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1.กรอบแนวคิด

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ตระหนักถึง

ความสำคัญของการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับคนพิการว่าเป็นกลุ่ม

ประชากรที่จำเป็นต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ได้รับบริการฟื้นฟู

สมรรถภาพ ในปี 2546-2552 ได้จัดสรรงบสำหรับคนพิการให้

สามารถเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์และได้รับ

อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการได้อย่างทั่วถึง  

ในปี 2553 ถึงปัจจุบัน ได้ขยายขอบข่ายการบริการฟื้นฟู

สมรรถภาพเพิ่มเติมให้ครอบคลุมการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้าน

การแพทย์แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการ

ฟื้นฟูหลังการเจ็บป่วยเฉียบพลัน และได้มีนโยบายสนับสนุนการ

เข้าถึงบริการดังกล่าว โดยการกระจายอำนาจและบทบาทหน้าที่

ความรับผิดชอบไปยังส่วนภูมิภาคหรือพื้นที่ ด้วยการสนับสนุนงบ

บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ให้กับกองทุนฟื้นฟู

สมรรถภาพที่จำเป็นด้านสุขภาพระดับจังหวัด เพื่อให้เกิดการ

พัฒนาระบบบริการและกิจกรรมบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการ

แพทย์แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู

หลังการเจ็บป่วยเฉียบพลัน ในระบบบริการสาธารณสุขในชุมชน 

และการมีส่วนร่วมขององค์กรคนพิการ อีกทั้งภาคีอื่นๆ ในพื้นที่

มากขึ้น  

 

2.วัตถุประสงค์
 

2.1 ให้คนพิการได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ และ

บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งในหน่วยบริการและในชุมชน 

2.2 ให้ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู

สมรรถภาพ ได้รับบริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งในหน่วยบริการและในชุมชน 

2.3 ให้หน่วยบริการ พัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

โดยการจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้กับคนพิการ รวมทั้ง

จัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพในหน่วยบริการและในชุมชนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

2.4 ให้องค์กรคนพิการ มีการพัฒนาศักยภาพด้านการฟื้นฟู

สมรรถภาพ และรวมกลุ่มเกิดความเข้มแข็ง สามารถร่วมมือกับ

หน่วยบริการและมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพช่วยเหลือคนพิการด้วย

กันเอง 

2.5 ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยบริการ 

องค์กรคนพิการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนในการพัฒนา

รูปแบบการดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุน และให้บริการฟื้นฟู

สมรรถภาพแก่คนพิการ ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ที่มีความจำเป็นต้องได้

รับการฟื้นฟูสมรรถภาพร่วมกันในชุมชน 
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3.กลุ่มเป้าหมาย
 

กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้ารับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้าน

การแพทย์ ครอบคลุมประชากรผู้มีสิทธิในระบบหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ 3 กลุ่ม คือ 

- กลุ่มคนพิการ ที่ลงทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ (ท.74) 

-  กลุ่มผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

- กลุ่ มผู้ สู งอายุที่ มี ความจำเป็นต้องได้ รับการฟื้ นฟู

สมรรถภาพ 

กรอบการบริหารค่าใช้จ่าย
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4.กรอบการบริหารค่าใช้จ่าย
 

สปสช. มีนโยบายการบริหารจัดการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ด้านการแพทย์ โดยมุ่งหวังให้เกิดการบูรณาการ การดำเนินงาน

และงบประมาณร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด/องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นหรือจังหวัด 

ในลักษณะของกองทุนร่วม (Matching Fund) ระดับจังหวัด เพื่อให้

คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยระยะฟื้นฟูในชุมชนได้รับบริการการ

ดูแลและช่วยเหลือครอบคลุมในทุกมิติ โดยกำหนดงบประมาณ

ฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ในอัตรา 13.07 บาท ต่อผู้มีสิทธิ 

จำนวน 48.333 ล้านคน ในวงเงิน 631.712 ล้านบาท โดยมีกรอบ

การบริหาร ตามแผนภาพที่ 1 

แผนภาพที่	1	กรอบการบริหารจัดการบริการฟื้นฟู
สมรรถภาพด้านการแพทย์	

สนับสนุนงบให้หน่วยบริการ/กองทุนฟื้นฟูฯ
จังหวัด ตามแนวทางที่กำหนด 
- ค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ  
- ค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ผู้สูงอายุ 
ผู้ป่วย Sub acute (บริการผู้ป่วยนอกและ
บริการในชุมชน) 
- ค่าฝึกการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ 

บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ 
(13.07 บาท/ผู้มีสิทธิ) 631.712 ล้านบาท 

บริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่อง
ช่วยความพิการ 

(ไม่น้อยกว่า 85%) 536.955 ล้านบาท 

สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ  
(ไม่เกิน 15%) 94.756 ล้านบาท 

สนับสนุนงบให้หน่วยบริการ/กองทุนฟื้นฟูฯ
จังหวัด ตามแนวทางที่กำหนด 
- พัฒนาระบบหน่วยบริการตามความพร้อม 
- พัฒนาศักยภาพองค์กรคนพิการ/ผู้ดูแล 
- พัฒนาระบบบริการในชุมชน 
- พัฒนากำลังคนด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
- พัฒนาบริการรูปแบบใหม่ พัฒนาองค์ความรู้ 

โดยกำหนดสัดส่วนการบริหารจัดการเงินกองทุน ตามมติ

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดังนี้ 

 

4.1 ส่วนที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของค่าใช้จ่ายเพื่อ

บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ทั้งหมด เป็นเงินจำนวน 

536.955 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ จ่ายตามเงื่อนไขบริการ หลัก

เกณฑ์ วิธีการและอัตราที่ สปสช.กำหนด โดยครอบคลุม     

4.1.1 ค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการ ค่า

ซ่อม/ผลิตกายอุปกรณ์/อุปกรณ์เครื่องช่วย/อุปกรณ์ประยุกต์

ดัดแปลง เพื่อช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวัน  

4.1.2  ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 

และผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์สำหรับ

กรณีบริการผู้ป่วยนอก 

4.1.3  ค่าฝึกใช้อุปกรณ์ไม้เท้าขาวสำหรับคนตาบอด

ตามแผนการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการด้านการ

มองเห็น ด้านการฝึกทักษะการทำความคุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมและ

การเคลื่อนไหว (Orientation & Mobility) สำหรับคนตาบอดและ

อุปกรณ์อื่นตามความจำเป็น  

4.1.4  ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน 

 

4.2 ส่วนที่ 2 ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าใช้จ่ายเพื่อบริการ

ฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ทั้งหมด เป็นเงินจำนวน 94.756 

ล้านบาท เพื่อใช้ในการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการฟื้นฟู

สมรรถภาพด้านการแพทย์ของหน่วยบริการ องค์กรคนพิการและ  
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ภาคีอื่นๆ เพื่อเป็นต้นแบบในการขยายการดำเนินงานบริการฟื้นฟู

สมรรถภาพเชิงรุก และการพัฒนาศักยภาพการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ขององค์กรคนพิการ เพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพตนเอง และเพิ่ม

การเข้าถึงบริการให้ทั่วถึงมากขึ้น การสนับสนุนเป็นไปตามหลัก

เกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ สปสช. กำหนด โดยครอบคลุม   

4.2.1 การพัฒนาระบบหน่วยบริการด้านการฟื้นฟู

สมรรถภาพทางการแพทย์ตามความพร้อม   

4.2.2 การพัฒนาศักยภาพการฟื้นฟูสมรรถภาพของ

องค์กรคนพิการและผู้ดูแล ให้สามารถดูแลสุขภาพช่วยเหลือตนเอง

ได้ รวมทั้งช่วยเหลือกันเองในกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน 

4.2.3 การพัฒนาระบบบริการในชุมชนร่วมกับ

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตามแนวคิดการ

ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนเป็นฐาน (Community Base 

Rehabilitation) 

4.2.4 การพัฒนากำลังคนด้านการให้บริการฟื้นฟู

สมรรถภาพ 

4.2.5 การพัฒนาบริการรูปแบบใหม่ (Mode l 

Development) พัฒนาองค์ความรู้ 

 

ทั้งนี้ ให้มีการพัฒนาจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็น

ต่อสุขภาพระดับจังหวัด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มี

ความพร้อมอย่างน้อยเขตละ 1 จังหวัด จากงบประมาณฟื้นฟู

สมรรถภาพด้านการแพทย์ ทั้ง 2 ส่วนข้างต้น และจากงบ

ประมาณสมทบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดในสัดส่วนที่เท่ากัน 

ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง

กำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟู

สมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด พ.ศ. 2554  

ในปีงบประมาณ 2555 ให้มีการสนับสนุนและส่งเสริมการ

รับส่งผู้ทุพพลภาพไปกลับหน่วยบริการ โดยการบริหารจัดการภาย

ใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามความ

เหมาะสมและภายใต้ความร่วมมือกัน 

 

5.กรอบการจัดสรร
 

5.1 สปสช. กำหนดสัดส่วนการจัดสรรเงิน ดังนี้ 

5.1.1 ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและ

อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

(536.955 ล้านบาท) จัดสรรดังนี้ 

1) สปสช.เขต จำนวนร้อยละ 85 จำนวนเงิน 

456.412 ล้านบาท 

2) สปสช.ส่วนกลาง จำนวนร้อยละ 15 จำนวนเงิน 

80.543 ล้านบาท 

5.1.2 เงินสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการฟื้นฟู

สมรรถภาพด้านการแพทย์ จำนวนไม่เกินร้อยละ 15 (94.756 ล้าน

บาท) จัดสรรดังนี้ 

1) สปสช.เขต จำนวนร้อยละ 85 จำนวนเงิน 80.543 

ล้านบาท 

2) สปสช.ส่วนกลาง จำนวนร้อยละ 15 จำนวนเงิน 

14.213 ล้านบาท 

5.2 กำหนดการจัดสรรงบประมาณกองทุนให้ สปสช.เขต 

ดังนี้ 



สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ12 คู่มือการดำเนินงาน
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แนวทางการสนับสนุน

5.2.1 ตามจำนวนประชากรที่ลงทะเบียนในระบบ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC) และจำนวนคนพิการที่ลง

ทะเบียน (ท.74) ในแต่ละเขต ในสัดส่วนร้อยละ 50 : 50  

5.2.2 ตามประเภทความพิการทางการได้ยิน และ

ข้อมูลผลงานการจัดบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังสำหรับคนพิการ 

(รหัส 2501, 2502) ของหน่วยบริการในปี 2554 ในสัดส่วน 30:70  

5.2.3 ตามจำนวนเป้าหมายการให้บริการฝึกใช้

อุปกรณ์/การฝึกอบรมทักษะการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม

และการเคลื่อนไหว (orientation & mobility) สำหรับคนตาบอด

ตามแผนยุทธศาสตร์ปี 2553-2558 

 

ทั้งนี้ สามารถปรับยืดหยุ่นงบประมาณ ทั้งค่าใช้จ่ายเพื่อ

บริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ และเงิน

สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการได้ตามความจำเป็น โดยค่าใช้

จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ 

โดยรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 และเงินสนับสนุนและส่งเสริมการ

จัดบริการโดยรวมไม่เกินร้อยละ 15 ดังนี้ 

- สปสช. ส่วนกลาง ภายใต้ความเห็นชอบของเลขาธิการ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือผู้ที่เลขาธิการสำนักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบัติงานแทน 

- สปสช.เขต ภายใต้ความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับเขต 

 



สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ14 คู่มือการดำเนินงาน
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6.แนวทางการสนับสนุน
 

กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุนให้กับหน่วยบริการ 

ในลักษณะจ่ายตามผลงาน ภายในกรอบวงเงิน (global budget) ที่

ได้รับจัดสรร ดังนี ้

6.1	 ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์

เครื่องช่วยความพิการ  

6.1.1 แนวทางการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อบริการ

ฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ของสปสช.เขต 

ให้ สปสช.เขต พิจารณาจัดสรรค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟู

สมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ภายใต้วงเงินที่ได้

รับการจัดสรรในแต่ละด้าน โดยจัดสรรเป็นรายไตรมาสหรือ 6 

เดือน ดังนี้  

1) ค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการ   

1.1) สนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยบริการ เพื่อ

เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้กับคน

พิการ ภายในกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร ตามรายการที่จ่ายจริงแต่

ไม่เกินราคากลางที่ สปสช.กำหนด (ภาคผนวก 1, 7) หรือรายการ

อื่นที่จำเป็นเพิ่มเติมภายใต้ความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับเขต/คณะกรรมการฟื้นฟูฯ เขต  

1.2) การสนับสนุนการจัดบริการ ซ่อม/ผลิตกาย

อุปกรณ์/อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการและอุปกรณ์ประยุกต์

ดัดแปลงสำหรับคนพิการ กำหนดให้มีการจัดสรรวงเงินจากงบ

อุปกรณ์เครื่องช่วยและบริการฟื้นฟูฯ เพื่อสนับสนุนให้หน่วยบริการ 

องค์กรคนพิการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดบริการ

ซ่อม/ผลิตอุปกรณ์ ประยุกต์ดัดแปลง เพื่อช่วยในการดำเนินชีวิต

ประจำวันสำหรับคนพิการ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพความ

พิการและการใช้ชีวิตในชุมชน ทั้งนี้ ตามความพร้อมของหน่วย

บริการ องค์กรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยกำหนดเป้าหมายมีหน่วย

งาน/องค์กร จัดบริการดังกล่าวอย่างน้อยเขตละ 1 แห่ง  

2) ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับ

หน่วยบริการ กรณีให้บริการแบบผู้ป่วยนอกสนับสนุนงบประมาณ

ให้หน่วยบริการเพื่อจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพให้คนพิการ ตาม

รายการที่กำหนดในภาคผนวก 2 (กรณีผู้ป่วยในรวมอยู่ในกองทุน

ย่อยผู้ป่วยในระดับเขตแล้ว) สำหรับการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ที่จำเป็นต้องได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ อยู่ใน

เงื่อนไขการให้บริการสาธารณสุขจากงบเหมาจ่ายรายหัวเดิม 

สปสช.เขต สามารถพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม จาก

งบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ได้ ภายในกรอบวงเงินที่

ได้รับจัดสรร (เฉพาะกรณีผู้ป่วยนอก) 

3) ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถถภาพในชุมชน 

สนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยบริการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ

ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่จำเป็นต้อง

ได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพต่อเนื่องที่บ้านและในชุมชน ตาม

รายการที่กำหนด (ภาคผนวก 2) 

4) การสนับสนุนการฝึกใช้อุปกรณ์/การฝึกอบรม

ทักษะการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว 

(Orientation & Mobility) สำหรับคนตาบอด กำหนดให้มีการ

จัดสรรวงเงินจากค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ และ

อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ เพื่อสนับสนุนให้หน่วยบริการ



สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ16 คู่มือการดำเนินงาน
ภายใต้กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ปี2555

 

17

ดำเนินการจัดบริการฝึกใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยที่จำเป็นให้กับคน

พิการ โดยระยะเริ่มแรกกำหนดการสนับสนุนงบการฝึกใช้อุปกรณ์

ไม้เท้าขาวสำหรับคนตาบอด โดยการสนับสนุนงบพัฒนาจัดตั้ง

ศูนย์บริการฝึกอบรมทักษะการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม

และการเคลื่อนไหว (O&M) สำหรับคนตาบอด (ระดับจังหวัด) เพื่อ

เป็นศูนย์กลางการให้บริการการฝึกใช้อุปกรณ์ไม้เท้าขาวสำหรับคน

ตาบอดในพื้นที่ โดยกำหนดเป้าหมายมีศูนย์บริการที่พร้อมเพิ่มขึ้น 

จากปี 2554 ให้ได้ครบทุกจังหวัดที่เหลือ หรือในอำเภอใหญ่ที่มี

ความพร้อม งบสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ฯ เป็นค่าบริหารจัดการ

เฉพาะศูนย์ใหม่แห่งละ 100,000 บาท และค่าฝึกใช้อุปกรณ์และ

ฝึกทักษะความคุ้นเคยฯ (O&M) รายละ 9,000 บาท รายละเอียด

ตาม ภาคผนวก 3 โดยกำหนดให้ สปสช.เขต สามารถพิจารณา

สนับสนุนให้เกิดบริการการฝึกใช้อุปกรณ์ชนิดอื่นที่จำเป็นเพิ่มเติมได้

ตามชุดสิทธิประโยชน์ ภายใต้การพิจารณาของคณะอนุกรรมการ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับเขตและคณะกรรมการฟื้นฟูฯ 

เขต 

 

การส่งข้อมูลเพื่อขอรับค่าใช้จ่าย	
หน่วยบริการบันทึกข้อมูลการให้บริการฟื้นฟูสมรรถถภาพ

และรายการอุปกรณ์เครื่องช่วยที่สนับสนุนให้คนพิการผ่าน

โปรแกรมบันทึกข้อมูลรายงานอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการและการ

ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ส่วนรายการอุปกรณ์เครื่องช่วยความ

พิการ จำนวน 7 รายการ (รหัส 2501, 2502, 8801, 8802, 8803, 

8804, 8805) ให้บันทึกข้อมูลผ่านระบบ e-Claim เช่นเดิม ภายใน

ระยะเวลา 30 วันหลังให้บริการ  

กรอบระยะเวลาดำเนินงาน	
ระยะเวลาที่กำหนดตัดข้อมูลใน

โปรแกรม	
ระยะเวลาในการจัดสรรเงิน	

   5  มกราคม  2555 ภายในวันที่  10  กุมภาพันธ์ 2555 

   5  เมษายน  2555 ภายในวันที่  10  พฤษภาคม 2555 

   5  กรกฎาคม 2555 ภายในวันที่  10  สิงหาคม   2555 

หมายเหตุ  :  การจัดสรรเงินไตรมาสที่ 4 อาจใช้ผลงานไตรมาสที่ 3 หรือใช้ผลงาน
เดิมไตรมาสที่ 4 ของปีที่ผ่านมา เพื่อประมาณการจัดสรรเงินให้หน่วยบริการ (ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของ สปสช.เขต) 

 

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและเพื่อประสิทธิภาพในการ

สนับสนุนอุปกรณ์ เครื่ องช่ วยความพิการและบริการฟื้ นฟู

สมรรถภาพของหน่วยบริการให้แก่กลุ่มเป้าหมาย สปสช.เขต 

สามารถดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการในลักษณะจัดสรรล่วงหน้าตาม

ผลงานในรอบปีที่ผ่านมา (ภายในกรอบวงเงินและการพิจารณา

จัดสรรของคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต/คณะ

กรรมการฟื้นฟูเขต) ให้กับหน่วยบริการที่มีการพัฒนาระบบบริการ

หรือมีระบบการบริหารจัดการตามเงื่อนไข ดังนี้ 

ก. มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนางานบริการฟื้ นฟู

สมรรถภาพ ในและนอกหน่วยบริการ 

ข.  มีแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู หรือนักกายภาพบำบัด หรือ

นักกิจกรรมบำบัดหรือนักวิชาชีพด้านงานฟื้นฟูอื่นๆ ใน

หน่วยบริการ 
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ค. มีโครงสร้างและงานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่ชัดเจน 

โดยจัดตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารงบและพัฒนาระบบ

งานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่ประกอบด้วย สหสาขา

วิชาชีพ และผู้แทนคนพิการร่วมเป็นกรรมการและมี  

เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ เป็น

กรรมการและเลขานุการ  

ง. มีผลงานให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ และการจัดสรร

อุปกรณ์แก่คนพิการอย่างต่อเนื่องทั้งในหน่วยบริการและ

ในชุมชน 

จ. มีการจัดทำบันทึกข้อมูลคนพิการและรายงานผลการ

จัดสรรอุปกรณ์และบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ผ่านระบบ

รายงานที่ สปสช.กำหนด 

 

6.1.2 แนวทางการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟู

สมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ของสปสช.  

ส่วนกลาง 

กำหนดให้ สปสช.ส่วนกลาง ดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

เพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการดังนี้  

1) จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ สำหรับหน่วยบริการตติยภูมิ

ด้านงานฟื้นฟูสมรรถภาพ ตามผลงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา

และจัดสรรให้หน่วยบริการกรณีคนพิการเข้ารับบริการข้ามเขตพื้นที่

ตามผลงานการให้บริการภายในกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร 

2) จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

หลังการผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่และฟื้นฟูการพูด ตามหลัก

เกณฑ์ วิธีการเงื่อนไขและอัตราที่ สปสช. กำหนด  

3) จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

สำหรับผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

(sub acute) กรณีที่เป็นผู้ป่วยนอก และบริการในชุมชนในเขต

นำร่อง 5 เขต 

 

ในรอบปีที่ผ่านมาหากเงินค่าใช้จ่ายที่กำหนดไว้ในรายการ

บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการไม่  

เพียงพอ เนื่องจากผลงานการให้บริการมากกว่าเป้าหมายที่ได้รับ

งบประมาณ ให้สปสช.สามารถใช้งบบริการฟื้นฟูด้านการแพทย์ปี 

2555 ได้ 

 

ทั้งนี้  หน่วยบริการ/สถานพยาบาล ที่ให้บริการฟื้นฟู  

สมรรถถาพด้านการแพทย์ ในแต่ละประเภทของกิจกรรมนั้น ต้อง

ให้บริการตามแนวทางปฏิบัติด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ตามขอบเขต

มาตรฐานของวิชาชีพ ตามประกาศ ระเบียบ และกฎข้อบังคับของ

กระทรวงสาธารณสุข และผู้ประกอบวิชาชีพต้องมีใบอนุญาตให้

ประกอบวิชาชีพในแต่ละสาขาวิชาชีพนั้นๆ เช่น สาขากิจกรรม

บำบัด สาขากายภาพบำบัด เป็นต้น 

 

6.2	 เงินสนับสนุนและส่ง เสริมการจัดบริการฟื้นฟู

สมรรถภาพด้านการแพทย์	 

จะครอบคลุมกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัด

บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ อาทิเช่น การพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร การพัฒนารูปแบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้าน

การแพทย์ ในชุมชน การจัดประชุมคณะกรรมการ คณะ
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อนุกรรมการ คณะทำงาน การประชุมสัมมนา การสนับสนุนหน่วย

บริการ การสนับสนุนองค์กรคนพิการ การเผยแพร่ความรู้ เป็นต้น 

ทั้งนี้สำนักงาน (สปสช. ส่วนกลางหรือสปสช.เขต) อาจดำเนินการ

บริหารจัดการเองหรือมอบหมายให้หน่วยงาน/องค์กรอื่นเป็น  

ผู้ดำเนินการบริหารจัดการแทนได้ 

6.2.1 แนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมการจัด

บริการฟื้นฟู ของ สปสช.เขต 

ให้ สปสช.เขต ดำเนินการสนับสนุนเงิน ให้กับหน่วย

บริการ องค์กรคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อการ

พัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ดังนี ้

1) สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการของหน่วยบริการ

ตามความพร้อม โดยเน้นความต่อเนื่องและพัฒนาต่อยอดจากฐาน

งานเดิม และนวัตกรรมบริการอื่นๆ โดยกำหนดการสนับสนุนใน  

รูปแบบการเสนอโครงการพัฒนาระบบบริการ เพื่อพิจารณา

สนับสนุน ตามแนวทางที่กำหนด (ภาคผนวก 4) 

2) สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านการฟื้นฟู

สมรรถภาพขององค์กรคนพิการ คนพิการและผู้ดูแลคนพิการและ

อาสาสมัคร ในรูปแบบการเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อ

พิจารณาสนับสนุนตามแนวทางที่กำหนด (ภาคผนวก 5) 

3) สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการในชุมชนร่วมกับ

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามแนวคิดการ

ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนเป็นฐาน (Community Base 

Rehabilitation) โดยบูรณาการการดำเนินงานและงบประมาณร่วม

กับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ กำหนด  

เป้าหมายอย่างน้อยเขตละ 1 พื้นที่ เพื่อเป็นต้นแบบหรือศูนย์เรียน

รู้ในการขยายงานในพื้นที่อื่นต่อไป 

4) สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของหน่วยบริการ

ด้านงานฟื้นฟู โดยการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนากำลังคน

ด้านงานฟื้นฟูฯ ตามความจำเป็น 

6.2.2 แนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมการจัด

บริการฟื้นฟู ของ สปสช.ส่วนกลาง กำหนดการสนับสนุนและ  

ส่งเสริมการจัดบริการฟื้นฟู เพื่อดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1) สนบัสนนุการพฒันารปูแบบ (model development) 

บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ โดยหน่วยบริการ องค์กร

คนพิการและภาคีอื่นๆ เพื่อเป็นต้นแบบในการขยายการบริการ

ฟื้นฟูสมรรถภาพ เช่น การพัฒนาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคน

พิการ การพัฒนารูปแบบบริการบุคคลออทิสติก ฯลฯ 

2) สนบัสนนุการพฒันาศกัยภาพการฟืน้ฟสูมรรถภาพ 

ขององค์กรคนพิการระดับประเทศ เพื่อให้สามารถส่งเสริม

สนับสนุนการพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ขององค์กรในระดับลูกข่าย  

ให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างเข้มแข็งในพื้นที่  

3) สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ให้บริการ

ด้านการฝึกทักษะการดำรงชีวิตประจำวัน ของคนพิการทางการ

มองเห็น (Orientation & Mobility-O&M) และด้านอื่นๆ ตามความ

จำเป็นของระบบบริการ   

4) สนับสนุนการพัฒนา/เผยแพร่องค์ความรู้ด้านงาน

ฟื้นฟูฯ ร่วมกับองค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    

6.3 การพัฒนาจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่

จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด 

ให้ สปสช.เขต ดำเนินการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย 

(จังหวัดนำร่อง) อย่างน้อยเขตละ 1 จังหวัด และจัดสรรงบ

ประมาณไม่เกินวงเงินที่จังหวัดได้รับจัดสรรต่อผู้มีสิทธิหลักประกัน
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สุขภาพแห่งชาติ จากค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและ

อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ และเงินสนับสนุนและส่งเสริมการ

จัดบริการฟื้นฟูฯ เพื่อดำเนินการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่

จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด โดยการสมทบงบประมาณจาก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีความพร้อมในสัดส่วนที่เท่ากัน เพื่อ

นำร่องพัฒนาระบบบริหารจัดการและการให้บริการฟื้นฟู

สมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด ให้ครบวงจรอย่างมี

ประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของคนพิการ   

ผู้สูงอายุและผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู ในระบบหลักประกัน

สุขภาพ โดยการบูรณาการงบประมาณและการดำเนินงานร่วมกัน 

ตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1) เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็น

ต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในเขตพื้นที่จังหวัด ได้รับบริการ

ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อสุขภาพจากหน่วย

บริการ สถานบริการ หรือองค์กรอื่นๆ รวมทั้งได้รับเครื่องช่วยกาย

อุปกรณ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับบริการทางการแพทย์ ในกรณีที่มีผล

การตรวจวินิจฉัยหรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 

และรายการที่สำนักงาน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติประกาศ

กำหนด หรือรายการอื่ นที่ ได้ รั บความเห็นชอบจากคณะ

อนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่   

2) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟู

สมรรถภาพของหน่วยบริการทุกระดับในจังหวัดนั้น ให้สามารถจัด

บริการและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้ครอบคลุมและ  

ตอบสนองต่อความจำเป็นของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ใน

ระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในท้องถิ่นชุมชนได้  

มากขึ้น 

3) เพื่อสนับสนุนการพัฒนารูปแบบการดูแล ช่วย

เหลือ สนับสนุนและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ใน

ระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระดับชุมชนและใน

ครอบครัว ที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบบริการของหน่วยบริการ

อย่างทั่วถึงในเขตจังหวัดนั้น 

4) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและความเข้ม

แข็งขององค์กรคนพิการ และองค์กรผู้สูงอายุ และองค์กรอื่นๆ ให้

สามารถร่วมมือกับหน่วยบริการและมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพช่วย

เหลือคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการ

ฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยกันเองได้ในระยะยาว 

5) เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนา

บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ต้อง

ไม่ เกินร้อยละ 10 ของค่าใช้จ่ายทั้ งหมดของบริการฟื้นฟู

สมรรถภาพด้านการแพทย์ในรอบปีงบประมาณนั้น  

รายละเอียดตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหาร

จัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด 

พ.ศ.2554 (ภาคผนวก 6)  
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7.การกำกับติดตามประเมินผล
 

7.1 ให้หน่วยบริการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้

จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ 

จากกองทุนฟื้นฟูฯ รายงานผลการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วย

ความพิการและบริการฟื้นฟูฯ โดยการบันทึกลงใน “โปรแกรม

รายงานอุปกรณ์คนพิการและการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ” ใน 

website สปสช. ที่  www.nhso.go.th และในระบบข้อมูล e-Claim 

กรณีอุปกรณ์เครื่องช่วยฯ 7 รายการเช่นเดิม  

7.2 ให้หน่วยบริการและองค์กรฯ ที่ได้รับการสนับสนุนงบ

ประมาณด้านการส่งเสริมการพัฒนาระบบจากกองทุนฟื้นฟู

สมรรถภาพด้านการแพทย์ในรูปแบบของการดำเนินงานโครงการ 

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามรูปแบบที่กำหนด ให้กับ 

สปสช.เขต หรือ สปสช.ส่วนกลางที่สนับสนุนงบประมาณโครงการ

ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

7.3 ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่

จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด รายงานผลการดำเนินงานตามแผน

งานโครงการ และรายงานการเบิกจ่ายเงินให้ สปสช.เขต ที่

สนับสนุนงบประมาณตามรูปแบบรายงาน และภายในระยะเวลาที่

กำหนด 

 

บทบาทหน้าที่
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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8.บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 

8.1	สปสช.ส่วนกลาง	

8.1.1 ชี้แจงหลักเกณฑ์แนวทางการดำเนินงาน

บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ให้	 สปสช.เขต	 หน่วยงาน

และองค์กรที่เกี่ยวข้องทราบ	รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ	 

8.1.2 บริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ	

ประสิทธิผล	และมุ่งให้เกิดการบูรณาการในระดับพื้นที่	ร่วมกับทุก

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

8.1.3 พัฒนาระบบรายงาน	 กำกับ	 ติดตามผลการ

ดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย	ตัวชี้วัด 

8.1.4 รวบรวม	 วิเคราะห์	 สรุปแผน/ผลการดำเนิน

งาน	และงบประมาณ 

8.1.5	 ประสานงานและสนับสนุนคณะกรรมการ	

คณะอนุกรรมการ	และคณะทำงานชุดต่างๆ  

8.1.6 ประสานงานองค์กรวิชาชีพ	 องค์กรผู้พิการ	

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้ร่วมมือกัน

พัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง 

8.2	สปสช.เขต	 	

8.2.1	 ชี้แจงหลักเกณฑ์แนวทางการดำเนินงานฟื้นฟู

สมรรถภาพทางการแพทย์ให้หน่วยบริการ	 หน่วยงานและองค์กร

ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่			

8.2.2	บริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ	

ประสิทธิผล	และมุ่งให้เกิดการบูรณาการในระดับพื้นที่	ร่วมกับทุก

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	

8.2.3	 จัดสรรงบประมาณบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ทางการแพทย์	ตามแนวทางที่กำหนด	

8.2.4	กำกับ	ติดตามผลการดำเนินงานให้บรรลุตาม

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	

8.2.5	 รวบรวม	 วิเคราะห์	 สรุปแผน/ผลการดำเนิน

งาน	และงบประมาณ	

8.2.6 ประสานงานองค์กรวิชาชีพ องค์กรผู้พิการ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อให้ร่วมมือ

กันพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์อย่างต่อ

เนื่อง	

8.3	หน่วยบริการ	เครือข่ายบริการ	สถานพยาบาล			

8.3.1 ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทด้านการแพทย์	

และจัดสรรอุปกรณ์เครื่องช่วย	 และรายงานข้อมูลการให้บริการ

และจัดสรรอุปกรณ์เครื่องช่วยตามแนวทางระบบรายงานและ

โปรแกรมข้อมูลที่	สปสช.กำหนด	

8.3.2 พัฒนา/สนับสนุนศักยภาพเครือข่ายและองค์กร

คนพิการเพื่อรองรับการจัดบริการฟื้นฟูแก่กลุ่มเป้าหมายในชุมชน        
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9.ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน
 

9.1	ผู้จัดการกองทุน/ผู้บริหารระบบในภาพรวม	 	

: นางอรจิตต์ บำรุงสกุลสวัสดิ์  

โทรศัพท์ 02-141-5051, 084-751-0943  

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

 

9.2	ผู้ประสานงานส่วนกลาง			

: นางอัจฉรา จรัสสิงห์  

โทรศัพท์ 02-141-4210, 084-387-8044  

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

: นางสาวรัตนา เลี้ยวสกุล  

โทรศัพท์ 02-141-4218, 084-439-0138  

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

  

9.3	ผู้ดูแลระบบข้อมูล	 		

กรณีพบปัญหาการบันทึกผลงานในโปรแกรมรายงาน

อุปกรณ์คนพิการและการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ 

ติดต่อผู้รับผิดชอบโปรแกรมบันทึกข้อมูล			

: นายบุญฤทธิ์	 ผู้เรียนศิลป์	 โทรศัพท์ 086-5734800,   

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

: IT Help desk โทรศัพท์ 02-141-4200 

 

9.4	ผู้ประสานงาน	สปสช.เขต	 	      
สปสช.เขต รายชื่อ โทรศัพท์ /	E-mail 

ติดต่อ 
สปสช.เขต	1	
เชียงใหม่	

นายสุคนธ์วิชญ์	นิภานนท์	 สนง. 053-203-536-42  
มือถือ  090-197-5156 
sukonwit.n@nhso.go.th 

สปสช.เขต	2	
พิษณุโลก	

นายรุ่งโรจน์ เจศรีชัย	 สนง. 055-245-111   
มือถือ 090-197-5163 
rungroj.j@nhso.go.th 

สปสช.เขต	3	
นครสวรรค์	

นางสาวภารดี	ลลิตกิตติกุล	 สนง. 056-371-831  
มือถือ 090-197-5176  
bharadee.l@nhso.go.th 

สปสช.เขต	4	
สระบุรี	

นายธวัช		เหลี่ยมสมบัติ	 สนง. 036-213-205  
มือถือ 085-487-5032  
thawat.l@nhso.go.th 

สปสช.เขต	5	
ราชบุรี	

นางสาวใจทิพย์	สอนดี	 สนง. 032-332-590  
มือถือ 081-754-8929  
jaithip.s@nhso.go.th 

สปสช.เขต	6	
ระยอง	

นางอุดมลักษณ์	สำเภาพันธุ์ สนง. 038-864-313  
มือถือ 084-4390116 
udomlak.s@nhso.go.th 

สปสช.เขต	7	
ขอนแก่น	

นายดุสิต	ศรีโคตร	 สนง. 043-365-200-3  
มือถือ 084-700-1667  
dusit.s@nhso.go.th 

สปสช.เขต	8	
อุดรธานี	

นางสาวเพชรี	เหล่าพิลัย	 สนง. 042-325-681  
มือถือ 090-197-5219  
petcharee.l@nhso.go.th 

สปสช.เขต	9	
นครราชสีมา	

นางสาวเสนีย์วรรณ์	เสนียุทธ์	 สนง. 044-248-870-4  
มือถือ 090-197-5224  
saneewan.s@nhso.go.th 

สปสช.เขต	10	
อุบลราชธานี	

นางสาวศันสนีย์	คำจันทา	 สนง. 045-240-591  
มือถือ 090-197-5238  
sunsanee.k@nhso.go.th 
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สปสช.เขต รายชื่อ โทรศัพท์ /	E-mail 
ติดต่อ 

สปสช.เขต	11	
สุราษฎร์ธานี	

นายกัมปนาจ	แย้มแสง	 สนง. 077-274-811  
มือถือ 090-197-5247 
kumpanat.y@nhso.go.th 

สปสช.เขต	12	
สงขลา	

นางพานทิพย์		ชูสุทธิ์	 สนง. 074-233-888  
มือถือ 089-870-0675 
phanthip.c@nhso.go.th 

สปสช.เขต	13	
กรุงเทพฯ	

นางปานใจ		ตันติภูษานนท์	
 
นางสาวศีตกาล	นิลเก้ง	

สนง. 02-962-2345  
มือถือ 090-197-5275 
panjai.t@nhso.go.th 
สนง. 02-962-2345  
มือถือ 081-305-2726 
sietakal.n@nhso.go.th 

 

 

 

ภาคผนวก
รายละเอียดประกอบการบริหารจัดการ

ค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์

ปีงบประมาณ2555
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ภาคผนวก1
รายการ วัสดุ อุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการ   

 

รายการวัสดุ อุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการที่กำหนด

ไว้นี้ เพื่อใช้ในการอ้างอิงราคากลางในการจัดสรรงบประมาณด้าน

อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการปี 2555 ให้กับหน่วยบริการ ภายใต้

ความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ระดับเขต/คณะกรรมการฟื้นฟูฯเขต และให้บันทึกรายงานผ่าน

โปรแกรมรายงานอุปกรณ์คนพิการและการให้บริการฟื้นฟู

สมรรถภาพ 

  

รหัส
อุปกรณ์	

ลำดับ
ที่	

ประเภท		 หน่วย	 ราคา
กลาง	

หมายเหตุ	

    หมวด	6	ทางเดิน
ปัสสาวะ	และสืบพันธุ์	

      

  6.0	 สายระบายปัสสาวะ	       

6006   สายสวนปสัสาวะแบบ
สวนด้วยตนเอง 

เส้นละ          
600  

  

  8.1	 แขนเทียม	(Prosthesis,	
upper	extremity)	

      

8101 8.1.1 แขนเทียมต่ำกว่า
ระดับศอกส่วนปลาย
ชนิดห้านิ้วมีระบบการใช้
งาน 

ข้างละ 25,000 

รหัส
อุปกรณ์	

ลำดับ
ที่	

ประเภท		 หน่วย	 ราคา
กลาง	

หมายเหตุ	

8102 8.1.2 แขนเทียมต่ำกว่า
ระดับศอกส่วนปลาย
ชนิดห้านิ้วไม่มีระบบการ
ใช้งาน 

ข้างละ 7,000 

8103 8.1.3 แขนเทียมต่ำกว่า
ระดับศอกส่วนปลาย
ชนิดตะขอโลหะ 

ข้างละ 27,000 

8104 8.1.4 แขนเทียมเหนือ
ศอกส่วนปลายชนิดห้า
นิ้วข้อศอกล็อกได้ด้วยมือ  

ข้างละ 16,900 

8105 8.1.5 แขนเทียมเหนือ
ศอกส่วนปลายชนิด
ตะขอโลหะข้อศอกล็อก
ได้ด้วยมือ  

ข้างละ 16,900 

8106 8.1.6 แขนเทียมชิดไหล่
หรือแนบไหล่ ส่วนปลาย
ชนิดห้านิ้วข้อศอกล็อกได้
ด้วยมือ 

ข้างละ 10,000 

8107 8.1.7 แขนเทียมระดับ
เหนือศอกแบบ 5 นิ้ว 
เหมือนของจริง ระบบใช้
งานได้ 

ข้างละ 28,200 

8108   8.1.8 เบ้าแขนเทียมใต้
ศอก (สำหรับการเปลี่ยน
เฉพาะเบ้า) 

อันละ 1,500   
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รหัส
อุปกรณ์	

ลำดับ
ที่	

ประเภท		 หน่วย	 ราคา
กลาง	

หมายเหตุ	

8109   8.1.9 เบ้าแขนเทียม
ระดับศอก (สำหรับการ
เปลี่ยนเฉพาะเบ้า) 

อันละ 3,000   

8110   8.1.10 เบ้าแขนเทียม
ระดับเหนือศอก (สำหรับ
การเปลี่ยนเฉพาะเบ้า) 

อันละ 3,000   

8111   8.1.11 เบ้าแขนเทียม
ระดับไหล่ (สำหรับการ
เปลี่ยนเฉพาะเบ้า) 

อันละ 4,000   

8112   8.1.12 สายบังคับแขน
เทียม (สำหรับการ
เปลี่ยนเฉพาะสาย) 

เส้นละ 4,000   

8.2	 ขาเทียม	(Prosthesis	,	
lower	extremity)	

8201 8.2.1 ขาเทียมระดับข้อ
เท้า (Symes) 

ข้างละ 5,000 

8202 8.2.2 ขาเทียมระดับใต้
เข่า แกนนอก 

ข้างละ 6,500 

8203 8.2.3 ขาเทียมระดับใต้
เข่าแกนใน 

ข้างละ 30,000 

8204 8.2.4 ขาเทียมระดับข้อ
เข่า 

ข้างละ 17,000 

8205 8.2.5 ขาเทียมระดับ
เหนือเข่าแกนนอก 

ข้างละ 18,000 

8206 8.2.6 ขาเทียมระดับ
เหนือเข่าแกนใน 

ข้างละ 30,000 

รหัส
อุปกรณ์	

ลำดับ
ที่	

ประเภท		 หน่วย	 ราคา
กลาง	

หมายเหตุ	

8207 8.2.7 ขาเทียมระดับ
ตะโพกแกนนอก 

ข้างละ 30,000 

8208 8.2.8 ขาเทียมระดับ
สะโพกแกนใน 

ข้างละ 50,000 

8209   8.2.9 เท้าเทียมที่ต้องใส่
ร่วมกับขาเทียมแบบ
ต่างๆ  

ข้างละ 4,000         

8210   8.2.10 ขาเทียมชั่วคราว
ใต้เข่าเบ้าทำด้วยเฝือก 

ข้างละ 1,500        

8211   8.2.11 ขาเทียมชั่วคราว
ใต้เข่าเบ้าทำด้วย
พลาสติก 

ข้างละ 3,500        

8212   8.2.12 ขาเทียมชั่วคราว
ระดับเข่าเบ้าทำด้วย
เฝือก 

ข้างละ 2,000         

8213   8.2.13 ขาเทียมชั่วคราว
ระดับเข่าเบ้าทำด้วย
พลาสติก 

ข้างละ 4,500        

8214   8.2.14 ขาเทียมชั่วคราว
เหนือเข่าเบ้าทำด้วยเฝือก 

ข้างละ 2,000        

8215   8.2.15 ขาเทียมชั่วคราว
เหนือเข่าเบ้าทำด้วย
พลาสติก 

ข้างละ 4,500         

8216   8.2.16 ขาเทียมชั่วคราว
สะโพกเบ้าทำด้วยเฝือก 

ข้างละ 2,500        
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รหัส
อุปกรณ์	

ลำดับ
ที่	

ประเภท		 หน่วย	 ราคา
กลาง	

หมายเหตุ	

8217   8.2.17 ขาเทียมชั่วคราว
สะโพกเบ้าทำด้วย
พลาสติก 

ข้างละ 6,500         

8218   8.2.18 เบ้าขาเทียมใต้
เข่า 

ข้างละ 3,000         

8219   8.2.19 เบ้าขาเทียมระดับ
เข่า 

ข้างละ 4,000        

8220   8.2.20 เบ้าขาเทียมเหนือ
เข่า 

ข้างละ 4,000         

8221   8.2.21 เบ้าขาเทียม
สะโพก 

ข้างละ 6,000        

8222   8.2.22 สายเข็มขัดเทียม ข้างละ 250            

8223   8.2.23 แป้นสายเข็มขัด คู่ละ 100      

8521   8.5.21 โลหะดามขา
ภายนอก -เด็กเล็กดาม
ข้อเท้า (Knee-orthosis)  

ข้างละ 4,200        

8522   8.5.22 โลหะดามขา
ภายนอก -ขาเด็กขนาด
กลางดามข้อเท้า   
(Knee-orthosis)  

ข้างละ 5,000   

8523   8.5.23 โลหะดามขา
ภายนอก-ขาขนาดใหญ่
ดามข้อเท้า   
(Knee-orthosis)  

ข้างละ 5,400         

8524   8.5.24 PTB brace ข้างละ 4,000         

8525   8.5.25 เบรสขาสั้น ข้างละ 300           

รหัส
อุปกรณ์	

ลำดับ
ที่	

ประเภท		 หน่วย	 ราคา
กลาง	

หมายเหตุ	

8526   8.5.26 ที่คลุมเข่า Knee 
pad  

อันละ 280           

8706   8.7.6 ไม้ค้ำยันรักแร้แบบ
อลูมิเนียม 

คู่ละ 350   

8707   8.7.7 ไม้เท้าอลูมิเนียม
แบบสามขา 

อันละ 360   

8708   8.7.8 ไม้เท้าสำหรับคน
ตาบอดพับได้ด้วยสายยืด
หยุ่นชนิดมีด้าม 

อันละ 200   

8709   8.7.9 ที่ช่วยฝึกเดินแบบ
มีล้อขนาดกลาง 
(Anterior Wheel Walker) 

อันละ 600   

8710   8.7.10 ที่ช่วยฝึกเดินแบบ
มีล้อขนาดเล็ก (Anterior 
Wheel Walker) 

อันละ 500   

8807   8.8.7 แผ่นเสริมภายใน
ขนาดใหญ่ 

คู่ละ 900           

8808   8.8.8 แผ่นเสริมภายใน
ขนาดเล็ก 

คู่ละ 700           

8809   8.8.9 เสริมฝ่าเท้าส่วน
หน้า 

ข้างละ 1,500        

8810   8.8.10 T-strap  เส้นละ 200           

  8.9	 อุปกรณ์อื่น	ๆ	       

8901 8.9.1 รถนั่งคนพิการชนิด
พับได้ทำด้วยโลหะ แบบ
ปรับให้เหมาะสมกับ
ความพิการได้ 

คันละ	 6,000 
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รหัส
อุปกรณ์	

ลำดับ
ที่	

ประเภท		 หน่วย	 ราคา
กลาง	

หมายเหตุ	

8902 8.9.2 รถนั่งคนพิการชนิด
พับได้ทำด้วยโลหะ แบบ
ปรับไม่ได้ 

คันละ	 4,000 

8903 8.9.3 เบาะรองนั่งสำหรับ
ผู้พิการ 

อันละ 600 

    หมวด	9	อื่นๆ	       

  9.0	 เกี่ยวกับผิวหนัง	       

9001 9.0.1 ฟองน้ำรองตัว
สำหรับผู้ป่วยหนัก หรือผู้
ป่วยอัมพาต 

อันละ 600           

รายการอื่นๆ ตามความ
จำเป็น ตามราคาจริง 
(จากการพิจารณาของ 
อปสข.) 

 

รายการวัสดุ	อุปกรณ์	ที่บันทึกผ่านโปรแกรม	e-Claim	 
 

รหัส	 รายการ	 หน่วย	 ราคากลาง	
8801  รองเท้าคนพิการขนาดเล็ก คู่ละ 600 

8802  รองเท้าคนพิการขนาดกลาง คู่ละ 800 

8803  รองเท้าคนพิการขนาดใหญ่ คู่ละ 1,000 

8804  รองเท้าคนพิการขนาดใหญ่พิเศษ คู่ละ 1,200 

8805 ค่าดัดแปลงรองเท้าคนพิการ 400 

2501 เครื่องช่วยฟังสำหรับคนหูพิการ 
สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี 

อันละ 15,000 

2502 เครื่องช่วยฟังสำหรับคนหูพิการ 
สำหรับผู้ใหญ่ 

อันละ 13,500 



สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ40 คู่มือการดำเนินงาน
ภายใต้กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ปี2555

 

41

รายการอุปกรณ์สำหรับคนพิการภายใต้การสนับสนุน	 
ของศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการแห่งชาติ	 
(หน่วยบริการไม่ต้องบันทึกรายการผ่านโปรแกรมรายงานอุปกรณ์คนพิการ

และการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพของสปสช. 

 
รหัส

อุปกรณ์	
ลำดับที่	 รายการ	

  หมวดอุปกรณ์ทางการมองเห็น	

2304 1 กล้องส่องดูไกลชนิดตาเดียว กำลังขยาย 8 เท่า  

2307 2 กล้องส่องตาเดียว แวริโอ พลัส ระบบปริซึม   

3 กล้องส่องดูไกลหน้าเลนส์สี่เหลี่ยมสำหรับมองสิ่งรอบตัวได้ใน
ระยะ 1 เมตร  

4 กล้องส่องดูไกล ขนาดเล็กชนิดพกพา กำลังขยาย 8 เท่า  

5 กล้องส่องดูไกล ชนิดตาเดียว กำลังขยาย 6 เท่า 

6 กล้องส่องดูไกล ชนิดสองตา รุ่น NB 23-1025 c 

2309 7 แท่นรองอ่านหนังสือสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น 
รุ่น RD 108  

8 เลนส์ขยายภาพชนิดรวมแสงใช้วางทาบบนวัตถุ ขนาด 2 x 50 
mm  

9 เลนส์ขยายภาพชนิดรวมแสงใช้วางทาบบนวัตถุ ขนาด 2 x 65 
mm  

2311 10 เลนส์ขยายภาพชนิดรวมแสงใช้วางทับบนวัตถุ กำลังขยาย 6 
เท่า  

2314 11 แว่นขยายชนิดพกพาขนาดเล็ก กำลังขยาย 10  เท่า  

2315 12 แว่นขยายชนิดพกพาขนาดเล็ก กำลังขยาย 4 เท่า  

2316 13 แว่นขยายชนิดพกพาขนาดเล็ก กำลังขยาย 7 เท่า  

2318 14 แว่นขยายมือถือแบบพกพาที่มีแสงไฟในตัว ใช้มองใกล้พร้อมมี
กล้องส่องทางไกลใช้มองไกลในตัวเดียวกันกำลังขยาย มองใกล้ 
3.2 เท่า มองไกล 2.5 เท่า   

รหัส
อุปกรณ์	

ลำดับที่	 รายการ	

2319 15 แว่นขยายมือถือแบบพกพาที่มีแสงไฟในตัว กำลังขยาย 10 เท่า   

16 แว่นขยายมือถือแบบพกพาที่มีแสงไฟในตัว กำลังขยาย 7 เท่า   

2320 17 

18 แว่นขยายมือถือแบบพกพาที่มีแสงไฟในตัว กำลังขยาย 4 เท่า  

2321 19 แว่นขยายมือถือแบบพกพาที่มีแสงไฟในตัวหน้าเลนส์กว้าง กำลัง
ขยาย 3.5 เท่า   

  20 แว่นขยายมือถือแบบพกพาที่มีแสงไฟในตัวหน้าเลนส์กว้าง  
กำลังขยาย 6.25 

2322 21 แว่นขยายระบบ video เพื่อขยายภาพออกจอโทรทัศน์ กำลัง
ขยาย 17.5 เท่า  

22 แว่นตาขยายภาพชนิดเลนส์นูน กำลังขยาย 5 X เลนส์มีข้าง
เดียว 

23 

24 แว่นตาขยายภาพชนิดเลนส์นูน กำลังขยาย 6 X มีเลนส์ข้าง
เดียว  

 

25 

26 แว่นตาขยายภาพชนิดเลนส์นูน กำลังขยาย 8 X เลนส์มีข้าง
เดียว 

27 

28 

29 แว่นตาขยายภาพชนิดเลนส์นูน กำลังขยาย 4 X เลนส์มีข้าง
เดียว 

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

2326 31 แว่นตาติดกล้องส่องทางไกล(สองตา) สำหรับมองไกล กำลัง
ขยาย 2.8 เท่า  

32 แว่นขยายภาพแบบกรอบครึ่งตา กำลังเลนซ์ 6 x 8      
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รหัส
อุปกรณ์	

ลำดับที่	 รายการ	

33 แว่นขยายภาพแบบกรอบครึ่งตา กำลังเลนซ์ 8 x 10   

34 แว่นขยายภาพแบบกรอบครึ่งตา กำลังเลนซ์ 10 x 12     

35 แว่นตาขยายภาพเพื่อใช้ดูโทรทัศน์ สำหรับมองไกล กำลังขยาย 
2 เท่า 

2329 36 อุปกรณ์แว่นขยายแบบโคมไฟแสงไฟในตัวกำลังขยาย 1.75 เท่า 

2330 37 อุปกรณ์แว่นขยายแบบวางตั้ง กำลังขยาย 10 เท่า มีที่สอด
ปากกาที่ฐาน  

38 อุปกรณ์แว่นขยายแบบวางตั้ง กำลังขยาย 6 เท่า มีที่สอด
ปากกาที่ฐาน รุ่น 2626 

39 อุปกรณ์แว่นขยายแบบวางตั้ง กำลังขยาย  12.5 เท่าชนิดมีด้าม
ถือพร้อมแสงไฟในตัว   
หมวดกายอุปกรณ์	

40 แขนเทียมระดับหัวไหล่ แบบแกนใน ข้อไหล่แบบกาง และหุบได้ 

41 แขนเทียมระดับหัวไหล่ แบบแกนใน ข้อไหล่แบบหมุนได้หลาย
ทิศทาง  

42 แขนเทียมระดับเหนือศอก แบบแกนใน สำหรับความยาวตอแขน
สั้น 

43 แขนเทียมไฟฟ้าชนิดมือควบคุม 2 ช่องทาง 

44 ขาเทียมระดับใต้เข่า ระบบแบบแกนใน เท้าเทียมชนิดมีแรงส่ง 

45 ขาเทียมระดับเข่า ระบบแบบแกนใน เท้าเทียมชนิดแกนเดี่ยว 

46 ขาเทียมระดับเข่า ระบบแบบแกนใน ข้อเข่าชนิดหลายแกน เท้า
เทียมชนิดมีแรงส่ง 

47 ขาเทียมระดับเหนือเข่า ระบบแกนใน ข้อเข่าชนิดแกนเดี่ยว   
ข้อเท้าชนิดแกนเดี่ยว 

48 ขาเทียมระดับเหนือเข่า ระบบแกนใน ข้อเข่าชนิดหลายแกน   
ข้อเท้าชนิดแกนเดี่ยว 

49 ขาเทียมระดับสะโพก ระบบแกนใน ข้อสะโพกชนิดแกนเดี่ยว   
ข้อเข่าชนิดหลายแกน ข้อเท้าชนิดแกนเดี่ยว 

รหัส
อุปกรณ์	

ลำดับที่	 รายการ	

50 เบ้าอ่อนขาเทียมใต้เข่าระบบเดือย 

51 เบ้าอ่อนขาเทียมใต้เข่าระบบวาล์วแบบทางเดียว 

52 เบ้าอ่อนขาเทียมใต้เข่าชนิดซิลิโคนหรือวัสดุที่มีคุณภาพดีกว่า 

หมวดรถนั่งคนพิการ	

53 รถนั่งคนพิการชนิดปรับให้เหมาะสมกับความพิการและขนาดของ
ผู้พิการแบบสำหรับเด็กที่พิการทางสมอง 

54 รถนั่งคนพิการแบบ 3 ล้อ สำหรับใช้ในพื้นที่ไม่เรียบ

หมวดอุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการ

55 ชุดอุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด – 5 ปี  
ประกอบด้วย

ชุดอุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการวัยแรกเกิด – 1 ปี 1. 
ชุดอุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการอายุ 1-2 ปี2. 
ชุดอุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการอายุ 2-3 ปี             3. 
ชุดอุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการอายุ 3-4 ปี            4. 
ชุดอุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการอายุ 4-5 ปี                             5. 
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รหัส
อุปกรณ์	

ลำดับที่	 รายการ	

56 ชุดคู่มือประกอบวิดีทัศน์และวิดีทัศน์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
วัยแรกเกิด-5 ปี  ประกอบด้วย

คู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด – 1 ปี 1. 
(ฉบับประกอบวิดีทัศน์)
คู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 1-2 ปี 2. 
(ฉบับประกอบวิดีทัศน์)
คู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 2-3 ปี 3. 
(ฉบับประกอบวิดีทัศน์)
คู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 3-4 ปี 4. 
(ฉบับประกอบวิดีทัศน์)
คู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 4-5 ปี 5. 
(ฉบับประกอบวิดีทัศน์)
ดีวีดีส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด – 1 ปี    6. 
ดีวีดีส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 1-2 ปี            7. 
ดีวีดีส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 2-3 ปี             8. 
ดีวีดีส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 3-4 ปี            9. 
ดีวีดีส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 4-5 ปี            10. 

 

ภาคผนวก2
รายการและราคาการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้าน
การแพทย์ 
 

รหัส ลำดับ
ที่ 

กิจกรรม	 หน่วย ราคา
กลาง 

หมายเหตุ	

H9339 1 กายภาพบำบัด  ครั้ง 150 

H9383 2 กิจกรรมบำบัด ครั้ง 150 

H9375 3 การประเมิน/แก้ไข
การพูด 

ครั้ง 150 

H9449 4 จิตบำบัด ครั้ง 300 

H9433 5 พฤติกรรมบำบัด ครั้ง 300 

H9549 6 การฟื้นฟูการได้ยิน ครั้ง 150 
H9378 7 การฟื้นฟูการเห็น  ครั้ง 150 

H9438 8 Early Intervention ครั้ง 150 

H0489 9 Phenol block    ครั้ง 500 

นิยามรายการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	
กายภาพบำบัด	 เป็นการกระทำต่อมนุษย์โดยวิธีทาง

กายภาพบำบัดเพื่อแก้ไขและฟื้นฟูความเสื่อมสภาพ ความพิการ

ของร่างกาย อันเนื่องมาจากภาวะของโรคหรือการเคลื่อนไหวที่ไม่

ปกติ เพื่อเพิ่มสมรรถภาพของร่างกายในการดำรงชีวิตได้ใกล้เคียง

ปกติ 

กิจกรรมบำบัด	 เป็นการใช้กิจกรรมที่มีเป้าหมายกับบุคคล

ซึ่งมีข้อจำกัดจากการบาดเจ็บหรือความเจ็บป่วยทางกาย ความ
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บกพร่องทางจิตสังคม ความบกพร่องทางด้านพัฒนาการหรือการ

เรียนรู้จากกระบวนการเสื่อมถอยตามวัย เพื่อให้มีอิสระพึ่งตนเอง

ได้มากที่สุด บริการเฉพาะทางกิจกรรมบำบัด  ได้แก่ การสอน

ทักษะทางกิจวัตรประจำวันการพัฒนาทักษะทางการเคลื่อนไหว

และการรับรู้และการทำหน้าที่ของกระบวนการผสมผสานความรู้สึก 

การพัฒนาทักษะการเล่นและความสามารถทางด้านการเตรียม

ความพร้อมในการประกอบอาชีพ และความสามารถในกิจกรรม

ยามว่าง การออกแบบ ประดิษฐ์หรือเลือกใช้เครื่องดามพยุงข้อ

หรืออุปกรณ์ดัดแปลง/เครื่องช่วยคนพิการ 

การประเมินการแก้ไขการพูด	เป็นการตรวจวินิจฉัย ชนิด 

ประเภท ความรุนแรง พยาธิสภาพ สาเหตุ โดยใช้เครื่องมือและ

แบบทดสอบพิเศษ และการป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟู สมรรถภาพด้าน

ภาษาและการพูดในผู้ป่วยที่มีความบกพร่องในด้านการสื่อความ

หมายทั้งผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่ ได้แก่ ผู้ป่วยประเภท พูดช้า พูดไม่

ชัด พูดติดอ่าง พูดไม่คล่อง พูดนึกคำลำบาก พูดเสียงแหบ พูด

เสียงห้าว เป็นต้น 

จติบำบดั	 เปน็วธิกีารทีช่ว่ยใหค้นพกิารทางจติมบีคุลกิภาพ

ไปสู่วิถีทางของวุฒิภาวะ มีความสามารถที่จะดูแลตนเองและ

เข้าใจตนเองได้อย่างถูกต้อง  

พฤติกรรมบำบัด	 เป็นการส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสม

ให้คงอยู่ต่อเนื่อง หยุดพฤติกรรมที่เป็นปญัหา และสร้างพฤติกรรม

ใหม่ที่ต้องการ 

การฟื้นฟูการได้ยิน	 เป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการฟัง

ในผู้ป่วยหูพิการ  

การฟื้นฟูการเห็น	 เป็นกระบวนการที่ช่วยให้ผู้ที่มีปัญหา

ทางสายตา สามารถใช้สายตาให้เป็นประโยชน์มากที่สุดในแต่ละ

กิจกรรมด้วยวิธีต่างๆ ได้แก่ การใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยในการมอง

เห็น การฝึกใช้การมองเห็นที่เหลือในการเดินทาง การให้คำแนะนำ

การดูแลตนเองสำหรับผู้ที่มีสายตาเลือนราง และการฝึกสอนทักษะ

ในการเดินทางหรือ O&M ให้แก่ผู้พิการทางสายตา 

 Early	Intervention	คือ การกระตุ้นพัฒนาการในเด็กที่มี

การพัฒนาการช้า เช่นการฝึกนั่ง ยืน, เดิน, เคลื่อนที่  

Phenol	block คือ การฉีดยา Phenol ไปที่กล้ามเนื้อเพื่อ

ลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อมัดนั้นๆ  
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ภาคผนวก3
แนวทางสนับสนุนการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ
คนตาบอดด้านการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม
และการเคลื่อนไหว (Orientation&Mobility)   
ปี 2555 
 

1.	หลักการและเหตุผล	
ผลการสำรวจความพิการโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ 

พ.ศ. 2550 พบว่า ประเทศไทยมีประชากรที่มีความพิการจำนวน  

1.9 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ  2.9  ของประชากรทั้งประเทศ ใน

จำนวนนี้มีประชากรที่จัดเป็นผู้พิการทางการมองเห็นจำนวน 

746,549 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 1.1 ของประชากร ซึ่งในจำนวนนี้

มีทั้งคนที่จัดเป็นคนตาบอดและคนสายตาเลือนรางจำนวนมาก ซึ่ง

ต้องการการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้

ด้วยตนเอง สามารถเรียนหนังสือได้ ทำงานได้และพึ่งตนเองได้ ทำ

ประโยชน์ให้แก่สังคม อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังไม่มีระบบ

บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเห็น ดังนั้นจึงได้จัดทำ

โครงการพัฒนาระบบบริการและจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคน

ตาบอดด้านการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการ

เคลื่อนไหว (Orientation&Mobility) ขึ้นเพื่อให้คนตาบอดผู้รับบริการ

สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปปรับใช้ประโยชน์ได้จริงใน

การดำรงชีวิตประจำวัน นับตั้งแต่การช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้นใน

การทำกิจวัตรประจำวันต่างๆ รวมถึงการประกอบอาชีพด้วย 

 

2.	วัตถุประสงค์	
2.1 เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ที่มีความพิการทางการมองเห็น ได้

รับบริการตรวจสุขภาพตาและประเมินความสามารถในการมอง

เห็น และเข้าสู่การฟื้นฟูฯ อย่างเป็นระบบ  

2.2 เพื่อให้ผู้ที่มีความพิการทางการมองเห็น ที่จำเป็นต้องได้

รับบริการ O&M ได้รับอุปกรณ์ (ไม้เท้าขาว) ควบคู่กับบริการ   

O&M ที่มีคุณภาพ รวมทั้งได้รับการพัฒนาศักยภาพ ให้สามารถ

พึ่งพาตนเองได้ในชีวิตประจำวัน 

2.3 เพื่อให้เกิดระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอดด้าน

การทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว 

(Orientation & Mobility) อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเครือข่ายใน

ระดับจังหวัด 

 

3.	กลุ่มเป้าหมาย			
 • คนตาบอดที่จำเป็นต้องได้รับบริการ ได้แก่  

 • ผู้มีความพิการทางการมองเห็น (ตาบอด/สายตาเลือน

ราง) 

 • ผู้มีความพิการตั้งแต่กำเนิด/ภายหลัง 

 • อายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป 

 

4.	พื้นที่ดำเนินการ	
หน่วยบริการระดับจังหวัดทุกจังหวัดหรือในอำเภอใหญ่ที่มี

ความพร้อม อย่างน้อยเขตละ 1 จังหวัด
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5.	วิธีดำเนินการ	
5.1 หน่วยบริการ สมัคร/แสดงความจำนง เข้าร่วมดำเนิน

การพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูฯ ด้าน O&M กับสปสช.เขต 

5.2 หน่วยบริการคัดเลือกบุคลากร จำนวน 1-2 คน เข้า

รับการฝึกอบรมเพื่อทำหน้าที่ให้บริการอบรม O&M แก่คนพิการ

ทางสายตา ในหลักสูตรครูฝึกพื้นฐาน (O&M instructor) ระยะ

เวลา 200 ชั่วโมง หรือประมาณ 6-8 สัปดาห์ เพื่อพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรในระบบบริการ ณ วิทยาลัยราชสุดา 

มหาวิทยาลัยมหิดล ที่สนับสนุนโดย สปสช.ส่วนกลาง 

5.3 หน่วยบริการจัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่สำหรับ

การจัดบริการคนตาบอดฯ โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน

ภาคีในจังหวัด เช่น สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาใน

ภูมิภาค ศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนสอนคนตาบอดหน่วยงาน

อื่นๆ ในพื้นที่ ให้ร่วมบริการ 

5.4 ประชาสัมพันธ์และประสานสร้างเครือข่ายหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด เช่น หน่วยบริการในพื้นที่เป้าหมาย 

(รพช. สอ. PCU) หรือองค์กรส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนิน

การค้นหา คัดกรอง และส่งต่อกลุ่มเป้าหมาย เข้ารับการตรวจ

ประเมิน ณ ศูนย์บริการ O&M เพื่อให้ได้รับบริการตามความ

เหมาะสมและจำเป็น  

5.5 หน่วยบริการดำเนินการจัดบริการ ดังนี้  

5.5.1 จัดให้มีการตรวจสุขภาพตา ประเมินความ

สามารถในการมองเห็น กำหนดเป้าหมายหรือผลลัพธ์บริการที่คาด

หวังรายบุคคล จัดทำรายงานผลเป็นลายลักษณ์อักษรและขึ้น

ทะเบียนเป็นผู้รับบริการ O&M 

5.2.2 ให้มีการวางแผนการให้บริการเฉพาะบุคคล 

และให้บริการตามหลักสูตรที่กำหนด (80-120 ชั่วโมง) ซึ่งสามารถ

แบ่งให้บริการได้ตามผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

5.2.3 ให้มีการบริการ O&M แก่คนพิการตาบอด  

โดยบุคลากรของหน่วยบริการที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรครูฝึกพื้น

ฐาน (O&M instructor) และประสานความร่วมมือกับสมาคมคน

ตาบอดหรือองค์กรอื่นๆ เช่น ศูนย์ธรรมมิกชนฯ โรงเรียนสอนคน

ตาบอด ที่พร้อมให้การสนับสนุน 

5.2.4 หน่วยบริการและเครือข่ายบริการ จัดสถานที่

ให้บริการ วัสดุ อุปกรณ์ ที่พักสำหรับการฝึกที่ชัดเจน เหมาะสม 

ปลอดภัย 

5.2.5 ให้บริการ O&M โดยครูฝึกที่ผ่านการอบรมใน

หลักสูตรที่กำหนด และได้ขึ้นทะเบียนเป็นครูฝึกฯไว้กับศูนย์และ 

สปสช. แล้วเท่านั้น 

5.2.6 จัดบริการตามรูปแบบที่กำหนด โดยกำหนด

รูปแบบการจัดบริการ ดังนี้ 

1) การให้บริการเป็นกลุ่ม ครั้งละประมาณ 

5-15 คน อัตราส่วนของครูฝึกต่อผู้เข้ารับ

การฝึกอบรม ไม่เกิน 1:5 และจัดบริการ

ภายในศูนย์หรือในเครือข่ายจังหวัดที่

กำหนด 

2) การให้บริการรายบุคคล กรณีที่ คน

ตาบอดรายนั้นไม่พร้อมเข้ารับการฝึก

อบรมเป็นกลุ่ม โดยจะส่งครูฝึกไปให้

บริการที่บ้าน 
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3) กำหนดระยะเวลาการให้บริการ จำนวน

ชั่วโมงและอัตราครูฝึกต่อผู้รับการอบรม  

ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด (เฉลี่ย 120 

ชั่วโมง/คน โดยจะให้บริการวันละไม่เกิน 

6 ชั่วโมง และสัปดาห์ละไม่เกิน 6 วัน) 

4) หน่วยบริการและเครือข่ายบริการใน

จังหวัด บันทึกกิจกรรมบริการ และการ

ประเมินผล ลัพธ์รายบุคคลเป็นลาย

ลักษณ์อักษรและประสานรวบรวมข้อมูล

ไว้ที่หน่วยบริการระดับจังหวัดอย่างเป็น

ระบบ 

 
6.	ระยะเวลาในการดำเนินงาน					

ภายในปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 – 30 

กันยายน 2555) 

 
7.	งบประมาณ	

จากงบอุปกรณ์ฯ และบริการ ที่สปสช. เขต ได้รับจัดสรร

โดยสนับสนุนให้หน่วยบริการ เพื่อเป็นค่าพัฒนา บริหารจัดการ

และค่าใช้จ่ายในการให้บริการ O&M ตามจำนวนคนตาบอดกลุ่ม

เป้าหมายและหลักสูตรการฝึกอบรม ดังนี้    

- ค่าพัฒนาและบริหารจัดการระยะเริ่มแรกศูนย์ละ  

100,000 บาท  

 

- ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอบรม O&M โดยเหมา

จ่ายรายละ 9,000 บาท (ตามจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ

จริงจากหน่วยบริการ)   

ทั้งนี้ สปสช. ส่วนกลาง จะเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ

การอบรมครูฝึก O&M ให้แก่บุคคลากรของศูนย์ฯ ที่เข้ารับการฝึก

อบรมในหลักสูตรครูฝึกพื้นฐาน (O&M instructor) ณ วิทยาลัย  

ราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อทำหน้าที่ครูฝึกให้บริการอบรม 

O&M แก่คนพิการทางสายตา โดย สปสช. ส่วนกลางประสาน

ความร่วมมือกับวิทยาลัยราชสุดาโดยตรง 

 
8.	การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน					

สปสช.กำหนดให้มีการติดตามสนับสนุนและประเมินผล

การดำเนินงาน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา

ระบบบริการ O&M โดยความร่วมมือจาก สถาบันสร้างเสริมสุข

ภาพคนพิการ (สสพ.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สถาบันคน

ตาบอดเพื่อการวิจัยและพัฒนาฯ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศ

ไทย และสมาคมพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ตามกรอบเนื้อหา 

ดังนี้ 

1) การประเมินติดตามความสามารถ/การใช้ชีวิตประจำวัน

ของคนพิการทางสายตา หลังจากมารับบริการที่ศูนย์

บริการตามระยะเวลาที่กำหนด 

2) จากความพึงพอใจของผู้รับบริการ และญาติ 

3) การบริหารจัดการของศูนย์บริการระดับจังหวัด/อำเภอ 

4) การติดตามประเมินผลในภาพรวมและเครือข่ายร่วมให้

บริการ 
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ภาคผนวก4
แนวทางการพิจารณาสนับสนุนและส่งเสริมหน่วย
บริการในการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการ
แพทย์ ปี 2555 

 

1.	วัตถุประสงค์		
1.1 เพื่อให้เกิดการพัฒนารูปแบบระบบบริการด้านการฟื้นฟู

สมรรถภาพด้านการแพทย์ของหน่วยบริการ โดยเน้นการจัดบริการ

ในระดับพื้นที่ อำเภอ ตำบล ที่ยังมิได้มีการบริการด้านการฟื้นฟู

สมรรถภาพ คนพิการ ให้มีการจัดบริการและเกิดการกระจายตัว

ของการให้บริการอย่างทั่วถึงมากขึ้น 

1.2 เพื่อให้ เกิดการพัฒนาระบบบริการด้านการฟื้นฟู

สมรรถภาพคนพิการ ให้ครอบคลุมถึงการดูแลคนพิการในระดับ

ชุมชนได้ และช่วยให้คนพิการในชุมชนสามารถเข้าถึงบริการ รวม

ทั้ง สามารถดูแลตนเองได้มากที่สุด 

1.3 เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้หน่วยบริการในระดับ

ต่างๆ มีการพัฒนาและยกระดับระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคน

ด้านการแพทย์ที่นอกเหนือจากภาระงานปกติ ให้คงสภาพบริการ

ได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ เกิดการประกันคุณภาพ (Qual i ty 

Assurance) หรือพัฒนางานเพิ่มขึ้น 

 

2.	กลุ่มเป้าหมาย/วงเงินที่สนับสนุน		
หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพ

ถ้วนหน้า ที่สนใจดำเนินกิจกรรมด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการ

แพทย์ โดยเน้นสถานีอนามัย /คลินิกชุมชนอบอุ่น ศูนย์สุขภาพ

ชุมชน และโรงพยาบาลชุมชนโดย กำหนดประมาณการวงเงินที่

สนับสนุน ดังนี้   

• ศูนย์สุขภาพชุมชน / คลินิกชุมชนอบอุ่น / โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำบลโครงการละไม่เกิน 30,000 - 

50,000 บาท 

•  โรงพยาบาลชุมชน โครงการละไม่เกิน 100,000 -

300,000 บาท 

ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของ อปสข.  

 
3.	ระยะเวลาดำเนินการโครงการ	

กำหนดระยะเวลาเสนอโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 

2554 – 30 มีนาคม 2555 และให้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ 

แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 

 
4.	 ขอบเขตการดำเนินโครงการที่พิจารณาให้การ
สนับสนุน 

4.1 เป็นโครงการที่ทำให้เกิดการพัฒนาและยกระดับการ

บริการแบบผสมผสานในหน่วยบริการ เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ด้านการแพทย์ รวมทั้งคนพิการทั้ง 6 ประเภทความพิการ ได้แก่ 

การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการด้านการเคลื่อนไหว การฟื้นฟู
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สมรรถภาพคนพิการด้านการได้ยินและสื่อความหมาย การฟื้นฟู

สมรรถภาพคนพิการด้านการมองเห็น การฟื้นฟูสมรรถภาพคน

พิการที่ มีปัญหาด้านสติปัญญาและการ เรียนรู้ การฟื้ นฟู

สมรรถภาพคนพิการบุคคลออติสติก และการฟื้นฟูสมรรถภาพของ

ผู้พิการทางจิตและพฤติกรรม   

4.2 เป็นโครงการที่ทำให้เกิดการพัฒนาและยกระดับการ

บริการที่บ้านหรือในชุมชน ร่วมกับชุมชนและองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ที่ทำให้คนพิการได้รับการช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

สามารถดำรงตนอยู่ในสังคม สภาพพื้นที่หรือสิ่งแวดล้อมตามวิถี

ชีวิตจริงโดยพึ่งพาตนเองได้มากที่สุด 

4.3 เป็นโครงการที่ทำให้เกิดการพัฒนาระบบฐานข้อมูลคน

พิการ ให้สามารถจัดบริการให้กับคนพิการได้อย่างทั่วถึงครอบคลุม  

การจัดบริการตรวจประเมินและจดทะเบียนผู้พิการในรูปแบบ one 

stop service ที่ประกอบด้วยกิจกรรมการค้นหา ตรวจประเมิน

ความพิการ ประสานช่วยเหลือเพื่อให้คนพิการได้รับการรักษา/

บริการ และสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ รวมทั้งส่งต่อ

เพื่อให้คนพิการได้รับการฟื้นฟูที่เหมาะสม  

 

5.	หลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุน	
5.1 หน่วยบริการต้องแสดงหลักฐานใดๆ ที่ให้เห็นว่าตลอด 

1 ปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการ

แพทย์หรือคนพิการ และ/หรือ จัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากที่ได้รับการสนับสนุนจาก

ระบบของภาครัฐตามปกติ เพื่อให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงบริการได้ 

และมีการส่งต่อไปยังหน่วยบริการอื่นกรณีที่ต้องการบริการโดยผู้

เชี่ยวชาญเฉพาะ เช่น 

•  ข้อมูลการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์หรือ

คนพิการในระยะ 1-2 ปีที่ผ่านมา 

•  หลักฐานการจ้างบุคลากรประเภทต่างๆ หรือ การ

จัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ให้บริการกับคนพิการประเภท

ต่างๆ สรุปผลงานการให้บริการฟื้นฟูกับคนพิการหรือ

สรุปงานการพัฒนาระบบบริการด้านคนพิการต่างๆ 

•  แผนการพัฒนางานบริการคนพิการในระยะที่ผ่านมาที่

ได้ดำเนินการแล้ว หรืออยู่ระหว่างดำเนินการ หรือ

ดำเนินการแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จ ที่แสดงให้เห็นถึง

ความตั้งใจที่จะดำเนินกิจกรรมด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

คนพิการอย่างต่อเนื่อง  

5.2 ต้องแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะดำเนินงาน หรือ

ความจำเป็นในส่วนของคนพิการที่ได้รับบริการ ซึ่งเป็นผู้ได้รับ

ประโยชน์โดยตรงจากบริการด้านนี้  เช่น 

•  แผนการพัฒนางานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการ

แพทย์หรือคนพิการในหน่วยบริการ และ/หรือ ในชุมชน

ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในระยะต่อไป  

•  จำนวนคนพิการที่ขึ้นทะเบียนแล้วในพื้นที่ และจำนวน

คนพิการที่ได้รับบริการแล้ว 

•  ความต้องการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพของคนพิการใน

พื้นที่ หรือข้อเสนอจากประชาชนคนพิการ องค์กรคน

พิการ หรือผู้นำท้องถิ่นที่รับทราบปัญหาความต้องการ

ของชุมชน 
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6.	เงื่อนไขการจ่ายเงิน	 	
งวดที่ 1    ร้อยละ 80 เมื่อหน่วยบริการได้รับแจ้ง

ผลการพิจารณาสนับสนุนโครงการฯ  

งวดที่  2    ร้อยละ 20 เมื่อสิ้นสุดการดำเนินการ

โครงการหรือมีการดำเนินกิจกรรมตาม

โครงการแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

โดยหน่วยบริการต้องจัดส่งสรุปรายงาน

ผลการดำเนินโครงการหรือรายงาน

ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ข อ ง โ ค ร ง ก า ร ใ ห้

สำนักงานฯ เขตพิจารณาสนับสนุนงบ

ประมาณส่วนที่เหลือ 

ทั้งนี้ สำนักงานจะดำเนินการโอนเงินเป็นรายโครงการให้

กับหน่วยบริการที่ได้รับการสนับสนุน หลังได้รับเอกสารโครงการที่

ถูกต้องในงวดที่ 1 หรือรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ

ตามงวดที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

 

ภาคผนวก5
แนวทางการพิจารณาสนับสนุนและส่งเสริมองค์กรคน
พิการในการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการ
แพทย์ ปี 2555 

 
1.	วัตถุประสงค์		

1.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและ

ความเข้มแข็งในการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

ขององค์กรคนพิการ กลุ่มคนพิการ อาสาสมัครช่วยเหลือคนพิการ

ในท้องถิ่น ชุมชน ให้สามารถดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือคนพิการ

ภายในกลุ่ม เครือข่าย หรือในชุมชน ท้องถิ่นของตนเองได้ 

1.2 เพื่อสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการขององค์กรด้านคนพิการ กลุ่ม

ช่วยเหลือกันเองของคนพิการ ผู้ดูแล หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  

1.3 เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาระบบบริการด้านการ

ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ในส่วนที่หน่วยงานของภาครัฐยังไม่มี

การดำเนินการหรือมีแล้วแต่ยังไม่เพียงพอในพื้นที่ที่สามารถดำเนิน

การได้โดยองค์กรคนพิการ กลุ่มคนพิการ อาสาสมัครช่วยเหลือคน

พิการในท้องถิ่น ชุมชนหรือการดำเนินงานร่วมกันระหว่างองค์กรดัง

กล่าวและหน่วยงานภาครัฐ  
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2.	กลุ่มเป้าหมายองค์กรที่สนับสนุน			
2.1	องค์กรคนพิการทั้ง	 6	 ประเภท ได้แก่ องค์กรของ  

ผู้บกพร่องทางการมองเห็นผู้บกพร่องทางการได้ยิน ผู้บกพร่อง

ทางการเคลื่อนไหว ผู้บกพร่องทางจิตและพฤติกรรม ผู้บกพร่อง

ทางสติปัญญาและการเรียนรู้ และบุคคลออติสติก รวมถึงองค์กร

คนพิการที่มีการดำเนินงานครอบคลุม คนพิการทุกประเภท  

2.2	กลุ่มคนพิการ ได้แก่ กลุ่มช่วยเหลือกันเองของคน

พิการ องค์กรหรือกลุ่มผู้ปกครองคนพิการที่มีการรวมตัวกันทำ

กิจกรรม ทั้งในรูปของ กลุ่ม ชมรม สมาคมหรืออื่นๆ ที่มี

ประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

มาแล้วระยะหนึ่ง หรือหากยังไม่มีประสบการณ์ อาจดำเนินการได้

ภายใต้การสนับสนุนขององค์กรที่มีประสบการณ์หรือหน่วยบริการ

ในพื้นที่ 

2.3 องค์กรเอกชน	 องค์กรชุมชน	 กลุ่มอาสาสมัครช่วย

เหลือคนพิการในท้องถิ่นชุมชน ที่มีวัตถุประสงค์การดำเนินงาน

เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพ

คนพิการด้านสุขภาพ  

 

3.	วงเงินที่สนับสนุน	
3.1 องค์กรฯ แม่ข่ายระดับประเทศ สนับสนุนในวงเงินไม่

เกินโครงการละ 300,000 บาท โดยเสนอขอรับการสนับสนุนที่

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส่วนกลาง   

3.2 องค์กรฯ ในพื้นที่และมีพื้นที่ดำเนินงานภายในจังหวัด

เดียวกัน สนับสนุนในวงเงินงบประมาณไม่เกินโครงการละ 

100,000 บาท  ทั้งนี้  หากเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ดำเนิน

การในระดับภาค หรือพื้นที่เขตติดต่อ อาจพิจารณาสนับสนุนตาม

ความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ โดยเสนอขอรับการสนับสนุนจาก

สำนักงานหลักประกันสุขภาพระดับเขต หรือ สำนักงานเขต

พิจารณาขั้นต้นแล้วประสานส่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่ง

ชาติส่วนกลาง เพื่อพิจารณาสนับสนุนพร้อมกับองค์กรคนพิการแม่

ข่ายระดับประเทศ 

 
4.	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	

กำหนดระยะเวลาให้องค์กรกลุ่มเป้าหมายเสนอโครงการฯตั้ง

แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 – 30 มีนาคม 2555 และให้ดำเนิน

กิจกรรมตามโครงการฯ แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 

 
5.	ขอบเขตการดำเนินโครงการ	

ครอบคลุมการจัดอบรมหรือบริการในรูปแบบการฝึกอบรม

ทักษะการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ การดูแลช่วยเหลือคนพิการ

ตามความพิการแต่ละประเภท  ได้แก่ 

5.1 การฝึกอบรมหรือบริการเพื่อการพัฒนาศักยภาพการ

ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการมองเห็น  

5.2 การฝึกอบรมหรือบริการเพื่อการพัฒนาศักยภาพ การ

ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการได้ยินและการสื่อความหมาย 
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5.3 การฝึกอบรมหรือบริการเพื่อการพัฒนาศักยภาพ การ

ฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายหรือการเคลื่อนไหว 

5.4 การฝึกอบรมหรือบริการเพื่อการพัฒนาศักยภาพ การ

ฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตใจหรือพฤติกรรม 

5.5 การฝึกอบรมหรือบริการเพื่อการพัฒนาศักยภาพ การ

ฟื้นฟูสมรรถภาพทางสติปัญญาและการเรียนรู้ (บุคคลปัญญาอ่อน

และออทิสติก) 

5.6 การจัดกิจกรรมเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการใน  

รูปแบบอื่น เช่น การจัดกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำ ที่เกี่ยวข้อง

กับความพิการ การดูแลคนพิการประเภทต่างๆ การจัดกิจกรรม

กระตุ้น       

 
6.	หลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุน	

6.1 โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน ต้องแสดงให้เห็น

ถึงรายละเอียดเนื้อหา การดำเนินกิจกรรม หรือเนื้อหาหลักสูตร

การฝึกอบรมที่มีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์และขอบเขตการ

ดำเนินงานได้อย่างชัดเจน  

6.2 องค์กรที่ เสนอโครงการ ต้องสามารถแสดงความ

ชัดเจนในเรื่องอื่นๆ เช่น การกำหนดกลุ่มเป้าหมายการดำเนินการ 

ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม หรือการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องตาม

ความเป็นจริงในแต่ละพื้นที่ 

6.3 องค์กรที่เสนอโครงการ จะต้องสามารถแสดงให้เห็นถึง

ผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรมดังกล่าว ในด้านการเพิ่มขีดความ

สามารถในการดำรงชีวิตให้แก่คนพิการได้ เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม 

6.4 องค์กรที่เสนอโครงการ ต้องแสดงให้เห็นถึงผลการ

ดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ที่ปรากฏ ผลการสนับสนุน  

ช่วยเหลือให้คนพิการ เกิดการพัฒนาศักยภาพที่ดีขึ้น หรือการ

สนับสนุนช่วยเหลือคนพิการในด้านอื่นๆ มาพร้อมกับโครงการฯที่

เสนอขอ 

6.5 องค์กรที่เสนอโครงการ ต้องแสดงให้เห็นถึงข้อมูลเชิง

ศักยภาพในการดำเนินงานที่สามารถดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วง  

ไปได้ 
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ภาคผนวก6
 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ ระดับจังหวัด   

พ.ศ. 2554 

_______________________________________ 

โดยที่เป็นการสมควร กำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและ

การบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพใน

ระดับจังหวัด เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ

สร้างหลักประกันสุขภาพให้กับบุคคลในพื้นที่ได้อย่างครบวงจรและ

มีประสิทธิภาพ 

  

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 และเพื่อเป็นการสอดคล้อง

กับความในมาตรา 12 มาตรา 16 และมาตรา 17 แห่งพระราช

บัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการ  

การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง   

หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 

และองค์การบริหารส่วนตำบล ในการให้บริการสาธารณสุข   

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงมีมติในการประชุม

ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2554 กำหนดหลักเกณฑ์

การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่

จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด และมติในการประชุมครั้งที่ 5/2554 

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 มอบหมายให้เลขาธิการสำนักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทำหน้าที่แทนคณะกรรมการหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ 1 ในประกาศนี้ 

“องค์การบริหารส่วนจังหวัด” หมายความว่า องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดที่มีความพร้อม และได้รับการสนับสนุนให้

ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ 

“กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ” หมายความว่า กองทุนฟื้นฟู

สมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดที่องค์การบริหารส่วน

จังหวัดร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดตั้งขึ้น เพื่อ

เป็นค่าใช้จ่าย สนับสนุนส่งเสริม และพัฒนาระบบบริการฟื้นฟู

สมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ ของหน่วยบริการ สถานบริการ 

องค์กร และชุมชน  

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหาร

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ  

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการในคณะกรรมการ

บริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ 

“คนพิการ” หมายความว่า คนพิการตาม พระราชบัญญัติ

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550  

“ผู้สูงอายุ” หมายความว่า บุคคลซึ่งอายุเกินกว่าหกสิบปี

บริบูรณ์ขึ้นไป 
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“ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ” 

หมายความว่า บุคคลที่ยังไม่ถูกประเมินเป็นคนพิการ แต่มีข้อ

จำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน เนื่องจากมีความ

บกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ 

อารมณ์ พฤติกรรม สติปญัญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่น

ใด จากภาวะสุขภาพอนามัย ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูหรือช่วย

เหลือให้มีสมรรถภาพด้านสุขภาพ เพื่อให้ข้อจำกัดดังกล่าวลดลง

หรือหมดไป 

“องค์กรคนพิการ” หมายความว่า กลุ่มคนพิการที่รวมตัว

กันเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างให้เกิดความ

เข้มแข็ง การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่มคนพิการ รวมทั้งการ

ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ที่จำเป็น

ต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ไม่ว่าเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ตาม 

“องค์กรผู้สูงอายุ” หมายความว่า กลุ่มผู้สูงอายุที่รวมตัวกัน

เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างให้เกิดความเข้ม

แข็ง การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่มผู้สูงอายุ รวมทั้งการดำเนิน

กิจกรรมเกี่ยวกับฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อสุขภาพ  

ทั้งนี้ ไม่ว่าเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ตาม  

“องค์กรอื่นๆ” หมายความว่า กลุ่มบุคคล ชมรม สมาคม 

องค์กร หรือมูลนิธิ ที่จัดตั้งขึ้น เพื่อดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการ

ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อสุขภาพของคนพิการ  

ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

โดยมิใช่เป็นการแสวงกำไรและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์มาไม่น้อย

กว่าหนึ่งปี ทั้งนี้ ไม่ว่าเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ตาม 

 

ข้อ 2 บรรดาประกาศ คำสั่ง หรือหลักเกณฑ์อื่นใด ซึ่งขัด

หรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน 

 

ข้อ 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ได้รับการสนับสนุนให้

ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ต้องมี

คุณสมบัติดังนี้ 

(1) มีความประสงค์เข้าร่วมบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟู

สมรรถภาพ                     

 (2) มีการดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อ

สุขภาพในพื้นที่มาก่อนแล้ว มีการจัดทำแผนและดำเนินการ

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการมีส่วนร่วมของภาคีต่างๆ ใน

พื้นที่ 

(3) มีความพร้อมในการสมทบงบประมาณตามอัตราส่วนที่

กำหนดตามข้อ 5(2)  

 

ข้อ 4 ให้กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับ

ดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

(1) เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้

รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ในเขตพื้นที่จังหวัด ได้รับบริการฟื้นฟู

สมรรถภาพทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อสุขภาพจากหน่วยบริการ 

สถานบริการ หรือองค์กรอื่นๆ รวมทั้งได้รับเครื่องช่วยกายอุปกรณ์

และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับบริการทางการแพทย์ ในกรณีที่มีผลการ

ตรวจวินิจฉัยหรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์

และรายการที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประกาศ

กำหนด หรือรายการอื่ นที่ ได้ รั บความเห็นชอบจากคณะ

อนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่   
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(2) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ของหน่วยบริการทุกระดับในจังหวัดนั้น ให้สามารถจัดบริการและ

อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้ครอบคลุมและตอบสนองต่อความ

จำเป็นของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้

รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในท้องถิ่นชุมชนได้มากขึ้น 

(3) เพื่อสนับสนุนการพัฒนารูปแบบการดูแล ช่วยเหลือ 

สนับสนุนและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่

จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระดับชุมชนและใน

ครอบครัว ที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบบริการของหน่วยบริการ

อย่างทั่วถึงในเขตจังหวัดนั้น 

(4) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็ง

ขององค์กรคนพิการ และองค์กรผู้สูงอายุ และองค์กรอื่นๆ ให้

สามารถร่วมมือกับหน่วยบริการและมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพช่วย

เหลือคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการ

ฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยกันเองได้ในระยะยาว 

 (5) เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนา

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 

10 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพในรอบ

ปีงบประมาณนั้น  

 ข้อ 5 เงินหรือทรัพย์สินในกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ 

ประกอบด้วย  

(1) เงินที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ใน

ส่วนของการสนับสนุนระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อ

สุขภาพ ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด 

(2) เงินสมทบที่ได้รับจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดใน

สัดส่วนที่ เท่ากับหรือมากกว่าที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพ  

แห่งชาติจัดสรรให้ 

(3) เงินสมทบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ชุมชน 

กองทุนชุมชนหรือประชาชนที่ใช้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อ

สุขภาพ 

(4) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้แก่กองทุน

ฟื้นฟูสมรรถภาพ 

(5) รายได้อื่นๆ หรือทรัพย์สินที่ได้รับมาในกิจการของ  

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ 

 

ข้อ 6 ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ 

ประกอบด้วย  

(1) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นที่ปรึกษา 

(2) ผู้อำนวยการสำนักงาน เป็นที่ปรึกษา 

  หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

  สาขาเขตพื้นที่ 

(3) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธาน 

   กรรมการ 

(4) ผู้อำนวยการสำนักงาน เป็นรองประธาน    

  หลักประกันสุขภาพ กรรมการ 

  แห่งชาติสาขาจังหวัด      

(5)  ท้องถิ่นจังหวัด เป็นกรรมการ 

(6)  พัฒนาสังคมและความมั่นคง เป็นกรรมการ 

  ของมนุษย์จังหวัด         
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(7)  ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ จำนวน 1 คน เป็นกรรมการ 

(8)  ผู้แทนสภาคนพิการทุกประเภท เป็นกรรมการ 

  หรือองค์กรหรือชมรมคนพิการ 

  ในจังหวัด จำนวน 1 คน      

(9)  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ เป็นกรรมการ 

  หรือโรงพยาบาลทั่วไx จำนวน 1 คน 

(10) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน  เป็นกรรมการ 

  จำนวน 1 คน        

(11)  ผู้อำนวยการหน่วยบริการประจำ เป็นกรรมการ 

  ที่ไม่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

  จำนวน 1 คน            

(12) แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู  เป็นกรรมการ 

  จำนวน 1 คน 

 (13 นักกายภาพบำบัดหรือ เป็นกรรมการ 

  นักกิจกรรมบำบัดหรือผู้ประกอบ 

  โรคศิลปะที่เกี่ยวข้องจำนวน 1 คน        

(14) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นกรรมการ 

  จำนวน 1 คน    

(15) นายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน เป็นกรรมการ 

(16) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการ 

  หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหาร 

  ส่วนจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย        

  และเลขานุการ 

(17) เจ้าหน้าที่สำนักงานหลักประกัน เป็นกรรมการ 

  สุขภาพแห่งชาติสาขาเขตพื้นที่ 

  ที่ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกัน 

   และผู้ช่วยเลขานุการสุขภาพแห่งชาติ 

  สาขาเขตพื้นที่มอบหมาย      

(18) เจ้าหน้าที่สำนักงานหลักประกัน เป็นกรรมการ    

  สุขภาพแห่งชาติสาขาจังหวัด 

  ที่ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกัน                  

  และผู้ช่วยเลขานุการสุขภาพแห่งชาติ 

  สาขาจังหวัดมอบหมาย    

 

ขอ้ 7 ใหผู้อ้ำนวยการสำนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ

สาขาจังหวัดเป็นผู้คัดเลือกกรรมการตามข้อ 6(8)-(13) และให้

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาจังหวัดประสานงาน

ท้องถิ่นจังหวัด เพื่อให้มีการดำเนินการคัดเลือกกันเองเป็น

กรรมการตามข้อ 6(14)และ (15)  

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

คัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ 6(7)  

 

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

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาจังหวัด เสนอรายชื่อให้สำนักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการต่อไป 

 

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

วาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง  
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เมื่อครบกำหนดวาระตามวรรคหนึ่ง ให้มีการคัดเลือก

กรรมการที่ครบวาระ ทั้งนี้กรรมการที่ครบวาระอาจได้รับการคัด

เลือกให้เป็นกรรมการได้อีก กรณีที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้น

ใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่ง

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้า

รับหน้าที่ 

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้มีการ

คัดเลือกกรรมการแทนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่กรรมการพ้น

จากตำแหน่ง เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งนั้นเหลือ

อยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่ดำเนินการคัดเลือกก็ได้ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งแทน อยู่ในตำแหน่ง

เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

 

ข้อ 10 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามข้อ 9 

แล้ว ให้กรรมการพ้นจากตำแหน่ง ในกรณี ดังต่อไปนี้ 

(1)  ตาย 

(2)  ลาออก 

(3) โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้รับโทษจำคุก เว้นแต่โทษ

สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(4)  เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 

(5)  เป็นบุคคลล้มละลาย 

(6)  โดยคำสั่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

 

 ข้อ 11 คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

(1)  บรหิารจดัการกองทนุฟืน้ฟสูมรรถภาพใหม้ปีระสทิธภิาพ 

โปร่งใส ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนในข้อ 4 

(2) จั ดทำข้ อมู ลและแผนการพัฒนากองทุ นฟื้ นฟู

สมรรถภาพ โดยบูรณาการเชื่อมโยงกับภาคีที่เกี่ยวข้องในพื้นที่  

เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กองทุนหลักประกัน

สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ หน่วยบริการปฐมภูมิ องค์กรคน

พิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 

เป็นต้น   

 (3) ดำเนินการให้คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่

จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในพื้นที่จังหวัดเข้าถึงบริการ

ฟื้นฟูสมรรถภาพ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

(4) รับผิดชอบการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน

และการจัดทำบัญชีการ เงินหรือทรัพย์สินในกองทุนฟื้ นฟู

สมรรถภาพ ให้เป็นไปตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

กำหนด 

(5) จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน รายงานการรับเงิน จ่าย

เงิน และเงินคงเหลือของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ เสนอสำนักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามแนวทางที่กำหนด  

(6) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อดำเนิน

งานตามความจำเป็น 

(7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติหรือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ

คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่กำหนด  
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ข้อ 12 ให้เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

รักษาการตามประกาศนี้ และให้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหา  

เกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี ้ กับให้มีอำนาจออกแนวทาง

ปฏบิตัทิีไ่มข่ดัตอ่ประกาศนีไ้ด ้ 

 

ข้อ 13 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 

 

ประกาศ	ณ	วันที่	11	กรกฎาคม	พ.ศ.	2554	

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

เรื่อง แนวทางการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
จัดทำบัญชีเงินหรือทรัพย์สินในกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็น

ต่อสุขภาพ ระดับจังหวัด 

พ.ศ. 2554 

______________________ 

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดแนวทาง เพื่อให้องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ

ด้ านสุขภาพที่ จำ เป็นต่อสุ ขภาพระดับจั งหวัด ได้อย่ างมี

ประสิทธิภาพ  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26(14) แห่งพระราช

บัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ประกอบกับความ

ในข้อ 11(4) แห่งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่ง

ชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหาร

จัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด 

พ.ศ. 2554 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงออก

ประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ในประกาศนี้ 

“องค์การบริหารส่วนจังหวัด” หมายความว่า องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดที่มีความพร้อม และได้รับการสนับสนุนให้

ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ 

(นายวินัย	สวัสดิวร)	

เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

ที่ทำหน้าที่แทนคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	
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“กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ” หมายความว่า กองทุนฟื้นฟู

สมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดที่องค์การบริหารส่วน

จังหวัดร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดตั้งขึ้น เพื่อ

เป็นค่าใช้จ่าย สนับสนุนส่งเสริม และพัฒนาระบบบริการฟื้นฟู

สมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ ของหน่วยบริการ สถานบริการ 

องค์กร และชุมชน  

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหาร

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ  

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการในคณะกรรมการ

บริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ  

 

ข้อ 2 เงินหรือทรัพย์สินในกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ 

ประกอบด้วย  

(1)  เงินที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ใน

ส่วนของการสนับสนุนระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อ

สุขภาพ ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กำหนด 

(2)  เงินสมทบที่ได้รับจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดใน

สัดส่วนที่เท่ากับหรือมากกว่าที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่ง

ชาติจัดสรรให้ 

(3)  เงินสมทบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ชุมชน 

กองทุนชุมชนหรือประชาชนที่ใช้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อ

สุขภาพ 

(4) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้แก่กองทุน

ฟื้นฟูสมรรถภาพ 

(5) รายได้อื่นๆ หรือทรัพย์สินที่ได้รับมาในกิจการของกอง

ทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ 

 

ข้อ 3 บรรดาเงินรายรับในกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้นำ

ส่งเข้าบัญชีกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัด........ ที่เปิดบัญชีไว้กับ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประเภท

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 

 

ข้อ 4 การรับเงินเข้ากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้รับเป็น

เงินสด เช็ค ตั๋วแลกเงิน ธนาณัติ โอนเข้าบัญชีทางธนาคารหรือ

ทางอิเล็กโทรนิก หรือวิธีอื่นตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติกำหนด 

 

ข้อ 5 การรับเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้ออกใบเสร็จรับ

เงินในนามของคณะกรรมการ ให้แก่ผู้ชำระเงินทุกครั้ง เว้นแต่การ

รับเงินอุดหนุนหรืองบประมาณที่ได้รับจากองค์การบริหารส่วน

จังหวัด หรือการรับเงินทางธนาคารให้ใช้สำเนาใบนำฝากเงินของ

ธนาคารเป็นหลักฐาน หรือใช้หลักฐานอื่นที่คณะกรรมการเห็น

สมควรก็ได้ 

 

ข้อ 6 ให้คณะกรรมการมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง 

เป็นผู้รับผิดชอบในการรับเงินและนำส่งเงินเข้าบัญชีกองทุนฟื้นฟู

สมรรถภาพ จังหวัด............ภายในวันนั้น กรณีนำฝากธนาคาร

ไม่ทันให้เก็บรักษาในตู้นิรภัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้

นำฝากธนาคารภายในวันทำการถัดไป นับแต่วันที่ได้รับเงิน 
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ข้อ 7 คณะกรรมการอาจสั่งจ่ายเงินที่ได้รับตามข้อ 2 ภาย

ใต้กรอบแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการ

อนุมัติ ทั้งนี้ ตามวัตถุประสงค์กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพของข้อ 4 

แห่งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการ

กำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุน

ฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด พ.ศ. 2554  

 

ข้อ 8 วิธีการจ่ายเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้จ่ายได้ 

ดังนี้ 

(1)  จ่ายเป็นเงินสด หรือเช็ค หรือตั๋วแลกเงิน หรือธนาณัติ 

(2) จ่ายทางธนาคารทางอีเล็กทรอนิกส์หรือทางอื่นที่คณะ

กรรมการกำหนด 

 

ข้อ 9  การจ่ายเงินตามข้อ 8 ให้จ่ายในนามของผู้มีสิทธิรับ

เงิน ถ้าผู้มีสิทธิรับเงินไม่สามารถมารับเงินได้ด้วยตนเอง จะมอบ

อำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินแทน ก็ให้กระทำได้ 

 

ข้อ 10 การจ่ายเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยปกติต้องมี

หลักฐานการจ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการนำเงินเข้า

บัญชีเงินฝากที่ธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน หรือหลักฐานการรับเงิน

อย่างอื่นที่คณะกรรมการกำหนด  เก็บไว้ให้ตรวจสอบ 

 

ข้อ 11 ในการเก็บรักษาเงิน ให้คณะกรรมการเปิดบัญชีเงิน

ฝากกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ โดยใช้ชื่อบัญชีว่า “กองทุนฟื้นฟู

สมรรถภาพ  จังหวัด............”  

  

ข้อ 12 การเปิดบัญชี ตามข้อ 11 ให้คณะกรรมการมอบ

หมายให้ประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีก 3 คน มีอำนาจลง

นามร่วมกันในการเปิดบัญชี และเบิกจ่ายเงินจากบัญชีที่เปิดไว้กับ

ธนาคารตามจำนวนเงินที่คณะกรรมการอนุมัติ 

การเบิกจ่ายเงินตามวรรคหนึ่ง ให้ประธานกรรมการและ

กรรมการอีก 1 คน ที่มีอำนาจลงนามในการเปิดบัญชีเป็นผู้ลง

นามในการเบิกจ่าย 

 

 ข้อ 13 กรณีที่มีความจำเป็น คณะกรรมการอาจมอบหมาย

ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการและเลขานุการ เก็บรักษาเงินสด

ไว้เพื่อสำรองจ่ายภายในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท

ถ้วน) ต่อวัน  

 

 ข้อ 14 การบันทึกบัญชีให้ใช้แนวทาง ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้บันทึกตามระบบบัญชีขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดที่ถือปฏิบัติ แต่ให้แยกระบบบัญชีกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ 

ออกจากระบบบัญชีปกติ เป็นอีกชุดหนึ่งต่างหาก หรือตามที่

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กำหนด 

(2) รอบระยะเวลาบัญชี ให้ถือตามปีงบประมาณ 

(3) การเริ่มระบบบัญชีให้เริ่ม ณ วันที่ได้รับเงินจาก

กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และหรือได้รับเงินจากองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด 

(4) ข้อ 15 ให้คณะกรรมการจัดทำรายงานการรับเงิน -

จ่ายเงิน และเงินคงเหลือประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำ

ปีงบประมาณ  
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(5) ข้อ 16 ให้คณะกรรมการนำเสนอรายงานการเงินต่อ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและองค์การบริการส่วน

จังหวัด ทุกไตรมาสภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นไตรมาส และส่ง

รายงานการเงินและการพัสดุเมื่อสิ้นปีงบประมาณภายในเดือน

ธันวาคมของทุกปี 

(6) ข้อ 17 รูปแบบรายงานทางการเงิน ให้เป็นไปตามท้าย

ประกาศนี้ 

 

ข้อ 18 ให้คณะกรรมการ มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหา

เกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ กับให้มีอำนาจออกแนวทาง

ปฏิบัติที่ไม่ขัดต่อประกาศนี้ได้  

 

ข้อ 19 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 

 

ประกาศ	ณ	วันที่	11	กรกฎาคม	พ.ศ.	2554 

ภาคผนวก7
 

เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรฐานการใส่เครื่องช่วยฟัง  
สำหรับผู้สูญเสียการได้ยิน   

ตามระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2553  

ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 

 

 เพื่อให้ผู้มีสิทธิตามระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้รับ

บริการด้านสุขภาพตามความจำเป็นและตามมาตรฐานที่กำหนด   

กรณีการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง ที่จะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลและมีความคุ้มค่าต่อระบบ สำนักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การใส่เครื่องช่วยฟัง

สำหรับผู้สูญเสียการได้ยิน เพื่อประกอบการพิจารณาการจ่ายเงิน

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

1. เกณฑ์ในการใส่เครื่องช่วยฟัง   

1.1 ผู้สูญเสียการได้ยิน สญูเสยีการไดย้นิ 2 ห ู และมกีาร

ไดย้นิทีย่งัคงหลงเหลอือยู ่ (Residual Hearing) ในหูข้างที่ได้ยินกว่าหลัง

สิ้นสุดการรักษาด้วยยาหรือการผ่าตัด และมีลักษณะใดลักษณะ

หนึ่ง ดังต่อไปนี้    

1.1.1 ไม่สามารถรักษาให้หาย ได้ด้วยยาหรือการ

ผ่าตัด หรือมีข้อห้ามในการผ่าตัดหรือปฏิเสธการผ่าตัด 

1.1.2 สูญเสียการได้ยินแบบประสาทหูเสื่อม อย่าง

เฉียบพลันหลังการรักษาด้วยยาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 100 วัน 

(นายวินัย	สวัสดิวร)	

เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

ที่ทำหน้าที่แทนคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	
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1.1.3 การสูญเสียการได้ยินเป็นอุปสรรคต่อการสื่อ

ความหมาย และการดำรงชีวิตประจำวัน หรือทำให้คุณภาพชีวิต

ลดลง 

1.1.4 การสูญเสียการได้ยินเป็นอุปสรรคต่อการ

พัฒนาภาษาและการพูดหรือมีความพิการซ้อน 

1.2 ระดับการสูญเสียการได้ยิน มีการสูญเสียการได้ยินทั้ง

สองข้าง โดยข้างที่ดีกว่าจะต้องมีค่าเฉลี่ยของระดับการได้ยินทาง

อากาศ (Air Conduction Threshold) ของความถี่ 500, 1000 และ 

2,000 เฮิรตซ์ (Hertz : Hz) เท่ากับหรือมากกว่า 40 เดซิเบล (dB) 

ทั้งนี้ ต้องตรวจวัดโดยใช้วิธีการตรวจการได้ยินตามมาตรฐาน

วิชาชีพ  

 

2. หน่วยบริการและบุคลากรทางการแพทย์ 

2.1 หน่วยบริการ   

เป็นหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนตามระบบหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ 

2.2 บุคลากรทางการแพทย์ 

2.2.1 ผู้ให้บริการตรวจการได้ยิน 

ผู้ที่สามารถตรวจการได้ยิน  ได้แก่  โสต ศอ นาสิก

แพทย์ นัก เวชศาสตร์การสื่ อความหมาย และเจ้าหน้าที่

วิทยาศาสตร์ ที่ทำงานภายใต้การกำกับการดูแลของโสต ศอ 

นาสิกแพทย์  หรือนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย 

2.2.2 ผู้พิจารณาในการใส่เครื่องช่วยฟงั 

โสต ศอ นาสิกแพทย์เป็นผู้พิจารณาในการใส่เครื่อง

ช่วยฟงั    

2.2.3		 ผู้รับรองเอกสารคนพิการประเภททางการ

ได้ยิน 

ก. โสต ศอ นาสิกแพทย์ มีสิทธิในการรับรอง

เอกสารคนพิการหลังจากที่ตรวจ รักษาผู้สูญเสียการได้ยินและ

ตรวจระดับการได้ยินของผู้สูญเสียการได้ยินแล้ว 

ข. แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป มีสิทธิในการรับรอง

เอกสารคนพิการประเภทการได้ยินได้แต่ต้องมีผลตรวจระดับการ

ได้ยินของผู้สูญเสียการได้ยิน ที่ได้รับการรับรองโดย นักเวชศาสตร์

การสื่อความหมาย (ที่กำกับด้วยเลขการประกอบโรคศิลปะ) หรือ 

โสต ศอนาสิกแพทย์ ประกอบด้วย 

 

3. วิธีการตรวจการได้ยิน   

      อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ โสตสัมผัสวิทยาและ

การแก้ไขการพูด ของสมาคมโสตสัมผัสวิทยาและการแกไ้ขการพดู

แหง่ประเทศไทย พ.ศ.2543 และเกณฑท์ีก่ำหนดโดยราชวทิยาลยั โสต 

ศอ นาสกิแพทย ์แห่งประเทศไทย ดังนี้ 

3.1 การตรวจการได้ยิน 

ตรวจด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามมาตราฐานวิชาชีพ ภายใต้

ห้องควบคุมเสียงที่มีระดับเสียงรบกวนตามมาตรฐานที่กำหนด 

และตรวจโดยนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย หรือ โสต สอ 

นาสิกแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงานภายใต้การ

กำกับดูแลของโสต ศอ นาสิกแพทย์ หรือนักเวชศาสรต์การสื่อ

ความหมาย 
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ผลการตรวจที่ได้ จะเป็นข้อมูลที่จำเป็นในการจดทะเบียน

คนพิการ และพิจารณาเลือกเครื่องช่วยฟงัให้เหมาะสมกับผู้สูญเสีย

การได้ยินในแต่ละราย 

3.1.1	การตรวจการได้ยินในผู้ใหญ่ 

1. ซักประวัติที่เกี่ยวข้องกับการได้ยิน และ

ตรวจหูโดยโสต ศอ นาสิกแพทย์เสียก่อน 

เพื่อขจัดสาเหตุการสูญเสียการได้ยินที่

เกิดจากหูชั้นนอก 

2. ตรวจ Weber, Rinne และ/หรือ Bing test 

โดยใช้ Bone vibrator เพื่อแยกประเภท

การสูญเสียการได้ยิน 

3. ตรวจการได้ยิน โดยใช้คำพูด เพื่อหาค่า

ความสามารถในการจำแนกคำพูด (Word 

recognition) 

4. ตรวจการได้ยินเสียงบริสุทธิ์ทั้งการนำเสียง

ทางอากาศและทางกระดูกมาสตอยด์ 

3.1.2 การตรวจการได้ยินในเด็ก 

การตรวจการได้ยินในเด็กเล็ก ควรได้ผลการตรวจ

วินิจฉัย และให้ติดตามผลจนกว่าจะได้ระดับการได้ยินที่แน่นอน

จากการตรวจวิธีใดวิธีหนึ่งหรือประกอบกัน เช่น 

1. สังเกตพฤติกรรมการฟัง (Behavioral 

Observation Audiometry : BOA ) 

2. ตรวจการทำงานของหูชั้นกลาง (Acoustic 

Immittance measurement)  

3. ตรวจสมรรถภาพเซลล์ประสาทหูชั้นใน 

(Otoacoustic emission : OAEs) 

4. ตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง (Auditory 

brainstem response : ABR) 

 (Auditory steady state response : 

ASSR)  

5. ตรวจการได้ยินโดยใช้แรงเสริมทางสายตา 

(Visual re-inforcement audiometry :VRA)  

6. ถ้าเด็กสามารถให้ความร่วมมือในการ

ตรวจได้ (อายุมากกว่า 2 ปีครึ่ง)  

 - ตรวจการได้ยินโดยการใช้คำพูด 

 - ตรวจการได้ยินโดยการใช้เสียงบริสุทธิ์   

ทั้งการนำเสียงทางอากาศและทางกระดูก

มาสตอยด์ 

3.2 การเลือกและการประเมินเครื่องช่วยฟงั 

3.2.1 ผู้ที่มีส่วนในการเลือกและการประเมินเครื่อง

ช่วยฟงั 

1. โสต ศอ นาสิกแพทย์ นักเวชศาสตร์การ

สือ่ความหมาย และเจา้หนา้ทีว่ทิยาศาสตร ์

ที่ทำงานภายใต้การกำกับดูแลของโสต 

ศอ นาสิกแพทย์ หรือนักเวชศาสตร์การ

สื่อความหมาย เป็นผู้เลือกเครื่องช่วยฟัง

ที่เหมาะสม ให้กับผู้สูญเสียการได้ยิน 

2. ผู้สูญเสียการได้ยิน มีสิทธิ์เลือกรับเครื่อง

ช่วยฟงัที่มีคุณภาพ ซึ่งเหมาะสมกับระดับ

การได้ยิน สภาพของหู และความสะดวก

ในการใช้งาน ทั้งนี้ ควรเลือกเครื่องที่มี
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ราคาต่ำสุดก่อน โดยที่เครื่องช่วยฟังที่ให้

เลือก มีคุณภาพใกล้เคียงกัน 

3.2.2 ขั้นตอนการเลือกเครื่องช่วยฟัง 

1. ทำความเข้าใจกับผู้สูญเสียการได้ยิน 

และ/หรือผู้ปกครอง ถึงผลกระทบจาก

การสูญเสียการได้ยิน ที่มีต่อการสื่อความ

หมาย และการดำรงชีวิตประจำวันหรือ

ทำให้คุณภาพชีวิตลดลง 

2. อธิบายวิธีการเลือกเครื่องช่วยฟังให้แก่ผู้

สูญเสียการได้ยินและ/หรือผู้ปกครอง 

3. แนะนำเครื่องช่วยฟังแบบต่างๆ ที่มี

คุณภาพซึ่งเหมาะสมกับผู้สูญเสียการ

ได้ยินและให้รายละเอียดเกี่ยวกับเครื่อง

ช่วยฟังในแต่ละแบบทั้งข้อดีและข้อเสีย  

เพื่อให้ผู้สูญเสียการได้ยินและ/หรือผู้

ปกครอง มีส่วนร่วมในการเลือกเครื่อง

ช่วยฟังที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตของ

ตน 

4. ลือกเครื่องช่วยฟังที่มีกำลังขยายพอ

เหมาะสมกับระดับการสูญเสียการได้ยิน

อย่างน้อยจำนวน 2-3 เครื่อง แบบต่างๆ 

ที่มีคุณภาพใกล้เคียงกัน เพื่อให้ผู้สูญเสีย

การได้ยินมีโอกาสฟังเสียงพร้อมทั้งเปรียบ

เทียบคุณภาพเสียงที่แตกต่างกัน 

5. การใช้เครื่องช่วยฟงั 1 ข้างหรือ 2 ข้าง 

ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ให้บริการ โดย

คำนึงถึงระดับการได้ยิน ความพิการซ้อน 

อาชีพ และการดำรงชีวิตของผู้สูญเสีย

การได้ยิน  

3.2.3 ขั้นตอนการประเมินการทำงานของเครื่อง  

ช่วยฟงั 

เพื่อให้เครื่องช่วยฟังเหมาะสมกับผู้สูญเสียการได้ยิน

แต่ละราย สามารถประเมินการทำงานของเครื่องช่วยฟัง โดยวิธี

การใด วิธีการหนึ่ง หรือทั้งสองวิธี ดังนี้ 

วิธี Subjective Method    

1. การหาค่าความสามารถในการจำแนกคำพูด 

(Word recognition score) ด้วยการฟัง จากเครื่องช่วยฟังเปรียบ

เทียบกัน 2-3 เครื่อง (จากต่างบริษัท/ชื่อการค้าของเครื่องช่วยฟัง 

(ยี่ห้อ)) ในกรณีที่ผู้สูญเสียการได้ยินสูญเสียการได้ยินระดับรุนแรง

ให้ทดสอบหาค่าความสามารถในการจำแนกคำพูดด้วยการฟังขณะ

ที่ใส่เครื่องช่วยฟงัร่วมกับการอ่านริมฝีปาก (Speech reading) 

2. ทดสอบการได้ยินโดยปล่อยเสียงผ่านลำโพง 

(Sound field) ในขณะใส่เครื่องช่วยฟังและไม่ใส่เครื่องช่วยฟัง  

(Functional gain) 

3. ให้พิจารณาเลือกเครื่องช่วยฟัง โดยใช้คุณภาพ

เสียงเป็นหลัก 

วิธี Objective Method     

โดยการใช้ Probe microphone instrument วัดการ

ขยายเสียงภายในช่องหของผู้สูญเสียการได้ยินขณะใส่เครื่องช่วย

ฟงัทีละเครื่อง แสดงผลเป็นรูปกราฟการขยายเสียงในแต่ละความถี่ 
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ทำการประเมินทีละเครื่องรวม 2-3 เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ

ของเครื่องช่วยฟงั  

3.2.4 ขั้นตอนการแนะนำ วิธีใช้เครื่องช่วยฟัง 

แนะนำผู้สูญเสียการได้ยิน และ/หรือ ผู้ปกครอง ถึง

วิธีการใส่เครื่องช่วยฟัง วิธีการใช้ วิธีการดูแลรักษา และการแก้

ปญัหาเมื่อเครื่องช่วยฟงัขัดข้อง  

3.2.5  การติดตามผลการใช้เครื่องช่วยฟงั 

1. ในระยะ 1–3 เดือนแรก ให้ติดตามผลการใช้

เครื่องช่วยฟังในชีวิตประจำวัน ให้คำแนะนำเพิ่มเติม และ/หรือ

แก้ไขปญัหาต่างๆ ปรับแต่งเครื่องช่วยฟงัเพื่อเพิ่มคุณภาพเสียง ให้

อุปกรณ์เสริมที่จำเป็น  ได้แก่ แบตเตอรี่ (ถ่าน) สำหรับเครื่องช่วย

ฟัง ให้เพียงพอต่อการใช้งานสารดูดความชื้นสำหรับผู้ที่มีเหงื่อมาก  

รวมทั้งให้การฟื้นฟูสร้างเสริมสมรรถภาพการได้ยิน แก้ไขการพูด

และพัฒนาการทางภาษาแก่ผู้สูญเสียการได้ยิน เป็นต้น 

2. หลังจากนั้น จึงติดตามผลการใช้เครื่องช่วยฟัง

พิมพ์หู และแบตเตอรี่ (ถ่าน)เป็นระยะ เช่น 3 เดือน 6 เดือน 

หรือเมื่อมมีปญัหา และควรติดตามตรวจการได้ยินและประเมินการ

ใช้เครื่องช่วยฟงั อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

3. หากการได้ยินเสียงจากเครื่องช่วยฟังลดลง 

เนื่องจากสูญเสียการได้ยินเพิ่มมากขึ้น ควรตรวจการได้ยินและ

ประเมินการทำงานของเครื่องช่วยฟงั ทั้งนี้การเปลี่ยนเครื่องช่วยฟงั

ใหม่ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของโสต ศอ นาสิกแพทย์ 

4. ในกรณีเครื่องช่วยฟังชำรุด ควรตรวจการได้ยิน

และประเมินการทำงานของเครื่องช่วยฟัง ทั้งนี้ การเปลี่ยนเครื่อง

ช่วยฟงัใหม่ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของโสต ศอ นาสิกแพทย์ 

4. แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข 

หน่วยบริการตามระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่มี

องค์ประกอบในการให้บริการที่ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และ

มาตรฐานการใส่เครื่องช่วยฟังสำหรับผู้สูญเสียการได้ยินข้างต้น 

สามารถส่งข้อมูลขอรับค่าใช้จ่าย โดยมีหลักเกณฑ์และมาตรฐาน

ในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขดังนี้ 

4.1	ผู้มีสิทธิ   

หมายถึง ผู้มีสิทธิตามระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

รวมถึงสิทธิว่าง (มาตรา 8 ของพรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) 

ที่ได้รับการตรวจประเมินว่ามีการสูญเสียทางการได้ยิน และ/หรือ 

ได้รับการจดทะเบียนเป็นคนพิการทางการได้ยินหรือการสื่อ  

ความหมาย  

4.2	หลักเกณฑ์และมาตรฐานการจ่ายชดเชย 

4.2.1 เกณฑ์ในการใส่เครื่องช่วยฟงั วิธีการตรวจการ

ได้ยิน การเลือกและการประเมิน เครื่องช่วยฟัง เป็นไปตามหลัก

เกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนด ดังรายละเอียดข้างต้น โดยหน่วย

บริการจะต้องแสดงหลักฐานการตรวจ รวมทั้งผลการเลือกและการ

ประเมินการทำงานของเครื่องช่วยฟัง เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการ

ตรวจสอบภายหลัง 

4.2.2 อายุการใช้งานเครื่องช่วยฟงั 3 ปี   

4.2.2 หากเครื่องช่วยฟัง สูญหาย ผู้มีสิทธิ์จะไม่

สามารถใช้สิทธิ์ได้ 

4.2.3 หน่วยบริการ จะต้องมีการลงบันทึกข้อมูลใน

เอกสารดังนี้  เพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบหลังจ่าย (Post Audit) 
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ก. ใบประวัติผู้รับบริการ (OPD Card) ที่

ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญคือ 

 - ผลการตรวจการยิน 

 - ผลการประเมินการใช้เครื่องช่วยฟงั 

 - การแนะนำการใช้เครื่องช่วยฟงั 

 - จำนวนเครื่องที่ให้กับผู้สูญเสียการได้ยิน 

พร้อมทั้งลักษณะเฉพาะของ แต่ละเครื่อง 

ได้แก่ ชนิดเครื่องช่วยฟัง ชื่อการค้าของ

เครื่องช่วยฟัง (ยี่ห้อ) และ รุ่น /เลข

เครื่อง     

ข. สมุด/บัตรประจำตัวคนที่ประกอบด้วย

ข้อมูล เช่น เดียวกับ ข้อ 2.2.1 

ค. การบันทึกแบบสอบถามประเมิน / และ

ติดตามผลการใช้เครื่องช่วยฟัง (ราย

ละเอียดแนบท้าย) 

 4.3 อัตราค่าใช้จ่าย	

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจ่ายเงินชดเชยให้แก่

หน่วยบริการที่ตรวจรักษาผู้มีสิทธิด้วยการใส่เครื่องช่วยฟงั ที่เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐาน ตามระบบ Point system with 

ceiling with global budget โดยหน่วยบริการเรียกเก็บตามค่าใช้

จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจ่ายไม่

เกินราคาที่หน่วยบริการซื้อหรือจัดหาบวกค่าดำเนินการตามควรแต่

กรณี และไม่เกินเพดานราคากลางที่กำหนดดังตาราง 

 

รหัสอุปกรณ์	 ประเภท	 หน่วย/ราคากลาง	
2501 เครื่องช่วยฟังสำหรับผู้สูญเสียการ

ได้ยิน สำหรับเด็ก อายุต่ำกว่า 10 
ปี ลักษณะใช้ทัดใบหู ไม่มีสาย 

ข้างละ 15,000 บาท 

2502 เครื่องช่วยฟังสำหรับผู้สูญเสียการ
ได้ยิน สำหรับผู้ใหญ่ลักษณะใช้ทัด
ใบหู ไม่มีสาย   

ข้างละ 13,500 บาท 

 

4.4	วิธีการส่งข้อมูลเพื่อขอรับค่าใช้จ่าย 

ให้หน่วยบริการบันทึกข้อมูลการให้บริการด้วยโปรแกรม  

e-Claim โดยต้องบันทึกรหัสอุปกรณ์ ส่งไปยังสำนักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ ภายใน 30 วันหลังใส่เครื่องช่วยฟงั หลังจากนั้น 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะทำการตัดข้อมูลตามรอบที่

กำหนด พร้อมทั้งพิจารณาตรวจสอบและออกรายงานการจ่ายเงิน

จริงให้กับหน่วยบริการทราบ    

4.5	การตรวจสอบอายุการใช้งานของเครื่องก่อนให้บริการ 

เพื่อป้องกันการเบิกเครื่องช่วยฟังซ้ำซ้อน และเป็นไป  

ตามสิทธิ (1 เครื่องใช้งานได้ 3 ปี) สำนักบริหารการชดเชย  

ค่าบริการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงได้จัดทำระบบ

ตรวจสอบอายุการใช้งานของเครื่องก่อนให้บริการ ทั้งนี้หน่วยบริการ

สามารถเข้าไปตรวจสอบอายุการใช้งานของเครื่องดังกล่าว ได้ที่ 

www.nhso.go.th/claim 
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4.6	การอุทธรณ์ 

ในกรณีที่หน่วยบริการตรวจสอบพบว่าข้อมูลที่ส่งมายัง

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ไม่ถูกต้อง ภายหลังการตัด

รอบข้อมูลไปแล้วและต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หน่วยบริการ

สามารถอุทธรณ์ข้อมูลดังกล่าวได้ รายละเอียดศึกษาได้จากหนังสือ

คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข 

ของแต่ละปีงบประมาณ   

  


