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ส่วนที่ 1 การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติภาพรวม	ปีงบประมาณ	2559	|			9

1. แนวคดิการบรหิารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ

ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	2545	มาตรา	38	กองทุนหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อ	 เป็นค่าใช้จ่าย	 สนับสนุน	 และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข

ของหน่วยบรกิาร	และส่งเสรมิให้บคุคลเข้าถงึการบรกิารสาธารณสขุได้อย่างทัว่ถงึและมปีระสทิธิภาพ	

รวมทั้งพัฒนาการบริการสาธารณสุขในเขตพ้ืนท่ีท่ีไม่มีหน่วยบริการเพียงพอหรือมีการกระจาย 

หน่วยบริการอย่างไม่เหมาะสม	จึงครอบคลุมถึงการจ่ายให้แก่	สถานบริการ	หน่วยงาน	องค์กร	หรือ

บุคคล	ที่สนับสนุนหรือส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขด้วย

ปีงบประมาณ	2559	กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ได้รับงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อ

บริการสาธารณสุข	จำานวน	7	รายการ		คือ	1)	บริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว		2)	บริการผู้ติดเชื้อ

เอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์		3)	บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง	4)	บริการควบคุม	ป้องกัน	และรักษาโรคเรื้อรัง	

5)	 ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมสำาหรับหน่วยบริการในพื้นที่กันดารพื้นที่เสี่ยงภัย	 และพ้ืนที่	 3	 จังหวัดชายแดน

ภาคใต้	 6)	 ค่าตอบแทนกำาลังคนด้านสาธารณสุข	 (หน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข)	 และ	 

7)	ค่าบรกิารสาธารณสขุสำาหรบัผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิ	โดยหลกัเกณฑ์การดำาเนนิงานและการบรหิาร

จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นไปและสอดคล้องกับมาตรา	 7	 มาตรา	 8	 มาตรา	 18	

มาตรา	38	มาตรา	41	มาตรา	45	มาตรา	46	และมาตรา	47	แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ	พ.ศ.	2545	และเพื่อให้มีแรงจูงใจด้านการเงินที่เหมาะสมแก่ผู้ให้บริการในการใช้ทรัพยากร

อย่างมีประสิทธิภาพและให้บริการที่มีคุณภาพ	ทำาให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จำาเป็นและ

การบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ภาพรวม ปีงบประมาณ 2559

ส่วนที่



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 255910   

มีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียมกัน	การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ปีงบประมาณ	

2559	จึงกำาหนดภายใต้แนวคิดหลัก	ดังนี้

1.1	 การสร้างความเป็นธรรมต่อประชาชนและผู้ป่วยที่จะได้รับบริการสาธารณสุข	

1.2	 การเพิ่มประสิทธิผล	และคุณภาพผลงานบริการสาธารณสุข

1.3	 การมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วนในการร่วมดำาเนนิงานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต	ิและการ

บริการสาธารณสุข

1.4	 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเงินกองทุน	โดย

1.4.1	 การบริหารเป็นวงเงินแบบมีเพดานระดับเขตตามเขตความรับผิดชอบของ

สำานักงานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาตเิขต	(Global	budget	ระดบัเขต)	มากขึน้	ภายใต้ความเห็นชอบ

ของคณะอนกุรรมการหลกัประกนัสขุภาพระดบัเขต	(อปสข.)	เพือ่สนบัสนนุให้ประชาชนเข้าถงึบรกิาร

ที่จำาเป็นภายในเขตพื้นที่	และมีการจัดบริการครบถ้วนสอดคล้องกับปัญหาสุขภาพในเขตพื้นที่

1.4.2	 แนวทางการจ่ายค่าใช้จ่ายเงินกองทุน	 มีการจ่ายเป็นเงินสำาหรับการบริการ

สาธารณสขุ	และการสนบัสนนุและส่งเสรมิการจดับรกิารสาธารณสขุ	และจ่ายเป็นเวชภัณฑ์ทีใ่ห้องค์การ

เภสัชกรรมหรือหน่วยงานอื่นจัดหาให้

1.4.3	 ในการดำาเนินงานบริหารกองทุนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ

สาธารณสุข	ให้หน่วยงานภาครฐัทีร่บัเงินสนบัสนนุจากสำานกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต	ิ(สปสช.)	

จัดทำาข้อตกลง	 หรือสัญญา	 หรือหนังสือแสดงความจำานงตอบรับที่มีรายละเอียดการดำาเนินงานและ

ผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่จะส่งมอบตามที่	สปสช.กำาหนด

1.4.4	 การให้บริการสาธารณสุขที่เป็นโครงการเฉพาะหรือโครงการพิเศษ	อาจให้สถาน

บริการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมให้บริการได้	 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่	 สปสช.

กำาหนด	โดยให้ทำาสัญญาหรือข้อตกลงดำาเนินงานและผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่จะส่งมอบกับ	สปสช.

1.4.5	 ให้มีมาตรการกำากับและเร่งรัดการใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ

ทุกระดับ	รวมทั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่

จำาเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด

1.4.6	 กรณีในระหว่างปีงบประมาณ	หากเงนิทีก่ำาหนดในรายการและประเภทบรกิารใด

ไม่เพียงพอ	เน่ืองจากผลงานบรกิารมากกว่าเป้าหมายทีไ่ด้รบังบประมาณ	ให้ใช้เงนิกองทนุจากรายการ

และประเภทบริการอื่นจ่ายไปก่อนและให้ของบประมาณทดแทนในปีถัดไป
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1.4.7	 กรณีหากจ่ายตามหลักเกณฑ์	วิธีการและเงื่อนไขในหมวด	2	ถึงหมวด	8	เสร็จสิ้น

ภารกิจตามเป้าหมายของปีงบประมาณ	2559	แล้ว	ให้	สปสช.จ่ายเงินที่เหลือในภาพรวมทุกรายการ

และประเภทบริการตามความจำาเป็น	 ให้หน่วยบริการตามจำานวนประชากรหรือผลงานการให้บริการ	

หรือจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ที่ให้องค์การเภสัชกรรมหรือหน่วยงานอื่นจัดหาให้

2.  กรอบงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
2.1  บริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว 

	 ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขรายการบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว	 เป็น 

งบประมาณสำาหรับการบริการตามสิทธิประโยชน์ฯ	 ด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน	 

การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคลและครอบครัว	 การบริการกรณีเฉพาะ	 การฟื้นฟู

สมรรถภาพด้านการแพทย์	 การบริการการแพทย์แผนไทย	 ค่าบริการทางการแพทย์ท่ีเบิกจ่าย

ในลักษณะงบลงทุน	 (ค่าบริการทางการแพทย์สำาหรับหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ 

แห่งชาต	ิเพือ่สนบัสนนุเป็นค่าเสือ่มราคาของหน่วยบรกิาร) เงินช่วยเหลอืเบ้ืองต้นกรณีผูร้บับรกิารได้รบั 

ความเสียหายจากการรักษาพยาบาล	 เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจาก

การให้บรกิารสาธารณสขุ	ซึง่เป็นสทิธปิระโยชน์ภายใต้ระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต	ิมาต้ังแต่เริม่

การดำาเนินงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้กับคนไทยทั้งประเทศ	 โดยในปีงบประมาณ	2559	 ได้

รับการจัดสรรเงินบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว	ในอัตราเหมาจ่าย	3,028.94	บาทต่อผู้มีสิทธิ

ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	(ผู้มีสิทธิ)	สำาหรับผู้มีสิทธิ	จำานวน	48,787,000	คน	

การบริหารจัดการเงินบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว	 ปีงบประมาณ	 2559	 แบ่งเป็น

ประเภทบรกิาร	9	ประเภทบรกิาร	โดยจดัสรรเป็นค่าใช้จ่าย	หรอืเงินต่างๆ	เพือ่ส่งเสรมิให้บุคคลสามารถ

เข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง	และมีประสิทธิภาพ	ดังนี้

ประเภทบริก�ร จำ�นวนบ�ท/ผู้มีสิทธิ

1.		บริการผู้ป่วยนอกทั่วไป 1,103.92

2.		บริการผู้ป่วยในทั่วไป 1,060.14

3.		บริการกรณีเฉพาะ 305.29

4.		บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 398.60

5.		บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ 16.13
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ประเภทบริก�ร จำ�นวนบ�ท/ผู้มีสิทธิ

6.		บริการการแพทย์แผนไทย 10.77

7.		ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน	(ค่าบริการ
ทางการแพทย์สำาหรับหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ 
แห่งชาติ	เพื่อสนับสนุนเป็นค่าเสื่อมราคาของหน่วยบริการ)

128.69

8.		เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการ	(มาตรา	41) 5.40

9.		เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้ให้บริการ หมายเหตุ

รวม   (บ�ทต่อผู้มีสิทธิ) 3,028.94

หมายเหตุ	:	 -	ประเภทบริการที่	4	จำานวนเงินจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายสำาหรับประชาชนคนไทยทุกคน
																 -	ประเภทบรกิารที	่9	เงินประเภทบรกิารนีร้วมอยูใ่นประเภทรายการที	่2	จำานวน	0.10	บาท/

ผู้มีสิทธิ	 และหากไม่สามารถจ่ายจากเงินกองทุนเพื่อเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้ให้บริการ	 ให้ปรับเงินเป็น
ประเภทบริการที่	2	

2.2 บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์

 ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขรายการบริการผู้ติดเช้ือเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์	 เป็น 

งบประมาณทีเ่พิม่เตมิจากเงินบรกิารทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว	สำาหรบัผูมี้สทิธหิลกัประกนัสขุภาพ

แห่งชาติ	และประชาชนกลุ่มเฉพาะตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำาหนด	สำาหรับ 

ผู ้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ทุกรายตามความสมัครใจจากการทำา	 pre-test/post-test	 

counselling	 โดยครอบคลุมบริการการรักษาด้วยยาต้านไวรัส	 การตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ	

และการให้บริการดูแลรักษาและให้คำาปรึกษาแนะนำา	ถุงยางอนามัย	รวมถึงการติดตามการรักษาและ

เยี่ยมบ้านในผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์	 และสำาหรับผู้ท่ีสมัครใจเข้ารับบริการการบริการให้การ

ปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี	 (Voluntary	 counseling	 and	 testing:	 VCT)	 และตั้งแต่

ปีงบประมาณ	2559	จะครอบคลมุบริการป้องกนัการติดเชือ้เอชไอว	ีจากการสมัผสัเชือ้เอชไอวจีากการ 

ทำางานให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี	 หรือเป็นผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศ	 หรือเป็นทารก 

ซึ่งคลอดจากมารดาติดเชื้อเอชไอวี	 เพื่อให้หน่วยบริการสามารถจัดบริการท่ีมีคุณภาพให้แก่ผู้ติดเช้ือ

เอชไอวแีละผูป่้วยเอดส์เข้าถงึบรกิารได้อย่างทัว่ถงึและมีความมัน่ใจในการรบับรกิาร	ในปีงบประมาณ	

2559	จัดสรรเป็นประเภทบริการต่างๆ	ดังนี้
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ประเภทบริก�ร เป้�หม�ย (ร�ย) จำ�นวนเงิน (บ�ท)

1.	บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ 211,100 2,811,901,000

    1.1 บริการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัสและบริการที่
เกี่ยวข้อง

2,769,401,000

    1.2  การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสำาหรับ 
ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์

42,500,000

2.	บริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี 72,500 200,000,000

    2.1 การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี 186,290,000

    2.2 การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการป้องกันการ
ติดเชื้อเอชไอวี

13,710,000

รวม 3,011,901,000

ทั้งนี้	ให้	สปสช.สามารถเกลี่ยเงินระหว่างประเภทบริการได้ตามศักยภาพของระบบบริการ	

2.3  บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง

	 ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขรายการบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง	 เป็นงบประมาณ

เพิ่มเติมจากเงินบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว	 สำาหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาต	ิ

ครอบคลุมค่าใช้จ่าย	 ค่ายาและบริการที่เก่ียวข้องในการล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง	 การ

ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	 และการปลูกถ่ายไตสำาหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง	 รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการ

สนบัสนนุและส่งเสรมิการจดับรกิาร	โดยในปีงบประมาณ	2559	จดัสรรเป็นประเภทบรกิารต่างๆ	ดงันี้

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

1.		การบริการทดแทนไต 44,411 6,294,499,000

2.		การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสำาหรับผู้ป่วย 
ไตวายเรื้อรัง

23,600,000

รวม 6,318,099,000

ทั้งนี้	ให้	สปสช.สามารถเกลี่ยเงินระหว่างประเภทบริการได้ตามศักยภาพของระบบบริการ	
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2.4  บริการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเรื้อรัง 

	 ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขรายการบริการควบคุม	 ป้องกัน	 และรักษาโรคเรื้อรัง	

เป็นงบประมาณที่เพิ่มเติมจากเงินบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว	 สำาหรับผู้มีสิทธิหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ	 ในการบริการควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวาน	 และความดันโลหิตสูง	

โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มการเข้าถึงบริการส่งเสริมป้องกันและยกระดับบริการให้ได้ตามมาตรฐาน	

และในปีงบประมาณ	 2559	 ครอบคลุมบริการผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชนท่ีเป็นผู้ป่วยโรคจิตเภท	

(Schizophrenia)	 โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มการเข้าถึงบริการให้ได้รับการดูแลต่อเน่ืองในชุมชน	 ซึ่ง

ในปีงบประมาณ	2559	จัดสรรเป็นประเภทบริการต่างๆ	ดังนี้

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

1.		การบริการควบคุมป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง	โดยเน้นการควบคุมป้องกัน
ระดับทุติยภูมิ	(Secondary	prevention)

2,810,300 909,200,000

2.		การบริการผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน 8,300 49,800,000

รวม 959,000,000

2.5  ค่าใช้จ่ายเพิม่เติมส�าหรบัหน่วยบรกิารในพืน้ท่ีกันดาร พืน้ท่ีเสีย่งภยั และพืน้ท่ี 3 จงัหวดั

ชายแดนภาคใต้ 

	 ค่าใช้จ่ายเพือ่เพิม่เติมสำาหรบัหน่วยบรกิารในพืน้ท่ีกันดาร	พืน้ท่ีเสี่ยีงภยั	และพืน้ที	่3	จงัหวดั

ชายแดนภาคใต้	เป็นงบประมาณที่เพิ่มเติมจากเงินบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว	สำาหรับเป็น

ค่าใช้จ่ายบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำาหรับหน่วยบริการท่ีจำาเป็นต้องให้บริการประชาชนในพื้นท่ี

กันดาร	พื้นที่เสี่ยงภัยและพื้นที่	3	จังหวัดชายแดนภาคใต้		ที่เป็นหน่วยบริการในสังกัด	สป.สธ.	โดยใน

ปีงบประมาณ	2559	ได้รับงบประมาณจำานวน	1,490,287,500	บาท	

2.6  ค่าตอบแทนก�าลังคนด้านสาธารณสุข (หน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข) 

	 เงนิค่าตอบแทนกำาลงัคนด้านสาธารณสขุ	เป็นงบประมาณท่ีเพิม่เตมิจากเงินบรกิารทางการ

แพทย์เหมาจ่ายรายหวั	สำาหรบัเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ิมเตมิท่ีเป็นค่าตอบแทนให้กบับุคลากรของหน่วยบรกิาร

สังกัด	 สป.สธ.	 เฉพาะการให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ในส่วนที่เป็นการเหมาจ่าย 

ตามประเภทบุคลากรและหรือจ่ายตามผลการปฏิบัติงาน	 และให้ความสำาคัญกับการสนับสนุน 

การปฏิบัติในหน่วยบริการตามลำาดับ	ดังนี้	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล/ศูนย์สาธารณสุขชุมชน	
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หน่วยบริการในพื้นที่กันดาร/เส่ียงภัย/หน่วยบริการในพื้นท่ีประชากรน้อยกว่า	 30,000	 คน	 และ 

หน่วยบริการอื่นๆ	โดยในปีงบประมาณ	2559	ได้รับงบประมาณจำานวน	3,000,000,000	บาท

2.7 ค่าบริการสาธารณสุขส�าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

	 ค่าบรกิารสาธารณสขุส�าหรบัผูส้งูอายทุี่มภีาวะพึ่งพงิ เป็นงบประมาณทีเ่พิม่เตมิจากเงิน

บรกิารทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหวั สำาหรบัเป็นค่าใช้จ่ายในการดแูลสขุภาพผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิ

สำาหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ซึ่งมีเป้าหมายให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงสามารถเข้าถึง

ด้านสาธารณสุขที่เชื่อมโยงบริการทางสังคม	 โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	 รวมถึงการเช่ือมต่อ

ระหว่างบ้าน	ชุมชน	สถานพยาบาล/หน่วยบริการ	อย่างเป็นระบบ	โดยในปีงบประมาณ	2559	ได้รับ

งบประมาณจำานวน	600,000,000	บาท

3. เปรียบเทียบหลักเกณฑ์และแนวทางบริหารจัดการ
กองทุนปีงบประมาณ 2558 และปีงบประมาณ 2559 
เฉพาะประเด็นที่เปลี่ยนแปลง

จากแนวคิดพื้นฐานของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 และตามกรอบตามกฎหมาย	 ที่ใช้ใน

การกำาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางบริหารจัดการกองทุนปีงบประมาณ	 2559	 และเน้นการเพิ่ม

ประสิทธภิาพการบรหิารกองทนุ	จงึมกีารเปลีย่นแปลงหลักเกณฑ์การดำาเนินงานและการบรหิารจัดการ

กองทุน	ในประเด็นที่สำาคัญโดยสรุป	ดังนี้

ร�ยก�รบริก�ร ประเด็นที่เปลี่ยนแปลงโดยสรุป*

1.	บริการผู้ป่วยนอกทั่วไป	 1)	ในกรณีที่จะให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการสาธารณสุขมากขึ้น	เช่น	 
ผู้มีสิทธิที่เป็นผู้ต้องขัง	ให้	สปสช.กำาหนดแนวทางการบริหารจัดการเป็น 
การเฉพาะได้	โดยให้มีการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	(ข้อ	10)

2)	สำาหรับพื้นที่	สปสช.เขต	13	กรุงเทพมหานคร	อาจกันเงินค่าบริการผู้ป่วย
นอกทั่วไปไว้จำานวนหนึ่งแบบบัญชีเสมือน	(Virtual	account)	สำาหรับ
หน่วยร่วมบริการ	เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป	โดยผ่าน
ความเห็นชอบจาก	อปสข.	และให้	สปสช.เขต	13	กรุงเทพมหานคร	 
ทำาหน้าที่หักชำาระบัญชีระหว่างกัน	(Clearing	house)	แทนหน่วยบริการ
ประจำา	(ข้อ	12)
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ร�ยก�รบริก�ร ประเด็นที่เปลี่ยนแปลงโดยสรุป*

2.	บริการผู้ป่วยในทั่วไป 1)		ในกรณีที่จะให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการสาธารณสุขมากขึ้น	เช่น	ผู้มี
สิทธิที่เป็นผู้ต้องขัง	ให้	สปสช.กำาหนดแนวทางการบริหารจัดการเป็นการ
เฉพาะได้	โดยให้มีการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	(ข้อ	18)

2)		ในปี	2559	มีการขยายสิทธิการคลอดโดยไม่จำากัดจำานวนครั้ง	(ตามมติ
คณะอนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชน์และระบบบริการ)	โดยให้ติดตาม
ผลการใช้บริการการคลอดและหากงบประมาณที่กำาหนดไว้ในประเภท
บริการนี้ไม่เพียงพอ	ให้ใช้เงินกองทุนจากรายการและประเภทบริการอื่น
จ่ายไปก่อนและให้ของบประมาณทดแทนในปีถัดไป

3.	บริการกรณีเฉพาะ	 1)		การให้บริการผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก	เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการ	ให้กำาหนด
เป้าหมายในระดับเขต	(Regional	target)	ต่อเนื่องจากปี	2558	และ
บริหารการจ่ายที่ระดับประเทศตามราคาที่กำาหนด	(ข้อ	27.5)

2)		กรณี	Asthma	&	COPD	รวมอยู่ในบริการ	OP	ทั่วไปตั้งแต่ขั้นตอนการ
จัดทำาคำาของบประมาณ	เพื่อไปจ่ายตามตัวชี้วัดคุณภาพ	(QOF)

4.	บริการสร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค	

1)		เพิ่มการให้วัคซีน	IPV	โดยใช้งบกองทุนฯ	ปี	2559	ในส่วนค่าวัคซีนโปลิโอ
แบบเดิม	และเงินส่วนต่างระหว่างราคาวัคซีนอื่นๆ	ที่ได้รับงบประมาณ
กับราคาที่จัดซื้อได้	และหากยังไม่เพียงพอ	ให้ของบประมาณเพิ่มเติมจาก
รัฐบาล	ท้ังน้ีวัคซีน	IPV	ต้องได้รับการบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติก่อน

2)		บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำาหรับบริการพื้นฐาน	ปรับ
การคำานวณ	Global	budget	ระดับเขต	โดยร้อยละ	40	ปรับอัตราตาม
โครงสร้างอายุระดับจังหวัด	และร้อยละ	60	จ่ายในอัตราเท่ากันทุกกลุ่ม
อายุ	(ข้อ	37)	

5.	บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ด้านการแพทย์

1)		รวมการให้บริการคนพิการและผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง	(ได้รับงบเพิ่ม)	โดย
บูรณาการการจ่ายไปกับบริการฟื้นฟูฯ	ในชุมชน

2)		ปรับการคำานวณวงเงิน	Global	budget	ระดับเขต	ตามจำานวนผู้มีสิทธิ	
จำานวนผู้สูงอายุ	และจำานวนคนพิการตาม	ท.74	(ข้อ	43.1.2)	

6.	งบค่าบริการทางการ
แพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะ
งบลงทุน

1)		ปรับขอบเขต	โดยให้ชะลอ	การนำางบไปใช้ในการก่อสร้างและซ่อมแซม
อาคาร	(ข้อ	48)

2)		ปรับแนวทางบริหารเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับหน่วยบริการสังกัด	สป.สธ.	
โดย

§	ไม่น้อยกว่า	90%	จ่ายตรงให้หน่วยบริการ	(จากเดิมไม่น้อยกว่า	80%)
§	ไม่เกิน	10%	ให้บริหารระดับจังหวัด	โดยเน้นส่งเสริมบริการปฐมภูมิ	

และงาน	Family	care	team	(จากเดิมไม่เกิน	20%	บริหารระดับ
ประเทศ/เขต/จังหวัด	เพื่อส่งเสริมการเพิ่มการเข้าถึงบริการและลดการ
ไปใช้บริการนอกเขตพื้นที่)	(ข้อ	50.1.2)
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ร�ยก�รบริก�ร ประเด็นที่เปลี่ยนแปลงโดยสรุป*

7.	เงินช่วยเหลือเบื้องต้น
สำาหรับผู้ให้บริการ

ให้รวมอยู่ในประเภทรายการผู้ป่วยในทั่วไปไว้ก่อน	จำานวน	0.10	บาทต่อ 
ผู้มีสิทธิ	หากไม่สามารถจ่ายจากเงินกองทุนเพื่อเป็นเงินช่วยเบื้องต้นกรณี 
ผู้ให้บริการได้รับความเสียหายฯ	ให้ปรับเงินเป็นค่าใช้จ่ายประเภทบริการ 
ผู้ป่วยในทั่วไป	(ข้อ	55)
(ในระหว่างนี้	คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีมติเมื่อวันที่	3	
สิงหาคม	2558	เห็นชอบให้	สปสช.ดำาเนินงานช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ให้บริการ
ต่อไป	ตามข้อบังคับเดิม	โดยให้เปลี่ยนการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินเดิมคือเงิน
กองทุน		เป็นการเบิกจ่ายจากเงินสนับสนุนกิจกรรมภาครัฐ	ซึ่งเป็นไปตาม
ระเบียบคณะกรรมการฯ	ว่าด้วยเงินสนับสนุนกิจกรรมภาครัฐ	พ.ศ.	2557	
ข้อ	6	(5)	ทั้งนี้	การเบิกจ่ายจากเงินดังกล่าวให้เป็นการจ่ายขาด)	

8.	บริการผู้ป่วยติดเช้ือเอชไอวี	
และผู้ป่วยเอดส์

เพิ่มขอบเขตบริการ	“บริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี”	ในบริการผู้ป่วย
ติดเชื้อ	HIV/AIDS	เป็นการดำาเนินงานร่วมกับกรมควบคุมโรค	และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง	มี	(ข้อ	67	-	ข้อ	69)	

9.	บริการผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง
ในชุมชน	

ได้รับงบประมาณในปี	2559	เป็นปีแรก	เป็นการให้บริการในชุมชน	โดย
ดำาเนินการร่วมกันระหว่าง	หน่วยบริการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
ภายใต้ความร่วมมือกับกรมสุขภาพจิตในการกำาหนดแนวทางมาตรฐานการ
บริการ	(ข้อ	84	–	ข้อ	86)	

10.	บริการสาธารณสุข
สำาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง	

ได้รับงบประมาณในปี	2559	เป็นปีแรก		เป็นการให้บริการผู้สูงอายุใน 
ชุมชน	โดยดำาเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยบริการ	และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น	(ข้อ	93	–	ข้อ	95)	

หมายเหตุ:	*		เลขข้อในวงเล็บ	อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	เรื่อง	“หลัก
เกณฑ์การดำาเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 สำาหรับผู้มีสิทธิหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ	ปีงบประมาณ	2559”

4.  หลักเกณฑ์และแนวทางบริหารจัดการกองทุน  
ปีงบประมาณ 2559 ที่กำาหนดให้บริหารจัดการวงเงิน
แบบมีเพดานระดับเขต (Global budget ระดับเขต) 

จากแนวคดิหลักการบรหิารจดัการกองทุนหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต	ิในปีงบประมาณ	2559	

เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่จำาเป็นภายในเขตพื้นที่	 และมีการจัดหาบริการครบถ้วน

สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพในเขตพื้นที่	จึงมีการบริหารแบบ	Global	budget	ระดับเขต	ภายใต้ความ

เหน็ชอบของ	อปสข.	โดยรายการทีม่กีารบริหารแบบ	Global	budget	ระดบัเขต	ยงัคงเหมอืนปี	2558	
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1. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอกทั่วไป

ค่าใช้จ่ายเพือ่บรกิารผู้ป่วยนอกท่ัวไป	จำานวน	1,103.92	บาทต่อผูม้สีทิธ	ิเป็นค่าใช้จ่าย	สนบัสนนุ

และส่งเสรมิการจดับรกิารสาธารณสขุสำาหรบัผูม้สีทิธหิลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต	ิกรณบีรกิารผูป่้วยนอก 

ทัว่ไปทกุรายการ	ยกเว้นทีก่ำาหนดให้จ่ายจากประเภทบรกิารอืน่	บรหิารจดัการเป็นระดบัเขต	โดยจดัสรร

เงินเป็น	 Global	 budget	 ระดับเขต	 เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบริการผู้ป่วยนอกท่ัวไปสำาหรับผู้มีสิทธิ 

หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติทีล่งทะเบียนกบัหน่วยบรกิารประจำาทีต่ัง้อยูใ่นแต่ละเขตพืน้ทีข่อง	สปสช.

เขต	โดยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการผู้ป่วยนอกทั่วไปจาก	Global	budget	ระดับเขต	ให้

เป็นไปตามกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์กลางการจ่ายค่าใช้จ่ายท่ีกำาหนดให้สามารถเพิ่มหลักเกณฑ์

การจ่ายค่าใช้จ่ายในระดับพื้นที่ได้	โดยแนวทางการจ่ายต้องผ่านความเห็นชอบจาก	อปสข.

1.1  การค�านวณ Global budget ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการผู้ป่วยนอกทั่วไประดับเขต

1.1.1		 ร้อยละ	 80	 ของเงินบริการผู ้ป่วยนอกทั่วไป	 คำานวณตามจำานวนผู้มีสิทธิที ่

ลงทะเบียนในแต่ละหน่วยบรกิารประจำา	และปรับอตัราจ่ายตามโครงสร้างอายขุองผู้มีสิทธท่ีิลงทะเบยีน

ในระดบัจงัหวดั	โดยให้อตัราเหมาจ่ายรายหวัสำาหรบับรกิารผูป่้วยนอกทัว่ไปของแต่ละจงัหวดัต่างจาก

ค่าเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ	10	(ค่าเฉลี่ยประเทศ±10%)	โดยดัชนีค่าใช้จ่ายบริการผู้ป่วยนอกตามกลุ่มอายุ	

(Age	adjusted	cost	index	of	outpatient	care)	ที่ใช้ในการปรับอัตราจ่ายตามโครงสร้างอายุของ

ผู้มีสิทธิ	ตามตารางที่	1

การบริหารงบบริการทางการแพทย์
เหมาจ่ายรายหัว ปีงบประมาณ 2559

ส่วนที่
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ต�ร�งที่ 1 ดชันค่ีาใช้จ่ายบริการผูป่้วยนอกตามกลุม่อาย	ุ(Age	adjusted	cost	index	of	outpatient	

care)	ที่ใช้ในการปรับอัตราจ่ายตามโครงสร้างอายุของประชากร

ประเภท
กลุ่มอ�ยุ (ปี)

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

บริการผู้ป่วยนอก 0.529 0.419 0.290 0.415 0.790 1.373 1.951 2.232

ที่มา:	คำานวณจากข้อมูลการใช้บริการผู้ป่วยนอกสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและค่าใช้จ่ายตามอายุปี	2553

1.1.2	 ร้อยละ	 20	 ของเงินบริการผู ้ป่วยนอกทั่วไป	 คำานวณตามจำานวนผู้มีสิทธิที ่

ลงทะเบียนในอัตราต่อผู้มีสิทธิเท่ากันทุกกลุ่มอายุ

1.2 กรอบแนวทางและหลักเกณฑ์กลางการจ่ายค่าใช้จ่ายเพ่ือบรกิารผู้ป่วยนอกท่ัวไป

	 สปสช.เขต	 จะต้องเสนอ	 อปสข.พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการผู้ป่วย

นอกทั่วไปของแต่ละเขต	ภายใต้กรอบแนวทางและหลักเกณฑ์กลางการจ่ายค่าใช้จ่าย	ดังนี้

1.2.1		 บริหารจัดการเป็นประเภทบริการต่างๆ	ดังนี้

1)		จำานวนไม่น้อยกว่า	 37.00	 บาทต่อผู้มีสิทธิ	 ให้จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและ 

ผลงานบริการปฐมภูมิ	 โดยให้บูรณาการการบริหารจัดการรวมกับงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและ

ป้องกันโรคสำาหรับบริการพื้นฐานที่จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพ	 (บูรณาการบริหารจัดการระดับเขต)	 เพื่อ

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายบริการสาธารณสุขตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ	 ให้หน่วยบริการ/

สถานบริการท้ังในสังกัดภาครัฐ	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และภาคเอกชน	ตามเกณฑ์วัด	 4	 ด้าน	

ได้แก่

1.1)		 ด้านคณุภาพและผลงานการจดับรกิารสร้างเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค

1.2)		 ด้านคุณภาพและผลงานการจัดบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ

1.3)		 ด้านคุณภาพและผลงานด้านการพัฒนาองค์กร	 การเชื่อมโยงบริการ	

ระบบส่งต่อ	และการบริหารระบบ

1.4)		 ด้านคุณภาพและผลงานของบริการท่ีจำาเป็นตอบสนองความต้องการ

สุขภาพของประชาชนในพื้นที่และบริการเสริมในพื้นท่ี	 โดยอย่างน้อยต้องเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพ

และผลงานบรกิารปฐมภูมกิลางที	่สปสช.กำาหนด	และสามารถเพิม่เตมิเกณฑ์คณุภาพและผลงานบรกิาร

ปฐมภูมิระดับพื้นที่ได้



ส่วนที่ 2 การบริหารงบบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว	ปีงบประมาณ	2559	 	|			23

ส่วนที่ 2

2)		 จำานวนไม่เกนิ	18.09	บาทต่อผูม้สีทิธ	ิให้จ่ายตามผลงานการให้บรกิารผูป่้วยนอก

3)		ส่วนทีเ่หลือ	ให้จ่ายแบบเหมาจ่ายตามจำานวนผูล้งทะเบยีนสทิธใินแต่ละเดอืน	

(Point)	ให้หน่วยบริการประจำา	โดย

3.1)		 ให้จ่ายด้วยอัตราจ่ายระดับจังหวัดไม่น้อยกว่าที่คำานวณในข้อ	 1.1.1	

และอาจปรับอัตราจ่ายตามโครงสร้างอายุของผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนในระดับหน่วยบริการ	(CUP)	ได้

3.2)		 ส่วนที่เหลือให้จ่ายในอัตราที่เท่ากัน	 หรือปรับอัตราจ่ายตามปัจจัย 

ความจำาเป็นด้านสุขภาพของประชาชนแต่ละเขตพื้นที่

3.3)	การบรหิารการจ่ายสำาหรบัผู้มสีทิธทิีล่งทะเบยีนกบักรมแพทย์ทหารเรือ/

กรมแพทย์ทหารอากาศ/กรมแพทย์ทหารบก	 ให้	 สปสช.	 กำาหนดแนวทางการบริหารจัดการเป็นการ

เฉพาะได้	โดยให้มกีารหารอืร่วมกบักรมแพทย์ทหารเรอื/กรมแพทย์ทหารอากาศ/กรมแพทย์ทหารบก

3.4)	กรณีที่จะให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการสาธารณสุขมากขึ้น	เช่น	ผู้มี

สิทธิที่เป็นผู้ต้องขัง	ให้	สปสช.กำาหนดแนวทางการบริหารจัดการเป็นการเฉพาะได้	โดยให้มีการหารือ

ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.2.2	สำาหรับบริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อในและนอกจังหวัด	และบริการผู้ป่วยนอกกรณี

อบัุตเิหตแุละเจบ็ป่วยฉกุเฉนิในจังหวดั	ให้หน่วยบรกิารเรยีกเกบ็จากหน่วยบรกิารประจำาตามอัตราทีม่ี

การเห็นชอบร่วมกันระหว่างหน่วยบริการที่ให้บริการกับหน่วยบริการประจำา	 โดยอาจให้	 สปสช.เขต	

ร่วมบริหารจัดการ	 และอาจให้กันเงินค่าบริการผู้ป่วยนอกทั่วไปไว้จำานวนหนึ่งแบบบัญชีเสมือน 

(Virtual	 account)	 รายจังหวัด	 สำาหรับการหักชำาระบัญชีระหว่างกัน	 (Clearing	 house)	 แทน 

หน่วยบริการประจำาตามข้อเสนอของ	สปสช.เขต

1.2.3	 สำาหรับกรณี	 สปสช.	 เขต	 13	 กรุงเทพมหานคร	 อาจกันเงินค่าบริการผู้ป่วยนอก

ทัว่ไปไว้จำานวนหนึง่แบบบัญชเีสมอืน	(Virtual	account)	สำาหรบัหนว่ยร่วมบรกิาร	เพือ่เพิ่มการเข้าถงึ

บริการผู้ป่วยนอกทั่วไป	โดยผ่านความเห็นชอบจาก	อปสข.	และให้	สปสช.เขต	13	กรุงเทพมหานคร

ทำาหน้าที่หักชำาระบัญชีระหว่างกัน	(Clearing	house)	แทนหน่วยบริการประจำา

1.3 การบริหารจัดการบริการที่จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ 

(Quality and Outcome Framework: QOF)  

	 การบริการปฐมภูมิเป็นเป้าหมายสำาคัญของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ในการ

ปกป้องความเป็นธรรมในด้านสขุภาพ	ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน	และเพิม่ผลติภาพของประชาชน	

และในการบรหิารเงนิกองทนุหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต	ิปีงบประมาณ	2559	ยงัคงมหีลกัการสำาคญั	
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ที่ให้หน่วยบริการประจำาและระบบสุขภาพระดับอำาเภอ	(	District	Health	System)	ต้องสนับสนุน 

ส่งเสริมหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการให้มีศักยภาพในการจัดบริการสาธารณสุข	 

โดยจัดสรรงบบริการผู้ป่วยนอกทั่วไปจำานวนไม่น้อยกว่า	37.00	บาทต่อผู้มีสิทธิ	 เป็นค่าบริการที่จ่าย

ตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ	 และบูรณาการกับงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและ 

ป้องกันโรค	ในส่วนงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	จำานวนไม่น้อยกว่า	20	บาทต่อประชากร

ทุกสิทธิ	 มาบริหารจัดการจ่ายตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ	 (Quality	 and	

Outcome	Framework:	QOF)	 เพื่อจ่ายให้กับหน่วยบริการ/สถานบริการที่ให้บริการระดับปฐมภูมิ

ตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ	ทั้งนี้ให้เป็นไปตามความเห็นชอบของ	อปสข.	

1.3.1	 เป้าประสงค์	

	 ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิท่ีจำาเป็นอย่างท่ัวถึง	 

เป็นธรรม	และมีคุณภาพได้มาตรฐาน	

1.3.2		 วัตถุประสงค์	

	 1)	 เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นและเข้ารับบริการที่หน่วยบริการปฐมภูม ิ

เป็นที่แรก

	 2)	 เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพทั้งที่หน่วยบริการและ

การดูแลสุขภาพที่บ้านโดยมีทีมหมอครอบครัวดูแลอย่างครอบคลุม	สามารถปรึกษาและประสานการ

ส่งต่อ-	ส่งกลับให้มีการดูแลอย่างต่อเนื่อง	

	 3)	เพื่อเสริมความเข้มแข็งระบบสุขภาพระดับอำาเภอ	และระบบสุขภาพชุมชน	

1.3.3		 หน่วยบริการเป้าหมาย

หน่วยบริการประจำา	 รวมทั้งหน่วยบริการ/สถานบริการที่ให้บริการระดับปฐมภูมิ	 ทั้งใน

สังกดัภาครัฐ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	และภาคเอกชน	ทีม่ศีกัยภาพตามเกณฑ์คณุภาพและผลงาน

บริการปฐมภูมิที่	สปสช.กำาหนด	ทั้งนี้ต้องเป็นหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียน	หรือเป็นคู่สัญญาให้บริการ

ปฐมภูมิกับสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	และภายใต้ความเห็นชอบของ	อปสข.

1.3.4		 กลวิธี

	 1)	 ใช้กลไกการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายระดับเขตสุขภาพเพ่ือกระตุ้นการ

บริหารเครือข่ายสุขภาพระดับอำาเภอ	(District	Health	System)	ให้เข้มแข็ง	โดยส่งเสริมสนับสนุนให้

มีทีมหมอครอบครัวดูแลประชาชนอย่างครอบคลุม	
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	 2)	 ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข	 องค์กรวิชาชีพ	 ภาคประชาสังคม	 และ 

หน่วยงานภาคีต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการกระจาย	 และพัฒนากำาลังคนในบริการปฐมภูมิ	

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	การจัดการด้านยา	วัคซีน	การชันสูตรโรค	และเทคโนโลยีการแพทย์

	 3)	 ใช้กลไกการเงินสนับสนุนตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการ 

ปฐมภูมิ	(Quality	and	Outcome	Frame	work:	QOF)

	 4)		 บรูณาการการบรหิารงบบรกิารสร้างเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรคทีร่ะดบัเขต	

เพื่อให้เกิดความครบถ้วนสมบูรณ์ของการจัดบริการสาธารณสุขท่ีสอดคล้องกับแผนความต้องการ 

ด้านสุขภาพ	(Health	Needs	Assessment)	ในแต่ละพื้นที่	

	 5)		 เสริมบทบาทความร่วมมือกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถ่ินหรือ

พื้นที่	ในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชน	โดยเฉพาะระบบการดูแลผู้สูงอายุ	เด็ก	ผู้พิการ	และผู้ป่วย

เรื้อรัง

	 6)		 กระจายอำานาจการตัดสินใจในเป้าหมายของยุทธศาสตร์	ที่จำาเป็นต่อปัญหา	

Health	Need	Assessment	และ	Service	Plan	ของแต่ละเขต	

	 7)		 สนบัสนนุภาคส่วนต่างๆ	เช่น	องค์การบรหิารส่วนท้องถิน่	เอกชน	กจิการเพ่ือ

สังคม	(Social	Enterprise)	เข้าร่วมจัดบริการสาธารณสุข

1.3.5		 กรอบการบริหารจัดการการจ่ายค่าใช้จ่าย	

1)	 งบเพื่อการจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ	 บริหารแบบ	

Global	 budget	 ระดับเขต	 มาจาก	 2	 รายการ	 ได้แก่	 1)	 จำานวนไม่น้อยกว่า	 37	 บาทต่อผู้มีสิทธิ	 

จาก	Global	budget	 ระดับเขตของงบบริการผู้ป่วยนอกทั่วไปตามความเห็นชอบของ	อปสข.	และ	 

2)		จำานวนไม่น้อยกว่า	20	บาทต่อประชากรไทยทกุสทิธจิาก	Global	budget	ระดบัเขตของงบบรกิาร

สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามความเห็นชอบของ	อปสข.	 โดยจ่ายให้กับหน่วยบริการประจำา	

รวมทั้งหน่วยบริการ/สถานบริการที่ให้บริการระดับปฐมภูมิ	 ทั้งในสังกัดภาครัฐ	 องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น	และภาคเอกชน	มีกรอบการบริหารการจ่าย	ดังแผนภาพที่	1
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2)	 การจ่ายให้หน่วยบริการ

2.1)		 สปสช.เขตนำาผลงานตามคะแนนตัวชี้วัดของหน่วยบริการประจำา	รวม

ทั้งหน่วยบริการ/สถานบริการที่ให้บริการระดับปฐมภูมิทั้งหมดภายในเขต	 มาคำานวณคะแนนและ

คำานวณจ่ายตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายที่ผ่านความเห็นชอบของ	อปสข.

2.2)		 หน่วยบรกิารประจำา	หน่วยบรกิาร	หรอืสถานบรกิารสามารถนำางบทีไ่ด้รบั

ไปใช้เพื่อดำาเนินการจัดบริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพ	 มาตรฐานตามแนวคิดการพัฒนาตัวช้ีวัด	 QOF	 

และหรือดำาเนินการให้เกิดการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพในพื้นที่และหรือกลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบ 

ภายใต้ระเบียบทางการเงินของหน่วยบริการ/สถานบริการนั้นๆ	 และสามารถนำางบนี้ไปพัฒนาให้มี 

ทีมหมอครอบครัว	รวมทั้งสนับสนุนการดำาเนินงานของทีมหมอครอบครัว

1.3.6	 เกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ	 (Quality	 and	Outcome	 Frame	

work:	QOF)

1)		แนวคิดการพัฒนาตัวชี้วัดเกณฑ์	QOF	มีดังนี้

1.1)		 เพือ่ส่งเสรมิให้ประชาชนได้รบับรกิารสาธารณสขุท่ีมีคณุภาพ	โดยมีการ

วัดผลการจัดบริการสาธารณสุข	 ในการดูแลสุขภาพประชาชน/หรือประเด็นคุณภาพบริการระดับ 

ปฐมภูมิที่เขตบริการสุขภาพกำาหนด

งบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพ
ผลงานบริการ	PP

ไม่น้อยกว่า	20	บาท/ปชก.ทุกสิทธิ

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

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

(ปี	2557-2560)

1.3)	 เพื่อสร้างแรงจูงใจให้หน่วยบริการประจำา	 และหน่วยบริการปฐมภูม ิ

จดับรกิารสาธารณสุขทีม่คุีณภาพอย่างต่อเนือ่ง	โดยใช้กลไกทางการเงนิตามเกณฑ์คณุภาพและผลงาน

บริการเป็นเครื่องมือ

1.4)	 ตัวชี้วัดพิจารณาจากตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข	 สปสช.	 และ 

เขตพื้นที่สามารถกำาหนดเพิ่มเติมได้ตามปัญหาและบริบทของพื้นที่	 โดยผ่านการพิจารณาร่วมกันของ 

คณะกรรมการระดับเขต

1.5)	 ใช้ประโยชน์	และต่อยอดจากฐานข้อมูลท่ีมีอยูข่องกระทรวงสาธารณสขุ	

สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดและ	สปสช.	เช่น	ฐานข้อมูล	OP	Individual	ฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียน

หน่วยบริการ	และข้อมูลอื่นตามความจำาเป็น

1.6)		 กระจายอำานาจแก่เขตพื้นที่ในการพัฒนาตัวชี้วัดฯ	 และหลักเกณฑ์ 

การจัดสรรระดับพื้นที่ให้สอดคล้องปัญหาและบริบทของพื้นที่	 รวมทั้ง	Service	Plan	ของกระทรวง

สาธารณสุข	โดยผ่านความเห็นชอบจาก	อปสข.

1.7)		 มีการเปรียบเทียบผลงานระหว่างหน่วยบริการในเขตเดียวกัน	 และ

สะท้อนข้อมูลกลับคืนให้หน่วยบริการ	 เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและผลงานการจัดบริการ

ปฐมภูมิ

1.8)		 สนับสนุนให้เกิดกลไกการจัดการเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของระบบ

บริการปฐมภูมิ	ตามแนวคิด	Primary	Care	System	Strengthening	ของ	WHO	2008	และติดตาม

ประเมินผลระดับจังหวัด			

2)		ชุดตัวชี้วัด	QOF

2.1)		 แนวทางการพิจารณาเลือกตัวชี้วัด	QOF

2.1.1)		 เป็นนโยบายหรือหนุนเสริมการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ

ของประเทศหรือพื้นที่	

2.2.2)		 สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข	และ	สปสช.

2.2.3)		 ข้อมูลตัวชี้วัดมีระบบฐานข้อมูลรองรับ	 ไม่เป็นภาระกับ 

หน่วยบริการ/หน่วยที่เกี่ยวข้องในการจัดการข้อมูล	 เช่น	 ข้อมูลผู้ป่วยนอกและสร้างเสริมสุขภาพ 

รายบุคคล	ข้อมูลผู้ป่วยในรายบุคคล	ข้อมูลขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ	เป็นต้น
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2.2.4)		 ข้อมูลอื่นๆ	ที่ต้องมีความน่าเชื่อถือได้

2.2.5)		 เป็นตัวชี้วัดที่มีคุณสมบัติตัวชี้วัดที่ดี	 (คือมีลักษณะ	 Specific,	

Measurable,	Achievable,	Realistic	and	Timely)	และสามารถสะท้อนคณุภาพและผลงานบรกิาร

ระดับปฐมภูมิ

2.2)		 องค์ประกอบตัวชี้วัด	QOF

	 องค์ประกอบตวัชีว้ดั	QOF	ทีใ่ช้ในการคำานวณค่าคะแนนเพือ่จดัสรรงบ

ให้หน่วยบรกิาร	ตวัชีวั้ดประกอบด้วย	4	ด้าน	และมคีะแนนรวมทัง้	4	ด้าน	เป็น	1,000	คะแนน	ดังนี	้

	 ตัวชี้วัดด้านที่	1		:		คณุภาพและผลงานการจัดบรกิารสร้างเสรมิสขุภาพ

และป้องกันโรค	(คะแนนเต็ม	ไม่น้อยกว่า	200	คะแนน)

	 ตวัชีว้ดัด้านที	่2	 	:		คณุภาพและผลงานการจัดบรกิารปฐมภูม	ิ(คะแนนเตม็	

ไม่น้อยกว่า	200	คะแนน)

	 ตัวชี้วัดด้านที่	3		:		คุณภาพและผลงานด้านการพัฒนาองค์กร	 การ 

เชือ่มโยงบรกิารระบบส่งต่อ	และการบริหารระบบ	ท้ังน้ีรวมถึงตวัชีว้ดัท่ีกระตุน้ให้เกดิทีมหมอครอบครวั

และการดำาเนินงานของทีมหมอครอบครัวด้วย	(คะแนนเต็ม	100	คะแนน)	

	 ตัวชี้วัดด้านที่	4		:	 คุณภาพและผลงานของบริการที่จำาเป็นตอบสนอง

ปัญหาสขุภาพประชาชนในพืน้ที	่และบริการเสรมิในพืน้ท่ี	ทัง้น้ีอาจกำาหนดเป็นตวัช้ีวดัเพือ่เพิม่ศกัยภาพ

การจัดบริการและส่งเสริมการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของประชาชน	 (คะแนนเต็มไม่น้อยกว่า	 200	

คะแนน)		

2.3)		 การแบ่งระดับตัวชี้วัด แบ่งเป็น	2	ระดับ	ดังนี้

2.3.1)		 ตวัชีวั้ดกลาง	เป็นตวัชีว้ดัทีม่คีวามสำาคญัระดบัประเทศ	ทีท่กุเขต

ใช้เหมือนกัน	ดังนี้

ตัวชี้วัดด้�นที่ 1: คุณภ�พและผลง�นก�รจัดบริก�รสร้�งเสริมสุขภ�พและป้องกันโรค

 1.1	ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน	12	สัปดาห์

 1.2	ร้อยละหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ	5	ครั้งตามเกณฑ์

 1.3	ร้อยละสะสมความครอบคลมุการตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกูในสตร	ี30-60	ปี	ภายใน	5	ปี 
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ตัวชี้วัดด้�นที่ 2: คุณภ�พและผลง�นก�รจัดบริก�รปฐมภูมิ 

 2.1	สัดส่วนการใช้บริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิต่อการใช้บริการที่โรงพยาบาล

 2.2	อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหืด	สิทธิ	UC	

 2.3	อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนระยะสั้น	สิทธิ	UC

 

2.4	อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคความดันโลหิตสูงหรือภาวะแทรกซ้อนของ 

ความดันโลหิตสูง	สิทธิ	UC

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

และก�รบริห�รระบบ

 3.1	ร้อยละประชาชนมีทีมหมอครอบครัวดูแลตามเกณฑ์ 

 3.2	ร้อยละหน่วยบริการปฐมภูมิผ่านเกณฑ์ขึ้นทะเบียน

2.3.2)		 ตัวชี้วัดระดับพื้นที่	 เป็นตัวชี้วัดที่คณะกรรมการพัฒนาบริการ

ปฐมภูมิระดับเขตเลือกตามรายการตัวชี้วัดพื้นที่ที่กำาหนดและ/หรือกำาหนดเพิ่มเติม	 ตามความจำาเป็น	

ปัญหาและบริบทของพื้นที่	 โดยต้องผ่านความเห็นชอบของ	 อปสข.	 	 ทั้งน้ีจะมีรายการตัวช้ีวัดระดับ

พื้นที่สำาหรับเกณฑ์	QOF	ด้านที่	1-3	ให้เขตเลือกจำานวนหนึ่ง	

2.4)		 แนวทางการจัดการวัดผลงานตามตัวชี้วัด	QOF

2.4.1)		 มีการจัดทำาตัว	 Template	 ตัวช้ีวัดกลาง	 และตัวช้ีวัดพื้นท่ี 

ตามที่	สปสช.กำาหนด

2.4.2)		 กำาหนดช่วงค่าคะแนนตัวชี้วัด	แบ่งเป็น

	 กรณีตัวชี้วัดกลาง	 ให้ใช้ช่วงค่าคะแนนตาม	 Template	 ที่	

สปสช.	 ส่วนกลางกำาหนด	 สำาหรับการเปรียบเทียบคะแนนระดับประเทศ	 ส่วนระดับเขตให้กำาหนด 

ช่วงค่าคะแนนตามความเหมาะสม

	 กรณีตัวชี้วัดพื้นที่	 เขตสามารถกำาหนดช่วงค่าคะแนนได ้

ตามความเหมาะสม	

2.4.3)		 ใช้ข้อมูลที่มีในระบบของกระทรวงสาธารณสุข	 และ	 สปสช. 

เป็นหลัก	 เช่น	 ข้อมูลผู้ป่วยนอกและสร้างเสริมสุขภาพรายบุคคล	 ข้อมูลผู้ป่วยในรายบุคคล	 ข้อมูล 

ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ	เป็นต้น
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2.4.4)	 การจัดสรรงบให้หน่วยบริการประจำา	 รวมท้ังหน่วยบริการ/ 

สถานบริการที่ให้บริการระดับปฐมภูมิภายใต้วงเงินระดับเขต	 ใช้ผลงานบริการ	 ไตรมาส	 3,	 4	 

ของปีงบประมาณ	2558	จัดสรรงวดที่	1	ร้อยละ	50	ภายในไตรมาส	2	ของปีงบประมาณ	2559	และ

ใช้ข้อมูลบริการไตรมาส	1,	2	ของปีงบประมาณ	2559		จัดสรรงวดที่	2	ร้อยละ	50	ภายในไตรมาส	4	

ของปีงบประมาณ	2559			ทัง้นี	้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางทีผ่่านความเหน็ชอบของ	อปสข.

1.3.7		 บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

1)		สปสช.ส่วนกลาง

1.1)		 จัดทำาหลักเกณฑ์	 กรอบแนวทางการบริหารงบ	 และชุดตัวชี้วัดกลาง

ตามเกณฑ์	QOF	และรายการชดุตวัชีว้ดัระดบัพืน้ที	่สำาหรบัให้เขตพืน้ทีเ่ลอืกใช้	โดยผ่านความเหน็ชอบ

ของคณะอนกุรรมการส่งเสรมิสขุภาพและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ

1.2)	 	แจ้งชดุตัวชีวั้ดกลางตามเกณฑ์	QOF	และรายการชุดตวัช้ีวดัระดบัพืน้ท่ี	

สำาหรับให้เขตพื้นที่เลือกใช้	ให้แก่	สปสช.เขต

1.3)	 สนบัสนนุการประมวลผลข้อมูลตามตวัช้ีวดั	QOF	ทีมี่ข้อมูลในฐานกลาง

ของ	สปสช.แก่	สปสช.เขต	นำาไปใช้ตามแนวทางการบริหารงบฯ	ที่ผ่านความเห็นชอบของ	อปสข.

1.4)		 พัฒนาระบบติดตามเยี่ยม	 และจัดทำาคู่มือแนวทางสำาหรับใช้ในการ

ติดตามเยี่ยม	 สำารวจคุณภาพการจัดบริการปฐมภูมิของหน่วยบริการปฐมภูมิ	 เพื่อให้หน่วยบริการ 

นำาข้อมูลไปใช้พัฒนาบริการต่อไป

1.5)		 กำากับ	 ติดตามและวิเคราะห์ผลการบริหารงบจ่ายตามตัวชี้วัดเกณฑ์	

QOF	ของ	สปสช.เขต	และรายงานต่อผู้บริหาร	สปสช.และผู้เกี่ยวข้อง		

2)		สปสช.เขต	

2.1)	 จัดให้มีคณะกรรมการหรือคณะทำางานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ

ระดบัเขต	ทำาหน้าทีพ่ฒันาตวัชีว้ดัระดบัพืน้ที	่หลกัเกณฑ์และแนวทางการจ่ายค่าใช้จ่ายแก่หน่วยบริการ	

เพื่อเสนอต่อ	อปสข.	ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าว	สปสช.เขต	อาจใช้คณะกรรมการหรือคณะทำางานที่มี

อยู่แล้ว	หรือจัดตั้งขึ้นใหม่โดย	อปสข.ก็ได้	

2.2)		 กำาหนดวงเงินงบจ่ายตามตัวชี้วัด	 QOF	 ระดับเขต	 ทั้งในส่วนของงบ 

จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิของงบผู้ป่วยนอกทั่วไป	 และงบจ่ายตามคุณภาพ 

ผลงานบริการส่งเสริมป้องกันโรค	ที่ผ่านความเห็นชอบของ	อปสข	
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2.3)		 แจ้งรายการตัวชี้วัดระดับพื้นที่	 หลักเกณฑ์	 และแนวทางการจัดสรร	 

ให้แก่หน่วยบริการ	สปสช.ส่วนกลางและผู้เกี่ยวข้องทราบ	

2.4)	 จดัทำาแผนปฏบิตักิารตดิตามเยีย่มพฒันา	และดำาเนนิการตามแนวทาง

การติดตามเยี่ยมสำารวจ	 ตามที่กำาหนด	พร้อมคืนข้อมูลแก่หน่วยบริการประจำา	 หน่วยบริการปฐมภูมิ	

สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด	และผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อพัฒนาบริการและใช้ประโยชน์ต่อไป

2.5)		 รายงานผลการติดตามเยี่ยมพัฒนาต่อ	อปสข.	สปสช.	และผู้เกี่ยวข้อง

ทราบ	

3)	 หน่วยบริการประจำา	 หน่วยบริการ	 และสถานบริการที่ให้บริการระดับ 

ปฐมภูมิ	มีหน้าที่

3.1)	 สนับสนุนและพัฒนาการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	

บริการแพทย์แผนไทย	บริการเภสัชกรรม	บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์	และบริการปฐมภูมิ	

ภายในหน่วยบรกิารประจำา	หน่วยบรกิารปฐมภมู	ิและหรอืสถานบรกิารในเครอืข่าย	ให้สอดคล้อง	และ

เป็นไปตามนโยบายทมีหมอครอบครวัของรฐับาล	รวมทัง้บรูณาการเช่ือมโยงกบัการพฒันาระบบสขุภาพ

ชุมชน	(Community	Health)	

3.2)	 คณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำาเภอ	 (District	 Health	

Board)	หรือ	คปสอ.	พิจารณาจัดสรรงบให้แก่หน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่าย
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ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนก�รดำ�เนินง�น ระยะเวล�

แผนงานสนับสนุนระบบ

บริการปฐมภูมิ	สปสช.

แจ้งแนวทาง/ชุดตัวชี้วัดกลาง

รายการชุดตัวชี้วัดพื้นที่
ต.ค.	58

สปสช.เขต. จัดทำาชุดตัวชี้วัดระดับพื้นที่	แนวทางการจัดสรร 
และแนวทางการดำาเนินงานระดับเขต	เสนอ	อปสข.	 

ให้ความเห็นชอบ

ต.ค.	58	-	พ.ย.	58

สปสช.เขต แจ้งตัวชี้วัด/	แนวทางการจัดสรร/ดำาเนินงาน
ระดับเขตแก่หน่วยบริการ	สสจ.	และ	สปสช.ส่วนกลาง

พ.ย.	58

แผนงานสนับสนุนระบบ

บริการปฐมภูมิ	สปสช.

สนับสนุนข้อมูลตามชุดตัวชี้วัดกลาง/ระดับพื้นที่		

ตามแนวทางการบริหารงบฯ	 ธ.ค.	58	–	มิ.ย.	59

สปสช.เขต
คำานวณงบให้หน่วยบริการตามผลงาน	ตัวชี้วัด

	และจ่ายงบฯ	ให้หน่วยบริการตามแนวทางและเกณฑ์
การจ่ายที่ผ่านความเห็นชอบของ	อปสข.

ม.ค.	–	ก.ย.	59

สปสช.เขต
ติดตามเยี่ยมพัฒนา

ตามแนวทางที่กำาหนด	 ก.พ.	–	ก.ย.		59

สปสช.เขต
สรุปวิเคราะห์	และรายงานผลการติดตามเยี่ยม

สำารวจ	แก่	อปสข./สปสช./ผู้เกี่ยวข้อง ส.ค.	-	ก.ย.		59

แผนงานสนับสนุนระบบ

บริการปฐมภูมิ	สปสช.

กำากับ	ติดตาม	

และสรุปรายงานผลการบริหารงบฯ
ม.ค.-	มี.ค.	และ	

มิ.ย.-	ก.ย	59

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

Framework) ปีงบประม�ณ 2559

1.4 การจ่ายตามผลงานการให้บริการผู้ป่วยนอก

จำานวนไม่เกิน	18.09	บาทต่อผู้มีสิทธิ	จ่ายตามผลงานการให้บริการ	และคุณภาพข้อมูล

การให้บรกิาร	โดยใช้ผลงานจากข้อมลูการให้บรกิารรายบคุคล	โดยมแีนวทางในการบรหิารจดัการดงันี้

1.4.1		 วัตถุประสงค์	

	 1)	 เพื่อสร้างความเป็นธรรมในการกระจายค่าใช้จ่ายตามผลงานการให้บริการ

ของหน่วยบริการ
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	 2)	 เพื่อเพิ่มประสิทธิผลและคุณภาพผลงานบริการสาธารณสุข

1.4.2	 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่าย

1)	 จ่ายตามผลงานการให้บริการ	 โดยจัดสรรเงินเป็น	 Point	 system	with	

Global	budget	ระดบัเขต	ให้สามารถกำาหนดหลกัเกณฑ์ในระดบัพืน้ทีเ่ป็นอย่างอืน่ได้		โดยหลกัเกณฑ์

การจ่ายต้องผ่านความเห็นชอบจาก	อปสข.		

2)	 จ่ายตามคณุภาพข้อมลูการให้บรกิาร	โดยจัดสรรเงินเป็น	Point	system	with	

Global	budget	ระดบัเขต	ให้สามารถกำาหนดหลกัเกณฑ์ในระดบัพืน้ทีเ่ป็นอย่างอืน่ได้	โดยหลกัเกณฑ์

การจ่ายต้องผ่านความเห็นชอบจาก	อปสข.

3)	 กรณีมีเงินเหลือเมื่อสิ้นปีงบประมาณ	หรือไม่สามารถจ่ายเงินตามผลงานการ

ให้บริการได้		ให้จัดสรรเงินที่เหลือนั้นให้หน่วยบริการตามจำานวนประชากรที่ลงทะเบียนสิทธิ

1.4.3	 แนวทางการตรวจสอบข้อมูลการให้บริการ	และการคิดคะแนน	(Point)	

เป็นการตรวจสอบข้อมลูการให้บรกิารรายบคุคล	โดยจะตรวจสอบท้ังความถูกต้อง	

ความครบถ้วน	 ตามมาตรฐานโครงสร้างข้อมูล	 และคุณภาพข้อมูล	 โดยมีข้อกำาหนดและเง่ือนไข 

การตรวจสอบ		โดย		ใช้มาตรฐานโครงสร้างข้อมูล		43	แฟ้ม	สำาหรับข้อมูลการให้บริการตั้งแต่วันที่	 

1	กรกฎาคม	2558	ถึงวันที่	30	มิถุนายน	2559

1)	 การตรวจสอบข้อมลู	สำาหรบัมาตรฐานโครงสร้างข้อมลู	43	แฟ้ม	ใช้ข้อมลูจาก

แฟ้ม	PERSON,	SERVICE,	DIAGNOSIS_OPD,	DRUG_OPD,	PROCEDURE_OPD,	CHARGE_OPD	

ที่มีการเชื่อมโยงเป็นข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอก	ดังนี้

มาตรฐานโครงสร้าง แฟ้มที่ใช้ตรวจสอบ ฟิลด์ที่ใช้เชื่อมโยงข้อมูล

43	แฟ้ม	

 
	*	คือแฟ้มที่เป็นต้องมีข้อมูล										 

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

HOSPCODE
PID
SEQ
DATE_SERV

1.1)		 เงื่อนไขการตรวจสอบข้อมูล	

1.1.1)	 ข้อมูลในแต่ละแฟ้มต้องมีฟิลด์ครบถ้วน	 และถูกต้องตามที่

กำาหนด	(ตามแนวทางการตรวจสอบโครงสร้างแฟ้มข้อมูลการให้บริการที่	สปสช.	กำาหนด)
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1.1.2)	 รหัส	 HOSPCODE	 (รหัส	 5	 หลัก)	 ต้องมีอยู่ในฐานข้อมูล 

หน่วยงานบริการสุขภาพ	สำานักนโยบายและยุทธศาสตร์	(สนย.)	กระทรวงสาธารณสุข

1.1.3)	 ข้อมูลบุคคลเชื่อมโยงกับบริการได้	(ข้อมูลแฟ้ม	PERSON	กับ	

SERVICE		เชื่อมโยงกันได้		ฟิลด์	HOSPCODE,	PID	)		

1.1.4)	 มีข้อมูลการวินิจฉัยโรค	 (Diagnosis)	 ที่ถูกต้อง	 และเชื่อมโยง

กับบรกิารได้	(ข้อมลูแฟ้ม	DIAGNOSIS_OPD	กบั	SERVICE	เช่ือมโยงกนัได้)	ทัง้นีก้ารให้รหสัการวนิจิฉยัโรค

ที่ถูกต้อง	มีเงื่อนไขดังนี้

(1)		มีการให้รหัสโรคหลัก	(Principle	Diagnosis)	อย่างน้อย	

1	รหัส	ถูกต้องตามหลักการลงรหัสโรคและรหัสปัญหาสุขภาพ	ICD-10	(WHO),	ICD-10-TM	หรือรหัส

ด้านแพทย์แผนไทยที่ประกาศใช้เวอร์ชันล่าสุดของ	สนย.	กระทรวงสาธารณสุข

(2)	 	 ตรวจสอบประเภทการวินิจฉัย	 (DiagType)	 ต้องมีค่า

เท่ากับ	1	-	7

2)	 เงื่อนไขการคิดคะแนน

2.1)	 ข้อมูลบริการ

2.1.1)		 เป ็นข ้อมูลบริการตั้งแต ่วันที่ 	 1	 กรกฎาคม	 2558	 ถึง	 

30	มิถุนายน	2559

2.1.2)		 มีรหัสประชาชน	13	หลักในฐานข้อมูลประชากรของ	สปสช.

2.1.3)		 การให้บริการผู้ป่วย	1	คน	ใน	1	วัน	จะได้	1	คะแนน	(บริการ

หลายครั้งใน	1	วัน	จะคิด	1	คะแนน)

2.1.4)	 การคดิคะแนนจะพจิารณาเฉพาะรหสัการวินิจฉัยท่ีบ่งช้ีว่าเป็น

โรค	หรืออาการแสดงว่าเจ็บป่วย	หรือเงื่อนไขอื่นที่ระบุว่าเป็นผู้ป่วยเท่านั้น

2.1.5)		 กรณีตรวจพบหน ่วยบริการมีอัตราการเข ้าใช ้บริการ 

(Utilization	Rate)	ทีส่งูหรอืตำา่กว่าค่าเฉลีย่ของประเทศอย่างผดิปกต	ิหรอืไม่สอดคล้องกับข้อเทจ็จรงิ

ของการให้บรกิาร	หรอืให้บรกิารไม่สอดคล้องกบัหลกัวชิาการทางการแพทย์และการสาธารณสขุ	สปสช.	

จะชะลอ	 (Pending)	 การจ่ายเงินตามผลงานการให้บริการของหน่วยบริการนั้นๆ	 ไว้ช่ัวคราวเพื่อ 

ตรวจสอบข้อมูล	และจะพิจารณาระงับหรือจ่ายเงินต่อไปตามข้อเท็จจริงที่ได้จากผลการตรวจสอบ

2.2)			ข้อมูลการบริการผู้ป่วยนอกเพื่อจัดสรรเพิ่มเติม	(Add	on)

2.2.1)		 แฟ้ม	 PROCEDURE_OPD	 หากผ่านตามเงื่อนไขมีฟิลด ์

ครบถ้วน	และถูกต้องตามที่	สปสช.	กำาหนด	จะได้เพิ่มรายการละ	0.01	คะแนน	โดยมีเงื่อนไขดังนี้
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(1)	เป็นรหสัทีอ่ยูใ่น	ICD-9	CM	และ	ICD-10-TM	และต้องเป็น

รหสัทีก่ำาหนดให้สามารถให้ได้	(กรณทีีเ่ป็นรหสักลุม่ของหตัถการหากมรีหสัย่อยรหัสกลุม่นัน้ไม่สามารถ

ใช้ได้)

(2)	 เป็นรหัสที่เป็นการให้หัตถการกับผู้มารับบริการจริง	ทั้งนี้

เป็นไปตามที่	สปสช.	กำาหนด

2.2.2)		 แฟ้ม	DRUG_OPD	หากผ่านตามเงื่อนไขมีฟิลด์ครบถ้วน	และ

ถูกต้องตามที่	สปสช.	กำาหนดจะได้เพิ่มรายการละ	0.01	คะแนน

2.2.3)		ทั้งนี้	 สปสช.อาจมีการระงับการจ่าย	Add	on	 ในแต่ละแฟ้ม

หากพบว่ามีการบันทึกข้อมูลที่ผิดปกติ

1.4.4	 แนวทางการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลการให้บริการ	และการคิดคะแนน	

ค่าใช้จ่ายตามคุณภาพข้อมูลการให้บริการ	 เป็นการจ่ายสำาหรับหน่วยบริการที่ 

จดัทำาข้อมลูการให้บรกิารรายบคุคลได้ถกูต้อง	ไม่ซำา้ซ้อน	และส่งทนัเวลา		โดยคดิคะแนนเป็นรายแฟ้ม

จากข้อมลูการให้บรกิารรายบคุคล	แยกตามเกณฑ์คณุภาพในแต่ละด้านเท่าน้ัน	(ไม่เก่ียวข้องกบัคะแนน

ตามข้อมูลการให้บริการ)	 	 และจัดสรรในระบบ	 Point	 system	with	 Global	 budget	 ระดับเขต	 

มีหลักเกณฑ์ดังนี้

ลำาดับ แฟ้มข้อมูล
การตรวจสอบ

หมายเหตุ
ความถูกต้อง ซ้ำาซ้อน ทันเวลา

1 PERSON √ √ - 43	แฟ้ม	

2 SERVICE √ √ √ 43	แฟ้ม	

3 DIAG_OPD √ √ - 43	แฟ้ม

4 DRUG_OPD √ √ - 43	แฟ้ม	

5 PROCEDURE_OPD √ √ - 43	แฟ้ม	

6 CHARGE_OPD - - - 43	แฟ้ม	

1)			หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคำานวณความถูกต้องของข้อมูลแต่ละแฟ้ม

1.1)		 สูตรการคำานวณร้อยละความถูกต้องของแฟ้มข้อมูล

      จำานวนข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบ x 100

  จำานวนข้อมูลทั้งหมด (ไม่นับรวมข้อมูลซำ้าซ้อน)
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1.2)		 หลักเกณฑ์การคิดคะแนนความถูกต้องแยกคิดเป็นรายเดือน

	 แฟ้มข้อมูลถูกต้องมากกว่า	ร้อยละ	95.00		 ได้	1.00	คะแนน

	 แฟ้มข้อมูลถูกต้อง	ร้อยละ	90.01	–	95.00	 ได้	0.50	คะแนน	

	 แฟ้มข้อมูลถูกต้อง	ร้อยละ	85.01	–	90.00		 ได้	0.25	คะแนน

2)			หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคำานวณความซำ้าซ้อนของข้อมูลแต่ละแฟ้ม

2.1)		 สูตรการคำานวณร้อยละความซำ้าซ้อนของแฟ้มข้อมูล

       จำานวนข้อมูลที่ซำ้าซ้อน x 100

  จำานวนข้อมูลที่ตรวจสอบผ่านทั้งหมด

2.2)		 หลักเกณฑ์การคิดคะแนนความซำ้าซ้อนแยกคิดเป็นรายเดือน

	 แฟ้มข้อมูลซำ้าซ้อนน้อยกว่า	ร้อยละ	5	ได้	1.00	คะแนน

	 แฟ้มข้อมูลซำ้าซ้อน	ร้อยละ	5	–10	ได้	0.50	คะแนน

3)	 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคำานวณความทันเวลาของข้อมูลแต่ละแฟ้ม

3.1)		 สูตรการคำานวณร้อยละความทันเวลาของแฟ้มข้อมูล

  จำานวนข้อมูลที่ส่งทันเวลาและผ่านการตรวจสอบ  x 100

   จำานวนข้อมูลตรวจสอบผ่านทั้งหมด 

3.2)		 หลักเกณฑ์การคิดคะแนนความทันเวลา

	 แฟ้มข้อมูลทันเวลามากกว่า	ร้อยละ	95.00	ได้	1.00	คะแนน

	 แฟ้มข้อมูลทันเวลา	ร้อยละ	90.01	–	95.00	ได้	0.50	คะแนน	

	 แฟ้มข้อมูลทันเวลา	ร้อยละ	85.01	–	90.00	ได้	0.25	คะแนน

3.3)		 การส่งข้อมูลทันเวลา

	 การส่งข้อมลูทนัเวลา	หมายถงึ	การส่งข้อมลูการให้บริการภายในระยะ

เวลาที่กำาหนด	(ส่งข้อมูลภายในสิ้นเดือนของเดือนถัดไป	นับจากเดือนที่บริการ)

1.4.5	 การโอนค่าใช้จ่าย

1)	 การโอนค่าใช้จ่ายตามผลงานการให้บรกิาร	ดำาเนนิการโดย	สปสช.เขต	สามารถ

ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม	ภายใต้การเห็นชอบของ	อปสข.	โดยใช้ข้อมูลผลงานการให้บริการ

จากการประมวลผล	 หรือจากรายงานสรุปของ	 สปสช.	 ส่วนกลาง	 จำานวน	 4	 รอบ	หลังประมวลผล 

เสร็จสิ้น	ดังนี้
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รอบท่ี	1	ข้อมลูทีส่่งระหว่างวนัท่ี	1	กรกฎาคม	2558	ถงึวนัที	่31	ตลุาคม	2558	

รอบที	่2	ข้อมลูทีส่่งระหว่างวนัที	่1	พฤศจกิายน	2558	ถงึวนัที	่31	มกราคม	2559	

รอบที	่3	ข้อมลูทีส่่งระหว่างวันที	่1	กมุภาพนัธ์	2559	ถงึวนัที	่30	เมษายน	2559	

รอบที	่4	ข้อมลูทีส่่งระหว่างวนัที	่1	พฤษภาคม	2559	ถงึวนัที	่31	กรกฎาคม	2559

ทั้งนี้	 	 การโอนค่าใช้จ่ายในส่วนของหน่วยบริการที่ไม่ใช่หน่วยบริการประจำา	

จะโอนผ่านหน่วยบริการประจำา	 ส่วนหน่วยบริการท่ีมีสถานะเป็นหน่วยบริการประจำาท้ังของรัฐและ

เอกชน	และหน่วยบริการส่งต่อ	จะโอนตรงไปที่หน่วยบริการ

2)	 การโอนค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพข้อมูล	 ดำาเนินการโดย	 สปสช.เขต		

สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม	 ภายใต้การเห็นชอบของ	 อปสข.	 โดยใช้ข้อมูลผลงาน 

ตามเกณฑ์คุณภาพข้อมูล	การให้บริการจากประมวลผล	หรือจากรายงานสรุปของ	สปสช.	ส่วนกลาง	

หลังประมวลผลเสร็จสิ้น	จำานวน	2	รอบ

รอบที	่1	ข้อมูลทีส่่งระหว่างวันที	่1	กรกฎาคม	2558	ถงึวนัที	่31	มกราคม	2559	

รอบที	่2	ข้อมลูทีส่่งระหว่างวนัที	่1	กมุภาพนัธ์	2559	ถงึวนัที	่31	กรกฎาคม	2559

ทั้งนี้	 การโอนค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพข้อมูล	 ในส่วนของหน่วยบริการที่

ไม่ใช่หน่วยบริการประจำา	จะโอนผ่านหน่วยบรกิารประจำา	ส่วนหน่วยบรกิารทีมี่สถานะเป็นหน่วยบริการ

ประจำาทั้งของรัฐและเอกชน		และหน่วยบริการส่งต่อ	จะโอนตรงไปที่หน่วยบริการ

1.4.6	 ช่องทางการจัดส่งข้อมูล	และกำาหนดระยะเวลาในการส่งข้อมูล

1)	 ข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอกรายบุคคล

1.1)	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล	 (รพ.สต.)/ศูนย์สุขภาพชุมชน/PCU	

/คลนิกิชมุชนอบอุ่น		ทีไ่ม่ได้มสีถานะเป็นหน่วยบรกิารประจำา	ให้ส่งข้อมูลไปรวมท่ีสำานักงานสาธารณสขุ

จังหวัด	 (สสจ)	 และให้	 สสจ.	 จัดส่งข้อมูลของหน่วยบริการดังกล่าวให้กับ	 สปสช.	 ผ่านทางเว็บไซต์	 

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

1.2)	 หน่วยบริการประจำาทั้งภาครัฐและเอกชน	 และหน่วยบริการส่งต่อ 

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

1.3)	 ระยะเวลาการส่งข้อมูล

1.3.1)		 ข ้อมูลบริการตั้งแต ่วันที่ 	 1	 กรกฎาคม	 2558	 ถึงวันที่	 

30	มิถุนายน	2559	ส่งได้ถึงวันที่	31	กรกฎาคม	2559

1.3.2)		 การส่งข้อมูลทันเวลาตามเกณฑ์คุณภาพกำาหนดให้ส่งข้อมูล

ภายใน	1	เดือนหลังจากเดือนที่ให้บริการ
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2.  การบริหารค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในทั่วไป

ค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในทัว่ไป	เป็นค่าใช้จ่ายเพือ่บรกิารสาธารณสขุสำาหรบัประชากรสทิธหิลกัประกนั

สขุภาพแห่งชาติ	ทีเ่ข้ารบับรกิารกรณบีรกิารผูป่้วยในทกุรายการ	อนัประกอบด้วย	การรบับรกิารผูป่้วยใน	

ณ	หน่วยบรกิารประจำาทีล่งทะเบยีนไว้	การรบับรกิารกรณอีบุตัเิหตฉุกุเฉนิทัง้ในและนอกหน่วยบรกิาร

ประจำา	การให้หรือรับบริการที่เกิดจากการรับ-ส่งต่อผู้มีสิทธิ	การเข้ารับบริการตามข้อบังคับมาตรา	7	

(กรณีท่ีมีเหตุอันสมควร	 หรือกรณีอ่ืนๆ	 ตามที่ระบุในข้อบังคับมาตรา	 7	 ที่มีการใช้บริการจากหน่วย

บรกิารในระบบและนอกระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต)ิ	และการให้บรกิารศนูย์ประสานการส่งต่อ	

(กรณสีำารองเตยีง)	ยกเว้นทีก่ำาหนดให้จ่ายจากประเภทบรกิารอืน่	โดยให้ครอบคลมุบรกิารรกัษาผูป่้วย

โรคนิ่วเพื่อนำาน่ิวออกจากระบบทางเดินปัสสาวะ	 และบริการกรณีการวินิจฉัยราคาแพงและหัตถการ

โรคหัวใจและหลอดเลือดของบริการแบบ	 Ambulatory	 care	 ตั้งแต่ปี	 2559	 ตามประกาศ 

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ	 เรื่องประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข	 (ฉบับท่ี	 8)	 

พ.ศ.	2558	ณ	วันที่	9	ต.ค.	2558	ให้การคลอดบุตร	ไม่จำากัดจำานวนครั้งอยู่ในประเภทและขอบเขต

บริการสาารณสุข

ทั้งนี้	 ไม่ครอบคลุมค่ายาเคมีบำาบัดสำาหรับผู้ป่วยมะเร็ง	 โดยเปลี่ยนไปใช้ค่าใช้จ่ายจากประเภท

รายการบริการกรณีเฉพาะ	 ดังนั้นในการจ่ายค่าใช้จ่ายสำาหรับบริการผู้ป่วยในทั่วไปจะมีการปรับลด

ค่านำ้าหนักสัมพัทธ์ในส่วนค่ายาเคมีบำาบัดในผู้ป่วยมะเร็ง	

2.1  กรอบการบริหารจัดการ 

ในปีงบประมาณ	2559	ได้รับค่าใช้จ่ายบริการผู้ป่วยในทั่วไป	เท่ากับ	1,060.14	บาทต่อ 

ผู้มีสิทธิ	กำาหนดให้มีการบริหารจัดการเป็นระดับเขต	โดยจัดสรรเงินเป็น	Global	budget	ระดับเขต	

เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบริการผู้ป่วยในทั่วไปสำาหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติท่ีลงทะเบียนกับ

หน่วยบริการประจำาที่ตั้งอยู่ในแต่ละเขตพื้นที่ของ	สปสช.เขต	ดังนี้

2.1.1.		การคำานวณ	Global	budget	ระดับเขต	

1)		การคำานวณจำานวนนำา้หนกัสมัพทัธ์ผูป่้วยในตามระบบ	DRGs	version	5	เพือ่

ใช้ในการจัดสรรเงินเป็น	Global	budget	ระดับเขต	

1.1)		 กรณีการใช้บรกิารตามระบบศนูย์ประสานการส่งต่อ	(กรณีสำารองเตยีง)	

กรณีการเข้ารับบริการผู้ป่วยในตามมาตรา	7	(กรณีที่มีเหตุอันสมควร	หรือกรณีอื่นๆ	ตามที่ระบุในข้อ

บังคบัมาตรา	7	ทีม่กีารใช้บรกิารจากหน่วยบรกิารในระบบและนอกระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ)	

และกรณีบริการรักษาผู้ป่วยโรคนิ่วเพื่อนำานิ่วออกจากระบบทางเดินปัสสาวะ	 ให้ใช้ค่าผลรวมของ 
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นำ้าหนักสัมพัทธ์ที่ปรับค่าแล้ว	 (Adjusted	 relative	weight:	 adjRW)	 ท่ีคาดการณ์ว่าจะเกิดข้ึนใน

ปีงบประมาณ	2559

1.2)		 กรณีผู้ป่วยในทั่วไปอื่นๆ	ที่ไม่ใช่กรณีข้อ	 1.1)	 ให้ใช้ปัจจัยและสัดส่วน

ในการคำานวณเช่นเดยีวกับปีงบประมาณ	2558	และให้มกีารประเมนิผลกระทบทีเ่กดิขึน้ก่อนทีจ่ะปรบั

เปลี่ยนในปีงบประมาณ	2560	ดังนี้

1.2.1)	 ร้อยละ	55	มาจากจำานวนผลงานที่เป็นค่าผลรวมของ	adjRW	

(ตาม	workload)	ทีค่าดการณ์ว่าจะเกิดขึน้ในปีงบประมาณ	2559	จำาแนกเป็นการใช้บรกิารในเขตและ

การใช้บริการนอกเขต	โดยเป็นค่านำ้าหนักสัมพัทธ์ที่มีการปรับลดค่ายาเคมีบำาบัดสำาหรับผู้ป่วยมะเร็ง

1.2.2)		 ร้อยละ	 45	 มาจากจำานวนค่านำ้าหนักสัมพัทธ์มาตรฐาน 

(relative	weight:	RW)	ที่คำานวณมาจากค่า	RW	เฉลี่ยต่อผู้มีสิทธิตามโครงสร้างอายุเป็นค่าภาพรวม

ระดับประเทศ	 คูณด้วยจำานวนผู้มีสิทธิรายกลุ่มอายุท่ีลงทะเบียนหน่วยบริการประจำาในแต่ละเขต 

พื้นที่ของ	 สปสช.เขต	 (ตาม	 RW	 ต่อผู้มีสิทธิรายกลุ่มอายุ)	 จำาแนกเป็นการใช้บริการในเขตและการ 

ใช้บริการนอกเขต	ตามตารางที่	2	

ต�ร�งที่ 2 ค่า	RW	เฉลี่ยต่อประชากรตามกลุ่มอายุของผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ประเภท

กลุ่มอายุ	(ปี)

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

ใช้บริการในเขต 0.078 0.032 0.028 0.054 0.069 0.119 0.233 0.378 0.106

ใช้บริการนอกเขต 0.013 0.005 0.004 0.008 0.011 0.016 0.027 0.031 0.013

 ที่มา	คำานวณจากข้อมูลนำ้าหนักสัมพัทธ์มาตรฐานกลุ่มโรคผู้ป่วยใน	(RW)	ตามระบบ	DRGs	version	5	

ด้วยข้อมูลผู้ป่วยในรายบุคคล	เดือนเมษายน	2555	ถึง	มีนาคม	2556	(ไม่รวมเด็กแรกเกิดทุกราย)

2)		การคำานวณวงเงิน	Global	budget	ระดับเขต	ดังนี้	

2.1)		 กรณีการเข้ารับบริการผู้ป่วยในตามมาตรา	 7	 (ทั้งการใช้บริการที่ 

หน่วยบริการในระบบและนอกระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)	 ที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นใน

ปีงบประมาณ	2559

2.2)		 กรณีสำารองเตียงและกรณีใช้บริการนอกเขต	 ให้ใช้ค่าผลรวม	 adjRW	

จากการคำานวณจำานวนนำ้าหนักสัมพัทธ์ผู้ป่วยในกรณีสำารองเตียงและกรณีใช้บริการนอกเขต	 คูณด้วย

อัตรา	9,600	บาท	ต่อ	adjRW



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 255940	  

2.3)		 กรณีบริการรักษาผู ้ป่วยโรคน่ิวเพื่อนำาน่ิวออกจากระบบทางเดิน

ปัสสาวะทีร่กัษาด้วยเครือ่งสลายนิว่ให้เป็นไปตามเง่ือนไขบริการและอตัราท่ี	สปสช.กำาหนด	ท้ังน้ีจำานวน

ผู้ป่วยเป็นไปตามจำานวนที่คาดการณ์ไว้ในปีงบประมาณ	2559

2.4)	กรณีใช้บริการในเขต	ให้ใช้ค่าผลรวม	adjRW	เฉพาะบริการในเขต	คูณ

ด้วยอัตราจ่ายต่อนำ้าหนักสัมพัทธ์ที่เท่ากันทุกเขต	 โดยอัตราจ่ายต่อนำ้าหนักสัมพัทธ์ที่เท่ากันทุกเขตมา

จากการคำานวณภาพรวมระดับประเทศด้วยจำานวนเงินค่าใช้จ่ายเพื่อบริการผู้ป่วยในท่ัวไปท้ังหมด 

หักเงินกรณีการเข้ารับบริการผู้ป่วยในตามมาตรา	 7	 กรณีสำารองเตียงและกรณีใช้บริการนอกเขต 

หารด้วยผลรวมค่า	adjRW	เฉพาะบริการในเขต	

2.1.2	 ให้คำานวณกำาหนดเป็น	Global	budget	ระดับเขตแต่ละเขต	ประจำาปีทั้งปีตั้งแต่

เริ่มต้นปีงบประมาณ	โดยใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

2.1.3		 หลกัเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายเพือ่บรกิารผูป่้วยในท่ัวไปจาก	Global	budget	ระดบั

เขต	 ให้เป็นไปตามกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์กลางการจ่ายค่าใช้จ่ายที่กำาหนดให้สามารถเพิ่ม 

หลักเกณฑ์ในระดับพื้นที่ได้	โดยแนวทางการจ่ายต้องผ่านความเห็นชอบจาก	อปสข.

2.2 กรอบแนวทางและหลักเกณฑ์กลางการจ่ายค่าใช้จ่าย

2.2.1	 การจ่ายจาก	Global	budget	ระดับเขต

1)	 จำานวนไม่เกิน	 20	 บาทต่อผู้มีสิทธิ	 ให้จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	

โดยให้	อปสข.	พิจารณาแนวทางการจ่ายตามข้อเสนอของ	สปสช.เขต

2)		ทีเ่หลือให้จ่ายด้วยระบบ	DRGs	version	5	และ	ตามเงือ่นไขบรกิารและอตัรา

ที่กำาหนดที่สามารถเพิ่มเติมในระดับพื้นที่ได้ในระดับเขต	โดยผ่านความเห็นชอบจาก	อปสข.

2.2.2	 เงื่อนไขบริการและอัตราที่กำาหนด	ดังนี้

1)	 การใช้บริการนอกเขต	ให้จ่ายที่อัตรา	9,600	บาทต่อ	adjRW	สำาหรับหน่วย

บรกิารทกุระดบัโดยไม่ปรับลดค่าแรงสำาหรบัหน่วยบรกิารภาครัฐ	และสำาหรบัหน่วยบรกิารสังกดั	สป.สธ.

ที่มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่ใกล้กับจังหวัดของพื้นที่	 สปสช.เขตอ่ืน	 ให้สามารถกำาหนดอัตราตามข้อตกลง

ระหว่างหน่วยบริการได้	แต่อัตราจ่ายต้องไม่เกิน	9,600	บาทต่อ	adjRW

2)	 การใช้บริการกรณีสำารองเตียงตามเงื่อนไขที่	 สปสช.กำาหนด	 ให้เป็นไปตาม

อัตราท่ีมีการเห็นชอบร่วมกันระหว่างสถานบริการอื่นกับ	 สปสช.เขตแต่ละเขต	 โดยกำาหนดอัตราจ่าย

ไม่เกิน	15,000	บาทต่อ	adjRW	
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3)		การใช้บริการกรณีมาตรา	7	ที่สถานบริการอื่น

3.1)	 กรณีอุบัติเหตุ	 กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติและกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน 

เร่งด่วนและกรณเีจบ็ป่วยฉกุเฉนิไม่รนุแรงเป็นไปตามเงือ่นไขบรกิารและอัตราทีค่ณะกรรมการสขุภาพ

แห่งชาติกำาหนด

3.2)		 กรณีที่มีเหตุสมควร	 ต้องมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ซึ่งเกินศักยภาพ 

หน่วยบริการประจำาหรือหน่วยบริการที่ทำาการรักษาและจำาเป็นต้องส่งไปยังสถานบริการอื่น	 

โดยหน่วยบริการประจำาและผู้มีสิทธิเห็นชอบร่วมกันในการเข้ารับบริการยังสถานบริการอ่ืน	 ท้ังน้ี 

หน่วยบริการประจำาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขตามอัตราที่ตกลงกับสถานบริการ

อื่น	หรือตามจำานวนที่จ่ายจริง	และให้หน่วยบริการประจำาได้รับการชดเชยค่าใช้จ่ายเสมือนหนึ่งหน่วย

บริการประจำาให้การรักษาเองจาก	Global	budget	ระดับเขต

4)		การใช้บริการภายในเขต	 ให้อัตราจ่ายต่อ	 adjRW	 เป็นอัตราเดียวในแต่ละ	

Global	budget	ระดับเขต	โดยขึ้นอยู่กับจำานวนเงิน	Global	budget	ระดับเขตแต่ละเขตกับจำานวน

ผลงานที่เป็นค่า	 adjRW	ของแต่ละเขต	และสามารถกำาหนดอัตราจ่ายเป็นอย่างอื่นเพื่อจูงใจให้มีการ

พัฒนาระบบบริการภายในเขตได้	

5)		การใช้บรกิารรกัษาผู้ป่วยโรคน่ิวเพ่ือนำาน่ิวออกจากระบบทางเดนิปัสสาวะด้วย

เครือ่งสลายน่ิวท้ังกรณีผูป่้วยในและผูป่้วยนอก	ให้เป็นไปตามเงือ่นไขบรกิารและอตัราที	่สปสช.กำาหนด

6)		การกำาหนดเง่ือนไขบรกิารและอตัราจ่ายเพิม่เตมิทีร่ะดบัพ้ืนที	่ต้องเป็นไปเพ่ือ

สนับสนุน	และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ	

2.2.3		 การบริหารการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการผู้ป่วยในทั่วไปที่ใช้บริการภายในเขตให้

1)	 สปสช.	กำาหนดอัตราจ่ายต่อ	adjRW	ที่เหมาะสมตั้งแต่ต้นปี	และปรับเปลี่ยน

ได้ระหว่างปี	โดยผ่านความเห็นชอบจาก	อปสข.

2)	 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ	หาก	Global	budget	ระดับเขตมีเงินเหลือ	ให้	อปสข.	

พิจารณาจัดสรรส่วนที่เหลือให้หน่วยบริการ	เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข

2.2.4	 กรณีข้อมูลการใช้บริการในปีงบประมาณ	 2559	 ที่หน่วยบริการส่งภายหลังการ

ปิด	Global	budget	ระดับเขตแล้ว	ไม่ว่าจะเป็นการส่งล่าช้าหรือกรณีอุทธรณ์	หน่วยบริการจะได้รับ

ค่าใช้จ่ายจาก	Global	budget	ระดับเขตของปีถัดไปของแต่ละเขต	ทั้งนี้ให้เป็นไปตามมาตรการรักษา

วินัยการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติกำาหนด



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 255942	  

2.2.5	 การบริหารการจ่ายสำาหรับผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนกับกรมแพทย์ทหารเรือและ 

กรมแพทย์ทหารอากาศ	 ให้	 สปสช.กำาหนดแนวทางการบริหารจัดการเป็นการเฉพาะได้	 โดยให้มี 

การหารือร่วมกับกรมแพทย์ทหารเรือและกรมแพทย์ทหารอากาศ

2.2.6		 ในกรณีที่จะให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาส	เข้าถึงบริการสาธารณสุขมากขึ้น	เช่น	ผู้มีสิทธิที่

เป็นผู้ต้องขัง	 ให้	 สปสช.กำาหนดแนวทางการบริหารจัดการเป็นการเฉพาะ	 โดยให้มีการหารือกับ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.2.7		 ให้	สปสช.เสนอข้อมูลให้ทราบทั่วกันเพื่อร่วมกันตรวจสอบและพัฒนาระบบการ

จดับรกิาร	โดยเฉพาะกรณมีกีารใช้บรกิารนอกเขตพืน้ทีท่ีไ่ม่เหมาะสม	(ค่านำา้หนกัสมัพทัธ์มาตรฐานต่อ

ครัง้น้อยกว่า	2)	และข้อมูลบรกิารผูป้ว่ยที่ค่านำ้าหนกัสัมพทัธม์าตรฐานตอ่ครัง้น้อยกว่าหรอืเท่ากบั	0.5	

ทั้งการใช้บริการในเขตและการใช้บริการนอกเขต

2.2.8		 ให้หน่วยบริการทุกแห่งส่งข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยในให้	 สปสช.	 ด้วยระบบ	 

E-claim	 ของ	 สปสช.	 หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นที่มีการตกลงกันระหว่าง	 สปสช.กับหน่วยบริการ	 

เพื่อประมวลข้อมูลตามระบบ	DRGs	 รายละเอียดตามที่กำาหนดในคู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับ 

ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขปีงบประมาณ	2559

2.2.9		 การจ่ายกรณีผู้ป่วยในรับส่งต่อ	ให้จ่ายจาก	Global	budget	ระดับเขตแต่ละเขต

ที่ผู้มีสิทธิลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำา

2.3  การบริหารการจ่ายค่าใช้จ่าย 

สำาหรับการให้บริการผู้ป่วยในทั่วไปทุกเขต	 สปสช.สามารถกำาหนดอัตราจ่ายต่อ	 adjRW	

เบื้องต้นที่อัตราหนึ่งและต้องจ่ายให้หมดกองทุนย่อยผู้ป่วยในระดับเขตตามมาตรการรักษาวินัย 

การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ 

แห่งชาติกำาหนด	

2.4  การส่งข้อมูลเพื่อรับค่าใช้จ่าย

หน่วยบรกิารบนัทกึข้อมลูในโปรแกรม	E-Claim	ส่งไปยงั	สปสช.	และหน่วยบรกิารสามารถ

ตรวจสอบการโอนเงินได้ทาง	www.nhso.go.th/NHSO	Budget	และสามารถตรวจสอบรายละเอียด

ได้ที่หน้าเวบ	 E-Claim	 รายละเอียดตามที่กำาหนดในคู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่าย 

เพื่อบริการสาธารณสุขปีงบประมาณ	2559



ส่วนที่ 2 การบริหารงบบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว	ปีงบประมาณ	2559	 	|			43

ส่วนที่ 2

3.  การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายบริการกรณีเฉพาะ 

เป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุน	 และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขสำาหรับผู้มีสิทธิหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ	5	กรณี	ได้แก่

3.1	กรณีปกป้องการได้รับบริการนอกเครือข่ายกรณีจำาเป็น

3.2	กรณีเพิ่มความมั่นใจเรื่องคุณภาพบริการ			

3.3	กรณีเพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงินของหน่วยบริการ			

3.4	กรณีจำาเป็นต้องกำากับการใช้บริการอย่างใกล้ชิด

3.5	กรณีที่ต้องบริหารแบบบริการเฉพาะโรค

โดยบริหารจัดการเป็นแบบภาพรวมระดับประเทศท่ีสามารถเกลี่ยเงินระหว่างประเภทบริการ

ได้ตามผลงานบริการที่เกิดขึ้นจริง	 และแนวทางและหลักเกณฑ์การจ่ายโดยภาพรวม	 ให้มีการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ	 โดยให้	 สปสช.กำาหนดราคาและหรืออัตราจ่ายที่เหมาะสมตาม 

หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขบริการตามขอบเขตบริการของสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

ทั้งนี้	รายละเอียดหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่กำาหนด	เป็นตามในคู่มือแนวทางปฏิบัติใน

การขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข	ปีงบประมาณ	2559

3.1  กรณีปกป้องการได้รับบริการนอกเครือข่ายกรณีจ�าเป็น

3.1.1 ก�รบริก�รผู้ป่วยนอกกรณีอุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินข้�มจังหวัด 

1)	 เป็นการเข้ารับบริการด้วยอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินข้ามจังหวัดท่ีผู้มีสิทธิ 

ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำา	ทั้งนี้การวินิจฉัยว่าอาการแรกรับฉุกเฉิน	ให้เป็นไปตามคำานิยาม

กรณีอุบัติเหตุ	 หรือเจ็บป่วยฉุกเฉินของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน	 และรวมค่าบริการผู้ป่วยนอกกรณี 

มาตรา	7	ที่สถานบริการอื่น

2)	 ในกรณีที่เป็นการเข้ารับบริการของคนพิการ	 ทหารผ่านศึก	 สามารถเข้ารับ

บริการตามความจำาเป็นทางการแพทย์จากหน่วยบริการของรัฐ

3)	วิธีการจ่ายเงิน	จ่ายตามระบบ	Point	system	ของราคาเรียกเก็บหรือราคาที่

กำาหนด	ที่มีการกำาหนดวงเงินรวมไว้ตั้งแต่ต้นปี
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3.1.2 บริก�รผู้ป่วยนอกรับส่งต่อข้�มจังหวัด และบริก�รผู้ป่วยนอกรับส่งต่อภ�ยใน

จังหวัด 

1)	 เป็นบริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อข้ามจังหวัด	 และบริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อ

ภายในจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่	 สปสช.เขต	 1-12	 เฉพาะกรณีจำาเป็นต้องส่งต่อจากโรงพยาบาลทั่วไป/ 

โรงพยาบาลศูนย์ไปรับบริการที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย	(UHOSNET)	ตั้งอยู่ในจังหวัด

2)	 เป็นการจ่ายแบบร่วมจ่ายกับหน่วยบริการประจำา	 เพื่อให้เกิดความสมดุล

ระหว่างหน่วยบรกิารประจำา	หน่วยบรกิารรบัส่งต่อ	และการตามจ่ายค่าบรกิารสาธารณสขุทีเ่หมาะสม	

โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

2.1)		 คุ้มครองผู้ป่วยเมื่อเกินขีดความสามารถของจังหวัด	 เมื่อถูกส่งต่อให้

หน่วยบริการรับส่งต่อมั่นใจว่ามีการตามจ่ายที่เหมาะสม

2.2)		 คุ้มครองหน่วยบริการประจำาที่ส่งต่อ	โดยการทำา	Risk	sharing	เมื่อมี

การเรียกเก็บจากหน่วยบริการรับส่งต่อในราคาท่ีสูงมาก	 รวมท้ังตรวจสอบการเรียกเก็บไม่ให้ซำ้าซ้อน

กับรายการที่ส่วนกลางจ่าย

2.3)		 พัฒนาระบบจัดการที่ใช้งานง่าย	 ลดภาระการทำางานด้านเอกสารทั้ง

การเรยีกเกบ็และการตามจ่ายทัว่ประเทศ	ทำาให้มข้ีอมูลสำาหรบัการพฒันาระบบ	และการบรหิารจัดการ

3)	กรอบการบริหารงบประมาณ

3.1)	 เป็นการจ่ายแบบร่วมจ่ายกับหน่วยบริการประจำา	 โดยมีงบประมาณ

จำานวนหน่ึงท่ีกันมาจากงบบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว	 สำาหรับบริหารแบบกองทุนกลาง

ระดับประเทศ

3.2)	 เป็นการจ่ายชดเชยให้หน่วยบริการรับส่งต่อ	 ตามผลงานการให้บริการ

หลังจากมีการให้บริการส่งข้อมูลเข้าในระบบ	และมีการอนุมัติรายบุคคลเรียบร้อยแล้ว

3.3)	 สปสช.เป็นผู้หักชำาระบัญชีระหว่างกัน	 (Clearing	 house)	 แทน 

หน่วยบริการประจำา

4)		เกณฑ์การจ่ายเงนิงบประมาณ	จดัสรรเป็นค่าบรกิารตามผลงานการให้บรกิาร	

ตามเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

4.1)		 เป็นการบริการประเภทผู้ป่วยนอก

4.2)		 เป็นการส่งต่อผู้ป่วยนอก	 จากหน่วยบริการประจำาเป็นผู้ส่งต่อ	 หรือ 

ส่งต่อจากหน่วยบริการที่รับส่งต่อจากหน่วยบริการประจำา	 (ส่งต่อแบบต่อเนื่อง)	 เพื่อเข้ารับการรักษา

ต่อเนื่อง
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4.3)		 จังหวัดในภูมิภาคท่ีมีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยตั้งอยู ่ในจังหวัด 

(UHOSNET)	 กรณีที่จำาเป็นต้องส่งต่อจากโรงพยาบาลท่ัวไป/โรงพยาบาลศูนย์	 ไปยังโรงพยาบาล

มหาวทิยาลัยในจังหวัด	(UHOSNET)	(รายละเอียดในหนงัสอืคูม่อืแนวทางปฏิบตัใินการขอรบัค่าใช้จ่าย

เพื่อบริการสาธารณสุข	ปีงบประมาณ	2559) ถือเป็นการส่งต่อข้ามจังหวัดได้  

4.4)		 การส่งต่อในเขตพื้นท่ีรอยต่อท่ีมีพรมแดนติดกัน	 และสะดวกกว่าการ 

ส่งต่อภายในจังหวัดตนเอง	 กรณีนี้ให้ใช้เกณฑ์การส่งต่อภายในจังหวัดภายใต้เงื่อนไขที่หน่วยบริการ

ตกลงกันเอง	ไม่ถือเป็นการส่งต่อข้ามจังหวัด

4.5)		 การส่งตัวผู ้ป ่วยไปตรวจพิเศษต่างๆ	 ถือเป็นการซื้อบริการของ 

หน่วยบริการรับส่งต่อ	 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นถือเป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการของหน่วยบริการรับส่งต่อ 

ในครั้งนั้นด้วย	ยกเว้นแต่จะมีการตกลงเป็นอย่างอื่น

5)	เงื่อนไข	และอัตราการจ่ายชดเชย

5.1)		 หน่วยบริการประจำา	 ต้องตรวจสอบเพ่ืออนุมัติข้อมูล	 การส่งต่อ 

รายบุคคลตามเวลาที่กำาหนด

5.2)		 รายการทีก่ำาหนดราคากลาง	จ่ายชดเชยตามเรยีกเกบ็ไม่เกนิราคากลาง	

(รายละเอยีดในหนงัสอืคู่มอืแนวทางปฏบิตัใินการขอรบัค่าใช้จ่ายเพือ่บรกิารสาธารณสขุ	ปีงบประมาณ	

2559)

5.3)		 หน่วยบริการประจำา	 จ่ายตามจริงไม่เกินเพดานที่	 สปสช.กำาหนดต่อ 

ครั้งบริการ	และส่วนเกินจากเพดานที่กำาหนด	สปสช.ร่วมจ่ายจากค่าบริการ	OP	refer	ข้ามจังหวัด

6)		วิธีการส่งข้อมูลเพื่อขอรับค่าใช้จ่าย

6.1)		 ให้หน่วยบริการรับส่งต่อ	 ส่งข้อมูลเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการ

สาธารณสุข	 เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามรูปแบบและวิธีการท่ี	 สปสช.กำาหนดในระบบโปรแกรม 

E-Claim	ส่งไปยัง	สปสช.

6.2)		 ให้หน่วยบริการประจำา	ตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติข้อมูลการส่งต่อ	

(Approve)	ในระบบโปรแกรม	E-Claim	หลังจากหน่วยบริการรับส่งต่อบันทึกและส่งข้อมูลผ่าน	(A)	

เรียบร้อยแล้ว	 หรือภายในเวลาที่กำาหนดหลังวันตัดยอดข้อมูลแต่ละเดือน	 หากเกินกำาหนด	 ระบบจะ

ทำาการอนุมัติข้อมูลให้เป็น	“ยอมรับการเรียกเก็บ”	ทุกราย

6.3)		 ให้หน่วยบริการรับส่งต่อส่งข้อมูลการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการ

สาธารณสุข	ภายในระยะเวลา	30	 วันนับจากวันที่ให้บริการผู้ป่วย	 โดย	สปสช.จะกำาหนดวันตัดยอด

ข้อมูลเป็นรายเดือน
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6.4)		 สปสช.ขอยกเลิกเอกสาร	 หลักฐานท้ังการเรียกเก็บ	 และการตามจ่าย

ชดเชยค่าบริการสาธารณสุข	โดยให้หน่วยบริการเก็บไว้ที่หน่วยบริการ	และให้ดำาเนินการดังนี้

6.4.1)		หน่วยบริการประจำา	 แล้วแต่กรณีสามารถตรวจสอบข้อมูล 

รายบุคคลในรายงานพึงจ่ายรายเดือน	 (Statement)	 สำาหรับตรวจสอบข้อมูลการตามจ่ายให้แก่ 

หน่วยบริการรับส่งต่อที่	สปสช.ชำาระบัญชีแทนตามเวลาที่กำาหนด

6.4.2)		หน่วยบริการรับส่งต่อตรวจสอบรายละเอียดการได้รับเงิน

ชดเชยจาก	 Statement	 พึงรับรายเดือน	 โดยจะมีข้อมูลรายละเอียดรายบุคคล	 และรายสรุปราย 

หน่วยบริการ	และ	สปสช.จะทำาหน้าที่ชำาระบัญชีแทนหน่วยบริการประจำาทั่วประเทศ	

6.4.3)		 ข้อมูลรายละเอียดการจ่ายชดเชย	 และการได้รับชดเชย 

ค่าบริการสาธารณสุข	 หน่วยบริการที่รับส่งต่อสามารถตรวจสอบได้เม่ือได้รับหนังสือแจ้งการโอนเงิน

กรณีรับส่งต่อผู้ป่วยนอกข้ามจังหวัดจาก	 สปสช.โดยสามารถดูรายละเอียดการโอนเงิน	 ทั้งรายบุคคล	

รายสรปุจากรายงานพงึรบัรายเดือน	(Statement	พงึรบั)	และหน่วยบรกิารประจำา	สามารถตรวจสอบ

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ่ายชดเชยจากรายงานพึงจ่ายรายเดือน	 (Statement	 พึงจ่าย)	 จาก 

Website:	http://eclaim.nhso.go.th

3.1.3 ค่�พ�หนะรับส่งต่อระหว่�งหน่วยบริก�ร

1)		เป็นการเบิกค่าใช้จ่ายค่าพาหนะในการรับ-ส่งต่อผู้ป่วย	 อันประกอบด้วย	

รถยนต์	 เรือ	 และอากาศยานปีกหมุน	 (เฮลิคอปเตอร์)	 ที่เคลื่อนย้ายหรือการส่งต่อผู้มีสิทธิจาก 

หน่วยบรกิารเพือ่ไปรบับรกิารยงัหน่วยบรกิารทีม่ศีกัยภาพสงูกว่า	รวมถงึการส่งผูป่้วยกลบัไปรักษาต่อ

ที่หน่วยบริการประจำาในกรณีดูแลรักษาต่อเนื่องด้วย	 ทั้งน้ีไม่นับรวมการส่งต่อไปตรวจพิเศษระหว่าง

นอนพักรักษาเป็นผู้ป่วยใน

2)		วิธีการจ่ายเงิน	 จ่ายตามค่าใช้จ่ายจริงแต่ไม่เกินราคากลางที่กำาหนดในแต่ละ

ประเภทพาหนะและระยะทาง	ดังนี้

2.1)		 ค่ารถ	ระยะทางไม่เกนิ	50	กโิลเมตร	เบกิ-จ่ายตามจรงิไม่เกนิ	500	บาท	

ระยะทางมากกว่า	 50	 กิโลเมตรจ่ายชดเชยเริ่มต้นครั้งละ	 500	 บาทและได้รับการชดเชยเพิ่ม 

กิโลเมตรละ	4	บาทในระยะทางทั้งไปและกลับ

2.2)		 ค่าเรือ	ตามประเภทของเรือและระยะทาง	อัตราสูงสุดไม่เกิน	35,000	

บาท	 รายละเอียดในคู่มือแนวทางปฎิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข	 ปีงบประมาณ	

2559
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2.3)	ค่าอากาศยานปีกหมนุ	(เฮลคิอปเตอร์)	จ่ายตามระยะทางและระยะเวลา

ในการบิน	 40,000	 บาท	 สูงสุดไม่เกิน	 160,000	 บาท	 ทั้งนี้อาจมีการจ่ายเงินให้แก่หน่วยงาน/ 

หน่วยบริการซึ่งมีเฮลิคอบเตอร์	ตามที่	สปสช.ได้ทำาความตกลงกันไว้	

3.1.4  กรณีผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริก�รประจำ� 

1)	 กรณีผู้มีสิทธิแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำาเข้ารับบริการ 

ครั้งแรก	(มาตรา	8)

2)		เป็นการเข้ารบับริการคร้ังแรกจนกว่าจะปรากฏสิทธขิองผูท้ีย่งัไม่ได้ลงทะเบยีน

เลือกหน่วยบริการประจำาตาม	มาตรา	8	แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	2545	

หน่วยบริการที่ให้บริการสามารถขอรับค่าใช้จ่ายได้	ทั้งกรณีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในโดยอาการแรกรับ

อาจไม่ฉุกเฉินก็ได้	ทั้งนี้หน่วยบริการต้องดำาเนินการลงทะเบียนให้เป็นผู้มีสิทธิให้เสร็จสิ้น	รายละเอียด

ในคู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข	ปีงบประมาณ	2559

3)		วิธีการจ่ายเงินชดเชย

3.1)		 กรณผีูป่้วยนอก	จ่ายตามระบบ	Point	system	ของราคาเรียกเก็บหรอื

ราคาที่กำาหนด	ที่มีการกำาหนดวงเงินรวมไว้ตั้งแต่ต้นปี

3.2)		 กรณีผู้ป่วยใน	 จ่ายตามระบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม	 (DRGs)	 ด้วยอัตรา

จ่ายต่อ	adjRW	ตามเงื่อนไขบริการที่กำาหนด

3.3)		 กรณีศูนย์ประสานการส่งต่อ	(สำารองเตียง)	สำาหรับสิทธิว่าง	

3.3.1)		 เป็นการจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่สถานบริการสำารองเตียงท่ีให้

บรกิารแก่ผู้ป่วยสทิธิว่าง	ซึง่หน่วยบรกิารในระบบไม่สามารถให้บรกิารได้	เช่น	ผ่าตดัสมอง	การใช้เครือ่ง

ช่วยหายใจ	เด็กแรกเกิดนำ้าหนักตัวน้อยกว่า	1,500	กรัม	เป็นต้น	ทั้งนี้วิธีการดำาเนินการประสานงาน

และวธิกีารเบิกจ่ายเงิน	รายละเอียดให้ปฏบิตัติามคูม่อืแนวทางปฏิบตัใินการขอรับค่าใช้จ่ายเพือ่บริการ

สาธารณสุข	ปีงบประมาณ	2559

3.3.2)		 วิธีการจ่ายเงิน	 จ่ายเฉพาะกรณีผู้ป่วยใน	 โดยจ่ายตามระบบ

กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม	(DRGs)	ด้วยอัตราจ่ายต่อ	adjRW	ตามเงื่อนไขบริการที่กำาหนด

3.1.5 บริก�รกรณีเฉพ�ะอื่นๆ

1)		กรณีผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้รับสิทธิจากกองทุนประกันสังคม	

1.1)		 เป็นการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการให้แก่หน่วยบริการที่ให้บริการแก่ 

ผูป้ระกนัตนทีย่งัไม่ได้รับสิทธิจากกองทนุประกันสงัคม	ประกอบด้วย	กรณส่ีงเงนิสมทบไม่ครบ	3	เดอืน	

เข้ารับบริการรักษา	และกรณีส่งเงินสมทบไม่ครบ	7	เดือน	เข้ารับบริการคลอดบุตร
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1.2)		 วิธีการจ่ายเงิน

1.2.1)		 กรณผีูป่้วยนอก	จ่ายตามระบบ	Point	system	ของราคาเรยีก

เก็บหรือราคาที่กำาหนด	ที่มีการกำาหนดวงเงินรวมไว้ตั้งแต่ต้นปี

1.2.2)		 กรณผีูป่้วยใน	จ่ายตามระบบกลุ่มวินจิฉยัโรคร่วม	(DRGs)	ด้วย

อัตราจ่ายต่อ	adjRW	ตามเงื่อนไขบริการที่กำาหนด

2)		การใช้บริการผู้ป่วยใน	 กรณีเด็กแรกเกิดทุกราย	 หรือกรณีผู้รับบริการท่ีเสีย

ชีวิตก่อนลงทะเบียนสิทธิ	

2.1)		 เป็นการให้บรกิารแก่เดก็แรกเกดิทกุราย	นบัรวมเดก็แรกเกดิปกติ	และ

เด็กแรกเกิดที่ป่วย	

2.2)	 เป็นการให้บริการแก่ผู้รับบริการที่เสียชีวิตก่อนลงทะเบียนสิทธิ

2.3)		 วิธีการจ่ายเงินชดเชย	จ่ายตามระบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม	(DRGs)	ด้วย

อัตราจ่ายต่อ	adjRW	ตามเงื่อนไขบริการที่กำาหนด

3.2 กรณีเพิ่มความมั่นใจเรื่องคุณภาพบริการ

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

	 สำาหรับบริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน	เป็นการให้บริการผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน	

(Acute	renal	failure)	ทีม่รีะยะเวลาในการรกัษาไม่เกิน	60	วนั	จ่ายตามจรงิทีค่ำานวณได้ไม่เกนิ	2,000	

บาทต่อครั้งการล้างไต	 ทั้งนี้รายละเอียดการบริหารจัดการเป็นไปตามตามคู่มือแนวทางปฏิบัติในการ

ขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข	ปีงบประมาณ		2559

3.2.2  ก�รติดเชื้อฉวยโอก�สในผู้ป่วยเอชไอวี

1)		การให้ยารักษาโรคเยื่อหุ ้มสมองอักเสบจากเช้ือรา	 (Cryptococcal	 

meningitis)	 ทั้งผู้ป่วยนอก	 และผู้ป่วยใน	 เป็นการจ่ายให้หน่วยบริการที่ให้บริการสำาหรับผู้ติดเชื้อ 

เอชไอวี	โดยมีอัตราจ่าย	ดังนี้

1.1)	กรณีผู้ป่วยนอก	จ่ายตามจริงที่คำานวณได้ไม่เกิน	3,000	บาทต่อครั้ง

1.2)	กรณีผู้ป่วยใน	จ่ายเพิ่มเติมจากระบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม	(DRGs)	โดย

จ่ายตามจริงในอัตราไม่เกิน	15,000	บาทต่อ	Admission

2)	 การรักษาโรคติดเชื้อไวรัสที่จอประสาทตา	 (Cytomegalovirus	 retinitis)	 

ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน	จ่ายชดเชยค่ายา	Ganciclovir	โดยการฉีดเข้าที่นำ้าวุ้นในลูกตา	(Vitreous)	
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ในอัตรา	 250	 บาทต่อตาต่อข้าง	 กรณีฉีดทุกสัปดาห์	 และในอัตรา	 500	 บาทต่อตาต่อข้าง	 กรณีฉีด 

ทกุ	2	สัปดาห์	โดยรายละเอียดการบรหิารจดัการเป็นไปตามคูม่อืแนวทางปฏบิตัใินการขอรบัค่าใช้จ่าย

เพื่อบริการสาธารณสุข	ปีงบประมาณ	2559

3.2.3 ก�รให้ย�ละล�ยลิ่มเลือดเพื่อก�รรักษ�เร่งด่วนสำ�หรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

สมองตีบหรืออุดตัน (Stroke fast track) และผู้ป่วยโรคกล้�มเนื้อหัวใจข�ดเลือดเฉียบพลันชนิด

ที่มีก�รยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้�หัวใจส่วน ST (ST-elevated myocardial  infarcion fast tract 

หรือ STEMI fast track)

	 เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดบริการสุขภาพ	 ผู้ป่วย

สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ	ถูกต้อง	และทันเวลา	ลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน	ลดอัตราการ

เกิดภาวะทุพพลภาพ	 ลดอัตราการเสียชีวิต	 และเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ	โดยมีการบริหารจัดการดังนี้

1)	 	กรอบการบริหารจัดการ	

1.1)		 งบประมาณสนับสนุนให้หน่วยบริการท่ีให้การรักษาเร่งด่วนสำาหรับ 

ผู้ป่วยที่มีอาการของโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน	(Stroke	fast	track)	และโรคกล้ามเนื้อหัวใจ

ขาดเลอืดเฉยีบพลนัชนดิทีม่กีารยกข้ึนของคลืน่ไฟฟ้าหวัใจส่วน	ST	(Acute	ST-elevated	myocardial	

infarction	 fast	 track)	 ตามแนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน	 สำาหรับแพทย์ 

ฉบับปรังปรุงครั้งที่	 2	 พ.ศ.	 2555	 และแนวทางเวชปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด 

ในประเทศไทย	ฉบับปรังปรุง	ปี	2557

1.2)		 หน่วยบริการเป้าหมาย	 ได้แก่	 หน่วยบริการที่เป็นเครือข่ายบริการ1  

ทัง้ภาครฐัและเอกชน	ทีเ่ข้าร่วมโครงการดแูลรกัษาเร่งด่วนสำาหรบัผูป่้วยทีม่อีาการของโรคหลอดเลอืด

สมองตีบหรืออุดตัน	(Stroke	fast	track)	และโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดที่มีการยก

ขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน	ST	(Acute	ST-elevated	myocardial	infarction	fast	track)	ในระบบ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

1	 เครือข่ายบริการ	 หมายถึง	 รูปแบบการจัดบริการที่มีการส่งต่อและรับกลับ	 ระหว่างหน่วยบริการระดับปฐมภูมิจนถึง 

ตติยภูมิ	ตามบริการที่กำาหนด
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2)		แนวทางการสนับสนุน/หลักเกณฑ์การจัดสรร

2.1)		 การบรกิารโรคหลอดเลอืดสมองตบีหรอือดุตนั	(Stroke	fast	track)	โดย

ชดเชยค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขเพิ่มจากระบบ	DRGs	ปกติ	เป็นค่ายาละลายลิ่มเลือด	rt-PA	ให้

กับหน่วยบริการที่ให้การรักษาเร่งด่วนสำาหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันด้วยการฉีดยา

ละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำา	ที่มีการทำา	CT	Brain	ก่อนและหลังการฉีดยาละลายลิ่มเลือด	และ/	

หรือมีการทำากายภาพบำาบัด	 และ/หรือให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ	 ในอัตราเหมาจ่ายรายละ	 49,000	

บาท	(สีห่มืน่เกา้พนับาทถว้น) โดยวธิกีารเบกิจา่ยเปน็ไปตามแนวทางปฏบิตัใินการขอรบัคา่ใชจ้า่ยเพือ่

บริการสาธารณสุข	ปีงบประมาณ	2559

2.2)	 การบริการโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดที่มีการยกขึ้น

ของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน	ST	(Acute	ST	-	elevated	myocardial	infarction	fast	track)	โดยชดเชย

คา่ใชจ้า่ยเพือ่บรกิารสาธารณสขุเพิม่จากระบบ	DRGs	ปกต	ิเปน็คา่ยาละลายล่ิมเลอืดใหก้บัหนว่ยบรกิาร

ทีใ่หก้ารรกัษาเรง่ด่วนสำาหรบัผูป้ว่ยโรคกลา้มเนือ้หวัใจขาดเลอืดเฉยีบพลนัชนดิทีม่กีารยกขึน้ของคลืน่

ไฟฟ้าหัวใจส่วน	ST	ดังนี้

2.2.1)		 ค่ายาละลายลิ่มเลือด	Streptokinase	รวมค่าฉีดยา	เหมาจ่าย

รายละ	10,000	บาท	(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

2.2.2)		 ค่ายาละลายลิ่มเลือด	 rt-PA	 รวมค่าฉีดยา	 เหมาจ่ายรายละ	

49,000	บาท	(สี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

3)	บทบาทหน้าที่	และผู้ที่เกี่ยวข้อง

3.1)		 สปสช.ส่วนกลาง

3.1.1)		 สนับสนุนการพัฒนาระบบ/เครือข่ายบริการเร่งด่วนโรค 

หลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน	(Stroke	fast	track)	และโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด

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

ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ร่วมกับ	สปสช.เขต

3.1.2)		 สนับสนุนการพัฒนามาตรฐาน/แนวทางการดูแลผู้ ป่วย 

โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน	(Stroke	fast	track)	และโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

ชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน	ST	(Acute	ST-elevated	myocardial	infarction	fast	

track)	ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ



ส่วนที่ 2 การบริหารงบบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว	ปีงบประมาณ	2559	 	|			51

ส่วนที่ 2

(1)		ติดตาม	ประเมินผลการดำาเนินการในภาพรวม

(2)		รวบรวมข้อมลู	วเิคราะห์ผลงาน	เพือ่จดัทำาข้อเสนอในการ

สนับสนุนการบริการโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน	(Stroke	fast	track)	และโรคกล้ามเนื้อหัวใจ

ขาดเลือดเฉยีบพลนัชนดิทีมี่การยกข้ึนของคลืน่ไฟฟ้าหวัใจส่วน	ST	(Acute	ST-elevated	myocardial	

infarction	fast	track)	ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในปีต่อไป

3.2)	สปสช.เขต

3.2.1)		ประสาน/สนับสนุนหน่วยบริการ/เครือข่ายบริการ	 ในการ

เข้าร่วมการให้บริการเร่งด่วนโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน	 (Stroke	 fast	 track)	 และโรค 

กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน	 ST	 (Acute 

ST-elevated	myocardial	infarction	fast	track)

3.2.2)		 ตดิตามข้อมูลจาก	สปสช.กลาง	เพือ่ใช้กำากบัตดิตามผลงานของ

หน่วยบริการ	ในระดับเขต	และระดับจังหวัด

3.2.3)	 รวบรวมข้อมูล	ผลการดำาเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคการดำาเนิน

งานในระดับเขตส่งส่วนกลางเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลการดำาเนินงานต่อไป

3.3)		 หน่วยบริการ/เครือข่ายบริการ

3.3.1)		 ให้การรักษาเร่งด่วนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน	

(Stroke	fast	track)	และโรคกล้ามเนือ้หัวใจขาดเลอืดเฉยีบพลนัชนดิทีม่กีารยกขึน้ของคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ

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

แห่งชาติ	ตามมาตรฐาน/แนวทางการดูแลผู้ป่วย	ที่สปสช.กำาหนด

3.3.2)		 บนัทกึข้อมูลในระบบ	เพือ่ขอรบัค่าใช้จ่ายเพือ่บรกิารสาธารณสขุ	

ตามแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข	ปีงบประมาณ	2559

3.3.3)	ติดต่อ	สปสช.เขต	เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการฯ	

3.4)	การติดตามควบคุมกำากับ

3.4.1)		 ติดตามผลการดำาเนินงานตามตัวชี้วัดที่	สปสช.	กำาหนด

3.4.2)		 ติดตาม	กำากับ	ควบคุมคุณภาพการให้บริการ

3.4.3)		 วเิคราะห์และประเมนิผลการจัดบรกิาร/เครือข่ายในระดบัพืน้ที่
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3.2.4  ก�รให้เคมีบำ�บัด หรือฮอร์โมน หรือรังสีรักษ�ในผู้ป่วยโรคมะเร็ง  

1)		สำาหรับการให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยยาเคมีบำาบัด	 หรือฮอร์โมน	

หรือรังสีรักษา	ทั้งบริการผู้ป่วยนอก	และผู้ป่วยใน	โดย

1.1)		 จะต้องมีหลักฐานยืนยันผลการวินิจฉัยท่ีชัดเจน	 และต้องมีรหัสการ

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

1.2)		 ต้องมีการลงทะเบียน	 เพื่อติดตามคุณภาพการบริการและลดความ 

ซำ้าซ้อนในการให้บริการ	ในระบบอิเลคทรอนิกส์ที่กำาหนด	(Cancer	payment	registry)	

2)	 เงื่อนไขการจ่ายชดเชย

	 หน่วยบริการมีการลงทะเบียนตามเงื่อนไขที่กำาหนด	ในการรักษาผู้ป่วยดังนี้

2.1)		 กรณกีารรกัษาโรคมะเรง็ท่ีกำาหนดโปรโตคอล	และรกัษาตามโปรโตคอล

ที่กำาหนด

2.2)	 กรณีการรักษาโรคมะเร็งที่กำาหนดโปรโตคอล	 แต่ไม่ได้รักษาตาม

โปรโตคอลที่กำาหนด

2.3)		 กรณีการรักษาโรคมะเร็งที่ยังไม่กำาหนดโปรโตคอล

3.2.5 ก�รบริก�รผู้ป่วยผ่�ตัดต้อกระจก

1)		วัตถุประสงค์

1.1)		 เพิ่มอัตราการเข้าถึงบริการผ่าตัดต้อกระจกของผู้ป่วยตาบอดจาก

ต้อกระจก	(Blinding	cataract)	ในผู้ป่วยโรคต้อกระจกสูงอายุ	(Senile	cataract)	

1.2)		 ลดระยะเวลารอคอยผ่าตัดต้อกระจก	ของผู้ป่วยตามความจำาเป็นเร่งด่วน	

1.3)		 ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดต้อกระจกที่มีคุณภาพ/มาตรฐาน	 ตามแนวทาง

เวชปฏิบัติด้านการผ่าตัดต้อกระจกของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

1.4)		 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายระบบบริการ	ให้สามารถจัดกระบวนการ

ค้นหา	 คัดกรองผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจกเข้ารับการรักษาได้อย่างครบวงจร	 และนำามาสู่การเข้าถึง

บริการที่ทั่วถึงยิ่งขึ้น

2)		กลุ่มเป้าหมาย

	 ได้แก่	ผู้ป่วยโรคต้อกระจกในผู้สูงอายุ	 (Senile	cataract)	สิทธิหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ	(UC)	
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2.1		 ผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก	 (Blinding	 cataract)	 ที่มีระดับสายตา	

(VA)	แย่กว่าหรือเท่ากับ	20/400		ได้รับบริการผ่าตัด	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	40	ของเป้าหมาย

2.2	 ผู้ป่วยที่มีระดับสายตา	(VA)	แย่กว่าหรือเท่ากับ	20/100	ได้รับบริการ

ผ่าตัด	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	60	ของเป้าหมาย

3)	 การกำาหนดจำานวนเป้าหมาย		

				 กำาหนดเป้าหมายผู้ป่วยโรคต้อกระจกในผู้สูงอายุ	 ได้รับบริการผ่าตัดทั้ง

ประเทศรวม	 110,000 ราย	 โดยคำานวณเป้าหมายการผ่าตัดเป็นรายเขตและจังหวัด	 ตามความชุก

(Prevalence)	ต่อประชากรผู้สูงอายุ	และศักยภาพการผ่าตัดในแต่ละพื้นที่	

	 ทัง้นี	้กรณีพืน้ทีเ่ขตใด	มคีวามจำาเป็น	เช่น	มจีำานวนผูป่้วยโรคต้อกระจกตกค้าง

และรอคอยการผ่าตดัมากกว่าจำานวนเป้าหมายทีก่ำาหนด	ให้สามารถปรบัเป้าหมายเพิม่เตมิ	ภายใต้การ

พิจารณาของคณะกรรมการระดับเขต

4)		กรอบการบริหารค่าใช้จ่าย

4.1)		 จ่ายค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดต้อกระจกและค่าเลนส์แก้วตาเทียม	 ให้กับ

หน่วยบริการ	 เฉพาะกรณีผู้ป่วยที่แพทย์วินิจฉัยเป็นโรคต้อกระจกสูงอายุ	 (Senile	 cataract)	 และมี

การบันทกึขอ้มูลบรกิารในระบบการจา่ยชดเชยค่าบรกิารทางการแพทย	์(E-Claim)	ตามรอบการบนัทึก

ข้อมูลและการสรุปข้อมูลการให้บริการ	ตามรอบระยะเวลาการจ่ายชดเชยที่สำานักงานกำาหนด

4.2)	 กรณีผู้ป่วยโรคตอ้กระจกอืน่ๆ	หรอืผูท่ี้จำาเปน็ตอ้งไดร้บัการเปลีย่นเลนส์

แก้วตาเทียมด้วยสาเหตุอ่ืน	 ให้สามารถรับชดเชยค่าบริการตามหลักเกณฑ์ท่ีกำาหนดในระบบ	 DRGs	

ปกติ	สำาหรับกรณีเหล่านั้น

4.3)	 กรณีเขตพื้นที่ที่มีความจำาเป็นต้องจัดบริการผ่าตัดต้อกระจกมากกว่า

จำานวนเป้าหมายที่กำาหนดให้มีการจัดสรรเกินเงินงบประมาณจากกองทุนผู้ป่วยในไว้จ่ายชดเชยค่า

บริการผ่าตัดในส่วนที่เกินเป้าหมายในอัตรเหมาจ่ายเท่ากับอัตราจ่ายจากกองทุนส่วนกลาง

4.4)	 หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าใช้จ่ายสำาหรับการบริการผ่าตัด

ต้อกระจกในผู้สูงอายุ	มีดังนี้

4.4.1)		 ค่าชดเชยการบริการครอบคลุมถึงค่าผ่าตัดต้อกระจก,	 ค่า

ตรวจประเมินสภาพร่างกายผู้ป่วย,	 ค่าวัสดุอุปกรณ์,	 ค่ายา	 และค่าตรวจชันสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ

ผ่าตัดต้อกระจกโดยตรง,	 ค่าตอบแทนภาระงาน,	 ค่ารักษาภาวะแทรกซ้อนท่ีเกิดข้ึนโดยตรงจากการ

ผ่าตัดต้อกระจก	และค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลผู้ป่วยหลังการผ่าตัดในช่วงระยะเวลาการติดตามผล 

การรักษา	(1,	7,	30	วัน	ในกรณีปกติ	และ	90	วัน	ในกรณีเกิดภาวะแทรกซ้อน)
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4.4.2)	 อัตราการจ่ายชดเชยค่าบริการผ่าตัด

(1)	 การผ่าตัดต้อกระจกชนิดบอด	 ที่ผ่านระบบการคัดกรอง	

ตามกระบวนการของคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ	สาขาจักษุ	 	 (Service	plan)	 สาขา

จักษุ	 กระทรวงสาธารณสุข	 ที่มีรหัส	 VISA	 ผ่าตัด	 และมีการบันทึกรหัส	 ICD	 ระบุเป็นต้อกระจก 

ชนิดบอด		กำาหนดจ่ายชดเชยค่าบริการผ่าตัดในอัตราข้างละ	9,000	บาท		

	 กรณี	 ผู้ป่วยท่ีไม่ผ่านระบบคัดกรอง	 ไม่มี	 VISA	 ผ่าตัด	

กำาหนดจ่ายค่าผ่าตัดในอัตราข้างละ	7,000	บาท		 เว้นแต่	มีภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด	ตามรหัส	

ICD	ที่	สปสช.กำาหนด	จ่ายชดเชยในอัตราข้างละ	9,000	บาท	

(2)	 การผ่าตดัต้อกระจกในผูป่้วยกลุม่	Severe	หรอื	Moderate	

ที่มีระดับสายตา	 (VA)	 แย่กว่าหรือเท่ากับ	 20/100	 กรณี	 ผ่าตัดปกติ	 จ่ายชดเชยค่าบริการในอัตรา 

ข้างละ	7,000	บาท	กรณี	ผู้ป่วยผ่าตัดมีภาวะแทรกซ้อนและโรคแทรก	ตามรหัส	ICD	ที่	สปสช.กำาหนด	

จ่ายชดเชยค่าบริการในอัตราข้างละ	9,000	บาท

4.4.3)		 อัตราการจ่ายชดเชยค่าเลนส์แก้วตาเทียม	

	 ให้หน่วยบริการท่ีให้บริการผ่าตัดจัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียม

สำาหรับใช้กับผู้ป่วย	 โดย	 สปสช.จะชดเชยค่าเลนส์ให้กับหน่วยบริการ	 เฉพาะเลนส์ตามบัญชีท่ี 

คณะทำางานพจิารณาและคดัเลอืกเลนสแ์กว้ตาเทยีมเห็นชอบ	และ	สปสช.ประกาศเท่านัน้	โดยกำาหนด

อัตราการจ่ายชดเชยค่าเลนส์	ดังนี้

(1)	 กรณีเลนส์พับไม่ได้	จ่ายชดเชยไม่เกิน	700	บาทต่อเลนส์

(2)		กรณีเลนส์พับได้	จ่ายชดเชยไม่เกิน	2,800	บาทต่อเลนส์

ทั้งนี้	 จะจ่ายชดเชยเม่ือหน่วยบริการได้ผ่าตัดต้อกระจก 

เสร็จสิ้น	 และเก็บหลักฐานข้อมูล	 Serial	 number	 ของเลนส์ไว้ในแฟ้มประวัติผู้ป่วย	 สำาหรับการ

ตรวจสอบข้อมูลกับเลนส์ที่	สปสช.กำาหนด	(ตามคู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการ

สาธารณสุขกรณีรักษาโรคต้อกระจกปีงบประมาณ	2559)

5)		แนวทางการดำาเนินงานของหน่วยบริการ	

	 เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคต้อกระจกในผู้สูงอายุ	 สปสช.

กำาหนดแนวทางดำาเนินงานของหน่วยบริการในการผ่าตัดต้อกระจก	ดังนี้

5.1)	 ให้หน่วยบริการของรัฐ	สถานพยาบาลของเอกชน	และหน่วยงานอื่นๆ	

ท่ีประสงค์เข้าร่วมผ่าตัดต้อกระจกให้กับผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ดำาเนินการขึ้น
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ทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกับ	 สปสช.เขต	 ตามแนวทางการ 

ขึ้นทะเบียน	เพื่อให้บริการผ่าตัดต้อกระจก

5.2)		 การใหบ้รกิารผา่ตดัตอ้กระจกของหนว่ยบริการทีข่ึน้ทะเบยีนใหบ้รกิาร

ผ่าตัดต้อกระจก

5.2.1)		 ให้หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบ 

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ประเภทรับส่งต่อเฉพาะด้านโรคต้อกระจก	สามารถให้บริการผ่าตัดต้อกระจก

ให้กับผู้ป่วยในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง	หรือรับส่งต่อจากหน่วยบริการอื่นในเครือข่ายหน่วยบริการ

5.2.2)		 กรณี	 การให้บริการผู้ป่วยนอกพื้นที่จังหวัดที่หน่วยบริการนั้น 

ตัง้อยู	่แตย่งัอยู่ภายในเขตรบัผดิชอบของ	สปสช.เขต	ใหเ้ปน็ไปตามระบบการสง่ตอ่ภายในเขต	หรอืตาม

การพิจารณาของ	อนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขต	(อปสข.)	พิจารณาตามความจำาเป็นและ

เหมาะสม	 เพื่อให้เกิดการเข้าถึงบริการของประชาชนในพื้นท่ีเขตท่ีสะดวกและมีคุณภาพ	 ตามระบบ

การส่งต่อภายในเขต

5.2.3)		 กรณี	 การให้บริการกับผู้ป่วยนอกพื้นที่เขตท่ีหน่วยบริการนั้น

ตั้งอยู่	 ให้เป็นไปตามตามระบบการส่งต่อผู้ป่วยข้ามเขต	 โดย	 สปสช.เขต	 ต้องสนับสนุนให้ประชาชน

ในพื้นท่ีที่ขาดแคลนบริการให้สามารถเข้าถึงบริการได้โดยสะดวก	ตามเป้าหมายหรือจำานวนบริการที่

จำาเป็นในแต่ละพื้นที่

5.2.4)		 กรณี	 การส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับบริการผ่าตัด	 ให้หน่วยบริการ

ดำาเนินการคัดกรองผู้ป่วยในพื้นท่ีรับผิดชอบและขึ้นทะเบียนผู้ป่วยโรคต้อกระจกในฐานข้อมูล	 

www.vision2020thailand.org	ของราชวทิยาลยัจกัษแุพทยแ์หง่ประเทศไทย	ตามระบบการคดักรอง

ความผิดปกติของสายตา	 กระทรวงสาธารณสุข	 และดำาเนินการส่งต่อผู้ป่วยโรคต้อกระจกชนิดบอด 

เข้ารับการผ่าตัดตามความจำาเป็นเร่งด่วน	หรือตาม	VISA	ผ่าตัด

5.3)		การบันทึกข้อมูลเพื่อเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการ	กำาหนดให้หน่วยบริการ

ผ่าตัดต้อกระจกเปน็ผูบั้นทกึขอ้มลูและรบัชดเชยคา่บรกิารผา่ตดัต้อกระจก	และเลนสแ์กว้ตาเทยีม	โดย

หน่วยบริการจะต้องบันทึกข้อมูลบริการในระบบ	E-claim	ให้ถูกต้อง	ครบถ้วน	ดังต่อไปนี้

5.3.1)		 ข้อมูลผู้ป่วย	ข้อมูลบริการ	และข้อมูลการส่งต่อเข้ารับบริการ

ตามหลักเกณฑ์	การจ่ายชดเชยค่าบริการ
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5.3.2)		 ขอ้มลูการจำาแนกระดบัสายตาของผูป่้วยท่ีไดร้บัการผา่ตดั	โดย

ระบุข้อมูลการจำาแนกระดับสายตาของผู้ป่วย	ตามหลัก	ICD-10	กลุ่มรหัส	H54	เพื่อประเมินคุณภาพ

การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยต้อกระจกในภาพรวมของประเทศ

5.4)	 การบ ันท ึกข ้อม ูลค ัดกรองและข ้อม ูลบร ิการ	 ในฐานข ้อม ูล	 

www.vision2020thailand.org	ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย	มีวัตถุประสงค์เพื่อนำา

ขอ้มลูการบรกิาร	มาเชือ่มโยงประกอบการจา่ยชดเชยคา่บรกิารจาก	สปสช.	กรณ	ีการผา่ตดัตอ้กระจก

ในผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด	 	 รวมทั้ง	 เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินติดตามการได้รับบริการผ่าตัด 

ของผูป้ว่ยโรคตอ้กระจก	ทีข่ึน้ทะเบยีนในระบบการคดักรองภาวะผดิปกตทิางสายตา	โดยคณะกรรมการ

พัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาจักษุ	กระทรวงสาธารณสุข

กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อขัดข้องเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลตาม	 website	 

ดงักล่าว	ขอใหห้นว่ยบรกิาร		ตดิตอ่ไปยงัราชวทิยาลยัจักษแุพทยแ์หง่ประเทศไทยโดยตรง	หรอืประสาน

งานเรื่องโปรแกรมการบันทึกข้อมูล	vission2020	ที่	นายเอกชัย	โพธินันทวงศ์	โทร.	089	910	9053

5.5)	แนวทางพัฒนาระบบบริการผ่าตัดต้อกระจก

	 เพือ่สนบัสนนุการเข้าถึงบรกิารผา่ตดัตอ้กระจกของผูป้ว่ยโรคตอ้กระจก

ในผู้สูงอายุ	โดยเฉพาะต้อกระจกชนิดบอดให้	สปสช.เขต	พิจารณาดำาเนินการ

5.5.1)	 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายการให้บริการ 

ด้านจักษุในระดับเขต	และระดับจังหวัด		เพื่อให้เกิดระบบบริการค้นหาและคัดกรองผู้ป่วยที่มีปัญหา

ด้านสายตาตั้งแต่ระดับชุมชน		รวมถึงการส่งต่อเข้ารับการรักษาในระดับจังหวัดและระดับเขต

5.5.2)	 สนับสนุนการค้นหาคัดกรองผู้ป่วยโรคต้อกระจกในผู้สูงอายุ	

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก	 (Blinding	 cataract)	 ควบคู่ไปกับการค้นหาและ

คัดกรองภาวะผิดปกติทางสายตาด้านอื่นๆ	 	 เช่น	 ภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานโดยบูรณาการความ

ร่วมมือระหว่างเครือข่ายหน่วยบริการและคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ 

ท้องถิ่น/พื้นที่

5.5.3)	 สนับสนุนการบูรณาการงบประมาณด้านการส่งเสริมสุขภาพ

และป้องกันโรคและการบริการระดับปฐมภูมิ	 เพื่อส่งเสริมการดำาเนินการคัดกรองภาวะผิดปกติทาง

สายตาในผู้สูงอายุ	 	 หรือสนับสนุนงบประมาณตามผลลัพธ์การให้บริการผ่าตัดต้อกระจกชนิดบอด 

ในผู้สูงอายุ		ตามความจำาเป็นในแต่ละเขตพื้นที่
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5.6)	บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง

5.6.1)		สปสช.

(1)		กำาหนดเป้าหมาย	งบประมาณหลกัเกณฑ์และแนวทางการ

บริหารจัดการผ่าตัดต้อกระจกในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

(2)		ชีแ้จง	ทำาความเข้าใจกบั	สปสช.เขต	เพ่ือทำาความเข้าใจกบั

จังหวัด/หน่วยบริการในการดำาเนินงานผ่าตัดต้อกระจก	ในตามกลุ่มเป้าหมายที่กำาหนด	ให้บรรลุตาม

เป้าหมายและวัตถุประสงค์

(3)		ประสานกำาหนดพื้นที่ เป ้าหมายการผ่าตัด	 ร ่วมกับ  

คณะกรรมการประสานงานการแก้ไขความพกิารทางสายตาจากต้อกระจก,	คณะกรรมการพฒันาระบบ

บริการสุขภาพสาขาจักษุ,	หน่วยบริการ	และ	สปสช.เขต	

(4)		ประสานความร ่วมมือกับราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ 

แห่งประเทศไทยในการพัฒนาคุณภาพบริการและการจัดหาเลนส์แก้วตาเทียมที่มีคุณภาพ

(5)	 ประสานดำาเนินงานกับคณะกรรมการประสานงานการ

แก้ไขความพิการทางสายตาจากต้อกระจก	คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาจักษุ	และ	

สปสช.เขต	ในการสนบัสนนุการพฒันาระบบบริการ	รวมถึงการตดิตามประเมินผลการดำาเนินงานผ่าตดั

ต้อกระจกในภาพรวมทั้งประเทศ	

5.6.2)		 สปสช.เขต

(1)		ร ่วมพิจารณาการกำาหนดเป้าหมายหลักเกณฑ์และ

แนวทางการดำาเนินงานผ่าตัดต้อกระจกในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในพ้ืนที่	 ร่วมกับ 

คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาจักษุระดับเขต

(2)		ชี้แจง	 แนวทางการดำาเนินงานผ่าตัดต้อกระจกในระบบ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้กับจังหวัด,	หน่วยบริการ	เพื่อดำาเนินงานตามวัตถุประสงค์

(3)	 ประสานความร่วมมือกับหน่วยบริการ	 หน่วยงาน	 

รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบบริการ	การคัดกรอง	ส่งต่อผู้ป่วยเพื่อให้

ได้รับบริการอย่างทั่วถึง	ครอบคลุม

(4)	 รับขึน้ทะเบยีนหน่วยบรกิาร	ตามการแสดงความจำานงของ

หน่วยบริการ	สถานพยาบาล	ที่ประสงค์ดำาเนินงานผ่าตัดต้อกระจกภายในเขต
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(5)		กำากับ	 ติดตาม	 และประเมินผลการให้บริการผ่าตัด 

ต้อกระจกภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาจักษุ	 

ระดบัเขต

5.6.3)		 การติดตามควบคุมกำากับ

(1)	 จากการวิเคราะห์ข้อมูลการให้บริการของหน่วยบริการ	

และการแลกเปลี่ยนข้อมูล	ปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้แทนหน่วยบริการ

(2)	 จากการลงพื้นที่ประเมินติดตาม	คุณภาพ	และมาตรฐาน

การบริการผ่าตัดต้อกระจกโดยการกำาหนดพื้นที่ติดตามร่วมกับสำานักที่เกี่ยวข้อง	จากผลการวิเคราะห์

ข้อมูลบริการ

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

diabetic retinopathy)

	 โรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา	 (Diabetic	 retinopathy)	 หรือจอประสาทตา

เสือ่มเป็น	โรคแทรกซ้อนของเบาหวานทีค่วบคุมไม่อยู	่ความผดิปกตเิกดิจากการทำาลายของเส้นเลอืดที่

เลีย้งจอรบัภาพทำาให้เส้นเลอืดบวมและรัว่	จนทำาให้จอรบัภาพบวมเมือ่เป็นมากขึน้จะเกดิเส้นเลอืดมา

ทดแทน	แต่จะเจรญิผดิปกตลิกุลามไปท่ีตาและจะทำาให้เกดิอนัตราย	ตัง้แต่ตามัว	เหน็ภาพซ้อน	มองภาพ

แคบลงไปจนถงึมองไม่เหน็และอาจทำาให้สญูเสยีการมองเหน็	เนือ่งจากเส้นเลอืดเหล่านีเ้ปราะและแตก

ง่ายจงึทำาให้มีเลอืดออกในลกูตาและบดบงัการมองเหน็ทำาให้ตาบอดในทีส่ดุ	จากข้อมลูจากการสำารวจ

ภาวะตาบอด	สายตาเลือนราง	และโรคตาที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในประเทศไทย	พ.ศ.	2549-2550	

พบว่าสาเหตุของภาวะตาบอดในประเทศไทย	2.46%	เกิดจากภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา

	 ดังนั้น	 เพื่อลดอัตราการตาบอดของประชากรไทย	 จากสาเหตุผู้ป่วยมีภาวะ 

เบาหวานขึ้นจอประสาทตา	 สปสช.จึงได้จัดสรรวงเงินสำาหรับเป็นค่าบริการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะ 

เบาหวานขึ้นจอประสาทตาด้วยวิธีเลเซอร์เพิ่มเติมจากการเหมาจ่ายรายหัวในระบบปกติ	 เพื่อลด

ภาระค่าบริการและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างทั่วถึง	 และมีคุณภาพตามแนวทาง 

เวชปฏิบัติทางการแพทย์

1)		วัตถุประสงค์

1.1)		 ผูป้ว่ยทีม่ภีาวะเบาหวานขึน้จอประสาทตาทีจ่ำาเปน็ตอ้งไดร้บัการรกัษา

ด้วยวิธีเลเซอร์ได้รับการรักษาทั่วถึง	ครอบคลุมยิ่งขึ้น
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1.2)		 ผู้ป่วยที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา	 ได้รับการรักษาภาวะ 

เบาหวานขึน้จอประสาทตาดว้ยวธิเีลเซอรท์ีม่คีณุภาพ	ตามมาตรฐานแนวทางเวชปฏบัิตกิารรกัษาพยาธิ

สภาพที่จอตาจากเบาหวานของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

1.3)		 หน่วยบริการที่ให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะเบาหวาน

ขึ้นจอประสาทตาด้วยเลเซอร์ได้รับการชดเชยค่าบริการ	 เพื่อลดภาระค่าบริการเพิ่มเติมจากการ 

เหมาจ่ายในระบบปกติ

1.4)		 เพือ่สนบัสนนุ	สง่เสรมิใหเ้กดิการพฒันาเครอืข่ายระบบบรกิารดา้นจกัษุ

ใหส้ามารถจดัระบบการคดักรองภาวะผดิปกติทางสายตาของผูป่้วย	ท่ีมีปัญหาดา้นการมองเหน็ในพืน้ท่ี	

เพื่อเข้ารับการดูแลรักษาอย่างครบวงจร	

2)		กลุ่มเป้าหมาย

	 ผู้ป่วยโรคเบาหวาน	ทีม่ภีาวะเบาหวานข้ึนจอประสาทตาในระบบหลกัประกนั

สุขภาพแห่งชาติ	จำานวน	12,075	ราย	ได้รับบริการรักษาด้วยวิธีเลเซอร์	ตามแนวทางเวชปฏิบัติการ

รักษาพยาธิสภาพที่จอตาจากเบาหวาน

3)	 	กรอบการบริหารค่าใช้จ่าย

3.1)		 จ่ายค่าบริการเลเซอร์	 ให้กับหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนและให้บริการ

รักษาผู้ป่วยที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาด้วยวิธีเลเซอร์	 จากข้อมูลการบันทึกข้อมูลในระบบ

การจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์	(E-Claim)	ที่มีการบันทึกตามรอบการบันทึกข้อมูล	และการ

สรุปข้อมูลการให้บริการตามรอบระยะเวลาการจ่ายชดเชย	ที่สำานักงานกำาหนด

3.2)		 หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่าย	 ในการรักษาผู้ป่วยด้วยวิธีเลเซอร์	

เฉพาะผู้ป่วยที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน	 และระบุว่ามีภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวาน 

ขึ้นจอประสาทตา	และระบุหัตถการการให้บริการเลเซอร์	จากการบันทึกข้อมูลบริการเลเซอร์สำาหรับ 

ผู้ป่วยเบาหวานขึ้นจอประสาทตา	ตามหลักการบันทึกรหัสโรคและรหัสหัตถการ	(ICD-9,	ICD-10)

3.3)		 อัตราชดเชยค่าบริการรักษาผู้ป่วยด้วยวิธีเลเซอร์	เป็นการจ่ายเพิ่มเติม	

(Ontop)	จากการเหมาจ่ายค่าบริการในระบบปกติ	ในอัตราครั้งละไม่เกิน	2,000	บาท/รายละไม่เกิน	

2	ครั้ง/ปีงบประมาณ	ตามประกาศสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	เรื่องแนวทางการให้บริการ

เลเซอร์ผู้ป่วยจอประสาทตาผิดปกติจากเบาหวาน

3.4)		 สำาหรบักรณกีารรกัษาอืน่ๆ	ทีเ่กีย่วขอ้ง	เชน่	การรกัษาภาวะแทรกซอ้น

จากโรค	หรือจากการรักษาด้วยเลเซอร์	ให้มีการเบิกจ่ายตามระบบปกติ
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4)		แนวทางการดำาเนินงานของหน่วยบริการ

4.1)		 ให้หน่วยบริการที่มีศักยภาพในการให้บริการรักษาด้วยวิธีเลเซอร์	 ที่

ประสงคเ์ขา้รว่มใหบ้รกิารรกัษาผู้ปว่ยทีม่พียาธสิภาพท่ีจอตาจากเบาหวานในระบบหลักประกนัสขุภาพ

แห่งชาติ	และรับชดเชยค่าบรกิารรักษาดว้ยวิธีเลเซอร์	ดำาเนนิการขึน้ทะเบยีนและแสดงความจำานงการ

ให้บริการเลเซอร์	กับ	สปสช.	ตามแนวทางการขึ้นทะเบียน	

4.2)		 การให้บริการรักษาผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพที่จอตาจากเบาหวาน	 ให้ 

หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการประเภทรับส่งต่อเฉพาะการรักษาภาวะเบาหวานขึ้นจอ

ประสาทตาด้วยเลเซอร	์สามารถดำาเนินการใหบ้รกิารรกัษาผูป้ว่ยในพืน้ทีร่บัผดิชอบของตนเอง	หรอืรบั

ส่งต่อจากหน่วยบริการอื่นในเครือข่ายบริการในระดับจังหวัดและระดับเขตบริการ	ภายใต้การบริหาร

จดัการของ	สปสช.เขต	หรอืตามทีอ่นกุรรมการหลกัประกนัสขุภาพระดบัเขต	(อปสข.)	พจิารณาเหน็ชอบ	

เพือ่ใหเ้กดิการเขา้ถงึบรกิารของผูป้ว่ยเบาหวานทีม่ภีาวะเบาหวานขึน้จอประสาทตาในพืน้ทีเ่ขตบรกิาร

4.3)		 สำาหรับหน่วยบริการในพื้นที่ที่มีดำาเนินการตรวจคัดกรองผู้ป่วย 

เบาหวาน	 และพบผู้ป่วยที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา	 ตั้งแต่ระดับ	 Moderate	 ขึ้นไปให้ 

ดำาเนินการ

4.3.1)		 ส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาโดยจักษุแพทย์	ณ	 หน่วยบริการ

ภายในจังหวัด	หรือภายในเขตบริการ	

4.3.2)		บริหารจัดการให้ผู้ป่วยได้รับบริการรักษา	 โดยการประสาน

ความร่วมมือกับหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะการรักษาฯ	 ด้วยเลเซอร์	

เพื่อให้บริการเลเซอร์	ณ	 หน่วยบริการที่ส่งต่อ	 ภายใต้การดูแล	 ติดตามผลการรักษาร่วมกันระหว่าง 

หน่วยบริการที่ส่งต่อและหน่วยบริการที่ให้การรักษาด้วยเลเซอร์

4.4)		 การบันทึกข้อมูลเพ่ือเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการ	 เพื่อรับค่าบริการรักษา

ด้วยวิธีเลเซอร์	 กำาหนดให้หน่วยบริการที่ข้ึนทะเบียน	 ต้องบันทึกข้อมูลในระบบ	 E-claim	 ให้ถูกต้อง	

ครบถ้วน	ดังต่อไปนี้

4.4.1)		 ขอ้มลูผูป้ว่ย	ข้อมูลการบรกิารท่ีระบรุหสัโรค	และรหสัหัตถการ	

การให้บริการเลเซอร์	 รวมทั้งข้อมูลการส่งต่อเข้ารับบริการ	 ณ	 หน่วยบริการท่ีข้ึนทะเบียนให้บริการ

เลเซอร์ฯ

4.4.2)		 สปสช.จะดำาเนนิการประมวลผลการใหบ้รกิาร	และจา่ยชดเชย

ค่าบริการตามผลงานจริง	ตามรอบข้อมูลการจ่ายค่าบริการ
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5)		แนวทางพฒันาระบบบรกิารรกัษาผูป่้วยทีม่ภีาวะเบาหวานขึน้จอประสาทตา

	 สปสช.ได้กำาหนดแนวทางการพฒันาระบบการดแูลรักษาผูป่้วยภาวะเบาหวาน

ข้ึนจอประสาทตา	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะตาบอดในผู้ป่วยเบาหวาน	 โดยมีการ

กำาหนดงบประมาณด้านต่างๆ	เพือ่ให้สามารถบรหิารจัดบรกิารสำาหรับผูป่้วยเบาหวานขึน้จอประสาทตา

อย่างครบวงจร	ดังนี้	

5.1)		 กำาหนดแนวทางการบริหารจัดการเพื่อป้องกันภาวะตาบอดจาก 

เบาหวานขึ้นจอประสาทตาโดยมุ่งเน้นการสร้างกลไกการคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยที่มีภาวะเบาหวาน

ขึ้นจอประสาทตา	ตามนโยบายการลดภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

5.2)		 กำาหนดให้มีการจ่ายชดเชยค่าบริการรักษาให้กับหน่วยบริการ	ในกรณี

ที่ผู้ป่วยได้รับการตรวจคัดกรองพบภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา	 และจำาเป็นต้องส่งต่อเข้ารับการ

รักษา	ได้แก่

5.2.1)		 การจ่ายชดเชยเป็นยาให้กับหน่วยบริการที่ให้บริการรักษา 

ผู้ป่วยที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาด้วยการใช้ยา	 Bevacizumab	 ตามแนวทางการสนับสนุน

ยา	เวชภัณฑ์	และวัคซีน	ของ	สปสช.

5.2.2)		 การจ่ายชดเชยคา่บรกิารเลเซอรต์า	สำาหรบัผูป้ว่ยทีจ่ำาเปน็ตอ้ง

ได้รับการรักษาด้วยการเลเซอร์	ตามแนวทางเวชปฏิบัติด้านจักษุ	และตามแนวทางการเบิกจ่ายชดเชย

ค่าบริการเลเซอร์	(Laser	project	for	diabetic	retinopathy)	ในอัตราการจ่ายชดเชย	ท่ีกำาหนดข้างต้น	

5.2.3)		 การสนับสนุนค่าบริการผ่าตัด	 สำาหรับกรณีผู้ป่วยที่มีภาวะ 

เบาหวานขึ้นจอประสาทตาที่มีระดับความรุนแรง	ไม่สามารถรักษาได้ด้วยวิธีการใช้ยาหรือการเลเซอร์

โดยให้มีการเบิกจ่ายในระบบปกติ	(DRGs)

6)	บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง

6.1)	สปสช.

6.1.2)	 กำาหนดเป้าหมาย	 งบประมาณหลักเกณฑ์และแนวทางการ

บริหารจัดการรักษาผู้ป่วยเบาหวานขึ้นจอประสาทตา

6.1.3)		 ชี้แจงทำาความเข้าใจกับ	 สปสช.เขต	 เพื่อทำาความเข้าใจกับ 

หน่วยบริการในการจัดบริการรักษาผู้ป่วยเบาหวานขึ้นจอประสาทตาด้วยวิธีเลเซอร์

6.1.4)	 ประเมินติดตามการเข้าถึงบริการ	 ร่วมกับ	 สปสช.เขต	 และ

สนับสนุนพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึง

บริการเพิ่มขึ้น
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6.2)		 สปสช.เขต

6.2.1)		 ชี้แจง	 ทำาความเข้าใจ	 และสนับสนุนการดำาเนินงานของ 

หน่วยบริการ	เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาใน

พื้นที่เขตรับผิดชอบ

6.2.2)		ประสานการขึน้ทะเบยีนหนว่ยบรกิารและการแสดงความจำานง

ของหนว่ยบรกิารทีป่ระสงค์ดำาเนนิงานใหบ้รกิารรกัษาผูป้ว่ยเบาหวานขึน้จอประสาทตาดว้ยวิธเีลเซอร์

ในระบบการบริหารจัดการโรคเฉพาะ

6.2.3)		ประเมนิ	ตดิตาม	ผลการพฒันาระบบบรกิาร	การเขา้ถงึบรกิาร

ของผู้ป่วยที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

7)		การตดิตามควบคมุกำากบั	โดยวเิคราะห์ข้อมลูการให้บรกิารของหน่วยบรกิาร	

และการลงพืน้ทีป่ระเมนิตดิตาม	คุณภาพ	และมาตรฐานการบริการดแูลรกัษาผูป่้วยทีมี่ภาวะเบาหวาน

ขึ้นจอประสาทตาร่วมกับคณะกรรมการและหน่วยงานเกี่ยวข้อง	

3.2.7 บริก�รทันตกรรมจัดฟันและฝึกพูดสำ�หรับผู้ป่วยที่ผ่�ตัดเพื่อรักษ�ป�กแหว่ง

เพด�นโหว่

	 สำาหรบัผูป่้วยทีผ่่าตดัเพือ่รกัษาปากแหว่ง/เพดานโหว่และต้องได้รับการฟ้ืนฟดูแูล

ต่อเนื่องในการแก้ไขด้านทันตกรรมจัดฟัน	และแก้ไขการพูด	โดยจ่ายให้แก่หน่วยบริการที่แสดงความ

จำานงเข้าร่วมให้บริการและบันทึกข้อมูลเพื่อขอรับค่าใช้จ่ายมาในโปรแกรมที่กำาหนด	 ซึ่งครอบคลุม 

ค่าบริการทันตกรรมจัดฟันและอุปกรณ์ในบริการทันตกรรมจัดฟัน	และค่าอรรถบำาบัด/แก้ไขการพูด	

3.3  กรณีเพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงินของหน่วยบริการ 

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

1)		เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามระบบ	 Point	 system	with	 ceiling	 โดยมีการ

กำาหนดวงเงินรวมไว้ตั้งแต่ต้นปี	 สำาหรับบริการผู้ป่วยนอกและบริการผู้ป่วยใน	 ท่ีหน่วยบริการใช้ตาม

ข้อบ่งชี้ที่	สปสช.กำาหนดหรือพิจารณาเป็นกรณี	หรือขอทำาความตกลงกัน	สปสช.เป็นการเฉพาะตาม

ความจำาเป็น	จ่ายตามหลักเกณฑ์	วิธีการและเงื่อนไขที่	สปสช.กำาหนด	

2)		จ่ายชดเชยตามราคาที่หน่วยบริการซื้อหรือจัดหาได้จริง	 บวกค่าดำาเนินการ

ตามควรแก่กรณีและไม่เกินเพดานราคาชดเชยของรายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบำาบัดโรค

ตามที่	สปสช.ประกาศกำาหนด	ซึ่งเป็นราคาชดเชยที่กำาหนดภายใต้เงื่อนไขเกณฑ์คุณภาพของอุปกรณ์

และอวัยวะเทียมนั้นๆ
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3)		สปสช.อาจสนับสนุนเป็นอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบำาบัดโรค	 และ 

มอบหมายให้องค์การเภสัชกรรมดำาเนินการจัดส่งตามระบบ	Vendor	Managed	 Inventory	 (VMI)	

ขององค์การเภสัชกรรม

4)		สปสช.	 อาจบริหารจัดการอุปกรณ์โดยวิธีการเฉพาะตามความเห็นชอบของ

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 เพ่ือความเหมาะสมในการบริหารเงินกองทุนอย่างมี

ประสิทธิภาพ	

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

	 เป็นการรักษาเฉพาะโรคทีเ่กดิจากการดำานำา้	(Decompression	sickness)	สำาหรบั

บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน	โดยจ่ายตามจริงตามที่คำานวณได้ไม่เกินชั่วโมงละ	12,000	บาท	ทั้งนี้

รายละเอียดการบริหารจัดการเป็นไปตามตามคู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการ

สาธารณสุข	ปีงบประมาณ	2559

3.3.3 ก�รบริห�รจัดก�รก�รผ่�ตัดเปลี่ยนกระจกต�

1)		วัตถุประสงค์

1.1)		 เพื่อสนับสนุนการจัดหาและบริการดวงตาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภายใต้การบริหารจัดการของศูนย์ดวงตา	สภากาชาดไทย

1.2)		 เพือ่ให้เกดิการพฒันาระบบการจดัหาดวงตาเพือ่ใหส้ามารถจดัหาและ

บริการดวงตาได้เพิ่มขึ้น	และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

1.3)		 เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคกระจกตาได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา

และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2)		กลุ่มเป้าหมาย

	 ผู้ได้รับบริการ	ได้แก่	ผู้ป่วยโรคกระจกตาสิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติที่ได้รับ

การบริจาคดวงตาเพื่อใช้ในการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา	ณ	 หน่วยบริการในเครือข่ายของศูนย์ดวงตา

สภากาชาดไทย	จำานวน	390		ดวงตา

3)		กรอบการบริหารงบประมาณ

3.1)		 สนับสนุนศูนย์ดวงตา	 สภากาชาดไทย	 เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ 

เพื่อให้ได้มาซ่ึงดวงตาที่ใช้ในการเปลี่ยนกระจกตาให้กับผู้ป่วยท่ีมีปัญหาโรคกระจกตาในระบบ 

หลกัประกันสขุภาพแหง่ชาติ	ภายใตส้ญัญา/ข้อตกลงสนับสนนุการดำาเนนิโครงการทีก่ำาหนดเปา้หมาย	

ผลลัพธ์บริการและงบประมาณเป็นรายปี



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 255964	  

3.2)		 ค่าใช้จ่ายในโครงการ	 เพ่ือใช้ในการในการจัดหา	 จัดเก็บ	 และรักษา

คณุภาพมาตรฐานคุณภาพดวงตา	ค่านำา้ยาแช่กระจกตา	ค่าดำาเนนิการเรือ่งสทิธปิระโยชน์ของผูบ้รจิาค

ดวงตา	 ดวงตาละ	 20,000	 บาท	 โดยจ่ายตามจำานวนผลงาน	 ได้แก่	 จำานวนการจัดเก็บดวงตาและ 

ผลสำาเร็จของการเปลี่ยนกระจกตาให้กับผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

3.3)		 สำาหรับค่าบริการรักษาผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาที่ดำาเนินการโดย 

หน่วยบริการที่เข้าร่วมในเครือข่ายบริการดวงตา	 ร่วมกับศูนย์ดวงตา	 สภากาชาดไทย	 กำาหนดให้เบิก

จ่ายชดเชยค่าบริการผ่าตัดจาก	สปสช.ในระบบ	DRGs	โดยการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ	E-claim

4)		แนวการการดำาเนินงานของหน่วยบริการ	 หน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ	 

แบ่งได้เป็น	3	ประเภท	ได้แก่	หน่วยบริการที่เจรจาขอรับบริจาคดวงตา	หน่วยบริการที่จัดเก็บดวงตา	

และหน่วยบริการที่ผ่าตัดเปล่ียนกระจกตา	 โดยหน่วยบริการที่ประสงค์ดำาเนินงานเปลี่ยนกระจกตา	

สามารถสมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายหน่วยบริการประเภทต่างๆ	 เพื่อเข้ารับการฝึกอรมและสนับสนุน

การดำาเนินงานกับศูนย์ดวงตา	สภากาชาดไทย

5)		การตดิตามควบคมุกำากบั โดยประมวลผลข้อมลูการให้บรกิารของหน่วยบริการ 

การแลกเปลี่ยนข้อมูล	ความรู้	ปัญหา	อุปสรรคและข้อเสนอแนะ	ร่วมกับศูนย์ดวงตา	สภากาชาดไทย	

นักวิชาการ	และหน่วยบริการที่เกี่ยวข้อง

3.3.4  ก�รบริห�รจัดก�รก�รผ่�ตัดเปลี่ยนอวัยวะ 

1)	 หลักการและเหตุผล	

	 การผ่าตดัเปลีย่นหวัใจ	(Heart	Transplantation) เป็นการรกัษาทีม่ค่ีาใช้จ่าย

สงูมากทีอ่าจทำาให้ล้มละลายจากการเจบ็ป่วยได้	(Catastrophic	illness)	ดงันัน้เพือ่ให้ผูป่้วยโรคหวัใจ

ได้เข้าถึงบริการทีม่คุีณภาพ	และสนบัสนนุให้ระบบบรกิารปลกูถ่ายหวัใจในประเทศไทยได้รบัการพฒันา

คุณภาพอย่างต่อเนื่อง	รวมทั้งช่วยเสริมระบบรับบริจาคอวัยวะให้เข้มแข็งมากขึ้นอันเป็นประโยชน์กับ

การขยายการปลกูถ่ายไต	ซึง่ช่วยลดภาระงบประมาณระยะยาวได้	คณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพ

แห่งชาติจึงได้พิจารณา	และมีมติ	เมื่อวันที่	14	มีนาคม	2554	เห็นชอบให้การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจเป็น

สิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ตั้งแต่	วันที่	1	ตุลาคม	2554

	 การผ่าตัดปลูกถ่ายตับในเด็ก	 (Pediatric	 Liver	Transplantation)	 เป็นวิธี

การรกัษาทีจ่ำาเป็นสำาหรบัผูป่้วยโรคท่อนำา้ดตีบีตันแต่กำาเนิด	แต่เป็นการรกัษาท่ีมีค่าใช้จ่ายสงูมากซึง่เดมิ

ยังไม่รวมอยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเช่นกัน	ดังนั้น	คณะกรรมการ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 จึงได้พิจารณาและมีมติ	 เม่ือวันที่	 21	 กุมภาพันธ์	 2554	 เห็นชอบการ
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เพิ่มสิทธิประโยชน์การผ่าตัดปลูกถ่ายตับในเด็ก	(อายุไม่เกิน	18	ปี)	สำาหรับผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคท่อนำ้าดี 

ตีบตันแต่กำาเนิด	 และโรคอื่นๆ	 ที่ทำาให้เกิดภาวะตับวาย	 โดยการปลูกถ่ายท้ังจากผู้บริจาคท่ียังมีชีวิต	

และจากผู้เสียชีวิต	และให้มีผลตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2554	เป็นต้นไป	

2)	 วัตถุประสงค์

2.1)	 เพื่อให้ผู้ป่วยโรคหัวใจวายอย่างรุนแรงท่ีไม่สามารถรักษาด้วยวิธีอื่นได้

เข้าถึงบริการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ	

2.2)	 เพ่ือให้ผู้ป่วยเด็กที่ตับวายจากท่อน้ำาดีอุดตันตั้งแต่กำาเนิด	 หรือตับวาย

จากสาเหตุอื่นๆ	ได้เข้าถึงบริการปลูกถ่ายตับ

2.3)	 เพื่อให้ผู้ป่วยโรคหัวใจวาย	 และผู้ป่วยเด็กท่ีตับวายจากท่อนำ้าดีอุดตัน

ตัง้แต่กำาเนดิหรอืตบัวายจากสาเหตอุืน่ๆ	ได้รบัการดแูลรกัษาทีม่คีณุภาพ	มาตรฐาน	มคีณุภาพชวีติทีด่ี	

และได้ผลลัพธ์สุขภาพที่ดี	

3)	 การบริหาร	งบประมาณ

	 สปสช.จะชดเชยค่าบรกิารผูป่้วยทีร่บับรกิารผ่าตดัเปลีย่นหวัใจ	และผูป่้วยเดก็

ที่ได้รับการปลูกถ่ายตับตามผลงานการให้บริการ	 ระยะเวลาในการดำาเนินการตั้งแต่	 วันที่	 1	 ตุลาคม	

2558	ถึงวันที่	30	กันยายน	2559

4)	 การบริหารจัดการ

4.1)	 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ	 หน่วยบริการท่ีจะให้บริการผ่าตัด 

เปลี่ยนหัวใจ	 และการปลูกถ่ายตับในเด็ก	 ต้องแสดงความจำานงเข้าร่วมบริการโดยต้องมีคุณสมบัติ

ตามเกณฑ์ของศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย	 และสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย	 

ซ่ึง	สปสช.จะดำาเนนิการตรวจรบัรอง	และขึน้ทะเบยีนโดยจะมกีารประเมนิความพรอ้มในการใหบ้รกิาร

ทุกปี	ตามหลักเกณฑ์ที่	สปสช.กำาหนด

4.2)	 หน้าที่ของหน่วยบริการ

(1)	 จัดระบบการลงทะเบียนผู้รับบริการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ	 (Heart	

Transplantation)/ผู้ป่วยปลูกถ่ายตับในเด็ก	(Pediatric	Liver	Transplantation)

(2)	 จัดให้มีระบบการให้บริการท่ีมีสถานท่ี	 และเจ้าหน้าท่ีท่ีเหมาะสม

และพอเพียงเพื่อบริการผู้ป่วย

(3 ) 	 จัดใ ห้มีแพทย์ ผู้เช่ียวชาญ	 ผ่า ตัดเป ล่ียนหัวใจ	 (Heart	 

Transplantation)/แพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญการปลกูถา่ยตบัในเดก็	(Pediatric	Liver	Transplantation)	หนึง่

คนเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ	และมีพยาบาลอย่างน้อยหนึ่งคน	ทำาหน้าที่เป็น	Case	Manager
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(4)	 ให้บริการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ/ปลูกถ่ายตับในเด็ก	 ให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ

(5)	 การให้บริการให้เป็นไปตามชุดบริการต่างๆ	 (Protocol)	 ตาม

แนวทางของสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย

(6)		จัดให้มีกิจกรรมการให้บริการในแต่ละชุดบริการ	(Protocol)	ตาม

แนวทางของสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย

(7)	 จัดเตรียมระบบในการส่งข้อมูลต่างๆ	 ตามที่	 สปสช.กำาหนดเพื่อ

ประกอบการขอรับการชดเชยหรือสนับสนุนค่าบริการ

(8)		จดัใหม้คีณะกรรมการทำาหน้าท่ีคดักรองเบ้ืองตน้ผูป่้วยเปลีย่นหวัใจ

และปลูกถ่ายตับ

4.3)	 รายชื่อหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียน	เป็นหน่วยบริการที่มีศักยภาพ	และ

ได้แสดงความจำานงให้บริการ	ดังนี้

4.3.1)	หน่วยบริการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ

(1)	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 	 กรุงเทพมหานคร

(2)	โรงพยาบาลศิริราช	 	 	 กรุงเทพมหานคร

(3)	โรงพยาบาลราชวิถี	 	 	 กรุงเทพมหานคร

4.3.2)		หน่วยบริการผ่าตัดปลูกถ่ายตับในเด็ก

(1)	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 	 กรุงเทพมหานคร

(2)	โรงพยาบาลศิริราช	 	 	 กรุงเทพมหานคร

(3)	โรงพยาบาลรามาธิบดี	 	 กรุงเทพมหานคร

(4)	โรงพยาบาลราชวิถี	 	 	 กรุงเทพมหานคร

(5)	โรงพยาบาลศรีนครินทร์	ขอนแก่น	 จังหวัดขอนแก่น

(6)	โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่		 จังหวัดเชียงใหม

4.4)	 การลงทะเบียนผู้ป่วย

4.4.1)	 ผู้มีสิทธิ	 หมายถึง	 ผู้ป่วยท่ีมีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

รวมทัง้สทิธวิา่ง	และผา่นเกณฑก์ารคดัเลอืกผูป้ว่ยเขา้รว่มโครงการตามประกาศ	สว่นผูบ้ริจาค	(Donor)	

อาจเป็นผู้มีสิทธิอื่นได้
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4.4.2)	 การลงทะเบียนผู้ป่วยให้หน่วยบริการท่ีเข้าร่วมโครงการ 

ลงทะเบยีนสง่แบบฟอรม์ลงทะเบยีนผูป้ว่ยตามที	่สปสช.กำาหนดเพือ่ขอรบัการพจิารณา	และลงทะเบยีน	

ทั้งนี้หน่วยบริการจะต้องตรวจสอบสิทธิก่อนการให้บริการทุกครั้งว่า	ณ	 วันที่ผู้ป่วยรับบริการเป็นผู้มี

สิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

4.5)	 การจัดสรรอวัยวะ	 (Organ	 Allocation)	 ให้เป็นไปตามประกาศของ

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย	เรื่อง	เกณฑ์การจัดสรรอวัยวะ	

4.6)	 แนวทางการผ่าตัด	 และการใช้ยากดภูมิคุ้มกันให้เป็นไปตามแนวทาง

การรักษาของสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย

5)	 แนวทางการสนับสนุนค่าบริการ

5.1)	 ค่าใช้จ่ายในการให้บริการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ	 และผ่าตัดปลูกถ่ายตับ 

ในเด็ก	 สปสช.จะให้การสนับสนุนการให้บริการผ่าตัดแก่หน่วยบริการ	 ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดเตรียม

ก่อนการผ่าตัด	 การผ่าตัด	 และการดูแลหลังผ่าตัด	 โดยการสนับสนุนเป็นไปตามแบบแผนการรักษา	 

(Protocol)	ตามทีส่มาคมปลกูถา่ยอวยัวะแหง่ประเทศไทยเสนอ	โดย	Protocol	ดงักลา่วมกีารจำาแนก

ย่อยและมีค่าใช้จ่ายที่จ่ายในลักษณะเหมาตาม	Protocol	รายละเอียดตามภาคผนวก	3

	 สำาหรบังวดการจา่ยเงนิ	สปสช.จะจา่ยชดเชยใหต้าม	Protocol	ทีม่กีาร

ให้บริการจริงโดยจะชดเชยให้หลังจากที่หน่วยบริการได้ผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ/ปลูกถ่ายตับให้ผู้ป่วยแล้ว

5.2)	 การสนบัสนนุค่ายากดภมูคิุม้กนั	เกณฑก์ารใหย้ากดภมูคิุม้ภายหลงัการ

ผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ	 และภายหลังการผ่าตัดปลูกถ่ายตับในผู้ป่วยรายเก่า	 และรายใหม่ก่อนและตั้งแต่ 

วันที่	1	ตุลาคม	2554	เป็นต้นไป	ต้องเป็นไปตามแนวทางของสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย	

ท้ังน้ีอตัราท่ีจา่ยนีค้รอบคลมุการตรวจรกัษาเพือ่ตดิตามผลหลงัการผา่ตดั	การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร	 

การตรวจปัสสาวะ	การตรวจระดับยากดภูมิคุ้มกันด้วย	โดยแบ่งตามระยะเวลาหลังผ่าตัด	รายละเอียด

ตามประกาศสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ตามภาคผนวก	3

	 งวดการจ่ายค่ายากดภูมิคุ้มกันจะจ่ายค่าบริการเป็นรายเดือนต่อเน่ือง 

จนกระทั่งผู้ป่วยเสียชีวิต	 หรือผู้ป่วยเปลี่ยนสิทธิรักษาพยาบาลเป็นสิทธิอื่นที่ไม่ใช่สิทธิในระบบ 

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

6)	 การส่งเอกสารหลักฐานเพื่อขอรับค่าใช้จ่าย

			 ให้หน่วยบริการที่ร่วมโครงการส่งเอกสารเพื่อขอรับค่าใช้จ่ายภายใน	 30	 วัน	

หลังให้บริการ	ประกอบด้วยเอกสาร/หลักฐานดังนี้
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6.1)	 หนังสือแจ้งขอรับค่าใช้จ่าย	

6.2)	 แบบฟอร์มขอรับค่าใช้จ่าย		

6.3)	 กรณีให้บริการผู้ป่วยที่มีโรคแทรกซ้อน	(Complication)	อื่นๆ	ที่ไม่ได้

เกิดจากภาวะ	Rejection	ที่ร่วมด้วย	ให้หน่วยบริการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมผู้ป่วยใน	E-claim	เพื่อ

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

7)	 การอุทธรณ์

	 กรณีที่หน่วยบริการ	 เห็นว่าการจ่ายค่าใช้จ่ายของ	 สปสช.ไม่ถูกต้องตาม

ประกาศนี้สามารถอุทธรณ์มายัง	สปสช.ได้ภายใน	30	วันหลังรับรายงานการจ่ายเงิน

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

(Hematopoietic Stem Cell Transplantation: HSCT)  

	 ปัจจุบันการรักษาผู้ป่วยด้วยวิธีปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำาเนิดเม็ดโลหิตเป็นทางเลือก

หนึง่ในการรกัษาทีม่ปีระสทิธภิาพสำาหรับโรคมะเรง็	และโรคอ่ืนๆ	ทีจ่ำาเป็น	ได้แก่	โรคมะเรง็เมด็เลอืดขาว	

มะเรง็ต่อมนำา้เหลอืง	และโรคไขกระดูกผดิปกต	ิเป็นต้น	การปลกูถ่ายเซลล์ต้นกำาเนดิเมด็โลหติจะทำาให้

การรักษาโรคมะเร็งและโรคนั้นๆ	มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	จึงสามารถทำาให้ผู้ป่วยหายขาดจากโรคได้		

1)		วัตถุประสงค์

	 เพื่อให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว	 มะเร็งต่อมนำ้าเหลือง	 และโรคอ่ืนๆ	 ที่

จำาเป็นในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาด้วยวิธีการปลูกถ่ายเซลล ์

ต้นกำาเนิดเม็ดโลหิต	และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	

2)		กรอบบริหารงบประมาณ

	 งบประมาณในการบริหารจัดการการรักษาผู้ป่วยด้วยวิธีการปลูกถ่ายเซลล์ 

ต้นกำาเนิดเม็ดโลหิต	จำานวนผู้ป่วย	30	ราย

3)	 แนวทางการสนับสนุน

3.1)	 ผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ที่มีข้อบ่งชี้และเงื่อนไขบริการ	

ตามที่	สปสช.กำาหนด	ดังนี้		
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ผู้ป่วยเด็ก ผู้ป่วยผู้ใหญ่

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

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

2.2.	 Second	complete	remission
3. Lymphoma

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

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

3.3. Relapse	ทัง้	NHL	และ	HD	ท่ีเป็น	Chemosensitive	
disease

4.	 Chronic	myeloid	leukemia	ในทุกระยะ
5. Myelodysplastic	syndrome	ไขกระดูกผิดปกติระยะก่อน

เป็นมะเร็ง
6. Non	malignant	diseases

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

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

	6.1.2			X-linked	adrenoleukodystrophy
	6.1.3			Osteopetrosis	

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

6.3. Severe	aplastic	anemia

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

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

หรือไม่ตอบสนองต่อยา	tyrosine	kinase	
inhibitor		หรือ

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

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

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

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

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

ในระยะที่มีบลาสเซลล์มาก	หรือ	Chronic	 
myelomonocytic	leukemia

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

หรือไขกระดูกฝ่อชนิดที่เป็นร่วมกับภาวะ	 
Paroxysmal	nocturnal	hemoglobinuria 
(Hypoplastic	PNH)
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3.2)	 หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนเข้าร่วมบริการ	 	 มี	 จำานวน	 	 6	 แห่ง	 ได้แก่	

โรงพยาบาลรามาธิบดี	 โรงพยาบาลศิริราช	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า	 

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์	และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	(เฉพาะผู้ป่วยผู้ใหญ่)

	 หน่วยบริการอื่นท่ีมีคุณสมบัติตามท่ี	 สปสช.กำาหนด	 สามารถเข้าร่วม

โครงการได้	ต้องผ่านการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการตามเกณฑ์ที่	สปสช.กำาหนด

3.3)		 แนวทางการจ่ายชดเชยค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข

3.3.1)	 จ่ายชดเชยค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข	 เหมาจ่ายรายละ	

800,000	บาท	(ครอบคลุมระยะ	Pre-transplant,	Transplant	และ	Post-transplant)

3.3.2)	 ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข	 ดังกล่าวประกอบไปด้วย	 

ค่า	HLA	matching	ค่าทำาการปลูกถ่ายไขกระดูก	ค่ายากดภูมิคุ้มกัน	เคมีบำาบัด	รังสีรักษา	ค่ายารักษา

โรคติดเชื้อ/อาการแทรกซ้อนในระหว่างการดูแลผู้ป่วย	 รวมถึงค่าติดตามดูแลผู้ป่วยเป็นระยะเวลา	 

1	 ปี	 ตั้งแต่มีการจำาหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล	 (โดยท้ังน้ีหน่วยบริการไม่สามารถเรียกเก็บเงิน

เพิ่มเติมจากผู้ป่วยได้อีก)

3.3.3)	จ่ายชดเชยเป็นเงิน	2	งวด	ดังนี้

(1)	 งวดที่	 1	 จ่ายร้อยละ	 50	 ของค่าใช้จ่ายเพื่อบริการ

สาธารณสุขของผู้ป่วยแต่ละรายเป็นเงิน	400,000	บาท	โดยมีเงื่อนไขในการจ่ายชดเชย	คือ	

·	 ผู้ป่วยต้องได้รับการพิจารณารับรองจากคณะทำางาน

พฒันาแนวทางเวชปฏบิตัแิละคัดเลอืกผูป่้วยโรคมะเรง็

เม็ดเลือดขาวและโรคมะเร็งต่อมนำ้าเหลืองในระบบ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ด้วยวิธีการปลูกถ่าย	

ไขกระดูกโดยใช้เซลล์ต้นกำาเนิดเม็ดโลหิต	 สำาหรับ 

ผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่

·	 ลงทะเบียนผู้ป่วยเข้าร่วมบริการแล้วภายใน	 30	 วัน

หลังจากที่หน่วยบริการได้รับผลการพิจารณาอนุมัติ

ของคณะทำางานฯ

·	 รายงานผลการดำาเนินงานครั้งแรกตามแบบฟอร์ม

รายงานการลงทะเบียนผู ้ป ่วย	 ตามข้ันตอนการ 

ดำาเนินงานการรักษาผู้ป่วยด้วยวิธีการปลูกถ่ายเซลล์ 

ต้นกำาเนิดเม็ดโลหิต	
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(2)	 งวดที่	 2	 จ่ายร้อยละ	 50	 ของค่าใช้จ่ายเพื่อบริการ

สาธารณสุขของผู้ป่วยแต่ละรายเป็นเงิน	400,000	บาท	โดยมีเงื่อนไขในการจ่ายชดเชย	คือ	

·	 หน่วยบริการทำาการรักษาผู้ป่วยจนครบตามแผนการ

รักษาจนกระทั่งได้มีการจำาหน่ายผู ้ป่วยออกจาก 

โรงพยาบาล

·	 ติดตามดูแลผู้ป่วยหลังจำาหน่ายออกจากโรงพยาบาล

ไปแล้ว	30	วัน	และรายงานผลการติดตามให้	สปสช.

ทราบ	 (หมายเหตุ	 กรณีผู้ป่วยเสียชีวิตระหว่างได้รับ

การรักษาให้ส่งรายงานผลการรักษาภายใน	30	วันให้	

สปสช.ทราบ)

3.3.4)	 หน่วยบริการต้องให้การรักษาผู้ป่วยด้วยวิธีการปลูกถ่ายเซลล์ 

ต้นกำาเนิดเม็ดโลหิต	 ภายในระยะเวลา	 3	 เดือน	 นับแต่ผู้ป่วยได้รับการพิจารณาอนุมัติจาก 

คณะทำางานพัฒนาแนวทางเวชปฏิบัติและคัดเลือกผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและโรคมะเร็ง 

ตอ่มน้�เหลอืงในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาต	ิดว้ยวธีิการปลกูถ่ายไขกระดกูโดยใช้เซลลต์น้กำาเนิด 

เม็ดโลหิต	 หากเลยระยะเวลาที่กำาหนดจะถือว่าผู้ป่วยรายดังกล่าวพ้นสภาพจากการได้รับอนุมัติ 

เข้ารว่มรบับรกิาร	ทัง้นีเ้ม่ือผูป้ว่ยรายดงักล่าวมีความพรอ้มในการเขา้รว่มรบับรกิาร	หนว่ยบรกิารสามารถ 

ส่งข้อมูลเพื่อเข้ารับการพิจารณาจากคณะทำางานฯ	 ได้อีกครั้งแต่หากผู้ป่วยไม่สามารถรับการรักษา

ดว้ยวธิกีารปลกูถ่ายเซลลต์น้กำาเนดิเมด็โลหติไดไ้มว่่ากรณใีดกต็ามใหห้นว่ยบรกิารแจง้ให	้สปสช.ทราบ

ภายในระยะเวลา	30	วันหลังจากทราบเหตุดังกล่าวเพื่อทำาการยกเลิกการเข้าร่วมบริการ	

3.3.5)	หากในระหวา่งการใหบ้รกิารในงวดที	่2	ยงัไมส่ิน้สดุตามเงือ่นไข

แต่ผู้ป่วยมีการเปล่ียนสิทธิ	 หรือเสียชีวิตระหว่างการรักษาพยาบาล	 หน่วยบริการต้องจำาหน่ายผู้ป่วย

ออกจากโครงการ	และแจ้งให้	สปสช.ทราบภายใน	15	วัน	หลังจากทราบข้อมูลดังกล่าวผู้ป่วยเปลี่ยน

สิทธจิากระบบหลกัประกนัสุขภาพแหง่ชาติเปน็สทิธอิืน่	หรอืผู้ปว่ยเสยีชวีติระหวา่งการรกัษาพยาบาล	

และผู้ป่วยรายดงักลา่วไดร้บัการชดเชยในงวดที	่1	ไปแลว้	โดย	สปสช.จะไม่จ่ายชดเชยคา่บรกิารทางการ

แพทย์เนื่องจากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

3.4)	 หน่วยบริการต้องติดตามดูแลผู้ป่วยหลังการรักษา	 เป็นระยะเวลา	 

1	ปี	หลังจากมีการจำาหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล	และรายงานผลการติดตามผู้ป่วยมาให้	สปสช. 

รับทราบตามระยะเวลาที่กำาหนดในขั้นตอนการดำาเนินงานการรักษาผู้ป่วยด้วยวิธีการปลูกถ่าย 
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เซลล์ต้นกำาเนิดเม็ดโลหิต	 ทั้งนี้	 หากไม่รายงานผลการติดตามให้	 สปสช.ทราบตามที่กำาหนดอาจมีผล

ต่อการดำาเนินการในปีงบประมาณต่อไป

4)	บทบาทหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง

4.1)		 สปสช.

4.1.1)		 จัดทำาแผนสนับสนุนการบริการการรักษาผู้ป่วยด้วยวิธีการ 

ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำาเนิดเม็ดโลหิตในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

4.1.2)		 จดัทำามาตรฐาน/แนวทางการรกัษาผูป้ว่ยดว้ยวธิกีารปลกูถา่ย

เซลล์ต้นกำาเนิดเม็ดโลหิตในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ร่วมกับคณะทำางานฯ

4.1.3)		 จัดทำาคณุสมบตั/ิมาตรฐานหนว่ยบรกิารทีจ่ะเขา้รว่มใหบ้รกิาร

และพิจารณาคัดเลือกร่วมกับคณะทำางานฯ

4.1.4)		ประสานและร่วมกับคณะทำางานฯ	 พิจารณาอนุมัติการ 

ลงทะเบียนผู้ป่วยที่จะเข้ารับการรักษาด้วยวิธีการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำาเนิดเม็ดโลหิต

4.1.5)		 ติดตาม	กำากับ	ควบคุมคุณภาพการให้บริการรักษาผู้ป่วยด้วย

วิธีการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำาเนิดเม็ดโลหิตในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

4.1.6)		ประสานกับ	สปสช.เขตเพื่อประชาสัมพันธ์	และประสานงาน

กับหน่วยบริการ/ในการเข้าร่วมดำาเนินการ

4.1.7)		 รวบรวมข้อมูล	 วิเคราะห์ผลงาน	 เพื่อจัดทำาข้อเสนอในการ

สนับสนุนการบริการรักษาผู้ป่วยด้วยวิธีการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำาเนิดเม็ดโลหิตในระบบหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติในปีงบประมาณต่อไป

4.1.8)		 ชี้แจงหน่วยบริการเก่ียวกับการส่งข้อมูลการเบิกจ่ายตาม

แนวทางที่	สปสช.กำาหนด	และดำาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามแนวทางที่กำาหนด

4.2)		 สปสช.เขต

4.2.1)		ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยบริการที่ต้องการเข้าร่วมให้บริการ 

ร่วมกับ	สปสช.ส่วนกลาง

4.2.2)		ประสานกับหน่วยบริการในการทำาแบบแสดงความจำานงใน

การเข้าร่วมให้บริการหลังจากที่คณะทำางานฯ	พิจารณาอนุมัติ
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4.3)	 หน่วยบริการที่เข้าร่วมบริการ	

4.3.1)		 ใหก้ารรกัษาผูป้ว่ยดว้ยวธิกีารปลกูถา่ยเซลลต์น้กำาเนดิเมด็โลหติ

ในระบบหลักประกันสุขภาพแหง่ชาตติามมาตรฐาน/แนวทางการดแูลรกัษาผูป้ว่ยทีค่ณะทำางานฯ	และ	

สปสช.กำาหนด

4.3.2)	 ส่งเอกสาร	 และข้อมูลตามที่กำาหนดเพื่อขอรับการชดเชย 

ค่าบริการทางการแพทย์

ท้ังน้ี	หน่วยบริการท่ีประสงค์จะเข้าร่วมให้บริการ	ให้ติดต่อผ่าน	สปสช.เขต

5)		การติดตามควบคุมกำากับ

5.1)		 ติดตามผลการดำาเนินงานตามหลักเกณฑ์ที่	สปสช.กำาหนด

5.2)		 ติดตาม	กำากับ	ควบคุมคุณภาพการให้บริการ

5.3)		 วิเคราะห์	และประเมินผลการดำาเนินงานตามข้อมูลที่ได้รับ
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ขั้นตอนการดำาเนินงานการบริหารจัดการการรักษาผู้ป่วย

ด้วยวิธีการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำาเนิดเม็ดโลหิต

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน ระยะเวล�

7	วันทำาการ

ภายใน	30	วัน
หลังอนุมัติ

ภายใน	30	วัน
หลังการปลูกถ่าย

ภายใน	30	วัน
หลัง	Follow	up

ภายใน	30	วัน
หลัง	Follow	up	

แต่ละครั้ง

ภายใน	15	วัน

ภายใน	15	วัน

ข้อมูลไม่ครบ/ไม่อนุมัติ

ไม่ครบถ้วน

ไม่ครบถ้วน

ครบถ้วน

ครบถ้วน

หน่วยบริการ

หน่วยบริการ

หน่วยบริการ

หน่วยบริการ

หน่วยบริการ

สปสช.

สปสช.

สปสช.

สปสช.

สปสช.

คณะทำางาน พิจารณา

ตรวจสอบข้อมูล

ตรวจสอบข้อมูล

รวบรวมข้อมูลเสนอต่อคณะทำางาน
เพื่อพิจารณา

ส่งแบบรายงานการจำาหน่ายผู้ป่วย	 
Discharge	และแบบรายงานการติดตาม

ผู้ป่วยหลัง	Discharge	ออกจากโรงพยาบาล	
30	วัน	เพื่อเบิกจ่ายงวดที่	2

หน่วยบริการติดตามผู้ป่วยหลัง	Discharge	
จากหน่วยบริการและการติดตามผลการ

รักษา	100	วัน,	180	วัน	และ	1	ปี

ส่งแบบรายงาน	Conditioning	regimen	
เพื่อเบิกจ่ายงวดที่	1

ลงทะเบียนผู้ป่วย

สปสช.โอนเงินงวดที่	1	ให้หน่วยบริการ

สปสช.โอนเงินงวดที่	2	ให้หน่วยบริการ

ส่งข้อมูลผู้ป่วยเพื่อพิจารณาเข้าร่วมโครงการ	
ประกอบด้วยแบบพิจารณาผู้ป่วย

อนุมัติ
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3.4  กรณีที่จ�าเป็นต้องก�ากับการใช้บริการอย่างใกล้ชิด

3.4.1  ค่�ส�รเมท�โดน (Methadone)

	 สำาหรบัผูป่้วยนอกเป็นการให้สารเมทาโดนระยะยาว	(Methadone	Maintenance	

Treatment:	MMT)	เพือ่การบำาบดัรกัษาผูป่้วยตดิสารเสพตดิในกลุม่ฝ่ินและอนพุนัธ์ของฝ่ินทีส่มคัรใจ	

จ่ายตามจริงตามที่คำานวณได้ไม่เกินราคาที่	สปสช.กำาหนด	

3.4.2 ย�ที่จำ�เป็นและย�ที่มีปัญห�ก�รเข้�ถึง

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

1.1)		 ความเป็นมา

				 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ	พ.ศ.	2558	บัญชี	จ	(2)	หมายถึงรายการ

ยาสำาหรับผู้ป่วยท่ีมีความจำาเป็นเฉพาะ	 ให้เข้าถึงได้อย่างสมเหตุผลและคุ้มค่า	 ซึ่งมีการจัดกลไกกลาง

เปน็พเิศษในการกำากบัการเขา้ถงึยา	ภายใตค้วามรบัผดิชอบรว่มกันของระบบหลกัประกนัสขุภาพของ

ประเทศ	 ซึ่งดูแลโดย	 กรมบัญชีกลาง	 กระทรวงการคลัง	 สำานักงานประกันสังคม	 กระทรวงแรงงาน	

สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	และ	หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

			 “รายการยาสำาหรับผู้ป่วยที่มีความจำาเป็นเฉพาะ”	 ตามบัญชี	 จ	 (2)	

หมายความว่า	 ยาที่จำาเป็นต้องใช้สำาหรับผู้ป่วยเฉพาะราย	 โดยยามีความเหมาะสมท่ีจะใช้เพียง 

บางข้อบ่งใช้	 หรือมีแนวโน้มจะมีการส่ังใช้ยาไม่ถูกต้อง	 หรือเป็นยาที่ต้องอาศัยความรู้	 ความชำานาญ

เฉพาะโรค	หรอืใช้เทคโนโลยขีัน้สงู	และเปน็ยาทีม่รีาคาแพงมาก	หรอืสง่ผลอยา่งมากต่อความสามารถ

ในการจ่ายท้ังของสังคมและผู้ป่วย	 จึงต้องมีระบบกำากับและอนุมัติการส่ังใช้ยา	 (Authorized	 system)	 

ท่ีเหมาะสม	 โดยหน่วยงานสิทธิประโยชน์หรือหน่วยงานกลางที่ได้รับมอบหมาย	 ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไป 

ตามข้อบ่งใช้และเงื่อนไขการสั่งใช้ยา	 จึงจะก่อประโยชน์สูงสุด	 โรงพยาบาลจะต้องมีระบบกำากับ	

ประเมินและตรวจสอบการใชย้า	และมกีารเก็บข้อมูลการใช้ยาเหลา่น้ัน	เพือ่ใหต้รวจสอบโดยกลไกกลาง 

ในอนาคตได้	

	 จากการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครั้งที่	

9/2551	วันที่	11	สิงหาคม	2551	มีมติอนุมัติกรอบบริหารงบประมาณเหมาจ่ายรายหัวปี	2552	โดย

ให้เพิ่มรายการยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2551	 บัญชี	 จ	 (2)	 เข้าไปในงบประมาณเหมาจ่าย 

รายหัวด้วย	 จากมติดังกล่าว	 	 สปสช.โดยความร่วมมือของสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 

ได้ร่วมกันวางระบบการเข้าถึงและชดเชยยาในบัญชี	จ	(2)	ระบบจัดเก็บข้อมูลคุณภาพด้านยา	รวมทั้ง 

จดัใหมี้ระบบการตรวจสอบการใชย้าให้เปน็ไปตามเกณฑท่ี์กำาหนด	เพือ่ให้ผูป้ว่ยสามารถเขา้ถงึการรักษา

ด้วยยาราคาสูงตามความจำาเป็นและไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวและหน่วยบริการ
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1.2)			สิทธิประโยชน์

	 	 	ยาบัญชี	จ	 (2)	 ในบัญชียาหลักแห่งชาติ	พ.ศ.	2558	มีจำานวน	19	รายการ	

สปสช.	ได้แก่

ย�บัญชี จ(2) ข้อบ่งใช้

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

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

2)	Leuprorelin	inj.	ขนาด	3.75	
mg/	syringe

- ภาวะ	Central	precocious	puberty

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

- โรคคาวาซากิระยะเฉียบพลัน	(Acute	phase	of	Kawasaki	
disease)

- โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องปฐมภูมิ	(Primary	immunodeficiency	
diseases)

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

การรักษาตามขั้นตอนของมาตรฐานการรักษาและมีอาการรุนแรงที่
อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต

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

Acute	Exacerbation	หรือ	Myasthenic	Crisis)	
- โรค	Pemphigus	vulgaris	ที่มีอาการรุนแรงและไม่ตอบสนองต่อ

การรักษาด้วยยามาตรฐาน
- โรค	Hemophagocytic	lymphohistiocytosis	(HLH)	
- โรค	Dermatomyositis		(กรณี	Secondary	treatment)

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

- มะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้นหรือลุกลาม	ที่มีปัญหาโรคหัวใจ
- มะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจาย
- ใช้เป็น	Second-line	drug	สำาหรับโรคมะเร็งปอด	ชนิด	non-small	

cell		ระยะลุกลาม

5)	Letrozole	tab	ขนาด	2.5	mg - มะเร็งเต้านมที่มี	HER	2	receptor	เป็นบวก

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

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



ส่วนที่ 2 การบริหารงบบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว	ปีงบประมาณ	2559	 	|			77

ส่วนที่ 2

ย�บัญชี จ(2) ข้อบ่งใช้

7)	Bevacizumab	inj. - Age-related	macular	degeneration	(AMD)	
- โรคจดุภาพชดัจอตาบวมจากเบาหวาน	(Diabetic	Macular	Edema	:	

DME)		

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

9)	Thyrothropin	alfa	inj. - Well	differentiated	thyroid	cancer	

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

- ภาวะการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรัง		(genotype	1,	2,	3,	6)		

11)	Ribavirin	tab - ใช้ร่วมกับ	Preginterferon		ในการรักษาภาวะการติดเชื้อไวรัสตับ
อักเสบซีเรื้อรัง		(Genotype	1,		2,		3,	6)		

12)	Antithymocyte	globulin	
inj.	ชนิด	rabbit

- ภาวะไขกระดูกฝ่อเฉียบพลัน	(Aplastic	anemia)

13)	Linezolid	tab - ภาวะการติดเชื้อ	Methicillin	Resistant	Staphylococcus	aureus	
(MRSA)			

14)	Imiglucerase	inj. - Gaucher	syndrome	ชนิดที่	1

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

16)	Nilotinib - เป็น	Second-line	drug	ในผู้ป่วย	Chronic	myeloid	leukemia	
(CML)	ที่ไม่สามารถใช้ยา	Imatinib	ได้

17)	Dasatinib - เป็น	Third-line	drug	ในผู้ป่วย	Chronic	myeloid	leukemia	
(CML)	ที่ไม่สามารถใช้ยา	Nilotinib	ได้

18)	Factor	VIII
- โรคเลือดออกง่าย	(Hemophilia)

19)	Factor	IX

20)	ยาอืน่ที	่สปสช.	ประกาศเพิม่เตมิ

ทั้งนี้ต้องมีเงื่อนไขการสั่งใช้ยาตามข้อบ่งใช้	 คุณสมบัติของแพทย์ผู้สั่งใช้ยาและหน่วยบริการ	

ตามแนวทางการกำากับการใช้ยาในบัญชี	 จ	 (2)	 ของบัญชียาหลักแห่งชาติ	 	 (สามารถ download 

แนวทางกำากบัการใช้ยาในบญัช ีจ (2) ได้ที ่Website บญัชยีาหลกัแห่งชาต ิhttp://www.nlem.in.th) 

หรือเป็นไปตามประกาศของ	สปสช.
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ยกเว้น	กรณียา	Docetaxel	และยา	Letrozole	ซึง่เดมิ	สปสช.มกีารกำาหนดแนวทางการจ่าย

ชดเชยให้กับหน่วยบริการเพื่อเพิ่มการเข้าถึงของผู้ป่วยโรคมะเร็งอยู่แล้ว	ก่อนการประกาศใช้แนวทาง

การบริหารจัดการยาบัญชี	จ	 (2)	ซึ่งเงื่อนไขของหน่วยบริการและคุณสมบัติของแพทย์ผู้ทำาการรักษา

เดิมเปิดกว้างกว่าเงื่อนไขของยาบัญชี	จ	(2)	ที่ระบุเฉพาะหน่วยบริการในระดับตติยภูมิ		ดังนั้น	เพื่อให้

หน่วยบริการที่มีคุณสมบัติของแพทย์ผู้ทำาการรักษาเดิม	 และคุณสมบัติของหน่วยบริการ	ที่ไม่ตรงกับ

เงื่อนไขของยาบัญชี	จ	(2)	สามารถขอชดเชยยา	Docetaxel	และยา	Letrozole	เพื่อให้เกิดการเข้าถึง

ยาของผู้ป่วยไม่น้อยไปกว่าสิทธิประโยชน์เดิม	สปสช.จึงกำาหนดให้	หน่วยบริการที่จะขอเบิกชดเชยยา	

Docetaxel	 และ	 Letrozole	 สามารถใช้เงื่อนไขของหน่วยบริการ	 และเงื่อนไขคุณสมบัติแพทย์ตาม 

ข้อกำาหนดของ	สปสช.	เรือ่ง แนวทางปฏบิตัใินการขอรบัค่าใช้จ่ายเพือ่บรกิารสาธารณสขุกรณกีารรกัษา

โรคมะเร็งตามโปรโตคอล ได้	

สำาหรับรายการยาในบัญชี	 จ	 (2)	 2	 รายการ	 ที่	 สปสช.	 ไม่ได้ดำาเนินการชดเชยให้กับ 

หน่วยบริการตามระบบบริหารจัดการยาบัญชี	จ	(2)	ได้แก่

1) Erythropoietin injection	 หน่วยบริการจะได้รับการสนับสนุนยาสำาหรับผู้ป่วย 

ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้มีสิทธิรับบริการล้างไตทางช่องท้อง	 (CAPD)	 และฟอกเลือดด้วยเครื่อง

ไตเทียม	(HD)	ตามคู่มือการบริหารงบบริการสุขภาพผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง

2) Imatinib mesilate tablet	 ซึ่งเป็นรายการยาที่ประกาศใช้สิทธิตามสิทธิบัตร 

โดยรัฐ	ตามเงื่อนไขข้อเสนอการสนับสนุนยา	ภายใต้โครงการ	GIPAP	(Glivec	International	Patient	 

Assistant	Program)	ผูป่้วยสทิธหิลกัประกนัสุขภาพแห่งชาตท่ีิป่วยเป็นโรค	GIST		และ		CML	ทีต้่องใช้

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

บาท	หน่วยบริการสามารถเบิกยาให้ผู้ป่วยจากโครงการ	GIPAP	สำาหรับผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาตทิีม่คีณุสมบตัเิรือ่งรายได้ครัวเรอืนไม่ตรงตามที	่GIPAP	กำาหนด	สามารถเบกิได้ตามหลกัเกณฑ์

ที่	สปสช.กำาหนด

หมายเหตุ 
1) กรณีที่มีการปรับเปลี่ยนรายการยาบัญชี จ (2) เข้า หรือ ออกจากบัญชียาหลักแห่งชาติ หรือ มีการ 

ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขและแนวทางกำากับการสั่งใช้ยา สปสช.จะดำาเนินการกำาหนดสิทธิประโยชน์ และแจ้งรายละเอียด
ให้หน่วยบริการรับทราบเพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป สำาหรับรายการยาที่มีการปรับออกจากบัญชียาหลัก 
แห่งชาติ ระหว่างปีงบประมาณ แต่มีผู้ป่วยที่ยังคงมีความจำาเป็นที่จะต้องได้รับยาจนครบการรักษา (เฉพาะการ
สั่งใช้ต่อเนื่องในผู้ป่วยรายเดิม) สปสช.จะเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาให้ผู้ป่วยจนครบการรักษาตามที่บัญชียาหลัก 
แห่งชาติกำาหนด 

2) แนวทางการจ่ายชดเชยค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการวินิจฉัยเพื่อใช้ยาบัญชี จ (2) บางรายการ
นั้น  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและอัตราที่  สปสช.กำาหนด
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ต�ร�งที่ 3		 สรุปหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการชดเชยยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ	 บัญชี	 จ	 (2)	 ตาม

บัญชียาหลัก	พ.ศ.	2558

ร�ยก�รย� หลักเกณฑ์และเงื่อนไขก�รชดเชยย�

Botulinum	toxin	type	A	inj.

ตามแนวทางกำากับการใช้ยาที่ได้ระบุไว้ในบัญชียาหลัก 
แห่งชาติ	บัญชี	จ(2)	

Leuprorelin	inj.

Immunoglobulin	G	Intravenus	
(IVIG)	inj.

Liposomal	amphotericin	B	inj.

Bevacizumab	inj.	

voriconazole	(tab,	inj.)

Thyrothropin	alfa inj.

Peginterferon	inj.	

Ribavirin	tab

Antithymocyte	immunoglobulin,	
rabbit	inj.	

Linezolid	tab	

Imiglucerase	inj.	

Trastuzumab	inj.

Nilotinib	cap

Dasatinib	tab

Factor	VIII
ตามแนวทางการดูแลรักษาโรคเลือดออกง่าย	(Hemophilia)	
ภาคผนวกที่	4.5Factor	IX

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

Letrozole	tab

Erythropoietin	inj. ตามแนวทางการบริหารงบบริการสุขภาพผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง

Imatinib	mesilate	tab ตามเงื่อนไขโครงการ	GIPAP	
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1.3)		เงื่อนไขการรับบริการ

1.3.1)	 ผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิว่าง	 ท่ีเข้ารับ

การรักษาพยาบาลในหน่วยบริการภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

1.3.2)	มีผลการวินิจฉัย/การรักษา	ตรงตามข้อบ่งใช้หรือเข้าเกณฑ์การ

สั่งใช้ยาตามเงื่อนไขที่กำาหนดในบัญชียาหลักแห่งชาติฉบับปัจจุบัน

1.4)		 คุณสมบัติของแพทย์	และหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ

	1.4.1)		เป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

	1.4.2)		มคุีณสมบตัติามเงือ่นไขทีก่ำาหนดในบญัชยีาหลกัแหง่ชาต	ิและ

แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขกรณีการรักษาโรคมะเร็งตามโปรโตคอล	

ของ		สปสช.	กำาหนด

1.5)	ระบบการขอชดเชยยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ	บัญชี	จ	(2)	

1.5.1)		 การเบิกชดเชยยา:	กรณีทั่วไป

(1)	ระบบการอนุมัติการใช้ยา	(Authorized	system)

สปสช.	 จะจ่ายชดเชยยา	 จ	 (2)	 ในรูปแบบของการชดเชย 

เป็นยา	หรือ	การชดเชยเป็นเงินเท่ากับมูลค่ายาที่	สปสช.จัดหาได้	ตามเงื่อนไขที่	สปสช.	กำาหนด	ให้

กับหน่วยบริการที่มีการสั่งใช้ยาตามแนวทางการกำากับการใช้ยาในบัญชี	 จ	 (2)	 และการสั่งใช้นั้นต้อง

ผ่านกระบวนการอนุมัติก่อนการใช้ยา	 (Pre-Authorization)	 โดยหน่วยงานกลาง	 ที่จะจัดตั้งขึ้นโดย 

หน่วยงานสิทธิประโยชน์	ทั้ง	3	หน่วยงาน	ได้แก่		สปสช.	สำานักงานประกันสังคมและกรมบัญชีกลาง	

แต่ในปัจจุบัน	 ยังไม่มีการตั้งหน่วยงานกลางขึ้น	 ดังนั้น	 สปสช.	 จึงมอบหมายให้การอนุมัติก่อนการ

ใช้ยาเป็นอำานาจของผู้อำานวยการโรงพยาบาล	 หรือบุคคล/คณะกรรมการที่ผู้อำานวยการมอบหมาย 

ซึง่ในการสัง่ใช้ยาดังกล่าว	หน่วยบริการต้องมกีารบนัทึกข้อมูลในแบบฟอร์มกำากับการใช้ยาตามแนวทาง

กำากับการใช้ยา	 จ	 (2)	 ที่	 บัญชียาหลักแห่งชาติกำาหนด	 และเตรียมพร้อมสำาหรับการตรวจสอบโดย 

ส่วนกลางในภายหลัง

(2)	 การจ่ายชดเชยให้แก่หน่วยบริการ	 และการขอสำารองยา	

มี	วิธีปฏิบัติ	ดังนี้	

	 หน่วยบริการมีหนังสือแสดงความประสงค์ขอเข้าร่วม 

โครงการฯ	ผ่าน	สปสช.เขต	โดยระบุ
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(2.1)		 รายละเอยีดของแพทย์ทีส่ามารถสัง่ใช้ยาตามบญัชี

ยาหลักแห่งชาติ	เลขที่ใบประกอบโรคศิลป์	สาขาความเชี่ยวชาญของแพทย์	ยา	และ		ข้อบ่งใช้ที่จะขอ

สั่งใช้ยา

(2.2)		 รายละเอียดผู ้ประสานงานดูแลระบบการเบิก

ยาของโรงพยาบาล	 (ชื่อ	 นามสกุล	 และเลขท่ีบัตรประจำาตัวประชาชน)	 เพื่อใช้ออก	 Username,	 

password	สำาหรบัใช้ในการเข้าสูโ่ปรแกรมการเบกิยาของ	สปสช.	หลงัจากนัน้ผูป้ระสานงานที	่สปสช.เขต	

จะตรวจสอบข้อมูลและแจ้งหน่วยบริการ	และสปสช.ส่วนกลาง

(2.3)	 รายการยาและปริมาณที่ขอสำารอง	 ทั้งนี้	 สปสช.	

ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาปริมาณยาที่จะให้สำารอง

(2.4)	 หน่วยบรกิารกรอกแบบฟอร์มกำากบัการใช้ยาตาม

แนวทางกำากับการใช้ยา	จ	(2)	ที่บัญชียาหลักแห่งชาติกำาหนด

(2.5)		 ขออนุมัติใช้ยาจากผู้อำานวยการโรงพยาบาลหรือ

บุคคล/คณะกรรมการที่ผู้อำานวยการมอบหมาย	(ส่วนนี้สำาหรับระบบควบคุมภายในโรงพยาบาล)

(2.6)		 ส่งข้อมูลการใช้ยาของผู ้ป่วยมาที่	 สปสช.	 ซึ่ง

สามารถเลือกวิธีการส่งข้อมูลได้	2	ทาง	(เลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่ง)	คือ		

 (2.6.1) ช่องท�งที่ 1	ส่งข้อมูลผ่านโปรแกรมการ

เบิกชดเชยยา	มีลักษณะการส่งข้อมูลเป็นแบบ	Off-line	หรือ	On-line			

 (2.6.2) ช่องท�งที่ 2	 ส่งแฟ้มข้อมูลขอชดเชยยา	

ตามรูปแบบที่กำาหนด	และส่งข้อมูลการชดเชยดังกล่าวมาที่	website	 	ของ	 	สำานักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติตามวิธีที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้โปรแกรม

(2.7)		 ระบบจะตัดยอดข้อมูลหลังเที่ยงคืนของทุกวัน	

และส่งข้อมูลเข้าระบบ	 VMI	 ขององค์การเภสัชกรรมทุกวันโดยหน่วยบริการสามารถตรวจสอบผล

การส่งข้อมูลเบิกชดเชยยาได้2	 ทาง	 คือ	 จากโปรแกรมการเบิกชดเชยยาท่ีติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของ 

หน่วยบริการ	และ	จากทาง	Website	ระบบยาของ		สปสช.

(2.8)	 องค์การเภสชักรรมจดัส่งยาตามข้อมลูทีไ่ด้รบัจาก

โปรแกรมการเบิกชดเชยยา	ภายใน	7	วันทำาการ	หลังจากได้รับข้อมูลจาก	สปสช.

(3)		หน่วยบริการสามารถ	Download	 โปรแกรมเบิกชดเชย

ยา	ยาบัญชี	จ	(2)	และคู่มือการใช้งานได้ที่	www.nhso.go.th	โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
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(3.1)	เข้าสู่	Website	:	www.nhso.go.th

(3.2)	กดเลือก	“บริการข้อมูล”

(3.3)	เลือกหัวข้อ	“Download/เอกสารบรรยาย

(3.4)	เลือกหัวข้อย่อย	“Download”

(3.5)	 กดเลือก	 Download	 “Setup	 โปรแกรมเบิกยา	

บัญชี	จ	(2)	version	3.0	”	หรือคู่มือการใช้โปรแกรม

1.5.2)	 การเบกิชดเชยยา:	กรณีพเิศษสำาหรับรายการยาท่ีผู้ป่วยตอ้งได้

รับการรักษาต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆ	หรือตลอดชีวิต

สปสช.	จดัระบบบรหิารจดัการสำาหรบัการเบกิยาชดเชยสำาหรบั

กรณีดังกล่าวนี้	ได้แก่

(1)		ยา	 Immunoglobulin	 G	 (IVIG)	 สำาหรับผู ้ป่วยโรค	 

Primary	Immunodeficiency	Disease	(PID)	ซึ่งจำาเป็นต้องได้รับยา	Immunoglobulin	G	(IVIG)	

ตลอดชีวิต	

(2)		ยา	 Leuprorelin	 สำาหรับผู้ป่วย	 Central	 precocious	 

puberty	ซึ่งผู้ป่วยจำาเป็นต้องได้รับยาทุกเดือนต่อกันจนกว่าผู้ป่วยมีอายุครบตามเกณฑ์ที่กำาหนด

(3)		หรือยาอื่นตามที่	สปสช.กำาหนด

เมื่อหน่วยบริการรับส่งต่อซึ่งเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ	 และมีแพทย์ที่อยู่ในเงื่อนไขตาม

หลักเกณฑ์	 ได้วินิจฉัยว่าผู้ป่วยเป็นโรค	 2	 โรคข้างต้น	 พิจารณาลงความเห็นว่าสามารถส่งตัวผู้ป่วย

กลับไปรับยาต่อที่โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิได้	ให้หน่วยบริการรับส่งต่อส่งตัวผู้ป่วยกลับพร้อมสำาเนา

แบบฟอร์มกำากับการใช้ยาและหนังสือส่งตัวท่ีระบุรายการยา,	 ปริมาณที่ต้องใช้,	 ระยะเวลาใช้ยาไป

ยังโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิใกล้บ้าน	 เมื่อโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิได้รับผู้ป่วยแล้ว	 ให้ทำาหนังสือ 

ขออนุมัติเบิกชดเชยยาเป็นกรณีพิเศษ	 โดยกรอกแบบฟอร์มการขออนุมัติชดเชยยาเป็นกรณีพิเศษ 

ตามเอกสารแนบ	 รวมทั้งสำาเนาหนังสือส่งตัวกลับจากหน่วยบริการรับส่งต่อท่ีระบุรายการยาข้างต้น	

ส่งมายัง สปสช.เขต

สปสช.เขต ดำาเนินการตรวจสอบและแจ้งผลการอนุมัติให้โรงพยาบาลทราบ	และประสานกับ 

ผูป้ระสานงานของโรงพยาบาลเพือ่ดำาเนนิการให้หน่วยบริการได้รบัชดเชยยาดงักล่าว			อนึง่	การส่งตวั

ผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถไปรับยาเป็นกรณีพิเศษที่หน่วยบริการทุติยภูมิใกล้บ้านนี้	 หน่วยบริการ
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ดำาเนินการส่งแบบฟอร์มการขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษนี้เฉพาะครั้งแรกที่ดำาเนินการเบิกยาให้ผู้ป่วย

แต่ละรายเท่านั้น	

หมายเหตุ	:	
สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 และสำานักงานประกันสังคม	 	 มีข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน 

เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของข้อมูลและการบริหารจัดการสารสนเทศในระบบบริการสุขภาพร่วมกัน 
เพื่อลดความซำ้าซ้อนและสร้างระบบท่ีมีมาตรฐานเดียวกันในการบริหารจัดการอันจะนำาไปสู่การมีระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในท่ีสุดจึงเป็นเหตุให้ทางสำานักงานประกันสังคมใช้ระบบการเบิกชดเชยยา	 
บัญชี	จ	(2)	ของสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติร่วมกันตั้งแต่ปีงบประมาณ	2556

แผนภ�พที่ 2	แนวทางบริหารจัดการยาบัญชี	จ	(2)		ร่วมกัน

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
สั่งใช้ยา	จ	(2)

กรอกแบบฟอร์ม
ขออนุมัติใช้ยา	จ	(2)

Authorized	โดย	ผอ.
หรือผู้ที่	ผอ.มอบหมาย

จ่ายยาให้ผู้ป่วย

	key	เบิกชดเชยยา
ของผู้ป่วย

สปสช.	สปส.	

ระบบ	ตัดข้อมูลทุกเที่ยงคืน	เพื่อ	

•	ตรวจสอบสิทธิ	ผู้ป่วย	

•	รายงานข้อมูลปริมาณยาแยกตามสิทธิ	ราย	รพ.	

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

หน่วยบริการ	ได้รับยา
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2)  ย� Clopidogrel

2.1) คว�มเป็นม�

	 เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์การประกาศใช้สิทธิตามสิทธิบัตรโดยรัฐ	

ประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสามารถเข้าถึงยาจำาเป็น	 ตั้งแต่ปีงบประมาณ	 2552	

เป็นต้นมา	 สปสช.	 ได้ดำาเนินการสนับสนุนยา	 Clopidogrel	 ตามท่ีมีการประกาศการใช้สิทธิตาม 

สิทธิบัตรโดยรัฐ	 ให้แก่หน่วยบริการภายใต้ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามหลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขที่กำาหนดไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ

2.2)  สิทธิประโยชน์

	 ยาเมด็	Clopidogrel	bisulfate	75	mg	ซึง่จัดหาโดยมาตรการประกาศ

ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรโดยรัฐ		

2.3)  เงื่อนไขก�รรับบริก�ร

2.3.1)		 ผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิว่าง	ที่เข้ารับ

การรักษาพยาบาลในหน่วยบริการภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 หรือเป็นหน่วยบริการที่

เข้าร่วมโครงการผ่าตัดหัวใจกับ	สปสช.

2.3.2)		 แพทยผ์ูท้ำาการรกัษาสัง่จา่ยภายใตเ้งือ่นไขทีก่ำาหนดไวใ้นบญัชี

ยาหลักแห่งชาติ	คือ

(1)	 	ใช้กับผู้ป่วยที่มีข้อห้ามใช้หรือแพ้	Aspirin

(2)		ให้ระยะสั้นในการสอดฝังขดลวดคำ้ายันผนังหลอดเลือด	

(Stent)

(3)		ใช้ในกรณทีีใ่ช้	Aspirin	แล้วยงัม	ีRecurrent	thrombotic	

events

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

Antiphospholipid	syndrome	ซึ่งยังอาจไม่จำาเป็นต้องใช้	หรือไม่สามารถใช้	Anticoagulant	ได้

(5)	 ใช้กับผู้ป่วยที่มี	Multiple	thrombotic	risk	factors	ซึ่ง

ไม่สามารถควบคุมได้ในระยะสั้น

2.4)  คุณสมบัติของหน่วยบริก�รที่เข้�ร่วมโครงก�ร

เป็นหน่วยบริการประจำา	 หน่วยบริการรับส่งต่อในระบบหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ	หรือเป็นหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการผ่าตัดหัวใจ	กับ	สปสช.
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2.5) ระบบก�รเบิกย� Clopidogrel bisulfate 75 mg tablet

2.5.1)	 หน่วยบริการสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มการเข้าถึงยา	 

Clopidogrel	 ผ่าน	 สปสช.เขต	 โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มขอสำารองยา	 Clopidogrel	 และแบบ

ฟอร์มขอ	 Username/Password	 	 ส่งให้	 สปสช.เขต	 (ขอแบบฟอร์มดังกล่าวได้จาก	 สปสช.เขต)	 

เมื่อ	สปสช.เขตตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆ	แล้วถ้าถูกต้อง	จะส่ง	Username/Password	ในการเบิกยา	

Clopidogrel	ให้หน่วยบริการเพื่อใช้ในการเบิกชดเชยยา	

2.5.2)	 เพื่อให้การบริหารจัดการยาของหน่วยบริการมีความคล่องตัว	

สปสช.จะจัดส่งยาให้แก่หน่วยบริการสำารองยาในเบื้องต้น	 	3	 เดือน	โดยพิจารณาจากอัตราการใช้ยา

ต่อเดือน	การจ่ายชดเชยและการสำารองยามีวิธีปฏิบัติ	ดังนี้

(1)		หน่วยบริการบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมการเบิกชดเชย

ยา	(ยา	Clopidogrel	โดยหน่วยบริการสามารถส่งข้อมูลการเบิกยา	Clopidogrel	ได้ทุกวัน

(2)		ส่งข้อมูลการใช้ยาของผู้ป่วยมาที่	 สปสช.	 (สามารถส่ง

ข้อมูลได้ทุกวัน)		ซึ่งสามารถเลือกวิธีการส่งข้อมูลได้	2	ช่องทาง (เลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่ง)	คือ		

(2.1)  ช่องท�งที ่1	ส่งข้อมลูผ่านโปรแกรมการเบกิชดเชย

ยา	มีลักษณะการส่งข้อมูลเป็นแบบ	Off-line	หรือ	On-line			

(2.2) ช่องท�งที่ 2	 ส่งแฟ้มข้อมูลขอชดเชยยา	 ตาม 

รปูแบบทีก่ำาหนด	และส่งข้อมลูการชดเชยดงักล่าวมาที	่Website	ของ	สปสช.เขต	ตามวธิทีีร่ะบไุว้ในคู่มือ	 

การใช้โปรแกรม

2.5.3)	ระบบจะตัดยอดข้อมูลที่สะสมไว้ที่ส่วนกลางเพื่อส่งระบบ	VMI	

ขององค์การเภสัชกรรมทุกเที่ยงคืน

2.5.4)	องค์การเภสัชกรรมจะจัดส่งยาตามข้อมูลที่ได้รับจากโปรแกรม

การเบิกยาชดเชยยา	 ภายใน	 7	 วันทำาการหลังจากได้รับข้อมูลจาก	 สปสช.	 แล้ว	 (นับจากวันที่ระบบ 

ตัดยอดข้อมูลส่งองค์การเภสัชกรรม)

2.5.5)	 หน่วยบริการสามารถ	 Download	 โปรแกรมเบิกชดเชยยา	

(Clopidogrel)	และคู่มือการใช้งานได้ที่	www.nhso.go.th	โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
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(1)	เข้าสู่	Website	:	www.nhso.go.th

(2)	กดเลือก	“บริการข้อมูล”

(3)	เลือกหัวข้อ	“Download/เอกสารบรรยาย

(4)	เลือกหัวข้อย่อย	“Download”

(5)	กดเลือก	Download	“โปรแกรมเบิกยา	Clopidogrel”	

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

มี	การบรรจุโปรแกรมการเบิกชดเชยายา	Clopidogrel	รวมไว้ด้วยกันแล้ว

3) ย�กำ�พร้�

3.1) คว�มเป็นม�

ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีมติ	 เห็นชอบให้ 

เพิ่มการเข้าถึงยากำาพร้าในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	 เพื่อแก้ไขปัญหายากำาพร้าทั้งระบบ	 

โดยเริ่มต้นที่ยากำาพร้ากลุ่มยาต้านพิษ	 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน	 2553	 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน	 และ 

ได้มีการขยายชุดสิทธิประโยชน์ให้ครอบคลุมยาท่ีมีปัญหาการเข้าถึง	 หรือต้องการการบริหารจัดการ 

ที่จำาเพาะอย่างต่อเนื่อง

เพือ่ใหห้นว่ยบรกิารสำารองยาทีจ่ำาเปน็ตอ่การรกัษาผูป้ว่ย	สามารถใช้ทนั

ตอ่ความจำาเปน็ในการให้บรกิารแกผู่ป้ว่ย	สปสช.	จงึไดด้ำาเนนิการจัดระบบการจดัหาและกระจายยาไป

สำารองยังหน่วยบริการต่างๆ	ให้กระจายอยู่ทั่วประเทศ	และมอบองค์การเภสัชกรรมเป็นผู้ดำาเนินการ

จดัหายาทัง้จากผูผ้ลิตในประเทศและการจดัหาจากตา่งประเทศ	และกระจายยาไปยงัหน่วยบรกิารดว้ย

การบริหารจัดการผ่านระบบ		Vendor	Managed	Inventory	(VMI)	รวมถึงได้จัดให้เกิดความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้คำาปรึกษาทางวิชาการ	การพัฒนาบุคคลากร	การติดตาม	และ

การประเมินผลโครงการ	 ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเข้าถึงยากลุ่มยากำาพร้าและยาท่ีมีปัญหาการ

เข้าถึงอย่างครบวงจรมากยิ่งขึ้น	

3.2) สิทธิประโยชน์

สปสช.สนับสนุนรายการยากำาพร้าและยาที่มีปัญหาการเข้าถึง

ครอบคลมุกบัผูป้ว่ยทกุสทิธกิารรกัษาพยาบาล	โดยในปีงบประมาณ	ป	ี2559	มยีาในชดุสทิธปิระโยชน์

จำานวน	16	รายการ	คือ
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หมายเหตุ  
1.	 เงื่อนไขการสั่งใช้ยา	เป็นไปตามที่บัญชียาหลักแห่งชาติกำาหนด
2.	 กรณีผู้ป่วยจำาเป็นต้องได้รับเซรุ่มต้านพิษงูจงอาง	 และเซรุ่มต้านพิษงูสามเหลี่ยม	 ให้เบิกเซรุ่มต้านพิษงู

รวมระบบประสาท	(Polyvalent	antivenom	for	neurotoxin)	ทดแทน
3.	 คณะอนุกรรมการยากำาพร้าฯ	 พิจารณาตัดยา	 Esmolol	 inj.	 ออกจากรายการยากำาพร้า	 เนื่องจากมี 

วธิกีารรกัษาอืน่ทีไ่ด้ผลทดแทน	ในปีงบประมาณ	2559	สปสช.	จงึตดัรายการยาดงักล่าว	ออกจากชดุสทิธปิระโยชน์	
อย่างไรก็ตาม	 หน่วยบริการยังสามารถเบิกยาเดิมที่มีอยู่ในระบบได้จนยาหมด	 หรือหมดอายุ	 ทั้งนี้หากมีผู้ป่วย
จำาเป็นต้องใช้ยาดังกล่าวหน่วยบริการสามารถประสานศูนย์พิษวิทยารามาธิบดีหรือศูนย์พิษวิทยา	 รพ.ศิริราช	 
เพื่อรับคำาแนะนำาในการผู้ป่วยได้

3.3)  เงื่อนไขก�รรับบริก�ร

3.3.1)	 ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัย	 ว่ามีความจำาเป็นต้องได้รับยา

กำาพร้าและยาท่ีมีปัญหาการเข้าถึงตามชุดสิทธิประโยชน์	 และเข้ารับบริการในหน่วยบริการในระบบ 

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

ลำ�ดับที่ ร�ยก�รย� ข้อบ่งชี้

1 Dimercaprol	inj. ใช้รักษาพิษจากโลหะหนัก	ได้แก่	arsenic,	gold,	 
mercury,	lead,	copper

2 Sodium	nitrite	inj.	 Cyanide	poisoning,	Hydrogen	sulfide

3 Sodium	thiosulfate	inj.	 Cyanide	poisoning

4 Methylene	blue	inj. Methemoglobinaemia,	Toxic	encephalopathy	 
จากยา	ifosfamide	

5 Botulinum	antitoxin	inj. รักษาพิษจาก	Botulinum	toxin

6 Diphtheria	antitoxin	inj. รักษาโรคคอตีบ	จาก	Diphtheria	toxin

7 Succimer	cap.	 ภาวะพิษจากตะกั่ว

8 Calcium	disodium	edentate	inj. ใช้รักษาพิษจากโลหะหนัก

9 Diphenhydramine	inj.	 ใช้บำาบัดภาวะ	dystonia	เนื่องจากยา

10 เซรุ่มต้านพิษงูเห่า แก้พิษงูเห่า

11 เซรุ่มต้านพิษงูเขียวหางไหม้ แก้พิษงูเขียวหางไหม้

12 เซรุ่มต้านพิษงูกะปะ แก้พิษงูกะปะ

13 เซรุ่มต้านพิษงูแมวเซา แก้พิษงูแมวเซา

14 เซรุ่มต้านพิษงูทับสมิงคลา แก้พิษงูทับสมิงคลา

15 เซรุ่มต้านพิษงูรวมระบบเลือด		 แก้พิษงูที่มีพิษต่อระบบเลือด		

16 เซรุ่มต้านพิษงูรวมระบบประสาท	 แก้พิษงูที่มีพิษต่อระบบประสาท	
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3.3.2)	 ผู้ป่วยจำาเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยกำาพร้าและยาที่มีปัญหา

การเข้าถึงเป็นการเร่งด่วนฉุกเฉินตามประกาศประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน	

	 ทั้งน้ียาในโครงการสามารถใช้ได้กับผู้ป่วยคนไทยทุกสิทธิ 

การรกัษาพยาบาล	โดย	สปสช.	จะดำาเนนิการหกัยอดทางบญัชกีบัหนว่ยงานตน้สงักดั	(กรมบญัชกีลาง	

และสำานักงานประกันสังคม)	ในภายหลัง

3.4)  คุณสมบัติของหน่วยบริก�รที่เข้�ร่วมโครงก�ร 

3.4.1)	 เป็นหน่วยบริการท่ีข้ึนทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ	 โดย	 สปสช.จะแจ้งรายชื่อหน่วยบริการ/หน่วยงานที่เป็นแหล่งสำารองยา	 พร้อมรายช่ือและ

ช่องทางติดต่อผู้ประสานงานของยาแต่ละรายการให้หน่วยบริการ/หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการทราบ	

และดำาเนินการเชื่อมต่อข้อมูลปริมาณยาคงคลังของหน่วยบริการ/หน่วยงานท่ีเป็นแหล่งสำารองยาใน

ระบบออนไลนกั์บระบบ	Geographic	Information	System	(GIS)	ใหห้นว่ยบรกิารทีเ่ขา้รว่มโครงการ

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

3.4.2)	 เป็นหน่วยบริการเอกชนที่รับผู้ป่วยที่มีความจำาเป็นต้องได้รับ

กำาพร้าและยาที่มีปัญหาการเข้าถึงเป็นการเร่งด่วน	ตามคำานิยามในประกาศคณะกรรมการการแพทย์

ฉุกเฉิน	 โดยหน่วยบริการที่ต้องการเบิกยากรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน	 3	 กองทุนต้องดำาเนินการแนวทางการ

เบิกชดเชยยากำาพร้าและยาจำาเป็นกรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน	3	กองทุน	รายละเอียดดังภาคผนวก	4

3.5)  ระบบก�รเบิกย�

3.5.1)	 ให้หน่วยบริการทำาการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยคนไทยทุกสิทธิ 

การรักษา	ในโปรแกรมเบิกชดเชยยากำาพร้าและยาที่มีปัญหาการเข้าถึงของ	สปสช.	เพื่อเบิกชดเชยยา	

3.5.2)	กรณผีูป้ว่ยไมใ่ชค่นไทย	แตม่คีวามจำาเปน็ตอ้งไดร้บัยาตา้นพษิ	ที่

ไมส่ามารถจดัซือ้ไดใ้นประเทศ	ซึง่เปน็ยาในโครงการ	ใหห้นว่ยบรกิารกรอกข้อมลูเบิกยาผา่นโปรแกรม

เบกิชดเชยยา	และแนบเอกสารขอความอนเุคราะหข์อสนบัสนนุยาโดยใหผู้อ้ำานวยการโรงพยาบาลเปน็

ผู้ลงนาม	และแนบเอกสารส่งผ่านระบบต่อไป		

3.5.3)	 หน่วยบริการที่มีผู้ป่วยที่คาดว่าได้รับสารพิษ	 หรือมีความ

จำาเป็นต้องได้รับยากำาพร้ากลุ่มยาต้านพิษที่อยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ของ	สปสช.	อาจพิจารณาโทรศัพท์

หารือกับศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี	 หรือศูนย์พิษวิทยาศิริราช	 หรือคลินิกพิษจากสัตว์	 เพ่ือช่วยวินิจฉัย	 

หรือแนะนำาการใช้ยากำาพร้าโดยเฉพาะกลุ่มยาต้านพิษและเซรุ่มต้านพิษงู	 อย่างถูกต้อง	 เหมาะสม	 

โดยสามารถติดต่อได้ที่
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	 ศูนย์พิษวิทยา	รามาธิบดี	โทร	1367

	 ศูนย์พิษวิทยา	ศิริราช	โทร	02-4197007

	 คลินิกพิษจากสัตว์	โทร	02-2520161-4		ต่อ	125

3.5.4)	กรณีหน่วยบริการมีผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัย	ว่ามีความจำาเป็น

ต้องได้รับยาแต่ไม่ได้เป็นแหล่งสำารองยานั้น	 ให้หน่วยบริการติดต่อศูนย์พิษวิทยา	 หรือเข้าไปทำาการ

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

ว่าจะดำาเนินการเบิกยาจากแหล่งสำารองยาใดได้สะดวกและรวดเร็ว	 ท้ังน้ีหน่วยบริการสามารถเบิกยา

จากแหล่งใดก็ได้โดยไม่ต้องคำานึงว่าเป็นหน่วยบริการในเขตเดียวกันหรือไม่	 เมื่อทราบว่าจะเบิกยา 

จากแหล่งสำารองยาใด	 ให้หน่วยบริการประสานไปยังผู้ประสานงานตามที่ระบุไว้บนเวบไซด์	 เพื่อให้

แหล่งสำารองยาดังกล่าวจัดส่งยาให้ต่อไป

3.5.5)	กรณีหน่วยบริการที่มีผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีความจำาเป็น

ตอ้งไดร้บัยาแกพ้ษิและเปน็แหลง่สำารองยานัน้	ใหห้น่วยบรกิารบนัทกึขอ้มูลการเบกิใช้ยาลงในโปรแกรม

เบิกชดเชยยาของ	 สปสช.	 	 และสามารถนำายาไปใช้เพื่อการรักษาผู้ป่วยรายนั้น	 หากยาที่สำารองไว้ 

ไม่เพียงพอ	 ให้หน่วยบริการบันทึกข้อมูลการเบิกใช้ยาลงใน	 โปรแกรมเบิกชดเชยยาของ	 สปสช. 

ตามจำานวนที่มี	และประสานขอยาเพิ่มเติมโดยดำาเนินการตามข้อ	3.5.1

3.5.6)	 หน่วยบริการที่เป็นแหล่งสำารองยาและได้รับการประสาน 

ขอเบิกยาจากหนว่ยบรกิารอ่ืนทีร่บัผู้ป่วยทีไ่ด้รบัสารพษิ	และไดร้บัการวนิจิฉยั	วา่มคีวามจำาเปน็ต้องได้

รับยา	ให้จัดส่งยาไปยังหน่วยบริการที่ประสานขอยามา	หรือนัดหมายให้หน่วยบริการที่มีความจำาเป็น

ต้องใช้ยามารับยาตามช่องทางที่เหมาะสมและรวดเร็ว	 และบันทึกข้อมูลการเบิกยาพร้อมข้อมูลการ 

จัดส่งยาในโปรแกรมการบริหารจัดการยากำาพร้า	 ของ	 สปสช.	 เพ่ือรับการชดเชยยา	 และค่าขนส่ง 

ต่อไป	ทั้งนี้เมื่อได้รับยาชดเชยแล้ว	ให้หน่วยบริการลงรับยาในโปรแกรมเบิกชดเชยยา	หัวข้อ	รับยาเข้า

คลังตาม	PO	โดยหน่วยบริการสามารถตรวจสอบเลขที่	PO	ได้ตามใบนำาส่งจากองค์การเภสัชกรรม

3.5.7)	 หลังจากที่หน่วยบริการให้บริการยาและกรอกข้อมูลเพ่ือเบิก

ชดเชยยาจากระบบแล้ว	 จะได้รับการติดต่อจากศูนย์พิษวิทยาเพื่อติดตามประเมินผลโครงการ	 ท้ังน้ี 

ขอความร่วมมือหน่วยบริการให้ข้อมูลแก่ศูนย์พิษวิทยา	 เพื่อใช้ในการประเมินและพัฒนาระบบ 

การบริหารจัดการยากำาพร้าระดับประเทศต่อไป

3.5.8)	กรณีมีการใช้ยา	Diphtheria	antitoxin	inj	หรือ	Botulinum	

antitoxin	 inj	 ให้หน่วยบริการดำาเนินการตามแนวทางการบริการจัดการยา	Diphtheria	 antitoxin	

และ	Botulinum	antitoxin	รายละเอียดดังภาคผนวก	4
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3.5.9)		หนว่ยบรกิารทีไ่ม่ไดเ้ปน็แหลง่สำารองยา	แตอ่ยูใ่นพืน้ทีท่ีมี่ความ

เสีย่งจะเกดิพษิ	สามารถขอสมคัรเขา้เปน็หนว่ยสำารองยาเพิม่เตมิได	้โดยกรอกแบบฟอรม์	รายละเอยีด

ดังภาคผนวก	 4	 พร้อมแนบหนังสืออนุมัติให้เป็นผู้ดำาเนินการเบิกจ่ายยาในโครงการเพิ่มการเข้าถึง 

ยากำาพร้ากลุ่มยาต้านพิษ	โดยหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้รับมอบอำานาจ	ส่งที่	สปสช.เขตที่หน่วยบริการ

สังกัดอยู่	เพื่อดำาเนินการเพิ่มแหล่งสำารองยาต่อไป

ทั้งนี้เมื่อหน่วยบริการได้รับยาสำารองแล้ว	 ให้หน่วยบริการลงรับยา 

ดังกล่าวในโปรแกรมเบิกชดเชยยา	 หัวข้อ	 รับยาเข้าคลังกรณี	 Initial	 stock	 ก่อนการเบิกใช้ยา 

ตามขั้นตอนข้างต้นต่อไป

3.6)  ก�รจัดก�รย�หมดอ�ยุ

 การบริหารจัดการยากำาพร้าและยาต้านพิษหมดอายุแบ่งเป็น	 2	 กรณี

ดังนี้

3.6.1)		 กรณียากำาพร้า	ท่ี	สปสช.	ขอให้หน่วยบริการสำารองตามความเส่ียง	

	 รายการยาประกอบด้วย		

(1)	 Dimercaprol	inj.	

(2)	 Sodium	nitrite	inj.	

(3)	 Sodium	thiosulfate	inj.	

(4)	 Methylene	blue	inj.

(5)	 Diptheria	antitoxin	inj.

(6)	 Calcium	disodium	edentate	inj.

กรณียาที่สำานักงานขอให้หน่วยบริการสำารองตามความเสี่ยงและ

ความเร่งด่วน	 มีการจัดซื้อตามแผน	 โดยจัดซื้อตามจำานวนขั้นต่ำาที่บริษัทผู้ผลิตหรือจำาหน่ายยินดี 

นำาเข้า	 เพื่อให้มียาสำารองในปริมาณเพียงพอแก่การให้บริการ	 และความมั่นคงของประเทศ	 

การดำาเนินการบริหารจัดการยาหมดอายุให้ดำาเนินการดังนี้

(1)	 เมื่อได้รับยาสำารองขอให้หน่วยบริการลงข้อมูล	 รับยาเข้า

คลังกรณี	 Initial	 โดยให้ลงข้อมูลแยกรายรุ่นการผลิต	 และลงวันหมดอายุ	 ในโปรแกรมเบิกชดเชยยา

กำาพร้าและยาต้านพิษ	 ของ	 สปสช.โดยกรณียาที่ส่งให้มียาและสารทำาละลายในกล่องเดียวกันให้ลง 

วันหมดอายุโดยยึดตัวยาสำาคัญเป็นหลัก	ระบบจะแสดงสถานะยาใกล้หมดอายุ	 เมื่ออายุยาเหลือน้อย

กว่า	1	เดือน	และส่งข้อมูลให้	สปสช.	เขต	เพื่ออนุมัติตัดจ่ายยาทดแทนให้กับหน่วยบริการ	



ส่วนที่ 2 การบริหารงบบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว	ปีงบประมาณ	2559	 	|			91

ส่วนที่ 2

(2)		เมื่อยาหมดอายุ	ซึ่งจะหมดอายุพร้อมกันทั่วประเทศตาม

แผนการจดัซือ้	องค์การเภสัชกรรมจะจัดส่งยารุน่การผลติใหม่ทดแทนให้หน่วยบรกิารก่อนยาเดมิหมด

อายุ	ตามรายการและจำานวนที่	สปสช.	เขตอนุมัติทดแทน

(3)		ให้หน่วยบรกิารดำาเนินการรวบรวมยาหมดอายเุพือ่รอการ

ทำาลาย	 และดำาเนินการลงรับยารุ่นการผลิตใหม่เป็นยา	 initial	 ในโปรแกรมเบิกชดเชยยากำาพร้าและ 

ยาต้านพิษ	ของ	สปสช.

(4)		สปสช.	 จะดำาเนินการรวบรวมข้อมูลยาที่หมดอาย ุ

ในปีงบประมาณ	 ขออนุมัติทำาลายยาในภาพรวม	 และออกหนังสือแจ้งหน่วยบริการทำาลายยาที ่

หมดอายุ	ในเดือนกันยายนของแต่ละปีงบประมาณ

(5)		หน่วยบริการสรุปรายการและจำานวนยาที่หมดอาย	ุ 

ณ	คลงัยาในหน่วยบรกิาร	พร้อมแนบหนงัสืออนมุตัทิำาลายยาในภาพรวมของ	สปสช.	รายงานต่อหวัหน้า

หน่วยงานให้ดำาเนินการทำาลายยาตามระเบียบพัสดุต่อไป

(6)	องค์การเภสัชกรรมสรุปรายการและจำานวนยาที่หมดอายุ

ในคลงัยา	ณ	องค์การเภสชักรรม	พร้อมแนบหนงัสอือนมุตัทิำาลายยาในภาพรวมของ	สปสช.	รายงานต่อ 

ผู้อำานวยการองค์การเภสัชกรรมให้ดำาเนินการทำาลายตามระเบียบพัสดุต่อไป

3.6.2)	 กรณียากำาพร้า	 ท่ีหน่วยบริการขอสำารองตามความต้องการใช้

ในพื้นที่	

	 รายการยาประกอบด้วย		

(1)	 เซรุ่มต้านพิษงูเห่า

(2)	 เซรุ่มต้านพิษงูเขียวหางไหม้

(3)		เซรุ่มต้านพิษงูแมวเซา

(4)	 เซรุ่มต้านพิษงูกะปะ

(5)	 เซรุ่มต้านพิษงูทับสมิงคลา

(6)	 เซรุม่ต้านพษิงรูวมระบบเลอืด	(Polyvalent	antivenom	

for	hematotoxin)	

(7)	เซรุม่ต้านพษิงรูวมระบบประสาท	(Polyvalent	antivenom	

for	neurotoxin)

(8)	Esmolol	inj.

(9)	Diphenhydramine	inj.
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	 3.6.2.1)	 เมือ่ได้รบัยาสำารองขอให้หน่วยบรกิารลงข้อมลู	

รับยาเข้าคลังกรณี	 Initial	 โดยให้ลงข้อมูลแยกรายรุ่นการผลิต	 และลงวันหมดอายุ	 ในโปรแกรมเบิก

ชดเชยยากำาพร้าและยาต้านพษิ	ของ	สปสช.โดยกรณยีาทีส่่งให้มยีาและสารทำาละลายในกล่องเดยีวกนั

ให้ลงวันหมดอายุโดยยึดตัวยาสำาคัญเป็นหลัก	 ระบบจะแสดงสถานะยาใกล้หมดอายุ	 เม่ืออายุยา 

เหลือน้อยกว่า	1	เดือนสำาหรับยากำาพร้า	และเมื่ออายุยาเหลือน้อยกว่า	7	เดือนสำาหรับเซรุ่ม	และส่ง

ข้อมูลให้	สปสช.	เขต	

3.6.2.2)	 กรณียากำาพร้า	 ให้	 สปสช.	 เขต	 อนุมัติตัดจ่ายยา

ทดแทนให้กับหน่วยบริการ	 โดยพิจารณาประสานปรับปริมาณการใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณการใช้

ในพื้นที่

3.6.2.3)	กรณเีซรุม่ต้านพษิง	ูให้	สปสช.	เขตประสานปรบัเกลีย่

ในระดับเขต	และปรับปรุง	Stock	ให้ตรงกับที่หน่วยบริการมีจริง	และเมื่อยาหมดอายุ	ให้	สปสช.	เขต	

อนุมัติตัดจ่ายยาทดแทนให้กับหน่วยบริการ	โดยพิจารณาประสานปรับปริมาณการใช้ให้เหมาะสมกับ

ปริมาณการใช้ในพื้นที่

3.6.2.4)	 เม่ือยาหมดอายุ	 องค์การเภสัชกรรมจะจัดส่งยา 

รุ่นการผลิตใหม่ทดแทนให้หน่วยบริการก่อนยาเดิมหมดอายุ	 ตามรายการและจำานวนที่	 สปสช.เขต

อนุมัติทดแทน

3.6.2.5)	 ให้หน่วยบริการดำาเนินการรวบรวมยาหมดอายุ 

เพื่อรอการทำาลาย	 และดำาเนินการลงรับยารุ่นการผลิตใหม่เป็นยา	 Initial	 ในโปรแกรมเบิกชดเชยยา

กำาพร้าและยาต้านพิษ	ของ	สปสช.

3.6.2.6)	 สปสช.	 จะรวบรวมข้อมูลยาที่หมดอายุในป  ี

งบประมาณ	 ขออนุมัติทำาลายยาในภาพรวม	 และออกหนังสือแจ้งหน่วยบริการทำาลายยาท่ีหมดอาย	ุ 

ในเดือนกันยายนของแต่ละปีงบประมาณ

3.6.2.7)	 สปสช.	 สรุปรายการและจำานวนยาท่ีหมดอาย ุ

ในหน่วยบริการ	 พร้อมแนบหนังสืออนุมัติทำาลายยาในภาพรวมของ	 สปสช.	 รายงานต่อหัวหน้า 

หน่วยงาน	และดำาเนินการทำาลายยาต่อไป			

3.7) หน่วยง�นที่ให้คำ�ปรึกษ�เรื่องพิษวิทย� สามารถดูรายละเอียดท่ี 

ภาคผนวก	4.4
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3.5  กรณีโรคที่ต้องบริหารแบบเฉพาะโรค

3.5.1 ก�รดูแลรักษ�ผู้ป่วยโรคธ�ลัสซีเมีย 

	 การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย	เป็นการจ่ายเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุน

และส่งเสริมการจัดบริการดูแลผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง	 ให้ได้รับการรักษาที่จำาเป็น	

โดยเฉพาะการรับเลือดและยาขับเหล็ก	 และต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง 

หลายครั้งในระยะเวลา	1	ปี	

	 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 จัดสรรค่าบริการเพิ่มเติมตามจำานวน 

ผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง	 (ข้อมูลมาจากฐานข้อมูลบริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 

รายบุคคล)	 เป็นวงเงินบริหารระดับเขต	 	 ให้	 สปสช.เขตหารือกับผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยบริการและ 

ผูท้ีม่ส่ีวนได้ส่วนเสยีในรปูของคณะทำางาน	เพือ่กำาหนดเงือ่นไข	หลกัเกณฑ์และอตัราจ่ายแก่หน่วยบรกิาร	 

สปสช.เขตเบิกจ่ายให้หน่วยบริการอย่างช้าไม่เกินไตรมาส	2

3.5.2  ก�รบริห�รจัดก�รก�รดูแลผู้ป่วยวัณโรค

	 รายละเอียดการบริหารจัดการตามคู่มือการบริหารจัดการงบบริการสุขภาพ 

ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์	และวัณโรค	ปีงบประมาณ	2559

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

	 การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง	(Palliative	care)	เป็นรูปแบบ

การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้งด้านร่างกาย	จิตใจ	สังคม	และจิตวิญญาณ		สำาหรับผู้ที่ป่วยด้วยโรคที่

คุกคามต่อชีวิต	ซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้	เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเผชิญกับความเจ็บป่วย		ผ่าน

กระบวนการป้องกันและบรรเทาความทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวด	 ซึ่งมิใช่เป็นเพียงอาการของ 

ความผิดปกติทางร่างกายเท่านั้น	แต่เป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากสภาวะทางด้านจิตใจของผู้ป่วยด้วย	รวมทั้ง

การให้คำาแนะนำาต่อญาติหรือผู้ดูแลผู้ป่วย	 ในการเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับสภาพการเปลี่ยนแปลงที่

จะเกิดขึ้น	 	 เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตท่ีดีท่ีสุดตามบริบทของปัจเจกบุคคล	 เท่าท่ีจะ

ทำาได้ในเวลาที่เหลืออยู่	

1)		วัตถุประสงค์

1.1)		 เพือ่ใหผู้ป้ว่ยระยะสดุทา้ยและครอบครวั	ไดร้บัการดแูลประคบัประคอง

อย่างเป็นองค์รวม	ท้ังทางด้านร่างกาย	จิตใจ	สังคม	และจิตวิญญาณ	ในชุมชนและท่ีบ้านอย่างเหมาะสม

1.2)		 เพือ่ใหผู้ป้ว่ยระยะสดุท้ายไดร้บับรกิาร	ดแูลแบบประคบัประคองท่ีบ้าน

ตามความเหมาะสมและได้รับความสะดวกในการดูแลผู้ป่วยด้วยอุปกรณ์ที่จำาเป็น	เพื่อบรรเทาอาการ

จากความทุกข์ทรมาน	
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2)		กรอบการบริหารงบประมาณ

	 สำาหรับหน่วยบริการที่จัดให้มีระบบบริการแบบประคับประคอง	 เพื่อดูแล	

ติดตามผู้ป่วยระยะสุดท้าย	ที่บ้าน	โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ	ร่วมกับการสนับสนุนยา	อุปกรณ์ที่จำาเป็น

ในการดูแลผู้ป่วยเพื่อบรรเทาอาการที่บ้าน	ตามความเหมาะสม	

3)	 แนวทางสนับสนุน/หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่าย

3.1)		 สำาหรับหน่วยบริการที่จัดให้มีบริการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง	 

ที่บ้าน	โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ

3.2)		 บรกิารประคบัประคองทีใ่หส้ำาหรับผูป้ว่ยทีล่งทะเบยีนในหนว่ยบรกิาร	

ครอบคลุมผู้ป่วยทุกกลุ่มโรค	ที่ได้รับการวินิจฉัย	เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย	โดยมีรหัส	ICD	=	Z51.5	เป็น

รหัสโรคร่วม	

3.3)		 บริการที่ได้รับการชดเชย	 ครอบคลุมยา	 อุปกรณ์ท่ีให้ไว้สำาหรับผู้ป่วย 

ไว้ใช้ท่ีบ้าน	 ได้แก่	 ยามอร์ฟีนเพื่อบรรเทาอาการ	 ชุดทำาความสะอาดแผล	 ออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์	 

ร่วมกับการติดตามอาการตามความเหมาะสม	 โดยเป็นการติดตาม	 ดูแลต่อเนื่องที่บ้าน	 หรือผู้ป่วย 

อาจมาที่แผนกผู้ปวยนอกตามความจำาเป็น	เพื่อขอรับบริการดังกล่าว		

3.4)		 จ่ายชดเชยตามจำานวนผู้ป่วยระยะสุดท้าย	 เม่ือมีการข้ึนทะเบียนและ

ให้บริการโดยหน่วยบริการประจำา	ตามเงื่อนไขที่สำานักงานกำาหนด	 

3.5)		 ขอ้มลูการชดเชยเปน็ไปตามข้อมูลท่ีมีการบนัทึกในระบบ	E-Claim	ของ	

สปสช.	ตามวิธีการบันทึกข้อมูล	จากคู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข	

ปีงบประมาณ	2559

4)	 บทบาทหน้าที่	และผู้ที่เกี่ยวข้อง

4.1)	สปสช.ส่วนกลาง

4.1.1)		 กำาหนดกรอบการบริหารจัดการในภาพรวม

4.1.2)		ประสาน	ทำาความเข้าใจ	สนับสนุน	สปสช.เขต	ในการบริหาร

จัดการ

4.1.3)		 กำากับ	 ติดตาม	 ประเมินผลการดำาเนินงานในภาพรวมระดับ

ประเทศ

4.1.4)		 ชี้แจงแนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบ	E-Claim
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4.1.5)		 รับข้อมูลผ่านระบบ	 E-Claim	 ตรวจสอบ	 ประมวลผล	 

ออกรายงาน	และเบิกจ่าย

4.2)	สปสช.เขต

4.2.1)		ประสาน	ทำาความเข้าใจ	สนับสนุนหน่วยบริการในพื้นที่

4.2.2)		 ตดิตามข้อมูลจาก	สปสช.กลาง	เพือ่ใช้กำากบัตดิตามผลงานของ

หน่วยบริการ

4.2.3)		 กำากับ	 ติดตาม	 ประเมินผล	 การดำาเนินงานของหน่วยบริการ	

ในระดับเขต	และจังหวัด

4.3)		 หน่วยบริการ

4.3.1)		 สนับสนุนให้มีการพัฒนาเครือข่ายหน่วยบริการและระบบ 

ส่งต่อ	เพื่อให้ผู้ป่วยที่ระยะสุดท้าย	ได้รับบริการโดยหน่วยบริการประจำา

4.3.2)		หนว่ยบริการประจำา	จัดให้มีระบบบรกิารแบบประคบัประคอง	

โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ	ร่วมกับหน่วยบริการปฐมภูมิ	และภาคีเครือข่ายในพื้นที่เพื่อให้การดูแลผู้ป่วย

ระยะสุดท้ายที่บ้านอย่างต่อเนื่องเป็นองค์รวม	

4.3.3)		หน่วยบริการประจำา	 ร่วมกับหน่วยบริการปฐมภูมิ	 ให้บริการ	 

ผู้ป่วย	ตดิตาม	ใหค้ำาปรกึษาแนะนำาแกผู่ดู้แล	และครอบครัว	ประสานสนบัสนนุเคร่ืองมอื	วสัด	ุอปุกรณ	์

ที่จำาเป็นรวมถึงปรับสภาพแวดล้อมที่บ้านอย่างเหมาะสม		

4.3.4)		บันทึก	 จัดเก็บข้อมูลการให้บริการ	 ในระบบ	 E-Claim	 ตาม

เงื่อนไขที่	สปสช.กำาหนด	และติดตาม	ตรวจสอบ	อุทธรณ์	แก้ไขข้อมูลผลงานการให้บริการตามเงื่อนไข	

ระยะเวลา	ที่กำาหนดในคู่มือแนวทางฯ		

5)		การติดตาม	กำากับ

5.1)	 อัตราการได้รับบริการดูแลแบบประคับประคองที่บ้าน	 ด้วยยามอร์ฟีน	

ชุดทำาความสะอาดแผล	ออกซิเจน	ในระดับหน่วยบริการ	จังหวัด	เขต	ประเทศ

5.2)	 ความครอบคลุมของหน่วยบริการประจำาท่ีจัดบริการดูแลแบบประคับ

ประคองที่บ้าน	ด้วยยามอร์ฟีน	ชุดทำาความสะอาดแผล	ออกซิเจน	ในระดับหน่วยบริการ	จังหวัด	เขต	

ประเทศ
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4. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายบริการสร้างเสริมสุขภาพ 
และป้องกันโรค 

บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	(P&P)	เป็นสิทธิประโยชน์เดียวในระบบหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติที่จัดให้กับประชาชนไทยทุกสิทธิ	 เป็นบริการสาธารณสุขที่ให้โดยตรงแก่บุคคล	

ครอบครัวหรือกลุ่มบุคคล	 โดยมีวัตถุประสงค์เชิงผลลัพธ์เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ	อัตราป่วย/

อัตราตายท่ีเป็นภาระโรคของประเทศและส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก	 บรรลุเป้าประสงค์ท่ีต้องการ

ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของครัวเรือน	 โดยการบริการสร้างเสริม 

สุขภาพและป้องกันโรคภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	มีขอบเขต	ดังนี้	

(1)		 การตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาภาวะเสี่ยงต่อการเสียสุขภาพและศักยภาพท่ีเอื้ออำานวยต่อ

การสร้างเสริมสุขภาพ

(2)		 การสร้างเสริมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	การให้คำาปรึกษา	แนะนำา	การให้ความรู้	 และการ

สาธิตเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค		

(3)		 การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	 การใช้ยา	 และการทำาหัตถการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและ

ป้องกันโรค

ทั้งนี้ไม่รวมถึงการเฝ้าระวังโรค	 และบริการป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยมีอาการแทรกซ้อน	 หรือชะลอ

ความรุนแรงของการป่วยให้ถือเป็นกิจกรรมด้านการรักษาพยาบาล

ค่าใช้จ่ายบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 เป็น 

ค่าใช้จ่ายสำาหรับการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข	 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคคล

สามารถเข้าถงึบรกิารสร้างเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรคได้อย่างท่ัวถึงและมีประสทิธภิาพ	โดยมีกจิกรรม

บรกิารตามกลุม่วัยตามทีค่ณะกรรมการหลักประกนัสขุภาพแห่งชาตปิระกาศ	ซึง่มีสาระสำาคัญโดยสรปุดังนี้

(1)		 การตรวจและดูแลเพื่อส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด

(2)		 การตรวจและการบริบาลสุขภาพ	พัฒนาการและภาวะโภชนาการของเด็กและเยาวชน	

(3)		 การสร้างเสรมิภมูคิุม้กันโรคตามแผนงานการสร้างเสรมิภมูคิุม้กนัโรคของประเทศ	รวมทัง้

วัคซีนไข้หวัดใหญ่

(4)		 การตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาภาวะเสี่ยงต่อการเสียสุขภาพและศักยภาพท่ีเอื้ออำานวยต่อ

การสร้างเสริมสุขภาพสำาหรับประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง	

(5)		 การวางแผนครอบครัว	

(6)		 การให้ยาต้านไวรัสเอดส์	กรณีป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากแม่สู่ลูก
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(7)		 การเยี่ยมบ้านและการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน

(8)		 การให้คำาปรึกษาแนะนำา	 การสร้างเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการให้ความรู้

เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วยแก่ผู้รับบริการทั้งระดับบุคคลและครอบครัว	ตลอดจน

สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ

(9)		 การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก	

4.1 วัตถุประสงค์

	 เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามสิทธิประโยชน์ของแต่ละ

กลุ่มวัย

4.2  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

	 ประชาชนไทยทุกสิทธิ	 ได้แก่	 ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ผู้มีสิทธิประกันสังคม	

ผู้มีสิทธิสวัสดิการข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และสิทธิอื่น	ๆ	ย่อม

มีสิทธิเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามสิทธิประโยชน์ที่ระบุสำาหรับแต่ละกลุ่มวัย	

กระทรวงสาธารณสุขและ	 สปสช.ได้ร่วมกันกำาหนดตัวช้ีวัดท่ีสะท้อนการเข้าถึงบริการของประชาชน

แต่ละกลุ ่มวัย	 โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคภายใต ้

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	เพื่อใช้ในการติดตามประเมิน	ดังนี้

กลุ่มวัย ตัวชี้วัด

1.	กลุ่มมารดา 1.	ร้อยละของหญิงต้ังครรภ์ฝากครรภ์คร้ังแรกอายุครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ	12	สัปดาห์	

2.	ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ	5	ครั้งตามเกณฑ์

3.	ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ	3	ครั้งตามเกณฑ์

4.	ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก

2.	กลุ่มเด็ก	
0-5	ปี

5.	ร้อยละของเด็กที่มีผลตรวจ	TSH	ผิดปกติได้รับการติดตามเพื่อตรวจยืนยัน

6.	ร้อยละของเด็ก	18	เดือนได้รับการตรวจประเมินพัฒนาการ

7.	ร้อยละของเด็ก	18	เดือนที่ได้รับการตรวจประเมินพบว่ามีพัฒนาการล่าช้า

8.	ร้อยละของเด็กอายุครบ	1	ปี	ได้รับวัคซีน	MMR

9.	ร้อยละของเด็กอายุครบ	2	ปี	ได้รับวัคซีนครบทุกชนิดตามเกณฑ์	(ยกเว้น	MMR)

10.	ร้อยละของเด็กอายุตำ่ากว่า	3	ปี	ได้รับการทาฟลูออไรด์วานิช
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กลุ่มวัย ตัวชี้วัด

3.	กลุ่มเด็ก
วัยเรียน

11.	ร้อยละของเด็ก	ป.	1	ได้รับการตรวจช่องปาก

12.	ร้อยละของเด็ก	ป.	1	ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน

13.	ร้อยละของเด็ก	ป.	1	ได้รับบริการ	Comprehensive	care

14.	ร้อยละของเด็ก	6-12	ปี	ที่มีภาวะอ้วน

4.	กลุ่มวัยรุ่นและวัย
ทำางาน

15.	ร้อยละของประชาชนอายุ	35-59	ปี	ได้รับการคัดกรองเบาหวาน/ความดัน 

โลหิตสูง

16.	ร้อยละของสตรีอายุ	30-59	ปี	ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 

อย่างน้อย	1	ครั้งภายใน	5	ปี	

5.	กลุ่มผู้สูงอายุ 17.	ร้อยละผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง

6.	กลุ่มเป้าหมาย	 
	เฉพาะ

18.	การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่	ให้กับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ	(ผู้สูงอายุมากกว่า	65	ปี	

ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	7	โรค	หญิงมีครรภ์	อายุครรภ์	>	4	เดือน	เด็กอายุ	6	เดือน	-	2	ปี)

ค่าเป้าหมายของตวัชีวั้ดให้	สปสช.เขตหารอืกบัหน่วยบรกิารและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีเพือ่กำาหนด

ค่าเป้าหมายที่เป็นไปได้โดยพิจารณาจากค่าพื้นฐาน	(Base	line)	ของแต่ละพื้นที่/จังหวัด	สปสช.เขต

ร่วมกบัหน่วยบรกิารและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีอาจกำาหนดตวัชีว้ดัเพิม่เตมิทีส่ะท้อนการเข้าถงึบรกิารของ

ประชาชนโดยความเห็นชอบของ	อปสข.	

4.3 กรอบแนวการบริหารจัดการ

	 เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจัดการค่าใช้จ่ายบรกิารสร้างเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค	

โดยคำานึงถึงความสอดคล้องด้าน	Health	Need	ของประชาชนในพืน้ที	่การมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วน

ในการดำาเนินงานรวมถงึประสิทธิผลและคุณภาพของการบรกิาร	สปสช.จงึกำาหนดแนวทางการบรหิาร

บรกิารสร้างเสรมิสุขภาพและป้องกันโรคเป็น	2	ระดบั	คอื	ระดบัประเทศและระดบัเขตพืน้ที	่(แผนภาพ

ที่	3)	
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แผนภ�พท่ี 3	กรอบแนวทางการบรหิารบรกิารสร้างเสรมิสขุภาพและป้องกันโรค	ปีงบประมาณ		2559

4.4  กรอบการบริหารค่าใช้จ่าย

	 ปีงบประมาณ	 2559	 สปสช.ได้รับจัดสรรงบเหมาจ่ายรายหัวสำาหรับบริการสร้างเสริม 

สุขภาพและป้องกันโรค	 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย	 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข	 จำานวน	

398.60	บาทต่อผู้มีสิทธิ	48.787	ล้านคน	หรือเท่ากับ	297.70	บาทต่อประชากรไทยทุกสิทธิ	(จำานวน	

65.323	 ล้านคน)	 สปสช.แบ่งการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

เป็นประเภทบริการย่อย	3	รายการ	ได้แก่

4.4.1		 บรกิารสร้างเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรคระดับประเทศ	(P&P	National	priority	

program	and	central	procurement)	

4.4.2		 บรกิารสร้างเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรคทีด่ำาเนนิการในชมุชน	(P&P	community)

4.4.3		 บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำาหรับบริการพื้นฐาน	 (P&P	 basic	

services)

	 ทั้งนี้	 สปสช.สามารถปรับเกลี่ยเงินท่ีเหลือระหว่างประเภทบริการย่อยได้ตาม

จำานวนประชากรไทย	หรือผลงานบริการที่เกิดขึ้นจริง

การบริหาร
บริการ
P&P

การบริหาร
ระดับประเทศ

การจัดซื้อ/
จัดจ้าง

การดำาเนินงาน	
NPP

การบริการ
basic

services
การบริหาร
ระดับเขต

พื้นที่

การมีส่วนร่วม
ท้องถิ่น

บริการ
ทางเลือก

หน่วย
บริการ ประชาชน

แต่ละกลุ่มวัย

ได้รับบริการ

P&P	ตามสิทธิ

ประโยชน์

อ.ป.ท.
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แผนภาพที ่4 กรอบการบรหิารค่าใช้จ่ายบรกิารสร้างเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค	ปีงบประมาณ	2559

4.4.1 บริก�รสร้�งเสริมสุขภ�พและป้องกันโรคระดับประเทศ

	 การจัดการปัญหาสาธารณสุขหรือภาระโรคที่สำาคัญของประเทศให้บรรลุผล

สำาเร็จและเกิดผลกระทบอย่างชัดเจนนั้น	 มีความจำาเป็นต้องดำาเนินการและช้ีนำาภาพรวมในระดับ

ประเทศ	นอกจากนั้นการจัดบริการสาธารณสุขตามสิทธิประโยชน์ใหม่ยังจำาเป็นต้องมีการนำาร่องและ

บริหารจดัการในระดบัประเทศเพือ่เป็นการเตรยีมความพร้อมของระบบก่อนทีจ่ะขยายไปทัว่ประเทศ	 

รวมถึงการจัดหาพัสดุ	 อาทิ	 การจัดซื้อเวชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา	 หากดำาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง

รวมระดับประเทศย่อมทำาให้ได้ราคาต่อหน่วยที่ประหยัดและช่วยประกันการเข้าถึงเวชภัณฑ์/วัสดุ

ของผู้รับบริการ	

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

(ข)
P&P	ในชุมชน
(45	บาท/คน)

P&P
(297.70	บาท	x	ปชก.	ทุกสิทธิ	65.323	ล้านคน)

งบที่ได้รับ	398.60	บาท/คน
UC	pop	48.787	คน

(ค)
P&P	basic	services	(222.70	บาท/คน)

•			วัคซีน	สมุดสุขภาพ
•			บริการปัญหา

ระดับประเทศ:	
TSH/Thalas-
semia/Child	
development/	
Teenage	
pregnancy	
และประเด็นที่						
คณะอนุกรรมการ

	 P&P	เห็นชอบ
•			ไม่เกิน	1	บาทต่อ

คนเป็นค่าสนับสนุน
ส่งเสริมระบบ	การ
กำากับติดตาม/
ประเมินผล

•			บริหารแบบ	
global	budget	
ระดับเขต	สำาหรับ
เขต	1-12	จัดสรร
ให้กองทนุท้องถิน่

				ที่มีความพร้อม	
ตามจำานวน
ประชากรไทย	หาก
มีเงินเหลือให้	ปรับ
เกลี่ยเป็น	P&P	
basic	services	
โดยความเห็นชอบ
จาก	อปสข.

•			สำาหรับ	สปสช.เขต	
13	หากยังไม่มี
การจัดตั้งกองทุนฯ	
ท้องถิ่นให้	สปสช.
จัดสรรเป็น	P&P	
basic	services

1.		บริหารแบบ	global	budget	ระดับเขต	การคำานวณ	GB	ให้ตามจำานวน
ประชากรไทย	โดย	40%	ปรับอัตราตามโครงสร้างกลุ่มอายุระดับจังหวัด	และ
แต่ละจังหวัดต่างจากค่าเฉลี่ยไม่เกิน	+/-	10%	และ	60%	ใช้อัตราเท่ากันทุกกลุ่ม
อายุ

2.		หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่าย	ให้เป็นไปตามกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์กลาง	
โดยระดับเขตสามารถเพิ่มเติมหลักเกณฑ์กลางได้	โดยต้องผ่านความเห็นชอบจาก	
อปสข.

3.	กรอบแนวทางและหลักเกณฑ์กลางการจ่ายค่าใช้จ่าย	มีดังนี้
1)	ไม่น้อยกว่า	20	บาทต่อคนจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	รวมกับเงิน

ปฐมภูมิตามเกณฑ์	QOF	โดยจ่ายให้หน่วยบริการ/สถานบริการ
2)	ไม่เกิน	8	บาทต่อคนเป็นค่าใช้จ่าย	P&P	ที่ต้องการเร่งรัดการเข้าถึงบริการตาม

นโยบายหรือแก้ปัญหาพื้นที่ระดับเขต/จังหวัดตามความจำาเป็นทางสุขภาพ	
โดยจ่ายให้หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานภาครัฐ

3)	ไม่เกิน	5	บาทต่อคน	เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ	
P&P	และบริการปฐมภูมิ	การกำากับติดตามและประเมินผล	การมีข้อมูลเชิง
ประจักษ์เกี่ยวกับประสิทธิภาพประสิทธิผลบริการ	เพื่อเพิ่มการเข้าถึงหรือ
คุณภาพบริการการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนหรือหน่วยงาน
ภาคีที่เกี่ยวข้องโดยจ่ายให้หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานภาครัฐ

4)		ส่วนที่เหลือ	ประมาณ	189.70	บาทต่อคน	จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อประชากร
ไทยให้หน่วยบริการ/สถานบริการ	โดยให้มีการปรับอัตราจ่ายต่อคนด้วย
โครงสร้างอายุ/ผลงานบริการ*	และหรือจ่ายตามรายการบริการ	โดยจ่ายให้
หน่วยบริการ/สถานบริการ

*	ผลงานบริการใช้ผลงานของไตรมาส3,	4	ปี	57	และไตรมาส	1,	2	ปี	58	จาก	43	แฟ้มที่ส่วนกลาง
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1)		วัตถุประสงค์

1.1)		 เพื่อจัดหา	 กระจายเวชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา	 และวัสดุให้แก่ 

หน่วยบริการ	สถานบริการ	หรือหน่วยงานภาครัฐ

1.2)		 เพือ่เพิม่การเขา้ถงึบรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพและปอ้งกนัโรคทีส่ำาคญัตอ่

การป้องกันหรือลดทอนปัญหาสาธารณสุขหรือภาระโรคที่สำาคัญของประเทศ

2)	 แนวทางการบริหารค่าใช้จ่าย

	 ค่าใช้จ่ายจำานวน		30	บาทต่อคน	สปสช.บริหารเป็น	2	ส่วน	คือ

2.1)	 ค่าใช้จ่ายสำาหรับการจัดซื้อ/จัดจ้างรวมระดับประเทศ	 (Central	 

procurement)	ได้แก่

2.1.1)	ค่าวัคซีนป้องกันโรคพื้นฐานตามแผนการให้วัคซีนของประเทศ	

(EPI	 Program)	 โดยตั้งแต่ปี	 2559	ตามมติคณะกรรมการหลักฯ	 วันที่	 3	 สิงหาคม	2558	 เห็นชอบ

การขยายขอบเขตการให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด	 (IPV)	 ทั้งนี้ครอบคลุมกิจกรรมการจัดซื้อ	 

การบริหาร	 การขนส่ง/การเบิกจ่ายและการกระจายวัคซีนให้แก่หน่วยบริการทั่วประเทศผ่านระบบ	

VMI	ตามจำานวนที่มีการให้บริการ	ทั้งนี้การบริหารวัคซีนเป็นไปตามภาคผนวก	5

2.1.2)	 ค่าวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล	 สำาหรับผู้ป่วย 

โรคเร้ือรังทุกกลุ่มอายุ	(ได้แก่		โรคหืด	ปอดอุดก้ันเร้ือรัง	ไตวายเร้ือรัง	หัวใจ	เบาหวาน	หลอดเลือดสมอง	

และผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำาบัด)	 ผู้ที่อายุมากกว่า	 65	 ปี	 หญิงตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์

มากกว่า	4	เดือน	เด็กอายุ	6	เดือนถึง	2	ปี	และกลุ่มเป้าหมายอื่นที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติกำาหนด	 ทั้งน้ีครอบคลุมกิจกรรมการจัดซื้อ	 การบริหาร	 การขนส่ง/การเบิกจ่ายและการ 

กระจายวัคซีนให้แก่หน่วยบริการทั่วประเทศผ่านระบบ	VMI	 ตามจำานวนที่มีการให้บริการ	 สำาหรับ

แนวทางการดำาเนนิงานและค่าการจัดการแกห่นว่ยบรกิาร	สถานบรกิาร	ทีด่ำาเนนิการเปน็ไปตามเงือ่นไข	

หลักเกณฑ์	และอัตราที่	สปสช.กำาหนด	

2.1.3)	 ค่าสมุดบันทึกสุขภาพและเวชภัณฑ์/วัสดุทางการแพทย์ตาม

ความจำาเป็น	 โดยสนับสนุนผ่านกรมอนามัย/หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องหรือดำาเนินงานโดย	สปสช.	

เพื่อดำาเนินการจัดพิมพ์/จัดหาและจ่ายให้หน่วยบริการ/สถานบริการตามจำานวนที่มีการให้บริการ

2.2)	 ค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นนโยบายสำาคัญระดับ

ประเทศ	(National	Priority	Program)	เป็นค่าใช้จ่ายให้หน่วยบริการ/สถานบริการ	และหน่วยงาน

ภาครัฐ	 เพื่อเพิ่มความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการ	 ลดอัตราป่วย/ตายและปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559102	  

ท่ีสำาคัญของประเทศ	 ตามแนวทางที่เห็นชอบโดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

ในปีงบประมาณ	2559	มีแผนงานดำาเนินการ	ได้แก่	

2.2.1)		 การป้องกันและควบคุมความผิดปกติแต่กำาเนิด

(1)		การป้องกันและควบคุมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย		

(2)		การป้องกันและควบคุมภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนใน

เด็กแรกเกิด

(3)		การป้องกนัและควบคมุกลุม่อาการดาวน์ในหญงิตัง้ครรภ์

2.2.2)		 การสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

	 การตรวจประเมินและแก้ไขพัฒนาการในเด็กอายุ	9,	18,	30	

และ	42	เดือน	

2.2.3)		 การป้องกันและควบคุมการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

2.2.4)	 บรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพและปอ้งกนัโรคใหม่ทีเ่พิม่เตมิป	ี2559

2.3)		 ค่าใช้จ่ายสำาหรับสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ	ไม่เกิน	1	บาท/

คน	เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการสนบัสนนุและสง่เสรมิการจดับรกิารสาธารณสขุตามแผนงาน/โครงการใน	

2.2)	และกรณีอื่น	ๆ	ประกอบด้วยการพัฒนาระบบ	กลไกการบริหารจัดการ/การบริการสาธารณสุข	

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร	ระบบข้อมูลสารสนเทศ	และการกำากับติดตามประเมินผล	การมีข้อมูล 

เชงิประจกัษเ์ก่ียวกับประสิทธิผลประสิทธิภาพการบรกิาร	โดย	สปสช.จา่ยใหห้น่วยบรกิาร/สถานบรกิาร	

และหน่วยงานภาครัฐ	องค์กรที่รับดำาเนินการ	

3)	แนวทางการสนับสนุน

3.1)	สปสช.จัดหาและกระจายวัคซีน	สมุดบันทึกสุขภาพ	เวชภัณฑ์และวัสดุ

ทางการแพทย์	 ให้หน่วยบริการ/สถานบริการท่ัวประเทศตามจำานวนท่ีมีการให้บริการ	 โดยวัคซีน 

พื้นฐานและวัคซีนไข้หวัดใหญ่กระจายผ่านระบบ	VMI	สมุดบันทึกสุขภาพ	เวชภัณฑ์และวัสดุทางการ

แพทย์ดำาเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐ	หรือ	สปสช.อาจดำาเนินการด้วยตนเอง

3.2)		 สปสช.จ่ายเป็นค่าชดเชยบริการหรือเพิ่มเติมให้หน่วยบริการ/สถาน

บริการที่ให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคท่ีสำาคัญ	 ตามแนวทาง	 เง่ือนไข	 หลักเกณฑ์และ 

อัตราที่	สปสช.กำาหนด	

3.3)		 สปสช.จา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยให้หนว่ยงานภาครฐั	เพือ่ดำาเนนิการแผนงาน/

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

1)	 วัตถุประสงค์

	 บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ดำาเนินงานในชุมชน	 เป็นการ

สนบัสนนุองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ให้เป็นหน่วยรบัผดิชอบบรหิารจดัการและดำาเนนิงานให้ประชาชน

ในพืน้ทีเ่ข้าถงึบรกิารสร้างเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค	โดยเป็นไปตามความพร้อม	ความเหมาะสมและ

ความต้องการของท้องถิ่นหรือพื้นที่	ตามเจตนารมณ์แห่ง	พ.ร.บ.	หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	มาตรา	

18	(8)	และ	(9)	และมาตรา	47

2)		กรอบการบริหารค่าใช้จ่าย

	 บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคท่ีดำาเนินการในชุมชน	 จำานวน	 45	

บาทต่อคน		บริหารแบบ	(Global	Budget)	ระดับเขต	โดยคำานวณตามจำานวนประชาชนไทยทุกสิทธิ

ในพืน้ทีร่บัผิดชอบ	เพือ่ดำาเนนิงานสร้างเสรมิสขุภาพและป้องกันโรคในรปูแบบความร่วมมอืกบัองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 	สปสช.เขต	จัดสรรให้

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี	 ท่ีมีความพร้อมในการเข้าร่วมดำาเนินงาน	 โดย

จ่ายตามจำานวนประชาชนไทยทุกสิทธิในพื้นที่รับผิดชอบของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ 

ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่นั้น	 	 หากมีเงินหลือจากกรณีท้องถิ่นยังไม่พร้อมร่วมดำาเนินงาน	 ให้	 สปสช.เขต	 

ปรับเกลี่ยเป็นค่าใช้จ่ายบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำาหรับบริการพื้นฐาน	ตามข้อ	4.4.3	

โดยความเห็นชอบของ	อปสข.	

	 กรณีพื้นที่	 สปสช.เขต	 13	 กรุงเทพมหานคร	 ซึ่งยังไม่มีกองทุนหลักประกัน

สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	 สปสช.	 จัดสรรงบบริการที่ไม่ได้ใช้ส่วนนี้เป็นค่าใช้จ่ายบริการ 

สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำาหรับบริการพื้นฐาน	ตามข้อ	4.4.3

3)	แนวทางการสนับสนุน/กรอบการดำาเนินงาน

	 แนวทางการดำาเนนิงานและบรหิารจดัการกองทนุหลกัประกนัสขุภาพในระดบั

ท้องถ่ินหรือพื้นท่ี	 เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 เรื่อง	 การกำาหนด 

หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ดำาเนินงานและบริหารจัดการกองทุน 

หลกัประกนัสขุภาพในระดบัท้องถิน่หรอืพืน้ที	่พ.ศ.	2557	ลงวนัที	่19	กมุภาพนัธ์	2557	รวมถงึประกาศ

คณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

เรื่อง	การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	พ.ศ.	2557



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559104	  

ลำ�ดับ ขั้นตอนก�รดำ�เนินง�น ระยะเวล�

1 สปสช.ส่วนกลาง	ส่งข้อมูลฐานประชากร	ณ	1	ก.ค.	2558	ส่งให้	สปสช.
เขต

ภายใน	31	ส.ค.	58

2 สปสช.เขต	ปรับเกลี่ยประชากร	ปี	2559 ภายใน	30	ก.ย.	58

3 -	 สปสช.ส่วนกลาง	แจ้งวงเงินงบประมาณและรหัสงบประมาณ	ปี	2559	
ให้	สปสช.เขต

-	 สปสช.เขต	พิจารณา	อปท.	ที่สมัครเข้าร่วมดำาเนินงาน	ปี	2559
-	 สปสช.เขต	ตั้งเรื่องโอนเงิน	ส่ง	สปสช.ส่วนกลาง
-	 อปท.	สมทบเงินเข้ากองทุนตามสัดส่วนที่กำาหนด

1	ต.ค.	58	-	31	ธ.ค.	58

4 -		 กองทุนจัดทำาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ประจำาปี	2559
-		 กองทนุบนัทกึผลการดำาเนนิงานตามแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม	และ

รายงานทางการเงิน

1	ต.ค.	58	-	30	ก.ย.	59

5 การติดตามประเมินผลกองทุน	และบันทึกข้อมูลในโปรแกรม	รอบที่	1	ปี	
2559
-	 การประเมินตนเอง	โดยคณะกรรมการกองทุน
-	 การประเมินจากทีมประเมินภายนอก	โดยทีมประเมินระดับอำาเภอ

1	-	30	เม.ย.	59

6 สปสช.ส่วนกลาง/สปสช.เขต	เยี่ยมติดตามหนุนเสริมกองทุน 1	พ.ค.	-	30	ก.ย.	59

7 การติดตามประเมินผลกองทุน	และบันทึกข้อมูลในโปรแกรม	รอบที่	2	ปี	
2559
-	 การประเมินตนเอง	โดยคณะกรรมการกองทุน
-	 การประเมินจากทีมประเมินภายนอก	โดยทีมประเมินระดับอำาเภอ

1	-	31	ต.ค.	59

8 อปท.	จดัทำาสรปุผลการดำาเนนิงาน	และรายงานการรับจ่ายและเงนิคงเหลอื
ของกองทุน	รายไตรมาส	(ไตรมาส	1-4)	และ	ประจำาปี	ส่ง	สปสช.เขต

1	-	30	ม.ค.	59
1	-		30	เม.ย.	59
1	-	30	ก.ค.	59
1	-	30	ต.ค.	59
1	-	30	พ.ย.	59

9 สปสช.เขต	สำาเนาสรุปผลการดำาเนินงาน	และรายงานการรับจ่ายและเงิน
คงเหลือของกองทุน	 ประจำาปี	 2559	 ส่ง	 สปสช.ส่วนกลาง/สำานักงาน 
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน่จงัหวดั/สำานกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิจงัหวดั

1	–	31	ธ.ค.	59

แผนการดำาเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพื้นท่ี	

ปีงบประมาณ	 2559	 โดยมี	 สปสช.เขต	 1-12	 เป็นผู้รับผิดชอบประสานงานกับกองทุนหลักประกัน

สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่		ดังนี้



ส่วนที่ 2 การบริหารงบบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว	ปีงบประมาณ	2559	 	|			105

ส่วนที่ 2

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

	 บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำาหรับบริการพื้นฐาน	 เป็นค่าใช้จ่าย

บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามชุดสิทธิประโยชน์	 (รวมถึงบริการทันตกรรมส่งเสริม 

ป้องกัน)	 แก่ประชาชนไทยทกุสิทธทิัง้ในและนอกหน่วยบรกิาร	 บรกิารสร้างเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค 

เพือ่การแก้ปัญหาพืน้ที	่ รวมทัง้สนบัสนนุและส่งเสรมิการจัดบรกิาร	 โดยจ่ายค่าใช้จ่ายให้หน่วยบรกิาร/	

สถานบริการ/หน่วยงานภาครัฐ	 เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	 

ณ	หน่วยบริการทุกแห่งซ่ึงตั้งอยู่ภายในจังหวัดที่อาศัยหรือลงทะเบียนไว้ทั้งนี้ต้องเป็นหน่วยบริการ

ประจำาและเครอืข่ายในระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาตหิรอืสถานบรกิารทีส่มัครใจเข้าร่วมจัดบรกิาร	

หรืออาจกำาหนดให้ประชาชนรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่หน่วยบริการทุกแห่งภายในเขต	 โดย	

สปสช.เขตปรึกษาหารือกับหน่วยบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	และ	อปสข.ให้ความเห็นชอบ	(ยกเว้น

กรณฝีากครรภ์ตามนโยบาย	“ฝากท้องทกุที	่ฟรทีกุสทิธ”ิ	สามารถไปใช้บรกิารได้ทีห่น่วยบรกิารทกุแห่ง

ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข)

1)	 วัตถุประสงค์

1.1)		 เพื่อจัดการให้มีบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทั้งเชิงรับและ

เชิงรุกรวมถึงบริการเสริมให้ประชาชนทุกสิทธิเข้าถึงบริการอย่างครอบคลุมมากขึ้น	

1.2)		 การบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเพื่อการแก้ปัญหาพื้นที่

1.3)		 สนับสนุนและส่งเสริมระบบ	เพื่อลดปัญหา	 (Gap)	การเข้าถึงบริการ/

คุณภาพบริการ	รวมทั้งการกำากับติดตามและประเมินผล	ระดับเขต/จังหวัด

2)	 กรอบการบริหารค่าใช้จ่าย

2.1)		 ค่าใช้จ่ายบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำาหรับบริการ 

พื้นฐาน	จำานวนไม่น้อยกว่า	222.70	บาทต่อคน	บริหารเป็นระดับเขต	โดยคำานวณและจัดสรรเงินเป็น	

Global	budget	ระดับเขตโดยร้อยละ	40	ให้ปรับอัตราตามโครงสร้างกลุ่มอายุระดับจังหวัด	และให้

อัตราแต่ละจังหวัดต่างจากค่าเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ	 10	 และร้อยละ	 60	 ให้จ่ายในอัตราเท่ากันทุกกลุ่ม

อายุ	ข้อมูลที่ใช้ในการคำานวณมีแหล่งที่มาดังนี้

2.1.1)	 จำานวนประชากรไทยทุกสิทธิและตามโครงสร้างอายุ	 ใช้ฐาน

ข้อมูลจำานวนประชากรสิทธิต่างๆ	รวมสิทธิว่าง	จากศูนย์ทะเบียนข้อมูล	สปสช.	ณ	วันที่	1	กรกฎาคม	

2558

2.1.2)	 น้�หนักสัมพัทธ์โครงสร้างกลุ่มอายุ	 คำานวณจากงบประมาณที่

ได้รับสำาหรับบริการแต่ละกลุ่มวัย
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2.2)	 สปสช.เขตบริหารเงิน	 Global	 budget	 ระดับเขตตามกรอบแนวทาง

และหลักเกณฑ์กลางการจ่ายค่าใช้จ่ายที่กำาหนดและสามารถเพิ่มหลักเกณฑ์ในระดับพ้ืนท่ีได้โดยผ่าน 

ความเห็นชอบจาก	 อปสข.	 ทั้งนี้การกำาหนดแนวทางการจ่ายควรส่งเสริมให้ประชาชนไทยทุกสิทธิ

สามารถใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	ณ	หน่วยบริการทุกแห่งซึ่งตั้งอยู่ภายในจังหวัด	(หรือเขตตาม

ที่พื้นที่เห็นชอบร่วมกัน)	ที่อาศัยหรือลงทะเบียนไว้	รวมถึงการฝากครรภ์ตามนโยบาย	“ฝากท้องทุกที่ 

ฟรีทุกสิทธิ”	 ซึ่งสามารถใช้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่หน่วยบริการทุกแห่งในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข		เพือ่ใหห้นว่ยบรกิารสามารถวางแผนและบรหิารจดัการให้ประชาชนเขา้ถงึบรกิารไดอ้ยา่ง

ครอบคลุมรวมทั้งกำาหนดเป้าหมายผลงานบริการภายใต้ค่าใช้จ่ายท่ีได้รับอย่างเหมาะสม	 สปสช.เขต 

ควรแจ้งหน่วยบริการได้รับรู้ถึงวงเงินทั้งหมดที่จะได้รับตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ	

กรอบแนวทางและหลักเกณฑ์กลางการจ่ายค่าใช้จ่ายบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

สำาหรับบริการพื้นฐาน	มีดังนี้				

การจัดสรร วัตถุประสงค์ หน่วยงานรับค่า
ใช้จ่าย

แนวทางการสนับสนุน/กรอบการ
ดำาเนินงาน

1)	 ไม่น้อยกว่า	 20	
บาทต่อคน

เพื่อจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพ
ผลงานบริการ	(QOF)	

หน ่วยบริการ/	
สถานบริการ

บูรณาการการจัดการกับงบจ ่าย 
ตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบรกิาร
ปฐมภูมิ		

2)	 ไม่เกิน	 8	 บาท
ต่อคน	

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายบริการสร้าง
เสริมสุขภาพและป้อง	 กันโรคที่
ต้องการเร่งรัดการเข้าถึงบริการ
ตามนโยบายหรือแก้ปัญหาพื้นที่
ระดับ เขต/จั งหวัดตามความ
จำาเป็นทางสุขภาพ

หน ่วยบริการ/
สถานบริ ก า ร /
หน่วยงานภาครัฐ	

เป็นค่าใช้จ่ายสำาหรับบริการสร้าง
เสริมสุขภาพและป้องกันโรคตาม
นโยบายสำาคัญของประเทศ	 และที่
เป็นปัญหาเฉพาะพื้นท่ีโดยบริหาร
จัดการให้มีบริการในภาพรวมระดับ
เขตหรือจังหวัด	 หรือจ่ายเพ่ิมเติม 
แก่หน่วยบริการ		

3)	 ไม่เกิน	 5	 บาท
ต่อคน

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการสนบัสนนุ
และส่งเสริมการจัดบริการ	 การ
กำากับติดตามและประเมินผล	 
การมีข้อมูลเชิงประจักษ์เก่ียวกับ
ประสิทธิภาพประสิทธิผลการ
บริการ	 การพัฒนาระบบบริการ
ปฐมภูมิ	 เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงหรือ
คุณภาพบริการ	 การสนับสนุน 
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
หรือหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง

หน ่วยบริการ/
สถานบริ ก า ร /
หน่วยงานภาครัฐ

สำาหรับสนับสนุนและส่งเสริมการ
พัฒนาระบบ	กลไกและศักยภาพของ
หน่วยบรกิารเพือ่รองรบัการจดับรกิาร
ตามนโยบายและที่เป็นปัญหาเฉพาะ
พ้ืนที่ในภาพรวมระดับเขต/จังหวัด	
การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ	 การ
กำากับติดตามและประเมินผล	รวมทั้ง
การมีข ้อมูลเชิงประจักษ์เกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพประสิทธิผลการบริการ
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การจัดสรร วัตถุประสงค์ หน่วยงานรับค่า
ใช้จ่าย

แนวทางการสนับสนุน/กรอบการ
ดำาเนินงาน

4)	ส่วนที่เหลือ	
(ประมาณ	189.70	
บาทต่อคน)

เพื่อเป ็นค่าใช ้จ ่ายสำาหรับการ 
จัดบริการสร ้าง เส ริมสุขภาพ 
และป ้อง กันโรคตามชุดสิท ธิ
ประโยชน์แก่ประชาชนไทยทุก
สิทธิที่ใช้บริการที่หน่วยบริการ/
สถานบริการหรือในชุมชน	 โดย
ประชาชนไทยทุกสิทธิสามารถ 
ใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	

หน ่วยบริการ/
สถานบริการ

จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อคน	 ที่อาจปรับ
ด้วยโครงสร้างอายุ	 ผลงานบริการ	 
และหรือจ ่ายตามรายการบริการ	 
การคำานวณจ่ายให้หน่วยบริการแบ่ง
เป็น	 2	 ส่วน	 โดยส่วนหนึ่งจ่ายตาม
จำานวนประชากรไทยด้วยอตัราเท่ากนั
ระดับจังหวัด	 และส่วนที่เหลือจ่าย 
ตามผลงานบริการของหน่วยบริการ	
โดยการจ่ายตามจำานวนประชากรที่ 
ลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาตกิบัหน่วยบรกิารประจำา	กรณี
ประชากรกลุม่อืน่ๆ	 เช่น	 สทิธิประกนั
สงัคม	สทิธสิวสัดกิารข้าราชการ	 สทิธิ
ประกนัสขุภาพอืน่	และสทิธว่ิางนัน้	ให้	
สปสช.เขตปรับเกลี่ยให้หน่วยบริการ 
ทั้งรัฐและเอกชนโดยผ่านการหารือ 
กับผู้แทน	 สธ.ระดับเขตหรือจังหวัด	 
และผ่านความเห็นชอบของ	 อปสข.	
และจ่ายตามผลงานการบรกิารใช้การ
คำานวณนำ้าหนักผลงานบริการจาก
ข้อมลูการบรกิารผูป่้วยนอกและบรกิาร
สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
รายบคุคล	 (OP/PP	 individal	 data)	
และข้อมูลบริการคัดกรองมะเร็ง 
ปากมดลกู	 (Pap	 registry	Program)	
ของไตรมาส	3	และ	4	 ปีงบประมาณ	
2557	 และไตรมาส	 1	 และ	 2	
ปีงบประมาณ	 2558	 (ได้แก่บริการ 
ฝากครรภ์	 บริการตรวจหลังคลอด	
บริการวางแผนครอบครัว	 การตรวจ
ประเมนิพฒันาการเดก็	 บรกิารวคัซีน
ตามโปรแกรมพ้ืนฐาน	 งานอนามัย
โรงเรียน	 บริการตรวจคัดกรองความ
เส่ียงต่อการเกิดโรคเบาหวานและ 
ความดนัโลหิตสงู	บรกิารตรวจคดักรอง
ภาวะโรคซึมเศร้าและบริการตรวจ 
คดักรองมะเรง็ปากมดลกู)	และต้นทนุ
บรกิารรายกจิกรรม	(Activity	based	
costing)	 ของผลงานบริการให้กับ
หน่วยบรกิาร
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4.5  การก�ากับ ติดตาม และประเมินผล

4.5.1		 ระดับประเทศ	 เพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

ภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	โดย	สปสช.ดำาเนินการ

1)		การกำากบัตดิตามผลการดำาเนนิการตามตวัชีว้ดัทีก่ำาหนด	โดยใช้ข้อมลูบรกิาร

ผู้ป่วยนอกและสร้างเสริมสุขภาพปัองกันโรครายบุคคล	 (43	 แฟ้ม)	 ข้อมูลบริการผู้ป่วยในรายบุคคล	

ข้อมูลการลงทะเบียนสิทธิ	การสำารวจวิจัย	การตรวจเยี่ยมและนิเทศงาน	เป็นต้น

2)		การประเมินผล	โดยการสำารวจระดับ	Population-based	เพื่อประเมินการ

เข้าถึงบริการ	 การสำารวจระดับ	 Provider-based	 เพ่ือประเมินคุณภาพบริการ	 และการประเมินผล

เฉพาะเรื่อง/ประเด็น

4.5.2)	 ระดับพื้นที่	เพื่อเสนอต่อ	อปสข.	โดย	สปสช.เขต	ดำาเนินการ

1)	 	การกำากับติดตามผลการดำาเนินการตามตัวชี้วัดที่กำาหนด	

1.1)		 รายงานผลการดำาเนินงานตามตัวชี้วัด/เป้าหมายที่กำาหนดร่วมกันใน

พื้นที่	 จากแหล่งข้อมูลที่กำาหนดร่วมกัน	 เช่น	 ข้อมูลบริการผู้ป่วยนอกและ	 สร้างเสริมสุขภาพปัองกัน

โรครายบุคคล	(43	แฟ้ม)	จากหน่วยบริการ/สสจ.	รายงานข้อมูลผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/แผน

ปฏิบัติการ	เป็นต้น

1.2)		 ติดตามให้หน่วยบริการ	 สถานบริการและหน่วยงานภาครัฐ	 ที่ได้รับ

การสนับสนุนงบประมาณต้องรายงานผลผลิต/ผลลัพธ์การดำาเนินงานตามที่ตกลง	และส่งรายงานผล

การดำาเนินงานเมื่อสิ้นสุดแผนงานหรือปีงบประมาณ	 รวมท้ังให้มีการรายงานความก้าวหน้าและสรุป

ผลการดำาเนินงานต่อที่ประชุม	อปสข.ตามระยะเวลาที่กำาหนด

2)		การประเมินผล	โดยการสำารวจระดับ	Population-based	หรือ	Provider-

based	ตามระบบของ	สปสช.	และอาจมีการสำารวจเฉพาะเรื่องโดยไม่ซำ้าซ้อนกับระดับประเทศ

5.  การบริหารค่าใช้จ่ายบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้าน
การแพทย์

การจัดหาบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	 สำาหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

เริ่มจากที่เน้นเฉพาะสำาหรับคนพิการให้สามารถเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	 และ

ได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการได้อย่างทั่วถึง	 ถึงปัจจุบันได้ขยายขอบข่ายการบริการเพิ่มเติมให้

ครอบคลมุการบรกิารฟ้ืนฟสูมรรถภาพด้านการแพทย์แก่คนพกิาร	ผูป่้วยภายหลงัการเจบ็ป่วยเฉียบพลนั	
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และผู้สูงอายทุีจ่ำาเป็นต้องได้รบัการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ	และมคีวามร่วมมอืกบัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั

ด้วยการสนบัสนนุงบบรกิารฟ้ืนฟสูมรรถภาพด้านการแพทย์ให้กบักองทนุฟ้ืนฟสูมรรถภาพทีจ่ำาเป็นต่อ

สขุภาพระดบัจังหวดั	เพือ่ให้เกดิการเข้าถงึบรกิารและสร้างความยัง่ยนืต่อระบบการจดัการด้านสขุภาพ	

รวมทั้งการมีส่วนร่วมขององค์กรคนพิการ	อีกทั้งภาคีอื่นๆ	ในพื้นที่มากขึ้น	

5.1 วัตถุประสงค์

5.1.1	 ให้คนพิการได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ	 และบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

ทั้งในหน่วยบริการและในชุมชน

5.1.2	ให้ผู้ป่วย	ผู้สูงอาย	ุทีม่คีวามจำาเป็นต้องได้รบัการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ	ได้รบับรกิารด้าน

การฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างต่อเนื่องทั้งในหน่วยบริการและในชุมชน

5.1.3	ให้หน่วยบริการและภาคีอื่น	พัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ	โดยการจัดหา

อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้กับคนพิการ	 รวมทั้งจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพในหน่วยบริการและ

ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.1.4	ให้องค์กรคนพิการ	มีการพัฒนาศักยภาพด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ	และรวมกลุ่ม

เกิดความเข้มแข็ง	 สามารถร่วมมือกับหน่วยบริการ	 ท้องถ่ินและมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพช่วยเหลือคน

พิการด้วยกันเอง

5.1.5	ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยบริการ	องค์กรคนพิการ	องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่	ชมุชนในการพฒันารปูแบบการดแูล	ช่วยเหลอื	สนบัสนนุ	และให้บรกิารฟ้ืนฟสูมรรถภาพ

แก่คนพิการ	ผู้ป่วย	ผู้สูงอายุ	ที่มีความจำาเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพร่วมกันในชุมชน

5.2  กลุ่มเป้าหมาย

	 กำาหนดกลุ่มเป้าหมาย	 ผู้เข้ารับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพครอบคลุมประชากรผู้มีสิทธิใน

ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ในกลุ่มผู้ป่วยระยะฟื้นฟู	 คนพิการ	 (ท.74)	 ผู้สูงอายุที่จำาเป็นต้อง

ได้รับการฟื้นฟู	และผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง	

5.3 กรอบการบริหารจัดการ

	 แนวทางหลักของการบรหิารจัดการบรกิารฟ้ืนฟสูมรรถภาพด้านการแพทย์	มุง่หวงัให้เกดิ

การบูรณาการ	 การดำาเนินงานและงบประมาณร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด/องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ิน	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นหรือจังหวัด	 ในลักษณะของกองทุนร่วม	 

(Matching	Fund)	ระดบัจังหวัด	เพือ่ให้คนพกิาร	ผูส้งูอายทุีจ่ำาเป็นต้องได้รบัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ	และ
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ผู้ป่วยระยะฟื้นฟูในชุมชน	ได้รับบริการการดูแลและช่วยเหลือให้ครอบคลุมในทุกมิติ	

ปีงบประมาณ	2559	มีงบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	จำานวน	16.13	บาทต่อ

ผู้มีสิทธิ	โดยมีกรอบการบริหารจัดการ	ตามแผนภาพที่	5

แผนภ�พที่ 5		กรอบการบริหารจัดการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	ปีงบประมาณ	2559

โดยกำาหนดกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่าย	ดังนี้

5.3.1	 ไม่น้อยกว่า	 15.58	 บาทต่อผู้มีสิทธิ	 จ่ายเป็นค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้าน 

การแพทย์และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ	โดย

1)		ครอบคลุมบริการต่างๆ	ดังนี้	

งบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ 

(16.13 บาทต่อผู้มีสิทธิ)

786,934,310 บาท

งบบริการฟื้นฟูและอุปกรณ์

เครื่องช่วยความพิการ

 (ไม่น้อยกว่า 15.58 บาทต่อผู้มีสิทธิ) 

760,101,460 บาท

งบสนับสนุนและส่งเสริม

การจัดบริการ

 (ไม่เกิน 0.55 บาทต่อผู้มีสิทธิ)

26,832,850 บาท

สนับสนุนงบให้หน่วยบริก�ร/กองทุนฟื้นฟูฯ 

จังหวัด ต�มแนวท�งที่กำ�หนด

-	ค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ	(จัดหา	ผลิต	ซ่อม)

-	ค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ	ผู้สูงอายุ	

	ผู้ป่วย	Sub	acute	(บริการผู้ป่วยนอก	และบริการ	

	ในชุมชน

-	ค่าฝึกการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ

สำ�หรับหน่วยบริก�ร/องค์กรคนพิก�ร และ

กองทุนฟื้นฟูฯ จังหวัด ต�มแนวท�งที่กำ�หนด

-	 ส่งเสริม	และสนับสนุนการจัดบริการของ

	 หน่วยบริการตามความพร้อม

-	 ส่งเสริมศักยภาพองค์กรคนพิการ/ผู้ดูแล

-		ส่งเสริมระบบบริการในชุมชนร่วมกับ	อปท.

-		ส่งเสริมกำาลังคนด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ

-		ส่งเสริมการจัดบริการรูปแบบใหม่

	 และพัฒนาองค์ความรู้
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1.1)		 ค่าอุปกรณ์เคร่ืองช่วยสำาหรับคนพิการ	จ่ายตามรายการท่ี	สปสช.กำาหนด	

1.2)	 ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและผู้ที่จำาเป็นต้องได้

รับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ที่ใช้รูปแบบการจัดบริการแบบผู้ป่วยนอกของหน่วยบริการ	

การบริการในชุมชน	และการบริการในระบบทางเลือกต่างๆ	(สำาหรับกรณีผู้ป่วยในรวมอยู่ใน	Global	

budget	ระดับเขตแล้ว)

1.3)		 ค่าฝึกการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ	

1.4)		 ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน	

2)			ไม่เกนิร้อยละ	10	ให้บรหิารภาพรวมระดบัประเทศ	เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายสำาหรบั

หน่วยบริการระดับตติยภูมิด้านฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	 การตามจ่ายกรณีข้ามเขต	 และ 

ค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ/ค่าบริการที่เป็นโครงการนำาร่อง

3)			ไม่น้อยกว่าร้อยละ	90	ให้บริหารจัดการระดับเขต	มีแนวทางบริหารดังนี้

3.1)		 บริหารวงเงินแบบ	Global	budget	 ระดับเขต	 โดยคำานวณ	Global	

budget	ระดบัเขต	ตามจำานวนผูม้สีทิธ	ิจำานวนผูส้งูอาย	ุและจำานวนคนพกิารตาม	ท.74		และใหค้ำานวณ

กำาหนดเปน็	Global	budget	ระดับเขตแตล่ะเขตประจำาปทีัง้ปตีัง้แตเ่ริม่ตน้ปงีบประมาณ	โดยใชข้อ้มลู

ที่เป็นปัจจุบัน

3.2)		 การจ่ายเป็นไปตามกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์กลางการจ่ายค่าใช้จ่าย	

ให้การจ่ายต้องคำานึงถึงการเพิ่มการเข้าถึงบริการต่างๆ	 และเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายใน

ระดับพื้นที่ได้โดยต้องผ่านความเห็นชอบจาก	อปสข.

5.3.2		 ไม่เกิน	0.55	บาทต่อผู้มีสิทธิ	 จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการฟื้นฟู

สมรรถภาพด้านการแพทย์ของหน่วยบริการ	เพื่อเป็นต้นแบบในการขยายการดำาเนินงานบริการฟื้นฟู

สมรรถภาพเชิงรุก	และเพิ่มการเข้าถึงบริการให้ทั่วถึงมากขึ้น	

5.3.3	 ให้สามารถจ่ายค่าใช้จ่ายตามข้อ	 5.3.1	 และข้อ	 5.3.2	 ให้กับกองทุนฟื้นฟู

สมรรถภาพทีจ่ำาเป็นต่อสขุภาพระดบัจงัหวดั	ในจังหวัดท่ีพร้อมตามประกาศคณะกรรมการหลกัประกนั

สุขภาพแห่งชาติ	 เรื่องกำาหนดหลักเกณฑ์การดำาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่

จำาเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด	พ.ศ.	2554	และฉบับที่	2	พ.ศ.	2555	

5.3.4		 ในปีงบประมาณ	 2559	 ให้มีการสนับสนุนและส่งเสริมการรับส่งผู้ทุพพลภาพ 

ไปกลับหน่วยบริการ	 โดยการบริหารจัดการภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ

พื้นที่	ตามความเหมาะสม
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5.4  กรอบการบริหารค่าใช้จ่าย

5.4.1	 ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ	 จำานวน 

ไม่น้อยกว่า	15.58	บาทต่อผู้มีสิทธิ	บริหารจัดการ	ดังนี้

1)		ไม่น้อยกว่าร้อยละ	90	บรหิารจดัการระดบัเขต	กำาหนดเป็น	Global	budget	

ระดับเขตแต่ละเขตประจำาปีทั้งปีตั้งแต่เริ่มต้นปีงบประมาณ	การคำานวณ	Global	budget	ระดับเขต	

ตามจำานวนผู้มีสิทธิ	 จำานวนผู้สูงอายุ	 และจำานวนคนพิการตาม	ท.74	 โดยใช้ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน	 ใน

สัดส่วน	40:25:35		

2)	 ไม่เกินร้อยละ	10	บริหารจัดการระดับประเทศ

3)	 ขอบเขตบริการครอบคลุมตามข้อ	5.3.1	ทั้งนี้อย่างน้อยในส่วน

3.1)	 อุปกรณ์เครื่องช่วยฟังสำาหรับคนพิการ	 ให้มีการกำาหนดเป้าหมายการ

ให้บริการ	

3.2)		 การฝึกใช้อุปกรณ์/การฝึกอบรมทักษะการทำาความคุ้นเคยกับสภาพ

แวดลอ้มและการเคลือ่นไหว	(Orientation	&	Mobility)	สำาหรบัคนตาบอด	ให้มกีารกำาหนดเปา้หมาย

การให้บริการ

5.4.2		 เงินสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	จำานวน

ไม่เกิน	0.55	บาทต่อผู้มีสิทธิ	ให้บริหารจัดการ	ดังนี้

1)		จำานวนร้อยละ	 90	 บริหารจัดการระดับเขต	 กำาหนดเป็น	 Global	 budget	

ระดับเขตแต่ละเขตประจำาปีทั้งปีตั้งแต่เริ่มต้นปีงบประมาณ	การคำานวณ	Global	budget	ระดับเขต	

ตามจำานวนผู้มีสิทธิ	 จำานวนผู้สูงอายุ	 และจำานวนคนพิการตาม	ท.74	 โดยใช้ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน	 ใน

สัดส่วน	40:25:35		

2)		จำานวนร้อยละ	10	บริหารจัดการระดับประเทศ

3)		ขอบเขตการดำาเนินงานครอบคลุม	

3.1)		 การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการ

แพทย์ของหน่วยบริการตามความพร้อม

3.2)		 การส่งเสริมระบบบริการในชุมชนร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ในระดับท้องถิน่หรอืพืน้ที	่ตามแนวคิดการฟืน้ฟสูมรรถภาพคนพกิารโดยชมุชนเปน็ฐาน	(Community	

Base	Rehabilitation)

3.3)		 การส่งเสริมกำาลังคนด้านการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

3.4)	การส่งเสริมการจัดบริการรูปแบบใหม่	และพัฒนาองค์ความรู้
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5.4.3	 กรณีการปรับเกลี่ยระหว่างค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ ์

เครื่องช่วยความพิการและเงินสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ	ให้มีการปรับเกลี่ยได้	ดังนี้

1)		การบรหิารจัดการระดับประเทศ	ภายใต้ความเหน็ชอบของเลขาธกิาร	สปสช.

หรือผู้ที่เลขาธิการ	สปสช.มอบหมายให้ปฏิบัติงานแทน

2)	การบรหิารจัดการระดบัเขต	ภายใต้ความเหน็ชอบของผูอ้ำานวยการ	สปสช.เขต

5.5  แนวทางและหลักเกณฑ์กลางการจ่ายค่าใช้จ่าย

	 การจ่ายเงินจาก	Global	budget	ระดับเขต	ให้กับหน่วยบริการ	มีแนวทางดังนี้

5.5.1	ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ	

1)	 แนวทางการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ	 และอุปกรณ์เครื่อง

ช่วยความพิการ	จาก	Global	budget	ระดับเขต	ให้	สปสช.เขตพิจารณาจัดสรรค่าใช้จ่ายเพื่อบริการ

ฟ้ืนฟสูมรรถภาพและอปุกรณ์เครือ่งช่วยความพกิาร	ภายใต้วงเงนิทีไ่ด้รบัการจดัสรรในแต่ละด้าน	ดงันี	้

1.1)		 ค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยสำาหรับคนพิการ	 สนับสนุนงบประมาณให้กับ

หน่วยบรกิาร	เพือ่เปน็คา่ใช้จา่ยในการจดัหาอปุกรณเ์ครือ่งชว่ยความพกิารใหก้บัคนพกิาร	ตามจำานวน

เป้าหมายในแต่ละเขต	ภายในกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร	สปสช.จ่ายชดเชยไม่เกินราคาที่หน่วยบริการ

จดัซือ้หรอืจดัหาได้จริง	บวกคา่ดำาเนินการตามควรแก่กรณี	และไม่เกินเพดานราคากลาง	ตามประเภท

และรายการที	่สปสช.ประกาศ	กำาหนด	(ภาคผนวก	6.1)	โดยสปสช.อาจขอเอกสาร/หลกัฐานการจดัหา

อุปกรณ์เพื่อตรวจสอบได้	ทั้งนี้	สปสช.สามารถเพิ่มรายการ/และหรือกำาหนดราคากลางได้	และอาจมี

การปรับลักษณะหรือข้อบ่งชี้ที่ไม่กระทบกับราคากลางระหว่างปีได้

1.1.1)		 กรณีการใหบ้รกิารอปุกรณเ์ครือ่งชว่ยฟงักบัคนพกิารทีส่ญูเสยี

การได้ยิน

(1)		กำาหนดวงเงินไม่เกินร้อยละ	 15	 ของงบค่าใช้จ่ายเพื่อ

บริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ	 ที่สปสช.เขตได้รับจัดสรร	 ทั้งนี้หากมีการ

ให้บริการมากกว่าวงเงินที่กำาหนดให้ผู้อำานวยการ	สปสช.เขตสามารถปรับเกลี่ยงบประมาณได้

(2)		หน่วยบริการที่ขอรับค่าใช้จ่ายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

และมาตรฐานการใส่เครื่องช่วยฟังที่	 สปสช.กำาหนด	 หน่วยบริการที่ยังไม่ผ่านการตรวจประเมิน 

ความพร้อมในการให้บรกิารเคร่ืองช่วยฟังสามารถส่งเอกสารแจ้งความจำานงการให้บรกิารเครือ่งช่วยฟัง 

ไปที่	 สปสช.เขต	 เพื่อให้	 สปสช.เขตตรวจประเมินความพร้อมตามเกณฑ์	 และรายงานผลการตรวจ

ประเมินให้หน่วยบริการทราบต่อไป



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559114	  

(3)	การจ่ายค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังให้กับหน่วยบริการ	ต้อง

เป็นไปตามข้อบ่งชี้	 ในบัญชีรายการอุปกรณ์ท่ีคณะทำางานพิจารณาคัดเลือกเห็นชอบ	 และ	 สปสช.

ประกาศกำาหนดเท่านัน้	รายละเอยีดอตัราการจ่ายชดเชยค่าบรกิารอปุกรณ์เครือ่งช่วยฟัง	ตามรายการ

ที่กำาหนดในภาคผนวก	6.2

1.1.2)		 การจ่ายการจัดบริการซ่อม/ผลิตกายอุปกรณ์/อุปกรณ์เครื่อง

ช่วยความพิการและอุปกรณ์ประยุกต์ดัดแปลงสำาหรับคนพิการ	 กำาหนดให้มีการจัดสรรวงเงินจาก 

คา่ใชจ้า่ยเพือ่บรกิารฟืน้ฟสูมรรถภาพและอปุกรณเ์ครือ่งช่วยความพกิาร	เพือ่สนับสนนุใหห้นว่ยบรกิาร 

หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำาเนินการจัดบริการซ่อม/ผลิตอุปกรณ์	 ประยุกต์ดัดแปลงเพื่อช่วยใน 

การดำาเนินชีวิตประจำาวันสำาหรับคนพิการให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพความพิการและการใช้ชีวิต 

ในชุมชน	 ทั้งนี้ตามความพร้อมของหน่วยบริการ	 หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่	 โดยกำาหนด 

เป้าหมายมีหน่วยงานจัดบริการดังกล่าวอย่างน้อยเขตละ	1	แห่ง	

1.2)		 ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพสำาหรับหน่วยบริการ	 กรณีให้ 

บริการแบบผู้ป่วยนอก	 สนับสนุนงบประมาณให้หน่วยบริการเพื่อจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพให้ 

คนพิการ	ตามรายการที่กำาหนดในภาคผนวก	6.3	(กรณีผู้ป่วยในรวมอยู่ใน	Global	budget	ระดับเขต

แลว้)	สำาหรบัการใหบ้รกิารฟืน้ฟสูมรรถภาพผูป้ว่ย	ผูส้งูอายทุีจ่ำาเปน็ตอ้งไดร้บับรกิารฟืน้ฟสูมรรถภาพ	 

อยูใ่นเงือ่นไขการใหบ้รกิารสาธารณสขุจากงบเหมาจ่ายรายหวัเดมิ	สปสช.เขตสามารถพจิารณาสนบัสนนุ 

งบประมาณเพ่ิมเตมิ	จากงบบรกิารฟืน้ฟสูมรรถภาพดา้นการแพทยไ์ดภ้ายในกรอบวงเงินท่ีไดร้บัจัดสรร	

(เฉพาะกรณีผู้ป่วยนอก)

1.3)		 ค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน	สนับสนุนงบประมาณ

ให้กับหน่วยบริการ	 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะฟื้นฟู	 คนพิการ	 

ผู้สูงอายุที่จำาเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูและผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง	 อย่างต่อเนื่องที่บ้านและในชุมชน	 

ตามรายการที่กำาหนดในภาคผนวก	6.3

1.4)		 การสนับสนุนการฝึกใช้อุปกรณ์/การฝึกอบรมทักษะการทำาความคุ้นเคย

กับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว	(Orientation	&	Mobility)	สำาหรับคนตาบอด	กำาหนดให้มีการ

จดัสรรวงเงนิจากคา่ใชจ้า่ยเพือ่บรกิารฟืน้ฟสูมรรถภาพและอปุกรณเ์ครือ่งช่วยคนพกิาร	เพือ่สนบัสนนุ

ใหห้นว่ยบรกิาร	จดับรกิารฝกึใชอ้ปุกรณเ์ครือ่งชว่ยทีจ่ำาเปน็ใหกั้บคนพกิารตามเปา้หมายทีก่ำาหนด	ดงันี	้

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

พจิารณาสนบัสนนุใหเ้กดิศนูยบ์รกิารฝกึทกัษะการทำาความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคลือ่นไหว
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เพิ่มเติมจากปีที่ผ่านมา	ตามความจำาเป็นของพื้นที่ภายในวงเงินที่	สปสช.เขตได้รับจัดสรร	(ภาคผนวก	

6.4)	 และสามารถพิจารณาสนับสนุนให้เกิดบริการการฝึกใช้อุปกรณ์ชนิดอ่ืนท่ีจำาเป็นเพ่ิมเติมได้ตาม 

ชุดสิทธิประโยชน์	ภายใต้การพิจารณาของ	อปสข./คณะกรรมการฯ/คณะทำางานฯ	เขต

ทัง้นีห้น่วยบรกิาร/สถานพยาบาล	ทีใ่ห้บรกิารฟ้ืนฟสูมรรถภาพด้านการแพทย์ในแต่ละประเภท

ของกิจกรรมนั้นต้องให้บริการตามแนวทางปฏิบัติด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูตามขอบเขตมาตรฐานของ

วชิาชพี	ตามประกาศ	ระเบยีบ	และกฎข้อบงัคบัของกระทรวงสาธารณสขุ	และผูป้ระกอบวชิาชพีต้องมี

ใบอนญุาตให้ประกอบวชิาชพีในแต่ละสาขาวชิาชีพน้ันๆ	เช่น	สาขากจิกรรมบำาบัด	สาขากายภาพบำาบัด	

เป็นต้น

1.5)		 แนวทางการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์

เครื่องช่วยความพิการระดับเขต	กำาหนดการจัดสรรให้แก่หน่วยบริการ	เป็น	2	งวด	ดังนี้	

	 งวดที	่1	จา่ยลว่งหน้าไม่เกนิรอ้ยละ	60	ของวงเงนิ	ภายในเดอืนมกราคม	

2559	 โดยประมาณการจากผลงานการให้บริการท่ีเกิดข้ึนระหว่างเดือน	 มิถุนายน	 2557	 ถึง	 เดือน	

พฤษภาคม	2558

	 งวดที	่2	จ่ายจรงิตามผลงานการใหบ้รกิาร	ภายในเดอืน	สงิหาคม	2559	

โดยพิจารณาจากผลงาน	4	เดือนของปีงบประมาณ	2558	(มิถุนายน	2558	ถึงกันยายน	2558)	บวก

ผลงาน	8	เดือนของปีงบประมาณ	2559	(ตุลาคม	2558	ถึง	พฤษภาคม	2559)			

1.6)		 กรณีขอ้มลูผลงานการใหบ้รกิารในปงีบประมาณ	2559	ทีห่นว่ยบรกิาร

ส่งให	้สปสช.ตามหลกัเกณฑแ์นวทางและเงือ่นไข	ภายหลงัการจา่ยเงนิจาก	Global	budget	ระดบัเขต

เสร็จสิ้นแล้ว	หน่วยบริการจะได้รับค่าใช้จ่ายจาก	Global	budget	ระดับเขตของแต่ละเขตในปีถัดไป	

1.7)		 หาก	Global	budget	ระดับเขตมีเงินเหลือ	ให้	อปสข.พิจารณาจัดสรร

ส่วนที่เหลือให้หน่วยบริการตามจำานวนประชากร

1.8)		 การส่งข้อมูลเพื่อขอรับค่าใช้จ่าย

1.8.1)	 หน่วยบริการจัดส่งข้อมูลการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพและ

รายการอุปกรณ์เครื่องช่วยฯ	ตามโครงสร้างข้อมูลที่	สปสช.กำาหนด	ภายในระยะเวลา	30	วันหลังให้

บริการ	

1.8.2)		 ขอ้มลูเพือ่ขอรบัคา่ใชจ้า่ย	ตอ้งประกอบดว้ย	ขอ้มลูสว่นบคุคล,	

สิทธิการรักษาพยาบาล,	วันที่รับบริการ,	รหัสโรค	(ICD-10)	และรหัสหัตถการ	(ICD-9)		
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1.8.3)		 กรณีเบกิอปุกรณ์เครือ่งชว่ยฟงั	รหสัโรคในการเบกิ	เชน่	H900,	

H903,	H906	เป็นต้น	การเบิก	2	ข้าง	ต้องระบุ	Extension	code	+21	มากับรหัสหัตถการ	

1.8.4)		 กรณีให้บริการอุปกรณ์แขนเทียม	ขาเทียม	ซึ่ง	1	ชุด	ประกอบ

ด้วยอุปกรณ์หลายชิ้น	ไม่ต้องแยกเบิกจำานวนชิ้นย่อยที่เป็นองค์ประกอบ	ให้เบิกเป็นชุดเพียงรหัสเดียว

เท่านั้น	ตามข้อบ่งชี้	และอายุการใช้งาน	การเบิกอุปกรณ์รายชิ้นส่วนย่อยเฉพาะกรณีซ่อมแซมเท่านั้น	

	 ก.	การเบกิแขนเทยีม	2	ข้าง	รหสัโรค	ได้แก	่Z893	รหัสหตัถการ

ต้องระบุ	Extension	code	+21

	 ข.	การเบิกขาเทียม	2	ข้าง	รหัสโรค	ได้แก่	Z897	รหัสหัตถการ

ต้องระบุ	Extension	code	+21

1.8.5)		 การบันทึกรายงานการให้บริการฟื้นฟู	 1	 รายการ	 สามารถ

บันทึกได้	1	ครั้ง/ราย/วัน	เท่านั้น

1.8.6)		 กรณีตรวจพบว่า	 หน่วยบริการมีการให้บริการที่ไม่สอดคล้อง

กับข้อเท็จจริงของการให้บริการ	 หรือไม่สอดคล้องกับหลักวิชาการทางการแพทย์	 สปสช.จะชะลอ	

(Pending)	 การจ่ายเงินตามผลงานการให้บริการของหน่วยบริการน้ันไว้ช่ัวคราวเพื่อตรวจสอบความ

ถูกต้องของข้อมูลต่อไป	

1.9)		 การจ่ายค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วย

ความพิการในลักษณะจ่ายล่วงหน้า	 ให้จ่ายตามผลงานในรอบปีท่ีผ่านมา	 ให้กับหน่วยบริการท่ีมีการ

พัฒนาระบบบริการหรือมีระบบการบริหารจัดการตามเงื่อนไข	ดังนี้

1.9.1)		 มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนางานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ	 

ในและนอกหน่วยบริการ

1.9.2)		 มีแพทย์เวชศาสตร์ ฟ้ืนฟู	 หรือนักกายภาพบำาบัด	 หรือ 

นักกิจกรรมบำาบัดหรือนักวิชาชีพด้านงานฟื้นฟูอื่นๆ	ในหน่วยบริการ

1.9.3)		 มีโครงสร้างและงานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ	ที่ชัดเจน	 โดย 

จัดตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารงบและพัฒนาระบบงานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ	ที่ประกอบด้วย	 

สหสาขาวิชาชีพ	 และผู้แทนคนพิการร่วมเป็นกรรมการและมีเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบงานบริการฟื้นฟู

สมรรถภาพ	เป็นกรรมการและเลขานุการ	

1.9.4)		 มีผลงานให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ	 และการจัดสรรอุปกรณ์

แก่คนพิการอย่างต่อเนื่องทั้งในหน่วยบริการและในชุมชน
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1.9.5)		 มีการจัดทำาบันทึกข้อมูลคนพิการและรายงานผลการจัดสรร

อุปกรณ์และบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ	ผ่านระบบรายงานที่	สปสช.กำาหนด

2)		แนวทางการจ่ายค่าใช้จ่ายเพือ่บรกิารฟ้ืนฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครือ่งช่วย

ความพกิาร	ระดับประเทศ	กำาหนดให้	สปสช.	ดำาเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพือ่บรกิารฟ้ืนฟสูมรรถภาพ

และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ	ดังนี้		

2.1)		 เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วย 

ความพกิาร	สำาหรบัหนว่ยบรกิารตตยิภมูดิา้นงานฟืน้ฟสูมรรถภาพตามผลงานในปงีบประมาณท่ีผา่นมา	

และจัดสรรให้หน่วยบริการกรณีคนพิการเข้ารับบริการข้ามเขตพื้นที่ตามผลงานการให้บริการ	ภายใน

กรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร	

2.2)		 เปน็คา่ใชจ่้ายสำาหรบัคา่อุปกรณเ์ครือ่งชว่ยความพกิาร/ค่าบรกิารฟืน้ฟู

สมรรถภาพที่เป็นโครงการนำาร่อง
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ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน ระยะเวล�

หน่วยบริการ จัดให้มีบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์

เครื่องช่วยความพิการ

หน่วยบริการ
จัดส่งข้อมูลการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

และรายการอุปกรณ์เครื่องช่วยที่สนับสนุน

ให้คนพิการ	ตามโครงสร้างข้อมูลที่	สปสช.

กำาหนด

ภายใน	30	วัน

หลังจากให้บริการ

สปสช.
ตรวจสอบข้อมูล

เบื้องต้น

สปสช.	เขต ประมวลผลข้อมูลที่ผ่านตามเงื่อนไขออก

รายงาน	และเสนอขออนุมัติจัดสรรบประมาณ

สปสช.

(สำานักการเงินและ

บัญชีกองทุน)

รับเอกสาร/ตรวจสอบการเบิกจ่าย

เงินกองทุน/	โอนเงินให้หน่วยบริการ

งวดที่	1	ภายในเดือน	

ม.ค.59		

งวดที่	2	ภายในเดือน	

ส.ค.59		

ภายใน	15	วันทำาการ

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผังขั้นตอนก�รดำ�เนินง�นก�รจ่�ยค่�ใช้จ่�ยจ�ก สปสช. ถึงหน่วยบริก�ร
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5.5.2		 เงินสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	

	 ครอบคลุมกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

ด้านการแพทย์	เช่น	การส่งเสริมการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ในชุมชน	การสนับสนุน

หน่วยบรกิาร	การเผยแพร่ความรู	้เป็นต้น	ทัง้นี	้สปสช.อาจดำาเนนิการบรหิารจดัการเอง	หรอืมอบหมาย

ให้หน่วยงานอื่นเป็นผู้ดำาเนินการบริหารจัดการแทนได้

1)		แนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการฟื้นฟูระดับเขต

	 ให้	สปสช.เขตดำาเนนิการสนบัสนนุเงินให้กบัหน่วยบรกิาร	หรอืหน่วยงานภาครฐั 

ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่	ดังนี้

1.1)		 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์

ของหน่วยบริการตามความพร้อม	 โดยเน้นความต่อเนื่องและพัฒนาต่อยอดจากฐานงานเดิม	 และ

นวัตกรรมบริการอื่นๆ	โดยกำาหนดการสนับสนุนในรูปแบบการเสนอโครงการ	เพื่อพิจารณาสนับสนุน

ตามแนวทางที่กำาหนด	(ภาคผนวก	6.5)

1.2)		 ส่งเสริมระบบบริการในชุมชนร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพใน

ระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี	 ตามแนวคิดการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนเป็นฐาน	 (Community 

base	 rehabilitation)	 โดยบูรณาการการดำาเนินงานและงบประมาณร่วมกับกองทุนหลักประกัน 

สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

1.3)		 ส่งเสริมกำาลังคนด้านการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพของหน่วยบริการ	

โดยการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนากำาลังคนด้านงานฟื้นฟูฯ	ตามความจำาเป็น

2)		แนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการฟื้นฟูระดับประเทศ

	 กำาหนดการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการฟื้นฟู	เพื่อดำาเนินงานในด้าน

ต่างๆ	ดังนี้

2.1)		 ส่งเสริมการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์รูปแบบใหม่	

(Model	development)	โดยหน่วยบริการ	เพื่อเป็นต้นแบบในการขยายการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ	

เช่น	การพัฒนารูปแบบบริการบุคคลออทิสติก	ฯลฯ

2.2)		 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ให้บริการด้านการฝึกทักษะ

การทำาความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม	และการเคลื่อนไหวของคนพิการทางการเห็น	(Orientation	&	

Mobility)	และด้านอื่นๆ	ตามความจำาเป็นของระบบบริการ
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2.3)		 สนบัสนนุการพัฒนา/เผยแพรอ่งคค์วามรูด้า้นงานฟืน้ฟฯู	รว่มกบัองคก์ร	

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5.5.3		 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำาเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด

	 ให้	 สปสช.เขตดำาเนินการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย/จังหวัดท่ีมีความพร้อม	 และ

จัดสรรงบประมาณไม่เกินวงเงินที่จังหวัดได้รับจัดสรรต่อจำานวนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ในแต่ละจงัหวดั	จากค่าใช้จ่ายเพือ่บรกิารฟ้ืนฟสูมรรถภาพและอปุกรณ์เครือ่งช่วยความพกิาร	และเงนิ

สนบัสนนุส่งเสรมิการจดับรกิารฟ้ืนฟฯู	ให้กบักองทนุฯ	ตามทีต่กลงร่วมกบัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัที่

เข้าร่วม	โดยอตัราสนบัสนนุให้อยูใ่นดลุยพนิจิของผูอ้ำานวยการ	สปสช.เขต	และผ่านความเหน็ชอบจาก	

อปสข.	และมกีารสมทบงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจงัหวดัในสดัส่วนทีเ่ท่ากนัเพือ่ดำาเนนิการ

บริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำาเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด	 และส่งเสริมการเข้าถึงบริการฟื้นฟู

สมรรถภาพให้ครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของคนพิการ	 ผู้ป่วยระยะ

ฟื้นฟู	และผู้สูงอายุ	ที่จำาเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ	ตามวัตถุประสงค์ดังนี้

1)		เพื่อให้คนพิการ	 ผู้ป่วยระยะฟื้นฟู	 และผู้สูงอายุ	 ที่จำาเป็นต้องได้รับการ

ฟื้นฟูสมรรถภาพในเขตพื้นท่ีจังหวัดได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์จากหน่วยบริการ	 

สถานบริการ	 หรือองค์กรอื่นๆ	 รวมทั้งได้รับเครื่องช่วยกายอุปกรณ์และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับบริการ 

ทางการแพทย์	 ในกรณีที่มีผลการตรวจวินิจฉัยหรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์	 ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์	 

และรายการที่	สปสช.ประกาศกำาหนด	หรือรายการอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจาก	อปสข.

2)		เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพของหน่วยบริการ 

ทุกระดับในจังหวัดนั้นให้สามารถจัดบริการและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้ครอบคลุมและ

ตอบสนองต่อความจำาเป็นของคนพิการ	 ผู้ป่วยระยะฟื้นฟู	 และผู้สูงอายุที่จำาเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู

สมรรถภาพในท้องถิ่นชุมชนได้มากขึ้น

3)		เพื่อสนับสนุนการพัฒนารูปแบบการดูแล	 ช่วยเหลือ	 สนับสนุนและฟื้นฟู

สมรรถภาพคนพิการ	 ผู้ป่วยระยะฟื้นฟู	 และผู้สูงอายุที่จำาเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระดับ

ชมุชนและในครอบครัว	ทีส่ามารถเชือ่มโยงกบัระบบบรกิารของหน่วยบริการอย่างทัว่ถงึในเขตจงัหวดันัน้

4)		เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งขององค์กรคนพิการ	

และองค์กรผู้สูงอายุ	 และองค์กรอื่นๆ	 ให้สามารถร่วมมือกับหน่วยบริการและมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพ 

ช่วยเหลือคนพิการ	 ผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในระยะที่จำาเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยกันเองได้

ในระยะยาว
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5)		เพื่อสนับสนุนให้คนพิการ	 ผู้ป่วยระยะฟื้นฟู	 และผู้สูงอายุที่จำาเป็นต้องได้รับ

การฟื้นฟูสมรรถภาพ	ได้รับบริการขั้นพื้นฐานให้สามารถดำารงชีวิตประจำาวันได้อย่างอิสระ	

6)	 เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนาบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ด้านการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพ	ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ	 10	 ของค่าใช้จ่ายท้ังหมดของบริการฟื้นฟู

สมรรถภาพด้านการแพทย์ในรอบปีงบประมาณนั้น	

	 รายละเอียดตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 เรื่อง	

การกำาหนดหลักเกณฑ์การดำาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำาเป็นต่อสุขภาพ

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

	 กำาหนดระยะเวลาในการสมทบเงนิ	ให้อยูใ่นดลุยพนิจิของผูอ้ำานวยการ	สปสช.เขต

5.6  การก�ากับ ติดตาม ประเมินผล

5.6.1		 ให้หน่วยบริการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟู

สมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ	 จากงบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	 จัดส่ง

ข้อมูลการให้บริการตามโครงสร้างข้อมูลผ่านโปรแกรมที่	สปสช.กำาหนด	

5.6.2		 ให้หน่วยบรกิารและองค์กรฯ	ทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุงบประมาณด้านการสนบัสนนุ

และส่งเสรมิการจดับรกิารของหน่วยบรกิาร	จากงบบรกิารฟ้ืนฟสูมรรถภาพด้านการแพทย์	ในรปูแบบ 

ของการดำาเนินงานโครงการ	 รายงานผลการดำาเนินงานโครงการตามรูปแบบที่กำาหนด	 ให้กับ 

สปสช.เขต	หรือ	สปสช.ส่วนกลางที่สนับสนุนงบประมาณโครงการภายในระยะเวลาที่กำาหนด

5.6.3		 ให้คณะกรรมการบรหิารกองทุนฟ้ืนฟสูมรรถภาพทีจ่ำาเป็นต่อสขุภาพระดบัจงัหวดั

รายงานผลการดำาเนนิงานตามแผนงานโครงการ	และรายงานการเบกิจ่ายเงินให้	สปสช.เขตทีส่นบัสนนุ

งบประมาณตามรูปแบบรายงาน	และภายในระยะเวลาที่กำาหนด

5.6.4		 ผลผลิตและผลลัพธ์ในการกำากับติดตาม

1)		การเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพของคนพิการ	ผู้สูงอายุ	ผู้ป่วยที่จำาเป็นต้อง

ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ	

2)		จำานวนกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพท่ีจำาเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด	 ท่ีมีการ

บริหารจัดการและส่งเสริมการเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ
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5.7  บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5.7.1	สปสช.ส่วนกลาง

1)		ชี้แจงหลักเกณฑ์แนวทางการดำาเนินงานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการ

แพทย์ให้	สปสช.เขต	หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องทราบ	รวมทั้งให้คำาปรึกษาแนะนำา	

2)		บริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ	 ประสิทธิผล	 และมุ่งให้เกิด 

การบูรณาการในระดับพื้นที่	ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

3)	 พฒันาระบบรายงาน	กำากบั	ตดิตามผลการดำาเนนิงานให้บรรลตุามเป้าหมาย	

ตัวชี้วัด

4)		รวบรวม	วิเคราะห์	สรุปแผน/ผลการดำาเนินงาน	และงบประมาณ

5)		ประสานงานและสนบัสนุนคณะกรรมการ	คณะอนุกรรมการ	และคณะทำางาน

ชุดต่างๆ	

6)		ประสานงานองค์กรวิชาชพี	องค์กรคนพกิาร	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และ

ผู้เกี่ยวข้อง	เพื่อให้ร่วมมือกันพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง

5.7.2	 สปสช.เขต

1)		ชี้แจงหลักเกณฑ์แนวทางการดำาเนินงานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการ

แพทย์ให้หน่วยบริการ	หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่	

2)		บริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ	 ประสิทธิผล	 และมุ่งให้เกิด 

การบูรณาการในระดับพื้นที่	ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

3)		จัดสรรงบประมาณบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	 ตามแนวทางที่

กำาหนด

4)	 กำากับ	ติดตามผลการดำาเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย	ตัวชี้วัด

5)		รวบรวม	วิเคราะห์	สรุปแผน/ผลการดำาเนินงาน	และงบประมาณ

6)		ประสานงานองค์กรวิชาชพี	องค์กรคนพกิาร	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และ

ผูเ้กีย่วข้องในพืน้ที	่เพือ่ให้ร่วมมอืกันพฒันาระบบบรกิารฟ้ืนฟสูมรรถภาพด้านการแพทย์อย่างต่อเนือ่ง

5.7.3		 หน่วยบริการ	เครือข่ายบริการ	สถานพยาบาล		

1)	 ให้บรกิารฟ้ืนฟสูมรรถภาพด้านการแพทย์และจดัสรรอปุกรณ์เครือ่งช่วยฯ	และ

รายงานข้อมูลการให้บริการและจัดสรรอุปกรณ์เครื่องช่วยตามแนวทางระบบรายงานและโปรแกรม 

ข้อมูลที่	สปสช.กำาหนด
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2)	 พัฒนา/สนับสนุนศักยภาพเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และองค์กร

คนพิการเพื่อรองรับการจัดบริการฟื้นฟูแก่กลุ่มเป้าหมายในชุมชน

6.  การบริหารค่าใช้จ่ายบริการการแพทย์แผนไทย 

จากการส่งเสรมิให้มกีารขยายบรกิารการแพทย์แผนไทยให้เป็นบรกิารหลกัทีคู่ข่นานไปกบัการ

แพทย์แผนปัจจุบัน	โดยมเีป้าประสงค์ให้ประชาชนเข้าถึงบรกิารสาธารณสขุด้วยการใช้บรกิารการแพทย์

แผนไทยเพิม่ขึน้	และในระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต	ิได้มกีารจดัสรรงบประมาณเพือ่เป็นค่าใช้จ่าย

การจดับรกิารการแพทย์แผนไทยเพือ่จ่ายเพิม่เตมิจากการบรกิารผูป่้วยนอกทัว่ไป	ซึง่ในปีงบประมาณ	

2559	 ได้รับจัดสรรจำานวน	 10.77	 บาทต่อผู้มีสิทธิ	 และมีการมอบหมายให้	 คณะอนุกรรมการด้าน 

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืกในระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต	ิเป็นผูพ้ฒันาแนวทาง

เพื่อการจัดระบบบริการ	ประสาน	สนับสนุน	และบูรณาการบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือกของหน่วยงานต่างๆ	ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	 เพื่อให้เกิดรูปแบบบริการท่ีมีประสิทธิภาพ

สูงสุด

6.1 วัตถุประสงค์ 

6.1.1	 เพื่อให้มีบริการการแพทย์แผนไทยท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย	 คู่ขนานไปกับการ

แพทย์แผนปัจจุบัน

6.1.2		 เพื่อให้มีการใช้ยาจากสมุนไพรที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติเพิ่มขึ้น	

6.1.3		 เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการการแพทย์แผนไทยของประชาชนสิทธิหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ

6.2  กลุ่มเป้าหมาย 

6.2.1	 ประชาชนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

6.2.2	 หน่วยบริการภาครัฐและเอกชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

6.3  กรอบการบริหารจัดการ 

6.3.1	 ค่าใช้จ่ายบริการการแพทย์แผนไทย	จำานวน	10.77	บาทต่อผู้มีสิทธิ	บริหารเป็น

ระดับเขต	 โดยจัดสรรเงินเป็น	 Global	 budget	 ระดับเขต	 ตามจำานวนผู้มีสิทธิ	 ผลงานบริการ	 และ

จำานวนหน่วยบริการ	ในสัดส่วน	40:30:30	
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6.3.2		 การจ่ายเป็นไปตามกรอบแนวทางและหลกัเกณฑ์กลางการจ่ายค่าใช้จ่าย	และอาจ

เพิ่มหลักเกณฑ์ในระดับเขตได้โดยต้องผ่านความเห็นชอบจาก	อปสข.

6.3.3	 กรอบแนวทางและหลักเกณฑ์กลางการจ่ายค่าใช้จ่าย	 ให้เป็นค่าใช้จ่ายเหมาจ่าย 

เพ่ิมเติมให้หน่วยบริการ	 สำาหรับการจัดให้มีบริการและผลงานบริการเวชกรรมไทย	 การใช้ยาจาก

สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ	การบริการนวด	ประคบ	อบสมุนไพรเพื่อการรักษาและฟื้นฟูสภาพ

แก่ผู้ป่วย	 และการฟื้นฟูสุขภาพมารดาหลังคลอดตามแนวเวชปฏิบัติด้านการแพทย์แผนไทย	 และ 

หน่วยบริการร่วมให้บริการด้านแพทย์แผนไทยรายละเอียดตามภาคผนวก	7

6.4 แนวทางและหลักเกณฑ์กลางการจ่ายค่าใช้จ่าย

6.4.1		 แนวทางการจ่ายค่าใช้จ่ายบริการการแพทย์แผนไทยจาก	 Global	 budget	 

ระดับเขต	 ให้กับหน่วยบริการ	 อย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์กลางการจ่ายค่าใช้จ่ายตาม 

ภาคผนวก	7	และอาจเพิ่มหลักเกณฑ์ในระดับเขตได้		โดยเกณฑ์การจ่ายและอัตราการจ่าย	ต้องผ่าน

ความเห็นชอบจาก	อปสข.	ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน	2558	เพื่อแจ้งแก่หน่วยบริการ

6.4.2		 สปสช.เขต	บริหารจัดการเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ตามที่	สปสช.	กำาหนด	

	 ทั้งนี้	 ให้สามารถกำาหนดการจ่ายล่วงหน้าและจ่ายจริง	 ตามผลงานการให้

บริการการแพทย์แผนไทย	 ตามความสอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ีได้	 โดยแนวทางการจ่ายต้องผ่าน 

ความเห็นชอบจาก	อปสข.

6.5  การก�ากับ ติดตาม และประเมินผล 

6.5.1		 จากรายงานการประมวลผลข้อมูลการจัดบรกิารการแพทย์แผนไทยตามชุดข้อมูล

มาตรฐานสุขภาพ	(ข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอก	บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล	

:	OP/PP	individual	data)	และรายงานการตรวจประเมินมาตรฐานสถานบริการ/หน่วยบริการ	

6.5.2		 สปสช.เขต	กำากบั	ตดิตาม	ลงพืน้ทีต่รวจเยีย่ม	และสุม่ตรวจสอบผลการจดับรกิาร

6.5.3	 	คณะอนุกรรมการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	และ	สปสช.	

ตรวจเยี่ยมพื้นที่และหน่วยบริการ	

6.5.4		 ผลผลิตและผลลัพธ์ในการกำากับติดตาม

1)		หน่วยบริการปฐมภูมิ/หน่วยบริการประจำาที่จัดบริการผู้ป่วยนอกคู่ขนาน	

ตามเกณฑ์ที่กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 กระทรวงสาธารณสุข	 กำาหนด 

(เป้าหมาย	500	แห่ง)	
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2)	 ประชาชนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้รับบริการการแพทย์แผนไทย

ตามชุดสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้น	(เป้าหมายร้อยละ	5)	

3)	ร้อยละของหน่วยบรกิารปฐมภมู/ิรพ.สต.	ทีม่แีพทย์แผนไทยปฏบิตังิานประจำา

และมีการสั่งจ่ายยาจากสมุนไพรอย่างน้อย	10	รายการ	(เป้าหมายร้อยละ	70)

4)	 ร้อยละผู้ป่วยนอกสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้รับบริการการแพทย์ 

แผนไทยที่ได้มาตรฐาน	(เป้าหมายร้อยละ	8)

6.6  บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.6.1	สปสช.	ส่วนกลาง	

1)		ขบัเคลือ่นและประสานนโยบายในระดับประเทศกบักระทรวงสาธารณสขุและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2)		ชี้แจงทำาความเข้าใจหลักเกณฑ์แนวทางการดำาเนินงานการบริหารค่าใช้จ่าย

บริการการแพทย์แผนไทย	รวมทั้งให้คำาปรึกษาแก่หน่วยบริการและหน่วยงานในพื้นที่

3)	 บริหารจัดการงบประมาณ	 ให้เกิดประสิทธิภาพ	 ประสิทธิผล	 และมุ่งให้เกิด

การบูรณาการในระดับพื้นที่	ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

4)		สนบัสนนุให้พืน้ทีส่ามารถดำาเนนิงานการแพทย์แผนไทยได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

5)		พัฒนาระบบรายงาน	 กำากับ	 ติดตาม	 และสรุปผลการดำาเนินงาน	 เพื่อเสนอ

คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องและผู้บริหาร	สปสช.	ทุก	3	เดือน

6.6.2	สปสช.เขต

1)		สนับสนุนให้มีคณะกรรมการ/คณะทำางานพัฒนาการแพทย์แผนไทยระดับ

จงัหวดั	ภายใต้ความเหน็ชอบของ	อปสข.	เพือ่เป็นกลไกขบัเคลือ่นการพฒันาการแพทย์แผนไทยระดบั

พื้นที่

2)		ชี้แจงเป้าหมาย	 หลักเกณฑ์แนวทางการบริหารค่าใช้จ่ายบริการการแพทย ์

แผนไทยในระดับจังหวัดและแนวทางการดำาเนินงานให้หน่วยบริการทราบ	 ตลอดจนประชาสัมพันธ์

กระตุ้นการให้บริการ	และเพิ่มการเข้าถึงของผู้มีสิทธิ

3)		จัดสรรงบประมาณบริการการแพทย์แผนไทย	ตามแนวทางที่กำาหนด

4)		สนับสนุนการดำาเนินงานของหน่วยบริการและเครือข่ายเพื่อพัฒนาการจัด

บริการการแพทย์แผนไทย	และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยบริการในพื้นที่
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5)		ตดิตามและประเมนิผลการดำาเนนิงานการแพทย์แผนไทยในเขตและรายงาน

ให้	อปสข.	และ	สปสช.	ทราบ

6.6.3	หน่วยบริการที่ให้บริการการแพทย์แผนไทย	

1)		จัดบริการการแพทย์แผนไทย	 ตามแนวทางที่กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย

และการแพทย์ทางเลือก	กระทรวงสาธารณสุข	แนะนำา	และตามแนวทางหลักเกณฑ์ที่	สปสช.	กำาหนด

2)	 ดำาเนินการพัฒนาบุคลากร/ผู้ให้บริการการแพทย์แผนไทย	 ให้ได้คุณสมบัติ

มาตรฐานวชิาชพี	เพือ่ให้บคุลากรการแพทย์แผนไทยทีป่ฏบิตังิาน	มคีณุสมบตัใิห้เป็นไปตาม	“พระราช

บญัญตัวิชิาชพีการแพทย์แผนไทย	พ.ศ.	2556”	คอื	ได้รบัปรญิญาหรอืประกาศนยีบตัรเทยีบเท่าปรญิญา

สาขาการแพทย์แผนไทยหรอืสาขาการแพทย์แผนไทยประยกุต์จากสถาบนัการศกึษาทีส่ภาการแพทย์

แผนไทยรับรองและต้องสอบความรู้ตามที่กำาหนดไว้ในข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย	 และได้รับ 

ใบอนุญาตเป็นผู ้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือผู ้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

ประยกุต์	หรอืเป็นผูช่้วยแพทย์แผนไทยซึง่ผ่านการอบรมหลักสตูรผูช่้วยแพทย์แผนไทยจากสถาบันหรอื 

สถานพยาบาลที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยให้การรับรองโดยอยู่ในความควบคุม

ของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์	

3)	 รายงานผลงานการให้บริการการแพทย์แผนไทยในระบบข้อมูลมาตรฐาน

สุขภาพ	(ข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอก	บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล:	OP/PP	

individual	data)

7.  การบริหารค่าบริการทางการแพทย์ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะ
งบลงทุน

เพื่อให้ระบบบริการสุขภาพมีโครงสร้างพื้นฐานที่พอเพียงทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์	และสถาน

พยาบาล	ซ่ึงสอดคล้องกบัวัตถปุระสงค์ของการจดัตัง้กองทนุหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต	ิทีร่ะบวุ่าเพือ่

เป็นค่าใช้จ่าย	สนับสนนุ	และส่งเสรมิการจดับรกิารสาธารณสขุของหน่วยบรกิาร	เพือ่ส่งเสรมิให้บคุคล

สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง	 และมีประสิทธิภาพ	 ซึ่งในการจัดบริการสาธารณสุข	

ทรัพยากรที่ใช้จะเสื่อมลงตามเวลา	 และปริมาณการให้บริการ	 จึงจำาเป็นต้องมีการสนับสนุนเงิน 

ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนให้กับหน่วยบริการ	
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7.1  ค�าจ�ากัดความ 

	 เป็นค่าใช้จ่าย	 สนับสนุน	 และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข	 ซึ่งเป็นการเบิกจ่ายใน

ลกัษณะงบลงทนุ	โดยขอบเขตบรกิารเป็นไปตามทีค่ณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาตกิำาหนด	

ยกเว้น	การก่อสร้าง	และซ่อมแซมอาคาร

7.2  กรอบแนวทางการบริหาร

	 เงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน  ปีงบประมาณ	 2559	 ได้รับ

จัดสรรในอัตรา	128.69	บาทต่อผู้มีสิทธิ	โดยมีกรอบการบริหาร	ตามแผนภาพที่	6

แผนภ�พที่ 6 กรอบการบริหารจัดเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน	

ปีงบประมาณ	2559

งบเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน
(128.69	บาทต่อผู้มีสิทธิ

คำานวณตามสัดส่วนอัตราต่อผู้มีสิทธิของงบ	OP-PP-IP

ตามจำานวนผู้ลงทะเบียนสิทธิ

ตามจำานวนผู้ลงทะเบียนสิทธิ

ตามจำานวนผู้ลงทะเบียนสิทธิ ตามจำานวนผลบริการ	IP

(Sum	adjRW)	ของหน่วยบริการ

งบเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน	OP
(55.44	บาทต่อผู้มีสิทธิ)

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

หน่วยบริก�รสังกัด สป.สธ.
•	ไม่น้อยกว่า	90%	จ่ายตรงให้หน่วยบริการ
•	ไม่เกิน	10%	สำาหรับการบริหารระดับจังหวัด	โดยเน้น
ส่งเสริมบริการปฐมภูมิ	และงานหมอครอบครัว

หน่วยบริก�รสังกัดอื่นๆ ยกเว้น สป.สธ.
ให้จ่ายตรงให้หน่วยบริการทั้งหมด	100%

งบเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน	P&P
(20.01	บาทต่อผู้มีสิทธิ)

งบเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน	IP
(53.24	บาทต่อผู้มีสิทธิ)
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การบรหิารจัดการเงินค่าบริการทางการแพทยท์ี่เบกิจา่ยในลักษณะงบลงทุน	ของหนว่ยบรกิาร

แต่ละสังกัด

7.2.1	 	หน่วยบริการภาครัฐสังกัด	สป.สธ.	แบ่งออกเป็น	2	ส่วน	ดังนี้

1)		จำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	90	ของวงเงินจัดสรรให้แก่หน่วยบริการโดยตรง

2)		จำานวนไม่เกนิร้อยละ	10	สำาหรบับรหิารระดบัจงัหวดั	โดยเน้นส่งเสรมิบรกิาร

ปฐมภูมิ	และงานหมอครอบครัว

7.2.2		 หน่วยบรกิารภาครฐันอกสงักดั	สป.สธ.	/เอกชน	จดัสรรให้แก่หน่วยบรกิารโดยตรง	

ตามจำานวนเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนที่ได้รับจัดสรร

7.2.3	 สำาหรับหน่วยบริการในสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ	 และกรมแพทย์ทหารอากาศ	

จัดสรรเป็นภาพรวมให้กับกรมแพทย์ทหารเรือ	และกรมแพทย์ทหารอากาศ

7.3  กรอบระยะเวลาในการด�าเนินการ

7.3.1		 เงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน	ปีงบประมาณ	2559	

ให้	สปสช.	และผู้ที่เกี่ยวข้อง	เร่งรัดดำาเนินการจัดสรรเงินให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	2559	หาก

มีความจำาเป็นไม่สามารถจัดสรรได้ทัน	ให้ขออนุมัติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในการ

ขยายเวลาในการจัดสรรให้หน่วยบริการ

7.3.2		 การก่อหนี้ผูกพัน	 หากหน่วยบริการท่ีได้รับโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ท่ี 

เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทนุแล้ว	ให้เร่งรัดดำาเนนิการหรอืก่อหน้ีผกูพนัให้แล้วเสรจ็ภายในปีงบประมาณ

ทีไ่ด้รบัจดัสรรเงิน	หากมคีวามจำาเป็นไม่สามารถดำาเนินการหรอืก่อหน้ีผกูพนัได้ทันภายในปีงบประมาณ

ที่ได้รับจัดสรร	ให้หน่วยบริการแจ้ง	ให้	สปสช.เขตทราบ	เพื่อเสนอให้	อปสข.	พิจารณาขยายเวลา

7.3.3		 เมื่อก่อหนี้ผูกพันไปแล้ว	การใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามที่ระบุในสัญญา

7.4  เกณฑ์การจัดสรร

	 การจัดสรรเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน	 จะจัดสรรให้กับ 

หน่วยบรกิารในระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาตทิกุแห่ง	ยกเว้นหน่วยบรกิารรบัส่งต่อเฉพาะโรค	และ

หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนใหม่ระหว่างปีงบประมาณ	2559		ซึ่งหลักเกณฑ์การจัดสรรดังนี้

7.4.1		 เงนิค่าบรกิารทางการแพทย์ทีเ่บกิจ่ายในลกัษณะงบลงทนุสำาหรบับรกิารผูป่้วยนอก	

(OP)	และบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	(PP)	ให้จ่ายตามจำานวนผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนสิทธิ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้กับหน่วยบริการประจำา
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7.4.2	 เงินค่าบรกิารทางการแพทย์ทีเ่บกิจ่ายในลกัษณะงบลงทนุสำาหรบับรกิารผูป่้วยใน	

(IP)	 จ่ายตามจำานวนผลงานที่คิดเป็นค่านำ้าหนักสัมพัทธ์ท่ีปรับค่าตามระบบ	 DRGs	 (adjRW)	 ให้กับ

หน่วยบริการที่ให้บริการ

7.5 วิธีการค�านวณจัดสรรเงิน

7.5.1		 วิธีแบ่งสัดส่วนเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน	 แต่ละ

ประเภทบริการ	 ด้วยสัดส่วนเงินอัตราต่อผู้มีสิทธิตามประเภทบริการ	OP-PP-IP	 แล้วนำาอัตราที่ได	้ 

คูณกับเป้าหมายจำานวนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาต	ิ ปี	 2559	 (48.787	 ล้านคน)	 โดยอัตรา	

และวงเงินของแต่ละประเภทบริการ	มีดังนี้

1)		สัดส่วน	OP	=	55.44	บาทต่อประชากรผู้มีสิทธิ	วงเงิน	2,704,751,280	บาท

2)		สัดส่วน	PP	=	20.01	บาทต่อประชากรผู้มีสิทธิ	วงเงิน	976,227,870	บาท

3)		สัดส่วน	IP	=	53.24	บาทต่อประชากรผู้มีสิทธิ	วงเงิน	2,597,419,880	บาท

7.5.2	 วิธีการคำานวณเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนให้กับ

หน่วยบริการ

1)		คำานวณเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน	 สำาหรับ

บรกิาร	OP	ตามประชากรสทิธหิลกัประกนัสขุภาพแห่งชาตท่ีิลงทะเบยีนกบัหน่วยบรกิารประจำาแต่ละ

แห่ง	ณ	31	ตุลาคม	2558	ด้วยอัตราต่อผู้มีสิทธิที่เท่ากันภายใต้วงเงินงบประมาณตามข้อ	7.5.1	ข้อ	1)

2)	 คำานวณเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน	 สำาหรับ

บรกิาร	PP	ตามประชากรสทิธหิลกัประกนัสขุภาพแห่งชาตทิีล่งทะเบยีนกบัหน่วยบรกิารประจำาแต่ละ

แห่ง	ณ	31	ตุลาคม	2558	ด้วยอัตราต่อผู้มีสิทธิที่เท่ากันภายใต้วงเงินงบประมาณตามข้อ	7.5.1	ข้อ	2)

3)	 คำานวณเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน	 สำาหรับ

บริการ	IP	ตามข้อมูลผลงานผู้ป่วยใน	(adjRW)	ที่ทำาได้ในปีงบประมาณ	2558	โดยใช้ข้อมูล	10	เดือน	

ด้วยอัตราต่อ	 1	 adjRW	ที่เท่ากันทุกหน่วยบริการ	 ภายใต้วงเงินงบประมาณตามข้อ	 7.5.1	 ข้อ	 3)	

ทั้งนี้	ข้อมูลผลงานผู้ป่วยใน	(adjRW)	ที่ใช้ในการคำานวณ	เป็นข้อมูลเฉพาะผู้ป่วยในทั่วไป	ซึ่งไม่รวมถึง

ข้อมลูการให้บรกิารผูป่้วยในท่ีมกีารชดเชยเพิม่เตมิพเิศษจากการชดเชยผูป่้วยในทัว่ไป	ไม่รวมถงึข้อมลู 

ผู้ป่วยในของหน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะโรค	และไม่รวมข้อมูลที่มีปัญหาต่างๆ	หลังจากวันที่	สปสช.

ตัดข้อมูล	เช่น	ข้อมูลส่งช้า	ข้อมูลอุทธรณ์	ข้อมูลปฏิเสธการจ่าย	เป็นต้น

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

ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน
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7.6 เงื่อนไขการจ่ายเงิน

	 การจัดสรรเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนให้กับหน่วยบริการ	

(ไม่รวมหน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะโรค)  จะจัดสรรให้ตามรูปแบบการจัดบริการผู้มีสิทธิในระบบ 

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของหน่วยบริการ	ดังนี้

7.6.1		 กรณีหน่วยบริการที่ให้บริการประชากรผู้มีสิทธิ	 ทั้งบริการผู้ป่วยนอก	 บริการ 

สร้างเสรมิสขุภาพและป้องกันโรคและบริการผู้ป่วยใน	จะได้รบัการจดัสรรเงนิค่าบรกิารทางการแพทย์

ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนทั้ง	3	ส่วน	ตามเงื่อนไขที่	สปสช.กำาหนด

7.6.2		 กรณีหน่วยบรกิารทีใ่ห้บรกิารประชากรผูม้สีทิธ	ิเฉพาะการบรกิารผูป่้วยนอกและ

บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	หรือเฉพาะการบริการผู้ป่วยใน	 ก็จะได้รับการจัดสรรเงิน 

ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนเฉพาะส่วนการบริการนั้นๆ

7.6.3		 กรณทีีม่กีารโอนถ่ายประชากรกลางปีงบประมาณ	ให้	สปสช.เขต	พจิารณาจดัสรร

เงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนให้กับหน่วยบริการท่ีรับดูแลประชากรจริง

ตามสัดส่วนที่ให้บริการ

7.6.4		 กรณีหน่วยบริการที่สมัครเข้าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ในช่วงระหว่าง

ปีงบประมาณจะไม่ได้รับการจัดสรรเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน

7.6.5		 การเรยีกคืนเงนิค่าบรกิารทางการแพทย์ท่ีเบกิจ่ายในลกัษณะงบลงทนุจะไม่มีการ

เรียกคืน	หากหน่วยบริการอยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครบปีงบประมาณ	แต่การเรียกคืน

เงินจะเกิดขึ้นเมื่อหน่วยบริการไม่สามารถให้บริการสาธารณสุขจนครบปีงบประมาณของสัญญาการ

ให้บริการสาธารณสุข	เช่น	การลาออก	เป็นต้น	หรือหน่วยบริการไม่สามารถดำาเนินการตามแผนการ

ดำาเนินงานได้

7.7  ขั้นตอนการด�าเนินงาน 

7.7.1		 สปสช.จัดทำาหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขการบริหารจัดการค่าบริการทาง 

การแพทย์ทีเ่บกิจ่ายในลกัษณะงบลงทนุ	พร้อมแจ้งตารางการจดัสรรเงนิให้กบัหน่วยบรกิารทัว่ประเทศ

ทราบ	โดยแจ้งผ่านสปสช.เขต	

7.7.2		 สปสช.เขต	ตรวจสอบตัวเลขการจัดสรร	และแจ้งยืนยันตัวเลขการจัดสรรในเขต 

ที่รับผิดชอบ	ให้	สปสช.ทราบ	เพื่อ	สปสช.	จะได้แจ้งการจัดสรรตามการยืนยันนั้น	ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

อีกครั้งหนึ่ง
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7.7.3		 การจดัทำาแผนและการพจิารณาอนมัุตแิผนการบริหารเงนิค่าบรกิารทางการแพทย์

ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน	มีรายละเอียด	ดังนี้

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

จัดทำาแผนการบริหารเงินค่าบริการทางการแพทย์ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน	 โดยให้เสนอแผนไป

ยัง	สปสช.เขต	 เพื่อรวบรวมเสนอให้	อปสข.พิจารณาอนุมัติ	 และ	สปสช.เขต	 เบิกจ่ายเงินค่าเสื่อมให้ 

หน่วยบริการต่อไป	สำาหรับกรมแพทย์ทหหารเรือ	และกรมแพทย์ทหารอากาศให้เสนอแผนให้	สปสช.

พิจารณาอนุมัติ

2)		 เงินทีจ่ดัสรรระดบัหน่วยบรกิารของหน่วยบรกิารสงักดั	สป.สธ.	ให้หน่วยบริการ

จดัทำาแผนการบรหิารเงินค่าบรกิารทางการแพทย์ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน	 โดยให้เสนอแผนไปยงั	

สปสช.เขต	เพือ่รวบรวมเสนอให้	อปสข.พจิารณาอนุมัต	ิโดย	สปสช.จะเป็นผูโ้อนเงินตรงให้หน่วยบรกิาร

ตาม	สปสช.กำาหนด

3)		เงินที่จัดสรรระดับจังหวัดของหน่วยบริการสังกัด	 สป.สธ.	 ให้สสจ.จัดทำา

แผนการบริหารเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนโดยให้เสนอแผนไปยัง	 

สปสช.เขต	 เพ่ือรวบรวมเสนอให้	 อปสข.พิจารณาอนุมัติ	 และ	 สปสช.เขต	 เบิกจ่ายเงินค่าเสื่อมให้ 

หน่วยบริการต่อไป	

7.7.4	 เมื่อหน่วยบริการได้รับเงินโอน	 ให้ประสาน	 การดำาเนินการจัดซื้อ/จัดหา	 ตาม

ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯหรือระเบียบของหน่วยบริการน้ัน	 และเง่ือนไขท่ี 

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเห็นชอบ

7.8 การจ่ายเงินให้หน่วยบริการ

7.8.1		 สปสช.จะจ่ายเงินให้หน่วยบริการโดยตรง	ตามจำานวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	(สำาหรับ

หน่วยบริการภาครัฐสังกัดอื่น/เอกชน	 ที่ยังไม่ได้ทำาข้อตกลงให้บริการสาธารณสุข/สัญญาให้บริการ

สาธารณสุข	ปีงบประมาณ	2559	ต้องมีหนังสือแสดงความจำานงด้วย)	

7.8.2		 กรณีหน่วยบริการที่เข้าใหม่	กรณีเป็นภาครัฐนอกสังกัด	สธ.	ต้องจัดทำาข้อตกลง

ให้บริการสาธารณสุข	 หรือสัญญาให้บริการสาธารณสุขกรณีเป็นภาคเอกชน	 พร้อมทั้งแนบสำาเนา 

หน้าสมดุบญัชีคู่ฝากของหน่วยบรกิารทีเ่ป็นของธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจำานวน	

2	ชุด	ส่งไปที่	สปสช.เขต
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7.8.3		 การจัดทำาหนังสือแสดงความจำานงเพื่อขอรับเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิก

จ่ายในลักษณะงบลงทนุ	(ในกรณยีงัไม่ได้ทำาข้อตกลงให้บรกิารสาธารณสขุ/สญัญาให้บรกิารสาธารณสขุ	

ปีงบประมาณ	2559)

1)		เมื่อต้นสังกัดของหน่วยบริการ	 และหน่วยบริการได้รับแจ้งวงเงินค่าบริการ

ทางการแพทย์ทีเ่บกิจ่ายในลกัษณะงบลงทนุทีไ่ด้รบัจัดสรร	ให้จดัทำาหนงัสอืแสดงความจำานงเพือ่ขอรับ

เงนิค่าบรกิารทางการแพทย์ท่ีเบกิจ่ายในลกัษณะงบลงทนุ	ตามแบบหนงัสอืแสดงความจำานงฯ	จำานวน	

2	ชดุ	พร้อมแนบแผนการบรหิารเงินค่าบรกิารทางการแพทย์ทีเ่บกิจ่ายในลกัษณะงบลงทนุทีไ่ด้รบัอนมัุติ

ตามวงเงิน	ยื่นต่อ	สปสช.เขต	ดำาเนินการอนุมัติตามวงเงินที่ได้รับมอบอำานาจ

2)		สปสช.เขตจัดเก็บหนังสือแสดงความจำานง	 ต้นฉบับไว้	 และคืนคู่ฉบับให ้

หน่วยบริการ	

3)	 สปสช.เขตส่งหนังสือแสดงความจำานงฉบับจริง	และรายละเอียดแผนบริหาร

เงนิค่าบรกิารทางการแพทย์ทีเ่บิกจ่ายในลักษณะงบลงทนุ	ให้	สปสช.	เพือ่ใช้เป็นหลกัฐานประกอบการ

โอนเงินให้หน่วยบริการต่อไป

	 โดยสามารถดาวน์โหลด	แบบหนังสือแสดงความจำานงได้ที่	www.nhso.go.th	เลือกเมนู	

“บริการข้อมูล”	>	เลือก	“ศูนย์ข้อมูลกฎหมาย”	>	เลือก	“ดาวน์โหลดเอกสาร”	>	เลือก	“แบบฟอร์ม

อื่นๆ”	>	เลือก	“แบบหนังสือแสดงความจำานงตอบรับการดำาเนินงาน”

7.9  การก�ากับ ติดตาม และประเมินผล

7.9.1		 หน่วยบริการที่รับเงินและดำาเนินการตามข้อ	 7.7.4	 แล้ว	 ให้รายงานผลการจัด

ซื้อ/จัดหา	 ผ่านทาง	Website	 ของ	 สปสช.ที่	www.nhso.go.th	 	 เลือกเมนู	 “บริการออนไลน์”	 >	

หมวด	“NHSO	Budget”	>	เลือก	“ระบบรายงานการใช้จ่ายงบค่าเสื่อม”	โดยสามารถลงทะเบียนรับ	 

User	name,	Password	เพื่อใช้	Login	เข้าโปรแกรมรายงานได้ที่	สปสช.เขต

7.9.2		 หากมีประเด็นเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ	ให้ดำาเนินการต่อไปนี้

1)	การอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ	และ/หรือการใช้วงเงินเหลือจ่าย	ให้แจ้งไปยัง	

สปสช.เขต	เพื่อรวบรวมเสนอให้	อปสข.พิจารณาอนุมัติ

2)	 กรณีหน่วยบริการไม่สามารถดำาเนินการตามแผนที่ได้รับอนุมัติ	 สปสช.อาจ

พจิารณาเรยีกคนืเงนิตามจำานวนเงนิทีร่ะบใุนแผนทีไ่ด้รบัการอนมุตัิ	หรอืตามหนงัสอืแสดงความจำานง

แนบท้ายข้อตกลง/สัญญาการให้บริการ	แล้วแต่กรณี
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8.  การบริหารเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้
รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล

ผู้รับบริการ	 หมายถึง	 ประชาชนที่มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ซึ่ง

การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นสำาหรับผู้รับบริการ	ตามมาตรา	41	ที่กำาหนดว่า	“ให้คณะกรรมการกัน

เงินจำานวนไม่เกินร้อยละหนึ่งของเงินที่จะจ่ายให้หน่วยบริการไว้เป็นเงินช่วยเหลือเบ้ืองต้นให้แก่ผู้รับ

บริการในกรณีที่ผู้รับบริการได้รับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการโดย

หาผู้กระทำาผิดมิได้หรือหาผู้กระทำาผิดได้แต่ยังไม่ได้รับค่าเสียหายภายในระยะเวลาอันสมควรทั้งนี้

ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำาหนด”	 นั้น	 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังเพื่อให้ความ 

ช่วยเหลือแก่ผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล	 	 โดยการช่วยเหลือดังกล่าว

มีลักษณะเป็นการเยียวยาหรือบรรเทาความเดือดร้อนเบ้ืองต้น	 โดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ถูกผิด	 

เพือ่เป็นการรกัษาความสมัพนัธ์ทีดี่ระหว่างผูร้บับรกิารและผูใ้ห้บรกิารในอนัท่ีจะร่วมกนัคลีค่ลายปัญหา

ต่างๆ	ที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการสาธารณสุข	

หลักเกณฑ์	 วิธีการและเงื่อนไขในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบ้ืองต้น	 มีรายละเอียดตามท่ี 

คณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติได้กำาหนดไว้ในข้อบงัคบัคณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพ

แห่งชาติ	 ว่าด้วยหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเง่ือนไขในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้

รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล	 และตามคู่มือ“แนวทางการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้อง

ต้น	มาตรา	41”	ที่คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขได้จัดทำาขึ้น	และ	

ตามคู่มือ”ดำาเนินงานมาตรา	 41”	 สำาหรับฝ่ายเลขานุการ	 ท่ีสำานักกฎหมาย	 จัดทำาข้ึน	 โดยส�ม�รถ 

Download	ได้ที่ศูนย์ข้อมูลกฎหม�ย สปสช.http://law.nhso.go.th

9.  การบริหารเงินช่วยเหลือเบ้ืองต้นกรณีผู้ให้บริการได้
รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข

ด้วยการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น	 กรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการ 

ให้บริการสาธารณสุขได้ซึ่งมีการดำาเนินการมาอย่างต่อเน่ืองได้มีการชะลอการดำาเนินการเน่ืองจากมี 

ข้อทักท้วงของคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ	 (คตร.)	 เกี่ยวกับ 

การใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559134	  

ดงันัน้	เพือ่ให้ผูใ้ห้บรกิารทีใ่ห้บรกิารแก่ผูม้สีทิธิในระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาตมีิระบบการ

เยียวยาความเสียหายที่เกิดจากการให้บริการสาธารณสุข	ซึ่งจะส่งผลทำาให้เกิดการบริการ	และความ

เข้าใจที่ดีภายในระบบบริการสาธารณสุข	 	 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 จึงได้มีมติใน

การประชุมครั้งที่	8/2558	เมื่อวันที่	3	สิงหาคม	2558	เห็นชอบให้ใช้เงินสนับสนุนกิจกรรมภาครัฐ	ที่

องค์การเภสัชกรรมให้การสนับสนุน	เป็นเงินเพื่อใช้จ่ายให้แก่ผู้ให้บริการที่ได้รับความเสียหายจากการ

ให้บรกิารสาธารณสขุ	ตามหลกัเกณฑ์	วธิกีารและเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ

กำาหนดไว้ตามข้อบังคับคณะกรรมก�รหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ ว่�ด้วยหลักเกณฑ์ก�รจ่�ยเงิน

ช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้ให้บริก�รได้รับคว�มเสียห�ยจ�กก�รให้บริก�รส�ธ�รณสุข พ.ศ. 2556

10. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำาหรับหน่วยบริการ
ภาครัฐ สังกัดสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การดำาเนินงานและ

การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและหลักเกณฑ์	 วิธีการและเงื่อนไขการรับ 

ค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ	 สำาหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาต	ิ

ปีงบประมาณ	 2559	 ในการประชุมครั้งที่	 8/2558	 เมื่อวันที่	 3	 สิงหาคม	 2558	 สปสช.จึงจัดสรร 

เงินเหมาจ่ายรายหัว	 (ค่าบริการทางการแพทย์)	 ปีงบประมาณ	 2559	 ภายใต้แนวคิดหลักเพื่อให้ม ี

แรงจงูใจในด้านการเงนิทีเ่หมาะสมแก่ผูใ้ห้บริการในการใช้ทรพัยากรอย่างมีประสทิธภิาพและให้บรกิาร

ที่มีคุณภาพ	ทำาให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จำาเป็นและมีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียมกัน

10.1 วัตถุประสงค์

10.1.1	เพือ่ให้ประชาชนเข้าถงึบรกิารสขุภาพท่ีจำาเป็นและมีคณุภาพได้อย่างเท่าเทียมกนั

10.1.2	เพื่อให้ผู้ให้บริการได้รับงบประมาณเหมาะสมเพียงพอต่อการจัดบริการทางการ

แพทย์ให้กับประชาชนผู้มีสิทธิ

10.2 หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินให้หน่วยบริการ

10.2.1		งบบริการผู ้ป่วยนอกทั่วไป	 ประเภทบริการท่ีจ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู ้มีสิทธิ	 

จัดสรรแบบเหมาจ่ายต่อผู ้มีสิทธิให้กับหน่วยบริการประจำา	 คู ่สัญญาของหน่วยบริการปฐมภูม	ิ 
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(Contracted	unit	for	primary	care:	CUP)	ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	จ่ายด้วยอัตรา

เหมาจ่ายของแต่ละเขต	ที่ผ่านความเห็นชอบจาก	อปสข.

10.2.2		งบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำาหรับบริการพื้นฐาน	 (P&P	 basic	

services)	จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิให้กับหน่วยบริการประจำา	คู่สัญญาของหน่วยบริการปฐมภูมิ	

(Contracted	unit	for	primary	care:	CUP)	ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	จ่ายด้วยอัตรา

เหมาจ่ายของแต่ละเขต	ที่ผ่านความเห็นชอบจาก	อปสข.

10.2.3	 งบบริการผู้ป่วยใน	 จัดสรรตามค่านำ้าหนักสัมพัทธ์ท่ีปรับด้วยวันนอน	 (adjRW)	

สำาหรบักรณทีีห่น่วยบรกิารให้บริการรกัษาผูป่้วยภายในเขตเดยีวกันจัดสรรด้วยอัตราจ่ายของแต่ละเขต 

ที่ผ่านความเห็นชอบจาก	 อปสข.	 ส่วนการจัดสรรเงินผู้ป่วยในกรณีที่หน่วยบริการให้บริการรักษา 

ผู้ป่วยนอกเขตจัดสรรด้วยอัตราจ่ายที่	9,600	บาทต่อนำ้าหนักสัมพัทธ์	

10.2.4	 การปรับลดค่าแรงหน่วยบริการสังกัด	 สป.สธ.	 ปีงบประมาณ	 2559	 ให้ 

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลัง	 เป็นผู้กำาหนดแนวทางการปรับลดค่าแรงในระบบ

ของหน่วยบริการสังกัด	 สป.สธ.	 ให้ได้จำานวนเงินค่าแรงในระบบรวมตามการคำานวณของสำานัก 

งบประมาณ	โดยให้คณะกรรมการกำาหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ของหน่วยบรกิารสงักดั	สป.สธ.	ระดับประเทศ	(คณะกรรมการร่วมระหว่าง	สป.สธ.	และ	สปสช.)	เป็นผูจั้ดทำา 

ข้อเสนอรายละเอียดแนวทางการปรับลดค่าแรงในระบบของหน่วยบริการสังกัด	 สป.สธ.	 และเสนอ 

ให้คณะอนุกรรมการพฒันาระบบการเงินการคลงัฯ	พจิารณาภายในเดอืนกนัยายน	2558	โดยใช้ตวัเลข

ข้อมูลงบบุคลากรของหน่วยบริการสังกัด	 สป.สธ.ท่ีมีการเบิกจ่ายจากระบบของกรมบัญชีกลางและ

ระบบ	GFMIS	เป็นข้อมลูอ้างองิในการบรหิารจัดการระดบัจงัหวดั	ทัง้นี	้สามารถปรบัลดค่าแรงในระบบ

เพิ่มจากการคำานวณของสำานักงบประมาณเพื่อกันไว้ปรับเกลี่ยได้	โดย		 	

1)	สำาหรับบริหารระดับประเทศไม่เกินร้อยละ	1	ของจำานวนเงินเดือนของ	CUP

2)	สำาหรับการบริหารระดับเขตไม่เกินร้อยละ	2	ของจำานวนเงินเดือนของ	CUP	

ทั้งนี้เขตที่อาจต้องกันเงินเกินร้อยละ	2	แต่ไม่เกินร้อยละ	5	ให้คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการเงิน

การคลังฯ	พิจารณาอนุมัติตามเหตุผลความจำาเป็นของเขตพื้นที่นั้นๆ	

ทั้งนี้	 การปรับเกลี่ยต้องให้ความสำาคัญกับการสนับสนุนการปฏิบัติงานใน 

หน่วยบริการตามลำาดับ	ดังนี้	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล/ศูนย์สาธารณสุขชุมชน	หน่วยบริการ

ในพ้ืนทีก่นัดาร/เสีย่งภยั/หน่วยบรกิารในพืน้ทีป่ระชากรน้อยกว่า	30,000	คน	และต้องใช้ข้อมลูรายรบั

รายจ่ายจากทุกแหล่งมาประกอบการพิจารณา	ทั้งนี้	คณะกรรมการร่วมระหว่าง	สป.สธ.	และ	สปสช.	

อาจเสนอรายละเอียดหลักเกณฑ์อื่นเพิ่มเติมได้	
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10.2.5	สปสช.จัดให้มีการจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัว	 เป็นไปตามกรอบแนวทางการ

บริหารจัดการตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	วันที่	9	กุมภาพันธ์	2558	โดยการ

ประมาณการรายรับขั้นตำ่าคงท่ีของหน่วยบริการสังกัด	 สป.สธ.ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ	 เพื่อโอนเงิน 

ขัน้ตำา่ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	ของประมาณการทัง้ปี	ซึง่การประมาณการรายรบัขัน้ตำา่คงทีต้่องให้ความ

สำาคญัในการสนบัสนนุ	รพ.สต.	และศนูย์สาธารณสขุชุมชนท่ีมีความจำาเป็นสำาหรบัการให้บรกิารในพืน้ท่ี

ประชากรเบาบางและห่างไกล	 โดยจะมีเงินเหลือสำารองไว้จ่ายตามผลงานภาพรวมของหน่วยบริการ

สังกัด	สป.สธ.ของแต่ละเขต	โดยการคำานวณช่วยสนับสนุนหน่วยบริการที่ผลงานตำ่ากว่าประมาณการ

ขัน้ตำา่	ทัง้นี	้แนวทางการจดัสรรสามารถปรบัปรงุได้ตามข้อเสนอของคณะกรรมการร่วมระหว่าง	สป.สธ.

และ	 สปสช.	 โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลังฯ	 เป็นผู้พิจารณา	 กรณีหน่วยบริการท่ี 

ขึน้ทะเบยีนโดยเป็นหน่วยบริการใหม่ในปีงบประมาณ	2559	หรอืรบัโอนประชากรจากหน่วยบรกิารอืน่	

จะมีการปรับตามประมาณการข้อมูลจริงจาก	สปสช.เขต

10.2.6	 สำาหรับบริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อในและนอกจังหวัด	 และบริการผู้ป่วยนอก

กรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินในจังหวัด	 ให้หน่วยบริการเรียกเก็บจากหน่วยบริการประจำาตาม

อัตราที่มีการเห็นชอบร่วมกันระหว่างหน่วยบริการท่ีให้บริการกับหน่วยบริการประจำา	 โดยอาจให	้

สปสช.เขต	 ร่วมบริหารจัดการ	 และอาจให้กันเงินค่าบริการผู้ป่วยนอกท่ัวไปไว้จำานวนหน่ึงแบบบัญชี

เสมือน	(Virtual	account)	รายจังหวัด	สำาหรับการหักชำาระบัญชีระหว่างกัน	(Clearing	house)	แทน 

หน่วยบริการประจำาตามข้อเสนอของ	สปสช.เขต

10.3 หน่วยบริการสังกัด สป.สธ. จะได้งบค่าใช้จ่ายในลักษณะนอกงบบริการเหมาจ่าย 

รายหัวเป็นการเฉพาะ ได้แก่

10.3.1		งบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำาหรับหน่วยบริการในพื้นที่กันดาร	พื้นที่เสี่ยงภัย	และพื้นที่	

3	 จังหวัดชาดแดนภาคใต้	 เป็นค่าใช้จ่ายบริการสาธารณสุขเพ่ิมเติมสำาหรับหน่วยบริการท่ีจำาเป็นต้อง

ให้บริการประชาชนในพื้นที่กันดารและพื้นที่เสี่ยงภัยและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำาหรับพื้นที่	 3	 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้	 โดยการบริหารเป็นภาพรวมระดับประเทศ	 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่ม 

เติมสำาหรับหน่วยบริการในพื้นที่กันดาร	 พื้นที่เสี่ยงภัย	 และพื้นที่	 3	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ให้ 

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลัง	 เป็นผู้กำาหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ฯ	 โดยให ้

คณะกรรมการร่วมระหว่าง	สป.สธ.และ	สปสช.เป็นผูจ้ดัทำาข้อเสนอรายละเอยีดแนวทางและ	หลกัเกณฑ์ฯ	

และเสนอให้คณะอนกุรรมการพฒันาระบบการเงนิการคลงัพจิารณา	ทัง้นีเ้สนอรายละเอยีดหลกัเกณฑ์
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อื่นๆ	 เพิ่มเติมได้โดยคำานึงถึงการให้เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการแก้ไขปัญหาการจัดการต้นทุนท่ี 

เหมาะสมของหน่วยบริการในพื้นที่เหล่านี้	 สำาหรับการจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำาหรับหน่วยบริการใน 

พื้นที่กันดารและพื้นที่เสี่ยงภัย	อาจมีกาปรับปรุงรายชื่อหน่วยบริการกลุ่มเป้าหมาย	และอาจประยุกต์

จ่ายตามตัวแปรของสมการต้นทุนของโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล	 หรือข้อมูล 

ทางการเงินของหน่วยบริการ	 หรือข้อมูลต้นทุนหน่วยบริการ	 และสำาหรับการจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่ม

เติมสำาหรับหน่วยบริการในพื้นที่	 3	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ซึ่งเป็นการเพิ่มกรณีมีการเพิ่มค่าแรง 

แบบก้าวกระโดด	เนื่องจากการเพิ่มพยาบาล	3,000	อัตรา	ให้จ่ายตามข้อเท็จจริงของจำานวนพยาบาล	

โดยไม่ลิดรอนสิทธิในการรับค่าใช้จ่ายจากเงินกองทุนรายการอื่นๆ	

10.3.2		เงนิค่าตอบแทนกำาลงัคนด้านสาธารณสขุ	เป็นค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิท่ีเป็นค่าตอบแทน 

ให้กับบุคลากรของหน่วยบริการสังกัด	 สป.สธ.	 เฉพาะการให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพ 

แห่งชาต	ิการบรหิารเป็นภาพรวมระดับประเทศ	โดยหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนกำาลงัคน 

ด้านสาธารณสุข	 ให้คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลังฯ	 เป็นผู้กำาหนดแนวทางการและ

หลักเกณฑ์ฯ	โดยให้คณะกรรมการร่วมระหว่าง	สป.สธ.	และ	สปสช.	เป็นผู้จัดทำาข้อเสนอรายละเอียด

แนวทางการและหลักเกณฑ์ฯ	และเสนอให้คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลังฯ	พิจารณา	

โดยเป็นค่าตอบแทนบุคลากรแบบเหมาจ่าย	และหรือค่าตอบแทนตามผลการปฎิบัติงาน	และให้ความ

สำาคัญกับการสนับสนุนการปฎิบัติงานในหน่วยบริการตามลำาดับ	 ดังนี้	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำาบล/ศูนย์สาธารณสุขชุมชน		หน่วยบริการในพื้นที่กันดาร/เสี่ยงภัย/	หน่วยบริการในพื้นที่ประชากร

น้อยกว่า	30,000	คน	และหน่วยบริการอื่นๆ	

11. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำาหรับหน่วยบริการ 
ภาครัฐ นอกสังกัดสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
และหน่วยบริการเอกชน 

ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การดำาเนินงานและ

การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและหลักเกณฑ์	 วิธีการและเงื่อนไขการรับ 

ค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ	 สำาหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาต	ิ

ปีงบประมาณ	2559	ในการประชุมครั้งที่	8/2558	เมื่อวันที่	3	สิงหาคม	2558	สปสช.จึงจัดสรรเงิน

เหมาจ่ายรายหวั	(ค่าบรกิารทางการแพทย์)	ปีงบประมาณ	2559	ภายใต้แนวคดิหลกัเพือ่ให้มีแรงจูงใจใน



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559138   

ด้านการเงนิท่ีเหมาะสมแก่ผู้ให้บรกิารในการใช้ทรพัยากรอย่างมีประสทิธภิาพและให้บริการทีมี่คณุภาพ	

ทำาให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จำาเป็นและมีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียมกัน

11.1 วัตถุประสงค์

11.1.1		เพือ่ให้ประชาชนเข้าถงึบรกิารสขุภาพท่ีจำาเป็นและมีคณุภาพได้อย่างเท่าเทียมกนั

11.1.2		เพื่อให้ผู้ให้บริการได้รับงบประมาณเหมาะสมเพียงพอต่อการจัดบริการทางการ

แพทย์ให้กับประชาชนผู้มีสิทธิ

11.2  หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินให้กับหน่วยบริการ

11.2.1	 งบบริการผู้ป่วยนอกทั่วไปประเภทบริการท่ีจ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	 จ่าย

แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิให้กับหน่วยบริการประจำา	คู่สัญญาของหน่วยบริการปฐมภูมิ	 (Contracted	

unit	 for	 primary	 care:	 CUP)	 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 จ่ายด้วยอัตราเหมาจ่ายของ

แต่ละเขต	ที่ผ่านความเห็นชอบจาก	อปสข.

11.2.2	งบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำาหรับบริการพื้นฐาน	 (P&P	 basic	

services)	จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิให้กับหน่วยบริการประจำา	คู่สัญญาของหน่วยบริการปฐมภูมิ	

(Contracted	unit	for	primary	care:	CUP)	ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	จ่ายด้วยอัตรา

เหมาจ่ายของแต่ละเขต	ที่ผ่านความเห็นชอบจาก	อปสข.

11.2.3	งบบริการผู้ป่วยใน	 จัดสรรตามค่านำ้าหนักสัมพัทธ์ที่ปรับด้วยวันนอน	 (adjRW)	

สำาหรบักรณทีีห่น่วยบรกิารให้บรกิารรกัษาผูป่้วยภายในเขตเดยีวกนัจดัสรรด้วยอตัราจ่ายของแต่ลเขต

ที่ผ่านเห็นชอบจาก	อปสข.	ส่วนการจัดสรรเงินผู้ป่วยในกรณีที่หน่วยบริการให้บริการรักษาผู้ป่วยนอก

เขตจัดสรรด้วยอัตราจ่ายที่	9,600	บาทต่อนำ้าหนักสัมพัทธ์

11.2.4	การบริหารการจ่ายสำาหรับผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนกับกรมแพทย์ทหารเรือและ 

กรมแพทย์ทหารอากาศ	ให้	สปสช.	กำาหนดแนวทางการบริหารจัดการเป็นการเฉพาะได้	โดยให้มีการ

หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

11.2.5	การปรับลดค่าแรงสำาหรับหน่วยบริการภาครัฐสังกัดอื่น	มีหลักเกณฑ์	ดังนี้

1)	 สำาหรับหน่วยบริการภาครัฐสังกัดอื่นในระบบ	ในพื้นที่	สปสช.เขต	1	-	12		ให้

บริหารการปรับลดค่าแรงในระบบสำาหรับหน่วยบริการภาครัฐ	 โดยให้ปรับลดค่าแรงในระบบสำาหรับ

หน่วยบริการภาครัฐจากรายรับที่ได้จากค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอกทั่วไปและการบริการสร้างเสริมสุขภาพ

และป้องกันโรคตามจำานวนผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนกับหน่วยบริการประจำา	 และจากรายรับท่ีได้จาก 
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ค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในซึ่งได้ตามจำานวน	 adjRW	 ท่ีให้บริการเฉพาะการใช้บริการผู้ป่วยในท่ีหน่วยบริการ

ท่ีต้ังในเขตเดียวกับเขตของหน่วยบริการประจำา	 ไม่รวมกรณีการใช้บริการผู้ป่วยในข้ามเขต	 โดยให้ได้

จำานวนเงินค่าแรงในระบบรวมตามการคำานวณของสำานักงบประมาณ

2)	 สำาหรบัหน่วยบรกิารภาครฐัอ่ืนในระบบ	ในพืน้ท่ี	สปสช.เขต	13	กรุงเทพมหานคร	

สามารถกำาหนดแนวทางการปรบัลดค่าแรงในระบบสำาหรบัหน่วยบรกิารภาครฐัได้ตามความเหมาะสม 

โดยต้องให้ได้จำานวนเงินค่าแรงในระบบตามการคำานวณของสำานักงบประมาณ	 และแนวทางการ 

ปรับลดค่าแรงในระบบสำาหรับหน่วยบริการภาครัฐต้องผ่านความเห็นชอบของ	อปสข.

11.2.6	จัดให้มีระบบการจัดสรรล่วงหน้าให้หน่วยบริการ	(Prepaid)	ในงบบริการผู้ป่วย

นอกท่ัวไปประเภทบรกิารทีจ่่ายแบบเหมาจ่ายต่อผูมี้สทิธิ	(OP)	งบบริการสร้างเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค

สำาหรบับรกิารพืน้ฐาน	ทีจ่่ายแบบเหมาจ่ายต่อผูม้สีทิธ	ิ(PP)	และงบบรกิารผูป่้วยใน	(IP)	โดยทดลองจ่าย

ล่วงหน้าร้อยละ	25	ของวงเงินประมาณการรายรับที่หน่วยบริการได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ	2559	

จำานวน	 1	 ครั้ง	 ในเดือนตุลาคม	 2558	 และคำานวณจัดสรรจริงตามผลการดำาเนินงานเป็นรายเดือน	 

กรณกีารจดัสรรล่วงหน้าสำาหรบัหน่วยบรกิารทีข้ึ่นทะเบยีนเป็นหน่วยบรกิารใหม่ในปีงบประมาณ	2559	

หรือรับโอนประชากรจากหน่วยบริการอ่ืน	 จะมีการปรับตามประมาณการข้อมูลจริงจาก	 สปสช.เขต	

สำาหรับ	สปสช.เขต	13	กรุงเทพมหานคร	สามารถกำาหนดแนวทางการโอนเงินให้เป็นไปตามแนวทาง

ของเขตได้	โดยต้องผ่านความเห็นชอบจาก	อปสข.

11.3 การโอนเงินจัดสรรล่วงหน้าและจัดสรรจริงตามผลการด�าเนินงาน

	 สปสช.จะดำาเนินการโอนเงินจัดสรรล่วงหน้าให้หน่วยบริการ	 (Prepaid)	 ร้อยละ	 25	 ใน

เดือนตุลาคม	2558	และเงินจัดสรรจริงตามผลการดำาเนินงานให้กับหน่วยบริการภาครัฐนอกสังกัดอื่น	

และหน่วยบริการเอกชน	ปีงบประมาณ	2559	รวมทั้งการหักคืนเงินจัดสรรล่วงหน้า	ดังนี้

11.3.1	 งบบริการผู้ป่วยนอกทั่วไปประเภทบริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	 (OP)	

งบบรกิารสร้างเสรมิสขุภาพและป้องกันโรคสำาหรบับรกิารพืน้ฐานท่ีจ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผูม้สีทิธ	ิ(PP)



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559140	  

ก�รจัดสรรต�มผลง�นจริง เดือนที่จัดสรร ก�รหักคืนเงินจัดสรรล่วงหน้�

ตุลาคม	2558 แบ่งหัก	12	งวดๆ	ละเท่า	ๆ	กันของยอดเงินที่
จัดสรรล่วงหน้า	โดยจะเริ่มหักจากผลงานจริง
เดือน	ต.ค.	58	–ก.ย.	59	หรือจนกว่าจะหักยอด
จัดสรรล่วงหน้าหมด

ตุลาคม	2558 พฤศจิกายน	2558

พฤศจิกายน	2558 ธันวาคม	2558

ธันวาคม	2558 มกราคม	2559

มกราคม	2559 กุมภาพันธ์	2559

กุมภาพันธ์	2559 มีนาคม	2559

มีนาคม	2559 เมษายน	2559

เมษายน	2559 พฤษภาคม	2559

พฤษภาคม	2559 มิถุนายน	2559

มิถุนายน	2559 กรกฎาคม	2559

กรกฎาคม	2559 สิงหาคม	2559

สิงหาคม	2559 กันยายน	2559

กันยายน	2559

หม�ยเหตุ	 สำาหรับ	 สปสช.เขต	 13	 กรุงเทพมหานคร	 สามารถกำาหนดแนวทางการโอนเงินให้เป็นไปตาม
แนวทางของเขตได้	

11.3.2	งบบริการผู้ป่วยใน	 (IP)	 จัดสรรเงินตามผลงานจริงผ่านระบบประมวลผลการ

บริหารกองทุนแบบบูรณาการ	 (Seamless	 system	 integration)	 ตามงวดรายงานการจ่ายเงิน	 

โดยหักเงินคืนจัดสรรล่วงหน้า	 แบ่งหักจำานวน	 12	 งวดๆ	 ละเท่าๆ	 กันของยอดเงินที่จัดสรรล่วงหน้า	 

โดยจะเริ่มหักหนี้ในเดือน	พ.ย.	58	–ต.ค.59	หรือจนกว่าจะหักยอดจัดสรรล่วงหน้าหมด



ภาค
ผนวก



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559142	  

ภาค
ผนวก

1

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การด�าเนินงานและการบริหารจัดการ
กองทนุหลักประกนัสุขภาพแห่งชาตฯิ ปีงบประมาณ 2559



ภ�คผนวก  	|			143

ภาคผนวก 1



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559144	  



ภ�คผนวก  	|			145

ภาคผนวก 1



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559146	  



ภ�คผนวก  	|			147

ภาคผนวก 1



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559148	  



ภ�คผนวก  	|			149

ภาคผนวก 1



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559150   



ภ�คผนวก  	|			151

ภาคผนวก 1



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559152	  



ภ�คผนวก  	|			153

ภาคผนวก 1



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559154	  



ภ�คผนวก  	|			155

ภาคผนวก 1



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559156   



ภ�คผนวก  	|			157

ภาคผนวก 1



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559158   



ภ�คผนวก  	|			159

ภาคผนวก 1



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559160   



ภ�คผนวก  	|			161

ภาคผนวก 1



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559162	  



ภ�คผนวก  	|			163

ภาคผนวก 1



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559164	  



ภ�คผนวก  	|			165

ภาคผนวก 1



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559166   



ภ�คผนวก  	|			167

ภาคผนวก 1



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559168   



ภ�คผนวก  	|			169

ภาคผนวก 1



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559170   



ภาคผนวก 2

ภ�คผนวก  	|			171

ภาค
ผนวก

2

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรือ่ง รายการอปุกรณ์อวยัวะเทียมและข้อบ่งชี้ในการบ�าบดั
รักษาโรค พ.ศ. 2557



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559172	  



ภาคผนวก 2

ภ�คผนวก  	|			173



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559174	  



ภาคผนวก 2

ภ�คผนวก  	|			175



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559176   



ภาคผนวก 2

ภ�คผนวก  	|			177



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559178   



ภาคผนวก 2

ภ�คผนวก  	|			179



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559180   



ภาคผนวก 2

ภ�คผนวก  	|			181



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559182	  



ภาคผนวก 2

ภ�คผนวก  	|			183



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559184	  



ภาคผนวก 2

ภ�คผนวก  	|			185



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559186   



ภาคผนวก 2

ภ�คผนวก  	|			187



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559188   



ภาคผนวก 2

ภ�คผนวก  	|			189



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559190   



ภาคผนวก 2

ภ�คผนวก  	|			191



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559192	  



ภาคผนวก 2

ภ�คผนวก  	|			193



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559194	  



ภาคผนวก 2

ภ�คผนวก  	|			195



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559196   



ภาคผนวก 2

ภ�คผนวก  	|			197



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559198   



ภาคผนวก 2

ภ�คผนวก  	|			199



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559200	  



ภาคผนวก 2

ภ�คผนวก  	|			201



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559202	  



ภาคผนวก 2

ภ�คผนวก  	|			203



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559204	  



ภาคผนวก 2

ภ�คผนวก  	|			205



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559206	  



ภาคผนวก 2

ภ�คผนวก  	|			207



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559208	  



ภาคผนวก 2

ภ�คผนวก  	|			209



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559210	  



ภาคผนวก 2

ภ�คผนวก  	|			211



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559212	  



ภาคผนวก 2

ภ�คผนวก  	|			213



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559214	  

ภาค
ผนวก

3

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง แนวทางการให้บริการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ การปลูกถ่าย
ตบัในเดก็ และเกณฑ์มาตรฐานหน่วยบรกิารที่ให้บรกิารผ่าตดั
เปลี่ยนหัวใจและการปลูกถ่ายตับในเด็ก พ.ศ. 2554



ภาคผนวก 3

ภ�คผนวก  	|			215



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559216	  



ภาคผนวก 3

ภ�คผนวก  	|			217



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559218	  



ภาคผนวก 3

ภ�คผนวก  	|			219



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559220	  



ภาคผนวก 3

ภ�คผนวก  	|			221



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559222	  



ภาคผนวก 3

ภ�คผนวก  	|			223



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559224	  



ภาคผนวก 3

ภ�คผนวก  	|			225



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559226	  



ภาคผนวก 3

ภ�คผนวก  	|			227



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559228	  



ภาคผนวก 3

ภ�คผนวก  	|			229



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559230	  



ภาคผนวก 3

ภ�คผนวก  	|			231



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559232	  

ภาค
ผนวก รายละเอียดประกอบการบริหารจัดการกลุ่มยาก�าพร้า

4

ภาคผนวก 4.1 แนวทางการเบิกชดเชยยาก�าพร้าและยาต้านพิษ กรณีฉุกเฉินเร่งด่วน  

 3 กองทุน

รายการยากำาพร้าและยาต้านพิษที่สามารถเบิกชดเชยและข้อบ่งใช้

ที่ รายการยา ข้อบ่งใช้

1 Dimercaprol	inj. ใช้รักษาพิษจากโลหะหนัก	ได้แก่	arsenic,	gold,	 
mercury,	lead,	copper

2 Sodium	nitrite	inj. Cyanide	poisoning,	Hydrogen	sulfide

3 Sodium	thiosulfate	inj. Cyanide	poisoning

4 Methylene	blue	inj. Methemoglobinaemia,	Toxic	encephalopathy	
จากยา	ifosfamide

5 Diphtheria	antitoxin	inj. รักษาโรคคอตีบ	จาก	Diphtheria	toxin

6 เซรุ่มต้านพิษงูเห่า แก้พิษงูเห่า

7 เซรุ่มต้านพิษงูเขียวหางไหม้ แก้พิษงูเขียวหางไหม้

8 เซรุ่มต้านพิษงูกะปะ แก้พิษงูกะปะ

9 เซรุ่มต้านพิษงูแมวเซา แก้พิษงูแมวเซา

10 เซรุ่มต้านพิษงูทับสมิงคลา แก้พิษงูทับสมิงคลา

11 เซรุ่มต้านพิษงูรวมระบบเลือด	 แก้พิษงูที่มีพิษต่อระบบเลือด

12 เซรุ่มต้านพิษงูรวมระบบประสาท	 แก้พิษงูที่มีพิษต่อระบบประสาท

หมายเหตุ	เงื่อนไขการสั่งใช้ยา	เป็นไปตามที่บัญชียาหลักแห่งชาติกำาหนด
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แนวท�งก�รเบกิชดเชยย�กำ�พร้�และย�ต้�นพษิ: กรณีเร่งด่วนและหน่วยบรกิ�รมยี�ทีส่ถ�นบรกิ�ร

1.	 สถานบริการใช้ยาที่มีให้บริการแก่ผู้ป่วย

2.	 กรอกข้อมูลผู้ป่วย	ในโปรแกรม	EMCO	ที่	www.emco.nhso.go.th

3.	 กดเลือก	ยากำาพร้าและยาต้านพิษ

4.	 Download		 เอกสาร	ขอเบิกย�กลุ่มย�ต้�นพิษ กรณีฉุกเฉินเร่งด่วน 3 กองทุนกรอก

ข้อมูลให้ครบถ้วน	

5.	 Upload		เอกสารเพื่อส่ง		สปสช.

6.	 สปสช.	จะจ่ายชดเชยเป็นยา	ภายใน	5	วันทำาการหลังหน่วยบริการ	Upload	เอกสารส่ง	

สปสช.

7.	 สำาหรับหน่วยบรกิารท่ีต้องการซือ้เพ่ือสำารองทีห่น่วยบรกิาร	สามารถตดิต่อขอซือ้จากหน่วย

งานผู้จำาหน่ายในประเทศได้โดยตรง	

7.1  รายการที่องค์การเภสัชกรรมมีจำาหน่าย

ที่ รายการ

1 Sodium	thiosulfate	inj.

2 Methylene	blue	inj.

7.2		รายการที่สภากาชาดไทยมีจำาหน่าย

ที่ รายการ

1 เซรุ่มต้านพิษงูเห่า

2 เซรุ่มต้านพิษงูเขียวหางไหม้

3 เซรุ่มต้านพิษงูกะปะ

4 เซรุ่มต้านพิษงูแมวเซา

5 เซรุ่มต้านพิษงูทับสมิงคลา

6 เซรุ่มต้านพิษงูรวมระบบเลือด	(Polyvalent	Haematotoxin)

7 เซรุ่มต้านพิษงูรวมระบบประสาท	(Polyvalent	Neurotoxin)
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แนวท�งก�รเบิกชดเชยย�กำ�พร้�และย�ต้�นพิษ: กรณีเร่งด่วนและหน่วยบริก�รไม่มีย�ท่ีสถ�น

บริก�ร

1.	 กรณต้ีองการยาด่วนให้ตดิต่อศนูย์พิษวทิยารามาธบิด	ี1367	เพือ่ยนืยนัการวนิิจฉัย	รายการ

และจำานวนยา	ศูนย์พิษวิทยาฯ	จะประสานขอเบิกยาเร่งด่วนให้	

2.	 สถานบริการใช้ยาที่ได้รับให้บริการแก่ผู้ป่วย

3.	 เมื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยแล้ว	 ให้กรอกข้อมูลผู้ป่วย	 ในโปรแกรม	EMCO	ที่	www.emco.

nhso.go.th

4.	 กดเลือก	ยากำาพร้าและยาต้านพิษ

5.	 Download		 เอกสาร	แบบฟอร์มขอเบิกย�กำ�พร้�และย�ต้�นพิษกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน 

3 กองทุน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน	

6.	 Upload	เอกสารเพื่อส่ง		สปสช.

7.	 สปสช.	จะจ่ายชดเชยเป็นยา	ภายใน	5	วันทำาการหลังหน่วยบริการ	Upload	เอกสารส่ง	

สปสช.



แบบฟอร์มขอเบิกย�กำ�พร้�และย�ต้�นพิษกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน 3 กองทุน

โปรดกรอกข้อความให้ครบถ้วน	ชัดเจน	แล้วส่งให้หน่วยสำารองยาเพื่อกรอกข้อมูลในโปรแกรมเบิกชดเชยยา

กำาพร้าและยาต้านพิษต่อไป			

1.	ข้อมูลโรงพยาบาล
ชื่อโรงพยาบาล	..............................................................................................................................................		
เลขที่	...........................หมู่ที่	............................................		ถนน	.................................................................	
ตำาบล	/	แขวง		..........................................................	อำาเภอ	/	เขต		...........................................................		
จังหวัด	......................................................................	รหัสไปรษณีย์	...........................................................

2.		ข้อมูลผู้ป่วย				
PID	...............................................................................................................................................................
ชื่อ	–สกุล		.....................................................................................................................................................			
HN...........................	AN.................................		เพศ										ชาย										หญิง		อายุ	............ปี.........	เดือน				
การวินิจฉัยเบื้องต้น	.........................................................................................................................................

3.	รายการยาที่เบิก		(กากบาทเลือกรายการที่ต้องการ	และ	ระบุจำานวน)

ลำาดับที่ ชื่อยา จำานวน

1. Dimercaprol	inj.

2. Sodium	nitrite	inj.
3. Sodium	thiosulfate	inj.
4. Methylene	blue	inj.
5. Diphtheria	antitoxin	inj.
6. เซรุ่มต้านพิษงูเห่า
7. เซรุ่มต้านพิษงูเขียวหางไหม้
8. เซรุ่มต้านพิษงูกะปะ
9. เซรุ่มต้านพิษงูแมวเซา

10. เซรุ่มต้านพิษงูทับสมิงคลา
11. เซรุ่มต้านพิษงูรวมระบบเลือด	
12. เซรุ่มต้านพิษงูรวมระบบประสาท	

      
4.	ข้อมูลผู้ส่งเบิกยา
ชื่อ-สกุล	ผู้ส่งข้อมูล...........................................................................................................................................
โทรศัพท์..................................................................		โทรศัพท์	มือถือ	.............................................................
โทรสาร.....................................................		อีเมล์	............................................................................................

5.	ข้อมูลสถานที่จัดส่งยา	
ให้จัดส่งยาที่																คลังยา																																	ห้องยานอกเวลา
																															ห้องจ่ายยาใน																									ห้องจ่ายยานอก											

ชื่อ	ผู้ประสานงานรับยาของโรงพยาบาล	....................................................	โทรศัพท์	.....................................
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ภาคผนวก 4.2  แนวทางการบริหารจัดการยาก�าพร้ากลุ่ม Antidotes (เพิ่มเติม)

               ยา Botulinum antitoxin inj. และ Diphtheria antitoxin inj.

1.  ความเป็นมา

ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีมติ	 เห็นชอบให้เพิ่มการเข้าถึงยากำาพร้าใน

ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	เพื่อแก้ไขปัญหายากำาพร้าทั้งระบบ	โดยเริ่มต้นที่ยากำาพร้ากลุ่มยา

ต้านพษิ	ตัง้แต่เดอืนพฤศจิกายน	2553	เป็นต้นมาจนถงึปัจจบุนั	และได้มกีารขยายชดุสทิธิประโยชน์ให้

ครอบคลุมยาที่มีปัญหาการเข้าถึง	หรือต้องการการบริหารจัดการที่จำาเพาะอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้มียาจำานวน	 2	 รายการที่มีระบบการบริหารจัดการแตกต่างจากรายการยากำาพร้ากลุ่มยา

ต้านพิษอื่นๆ	ได้แก่	Botulinum	antitoxin	inj.	และ	Diphtheria	antitoxin	inj.	เนื่องจากต้องมีการ

สอบสวนโรคร่วมด้วยเพื่อให้สามารถควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และป้องกันความเสียหายใน

วงกว้างต่อไป	

ในการนี้สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงกำาหนดแนวทางการบริหารจัดการยาทั้ง	 2	

รายการดังกล่าวเพิ่มเติม	รายละเอียดดังต่อไปนี้	

2.  สิทธิประโยชน์

ร�ยก�ร จำ�นวนที่มีสำ�รอง
ในประเทศ

แหล่งสำ�รองย�

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

2.	Diphtheria	antitoxin	inj. 2,000	Vial	 2.1	ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี
2.2	สน.โรคติดต่อทั่วไป	กรม	คร.
2.3	โรงพยาบาลศูนย์
2.4	โรงพยาบาลทั่วไป	ใน	4	จังหวัดภาคใต้

การนำายาไปใช้ให้ครอบคลุมกับผู้ป่วยทุกสิทธิการรักษาพยาบาล	ทั้งนี้	สามารถใช้ยาดังกล่าวได้

กบัผูป่้วยไทยทกุสิทธิการรกัษาพยาบาล	กรณีผู้ป่วยไม่ใช่คนไทย	แต่มคีวามจำาเป็นต้องได้รบัยาต้านพษิ	

ทีไ่ม่สามารถจดัซือ้ได้ในประเทศ	ซึง่เป็นยาในโครงการ	ให้หน่วยบรกิารกรอกข้อมูลเบกิยาผ่านโปรแกรม

เบิกชดเชยยา	และแนบเอกสารขอความอนเุคราะห์ขอสนบัสนุนยาโดยให้ผูอ้ำานวยการโรงพยาบาลเป็น

ผู้ลงนาม	และแนบเอกสารส่งผ่านระบบต่อไป
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3.  เงื่อนไขการรับบริการ

	 ผูป่้วยทีไ่ด้รบัสารพษิ	และได้รบัการวินิจฉัย	ว่ามีความจำาเป็นต้องได้รับยาแก้พษิในรายการ

ยา	กลุ่มนี้เข้ารับบริการในหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

4.  คุณสมบัติของหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ 

	 เป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 โดย	 สปสช.จะแจ้งรายช่ือ 

หน่วยบริการ/หน่วยงานท่ีเป็นแหล่งสำารองยา	 พร้อมรายช่ือและช่องทางติดต่อผู้ประสานงานของยา

แต่ละรายการให้หน่วยบรกิาร/หน่วยงานทีเ่ข้าร่วมโครงการทราบ	และดำาเนินการเช่ือมต่อข้อมูลปริมาณ

ยาคงคลังของหน่วยบริการ/หน่วยงานที่เป็นแหล่งสำารองยาในระบบออนไลน์กับระบบ	Geographic	

Information	 System	 (GIS)	 ให้หน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการสามารถสืบค้นได้จากหน้าเวบไซด์

ของสปสช.

5.  วิธีการเบิกชดเชยยา

 การเบกิชดเชยยา	Botulinum	antitoxin	และ	Diptheria	antitoxin	สามารถดำาเนนิการ

ได้	2	ช่องทาง	รายละเอียดดังแผนภาพ	1	และ	2	ตามลำาดับ

แผนภ�พ 1	การเบิกชดเชยยา	Botulinum	antitoxin	

ผู้ป่วยมารับบริการที่	รพ.

หน่วยบริการแจ้ง	งานระบาดฯ	สสอ./สสจ.
เพื่อสอบสวนโรค

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

สคร./สสจ.	จัดส่งยาให้หน่วยบริการ
และรวบรวมรายงานสรุปส่ง	สน.	โรคติดต่อทั่วไป/

สน.ระบาดวิทยา	กรม	คร.

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

หน่วยบริการติดต่อศูนย์พิษวิทยาโดยตรง
ศูนย์พิษวิทยาซักประวัติประกอบการวินิจฉัยโรค

ศูนย์พิษฯส่งยาให้กับ
หน่วยบริการ	พร้อมขอให้
หน่วยบริการแจ้ง	สสจ.	

เพื่อสอบสวนโรค

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

กรม	คร.	แจ้งผลการ
สอบสวนโรคแก่ศูนย์พิษฯ

เพื่อทราบ

ศูนย์พิษฯ	ติดต่อกับ
หน่วยบริการเพื่อติดตาม
ผลการรักษา/การใช้ยา

IF	YES
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แผนภ�พ 2	การเบิกชดเชยยา	Diphtheria	antitoxin	

5.1	 การเบิกชดเชยยา	Botulinum	antitoxin	

 หน่วยบริการสามารถเบิกชดเชยยาได้	2	ช่องทาง

5.1.1		ติดต่อผ่านหน่วยงานของกรมควบคุมโรค

1)		หน่วยบริการแจ้งกลุ่มงานระบาดวิทยา	สสอ.	หรือ	สสจ.	เพื่อสอบสวนโรค

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

กรม	คร.	เพื่อทราบและสอบสวนโรคเพิ่มเติม

3)	 สน.โรคติดต่อทั่วไปจัดส่ง	Botulinum	antitoxin	ให้กับ	สคร.	หรือ	สสจ.	

4)	 สคร.	 หรือ	 สสจ.	 กระจายยาให้กับหน่วยบริการพร้อมสรุปรายงานการ

สอบสวนโรคให้	สน.โรคติดต่อทั่วไป	หรือ	สน.ระบาดวิทยา	กรมคร.

5)	 หน่วยบรกิารกรอกข้อมูลในโปรแกรมการเบิกชดเชยยากำาพร้ากลุม่ยาต้านพษิ

ของ	สปสช.

6)	 ศูนย์พิษวิทยาติดตามประเมินผลการใช้ยา	และประเมินผลโครงการ	

5.1.2	 ติดต่อผ่านศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี

1)	 หน่วยบริการปรึกษาศูนย์พิษวิทยา

ผู้ป่วยมารับบริการที่	รพ.

หน่วยบริการแจ้ง	งานระบาดฯ	สสอ./สสจ.
เพื่อสอบสวนโรค

รพศ.	จัดส่ง	Diphtheria
antitoxin	ให้หน่วยบริการ

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

สน.ระบาดวิทยา	กรม	คร.

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

หน่วยบริการปรึกษาศูนย์พิษวิทยา	เรื่องการใช้	DAT

ศูนย์พิษฯส่งยา	หรือแจ้งหน่วย
บริการให้เบิกยาจาก	รพศ.	รพท.	 

(4	จว.ภาคใต้)	และแจ้ง	GPO	ทราบ
ผ่านการเบิกยาจากโปรแกรม

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

IF	YES

กรม	คร.	แจ้งผลการ
สอบสวนโรคแก่ศูนย์พิษฯ

เพื่อทราบ

GPO	ส่ง	DAT	ไปเติมเต็มให้
รพศ.

IF	YES

หมายเหต	ุใน	4	จงัหวัดภาคใต้ทีม่กีารระบาดจะมกีารสำารองยาที	่รพท.	ด้วย	ในกทม.	สำารองที	่ศนูย์พษิรามา



ภาคผนวก 4

ภ�คผนวก  	|			239

2)	 ศูนย์พิษวิทยาจัดส่งยา	 Botulinum	antitoxin	 ให้หน่วยบริการ	พร้อมแจ้ง

หน่วยบริการประสาน	สสอ.	หรือ	สสจ.	เพื่อสอบสวนโรค

3)	 ศูนย์พิษวิทยาแจ้ง	 สน.ระบาดวิทยา	 หรือ	 สน.โรคติดต่อท่ัวไป	 เพื่อทราบ

และดำาเนินการสอบสวนโรคเพิ่มเติม	และ	สน.ระบาดวิทยา	หรือ	สน.โรคติดต่อทั่วไปสรุปรายงานการ

สอบสวนโรคแจ้งศูนย์พิษเพื่อทราบ

4)	 หน่วยบรกิารกรอกข้อมูลในโปรแกรมการเบิกชดเชยยากำาพร้ากลุม่ยาต้านพษิ

ของ	สปสช.

5)	 ศูนย์พิษวิทยาติดตามประเมินผลการใช้ยา	และประเมินผลโครงการ	

5.2		การเบิกชดเชยยา	Diphtheria	antitoxin

 หน่วยบริการสามารถเบิกชดเชยยาได้	2	ช่องทาง

5.2.1	 ติดต่อผ่านหน่วยงานของกรมควบคุมโรค

1)	 หน่วยบริการแจ้งกลุ่มงานระบาดวิทยา	สสอ.	หรือ	สสจ.	เพื่อสอบสวนโรค

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

กรม	คร.	เพื่อทราบและสอบสวนโรคเพิ่มเติม

3)	 สน.โรคติดต่อทั่วไปจัดส่ง	 Diphtheria	 antitoxin	 ให้กับหน่วยบริการ	 หรือ

แจ้งหน่วยบริการรับยาจาก	รพศ.	หรือ	รพท.	ใกล้เคียงที่เป็นแหล่งสำารองยา	

4)	 หน่วยบรกิารกรอกข้อมูลในโปรแกรมการเบิกชดเชยยากำาพร้ากลุม่ยาต้านพษิ

ของ	สปสช.	

5)	 สสจ.	หรือ	สคร.	รวบรวมรายงานการสอบสวนโรคสรุปส่ง	สน.ระบาดวิทยา	

หรือ	สน.โรคติดต่อทั่วไป	กรมคร.	

5.2.2	 ติดต่อผ่านศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี

1)	 หน่วยบริการปรึกษาศูนย์พิษวิทยา

2)	 ศูนย์พิษวิทยาจัดส่ง	 Diphtheria	 antitoxin	 ให้กับหน่วยบริการ	 หรือแจ้ง 

หน่วยบริการรบัยาจาก	รพศ.	หรอื	รพท.	ใกล้เคียงทีเ่ป็นแหล่งสำารองยา	พร้อมแจ้งหน่วยบรกิารประสาน	

สสอ.	หรือ	สสจ.	เพื่อสอบสวนโรค

3)	 ศูนย์พิษวิทยาแจ้ง	 สน.ระบาดวิทยา	 หรือ	 สน.โรคติดต่อท่ัวไป	 เพื่อทราบ

และดำาเนินการสอบสวนโรคเพิ่มเติม	 และ	 สน.ระบาดวิทยา	 หรือ	 สน.โรคติดต่อทั่วไปสรุปรายงาน 

การสอบสวนโรคแจ้งศูนย์พิษเพื่อทราบ

4)	 หน่วยบรกิารกรอกข้อมูลในโปรแกรมการเบิกชดเชยยากำาพร้ากลุม่ยาต้านพษิ

ของ	สปสช.
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ภาคผนวก 4.3 แบบฟอร์มขอเข้าร่วมโครงการยาต้านพิษ

ชื่อโรงพย�บ�ล.............................................................................................................................

รายละเอียดผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  

รหัสบัตรประชาชน  

เบอร์โทรติดต่อ  

อีเมลล์  

รายละเอียดการจัดส่งยา

จังหวัด  

หน่วยบริการ  

รหัสหน่วยบริการ  

ชื่อผู้รับยา  

สถานที่รับยา  

ที่อยู่  

ตำาบล  

อำาเภอ  

จังหวัด  

รหัสไปรษณีย์  

เบอร์โทรติดต่อ  
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รายการและจำานวนยาที่สำารอง

ที่ รายการ ความแรง/หน่วยบรรจุ จำานวน

1 Sodium	nitrite	inj. 3%*10	ml  

2 Sodium	thiosulfate	inj.		 25%*50	ml  

3 Succimer	cap 100	mg/cap  

4 Methylene	blue	inj.	 10	mg/ml	(10	ml)  

6 Dimercaprol	inj. 200	mg/ml, 
3	ml	in	oil

 

8 Calcium	disodium	edetate	inj. 200	mg/ml,	 
5	ml	in	oil

 

9 Botulinum	antitoxin	inj. Vial  

10 Diptheria	antitoxin	inj. Vial  

11 เซรุ่มต้านพิษงูเห่า Vial  

12 เซรุ่มต้านพิษงูเขียวหางไหม้ Vial  

13 เซรุ่มต้านพิษงูกะปะ Vial  

14 เซรุ่มต้านพิษงูแมวเซา Vial  

15 เซรุ่มต้านพิษงูทับสมิงคลา Vial  

16 เซรุ่มต้านพิษงูรวมระบบเลือด	 Vial  

17 เซรุ่มต้านพิษงูรวมระบบประสาท	 Vial  
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ในกรณีที่หน่วยบริการมีผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษหรือพิษจากสัตว์	 หากต้องการขอคำาปรึกษาเรื่อง

แนวทางการวินิจฉัยและการใช้ยาต้านพิษ	หน่วยบริการ	สามารถขอรับคำาปรึกษาได้ที่	

1.		ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี	(บริการตลอด	24	ชั่วโมง)	มีช่องทางในการติดต่อดังต่อไปนี้

1.1	 ทางโทรศัพท์	ในกรณีฉุกเฉินเมื่อเกิดภาวะเป็นพิษเฉียบพลัน	

1.1.1	 แจ้งชื่อ	หน้าที่รับผิดชอบ	สถานที่ทำางาน	สถานที่ติดต่อของผู้ขอข้อมูล

1.1.2	 แจ้งรายละเอียดอาการ	 อาการแสดงของผู้ป่วยที่ได้รับพิษจากสารเคมี	 ยา	 สัตว์

หรือพืชที่คาดว่าเป็นสาเหตุของการเกิดพิษ	การปฐมพยาบาลที่ได้ให้ไปแล้ว	

1.2	 ทางจดหมาย	โทรสาร		Internet	หรือขอรับบริการด้วยตนเอง	ณ	ที่ทำาการศูนย์ฯ

1.2.1	แจ้งชื่อ	หน้าที่รับผิดชอบ	สถานที่ทำางาน	สถานที่ติดต่อของผู้ขอข้อมูล

1.2.2	แจ้งรายละเอียดของสารเคมี	หรอืฐานข้อมลูท่ีต้องการและวตัถปุระสงค์ของการนำา

ไปใช้	บริการจะเป็นรูป	ของการค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลที่มีอยู่ให้ตามรายละเอียดที่ขอมา	

1.3	 การส่งต่อผู้ป่วยหนักเนื่องจากสารพิษ	หรือยา	ให้ติดต่อกับศูนย์ฯ	โดยตรง

1.4	 การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติ		ติดต่อสอบถามรายละเอียด	วิธีการเก็บได้ที่ศูนย์ฯ	

1.5	 วิธีติดต่อ

1.5.1		 สายด่วน:	1367	(อัตโนมัติ	30	คู่สาย)

1.5.2		 โทรสาร:	0	2201	1084-5	กด1

1.5.3		 Email:	poisrequest@hotmail.com

1.5.4		 Website:	www.ra.mahidol.ac.th/poisoncenter/

	 หรือ:	PoisonCenter.mahidol.ac.th

1.5.5		 Line	ID:	poisrequest

1.6		จดหมาย	หรือติดต่อด้วยตนเอง	ที่		

	 ศูนย์พิษวิทยา	ชั้น	1	อาคารวิจัยและสวัสดิการ

	 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

	 ถนนพระราม	6	ราชเทวี	กรุงเทพฯ	10400/

2.	ศูนย์พิษวิทยาศิริราช	(บริการตลอด	24	ชั่วโมง)	มีช่องทางในการติดต่อดังนี้

2.1	 ที่ตั้งหน่วยงาน:	ตึกผะอบ	ชั้น	3	โรงพยาบาลศิริราช

2.2	 โทรศัพท์:	0	2419	7317-8

ภาคผนวก 4.4 หน่วยงานที่ให้ค�าปรึกษาเรื่องพิษวิทยา
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2.3	 โทรสาร	:	0	2418	1493

2.4	 Website:	www.si.mahidol.ac.th/th/division/shtc/

3.	คลนิกิพษิจากสตัว์	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	เวลาทำาการวนัจนัทร์	–	วนัศกุร์		8.30	–	16.30	น.			

มีช่องทางในการติดต่อดังต่อไปนี้

3.1	 โทรศัพท์		0	2252	0161-4		ต่อ	125

3.2	 โทรสาร			0	2254	0212

3.3	 Email:		queensaovabha@hotmail.com

3.4	 Website	URL:		www.saovabha.com

3.5	 จดหมาย	หรือ	ติดต่อด้วยตนเองที่	

	 คลินิกพิษจากสัตว์	

	 ตึกอำานวยการ		สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย

	 1871		ถนนพระราม	4		เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	10330

4.	ผู้ประสานงานโครงการ

4.1		สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

	 ภญ.	วรรณภา	ไกรโรจนานันท์

	 •	โทรศัพท์:	08	4387	8045

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

	 •	Email	address:	tanl_rx@yahoo.com

4.2		ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี

	 คุณจารุวรรณ	ศรีอาภา

	 •	โทรศัพท์:	0	2201	1084-5	

	 •	สายด่วน	:	1367	

	 •	Email	address:	charuwan.sri@mahidol.ac.th

4.3		กรมควบคุมโรค

	 นางพอพิศ	วรินทร์เสถียร

	 •	โทรศัพท์:	0	2590	3196-9,	08	1647	8831

	 •	Fax	0	2965	9152
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ภาคผนวก 4.5  การดูแลรักษาโรคเลือดออกง่าย (Hemophilia) 

สำาหรับผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียทั้งรายเก่า	 และรายใหม่ท่ีมีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 หรือ

สิทธิว่างเพื่อให้ผู้ป่วยฮีโมฟีเลียเข้าถึงบริการแฟคเตอร์เข้มข้น	 โดยเก็บไว้ที่บ้าน	และนำามารักษาภาวะ

เลอืดออกในระยะเริม่ต้นอย่างทนัท่วงท	ีสามารถลดการนอนโรงพยาบาล	ลดภาวะทพุพลภาพ	ลดการ

เสยีชวีติ	และมคีณุภาพชวีติทีดี่	รวมทัง้สนบัสนนุการพฒันาศกัยภาพหน่วยบรกิารรบัส่งต่อให้บรกิารที่

มีมาตรฐานและสนับสนุนการจัดเครือข่ายบริการ	โดยมีการบริหารจัดการ	ดังนี้

1. การลงทะเบียน

1.1	ผู้ป่วยรายเก่าที่เคยลงทะเบียนในปีงบประมาณ	2549-2558	สปสช.จะมีฐานข้อมูลการลง

ทะเบียนของผู้ป่วยแยกตามรายหน่วยบริการรับส่งต่อที่รับลงทะเบียนโดยไม่ต้องลงทะเบียนให้ผู้ป่วย

ซำ้า	 แต่หน่วยบริการต้องลงข้อมูลการติดตามการรักษาผู้ป่วยรายเก่าท่ีมีชีวิตอยู่ทุกครั้งที่มารับบริการ

การให้แฟคเตอร์

1.2	 ผู้ป่วยฮีโมฟีเลียรายใหม่ที่ไม่เคยลงทะเบียนหรือรายเก่าที่ย้ายสิทธิจากสิทธิอื่นเป็นสิทธิ 

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้หน่วยบริการลงทะเบียนในโปรแกรมระบบ	DMIS

1.3	 ผู้ป่วยฮีโมฟีเลียต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้ารับบริการอย่างถูกต้องท่ีหน่วยบริการรับส่งต่อ 

เฉพาะโรคฮีโมฟีเลียที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ	สปสช.	จำานวน	48	แห่ง	ดังมีรายชื่อต่อไปนี้	(ทั้งนี้	สปสช.

อาจประกาศเพิ่มเติมในภายหลัง	กรณีที่มีหน่วยบริการเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมในแต่ละปี)
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1)	 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี	
2)	 คณะแพwทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล
3)	 คณะแพทยศาสตร์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
4)	 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
5)	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัศรนีครินทร์

ขอนแก่น
6)	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชียงใหม่
7)	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์
8)	 สถาบนัสุขภาพเดก็แห่งชาติมหาราชินี
9)	 โรงพยาบาลราชวถิี
10)	 โรงพยาบาลสมเดจ็พระป่ินเกล้า
11)	 โรงพยาบาลภมิูพลอดลุยเดช
12)	 โรงพยาบาลพระนครศรอียธุยา
13)	 โรงพยาบาลสระบรุี
14)	 โรงพยาบาลชลบรุี
15)	 โรงพยาบาลระยอง
16)	 โรงพยาบาลพระปกเกล้า		จนัทบรีุ
17)	 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภยัภเูบศร์		ปราจนีบรุี
18)	 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช		สพุรรณบรุี
19)	 โรงพยาบาลราชบรุี
20)	 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
21)	 โรงพยาบาลขอนแก่น
22)	 โรงพยาบาลสรุนิทร์
23)	 โรงพยาบาลสรรพสทิธปิระสงค์	อบุลราชธานี
24)	 โรงพยาบาลอดุรธานี

25)	 โรงพยาบาลลำาปาง
26)	 โรงพยาบาลอตุรดติถ์
27)	 โรงพยาบาลเชยีงรายประชานเุคราะห์	เชยีงราย
28)	 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารกัษ์	นครสวรรค์
29)	 โรงพยาบาลพทุธชนิราช		พิษณโุลก
30)	 โรงพยาบาลนครพงิค์		เชียงใหม่
31)	 โรงพยาบาลหาดใหญ่		สงขลา
32)	 โรงพยาบาลตรงั
33)	 โรงพยาบาลน่าน	
34)	 โรงพยาบาลนครปฐม	
35)	 โรงพยาบาลมหาราชนครศรธีรรมราช	
36)	 รพ.ธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกยีรต	ิ
37)	 โรงพยาบาลวชริะภเูกต็	
38)	 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์					
39)	 โรงพยาบาลสกลนคร	
40)	 โรงพยาบาลพทุธโสธร		ฉะเชงิเทรา	
41)	 โรงพยาบาลชมุพรเขตอดุมศักด์ิ		ชมุพร					
42)	 โรงพยาบาลนราธวิาส		
43)	 โรงพยาบาลกระบี่
44)	 โรงพยาบาลศรสีะเกษ
45)	 โรงพยาบาลเลิดสิน	กรงุเทพมหานคร
46)	 โรงพยาบาลชยัภมูิ
47)	 โรงพยาบาลบรุรีมัย์
48)	 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

2. สิทธิประโยชน์ 

2.1	 ผู ้มีสิทธิจะได้รับการคุ ้มครองเฉพาะการจ่ายแฟคเตอร์เข้มข้นไปเก็บไว้ท่ีบ้านหรือ 

หน่วยบรกิารเพือ่รกัษาภาวะเลอืดออกในระยะเริม่ต้น	โดยผูม้สีทิธิต้องมารบัยาทีห่น่วยบรกิารรับส่งต่อ

เฉพาะโรคฮโีมฟีเลยีทีต่นเองได้ลงทะเบยีนไว้	ตามกำาหนดนดัของหน่วยบรกิารนัน้	และแพทย์ผูด้แูลจะ

เป็นผู้กำาหนดจำานวนยาที่จะนำาไปเก็บไว้ที่บ้านตามความเหมาะสมในแต่ละระดับอาการ

2.2		ผูม้สีทิธจิะได้รบัแฟคเตอร์เข้มข้นจำานวนหนึง่สำาหรบัการรกัษาภาวะเลอืดออกรนุแรงทีเ่ป็น

อันตรายถึงชีวิต	หรือกรณีผ่าตัดฉุกเฉินตามเงื่อนไขที่กำาหนด	โดยโรคหรือภาวะเลือดออกรุนแรงที่เป็น

อันตรายถึงชีวิต	 หรือผ่าตัดฉุกเฉินที่อยู่ในเงื่อนไขได้รับชดเชยค่าแฟคเตอร์เข้มข้นจำานวนหน่ึง	 ได้แก่	
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อาการเลือดออกรุนแรงในอวัยวะสำาคัญของร่างกาย	เช่น	สมอง	ปอด	หัวใจ	ในช่องท้อง	และการผ่าตัด

ฉุกเฉิน	เช่น	ผ่าตัดสมอง	ผ่าตัดช่องท้อง	ผ่าตัดไส้ติ่ง

2.3		ผู้มสีทิธิสามารถเลอืกลงทะเบยีนกบัหน่วยบรกิารรบัส่งต่อเฉพาะโรคฮโีมฟีเลยี	ในโครงการ

ที่อยู่ใกล้บ้าน	และสะดวกในการเข้ารับบริการโดยไม่ต้องใช้ใบส่งต่อผู้ป่วยจากหน่วยบริการประจำา

2.4		ผูมี้สทิธต้ิองใช้สทิธเิข้ารบับริการตามชดุสทิธิประโยชน์ของระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต	ิ

ณ	 หน่วยบริการประจำาเหมือนเดิมทุกประการ	 รวมถึงการรักษาภาวะเลือดออกในภาวะฉุกเฉินและ 

ไม่ฉกุเฉนิ	ยกเว้นการตรวจรกัษาต่อเน่ืองตามนดัเพือ่รบัแฟคเตอร์เข้มข้นเท่าน้ัน	ซึง่จะต้องเข้ารับบรกิาร

ที่หน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะโรคฮีโมฟีเลียที่ผู้ป่วยลงทะเบียนไว้

2.5		บริการที่ไม่ครอบคลุมในการจ่ายค่าบริการส่วนประกอบของเลือดสำาหรับผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย

2.5.1	 การรักษาภาวะเลือดออกอื่นๆ	 ที่ไม่อยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ข้างต้น	 หน่วยบริการ

ไม่สามารถเบิกชดเชยค่าแฟคเตอร์จาก	สปสช.ได้	ให้ใช้ส่วนประกอบของเลือดในการรักษาตามปกติ

2.5.2	การรักษาความเจ็บป่วยทั่วไป	เป็นภาระหน้าที่ของหน่วยบริการประจำา

2.5.3	การรักษาในภาวะฉุกเฉิน	หากมีความจำาเป็นต้องข้ามขั้นตอนการส่งต่อ	ให้เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข	ปีงบประมาณ	2558

3. การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ 

หน่วยบริการสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการกับ	 สปสช.	 โดยโรงพยาบาลท่ีขึ้นทะเบียน	 

ในโครงการนี้จะเรียกว่า	 “หน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะโรคฮีโมฟีเลีย”	 ซึ่งต้องมีศักยภาพตามเกณฑ์

มาตรฐานที่กำาหนด	ดังนี้

3.1		หลักเกณฑ์ทั่วไป

3.1.1	 ต้องผ่านการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพตามมาตรฐานระบบใดระบบหนึ่ง

3.1.2		 สามารถให้บรกิารทัง้ภาวะปกต	ิและภาวะวกิฤตฉิกุเฉนิได้ทกุวนั	ตลอด	24	ชัว่โมง

3.1.3		 มีการบริการที่เอ้ือต่อการบริการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมอย่างต่อเน่ืองท้ังการ 

ส่งเสริม	ป้องกัน	วินิจฉัย	บำาบัดรักษา	และฟื้นฟูสภาพ	

3.1.4		 มีเครือข่ายหน่วยบริการรับส่งต่อและดูแลรักษาในทุกระดับ	 พร้อมทั้งระบบ

สนับสนุนเครือข่ายด้านการจัดการการส่งต่อ	ข้อมูลการดูแลผู้ป่วย	และวิชาการอย่างต่อเนื่อง
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3.2		ด้านบุคลากร

3.2.1		 มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง	 และทีมบุคลากรท่ีสามารถให้การดูแลครบ

วงจรปฏิบัติงานประจำาเต็มเวลา	สามารถให้คำาปรึกษาและบริการได้ทุกวัน	ตลอด	24	ชั่วโมง	ดังนี้	คือ	

อายุรแพทย์	กุมารแพทย์	ทันตแพทย์	นักกายภาพบำาบัด	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	หรือนักเทคนิค

การแพทย์

3.2.2		 มีพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์เฉพาะด้านโลหิตวิทยาไม่น้อยกว่า	 2	ปี	 เป็น

หัวหน้าทีมปฏิบัติงานในหน่วยบริการเป็นประจำา

3.3	 ด้านการจัดบริการ	สถานที่	และเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

3.3.1		 มีหน่วยงานเวชระเบียนรับผิดชอบในการจัดระบบข้อมูล	 และเวชระเบียนผู้ป่วย	

อย่างเป็นระบบ	สามารถตรวจสอบได้	เรียกข้อมูลย้อนหลังได้ไม่ตำ่ากว่า	3	ปี	และรายงานให้กับ	สปสช.

ได้ตามที่กำาหนด

3.3.2		 มีหอผู้ป่วยในที่มีศักยภาพ	และความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยโลหิตวิทยา

3.3.3		 มีห้องปฏิบัติการ	ธนาคารเลือด	และรังสีวินิจฉัยที่ได้มาตรฐาน	และมีความพร้อม

ให้บริการในภาวะฉุกเฉินได้ตลอด	24	ชั่วโมง

3.3.4		 มีความพร้อมด้านยาที่กำาหนดไว้ในแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยที่	 สปสช.	

และมูลนิธิโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียกำาหนด

4. แนวทางการจัดบริการ

4.1		กรณีเลือดออกในระยะเริม่ต้น	รปูแบบการให้แฟคเตอร์เข้มข้นมหีลายวธิ	ีเช่น	กรณทีีผู่ป่้วย

มี	 ภูมิลำาเนาไม่ไกล	 หน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะโรคฮีโมฟีเลียอาจเลือกวิธีสำารองยาไว้ที่หน่วยบริการ 

โดยไม่จ่ายยาให้ผูป่้วยเกบ็ไว้กบัตวั	เมือ่เกดิเลอืดออกให้ผูป่้วยรบีเดนิทางมารบัการบำาบดัท่ีหน่วยบรกิาร 

รับส่งต่อโดยตรงในทันที	 แต่ถ้าผู้ป่วยอยู่ไกลจากหน่วยบริการรับส่งต่อหรือไม่สะดวกในการเดินทาง

มารับยาได้อย่างทันท่วงที	 หน่วยบริการรับส่งต่ออาจเลือกวิธีจ่ายแฟคเตอร์เข้มข้นจำานวนหน่ึงให้ 

ผู้ป่วยเก็บไว้ที่บ้านหรือหน่วยบริการประจำาใกล้บ้าน	 เมื่อเกิดเลือดออกก็ให้นำายาไปฉีดหรือรับบริการ

ท่ีหน่วยบริการประจำาใกล้บ้านพร้อมกับนำาสมุดประจำาตัวผู้ป่วยไปให้หน่วยบริการนั้นลงบันทึกการ

ให้บริการไว้เป็นหลักฐาน	 เมื่อผู้ป่วยกลับมาพบแพทย์ท่ีหน่วยบริการรับส่งต่อตามนัดในครั้งต่อไป	 

ให้หน่วยบริการรับส่งต่อเก็บบันทึกดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานและเบิกค่าแฟคเตอร์เข้มข้นชดเชยคืน 

ส่วนที่ใช้ไป	โดยลงข้อมูลการให้บริการทางเว็บไซต์	www.nhso.go.th	ต่อไป
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4.2	กรณีเลือดออกรุนแรงที่เป็นอันตรายถึงพิการ	เสียชีวิต	หรือผ่าตัดฉุกเฉิน	หน่วยบริการรับ

ส่งต่อเฉพาะโรคฮโีมฟีเลยีสามารถให้แฟคเตอร์เข้มข้นแก่ผูป่้วยโรคฮโีมฟีเลยีทีม่อีาการเลอืดออกรนุแรง

ในส่วนประกอบของอวัยวะที่มีเลือดออกบ่อย	เช่น	ในข้อและกล้ามเนื้อ	อาการเลือดออกรุนแรงที่เป็น

อันตรายถึงขั้นพิการ	เสียชีวิต	หรือจำาเป็นต้องได้รับการผ่าตัดฉุกเฉินเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยโดยใช้ร่วมกับ 

ส่วนประกอบของเลือดชนิดอ่ืนตามความเหมาะสม	 ทั้งนี้	 สปสช.จะจ่ายค่าแฟคเตอร์เข้มข้นคืนให ้

หน่วยบริการ	 โดยระบบชดเชยย้อนหลังในอัตราและเงื่อนไขที่กำาหนด	 ทั้งนี้โรคหรือภาวะเลือดออก

รุนแรงที่เป็นอันตรายถึงขั้นพิการ	 เสียชีวิตหรือผ่าตัดฉุกเฉินท่ีอยู่ในเง่ือนไขได้รับชดเชยค่าแฟคเตอร ์

เข้มข้นจำานวนหนึ่ง	 ได้แก่	 อาการเลือดออกรุนแรงในส่วนประกอบของอวัยวะที่มีเลือดออกบ่อย	 เช่น	 

ในข้อและกล้ามเนือ้	รวมทัง้อาการเลอืดออกรนุแรงในอวยัวะสำาคญัของร่างกาย	เช่น	สมอง	ปอด	หวัใจ	

ในช่องท้อง	และการผ่าตัดฉุกเฉิน	เช่น	ผ่าตัดสมอง	ผ่าตัดช่องท้อง	ผ่าตัดไส้ติ่ง

4.3	 การติดตามดูแลผู้ป่วย	 ดำาเนินการได้หลายช่องทาง	 เช่น	 การเยี่ยมบ้าน	 (Home	 care)	 

หรือทางโทรศัพท์	 โดยมีการบันทึกเป็นหลักฐานใน	 OPD	 card	 หรือสมุดบันทึกการโทรศัพท์ของ 

หน่วยบริการ	 หรือส่งแบบสอบถามติดตามผู้ป่วยยืนยันสิทธิการรับแฟคเตอร์เข้มข้นตามโครงการ 

โรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย	ให้ผู้ป่วยตอบกลับมาที่หน่วยบริการ	เพื่อเป็นหลักฐานแสดงการมีชีวิตอยู่	

และการเข้าร่วมโครงการของผู้ป่วย	 ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบข้อมูลประกอบหลังการ

จ่ายชดเชยค่าบริการ	 ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้ให้ต้องสงสัยในการติดตามการรักษา	 หรือการ	 Follow	Up	

ติดตามดูแลผู้ป่วย

5. การจ่ายเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์

5.1	 เกณฑ์และอัตราการจ่าย	 การจ่ายเงินชดเชยค่าบริการแฟคเตอร์แก่หน่วยบริการรับส่งต่อ

เฉพาะโรคฮีโมฟีเลีย	แบ่งเป็น	2	ส่วน	ดังนี้

5.2	 กรณีเลือดออกในระยะเร่ิมต้นเป็นการจ่ายเพิ่มจากอัตราเหมาจ่ายรายหัวในระบบปกต	ิ 

ตามจำานวนผู ้ป่วยที่ลงทะเบียนและรับบริการ	 โดยจำาแนกการจ่ายตามเงื่อนไขอายุและระดับ 

ความรุนแรงของโรคในอัตรา	ดังนี้
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ประเภทผู้ป่วย
ฮีโมฟิเลีย A ฮีโมฟิเลีย B

อัตร�
(บ�ท/คน/เดือน)

อัตร�
(บ�ท/คน/ปี)

อัตร�
(บ�ท/คน/เดือน)

อัตร�
(บ�ท/คน/ปี)

1.	อายุน้อยกว่า	10	ปี

				-	Severe 21,000 252,000 18,900 226,800

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

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

2.	อายุตั้งแต่	10	ปีขึ้นไป

				-	Severe 24,000 288,000 18,900 226,800

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

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

5.3		กรณีเลือดออกรุนแรงท่ีมีภาวะเลือดออกรุนแรงในส่วนประกอบของอวัยวะท่ีมีเลือดออก

บ่อย	 เช่น	 ในข้อและกล้ามเนื้อ	 อาการเลือดออกรุนแรงท่ีเป็นอันตรายถึงพิการ	 เสียชีวิต	 หรือผ่าตัด

ฉุกเฉินเป็นการจ่ายเพิ่มจากระบบ	 DRGs	 ให้แก่หน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะโรคฮีโมฟีเลียที่รักษา 

ผูป่้วยท่ีมอีาการเลอืดออกรนุแรงทีเ่ป็นอนัตรายถึงพกิาร	เสยีชีวิต	หรอืผ่าตดัฉุกเฉินตามมูลค่าแฟคเตอร์ 

เข้มข้นที่ใช้จริงในการเจ็บป่วยครั้งนั้น	โดย

5.3.1		 จ่ายเป็นครั้งๆ	 ตามค่าใช้จ่ายจริงที่หน่วยบริการรับส่งต่อรับผู้ป่วยไว้รักษาเป็น 

ผู้ป่วยนอก	และสงัเกตอาการ	แต่ไม่เกนิ	120,000	บาท/ครัง้ของการเข้ารบัการรักษา	โดยจำากดัจำานวน

ครัง้ท่ีผู้ป่วย	1	คนเข้ารบัการรกัษา	ไม่เกนิ	2	ครัง้/	1	เดอืน	(ไม่จำากดัจำานวนครัง้ของการเข้ารบัการรกัษา

ในปีงบประมาณ)	สำาหรบักรณีเลือดออกรนุแรงทีม่ภีาวะเลอืดออกรนุแรงในส่วนประกอบของอวยัวะที่

มีเลือดออกบ่อย	เช่นในข้อและกล้ามเนื้อ	

5.3.2		 จ่ายเป็นครั้งๆ	 ตามค่าใช้จ่ายจริงที่หน่วยบริการรับส่งต่อรับผู้ป่วยไว้รักษาเป็น 

ผู้ป่วยใน	แต่ไม่เกนิ	240,000	บาท/ครัง้ของการเข้ารบัการรกัษา	และนอนโรงพยาบาล	(ไม่จำากดัจำานวน

ครั้งของการเข้ารับการรักษาท่ีนอนโรงพยาบาลในปีงบประมาณ)	 สำาหรับกรณีเลือดออกรุนแรงใน 

ส่วนประกอบของอวัยวะท่ีมีเลือดออกบ่อย	 เช่น	 ในข้อและกล้ามเน้ือ	 หรือภาวะเลือดออกรุนแรง 

ที่เป็นอันตรายถึงชีวิต	หรือผ่าตัดฉุกเฉิน	
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5.4		การจ่ายเงิน

5.4.1		 กรณีเลือดออกในระยะเริ่มต้น	แบ่งจ่ายเป็นงวดรายเดือนตามผลการให้บริการ

5.4.2		 กรณีเลือดออกรุนแรงในส่วนประกอบของอวัยวะท่ีมีเลือดออกบ่อย	 เช่น	 ในข้อ

และกล้ามเนื้อ	 อาการเลือดออกรุนแรงที่เป็นอันตรายถึงพิการ	 เสียชีวิต	 หรือผ่าตัดฉุกเฉิน	 จ่ายเป็น

ครั้งๆ	ตามที่หน่วยบริการรับส่งต่อรับผู้ป่วยไว้รักษาเป็นผู้ป่วยนอกและสังเกตอาการ	หรือรับผู้ป่วยไว้

นอนโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน

5.5		เงื่อนไขการจ่ายเงิน	สปสช.จะจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์	เมื่อหน่วยบริการรับส่ง

ต่อบันทึกข้อมูลการรักษา	หรือการตรวจติดตามผู้ป่วยในโปรแกรมระบบ	DMIS	เท่านั้น	โดย

5.5.1	 หน่วยบรกิารต้องบนัทกึข้อมลูการรกัษาผูป่้วยในโครงการภายใน	30	วนั	หลงัเข้า

รับบริการในครั้งนั้นๆ	กรณีเลือดออกในระยะเริ่มต้นให้บันทึกข้อมูลทุกเดือน	กรณีเลือดออกรุนแรงที่

เป็นอันตรายถึงชีวิต	บันทึกข้อมูลเมื่อมีการให้บริการแต่ละครั้ง

5.5.2		 สปสช.	จะตัดข้อมลูการให้บรกิารทกุวนัที	่25	ของเดอืน	และจะทำาการจ่ายชดเชย

ภายในวันที่	30	ของเดือนถัดไป

5.5.3		 กรณีมีการย้ายหน่วยบริการรับส่งต่อที่รักษา	 สปสช.จะจ่ายชดเชยให้แก ่

หน่วยบริการรับส่งต่อที่รับย้ายตามงวดการจ่ายเงินเดิม	 โดยจะเริ่มโอนเงินงวดต่อจากงวดท่ี 

หน่วยบริการเดิมได้รับไปแล้ว

5.5.4		 กรณีผู้มีสิทธิเสียชีวิต	 หรือในกรณีที่ผู้ป่วยเปลี่ยนสิทธิการรักษา	 สปสช.จะยุต ิ

การโอนเเงินงวดต่อไปให้หน่วยบริการรับส่งต่อ

5.5.5		 สปสช.สามารถขอตรวจประวัติการรักษาเพื่อทำาการตรวจสอบข้อมูลหลังการ

รักษา	(Post	audit)	ในกรณีมีข้อขัดแย้ง	หรือข้อบ่งชี้ว่าการรักษาไม่เป็นไปตามแนวทางที่กำาหนดไว้

6. บทบาทการจัดบริการ

6.1		บทบาทของ	Case	manager

6.1.1		 ทำาทะเบียนผู้ป่วย	 ทบทวนการบริการ	 และติดตามผู้ป่วยให้มารับบริการตาม

แผนการรักษา	รวมทั้งการประเมินผล	

6.1.2		 ประสาน	สนบัสนนุ	และให้ข้อมลูแก่แพทย์	และทมีสหสาขาวชิาชพีในการบรกิาร

รักษา

6.1.3		 เป็นส่วนหนึ่งของทีมสหสาขาวิชาชีพในการติดตามรักษา/ดูแลผู้ป่วย
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6.1.4		 ให้คำาปรึกษา	แนะนำา	และความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพที่เกิดขึ้น	ตลอดจน

การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วยจากอาการแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น

6.1.5		 แนะนำาผู้ป่วยและเครอืญาติให้ช่วยค้นหาผูท่ี้มีความเสีย่งต่อการเป็นโรคเข้ารบัการ

ตรวจวินิจฉัยและรักษา

6.2		บทบาทหน่วยบริการประจำา

6.2.1		 ให้บริการดูแลรักษา	ส่งเสริม	ป้องกัน	ฟื้นฟู	กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไปตามปกติ	

ตามสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

6.2.2		 แนะนำาและส่งผู ้ป่วยฮีโมฟีเลียที่อยู ่ในความดูแลไปลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ

ประโยชน์ที่หน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะโรคที่เข้าร่วมโครงการ

6.2.3		 ให้บริการฉีดแฟคเตอร์เข้มข้นแก่ผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียที่เริ่มมีอาการเลือดออก	 

ตลอดจนดแูลรักษากรณีมอีาการเลือดออกทีไ่ม่ใช่อาการเลอืดออกรนุแรงมากทีเ่ป็นอนัตรายถึงชีวติหรอื

การผ่าตัดฉุกเฉินด้วยส่วนประกอบของเลือด	(พลาสม่าสด,	พลาสม่าแห้ง,	ไครโอปริซิปิเตรต	เป็นต้น)	

หากเกินขีดความสามารถการรักษาให้ส่งผู้ป่วยไปรักษาที่หน่วยบริการระดับสูงขึ้นไปตามระบบส่งต่อ	

หรือที่หน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะโรคที่เข้าร่วมโครงการ

6.2.4		 ตรวจคัดกรองผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกง่ายผิดปกติทางพันธุกรรม	และส่งเข้ารับ

การตรวจวินิจฉัยที่หน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะโรคที่เข้าร่วมโครงการ

6.3		บทบาทหน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะโรคฮีโมฟีเลีย

6.3.1		 ลงทะเบียนผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลีย

6.3.2		 ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยฮีโมฟีเลียที่มีภาวะเลือดออกรุนแรงที่เป็นอันตรายถึงชีวิต	

หรอืจำาเป็นต้องได้รบัการผ่าตดัฉกุเฉนิ	ซึง่ลงทะเบยีนกบัหน่วยบรกิาร	หรอืถูกส่งตัวมาจากหน่วยบริการ

ประจำา

6.3.3		 ติดตามการดูแลรักษาผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย	 และจ่ายยาแฟคเตอร์เข้มข้นให้ผู้ป่วยที่ 

ลงทะเบยีน	เพือ่นำาไปใช้กรณทีีเ่ริม่มเีลอืดออกตามแนวทางเวชปฏบิตั	ิและดลุยพนิจิของแพทย์ผูร้กัษา

6.3.4		 จัดทีมสหสาขาวิชาชีพให้การดูแลรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม

6.3.5		 ประสานกับหน่วยบริการประจำา	เพื่อการส่งเสริม	ป้องกัน	ฟื้นฟูสภาพ

6.3.6		 เสริมสร้างความรูค้วามเข้าใจให้แก่ผู้ป่วยและญาตใินการปฏิบัตติวั	และดแูลผูป่้วย

ฮีโมฟีเลียให้สามารถประกอบภารกิจในชีวิตประจำาวันได้โดยปลอดภัย	 และลดโอกาสเสี่ยงจากภาวะ

เลือดออก	หรือปัจจัยเสี่ยงที่ทำาให้มีอาการเลือดออก
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6.3.7		 จัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการด้านโรคฮีโมฟีเลีย	 เพ่ือเสริมสร้าง

ความรู้ความเข้มแข็งแก่เครือข่ายบริการ	และเครือข่ายผู้ป่วยแบบบูรณาการ	

6.3.8	ส่งรายงานให้	สปสช.ตามเงื่อนไขที่กำาหนด
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วัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	ตามแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	ของกระทรวงสาธารณสุข

1.  ความเป็นมา

	 วคัซนีเป็นเคร่ืองมอืทีม่ปีระสทิธิภาพและความคุม้ทนุมากทีส่ดุ	ในการป้องกนัและควบคุม

โรคติดต่อที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพของประชาชนทั่วโลก	ประเทศไทยได้ใช้วัคซีนเป็นเครื่องมือที่สำาคัญ

ในการป้องกันโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนอย่างเป็นระบบและกว้างขวางมาตั้งแต่	 ปี	 2520	 มี

วัตถุประสงค์ที่จะลดอัตราป่วยและอัตราตายด้วยโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน	 ได้แก่โรควัณโรค	 

ตบัอกัเสบบ	ีคอตบี	บาดทะยกั	ไอกรน	โปลิโอ	หดั	หดัเยอรมนั	คางทมู	และ	ไข้สมองอกัเสบเจอ	ีโดยการ

ให้วัคซีนแก่ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ด้วยการผสมผสานเข้ากับงานบริการสาธารณสุขตามปกติ	ตลอด

ระยะเวลา	ที่ผ่านมาได้พัฒนาเร่งรัดและปรับปรุงการดำาเนินงานเสมอมา	โดยมีการเพิ่มชนิดของวัคซีน

ให้มากขึน้	มกีารปรบัปรงุระบบบรหิารจดัการแก่ผูม้ารบัวคัซนี	เพือ่ให้มคีวามครอบคลมุกลุม่เป้าหมาย

ได้สงูสดุ	ผลจากความพยายามดงักล่าว	ทำาให้ประเทศไทยประสบความสำาเรจ็ในการควบคมุโรคตดิต่อ	

ท่ีป้องกันได้ด้วยวัคซนีเป็นอย่างมาก	กล่าวคือความครอบคลมุของการได้รบัวคัซีนในกลุม่เป้าหมาย	อยู่

ในเกณฑ์ดี	 จากผลการสำารวจความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนข้ันพื้นฐานครบชุดในเด็กอายุครบ	 

1	ปี	และหญิงมีครรภ์	ปี	2551	พบว่าในภาพรวมของประเทศอยู่ในระดับเกินกว่าร้อยละ	90	ทุกชนิด	

ส่งผลให้สามารถลดอัตราป่วยอัตราตายด้วยโรคคอตีบ	 ไอกรน	 บาดทะยักในทารกแรกเกิด	 และหัด	 

ลงได้มากกว่าร้อยละ	90	เมือ่เปรยีบเทยีบกบัระยะก่อนมกีารดำาเนนิการ	ทีส่ำาคญัคอื	ไม่พบผูป่้วยโปลโิอ

มาเป็นเวลาเกอืบ	11	ปีแล้ว	อย่างไรก็ตาม	การรกัษาระดบัความครอบคลมุของการได้รบัวคัซนีให้คงสงู

อยู่ตลอดไปยังคงเป็นภารกจิ	ทีต้่องดำาเนนิการอย่างต่อเนือ่ง	เพือ่ให้ประชากรกลุม่เป้าหมายมภีมูคิุม้กนั

ต่อโรคติดต่อต่าง	ๆ	ดังกล่าวอยู่ในระดับที่สูงพอต่อการป้องกันโรค

	 จากมตคิณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต	ิครัง้ที	่10/2552	วนัที	่12	ตลุาคม	2552	

มีมติให	้ เห็นชอบให	้ สปสช.	 รับผิดชอบการบริหารระบบการจัดหาและการกระจายวัคซีนสร้างเสริม

ภูมิคุ้มกันโรค	(EPI)	โดยผ่านระบบ	VMI	ขององค์การเภสัชกรรม	ตั้งแต่ปีงบประมาณ	2553	เป็นต้นไป	

และให้สปสช.	ประสานงานกบักรมควบคมุโรค	ในการกำาหนดหลกัเกณฑ์	พฒันาศกัยภาพด้านวชิาการ	

และการกำากบัตดิตามประเมนิผลการให้บรกิาร	วคัซนีสร้างเสรมิภมิูคุม้กนัโรคขัน้พืน้ฐาน	ซึง่สำานกังาน

ภาค
ผนวก การบริหารจัดการวัคซีนจ�าเป็น 
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หลกัประกนัสขุภาพแห่งชาตไิด้ดำาเนนิการตามมตดิงักล่าวอย่างต่อเนือ่งจนถึงปัจจบุนั	ทัง้นีเ้พือ่ให้การ

ดำาเนินการบริหารจัดการวัคซีนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้

จัดทำาคู่มือการบริหารจัดการวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	ตามแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	ของ

กระทรวงสาธารณสุขขึ้น

2.  สิทธิประโยชน์

	 สปสช.	ได้กำาหนดสทิธปิระโยชน์ด้านวคัซนีสร้างเสรมิภมิูคุม้กนัโรค	ตามแผนการสร้างเสรมิ

ภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข	ดังตารางต่อไปนี้

ตาราง	แผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	กระทรวงสาธารณสุข

อายุ วัคซีนที่ให้ ข้อแนะนำา

แรกเกิด	
BCG ฉีดให้เด็กก่อนออกจากโรงพยาบาล	

HB1 HB1	ควรให้เร็วที่สุดภายใน	24	ชั่วโมงหลังคลอด	

1	เดือน	 HB2 เฉพาะรายที่เด็กคลอดจากมารดาที่เป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบบี	

2	เดือน	 DTP-HB1,	OPV1	

4	เดือน	 DTP-HB2,	OPV2

6	เดือน	 DTP-HB3,	OPV3

9	เดือน	 MMR1 หากไม่ได้ฉีดเมื่ออายุ	9	เดือน	ให้รีบติดตามฉีดโดยเร็วที่สุด	

	1	½	ปี	

DTP4,	OPV4

JEเชื้อตาย1,	
JEเชื้อตาย2

ให้	2	ครั้ง	ห่างกัน	4	สัปดาห์	

2	½	ปี	 JEเชื้อตาย3,	MMR2

4	ปี	 DTP5,	OPV5

7	ปี	(ป.1)	 MR	/	MMR2	 ตามแผนปฏิบัติงานของกระทรวงสาธารณสุขฉีดให้เด็กนักเรียนชั้น	
ป.1	เฉพาะในช่วงปีแรกๆ	ของการเปลี่ยนกำาหนดการฉีด	MMR	จาก	
ป.1	เป็น	2	½	ปี	จะให้ในเด็ก	ป.1	ไปด้วย	จนกว่าเด็กอายุ	2	½	ปี	ที่ได้
รับ	MMR2	แล้วได้เติบโตจนเข้าเรียนชั้น	ป.1	

BCG**
1. ให้ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานว่าเคยได้รับเมื่อแรกเกิด	และไม่มีแผลเป็น	
2.	 ไม่ให้ในเด็กติดเชื้อเอชไอวี	ที่มีอาการของโรคเอดส์	

dT,	OPV เฉพาะผู้ที่ได้รับวัคซีน	DTP,	OPV	ไม่ครบ	5	ครั้ง	
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อายุ วัคซีนที่ให้ ข้อแนะนำา

12	ปี	 dT ตามแผนปฏิบัติงานของกระทรวงสาธารณสุขฉีดให้เด็กนักเรียนชั้น	ป.6	

หญิงตั้ง
ครรภ์

dT

1. หากไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน	ให้ฉีดเข็มแรกเมื่อมาฝากครรภ์ครั้ง
แรก	และนัดฉีดครั้งต่อไปจนครบอย่างน้อย	3	เข็ม	ให้ฉีดโดยมี
ระยะห่าง	0,	1,	6	เดือน	จากนั้นให้กระตุ้นทุก	10	ปี

2.	 หากเคยได้รับวัคซีนมาแล้ว	1	เข็มให้ฉีดอีก	2	เข็ม	โดยมีระยะ
ห่าง	0,	6	เดือน	หากได้มาแล้ว	2	เข็ม	ให้ฉีดเพิ่มอีก	1	เข็ม	โดยมี
ระยะห่างระหว่างเข็ม	2	และเข็ม	3	อย่างน้อย	6	เดือนจากนั้นให้
กระตุ้นทุก	10	ปี

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

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

นัดให้วัคซีนครั้งต่อไปนั้นได้ทันทีเมื่อพบเด็ก	โดยไม่ต้องเริ่มต้นครั้งที่	1	ใหม่	
3.	สำาหรับจังหวัดที่เป็นพื้นที่ให้วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อเป็น	ให้วัคซีนครั้งแรกเมื่ออายุ	1	ปี	และ

ครั้งที่	2	เมื่ออายุ	2	ปีครึ่งพร้อมวัคซีนเอ็ม-เอ็ม-อ�ร์	ครั้งที่	2
4.	กรณมีกีารเปลีย่นแปลงแผนการสร้างเสรมิภมิูคุม้กนัโรค	ให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงสาธารณสขุ
	**	หากมีบันทึกหลักฐานว่าเคยได้รับ	BCG	มาก่อน	ไม่จำาเป็นต้องให้ซำ้า	แม้จะไม่มีแผลเป็นบริเวณที่ได้รับ

วัคซีน	

3.  เงื่อนไขการรับบริการ

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

ศึกษาปีที่	6	(อายุ	12	ปี)	และหญิงตั้งครรภ์

4.  คุณสมบัติของหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ 

	 4.1	 เป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

	 4.2		 กรณีหน่วยบริการอื่นๆ	 ที่ไม่ใช่หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	

มีแนวทางในการพิจารณา	 เพ่ือป้องกันไม่ให้วัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคมีอัตราการสูญเสียท่ีสูง	

สำานกังานสาธารณสขุจงัหวดั	ควรคดัเลอืกหน่วยบรกิารอืน่ๆ	ทีไ่ม่ใช่หน่วยบรกิารในระบบหลกัประกนั

สุขภาพถ้วนหน้า	 ที่มีการกำาหนดวันให้บริการวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	 เป็นประจำาภายในหน่วย

บริการเหล่านั้น	 เช่น	มีการให้บริการวัคซีนสัปดาห์ละ	1	ครั้ง	หรือ	มีการให้บริการวัคซีนเดือนละ	1	
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ครัง้	เนือ่งจากหน่วยบรกิารดังกล่าวสามารถนดัหมายกลุม่เป้าหมายมารบับรกิารวคัซนีพร้อมกนัได้	อนั

จะนำาซึ่งการป้องกันปัญหาการสูญเสียวัคซีนในอัตราที่สูง

5.  ระบบการเบิกวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกรณี EPI Routine

	 การกระจายวัคซีนผ่านระบบ	VMI	นั้น	สปสช.	 ได้กำาหนดให้หน่วยบริการประจำา	 (CUP)	

เป็นคลังวัคซีนให้แก่หน่วยบริการปฐมภูมิ	โดยองค์การเภสัชกรรมจะกระจายวัคซีนมายังหน่วยบริการ

ประจำา	โดยตรง	หลังจากนั้นหน่วยบริการประจำา	จะกระจายวัคซีนไปให้หน่วยบริการปฐมภูมิภายใน

เครือข่ายต่อไป	โดยมีขั้นตอนการเบิกวัคซีนผ่านระบบ	VMI	ดังนี้

	 5.1	 เมื่อเภสัชกรผู้รับผิดชอบการเบิกวัคซีน	EPI	ได้รับ	Username/Password	ในการ

เข้าสู่ระบบ	VMI	ให้เภสัชกร	เข้าสู่ระบบ	VMI	และบันทึกปริมาณวัคซีนคงคลัง	(On	hand)	แยกราย

รุ่นการผลิต	(Lot.	Number)	ครั้งแรก	(กรณีที่ไม่มีวัคซีนอยู่ในคลังให้ระบุเป็นศูนย์ได้)

	 5.2	 องค์การเภสัชกรรมจัดส่งวัคซีนให้แก่หน่วยบริการในกรณีที่ปริมาณวัคซีนคงคลัง	

(Onhand)	ตำ่ากว่าค่า	Reorder	Point

	 5.3	 โรงพยาบาลแม่ข่าย	(CUP)	จ่ายวัคซีนให้แก่หน่วยบริการปฐมภูมิ/สถานีอนามัย

	 5.4	 เภสชักรผูร้บัผดิชอบการเบกิวัคซนีในระบบ	VMI	เข้าสูร่ะบบ	VMI	และบนัทึกปริมาณ

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

ถ้าปริมาณวัคซีนคงคลัง	ตำ่ากว่าค่า	Reorder	Point	องค์การเภสัชกรรมจะจัดส่งวัคซีนให้

	 5.5	 ถ้าหน่วยบริการต้องการขอปรับอัตราใช้วัคซีนต่อเดือน	 (Reorder	 Point,	 ROP)	

หน่วยบริการต้องส่งเอกสาร	FM3	ในระบบ	VMI	มายัง	สปสช.เพื่อขอปรับเปลี่ยนค่า	ROP	ดังกล่าว

6.  ระบบการเบิกวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกรณี EPI นักเรียน

	 จากการประชุม	 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ครั้งที่	 10/2552	 วันที่	 12	

ตลุาคม	2552	มมีตเิหน็ชอบให้	สำานกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต	ิรบัผดิชอบการบรหิารระบบการ

จดัหาและการกระจายวัคซนีสร้างเสริมภมูคุ้ิมกนัโรค	(EPI)	โดยผ่านระบบ	VMI	ขององค์การเภสชักรรม	

ตั้งแต่ปีงบประมาณ	2553	เป็นต้นไป	และให้สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ประสานงานกับ

กรมควบคมุโรค	ในการกำาหนดหลักเกณฑ์	พฒันาศกัยภาพด้านวชิาการ	และการกำากบัตดิตามประเมนิ

ผลการให้บริการ	นั้น	
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	 จากแนวทาง	 การให้วัคซีนในแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข	

(Expanded	Program	on	Immunization,	EPI)	กรมควบคมุโรค	ได้กำาหนดให้หน่วยบรกิารสาธารณสขุ	

ต้องดำาเนินการให้บริการวัคซีนแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	1	(ป.1)	และนักเรียนชั้นประถมศึกษา

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

มาเรียนร่วมกันเป็นจำานวนมาก	 และได้กำาหนดให้หน่วยบริการสาธารณสุข	 ให้บริการวัคซีนนักเรียน	

ภายในเดือนพฤษภาคม	–	กันยายน	ดังนั้นหน่วยบริการต้องให้บริการวัคซีนนักเรียนแล้วเสร็จภายใน

ภาคการศึกษาที่	1	ของปีการศึกษา	2559

เพือ่ให้การบรหิารจดัการวคัซนีนกัเรยีน	ผ่านระบบ	VMI	เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	อันจะส่งผล

ให้สามารถป้องกันการระบาดของโรค	ได้	สำานกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต	ิจงึได้กำาหนดแนวทาง

การกระจายวัคซีนนักเรียนผ่านระบบ	VMI	ปีงบประมาณ	2559	ดังต่อไปนี้

1.		 กลุ่มเป้าหมายในการให้บริการวัคซีนนักเรียน

	 1)		นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	1	(ป.1)

	 2)		นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	(ป.6)

2.		 รายการวัคซีนนักเรียนแยกตามกลุ่มเป้าหมาย

	 2.1	ตารางแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสำาหรับนักเรียน	ของกระทรวงสาธารณสุข

นักเรียนชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 1 (ป.1)

·	 MMR	/	MR	vaccine	(Measles	and	Rubella	Vaccine)	(ขนาดบรรจุ	10	โด๊ส/

ขวด)	เฉพาะเด็กที่ยังไม่ได้รับวัคซีน	MMR2	ในช่วงอายุ	2	½	ปี	

·	 dT	vaccine	(เฉพาะเด็กที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์)

·	 OPV	(เฉพาะเด็กที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์)

·	 BCG	(เฉพาะเด็กที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์)	

นักเรียนชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 6 (ป.6)

·	 dT	vaccine

	 2.2		 การคำานวณวัคซีนนักเรียนในระบบ	VMI

	 	 การให้วัคซนีในเด็กนกัเรยีน	เป็นการให้วคัซนีเสรมิสำาหรบัเดก็นกัเรยีน	ป.1	และ	ป.6	

(รายการ	dTป1	OPV	และ	BCG	เป็นการให้แบบเก็บตก)	เพื่อให้การบริหารจัดการวัคซีนนักเรียน	ผ่าน

ระบบ	VMI	เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ	อนัจะส่งผลให้สามารถป้องกนัการระบาดของโรค	ได้	สำานกังาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	จึงได้กำาหนดแนวทางการคำานวณวัคซีนนักเรียนจากจำานวนเด็กนักเรียน

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

วัคซีน ขนาดบรรจุ	
(โด๊ส/ขวด)

ประมาณการให้วัคซีน การคำานวณวัคซีน

·	 MMR	(Urabe)/MR 10 ให้กับเด็ก	ป.1	เฉพาะเด็กที่ยัง
ไม่ได้รับวัคซีน	 MMR2	 ในช่วง
อายุ	2	½	ปี

100%	ของจน.นักเรียน	ป.1	
กรณีที่ยังไม่ได้รับวัคซีน	MMR2	
ในช่วงอายุ	2	½	ปี

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

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

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

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	(ป.6)

วัคซีน ขนาดบรรจุ	
(โด๊ส/ขวด)

การให้วัคซีน การคำานวณวัคซีน

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

3.		 ช่วงเวลาการให้บริการวัคซีนนักเรียน

	 พฤษภาคม	–	กันยายน	2559	โดยหน่วยบริการประจำา	(CUP)	และหน่วยบริการปฐมภูมิ	

(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลและสถานีอนามัย)	 ในเครือข่าย	 ต้องให้บริการวัคซีนแก่นักเรียน 

กลุ่มเป้าหมายให้แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษาที่	1	ของปีการศึกษา	2559

4.		 การจัดสรรวัคซีนนักเรียนให้แก่หน่วยบริการแม่ข่าย	(CUP)

	 สำานกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต	ิได้จดัสรรวคัซนีนกัเรยีนให้แก่หน่วยบรกิารประจำา	

(CUP)	ในปี	2559	โดยประมาณการจากประมาณการปริมาณเด็กนักเรียนในพื้นที่	(method	based	

upon	 population1)	 และปริมาณการเบิกวัคซีนนักเรียนปีงบประมาณ	 2559	 จากฐานข้อมูล	 VMI	

(method	based	upon	previous	vaccine	consumption1)	 โดยมีแนวทางในการจัดสรรวัคซีน 

ดังต่อไปนี้

	 4.1		 หน่วยบรกิารบันทกึข้อมลูประมาณการปรมิาณเดก็นกัเรยีนในพืน้ทีล่งในแบบฟอร์ม

บันทึกข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์	บนหน้า	website	VMI	องค์การเภสัชกรรม	โครงการวัคซีนนักเรียน	 

 
1  WHO	website,	 Vaccine	 forecast	 and	 needs	 estimation.	 Download	 at	 http://www.who.int/ 
immunization_delivery/systems_policy/logistics/en/index2.html
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ทัง้นีห้น่วยบรกิารสามารถศึกษาวธิีการลงข้อมลูในแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลทางอเิล็กทรอนิกส	์บนหนา้	

Website	VMI	องค์การเภสัชกรรม	ได้จาก	คู่มือบันทึกความต้องการเบิกวัคซีนนักเรียนสำาหรับหน่วย

บริการ	 ในระบบ	 VMI	 โครงการกระจายวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสำาหรับนักเรียน	

สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

	 4.2	 ระบบจะคำานวณปริมาณวัคซีนจัดสรรจากจำานวนเด็กนักเรียนในพื้นที่	 (method	

based	upon	population1)

	 4.3	 หน่วยบริการคำานวณยอดจัดสรร	 และสามารถปรับเปลี่ยนโดยอ้างอิงจากปริมาณ

การเบิกวัคซีนนักเรียนปีงบประมาณ	2558	จากฐานข้อมูล	VMI	(Method	based	upon	previous 

	 vaccine	 consumption1)	 เมื่อตรวจสอบและปรับแก้ตามความเหมาะสมกับบริบทในพื้นท่ีแล้ว	 

หน่วยบริการส่งข้อมูลยืนยันความต้องการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

	 4.5		 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	สาขาเขต	เป็นผู้อนุมัติจำานวนการเบิกวัคซีน

รายหน่วยบริการ	โดยระบบการอนุมัติออนไลน์	ทั้งนี้เมื่อสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	สาขา

เขต	อนุมัติแล้ว	ระบบจะออกใบนำาส่งอัตโนมัติให้องค์การเภสัชกรรมดำาเนินการจัดส่งวัคซีน

5.	 กรณีหน่วยบริการที่ไม่ใช่หน่วยบริการประจำา	 (CUP)	 แต่มีภารกิจในการให้บริการวัคซีน

นักเรียนมีความประสงค์ต้องการเข้าร่วมโครงการวัคซีนนักเรียนและไม่เคยเข้าร่วมโครงการกระจาย

วัคซีนผ่านระบบ	VMI	ในปีงบประมาณ	2559	เช่น	ศูนย์อนามัยเขต	ให้ดำาเนินการดังต่อไปนี้

	 5.1	 รวบรวมจำานวนเดก็นกัเรยีนชัน้ชัน้ประถมศกึษาปีที	่1	(ป.1)	และ	ชัน้ประถมศกึษาปี

ที	่6	(ป.6)	กลุม่เป้าหมาย	ในพืน้ทีใ่ห้บรกิาร	และตรวจสอบประวตักิารได้รบัวคัซนีตัง้แต่แรกเกิด	(BCG,	

DTP-HB,	DTP	และ	OPV)	เพื่อประมาณการเด็กที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์

	 5.2	 บันทึกข้อมูลลงแบบฟอร์มประมาณการจำานวนเด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่	 1	

(ป.1)	และ	ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	 (ป.6)	กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ให้บริการและรายชื่อเภสัชกรผู้รับผิด

ชอบการเบิกวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	ผ่านระบบ	VMI	

6.		 กรณีที่ต้องการเบิกวัคซีนนักเรียนเพิ่มเติม	ให้ดำาเนินการดังต่อไปนี้

1.		เข้าระบบ	VMI	ขององค์การเภสชักรรมตาม	URL:	http://scm.gpo.or.th/vmi/	และ	

Click	เลือกโครงการ	EPI	นักเรียน

2.		คลิกที่เมนู	“เบิกวัคซีนเพิ่มเติม”	โดยสามารถเบิกวัคซีนเพิ่มเติมได้ไม่เกิน	2	ครั้ง	

3.		หากมีข้อสงสัย	กรุณาติดต่อ		

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

รายละเอียดประกอบการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายฟื้นฟู
สมรรถภาพด้านการแพทย์ ปีงบประมาณ 2559
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  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าใช้จ่าย เพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ
  และอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังส�าหรับคนพิการทางการได้ยินในระบบ
  หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2558
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ภาคผนวก 6.3  รายการและราคาการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์

ลำ�ดับ
ที่

กิจกรรม
รหัส
ร�ย

บุคคล

ร�ค�กล�ง
ร�ยบุคคล

(บ�ท)
หน่วย

รหัสร�ย
กลุ่ม

ร�ค�กล�ง
ร�ยกลุ่ม
(บ�ท)

หน่วย

1 กายภาพบำาบัด H9339 150 ครั้ง/ราย

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

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

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

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

6 การฟื้นฟูการได้ยิน H9549 150 ครั้ง/ราย

7
การฟื้นฟู
สมรรถภาพ
ทางการเห็น

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

8
Early	
Intervention	

H9438.1 150 ครั้ง/ราย H9438.2 75 ครั้ง/ราย/กลุ่ม

9 Phenol	block H0489 500 ครั้ง/ราย

นิยามรายการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์

กายภาพบ�าบัด

คำ�นิย�ม

“ก�ยภ�พบำ�บัด” หมายถึง	การกระทำาต่อมนุษย์เกี่ยวกับการตรวจประเมิน	การวินิจฉัย	และ

การบำาบัดความบกพร่องของร่างกาย	ซึ่งเกิดเนื่องจากภาวะของโรคหรือการเคลื่อนไหวที่ไม่ปกติ	การ

ส่งเสริมสุขภาพ	 การป้องกัน	 การแก้ไข	 และการฟื้นฟูความเสื่อมสมรรถภาพความพิการของร่างกาย

และจิตใจ	 ด้วยวิธีการทางกายภาพบำาบัด	 หรือการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่รัฐมนตรีประกาศเป็น

เครื่องมือ	หรืออุปกรณ์กายภาพบำาบัด	

กิจกรรมที่ให้บริก�ร

1.	 ซักประวตั	ิตรวจประเมนิ	วเิคราะห์ปัญหา	วางแผนการรกัษาและวินจิฉยัทางกายภาพบำาบดั



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559312   

2.	 ให้การบำาบัดรักษาเพื่อลดอาการเจ็บปวด	บวม	และการอักเสบที่เกิดขึ้น	จากสาเหตุความ

ผิดปกติของกล้ามเนื้อ	เส้นเอ็น	ข้อต่อ	ฯลฯ

3.	 ให้การบำาบัดรักษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกำาลังกล้ามเนื้อโดยการออกกำาลังกายหรือ

การบริหารร่างกาย

4.	 ให้การบำาบดัรกัษาเพือ่เพิม่ความสามารถในการเคลือ่นไหวข้อต่อของร่างกายในกรณทีีข้่อ

ต่อมีการติดแข็ง	ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เต็มที่

5.	 ให้การบำาบัดรกัษาเพือ่เพิม่ความสามารถในการช่วยเหลอืตวัเองไม่ให้เป็นภาระแก่ผูอ้ืน่หรอื

เป็นภาระน้อยที่สุด	

6.	 ให้การบำาบดัรกัษาเพือ่ทำาให้สภาพร่างกายของผูป่้วยดข้ึีนจากระบบทางเดนิหายใจ	หลอด

เลือด	และหัวใจที่ไม่ปกติ

7.	 ให้กิจกรรมออกกำาลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ	ป้องกันและลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ		

ผู้ให้บริก�ร 

1.	 สำาเร็จการศึกษาขั้นตำ่าระดับปริญญาตรี	สาขากายภาพบำาบัดจากสถาบันการศึกษาที่สภา

กายภาพบำาบัดรับรอง

2.	 ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำาบัด

3.	 นักกายภาพบำาบัด		1	คน	ดูแลผู้ป่วยไม่เกิน	10	คนต่อวัน		ถ้าให้การดูแลผู้ป่วยเฉพาะทาง	

นักกายภาพบำาบัด	1	คน	ให้การดูแลผู้ป่วย	6	คนต่อวัน	การออกเยี่ยมบ้าน	ไม่เกิน	5	คนต่อวัน	การส่ง

เสริมสุขภาพ	กลุ่มละไม่เกิน	15	คน	

กิจกรรมบ�าบัด

คำ�นิย�ม  

“กจิกรรมบำ�บัด”	หมายความว่า	การกระทำาเกีย่วกบัความสามารถของบคุคลทีมี่ความบกพร่อง

ทางด้านร่างกาย	 จิตใจ	 การเรียนรู้	 และพัฒนาการเกี่ยวกับเด็กหรือผู้ใหญ่	 โดยกระบวนการตรวจ	

ประเมิน	 ส่งเสริม	ป้องกัน	บำาบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ	 ให้สามารถทำากจิกรรมต่างๆ	 ได้	 เพือ่ให้บคุคล

ดำาเนนิชวีติได้ตามศกัยภาพ	โดยการนำากจิกรรม	วิธีการ	และอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมมาเป็นวิธีการในการบำาบัด	

(พระราชกฤษฎกีากำาหนดให้สาขากจิกรรมบำาบัดเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ	ตามพระราชบญัญตักิาร

ประกอบโรคศลิปะ	พ.ศ.	2542	และ	พ.ศ.	2545)
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กิจกรรมที่ให้บริก�ร

1.	 การประเมิน	 เช่น	การประเมินทั่วไปทางกิจกรรมบำาบัด,	 การประเมินพิเศษทางกิจกรรม

บำาบัด	

2.	 	การฝึกองค์ประกอบประสาทการเคลือ่นไหว	เช่น	การฝึกการกลบัมาใช้งานของกล้ามเนือ้	

การปรับความตึงตัวของกล้ามเนื้อเข้าสู่ภาวะปกติ

3.		 การฝึกทักษะการใช้งานของแขนและมือในการทำากิจกรรม

4.		 การกระตุ้นและฝึกพฒันาการแบบครอบคลมุ	เช่น	การกระตุน้การบรูณาการประสาทความ

รูสึ้ก	การเตรยีมความพร้อมก่อนการฝึกพดู	การฝึกทกัษะการเขยีน	กจิกรรมการเล่นเพือ่การบำาบดั	การ

ปรับระดับการรับความรู้สึก		

5.		 การฝึกการรับรู้	และการฝึกความรู้	ความเข้าใจ	

6.	 	การฝึกความสามารถในการควบคมุกล้ามเน้ือใบหน้าและช่องปาก	เช่น	การฝึกทักษะกล้าม

เนื้อใบหน้าและช่องปาก				

7.		 การฝึกความสามารถในการกินและกลนื	เช่น	การฝึกการกลนืและการกนิในเดก็และผูใ้หญ่	

การฝึกดูดและกลืนในเด็กทารก	การฝึกกล้ามเนื้อในการกลืนและการกินโดยใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า

8.		 การฝึกความสามารถในการทำากิจวัตรประจำาวัน	เช่น	การฝึกกิจวัตรประจำาวันขั้นพื้นฐาน	

การฝึกกิจวัตรประจำาวันขั้นสูง	การฝึกทักษะการดำาเนินชีวิต	การฝึกทักษะกิจกรรมสำาหรับคนพิการที่

ต้องใช้รถนั่งคนพิการ

9.		 การเตรยีมความพร้อมในการกลบัสูค่รอบครวัและชุมชน	เช่น	การให้คำาปรกึษาทางกิจกรรม

บำาบัด	การสอนคนพิการและผู้เกี่ยวข้อง	เพื่อทำากิจกรรมบำาบัดที่บ้าน	การดัดแปลงอุปกรณ์ช่วยเหลือ		

การประเมินและปรับสภาพบ้าน/สถานที่ทำางาน

10.		การจัดทำาอุปกรณ์ช่วยเหลือ/อุปกรณ์ดัดแปลงสำาหรับคนพิการ	เช่น	การจัดทำาเครื่องดาม

ชนิดต่างๆ	การดัดแปลงอปุกรณ์ช่วยเหลอื	การจัดทำาอปุกรณ์พยงุไหล่	การจัดทำาอปุกรณ์พยงุข้อเท้า	การ

จดัทำาชดุรัดแผลเป็นชนดินนู

11.		การฝึกทักษะการใช้เครื่องดามแขนและมือ

12.		การฝึกทักษะการใช้	แขนและมือเทียม

13.		การเตรียมความพร้อมในการกลับไปประกอบอาชีพ	 เช่น	 การฝึกทักษะความพร้อมก่อน

การประกอบอาชีพ		การปรับพฤติกรรมการทำางานและการทำากิจกรรมในการดำาเนินชีวิต	

14.		กิจกรรมบำาบัดแบบกลุ่ม	สมาชิกไม่เกินกลุ่มละ	7-12	คน
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15.		การฝึกคนพิการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำางานในสถานการณ์จำาลอง

16.		การฝึกทักษะทางจิตสังคม

17.		การจัดการกิจกรรมยามว่าง

18.		การให้บริการกิจกรรมบำาบัดที่บ้าน																																			

ผู้ให้บริก�ร  

นักกิจกรรมบำาบัด	มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1.	 สำาเร็จการศึกษาขั้นตำ่าระดับปริญญาตรีสาขากิจกรรมบำาบัดจากสถาบันการศึกษาที่คณะ

กรรมการวิชาชีพสาขากิจกรรมบำาบัดรับรอง

2.	 ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ	สาขากิจกรรมบำาบัด

การแก้ไขการพูด (อรรถบ�าบัด) 

คำ�นิย�ม

“ก�รแก้ไขก�รพดู”  หมายความว่า		การวนิจิฉยัความผดิปกตทิางภาษาและการพดู	การตรวจ

คัดกรองหาข้อบ่งชี้	 ประเมินสภาพความผิดปกติ	 ทดสอบความสามารถทางภาษาและการพูด	 แยก

ประเภทความผิดปกติชนิดต่างๆ	 บำาบัดรักษา	 แก้ไข	 และฟื้นฟูสมรรถภาพได้ครอบคลุมทุกประเภท

ของความผิดปกติ	 เช่น	 พูดไม่ได้	 พูดไม่ชัด	 เสียงผิดปกติ	 ปากแหว่งเพดานโหว่	 ประสาทหูพิการ	 สติ

ปัญญาอ่อน	คนพิการที่ถูกตัดกล่องเสียง	คนพิการสมองพิการ	เป็นต้น	โดยแก้ไขความบกพร่องที่เกิด

ขึ้นกับระบบการพูด	ระบบภาษา	การทำางานของอวัยวะที่ใช้ในช่องปาก	คอ	หลอดอาหารช่วงต้น	การ

ปรบัพฤตกิรรม	การเรยีนรู	้อารมณ์และการอยูร่่วมในสงัคม	รวมทัง้การให้คำาปรึกษาแนะนำาแก่ผูป้กครอง	

ญาต	ิผูด้แูล	หรอืผูเ้กีย่วข้อง	ให้มคีวามรู	้ความเข้าใจ	เกีย่วกบัความผดิปกตขิองบคุคลและเรยีนรูวิ้ธกีาร

รกัษาทีถ่กูต้อง	คดัเลอืกหรอืประยกุต์ใช้เครือ่งช่วย	อปุกรณ์เสรมิวัสดเุพ่ือทดแทนให้เหมาะสมกบัสภาพ

ของความผิดปกต	ิการติดตามผลการรกัษา	การส่งต่อเพือ่ขอรบัการช่วยเหลอือืน่ๆ	ตามความเหมาะสม	

กิจกรรมก�รให้บริก�ร

1.	 การประเมินความบกพร่องด้านการสื่อสารโดยใช้เครื่องมือพื้นฐาน

2.	 การบำาบัดความบกพร่องด้านการสื่อสารโดยใช้เครื่องมือพื้นฐาน

3.	 การฝึกพูดแบบกลุ่ม	(Speech	therapy	group)		สมาชิกไม่เกินกลุ่มละ		7-12	คน
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ระยะเวลาในการให้บริการ	การฝึกพูดแบบเดี่ยวใช้เวลาประมาณ	30-45	นาที	ต่อผู้รับบริการ	

1	ราย

ผู้ให้บริก�ร

โดยนักแก้ไขการพูด	 ปัจจุบันปรับตำาแหน่งตาม	 ก.พ.ว่า	 นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย	 จบ

ปรญิญาตรหีรอืปรญิญาโท	สาขาความผดิปกติของการสือ่ความหมาย	วชิาเอก	ความผดิปกตทิางภาษาและ

การพดู	และได้รบัใบประกอบโรคศลิปะสาขาแก้ไขความผดิปกตขิองการสือ่ความหมาย	ตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2542

พฤติกรรมบ�าบัด

คำ�นิย�ม

“พฤติกรรมบำ�บัด”	หมายถึง	การบำาบัดที่นำาหลักการของทฤษฎีการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อ

แก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือพฤติกรรมที่เป็นปัญหา	 (Maladaptive	 behavior)	 

ของบุคคล	เพื่อให้สามารถพัฒนาและปรับเปลี่ยนความคิด	อารมณ์	พฤติกรรมในการปรับตัวได้อย่าง

เหมาะสมและสามารถดำาเนินชีวิตประจำาวันได้ดีขึ้น	

กิจกรรมที่ให้บริก�ร

1.	 พฤติกรรมบำาบัดแบบรายบุคคล

2.	 พฤติกรรมบำาบัดแบบกลุ่ม	สมาชิกไม่เกินกลุ่มละ	7-12	คน

ผู้ให้บริก�ร 

1.	 นักจิตวิทยาคลินิก

2.	 นักจิตวิทยา	

คุณสมบัติดังนี้ 

1.	 นักจิตวิทยาคลินิก/นักจิตวิทยา	 สำาเร็จการศึกษาขั้นตำ่าระดับปริญญาตรีวิชาเอกสาขา

จิตวิทยาคลินิกหรือปริญญาโทหรือปริญญาเอกสาขาจิตวิทยาคลินิก	 จากสถาบันการศึกษาท่ีคณะ

กรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิกรับรองหรือสำาเร็จการศึกษาข้ันตำ่าปริญญาตรีสาขาจิตวิทยาท่ีมี

กระบวนวิชาจิตวิทยาคลินิกเป็นวิชาเอกจากสถาบันการศึกษาท่ีคณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยา

คลินิกรับรอง

2. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ	สาขาจิตวิทยาคลินิก
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หมายเหตุ		ในกรณีที่นักจิตวิทยาคลินิก/นักจิตวิทยา	ยังไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ	

สาขาจิตวิทยาคลินิก	ต้องปฏิบัติงานภายใต้การกำากับดูแลของนักจิตวิทยาคลินิก/นักจิตวิทยาที่ได้

รับใบอนุญาตฯดังกล่าวได้

จิตบ�าบัด

คำ�นิย�ม

“จิตบำ�บัด”	หมายถึง	กระบวนการทีใ่ห้การช่วยเหลอืบุคคลท่ีมีปัญหาด้านจิตอารมณ์	ซึง่ปัญหา

นัน้อาจจะอยูใ่นรปูของอาการทีแ่สดงออกให้เหน็ทางกาย	หรอืแสดงออกทางด้านอารมณ์และพฤตกิรรม	

หรอืแสดงออกทางด้านปฏสิมัพนัธ์และการอยูร่่วมกบับคุคลอืน่	การทำาจติบำาบดัมจีดุมุง่หมายเพือ่การ

เรียนรู้ใหม่ในด้านต่างๆ	เช่นการมองปัญหา	การเผชิญปัญหา	การแก้ปัญหาด้านการอยู่ร่วมกัน	โดยมี 

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

การฝึกหดัในด้านการทำาจติบำาบดัจากสถาบนัวชิาชพีทีม่กีารรบัรองแล้ว	เป็นผูด้ำาเนนิการให้การบำาบดั	

โดยมีจุดมุ่งหมายสุดท้ายคือ	ผู้มีปัญหามีการปรับเปลี่ยนความคิดความเชื่อ	เจตคติ	การรับรู้เหตุการณ์	

และพฤติกรรม	มีสุขภาพจิตดีขึ้น	มีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูงขึ้น	อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสงบสุข

กลุม่จติบำาบัด	(Group	psychotherapy)	เป็นรปูแบบหน่ึงของการรักษา	มีการคดัเลอืกคนไข้ใน

การเข้ากลุม่	ดำาเนนิกลุ่มโดยผู้รกัษาทีไ่ด้รบัการฝึกฝนด้านนีม้าแล้ว	เพือ่จดุประสงค์ในการเปลีย่นแปลง

พฤติกรรมที่	ไม่เหมาะสม	ของสมาชิกกลุ่มแต่ละคน	ผู้นำากลุ่มจะใช้ปฏิสัมพันธ์	ระหว่างกันของสมาชิก	

โดยให้สมาชิกกลุ่มแสดงความคิดเห็นเสนอแนะวิธีการต่างๆกันเอง	 จนเกิดการเรียนรู้ข้ึนได้เห็นแบบ

อย่างที่ดี	สามารถปรับตัวเกี่ยวกับวิธีการคิด	การแสดงความรู้สึกและพัฒนาพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น

ด้วยวิธีแก้ไขปรับปรุงจิตใจและพฤติกรรมของผู้ป่วย	โดยใช้ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ป่วยในผู้รักษา	

ซึ่งได้แก่	จิตแพทย์	พยาบาล	นักสังคมสงเคราะห์	นักจิตวิทยา	ขนาดของกลุ่มจิตบำาบัด	ควรมีสมาชิก

ไม่เกิน	12	คน

กิจกรรมที่ให้บริก�ร

1.	 จิตบำาบัดแบบรายบุคคล

2.	 จิตบำาบัดแบบกลุ่ม
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ผู้ให้บริก�ร 

1.		 จิตแพทย์

2.		 นักจิตวิทยาคลินิก/นักจิตวิทยา	คุณสมบัติดังนี้

2.1	 สำาเร็จการศึกษาขั้นตำ่าระดับปริญญาตรีวิชาเอกสาขาจิตวิทยาคลินิกหรือปริญญา

โทหรือปริญญาเอกสาขาจิตวิทยาคลินิก	จากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยา

คลินิกรับรองหรือสำาเร็จการศึกษาขั้นตำ่าปริญญาตรีสาขาจิตวิทยาที่มีกระบวนวิชาจิตวิทยาคลินิกเป็น

วิชาเอกจากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิกรับรอง

2.2	 ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ	สาขาจิตวิทยาคลินิก

หมายเหตุ		ในกรณีที่นักจิตวิทยาคลินิก/นักจิตวิทยา	ยังไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ	สาขา
จิตวิทยาคลินิก	 ต้องปฏิบัติงานภายใต้การกำากับดูแลของนักจิตวิทยาคลินิก/นักจิตวิทยาท่ีได้รับใบอนุญาตฯดัง
กล่าวได้

3.		 พยาบาลจิตเวช	คุณสมบัติดังนี้

3.1	 พยาบาลเชี่ยวชาญการการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช	(APN)

3.2	 พยาบาลจิตเวชที่จบปริญญาโททางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช/หลักสูตรท่ี

เกี่ยวข้อง

3.3	พยาบาลที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

4.	 นักสังคมสงเคราะห์	 สำาเร็จการศึกษาข้ันตำ่าระดับปริญญาตรีและหรือปริญญาโท

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์	 หรือผู้ปฏิบัติงานในตำาแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร 

นักสังคมสงเคราะห์จิตเวช

การฟื้นฟูการได้ยิน

คว�มหม�ย 

	 “การฟื้นฟูการได้ยิน”	เป็นการบริการและวิธีการ	เพื่อกระตุ้นการรับรู้และการแสดงออกใน

การสื่อสารสำาหรับคนที่มีความผิดปกติทางการได้ยินให้สามารถสื่อสารได้ดียิ่งขึ้น

กิจกรรมให้บริก�ร 

1.	 การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

2.	 การให้บริการเครื่องช่วยฟัง	(Hearing	Aids)

3.	 บริการฟื้นฟูการได้ยินหลังผ่าตัดเปลี่ยนประสาทหูเทียม(Cochlear	Implants)
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ผู้ให้บริก�ร  

1.	 นักโสตสัมผัสวิทยาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยิน

2.	 แพทย์	โสต	ศอ	นาสิก

การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็น

คำ�นิย�ม

			“การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็น”	หมายถึง	การเสริมสร้างสมรรถภาพหรือความสามารถ

ของคนพิการทางการเห็นให้มีสภาพที่ดีขึ้น	หรือดำารงสมรรถภาพหรือความสามารถที่มีอยู่เดิมไว้	โดย

อาศยักระบวนการทางการแพทย์	เพือ่ให้คนพกิารทางการเห็นได้ปรบัสภาพทางร่างกาย	จติใจ	อารมณ์	

สังคม	พฤติกรรม	สติปัญญา	การเรียนรู้	

กิจกรรมก�รบริก�ร

1.	 การฟื้นฟูทางการแพทย์	(Medical	rehabilitation)	ได้แก่	การตรวจประเมินความพิการ	

การตรวจติดตามเป็นระยะเพื่อป้องกันไม่ให้มีการสูญเสียสายตามากขึ้น	 หรือให้การดูแลรักษาโรค

แทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง

2.	 การกระตุ้นการเห็นในเด็กที่มีความพิการทางการเห็น	 (Vision	 stimulation)	 เพื่อ

พฒันาการมองเหน็ให้สามารถใช้ทกัษะการมองเหน็ในชวีติประจำาวนัให้มศีกัยภาพมากทีส่ดุ	ร่วมไปกบั

การพัฒนาทางด้านร่างกายและสติปัญญา

3.	 การให้บริการอุปกรณ์เครื่องช่วยสายตาเลือนราง	 (Low	 vision	 care)	 เพื่อให้ผู้พิการ

สามารถนำาอปุกรณ์ไปใช้ตามความจำาเป็น	เพ่ือประโยชน์ในการเรยีนรู	้การดำาเนนิอาชพี	การช่วยเหลอื

ดูแลตนเองในชีวิตประจำาวันได้อย่างเหมาะสม

4.	 การให้บริการปรึกษา	ให้คำาแนะนำา	(Counseling)	เพื่อให้สามารถปรับตัวรับการสูญเสีย

การเห็นได้ทั้งด้านร่างกาย	จิตใจ	และสังคม	

ผู้ให้บริก�ร

1.	 จักษุแพทย์	(Ophthalmologist)

2.	 พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา	(Ophthalmic	nurse)

3.	 นักทัศนมาตร	(Optometrist)

4.	 ผู้ให้บริการอุปกรณ์เครื่องช่วยสายตาเลือนราง	(Low	vision	assistance/optician)
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การส่งเสริมพัฒนาการ  (Early Intervention) 

นิย�ม

“ก�รส่งเสริมพัฒน�ก�รเด็ก” หมายถึง	 การกระทำาในการช่วยเหลือผู้ที่มีความบกพร่องทาง

พฒันาการและสตปัิญญา	ในด้านการเคลือ่นไหว	(Gross	motor)	การใช้กล้ามเน้ือมัดเลก็และสตปัิญญา	

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

การช่วยเหลือตนเอง/สังคม	ให้สามารถดำารงชีวิตตามวัย	(Independence	living)	ร่วมกับครอบครัว	

ชุมชนและสังคมได้เต็มตามศักยภาพ

กิจกรรม

1.	 การประเมินแรกรับ	(Assessment)		

2.	 การประเมินพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว	(Gross	motor)	การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและ 

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

language)	และการช่วยเหลือตนเอง/สังคม

3.	 การประเมินพฤติกรรมไม่พึงประสงค์

4.	 การประเมินสภาพปัญหาและความต้องการทางการแพทย์	 การฟื้นฟูสมรรถภาพโดยสห

วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	แพทย์	นักจิตวิทยา	นักกายภาพบำาบัด	นักกิจกรรมบำาบัด	นักแก้ไขการพูด	

เป็นต้น

5.	 การประเมินความเครียดและความพร้อมในการดูแลของผู้ปกครอง

6.	 การวางแผน	(Planning)	ได้แก่

•	 การวางแผนระยะยาว	(Long	term	plan)

•	 การวางแผนระยะสั้น	(Short	term	plan)

•		การวางแผนการดูแล	รกัษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพ	โดยสหวชิาชพีท่ีเกีย่วข้อง	ได้แก่	แพทย์	

นักจิตวิทยา	นักกายภาพบำาบัด	นักกิจกรรมบำาบัด	นักแก้ไขการพูด	เป็นต้น

•	 การวางแผนการให้ความรู้และฝึกทักษะการส่งเสริมพัฒนาการและการแก้ไขปัญหา

พฤติกรรมให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง

7.	 การวางแผนการจำาหน่าย	(Discharge	planning)	เป็นรายบุคคล

8.	 การส่งเสริมพัฒนาการ	ได้แก่

•	 	 การส่งเสริมพัฒนาการรายบุคคลตามแผนด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา	

(Fine	motor)	ความเข้าใจภาษา	(Receptive	language)
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•	 	 การส่งเสริมพัฒนาการแบบกลุ่มด้านการเคลื่อนไหว	 (Gross	motor)	 การใช้ภาษา	

(Expressive	language)	และการช่วยเหลือตนเอง/สังคม

•		การให้ความรู้และฝึกทักษะ	การส่งเสริมพัฒนาการและการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมให้

แก่ผู้ดูแล

9.	 การดูแล	รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ	ตามมาตรฐานของสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง	

10.	 การประเมินผลลัพธ์	(Evaluation)	ได้แก่

•		การประเมนิพฒันาการหลงัการฝึกทัง้ด้านการเคลือ่นไหว	(Gross	motor)	การใช้กล้าม

เนื้อมัดเล็กและสติปัญญา	 (Fine	motor)	 ความเข้าใจภาษา	 (Receptive	 language)	 การใช้ภาษา	

(Expressive	language)	และการช่วยเหลือตนเอง/สังคม

•		การประเมินความพร้อมในการเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ

•		การประเมินผลลัพธ์ตามมาตรฐานของสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

•		การประเมนิผลการให้ความรูแ้ละฝึกทกัษะ	การส่งเสรมิพฒันาการและการแก้ไขปัญหา

พฤติกรรมของผู้ดูแล

11.	 การจำาหน่าย	ได้แก่

•		จำาหน่ายเพื่อไปเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ

•		จำาหน่ายกลับภูมิลำาเนา

•		การส่งต่อทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข

12.	 การดูแลต่อเนื่อง	ได้แก่	การเยี่ยมบ้าน	การเยี่ยมโรงเรียน

ผู้ให้บริก�ร        

•	 	 พยาบาลวิชาชีพ	 สำาเร็จการการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า	 (หลักสูตรพยาบาล

ศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง)และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะทางการพยาบาล

•		ทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง		ได้แก่	นักกายภาพบำาบัด	นักกิจกรรมบำาบัด		นักจิตวิทยา	แพทย์		

เป็นต้น
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Phenol Block

คำ�นิย�ม  

คอืการฉดีสาร	Phenol	ไปสกดักัน้เส้นประสาททีไ่ปเลีย้งกล้ามเนือ้เพือ่ลดอาการเกร็งของกล้าม

เนื้อมัดนั้นๆ	

วัตถุประสงค์  

เพื่อลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ	 ทำาให้การควบคุมกล้ามเนื้อที่จำาเป็นในการทำากิจวัตรประจำา

วัน	 การเคลื่อนไหว	 การเคลื่อนย้ายตัวได้ดีขึ้น	 รวมท้ังช่วยป้องกันหรือลดภาวะแทรกซ้อนท่ีเกิดจาก

ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง	เช่น	ข้อยึดติด	อาการปวด	เป็นต้น	

กิจกรรมที่ให้บริก�ร  

1.	 ตรวจประเมินภาวะกล้ามเนื้อเกร็ง	

2.	 วางแผนการรักษา	ตามเป้าหมายที่กำาหนด	

3.	 ให้การรักษาฉีดสาร	Phenol	ตามแผนการรักษา	

4.	 ให้การดูแลหลังฉีดสาร	Phenol

5.	 ติดตามอาการและประเมินผลเป็นระยะๆ	

ผู้ให้บริก�ร

แพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรมการฉีดสาร	Phenol	Block	เช่น	แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู	เป็นต้น	

………………………………………………………

เอกส�รอ้�งอิง

-		พรบ.การประกอบโรคศิลปะ	ฉบับที่	2	พ.ศ.	2547

-		คู่มือแนวทางการตรวจประเมินบริการด้านกายภาพบำาบัดในสถานพยาบาล

-		ประกาศสภากายภาพบำาบัด	เรื่องมาตรฐานบริการกายภาพบำาบัด	พ.ศ.	2553

-		มาตรฐานการประกอบโรคศิลปะ	สาขากิจกรรมบำาบัด

-		คู่มือแนวทางการดำาเนินงานตามประกาศกระทรวง	สาธารณสุขฯ	พ.ศ.	2552
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ภาคผนวก 6.4   แนวทางสนับสนุนการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ คนตาบอด
  ด้านการท�าความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว 
  (Orientation & Mobility) ปี 2559
 

1.  หลักการและเหตุผล

	 ผลการสำารวจความพิการโดยสำานักงานสถิติแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2550	 	 พบว่าประเทศไทย

มีประชากรที่มีความพิการจำานวน	 1.9	 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ	 2.9	 ของประชากรทั้งประเทศ	

ในจำานวนน้ีมีประชากรที่จัดเป็นผู้พิการทางการมองเห็นจำานวน	 746,549	 คน	 หรือคิดเป็นร้อยละ	

1.1	 ของประชากร	 ซึ่งในจำานวนนี้มีทั้งคนที่จัดเป็นคนตาบอดและคนสายตาเลือนรางจำานวนมาก	 

ซึง่ต้องการการฟ้ืนฟสูมรรถภาพเพือ่ให้สามารถดำาเนนิชวิีตในสงัคมได้ด้วยตนเอง	สามารถเรยีนหนงัสอื

ได้	 ทำางาน	 ได้และพึ่งตนเองได้	 ทำาประโยชน์ให้แก่สังคม	 อย่างไรก็ตาม	 ประเทศไทยยังไม่มีระบบ

บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเห็น	 ดังน้ันจึงได้จัดทำาโครงการพัฒนาระบบบริการและ 

จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอดด้านการทำาความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว	

(Orientation&Mobility)	 ขึ้นเพ่ือให้คนตาบอดผู้รับบริการสามารถนำาความรู้และทักษะที่ได้รับไป 

ปรับใช้ประโยชน์ได้จริงในการดำารงชีวิตประจำาวัน	 นับตั้งแต่การช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้นในการ 

ทำากิจวัตรประจำาวันต่าง	ๆ	รวมถึงการประกอบอาชีพด้วย

2.  วัตถุประสงค์

	 2.1	 เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ที่มีความพิการทางการมองเห็น	 ได้รับบริการตรวจสุขภาพตา

และประเมินความสามารถในการมองเห็น	และเข้าสู่การฟื้นฟูฯ	อย่างเป็นระบบ	

 2.2	 เพื่อให้ผู้ที่มีความพิการทางการมองเห็น	 ที่จำาเป็นต้องได้รับบริการ	 O&M	 ได้รับ

อุปกรณ์	(ไม้เท้าขาว)	ควบคู่กับบริการ	O&M	ที่มีคุณภาพ	รวมทั้งได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ให้สามารถ

พึ่งพาตนเองได้ในชีวิตประจำาวัน

 2.3	 เพือ่ให้เกดิระบบบรกิารฟ้ืนฟสูมรรถภาพคนตาบอดด้านการทำาความคุน้เคยกับสภาพ

แวดล้อมและการเคลื่อนไหว	(Orientation	&	Mobility)	อย่างมีประสิทธิภาพ		เป็นเครือข่ายในระดับ

จังหวัด
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3.  กลุ่มเป้าหมาย  

	 คนตาบอดที่จำาเป็นต้องได้รับบริการ		ได้แก่	

	 •		ผู้มีความพิการทางการมองเห็น	(ตาบอด/สายตาเลือนราง)

	 •		ผู้มีความพิการตั้งแต่กำาเนิด/ภายหลัง

	 •		อายุตั้งแต่	6	ปีขึ้นไป	(กรณีผู้สูงอายุเกิน	60	ปีเน้นผู้ที่อยู่ในภาวะสามารถเคลื่อนไหวใน

ชีวิตประจำาวัน)

4.  พื้นที่ด�าเนินการ

	 หน่วยบริการระดับจังหวัดทุกจังหวัด	หรือในอำาเภอใหญ่ที่มีความพร้อม	อย่างน้อยเขตละ	

1	จังหวัด

5.  วิธีด�าเนินการ

5.1	 หน่วยบริการ	สมัคร/แสดงความจำานง	เข้าร่วมดำาเนินการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูฯ	ด้าน	

O&M	กับ	สปสช.เขต

5.2	 หน่วยบริการคัดเลือกบุคลากร	 จำานวน	 1-2	 คน	 เข้ารับการฝึกอบรมเป็นครูฝึกเพื่อทำา

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

ระยะเวลา	 200	 ชั่วโมง	 หรือประมาณ	 6-8	 สัปดาห์	 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระบบบริการ	 

ณ	 วิทยาลัยราชสุดา	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 หรือศูนย์อบรมครูฝึกระดับภาคท่ีจะจัดตั้งข้ึน	 ท่ีสนับสนุน

โดย	สปสช.ส่วนกลาง

5.3	 หน่วยบริการจัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่สำาหรับการจัดบริการคนตาบอดฯ	 โดย

ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีในจังหวัด	 เช่น	 สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย	 สาขาใน

ภูมิภาค	ศูนย์การศึกษาพิเศษ	โรงเรียนสอนคนตาบอดหน่วยงานอื่นๆ	ในพื้นที่	ให้ร่วมบริการ

5.4	 ประชาสัมพันธ์และประสานสร้างเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด	 	 เช่น	

หน่วยบริการในพื้นที่เป้าหมาย	(รพช.	สอ.	PCU)	หรือองค์กรส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง	เพื่อดำาเนินการ

ค้นหา	คัดกรอง	และส่งต่อกลุ่มเป้าหมาย	เข้ารับการตรวจประเมิน		ณ	ศูนย์บริการ	O&M		เพื่อให้ได้

รับบริการตามความเหมาะสมและจำาเป็น	

5.5	 หน่วยบริการดำาเนินการจัดบริการ	ดังนี้ 

5.5.1	 จัดให้มีการตรวจสุขภาพตา	 ประเมินความสามารถในการมองเห็น	 กำาหนด 

เป้าหมายหรือผลลัพธ์บริการที่คาดหวังรายบุคคล	 จัดทำารายงานผลเป็นลายลักษณ์อักษรและ 

ขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับบริการ	O&M
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5.5.2	 ให้มกีารวางแผนการให้บรกิารเฉพาะบคุคล	และให้บรกิารตามหลกัสตูรทีก่ำาหนด	

(80-120	ชั่วโมง)	ซึ่งสามารถแบ่งให้บริการได้ตามผลลัพธ์ที่คาดหวัง	

5.5.3	 ให้มีการบริการ	O&M	แก่คนพิการตาบอด		โดยบุคลากรของหน่วยบริการที่ผ่าน

การฝึกอบรมหลักสูตรครูฝึกพื้นฐาน	 (O&M	 instructor)	 	 และประสานความร่วมมือกับสมาคมคน

ตาบอดหรือองค์กรอื่นๆ	เช่น	ศูนย์ธรรมมิกชนฯ	โรงเรียนสอนคนตาบอด	ที่พร้อมให้การสนับสนุน

5.5.4	 หน่วยบรกิารและเครอืข่ายบรกิาร	จดัสถานทีใ่ห้บรกิาร	วสัด	ุ	อปุกรณ์	ทีพ่กัสำาหรบั

การฝึกที่ชัดเจน	เหมาะสม	ปลอดภัย

5.5.5	 ให้บริการ	 O&M	 โดยครูฝึกที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่กำาหนด	 และได้ข้ึน

ทะเบียนเป็นครูฝึกฯไว้กับศูนย์และ	สปสช.	แล้วเท่านั้น

	 จัดบริการตามรูปแบบที่กำาหนด	โดยกำาหนดรูปแบบการจัดบริการ	ดังนี้

1)	 การให้บริการเป็นกลุ่ม	ครั้งละประมาณ	5-15	คน	อัตราส่วนของครูฝึกต่อผู้

เข้ารับการฝึกอบรม	ไม่เกิน	1:	5	และจัดบริการภายในศูนย์หรือในเครือข่ายจังหวัดที่กำาหนด

2)	 การให้บรกิารรายบคุคล	กรณทีีค่นตาบอดรายน้ันไม่พร้อมเข้ารบัการฝึกอบรม

เป็นกลุ่ม	โดยจะส่งครูฝึกไปให้บริการที่บ้าน

3)	 กำาหนดระยะเวลาการให้บริการ	 จำานวนชั่วโมงและอัตราครูฝึกต่อผู้รับการ

อบรม		ไม่ตำ่ากว่ามาตรฐานที่กำาหนด		(เฉลี่ย	120	ชั่วโมง/คน	โดยจะให้บริการวันละไม่เกิน	6	ชั่วโมง	

และสัปดาห์ละไม่เกิน	6	วัน)

4)	 หน่วยบริการและเครือข่ายบริการในจังหวัด	บันทึกกิจกรรมบริการ	และการ

ประเมินผล	 	 ลัพธ์รายบุคคลเป็นลายลักษณ์อักษรและประสานรวบรวมข้อมูลไว้ที่หน่วยบริการระดับ

จังหวัดอย่างเป็นระบบ

6.  ระยะเวลาในการด�าเนินงาน    

ภายในปีงบประมาณ	2559	(1	ตุลาคม	2558	–	30	กันยายน	2559)

7.  งบประมาณ

	 จากงบอุปกรณ์ฯ	และบรกิาร	ทีส่ปสช.	เขต	ได้รบัจดัสรรโดยสนบัสนนุให้หน่วยบรกิาร	เพือ่

เป็นค่าพฒันา	บริหารจัดการและค่าใช้จ่ายในการให้บรกิาร	O&M	ตามจำานวนคนตาบอดกลุม่เป้าหมาย

และหลักสูตรการฝึกอบรม	ดังนี้			

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

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการจริงจากหน่วยบริการ)	 	
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ทั้งนี้	สปสช.	จะเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณการอบรมครูฝึก	O&M	ให้แก่บุคคลากรของศูนย์ฯ	

ที่เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรครูฝึกพื้นฐาน	(O&M	instructor)	ณ	วิทยาลัยราชสุดา	มหาวิทยาลัย

มหดิล	เพือ่ทำาหน้าทีค่รฝึูกให้บรกิารอบรม	O&M	แก่คนพกิารทางสายตา	โดย	สปสช.	ส่วนกลางประสาน

ความร่วมมือกับวิทยาลัยราชสุดาโดยตรง

8.  การติดตามและประเมินผลการด�าเนินงาน    

	 สปสช.กำาหนดให้มกีารตดิตามสนบัสนุนและประเมินผลการดำาเนนิงาน		โดยมวีตัถุประสงค์

เพ่ือสนบัสนนุให้เกิดการพฒันาระบบบรกิาร	O&M	โดยความร่วมมอืจาก	สถาบนัสร้างเสรมิสขุภาพคน

พิการ	(สสพ.)	สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	สถาบันคนตาบอดเพื่อการวิจัยและพัฒนาฯ	สมาคมคน

ตาบอดแห่งประเทศไทย	และสมาคมพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา	ตามกรอบเนื้อหา	ดังนี้

	 8.1	 การประเมินติดตามความสามารถ/การใช้ชีวิตประจำาวันของคนพิการทางสายตา		

หลังจากมารับบริการที่ศูนย์บริการตามระยะเวลาที่กำาหนด

 8.2	 จากความพึงพอใจของผู้รับบริการ	และญาติ

 8.3	 การบริหารจัดการของศูนย์บริการระดับจังหวัด/อำาเภอ

 8.4	 การติดตามประเมินผลในภาพรวมและเครือข่ายร่วมให้บริการ



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559326   

ภาคผนวก 6.5  แนวทางการพิจารณาสนับสนุนและส่งเสริมหน่วยบริการ

 ในการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ปี 2559

1.  วัตถุประสงค์ 

1.1	 เพ่ือให้เกิดการพัฒนารูปแบบระบบบริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ของ

หน่วยบริการ	โดยเน้นการจัดบริการในระดับพื้นที่	อำาเภอ	ตำาบล	ที่ยังมิได้มีการบริการด้านการฟื้นฟู

สมรรถภาพ	คนพิการ	ให้มีการจัดบริการและเกิดการกระจายตัวของการให้บริการอย่างทั่วถึงมากขึ้น

1.2		เพ่ือให้เกดิการพฒันาระบบบรกิารด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพกิาร	ให้ครอบคลมุถงึการ

ดูแลคนพิการในระดับชุมชนได้	 และช่วยให้คนพิการในชุมชนสามารถเข้าถึงบริการ	 รวมทั้ง	 สามารถ

ดูแลตนเองได้มากที่สุด

1.3		เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้หน่วยบริการในระดับต่างๆ	มีการพัฒนาและยกระดับ

ระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนด้านการแพทย์ที่นอกเหนือจากภาระงานปกติ	ให้คงสภาพบริการได้

อย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้เกิดการประกันคุณภาพ	(Quality	Assurance)	หรือพัฒนางานเพิ่มขึ้น

2.  กลุ่มเป้าหมาย/วงเงินที่สนับสนุน 

หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ท่ีสนใจดำาเนินกิจกรรมด้าน

การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	 	 โดยเน้นสถานีอนามัย	 /คลินิกชุมชนอบอุ่น	ศูนย์สุขภาพชุมชน	

และโรงพยาบาลชุมชนโดย		กำาหนดประมาณการวงเงินที่สนับสนุน	ดังนี้		

•		ศนูย์สขุภาพชมุชน/คลินกิชมุชนอบอุ่น/โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพตำาบล	โครงการละไม่เกิน		

100,000	บาท

•	 โรงพยาบาลชุมชน	โครงการละไม่เกิน		300,000		บาท

•	 โรงพยาบาลทั่วไป	โรงพยาบาลศูนย์	หน่วยบริการตติยภูมิเฉพาะด้าน	

•	 โครงการละไม่เกิน		500,000		บาท

ทั้งนี้	โดยความเห็นชอบของ	คณะกรรมการฯ/คณะทำางานฯ	เขต

3. ระยะเวลาด�าเนินการโครงการ

กำาหนดระยะเวลาเสนอโครงการฯ	ตัง้แต่วนัที	่1	ตลุาคม	2558–30	มนีาคม	2559	และให้ดำาเนนิ

กิจกรรมตามโครงการฯ	แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน	1	ปี
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4. ขอบเขตการด�าเนินโครงการที่พิจารณาให้การสนับสนุน

4.1	 เป็นโครงการทีท่ำาให้เกิดการพัฒนาและยกระดบัการบรกิารแบบผสมผสานในหน่วยบรกิาร	

เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	รวมทั้งคนพิการทั้ง		7	ประเภทความพิการ	ได้แก่		การฟื้นฟู

สมรรถภาพคนพิการด้านการเคลื่อนไหว			การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการด้านการได้ยินหรือสื่อความ

หมาย	 การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการด้านการเห็น	 	 	 การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการด้านสติปัญญา	

การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการด้านการเรียนรู้	 การฟื้นฟูสมรรถภาพบุคคลออทิสติก	 และการฟื้นฟู

สมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม		

4.2	 เป็นโครงการที่ทำาให้เกิดการพัฒนาและยกระดับการบริการท่ีบ้านหรือในชุมชน	 ร่วมกับ

ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ที่ทำาให้คนพิการได้รับการช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตดีข้ึน	

สามารถดำารงตนอยูใ่นสังคม	ภายใต้สภาพพืน้ทีห่รอืสิง่แวดล้อมตามวถิชีวีติจรงิโดยพึง่พาตนเองได้มาก

ที่สุด

4.3	 เป็นโครงการที่ทำาให้เกิดการพัฒนาระบบฐานข้อมูลคนพิการ	 ให้สามารถจัดบริการให้กับ

คนพิการได้อย่างทัว่ถงึครอบคลมุ		การจดับรกิารตรวจประเมนิและจดทะเบยีนผูพิ้การในรปูแบบ	one	

stop	service	ที่ประกอบด้วยกิจกรรมการค้นหา	ตรวจประเมินความพิการ	ประสานช่วยเหลือเพื่อให้

คนพิการได้รับการรักษา/บริการ	 และสนับสนุนอุปกรณ์เคร่ืองช่วยคนพิการ	 รวมท้ังส่งต่อเพื่อให้คน

พิการได้รับการฟื้นฟูที่เหมาะสม	

5. หลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุน

5.1	หน่วยบริการต้องแสดงหลักฐานใดๆ	ที่ให้เห็นว่าตลอด	1	ปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาระบบ

บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์หรือคนพิการ	 	 	 และ/หรือ	 จัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคน

พิการในชุมชนอย่างต่อเนื่อง	นอกเหนือจากที่ได้รับการสนับสนุนจากระบบของภาครัฐตามปกติ	 เพื่อ

ให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงบริการได้	 และมีการส่งต่อไปยังหน่วยบริการอื่นกรณีท่ีต้องการบริการโดยผู้

เชี่ยวชาญเฉพาะ	เช่น

•	 ข้อมูลการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์หรือคนพิการในระยะ	 1-2	 ปี 

ที่ผ่านมา

•	 หลกัฐานการจ้างบคุลากรประเภทต่างๆ	หรอื	การจดัหาเครือ่งมอื/อปุกรณ์ทีใ่ห้บรกิาร

กับคนพิการประเภทต่างๆ	 สรุปผลงานการให้บริการฟื้นฟูกับคนพิการหรือสรุปงานการพัฒนาระบบ

บริการด้านคนพิการต่างๆ



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559328   

•	 แผนการพัฒนางานบริการคนพิการในระยะที่ผ่านมาที่ได้ดำาเนินการแล้ว	 หรืออยู่

ระหว่างดำาเนินการ	 หรือดำาเนินการแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จ	 ท่ีแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจ	 ท่ีจะดำาเนิน

กิจกรรมด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการอย่างต่อเนื่อง	

5.2	 ต้องแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะดำาเนินงาน	 หรือความจำาเป็นในส่วนของคนพิการที่ได้

รับบริการ	ซึ่งเป็นผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงจากบริการด้านนี้	เช่น

•	 แผนการพัฒนางานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์หรือคนพิการในหน่วย

บริการ	และ/หรือ	ในชุมชนที่ต้องการให้เกิดขึ้นในระยะต่อไป	

•	 จำานวนคนพิการที่ขึ้นทะเบียนแล้วในพื้นที่	และจำานวนคนพิการที่ได้รับบริการแล้ว

•	 ความต้องการบรกิารฟ้ืนฟสูมรรถภาพของคนพกิารในพืน้ที	่หรือข้อเสนอจากประชาชน

คนพิการ	องค์กรคนพิการ	หรือผู้นำาท้องถิ่นที่รับทราบปัญหาความต้องการของชุมชน
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ภาคผนวก 6.6  ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  เรื่อง การก�าหนดหลักเกณฑ์การด�าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟู  
  สมรรถภาพที่จ�าเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด พ.ศ. 2555 และ 2554 

            และ ประกาศส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  เรื่อง แนวทางการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดท�าบัญชี
  เงินหรือทรัพย์สินในกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จ�าเป็นต่อสุขภาพ 
  ระดับจังหวัด พ.ศ. 2556, 2555 และ 2554



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559330   
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|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559332   



ภ�คผนวก  	|			333

ภาคผนวก 6



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559334   
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|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559336   
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ลำ� 
ดับ

หน่วยบริก�รที่จะ
ได้รับงบประม�ณ

คุณสมบัติหน่วยบริก�รต�มตัวชี้วัด (เกณฑ์กล�ง)

Input & Process& อัตร�จ่�ย Output

1 1.1	หน่วยบริการ
ปฐมภูมิ 
นอกโรง
พยาบาล	 
กรณี	ก	

1.	ต้องมีแพทย์แผนไทยปฏิบัติงานประจำาอยู่ในหน่วย
บริการ	อย่างน้อย		1	คน	

2.	หน่วยบริการทั้งในสังกัด	สธ.และนอก	สธ.	ต้อง
ผ่านการประเมินการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐม
ภูมิ	ดังนี้	
1)		กรณีมีการจัดบริการการแพทย์แผนไทย	จะต้อง

ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วย
บริการ	โดยจะต้องมีผลคะแนน	หมวด	5.7	
พิจารณาตามผนวก	6	เป็น	1	หรือ	2	

2)		กรณีมีการจัดบริการการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์	จะต้องผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน
ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ	โดยจะต้องมีผล
คะแนน	หมวด	5.7	และ	หมวด	5.8	พิจารณา
ตามผนวก	6	และผนวก	7	เป็น	1	หรือ	2	

3.	มีการจัดบริการการแพทย์แผนไทยตามชุดสิทธิ
ประโยชน์ให้แก่ผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ

อัตร�จ่�ยเบื้องต้น แบ่งออกเป็น 2 กรณี
1.	กรณีหน่วยบริการปฐมภูมินอกโรงพยาบาลที่ผ่าน

เกณฑ์และมีผลงานบริการการแพทย์แผนไทยให้แก่
ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	3	ปีต่อเนื่อง	
(ตั้งแต่ปีงบประมาณ	2556-2558)	จ่ายไม่เกิน	
150,000	บาท/แห่ง/ปี

2.	กรณีหน่วยบริการปฐมภูมินอกโรงพยาบาลที่ผ่าน
เกณฑ์และมีผลงานบริการการแพทย์แผนไทยให้แก่
ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติไม่น้อยกว่า	1	
ปี	(รวมถึงหน่วยบริการเข้าร่วมใหม่ในปี	59)	จ่ายไม่
เกิน	80,000	บาท/แห่ง/ปี

ประชาชนสิทธิหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ
ได้รับบริการการแพทย์
แผนไทยตามชุดสิทธิ
ประโยชน์เพิ่มขึ้น	
ร้อยละ	5
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กรอบแนวทางและหลักเกณฑ์กลาง
การจ่ายค่าใช้จ่ายบริการการแพทย์แผนไทย 
ปีงบประมาณ 2559



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559344   

ลำ� 
ดับ

หน่วยบริก�รที่จะ
ได้รับงบประม�ณ

คุณสมบัติหน่วยบริก�รต�มตัวชี้วัด (เกณฑ์กล�ง)

Input & Process& อัตร�จ่�ย Output

1.2	หน่วยบริการ
ปฐมภูมิ	 
นอกโรง
พยาบาล		
กรณี	ข

1.	ไม่มีแพทย์แผนไทยปฏิบัติงานประจำาอยู่ในหน่วย
บริการ	ไม่เกิน	2	ปีติดต่อกัน	เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ	
2558
2.	หน่วยบริการทั้งในสังกัด	สธ.	และนอก	สธ.	ต้อง
ผ่านการประเมินการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐม
ภูมิ	ดังนี้	

1)	กรณีมีการจัดบริการการแพทย์แผนไทย	จะต้อง
ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วย
บริการ	โดยจะต้องมีผลคะแนน	หมวด	5.7	
พิจารณาตามผนวก	6	เป็น	1	หรือ	2	

2)	กรณีมีการจัดบริการการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์	จะต้องผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน
ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ	โดยจะต้องมีผล
คะแนน	หมวด	5.7	และ	หมวด	5.8	พิจารณา
ตามผนวก	6	และผนวก	7	เป็น	1	หรือ	2

3.	มีการจัดบริการการแพทย์แผนไทยตามชุดสิทธิ
ประโยชน์ให้แก่ผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ	มีผลงานการจ่ายยาสมุนไพรและหรือบริการ
นวดอบประคบเพื่อการรักษา

อัตร�จ่�ยเบื้องต้น
กรณีหน่วยบริการปฐมภูมินอกโรงพยาบาลที่ผ่าน
เกณฑ์และมีผลงานบริการการแพทย์แผนไทยให้แก่
ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติไม่น้อยกว่า	1	ปี	
(รวมถึงหน่วยบริการเข้าร่วมใหม่ในปี	59)	จ่ายไม่เกิน	
40,000	บาท/แห่ง/ปี

ประชาชนสิทธิหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ
ได้รับบริการการแพทย์
แผนไทยตามชุดสิทธิ
ประโยชน์เพิ่มขึ้น	
ร้อยละ	5
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ลำ� 
ดับ

หน่วยบริก�รที่จะ
ได้รับงบประม�ณ

คุณสมบัติหน่วยบริก�รต�มตัวชี้วัด (เกณฑ์กล�ง)

Input & Process& อัตร�จ่�ย Output

2 หน่วยบริการปฐม
ภูมิ	
ในหน่วยบริการ
ประจำา

1.	ต้องมีแพทย์แผนไทยปฏิบัติงานประจำาอยู่ในหน่วย
บริการ	1	คนขึ้นไป	

2.	หน่วยบริการทั้งในสังกัด	สธ.	และนอก	สธ.	ต้องจัด
บริการการแพทย์แผนไทยตามชุดสิทธิประโยชน์
หลักประกันสุขภาพ	และผ่านการประเมินการขึ้น
ทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ	และหรือ	การแพทย์
แผนไทยประยุกต์	ดังนี้	
1)		กรณีมีการจัดบริการการแพทย์แผนไทย	จะ

ต้องผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินขึ้นทะเบียน
หน่วยบริการ	โดยจะต้องมีผลคะแนน	หมวด	
5.7	พิจารณาตามผนวก	6	เป็น	1	หรือ	2	

2)		กรณีมีการจัดบริการการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์	จะต้องผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน
ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ	โดยจะต้องมีผล
คะแนน	หมวด	5.7	และ	หมวด	5.8	พิจารณา
ตามผนวก	6	และผนวก	7	เป็น	1	หรือ	2

3.	หน่วยบริการในสังกัด	สธ.	มีการจัดบริการการ
แพทย์แผนไทยผู้ป่วยนอกคู่ขนาน	ตามเกณฑ์ที่	
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทาง
เลือก	กระทรวงสาธารณสุขกำาหนด	ได้แก่
-	มีแพทย์แผนไทยออกตรวจแผนกผู้ป่วยนอกไม่
น้อยกว่า	2	วันทำาการ
-	มียาแผนไทยบรรจุอยู่ในบัญชียาของโรง
พยาบาลมากกว่า	30	รายการ	 
		(เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติอย่างน้อย	20	
รายการ)	

4.	มีป้ายประชาสัมพันธ์การจัดบริการการแพทย์แผน
ไทยให้เห็นเด่นชัดที่บริเวณหน้าโรงพยาบาล

อัตร�จ่�ยเบื้องต้น
กรณีหน่วยบริการปฐมภูมิ	ในหน่วยบริการประจำา
ที่ผ่านเกณฑ์และมีผลงานบริการการแพทย์แผน
ไทยให้แก่ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติใน
ปีงบประมาณ	2558	จ่ายไม่เกิน	200,000	บาท	/
แห่ง/ปี

1.		ประชาชนสิทธิหลัก
ประกันสุขภาพแห่ง
ชาติได้รับบริการการ
แพทย์แผนไทยตาม
ชุดสิทธิประโยชน์
เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5

2.		มีการสั่งจ่ายยาจาก
สมุนไพรไม่น้อยกว่า	
10	รายการ	กรณี
เป็นหน่วยบริการ
นอกสังกัด	สธ.และ
ไม่น้อยกว่า	30	
รายการในกรณีเป็น
หน่วยบริการใน
สังกัด	สธ.
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ลำ� 
ดับ

หน่วยบริก�รที่จะ
ได้รับงบประม�ณ

คุณสมบัติหน่วยบริก�รต�มตัวชี้วัด (เกณฑ์กล�ง)

Input & Process& อัตร�จ่�ย Output

3 หน่วยบริการร่วม
ให้บริการด้าน
แพทย์แผนไทย

1.	เป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการด้านแพทย์แผนไทย
ในระบบหลักประกันสุขภาพ 
แห่งชาติ

2.	ต้องมีผู้ให้บริการที่เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์
หรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้าน
เวชกรรมไทย	อย่างน้อย	2	คน	ตลอดเวลาที่เปิด
ให้บริการ

3.	ต้องมีการจัดบริการแพทย์แผนไทยตามชุดสิทธิ
ประโยชน์ให้แก่ผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ	ได้แก่	การบริการเวชกรรมไทย	การใช้ยาจาก
สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ	การบริการนวด	
ประคบ	อบสมุนไพรเพื่อการรักษาและฟื้นฟูสภาพ
แก่ผู้ป่วย	และการฟื้นฟูสุขภาพมารดาหลังคลอด
ตามแนวเวชปฏิบัติด้านการแพทย์แผนไทย	

4.	สถานบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการร่วม
ให้บริการด้านแพทย์แผนไทยมีคุณสมบัติตามที่
กำาหนดอื่นๆ	เป็นไปตามประกาศสำานักงานหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ	เรื่องเกณฑ์การตรวจ
ประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการร่วมให้
บริการด้านแพทย์แผนไทย	พ.ศ.	2558

อัตร�จ่�ยเบื้องต้น   
กรณีหน่วยบริการร่วมให้บริการด้านแพทย์แผนไทยที่
ผ่านเกณฑ์	จ่าย	300,000	–	500,000	บาท	/แห่ง/ปี	
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ภาคผนวก 8.1 ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ส่วนกลาง)

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

I. บริก�รท�งก�รแพทย์เหม�จ่�ยร�ยหัว

1. บริก�รผู้ป่วยนอกทั่วไป นายธวัชชัย		เรืองโรจน์

โทรศัพท์	0	2141	4173

Email	:	tawatchai.r@nhso.go.th

			1.1.	บริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ นายธวัชชัย		เรืองโรจน์

โทรศัพท์	0	2141	4173

Email	:	tawatchai.r@nhso.go.th

นางสาวพิมพ์วสา		ศรีเมือง

โทรศัพท์		0	2141	4228

Email	:	pimvasa.s@nhso.go.th

			1.2.	บริการที่จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ นางจุฬาดา	สุขุมาลวรรณ์

โทรศัพท์		0	2143	9746

Email	:	chulada.s@nhso.go.th

นางหทัยทิพย์	เพ็งจันทร์

โทรศัพท์		0	2141	4188

Email:	hataitipy.p@nhso.go.th

นางบำารุง	ชะลอเดช

โทรศัพท์		0	2141	4188

Email	:	bumrung.c@nhso.go.th

นางชาลีมาศ	ตันสุเทพวีรวงศ์

โทรศัพท์		0	2141	4284

Email	:	chaleemas.t@nhso.go.th

1.3.	บริการที่จ่ายตามผลงานบริการ นายธนะศักดิ์	แก้วชมภู	

โทรศัพท์		0	2141	4348

Email	:	tanasak.k@nhso.go.th

ภาค
ผนวก
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รายชื่อผู้รับผิดชอบและผู้ประสานงานบริหารจัดการกองทุน
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ประเภทบริก�รเงินกองทุน ผู้บริห�รระบบภ�พรวม/ผู้ประส�นง�น

2. บริการผู้ป่วยในทั่วไป นางกฤษณา	โกสีหเดช

โทรศัพท์		0	2141	4096	

Email	:	kisana.k@nhso.go.th

นางพนิตตา	พิมพกรรณ	

โทรศัพท์		0	2141	4074

Email	:	panitta.p@nhso.go.th

3. บริก�รกรณีเฉพ�ะ 

3.1	กรณีการได้รับบริการนอกเครือข่ายกรณีจำาเป็น

3.1.1	บริการผู้ป่วยนอกกรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน

ข้ามจังหวัด

นางกฤษณา	โกสีหเดช

โทรศัพท์		0	2141	4096	

Email	:	kisana.k@nhso.go.th

นางอาภาภรณ์	ขจรชีพพันธุ์งาม	

โทรศัพท์		0	2141	4000

Email	:	apaporn.k@nhso.go.th

3.1.2	บริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อข้ามจังหวัด	และบริการผู้

ป่วยนอกรับส่งต่อภายในจังหวัด

นางกฤษณา	โกสีหเดช

โทรศัพท์		0	2141	4096

Email	:	kisana.k@nhso.go.th

นางสาวจีรพรรณ	กำายาน	

โทรศัพท์		0	2141		4000

Email	:	jeerapun.k@nhso.go.th	

3.1.3	ค่าพาหนะรับส่งต่อระหว่างหน่วยบริการ นางกฤษณา	โกสีหเดช

โทรศัพท์		0	2141	4096

Email	:	kisana.k@nhso.go.th

นางอาภาภรณ์	ขจรชีพพันธุ์งาม	

โทรศัพท์		0	2141	4000

Email	:	apaporn.k@nhso.go.th

3.1.4	ผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำา	 นางกฤษณา	โกสีหเดช

โทรศัพท์		0	2141	4096

Email	:	kisana.k@nhso.go.th

นางอาภาภรณ์	ขจรชีพพันธุ์งาม	

โทรศัพท์		0	2141	4000

Email	:	apaporn.k@nhso.go.th	
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ประเภทบริก�รเงินกองทุน ผู้บริห�รระบบภ�พรวม/ผู้ประส�นง�น

3.1.5	บริการกรณีเฉพาะอื่นๆ	(ผู้รับบริการสิทธิประกันสังคม

ส่งเงินสมทบไม่ครบ	7	เดือนมาใช้บริการคลอด	หรือ

ผู้รับบริการสิทธิประกันสังคมส่งเงินสมทบไม่ครบ	3	

เดือน	หรือผู้รับบริการที่เสียชีวิตก่อนการลงทะเบียน

สิทธิ	หรือกรณีเด็กแรกเกิดทุกราย)

นางกฤษณา	โกสีหเดช

โทรศัพท์		0	2141	4096

Email	:	kisana.k@nhso.go.th

นางอาภาภรณ์	ขจรชีพพันธุ์งาม	

โทรศัพท์		0	2141	4000

Email	:	apaporn.k@nhso.go.th	

3.2	กรณีเพื่อเพิ่มความมั่นใจเรื่องคุณภาพผลงานบริการ

3.2.1	การล้างไต/ฟอกเลือดล้างไตกรณีผู้ป่วยไตวาย

เฉียบพลัน	(Peritoneal	dialysis	and	 

Hemodialysis	for	acute	renal	failure)

นางกฤษณา	โกสีหเดช

โทรศัพท์		0	2141	4096

Email	:	kisana.k@nhso.go.th

นางอาภาภรณ์	ขจรชีพพันธุ์งาม	

โทรศัพท์		0	2141	4000

Email	:	apaporn.k@nhso.go.th	

3.2.2	การติดเชื้อฉวยโอกาสในผู้ป่วยเอชไอวี

1)	 การให้ยารักษาเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อรา	

(Cryptococcal	meningitis)

นางกฤษณา	โกสีหเดช

โทรศัพท์		0	2141	4096

Email	:	kisana.k@nhso.go.th

นางอาภาภรณ์	ขจรชีพพันธุ์งาม	

โทรศัพท์		0	2141	4000

Email	:	apaporn.k@nhso.go.th

2)		การให้ยารักษาโรคติดเชื้อไวรัสที่จอประสาทตา	

(Cytomegalovirus	retinitis)

นางกฤษณา	โกสีหเดช

โทรศัพท์		0	2141	4096

Email	:	kisana.k@nhso.go.th

นางอาภาภรณ์	ขจรชีพพันธุ์งาม	

โทรศัพท์		0	2141	4000

Email	:	apaporn.k@nhso.go.th	

3.2.3		โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน	(Stroke	fast	

track)	และโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

ชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน	ST	

(ST-elevated	myocardial	infarction	fast	track	

หรือ	STEMI	fast	track)

นางวรรณา		เอียดประพาล

โทรศัพท์		0	2141	4116

E-mail	:	wanna.e@nhso.go.th
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ประเภทบริก�รเงินกองทุน ผู้บริห�รระบบภ�พรวม/ผู้ประส�นง�น

3.2.4		การให้เคมีบำาบัดหรือฮอร์โมนหรือรังสีรักษาสำาหรับผู้

ป่วยโรคมะเร็ง

นางกฤษณา	โกสีหเดช

โทรศัพท์		0	2141	4096

Email	:	kisana.k@nhso.go.th

นางสาวอรวรรณ	หงษ์ทอง	

โทรศัพท์		0	2141	4156	

Email	:	orawan.h@nhso.go.th

3.2.5		การให้บริการผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก นางระนอง	สุขเกษม

โทรศัพท์		0	2141	4148

Email	:	ranong.s@nhso.go.th

3.2.6		การบริหารจัดการการรักษาผู้ป่วยเบาหวานขึ้นจอ

ประสาทตาด้วยวิธีเลเซอร์	(Laser	project	for	

diabetic	retinopathy)

นางระนอง	สุขเกษม

โทรศัพท์		0	2141	4148

Email	:	ranong.s@nhso.go.th

3.2.7	การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหืด	(Asthma)	และผู้ป่วยโรค

ปอดอุดกั้นเรื้อรัง	(COPD)	 
นางวรรณา		เอียดประพาล

โทรศัพท์		0	2141	4116

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

3.2.8		บริการทันตกรรมจัดฟันและฝึกพูด	สำาหรับผู้ป่วย

ผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่

นางกฤษณา	โกสีหเดช

โทรศัพท์		0	2141	4096

Email	:	kisana.k@nhso.go.th

นางสาวอรวรรณ	หงษ์ทอง	

โทรศัพท์		0	2141	4156	

Email	:	orawan.h@nhso.go.th

3.3	กรณีเพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงินของหน่วยบริการกรณี

บริการเฉพาะ

3.3.1		รายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบำาบัดโรค	

(Instruments)

นางกฤษณา	โกสีหเดช

โทรศัพท์		0	2141	4096

Email	:	kisana.k@nhso.go.th

นางอาภาภรณ์	ขจรชีพพันธุ์งาม	

โทรศัพท์		0	2141	4000

Email	:	apaporn.k@nhso.go.th

3.3.2		การดูแลรักษาโรคเลือดออกง่าย	(Hemophilia) นายหทัยวุฒิ	ลำาเทียน

โทรศัพท์	0	2141	4145

Email	:	hathaiwut.l@nhso.go.th
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3.3.3		การรักษาด้วยออกซิเจนความกดดันสูง	 

(Hyperbaric	oxygen	therapy)

นางกฤษณา	โกสีหเดช

โทรศัพท์		0	2141	4096

Email	:	kisana.k@nhso.go.th

นางอาภาภรณ์	ขจรชีพพันธุ์งาม	

โทรศัพท์		0	2141	4000

Email	:	apaporn.k@nhso.go.th

3.3.4		การจัดการหาดวงตาสำาหรับผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยน

กระจกตา

นางระนอง	สุขเกษม

โทรศัพท์		0	2141	4148

Email	:	ranong.s@nhso.go.th

นางสาวอภิสมัย	สวัสดิสาร

โทรศัพท์	09	0197	5141

Email	:	apisamai.s@nhso.go.th

3.3.5			การผ่าตัดปลูกถ่าย/เปลี่ยนอวัยวะ

1)		การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ	และการปลูกถ่ายตับใน

เด็กกรณีท่อนำ้าดีตีบตันแต่กำาเนิด	หรือตับวาย

จากสาเหตุอื่นๆ

นางอรทัย	สุวราณรักษ์

โทรศัพท์		0	2141	4345

Email	:	orathai.s@nhso.go.th

2)		การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำาเนิดเม็ดโลหิต	 

(Hematopoietic	stem	cell	 

transplantation)

นางระนอง	สุขเกษม

โทรศัพท์		0	2141	4148

Email	:	ranong.s@nhso.go.th

นางสาวอภิสมัย	สวัสดิสาร

โทรศัพท์	09	0197	5141

Email	:	apisamai.s@nhso.go.th

3.4	กรณีที่จำาเป็นต้องกำากับการใช้บริการอย่างใกล้ชิด

3.4.1		ค่าสารเมทาโดน	(Methadone)	สำาหรับการให้สาร 

เมทาโดนระยะยาว	(Methadone	maintenance	

treatment:	MMT)

นางกฤษณา	โกสีหเดช

โทรศัพท์		0	2141	4096

Email	:	kisana.k@nhso.go.th

นางอาภาภรณ์	ขจรชีพพันธุ์งาม	

โทรศัพท์		0	2141	4000

Email	:	apaporn.k@nhso.go.th
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3.4.2	การจ่ายกรณียาจำาเป็นและยาที่มีปัญหาการเข้าถึง ภญ.สมฤทัย		สุพรรณกูล

โทรศัพท์	:	08	5487	5037

Email	:	somruethai.s@nhso.go.th

ภญ.วรรณภา		ไกรโรจนานันท์

โทรศัพท์	:	08	4387	8045

Email	:	wannapa.k@nhso.go.th

3.5		กรณีที่ต้องบริหารจัดการแบบเฉพาะโรค

3.5.1	การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย นพ.กฤช	ลี่ทองอิน

โทรศัพท์		0	2141	5066

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

3.5.2	การดูแลผู้ป่วยวัณโรค นางสาวจิตติญา	ลัดดากลม

โทรศัพท์	0	2141	4195

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

3.5.3	การดูแลแบบประคับประคอง	(Palliative	care) นางชาลีมาศ	ตันสุเทพวีรวงศ์

โทรศัพท์		0	2141	4284

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

4. บริก�รสร้�งเสริมสุขภ�พและป้องกันโรค นายแพทย์กฤช		ลี่ทองอิน
โทรศัพท์		0	2141	5066	
E-mail	:	grit.l@nhso.go.th

นางสาวดวงนภา		พิเชษฐ์กุล
โทรศัพท์		0	2141	4103 
E-mail	:	doungnapa.p@nhso.go.th

นางสาวพรพจนาจ	ขะชาตย์	
โทรศัพท์	0	2141	4299
Email	:	pornputjanard.k@nhso.go.th

นางสาวสาหร่าย	เรืองเดช	
โทรศัพท์	0	2141	4193
Email	:	saray.r@nhso.go.th

นางสาวจารวี	รัตนยศ	
โทรศัพท์	0	2141	4274
Email	:	jarawee.r@nhso.go.th

นางศศิธร	ไชยสิทธิพร
โทรศัพท์	0	2141	4190
Email	:	sasithon.c@nhso.go.th
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ประเภทบริก�รเงินกองทุน ผู้บริห�รระบบภ�พรวม/ผู้ประส�นง�น

5. บริก�รฟื้นฟูสมรรถภ�พด้�นก�รแพทย์ นางอรจิตต์	บำารุงสกุลสวัสดิ์

โทรศัพท์	0	2141	5054	

Email	:	orajitt.b@nhso.go.th

นางอัจฉรา	จรัสสิงห์

โทรศัพท์	0	2141	4342

Email	:	achara.c@nhso.go.th

6. บริก�รแพทย์แผนไทย นางอรจิตต์	บำารุงสกุลสวัสดิ์

โทรศัพท์	0	2141	5054	

Email	:	orajitt.b@nhso.go.th

นางสุวภรณ์	มาสุข

โทรศัพท์	0	2141	4062

Email	:	suwaporn.m@nhso.go.th

นางสาวรัตนา	เลี้ยวสกุล

โทรศัพท์	0	2141	4192

Email:	rattana.l@nhso.go.th

7. ค่�บริก�รท�งก�รแพทย์ที่เบิกจ่�ยในลักษณะงบลงทุน นายธวัชชัย		เรืองโรจน์

โทรศัพท์		0	2141	4173

Email	:	tawatchai.r@nhso.go.th

นางสาวนิสา	เรณูชาติ

โทรศัพท์		0	2141	4350

Email	:	nisa.r@nhso.go.th

8. เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริก�รได้รับคว�มเสียห�ย

จ�กก�รให้บริก�รส�ธ�รณสุข (ม�ตร� 41)

นายพรหมมินทร์	หอมหวน

โทรศัพท์		0	2141	5013

Email	:	prommin.h@nhso.go.th	

9. เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้ให้บริก�รได้รับคว�มเสียห�ย

จ�กก�รให้บริก�รส�ธ�รณสุข

นางสลินลา	สิงหพันธุ์

โทรศัพท์		0	2141	4016

Email	:	salinla.s@nhso.go.th

10. ก�รจัดสรรเงินเหม�จ่�ยร�ยหัวสำ�หรับหน่วยบริก�รภ�ครัฐ

สังกัดสำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข

นายธวัชชัย		เรืองโรจน์

โทรศัพท์		0	2141	4173

Email	:	tawatchai.r@nhso.go.th

นางสาวพิมพ์วสา		ศรีเมือง

โทรศัพท์		0	2141	4228

Email	:	pimvasa.s@nhso.go.th



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559354   

สำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พเขต เขต 1 เชียงใหม่  
โทรศัพท์ 0 5328 5355  โทรส�ร 0 5328 5364

ประเภทบริก�รเงินกองทุน ผู้ประส�นง�น

บริก�รท�งก�รแพทย์เหม�จ่�ยร�ยหัว

1.	บริการผู้ป่วยนอกทั่วไป

1.1	บริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ ชื่อผู้รับผิดชอบ	:		นางสลิลทิพย์		สุวรรณ
โทรศัพท์	:	08	4387	8039
Email	:	Salintip.s@nhso.go.th

1.2		บริการที่จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการ 
ปฐมภูมิ

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	น.ส.จินตนา		สันถวเมตต์
โทรศัพท์	:	08	9850	9804
Email	:	jintana.s@nhso.go.th

1.3		การจ่ายตามผลงานการให้บริการผู้ป่วยนอก ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายณัฏฐธร	มโนวร
โทรศัพท์	:	09	0197	5145
Email	:	nattathorn.m@nhso.go.th

2.	บริการผู้ป่วยในทั่วไป ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	
นายขจรศักดิ์	เกษมกิตติ์ธนากุล
โทรศัพท์	:		09	0197	5152
Email	:	kajohnsak.k@nhso.go.th	

3.	บริการกรณีเฉพาะ

3.1	กรณีการได้รับบริการนอกเครือข่ายกรณีจำาเป็น

3.1.1		บริการผู้ป่วยนอกกรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย
ฉุกเฉินข้ามจังหวัด

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายณัฏฐธร	มโนวร
โทรศัพท์	:	09	0197	5145
Email	:	nattathorn.m@nhso.go.th	

ภาคผนวก 8.1 ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต

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

11. ก�รจัดสรรเงินเหม�จ่�ยร�ยหัวสำ�หรับหน่วยบริก�รภ�ครัฐ

นอกสังกัดสำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุขและหน่วย

บริก�รเอกชน

นายธวัชชัย		เรืองโรจน์

โทรศัพท์		0	2141	4173

Email	:	tawatchai.r@nhso.go.th

นายวัชรินทร์	กือเย็น	

โทรศัพท์		0	2141	4349

Email	:	watcharin.k@nhso.go.th
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ประเภทบริก�รเงินกองทุน ผู้ประส�นง�น

3.1.2		บริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อข้ามจังหวัด	และ
บริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อภายในจังหวัด

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายณัฏฐธร	มโนวร
โทรศัพท์	:	09	0197	5145
Email	:	nattathorn.m@nhso.go.th	

3.1.3		ค่าพาหนะรับส่งต่อระหว่างหน่วยบริการ ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายณัฏฐธร	มโนวร
โทรศัพท์	:	09	0197	5145
Email	:	nattathorn.m@nhso.go.th

3.1.4		ผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการ
ประจำา

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายณัฏฐธร	มโนวร
โทรศัพท์	:	09	0197	5145
Email	:	nattathorn.m@nhso.go.th	

3.1.5		บริการกรณีเฉพาะอื่นๆ	(ผู้รับบริการสิทธิประกัน
สังคมส่งเงินสมทบไม่ครบ	7	เดือนมาใช้บริการ
คลอด	หรือผู้รับบริการสิทธิประกันสังคมส่งเงิน
สมทบไม่ครบ	3	เดือน	หรือผู้รับบริการที่เสียชีวิต
ก่อนการลงทะเบียนสิทธิ	หรือกรณีเด็กแรกเกิด
ทุกราย)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายณัฏฐธร	มโนวร
โทรศัพท์	:	09	0197	5145
Email	:	nattathorn.m@nhso.go.th	

3.2		กรณีเพื่อเพิ่มความมั่นใจเรื่องคุณภาพผลงานบริการ ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางนงนุช	แสนชัชวาล
โทรศัพท์	:	09	0197	5149
Email	:	nongnuch.s@nhso.go.th

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

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายประธาน		พงษ์ปา
โทรศัพท์	:	09	0197	5147
Email	:	pratan.p@nhso.go.th

3.2.2	การติดเชื้อฉวยโอกาสในผู้ป่วยเอชไอวี

1)	การให้ยารักษาเยื่อหุ้มสมองอักเสบจาก 
เชื้อรา	(Cryptococcal	meningitis)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายณัฏฐธร	มโนวร
โทรศัพท์	:	09	0197	5145
Email	:	nattathorn.m@nhso.go.th

2)	การให้ยารักษาโรคติดเชื้อไวรัสที่จอประสาทตา	
(Cytomegalovirus	retinitis)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายณัฏฐธร	มโนวร
โทรศัพท์	:	09	0197	5145
Email	:	nattathorn.m@nhso.go.th

3.2.3		โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน	(Stroke	fast	
track)	และโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลันชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
ส่วน	ST	(ST-elevated	myocardial	 
infarction	fast	track	หรือ	STEMI	fast	track)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายประธาน		พงษ์ปา
โทรศัพท์	:	09	0197	5147
Email	:	pratan.p@nhso.go.th

3.2.4		การให้เคมีบำาบัดหรือฮอร์โมนหรือรังสีรักษา
สำาหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางนงนุช	แสนชัชวาล
โทรศัพท์	:	09	0197	5149
Email	:	nongnuch.s@nhso.go.th



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559356   

ประเภทบริก�รเงินกองทุน ผู้ประส�นง�น

3.2.5		การให้บริการผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางนงนุช	แสนชัชวาล
โทรศัพท์	:	09	0197	5149
Email	:	nongnuch.s@nhso.go.th

3.2.6		การบริหารจัดการการรักษาผู้ป่วยเบาหวานขึ้นจอ
ประสาทตาด้วยวิธีเลเซอร์	(Laser	project	for	
diabetic	retinopathy)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายศตกร		ธนูสนธิ์
โทรศัพท์	:	08	1993	3151
Email	:		satakorn.t@nhso.go.th

3.2.7		การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหืด	(Asthma)	และผู้ป่วย
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	(COPD)		

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางนงนุช	แสนชัชวาล
โทรศัพท์	:	09	0197	5149
Email	:	nongnuch.s@nhso.go.th

3.2.8		บริการทันตกรรมจัดฟันและฝึกพูด	สำาหรับผู้ป่วย
ผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางนงนุช	แสนชัชวาล
โทรศัพท์	:	09	0197	5149
Email	:	nongnuch.s@nhso.go.th

3.3			กรณีเพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงินของหน่วยบริการ
กรณีบริการเฉพาะ

 

3.3.1		รายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบำาบัดโรค	
(Instruments)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายณัฏฐธร	มโนวร
โทรศัพท์	:	09	0197	5145
Email	:	nattathorn.m@nhso.go.th

3.3.2		การดูแลรักษาโรคเลือดออกง่าย	(Hemophilia) ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางนงนุช	แสนชัชวาล
โทรศัพท์	:	09	0197	5149
Email	:	nongnuch.s@nhso.go.th

3.3.3		การรักษาด้วยออกซิเจนความกดดันสูง	 
(Hyperbaric	oxygen	therapy)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายณัฏฐธร	มโนวร
โทรศัพท์	:	09	0197	5145
Email	:	nattathorn.m@nhso.go.th	

3.3.4			การจัดการหาดวงตาสำาหรับผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยน
กระจกตา

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายประธาน		พงษ์ปา
โทรศัพท์	:	09	0197	5147
Email	:	pratan.p@nhso.go.th

3.3.5		การผ่าตัดปลูกถ่าย/เปลี่ยนอวัยวะ

1)		การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ	และการปลูกถ่ายตับใน
เด็กกรณีท่อนำ้าดีตีบตันแต่กำาเนิด	หรือตับวาย
จากสาเหตุอื่นๆ

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายประธาน		พงษ์ปา
โทรศัพท์	:	09	0197	5147
Email	:	pratan.p@nhso.go.th

2)		การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำาเนิดเม็ดโลหิต	
(Hematopoietic	stem	cell	transplanta-
tion)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายประธาน		พงษ์ปา
โทรศัพท์	:	09	0197	5147
Email	:	pratan.p@nhso.go.th

3.4		กรณีที่จำาเป็นต้องกำากับการใช้บริการอย่างใกล้ชิด
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3.4.1		ค่าสารเมทาโดน	(Methadone)	สำาหรับการให้
สารเมทาโดนระยะยาว	(Methadone	mainte-
nance	treatment:	MMT)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นส.สิริพร		เว๊าะบะห์
โทรศัพท์	:	08	1932	2718
Email	:	siriporn.w@nhso.go.th

3.4.2	การจ่ายกรณียาจำาเป็นและยาที่มีปัญหาการเข้าถึง ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นส.สิริพร		เว๊าะบะห์
โทรศัพท์	:	08	1932	2718
Email	:	siriporn.w@nhso.go.th

3.5		กรณีที่ต้องบริหารจัดการแบบเฉพาะโรค

3.5.1	การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางนงนุช	แสนชัชวาล
โทรศัพท์	:	09	0197	5149
Email	:	nongnuch.s@nhso.go.th

3.5.2	การดูแลผู้ป่วยวัณโรค ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายศตกร		ธนูสนธิ์
โทรศัพท์	:	08	1993	3151
Email	:	satakorn.t@nhso.go.th

3.5.3	การดูแลแบบประคับประคอง	(Palliative	care) ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางนงนุช	แสนชัชวาล
โทรศัพท์	:	09	0197	5149
Email	:	nongnuch.s@nhso.go.th

4.	บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	น.ส.จินตนา		สันถวเมตต์
โทรศัพท์	:	08	9850	9804
Email	:	jintana.s@nhso.go.th

5.	บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ชื่อผู้รับผิดชอบ	:		นายสุคนธ์วิชญ์			นิภานนท์
โทรศัพท์	:	09	0197	5156
Email	:	Sukonwit.n@nhso.go.th

6.	บริการแพทย์แผนไทย ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายสุคนธ์วิชญ์			นิภานนท์
โทรศัพท์	:	09	0197	5156
Email	:	Sukonwit.n@nhso.go.th

7.	ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสลิลทิพย์		สุวรรณ
โทรศัพท์	:	08	4387	8039
Email	:	Salintip.s@nhso.go.th

8.	เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจาก
การให้บริการสาธารณสุข	(มาตรา	41)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นส.เครือออน		มานิตยกูล
โทรศัพท์	:	09	0197	5154
Email	:	khrueaon.m@nhso.go.th

9.	เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจาก
การให้บริการสาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นส.เครือออน		มานิตยกูล
โทรศัพท์	:	09	0197	5154
Email	:	khrueaon.m@nhso.go.th
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บริก�รท�งก�รแพทย์เหม�จ่�ยร�ยหัว

1.	บริการผู้ป่วยนอกทั่วไป

1.1	บริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ		 ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาวประทิน	อิ่มสุขศรี
โทรศัพท์	:	08	4439	0114
Email	:	pratin.e@nhso.go.th

1.2			บริการที่จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการ 
ปฐมภูมิ		

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายโอฬาร	รัศมี
โทรศัพท์	:	09	0197	5160
Email	:	olarn.r@nhso.go.th

1.3		การจ่ายตามผลงานการให้บริการผูป่วยนอก		 ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายสุทธิศักดิ์	เปรมเกิด
โทรศัพท์	:	09	0197	5166
Email	:	suthisak.p@nhso.go.th

2.	บริการผู้ป่วยในทั่วไป ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายวุฒิชัย	ปุรณมณีวิวัฒน์
โทรศัพท์	:	09	0197	5164
Email	:	wuttichai.p@nhso.go.th

3.	บริการกรณีเฉพาะ

3.1	กรณีการได้รับบริการนอกเครือข่ายกรณีจำาเป็น ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายวุฒิชัย	ปุรณมณีวิวัฒน์
โทรศัพท์	:	09	0197	5164
Email	:	wuttichai.p@nhso.go.th

3.1.1		บริการผู้ป่วยนอกกรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย
ฉุกเฉินข้ามจังหวัด

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายวุฒิชัย	ปุรณมณีวิวัฒน์
โทรศัพท์	:	09	0197	5164
Email	:	wuttichai.p@nhso.go.th

3.1.2		บริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อข้ามจังหวัด	และ
บริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อภายในจังหวัด

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายวุฒิชัย	ปุรณมณีวิวัฒน์
โทรศัพท์	:	09	0197	5164
Email	:	wuttichai.p@nhso.go.th

ประเภทบริก�รเงินกองทุน ผู้ประส�นง�น

10.	การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำาหรับหน่วยบริการภาครัฐ
สังกัดสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสลิลทิพย์		สุวรรณ
โทรศัพท์	:	08	4387	8039
Email	:	Salintip.s@nhso.go.th

11.	การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำาหรับหน่วยบริการภาครัฐ
นอกสังกัดสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยบริการ
เอกชน

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสลิลทิพย์		สุวรรณ
โทรศัพท์	:	08	4387	8039
Email	:	Salintip.s@nhso.go.th
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3.1.3  ค่าพาหนะรับส่งต่อระหว่างหน่วยบริการ ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายวุฒิชัย	ปุรณมณีวิวัฒน์
โทรศัพท์	:	09	0197	5164
Email	:	wuttichai.p@nhso.go.th

3.1.4			ผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการ
ประจำา	(มาตรา	7)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาวประทิน	อิ่มสุขศรี
โทรศัพท์	:	08	4439	0114
Email	:	pratin.e@nhso.go.th

3.1.5		บริการกรณีเฉพาะอื่นๆ	(ผู้รับบริการสิทธิประกัน
สังคมส่งเงินสมทบไม่ครบ	7	เดือนมาใช้บริการ
คลอด	หรือผู้รับบริการสิทธิประกันสังคมส่งเงิน
สมทบไม่ครบ	3	เดือน	หรือผู้รับบริการที่เสียชีวิต
ก่อนการลงทะเบียนสิทธิ	หรือกรณีเด็กแรกเกิด
ทุกราย)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาวประทิน	อิ่มสุขศรี
โทรศัพท์	:	08	4439	0114
Email	:	pratin.e@nhso.go.th

3.2		กรณีเพิ่มความมั่นใจเรื่องคุณภาพผลงานบริการ

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

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาวประทิน	อิ่มสุขศรี
โทรศัพท์	:	08	4439	0114
Email	:	pratin.e@nhso.go.th

3.2.2		การติดเชื้อฉวยโอกาสในผู้ป่วยเอชไอวี

1)		การให้ยารักษาเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อรา	
(Cryptococcal	meningitis)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางเปรมฤดี		รักพันธุ์
โทรศัพท์	:	0	5524	5111	ต่อ	5160,	 
089	702	6502
Email	:	preamruedee.r@nhso.go.th

2)		การให้ยารักษาโรคติดเชื้อไวรัสที่จอประสาท
ตา	(Cytomegalovirus	retinitis)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางเปรมฤดี		รักพันธุ์
โทรศัพท์	:	0	5524	5111	ต่อ	5160,	 
089	702	6502
Email	:	preamruedee.r@nhso.go.th

3.2.3		โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน	(Stroke	 
fast	track)	และโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลันชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
ส่วน	ST	(ST-elevated	myocardial	infarc-
tion	fast	track	หรือ	STEMI	fast	track)

สมองตีบหรืออุดตัน	(Stroke	fast	track)
ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางนพวรรณ	ไพบูลย์	
โทรศัพท์	:	09	0197	5161
Email	:	nopavan.p@nhso.go.th
โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายกนิษฐ์	สังข์สุวรรณ	
โทรศัพท์	:	08	4439	0113
Email	:	kanit.s@nhso.go.th

3.2.4		การให้เคมีบำาบัดหรือฮอร์โมนหรือรังสีรักษา
สำาหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางนพวรรณ	ไพบูลย์	
โทรศัพท์	:	09	0197	5161
Email	:	nopavan.p@nhso.go.th
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3.2.5		การให้บริการผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายโอฬาร	รัศมี
โทรศัพท์	:	09	0197	5160
Email	:	olarn.r@nhso.go.th

3.2.6		การบริหารจัดการการรักษาผู้ป่วยเบาหวานขึ้น
จอประสาทตาด้วยวิธีเลเซอร์	(Laser	project	
for	diabetic	retinopathy)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางนพวรรณ	ไพบูลย์	
โทรศัพท์	:	09	0197	5161
Email	:	nopavan.p@nhso.go.th

3.2.7	บริการทันตกรรมจัดฟันและฝึกพูด	สำาหรับผู้ป่วย
ผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายมนลัด	ภัทรเศรษฐเศรณี
โทรศัพท์	:	09	0197	5167
Email	:	monlad.s@nhso.go.th

3.3			กรณีเพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงินของหน่วยบริการ
กรณีบริการเฉพาะ

3.3.1		รายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบำาบัด
โรค	(Instruments)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายวุฒิชัย	ปุรณมณีวิวัฒน์
โทรศัพท์	:	09	0197	5164
Email	:	wuttichai.p@nhso.go.th

3.3.2		การรักษาด้วยออกซิเจนความกดดันสูง	
(Hyperbaric	oxygen	therapy)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายวุฒิชัย	ปุรณมณีวิวัฒน์
โทรศัพท์	:	09	0197	5164
Email	:	wuttichai.p@nhso.go.th

3.3.3		การจัดการหาดวงตาสำาหรับผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยน
กระจกตา

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายวุฒิชัย	ปุรณมณีวิวัฒน์
โทรศัพท์	:	09	0197	5164
Email	:	wuttichai.p@nhso.go.th

3.3.4		การผ่าตัดปลูกถ่าย/เปลี่ยนอวัยวะ

1)		การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ	และการปลูกถ่ายตับ
ในเด็กกรณีท่อนำ้าดีตีบตันแต่กำาเนิด	หรือตับ
วายจากสาเหตุอื่นๆ

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาวประทิน	อิ่มสุขศรี
โทรศัพท์	:	08	4439	0114
Email	:	pratin.e@nhso.go.th

2)		การปลูกถ่ายไขกระดูกโดยใช้เซลล์ต้นกำาเนิด
เม็ดโลหิต	สำาหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือด
ขาวและมะเร็งต่อมนำ้าเหลือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางนพวรรณ	ไพบูลย์	
โทรศัพท์	:	09	0197	5161
Email	:	nopavan.p@nhso.go.th

3.4		กรณีที่จำาเป็นต้องกำากับการใช้บริการอย่างใกล้ชิด

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

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางกษมา	ทองแบบ
โทรศัพท์	:	0	5524	5111	ต่อ	5178,	
090 197 5165
Email	:	kasama.t@nhso.go.th

3.4.2	การจ่ายกรณียาจำาเป็นและยาที่มีปัญหาการเข้าถึง ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	ภญ.กษมา		ทองแบบ
โทรศัพท์	:	0	5524	5111	ต่อ	5178,	
090 197 5165
Email	:	kasama.t@nhso.go.th
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3.5	กรณีที่ต้องบริหารจัดการแบบเฉพาะโรค

3.5.1	การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางอัญชลี		ฟ้าอำานวยผล
โทรศัพท์	:	09	0197	5159,	0	5524	5111
Email	:	aunchalee.f@nhso.go.th

3.5.2	การดูแลผู้ป่วยวัณโรค ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางเปรมฤดี		รักพันธุ์
โทรศัพท์	:	0	5524	5111	ต่อ	5160,	
089	702	6502
Email	:	preamruedee.r@nhso.go.th

3.5.3	การดูแลแบบประคับประคอง	(Palliative	care) ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายมนลัด	ภัทรเศรษฐเศรณี
	โทรศัพท์	:	09	0197	5167
Email	:	monlad.s@nhso.go.th

4.	บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางอัญชลี		ฟ้าอำานวยผล
โทรศัพท์	:	09	0197	5159,	0	5524	5111
Email	:	aunchalee.f@nhso.go.th

5.	บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายจินตศักดิ์	อู่ไทย
โทรศัพท์	:	09	0197	5163
Email	:	Jintasak.o@nhso.go.th

6.	บริการการแพทย์แผนไทย ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายจินตศักดิ์	อู่ไทย
โทรศัพท์	:	09	0197	5163
Email	:	Jintasak.o@nhso.go.th

7.	ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาวประทิน	อิ่มสุขศรี
โทรศัพท์	:	08	4439	0114
Email	:	pratin.e@nhso.go.th

8.	เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจาก
การให้บริการสาธารณสุข	(มาตรา	41)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาวธัญจนพร	สุกสด
โทรศัพท์	:	08	3864	1119
Email	:	thanjanaporn.s@nhso.go.th

9.	เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจาก
การให้บริการสาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายจินตศักดิ์	อู่ไทย
โทรศัพท์	:	09	0197	5163
Email	:	Jintasak.o@nhso.go.th

10.	การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำาหรับหน่วยบริการภาครัฐ
สังกัดสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาวประทิน	อิ่มสุขศรี
โทรศัพท์	:	08	4439	0114
Email	:	pratin.e@nhso.go.th

11.	การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำาหรับหน่วยบริการภาครัฐ
นอกสังกัดสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยบริการ
เอกชน

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาวประทิน	อิ่มสุขศรี
โทรศัพท์	:	08	4439	0114
Email	:	pratin.e@nhso.go.th
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บริก�รท�งก�รแพทย์เหม�จ่�ยร�ยหัว

1.	บริการผู้ป่วยนอกทั่วไป

1.1	บริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	 ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสุชารัตน์		หมายเจริญ
โทรศัพท์	:	08	5727	2785
Email	:	sucharat.m@nhso.go.th

1.2			บริการที่จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการ 
ปฐมภูมิ	 

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายสราชัย		สุขประสงค์		
โทรศัพท์	:	08	5487	5034
Email	:	sarachai.s@nhso.go.th

1.3		การจ่ายตามผลงานการให้บริการผู้ป่วยนอก		 ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาวขวัญใจ		คงสกุล
โทรศัพท์	:	09	0197	5174
Email	:	khwanchi.k@nhso.go.th

2.	บริการผู้ป่วยในทั่วไป ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสุชารัตน์		หมายเจริญ
โทรศัพท์	:	08	5727	2785
Email	:	sucharat.m@nhso.go.th

3.	บริการกรณีเฉพาะ

3.1	กรณีการได้รับบริการนอกเครือข่ายกรณีจำาเป็น ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสุชารัตน์		หมายเจริญ
โทรศัพท์	:	08	5727	2785
Email	:	sucharat.m@nhso.go.th

3.1.1		บริการผู้ป่วยนอกกรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย
ฉุกเฉินข้ามจังหวัด

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสุชารัตน์		หมายเจริญ
โทรศัพท์	:	08	5727	2785
Email	:	sucharat.m@nhso.go.th

3.1.2		บริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อข้ามจังหวัด	และ
บริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อภายในจังหวัด

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสุชารัตน์		หมายเจริญ
โทรศัพท์	:	08	5727	2785
Email	:	sucharat.m@nhso.go.th

3.1.3		ค่าพาหนะรับส่งต่อระหว่างหน่วยบริการ ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสุชารัตน์		หมายเจริญ
โทรศัพท์	:	08	5727	2785
Email	:	sucharat.m@nhso.go.th

3.1.4			ผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการ
ประจำา	(มาตรา	7)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายธนกร	ธนัทนันธรณ์
โทรศัพท์	:	09	8279	7670	
Email	:	tanakorn.t@nhso.go.th
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3.1.5		บรกิารกรณเีฉพาะอืน่ๆ	(ผูร้บับรกิารสทิธปิระกนั
สงัคมส่งเงินสมทบไม่ครบ	7	เดือนมาใช้บริการ
คลอด	หรือผู้รับบรกิารสทิธปิระกนัสงัคมส่งเงนิ
สมทบไม่ครบ	3	เดอืน	หรอืผู้รับบรกิารทีเ่สยีชวีติ
ก่อนการลงทะเบยีนสทิธ	ิหรอืกรณเีดก็แรกเกดิ 
ทกุราย)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสุชารัตน์		หมายเจริญ
โทรศัพท์	:	08	5727	2785
Email	:	sucharat.m@nhso.go.th

3.2		กรณีเพิ่มความมั่นใจเรื่องคุณภาพผลงานบริการ

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

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางนิภาภัทร		คงโต
โทรศัพท์	:	09	0197	5173
Email	:	nipapat.k@nhso.go.th

3.2.2		การติดเชื้อฉวยโอกาสในผู้ป่วยเอชไอวี

1)		การให้ยารักษาเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อรา	
(Cryptococcal	meningitis)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสุชารัตน์		หมายเจริญ
โทรศัพท์	:	08	5727	2785
Email	:	sucharat.m@nhso.go.th

2)		การให้ยารักษาโรคติดเชื้อไวรัสที่จอประสาท
ตา	(Cytomegalovirus	retinitis)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสุชารัตน์		หมายเจริญ
โทรศัพท์	:	08	5727	2785
Email	:	sucharat.m@nhso.go.th

3.2.3			โรคหลอดเลอืดสมองตีบหรอือุดตนั	(Stroke	 
fast	track)	และโรคกล้ามเน้ือหัวใจขาดเลอืด
เฉยีบพลนัชนิดทีมี่การยกขึน้ของคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ
ส่วน	ST	(ST-elevated	myocardial	infarction	
fast	track	หรอื	STEMI	fast	track)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาวอารีรัตน์	อยู่สิงห์
โทรศัพท์	:	09	8279	7672
Email	:	areerat.y@nhso.go.th

3.2.4		การให้เคมีบำาบัดหรือฮอร์โมนหรือรังสีรักษา
สำาหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาวอารีรัตน์	อยู่สิงห์
โทรศัพท์	:	09	8279	7672
Email	:	areerat.y@nhso.go.th

3.2.5	การให้บริการผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางนิภาภัทร		คงโต
โทรศัพท์	:	09	0197	5173
Email	:	nipapat.k@nhso.go.th

3.2.6		การบริหารจัดการการรักษาผู้ป่วยเบาหวานขึ้น
จอประสาทตาด้วยวิธีเลเซอร์	(Laser	project	
for	diabetic	retinopathy)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางนิภาภัทร		คงโต
โทรศัพท์	:	09	0197	5173
Email	:	nipapat.k@nhso.go.th

3.2.7		บริการทันตกรรมจัดฟันและฝึกพูด	สำาหรับผู้ป่วย
ผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาวอารีรัตน์	อยู่สิงห์
โทรศัพท์	:	09	8279	7672
Email	:	areerat.y@nhso.go.th
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3.3		กรณีเพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงินของหน่วยบริการ
กรณีบริการเฉพาะ

3.3.1		รายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบำาบัด
โรค	(Instruments)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสุชารัตน์		หมายเจริญ
โทรศัพท์	:	08	5727	2785
Email	:	sucharat.m@nhso.go.th

3.3.2		การรักษาด้วยออกซิเจนความกดดันสูง 
(Hyperbaric	oxygen	therapy)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสุชารัตน์		หมายเจริญ
โทรศัพท์	:	08	5727	2785
Email	:	sucharat.m@nhso.go.th

3.3.3		การจัดการหาดวงตาสำาหรับผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยน
กระจกตา

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางนิภาภัทร		คงโต
โทรศัพท์	:	09	0197	5173
Email	:	nipapat.k@nhso.go.th

3.3.4	การผ่าตัดปลูกถ่าย/เปลี่ยนอวัยวะ

1)		การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ	และการปลูกถ่ายตับ
ในเด็กกรณีท่อนำ้าดีตีบตันแต่กำาเนิด	หรือตับ
วายจากสาเหตุอื่นๆ

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาวอารีรัตน์	อยู่สิงห์
โทรศัพท์	:	09	8279	7672
Email	:	areerat.y@nhso.go.th

2)		การปลูกถ่ายไขกระดูกโดยใช้เซลล์ต้นกำาเนิด
เม็ดโลหิต	สำาหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือด
ขาวและมะเร็งต่อมนำ้าเหลือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาวอารีรัตน์	อยู่สิงห์
โทรศัพท์	:	09	8279	7672
Email	:	areerat.y@nhso.go.th

3.4	กรณีที่จำาเป็นต้องกำากับการใช้บริการอย่างใกล้ชิด

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

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายสราชัย		สุขประสงค์		
โทรศัพท์	:	08	5487	5034
Email	:	sarachai.s@nhso.go.th

3.4.2	การจ่ายกรณียาจำาเป็นและยาที่มีปัญหาการเข้าถึง ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายสราชัย		สุขประสงค์		
โทรศัพท์	:	08	5487	5034
Email	:	sarachai.s@nhso.go.th

3.5 กรณีที่ต้องบริหารจัดการแบบเฉพาะโรค

3.5.1	การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางนิภาภัทร		คงโต
โทรศัพท์	:	09	0197	5173
Email	:	nipapat.k@nhso.go.th

3.5.2	การดูแลผู้ป่วยวัณโรค ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาวอารีรัตน์	อยู่สิงห์
โทรศัพท์	:	09	8279	7672
Email	:	areerat.y@nhso.go.th

3.5.3	การดูแลแบบประคับประคอง	(Palliative	care) ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายสราชัย		สุขประสงค์		
โทรศัพท์	:	08	5487	5034
Email	:	sarachai.s@nhso.go.th
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4.	บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

4.1	บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางจรรยา	รัตนวิภา	
โทรศัพท์	:	09	8279	7671
Email	:	janya.r@nhso.go.th

4.2		บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	 
(กองทุนสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายพนมศักดิ์		เอมอยู่
โทรศัพท์	:	08	9961	5246
Email	:	panomsak.e@nhso.go.th

5.	บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาวภารดี		ลลิตกิตติกุล
โทรศัพท์	:	09	4795	6659
Email	:	bharadee.l@nhso.go.th

6.	บริการการแพทย์แผนไทย ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางจรรยา	รัตนวิภา	
โทรศัพท์	:	09	8279	7671
Email	:	janya.r@nhso.go.th

7.	ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสุชารัตน์		หมายเจริญ
โทรศัพท์	:	08	5727	2785
Email	:	sucharat.m@nhso.go.th

8.	เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจาก
การให้บริการสาธารณสุข	(มาตรา	41)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางกัญพัชร์		บูรณางกูร
โทรศัพท์	:	08	9959	0550
Email	:	kanyapat.b@nhso.go.trh

9.	เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจาก
การให้บริการสาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางกัญพัชร์		บูรณางกูร
โทรศัพท์	:	08	9959	0550
Email	:	kanyapat.b@nhso.go.trh

10.	การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำาหรับหน่วยบริการภาครัฐ
สังกัดสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสุชารัตน์		หมายเจริญ
โทรศัพท์	:	08	5727	2785
Email	:	sucharat.m@nhso.go.th

11.	การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำาหรับหน่วยบริการภาครัฐ
นอกสังกัดสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยบริการ
เอกชน

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสุชารัตน์		หมายเจริญ
โทรศัพท์	:	08	5727	2785
Email	:	sucharat.m@nhso.go.th

เพิ่มเติม (ห�กมี)

	บริการดูแลผู้ป่วยระยะยาว	(Long	Term	Care) ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาวภารดี		ลลิตกิตติกุล
โทรศัพท์	:	09	4795	6659
Email	:	bharadee.l@nhso.go.th
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บริก�รท�งก�รแพทย์เหม�จ่�ยร�ยหัว

1.	บริการผู้ป่วยนอกทั่วไป

1.1	บริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ		 ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายอุดมศักดิ์	บุญอร่ามพงษ์
โทรศัพท์	:	09	0197	5180
Email	:	udomsak.b@nhso.go.th

1.2			บริการที่จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการ 
ปฐมภูมิ		

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสร้อยทอง		ย้อยดี
โทรศัพท์	:	0	3621	3205,	08	4751	2745
Email	:	soithong.y@nhso.go.th

1.3		การจ่ายตามผลงานการให้บริการผู้ป่วยนอก		 ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายอุดมศักดิ์	บุญอร่ามพงษ์
โทรศัพท์	:	09	0197	5180
Email	:	udomsak.b@nhso.go.th
ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายมนตรี	ผาทอง
โทรศัพท์	:	09	0197	5185
Email	:	montri.p@nhso.go.th

2.	บริการผู้ป่วยในทั่วไป ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาวภัทราวดี	ทองลา
โทรศัพท์	:	08	1948	9500,	09	8279	7675
Email	:	pattarawadee.t@nhso.go.th

3.	บริการกรณีเฉพาะ

3.1		กรณีการได้รับบริการนอกเครือข่ายกรณีจำาเป็น ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาวภัทราวดี	ทองลา
โทรศัพท์	:	08	1948	9500,	09	8279	7675
Email	:	pattarawadee.t@nhso.go.th

3.1.1		บริการผู้ป่วยนอกกรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย
ฉุกเฉินข้ามจังหวัด

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาวภัทราวดี	ทองลา
โทรศัพท์	:	08	1948	9500,	09	8279	7675
Email	:	pattarawadee.t@nhso.go.th

3.1.2		บริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อข้ามจังหวัด	และ
บริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อภายในจังหวัด

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาวภัทราวดี	ทองลา
โทรศัพท์	:	08	1948	9500,	09	8279	7675
Email	:	pattarawadee.t@nhso.go.th

3.1.3		ค่าพาหนะรับส่งต่อระหว่างหน่วยบริการ ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาวภัทราวดี	ทองลา
โทรศัพท์	:	08	1948	9500,	09	8279	7675
Email	:	pattarawadee.t@nhso.go.th
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3.1.4			ผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการ
ประจำา	(มาตรา	7)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาวภัทราวดี	ทองลา
โทรศัพท์	:	08	1948	9500,	09	8279	7675
Email	:	pattarawadee.t@nhso.go.th

3.1.5  บริการกรณีเฉพาะอื่นๆ	(ผู้รับบริการสิทธิประกัน
สังคมส่งเงินสมทบไม่ครบ	7	เดือนมาใช้บริการ
คลอด	หรือผู้รับบริการสิทธิประกันสังคมส่งเงิน
สมทบไม่ครบ	3	เดือน	หรือผู้รับบริการที่เสียชีวิต
ก่อนการลงทะเบียนสิทธิ	หรือกรณีเด็กแรกเกิด
ทุกราย)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาวภัทราวดี	ทองลา
โทรศัพท์	:	08	1948	9500,	09	8279	7675
Email	:	pattarawadee.t@nhso.go.th

3.2	กรณีเพิ่มความมั่นใจเรื่องคุณภาพผลงานบริการ

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

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	สุวรรณี		ศรีปราชญ์
โทรศัพท์	:	0	3621	3205	มือถือ	09	0197	5183
Email	:	suwannee.s@nhso.go.th

3.2.2		การติดเชื้อฉวยโอกาสในผู้ป่วยเอชไอวี

1)		การให้ยารักษาเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อรา	
(Cryptococcal	meningitis)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสุวิมล		สุขเกษม
โทรศัพท์	:	0	3621	3205,	08	1781	4565
Email	:	suwemol.s@nhso.go.th

2)		การให้ยารักษาโรคติดเชื้อไวรัสที่จอประสาท
ตา	(Cytomegalovirus	retinitis)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสุวิมล		สุขเกษม
โทรศัพท์	:	0	3621	3205,	08	1781	4565
Email	:	suwemol.s@nhso.go.th

3.2.3		โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน	(Stroke	 
fast	track)	และโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลันชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
ส่วน	ST	(ST-elevated	myocardial	 
infarction	fast	track	หรือ	STEMI	fast	track)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสร้อยทอง		ย้อยดี
โทรศัพท์	:	0	3621	3205,	08	4751	2745
Email	:	soithong.y@nhso.go.th

3.2.4		การให้เคมีบำาบัดหรือฮอร์โมนหรือรังสีรักษา
สำาหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ผู้รับผิดชอบ	:	นางสร้อยทอง		ย้อยดี
โทรศัพท์	:	0	3621	3205,	08	4751	2745
Email	:	soithong.y@nhso.go.th

3.2.5		การให้บริการผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	สุวรรณี		ศรีปราชญ์
โทรศัพท์	:	0	3621	3205	มือถือ	09	0197	5183
Email	:	suwannee.s@nhso.go.th

3.2.6			การบริหารจัดการการรักษาผู้ป่วยเบาหวานขึ้น
จอประสาทตาด้วยวิธีเลเซอร์	(Laser	project	
for	diabetic	retinopathy)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	สุวรรณี		ศรีปราชญ์
โทรศัพท์	:	0	3621	3205	มือถือ	09	0197	5183
Email	:	suwannee.s@nhso.go.th
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3.2.7		บริการทันตกรรมจัดฟันและฝึกพูด	สำาหรับผู้ป่วย
ผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	สุวรรณี		ศรีปราชญ์
โทรศัพท์	:	0	3621	3205	มือถือ	09	0197	5183
Email	:	suwannee.s@nhso.go.th

3.3			กรณีเพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงินของหน่วยบริการ
กรณีบริการเฉพาะ

3.3.1  รายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบำาบัด
โรค	(Instruments)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาวภัทราวดี	ทองลา
โทรศัพท์	:	08	1948	9500,	09	8279	7675
Email	:	pattarawadee.t@nhso.go.th

3.3.2		การรักษาด้วยออกซิเจนความกดดันสูง	
(Hyperbaric	oxygen	therapy)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาวภัทราวดี	ทองลา
โทรศัพท์	:	08	1948	9500,	09	8279	7675
Email	:	pattarawadee.t@nhso.go.th

3.3.3		การจัดการหาดวงตาสำาหรับผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยน
กระจกตา

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	สุวรรณี		ศรีปราชญ์
โทรศัพท์	:	0	3621	3205	มือถือ	09	0197	5183
Email	:	suwannee.s@nhso.go.th

3.3.4		การผ่าตัดปลูกถ่าย/เปลี่ยนอวัยวะ

1)		การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ	และการปลูกถ่ายตับ
ในเด็กกรณีท่อนำ้าดีตีบตันแต่กำาเนิด	หรือตับ
วายจากสาเหตุอื่นๆ

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	สุวรรณี		ศรีปราชญ์
โทรศัพท์	:	0	3621	3205	มือถือ	09	0197	5183
Email	:	suwannee.s@nhso.go.th

2)		การปลูกถ่ายไขกระดูกโดยใช้เซลล์ต้นกำาเนิด
เม็ดโลหิต	สำาหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือด
ขาวและมะเร็งต่อมนำ้าเหลือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	สุวรรณี		ศรีปราชญ์
โทรศัพท์	:	0	3621	3205	มือถือ	09	0197	5183
Email	:	suwannee.s@nhso.go.th

3.4		กรณีที่จำาเป็นต้องกำากับการใช้บริการอย่างใกล้ชิด

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

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสุวิมล		สุขเกษม
โทรศัพท์	:	0	3621	3205,	08	1781	4565
Email	:	suwemol.s@nhso.go.th

3.4.2	การจ่ายกรณียาจำาเป็นและยาที่มีปัญหาการเข้าถึง ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	ภญ.โชติกา		ชูพงษ์เสริฐ
โทรศัพท์	:	0	3621	3205	ต่อ	5260,	
09	0197	5182
Email	:	chotika.c@nhso.go.th

3.5		กรณีที่ต้องบริหารจัดการแบบเฉพาะโรค

3.5.1  การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายสมชาย		รักวงษ์วาน
โทรศัพท์	:	08	6445	8818	
Email	:	somchai.r@nhso.go.th
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3.5.2	การดูแลผู้ป่วยวัณโรค ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสุวิมล		สุขเกษม
โทรศัพท์	:	0	3621	3205,	08	1781	4565
Email	:	suwemol.s@nhso.go.th

3.5.3	การดูแลแบบประคับประคอง	(Palliative	care) ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสร้อยทอง		ย้อยดี
โทรศัพท์	:	0	3621	3205,	08	4751	2745
Email	:	soithong.y@nhso.go.th

4.	บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายสมชาย		รักวงษ์วาน
โทรศัพท์	:	08	6445	8818	
Email	:	somchai.r@nhso.go.th

5.	บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสุวรรณี		ศรีปราชญ์
โทรศัพท์	:	09	0197	5183
Email	:	suwannee.s@nhso.go.th

6.	บริการการแพทย์แผนไทย ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	ภญ.โชติกา		ชูพงษ์เสริฐ
โทรศัพท์	:	0	3621	3205	ต่อ	5260,	 
09	0197	5182
Email	:	chotika.c@nhso.go.th

7.	ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสรีสอางค์	บุญพระ
โทรศัพท์	:	08	1772	9722,	09	0880	8229
Email	:	srisaang.b@nhso.go.th

8.	เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจาก
การให้บริการสาธารณสุข	(มาตรา	41)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายยงยุทธ	เอี่ยมฤทธิ์
โทรศัพท์	:	09	0197	5178
Email	:	yongyuth.e@nhso.go.th

9.	เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจาก
การให้บริการสาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายยงยุทธ	เอี่ยมฤทธิ์
โทรศัพท์	:	09	0197	5178
Email	:	yongyuth.e@nhso.go.th

10.	การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำาหรับหน่วยบริการภาครัฐ
สังกัดสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายอุดมศักดิ์	บุญอร่ามพงษ์
โทรศัพท์	:	09	0197	5180
Email	:	udomsak.b@nhso.go.th

11.	การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำาหรับหน่วยบริการภาครัฐ
นอกสังกัดสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยบริการ
เอกชน

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายอุดมศักดิ์	บุญอร่ามพงษ์
โทรศัพท์	:	09	0197	5180
Email	:	udomsak.b@nhso.go.th
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บริก�รท�งก�รแพทย์เหม�จ่�ยร�ยหัว

1.	บริการผู้ป่วยนอกทั่วไป

1.1	บริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ  ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางตาบทิพย์	คงขำา
โทรศัพท์	:	08	1439	0118
Email	:	tabtip.k@nhso.go.th

1.2		บริการที่จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการ 
ปฐมภูมิ		

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางจินตนา	แววสวัสดิ์
โทรศัพท์	:	09	0197	5194
Email	:	jintana.w@nhso.go.th

1.3		การจ่ายตามผลงานการให้บริการผูป่วยนอก	 ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางภาวนา	พันแสน
โทรศัพท์	:	09	2246	5732
Email	:	pawana.p@nhso.go.th

2.	บริการผู้ป่วยในทั่วไป ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางตาบทิพย์	คงขำา
โทรศัพท์	:	08	1439	0118
Email	:	tabtip.k@nhso.go.th

3.	บริการกรณีเฉพาะ

3.1	กรณีการได้รับบริการนอกเครือข่ายกรณีจำาเป็น ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางภาวนา	พันแสน
โทรศัพท์	:	09	2246	5732
Email	:	pawana.p@nhso.go.th

3.1.1		บริการผู้ป่วยนอกกรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย
ฉุกเฉินข้ามจังหวัด

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางภาวนา	พันแสน
โทรศัพท์	:	09	2246	5732
Email	:	pawana.p@nhso.go.th

3.1.2		บริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อข้ามจังหวัด	และ
บริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อภายในจังหวัด

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางภาวนา	พันแสน
โทรศัพท์	:	09	2246	5732
Email	:	pawana.p@nhso.go.th

3.1.3		ค่าพาหนะรับส่งต่อระหว่างหน่วยบริการ ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางภาวนา	พันแสน
โทรศัพท์	:	09	2246	5732
Email	:	pawana.p@nhso.go.th

3.1.4			ผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการ
ประจำา	(มาตรา	7)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางภาวนา	พันแสน
โทรศัพท์	:	09	2246	5732
Email	:	pawana.p@nhso.go.th
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3.1.5		บริการกรณีเฉพาะอื่นๆ	(ผู้รับบริการสิทธิประกัน
สังคมส่งเงินสมทบไม่ครบ	7	เดือนมาใช้บริการ
คลอด	หรือผู้รับบริการสิทธิประกันสังคมส่งเงิน
สมทบไม่ครบ	3	เดือน	หรือผู้รับบริการที่เสียชีวิต
ก่อนการลงทะเบียนสิทธิ	หรือกรณีเด็กแรกเกิด
ทุกราย)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางภาวนา	พันแสน
โทรศัพท์	:	09	2246	5732
Email	:	pawana.p@nhso.go.th

3.2	กรณีเพิ่มความมั่นใจเรื่องคุณภาพผลงานบริการ

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

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาวชญานุช	ใจวิจิตร
โทรศัพท์	:	08	1928	9193	
Email	:	chayanuch.j@nhso.go.th

3.2.2	การติดเชื้อฉวยโอกาสในผู้ป่วยเอชไอวี

1)		การให้ยารักษาเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อรา	
(Cryptococcal	meningitis)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	ภ.ญ.ปรางวไล	เหล่าชัย
โทรศัพท์	:	09	0197	5192
Email	:	prangwalai.l@nhso.go.th

2)		การให้ยารักษาโรคติดเชื้อไวรัสที่จอประสาท
ตา	(Cytomegalovirus	retinitis)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	ภ.ญ.ปรางวไล	เหล่าชัย
โทรศัพท์	:	09	0197	5192
Email	:	prangwalai.l@nhso.go.th

3.2.3		โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน	(Stroke	 
fast	track)	และโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลันชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
ส่วน	ST	(ST-elevated	myocardial	infarc-
tion	fast	track	หรือ	STEMI	fast	track)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	ภ.ญ.ปรางวไล	เหล่าชัย
โทรศัพท์	:	09	0197	5192
Email	:	prangwalai.l@nhso.go.th

3.2.4		การให้เคมีบำาบัดหรือฮอร์โมนหรือรังสีรักษา
สำาหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	ภ.ญ.ปรางวไล	เหล่าชัย
โทรศัพท์	:	09	0197	5192
Email	:	prangwalai.l@nhso.go.th

3.2.5		การให้บริการผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	ภ.ญ.ปรางวไล	เหล่าชัย
โทรศัพท์	:	09	0197	5192
Email	:	prangwalai.l@nhso.go.th

3.2.6		การบริหารจัดการการรักษาผู้ป่วยเบาหวานขึ้น
จอประสาทตาด้วยวิธีเลเซอร์	(Laser	project	
for	diabetic	retinopathy)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	ภ.ญ.ปรางวไล	เหล่าชัย
โทรศัพท์	:	09	0197	5192
Email	:	prangwalai.l@nhso.go.th

3.2.7		บริการทันตกรรมจัดฟันและฝึกพูด	สำาหรับผู้ป่วย
ผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	ภ.ญ.ปรางวไล	เหล่าชัย
โทรศัพท์	:	09	0197	5192
Email	:	prangwalai.l@nhso.go.th
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3.3		กรณีเพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงินของหน่วยบริการ
กรณีบริการเฉพาะ

3.3.1		รายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบำาบัด
โรค	(Instruments)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	ภ.ญ.ปรางวไล	เหล่าชัย
โทรศัพท์	:	09	0197	5192
Email	:	prangwalai.l@nhso.go.th

3.3.2		การรักษาด้วยออกซิเจนความกดดันสูง	
(Hyperbaric	oxygen	therapy)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	ภ.ญ.ปรางวไล	เหล่าชัย
โทรศัพท์	:	09	0197	5192
Email	:	prangwalai.l@nhso.go.th

3.3.3		การจัดการหาดวงตาสำาหรับผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยน
กระจกตา

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	ภ.ญ.ปรางวไล	เหล่าชัย
โทรศัพท์	:	09	0197	5192
Email	:	prangwalai.l@nhso.go.th

3.3.4		การผ่าตัดปลูกถ่าย/เปลี่ยนอวัยวะ

1)		การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ	และการปลูกถ่ายตับ
ในเด็กกรณีท่อนำ้าดีตีบตันแต่กำาเนิด	หรือตับ
วายจากสาเหตุอื่นๆ

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	ภ.ญ.ปรางวไล	เหล่าชัย
โทรศัพท์	:	09	0197	5192
Email	:	prangwalai.l@nhso.go.th

2)		การปลูกถ่ายไขกระดูกโดยใช้เซลล์ต้นกำาเนิด
เม็ดโลหิต	สำาหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือด
ขาวและมะเร็งต่อมนำ้าเหลือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	ภ.ญ.ปรางวไล	เหล่าชัย
โทรศัพท์	:	09	0197	5192
Email	:	prangwalai.l@nhso.go.th

3.4	กรณีที่จำาเป็นต้องกำากับการใช้บริการอย่างใกล้ชิด

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

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	ภ.ญ.ปรางวไล	เหล่าชัย
โทรศัพท์	:	09	0197	5192
Email	:	prangwalai.l@nhso.go.th

3.4.2	การจ่ายกรณียาจำาเป็นและยาที่มีปัญหาการเข้าถึง ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	ภ.ญ.ปรางวไล	เหล่าชัย
โทรศัพท์	:	09	0197	5192
Email	:	prangwalai.l@nhso.go.th

3.5		กรณีที่ต้องบริหารจัดการแบบเฉพาะโรค

3.5.1	การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	ภ.ญ.ปรางวไล	เหล่าชัย
โทรศัพท์	:	09	0197	5192
Email	:	prangwalai.l@nhso.go.th

3.5.2	การดูแลผู้ป่วยวัณโรค ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	ภ.ญ.ปรางวไล	เหล่าชัย
โทรศัพท์	:	09	0197	5192
Email	:	prangwalai.l@nhso.go.th

3.5.3	การดูแลแบบประคับประคอง	(Palliative	care) ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางจินตนา	แววสวัสดิ์
โทรศัพท์	:	09	0197	5194
Email	:	jintana.w@nhso.go.th
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4.	บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาวณฐมน	ปิยะรัตนสถิตย์
โทรศัพท์	:	08	2650	9589
Email	:	Natamon.p@nhso.go.th

5.	บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางกิริยา	ลาภเจริญวงศ์
โทรศัพท์	:	08	4439	0143
Email	:	kiriya.l@nhso.go.th

6.	บริการการแพทย์แผนไทย ชือ่ผูร้บัผดิชอบ	:	นางสาวสายพนัธ์	พ่ึงพระคุ้มครอง
โทรศัพท์	:	09	0197	5190	
Email	:	saipun.p@nhso.go.th

7.	ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางตาบทิพย์	คงขำา
โทรศัพท์	:	08	1439	0118
Email	:	tabtip.k@nhso.go.th

8.	เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจาก
การให้บริการสาธารณสุข	(มาตรา	41)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางกิริยา		ลาภเจริญวงศ์
โทรศัพท์	:	08	4439	0143	
Email	:	kiriya.l@nhso.go.th

9.	เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจาก
การให้บริการสาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางจันทนา	พิณทิพย์
โทรศัพท์	:	08	5082	2554
Email	:	juntana.p@nhso.go.th

10.	การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำาหรับหน่วยบริการภาครัฐ
สังกัดสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางตาบทิพย์	คงขำา
โทรศัพท์	:	08	1439	0118
Email	:	tabtip.k@nhso.go.th

11.	การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำาหรับหน่วยบริการภาครัฐ
นอกสังกัดสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยบริการ
เอกชน

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางตาบทิพย์	คงขำา
โทรศัพท์	:	08	1439	0118
Email	:	tabtip.k@nhso.go.th

สำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พเขต 6 ระยอง  
โทรศัพท์  0 3886 4313-9 โทรส�ร 0 3886 4320

ประเภทบริก�รเงินกองทุน ผู้ประส�นง�น

บริก�รท�งก�รแพทย์เหม�จ่�ยร�ยหัว

1. บริการผู้ป่วยนอกทั่วไป

1.1	บริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ		 ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางพิทยา	สิงห์โตทอง
โทรศัพท์	:	08	1354	5810	,	08	4751	2763
Email	:	pittaya.s@nhso.go.th
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1.2		บริการที่จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการ 
ปฐมภูมิ		

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายทวีสิทธิ์		สมัครสมาน
โทรศัพท์	:	08	5212	8788
Email	:	thaweesit.s@nhso.go.th

1.3  การจ่ายตามผลงานการให้บริการผู้ป่วยนอก		 ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายสุริยัน	สกุลศิริไพบูลย์
โทรศัพท์	:	09	0197	5200
Email	:	suriyan.s@nhso.go.th

2. บริการผู้ป่วยในทั่วไป ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางพิทยา	สิงห์โตทอง
โทรศัพท์	:	08	1354	5810	,	08	4751	2763
Email	:	pittaya.s@nhso.go.th

3.	บริการกรณีเฉพาะ

  		3.1		กรณีการได้รับบริการนอกเครือข่ายกรณีจำาเป็น ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางพิทยา	สิงห์โตทอง
โทรศัพท์	:	08	1354	5810	,	08	4751	2763
Email	:	pittaya.s@nhso.go.th

3.1.1		บริการผู้ป่วยนอกกรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย
ฉุกเฉินข้ามจังหวัด

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางพิทยา	สิงห์โตทอง
โทรศัพท์	:	08	1354	5810	,	08	4751	2763
Email	:	pittaya.s@nhso.go.th

3.1.2		บริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อข้ามจังหวัด	และ
บริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อภายในจังหวัด

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางพิทยา	สิงห์โตทอง
โทรศัพท์	:	08	1354	5810	,	08	4751	2763
Email	:	pittaya.s@nhso.go.th

3.1.3		ค่าพาหนะรับส่งต่อระหว่างหน่วยบริการ ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางพิทยา	สิงห์โตทอง
โทรศัพท์	:	08	1354	5810	,	08	4751	2763
Email	:	pittaya.s@nhso.go.th

3.1.4			ผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการ
ประจำา	(มาตรา	7)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางพิทยา	สิงห์โตทอง
โทรศัพท์	:	08	1354	5810	,	08	4751	2763
Email	:	pittaya.s@nhso.go.th

3.1.5		บริการกรณีเฉพาะอื่นๆ	(ผู้รับบริการสิทธิประกัน
สังคมส่งเงินสมทบไม่ครบ	7	เดือนมาใช้บริการ
คลอด	หรือผู้รับบริการสิทธิประกันสังคมส่งเงิน
สมทบไม่ครบ	3	เดือน	หรือผู้รับบริการที่เสียชีวิต
ก่อนการลงทะเบียนสิทธิ	หรือกรณีเด็กแรกเกิด
ทุกราย)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางพิทยา	สิงห์โตทอง
โทรศัพท์	:	08	1354	5810	,	08	4751	2763
Email	:	pittaya.s@nhso.go.th
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3.2	กรณีเพิ่มความมั่นใจเรื่องคุณภาพผลงานบริการ

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

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสริตา	ศรีมะเริง
โทรศัพท์	:	09	0197	5284,	08	0781	9113
Email	:	sarita.s@nhso.go.th

3.2.2	การติดเชื้อฉวยโอกาสในผู้ป่วยเอชไอวี

1)		การให้ยารักษาเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อรา	
(Cryptococcal	meningitis)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาวฐิติพร	ตันรัตนาวงศ์
โทรศัพท์	:	08	1441	4685		
Email	:	thitiporn.t@nhso.go.th

2)		การให้ยารักษาโรคติดเชื้อไวรัสที่จอประสาท
ตา	(Cytomegalovirus	retinitis)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาวฐิติพร	ตันรัตนาวงศ์
โทรศัพท์	:	08	1441	4685		
Email	:	thitiporn.t@nhso.go.th

3.2.3		โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน	(Stroke	 
fast	track)	และโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลันชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
ส่วน	ST	(ST-elevated	myocardial	infarc-
tion	fast	track	หรือ	STEMI	fast	track)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสริตา	ศรีมะเริง
โทรศัพท์	:	09	0197	5284,	08	0781	9113
Email	:	sarita.s@nhso.go.th

3.2.4		การให้เคมีบำาบัดหรือฮอร์โมนหรือรังสีรักษา
สำาหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสริตา	ศรีมะเริง
โทรศัพท์	:	09	0197	5284,	08	0781	9113
Email	:	sarita.s@nhso.go.th

3.2.5	การให้บริการผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสริตา	ศรีมะเริง
โทรศัพท์	:	09	0197	5284,	08	0781	9113
Email	:	sarita.s@nhso.go.th

3.2.6		การบริหารจัดการการรักษาผู้ป่วยเบาหวานขึ้น
จอประสาทตาด้วยวิธีเลเซอร์	(Laser	project	
for	diabetic	retinopathy)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสริตา	ศรีมะเริง
โทรศัพท์	:	09	0197	5284,	08	0781	9113
Email	:	sarita.s@nhso.go.th

3.2.7		บริการทันตกรรมจัดฟันและฝึกพูด	สำาหรับผู้ป่วย
ผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายสุรพล	เอกวณิชสกุลพร
โทรศัพท์	:	09	0197	5199,	08	1572	8890
Email	:	surapol.a@nhso.go.th

3.3		กรณีเพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงินของหน่วยบริการ
กรณีบริการเฉพาะ

3.3.1		รายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบำาบัด
โรค	(Instruments)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางพิทยา	สิงห์โตทอง
โทรศัพท์	:	08	1354	5810	,	08	4751	2763
Email	:	pittaya.s@nhso.go.th
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3.3.2		การรักษาด้วยออกซิเจนความกดดันสูง	
(Hyperbaric	oxygen	therapy)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางพิทยา	สิงห์โตทอง
โทรศัพท์	:	08	1354	5810	,	08	4751	2763
Email:		pittaya.s@nhso.go.th

3.3.3		การจัดการหาดวงตาสำาหรับผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยน
กระจกตา

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสริตา	ศรีมะเริง
โทรศัพท์	:	09	0197	5284,	08	0781	9113
Email	:	sarita.s@nhso.go.th

3.3.4	การผ่าตัดปลูกถ่าย/เปลี่ยนอวัยวะ

1)		การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ	และการปลูกถ่ายตับ
ในเด็กกรณีท่อนำ้าดีตีบตันแต่กำาเนิด	หรือตับ
วายจากสาเหตุอื่นๆ

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสริตา	ศรีมะเริง
โทรศัพท์	:	09	0197	5284,	08	0781	9113
Email	:	sarita.s@nhso.go.th

2)		การปลูกถ่ายไขกระดูกโดยใช้เซลล์ต้นกำาเนิด
เม็ดโลหิต	สำาหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือด
ขาวและมะเร็งต่อมนำ้าเหลือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสริตา	ศรีมะเริง
โทรศัพท์	:	09	0197	5284,	08	0781	9113
Email	:	sarita.s@nhso.go.th

3.4	กรณีที่จำาเป็นต้องกำากับการใช้บริการอย่างใกล้ชิด

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

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางพิทยา	สิงห์โตทอง
โทรศัพท์	:	08	1354	5810,	08	4751	2763
Email	:	pittaya.s@nhso.go.th

3.4.2	การจ่ายกรณียาจำาเป็นและยาที่มีปัญหาการเข้าถึง ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาวฐิติพร	ตันรัตนาวงศ์
โทรศัพท์	:	08	1441	4685		
Email	:	thitiporn.t@nhso.go.th

3.5	กรณีที่ต้องบริหารจัดการแบบเฉพาะโรค

3.5.1	การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายสุรพล	เอกวณิชสกุลพร	
โทรศัพท์	:	09	0197	5199,	08	1572	8890
Email	:	surapol.a@nhso.go.th

3.5.2	การดูแลผู้ป่วยวัณโรค ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาวฐิติพร	ตันรัตนาวงศ์
โทรศัพท์	:	08	1441	4685		
Email	:	thitiporn.t@nhso.go.th

3.5.3	การดูแลแบบประคับประคอง	(Palliative	care) ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสริตา	ศรีมะเริง
โทรศัพท์	:	09	0197	5284,	08	0781	9113
Email	:	sarita.s@nhso.go.th

4. บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายสุรพล	เอกวณิชสกุลพร
โทรศัพท์	:	09	0197	5199,	08	1572	8890
Email	:	surapol.s@nhso.go.th	
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5. บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายอัษฎาวุธ	สาระสิทธิ์	
โทรศัพท์	:	08	4544	1004
Email	:	adsadawut.s@nhso.go.th

6. บริการการแพทย์แผนไทย ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายทวีสิทธิ์	สมัครสมาน
โทรศัพท์	:	08	5212	8788
Email	:	thaweesit.s@nhso.go.th

7. ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายทวีสิทธิ์	สมัครสมาน
โทรศัพท์	:	08	5212	8788
Email	:	thaweesit.s@nhso.go.th

8. เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจาก
การให้บริการสาธารณสุข	(มาตรา	41)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาวรฎาศิริ	ศิริคช
โทรศัพท์	:	09	0197	5201,	08	6322	7556
Email	:	radasiri.s@nhso.go.th

9. เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจาก
การให้บริการสาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาวรฎาศิริ	ศิริคช
โทรศัพท์	:	09	0197	5201,	08	6322	7556
Email	:	radasiri.s@nhso.go.th

10. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำาหรับหน่วยบริการภาครัฐ
สังกัดสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางพิทยา	สิงห์โตทอง
โทรศัพท์	:	08	1354	5810	,	08	4751	2763
Email	:	pittaya.s@nhso.go.th

11. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำาหรับหน่วยบริการภาครัฐ
นอกสังกัดสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยบริการ
เอกชน

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางพิทยา	สิงห์โตทอง
โทรศัพท์	:	08	1354	5810	,	08	4751	2763
Email	:	pittaya.s@nhso.go.th

สำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ เขต 7 ขอนแก่น  
โทรศัพท์ 0 4336 5200 โทรส�ร 0 4336 5100
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บริก�รท�งก�รแพทย์เหม�จ่�ยร�ยหัว

1. บริการผู้ป่วยนอกทั่วไป

				1.1	บริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	 ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายวีระศักดิ์	ชนะมาร
โทรศัพท์	:	09	0197	5204
Email	:	weerasak.c@nhso.go.th

1.2			บริการที่จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการ 
ปฐมภูมิ		

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายณรงค์	อาสายุทธ
โทรศัพท์	:	08	4700	1643
Email	:	narong.a@nhso.go.th
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1.3		การจ่ายตามผลงานการให้บริการผู้ป่วยนอก		 ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายวีระศักดิ์	ชนะมาร
โทรศัพท์	:	09	0197	5204
Email	:	weerasak.c@nhso.go.th

2. บริการผู้ป่วยในทั่วไป ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางนาฏญา	สังขวัฒน์
โทรศัพท์	:	09	0197	5210
Email	:	nataya.s@nhso.go.th

3.	บริการกรณีเฉพาะ

3.1	กรณีการได้รับบริการนอกเครือข่ายกรณีจำาเป็น ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางนาฏญา	สังขวัฒน์
โทรศัพท์	:	09	0197	5210
Email	:	nataya.s@nhso.go.th

3.1.1		บริการผู้ป่วยนอกกรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย
ฉุกเฉินข้ามจังหวัด

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางนาฏญา	สังขวัฒน์
โทรศัพท์	:	09	0197	5210
Email	:	nataya.s@nhso.go.th

3.1.2		บริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อข้ามจังหวัด	และ
บริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อภายในจังหวัด

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางนาฏญา	สังขวัฒน์
โทรศัพท์	:	09	0197	5210
Email	:	nataya.s@nhso.go.th

3.1.3	ค่าพาหนะรับส่งต่อระหว่างหน่วยบริการ ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางนาฏญา	สังขวัฒน์
โทรศัพท์	:	09	0197	5210
Email	:	nataya.s@nhso.go.th

3.1.4			ผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการ
ประจำา	(มาตรา	7)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางนาฏญา	สังขวัฒน์
โทรศัพท์	:	09	0197	5210
Email	:	nataya.s@nhso.go.th

3.1.5		บริการกรณีเฉพาะอื่นๆ	(ผู้รับบริการสิทธิประกัน
สังคมส่งเงินสมทบไม่ครบ	7	เดือนมาใช้บริการ
คลอด	หรือผู้รับบริการสิทธิประกันสังคมส่งเงิน
สมทบไม่ครบ	3	เดือน	หรือผู้รับบริการที่เสียชีวิต
ก่อนการลงทะเบียนสิทธิ	หรือกรณีเด็กแรกเกิด
ทุกราย)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางนาฏญา	สังขวัฒน์
โทรศัพท์	:	09	0197	5210
Email	:	nataya.s@nhso.go.th

3.2		กรณีเพิ่มความมั่นใจเรื่องคุณภาพผลงานบริการ

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

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาวสุขิตา	สละ
โทรศัพท์	:	09	0197	5072
Email	:	suketa.s@nhso.go.th
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3.2.2		การติดเชื้อฉวยโอกาสในผู้ป่วยเอชไอวี

1)		การให้ยารักษาเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อรา	
(Cryptococcal	meningitis)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาววิไลพร	ใหญ่สูงเนิน
โทรศัพท์	:	09	3545	9565
Email	:	wilaiporn.y@nhso.go.th

2)		การให้ยารักษาโรคติดเชื้อไวรัสที่จอประสาท
ตา	(Cytomegalovirus	retinitis)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาววิไลพร	ใหญ่สูงเนิน
โทรศัพท์	:	09	3545	9565
Email	:	wilaiporn.y@nhso.go.th

3.2.3		โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน	(Stroke	 
fast	track)	และโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลันชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
ส่วน	ST	(ST-elevated	myocardial	 
infarction	fast	track	หรือ	STEMI	fast	track)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสายใจ	สายปัญญา
โทรศัพท์	:	09	0197	5206
Email	:	saijai.s@nhso.go.th

3.2.4		การให้เคมีบำาบัดหรือฮอร์โมนหรือรังสีรักษา
สำาหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสายใจ	สายปัญญา
โทรศัพท์	:	09	0197	5206
Email	:	saijai.s@nhso.go.th

3.2.5		การให้บริการผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสายใจ	สายปัญญา
โทรศัพท์	:	09	0197	5206
Email	:	saijai.s@nhso.go.th

3.2.6		การบริหารจัดการการรักษาผู้ป่วยเบาหวานขึ้น
จอประสาทตาด้วยวิธีเลเซอร์	(Laser	project	
for	diabetic	retinopathy)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสายใจ	สายปัญญา
โทรศัพท์	:	09	0197	5206
Email	:	saijai.s@nhso.go.th

3.2.7		บริการทันตกรรมจัดฟันและฝึกพูด	สำาหรับผู้ป่วย
ผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสายใจ	สายปัญญา
โทรศัพท์	:	09	0197	5206
Email	:	saijai.s@nhso.go.th

3.3			กรณีเพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงินของหน่วยบริการ
กรณีบริการเฉพาะ

3.3.1		รายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบำาบัด
โรค	(Instruments)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางนาฏญา	สังขวัฒน์
โทรศัพท์	:	09	0197	5210
Email	:	nataya.s@nhso.go.th

3.3.2		การรักษาด้วยออกซิเจนความกดดันสูง	
(Hyperbaric	oxygen	therapy)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางนาฏญา	สังขวัฒน์
โทรศัพท์	:	09	0197	5210
Email	:	nataya.s@nhso.go.th

3.3.3			การจัดการหาดวงตาสำาหรับผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยน
กระจกตา

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสายใจ	สายปัญญา
โทรศัพท์	:	09	0197	5206
Email	:	saijai.s@nhso.go.th
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3.3.4	การผ่าตัดปลูกถ่าย/เปลี่ยนอวัยวะ

1)		การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ	และการปลูกถ่ายตับ
ในเด็กกรณีท่อนำ้าดีตีบตันแต่กำาเนิด	หรือตับ
วายจากสาเหตุอื่นๆ

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสายใจ	สายปัญญา
โทรศัพท์	:	09	0197	5206
Email	:	saijai.s@nhso.go.th

2)		การปลูกถ่ายไขกระดูกโดยใช้เซลล์ต้นกำาเนิด
เม็ดโลหิต	สำาหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือด
ขาวและมะเร็งต่อมนำ้าเหลือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสายใจ	สายปัญญา
โทรศัพท์	:	09	0197	5206
Email	:	saijai.s@nhso.go.th

3.4	กรณีที่จำาเป็นต้องกำากับการใช้บริการอย่างใกล้ชิด

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

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาววิไลพร	ใหญ่สูงเนิน
โทรศัพท์	:	09	3545	9565
Email	:	wilaiporn.y@nhso.go.th

3.4.2	การจ่ายกรณียาจำาเป็นและยาที่มีปัญหาการเข้าถึง ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาววิไลพร	ใหญ่สูงเนิน
โทรศัพท์	:	09	3545	9565
Email	:	wilaiporn.y@nhso.go.th

3.5	กรณีที่ต้องบริหารจัดการแบบเฉพาะโรค

3.5.1	การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาววิไลพร	ใหญ่สูงเนิน
โทรศัพท์	:	09	3545	9565
Email	:	wilaiporn.y@nhso.go.th

3.5.2	การดูแลผู้ป่วยวัณโรค ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาววิไลพร	ใหญ่สูงเนิน
โทรศัพท์	:	09	3545	9565
Email	:	wilaiporn.y@nhso.go.th

3.5.3	การดูแลแบบประคับประคอง	(Palliative	care) ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสายใจ	สายปัญญา
โทรศัพท์	:	09	0197	5206
Email	:	saijai.s@nhso.go.th

4. บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายปรเมศร์	เพ็งสว่าง
โทรศัพท์	:	09	0197	5209
Email	:	poramete.p@nhso.go.th

5. บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายดุสิต	ศรีโคตร
โทรศัพท์	:	08	4700	1667
Email	:	dusit.s@nhso.go.th

6. บริการการแพทย์แผนไทย ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายปรเมศร์	เพ็งสว่าง
โทรศัพท์	:	09	0197	5209
Email	:	poramete.p@nhso.go.th

7. ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายวีระศักดิ์	ชนะมาร
โทรศัพท์	:	09	0197	5204
Email	:	weerasak.c@nhso.go.th
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8. เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจาก
การให้บริการสาธารณสุข	(มาตรา	41)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางพัชรี	ทับแสง
โทรศัพท์	:	09	0197	5214
Email	:	patcharee.ts@nhso.go.th

9. เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจาก
การให้บริการสาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางพัชรี	ทับแสง
โทรศัพท์	:	09	0197	5214
Email	:	patcharee.ts@nhso.go.th

10. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำาหรับหน่วยบริการภาครัฐ
สังกัดสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายวีระศักดิ์	ชนะมาร
โทรศัพท์	:	09	0197	5204
Email	:	weerasak.c@nhso.go.th

11. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำาหรับหน่วยบริการภาครัฐ
นอกสังกัดสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยบริการ
เอกชน

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายวีระศักดิ์	ชนะมาร
โทรศัพท์	:	09	0197	5204
Email	:	weerasak.c@nhso.go.th

สำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พเขต 8 อุดรธ�นี   
โทรศัพท์ 0 4232 5681 โทรส�ร 0 4232 5674
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บริก�รท�งก�รแพทย์เหม�จ่�ยร�ยหัว

1.	บริการผู้ป่วยนอกทั่วไป

1.1	บริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	 ชือ่ผู้รบัผดิชอบ	:	นส.สินนีศุ	สนัติรกัษ์งพงษ์
โทรศัพท์	:	08	1965	5492
Email	:	sineenus.s@nhso.go.th

1.2			บริการที่จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการ 
ปฐมภูมิ	 

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นส.เพชรี	เหล่าพิลัย
โทรศัพท์	:	09	0197	5219
Email	:	petcharee.l@nhso.go.th

1.3		การจ่ายตามผลงานการให้บริการผูป่วยนอก		 ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นส.สินีนุศ	สันติรักษ์งพงษ์
โทรศัพท์	:	08	1965	5492
Email	:	sineenus.s@nhso.go.th

2.	บริการผู้ป่วยในทั่วไป ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นส.สินีนุศ	สันติรักษ์งพงษ์
โทรศัพท์	:	08	1965	5492
Email	:	sineenus.s@nhso.go.th

3.	บริการกรณีเฉพาะ

3.1	กรณีการได้รับบริการนอกเครือข่ายกรณีจำาเป็น ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นส.สินีนุศ	สันติรักษ์งพงษ์
โทรศัพท์	:	08	1965	5492
Email	:	sineenus.s@nhso.go.th
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3.1.1		บริการผู้ป่วยนอกกรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย
ฉุกเฉินข้ามจังหวัด

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นส.สินีนุศ	สันติรักษ์งพงษ์
โทรศัพท์	:	08	1965	5492
Email	:	sineenus.s@nhso.go.th

3.1.2		บริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อข้ามจังหวัด	และ
บริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อภายในจังหวัด

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นส.สินีนุศ	สันติรักษ์งพงษ์
โทรศัพท์	:	08	1965	5492
Email	:	sineenus.s@nhso.go.th

3.1.3		ค่าพาหนะรับส่งต่อระหว่างหน่วยบริการ ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นส.สินีนุศ	สันติรักษ์งพงษ์
โทรศัพท์	:	08	1965	5492
Email	:	sineenus.s@nhso.go.th

3.1.4			ผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการ
ประจำา	(มาตรา	7)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นส.สินีนุศ	สันติรักษ์งพงษ์
โทรศัพท์	:	08	1965	5492
Email	:	sineenus.s@nhso.go.th

3.1.5		บริการกรณีเฉพาะอื่นๆ	(ผู้รับบริการสิทธิประกัน
สังคมส่งเงินสมทบไม่ครบ	7	เดือนมาใช้บริการ
คลอด	หรือผู้รับบริการสิทธิประกันสังคมส่งเงิน
สมทบไม่ครบ	3	เดือน	หรือผู้รับบริการที่เสียชีวิต
ก่อนการลงทะเบียนสิทธิ	หรือกรณีเด็กแรกเกิด
ทุกราย)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นส.สินีนุศ	สันติรักษ์งพงษ์
โทรศัพท์	:	08	1965	5492
Email	:	sineenus.s@nhso.go.th

3.2	กรณีเพิ่มความมั่นใจเรื่องคุณภาพผลงานบริการ

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

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นส.วรรณนภา	สระทองหน
โทรศัพท์	:	09	0197	5221
Email	:	wannanapa.s@nhso.go.th

3.2.2	การติดเชื้อฉวยโอกาสในผู้ป่วยเอชไอวี

1)		การให้ยารักษาเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อรา	
(Cryptococcal	meningitis)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายรัฐพงศ์	ขันเดช
โทรศัพท์	:	09	0197	5220
Email	:	ruttapong.k@nhso.go.th

2)		การให้ยารักษาโรคติดเชื้อไวรัสที่จอประสาท
ตา	(Cytomegalovirus	retinitis)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายรัฐพงศ์	ขันเดช
โทรศัพท์	:	09	0197	5220
Email	:	ruttapong.k@nhso.go.th

3.2.3		โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน	(Stroke	 
fast	track)	และโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลันชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
ส่วน	ST	(ST-elevated	myocardial	infarc-
tion	fast	track	หรือ	STEMI	fast	track)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นส.วรรณนภา	สระทองหน
โทรศัพท์	:	09	0197	5221
Email	:	wannanapa.s@nhso.go.th
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3.2.4		การให้เคมีบำาบัดหรือฮอร์โมนหรือรังสีรักษา
สำาหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นส.วรรณนภา	สระทองหน
โทรศัพท์	:	09	0197	5221
Email	:	wannanapa.s@nhso.go.th

3.2.5		การให้บริการผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางระวิวรรณ	วันศรี
โทรศัพท์	:	08	4439	0144
Email	:	raviwan.w@nhso.go.th

3.2.6		การบริหารจัดการการรักษาผู้ป่วยเบาหวานขึ้น
จอประสาทตาด้วยวิธีเลเซอร์	(Laser	project	
for	diabetic	retinopathy)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางระวิวรรณ	วันศรี
โทรศัพท์	:	08	4439	0144
Email	:	raviwan.w@nhso.go.th

3.2.7		บริการทันตกรรมจัดฟันและฝึกพูด	สำาหรับผู้ป่วย
ผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางระวิวรรณ	วันศรี
โทรศัพท์	:	08	4439	0144
Email	:	raviwan.w@nhso.go.th

3.3			กรณีเพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงินของหน่วยบริการ
กรณีบริการเฉพาะ

3.3.1  รายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบำาบัด
โรค	(Instruments)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาวสุขใจ		สารทรัพย์
โทรศัพท์	:	09	8279	7691
Email	:	sukjai.s@nhso.go.th

3.3.2		การรักษาด้วยออกซิเจนความกดดันสูง	
(Hyperbaric	oxygen	therapy)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาวสุขใจ		สารทรัพย์
โทรศัพท์	:	09	8279	7691
Email	:	sukjai.s@nhso.go.th

3.3.3		การจัดการหาดวงตาสำาหรับผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยน
กระจกตา

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาวสุขใจ		สารทรัพย์
โทรศัพท์	:	09	8279	7691
Email	:	sukjai.s@nhso.go.th

3.3.4	การผ่าตัดปลูกถ่าย/เปลี่ยนอวัยวะ

1)		การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ	และการปลูกถ่ายตับ
ในเด็กกรณีท่อนำ้าดีตีบตันแต่กำาเนิด	หรือตับ
วายจากสาเหตุอื่นๆ

ชือ่ผู้รบัผดิชอบ	:	นส.สินนีศุ	สนัติรกัษ์งพงษ์
โทรศัพท์	:	08	1965	5492
Email	:	sineenus.s@nhso.go.th

2)		การปลูกถ่ายไขกระดูกโดยใช้เซลล์ต้นกำาเนิด
เม็ดโลหิต	สำาหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือด
ขาวและมะเร็งต่อมนำ้าเหลือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นส.สินีนุศ	สันติรักษ์งพงษ์
โทรศัพท์	:	08	1965	5492
Email	:	sineenus.s@nhso.go.th

3.4	กรณีที่จำาเป็นต้องกำากับการใช้บริการอย่างใกล้ชิด

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

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายรัฐพงศ์	ขันเดช
โทรศัพท์	:	09	0197	5220
Email	:	ruttapong.k@nhso.go.th
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3.4.2	การจ่ายกรณียาจำาเป็นและยาที่มีปัญหาการเข้าถึง ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายรัฐพงศ์	ขันเดช
โทรศัพท์	:	09	0197	5220
Email	:	ruttapong.k@nhso.go.th

3.5	กรณีที่ต้องบริหารจัดการแบบเฉพาะโรค

3.5.1	การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางระวิวรรณ	วันศรี
โทรศัพท์	:	08	4439	0144
Email	:	raviwan.w@nhso.go.th

3.5.2	การดูแลผู้ป่วยวัณโรค ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายรัฐพงศ์	ขันเดช
โทรศัพท์	:	09	0197	5220
Email	:	ruttapong.k@nhso.go.th

3.5.3	การดูแลแบบประคับประคอง	(Palliative	care) ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นส.เพชรี	เหล่าพิลัย
โทรศัพท์	:	09	0197	5219
Email	:	petcharee.l@nhso.go.th

4.	บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางระวิวรรณ	วันศรี
โทรศัพท์	:	08	4439	0144
Email	:	raviwan.w@nhso.go.th

5.	บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นส.เพชรี	เหล่าพิลัย
โทรศัพท์	:	09	0197	5219
Email	:	petcharee.l@nhso.go.th

6.	บริการการแพทย์แผนไทย ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นส.เพชรี	เหล่าพิลัย
โทรศัพท์	:	09	0197	5219
Email	:	petcharee.l@nhso.go.th

7.	ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ชือ่ผู้รบัผดิชอบ	:	นส.สินนีศุ	สนัติรกัษ์งพงษ์
โทรศัพท์	:	08	1965	5492
Email	:	sineenus.s@nhso.go.th

8.	เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจาก
การให้บริการสาธารณสุข	(มาตรา	41)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	
นายธีระวัฒน์	เจริญชัยรัตนะ
โทรศัพท์	:	09	8279	7692
Email	:	theerawat.c@nhso.go.th

9.	เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจาก
การให้บริการสาธารณสุข

ชือ่ผู้รบัผดิชอบ	:	นางสาวนภารตัน์	แคแขยีว
โทรศัพท์	:	09	8279	7694
Email	:	naparat.k@nhso.go.th

10.	การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำาหรับหน่วยบริการภาครัฐ
สังกัดสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชือ่ผู้รบัผดิชอบ	:	นส.สินนีศุ	สนัติรกัษ์งพงษ์
โทรศัพท์	:	08	1965	5492
Email	:	sineenus.s@nhso.go.th
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11.	การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำาหรับหน่วยบริการภาครัฐ
นอกสังกัดสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยบริการ
เอกชน

ชือ่ผู้รบัผดิชอบ	:	นส.สินนีศุ	สนัติรกัษ์งพงษ์
โทรศัพท์	:	08	1965	5492
Email	:	sineenus.s@nhso.go.th

สำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พเขต 9  นครร�ชสีม�    
โทรศัพท์  0 4424 8870-4  โทรส�ร 0 4424 8875

ประเภทบริก�รเงินกองทุน ผู้ประส�นง�น

บริก�รท�งก�รแพทย์เหม�จ่�ยร�ยหัว

1. บริการผู้ป่วยนอกทั่วไป

1.1		บริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ		 ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายสัณทวี	เข็มขัด	
โทรศัพท์	:	09	0197	5228	สายใน	ต่อ	5658
Email	:	santawee.k@nhso.go.th

1.2			บริการที่จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการ 
ปฐมภูมิ		

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสุภาพรรณ	กิตติวิศิษฎ์	
โทรศัพท์	:	08	9949	1846		สายใน	ต่อ	5671
Email	:	supapan.k@nhso.go.th

1.3		การจ่ายตามผลงานการให้บริการผูป่วยนอก		 ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาวชนกฉัตร	อย่าเสียสัตย์	
โทรศัพท์	:	09	0569	8356	สายใน	ต่อ	5668
Email	:	chanokchut.y@nhso.go.th

2. บริการผู้ป่วยในทั่วไป ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางพรพิศ	หนองขุ่นสาร	
โทรศัพท์	:	08	1170	3915	สายใน	ต่อ	5669
Email	:	pornpis.n@nhso.go.th

3.	บริการกรณีเฉพาะ

3.1	กรณีการได้รับบริการนอกเครือข่ายกรณีจำาเป็น ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายสัณทวี	เข็มขัด	
โทรศัพท์	:	09	0197	5228	สายใน	ต่อ	5658
Email	:	santawee.k@nhso.go.th

3.1.1		บริการผู้ป่วยนอกกรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย
ฉุกเฉินข้ามจังหวัด

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายสัณทวี	เข็มขัด	
โทรศัพท์	:	09	0197	5228	สายใน	ต่อ	5658
Email	:	santawee.k@nhso.go.th

3.1.2			บริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อข้ามจังหวัด	และ
บริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อภายในจังหวัด

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายสัณทวี	เข็มขัด	
โทรศัพท์	:	09	0197	5228	สายใน	ต่อ	5658
Email	:	santawee.k@nhso.go.th

3.1.3		ค่าพาหนะรับส่งต่อระหว่างหน่วยบริการ ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายสัณทวี	เข็มขัด	
โทรศัพท์	:	09	0197	5228	สายใน	ต่อ	5658
Email	:	santawee.k@nhso.go.th
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3.1.4			ผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการ
ประจำา	(มาตรา	7)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางพรพิศ	หนองขุ่นสาร	
โทรศัพท์	:	08	1170	3915	สายใน	ต่อ	5669
Email	:	pornpis.n@nhso.go.th

3.1.5		บริการกรณีเฉพาะอื่นๆ	(ผู้รับบริการสิทธิประกัน
สังคมส่งเงินสมทบไม่ครบ	7	เดือนมาใช้บริการ
คลอด	หรือผู้รับบริการสิทธิประกันสังคมส่งเงิน
สมทบไม่ครบ	3	เดือน	หรือผู้รับบริการที่เสียชีวิต
ก่อนการลงทะเบียนสิทธิ	หรือกรณีเด็กแรกเกิด
ทุกราย)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายสัณทวี	เข็มขัด	
โทรศัพท์	:	09	0197	5228	สายใน	ต่อ	5658
Email	:	santawee.k@nhso.go.th

3.2	กรณีเพิ่มความมั่นใจเรื่องคุณภาพผลงานบริการ

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

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาวอรุณรัศม์	กุนา	
โทรศัพท์	:	09	0197	5223	สายใน	ต่อ	5672
Email	:	arunruch.k@nhso.go.th

3.2.2		การติดเชื้อฉวยโอกาสในผู้ป่วยเอชไอวี

1)		การให้ยารักษาเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อรา	
(Cryptococcal	meningitis)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายพูนชัย	ไตรภูธร	
โทรศัพท์	:	08	9428	2862	สายใน	ต่อ	5660
Email	:	poonchai.t@nhso.go.th

2)		การให้ยารักษาโรคติดเชื้อไวรัสที่จอประสาท
ตา	(Cytomegalovirus	retinitis)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายพูนชัย	ไตรภูธร	
โทรศัพท์	:	08	9428	2862	สายใน	ต่อ	5660
Email	:	poonchai.t@nhso.go.th

3.2.3		โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน	(Stroke	fast	
track)	และโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลันชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
ส่วน	ST	(ST-elevated	myocardial	infarc-
tion	fast	track	หรือ	STEMI	fast	track)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางพิณทิพย์	กึนพันธ์	
โทรศัพท์	:	08	4439	0103	สายใน	ต่อ	5664
Email	:	pintip.g@nhso.go.th

3.2.4		การให้เคมีบำาบัดหรือฮอร์โมนหรือรังสีรักษา
สำาหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางพิณทิพย์	กึนพันธ์	
โทรศัพท์	:	08	4439	0103	สายใน	ต่อ	5664
Email	:	pintip.g@nhso.go.th

3.2.5		การให้บริการผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาวอรุณรัศม์	กุนา	
โทรศัพท์	:	09	0197	5223	สายใน	ต่อ	5672
Email	:	arunruch.k@nhso.go.th

3.2.6		การบริหารจัดการการรักษาผู้ป่วยเบาหวานขึ้น
จอประสาทตาด้วยวิธีเลเซอร์	(Laser	project	
for	diabetic	retinopathy)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาวอรุณรัศม์	กุนา	
โทรศัพท์	:	09	0197	5223	สายใน	ต่อ	5672
Email	:	arunruch.k@nhso.go.th
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3.2.7		บริการทันตกรรมจัดฟันและฝึกพูด	สำาหรับผู้ป่วย
ผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายพูนชัย	ไตรภูธร	
โทรศัพท์	:	089-428-2862	สายใน	ต่อ	5660
Email	:	poonchai.t@nhso.go.th

3.3			กรณีเพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงินของหน่วยบริการ
กรณีบริการเฉพาะ

3.3.1		รายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบำาบัด
โรค	(Instruments)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายสัณทวี	เข็มขัด	
โทรศัพท์	:	09	0197	5228	สายใน	ต่อ	5658
Email	:	santawee.k@nhso.go.th

3.3.2		การรักษาด้วยออกซิเจนความกดดันสูง	
(Hyperbaric	oxygen	therapy)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางพิณทิพย์	กึนพันธ์	
โทรศัพท์	:	08	4439	0103	สายใน	ต่อ	5664
Email	:	pintip.g@nhso.go.th

3.3.3  การจัดการหาดวงตาสำาหรับผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยน
กระจกตา

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาวอรุณรัศม์	กุนา	
โทรศัพท์	:	09	0197	5223	สายใน	ต่อ	5672
Email	:	arunruch.k@nhso.go.th

3.3.4		การผ่าตัดปลูกถ่าย/เปลี่ยนอวัยวะ

1)		การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ	และการปลูกถ่ายตับ
ในเด็กกรณีท่อนำ้าดีตีบตันแต่กำาเนิด	หรือตับ
วายจากสาเหตุอื่นๆ

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางพิณทิพย์	กึนพันธ์	
โทรศัพท์	:	08	4439	0103	สายใน	ต่อ	5664
Email	:	pintip.g@nhso.go.th

2)		การปลูกถ่ายไขกระดูกโดยใช้เซลล์ต้นกำาเนิด
เม็ดโลหิต	สำาหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือด
ขาวและมะเร็งต่อมนำ้าเหลือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางพิณทิพย์	กึนพันธ์	
โทรศัพท์	:	08	4439	0103	สายใน	ต่อ	5664
Email	:	pintip.g@nhso.go.th

3.4		กรณีที่จำาเป็นต้องกำากับการใช้บริการอย่างใกล้ชิด

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

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	ภญ.พงศ์ผกา	ภัณฑลักษณ์	
โทรศัพท์	:	08	9845	8529	สายใน	ต่อ	5670
Email	:	pongpaka.p@nhso.go.th

3.4.2	การจ่ายกรณียาจำาเป็นและยาที่มีปัญหาการเข้าถึง ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	ภญ.พงศ์ผกา	ภัณฑลักษณ์	
โทรศัพท์	:	08	9845	8529	สายใน	ต่อ	5670
Email	:	pongpaka.p@nhso.go.th

3.5	กรณีที่ต้องบริหารจัดการแบบเฉพาะโรค

3.5.1	การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสุภาพรรณ	กิตติวิศิษฎ์	
โทรศัพท์	:	08	9949	1846	สายใน	ต่อ	5671
Email	:	supapan.k@nhso.go.th

3.5.2	การดูแลผู้ป่วยวัณโรค ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายพูนชัย	ไตรภูธร	
โทรศัพท์	:	08	9428	2862	สายใน	ต่อ	5660
Email	:	poonchai.t@nhso.go.th



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559388   

ประเภทบริก�รเงินกองทุน ผู้ประส�นง�น

3.5.3 การดูแลแบบประคับประคอง	(Palliative	care) ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาวสกุลรัตน์	อภัยศรี
โทรศัพท์	:	09	8279	7698	สายใน	ต่อ	5665
Email	:	sakulrat.a@nhso.go.th

4. บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสุภาพรรณ	กิตติวิศิษฎ์	
โทรศัพท์	:	08	9949	1846	สายในต่อ	5671
Email	:	supapan.k@nhso.go.th

5. บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาวสกุลรัตน์	อภัยศรี
โทรศัพท์	:	09	8279	7698	สายใน	ต่อ	5665
Email	:	sakulrat.a@nhso.go.th

6. บริการการแพทย์แผนไทย ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	ภญ.พงศ์ผกา	ภัณฑลักษณ์	
โทรศัพท์	:	08	9845	8529	สายใน	ต่อ	5670	
Email	:	pongpaka.p@nhso.go.th

7. ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายอานิตย์	โรจนอภิพัฒน์
โทรศัพท์	:	09	0197	5229	สายใน	ต่อ	5673
Email	:	anit.b@nhso.go.th

8. เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจาก
การให้บริการสาธารณสุข	(มาตรา	41)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาวพรพิมล	ภูสองชั้น
โทรศัพท์	:	09	8284	8251	สายในต่อ	5662
Email	:	pronpimol.p@nhso.go.th

9. เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจาก
การให้บริการสาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาวกานดา	ธำารงวงศ์สวัสดิ์	
โทรศัพท์	:	08	4439	0108	สายใน	ต่อ	5656
Email	:	kanda.t@nhso.go.th

10. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำาหรับหน่วยบริการภาครัฐ
สังกัดสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายสัณทวี	เข็มขัด	
โทรศัพท์	:	09	0197	5228	สายใน	ต่อ	5658
Email	:	santawee.k@nhso.go.th

11. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำาหรับหน่วยบริการภาครัฐ
นอกสังกัดสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยบริการ
เอกชน

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายสัณทวี	เข็มขัด	
โทรศัพท์	:	09	0197	5228	สายใน	ต่อ	5658
Email	:	santawee.k@nhso.go.th:
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บริก�รท�งก�รแพทย์เหม�จ่�ยร�ยหัว

1.	บริการผู้ป่วยนอกทั่วไป

1.1	บริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ		 ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	น.ส.	พรทิพย์		ชนะภัย	
โทรศัพท์	:	08	4439	0126
Email	:	porntip.c@nhso.go.th

1.2		บริการที่จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการ 
ปฐมภูมิ		

ชือ่ผู้รับผดิชอบ	:	น.ส.	ประยรูศร	ี	สายพิมพ์	
โทรศัพท์	:	08	4439	0125
Email	:	prayoonsri.s@nhso.go.th

1.3		การจ่ายตามผลงานการให้บริการผู้ป่วยนอก		 ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายประสิทธิ		บุญเกิด	
โทรศัพท์	:	08	4751	2773
Email	:	prasit.b@nhso.go.th

2.	บริการผู้ป่วยในทั่วไป ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายไมตรี	มูลสาร	
โทรศัพท์	:	09	0197	5235
Email	:	maitree.m@nhso.go.th

3.	บริการกรณีเฉพาะ

3.1	กรณีการได้รับบริการนอกเครือข่ายกรณีจำาเป็น ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายไมตรี	มูลสาร	
โทรศัพท์	:	09	0197	5235
Email	:	maitree.m@nhso.go.th

3.1.1		บริการผู้ป่วยนอกกรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย
ฉุกเฉินข้ามจังหวัด

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายไมตรี	มูลสาร	
โทรศัพท์	:	09	0197	5235
Email	:	maitree.m@nhso.go.th

3.1.2		บริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อข้ามจังหวัด	และ
บริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อภายในจังหวัด

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	น.ส.	พรทิพย์		ชนะภัย	
โทรศัพท์	:	08	4439	0126
Email	:	porntip.c@nhso.go.th

3.1.3	ค่าพาหนะรับส่งต่อระหว่างหน่วยบริการ ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายไมตรี	มูลสาร	
โทรศัพท์	:	09	0197	5235
Email	:	maitree.m@nhso.go.th

3.1.4		ผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการ
ประจำา	(มาตรา	7)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายไมตรี	มูลสาร	
โทรศัพท์	:	09	0197	5235
Email	:	maitree.m@nhso.go.th
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3.1.5		บริการกรณีเฉพาะอื่นๆ	(ผู้รับบริการสิทธิประกัน
สังคมส่งเงินสมทบไม่ครบ	7	เดือนมาใช้บริการ
คลอด	หรือผู้รับบริการสิทธิประกันสังคมส่งเงิน
สมทบไม่ครบ	3	เดือน	หรือผู้รับบริการที่เสีย
ชีวิตก่อนการลงทะเบียนสิทธิ	หรือกรณีเด็กแรก
เกิดทุกราย)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายไมตรี	มูลสาร	
โทรศัพท์	:	09	0197	5235
Email	:	maitree.m@nhso.go.th

3.2	กรณีเพิ่มความมั่นใจเรื่องคุณภาพผลงานบริการ

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

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	น.ส.	จันทร์ฉาย	ประมุขกุล	
โทรศัพท์	:	09	0197	5261
Email	:	junchay.p@nhso.go.th

3.2.2		การติดเชื้อฉวยโอกาสในผู้ป่วยเอชไอวี

1)		การให้ยารักษาเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อรา	
(Cryptococcal	meningitis)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	น.ส.	จันทร์ฉาย	ประมุขกุล	
โทรศัพท์	:	09	0197	5261
Email	:	junchay.p@nhso.go.th

2)		การให้ยารักษาโรคติดเชื้อไวรัสที่จอประสาท
ตา	(Cytomegalovirus	retinitis)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	น.ส.	จันทร์ฉาย	ประมุขกุล	
โทรศัพท์	:	09	0197	5261
Email	:	junchay.p@nhso.go.th

3.2.3	โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน	(Stroke	fast 
track)	และโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลันชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
ส่วน	ST	(ST-elevated	myocardial	
infarction	fast	track	หรือ	STEMI	fast	track)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางชาลิณี	ปิยประสิทธิ์	
โทรศัพท์	:	09	0197	5237
Email	:	chalini.p@nhso.go.th

3.2.4		การให้เคมีบำาบัดหรือฮอร์โมนหรือรังสีรักษา
สำาหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางชาลิณี	ปิยประสิทธิ์	
โทรศัพท์	:	09	0197	5237
Email	:	chalini.p@nhso.go.th

3.2.5		การให้บริการผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายสมบูรณ์	เพ็ญพิมพ์	
โทรศัพท์	:	08	1790	5859	
Email	:	somboon.p@nhso.go.th

3.2.6		การบริหารจัดการการรักษาผู้ป่วยเบาหวานขึ้น
จอประสาทตาด้วยวิธีเลเซอร์	(Laser	project	
for	diabetic	retinopathy)

ชื่อชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายสมบูรณ์	เพ็ญพิมพ์	
โทรศัพท์	:	08	1790	5859	
Email	:	somboon.p@nhso.go.th

3.2.7		บริการทันตกรรมจัดฟันและฝึกพูด	สำาหรับผู้ป่วย
ผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	น.ส.จิราพรรณ	โพธิ์กำาเนิด
โทรศัพท์	:	09	8279	7703
Email	:	chiraphan.p@nhso.go.th
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3.3		กรณีเพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงินของหน่วยบริการ
กรณีบริการเฉพาะ

3.3.1		รายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบำาบัด
โรค	(Instruments)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายไมตรี	มูลสาร	
โทรศัพท์	:	09	0197	5235
Email	:	maitree.m@nhso.go.th

3.3.2		การรักษาด้วยออกซิเจนความกดดันสูง	
(Hyperbaric	oxygen	therapy)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายไมตรี	มูลสาร	
โทรศัพท์	:	09	0197	5235
Email	:	maitree.m@nhso.go.th

3.3.3		การจัดการหาดวงตาสำาหรับผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยน
กระจกตา

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายไมตรี	มูลสาร	
โทรศัพท์	:	09	0197	5235
Email	:	maitree.m@nhso.go.th

3.3.4		การผ่าตัดปลูกถ่าย/เปลี่ยนอวัยวะ

1)		การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ	และการปลูกถ่ายตับ
ในเด็กกรณีท่อนำ้าดีตีบตันแต่กำาเนิด	หรือตับ
วายจากสาเหตุอื่นๆ

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายไมตรี	มูลสาร	
โทรศัพท์	:	09	0197	5235
Email	:	maitree.m@nhso.go.th

2)		การปลูกถ่ายไขกระดูกโดยใช้เซลล์ต้นกำาเนิด
เม็ดโลหิต	สำาหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือด
ขาวและมะเร็งต่อมนำ้าเหลือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางชาลิณี	ปิยประสิทธิ์	
โทรศัพท์	:	09	0197	5237
Email	:	chalini.p@nhso.go.th

3.4	กรณีที่จำาเป็นต้องกำากับการใช้บริการอย่างใกล้ชิด

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

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายไมตรี	มูลสาร	
โทรศัพท์	:	09	0197	5235
Email	:	maitree.m@nhso.go.th

3.4.2	การจ่ายกรณียาจำาเป็นและยาที่มีปัญหาการเข้าถึง ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	น.ส.จิรัญญา	มุขขันธ์
โทรศัพท์	:	08	4751	0930
Email	:	jiranya.m@nhso.go.th

3.5	กรณีที่ต้องบริหารจัดการแบบเฉพาะโรค

3.5.1	การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	น.ส.จิราพรรณ	โพธิ์กำาเนิด
โทรศัพท์	:	09	8279	7703
Email	:	chiraphan.p@nhso.go.th

3.5.2	การดูแลผู้ป่วยวัณโรค ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	น.ส.	จันทร์ฉาย	ประมุขกุล	
โทรศัพท์	:	09	0197	5261
Email	:	junchay.p@nhso.go.th
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3.5.3	การดูแลแบบประคับประคอง	(Palliative	care) ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	น.ส.	ประยูรศรี	สายพิมพ์	
โทรศัพท์	:	08	4439	0125
Email	:	prayoonsri.s@nhso.go.th

4.	บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	น.ส.จิราพรรณ	โพธิ์กำาเนิด
โทรศัพท์	:	09	8279	7703
Email	:	chiraphan.p@nhso.go.th

5.	บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายประกิต	พันธ์สุนันนนท์
โทรศัพท์	:	09	8279	7702
Email	:	prakit.p@nhso.go.th

6.	บริการการแพทย์แผนไทย ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายประกิต	พันธ์สุนันนนท์
โทรศัพท์	:	09	8279	7702
Email	:	prakit.p@nhso.go.th

7.	ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	น.ส.	พรทิพย์	ชนะภัย	
โทรศัพท์	:	08	4439	0126
Email	:	porntip.c@nhso.go.th

8.	เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจาก
การให้บริการสาธารณสุข	(มาตรา	41)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางศันสนีย์	คำาจันทา	
โทรศัพท์	:	09	0197	5238
Email	:	sunsanee.k@nhso.go.th

9.	เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจาก
การให้บริการสาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางศันสนีย์	คำาจันทา	
โทรศัพท์	:	090-1975238
Email	:	sunsanee.k@nhso.go.th

10.	การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำาหรับหน่วยบริการภาครัฐ
สังกัดสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	น.ส.	พรทิพย์	ชนะภัย	
โทรศัพท์	:	08	4439	0126
Email	:	porntip.c@nhso.go.th

11.	การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำาหรับหน่วยบริการภาครัฐ
นอกสังกัดสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยบริการ
เอกชน

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	น.ส.	พรทิพย์	ชนะภัย	
โทรศัพท์	:	08	4439	0126
Email	:	porntip.c@nhso.go.th
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บริก�รท�งก�รแพทย์เหม�จ่�ยร�ยหัว

1. บริการผู้ป่วยนอกทั่วไป

1.1	บริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ		 ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางอุษา		ชุมถาวร
โทรศัพท์	:	09	0197	5245
Email	:	usa.c@nhso.go.th

1.2		บริการที่จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการ 
ปฐมภูมิ		

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายสันติ	ประไพเมือง
โทรศัพท์	:	09	0197	5251
Email	:	sunti.p@nhso.go.th

1.3		การจ่ายตามผลงานการให้บริการผู้ป่วยนอก		 ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางอุษา		ชุมถาวร
โทรศัพท์	:	09	0197	5245
Email	:	usa.c@nhso.go.th

2. บริการผู้ป่วยในทั่วไป ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายอาคม	เดชประมวลพล
โทรศัพท์	:	09	8279	7707
Email	:	arkhom.d@nhso.go.th

3.	บริการกรณีเฉพาะ

3.1		กรณีการได้รับบริการนอกเครือข่ายกรณีจำาเป็น ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายอาคม	เดชประมวลพล
โทรศัพท์	:	09	8279	7707
Email	:	arkhom.d@nhso.go.th

3.1.1		บริการผู้ป่วยนอกกรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย
ฉุกเฉินข้ามจังหวัด

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายอาคม	เดชประมวลพล
โทรศัพท์	:	09	8279	7707
Email	:	arkhom.d@nhso.go.th

3.1.2		บริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อข้ามจังหวัด	และ
บริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อภายในจังหวัด

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายอาคม	เดชประมวลพล
โทรศัพท์	:	09	8279	7707
Email	:	arkhom.d@nhso.go.th

3.1.3		ค่าพาหนะรับส่งต่อระหว่างหน่วยบริการ ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายอาคม	เดชประมวลพล
โทรศัพท์	:	09	8279	7707
Email	:	arkhom.d@nhso.go.th

3.1.4			ผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการ
ประจำา	(มาตรา	7)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายอาคม	เดชประมวลพล
โทรศัพท์	:	09	8279	7707
Email	:	arkhom.d@nhso.go.th
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3.1.5		บริการกรณีเฉพาะอื่นๆ	(ผู้รับบริการสิทธิประกัน
สังคมส่งเงินสมทบไม่ครบ	7	เดือนมาใช้บริการ
คลอด	หรือผู้รับบริการสิทธิประกันสังคมส่งเงิน
สมทบไม่ครบ	3	เดือน	หรือผู้รับบริการที่เสีย
ชีวิตก่อนการลงทะเบียนสิทธิ	หรือกรณีเด็กแรก
เกิดทุกราย)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายอาคม	เดชประมวลพล
โทรศัพท์	:	09	8279	7707
Email	:	arkhom.d@nhso.go.th

3.2		กรณีเพิ่มความมั่นใจเรื่องคุณภาพผลงานบริการ

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

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายอาคม	เดชประมวลพล
โทรศัพท์	:	09	8279	7707
Email	:	arkhom.d@nhso.go.th

3.2.2	การติดเชื้อฉวยโอกาสในผู้ป่วยเอชไอวี

1)		การให้ยารักษาเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อรา	
(Cryptococcal	meningitis)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายอาคม	เดชประมวลพล
โทรศัพท์	:	09	8279	7707
Email	:	arkhom.d@nhso.go.th

2)		การให้ยารักษาโรคติดเชื้อไวรัสที่จอประสาท
ตา	(Cytomegalovirus	retinitis)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายอาคม	เดชประมวลพล
โทรศัพท์	:	09	8279	7707
Email	:	arkhom.d@nhso.go.th

3.2.3		โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน	(Stroke	
fast	track)	และโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลันชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
ส่วน	ST	(ST-elevated	myocardial	
infarction	fast	track	หรือ	STEMI	fast	track)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายอาคม	เดชประมวลพล
โทรศัพท์	:	09	8279	7707
Email	:	arkhom.d@nhso.go.th

3.2.4		การให้เคมีบำาบัดหรือฮอร์โมนหรือรังสีรักษา
สำาหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายอาคม	เดชประมวลพล
โทรศัพท์	:	09	8279	7707
Email	:	arkhom.d@nhso.go.th

3.2.5  การให้บริการผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาวจุรีรัตน์	ยงค์
โทรศัพท์	:	08	4439	0122
Email	:	Jureeratana.y@nhso.go.th

3.2.6		การบริหารจัดการการรักษาผู้ป่วยเบาหวานขึ้น
จอประสาทตาด้วยวิธีเลเซอร์	(Laser	project	
for	diabetic	retinopathy)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาวจุรีรัตน์	ยงค์
โทรศัพท์	:	08	4439	0122
Email	:	Jureeratana.y@nhso.go.th

3.2.7		บริการทันตกรรมจัดฟันและฝึกพูด	สำาหรับผู้ป่วย
ผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายอาคม	เดชประมวลพล
โทรศัพท์	:	09	8279	7707
Email	:	arkhom.d@nhso.go.th
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3.3		กรณีเพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงินของหน่วยบริการ
กรณีบริการเฉพาะ

3.3.1		รายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบำาบัด
โรค	(Instruments)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายอาคม	เดชประมวลพล
โทรศัพท์	:	09	8279	7707
Email	:	arkhom.d@nhso.go.th

3.3.2		การรักษาด้วยออกซิเจนความกดดันสูง	
(Hyperbaric	oxygen	therapy)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายอาคม	เดชประมวลพล
โทรศัพท์	:	09	8279	7707
Email	:	arkhom.d@nhso.go.th

3.3.3		การจัดการหาดวงตาสำาหรับผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยน
กระจกตา

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาวจุรีรัตน์	ยงค์
โทรศัพท์	:	08	4439	0122
Email	:	Jureeratana.y@nhso.go.th

3.3.4	การผ่าตัดปลูกถ่าย/เปลี่ยนอวัยวะ

1)		การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ	และการปลูกถ่ายตับ
ในเด็กกรณีท่อนำ้าดีตีบตันแต่กำาเนิด	หรือตับ
วายจากสาเหตุอื่นๆ

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาวจุรีรัตน์	ยงค์
โทรศัพท์	:	08	4439	0122
Email	:	Jureeratana.y@nhso.go.th

2)		การปลูกถ่ายไขกระดูกโดยใช้เซลล์ต้นกำาเนิด
เม็ดโลหิต	สำาหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือด
ขาวและมะเร็งต่อมนำ้าเหลือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาวจุรีรัตน์	ยงค์
โทรศัพท์	:	08	4439	0122
Email	:	Jureeratana.y@nhso.go.th

3.4	กรณีที่จำาเป็นต้องกำากับการใช้บริการอย่างใกล้ชิด

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

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายอาคม	เดชประมวลพล
โทรศัพท์	:	09	8279	7707
Email	:	arkhom.d@nhso.go.th

3.4.2	การจ่ายกรณียาจำาเป็นและยาที่มีปัญหาการเข้าถึง ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาวกรวิกา	จันทรัตน์
โทรศัพท์	:	09	8279	7704
Email	:	konvika.c@nhso.go.th

3.5		กรณีที่ต้องบริหารจัดการแบบเฉพาะโรค

3.5.1		การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางอวยพร	พรพิริยล้ำาเลิศ
โทรศัพท์	:	09	0197	5246
Email	:	uayporn.p@nhso.go.th

3.5.2		การดูแลผู้ป่วยวัณโรค ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาวศรัณยธร	คงศรีวรกุลชัย
โทรศัพท์	:	09	8279	7705
Email	:	saranyathorn.k@nhso.go.th

3.5.3	การดูแลแบบประคับประคอง	(Palliative	care) ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาวศรัณยธร	คงศรีวรกุลชัย
โทรศัพท์	:	09	8279	7705
Email	:	saranyathorn.k@nhso.go.th
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4. บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางอวยพร	พรพิริยล้ำาเลิศ
โทรศัพท์	:	09	0197	5246
Email	:	uayporn.p@nhso.go.th

5. บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายเชาวลิต	ลิบน้อย
โทรศัพท์	:	09	8279	7706
Email	:	chaowalit.l@nhso.go.th

6. บริการการแพทย์แผนไทย ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายสันติ	ประไพเมือง
โทรศัพท์	:	09	0197	5251
Email	:	sunti.p@nhso.go.th

7. ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางอุษา	ชุมถาวร
โทรศัพท์	:	09	0197	5245
Email	:	usa.c@nhso.go.th

8. เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจาก
การให้บริการสาธารณสุข	(มาตรา	41)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายกัมปนาจ	แย้มแสง
โทรศัพท์	:	09	0197	5247	
Email	:	kumpanat.y@nhso.go.th

9. เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจาก
การให้บริการสาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายกัมปนาจ	แย้มแสง
โทรศัพท์	:	09	0197	5247	
Email	:	kumpanat.y@nhso.go.th

10. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำาหรับหน่วยบริการภาครัฐ
สังกัดสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางอุษา	ชุมถาวร
โทรศัพท์	:	09	0197	5245
Email	:	usa.c@nhso.go.th

11. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำาหรับหน่วยบริการภาครัฐ
นอกสังกัดสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยบริการ
เอกชน

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางอุษา	ชุมถาวร
โทรศัพท์	:	09	0197	5245
Email	:	usa.c@nhso.go.th

สำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พเขต 12 สงขล�  
โทรศัพท์ 0 7423 3888 โทรส�ร 0 7423 5494

ประเภทบริก�รเงินกองทุน ผู้ประส�นง�น

บริก�รท�งก�รแพทย์เหม�จ่�ยร�ยหัว

1.	บริการผู้ป่วยนอกทั่วไป

1.1	บริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาววันดี	แสงเจริญ	
โทรศัพท์	:	08	4439	0159		
โทรสาร	:	0	7423	5494	
Email	:	wandee.s@nhso.go.th
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1.2			บริการที่จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการ 
ปฐมภูมิ

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสายชล		ผาณิตพจมาน
โทรศัพท์	:	09	0197	5260		
โทรสาร	:	0	7423	5494	
Email	:	saichol.p@nhso.go.th

1.3		การจ่ายตามผลงานการให้บริการผู้ป่วยนอก ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาวจิราภรณ์	โสระมัด		
โทรศัพท์	:	09	0197	5264
	โทรสาร	:	0	7423	5494	
Email	:	jiraporn.s@nhso.go.th

2.	บริการผู้ป่วยในทั่วไป ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาวเรวดี		ไตรวรรณ		
โทรศัพท์	:	08	4387	8038	
โทรสาร	:	0	7423	5494	
Email	:	rewadee.t@nhso.go.th

3.	บริการกรณีเฉพาะ

3.1		กรณีการได้รับบริการนอกเครือข่ายกรณีจำาเป็น

3.1.1		บริการผู้ป่วยนอกกรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย
ฉุกเฉินข้ามจังหวัด

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาวเรวดี		ไตรวรรณ		
โทรศัพท์	:	08	4387	8038	
โทรสาร	:	0	7423	5494	
Email	:	rewadee.t@nhso.go.th

3.1.2		บริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อข้ามจังหวัด	และ
บริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อภายในจังหวัด

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาวเรวดี		ไตรวรรณ		
โทรศัพท์	:	08	4387	8038	
โทรสาร	:	0	7423	5494	
Email	:	rewadee.t@nhso.go.th

3.1.3		ค่าพาหนะรับส่งต่อระหว่างหน่วยบริการ ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาวเรวดี		ไตรวรรณ		
โทรศัพท์	:	08	4387	8038	
โทรสาร	:	0	7423	5494	
Email	:	rewadee.t@nhso.go.th

3.1.4			ผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการ
ประจำา	(มาตรา	7)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาวเรวดี		ไตรวรรณ		
โทรศัพท์	:	08	4387	8038	
โทรสาร	:	0	7423	5494	
Email	:	rewadee.t@nhso.go.th	

3.1.5		บริการกรณีเฉพาะอื่นๆ	(ผู้รับบริการสิทธิประกัน
สังคมส่งเงินสมทบไม่ครบ	7	เดือนมาใช้บริการ
คลอด	หรือผู้รับบริการสิทธิประกันสังคมส่งเงิน
สมทบไม่ครบ	3	เดือน	หรือผู้รับบริการที่เสียชีวิต
ก่อนการลงทะเบียนสิทธิ	หรือกรณีเด็กแรกเกิด
ทุกราย)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาวเรวดี		ไตรวรรณ		
โทรศัพท์	:	08	4387	8038
โทรสาร	:	0	7423	5494	
Email	:	rewadee.t@nhso.go.th
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3.2	กรณีเพิ่มความมั่นใจเรื่องคุณภาพผลงานบริการ

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

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาวภรชุลี		บริสุทธิ		
โทรศัพท์	:	09	2246	5760
โทรสาร	:	0	7423	5494	
Email	:	pornchulee.b@nhso.go.th

3.2.2		การติดเชื้อฉวยโอกาสในผู้ป่วยเอชไอวี

1)		การให้ยารักษาเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อรา	
(Cryptococcal	meningitis)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางฐานทิพย์	อัลภาชน์
โทรศัพท์	:	08	9870	0675	
โทรสาร	:	0	7423	5494	
Email	:	thanthip.a@nhso.go.th

2)		การให้ยารักษาโรคติดเชื้อไวรัสที่จอประสาท
ตา	(Cytomegalovirus	retinitis)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางฐานทิพย์	อัลภาชน์
โทรศัพท์	:	08	9870	0675	
โทรสาร	:	0	7423	5494	
Email	:	thanthip.a@nhso.go.th

3.2.3		โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน	(Stroke	 
fast track)	และโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลันชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
ส่วน	ST	(ST-elevated	myocardial	infarc-
tion	fast	track	หรือ	STEMI	fast	track)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสายชล		ผาณิตพจมาน
โทรศัพท์	:	09	0197	5260	
โทรสาร	:	0	7423	5494	
Email	:	saichol.p@nhso.go.th

3.2.4		การให้เคมีบำาบัดหรือฮอร์โมนหรือรังสีรักษา
สำาหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาวภิญญาณี	ณ	พัทลุง		
โทรศัพท์	:	09	2246	5760	
โทรสาร	:	0	7423	5494	
Email	:	pinyanee.n@nhso.go.th

3.2.5		การให้บริการผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาวภิญญาณี	ณ	พัทลุง		
โทรศัพท์	:	09	2246	5760	 
โทรสาร	:	0	7423	5494	
Email	:	pinyanee.n@nhso.go.th

3.2.6		การบริหารจัดการการรักษาผู้ป่วยเบาหวานขึ้น
จอประสาทตาด้วยวิธีเลเซอร์	(Laser	project	
for	diabetic	retinopathy)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาวภรชุลี	บริสุทธิ		
โทรศัพท์	:	09	2246	5760	 
โทรสาร	:	0	7423	5494	
Email	:	pornchulee.b@nhso.go.th

3.2.7		บริการทันตกรรมจัดฟันและฝึกพูด	สำาหรับผู้ป่วย
ผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางขนิษฐา	สวนแสน
โทรศัพท์	:	09	0197	5259	
โทรสาร	:	0	7423	5494	
Email	:	kinittha.s@nhso.go.th
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3.3		กรณีเพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงินของหน่วยบริการ
กรณีบริการเฉพาะ

3.3.1		รายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบำาบัด
โรค	(Instruments)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาวเรวดี	ไตรวรรณ		
โทรศัพท์	:	08	4387	8038
โทรสาร	:	0	7423	5494	
Email	:	rewadee.t@nhso.go.th

3.3.2		การรักษาด้วยออกซิเจนความกดดันสูง	
(Hyperbaric	oxygen	therapy)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาวเรวดี	ไตรวรรณ		
โทรศัพท์	:	08	4387	8038	
โทรสาร	:	0	7423	5494	
Email	:	rewadee.t@nhso.go.th

3.3.3			การจัดการหาดวงตาสำาหรับผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยน
กระจกตา

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาวภิญญาณี	ณ	พัทลุง		
โทรศัพท์	:	09	2246	5760	
โทรสาร	:	0	7423	5494	
Email	:	pinyanee.n@nhso.go.th

3.3.4			การผ่าตัดปลูกถ่าย/เปลี่ยนอวัยวะ

1)		การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ	และการปลูกถ่ายตับ
ในเด็กกรณีท่อนำ้าดีตีบตันแต่กำาเนิด	หรือตับ
วายจากสาเหตุอื่นๆ

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาวภรชุลี	บริสุทธิ		
โทรศัพท์	:	09	2246	5760	
โทรสาร	:	0	7423	5494	
Email	:	pornchulee.b@nhso.go.th

2)		การปลูกถ่ายไขกระดูกโดยใช้เซลล์ต้นกำาเนิด
เม็ดโลหิต	สำาหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือด
ขาวและมะเร็งต่อมนำ้าเหลือง

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาวภิญญาณี	ณ	พัทลุง		
โทรศัพท์	:	09	2246	5760	
โทรสาร	:	0	7423	5494	
Email	:	pinyanee.n@nhso.go.th

3.4	กรณีที่จำาเป็นต้องกำากับการใช้บริการอย่างใกล้ชิด

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

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาวเรวดี	ไตรวรรณ		
โทรศัพท์	:	08	4387	8038	 
โทรสาร	:	0	7423	5494	
Email	:	rewadee.t@nhso.go.th

3.4.2	การจ่ายกรณียาจำาเป็นและยาที่มีปัญหาการเข้าถึง ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาวปาริชาติ	สุขสุวรรณ์			
โทรศัพท์	:	09	0880	8236	 
โทรสาร	:	0	7423	5494	
Email	:	Parichat.s@nhso.go.th
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3.5	กรณีที่ต้องบริหารจัดการแบบเฉพาะโรค

3.5.1	การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางขนิษฐา	สวนแสน
โทรศัพท์	:	09	0197	5259
โทรสาร	:	0	7423	5494	
Email	:	kinittha.s@nhso.go.th

3.5.2	การดูแลผู้ป่วยวัณโรค ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางฐานทิพย์	อัลภาชน์
โทรศัพท์	:	08	9870	0675	 
โทรสาร	:	0	7423	5494	
Email	:	thanthip.a@nhso.go.th

3.5.3	การดูแลแบบประคับประคอง	(Palliative	care) ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาวภิญญาณี	ณ	พัทลุง		
โทรศัพท์	:	09	2246	5760	 
โทรสาร	:	0	7423	5494	
Email	:	pinyanee.n@nhso.go.th

4.	บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางขนิษฐา	สวนแสน
โทรศัพท์	:	09	0197	5259	 
โทรสาร	:	0	7423	5494	
Email	:	kinittha.s@nhso.go.th

5.	บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสายชล	ผาณิตพจมาน
โทรศัพท์	:	09	0197	5260	 
โทรสาร	:	0	7423	5494	
Email	:	saichol.p@nhso.go.th

6.	บริการการแพทย์แผนไทย ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางขนิษฐา	สวนแสน
โทรศัพท์	:	09	0197	5259 
โทรสาร	:	0	7423	5494	
Email	:	kinittha.s@nhso.go.th

7.	ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาววันดี	แสงเจริญ	
โทรศัพท์	:	08	4439	0159	 
โทรสาร	:	0	7423	5494	
Email	:	wandee.s@nhso.go.th

8.	เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจาก
การให้บริการสาธารณสุข	(มาตรา	41)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาวนิตยา	มลยงค์	
โทรศัพท์	:	09	01975	265	 
โทรสาร	:	0	7423	5494	
Email	:	nittaya.m@nhso.go.th
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9.	เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจาก
การให้บริการสาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นายเจ๊ะอับดุลล่าห์		แดหวัน
โทรศัพท์	:	08	9870	0678 
โทรสาร	:	0	7423	5494	
Email	:	cheabdullah.d@nhso.go.th

10.	การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำาหรับหน่วยบริการภาครัฐ
สังกัดสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาววันดี	แสงเจริญ	
โทรศัพท์	:	08	4439	0159	 
โทรสาร	:	0	7423	5494	
Email	:	wandee.s@nhso.go.th

11.	การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำาหรับหน่วยบริการภาครัฐ
นอกสังกัดสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยบริการ
เอกชน

ชื่อผู้รับผิดชอบ	:	นางสาววันดี	แสงเจริญ	
โทรศัพท์	:	08	4439	0159	 
โทรสาร	:	0	7423	5494	
Email	:	wandee.s@nhso.go.th
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