่ให้บริการเฉพาะการ

ใช้บริการผู้ป่วยในที่หน่วยบริการที่ตั้งในเขตเดียวกับเขตของหน่วยบริการประจำ ไม่รวมกรณีการ

ใช้บริการผู้ป่วยในข้ามเขต โดยให้ได้จำนวนเงินรวมตามที่ สปสช.กำหนด 

 

3.5 จัดให้มีระบบการจัดสรรล่วงหน้าให้หน่วยบริการ (Prepaid) โดยทดรองจ่ายล่วงหน้า  

ร้อยละ 25 ของวงเงินประมาณการรายรับที่หน่วยบริการได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2556 

จำนวน 1 ครั้ง ในเดือนตุลาคม 2555 และคำนวณจัดสรรจริงตามผลการดำเนินงานเป็นรายเดือน 

สำหรับเขตนำร่องการสนับสนุนการบริหารแบบเขตบริการสาธารณสุข สามารถกำหนดแนวทาง

การโอนเงินให้เป็นไปตามแนวทางของเขตนำร่องได้ โดยต้องผ่านความเห็นชอบจาก อปสข. 

 

4.หลักเกณฑ์การคำนวณเงินจัดสรรให้หน่วยบริการ

ในการจัดสรรเงินได้กำหนดวิธีการจัดสรรล่วงหน้าให้หน่วยบริการ (Prepaid) โดยใช้วิธีการ

ประมาณการวงเงินที่หน่วยบริการพึงได้รับในปีงบประมาณ 2556 โดยอ้างอิงตามผลการให้

บริการที่ผ่านมาเพื่อให้หน่วยบริการมีงบดำเนินการล่วงหน้าสำหรับการจัดบริการให้กับประชาชน

ผู้มีสิทธิ และสำนักงานฯจะคำนวณจัดสรรจริงตามผลการดำเนินงานเป็นรายเดือน ซึ่งมีราย

ละเอียด ดังนี้ 

4.1 การคำนวณเงินจัดสรรล่วงหน้า (Prepaid) 

4.1.1 การบริการผู้ป่วยทั่วไปประเภทบริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อประชากร (OP) ใช้

อัตราเหมาจ่ายรายหัวตามที่คำนวณได้ตามข้อ 3.1 จ่ายแบบเหมาจ่ายรายหัวตามจำนวน

ประชากร การคำนวณจัดสรรล่วงหน้าใช้ฐานประชากรผู้มีสิทธิเดือนกรกฎาคม 2555 สำหรับ

หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการใหม่ในปีงบประมาณ 2556 หรือรับโอนประชากรจาก

หน่วยบริการอื่น จะมีการปรับตามข้อมูลจริงที่ได้รับแจ้งจาก สปสช. เขต/ สาขาจังหวัด 
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4.1.2 เงินค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทั่วไป สำหรับบริการที่มีความ

ต้องการใช้บริการเด่นชัดจ่ายแบบเหมาจ่ายรายหัว ใช้อัตราต่อหัวประชากรที่ได้จากการคำนวณ

ตามข้อ 3.2.1 - ข้อ 3.2.2 จัดสรรให้หน่วยบริการประจำตามจำนวนประชากร UC โดยการคำนวณ

จากการจัดสรรใช้ฐานประชากรผู้มีสิทธิ ณ 1 กรกฎาคม 2555 สำหรับหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียน

เป็นหน่วยบริการใหม่ในปีงบประมาณ 2556 หรือรับโอนประชากรจากหน่วยบริการอื่น จะมีการ

ปรับตามข้อมูลจริงที่ได้รับแจ้งจาก สปสช.เขต/จังหวัด 

4.1.3 งบบริการผู ้ป่วยในทั่วไป (IP) คำนวณจัดสรรเบื ้องต้น โดยประมาณการค่า  

น้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับด้วยวันนอน (adjRW) ที่คาดว่าหน่วยบริการจะทำได้ทั้งปีจากผลงานของ

หน่วยบริการที่ผ่านมา จัดสรรเงินผู้ป่วยในกรณีที่หน่วยบริการให้บริการรักษาผู้ป่วยภายในเขต

เดียวกันด้วยอัตราจ่ายต่อน้ำหนักสัมพัทธ์เบื้องต้นในอัตราที่ประมาณการได้ในแต่ละเขต ส่วนการ

จัดสรรเงินผู้ป่วยในกรณีที่หน่วยบริการให้บริการรักษาผู้ป่วยนอกเขตคำนวณจ่ายอัตรานอกเขต

ต่อน้ำหนักสัมพัทธ์ 

1) สำหรับหน่วยบริการที่เข้าโครงการใหม่ในปีงบประมาณ 2556 และไม่เคยส่ง

ข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยในตามระบบที่กำหนด จะคำนวณโดยเทียบเคียงข้อมูลกับหน่วยบริการ

ในระดับเดียวกัน และมีจำนวนประชากรใกล้เคียงกัน 

2) สำหรับหน่วยบริการบางแห่งท่ีมีผลการดำเนินงาน การบริการผูป่้วยในไม่มาก 

หรือมีการให้บริการที่ไม่ต่อเนื่อง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะไม่คำนวณจัดสรร  

ล่วงหน้าให้ แต่จะจัดสรรให้ตามผลงานจริงที่ส่งข้อมูลในปีงบประมาณ 2556 

4.1.4 นำยอดเงินจากการคำนวณในข้อ 4.1.1 และ 4.1.3 รวมเป็นยอดเงินประมาณการ

ที่ต้องจัดสรรให้กับหน่วยบริการ โดยหน่วยบริการภาครัฐจะถูกหักเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ที่

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนดส่วนหน่วยบริการเอกชนไม่หักเงินเดือน 

 

4.2 การจัดสรรจริงตามผลการดำเนินงานให้หน่วยบริการ 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะดำเนินการคำนวณเงินจัดสรรจริงตามผลการ

ดำเนินงานของหน่วยบริการที่ทำได้จริง โดยจะคำนวณเป็นรายเดือน ซึ่งมีรายละเอียดการ

คำนวณจัดสรร ดังนี้ 

4.2.1 การบริการผู้ป่วยนอก (OP) คำนวณจากประชากรผู้มีสิทธิ UC (Point) รายเดือนที่

เกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2556 ตามอัตราเหมาจ่ายรายหัวที่คำนวณได้ตามข้อ 3.1 โดยปรับอัตรา

เหมาจ่ายให้เป็นสัดส่วนต่อเดือน 
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4.2.2 การบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทั่วไป สำหรับบริการที่มีความ

ต้องการใช้บริการเด่นชัด คำนวณจากประชากรผู้มีสิทธิ UC (Point) รายเดือนที่เกิดขึ ้นใน

ปีงบประมาณ 2556 ตามอัตราเหมาจ่ายรายหัวที่คำนวณได้ตามข้อ 3.2.1 - ข้อ 3.2.2 โดยปรับ

อัตราเหมาจ่ายให้เป็นสัดส่วนต่อเดือน 

4.2.3 การบริการผู้ป่วยใน (IP) คำนวณตามผลงาน adjRW ของปีงบประมาณ 2556 

โดยคำนวณอัตราจ่ายผู้ป่วยในที่หน่วยบริการให้บริการผู้ป่วยภายในเขตเดียวกันที่อัตราระดับเขต

ที่คำนวณได้ ส่วนอัตราจ่ายผู้ป่วยในที่หน่วยบริการให้บริการผู้ป่วยนอกเขตคำนวณอัตราจ่ายที่ 

9,600 บาทต่อ adjRW และไม่หักเงินเดือน 

4.2.4 นำยอดเงินจากการคำนวณในข้อ 4.2.1–4.2.3 รวมเป็นยอดเงินประมาณการที่

ต้องจัดสรรให้กับหน่วยบริการ โดยหน่วยบริการภาครัฐจะถูกปรับลดค่าแรงตามหลักเกณฑ์ที่

สำนักงานฯกำหนด ส่วนหน่วยบริการเอกชนไม่ปรับลดค่าแรง 

 

5.การโอนเงินจัดสรรล่วงหน้าและจัดสรรจริงตามผลการดำเนินงาน

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะดำเนินการโอนเงินจัดสรรล่วงหน้าและเงินจัดสรร

จริงตามผลการดำเนินงานให้กับหน่วยบริการภาครัฐนอกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุขและหน่วยบริการเอกชน ปีงบประมาณ 2556 ตามตารางกำหนดการจัดสรรเงิน ดังนี้ 
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และข้อบ่งชี้ในการบำบัดรักษาโรค 
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 ตามประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องรายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียม และ

ข้อบ่งชี้ที่ใช้ในการบำบัดรักษาโรค พ.ศ.2554 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554  ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 

วันที่ 1 ตุลาคม 2554 นั้น ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 

2556 จะคงจำนวนรายการและราคากลางไว้ตามประกาศดังกล่าว โดยจะมีการปรับแก้ข้อบ่งชี้

และชื่ออุปกรณ์ภาษาอังกฤษในบางรายการให้ถูกต้อง ดังนี้ 

 1. หมวด 5 ทางเดินอาหาร ลำดับที่ 5.5 เครื่องมือช่วยการผ่าตัดอวัยวะแบบอัตโนมัติ ปรับ

แก้ไขข้อบ่งชี้ 

1.1 รหัส 5501 เครื่องมือตัดต่ออวัยวะอัตโนมัติแบบวงกลม ปรับแก้ข้อบ่งชี้เป็น “ใช้

สำหรับตัดต่อหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้” 

1.2 รายการ 5502 เครื่องมือเย็บอวัยวะแบบอัตโนมัติ ปรับแก้ข้อบ่งชี้เป็น “ใช้สำหรับ

การตัดเย็บอวัยวะในช่องอก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้” 

1.3 รายการ 5503 เครื่องมือเย็บอวัยวะอัตโนมัติแบบปรับหัวได้ ปรับแก้ไขข้อบ่งชี้เป็น 

“ใช้สำหรับการตัดเย็บอวัยวะในช่องอก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้”  

 2. หมวด 4 หัวใจและหลอดเลือด ลำดับที่ 4.5 เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวร (Permanent 

pacemaker generator) และเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ 

2.1 รหัส 4511 แก้ไขเฉพาะชื่อภาษาอังกฤษในวงเล็บเป็น...........(Disposable defibrillation 

electrode, disposable pacing electrode) 

รายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียม และข้อบ่งชี้ในการบำบัด 
รักษาโรคภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
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ภาคผนวก 3 
รายการชดเชย 

ค่าบริการส่งต่อผู้ป่วยนอก 
(รายการที่กำหนดราคากลาง)  

ปีงบประมาณ 2556 
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 7.7.3  การตรวจจุลทรรศน์อิเล็กตรอน(Electronmicroscopy)

1 7.7.3.1 38330 การตรวจด้วยวิธีจุลทรรศน์ ชิ้น 2,800 

   อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน  

   (Transmission electron 

   microscopy)     

2 7.7.3.2 38331 การตรวจด้วยวิธีจุลทรรศน์ ชิ้น 3,400  

   อิเล็กตรอนแบบส่องกวาด  

   (Scanning electron microscopy)    

 8.2  X-ray:Special       

3 8.2.1 42001 Fluoroscopic observation ครั้ง 600 ไม่รวมค่าตัดหรือ 

      เจาะส่งตรวจชิ้นเนื้อ 

4 8.2.28 42512 Angiography, single shot ครั้ง 4,000 รวมวัสดุเวชภัณฑ์พื้นฐาน 

5 8.2.29 42513 Angiography, selective ครั้ง 17,000 ในการทำหัตถการ set  

6 8.2.30 42514 Angiography,  ครั้ง 5,000 เข็ม สายสวน catheter และ 

   each following vessel   เครื่องมือรังสีวินิจฉัย 

 8.4  CT&CTA       

7 8.4.1 44001 CT 1 part + Multiphase CM ครั้ง 6,800   

8 8.4.2 44002 CT 1 part + 3D Navigator ครั้ง 14,500   

9 8.4.3 44003 3D CT scan ครั้ง 8,000   

10 8.4.6 44010 CTA 1 part ครั้ง 12,000   

11 8.4.7 44011 CTA Peripheral run off ครั้ง 12,000   

12 8.4.8 44020 CT Fistulogram ครั้ง 6,000   

13 8.4.9 44101 CT Brain NC ครั้ง 3,100   

14 8.4.10 44102 CT Brain with CM ครั้ง 4,600   

15 8.4.11 44103 CTA Brain ครั้ง 12,000   

ที่ ลำดับ รหัส หน่วย ราคา หมายเหตุรายการ

รายการชดเชยค่าบริการส่งต่อผู้ป่วยนอก 
(รายการที่กำหนดราคากลาง) ปีงบประมาณ 2556 
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ที่ ลำดับ รหัส หน่วย ราคา หมายเหตุรายการ
16 8.4.12 44110 CT Sella ครั้ง 4,000   

17 8.4.13 44111 CT Pituitary gland 2 planes ครั้ง 5,000   

18 8.4.14 44140 CT Spine 1 part ครั้ง 5,350   

19 8.4.15 44150 CT Myelogram ครั้ง 5,800   

20 8.4.16 44201 CT Facial bone ครั้ง 4,000   

21 8.4.17 44202 CT Facial bone3 D ครั้ง 6,000   

22 8.4.18 44210 CT Orbits 2 planes ครั้ง 5,000   

23 8.4.19 44220 CT Temporal bone ครั้ง 5,000   

24 8.4.20 44221 CT IAC/Temporal bone screening ครั้ง 3,100   

25 8.4.21 44222 CT IAC ครั้ง 5,000   

26 8.4.22 44223 CT Parotid gland ครั้ง 5,700   

27 8.4.23 44230 CT Nasal cavity ครั้ง 4,000   

28 8.4.24 44231 CT Nasopharynx 2 planes ครั้ง 5,700   

29 8.4.25 44232 CT PNS screening 1 plane ครั้ง 2,500   

30 8.4.26 44233 CT PNS 2 planes ครั้ง 5,000   

31 8.4.27 44240 CT Oral cavity ครั้ง 5,700   

32 8.4.28 44241 CT Dental scan -maxilla ครั้ง 5,000   

33 8.4.29 44242 CT Dental scan -mandible ครั้ง 5,000   

34 8.4.30 44243 CT Oropharynx ครั้ง 5,700   

35 8.4.31 44250 CT Neck ครั้ง 5,700   

36 8.4.32 44251 CTA Neck ครั้ง 12,000   

37 8.4.33 44252 CT Neck,Thyroid and Parathyroid ครั้ง 5,700   

38 8.4.34 44260 CT Larynx ครั้ง 5,700   

39 8.4.35 44261 CT Thyroid ครั้ง 5,700   

40 8.4.36 44301 CT Chest/Lungs CM ครั้ง 5,000   

41 8.4.37 44302 High resolution CT (Lungs) ครั้ง 4,000 เป็นราคาเพิ่มจากรายการ 

      ตรวจ CT พื้นฐาน 

42 8.4.38 44310 CTA Chest ครั้ง 12,000   

43 8.4.39 44311 CTA for Pulmonary Emboli ครั้ง 12,000   

44 8.4.40 44401 Cardiac function graft full cardiac ครั้ง 18,000 

    function including coronary 

   artery angiogram     

45 8.4.41 44402 CTA Coronary artery ครั้ง 13,000   

46 8.4.42 44420 CTA Aorta (1 part) ครั้ง 12,000   

47 8.4.43 44421 CTA Whole aorta ครั้ง 16,000   
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ที่ ลำดับ รหัส หน่วย ราคา หมายเหตุรายการ
48 8.4.44 44501 CT Upper abdomen ครั้ง 5,000   

49 8.4.45 44502 CT Lower abdomen ครั้ง 5,000   

50 8.4.46 44503 CT Whole abdomen ครั้ง 9,500   

51 8.4.47 44510 CTA Liver donor ครั้ง 12,000   

52 8.4.48 44511 CT Pancreas spiral ครั้ง 5,000   

53 8.4.49 44610 CT Kidney spiral ครั้ง 5,000   

54 8.4.50 44611 CTA Renal artery ครั้ง 12,000   

55 8.4.51 44612 CT Adrenal ครั้ง 5,000   

56 8.4.52 44701 CT Extremily and joint per part ครั้ง 5,000   

57 8.4.53 44710 Bone density: CT ครั้ง 2,500   

58 8.4.54 44750 CTA Arm ครั้ง 12,000   

59 8.4.56 44910 Biopsy under CT guidance ครั้ง 3,000 รวมวัสดุ set sterile และ 

      set semiautomatic needle 

60 8.5.1 45001 MRI 1 small part or small organ ครั้ง 4,000   

61 8.5.2 45003 MRI Diffusion/Perfusion ครั้ง 4,000   

62 8.5.3 45004 Functional MRI ครั้ง 10,000   

63 8.5.4 45005 MR Spectroscopy ครั้ง 4,000   

64 8.5.7 45020 MRI + MRA (nonbrain) ครั้ง 12,000   

65 8.5.9 45022 MRI + MRA + MRV ครั้ง 15,000   

66 8.5.11 45101 MRI Brain ครั้ง 8,000   

67 8.5.12 45102 MRI Brain + MRA ครั้ง 11,000   

68 8.5.13 45103 MRI Brain + CSF flow ครั้ง 11,000   

69 8.5.14 45104 MRI Hippocampus ครั้ง 4,000   

70 8.5.15 45110 MRI Pituitary gland ครั้ง 8,000   

71 8.5.17 45120 MRI Base of skull ครั้ง 4,000   

72 8.5.18 45121 MRI Cavernous sinus ครั้ง 4,000   

73 8.5.19 45130 MRI Cranial nerve ครั้ง 4,000   

74 8.5.20 45140 MRI Spine 1 part ครั้ง 8,000   

75 8.5.21 45141 MRI Whole spine ครั้ง 16,000   

76 8.5.22 45150 MRI Myelogram ครั้ง 8,000   

77 8.5.23 45160 MRI Brachial plexus ครั้ง 13,500   

78 8.5.24 45161 MRI LS - Plexus ครั้ง 8,000   

79 8.5.25 45162 MRI Sacral plexus ครั้ง 4,000   

80 8.5.26 45201 MRI TM joint ครั้ง 8,000   

81 8.5.27 45211 MRI Orbits ครั้ง 8,000   
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ที่ ลำดับ รหัส หน่วย ราคา หมายเหตุรายการ
82 8.5.28 45220 MRI 3D IAC ครั้ง 4,000   

83 8.5.29 45230 MRI Nasopharynx ครั้ง 8,000   

84 8.5.30 45231 MRI PNS ครั้ง 8,000   

85 8.5.31 45240 MRI Oropharynx ครั้ง 8,000   

86 8.5.33 45260 MRI Larynx (Neck) ครั้ง 8,000   

87 8.5.34 45261 MRI Thyroid glands ครั้ง 8,000   

88 8.5.35 45301 MRI Chest ครั้ง 8,000   

89 8.5.38 45320 MRI Mediastinum ครั้ง 4,000   

90 8.5.39 45330 MRI Breast (1 side) ครั้ง 8,000   

91 8.5.40 45331 MRI Breasts (2 sides) ครั้ง 12,000   

92 8.5.41 45332 MRI Guided breast biopsy ครั้ง 8,000   

93 8.5.42 45401 MRI Heart ครั้ง 8,000   

94 8.5.43 45402 MRI Heart + perfusion ครั้ง 12,000   

95 8.5.44 45403 MRI Heart CgHD/Cine ครั้ง 12,000   

96 8.5.45 45404 MRI Heart screening ASD ครั้ง 4,000   

97 8.5.48 45501 MRI Upper/Lower abdomen ครั้ง 8,000   

98 8.5.49 45502 MRI Whole abdomen ครั้ง 16,000   

99 8.5.53 45510 MRI Pancrease ครั้ง 4,000   

100 8.5.57 45601 MRI Pelvic cavity ครั้ง 4,000   

101 8.5.58 45602 MRI Urography ครั้ง 4,000   

102 8.5.59 45611 MRI Kidney ครั้ง 4,000   

103 8.5.60 45612 MRI Adrenal gland ครั้ง 4,000   

104 8.5.62 45640 MRI Prostate gland ครั้ง 8,000   

105 8.5.64 45642 MRI Prostate special coil ครั้ง 12,000   

106 8.5.65 45701 MRI Bone/Joint/Extremity 1 part ครั้ง 8,000   

 8.6  เวชศาสตร์นิวเคลียร์:การวินิจฉัย

107 8.6.1 47001 Total Body scan I-131 ครั้ง 2,900   

108 8.6.2 47002 Total Body scan MIBI ครั้ง 4,100   

109 8.6.3 47003 Tc-99m-WBC ครั้ง 8,000   

110 8.6.4 47004 Gallium scan (Ga-67-citrate) ครั้ง 13,500   

111 8.6.5 47005 Octreoscan (In-111 Pentetreotide) ครั้ง 59,000   

112 8.6.6 47201 Parotid scan ครั้ง 2,800   

113 8.6.7 47202 Parathyroid (MIBI) ครั้ง 4,000   

114 8.6.9 47204 Thyroid scan pertechnetrate ครั้ง 800   

115 8.6.10 47205 Parathyroid  ( MIBI +  ครั้ง 4,200 

   Pertechnetate)     
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ที่ ลำดับ รหัส หน่วย ราคา หมายเหตุรายการ
116 8.6.11 47301 Lung scan ครั้ง 5,800   

117 8.6.12 47401 MUGA scan (Multiple Gated  ครั้ง 3,000 

   Acquisition)    

118 8.6.13 47402 Heart SPECT MIBI TL-201 ครั้ง 8,300   

119 8.6.14 47403 Venogram scan ครั้ง 1,000   

120 8.6.15 47404 Lymphatic scan (Dextrans) ครั้ง 7,400   

121 8.6.16 47501 GI Bleeding (Phaytate) ครั้ง 2,300   

122 8.6.17 47502 GI Bleeding (RBC) ครั้ง 4,700   

123 8.6.18 47503 GI scan (Albumin) ครั้ง 7,600   

124 8.6.19 47504 Gastric emptying ครั้ง 3,200   

125 8.6.20 47505 Meckels scan ครั้ง 4,000   

126 8.6.21 47506 Liver scan (Phytate) ครั้ง 2,100   

127 8.6.22 47507 Liver scan (RBC) ครั้ง 3,500   

128 8.6.23 47508 Hepatobiliary (DISIDA) ครั้ง 5,800   

129 8.6.24 47601 Renal scan DMSA ครั้ง 3,500   

130 8.6.25 47602 Captopril renogram ครั้ง 3,700   

131 8.6.26 47603 Furosemide renogram ครั้ง 3,700   

132 8.6.27 47604 Testicular scan ครั้ง 3,300   

133 8.6.28 47701 Bone scan ครั้ง 2,900   

 9.1  การตรวจทางประสาทวิทยา

134 9.1.1 51110 Scalp E.E.G. (16 ช่อง) ครั้ง 900   

135 9.1.2 51111 Scalp & Sphenoid E.E.G.  ครั้ง 1,500 

   (16 ช่อง)    

136 9.1.3 51112 Scalp & Sleep Record E.E.G.  ครั้ง 1,500  

   (16 ช่อง)   

137 9.1.5 51114 Scalp EEG 10-20 system  ครั้ง 1,800 

   (32 ช่อง)    

138 9.1.6 51115 Scalp EEG & Nasopharynx ครั้ง 2,000 

   (32 ช่อง)    

139 9.1.7 51116 Scalp EEG & Sleep deprivation  ครั้ง 2,000 

   (32 ช่อง)    

140 9.1.8 51117 Scalp EEG & VDO monitoring ครั้ง 4,200  

   (4-8 hours)   

141 9.1.9 51118 Scalp EEG & VDO monitoring ครั้ง 4,800  

   (24 hours)   
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ที่ ลำดับ รหัส หน่วย ราคา หมายเหตุรายการ
142 9.1.10 51119 Intra-Op Cortical EEG ครั้ง 3,000 ไม่รวมค่าอุปกรณ์ 

 9.4 การตรวจเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด

143 9.4.4 51420 Echo-Transthoracic + color +  ครั้ง 2,000 

   Doppler    

144 9.4.5 51421 3 D Echocardiography ครั้ง 3,000   

145 9.4.6 51422 Transesophageal Echocardiogram ครั้ง 2,000   

146 9.4.7 51423 Dobutamine Echocardiography ครั้ง 4,000 ไม่รวมค่ายา 

 11.3  ตาหูคอจมูก      

147 11.3.8 71250 Nasal endoscope ครั้ง  800   

148 11.3.10 71270 Direct FOL laryngoscopy ครั้ง  1,000   

149 11.3.11 71271 Direct laryngoscopy with ครั้ง  1,400 

   remove FB    

150 11.3.12 71272 Microdirect laryngoscopy with ครั้ง  1,500 

   or without laser therapy    

 11.4  ทางเดินหายใจและปอด      

151 11.4.2 71320 Rigid bronchoscope ครั้ง  1,200   

152 11.4.3 71321 Rigid bronchoscope with FB  ครั้ง  1,400 ไม่รวมค่าดมยา 

   removal/ dilatation  

153 11.4.4 71322 Laryngo-esophago-bronchoscope ครั้ง  2,050   

154 11.4.5 71330 FOL Bronchoscopy  ครั้ง  1,800 - เป็นกล้องตรวจ VDO       

       - ไม่รวมค่าดมยา 

155 11.4.6 71331 FOL Bronchoscopy & biopsy ครั้ง  1,900  

156 11.4.7 71332 FOL Bronchoscopy with remove FB  ครั้ง  2,100  

157 11.4.8 71333 FOL Bronchoscopy & 

   treatment(laser,heat) ครั้ง  2,600  

 11.6  ทางเดินอาหาร      

158 11.6.4 71520 การส่องตรวจช่องท้อง  ครั้ง 700 

   (Peritonescopy)    

159 11.6.5 71530 Esophagoscopy ครั้ง 1,300 - เป็นกล้องตรวจ VDO        

      - ไม่รวมค่าดมยา 

160 11.6.6 71531 Esophagoscopy with remove FB ครั้ง 1,400  

161 11.6.8 71540 Gastroduodenoscopy ครั้ง 1,300  

162 11.6.9 71541 Gastroduodenoscopy & biopsy ครั้ง 1,500  

163 11.6.10 71542 Esophago-gastroscope  ครั้ง 1,900 ไม่รวมสาย Banding 

   with banding  
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ที่ ลำดับ รหัส หน่วย ราคา หมายเหตุรายการ
164 11.6.11 71543 Gastroscope & adrenaline injection ครั้ง 1,600 รวมยา Adrenaline 

165 11.6.12 71544 Gastroduodenoscopy & ครั้ง 2,900 รวมอุปกรณ์ ยา และ/  

   sclerotherapy (laser, heat)   หรือ Probe ที่ใช้ 

166 11.6.13 71545 Endoscopic ultrasound ครั้ง 3,000   

167 11.6.15 71551 การส่องตรวจทวารหนักและ ครั้ง 1,000  

   ซิกมอยด์ (Proctosigmoidoscopy  

   fiberoptic)  

168 11.6.17 71560 Colonoscopy ครั้ง 2,300  

   (การส่องตรวจลำไส้ใหญ่)    

169 11.6.18 71561 Colonoscopy & biopsy ครั้ง 2,500 แยกคิดค่าชิ้นเนื้อ 

170 11.6.19 71562 Colonoscopy & Polypectomy ครั้ง 3,300  

  11.15รังสีร่วมรักษา:vascularinterventionandotherinterventions

171 11.15.1 72940 Fluoroscopew ครั้ง 1,700 ราคานี้คำนวณที่เวลา 

      2 ชั่วโมง รวม Set พื้นฐาน 

      ในหัตถการ ถุงมือ Mask 

      ผ้าปู เสื้อคลุม การใช้ 

      ออกซิเจน เครื่องมือ 

      วัดสัญญาณชีพผู้ป่วย 



ภาคผนวก 4 
รายละเอียดประกอบ 

การบริหารจัดการยากำพร้า 
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ภาคผนวก 4.1 
แนวทางการเบิกชดเชยยากำพร้าและ 
ยาจำเป็นกรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน 3 กองทุน 
 
1. รายการยาที่สามารถเบิกชดเชยยากำพร้า 
 และยาขาดแคลน ได้แก่ 

1) Dimercaprol inj, (BAL) ข้อบ่งใช้ รักษาพิษโลหะหนัก 

2) Sodium nitrite inj. ข้อบ่งใช้ รักษาพิษไซยาไนด์ 

3) Sodium thiosulfate inj. ข้อบ่งใช้ รักษาพิษไซยาไนด์ 

4) Methylene blue inj. ข้อบ่งใช้ รักษาภาวะเมทฮีโมโกลบินนีเมีย 

5) Glucagon inj. ข้อบ่งใช้ รักษาภาวะพิษจากการได้รับยากลุ่มเบต้าบลอกเกอร์เกินขนาด 

6) Succimer cap. (DMSA) ข้อบ่งใช้ รักษาพิษโลหะหนัก  

7) Botulinum Antitoxin inj. ข้อบ่งใช้ รักษาพิษจากโบทูลินุม ทอกซิน 

8) Diphtheria Antitoxin inj. ข้อบ่งใช้ รักษาพิษจากการติดเชื้อดิปทีเรีย 

9) Digoxin specific antibody fragment inj. ข้อบ่งใช้ รักษาพิษจากการได้รับสารดิจอกซิน หรือ

พืชพิษที่มีสารดิจอกซิน 

10) Calcium disodium edentate inj. ข้อบ่งใช้ รักษาพิษโลหะหนกั 

รายละเอียดประกอบการบริหารจัดการยากำพร้า 
ภาคผนวก 4 
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2. แนวทางการเบิกชดเชยยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษ 
2.1 กรอกข้อมูลผู้ป่วยในโปรแกรม EMCO ที่ www.emco.nhso.go.th 

2.2 กดเลือก ยา Antidote โปรแกรมจะนำเข้าสู่ http://drug.nhso.go.th/Antidotes/ ซึ่งเป็น 

website สำหรับดำเนินการสืบค้นและเบิกชดเชยยาต้านพิษ หน่วยบริการสามารถสืบค้นแหล่ง

สำรองยาผ่านหน้าโปรแกรม โดยเลือกเมนูสืบค้นยาโดยไม่ต้อง Login หรือติดต่อศูนย์พิษวิทยา 

เพื่อยืนยันการวินิจฉัย และการใช้ยาต้านพิษที่ 

- ศูนย์พิษวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี 1367 หรือ 

- ศูนย์พิษวิทยา โรงพยาบาลศิริราช 02-4197317-8 

2.3. Download แบบฟอร์มเบิกชดเชยยาตามแบบฟอร์มเบิกชดเชยยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษ 

3 กองทุน ที่ www.emco.nhso.go.th (ภาคผนวก 3) กรอกแบบฟอร์มให้มากที่สุด 

2.4 ส่งแบบฟอร์มที่กรอกครบถ้วนแล้วให้หน่วยสำรองยาที่ใกล้ที่สุดเพื่อขอเบิกยาเร่งด่วน 

2.5 หน่วยบริการที่เป็นหน่วยสำรองยาส่งยาให้หน่วยบริการที่ขอเบิก โดยสำนักงานฯจะเป็น

ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งยาทั้งหมด  

2.6 เมื่อรักษาผู้ป่วยเสร็จสิ้น ให้หน่วยบริการสรุปข้อมูลเพื่อกรอกแบบฟอร์มเบิกชดเชยยา

กำพร้ากลุ่มยาต้านพิษ 3 กองทุน (ภาคผนวก 3) ให้ครบถ้วน และจัดส่งให้หน่วยบริการที่สำรองยา  

2.7 หน่วยบริการที่สำรองยากรอกข้อมูลลงในโปรแกรมเบิกชดเชยยากำพร้าของสำนักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อเบิกชดเชยยา 

2.8 องค์การเภสัชกรรมจัดส่งยาชดเชยยาที่ใช้ไปให้กับหน่วยสำรองยา 

2.9 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ รวบรวมข้อมูลเพื่อจ่ายชดเชยค่าขนส่งและค่า

บริหารจัดการข้อมูลให้แก่หน่วยบริการที่สำรองยาต่อไป 

2.10 กรณีมีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อเป็นการเร่งด่วน สามารถติดต่อสำนักงานหลัก

ประกันสุขภาพสาขาเขต 
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1. ข้อมูลโรงพยาบาล 
ชื่อโรงพยาบาล ...........................................................................เลขที่................................................... 
หมู่ที่ ................ถนน ..........................................ตำบล/แขวง.................................................................  
อำเภอ/เขต.....................................จังหวัด ..............................รหัสไปรษณีย์ ....................................... 
2.  ข้อมูลผู้ป่วย  
ชื่อ–สกุล............................................................PID (ถ้าระบุได้)..............................................................  
HN...............................AN.........................เพศ  (    )  ชาย  (     ) หญิง  อายุ ............ปี.............เดือน     
การวินิจฉัยเบื้องต้น ............................................................................................................................... 

3. รายการยาที่เบิก  (กากบาทเลือกรายการที่ต้องการ และ ระบุจำนวน) 

แบบฟอร์มการขอเบิกยากำพร้ากรณีฉุกเฉิน3กองทุน

โปรดกรอกข้อความให้ครบถ้วน ชัดเจน แล้วส่งให้หน่วยสำรองยาเพื่อกรอกข้อมูลในโปรแกรม  

เบิกชดเชยยากำพร้าต่อไป 

 1. Dimercaprol inj, (BAL)  

 2. Sodium nitrite inj.   

 3. Sodium thiosulfate inj.   

 4. Methylene blue inj.  

 5. Glucagon inj.    

 6. Succimer cap. (DMSA)   

 7. Botulinum Antitoxin inj.   

 8. Diphtheria Antitoxin inj.   

 9. Digoxin specific antibody fragment inj.   

 10 Calcium disodium edentate inj  

4.ข้อมูลผู้ส่งเบิกยา 
ชื่อ-สกุล ผู้ส่งข้อมูล................................................................................................................................. 
โทรศัพท์...............................................................โทรศัพท์ มือถือ.......................................................... 
โทรสาร.................................................................อีเมล์.......................................................................... 
 
5. ข้อมูลสถานที่จัดส่งยา  
ให้จัดส่งยาที่          คลังยา                             ห้องยานอกเวลา 
                          ห้องจ่ายยาใน                    ห้องจ่ายยานอก           
ชื่อ ผู้ประสานงานรับยาของโรงพยาบาล........................................................โทรศัพท์.......................... 

ที่ ชื่อยา จำนวน
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ภาคผนวก 4.2 
แนวทางการบริหารจัดการยากำพร้ากลุ่ม Antidotes กรณี
ยา Botulinum antitoxin และ Diphtheria antitoxin 

  

1.ความเป็นมา 
ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิมีมติให้ สำนักงาหลักประกันสุขภาพ  

แห่งชาติดำเนินการแก้ปัญหายากำพร้า โดยเฉพาะยากลุ่มยาต้านพิษเป็นการเร่งด่วน โดยได้

ดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 จำนวน 6 รายการ และเพิ่มรายการยาในชุดสิทธิประโยชน์

จำนวน 4 รายการ รวมเป็น 10 รายการ ในปีงบประมาณ 2554 นั้น เพื่อให้เกิดการสำรองยาที่

จำเป็นต่อการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับพิษ หน่วยบริการมียาใช้ทันต่อความจำเป็น กองทุนยา เวชภัณฑ์

และวัคซีน เป็นผู้รับผิดชอบจัดระบบการจัดหาและกระจายยาไปสำรองยังหน่วยบริการต่างๆ ให้

กระจายอยู่ทั่วประเทศ ทั้งนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมอบองค์การเภสัชกรรมเป็น  

ผู้ดำเนินการจัดหายาทั้งจากผู้ผลิตในประเทศและการจัดหาจากต่างประเทศ และกระจายยาไป

ยังหน่วยบริการด้วยการบริหารจัดการผ่านระบบ VMI โดยมีปัจจัยที่ใช้พิจารณาเกี่ยวกับการ

กระจายยาไปยังหน่วยบริการ ได้แก่ 

• ชนิดของ Antidotes ความเร่งรีบในการใช้ยานั้น 

• พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดปัญหา (High risk area) 

• ระยะทางระหว่างแหล่งที่สำรองยาไปหน่วยบริการอื่นที่มีความต้องการใช้ยา 

• ความต้องการในการประเมิน/การตัดสินจากผู้เชี่ยวชาญ  

ทั้งนี้รายการยาที่เพิ่มเติมในชุดสิทธิประโยชน์ปีงบประมาณ 2554 มียาจำนวน 2 รายการที่มี

ระบบการบริหารจัดการแตกต่างจากรายการยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษอื่นๆ ได้แก่ Botulinum 

antitoxin และ Diphtheria antitoxin เนื่องจากต้องมีการสอบสวนโรคร่วมด้วยเพื่อให้สามารถ

ควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันความเสียหายในวงกว้างต่อไป 

ในการนี้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงขอแจ้งแนวทางการบริหารจัดการยาทั้ง   

2 รายการดังกล่าวเพิ่มเติม รายละเอียดดังต่อไปนี้  
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2. สิทธิประโยชน์ 

1 Botulinum antitoxin 10 Vial  1.1 ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี  

  1.2 สน.โรคติดต่อทั่วไป กรม คร.  

2. Diphtheria antitoxin 2000 Vial  2.1 ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี 

  2.2 สน.โรคติดต่อทั่วไป กรม คร. 

  2.3 โรงพยาบาลศูนย์ 

  2.4 โรงพยาบาลทั่วไป ใน 4 จังหวัดภาคใต้ 

รายการ จำนวนที่มีสำรองในประเทศ แหล่งสำรองยา

การนำยาไปใช้ให้ครอบคลุมกับผู้ป่วยทุกสิทธิการรักษาพยาบาล ทั้งนี้ สำนักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ ให้สิทธิประโยชน์สนับสนุนยากำพร้าดังกล่าวแก่หน่วยบริการเฉพาะผู้ป่วยสิทธิ

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเท่านั้น สำหรับการนำไปใช้กับผู้ป่วยสิทธิการรักษาพยาบาลอื่น 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะดำเนินรวบรวมการหักค่ายาทางบัญชีกับหน่วยบริการ

ภายหลัง 

 
3. เงื่อนไขการรับบริการ 

ผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษและได้รับการวินิจฉัย ว่ามีความจำเป็นต้องได้รับยาแก้พิษในรายการยา 

กลุ่มนี้เข้ารับบริการในหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

 

4.คุณสมบัติของหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ  
เป็นหน่วยบริการภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยสำนักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติจะแจ้งรายชื่อหน่วยบริการ/หน่วยงานที่เป็นแหล่งสำรองยา พร้อมรายชื่อและช่อง

ทางติดต่อผู้ประสานงานของยาแต่ละรายการให้หน่วยบริการ/หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการทราบ 

และดำเนินการเชื่อมต่อข้อมูลปริมาณยาคงคลังของหน่วยบริการ/หน่วยงานที่เป็นแหล่งสำรองยา

ในระบบออนไลน์กับระบบ Geographic Information System (GIS) ให้หน่วยบริการที่เข้าร่วม

โครงการสามารถสืบค้นได้จากหน้าเวบไซด์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

 
5. วิธีการเบิกชดเชยยา 

การเบิกชดเชยยา Botulinum antitoxin และ Diptheria antitoxin สามารถดำเนินการได้ 2 ช่อง

ทาง รายละเอียดดังแผนภาพ 1 และ 2 ตามลำดับ 
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แผนภาพ1การเบิกชดเชยยาBotulinumantitoxin

แผนภาพ2การเบิกชดเชยยาDiphtheriaantitoxin

ผู้ป่วยมารับบริการที่รพ.

ผู้ป่วยมารับบริการที่รพ.

หน่วยบริการแจ้ง งานระบาดฯ สสอ./สสจ.  
เพื่อสอบสวนโรค 

หน่วยบริการแจ้ง งานระบาดฯ สสอ./สสจ.  
เพื่อสอบสวนโรค 

สสจ. แจ้ง สคร./สน.โรคติดต่อทั่วไปหรือ 
สน.ระบาดวิทยา 

 กรม คร.เพื่อทราบ/สอบสวนเพิ่มเติม 

สสจ. แจ้ง สคร./สน.โรคติดต่อทั่วไปหรือ 
สน.ระบาดวิทยา 

 กรม คร.เพื่อทราบ/สอบสวนเพิ่มเติม 

สคร./สสจ.จัดส่งยาให้หน่วยบริการและรวบรวม
รายงานสรถุปส่ง สน.โรคคิดต่อทั่วไป/ 

สน.ระบาดวิทยา กรม คร. 

หน่วยบริการรายงานสรุปส่ง สสจ./สคร.เพื่อ
รวบรวมส่ง สน.โรคติดต่อทั่วไป/สน.ระบาดวิทยา 

กรม คร. 

หมายเหตุ ใน 4 จังหวัดภาคใต้ที่มีการระบาดจะมีการสำรองยาที่ รพท.ด้วย 
 ในกทม.สำรองที่ศูนย์พิษฯรามา 

หน่วยบริการติดต่อศูนย์พิษวิทยาโดยตรง 
ศูนย์พิษวิทยาซักประวัติประกอบการวินิจฉัย 

หน่วยบริการปรึกษาศูนย์พิษวิทยา 
เรื่องการใช้ DAT 

ศูนย์พิษฯ ส่งยาให้กับ
หน่วยบริการ พร้อมขอ
ให้หน่วยบริการแจ้ง 

สสจ.เพื่อสอบสวนโรค 

ศูนย์พิษฯ จัดส่งยาหรือ
แจ้งหน่วยบริการให้เบิก

ยาจาก รพศ.รพท. 
(4จว.ภาคใต้) และแจ้ง 
GPO ทราบผ่านการ 
เบิกยาจากโปรแกรม 

ศูนย์พิษฯติดต่อกับ
หน่วยบริการเพื่อติดตาม
ผลการรักษา/การใช้ยา 

GPO ส่ง  DAT ไปเติม
เต็มให้ รพศ. 

ศูนย์พิษฯแจ้งอุบัติการณ์ 
1.สน.โรคติดต่อทั่วไป 
2.สน.ระบาดวิทยา 

ศูนย์พิษฯแจ้งอุบัติการณ์ 
1.สน.โรคติดต่อทั่วไป 
2.สน.ระบาดวิทยา 

กรม คร.แจ้งผลการ
สอบสวนโรคแก่ 

ศูนย์พิษฯ เพื่อทราบ 

กรม คร.แจ้งผลการ
สอบสวนโรคแก่ 

ศูนย์พิษฯ เพื่อทราบ 

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

รพศ. จัดส่ง Botulinuim antitoxin  
ให้กับหน่วยบริการ 

IF YES 

IF YES 

IF YES 

IF YES 
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5.1การเบิกชดเชยยาBotulinumantitoxin

หน่วยบริการสามารถเบิกชดเชยยาได้ 2 ช่องทาง 

1) ติดต่อผ่านหน่วยงานของกรมควบคุมโรค 

1.1) หน่วยบริการแจ้งกลุ่มงานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) 

หรือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) เพื่อสอบสวนโรค 

1.2) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) หรือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

(สสจ.) แจ้ง สำนักงานควบคุมโรคเขต (สคร.) หรือ สำนักโรคติดต่อทั่วไป หรือ สำนักระบาดวิทยา 

กรมควบคุมโรค เพื่อทราบและสอบสวนโรคเพิ่มเติม 

1.3) สำนักโรคติดต่อทั่วไปจัดส่ง Botulinum antitoxin ให้กับ สำนักงานควบคุมโรค

เขต (สคร.)หรือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) 

1.4) สำนักงานควบคุมโรคเขต (สคร.) หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) 

กระจายยาให้กับหน่วยบริการพร้อมสรุปรายงานการสอบสวนโรคให้ สำนักโรคติดต่อทั่วไป หรือ 

สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 

1.5) หน่วยบริการกรอกข้อมูลในโปรแกรมการเบิกชดเชยยากำพร้ากลุ่มยาต้าน

พิษของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

1.6) ศูนย์พิษวิทยาฯ ติดตามประเมินผลการใช้ยา และประเมินผลโครงการ  

 

2) ติดต่อผ่านศูนย์พิษวิทยา รพ.รามาธิบดี 

2.1) หน่วยบริการปรึกษาศูนย์พิษวิทยา รพ.รามาธิบดี 

2.2) ศูนย์พิษวิทยาจัดส่งยา Botulinum antitoxin ให้หน่วยบริการ พร้อมแจ้งหน่วย

บริการประสาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) หรือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) 

เพื่อสอบสวนโรค 

2.3) ศูนย์พิษวิทยาแจ้ง สน.ระบาดวิทยา หรือ สน.โรคติดต่อทั่วไปเพื่อทราบและ

ดำเนินการสอบสวนโรคเพิ่มเติม และ สน.ระบาดวิทยา หรือ สน.โรคติดต่อทั่วไปสรุปรายงานการ

สอบสวนโรคแจ้งศูนย์พิษเพื่อทราบ 

2.4) หน่วยบริการกรอกข้อมูลในโปรแกรมการเบิกชดเชยยากำพร้ากลุ่มยาต้าน

พิษของ สปสช. 

2.5) ศูนย์พิษวิทยาติดตามประเมินผลการใช้ยา และประเมินผลโครงการ  
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5.2 การเบิกชดเชยยา Diphtheria antitoxin 

หน่วยบริการสามารถเบิกชดเชยยาได้ 2 ช่องทาง 

1) ติดต่อผ่านหน่วยงานของกรมควบคุมโรค 

1.1) หน่วยบริการแจ้งกลุ่มงานระบาดวิทยา สสอ. หรือ สสจ. เพื่อสอบสวนโรค 

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

กรม คร. เพื่อทราบและสอบสวนโรคเพิ่มเติม 

1.3) สำนักโรคติดต่อทั่วไปจัดส่ง Diphtheria antitoxin ให้กับหน่วยบริการ หรือแจ้ง

หน่วยบริการรับยาจาก รพศ. หรือ รพท. ใกล้เคียงที่เป็นแหล่งสำรองยา  

1.4) หน่วยบริการกรอกข้อมูลในโปรแกรมการเบิกชดเชยยากำพร้ากลุ่มยาต้าน

พิษของ สปสช.  

1.5) สสจ. หรือ สคร. รวบรวมรายงานการสอบสวนโรคสรุปส่ง สน.ระบาดวิทยา 

หรือ สน.โรคติดต่อทั่วไป กรมคร.  

1.6) ศูนย์พิษวิทยาติดตามประเมินผลการใช้ยาและประเมินผลโครงการ  

 

2) ติดต่อผ่านศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี 

2.1) หน่วยบริการปรึกษาศูนย์พิษวิทยา 

2.2) ศูนย์พิษวิทยาจัดส่ง Diphtheria antitoxin ให้กับหน่วยบริการ หรือแจ้งหน่วย

บริการรับยาจาก รพศ. หรือ รพท. ใกล้เคียงที่เป็นแหล่งสำรองยา พร้อมแจ้งหน่วยบริการประสาน 

สสอ. หรือ สสจ. เพื่อสอบสวนโรค 

2.3) ศูนย์พิษวิทยาแจ้ง สน.ระบาดวิทยา หรือ สน.โรคติดต่อทั่วไป เพื่อทราบและ

ดำเนินการสอบสวนโรคเพิ่มเติม และ สน.ระบาดวิทยา หรือ สน.โรคติดต่อทั่วไปสรุปรายงานการ

สอบสวนโรคแจ้งศูนย์พิษเพื่อทราบ 

2.4) หน่วยบริการกรอกข้อมูลในโปรแกรมการเบิกชดเชยยากำพร้ากลุ่มยาต้าน

พิษของ สปสช. 

2.5) ศูนย์พิษวิทยาติดตามประเมินผลการใช้ยา และประเมินผลโครงการ  
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6. หน่วยงานที่ให้คำปรึกษาเรื่องพิษวิทยา 
ในกรณีที่หน่วยบริการมีผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษ และต้องการขอคำปรึกษาเรื่องแนวทางการ

วินิจฉัยและการใช้ยาแก้พิษ หน่วยบริการสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่  

6.1 ศูนย์พิษวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี (บริการตลอด 24 ชั่วโมง) มีช่องทางในการติดต่อ

ดังต่อไปนี้ 

1) ทางโทรศัพท์ หรือโทรสารในกรณีฉุกเฉินเมื่อเกิดภาวะเป็นพิษเฉียบพลัน  

1.1) แจ้งชื่อ หน้าที่รับผิดชอบ สถานที่ทำงาน สถานที่ติดต่อของผู้ขอข้อมูล 

1.2) แจ้งรายละเอียดอาการ อาการแสดงของผู้ป่วยที่ได้รับพิษจากสารเคมี ยา 

สัตว์หรือพืชที่คาดว่าเป็นสาเหตุของการเกิดพิษ การปฐมพยาบาลที่ได้ให้ไปแล้ว  

2) ทางจดหมาย โทรสาร โทรศัพท์ internet หรือขอรับบริการด้วยตนเอง ณ ที่ทำการ

ศูนย์ฯ 

2.1) แจ้งชื่อ หน้าที่รับผิดชอบ สถานที่ทำงาน สถานที่ติดต่อของผู้ขอข้อมูล 

2.2) แจ้งรายละเอียดของสารเคมี หรือฐานข้อมูลที่ต้องการและวัตถุประสงค์ของ

การนำไปใช้สบริการจะเป็นรูปของการค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลที่มีอยู่ให้ตามรายละเอียดที่ขอมา  

3) การส่งต่อผู้ป่วยหนักเนื่องจากสารพิษ หรือยา ให้ติดต่อกับศูนย์ฯ โดยตรง 

4) การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ติดต่อสอบถามรายละเอียด วิธีการเก็บตัวอย่าง 

และราคาค่าตรวจวิเคราะห์ได้ที่ศูนย์ฯ  

5) วิธีติดต่อ จดหมาย หรือติดต่อด้วยตนเอง ที่ 

• ศูนย์พิษวิทยา ชั้น 1 อาคารวิจัยและสวัสดิการ 

  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

  ถนนพระราม 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

- โทรศัพท์: 0-2354-7272, 0-2201-1083  

- โทรสาร: 0-2-201-1084-6 กด1 

- สายด่วน : 1367 

- Email : poisrequest@hotmail.com  

- URL : www.ra.mahidol.ac.th/poisoncenter/ 
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6.2 ศูนย์พิษวิทยา โรงพยาบาลศิริราช (บริการตลอด 24 ชั่วโมง) 

- ที่ตั้งหน่วยงาน : ตึกผะอบ ชั้น 3 โรงพยาบาลศิริราช 

- โทรศัพท์ :ส02-4197317-8 

- โทรสาร : 02-418-1493 

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

 

7. ผู้ประสานงานโครงการ 
7.1 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

• ภญ. วรรณภา ไกรโรจนานันท์ 

• โทร 02-1414197, 084-3878045 

• Email address : wannapa.k@nhso.go.th  

 

7.2 ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี 

• คุณจารุวรรณ ศรีอาภา 

• โทรศัพท์: 0-2354-7272, 0-2201-1083  

• โทรสาร: 0-2-201-1084-6 กด1 

• สายด่วน : 1367  

• Email address: poisrequest@hotmail.com 

 

7.3 กรมควบคุมโรค 

1) กรณี Botulinum antitoxin 

1.1) สำนักโรคติดต่อทั่วไป (กลุ่มพัฒนาวิชาการที่ 1) 

 นพ.พรชนก รัตนดิลก ณ ภูเก็ต โทร 02-5903189, 081-8394154  

 Fax 02-9510918 

 นส.กรกานต์ ป้อมบุญมี โทร 02-5903183, 089-6805690 Fax 02-5908436 

1.2) สำนักระบาดวิทยา  

 นพ.ภาสกร อัครเสวี (ผอก.สนร.) โทร 02-5901776, 087-0568866 

 พญ.พจมาน ศิริอารยาภรณ์ โทร 02-5901779, 089-6379012 
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2) กรณี Diphtheria antitoxin 

2.1) สำนักโรคติดต่อทั่วไป (กลุ่มพัฒนาวิชาการที่ 2) 

 นพ.พรศักดิ์ อยู่จริญ โทร 02-5903196-9, 081-4276276 Fax 02-9659152 

 นางพอพิศ วรินทร์เสถียร โทร 02-5903196-9, 081-6478831 Fax 02-9659152 

2.2) สำนักระบาดวิทยา  

 นพ.ภาสกร อัครเสวี (ผอก.สนร.) โทร 02-5901776, 087-0568866 

 พญ.พจมาน ศิริอารยาภรณ์ โทร 02-5901779, 089-6379012 
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ชื่อโรงพยาบาล...............................................................................จังหวัด......................................... 
 

รายละเอียดผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดการจัดส่งยา

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  

รหัสบัตรประชาชน  

เบอร์โทรติดต่อ  

อีเมลล์  

จังหวัด  

หน่วยบริการ  

รหัสหน่วยบริการ  

ชื่อผู้รับยา  

สถานที่รับยา  

ที่อยู่  

ตำบล  

อำเภอ  

จังหวัด  

รหัสไปรษณีย์  

เบอร์โทรติดต่อ 

ภาคผนวก 4.3 
แบบฟอร์มขอเข้าร่วมโครงการยาต้านพิษ 
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ภาคผนวก 5 
การบริหารจัดการวัคซีนจำเป็น 
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ภาคผนวก 5.1 
วัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามแผนการสร้างเสริม 
ภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข 


1. ความเป็นมา 
วัคซีนเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและความคุ้มทุนมากที่สุด ในการป้องกันและควบคุม

โรคติดต่อที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพของประชาชนทั่วโลก ประเทศไทยได้ใช้วัคซีนเป็นเครื่องมือที่

สำคัญในการป้องกันโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนอย่างเป็นระบบและกว้างขวางมาตั้งแต่ ปี 

2520 มีวัตถุประสงค์ที่จะลดอัตราป่วยและอัตราตายด้วยโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ได้แก่

โรควัณโรค ตับอักเสบบี คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน โปลิโอ หัด หัดเยอรมัน คางทูม และ ไข้สมอง

อักเสบเจอ ี โดยการให้วัคซีนแก่ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ด้วยการผสมผสานเข้ากับงานบริการ

สาธารณสุขตามปกติ ตลอดระยะเวลา ที่ผ่านมาได้พัฒนาเร่งรัดและปรับปรุงการดำเนินงาน

เสมอมา โดยมีการเพิ่มชนิดของวัคซีนให้มากขึ้น มีการปรับปรุงระบบบริหารจัดการแก่ผู้มารับ

วัคซีน เพื่อให้มีความครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้สูงสุด ผลจากความพยายามดังกล่าว ทำให้

ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการควบคุมโรคติดต่อ ที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนเป็นอย่างมาก 

กล่าวคือความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนในกลุ่มเป้าหมาย อยู่ในเกณฑ์ดี จากผลการสำรวจ

ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนขั้นพื้นฐานครบชุดในเด็กอายุครบ 1 ปี และหญิงมีครรภ์ ปี 

2551 พบว่าในภาพรวมของประเทศอยู่ในระดับเกินกว่าร้อยละ 90 ทุกชนิด ส่งผลให้สามารถลด

อัตราป่วยอัตราตายด้วยโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยักในทารกแรกเกิด และหัด ลงได้มากกว่า

ร้อยละ 90 เมื่อเปรียบเทียบกับระยะก่อนมีการดำเนินการ ที่สำคัญคือ ไม่พบผู้ป่วยโปลิโอมาเป็น

เวลาเกือบ 11 ปีแล้ว อย่างไรก็ตาม การรักษาระดับความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนให้คงสูง

อยู่ตลอดไปยังคงเป็นภารกิจ ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชากรกลุ่มเป้าหมาย  

มีภูมิคุ้มกันต่อโรคติดต่อต่างๆ ดังกล่าวอยู่ในระดับที่สูงพอต่อการป้องกันโรค 

การบริหารจัดการวัคซีนจำเป็น 
ภาคผนวก 5 
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ในปีงบประมาณ 2552 สปสช. ได้สนับสนุนงบประมาณให้แก่กรมควบคุมโรคในการดำเนิน

การโครงการนำร่องในการจัดหาและกระจายวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ผ่านระบบ VMI 

(Vendor Managed Inventory) ขององค์การเภสัชกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ ต้องการ

พัฒนาระบบจัดส่ง กระจายวัคซีน การจัดการคลังวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น (VMI & Cold 

chain management) ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการนำร่องดังกล่าวรวม  

ทั้งสิ้น 28 จังหวัด 

จากการประชุม คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10/ 2552 วันที่ 12 

ตุลาคม 2552 มีมติเห็นชอบให้ สปสช. รับผิดชอบการบริหารระบบการจัดหาและการกระจาย

วัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ ้มกันโรค (EPI) โดยผ่านระบบ VMI ขององค์การเภสัชกรรม ตั ้งแต่

ปีงบประมาณ 2553 เป็นต้นไป และให้ สปสช. ประสานงานกับกรมควบคุมโรค ในการกำหนด

หลักเกณฑ์ พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ และการกำกับติดตามประเมินผลการให้บริการ วัคซีน

สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคขั้นพื้นฐาน 

 
2. สิทธิประโยชน์ 

สปสช. ได้กำหนดสิทธิประโยชน์ด้านวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ตามแผนการสร้างเสริม

ภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ดังตารางต่อไปนี้ 
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แรกเกิด BCG 1) ไม่ให้ BCG ในเด็กติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการของโรคเอดส์ 

 HB1 2) HB1 ควรให้เร็วที่สุดภายใน 24 ชั่วโมง  

2 เดือน DTP-HB1, OPV1 

4 เดือน DTP-HB2, OPV2 

6 เดือน DTP-HB3, OPV3 

9 เดือน MMR1 หากฉีดไม่ทันเมื่ออายุ 9 เดือน ให้รีบติดตามฉีดโดยเร็วที่สุด 

1 1/2 ปี DTP4, OPV4, ควรให้ JE 2 ครั้ง ห่างกัน 4 สัปดาห์ 

 JE1, JE2 

2 1/2 ปี JE3 

4 ปี DTP5, OPV5 

7 ปี (ป.1) MMR2 1) ตามแผนปฏิบัติงานของกระทรวงสาธารณสุข ฉีด MMR 

    ให้เด็กนักเรียนชั้น ป.1 

 BCG * 2) ให้ BCG ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานว่าเคยได้รับเมื่อแรกเกิด 

   และไม่มีแผลเป็น และ ไม่ให้ BCG ในเด็กติดเชื้อเอชไอวี  

   (HIV) ที่มีอาการของโรคเอดส์ 

 dT, OPV 3) ให้ในกรณีที่ได้รับ DTP, OPV ไม่ครบ 5 ครั้ง 

12 ปี (ป.6) dT  

หญิงตั้งครรภ์ dT 1. หากไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน ให้ฉีดเข็มแรกเมื่อมาฝาก  

   ครรภ์ครั้งแรก และนัดฉีดครั้งต่อไปจนครบอย่างน้อย 3 เข็ม  

   ให้ฉีดโดยมีระยะห่าง 0, 1, 6 เดือน จากนั้นให้กระตุ้นทุก 10 ปี 

  2. หากเคยได้รับวัคซีนมาแล้ว 1 เข็มให้ฉีดอีก 2 เข็มโดยมีระยะ 

   ห่าง 0, 6 เดือน หากได้มาแล้ว 2 เข็ม ให้ฉีดเพิ่มอีก 1 เข็ม 

   โดยมีระยะห่างระหว่างเข็ม 2 และเข็ม 3 อย่างน้อย 6 เดือน 

   จากนั้นให้กระตุ้นทุก 10 ปี 

  3. หากเคยได้รับวัคซีนมาก่อน อย่างน้อย 3 เข็ม และเข็มสุดท้าย 

   นานกว่า 10 ปี ให้ฉีดซ้ำอีก 1 ครั้ง จากนั้นให้กระตุ้นทุก 10 ปี 

อายุ วัคซีนที่ให้ ข้อแนะนำ

ตารางที่7แผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกระทรวงสาธารณสุข
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3. เงื่อนไขการรับบริการ 

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

ศึกษาปีที่ 6 (อายุ 12 ปี) และหญิงตั้งครรภ์ 

  
4. คุณสมบัติของหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ  

4.1 เป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

4.2 กรณีหน่วยบริการอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า มี

แนวทางในการพิจารณา เพื่อป้องกันไม่ให้วัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคมีอัตราการสูญเสียที่สูง 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ควรคัดเลือกหน่วยบริการอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยบริการในระบบหลัก

ประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่มีการกำหนดวันให้บริการวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เป็นประจำ

ภายในหน่วยบริการเหล่านั้น เช่น มีการให้บริการวัคซีนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือ มีการให้บริการ

วัคซีนเดือนละ 1 ครั้ง เนื่องจากหน่วยบริการดังกล่าวสามารถนัดหมายกลุ่มเป้าหมายมารับ

บริการวัคซีนพร้อมกันได้ อันจะนำซึ่งการป้องกันปัญหาการสูญเสียวัคซีนในอัตราที่สูง 

 
5. ระบบการเบิกวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกรณี  
 EPI Routine 

การกระจายวัคซีนผ่านระบบ VMI นั้น สปสช. ได้กำหนดให้หน่วยบริการประจำ (CUP) เป็น

คลังวัคซีนให้แก่หน่วยบริการปฐมภูมิ โดยองค์การเภสัชกรรมจะกระจายวัคซีนมายังหน่วยบริการ

ประจำ โดยตรง หลังจากนั้นหน่วยบริการประจำ จะกระจายวัคซีนไปให้หน่วยบริการปฐมภูมิ

ภายในเครือข่ายต่อไป 

วัคซีนจากบริษัทผู้ผลิต 

คลังวัคซีนองค์การเภสัชกรรม 

คลังวัคซีนร.พ.แม่ข่าย (CUP) 

หน่วยบริการปฐมภูมิ/รพ.สต. 
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5.1 ระบบการเบิกวัคซีนของหน่วยบริการในต่างจังหวัด 

รูปแบบการกระจายวัคซีนของหน่วยบริการในกทม.ภาคเอกชน

คลังวัคซีนองค์การเภสัชกรรม
VMI

รพ.เอกชนที่ไม่มีคลินิกลูกข่าย 5 แห่ง 

รพ.เอกชน 13 แห่ง  คลินิกชุมชนอบอุ่นในเครือ 56 แห่ง 

สถานบริการ PPNonUC 15 แห่ง 

คลินิกชุมชนอบอุ่น สหคลินิก (18 กลุ่ม) จำนวน 69 คลินิก 

คลนิกชุมชนอบอุ่นเดี่ยว 18 แห่ง 

คลินิกขนาดใหญ่ 2 แห่ง (สถานพยาบาลนันอา, ศูนย์การแพทย์บ้านแพ้ว) 

5.2 ระบบการเบิกวัคซีนของหน่วยบริการในกรุงเทพมหานคร 

5.3 ขั้นตอนการเบิกวัคซีนผ่านระบบ VMI 

5.3.1 เมื่อเภสัชกรผู้รับผิดชอบการเบิกวัคซีน EPI ได้รับ Username/Password ในการ

เข้าสู่ระบบ VMI แล้ว ให้เข้าสู่ระบบ VMI และบันทึกปริมาณวัคซีนคงคลัง (On hand) แยกรายรุ่น

การผลิต (Lot. Number) ครั้งแรก (กรณีที่ไม่มีวัคซีนอยู่ในคลังใหร้ะบุเป็นศูนย์ได้) 

5.3.2 องค์การเภสัชกรรมจัดส่งวัคซีนให้แก่หน่วยบริการในกรณีที ่ปริมาณวัคซีน

คงคลัง (Onhand) ต่ำกว่าค่า Reorder Point 

5.3.3 โรงพยาบาลแม่ข่าย (CUP) จ่ายวัคซีนให้แก่หน่วยบริการปฐมภูมิ/สถานีอนามัย 

5.3.4 เภสัชกรผู้รับผิดชอบการเบิกวัคซีนในระบบ VMI เข้าสู่ระบบ VMI และบันทึก

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

เรียบร้อยแล้ว ถ้าปริมาณวัคซีนคงคลัง ต่ำกว่าค่า Reorder Point องค์การเภสัชกรรมจะจัดส่ง

วัคซีนให้ 

5.3.5 ถ้าหน่วยบริการต้องการขอปรับอัตราใช้วัคซีนต่อเดือน (Reorder Point, ROP) 

หน่วยบริการต้องส่งเอกสาร FM3 ในระบบ VMI มายัง สปสช.เพื่อขอปรับเปลี่ยนค่า ROP ดัง

กล่าว 

ทั้งนี้แบบฟอร์มประมาณการจำนวนผู้มารับบริการวัคซีนต่อเดือน/รายชื่อเภสัชกรผู้รับผิด

ชอบการเบิกวัคซีน ผ่านระบบ VMI และแบบปรับเปลี่ยนประมาณการใช้วัคซีนต่อเดือนใน

โครงการ EPI Routine (FM3)  
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6. ระบบการเบิกวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกรณี  
 EPI นักเรียน 

จากแนวทางการให้วัคซีนในแผนการสร้างเสริมภูมิคุ ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข 

(Expanded Program on Immunization, EPI) กรมควบคุมโรค ได้กำหนดให้หน่วยบริการ

สาธารณสุข ประจำอำเภอ ต้องดำเนินการให้บริการวัคซีนแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ป.1) 

และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6) โดยเร็วในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษา เพื่อ

ป้องกันการระบาดของโรค เมื่อมีเด็กมาเรียนร่วมกันเป็นจำนวนมาก และได้กำหนดให้หน่วย

บริการสาธารณสุข ต้องให้บริการวัคซีนนักเรียน ภายในเดือนมิถุนายน – สิงหาคม โดยหน่วย

บริการต้องให้บริการให้แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษา 

เพื่อให้การบริหารจัดการวัคซีนนักเรียน ผ่านระบบ VMI เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะ

ส่งผลให้สามารถป้องกันการระบาดของโรค ได้ สปสช. จึงได้กำหนดระบบกระจายวัคซีนนักเรียน

ผ่านระบบ VMI ดังต่อไปนี้ 

6.1 สปสช. จัดสรรวัคซีนนักเรียนให้แก่หน่วยบริการประจำ (CUP) โดยประมาณการจากยอด

การเบิกวัคซีนนักเรียนของหน่วยบริการ และจะส่งให้หน่วยบริการยืนยันยอดภายในเดือน

มกราคม 

6.2 สปสช. จะกระจายวัคซีนนักเรียนผ่านระบบ VMI ภายในเดือนเมษายน โดยการกระจาย

วัคซีนนักเรียนไปยังหน่วยบริการประจำ (โรงพยาบาลชุมชนประจำอำเภอ) ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ 

เป็นคลังวัคซีนระดับหน่วยบริการแม่ข่าย (CUP) 

6.3 หน่วยบริการแม่ข่าย (CUP) ประจำอำเภอ (โรงพยาบาลชุมชนประจำอำเภอ) รับวัคซีน

นักเรียนจากองค์การเภสัชกรรม และกระจายให้แก่หน่วยบริการลูกข่าย ได้แก่ หน่วยบริการปฐม

ภูมิ หรือสถานีอนามัย เพื่อให้บริการวัคซีนนักเรียนในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง สิงหาคม โดย

หน่วยบริการต้องให้บริการให้แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษา 

6.4 ในกรณีที่วัคซีนนักเรียนไม่เพียงพอ ให้เภสัชกรผู้ดูแลคลังวัคซีนสามารถเบิกวัคซีนเพิ่มได้

จากองค์การเภสัชกรรม โดยหน่วยบริการสามารถ Download แบบฟอร์ม FM2 โครงการ EPI 

นักเรียน จากระบบ VMI ขององค์การเภสัชกรรม และส่งแบบฟอร์มดังกล่าวให้แก่องค์การ

เภสัชกรรมทางโทรสาร หรือทาง E-mail โดยองค์การเภสัชกรรมจะจัดส่งวัคซีนให้ตามจำนวนที่

หน่วยบริการแม่ข่าย (CUP) ประจำอำเภอ (โรงพยาบาลชุมชนประจำอำเภอ) แจ้งมา 
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6.5 เภสัชกรผู้ดูแลคลังวัคซีนระดับ หน่วยบริการแม่ข่าย (CUP) ประจำอำเภอ (โรงพยาบาล

ชุมชนประจำอำเภอ) ต้องรายงานยอดคงคลังเดือนละ 1 ครั้ง (ตามกำหนดการรายงานวัคซีน EPI 

Routine) จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2553 

6.6 หลังจากที่จบโครงการให้บริการวัคซีนนักเรียนวันที่ 30 กันยายน แล้ว สปสช.จะโอนยอด

คงคลังวัคซีนนักเรียนทุกรายการเข้าสู่โครงการ EPI Routine ยกเว้นวัคซีน MMR Multiple dose 

(Measles Mumps and Rubella combined vaccine สายพันธุ์ Urabe) จะยังคงเก็บไว้ในระบบ VMI 

ของโครงการ EPI นักเรียน เนื่องจากสายพันธุ์ของวัคซีนดังกล่าวคณะอนุกรรมการสร้างเสริม

ภูมิคุ้มกันโรค ไม่แนะนำให้ใช้ในเด็กเล็ก 

6.7 กรณีโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จะเบิกวัคซีน

นักเรียนจากองค์การเภสัชกรรมโดยตรง โดยไม่ผ่านระบบ VMI 

FlowChartสรุปการดำเนินงานสำหรับหน่วยบริการแม่ข่าย(CUP)

ในโครงการกระจายวัคซีนนักเรียนด้วยระบบVMI

หน่วยบริการแม่ข่าย (CUP) 
รับวัคซีนนักเรียน จากองค์การเภสัชกรรม 

ฝ่ายเภสัชกรรม จ่ายวัคซีนให้แก่ 
หน่วยบริการลูกข่าย  

เพียงพอหรือไม่ 

Download แบบฟอร์ม FM2 โครงการ EPI 
นักเรียน จากระบบ VMI 

บันทึกข้อมูลเพื่อขอเบิกวัคซีนเพิ่มเติม 
ส่งให้แก่องค์การเภสัชกรรม 

ฝ่ายเภสัชกรรมรายงานยอดปริมาณ 
วัคซีนคงคลังเดือนละ 1 ครั้ง 

เพียงพอ 

ไม่เพียงพอ 
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1.ประมาณจำนวนผู้ที่มารับบริการวัคซีนต่อเดือน(คนต่อเดือน)

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

2.รายชื่อเภสัชกรผู้รับผิดชอบระบบVMI

แบบฟอร์มประมาณการจำนวนผู้มารับบริการวัคซีนต่อเดือน

และรายชื่อเภสัชกรผู้รับผิดชอบการเบิกวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคผ่านระบบVMI

CUP/หน่วยบริการ BCG DTP-HB DTP JEHB OPV MMR
singledose dT

CUP/หน่วยบริการ   

จังหวัด   

รายชื่อเภสัชกรผู้รับผิดชอบระบบ VMI   

เบอร์โทรศัพท์หน่วยบริการ   

เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่    

e-Mail   

ชื่อผู้รับของ   

แผนก : คลังยา/ฝ่ายเภสัชกรรม ฯ   

ที่อยู่หน่วยบริการ   

เบอร์โทรศัพท์หน่วยบริการ   

เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 

* เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วกรุณาติดต่อผู้ดูแลโครงการวัคซีน สำนักงานหลักประกันสุขภาพสาขาเขตที่

หน่วยงานของท่านตั้งอยู่ เพื่อเพิ่มรายชื่อหน่วยบริการในระบบต่อไป 



 

318   |  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 

ปรับเปลี่ยนปริมาณการใช้วัคซีนกรณีEPIRoutine

ของโรงพยาบาล.............................................................จังหวัด........................................

รายการยา(รหัสยา) ขนาด
บรรจุ

อัตราการใช้
ย้อนหลัง3

เดือน(Vials)

POP(Dose)
ลูกค้าแจ้ง

เดิม เดิมใหม่ ใหม่

POP(Dose)
กรมฯอนุมัติ

หมายเหตุ :  1 กรอกข้อมูลเฉพาะ รายการที่มีการปรับข้อมูลเท่านั้น และข้อมูลในระบบจะเปลี่ยนแปลงใช้  

  เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ 

 2. ตัวเลขอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมจากการพิจารณาของ สปสช. 

1. HEPATITIS B VACCINE 2 doses/vial 

 (EPI) Dose (121611890001) 

2. BCG VACCINE 10 doses/vial (EPI) 

 Dose  (121616450001) 

3. ORAL POLIOMYELITIS VACCINE 20  

 doses/vial (EPI) Dose  (121611880001)        

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

 Dose (121618560001) 

5. MEASLES VACCINE 10 doses/vial  

 (EPI)  Dose (121611990001) 

6. DTP VACCINE 10 doses/vial (EPI)  

 Dose (121603920001) 

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

   

 (EPI) Dose  (121611550001) 

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

 (121603660001)  

9. Vero rabies vaccine 1 dose/vial (EPI) 

 (121608520001) 

10. PCEC vaccine 1 dose/vial (EPI) 

vial 

 

vial 

 

Vial 

 

Vial 

 

Vial 

 

vial 

 

vial  

 

vial 

 

vial  

 

vial 
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ภาคผนวก 5.2 
วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ ่

 
1. ความเป็นมา 

จากการประชุม คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2551 มีมติ

เห็นชอบในหลักการให้ เริ่มดำเนินการขยายความครอบคลุมการให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ในบริการ

ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค [P&P] ภายใต้ชุดสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่ง

ชาติ โดยเริ่มจากกลุ่มผู้สูงอายุ > 65 ปี ที่มีโรคเรื้อรังที่สำคัญ ได้แก่ โรคหอบหืด ปอดอุดกั้นเรื้อรัง 

ไตวาย โรคหัวใจ เบาหวาน หลอดเลือดสมอง และผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด ฯลฯ 

ทั้งนี้ในระยะแรก (ปี 2551) ให้ใช้งบประมาณที่เหลือจากจากงบบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้

ป่วยเอดส์ จำนวน 103.32 ล้านบาท เป็นงบจัดหาวัคซีนและการบริหารจัดการอื่นๆ พร้อมให้

ดำเนินการศึกษาและติดตามประเมินผลการขยายความครอบคลุมดังกล่าวด้วย 

ในปีงบประมาณ 2553 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มีมติให้ขยายกลุ่มเป้า

หมายการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เป็น ประชาชนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกกลุ่ม

อายุที่มีโรคเรื้อรังสำคัญ 7 โรค ได้แก่ โรคหอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคไตวาย โรคหัวใจ โรค

เบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง และผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีเคมีบำบัด ผู้สูงอายุที่

มีอายุมากกว่า 65 ปีทุกราย 

 
2. สิทธิประโยชน์ 

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 

 
3. เงื่อนไขการรับบริการ 

ประชาชนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกกลุ่มอายุที่มีโรคเรื้อรังสำคัญ 7 โรค ได้แก่ โรค

หอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคไตวาย โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง และผู้

ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีเคมีบำบัด และผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 65 ปีทุกราย 

 

4. คุณสมบัติของหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ  
เป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
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5. ระบบการเบิกวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 
5.1 สปสช. รวบรวมกลุ่มเป้าหมายในการได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่จากข้อมูลผู้ป่วย

นอกรายบุคคล (OP individual) และการสำรวจความต้องการรายหน่วยบริการ ผ่าน สปสช. เขต 

และ สปสช. สาขาจังหวัด โดยจะเริ่มดำเนินการสำรวจในช่วงเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2556  

5.2 สปสช. คำนวณปริมาณวัคซีนที่ต้องใช้ และส่งให้องค์การเภสัชกรรมเพื่อจัดส่งให้แก่

หน่วยบริการ 

5.3 หน่วยบริการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่กลุ่มเป้าหมายตามที่ สปสช. จัดสรร 

5.4 หน่วยบริการกรอกข้อมูลการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ในโปรแกรมโครงการให้บริการ

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

FrmInfluLogin.jsp 
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ภาคผนวก 5.3 
การบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

 
1.ความเป็นมา 

โรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคติดต่อจากสัตว์มาสู่คนที่มีอันตรายร้ายแรง พบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วย

นมทุกชนิด สุนัขยังคงเป็นสัตว์นำโรคที่สำคัญที่สุดในประเทศไทย ในปีหนึ่งๆ มีคนถูกสุนัขกัดใน

ประเทศไทย มากกว่า 1 ล้านคน ส่วนหนึ่งของคนที่ถูกกัดจะมารับบริการดูแลรักษาที่สถาน

บริการสาธารณสุข การตัดสินใจให้วัคซีน หรือ อิมมูโนโกลบุลิน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นสิ่งที่

สำคัญ เพราะหากผู้สัมผัสโรคได้รับการดูแลรักษาไม่ถูกต้องจะทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการเสียชีวิต

ได้ 1 

ในปีงบประมาณ 2553 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10/2552 วันที่ 12 

ตุลาคม 2552 มีมติเห็นชอบให้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รับผิดชอบการบริหาร

ระบบการจัดหาและการกระจายวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (EPI) โดยผ่านระบบ VMI ของ

องค์การเภสัชกรรม ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 เป็นต้นไป ซึ่งมติดังกล่าว ส่งผลให้ เกิดการปรับ

เปลี่ยนระบบบริหารจัดการวัคซีนทั้งหมด ทั้งนี้ ในอดีต การสำรองวัคซีนและกระจายวัคซีน 

ดำเนินการโดย คลังวัคซีน สำนักโรคติดต่อทั่วไป คลังวัคซีน สำนักงานป้องกันควบคุมโรค และ

คลังวัคซีน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตามลำดับ เปลี่ยนเป็นการสำรองและกระจายวัคซีน

ดำเนินการโดยใช้ระบบ VMI ขององค์การเภสัชกรรม 

จากการเปลี่ยนแปลงระบบการสำรองและกระจายวัคซีนดังกล่าว สำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข ได้ทำหนังสือ สธ. 0209.02 / 2022 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 เพื่อแจ้งแนวทาง

การจัดซื้อจัดหาวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2554 โดยให้สำนักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ มอบให้องค์การเภสัชกรรม เป็นผู้ดำเนินการจัดหาวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าเพื่อ

กระจายให้แก่หน่วยบริการ และยังคงให้ดำเนินการต่อเนื่องในปงีบประมาณ 2556   

1 กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค (2548 แนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า 
ปี 2547. โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์. กรุงเทพ. หน้า 5. 
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2 กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค (2548) แนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า 
ปี 2547. โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์. กรุงเทพ. หน้า 8-10. 

2.สิทธิประโยชน์ 
 วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า 

 

3.เงื่อนไขการรับบริการ 
3.1กลุ่มเป้าหมายในการฉีดวัคซีน

ผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าทุกสิทธิการรักษาพยาบาล (ทั้งนี้เงินที่หักจากหน่วยบริการเพื่อจัดหา

วัคซีนเป็นเงินเหมาจ่ายรายหัวสำหรับผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หากหน่วยบริการ

ให้บริการกับผู้ป่วยทุกสิทธิจนหมดวงเงินที่หักไว้แล้ว หน่วยบริการต้องใช้เงินของหน่วยบริการจัด

ซื้อวัคซีนที่เหลือเอง) 

 

3.2การวินิจฉัยภาวะเสี่ยงโรคจากการสัมผัส2

การสัมผัส หมายถึง การถูกกัด ข่วน หรือน้ำลายกระเด็นเข้าบาดแผลหรือผิวหนังที่มีรอย

ถลอก หรือถูกเลีย เยื่อบุปาก จมูก ตา หรือกินอาหารดิบที่ปรุงจากสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่

เป็นโรคพิษสุนัขบ้า 

ผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า หมายถึงผู้ที่สัมผัสกับสัตว์หรือผู้ป่วยที่ได้รับการพิสูจน์หรือสงสัยว่า

เป็นโรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงกรณีที่สัตว์หนีหาย และสัตว์ไม่ทราบประวัติ 
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อ้างอิงจาก แนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2547 

* หยุดฉีดวัคซีนเมื่อสัตว์ (เฉพาะสุนัขและแมว) เป็นปกติตลอดระยะเวลากักขังเพื่อดูอาการ 10 วัน 

** กรณีถูกกัดเป็นแผลที่บริเวณใบหน้า ศีรษะ คอ มือและนิ้วมือ หรือแผลลึก แผลฉีกขาดมาก หรือถูกกัด

หลายแผล ถือว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคสูง และระยะฟักตัวสั้น จึงจำเป็นต้องฉีด อิมมูโนโกลบุลิน โดย

เร็วที่สุด (แต่ถ้าฉีดวัคซีนเข็มแรกไปแล้ว 7 วัน จะมีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นแล้ว จึงไม่ต้องฉีดอิมมูโนโกลบุลิน) แต่

ต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการล้างแผลด้วยน้ำและสบู่ เนื่องจากผู้เสียชีวิตทั้งหมด แม้ได้รับการรักษา

จะถูกกัดที่ใบหน้า ศีรษะ คอทั้งสิ้น 

กลุ่มที่1

การสัมผัสที่ไม่ 

ติดโรค 

 

กลุ่มที่2

การสัมผัสที่มี 

โอกาสติดโรค 







กลุ่มที่3

การสัมผัสที่มี 

โอกาสติดโรคสูง 

1. การถูกต้องตัวสัตว์ ป้อนน้ำ ป้อนอาหาร  

 ผิวหนังไม่มีแผลหรือรอยถลอก 

2. ถูกเลีย สัมผัสน้ำลายหรือเลือดสัตว์  

 ผิวหนังไม่มีแผลหรือรอยถลอก 

1. ถูกงับเป็นรอยช้ำที่ผิวหนัง ไม่มีเลือดออก 

 หรือเลือดออกซิบๆ 

2. ถูกข่วนที่ผิวหนังเป็นรอยถลอก (abrasion) 

 มีเลือดออกซิบๆ 

3. ถูกเลีย โดยที่น้ำลายถูกผิวหนังที่มีแผลหรือ 

 รอยถลอกหรือรอยขีดข่วน 

1. ถูกกัดโดยฟันสัตว์แทงทะลุผ่านผิวหนังแผล 

 เดียวหรือหลายแผลและมีเลือดออก  

 (Laceration) 

2. ถูกข่วน จนผิวหนังขาดและมีเลือดออก 

3. ถูกเลียหรือน้ำลาย สิ่งคัดหลั่ง ถูกเยื่อบุตา  

 ปาก จมูก หรือแผล แผลที่มีเลือดออก 

4. มีแผลที่ผิวหนัง และสัมผัสสารคัดหลั่งจาก 

 ร่างกายสัตว์ ซากสัตว์ เนื้อสมองของสัตว์   

 รวมทั้งการชำแหละซากสัตว์และลอกหนัง 

 สัตว์ *** 

5. กินอาหารดิบที่ปรุงจากสัตว์หรือผลิตภัณฑ์ 

 จากสัตว์ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า 

1. ล้างบริเวณสัมผัส 

2. ไม่ต้องฉีดวัคซีน 

 

 

1. ล้างและรักษาแผล 

2. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข 

 บ้า(Rabies Vaccine)*  

 

 

 

1. ล้างและรักษาแผล 

2. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ 

 สุนัขบ้า(Rabies Vaccine) และ 

 อิมมูโนโกลบุลิน (RIG)** 

 โดยเร็วที่สุด 

ตารางที่2 ระดับความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าจากลักษณะการสัมผัสกับสัตว์

 และการปฏิบัติ

ระดับความเสี่ยง ลักษณะการสัมผัส การปฏิบัติ
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อ้างอิงจาก แนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2547 

• สุนัขและแมวที่ได้  
 รับวัคซีน ลักษณะ 
 นี้ส่วนใหญ่มีภูมิ 
 คุ้มกันเพียงพอ 
 ต่อโรคพิษสุนัขบ้า 
 
 
 
 
 
• สุนัขและแมวที่ 
 เลี้ยงลักษณะนี้  
 มักไม่เป็นโรคพิษ 
 สุนัขบ้า 
• สุนัขและแมวที่ 
 อาการปกติ ขณะ 
 กัดอาจเป็นโรคพิษ  
 สุนัขบ้าได้ ต้องดู 
 ประวัติว่ามีการฉีด 
 วัคซีนและเลี้ยงดู 
 อย่างดีด้วย จึงจะ  
 ไม่เสี่ยงต่อการเป็น 
 โรค 
 สุนัขและแมวน่า 
 สงสัยว่าเป็นโรค 
 พิษสุนัขบ้า 
 สัตว์เหล่านี้ต้องถือ 
 เสมือนว่าเป็นโรค 
 พิษสุนัขบ้า 

สุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าประจำปี หรือเคยได้รับการฉีดวัค
ซีนมาก่อนอย่างน้อย 2 ครั้งและครั้งหลังสุด
ไม่เกิน 1 ปี 
 
 
 
 
 
 
สุนัขและแมวที ่ได้ร ับการเลี ้ยงดูอย่างดี ถูก
กักขังบริเวณ ทำให้มีโอกาสสัมผัสสัตว์อื่นน้อย 
 
 
สุนัขและแมวที่ยังไม่แสดงอาการขณะที่กัด 
อาจเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้และเชื้อจะออกมา
กับน้ำลายก่อนแสดงอาการได้ภายใน 10 วัน 
(โดยเฉลี่ยระหว่าง 1-6 วัน) 
 
 
 
 
 
สุนัขและแมวที่มีอาการผิดปกติ หรือมีอาการ
เปลี่ยนไป เช่น ไม่เคยกัดใคร แต่เปลี่ยนนิสัย
เป็นดุร้าย กัดเจ้าของ กัดคนหลายๆคน หรือ
สัตว์หลายๆตัว ในเวลาที่ใกล้เคียงกัน หรือมี
อาการเซื่องซึมเปลี่ยนไปจากเดิม 
• สุนัข แมว ค้างคาว สัตว์จรจัด สัตว์ป่าที่กัด
แล้วหนีหายไป หรือผู้ถูกกัดจำสัตว์ที่กัดไม่ได้ 
• สัตว์เลี้ยงอื่นๆ ที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 
เช่น กระรอก กระแต หนู ฯลฯ 

หากถูกกัดโดยมีเหตุโน้มนำเช่น 
การร้ายหรือแกล้งสัตว์ พยายาม
แยกสัตว์ที่กำลังต่อสู้กัน เข้าใกล้
สัตว์หวงอาหารหรือลูกอ่อน ยัง
ไม่ต้องให้วัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าแก่ผู้สัมผัส แต่ควรกักขัง
สุนัข แมว ไว้ดูอาการอย่างน้อย 
10 วัน ถ้าสัตว์มีอาการสงสัยโรค
พิษสุนัขบ้า ให้รีบฉีดวัคซีน หรือ
วัคซีนและ อิมมูโนโกลบุลิน 
 
 
 
 
หากถูกกัดโดยไม่มีเหตุโน้มนำ 
เช่นอยู ่ดีๆ สุนัขก็วิ ่งเข้ามากัด
โดยไม่มีสาเหตุ กัดเจ้าของคน
เลี้ยง คนให้อาหาร ให้ฉีดวัคซีน 
หรือวัคซีนและอิมมูโนโกลบุลิน 
ป ้องก ันโรคพิษส ุน ัขบ ้าแก ่ผู ้
สัมผัสพร้อมทั ้งกักขังสัตว์ไว้ดู
อาการ หากสุนัขแมวปกติใน 10 
วัน จึงหยุดฉีด 
ให้ฉีดวัคซีนหรือวัคซีนและอิมมู
โนโกลบุลิน โดยเร็วที่สุด ส่งตรวจ
หาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ถ้าผลการ
ตรวจเป็นลบแต่สัตว์มีอาการน่า
สงสัย ให้ฉีดวัคซีนหรือวัคซีน
และอิมมูโนโกลบุล ินไปก่อน
ระหว่างรอผลการตรวจเพิ่มเติม 
ให้วัคซีนหรือวัคซีนและอิมมูโน
โกลบุลิน เหมือนกับว่าสัตว์นั้น 
เป็นโรคพิษสุนัขบ้า 

ตารางที่3ข้อแนะนำการปฏิบัติตามลักษณะของสัตว์ที่สัมผัสและสาเหตุที่ถูกกัด

การวินิจฉัยขั้นต้นลักษณะการสัมผัส ข้อแนะนำการปฏิบัติ
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4. คุณสมบัติของหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ  
 หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 

 
5. การบริหารจัดการงบประมาณ 
 เพื่อการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

 5.1 สปสช. จัดทำแผนการจัดหาวัคซีนรายหน่วยบริการส่งให้ สปสช.เขต เพื่อให้สำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัด และหน่วยบริการยืนยันยอดจัดสรร ภายในเดือน ส.ค. 2555 

5.2 การจัดสรรวัคซีนในปีงบประมาณ 2556 สปสช.ได้ดำเนินการบริหารจัดการงบประมาณ 

ดังนี้ 

5.2.1 ยอดวัคซีนคงเหลือ ในปีงบประมาณ 2555 จะนำมารวมกับยอดจัดสรรวัคซีนใน

ปีงบประมาณ 2556 

5.2.2 ปริมาณวัคซีนจัดสรรปี 2556 = ปริมาณเงินค่าวัคซีนท่ีจังหวัดกันไว้แยกราย CUP + 

ยอดวัคซีนคงเหลือ ปี 55  

 
6. ระบบการเบิกวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า 

 สปสช. จัดทำเพดานปริมาณการเบิกวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2556 แยก

รายจังหวัด และให้หน่วยบริการยืนยัน โดยหน่วยบริการภายในจังหวัดสามารถเบิกวัคซีนผ่าน

ระบบ VMI ตามความต้องการใช้จริง แต่ไม่เกินเพดานของปริมาณการเบิกวัคซีนในแต่ละโรง

พยาบาล หากเกินเพดานรายโรงพยาบาล การปรับเกลี่ยภายในจังหวัดให้เป็นบทบาทของ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)  

ในกรณีที่มีการเบิกวัคซีนดังกล่าวเกินเพดานของแต่ละจังหวัด และยังคงมีวัคซีนป้องกันโรค

พิษสุนัขบ้าคงคลังอยู่ ณ คลังวัคซีน องค์การเภสัชกรรม เพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงวัคซีนของผู้

สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการวัคซีนคงคลัง สปสช. และ องค์การ

เภสัชกรรมจะจ่ายวัคซีนดังกล่าวให้แก่หน่วยบริการ โดยจะบันทึกปริมาณวัคซีนที่แต่ละจังหวัด

เบิกเกินเพดานไว้ เพื่อนำมาหักออกจากงบเหมาจ่ายรายหัวในแต่ละจังหวัด ในปีถัดไป 



 

  

ชื่อการค้า
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จากระบบการจัดสรรดังกล่าวจะทำให้หน่วยบริการถูกหักงบประมาณเหมาจ่ายรายหัว 

สำหรับสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในปีงบประมาณ 2556 น้อยลง และมียอดเงิน OP เหมา

จ่ายรายหัวระดับจังหวัดมากขึ้น (จากการนำยอดวัคซีนคงเหลือตามยอดจัดสรรปี 2555 มาหักลบ

จากยอดประมาณการใช้ปี 2556)  

Purified 

Chick  

Embryo Cell  

Rabies 

Vaccine  

(PCECV) 

Purified Vero 

Cell Rabies 

Vaccine  

(PVRV) 

ผลิตจากการเลี้ยง 

เชื้อ fixed rabies 

 virus พันธุ์ Flury 

LEP-C25 ใน 

primary chick 

embryo fibroblast 

cells  

ผลิตจากการเลี้ยง 

เชื้อ fixed rabies  

virus พันธุ์ PMWI 

138-1503-3M 

ใน Vero cells 

มีไวรัสไตเตอร์  

> 103 

TCLD50/ml 

(Tissue Culture 

Infectious Dose) 

และ antigen 

value >  

2.5 IU/ml 

มีไวรัสไตเตอร์  

> 1075 

MLD50/0.5 ml 

และ antigen  

value >  

2.5 IU/0.5 ml 

Rabipur 

Vero Rabies 

เป็นวัคซีนผงแห้งพร้อม sterile  

water for injection เมื่อละลาย 

แล้วเป็นน้ำใสไม่มีสี ขนาด 1 ml 

เป็นวัคซีนผงแห้งพร้อมน้ำยา 

ละลาย (solution of sodium 

chloride 0.4%) เมื่อละลายแล้ว 

เป็นน้ำใสไม่มีสี  ขนาด 0.5 ml 

วัคซีน ผลิตจาก ไวรัสไตเตอร์ ลักษณะ

อ้างอิงจาก แนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2547 

รายการวัคซีนโรคป้องกันพิษสุนัขบ้า3

3 กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค (2548) แนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า 
ปี 2547. โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์. กรุงเทพ. หน้า 12. 
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กระบวนการเบิกวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าผ่านระบบVMI

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แจ้งเพดานของปริมาณการเบิกวัคซีนป้องกันโรค

พิษสุนัขบ้ารายจังหวัดให้แก่ สปสช. 

สปสช.สำรวจความต้องการวัคซีนแยกรายหน่วย

บริการทั่งนี้ต้องไม่เกินเพดานของปริมาณการ

เบิกวัคซีนรายจังหวัดที่กำหนด 

สปสช.คำนวนค่า ROP และ Maximum Level 

ส่งให้ GPO เพื่อนำเข้าระบบ VMI 

ผู้รับผิดชอบการเบิกวัคซีนของ CUP เข้าสู่ระบบ 

VMI และบันทึกปริมาณวัคซีนคงคลัง (Onhand) 

แยกราย LotNumber 

GOP ตรวจสอบปริมาณ 

การเบิกวัคซีนรวมทั้งจังหวัด 

GOP จ่ายวัคซีนให้แก่หน่วยบริการ 

GOP บันทึกปริมาณวัคซีน 

ที่เกินเพดานและแจ้งให้ 

สปสช.รับทราบ 

สิ้นสุดกระบวนการเบิกวัคซีน

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

ผ่านระบบ VMI 

หน่วยบริการตรวจรับวัคซีน 

ปริมาณวัคซีนคงคลัง 

ต่ำกว่า ROP หรือไม่ 

เกินเพดาน 

ที่กำหนดหรือไม่ 

ใช่ : ปริมาณต่ำว่า ROP 

ไม่ : ปริมาณสู่งกว่า ROP 

ไม่ : ไม่เกินเพดาน 

ใช่่ : เกินเพดาน 
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รายละเอียดการดำเนินงาน 
1. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กำหนดเพดานของปริมาณการเบิกวัคซีนป้องกัน

โรคพิษสุนัขบ้ารายจังหวัดปีงบประมาณ 2556 ให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพเขตยืนยันยอด

ผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรายหน่วยบริการ  

2. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ในการรวบรวมข้อมูลความต้องการวัคซีนของหน่วยบริการแม่ข่าย (CUP) และส่งข้อมูลดังกล่าว

ให้แก่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

3. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินำข้อมูลดังกล่าวมาคำนวณค่าอัตราใช้ต่อเดือน 

(Reorder Point: ROP) และปริมาณการสำรองวัคซีนสูงสุด (Maximum Quantity) ส่งให้แก่องค์การ

เภสัชกรรมเพื่อนำเข้าระบบ VMI  

4. เภสัชกรผู ้ร ับผิดชอบการเบิกวัคซีนของโรงพยาบาลแม่ข่ายสามารถใช้ Username/

Password ในโครงการเบิกวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคขั้นพื้นฐาน (EPI Routine) เพื่อเข้าสู่ระบบ 

VMI ในการเบิกวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  

5. เมื่อเข้าสู่ระบบ VMI ให้เภสัชกรผู้รับผิดชอบการเบิกวัคซีนบันทึกข้อมูลปริมาณวัคซีน

คงคลัง (Onhand) แยกรายรุ่นการผลิต (Lot. Number) 

6. ถ้าปริมาณวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าคงคลังน้อยกว่าค่าอัตราใช้ต่อเดือน (Reorder 

Point: ROP) และปริมาณการเบิกวัคซีนดังกล่าว ไม่เกินเพดานของปริมาณการเบิกวัคซีนราย

หน่วยบริการ องค์การเภสัชกรรมจะส่งวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าชดเชยคืนให้แก่หน่วยบริการ

ในปริมาณที่เท่ากับ ปริมาณการสำรองวัคซีนสูงสุด (Maximum Quantity) กรณีเกินเพดานของ

หน่วยบริการ การปรับเกลี่ยภายในจังหวัดให้เป็นบทบาทของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

(สสจ.) 

7. ในกรณีที่หน่วยบริการเบิกวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เกินเพดานของปริมาณการเบิก

วัคซีนรายจังหวัดที่กำหนด และยังคงมีวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าคงคลังอยู่ ณ คลังวัคซีน 

องค์การเภสัชกรรม เพื ่อประโยชน์ในการเข้าถึงว ัคซีนของผู ้ส ัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าและ

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการวัคซีนคงคลัง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ 

องค์การเภสัชกรรมจะจ่ายวัคซีนดังกล่าวให้แก่หน่วยบริการ แต่ จะบันทึกปริมาณวัคซีนที่แต่ละ

จังหวัดเบิกเกินเพดานเอาไว้ เพื่อนำมาหักออกจากงบเหมาจ่ายรายหัวในแต่ละจังหวัด ในปีถัดไป 
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8. ในกรณีที่หน่วยบริการต้องการขอปรับค่าอัตราใช้ต่อเดือน (Reorder Point: ROP) หรือปรับ

ชนิดวัคซีนสามารถปรับปริมาณการใช้ได้ หรือปรับชนิดวัคซีนโดยใช้กระบวนการเดียวกับ

โครงการเบิกวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคขั้นพื้นฐาน (EPI Routine)  

เอกสารอ้างอิง

กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค (2548) แนวทาง  

เวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2547. โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์. กรุงเทพ. 
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ภาคผนวก 6 
รายละเอียดประกอบ 

การบริหารจัดการค่าใช้จ่าย 
ฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์  

ปีงบประมาณ 2556 
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ภาคผนวก 6.1 
รายการ วัสดุ อุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการ   

รายการวัสดุ อุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการที่กำหนดไว้นี้ เพื่อใช้ในการอ้างอิงราคา

กลางในการจัดสรรงบประมาณด้านอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการปี 2556 ให้กับหน่วยบริการ ภาย

ใต้ความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับเขต/คณะกรรมการ

ฟื้นฟูฯเขต และให้บันทึกรายงานผ่านโปรแกรมรายงานอุปกรณ์คนพิการและการให้บริการฟื้นฟู

สมรรถภาพ 

  หมวด2ตาหูคอจมูก

 2.5 เครื่องช่วยฟังสำหรับคนพิการ และอุปกรณ์เกี่ยวกับหู     

2501  2.5.1 เครื่องช่วยฟังสำหรับคนหูพิการ อันละ 15,000 

   สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี 

2502  2.5.2 เครื่องช่วยฟังสำหรับคนหูพิการ สำหรับผู้ใหญ่ อันละ 13,500 
   

  หมวด6ทางเดินปัสสาวะและสืบพันธุ์

 6.0 สายระบายปัสสาวะ    

6006  สายสวนปัสสาวะแบบสวนด้วยตนเอง เส้นละ 600 


  หมวด8วัสดุ/อุปกรณ์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู

 8.1 แขนเทียม (Prosthesis, upper  extremity)     

8101  8.1.1 แขนเทียมต่ำกว่าระดับศอกส่วนปลาย ข้างละ 25,000  

   ชนิดห้านิ้วมีระบบการใช้งาน  

8102  8.1.2 แขนเทียมต่ำกว่าระดับศอกส่วนปลาย ข้างละ 7,000 

   ชนิดห้านิ้วไม่มีระบบการใช้งาน   

8103  8.1.3 แขนเทียมต่ำกว่าระดับศอกส่วนปลาย ข้างละ 27,000 

   ชนิดตะขอโลหะ   

8104  8.1.4 แขนเทียมเหนือศอกส่วนปลายชนิดห้านิ้ว ข้างละ 16,900 

   ข้อศอกล็อกได้ด้วยมือ     

รหัสอุปกรณ์ ลำดับที่ หน่วย ราคากลางหมายเหตุประเภท

รายละเอียดประกอบการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย 
ฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ปีงบประมาณ 2556  

ภาคผนวก 6 
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รหัสอุปกรณ์ ลำดับที่ หน่วย ราคากลางหมายเหตุประเภท

8105  8.1.5 แขนเทียมเหนือศอกส่วนปลายชนิดตะขอ ข้างละ 16,900  

   โลหะข้อศอกล็อกได้ด้วยมือ   

8106  8.1.6 แขนเทียมชิดไหล่หรือแนบไหล่ ส่วนปลาย ข้างละ 10,000  

   ชนิดห้านิ้วข้อศอกล็อกได้ ด้วยมือ  

8107  8.1.7 แขนเทียมระดับเหนือศอกแบบ 5 นิ้ว ข้างละ 28,200 

   เหมือนของจริง ระบบใช้งานได้   

8108  8.1.8 เบ้าแขนเทียมใต้ศอก อันละ 1,500 

    (สำหรับการเปลี่ยนเฉพาะเบ้า)    

8109  8.1.9 เบ้าแขนเทียมระดับศอก อันละ 3,000 

   (สำหรับการเปลี่ยนเฉพาะเบ้า)    

8110  8.1.10 เบ้าแขนเทียมระดับเหนือศอก อันละ 3,000  

    (สำหรับการเปลี่ยนเฉพาะเบ้า)  

8111  8.1.11 เบ้าแขนเทียมระดับไหล่  อันละ 4,000 

    (สำหรับการเปลี่ยนเฉพาะเบ้า)    

8112  8.1.12 สายบังคับแขนเทียม เส้นละ 4,000  

    (สำหรับการเปลี่ยนเฉพาะสาย) 

 8.2 ขาเทียม (Prosthesis , lower extremity)    

8201  8.2.1 ขาเทียมระดับข้อเท้า (Symes) ข้างละ 5,000  

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 เท้าเทียมที่ต้องใส่ร่วมกับขาเทียมแบบต่าง ๆ  ข้างละ 4,000   

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   

 8.5 โลหะ/หรือพลาสติกดามแขนภายนอก     

8521  8.5.21 โลหะดามขาภายนอก -เด็กเล็กดามข้อเท้า ข้างละ 4,200 

    (Knee-orthosis)     
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รหัสอุปกรณ์ ลำดับที่ หน่วย ราคากลางหมายเหตุประเภท

8522  8.5.22 โลหะดามขาภายนอก -ขาเด็กขนาดกลาง ข้างละ 5,000  

  

    ดามข้อเท้า (Knee-orthosis)    

8523  8.5.23 โลหะดามขาภายนอก -ขาขนาดใหญ่ ข้างละ 5,400  

    ดามข้อเท้า  (Knee-orthosis)    

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   

 8.7 เครื่องช่วยเดิน (Walking aids)    

8706  8.7.6 ไม้ค้ำยันรักแร้แบบอลูมิเนียม คู่ละ 350   

8707  8.7.7 ไม้เท้าอลูมิเนียมแบบสามขา อันละ 360   

8708  8.7.8 ไม้เท้าสำหรับคนตาบอดพับได้ อันละ 200 

   ด้วยสายยืดหยุ่นชนิดมีด้าม    

8709  8.7.9 ที่ช่วยฝึกเดินแบบมีล้อขนาดกลาง อันละ 600  

   (Anterior Wheel Walker)   

8710  8.7.10 ที่ช่วยฝึกเดินแบบมีล้อขนาดเล็ก อันละ 500   

    (Anterior Wheel Walker)  

 8.8 รองเท้า    

8801  8.8.1 รองเท้าคนพิการขนาดเล็ก คู่ละ 600  

8802  8.8.2 รองเท้าคนพิการขนาดกลาง คู่ละ 800  

8803  8.8.3 รองเท้าคนพิการขนาดใหญ่ คู่ละ 1,000  

8804  8.8.4 รองเท้าคนพิการขนาดใหญ่พิเศษ คู่ละ 1,200  

8805  8.8.5 ค่าดัดแปลงรองเท้าคนพิการ ข้างละ 400  

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 อุปกรณ์อื่น ๆ     

8901  8.9.1 รถนั่งคนพิการชนิดพับได้ทำด้วยโลหะ คันละ 6,000  

   แบบปรับให้เหมาะสมกับความพิการได้  

8902  8.9.2 รถนั่งคนพิการชนิดพับได้ทำด้วยโลหะ  คันละ 4,000  

   แบบปรับไม่ได้  

8903  8.9.3 เบาะรองนั่งสำหรับผู้พิการ อันละ 600  

  หมวด9อื่นๆ    

 9.0 เกี่ยวกับผิวหนัง     

9001  9.0.1  ฟองน้ำรองตัวสำหรับผู้ป่วยหนัก อันละ 600   
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ภาคผนวก 6.2 
รายการและราคาการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ด้านการแพทย์ 

H9339 1 กายภาพบำบัด ครั้ง 150 

H9383 2 กิจกรรมบำบัด ครั้ง 150 

H9375 3 การแก้ไขการพูด 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 

รหัส ลำดับที่ หน่วย ราคากลางประเภท

นิยามรายการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ 
กายภาพบำบัด เป็นการกระทำต่อมนุษย์โดยวิธีทางกายภาพบำบัดเพื่อแก้ไขและฟื้นฟูความ

เสื่อมสภาพ ความพิการของร่างกาย อันเนื่องมาจากภาวะของโรคหรือการเคลื่อนไหวที่ไม่ปกติ 

เพื่อเพิ่มสมรรถภาพของร่างกายในการดำรงชีวิตได้ใกล้เคียงปกติ 

กิจกรรมบำบัด เป็นการใช้กิจกรรมที่มีเป้าหมายกับบุคคลซึ่งมีข้อจำกัดจากการบาดเจ็บหรือ

ความเจ็บป่วยทางกาย ความบกพร่องทางจิตสังคม ความบกพร่องทางด้านพัฒนาการหรือการ

เรียนรู้จากกระบวนการเสื่อมถอยตามวัย เพื่อให้มีอิสระพึ่งตนเองได้มากที่สุด บริการเฉพาะทาง

กิจกรรมบำบัด ได้แก่ การสอนทักษะทางกิจวัตรประจำวันการพัฒนาทักษะทางการเคลื่อนไหว

และการรับรู้และการทำหน้าที่ของกระบวนการผสมผสานความรู้สึก การพัฒนาทักษะการเล่น

และความสามารถทางด้านการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ และความสามารถใน

กิจกรรมยามว่าง การออกแบบ ประดิษฐ์หรือเลือกใช้เครื่องดามพยุงข้อหรืออุปกรณ์ดัดแปลง/

เครื่องช่วย คนพิการ 

แก้ไขการพูด เป็นการป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟู สมรรถภาพด้านภาษาและการพูดในผู้ป่วยที่มี

ความบกพร่องในด้านการสื่อความหมายทั้งผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่ ได้แก่ ผู้ป่วยประเภท พูดช้า 

พูดไม่ชัด พูดติดอ่าง พูดไม่คล่อง พูดนึกคำลำบาก พูดเสียงแหบ พูดเสียงห้าว เป็นต้น 
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จิตบำบัด เป็นวิธีการที่ช่วยให้คนพิการทางจิตมีบุคลิกภาพไปสู่วิถีทางของวุฒิภาวะ มีความ

สามารถที่จะดูแลตนเองและเข้าใจตนเองได้อย่างถูกต้อง  

พฤติกรรมบำบัด เป็นการส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมให้คงอยู่ต่อเนื่อง หยุดพฤติกรรมที่

เป็นปัญหา และสร้างพฤติกรรมใหม่ที่ต้องการ 

การฟื้นฟูการได้ยิน เป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการฟังในผู้ป่วยหูพิการ  

การฟื้นฟูการเห็น เป็นกระบวนการที่ช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาทางสายตา สามารถใช้สายตาให้เป็น

ประโยชน์มากที่สุดในแต่ละกิจกรรมด้วยวิธีต่างๆ ได้แก่ การใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยในการมองเห็น 

การฝึกใช้การมองเห็นที่เหลือในการเดินทาง การให้คำแนะนำการดูแลตนเองสำหรับผู้ที่มีสายตา

เลือนราง และการฝึกสอนทักษะในการเดินทางหรือ O&M ให้แก่ผู้พิการทางสายตา 

 Early Intervention คือ การกระตุ้นพัฒนาการในเด็กที่มีการพัฒนาการช้า เช่นการฝึกนั่ง ยืน, 

เดิน, เคลื่อนที่  

Phenol block คือ การฉีดยา Phenol ไปที่กล้ามเนื้อเพื่อลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อมัดนั้นๆ 
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ภาคผนวก 6.3 
แนวทางสนับสนุนการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ 
คนตาบอด ด้านการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม 
และการเคลื่อนไหว (Orientation & Mobility) ปี 2556 

 

1.หลักการและเหตุผล 
ผลการสำรวจความพิการโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2550 พบว่าประเทศไทยมี

ประชากรที่มีความพิการจำนวน 1.9 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 2.9 ของประชากรทั้งประเทศ ใน

จำนวนนี้มีประชากรที่จัดเป็นผู้พิการทางการมองเห็นจำนวน 746,549 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 1.1 

ของประชากร ซึ่งในจำนวนนี้มีทั้งคนที่จัดเป็นคนตาบอดและคนสายตาเลือนรางจำนวนมาก ซึ่ง

ต้องการการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้ด้วยตนเอง สามารถเรียน

หนังสือได้ ทำงาน ได้และพึ่งตนเองได้ ทำประโยชน์ให้แก่สังคม อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยัง

ไม่มีระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเห็น ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบ

บริการและจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอดด้านการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและ

การเคลื่อนไหว (Orientation&Mobility) ขึ้นเพื่อให้คนตาบอดผู้รับบริการสามารถนำความรู้และ

ทักษะที่ได้รับไปปรับใช้ประโยชน์ได้จริงในการดำรงชีวิตประจำวัน นับตั้งแต่การช่วยเหลือตนเอง

ได้มากขึ้นในการทำกิจวัตรประจำวันต่าง ๆ รวมถึงการประกอบอาชีพด้วย 

 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ที่มีความพิการทางการมองเห็น ได้รับบริการตรวจสุขภาพตาและ

ประเมินความสามารถในการมองเห็น และเข้าสู่การฟื้นฟูฯ อย่างเป็นระบบ  

2.2 เพื่อให้ผู้ที่มีความพิการทางการมองเห็น ที่จำเป็นต้องได้รับบริการ O&M ได้รับอุปกรณ์ 

(ไม้เท้าขาว) ควบคู่กับบริการ O&M ที่มีคุณภาพ รวมทั้งได้รับการพัฒนาศักยภาพ ให้สามารถ

พึ่งพาตนเองได้ในชีวิตประจำวัน 

2.3 เพื่อให้เกิดระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอดด้านการทำความคุ้นเคยกับสภาพ

แวดล้อมและการเคลื่อนไหว (Orientation & Mobility) อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเครือข่ายในระดับ

จังหวัด 
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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 กับสปสช.เขต 

5.2 หน่วยบริการคัดเลือกบุคลากร จำนวน 1-2 คน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อทำหน้าที่ให้

บริการอบรม O&M แก่คนพิการทางสายตา ในหลักสูตรครูฝึกพื้นฐาน(O&M instructor) ระยะ

เวลา 200 ชั่วโมง หรือประมาณ 6-8 สัปดาห์ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระบบบริการ ณ 

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ที่สนับสนุนโดย สปสช.สว่นกลาง 

5.3 หน่วยบริการจัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่สำหรับการจัดบริการคนตาบอดฯ โดย

ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีในจังหวัด เช่น สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขา

ในภูมิภาค ศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนสอนคนตาบอดหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ ให้ร่วมบริการ 

5.4 ประชาสัมพันธ์และประสานสร้างเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด เช่น 

หน่วยบริการในพื้นที่เป้าหมาย (รพช. สอ. PCU) หรือองค์กรส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนิน

การค้นหา คัดกรอง และส่งต่อกลุ่มเป้าหมาย เข้ารับการตรวจประเมิน ณ ศูนย์บริการ O&M เพื่อ

ให้ได้รับบริการตามความเหมาะสมและจำเป็น  

5.5 หน่วยบริการดำเนินการจัดบริการ ดังนี้  

5.5.1 จัดให้มีการตรวจสุขภาพตา ประเมินความสามารถในการมองเห็น กำหนดเป้า

หมายหรือผลลัพธ์บริการที่คาดหวังรายบุคคล จัดทำรายงานผลเป็นลายลักษณ์อักษรและขึ้น

ทะเบียนเป็นผู้รับบริการ O&M 
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5.5.2 ให้มีการวางแผนการให้บริการเฉพาะบุคคล และให้บริการตามหลักสูตรที ่

กำหนด (80-120 ชั่วโมง) ซึ่งสามารถแบ่งให้บริการได้ตามผลลัพธ์ที่คาดหวัง  

5.5.3 ให้มีการบริการ O&M แก่คนพิการตาบอด โดยบุคลากรของหน่วยบริการที่ผ่าน

การฝึกอบรมหลักสูตรครูฝึกพื้นฐาน (O&M instructor) และประสานความร่วมมือกับสมาคมคน

ตาบอดหรือองค์กรอื่นๆ เช่น ศูนย์ธรรมมิกชนฯ โรงเรียนสอนคนตาบอด ที่พร้อมให้การสนับสนุน 

5.5.4 หน่วยบริการและเครือข่ายบริการ จัดสถานที่ให้บริการ วัสดุ อุปกรณ์ ที่พัก

สำหรับการฝึกที่ชัดเจน เหมาะสม ปลอดภัย 

5.5.5 ให้บริการ O&M โดยครูฝึกที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่กำหนด และได้ขึ ้น

ทะเบียนเป็นครูฝึกฯไว้กับศูนย์และ สปสช. แล้วเท่านั้น 

5.5.6 จัดบริการตามรูปแบบที่กำหนด โดยกำหนดรูปแบบการจัดบริการ ดังนี้ 

1) การให้บริการเป็นกลุ่ม ครั้งละประมาณ 5-15 คน อัตราส่วนของครูฝึกต่อผู้เข้า

รับการฝึกอบรม ไม่เกิน 1: 5 และจัดบริการภายในศูนย์หรือในเครือข่ายจังหวัดที่กำหนด 

2) การให้บริการรายบุคคล กรณีที่คนตาบอดรายนั้นไม่พร้อมเข้ารับการฝึกอบรม

เป็นกลุ่ม โดยจะส่งครูฝึกไปให้บริการที่บ้าน 

3) กำหนดระยะเวลาการให้บริการ จำนวนชั่วโมงและอัตราครูฝึกต่อผู้รับการ

อบรม ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด (เฉลี่ย 120 ชั่วโมง/คน โดยจะให้บริการวันละไม่เกิน 6 

ชั่วโมง และสัปดาห์ละไม่เกิน 6 วัน) 

4) หน่วยบริการและเครือข่ายบริการในจังหวัด บันทึกกิจกรรมบริการ และการ

ประเมินผล ลัพธ์รายบุคคลเป็นลายลักษณ์อักษรและประสานรวบรวมข้อมูลไว้ที่หน่วยบริการ

ระดับจังหวัดอย่างเป็นระบบ 

 

6. ระยะเวลาในการดำเนินงาน  
ภายในปีงบประมาณ 2556 (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 



7. งบประมาณ 
จากงบอุปกรณ์ฯ และบริการ ที่สปสช. เขต ได้รับจัดสรรโดยสนับสนุนให้หน่วยบริการ เพื่อ

เป็นค่าพัฒนา บริหารจัดการและค่าใช้จ่ายในการให้บริการ O&M ตามจำนวนคนตาบอดกลุ่ม

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

กลุ่ม เป้าหมายที่ได้รับบริการจริงจากหน่วยบริการ)   

ทั้งนี้ สปสช. จะเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณการอบรมครูฝึก O&M ให้แก่บุคคลากรของศูนย์ฯ 

ที ่เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรครูฝึกพื ้นฐาน (O&M instructor) ณ วิทยาลัยราชสุดา 

มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อทำหน้าที่ครูฝึกให้บริการอบรม O&M แก่คนพิการทางสายตา โดย 

สปสช. ส่วนกลางประสานความร่วมมือกับวิทยาลัยราชสุดาโดยตรง 

 
8. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน  

สปสช.กำหนดให้มีการติดตามสนับสนุนและประเมินผลการดำเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาระบบบริการ O&M โดยความร่วมมือจาก สถาบันสร้างเสริมสุข

ภาพคนพิการ (สสพ.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สถาบันคนตาบอดเพื่อการวิจัยและพัฒนาฯ 

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และสมาคมพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ตามกรอบเนื้อหา 

ดังนี้ 

8.1 การประเมินติดตามความสามารถ/การใช้ชีวิตประจำวันของคนพิการทางสายตา หลัง

จากมารับบริการที่ศูนย์บริการตามระยะเวลาที่กำหนด 

8.2 จากความพึงพอใจของผู้รับบริการ และญาติ 

8.3 การบริหารจัดการของศูนย์บริการระดับจังหวัด/อำเภอ 

8.4 การติดตามประเมินผลในภาพรวมและเครือข่ายร่วมให้บริการ 
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ภาคผนวก 6.4 
แนวทางการพิจารณาสนับสนุนและส่งเสริมหน่วยบริการ 
ในการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ปี 2556 


1. วัตถุประสงค์  
1.1 เพื่อให้เกิดการพัฒนารูปแบบระบบบริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ของ

หน่วยบริการ โดยเน้นการจัดบริการในระดับพื้นที่ อำเภอ ตำบล ที่ยังมิได้มีการบริการด้านการ

ฟื้นฟูสมรรถภาพ คนพิการ ให้มีการจัดบริการและเกิดการกระจายตัวของการให้บริการอย่างทั่ว

ถึงมากขึ้น 

1.2 เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบบริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ให้ครอบคลุมถึง

การดูแลคนพิการในระดับชุมชนได้ และช่วยให้คนพิการในชุมชนสามารถเข้าถึงบริการ รวมทั้ง 

สามารถดูแลตนเองได้มากที่สุด 

1.3 เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้หน่วยบริการในระดับต่างๆ มีการพัฒนาและยกระดับ

ระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนด้านการแพทย์ที่นอกเหนือจากภาระงานปกติให้คงสภาพบริการ

ได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) หรือพัฒนางานเพิ่มขึ้น 



2. กลุ่มเป้าหมาย/วงเงินที่สนับสนุน  
หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่สนใจดำเนินกิจกรรมด้าน

การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ โดยเน้นสถานีอนามัย /คลินิกชุมชนอบอุ่น ศูนย์สุขภาพ

ชุมชน และโรงพยาบาลชุมชนโดย กำหนดประมาณการวงเงินที่สนับสนุน 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 2555–30 มีนาคม 2556 และให้

ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 



342   |  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 

4. ขอบเขตการดำเนินโครงการที่พิจารณาให้การสนับสนุน 
4.1 เป็นโครงการที่ทำให้เกิดการพัฒนาและยกระดับการบริการแบบผสมผสานในหน่วย

บริการ เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ รวมทั้งคนพิการทั้ง 6 ประเภทความพิการ ได้แก่ 

การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการด้านการเคลื่อนไหว การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการด้านการได้ยิน

และสื่อความหมาย การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการด้านการมองเห็น การฟื้นฟูสมรรถภาพคน

พิการที่มีปัญหาด้านสติปัญญาและการเรียนรู้ การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการบุคคลออติสติก 

และการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้พิการทางจิตและพฤติกรรม  

4.2 เป็นโครงการที่ทำให้เกิดการพัฒนาและยกระดับการบริการที่บ้านหรือในชุมชน ร่วมกับชุมชน

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ทำให้คนพิการได้รับการช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ ้น 

สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมสภาพพื้นที่หรือสิ่งแวดล้อมตามวิถีชีวิตจริงโดยพึ่งพาตนเองได้มากที่สุด 

4.3 เป็นโครงการที่ทำให้เกิดการพัฒนาระบบฐานข้อมูลคนพิการ ให้สามารถจัดบริการให้กับ

คนพิการได้อย่างทั่วถึงครอบคลุม การจัดบริการตรวจประเมินและจดทะเบียนผู้พิการในรูปแบบ 

one stop service ที่ประกอบด้วยกิจกรรมการค้นหา ตรวจประเมินความพิการ ประสานช่วยเหลือ

เพื่อให้คนพิการได้รับการรักษา/บริการ และสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ รวมทั้งส่งต่อ

เพื่อให้คนพิการได้รับการฟื้นฟูที่เหมาะสม  

 
5. หลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุน 

5.1 หน่วยบริการต้องแสดงหลักฐานใดๆ ที่ให้เห็นว่าตลอด 1 ปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนา

ระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์หรือคนพิการ และ/หรือ จัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

คนพิการในชุมชนอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากที่ได้รับการสนับสนุนจากระบบของภาครัฐตาม

ปกติ เพื่อให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงบริการได้ และมีการส่งต่อไปยังหน่วยบริการอื่นกรณีที่ต้องการ

บริการโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เช่น 

• ข้อมูลการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์หรือคนพิการในระยะ 1-2 ปีที่ผ่านมา 

• หลักฐานการจ้างบุคลากรประเภทต่างๆ หรือ การจัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ให้บริการ

กับคนพิการประเภทต่างๆ สรุปผลงานการให้บริการฟื้นฟูกับคนพิการหรือสรุปงานการพัฒนา

ระบบบริการด้านคนพิการต่างๆ 
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• แผนการพัฒนางานบริการคนพิการในระยะที่ผ่านมาที่ได้ดำเนินการแล้ว หรืออยู่

ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จ ที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจ ที่จะ

ดำเนินกิจกรรมด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการอย่างต่อเนื่อง  

5.2 ต้องแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะดำเนินงาน หรือความจำเป็นในส่วนของคนพิการที่ได้

รับบริการ ซึ่งเป็นผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงจากบริการด้านนี้ เช่น 

• แผนการพัฒนางานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์หรือคนพิการในหน่วย

บริการ และ/หรือ ในชุมชนที่ต้องการให้เกิดขึ้นในระยะต่อไป  

• จำนวนคนพิการที่ขึ้นทะเบียนแล้วในพื้นที่ และจำนวนคนพิการที่ได้รับบริการแล้ว 

• ความต้องการบริการฟื ้นฟูสมรรถภาพของคนพิการในพื ้นที ่ หรือข้อเสนอจาก

ประชาชนคนพิการ องค์กรคนพิการ หรือผู้นำท้องถิ่นที่รับทราบปัญหาความต้องการของชุมชน 
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ภาคผนวก 6.5 
แนวทางการพิจารณาสนับสนุนและส่งเสริมองค์กรคนพิการ 
ในการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ปี 2556 


1. วัตถุประสงค์  
1.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งในการดำเนินงานด้าน

การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการขององค์กรคนพิการ กลุ่มคนพิการ อาสาสมัครช่วยเหลือคนพิการใน

ท้องถิ่น ชุมชน ให้สามารถดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือคนพิการภายในกลุ่ม เครือข่าย หรือในชุมชน 

ท้องถิ่นของตนเองได้ 

1.2 เพื่อสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

ขององค์กรด้านคนพิการ กลุ่มช่วยเหลือกันเองของคนพิการ ผู้ดูแล หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  

1.3 เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาระบบบริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ในส่วนที่

หน่วยงานของภาครัฐยังไม่มีการดำเนินการหรือมีแล้วแต่ยังไม่เพียงพอในพื้นที่ที่สามารถดำเนิน

การได้โดยองค์กรคนพิการ กลุ่มคนพิการ อาสาสมัครช่วยเหลือคนพิการในท้องถิ่น ชุมชนหรือ

การดำเนินงานร่วมกันระหว่างองค์กรดังกล่าวและหน่วยงานภาครัฐ  

 

2. กลุ่มเป้าหมายองค์กรที่สนับสนุน  
2.1 องค์กรคนพิการทั้ง 6 ประเภท ได้แก่ องค์กรของผู้บกพร่องทางการมองเห็นผู้บกพร่อง

ทางการได้ยิน ผู้บกพร่องทางการเคลื่อนไหว ผู้บกพร่องทางจิตและพฤติกรรม ผู้บกพร่องทางสติ

ปัญญาและการเรียนรู้ และบุคคลออติสติก รวมถึงองค์กรคนพิการที่มีการดำเนินงานครอบคลุม 

คนพิการทุกประเภท  

2.2 กลุ่มคนพิการ ได้แก่ กลุ่มช่วยเหลือกันเองของคนพิการ องค์กรหรือกลุ่มผู้ปกครองคน

พิการที่มีการรวมตัวกันทำกิจกรรม ทั้งในรูปของ กลุ่ม ชมรม สมาคมหรืออื่นๆ ที่มีประสบการณ์ในการ

ดำเนินงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการมาแล้วระยะหนึ่ง หรือหากยังไม่มีประสบการณ์ 

อาจดำเนินการได้ภายใต้การสนับสนุนขององค์กรที่มีประสบการณ์หรือหน่วยบริการในพื้นที่ 

2.3 องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน กลุ่มอาสาสมัครช่วยเหลือคนพิการในท้องถิ่นชุมชน ที่มี

วัตถุประสงค์การดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพคน

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

เสนอขอรับการสนับสนุนที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส่วนกลาง  

3.2 องค์กรฯ ในพื้นที่และมีพื้นที่ดำเนินงานภายในจังหวัดเดียวกัน สนับสนุนในวงเงินงบ

ประมาณไม่เกินโครงการละ 100,000 บาท ทั้งนี้ หากเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ดำเนินการ

ในระดับภาค หรือพื้นที่เขตติดต่อ อาจพิจารณาสนับสนุนตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ โดย

เสนอขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพระดับเขต หรือ สำนักงานเขต

พิจารณาขั้นต้นแล้วประสานส่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส่วนกลาง เพื่อพิจารณา

สนับสนุนพร้อมกับองค์กรคนพิการแม่ข่ายระดับประเทศ 

 

4. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 
กำหนดระยะเวลาให้องค์กรกลุ่มเป้าหมายเสนอโครงการฯตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555–30 

มีนาคม 2556 และให้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 

 
5. ขอบเขตการดำเนินโครงการ 

ครอบคลุมการจัดอบรมหรือบริการในรูปแบบการฝึกอบรมทักษะการฟื้นฟูสมรรถภาพคน

พิการ การดูแลช่วยเหลือคนพิการตามความพิการแต่ละประเภท ได้แก่ 

5.1 การฝึกอบรมหรือบริการเพื่อการพัฒนาศักยภาพการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการมองเห็น  

5.2 การฝึกอบรมหรือบริการเพื่อการพัฒนาศักยภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการได้ยินและ

การสื่อความหมาย 

5.3 การฝึกอบรมหรือบริการเพื่อการพัฒนาศักยภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายหรือการ

เคลื่อนไหว 

5.4 การฝึกอบรมหรือบริการเพื่อการพัฒนาศักยภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตใจหรือ

พฤติกรรม 

5.5 การฝึกอบรมหรือบริการเพื่อการพัฒนาศักยภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพทางสติปัญญา

และการเรียนรู้ (บุคคลปัญญาอ่อนและออทิสติก) 

5.6 การจัดกิจกรรมเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในรูปแบบอื่น เช่น การจัดกิจกรรมให้คำ

ปรึกษาแนะนำ ที่เกี่ยวข้องกับความพิการ การดูแลคนพิการประเภทตา่งๆ การจัดกิจกรรมกระตุ้น  
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6. หลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุน 
6.1 โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน ต้องแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดเนื้อหา การดำเนิน

กิจกรรม หรือเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์และขอบเขตการ

ดำเนินงานได้อย่างชัดเจน  

6.2อ งค์กรที่เสนอโครงการ ต้องสามารถแสดงความชัดเจนในเรื่องอื่นๆ เช่น การกำหนดกลุ่ม

เป้าหมายการดำเนินการ ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม หรือการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องตาม

ความเป็นจริงในแต่ละพื้นที่ 

6.3 องค์กรที่เสนอโครงการ จะต้องสามารถแสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรมดัง

กล่าว ในด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการดำรงชีวิตให้แก่คนพิการได้ เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม 

6.4 องค์กรที่เสนอโครงการ ต้องแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ที่

ปรากฏ ผลการสนับสนุนช่วยเหลือให้คนพิการ เกิดการพัฒนาศักยภาพที่ดีขึ้น หรือการสนับสนุน

ช่วยเหลือคนพิการในด้านอื่นๆ มาพร้อมกับโครงการฯที่เสนอขอ 

6.5 องค์กรที่เสนอโครงการ ต้องแสดงให้เห็นถึงข้อมูลเชิงศักยภาพในการดำเนินงานที่

สามารถดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ 
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ภาคผนวก 7 
รายชื่อผู้รับผิดชอบและ 

ผู้ประสานงานบริหารจัดการกองทุน 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ส่วนกลาง) 
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ประเภทบริการเงินกองทุน ผู้บริหารระบบภาพรวม ผู้ประสานงาน

บริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว   

1. บริการผู้ป่วยนอกทั่วไป นายแพทย์การุณย์ คุณติรานนท์ 

  โทรศัพท์ 02-141-5028  

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

1.1. บริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ  นายธวัชชัย  เรืองโรจน์ 

   โทรศัพท์  02-141-4173     

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

1.2. บริการที่จ่ายตามผลงานบริการ  ระบบข้อมูลผู้ป่วยนอก/สร้างเสริมสุขภาพ 

   ป้องกันโรครายบุคคล 

   นายชัยวัฒน์  ดลยวัฒนา 

   โทรศัพท์ 02-141-4227 

   E-mail : chaiwat.d@nhso.go.th 

   การพัฒนาระบบข้อมูลการเงินการคลัง 

   นางสาวศิริพร  ธนกิจเจริญ 

   โทรศัพท์ 02-141-4168 

   E-mail : siriporn.d@nhso.go.th   

1.3. บริการที่จ่ายตามเกณฑ์บริการปฐมภูมิ นายแพทย์กฤช  ลี่ทองอิน นางจุฬาดา สุขุมาลวรรณ์ 

  โทรศัพท์  02-1415066  โทรศัพท์  0-8443-9009-7 

  E-mail : Grit.l@nhso.go.th  E-mail : Chulada.s@nhso.go.th  

  ดำเนินงานจัดสรรและกำกับ นางบำรุง ชลอเดช 

  ติดตามการเบิกจ่ายงบพัฒนาระบบ โทรศัพท์ : 0-84-439-0137 

  บริการปฐมภูมิ E-mail : Bumrung.c@nhso.go.th 

   นส.วรวีร์  ธนประกฤต 

   โทรศัพท์ : 0-8117-0401-6  

   E-mail : Worawee.t@nhso,go,th 

   นส.เยาวภา สันติกูล 

   โทรศัพท์ :  0-8181-9459-7 

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

รายชื่อผู้รับผิดชอบและผู้ประสานงานบริหารจัดการกองทุน 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ส่วนกลาง) 
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ประเภทบริการเงินกองทุน ผู้ประสานงาน

 6.3 การบริหารจัดการโรคเฉพาะและบริการ นางสาวอรุณรัศม์ กุนา 

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

    Email : arunruch.k@nhso.go.th 

 6.4 การบริหารจัดการการดูแลผู้ป่วยโรคหืด นางสาวธนัญญา อาษากิจ 

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

    Email : thananya.a@nhso.go.th 

 6.5 การให้ยามอร์ฟีนสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง นางพิณทิพย์ กึนพันธ์ 

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

    Email : pintip.g@nhso.go.th 

 6.6 การบริหารจัดการการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง นางพิณทิพย์ กึนพันธ์   

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

  วิธีปลูกถ่ายไขกระดูก โดยใช้เซลล์ต้นกำเนิด Email : pintip.g@nhso.go.th 

  เม็ดโลหิต  

 6.7 การบริหารจัดการการผ่าตัดต้อกระจกเชิงรุก นางสาวอรุณรัศม์ กุนา 

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

    Email : arunruch.k@nhso.go.th 

  6.8 การบริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรค นางสาวธนัญญา อาษากิจ 

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

    Email : thananya.a@nhso.go.th 

7. การบริหารจัดการยาจำเป็นและยาที่มีปัญหา นางสาวพงศ์ผกา ภัณฑลักษณ์ 

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

    Email : pongpaka.p@nhso.go.th 

8. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายสร้างเสริมสุขภาพ นายวีระชัย ก้อนมณี 

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

    Email : werachai.k@nhso.go.th 

9. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายทันตกรรมส่งเสริม นายพูนชัย ไตรภูธร 

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

    Email : poonchai.t@nhso.go.th 

10. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายฟื้นฟูสมรรถภาพ นางสาวเสนีย์วรรณ์ เสนียุทธ์ 

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

    Email : saneewan.s@nhso.go.th 

11. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายแพทย์แผนไทย นางสาวกานดา ธำรงวงศ์สวัสดิ์ (กระตุ้นบริการนวดไทย  

    และฟื้นฟูสุขภาพหญิงหลังคลอด) 

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

    Email : kanda.t@nhso.go.th 

    นางสาวพงศ์ผกา ภัณฑลักษณ์ (ยาสมุนไพร) 

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

    Email : pongpaka.p@nhso.go.th 
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ประเภทบริการเงินกองทุน ผู้บริหารระบบภาพรวม ผู้ประสานงาน

  พัฒนา และออกแบบระบบการ โทรศัพท์ : 0-9019-7512-7 

  จัดสรรและจัดทำข้อเสนอการบริหาร E-mail : Vasinee.s@nhso.go.th 

  จัดการกองทุนปฐมภูมิ นส.กฤษณา  จงส่งเสริม 

  กำกับ ติดตาม ประเมินผล โทรศัพท์ : 0-8475-1162-7 

  การดำเนินงาน E-mail : Kritsana.j@nhso.go.th 

   นส.วิชญา คำแฝง 

   โทรศัพท์ : 0-9019-7513-5 

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

2.บริการผู้ป่วยในทั่วไป ทันตแพทย์อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ นางบรรจง  จำปา 

  โทรศัพท์ 02-141-5725 โทรศัพท์ 02-141-4066  โทรสาร  02-143-9749  

  โทรสาร 02-143-9735 Email : Atthaporn.l@nhso.go.th 

  Email : bunjong.c@nhso.go.th นางเบญจมาส เลิศชาคร 

   โทรศัพท์ 02-141-4069 โทรสาร  02-143-9749 

   Email : bunjong.c@nhso.go.th  

3.เงินเพิ่มสำหรับ นายแพทย์การุณย์ คุณติรานนท์ นายธวัชชัย  เรืองโรจน์ 

หน่วยบริการที่มีต้นทุนคงที่สูง โทรศัพท์ 02-141-5028  โทรศัพท์  02-141-4173     

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

4.บริการกรณีเฉพาะ(ค่าใช้จ่ายสูง/

อุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน/บริหารโรค

เฉพาะ   

4.1 บริการค่าใช้จ่ายสูง  นายแพทย์การุณย์ คุณติรานนท์ นางบรรจง  จำปา 

  โทรศัพท์ 02-141-5028  โทรศัพท์ 02-141-4066 โทรสาร  02-143-9749 

  E-mail : karoon.k@nhso.go.th  Email : bunjong.c@nhso.go.th 

  ทันตแพทย์อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ นางกฤษณา  โกสีหเดช 

  โทรศัพท์ 02-141-5725  โทรศัพท์  02-141-4096 โทรสาร  02-143-9738 

  โทรสาร 02-143-9735 Email: Kisana.K@nhso.go.th     

  Email : Atthaporn.l@nhso.go.th   

4.1.1 หัตถการและการวินิจฉัยที่มีปัญหา รายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียม 

การเข้าถึง  ในการบำบัดโรค 

  การล้างไต/ฟอกเลือดล้างไต 

  กรณีผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน  

  การรักษาด้วยออกซิเจนความดันสูง  

  การให้เคมีบำบัดหรือฮอร์โมน หรือ 

  รังสีรักษา สำหรับบริการผู้ป่วยนอก  

  รายการที่เป็นการวินิจฉัยราคาแพง 

  และหัตถการโรคหัวใจและหลอดเลือด 

  ของบริการแบบ Ambulatory 
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ประเภทบริการเงินกองทุน ผู้บริหารระบบภาพรวม ผู้ประสานงาน

  บริการทันตกรรมจัดฟันและฝึกพูด ทันตแพทย์อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ 

  สำหรับผู้ป่วยผ่าตัดปากแหว่ง โทรศัพท์ 02-141-5725 โทรสาร 02-143-9735 

  เพดานโหว่ Email : Atthaporn.l@nhso.go.th 

  บริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อเฉพาะ นางกฤษณา  โกสีหเดช 

  ข้ามจังหวัด โทรศัพท์  02-141-4096 โทรสาร  02-143-9738 

  นายแพทย์การุณย์ คุณติรานนท์ Email address : Kisana.K@nhso.go.th    

  โทรศัพท์ 02-141-5028  

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

4.1.2 ยาจำเป็นและยาที่มีปัญหาการเข้าถึง เภสัชกรหญิงวรรณภา ไกรโรจนานันท์ ภญ.สมฤทัย  สุพรรณกูล  

ยาขับธาตุเหล็กสำหรับผู้ป่วยธาลัสซีเมีย โทรศัพท์ : 02-141-4197, โทรศัพท์ : 02-141-4297,  085-487-5037  

  084-387-8045  โทรสาร : 02-1439754 

  email : wannapa.k@nhso.go.th E-mail : somruethai.s@nhso.go.th 

  ส่วนประกอบของเลือด (Factor VIII) การบริหารจัดการ 

  สำหรับผู้ป่วยโรคเลือดออกง่าย นายหทัยวุฒิ  ลำเทียน   

  (Hemophilia) โทรศัพท์  02-141-4145, 081-899-7381 

  นพ.จักรกริช  โง้วศิริ E-mail : hathaiwut.l@nhso.go.th  

  โทรศัพท์ :  02-1415040, การขอรับเงินชดเชยค่าบริการ 

  084-874-8867 นางเบญจมาศ  เลิศชาคร 

  E-mail : Jakkrit.n@nhso.go.th โทรศัพท์  02-141-4069 

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

   โปรแกรมบันทึกข้อมูลในระบบ DMIS 

   นายจิโรจน์ นาคไพจิตร 

   โทรศัพท์  02-141-4083 , 084-387-8046  

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

Stroke fast track และ ASTEMI fast track นายแพทย์ปานเทพ คณานุรักษ์ นางสาวนฤมล สิริคุณาลัย 

  โทรศัพท์ 02-141-5033 โทรศัพท์ 02-141-4273 

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

   นางเบญจมาส เลิศชาคร 

   โทรศัพท์ 02-141-4069 

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

   นายทรงกรด เกษกาญจนานุช   

   โทรศัพท์ 0 2141 4266 

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

สารเมทาโดน (Methadone) นายแพทย์การุณย์ คุณติรานนท์ นางกฤษณา  โกสีหเดช 

  โทรศัพท์ 02-141-5028  โทรศัพท์  02-141-4096 โทรสาร  02-143-9738 

  E-mail : karoon.k@nhso.go.th Email address : Kisana.K@nhso.go.th 
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ยารักษาการติดเชื้อฉวยโอกาสในผู้ป่วย ทันตแพทย์อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ นางบรรจง  จำปา 

เอช ไอ วี  โทรศัพท์ 02-141-5725 โทรศัพท์ 02-141-4066 โทรสาร  02-143-9749 

   โทรสาร 02-143-9735 Email : bunjong.c@nhso.go.th 

  Email : Atthaporn.l@nhso.go.th   

ยา CL, ยา จ.(2), ยากำพร้า ผู้บริหารระบบในภาพรวม ภญ.สมฤทัย  สุพรรณกูล 

  ภญ.ปนัดดา ลี่สถาพรวงศา  โทรศัพท์ : 02-141-4297,  085-487-5037 

  โทรศัพท์ : 02-141-4198, โทรสาร : 02-143-9754 

  084-700-1664  E-mail: somruethai.s@nhso.go.th 

  E-mail : panadda.l@nhso.go.th เภสัชกรหญิงวรรณภา ไกรโรจนานันท์  

   โทรศัพท์ : 02-141-4197, 084-387-8045 

   โทรสาร : 02-143-9754 

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

วัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน  เภสัชกรหญิงวรรณภา ไกรโรจนานันท์ 

ตามแผนการสร้างเสริมฯ ของ สธ.  โทรศัพท์ : 02-1414197, 084-3878045 

   โทรสาร : 02-1439754 

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

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่  เภสัชกรหญิงวรรณภา ไกรโรจนานันท์  

   โทรศัพท์ : 02-141-4197, 084-387-8045 

   โทรสาร : 02-143-9754   

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

   นางสาวจารวี  รัตนยศ  

   เบอร์โทรศัพท์ : 02-141-4274, 084-438-1824 

   เบอร์โทรสาร : 02-143-9730-31 

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

4.2  บริการกรณีอุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน ทันตแพทย์อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ นางบรรจง  จำปา 

  โทรศัพท์   02-141-5025 โทรศัพท์ 02-141-4066 โทรสาร 02-1439749  

  โทรสาร  02-1439749 E-mail : bunjong.c@nhso.go.th 

  Email : Atthaporn.l@nhso.go.th นางอรนุช  ขันทะวงศ์ 

   โทรศัพท์   02-141-4068 โทรสาร  02-1439749 

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

4.3  บริการโรคเฉพาะ  ผู้ป่วยโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง นางศิริขวัญ ถิ่นทิพย์                                                                

(Disease management) นายแพทย์ปานเทพ คณานุรักษ์         โทรศัพท์  02-141-4324          

  โทรศัพท์ 02-141-5033  E-mail  : sirikwan.t@nhso.go.th  

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

                                                     ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว 

  และมะเร็งต่อมน้ำเหลือง นางสาวนงลักษณ์ บรรณจิรกุล 

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

  โทรศัพท์ 02-141-5033 โทรศัพท์ 02-141-4122  

   E-mail: nonglak.b@nhso.go.th 
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ประเภทบริการเงินกองทุน ผู้บริหารระบบภาพรวม ผู้ประสานงาน

   นางเบญจมาส เลิศชาคร 

   โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๑-๔๐๖๙ 

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

   E-claim Helpdesk 

   โทรศัพท์ 02-141-4229-30  

  ผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก  ด้านบริหารจัดการโครงการ 

  นพ.จักรกริช โง้วศิริ นางระนอง  สุขเกษม 

  ผู้จัดการกองทุนบริหารจัดการ โทรศัพท์ 0-2 141-4148 

  โรคเรื้อรัง E-mail ranong.s@nhso.go.th 

  โทรศัพท์ 0-1 141-5040  ด้านการจ่ายชดเชยค่าบริการผ่าตัดต้อกระจก 

  E-mail: jakkrit.n@nhso.go.th นางอรนุช  ขันทะวงศ์ 

   โทรศัพท์  02-141-4078   

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

  ผู้ป่วยโรคนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะ นางสาวณัฐรัตน์  ดีเจริญ   

  นายแพทย์กิตติ  ปรมัตถผล โทรศัพท์  02-141-4131 

  โทรศัพท์  02-141-5041 E-mail  : nattharat.d@nhso.go.th 

  E-mail: Kitti.p@nhso.go.th นางเบญจมาศ  เลิศชาคร  

   โทรศัพท์  02-141-4069  

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

  การดูแลแบบประคับประคอง นางสาวนฤมล  อรรถกุล 

  นายแพทย์ปานเทพ คณานุรักษ์ โทรศัพท์  02-141-4125 

  โทรศัพท์ 02-141-5033 E-mail: narumol.a@nhso.go.th 

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

   โทรศัพท์  0 2141 4096 

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

  การปลูกถ่ายกระดูกโดยเชลล์ นางอรวรรณ ไชยวรรณ 

  ต้นกำเนิด โทรศัพท์ 0 2141 4115 

  นายแพทย์ปานเทพ คณานุรักษ์ E-mail : orawan.w@nhso.go.th 

  โทรศัพท์ 0 2141 5033 

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

5.บริการสร้างเสริมสุขภาพ นายแพทย์กฤช  ลี่ทองอิน จัดสรรและกำกับ ติดตามการเบิกจ่ายงบ P&P  

และป้องกันโรค โทรศัพท์  02-141-5066  นางบำรุง ชะลอเดช 

  E-mail : Grit.l@nhso.go.th โทรศัพท์:02-141-4188 มือถือ 084-439-0137 

  ช่วยบริหารจัดการกองทุน P&P E-mail: Bumrung.c @nhso.go.th 

  ภาพรวม นางสาวพรพจนารถ ขะชาตย์ 

  นางจุฬาดา สุขุมาลวรรณ โทรศัพท์: 0-2141-4299 มือถือ 089-019-7513 

  โทรศัพท์  02-141-5014  E-mail: Pornpodjanad.k @nhso.go.th 

  E-mail : Chulada.s@nhso.go.th 
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  กำกับ ติดตาม ประเมินผลการ นส.กฤษณา  จงส่งเสริม 

  ดำเนินงาน P&P ในส่วนกลาง โทรศัพท์ : 0-8475-1162-7 

  และพื้นที่ E-mail : Kritsana.j@nhso.go.th 

   นส.จารวี   รัตนยศ 

   โทรศัพท์ : 0-2141-4274 มือถือ 0-84-438-1824 

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

  พัฒนา และออกแบบการจัดสรรเงิน นางกาญจนา   ศรีชมภู 

  ค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและ โทรศัพท์:  02-141-4205 

  ป้องกันโรคและจัดทำข้อเสนอการ มือถือ 0-8996-9648-2 

  บริหารจัดการกองทุน P&P E-mail: Kanchana.s@nhso.go.th 

  บริหารจัดการงบประมาณกองทุน นางอรจิตต์  บำรุงสวัสดิ์ 

  หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น โทรศัพท์:  02-141-5051 มือถือ  0-84-751-0943 

  หรือพื้นที่ภาพรวม E-mail: Orajitt.b@nhso.go.th 

  กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ นางกฤดาญชลี เพ็ญภาค 

  ท้องถิ่นหรือพื้นที่ โทรศัพท์: 02-141-4213 มือถือ  0-8992-1133-0 

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

   นายปริญญา ระลึก 

   โทรศัพท์: 02-141-4055 มือถือ  0-9019-7512-3 

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

6.บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ นางอรจิตต์ บำรุงสกุลสวัสดิ์  นางอัจฉรา จรัสสิงห์  

ด้านการแพทย ์ โทรศัพท์ 02-141-5051, 084-751-0943  โทรศัพท์: 02-141-4210, 084-387-8044 

   E-mail address:orajitt.b@nhso.go.th E-mail: achara.c@nhso.go.th  

   นางสาวรัตนา เลี้ยวสกุล  

   โทรศัพท์ 02-141-4218, 084-439-0138  

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

   ดูแลระบบข้อมูล 

   นายบุญฤทธิ์ ผู้เรียนศิลป์  

   โทรศัพท์ 086-5734800 

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

   IT Help desk 

   โทรศัพท์ 02-141-4200  

7.บริการแพทย์แผนไทย นายแพทย์กฤช  ลี่ทองอิน นางจุฬาดา สุขุมาลย์วรรณ์ 

  โทรศัพท์  02-141-5066  โทรศัพท์ 084-4390097 

  E-mail : Grit.l@nhso.go.th E-mail: Chulada.s@nhso.go.th 

   นางสุวภรณ์  มาสุข 

   โทรศัพท์  02-141-4062 

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

8.ค่าเสื่อม  นายแพทย์การุณย์ คุณติรานนท์ นางปวีณา  ทองอินทร์ 

  โทรศัพท์ 02-141-5028  โทรศัพท์  02-141-5033 

  E-mail : karoon.k@nhso.go.th E-mail : paweena.t @nhso.go.th 
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9.การจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงาน นพ.ปานเทพ  คณานุรักษ์ นางปิยพร  ปิยะจันทร์ 

บริการ  โทรศัพท์  02-141-5033  โทรศัพท์  02-141-4118 

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

  นางกาญจนา  ศิริโกมล นางอรวรรณ  ไชยวรรณ  

  โทรศัพท์  02-141-5034  โทรศัพท์  02-141-4115 

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

   นางวรรณา เอียดประพาล 

   โทรศัพท์  02-141-4116  

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

   นางภัทรา อเนกวิทยากิจ  

   โทรศัพท์  02-141-4153  

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

   ดร.ภญ. ดวงทิพย์ หงส์สมุทร 

   โทรศัพท์  02-141-15019   

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

   นางสาวสมฤทัย สุพรรณกูล 

   โทรศัพท์  02-141-4297 

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

10.เงินช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับ  นายศุมล ศรีสุขวัฒนา 

ผู้รับบริการ   โทรศัพท์ 02-141-5012 

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

   นางสลินลา สิงหพันธุ์ 

   โทรศัพท์ 02-141-4046 

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

11.การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัว ผู้บริหารระบบในภาพรวม   นายธวัชชัย  เรืองโรจน์ 

สำหรับหน่วยบริการภาครัฐสังกัด นายแพทย์การุณย์ คุณติรานนท์ โทรศัพท์  02-141-4173     

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท์ 02-141-5028  E-mail : tawatchai.r@nhso.go. 

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

   โทรศัพท์ 02-141-4228 

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

12.การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัว นายแพทย์การุณย์ คุณติรานนท์ นายธวัชชัย  เรืองโรจน์ 

สำหรับหน่วยบริการภาครัฐนอกสังกัด โทรศัพท์ 02-141-5028 โทรศัพท์  02-141-4173   

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข E-mail : karoon.k@nhso.go.th E-mail : tawatchai.r@nhso.go.th 

และหน่วยบริการเอกชน  นางสาวเกศสุดา  มีชัย 

   โทรศัพท์  02-141-4165 

   E-mail address : ketsuda.m@nhso.go.th  
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   นายวัชรินทร์ กือเย็น 

   โทรศัพท์  02-141-4226 

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

บริการผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี นายแพทย์ สรกิจ ภาคีชีพ ด้านชดเชยบริการงานเอดส์ และการตรวจทาง 

และผู้ป่วยเอดส ์ โทรศัพท์  02-141-5049 ห้องปฏิบัติการ 

  Email : sorakij.b@nhso.go.th นางสาวเรขวรรณ เรขะคณะกุล 

   โทรศัพท์  02- 141 4194  

   Email : rekawan.r @nhso.go.th 

   ด้านยาต้านไวรัสเอดส์ และยารักษาวัณโรค 

   นายยุทธพงษ์ เจริญสวัสดิ์ 

   โทรศัพท์  02- 141 4199 

   Email : yuthapong.c @nhso.go.th 

   ด้านชดเชยบริการงานวัณโรค และสิทธิ 

   ประโยชน์งานวัณโรค 

   นางสาวจิตติญา ลัดดกลม 

   โทรศัพท์ 02- 141 4195  

   Email : jittiya.l @nhso.go.th 

   ด้านโปรแกรมงานเอดส์ และวัณโรค 

   นายอาทิตย์  ผู้สำอาง 

   โทรศัพท์  02- 141 4202  

   Email : artit.p @nhso.go.th  

บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง นายแพทย์ กิตติ  ปรมัตถผล นางศิริพร  สินธนัง 

  โทรศัพท์  : 02-141-4000  โทรศัพท์  02-141-5042    

  E-mail: Kitti.p@nhso.go.th E-mail : siriporn.s@nhso.go.th 

  งานผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ ปลูกถ่ายตับ  นายปราโมทย์ แย้มพร้อม 

  งานบริหารจัดการน้ำยา CAPD ยา โทรศัพท์ :  02-141-4143, 081-9060260    

  และเวชภัณฑ์ E-mail : pramoat .y@ nhso.go.th 

  งาน CKD clinic งานข้อมลูสารสนเทศ นางกัญจนา รัตนะ 

   โทรศัพท์ :  02-141-4147  

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

  งาน CAPD  HD น.ส.อวัสดา ช้างเพชร 

   โทรศัพท์ :  02-141-41345  

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

  งาน KT นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ นางสาวณัฐรัตน์ ดีเจริญ   

   โทรศัพท์ :  02-141-4150      

   E-mail: nattharat.d@ nhso.go.th 

  งานชดเชยค่าบริการ นางภิญญดา กุลสันต์ 

   โทรศัพท์ :  02 141-4146      

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

บริการควบคุมป้องกัน ผู้จัดการกองทุน นางหทัยทิพย์ เพ็งจันทร์ 

และรักษาโรคเรื้อรัง นายแพทย์จักกริช  โง้วศิริ โทรศัพท์ : 02-141-4144 

  โทรศัพท์  : 02-141-5040 E-mail: hataitipy.p@nhso.go.th 

  E-mail : Jakkrit.N@nhso.go.th นางสิริกร ขุนศรี 

   โทรศัพท์ : 02-141-4211 

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

   นางสาวน้องนุช  บ่อคำ 

   โทรศัพท์ : 02-141-4344 

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

   นางอรทัย สุวราณรักษ์ 

   โทรศัพท์ : 02-141-4151 

   E-mail: orathai.s@nhso.go.th 
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ภาคผนวก 8 
รายชื่อผู้ประสานงาน 

การบริหารจัดการกองทุน 
ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 



สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต1เชียงใหม่

 

  

รายชื่อผู้ประสานงานการบริหารจัดการกองทุน 
ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 
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ประเภทบริการเงินกองทุน ผู้ประสานงาน

บริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว  

1. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอกทั่วไป  

 1.1 บริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ  นางณปภัช โชติบุญฐิสา 

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

 1.2 บริการที่จ่ายตามผลงานบริการ นางณปภัช โชติบุญฐิสา 

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

 1.3 บริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อเฉพาะข้ามจังหวัด นางณปภัช โชติบุญฐิสา 

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

  1.4 ค่าสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ นางสาวจินตนา สันถวเมตต์ 

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

2. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในทั่วไป นางสาวเบญจพรรณ เสนป่าหมุ้น 

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

3. การบริหารจัดการเงินเพิ่มสำหรับหน่วยบริการ นางณปภัช โชติบุญฐิสา 

 ที่มีต้นทุนคงที่สูง โทรศัพท์ 0-53285-355 โทรสาร 0-5328-5364 Email : Napapat.s@nhso.go.th 

4. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายกรณีอุบัติเหตุ นางสาวเบญจพรรณ เสนป่าหมุ้น 

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

5. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายกรณีค่าใช้จ่ายสูง นางสาวเบญจพรรณ เสนป่าหมุ้น 

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

6. การบริหารจัดการเฉพาะโรค 

 6.1 การบริหารจัดการโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย นางนรีนุช แสนชัชวาล 

  (Hemophilia) โทรศัพท์ 0-5328-5355 โทรสาร 0-5328-5364 Email : nareenuch.c@nhso.go.th 
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ประเภทบริการเงินกองทุน ผู้ประสานงาน

 6.2 การบริหารจัดการโรคที่เกี่ยวกับการอุดตัน นายประธาน พงษ์ปา 

  ของหลอดเลือดสมอง (Stroke Fast Track)  โทรศัพท์ 0-5328-5355 โทรสาร 0-5328-5364 Email : pratan.p@nhso.go.th 

  และโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 

  ชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน 

  ST (Acute ST-Elevated Myocardial Infection 

  Fast Track) 

  6.3 การบริหารจัดการโรคเฉพาะและบริการเฉพาะ นางสาวจินตนา สันถวเมตต์ 

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

 6.4 การบริหารจัดการการดูแลผู้ป่วยโรคหืด นายศตกร ธนูสนธิ์ 

  และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โทรศัพท์ 0-5328-5355 โทรสาร 0-5328-5364 Email : satakorn.t@nhso.go.th 

 6.5 การให้ยามอร์ฟีนสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง นายศตกร ธนูสนธิ์ 

  ระยะสุดท้าย โทรศัพท์ 0-5328-5355 โทรสาร 0-5328-5364 Email : satakorn.t@nhso.go.th 

 6.6 การบริหารจัดการการรักษาผู้ป่วย นางนรีนุช แสนชัชวาล 

  โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว และมะเร็ง โทรศัพท์ 0-5328-5355 โทรสาร 0-5328-5364 Email : nareenuch.c@nhso.go.th 

  ต่อมน้ำเหลืองด้วยวิธีปลูกถ่ายไขกระดูก 

  โดยใช้เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต  

 6.7 การบริหารจัดการการผ่าตัดต้อกระจกเชิงรุก นายศตกร ธนูสนธิ์  

  ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โทรศัพท์ 053-285-355 โทรสาร 053-285-364 Email : satakorn.t@nhso.go.th 

 6.8 การบริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรค นางกรกช พิมสาร 

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

7. การบริหารจัดการยาจำเป็น นางสาวสิริพร เว๊าะบ๊ะห์ 

 และยาที่มีปัญหาการเข้าถึง โทรศัพท์ 053-285-355 โทรสาร. 053-285-364 Email : siriporn.w@nhso.go.th 

8. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายสร้างเสริมสุขภาพ นายขจรศักดิ์ เกษมกิตติ์ธนากุล 

 และป้องกันโรค โทรศัพท์ 053-285-355 โทรสาร. 053-285-364 Email : kajohnsak.k@nhso.go.th 

9. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายทันตกรรมส่งเสริม นาย ขจรศักดิ์ เกษมกิตติ์ธนากุล 

 ป้องกันและทันตกรรมประดิษฐ์ โทรศัพท์ 053-285-355 โทรสาร. 053-285-364 Email : kajohnsak.k@nhso.go.th 

10. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายฟื้นฟู นายสุคนธวิชญ์ นิภานนท์ 

   สมรรถภาพด้านการแพทย์ โทรศัพท์ 053-285-355 โทรสาร. 053-285-364 Email : sukonwit.n@nhso.go.th 

11. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายแพทย์แผนไทย นางกรกช พิมสาร 

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

12. การบริหารจัดการเงินค่าเสื่อม นางณปภัช โชติบุญฐิสา 

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

13. การบริหารจัดการเงินส่งเสริมคุณภาพ นางนรีนุช แสนชัชวาล 

  ผลงานบริการ โทรศัพท์ 0-5328-5355 โทรสาร 0-5328-5364 Email : nareenuch.c@nhso.go.th   

14. การบริหารจัดการเงินช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับ นางสาวเครือออน มานิตยกุล 

  ผู้รับบริการและผู้ให้บริการ โทรศัพท์ 0-5328-5355 โทรสาร 0-5328-5364 Email : khrueaon.m@nhso.go.th 
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ประเภทบริการเงินกองทุน ผู้ประสานงาน 

15. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำหรับ นางณปภัช โชติบุญฐิสา 

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

  กระทรวงสาธารณสุข   

16. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำหรับ นางณปภัช โชติบุญฐิสา 

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

  ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยบริการเอกชน   

บริการผู้ป่วยจิตเวช 

1. การบริหารค่ายาจิตเวช  นางสาวสิริพร เว๊าะบ๊ะห์ 

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

2. การบริหารการสนับสนุน นางสาวสิริพร เว๊าะบ๊ะห์ 

 และส่งเสริมการจัดบริการสำหรับผู้ป่วยจิตเวช โทรศัพท์ 053-285-355 โทรสาร. 053-285-364 Email : siriporn.w@nhso.go.th 

 

ประเภทบริการเงินกองทุน ผู้ประสานงาน

บริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว  

1. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอกทั่วไป  

  1.1 บริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ  นางสาวประทิน อิ่มสุขศรี   

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

    Email : pratin.e@nhso.go.th 

 1.2 บริการที่จ่ายตามผลงานบริการ นายสุทธิศักดิ์ เปรมเกิด  

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

    Email : suthisuk.p@nhso.go.th 

 1.3 บริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อเฉพาะข้ามจังหวัด นายวุฒิชัย ปุรณมณีวิวัฒน์  

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

    Email : wuttichai.p@nhso.go.th 

 1.4 ค่าสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ นายโอฬาร รัศมี 

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

    Email : olarn.r@nhso.go.th 

2. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในทั่วไป นายวุฒิชัย ปุรณมณีวิวัฒน์ 

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

    Email : wuttichai.p@nhso.go.th 

3. การบริหารจัดการเงินเพิ่มสำหรับหน่วยบริการ นางสาวประทิน อิ่มสุขศรี 

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

    Email : pratin.e@nhso.go.th 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต2พิษณุโลก



 

  

ประเภทบริการเงินกองทุน ผู้ประสานงาน

4. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายกรณีอุบัติเหตุ นายวุฒิชัย ปุรณมณีวิวัฒน์  

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

    Email : wuttichai.p@nhso.go.th  

5. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายกรณีค่าใช้จ่ายสูง นายวุฒิชัย ปุรณมณีวิวัฒน์  

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

    Email : wuttichai.p@nhso.go.th  

6. การบริหารจัดการเฉพาะโรค   

 6.1 การบริหารจัดการโรคเลือดออกง่าย นางนพวรรณ ไพบูลย์ 

  ฮีโมฟีเลีย (Hemophilia) โทรศัพท์ 0-5524-5111 ต่อ 5172, 090-1975161 โทรสาร 0-5524-7111 

    Email : nopavan.p@nhso.go.th  

 6.2 การบริหารจัดการโรคที่เกี่ยวกับการอุดตัน นางนพวรรณ ไพบูลย์ (STROKE) 

  ของหลอดเลือดสมอง (Stroke Fast Track) โทรศัพท์ 0-5524-5111 ต่อ 5172 ,090-1975161 โทรสาร 0-5524-7111 

  และโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน Email : nopavan.p@nhso.go.th 

  ชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ นายกนิษฐ์ สังข์สุวรรณ (STEMI) 

  ส่วน ST (Acute ST-Elevated Myocardial โทรศัพท์ 0-5524-5111 ต่อ 5157, 084-439-0113 Email : kanit.s@nhso.go.th 

  Infection Fast Track)    

 6.3 การบริหารจัดการโรคเฉพาะและบริการ นางสาวประทิน อิ่มสุขศรี 

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

    mail : pratin.e@nhso.go.th 


 6.4 การบริหารจัดการการดูแลผู้ป่วยโรคหืด นางกษมา ทองแบบ (โรคหืด) 

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

    Email : kasama.t@nhso.go.th 

    นายกนิษฐ์ สังข์สุวรรณ (โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง) 

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

    Email : kanit.s@nhso.go.th  

  6.5 การให้ยามอร์ฟีนสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง นายธนะเทพ มีบุญ 

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

    Email : tanathep.m@nhso.go.th  

 6.6 การบริหารจัดการการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง นางนพวรรณ ไพบูลย์  

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

     

  ด้วยวิธีปลูกถ่ายไขกระดูก โดยใช้เซลล์  Email : nopavan.p@nhso.go.th 

  ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต   

  6.7 การบริหารจัดการการผ่าตัดต้อกระจกเชิงรุก นายโอฬาร รัศมี  

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

    Email : olarn.r@nhso.go.th  

 6.8 การบริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรค นางเปรมฤดี รักพันธุ์  

    โทรศัพท์ 0-5524-5111 ต่อ 5160, 090-1975162 โทรสาร 0-5524-7111 
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7. การบริหารจัดการยาจำเป็นและยาที่มีปัญหา นางกษมา ทองแบบ 

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

    Email : kasama.t@nhso.go.th  

 บริหารจัดการวัคซีน นางกษมา ทองแบบ  

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

    Email :kasama.t@nhso.go.th  

8. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายสร้างเสริมสุขภาพ นางอัญชลี ฟ้าอำนวยผล 

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

    Email : aunchalee.f@nhso.go.th   

   การบริหารจัดการกองทุนตำบล นางสาวกาญจนา แสงรัตน์  

    โทรศัพท์ 0-5524-5111 ต่อ 5156, 084-4390112 โทรสาร 0-5524-7111 

    Email : kanjana.sa@nhso.go.th  

9. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายทันตกรรมส่งเสริม นางสาวประทิน อิ่มสุขศรี  

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

    Email : pratin.e@nhso.go.th  

10. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายฟื้นฟูสมรรถภาพ นายรุ่งโรจน์ เจศรีชัย 

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

     Email : rungroj.j@nhso.go.th  

11. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายแพทย์แผนไทย นายรุ่งโรจน์ เจศรีชัย  

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

     Email : rungroj.j@nhso.go.th  

12. การบริหารจัดการเงินค่าเสื่อม นางสาวประทิน อิ่มสุขศรี  

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

     โทรสาร 0-5524-7111 Email : pratin.e@nhso.go.th  

13. การบริหารจัดการเงินส่งเสริมคุณภาพ นายกนิษฐ์ สังข์สุวรรณ  

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

     Email : kanit.s@nhso.go.th  

14. การบริหารจัดการเงินช่วยเหลือเบื้องต้น นายรุ่งโรจน์ เจศรีชัย 

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

     Email : rungroj.j@nhso.go.th  

15. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำหรับ นางสาวประทิน อิ่มสุขศรี  

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

  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข Email : pratin.e@nhso.go.th  

16. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำหรับ นางสาวประทิน อิ่มสุขศรี  

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

 ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยบริการเอกชน Email : pratin.e@nhso.go.th 
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บริการผู้ป่วยจิตเวช  

1. การบริหารค่ายาจิตเวช  นางกษมา ทองแบบ  

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

    Email : kasama.t@nhso.go.th    

2. การบริหารการสนับสนุนและส่งเสริมการจัด นางกษมา ทองแบบ 

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

    Email : kasama.t@nhso.go.th 

 

 

ประเภทบริการเงินกองทุน ผู้ประสานงาน

บริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว  

1. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอกทั่วไป    

 1.1 บริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ  นางแจ่มจันทร์ เหลืองวิชชเจริญ 

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

 1.2 บริการที่จ่ายตามผลงานบริการ นายสมพงษ์ บรรณวัฒน์ 

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

 1.3 บริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อเฉพาะข้ามจังหวัด นางสุชารัตน์ หมายเจริญ 

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

 1.4 ค่าสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ นายบัญชา คุ้มคูณ 

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

2. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในทั่วไป นางสุชารัตน์ หมายเจริญ 

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

3. การบริหารจัดการเงินเพิ่มสำหรับหน่วยบริการ นายสมเกียรติ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ 

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

4. การบริหารจัดการค่าใช้จ่าย นางสุชารัตน์ หมายเจริญ 

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

5. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายกรณีค่าใช้จ่ายสูง นางสุชารัตน์ หมายเจริญ 

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

6. การบริหารจัดการเฉพาะโรค  

 6.1 การบริหารจัดการโรคเลือดออกง่าย นางนิภาภัทร คงโต 

  ฮีโมฟีเลีย (Hemophilia) โทรศัพท์ 090-1975173 โทรสาร 0-5637-1838 Email : nipapat.k@nhso.go.th 

 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต3นครสวรรค์
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 6.2 การบริหารจัดการโรคที่เกี่ยวกับการอุดตัน นายคณิตศักดิ์ จันทราพิพัฒน์ 

  ของหลอดเลือดสมอง (Stroke Fast Track) โทรศัพท์ 084-4390141 โทรสาร 0-5637-1838 Email : kanitsak.c@nhso.go.th 

  และโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 

  ชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน 

  ST (Acute ST-Elevated Myocardial Infection 

  Fast Track)    

 6.3 การบริหารจัดการโรคเฉพาะและบริการเฉพาะ นางนิภาภัทร คงโต 

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

 6.4 การบริหารจัดการการดูแลผู้ป่วยโรคหืด นายคณิตศักดิ์ จันทราพิพัฒน์ 

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

 6.5 การให้ยามอร์ฟีนสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง นายสราชัย สุขประสงค์ 

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

 6.6 การบริหารจัดการการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง นางนิภาภัทร คงโต 

  เม็ดเลือดขาว และมะเร็งต่อมน้ำเหลืองด้วย โทรศัพท์ 090-1975173 โทรสาร 0-5637-1838 Email : nipapat.k@nhso.go.th 

  วิธีปลูกถ่ายไขกระดูก โดยใช้เซลล์ต้นกำเนิด 

  เม็ดโลหิต    

 6.7 การบริหารจัดการการผ่าตัดต้อกระจกเชิงรุก นางนิภาภัทร คงโต 

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

 6.8 การบริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรค นางแจ่มจันทร์ เหลืองวิชชเจริญ 

    โทรศัพท์ 084-4390142 0-5637-1838 Email : chamchan.l@nhso.go.th   

7. การบริหารจัดการยาจำเป็นและยาที่มีปัญหา นายสราชัย สุขประสงค์ 

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

8. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายสร้างเสริมสุขภาพ นางกัญพัชร์ บูรณางกูร 

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

9. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายทันตกรรมส่งเสริม นางกัญพัชร์ บูรณางกูร 

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

10. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายฟื้นฟูสมรรถภาพ นางสาวภารดี ลลิตกิตติกุล 

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

11. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายแพทย์แผนไทย นายบัญชา คุ้มคูณ 

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

12. การบริหารจัดการเงินค่าเสื่อม นายสมเกียรติ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ 

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

13. การบริหารจัดการเงินส่งเสริมคุณภาพ นายคณิตศักดิ์ จันทราพิพัฒน์ 

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

14 การบริหารจัดการเงินช่วยเหลือเบื้องต้น นางสาวอัจฉรา จิกิตศิลปิน 

  สำหรับผู้รับบริการ โทรศัพท์ 090-1975175 โทรสาร 0-5637-1838 Email : autchra.c@nhso.go.th 
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15. การบริหารจัดการเงินช่วยเหลือเบื้องต้น นางดรุณี เลิศปรีชา 

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

16. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำหรับ นางแจ่มจันทร์ เหลืองวิชชเจริญ 

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

 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข   

17. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำหรับหน่วย นางแจ่มจันทร์ เหลืองวิชชเจริญ 

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

 กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยบริการเอกชน   

บริการผู้ป่วยจิตเวช   

1. การบริหารค่ายาจิตเวช  นายสราชัย สุขประสงค์ 

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

2. การบริหารการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ นายสราชัย สุขประสงค์ 

 สำหรับผู้ป่วยจิตเวช โทรศัพท์ 085-4875034 โทรสาร 0-5637-1838 Email : sarachai.s@nhso.go.th 
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บริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว   

1. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอกทั่วไป   

 1.1 บริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ  นายอุดมศักดิ์ บุญอร่ามพงษ์ 

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

 1.2 บริการที่จ่ายตามผลงานบริการ นายธนพล มีอุดร 

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

 1.3 บริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อเฉพาะข้ามจังหวัด นางสาวโชติกา ชูพงษ์เสริฐ  

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

    นายธนพล มีอุดร 

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

 1.4 ค่าสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ นายจักรินทร์ ฆ้องวงษ์ 

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

2. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในทั่วไป นางสาวณฐา ศรีหินกอง 

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

    Email : Natha.s@nhso.go.th  

3. การบริหารจัดการเงินเพิ่มสำหรับหน่วยบริการ นายอุดมศักดิ์ บุญอร่ามพงษ์ 

 ที่มีต้นทุนคงที่สูง โทรศัพท์ 090-1975180 โทรสาร 0-3621-3263 Email : udomsak.b@nhso.go.th 
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4. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายกรณีอุบัติเหตุ นางสาวณฐา ศรีหินกอง 

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

    Email : Natha.s@nhso.go.th  

5. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายกรณีค่าใช้จ่ายสูง นางสาวณฐา ศรีหินกอง 

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

    Email : Natha.s@nhso.go.th  

6. การบริหารจัดการเฉพาะโรค   

 6.1 การบริหารจัดการโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย นางสุวรรณี ศรีปราชญ์ 

  (Hemophilia) โทรศัพท์ 0-3621-3205 ต่อ 5262 โทรสาร 0-3621-3263 

    Email : suwannee.s@nhso.go.th  

 6.2 การบริหารจัดการโรคที่เกี่ยวกับการอุดตัน นางสร้อยทอง ย้อยดี 

  ของหลอดเลือดสมอง (Stroke Fast Track) โทรศัพท์ 0-3621-3205 ต่อ 5265 โทรสาร 0-3621-3263 

  และโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน Email : soithong.y@nhso.go.th 

  ชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน 

  ST (Acute ST-Elevated Myocardial Infection 

  Fast Track)   

  6.3 การบริหารจัดการโรคเฉพาะและบริการ นางสุวรรณี ศรีปราชญ์ 

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

    Email : suwannee.s@nhso.go.th  

 6.4 การบริหารจัดการการดูแลผู้ป่วยโรคหืด นางสร้อยทอง ย้อยดี 

  และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โทรศัพท์ 0-3621-3205 ต่อ 5265 โทรสาร 036-213263  

    Email address: Soithong.y@nhso.go.th  

 6.5 การให้ยามอร์ฟีนสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง ภญ.โชติกา ชูพงษ์เสริฐ และนางสร้อยทอง ย้อยดี 

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

    Email : chotika.c@nhso.go.th , soithong.y@nhso.go.th,  

 6.6 การบริหารจัดการการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง นางสุวรรณี ศรีปราชญ์ 

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

  วิธีปลูกถ่ายไขกระดูก โดยใช้เซลล์ต้นกำเนิด Email : suwannee.s@nhso.go.th 

  เม็ดโลหิต   

  6.7 การบริหารจัดการการผ่าตัดต้อกระจกเชิงรุก นางสาวกรกนก น้อยคำภา และนางสุวรรณี ศรีปราชญ์ 

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

    Email : kornkanok.n@nhso.go.th, suwannee.s@nhso.go.th  

 6.8 การบริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรค จ่าเอกหญิงภัทราพร โล่ห์เงิน . 

    โทรศัพท์ 09-0197-5181 โทรสาร 0-3621-3205 

    Email : patraporn.l@nhso.go.th 
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7. การบริหารจัดการยาจำเป็นและยาที่มีปัญหา ภญ.โชติกา ชูพงษ์เสริฐ 

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

    Email : chotika.c@nhso.go.th  

8. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายสร้างเสริมสุขภาพ นายจักรินทร์ ฆ้องวงษ์, นายมนตรี ผาทอง, นางสรีสอางค์ บุญพระ 

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

    Email : montri.p@nhso.go.th, chackkarin.k@nhso.go.th, srisaang.b@ nhso.go.th,   

9. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายทันตกรรมส่งเสริม จ่าเอกหญิงภัทราพร โล่ห์เงิน 

 ป้องกันและทันตกรรมประดิษฐ์ โทรศัพท์ 09-0197-5181 โทรสาร 0-3621-3205 

    Email : patraporn.l@nhso.go.th  

10. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายฟื้นฟูสมรรถภาพ นายธวัช เหลี่ยมสมบัติ 

  ด้านการแพทย์ โทรศัพท์ 085-4875032 โทรสาร 0-3621-3205 Email : thawat.l@nhso.go.th  

11. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายแพทย์แผนไทย นางสาวเมลดา ธนะสุรัติ 

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

12. การบริหารจัดการเงินค่าเสื่อม นางสรีสอางค์ บุญพระ 

    โทรศัพท์ 081-7729722 โทรสาร 0-3621-3205 Email : srisaang.b@ nhso.go.th   

13. การบริหารจัดการเงินส่งเสริมคุณภาพ นางสร้อยทอง ย้อยดี 

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

    Email : Soithong.y@nhso.go.th  

14. การบริหารจัดการเงินช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับ นางยงยุทธ เอี่ยมฤทธิ์ 

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

15. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำหรับ นายอุดมศักดิ์ บุญอร่ามพงษ์ 

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

   ปลัดกระทรวงสาธารณสุข   

16. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำหรับ นายอุดมศักดิ์ บุญอร่ามพงษ์ 

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

   ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยบริการเอกชน   

บริการผู้ป่วยจิตเวช 

1. การบริหารค่ายาจิตเวช  ภญ.โชติกา ชูพงษ์เสริฐ 

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

    Email : chotika.c@nhso.go.th  

2. การบริหารการสนับสนุนและส่งเสริม นางสร้อยทอง ย้อยดี 

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

    Email : soithong.y@nhso.go.th 
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บริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว   

1. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอกทั่วไป   

 1.1 บริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ / นางตาบทิพย์ คงขำ 

  การกัน-เกลี่ยระดับจังหวัด โทรศัพท์ 084-4390118 โทรสาร 0-3233-2593 Email : tabtip.k @nhso.go.th   

 1.2 บริการที่จ่ายตามผลงานบริการ นายบุญธรรม โลนันท์ 

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

 1.3 บริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อเฉพาะข้ามจังหวัด นางภาวนา พันแสน 

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

 1.4 ค่าสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ นางจินตนา แววสวัสดิ์ 

  และบริการปฐมภูมิ /กองทุนโรคเรื้อรัง โทรศัพท์ 081-4878763 โทรสาร 0-3233-2593 Email : jintana.w@nhso.go.th  

2. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในทั่วไป/ นางปรางวไล เหล่าชัย 

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

3. การบริหารจัดการเงินเพิ่มสำหรับหน่วยบริการ นางตาบทิพย์ คงขำ 

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

4. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายกรณีอุบัติเหตุ  นางภาวนา พันแสน 

 เจ็บป่วยฉุกเฉิน/ 3 กองทุน โทรศัพท์ 090-197-5191 โทรสาร 0-3233-2593 Email : pawana.p@nhso.go.th  

5. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายกรณีค่าใช้จ่ายสูง นางภาวนา พันแสน 

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

6. การบริหารจัดการเฉพาะโรค   

 6.1 การบริหารจัดการโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย นางวิภาวี ตันอนุกูล 

  (Hemophilia) โทรศัพท์ 081-8588955 โทรสาร 0-3233-2593 Email : wipawee.t@nhso.go.th  

 6.2 การบริหารจัดการโรคที่เกี่ยวกับการอุดตัน นางตาบทิพย์ คงขำ 

  ของหลอดเลือดสมอง (Stroke Fast Track) โทรศัพท์ 084-4390118 โทรสาร 0-3233-2593 Email : tabtip.k @nhso.go.th 

  และโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 

  ชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน 

  ST (Acute ST-Elevated Myocardial Infection 

  Fast Track)   

 6.3 การบริหารจัดการโรคเฉพาะและบริการ นางวิภาวี ตันอนุกูล 

  เฉพาะโรคไตวายเรื้อรัง และโรคนิ่วในทางเดิน โทรศัพท์ 081-8588955 โทรสาร 0-3233-2593 Email : wipawee.t@nhso.go.th 

  ปัสสาวะ   

  6.4 การบริหารจัดการการดูแลผู้ป่วยโรคหืด นางตาบทิพย์ คงขำ 

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

 6.5 การให้ยามอร์ฟีนสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง นางตาบทิพย์ คงขำ 

  ระยะสุดท้าย โทรศัพท์ 084-4390118 โทรสาร 0-3233-2593 Email : tabtip.k @nhso.go.th 
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 6.6 การบริหารจัดการการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง นางวิภาวี ตันอนุกูล 

  เม็ดเลือดขาว และมะเร็งต่อมน้ำเหลืองด้วย โทรศัพท์ 081-8588955 โทรสาร 0-3233-2593 Email : wipawee.t@nhso.go.th 

  วิธีปลูกถ่ายไขกระดูก โดยใช้เซลล์ต้นกำเนิด 

  เม็ดโลหิต  

  6.7 การบริหารจัดการการผ่าตัดต้อกระจกเชิงรุก นางวิภาวี ตันอนุกูล 

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

 6.8 การบริหารจัดการผู้ป่วยเอดส์และวัณโรค นางสุกัญญา วงศ์ศิริ 

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

7. การบริหารจัดการยาจำเป็นและยาที่มีปัญหา นางปรางวไล เหล่าชัย 

 การเข้าถึง/การบริหารวัคซีน โทรศัพท์ 090-1975192 โทรสาร 0-3233-2593 Email : prangwalai.l@nhso.go.th  

8. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายสร้างเสริมสุขภาพ นางชัชติกา แม้ประสาท 

 และป้องกันโรค/กลุ่มอาชีวอนามัย/วัคซีน โทรศัพท์ 090-1975193 โทรสาร 0-3233-2593 Email : chattika.m@nhso.go.th 

 ไข้หวัดใหญ่   

9. การบริการจัดการค่าใช้จ่ายทันตกรรมส่งเสริม นางปรางวไล เหล่าชัย 

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

10. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายฟื้นฟูสมรรถภาพ นางใจทิพย์ สอนดี 

  ด้านการแพทย์/งานภาคีสุขภาพ/กองทุน อบจ. โทรศัพท์ 081-7548929 โทรสาร 0-3233-2593 Email : jaithip.s@nhso.go.th  

11. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายแพทย์แผนไทย/ นายสมหวัง ทรัพย์อนันต์ 

   งานลงทะเบียนสิทธิ/ระบบ IT เขต โทรศัพท์ 089-9166941 โทรสาร 0-3233-2593 Email : somwang.s@nhso.go.th  

12. การบริหารจัดการเงินค่าเสื่อม/กองทุน นายธีรสิทธิ์ สุขเจริญ 

   หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นฯ โทรศัพท์ 084-7512474 โทรสาร 0-3233-2593 Email : teerasit.s@nhso.go.th  

13. การบริหารจัดการเงินส่งเสริมคุณภาพผลงาน นางตาบทิพย์ คงขำ 

   บริการ/คลินิกพิเศษต่างๆ /งบค่าเสื่อมตติยภูมิ โทรศัพท์ 084-4390118 โทรสาร 0-3233-2593 Email : tabtip.k @nhso.go.th  

14. การบริหารจัดการเงินช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับ นางจันทนา พิณทิพย์ 

   ผู้รับบริการและผู้ให้บริการ โทรศัพท์ 084-7512554 โทรสาร 0-3233-2593 Email : juntana.p@nhso.go.th  

15. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำหรับ นางตาบทิพย์ คงขำ 

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

   ปลัดกระทรวงสาธารณสุข   

16. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำหรับ นางตาบทิพย์ คงขำ 

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

   ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยบริการเอกชน   

17. กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี นางกิริยา ลาภเจริญวงศ์ 

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

1. การบริหารค่ายาจิตเวช  นางปรางวไล เหล่าชัย 

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

2. การบริหารการสนับสนุนและส่งเสริม นางปรางวไล เหล่าชัย 

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

ประเภทบริการเงินกองทุน ผู้ประสานงาน

บริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว 

1. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอกทั่วไป  

 1.1 บริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ  นายตรารัศมิ์ นาคดิลก 

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

    Email : trarus.n@nhso.go.th 

 1.2 บริการที่จ่ายตามผลงานบริการ นายสุริยัน สกุลศิริไพบูลย์ 

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

    Email : suriyan.s@nhso.go.th 

 1.3 บริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อเฉพาะข้ามจังหวัด นางพิทยา สิงห์โตทอง 

    โทรศัพท์ 0-3886-4313 ถ ึง 19, 084-7512763 โทรสาร 0-3886-4320  

    Email : pittaya.s@nhso.go.th 

 1.4 ค่าสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ นายทวีสิทธิ์ สมัครสมาน 

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

    Email : thaweesit.s@nhso.go.th 

2. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในทั่วไป นางพิทยา สิงห์โตทอง 

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

    Email : pittaya.s@nhso.go.th 

3. การบริหารจัดการเงินเพิ่มสำหรับหน่วยบริการ นายตรารัศมิ์ นาคดิลก 

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

    Email : trarus.n@nhso.go.th 

4. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายกรณีอุบัติเหตุ นางพิทยา สิงห์โตทอง 

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

     

    Email : pittaya.s@nhso.go.th 

5. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายกรณีค่าใช้จ่ายสูง นางพิทยา สิงห์โตทอง 

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

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต6ระยอง
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6. การบริหารจัดการเฉพาะโรค  

  6.1 การบริหารจัดการโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย นางสาวอุไรวรรณ หิรัญโรจน์ 

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

    Email : uraiwan.h@nhso.go.th 

 6.2 การบริหารจัดการโรคที่เกี่ยวกับการอุดตัน นางสริตา ศรีมะเริง 

  ของหลอดเลือดสมอง (Stroke Fast Track) โทรศัพท์ 0-3886-4313 ถึง 19, 090-1975284 โทรสาร 0-3886-4320 

  และโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน Email : sarita.s@nhso.go.th 

  ชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน 

  ST (Acute ST-Elevated Myocardial Infection 

  Fast Track)  

  6.3 การบริหารจัดการโรคเฉพาะและบริการ นางสาวอุไรวรรณ หิรัญโรจน์ 

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

    Email : uraiwan.h@nhso.go.th 

 6.4 การบริหารจัดการการดูแลผู้ป่วยโรคหืด นางสาวอุดมลักษณ์ สำเภาพันธุ์ 

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

    Email : udomlak.s@nhso.go.th 

  6.5 การให้ยามอร์ฟีนสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง นางสาวอุดมลักษณ์ สำเภาพันธุ์ 

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

    Email : udomlak.s@nhso.go.th 

  6.6 การบริหารจัดการการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง นางสาวอุไรวรรณ หิรัญโรจน์ 

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

  วิธีปลูกถ่ายไขกระดูก โดยใช้เซลล์ต้นกำเนิด Email : uraiwan.h@nhso.go.th 

  เม็ดโลหิต  

  6.7 การบริหารจัดการการผ่าตัดต้อกระจกเชิงรุก นางสาวอุไรวรรณ หิรัญโรจน์ 

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

    Email : uraiwan.h@nhso.go.th 

 6.8 การบริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรค นางสาวอุไรวรรณ หิรัญโรจน์ 

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

    Email : uraiwan.h@nhso.go.th 

7. การบริหารจัดการยาจำเป็นและยาที่มีปัญหา นางสาวรุ่งเรืองรอง สืบมงคลชัย 

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

    Email:rungruangrong.s@nhso.go.th 

8. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายสร้างเสริมสุขภาพ นายสุรพล เอกวณิชสกุลพร 

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

    Email : surapol.a@nhso.go.th 
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9. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายทันตกรรมส่งเสริม นายตรารัศมิ์ นาคดิลก 

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

    Email : trarus.n@nhso.go.th 

10. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายฟื้นฟูสมรรถภาพ นางสาวรฎาศิริ ศิริคช 

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

    Email : radasiri.s@nhso.go.th 

11. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายแพทย์แผนไทย นางสาวอุดมลักษณ์ สำเภาพันธุ์ 

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

    Email : udomlak.s@nhso.go.th 

12. การบริหารจัดการเงินค่าเสื่อม นายทวีสิทธิ์ สมัครสมาน 

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

    Email : thaweesit.s@nhso.go.th 

13. การบริหารจัดการเงินส่งเสริมคุณภาพ นางสาวอุดมลักษณ์ สำเภาพันธุ์ 

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

    Email : udomlak.s@nhso.go.th 

14. การบริหารจัดการเงินช่วยเหลือเบื้องต้น นางสาวรฎาศิริ ศิริคช 

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

    Email : radasiri.s@nhso.go.th 

15. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำหรับ นายตรารัศมิ์ นาคดิลก 

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

   ปลัดกระทรวงสาธารณสุข Email : trarus.n@nhso.go.th 

16. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำหรับ นายตรารัศมิ์ นาคดิลก 

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

   ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยบริการเอกชน Email : trarus.n@nhso.go.th 

บริการผู้ป่วยจิตเวช  

1. การบริหารค่ายาจิตเวช  นางสาวอุดมลักษณ์ สำเภาพันธุ์ 

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

    Email : udomlak.s@nhso.go.th 

2. การบริหารการสนับสนุนและส่งเสริม นางสาวอุดมลักษณ์ สำเภาพันธุ์ 

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

    Email : udomlak.s@nhso.go.th 
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บริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว

1. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอกทั่วไป 

 1.1 บริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ  นายวีระศักดิ์ ชนะมาร 

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

 1.2 บริการที่จ่ายตามผลงานบริการ นายเกรียงศักดิ์ แก้วไสย  

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

 1.3 บริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อเฉพาะข้ามจังหวัด นางนาฏญา สังขวัฒน์ 

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

 1.4 ค่าสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ นายณรงค์ อาสายุทธ 

  และบริการปฐมภูมิ  โทรศัพท์ 084-7001643 โทรสาร 0-4336-5111 Email : narong.a@nhso.go.th 

2. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในทั่วไป นางนาฏญา สังขวัฒน์ 

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

3. การบริหารจัดการเงินเพิ่มสำหรับหน่วยบริการ นายวีระศักดิ์ ชนะมาร 

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

4. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายกรณีอุบัติเหตุ นางนาฏญา สังขวัฒน์ 

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

5. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายกรณีค่าใช้จ่ายสูง นางนาฏญา สังขวัฒน์ 

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

6. การบริหารจัดการเฉพาะโรค  

 6.1 การบริหารจัดการโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย  นางสายใจ สายปัญญา 

  (Hemophilia) โทรศัพท์ 090-1975206 โทรสาร 0-4336-5111 Email : saijai.s@nhso.go.th 

  6.2 การบริหารจัดการโรคที่เกี่ยวกับการอุดตัน นส.สิทธิพร จันโทภาส 

  ของหลอดเลือดสมอง (Stroke Fast Track) โทรศัพท์ 090-1975205 โทรสาร 0-4336-5111 Email : sithiporn.c @nhso.go.th 

  และโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 

  ชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน 

  ST (Acute ST-Elevated Myocardial Infection 

  Fast Track)  

 6.3 การบริหารจัดการโรคเฉพาะและบริการ นส.สิทธิพร จันโทภาส 

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

 6.4 การบริหารจัดการการดูแลผู้ป่วยโรคหืด นางสายใจ สายปัญญา 

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

 6.5 การให้ยามอร์ฟีนสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง นางสายใจ สายปัญญา 

  ระยะสุดท้าย โทรศัพท์ 090-1975206 โทรสาร 0-4336-5111 Email : saijai.s@nhso.go.th 
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 6.6 การบริหารจัดการการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง นส.สิทธิพร จันโทภาส 

  เม็ดเลือดขาว และมะเร็งต่อมน้ำเหลืองด้วย โทรศัพท์ 090-1975205 โทรสาร 0-4336-5111 Email : sithiporn.c @nhso.go.th 

  วิธีปลูกถ่ายไขกระดูก โดยใช้เซลล์ต้นกำเนิด 

  เม็ดโลหิต   

 6.7 การบริหารจัดการการผ่าตัดต้อกระจกเชิงรุก นางสายใจ สายปัญญา 

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

 6.8 การบริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรค นายปรเมศร์ เพ็งสว่าง 

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

7. การบริหารจัดการยาจำเป็นและยาที่มีปัญหา ภญ.ญาศินี ตั้งวงษ์ 

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

8. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายสร้างเสริมสุขภาพ  นส.รักจุฬา ตังตระกูล 

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

9. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายทันตกรรมส่งเสริม นายวีระศักดิ์ ชนะมาร 

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

10. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายฟื้นฟูสมรรถภาพ นายดุสิต ศรีโคตร 

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

11. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายแพทย์แผนไทย นายปรเมศร์ เพ็งสว่าง 

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

12. การบริหารจัดการเงินค่าเสื่อม นางนาฏญา สังขวัฒน์ 

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

13. การบริหารจัดการเงินส่งเสริมคุณภาพ นางสายใจ สายปัญญา 

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

14. การบริหารจัดการเงินช่วยเหลือเบื้องต้น  นางวิไลวรรณ พันธไชย 

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

15. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำหรับ นายวีระศักดิ์ ชนะมาร 

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

   ปลัดกระทรวงสาธารณสุข   

16. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำหรับ นายวีระศักดิ์ ชนะมาร\ 

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

   ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยบริการเอกชน   

บริการผู้ป่วยจิตเวช  

1. การบริหารค่ายาจิตเวช  ภญ.ญาศินี ตั้งวงษ์ 

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

2. การบริหารการสนับสนุนและส่งเสริม ภญ.ญาศินี ตั้งวงษ์ 

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

1. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอกทั่วไป  

  1.1 บริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ  นางนันทนา เสวตวงษ์ 

    โทรศัพท์ 0-4232-5681 ต่อ 5606, 084-7512471 โทรสาร 0-4232-5674 

    Email : nuntana.s.@nhso.go.th 

  1.2 บริการที่จ่ายตามผลงานบริการ นายรังสรรค์ ศรีภิรมย์ 

    โทรศัพท์ 0-4232-5681 ต่อ 5622, 083-599-2262 โทรสาร 0-4232-5674 

    Email : rangsan.s @nhso.go.th 

 1.3 บริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อเฉพาะข้ามจังหวัด นางนันทนา เสวตวงษ์ 

    โทรศัพท์ 0-4232-5681 ต่อ 5606 , 084-7512471 โทรสาร 0-4232-5674 

    Email : nuntana.s.@nhso.go.th 

 1.4 ค่าสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ นางสาวอุษณีย์ หลอดเณร 

  และบริการปฐมภูมิ  โทรศัพท์ 0-4232-5681ต่อ 5605, 084-7512472 โทรสาร 0-4232-5674 

    Email : utsanee.l@nhso.go.th 

2. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในทั่วไป นางนันทนา เสวตวงษ์ 

    โทรศัพท์ 0-4232-5681 ต่อ 5606, 084-7512471 โทรสาร 0-4232-5674 

    Email : nuntana.s.@nhso.go.th 

3. การบริหารจัดการเงินเพิ่มสำหรับหน่วยบริการ นางนันทนา เสวตวงษ์ 

 ที่มีต้นทุนคงที่สูง โทรศัพท์ 0-4232-5681 ต่อ 5606, 084-7512471 โทรสาร 0-4232-5674 

    Email : nuntana.s.@nhso.go.th 

4. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายกรณีอุบัติเหตุ นางนันทนา เสวตวงษ์ 

 เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทรศัพท์ 0-4232-5681 ต่อ 5606, 084-7512471 โทรสาร 0-4232-5674 

    Email : nuntana.s.@nhso.go.th 

5. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายกรณีค่าใช้จ่ายสูง นางนันทนา เสวตวงษ์ 

    โทรศัพท์ 0-4232-5681 ต่อ 5606, 084-7512471 โทรสาร 0-4232-5674 

    Email : nuntana.s.@nhso.go.th 

6. การบริหารจัดการเฉพาะโรค 

 6.1 การบริหารจัดการโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย นางสาวยูริสา แสนหูม  

  (Hemophilia) โทรศัพท์ 0-4232-5681 ต่อ 5609 , 090-1975217 โทรสาร 0-4232-5674 

    Email : yurisa.s.@nhso.go.th 

 6.2 การบริหารจัดการโรคที่เกี่ยวกับการอุดตัน นางสาวยูริสา แสนหูม 

  ของหลอดเลือดสมอง (Stroke Fast Track) โทรศัพท์ 0-4232-5681 ต่อ 5609 , 090-1975217 โทรสาร 0-4232-5674 

  และโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน Email : yurisa.s.@nhso.go.th 

  ชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน 

  ST (Acute ST-Elevated Myocardial Infection 

  Fast Track) 
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 6.3 การบริหารจัดการโรคเฉพาะและ นางนันทนา เสวตวงษ์ 

  บริการเฉพาะโรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะ โทรศัพท์ 0-4232-5681 ต่อ 5606 , 084-7512471 โทรสาร 0-4232-5674 

    Email : nuntana.s.@nhso.go.th 

 6.4 การบริหารจัดการการดูแลผู้ป่วยโรคหืด นางสาวยูริสา แสนหูม 

  และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โทรศัพท์ 0-4232-5681 ต่อ 5609 , 090-1975217 โทรสาร 0-4232-5674 

    Email : yurisa.s.@nhso.go.th 

 6.5 การให้ยามอร์ฟีนสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง นางสาวยูริสา แสนหูม 

  ระยะสุดท้าย โทรศัพท์ 0-4232-5681 ต่อ 5609 , 090-1975217 โทรสาร 0-4232-5674 

    Email : yurisa.s.@nhso.go.th 

 6.6 การบริหารจัดการการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง นางสาวยูริสา แสนหูม 

  เม็ดเลือดขาว และมะเร็งต่อมน้ำเหลืองด้วย โทรศัพท์ 0-4232-5681 ต่อ 5609 , 090-1975217 โทรสาร 0-4232-5674 

  วิธีปลูกถ่ายไขกระดูก โดยใช้เซลล์ต้นกำเนิด Email : yurisa.s.@nhso.go.th 

  เม็ดโลหิต  

 6.7 การบริหารจัดการการผ่าตัดต้อกระจก นางสาวยูริสา แสนหูม 

  เชิงรุกในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โทรศัพท์ 0-4232-5681 ต่อ 5609 , 090-1975217 โทรสาร 0-4232-5674 

    Email : yurisa.s.@nhso.go.th 

 6.8 การบริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรค นางสาววิไลพร ใหญ่สูงเนิน 

    โทรศัพท์ 0-4232-5681 ต่อ 5615 , 090-1975220 โทรสาร 0-4232-5674 

    Email : wilaiporn.y@nhso.go.th 

7. การบริหารจัดการยาจำเป็นและยาที่มีปัญหา นางสาววิไลพร ใหญ่สูงเนิน 

 การเข้าถึง  โทรศัพท์ 0-4232-5681 ต่อ 5615 , 090-1975220 โทรสาร 0-4232-5674 

    Email : wilaiporn.y@nhso.go.th 

8. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายสร้างเสริมสุขภาพ นางระวิวรรณ วันศรี 

 และป้องกันโรค โทรศัพท์ 0-4232-5681 ต่อ 5649 , 084-4390144 โทรสาร 0-4232-5674 

    Email : raviwan.w@nhso.go.th 

 8.1 การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายสร้างเสริม นายสกุล วันศรี 

  สุขภาพและป้องกันโรค (กองทุนสุขภาพ โทรศัพท์ 0-4232-5681 ต่อ 5607 , 084-4390121 โทรสาร 0-4232-5674 

  ท้องถิ่นหรือพื้นที่) Email : sakul.w@nhso.go.th 

9. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายทันตกรรมส่งเสริม นางระวิวรรณ วันศรี 

 ป้องกันและทันตกรรมประดิษฐ์ โทรศัพท์ 0-4232-5681 ต่อ 5649 , 084-4390144 โทรสาร 0-4232-5674 

    Email : raviwan.w@nhso.go.th 

10. กองทุนบริหารจัดการโรคเรื้อรัง นางระวิวรรณ วันศรี 

    โทรศัพท์ 0-4232-5681 ต่อ 5649 , 084-4390144 โทรสาร 0-4232-5674 

    Email : raviwan.w@nhso.go.th 

11. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายฟื้นฟูสมรรถภาพ นางสาวเพชรี เหล่าพิลัย 

  ด้านการแพทย์ โทรศัพท์ 0-4232-5681 ต่อ 5613 , 090-1975219 โทรสาร 0-4232-5674 

    Email : petcharee.l@nhso.go.th 
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12. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายแพทย์แผนไทย นางสาวอุษณีย์ หลอดเณร 

    โทรศัพท์ 0-4232-5681 ต่อ 5605 , 084-7512472 โทรสาร 0-4232-5674 

    Email : utsanee.l@nhso.go.th 

13. การบริหารจัดการเงินค่าเสื่อม นางสาวอลิสา ศรีอรรคจันทร์ 

    โทรศัพท์ 0-4232-5681 ต่อ 5616 , 081-9499955 โทรสาร 0-4232-5674 

    Email : alisa.s@nhso.go.th 

14. การบริหารจัดการเงินส่งเสริมคุณภาพ นางสาวสินีนุศ สันติรักษ์พงษ์ 

   ผลงานบริการ โทรศัพท์ 0-4232-5681 ต่อ 5614 , 081-9655492 โทรสาร 0-4232-5674 

    Email : sineenus.s@nhso.go.th 

15. การบริหารจัดการเงินช่วยเหลือเบื้องต้น นางวันรพี สมณช้างเผือก 

  สำหรับผู้รับบริการและผู้ให้บริการ โทรศัพท์ 0-4232-5681 ต่อ 5611 , 090-1975216 โทรสาร 0-4232-5674 

    Email : wonrapee.s@nhso.go.th 

    นางสาวสินีนุศ สันติรักษ์พงษ์ 

    โทรศัพท์ 0-4232-5681 ต่อ 5614 , 081-9655492 โทรสาร 0-4232-5674 

    Email : sineenus.s@nhso.go.th 

16. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำหรับ นางนันทนา เสวตวงษ์ 

   หน่วยบริการภาครัฐสังกัดสำนักงาน โทรศัพท์ 0-4232-5681ต่อ 5606 , 084-7512471 โทรสาร 0-4232-5674 

   ปลัดกระทรวงสาธารณสุข Email : nuntana.s.@nhso.go.th 

17. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำหรับ นางนันทนา เสวตวงษ์ 

   หน่วยบริการภาครัฐนอกสังกัดสำนักงาน โทรศัพท์ 0-4232-5681ต่อ 5606 , 084-7512471 โทรสาร 0-4232-5674 

   ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยบริการเอกชน Email : nuntana.s.@nhso.go.th 

บริการผู้ป่วยจิตเวช

1. การบริหารค่ายาจิตเวช  นางสาววิไลพร ใหญ่สูงเนิน 

    โทรศัพท์ 0-4232-5681 ต่อ 5615 , 090-1975220 โทรสาร 0-4232-5674 

    Email : wilaiporn.y@nhso.go.th 

2. การบริหารการสนับสนุนและส่งเสริม นางสาวยูริสา แสนหูม 

 การจัดบริการสำหรับผู้ป่วยจิตเวช โทรศัพท์ 0-4232-5681 ต่อ 5609 , 090-1975217 โทรสาร 0-4232-5674 

    Email : yurisa.s.@nhso.go.th 
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บริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว 

1. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอกทั่วไป   

  1.1 บริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ  นายสัณทวี เข็มขัด 

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

    Email : santawee@nhso.go.th 

  1.2 บริการที่จ่ายตามผลงานบริการ นายอภิศักดิ์ เข็มพิลา 

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

    Email : apisak.k@nhso.go.th 

 1.3 บริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อเฉพาะข้ามจังหวัด นายอภิศักดิ์ เข็มพิลา 

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

    Email : apisak.k@nhso.go.th 

 1.4 ค่าสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ นางสุภาพรรณ กิตติวิศิษฎ์ 

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

    Email : supapan.k@nhso.go.th 

2. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในทั่วไป นางพรพิศ หนองขุ่นสาร 

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

    Email : pornpis.n@nhso.go.th 

3. การบริหารจัดการเงินเพิ่มสำหรับหน่วยบริการ นายสัณทวี เข็มขัด 

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

    Email : santawee@nhso.go.th 

4. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายกรณีอุบัติเหตุ นางสาวมนสิชา ช่วยชุมพร 

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

    Email : monsicha.c@nhso.go.th 

5. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายกรณีค่าใช้จ่ายสูง นางสาวมนสิชา ช่วยชุมพร 

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

    Email : monsicha.c@nhso.go.th 

6. การบริหารจัดการเฉพาะโรค  

 6.1 การบริหารจัดการโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย นางสาวสุวรา สุเมธาราวดี 

  (Hemophilia) โทรศัพท์ 0-4424-8870 ถึง 4 ต่อ 5659  โทรสาร 0-4424-8875 

    Email : suwara.s@nhso.go.th 

  6.2 การบริหารจัดการโรคที่เกี่ยวกับการอุดตัน นางพิณทิพย์ กึนพันธ์ 

  ของหลอดเลือดสมอง (Stroke Fast Track) โทรศัพท์ 0-4424-8870 ถึง 4 ต่อ 5664 โทรสาร 0-4424-8875 

  และโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน Email : pintip.g@nhso.go.th 

  ชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน 

  ST (Acute ST-Elevated Myocardial Infection 

  Fast Track) 
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12. การบริหารจัดการเงินค่าเสื่อม นายอานิตย์ บุตะคุ 

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

    Email : anit.b@nhso.go.th 

13. การบริหารจัดการเงินส่งเสริมคุณภาพ นางพิณทิพย์ กึนพันธ์ 

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

    Email : pintip.g@nhso.go.th 

14. การบริหารจัดการเงินช่วยเหลือเบื้องต้น นางสาวกานดา ธำรงวงศ์สวัสดิ์ 

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

    Email : kanda.t@nhso.go.th 

15. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำหรับ นายสัณทวี เข็มขัด 

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

   ปลัดกระทรวงสาธารณสุข Email : santawee@nhso.go.th 

16. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัว นายสัณทวี เข็มขัด 

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

   สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข Email : santawee@nhso.go.th 

  และหน่วยบริการเอกชน  

บริการผู้ป่วยจิตเวช 

1. การบริหารค่ายาจิตเวช  นางสาวพงศ์ผกา ภัณฑลักษณ์ 

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

    Email : pongpaka.p@nhso.go.th 

2. การบริหารการสนับสนุนและส่งเสริม นายพูนชัย ไตรภูธร 

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

    Email : poonchai.t@nhso.go.th 

ประเภทบริการเงินกองทุน ผู้ประสานงาน

บริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว

1. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอกทั่วไป  

 1.1 บริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ  นายประสิทธิ์ บุญเกิด 

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

 1.2 บริการที่จ่ายตามผลงานบริการ นายประสิทธิ์ บุญเกิด 

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

 1.3 บริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อเฉพาะข้ามจังหวัด นายไมตรี มูลสาร 

    โทรศัพท์ 090-1975235 โทรสาร 0-4525-5393 Email : maîtree.m@nhso.go.th 
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 1.4 ค่าสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ ทพ.วุฒิชัย ลำดวน 

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

2. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในทั่วไป นายไมตรี มูลสาร 

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

3. การบริหารจัดการเงินเพิ่มสำหรับหน่วยบริการ นายประสิทธิ์ บุญเกิด 

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

4 การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายกรณีอุบัติเหตุ นายไมตรี มูลสาร 

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

5. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายกรณีค่าใช้จ่ายสูง นายไมตรี มูลสาร 

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

6. การบริหารจัดการเฉพาะโรค  

 6.1 การบริหารจัดการโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย นางสาวพรทิพย์ ชนะภัย 

  (Hemophilia) โทรศัพท์ 084-4390126 โทรสาร 0-4525-5393 Email : porntip.c@nhso.go.th 

 6.2 การบริหารจัดการโรคที่เกี่ยวกับการอุดตัน นางชาลิณี ปิยะประสิทธิ์ 

  ของหลอดเลือดสมอง (Stroke Fast Track) โทรศัพท์ 090-1975337 โทรสาร 0-4525-5393 Email : chalini.p@nhso.go.th 

  และโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 

  ชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน 

  ST (Acute ST-Elevated Myocardial Infection 

  Fast Track)  

  6.3 การบริหารจัดการโรคเฉพาะและบริการ นางสาวพรทิพย์ ชนะภัย 

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

 6.4 การบริหารจัดการการดูแลผู้ป่วยโรคหืด  นางสาวจิรัญญา มุขขันธ์ 

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

 6.5 การให้ยามอร์ฟีนสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง นางสาวประยูรศรี สายพิมพ์ 

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

 6.6 การบริหารจัดการการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง นางสาวพรทิพย์ ชนะภัย 

  เม็ดเลือดขาว และมะเร็งต่อมน้ำเหลืองด้วย โทรศัพท์ 084-4390126 โทรสาร 0-4525-5393 Email : porntip.c@nhso.go.th 

  วิธีปลูกถ่ายไขกระดูก โดยใช้เซลล์ต้นกำเนิด 

  เม็ดโลหิต  

  6.7 การบริหารจัดการการผ่าตัดต้อกระจกเชิงรุก นางสาวพรทิพย์ ชนะภัย 

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

 6.8 การบริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรค นางนลินทิพย์ ลิมปวิทยากุล 

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

7. การบริหารจัดการยาจำเป็นและยา นางสาวจิรัญญา มุขขันธ์ 

 ที่มีปัญหาการเข้าถึง โทรศัพท์ .084-7510930 โทรสาร 0-4525-5393 Email : jiranya.m.@nhso.go.th 
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8. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายสร้างเสริมสุขภาพ ทพ.วุฒิชัย ลำดวน 

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

9. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายทันตกรรมส่งเสริม ทพ.วุฒิชัย ลำดวน 

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

10. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายฟื้นฟูสมรรถภาพ นางสาวศันสนีย์ คำจันทา 

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

11. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายแพทย์แผนไทย นางสาวสุภาภรณ์ แหล่งหล้า 

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

12. การบริหารจัดการเงินค่าเสื่อม ทพ.วุฒิชัย ลำดวน 

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

13. การบริหารจัดการเงินส่งเสริมคุณภาพ นางสาวประยูรศรี สายพิมพ์ 

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

14. การบริหารจัดการเงินช่วยเหลือเบื้องต้น นางพรทิพย์ สาระบุตร 

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

15. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำหรับ นายประสิทธิ์ บุญเกิด 

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

   ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

16. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำหรับ นายประสิทธิ์ บุญเกิด 

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

   ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยบริการเอกชน  

บริการผู้ป่วยจิตเวช

1. การบริหารค่ายาจิตเวช  นางสาวจิรัญญา มุขขันธ์ 

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

2. การบริหารการสนับสนุนและส่งเสริมการจัด นางสาวประยูรศรี สายพิมพ์ 

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

บริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว 

1. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอกทั่วไป   

 1.1 บริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ  นายธงชัย สิทธิยุโณ 

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

 1.2 บริการที่จ่ายตามผลงานบริการ นายประกิต พันธ์สุนันนนท์ 

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

 1.3 บริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อเฉพาะข้ามจังหวัด นายธงชัย สิทธิยุโณ 

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

 1.4 ค่าสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ นายสันติ ประไพเมือง 

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

2. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในทั่วไป นางอุษา ชุมถาวร 

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

3. การบริหารจัดการเงินเพิ่มสำหรับหน่วยบริการ นายธงชัย สิทธิยุโณ 

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

4. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายกรณีอุบัติเหตุ นางอุษา ชุมถาวร 

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

5. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายกรณีค่าใช้จ่ายสูง นางอุษา ชุมถาวร 

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

6. การบริหารจัดการเฉพาะโรค   

 6.1 การบริหารจัดการโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย นางกนกวรรณ อินยัญญะ 

  (Hemophilia) โทรศัพท์ 090-1975250 โทรสาร 0-7727-4818 Email : kanokwan.i@nhso.go.th  

 6.2 การบริหารจัดการโรคที่เกี่ยวกับการอุดตัน นางกนกวรรณ อินยัญญะ 

  ของหลอดเลือดสมอง (Stroke Fast Track) โทรศัพท์ 090-1975250 โทรสาร 0-7727-4818 Email : kanokwan.i@nhso.go.th 

  และโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 

  ชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน 

  ST (Acute ST-Elevated Myocardial Infection 

  Fast Track)   

 6.3 การบริหารจัดการโรคเฉพาะและบริการ นางอวยพร พรพิริยล้ำเลิศ 

  เฉพาะโรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะ โทรศัพท์ 090-1975246 โทรสาร 0-7727-4818 Email : uayporn@nhso.go.th  

 6.4 การบริหารจัดการการดูแลผู้ป่วยโรคหืด นางสาวจุรีรัตน์ ยงค์ 

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

 6.5 การให้ยามอร์ฟีนสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง นางกนกวรรณ อินยัญญะ 

  ระยะสุดท้าย โทรศัพท์ 090-1975250 โทรสาร 0-7727-4818 Email : kanokwan.i@nhso.go.th 
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 6.6 การบริหารจัดการการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง นางกนกวรรณ อินยัญญะ 

  เม็ดเลือดขาว และมะเร็งต่อมน้ำเหลืองด้วย โทรศัพท์ 090-1975250 โทรสาร 0-7727-4818 Email : kanokwan.i@nhso.go.th 

  วิธีปลูกถ่ายไขกระดูก โดยใช้เซลล์ต้นกำเนิด 

  เม็ดโลหิต   

 6.7 การบริหารจัดการการผ่าตัดต้อกระจกเชิงรุก นางสาวจุรีรัตน์ ยงค์ 

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

 6.8 การบริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรค นายธงชัย สิทธิยุโณ 

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

7. การบริหารจัดการยาจำเป็นและยาที่มีปัญหา ภญ.เสาวภา ก้าวสมบูรณ์ 

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

8. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายสร้างเสริมสุขภาพ นายชญานิน เอกสุวรรณ 

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

9. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายทันตกรรมส่งเสริม นายชญานิน เอกสุวรรณ 

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

10. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายฟื้นฟูสมรรถภาพ นายกัมปนาจ แย้มแสง 

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

11. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายแพทย์แผนไทย นายสันติ ประไพเมือง 

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

12. การบริหารจัดการเงินค่าเสื่อม นายธงชัย สิทธิยุโณ 

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

13. การบริหารจัดการเงินส่งเสริมคุณภาพ นางสาวจุรีรัตน์ ยงค์ 

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

14. การบริหารจัดการเงินช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับ นายกัมปนาจ แย้มแสง 

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

15. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำหรับ นายธงชัย สิทธิยุโณ 

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

   ปลัดกระทรวงสาธารณสุข   

16. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำหรับ นายธงชัย สิทธิยุโณ 

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

   ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยบริการเอกชน   

บริการผู้ป่วยจิตเวช  

1. การบริหารค่ายาจิตเวช  ภญ.เสาวภา ก้าวสมบูรณ์ 

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

2. การบริหารการสนับสนุนและส่งเสริมการจัด นางสาวจุรีรัตน์ ยงค์ 

 บริการสำหรับผู้ป่วยจิตเวช โทรศัพท์ 084-4390122 โทรสาร 0-7727-4818 Email : jureeratana.y@nhso.go.th 
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ประเภทบริการเงินกองทุน ผู้ประสานงาน 

บริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว  

1. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอกทั่วไป   

 1.1 บริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ  นางสาววันดี แสงเจริญ 

    โทรศัพท์ 084-4390159 โทรสาร 074-235494 Email : wandee.s@nhso.go.th  

 1.2 บริการที่จ่ายตามผลงานบริการ นางขนิษฐา สวนแสน 

    โทรศัพท์ 090-1975259 โทรสาร 074-235494 Email : kanittha.s @nhso.go.th  

 1.3 บริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อเฉพาะข้ามจังหวัด นางขนิษฐา สวนแสน 

    โทรศัพท์ 090-1975259 โทรสาร 074-235494 Email : kanittha.s @nhso.go.th  

 1.4 ค่าสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ นางสาววันดี แสงเจริญ 

  และบริการปฐมภูมิ  โทรศัพท์ 084-4390159 โทรสาร 074-235494 Email : wandee.s@nhso.go.th  

2. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในทั่วไป นายปิยะสุวรรณ ตุ้งแก้ว 

    โทรศัพท์ 090-1975257 โทรสาร 074-235494 Email : piyasuwan.t@nhso.go.th  

3. การบริหารจัดการเงินเพิ่มสำหรับหน่วยบริการ นางสาววันดี แสงเจริญ 

 ที่มีต้นทุนคงที่สูง โทรศัพท์ 084-4390159 โทรสาร 074-235494 Email : wandee.s@nhso.go.th  

4. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายกรณีอุบัติเหตุ นายปิยะสุวรรณ ตุ้งแก้ว 

 เจ็บป่วยฉุกเฉิน  โทรศัพท์ 090-1975257 โทรสาร 074-235494 Email : piyasuwan.t@nhso.go.th  

5. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายกรณีค่าใช้จ่ายสูง นายปิยะสุวรรณ ตุ้งแก้ว 

    โทรศัพท์ 090-1975257 โทรสาร 074-235494 Email : piyasuwan.t@nhso.go.th  

6. การบริหารจัดการเฉพาะโรค   

 6.1 การบริหารจัดการโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย นางสาวภิญญาณี ณ พัทลุง 

  (Hemophillia) โทรศัพท์ 081-8968812 โทรสาร 074-235494 Email : pinyanee.n@nhso.go.th  

 6.2 การบริหารจัดการโรคที่เกี่ยวกับการอุดตัน นางสายชล ผาณิตพจมาน 

  ของหลอดเลือดสมอง (Stroke Fast Track)  โทรศัพท์ 090-1975260 โทรสาร 074-235494 Email : saichol.p@nhso.go.th 

  และโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 

  ชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน 

  ST (Acute ST-Elevated Myocardial Infection 

  Fast Track)   

 6.3 การบริหารจัดการโรคเฉพาะและบริการ นางนิธินาถ ศิริเวช 

  เฉพาะโรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะ โทรศัพท์ 089-8700679 โทรสาร 074-235494 Email: nithinat.s@nhso.go.th   

 6.4 การบริหารจัดการการดูแลผู้ป่วยโรคหืด นางสาวภิญญาณี ณ พัทลุง 

    โทรศัพท์ 081-8968812 โทรสาร 074-235494 Email : pinyanee.n@nhso.go.th  

 6.5 การให้ยามอร์ฟีนสำหรับผู้ป่วย นางสาวภิญญาณี ณ พัทลุง 

  มะเร็งระยะสุดท้าย โทรศัพท์ 081-8968812 โทรสาร 074-235494 Email : pinyanee.n@nhso.go.th 

 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต12สงขลา
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 6.6 การบริหารจัดการการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง นางสาวจันทร์ฉาย ประมุขกุล 

  เม็ดเลือดขาว และมะเร็งต่อมน้ำเหลืองด้วย โทรศัพท์ 090-1975261 โทรสาร 074-235494 Email : junchay.p@nhso.go.th  

  วิธีปลูกถ่ายไขกระดูก โดยใช้เซลล์ต้นกำเนิด 

  เม็ดโลหิต   

  6.7 การบริหารจัดการการผ่าตัดต้อกระจกเชิงรุก นางสาวภิญญาณี ณ พัทลุง 

  ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โทรศัพท์ 081-8968812 โทรสาร 074-235494 Email : pinyanee.n@nhso.go.th  

  6.8 การบริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรค นางสายชล ผาณิตพจมาน 

    โทรศัพท์ 090-1975260 โทรสาร 074-235494 Email : saichol.p@nhso.go.th   

7. การบริหารจัดการยาที่จำเป็นและยาที่มีปัญหา นางสาวจันทร์ฉาย ประมุขกุล 

 การเข้าถึง  โทรศัพท์ 090-1975261 โทรสาร 074-235494 Email : junchay.p@nhso.go.th   

8. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายสร้างเสริมสุขภาพ นางขนิษฐา สวนแสน 

 และป้องกันโรค โทรศัพท์ 090-1975259 โทรสาร 074-235494 Email : kanittha.s @nhso.go.th  

9. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายทันตกรรมประดิษฐ์ นางฐานทิพย์ อัลภาชน์ 

    โทรศัพท์ 089-8700675 โทรสาร 074-235494 Email : phanthip.c@nhso.go.th  

10. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายฟื้นฟูสมรรถภาพ นางฐานทิพย์ อัลภาชน์ 

  ด้านการแพทย์ โทรศัพท์ 089-8700675 โทรสาร 074-235494 Email : phanthip.c@nhso.go.th  

11. การบริหารจัดการค่าค่าใช้จ่ายแพทย์แผนไทย นางฐานทิพย์ อัลภาชน์ 

    โทรศัพท์ 089-8700675 โทรสาร 074-235494 Email : phanthip.c@nhso.go.th  

12. การบริหารจัดการเงินค่าเสื่อม นางสาววันดี แสงเจริญ 

    โทรศัพท์ 084-4390159 โทรสาร 074-235494 Email : wandee.s@nhso.go.th  

13. การบริหารจัดการเงินส่งเสริมคุณภาพ นางนิธินาถ ศิริเวช 

   ผลงานบริการ โทรศัพท์ 089-8700679 โทรสาร 074-235494 Email : nithinat.s@nhso.go.th   

14. การบริหารจัดการเงินช่วยเหลือเบื้องต้น นายสายันต์ อาจณรงค์ 

  สำหรับผู้รับบริการและผู้ให้บริการ โทรศัพท์ 090-1975258 โทรสาร 074-235494 Email : sayun.a@nhso.go.th   

15. การจัดสรรเงินจ่ายเหมาจ่ายรายหัว นางสาววันดี แสงเจริญ 

   สำหรับหน่วยบริการภาครัฐสังกัดสำนักงาน โทรศัพท์ 084-4390159 โทรสาร 074-235494 Email : wandee.s@nhso.go.th 

   ปลัดกระทรวงสาธารณสุข   

16. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัว นางสาววันดี แสงเจริญ 

   สำหรับหน่วยบริการภาครัฐนอกสังกัดสำนักงาน โทรศัพท์ 084-4390159 โทรสาร 074-235494 Email : wandee.s@nhso.go.th 

   ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยบริการเอกชน   

บริการผู้ป่วยจิตเวช  

1. การบริหารค่ายาจิตเวช  นางสาวจันทร์ฉาย ประมุขกุล 

    โทรศัพท์ 090-1975261 โทรสาร 074-235494 Email : junchay.p@nhso.go.th   

2. การบริหารการสนับสนุนและส่งเสริมการจัด นางนิธินาถ ศิริเวช 

 บริการสำหรับผู้ป่วยจิตเวช โทรศัพท์ 089-8700679 โทรสาร 074-235494 Email : nithinat.s@nhso.go.th  
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บริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว  

1. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอกทั่วไป  

 1.1 บริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ  นางสาวภัทรภร กาญจโนภาส 

    โทรศัพท์ 0-2142-0951 โทรสาร 0-2143-8772 Email : phattaraporn.k@nhso.go.th  

 1.2 บริการที่จ่ายตามผลงานบริการ นางสาวภัทรภร กาญจโนภาส 

    โทรศัพท์ 0-2142-0951 โทรสาร 0-2143-8772 Email : phattaraporn.k@nhso.go.th  

 1.3 บริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อเฉพาะข้ามจังหวัด นางสาวภัทรภร กาญจโนภาส 

    โทรศัพท์ 0-2142-0951 โทรสาร 0-2143-8772 Email : phattaraporn.k@nhso.go.th  

 1.4 ค่าสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ นางชนิตา บุณยะหุตานนท์ 

  และบริการปฐมภูมิ  โทรศัพท์ 0-2142-0962 โทรสาร 0-2143-8772 Email : .chanita.b@nhso.go.th  

2. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในทั่วไป นางกฤตพร จันคณา 

    โทรศัพท์ 0-2142-0950 โทรสาร 0-2143-8772 Email : krittaporn.c@nhso.go.th  

3. การบริหารจัดการเงินเพิ่มสำหรับหน่วยบริการ - 

 ที่มีต้นทุนคงที่สูง  

4. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายกรณีอุบัติเหตุ  นางปานใจ ตันติภูษานนท์ 

  เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทรศัพท์ 0-2142-0952 โทรสาร 0-2143-8772 Email s: panjai.t @nhso.go.th  

5. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายกรณีค่าใช้จ่ายสูง นางกฤตพร จันคณา 

    โทรศัพท์ 0-2142-0950 โทรสาร 0-2143-8772 Email : krittaporn.c@nhso.go.th  

6. การบริหารจัดการเฉพาะโรค   

 6.1 การบริหารจัดการโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย จุไรพร นรินทร์สรศักดิ์ 

  (Hemophilia) โทรศัพท์ 0-2142-0931 โทรสาร 0-2143-8772 Email : juraiporn.n@nhso.go.th  

 6.2 การบริหารจัดการโรคที่เกี่ยวกับการอุดตัน นางสาวณัฐฌา สัมมาคาม   

  ของหลอดเลือดสมอง (Stroke Fast Track) โทรศัพท์ 0-2142-0963 โทรสาร 0-2143-8772 Email : thanutcha.s@nhso.go.th 

  และโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 

  ชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน 

  ST (Acute ST-Elevated Myocardial Infection 

  Fast Track)   

  6.3 การบริหารจัดการโรคเฉพาะและบริการเฉพาะ จุไรพร นรินทร์สรศักดิ์ 

  โรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะ โทรศัพท์ 0-2142-0931 โทรสาร 0-2143-8772 Email : juraiporn.n@nhso.go.th  

 6.4 การบริหารจัดการการดูแลผู้ป่วยโรคหืด นางจิราทิพย์ ตั้งสิริวรกานต์ 

  และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โทรศัพท์ 0-2142-0956 โทรสาร 0-2143-8772 Email : Jirathip.t@nhso.go.th  

 6.5 การให้ยามอร์ฟีนสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง นางจิราทิพย์ ตั้งสิริวรกานต์ 

  ระยะสุดท้าย โทรศัพท์ 0-2142-0956 โทรสาร 0-2143-8772 Email : Jirathip.t@nhso.go.th 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต13กรุงเทพมหานคร
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 6.6 การบริหารจัดการการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง จุไรพร นรินทร์สรศักดิ์ 

  เม็ดเลือดขาว และมะเร็งต่อมน้ำเหลืองด้วย โทรศัพท์ 0-2142-0931 โทรสาร 0-2143-8772 Email : juraiporn.n@nhso.go.th 

  วิธีปลูกถ่ายไขกระดูก โดยใช้เซลล์ต้นกำเนิด 

  เม็ดโลหิต   

 6.7 การบริหารจัดการการผ่าตัดต้อกระจกเชิงรุก จุไรพร นรินทร์สรศักดิ์ 

  ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โทรศัพท์ 0-2142-0931 โทรสาร 0-2143-8772 Email : juraiporn.n@nhso.go.th  

 6.8 การบริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรค จุไรพร นรินทร์สรศักดิ์ 

    โทรศัพท์ 0-2142-0931 โทรสาร 0-2143-8772 Email : juraiporn.n@nhso.go.th  

7. การบริหารจัดการยาจำเป็นและยาที่มีปัญหา นางจิราทิพย์ ตั้งสิริวรกานต์ 

  การเข้าถึง โทรศัพท์ 0-2142-0956 โทรสาร 0-2143-8772 Email : Jirathip.t@nhso.go.th  

8. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายสร้างเสริมสุขภาพ นางบุญส่ง ชีวเรืองโรจน์ 

 และป้องกันโรค โทรศัพท์ 0-2142-0930 โทรสาร 0-2143-8772 Email : boonsong.c@nhso.go.th  

    นางอรวินท์ บุณยเกียรติ 

    โทรศัพท์ 0-2142-0932 โทรสาร 0-2143-8772 Email : orawin.b@nhso.go.th  

9. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายทันตกรรมส่งเสริม - 

 ป้องกันและทันตกรรมประดิษฐ์   

10. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายฟื้นฟูสมรรถภาพพ์ นางสาวศีตกาล นิลแก้ง 

  ด้านการแพทย์ โทรศัพท์ 0-2142-0972 โทรสาร 0-2142-8772-3 Email : sietakal.n@nhso.go.th  

11. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายแพทย์แผนไทย นางพอโฉม บุนนาค 

    โทรศัพท์ 0-2142-0961 โทรสาร 0-2142-8772-3 Email : pochom.b@nhso.go.th  

12. การบริหารจัดการเงินค่าเสื่อม นางชนิตา บุณยะหุตานนท์ 

    โทรศัพท์ 0-2142-0962 โทรสาร 0-2143-8772-3 Email : chanita.b@nhso.go.th  

13. การบริหารจัดการเงินส่งเสริมคุณภาพ นางสาวอมาวศรี เปาอินทร์ 

   ผลงานบริการ โทรศัพท์ 0-2142-0965 โทรสาร 0-2143-8772-3 Email : amavasri.p@nhso.go.th  

14. การบริหารจัดการเงินช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับ นางพอโฉม บุนนาค 

   ผู้รับบริการและผู้ให้บริการ โทรศัพท์ 0-2142-0961 โทรสาร 0-2142-8772-3 Email : pochom.b@nhso.go.th  

15. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำหรับ - 

   หน่วยบริการภาครัฐสังกัดสำนักงาน 

   ปลัดกระทรวงสาธารณสุข   

16. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำหรับ นางสาวภัทรภร กาญจโนภาส 

   หน่วยบริการภาครัฐนอกสังกัดสำนักงาน โทรศัพท์ 0-2142-0951 โทรสาร 0-2143-8772 Email : phattaraporn.k@nhso.go.th 

   ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยบริการเอกชน 
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 บริการผู้ป่วยจิตเวช    

1. การบริหารค่ายาจิตเวช  นางจิราทิพย์ ตั้งสิริวรกานต์ 

    โทรศัพท์ 0-2142-0956  โทรสาร 0-2143-8772-3  Email : Jirathip.t@nhso.go.th  

2. การบริหารการสนับสนุนและส่งเสริมการจัด นางจิราทิพย์ ตั้งสิริวรกานต์ 

 บริการสำหรับผู้ป่วยจิตเวช โทรศัพท์ 0-2142-0956  โทรสาร 0-2143-8772-3  Email : Jirathip.t@nhso.go.th 
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