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7. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
    ด้านการแพทย์ 
 

1.กรอบแนวคิด

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการฟื ้นฟู

สมรรถภาพสำหรับคนพิการว่าเป็นกลุ่มประชากรที่จำเป็นต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ได้รับบริการ

ฟื้นฟูสมรรถภาพ ในปี 2546-2552 ได้จัดสรรงบสำหรับคนพิการให้สามารถเข้าถึงบริการฟื้นฟู

สมรรถภาพด้านการแพทย์และได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการได้อย่างทั่วถึง  

 ในปี 2553 ถึงปัจจุบัน ได้ขยายขอบข่ายการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพเพิ่มเติมให้ครอบคลุม

การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับ

การฟื้นฟูหลังการเจ็บป่วยเฉียบพลัน และได้มีนโยบายสนับสนุนการเข้าถึงบริการดังกล่าว โดย

การกระจายอำนาจและบทบาทหน้าที ่ความรับผิดชอบไปยังส่วนภูมิภาคหรือพื ้นที ่ร่วมกับ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด้วยการสนับสนุนงบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ให้กับ

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบบริการและ

กิจกรรมบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้

รับการฟื้นฟูหลังการเจ็บป่วยเฉียบพลัน ในระบบบริการสาธารณสุข ในชุมชน และการมีส่วนร่วม

ขององค์กรคนพิการ อีกทั้งภาคีอื่นๆ ในพื้นที่มากขึ้น  



2.วัตถุประสงค์

2.1 ให้คนพิการได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ และบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งในหน่วย

บริการและในชุมชน 

2.2 ให้ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ได้รับบริการด้านการ

ฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งในหน่วยบริการและในชุมชน 

2.3 ให้หน่วยบริการและภาคีอื่น พัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยการจัดหาอุปกรณ์

เครื่องช่วยความพิการให้กับคนพิการ รวมทั้งจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพในหน่วยบริการและใน

ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.4 ให้องค์กรคนพิการ มีการพัฒนาศักยภาพด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ และรวมกลุ่มเกิด

ความเข้มแข็ง สามารถร่วมมือกับหน่วยบริการ ท้องถิ่นและมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพช่วยเหลือคน

พิการด้วยกันเอง 

2.5 ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยบริการ องค์กรคนพิการ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ชุมชนในการพัฒนารูปแบบการดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุน และให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

แก่คนพิการ ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพร่วมกันในชุมชน 



3.กลุ่มเป้าหมาย

กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้ารับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ครอบคลุมประชากร  

ผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 3 กลุ่ม คือ 

- กลุ่มคนพิการ ที่ลงทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ(ท.74) 

- กลุ่มผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

- กลุ่มผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

 

4.กรอบการบริหารค่าใช้จ่าย

สปสช. มีนโยบายการบริหารจัดการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ โดยมุ่งหวังให้

เกิดการบูรณาการ การดำเนินงานและงบประมาณร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด/องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นหรือจังหวัด ในลักษณะของกอง

ทุนร่วม (Matching Fund) ระดับจังหวัด เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยระยะฟื้นฟูในชุมชน

ได้รับบริการการดูแลและช่วยเหลือครอบคลุมในทุกมิติ โดยกำหนดงบประมาณฟื้นฟูสมรรถภาพ

ด้านการแพทย์ ในอัตรา 12.88 บาทต่อผู้มีสิทธิ จำนวน 48.445 ล้านคน โดยมีกรอบการบริหาร

ค่าใช้จ่าย (ตามแผนภาพที่ 4) ดังนี้ 
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แผนภาพที่4 กรอบการบริหารจัดการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์

 ปีงบประมาณ2556

บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์  
(12.88 บาท/ผู้มีสิทธิ)  

บริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์ 
เครื่องช่วยคนพิการ  
(ไม่น้อยกว่า 90%) 

สนับสนุนงบให้หน่วยบริการ/กองทุนฟื้นฟูฯ จังหวัด 

ตามแนวทางที่กำหนด 

- ค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ ซ่อม/ผลิตอุปกรณ์ 

- ค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ผู้สูงอายุ  

  ผู้ป่วย Sub acute (บริการผู้ป่วยนอก และบริการ  

  ในชุมชน 

- ค่าฝึกการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ 

สนับสนุนงบให้หน่วยบริการ/กองทุนฟื้นฟูฯ จังหวัด 

ตามแนวทางที่กำหนด 

- พัฒนาระบบหน่วยบริการตามความพร้อม 

- พัฒนาศักยภาพองค์กรคนพิการ/ผู้ดูแล 

- พัฒนาระบบบริการในชุมชน 

- พัฒนากำลังคนด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

- พัฒนาบริการรูปแบบใหม่ พัฒนาองค์ความรู้ 

สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ 
(ไม่เกิน 10%) 

 

4.1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของค่าใช้จ่ายบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ทั้งหมด เป็น

ค่าใช้จ่ายบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื ่องช่วยคนพิการ จ่ายตามเงื ่อนไขบริการ  

หลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราที่ สปสช.กำหนด โดยครอบคลุม  

4.1.1 ค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการ ค่าซ่อม/ผลิตกายอุปกรณ์/อุปกรณ์เครื่อง

ช่วย/อุปกรณ์ประยุกต์ดัดแปลง เพื่อช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวนั  

4.1.2 ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู

สมรรถภาพด้านการแพทย์สำหรับกรณีบริการผู้ป่วยนอก 

4.1.3 ค่าฝึกใช้อุปกรณ์ไม้เท้าขาวสำหรับคนตาบอดตามแผนการพัฒนาระบบบริการ

ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการด้านการมองเห็น ด้านการฝึกทักษะการทำความคุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อม

และการเคลื่อนไหว (Orientation & Mobility) สำหรับคนตาบอดและอุปกรณ์อื่นตามความจำเป็น  

4.1.4 ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน 
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4.2 ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าใช้จ่ายบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ทั้งหมด ใช้  

ในการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ของหน่วยบริการ 

องค์กรคนพิการและภาคีอ่ืนๆ เพ่ือเป็นต้นแบบในการขยายการดำเนินงานบริการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ

เชิงรุก และการพัฒนาศักยภาพการฟื้นฟูสมรรถภาพขององค์กรคนพิการ เพื่อให้สามารถดูแล

สุขภาพตนเอง และเพิ่มการเข้าถึงบริการให้ทั่วถึงมากขึ้น การสนับสนุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขที่ สปสช. กำหนด โดยครอบคลุม  

4.2.1 การพัฒนาระบบบริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ของหน่วยบริการ

ตามความพร้อม  

4.2.2 การพัฒนาศักยภาพการฟื ้นฟูสมรรถภาพขององค์กรคนพิการและผู ้ดูแล  

ให้สามารถดูแลสุขภาพช่วยเหลือตนเองได้ รวมทั้งช่วยเหลือกันเองในกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน 

4.2.3 การพัฒนาระบบบริการในชุมชนร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

หรือพื ้นที ่ตามแนวคิดการฟื ้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนเป็นฐาน (Community base 

rehabilitation) 

4.2.4 การพัฒนากำลังคนด้านการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

4.2.5 การพัฒนาบริการรูปแบบใหม่ (Model development) และการพัฒนาองค์ความรู้ 

 

ทั้งนี้ ให้มีการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดร่วมกับองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดที ่มีความพร้อมโดยได้รับงบประมาณจำนวนหนึ ่ง จากงบบริการฟื ้นฟู

สมรรถภาพด้านการแพทย์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และจากงบประมาณสมทบจาก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดในสัดส่วนที่เท่ากัน ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่

จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด พ.ศ.2554  

ในปีงบประมาณ 2556 ให้มีการสนับสนุนและส่งเสริมการรับส่งผู ้ทุพพลภาพไปกลับ  

หน่วยบริการ โดยการบริหารจัดการภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 

ตามความเหมาะสมและภายใต้ความร่วมมือกันระหว่างหน่วยบริการและองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
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5.กรอบการบริหารจัดการ

5.1 สปสช. กำหนดสัดส่วนการจัดสรรเงิน ดังนี้ 

5.1.1 ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการจำนวน  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของค่าใช้จ่ายบริหารฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ทั้งหมด ให้บริหาร

จัดการ ดังนี้ 

1) จำนวนร้อยละ 90 บริหารจัดการระดับเขต 

2) จำนวนร้อยละ 10 บริหารจัดการระดับประเทศ 

5.1.2 เงินสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ จำนวน

ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าใช้จ่ายบริหารฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ทั้งหมด ให้บริหารจัดการ 

ดังนี้ 

1) จำนวนร้อยละ 90 บริหารจัดการระดับเขต 

2) จำนวนร้อยละ 10 บริหารจัดการระดับประเทศ 

5.2 การบริหารจัดการระดับเขต ให้คำนวณจัดสรรงบประมาณให้แต่ละ สปสช. เขต  

ตามจำนวนประชากรที่ลงทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC) และจำนวน  

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

5.3 กรณีมีเงินเหลือจากค่าใช้จ่ายเพื ่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื ่องช่วย  

คนพิการ หรือเงินสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการให้มีการปรับเกลี่ยได้ 

5.3.1 การบริการจัดการระดับประเทศ ภายใต้ความเห็นชอบของเลขาธิการสำนักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือผู้ที่เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมอบหมาย

ให้ปฏิบัติงานแทน 

5.3.2 การบริการจัดการระดับเขต ภายใต้ความเห็นชอบของผู้อำนวยการสำนักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 

 

6.แนวทางการสนับสนุน

กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุนให้กับหน่วยบริการ ในลักษณะจ่ายตามผลงาน

ภายในกรอบวงเงิน (global budget) ที่ได้รับจัดสรร ดังนี้ 



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 166   

6.1ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ

6.1.1 แนวทางการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่อง

ช่วยความพิการระดับเขต 

 ให้ สปสช.เขต พิจารณาจัดสรรค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วย

ความพิการ ภายใต้วงเงินที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละด้าน ดังนี้  

1) ค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการ  

 1.1) สนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยบริการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหา

อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้กับคนพิการ ตามจำนวนเป้าหมายในแต่ละเขต ภายในกรอบ

วงเงินที่ได้รับจัดสรร จ่ายตามรายการที่หน่วยบริการจัดหาจริงแต่ไม่เกินราคาที่หน่วยบริการจัด

ซื้อบวกค่าดำเนินการตามควรแก่กรณี (ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องอัตราค่าบริการ

สาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ณ วัน

ที่ 24 พฤศจิกายน 2549) และไม่เกินเพดานราคากลางของรายการอุปกรณ์ที่ สปสช.ประกาศ

กำหนด (ภาคผนวก 6.1) หรือรายการอื ่นที ่จำเป็นเพิ ่มเติมภายใต้ความเห็นชอบของคณะ

อนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต/คณะกรรมการฯ/คณะทำงานฯ เขต  

 ในปีงบประมาณ 2556 กำหนดวงเงินสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังร้อยละ 

10 ของงบอุปกรณ์ฯ ที่สปสช.เขต ได้รับจัดสรร ทั้งนี้หน่วยบริการที่ขอรับค่าใช้จ่ายสำหรับการจัด

บริการเครื่องช่วยฟังให้กับคนพิการที่สูญเสียการได้ยิน ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐาน

การใส่เครื่องช่วยฟัง ที่สปสช.กำหนด (ภาคผนวก 6.7) โดยส่งเอกสารแจ้งความจำนงการให้

บริการเครื่องช่วยฟังไปที่ สปสช.เขต ภายในเดือนกันยายน 2555 สปสช.เขต ตรวจประเมินความ

พร้อมตามเกณฑ์ ภายในเดือนตุลาคม 2555 และรายงานผลการตรวจประเมินให้หน่วยบริการ

ทราบภายในเดือนพฤศจิกายน 2555  

 1.2) การสนับสนุนการจัดบริการซ่อม/ผลิตกายอุปกรณ์/อุปกรณ์เครื่องช่วย

ความพิการและอุปกรณ์ประยุกต์ดัดแปลงสำหรับคนพิการ กำหนดให้มีการจัดสรรวงเงินจากงบ

อุปกรณ์เครื่องช่วยและบริการฟื้นฟูฯ เพื่อสนับสนุนให้หน่วยบริการ องค์กรคนพิการ หรือหน่วย

งานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดบริการซ่อม/ผลิตอุปกรณ์ ประยุกต์ดัดแปลง เพื่อช่วยในการดำเนิน

ชีวิตประจำวันสำหรับคนพิการ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพความพิการและการใช้ชีวิตใน

ชุมชน ทั้งนี้ ตามความพร้อมของหน่วยบริการ องค์กรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยกำหนดเป้าหมายมี

หน่วยงาน/องค์กร จัดบริการดังกล่าวอย่างน้อยเขตละ 1 แห่ง  
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2) ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับหน่วยบริการ กรณีให้บริการแบบ

ผู้ป่วยนอก สนับสนุนงบประมาณให้หน่วยบริการเพื่อจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพให้คนพิการ ตาม

รายการที่กำหนดใน ภาคผนวก 6.2 (กรณีผู้ป่วยในรวมอยู่ในกองทุนย่อยผู้ป่วยในระดับเขตแล้ว) 

สำหรับการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ที่จำเป็นต้องได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

อยู่ในเงื่อนไขการให้บริการสาธารณสุขจากงบเหมาจ่ายรายหัวเดิม สปสช.เขต สามารถพิจารณา

สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม จากงบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ได้ ภายในกรอบ

วงเงินที่ได้รับจัดสรร (เฉพาะกรณีผู้ป่วยนอก) 

3) ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน สนับสนุนงบประมาณให้กับ

หน่วยบริการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่

จำเป็นต้องได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพต่อเนื่องที่บ้านและในชุมชน ตามรายการที่กำหนด (ภาค

ผนวก 6.2)  

4) การสนับสนุนการฝึกใช้อุปกรณ์/การฝึกอบรมทักษะการทำความคุ้นเคยกับ

สภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (Orientation & Mobility) สำหรับคนตาบอด กำหนดให้มีการ

จัดสรรวงเงินจากค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ เพื่อ

สนับสนุนให้หน่วยบริการและองค์กรที่ร่วมดำเนินงานจัดบริการฝึกใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยที่จำเป็น

ให้กับคนพิการตามเป้าหมายที่กำหนดในปี 2556 ดังนี้ ค่าฝึกใช้อุปกรณ์และฝึกทักษะความคุ้นเคยฯ 

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

ทักษะการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวเพิ่มเติมจากปีที่ผ่านมา ตาม

ความจำเป็นของพื้นที่ภายในวงเงินที่ สปสช.เขต ได้รับจัดสรร (รายละเอียดตาม ภาคผนวก 6.3) 

และสามารถพิจารณาสนับสนุนให้เกิดบริการการฝึกใช้อุปกรณ์ชนิดอื่นที่จำเป็นเพิ่มเติมได้ตาม

ชุดสิทธิประโยชน์ ภายใต้การพิจารณาของคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต/คณะกรรม

การฯ/คณะทำงานฯ เขต    

แนวทางการจัดสรรค่าใช้จ่ายบริการฟ้ืนฟสูมรรถภาพละอุปกรณ์เคร่ืองช่วยความพิการ

ระดับเขตกำหนดการจัดสรรให้แก่หน่วยบริการ เป็น 3 งวด ดังนี้  

งวดที่ 1 จัดสรรล่วงหน้า ร้อยละ 50 ภายในเดือนพฤศจิกายน 2555 โดย

ประมาณการจากผลงานการให้บริการ 9 เดือน ในปีที่ผ่านมา  

งวดที่ 2 จัดสรรจริงตามผลงานการให้บริการ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 

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

งานตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 ถึง มิถุนายน 2556 บวกผลงาน 3 เดือนสุดท้ายของปี 2555 

(กรกฎาคม 2555 ถึง กันยายน 2555)  

การส่งข้อมูลเพื่อขอรับค่าใช้จ่าย 

1) หน่วยบริการบันทึกข้อมูลการให้บริการฟื ้นฟูสมรรถภาพและรายการ

อุปกรณ์เครื่องช่วยที่สนับสนุนให้คนพิการรวมทั้งรายการอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ จำนวน 7 

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

E-Claim) ผ่านโปรแกรมบันทึกข้อมูลรายงานอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการและการให้บริการฟื้นฟู

สมรรถภาพ ภายในระยะเวลา 30 วันหลังให้บริการ  

2) ข้อมูลเพื่อขอรับค่าใช้จ่าย ต้องประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล, สิทธิการ

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

ความสัมพันธ์กับรหัสหัตถการ 

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

รหัสหัตถการ ได้แก่ 9548 (+21 เฉพาะเด็ก)  

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการในลักษณะ

จัดสรรล่วงหน้าตามผลงานในรอบปีที่ผ่านมา (ภายในกรอบวงเงินและการพิจารณาจัดสรรของ

คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต/คณะกรรมการฯ/คณะทำงานฯ เขต) ให้กับหน่วย

บริการที่มีการพัฒนาระบบบริการหรือมีระบบการบริหารจัดการตามเงื่อนไข ดังนี้ 

ก. มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนางานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพในและนอก

หน่วยบริการ 

ข. มีแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู หรือนักกายภาพบำบัด หรือนักกิจกรรมบำบัดหรือ

นักวิชาชีพด้านงานฟื้นฟูอื่นๆ ในหน่วยบริการ 

ค. มีโครงสร้างและงานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่ชัดเจนโดยจัดตั้งเป็นคณะ

กรรมการบริหารงบและพัฒนาระบบงานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่ประกอบด้วย สหสาขาวิชาชีพ 

และผู้แทนคนพิการร่วมเป็นกรรมการและมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

เป็นกรรมการและเลขานุการ  

ง. มีผลงานให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ และการจัดสรรอุปกรณ์แก่คนพิการ

อย่างต่อเนื่องทั้งในหน่วยบริการและในชุมชน 
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จ.  มีการจัดทำบันทึกข้อมูลคนพิการและรายงานผลการจัดสรรอุปกรณ์และ

บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ผ่านระบบรายงานที่ สปสช.กำหนด 

6.1.2 แนวทางการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่อง

ช่วยคนพิการ ของระดับประเทศ 

กำหนดให้ สปสช. ดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการฟ้ืนฟสูมรรถภาพและอุปกรณ์

เครื่องช่วยความพิการ ดังนี้  

1) จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื ่องช่วย  

ความพิการ สำหรับหน่วยบริการตติยภูมิด้านงานฟื้นฟูสมรรถภาพตามผลงานในปีงบประมาณที่

ผ่านมา และจัดสรรให้หน่วยบริการกรณีคนพิการเข้ารับบริการข้ามเขตพื้นที่ตามผลงานการ  

ให้บริการ ภายในกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร  

2) จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้ที ่อยู่ในระยะที่

จำเป็นต้องได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ (sub acute) กรณีที่เป็นผู้ป่วยนอก และบริการในชุมชน

ในเขตนำร่อง  

ทั้งนี้ หน่วยบริการ/สถานพยาบาล ที่ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ในแต่ละ

ประเภทของกิจกรรมนั้น ต้องให้บริการตามแนวทางปฏิบัติด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ตามขอบเขต

มาตรฐานของวิชาชีพ ตามประกาศ ระเบียบ และกฎข้อบังคับของกระทรวงสาธารณสุข และ  

ผู้ประกอบวิชาชีพต้องมีใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพในแต่ละสาขาวิชาชีพนั้นๆ เช่น สาขา

กิจกรรมบำบัด สาขากายภาพบำบัด เป็นต้น 
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ผังขั้นตอนการดำเนินงานโอนเงินจากสปสช.ถึงหน่วยบริการ

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยบริการ 

หน่วยบริการ 

หน่วยบริการ 

สปสช.(สำนัก IT) 

สปสช.เขต 

สปสช. 
(สำนักบริหารกองทุน) 

ขั้นตอน

จัดให้มีบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ 

จัดส่งข้อมูลการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพและ
รายการอุปกรณ์เครื่องช่วยที่สนับสนุนให้คน
พิการผ่าน website NHSO ในโปรแกรม ที่ 

สปสช.กำหนด 

ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น 

ประมวลผลข้อมูลที่ผ่านตามเงื่อนไข ออก
รายงาน และเสนอขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ 

รับเอกสาร/ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินกองทุน/  
โอนเงินให้หน่วยบริการ 

ตัดข้อมูลทุกวันที่  
5 ของเดือน 

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

ภายใน 15 วันทำการ 

ภายใน 30 วัน หลัง
จากการให้บริการ 

ตรวจสอบข้อมูลการบักทึก/แก้ไขตามระบบปกติ
ของโปรแกรมบันทึกข้อมูลรายงาน 

อุปกรณ์เครื่องช่วย 
คนพิการและการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

ระยะเวลา
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6.2เงินสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์

จะครอบคลุมกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการ

แพทย์ เช่น การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การพัฒนารูปแบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการ

แพทย์ในชุมชน การจัดประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน การประชุมสัมมนา 

การสนับสนุนหน่วยบริการ การสนับสนุนองค์กรคนพิการ การเผยแพร่ความรู้ เป็นต้น ทั้งนี้สปสช. 

อาจดำเนินการบริหารจัดการเอง หรือมอบหมายให้หน่วยงาน/องค์กรอื่นเป็นผู้ดำเนินการบริหาร

จัดการแทนได้ 

6.2.1 แนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการฟื้นฟูระดับเขต 

 ให้ สปสช.เขต ดำเนินการสนับสนุนเงิน ให้กับหน่วยบริการ องค์กรคนพิการ และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ดังนี้ 

1) สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการของหน่วยบริการตามความพร้อม โดยเน้น

ความต่อเนื่องและพัฒนาต่อยอดจากฐานงานเดิม และนวัตกรรมบริการอื่นๆ โดยกำหนดการ

สนับสนุนในรูปแบบการเสนอโครงการพัฒนาระบบบริการ เพื่อพิจารณาสนับสนุน ตามแนวทาง

ที่กำหนด (ภาคผนวก 6.4) 

2) สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพขององค์กรคนพิการ 

คนพิการและผู้ดูแลคนพิการและอาสาสมัคร ในรูปแบบการเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อ

พิจารณาสนับสนุนตามแนวทางที่กำหนด (ภาคผนวก 6.5) 

3) สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการในชุมชนร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามแนวคิดการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนเป็นฐาน (Community 

Base Rehabilitation) โดยบูรณาการการดำเนินงานและงบประมาณร่วมกับกองทุนหลักประกัน

สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  

4) สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของหน่วยบริการด้านงานฟื ้นฟู โดยการ

สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนากำลังคนด้านงานฟื้นฟูฯ ตามความจำเป็น 

6.2.2 แนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการฟื้นฟูระดับประเทศ  

 กำหนดการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการฟื้นฟู เพื่อดำเนินงานในด้านต่างๆ 

ดังนี้ 

1) สนับสนุนการพัฒนารูปแบบ (model development) บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ด้านการแพทย์ โดยหน่วยบริการ องค์กรคนพิการและภาคีอื่นๆ เพื่อเป็นต้นแบบในการขยายการ
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บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ เช่น การพัฒนาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ การพัฒนารูปแบบ

บริการบุคคลออทิสติก ฯลฯ 

2) สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการฟื้นฟูสมรรถภาพขององค์กรคนพิการระดับ

ประเทศ เพื่อให้สามารถส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ขององค์กรในระดับลูก

ข่าย ให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างเข้มแข็งในพื้นที่  

3) สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ให้บริการด้านการฝึกทักษะการดำรง

ชีวิตประจำวัน ของคนพิการทางการมองเห็น (Orientation & Mobility) และด้านอื่นๆ ตามความ

จำเป็นของระบบบริการ  

4) สนับสนุนการพัฒนา/เผยแพร่องค์ความรู ้ด้านงานฟื้นฟูฯ ร่วมกับองค์กร 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 

6.3การจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด

ให้ สปสช.เขต ดำเนินการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย (จังหวัดที่มีความพร้อม) และจัดสรร  

งบประมาณไม่เกินวงเงินท่ีจังหวัดได้รับจัดสรรต่อผูมี้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จากค่าใช้จ่าย

เพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ และเงินสนับสนุนและส่งเสริมการ

จัดบริการฟื้นฟูฯ เพื่อดำเนินการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด 

โดยการสมทบงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดในสัดส่วนที่เท่ากัน เพื่อพัฒนาระบบ

บริหารจัดการและการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด ให้ครบวงจร

อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่จำเป็นต้องได้รับ

การฟื้นฟู ในระบบหลักประกันสุขภาพ โดยการบูรณาการงบประมาณและการดำเนินงานร่วมกัน 

ตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1) เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ในเขตพื้นที่จังหวัด ได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อสุขภาพจากหน่วยบริการ 

สถานบริการ หรือองค์กรอื่นๆ รวมทั้งได้รับเครื่องช่วยกายอุปกรณ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับบริการ

ทางการแพทย์ ในกรณีที่มีผลการตรวจวินิจฉัยหรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 

และรายการที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประกาศกำหนด หรือรายการอื่นที ่ได้  

รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่     
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2) เพื ่อสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพของหน่วยบริการ  

ทุกระดับในจังหวัดนั้น ให้สามารถจัดบริการและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้ครอบคลุมและ

ตอบสนองต่อความจำเป็นของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู

สมรรถภาพในท้องถิ่นชุมชนได้มากขึ้น 

3) เพื ่อสนับสนุนการพัฒนารูปแบบการดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุนและฟื้นฟู

สมรรถภาพคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระดับ

ชุมชนและในครอบครัว ที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบบริการของหน่วยบริการอย่างทั่วถึงในเขต

จังหวัดนั้น 

4) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งขององค์กรคนพิการ และ

องค์กรผู้สูงอายุ และองค์กรอื่นๆ ให้สามารถร่วมมือกับหน่วยบริการและมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพ

ช่วยเหลือคนพิการ ผูส้งูอายุและผูท่ี้อยูใ่นระยะท่ีจำเป็นต้องได้รับการฟ้ืนฟสูมรรถภาพด้วยกันเองได้

ในระยะยาว 

5) เพื่อสนับสนุนให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู

สมรรถภาพ ได้รับบริการขั้นพื้นฐานให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างอิสระ  

6) เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนาบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้าน

การแพทย์ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของบริการฟื้นฟู

สมรรถภาพด้านการแพทย์ในรอบปีงบประมาณนั้น  

รายละเอียดตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื ่อง การกำหนด  

หลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับ

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

 

7.การกำกับติดตามประเมินผล

7.1 ให้หน่วยบริการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ รายงานผลการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการและบริการ

ฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยการบันทึกลงใน “โปรแกรมรายงานอุปกรณ์คนพิการและการให้บริการฟื้นฟู

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

พัฒนาระบบในรูปแบบของการดำเนินงานโครงการ รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามรูปแบบ 

และระยะเวลาที่สปสช.กำหนด   

7.3 ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด  

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ และรายงานการเบิกจ่ายเงินให้ สปสช.เขต  

ที่สนับสนุนงบประมาณตามรูปแบบและภายในระยะเวลาที่สปสช.กำหนด 

 

8.ข้อมูลการควบคุมติดตามกำกับ

8.1 ร้อยละของการติดตามผลการใช้เครื่องช่วยฟังของผู้ที่ได้รับอปุกรณ์เครื่องช่วยฟัง  

8.2 ร้อยละสะสมของคนพิการทางการมองเห็นได้รับการฝึกทักษะการทำความคุ้นเคยกับ

สภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (O&M) 

8.3 จำนวนกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด 

8.4 จำนวนองค์กรคนพิการได้รับการพัฒนาให้มีส่วนร่วมด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

 

9.บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

9.1สปสช.

9.1.1 ชี้แจงหลักเกณฑ์แนวทางการดำเนินงานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์  

ให้สปสช.เขต หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องทราบ รวมทั้งใหค้ำปรึกษาแนะนำ  

9.1.2 บริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมุ่งให้เกิดการ  

บูรณาการในระดับพื้นที่ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

9.1.3 พัฒนาระบบรายงาน กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย  

ตัวชี้วัด 

9.1.4 รวบรวม วิเคราะห์ สรุปแผน/ผลการดำเนินงาน และงบประมาณ 

9.1.5 ประสานงานและสนับสนุนคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานชุด

ต่างๆ  

9.1.6 ประสานงานองค์กรวิชาชีพ องค์กรผู้พิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ  

ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ร่วมมือกันพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง 
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9.2สปสช.เขต  

9.2.1 ชี ้แจงหลักเกณฑ์แนวทางการดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ให้  

หน่วยบริการ หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่  

9.2.2 บริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมุ่งให้เกิดการ  

บูรณาการในระดับพื้นที่ ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

9.2.3 จัดสรรงบประมาณบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ตามแนวทางที่กำหนด 

9.2.4 กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย ตวัชี้วัด 

9.2.5 รวบรวม วิเคราะห์ สรุปแผน/ผลการดำเนินงาน และงบประมาณ 

9.2.6 ประสานงานองค์กรวิชาชีพ องค์กรผู้พิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ  

ผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อให้ร่วมมือกันพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์อย่าง  

ต่อเนื่อง 

9.3หน่วยบริการเครือข่ายบริการสถานพยาบาล

9.3.1 ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ และจัดสรรอุปกรณ์เครื่องช่วย และ

รายงานข้อมูลการให้บริการและจัดสรรอุปกรณ์เครื ่องช่วยตามแนวทางระบบรายงานและ

โปรแกรมข้อมูลที่ สปสช.กำหนด 

9.3.2 พัฒนา/สนับสนุนศักยภาพเครือข่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กร  

คนพิการเพื่อรองรับการจัดบริการฟื้นฟูแก่กลุ่มเป้าหมายในชุมชน 


