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 5.1 กรอบแนวคิด 

 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญของการฟื้นฟู

สมรรถภาพสำหรับคนพิการว่าเป็นกลุ่มประชากรที่จำเป็นต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ได้รับบริการฟื้นฟู

สมรรถภาพ ในป ี 2546-2552 ไดจ้ดัสรรงบสำหรบัคนพกิารใหส้ามารถเขา้ถงึบรกิารฟืน้ฟสูมรรถภาพ

ดา้นการแพทย ์และไดร้บัอปุกรณเ์ครือ่งชว่ยความพกิารไดอ้ยา่งทัว่ถงึ 

 ในป ี 2553 ถึงปัจจุบัน ได้ขยายขอบข่ายการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพเพิ่มเติมให้

ครอบคลุมการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์แก่คนพิการ ผู้ป่วยภายหลังการเจ็บป่วย

เฉยีบพลนั และผูส้งูอาย ุ ทีจ่ำเปน็ตอ้งไดร้บัการฟืน้ฟสูมรรถภาพ และไดม้นีโยบายสนบัสนนุการเขา้ถงึ

บรกิารดงักลา่ว โดยการกระจายอำนาจและบทบาทหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบไปยงัสว่นภมูภิาค หรอืพืน้ที่

รว่มกบัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั ดว้ยการสนบัสนนุงบบรกิารฟืน้ฟสูมรรถภาพด้านการแพทย์ให้กับ

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบบริการและ

กิจกรรมบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์แก่คนพิการ ผู้ป่วยภายหลังการเจ็บป่วยเฉียบพลัน 

และผู้สูงอายุ ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบริการสาธารณสุขในชุมชน และการมี

ส่วนร่วมขององค์กรคนพิการ อีกทั้งภาคีอื่นๆ ในพื้นที่มากขึ้น 

	

 5.2 วัตถุประสงค์ 

	 5.2.1 ใหค้นพกิารไดร้บัอปุกรณเ์ครือ่งชว่ยคนพิการ และบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งใน

หน่วยบริการและในชุมชน 

5. การบริหารจัดการค่าใช้จ่าย
 บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์
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 5.2.2 ให้ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ได้รับบริการ

ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างต่อเนื่องทั้งในหน่วยบริการและในชุมชน 

 5.2.3 ให้หน่วยบริการและภาคีอื่น พัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยการจัดหา

อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการให้กับคนพิการ รวมทั้งจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพในหน่วยบริการและ 	

ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 5.2.4 ให้องค์กรคนพิการ มีการพัฒนาศักยภาพด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ และรวม

กลุ่มเกิดความเข้มแข็ง สามารถร่วมมือกับหน่วยบริการ ท้องถิ่น และมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพช่วยเหลือ

คนพิการด้วยกันเอง  

 5.2.5 ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยบริการ องค์กรคนพิการ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ในการพัฒนารูปแบบการดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุน และให้บริการฟื้นฟู

สมรรถภาพแก่คนพิการ ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพร่วมกัน 	

ในชุมชน 

	

 5.3 กลุ่มเป้าหมาย 

 กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้ารับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ครอบคลุม

ประชากรผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 3 กลุ่ม คือ 

 - กลุ่มคนพิการ ที่ลงทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ท.74) 

 - กลุ่มผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

 - กลุ่มผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

	

	 5.4 กรอบการบริหารจัดการ 

 สปสช.มีนโยบายการบริหารจัดการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ โดยมุ่งหวัง

ให้เกิดการบูรณาการการดำเนินงานและงบประมาณร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด/องค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ และหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งในระดบัทอ้งถิน่หรอืจงัหวดั ในลกัษณะของกองทนุรว่ม 

(Matching fund) ระดับจังหวัด เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

และผู้ป่วยระยะฟื้นฟูในชุมชน ได้รับบริการการดูแลและช่วยเหลือให้ครอบคลุมในทุกมิติ โดย

กำหนดงบประมาณฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ในอัตรา 14.95 บาทต่อผู้มีสิทธิ โดยมีกรอบการ

บริหาร ตามแผนภาพที่ 4 
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แผนภาพที่ 4 กรอบการบริหารจัดการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์  

 ปีงบประมาณ 2557 

บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ 
(14.95 บาท/ผู้มีสิทธิ) 
730,337,400 บาท 

บริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์ 
เครื่องช่วยคนพิการ 

(ไม่น้อยกว่า 13.45 บาท/ผู้มีสิทธิ) 
657,059,400 บาท 

สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ 
(ไม่เกิน 1.50 บาท/ผู้มีสิทธิ) 

73,278,000 บาท 

	 โดยกำหนดสัดส่วนการบริหารจัดการเงิน ตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ ดังนี้ 

 5.4.1 ส่วนที่ 1 ไม่น้อยกว่า 13.45 บาทต่อผู้มีสิทธิ เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟู

สมรรถภาพด้านการแพทย์ทั้งหมด และค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ จ่ายตามเงื่อนไขบริการ 	

หลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราที่ สปสช.กำหนด โดยครอบคลุม	

  1) ค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการ ค่าซ่อม/ผลิตกายอุปกรณ์/อุปกรณ์

เครื่องช่วย/อุปกรณ์ประยุกต์ดัดแปลง เพื่อช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวัน 

สนับสนุนงบให้หน่วยบริการ/กองทุนฟื้นฟูฯ 

จังหวัด ตามแนวทางที่กำหนด 

- ค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ ซ่อม/ผลิตอุปกรณ์ 

- ค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ผู้สูงอายุ  

  ผู้ป่วย Sub acute (บริการผู้ป่วยนอก และบริการ  

  ในชุมชน 

- ค่าฝึกการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ 

สนับสนุนงบให้หน่วยบริการ/องค์กรคนพิการ/ 

กองทุนฟื้นฟูฯ จังหวัด ตามแนวทางที่กำหนด 

- ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดบริการของ 

 หน่วยบริการตามความพร้อม 

- ส่งเสริมศักยภาพองค์กรคนพิการ/ผู้ดูแล 

-  ส่งเสริมระบบบริการในชุมชนร่วมกับ อปท. 

-  ส่งเสริมกำลังคนด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

-  ส่งเสริมการจัดบริการรูปแบบใหม่ 

 และพัฒนาองค์ความรู้ 
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  2) ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการ

ฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์สำหรับกรณีบริการผู้ป่วยนอก 

  3) คา่ฝกึใชอ้ปุกรณไ์มเ้ทา้ขาวสำหรบัคนตาบอดตามแผนการพฒันาระบบบรกิาร

ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการด้านการมองเห็น ดา้นการฝกึทกัษะการทำความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้ม

และการเคลือ่นไหว (Orientation & Mobility) สำหรบัคนตาบอดและอปุกรณอ์ืน่ตามความจำเปน็  

  4) คา่ใชจ้่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน 

 5.4.2 ส่วนที่ 2 ไม่เกิน 1.50 บาทต่อผู้มีสิทธิ เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริม

การจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ของหน่วยบริการ องค์กรคนพิการ และภาคีอื่นๆ เพื่อ

เป็นต้นแบบในการขยายการดำเนินงานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพเชิงรุก และการส่งเสริมศักยภาพของ

องค์กรคนพิการ ผู้ดูแล เพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพตนเอง และเพิ่มการเข้าถึงบริการให้ทั่วถึงมากขึ้น 

การสนับสนุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ สปสช. กำหนด โดยครอบคลุม 

  1) การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ของ

หน่วยบริการตามความพร้อม 

  2) การส่งเสริมศักยภาพด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพขององค์กรคนพิการและผู้ดูแล 

ให้สามารถดูแลสุขภาพช่วยเหลือตนเองได้ รวมทั้งช่วยเหลือกันเองในกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน 

  3) การส่งเสริมระบบบริการในชุมชนร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ

ท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามแนวคิดการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนเป็นฐาน (Community base 

rehabilitation) 

  4) การส่งเสริมกำลังคนด้านการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

  5) การส่งเสริมการจัดบริการรูปแบบใหม่ และพัฒนาองค์ความรู้ 

 ทั้งนี้ ให้มีการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด ร่วมกับ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีความพร้อม จากงบประมาณฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ทั้ง 2 

ส่วนข้างต้น และจากงบประมาณสมทบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดในสัดส่วนที่เท่ากัน ตาม

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและ

บริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด พ.ศ.	2554 และฉบับที่ 2 

พ.ศ. 2555 

 ในปีงบประมาณ 2557 ให้มีการสนับสนุนและส่งเสริมการรับส่งผู้ทุพพลภาพไปกลับ

หน่วยบริการ โดยการบริหารจัดการภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตาม

ความเหมาะสมและภายใต้ความร่วมมือกันระหว่างหน่วยบริการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 5.5 กรอบการจัดสรร 

 5.5.1 สปสช. กำหนดสัดส่วนการจัดสรรเงิน ดังนี้ 

  1) คา่ใชจ้า่ยเพือ่บรกิารฟืน้ฟสูมรรถภาพและอปุกรณเ์ครือ่งชว่ยคนพกิาร จำนวน

ไม่น้อยกว่า 13.45 บาทต่อผู้มีสิทธิ ให้บริหารจัดการ ดังนี้ 

   1.1) จำนวนร้อยละ 95 บริหารจัดการระดับเขต 

   1.2) จำนวนร้อยละ 5 บริหารจัดการระดับประเทศ 

  2) เงนิสนบัสนนุและสง่เสรมิการจดับรกิารฟืน้ฟสูมรรถภาพดา้นการแพทย ์จำนวน

ไม่เกิน 1.50 บาทต่อผู้มีสิทธิ ให้บริหารจัดการ ดังนี้ 

   1.1) จำนวนร้อยละ 90 บริหารจัดการระดับเขต 

   1.2) จำนวนร้อยละ 10 บริหารจัดการระดับประเทศ 

 5.5.2 การบริหารจัดการระดับเขต ให้คำนวณจัดสรรงบประมาณให้แต่ละ สปสช.เขต 

ดังนี้ 

	 	 1) ตามจำนวนประชากรที่ลงทะเบยีนในระบบหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ (UC) 

จำนวนคนพิการที่ลงทะเบียน (ท.74) และผลงานการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ 	

ในสดัสว่น 30:40:30 

  2) ตามจำนวนเป้าหมายการให้บริการอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังสำหรับคนพิการ 	

(รหสั 2501, 2502) 

  3) ตามจำนวนเป้าหมายการให้บริการฝึกใช้อุปกรณ์/การฝึกทักษะการทำความ

คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (Orientation & Mobility) สำหรับคนตาบอด 	

ตามแผนยุทธศาสตร์ปี 2553-2558 

 5.5.3 กรณีมีเงินเหลือจากค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่อง

ช่วยคนพิการ หรือเงินสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการให้มีการปรับเกลี่ยได้ โดย 

  1) การบรหิารจดัการระดบัประเทศ ภายใตค้วามเหน็ชอบของเลขาธกิาร สปสช.  	

หรือผู้ที่เลขาธิการ สปสช.มอบหมายให้ปฏิบัติงานแทน 

	  2) การบรหิารจดัการระดบัเขต ภายใตค้วามเหน็ชอบของผูอ้ำนวยการ สปสช.เขต	

 

 5.6 แนวทางการสนับสนุน 

	 กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินให้กับหน่วยบริการ ในลักษณะจ่ายตามผลงานภายใน

กรอบวงเงิน (Global budget) ที่ได้รับจัดสรร ดังนี้ 
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ส่ ว น ที่  2   

 5.6.1 ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ  

  1) แนวทางการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ และอุปกรณ์

เครื่องช่วยคนพิการ ระดับเขต ให้ สปสช.เขตพิจารณาจัดสรรค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

และอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ ภายใต้วงเงินที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละด้าน ดังนี้  

   1.1) ค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการ 

    1.1.1) สนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยบริการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน

การจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้กับคนพิการ ตามจำนวนเป้าหมายในแต่ละเขต ภายใน

กรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร สปสช.จ่ายชดเชยไม่เกินราคาที่หน่วยบริการจัดซื้อหรือจัดหาได้จริง บวก

ค่าดำเนินการตามควรแก่กรณี และไม่เกินเพดานราคากลาง ตามประเภทและรายการที่ สปสช.  	

กำหนด (ภาคผนวก 8.1) โดยสปสช.อาจขอเอกสาร/หลักฐานการจัดหาอุปกรณ์เพื่อตรวจสอบได้ 

ทั้งนี้ สปสช.สามารถเพิ่มรายการ/และหรือกำหนดราคากลางได้ และอาจมีการปรับลักษณะหรือ 	

ข้อบ่งชี้ที่ไม่กระทบกับราคากลางระหว่างปีได้ 

    1.1.2) งบประมาณสนับสนุนการให้บริการอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังให้

กับคนพิการที่สูญเสียการได้ยิน กำหนดวงเงินสนับสนุนร้อยละ 10 ของงบอุปกรณ์ฯที่ สปสช.เขต 	

ได้รับจัดสรร หน่วยบริการที่ขอรับค่าใช้จ่ายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการใส่ 	

เครื่องช่วยฟังที่ สปสช. กำหนด หน่วยบริการที่ยังไม่ผ่านการตรวจประเมินความพร้อมในการให้

บริการเครื่องช่วยฟังสามารถส่งเอกสารแจ้งความจำนงการให้บริการเครื่องช่วยฟังไปที่ สปสช.เขต 

เพื่อให้สปสช.เขตตรวจประเมินความพร้อมตามเกณฑ์ และรายงานผลการตรวจประเมินให้ 	

หน่วยบริการทราบต่อไป 

    ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มการเข้าถึงบริการอุปกรณ์ 	

เครื่องช่วยฟังมากขึ้น สปสช.ได้จัดทำโครงการนำร่องพัฒนาระบบร่วมกับ NECTEC โดยดำเนินการ

จัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังที่มีคุณภาพ ให้หน่วยบริการที่พร้อมเข้าร่วมโครงการ และเบิกค่าใช้จ่าย

ได้ตามหลักเกณฑ์ แนวทางการดำเนินงานที่กำหนด 

    1.1.3) การสนับสนุนการจัดบริการซ่อม/ผลิตกายอุปกรณ์/อุปกรณ์

เครื่องช่วยความพิการและอุปกรณ์ประยุกต์ดัดแปลงสำหรับคนพิการ กำหนดให้มีการจัดสรรวงเงิน

จากค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ เพื่อสนับสนุนให้ 	

หน่วยบริการ องค์กรคนพิการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดบริการซ่อม/ผลิตอุปกรณ์

ประยุกต์ดัดแปลงเพื่อช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวันสำหรับคนพิการให้สอดคล้องเหมาะสมกับ

สภาพความพิการและการใช้ชีวิตในชุมชน ทั้งนี้ตามความพร้อมของหน่วยบริการ องค์กรที่เกี่ยวข้อง

ในพื้นที่ โดยกำหนดเป้าหมายมีหน่วยงาน/องค์กรจัดบริการดังกล่าวอย่างน้อยเขตละ 1 แห่ง  
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   1.2) ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับหน่วยบริการ กรณีให้

บริการแบบผู้ป่วยนอก สนับสนุนงบประมาณให้หน่วยบริการเพื่อจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพให ้	

คนพกิาร ตามรายการที่กำหนดในภาคผนวก 8.2 (กรณีผู้ป่วยในรวมอยู่ใน Global budget ระดับ

เขตแล้ว) สำหรับการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ที่จำเป็นต้องได้รับบริการฟื้นฟู

สมรรถภาพ อยู่ในเงื่อนไขการให้บริการสาธารณสุขจากงบเหมาจ่ายรายหัวเดิม สปสช.เขตสามารถ

พิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม จากงบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ได้ภายใน

กรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร (เฉพาะกรณีผู้ป่วยนอก) 

   1.3) คา่ใชจ้า่ยเพือ่บรกิารฟืน้ฟสูมรรถภาพในชมุชน สนบัสนนุงบประมาณให้

กับหน่วยบริการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ผู้ป่วยระยะฟื้นฟู และ 	

ผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ อย่างต่อเนื่องที่บ้านและในชุมชน ตามรายการที่

กำหนด (ภาคผนวก 8.2) 

	 	 	 1.4) การสนับสนุนการฝึกใช้อุปกรณ์/การฝึกทักษะการทำความคุ้นเคยกับ

สภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (Orientation & Mobility) สำหรับคนตาบอด กำหนดให้มีการ

จดัสรรวงเงนิจากคา่ใชจ้า่ยเพือ่บรกิารฟืน้ฟสูมรรถภาพและอปุกรณเ์ครือ่งชว่ยคนพกิาร เพือ่สนบัสนนุ

ให้หน่วยบริการ และองค์กรที่ร่วมดำเนินงานจัดบริการฝึกใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยที่จำเป็นให้กับ 	

คนพิการตามเป้าหมายที่กำหนด ดังนี ้ ค่าฝึกใช้อุปกรณ์และฝึกทักษะความคุ้นเคยฯ (O&M) รายละ	

9,000 บาท ทัง้นี ้สปสช.เขตสามารถพจิารณาสนบัสนนุใหเ้กดิศนูยบ์รกิารฝกึทกัษะการทำความคุน้เคย

กับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวเพิ่มเติมจากปีที่ผ่านมา ตามความจำเป็นของพื้นที่ภายในวงเงิน

ที่ สปสช.เขตได้รับจัดสรร (ตามภาคผนวก 8.3) และสามารถพิจารณาสนับสนุนให้เกิดบริการการฝึก

ใช้อุปกรณ์ชนิดอื่นที่จำเป็นเพิ่มเติมได้ตามชุดสิทธิประโยชน์ ภายใต้การพิจารณาของอปสข./ 	

คณะกรรมการฯ/คณะทำงานฯเขต 

	   ทั้งนี้หน่วยบริการ/สถานพยาบาล ที่ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการ

แพทย์ในแต่ละประเภทของกิจกรรมนั้นต้องให้บริการตามแนวทางปฏิบัติด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูตาม

ขอบเขตมาตรฐานของวิชาชีพ ตามประกาศ ระเบียบ และกฎข้อบังคับของกระทรวงสาธารณสุข 

และผู้ประกอบวิชาชีพต้องมีใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพในแต่ละสาขาวิชาชีพนั้นๆ เช่น สาขา

กิจกรรมบำบัด สาขากายภาพบำบัด เป็นต้น 

   แนวทางการจัดสรรค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์

เครื่องช่วยความพิการระดับเขต กำหนดการจัดสรรให้แก่หน่วยบริการ เป็น 2 งวด ดังนี้  
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ส่ ว น ที่  2   

   งวดที่ 1 จัดสรรล่วงหน้า ร้อยละ 60 ภายในเดือนธันวาคม 2556 โดย

ประมาณการจากผลงานการใหบ้รกิารทีเ่กดิขึน้ระหวา่งเดอืน ตลุาคม 2555 ถงึ เดอืนมถินุายน 2556 	

   งวดที ่ 2 จดัสรรจรงิตามผลงานการใหบ้รกิาร ภายในเดอืนสงิหาคม 2557 

(ผลงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึง มิถุนายน 2557 บวกผลงาน 3 เดือนสุดท้ายของปี 2556 

(กรกฎาคม 2556 ถึง กันยายน 2556)  

 การส่งข้อมูลเพื่อขอรับค่าใช้จ่าย 

 ก. หน่วยบริการบันทึกข้อมูลการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพและรายการอุปกรณ์

เครื่องช่วยฯ ที่สนับสนุนให้คนพิการ ผ่านโปรแกรมบันทึกข้อมูลรายงานอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ

และการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ภายในระยะเวลา 30 วันหลังให้บริการ  

 ข. ข้อมูลเพื่อขอรับค่าใช้จ่าย ต้องประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล, สิทธิการรักษา

พยาบาล, วันที่รับบริการ, รหัสโรค (ICD-10) และรหัสหัตถการ (ICD-9) ทั้งนี้รหัสโรคต้องมีความ

สัมพันธ์กับรหัสหัตถการ  

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

รหัสหัตถการ ได้แก่ 9548 (+21 เฉพาะเด็ก) 

 การตรวจสอบข้อมูลเพื่อการเบิกจ่าย  

 ในกรณตีรวจพบวา่ หนว่ยบรกิารมกีารใหบ้รกิารทีไ่มส่อดคลอ้งกบัขอ้เทจ็จรงิของการ

ให้บริการ หรือไม่สอดคล้องกับหลักวิชาการทางการแพทย์ สปสช.จะชะลอ (Pending) การจ่ายเงิน

ตามผลงานการให้บริการของหน่วยบริการนั้นไว้ชั่วคราวเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต่อไป  

 การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ

ในลกัษณะจดัสรรลว่งหนา้ตามผลงานในรอบปทีีผ่า่นมา (ภายในกรอบวงเงนิและการพจิารณาจดัสรร

ของ อปสข./คณะกรรมการฯ/คณะทำงานฯเขต) ให้กับหน่วยบริการที่มีการพัฒนาระบบบริการหรือ

มีระบบการบริหารจัดการตามเงื่อนไข ดังนี้ 

 ก. มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนางานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ในและนอกหน่วย

บริการ 

 ข. มีแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู หรือนักกายภาพบำบัด หรือนักกิจกรรมบำบัดหรือ 	

นักวิชาชีพด้านงานฟื้นฟูอื่นๆ ในหน่วยบริการ 

 ค. มโีครงสรา้งและงานบรกิารฟืน้ฟสูมรรถภาพ ทีช่ดัเจน โดยจดัตัง้เปน็คณะกรรมการ

บรหิารงบและพฒันาระบบงานบรกิารฟืน้ฟสูมรรถภาพ ทีป่ระกอบดว้ย สหสาขาวชิาชพี และผู้แทน 	

คนพิการร่วมเป็นกรรมการและมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ เป็นกรรมการ

และเลขานุการ  
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 ง. มีผลงานให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ และการจัดสรรอุปกรณ์แก่คนพิการอย่าง 	

ต่อเนื่องทั้งในหน่วยบริการและในชุมชน 

 จ. มีการจัดทำบันทึกข้อมูลคนพิการและรายงานผลการจัดสรรอุปกรณ์และบริการ

ฟื้นฟูสมรรถภาพ ผ่านระบบรายงานที่ สปสช.กำหนด 

  2) แนวทางการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์

เครื่องช่วยความพิการ ระดับประเทศ กำหนดให้ สปสช. ดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อบริการ

ฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ ดังนี้  

   2.1) จดัสรรเปน็คา่ใชจ้า่ยเพือ่บรกิารฟืน้ฟสูมรรถภาพและอปุกรณเ์ครือ่งชว่ย

ความพกิาร สำหรบัหนว่ยบรกิารตตยิภมูดิา้นงานฟืน้ฟสูมรรถภาพตามผลงานในปงีบประมาณทีผ่า่นมา 

และจัดสรรให้หน่วยบริการกรณีคนพิการเข้ารับบริการข้ามเขตพื้นที่ตามผลงานการให้บริการภายใน

กรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร  

   2.2) จดัสรรเปน็คา่ใชจ้า่ยเพือ่บรกิารฟืน้ฟสูมรรถภาพสำหรบัผูท้ีอ่ยูใ่นระยะ

ที่จำเป็นต้องได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ (Sub acute) กรณีที่เป็นผู้ป่วยนอก และบริการในชุมชน

ในเขตนำร่อง  
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ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน ระยะเวลา 

หน่วยบริการ	 จัดให้มีบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์ 

เครื่องช่วยความพิการ	

หน่วยบริการ 
จัดส่งข้อมูลการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

และรายการอุปกรณ์เครื่องช่วยที่สนับสนุน 

ให้คนพิการ ผ่าน Website NHSO ในโปรแกรม 

ที่ สปสช.กำหนด	

ภายใน 30 วัน 

หลังจากให้บริการ	

หน่วยบริการ 
ตรวจสอบข้อมูลการบักทึก/แก้ไขตาม 

ระบบปกติของโปรแกรมบันทึกข้อมูลรายงาน

อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ 

และการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ	

สปสช. (สำนัก IT)	
ตรวจสอบข้อมูล 

เบื้องต้น	

ผังขั้นตอนการดำเนินงานโอนเงินจาก สปสช. ถึงหน่วยบริการ  

สปสช. เขต 
ประมวลผลข้อมูลที่ผ่านตามเงื่อนไขออก 

รายงาน และเสนอขออนุมัติจัดสรรบประมาณ	

สปสช. รับเอกสาร/ตรวจสอบการเบิกจ่าย 

เงินกองทุน/ โอนเงินให้หน่วยบริการ	

งวดที่ 1 เดือน ธ.ค.56 

งวดที่ 2 เดือน ส.ค.57	

ภายใน 15 วันทำการ	

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 
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 5.6.2 เงินสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์  

  จะครอบคลุมกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ดา้นการแพทย ์ เชน่ การสง่เสรมิศกัยภาพองคก์รคนพกิาร การสง่เสรมิการจดับรกิารฟืน้ฟสูมรรถภาพ

ด้านการแพทย์ในชุมชน การจัดประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน การประชุม

สัมมนา การสนับสนุนหน่วยบริการ การสนับสนุนองค์กรคนพิการ การเผยแพร่ความรู้ เป็นต้น ทั้งนี้

สปสช.อาจดำเนินการบริหารจัดการเอง หรือมอบหมายให้หน่วยงาน/องค์กรอื่นเป็นผู้ดำเนินการ

บริหารจัดการแทนได้ 

  1) แนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการฟื้นฟูระดับเขต 

  ให้ สปสช.เขตดำเนินการสนับสนุนเงินให้กับหน่วยบริการ องค์กรคนพิการ และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ดังนี้ 

	 	 	 1.1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์

ของหน่วยบริการตามความพร้อม โดยเน้นความต่อเนื่องและพัฒนาต่อยอดจากฐานงานเดิม และ

นวัตกรรมบริการอื่นๆ โดยกำหนดการสนับสนุนในรูปแบบการเสนอโครงการ เพื่อพิจารณาสนับสนุน

ตามแนวทางที่กำหนด (ภาคผนวก 8.4) 

   1.2) ส่งเสริมศักยภาพด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพขององค์กรคนพิการ ผู้ดูแล

คนพิการ และอาสาสมัคร ในรูปแบบการเสนอโครงการเพื่อพิจารณาสนับสนุนตามแนวทางที่กำหนด 

(ภาคผนวก 8.5) 

   1.3) สง่เสรมิระบบบรกิารในชมุชนรว่มกบักองทนุหลกัประกนัสขุภาพระดับ

ท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามแนวคิดการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนเป็นฐาน (Community base 

rehabilitation) โดยบูรณาการการดำเนินงานและงบประมาณร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 

   1.4) ส่งเสริมกำลังคนด้านการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพของหน่วยบริการ 

โดยการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนากำลังคนด้านงานฟื้นฟูฯตามความจำเป็น 

  2) แนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการฟื้นฟูระดับประเทศ 

  กำหนดการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการฟื้นฟู เพื่อดำเนินงานในด้าน

ต่างๆ ดังนี้ 

	   2.1) ส่งเสริมการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์รูปแบบใหม่ 

(Model development) โดยหน่วยบริการ องค์กรคนพิการ และภาคีอื่นๆ เพื่อเป็นต้นแบบในการ

ขยายการบรกิารฟืน้ฟสูมรรถภาพ เชน่ ศนูยก์ารดำรงชวีติอสิระของคนพกิาร การพฒันารปูแบบบรกิาร

บุคคลออทิสติก ฯลฯ 
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	   2.2) สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการฟื้นฟูสมรรถภาพขององค์กร 	

คนพิการระดับประเทศ เพื่อให้สามารถส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ขององค์กรใน

ระดับลูกข่าย ให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างเข้มแข็งในพื้นที่ 

   2.3) สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ให้บริการด้านการฝึกทักษะ

การทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (Orientation & Mobility) และด้านอื่นๆ 

ตามความจำเป็นของระบบบริการ 

   2.4) สนบัสนนุการพฒันา/เผยแพรอ่งคค์วามรูด้า้นงานฟืน้ฟฯู รว่มกบัองคก์ร	

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 5.6.3 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด 

	 	 ให ้ สปสช.เขตดำเนินการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย/จังหวัดที่มีความพร้อม และ

จัดสรรงบประมาณไม่เกินวงเงินที่จังหวัดได้รับจัดสรรต่อจำนวนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ	

ในแตล่ะจงัหวดั จากคา่ใชจ้า่ยเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ และเงิน

สนับสนุนส่งเสริมการจัดบริการฟื้นฟูฯ โดยการสมทบงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด 	

ในสัดส่วนที่เท่ากันเพื่อดำเนินการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด 

และส่งเสริมการเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพให้ครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความ

ต้องการของคนพิการ ผู้ป่วยระยะฟื้นฟู และผู้สูงอายุ ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ตาม

วัตถุประสงค์ดังนี้ 

 1) เพื่อให้คนพิการ ผู้ป่วยระยะฟื้นฟู และผู้สูงอายุ ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู

สมรรถภาพในเขตพื้นที่จังหวัดได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์จากหน่วยบริการ 	

สถานบริการ หรือองค์กรอื่นๆ รวมทั้งได้รับเครื่องช่วยกายอุปกรณ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับบริการ

ทางการแพทย์ ในกรณีที่มีผลการตรวจวินิจฉัยหรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ และ

รายการที่ สปสช.ประกาศกำหนด หรือรายการอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ 

 2) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพของหน่วยบริการทุกระดับ

ในจังหวัดนั้นให้สามารถจัดบริการและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้ครอบคลุมและตอบสนองต่อ

ความจำเป็นของคนพิการ ผู้ป่วยระยะฟื้นฟู และผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพใน

ท้องถิ่นชุมชนได้มากขึ้น 

 3) เพื่อสนับสนุนการพัฒนารูปแบบการดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุนและฟื้นฟู

สมรรถภาพคนพิการ ผู้ป่วยระยะฟื้นฟู และผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระดับ
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ชุมชนและในครอบครัว ที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบบริการของหน่วยบริการอย่างทั่วถึงในเขต

จังหวัดนั้น 

 4) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งขององค์กรคนพิการ และ

องค์กรผู้สูงอายุ และองค์กรอื่นๆให้สามารถร่วมมือกับหน่วยบริการและมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพ 	

ช่วยเหลือคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยกันเองได้

ในระยะยาว 

 5) เพื่อสนับสนุนให้คนพิการ ผู้ป่วยระยะฟื้นฟู และผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องได้รับการ

ฟื้นฟูสมรรถภาพ ได้รับบริการขั้นพื้นฐานให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างอิสระ  

 6) เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนาบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้าน

การแพทย์ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของบริการฟื้นฟู

สมรรถภาพด้านการแพทย์ในรอบปีงบประมาณนั้น  

 รายละเอียดตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การ

กำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ

ระดับจังหวัด พ.ศ. 2554 และประกาศเพิ่มเติมในปี 2555 (ภาคผนวก 8.6)  

 กำหนดระยะเวลาในการสมทบเงิน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อำนวยการ สปสช.เขต 

 

 5.7 การกำกับ ติดตาม ประเมินผล 

 5.7.1 ให้หน่วยบริการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟู

สมรรถภาพและอปุกรณเ์ครือ่งชว่ยความพกิาร จากงบบรกิารฟืน้ฟสูมรรถภาพดา้นการแพทย ์ รายงาน

ผลการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการและบริการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ โดยการบันทึกลงใน 

“โปรแกรมรายงานอุปกรณ์คนพิการและการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ” ใน Website สปสช.ที่ 

www.nhso.go.th		

 5.7.2 ให้หน่วยบริการและองค์กรฯที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านการส่งเสริม

และสนบัสนนุการจดับรกิารของหนว่ยบรกิาร จากงบบรกิารฟืน้ฟสูมรรถภาพดา้นการแพทย ์ในรปูแบบ

ของการดำเนนิงานโครงการ รายงานผลการดำเนนิงานโครงการตามรปูแบบทีก่ำหนด ใหก้บั สปสช.เขต 

หรือ สปสช.ส่วนกลางที่สนับสนุนงบประมาณโครงการภายในระยะเวลาที่กำหนด 

 5.7.3 ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับ

จังหวัดรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ และรายงานการเบิกจ่ายเงินให้ สปสช.เขตที่

สนับสนุนงบประมาณตามรูปแบบรายงาน และภายในระยะเวลาที่กำหนด 
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 5.8 ข้อมูลการควบคุม ติดตาม กำกับ 

 5.8.1 ร้อยละของการติดตามผลการใช้เครื่องช่วยฟังของผู้ที่ได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง  

 5.8.2 รอ้ยละสะสมของคนพกิารทางการมองเหน็ไดร้บัการฝกึทกัษะการทำความคุน้เคย

กับสภาพแวดล้อม และการเคลื่อนไหว (O&M) 

 5.8.3 จำนวนกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด ที่มีการบริหาร

จัดการและส่งเสริมการเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

 5.8.4 จำนวนองค์กรคนพิการได้รับการพัฒนาให้มีส่วนร่วมด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

	

 5.9 บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 5.9.1 สปสช. 

  1) ชี้แจงหลักเกณฑ์แนวทางการดำเนินงานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการ

แพทย์ให้ สปสช.เขต หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องทราบ รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ  

  2) บริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมุ่งให้เกิด

การบูรณาการในระดับพื้นที่ ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

  3) พัฒนาระบบรายงาน กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 

  4) รวบรวม วิเคราะห์ สรุปแผน/ผลการดำเนินงาน และงบประมาณ 

  5) ประสานงานและสนบัสนนุคณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ และคณะทำงาน

ชุดต่างๆ  

  6) ประสานงานองค์กรวิชาชีพ องค์กรผู้พิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ 	

ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ร่วมมือกันพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง 

 5.9.2 สปสช.เขต 

  1) ชี้แจงหลักเกณฑ์แนวทางการดำเนินงานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการ

แพทย์ให้หน่วยบริการ หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่  

  2) บริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมุ่งให้เกิด

การบูรณาการในระดับพื้นที่ ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

  3) จัดสรรงบประมาณบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ตามแนวทางที่

กำหนด 

  4) กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด 
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  5) รวบรวม วิเคราะห์ สรุปแผน/ผลการดำเนินงาน และงบประมาณ 

  6) ประสานงานองค์กรวิชาชีพ องค์กรผู้พิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้

เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อให้ร่วมมือกันพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์อย่างต่อเนื่อง 

 5.9.3 หน่วยบริการ เครือข่ายบริการ สถานพยาบาล  

  1) ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์และจัดสรรอุปกรณ์เครื่องช่วยฯ 

และรายงานข้อมูลการให้บริการและจัดสรรอุปกรณ์เครื่องช่วยตามแนวทางระบบรายงานและ

โปรแกรมข้อมูลที่สปสช.กำหนด 

  2) พัฒนา/สนับสนุนศักยภาพเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กร

คนพิการเพื่อรองรับการจัดบริการฟื้นฟูแก่กลุ่มเป้าหมายในชุมชน 
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ภาคผนวก 8.1 รายการ วัสดุ อุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการ  
	

 รายการวัสดุ อุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการที่กำหนดไว้นี้ เพื่อใช้ในการอ้างอิงราคา

กลางในการจัดสรรงบประมาณด้านอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการปี 2557 ให้กับหน่วยบริการ และให้

บันทึกรายงานผ่านโปรแกรมรายงานอุปกรณ์คนพิการและการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

	
 รหัสอุปกรณ์ ลำดับที่                         ประเภท  หน่วย ราคากลาง 

   หมวด 2  ตา หู คอ จมูก 

  2.5 เครื่องช่วยฟังสำหรับคนพิการ และอุปกรณ์เกี่ยวกับหู 

 2501  2.5.1 เครื่องช่วยฟังสำหรับคนหูพิการ อันละ 15,000  

   สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี 

 2502  2.5.2 เครื่องช่วยฟังสำหรับคนหูพิการ สำหรับผู้ใหญ่ อันละ 13,500 

	 	 	 หมวด 6  ทางเดินปัสสาวะ และสืบพันธุ ์

  6.0  สายระบายปัสสาวะ 

 6006  สายสวนปัสสาวะแบบสวนด้วยตนเอง เส้นละ 600 

	 	 	 หมวด 8 วัสดุ/อุปกรณ์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟ ู

  8.1 แขนเทียม (Prosthesis, upper  extremity) 

 8101  8.1.1 แขนเทียมต่ำกว่าระดับศอกส่วนปลายชนิดห้านิ้ว ข้างละ 25,000 
   มีระบบการใช้งาน 

 8102  8.1.2 แขนเทียมต่ำกว่าระดับศอกส่วนปลาย ข้างละ 7,000 

   ชนิดห้านิ้วไม่มีระบบการใช้งาน 

ภาคผนวก 8 
รายละเอียดประกอบการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย
ฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์
ปีงบประมาณ 2556
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 รหัสอุปกรณ์ ลำดับที่                         ประเภท  หน่วย ราคากลาง 

 8103  8.1.3 แขนเทียมต่ำกว่าระดับศอกส่วนปลาย ข้างละ 27,000 
   ชนิดตะขอโลหะ 

 8104  8.1.4 แขนเทียมเหนือศอกส่วนปลายชนิดห้านิ้ว ข้างละ 16,900 
   ข้อศอกล็อกได้ด้วยมือ   

 8105  8.1.5 แขนเทียมเหนือศอกส่วนปลาย ข้างละ 16,900 
   ชนิดตะขอโลหะข้อศอกล็อกได้ด้วยมือ  

 8106  8.1.6 แขนเทียมชิดไหล่หรือแนบไหล่ ข้างละ 10,000 
   ส่วนปลายชนิดห้านิ้วข้อศอกล็อกได้ ด้วยมือ 

 8107  8.1.7 แขนเทียมระดับเหนือศอกแบบ 5 นิ้ว ข้างละ 28,200 
   เหมือนของจริง ระบบใช้งานได้ 

	 8108	 	 8.1.8 เบา้แขนเทยีมใตศ้อก (สำหรบัการเปลีย่นเฉพาะเบา้) อันละ 1,500 

 8109  8.1.9 เบ้าแขนเทียมระดับศอก อันละ 3,000 
   (สำหรับการเปลี่ยนเฉพาะเบ้า) 

 8110  8.1.10 เบ้าแขนเทียมระดับเหนือศอก อันละ 3,000 
   (สำหรับการเปลี่ยนเฉพาะเบ้า) 

 8111  8.1.11 เบ้าแขนเทียมระดับไหล่ อันละ 4,000 
   (สำหรับการเปลี่ยนเฉพาะเบ้า) 

 8112  8.1.12 สายบังคับแขนเทียม เส้นละ 4,000 
   (สำหรับการเปลี่ยนเฉพาะสาย) 

  8.2 ขาเทียม (Prosthesis, lower extremity) 

 8201  8.2.1 ขาเทียมระดับข้อเท้า (Symes) ข้างละ 5,000 

 8202  8.2.2 ขาเทียมระดับใต้เข่า แกนนอก ข้างละ 6,500 

 8203  8.2.3 ขาเทียมระดับใต้เข่าแกนใน ข้างละ 30,000 

 8204  8.2.4 ขาเทียมระดับข้อเข่า ข้างละ 17,000 

 8205  8.2.5 ขาเทียมระดับเหนือเข่าแกนนอก ข้างละ 18,000 

 8206  8.2.6 ขาเทียมระดับเหนือเข่าแกนใน ข้างละ 30,000 

 8207  8.2.7 ขาเทียมระดับตะโพกแกนนอก ข้างละ 30,000 

 8208  8.2.8 ขาเทียมระดับสะโพกแกนใน ข้างละ 50,000 

 8209  8.2.9 เท้าเทียมที่ต้องใส่ร่วมกับขาเทียมแบบต่างๆ  ข้างละ 4,000 

 8218  8.2.18 เบ้าขาเทียมใต้เข่า ข้างละ 3,000 

 8219  8.2.19 เบ้าขาเทียมระดับเข่า ข้างละ 4,000 

 8220  8.2.20 เบ้าขาเทียมเหนือเข่า ข้างละ 4,000 

 8221  8.2.21 เบ้าขาเทียมสะโพก ข้างละ 6,000 



ภาคผนวก 		 |  355ภาคผนวก 		 |  355

 ภ า ค ผ
 น ว ก  8

 รหัสอุปกรณ์ ลำดับที่                         ประเภท  หน่วย ราคากลาง 

 8222  8.2.22 สายเข็มขัดเทียม ข้างละ 250 

 8223  8.2.23 แป้นสายเข็มขัด คู่ละ 100 

  8.5 โลหะ/หรือพลาสติกดามแขนภายนอก  

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

 8522  8.5.22 โลหะดามขาภายนอก -ขาเด็กขนาดกลาง ข้างละ 5,000 
   ดามข้อเท้า (Knee-orthosis)  

 8523  8.5.23 โลหะดามขาภายนอก -ขาขนาดใหญ่ดามข้อเท้า ข้างละ 5,400 
   (Knee-orthosis)  

 8524  8.5.24 PTB brace ข้างละ 4,000 

 8525  8.5.25 เบรสขาสั้น ข้างละ 300 

 8526  8.5.26 ที่คลุมเข่า Knee pad  อันละ 280 

  8.7 เครื่องช่วยเดิน (Walking aids) 

 8706  8.7.6 ไม้ค้ำยันรักแร้แบบอลูมิเนียม คู่ละ 350 

 8707  8.7.7 ไม้เท้าอลูมิเนียมแบบสามขา อันละ 360 

 8708  8.7.8 ไม้เท้าสำหรับคนตาบอดพับได้ด้วยสายยืดหยุ่น อันละ 200 
   ชนิดมีด้าม 

 8709  8.7.9 ที่ช่วยฝึกเดินแบบมีล้อขนาดกลาง อันละ 600 
   (Anterior Wheel Walker) 

 8710  8.7.10 ที่ช่วยฝึกเดินแบบมีล้อขนาดเล็ก อันละ 500 
   (Anterior Wheel Walker) 

  8.8 รองเท้า  

 8801  8.8.1 รองเท้าคนพิการขนาดเล็ก คู่ละ 600 

 8802  8.8.2 รองเท้าคนพิการขนาดกลาง คู่ละ 800 

 8803  8.8.3 รองเท้าคนพิการขนาดใหญ่ คู่ละ 1,000 

 8804  8.8.4 รองเท้าคนพิการขนาดใหญ่พิเศษ คู่ละ 1,200 

 8805  8.8.5 ค่าดัดแปลงรองเท้าคนพิการ ข้างละ 400 

 8807  8.8.7 แผ่นเสริมภายในขนาดใหญ่ คู่ละ 900 

 8808  8.8.8 แผ่นเสริมภายในขนาดเล็ก คู่ละ 700 

 8809  8.8.9 เสริมฝ่าเท้าส่วนหน้า ข้างละ 1,500 

 8810  8.8.10 T-strap  เส้นละ 200 





|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2557 ภาคผนวก 		 |  357356   ภาคผนวก 		 |  357

 รหัสอุปกรณ์ ลำดับที่                         ประเภท  หน่วย ราคากลาง 

  8.9 อุปกรณ์อื่นๆ 

 8901  8.9.1 รถนั่งคนพิการชนิดพับได้ทำด้วยโลหะ คันละ 6,000 

   แบบปรับให้เหมาะสมกับความพิการได้ 

 8902  8.9.2 รถนั่งคนพิการชนิดพับได้ทำด้วยโลหะ คันละ 4,000 
   แบบปรับไม่ได้ 

 8903  8.9.3 เบาะรองนั่งสำหรับผู้พิการ อันละ 600 

   หมวด 9 อื่นๆ 

	  9.0 เกี่ยวกับผิวหนัง 

 9001  9.0.1 ฟองน้ำรองตัวสำหรับผู้ป่วยหนัก อันละ 600 
   หรือผู้ป่วยอัมพาต 
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ภาคผนวก 8.2 
รายการและราคาการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์
	

	
 ลำดับ     กิจกรรม    รหัส ราคากลาง หน่วย รหัสรายกลุ่ม ราคา หน่วย 
 ที่  รายบุคคล รายบุคคล  รายกลุ่ม กลาง  
    (บาท)  (บาท) 

	 1 กายภาพบำบัด H9339 150 ครั้ง/ราย  

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

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

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

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

 6 การฟื้นฟูการได้ยิน H9549 150 ครั้ง/ราย  

	 7	 การฟืน้ฟสูมรรถภาพ H9378.1 150 ครั้ง/ราย H9378.2 75 ครั้ง/ราย/กลุ่ม 
  ทางการเห็น 

 8 Early  H9438.1 150 ครั้ง/ราย H9438.2 75 ครั้ง/ราย/กลุ่ม 
  Intervention 

 9 Phenol block H0489 500 ครั้ง/ราย 

	



นิยามรายการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ 
	

กายภาพบำบัด
	

คำนิยาม 

	 “กายภาพบำบัด” หมายถึง การกระทำต่อมนุษย์เกี่ยวกับการตรวจประเมิน การวินิจฉัย 

และการบำบัดความบกพร่องของร่างกาย ซึ่งเกิดเนื่องจากภาวะของโรคหรือการเคลื่อนไหวที่ไม่ปกติ 

การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การแก้ไข และการฟื้นฟูความเสื่อมสมรรถภาพความพิการของ

ร่างกายและจิตใจ ด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัด หรือการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่รัฐมนตรี

ประกาศเป็นเครื่องมือ หรืออุปกรณ์กายภาพบำบัด  
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กิจกรรมที่ให้บริการ 

 1. ซักประวัติ ตรวจประเมิน วิเคราะห์ปัญหา วางแผนการรักษาและวินิจฉัยทาง

กายภาพบำบัด 

 2. ให้การบำบัดรักษาเพื่อลดอาการเจ็บปวด บวม และการอักเสบที่เกิดขึ้น จากสาเหตุ

ความผิดปกติของกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น ข้อต่อ ฯลฯ 

 3. ให้การบำบัดรักษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกำลังกล้ามเนื้อโดยการออกกำลังกายหรือ

การบริหารร่างกาย 

 4. ให้การบำบัดรักษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนไหวข้อต่อของร่างกายในกรณีที่

ข้อต่อมีการติดแข็ง ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เต็มที่ 

 5. ให้การบำบัดรักษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองไม่ให้เป็นภาระแก่ผู้อื่น

หรือเป็นภาระน้อยที่สุด  

 6. ให้การบำบัดรักษาเพื่อทำให้สภาพร่างกายของผู้ป่วยดีขึ้นจากระบบทางเดินหายใจ 

หลอดเลือด และหัวใจที่ไม่ปกติ 

 7. ให้กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ  
	

ผู้ให้บริการ  

 1. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัดจากสถาบันการศึกษาที่สภา

กายภาพบำบัดรับรอง 

 2. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด 

 3. นักกายภาพบำบัด 1 คน ดูแลผู้ป่วยไม่เกิน 10 คนต่อวัน ถ้าให้การดูแลผู้ป่วยเฉพาะทาง 

นักกายภาพบำบัด 1 คน ให้การดูแลผู้ป่วย 6 คนต่อวัน การออกเยี่ยมบ้าน ไม่เกิน 5 คนต่อวัน การ

ส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มละไม่เกิน 15 คน  
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กิจกรรมบำบัด 
	

คำนิยาม  

	 “กิจกรรมบำบัด” หมายความว่า การกระทำเกี่ยวกับความสามารถของบุคคลที่มีความ

บกพร่องทางด้านร่างกาย จิตใจ การเรียนรู้ และพัฒนาการเกี่ยวกับเด็กหรือผู้ใหญ่ โดยกระบวนการ

ตรวจ ประเมิน ส่งเสริม ป้องกัน บำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้สามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้ เพื่อให้

บุคคลดำเนินชีวิตได้ตามศักยภาพ โดยการนำกิจกรรม วิธีการ และอุปกรณ์ที่เหมาะสมมาเป็นวิธีการ

ในการบำบัด (พระราชกฤษฎีกากำหนดให้สาขากิจกรรมบำบัดเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ ตาม

พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2545) 
	

กิจกรรมที่ให้บริการ 

 1. การประเมิน เช่น การประเมินทั่วไปทางกิจกรรมบำบัด, การประเมินพิเศษทางกิจกรรม

บำบัด  

 2. การฝกึองคป์ระกอบประสาทการเคลือ่นไหว เชน่ การฝกึการกลบัมาใชง้านของกลา้มเนื้อ 

การปรับความตึงตัวของกล้ามเนื้อเข้าสู่ภาวะปกติ 

 3. การฝึกทักษะการใช้งานของแขนและมือในการทำกิจกรรม 

 4. การกระตุ้นและฝึกพัฒนาการแบบครอบคลุม เช่น การกระตุ้นการบูรณาการประสาท

ความรู้สึก การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกพูด การฝึกทักษะการเขียน กิจกรรมการเล่นเพื่อการ

บำบัด การปรับระดับการรับความรู้สึก  

 5. การฝึกการรับรู้ และการฝึกความรู้ ความเข้าใจ  

 6. การฝึกความสามารถในการควบคุมกล้ามเนื้อใบหน้าและช่องปาก เช่น การฝึกทักษะ

กล้ามเนื้อใบหน้าและช่องปาก  

 7. การฝึกความสามารถในการกินและกลืน เช่น การฝึกการกลืนและการกินในเด็กและ

ผูใ้หญ ่การฝกึดดูและกลนืในเดก็ทารก การฝกึกลา้มเนือ้ในการกลนืและการกนิโดยใชเ้ครือ่งกระตุน้ไฟฟา้	

 8. การฝกึความสามารถในการทำกจิวตัรประจำวนั เชน่ การฝกึกจิวตัรประจำวนัขัน้พืน้ฐาน 

การฝึกกิจวัตรประจำวันขั้นสูง การฝึกทักษะการดำเนินชีวิต การฝึกทักษะกิจกรรมสำหรับคนพิการที่

ต้องใช้รถนั่งคนพิการ 

 9. การเตรียมความพร้อมในการกลับสู่ครอบครัวและชุมชน เช่น การให้คำปรึกษาทาง

กิจกรรมบำบัด การสอนคนพิการและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำกิจกรรมบำบัดที่บ้าน การดัดแปลงอุปกรณ์

ช่วยเหลือ การประเมินและปรับสภาพบ้าน/สถานที่ทำงาน 
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 10. การจัดทำอุปกรณ์ช่วยเหลือ/อุปกรณ์ดัดแปลงสำหรับคนพิการ เช่น การจัดทำเครื่อง

ดามชนิดต่างๆ การดัดแปลงอุปกรณ์ช่วยเหลือ การจัดทำอุปกรณ์พยุงไหล่ การจัดทำอุปกรณ์พยุง 	

ข้อเท้า การจัดทำชุดรัดแผลเป็นชนิดนูน 

 11. การฝึกทักษะการใช้เครื่องดามแขนและมือ 

 12. การฝึกทักษะการใช้ แขนและมือเทียม 

 13. การเตรียมความพร้อมในการกลับไปประกอบอาชีพ เช่น การฝึกทักษะความพร้อมก่อน

การประกอบอาชีพ การปรับพฤติกรรมการทำงานและการทำกิจกรรมในการดำเนินชีวิต  

 14. กิจกรรมบำบัดแบบกลุ่ม สมาชิกไม่เกินกลุ่มละ 7-12 คน 

 15. การฝึกคนพิการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในสถานการณ์จำลอง 

 16. การฝึกทักษะทางจิตสังคม 

 17. การจัดการกิจกรรมยามว่าง 

 18. การให้บริการกิจกรรมบำบัดที่บ้าน  
	

ผู้ให้บริการ  

 นักกิจกรรมบำบัด มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

 1. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรีสาขากิจกรรมบำบัดจากสถาบันการศึกษาที่ 	

คณะกรรมการวิชาชีพสาขากิจกรรมบำบัดรับรอง 

 2. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขากิจกรรมบำบัด 
	
	

การแก้ไขการพูด (อรรถบำบัด) 
	

คำนิยาม 

	 “การแก้ไขการพูด” หมายความว่า การวินิจฉัยความผิดปกติทางภาษาและการพูด การ

ตรวจคัดกรองหาข้อบ่งชี้ ประเมินสภาพความผิดปกติ ทดสอบความสามารถทางภาษาและการพูด 

แยกประเภทความผิดปกติชนิดต่างๆ บำบัดรักษา แก้ไข และฟื้นฟูสมรรถภาพได้ครอบคลุมทุก

ประเภทของความผิดปกติ เช่น พูดไม่ได้ พูดไม่ชัด เสียงผิดปกติ ปากแหว่งเพดานโหว่ ประสาท 	

หูพิการ สติปัญญาอ่อน คนพิการที่ถูกตัดกล่องเสียง คนพิการสมองพิการ เป็นต้น โดยแก้ไขความ

บกพร่องที่เกิดขึ้นกับระบบการพูด ระบบภาษา การทำงานของอวัยวะที่ใช้ในช่องปาก คอ หลอด-

อาหารช่วงต้น การปรับพฤติกรรม การเรียนรู้ อารมณ์และการอยู่ร่วมในสังคม รวมทั้งการให้คำ

ปรึกษาแนะนำแก่ผู้ปกครอง ญาติ ผู้ดูแล หรือผู้เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความผิด

ปกติของบุคคลและเรียนรู้วิธีการรักษาที่ถูกต้อง คัดเลือกหรือประยุกต์ใช้เครื่องช่วย อุปกรณ์เสริม
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วัสดุเพื่อทดแทนให้เหมาะสมกับสภาพของความผิดปกติ การติดตามผลการรักษา การส่งต่อเพื่อ

ขอรับการช่วยเหลืออื่นๆ ตามความเหมาะสม  
	

กิจกรรมการให้บริการ 

 1. การประเมินความบกพร่องด้านการสื่อสารโดยใช้เครื่องมือพื้นฐาน 

 2. การบำบัดความบกพร่องด้านการสื่อสารโดยใช้เครื่องมือพื้นฐาน 

 3. การฝึกพูดแบบกลุ่ม (Speech therapy group) สมาชิกไม่เกินกลุ่มละ 7-12 คน 

 ระยะเวลาในการให้บริการ การฝึกพูดแบบเดี่ยวใช้เวลาประมาณ 30-45 นาที ต่อผู้รับ

บริการ 1 ราย 
	

ผู้ให้บริการ 

 โดยนักแก้ไขการพูด ปัจจุบันปรับตำแหน่งตาม ก.พ.ว่า นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย 

จบปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย วิชาเอก ความผิดปกติทาง

ภาษาและการพูด และได้รับใบประกอบโรคศิลปะสาขาแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย 	

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 

	

พฤติกรรมบำบัด
	

คำนิยาม 

	 พฤติกรรมบำบัด หมายถึง การบำบัดที่นำหลักการของทฤษฎีการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อ

แก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือพฤติกรรมที่เป็นปัญหา (maladaptive behavior) 

ของบุคคล เพื่อให้สามารถพัฒนาและปรับเปลี่ยนความคิด อารมณ์ พฤติกรรมในการปรับตัวได้อย่าง

เหมาะสมและสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น  
	

กิจกรรมที่ให้บริการ 

 1. พฤติกรรมบำบัดแบบรายบุคคล 

 2. พฤติกรรมบำบัดแบบกลุ่ม สมาชิกไม่เกินกลุ่มละ 7-12 คน 

ผู้ให้บริการ  

 1. นักจิตวิทยาคลินิก 

 2. นักจิตวิทยา  
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คุณสมบัติดังนี้  

 1. นักจิตวิทยาคลินิก/นักจิตวิทยา สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรีวิชาเอกสาขา

จิตวิทยาคลินิกหรือปริญญาโทหรือปริญญาเอกสาขาจิตวิทยาคลินิก จากสถาบันการศึกษาที่ 	

คณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิกรับรองหรือสำเร็จการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีสาขา

จิตวิทยาที่มีกระบวนวิชาจิตวิทยาคลินิกเป็นวิชาเอกจากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการวิชาชีพ

สาขาจิตวิทยาคลินิกรับรอง 

 2. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก 
	

 หมายเหตุ ในกรณีที่นักจิตวิทยาคลินิก/นักจิตวิทยา ยังไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ

โรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก ต้องปฏิบัติงานภายใต้การกำกับดูแลของนักจิตวิทยาคลินิก/ 	

นักจิตวิทยาที่ได้รับใบอนุญาตฯดังกล่าวได้ 

	

จิตบำบัด 
	

คำนิยาม 

	 “จิตบำบัด” หมายถึง กระบวนการที่ให้การช่วยเหลือบุคคลที่มีปัญหาด้านจิตอารมณ์ 	

ซึ่งปัญหานั้นอาจจะอยู่ในรูปของอาการที่แสดงออกให้เห็นทางกาย หรือแสดงออกทางด้านอารมณ์

และพฤติกรรม หรือแสดงออกทางด้านปฏิสัมพันธ์และการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น การทำจิตบำบัดมี 	

จุดมุ่งหมายเพื่อการเรียนรู้ใหม่ในด้านต่างๆ เช่นการมองปัญหา การเผชิญปัญหา การแก้ปัญหาด้าน

การอยู่ร่วมกัน โดยมีผู้ให้การบำบัด (Therapist) และ/หรือ ผู้ช่วยให้การบำบัด (Co-Therapist) ที่

ได้รับการเรียนรู้และการฝึกหัดในด้านการทำจิตบำบัดจากสถาบันวิชาชีพที่มีการรับรองแล้ว เป็น 	

ผู้ดำเนินการให้การบำบัด โดยมีจุดมุ่งหมายสุดท้ายคือ ผู้มีปัญหามีการปรับเปลี่ยนความคิดความเชื่อ 

เจตคติ การรับรู้เหตุการณ์ และพฤติกรรม มีสุขภาพจิตดีขึ้น มีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูงขึ้น อยู่ร่วมกับ

ผู้อื่นได้อย่างสงบสุข 

 กลุ่มจิตบำบัด (Group psychotherapy) เป็นรูปแบบหนึ่งของการรักษา มีการคัดเลือก

คนไข้ในการเข้ากลุ่ม ดำเนินกลุ่มโดยผู้รักษาที่ได้รับการฝึกฝนด้านนี้มาแล้ว เพื่อจุดประสงค์ในการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ ไม่เหมาะสม ของสมาชิกกลุ่มแต่ละคน ผู้นำกลุ่มจะใช้ปฏิสัมพันธ์ ระหว่าง

กันของสมาชิก โดยให้สมาชิกกลุ่มแสดงความคิดเห็นเสนอแนะวิธีการต่างๆกันเอง จนเกิดการเรียนรู้

ขึ้นได้เห็นแบบอย่างที่ดี สามารถปรับตัวเกี่ยวกับวิธีการคิด การแสดงความรู้สึกและพัฒนาพฤติกรรม

ไปในทางที่ดีขึ้นด้วยวิธีแก้ไขปรับปรุงจิตใจและพฤติกรรมของผู้ป่วย โดยใช้ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
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ผู้ป่วยในผู้รักษา ซึ่งได้แก่ จิตแพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา ขนาดของกลุ่ม

จิตบำบัด ควรมีสมาชิกไม่เกิน 12 คน 
	

กิจกรรมที่ให้บริการ 

 1. จิตบำบัดแบบรายบุคคล 

 2. จิตบำบัดแบบกลุ่ม 
	

ผู้ให้บริการ  

 1. จิตแพทย์ 

 2. นักจิตวิทยาคลินิก / นักจิตวิทยา คุณสมบัติดังนี้ 

  2.1. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรีวิชาเอกสาขาจิตวิทยาคลินิกหรือปริญญาโท

หรือปริญญาเอกสาขาจิตวิทยาคลินิก จากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยา

คลินิกรับรองหรือสำเร็จการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีสาขาจิตวิทยาที่มีกระบวนวิชาจิตวิทยาคลินิก 	

เป็นวิชาเอกจากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิกรับรอง 

  2.2. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก 

	 หมายเหตุ ในกรณีที่นักจิตวิทยาคลินิก/นักจิตวิทยา ยังไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ

โรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก ต้องปฏิบัติงานภายใต้การกำกับดูแลของนักจิตวิทยาคลินิก/ 	

นักจิตวิทยาที่ได้รับใบอนุญาตฯดังกล่าวได้ 

 3. พยาบาลจิตเวช คุณสมบัติดังนี้ 

  3.1 พยาบาลเชี่ยวชาญการการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (APN) 

    3.2 พยาบาลจิตเวชที่จบปริญญาโททางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช/หลักสูตร 	

ที่เกี่ยวข้อง 

   3.3 พยาบาลที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 

 4. นักสังคมสงเคราะห์ สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรีและหรือปริญญาโท

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร 	

นักสังคมสงเคราะห์จิตเวช 
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การฟื้นฟูการได้ยิน 
ความหมาย  

 “การฟื้นฟูการได้ยิน” เป็นการบริการและวิธีการ เพื่อกระตุ้นการรับรู้และการแสดงออก

ในการสื่อสารสำหรับคนที่มีความผิดปกติทางการได้ยินให้สามารถสื่อสารได้ดียิ่งขึ้น 
กิจกรรมให้บริการ  

 1. การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน 

 2. การให้บริการเครื่องช่วยฟัง (Hearing Aids) 

 3. บริการฟื้นฟูการได้ยินหลังผ่าตัดเปลี่ยนประสาทหูเทียม(Cochlear Implants) 
ผู้ให้บริการ  

 1. นักโสตสัมผัสวิทยาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยิน 

 2. แพทย์ โสต ศอ นาสิก 

	

การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็น
	

คำนิยาม 

	 “การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็น” หมายถึง การเสริมสร้างสมรรถภาพหรือความ

สามารถของคนพิการทางการเห็นให้มีสภาพที่ดีขึ้น หรือดำรงสมรรถภาพหรือความสามารถที่มีอยู่

เดิมไว้ โดยอาศัยกระบวนการทางการแพทย์ เพื่อให้คนพิการทางการเห็นได้ปรับสภาพทางร่างกาย 

จิตใจ อารมณ์ สังคม พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้  
	

กิจกรรมการบริการ 

 1. การฟื้นฟูทางการแพทย์ (Medical rehabilitation) ได้แก่ การตรวจประเมินความพิการ 

การตรวจติดตามเป็นระยะเพื่อป้องกันไม่ให้มีการสูญเสียสายตามากขึ้น หรือให้การดูแลรักษาโรค

แทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง 

 2. การกระตุ้นการเห็นในเด็กที่มีความพิการทางการเห็น (Vision stimulation) เพื่อ

พัฒนาการมองเห็นให้สามารถใช้ทักษะการมองเห็นในชีวิตประจำวันให้มีศักยภาพมากที่สุด ร่วมไป

กับการพัฒนาทางด้านร่างกายและสติปัญญา 
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 3. การให้บริการอุปกรณ์เครื่องช่วยสายตาเลือนราง (Low vision care) เพื่อให้ผู้พิการ

สามารถนำอปุกรณไ์ปใชต้ามความจำเปน็ เพือ่ประโยชนใ์นการเรยีนรู ้ การดำเนนิอาชพี การชว่ยเหลือ

ดูแลตนเองในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 

 4. การให้บริการปรึกษา ให้คำแนะนำ (Counseling) เพื่อให้สามารถปรับตัวรับการสูญเสีย

การเห็นได้ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม  
	

ผู้ให้บริการ 

 1. จักษุแพทย์ (Ophthalmologist) 

 2. พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา (Ophthalmic nurse) 

 3. นักทัศนมาตร (Optometrist) 

 4. ผู้ให้บริการอุปกรณ์เครื่องช่วยสายตาเลือนราง (Low vision assistance / optician) 
	
	

การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (Early Intervention)
	

นิยาม 

	 “การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก” หมายถึง การกระทำในการช่วยเหลือผู้ที่มีความบกพร่อง

ทางพัฒนาการและสติปัญญา ในด้านการเคลื่อนไหว (Gross motor) การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติ

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

language) และการช่วยเหลือตนเอง/สังคม ให้สามารถดำรงชีวิตตามวัย (Independence living) 

ร่วมกับครอบครัว ชุมชนและสังคมได้เต็มตามศักยภาพ 
	

กิจกรรม 

 1. การประเมินแรกรับ (Assessment)  

 2. การประเมินพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว (Gross motor) การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและ

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

language) และการช่วยเหลือตนเอง/สังคม 

 3. การประเมินพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 

 4. การประเมินสภาพปัญหาและความต้องการทางการแพทย์ การฟื้นฟูสมรรถภาพโดยสห

วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แพทย์ นักจิตวิทยา นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักแก้ไขการพูด 

เป็นต้น 

 5. การประเมินความเครียดและความพร้อมในการดูแลของผู้ปกครอง 
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 6. การวางแผน (Planning) ได้แก่ 

  -  การวางแผนระยะยาว (Long term plan) 

  - การวางแผนระยะสั้น (Short term plan) 

  - การวางแผนการดูแล รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

แพทย์ นักจิตวิทยา นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักแก้ไขการพูด เป็นต้น 

  - การวางแผนการให้ความรู้และฝึกทักษะการส่งเสริมพัฒนาการและการแก้ไขปัญหา

พฤติกรรมให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง 

 7. การวางแผนการจำหน่าย (Discharge planning) เป็นรายบุคคล 

 8. การส่งเสริมพัฒนาการ ได้แก่ 

  - การส่งเสริมพัฒนาการรายบุคคลตามแผนด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา 

(Fine motor) ความเข้าใจภาษา (Receptive language) 

  - การส่งเสริมพัฒนาการแบบกลุ่มด้านการเคลื่อนไหว(Gross motor)การใช้ภาษา 

(Expressive language) และการช่วยเหลือตนเอง/สังคม 

  - การให้ความรู้และฝึกทักษะ การส่งเสริมพัฒนาการและการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมให้

แก่ผู้ดูแล 

 9. การดูแล รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ตามมาตรฐานของสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง  

 10. การประเมินผลลัพธ์ (Evaluation) ได้แก่ 

  - การประเมินพัฒนาการหลังการฝึกทั้งด้านการเคลื่อนไหว (Gross motor) การใช้

กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา (Fine motor) ความเข้าใจภาษา (Receptive language) การใช้

ภาษา (Expressive language) และการช่วยเหลือตนเอง/สังคม 

  - การประเมินความพร้อมในการเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ 

  - การประเมินผลลัพธ์ตามมาตรฐานของสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 

  - การประเมินผลการให้ความรู้และฝึกทักษะ การส่งเสริมพัฒนาการและการแก้ไข

ปัญหาพฤติกรรมของผู้ดูแล 

 11. การจำหน่าย ได้แก่ 

  - จำหน่ายเพื่อไปเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ 

  - จำหน่ายกลับภูมิลำเนา 

  - การส่งต่อทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข 

 12. การดูแลต่อเนื่อง ได้แก่ การเยี่ยมบ้าน การเยี่ยมโรงเรียน 
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ผู้ให้บริการ  

 - พยาบาลวิชาชีพ สำเร็จการการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (หลักสูตรพยาบาล

ศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง)และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะทางการพยาบาล 

 - ทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักจิตวิทยา แพทย์ 

เป็นต้น 

	

Phenol Block 
		

	 คำนิยาม คือการฉีดสาร Phenol ไปสกัดกั้นเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อเพื่อลดอาการ

เกร็งของกล้ามเนื้อมัดนั้นๆ  

 วัตถุประสงค์ เพื่อลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ ทำให้การควบคุมกล้ามเนื้อที่จำเป็นในการ

ทำกิจวัตรประจำวัน การเคลื่อนไหว การเคลื่อนย้ายตัวได้ดีขึ้น รวมทั้งช่วยป้องกันหรือลดภาวะ

แทรกซ้อนที่เกิดจากภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง เช่น ข้อยึดติด อาการปวด เป็นต้น  
	

กิจกรรมที่ให้บริการ  

 1. ตรวจประเมินภาวะกล้ามเนื้อเกร็ง  

 2. วางแผนการรักษา ตามเป้าหมายที่กำหนด  

 3. ให้การรักษาฉีดสาร Phenol ตามแผนการรักษา  

 4. ให้การดูแลหลังฉีดสาร Phenol 

 5. ติดตามอาการและประเมินผลเป็นระยะๆ  
ผู้ให้บริการ 

 แพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรมการฉีดสาร Phenol Block เช่น แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นต้น  

	

เอกสารอ้างอิง 

- พ.ร.บ.การประกอบโรคศิลปะ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2547 

- คู่มือแนวทางการตรวจประเมินบริการด้านกายภาพบำบัดในสถานพยาบาล 

- ประกาศสภากายภาพบำบัด เรื่องมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด พ.ศ. 2553 

- มาตรฐานการประกอบโรคศิลปะ สาขากิจกรรมบำบัด 

- คู่มือแนวทางการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ พ.ศ. 2552 
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ภาคผนวก 8.3 
แนวทางสนับสนุนการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพฯคนตาบอด 
ด้านการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว 
(Orientation & Mobility) ปี 2557
	

1. หลักการและเหตุผล 

 ผลการสำรวจความพิการโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2550 พบว่าประเทศไทยมี

ประชากรที่มีความพิการจำนวน 1.9 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 2.9 ของประชากรทั้งประเทศ ใน

จำนวนนี้มีประชากรที่จัดเป็นผู้พิการทางการมองเห็นจำนวน 746,549 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 1.1 

ของประชากร ซึ่งในจำนวนนี้มีทั้งคนที่จัดเป็นคนตาบอดและคนสายตาเลือนรางจำนวนมาก ซึ่ง

ต้องการการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้ด้วยตนเอง สามารถเรียนหนังสือ

ได้ ทำงาน ได้และพึ่งตนเองได้ ทำประโยชน์ให้แก่สังคม อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังไม่มีระบบ

บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเห็น ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบบริการและ 	

จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอดด้านการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว 

(Orientation&Mobility) ขึ้นเพื่อให้คนตาบอดผู้รับบริการสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไป

ปรับใช้ประโยชน์ได้จริงในการดำรงชีวิตประจำวัน นับตั้งแต่การช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้นในการทำ

กิจวัตรประจำวันต่าง ๆ รวมถึงการประกอบอาชีพด้วย 

 

2. วัตถุประสงค ์

 2.1. เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ที่มีความพิการทางการมองเห็น ได้รับบริการตรวจสุขภาพตาและ

ประเมินความสามารถในการมองเห็น และเข้าสู่การฟื้นฟูฯ อย่างเป็นระบบ  

 2.2. เพือ่ใหผู้ท้ีม่คีวามพกิารทางการมองเหน็ ทีจ่ำเปน็ตอ้งไดร้บับรกิาร O&M ไดร้บัอปุกรณ ์

(ไม้เท้าขาว) ควบคู่กับบริการ O&M ที่มีคุณภาพ รวมทั้งได้รับการพัฒนาศักยภาพ ให้สามารถพึ่งพา

ตนเองได้ในชีวิตประจำวัน 

 2.3. เพื่อให้เกิดระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอดด้านการทำความคุ้นเคยกับสภาพ-

แวดล้อมและการเคลื่อนไหว (Orientation & Mobility) อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเครือข่ายใน

ระดับจังหวัด 
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3. กลุ่มเป้าหมาย  

 คนตาบอดที่จำเป็นต้องได้รับบริการ ได้แก่  

 • ผู้มีความพิการทางการมองเห็น (ตาบอด/สายตาเลือนราง) 

 • ผู้มีความพิการตั้งแต่กำเนิด/ภายหลัง 

 • อายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (กรณีผู้สูงอายุเกิน 60 ปีเน้นผู้ที่อยู่ในภาวะสามารถเคลื่อนไหวใน

ชีวิตประจำวัน) 

	

4. พื้นที่ดำเนินการ 

 หน่วยบริการระดับจังหวัดทุกจังหวัด หรือในอำเภอใหญ่ที่มีความพร้อม อย่างน้อยเขตละ 1 

จังหวัด 

	

5. วิธีดำเนินการ 

 5.1 หน่วยบริการ สมัคร/แสดงความจำนง เข้าร่วมดำเนินการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูฯ 

ดา้น O&M กบั สปสช.เขต 

 5.2 หน่วยบริการคัดเลือกบุคลากร จำนวน 1-2 คน เข้ารับการฝึกอบรมเป็นครูฝึกเพื่อทำ

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

ระยะเวลา 200 ชัว่โมง หรอืประมาณ 6-8 สปัดาห ์ เพือ่พฒันาศกัยภาพบคุลากรในระบบบรกิาร ณ 

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล หรือศูนย์อบรมครูฝึกระดับภาคที่จะจัดตั้งขึ้น ที่สนับสนุนโดย 

สปสช.สว่นกลาง 

 5.3 หน่วยบริการจัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่สำหรับการจัดบริการคนตาบอดฯ โดย

ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีในจังหวัด เช่น สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาใน

ภมูภิาค ศนูยก์ารศกึษาพเิศษ โรงเรยีนสอนคนตาบอดหนว่ยงานอืน่ๆ ในพืน้ที ่ใหร้ว่มบรกิาร 

 5.4 ประชาสัมพันธ์และประสานสร้างเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด เช่น 

หนว่ยบรกิารในพืน้ทีเ่ปา้หมาย (รพช. สอ. PCU) หรอืองคก์รสว่นทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ดำเนนิการ

คน้หา คดักรอง และสง่ตอ่กลุม่เปา้หมาย เขา้รบัการตรวจประเมนิ ณ ศนูยบ์รกิาร O&M เพือ่ใหไ้ดร้บั

บรกิารตามความเหมาะสมและจำเปน็  

 5.5 หนว่ยบรกิารดำเนนิการจัดบริการ ดังนี้  

  5.5.1 จัดให้มีการตรวจสุขภาพตา ประเมินความสามารถในการมองเห็น กำหนด 	

เป้าหมายหรือผลลัพธ์บริการที่คาดหวังรายบุคคล จัดทำรายงานผลเป็นลายลักษณ์อักษรและขึ้น

ทะเบียนเป็นผู้รับบริการ O&M 
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  5.5.2 ใหม้กีารวางแผนการใหบ้รกิารเฉพาะบคุคล และใหบ้รกิารตามหลกัสตูรทีก่ำหนด 

(80-120 ชั่วโมง) ซึ่งสามารถแบ่งให้บริการได้ตามผลลัพธ์ที่คาดหวัง  

  5.5.3 ใหม้กีารบรกิาร O&M แกค่นพกิารตาบอด โดยบคุลากรของหนว่ยบรกิารทีผ่า่น

การฝึกอบรมหลักสูตรครูฝึกพื้นฐาน (O&M instructor) และประสานความร่วมมือกับสมาคม 	

คนตาบอดหรือองค์กรอื่นๆ เช่น ศูนย์ธรรมมิกชนฯ โรงเรียนสอนคนตาบอด ที่พร้อมให้การสนับสนุน 

  5.5.4 หน่วยบริการและเครือข่ายบริการ จัดสถานที่ให้บริการ วัสดุ อุปกรณ์ ที่พัก

สำหรับการฝึกที่ชัดเจน เหมาะสม ปลอดภัย 

  5.5.5 ให้บริการ O&M โดยครูฝึกที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่กำหนด และได้ขึ้น

ทะเบียนเป็นครูฝึกฯไว้กับศูนย์และ สปสช. แล้วเท่านั้น 

  5.5.6 จัดบริการตามรูปแบบที่กำหนด โดยกำหนดรูปแบบการจัดบริการ ดังนี้ 

   1) การให้บริการเป็นกลุ่ม ครั้งละประมาณ 5-15 คน อัตราส่วนของครูฝึกต่อ 	

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไม่เกิน 1: 5 และจัดบริการภายในศูนย์หรือในเครือข่ายจังหวัดที่กำหนด 

   2) การให้บริการรายบุคคล กรณีที่คนตาบอดรายนั้นไม่พร้อมเข้ารับการฝึก

อบรมเป็นกลุ่ม โดยจะส่งครูฝึกไปให้บริการที่บ้าน 

   3) กำหนดระยะเวลาการให้บริการ จำนวนชั่วโมงและอัตราครูฝึกต่อผู้รับการ

อบรม ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด (เฉลี่ย 120 ชั่วโมง/คน โดยจะให้บริการวันละไม่เกิน 6 ชั่วโมง 

และสัปดาห์ละไม่เกิน 6 วัน) 

   4) หน่วยบริการและเครือข่ายบริการในจังหวัด บันทึกกิจกรรมบริการ และ

การประเมินผล ลัพธ์รายบุคคลเป็นลายลักษณ์อักษรและประสานรวบรวมข้อมูลไว้ที่หน่วยบริการ

ระดับจังหวัดอย่างเป็นระบบ 

	

6. ระยะเวลาในการดำเนินงาน  

 ภายในปีงบประมาณ 2557 (1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557) 

	

7. งบประมาณ 

 จากงบอุปกรณ์ฯ และบริการที่ สปสช. เขต ได้รับจัดสรรโดยสนับสนุนให้หน่วยบริการ เพื่อ

เปน็คา่พฒันา บรหิารจดัการและคา่ใชจ้า่ยในการใหบ้รกิาร O&M ตามจำนวนคนตาบอดกลุม่เปา้หมาย

และหลักสูตรการฝึกอบรม ดังนี้  

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

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการจริงจากหน่วยบริการ)   
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 ทัง้นี ้สปสช. จะเปน็ผูส้นบัสนนุงบประมาณการอบรมครฝูกึ O&M ใหแ้กบ่คุคลากรของศนูยฯ์ 

ที่ เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรครูฝึกพื้นฐาน (O&M instructor) ณ วิทยาลัยราชสุดา 	

มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อทำหน้าที่ครูฝึกให้บริการอบรม O&M แก่คนพิการทางสายตา โดย สปสช. 

ส่วนกลางประสานความร่วมมือกับวิทยาลัยราชสุดาโดยตรง 

	

8. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน  

 สปสช.กำหนดให้มีการติดตามสนับสนุนและประเมินผลการดำเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาระบบบริการ O&M โดยความร่วมมือจาก สถาบันสร้างเสริมสุขภาพ

คนพิการ (สสพ.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สถาบันคนตาบอดเพื่อการวิจัยและพัฒนาฯ สมาคม

คนตาบอดแห่งประเทศไทย และสมาคมพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ตามกรอบเนื้อหา ดังนี้ 

 8.1 การประเมินติดตามความสามารถ/การใช้ชีวิตประจำวันของคนพิการทางสายตา หลัง

จากมารับบริการที่ศูนย์บริการตามระยะเวลาที่กำหนด 

 8.2 จากความพึงพอใจของผู้รับบริการ และญาติ 

 8.3 การบริหารจัดการของศูนย์บริการระดับจังหวัด/อำเภอ 

 8.4 การติดตามประเมินผลในภาพรวมและเครือข่ายร่วมให้บริการ 
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ภาคผนวก 8.4 
แนวทางการพิจารณาสนับสนุนและส่งเสริมหน่วยบริการ 
ในการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ปี 2557
	

1. วัตถุประสงค์  

 1.1 เพื่อให้เกิดการพัฒนารูปแบบระบบบริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์

ของหน่วยบริการ โดยเน้นการจัดบริการในระดับพื้นที่ อำเภอ ตำบล ที่ยังมิได้มีการบริการด้าน 	

การฟื้นฟูสมรรถภาพ คนพิการ ให้มีการจัดบริการและเกิดการกระจายตัวของการให้บริการอย่าง 	

ทั่วถึงมากขึ้น 

 1.2 เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบบริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ให้ครอบคลุมถึง

การดแูลคนพกิารในระดบัชมุชนได ้และชว่ยใหค้นพกิารในชมุชนสามารถเขา้ถงึบรกิาร รวมทัง้ สามารถ

ดูแลตนเองได้มากที่สุด 

	 1.3 เพือ่กระตุน้และสรา้งแรงจงูใจใหห้นว่ยบรกิารในระดบัตา่งๆ มกีารพฒันาและยกระดบั

ระบบบรกิารฟืน้ฟสูมรรถภาพคนดา้นการแพทยท์ีน่อกเหนอืจากภาระงานปกต ิ ใหค้งสภาพบรกิารได้

อยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่ใหเ้กดิการประกนัคณุภาพ (Quality Assurance) หรอืพฒันางานเพิม่ขึน้ 

	

2. กลุ่มเป้าหมาย/วงเงินที่สนับสนุน  

 หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่สนใจดำเนินกิจกรรม 	

ดา้นการฟืน้ฟสูมรรถภาพดา้นการแพทย ์โดยเนน้สถานอีนามยั /คลนิกิชมุชนอบอุน่ ศนูยส์ขุภาพชมุชน 

และโรงพยาบาลชุมชนโดย กำหนดประมาณการวงเงินที่สนับสนุน ดังนี้  

 • ศูนย์สุขภาพชุมชน / คลินิกชุมชนอบอุ่น / โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 

    โครงการละไม่เกิน 30,000 - 50,000 บาท 

 • โรงพยาบาลชุมชน โครงการละไม่เกิน 100,000 - 300,000 บาท 

    ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของ อปสข.  

	

3. ระยะเวลาดำเนินการโครงการ 

 กำหนดระยะเวลาเสนอโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556-30 มีนาคม 2557 และ 	

ให้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 
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4. ขอบเขตการดำเนินโครงการที่พิจารณาให้การสนับสนุน 

 4.1 เป็นโครงการที่ทำให้เกิดการพัฒนาและยกระดับการบริการแบบผสมผสานใน 	

หนว่ยบรกิาร เพือ่การฟืน้ฟสูมรรถภาพดา้นการแพทย ์รวมทัง้คนพกิารทัง้ 7 ประเภทความพกิาร ไดแ้ก ่

การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการด้านการเคลื่อนไหว การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการด้านการได้ยินหรือ 	

สื่อความหมาย การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการด้านการเห็น การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการด้าน 	

สติปัญญา การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการด้านการเรียนรู ้ การฟื้นฟูสมรรถภาพบุคคลออติสติก และ 	

การฟืน้ฟสูมรรถภาพคนพกิารทางจติใจหรอืพฤตกิรรม  

 4.2 เปน็โครงการทีท่ำใหเ้กดิการพฒันาและยกระดบัการบรกิารทีบ่า้นหรอืในชมุชน รว่มกบั

ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ทำให้คนพิการได้รับการช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

สามารถดำรงตนอยูใ่นสงัคม ภายใตส้ภาพพืน้ทีห่รอืสิง่แวดลอ้มตามวถิชีวีติจรงิโดยพึง่พาตนเองไดม้าก

ทีส่ดุ 

 4.3 เปน็โครงการทีท่ำใหเ้กดิการพฒันาระบบฐานขอ้มลูคนพกิาร ใหส้ามารถจดับรกิารใหก้บั

คนพกิารไดอ้ยา่งทัว่ถงึครอบคลมุ การจดับรกิารตรวจประเมนิและจดทะเบยีนผูพ้กิารในรปูแบบ one 

stop service ทีป่ระกอบดว้ยกจิกรรมการคน้หา ตรวจประเมนิความพกิาร ประสานชว่ยเหลอืเพือ่ให้

คนพิการได้รับการรักษา/บริการ และสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ รวมทั้งส่งต่อเพื่อให้ 	

คนพกิารไดร้บัการฟืน้ฟทูีเ่หมาะสม  

	

5. หลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุน 

 5.1 หน่วยบริการต้องแสดงหลักฐานใดๆ ที่ให้เห็นว่าตลอด 1 ปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนา

ระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์หรือคนพิการ และ/หรือ จัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ 	

คนพิการในชุมชนอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากที่ได้รับการสนับสนุนจากระบบของภาครัฐตามปกติ 

เพื่อให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงบริการได้ และมีการส่งต่อไปยังหน่วยบริการอื่นกรณีที่ต้องการบริการ

โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เช่น 

  - ข้อมูลการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์หรือคนพิการในระยะ 1-2 ปี 	

ที่ผ่านมา 

  - หลักฐานการจ้างบุคลากรประเภทต่างๆ หรือ การจัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ให้

บริการกับคนพิการประเภทต่างๆ สรุปผลงานการให้บริการฟื้นฟูกับคนพิการหรือสรุปงานการพัฒนา

ระบบบริการด้านคนพิการต่างๆ 
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  - แผนการพัฒนางานบริการคนพิการในระยะที่ผ่านมาที่ได้ดำเนินการแล้ว หรืออยู่

ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จ ที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจ ที่จะดำเนิน

กิจกรรมด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการอย่างต่อเนื่อง  

 5.2 ต้องแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะดำเนินงาน หรือความจำเป็นในส่วนของคนพิการที่

ได้รับบริการ ซึ่งเป็นผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงจากบริการด้านนี้ เช่น 

  - แผนการพัฒนางานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์หรือคนพิการในหน่วย

บริการ และ/หรือ ในชุมชนที่ต้องการให้เกิดขึ้นในระยะต่อไป  

  - จำนวนคนพิการที่ขึ้นทะเบียนแล้วในพื้นที่ และจำนวนคนพิการที่ได้รับบริการแล้ว 

  - ความต้องการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพของคนพิการในพื้นที่ หรือข้อเสนอจาก

ประชาชนคนพิการ องค์กรคนพิการ หรือผู้นำท้องถิ่นที่รับทราบปัญหาความต้องการของชุมชน 
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ภาคผนวก 8.5 
แนวทางการพิจารณาสนับสนุนและส่งเสริมองค์กรคนพิการ 
ในการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ปี 2557
	

1. วัตถุประสงค์  

 1.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งในการดำเนินงาน

ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการขององค์กรคนพิการ กลุ่มคนพิการ อาสาสมัครช่วยเหลือคนพิการ

ในท้องถิ่น ชุมชน ให้สามารถดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือคนพิการภายในกลุ่ม เครือข่าย หรือในชุมชน 

ท้องถิ่นของตนเองได้ 

 1.2 เพือ่สนบัสนนุใหเ้กดิการมสีว่นรว่มในการดำเนนิงานดา้นการฟืน้ฟสูมรรถภาพคนพกิาร

ขององค์กรด้านคนพิการ กลุ่มช่วยเหลือกันเองของคนพิการ ผู้ดูแล หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  

 1.3 เพือ่สนบัสนนุใหเ้กดิการพฒันาระบบบรกิารดา้นการฟืน้ฟสูมรรถภาพคนพกิาร ในสว่นที่

หน่วยงานของภาครัฐยังไม่มีการดำเนินการหรือมีแล้วแต่ยังไม่เพียงพอในพื้นที่ที่สามารถดำเนินการ

ได้โดยองค์กรคนพิการ กลุ่มคนพิการ อาสาสมัครช่วยเหลือคนพิการในท้องถิ่น ชุมชนหรือการ 	

ดำเนินงานร่วมกันระหว่างองค์กรดังกล่าวและหน่วยงานภาครัฐ  

	

2. กลุ่มเป้าหมายองค์กรที่สนับสนุน  

 2.1 องค์กรคนพิการทั้ง 7 ประเภท ได้แก่ องค์กรของผู้บกพร่องทางการมองเห็น 	

ผูบ้กพรอ่งทางการไดย้นิ ผูบ้กพรอ่งทางการเคลือ่นไหว ผูบ้กพรอ่งทางจติใจหรอืพฤตกิรรม ผูบ้กพรอ่ง

ทางสตปิญัญา ผูบ้กพรอ่งทางการเรยีนรู ้และบคุคลออตสิตกิ รวมถงึองคก์รคนพกิารทีม่กีารดำเนนิงาน

ครอบคลุม คนพิการทุกประเภท  

 2.2 กลุ่มคนพิการ ได้แก่ กลุ่มช่วยเหลือกันเองของคนพิการ องค์กรหรือกลุ่มผู้ปกครอง 	

คนพิการที่มีการรวมตัวกันทำกิจกรรม ทั้งในรูปของ กลุ่ม ชมรม สมาคมหรืออื่นๆ ที่มีประสบการณ์

ในการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการมาแล้วระยะหนึ่ง หรือหากยังไม่มีประสบการณ์ 

อาจดำเนินการได้ภายใต้การสนับสนุนขององค์กรที่มีประสบการณ์หรือหน่วยบริการในพื้นที่ 

 2.3 องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน กลุ่มอาสาสมัครช่วยเหลือคนพิการในท้องถิ่นชุมชน ที่มี

วตัถปุระสงคก์ารดำเนนิงานเพือ่ชว่ยเหลอืสนบัสนนุการพฒันาศกัยภาพและฟืน้ฟสูมรรถภาพคนพกิาร

ด้านสุขภาพ  
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3. วงเงินที่สนับสนุน 

 3.1 องค์กรฯ แม่ข่ายระดับประเทศ สนับสนุนในวงเงินไม่เกินโครงการละ 300,000 บาท 

โดยเสนอขอรับการสนับสนุนที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส่วนกลาง  

 3.2 องค์กรฯ ในพื้นที่และมีพื้นที่ดำเนินงานภายในจังหวัดเดียวกัน สนับสนุนในวงเงินงบ

ประมาณไม่เกินโครงการละ 100,000 บาท ทั้งนี้ หากเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ดำเนินการ 	

ในระดบัภาค หรอืพืน้ทีเ่ขตตดิตอ่ อาจพจิารณาสนบัสนนุตามความเหมาะสมในแตล่ะพืน้ที ่ โดยเสนอ

ขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพระดับเขต หรือ สำนักงานเขตพิจารณาขั้นต้น

แล้วประสานส่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส่วนกลาง เพื่อพิจารณาสนับสนุนพร้อมกับ

องค์กรคนพิการแม่ข่ายระดับประเทศ 

	

4. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

 กำหนดระยะเวลาให้องค์กรกลุ่มเป้าหมายเสนอโครงการฯตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556- 	

30 มีนาคม 2557 และให้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 

	

5. ขอบเขตการดำเนินโครงการ 

 ครอบคลุมการจัดอบรมหรือบริการในรูปแบบการฝึกอบรมทักษะการฟื้นฟูสมรรถภาพ 	

คนพิการ การดูแลช่วยเหลือคนพิการตามความพิการแต่ละประเภท ได้แก่ 

 5.1 การฝกึอบรมหรอืบรกิารเพือ่การพฒันาศกัยภาพการฟืน้ฟสูมรรถภาพทางการมองเหน็ 	

 5.2 การฝึกอบรมหรือบริการเพื่อการพัฒนาศักยภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการได้ยิน

และการสื่อความหมาย 

 5.3 การฝึกอบรมหรือบริการเพื่อการพัฒนาศักยภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายหรือ

การเคลื่อนไหว 

 5.4 การฝึกอบรมหรือบริการเพื่อการพัฒนาศักยภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตใจหรือ

พฤติกรรม 

 5.5 การฝึกอบรมหรือบริการเพื่อการพัฒนาศักยภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพทางสติปัญญา

และการเรียนรู้ (บุคคลปัญญาอ่อนและออทิสติก) 

 5.6 การจัดกิจกรรมเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในรูปแบบอื่น เช่น การจัดกิจกรรม

ให้คำปรึกษาแนะนำ ที่เกี่ยวข้องกับความพิการ การดูแลคนพิการประเภทต่างๆ การจัดกิจกรรม

กระตุ้น  
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6. หลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุน 

 6.1 โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน ต้องแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดเนื้อหา การ

ดำเนินกิจกรรม หรือเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์และขอบเขต

การดำเนินงานได้อย่างชัดเจน  

 6.2 องค์กรที่เสนอโครงการ ต้องสามารถแสดงความชัดเจนในเรื่องอื่นๆ เช่น การกำหนด 	

กลุ่มเป้าหมายการดำเนินการ ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม หรือการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องตาม

ความเป็นจริงในแต่ละพื้นที่ 

 6.3 องค์กรที่เสนอโครงการ จะต้องสามารถแสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรมดัง

กล่าว ในด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการดำรงชีวิตให้แก่คนพิการได้ เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม 

 6.4 องค์กรที่เสนอโครงการ ต้องแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ที่

ปรากฏ ผลการสนับสนุนช่วยเหลือให้คนพิการ เกิดการพัฒนาศักยภาพที่ดีขึ้น หรือการสนับสนุน

ช่วยเหลือคนพิการในด้านอื่นๆ มาพร้อมกับโครงการฯที่เสนอขอ 

 6.5 องค์กรที่เสนอโครงการ ต้องแสดงให้เห็นถึงข้อมูลเชิงศักยภาพในการดำเนินงานที่

สามารถดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงไปได	้
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