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แนวทางบริหารงบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ด้านการแพทย์ปี2556


 

1. กรอบแนวคิด 
 

 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการ

ฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับคนพิการว่าเป็นกลุ่มประชากรที่จำเป็นต้องส่งเสริมสนับสนุนให้

ไดร้บับรกิารฟืน้ฟสูมรรถภาพ ในปี2546-2552 ไดจ้ดัสรรงบสำหรบัคนพกิารใหส้ามารถ

เข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์และได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ

ได้อย่างทั่วถึง

 ในปี 2553 ถึงปัจจุบัน ได้ขยายขอบข่ายการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพเพิ่มเติมให้

ครอบคลมุการบรกิารฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทยแ์ก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผูป้ว่ยที่

จำเปน็ตอ้งไดร้บัการฟืน้ฟหูลงัการเจบ็ปว่ยเฉยีบพลนั และไดม้นีโยบายสนบัสนนุการเขา้ถงึ

บรกิารดงักลา่ว โดยการกระจายอำนาจและบทบาทหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบไปยงัสว่นภมูภิาค

หรอืพืน้ที่ รว่มกบัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั ดว้ยการสนบัสนนุงบบรกิารฟืน้ฟสูมรรถภาพ

ด้านการแพทยใ์หก้บักองทนุฟืน้ฟสูมรรถภาพทีจ่ำเปน็ตอ่สขุภาพระดบัจงัหวดั เพือ่ใหเ้กดิ

การพฒันาระบบบรกิารและกิจกรรมบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์แก่คนพิการ

ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูหลังการเจ็บป่วยเฉียบพลัน ในระบบ

บริการสาธารณสุข ในชุมชน และการมีส่วนร่วมขององค์กรคนพิการ อีกทั้งภาคีอื่นๆ

ในพื้นที่มากขึ้น
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2. วัตถุประสงค์ 
 

2.1 ใหค้นพกิารไดร้บัอปุกรณเ์ครือ่งชว่ยความพกิาร และบรกิารฟืน้ฟสูมรรถภาพทัง้

ในหนว่ยบริการและในชุมชน

2.2 ใหผู้ป้ว่ย ผูส้งูอายุ ทีม่คีวามจำเปน็ตอ้งไดร้บัการฟืน้ฟสูมรรถภาพ ไดร้บับรกิาร

ดา้นการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างต่อเนื่องทั้งในหน่วยบริการและในชุมชน

2.3 ใหห้นว่ยบรกิารและภาคอีืน่ พฒันาระบบบรกิารฟืน้ฟสูมรรถภาพ โดยการจดัหา

อปุกรณเ์ครือ่งชว่ยความพกิารใหก้บัคนพกิาร รวมทัง้จดับรกิารฟืน้ฟสูมรรถภาพในหนว่ย

บรกิารและในชมุชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.4 ให้องค์กรคนพิการ มีการพัฒนาศักยภาพด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ และรวม

กลุ่มเกดิความเขม้แขง็ สามารถรว่มมอืกบัหนว่ยบรกิาร ทอ้งถิน่และมสีว่นรว่มดแูล

สขุภาพชว่ยเหลอืคนพิการด้วยกันเอง

2.5 สง่เสรมิใหเ้กดิความรว่มมอืระหวา่งหนว่ยบรกิาร องคก์รคนพกิาร องคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ชุมชนในการพัฒนารูปแบบการดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุน และให้บริการ

ฟื้นฟูสมรรถภาพแก่คนพิการ ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู

สมรรถภาพร่วมกันในชุมชน
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3. กลุ่มเป้าหมาย 
 

กำหนดกลุม่เปา้หมาย ผูเ้ขา้รบับรกิารฟืน้ฟสูมรรถภาพดา้นการแพทย์ ครอบคลมุ

ประชากรผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ3กลุ่มคือ

-กลุ่มคนพิการที่ลงทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(ท.74)

-กลุ่มผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ

-กลุ่มผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
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กรอบการบริหาร

ค่าใช้จ่าย
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4. กรอบการบริหารค่าใช้จ่าย 
 

สปสช. มนีโยบายการบรหิารจดัการบรกิารฟืน้ฟสูมรรถภาพดา้นการแพทย์ โดยมุง่หวงั

ใหเ้กดิการบรูณาการ การดำเนนิงานและงบประมาณรว่มกบัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั/

องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดบัทอ้งถิ่นหรือจังหวัดใน

ลักษณะของกองทุนร่วม (MatchingFund) ระดับจังหวัด เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ

และผู้ป่วยระยะฟื้นฟูในชุมชนได้รับบรกิารการดแูลและชว่ยเหลอืครอบคลมุในทกุมติิ โดย

กำหนดงบประมาณฟืน้ฟสูมรรถภาพดา้นการแพทย์ ในอัตรา 12.88 บาท ต่อผู้มีสิทธิ

จำนวน48.445ล้านคนโดยมีกรอบการบริหารค่าใช้จ่ายดังนี้(ตามแผนภาพที่1)

 
แผนภาพที่ 1 กรอบการบริหารจัดการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ปีงบประมาณ 2556 

บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ 

(12.88 บาท/ผู้มีสิทธิ) 

บริการฟื้นฟูสมรรถภาพและ 

อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ (ไม่น้อยกว่า 90%) 

 

สนับสนุนและส่งเสริม 

การจัดบริการ (ไม่เกิน 10%)   

สนับสนุนงบให้หน่วยบริการ/กองทุน

ฟื้นฟูฯจังหวัด ตามแนวทางที่กำหนด 

- คา่อปุกรณเ์ครือ่งชว่ยคนพกิาร ซอ่ม / ผลติอปุกรณ ์

- ค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ผู้สูงอายุ  

  ผู้ป่วย Sub acute (บริการผู้ป่วยนอกและ  

  บริการในชุมชน 

- ค่าฝึกการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ 

สนับสนุนงบให้หน่วยบริการ/กองทุน

ฟื้นฟูฯจังหวัด ตามแนวทางที่กำหนด 

- พัฒนาระบบหน่วยบริการตามความพร้อม 

- พัฒนาศักยภาพองค์กรคนพิการ/ผู้ดูแล 

- พัฒนาระบบบริการในชุมชน 

- พัฒนากำลังคนด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

- พฒันาบรกิารรปูแบบใหม ่พฒันาองคค์วามรู ้
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4.1 ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ90 ของคา่ใชจ้า่ยบรกิารฟืน้ฟสูมรรถภาพดา้นการแพทยท์ัง้หมด  

เป็นค่าใชจ้า่ยบรกิารฟืน้ฟสูมรรถภาพและอปุกรณเ์ครือ่งชว่ยคนพกิาร จา่ยตามเงือ่นไขบรกิาร

หลกัเกณฑ์วธิกีารและอัตราที่สปสช.กำหนดโดยครอบคลุม

4.1.1 คา่อปุกรณเ์ครือ่งชว่ยสำหรบัคนพกิาร คา่ซอ่ม/ผลติกายอปุกรณ/์อปุกรณ์

เครือ่งชว่ย/อุปกรณ์ประยุกต์ดัดแปลงเพื่อช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวัน

4.1.2ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และผู้ที่จำเป็นต้องได้รับ

การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์สำหรับกรณีบริการผู้ป่วยนอก

4.1.3ค่าฝึกใช้อุปกรณ์ไม้เท้าขาวสำหรับคนตาบอดตามแผนการพัฒนาระบบ

บรกิารฟืน้ฟสูมรรถภาพคนพกิารดา้นการมองเหน็ ดา้นการฝกึทกัษะการทำความคุน้เคย

กับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (Orientation & Mobility) สำหรับคนตาบอด

และอุปกรณ์อื่นตามความจำเป็น

4.1.4ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน

4.2 ไมเ่กนิรอ้ยละ 10 ของคา่ใชจ้า่ยบรกิารฟืน้ฟสูมรรถภาพดา้นการแพทยท์ัง้หมด

ใชใ้นการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ของหน่วย

บริการ องค์กรคนพิการและภาคีอื่นๆ เพื่อเป็นต้นแบบในการขยายการดำเนินงาน

บริการฟื้นฟูสมรรถภาพเชิงรุก และการพฒันาศกัยภาพการฟืน้ฟสูมรรถภาพขององคก์ร

คนพกิาร เพือ่ใหส้ามารถดแูลสขุภาพตนเอง และเพิม่การเขา้ถงึบรกิารใหท้ัว่ถงึมากขึน้

การสนบัสนนุเปน็ไปตามหลกัเกณฑ์วธิกีารและเงือ่นไขที่สปสช.กำหนดโดยครอบคลมุ   

4.2.1 การพัฒนาระบบบริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ของ

หน่วยบริการตามความพร้อม

4.2.2 การพัฒนาศักยภาพการฟื้นฟูสมรรถภาพขององค์กรคนพิการและผู้ดูแล

ใหส้ามารถดแูลสขุภาพชว่ยเหลอืตนเองได้รวมทัง้ชว่ยเหลอืกนัเองในกลุม่เพือ่นชว่ยเพือ่น
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4.2.3การพัฒนาระบบบริการในชุมชนร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตามแนวคิดการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนเป็นฐาน 

(Communitybaserehabilitation)

4.2.4การพัฒนากำลังคนด้านการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

4.2.5 การพฒันาบรกิารรปูแบบใหม่(Modeldevelopment) และการพฒันา

องคค์วามรู ้

ทั้งนี้ ให้มีการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด

ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีความพร้อมโดยได้รับงบประมาณจำนวนหนึ่ง

จากงบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

และจากงบประมาณสมทบจากองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัในสดัสว่นทีเ่ทา่กนั ตามประกาศ

คณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและ

บริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดพ.ศ.2554

ในปีงบประมาณ2556 ให้มีการสนับสนุนและส่งเสริมการรับส่งผู้ทุพพลภาพ 

ไปกลับหน่วยบริการ โดยการบริหารจัดการภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ

ท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามความเหมาะสมและภายใต้ความร่วมมือกันระหว่างหน่วยบริการ

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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5. กรอบการบริหารจัดการ 
 

5.1สปสช.กำหนดสัดส่วนการจัดสรรเงินดังนี้

5.1.1 คา่ใชจ้า่ยเพือ่บรกิารฟืน้ฟสูมรรถภาพและอปุกรณเ์ครือ่งชว่ยคนพกิารจำนวน 

ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ90ของคา่ใชจ้า่ยบรกิารฟืน้ฟสูมรรถภาพดา้นการแพทยท์ัง้หมด ใหบ้รหิาร

จดัการดังนี้

1)จำนวนรอ้ยละ90บรหิารจดัการระดบัเขต

2)จำนวนรอ้ยละ10บรหิารจดัการระดบัประเทศ

 

5.1.2 เงินสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์

จำนวนไมเ่กนิรอ้ยละ 10  ของคา่ใชจ้า่ยบรกิารฟืน้ฟสูมรรถภาพดา้นการแพทยท์ัง้หมด

ใหบ้รหิารจดัการดงันี ้

1)จำนวนรอ้ยละ90บรหิารจดัการระดบัเขต

2)จำนวนรอ้ยละ10บรหิารจดัการระดบัประเทศ

5.2 การบรหิารจดัการระดบัเขต ใหค้ำนวณจดัสรรงบประมาณใหแ้ตล่ะสปสช.เขต

ตามจำนวนประชากรที่ลงทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC) และ

จำนวนคนพิการที่ลงทะเบียน(ท.74)ในแต่ละสปสช.เขตในสัดส่วนร้อยละ50:50

5.3 กรณมีเีงนิเหลอืจากคา่ใชจ้า่ยเพือ่บรกิารฟืน้ฟสูมรรถภาพและอปุกรณเ์ครือ่งชว่ย

คนพกิารหรือเงินสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการให้มีการปรับเกลี่ยได้
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5.3.1 การบริหารจัดการระดับประเทศภายใต้ความเห็นชอบของเลขาธิการ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือผู้ที่เลขาธิการสำนักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบัติงานแทน

5.3.2 การบริหารจัดการระดับเขต ภายใต้ความเห็นชอบของผู้อำนวยการ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต
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แนวทางการสนับสนุน
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ภายใต้งบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ปี2556

6. แนวทางการสนบัสนนุ 
 

กำหนดหลกัเกณฑก์ารจดัสรรเงนิกองทนุให้กับหน่วยบริการ ในลักษณะจา่ยตามผล

งานภายในกรอบวงเงิน(globalbudget)ที่ได้รับจัดสรรดังนี ้

6.1 ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ  

6.1.1แนวทางการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์

เครื่องช่วยความพิการระดับเขต

     ให้ สปสช.เขตพจิารณาจดัสรรคา่ใชจ้า่ยเพือ่บรกิารฟืน้ฟสูมรรถภาพและอปุกรณ์

เครือ่งชว่ยความพกิารภายใตว้งเงนิทีไ่ดร้บัการจดัสรรในแตล่ะดา้นดงันี้

1)คา่อปุกรณเ์ครือ่งชว่ยสำหรบัคนพกิาร

1.1) สนบัสนนุงบประมาณใหก้บัหนว่ยบรกิาร เพือ่เปน็คา่ใชจ้า่ยในการ

จดัหาอปุกรณเ์ครือ่งชว่ยความพกิารใหก้บัคนพกิาร ตามจำนวนเปา้หมายในแตล่ะเขต

ภายในกรอบวงเงนิทีไ่ดร้บัจดัสรรจา่ยตามรายการทีห่นว่ยบรกิารจดัหาจรงิแตไ่มเ่กนิราคาที่

หนว่ยบรกิารจดัซือ้บวกคา่ดำเนนิการตามควรแกก่รณี (ตามประกาศกระทรวงการคลงั

เรื่องอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถาน

พยาบาลของทางราชการณวนัที่24พฤศจกิายน2549) และไมเ่กนิเพดานราคากลาง

ของรายการอปุกรณท์ี่ สปสช.ประกาศกำหนด (ภาคผนวก 1) หรอืรายการอืน่ทีจ่ำเปน็

เพิ่มเติมภายใต้ความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต/คณะ

กรรมการฯ/คณะทำงานฯเขต

ในปงีบประมาณ2556กำหนดวงเงนิสนบัสนนุอปุกรณเ์ครือ่งชว่ยฟงัรอ้ยละ10

ของงบอปุกรณฯ์ทีส่ปสช.เขตไดร้บัจดัสรรทัง้นีห้นว่ยบรกิารทีข่อรบัคา่ใชจ้า่ยสำหรบัการ

จดับรกิารเครือ่งชว่ยฟงัใหก้บัคนพกิารทีส่ญูเสยีการไดย้นิ ตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์และ
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มาตรฐานการใสเ่ครือ่งชว่ยฟงั ทีส่ปสช.กำหนด(ภาคผนวก7) โดยสง่เอกสารแจง้ความ

จำนงการใหบ้รกิารเครือ่งชว่ยฟงัไปที่สปสช.เขตภายในเดอืนกนัยายน2555สปสช.เขต

ตรวจประเมนิความพรอ้มตามเกณฑ์ภายในเดอืนตลุาคม2555และรายงานผลการตรวจ

ประเมนิใหห้นว่ยบรกิารทราบภายในเดอืนพฤศจกิายน2555

1.2) การสนบัสนนุการจดับรกิารซอ่ม/ผลติกายอปุกรณ/์อปุกรณเ์ครือ่งชว่ย

ความพกิารและอปุกรณป์ระยกุตด์ดัแปลงสำหรบัคนพกิาร  กำหนดใหม้กีารจดัสรรวงเงนิ

จากงบอปุกรณเ์ครือ่งชว่ยและบรกิารฟืน้ฟฯู เพือ่สนบัสนนุใหห้นว่ยบรกิาร องคก์รคน

พกิาร หรอืหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ดำเนนิการจดับรกิารซอ่ม/ผลติอปุกรณ์ ประยกุต์

ดดัแปลงเพือ่ชว่ยในการดำเนนิชวีติประจำวนัสำหรบัคนพกิารใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบั

สภาพความพกิารและการใชช้วีติในชมุชนทัง้นี้ตามความพรอ้มของหนว่ยบรกิารองคก์ร

ทีเ่กีย่วขอ้งในพืน้ที่โดยกำหนดเปา้หมายมหีนว่ยงาน/องคก์รจดับรกิารดงักลา่วอยา่งนอ้ย

เขตละ1แหง่

2)คา่ใชจ้า่ยเพือ่บรกิารฟืน้ฟสูมรรถภาพสำหรบัหนว่ยบรกิารกรณใีหบ้รกิาร

แบบผูป้ว่ยนอก สนบัสนนุงบประมาณใหห้นว่ยบรกิารเพือ่จดับรกิารฟืน้ฟสูมรรถภาพใหค้น

พกิารตามรายการทีก่ำหนดในภาคผนวก2(กรณผีูป้ว่ยในรวมอยูใ่นกองทนุยอ่ยผูป้ว่ยใน

ระดบัเขตแลว้) สำหรบัการใหบ้รกิารฟืน้ฟสูมรรถภาพผูป้ว่ย ผูส้งูอายุ ทีจ่ำเปน็ตอ้งไดร้บั

บรกิารฟืน้ฟสูมรรถภาพ อยูใ่นเงือ่นไขการใหบ้รกิารสาธารณสขุจากงบเหมาจา่ยรายหวัเดมิ 

สปสช.เขต สามารถพจิารณาสนบัสนนุงบประมาณเพิม่เตมิ จากงบบรกิารฟืน้ฟสูมรรถภาพ

ดา้นการแพทยไ์ด้ภายในกรอบวงเงนิทีไ่ดร้บัจัดสรร(เฉพาะกรณีผู้ป่วยนอก) 

3)คา่ใชจ้า่ยเพือ่บรกิารฟืน้ฟสูมรรถภาพในชมุชนสนบัสนนุงบประมาณให้

กบัหนว่ยบรกิาร เพือ่เปน็คา่ใชจ้า่ยในการใหบ้รกิารฟืน้ฟสูมรรถภาพคนพกิาร ผูส้งูอายุ

และผูท้ีจ่ำเปน็ตอ้งไดร้บับรกิารฟืน้ฟสูมรรถภาพตอ่เนือ่งทีบ่า้นและในชมุชน ตามรายการ
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ทีก่ำหนด(ภาคผนวก2)

4) การสนบัสนนุการฝกึใชอ้ปุกรณ/์การฝกึอบรมทกัษะการทำความคุน้เคย

กบัสภาพแวดลอ้มและการเคลือ่นไหว (Orientation & Mobility) สำหรบัคนตาบอด

กำหนดใหม้กีารจดัสรรวงเงนิจากคา่ใชจ้า่ยเพือ่บรกิารฟืน้ฟสูมรรถภาพและอปุกรณเ์ครือ่ง

ชว่ยความพกิารเพือ่สนบัสนนุใหห้นว่ยบรกิารและองคก์รทีร่ว่มดำเนนิงานจดับรกิารฝกึใช้

อปุกรณเ์ครือ่งชว่ยทีจ่ำเปน็ใหก้บัคนพกิารตามเปา้หมายทีก่ำหนดในปี2556ดงันี้คา่ฝกึ

ใชอ้ปุกรณแ์ละฝกึทกัษะความคุน้เคยฯ(O&M) รายละ9,000 บาท  ทัง้นี้ สปสช.เขต

สามารถพิจารณาสนับสนุนให้เกิดศูนย์บริการฝึกทักษะการทำความคุ้นเคยกับสภาพ

แวดลอ้มและการเคลือ่นไหวเพิม่เตมิจากปทีีผ่า่นมา ตามความจำเปน็ของพืน้ทีภ่ายใน

วงเงนิที่ สปสช.เขต ไดร้บัจดัสรร  (รายละเอยีดตาม ภาคผนวก 3)  และสามารถ

พิจารณาสนับสนุนให้เกิดบริการการฝึกใช้อุปกรณ์ชนิดอื่นที่จำเป็นเพิ่มเติมได้ตามชุด

สิทธิประโยชน์ภายใต้การพิจารณาของคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต/คณะ

กรรมการฯ/คณะทำงานฯเขต    

แนวทางการจัดสรรค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่อง

ช่วยความพิการระดับเขตกำหนดการจัดสรรให้แก่หน่วยบริการเป็น3งวดดังนี้

งวดที่1  จัดสรรล่วงหน้า ร้อยละ50 ภายในเดือนพฤศจิกายน2555 โดย

ประมาณการจากผลงานการให้บริการ9เดือนในปีที่ผ่านมา

งวดที่2จัดสรรจริงตามผลงานการให้บริการภายในเดือนกุมภาพันธ์2556

(ผลงานตั้งแต่เดือนตุลาคม2555ถึงธันวาคม2555)

งวดที่3จัดสรรจริงตามผลงานการให้บริการภายในเดือนสิงหาคม2556 

(ผลงานตั้งแต่เดือนมกราคม2556 ถึง มิถุนายน2556 บวกผลงาน3 เดือนสุดท้าย

ของปี2555(กรกฎาคม2555ถึงกันยายน2555)
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 การสง่ขอ้มลูเพือ่ขอรบัคา่ใชจ้า่ย 
 

1) หน่วยบริการบันทึกข้อมูลการให้บริการฟืน้ฟสูมรรถภาพและรายการอปุกรณ์

เครือ่งชว่ยฯทีส่นบัสนนุใหค้นพกิารรวมทัง้รายการอปุกรณเ์ครือ่งชว่ยความพกิารจำนวน 

7รายการ(รหัส2501,2502,8801,8802,8803,8804,8805ซึ่งเดิมบันทึกข้อมูลผ่าน

ระบบ e-Claim) ผ่านโปรแกรมบันทึกข้อมูลรายงานอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการและ

การให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพภายในระยะเวลา30วันหลังให้บริการ

2) ข้อมูลเพื่อขอรับค่าใช้จ่าย ต้องประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล, สิทธิการ

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

รหัสโรคต้องมีความสัมพันธ์กับรหัสหัตถการ

กรณใีหบ้รกิารเครือ่งชว่ยฟงั รหสัโรค ไดแ้ก่ Z461,H900,H903,H906, และ 

รหสัหตัถการได้แก่9548(+21เฉพาะเด็ก)

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วยคน

พิการในลักษณะจัดสรรล่วงหน้าตามผลงานในรอบปีที่ผ่านมา (ภายในกรอบวงเงินและ

การพิจารณาจัดสรรของคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต/คณะกรรมการฯ/

คณะทำงานฯ เขต) ให้กับหน่วยบริการที่มีการพัฒนาระบบบริการหรือมีระบบการ

บริหารจัดการตามเงื่อนไขดังนี้

ก. มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนางานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ในและนอก

หน่วยบริการ

ข. มแีพทยเ์วชศาสตรฟ์ืน้ฟู หรอืนกักายภาพบำบดั หรอืนกักจิกรรมบำบดั

หรอืนกัวชิาชพีด้านงานฟื้นฟูอื่นๆในหน่วยบริการ

ค. มีโครงสร้างและงานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่ชัดเจน โดยจัดตั้งเป็น

คณะกรรมการบริหารงบและพัฒนาระบบงานบรกิารฟืน้ฟสูมรรถภาพ ทีป่ระกอบดว้ย
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สหสาขาวชิาชพี และผูแ้ทนคนพกิารรว่มเปน็กรรมการและมเีจา้หนา้ทีท่ีร่บัผดิชอบงาน

บรกิารฟื้นฟูสมรรถภาพเป็นกรรมการและเลขานุการ

ง. มีผลงานให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ และการจัดสรรอุปกรณ์แก่คน

พิการอย่างต่อเนื่องทั้งในหน่วยบริการและในชุมชน

จ. มีการจัดทำบันทึกข้อมูลคนพิการและรายงานผลการจัดสรรอุปกรณ์

และบริการฟื้นฟูสมรรถภาพผ่านระบบรายงานที่สปสช.กำหนด 

6.1.2แนวทางการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและ

อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการระดับประเทศ

กำหนดให้ สปสช. ดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟู

สมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการดังนี้

1) จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์

เครื่องช่วยความพิการ สำหรับหน่วยบริการตติยภูมิด้านงานฟื้นฟูสมรรถภาพตาม

ผลงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา และจัดสรรให้หน่วยบริการกรณีคนพิการเข้ารับ

บริการข้ามเขตพื้นที่ตามผลงานการให้บริการภายในกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร

2) จดัสรรเปน็คา่ใชจ้า่ยเพือ่บรกิารฟืน้ฟสูมรรถภาพสำหรบัผูท้ีอ่ยูใ่นระยะ

ทีจ่ำเปน็ตอ้งไดร้บับรกิารฟืน้ฟสูมรรถภาพ (sub acute) กรณทีีเ่ปน็ผูป้ว่ยนอก และ

บรกิารในชมุชนในเขตนำรอ่ง

ทัง้นี้ หนว่ยบรกิาร/สถานพยาบาล ทีใ่หบ้รกิารฟืน้ฟสูมรรถภาพดา้นการ

แพทย์ ในแต่ละประเภทของกิจกรรมนั้น ต้องให้บริการตามแนวทางปฏิบัติด้าน

เวชศาสตร์ฟื้นฟูตามขอบเขตมาตรฐานของวิชาชีพตามประกาศระเบียบและกฎ

ข้อบังคับของกระทรวงสาธารณสุข และผู้ประกอบวิชาชีพต้องมีใบอนุญาตให้

ประกอบวิชาชีพในแต่ละสาขาวิชาชีพนั้นๆ เช่น สาขากิจกรรมบำบัด สาขา

กายภาพบำบัดเป็นต้น



17

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ผังขั้นตอนการดำเนินงานโอนเงินจาก สปสช. ถึงหน่วยบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยบริการ

หน่วยบริการ

หน่วยบริการ

สปสช.(สำนักIT) 

สปสช.เขต 

สปสช.

(สำนักบริหารกองทุน)
ภายใน15วันทำการ

ภายใน30วัน

หลังจากให้บริการ

ตัดข้อมูลทุกวันที่

5ของเดือน

งวดที่1เดือนพย.55

งวดที่2เดือนกพ.56

งวดที่3เดือนสค.56

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน ระยะเวลา 

จัดให้มีบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์

เครื่องช่วยความพิการ

จัดส่งข้อมูลการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

และรายการอุปกรณ์เครื่องช่วยที่สนับสนุนให้

คนพิการผ่านWebsiteNHSOในโปรแกรม

ที่สปสช.กำหนด

ตรวจสอบข้อมูลการบักทึก/แก้ไขตามระบบ

ปกติของโปรแกรมบันทึกข้อมูลรายงาน

อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการและการให้บริการ

ฟื้นฟูสมรรถภาพ 

ประมวลผลข้อมูลที่ผ่านตามเงื่อนไข

ออกรายงานและเสนอขออนุมัติ

จัดสรรบประมาณ

รับเอกสาร/ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินกองทุน/

โอนเงินให้หน่วยบริการ

 

ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น 

ไม่ผ่าน

ผ่าน
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6.2 เงินสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์  

จะครอบคลุมกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการฟื้นฟู

สมรรถภาพด้านการแพทย์ เช่น การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การพัฒนารูปแบบ

บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ในชุมชน การจัดประชุมคณะกรรมการ คณะ

อนุกรรมการ คณะทำงาน การประชุมสัมมนา การสนับสนุนหน่วยบริการ การ

สนับสนุนองค์กรคนพิการ การเผยแพร่ความรู้ เป็นต้น ทั้งนี้ สปสช.อาจดำเนินการ

บริหารจัดการเอง หรือมอบหมายให้หน่วยงาน/องค์กรอื่นเป็นผู้ดำเนินการบริหาร

จัดการแทนได้

6.2.1แนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการฟื้นฟูระดับเขต

ให้ สปสช.เขต ดำเนินการสนับสนุนเงินให้กับหน่วยบริการ องค์กรคนพิการ และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่  เพื่อการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการ

แพทย์ดังนี้

1) สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการของหน่วยบริการตามความพร้อม 

โดยเนน้ความตอ่ เนือ่งและพฒันาตอ่ยอดจากฐานงานเดมิ และนวตักรรมบรกิารอืน่ๆ

โดยกำหนดการสนบัสนนุในรปูแบบการเสนอโครงการพฒันาระบบบรกิาร เพือ่พจิารณา

สนบัสนนุตามแนวทางทีก่ำหนด(ภาคผนวก4)

2) สนบัสนนุการพฒันาศกัยภาพดา้นการฟืน้ฟสูมรรถภาพขององคก์รคน

พกิาร คนพกิารและผูด้แูลคนพกิารและอาสาสมคัร ในรปูแบบการเสนอโครงการพฒันา

ศกัยภาพเพือ่พจิารณาสนบัสนนุตามแนวทางทีก่ำหนด(ภาคผนวก5)

3) สนบัสนนุการพฒันาระบบบรกิารในชมุชนรว่มกบักองทนุหลกัประกนั

สขุภาพระดบัทอ้งถิน่หรอืพืน้ที่ ตามแนวคดิการฟืน้ฟสูมรรถภาพคนพกิารโดยชมุชนเปน็ฐาน 

(Community base rehabilitation) โดยบรูณาการการดำเนนิงานและงบประมาณรว่ม
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กบักองทนุหลกัประกนัสขุภาพระดบัทอ้งถิน่หรอืพืน้ที่

4) สนบัสนนุการพฒันาศกัยภาพของหนว่ยบรกิารดา้นงานฟืน้ฟู โดยการ

สนบัสนนุงบประมาณเพือ่พฒันากำลงัคนดา้นงานฟืน้ฟฯูตามความจำเปน็

6.2.2แนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการฟื้นฟูระดับประเทศ

กำหนดการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการฟื้นฟู เพื่อดำเนินงานในด้านต่างๆ

ดังนี้

1)สนบัสนนุการพฒันารปูแบบ (model development) บรกิารฟืน้ฟู

สมรรถภาพดา้นการแพทย์โดยหนว่ยบรกิารองคก์รคนพกิารและภาคอีืน่ๆเพือ่เปน็ตน้

แบบในการขยายการบรกิารฟืน้ฟสูมรรถภาพเชน่การพฒันาศนูยก์ารดำรงชวีติอสิระของ

คนพกิารการพฒันารปูแบบบรกิารบคุคลออทสิตกิฯลฯ

2)สนบัสนนุการพฒันาศกัยภาพการฟืน้ฟสูมรรถภาพขององคก์รคนพกิาร

ระดบัประเทศ เพือ่ใหส้ามารถสง่เสรมิสนบัสนนุการพฒันาทกัษะ องคค์วามรูข้ององคก์ร

ในระดบัลกูขา่ยใหส้ามารถดำเนนิกจิกรรมไดอ้ยา่งเขม้แขง็ในพืน้ที่

3)สนบัสนนุการพฒันาศกัยภาพบคุลากรผูใ้หบ้รกิารดา้นการฝกึทกัษะการ

ดำรงชวีติประจำวนัของคนพกิารทางการมองเหน็(Orientation&Mobility)และดา้นอืน่

ๆตามความจำเปน็ของระบบบรกิาร

4)สนบัสนนุการพฒันา/เผยแพรอ่งคค์วามรูด้า้นงานฟืน้ฟฯู รว่มกบัองคก์ร 

หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

6.3 การจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด 

ให้ สปสช.เขต ดำเนินการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย (จังหวัดที่มีความพร้อม)

และจัดสรรงบประมาณไม่เกินวงเงินที่จังหวัดได้รับจัดสรรต่อผู้มีสิทธิหลักประกันสขุภาพ

แหง่ชาติ จากคา่ใชจ้า่ยเพือ่บรกิารฟืน้ฟสูมรรถภาพและอปุกรณเ์ครือ่งชว่ยความพกิาร และ
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เงินสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการฟื้นฟูฯ เพื่อดำเนินการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟู

สมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด โดยการสมทบงบประมาณจากองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดในสัดส่วนที่เท่ากันเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการและการให้บริการ

ฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด ให้ครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ

และตอบสนองความตอ้งการของคนพกิาร ผูส้งูอายแุละผูท้ีจ่ำเปน็ตอ้งไดร้บัการฟืน้ฟู ใน

ระบบหลักประกันสุขภาพ โดยการบูรณาการงบประมาณและการดำเนินงานร่วมกัน 

ตามวตัถปุระสงค์ดังนี้

1) เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู

สมรรถภาพในเขตพื้นที่จังหวัดได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อ

สุขภาพจากหน่วยบริการ สถานบริการ หรือองค์กรอื่นๆ รวมทั้งได้รับเครื่องช่วยกาย

อุปกรณ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับบริการทางการแพทย์ ในกรณีที่มีผลการตรวจวินิจฉัย

หรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และรายการที่สำนักงานหลักประกัน

สขุภาพแหง่ชาตปิระกาศกำหนดหรอืรายการอืน่ทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากคณะอนกุรรมการ

หลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่

2) เพือ่สนบัสนนุการพฒันาระบบบรกิารฟืน้ฟสูมรรถภาพของหนว่ยบรกิารทกุ

ระดบัในจงัหวดันัน้ ใหส้ามารถจดับรกิารและอปุกรณเ์ครือ่งชว่ยความพกิารใหค้รอบคลมุและ

ตอบสนองต่อความจำเป็นของคนพิการผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับ

การฟื้นฟูสมรรถภาพในท้องถิ่นชุมชนได้มากขึ้น

3) เพื่อสนับสนุนการพัฒนารูปแบบการดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุนและฟื้นฟู

สมรรถภาพคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

ในระดับชุมชนและในครอบครัว ที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบบริการของหน่วยบริการ

อย่างทั่วถึงในเขตจังหวัดนั้น
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4) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งขององค์กรคน

พิการ และองคก์รผู้สูงอายุ และองค์กรอื่นๆ ให้สามารถร่วมมือกับหน่วยบริการและมี

ส่วนร่วมดูแลสุขภาพช่วยเหลือคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับ

การฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยกันเองได้ในระยะยาว

(5) เพื่อสนับสนุนให้คนพิการผู้สูงอายุผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการ

ฟื้นฟูสมรรถภาพได้รับบริการขั้นพื้นฐานให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างอิสระ

(6) เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนาบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ดา้นการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ10 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของ

บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ในรอบปีงบประมาณนั้น

รายละเอยีดตามประกาศคณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติเรือ่งการ

กำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็น

ต่อสุขภาพระดับจังหวัดพ.ศ.2554และประกาศเพิ่มเติมในปี2555(ภาคผนวก6)

  

7. การกำกับ ติดตาม ประเมินผล 
 

7.1 ให้หน่วยบริการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟืน้ฟู

สมรรถภาพและอปุกรณเ์ครือ่งชว่ยความพกิาร จากกองทนุฟืน้ฟสูมรรถภาพดา้นการแพทย ์

รายงานผลการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการและบริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดย

การบนัทกึลงใน “โปรแกรมรายงานอปุกรณค์นพกิารและการใหบ้รกิารฟืน้ฟสูมรรถภาพ” ใน

websiteสปสช.ที่www.nhso.go.th

7.2 ให้หน่วยบริการและองค์กรฯที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านการส่งเสริม

การพัฒนาระบบจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ในรูปแบบของการดำเนิน
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งานโครงการ รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามรูปแบบที่กำหนด ให้กับ สปสช.

เขตหรือสปสช.ส่วนกลางที่สนับสนุนงบประมาณโครงการภายในระยะเวลาที่กำหนด

7.3 ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับ

จงัหวดั รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ และรายงานการเบิกจ่ายเงิน

ให้ สปสช.เขต ที่สนับสนุนงบประมาณตามรูปแบบรายงาน และภายในระยะเวลาที่

กำหนด

 

8. ข้อมูลการควบคุม ติดตาม กำกับ 
 

8.1 รอ้ยละของการตดิตามผลการใชเ้ครือ่งชว่ยฟงัของผูท้ีไ่ดร้บัอปุกรณเ์ครือ่งชว่ยฟงั  

8.2  ร้อยละสะสมของคนพิการทางการมองเห็นได้รับการฝึกทักษะการทำความ

คุน้เคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว(O&M)

8.3 จำนวนกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด

8.4  จำนวนองคก์รคนพกิารไดร้บัการพฒันาใหม้สีว่นรว่มดา้นการฟืน้ฟสูมรรถภาพ 
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บทบาทหน้าที่

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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 9. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

9.1 สปสช.

9.1.1ชี้แจงหลักเกณฑ์แนวทางการดำเนินงานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการ

แพทย์ให้ สปสช.เขต หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องทราบ รวมทั้งให้คำปรึกษา

แนะนำ

9.1.2 บรหิารจดัการงบประมาณใหเ้กดิประสทิธภิาพประสทิธผิล และมุง่ใหเ้กดิ

การบูรณาการในระดับพื้นที่ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

9.1.3 พัฒนาระบบรายงาน กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานให้บรรลุ 

ตามเป้าหมายตัวชี้วัด

9.1.4 รวบรวมวิเคราะห์สรุปแผน/ผลการดำเนินงานและงบประมาณ

9.1.5 ประสานงานและสนับสนุนคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะ

ทำงานชุดต่างๆ

9.1.6 ประสานงานองค์กรวิชาชีพ องค์กรผู้พิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ร่วมมือกันพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์

อย่างต่อเนื่อง

9.2สปสช.เขต 

9.2.1 ชี้แจงหลักเกณฑ์แนวทางการดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพทางการ

แพทย์ให้หน่วยบริการหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

9.2.2 บริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมุ่ง

ให้เกิดการบูรณาการในระดับพื้นที่ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

9.2.3 จัดสรรงบประมาณบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ตาม

แนวทางที่กำหนด
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 9.2.4 กำกับติดตามผลการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัด

9.2.5 รวบรวมวิเคราะห์สรุปแผน/ผลการดำเนินงานและงบประมาณ

9.2.6 ประสานงานองค์กรวิชาชีพ องค์กรผู้พิการ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อให้ร่วมมือกันพัฒนาระบบบริการฟื้นฟู

สมรรถภาพทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง

9.3หน่วยบริการเครือข่ายบริการสถานพยาบาล

9.3.1 ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ และจัดสรรอุปกรณ์เครื่อง

ช่วย และรายงานข้อมูลการให้บริการและจัดสรรอุปกรณ์เครื่องช่วยตามแนวทางระบบ

รายงานและโปรแกรมข้อมูลที่สปสช.กำหนด

9.3.2 พัฒนา/สนับสนุนศักยภาพเครือข่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และองค์กรคนพิการเพื่อรองรับการจัดบริการฟื้นฟูแก่กลุ่มเป้าหมายในชุมชน

 

10. ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน 
 

10.1ผู้จัดการกองทุน/ผู้บริหารระบบในภาพรวม 

:นางอรจิตต์บำรุงสกุลสวัสดิ์โทรศัพท์02-141-5051,084-751-0943

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

10.2ผู้ประสานงานส่วนกลาง

:นางอัจฉราจรัสสิงห์โทรศัพท์02-141-4210,084-387-8044

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

:นางสาวรัตนาเลี้ยวสกุลโทรศัพท์02-141-4218,084-439-0138

E-mail address:rattana.l@nhso.go.th
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 10.3ผู้ดูแลระบบข้อมูล

กรณีพบปัญหาการบันทึกผลงานในโปรแกรมรายงานอุปกรณ์คนพิการและ

การให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ติดต่อผู้รับผิดชอบโปรแกรมบันทึก

ข้อมูล

:นายบุญฤทธิ์ผู้เรียนศิลป์โทรศัพท์086-5734800

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

:ITHelpdesk  โทรศัพท์02-141-4200 

 

10.4 ผู้ประสานงานสปสช.เขต

 

 

 

สปสช.เขต รายชื่อ โทรศัพท์ / E-mail ติดต่อ 

สปสช.เขต1เชียงใหม่ นายสุคนธ์วิชญ์นิภานนท์

สนง.053-203-536-42

มือถือ090-197-5156
sukonwit.n@nhso.go.th

สปสช.เขต2พิษณุโลก

นายรุ่งโรจน์เจศรีชัย สนง.055-245-111

มือถือ090-197-5163
rungroj.j@nhso.go.th

สปสช.เขต3นครสวรรค์

นางสาวภารดีลลติกติตกิลุ สนง.056-371-831

มือถือ090-197-5176
bharadee.l@nhso.go.th

สปสช.เขต4สระบุรี

นายธวัชเหลี่ยมสมบัติ สนง.036-213-205

มือถือ085-487-5032
thawat.l@nhso.go.th
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สปสช.เขต รายชื่อ โทรศัพท์ / E-mail ติดต่อ 

สปสช.เขต5ราชบุรี

นางสาวใจทิพย์สอนดี สนง.032-332-590

มือถือ081-754-8929
jaithip.s@nhso.go.th

สปสช.เขต6ระยอง 

นางสาวอไุรวรรณหริญัโรจน์ สนง.038-864-313

มือถือ090-1975198
uraiwan.h@nhso.go.th

สปสช.เขต7ขอนแก่น

นายดุสิตศรีโคตร สนง.043-365-200-3

มือถือ084-700-1667
dusit.s@nhso.go.th

สปสช.เขต8อุดรธานี

นางสาวเพชรีเหล่าพิลัย สนง.042-325-681

มือถือ090-197-5219
petcharee.l@nhso.go.th

สปสช.เขต9นครราชสมีา

นางสาวเสนยีว์รรณ์เสนยีทุธ์ สนง.044-248-870-4

มือถือ090-197-5224
saneewan.s@nhso.go.th

สปสช.เขต10อุบลราชธานี

นางสาวศนัสนยี์คำจนัทา สนง.045-240-591

มือถือ090-197-5238
sunsanee.k@nhso.go.th

สปสช.เขต11สุราษฎร์ธานี

นายกัมปนาจแย้มแสง สนง.077-274-811

มือถือ090-197-5247
kumpanat.y@nhso.go.th
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สปสช.เขต รายชื่อ โทรศัพท์ / E-mail ติดต่อ 

สปสช.เขต12สงขลา

นางพานทิพย์ชูสุทธิ์ สนง.074-233-888

มือถือ089-870-0675
phanthip.c@nhso.go.th

สปสช.เขต13กรุงเทพฯ

นางปานใจตนัตภิษูานนท์

 

 

นางพอโฉมบุนนาค 

สนง.02-142-0952

มือถือ087-5174399
panjai.t@nhso.go.th 

สนง.02-142-0961

มือถือ089-9696493
pochom.b@nhso.go.th
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ภาคผนวก 1 

รายการ วัสดุ อุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการ   
 

รายการวัสดุ อุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการที่กำหนดไว้นี้ เพื่อใช้ในการอ้างอิง

ราคากลางในการจัดสรรงบประมาณด้านอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการปี 2556 ให้กับ

หน่วยบริการ ภายใต้ความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ระดับเขต/คณะกรรมการฟื้นฟูฯเขต และให้บันทึกรายงานผ่านโปรแกรมรายงาน

อุปกรณ์คนพิการและการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

 

รหัส

อุปกรณ์ 

ลำดับ 

ที่ 
ประเภท  หน่วย 

ราคา 

กลาง 

หมาย 

เหตุ 

  หมวด 2  ตา หู คอ จมูก    

 2.5 
เครื่องช่วยฟังสำหรับคนพิการ 

และอุปกรณ์เกี่ยวกับห ู
  

 

2501  

2.5.1เครื่องช่วยฟังสำหรับคน 

     หูพิการสำหรับเด็ก

อายุต่ำกว่า10ป ี

อันละ 15,000 

 

2502  
2.5.2เครื่องช่วยฟังสำหรับ

     คนหพูกิารสำหรบัผูใ้หญ่ 
อันละ 13,500 
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 รหัส

อุปกรณ์ 

ลำดับ 

ที่ 
ประเภท  หน่วย 

ราคา 

กลาง 

หมาย 

เหตุ 

  
หมวด 6 ทางเดินปัสสาวะ และ

สืบพันธุ ์
  

 

 6.0  สายระบายปัสสาวะ    

6006  สายสวนปัสสาวะแบบสวนด้วยตนเอง เส้นละ 600  

  
หมวด 8 วัสดุ/อุปกรณ์ 

ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟ ู
  

 

 8.1 
แขนเทียม  

(Prosthesis, upper extremity) 
  

 

8101  

8.1.1แขนเทียมต่ำกว่าระดับศอก

     ส่วนปลายชนิดห้านิ้ว

      มีระบบการใช้งาน 

ข้างละ 25,000 

 

8102  

8.1.2แขนเทียมต่ำกว่าระดับศอก

     ส่วนปลายชนิดห้านิ้ว

     ไม่มีระบบการใช้งาน 

ข้างละ 7,000 

 

8103  
8.1.3แขนเทียมต่ำกว่าระดับศอก

     ส่วนปลายชนิดตะขอโลหะ 
ข้างละ 27,000 

 

8104  
8.1.4แขนเทียมเหนือศอกส่วนปลาย

     ชนดิหา้นิว้ขอ้ศอกลอ็กไดด้ว้ยมอื 
ข้างละ 16,900 
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รหัส

อุปกรณ์ 

ลำดับ 

ที่ 
ประเภท  หน่วย 

ราคา 

กลาง 

หมาย 

เหตุ 

8105  

8.1.5แขนเทียมเหนือศอกส่วนปลาย

     ชนิดตะขอโลหะข้อศอกล็อกได้

      ด้วยมือ 

ข้างละ 16,900 

 

8106  

8.1.6แขนเทียมชิดไหล่หรือแนบไหล่

      ส่วนปลายชนิดห้านิ้ว

      ข้อศอกล็อกได้ด้วยมือ 

ข้างละ 10,000 

 

8107  

8.1.7แขนเทียมระดับเหนือศอก

     แบบ5นิ้วเหมือนของจริง

      ระบบใช้งานได ้

ข้างละ 28,200 

 

8108  
8.1.8เบ้าแขนเทียมใต้ศอก

(สำหรับการเปลี่ยนเฉพาะเบ้า) 
อันละ 1,500 

 

8109  
8.1.9เบ้าแขนเทียมระดับศอก

(สำหรับการเปลี่ยนเฉพาะเบ้า) 
อันละ 3,000 

 

8110  
8.1.10เบ้าแขนเทียมระดับเหนือศอก

(สำหรับการเปลี่ยนเฉพาะเบ้า) 
อันละ 3,000 

 

8111  
8.1.11เบ้าแขนเทียมระดับไหล่

(สำหรับการเปลี่ยนเฉพาะเบ้า) 
อันละ 4,000 

 

8112  
8.1.12สายบังคับแขนเทียม

(สำหรับการเปลี่ยนเฉพาะสาย) 
เส้นละ 4,000 
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รหัส

อุปกรณ์ 

ลำดับ 

ที่ 
ประเภท  หน่วย 

ราคา 

กลาง 

หมาย 

เหตุ 

 8.2 
ขาเทียม  

(Prosthesis, lower extremity) 
  

 

8201  8.2.1ขาเทียมระดับข้อเท้า(Symes) ข้างละ 5,000 
 

8202  8.2.2ขาเทียมระดับใต้เข่าแกนนอก ข้างละ 6,500 
 

8203  8.2.3ขาเทียมระดับใต้เข่าแกนใน ข้างละ 30,000 
 

8204  8.2.4ขาเทียมระดับข้อเข่า ข้างละ 17,000 
 

8205  8.2.5ขาเทียมระดับเหนือเข่าแกนนอก ข้างละ 18,000 
 

8206  8.2.6ขาเทียมระดับเหนือเข่าแกนใน ข้างละ 30,000 
 

8207  8.2.7ขาเทียมระดับตะโพกแกนนอก ข้างละ 30,000 
 

8208  8.2.8ขาเทียมระดับสะโพกแกนใน ข้างละ 50,000 
 

8209  
8.2.9เท้าเทียมที่ต้องใส่ร่วมกับ

     ขาเทียมแบบต่างๆ 
ข้างละ 4,000 

 

8218  8.2.18เบ้าขาเทียมใต้เข่า ข้างละ 3,000 
 

8219  8.2.19เบ้าขาเทียมระดับเข่า ข้างละ 4,000 
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รหัส

อุปกรณ์ 

ลำดับ 

ที่ 
ประเภท  หน่วย 

ราคา 

กลาง 

หมาย 

เหตุ 

8220  8.2.20เบ้าขาเทียมเหนือเข่า ข้างละ 4,000 
 

8221  8.2.21เบ้าขาเทียมสะโพก ข้างละ 6,000 
 

8222  8.2.22สายเข็มขัดเทียม ข้างละ 250 
 

8223  8.2.23แป้นสายเข็มขัด คู่ละ 100 
 

 8.5 
โลหะ/หรือพลาสติก 

ดามแขนภายนอก 
  

 

8521  
8.5.21โลหะดามขาภายนอก-เดก็เลก็

       ดามข้อเท้า(Knee-orthosis) 
ข้างละ 4,200 

 

8522  

8.5.22โลหะดามขาภายนอก-ขาเดก็

       ขนาดกลางดามข้อเท้า

(Knee-orthosis) 

ข้างละ 5,000 

 

8523  

8.5.23โลหะดามขาภายนอก-

ขาขนาดใหญ่ดามข้อเท้า

       (Knee-orthosis) 

ข้างละ 5,400 

 

8524  8.5.24PTBbrace ข้างละ 4,000  

8525  8.5.25เบรสขาสั้น ข้างละ 300  
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รหัส

อุปกรณ์ 

ลำดับ 

ที่ 
ประเภท  หน่วย 

ราคา 

กลาง 

หมาย 

เหตุ 

8526  8.5.26ที่คลุมเข่าKneepad อันละ 280 
 

 8.7 เครื่องช่วยเดิน (Walking aids)    

8706  8.7.6ไม้ค้ำยันรักแร้แบบอลูมิเนียม คู่ละ 350  

8707  8.7.7ไม้เท้าอลูมิเนียมแบบสามขา อันละ 360  

8708  
8.7.8ไม้เท้าสำหรับคนตาบอดพับได้

      ด้วยสายยืดหยุ่นชนิดมีด้าม 
อันละ 200  

8709  
8.7.9ทีช่ว่ยฝกึเดนิแบบมลีอ้ขนาดกลาง 

(AnteriorWheelWalker) 
อันละ 600  

8710  
8.7.10ทีช่ว่ยฝกึเดนิแบบมลีอ้ขนาดเลก็ 

(AnteriorWheelWalker) 
อันละ 500  

 8.8 รองเท้า    

8801  8.8.1รองเท้าคนพิการขนาดเล็ก คู่ละ 600  

8802  8.8.2รองเท้าคนพิการขนาดกลาง คู่ละ 800  

8803  8.8.3รองเท้าคนพิการขนาดใหญ ่ คู่ละ 1,000  
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รหัส

อุปกรณ์ 

ลำดับ 

ที่ 
ประเภท  หน่วย 

ราคา 

กลาง 

หมาย 

เหตุ 

8804  8.8.4รองเทา้คนพกิารขนาดใหญพ่เิศษ คู่ละ 1,200  

8805  8.8.5ค่าดัดแปลงรองเท้าคนพิการ ข้างละ 400  

8807  8.8.7แผ่นเสริมภายในขนาดใหญ ่ คู่ละ 900   

8808  8.8.8แผ่นเสริมภายในขนาดเล็ก คู่ละ 700   

8809  8.8.9เสริมฝ่าเท้าส่วนหน้า ข้างละ 1,500   

8810  8.8.10T-strap เส้นละ 200   

 8.9 อุปกรณ์อื่น ๆ    

8901  

8.9.1 รถนั่งคนพิการชนิดพับได้

     ทำดว้ยโลหะแบบปรับใหเ้หมาะสม 

      กับความพิการได ้

คันละ 6,000 

 

8902  
8.9.2รถนั่งคนพิการชนิดพับได้

      ทำด้วยโลหะแบบปรับไม่ได ้
คันละ 4,000 

 

8903  8.9.3เบาะรองนั่งสำหรับผู้พิการ อันละ 600  
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รหัส

อุปกรณ์ 

ลำดับ 

ที่ 
ประเภท  หน่วย 

ราคา 

กลาง 

หมาย 

เหตุ 

  หมวด 9 อื่นๆ    

 9.0 เกี่ยวกับผิวหนัง    

9001  
9.0.1ฟองน้ำรองตัวสำหรับผู้ป่วยหนัก

หรือผู้ป่วยอัมพาต 
อันละ 600 

 

  

รายการอื่นๆตามความจำเป็น

ตามราคาจริง(จากการพิจารณาของ

อปสข.) 
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 ภาคผนวก 2 

รายการและราคาการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

ด้านการแพทย์ 

รหัส ลำดับที ่ กิจกรรม หน่วย ราคากลาง 

H9339 1 กายภาพบำบัด ครั้ง 150 

H9383 2 กิจกรรมบำบัด ครั้ง 150 

H9375 3 การประเมิน/แก้ไขการพูด ครั้ง 150

H9449 4 จิตบำบัด ครั้ง 300

H9433 5 พฤติกรรมบำบัด ครั้ง 300

H9549 6 การฟืน้ฟกูารไดย้นิ ครั้ง 150

H9378 7 การฟื้นฟูการเห็น ครั้ง 150

H9438 8 EarlyIntervention ครั้ง 150

H0489 9 Phenolblock ครั้ง 500
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 นิยามรายการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย ์

กายภาพบำบัด เป็นการกระทำต่อมนุษย์โดยวิธีทางกายภาพบำบัดเพื่อแก้ไข

และฟื้นฟูความเสื่อมสภาพความพิการของร่างกายอันเนื่องมาจากภาวะของโรคหรือ

การเคลือ่นไหวทีไ่มป่กติเพือ่เพิม่สมรรถภาพของรา่งกายในการดำรงชวีติไดใ้กลเ้คยีงปกติ

 

กิจกรรมบำบัด เป็นการใช้กิจกรรมที่มีเป้าหมายกับบุคคลซึ่งมีข้อจำกัด 

จากการบาดเจบ็หรอืความเจบ็ปว่ยทางกาย ความบกพรอ่งทางจติสงัคม ความบกพรอ่ง

ทางดา้นพฒันาการหรอืการเรยีนรูจ้ากกระบวนการเสือ่มถอยตามวยั เพือ่ใหม้อีสิระพึง่ตนเอง

ได้มากที่สุดบริการเฉพาะทางกิจกรรมบำบัดได้แก่การสอนทักษะทางกิจวัตรประจำ

วันการพัฒนาทักษะทางการเคลื่อนไหวและการรับรู้และการทำหน้าที่ของกระบวนการ

ผสมผสานความรู้สึก การพัฒนาทักษะการเล่นและความสามารถทางด้านการเตรียม

ความพร้อมในการประกอบอาชีพ และความสามารถในกิจกรรมยามว่าง การออกแบบ

ประดิษฐ์หรือเลือกใช้เครื่องดามพยุงข้อหรืออุปกรณ์ดัดแปลง/เครื่องช่วยคนพิการ

 

การแก้ไขการพูด เปน็การปอ้งกนัแกไ้ขฟืน้ฟูสมรรถภาพดา้นภาษาและการพดู

ในผูป้ว่ยทีม่คีวามบกพรอ่งในดา้นการสือ่ความหมายทัง้ผูป้ว่ยเดก็และผูใ้หญ่ ไดแ้ก่ผูป้ว่ย

ประเภทพดูชา้พดูไมช่ดัพดูตดิอา่งพดูไมค่ลอ่งพดูนกึคำลำบากพดูเสยีงแหบพดูเสยีงหา้ว 

เป็นต้น

 

จิตบำบัด  เป็นวิธีการที่ช่วยให้คนพิการทางจิตมีบุคลิกภาพไปสู่วิถีทางของวุฒิ

ภาวะมีความสามารถที่จะดูแลตนเองและเข้าใจตนเองได้อย่างถูกต้อง
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 พฤติกรรมบำบัด เป็นการส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมให้คงอยู่ต่อเนื่อง

หยุดพฤติกรรมที่เป็นปัญหาและสร้างพฤติกรรมใหม่ที่ต้องการ

 

การฟื้นฟูการได้ยิน เป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการฟังในผู้ป่วยหูพิการ

การฟืน้ฟกูารเหน็ เปน็กระบวนการทีช่ว่ยใหผู้ท้ีม่ปีญัหาทางสายตา สามารถใชส้ายตา 

ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดในแต่ละกิจกรรมด้วยวิธีต่างๆ ได้แก่ การใช้อุปกรณ์เครื่อง

ช่วยในการมองเห็นการฝึกใช้การมองเห็นที่เหลือในการเดินทางการให้คำแนะนำการ

ดูแลตนเองสำหรับผู้ที่มีสายตาเลือนรางและการฝึกสอนทักษะในการเดินทางหรือO&

Mให้แก่ผู้พิการทางสายตา

 

Early Intervention คือการกระตุ้นพัฒนาการในเด็กที่มีการพัฒนาการช้า เช่น

การฝึกนั่งยืน,เดิน,เคลื่อนที่

 

Phenol block คือการฉีดยาPhenol ไปที่กล้ามเนื้อเพื่อลดอาการเกร็ง

ของกล้ามเนื้อมัดนั้นๆ
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 ภาคผนวก 3 

แนวทางสนับสนุนการจัดบริการ 

ฟื้นฟูสมรรถภาพฯคนตาบอด 

ด้านการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและ 

การเคลื่อนไหว (Orientation & Mobility) ปี 2556 
 

1.หลักการและเหตุผล 

ผลการสำรวจความพกิารโดยสำนกังานสถติแิหง่ชาติพ.ศ.2550พบวา่ประเทศไทย

มีประชากรที่มีความพิการจำนวน 1.9 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 2.9 ของประชากร 

ทัง้ประเทศในจำนวนนีม้ปีระชากรทีจ่ดัเปน็ผูพ้กิารทางการมองเหน็จำนวน746,549คน 

หรือคิดเป็นร้อยละ 1.1 ของประชากร ซึ่งในจำนวนนี้มีทั้งคนที่จัดเป็นคนตาบอดและ

คนสายตาเลอืนรางจำนวนมาก ซึง่ตอ้งการการฟืน้ฟสูมรรถภาพเพือ่ใหส้ามารถดำเนนิชวีติ

ในสงัคมไดด้ว้ยตนเองสามารถเรยีนหนงัสอืได้ทำงานไดแ้ละพึง่ตนเองได้ทำประโยชน์

ให้แก่สังคม อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังไม่มีระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

ทางการเหน็ ดงันัน้จงึไดจ้ดัทำโครงการพฒันาระบบบรกิารและจดัตัง้ศนูยฟ์ืน้ฟสูมรรถภาพ

คนตาบอดด้านการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (Orientation

& Mobility) ขึ้นเพื่อให้คนตาบอดผู้รับบริการสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับ 

ไปปรับใช้ประโยชน์ได้จริงในการดำรงชีวิตประจำวัน นับตั้งแต่การช่วยเหลือตนเอง 

ได้มากขึ้นในการทำกิจวัตรประจำวันต่างๆรวมถึงการประกอบอาชีพด้วย
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 2. วัตถุประสงค ์

2.1. เพือ่สรา้งโอกาสใหผู้ท้ีม่คีวามพกิารทางการมองเหน็ ไดร้บับรกิารตรวจสขุภาพ

ตาและประเมินความสามารถในการมองเห็นและเข้าสู่การฟื้นฟูฯอย่างเป็นระบบ

2.2. เพือ่ใหผู้ท้ีม่คีวามพกิารทางการมองเหน็ทีจ่ำเปน็ตอ้งไดร้บับรกิารO&Mไดร้บั

อุปกรณ์ (ไม้เท้าขาว) ควบคู่กับบริการ O&M ที่มีคุณภาพ รวมทั้งได้รับการพัฒนา

ศักยภาพให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในชีวิตประจำวัน

2.3.เพื่อให้เกิดระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอดด้านการทำความคุ้นเคย

กับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว(Orientation&Mobility)อย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นเครือข่ายในระดับจังหวัด

 

3.  กลุ่มเป้าหมาย   

คนตาบอดที่จำเป็นต้องได้รับบริการได้แก่ 

• ผู้มีความพิการทางการมองเห็น(ตาบอด/สายตาเลือนราง)

• ผู้มีความพิการตั้งแต่กำเนิด/ภายหลัง

• อายุตั้งแต่6ปีขึ้นไป

 

4.  พื้นที่ดำเนินการ 

หน่วยบริการระดับจังหวัดทุกจังหวัด หรือในอำเภอใหญ่ที่มีความพร้อม อย่างน้อย

เขตละ1จังหวัด
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 5. วิธีดำเนินการ 

5.1 หน่วยบริการ สมัคร/แสดงความจำนง เข้าร่วมดำเนินการพัฒนาระบบบริการ

ฟื้นฟูฯด้านO&Mกับสปสช.เขต

5.2 หน่วยบริการคัดเลือกบุคลากร จำนวน1-2 คน  เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อทำ

หน้าที่ให้บริการอบรมO&Mแก่คนพิการทางสายตาในหลักสูตรครูฝึกพื้นฐาน(O&M

instructor)ระยะเวลา200ชั่วโมงหรือประมาณ6-8สัปดาห์เพื่อพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรในระบบบริการ ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ที่สนับสนุนโดย

สปสช.ส่วนกลาง

5.3 หน่วยบริการจัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่สำหรับการจัดบริการคน

ตาบอดฯ โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีในจังหวัด เช่น สมาคมคน

ตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาในภูมิภาค ศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนสอนคน

ตาบอดหน่วยงานอื่นๆในพื้นที่ให้ร่วมบริการ

5.4 ประชาสัมพันธ์และประสานสร้างเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับ

จังหวัดเช่นหน่วยบริการในพื้นที่เป้าหมาย(รพช.สอ.PCU)หรือองค์กรส่วนท้องถิ่น

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการค้นหา คัดกรอง และส่งต่อกลุ่มเป้าหมาย เข้ารับการตรวจ

ประเมินณศูนย์บริการO&Mเพื่อให้ได้รับบริการตามความเหมาะสมและจำเป็น

5.5 หน่วยบริการดำเนินการจัดบริการดังนี้

5.5.1 จดัใหม้กีารตรวจสขุภาพตาประเมนิความสามารถในการมองเหน็กำหนด

เปา้หมายหรอืผลลพัธบ์รกิารทีค่าดหวงัรายบคุคล จดัทำรายงานผลเปน็ลายลกัษณอ์กัษร

และขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับบริการO&M

5.5.2ให้มีการวางแผนการให้บริการเฉพาะบุคคล และให้บริการตามหลักสูตร

ที่กำหนด(80-120ชั่วโมง)ซึ่งสามารถแบ่งให้บริการได้ตามผลลัพธ์ที่คาดหวัง
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 5.5.3 ใหม้กีารบรกิารO&M แกค่นพกิารตาบอด โดยบคุลากรของหนว่ยบรกิาร 

ทีผ่า่นการฝกึอบรมหลกัสตูรครฝูกึพืน้ฐาน (O&M instructor) และประสานความรว่มมอื

กับสมาคมคนตาบอดหรือองค์กรอื่นๆเช่นศูนย์ธรรมมิกชนฯโรงเรียนสอนคนตาบอด

ที่พร้อมให้การสนับสนุน

5.5.4หน่วยบริการและเครือข่ายบริการ จัดสถานที่ให้บริการ วัสดุ  อุปกรณ์

ที่พักสำหรับการฝึกที่ชัดเจนเหมาะสมปลอดภัย

5.5.5ให้บริการO&M โดยครูฝึกที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่กำหนด และ

ได้ขึ้นทะเบียนเป็นครูฝึกฯไว้กับศูนย์และสปสช.แล้วเท่านั้น

5.5.6จัดบริการตามรูปแบบที่กำหนดโดยกำหนดรูปแบบการจัดบริการดังนี้

1)การใหบ้รกิารเปน็กลุม่ครัง้ละประมาณ5-15คนอตัราสว่นของครฝูกึ

ตอ่ผูเ้ขา้รบัการฝกึอบรมไมเ่กนิ1:5และจดับรกิารภายในศนูยห์รอืในเครอืขา่ยจงัหวดัที่

กำหนด

2)การใหบ้รกิารรายบคุคล กรณทีีค่นตาบอดรายนัน้ไมพ่รอ้มเขา้รบัการฝกึ

อบรมเปน็กลุม่โดยจะสง่ครฝูกึไปใหบ้รกิารทีบ่า้น

3)กำหนดระยะเวลาการใหบ้รกิาร จำนวนชัว่โมงและอตัราครฝูกึตอ่ผูร้บั

การอบรมไมต่ำ่กวา่มาตรฐานทีก่ำหนด(เฉลีย่120ชัว่โมง/คนโดยจะใหบ้รกิารวนัละ

ไมเ่กนิ6ชัว่โมงและสปัดาหล์ะไมเ่กนิ6วนั)

4)หนว่ยบรกิารและเครอืขา่ยบรกิารในจงัหวดั บนัทกึกจิกรรมบรกิาร และ

การประเมินผล ลัพธ์รายบุคคลเป็นลายลักษณ์อักษรและประสานรวบรวมข้อมูลไว้ที่

หน่วยบริการระดบัจงัหวดัอยา่งเปน็ระบบ
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 6.  ระยะเวลาในการดำเนินงาน     

ภายในปีงบประมาณ2556(1ตุลาคม2555–30กันยายน2556)

 

7.  งบประมาณ 

จากงบอุปกรณ์ฯ และบริการ ที่สปสช. เขต ได้รับจัดสรรโดยสนับสนุนให้หน่วย

บรกิารเพือ่เปน็คา่พฒันาบรหิารจดัการและคา่ใชจ้า่ยในการใหบ้รกิารO&Mตามจำนวน

คนตาบอดกลุ่มเป้าหมายและหลักสูตรการฝึกอบรมดังนี้

-ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอบรมO&Mโดยเหมาจ่ายรายละ9,000บาท(ตาม

จำนวนกลุ่ม

เป้าหมายที่ได้รับบริการจริงจากหน่วยบริการ) 

ทั้งนี้สปสช.จะเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณการอบรมครูฝึกO&Mให้แก่บุคคลากร

ของศูนย์ฯ ที่เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรครูฝึกพื้นฐาน (O&M instructor) ณ

วิทยาลัยราชสุดามหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อทำหน้าที่ครูฝึกให้บริการอบรมO&Mแก่คน

พิการทางสายตา โดย สปสช. ส่วนกลางประสานความร่วมมือกับวิทยาลัยราชสุดา

โดยตรง

 

8.  การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 

สปสช.กำหนดใหม้กีารตดิตามสนบัสนนุและประเมนิผลการดำเนนิงานโดยมวีตัถปุระสงค์

เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาระบบบริการO&Mโดยความร่วมมือจากสถาบันสร้าง

เสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สถาบันคนตาบอดเพื่อ

การวิจัยและพัฒนาฯ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และสมาคมพยาบาลเวช

ปฏิบัติทางตาตามกรอบเนื้อหาดังนี้
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 8.1 การประเมินติดตามความสามารถ/การใช้ชีวิตประจำวันของคนพิการทาง

สายตาหลังจากมารับบริการที่ศูนย์บริการตามระยะเวลาที่กำหนด

8.2 จากความพึงพอใจของผู้รับบริการและญาติ

8.3 การบริหารจัดการของศูนย์บริการระดับจังหวัด/อำเภอ

8.4 การติดตามประเมินผลในภาพรวมและเครือข่ายร่วมให้บริการ
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 ภาคผนวก 4 

แนวทางการพิจารณาสนับสนุนและส่งเสริมหน่วยบริการ 

ในการจดับรกิารฟืน้ฟสูมรรถภาพดา้นการแพทย ์ป ี2556 
 

1. วัตถุประสงค์  

1.1 เพื่อให้เกิดการพัฒนารูปแบบระบบบริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการ

แพทย์ของหน่วยบริการ โดยเน้นการจัดบริการในระดับพื้นที่อำเภอตำบลที่ยังมิได้มี

การบริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ คนพิการ ให้มีการจัดบริการและเกิดการกระจาย

ตัวของการให้บริการอย่างทั่วถึงมากขึ้น

1.2 เพือ่ใหเ้กดิการพฒันาระบบบรกิารดา้นการฟืน้ฟสูมรรถภาพคนพกิาร ใหค้รอบคลมุ

ถงึการดแูลคนพกิารในระดบัชมุชนได้ และชว่ยใหค้นพกิารในชมุชนสามารถเขา้ถงึบรกิาร 

รวมทั้งสามารถดูแลตนเองได้มากที่สุด

1.3 เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้หน่วยบริการในระดับต่างๆ มีการพัฒนาและ

ยกระดับระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนด้านการแพทย์ที่นอกเหนือจากภาระงานปกติ

ใหค้งสภาพบรกิารไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่ใหเ้กดิการประกนัคณุภาพ(QualityAssurance) 

หรือพัฒนางานเพิ่มขึ้น

2.  กลุ่มเป้าหมาย/วงเงินที่สนับสนุน  

หนว่ยบรกิารทีข่ึน้ทะเบยีนในระบบหลกัประกนัสขุภาพถว้นหนา้ ทีส่นใจดำเนนิกจิกรรม

ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์  โดยเน้นสถานีอนามัย/คลินิกชุมชนอบอุ่น

ศนูยส์ขุภาพชมุชนและโรงพยาบาลชมุชนโดยกำหนดประมาณการวงเงนิทีส่นบัสนนุดงัน้ี
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 • ศูนย์สุขภาพชุมชน/คลินิกชุมชนอบอุ่น/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

โครงการละไม่เกิน30,000-50,000บาท

• โรงพยาบาลชุมชนโครงการละไม่เกิน100,000-300,000บาท

ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของอปสข.

 

3.  ระยะเวลาดำเนินการโครงการ 

กำหนดระยะเวลาเสนอโครงการฯตั้งแต่วันที่1ตุลาคม25553–30มีนาคม2556

และให้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯแล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน1ปี

 

4. ขอบเขตการดำเนินโครงการที่พิจารณาให้การสนับสนุน 

4.1 เป็นโครงการที่ทำให้เกิดการพัฒนาและยกระดับการบริการแบบผสมผสานใน

หน่วยบริการเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์รวมทั้งคนพิการทั้ง6ประเภท

ความพกิาร ไดแ้ก่ การฟืน้ฟสูมรรถภาพคนพกิารดา้นการเคลือ่นไหว การฟืน้ฟสูมรรถภาพ  

คนพกิารดา้นการไดย้นิและสือ่ความหมายการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพกิารดา้นการมองเหน็   

การฟืน้ฟสูมรรถภาพคนพกิารทีม่ปีญัหาดา้นสตปิญัญาและการเรยีนรู้ การฟืน้ฟสูมรรถภาพ

คนพิการบุคคลออติสติกและการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้พิการทางจิตและพฤติกรรม

4.2 เปน็โครงการทีท่ำใหเ้กดิการพฒันาและยกระดบัการบรกิารทีบ่า้นหรอืในชมุชน 

ร่วมกับชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ทำให้คนพิการได้รับการช่วยเหลือให้มี

คณุภาพชวีติดขีึน้สามารถดำรงตนอยูใ่นสงัคมสภาพพืน้ทีห่รอืสิง่แวดลอ้มตามวถิชีวีติจรงิ

โดยพึ่งพาตนเองได้มากที่สุด
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 4.3 เป็นโครงการที่ทำให้เกิดการพัฒนาระบบฐานข้อมูลคนพิการ ให้สามารถจัด

บรกิารใหก้บัคนพกิารไดอ้ยา่งทัว่ถงึครอบคลมุการจดับรกิารตรวจประเมนิและจดทะเบยีน 

ผู้พิการในรูปแบบonestopserviceที่ประกอบด้วยกิจกรรมการค้นหาตรวจประเมิน

ความพิการ ประสานช่วยเหลือเพื่อให้คนพิการได้รับการรักษา/บริการ และสนับสนุน

อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการรวมทั้งส่งต่อเพื่อให้คนพิการได้รับการฟื้นฟูที่เหมาะสม

 

5. หลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุน 

5.1 หน่วยบริการต้องแสดงหลักฐานใดๆ ที่ให้เห็นว่าตลอด1 ปีที่ผ่านมาได้มีการ

พัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์หรือคนพิการ และ/หรือ จัดบริการ

ฟืน้ฟสูมรรถภาพคนพกิารในชมุชนอยา่งตอ่เนือ่ง นอกเหนอืจากทีไ่ดร้บัการสนบัสนนุจาก

ระบบของภาครัฐตามปกติ เพื่อให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงบริการได้ และมีการส่งต่อไป

ยังหน่วยบริการอื่นกรณีที่ต้องการบริการโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเช่น

- ขอ้มลูการใหบ้รกิารฟืน้ฟสูมรรถภาพดา้นการแพทยห์รอืคนพกิารในระยะ1-2 ปี

ที่ผ่านมา

- หลักฐานการจ้างบุคลากรประเภทต่างๆ หรือ การจัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์ 

ที่ให้บริการกับคนพิการประเภทต่างๆ สรุปผลงานการให้บริการฟื้นฟูกับคนพิการหรือ

สรุปงานการพัฒนาระบบบริการด้านคนพิการต่างๆ

- แผนการพัฒนางานบริการคนพิการในระยะที่ผ่านมาที่ได้ดำเนินการแล้ว หรือ

อยูร่ะหวา่งดำเนนิการ หรอืดำเนนิการแลว้แตย่งัไมแ่ลว้เสรจ็ ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความตัง้ใจ 

ที่จะดำเนินกิจกรรมด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการอย่างต่อเนื่อง

5.2ต้องแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะดำเนินงานหรือความจำเป็นในส่วนของคน

พิการที่ได้รับบริการซึ่งเป็นผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงจากบริการด้านนี้เช่น
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 - แผนการพัฒนางานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์หรือคนพิการใน

หน่วยบริการและ/หรือในชุมชนที่ต้องการให้เกิดขึ้นในระยะต่อไป

- จำนวนคนพิการที่ขึ้นทะเบียนแล้วในพื้นที่ และจำนวนคนพิการที่ได้รับบริการ

แล้ว

- ความต้องการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพของคนพิการในพื้นที่ หรือข้อเสนอจาก

ประชาชนคนพิการ องค์กรคนพิการ หรือผู้นำท้องถิ่นที่รับทราบปัญหาความต้องการ

ของชุมชน

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50

คู่มือการดำเนินงาน

ภายใต้งบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ปี2556

 ภาคผนวก 5 

แนวทางการพิจารณาสนับสนุนและ 

ส่งเสริมองค์กรคนพิการ 

ในการจดับรกิารฟืน้ฟสูมรรถภาพดา้นการแพทย ์ป ี2556 
 

1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งในการ

ดำเนนิงานดา้นการฟืน้ฟสูมรรถภาพคนพกิารขององคก์รคนพกิารกลุม่คนพกิารอาสาสมคัร

ช่วยเหลือคนพิการในท้องถิ่น ชุมชน ให้สามารถดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือคนพิการ

ภายในกลุ่มเครือข่ายหรือในชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้

1.2 เพื่อสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ

คนพิการขององค์กรด้านคนพิการ กลุ่มช่วยเหลือกันเองของคนพิการ ผู้ดูแล หรือผู้ที่

เกี่ยวข้อง

1.3 เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาระบบบริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

ในส่วนที่หน่วยงานของภาครัฐยังไม่มีการดำเนินการหรือมีแล้วแต่ยังไม่เพียงพอในพื้นที่

ทีส่ามารถดำเนนิการไดโ้ดยองคก์รคนพกิารกลุม่คนพกิารอาสาสมคัรชว่ยเหลอืคนพกิาร

ในทอ้งถิน่ ชมุชนหรอืการดำเนนิงานรว่มกนัระหวา่งองคก์รดงักลา่วและหนว่ยงานภาครัฐ
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 2. กลุ่มเป้าหมายองค์กรที่สนับสนุน   

2.1 องค์กรคนพิการทั้ง6ประเภทได้แก่องค์กรของผู้บกพร่องทางการมองเห็น

ผู้บกพร่องทางการได้ยิน ผู้บกพร่องทางการเคลื่อนไหว ผู้บกพร่องทางจิตและ

พฤติกรรม ผู้บกพร่องทางสติปัญญาและการเรียนรู้ และบุคคลออติสติก  รวมถึง

องค์กรคนพิการที่มีการดำเนินงานครอบคลุมคนพิการทุกประเภท

2.2 กลุม่คนพกิารไดแ้ก่กลุม่ชว่ยเหลอืกนัเองของคนพกิารองคก์รหรอืกลุม่ผูป้กครอง

คนพิการที่มีการรวมตัวกันทำกิจกรรม ทั้งในรูปของ กลุ่ม ชมรม สมาคมหรืออื่นๆ 

ที่มีประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการมาแล้วระยะหนึ่ง

หรือหากยังไม่มีประสบการณ์ อาจดำเนินการได้ภายใต้การสนับสนุนขององค์กรที่มี

ประสบการณ์หรือหน่วยบริการในพื้นที่

2.3 องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน กลุ่มอาสาสมัครช่วยเหลือคนพิการในท้องถิ่น

ชุมชน ที่มีวัตถุประสงค์การดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและ

ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการด้านสุขภาพ

3. วงเงินที่สนับสนุน 

3.1 องค์กรฯแม่ข่ายระดับประเทศสนับสนุนในวงเงินไม่เกินโครงการละ300,000

บาทโดยเสนอขอรับการสนับสนุนที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส่วนกลาง

3.2 องค์กรฯ ในพื้นที่และมีพื้นที่ดำเนินงานภายในจังหวัดเดียวกัน สนับสนุนใน

วงเงินงบประมาณไม่เกินโครงการละ100,000 บาท  ทั้งนี้  หากเป็นโครงการขนาด

ใหญ่ที่มีพื้นที่ดำเนินการในระดับภาค หรือพื้นที่เขตติดต่อ อาจพิจารณาสนับสนุนตาม

ความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ โดยเสนอขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกัน

สุขภาพระดับเขต หรือ สำนักงานเขตพิจารณาขั้นต้นแล้วประสานส่งสำนักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติส่วนกลาง เพื่อพิจารณาสนับสนุนพร้อมกับองค์กรคน

พิการแม่ข่ายระดับประเทศ
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 4. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

กำหนดระยะเวลาให้องค์กรกลุ่มเป้าหมายเสนอโครงการฯตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม

2555–30มีนาคม2556 และให้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ แล้วเสร็จภายในระยะ

เวลาไม่เกิน1ปี

 

5. ขอบเขตการดำเนินโครงการ 

ครอบคลุมการจัดอบรมหรือบริการในรูปแบบการฝึกอบรมทักษะการฟื้นฟู

สมรรถภาพคนพิการการดูแลช่วยเหลือคนพิการตามความพิการแต่ละประเภทได้แก่

5.1 การฝึกอบรมหรือบริการเพื่อการพัฒนาศักยภาพการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการ

มองเห็น

5.2 การฝึกอบรมหรือบริการเพื่อการพัฒนาศักยภาพการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการ

ได้ยินและการสื่อความหมาย

5.3 การฝึกอบรมหรือบริการเพื่อการพัฒนาศักยภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพทาง

กายหรือการเคลื่อนไหว

5.4 การฝึกอบรมหรือบริการเพื่อการพัฒนาศักยภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพทาง

จิตใจหรือพฤติกรรม

5.5 การฝึกอบรมหรือบริการเพื่อการพัฒนาศักยภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพทาง

สติปัญญาและการเรียนรู้(บุคคลปัญญาอ่อนและออทิสติก)

5.6 การจัดกิจกรรมเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในรูปแบบอื่น เช่น การจัด

กจิกรรมใหค้ำปรกึษาแนะนำ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความพกิาร การดแูลคนพกิารประเภทตา่งๆ  

การจัดกิจกรรมกระตุ้น
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 6. หลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุน 

6.1 โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน ต้องแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดเนื้อหา

การดำเนนิกจิกรรม หรอืเนือ้หาหลกัสตูรการฝกึอบรมทีม่คีวามสอดคลอ้งตามวตัถปุระสงค์

และขอบเขตการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน

6.2 องค์กรที่เสนอโครงการต้องสามารถแสดงความชัดเจนในเรื่องอื่นๆเช่นการ

กำหนดกลุม่เปา้หมายการดำเนนิการคา่ใชจ้า่ยในการจดัฝกึอบรมหรอืการจดักจิกรรมที่

สอดคล้องตามความเป็นจริงในแต่ละพื้นที่

6.3 องคก์รทีเ่สนอโครงการ จะตอ้งสามารถแสดงใหเ้หน็ถงึผลสมัฤทธิข์องการฝกึอบรม

ดงักลา่ว ในดา้นการเพิม่ขดีความสามารถในการดำรงชวีติใหแ้กค่นพกิารได้ เมือ่สิน้สดุ

การฝึกอบรม

6.4 องคก์รทีเ่สนอโครงการ ตอ้งแสดงใหเ้หน็ถงึผลการดำเนนิงานในรอบ1 ปทีีผ่า่นมา 

ที่ปรากฏ ผลการสนับสนุนช่วยเหลือให้คนพิการ เกิดการพัฒนาศักยภาพที่ดีขึ้น หรือ

การสนับสนุนช่วยเหลือคนพิการในด้านอื่นๆมาพร้อมกับโครงการฯที่เสนอขอ

6.5 องค์กรที่เสนอโครงการ ต้องแสดงให้เห็นถึงข้อมูลเชิงศักยภาพในการดำเนิน

งานที่สามารถดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้
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ภาคผนวก 6 

 

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหาร

จัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ 

ทีจ่ำเปน็ตอ่สขุภาพระดบัจงัหวดั พ.ศ. 2554 และ 2555 
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ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟนฟูสมรรถภาพ 

ที่จําเปนตอสุขภาพ ระดับจังหวัด   
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

______________________________________________ 
 
 

โดยที่เปนการสมควร กําหนดหลักเกณฑการดําเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนฟนฟู
สมรรถภาพท่ีจําเปนตอสุขภาพในระดับจังหวัด เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการสรางหลักประกัน
สุขภาพใหกับบุคคลในพ้ืนที่ไดอยางครบวงจรและมีประสิทธิภาพ 

  

อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา ๔๗ แหงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
และเพ่ือเปนการสอดคลองกับความในมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และประกาศคณะกรรมการการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล ในการใหบริการสาธารณสุข คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จึงมีมติในการ
ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ กําหนดหลักเกณฑการดําเนินงานและการบริหารจัดการ
กองทุนฟนฟูสมรรถภาพที่จําเปนตอสุขภาพระดับจังหวัด และมติในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๙ 
พฤษภาคม ๒๕๕๔ มอบหมายใหเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ทําหนาที่แทนคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 

 

ขอ ๑ ในประกาศนี้ 
  “องคการบริหารสวนจังหวัด” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัดที่มีความพรอม และไดรับ

การสนับสนุนใหดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟนฟูสมรรถภาพ 
“กองทุนฟนฟูสมรรถภาพ” หมายความวา กองทุนฟนฟูสมรรถภาพที่จําเปนตอสุขภาพระดับจังหวัด

ที่องคการบริหารสวนจังหวัดรวมกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติจัดตั้งขึ้น เพ่ือเปนคาใชจาย สนับสนุน
สงเสริม และพัฒนาระบบบริการฟนฟูสมรรถภาพที่จําเปนตอสุขภาพ ของหนวยบริการ สถานบริการ องคกร และ
ชุมชน  

  “คณะกรรมการ” หมายความวา  คณะกรรมการบริหารกองทุนฟนฟูสมรรถภาพ  
  “กรรมการ” หมายความวา กรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนฟนฟูสมรรถภาพ 

“คนพิการ” หมายความวา คนพิการตาม พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
พ.ศ. ๒๕๕๐  

“ผูสูงอายุ” หมายความวา บุคคลซึ่งอายุเกินกวาหกสิบปบริบูรณขึ้นไป 
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“ผูที่อยูในระยะที่จําเปนตองไดรับการฟนฟูสมรรถภาพ” หมายความวา บุคคลที่ยังไมถูกประเมิน
เปนคนพิการ แตมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน เนื่องจากมีความบกพรองทางการเห็น การไดยิน 
การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ พฤติกรรม สติปญญา การเรียนรู หรือความบกพรองอ่ืนใด จากภาวะ
สุขภาพอนามัย ซึ่งจําเปนตองไดรับการฟนฟูหรือชวยเหลือใหมีสมรรถภาพดานสุขภาพ เพ่ือใหขอจํากัดดังกลาวลดลง
หรือหมดไป 

“องคกรคนพิการ” หมายความวา กลุมคนพิการที่รวมตัวกันเพ่ือดําเนินกิจกรรมตางๆรวมกัน เพ่ือ
เสริมสรางใหเกิดความเขมแข็ง การชวยเหลือซึ่งกันและกันในกลุมคนพิการ รวมทั้งการดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยที่จําเปนตอสุขภาพ  ทั้งนี้ ไมวาเปนนิติบุคคลหรือไมก็ตาม 

“องคกรผูสูงอายุ” หมายความวา กลุมผูสูงอายุที่รวมตัวกันเพ่ือดําเนินกิจกรรมตางๆรวมกัน เพ่ือ
เสริมสรางใหเกิดความเขมแข็ง การชวยเหลือซึ่งกันและกันในกลุมผูสูงอายุ รวมทั้งการดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับฟนฟู
สมรรถภาพทางการแพทยที่จําเปนตอสุขภาพ  ทั้งนี้ ไมวาเปนนิติบุคคลหรือไมก็ตาม  

“องคกรอ่ืนๆ” หมายความวา กลุมบุคคล ชมรม สมาคม องคกร หรือมูลนิธิ ที่จัดตั้งขึ้น เพ่ือดําเนิน
กิจกรรมเกี่ยวกับการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยที่จําเปนตอสุขภาพของคนพิการ ผูสูงอายุ  และผูที่อยูในระยะที่
จําเปนตองไดรับการฟนฟูสมรรถภาพ โดยมิใชเปนการแสวงกําไรและมีผลงานเปนที่ประจักษมาไมนอยกวาหนึ่งป ทั้งนี้ 
ไมวาเปนนิติบุคคลหรือไมก็ตาม 

 
ขอ ๒ บรรดาประกาศ คําสั่ง หรือหลักเกณฑอ่ืนใด ซึ่งขัดหรือแยงกับประกาศนี้ ใหใชประกาศนี้แทน 
 

ขอ ๓ องคการบริหารสวนจังหวัด ที่ไดรับการสนับสนุนใหดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟนฟู
สมรรถภาพ ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

                   (๑) มีความประสงคเขารวมบริหารจัดการกองทุนฟนฟูสมรรถภาพ                     
 (๒) มีการดําเนินกิจกรรมฟนฟูสมรรถภาพที่จําเปนตอสุขภาพในพ้ืนที่มากอนแลว มีการจัดทําแผน

และดําเนินการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการมีสวนรวมของภาคีตางๆในพ้ืนที ่
                  (๓) มีความพรอมในการสมทบงบประมาณตามอัตราสวนที่กําหนดตามขอ ๕(๒)  
 

  ขอ ๔ ใหกองทุนฟนฟูสมรรถภาพ ซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลขององคการบริหารสวนจังหวัด มี
วัตถุประสงค ดังนี้ 

(๑) เพ่ือใหคนพิการ ผูสูงอายุ ผูที่อยูในระยะที่จําเปนตองไดรับการฟนฟูสมรรถภาพ  ในเขตพ้ืนที่
จังหวัด ไดรับบริการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยที่จําเปนตอสุขภาพจากหนวยบริการ สถานบริการ หรือองคกร
อ่ืนๆ รวมทั้งไดรับเครื่องชวยกายอุปกรณและอุปกรณที่เก่ียวกับบริการทางการแพทย ในกรณีที่มีผลการตรวจวินิจฉัย
หรือมีขอบงชี้ทางการแพทย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและรายการที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติประกาศกําหนด 
หรือรายการอ่ืนที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพ้ืนที่   

(๒) เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการฟนฟูสมรรถภาพของหนวยบริการทุกระดับในจังหวัดนั้น 
ใหสามารถจัดบริการและอุปกรณเครื่องชวยความพิการใหครอบคลุมและตอบสนองตอความจําเปนของคนพิการ 
ผูสูงอายุ และผูที่อยูในระยะที่จําเปนตองไดรับการฟนฟูสมรรถภาพในทองถิ่นชุมชนไดมากข้ึน 
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(๓) เพ่ือสนับสนุนการพัฒนารูปแบบการดูแล ชวยเหลือ สนับสนุนและฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
ผูสูงอายุ ผูที่อยูในระยะที่จําเปนตองไดรับการฟนฟูสมรรถภาพในระดับชุมชนและในครอบครัว ที่สามารถเชื่อมโยงกับ
ระบบบริการของหนวยบริการอยางท่ัวถึงในเขตจังหวัดนั้น 

(๔) เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งขององคกรคนพิการ และองคกรผูสูงอายุ 
และองคกรอ่ืนๆ ใหสามารถรวมมือกับหนวยบริการและมีสวนรวมดูแลสุขภาพชวยเหลือคนพิการ ผูสูงอายุและผูที่อยู
ในระยะที่จําเปนตองไดรับการฟนฟูสมรรถภาพดวยกันเองไดในระยะยาว 

 (๕)  เพ่ือสนับสนุนคาใชจายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนฟนฟูสมรรถภาพใหมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้
ตองไมเกินรอยละ ๑๐ ของคาใชจายทั้งหมดของกองทุนฟนฟูสมรรถภาพในรอบปงบประมาณนั้น  

  

ขอ ๕ เงินหรือทรัพยสินในกองทุนฟนฟูสมรรถภาพ ประกอบดวย  
(๑) เงินที่ไดรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ในสวนของการสนับสนุนระบบบริการฟนฟู

สมรรถภาพที่จําเปนตอสุขภาพ ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติหรือสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติกําหนด 

(๒)  เงินสมทบที่ไดรับจากองคการบริหารสวนจังหวัดในสัดสวนที่เทากับหรือมากกวาที่สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติจัดสรรให 

(๓) เงินสมทบจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน ชุมชน กองทุนชุมชนหรือประชาชนที่ใชบริการ
ฟนฟูสมรรถภาพท่ีจําเปนตอสุขภาพ 

(๔)  เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคหรือมอบใหแกกองทุนฟนฟูสมรรถภาพ 
(๕)  รายไดอ่ืนๆหรือทรัพยสินที่ไดรับมาในกิจการของกองทุนฟนฟูสมรรถภาพ 
ขอ ๖ ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุนฟนฟูสมรรถภาพ ประกอบดวย  

 (๑)  ผูวาราชการจังหวัด            เปนที่ปรึกษา 
 (๒)  ผูอํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพ    เปนที่ปรึกษา 

               แหงชาติสาขาเขตพ้ืนที่ 
 (๓)  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด     เปนประธานกรรมการ 
 (๔)  ผูอํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพ                     เปนรองประธานกรรมการ 

                             แหงชาติสาขาจังหวัด      
 (๕)  ทองถิ่นจังหวัด                    เปนกรรมการ 
 (๖)  พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด        เปนกรรมการ 
 (๗)  ผูทรงคุณวุฒิในพ้ืนที่ จํานวน ๑ คน    เปนกรรมการ 
 (๘)  ผูแทนสภาคนพิการทุกประเภทหรือองคกรหรือ        เปนกรรมการ 

                           ชมรมคนพิการในจังหวัด จํานวน ๑ คน      
 (๙)  ผูอํานวยการโรงพยาบาลศูนยหรือโรงพยาบาลทั่วไป  เปนกรรมการ 

                            จํานวน ๑ คน 
(๑๐) ผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชน จํานวน ๑ คน       เปนกรรมการ 
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(๑๑) ผูอํานวยการหนวยบริการประจํา    เปนกรรมการ 
                ที่ไมสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน ๑ คน            

(๑๒) แพทยเวชศาสตรฟนฟู  จํานวน ๑ คน    เปนกรรมการ 
(๑๓) นักกายภาพบําบัดหรือนักกิจกรรมบําบัด   เปนกรรมการ 

                หรือผูประกอบโรคศิลปะที่เก่ียวของจํานวน ๑ คน        
(๑๔) นายกองคการบริหารสวนตําบลจํานวน ๑ คน   เปนกรรมการ 
(๑๕) นายกเทศมนตรี จํานวน ๑ คน               เปนกรรมการ 
(๑๖) ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดหรือเจาหนาที่ของ     เปนกรรมการ 

                            องคการบริหารสวนจังหวัดที่ไดรับมอบหมาย                      และเลขานุการ 
(๑๗) เจาหนาที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ       เปนกรรมการ 

                            สาขาเขตพ้ืนที่ที่ผูอํานวยการสํานักงานหลักประกัน                และผูชวยเลขานุการ      
                            สุขภาพแหงชาติสาขาเขตพ้ืนที่มอบหมาย      

(๑๘) เจาหนาที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ       เปนกรรมการ    
                สาขาจังหวัดที่ผูอํานวยการสํานักงานหลักประกัน                และผูชวยเลขานุการ     

                             สุขภาพแหงชาติสาขาจังหวัดมอบหมาย    
 

ขอ ๗ ใหผูอํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติสาขาจังหวัดเปนผูคัดเลือกกรรมการตาม
ขอ ๖(๘)-(๑๓) และใหสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติสาขาจังหวัดประสานงานทองถิ่นจังหวัด เพ่ือใหมีการ
ดําเนินการคัดเลือกกันเองเปนกรรมการตามขอ ๖(๑๔)และ (๑๕)  

ใหกรรมการตามขอ ๖(๓)-(๖) และ (๘)-(๑๘) รวมกันพิจารณาคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๖(๗)  
ขอ ๘  เมื่อไดรายชื่อตาม ขอ ๖(๗)-(๑๕) แลว ใหสํานักงานหลักประกันสุขภาพ 

แหงชาติสาขาจังหวัด เสนอรายชื่อใหสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เพ่ือแตงตั้งคณะกรรมการตอไป 
 

ขอ ๙ ใหกรรมการที่มาจากการคัดเลือกตามขอ ๖(๗)-(๑๕) มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปนับแต
วันที่ไดรับแตงตั้ง  

เมื่อครบกําหนดวาระตามวรรคหนึ่ง ใหมีการคัดเลือกกรรมการที่ครบวาระ ทั้งนี้กรรมการที่ครบวาระ
อาจไดรับการคัดเลือกใหเปนกรรมการไดอีก กรณีที่ยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการขึ้นใหม ใหกรรมการซึ่งพนจาก
ตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไป จนกวากรรมการซึ่งไดรับการแตงตั้งใหมเขารับหนาที่ 

ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหมีการคัดเลือกกรรมการแทนภายในสามสิบวันนับ
แตวันที่กรรมการพนจากตําแหนง เวนแตวาระของกรรมการที่พนจากตําแหนงนั้นเหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน จะไม
ดําเนินการคัดเลือกก็ได 

ผูที่ไดรับการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงแทน อยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 
 

ขอ ๑๐ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามขอ ๙ แลว ใหกรรมการพนจากตําแหนง ในกรณี 
ดังตอไปนี้ 

(๑) ตาย 
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(๒) ลาออก 
(๓) โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหรับโทษจําคุก เวนแตโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือ

ความผิดลหุโทษ 
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
(๕) เปนบุคคลลมละลาย 
(๖) โดยคําสั่งสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  

  

 ขอ ๑๑ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
(๑) บริหารจัดการกองทุนฟนฟูสมรรถภาพใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตามวัตถุประสงคของกองทุนในขอ ๔ 
(๒) จัดทําขอมูลและแผนการพัฒนากองทุนฟนฟูสมรรถภาพ  โดยบูรณาการเชื่อมโยงกับภาคีที่

เกี่ยวของในพ้ืนที่  เชน  เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพ้ืนที่ 
หนวยบริการปฐมภูมิ องคกรคนพิการ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด เปนตน   

 (๓) ดําเนินการใหคนพิการ ผูสูงอายุ และผูที่อยูในระยะท่ีจําเปนตองไดรับการฟนฟูสมรรถภาพในพ้ืนที่
จังหวัดเขาถึงบริการฟนฟูสมรรถภาพ อยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 

                  (๔) รับผิดชอบการรับเงิน  การจายเงิน  การเก็บรักษาเงินและการจัดทําบัญชีการเงินหรือ
ทรัพยสินในกองทุนฟนฟูสมรรถภาพ ใหเปนไปตามท่ีสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติกําหนด 

(๕)  จัดทําสรุปผลการดําเนินงาน รายงานการรับเงิน จายเงิน และเงินคงเหลือของกองทุนฟนฟู
สมรรถภาพ เสนอสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติตามแนวทางท่ีกําหนด  

(๖)  แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือดําเนินงานตามความจําเปน 
(๗)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติหรือสํานักงานหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ หรือคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพ้ืนที่ กําหนด  
 

ขอ ๑๒ ใหเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ รักษาการตามประกาศนี้ และใหมี
อํานาจวินิจฉัยชี้ขาดปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ กับใหมีอํานาจออกแนวทางปฏิบัติที่ไมขัดตอประกาศนี้ได  

 
ขอ ๑๓ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้ เปนตนไป 

 
ประกาศ ณ วันที่   ๑๑   กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟนฟูสมรรถภาพ 

ที่จําเปนตอสุขภาพ ระดับจังหวัด (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุง หลักเกณฑการดําเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนฟนฟู

สมรรถภาพที่จําเปนตอสุขภาพในระดับจังหวัด เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการสรางหลักประกัน
สุขภาพใหกับบุคคลในพ้ืนที่ไดอยางครบวงจรและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

 
อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา ๔๗ แหงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

และเพ่ือเปนการสอดคลองกับความในมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๒ และประกาศคณะกรรมการการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล ในการใหบริการสาธารณสุข คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  จึงมีมติในการ
ประชุมครั้งที ่๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕  คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จึงออกประกาศไว 
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกความ ในขอ๔(๕)ของประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง การ
กําหนดหลักเกณฑการดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟนฟูสมรรถภาพที่จําเปนตอสุขภาพ ระดับจังหวัด  
พ.ศ. ๒๕๕๔ และใหใชความดังตอไปนี้เปนขอ ๔ (๕)และ(๖)  

 “(๕) เพ่ือสนับสนุนใหคนพิการ ผูสูงอายุ ผูที่อยูในระยะที่จําเปนตองไดรับการฟนฟู
สมรรถภาพไดรับบริการข้ันพื้นฐานใหสามารถดํารงชีวิตประจําวันไดอยางอิสระ  

  (๖) เพ่ือสนับสนุนคาใชจายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนฟนฟูสมรรถภาพใหมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ตองไมเกินรอยละ ๑๐ ของคาใชจายทั้งหมดของกองทุนฟนฟูสมรรถภาพในรอบปงบประมาณนั้น”  

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหมีผลใชบังคับ ตั้งแตวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ เปนตนไป 
 

      ประกาศ ณ วันที่  ๑๗  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 

                                              ( นายวิทยา  บุรณศิริ ) 
             รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

       ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
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ประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
เรื่อง แนวทางการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดทําบัญชีเงินหรือทรัพยสิน 

                  ในกองทุนฟนฟูสมรรถภาพที่จําเปนตอสุขภาพ ระดับจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
  โดยที่เปนการสมควรกําหนดแนวทาง เพ่ือใหองคการบริหารสวนจังหวัดดําเนินงานและบริหาร

จัดการกองทุนฟนฟูสมรรถภาพดานสุขภาพที่จําเปนตอสุขภาพระดับจังหวัด ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๖(๑๔) แหงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๕ ประกอบกับความในขอ ๑๑(๔) แหงประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง การกําหนด
หลักเกณฑการดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟนฟูสมรรถภาพที่จําเปนตอสุขภาพระดับจังหวัด  พ.ศ. ๒๕๕๔  
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 

  ขอ ๑ ในประกาศนี้ 
  “องคการบริหารสวนจังหวัด” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัดที่มีความพรอม และไดรับ

การสนับสนุนใหดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟนฟูสมรรถภาพ 
“กองทุนฟนฟูสมรรถภาพ”   หมายความวา กองทุนฟนฟูสมรรถภาพที่จําเปนตอสุขภาพระดับ

จังหวัดที่องคการบริหารสวนจังหวัดรวมกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติจัดตั้งขึ้น เพ่ือเปนคาใชจาย 
สนับสนุนสงเสริม และพัฒนาระบบบริการฟนฟูสมรรถภาพที่จําเปนตอสุขภาพ ของหนวยบริการ สถานบริการ องคกร 
และชุมชน  

“คณะกรรมการ” หมายความวา  คณะกรรมการบริหารกองทุนฟนฟูสมรรถภาพ  
  “กรรมการ” หมายความวา กรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนฟนฟูสมรรถภาพ  
 
          ขอ ๒ เงินหรือทรัพยสินในกองทุนฟนฟูสมรรถภาพ ประกอบดวย  

(๑) เงินที่ไดรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ในสวนของการสนับสนุนระบบบริการฟนฟู
สมรรถภาพที่จําเปนตอสุขภาพ ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติหรือสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ กําหนด 

(๒) เงินสมทบที่ไดรับจากองคการบริหารสวนจังหวัดในสัดสวนที่เทากับหรือมากกวาที่สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติจัดสรรให 

(๓) เงินสมทบจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน ชุมชน กองทุนชุมชนหรือประชาชนที่ใชบริการ
ฟนฟูสมรรถภาพที่จําเปนตอสุขภาพ 

(๔) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคหรือมอบใหแกกองทุนฟนฟูสมรรถภาพ 
(๕)  รายไดอ่ืนๆหรือทรัพยสินที่ไดรับมาในกิจการของกองทุนฟนฟูสมรรถภาพ 
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ขอ ๓  บรรดาเงินรายรับในกองทุนฟนฟูสมรรถภาพ ใหนําสงเขาบัญชีกองทุนฟนฟูสมรรถภาพ จัง
หวัด........ ที่เปดบัญชีไวกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย 

  ขอ ๔ การรับเงินเขากองทุนฟนฟูสมรรถภาพ ใหรับเปนเงินสด  เช็ค  ตั๋วแลกเงิน  ธนาณัติ โอนเขา
บัญชีทางธนาคารหรือทางอิเล็กโทรนิก หรือวิธีอ่ืนตามที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติกําหนด 

ขอ ๕ การรับเงินกองทุนฟนฟูสมรรถภาพ ใหออกใบเสร็จรับเงินในนามของคณะกรรมการ ใหแกผู
ชําระเงินทุกครั้ง  เวนแตการรับเงินอุดหนุนหรืองบประมาณท่ีไดรับจากองคการบริหารสวนจังหวัด หรือการรับเงินทาง
ธนาคารใหใชสําเนาใบนําฝากเงินของธนาคารเปนหลักฐาน หรือใชหลักฐานอื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควรก็ได 

                   ขอ ๖ ใหคณะกรรมการมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหนึ่ง เปนผูรับผิดชอบในการรับเงิน
และนําสงเงินเขาบัญชีกองทุนฟนฟูสมรรถภาพ จังหวัด............ภายในวันนั้น กรณีนําฝากธนาคารไมทันใหเก็บรักษาใน
ตูนิรภัยขององคการบริหารสวนจังหวัดและใหนําฝากธนาคารภายในวันทําการถัดไป นับแตวันที่ไดรับเงิน 

                ขอ ๗ คณะกรรมการอาจสั่งจายเงินที่ไดรับตามขอ ๒ ภายใตกรอบแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการอนุมัติ ทั้งนี้ ตามวัตถุประสงคกองทุนฟนฟูสมรรถภาพของขอ ๔ แหงประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่องการกําหนดหลักเกณฑการดําเนินงานและการบริหารจัดการกองทุน
ฟนฟูสมรรถภาพที่จําเปนตอสุขภาพระดับจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๔  

            ขอ ๘ วิธีการจายเงินกองทุนฟนฟูสมรรถภาพ ใหจายได ดังนี้ 
                  (๑) จายเปนเงินสด  หรือเช็ค  หรือตั๋วแลกเงิน  หรือธนาณัติ 
                   (๒) จายทางธนาคารทางอ◌เีล็กทรอนิกสหรือทางอ่ืนที่คณะกรรมการกําหนด 

                  ขอ ๙  การจายเงินตามขอ ๘ ใหจายในนามของผูมีสิทธิรับเงิน ถาผูมีสิทธิรับเงินไมสามารถ
มารับเงินไดดวยตนเอง จะมอบอํานาจใหผูอื่นเปนผูรับเงินแทน ก็ใหกระทําได 

          ขอ ๑๐ การจายเงินกองทุนฟนฟูสมรรถภาพ  โดยปกติตองมีหลักฐานการจายที่เปนใบเสร็จรับเงิน 
หรือหลักฐานการนําเงินเขาบัญชีเงินฝากที่ธนาคารของผูมีสิทธิรับเงิน หรือหลักฐานการรับเงินอยางอ่ืนที่
คณะกรรมการกําหนด  เก็บไวใหตรวจสอบ 

                 ขอ ๑๑ ในการเก็บรักษาเงิน ใหคณะกรรมการเปดบัญชีเงินฝากกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย โดยใชชื่อบัญชีวา “กองทุนฟนฟูสมรรถภาพ  จังหวัด
............”  

  ขอ ๑๒ การเปดบัญชี ตามขอ ๑๑ ใหคณะกรรมการมอบหมายใหประธานกรรมการและกรรมการ
อ่ืนอีก ๓ คน มีอํานาจลงนามรวมกันในการเปดบัญชี และเบิกจายเงินจากบัญชีที่เปดไวกับธนาคารตามจํานวนเงินที่
คณะกรรมการอนุมัติ   

  การเบิกจายเงินตามวรรคหนึ่ง ใหประธานกรรมการและกรรมการอีก ๑ คน ที่มีอํานาจลงนามในการ
เปดบัญชีเปนผูลงนามในการเบิกจาย                                       
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ขอ ๑๓ กรณีที่มีความจําเปน คณะกรรมการอาจมอบหมายใหประธานกรรมการหรือกรรมการและ
เลขานุการ เก็บรักษาเงินสดไวเพื่อสํารองจายภายในวงเงินไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) ตอวัน  

 
                   ขอ ๑๔ การบันทึกบัญชีใหใชแนวทาง ดังตอไปนี้ 

(๑)  ใหบันทึกตามระบบบัญชีขององคการบริหารสวนจังหวัดที่ถือปฏิบัติ แตใหแยกระบบบัญชี
กองทุนฟนฟูสมรรถภาพ ออกจากระบบบัญชีปกติ เปนอีกชุดหนึ่งตางหาก หรือตามที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ กําหนด 

(๒)  รอบระยะเวลาบัญชี ใหถือตามปงบประมาณ 
(๓)  การเริ่มระบบบัญชีใหเริ่ม ณ วันที่ไดรับเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ และหรือ

ไดรับเงินจากองคการบริหารสวนจังหวัด 
(๔)  ขอ ๑๕ ใหคณะกรรมการจัดทํารายงานการรับเงิน – จายเงิน และเงินคงเหลือประจําเดือน 

ประจําไตรมาส และประจําปงบประมาณ  
(๕)  ขอ ๑๖ ใหคณะกรรมการนําเสนอรายงานการเงินตอสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติและ

องคการบริการสวนจังหวัด ทุกไตรมาสภายใน ๓๐ วันนับจากวันสิ้นไตรมาส     และสงรายงานการเงินและการพัสดุ
เมื่อสิ้นปงบประมาณภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

(๖)  ขอ ๑๗ รูปแบบรายงานทางการเงิน ใหเปนไปตามทายประกาศนี้ 
ขอ ๑๘ ใหคณะกรรมการ มีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ กับใหมี

อํานาจออกแนวทางปฏิบัติที่ไมขัดตอประกาศนี้ได  
ขอ ๑๙ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้ เปนตนไป 
 

                                  ประกาศ ณ วันที่   ๑๑   กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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ประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
เรื่อง แนวทางการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดทําบัญชีเงินหรือทรัพยสิน 

ในกองทุนฟนฟูสมรรถภาพที่จําเปนตอสุขภาพ ระดับจังหวัด (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๕ 

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

  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุง แนวทางการรับเงิน การจายเงิน และการเก็บรักษาเงิน เพ่ือใหการ
ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟนฟูสมรรถภาพที่จําเปนตอสุขภาพ ระดับจังหวัด มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๖(๑๔) แหงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ .ศ. 
๒๕๔๕ ประกอบความในขอ ๑๑(๔) ของประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง การกําหนด
หลักเกณฑการดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟนฟูสมรรถภาพที่จําเปนตอสุขภาพ ระดับจังหวัด พ .ศ. ๒๕๕๔ 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 

  ขอ ๑ ใหยกเลิกความใน ขอ ๗ ของประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่องแนวทาง
การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดทําบัญชีเงินหรือทรัพยสิน ในกองทุนฟนฟูสมรรถภาพที่จําเปน
ตอสุขภาพ ระดับจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๔ และใหใชความดังตอไปนี้แทน 

   “ขอ ๗ คณะกรรมการอาจสั่งจายเงินที่ไดรับตามขอ ๒ ภายใตกรอบแผนงาน หรือโครงการ
หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการอนุมัติ ทั้งนี้ตามวัตถุประสงคกองทุนฟนฟูสมรรถภาพของขอ ๔ ของประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่องการกําหนดหลักเกณฑการดําเนินงานและการบริหารจัดการกองทุน
ฟนฟูสมรรถภาพที่จําเปนตอสุขภาพ ระดับจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๔ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

   ประธานกรรมการอาจสั่งจายเงินคาเบี้ยประชุมกรรมการที่เขาประชุมคณะกรรมการกองทุน
ฟนฟูสมรรถภาพไดไมเกินคนละ ๕๐๐ บาทตอครั้ง คาพาหนะประจําทาง รถรับจาง ใหเบิกจายไดเทาที่จายจริงโดย
ประหยัด กรณีเดินทางโดยรถสวนตัวใหเบิกจายคาเชื้อเพลิงไดในอัตรากิโลเมตรละ ๔ บาท สวนคาใชจายเกี่ยวกับ   
การบริหารจัดการประเภทอ่ืนๆ  อัตราเบิกจายใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม ทั้งนี้ภายใต
วัตถุประสงคกองทุนฟนฟูสมรรถภาพ ตามขอ ๔(๖) ของประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง   
การกําหนดหลักเกณฑการดําเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนฟนฟูสมรรถภาพที่จําเปนตอสุขภาพระดับ    
จังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๔ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม” 

  ขอ ๒ ใหเพ่ิมความเปน ขอ ๗/๑ ของประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง         
แนวทางการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดทําบัญชีเงินหรือทรัพยสิน ในกองทุนฟนฟูสมรรถภาพ   
ที่จําเปนตอสุขภาพ ระดับจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังตอไปนี้ 
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   “ขอ ๗/๑ กรณีที่มีความจําเปนตองใชจายเงินกองทุนฟนฟูสมรรถภาพ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ
หรือจัดจางบุคคล ซึ่งเกี่ยวกับการดําเนินงานและบริหารจัดการภายใตวัตถุประสงคของกองทุนฟนฟุสมรรถภาพ
โดยตรงใหใชหลักเกณฑ วิธีการ จัดหาพัสดุรวมทั้งการเก็บรักษาและจําหนายพัสดุ ตามระเบียบของทางราชการโดย
อนุโลม” 

       ขอ ๓ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

            คําสั่ง ณ วันที่  ๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ 
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ภาคผนวก 7 

 

ประกาศสำนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ 

เรือ่ง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และอตัราคา่ใชจ้า่ย  

เพือ่บรกิารฟืน้ฟสูมรรถภาพและ 

อปุกรณเ์ครือ่งชว่ยฟงัสำหรบัคนพกิารทางการไดย้นิ 

ในระบบหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิพ.ศ. 2555 
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ประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และอัตราคาใชจาย เพ่ือบริการฟนฟูสมรรถภาพและ 

อุปกรณเครื่องชวยฟงสําหรับคนพิการทางการไดยินในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑการดําเนินงานและการจายคาใชจายเพื่อ
บริการอุปกรณเครื่องชวยฟงสําหรับคนพิการทางการไดยินในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ใหมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น  

  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๖ แหงพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ครั้งท่ี ๘/
๒๕๕๕ เมื่อวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และขอ ๓๘.๑ ของเอกสารแนบทายประกาศสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่องการบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ปงบประมาณ 
๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จึงออกประกาศ
ไวดังตอไปนี ้

 

ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ และ
มาตรฐานการใสเครื่องชวยฟงสําหรับผูสูญเสียการไดยิน ตามระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ลงวันท่ี 
๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

ขอ ๒ หลักเกณฑ วิธีการ และอัตราคาใชจายเพื่อบริการฟนฟูสมรรถภาพและอุปกรณ
เครื่องชวยฟงสําหรับคนพิการทางการไดยินในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ใหเปนไปตาม
เอกสารแนบทายประกาศนี้ 

 

ขอ ๓ ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เปนตนไป 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๗  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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รายละเอียดแนบทายประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และอัตราคาใชจายเพื่อบริการฟนฟูสมรรถภาพและ 

อุปกรณเครื่องชวยฟง สําหรับคนพิการทางการไดยินในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕  
ลงวันที่  ๑๗  กันยายน ๒๕๕๕ 

 
 สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ไดสนับสนุนการจัดบริการอุปกรณเครื่องชวยฟง สําหรับคนพิการ

ทางการไดยินที่มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เพ่ือใหไดรับอุปกรณเครื่องชวยฟงที่เหมาะสมตาม
มาตรฐานที่กําหนด และเพ่ือการพิจารณาสนับสนุนคาใชจายอุปกรณเครื่องชวยฟงใหกับหนวยบริการใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความคุมคาตอระบบ  จึงไดกําหนดหลักเกณฑและมาตรฐานการใสเครื่องชวยฟง 
สําหรับคนพิการทีสู่ญเสียการไดยิน ดังนี้   

๑. คุณสมบัติของหนวยบริการ 

 เปนหนวยบริการที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนหนวยบริการตามประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
และมีความพรอมในการจัดบริการอุปกรณเครื่องชวยฟง ดังนี้ 

๑.๑ ความพรอมดานบุคลากร 
๑.๑.๑ มีโสต ศอ นาสิกแพทยประจําหนวยบริการ เพ่ือประเมินระดับการสูญเสียการไดยินตาม

เกณฑ และพิจารณาใสเครื่องชวยฟง 
๑.๑.๒ มีโสต ศอ นาสิกแพทย หรือนักเวชศาสตรสื่อความหมายประจําหนวยบริการ หรือเจาหนาที่

วิทยาศาสตรการแพทยที่ปฏิบัติงานภายใตการกํากับดูแลของโสต ศอ นาสิกแพทย หรือนักเวชศาสตรการสื่อ
ความหมาย (หากไมไดเปนเจาหนาที่วิทยาศาสตรการแพทยประจําหนวยบริการ หนวยบริการตองระบุสังกัดใหทราบ)  
เปนผูเลือกและประเมินเครื่องชวยฟงประจําหนวยบริการ 

 ๑.๒ ความพรอมดานอุปกรณเครื่องมือและสถานที่  
  ๑.๒.๑ มีการทํา Otoscopy เพ่ือแยกโรคที่สามารถรักษาได กอนใชเครื่องชวยฟง 

 ๑.๒.๒ มีการทํา Audiogram ในหอง Sound proof room ที่ไดมาตรฐาน การตรวจการไดยิน 
(Audiogram) ตองตรวจตามมาตรฐานที่กําหนด ไดแก การตรวจ Air Conduction, Bone Conduction, SRT 
(Speech reception threshold และ PB (Phonetically Balanced)  

๑.๓ ความพรอมดานการบริหารจัดการ 
๑.๓.๑ มีการเลือกและการประเมินการทํางานของเครื่องชวยฟงเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 
๑.๓.๒ มีการระบุชนิดเครื่องชวยฟง/ชื่อทางการคา/รุนและเลขเครื่อง/ราคา 
๑.๓.๓ มีการเซ็นตรับเครื่องชวยฟงของคนพิการทางการไดยิน 
๑.๓.๔ มีการกําหนดติดตามผลการใชเครื่องชวยฟง 
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๒. การสมัครเขารวมเปนหนวยบริการจัดบริการอุปกรณเครื่องชวยฟง  

๒.๑ หนวยบริการที่มีความพรอมในการจัดบริการอุปกรณเครื่องชวยฟง สามารถติดตอสอบถามและสง
หนังสือแจงความประสงคเขารวมเปนหนวยบริการจัดบริการอุปกรณเครื่องชวยฟง  พรอมแจงรายชื่อ และเบอร
โทรศัพทผูรับผิดชอบไดท่ีสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเขต   

๒.๒ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเขต พิจารณาและตรวจประเมินความพรอมในการจัดบริการ
อุปกรณเครื่องชวยฟงของหนวยบริการ 

๒.๓ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเขตแจงผลการตรวจประเมินความพรอมในการจัดบริการอุปกรณ
เครื่องชวยฟงใหหนวยบริการทราบ 

๒.๔ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จัดทํารายชื่อหนวยบริการที่ผานการตรวจประเมินความพรอมใน
การจัดบริการอุปกรณเครื่องชวยฟง  

๓. เกณฑในการใสเครื่องชวยฟง สําหรับคนพิการทางการไดยิน 

 ผูมีสิทธิไดรับเครื่องชวยฟง เปนผูมีสิทธิและไดรับการจดทะเบียนเปนคนพิการในระบบหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ  

๓.๑ สูญเสียการไดยิน ๒ หู และมีการไดยินที่ยังคงหลงเหลืออยู (Residual Hearing) ในหูขางที่ไดยินดีกวา
หลังสิ้นสุดการรักษาดวยยาหรือการผาตัด และมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

๓.๑.๑ ไมสามารถรักษาใหหายไดดวยยาหรือการผาตัด หรือมีขอหามในการผาตัดหรือปฏิเสธการผาตัด 
๓.๑.๒ สูญเสียการไดยินแบบประสาทหูเสื่อม อยางเฉียบพลันหลังการรักษาดวยยาอยางตอเนื่อง

มากกวา ๑๐๐ วัน 
๓.๑.๓ การสูญเสียการไดยินเปนอุปสรรคตอการสื่อความหมาย และการดํารงชีวิตประจําวัน หรือทํา

ใหคุณภาพชีวิตลดลง 
๓.๑.๔ การสูญเสียการไดยินเปนอุปสรรคตอการพัฒนาภาษาและการพูดหรือมีความพิการซอน 

๓.๒ ระดับการสูญเสียการไดยิน มีการสูญเสียการไดยินทั้งสองขาง โดยขางที่ดีกวาจะตองมีคาเฉลี่ยของระดับ
การไดยินทางอากาศ (Air Conduction Threshold) ของความถี่ ๕๐๐, ๑,๐๐๐ และ ๒,๐๐๐ เฮิรตซ (Hertz: Hz) 
เทากับหรือมากกวา ๔๐ เดซิเบล (dB) ทั้งนี้ ตองตรวจวัดโดยใชวิธีการตรวจการไดยินตามมาตรฐานวิชาชีพ  

๔. บุคลากรผูใหบริการ  

๔.๑ ผูใหบริการตรวจการไดยินหรือผูที่สามารถตรวจการไดยิน ไดแก โสต ศอ นาสิกแพทย นักเวชศาสตรการ
สื่อความหมาย และเจาหนาที่วิทยาศาสตร ที่ทํางานภายใตการกํากับการดูแลของโสต ศอ นาสิกแพทย หรือนักเวช
ศาสตรการสื่อความหมาย  
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๔.๒ ผูรับรองเอกสารคนพิการทางการไดยิน  

ก. โสต ศอ นาสิกแพทย ทีต่รวจรักษาผูสูญเสียการไดยิน  และตรวจระดับการไดยินของผูสูญเสีย 
   การไดยิน มีสิทธิในการรับรองเอกสารคนพิการ  

ข. แพทยเวชปฏิบัติทั่วไป มีสิทธิในการรับรองเอกสารคนพิการทางการไดยิน ทั้งนี้ ตองมีผลตรวจ 
   ระดับการไดยินของผูสูญเสียการไดยิน ที่ไดการรับรองโดยนักเวชศาสตรการสื่อความหมาย (ที ่
   กํากับดวยเลขการประกอบโรคศิลปะ) หรือ โสต ศอ นาสิกแพทย   

๔.๓ ผูพิจารณาในการใสเครื่องชวยฟง คือ โสต ศอ นาสิกแพทย 

๕. วิธีการตรวจการไดยิน  

อางอิงตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ โสตสัมผัสวิทยาและการแกไขการพูดของสมาคมโสตสัมผัสวิทยา และการ
แกไขการพูดแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ และเกณฑที่กําหนดโดยราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิกแพทย แหงประเทศ
ไทย ดังนี้ 

๕.๑ การตรวจการไดยิน ตรวจดวยวิธีการที่ถูกตองตามมาตรฐานวิชาชีพ ภายใตหองควบคุมเสียงที่มี ระดับ
เสียงรบกวนตามมาตรฐานที่กําหนด และตรวจโดยนักเวชศาสตรการสื่อความหมาย หรือ โสต ศอ นาสิกแพทย หรือ
เจาหนาที่วิทยาศาสตร ปฏิบัติงานภายใตการกํากับดูแลของโสต ศอ นาสิกแพทย หรือนักเวชศาสตรการสื่อ
ความหมาย ผลการตรวจที่ได จะเปนขอมูลที่จําเปนในการจดทะเบียนคนพิการ และพิจารณาเลือกเครื่องชวยฟงให
เหมาะสมกับผูสูญเสียการไดยินในแตละราย 

  ๕.๑.๑ การตรวจการไดยินในผูใหญ  
ก. ซักประวัติที่เกี่ยวของกับการไดยิน และตรวจหูโดยโสต ศอ นาสิกแพทย เสียกอน  

   เพ่ือขจัดสาเหตุการสูญเสียการไดยินที่เกิดจากหูชั้นนอก 
ข. ตรวจ Weber, Rinne และ/หรือ Bing test โดยใช Bone vibrator เพ่ือแยก 

   ประเภทการสูญเสียการไดยิน  
ค. ตรวจการไดยิน โดยใชคําพูด เพ่ือหาคาความสามารถในการจําแนกคําพูด (Word  

   recognition)  
 ง. ตรวจการไดยินเสียงบริสุทธิ์ทั้งการนําเสียงทางอากาศและทางกระดูกมาสตอยด 

  ๕.๑.๒ การตรวจการไดยินในเด็ก 
           การตรวจการไดยินในเด็กเล็ก ควรไดผลการตรวจวินิจฉัย และใหติดตามผลจนกวาจะไดระดับ

การไดยินที่แนนอนจากการตรวจวิธีใดวิธีหนึ่งหรือประกอบกัน เชน 
ก. สังเกตพฤติกรรมการฟง (Behavioral Observation Audiometry : BOA ) 
ข. ตรวจการทํางานของหูชั้นกลาง (Acoustic Immittance measurement)  
ค. ตรวจสมรรถภาพเซลลประสาทหูชั้นใน (Otoacoustic emission : OAEs) 
ง. ตรวจการไดยินระดับกานสมอง (Auditory brainstem response : ABR ) 
   (Auditory steady state response : ASSR )  
จ. ตรวจการไดยินโดยใชแรงเสริมทางสายตา (Visual re-inforcement audiometry : VRA)   



71

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 

45 
 

ฉ. ถาเด็กสามารถใหความรวมมือในการตรวจได (อายุมากกวา ๒ ปครึ่ง)  
-  ตรวจการไดยินโดยการใชคําพูด 
-  ตรวจการไดยินโดยการใชเสียงบริสุทธิ์ ทั้งการนําเสียงทางอากาศ  และทาง 

               กระดูกมาสตอยด 
๕.๒ การเลือกและการประเมินเครื่องชวยฟง 

๕.๒.๑ ผูที่มีสวนในการเลือกและการประเมินเครื่องชวยฟง 

ก. โสต ศอ นาสิกแพทย  นักเวชศาสตรการสื่อความหมาย และเจาหนาที่วิทยาศาสตร  
           ที่ทํางานภายใตการกํากับดูแลของโสต ศอ นาสิกแพทย   หรือนักเวชศาสตรการสื่อ 
           ความหมาย เปนผูเลือกเครื่องชวยฟงที่เหมาะสม ใหกับผูสูญเสียการไดยิน 

ข. ผูสูญเสียการไดยินมีสิทธิ์ เลือกรับเครื่องชวยฟงที่มีคุณภาพ   ซึ่งเหมาะสมกับระดับ 
           การไดยิน สภาพของหู และความสะดวกในการใชงาน ทั้ งนี้  ควรเลือกเครื่องที่มี 
           ราคาต่ําสุดกอน โดยที่เครื่องชวยฟงที่ใหเลือก มีคุณภาพใกลเคียงกัน 

๕.๒.๒ ขั้นตอนการเลือกเครื่องชวยฟง 

ก. ทําความเขาใจกับผูสูญเสียการไดยิน  และ/หรือผูปกครอง ถึงผลกระทบจากการ 
        สูญเสียการไดยิน ที่มีตอการสื่อความหมาย และการดํารงชีวิตประจําวันหรือทําให  
        คุณภาพชีวิตลดลง 

ข. อธิบายวิธีการเลือกเครื่องชวยฟงใหแกผูสูญเสียการไดยินและ/หรือผูปกครอง 

ค. แนะนําเครื่องชวยฟงแบบตาง ๆที่มีคุณภาพซึ่งเหมาะสมกับผูสูญเสียการไดยินและ 
   ใหรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องชวยฟงในแตละแบบทั้งขอดีและขอเสีย  เ พ่ือใหผู 
   สูญเสี ยการได ยินและ/หรือผู ปกครอง มีส วนร วมในการเลือกเครื่ องชวยฟ งที่ 
   เหมาะสมกับการดําเนินชีวิตของตน 

ง. เลือกเครื่องชวยฟงที่มีกําลังขยายพอเหมาะสมกับระดับการสูญเสียการไดยินอยาง 
   นอยจํานวน ๒-๓ เครื่อง แบบตางๆ ที่มีคุณภาพใกลเคียงกัน เพ่ือใหผูสูญเสียการได 
   ยินมีโอกาสฟงเสียงพรอมทั้งเปรียบเทียบคุณภาพเสียงที่แตกตางกัน 

จ. การใชเครื่องชวยฟง  ๑ ขางหรือ ๒ ขาง ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูใหบริการ โดย 
   คํานึงถึงระดับการไดยิน ความพิการซอน อาชีพ และการดํารงชีวิตของผูสูญเสียการ 
   ไดยิน 

๕.๒.๓ ขั้นตอนการประเมินการทํางานของเครื่องชวยฟง เพ่ือใหเครื่องชวยฟงเหมาะสมกับผูสูญเสียการ
ไดยินแตละราย สามารถประเมินการทํางานของเครื่องชวยฟง  โดยวิธีการใด วิธีการหนึ่ง หรือทั้งสองวิธี ดังนี้ 

วิธี Subjective Method    
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ก. การหาคาความสามารถในการจําแนกคําพูด (Word recognition score) ดวยการฟง จาก  
       เครื่องชวยฟงเปรียบเทียบกัน ๒-๓ เครื่อง (จากตางบริษัท/ชื่อการคาของเครื่องชวยฟง   
       (ยี่หอ)) ในกรณีที่ผูสูญเสียการไดยินสูญเสียการไดยินระดับรุนแรงใหทดสอบหาคา 
       ความสามารถในการจําแนกคําพูดดวยการฟงขณะที่ใสเครื่องชวยฟงรวมกับการอานริม 
       ฝปาก (Speech reading) 

ข. ทดสอบการไดยินโดยปลอยเสียงผานลําโพง (Sound field) ในขณะใสเครื่องชวยฟงและไม 
            ใสเครื่องชวยฟง (Functional gain) 

ค. ใหพิจารณาเลือกเครื่องชวยฟง โดยใชคุณภาพเสียงเปนหลัก 

   วิธี Objective Method โดยการใช Probe microphone instrument วัดการขยายเสียง 
   ภายในชองหูของผูสูญเสียการไดยินขณะใสเครื่องชวยฟงทีละเครื่อง แสดงผลเปนรูปกราฟการ 
   ขยายเสียงในแตละความถี่ ทําการประเมินทีละเครื่องรวม ๒-๓ เครื่อง เพ่ือเปรียบเทียบ 
   ประสิทธิภาพของเครื่องชวยฟง 

๕.๒.๔ ขั้นตอนการแนะนํา วิธีใชเครื่องชวยฟง การแนะนําผูสูญเสียการไดยิน และ/หรือ ผูปกครอง  
ถึงวิธีการใสเครื่องชวยฟง  วิธีการใช วิธีการดูแลรักษา และการแกปญหาเมื่อเครื่องชวยฟงขัดของ  

๕.๒.๕ การติดตามผลการใชเครื่องชวยฟง 

ก. ในชวงระยะ ๑–๓ เดือนแรก ใหติดตามผลการใชเครื่องชวยฟงในชีวิตประจําวัน ให 
            คําแนะนําเพ่ิมเติม และ/หรือแกไขปญหาตาง ๆ ปรับแตงเครื่องชวยฟงเพ่ือเพ่ิมคุณภาพ 
            เสียง ใหอุปกรณเสริมที่จําเปน ไดแก แบตเตอรี่ (ถาน) สําหรับเครื่องชวยฟง ใหเพียงพอ 
            ตอการใชงานสารดูดความชื้นสําหรับผูที่มีเหงื่อมาก รวมทั้งใหการฟนฟูสรางเสริม 
            สมรรถภาพการไดยิน แกไขการพูดและพัฒนาการทางภาษาแกผูสูญเสียการไดยิน เปนตน 

ข. หลังจากนั้น จึงติดตามผลการใชเครื่องชวยฟงพิมพหู และแบตเตอรี่ (ถาน)เปนระยะ เชน  
            ๓ เดือน ๖ เดือน หรือเมื่อมีปญหา และควรติดตามตรวจการไดยินและประเมินการใช 
            เครื่องชวยฟง อยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

ค. หากการไดยินเสียงจากเครื่องชวยฟงลดลง เนื่องจากสูญเสียการไดยินเพ่ิมมากขึ้น ควร  
            ตรวจการไดยินและประเมินการทํางานของเครื่องชวยฟง ทั้งนี้การเปลี่ยนเครื่องชวยฟง 
            ใหม ใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของโสต ศอ นาสิกแพทย 

ง. ในกรณีเครื่องชวยฟงชํารุด ควรตรวจการไดยินและประเมินการทํางานของเครื่องชวยฟง  
            ทั้งนี้ การเปลี่ยนเครื่องชวยฟงใหม ใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของโสต ศอ นาสิกแพทย 

๖. การตรวจสอบอายุการใชงานของเครื่องชวยฟงกอนใหบริการ  

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ไดจัดทําระบบตรวจสอบอายุการใชงานของอุปกรณเครื่องชวยฟงกอน
ใหบริการ (๑ เครื่องใชงานได ๓ ป) เพ่ือใหเปนไปตามสิทธิ และเพ่ือปองกันการเบิกเครื่องชวยฟงซ้ําซอน หนวยบริการ
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สามารถเขาไปตรวจสอบอายุการใชงานของเครื่องดังกลาว ไดที่ “โปรแกรมรายงานอุปกรณคนพิการและการใหบริการ
ฟนฟูสมรรถภาพ” 

 
๗. แนวทางปฏิบัติในการขอรับคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุข 

 หนวยบริการที่จัดบริการอุปกรณเครื่องชวยฟง สําหรับคนพิการทางการไดยิน สามารถสงขอมูลขอรับ
คาใชจาย ดังนี้ 

๗.๑ หนวยบริการบันทึกขอมูลการใหบริการอุปกรณเครื่องชวยฟง โดยระบุรหัสการวินิจฉัยโรค (ICD10) 
H900, H903, H906 และรหัสหัตถการ (ICD9CM) 9548 ถา+21 (เฉพาะเด็ก) ใน “โปรแกรมรายงานอุปกรณคน
พิการและการใหบริการฟนฟูสมรรถภาพ” ภายใน ๓๐ วันหลังการใหบริการ  

๗.๒ หลักเกณฑและมาตรฐานการสนับสนุนคาใชจายการใหบริการอุปกรณเครื่องชวยฟง   
๗.๒.๑ เกณฑในการใสเครื่องชวยฟง วิธีการตรวจการไดยิน การเลือกและการประเมินเครื่องชวยฟง   

เปนไปตามหลักเกณฑและมาตรฐานที่กําหนด  ดังรายละเอียดขางตน โดยหนวยบริการตองแสดงหลักฐานการตรวจ
การไดยิน ผลการเลือกและการประเมินการทํางานของเครื่องชวยฟง เอกสารการเซ็นตรับเครื่องชวยฟง  เอกสารการ
จัดซื้อรายการอุปกรณเครื่องชวยฟง รวมทั้งหลักฐาน Sticker ที่ระบุ รุน/เลขที่ (serial number) ของเครื่องชวยฟง 
เพ่ือใชเปนหลักฐานในการตรวจสอบภายหลัง 

๗.๒.๒ อายุการใชงานเครื่องชวยฟง ๓ ป   
๗.๒.๓ หากเครื่องชวยฟง สูญหาย ผูมีสิทธิ์จะไมสามารถใชสิทธิ์ได 
๗.๒.๔ หนวยบริการ ตองมีการลงบันทึกขอมูลในเอกสาร เพ่ือใชสําหรับการตรวจสอบหลังจาย 

(Post Audit) ดังนี้ 
ก. ใบประวัติผูรับบริการ (OPD Card) ที่ประกอบดวยขอมูลสําคัญคือ 
-   ผลการตรวจการไดยิน 
-   ผลการประเมินการใชเครื่องชวยฟง 
-   การแนะนําการใชเครื่องชวยฟง 
-   การติดตามผลการใชเครื่องชวยฟง 

-   จํานวนเครื่องที่ใหกับผูสูญเสียการไดยิน พรอมทั้งลักษณะเฉพาะของ แตละเครื่อง ไดแก 
    ชนิดเครื่องชวยฟง ชื่อการคาของเครื่องชวยฟง (ยี่หอ) และ รุน/เลขเครื่อง  

ข. ผลการตรวจสอบสิทธิคนพิการในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติจากระบบตรวจสอบ  
   สิทธิ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
ค. การบันทึกแบบสอบถามประเมิน/และติดตามผลการใชเครื่องชวยฟง (รายละเอียดแนบทาย) 

๗.๓ อัตราคาใชจาย สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติพิจารณาสนับสนุนคาใชจายที่หนวยบริการจัดซื้อ
หรือจัดหาอุปกรณเครื่องชวยฟงบวกคาดําเนินการตามหลักเกณฑในการกําหนดราคาคาเวชภัณฑ ตามประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราคาบริการสาธารณสุขเพ่ือใชสําหรับการเบิกจายคารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทาง
ราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ โดยไมเกินเพดานราคากลางที่กําหนดใหแกหนวยบริการที่จัดบริการ
อุปกรณเครื่องชวยฟงที่เปนไปตามหลักเกณฑและมาตรฐานที่กําหนด  ดังตาราง  
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รหัส
อุปกรณ 

ประเภท หนวย /  ราคา
กลาง 

๒๕๐๑ เครื่องชวยฟงสําหรับผูสูญเสียการไดยิน สําหรับเด็ก อายุต่ํา
กวา ๑๐ ป  ลักษณะใชทัดใบหู ไมมีสาย 

ขางละ ๑๕,๐๐๐ บาท 

๒๕๐๒ เครื่องชวยฟงสําหรับผูสูญเสียการไดยิน สําหรับผูใหญลักษณะ
ใชทัดใบหู ไมมีสาย   

ขางละ ๑๓,๕๐๐ บาท 

 ๗.๔  การตรวจสอบคุณภาพการใหบริการ ในกรณีที่พบวาหนวยบริการจัดบริการอุปกรณเครื่องชวยฟงไม
เปนไปตามหลักเกณฑและมาตรฐานที่กําหนด สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติสามารถดําเนินการตามขอบังคับ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติวาดวยการบริหารจัดการกองทุนและการหักคาใชจาย กรณีหนวยบริการ
เรียกเก็บคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุขเกินจริง พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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แบบประเมินการใหบริการดานสุขภาพ กรณีการใชอุปกรณเครื่องชวยฟง สําหรับคนพิการทางการไดยิน 
โรงพยาบาล...................................................... 

ชื่อผูปวย.....................................................................HN...................................วันที.่............................... 
ขั้นตอนการใสเครื่องชวยฟง ใช ไมใช 

1. มีการทํา Otoscopy เพื่อแยกโรคที่สามารถรักษาได กอนใชเคร่ืองชวยฟง   
2. มีการทํา Audiogram ใน Sound proof room พบวามีการสูญเสียการไดยินทั้งสองขาง โดยขางที่ดีกวา

จะตองมีคาเฉลี่ยของระดับการไดยินทางอากาศ (Air Conduction Threshold) ของความถี่ 500, 1,000 และ 2,000 
เฮิรตซ (Hz) เทากับหรือมากกวา 40 เดซิเบล (dB) ทั้งนี้ ตองตรวจวัดโดยใชวิธีการตรวจการไดยินตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

   ผลตรวจการไดยินเฉลี่ย (Air Conduction Threshold)     RE……………dB      LE…………..dB 

  

3. โสต ศอ นาสิกแพทย ไดประเมินวาเปนผูสูญเสียการไดยิน ตามเกณฑดังตอไปนี้ 
 ไมสามารถรักษาใหหายขาดไดดวยยาหรือการผาตัด 
 มีขอหามในการผาตัดหรือปฏเิสธการผาตัด 
 การสญูเสยีการไดยินท่ีเปนอุปสรรคตอการสื่อความหมายและการดํารงชีวิตประจําวันทําใหคณุภาพชีวติลดลง 
 การสญูเสยีการไดยินแบบประสาทหูเสื่อมอยางเฉยีบพลันหลังการรักษาดวยยาอยางตอเนื่องมากกวา 100 วัน 
 การสญูเสยีการไดยินเปนอุปสรรคตอการพัฒนาทางภาษาและการพดูในเด็กหรือมีความพิการซ้ําซอน 

  

4. ผูพิจารณาใสเครื่องชวยฟงเปนโสต ศอ นาสิกแพทย 
    ระบุ นพ./พญ. ...............................................................RCOT เลขที.่.................................... 

  

5. ผูเลือกและประเมินเครื่องชวยฟงเปนโสต ศอ นาสิกแพทย, นักเวชศาสตรการสื่อความหมาย หรือเจาหนาที่
วิทยาศาสตรการแพทย ที่ปฏิบัติงานภายใตการกํากับดูแลของโสต ศอ นาสิกแพทย หรือนักเวชศาสตรการสื่อความหมาย 

    ระบุ ชื่อ-สกุล.................................................................ตําแหนง............................................ 

  

6. เลือกใสเครื่องชวยฟง ในหูที่เหมาะสมเพียงขางเดียวกอน ระบุ     RE           LE   
7. มีการประเมินการทํางานของเคร่ืองชวยฟง โดย Subjective Method หรือ Objective Method   
8. มกีารเซ็นตรับเคร่ืองชวยฟงของคนพิการทางการไดยิน   
9. มีการระบุ ชนิดเคร่ืองชวยฟง/ชื่อทางการคา/รุนและเลขเคร่ือง/ราคา 
   ชนิดเคร่ืองชวยฟง     Pocket hearing aid     BET      อื่นๆ (ระบุ)......................................................... 
        RE ชื่อทางการคา (ยี่หอ)...................................รุน/เลขเคร่ือง.........................ราคา............................ 
        LE ชื่อทางการคา (ยี่หอ)..................................รุน/เลขเคร่ือง.........................ราคา............................ 

  

10. มีกําหนดติดตามผลการใชเครื่องชวยฟง ในระยะ 1-3 เดือน, 6 เดือน, 1 ป  
       คร้ังที่ 1: (ชวง 1-3 เดือน)             วันที่................................................. 
       คร้ังที่ 2: (ชวง 6 เดือน)                วันที่................................................. 
       คร้ังที่ 3: (ชวง 1 ป)                     วันที่................................................. 

  

 
        ผูบันทึก................................................. 
        ตําแหนง................................................ 
        วันที.่...................................................... 
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