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งบบริกำรฟื้นฟูสมรรถภำพด้ำนกำรแพทย์
(16.13 บำทต่อผู้มีสิทธิ)

งบบริกำรฟื้นฟูระดับประเทศ
(ไม่เกินร้อยละ 10

ประมำณ 1.60 บำทต่อผู้มีสิทธิ)

เป็นค่ำใช้จ่ำยส�ำหรับอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิกำร
และค่ำบริกำร

-	 ส�ำหรับหน่วยบริกำรระดับตติยภูมิฟื ้นฟู
สมรรถภำพด้ำนกำรแพทย์

-	 กำรตำมจ่ำยกรณีข้ำมเขต
-	 ค่ำอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิกำร/ค่ำบริกำรที่

เป็นโครงกำรน�ำร่อง

1)	ให้หน่วยบริกำร	ส�ำหรับ
-	 ค่ำอปุกรณ์เครือ่งช่วยส�ำหรบัคนพกิำร	และค่ำซ่อมแซม

อุปกรณ์ฯ
-	 ค่ำบรกิำรฟ้ืนฟสูมรรถภำพ	ส�ำหรับคนพกิำร	ผูส้งูอำยุ

ทีจ่�ำเป็นต้องได้รบักำรฟ้ืนฟฯู	ผูป่้วยทีจ่�ำเป็นต้องได้รบั
กำรฟ้ืนฟฯู	และผูป่้วยตดิบ้ำนตดิเตยีง

-	 ค่ำฝึก	O&M	ส�ำหรับคนพิกำรทำงกำรมองเห็น
2)	 สำมำรถจ่ำยให้กับกองทุนฟื้นฟูฯ	จังหวัด

งบบริกำรฟื้นฟูระดับเขต
(ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90

ประมำณ 14.53 บำทต่อผู้มีสิทธิ)

5.	การบริหารค่าใช้จ่ายบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์

ก.	 วัตถุประสงค์
	 1.	 คนพิกำรได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิกำรตำมควำมจ�ำเป็นอย่ำงทั่วถึงและครอบคลุม

	 2.	 คนพิกำร	ผู้สูงอำยุที่จ�ำเป็นต้องได้รับกำรฟื้นฟูสมรรถภำพด้ำนกำรแพทย์	ผู้ป่วยที่จ�ำเป็นต้องได้รับกำร

ฟื้นฟูสมรรถภำพด้ำนกำรแพทย์	 และผู้ป่วยติดบ้ำนติดเตียง	 ได้รับบริกำรด้ำนกำรฟื้นฟูสมรรถภำพด้ำนกำร

แพทย์อย่ำงต่อเนื่องทั้งในหน่วยบริกำรและในชุมชน

	 3.	 ส่งเสรมิให้เกดิควำมร่วมมอืระหว่ำงหน่วยบรกิำร	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	องค์กรคนพิกำร	องค์กร

ภำคทีีเ่กีย่วข้อง	และชมุชน	ในกำรพฒันำรปูแบบกำรดแูล	ช่วยเหลอื	สนบัสนนุ	และให้บรกิำรฟ้ืนฟสูมรรถภำพ

แก่กลุ่มเป้ำหมำยร่วมกัน	ทั้งในหน่วยบริกำรและในชุมชนอย่ำงยั่งยืน

ข.	 วงเงินที่ได้รับ	
	 ค่ำบริกำรฟื ้นฟูสมรรถภำพด้ำนกำรแพทย์	 ได้รับจ�ำนวน	 16.13	 บำทต่อผู ้มีสิทธิ	 ส�ำหรับผู ้มีสิทธิ 

48.797	ล้ำนคน

ค.	 แนวทาง	เงื่อนไข	และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่าย

กรอบกำรบริหำรจัดกำรค่ำบริกำรฟื้นฟูสมรรถภำพด้ำนกำรแพทย์ ปีงบประมำณ 2561
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บทที่ 2		กำรบริหำรงบบริกำรทำงกำรแพทย์เหมำจ่ำยรำยหัว					|			53

 1. กลุ่มเป้ำหมำยกำรบริกำรฟื้นฟูสมรรถภำพด้ำนกำรแพทย์ ครอบคลุมผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภำพ 

แห่งชำติ	4	กลุ่ม	ดังนี้

	 	 1.1.	 คนพิกำร	(รหัสสิทธิย่อย	74)

	 	 1.2.	 ผู้สูงอำยุที่จ�ำเป็นต้องได้รับกำรฟื้นฟูสมรรถภำพด้ำนกำรแพทย์

	 	 1.3.	 ผู้ป่วยที่จ�ำเป็นต้องได้รับกำรฟื้นฟูสมรรถภำพด้ำนกำรแพทย์

	 	 1.4.	 ผู้ป่วยตดิบ้ำนตดิเตยีง	(ยกเว้นผูส้งูอำยทุีม่ภีำวะพึง่พงิทีไ่ด้รบักำรดแูลจำกกำรสนับสนนุค่ำบรกิำร

สำธำรณสุขส�ำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง)

 2. หลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำใช้จ่ำย 
	 	 2.1.	 ไม่เกินร้อยละ	10	(ประมำณ	1.60	บำทต่อผู้มีสิทธิ)	ให้บริหำรภำพรวมระดับประเทศ	เพื่อเป็น

ค่ำใช้จ่ำยบริกำรฟื้นฟูสมรรถภำพด้ำนกำรแพทย์และอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิกำรส�ำหรับหน่วยบริกำรระดับ

ตติยภูมิด้ำนฟื้นฟูสมรรถภำพด้ำนกำรแพทย์	 กำรตำมจ่ำยกรณีคนพิกำรเข้ำรับบริกำรข้ำมเขตพื้นท่ี	 และ 

ค่ำใช้จ่ำยส�ำหรับค่ำอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิกำร/ค่ำบริกำรฟื้นฟูสมรรถภำพที่เป็นโครงกำรน�ำร่อง

	 	 2.2.	 ไม่น้อยกว่ำร้อยละ	90	(ประมำณ	14.53	บำทต่อผู้มีสิทธิ)	ให้บริหำรจัดกำรระดับเขต	มีแนวทำง

บริหำรดังนี้

	 	 	 2.2.1.	 บริหำรวงเงินแบบ	Global	budget	ระดับเขต	โดยค�ำนวณ	Global	budget	ระดับเขต	

ตำมจ�ำนวนผู้มีสิทธิ	จ�ำนวนผู้สูงอำยุ	จ�ำนวนคนพิกำร	 (รหัสสิทธิย่อย	74)	 ในสัดส่วน	40	 :	25	 :	35	และให้

ค�ำนวณก�ำหนดเป็น	Global	budget	ระดับเขตตั้งแต่เริ่มต้นปีงบประมำณ	โดยใช้ข้อมูล	ณ	วันที่	1	เมษำยน	

2560

	 	 	 2.2.2.	 หลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำใช้จ่ำย	 ให้เป็นไปตำมแนวทำง/เงื่อนไขบริกำร/อัตรำท่ี	 สปสช.	

ก�ำหนด	โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำก	อปสข.	ทั้งนี้	ครอบคลุมบริกำรและเงื่อนไขต่ำงๆ	ดังนี้

	 	 	 	 1)	 ค่ำอุปกรณ์เครือ่งช่วยส�ำหรบัคนพกิำร	จ่ำยตำมรำยกำรและไม่เกนิรำคำกลำงที	่สปสช.	

ก�ำหนด	ตำมประกำศส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ	เรื่อง	รำยกำรอุปกรณ์	อวัยวะเทียม	และข้อบ่งชี้

ในกำรบ�ำบัดรักษำโรค	 พ.ศ.	 2559	 หรือที่มีประกำศเพิ่มเติม	 และประกำศส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพ 

แห่งชำติ	 เรื่อง	หลักเกณฑ์	วิธีกำร	และอัตรำค่ำใช้จ่ำยเพื่อบริกำรฟื้นฟูสมรรถภำพและอุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง

ส�ำหรับคนพิกำรทำงกำรได้ยินในระบบหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ	 พ.ศ.	 2558	 หรือที่มีประกำศเพิ่มเติม 

(รำยละเอียดตำมรวบรวมกฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับฯ)	และค่ำซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องช่วยส�ำหรับคนพิกำร	ทั้งนี้	

กรณีกำรให้บริกำรอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังกับคนพิกำรที่สูญเสียกำรได้ยิน	ก�ำหนดวงเงินไม่เกินร้อยละ	15	ของ

งบค่ำใช้จ่ำยเพื่อบริกำรฟื้นฟูสมรรถภำพและอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิกำร	ที่	สปสช.เขต	ได้รับจัดสรร	

	 	 	 	 2)	 ค่ำใช้จ่ำยเพื่อบริกำรฟื้นฟูสมรรถภำพ	 ส�ำหรับคนพิกำร	 ผู้สูงอำยุท่ีจ�ำเป็นต้องได้รับ

กำรฟื้นฟูสมรรถภำพด้ำนกำรแพทย์	 ผู้ป่วยที่จ�ำเป็นต้องได้รับกำรฟื้นฟูสมรรถภำพด้ำนกำรแพทย์	 และผู้ป่วย

ตดิบ้ำนติดเตยีง	(ยกเว้นผูส้งูอำยทุีม่ภีำวะพึง่พงิทีไ่ด้รบักำรดแูลจำกกำรสนับสนนุค่ำบรกิำรสำธำรณสขุส�ำหรบั

ผู้สูงอำยท่ีุมภีำวะพึง่พงิ)	โดยหน่วยบรกิำรจัดบรกิำรแบบผูป่้วยนอก	บรกิำรต่อเนือ่งทีบ้่ำน	และบรกิำรในชมุชน	



 |   คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 256154

(ส�ำหรับกรณีผู้ป่วยในรวมอยู่ใน	 Global	 budget	 ระดับเขตแล้ว)	 (รำยละเอียดตำมรวบรวมกฎ	 ระเบียบ 

ข้อบังคับฯ)	

	 	 	 	 3)	 ค่ำฝึกกำรใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิกำร/กำรฝึกทักษะกำรท�ำควำมคุ้นเคยกับสภำพ

แวดล้อมและกำรเคลือ่นไหว	(Orientation	&	Mobility:	O&M)	ส�ำหรบัคนพกิำรทำงกำรมองเหน็	(รำยละเอยีด

ตำมรวบรวมกฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับฯ)	

	 	 	 	 4)	 หน่วยบริกำรจัดส่งข้อมูลกำรให้บริกำรฟื ้นฟูสมรรถภำพและรำยกำรอุปกรณ ์

เครื่องช่วยคนพิกำร	ตำมโครงสร้ำงข้อมูลที่	สปสช.	ก�ำหนด	ภำยในระยะเวลำ	30	วันหลังให้บริกำร	

	 	 	 	 5)	 กำรจ่ำยค่ำใช้จ่ำยให้แก่หน่วยบริกำร	จ่ำยเป็น	3	งวด	ดังนี้

งวดที่	 1	 จ่ำยจริงตำมผลงำนกำรให้บริกำร	 (ข้อมูลบริกำรตำม	 Service	 Date)	 ภำยในเดือนธันวำคม	 2560 

โดยพิจำรณำจำกผลงำน	4	เดือนของปีงบประมำณ	2560	ในช่วงเดือนมิถุนำยน	-	กันยำยน	2560

งวดที	่ 2	 จ่ำยจริงตำมผลงำนกำรให้บริกำร	 (ข้อมูลบริกำรตำม	 Service	 Date)	 ภำยในเดือนเมษำยน	 2561 

โดยพิจำรณำจำกผลงำน	4	เดือนของปีงบประมำณ	2561	ในช่วงเดือนตุลำคม	-	มกรำคม	2561

งวดที่	 3	 จ่ำยจริงตำมผลงำนกำรให้บริกำร	 (ข้อมูลบริกำรตำม	 Service	 Date)	 ภำยในเดือนสิงหำคม	 2561 

โดยพิจำรณำจำกผลงำน	4	เดือนของปีงบประมำณ	2561	ในช่วงเดือนกุมภำพันธ์	-	พฤษภำคม	2561

	 	 	 	 6)	 ให้สำมำรถจ่ำยค่ำใช้จ่ำยให้กับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภำพท่ีจ�ำเป็นต่อสุขภำพระดับ

จงัหวดั	ในจงัหวดัทีพ่ร้อมตำมประกำศคณะกรรมกำรหลกัประกนัสขุภำพแห่งชำต	ิเรือ่ง	กำรก�ำหนดหลกัเกณฑ์

กำรด�ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรกองทุนฟื้นฟูสมรรถภำพที่จ�ำเป็นต่อสุขภำพระดับจังหวัด	 พ.ศ.	 2554	 และ

ฉบับที่	 2	 พ.ศ.	 2555	 หรือที่มีประกำศเพิ่มเติม	 โดยอัตรำกำรสมทบ	 (จ�ำนวนเงินท่ีจะสมทบ)	 ให้เป็นควำม 

เห็นชอบร่วมกันสองฝ่ำย	

	 	 2.3.	 ให้	สปสช.	สำมำรถปรบัเกลีย่เงินระหว่ำงวงเงนิกำรบรหิำรภำพรวมระดบัประเทศ	และวงเงนิกำร

บริหำรจัดกำรระดับเขตได้ตำมผลงำนบริกำรที่เกิดขึ้นจริง

	 	 2.4.	 ในปีงบประมำณ	2562	อำจมกีำรก�ำหนดแนวทำงกำรจ่ำยค่ำใช้จ่ำยรปูแบบใหม่	เพือ่รองรบัผูป่้วย

ที่ต้องกำรฟื้นฟูสมรรถภำพด้ำนกำรแพทย์ในระยะหลังเฉียบพลัน	 (Sub-acute)	 ท้ังรูปแบบกำรให้บริกำร 

ในหน่วยบริกำรและหรือในชุมชน	 โดยจะมีกำรวิเครำะห์ข้อมูลผลกระทบต่อหน่วยบริกำรและผู้รับบริกำร 

กำรหำรือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง	และกำรเตรียมระบบกำรจ่ำยค่ำใช้จ่ำยก่อนที่จะมีกำรด�ำเนินกำร

4.	 การก�ากับติดตามและประเมินผลการจัดสรร
	 ก�ำหนดให้หน่วยบรกิำรทีไ่ด้รบักำรสนบัสนนุงบประมำณค่ำใช้จ่ำยเพือ่บรกิำรฟ้ืนฟสูมรรถภำพและอปุกรณ์

เคร่ืองช่วยคนพิกำร	 จำกงบบริกำรฟื้นฟูสมรรถภำพด้ำนกำรแพทย์	 จัดส่งข้อมูลกำรให้บริกำรตำมโครงสร้ำง

ข้อมลูผ่ำนโปรแกรมที	่สปสช.	ก�ำหนด	และให้คณะกรรมกำรบรหิำรกองทุนฟ้ืนฟสูมรรถภำพท่ีจ�ำเป็นต่อสขุภำพ

ระดบัจงัหวัด	รำยงำนผลกำรด�ำเนนิงำนให้	สปสช.เขต	ตำมรปูแบบรำยงำนและภำยในระยะเวลำทีก่�ำหนด	โดย

ผลผลิตและผลลัพธ์ในกำรก�ำกับติดตำม	ได้แก่
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	 1.	 กำรเข้ำถึงบริกำรฟื้นฟูสมรรถภำพของ	คนพิกำร	ผู้สูงอำยุที่จ�ำเป็นต้องได้รับกำรฟื้นฟูสมรรถภำพด้ำน

กำรแพทย์	ผู้ป่วยที่จ�ำเป็นต้องได้รับกำรฟื้นฟูสมรรถภำพด้ำนกำรแพทย์	และผู้ป่วยติดบ้ำนติดเตียง

	 2.	 จ�ำนวนกองทุนฟื้นฟูสมรรถภำพที่จ�ำเป็นต่อสุขภำพระดับจังหวัด	 ที่มีกำรสมทบเงินงบประมำณและ 

มีกำรด�ำเนินกิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมกำรเข้ำถึงบริกำรฟื้นฟูสมรรถภำพในเขตพื้นที่จังหวัด
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