กฎ ระเบียบ
ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สำนักกฎหมำย
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
มิถุนำยน ๒๕๖๓

คำนำ
พระราชบัญญัติหลั กประกันสุ ขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อรับรอง
และคุ้ ม ครองสิ ท ธิ รั บ บริ ก ารสาธารณสุ ข ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๔๐
โดยที่มาตรา ๕๒ ได้บั ญญัติให้ ช นชาวไทยย่อมมีสิ ทธิเสมอกัน ในการรั บบริการสาธารณสุ ขที่ ได้ มาตรฐาน
และผู้ ย ากไร้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ การรั ก ษาพยาบาลจากสถานบริ ก ารสาธารณสุ ข ของรั ฐ โดยไม่ เ สี ย ค่ า ใช้ จ่ า ย
ตามที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ และการให้ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข ของรั ฐ ต้ อ งเป็ น ไปอย่ า งทั่ ว ถึ ง และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
โดยจะต้องส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนมีส่วนร่วมเท่าที่จะกระทาได้ และมาตรา ๘๒
บัญญัติให้รัฐต้องจัดและส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนได้รับบริการที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
อย่ า งทั่ ว ถึ ง ในกฎหมายฉบั บ นี้ ไ ด้ บั ญ ญั ติ ใ ห้ มี ก ารจั ด ระบบการให้ บ ริ ก ารสาธารณสุ ขที่ จ าเป็ น ต่ อ สุ ข ภาพ
และการดารงชีวิตให้มีการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐาน โดยมีองค์กรกากับดูแลซึ่งจะดาเนินการโดยการมีส่วน
ร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนเพื่อจัดการให้มีระบบการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพทั้งประเทศ
และให้ประชาชนชาวไทยมีสิทธิได้รับการบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานด้วยกันทุกคน
ในการปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ให้ เ กิ ด การรั บ รองและคุ้ ม ครองสิ ท ธิ รั บ บริ ก ารสาธารณสุ ข นั้ น
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ บัญญัติให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
คณะกรรมการควบคุ มคุ ณภาพและมาตรฐานบริ การสาธารณสุ ข ส านักงานหลั ก ประกันสุ ขภาพแห่ ง ชาติ
(สปสช.) รวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ออกกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการรับรองคุ้มครองสิทธิรับบริการสาธารณสุข รวมถึงบริหารจัดการ
กองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพมาตรฐาน
ส านั กกฎหมายในฐานะส่ ว นงานภายในส านักงานหลั กประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ ที่รับผิ ดชอบ
ได้รวบรวม กฎ ระเบี ยบ ข้อบั งคั บ ประกาศต่ างๆ ที่ออกตามพระราชบั ญญัติ หลั กประกั นสุ ขภาพแห่ งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อประโยชน์สาหรับหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นคู่มืออ้างอิงในการปฏิบัติงาน
โดยได้จัดทามาแล้ว ๕ ครั้ง และด้วยปัจจุบันได้มีการปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
บางส่วน ดังนั้น เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และแนวนโยบายของคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ สานักกฎหมายจึงได้จัดทาเป็นครั้งที่ ๖ โดยให้อยู่ในรูปแบบของ Electronic Book เพื่อให้
การใช้งานเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว อย่างไรก็ตามในการรวบรวมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
ตามหนังสือฉบับนี้ อาจมีกฎบางฉบับไม่ได้นามารวบรวมไว้ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเป็นประจาทุกปี เช่น
กฎเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ เป็นต้น ซึ่งกฎ
ดังกล่าวนี้สามารถสืบค้นได้จากศูนย์ข้อมูลกฎหมาย http://law.nhso.go.th
ส านั ก กฎหมาย ส านั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า หนั ง สื อ เล่ ม นี้
จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานสาหรับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และหากมีข้อบกพร่อง ผิดพลาด
ข้อเสนอแนะประการใด สานักกฎหมายยินดีน้อมรับเพื่อการปรับปรุงหนังสื อเล่ มนี้ให้ เกิดประโยชน์สู ง สุ ด
แก่ผู้ใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไป
สานักกฎหมาย
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
มิถุนายน ๒๕๖๓

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

หมวด ๑ สิทธิการรับบริการสาธารณสุข
๑

ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานด้านบริการ
สาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

๒

๒

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การร่วมจ่ายค่าบริการ พ.ศ. ๒๕๕๕

๓

๓

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง บุคคลที่ไม่ต้องจ่ายค่าบริการ พ.ศ. ๒๕๕๕

๔

๔

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง บุคคลที่ไม่ต้องจ่ายค่าบริการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

๖

๕

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักประกันสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๗

๖

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ เรื่อง การบริการทางการแพทย์ที่ผ ู้มีส ิ ทธิ
ไม่ได้รับความคุ้มครอง

๑๐

๗

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุข
กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน

๑๑

๘

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ เรื่อง การบริการทางการแพทย์แผนไทย

๑๒

๙

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการ
สาธารณสุขด้านการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๔

๑๐

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๙ (ยาต้านไวรัสเอดส์)

๑๖

๑๑

ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการ
สาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ (รายการยา)

๑๗

๑๒

ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการ
สาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ (รายการยา)

๒๓

๑๓

ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการ
สาธารณสุข (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ (รายการยา)

๒๙

๑๔

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปลูกถ่ายหัวใจการผ่าตัดปลูกถ่ายตับ)

๓๐

๑๕

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๔ (จิตเวช)

๓๑

๑๖

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการ
สาธารณสุข (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๖ (รายการยา)

๓๒

เรื่อง

หน้า

๑๗

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการ
สาธารณสุข (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ (การคลอดบุตร)

๓๙

๑๘

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการ
สาธารณสุข (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๘ (รายการยา)

๔๐

๑๙

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการ
สาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ (การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค)

๔๓

๒๐

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการ
สาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๖๐ (การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี)

๖๙

๒๑

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการ
สาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายการยา)

๗๑

๒๒

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการ
สาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายการยา)

๗๓

๒๓

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการ
สาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒

๗๔

๒๔

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการ
สาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๖๒

๗๖

๒๕

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการ
สาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๖๒

๗๘

๒๖

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการ
สาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๒

๘๐

๒๗

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการ
สาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๖๓

๘๑

๒๘

ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง กำหนดหน่วยงานรับคำขอลงทะเบียน
เพื่อเลือกหน่วยบริการหรือเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการประจำ พ.ศ. ๒๕๕๘

๘๒

๒๙

ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง กำหนดหน่วยงานรับคำขอลงทะเบียน
เพื่อเลือกหน่วยบริการหรือเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการประจำ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

๘๓

๓๐

ประกาศสำนั ก งานหลั ก ประกัน สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ เรื ่ อ ง กำหนดให้ ห น่ ว ยงานในสั งกัด
กระทรวงกลาโหมเป็นหน่วยงานรับคำขอลงทะเบียนเพื่อเลือกหน่วยบริการหรือเปลี่ยนแปลง
หน่วยบริการประจำ พ.ศ. ๒๕๖๓

๘๔

๓๑

ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การขอลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำ และการขอเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการประจำ
พ.ศ. ๒๕๖๒

๘๖

เรื่อง

หน้า

๓๒

ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรการดำเนินการ
กรณีหน่วยทะเบียนลงทะเบียนแทนผู้มีสิทธิโดยพลการ พ.ศ. ๒๕๕๔

๘๙

๓๓

ประกาศคณะกรรมการหลัก ประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ เรื่อง การใช้ส ิทธิเข้ารับบริ ก าร
สาธารณสุขของทหารผ่านศึกและคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๖

๙๑

๓๔

ข้ อ บั ง คั บ คณะกรรมการหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ยการใช้ ส ิ ท ธิ ร ั บ บริ ก าร
สาธารณสุข กรณีที่มีเหตุสมควร กรณีอุบัติเหตุ หรือกรณีเจ็บป่วยฉุ กเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๐

๙๓

๓๕

ข้ อ บั ง คั บ คณะกรรมการหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ยการใช้ ส ิ ท ธิ ร ั บ บริ ก าร
สาธารณสุข กรณีที่มีเหตุส มควร กรณีอุบัติเหตุ หรือกรณีเจ็บป่ว ยฉุกเฉิน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๓

๙๗

๓๖

ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง กำหนดกรณีที่มีเหตุสมควรและอัตรา
ค่าใช้จ่ายที่หน่วยบริการมีสิทธิได้รับ พ.ศ. ๒๕๖๒

๙๘

๓๗

ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง กำหนดกรณีที่มีเหตุสมควรและอัตรา
ค่าใช้จ่ายที่หน่วยบริการมีสิทธิได้รับ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๐๐

๓๘

ข้อบังคับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริ ก าร
สาธารณสุข ให้แก่หน่วยบริการที่ให้บริการแก่บุคคลที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการ
พ.ศ. ๒๕๔๗

๑๐๑

๓๙

พระราชกฤษฎีกากำหนดให้บิดามารดา คู่สมรส และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของครูใหญ่
หรือครูโรงเรียนเอกชนใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๙

๑๐๓

๔๐

พระราชกฤษฎีกากำหนดให้พนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคคล
ในครอบครัวของพนักงานหรือลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุข
ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๕๖

๑๐๕

หมวด ๒ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
๑

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการตามพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕

๑๐๘

๒

ระเบียบคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการประชุมและการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๑๖

๓

ข้อบังคับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยมาตรฐานการให้บริการสาธารณสุข
ของหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๔๘

๑๒๐

๔

ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับฟังความคิดเห็น
จากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ พ.ศ. ๒๕๕๖

๑๒๑

เรื่อง

หน้า

๕

ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับฟังความคิดเห็น
จากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๒๔

๖

ระเบียบคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลและวิธีพิจารณามาตรฐาน
จริยธรรมสำหรับคณะกรรมการ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วย
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๒๕

๗

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
หลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๓๔

๘

ระเบียบคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๕๔

๑๓๗

๙

ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื ่ อ ง อั ต ราเบี ้ ย ประชุม และค่ าใช้จ ่า ยในการเดิ น ทาง
ของกรรมการในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกรรมการในคณะกรรมการ
ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข

๑๔๐

๑๐

ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื ่ อ ง อั ต ราเบี ้ ย ประชุม และค่ าใช้จ ่า ยในการเดิ น ทาง
ของอนุกรรมการ

๑๔๒

๑๑

ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื ่ อ ง อั ต ราเบี ้ ย ประชุม และค่ าใช้จ ่า ยในการเดิ น ทาง
ของอนุกรรมการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖

๑๔๔

๑๒

ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื ่ อ ง อั ต ราเบี ้ ย ประชุม และค่ าใช้จ ่า ยในการเดิ น ทาง
ของอนุกรรมการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๔๕

๑๓

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติ
หน้าที่ของประธานอนุกรรมการตรวจสอบและอนุกรรมการตรวจสอบ

๑๔๖

๑๔

ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติหน้าที่
ของอนุกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๕๖

๑๔๗

๑๕

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราเบี้ยประชุมอนุกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๕๖

๑๔๘

หมวด ๓ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(จัดรวบรวมไว้ในหนังสือกฎ ระเบียบ ภายในสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)

หมวด ๔ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
๑

ระเบีย บคณะกรรมการหลั กประกั นสุ ขภาพแห่ง ชาติ ว่าด้ว ยการงบประมาณกองทุ น
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๕๒

๒

ระเบีย บคณะกรรมการหลั กประกั นสุ ขภาพแห่ง ชาติ ว่าด้ว ยการงบประมาณกองทุ น
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๕๖

เรื่อง

หน้า

๓

ระเบีย บคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้ว ย การรับเงิน การจ่ายเงิน
และการเก็บรักษาเงินกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๕

๑๕๗

๔

ระเบีย บคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้ว ย การรับเงิน การจ่ายเงิน
และการเก็บรักษาเงินกองทุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๖๒

๕

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงาน
และการบริหารจัดการเงินค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลพนักงานหรื อลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น และบุ ค คลในครอบครั ว และหลั ก เกณฑ์ วิ ธ ี ก ารและเงื ่ อ นไข
การรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๕๗

๑๖๓

๖

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงาน
และการบริหารจัดการเงินค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น และบุ ค คลในครอบครั ว และหลั ก เกณฑ์ วิ ธ ี ก ารและเงื ่ อ นไข
การรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๖๕

๗

ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ อัตรา และเงื่อนไข
ในการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ กรณีให้บริการสาธารณสุ ข
สำหรับ พนักงานหรื อลู กจ้า งขององค์ กรปกครองส่ว นท้ อ งถิ่น และบุ ค คลในครอบครั ว
พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๖๖

๘

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงาน
และการบริ ห ารจั ด การกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ในกรณี ฉ ุ ก เฉิ น กรณี
เกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๕

๑๖๘

๙

ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล
พ.ศ. ๒๕๕๕

๑๗๐

๑๐

ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗

๑๗๓

หมวด ๕ หน่วยบริการและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
❍ การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ
๑

ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๗๗

๒

ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียน
เป็นหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๘๐

เรื่อง

หน้า

๓

ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียน
เป็นหน่วยบริการ (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๙๑

๔

ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียน
เป็นหน่วยบริการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๙๓

๕

ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียน
เป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยวิธีการ
ผ่าตัดในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๙๕

๖

ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียน
เป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด ด้วยวิธีการ
ผ่าตัด พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๙๖

๗

ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียน
เป็น หน่ว ยบริการที่รับ การส่งต่อเฉพาะด้านบริการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต
(Hematopoietic Stem Cell Transplantation: HSCT) พ.ศ. ๒๕๖๐

๒๐๓

๘

ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียน
เป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๙

๒๐๔

๙

ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียน
เป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านเทคนิคการแพทย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

๒๐๖

๑๐

ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียน
เป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม พ.ศ. ๒๕๕๙

๒๐๗

๑๑

ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียน
เป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านการทำหัตถการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารี
ผ่านสายสวน พ.ศ. ๒๕๖๑

๒๐๙

๑๒

ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียน
เป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านรังสีรักษาสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง พ.ศ. ๒๕๖๑

๒๑๖

๑๓

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง กำหนดสถานบริการสาธารณสุขอื่น
เป็นสถานบริการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ.๒๕๖๒

๒๒๓

๑๔

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง กำหนดสถานบริการสาธารณสุขอื่น
เป็นสถานบริการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๒๔

❍ การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข
๑

ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง อัตราค่าพาหนะในการรับส่งผู้ป่วย
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒

๒๒๕

๒

ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง อัตราค่าพาหนะในการรับส่งผู้ป่วย
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖

๒๒๘

เรื่อง

หน้า

๓

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การคำนวณกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม
(Diagnosis Related Group : DRG) พ.ศ. ๒๕๕๕

๒๓๐

๔

ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข (e-claim)

๒๓๑

๕

ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การสนับสนุนและให้ยากระตุ้น
การสร้างเม็ดเลือดแดงแก่ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย พ.ศ. ๒๕๕๙

๒๓๔

๖

ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและอัตรา
การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสำหรับบริการบำบัดทดแทนไตด้วยการล้างไต
ผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง (CAPD) พ.ศ. ๒๕๕๙

๒๓๙

๗

ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาจ่ายค่าใช้จ่าย
เพื่อบริการสาธารณสุข สำหรับบริการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารีผ่านสายสวนในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙

๒๔๓

๘

ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการให้บริการผ่าตัด
รักษาข้อเข่าเสื่อม พ.ศ. ๒๕๕๙

๒๕๖

๙

ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีหน่วยบริการให้บริการผ่าตัดแบบไม่ค้างคืน
พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๖๒

๑๐

ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีหน่วยบริการให้บริการอุปกรณ์ สำหรับ
ผู้ป ่ว ยเบาหวานที่มีความเสี่ย ง เพื่อป้องกันการเกิดแผล แผลซ้ำซ้อน และการตัดเท้า
พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๖๖

๑๑

ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประกาศแนวทางและเงื่อนไขการจ่าย
ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีบริการผ่าตัดผ่านกล้องแบบ Minimally Invasive
Surgery (MIS) พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๖๙

๑๒

ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประกาศแนวทางและเงื่อนไขการจ่าย
ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีบริการผ่าตัดผ่านกล้องแบบ Minimally Invasive
Surgery (MIS) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๗๑

๑๓

ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การบริหารงบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๕๒

๒๗๒

๑๔

ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขนอกเวลาราชการ กรณีผู้ป่วยฉุกเฉิ นไม่รุนแรง
กรณีที่มีเหตุสมควร และกรณีเจ็บป่วยทั่วไปที่เป็นความจำเป็นของผู้มีสิทธิ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๗๔

เรื่อง

หน้า

❍ ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
๑

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงาน
และบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๗๖

๒

ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักสูตรและคุณสมบัติของผู้ช่วยเหลือ
ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พ.ศ. ๒๕๕๙

๒๘๖

๓

ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริม
ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒๘๗

๔

ประกาศคณะกรรมการหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ เรื ่ อ ง การกำหนดหลั ก เกณฑ์
เพื่อสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๑

๒๘๙

๕

ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการ
ในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๑

๓๐๕

๖

ประกาศคณะอนุ ก รรมการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและป้ อ งกั น โรคภายใต้ ค ณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗

๓๐๗

๗

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่ว นท้ อ งถิ่น ดำเนิ นงานและบริห ารจัด การระบบหลัก ประกันสุ ข ภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑

๓๑๕

๘

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่ว นท้ อ งถิ่น ดำเนิ นงานและบริห ารจัด การระบบหลัก ประกันสุ ข ภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

๓๓๒

๙

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เ พื่อสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่ว นท้ อ งถิ่น ดำเนิ นงานและบริห ารจัด การระบบหลัก ประกันสุ ข ภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓

๓๓๔

๑๐

ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมกา ร
ในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑

๓๓๕

หมวด ๖ คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
๑

ประกาศคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์
การขึ้นทะเบียนหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๖๐

๓๓๘

๒

ข้อบังคับคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิ ธ ี ก ารและเงื ่ อ นไขการร้ อ งเรี ย นของผู ้ ถ ู ก ละเมิ ด สิ ท ธิ จ ากการใช้ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๖๐

๓๔๐

เรื่อง
๓

ประกาศคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์
วิ ธ ี ก าร และเงื ่ อ นไข การคั ด เลื อ กและแต่ ง ตั ้ ง คณะอนุ ก รรมการควบคุ ม คุ ณ ภาพ
และมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๒

หน้า
๓๔๒

หมวด ๗ พนักงานเจ้าหน้าที่
๑

ระเบียบสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วย วิธีปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่
พ.ศ. ๒๕๔๗

๓๔๘

๒

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แบบประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕

๓๕๒

๓

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๗

๓๕๔

หมวด ๘ การกำกับมาตรฐานหน่วยบริการ
๑

ข้อบังคับคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน พ.ศ. ๒๕๖๐

๓๕๗

๒

ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการอุทธรณ์
และวิธีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๙

๓๖๒

หมวด

๑

สิทธิการรับบริการสาธาณสุข

ประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์ด�ำเนินงานด้านบริการสาธารณสุข
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เพือ่ ให้การด�ำเนินงานด้านบริการสาธารณสุขแก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง จึงเห็นสมควรให้น�ำกฎ
หรือระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการสร้างหลักประกันสุขภาพ มาใช้บังคับโดยอนุโลมในระยะ
เริ่มแรกที่พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ มีผลใช้บังคับ
ฉะนั้น อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๕ เมื่อวันที่
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ให้ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้น�ำกฎหรือระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการสร้างหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ และบรรดาประกาศ ค�ำสัง่ หรือข้อก�ำหนดอืน่ ๆ ทีอ่ อกตามกฎหรือระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าว
ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ มีผลใช้บังคับ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ จนกว่าจะมี
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว
ข้อ ๒ บรรดาอ�ำนาจหน้าที่ที่ก�ำหนดไว้ในกฎหรือระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับ
การสร้างหลักประกันสุขภาพ ตามข้อ ๑ และประกาศ ค�ำสั่ง หรือข้อก�ำหนดอื่นๆ ที่ออกตามกฎหรือระเบียบของ
กระทรวงสาธารณสุขดังกล่าว
(๑) กรณีเป็นอ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือกระทรวงสาธารณสุข
ให้ถือเป็นอ�ำนาจของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(๒) กรณีเป็นอ�ำนาจหน้าทีข่ องปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ถอื เป็นอ�ำนาจของเลขาธิการส�ำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(๓) กรณีเป็นอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ หรือคณะกรรมการบริหาร
เงินทุนหมุนเวียนบัตรประกันสุขภาพ ให้ถือเป็นอ�ำนาจของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖
สุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง การร่วมจ่ายค่าบริการ
พ.ศ. ๒๕๕๕

โดยทีเ่ ป็นการสมควรก�ำหนดให้บคุ คลทีเ่ ข้ารับบริการสาธารณสุขร่วมจ่ายค่าบริการในอัตราทีก่ ำ� หนด
ในแต่ละครั้งที่เข้ารับบริการ
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเป็นกฎหมายทีม่ บี ทบัญญัตบิ างประการเกีย่ วกับการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึง่ มาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๓๖ และมาตรา ๔๑ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัตใิ ห้กระท�ำได้โดยอาศัยอ�ำนาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกอบกับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มีมติจากการประชุม
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ บุคคลที่เข้ารับบริการสาธารณสุขต้องร่วมจ่ายค่าบริการในอัตราสามสิบบาท ในแต่ละครั้ง
ที่เข้ารับบริการและได้รับยา โดยจ่ายให้แก่หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่เป็นโรงพยาบาล
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับตั้งแต่โรงพยาบาลชุมชนขึ้นไป หรือโรงพยาบาลของรัฐนอกสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขหรือโรงพยาบาลของรัฐในสังกัดมหาวิทยาลัยหรือโรงพยาบาลเอกชน ทีม่ รี ะดับเทียบเท่าตัง้ แต่โรงพยาบาล
ระดับชุมชนขึ้นไป หรือหน่วยบริการอื่นที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประกาศก�ำหนดเพิ่มเติม
ข้อ ๒ บุคคลที่เข้ารับบริการสาธารณสุข ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ด้านการป้องกันโรค หรือการ
เข้ารับบริการกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน หรือบุคคลผู้ยากไร้ หรือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศก�ำหนด หรือบุคคลที่เข้ารับบริการในหน่วยบริการที่มีระดับต�่ำกว่าโรงพยาบาล
ชุมชน ไม่ต้องร่วมจ่ายค่าบริการตามข้อ ๑
ข้อ ๓ ประกาศนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
วิทยา บุรณศิริ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง บุคคลที่ไม่ต้องจ่ายค่าบริการ
พ.ศ. ๒๕๕๕

โดยทีเ่ ป็นการสมควรปรับปรุงการก�ำหนดให้ผยู้ ากไร้หรือบุคคลอืน่ เช่น บุคคลทีส่ งั คมควรช่วยเหลือ
เกื้อกูล บุคคลที่เสียสละสร้างคุณงามความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ เป็นบุคคลที่ไม่ต้องจ่าย
ค่าบริการ ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ งบุคคลทีไ่ ม่ตอ้ งจ่ายค่าบริการ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๖
(๒) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง บุคคลที่ไม่ต้องจ่ายค่าบริการ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗
ข้อ ๒ ให้บุคคลดังต่อไปนี้ไม่ต้องจ่ายค่าบริการ ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๕
(๑) ผู้มีรายได้น้อย ตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยสวัสดิการประชาชนด้านการรักษา
พยาบาล พ.ศ. ๒๕๓๗
(๒) ผู้น�ำชุมชน ได้แก่ ก�ำนัน สารวัตร ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจ�ำต�ำบล
และบุคคลในครอบครัว
(๓) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร
และบุคคลในครอบครัว
(๔) ผู้ที่มีอายุเกินกว่า ๖๐ ปีบริบูรณ์
(๕) เด็กมีอายุไม่เกิน ๑๒ ปีบริบูรณ์
(๖) คนพิ ก ารตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร ทั้ ง นี้ จ ะมี บั ต ร
ประจ�ำตัวคนพิการหรือไม่ก็ตาม
(๗) พระภิกษุ สามเณร ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีหนังสือสุทธิรับรอง แม่ชี นักบวช นักพรต และ
ผู้น�ำศาสนาอิสลามที่มีหนังสือรับรอง ซึ่งหมายถึงกรรมการอิสลามประจ�ำมัสยิด กรรมการอิสลามประจ�ำจังหวัด
กรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย อิหม่าม คอเต็บ และบิหลั่นและบุคคลในครอบครัวของผู้น�ำอิสลาม
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(๘) ทหารผ่านศึกทุกระดับชั้น (ชั้น ๑ - ๔) ที่มีบัตรทหารผ่านศึกและบุคคลในครอบครัว รวมถึง
ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิและทายาท
(๙) นักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
(๑๐) นักเรียนทหารและทหารเกณฑ์
(๑๑) ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญงานพระราชสงครามในทวีปยุโรปและบุคคลในครอบครัว
(๑๒) อาสาสมัครมาเลเรีย ตามโครงการของกระทรวงสาธารณสุข และบุคคลในครอบครัว
(๑๓) ช่างสุขภัณฑ์หมู่บ้านตามโครงการของกรมอนามัยและบุคคลในครอบครัว
(๑๔) ผู้บริหารโรงเรียน และครูของโรงเรียนเอกชนที่สอนศาสนาอิสลามควบคู่กับวิชาสามัญหรือ
วิชาชีพและบุคคลในครอบครัว ในเขตจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช ระนอง
กระบี่ พังงา และภูเก็ต
(๑๕) ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
(๑๖) ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน
(๑๗) สมาชิกผู้บริจาคโลหิตของสภากาชาดไทย ซึ่งมีหนังสือรับรองจากสภากาชาดไทยว่าได้บริจาค
โลหิตตั้งแต่ ๑๘ ครั้งขึ้นไป
(๑๘) หมออาสาหมู่บ้านตามโครงการกระทรวงกลาโหม
(๑๙) อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
(๒๐) อาสาสมัครทหารพรานในสังกัดกองทัพบก
(๒๑) บุคคลที่แสดงความประสงค์ไม่จ่ายค่าบริการ
ข้อ ๓ บุคคลในครอบครัวตามประเภทนี้ หมายถึง บิดามารดา คูส่ มรส หรือบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้มีสิทธิตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
ข้อ ๔ ประกาศนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
วิทยา บุรณศิริ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง บุคคลที่ไม่ต้องจ่ายค่าบริการ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยทีเ่ ป็นการสมควรแก้ไขเพิม่ เติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง บุคคลทีไ่ ม่ตอ้ งจ่ายค่าบริการ
พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อให้บุคคลสามารถเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง บุคคลที่ไม่ต้องจ่ายค่าบริการ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป*
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของข้อ ๒ แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง บุคคลทีไ่ ม่ตอ้ งจ่าย
ค่าบริการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน
“(๑) ผู้มีรายได้น้อย ตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยสวัสดิการประชาชนด้านการรักษา
พยาบาล พ.ศ. ๒๕๓๗ ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วย”
ข้อ ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

* ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ / ตอนพิเศษ ๑๙๙ ง / หน้า ๒๓ / ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
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*ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยหลักประกันสุขภาพ
พ.ศ. ๒๕๔๔

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๘๒ ได้บัญญัติให้รัฐต้องจัดการและส่งเสริม
การสาธารณสุขให้ประชาชนได้รับการบริการที่ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง ประกอบกับรัฐบาล
ได้กำ� หนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินด้านสาธารณสุขและสุขภาพไว้ โดยมุง่ มัน่ ทีจ่ ะสร้างหลักประกันสุขภาพ
เพื่อให้ประชาชนชาวไทยมีสุขภาพดีถ้วนหน้า ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ด�ำเนินการไปแล้วบางจังหวัดนั้น
เพือ่ ให้การด�ำเนินการสร้างหลักประกันสุขภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนกลุม่ เป้าหมาย
ได้รบั บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขทีไ่ ด้มาตรฐานอย่างทัว่ ถึงและเป็นธรรมตามนโยบายของรัฐบาลสอดคล้อง
กับกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และได้มกี ารขยายการสร้างหลักประกันสุขภาพในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเพิม่ ขึน้
กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
หมวด ๑
ความทั่วไป
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักประกันสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ และค�ำสั่งอื่นใดในส่วนที่ก�ำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับข้อก�ำหนดแห่งระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
หมวด ๔
การรับบริการทางการแพทย์
ข้อ ๑๙ ผู้มีสิทธิที่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ จะได้รับความคุ้มครองค่าการบริการทางการแพทย์
โดยไม่ต้องเสียค่าบริการ หรือค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้
(๑) การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการควบคุมโรค
(ก) การตรวจและดูแลเพื่อส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์
(ข) การดูแลสุขภาพเด็ก พัฒนาการและภาวะโภชนาการของเด็ก รวมถึงการให้
ภูมิคุ้มกันโรคตามแผนงานการให้ภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ
หมายเหตุ * เฉพาะข้อที่ยังคงมีผลใช้บังคับในปัจจุบัน
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ในการส่งเสริมสุขภาพ

(ค)
(ง)
* (จ)
(ฉ)
(ช)
(ซ)

การตรวจสุขภาพประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง
การวางแผนครอบครัว
ยาต้านไวรัสเอดส์
การเยี่ยมบ้านและการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
การให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้รับบริการในระดับบุคคลและครอบครัว
การให้ค�ำปรึกษา (Conseling) และการสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วม

(ฌ) การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก ได้แก่ การตรวจสุขภาพ
ช่องปาก การแนะน�ำด้านทันตสุขภาพ การให้ฟลูออไรด์เสริมในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อโรคฟันผุ เช่น กลุ่มเด็ก
กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยฉายรังสีบริเวณศีรษะและล�ำคอ รวมถึงการเคลือบหลุมร่องฟัน
(๒) การตรวจ การวินิจฉัย การรักษา และการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์จนสิ้นสุด
การรักษาทั้งนี้ รวมถึงการแพทย์ทางเลือกที่ผ่านการรับรองของคณะกรรมการ
(๓) การคลอดบุตรรวมกันไม่เกิน ๒ ครั้ง กรณีที่บุตรมีชีวิตอยู่
(๔) ค่าอาหารและค่าห้องสามัญ
(๕) การถอนฟัน การอุดฟัน การขูดหินปูน การท�ำฟันปลอมฐานพลาสติก การรักษาโพรง
ประสาทฟันน�้ำนม และการใส่เพดานเทียมในเด็กปากแหว่งเพดานโหว่
(๖) ยาและเวชภัณฑ์ตามกรอบบัญชียาหลักแห่งชาติ
(๗) การจัดส่งต่อเพื่อการรักษาระหว่างหน่วยบริการ
(๘) การบริการทางการแพทย์หรือค่าใช้จ่ายอื่น นอกจาก (๑) – (๗) ที่คณะกรรมการ
ก�ำหนด
ข้อ ๒๐ การให้การบริิการทางการแพทย์ตามข้อ ๑๙ ไม่รวมถึงค่าบริการและค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
       ** (๑)
(๒) การบ�ำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาและสารเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด
(๓) อุบัติเหตุการประสบภัยจากรถและอยู่ในความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เฉพาะส่วนที่บริษัทหรือกองทุนตามกฎหมายนั้นต้องเป็นผู้จ่าย
(๔) การรักษาภาวะมีบุตรยาก
(๕) การผสมเทียม
(๖) การกระท�ำใดๆ เพื่อความสวยงามโดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
(๗) การตรวจวินิจฉัยและการรักษาใดๆ ที่เกินความจ�ำเป็นจากข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
(๘) โรคเดียวกันที่ต้องใช้ระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาลประเภทผู้ป่วยในเกินกว่า
๑๘๐ วัน ยกเว้นกรณีมีความจ�ำเป็นต้องรักษาต่อเนื่องจากภาวะแทรกซ้อน หรือข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
(๙) การรักษาที่อยู่ระหว่างการค้นคว้าทดลอง

* ความต่อท้ายถูกยกเลิกโดยประกาศ เรือ่ ง ประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙
** ถูกยกเลิกโดยมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จากการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
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* (๑๐)
(๑๑) การบริการทางการแพทย์อื่น นอกจาก (๑) – (๑๐) ตามที่คณะกรรมการก�ำหนด
ข้อ ๒๒ ให้หน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการเอกชนทีใ่ ห้บริการทางการแพทย์ตามระเบียบนี้
ต้องขึน้ ทะเบียนทีส่ ำ� นักงานหรือส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพือ่ื ตรวจสอบคุณสมบัตแิ ละมาตรฐานตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการก�ำหนด ให้ถือว่าหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการของรัฐได้รับมาตรฐานและได้ขึ้นทะเบียน
ตามระเบียบนี้แล้ว
ให้หน่วยบริการของรัฐนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขท�ำข้อตกลงร่วมให้การบริการทางการแพทย์
กับส�ำนักงาน ส่วนหน่วยบริการเอกชนทีข่ นึ้ ทะเบียนแล้วให้สญ
ั ญาจ้างให้การบริการทางการแพทย์กบั ส�ำนักงานตาม
แบบที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
สุดารัตน์ เกยุราพันธ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

* ถูกยกเลิกโดยมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จากการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
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ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
เรื่อง การบริการทางการแพทย์ที่ผู้มีสิทธิไม่ได้รับความคุ้มครอง

ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักประกันสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๒๐ ก�ำหนดเรื่อง
การบริการทางการแพทย์ที่ผู้มีสิทธิจะต้องเสียค่าบริการและค่าใช้จ่ายเอง ซึ่งคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
สามารถก�ำหนดเพิ่มเติมได้อีก นั้น
อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ ๒๐ (๑๑) แห่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักประกันสุขภาพ
พ.ศ. ๒๕๔๔ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพจึงได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน
๒๕๔๔ ให้ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การบริการทางการแพทย์ที่ผู้มีสิทธิต้องเสียค่าบริการและค่าใช้จ่ายเอง ได้แก่
(๑) *
(๒) การเปลี่ยนอวัยวะ (Organ Transplant)
ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔
มงคล ณ สงขลา
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพ

* ความต่อท้าย (๑) ถูกยกเลิกโดยมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
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ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
เรื่อง การใชสิทธิรับบริการสาธารณสุขกรณีเจ็บปวยฉุกเฉิน

โดยที่เปนการสมควรกําหนดสิทธิการรับบริการสาธารณสุขกรณีเจ็บปวยฉุกเฉินของผูมีสิทธิ
ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสาม และมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จึงไดมีมติในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๑
เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ใหออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหผ มู สี ทิ ธิใชส ทิ ธิรบั บริการสาธารณสุขกรณีเจ็บปว ยฉุกเฉินทีห่ นว ยบริการอืน่ นอกเหนือจาก
หนวยบริการประจําได โดยไมจํากัดจํานวนครั้ง
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
วิชาญ มีนชัยนันท 
รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
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ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุขด้านการแพทย์แผนไทย
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุขด้านการแพทย์แผนไทย
ที่ผู้มีสิทธิจะได้รับตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสาม และมาตรา ๑๘ (๓) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
หลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบมติ ก ารประชุ ม ของคณะกรรมการหลั ก ประกั น
สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่ งชาติ
จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภท
และขอบเขตของบริการสาธารณสุขด้านการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนีเ้ ป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“การแพทย์แผนไทย” หมายความว่า กระบวนการทางการแพทย์เกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัยบาบัด
รั ก ษา หรื อ ป้ อ งกั น โรค หรื อ การส่ ง เสริ ม และฟื้ น ฟู สุ ข ภาพของมนุ ษ ย์ การผดุ ง ครรภ์ การนวดไทย
และให้ ห มายความรวมถึ ง การเตรี ย มการผลิ ต ยาแผนไทย และการประดิ ษ ฐ์ อุ ป กรณ์ และเครื่ อ งมื อ
ทางการแพทย์ ทั้งนี้ โดยอาศัยความรู้หรือตาราที่ได้ถ่ายทอดและพัฒนาสืบต่อกันมา
“กรรมวิ ธี ก ารแพทย์ แ ผนไทย” หมายความว่ า กรรมวิ ธี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การแพทย์ แ ผนไทย
ที่สภาการแพทย์แผนไทยกาหนด หรือรับรอง แล้วแต่กรณี
“ผู้มีสิทธิ” หมายความว่า ผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ข้ อ ๔ ผู้ มี สิ ท ธิ ส ามารถเข้ า รั บ บริ ก ารการแพทย์ แ ผนไทยได้ ที่ ห น่ ว ยบริ ก ารประจ า
หรือหน่วยบริการปฐมภูมิ หรือหน่วยบริการร่วมให้บริการ เว้นแต่กรณีที่หน่วยบริการข้างต้นไม่มีการจัดบริการ
การแพทย์แผนไทยไว้ ให้หน่วยบริการนั้นส่งต่อไปยังหน่วยบริการอื่นที่ได้มีการจัดบริการการแพทย์แผนไทย
ข้อ ๕ ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุ ขด้านการแพทย์แผนไทยที่ผู้มีสิทธิจะได้รับ
ในหน่วยบริการ รวมทั้งที่หน่วยบริการจัดให้ที่บ้าน และในชุมชน ได้แก่
(๑) บริการตรวจและวินิจฉัยโรค
(๒) บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ได้แก่
(ก) การสร้างเสริมสุขภาพมารดาก่อนคลอด
(ข) การให้ความรู้และหรือการปรับพฤติกรรมสุขภาพบุคคลด้วยการแพทย์แผนไทย
(ค) การให้ยาจากสมุนไพร ยาแผนไทย หรือกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย รวมทั้ง การนวด
อบ ประคบตามที่ระบุไว้ในตาราการแพทย์แผนไทยที่ได้ถ่ายทอดและพัฒนาสืบต่อกันมา
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(๓) บริการบาบัด รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ ได้แก่
(ก) การรักษาด้วยยาจากสมุนไพรหรือยาแผนไทย
(ข) การฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยและมารดาหลังคลอด
(ค) การบริการด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย รวมทั้งการนวด อบ ประคบ ตามที่ระบุไว้
ในตาราการแพทย์แผนไทยที่ได้ถ่ายทอดและพัฒนาสืบต่อกันมา
ทั้งนี้ การรับบริการสาธารณสุขด้านการแพทย์แผนไทย ต้องเป็นไปตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
หรือแนวทางเวชปฏิบัติด้านการแพทย์แผนไทย
ข้ อ ๖ ให้ ป ระธานกรรมการหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ เ ป็ น ผู้ รั ก ษาการตามประกาศนี้
และให้มีอานาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
นายอนุทิน ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง ประเภทและขอบเขตของการบริการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๔๙

โดยที่เป็นการสมควรก�ำหนดประเภทและขอบเขตของการบริการสาธารณสุขที่บุคคลจะมีสิทธิ
ได้รับตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ก�ำหนดให้ยาต้านไวรัสเอดส์อยู่ในประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุขที่ผู้มีสิทธิ
จะมีสิทธิได้รับบริการจากหน่วยบริการ
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
มงคล ณ สงขลา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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ประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง ประเภทและขอบเขตของการบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๓

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข ที่ผู้มีสิทธิจะได้รับ
ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
อาศั ย อ� ำ นาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสาม มาตรา ๑๘ (๓) และมาตรา ๒๖ (๑๔)
แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ก�ำหนดให้ยาตามรายชือ่ แนบท้ายประกาศนี้ อยูใ่ นประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข
ที่ผู้มีสิทธิจะได้รับตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓
วินัย สวัสดิวร
เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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รายชื่อยา แนบท้ายประกาศเรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
1. กลุ่มยา Respiratory system จ�ำนวน 2 รายการคือ
ล�ำดับ
ชื่อยา
1.1 Montelukast sodium

รูปแบบยา
Chewable tab (เฉพาะ 4 mg และ 5 mg),
fil coated tab (เฉพาะ 10 mg)

บัญชี
ค

เงื่อนไข
ชนิด chewable tab เฉพาะ 4 mg ใช้ในเด็กอายุตั้งแต่ 2-5 ขวบ
ค�ำเตือนและข้อควรระวัง
ควรติดตามอาการไม่พึงประสงค์ทาง neuropsychiatric จากการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง
ล�ำดับ
ชื่อยา
1.2 Codeine phosphate 10 mg +
Glyceryl guaiacolate 100 mg

tab, cap

รูปแบบยา

บัญชี
ค

2. กลุ่มยา Central nervous system ยาจิตเวช จ�ำนวน 2 รายการคือ
ล�ำดับ
2.1 Risperidone

ชื่อยา

รูปแบบยา
tab (ไม่รวมชนิดละลายในปาก)

บัญชี
ค

เงื่อนไข
(1) ไม่ควรใช้เป็นยาตัวแรกในการรักษา
(2) ควรได้รับการวินิจฉัยและการรักษาเบื้องต้นโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชศาสตร์
ล�ำดับ
2.2 Sertraline

ชื่อยา

รูปแบบยา
tab (เฉพาะ 50 mg)

เงื่อนไข
(1) ไม่ควรใช้เป็นยาตัวแรกในการรักษา
(2) ควรได้รับการวินิจฉัยและการรักษาเบื้องต้นโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชศาสตร์
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บัญชี
ค

3. กลุ่มยา Infections จ�ำนวน 1 รายการคือ
ล�ำดับ
ชื่อยา
3.1 Levofloxaci hemihydrate

รูปแบบยา
tab (เฉพาะ 500 mg)

บัญชี
ง

เงื่อนไข
(1) เป็น second line drug ในการติดเชื้อ Multidrug-resistant tuberculosis (MDR TB)
(2) ใช้ส�ำหรับรักษา moderate to severe community-acquired pneumonia และ lower
respiratorytract infection ที่สงสัย Drug Resistant S.Pneumoniae (DRSP) หรือ atypical pathogen
(2.1) ใช้เป็น sequential therapy ต่อเนื่องจากยาฉีด (switch therapy)
(2.2) ใช้รักษาผู้ป่วยนอกกรณีที่ใช้ macrolide ไม่ได้หรือไม่ได้ผล
(3) ใช้ส�ำหรับรักษา acute bacterial rhinosinusitis ที่รักษาด้วย amoxicillin ขนาดสูงและ
กลุ่ม augmented penicillin หรือ cephalosporin หรือ macrolide ไม่ได้หรือไม่ได้ผล (ตรวจสอบ dose ก่อนใช้)
(4) ใช้กรณีพิเศษตามค�ำแนะน�ำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ
4. กลุ่มยา Endocrine system จ�ำนวน 2 รายการคือ
ล�ำดับ
4.1 Diazoxide
ยาก�ำพร้า

ชื่อยา

tab

รูปแบบยา

บัญชี
ง

เงื่อนไข
(1) ใช้ส�ำหรับ persistent hyperinsulinemic hypoglycemia of infancy (PHHI หรือ
Nesidioblastosis)
(2) insulinoma ที่ผ่าตัดไม่ได้
ล�ำดับ
ชื่อยา
4.2 Hydrocortisone
ชนิดเม็ดเป็นยาก�ำพร้า

รูปแบบยา
tab (as base), sterile pwdr (as sodium
succinate), sterile susp (as acetate)

บัญชี
ก

5. กลุ่มยา Nutrition and Blood
5.1 Whole Blood and blood products จ�ำนวน 7 รายการ
ล�ำดับ
ชื่อยา
5.1.1 Packed red cell, leukocyte poor
5.1.2 Platelets concentrate,
leukocyte depleted
5.1.3 Pooled platelets concentrate,
leukocyte depleted, random donor

รูปแบบยา

บัญชี
ก
ก
ก
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ล�ำดับ
ชื่อยา
5.1.4 Packed red cell, leukocyte
depleted  single donor 2 units

รูปแบบยา

บัญชี
ข

เงื่อนไข
ใช้เฉพาะผู้ป่วยที่มีกลุ่มเลือดหายาก Rh หรือมีความจ�ำเป็นต้องใช้เลือดเร่งด่วนแต่ขาดเลือดเท่านั้น
ล�ำดับ
ชื่อยา
5.1.5 Platelets concentrate, leukocyte
depleted, single donor

รูปแบบยา

บัญชี
ข

เงื่อนไข
ใช้เฉพาะผู้ป่วยที่มีกลุ่มเลือดหายาก Rh หรือมีความจ�ำเป็นต้องใช้เลือดเร่งด่วนแต่ขาดเลือดเท่านั้น
ล�ำดับ
ชื่อยา
5.1.6 Packed red cell, leukocyte poor,
irradiated

รูปแบบยา

บัญชี
ค

รูปแบบยา

บัญชี
ง

เงื่อนไข
ใช้กับผู้ป่วยปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�ำเนิดเม็ดเลือด
ล�ำดับ
ชื่อยา
5.1.7 Packed red cell, leukocyte depleted,
irradiated

เงื่อนไข
ใช้กับผู้ป่วยปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�ำเนิดเม็ดเลือดที่เคยแพ้ต่อ Packed red cell, leukocyte poor,

irradiated
5.2 Vitamin and mineral จ�ำนวน 5 รายการ

ล�ำดับ
ชื่อยา
รูปแบบยา
5.2.1 Folic acid
tab (เฉพาะ 400 mcg และ 5 mg)
5.2.5 Potassium Iodide
tab (เฉพาะ 150 mcg as iodine)
เงื่อนไข
(1) ใช้สำ� หรับเสริมไอโอดีนตลอดการตั้งครรภ์
(2)   ใช้เสริมไอโอดีนในช่วง 6 เดือนแรกของการให้นมบุตร
(3)   ห้ามใช้ในผู้ที่มีภาวะไทรอยด์เป็นพิษ
ค�ำเตือนและข้อควรระวัง
ควรติดตามเฝ้าระวังภาวะไทรอยด์เป็นพิษ
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บัญชี
ก
ก

ล�ำดับ
ชื่อยา
5.2.3 Ferrous salt + Folic acid

รูปแบบยา
tab (เฉพาะ 60 mg as iron + 400 mcg)

บัญชี
ก

เงื่อนไข
ใช้ส�ำหรับเสริมโฟเลทและธาตุเหล็กตลอดการตั้งครรภ์
ค�ำเตือนและข้อควรระวัง
ระมัดระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย
ล�ำดับ
ชื่อยา
5.2.4 Ferrous salt + Folic acid +
Potassium Iodide

รูปแบบยา
tab (เฉพาะ 60 mg as iron + 400 mcg +
150 mcg as iodine)

บัญชี
ก

เงื่อนไข
(1)   ใช้เสริมธาตุเหล็ก โฟเลท และไอโอดีนตลอดการตั้งครรภ์
(2)   ห้ามใช้ในผู้ที่มีภาวะไทรอยด์เป็นพิษ
ค�ำเตือนและข้อควรระวัง
(1)   ควรติดตามเฝ้าระวังภาวะไทรอยด์เป็นพิษ
(2)   ระมัดระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย
ล�ำดับ
5.2.5 Iodine

ชื่อยา

cap

รูปแบบยา

บัญชี
ก

ค�ำเตือนและข้อควรระวัง
(1) ควรใช้เฉพาะในพื้นที่ที่ขาดไอโอดีนสูงเท่านั้น
(2) อาจท�ำให้เกิด iodine-induced thyrotoxicosis
6. กลุ่มยา Ear, nose, oropharynx and oral cavity รายการยาส�ำหรับการติดเชื้อราในรูหู (Drug used in
otomycosis) จ�ำนวน 4 รายการคือ
ล�ำดับ
6.1 Acetic acid

ชื่อยา

รูปแบบยา
ear drop (hosp) (เฉพาะ 2% in aqueous
และ 2% in 70% alcohol)
6.2 3% Boric acid in 70% isopropyl alcohol ear drop (hosp)
6.3 Gentian violet
solution (hosp)
6.4 Clotrimazole
ear drop
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บัญชี
ก
ก
ก
ข

7. กลุ่มยา Immunological products and vaccines จ�ำนวน 2 รายการ คือ
ล�ำดับ
ชื่อยา
7.1 Diphtheria-Tetanus-Pertussis-Hepatitis
B vaccine
7.2 Influenz vaccine ชนิดวัคซีนรวม
3 สายพันธุ์ (trivalent)

Inj
Inj

รูปแบบยา

บัญชี
ก
ก

เงื่อนไข
(1)   ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 65 ปีทุกราย
(2)   ผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังร่วมด้วย 7 โรค ได้แก่ โรคหอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคไตวาย
โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง และผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีเคมีบ�ำบัด
(3)   บุคลากรด้านสาธารณสุขที่มีความเสี่ยง
หมายเหตุ
เงื่อนไข ค�ำเตือน และข้อควรระวัง ของรายการยา ก�ำหนดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการประกาศบัญชียา
หลักแห่งชาติ มิให้ใช้เป็นเหตุผลในการจ�ำกัดสิทธิของผู้รับบริการ
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ประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๔

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข ที่ผู้มีสิทธิจะได้รับ
ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสาม มาตรา ๑๘ (๓) และมาตรา ๒๖ (๑๔) แห่ง
พระราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔ ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ก�ำหนดให้ยาตามรายชือ่ แนบท้ายประกาศนี้ อยูใ่ นประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข
ที่ผู้มีสิทธิจะได้รับตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
วินัย สวัสดิวร
เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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รายชื่อยา แนบท้ายประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
กลุ่มที่ ๑ ยาแผนไทยหรือยาแผนโบราณ
๑.๑ ยารักษากลุ่มอาการทางระบบไหลเวียนโลหิต (แก้ลม)
(๑) ยาหอมทิพโอสถ
ยาผง ยาเม็ด
ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)
(๒) ยาหอมเทพจิตร
ยาผง ยาเม็ด
ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)
(๓) ยาหอมนวโกฐ
ยาผง ยาเม็ด
ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)
(๔) ยาหอมบ�ำรุงหัวใจ
ยาเม็ด (รพ.) ยาผง (รพ.)
(๕) ยาหอมอินทจักร์
ยาผง ยาเม็ด
ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)
๑.๒ ยารักษากลุ่มอาการทางระบบทางเดินอาหาร
๑.๒.๑ กลุ่มยาขับลม บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ
(๑) ยาธาตุบรรจบ*
ยาแคปซูล ยาผง ยาลูกกลอน
ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.)
(๒) ยาธาตุอบเชย
ยาน�ำ 
้ (รพ.)
(๓) ยาเบญจกูล*
ยาแคปซูล ยาชง ยาเม็ด ยาลูกกลอน
ยาแคปซูล (รพ.) ยาชง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)
(๔) ยาประสะกะเพรา
ยาผง ยาเม็ด ยาลูกกลอน
ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)
(๕) ยาประสะกานพลู
ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด
ยาผง (รพ.)
(๖) ยาประสะเจตพังคี
ยาแคปซูล ยาผง
ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)
(๗) ยามันทธาตุ
ยาผง ยาเม็ด
ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)
(๘) ยามหาจักรใหญ่
ยาเม็ด
ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)
(๙) ยาวิสัมพยาใหญ่
ยาผง ยาลูกกลอน
(๑๐) ยาอภัยสาลี
ยาแคปซูล ยาลูกกลอน ยาเม็ด
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๑.๒.๒ กลุ่มยาบรรเทาท้องผูก
(๑) ยาถ่ายดีเกลือฝรั่ง
(๒) ยาธรณีสันฑะฆาต*
๑.๒.๓ กลุ่มยาแก้ท้องเสีย
(๑) ยาธาตุบรรจบ*

ยาแคปซูล ยาเม็ด
ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด ยาลูกกลอน
ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.)

ยาแคปซูล ยาผง ยาลูกกลอน
ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.)
(๒) ยาเหลืองปิดสมุทร
ยาเม็ด
ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)
๑.๒.๔ กลุ่มยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก
(๑) ยาผสมเพชรสังฆาต
ยาแคปซูล
ยาแคปซูล (รพ.)
(๒) ยาริดสีดวงมหากาฬ
ยาแคปซูล ยาเม็ด ยาลูกกลอน
ยาแคปซูล (รพ.)
๑.๓ ยารักษากลุ่มอาการทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
(๑) ยาประสะไพล
ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด ยาลูกกลอน
ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.)
(๒) ยาปลูกไฟธาตุ*
ยาแคปซูล (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.)
(๓) ยาไฟประลัยกัลป์
ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด
ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)
(๔) ยาไฟห้ากอง
ยาผง ยาเม็ด
ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)
(๕) ยาเลือดงาม
ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.)
(๖) ยาสตรีหลังคลอด
ยาต้ม (รพ.)
๑.๔ ยาแก้ไข้
(๑) ยาเขียวหอม
(๒) ยาจันทน์ลีลา
(๓) ยาประสะจันทน์แดง
(๔) ยาประสะเปราะใหญ่

ยาผง
ยาเม็ด (รพ.) ยาผง (รพ.)
ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด
ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)
ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด
ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)
ยาผง ยาเม็ด
ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)
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(๕) ยามหานิลแท่งทอง
(๖) ยาห้าราก

ยาเม็ด
ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)
ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด

๑.๕ ยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินหายใจ
(๑) ยาแก้ไอผสมกานพลู
ยาลูกกลอน (รพ.)
(๒) ยาแก้ไอผสมมะขามป้อม
ยาน�้ำ (รพ.)
(๓) ยาแก้ไอผสมมะนาวดอง
ยาลูกกลอน (รพ.)
(๔) ยาแก้ไอพื้นบ้านอีสาน
ยาน�้ำ (รพ.)
(๕) ยาตรีผลา
ยาชง ยาลูกกลอน ยาเม็ด
ยาแคปซูล (รพ.) ยาชง (รพ.)
(๖) ยาประสะมะแว้ง
ยาเม็ด
ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.)
(๗) ยาปราบชมพูทวีป
ยาแคปซูล (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.)
(๘) ยาอ�ำมฤควาที
ยาผง ยาลูกกลอน
ยาผง (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.)
๑.๖ ยาบ�ำรุงโลหิต
(๑) ยาบ�ำรุงโลหิต

ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด
ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)

๑.๗ ยารักษากลุ่มอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูก
๑) ยาส�ำหรับรับประทาน
(๑) ยากษัยเส้น
ยาลูกกลอน (รพ.)
(๒) ยาแก้ลมอัมพฤกษ์
ยาผง (รพ.)
(๓) ยาธรณีสันฑะฆาต*
ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด ยาลูกกลอน
ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.)
(๔) ยาผสมโคคลาน
ยาชง (รพ.) ยาต้ม (รพ.)
(๕) ยาผสมเถาวัลย์เปรียง
ยาลูกกลอน (รพ.)
(๖) ยาสหัศธารา
ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด ยาลูกกลอน
ยาแคปซูล (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.)
๒) ยาส�ำหรับใช้ภายนอก
(๑) ยาขี้ผึ้งไพล
ยาขี้ผึ้ง (รพ.)
(๒) ยาประคบ
ยาประคบสมุนไพร (สด/แห้ง) (รพ.)
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๑.๘ ยาบ�ำรุงธาตุ ปรับธาตุ
(๑) ยาตรีเกสรมาศ
(๒) ยาตรีพิกัด
(๓) ยาเบญจกูล*

ยาชง (รพ.)
ยาแคปซูล (รพ.)
ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด ยาลูกกลอน
ยาแคปซูล (รพ.) ยาชง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)
ยาแคปซูล (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.)

(๔) ยาปลูกไฟธาตุ*

กลุ่มที่ ๒ ยาพัฒนาจากสมุนไพร
๒.๑ ยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินอาหาร
(๑) ยากล้วย ยาผง (รพ.)
(๒) ยาขมิ้นชัน
ยาแคปซูล
ยาแคปซูล (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)
(๓) ยาขิง
ยาแคปซูล ยาผง
ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาชง (รพ.)
(๔) ยาชุมเห็ดเทศ
ยาแคปซูล ยาผง
ยาแคปซูล (รพ.) ยาชง (รพ.)
(๕) ยาฟ้าทะลายโจร*
ยาแคปซูล ยาเม็ด ยาลูกกลอน
ยาแคปซูล (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.)
(๖) ยามะขามแขก
ยาแคปซูล (รพ.) ยาชง (รพ.)
๒.๒ ยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินหายใจ
(๑) ยาฟ้าทะลายโจร*
ยาแคปซูล ยาเม็ด ยาลูกกลอน
ยาแคปซูล (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.)
๒.๓ ยารักษากลุ่มอาการทางระบบผิวหนัง
(๑) ยาทิงเจอร์ทองพันชั่ง
ทิงเจอร์ (รพ.)
(๒) ยาทิงเจอร์พลู
ทิงเจอร์ (รพ.)
(๓) ยาบัวบก*
ยาครีม
ยาครีม (รพ.)
(๔) ยาเปลือกมังคุด
ยาน�้ำใส (รพ.)
(๕) ยาพญายอ
ยาครีม ยาโลชัน สารละลาย (ส�ำหรับป้ายปาก)
ยาขี้ผึ้ง (รพ.) ทิงเจอร์ (รพ.) สารละลาย (ส�ำหรับ
ป้ายปาก) (รพ.) โลชั่น (รพ.)
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๒.๔ ยารักษากลุ่มอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูก
๑) ยาส�ำหรับรับประทาน
(๑) ยาเถาวัลย์เปรียง
ยาแคปซูล (รพ.)
๒) ยาส�ำหรับใช้ภายนอก
(๑) ยาพริก
ยาเจล ยาครีม (รพ.) ยาเจล (รพ.) ยาขี้ผึ้ง (รพ.)
(๒) ยาไพล
ยาครีม
(๓) ยาน�้ำมันไพล
ยาน�้ำมัน (รพ.)
๒.๕ ยารักษากลุ่มอาการทางระบบทางเดินปัสสาวะ
(๑) ยากระเจี๊ยบแดง
ยาชง (รพ.)
(๒) ยาหญ้าหนวดแมว
ยาชง (รพ.)

หมายเหตุ

๒.๖ ยาแก้ไข้ แก้ร้อนใน
(๑) ยาบัวบก*
(๒) ยามะระขี้นก
(๓) ยาหญ้าปักกิ่ง

ยาแคปซูล (รพ.) ยาชง (รพ.)
ยาแคปซูล (รพ.) ยาชง (รพ.)
ยาแคปซูล (รพ.) ยาชง (รพ.)

๒.๗ ยาถอนพิษ เบื่อเมา
(๑) ยารางจืด

ยาแคปซูล (รพ.) ยาชง (รพ.)

๒.๘ ยาลดความอยากบุหรี่
(๑) ยาหญ้าดอกขาว

ยาชง (รพ.)

๑.
๒.
๓.

รพ. หมายถึง เภสัชต�ำรับโรงพยาบาลจากสมุนไพร
รูปแบบยา (รพ.) หมายถึง รูปแบบยาที่เป็นเภสัชต�ำรับโรงพยาบาลจากสมุนไพร
* เป็นรายการยาที่ปรากฏอยู่ในกลุ่มยาอื่นด้วย
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ประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๔

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข ที่ผู้มีสิทธิจะได้รับ
ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสาม มาตรา ๑๘ (๓) และมาตรา ๒๖ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ และครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยา Octreotide Sterile Solution อยู่ในประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข
ที่ผู้มีสิทธิจะได้รับตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
วินัย สวัสดิวร
เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๕๔

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข ที่ผู้มีสิทธิจะได้รับ
ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสาม มาตรา ๑๘ (๓) และมาตรา ๒๖ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการประชุม
ครัง้ ที่ ๒/๒๕๕๔ เมือ่ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ครัง้ ที่ ๓/๒๕๕๔ เมือ่ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๔ และครัง้ ที่ ๕/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ มอบหมายให้เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ท�ำหน้าที่แทนคณะ
กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้บริการสาธารณสุขต่อไปนี้ อยู่ในประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุขที่ผู้มีสิทธิ
จะได้รับตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
(๑) การปลูกถ่ายหัวใจ
(๒) การผ่าตัดปลูกถ่ายตับ ในเด็กอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ที่มีภาวะตับวายจากภาวะท่อน�้ำดีตับตีบตัน
แต่ก�ำเนิด หรือตับวายจากโรคอื่นๆ
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
วินัย สวัสดิวร
เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ท�ำหน้าที่แทนคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๕๔

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข ที่ผู้มีสิทธิจะได้รับ
ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสาม มาตรา ๑๘ (๓) และมาตรา ๒๖ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการ
ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ และครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔
มอบหมายให้เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ท�ำหน้าที่แทนคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้การรักษาผูป้ ว่ ยโรคจิตเวช กรณีทตี่ อ้ งรับไว้รกั ษาเป็นผูป้ ว่ ยใน เกินกว่า ๑๕ วัน อยูใ่ นประเภท
และขอบเขตของบริการสาธารณสุข ทีผ่ มู้ สี ทิ ธิจะได้รบั ตามพระราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
วินัย สวัสดิวร
เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ท�ำหน้าที่แทนคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๕๖

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข ที่ผู้มีสิทธิจะได้รับ
ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสาม มาตรา ๑๘ (๓) และมาตรา ๒๖ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการประชุม
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และ
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ มอบหมายให้เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ท�ำหน้าที่แทนคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยาตามรายชื่อยาฉบับที่ ๑ และรายชื่อยาตามฉบับที่ ๒ แนบท้ายประกาศนี้ อยู่ในประเภท
และขอบเขตของบริการสาธารณสุข ทีผ่ มู้ สี ทิ ธิจะได้รบั ตามพระราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
ข้อ ๒ ยาตามรายชื่อยาฉบับที่ ๑ แนบท้ายประกาศนี้ ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ยาตามรายชือ่ ยาฉบับที่ ๒ แนบท้ายประกาศนี้ ให้ใช้บงั คับ ตัง้ แต่วนั ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖
วินัย สวัสดิวร
เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ท�ำหน้าที่แทนคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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รายชื่อยาฉบับที่ ๑ แนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๖
ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖
๑. กลุ่มยา Lipid – regulating drugs
ล�ำดับที่
๑ Atorvastatin

ชื่อยา

รูปแบบยา
Tab (เฉพาะ ๔๐ mg)

บัญชี
ง

เงื่อนไข
๑. ใช้ยา simvastatin ขนาด ๔๐ mg ติดต่อกัน ๖ เดือนแล้ว ยังไม่สามารถควบคุมระดับ LDL-C
ได้ถึงค่าเป้าหมาย หรือมีผลข้างเคียงก่อนครบเวลา ๖ เดือน หรือ
๒. ใช้กับผู้ป่วยที่ไม่สามารถใช้ simvastatin ได้
๒. กลุ่มยา Other antineoplastic drugs
ล�ำดับที่
ชื่อยา
๒ tretinoin (all-trans-Retinoic acid)

รูปแบบยา
cap

บัญชี
ง

รูปแบบยา
cap : ๑๐๐ mg of tegafur and

บัญชี
ง

เงื่อนไข : ส�ำหรับการรักษาโรค acute promyelocytic leukemia
ล�ำดับที่
๓ Tegafur-uracil

ชื่อยา

เงื่อนไข : ส�ำหรับการรักษาผู้ป่วยมะเร็งล�ำไส้ใหญ่ แบบ Adjuvant therapy ในระยะที่สอง
ล�ำดับที่
ชื่อยา
๔ Thyrothropin alfa

รูปแบบยา
inj

บัญชี
จ(๒)

เงือ่ นไข : ใช้ในภาวะ well differentiated thyroid cancer โดยมีแนวทางก�ำกับการใช้ยาเป็นไปตามทีบ่ ญ
ั ชียาหลัก
แห่งชาติก�ำหนด
ล�ำดับที่
๕ Oxaliplatin

ชื่อยา

รูปแบบยา
Sterile pwdr, sterile sol

เงื่อนไข : รักษาผู้ป่วยมะเร็งล�ำไส้ใหญ่ แบบ Adjuvant therapy ใน ระยะที่สาม
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บัญชี
ง

๓. กลุ่มยา non-antiretrovirals
ล�ำดับที่
ชื่อยา
๖ Tenofovir disoproxil fumarate

รูปแบบยา
tab

บัญชี
ง

เงื่อนไข
ส�ำหรับไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง กรณี
- กรณี rescue ที่ ดื้ อ ต่ อ ยาในกลุ ่ ม nucleoside analog (NRTI) โดยใช้ เ ป็ น ยารั ก ษาเสริ ม
ไม่ใช้เป็นยาเดี่ยว
- กรณี ที่ มี HBV DNA มากกว่ า ๒,๐๐๐ copies/ml (๒๐๐ IU/ml) หลั ง รั ก ษาด้ ว ย NRT I
๒๔ สัปดาห์
๔. กลุ่มยา Other vasodilators
ล�ำดับที่
๗ Sildenafil

ชื่อยา

รูปแบบยา
tab

บัญชี
ง

เงื่อนไข
๑. ใช้สำ� หรับ PAH ที่เกิดจากโรคหัวใจแต่ก�ำเนิด (CHD) ชนิด systemic-to-pulmonary shunt หรือ
idiopathic pulmonary arterial hypertension (IPAH) หรือ PAH associated with onnective tissue disease
(CNTD) และ
๒. อยู่ใน WHO Functional Clasificati of PAH ตั้งแต่ Class II และ
๓. ได้รับการวินิจฉัยตามขั้นตอนวิธีที่ปรากฏในเวชปฏิบัติ
๔. แนะน�ำให้หยุดยาเมื่อผลการประเมินทุก ๓ เดือน มีอาการทรุดลงอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย ๒ รอบ
การประเมิน เกณฑ์อาการทรุดลงหมายถึงการตรวจพบอาการต่อไปนี้อย่างน้อย ๒ ข้อ
๔.๑ progressive right heart failure
๔.๒ WHO functional classificatio เพิ่มขึ้น
๔.๓ 6MWT ลดลงกว่าเดิม ๒๕%
๔.๔ Echocardiography พบว่ามีอาการทรุดลง
๕. กลุ่มยารักษาอาการติดสุรา
ล�ำดับที่
๘ Disulfuram

ชื่อยา

รูปแบบยา
tab

บัญชี
ก

ล�ำดับที่
ชื่อยา
๙ Peginterferon alfa-2a

รูปแบบยา
sterile sol

บัญชี
จ(๒)

๖. กลุ่มยา Viral Hepatitis

		 เงื่อนไข : ใช้รักษาโรคตับอักเสบเรื้อรังจากไวรัสตับอักเสบซี (genotype ๒, ๓) โดยมีแนวทางก�ำกับ
การใช้ยาเป็นไปตามที่บัญชียาหลักแห่งชาติก�ำหนด
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ล�ำดับที่
ชื่อยา
๑๐ Peginterferon alfa-2b

รูปแบบยา
sterile sol

บัญชี
จ(๒)

		 เงื่อนไข : ใช้รักษาโรคตับอักเสบเรื้อรังจากไวรัสตับอักเสบซี (genotype ๒,๓) โดยมีแนวทางก�ำกับการใช้
ยาเป็นไปตามที่บัญชียาหลักแห่งชาติก�ำหนด
ล�ำดับที่
๑๑ Ribavirin

ชื่อยา

รูปแบบยา
cap/tab ๒๐๐ mg

บัญชี
จ(๒)

		 เงื่ อ นไข : ใช้ ร ่ ว มกั บ peginterferon ในการรั ก ษาโรคตั บ อั ก เสบเรื้ อ รั ง จากไวรั ส ตั บ อั ก เสบซี
(genotype ๒,๓) โดยมีแนวทางก�ำกับการใช้ยาเป็นไปตามที่บัญชียาหลักแห่งชาติก�ำหนด
๗. กลุ่มยา antidotes
ล�ำดับที่
ชื่อยา
๑๒ Polyvalent antivenom for hematotoxin
๑๓ Polyvalent antivenom for neurotoxin
๑๔ Dimercaprol

รูปแบบยา
inj
inj
inj

บัญชี
ก
ก
ค

รูปแบบยา
inj

บัญชี
ง

รูปแบบยา
inj

บัญชี
ง

ชื่อยา

รูปแบบยา
cap

บัญชี
ง

ชื่อยา

รูปแบบยา
sterile sol for inj

บัญชี
จ(๒)

เงื่อนไข : รักษาพิษเฉียบพลันจากปรอท ทองแดง และสารหนู
ล�ำดับที่
ชื่อยา
๑๕ Botulinum antitoxin
เงื่อนไข : ส�ำหรับรักษาภาวะ botulism
ล�ำดับที่
ชื่อยา
๑๖ Methylene blue
เงื่อนไข : ใช้บ�ำบัดภาวะ methemoglobinaemia
ล�ำดับที่
๑๗ Succimer
๘. กลุ่มยา eye
ล�ำดับที่
๑๘ Bevacizumab

		 เงื่อนไข : ๑. ใช้ในกรณี โรคจุดภาพชัดเสื่อมในคนสูงอายุชนิดเปียก (wet type of age-related
macular degeneration, wet AMD)
๒.  ใช้ในกรณี โรคจุดภาพชัดบวมน�้ำจากเบาหวาน (diabetic macular edema, DME)
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ล�ำดับที่
๑๙ Cyclosporin
		

ชื่อยา

รูปแบบยา
Eye drop (hos)

ง

บัญชี

เงื่อนไข : กรณีตาแห้งร่วมกับการอักเสบของพื้นผิวกระจกตา

๙. กลุ่มยา antifungal drugs
ล�ำดับที่
๒๐ voriconazole
๒๑ voriconazole

ชื่อยา

รูปแบบยา
tab
inj

บัญชี
จ(๒)
จ(๒)

		 เงื่อนไข : ส�ำหรับการรักษาภาวะ invasive aspergillosis โดยมีแนวทางก�ำกับการใช้ยาเป็นไปตาม
บัญชียาหลักแห่งชาติก�ำหนด
๑๐. กลุ่มยา วัคซีน
ล�ำดับที่
ชื่อยา
๒๒ Influenz vaccine ชนิด pandemic
influenz สายพันธุ์ตามที่องค์การอนามัยโลก
ระบุแต่ละปี

รูปแบบยา
inj

บัญชี
ก

รูปแบบยา
inj

บัญชี
ก

เงื่อนไข : ส�ำหรับกรณีที่มีการระบาดของโรค
ล�ำดับที่
ชื่อยา
๒๓ Japanese Encephalitis vaccine
ชนิด lived attenuated

		 เงื่อนไข : กรณีที่ Japanese Encephalitis vaccine ชนิด inactivated ขาดแคลนและเป็นไปตาม
ข้อก�ำหนดของ อย. และคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ
๑๑. กลุ่มยา skin
ล�ำดับที่
ชื่อยา
๒๔ Permethrin 5%

รูปแบบยา
cream

บัญชี
ก

รูปแบบยา
Implant 68 mcg/rod

บัญชี
ก

รูปแบบยา
inj

บัญชี
ง

๑๒. กลุ่มยา Contraceptive
ล�ำดับที่
๒๕ Etonorgestrel

ชื่อยา

๑๓. กลุ่มยา cardiolovascular system
ล�ำดับที่
๒๖ Fondaparinux

ชื่อยา

เงื่อนไข : ส�ำหรับรักษา Acute coronary syndrome ที่มีแผนการรักษาแบบ conservative
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รายชื่อยาฉบับที่ ๒ แนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๖
ลงวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖
๑. กลุ่มยา Drugs affecting the immune response
ล�ำดับที่
ชื่อยา
๑ Antithymocyte immunoglobulin,
rabbit (ATG)

รูปแบบยา
Sterile powder, sterile inj

บัญชี
จ(๒)

เงื่อนไข
๑. ใช้เป็น first-lin drug ในการรักษาภาวะ renal allograft acute rejection
๒. ใช้กับผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองต่อ pulse methylprednisolone
๓. ใช้เป็น first-lin drug ในการรักษา severe aplastic anaemia
๒. กลุ่มยา Metabolic disorders
ล�ำดับที่
๒ lmiglucerase

ชื่อยา

รูปแบบยา
inj

บัญชี
จ(๒)

เงื่อนไข
ส�ำหรับโรค Gaucher’s disease type I เงื่อนไขการสั่งใช้ยาตามที่บัญชียาหลักแห่งชาติก�ำหนด
๓. กลุ่มยา Antibacterial
ล�ำดับที่
๓ Linezolid tab

ชื่อยา

รูปแบบยา
tab

บัญชี
จ(๒)

เงื่อนไข
ส�ำหรับการักษาโรค โรคติดเชื้อ methicillin resistant S. aureus (MRSA) ที่
- ใช้ยา fusidic + rifampicin รักษาแล้ว เป็นเวลา ๒ สัปดาห์ แล้วไม่ได้ผลหรือ
- มีผลข้างเคียง vancomycin ที่ไม่สามารถให้ยาต่อได้และไม่มียาอื่นทดแทนได้
๔. กลุ่มยา antiretrovirals
ล�ำดับที่
๔ Darunavir

ชื่อยา

รูปแบบยา
tab

บัญชี
จ(๒)

เงื่อนไข
ส�ำหรับผูป้ ว่ ยเอชไอวี ทีท่ นผลข้างเคียงของ lopinavir+rotinavir ไม่ได้ ตามรายละเอียดทีค่ ณะอนุกรรมการ
ด้านการพัฒนาและบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก�ำหนด
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๕. กลุ่มยา Malignant disease
ล�ำดับที่
๕ Docetaxel

ชื่อยา

รูปแบบยา
inj

บัญชี
จ(๒)

เงื่อนไข
๑. ส�ำหรับมะเร็งปอดชนิด non-small cell ระยะลุกลาม
๒. ส�ำหรับมะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจาย
๓. กรณีมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย (metastatic breast cancer)
หรือระยะลุกลามเฉพาะที่ (locally advanced breast cancer)
๔. กรณีมะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้น (Adjuvant therapy)
๖. กลุ่มยาต้านพิษที่บริหารจัดการเป็นยาก�ำพร้า
๖.๑ กลุ่มยา cardiolovascular system
ล�ำดับที่
๖ Esmolol

ชื่อยา

รูปแบบยา
inj

บัญชี
ง

เงื่อนไข
ส�ำหรับรักษา Acute coronary syndrome ที่มีแผนการรักษาแบบ conservative
๖.๒ กลุ่มยาต้านพิษงู
ล�ำดับที่
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๖

ชื่อยา
Polyvalent antivenum for hematotoxin
Polyvalent antivenum for neurotoxin
Serum แก้พิษ งูเขียวหางไหม้
Serum แก้พิษ งูกะปะ
Serum แก้พิษ งูแมวเซา
Serum แก้พิษ งูจงอาง
Serum แก้พิษ งูเห่า
Serum แก้พิษ งูทับสมิงคลา
Serum แก้พิษ งูสามเหลี่ยม
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รูปแบบยา
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj

บัญชี
ก
ก
ก
ก
ก
ก
ก
ก
ก

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๘

โดยที่ เ ป็ น การสมควรแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ประเภทและขอบเขตของบริ ก ารสาธารณสุ ข กรณี สิ ท ธิ
การคลอดบุตร ที่ผู้มีสิทธิจะได้รับตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสาม มาตรา ๑๘ (๓) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๘/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้การคลอดบุตรไม่จ�ำกัดจ�ำนวนครั้ง อยู่ในประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข
ที่ผู้มีสิทธิจะได้รับตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๙)
พ.ศ. ๒๕๕๘

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข ที่ผู้มีสิทธิจะได้รับ
ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสาม มาตรา ๑๘ (๓) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๐/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยาตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ อยู่ในประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข
ที่ผู้มีสิทธิจะได้รับตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๘
ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ล�ำดับ

ชื่อยา

รูปแบบยา

๑.

Inactivated polio
vaccine (IPV)

inj

๒.

Poliomyelitis
vaccine, live
attenuated (OPV)
ชนิด bivalent
Procarbazine
ยาก�ำพร้า

oral sol,
oral susp

Carmustine
ยาก�ำพร้า

sterile
pwdr

บัญชี

เงื่อนไข

Triamcinolone
acetonide
๖. Ispaghula Husk
(Psyllium Husk)
๗. Permethrin
ยาก�ำพร้า
๘. Permethrin
ยาก�ำพร้า
๙. Ivermectin
๑๐. Levetiracetam

oral paste

จ.๑ เป็นยาภายใต้โครงการกวาดล้างโปลิโอของประเทศไทย
ตามนโยบายฉากสุดท้ายของการกวาดล้างโปลิโอในระดับ
โลก พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ โดยมีวิธีการใช้และการติดตาม
ประเมินการใช้ยาเป็นไปตามที่กรมควบคุมโรคก�ำหนด
ก เป็นยาภายใต้โครงการกวาดล้างโปลิโอของประเทศไทยตาม
นโยบายฉากสุดท้ายของการกวาดล้างโปลิโอในระดับโลก
พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ โดยมีวธิ กี ารใช้และการติดตามประเมิน
การใช้ยาเป็นไปตามที่กรมควบคุมโรคก�ำหนด
ง ๑. ใช้ส�ำหรับ adjuvant / neo-adjuvant / recurrent
anaplastic oligodendroglioma
๒. ใช้ในผู้ป่วย Hodgkin’s lymphoma
ง ใช้เป็นส่วนประกอบของ conditioning regimen ในการ
รักษา Hodgkin’s และ non-Hodgkin’s lymphoma
ด้วยวิธี hematopoietic stem cell transplantation
ก ไม่ระบุ

granule

ก ไม่ระบุ

cream,
lotion (๕%)
cream,
lotion (๑%)
tab
concentrate
solution (for
infusion
๕๐๐ mg/๕ ml.

ก ใช้ส�ำหรับรักษาหิด และโลน

๑๑. Phenol (Phenyl
Alcohol) (ยาก�ำพร้า)
๑๒. Alcohol (ethyl
alcohol) (ยาก�ำพร้า)

inj

๓.
๔.
๕.

cap

inj

ก ใช้ส�ำหรับรักษาเหา
ข รักษาโรคหิด ที่ใช้ยาทาไม่ได้หรือไม่ได้ผล
ง ๑. ไม่ใช้เป็นยาตัวแรกในการรักษาต่อเนือ่ ง ยกเว้นมีประวัติ
แพ้ยาหรือไม่ตอบสนองต่อยาในกลุม่ firs generation คือ
diazepam, lorazepam phenytoin sodium, phenobarbital sodium และ sodium valproate
๒. สั่งใช้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาเท่านั้น
ง ใช้ในภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง (spasticity)
ง ใช้ในกล้ามเนือ้ เกร็งชนิดต่างๆ ได้แก่ ภาวะกล้ามเนือ้ หดเกร็ง
(spasticity), dystonia
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ล�ำดับ

ชื่อยา

รูปแบบยา

บัญชี

เงื่อนไข

๑๓. Abacavir

tab

๑๔. Rilpivirine

tab

๑๕. Tenofovir Disoproxil
Fumarate +
Emtricitabine +
Efavirenz
๑๖. Tenofovir Disoproxil
Fumarate +
Emtricitabine
๑๗. Abacavir +
Lamivudine

tab (๓๐๐+
๒๐๐+๖๐๐ mg)

๑. ใช้ในผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่สามารถใช้ยา tenofovir หรือเกิดผลข้าง
เคียงต่อไตทีไ่ ม่สามารถใช้ยาต่อไปได้ (renal toxicity) หรือ
มีผลต่อ bone density ในเด็ก
๒. ใช้ในเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีอายุ ๖ เดือนขึ้นไป
๓. มีผลตรวจ HLA* ๕๗๐๑ เป็นลบ โดยมีวธิ กี ารจ่ายชดเชย
ตามประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ง ใช้เป็นยาทางเลือกในกรณีทเี่ กิดผลข้างเคียงทางจิตประสาท
ที่ท�ำให้ไม่สามารถใช้ยา Efavirenz ได้ โดยมีวิธีการจ่าย
ชดเชยตามประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ก ไม่ระบุ โดยมีวิธีการจ่ายชดเชยตามประกาศส�ำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

tab (๓๐๐+
๒๐๐ mg)

ก ไม่ระบุ โดยมีวิธีการจ่ายชดเชยตามประกาศส�ำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

tab (๖๐๐+๓๐๐
mg)

ง

๑๘. Triptorelin acetate inj
๑๑.๒๕ mg หรือ
Leuprorelin acetate
เฉพาะขนาด ๑๑.๒๕ mg
(DPS) หรือ ๒๒.๕ mg

ง

ง

๑. ไม่สามารถใช้ยา tenofovir หรือเกิดผลข้างเคียงต่อไต
ที่ไม่สามารถใช้ยาต่อไปได้ (renaltoxicity)
๒. มีผลตรวจ HLA-B* ๕๗๐๑ เป็นลบ
หมายเหตุ / ข้ อ แนะน� ำ  ผู ้ ป ่ ว ยที่ จ ะใช้ ย าตั ว นี้ ค วรมี ค ่ า
baseline viral load <๑๐๐,๐๐๐ HV-๑ RNA copies/ml
(เนื่องจากยาจะมีประสิทธิภาพน้อยกว่าเมื่อให้ในผู้ป่วยที่มี
baseline viral load > ๑๐๐,๐๐๐ HIV-๑ RNA
copies/ml) หรื อ เป็ น ไปตามแนวทางการตรวจรั ก ษา
และป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗
ฉบับพกพา โดยมีวิธีการจ่ายชดเชยตามประกาศส�ำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
รักษาผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมายระดับความเสี่ยงปานกลาง
(intermediate risk) ความเสี่ยงสูงและสูงมาก (high risk
and very high risk) โดยมี แ นวทางการสั่ ง ใช้ ต ามที่
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพประกาศไปพลางก่อนจนกว่า
จะมีแนวทางก�ำกับการสั่งใช้จากคณะอนุกรรมการพัฒนา
บัญชียาหลักแห่งชาติ
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ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๕๕๙

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข ที่ผู้มีสิทธิจะได้รับ
ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสาม มาตรา ๑๘ (๓) (๑๔) และมาตรา ๒๐ แห่ง
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติการประชุมคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“ส�ำนักงาน” หมายความว่า ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการทีค่ ณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
แต่งตั้งและมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
“การสร้างเสริมสุขภาพ” หมายความว่า บริการหรือกิจกรรมที่ให้โดยตรงแก่บุคคล ครอบครัว
หรือกลุ่มบุคคล เพื่อสร้างเสริมความตระหนักและขีดความสามารถของบุคคลในการดูแลสุขภาพของตนเอง
“การป้องกันโรค” หมายความว่า บริการหรือกิจกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ให้โดยตรง
แก่บุคคล ครอบครัว หรือกลุ่มบุคคล เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรค
ข้อ ๒ การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค มีขอบเขตดังนี้
(๑) การตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาภาวะเสี่ยงต่อการเสียสุขภาพและศักยภาพที่เอื้ออ�ำนวยต่อการ
สร้างเสริมสุขภาพ
(๒) การสร้างเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ  การให้ความรู้และ
การสาธิตเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
(๓) การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน การใช้ยา และการท�ำหัตถการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ทั้งนี้ไม่รวมถึงการเฝ้าระวังโรค และการป้องกันไม่ให้ผู้ที่ป่วยมีอาการแทรกซ้อนหรือการชะลอ
ความรุนแรงของการป่วย โดยให้ถือว่าบริการดังกล่าวเป็นกิจกรรมด้านการรักษาพยาบาล
ข้อ ๓ ให้รายการบริการหรือกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้ อยู่ในประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข ที่ผู้มีสิทธิจะได้รับตามพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
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ข้อ ๔ การเปลีย่ นแปลงรายการหรือกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแนบท้ายประกาศ
นี้ ให้เป็นไปตามที่คณะอนุกรรมการหรือส�ำนักงานประกาศก�ำหนด
ข้อ ๕ ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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รายการหรือกิจกรรมบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ผู้มีสิทธิจะได้รับบริการ จัดแบ่งตามกลุ่มวัย
๕ กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ กลุ่มเด็กเล็กอายุ ๐-๕ ปี กลุ่มเด็กโตและวัยรุ่นอายุ ๖-๒๔ ปี กลุ่มผู้ใหญ่อายุ ๒๕-๕๙ ปี และกลุ่มผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ทั้งนี้
การจัดบริการตามรายการบริการหรือกิจกรรมบริการ หน่วยบริการจะด�ำเนินการตามแนวทางหรือแนวเวชปฏิบัติ และมาตรฐานบริการที่ก�ำหนดโดยกรมวิชาการ
ของกระทรวงสาธารณสุขหรือราชวิทยาลัยหรือสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข ฉบับที่ (๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙
ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙
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กิจกรรมส�ำคัญที่จะได้รับ
หญิงตั้งครรภ์และสามี
(กรณีสามีเฉพาะการคัด
กรองและตรวจยืนยันโรค
โลหิตจางธาลัสซีเมียและ
การมีส่วนร่วมในการดูแล
ครรภ์)

กลุ่มเป้าหมาย
- อย่างน้อย ๕ ครั้ง
๑) ครั้งที่ ๑ อายุครรภ์ < ๑๒ สัปดาห์
๒) ครั้งที่ ๒ อายุครรภ์ ๑๓ - <๒๐ สัปดาห์
๓) ครั้งที่ ๓ อายุครรภ์ ๒๐ - <๒๖ สัปดาห์
๔) ครั้งที่ ๔ อายุครรภ์ ๒๖ - <๓๒ สัปดาห์
๕) ครั้งที่ ๕ อายุครรภ์ ๓๒ - ๔๐ สัปดาห์
ขึ้นไป

ความถี่

หญิงที่สงสัยหรือมีอาการ - อย่างน้อย ๑ ครั้ง
คล้ายตั้งครรภ์
๑.๒ การสอบถามข้อมูล
- ทุกครั้งที่เข้ารับบริการ
- สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว การเจ็บป่วย หญิงตั้งครรภ์
ประวัติทางสูติกรรม การตั้งครรภ์ปัจจุบัน
หญิงตั้งครรภ์
๑.๓ การตรวจร่างกายและ - ชั่งน�้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต
- ทุกครั้งที่เข้ารับบริการ
การตรวจครรภ์
- ทุกครั้งที่เข้ารับบริการ
- ตรวจร่างกายทั่วไป ดูภาวะซีด อาการบวมและ
อาการเตือนของโรคอื่นๆ
- ตรวจครรภ์ วัดความสูงยอดมดลูก ประเมินอายุครรภ์
- ทุกครั้งที่เข้ารับบริการ

- บริการฝากครรภ์คุณภาพตามแนวทางการดูแล
หญิงตั้งครรภ์แนวใหม่ขององค์การอนามัยโลกหรือ
ตามที่กรมอนามัยแนะน�ำ
- ประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง
ของหญิงตั้งครรภ์ (classifying form) เพื่อพิจารณา
ให้ดูแลตามปกติหรือเป็นกรณีพิเศษ
- การฝากครรภ์แต่ละครั้ง จะได้รับบริการตามองค์
ประกอบพื้นฐานการดูแลหญิงตั้งครรภ์ประกอบด้วย
๑) การทดสอบการตั้งครรภ์ ๒) การสอบถามข้อมูล
๓) การตรวจร่างกาย ๔) การประเมินสุขภาพจิต
๕) การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ๖) การประเมิน
เพื่อการส่งต่อ ๗) การให้การดูแลรักษา ๘) การให้
ค�ำแนะน�ำตอบค�ำถามและการนัดครั้งต่อไปและ
๙) การบันทึกข้อมูล
๑.๑ การทดสอบการตั้งครรภ์ - ตรวจปัสสาวะทดสอบการตั้งครรภ์

รายการบริการ

๑ บริการฝากครรภ์คุณภาพ

ล�ำดับ

๑. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์
หมายเหตุ
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ล�ำดับ

กิจกรรมส�ำคัญที่จะได้รับ

กลุ่มเป้าหมาย

- ตรวจสุขภาพช่องปาก ช่วงฝากครรภ์ครั้งที่ ๑
- พบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายทั่วไปและตรวจฟังเสียง
การหายใจและเสียงหายใจช่วงฝากครรภ์ครั้งที่ ๑
- ตรวจภายในเพื่อตรวจหาความผิดปกติและการ
ติดเชื้อในช่องคลอด เมื่อมีข้อบ่งชี้ช่วงฝากครรภ์
ครั้งที่ ๑ หรือ ๒
- ตรวจอัลตราซาวด์ (ถ้ามี) เพื่อยืนยันอายุครรภ์
จ�ำนวนทารก สัญญาณชีพ ช่วงฝากครรภ์ครั้งที่ ๑
หรือ ๒
๑.๔ การประเมินสุขภาพจิต - ประเมินความเครียด คัดกรองโรคซึมเศร้าและ
หญิงตั้งครรภ์
ปัญหาการดื่มสุรา
๑.๕ การตรวจทางห้องปฏิบัติ - ตรวจปัสสาวะด้วยแถบตรวจ (multiple urine หญิงตั้งครรภ์
การที่จ�ำเป็น
dipstick) เพื่อตรวจหาการติดเชื้อแบคทีเรียในทาง
เดินปัสสาวะที่ไม่มีอาการไข่ขาว (โปรตีน) และ
น�้ำตาล
- ตรวจคัดกรองโรคซิฟิลิส (VDRL) ช่วงฝากครรภ์
ครั้งที่ ๑ และ ๔ (อายุครรภ์ ๒๘ - ๓๒ สัปดาห์)
- ตรวจการติดเชื้อเอชไอวี (Anti-HIV) ช่วงฝากครรภ์
ครั้งที่ ๑ และ ๔
- ตรวจคัดกรองการเป็นพาหะไวรัสตับอักเสบบี
ช่วงฝากครรภ์ครั้งที่ ๑

รายการบริการ

- ๑ ครั้ง

- ๒ ครั้ง ตามความสมัครใจ

- ๒ ครั้ง

- อย่างน้อย ๕ ครั้ง

- ทุกครั้งที่เข้ารับบริการ

- อย่างน้อย ๑ ครั้ง

- อย่างน้อย ๑ ครั้ง

- อย่างน้อย ๑ ครั้ง
- อย่างน้อย ๑ ครั้ง

ความถี่
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ล�ำดับ

กิจกรรมส�ำคัญที่จะได้รับ

- ตรวจนับเม็ดเลือดอย่างสมบูรณ์ (CBC) หรือ
วัดระดับความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง (Hb) หรือ
ปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น (Hct) ช่วงฝากครรภ์
ครั้งที่ ๑ และ ๔
- ตรวจคัดกรองโรคโลหิตจากธาลัสซีเมีย (MCV/
OF+DCIP) รายที่ผลเป็นบวกให้ตรวจคัดกรองสามี
ต่อถ้าผลเป็นบวกทั้งคู่ให้ส่งเลือดตรวจยืนยัน Hb
typing/PCR เพื่อก�ำหนดคู่เสี่ยง การตรวจวินิจฉัย
ทารกในครรภ์และยุติการตั้งครรภ์ ช่วงฝากครรภ์
ครั้งที่ ๑ และ ๒ อย่างช้าอายุครรภ์ไม่เกิน ๒๔
สัปดาห์ ทั้งนี้ตามแนวทางหรือแนวเวชปฏิบัติที่
ก�ำหนด
- ตรวจคัดกรองภาวะดาวน์ รายที่ผลเป็นบวกให้
ตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์และยุติการตั้งครรภ์ตาม
แนวทางเวชปฏิบัติช่วงฝากครรภ์ครั้งที่ ๑ และ ๒
อย่างช้าอายุครรภ์ไม่เกิน ๒๔ สัปดาห์ ทั้งนี้ตาม
แนวทางหรือแนวเวชปฏิบัติที่ก�ำหนด
- ตรวจหมู่เลือด (ABO และ Rh)
๑.๖ การให้การดูแล รักษา - ฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก (dT) ในรายที่ไม่เคยได้
ป้องกัน
รับวัดซีนนี้มาก่อน ฉีดทันทีที่ฝากครรภ์ครั้งแรก
โดยมีระยะห่าง ๐, ๑ และ ๖ เดือนตามล�ำดับ
- ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลช่วงอายุ
ครรภ์มากกว่า ๔ เดือนขึ้นไป

รายการบริการ

หญิงตั้งครรภ์

หญิงตั้งครรภ์อายุ
๓๕ ปีขึ้นไป

หญิงตั้งครรภ์และสามี

กลุ่มเป้าหมาย

- ๑ ครั้ง

- ๑ ครั้ง
- ๑ - ๓ ครั้ง แล้วแต่กรณี

- ๑ ครั้ง

- ๑ ครั้ง

- อย่างน้อย ๒ ครั้ง

ความถี่
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ล�ำดับ
- รับยาเสริมธาตุเหล็ก กรดโฟลิก ไอโอดีน กินทุกวัน
ตลอดอายุการตั้งครรภ์
- ขัดและท�ำความสะอาดฟัน ช่วงฝากครรภ์ครั้งที่ ๑
หรือ ๒ (อายุครรภ์ไม่เกิน ๖ เดือน)
- การดูแลรักษาหากตรวจพบความผิดปกติรวมถึง
การแก้ไขภาวะทุพโภชนาการ

กิจกรรมส�ำคัญที่จะได้รับ

กลุ่มเป้าหมาย

๑.๗ การประเมินเพื่อการส่ง - ประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ์ ประเมินความเสี่ยง หญิงตั้งครรภ์
ต่อ
ของหญิงตั้งครรภ์ทุกครั้ง โดยพิจารณาร่วมกับ
หลักฐานที่พบจากการฝากครรภ์แต่ละครั้ง หากมี
ความเสี่ยงหรือมีอาการผิดปกติที่เกินขีดความ
สามารถของหน่วยบริการจะได้รับการส่งไปต่อไปยัง
หน่วยบริการที่มีขีดความสามารถสูงกว่า
๑.๘ การให้ค�ำแนะน�ำตอบ - ค�ำแนะน�ำที่จ�ำเป็นส�ำหรับการดูแลครรภ์และ
หญิงตั้งครรภ์และสามี
ค�ำถามและการนัดครั้งต่อไป การคลอด การเลี้ยงลูก การวางแผนครอบครัว
(เข้าโรงเรียนพ่อแม่)
- ค�ำปรึกษาก่อน/หลังการตรวจเลือดเอชไอวี
โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ดาวน์
- ค�ำแนะน�ำส�ำหรับการติดต่อกรณีมีเลือดออกปวด
ท้องหรือภาวะฉุกเฉินหรือต้องการค�ำแนะน�ำ
- ซักถามและตอบค�ำถาม นัดตรวจครั้งต่อไป

รายการบริการ

- ทุกครั้งที่เข้ารับบริการ

- ทุกครั้งที่เข้ารับบริการ

- อย่างน้อย ๑ ครั้ง

- ทุกครั้งที่เข้ารับบริการ

- ทุกครั้งที่เข้ารับบริการ

- ตามความจ�ำเป็น

- อย่างน้อย ๑ ครั้ง

- กินทุกวันตลอดอายุการตั้งครรภ์

ความถี่

- กินยาเม็ด
ที่มีธาตุเหล็ก
elemental iron
๖๐ มิลลิกรัม
กรดโฟลิก ๔๐๐
ไมโครกรัม
ไอโอดีน ๑๕๐
ไมโครกรัม

หมายเหตุ
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๑.๙ การบันทึกข้อมูล

รายการบริการ

๓ บริการเยี่ยมบ้าน

๒ บริการตรวจหลังคลอด

ล�ำดับ

กลุ่มเป้าหมาย

- การสอบถาม ชั่งน�้ำหนัก วัดความดันโลหิตตรวจ
ร่างกายทั่วไปและตรวจภายในเฉพาะที่มีข้อบ่งชี้
ทางคลินิก
- ตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าหลังคลอด
- ค�ำแนะน�ำและบริการวางแผนครอบครัวตามความ
สมัครใจ (ยากิน/ยาฉีดคุมก�ำเนิด ห่วงอนามัย ยาฝัง
คุมก�ำเนิด การท�ำหมัน)
- ค�ำแนะน�ำการให้นมแม่และการเลี้ยงดูลูก
- ยาเสริมธาตุเหล็ก กรดโฟลิก ไอโอดีนทุกวัน
หลังคลอดเป็นเวลา ๖ เดือน
- บริการเยี่ยมบ้านหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด หญิงตั้งครรภ์และ
หลังคลอด

- รับสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก ๑ เล่มและ
หญิงตั้งครรภ์
น�ำสมุดบันทึกมาด้วยทุกครั้งที่รับบริการ
- ผู้ให้บริการบันทึกข้อมูลในสมุดบันทึกสุขภาพและ
เวชระเบียนให้ครบถ้วน
หญิงหลังคลอด
- บริการตรวจหลังคลอด

กิจกรรมส�ำคัญที่จะได้รับ

ตามแนวทางที่กรมอนามัยหรือที่เกี่ยวข้อง
ก�ำหนด

- ทุกครั้งที่เข้ารับบริการ
- กินทุกวันเป็นเวลา ๖ เดือน

- อย่างน้อย ๑ ครั้ง
- ตามความสมัครใจ

- ตามแนวทางที่กรมอนามัยก�ำหนด
อย่างน้อย ๓ ครั้ง
๑) ครั้งที่ ๑ หลังคลอดไม่เกิน ๗ วัน
๒) ครั้งที่ ๒ หลักคลอด ๘ - ๑๕ วัน
๓) ครั้งที่ ๓ หลังคลอด ๑๖ - ๔๒ วัน
- ทุกครั้งที่เข้ารับบริการ

- ทุกครั้ง

- ๑ เล่ม

ความถี่

หมายเหตุ
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รายการบริการ

กิจกรรมส�ำคัญที่จะได้รับ

กลุ่มเป้าหมาย

ความถี่

๒. กลุ่มเด็กเล็กอายุ ๐ - ๕ ปี
ล�ำดับ
รายการบริการ
กิจกรรมส�ำคัญที่จะได้รับ
กลุ่มเป้าหมาย
เด็กแรกเกิด - ๕ ปี
๑ บริการส่งเสริมสุขภาพและ - บริการคลินิกสุขภาพเด็ก ประเมินสุขภาพและ
ป้องกันโรคทั่วไป
ปัญหาทั่วไป ตรวจร่างกาย การวัดและประเมิน
การเฝ้าระวังพัฒนาการและการคัดกรองที่จ�ำเป็น
การแนะน�ำพ่อแม่ (การเลี้ยงดูส่งเสริมทักษะ ส่งเสริม
สุขนิสัยที่ดี การป้องกันอุบัติเหตุและลดความเสี่ยง)
ซักถามและตอบค�ำถาม/ชื่นชมให้ก�ำลังใจ นัดครั้งต่อไป
- ฉีดหรือกินวิตามินเค
เด็กแรกเกิด
๒ บริการวิตามินเค
เด็กแรกเกิด
๓ บริการคัดกรองภาวะพร่อง - เจาะเลือดทารกแรกเกิดหลังคลอดอย่างน้อย
ไทรอยด์ฮอร์โมน
๔๘ ชั่วโมง และส่งตรวจวัดระดับ ทีเอสเอช (TSH)
- รายที่ผิดปกติได้รับการตรวจวินิจฉัยยืนยันและ
ได้รับการป้องกัน
- ถ้าผิดปกติได้รับการดูแลติดตามต่อเนื่องตาม
แนวเวชปฏิบัติอย่างน้อย ๓ ปี

- ตรวจติดตามเป็นระยะ

- ตรวจยืนยัน ๑ ครั้ง

- อย่างน้อย ๑ ครั้ง
- อย่างน้อย ๑ ครั้ง

ความถี่
- ตามแนวทางปฏิบัติที่กรมวิชาการก�ำหนด
หรือตามก�ำหนดการดูแลสุขภาพเด็กไทย
โดยราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๗

๔ บริการส่งเสริมการให้นมแม่ - บริการส่งเสริมการให้นมแม่ของหญิงหลัง
หญิงหลังคลอดบุตรและ ตามแนวทางที่กรมอนามัยหรือที่เกี่ยวข้อง
ในสถานที่ท�ำงาน
คลอดบุตรเมื่อต้องกลับไปท�ำงานอย่างน้อย ๖ เดือน เจ้าของสถานประกอบ ก�ำหนด
โดยประสานกับเจ้าของประกอบการหรือสถานที่ การหรือที่ท�ำงาน
ท�ำงานจัดให้มีช่วงเวลาพักระหว่างงานส�ำหรับการให้
นมหรือปั๊มเก็บน�้ำนม รวมถึงการอ�ำนวยความสะดวก
ด้านสถานที่และอุปกรณ์

ล�ำดับ

หมายเหตุ
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รายการบริการ

กิจกรรมส�ำคัญที่จะได้รับ

๔ บริการวัคซีนป้องกันวัณโรค - ฉีดครั้งเดียวเมื่อแรกเกิด
(BCG)
๕ บริการวัคซีนป้องกันไวรัสตับ - เข็มที่ ๑ เมื่อแรกเกิด (ภายใน ๒๔ ชม.)
อักเสบบี (HB)
- กรณีที่มารดาเป็นพาหะตับอักเสบบี ให้ฉีดวัคซีน
HB แก่เด็กเพิ่มอีก ๑ ครั้ง เมื่ออายุ ๑ เดือน
๖ บริการวัคซีนป้องกันคอตีบ - เข็มที่ ๑ เมื่ออายุ ๒ เดือน
บาดทะยัก และไอกรนชนิด - เข็มที่ ๒ เมื่ออายุ ๔ เดือน
ทั้งเซลล์และตับอักเสบบี
- เข็มที่ ๓ เมื่ออายุ ๖ เดือน
(DTwP-HB)
บริการวัคซีนป้องกันคอตีบ - กระตุ้นครั้งที่ ๑ เมื่ออายุ ๑๘ เดือน
บาดทะยักและไอกรนชนิด - กระตุ้นครั้งที่ ๒ เมื่ออายุ ๔ - ๖ ปี
ทั้งเซลล์ (DTwp)
๗ บริการวัคซีนป้องกันโปลิโอ - ครั้งที่ ๑ เมื่ออายุ ๒ เดือน
ชนิดกิน/ฉีด (OPV/IPV)
- ครั้งที่ ๒ เมื่ออายุ ๔ เดือน และฉีดไอพีวี
๑ เข็ม
- ครั้งที่ ๓ เมื่ออายุ ๖ เดือน
- กระตุ้นครั้งที่ ๑ เมื่ออายุ ๑๘ เดือน
- กระตุ้นครั้งที่ ๒ เมื่ออายุ ๔-๖ ปี
- เข็มที่ ๑ เมื่ออายุ ๙ - ๑๒ เดือน
๘ บริการวัคซีนป้องกันหัด
หัดเยอรมัน และคางทูม
- เข็มที่ ๒ เมื่ออายุ ๒ ปี ๖ เดือน
(MMR)

ล�ำดับ

- ๑ - ๒ ครั้งแล้วแต่กรณี
- ๓ ครั้ง

เด็กแรกเกิด - ๑ เดือน
เด็กอายุ ๒ เดือน ๖ เดือน

เด็กอายุ ๙ เดือน - ๓ ปี - ๒ ครั้ง

เด็กอายุ ๒ เดือน - ๖ ปี - ๕ ครั้ง

เด็กอายุ ๑๘ เดือน - ๖ ปี - ๒ ครั้ง

- ๑ ครั้ง

ความถี่

เด็กแรกเกิด

กลุ่มเป้าหมาย
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รายการบริการ

กิจกรรมส�ำคัญที่จะได้รับ

กลุ่มเป้าหมาย

ความถี่

- ตรวจนับเม็ดเลือดอย่างสมบูรณ์ (CBC) หรือ
วัดระดับความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง (Hb) หรือ
ปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น (Hct)
- ตรวจครั้งที่ ๑ เมื่ออายุ ๖ - ๑๒ เดือน
- ตรวจครั้งที่ ๒ เมื่ออายุ ๓ - ๕ ปี
- ดูแลรักษาต่อเนื่องในรายที่ผิดปกติ
๑๒ บริการประเมินการเจริญ - วัดเส้นรอบศีรษะที่อายุแรกเกิด ๑, ๒, ๔, ๖, ๙,
เติบโตของเด็กจากการวัดเส้น ๑๒, ๑๘ เดือน และ ๒ ปี
รอบศีรษะเด็ก

๑๑ บริการคัดกรองโลหิตจาง
จากการขาดธาตุเหล็ก

เด็กแรกเกิด - ๒ ปี

- ๘ ครั้ง

เด็กอายุ ๖ - ๑๒ เดือน - อย่างน้อย ๑ ครั้งในแต่ละช่วงอายุ
และอายุ ๓ - ๕ ปี

๙ บริการวัคซีนป้องกันไข้สมอง กรณีวัคซีน JE เชื้อตาย
เด็กอายุ ๑๒ เดือน - ๒ - ๓ ครั้ง แล้วแต่กรณี
อักเสบเจอี (JE)
- เข็มที่ ๑ เมื่ออายุ ๑๒ เดือน
๓ ปี
- เข็มที่ ๒ ห่างจากเข็มแรก ๔ สัปดาห์
- เข็มที่ ๓ เมื่ออายุ ๒ ปี ๖ เดือน
กรณีวัคซีน JE เชื้อเป็น
- เข็มที่ ๑ เมื่ออายุ ๑๒ เดือน
- เข็มที่ ๒ เมื่ออายุ ๒ ปี ๖ เดือน
๑๐ บริการวัคซีนป้องกันไข้หวัด - ฉีด ๒ ครั้งห่างกันอย่างน้อย ๑ เดือนส�ำหรับเด็กที่ เด็กอายุ ๖ เดือน - ๒ ปี - ๑ - ๒ ครั้งแล้วแต่กรณี
ใหญ่ตามฤดูกาล
ไม่เคยฉีดมาก่อน
- ฉีด ๑ ครั้งกรณีเคยฉีดในปีที่ผ่านมา

ล�ำดับ
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- ๑ ครั้งต่อปี

- อย่างน้อย ๑ ครั้งในแต่ละอายุ

ความถี่

เด็กอายุ ๒ เดือน ๕ ปี

- ๑ ครั้งต่อสัปดาห์ กรณีอายุ ๖ เดือน ขึ้นไป

- ๑ ครั้งต่อวันกรณี นน. < ๒,๕๐๐ กรัม

เด็กอายุ ๙ - ๖๐ เดือน - ๑ - ๒ ครั้งต่อปี แล้วแต่กรณี

เด็กอายุ ๓ - ๕ ปี

- ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ ๙, ๑๘, ๓๐ และ เด็กอายุ ๙, ๑๘, ๓๐
๔๒ เดือน
และ ๔๒ เดือน
- รายที่พบว่ามีพัฒนาการช้าได้รับการแก้ไขส่งเสริม
พัฒนาการตามแนวเวชปฏิบัติ

กิจกรรมส�ำคัญที่จะได้รับ

๑๔ บริการคัดกรองภาวะสายตา - ตรวจคัดกรองการมองเห็นด้วยแผ่นวัดรูปภาพ
ผิดปกติ
ในเด็กอนุบาล
- ส่งผลการตรวจคัดกรองไปที่สถานพยาบาล
ใกล้โรงเรียน
- เด็กที่พบความผิดปกติของการมองเห็นได้รับการ
นัดตรวจและรักษา
๑๕ บริการตรวจสุขภาพช่องปาก - ตรวจสุขภาพช่องปากและทาฟลูออไรด์วาร์นิซใน
และการทาฟลูออไรด์วาร์นิช เด็กกลุ่มเสี่ยง อายุ ๙, ๑๘, ๒๔, ๓๖ เดือน ทุก ๖
เดือน และติดตามเด็กจนถึงอายุ ๖๐ เดือน
๑๖ บริการยาน�้ำเสริมธาตุเหล็ก - เด็กอายุตั้งแต่ ๒ เดือนที่น�้ำหนักตัวแรกคลอด
เพื่อป้องกันโลหิตจางจากการ < ๒,๕๐๐ กรัมได้รับธาตุเหล็ก ๑๒.๕ มิลลิกรัม/วัน
ขาดธาตุเหล็ก
- เด็กอายุ ๖ เดือน - ๒ ปี ได้รับธาตุเหล็ก ๑๒.๕
มิลลิกรัม/สัปดาห์
- เด็กอายุ ๒ - ๕ ปี ได้รับธาตุเหล็ก ๒๕ มิลลิกรัม/
สัปดาห์

๑๓ บริการตรวจคัดกรอง
พัฒนาการเด็ก

ล�ำดับ

พ่อแม่จะได้รับ
คู่มือเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยหรือ
คู่มือประเมินและ
ส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กกลุ่มเสี่ยงแล้ว
แต่กรณี
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กลุ่มเป้าหมาย

- ให้บริการเยี่ยมบ้าน/ชุมชน

๒๐ บริการเยี่ยมบ้าน/ชุมชน

เด็กแรกเกิด - ๕ ปี

เด็กแรกเกิด - ๕ ปี/
ผู้ปกครองเด็ก

- รับสมุดบันทึกสุขภาพเด็ก (ใช้ร่วมกับสมุดบันทึก
สุขภาพแม่และเด็กสีชมพู)

ตามแนวทางที่กรมอนามัยหรือที่เกี่ยวข้อง
ก�ำหนด

- ๑ เล่ม

เด็กแรกเกิด - ๑๘ เดือน - ตามความต้องการจนถึงอายุ ๑๘ เดือน
ที่แม่ติดเชื้อไอชไอวี

- รับนมผงกินแทนนมแม่ กรณีเด็กแรกเกิด
ที่แม่ติดเชื้อ เอชไอวี

- ตรวจอย่างน้อย ๑ ครั้ง
- ๑ ครั้ง

- รับยาจนครบก�ำหนด

ความถี่

๑๘ บริการนมผงทารกส�ำหรับ
เด็กที่เกิดจากแม่ติดเชื้อ
เอชไอวี
๑๙ บริการสมุดบันทึกสุขภาพ
เด็ก

๑๗ บริการยาต้านไวรัสเอดส์และ - รับยาต้านไวรัสเอดส์เพื่อป้องกันและรักษาในเด็ก เด็กแรกเกิด ตรวจการติดเชื้อเอชไอวี
ทีต่ ิดเชื้อและกลุ่มเสี่ยงสูงที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อ ๑๘ เดือน
เอชไอวี
- ตรวจ พีซีอาร์ (PCR) ที่ ๑ เดือนและ ๒ เดือน
- ตรวจการติดเชื้อเอชไอวี เมื่อเด็กอายุ ๑๘ เดือน

ล�ำดับ

หน่วยบริการขอรับ
การสนับสนุนยา
และค่าใช้จ่ายได้
จากกองทุนเอดส์
กรณีรักษาเบิกค่า
ใช้จ่ายจากแต่ละ
สิทธิการรักษา
หน่วยบริการขอรับ
การสนับสนุนได้
จากกรมอนามัย
ผู้ปกครองและผู้
ให้บริการร่วมกัน
บันทึกสุขภาพและ
บริการส่งเสริม
สุขภาพแลป้องกัน
โรคที่เด็กได้รับ
อย่างต่อเนื่อง
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กลุ่มเป้าหมาย

๑ บริการส่งเสริมสุขภาพและ - บริการซักประวัติ/สอบถาม ตรวจร่างกาย
- เด็กโตและวัยรุ่น
ป้องกันโรคทั่วไป
ประเมินสุขภาพกาย/สุขภาพจิตและปัญหาทั่วไป
ประเมินพฤติกรรมเสี่ยง การคัดกรองที่จ�ำเป็น
การแนะน�ำพ่อแม่ (การเลี้ยงดูส่งเสริมทักษะ ส่งเสริม
สุขนิสัยที่ดี การป้องกันอุบัติเหตุและลดความเสี่ยง)
ซักถามและตอบค�ำถาม/ชื่นชมให้ก�ำลังใจ ให้หมายเลข
โทรศัพท์ส�ำหรับติดต่อแก่วัยรุ่น นัดครั้งต่อไป
๒ บริการวัคซีนป้องกันวัณโรค - ฉีดวัคซีนป้องกันวัณโรคในเด็กอายุต�่ำกว่า ๗ ปี - เด็ก ป.๑ หรืออายุต�่ำ
(BCG)
กว่า ๗ ปีที่ไม่เคยได้รับ
วัคซีนนี้
- เด็กอายุ ๑๒ ปี (ป.๖)
๓ บริการวัคซีนป้องกันคอตีบ - ฉีดวัคซีนป้องกันคอตีบ บาดทะยักในเด็กอายุ
บาดทะยัก (dT)
๑๒-๑๖ ปี
- กรณีเด็ก ป.๑ (อายุ ๖ - ๗ ปี) ที่ไม่เคยได้รับวัคซีน - เด็ก ป. ๑ (๖ - ๗ ปี)
มาก่อนหรือได้รับ DTwP ไม่ครบ ๕ ครั้งให้ฉีด
ที่ไม่เคยได้รับหรือได้รับ
ไม่ครบ
กระตุ้น
๔ บริการวัดซีนป้องกันโปลิโอ - กรณีเด็ก ป.๑ (อายุ ๖ - ๗ ปี) ที่ไม่เคยได้รับหรือได้ - เด็ก ป. ๑ (๖ - ๗ ปี)
ชนิดกิน (OPV)
รับ OPV ไม่ครบ ๕ ครั้งให้กระตุ้น
ที่ไม่เคยได้รับหรือได้รับ
ไม่ครบ
- กรณีเด็ก ป.๑ (อายุ ๖ - ๗ ปี) ที่ไม่เคยได้รับวัคซีน - เด็ก ป. ๑ (๖ - ๗ ปี)
๕ บริการวัคซีนป้องกันหัด
หัดเยอรมันและคางทูม
MMR หรือได้รับไม่ครบ ๒ ครั้งให้ฉีดกระตุ้น
ที่ไม่เคยได้รับหรือได้รับ
ไม่ครบ
(MMR)

๓. กลุ่มเด็กโตและวัยรุ่นอายุ ๖ - ๒๔ ปี
ล�ำดับ
รายการบริการ

- แล้วแต่กรณี

- แล้วแต่กรณี

- แล้วแต่กรณี

- ๑ ครั้ง

- ๑ ครั้ง

ตามแนวทางปฏิบัติที่กรมวิชาการก�ำหนด
หรือตามก�ำหนดการดูแลสุขภาพเด็กไทย
โดยราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๗

ความถี่
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- ตรวจสุขภาพช่องปากและแนะน�ำแก่เด็ก
ในโรงเรียน
- ส่งต่อเพื่อดูแลรักษากรณีที่จ�ำเป็น
- ตรวจคัดกรองการมองเห็นในเด็กประถมศึกษา
๙ บริการคัดกรองสายตา
ผิดปกติ
ด้วยแผ่นวัดสายตา E chart หรือแผนภูมิสเนลเลน
หรือแผ่นวัดตัวเลข
- ส่งผลการคัดกรองไปที่สถานพยาบาลใกล้โรงเรียน
- เด็กที่พบความผิดปกติของการมองเห็นได้รับการ
นัดตรวจและรักษา
๑๐ บริการคัดกรองความผิดปกติ - ตรวจความผิดปกติทางการได้ยินโดยใช้เสียง
ทางการได้ยิน
กระซิบ (whispered voice test) หรือใช้นิ้วถูกัน

๘ บริการคัดกรองสุขภาพ
ช่องปากในโรงเรียน

๖ บริการวัคซีนป้องกันไข้หวัด - ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้เด็กโตและวัยรุ่น
ใหญ่ตามฤดูกาล
ทีป่ ่วยด้วยโรคเรื้องรัง
- เด็กอายุต�่ำกว่า ๙ ปีที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ถ้าไม่เคย
ฉีดมาก่อน ฉีด ๒ ครั้งห่างกันอย่างน้อย ๑ เดือน ถ้า
เคยฉีดปีที่ผ่านมาแล้วให้ฉีด ๑ เข็ม
- เด็กอายุ ๙ ปีขึ้นไป ที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง
ฉีด ๑ ครั้ง
๗ บริการคัดกรองโลหิตจาง - ตรวจนับเม็ดเลือดอย่างสมบูรณ์ (CBC) หรือตรวจ
จากการขาดธาตุเหล็ก
วัดระดับความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง (Hb) หรือ
ปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น (Hct)
- ดูแลรักษาต่อเนื่องในรายที่ผิดปกติ

ล�ำดับ

ความถี่

- ๑ ครั้งต่อปี

- ๑ ครั้งต่อปี

- เด็ก ป.๑ - ป.๖
(อายุ ๖ - ๑๒ ปี)

- อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี

- อย่างน้อย ๑ ครั้ง

- อย่างน้อย ๑ ครั้ง

- ๑ - ๒ ครั้งแต่ปีแล้วแต่กรณี

- เด็ก ป.๑ - ป.๖
(อายุ ๖ - ๑๒ ปี)

- เด็กโตและวัยรุ่นที่ป่วย
ด้วยโรคเรื้อรัง ๗ กลุ่ม
ได้แก่ เบาหวาน ไตวาย
หอบหืด ปอดอุดกั้น
เรื้อรัง หัวใจ หลอดเลือด
สมอง และมะเร็งที่ได้รับ
การรักษาด้วยเคมีบ�ำบัด
- เด็กอายุ ๖ ปี (ถ้าไม่ได้
ตรวจเมื่ออายุ ๓ - ๕ ปี)
- วัยรุ่นหญิงที่เริ่มมี
ประจ�ำเดือน (อายุ ๑๓
- ๒๔ ปี)
- เด็ก ป.๑ - ป.๖
(อายุ ๖ - ๑๒ ปี)

กลุ่มเป้าหมาย
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๑๑ บริการประเมินการเจริญ - เด็กอายุ ๖ - ๑๘ ปี ชั่งน�้ำหนัก วัดส่วนสูงและ
เติบโตและภาวะโภชนาการ เปรียบเทียบกับเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตเด็กของ
ประเทศ
- อายุ ๑๙ ปีขึ้นไป ประเมินค่าดัชนีมวลกายและ
เส้นรอบวงเอวทุกครั้งที่เข้ารับการบริการ
- ครูหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแนะน�ำการส่งเสริม
และป้องกัน หากมีภาวะจ�ำเป็นต้องพบแพทย์ให้ส่งต่อ
๑๒ บริการคัดกรองความเสี่ยง - คัดกรองความเสี่ยงจากการสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่ม
จากการสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่ม แอลกอฮอลล์และการเสพสารเสพติดด้วยแบบ
แอลกอฮอล์และการเสพสาร ประเมิน ASSIST (Alcohol, smoking and
เสพติด
substance involvement screening test) พร้อม
กับให้ค�ำแนะน�ำอย่างสั้น (brief intervention)
- ในรายที่มีความเสี่ยงระดับปานกลางขึ้นไป ผู้ให้ค�ำ
ปรึกษาจะส่งต่อพบแพทย์ เพื่อรับการวินิจฉัยและ
พิจารณาการรักษาด้วยยาต่อไป
- หน่วยบริการแจ้งบริการให้ค�ำปรึกษาและการตรวจ
๑๓ บริการให้ค�ำปรึกษาและ
คัดกรองการติดเชื้อเอชไอวี คัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีแก่ผู้รับบริการทราบ และ
บริการตรวจการติดเชื้อเอชไอวีตามความสมัครใจ
- ตรวจวัดความดันโลหิต ณ สถานพยาบาลหรือ
๑๔ บริการวัดความดันโลหิต
ที่ชุมชน
๑๕ บริการยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก - เด็กอายุ ๖ - ๑๒ ปี ได้รับธาตุเหล็ก ๖๐ มิลลิกรัม
เพื่อป้องกันโลหิตจางจากการ ต่อสัปดาห์
ขาดธาตุเหล็ก
- วัยรุ่นหญิงที่เริ่มมีประจ�ำเดือน (วัยเจริญพันธุ์) ได้

ล�ำดับ

ความถี่

- ตามพฤติกรรมเสี่ยงและดุลยพินิจ
ของแพทย์
- อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปีหรือทุกครั้งที่เข้ารับ
บริการ
- ๑ ครั้งต่อสัปดาห์

ผู้มีอายุ ๖ - ๒๔ ปี
ที่สมัครใจ
ผู้มีอายุ ๑๕ - ๒๔ ปี

วัยรุ่นหญิง ๑๓ - ๒๔ ปี - ๑ ครั้งต่อสัปดาห์

เด็กอายุ ๖ - ๑๒ ปี

- ๑ ครั้งต่อปี

ผู้มีอายุ ๑๕ - ๒๔ ปี

- เด็กโตและวัยรุ่น อายุ - อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้งหรือทุกครั้ง
๖ - ๒๔ ปี
ทีเ่ ข้ารับบริการ

กลุ่มเป้าหมาย

หมายเหตุ

57
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กิจกรรมส�ำคัญที่จะได้รับ

รับธาตุเหล็ก ๖๐ มิลลิกรัมและกรดโฟลิก ๒.๘
มิลลิกรัมต่อสัปดาห์
๑๖ บริการเคลือบฟลูออไรด์
- บริการเคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์โดยใช้
ฟลูออไรด์ความเข้มข้นสูงเฉพาะที่
๑๗ บริการเคลือบหลุมร่องฟัน - บริการเคลือบหลุมร่องฟันส�ำหรับฟันกรามถาวรซี่ที่
๖, ๗, ๔ และ ๕ โดยวัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน (sealant)
๑๘ บริการอนามัยเจริญพันธุ์และ - บริการคลินิกอนามัยเจริญพันธุ์ คลินิค
การป้องกันและควบคุมการ วัยรุ่นและเยาวชน
ตั้งครรภ์วัยรุ่นและการ
- ค�ำปรึกษา/แนะน�ำอนามัยเจริญพันธุ์และบริการ
ตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์
วางแผนครอบครัว
- บริการส่งเสริมสุขภาพทั่วไปและป้องกันโรค
คัดกรองความเสี่ยง
- บริการถุงยางอนามัย/ยาคุมก�ำเนิดฉุกเฉินและค�ำ
แนะน�ำการใช้เพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
และตั้งครรภ์
- บริการป้องกันการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย
- บริการวางแผนครอบครัวกึ่งถาวรเพื่อป้องกันการ
ตั้งครรภ์ซ�้ำ
๑๙ บริการสมุดบันทึกสุขภาพ - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และมัธยมศึกษาปี
นักเรียน
ที่ ๑ ได้รับสมุดบันทึกสุขภาพ เพื่อบันทึกด้วยตนเอง
๒๐ บริการเยี่ยมบ้าน/ชุมชน
- ให้บริการเยี่ยมบ้าน/ชุมชน

ล�ำดับ

ความถี่

เด็กนักเรียน ป.๕ และ
ม.๑
ผู้ด้อยโอกาส แม่วัยรุ่น
ผู้พิการหรือมีเงื่อนไข
จ�ำเป็น

ตามแนวทางที่กรมอนามัยหรือที่เกี่ยวข้อง
ก�ำหนด

- ๑ เล่ม ต่อคน (ใช้ ป.๕ - ๖ และ ม.๑ - ๖)

เด็กโตและวัยรุ่น (อายุ - ทุก ๖ เดือน
๖ - ๒๔ ปี)
เด็กโตและวัยรุ่นอายุ - อย่างน้อยซี่ละ๑ ครั้ง
๖ - ๒๐ ปี
วัยรุ่น/เยาวชนหญิงและ - ตามความสมัครใจ
ชายวัยเจริญพันธุ์ที่มีเพศ
สัมพันธ์

กลุ่มเป้าหมาย

หมายเหตุ
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กลุ่มเป้าหมาย

๑ บริการส่งเสริมสุขภาพและ - บริการซักประวัติ/สอบถาม ตรวจร่างกายประเมิน - ผู้มีอายุ ๒๕ - ๕๙ ปี
ป้องกันโรคทั่วไป
สุขภาพกาย/สุขภาพจิต (ความเครียด/ซึมเศร้า) และ
ปัญหาทั่วไป ประเมินพฤติกรรมเสี่ยง การคัดกรอง
ที่จ�ำเป็น การให้สุขศึกษา ค�ำปรึกษาแนะน�ำ ซักถาม
และตอบค�ำถาม
๒ บริการวัคซีนป้องกันคอตีบ - ฉีดวัคซีนป้องกันคอตีบและบาดทะยัก
- ผู้มีอายุ ๒๕ ปีขึ้นไปที่
และบาดทะยัก (dT)
ไม่เคยได้รับวัคซีนนี้
ในรอบ ๑๐ ปีที่ผ่านมา
๓ บริการวัดซีนป้องกันไข้หวัด - ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล
- ผู้มีอายุ ๒๕ - ๕๙ ปี ที่
ใหญ่ตามฤดูกาล
ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ๗ กลุ่ม
ได้แก่ เบาหวาน ไตวาย
หอบหืด ปอดอุดกั้น
เรื้อรัง หัวใจ หลอดเลือด
สมอง และมะเร็งที่ได้รับ
การรักษาด้วยเคมีบ�ำบัด
๔ บริการคัดกรองความเสี่ยง - ตรวจคัดกรองความเสี่ยงจากการสูบบุหรี่การดื่ม - ผู้มีอายุ ๒๕ - ๓๐ ปี
ของการสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์และการเสพสารเสพติด
ทุกคน
แอลกอฮอลล์และการเสพ ด้วยเครื่องมือ ASSIST พร้อมให้ค�ำแนะน�ำอย่างสั้น - กรณีผู้มีอายุ ๓๐ - ๕๙
สารเสพติด
- ในรายที่มีความเสี่ยงระดับปานกลางขึ้นไปแนะน�ำ ปี ตรวจคัดกรองเฉพาะ
ให้รับบริการการให้ค�ำปรึกษาและพิจารณาการใช้ยา ผู้สูบบุหรี่หรือดื่มเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอลล์เท่านั้น
เลิกบุหรี่ร่วมด้วยในกรณีจ�ำเป็น

๔. กลุ่มผู้ใหญ่อายุ ๒๕ - ๕๙ ปี
ล�ำดับ
รายการบริการ

- ๑ ครั้งต่อปี

- ๑ ครั้งต่อปี

- ๑ ครั้งทุก ๑๐ ปี

ตามแนวทางปฏิบัติที่กรมวิชาการก�ำหนด
หรือตามความจ�ำเป็น

ความถี่

หมายเหตุ

59

รายการบริการ

๖ บริการคัดกรองเบาหวาน

๕ บริการวัดความดันโลหิต

ล�ำดับ

กลุ่มเป้าหมาย

- ตรวจวัดความดันโลหิต ณ สถานพยาบาลหรือที่ ผู้มีอายุ ๒๕ - ๕๙ ปี
ชุมชน
- ตรวจวัดระดับน�้ำตาลในเลือดภายหลังการอด
ผูม้ ีอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป
อาหาร ๘ ชั่วโมง ด้วยการเจาะเลือดปลายนิ้ว
ทีเ่ ป็นกลุ่มเสี่ยง
(Fasting Capillary Glucose : FCG) หรือจาก
หลอดเลือดด�ำ (Fasting Plasma Glucose : FPG)

กิจกรรมส�ำคัญที่จะได้รับ

หมายเหตุ

- อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปีหรือทุกครั้งที่เข้ารับ
บริการ
- กลุ่มเสี่ยง ได้แก่
- ๑ ครั้งทุก ๑ - ๓ ปีแล้วแต่กรณี
๑. ภาวะอ้วนที่มี
ดัชนีมวลกาย
> ๒๕ กก./ม๒
และ / หรือรอบ
เอว > ๙๐ ซม. ใน
ผู้ชาย หรือ > ๘๐
ซม. ในผู้หญิง
๒. มีประวัติญาติ
สายตรง (บิดา
มารดา พี่หรือน้อง
เป็นเบาหวาน)
๓. เป็นโรคความ
ดันโลหิตสูงหรือ
ก�ำลังกินยาควบคุม
ความดันโลหิต
๔. มีระดับไขมัน
ในเลือดผิดปกติ
หรือก�ำลังกินยา
ลดไขมันในเลือด
๕. มีประวัติ
น�้ำตาลในเลือดสูง
จากการตรวจเลือด
หลังอดอาหาร
หรือการตรวจ

ความถี่
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รายการบริการ

๗ บริการคัดกรองปัจจัยเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือด

ล�ำดับ

กลุ่มเป้าหมาย

- ประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอด ผู้มีอายุ ๓๕ ปีขึ้นไปที่มี - ๑ ครั้งทุก ๕ ปี
เลือดโดยใช้ตารางสีการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรค ความเสี่ยง
หัวใจและหลอดเลือด (Thai ASCVD Score)
- การให้ค�ำปรึกษาเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
รวมถึงการพิจารณาให้ยาเพื่อ
ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือด

กิจกรรมส�ำคัญที่จะได้รับ

ความถี่

น�้ำตาลในเลือด ๒
ซม. หลังกิน
กลูโคส ๗๕ กรัม
๖. ประวัติเป็น
เบาหวานขณะ
ตั้งครรภ์หรือเคย
คลอดบุตรที่มี
น�้ำหนักแรกคลอด
มากกว่า ๔ กก.

หมายเหตุ
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๑๒

๑๑

๑๐

๙
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- ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีแป๊ปสเมียร์
(Pap Smear) ในหญิงอายุ ๓๐ - ๕๙ ปี หรือวิธี
วีไอเอ (VIA) ในหญิงอายุ ๓๐ - ๔๕ ปี
- กรณีผลคัดกรองผิดปกติ ได้รับการดูแล
ต่อเนื่อง
บริการให้ค�ำปรึกษาและ
- หน่วยบริการแจ้งบริการให้ค�ำปรึกษาและการตรวจ
คัดกรองการติดเชื้อเอชไอวี คัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีแก่ผู้รับบริการทราบ และ
บริการตรวจการติดเชื้อเอชไอวีตามความสมัครใจ
บริการให้ความรู้เรื่องการ - การให้ความรู้เรื่องมะเร็งเต้านมและแนะน�ำการ
คัดกรองมะเร็งเต้านมด้วย ตรวจคล�ำเต้านมที่ถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อสร้างความ
การตรวจคล�ำเต้านมด้วย ตระหนัก
ตนเอง
บริการยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก - รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กที่ประกอบด้วยธาตุเหล็ก
เพื่อป้องกันโลหิตจางจากการ ๖๐ มิลลิกรัม และกรดโฟลิก ๒.๘ มิลลิกรัมต่อ
ขาดธาตุเหล็ก
สัปดาห์
บริการเคลือบฟลูออไรด์
- บริการทาฟลูออไรด์ความเข้มข้นสูงเฉพาะที่ (ทา
ฟลูออไรด์วาร์นิชที่มีปริมาณฟลูออไรด์ ๒๒,๖๐๐ ppm)
พร้อมให้ค�ำแนะน�ำการแปรงฟันด้วยยาสีฟันฟลูออไรด์
และการบ้วนปากด้วยน�้ำยาบ้วนปากผสมฟลูออไรด์

รายการบริการ

๘ บริการคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูก

ล�ำดับ

- ทุก ๖ เดือน

- หญิงวัยเจริญพันธุ์อายุ - ๑ ครั้งต่อสัปดาห์
๒๕ - ๔๕ ปี
- ผู้มีอายุ ๒๕ - ๕๙ ปี
ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคฟันผุ

ความถี่

- ตามพฤติกรรมเสี่ยงและดุลยพินิจของ
แพทย์

- หญิงวัยเจริญพันธุ์อายุ - ๑ ครั้งต่อปี
๒๕ - ๕๙ ปี

- ผู้มีอายุ ๒๕ - ๕๙ ปี
ที่สมัครใจ

- หญิงอายุ ๓๐ - ๕๙ ปี - ๑ ครั้งทุก ๕ ปี
- และหญิงอายุ < ๓๐ ปี
หากมีความเสี่ยงสูง

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเสี่ยงต่อโรค
ฟันผุได้แก่ ผู้ที่มี
ภาวะน�้ำลายแห้ง
จากการรักษา
มะเร็งด้วยการ
ฉายแสงบริเวณ
ใบหน้าและล�ำคอ
หรือจากการกินยา
รักษาโรคทาง

ความเสี่ยงสูง
ได้แก่ มีเพศ
สัมพันธ์ตั้งแต่อายุ
น้อย มีคู่นอน
หลายคนไม่ใช้ถุง
ยางอนามัย

หมายเหตุ
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กลุ่มเป้าหมาย

ความถี่

๑๓ บริการอนามัยเจริญพันธุ์และ - บริการให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำอนามัยเจริญพันธุ์และ หญิงและชายวัยเจริญ - ตามความสมัครใจ
การป้องกันและควบคุมการ บริการวางแผนครอบครัว
พันธุ์
ตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์
- บริการส่งเสริมสุขภาพทั่วไปและป้องกันโรค คัด
กรองความเสี่ยง
- บริการถุงยางอนามัย/ยาคุมก�ำเนิดฉุกเฉินและค�ำ
แนะน�ำการใช้เมื่อมีเพศสัมพันธ์เพื่อป้องกันโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์
- บริการป้องกันการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย
- บริการวางแผนครอบครัวกึ่งถาวร
เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ซ�้ำ
- ให้บริการเยี่ยมบ้าน/ชุมชน
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการหรือ - ตามแนวทางที่กรมอนามัยหรือที่เกี่ยวข้อง
๑๔ บริการเยี่ยมบ้าน/ชุมชน
มีเงื่อนไขจ�ำเป็น
ก�ำหนด

ล�ำดับ

ระบบที่ส่งผลให้
น�้ำลายแห้งติดต่อ
กันเป็นเวลานาน
หรือสาเหตุอื่นๆ
รวมทั้งผู้ที่มีเหงือก
ร่น รากฟันโผล่
ที่ยากต่อการ
ท�ำความสะอาด

หมายเหตุ
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กิจกรรมส�ำคัญที่จะได้รับ

กลุ่มเป้าหมาย

๑ บริการส่งเสริมสุขภาพและ - บริการซักประวัติ/สอบถาม ตรวจร่างกายประเมิน - ผู้มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป
ป้องกันโรคทั่วไป
สุขภาพกาย/สุขภาพจิต (ความเครียด/ซึมเศร้า) และ
ปัญหาทั่วไปประเมินพฤติกรรมเสี่ยง การคัดกรอง
ที่จ�ำเป็น การให้สุขศึกษา ค�ำปรึกษาแนะน�ำ ซักถาม
และตอบค�ำถาม
๒ บริการวัคซีนป้องกันคอตีบ - ฉีดวัคซีนป้องกันคอตีบและบาดทะยัก
- ผู้มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป
และบาดทะยัก (dT)
ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนนี้
ในรอบ ๑๐ ปีที่ผ่านมา
๓ บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตาม - ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล
- ผู้มีอายุ ๖๕ ปีขึ้นไป
ฤดูกาล
- ผู้มีอายุ ๖๐ - ๖๔ ปี
ที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง
๗ กลุ่ม ได้แก่ เบาหวาน
ไตวาย หอบหืด ปอดอุดกั้น
เรื้อรัง หัวใจ หลอดเลือด
สมอง และมะเร็งที่ได้รับ
การรักษาด้วยเคมีบ�ำบัด
๔ บริการประเมินภาวะ
- ชั่งน�้ำหนัก วัดส่วนสูงและเส้นรอบวงเอวเพื่อ
- ผู้มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป
โภชนาการ
ค�ำนวนค่าดัชนีมวลกาย
๕ บริการวัดความดันโลหิต
- ตรวจวัดความดันโลหิต ณ สถานพยาบาลหรือ
- ผู้มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป
ที่ชุมชน
- ตรวจวัดระดับน�้ำตาลในเลือดภายหลังการอดอาหาร - ผู้มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป
๖ บริการคัดกรอง
เบาหวาน
๘ ชั่วโมง ด้วยการเจาะเลือดปลายนิ้ว (Fasting

๕. กลุ่มผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป
ล�ำดับ
รายการบริการ

- อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปีหรือทุกครั้งที่เข้ารับ
บริการ
- ๑ ครั้ง ทุก ๑ - ๓ ปี แล้วแต่กรณี

- ทุก ๖ เดือน

- ๑ ครั้งต่อ ปี

- ๑ ครั้ง ทุก ๑๐ ปี

ตามแนวทางปฏิบัติที่กรมวิชาการก�ำหนด
หรือตามความจ�ำเป็น

ความถี่

หมายเหตุ
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รายการบริการ

๙ บริการประเมินสมรรถนะ
ผู้สูงอายุ

๘ บริการคัดกรองความเสี่ยง
ต่อโรคหลอดเลือดสมอง

๗ บริการคัดกรองปัจจัยเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือด

ล�ำดับ

กลุ่มเป้าหมาย

- ตรวจคล�ำชีพจร
- ผู้มีอายุ ๖๕ ปีขึ้นไป
- หากพบความผิดปกติ (หัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด
Atrial Fibrillation) ที่ได้รับการส่งตรวจคลื่นไฟฟ้า
หัวใจ (ECG) เพื่อวินิจฉัย
- บริการประเมินความสามารถในการท�ำกิจวัตร
- ผู้มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป
ประจ�ำวัน (Activity of Daily Living : ADL)

Capillary Glucose : FCG) หรือจากหลอดเลือดด�ำ 
(Fasting Plasma Glucose : FPG)
- ประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอด - ผู้มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป
เลือดโดยใช้ตารางสีการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรค
หัวใจและหลอดเลือด (Thai ASCVD Score)
- การให้ค�ำปรึกษาเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
รวมถึงการพิจารณาให้ยาเพื่อลดความเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

กิจกรรมส�ำคัญที่จะได้รับ

- ๓ - ๕ ปีต่อครั้ง

- ทุกครั้งที่เข้ารับบริการ

- ๑ ครั้ง ทุก ๕ ปี

ความถี่

- การประเมิน
โอกาสเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือด
พิจารณาจาก
ตัวแปร ดังนี้
๑. อายุ เพศ
๒. ความดันโลหิต
๓. ระดับไขมันใน
เลือด : total chol
๔. ระดับน�้ำตาล
ในเลือด : FPG
๕. ภาวะอ้วน :
ค่าดัชนีมวลกาย
และเส้นรอบวงเอว
๖. การสูบบุหรี่

หมายเหตุ
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รายการบริการ

๑๒ บริการป้องกันโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์
๑๓ บริการเคลือบฟลูออไรด์

๑๐ บริการคัดกรองและประเมิน
โรคซึมเศร้า
๑๑ บริการให้ค�ำปรึกษาและ
คัดกรองการติดเชื้อเอชไอวี

ล�ำดับ
- บริการคัดกรองและประเมินโรคซึมเศร้าด้วย
แบบสอบถาม
- หน่วยบริการแจ้งบริการให้ค�ำปรึกษาและการตรวจ
คัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีแก่ผู้รับบริการทราบ และ
บริการตรวจการติดเชื้อเอชไอวีตามความสมัครใจ
- บริการถุงยางอนามัย และค�ำแนะน�ำการใช้เมื่อมี
เพศสัมพันธ์
- บริการทาฟลูออไรด์ความเข้มข้นสูงเฉพาะที่
(ทาฟลูออไรด์วาร์นิชที่มีปริมาณฟลูออไรด์ ๒๒,๖๐๐ ppm)
พร้อมให้ค�ำแนะน�ำการแปรงฟันด้วยยาสีฟันฟลูออ
ไรด์อย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง และการบ้วนปากด้วย
น�้ำยาบ้วนปากผสมฟลูออไรด์

กิจกรรมส�ำคัญที่จะได้รับ

ความถี่

- ตามความต้องการ

- ๓ - ๕ ปีต่อครั้ง ถ้าพบว่ามีความเสี่ยง
ประเมินซ�้ำทุกปี
- ตามพฤติกรรมเสี่ยงและดุลยพินิจของ
แพทย์

- ผู้มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปที่ - ทุก ๖ เดือน
เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิด
โรคฟันผุ

- ผู้มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป

- ผู้มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป

- ผู้มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเสี่ยงต่อโรค
ฟันผุ ได้แก่ ผู้ที่มี
ภาวะน�้ำลายแห้ง
จากการรักษา
มะเร็งด้วยการ
ฉายแสงบริเวณ
ใบหน้าและล�ำคอ
หรือจากการกินยา
รักษาโรคทางระบบ
ที่ส่งผลให้น�้ำลาย
แห้งติดต่อกันเป็น
เวลานาน หรือ
สาเหตุอื่นๆ รวม
ทั้งผู้ที่มีเหงือกร่น
รากฟันโผล่ที่ยาก
ต่อการท�ำความ
สะอาด

หมายเหตุ
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รายการบริการ

๑๔ บริการให้ความรู้เรื่องการ
ออกก�ำลังกายหรือกิจกรรม
ทางกายและการฝึกการ
ท�ำงานของสมองอย่าง
สม�่ำเสมอเพื่อป้องกันโรค
สมองเสื่อม
๑๕ บริการให้ความรู้เรื่องการ
คัดกรองมะเร็งเต้านมด้วย
การตรวจคล�ำเต้านมด้วย
ตนเอง
๑๖ บริการเยี่ยมบ้าน/ชุมชน

ล�ำดับ

กลุ่มเป้าหมาย

- ให้บริการเยี่ยมบ้าน/ชุมชน

- ๑ ครั้งต่อปี

- อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปีหรือทุกครั้งที่เข้ารับ
บริการ

ความถี่

- ผู้สูงอายุที่ต้องการ
ตามแนวทางที่กรมอนามัยหรือที่เกี่ยวข้อง
ความช่วยเหลือในชีวิต ก�ำหนด
ประจ�ำวันผู้ด้อยโอกาส
ผู้พิการหรือมีเงื่อนไข
จ�ำเป็น

- แนะน�ำให้ท�ำกิจกรรมอย่างสม�่ำเสมอเพื่อลดความ - ผู้มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป
เสี่ยงของการเกิดโรคสมองเสื่อม ได้แก่ การออก
ก�ำลังกาย/การมีกิจกรรมทางกาย/การฝึกการท�ำงาน
ของสมอง/ควบคุมน�้ำหนัก/กินอาหารที่เน้นผัก ผลไม้
ไขมันต�่ำ ปลา เมล็ดธัญพืช ข้าวกล้อง/ลดการดื่มแอล
กอฮอลล์
- การให้ความรู้เรื่องมะเร็งเต้านมและแนะน�ำการ - ผู้มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป
ตรวจคล�ำเต้านมที่ถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อสร้างความ
ตระหนัก

กิจกรรมส�ำคัญที่จะได้รับ

หมายเหตุ

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๑)
พ.ศ. ๒๕๖๐

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข ที่ผู้มีสิทธิจะได้รับ
ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสาม มาตรา ๑๘ (๓) (๑๔) และมาตรา ๒๐ แห่งพระราช
บัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้ง ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จึงออก ประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็น (๔) ของข้อ ๒ ของประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙
“(๔) การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่มีลักษณะเป็นรายโครงการดังนี้
(ก) การด�ำเนินการเพือ่ สนับสนุนและส่งเสริมป้องกันโรค เช่น การให้คำ� ปรึกษา การคัดกรอง
การค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน การใช้ยา การท�ำหัตถการ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เป็นต้น
(ข) การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในส่วนค่าด�ำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
(ค) การพัฒนาศักยภาพบุคคลทีป่ ฏิบตั งิ านด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค”
ข้อ ๒ ให้รายการบริการหรือกิจกรรมเพื่อบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและการสนับสนุนและ
ส่งเสริมการจัดบริการส�ำหรับผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีและผูป้ ว่ ยเอดส์ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนีเ้ ป็นรายการบริการหรือ
กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และอยู่ในประเภทขอบเขตของบริการสาธารณสุข ที่ผู้มีสิทธิจะได้รับ
ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

67

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องประเภทและขอบเขต
ของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๖๐
ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐
กลุ่มเด็กโตและวัยรุ่นอายุ ๖-๒๔ ปี กลุ่มผู้ใหญ่อายุ ๒๕-๕๙ ปี และกลุ่มผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป
รายการบริการ

กิจกรรมส�ำคัญที่จะได้รับ
บริการป้องกันการ - บริการให้ความรู้ ค�ำปรึกษา การแนะน�ำและ
ติดเชื้อเอชไอวี
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ
เอชไอวี
- บริการค�ำแนะน�ำ ชักชวน ส่งต่อจากชุมชน
หรือสถานบริการ/ร้านยา เพื่อเข้ารับบริการ
ในระบบ
- บริการอุปกรณ์ป้องกัน เช่น ถุงยาง สารหล่อลื่น
อุปกรณ์ฉีดยาปลอดเชื้อ
- บริการให้การปรึกษาและการตรวจเลือดเพื่อ
หาการติดเชื้อเอชไอวี โดยสมัครใจ (VCT)
- การนัดหมายและติดตามให้เข้ารับบริการ
ต่อเนื่องและเพื่อคงผลเลือดเป็นลบ
- บริการตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์
- บริการส่งต่อเพื่อการรักษาโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์และการเข้าถึงบริการยาต้านไวรัส

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มประชากรที่มีความ
เสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ
เอชไอวี เช่น
- กลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์
กับชายและสาวประเภท
สอง
- พนักงานบริการที่เป็น
ชาย หญิงและสาว
ประเภทสองทั้งที่ท�ำงาน
ในและนอกสถานบริการ
- ผู้ใช้ยาเสพติดวิธีฉีด
(IVDU)
- คู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี
และคู่ของกลุ่มประชากร
ที่มีความเสี่ยงสูง
- ผู้ต้องขัง และเยาวชน
ในสถานพินิจฯ
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ความถี่
หมายเหตุ
ตามแนวทางของประเทศ/
แนวทางปฏิบัติที่กรม
วิชาการ หรือกรมควบคุม
โรคก�ำหนด

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข ที่ผู้มีสิทธิจะได้รับ
ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสาม มาตรา ๑๘ (๓) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๔/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและ
ขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยาตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ อยู่ในประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข
ที่ผู้มีสิทธิจะได้รับตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
ข้อ ๔ ให้ ป ระธานกรรมการหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ เ ป็ น ผู ้ รั ก ษาการตามประกาศนี้ แ ละ
ให้มีอ�ำนาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่องประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
ลงวันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
รายการยา

๑. Voriconazole
๒. Micafungin

รูปแบบยา

Tablet
injection
Injection

๓. Deferasirox

Dispersible
tablet

๔. Raltegravir

Tablet

๕. Rituximab
๖. Sofosbuvir

Injection

๗. ยาเม็ดผสม
Sofosbuvir +
Ledipasvir
(SOF/LDV)

บัญชี

เงื่อนไข

จ(๒) Invasive fungal infection จากเชื้อ Fusarium spp.
Scedosporium spp.
จ(๒) Invasive candidiasis ที่ดื้อต่อยา fluconazol หรือไม่สามารถ
ใช้ amphotericin B ได้
จ(๒) Transfusion Dependent Thalassemia
๑. ใช้เป็นยาล�ำดับแรกในผู้ป่วยอายุ ๒-๖ ปี
๒. ใช้เป็นยาล�ำดับที่ ๒ ในผู้ป่วยอายุตั้งแต่ ๖ ปีขึ้นไปที่ไม่ตอบสนอง
ต่อการรักษาหรือมีผลข้างเคียงที่รุนแรงจากการรักษาด้วยยา
deferiprone
จ(๒) ใช้ร่วมกับ Darunavir ในสูตรยาที่ ๓ (DRV/r + RAL + TDF +๓TC)
ในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่ล้มเหลวจากการรักษามาแล้ว ๒
ครั้ง และมีการดื้อยามากกว่า ๒ กลุ่มขึ้นไป คือ ดื้อต่อสูตรพื้นฐาน
และสูตรที่ ๒ ตามแนวทางการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีของประเทศ
(ดื้อต่อสูตร NRTI, NNRTI และ Pls)
จ(๒) Diffused Large B-Cell Lymphoma (DLBCL)
จ(๒) ใช้ร่วมกับ peginterferon และ ribavirin ในการรักษาติดเชื้อไวรัส
ตับอักเสบซีเรื้อรังสายพันธุ์ ๓
จ(๒) ใช้รักษาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังสายพันธุ์ ๑, ๒, ๔ และ ๖
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ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๓)
พ.ศ. ๒๕๖๑

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข ที่ผู้มีสิทธิจะได้รับ
ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสาม และมาตรา ๑๘ (๓) แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่
๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและ
ขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ก ารตรวจคั ด กรองยี น Human Leukocyte Antigen (HLA) allele-B*๑๕๐๒
(HLA-B*๑๕๐๒) ในผู้ป่วยโรคลมชักก่อนเริ่มยา Carbamazepine เพื่อป้องกันผื่นแพ้ยาชนิดรุนแรง [Stevens–
Johnson Syndrome (SJS) and Toxic Epidermal Necrolysis (TEN)] อยู่ในประเภทและขอบเขตของบริการ
สาธารณสุข ที่ผู้มีสิทธิจะได้รับตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รักษาการตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๔)
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข ที่ผู้มีสิทธิจะได้รับ
ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสาม มาตรา ๑๘ (๓) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการประชุม
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภท
และขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยาตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ อยู่ในประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข
ที่ผู้มีสิทธิจะได้รับตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รักษาการตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
ลงวันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
รายการยา

รูปแบบยา

๑. Pentavalent
injection
vaccine (DTP-HB-Hib)

บัญชี

เงื่อนไข

ก

ป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ, ติดเชื้อในกระแสเลือด,
ปอดอักเสบ, ฝาปิดกล่องเสียงอักเสบ, ข้ออักเสบ, เยื่อ
หุ้มหัวใจอักเสบ และฝีในสมอง ที่เกิดจากเชื้อไวรัส
Haemophilus influenzae type B (HIB) ในเด็กอายุ
ต่ากว่า ๕ ปี

๒. Raltegravir

Tablet

จ (๒)

เพิ่มข้อบ่งใช้ สาหรับป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจาก
มารดาสู่ทารกในหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการ
ถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีสู่ทารก

๓. Bevacizumab

sterile
solution

จ (๒)

เพิ่มข้อบ่งใช้ สาหรับโรคหลอดเลือดดาในจอตาอุดตัน
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ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๕)
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุขที่ผู้มีสิทธิจะได้รับ
ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสาม และมาตรา ๑๘ (๓) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบมติการประชุมของคณะกรรมการหลักประกันสุ ขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการหลั กประกันสุขภาพแห่ งชาติ
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภท
และขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยาตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ อยู่ในประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข
ที่ผู้มีสิทธิจะได้รับตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติรักษาการตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๖๒
ลงวันที่ ๑๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
รายการยา

รูปแบบยา

บัญชี

เงื่อนไข

๑. Leuprorelin ๑๑.๒๕ mg

Injection

จ (๒)

ภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยอันควร (Central
precocious puberty, CPP)

๒. Triptorelin ๑๑.๒๕ mg

Injection

จ (๒)

ภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยอันควร (Central
precocious puberty, CPP)
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ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๖)
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่ เ ป็ น การสมควรแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประเภทและขอบเขตของบริ ก ารสาธารณสุ ข ที่ ผู้ มี สิ ท ธิ
จะได้รับตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสาม และมาตรา ๑๘ (๓) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบมติการประชุมของคณะกรรมการหลักประกันสุ ขภาพ
แห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่ อ วั น ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภท
และขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยาตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ อยู่ในประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข
ที่ผู้มีสิทธิจะได้รับตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติรักษาการตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
ลงวันที่ ๒๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
รายการยา

รูปแบบยา

บัญชี

tab
ขนาด ๕ mg
และ ๑๐ mg

จ (2)

อัลไซเมอร์ระดับรุนแรงน้อยถึงปานกลาง

๒. Thyrotropin alfa

sterile
powder

จ (2)

มะเร็งไทรอยด์ชนิด Differentiated (papillary
and/or follicular thyroid carcinoma)

๓. Intravenous
Immunoglobulin (IVIG)

injection

จ (2)

โรคเส้ น ประสาทที่ เ กิ ด จากการท าลายปลอก
มั ย อิ ลิ น ชนิ ด เรื้ อ รั ง (Chronic Inflammatory
Demyelinating Polyradiculon Neuropathy
) ส าหรั บ การรั ก ษาล าดั บ รอง (second-line
therapy)

tab

จ (2)

ส าหรั บ เงื่ อ นไขใช้ เ ป็ น ยาในสู ต รยาต้ า นไวรั ส
เอชไอวี ล าดั บ ที่ 3 (third-line antiretroviral
regimen) ในกรณี ผู้ ป่ ว ยมี เ ชื้ อ เอชไอวี ดื้ อ ยา
สูตรพื้นฐานและสูตรที่ 2

๑. Donepezil

๔. Dolutegravir
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เงื่อนไข

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๗)
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข ที่ผู้มีสิทธิจะได้รับ
ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสาม และมาตรา ๑๘ (๓) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบมติการประชุมของคณะกรรมการหลักประกันสุ ขภาพ
แห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่ อ วั น ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภท
และขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้การตรวจคัดกรองยีน Human Leukocyte Antigen (HLA) allele-B*๑๕๐๒ (HLA-B*๑๕๐๒)
ส าหรั บ ผู้ ป่ ว ยที่ ต้ อ งเริ่ ม การรัก ษาด้ ว ยยา Carbamazepine ในทุ ก กรณี เพื่ อ ป้ อ งกั น ผื่ น แพ้ ย าชนิ ด รุนแรง
Stevens–Johnson Syndrome (SJS) and Toxic Epidermal Necrolysis (TEN) อยู่ในประเภทและขอบเขต
ของบริการสาธารณสุข ที่ผู้มีสิทธิจะได้รับตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๕
ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติรักษาการตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๘)
พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยที่ เ ป็ น การสมควรแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประเภทและขอบเขตของบริ ก ารสาธารณสุ ข ที่ ผู้ มี สิ ท ธิ
จะได้รับตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
อาศั ย อานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) และมาตรา ๕ วรรคสาม แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
หลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบมติ ก ารประชุ ม ของคณะกรรมการหลั ก ประกั น
สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภท
และขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป*
ข้อ ๓ ให้สิทธิการรับบริการสาธารณสุขกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) อยู่ ในประเภทและขอบเขตบริ การสาธารณสุ ขที่ผู้ มีสิ ทธิได้รับ
ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
อนุทิน ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

* ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ / ตอนพิเศษ ๗๗ ง / หน้า ๓๓ / ๒ เมษายน ๒๕๖๓
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ประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง ก�ำหนดหน่วยงานรับค�ำขอลงทะเบียนเพื่อเลือกหน่วยบริการ
หรือเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการประจ�ำ พ.ศ. ๒๕๕๘

โดยทีส่ มควรก�ำหนดให้มหี น่วยงานท�ำหน้าทีร่ บั ค�ำขอลงทะเบียนของผูม้ สี ทิ ธิ เพือ่ เลือกหน่วยบริการ
หรือเปลีย่ นแปลงหน่วยบริการประจ�ำ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและให้ประชาชนเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขตามกฎหมาย อีกทั้งเป็นการอ�ำนวยความสะดวก เป็นบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ซึ่งประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางของประชาชน
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๖ (๗) (๑๒) และมาตรา ๓๖ (๒)
แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ และบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข
กับส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ก�ำหนดให้ห น่วยบริก ารทุ ก ประเภทตามกฎหมายว่ า ด้ วยหลั ก ประกั นสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานรับค�ำขอลงทะเบียนเพื่อเลือกหน่วยบริการเป็นหน่วยบริการประจ�ำ 
หรือเพื่อขอเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการประจ�ำ โดยมีหน้าที่ดังนี้
(๑) ตรวจสอบแบบค�ำร้อง หลักฐานการขอลงทะเบียน และบันทึก ตรวจสอบข้อมูล การลงทะเบียน
เลือกหน่วยบริการประจ�ำและการขอเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการประจ�ำ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
(๒) รวบรวมข้ อ มู ล การลงทะเบี ย นที่ ผ ่ า นการตรวจสอบความถู ก ต้ อ งแล้ ว ส่ ง ให้ ส� ำ นั ก งาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต
ข้อ ๒ ให้หน่วยบริการประเภทหน่วยบริการประจ�ำเป็นนายทะเบียนหน่วยบริการมีอ�ำนาจหน้าที่
ดังนี้
(๑) อนุมัติการลงทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบตามข้อ ๑ แล้ว
(๒) รั บ ข้ อ มู ล การลงทะเบี ย นที่ ผ ่ า นการอนุ มั ติ จ ากส� ำ นั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดบริการ
(๓) ติดตาม ตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนที่ไม่ผ่านการอนุมัติในส่วนที่รับผิดชอบ
เพื่อก�ำหนดแนวทางปรับปรุงคุณภาพของระบบการลงทะเบียน
(๔) จัดเก็บและท�ำลายแบบค�ำร้องและเอกสารหลักฐานประกอบการขอลงทะเบียนตามแนวทาง
ที่ก�ำหนด
(๕) ตรวจสอบหรือด�ำเนินการแก้ไขข้อมูลสิทธิด้านรักษาพยาบาลของบุคคลเฉพาะกรณีที่ข้อมูล
ของบุคคลนั้นเป็นผู้มีสิทธิด้านการรักษาพยาบาลตามกฎหมายอื่น แต่ข้อเท็จจริงบุคคลดังกล่าวมีหลักฐานยืนยันว่า
ตนไม่มีสิทธิตามกฎหมายนั้นๆ ทั้งนี้เพื่อให้บุคคลดังกล่าวสามารถลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจ�ำได้
ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
วินัย สวัสดิวร
เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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ประกาศสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง กาหนดหน่วยงานรับคาขอลงทะเบียนเพื่อเลือกหน่วยบริการ
หรือเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการประจา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง กาหนด
หน่วยงานรับคาขอลงทะเบียนเพื่อเลือกหน่วยบริการหรือเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการประจา พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้
เกิดความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ ง มาตรา ๒๖ (๗) (๑๒) และ มาตรา ๓๖ (๒)
แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ส านั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ งชาติ
จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ประกาศนี้ เรี ย กว่ า “ประกาศส านั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ เรื่ อ ง ก าหนด
หน่ ว ยงานรั บ ค าขอลงทะเบี ย นเพื่ อ เลื อ กหน่ ว ยบริก ารหรื อ เปลี่ ย นแปลงหน่ ว ยบริ ก ารประจ า (ฉบั บ ที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒ แห่งประกาศสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง กาหนด
หน่ ว ยงานรับ คาขอลงทะเบี ย นเพื่ อเลื อกหน่ ว ยบริ การหรื อเปลี่ ยนแปลงหน่ว ยบริการประจ า พ.ศ. ๒๕๕๘
และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๒ ให้ หน่วยบริการตามข้อ ๑ มี อานาจหน้ าที่ดาเนิ นการเพื่อให้ป ระชาชนมีห น่ วยบริการ
ประจาและการขอเปลี่ยนหน่วยบริการประจาที่ผ่านการตรวจสอบตามข้อ ๑ แล้ว ดังนี้
(๑) รั บ ข้ อ มู ล การลงทะเบี ย นจากส านั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ งชาติ เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์
ในการจัดบริการสาธารณสุข
(๒) ติดตาม ตรวจสอบ บันทึก แก้ไขข้อมูลการลงทะเบียน เพื่อกาหนดแนวทางปรับปรุงคุณภาพ
ของระบบการลงทะเบียน
(๓) จัดเก็บและทาลายแบบคาร้องและเอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียนตามแนวทาง
ทีส่ านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกาหนด
(๔) ตรวจสอบหรื อ ด าเนิ น การบั น ทึ ก การแก้ ไ ขข้ อ มู ล สิ ท ธิ ใ นการรั บ บริ ก ารสาธารณสุ ข
ของบุ ค คลเฉพาะกรณี ที่ ข้ อ มู ล ของบุ ค คลนั้ น เป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ ต ามกฎหมายอื่ น แต่ ข้ อ เท็ จ จริง บุ ค คลดั งกล่ า ว
มีห ลั กฐานยื น ยั น ว่าตนไม่มี สิ ท ธิต ามกฎหมายนั้ น ๆ ทั้ งนี้ เพื่ อให้ บุ ค คลดังกล่ าวสามารถลงทะเบี ยนเลื อ ก
หน่วยบริการประจาได้”
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
นายศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา
เลขาธิการสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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ประกาศสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง กาหนดให้หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงกลาโหม เป็นหน่วยงานรับคาขอลงทะเบียนเพื่อเลือกหน่วยบริการ
หรือเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการประจา
พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดให้มีหน่วยงานทาหน้าที่ รับคาขอลงทะเบียนของผู้มีสิทธิ เพื่อเลือก
หน่วยบริการ หรือเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการประจาตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทั้งนี้เพื่อ
เป็นการอานวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ ง มาตรา ๒๖ (๗) (๑๒) และมาตรา ๓๖ (๒)
แห่ งพระราชบั ญ ญัติห ลั กประกัน สุ ข ภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกั บ บั นทึ ก ความร่ ว มมื อระหว่ า ง
สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กับสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒
เลขาธิการสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรี ย กว่า “ประกาศส านักงานหลั กประกันสุขภาพแห่ งชาติ เรื่อง กาหนดให้
หน่ ว ยบริ การในสั งกัดกระทรวงกลาโหม เป็ นหน่ว ยงานรับคาขอลงทะเบียนเพื่ อเลื อ กหน่ว ยบริก าร หรือ
เปลี่ยนแปลงหน่วยบริการประจา พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้หน่วยบริการทุกประเภท ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในสังกัด
กระทรวงกลาโหม เป็นหน่วยงานรับคาขอลงทะเบียนเพื่อเลือกหน่วยบริการเป็นหน่วยบริการประจา หรือเพื่อ
ขอเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการประจา
ข้อ ๔ ให้หน่วยบริการตามข้อ ๓ มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) รับแบบคาร้องลงทะเบี ยนเลือกหน่วยบริการหรือเปลี่ ยนแปลงหน่ว ยบริการประจา และ
หลักฐานประกอบการขอลงทะเบียนจากประชาชน กรณีลงทะเบียนแบบ E-FORM ให้ประชาชนแสดงบั ตร
ประจาตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับคาขอลงทะเบียน
(๒) ตรวจสอบแบบคาร้องลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการหรือเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการประจา
หลักฐานประกอบการขอลงทะเบียน และบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจาและการขอ
เปลี่ยนแปลงหน่วยบริการประจาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ กรณีลงทะเบียนแบบ E-FORM ให้ใช้บัตรประจาตัว
ประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ผ่านเครื่องอ่านบัตรประจาตัวประชาชน (Smart Card Reader)
(๓) เก็บรวบรวมหลักฐานการขอลงทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ไว้ที่หน่วยงาน
รับคาขอลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบ และทาลายแบบคาร้องและเอกสารหลักฐานประกอบการขอลงทะเบียน
ตามแนวทางที่กาหนด
(๔) ยืนยันตอบรับแบบคาร้องลงทะเบียนด้วยใบรับรองการลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุข ภาพ
แห่งชาติให้กับประชาชนผู้ยื่นคาร้อง
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(๕) กรณีที่หน่วยงานรับคาขอลงทะเบียนเป็นหน่วยบริการประจา จะได้รับข้อมูลการลงทะเบียน
ที่ได้รับการประมวลรายรอบทุกรอบ เพื่อแจ้งประชาชนทราบและใช้ประโยชน์ในการจัดบริการและทวนสอบ
การจั ด สรรงบเหมาจ่ า ยรายหั ว ในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ และพั ฒ นาแนวทางปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพของระบบ
การลงทะเบียน
(๖) บันทึกการแก้ไขข้อมูลสิทธิด้านการรักษาพยาบาลของบุคคล เฉพาะกรณีที่ข้อมูลของบุคคล
นั้นเป็นผู้มีสิทธิด้านการรักษาพยาบาลตามกฎหมายอื่น ที่ปรากฏหลักฐานยืนยันว่าไม่มีสิทธิตามกฎหมายนั้น ๆ
ทั้งนี้เพื่อให้บุคคลดังกล่าว ได้รับสิทธิตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
ข้ อ ๕ ให้ เ ลขาธิ ก ารส านั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ งชาติ เป็ น ผู้ รั ก ษาการตามประกาศนี้
และให้มีอานาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
นายศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา
เลขาธิการสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขอลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจา
และการขอเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการประจา
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการ
เพื่อให้การขอลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจา และการขอเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการประจา มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่
๔ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ข้ อ บั ง คั บ นี้ เ รี ย กว่ า “ข้ อ บั ง คั บ คณะกรรมการหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ย
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไข การขอลงทะเบี ย นเลื อ กหน่ ว ยบริ ก ารประจ า และการขอเปลี่ ย นแปลง
หน่วยบริการประจา พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ข้ อ บั ง คั บ คณะกรรมการหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร
และเงื่อนไขการขอลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๕๕
(๒) ข้ อ บั ง คั บ คณะกรรมการหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร
และเงื่อนไขการขอลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และให้หมายความรวมถึง
สานักงานสาขาด้วย
“หน่วยบริการ” หมายความว่า สถานบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
ข้ อ ๕ บุ ค คลใดประสงค์ จ ะใช้ สิ ท ธิ รั บ บริ ก ารสาธารณสุ ข ตามพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ประกั น
สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้ ยื่ น ค าขอลงทะเบี ย นต่ อ ส านั ก งานหรื อ หน่ ว ยงานที่ ส านั ก งานก าหนด
ตามประกาศสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการกาหนดหน่วยงานรับคาขอลงทะเบียนเพื่อเลือก
หน่วยบริการหรือเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการประจา
บุ ค คลที่ มี ค วามสามารถกระท าการตามวรรคหนึ่ ง จะต้ อ งมี อ ายุ ครบสิ บ ห้ า ปี บ ริ บู ร ณ์
กรณีอายุต่ากว่าสิบห้าปีบริบูรณ์ จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
กรณีผู้จะยื่นคาขอตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ไร้ความสามารถ ผู้เสมือนไร้ความสามารถหรือผู้หย่อน
ความสามารถ ให้ผู้อนุบาล ผู้พิทักษ์ หรือผู้ดูแลของบุคคลดังกล่าว แล้วแต่กรณี กระทาการแทนได้
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ข้อ ๖ การเลือกหน่วยบริการเป็นหน่วยบริการประจา ให้บุคคลตามข้อ ๕ เลือกหน่วยบริการ
ที่อยู่ในพื้นที่ตาบลหรืออาเภอที่ตนมีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้าน หรือหน่วยบริการในพื้นที่ตาบลหรืออาเภอพื้นที่
รอยต่อ ทั้งนี้ โดยให้คานึงถึงความสะดวกและความจาเป็นของตนเป็นสาคัญ
ในกรณี ที่ บุ ค คลใด มี ถิ่ น ที่ อ ยู่ ห รื อ ที่ พั ก อาศั ย ไม่ ต รงกั บ ทะเบี ย นบ้ า น บุ ค คลดั ง กล่ า ว
อาจลงทะเบียนและเลือกหน่วยบริการในพื้นที่ตาบลหรืออาเภอที่ตนมีถิ่นที่อยู่หรือพักอาศัยอยู่นั้น ก็ได้
ข้ อ ๗ การขอลงทะเบี ย น การเลื อ กหน่ ว ยบริ ก ารประจ า หรื อ การ ขอเปลี่ ย นแปลง
หน่วยบริการประจา ให้บุคคลนั้น ๆ แสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรหรือเอกสารอื่นใดที่ทางราชการ
ออกให้ ซึ่งมีเลขประจาตัวประชาชน ที่แสดงว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีสิทธิตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๕
ในกรณี ที่ บุ ค คลใดมี ถิ่ น ที่ อ ยู่ ห รื อ พั ก อาศั ย ไม่ ต รงกั บ บั ต รประจ าตั ว ประชาชน หรื อ บั ต ร
หรือเอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้ตามวรรคหนึ่ ง ให้แสดงหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใด ที่แสดงว่าตนมี
ถิ่นที่อยู่หรือพักอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้น ๆ ดังนี้
(๑) หนังสือรับรองของเจ้าบ้าน
(๒) หนังสือรับรองของผู้นาชุมชน
(๓) หนังสือรับรองของผู้ว่าจ้างหรือนายจ้าง
(๔) เอกสารหรือหลักฐานอื่น เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าสาธารณูปโภค ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าที่พัก
สัญญาเช่าที่พัก เป็นต้น ที่แสดงว่าบุคคลนั้นมีถิ่นที่อยู่หรือพักอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้น ๆ
ข้อ ๘ บุคคลที่ได้เลือกหน่วยบริการประจาแล้ว หากประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการประจา
ให้ ดาเนินการตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ ทั้งนี้ จะขอเปลี่ ย นแปลงหน่ ว ยบริ การประจ าได้
ไม่เกิน ๔ ครั้งในแต่ละปีงบประมาณ
การเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการประจา ระหว่างการรับบริการในหน่วยบริการ ให้มีผลหลัง จาก
สิ้นสุดการรับบริการในหน่วยบริการครั้งนั้นแล้ว
ข้ อ ๙ กรณี ที่ ผู้ มี สิ ท ธิ ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ล งทะเบี ย นเลื อ กหน่ ว ยบริ ก ารประจ า และมาเข้ า รั บ บริ ก าร
ครั้ ง แรกที่ ห น่ ว ยบริ ก ารใด ให้ ห น่ ว ยบริ ก ารนั้ น จั ด ให้ บุ ค คลนั้ น ลงทะเบี ย นเลื อ กหน่ ว ยบริ ก ารประจ า
และแจ้งให้ ส านักงานทราบภายในสามสิ บวันนั บแต่ให้ บริ การ ทั้ งนี้ ให้ นาความในข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗
มาบังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๐ สานักงานอาจลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจาแทนบุคคลได้ ในกรณีต่อไปนี้
(๑) กรณีเด็กแรกเกิด
(๒) กรณี บุ ค คลสิ้ น สุ ด จากสิ ท ธิ รั บ บริ ก ารสาธารณสุ ข ตามมาตรา ๙ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
(๓) กรณีบุคคลสิ้นสุดจากสิทธิรับบริการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
(๔) กรณีหน่วยบริการประจาที่บุคคลได้ลงทะเบียนไว้แล้ว ถอนตัวหรือพ้นจากการเป็ นหน่วย
บริการประจา
(๕) กรณีหน่วยบริการที่ให้บริการแก่บุคคลตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ แล้ ว ไม่ จั ด ให้ บุ ค คลนั้ น ลงทะเบี ย นเลื อ กหน่ ว ยบริ ก ารประจ า หรื อ กรณี บุ ค คล
เข้ า รั บ บริ ก ารครั้ ง แรกตามมาตรา ๘ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า วแล้ ว แต่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ล งทะเบี ย นเลื อ ก
หน่วยบริการประจา ให้สานักงานลงทะเบียนแทนเป็นการชั่วคราวก่อน โดยเลือกหน่วยบริการประจาที่อยู่ใ น
พื้น ที่ตาบลหรื ออาเภอตามทะเบี ย นบ้ านของบุ ค คลดัง กล่ าวหรื อหน่ ว ยบริ การที่ มีก ารรั กษาต่ อเนื่ อ ง ทั้งนี้
โดยคานึงถึงความสะดวกและความจาเป็นของบุคคลเป็นสาคัญ
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(๖) กรณีทหารเกณฑ์ที่ปลดประจาการ
(๗) กรณีผู้พานักในราชทัณฑ์ที่พ้นโทษ
(๘) กรณีนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
(๙) กรณี บุ ค คลซึ่ ง ยั ง ไม่ ไ ด้ ล งทะเบี ย นเลื อ กหน่ ว ยบริ ก ารประจ า ไปใช้ สิ ท ธิ รั บ บริ ก าร
ที่สถานบริการอื่นตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
เพื่อประโยชน์ในการใช้สิทธิรับบริการ กรณีที่มีเหตุสมควร หรือกรณีอุบัติเหตุหรือกรณีเจ็บป่วย
ฉุกเฉิน ให้สานักงานกาหนดให้บุคคลตามวรรคหนึ่งเป็นบุคคลซึ่งลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจาไว้แล้ว
นับแต่วันที่เข้ารับบริการจากสถานบริการอื่น
การลงทะเบี ย นเลื อ กหน่ ว ยบริ ก ารประจ าแทนบุ ค คลตามวรรคหนึ่ ง ให้ ส านั ก งานแจ้ ง
หรื อ ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การลงทะเบี ย นแทนทราบด้ ว ย บุ ค คลที่ ส านั ก งานลงทะเบี ย นเลื อ ก
หน่ ว ยบริ ก ารประจ าแทน สามารถยื่ น ค าขอเปลี่ ย นแปลงหน่ ว ยบริ ก ารประจ าใหม่ ไ ด้ โดยไม่ ถื อ เป็ น การ
ขอเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการตามข้อ ๘
ข้อ ๑๑ การขอลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจา หรือการขอเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการประจา
ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นการขอลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจาตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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ประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรการด�ำเนินการกรณีหน่วยทะเบียนลงทะเบียนแทนผู้มีสิทธิโดยพลการ
พ.ศ. ๒๕๕๔
โดยที่เป็นการสมควรก�ำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการป้องปรามไม่ให้หน่วยทะเบียนด�ำเนินการ
ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการแทนผู้มีสิทธิ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้มีสิทธิ
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๒๖ (๓) (๗) (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“ผู้มีสิทธิ” หมายความว่า ผู้มีสิทธิตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
“หน่วยทะเบียน” หมายความว่า หน่วยงานหรือหน่วยบริการที่ส�ำนักงานมอบหมายให้ท�ำหน้าที่
ลงทะเบียนผู้มีสิทธิ
“ลงทะเบียนพลการ” หมายความว่า การลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการ แทนผู้มีสิทธิโดยไม่ได้รับ
ความยินยอมจากผู้มีสิทธิ หรือไม่มีอ�ำนาจจัดการแทนผู้มีสิทธิ
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
“ส�ำนักงาน” หมายความว่า ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ข้อ ๒ การลงทะเบียนผู้มีสิทธิ ให้ใช้หลักเกณฑ์และแนวทางตามที่ส�ำนักงานก�ำหนด
ข้อ ๓ กรณีสำ� นักงานตรวจสอบพบว่า หน่วยทะเบียน มีการลงทะเบียนพลการส�ำนักงานอาจด�ำเนินการ
ดังนี้
(๑) กรณีลงทะเบียนพลการ โดยผิดหลงจ�ำนวนไม่เกิน ๑๐ คนต่อครั้ง อาจด�ำเนินการ
(ก) ตักเตือน
(ข) ให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
(ค) ให้คืนสิทธิประชาชนไปยังหน่วยบริการเดิม
(ง) เรียกคืนเงินเหมาจ่ายรายหัว
(๒) กรณีลงทะเบียนพลการ โดยผิดหลงมากกว่า ๑๐ คนต่อครั้ง หรือลงทะเบียนแทนผู้มีสิทธิ
โดยทุจริตหรือหลอกลวงให้ประชาชนเข้าใจผิดในการลงทะเบียน อาจด�ำเนินการ
(ก) ตักเตือน
(ข) ให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
(ค) ให้คืนสิทธิประชาชนไปยังหน่วยบริการเดิม
(ง) เรียกคืนเงินเหมาจ่ายรายหัว
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(จ) ไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าทีข่ องหน่วยทะเบียน เฉพาะผูท้ ดี่ ำ� เนินการตามข้อ ๓ (๒) เข้าใช้งาน
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางเป็นเวลา ๑ ปี หรือจนกว่าส�ำนักงานจะมีค�ำสั่งเป็นอย่างอื่น
(ฉ) งดส่งข้อมูลสิทธิว่าง
(๓) กรณีลงทะเบียนพลการ โดยผิดหลง ๓ ครัง้ ขึน้ ไป หรือลงทะเบียนแทนผูม้ สี ทิ ธิโดยทุจริต หรือ
หลอกลวงให้ประชาชนเข้าใจผิดในการลงทะเบียนตั้งแต่ ๒ ครั้งขึ้นไป อาจด�ำเนินการ
(ก) ตักเตือน
(ข) ให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
(ค) ให้คืนสิทธิประชาชนไปยังหน่วยบริการเดิม
(ง) เรียกคืนเงินเหมาจ่ายรายหัว
(จ) ไม่อนุญาตให้เข้าใช้งานฐานข้อมูลทะเบียนกลาง
(ฉ) งดส่งข้อมูลสิทธิว่าง
(ช) ประกาศบนเว็บไซต์ของส�ำนักงาน ว่าเป็นหน่วยงานที่ลงทะเบียนพลการ
(ซ) ด�ำเนินคดีตามกฎหมาย
ข้อ ๔ การด�ำเนินการตามข้อ ๓ (๓) ส�ำนักงานอาจแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็น
ต่อส�ำนักงาน
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้มีจ�ำนวนไม่เกิน ๗ คน โดยมีรองเลขาธิการ หรือผู้ช่วยเลขาธิการ
ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักกฎหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ ๕ กรณีหน่วยทะเบียนไม่เห็นด้วยกับค�ำสัง่ ใช้มาตรการตามข้อ ๓ ให้อทุ ธรณ์ตอ่ ส�ำนักงานภายใน
๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค�ำสั่ง
ข้อ ๖ เงินที่ได้รับจากการเรียกคืนตามประกาศนี้ ให้เป็นเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ในส่วนที่ที่ส�ำนักงานจะจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้หน่วยบริการตามระบบปกติ
ข้อ ๗ ให้เลขาธิการเป็นผู้รักษาการ และให้มีอ�ำนาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาการปฏิบัติตามประกาศนี้
ข้อ ๘ ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
วินัย สวัสดิวร
เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง การใช้สิทธิเข้ารับบริการสาธารณสุขของทหารผ่านศึกและคนพิการ
พ.ศ. ๒๕๕๖

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการใช้สิทธิเข้ารับบริการสาธารณสุขของผู้ได้รับพระราชทาน
เหรี ย ญต่ า งๆ หรือทหารผ่านศึก ที่ได้รับสิท ธิตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ให้ ไ ด้ รั บการรั ก ษาจากโรงพยาบาลของรั ฐ
โดยไม่คิดมูลค่า รวมทั้งคนพิการให้สามารถใช้สิทธิเข้ารับบริการสาธารณสุขจากหน่วยบริการของรัฐได้อย่าง
สอดคล้ อ งกั บ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี และก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารขอรั บ ค่ า ใช้ จ ่ า ยเพื่ อ บริ ก ารสาธารณสุ ข
ของหน่วยบริการ
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มมี ติในการประชุม ครัง้ ที่ ๑๓/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรือ่ ง การใช้สทิ ธิเข้ารับบริการสาธารณสุขของ
ทหารผ่านศึกและคนพิการ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗
(๒) ประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรือ่ งการใช้สทิ ธิเข้ารับบริการสาธารณสุขของ
ทหารผ่านศึกและคนพิการ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๘
ข้อ ๒ ให้ประกาศนี้
“ทหารผ่ า นศึ ก ” หมายความว่ า บุ ค คลที่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ บริ ก ารสาธารณสุ ข ตามพระราชบั ญ ญั ติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ และได้รับสิทธิจากมติคณะรัฐมนตรีให้ได้รับการรักษาพยาบาลจาก
โรงพยาบาลของรัฐโดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งได้แก่
(๑) ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญกล้าหาญ
(๒) ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มกล้าหาญ
(๓) ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ
(๔) ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้นที่ ๑
(๕) ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้นที่ ๒
(๖) ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
(๗) ผู้มีสิทธิในบัตรทหารผ่านศึกนอกประจ�ำการบัตรชั้นที่ ๑
(๘) ผู้มีสิทธิในบัตรทหารผ่านศึกนอกประจ�ำการบัตรชั้นที่ ๒
(๙) ผู้มีสิทธิในบัตรทหารผ่านศึกนอกประจ�ำการบัตรชั้นที่ ๓
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(๑๐) ผู้มีสิทธิในบัตรประจ�ำตัวครอบครัวทหารผ่านศึกชั้นที่ ๑
(๑๑) ผู้มีสิทธิในบัตรประจ�ำตัวเหรียญกล้าหาญทายาท
(๑๒) ผู้มีสิทธิในบัตรประจ�ำตัวเหรียญชัยสมรภูมิทายาท
(๑๓) ผู้มีสิทธิในสมุดคู่มือประจ�ำครอบครัวทหารของกรมสวัสดิการสามเหล่าทัพ
(๑๔) ผู้มีสิทธิในสมุดคู่มือประจ�ำตัวครอบครัวทหารผ่านศึกนอกประจ�ำการบัตรชั้นที่ ๑
“คนพิการ” หมายความว่า คนพิการตามประเภทและหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประกาศก�ำหนด ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่คณะรัฐมนตรีก�ำหนดเพิ่มเติม
ข้อ ๓ ให้ทหารผ่านศึกและคนพิการใช้สิทธิเข้ารับบริการสาธารณสุขภายใต้ประเภทและขอบเขต
บริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ณ หน่วยบริการประจ�ำของตน
เว้นแต่กรณีมีความจ�ำเป็นอาจไปใช้สิทธิเข้ารับบริการสาธารณสุข ณ หน่วยบริการอื่นของรัฐก็ได้
ข้อ ๔ หน่วยบริการที่ให้บริการสาธารณสุขแก่ทหารผ่านศึกหรือคนพิการไปแล้ว มีสิทธิได้รับ
ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขดังต่อไปนี้
(๑) กรณีเป็นหน่วยบริการประจ�ำ  ให้ได้รับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขตามอัตราเหมาจ่าย
รายหัว เช่นเดียวกับผู้มีสิทธิตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
(๒) กรณี เ ป็ ห น่ ว ยบริ ก ารอื่ น ของรั ฐ ที่ อ ยู ่ ใ นส� ำ นั ก งานสาขา หรื อ กองทุ น สาขาเดี ย วกั น กั บ
หน่วยบริการประจ�ำ  ให้หน่วยบริการอื่นนั้นได้รับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขจากส�ำนักงานสาขาหรือกองทุน
สาขาหรือจากหน่วยบริการประจ�ำ  ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าใช้จ่าย กรณีอุบัติเหตุหรือกรณี
เจ็บป่วยฉุกเฉินภายในส�ำนักงานสาขาหรือกองทุนสาขาเดียวกันโดยอนุโลม
(๓) กรณีเป็นหน่วยบริการอื่นของรัฐต่างส�ำนักงานสาขาหรือกองทุนสาขา ให้ได้รับค่าใช้จ่ายเพื่อ
บริการสาธารณสุขจากส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข เช่นเดียวกับ
ที่หน่วยบริการได้รับในกรณีให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ต่างส�ำนักงานหรือต่างกองทุนสาขา
โดยอนุโลม
ข้อ ๕ ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
ประดิษฐ สินธวณรงค์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ว่าด้วยการใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุข กรณีที่มีเหตุสมควร กรณีอุบัติเหตุ หรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การก�ำหนดค่าใช้จ่ายในการ
ด�ำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อปรับปรุงแก้ไข กฎ ระเบียบจึงต้องปรับปรุงหลักเกณฑ์
การเข้ารับบริการสาธารณสุข กรณีที่มีเหตุสมควร หรือกรณีอุบัติเหตุหรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินจากสถานบริการ
และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของสถานบริการ
เพื่อให้ผู้มีสิทธิเข้าถึงการบริการสาธารณสุขในกรณีดังกล่าวได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
ประกอบมติคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขการก�ำหนดค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินการผูป้ ว่ ยฉุกเฉิน
วิกฤต เมือ่ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ และมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในการประชุมครัง้ ที่ ๖/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการใช้สิทธิ
รับบริการสาธารณสุข กรณีที่มีเหตุสมควร กรณีอุบัติเหตุ หรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการใช้สทิ ธิรบั บริการสาธารณสุข
กรณีที่มีเหตุสมควร กรณีอุบัติเหตุ หรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๕
(๒) ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการใช้สทิ ธิรบั บริการสาธารณสุข
กรณีที่มีเหตุสมควร กรณีอุบัติเหตุ หรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“สถานบริการ” หมายความว่า สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ของเอกชน และของสภากาชาดไทย
หน่วยบริการประกอบโรคศิลปะสาขาต่างๆ และสถานบริการสาธารณสุขอื่นที่คณะกรรมการก�ำหนดเพิ่มเติม
“ผู้มีสิทธิ” หมายความว่า บุคคลที่มีสิทธิรับบริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
“ส�ำนักงาน” หมายความว่า ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ข้อ ๕ ผู้มีสิทธิที่ได้ลงทะเบียนแล้ว ให้ใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขได้จากหน่วยบริการประจ�ำ
ของตนหรือหน่วยบริการปฐมภูมใิ นเครือข่ายหน่วยบริการทีเ่ กีย่ วข้อง หรือจากหน่วยบริการอืน่ ทีห่ น่วยบริการประจ�ำตน
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หรือเครือข่ายหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องส่งต่อ เว้นแต่ กรณีที่มีเหตุสมควร หรือกรณีอุบัติเหตุหรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน
ให้มีสิทธิเข้ารับบริการจากสถานบริการ ทั้งนี้โดยค�ำนึงถึงความสะดวกและความจ�ำเป็นของผู้ใช้สิทธิรับบริการ
และสถานบริการที่ให้บริการมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุน
กรณีอบุ ตั เิ หตุหรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินตามวรรคหนึง่ ให้แยกระดับตามความฉุกเฉินเป็นผูป้ ว่ ยฉุกเฉิน
วิกฤต ผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วนหรือผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วยฉุกเฉินตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยการระดมทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเยียวยา และการจัดให้มีการส่งต่อผู้ป่วยไปยัง
สถานพยาบาลอื่นตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
ข้อ ๖ สถานบริการทีใ่ ห้บริการสาธารณสุขแก่ผปู้ ว่ ยฉุกเฉินวิกฤตให้แจ้งส�ำนักงานทราบโดยเร็ว และ
ให้สถานบริการนั้นมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุน ดังนี้
(๑) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นนับตั้งแต่ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตจนถึงเวลาเจ็ดสิบสองชั่วโมง
จ่ายในอัตราตามบัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการก�ำหนดค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการ
ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๒) ค่ า ใช้ จ ่ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น หลั ง เวลาเจ็ ด สิ บ สองชั่ ว โมงนั บ ตั้ ง แต่ รั บ ผู ้ ป ่ ว ยฉุ ก เฉิ น วิ ก ฤต กรณี ที่
ไม่สามารถย้ายกลับเข้าระบบหน่วยบริการได้ เนื่องจากยังไม่พ้นภาวะวิกฤตหรือกรณีไม่มีเตียงรับย้ายสถานบริการ
มีสิทธิเรียกเก็บจากส�ำนักงานตามอัตราค่ารักษาพยาบาลของสถานบริการหรือตามข้อตกลงระหว่างสถานบริการ
กับส�ำนักงาน
ในกรณีที่ผู้ป่วยมีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถหรือ
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต ให้ใช้สิทธิดังกล่าวก่อน
ในกรณีทผี่ ปู้ ว่ ยฉุกเฉินวิกฤตสามารถย้ายเข้าระบบหน่วยบริการได้ แต่ปฏิเสธไม่ขอย้ายผูป้ ว่ ยฉุกเฉิน
วิกฤตต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่อไปเอง
ข้อ ๗ เพือ่ ประโยชน์ในการให้บริการผูป้ ว่ ยฉุกเฉินวิกฤตและการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยของสถานบริการ
ให้น�ำประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน
การระดมทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเยียวยา และการจัดให้มีการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอื่น
และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการก�ำหนดค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการผู้ป่วย
ฉุกเฉินวิกฤต มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ ๘ สถานบริการที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน ผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรง มีหน้าที่แจ้ง
การเข้ารับบริการให้ส�ำนักงานทราบทันทีหรือโดยเร็วภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง เพื่อประสานหน่วยบริการประจ�ำหรือ
หน่วยบริการอืน่ พิจารณารับย้ายผูป้ ว่ ย โดยให้สถานบริการอ�ำนวยความสะดวกในการน�ำส่งผูป้ ว่ ยและให้สถานบริการ
นั้น มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุน ดังนี้
(๑) ผู้ป่วยนอก มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่าย ตามจ�ำนวนเท่าที่จ่ายจริง แต่รวมแล้วไม่เกิน ๗๐๐ บาท
ต่อครั้ง
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(๒) ผู้ป่วยใน มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้
		 (ก) ค่ารักษาพยาบาล ค่าห้องและอาหาร ตามจ�ำนวนเท่าทีจ่ า่ ยจริงแต่ไม่เกิน รายละ ๔,๕๐๐ บาท
ต่อการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง หรือ
(ข) กรณีมคี วามจ�ำเป็นต้องผ่าตัดใหญ่และใช้เวลาในการผ่าตัดไม่เกินสองชัว่ โมง ให้ได้รบั ตาม
จ�ำนวนเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินรายละ ๘,๐๐๐ บาท ต่อการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้งหรือ
(ค) กรณีมีความจ�ำเป็นต้องผ่าตัดใหญ่และใช้เวลาในการผ่าตัดเกินกว่าสองชั่วโมงหรือกรณี
ต้องมีการรักษาพยาบาลในห้องผู้ป่วยหนัก (Intensive Care Unit : ICU) ให้ได้รับตามจ�ำนวนเท่าที่จ่ายจริง
แต่ไม่เกินรายละ ๑๔,๐๐๐ บาท ต่อการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง
(๓) ค่ารถพยาบาล หรือเรือพยาบาลน�ำส่งผู้ป่วยที่ประสงค์จะย้ายไปรับบริการที่หน่วยบริการ
ประจ�ำของตนหรือหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายหรือหน่วยบริการอื่นที่หน่วยบริการประจ�ำเห็นชอบจะจ่าย
ในอัตราตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์การด�ำเนินงานและบริการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประจ�ำ
ปีงบประมาณนั้น
การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายใน (๑) – (๓) ให้เป็นไปตามที่ส�ำนักงานประกาศก�ำหนดโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ในกรณีที่ผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วนหรือผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรง สามารถย้ายเข้าระบบหน่วยบริการได้
แต่ปฏิเสธไม่ขอย้าย หรือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนเกิน (๑) – (๓) ผู้ป่วยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
ข้อ ๙ กรณีที่หน่วยบริการประจ�ำหรือหน่วยบริการอื่นไม่สามารถรับย้ายผู้ป่วยตามข้อ ๘ วรรคหนึ่ง
ได้ให้หน่วยบริการประจ�ำหรือส�ำนักงาน รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ หลังการแจ้งขอย้ายครบยีส่ บิ สีช่ วั่ โมงเป็นต้นไป
และสถานบริการมีสิทธิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากส�ำนักงานตามอัตราค่ารักษาพยาบาลของสถานบริการนั้น หรือตาม
ข้อตกลงระหว่างสถานบริการกับส�ำนักงาน ซี่งส�ำนักงานจะจ่ายจากเงินกองทุน แทนหน่วยบริการประจ�ำ
ข้อ ๑๐ ผู้มีสิทธิที่ได้รับการส่งต่อจากหน่วยบริการหรือจากส�ำนักงาน ให้เข้ารับบริการสาธารณสุข
จากสถานบริการได้ ถือเป็นกรณีที่มีเหตุสมควร และให้สถานบริการที่ให้บริการนั้น ได้รับค่าใช้จ่ายจากหน่วยบริการ
ประจ�ำที่ส่งต่อหรือจากกองทุน แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ในอัตราค่าใช้จ่ายตามข้อ ๙
เหตุสมควรอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง และอัตราค่าใช้จ่าย ให้เป็นไปตามที่ส�ำนักงานประกาศก�ำหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ข้อ ๑๑ การส่งข้อมูลและวิธีการบันทึกข้อมูลเพื่อเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ให้สถานบริการบันทึก
รายละเอียดการขอรับค่าใช้จ่ายตามแบบที่ก�ำหนดและบันทึกข้อมูลเป็นอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Web online พร้อมทั้ง
แนบเอกสารดังกล่าวเพื่อเรียกเก็บค่าใช้จ่ายผ่าน Web onlin ด้วย หรือกรณีที่ไม่สามารถบันทึกและส่งข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Web onlin ได้ ให้บันทึกข้อมูลเพื่อเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเป็นเอกสาร ทั้งนี้การส่งข้อมูลและ
การบันทึกข้อมูลเพื่อเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ให้เป็นไปตามที่ส�ำนักงานก�ำหนด
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ข้อ ๑๒ กรณีที่มีข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้ผู้มีสิทธิหรือญาติหรือสถานบริการมี
หนังสือแจ้งต่อเลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้มีค�ำวินิจฉัย ทั้งนี้ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วัน
ที่ทราบข้อขัดข้องดังกล่าว แต่ไม่เกินหนึ่งปีนับจากวันจ�ำหน่ายผู้ป่วยออกจากสถานบริการ
ค�ำวินิจฉัยของเลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้ถือเป็นที่สุด
กรณีสถานบริการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ส�ำนักงานอาจแจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
ด�ำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว
ข้อ ๑๓ ให้ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ว่าด้วยการใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุข กรณีที่มีเหตุสมควร กรณีอุบัติเหตุ
หรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลั กเกณฑ์การเข้ารับบริการสาธารณสุข กรณีที่มีเหตุสมควร
หรือกรณีอุบัติเหตุหรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินจากสถานบริการ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการได้รับค่าใช้จ่าย
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของสถานบริการ เพื่อให้ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) มีสิทธิเข้าถึงการบริการสาธารณสุขในสถานบริการอื่น
อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) และมาตรา ๗ แห่ งพระราชบัญญัติห ลั กประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่า ด้วยการใช้
สิทธิรับบริการสาธารณสุข กรณีที่มีเหตุสมควร กรณีอุบัติเหตุ หรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป*
ข้ อ ๓ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เป็ นข้ อ ๑๐/๑ แห่ ง ข้ อ บั ง คั บ คณะกรรมการหลั ก ประกั น สุ ข ภาพ
แห่งชาติ ว่าด้วยการใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุข กรณีที่มีเหตุสมควร กรณีอุบัติเหตุ หรือกรณีเจ็บป่ว ยฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๖๐
“ข้อ ๑๐/๑ สถานบริ การที่ให้ บริการสาธารณสุ ขผู้ ป่ว ยโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือ
โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) สิทธิในการได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุนให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกาหนดตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
เพื่อประโยชน์ ในการคุ้มครองสิ ทธิของบุคคลให้ ได้รับการป้องกันและขจั ดโรคติดต่ออั นตราย
จากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สถานบริการที่ให้บริการผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) ก่อนข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุน
ตามวรรคหนึ่งด้วย”
ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
อนุทิน ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

* ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ / ตอนพิเศษ ๗๗ ง / หน้า ๔๔ / ๒ เมษายน ๒๕๖๓
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ประกาศสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง กาหนดกรณีที่มีเหตุสมควรและอัตราค่าใช้จ่ายที่หน่วยบริการมีสิทธิได้รับ
พ.ศ. ๒๕๖๒
เพื่อให้การให้บริการแก่ผู้มีสิทธินอกเวลาราชการ ซึ่งมีความจาเป็นในการเข้ารับบริการสาธารณสุข
จึงเห็นสมควรกาหนดกรณีที่มีเหตุสมควรอื่น และอัตราค่าใช้จ่ายที่หน่วยบริการมีสิทธิได้รับ
อาศัย อานาจตามความในข้อ ๑๐ วรรคสองแห่ ง ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุ ขภาพ
แห่งชาติว่าด้วยการใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุข กรณีที่มีเหตุสมควร กรณีอุบัติเหตุ หรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ประกาศนี้ เรี ยกว่ า “ประกาศส านั กงานหลั กประกั นสุ ขภาพแห่ งชาติ เรื่ อง ก าหนดกรณี
ที่มเี หตุสมควรและอัตราค่าใช้จ่ายที่หน่วยบริการมีสิทธิได้รับ พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป*
ข้ อ ๓ การเข้ า รั บ บริ ก ารนอกเวลาราชการที่ เป็ น ความจ าเป็ น ของผู้ มี สิ ท ธิ ในหน่ ว ยบริ ก าร
ซึง่ มีห้องบริการแยกจากห้องฉุกเฉิน ตามรายชื่อหน่วยบริการแนบท้ายประกาศนี้ ถือเป็นกรณีที่มีเหตุสมควร
ข้อ ๔ อั ตราค่ าใช้ จ่ ายที่ ห น่ ว ยบริก ารที่ ให้ บ ริ การแก่ ผู้ มีสิ ท ธิต ามข้ อ ๓ มี สิ ท ธิ ได้ รับ ให้ เป็ น ไป
ตามประกาศคณะกรรมการหลั กประกันสุขภาพแห่ งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การดาเนินงานและการบริห าร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการ
สาธารณสุขของหน่วยบริการ ประจาปีงบประมาณนั้น ๆ
ข้อ ๕ ให้เลขาธิการสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา
เลขาธิการสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

* ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ / ตอนพิเศษ ๒๑ ง / หน้า ๕๘ / ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓
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รายชื่อหน่วยบริการแนบท้ายประกาศสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง กาหนดกรณีที่มีเหตุสมควรและอัตราค่าใช้จ่ายที่หน่วยบริการมีสิทธิได้รับ พ.ศ. ๒๕๖๒
ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒
_____________
รายชื่อหน่วยบริการ มีดังต่อไปนี้
๑. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
๒. โรงพยาบาลลาปาง
๓. โรงพยาบาลพุทธชินราช
๔. โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
๕. โรงพยาบาลสระบุรี
๖. โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
๗. โรงพยาบาลปทุมธานี
๘. โรงพยาบาลนครปฐม
๙. โรงพยาบาลชลบุรี
๑๐. โรงพยาบาลระยอง
๑๑. โรงพยาบาลขอนแก่น
๑๒. โรงพยาบาลอุดรธานี
๑๓. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
๑๔. โรงพยาบาลบุรีรัมย์
๑๕. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
๑๖. โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
๑๗. โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
๑๘. โรงพยาบาลหาดใหญ่
๑๙. โรงพยาบาลราชวิถี
๒๐. โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี
๒๑. โรงพยาบาลเลิดสิน

97

จังหวัดเชียงราย
จังหวัดลาปาง
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดระยอง
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดสงขลา
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

ประกาศสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง กาหนดกรณีที่มีเหตุสมควรและอัตราค่าใช้จ่ายที่หน่วยบริการมีสิทธิได้รับ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง กาหนด
กรณี ที่ มี เหตุ ส มควรและอั ต ราค่ าใช้ จ่ ายที่ ห น่ ว ยบริ ก ารมี สิ ท ธิได้ รั บ พ.ศ. ๒๕๖๒ เนื่ อ งจากหน่ ว ยบริก าร
บางหน่วยตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินตามเกณฑ์การประเมินศักยภาพหน่วยบริการ สาหรับ
การจัดบริการในห้องบริการแยกจากห้องฉุกเฉินสาหรับบริการสาธารณสุขนอกเวลาราชการ กรณีผู้ป่วยฉุกเฉิน
ไม่รุนแรง กรณีที่มีเหตุสมควร และกรณีเจ็บป่วยทั่วไปที่เป็นความจาเป็นของประชาชน ที่กระทรวงสาธารณสุข
กาหนด
อาศัย อานาจตามความในข้อ ๑๐ วรรคสองแห่ ง ข้อบั งคับ คณะกรรมการหลักประกัน สุ ขภาพ
แห่งชาติว่าด้วยการใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุข กรณี ที่มีเหตุสมควร กรณีอุบัติเหตุ หรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๖๐โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง กาหนดกรณีที่มีเหตุ
สมควรและอัตราค่าใช้จ่ายที่หน่วยบริการมีสิทธิได้รับ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ย กเลิ ก หน่ ว ยบริ ก ารในล าดั บ ที่ ๑. โรงพยาบาลเชี ย งรายประชานุ เคราะห์ จั งหวั ด
เชียงราย ของรายชื่อหน่วยบริการแนบท้ายประกาศสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง กาหนดกรณี
ที่มีเหตุสมควรและอัตราค่าใช้จ่ายที่หน่วยบริการมีสิทธิได้รับ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
นายศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา
เลขาธิการสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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ข้อบังคับส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ว่าด้วยการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ให้แก่หน่วยบริการ
ที่ให้บริการแก่บุคคลที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการ
พ.ศ. ๒๕๔๗

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยการจ่าย
ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ให้แก่หน่วยบริการที่ให้บริการแก่บุคคลที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการ
พ.ศ. ๒๕๔๖
ฉะนัน้ อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๔๗
เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๗ ให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยการใช้จ่าย
เพื่อการบริการสาธารณสุข ให้แก่หน่วยบริการที่ให้บริการแก่บุคคลที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการ
พ.ศ. ๒๕๔๗”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๗ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติวา่ ด้วยการจ่ายค่าใช้จา่ ยเพือ่ บริการ
สาธารณสุข ให้แก่หน่วยบริการที่ให้บริการแก่บุคคลที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๔๖
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“ส�ำนักงาน” หมายความว่า ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และให้หมายความรวมถึง
ส�ำนักงานสาขาด้วย
“หน่วยบริการ” หมายความ สถานบริการทีไ่ ด้ขนึ้ ทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
ข้อ ๕ ในกรณีทบี่ คุ คลซึง่ ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพือ่ เลือกหน่วยบริการประจ�ำ เข้ารับบริการสาธารณสุข
ครั้งแรกที่หน่วยบริการใด หน่วยบริการนั้นต้องให้บริการสาธารณสุขแก่บุคคลดังกล่าว และด�ำเนินการดังนี้
(๑) ตรวจสอบสิ ท ธิ ข องบุ ค คลดั ง กล่ า ว แล้ ว ประสานให้ บุ ค คลนั้ น ลงทะเบี ย นเลื อ ก
หน่วยบริการประจ�ำตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก�ำหนด
ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
(๒) แจ้งให้ส�ำนักงานทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ให้บริการสาธารณสุข ทั้งนี้ ให้หน่วยบริการ
แจ้งผลการด�ำเนินการตาม (๑) ไปให้ส�ำนักงานพร้อมกันด้วย
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ข้อ ๖ หน่วยบริการทีใ่ ห้บริการสาธารณสุขแก่บคุ คลซึง่ ยังไม่ได้ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจ�ำ
ตามข้อ ๕ มีสทิ ธิได้รบั ค่าใช้จา่ ยเพือ่ บริการสาธารณสุขส�ำหรับการให้บริการในครัง้ นัน้ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข เช่นเดียวกับกรณีที่หน่วยบริการนั้นมีสิทธิได้รับกรณีให้บริการ
แก่ผู้มีสิทธิต่างส�ำนักงานสาขาหรือต่างกองทุนสาขา ในกรณีอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๗
สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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ก�ำหนดให้บิดามารดา คู่สมรส และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของครูใหญ่หรือครูโรงเรียนเอกชน
ใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
พ.ศ. ๒๕๔๙

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
เป็นปีที่ ๖๑ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรก�ำหนดให้บิดามารดา คู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของครูใหญ่
หรือครูโรงเรียนเอกชน ใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๙
วรรคสาม แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ อั น เป็ น กฎหมายที่ มี บ ทบั ญ ญั ติ
บางประการเกี่ยวกับการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๘
ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย บั ญ ญั ติ ใ ห้ ก ระท� ำ ได้ โ ดยอาศั ย อ� ำ นาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาก�ำหนดให้บิดามารดา คู่สมรส และบุตร
ทีช่ อบด้วยกฎหมายของครูใหญ่หรือครูโรงเรียนเอกชน ใช้สทิ ธิรบั บริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัตหิ ลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๙”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีก านี้ ให้ ใช้ บัง คั บตั้ ง แต่ วันถั ดจากวั นประกาศในราชกิ จจานุ เ บกษา
เป็นต้นไป *
มาตรา ๓ ให้บิดา มารดา คู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของครูใหญ่หรือครูโรงเรียนเอกชน
ใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
* ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓ / ตอนที่ ๒๘ ก / หน้า ๔ / ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๘
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เอกชน
ดังต่อไปนี้ เช่น

ความในวรรคหนี่งมิให้ใช้บังคับแก่
(๑) บุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่นแล้วของครูใหญ่หรือครูโรงเรียน
(๒) บิดามารดา คูส่ มรส และบุตรทีช่ อบด้วยกฎหมายของครูใหญ่หรือครูโรงเรียนเอกชน ซึง่ มีฐานะ

(ก) ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
(ข) พนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ค) พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ
(ง) เป็นผู้ซึ่งปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานอื่นของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่มีสิทธิได้รับการรักษา
พยาบาลโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ
(จ) เป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม หรือระเบียบรวมทั้งสวัสดิการ
ที่โรงเรียนเอกชนได้ให้สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแก่บุคคลดังกล่าว
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พันต�ำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
         นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้คือ โดยที่มาตรา ๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ บัญญัติให้การก�ำหนดให้บุคคลประเภทใดหรือหน่วยงานใด ใช้สิทธิ
รับบริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัตินี้ได้เมื่อใด ให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ดังนั้น เพื่อให้
บิดา มารดา คู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรม
ของผูอ้ นื่ แล้วของครูใหญ่หรือครูโรงเรียนเอกชน ใช้สทิ ธิรบั บริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
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ก�ำหนดให้พนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และบุคคลในครอบครัวของพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
พ.ศ. ๒๕๕๖

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็นปีที่ ๖๘ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรก�ำหนดให้พนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคคล
ในครอบครัวของพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ใช้สทิ ธิรบั บริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๙
วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเป็นกฎหมายทีม่ บี ทบัญญัตบิ างประการ
เกีย่ วกับการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึง่ มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท�ำได้โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานีเ้ รียกว่า “พระราชกฤษฎีกาก�ำหนดให้พนักงานหรือลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ และบุคคลในครอบครัวของพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ใช้สทิ ธิรบั บริการ
สาธารณสุขตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๕๖”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้
“องค์กรปกรองส่วนท้องถิน่ ” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล แต่ไม่รวมถึงเมืองพัทยาและกรุงเทพมหานคร
* ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ / ตอนที่ ๑๐๗ ก / หน้า ๗ / ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
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“บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า บิดามารดา คูส่ มรสและบุตรทีช่ อบด้วยกฎหมายของพนักงาน
หรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรา ๔ ให้พนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ ใช้สิทธิรับบริการ
สาธารณสุขตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
(๑) ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต�ำบลและลูกจ้างประจ�ำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
(๓) ผู้รับบ�ำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(๔) พนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กระทรวงมหาดไทยก�ำหนดเพิ่มเติม
มาตรา ๕ ให้บุคคลในครอบครัวของพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้สิทธิ
รับบริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่
(๑) บุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่นแล้วของพนักงานหรือลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) บุ ค คลในครอบครั ว ของพนั ก งานหรื อ ลู ก จ้ า งขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ซี่ ง มี สิ ท ธิ
รับบริการสาธารณสุขตามกฎหมายอืน่ เว้นแต่สทิ ธิรบั บริการสาธารณสุขนัน้ ต�ำ่ กว่าสิทธิรบั บริการสาธารณสุขทีไ่ ด้รบั
ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ก็ให้มีสิทธิรับบริการสาธารณสุขเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่
มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
        ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
          นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้คือ โดยที่มาตรา ๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ บัญญัติให้การก�ำหนดให้บุคคลประเภทใดหรือหน่วยงานใด ใช้สิทธิ
รับบริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัตินี้ได้เมื่อใด ให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ดังนั้น เพื่อให้
พนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รวมทัง้ บุคคลในครอบครัวซึง่ ได้แก่บดิ ามารดา คูส่ มรส และบุตร
ที่ชอบด้วยกฎหมายของพนักงานหรือลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขตามพระราช
บัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
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หมวด

๒

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการ
ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
โดยทีเ่ ป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธกี ารคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ และกรรมการในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ
และมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการซึ่งเป็นผู้แทน
องค์กรปกครองท้องถิ่น หรือผู้แทนองค์กรเอกชน และการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖
(๒) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการซึ่งเป็นผู้แทน
โรงพยาบาลเอกชน ผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผูแ้ ทนผูป้ ระกอบวิชาชีพ ผูแ้ ทนราชวิทยาลัย ผูแ้ ทนผูป้ ระกอบ
โรคศิลปะ หรือผู้แทนองค์กรเอกชน และการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ ถ้าข้อความมิได้แสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น
“ส�ำนักงาน” หมายความว่า ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
“ส�ำนักงานสาขาเขตพื้นที่” หมายความว่า ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่
“ส�ำนักงานสาขาจังหวัด” หมายความว่า ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัด
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกรรมการ
ในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
“องค์กรเอกชน” หมายความถึง ชมรม กลุ่ม สมาคม มูลนิธิ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมี
วัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็นการแสวงหาผลก�ำไร
ข้อ ๔ ให้เลขาธิการมีอ�ำนาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้
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หมวด ๑
กรรมการที่มาจากการคัดเลือก
ข้อ ๕ ให้มีการคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่มาจาก
(๑) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ผู้แทนเทศบาลหนึ่งคน ผู้แทนองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลหนึ่งคน ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนึ่งคน และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น
หนึ่งคน โดยให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทคัดเลือกเอง
(๒) ผู้แทนองค์กรเอกชน ที่ด�ำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับงานด้านเด็กหรือเยาวชน งานด้านสตรี
งานด้านผูส้ งู อายุ งานด้านคนพิการหรือผูป้ ว่ ยจิตเวช งานด้านผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี หรือผูป้ ว่ ยเรือ้ รังอืน่ งานด้านผูใ้ ช้แรงงาน
งานด้านชุมชนแออัด งานด้านเกษตรกร และงานด้านชนกลุ่มน้อย โดยการคัดเลือกกันเองในแต่ละด้านให้เหลือ
ด้านละหนึ่งคน และให้ผู้แทนดังกล่าวคัดเลือกกันเองให้เหลือจ�ำนวนห้าคน
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวนเจ็ดคน ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านประกันสุขภาพ การแพทย์และ
สาธารณสุข การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การเงินการคลัง กฎหมายและสังคมศาสตร์ด้านละหนึ่งคน
ข้อ ๖ ให้มกี ารคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
ที่มาจาก
(๑) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้แทนเทศบาลหนึ่งคน ผู้แทนองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลหนึ่งคน ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนึ่งคน และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น
หนึ่งคน โดยให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทคัดเลือกเอง
(๒) ผู้แทนองค์กรเอกชน ที่ด�ำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับงานด้านเด็กหรือเยาวชน งานด้านสตรี
งานด้านผูส้ งู อายุ งานด้านคนพิการหรือผูป้ ว่ ยจิตเวช งานด้านผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี หรือผูป้ ว่ ยเรือ้ รังอืน่ งานด้านผูใ้ ช้แรงงาน
งานด้านชุมชนแออัด งานด้านเกษตรกร และงานด้านชนกลุ่มน้อย โดยการคัดเลือกกันเองในแต่ละด้านให้เหลือ
ด้านละหนึ่งคน และให้ผู้แทนดังกล่าวคัดเลือกกันเองให้เหลือจ�ำนวนห้าคน
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวนหกคนโดยในจ�ำนวนนี้ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
สาขาจิตเวช และสาขาการแพทย์แผนไทย สาขาละหนึ่งคน
(๔) ผู้แทนโรงพยาบาลเอกชน ที่เป็นสมาชิกของสมาคมโรงพยาบาลเอกชนหนึ่งคน
(๕) ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ทันตกรรม และเภสัชกรรมวิชาชีพละ
หนึ่งคน
(๖) ผู้แทนราชวิทยาลัยแพทย์เฉพาะทางสาขาสูตินรีเวช สาขาศัลยกรรม สาขาอายุรกรรม
และสาขากุมารเวชกรรม สาขาละหนึ่งคน
(๗) ผูแ้ ทนผูป้ ระกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขารังสีเทคนิค สาขากิจกรรม
บ�ำบัด สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย สาขาละหนึ่งคน
ทั้งนี้ ให้รวมถึงผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ�ำบัด และผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ วิชาชีพละ
หนึ่งคนด้วย โดยให้ผู้แทนดังกล่าวคัดเลือกกันเองให้เหลือจ�ำนวนสามคน
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หมวด ๒
การคัดเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ ๑
การคัดเลือกผู้แทนเทศบาล
ข้อ ๗ การคัดเลือกผู้แทนเทศบาล ให้ด�ำเนินการโดย
(๑) ให้สำ� นักงานสาขาจังหวัดจัดประชุมหรือประสานกับเทศบาลในโอกาสทีเ่ ทศบาลมีการประชุม
นายกเทศมนตรีเป็นประจ�ำอยูแ่ ล้ว เพือ่ ให้นายกเทศมนตรีได้มโี อกาสคัดเลือกกันเองเป็นผูแ้ ทนเทศบาลระดับจังหวัด
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้
(ก) ให้มีหนังสือเชิญนายกเทศมนตรีมาประชุม เพื่อให้คัดเลือกกันเอง ให้ได้ผู้แทนเทศบาล
ระดับจังหวัดจ�ำนวนหนึ่งคน
(ข) ให้ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสาขาจังหวัดหรือผู้แทน ท�ำหน้าที่ประธานในการประชุม
ในการนี้อาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในส�ำนักงานสาขาจังหวัดท�ำหน้าที่เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้
(ค) เมื่อถึงก�ำหนดเวลาประชุม ไม่ว่าจะมีนายกเทศมนตรีตาม (ก) เข้าประชุมเป็นจ�ำนวน
เท่าใด ก็ให้ถือเป็นองค์ประชุม
(ง) ในการประชุม ให้มีการเสนอชื่อนายกเทศมนตรีซึ่งสมควรจะได้รับเลือกเป็นผู้แทน
เทศบาลระดับจังหวัดต่อที่ประชุม โดยต้องมีผู้รับรองตามจ�ำนวนที่ที่ประชุมตกลงกัน ผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อต้องอยู่
ในที่ประชุม
(จ) การออกเสียงให้กระท�ำโดยการลงคะแนนลับ หรือตามวิธีการที่ที่ประชุมตกลงกัน
(ฉ) กรณีทผี่ ไู้ ด้รบั การเสนอชือ่ ตัง้ แต่สองคนขึน้ ไป ให้ผซู้ งึ่ ได้คะแนนสูงสุด เป็นผูซ้ งึ่ ได้รบั การ
คัดเลือกเป็นผู้แทนเทศบาลระดับจังหวัด ถ้าได้คะแนนเท่ากัน ให้ด�ำเนินการจับฉลาก และให้เป็นที่สุด เว้นแต่กรณีที่
ผู้ได้รับการเสนอชื่อหนึ่งคน ให้ผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อนั้น เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนเทศบาลระดับจังหวัด
(๒) ให้ส�ำนักงานสาขาจังหวัดแจ้งรายชื่อผู้แทนเทศบาลระดับจังหวัดให้ส�ำนักงานทราบภายใน
๓ วันท�ำการ นับแต่วันที่มีการประชุม
(๓) ให้สำ� นักงานจัดให้มกี ารประชุมผูแ้ ทนเทศบาลระดับจังหวัดตามรายชือ่ ทีส่ ำ� นักงานสาขาจังหวัด
แจ้ ง ตาม (๒) เพื่ อ คั ด เลื อ กกั น เองให้ เ ป็ น กรรมการในคณะกรรมการหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ห นึ่ ง คน
และเป็นกรรมการในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขอีกหนึ่งคนหรือเป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการคณะใดคณะหนึ่ง แล้วแต่กรณี โดยให้เลขาธิการหรือผู้แทนท�ำหน้าที่ประธานในการประชุม
และให้น�ำความใน (๑) (ค) (ง) (จ) และ (ฉ) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(๔) การประชุมคัดเลือกกันเองตาม (๑) และ (๓) ควรพิจารณาจากเรื่องดังต่อไปนี้
(ก) วิสัยทัศน์
(ข) ประสบการณ์การท�ำงาน
(ค) ความสนใจเกี่ยวกับงานหลักประกันสุขภาพ
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ส่วนที่ ๒
การคัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนต�ำบล
ข้อ ๘ การคัดเลือกผูแ้ ทนองค์การบริหารส่วนต�ำบล เพื่อเป็นกรรมการ ให้น�ำหลักเกณฑ์และวิธกี าร
ตามที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับการคัดเลือกผู้แทนเทศบาลตามข้อ ๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๓
การคัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อ ๙ การคัดเลือกผูแ้ ทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้สำ� นักงานจัดให้มกี ารประชุมนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เพื่อคัดเลือกกันเองให้เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหนึ่งคน
และเป็นกรรมการในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขอีกหนึ่งคน และให้น�ำความ
ในข้อ ๗ (๑) (ค) (ง) (จ) และ (ฉ) และข้อ ๗ (๔) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๔
การคัดเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น
ข้อ ๑๐ การคัดเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น ให้ส�ำนักงานจัดให้มีการประชุม
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหนึ่งคน นายกเมืองพัทยาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหนึ่งคน
และผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อคัดเลือกกันเองให้เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติหนึ่งคน และเป็นกรรมการในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
อีกหนึ่งคน และให้น�ำความในข้อ ๗ (๑) (ค) (ง) (จ) และ (ฉ) และข้อ ๗ (๔) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๓
การคัดเลือกผู้แทนองค์กรเอกชน
ส่วนที่ ๑
การขึ้นทะเบียน
ข้อ ๑๑ องค์กรเอกชนใด ที่จะใช้สิทธิคัดเลือกกรรมการ ให้ยื่นค�ำขอขึ้นทะเบียนตามประกาศ
ที่ส�ำนักงานก�ำหนด ถ้าองค์กรใดด�ำเนินกิจกรรมหลายด้าน ให้ขึ้นทะเบียนเพื่อใช้สิทธิคัดเลือกกรรมการในด้านใด
ด้านหนึ่งเท่านั้น และให้แจ้งชื่อกรรมการขององค์กรนั้น ไม่เกินสามคนไว้ในค�ำขอขึ้นทะเบียน
การยืน่ ค�ำขอขึน้ ทะเบียนให้ยนื่ ก่อนครบก�ำหนดสิบห้าวันนับแต่วนั ทีม่ เี หตุให้มกี ารคัดเลือกกรรมการ
พร้อมหลักฐานตามข้อ ๑๒ ต่อส�ำนักงานสาขาจังหวัด ส�ำนักงานสาขาเขตพื้นที่ หรือส�ำนักงาน
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ขอขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน

ข้อ ๑๒ องค์กรเอกชนที่จะขึ้นทะเบียนกับส�ำนักงาน ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) มีที่ตั้งองค์กรและรายชื่อกรรมการขององค์กร
(๒) เป็นองค์กรที่ด�ำเนินกิจกรรมในงานด้านที่ขอขึ้นทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี จนถึงวัน
(๓) มีรายงานผลการด�ำเนินงาน หรือเอกสารหรือภาพถ่ายที่แสดงถึงกิจกรรมในงานด้านที่ขอ

(๔) มีสมุดบัญชีเงินฝากของธนาคาร หรือสมุดบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ หรือหลักฐานการเงินอื่น
ในท�ำนองเดียวกัน
(๕) มี ห ลั ก ฐานการเป็ น นิ ติ บุ ค คล หรื อ กรณี ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น นิ ติ บุ ค คลจะต้ อ งมี ห นั ง สื อ รั บ รอง
ของโรงพยาบาลของรัฐที่เป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือส�ำนักงานสาขาจังหวัด
หรือส�ำนักงานสาขาเขตพื้นที่ หรือส�ำนักงาน เพื่อรับรองการมีอยู่ขององค์กรเอกชน
ข้อ ๑๓ ให้ส�ำนักงานสาขาจังหวัด และส�ำนักงานสาขาเขตพื้นที่ตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน
ในการขอขึ้นทะเบียนให้ครบถ้วน และส่งให้ส�ำนักงานโดยเร็ว เพื่อประกาศรับขึ้นทะเบียนโดยเปิดเผยในที่สาธารณะ
ในกรณีที่ส�ำนักงานวินิจฉัยไม่รับขึ้นทะเบียนองค์กรเอกชนใด ให้มีหนังสือแจ้งให้องค์กรเอกชน
นั้นทราบ และให้องค์กรเอกชนดังกล่าวมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อส�ำนักงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
องค์กรเอกชนหรือบุคคลใดไม่เห็นด้วยกับผลการรับขึ้นทะเบียนองค์กรเอกชนตามประกาศของ
ส�ำนักงาน ให้มีสิทธิยื่นคัดค้านต่อส�ำนักงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันประกาศ
ให้คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์การขึ้นทะเบียนองค์กรเอกชน พิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์
หรือคัดค้านให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวัน นับแต่วันได้รับเรื่องอุทธรณ์หรือคัดค้าน ค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัย
อุทธรณ์การขึ้นทะเบียนองค์กรเอกชน ให้ถือเป็นที่สุด
ข้อ ๑๔ ให้ส�ำนักงานแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์การขึ้นทะเบียนองค์กรเอกชนจ�ำนวน
สิบเอ็ดคน ประกอบด้วยผู้แทนจากสภาทนายความ ผู้แทนจากองค์กรสื่อมวลชน และนักวิชาการที่ท�ำงานเกี่ยวข้อง
กับองค์กรเอกชนตามข้อ ๕ (๒) หรือข้อ ๖ (๒) ด้านละหนึ่งคนร่วมเป็นกรรมการ
ส่วนที่ ๒
วิธีการคัดเลือก
ข้อ ๑๕ ให้กรรมการขององค์กรคนใดคนหนึง่ ทีไ่ ด้แจ้งชือ่ ไว้ตามข้อ ๑๑ เป็นผูแ้ ทนขององค์กรเอกชน
มาใช้สิทธิคัดเลือกกันเอง เพื่อให้ได้ผู้แทนองค์กรเอกชนในแต่ละด้านจ�ำนวนเก้าด้าน
ข้อ ๑๖ ให้ส�ำนักงานด�ำเนินการ
(๑) จัดประชุมผู้แทนองค์กรเอกชนทั้งเก้าด้านตามข้อ ๑๕ โดยแยกประชุมในแต่ละด้านให้ได้
ผูแ้ ทนองค์กรเอกชนด้านละสองคน และให้คนหนึง่ ไปใช้สทิ ธิคดั เลือกกันเองเป็นกรรมการให้คณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ อีกคนหนึ่งไปใช้สิทธิคัดเลือกกันเองเป็นกรรมการในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
บริการสาธารณสุข หรือไปใช้สิทธิคัดเลือกกันเองเป็นคณะกรรมการคณะใดคณะหนึ่ง แล้วแต่กรณี
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(๒) จัดประชุมผู้แทนองค์กรเอกชนตาม (๑) โดยแยกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มหนึ่งประชุมเพื่อคัดเลือก
กันเองให้เหลือห้าคนเป็นกรรมการในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อีกกลุ่มหนึ่งประชุมเพื่อคัดเลือก
กันเองให้เหลือห้าคนเป็นกรรมการในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
ทั้งนี้ การด�ำเนินการตาม (๑) และ (๒) ให้น�ำความในข้อ ๗ (๑) (ค) (ง) (จ) และ (ฉ) และข้อ ๗ (๔)
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๔
การคัดเลือกผู้แทนโรงพยาบาลเอกชน
ข้อ ๑๗ การคัดเลือกผู้แทนโรงพยาบาลเอกชน ให้ส�ำนักงานจัดประชุมผู้แทนโรงพยาบาลเอกชนที่
เป็นสมาชิกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
บริการสาธารณสุขจ�ำนวนหนึ่งคน และให้น�ำความในข้อ ๗ (๑) (ค) (ง) (จ) และ (ฉ) และข้อ ๗ (๔) มาใช้บังคับโดย
อนุโลม
หมวด ๕
การคัดเลือกผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพ
ข้ อ ๑๘ การคั ด เลื อ กผู ้ แ ทนผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ การพยาบาลและการผดุ ง ครรภ์ ทั น ตกรรม
และเภสัชกรรม วิชาชีพละหนึ่งคน เพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการ
สาธารณสุขให้ด�ำเนินการ ดังนี้
(๑) ให้คัดเลือกผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพแต่ละวิชาชีพ ซึ่งมีสถานที่ปฏิบัติงานอยู่ในจังหวัดนั้น
โดยให้สำ� นักงานสาขาจังหวัดจัดประชุมผูป้ ระกอบวิชาชีพแต่ละวิชาชีพ เพือ่ คัดเลือกกันเองให้เป็นผูแ้ ทนระดับจังหวัด
วิชาชีพละหนึ่งคน ส�ำหรับในกรุงเทพมหานคร ให้ส�ำนักงานสาขาเขตพื้นที่ (กรุงเทพมหานคร) เป็นผู้จัดประชุม
และให้น�ำความในข้อ ๗ (๑) (๒) และ (๔) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
กรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพมีสถานที่ปฏิบัติงานหลายจังหวัด ให้มีสิทธิคัดเลือกเป็นผู้แทนผู้ประกอบ
วิชาชีพได้เพียงจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเท่านั้น
(๒) ให้ส�ำนักงานจัดประชุมผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพตาม (๑) เพื่อคัดเลือกกันเองในแต่ละวิชาชีพ
ให้ได้ผแู้ ทนผูป้ ระกอบวิชาชีพ วิชาชีพละหนึง่ คนเป็นกรรมการในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการ
สาธารณสุข โดยให้เลขาธิการหรือผู้แทน ท�ำหน้าที่ประธานในการประชุมและให้น�ำความในข้อ ๗ (๑) (ค) (ง) (จ)
และ (ฉ) และข้อ ๗ (๔) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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หมวด ๖
การคัดเลือกผู้แทนราชวิทยาลัยแพทย์เฉพาะทาง
ข้อ ๑๙ ให้สำ� นักงานแจ้งให้ราชวิทยาลัยแพทย์เฉพาะทางเฉพาะทางสาขาสูตนิ รีเวช สาขาศัลยกรรม
สาขาอายุรกรรม และสาขากุมารเวชกรรม คัดเลือกผู้แทนราชวิทยาลัยแพทย์เฉพาะทางสาขาละหนึ่งคนเพื่อเป็น
กรรมการในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
หมวด ๗
การคัดเลือกผู้แทนผู้ประกอบโรคศิลปะ
ข้อ ๒๐ การคัดเลือกผูแ้ ทนผูป้ ระกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขารังสีเทคนิค
สาขากิจกรรมบ�ำบัด สาขาเทคโนโลยีหวั ใจและทรวงอก และสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสือ่ ความหมาย และ
ให้รวมถึงผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ�ำบัด และผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ให้ด�ำเนินการ ดังนี้
(๑) ให้คดั เลือกผูแ้ ทนผูป้ ระกอบโรคศิลปะซึง่ มีสถานทีป่ ฏิบตั งิ านอยูใ่ นจังหวัดนัน้ โดยให้สำ� นักงาน
สาขาจังหวัดจัดประชุม ผู้ประกอบโรคศิลปะ เพื่อคัดเลือกกันเองให้ได้ผู้แทนระดับจังหวัดสาขาละหนึ่งคน ส�ำหรับใน
กรุงเทพมหานครให้ส�ำนักงานสาขาเขตพื้นที่ (กรุงเทพมหานคร) เป็นผู้จัดประชุมและให้น�ำความในข้อ ๗ (๑) (๒)
และ (๔) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(๒) ให้สำ� นักงานจัดประชุมผูแ้ ทนผูป้ ระกอบโรคศิลปะ ตาม (๑) เพือ่ คัดเลือกกันเองในแต่ละสาขา
ให้ได้ผู้แทนผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาละหนึ่งคน
(๓) ให้สำ� นักงานจัดประชุมผูแ้ ทนผูป้ ระกอบโรคศิลปะตาม (๒) เพือ่ คัดเลือกกันเองให้เหลือจ�ำนวน
สามคน เป็นกรรมการในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตราฐานบริการสาธารณสุข
กรณี ที่ ผู ้ ป ระกอบโรคศิ ล ปะมี ส ถานที่ ป ฏิ บั ติ ง านหลายจั ง หวั ด ให้ มี สิ ท ธิ คั ด เลื อ กเป็ น ผู ้ แ ทน
ผู้ประกอบโรคศิลปะได้เพียงจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเท่านั้น
ทั้งนี้ การประชุมตาม (๒) และ (๓) ให้เลขาธิการท�ำหน้าที่ประธานในการประชุม และให้น�ำความ
ในข้อ ๗ (๑) (ค) (ง) (จ) และ (ฉ) และข้อ ๗ (๔) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๘
การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ข้อ ๒๑ ให้ส�ำนักงานด�ำเนินการ
(๑) จัดประชุมกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อสรรหาและพิจารณาคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวนเจ็ดคน จากบุคคลผู้มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านประกันสุขภาพ การแพทย์และสาธารณสุขการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก
การเงินการคลัง กฎหมายและสังคมศาสตร์ ให้เหลือจ�ำนวน ด้านละหนึ่งคน
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(๒) จัดประชุมกรรมการมาตรา ๔๘ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อสรรหาและพิจารณาคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน
หกคน จากบุคคลผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ โดยในจ�ำนวนนี้ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
สาขาจิตเวช และสาขาการแพทย์แผนไทย สาขาละหนึ่งคน
ข้อ ๒๒ ในการประชุมเพื่อคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ ๒๑ (๑) ให้ด�ำเนินการ ดังนี้
(๑) ให้มีการเสนอชื่อบุคคลผู้มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านตามจ�ำนวนที่เหมาะสม และคัดเลือก
ให้เหลือด้านละหนึ่งคน โดยการลงคะแนนลับ และให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดในแต่ละด้านเป็นผู้ได้รับคัดเลือก
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ถ้าได้คะแนนเท่ากันให้ด�ำเนินการจับสลาก เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้ง
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(๒) การเสนอชือ่ บุคคลผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกตาม (๑) เพือ่ เสนอให้คณะรัฐมนตรีแต่งตัง้ ต้องมีหนังสือ
แสดงความยินยอมที่จะเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของบุคคลนั้น ๆ ด้วย
(๓) ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีไม่เห็นชอบด้วยกับรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตาม (๑) ทั้งหมด หรือบางส่วน ให้มีการสรรหาหรือพิจารณาคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้เสนอ
ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ครบจ�ำนวนตามที่กฎหมายก�ำหนดโดยเร็ว
ข้อ ๒๓ ในการประชุมเพื่อคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ ๒๑ (๒) ให้ด�ำเนินการดังนี้
(๑) ให้มีการเสนอชื่อบุคคลผู้มีความเชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว สาขาจิตเวช และสาขา
การแพทย์แผนไทย ตามจ�ำนวนที่เหมาะสม และคัดเลือกให้เหลือสาขาละหนึ่งคน
(๒) ให้มกี ารเสนอชือ่ บุคคลผูม้ คี วามเชีย่ วชาญตามจ�ำนวนทีเ่ หมาะสม และคัดเลือกให้เหลือจ�ำนวน
สามคน
(๓) ในการออกเสียงเพือ่ คัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒติ าม (๑) และ (๒) ให้กระท�ำโดย
การลงคะแนนลับ และให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดในแต่ละสาขาเป็นผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ถ้าได้คะแนนเท่ากันให้ด�ำเนินการจับสลาก เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(๔) การเสนอชือ่ บุคคลผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกตาม (๑) และ (๒) เพือ่ เสนอให้คณะรัฐมนตรีแต่งตัง้ ต้อง
มีหนังสือแสดงความยินยอมที่จะเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของบุคคลนั้นๆ ด้วย
(๕) ในกรณี ที่ ค ณะรั ฐ มนตรี ไ ม่ เ ห็ น ชอบด้ ว ยกั บ รายชื่ อ ผู ้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กเป็ น กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๑) และ (๒) ทั้งหมดหรือบางส่วน ให้มีการสรรหาหรือพิจารณาคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อีกครัง้ หนึง่ เพือ่ เสนอให้คณะรัฐมนตรีพจิ ารณาแต่งตัง้ เป็นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒใิ ห้ครบจ�ำนวนตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด
โดยเร็ว
ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
มงคล ณ สงขลา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
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ระเบียบคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ว่าด้วยการประชุมและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการประชุมและปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และก�ำหนดลักษณะหรือประเภทการมีส่วนได้เสียซึ่งกรรมการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทราบ
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ให้ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการประชุม
และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ยกเลิกระเบียบส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการประชุมและการปฏิบตั งิ าน
ของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๖
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“ส�ำนักงาน” หมายความว่า ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการในคณะกรรมการ
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการแต่งตั้งเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ หรือที่คณะกรรมการมอบหมาย
“เลขานุการ” หมายความว่า เลขานุการของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
“ส่วนได้เสีย” หมายความรวมถึง ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม
ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ�ำนาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหา
ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้
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หมวด ๑
การประชุม
ก็ให้ประชุมลับ

ข้อ ๖ การประชุมคณะกรรมการ ถือเป็นการประชุมโดยเปิดเผย แต่ถ้าคณะกรรมการมีมติให้ประชุมลับ

การประชุมลับ ห้ามบุคคลที่มิใช่กรรมการเข้าฟังการประชุม เว้นแต่ผู้ที่ได้รับอนุญาตจากประธาน
ในที่ประชุมเท่านั้น
ข้อ ๗ การประชุมคณะกรรมการตามปกติ จะมีขึ้นเมื่อใด ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการหรือ
ตามที่ประธานกรรมการเห็นสมควร
ข้อ ๘ การนัดประชุม ต้องท�ำเป็นหนังสือหรือเป็นสือ่ อิเล็กทรอนิกส์แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เว้นแต่เมือ่
ได้บอกนัดในที่ประชุมแล้วและที่ประชุมมีมติว่าไม่ต้องท�ำหนังสือนัดประชุม
แต่ทั้งนี้ ส�ำนักงานจะต้องส่งหนังสือนัดประชุม ไปยังผู้ที่มิได้มาประชุมในวันที่มีการบอกนัดด้วย
ข้อ ๙ กรรมการที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเข้าเป็นวาระการประชุม ให้ส่งเรื่องให้เลขานุการล่วงหน้า
กรณีเสนอเรื่องในระหว่างการประชุมให้เสนอได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการหรือประธาน
ในที่ประชุม
คณะอนุกรรมการที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเป็นวาระการประชุม ให้ด�ำเนินการ ดังนี้
(๑) ส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการนโยบายยุทธศาสตร์ หรือคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการ
มอบหมายให้ท�ำหน้าที่ช่วยพิจารณา กลั่นกรอง ให้ความเห็น เพื่อความรอบคอบก่อนแล้วจึงส่งเรื่องให้เลขานุการ
บรรจุเป็นวาระการประชุม หรือ
(๒) แจ้งเหตุผลความจ�ำเป็นและส่งเรื่องให้เลขานุการบรรจุเป็นวาระการประชุม
ให้เลขานุการร่วมกับประธานกรรมการ พิจารณาเรื่องที่ได้รับจากกรรมการตามวรรคหนึ่งหรือจาก
คณะอนุกรรมการตามวรรคสองรวมกับเรื่องของส�ำนักงาน จัดเป็นระเบียบวาระการประชุม
ข้อ ๑๐ ให้สำ� นักงานส่งระเบียบวาระการประชุม และโดยปกติให้สง่ เอกสารทีเ่ กีย่ วข้องไปพร้อมกับ
หนังสือนัดประชุม เว้นแต่เป็นการประชุมเร่งด่วนหรือมีเหตุผลความจ�ำเป็นไม่สามารถส่งเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องไปพร้อม
กับหนังสือนัดประชุม ให้ส�ำนักงานจัดส่งเฉพาะระเบียบวาระการประชุมก็ได้
ข้อ ๑๑ การจัดระเบียบวาระการประชุม ให้ส�ำนักงานจัดล�ำดับดังต่อไปนี้
(๑) เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
(๒) เรื่องรับรองรายงานการประชุม
(๓) เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
(๔) เรื่องพิจารณา
(๕) เรื่องเพื่อทราบ
(๖) เรื่องอื่นๆ
ข้อ ๑๒ ให้เลขานุการตรวจสอบว่า กรรมการมาครบองค์ประชุมหรือไม่ แล้วเสนอให้ประธานกรรมการ
ทราบ ถ้าหากไม่ครบองค์ประชุมและพ้นก�ำหนดเวลานัดประชุมสามสิบนาทีแล้วประธานกรรมการอาจสั่งให้เลื่อน
การประชุมไปก็ได้
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ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
ข้อ ๑๓ การประชุมคณะกรรมการ ต้องด�ำเนินการตามระเบียบวาระ เว้นแต่ประธานในที่ประชุม
เห็นสมควรเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๑๔ ประธานในที่ประชุม มีอ�ำนาจปรึกษาที่ประชุมในปัญหาใดๆ สั่งพักการประชุม เลื่อนการ
ประชุม หรือเลิกการประชุมได้ตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๑๕ ก่อนที่เลขานุการจะเสนอรายงานการประชุมให้ที่ประชุมรับรอง ให้เลขานุการส่งรายงาน
การประชุมนั้นให้กรรมการพร้อมหนังสือนัดประชุม เว้นแต่เป็นการนัดประชุมเร่งด่วนหรือมีเหตุผลความจ�ำเป็นให้
ส�ำนักงานแจกรายงานการประชุมในที่ประชุมก็ได้
กรรมการผู้ใดต้องการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยค�ำหรือข้อความในรายงานการประชุม
ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
ข้อ ๑๖ ให้มีการรับรองรายงานการประชุมแต่ละครั้งในการประชุมครั้งถัดไป อย่างไรก็ตามหากมี
กรณีทตี่ อ้ งรับรองมติการประชุมเป็นเรือ่ งๆ ในการประชุมครัง้ นัน้ ให้สามารถกระท�ำได้ โดยเลขานุการเป็นผูอ้ า่ น พิมพ์
หรือแสดง ให้ที่ประชุมเห็น เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับรองได้ในเรื่องนั้นๆ
หมวด ๒
การลงมติ
ข้อ ๑๗ การลงมติ ให้ประธานในที่ประชุมหรือเลขานุการ เป็นผู้สรุปประเด็นที่ให้ประชุมลงมติ
ข้อ ๑๘ มติทปี่ ระชุมให้ถอื เสียงข้างมาก กรรมการคนหนึง่ ให้มเี สียงหนึง่ ในการลงคะแนน ถ้าคะแนน
เสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๑๙ การออกเสียงลงคะแนนเพื่อลงมติ โดยปกติให้กระท�ำโดยเปิดเผย แต่ถ้ากรรมการรวมกัน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของกรรมการที่มาประชุม ขอให้ออกเสียงลงคะแนนลับ จึงให้ลงคะแนนลับ
ข้อ ๒๐ การออกเสียงลงคะแนนเพื่อลงมติในที่ประชุม ให้กระท�ำด้วยวิธีการดังนี้ คือ
(๑) กรณีการออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย ให้กระท�ำโดยการยกมือเหนือศีรษะ
(๒) กรณีการออกเสียงลงคะแนนลับ ให้กระท�ำโดยการเขียนลงในกระดาษ และตามเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการก�ำหนด
หมวด ๓
ลักษณะหรือประเภทการมีส่วนได้เสียของกรรมการ
ข้อ ๒๑ ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้ามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียกรรมการ
ผู้นั้นมีหน้าที่ต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบ และมีสิทธิเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนั้น
แต่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียง
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ข้อ ๒๒ ลักษณะหรือประเภทของการมีส่วนได้เสียของกรรมการตามข้อ ๒๑ ได้แก่
(๑) เป็นเรื่องเกี่ยวกับกรรมการผู้นั้นโดยตรง
(๒) เป็นเรื่องเกี่ยวกับคู่หมั้นหรือคู่สมรสของกรรมการ
(๓) เป็นเรื่องเกี่ยวกับญาติของกรรมการ คือเป็นบุพการี ผู้สืบสันดาน พี่น้องหรือลูกพี่ลูกน้อง
นับได้เพียงภายในสามชั้นหรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้น
(๔) เป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคคลที่กรรมการผู้นั้นเป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์หรือ
ผู้แทนหรือตัวแทนบุคคลนั้น
(๕) เป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคคลที่กรรมการผู้นั้นเป็นเจ้าหนี้ ลูกหนี้หรือนายจ้าง
(๖) ลักษณะหรือประเภทอื่นๆ ซึ่งมีสภาพร้ายแรง อันอาจท�ำให้การพิจารณาไม่เป็นกลางหรือ
ลักษณะหรือประเภทอื่นๆ ที่คณะกรรมการก�ำหนดเพิ่มเติม
ข้อ ๒๓ เมื่อมีการคัดค้านว่ากรรมการคนหนึ่งคนใด มีลักษณะหรือประเภทการมีส่วนได้เสีย
ตามข้อ ๒๒ และข้อเท็จจริงยังไม่มกี ารยุตวิ า่ มีสว่ นได้เสียจริงหรือไม่ ให้คณะกรรมการพิจารณาเหตุคดั ค้านนัน้ ในการ
ประชุมดังกล่าวกรรมการผู้ถูกคัดค้านเมื่อได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและตอบข้อซักถามแล้ว ต้องออกจากที่ประชุม
ถ้ามีกรณีที่กรรมการผู้ถูกคัดค้านต้องออกจากที่ประชุม ให้ถือว่าคณะกรรมการประกอบด้วย
กรรมการทุกคนที่ไม่ถูกคัดค้าน
ถ้าทีป่ ระชุมมีมติให้กรรมการผูถ้ กู คัดค้านปฏิบตั หิ น้าทีต่ อ่ ไปด้วยคะแนนไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของ
กรรมการที่ไม่ถูกคัดค้านซึ่งมาประชุม ให้กรรมการผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ มติดังกล่าวให้กระท�ำโดยวิธีออกเสียง
ลงคะแนนลับ และให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

117

ข้อบังคับส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ว่าด้วยมาตรฐานการให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ
พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยที่เป็นการสมควรก�ำหนดมาตรฐานการให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการและเครือข่าย
หน่วยบริการ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้บุคคลผู้มีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขที่ได้
คุณภาพและมาตรฐาน
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงมีมติในการประชุมครัง้ ที่ ๑/๒๕๔๘ เมือ่ วันที่ ๑๗ มกราคม
๒๕๔๘ ให้ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” ว่าด้วยมาตรฐานการ
ให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๔๘”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป *
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“มาตรฐานการให้บริการสาธารณสุข” หมายความว่า มาตรฐานเกีย่ วกับการให้บริการด้านการแพทย์
และสาธารณสุขซึ่งให้โดยตรงแก่บุคคล เพื่อการเสริมสร้างสุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษา
พยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่จ�ำเป็นต่อสุขภาพและการด�ำรงชีวิต ทั้งนี้ให้รวมถึงการให้บริการ การแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ
“กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข” หมายความว่า กฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบโรคศิลปะ กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพ เวชกรรม การพยาบาล การผดุงครรภ์ ทันตกรรม เภสัชกรรม
กายภาพบ�ำบัด เทคนิคการแพทย์ หรือกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขอืน่ ตามทีค่ ณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติก�ำหนด
ข้อ ๔ มาตรฐานการให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ ให้ถอื ปฏิบตั ิ
โดยอนุโลม ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข หรือกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลแล้วแต่กรณี
เว้นแต่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะก�ำหนดมาตรฐานการให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ
และเครือข่ายหน่วยบริการ เป็นอย่างอื่น
ในกรณีที่กฎหมายตามวรรคหนี่งไม่ได้ก�ำหนดมาตรฐานการให้บริการสาธารณสุขในเรื่องใดไว้
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะก�ำหนดมาตรฐานการให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการและเครือข่าย
หน่วยบริการเพิ่มเติมก็ได้
ข้อ ๕ ให้เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รักษาการตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘
สุดารัตน์ เกยุราพันธ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
* ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ / ตอนพิเศษ ๓๑ ง / หน้า ๑๒ / ๑๐ เมษายน ๒๕๔๘
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ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
พ.ศ. ๒๕๕๖

โดยที่สมควรก�ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๘(๑๐) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๕ และมติการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม
๒๕๕๖ ให้ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
“ส�ำนักงาน” หมายความว่า ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
“ผู้รับบริการ” หมายความว่า ผู้รับบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
“ผู้ให้บริการ” หมายความว่า ผู้ให้บริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
“ผู้มีส่วนได้เสีย” หมายความว่า บุคคล กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบหรืออาจได้รับ
ผลกระทบจากการให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ข้อ ๔ ให้คณะกรรมการและส�ำนักงาน จัดให้มกี ารรับฟังความคิดเห็นเพือ่ ประโยชน์ในการปรับปรุง
คุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขและค่าใช้จา่ ยเพือ่ บริการสาธารณสุขให้กบั หน่วยบริการและเครือข่ายบริการ
ในประเด็นหรือปัญหาตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ดังต่อไปนี้
(๑) ประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข ที่จ�ำเป็นต่อสุขภาพและการด�ำรงชีวิต
(๒) มาตรฐานการให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ
(๓) การควบคุมและส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ
และการก�ำกับมาตรฐานหน่วยบริการ
(๔) การด�ำเนินการเกี่ยวกับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย
(ก) การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(ข) การบริหารจัดการส�ำนักงาน
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(ค) การรับฟังความคิดเห็นโดยทั่วไป เกี่ยวกับการเสนอแนะอัตราราคากลางของโรคทุกโรค
ต่อคณะกรรมการ ของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขครอบคลุมถึงค่าใช้จ่าย
ของหน่วยบริการในส่วนเงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร และค�ำนึงถึงความแตกต่างในภารกิจของหน่วยบริการ
ในกลุม่ ผูร้ บั บริการและในขนาดของพืน้ ทีบ่ ริการทีห่ น่วยบริการรับผิดชอบ เพือ่ ประกอบการวางแผนหลักเกณฑ์กำ� หนด
ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขให้แก่หน่วยบริการ
(ง) การด�ำเนินงานหรือบริหารจัดการระบบและเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิน่ หรือพืน้ ที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และการก�ำหนดหลักเกณฑ์การมีสว่ นร่วมขององค์กรชุมชน องค์กร
เอกชนที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อด�ำเนินการแสวงหาผลก�ำไร
(จ) การพัฒนาระบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจตรา และการควบคุมก�ำกับ
ดูแลหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ และระบบการเผยแพร่ขอ้ มูลแก่ประชาชนเพือ่ ใช้ประกอบการตัดสินใจ
ในการเข้ารับบริการสาธารณสุข
(ฉ) การจ่ายเงินช่วยเหลือเบือ้ งต้นกรณีผรู้ บั บริการได้รบั ความเสียหายจากการรักษาพยาบาล
(ช) การจ่ายเงินช่วยเหลือเพือ่ การชดเชยกรณีผใู้ ห้บริการได้รบั ความเสียหายจากการให้บริการ
สาธารณสุข
(ซ) อัตราค่าบริการสาธารณสุขที่ต้องร่วมจ่ายในแต่ละครั้งที่เข้ารับบริการสาธารณสุข
(ฌ) การร้องเรียนผู้ซึ่งถูกละเมิดสิทธิจากการใช้บริการและการพิจารณาเรื่องร้องเรียน
ดังกล่าว
(๕) ประเด็นหรือปัญหาอื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควร
การก�ำหนดประเด็นหรือปัญหาทีจ่ ะรับฟังตามวรรคหนึง่ ให้คณะกรรมการพิจารณาตามความจ�ำเป็น
และความเหมาะสมในแต่ละปี โดยอาจเลือกประเด็นหนึ่งประเด็นใดหรือหลายประเด็นร่วมกันก็ได้
ข้อ ๕ ผู้ร่วมเสนอความคิดเห็น อาจประกอบด้วยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นหรือปัญหาที่ก�ำหนด
ตามข้อ ๔ ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้รับบริการ
(๒) ผู้ให้บริการ
(๓) ผู้มีส่วนได้เสีย
(๔) นักวิชาการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๖ การรับฟังความคิดเห็นอาจใช้วิธีหนึ่งวิธีใด หรือหลายวิธีดังต่อไปนี้
(๑) จัดกระบวนการเครือข่ายสุขภาพ
(๒) การประชาพิจารณ์ หรือวิธีการอื่นในท�ำนองเดียวกัน
(๓) การประชุมเชิงปฏิบัติการ
(๔) การสนทนากลุ่มย่อย
(๕) การสัมภาษณ์รายบุคคล
(๖) การเปิดให้แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือทางระบบเครือข่าย
สารสนเทศ
(๗) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมารับฟังข้อมูลและแสดงความคิดเห็น
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ข้อ ๗ การเชิญชวนผู้ร่วมเสนอความคิดเห็น อาจกระท�ำโดยวิธีการดังนี้
(๑) การส่งหนังสือเชิญชวญไปยังบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๒) จัดให้มีการประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันไม่น้อยกว่า ๑ ฉบับ
(๓) เผยแพร่ในเว้ปไซต์ของส�ำนักงาน
(๔) วิธีอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นสมควร
วิธีการเชิญชวนตามวรรคหนึ่งนั้น ให้ส�ำนักงานพิจารณาตามความจ�ำเป็นและความเหมาะสม
เป็นกรณีไป โดยอาจเลือกวิธีหนึ่งวิธีใด หรือใช้หลายวิธีร่วมกันได้
ข้อ ๘ ให้ส�ำนักงานด�ำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามข้อบังคับนี้ ภายในเดือนมกราคม
ถึง เดือนมิถุนายน ของทุกปี และให้สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อคณะกรรมการภายใน ๔๕ วัน นับจากการ
รับฟังความคิดเห็นของทุกปีเสร็จสิ้นลง
ข้อ ๙ ให้เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นผูร้ กั ษาการและมีอำ� นาจในการวินจิ ฉัย
ชี้ขาดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ประดิษฐ สินธวณรงค์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยที่ เ ป็ น การสมควรแก้ ไขหลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จากผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารและ
ผู้รับบริการ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่
๓ เมษายน ๒๕๕๘ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๘ ของข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๘ ให้ส�ำนักงานด�ำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามข้อบังคับนี้ ภายในเดือนเมษายน
ถึง เดือนมิถุนายน และรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ ในการประชุมประจ�ำเดือนสิงหาคม
ของทุกปี”
ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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ระเบียบคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ว่าด้วยประมวลและวิธีพิจารณามาตรฐานจริยธรรมส�ำหรับคณะกรรมการ
กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่เป็นการสมควรก�ำหนดหลักเกณฑ์การบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามแนวทางของพระราช
กฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
ของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ�ำเป็น และประชาชนได้รับการอ�ำนวยความสะดวกและได้รับการตอบ
สนองความต้องการ รวมทั้งมีการประเมินผลปฏิบัติราชการอย่างสม�่ำเสมอ
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบมาตรา ๕๓ แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่
๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลและ
วิธีพิจารณามาตรฐานจริยธรรมส�ำหรับคณะกรรมการ กรรมการ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วย
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป *
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“ส�ำนักงาน”หมายความว่า ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติเขต แล้วแต่กรณี
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
“ผู้บริหาร” หมายความว่า เลขาธิการ รองเลขาธิการ ผู้ช่วยเลขาธิการ ผู้อ�ำนวยการ รองผู้อ�ำนวย
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ หรือต�ำแหน่งอื่นที่เลขาธิการแต่งตั้งในกลุ่มบริหารและวิชาการ
“ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของส�ำนักงานที่มิใช่ผู้บริหาร
“คณะกรรมการสอบสวนมาตรฐานจริยธรรม” หมายความว่า คณะกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ตาม
ระเบียบนี้ ให้มีอ�ำนาจในการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรม
“กรรมการสอบสวนมาตรฐานจริยธรรม” หมายความว่า กรรมการในคณะกรรมการสอบสวน
มาตรฐานจริยธรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบนี้ ให้มีอ�ำนาจในการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรม
* ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ / ตอนพิเศษ ๘๑ ง / หน้า ๔ / ๗ เมษายน ๒๕๕๙
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“คณะกรรมการ” หมายความว่า
(๑) คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(๒) คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
(๓) คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท�ำงาน ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการตาม (๑) หรือ (๒)
หรือที่แต่งตั้งตามกฎที่ออกโดยคณะกรรมการตาม (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณี
(๔) คณะกรรมการ คณะท�ำงาน ที่แต่งตั้งโดยคณะอนุกรรมการ ตาม (๓)
(๕) คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท�ำงาน ที่แต่งตั้งโดยส�ำนักงาน
“กรรมการ” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งหรือคัดเลือกหรือโดยต�ำแหน่ง ให้เป็นหนึ่งใน
องค์ประกอบของคณะกรรมการ
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ข้อ ๔ การอื่นใดที่มิได้ก�ำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง
ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอ�ำนาจในการตีความและวินิจฉัย
ชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวด ๑
มาตรฐานจริยธรรม
ส่วนที่ ๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก
ข้อ ๖ มาตรฐานจริยธรรมที่ คณะกรรมการ กรรมการ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ต้องยึดถือปฏิบัติ
เป็นค่านิยมหลัก ๙ ประการ ดังนี้
(๑) ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๓) มีจิตส�ำนักที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
(๔) ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
(๕) ยึดมั่นในหลักนิติธรรม ยืนหยัดท�ำในสิ่งที่ถูกต้อง
(๖) ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
(๗) ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
(๘) มุ่งผลสัมฤทธิ์งาน มีความรับผิดชอบ รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวสอบได้
(๙) ยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ
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ส่วนที่ ๒
มาตรฐานจริยธรรมของคณะกรรมการและกรรมการ
ข้อ ๗ คณะกรรมการและกรรมการ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม โปร่งใส
ตรวจสอบได้ เป็นอิสระในการตัดสินใจและมีความรับผิดชอบ
ข้อ ๘ ในการประชุมของคณะกรรมการ ถ้ามีการพิจารณาเรือ่ งทีก่ รรมการผูใ้ ด มีสว่ นได้เสีย กรรมการ
ผู้นั้นมีหน้าที่แจ้งให้คณะกรรมการทราบ และมีสิทธิเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนั้น
แต่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียง
ข้อ ๙ กรรมการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการงานและส่วนตัว ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๐ กรรมการต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสือ่ มเสียต่อเกียรติศกั ดิข์ องตนเองและ
การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ข้อ ๑๑ กรรมการต้องเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และไม่แสวงหา
ผลประโยชน์อันมิชอบทั้งทางตรง และทางอ้อม
ส่วนที่ ๓
มาตรฐานจริยธรรมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
ข้อ ๑๒ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ต้องยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม ดังนี้
(๑) เสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผูร้ ว่ มงานในหน่วยงานและหมูค่ ณะพร้อมทัง้ ให้ความช่วยเหลือ
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน
(๒) ท�ำงานให้มีความชัดเจน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และพร้อมเปิดเผยข้อมูลอันไม่ต้องห้าม
ตามกฎหมาย
(๓) แจ้งข้อมูลหรือข้อเท็จจริงต่อองค์กร เกีย่ วกับการประกอบกิจการของตนและครอบครัวทีอ่ าจ
มีผลประโยชน์ทับซ้อน
(๔) หลีกเลีย่ งการน�ำหรือเผยแพร่ขอ้ มูลหรือเรือ่ งราว เกีย่ วกับการปฏิบตั งิ าน เรือ่ งส่วนตัวหรือเรือ่ ง
อื่นใดที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ปฏิบัติงานและภาพลักษณ์โดยรวมขององค์กร
(๕) ดูแลทรัพย์สนิ และใช้ทรัพย์สนิ ขององค์กร ให้เป็นไปอย่างประหยัด คุม้ ค่า ด้วยความระมัดระวัง
ไม่ให้เกิดความเสียหายและสิ้นเปลือง
(๖) ยึดมั่นและปฏิบัติตามค่านิยมขององค์กร
(๗) ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ซื่อสัตย์สุจริต ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ
ให้บรรลุผลส�ำเร็จตามภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ และละเว้นการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
(๘) ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม
(๙) พัฒนาตนเองให้มีความรู้ในวิทยาการและนวัตกรรม เพิ่มพูนทักษะในการท�ำงาน มีความคิด
ริเริ่ม สร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ พร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
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(๑๐) ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวิ นัย ตรงต่ อ เวลา รวมทั้ ง ส� ำ รวจแก้ ไขข้ อ บกพร่ อ งของตนเอง
เพื่อพัฒนาการท�ำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ข้อ ๑๓ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ต้องยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับ
บัญชา และผู้ร่วมงาน ดังนี้
(๑) ผู้บังคับบัญชาต้องดูแลและเอาใจใส่ในสวัสดิการ ขวัญและก�ำลังใจของผู้ใต้บังคับบัญชา
(๒) ผู้บังคับบัญชาต้องปกครองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักคุณธรรม
(๓) ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตามค�ำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชา
ข้อ ๑๔ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ต้องให้บริการที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อประชาชนและสังคม
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
หมวด ๒
วิธีพิจารณามาตรฐานจริยธรรมและการลงโทษ
ส่วนที่ ๑
การร้องเรียนและการกลั่นกรองเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรม
ข้อ ๑๕ ให้ส�ำนักงานจัดตั้งหรือมอบหมายให้มีหน่วยรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรม
ของคณะกรรมการ กรรมการ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน โดยให้หน่วยงานดังกล่าวท�ำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
เบื้องต้น เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรม เพื่อเสนอคณะกรรมการ หรือเลขาธิการแล้วแต่กรณีพิจารณา
ในกรณีที่คณะกรรมการหรือเลขาธิการ พิจารณาแล้วเห็นว่าเรื่องร้องเรียนดังกล่าวมีมูล ให้คณะ
กรรมการหรือเลขาธิการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนมาตรฐานจริยธรรม แต่หากคณะกรรมการหรือเลขาธิการ
พิจารณาแล้วเห็นว่าเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไม่มีมูล ให้คณะกรรมการหรือเลขาธิการสั่งยุติเรื่องได้
ข้อ ๑๖ สิทธิการร้องเรียนสิ้นสุดเมื่อพ้นหนึ่งปี นับแต่วันที่รู้ตัวและรู้เรื่องการประพฤติผิดมาตรฐาน
จริยธรรม
ส่วนที่ ๒
สิทธิและหน้าที่ของคู่กรณี
ข้อ ๑๗  คูก่ รณีมสี ทิ ธิได้รบั การแจ้งสิทธิและหน้าทีข่ องตนจากคณะกรรมการสอบมาตรฐานจริยธรรม
ในกระบวนการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมตามความจ�ำเป็นแก่กรณี
ข้อ ๑๘ คู่กรณีมีสิทธิได้รับโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้ง
และแสดงพยานหลักฐานของตน
ข้อ ๑๙ คู่กรณีมีสิทธิของตรวจดูเอกสารที่จ�ำเป็นต้องรู้ เพื่อการโต้แย้งหรือชี้แจง หรือป้องกันสิทธิ
ของตนได้ แต่หากยังไม่ได้ท�ำค�ำวินิจฉัย ผู้ถูกร้องเรียนไม่มีสิทธิขอตรวจดูต้นร่าง ค�ำวินิจฉัย
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ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนมาตรฐานจริยธรรมเห็นว่า พยานหลักฐานใด ที่มีกฎหมายคุ้มครอง
ให้ไม่ตอ้ งเปิดเผยหรือเห็นว่าไม่จำ� เป็นต้องเปิดเผยเพือ่ มิให้เกิดความเสียหายแก่การด�ำเนินงานของรัฐ คณะกรรมการ
สอบสวนมาตรฐานจริยธรรมอาจไม่อนุญาตให้ผู้ถูกร้องเรียนตรวจดูพยานหลักฐานได้และคณะกรรมการสอบสวน
มาตรฐานจริยธรรมจะน�ำพยานหลักฐานดังกล่าวมาใช้ในการพิจารณาสอบสวนไม่ได้
ข้อ ๒๐ คู่กรณีมีสิทธิน�ำทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเข้ามาในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนด้าน
จริยธรรม ในกรณีที่คู่กรณีต้องมาปรากฏตัวต่อเจ้าหน้าที่
การทีท่ นายความหรือทีป่ รึกษาได้ทำ� ลงต่อหน้าคูก่ รณีถอื ว่าเป็นการกระท�ำของคูก่ รณี เว้นแต่คกู่ รณี
จะได้คัดค้านเสียแต่ในขณะนั้น
ข้อ ๒๑ คู่กรณีมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการสอบสวนมาตรฐานจริยธรรมในการพิสูจน์
ข้อเท็จจริง และมีหน้าที่แจ้งพยานหลักฐานที่ตนทราบ
ส่วนที่ ๓
คณะกรรมการสอบสวนมาตรฐานจริยธรรมและวิธีการพิจารณา
ข้อ ๒๒ ให้คณะกรรมการหรือเลขาธิการแล้วแต่กรณี แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนมาตรฐาน
จริยธรรมประกอบด้วย ประธานกรรมการ ซึ่งมีหรือเคยมีระดับหรือต�ำแหน่งเทียบเท่า หรือสูงกว่าผู้ถูกร้องเรียนและ
กรรมการอีก ๔ คน โดยอย่างน้อยกรรมการคนหนึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมายปกครอง
ข้อ ๒๓ กรรมการสอบสวนมาตรฐานจริยธรรม ดังต่อไปนี้จะท�ำการพิจารณาเรื่องร้องเรียนด้าน
จริยธรรมไม่ได้
(๑) เป็นคู่กรณีเอง
(๒) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี
(๓) เป็นญาติของคู่กรณี คือ เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใดๆ หรือเป็นพี่น้องหรือ
ลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงภายในสามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้น
(๔) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์ ผู้แทนหรือตัวแทนของคู่กรณี
(๕) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี
(๖) กรณีอื่นที่ก�ำหนดตามกฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ข้อ ๒๔ การยื่นค�ำคัดค้าน การพิจารณาค�ำคัดค้าน และสภาพร้ายแรงอันอาจท�ำให้การพิจารณา
เรื่องร้องเรียนด้านจริยธรรมไม่เป็นกลาง ให้เป็นไปตามมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ แห่งกฎหมายว่าด้วย
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว
ข้อ ๒๕ เมื่อประธานกรรมการสอบสวนมาตรฐานจริยธรรม ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับมาตรฐาน
จริยธรรมแล้ว ให้ประธานกรรมการสอบสวนมาตรฐานจริยธรรมนัดประชุมคณะกรรมการสอบสวนมาตรฐานจริยธรรม
โดยมิชักช้า เพื่อก�ำหนดประเด็นเรื่องร้องเรียนและแนวทางในการแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อสนับสนุนประเด็นดังกล่าว
ให้คณะกรรมการสอบสวนมาตรฐานจริยธรรม พิจารณาเรื่องร้องเรียนตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั เรือ่ งร้องเรียน หากพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในเวลาทีก่ ำ� หนดให้รายงานปัญหาและ
อุปสรรคให้ผู้มีอ�ำนาจแต่งตั้งทราบและอาจขอขยายเวลาสอบสวนได้เท่าที่จ�ำเป็น
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ข้อ ๒๖ คณะกรรมการสอบสวนมาตรฐานจริยธรรม อาจตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนได้
ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องผูกพันกับค�ำร้องเรียน ค�ำชี้แจงหรือพยานหลักฐานของคู่กรณี
ข้อ ๒๗ คณะกรรมการสอบสวนมาตรฐานจริยธรรมต้องพิจารณาพยานหลักฐานทีต่ นเห็นว่าจ�ำเป็น
แก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริง ในการนี้ให้รวมถึงการด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง รับฟังพยานหลักฐาน ค�ำชี้แจงหรือความเห็น
ของคู่กรณี หรือของพยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญที่คู่กรณีกล่าวอ้าง เว้นแต่เห็นว่าเป็นการกล่าวอ้างที่ไม่จ�ำเป็น
ฟุ่มเฟือยหรือเพื่อประวิงเวลา
(๒) ขอข้อเท็จจริงหรือความเห็นจากคู่กรณี พยานบุคคล หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ
(๓) ขอให้ผู้ครอบครองเอกสารส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
(๔) ออกไปตรวจสถานที่
ข้อ ๒๘ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนมาตรฐานจริยธรรมเห็นว่า พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
เพียงพอแล้ว ให้สรุปก�ำหนดประเด็นความผิดมาตรฐานจริยธรรมของผูถ้ กู ร้องเรียน พร้อมพยานหลักฐานที่เกีย่ วข้อง
แล้วส่งให้ผู้ถูกร้องเรียนได้โต้แย้งหรือชี้แจงเพื่อป้องกันสิทธิของตน โดยให้โอกาสผู้ถูกร้องเรียนท�ำหนังสือชี้แจง
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
เพื่อความเป็นธรรมในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนมาตรฐานจริยธรรม คณะกรรมการสอบสวน
มาตรฐานจริยธรรมอาจเชิญผู้ร้องเรียนมาให้ถ้อยค�ำก่อน และเชิญผู้ถูกร้องเรียนมาให้ถ้อยค�ำภายหลังเพื่อโต้แย้งและ
แสดงพยานหลักฐานของตนได้
หากผูถ้ กู ร้องเรียนไม่โต้แย้งหรือชีแ้ จงภายในเวลาตามวรรคหนึง่ ให้คณะกรรมการสอบสวนมาตรฐาน
จริยธรรมด�ำเนินการสอบสวนต่อไปตามพยานหลักฐานที่มีอยู่
ข้อ ๒๙ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนมาตรฐานจริยธรรมได้ด�ำเนินการสอบสวนสิ้นสุดแล้ว ให้สรุป
ส�ำนวนการสอบสวนเสนอต่อผู้มีอ�ำนาจแต่งตั้ง โดยอย่างน้อยต้องมีสาระส�ำคัญดังนี้
(๑) วัน เดือน ปี ที่คณะกรรมการสอบสวนมาตรฐานจริยธรรมพิจารณาสรุปส�ำนวนสอบสวน
และความเห็น
(๒) วันที่ .. เดือน ..... พ.ศ. ...
(๓) ชื่อ ที่อยู่ ผู้ถูกร้องเรียน
(๔) ข้อเท็จจริงประกอบด้วย พฤติกรรมโดยย่อของผู้ถูกร้องเรียนที่ปรากฏในค�ำร้องเรียนและ
พฤติกรรมตลอดจนพยานหลักฐานที่คณะกรรมการสอบสวนมาตรฐานจริยธรรมได้มาเพิ่มเติม
(๕) ข้อกฎหมายที่อ้างอิง
(๖) ความเห็ น ของคณะกรรมการสอบสวนมาตรฐานจริ ย ธรรมพร้ อ มทั้ ง ข้ อ พิ จ ารณาและ
ข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจว่าผู้ถูกร้องเรียนประพฤติผิดมาตรฐานจริยธรรม ข้อใด หรือไม่
(ก) ถ้าเห็นว่าผูถ้ กู ร้องเรียนไม่ประพฤติผดิ มาตรฐานจริยธรรม ให้เสนอความเห็นให้ยตุ เิ รือ่ ง
(ข) ถ้าเห็นว่าผู้ถูกร้องเรียนประพฤติผิดมาตรฐานจริยธรรม ให้ระบุว่าประพฤติผิด ข้อใด
พร้อมทั้งเสนอการลงโทษตามระเบียบนี้
ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนมาตรฐานจริยธรรมทีจ่ ะเสนอต่อคณะกรรมการหรือเลขาธิการ
ให้ถือความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนมาตรฐานจริยธรรมฝ่ายข้างมาก ในกรณีที่กรรมการสอบสวนมาตรฐาน
จริยธรรมผู้ใดมีความเห็นแตกต่างและต้องการให้บันทึกความเห็นที่แตกต่างไว้ก็ให้กระท�ำได้
๑๓๓
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ส่วนที่ ๔
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนมาตรฐานจริยธรรมและการลงโทษ
ข้อ ๓๐ กรณีทปี่ ระธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือประธานกรรมการควบคุมคุณภาพ
และบริการสาธารณสุข ถูกร้องเรียนหรือมีหลักฐานปรากฏว่าอาจมีการประพฤติหรือฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมตาม
ระเบียบนี้ ให้กรรมการหลักประกันสุขภาพหรือกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขอืน่ ทีเ่ หลือ
ในที่ประชุม แล้วแต่กรณี เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม และพิจารณาเรื่องดังกล่าว หากเห็นสมควร
ให้คณะกรรมการมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดังกล่าวเพื่อท�ำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากบุคคลภายนอก โดยให้
ประธานที่ประชุมลงนามแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดังกล่าวเพื่อท�ำหน้าที่ตรวสอบข้อเท็จจริงและน�ำเสนอผลการ
ตรวจสอบต่อคณะกรรมการที่แต่งตั้ง เพื่อพิจารณาภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน ทั้งนี้ อาจขอ
ขยายระยะเวลาตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน และถ้ายังด�ำเนินการไม่แล้วเสร็จอีก
ให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการที่แต่งตั้งพิจารณา และหากผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่า
(๑) ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือประธานควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
บริการสาธารณสุข ไม่ได้ประพฤติผิดมาตรฐานจริยธรรม ให้ยุติเรื่อง
(๒) กรณีอาจเป็นการประพฤติผิดมาตรฐานจริยธรรม ให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติหรือคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวน
มาตรฐานจริยธรรมจากบุคคลภายนอก ด�ำเนินการและรายงานผลการสอบสวนให้ผแู้ ต่งตัง้ พิจารณาด�ำเนินการต่อไป
ข้อ ๓๑ กรณีทมี่ กี รรมการในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือคณะกรรมการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานสาธารณสุข ถูกร้องเรียนหรือมีหลักฐานปรากฎว่าอาจมีการประพฤติหรือฝ่าฝืนมาตรฐาน
จริยธรรมตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานสาธารณสุขแล้วแต่กรณี พิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบนสวนมาตรฐานจริยธรรมตามระเบียบนี้ ด�ำเนิน
การและเสนอรายงานผลการสอบสวนต่อคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
ให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
บริการสาธารณสุข พิจารณาวินิจฉัยผลการสอบสวนภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง หากผลการพิจารณา
ปรากฏว่า
(๑) ผู้ถูกสอบสวนไม่ได้กระท�ำผิด ให้ยุติเรื่อง
(๒) ในกรณีที่เป็นการกระท�ำผิดโดยไม่เจตนา ให้ด�ำเนินการตักเตือน
(๓) กรณีที่มีการประพฤติ ปฏิบัติถึงขนาดเป็นการบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย
หรือหย่อนความสามารถ ให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตามมาตรา ๑๖ (๖) หรือ มาตรา ๔๙ แห่งกฎหมายว่า
ด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนมาตรฐานจริยธรรมทีจ่ ะเสนอต่อคณะกรรมการหรือเลขาธิการ
ให้ถือความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนมาตรฐานจริยธรรมฝ่ายข้างมาก ในกรณีที่กรรมการสอบสวนมาตรฐาน
จริยธรรมผู้ใดมีความเห็นแตกต่างและต้องการให้บันทึกความเห็นที่แตกต่างไว้ก็ให้กระท�ำได้
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ข้อ ๓๒ กรณีทเี่ ลขาธิการถูกร้องเรียนหรือมีหลักฐานปรากฏว่าอาจมีการประพฤติปฏิบตั ไิ ม่เหมาะสม
ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการ
สอบสวนมาตรฐานจริยธรรมตามระเบียบนี้ ด�ำเนินการและเสนอรายงานผลการสอบสวนต่อคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพจิ ารณาวินจิ ฉัยผลการสอบสวนภายในหกสิบวัน นับ
แต่วันที่ได้รับเรื่อง หากผลการพิจารณาปรากฏว่า
(๑) เลขาธิการไม่ได้กระท�ำผิด ให้ยุติเรื่อง
(๒) ในกรณีที่เป็นการกระท�ำผิดโดยไม่เจตนา ให้ด�ำเนินการตักเตือน
(๓) ในกรณีที่เป็นการกระท�ำผิดโดยบกพร่องต่อหน้าที่ หรือฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมตามระเบียบนี้
ให้พิจารณาด�ำเนินการตามสัญญาจ้างตามความเหมาะสม
ให้ประธานกรรมการแจ้งผูร้ อ้ งเรียน และเลขาธิการทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วนั ทีม่ ผี ลการสอบสวน
ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนมาตรฐานจริยธรรมทีจ่ ะเสนอต่อคณะกรรมการหรือเลขาธิการ
ให้ถือความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนมาตรฐานจริยธรรมฝ่ายข้างมาก ในกรณีที่กรรมการสอบสวนมาตรฐาน
จริยธรรมผู้ใดมีความเห็นแตกต่างและต้องการให้บันทึกความเห็นที่แตกต่างไว้ก็ให้กระท�ำได้
ข้อ ๓๓ กรณีกรรมการอื่นที่มิใช่กรรมการในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือ
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ถูกร้องเรียนหรือมีหลักฐานปรากฏว่าอาจมีการ
ประพฤติหรือปฏิบัติตนไม่เหมาะสม หรือฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมตามระเบียบนี้ ให้ผู้ที่แต่งตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการหรือคณะท�ำงานนั้นๆ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนมาตรฐานจริยธรรมตามระเบียบนี้
ด�ำเนินการและเสนอรายงานผลการสอบสวนต่อผู้ที่แต่งตั้ง
ให้ผู้ที่แต่งตั้งตามวรรคหนึ่งพิจารณาวินิจฉัยผลการสอบสวนภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
หากผลการพิจารณาปรากฏว่า
(๑) ผู้ถูกสอบสวนไม่ได้กระท�ำผิด ให้ยุติเรื่อง
(๒) ในกรณีที่เป็นการกระท�ำผิดโดยไม่เจตนา ให้ด�ำเนินการตักเตือน
(๓) ในกรณีที่เป็นการกระท�ำผิดโดยเจตนา แต่มิได้เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมตามระเบียบนี้
อย่างร้ายแรง ให้พิจารณาด�ำเนินการตามความเหมาะสม หากเป็นการประพฤติปฏิบัติที่ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรม
ตามระเบียบนีอ้ ย่างร้ายแรง ให้มคี ำ� สัง่ เพิกถอนความเป็นกรรมการหรืออนุกรรมการหรือคณะท�ำงานของผูก้ ระท�ำผิดนัน้
ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนมาตรฐานจริยธรรมทีจ่ ะเสนอต่อคณะกรรมการหรือเลขาธิการ
ให้ถือความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนมาตรฐานจริยธรรมฝ่ายข้างมาก ในกรณีที่กรรมการสอบสวนมาตรฐาน
จริยธรรมผู้ใดมีความเห็นแตกต่างและต้องการให้บันทึกความเห็นที่แตกต่างไว้ก็ให้กระท�ำได้
ข้อ ๓๔ กรณีที่มีผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงาน ถูกร้องเรียนหรือมีหลักฐานปรากฏว่าอาจประพฤติปฏิบัติ
ไม่เหมาะสมฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมตามระเบียบนี้ ให้ด�ำเนินการตามข้อบังคับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ข้อ ๓๕ ให้ส�ำนักงานแจ้งค�ำสั่งของผู้มีอ�ำนาจพิจารณาวินิจฉัยผลการสอบสวนตามข้อ ๓๐ ข้อ ๓๑
ข้อ ๓๒ และข้อ ๓๓ แล้วแต่กรณี ไปยังผู้ร้องเรียน ผู้ถูกสอบสวนหรือสอบข้อเท็จจริงพร้อมแจ้งสิทธิอุทธรณ์หรือสิทธิ
ฟ้องต่อศาลปกครองแล้วแต่กรณี ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีมติดังกล่าว
ข้อ ๓๖ คู่กรณีท่ีไม่เห็นด้วยกับค�ำสั่งของผู้มีอ�ำนาจพิจารณาวินิจฉัยตามข้อ ๓๒ และข้อ ๓๓
ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ตนได้รับค�ำสั่ง
ข้อ ๓๗ คูก่ รณีไม่เห็นด้วยกับค�ำสัง่ ของผูม้ อี ำ� นาจพิจารณาวินจิ ฉัยตามข้อ ๓๐ ให้ฟอ้ งต่อศาลปกครอง
ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ตนได้รับค�ำสั่ง
ประกาศ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับเขตพื้นที่
พ.ศ. ๒๕๕๘

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงองค์ประกอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ
ระดับเขตพืน้ ที่ เพือ่ ให้การปฏิบตั ภิ ารกิจตามทีค่ ณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมอบหมาย ให้มปี ระสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๖ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการก�ำหนดหลักเกณฑ์
วิธีการคัดเลือก และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับเขตพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“ส�ำนักงาน” หมายความว่า ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
“ส�ำนักงานเขตพื้นที่” หมายความว่า ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาเขตพื้นที่
“องค์กรผู้บริโภค” หมายความว่า องค์กรเอกชนทั้งที่เป็นนิติบุคคลและไม่ได้เป็นนิติบุคคล เช่น
ชมรม กลุ่ม สมาคม มูลนิธิ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็นการแสวงหาผลก�ำไร และได้
ด�ำเนินกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขอยู่ในเขตพื้นที่หรือในจังหวัดแล้วแต่กรณี และมีผลการด�ำเนินงาน
อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน
“ผูท้ รงคุณวุฒ”ิ หมายความว่า ผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถด้านต่างๆ เช่น ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ด้านกฎหมาย ด้านการเงินการคลัง ด้านบริหาร ด้านสื่อสารมวลชน ด้านปราชญ์ชาวบ้าน หรือด้านอื่นๆ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ข้อ ๓ ให้มีคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ในทุกเขตพื้นที่ ยกเว้นเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยบุคคลในเขตพื้นที่ดังนี้
(๑) ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขในเขตรับผิดชอบ
ที่ปรึกษา
(๒) ผู้อ�ำนวยการหน่วยบริการสังกัดมหาวิทยาลัยในเขตพื้นที่ (ถ้ามี)
ที่ปรึกษา
(๓) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาเขตพื้นที่
รองประธาน
(๔) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในเขตพื้นที่
อนุกรรมการ
(๕) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือนายกเทศมนตรีหรือ
อนุกรรมการ
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล ในเขตพื้นที่จังหวัดละ ๑ คน
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(๖) ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ หรือโรงพยาบาลทั่วไปในเขตพื้นที่
อนุกรรมการ
จ�ำนวน ๑ คน
(๗) ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลชุมชนในเขตพื้นที่ จ�ำนวน ๑ คน
อนุกรรมการ
(๘) ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลในเขตพื้นที่
อนุกรรมการ
จ�ำนวน ๑ คน
(๙) ผู้อ�ำนวยการหน่วยบริการของรัฐนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
อนุกรรมการ
ในเขตพื้นที่ (ถ้ามี) จ�ำนวน ๑ คน
(๑๐) ผู้บริหารสถานบริการภาคเอกชนที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ
อนุกรรมการ
ในเขตพื้นที่ (ถ้ามี) จ�ำนวน ๑ คน
(๑๑) ผู้แทนหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระตามมาตรา ๕๐ (๕)
อนุกรรมการ
แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
หรือศูนย์ประสานงานภาคประชาชนหรือองค์กรเอกชนด้านสาธารณสุข
หรือคุ้มครองผู้บริโภคในเขตพื้นที่ จังหวัดละ ๑ คน
(๑๒) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ จ�ำนวน ๒ คน
อนุกรรมการ
(๑๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน ๕ คน
อนุกรรมการ
(๑๔) รองผู้อ�ำนวยการหรือผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการหรือเจ้าหน้าที่
อนุกรรมการและ
ซึ่งผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตพื้นที่
เลขานุการ
มอบหมาย จ�ำนวน ๑ คน
กรณีที่อนุกรรมการตาม (๓) – (๑๑) ไม่อาจเข้าประชุมได้ อาจมอบหมายให้ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่
ที่เหมาะสมเข้าประชุมในฐานะอนุกรรมการแทนได้
ข้อ ๔ ให้ส�ำนักงานสาขาเขตพื้นที่ ด�ำเนินการหรือประสานกับหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ได้มาซึ่งอนุกรรมการตามข้อ ๓ (๕) – (๑๓)
ข้อ ๕ เมื่อได้คณะอนุกรรมการตามข้อ ๓ แล้วให้ส�ำนักงานออกค�ำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
หลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ แล้วให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่จัดประชุมอนุกรรมการเพื่อคัดเลือกอนุกรรมการ
ตามข้อ ๓ (๑๓) คนหนึ่งเป็นประธานอนุกรรมการ
ข้อ ๖ คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ก�ำหนดกรอบและแนวทางการบริหารงานหลักประกันสุขภาพในเขตพื้นที่ให้สอดคล้องกับ
นโยบายและมติของคณะกรรมการและส�ำนักงาน
(๒) ก�ำหนดแนวทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น
งบลงทุน งบบริการผู้ป่วยใน งบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เป็นต้น
(๓) ก�ำหนดแนวทางการขึ้นทะเบียนเครือข่ายหน่วยบริการ ระบบการส่งต่อผู้ป่วยและแบ่งพื้นที่
รวมทัง้ จัดสรรจ�ำนวนผูล้ งทะเบียนของแต่ละหน่วยบริการ เพือ่ ให้ประชาชนในเขตพืน้ ทีไ่ ด้รบั ความสะดวกและเข้าถึง
การบริการสาธารณสุขได้มากยิ่งขึ้น
(๔) สนับสนุนและก�ำกับการด�ำเนินงานของส�ำนักงานสาขาเขตพื้นที่ ให้เป็นไปตามกรอบและ
แนวทางที่ก�ำหนด
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ได้ เท่าที่จ�ำเป็น

(๕) แต่งตั้งคณะท�ำงานที่เกี่ยวกับงานหลักประกันสุขภาพในระดับอ�ำเภอหรือจังหวัดหรือเขตพื้นที่

(๖) อ�ำนาจหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการและส�ำนักงานมอบหมาย
ข้อ ๗ ให้อนุกรรมการตามข้อ ๓ (๕) – (๑๓) มีวาระอยู่ในต�ำแหน่งคราวละ ๔ ปี และอาจได้รับการ
แต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด�ำรงต�ำแหน่งเกินกว่าสองวาระติดต่อกันไม่ได้ โดยให้เริ่มนับวาระตั้งแต่คณะอนุกรรมการ
ได้รับการแต่งตั้งตามประกาศนี้
เมือ่ ครบก�ำหนดวาระตามวรรคหนึง่ หากยังมิได้มกี ารแต่งตัง้ อนุกรรมการตามข้อ ๓ ให้อนุกรรมการ
ซึง่ พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระนัน้ อยูใ่ นต�ำแหน่งเพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีต่ อ่ ไป จนกว่าอนุกรรมการซึง่ แต่งตัง้ ใหม่เข้ารับหน้าที่
ในกรณีที่อนุกรรมการที่มาจากการแต่งตั้งตามข้อ ๓ พ้นจากต�ำแหน่งก่อนครบวาระ ให้ด�ำเนินการ
แต่งตัง้ อนุกรรมการแทนภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีอ่ นุกรรมการพ้นจากต�ำแหน่ง และให้ผทู้ ไี่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้ดำ� รง
ต�ำแหน่งแทน อยู่ในต�ำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน เว้นแต่วาระของอนุกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึง
เก้าสิบวัน จะไม่แต่งตัง้ อนุกรรมการแทนก็ได้ และในการนีใ้ ห้คณะอนุกรรมการประกอบด้วย อนุกรรมการเท่าทีเ่ หลืออยู่
ข้อ ๘ นอกจากพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระตามข้อ ๗ แล้ว ให้อนุกรรมการพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ย้ายไปด�ำรงต�ำแหน่งหรือไปประกอบวิชาชีพหรืออาชีพ ในเขตพื้นที่อื่นหรือจังหวัดอื่น
แล้วแต่กรณี
(๔) คณะกรรมการมี ม ติ ใ ห้ อ อกเพราะบกพร่ อ งต่ อ หน้ า ที่ มี ค วามประพฤติ เ สื่ อ มเสี ย หรื อ
หย่อนความสามารถ
ข้อ ๙ ในระหว่างการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามประกาศนี้ ให้คณะอนุกรรมการหลักประกัน
สุขภาพระดับเขตพื้นที่ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพืน้ ที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ อยูใ่ นต�ำแหน่งหน้าทีเ่ พือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีต่ อ่ ไป จนกว่า
คณะอนุกรรมการตามประกาศนี้จะเข้ารับหน้าที่
ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธาณสุข
ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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ระเบียบคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ว่าด้วยการตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๕๔

โดยที่เป็นการสมควรก�ำหนดระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและ
การรายงานผลการตรวจสอบของส�ำนักงานตรวจสอบ
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๕ วรรคสาม และมาตรา
๓๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงได้
มีมติในการประชุมครั้งที่ ๕ (๑๓/๒๕๔๖) เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๖ และครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ให้ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการตรวจสอบ
พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๔๖
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“สอบทาน” หมายความว่า การทบทวนหรือตรวจสอบทานการปฏิบตั งิ าน วิธกี าร เงือ่ นไข เหตุการณ์
หรือรายการต่างๆ
“ความเห็นที่เป็นอิสระ” หมายความว่า การแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างเสรีตามภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในเรื่องนั้นๆ และไม่ต้องค�ำนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ
ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือต�ำแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มี
สถานการณ์ใดๆ ที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
“คณะอนุกรรมการตรวจสอบ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการตรวจสอบตามมาตรา ๒๑
แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
“ส�ำนักงาน” หมายความว่า ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และให้หมายความรวมถึง
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่คณะกรรมการมอบหมายให้ท�ำหน้าที่ส�ำนักงานสาขาด้วย
ข้อ ๕ ให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบ มีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจสอบการบริหารเงิน และงบการเงินของส�ำนักงาน
(๒) ตรวจสอบการด�ำเนินงานของส�ำนักงาน
(๓) อ�ำนาจหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

135

การตรวจสอบตาม (๑) และ (๒) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การด�ำเนินงานของส�ำนักงานเป็นไปโดย
ถูกต้องตามนโยบาย ตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส
และมีผู้รับผิดชอบ
กรณี การตรวจสอบหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่คณะกรรมการมอบหมายให้ท�ำหน้าที่ส�ำนักงาน
สาขา ให้ตรวจสอบเฉพาะการบริหารเงินและการด�ำเนินงานตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๕
ข้อ ๖ ให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบมีกรอบหรือแนวทางการปฏิบัติงานดังนี้
(๑) สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของส�ำนักงาน
(๒) สอบทานให้ ส� ำ นั ก งานมี ร ะบบควบคุ ม ภายใน และการตรวจสอบภายในที่ มี ค วาม
เหมาะสมและมีประสิทธิผล ทั้งนี้อาจปรึกษาหารือกับส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินด้วยก็ได้
(๓) สอบทานการปฏิ บั ติ ต ามนโยบาย กฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี และมติ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับส�ำนักงาน โดยก�ำหนดเงื่อนไขและขั้นตอนอย่างยุติธรรมและโปร่งใส
(๔) สอบทานหลักฐานหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการด�ำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อผลการด�ำเนิน
งานของส�ำนักงานอย่างมีนัยส�ำคัญ หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงาน
ของส�ำนักงาน
(๕) ประสานงานกับส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเกี่ยวกับผลการตรวจสอบประจ�ำปีและอาจ
เสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจ�ำเป็นและเป็นเรื่องส�ำคัญพร้อมทั้งน�ำข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาสั่งการให้ส�ำนักงานพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไข
(๖) คณะอนุกรรมการตรวจสอบต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ในกรณีจ�ำเป็น
อาจเชิญผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลได้
(๗) คณะอนุกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพ
อื่นใดเมื่อเห็นว่าจ�ำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของส�ำนักงาน ทั้งมีการด�ำเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของ
ส�ำนักงานและภายใต้แผนการเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ข้อ ๗ ให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบ จัดท�ำรายงานการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการทุกๆ ๓ เดือน
และส�ำเนาดังกล่าวให้ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
รายงานการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้
(๑) ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดท�ำ  และการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของ
ส�ำนักงานถึงความถูกต้องตรงกับความเป็นจริงครบถ้วน เพียงพอและเชื่อถือได้ และถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
(๒) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของส�ำนักงาน
(๓) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และมติหรือนโยบาย
ที่คณะกรรมการก�ำหนด
ข้อ ๘ ให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบรายงานคณะกรรมการทันทีในกรณีที่คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบตรวจพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�ำดังต่อไปนี้ ซึง่ อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั ส�ำคัญ ต่อฐานะ
ทางการเงินและผลการด�ำเนินงานของส�ำนักงาน
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(๑) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(๒) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส�ำคัญในรายการควบคุมภายใน
(๓) การฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ นโยบายของคณะกรรมการ หรือมติคณะรัฐมนตรี
ข้อ ๙ ให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเองทุกปีและ
รายงานผลการประเมิน พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ให้คณะกรรมการทราบ
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ส�ำนักงาน มีเจตนาหรือปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือตาม
ข้อเสนอของคณะอนุกรรมการตรวจสอบโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบเสนอข้อสังเกตและ
แสดงความเห็นพร้อมทัง้ พฤติกรรมของส�ำนักงาน รวมทัง้ เสนอแนะมาตรการควบคุมและการแก้ไขต่อคณะกรรมการ
เพื่อให้คณะกรรมการก�ำหนดมาตรการที่จ�ำเป็นให้ส�ำนักงานรับไปปฏิบัติ
ข้อ ๑๑ ให้ส่วนงานต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ที่คณะกรรมการมอบหมายให้ท�ำ
หน้าที่ส�ำนักงานสาขา ของส�ำนักงาน ยกเว้นส�ำนักตรวจสอบ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) อ�ำนวยความสะดวก และให้ความร่วมมือแก่คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
(๒) จัดให้มีระบบการเก็บเอกสาร ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
(๓) จัดเตรียมรายละเอียดแผนงาน โครงการ ตลอดจนเอกสาร ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานเพื่อ
ประโยชน์ในการตรวจสอบ
(๔) จั ด ท� ำ บั ญ ชี แ ละจั ด เก็ บ เอกสารประกอบรายการบั ญ ชี รวมทั้ ง จั ด ท� ำ รายงานการเงิ น
ให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบันพร้อมที่จะให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบได้
(๕) ชี้ แจงและตอบข้ อ ซั ก ถามต่ า งๆ พร้ อ มทั้ ง หาข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ให้ แ ก่ ค ณะอนุ ก รรมการ
ตรวจสอบ
(๖) ปฏิบัติตามข้อทักท้วง และข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ในเรื่องต่างๆ
ที่เลขาธิการสั่งให้ปฏิบัติ
ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ส่วนงานหนึ่งส่วนงานใด รวมทั้งหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่คณะกรรมการ
มอบหมายให้ท�ำหน้าที่ส�ำนักงานสาขา ของส�ำนักงานมีเจตนา หรือปล่อยปละละเลยในการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๑
ให้ส�ำนักตรวจสอบรายงานเลขาธิการเพื่อพิจารณาสั่งการให้ปฏิบัติ
ข้อ ๑๓ ให้ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มอี ำ� นาจ
วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพ
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง อัตราเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของกรรมการ
ในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
และกรรมการในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง อัตราเบีย้ ประชุมและค่าใช้จา่ ยในการเดินทางของประธาน
กรรมการ กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือคณะกรรมการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ลงวันที่ ๒๐ พศฤจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖
(๒) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง อัตราเบีย้ ประชุมและค่าใช้จา่ ยในการเดินทางของประธาน
กรรมการ กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือคณะกรรมการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗
(๓) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง อัตราเบีย้ ประชุมและค่าใช้จา่ ยในการเดินทางของประธาน
กรรมการ กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือคณะกรรมการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ หรือคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือกรรมการ
ในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
“การเดิ น ทาง” หมายความว่ า การเดิ น ทางไปปฏิ บั ติ ง าน ประชุ ม สั ม มนา หรื อ ฝึ ก อบรม
ในราชอาณาจักร ทั้งนี้ตามที่ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นผู้ด�ำเนินการหรือเป็นผู้ประสานงาน
ข้อ ๓ ค่าเบี้ยประชุม
(๑) ให้ประธานกรรมการและกรรมการ ในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้รับ
เบี้ยประชุมเป็นรายเดือน ทั้งนี้เฉพาะเดือนที่มีการประชุมและประธานกรรมการหรือกรรมการนั้นได้เข้าประชุม
ตามอัตรา ดังนี้
(ก) ประธานกรรมการ ให้ได้รับเบี้ยประชุมเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
(ข) กรรมการ ให้ได้รับเบี้ยประชุมเดือนละ ๑๒,๐๐๐ บาท
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(๒) ให้ประธานกรรมการและกรรมการ ในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการ
สาธารณสุข ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน ทั้งนี้เฉพาะเดือนที่มีการประชุมและประธานกรรมการหรือกรรมการนั้น
ได้เข้าประชุม ตามอัตราดังนี้
(ก) ประธานกรรมการ ให้ได้รับเบี้ยประชุมเดือนละ ๑๒,๕๐๐ บาท
(ข) กรรมการ ให้ได้รับเบี้ยประชุมเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๔  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
(๑) ค่ า เบี้ ย เลี้ ย ง ให้ ป ระธานกรรมการและกรรมการเบิ ก ได้ ใ นอั ต ราเหมาจ่ า ย โดยนั บ วั น
ตามวันปฏิทิน ไม่เกินวันละ ๕๐๐ บาท ทั้งนี้ กรณีเดินทางไปประชุมซึ่งมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมให้งดเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
(๒) ค่าที่พัก ให้เบิกได้ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(ก) ประธานกรรมการ ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงและโดยประหยัด ตามความจ�ำเป็นและ
เหมาะสม แต่ไม่เกินคืนละ ๒,๔๐๐ บาท
(ข) กรรมการ ให้ เ บิ ก ได้ เ ท่ า ที่ จ ่ า ยจริ ง และโดยประหยั ด ตามความจ� ำ เป็ น และความ
เหมาะสม แต่ไม่เกินคืนละ ๒,๒๐๐ บาท
(๓) ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ให้เบิกได้ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(ก) การเดินทางโดยเครื่องบินของประธานกรรมการหรือกรรมการ ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง
และโดยประหยัด
(ข) การเดินทางโดยรถไฟ ให้เบิกได้ประเภทรถนั่งนอนปรับอากาศชั้นหนึ่ง
(ค) การเดินทางโดยพาหนะประจ�ำทาง รถรับจ้างหรือยานพาหนะประจ�ำทางอืน่ ๆ ให้เบิกได้
เท่าที่จ่ายจริง และโดยประหยัด
(ง) การเดินทางโดยรถส่วนตัว ให้เบิกจ่ายเป็นเงินชดเชยค่าเชื้อเพลิง ในอัตรากิโลเมตรละ
๓ บาท หรือตามอัตราที่กระทรวงการคลังก�ำหนด
ข้อ ๕ ให้ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ด�ำเนินการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางตามความเหมาะสมและประหยัด ทั้งนี้ โดยค�ำนึงถึงงบที่ได้รับอนุมัติหรือที่ได้รับการจัดสรร แต่ไม่เกิน
อัตราที่ก�ำหนดไว้
ข้อ ๖ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
มงคล ณ สงขลา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
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เรื่อง อัตราเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของอนุกรรมการ
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงค่าเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายในการเดินทางในการปฏิบัติหน้าที่ของ
อนุกรรมการที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการ
สาธารณสุขแต่งตั้ง ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“อนุกรรมการ” หมายความว่า อนุกรรมการหรือกรรมการที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ และคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขแต่งตั้ง
“อนุกรรมการในส่วนกลาง” หมายความว่า อนุกรรมการที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ และคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขแต่งตั้ง ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการ
สร้างระบบหลักประกันสุขภาพในภาพรวม และให้หมายความรวมถึงอนุกรรมการอื่นในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
“อนุกรรมการในระดับเขตพื้นที่” หมายความว่า อนุกรรมการที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ และคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขแต่งตั้ง ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
การสร้างระบบหลักประกันสุขภาพในเขตพื้นที่
“อนุกรรมการในระดับจังหวัด” หมายความว่า อนุกรรมการที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ และคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขแต่งตั้ง ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการ
สร้างระบบหลักประกันสุขภาพในเขตจังหวัด
“การเดินทาง” หมายความว่า การเดินทางไปปฏิบัติงาน ประชุม สัมมนา หรือฝึกอบรมใน
ราชอาณาจักร ทั้งนี้ตามที่ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือส�ำนักงานสาขาเป็นผู้ด�ำเนินการ หรือเป็น
ผู้ประสานงาน
ข้อ ๒ ค่าเบี้ยประชุม
(๑) ให้ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการในส่วนกลาง ได้รบั เบีย้ ประชุมเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท
แต่ไม่เกินเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท
(๒) ให้ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการในระดับเขตพืน้ ที่ ได้รบั เบีย้ ประชุมครัง้ ละ ๘๐๐ บาท
แต่ไม่เกินเดือนละ ๔,๐๐๐ บาท
(๓) ให้ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการ ในระดับจังหวัด ได้รบั เบีย้ ประชุมครัง้ ละ ๕๐๐ บาท
แต่ไม่เกินเดือนละ ๒,๕๐๐ บาท
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๔๐๐ บาท

ข้อ ๓ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ให้เบิกในอัตราเหมาจ่าย โดยนับวันตามวันปฏิทินดังนี้
(ก) ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการในส่วนกลาง และในระดับเขตพื้นที่ ไม่เกินวันละ

(ข) ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการในระดับจังหวัด ไม่เกินวันละ ๓๐๐ บาท
ในกรณีการเดินทางไปประชุมซึ่งมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม ให้งดเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
(๒) ค่าที่พัก ให้ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการ เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง และโดยประหยัด
ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม แต่ไม่เกินคืนละ ๑,๘๐๐ บาท
(๓) ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ให้เบิกได้ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(ก) การเดินทางโดยเครือ่ งบิน ให้ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการ เบิกได้ในชัน้ ประหยัด
(ข) การเดินทางโดยรถไฟ ให้ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการ เบิกได้ประเภท
รถนั่งนอนปรับอากาศชั้นหนึ่ง
(ค) การเดินทางโดยพาหนะประจ�ำทาง รถรับจ้างหรือยานพาหนะประจ�ำทางอืน่ ๆ ให้ประธาน
อนุกรรมการหรืออนุกรรมการ เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง และโดยประหยัด
(ง) การเดินทางโดยรถส่วนตัว ให้ประธานอนุกรรมการหรืออนุกรรมการ เบิกจ่ายเป็นเงิน
ชดเชยค่าเชื้อเพลิง ในอัตรากิโลเมตรละ ๓ บาท หรือตามอัตราที่กระทรวงการคลังก�ำหนด
ข้อ ๔   ให้ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือส�ำนักงานสาขา ด�ำเนินการเบิกจ่ายค่า
เบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามความเหมาะสมและประหยัด ทั้งนี้ โดยค�ำนึงถึงงบที่ได้รับอนุมัติ
หรือที่ได้รับการจัดสรร แต่ไม่เกินอัตราที่ก�ำหนดไว้
ข้อ ๕  ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
มงคล ณ สงขลา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
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เรื่อง อัตราเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของอนุกรรมการ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมค่าเบี้ยประชุมของอนุกรรมการที่คณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติหรือคณะควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขแต่งตั้ง ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๖ และมาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติ
ให้กระท�ำโดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์
การก�ำหนดอัตราเงินเดือนหลักเกณฑ์การก�ำหนดเบีย้ ประชุมและการพัฒนาการด�ำเนินงานและการประเมินผลองค์กร
มหาชน เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องอัตราเบี้ยประชุมและ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของอนุกรรมการ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๒ ค่าเบี้ยประชุม
(๑) ให้ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการในส่วนกลาง ได้รบั เบีย้ ประชุม เป็นรายเดือนในอัตราดังนี้
(ก) ประธานอนุกรรมการ
เดือนละ ๒,๕๐๐ บาท
(ข) อนุกรรมการ
เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท
(๒) ให้ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการในระดับเขตพื้นที่ ได้รับเบี้ยประชุม เป็นรายเดือน
ในอัตราดังนี้
(ก) ประธานอนุกรรมการ
เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท
(ข) อนุกรรมการ
เดือนละ ๑,๖๐๐ บาท
(๓) ให้ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการในระดับจังหวัด ได้รับเบี้ยประชุม เป็นรายเดือน
ในอัตราดังนี้
(ก) ประธานอนุกรรมการ
เดือนละ ๑,๒๕๐ บาท
(ข) อนุกรรมการ
เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท
การจ่ายเบีย้ ประชุมตามวรรคหนึง่ ให้จา่ ยเฉพาะเดือนทีม่ กี ารประชุม และบุคคลนัน้ ได้เข้าร่วม
ประชุมด้วย
ข้อ ๒ ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ประดิษฐ สินธวณรงค์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
* ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๐ / ตอนพิเศษ ๑๙๐ ง / หนา ๖ / ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
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เรื่อง อัตราเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของอนุกรรมการ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราเบี้ยประชุมและ
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางไปปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องอนุ ก รรมการที่ ค ณะกรรมการหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
หรือคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขแต่งตั้ง ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๓ และมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางของอนุกรรมการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ประกาศนีใ้ ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้ อ ๓ ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ ๒ แห่ ง ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อ ง อั ต ราเบี้ ย ประชุ ม
และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของอนุกรรมการ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตรา
เบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของอนุกรรมการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๒ ให้ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนในอัตรา ดังนี้
(๑) ประธานอนุกรรมการ เดือนละ ๓,๗๕๐ บาท
(๒) อนุกรรมการ เดือนละ ๓,๐๐๐ บาท
การจ่ายเบี้ยประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้จ่ายเฉพาะเดือนที่มีการประชุม และบุคคลนั้นได้เข้าร่ว ม
ประชุมด้วย”
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

* ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๖ / ตอนพิเศษ ๑๖๔ ง / หนา ๙ / ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
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เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติหน้าที่
ของประธานอนุกรรมการตรวจสอบและอนุกรรมการตรวจสอบ
โดยทีเ่ ป็นการสมควรก�ำหนดอัตราค่าใช้จา่ ยในการเดินทางและค่าใช้จา่ ยอืน่ ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง
ประธานอนุกรรมการตรวจสอบและอนุกรรมการตรวจสอบ ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การเดินทางไปปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือประชุมในราชอาณาจักร ของประธานอนุกรรมการตรวจสอบ
และอนุกรรมการตรวจสอบ ที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ตามประกาศนี้
ข้อ ๒ ค่าเบี้ยเลี้ยง ให้เบิกจ่ายได้ในอัตราเหมาจ่าย โดยนับวันตามวันปฏิทิน ดังนี้
(๑) ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ ไม่เกินวันละ ๕๐๐ บาท
(๒) อนุกรรมการตรวจสอบ ไม่เกินวันละ ๔๐๐ บาท
ข้อ ๓ ค่าที่พักเบิกได้เท่าที่จ่ายจริงและโดยประหยัดแต่ไม่เกินคืนละ ๒,๔๐๐ บาท
ข้อ ๔ ค่าพาหนะ ซึ่งรวมถึงค่าเช่ายานพาหนะด้วย ให้เบิกจ่าย ดังนี้
(๑) กรณีโดยสารยานพาหนะประจ�ำทาง หรือโดยสารรถไฟ หรือโดยสารเครื่องบิน ให้เบิกจ่ายได้
เท่าที่จ่ายจริงและโดยประหยัด
(๒) กรณีโดยสารรถรับจ้าง ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงและโดยประหยัด
(๓) การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ให้เบิกจ่ายเป็นเงินชดเชยค่าเชื้อเพลิงในอัตรากิโลเมตรละ ๓
บาทหรือตามอัตราที่กระทรวงการคลังก�ำหนด
ข้อ ๕ ค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ของประธานอนุกรรมการตรวจสอบและอนุกรรมการ
ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามที่เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก�ำหนด
ข้อ ๖ ประกาศฉบับนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙
มงคล ณ สงขลา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
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เรื่อง ค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ของอนุกรรมการตรวจสอบ
พ.ศ. ๒๕๕๖

ไว้เป็นแนวปฏิบัติ

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดอัตราค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ของอนุกรรมการตรวจสอบ

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ และ ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๕ และข้อ ๕ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่น ในการ
ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องประธานอนุกรรมการตรวจสอบและอนุกรรมการตรวจสอบ เลขาธิการสาํ นักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“ค่าใช้จ่ายอื่น” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ของอนุกรรมการตรวจสอบ
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และให้หมายความรวมถึง
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่คณะกรรมการมอบหมายให้ทําหน้าที่สํานักงานสาขาด้วย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
“อนุกรรมการ” หมายความว่า อนุกรรมการตรวจสอบ
ข้อ ๒ การปฏิบัติงานที่มีสิทธิรับค่าใช้จ่ายอื่น ได้แก่
(๑) การสอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของรายงานการเงินของสํานักงาน
(๒) การสอบทานให้สํานักงานมีระบบการควบคุมภายใน
(๓) การสอบทานการปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับสํานักงาน
(๔) การสอบทานหลักฐาน กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานของสํานักงาน หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินงานของสํานักงาน
(๕) การจัดทํารายงานการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการ
(๖) งานอื่นๆ ที่คณะกรรมการมอบหมาย
ข้อ ๓ ให้อนุกรรมการแต่ละคน ได้รับค่าใช้จ่ายอื่น เป็นรายเดือน ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๔ ค่าใช้จ่ายตามข้อ ๓ ให้จ่ายเฉพาะเดือนที่มีการปฏิบัติงานตามข้อ ๒ อย่างน้อย ๓ รายการ
ข้อ ๕ ประกาศนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
วินัย สวัสดิวร
เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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เรื่อง อัตราเบี้ยประชุมอนุกรรมการตรวจสอบ
พ.ศ. ๒๕๕๖
มีประสิทธิภาพ

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงอัตราเบี้ยประชุมอนุกรรมการตรวจสอบ ให้มีความเหมาะสมและ

อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การก�ำหนดอัตราเงินเดือนหลักเกณฑ์
การก�ำหนดเบีย้ ประชุมและการพัฒนาการด�ำเนินงานและการประเมินผลองค์การมหาชน เมือ่ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๗
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าตอบแทนอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๒ ให้อนุกรรมการตรวจสอบได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน ทั้งนี้ เฉพาะเดือนที่มีการประชุม
และบุคคลนั้นได้เข้าร่วมประชุมด้วย โดยให้ได้รับเบี้ยประชุมตามอัตรา ดังนี้
(๑) ประธานอนุกรรมการ
๗,๕๐๐ บาท
(๒) อนุกรรมการ
๖,๐๐๐ บาท
ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ประดิษฐ สินธวณรงค์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
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หมวด

๓

ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

(จัดรวบรวมไว้ในหนังสือกฎ ระเบียบ ภายในสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)
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หมวด

๔

กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ระเบียบคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ว่าด้วยการงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๘

โดยที่เป็นการสมควรก�ำหนดให้มีระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณเพื่อให้การบริหารและจัดการ
งบประมาณในส่วนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๙ (๓) ประกอบมาตรา ๒๖ (๔) และมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการประชุมครัง้ ที่ ๑๐/๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการงบประมาณ
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“ปีงบประมาณ” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคมของปีหนึ่ง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน
ของปีถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ. ของปีถัดไปเป็นชื่อส�ำหรับปีงบประมาณนั้น
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกอบด้วย
(๑) งบประมาณรายจ่ายประจ� ำปีที่ได้รับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ� ำปี
หรือพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจ�ำปีเพิม่ เติมตามมาตรา ๓๙ (๑) แห่งกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ
(๒) เงิน ทรัพย์สนิ หรือดอกผลตามมาตรา ๓๙ (๒) – (๘) แห่งกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
“ส�ำนักงาน” หมายความว่า ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
“รายการเงินกองทุน” หมายความว่า รายการและประเภทบริการตามประกาศเรื่องหลักเกณฑ์
การด�ำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุน
ข้อ ๔ ให้เลขาธิการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอ�ำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหา
ที่เกิดขึ้นในการบังคับใช้ระเบียบนี้
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หมวด ๑
การจัดท�ำและการเสนอค�ำขอรับเงินกองทุน
ข้อ ๕ ให้ส�ำนักงานจัดท�ำค�ำขอรับงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี โดยให้น�ำรายงานความเห็นของ
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข และประมาณการรายรับเงินกองทุนตามข้อ ๓ (๒)
ตลอดจนบัญชีการเงินและทรัพย์สนิ ของกองทุนในขณะทีจ่ ดั ท�ำค�ำขอนัน้ มาใช้ในการพิจารณา เพือ่ ให้คณะกรรมการ
ให้ความเห็นชอบ แล้วน�ำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา ๓๙ วรรคสาม แห่งกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ
หมวด ๒
การบริหารและการเปลี่ยนแปลงรายการเงินกองทุน
ข้อ ๖ ให้ ส� ำ นั ก งานจั ด ท� ำ หลั ก เกณฑ์ ก ารด� ำ เนิ น งานและการบริ ห ารจั ด การกองทุ น เสนอต่ อ
คณะกรรมการเพือ่ พิจารณาก�ำหนดหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๑๘ (๔) แห่งกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
หลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง ให้จัดท�ำเป็นประกาศ อย่างน้อยประกอบด้วย
(๑) รายการและประเภทบริการ
(๒) วงเงินหรือสัดส่วนการจัดสรรเงินกองทุน ในแต่ละรายการและประเภทบริการ
(๓) หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการจัดสรร
(๔) หลักเกณฑ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการย่อยในแต่ละรายการหรือประเภทบริการ
ทัง้ นีร้ ายละเอียดคณะกรรมการอาจก�ำหนดให้เป็นไปตามประกาศหรือคูม่ อื หรือแนวทางการปฏิบตั ิ
ที่ส�ำนักงานก�ำหนด
ให้ส�ำนักงานบริหารกองทุนตามที่ก�ำหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง ตามอ�ำนาจหน้าที่ในมาตรา ๒๖
แห่งกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ข้อ ๗ เงินกองทุนที่ได้รับในปีงบประมาณใด ให้ใช้จ่ายภายในปีงบประมาณนั้น เว้นแต่
(๑) กรณีจ�ำเป็นไม่สามารถใช้จ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณให้ขออนุมัติกันเงินไว้ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการตามที่เลขาธิการก�ำหนด ส�ำหรับวงเงินที่ได้ขอกันไว้ให้ใช้จ่ายได้อีกไม่เกิน ๑ ปีงบประมาณ
(๒) กรณีที่หลักเกณฑ์การด�ำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุน ก�ำหนดให้ใช้เงินกองทุน
ข้ามปีงบประมาณ ให้ใช้จ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๒ ปีงบประมาณ
กรณีที่ไม่สามารถใช้จ่ายเงินกองทุนภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติต่อคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการหรือเลขาธิการ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย เพื่อขยายเวลาการใช้จ่ายเงินออกไปได้อีก
ไม่เกิน ๑ ปี
ข้อ ๘ เงินกองทุนที่ได้รับตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ แห่งกฎหมาย
ว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือตามข้อตกลงระหว่างหน่วยงานหรือเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้รับบริการ
กรณีที่ได้รับความเสียหายจากการรับบริการตามมาตรา ๔๑ แห่งกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
หรือเงินกองทุนรายการอื่นที่คณะกรรมการก�ำหนด ให้สามารถน�ำไปสมทบไว้ใช้จ่ายในปีงบประมาณถัดไปได้
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ข้อ ๙ เงินกองทุนที่ได้รับคืนมาไม่ว่ากรณีใด ถ้าเป็นเงินของปีงบประมาณใด ให้สำ� นักงานน�ำส่งเข้า
กองทุนในรายการหรือประเภทบริการเดิมในปีงบประมาณนั้น และให้ส�ำนักงานบริหารเงินดังกล่าวตามหลักเกณฑ์
ข้อ ๖
เงินกองทุนที่ได้รับคืนตามวรรคหนึ่ง และเป็นเงินจากปีงบประมาณที่ผ่านมา หรือเงินที่ไม่ได้ใช้จ่าย
ภายในเวลาตามข้อ ๗ รวมทัง้ ดอกผลของเงินกองทุนทัง้ หมด ให้สำ� นักงานน�ำส่งเข้ากองทุนรายการรายได้สงู (ต�ำ่ ) กว่า
ค่าใช้จา่ ยสะสม และเงินกองทุนรายการรายได้สงู (ต�ำ่ ) กว่าค่าใช้จา่ ยสะสม ให้เลขาธิการอนุมตั จิ า่ ยเพิม่ ส�ำหรับรายการ
หรือประเภทบริการที่มีจ�ำนวนผลงานบริการมากกว่าเป้าหมายที่ได้รับงบประมาณ ทั้งนี้รวมแล้วไม่เกินปีละ
๒๐๐ ล้านบาท แล้วรายงานคณะกรรมการทราบ หากมีความจ�ำเป็นต้องใช้จา่ ยเงินกองทุนรายการรายได้สงู (ต�ำ่ ) กว่า
ค่าใช้จา่ ยสะสมเพิม่ เติมอีก ให้เสนอขออนุมตั คิ ณะกรรมการ ส�ำหรับเงินส่วนทีเ่ หลือให้พจิ ารณาน�ำเสนอคณะกรรมการ
เพื่อก�ำหนดหลักเกณฑ์การด�ำเนินงานในปีงบประมาณถัด ๆ ไป
ข้อ ๑๐ เงินกองทุนทีไ่ ด้จดั สรรไปตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๖ หากมีกรณีทจี่ ำ� เป็นต้องเปลีย่ นแปลงรายการ
หรือวงเงินหรือประเภทบริการแตกต่างไปจากหลักเกณฑ์ข้อ ๖ ให้เลขาธิการเสนอเหตุผลความจ�ำเป็น เพื่อขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เมื่อคณะกรรมการมีมติให้ความเห็นชอบแล้วให้เปลี่ยนแปลงได้
การเปลีย่ นแปลงรายการย่อยในแต่ละรายการหรือประเภทบริการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด
ในข้อ ๖
ข้อ ๑๑ การจ่ายเงินกองทุนให้หน่วยบริการหรือหน่วยงานหรือองค์กรหรือคณะบุคคลที่มีลักษณะ
การจ่ายตามผลงานบริการหรือรายการที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะตามที่ตกลงกัน ให้หน่วยบริการหรือหน่วยงาน
หรือองค์กรหรือคณะบุคคลนั้น ด�ำเนินงานตามที่ตกลงกันให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๑ ปีงบประมาณถัดไป
นับแต่วันที่ได้รับเงินกองทุน
กรณีที่มีความจ�ำเป็นต้องเพิ่มเติมวัตถุประสงค์หรือขอขยายเวลาการใช้จ่ายเงินกองทุน ให้เสนอ
ขออนุมัติต่อผู้มีอ�ำนาจพิจารณาตามที่ก�ำหนดตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๖ ทั้งนี้ให้ขยายเวลาได้อีกไม่เกิน ๑ ปี
กรณีหน่วยบริการหรือหน่วยงานหรือองค์กรหรือคณะบุคคล ผูม้ สี ทิ ธิรบั เงินนัน้ ได้ผกู พันด้วยสัญญา
เพื่อจ่ายเงินให้กับบุคคลอื่นแล้ว ให้ระยะเวลาการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามสัญญา
การด�ำเนินงานตามวรรคหนึง่ และสอง หากมีเงินเหลือและมีเหตุจำ� เป็นต้องใช้จา่ ยเงินกองทุนทีเ่ หลือ
ให้จดั ท�ำแผนการใช้จา่ ยเงินตามกรอบวัตถุประสงค์ของมาตรา ๓๘ แห่งกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เพื่อเสนอต่อผู้มีอ�ำนาจพิจารณาอนุมัติ แล้วให้ด�ำเนินการได้ภายใต้กรอบระยะเวลาตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
แล้วแต่กรณี
หมวด ๓
การติดตามก�ำกับการใช้จ่ายเงินกองทุน
ข้อ ๑๒ ให้ส�ำนักงานรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนต่อคณะกรรมการ
เพื่อทราบเป็นรายไตรมาส
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ข้อ ๑๓ ให้ส�ำนักงานน�ำเสนองบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินกองทุนในปีที่ล่วงมาซึ่งส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบรับรองแล้วต่อคณะกรรมการ แล้วเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
งบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินตามวรรคหนึ่ง ให้รัฐมนตรีเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อน�ำเสนอ
ต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อทราบ และจัดให้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ตามมาตรา ๔๓
แห่งกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
หมวด ๔
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๔ การบริหารเงินกองทุน การเปลี่ยนแปลงรายการและวงเงิน หรือการใช้จ่ายเงินกองทุนใดๆ
ที่ด�ำเนินการก่อนระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การด�ำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุน
หรื อ ประกาศ หรื อ คู ่ มื อ หรื อ แนวทางการปฏิ บั ติ ที่ ส� ำ นั ก งานก� ำ หนดหรื อ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องมาตรา ๓๘
หรือเจตนารมณ์แห่งกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้วให้ถอื ว่าเป็นการบริหาร การเปลีย่ นแปลงรายการ
และวงเงิน และการใช้จ่ายเงินกองทุน ตามระเบียบนี้ด้วย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘		
ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน			
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข			
ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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ระเบียบคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ว่าด้วยการงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วย
การงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๓) ประกอบมาตรา ๒๖ (๔) และมาตรา ๔๐
แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ จึงมีมติให้ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว่ า “ระเบี ย บคณะกรรมการหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ย
การงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๙ แห่งระเบียบคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วย
การงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๙ เงินกองทุนที่ได้รับคืนมาไม่ว่ากรณีใด ถ้าเป็นเงินของปีงบประมาณใด ให้สานักงานนาส่ง
เข้ากองทุนในรายการ หรือประเภทบริการเดิมในปีงบประมาณนั้น และให้สานักงานบริหารเงินดังกล่าวตาม
หลักเกณฑ์ข้อ ๖
เงินกองทุนที่ได้รับ คืนตามวรรคหนึ่ง และเป็นเงินจากปีงบประมาณที่ผ่านมา หรือเงินที่ไม่ ได้
ใช้จ่ายภายในเวลาตามข้อ ๗ รวมทั้งดอกผลของเงินกองทุนทั้งหมด ให้สานักงานนาส่งเข้ากองทุนรายการรายได้
สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม และเงินกองทุนรายการรายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม ให้เลขาธิการอนุมัติจ่าย
เพิ่มสาหรับรายการหรือประเภทบริการ จากเงินรายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม ดังนี้
(๑) กรณีจานวนผลงานบริการมากกว่าเป้าหมายที่ได้รับงบประมาณ
(๒) กรณีข้อมูลอุทธรณ์การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขเกินปีงบประมาณ
(๓) กรณีหน่วยบริการได้รับผลกระทบจากการลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกหน่วยบริการประจาโดย
พลการ
ทั้ ง นี้ รวมแล้ ว ไม่ เ กิ น ปี ล ะ ๒๐๐ ล้ า นบาท แล้ ว รายงานคณะกรรมการทราบ หากมี ค วาม
จ าเป็ น ต้ อ งใช้ จ่ า ยเงิ น กองทุ น รายการรายได้ สู ง (ต่ า) กว่ า ค่ า ใช้ จ่ า ยสะสมเพิ่ ม เติ ม อี ก ให้ เ สนอขออนุ มั ติ
คณะกรรมการ สาหรับเงินส่วนที่เหลือให้พิจารณานาเสนอคณะกรรมการเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์การดาเนินงาน
ปีงบประมาณถัด ๆ ไป”
ประกาศ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
นายปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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ระเบียบคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน
พ.ศ. ๒๕๕๕

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๖) และมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๖ และมาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท�ำได้
โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย ประกอบกับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มมี ติในการ
ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ จึงออกระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เรี ย กว่ า “ระเบี ย บคณะกรรมการหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ย
การรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ยกเว้นในพื้นที่
จังหวัดยะลาและจังหวัดสงขลา ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วย การรับเงิน การจ่ายเงิน
และการเก็บรักษาเงินกองทุน พ.ศ. ๒๕๔๖
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
“ส�ำนักงาน” หมายความว่า ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และให้หมายความรวมถึง
ส�ำนักงานสาขาด้วย
ข้อ ๕ ระเบียบนีใ้ ห้ใช้บงั คับกับการบริหารงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเฉพาะในส่วน
ของส�ำนักงาน เว้นแต่การบริหารกองทุนในส่วนของส�ำนักงานสาขาทีเ่ ป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนทีค่ ณะกรรมการ
มอบหมายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีที่เลขาธิการประกาศก�ำหนด
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ค�ำสั่ง มติของคณะกรรมการ หรือวิธีปฏิบัติอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับ
ความในระเบียบนี้ ให้ใช้ความในระเบียบนี้แทน
ข้อ ๖ ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้และให้มีอ�ำนาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหา หรือออกประกาศ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
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หมวด ๑
การรับเงิน
ก�ำหนด
เมื่อถึงวันก�ำหนด

ข้อ ๗ บรรดาเงินรายรับของกองทุนให้นำ� ส่งเข้าบัญชีกองทุนทีเ่ ปิดบัญชีไว้กบั ธนาคารทีค่ ณะกรรมการ
ข้อ ๘ การรับเงินเข้ากองทุนให้รับเป็นเงินสด เช็ค ตั๋วแลกเงิน หรือธนาณัติ
การรับเงินเป็นเช็ค หากเป็นเช็คที่ได้รับล่วงหน้าให้เก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยและให้น�ำฝากธนาคาร

การรับเงินทางธนาคาร หรือทางอื่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส�ำนักงานก�ำหนด
ข้อ ๙ การรับเงินกองทุนทุกประเภทให้ส�ำนักงานออกใบเสร็จรับเงินในนามของส�ำนักงานให้แก่
ผู้ช�ำระเงินทุกครั้ง เว้นแต่ การรับเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการรับเงินทางธนาคาร ให้ใช้ส�ำเนาใบฎีกาหรือส�ำเนา
ใบน�ำฝากเงินของธนาคารเป็นหลักฐาน
ใบเสร็จรับเงินให้ใช้ตามแบบทีเ่ ลขาธิการก�ำหนดและให้มสี ำ� เนาอย่างน้อยหนึง่ ฉบับเพือ่ เป็นหลักฐาน
การตรวจสอบ
ข้อ ๑๐ เมื่อส�ำนักงานได้รับเงินแล้ว ให้น�ำส่งเข้าบัญชีกองทุนในวันที่ได้รับเงินหรืออย่างช้า
ในวันท�ำการรุ่งขึ้น
หมวด ๒
การจ่ายเงิน
ข้อ ๑๑ การจ่ายเงินกองทุน ให้จ่ายได้เฉพาะภายในตามวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุน
และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ เพือ่ เป็นการส่งเสริมให้บคุ คลสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข
ได้อย่างทัว่ ถึงและมีประสิทธิภาพ ตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดไว้ในระเบียบนี้ และเลขาธิการหรือผูท้ เี่ ลขาธิการมอบหมาย
อนุมัติให้จ่ายเงินได้ ดังนี้
(๑) จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขแก่หน่วยงานและหน่วยบริการตามมาตรา ๘
มาตรา ๔๖ และมาตรา ๖๕ ทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการจัดสรรให้ในแต่ละปี
(๒) จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยให้สถานบริการทีใ่ ห้บริการสาธารณสุข กรณีทมี่ เี หตุสมควร หรือกรณีอบุ ตั เิ หตุ
หรือกรณีเหตุฉุกเฉิน ตามมาตรา ๗
(๓) จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้รับบริการ ตามมาตรา ๔๑
(๔) จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ให้บริการ กรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการ
ให้บริการสาธารณสุขตามข้อบังคับที่คณะกรรมการก�ำหนด
(๕) จ่ายให้แก่องค์กรชุมชน องค์กรเอกชนและภาคเอกชนที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อด�ำเนินการ
แสวงหาผลก�ำไร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา ๑๘ และมาตรา ๔๗
(๖) จ่ายเป็นเงินสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ รวมทัง้ การพัฒนา
ระบบบริการและบุคลากรตามที่คณะกรรมการจัดสรรให้ในแต่ละปี
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(๗) จ่ายคืนแก่รัฐบาล นิติบุคคล หรือบุคคลในกรณีเงินที่ได้รับเป็นเงินไม่พึงช�ำระแก่กองทุน
(๘) จ่ายเพื่อให้เป็นการจัดการผลประโยชน์ของกองุทน ตามมาตรา ๔๐
(๙) จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน ตามมาตรา ๕๘
(๑๐) จ่ายให้กระทรวงสาธารณสุขตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม
(๑๑) จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอื่นตามที่คณะกรรมการก�ำหนด
ข้อ ๑๒ เงินกองทุนอาจใช้ทดรองจ่ายให้แก่สถานบริการอื่นหรือหน่วยบริการ กรณีที่ผู้มีสิทธิตาม
มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๕ เข้ารับบริการสาธารณสุขในกรณี
เจ็บป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน หรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ โดยไม่ต้องท�ำสัญญายืมเงินทดรองจ่าย และให้ส�ำนักงาน
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการบริการสาธารณสุขที่ได้ทดรองจ่ายไปแล้วคืนจากหน่วยงานหรือกองทุนอื่นที่เกี่ยวข้อง
ของบุคคลตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๕ เข้ากองทุนเพื่อเป็น
ค่าใช้จา่ ยตามวัตถุประสงค์ในข้อ ๑๐ ทัง้ นี้ หลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไขในการทดรองจ่าย ให้เป็นไปตามทีส่ ำ� นักงาน
ก�ำหนด
กรณีที่ส�ำนักงานเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการบริการสาธารณสุขที่ได้ทดรองจ่ายแล้วคืนจากหน่วยงาน
หรือกองทุนที่เกี่ยวข้องของบุคคลตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๕ ตามวรรคหนึ่งไม่ได้ ให้ส�ำนักงานรายงานคณะกรรมการเพื่อพิจารณาด�ำเนินการต่อไป
ข้อ ๑๓ การจ่ายเงินกองทุนให้จ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ได้รับอนุมัติ
ข้อ ๑๔ วิธีการจ่ายเงินกองทุนให้จ่ายได้ดังนี้
(๑) จ่ายเป็นเงินสด หรือเช็ค หรือตั๋วแลกเงิน หรือธณาณัติ
(๒) จ่ายทางธนาคารหรือทางอื่นตามที่เลขาธิการก�ำหนด
ข้อ ๑๕ การจ่ายเงินตามข้อ ๑๔ ให้ปฏิบัติดังนี้
(๑) การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน ให้จ่ายในนามเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิได้รับเงินนั้น
(๒) การจ่ายเงินให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน หรือหน่วยงาน ให้จ่ายเงินในนามผู้ปฏิบัติงาน หรือหน่วยงานนั้น
(๓) การออกเช็คสั่งจ่ายเงินทุกครั้ง ให้จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมและขีดฆ่าค�ำว่า “หรือตามค�ำสั่ง”
หรือ “หรือผูถ้ อื ” ออก และเขียนหรือพิมพ์จำ� นวนเงินในเช็คทีเ่ ป็นอักษรให้ชดิ ค�ำว่า “บาท” หรือขีดเส้นหน้าจ�ำนวนเงิน
อย่าให้มีช่องว่างที่จะเขียนหรือพิมพ์จ�ำนวนเงินเพิ่มได้ และให้ขีดเส้นตรงหลัง ชื่อ สกุล ชื่อบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน
หรือผู้มีสิทธิรับเงินจนชิดค�ำว่า “หรือผู้ถือ” หรือ “ตามค�ำสั่ง” แล้วแต่กรณี โดยมิให้เขียนหรือพิมพ์ชื่อบุคคลอื่น
เพิ่มเติมได้อีก
ข้อ ๑๖ การจ่ายเงินกองทุน โดยปกติต้องมีหลักฐานการจ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐาน
การน�ำเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผูร้ บั ทีธ่ นาคาร หรือหลักฐานการรับเงินอย่างอืน่ ทีเ่ ลขาธิการก�ำหนดเก็บไว้ให้ตรวจสอบ
ข้อ ๑๗ การจ่ายเงินกองทุนรายใด ซึ่งตามลักษณะไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้
ให้ผู้จ่ายเงินท�ำใบรับรองการจ่ายเงินตามแบบและรายการที่เลขาธิการก�ำหนด
ข้อ ๑๘ การจ่ายเงินกองทุน ถ้าผู้มีสิทธิรับเงินไม่สามารถมารับเงินด้วยตนเอง จะมอบอ�ำนาจ
ให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินแทน ก็ให้กระท�ำได้
ข้อ ๑๙ ในกรณีใบส�ำคัญคู่จ่ายสูญหาย ให้ปฏิบัติดังนี้
(๑) ถ้าใบส�ำคัญคู่จ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงินสูญหาย ให้ใช้ส�ำเนาใบเสร็จรับเงินซึ่งผู้รับเงินรับรอง
ใบส�ำเนานั้น หรือใบรับรองการรับเงินซึ่งผู้รับเงินรับรองแล้วแทนได้
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(๒) ถ้าเป็นใบส�ำคัญคูจ่ า่ ยทีเ่ ป็นใบเสร็จรับเงินสูญหาย หากไม่อาจขอส�ำเนาใบเสร็จรับเงินตาม (๑) ได้
ให้ผู้จ่ายเงินท�ำใบรับรองการจ่ายเงิน โดยชี้แจงเหตุผลพร้อมทั้งค�ำรับรองว่าไม่เคยน�ำใบส�ำคัญคู่จ่ายมาเบิกจ่าย
และหากค้นพบภายหลังก็จะไม่น�ำมาเบิกจ่ายอีก เสนอเลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมายแล้วแต่กรณี
เพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้ใช้ใบรับรองการจ่ายเงินนั้นแทนใบส�ำคัญคู่จ่าย
หมวด ๓
การเก็บรักษาเงิน
ข้อ ๒๐ ให้ส�ำนักงานเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ประเภทบัญชีเงินฝากประจ�ำ บัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์ และบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
ข้อ ๒๑ ให้ส�ำนักงานมีเงินสดประจ�ำที่ส�ำนักงาน เพื่อส�ำรองจ่ายในกรณีจ�ำเป็นภายในวงเงินไม่เกิน
๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อวัน โดยเก็บรักษาในตู้นิรภัย
หมวด ๔
การบัญชี
ข้อ ๒๒ การบัญชีของกองทุน ให้ส�ำนักงานจัดท�ำบัญชีตามแบบเกณฑ์คงค้าง
ข้อ ๒๓ ให้ส�ำนักงานจัดเก็บเอกสารการรับจ่ายเงินที่เป็นหลักฐานในการบันทึกควบคุมตามระบบ
บัญชีไว้ในทีป่ ลอดภัยเพือ่ การตรวจสอบไม่นอ้ ยกว่าสิบปี เมือ่ ได้รบั การตรวจสอบและรับรองจากผูต้ รวจสอบบัญชีแล้ว
ให้เก็บรักษาไว้เหมือนเอกสารทั่วไป
ข้อ ๒๔ ให้ส�ำนักงานจัดท�ำรายงานการเงิน ดังนี้
(๑) รายงานประจ�ำเดือนเสนอต่อเลขาธิการ ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป
(๒) รายงานประจ�ำไตรมาสเสนอต่อคณะกรรมการ ภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส
(๓) ภายในหกสิ บ วั น นั บ จากวั น สิ้ น ปี ง บประมาณตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณ
ให้ส�ำนักงานเสนองบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินของกองทุนในปีท่ีล่วงมา ซึ่งส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ตรวจสอบรับรองแล้วเสนอต่อเลขาธิการเพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อทราบ
(๔) งบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินกองทุนในปีที่ล่วงมา ซึ่งส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ตรวจสอบรับรองแล้วให้เสนอคณะกรรมการภายในสามเดือน เพื่อรายงานต่อคณะรัฐมนตรี
ข้อ ๒๕ ในกรณีที่มีความจ�ำเป็นที่ต้องจ�ำหน่ายหนี้ออกจากบัญชีเป็นสูญให้เลขาธิการเสนอรายงาน
ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
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บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๖ บรรดาประกาศ หลักเกณฑ์ ค�ำสั่ง คู่มือปฏิบัติ แบบใบเสร็จรับเงิน แบบใบรับรองการ
จ่ายเงินหรือมติคณะกรรมการใด ๆ ที่ได้ก�ำหนดหรือมีขึ้นตามระเบียบส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วย
การรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้ถือว่าได้ก�ำหนดขึ้นหรือมีขึ้นและคงมีผล
ใช้บังคับต่อไปตามระเบียบนี้
ข้อ ๒๗ การด�ำเนินการเกีย่ วกับการเงินและการบัญชีใดทีอ่ ยูใ่ นระหว่างด�ำเนินการและยังไม่แล้วเสร็จ
ในวันทีร่ ะเบียบนีใ้ ช้บงั คับ ให้ดำ� เนินการต่อไปตามระเบียบทีใ่ ช้บงั คับอยูเ่ ดิม จนกว่าจะด�ำเนินการแล้วเสร็จหรือจนกว่า
จะสามารถด�ำเนินการตามระเบียบนี้ได้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕		
วิทยา บุรณศิริ				
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข			
ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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ระเบียบคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ว่าด้วย การรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙

โดยทีค่ ณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีมติให้ยกเลิกการจ่ายเงินช่วยเหลือเบือ้ งต้นกรณี
ผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข และยกเลิกกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๖) และมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วย การรับเงิน
การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก (๔) ของข้อ ๑๑ ของระเบียบคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วย
การรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๕
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙		
ปิยะสกล สกลสัตยาทร				
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข			
ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เรื่อง หลักเกณฑ์การด�ำเนินงานและการบริหารจัดการเงินค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลพนักงาน
หรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคคลในครอบครัว และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
การรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ
พ.ศ. ๒๕๕๗
ด้วยพระราชกฤษฎีกาก�ำหนดให้พนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคคล
ในครอบครัวของพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ใช้สทิ ธิรบั บริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
และคณะกรรมการการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ออกประกาศจัดสรรเงินในส่วนที่เป็น
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลส�ำหรับพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคคลในครอบครัว
ให้แก่กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามมาตรา ๙ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๕
อาศัยอ�ำนาจตามมาตรา ๑๘ (๔) มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
เมือ่ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จึงก�ำหนดหลักเกณฑ์การด�ำเนินงานและการบริหารจัดการเงินค่าใช้จา่ ยในการรักษา
พยาบาลพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคคลในครอบครัว และหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เงินค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และบุคคลในครอบครัวที่ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้รับตามข้อ ๑ (๑๐) ข้อ ๒ (๒) และข้อ ๔
ของประกาศคณะกรรมการการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป
เพื่อสนับสนุนการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ หรือตามประกาศ
ดังกล่าวในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให้น�ำเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นรายการค่าใช้จ่ายในการรักษา
พยาบาลพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคคลในครอบครัว เว้นแต่ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการ ให้น�ำเข้าสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามมาตรา ๒๙
แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
ข้อ ๒ รายการค่าใช้จ่ายตามข้อ ๑ ให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข
ส�ำหรับพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และบุคคลในครอบครัว ตามพระราชกฤษฎีกาก�ำหนดให้
พนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคคลในครอบครัวของพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
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เงินค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งของแต่ละปี หากมีเงินเหลือจ่ายให้น�ำไปสมทบเป็นเงินค่าใช้จ่าย
ในปีงบประมาณถัดไป แต่หากไม่เพียงพอให้ค้างจ่ายหน่วยบริการไว้หรือเสนอคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เพื่อส�ำรองจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในส่วนของรายการอื่นไปพลางก่อนและให้ขอรับ
ค่าใช้จา่ ยทดแทนและเพิม่ เติมจากคณะกรรมการการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในปีงบประมาณ
ถัดไป
ข้อ ๓ หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร อั ต รา และเงื่ อ นไขในการรั บ ค่ า ใช้ จ ่ า ยเพื่ อ บริ ก ารสาธารณสุ ข
ของหน่วยบริการจากเงินค่าใช้จ่ายตามประกาศนี้ ให้เป็นไปตามที่ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประกาศ
ก�ำหนด โดยอ้างอิงหรือเทียบเคียงกับกฎ ระเบียบที่กระทรวงการคลังก�ำหนดตามกฏหมายว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล เว้นแต่กรณีเฉพาะหรือกรณีจ�ำเป็นให้เป็นไปตามที่ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติประกาศก�ำหนดเพิ่มเติมได้
ข้อ ๔ ในแต่ละปีให้ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกันค่าใช้จ่ายที่ได้รับตามข้อ ๑ จ�ำนวน
ไม่เกินร้อยละหนึง่ ของเงินทีไ่ ด้รบั แต่ละงวดไว้ เป็นเงินช่วยเหลือเบือ้ งต้นกรณีผรู้ บั บริการซึง่ เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และบุ ค คลในครอบครั ว ได้ รั บ ความเสี ย หายจากการรั บ บริ ก ารสาธารณสุ ข
ของหน่วยบริการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก�ำหนด
ตามมาตรา ๑๘ (๗) และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๕
ค่าใช้จ่ายที่กันไว้ตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้จ่ายเพื่อเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้ให้บริการของ
หน่วยบริการที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุขแก่พนักงานหรือลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และบุคคลในครอบครัวด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ก�ำหนดตามมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๕
ข้อ ๕ มาตรฐานการให้บริการสาธารณสุข การก�ำกับมาตรฐานหน่วยบริการ และการคุ้มครองสิทธิ
ส�ำหรับพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคคลในครอบครัว ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
ข้อ ๖ ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗		
ประดิษฐ สินธวณรงค์				
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข			
ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เรื่อง หลักเกณฑ์การด�ำเนินงานและการบริหารจัดการเงินค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลพนักงาน
หรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคคลในครอบครัว และหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีมติให้ยกเลิกการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
กรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข และยกเลิก กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกวรรคสองของข้อ ๔ ของประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การด�ำเนินงานและการบริหารจัดการเงินค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลพนักงานหรือลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคคลในครอบครัว และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่าย
เพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อ ๒ ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙		
ปิยะสกล สกลสัตยาทร				
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข			
ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

163

ประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ อัตรา และเงื่อนไขในการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ
กรณีให้บริการสาธารณสุขส�ำหรับพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคคลในครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยที่เป็นการสมควรก�ำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ อัตรา และเงื่อนไขในการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการ
สาธารณสุขของหน่วยบริการ กรณีให้บริการสาธารณสุขส�ำหรับพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
และบุคคลในครอบครัว เพือ่ ให้การใช้สทิ ธิในการเข้ารับการรักษาพยาบาลของพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและบุคคลในครอบครัว เป็นไปโดยสะดวกและเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานได้อย่างทั่วถึง
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๒๖ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับข้อ ๓ ของประกาศของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การด�ำเนินงานและการบริหารจัดการเงินค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลพนักงานหรือลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคคลในครอบครัว และหลักเกณฑ์ วีธีการ และเงื่อนไขในการรับค่าใช้จ่าย
เพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๕๗ ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“พนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า พนักงานหรือลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคคลในครอบครัวของพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามพระราชกฤษฎีกาก�ำหนดให้พนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคคลในครอบครัว
ของพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ใช้สทิ ธิรบั บริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัตหิ ลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๕๖
“หน่วยบริการ” หมายความว่า สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลของเอกชน
“สถานพยาบาลของทางราชการ” หมายความว่า
(๑) สถานพยาบาลของทางราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา
พยาบาล
(๒) สถานพยาบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
(๓) สถานพยาบาลอื่นตามที่กระทรวงมหาดไทยประกาศก�ำหนด
“สถานพยาบาลของเอกชน” หมายความว่า สถานพยาบาลทีม่ ลี กั ษณะการให้บริการเป็นโรงพยาบาล
ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการและด�ำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
“ส�ำนักงาน” หมายความว่า ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือส�ำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติเขต
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ข้อ ๒ หลักเกณฑ์ อัตรา และเงื่อนไขในการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ
กรณีให้บริการสาธารณสุขส�ำหรับพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคคลในครอบครัว
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราค่าใช้จ่ายที่กระทรวงการคลังก�ำหนดตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลส�ำหรับการรับค่าใช้จ่าย กรณีเฉพาะหรือจ�ำเป็นให้เป็นไปตามข้อ ๓
ของประกาศนี้
ข้อ ๓ แนวทางปฏิบัติและวิธีการส่งข้อมูลขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขกรณีให้บริการ
สาธารณสุขส�ำหรับพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และบุคคลในครอบครัว ให้เป็นไปตามหนังสือ
คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ กรณีการให้บริการสาธารณสุข
ส�ำหรับพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคคลในครอบครัว ประจ�ำปีงบประมาณนั้น ๆ
ที่ส�ำนักงานก�ำหนด
ข้อ ๔ ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐		
ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา				
รองเลขาธิการ รักษาการแทน			
เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล
พ.ศ. ๒๕๕๕

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
และสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๖ และมาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท�ำโดย
อาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกอบกับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้มีมติในการ
ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงออกข้อบังคับ
ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไข ในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล
พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงือ่ นไข ในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบือ้ งต้น กรณีผรู้ บั บริการได้รบั ความเสียหายจากการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๙
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“การรักษาพยาบาล” หมายความว่า บริการสาธารณสุขตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
“หน่วยบริการ” หมายความว่า หน่วยบริการตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
“เงินช่วยเหลือเบื้องต้น” หมายความว่า เงินที่จ่ายให้ผู้รับบริการหรือทายาทหรือผู้อุปการะ
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในกรณีที่ผู้รับบริการได้รับความเสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการ
โดยมิต้องรอการพิสูจน์ถูกผิด
“ผู้อุปการะ” หมายความว่า ผู้ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลหรือดูแลผู้รับบริการก่อนเข้ารับการรักษา
พยาบาลอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานพอสมควร
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“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยค�ำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ
เบื้องต้นระดับจังหวัด
ข้อ ๕ ความเสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการ ที่จะเป็นเหตุให้ได้รับเงิน
ช่วยเหลือเบื้องต้นตามข้อบังคับนี้ ให้รวมถึงเหตุสุดวิสัยในระบบการรักษาพยาบาล แต่มิใช่เป็นความเสียหายที่เกิด
จากการด�ำเนินไปตามพยาธิสภาพหรือเหตุแทรกซ้อนของโรคที่เป็นไปตามสภาพปกติธรรมดาของโรคนั้นอยู่แล้ว
ข้อ ๖ ประเภทของความเสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการ และอัตราการ
จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น แบ่งเป็น
(๑) เสียชีวิต หรือทุพพลภาพอย่างถาวร หรือเจ็บป่วยเรื้อรังที่ต้องได้รับการรักษาตลอดชีวิต
และมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการด�ำรงชีวิต จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ ตั้งแต่ ๒๔๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน
๔๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) สูญเสียอวัยวะหรือพิการ ที่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินชีวิต จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้
ตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท
(๓) บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
กรณีทมี่ กี ารฝากครรภ์อย่างสม�ำ่ เสมอต่อเนือ่ งและได้รบั การดูแลตามมาตรฐานการฝากครรภ์จนอายุ
ครรภ์ตั้งแต่ ๓๗ สัปดาห์ขึ้นไป และทารกเสียชีวิตในครรภ์ระหว่างการดูแลในหน่วยบริการให้จ่ายเงินช่วยเหลือ
เบือ้ งต้นได้เท่ากับอัตราทีก่ ำ� หนดในวรรคหนึง่ (๑) และหากมารดาได้รบั ความเสียหายอืน่ ด้วย ก็ให้ได้รบั เงินช่วยเหลือ
ได้อีกตามประเภทความเสียหายที่ได้รับนั้น
กรณีที่ความเสียหายไม่อาจจัดเป็นประเภทใดประเภทหนึ่งตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒) และ (๓) ได้
ให้เป็นอ�ำนาจของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขทีจ่ ะพิจารณาเทียบเคียงกับประเภท
ความเสียหายที่ก�ำหนดไว้ได้ตามความเหมาะสม
ข้อ ๗ ผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการ ทายาทหรือ
ผูอ้ ปุ การะหรือหน่วยบริการทีใ่ ห้บริการ มีสทิ ธิยนื่ ค�ำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบือ้ งต้นได้ทสี่ ำ� นักงานสาขาของส�ำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติในจังหวัดนั้น หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนตามมาตรา ๕๐ (๕) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ หรือที่ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทั้งนี้ ต้องยื่นค�ำร้องภายใน ๑ ปี
นับตั้งแต่วันที่ทราบความเสียหาย
ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ
มีจ�ำนวน ๕ - ๗ คน ขึ้นท�ำหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยค�ำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นว่าเข้าเกณฑ์ที่จะได้รับ
ความช่วยเหลือตามข้อบังคับนี้หรือไม่ และถ้าควรได้รับควรจะได้ตามค�ำร้องขอหรือไม่เพียงใด ทั้งนี้โดยค�ำนึงถึง
ความรุนแรงของความเสียหายและเศรษฐานะของผู้เสียหายด้วย
คณะอนุกรรมการมีอ�ำนาจอนุมัติจ�ำนวนเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ไม่เกินอัตราที่ก�ำหนดในข้อ ๖
การพิจารณาวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการให้กระท�ำให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ไม่เกิน ๓๐ วันนับแต่
วันทีไ่ ด้รบั ค�ำร้องขอ ผลการวินจิ ฉัยของคณะอนุกรรมการให้รายงานต่อคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
บริการสาธารณสุขเพื่อทราบ
ข้ อ ๙ ให้ ค ณะอนุ ก รรมการควบคุ ม คุ ณ ภาพและมาตรฐานบริ ก ารสาธารณสุ ข ระดั บ จั ง หวั ด
หรือส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำ� หรับสาขาเขตพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครหรือจังหวัดใดทีไ่ ม่มคี ณะอนุกรรมการ

167

ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขเป็นผูเ้ สนอชือ่ บุคคลทีเ่ หมาะสมจ�ำนวน ๕ - ๗ คน เพือ่ ให้คณะกรรมการ
ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการตามข้อ ๘ โดยชื่อบุคคล
ทีเ่ หมาะสมต้องมาจากผูท้ รงคุณวุฒใิ นพืน้ ที่ไม่น้อยกว่า ๓ คน ตัวแทนหน่วยบริการและตัวแทนประชาชนผู้ใช้บริการ
ฝ่ายละเท่า ๆ กัน โดยให้ด�ำเนินการคัดเลือกตามวิธีการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก�ำหนด
ให้ผอู้ ำ� นวยการส�ำนักงานสาขาของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในจังหวัดนัน้ เป็นเลขาธิการ
คณะอนุกรรมการ
ให้คณะอนุกรรมการ มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ ๒ ปี
เมือ่ มีการแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการแล้ว ให้เลขานุการเรียกประชุมคณะอนุกรรมการ เพือ่ ให้ทปี่ ระชุม
เลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานคณะอนุกรรมการ
ข้อ ๑๐ ในกรณีผู้รับบริการหรือทายาทหรือผู้อุปการะของบุคคลดังกล่าว ไม่เห็นด้วยกับผลการ
วินิจฉัยของคณะอนุกรรมการที่สั่งจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นไม่เต็มตามอัตราที่ก�ำหนดในข้อ ๖ หรือไม่จ่ายเงิน
ช่วยเหลือเบื้องต้นหรือจัดประเภทของความเสียหายโดยไม่ถูกต้อง ให้มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข โดยยื่นที่ส�ำนักงานสาขาของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ในจังหวัดนั้น หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนตามมาตรา ๕๐ (๕) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๕ หรือส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทั้งนี้ต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผล
การวินิจฉัย
ข้อ ๑๑ กรณีที่มีการอุทธรณ์ผลการวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการ ให้ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติพิจารณาว่าเป็นไปตามเงื่อนไขการยื่นอุทธรณ์ตามข้อ ๑๐ หรือไม่ หากเป็นไปตามเงื่อนไขให้เสนอ
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขวินิจฉัยชี้ขาด ดังนี้
(๑) สั่งให้จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นไม่เกินอัตราที่ก�ำหนดในข้อ ๖ หรือ
(๒) สั่งให้ยกอุทธรณ์
ค�ำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ให้เป็นที่สุด
ข้อ ๑๒ ให้คณะอนุกรรมการตามข้อบังคับส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล
พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นคณะอนุกรรมการตามข้อบังคับนี้
ความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ให้พจิ ารณาตามข้อบังคับส�ำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับ
ความเสียหายจากการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๙ จนเสร็จสิ้นกระบวนการพิจารณา และความเสียหายที่เกิดขึ้น
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไปให้พิจารณาตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๑๓ ให้เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕		
วิทยา บุรณศิริ				
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข			
ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๗

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
เนือ่ งจากมีการยกเลิกการมอบหมายให้สำ� นักงานสาธารณสุขจังหวัดท�ำหน้าทีส่ ำ� นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาขาจังหวัด
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไข ในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อ ๗ ของข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
วีธีการและเงื่อนไข ในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล
พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๗ ผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการ
ทายาทหรือผู้อุปการะหรือหน่วยบริการที่ให้บริการ มีสิทธิยื่นค�ำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ที่หน่วยบริการ
หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนตามมาตรา ๕๐ (๕) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
หรือส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาเขตพืน้ ทีห่ รือหน่วยงานหรือองค์กรอืน่
ที่ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก�ำหนด ทั้งนี้ ต้องยื่นค�ำร้องภายใน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ทราบความเสียหาย”
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกข้อ ๙ ของข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไข ในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล
พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๙ ให้คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่
หรือส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาเขตพื้นที่กรณีไม่มีคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
บริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่ เป็นผู้เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมจ�ำนวน ๕ - ๗ คน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการตามข้อ ๘ โดยชื่อบุคคล
ทีเ่ หมาะสมต้องมาจากผูท้ รงคุณวุฒใิ นพืน้ ที่ไม่น้อยกว่า ๓ คน ตัวแทนหน่วยบริการและตัวแทนประชาชนผู้ใช้บริการ
ฝ่ายละเท่า ๆ กัน โดยให้ด�ำเนินการคัดเลือกตามวิธีการที่ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก�ำหนด
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ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นเลขานุการของคณะอนุกรรมการจังหวัดนั้น
ให้อนุกรรมการ มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ ๔ ปี และอาจได้รับเลือกใหม่อีกได้ แต่จะด�ำรง
ต�ำแหน่งเกินกว่าสองวาระติดต่อกันไม่ได้
เมื่อครบก�ำหนดวาระตามวรรคสาม หากยังมิได้มีการแต่งตั้งอนุกรรมการขึ้นใหม่ ให้อนุกรรมการ
ซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระนั้น อยู่ในต�ำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าอนุกรรมการซึ่งได้รับคัดเลือกใหม่
เข้ารับหน้าที่
เมือ่ มีการแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการแล้ว ให้เลขานุการเรียกประชุมคณะอนุกรรมการ เพือ่ ให้ทปี่ ระชุม
เลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานคณะอนุกรรมการ”
ข้อ ๕ ให้เพิ่มเติมข้อความต่อไปนี้ เป็นข้อ ๙/๑ ของข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไข ในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบือ้ งต้น กรณีผรู้ บั บริการได้รบั ความเสียหาย
จากการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๕
“ข้อ ๙/๑ นอกจากการพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระตามข้อ ๙ วรรคสามแล้ว ให้อนุกรรมการพ้นจาก
ต�ำแหน่ง เมื่อ
(๑) เป็นกรณีตามมาตรา ๑๖ (๑) - (๕) แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
(๒) อนุกรรมการย้ายไปด�ำรงต�ำแหน่งหรือประกอบวิชาชีพหรืออาชีพในจังหวัดอื่น หรือย้ายถิ่น
ที่อยู่อาศัยไปจังหวัดอื่น
(๓) คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขที่แต่งตั้งอนุกรรมการ
พ้นจากต�ำแหน่ง”
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกข้อ ๑๐ ของข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
วีธีการ และเงื่อนไข ในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล
พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๐ ผู้ยื่นค�ำร้องตามข้อ ๗ ที่ไม่เห็นด้วยกับผลการวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการที่สั่งจ่าย
เงินช่วยเหลือเบื้องต้นไม่เต็มตามอัตราที่ก�ำหนดในข้อ ๖ หรือไม่จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นหรือจัดประเภท
ของความเสียหายโดยไม่ถกู ต้อง ให้มสี ทิ ธิยนื่ อุทธรณ์ตอ่ คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
ได้ที่หน่วยบริการหรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนตามมาตรา ๕๐(๕) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๕ หรื อ ส� ำ นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด หรื อ ส� ำ นั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ส าขาเขตพื้ น ที่
หรือหน่วยงานหรือองค์กรอื่นที่ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก�ำหนด ทั้งนี้ ต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน ๓๐ วัน
นับจากวันที่ได้ทราบผลการวินิจฉัย”
ข้อ ๗ ให้เพิ่มเติมข้อความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๒/๑ ของข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับ
ความเสียหายจากการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๕
“ข้อ ๑๒/๑ กรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้คณะกรรมการควบคุมคุณภาพ
และมาตรฐานบริการสาธารณสุขเป็นผู้มีอ�ำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาด
ค�ำวินจิ ฉัยชีข้ าดของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขให้ถอื เป็นทีส่ ดุ ”
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ข้อ ๘ ให้อนุกรรมการทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ตามข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติวา่ ด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษา
พยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นอนุกรรมการตามข้อบังคับนี้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาค�ำร้อง ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาเขตพื้นที่
มีอ�ำนาจมอบให้หัวหน้าหน่วยงานหรือองค์กรอื่น เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการของคณะอนุกรรมการจังหวัด
ได้ตามความจ�ำเป็น
ข้อ ๙ ให้เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗		
ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน			
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข			
ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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หมวด

๕

หน่วยบริการและมาตรฐานบริการสาธารณสุข

ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ
พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ
และเครือข่ายหน่วยบริการ รวมทัง้ วิธกี ารประชาสัมพันธ์ เพือ่ ให้บคุ คลผูม้ สี ทิ ธิได้ลงทะเบียนเลือกเป็นหน่วยบริการประจ�ำ
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๘ และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก ข้อบังคับส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“สถานบริการ” หมายความว่า สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ของเอกชนและของสภากาชาดไทย
หรือหน่วยบริการการประกอบโรคศิลปะสาขาต่างๆ และสถานบริการสาธารณสุขอืน่ ทีค่ ณะกรรมการก�ำหนดเพิม่ เติม
“หน่วยบริการ” หมายความว่า สถานบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามข้อบังคับนี้
“หน่วยบริการประจ�ำ” หมายความว่า สถานบริการหรือกลุ่มสถานบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็น
หน่วยบริการประจ�ำ ซึง่ สามารถจัดบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมทิ จี่ ำ� เป็นต่อสุขภาพและการด�ำรงชีวติ ได้อย่างเป็น
องค์รวม ทัง้ การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจวินจิ ฉัยโรค การรักษาพยาบาลและการฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
โดยต้องให้บริการด้านเวชกรรมด้วยตนเอง และมีเครือข่ายหน่วยบริการเพื่อการส่งต่อผู้รับบริการไปรับบริการ
สาธารณสุขในกรณีที่เกินขีดความสามารถ ซึ่งผู้มีสิทธิสามารถเลือกลงทะเบียนเป็นหน่วยบริการประจ�ำของตน ทั้งนี้
หน่วยบริการประจ�ำมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายเพื่อการสาธารณสุขในลักษณะเหมาจ่ายรายหัวและค่าใช้จ่ายเพื่อบริการ
สาธารณสุขอื่นจากกองทุนตามที่คณะกรรมการก�ำหนด
“หน่วยบริการปฐมภูมิ” หมายความว่าสถานบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิใน
เครือข่ายของหน่วยบริการประจ�ำ ซึ่งสามารถจัดบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิได้อย่างเป็นองค์รวมทั้งการสร้าง
เสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยผู้มีสิทธิ
ของหน่วยบริการประจ�ำดังกล่าวสามารถใช้บริการสาธารณสุข ณ หน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายได้ ทั้งนี้
หน่วยบริการปฐมภูมิมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขจากหน่วยบริการประจ�ำหรือจากกองทุน ตามที่
คณะกรรมการก�ำหนด
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“หน่วยบริการที่รับการส่งต่อ” หมายความว่า สถานบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับ
การส่งต่อทั่วไปหรือหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้าน ซึ่งสามารถจัดบริการสาธารณสุขระดับทุติยภูมิ ตติยภูมิ
หรือเฉพาะด้าน โดยผู้มีสิทธิสามารถใช้บริการสาธารณสุข ณ หน่วยบริการที่รับการส่งต่อได้ เมื่อได้รับการส่งต่อ
หรือได้รับความเห็นชอบจากหน่วยบริการประจ�ำหรือส�ำนักงาน ทั้งนี้หน่วยบริการที่รับการส่งต่อ มีสิทธิได้รับ
ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขจากหน่วยบริการประจ�ำหรือจากกองทุนตามที่คณะกรรมการก�ำหนด
“หน่วยบริการร่วมให้บริการ” หมายความว่า สถานบริการที่จัดบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ
เฉพาะด้าน ตามเกณฑ์ที่ส�ำนักงานก�ำหนด และได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการ โดยมีข้อตกลงเป็น
หนังสือกับหน่วยบริการประจ�ำหรือส�ำนักงาน ในการให้บริการสาธารณสุขแก่ผมู้ สี ทิ ธิทงั้ นีห้ น่วยบริการร่วมให้บริการ
มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขจากหน่วยบริการประจ�ำหรือจากกองทุน ตามที่คณะกรรมการก�ำหนด
“เครือข่ายหน่วยบริการ” หมายความว่า หน่วยบริการที่รวมตัวกัน โดยประกอบด้วยหน่วยบริการ
ประจ�ำหนึ่งหน่วยเป็นแกนกลาง รวมตัวกับหน่วยบริการที่รับการส่งต่อและหน่วยบริการปฐมภูมิทั้งนี้อาจมี
หน่วยบริการร่วมให้บริการเข้าร่วมก็ได้ และได้ขึ้นทะเบียนเป็นเครือข่ายหน่วยบริการตามที่ส�ำนักงานประกาศ
ทั้งนี้เครือข่ายหน่วยบริการมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขจากหน่วยบริการประจ�ำหรือจากกองทุน
ตามที่คณะกรรมการก�ำหนด
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
“ส�ำนักงาน”หมายความว่า ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
“ส�ำนักงานสาขา” หมายความว่า ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขา
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ข้อ ๕ ประเภทของหน่วยบริการที่รับขึ้นทะเบียนมี ๔ ประเภท ดังนี้
(๑) หน่วยบริการประจ�ำ
(๒) หน่วยบริการปฐมภูมิ
(๓) หน่วยบริการที่รับการส่งต่อ
(๔) หน่วยบริการร่วมให้บริการ
เกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ ให้เป็นไปตามที่ส�ำนักงานก�ำหนด
ข้อ ๖ สถานบริการอื่นนอกจากสถานบริการของรัฐและของสภากาชาดไทย ซึ่งประสงค์จะขึ้น
ทะเบียนเป็นหน่วยบริการตามข้อ ๕ ให้ยื่นค�ำขอต่อส�ำนักงานหรือส�ำนักงานสาขา
ข้อ ๗ ให้ ส� ำ นั ก งานหรื อ ส� ำ นั ก งานสาขา ตรวจประเมิ น สถานบริ ก ารที่ ยื่ น ค� ำ ขอขึ้ น ทะเบี ย น
และสถานบริการของรัฐและของสภากาชาดไทย ตามเกณฑ์การตรวจประเมินในข้อ ๕ วรรคสอง
สถานบริการที่ยื่นค�ำขอตามข้อ ๖ แล้วผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินตามวรรคหนึ่งให้ส�ำนักงาน
พิจารณาประกาศรับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการแต่ละประเภท และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
ข้อ ๘ หน่วยบริการปฐมภูมิอาจรวมกันเข้าเป็นกลุ่ม ตามหลักเกณฑ์ที่ส�ำนักงานก�ำหนดเพื่อขอขึ้น
ทะเบียนเป็นหน่วยบริการประจ�ำ หรืออาจจัดให้มีหน่วยบริการร่วมให้บริการเพื่อให้ผู้มีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุข
อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้หน่วยบริการดังกล่าวต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ
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ข้อ ๙ หน่วยบริการประจ�ำแต่ละหน่วยอาจเป็นแกนกลางในการรวมตัวกับหน่วยบริการที่รับการ
ส่งต่อและหน่วยบริการปฐมภูมิ เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นเครือข่ายหน่วยบริการ ต่อส�ำนักงานหรือส�ำนักงานสาขา
ให้ ส� ำ นั ก งานพิ จ ารณาประกาศรั บ ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น เครื อ ข่ า ยหน่ ว ยบริ ก ารตามวรรคหนึ่ ง
และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ทั้งนี้การประกาศรับขึ้นทะเบียน ให้ส�ำนักงานค�ำนึงถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์
ศักยภาพของหน่วยบริการและความสะดวกในการเข้าถึงบริการของประชาชน
เพื่อประโยชน์ในการจัดบริการสาธารณสุขในพื้นที่ ส�ำนักงานอาจประกาศก�ำหนดให้หน่วยบริการ
ประจ�ำ หน่วยบริการปฐมภูมิ และหน่วยบริการที่รับการส่งต่อ เป็นเครือข่ายหน่วยบริการได้ตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๑๐ หน่วยบริการต้องประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเป็นหน่วยบริการ ตามพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๕ ทั้งนี้ตามที่ส�ำนักงานก�ำหนด
การประชาสัมพันธ์ของส�ำนักงานตามข้อ ๗ ข้อ ๙ ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ ให้ส�ำนักงานหรือส�ำนักงาน
สาขาด�ำเนินการผ่านสื่อมวลชน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่ออื่นๆ ตามที่เห็นสมควรทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ
อย่างแพร่หลาย
ข้อ ๑๑ ให้ส�ำนักงานหรือส�ำนักงานสาขา ตรวจประเมินหน่วยบริการ ตามเกณฑ์การขึ้นทะเบียน
ในข้อ ๕ อย่างน้อยปีงบประมาณละหนึ่งครั้ง
ในกรณีที่ผลการตรวจประเมินพบว่า ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ ให้ส�ำนักงานหรือส�ำนักงาน
สาขามีหนังสือแนะน�ำตักเตือนให้หน่วยบริการปฏิบตั ติ ามเกณฑ์ภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนด หากพ้นก�ำหนดระยะเวลา
ดังกล่าวแล้ว ให้ส�ำนักงานหรือส�ำนักงานสาขาตรวจประเมินอีกครั้งหนึ่ง หากผลการตรวจประเมินยังไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก�ำหนด และเป็นกรณีที่มีผลโดยตรงต่อมาตรฐานการให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการอย่างชัดเจน
ซึ่งหน่วยบริการไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ให้ส�ำนักงานพิจารณาประกาศยกเลิกการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
ข้อ ๑๒ ให้หน่วยบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว และเกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียน
เป็นหน่วยบริการที่ส�ำนักงานประกาศก�ำหนดไว้แล้ว ตามข้อบังคับส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วย
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไข การขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น หน่ ว ยบริ ก ารและเครื อ ข่ า ยหน่ ว ยบริ ก าร พ.ศ. ๒๕๔๗
เป็นหน่วยบริการและเป็นเกณฑ์การตรวจประเมินตามข้อบังคับนี้ จนกว่าส�ำนักงานจะก�ำหนดเกณฑ์การตรวจประเมิน
เพื่อขึ้นทะเบียนตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๑๓ ให้เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติรักษาการตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘		
ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน			
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข			
ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

175

ประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง เกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ
พ.ศ. ๒๕๖๐

โดยทีเ่ ป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑ์การตรวจประเมินเพือ่ ขึน้ ทะเบียนเป็นหน่วยบริการตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๒๖ (๑๔) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับข้อ ๕ วรรคสองของข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ
ตาม พ.ศ. ๒๕๕๘ ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องเกณฑ์การตรวจประเมิน
เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
“ส�ำนักงาน” หมายความว่า ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
“ส�ำนักงานสาขา” หมายความว่า ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขา
“สถานบริการ” หมายความว่า สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ของเอกชน และของสภากาชาดไทย
หน่วยบริการประกอบโรคศิลปะสาขาต่างๆ และสถานบริการสาธารณสุขอื่นที่คณะกรรมการก�ำหนด
“สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ” หมายความว่า ส่วนงานหรือหน่วยงานภายในของส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ทีม่ กี ฎหมายหรือกฎก�ำหนดหน้าทีใ่ ห้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขรวมทัง้
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพือ่ การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจวินจิ ฉัยโรค การรักษา
พยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพการหนึ่งการใด หรือสถานบริการสาธารณสุขของรัฐอื่นที่คณะกรรมการก�ำหนด
“สถานบริการสาธารณสุขของเอกชน” หมายความว่า สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถาน
พยาบาลหรือสถานบริการสาธารณสุขของเอกชนที่คณะกรรมการก�ำหนด
“หน่วยบริการ” หมายความว่า สถานบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
“ผู้มีสิทธิ” หมายความว่า บุคคลที่มีสิทธิรับบริการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
“ผู้มีสิทธิในพื้นที่รับผิดชอบ” หมายความว่า ผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจ�ำ
และหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายของหน่วยบริการประจ�ำนั้น
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ข้อ ๓ ให้ส�ำนักงานหรือส�ำนักงานสาขา ใช้เกณฑ์การตรวจประเมินตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ตรวจประเมินสถานบริการตามประเภทที่ประสงค์ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
ข้อ ๔ สถานบริการของเอกชน ทีป่ ระสงค์จะขึน้ ทะเบียนเป็นหน่วยบริการ ให้ยนื่ ค�ำขอต่อส�ำนักงาน
หรือส�ำนักงานสาขา เพื่อรับการตรวจประเมินและขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการตามเกณฑ์การตรวจการประเมิน
ตามข้อ ๓
สถานบริการของรัฐหรือสภากาชาดไทย ซึ่งประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการให้ส�ำนักงาน
หรือส�ำนักงานสาขาตรวจประเมินและจัดประเภทหน่วยบริการตามเกณฑ์การตรวจประเมินตามข้อ ๓
สถานบริการที่ได้รับการตรวจประเมิน หากไม่เห็นด้วยกับผลการตรวจประเมิน มีสิทธิอุทธรณ์
ผลการตรวจประเมิน โดยยื่นอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อส�ำนักงานภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ทราบผลการตรวจประเมิน
ข้อ ๕ แบบขึ้นขอทะเบียน แบบวิธีการตรวจประเมิน ก�ำหนดระยะเวลาการขึ้นทะเบียนเป็น
หน่วยบริการ แบบสัญญาหรือข้อตกลงให้บริการสาธารณสุข และหลักประกันการเป็นหน่วยบริการให้เป็นไปตามที่
ส�ำนักงานก�ำหนด
ให้สถานบริการหรือหน่วยบริการ ส่งข้อมูลพื้นฐานและแสดงผลการด�ำเนินงานที่ส�ำนักงานก�ำหนด
เพื่อประกอบการพิจารณาตรวจประเมิน
ข้อ ๖ หน่วยบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าได้รับการตรวจประเมิน
ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินตามประกาศนี้โดยอนุโลม
ข้อ ๗ ให้เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีอ�ำนาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามประกาศนี้
ข้อ ๘ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป *
ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐		
ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา				
เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

* ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ / ตอนพิเศษ ๘๒ ง / หน้า ๒๓ / ๙ เมษายน ๒๕๕๘
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เอกสารแนบท้ายประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง เกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๖๐
ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐
หมวด ๑
เกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการประจ�ำ
๑. สถานบริการที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการประจ�ำ ต้องมีศักยภาพในการจัดระบบบริการ
เพือ่ ให้มหี น่วยบริการปฐมภูมิ ทีม่ คี วามพร้อมด้านบุคลากร มีศกั ยภาพและคุณภาพในการให้บริการ กระจายครอบคลุม
พื้นที่รับผิดชอบซึ่งผู้มีสิทธิเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก ดังต่อไปนี้
		 ๑.๑ มีการจัดเครือข่ายบริการปฐมภูมิ และระบบส่งต่อ เพื่อให้ผู้มีสิทธิเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขอย่างเหมาะสม
		 ๑.๒ ต้องจัดให้มีหน่วยบริการปฐมภูมิที่มีแพทย์ปฏิบัติงานประจ�ำร่วมกับทีมสหวิชาชีพ
และมีศักยภาพครบถ้วนตามเกณฑ์ตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ ให้บริการสาธารณสุขในพื้นที่
รับผิดชอบที่จัดบริการด้วยตนเองอย่างน้อย ๑ แห่ง
		 หน่วยบริการใด ที่ผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนเลือกเป็นหน่วยบริการประจ�ำ มากกว่า ๑๐,๐๐๐ คน
หน่วยบริการนั้น ต้องจัดให้มีหน่วยบริการปฐมภูมิที่มีศักยภาพตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดเพิ่มขึ้น เพื่อให้ผู้มีสิทธิสามารถ
เดินทางเข้าถึงได้สะดวก โดยหน่วยบริการปฐมภูมิแต่ละแห่ง สามารถให้บริการสาธารณสุขแก่ผู้มีสิทธิในพื้นที่
รับผิดชอบได้ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ และอาจมีหน่วยบริการร่วมให้บริการด้วยก็ได้
๒. สถานบริการทีข่ อขึน้ ทะเบียนเป็นหน่วยบริการประจ�ำ ต้องให้บริการด้านเวชกรรมด้วยตนเอง
และสนับสนุนให้หน่วยบริการปฐมภูมิ และ/หรือหน่วยบริการร่วมให้บริการ สามารถจัดระบบบริการได้อย่าง
ครอบคลุมประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข ตามที่คณะกรรมการก�ำหนด ทั้งด้านสร้างเสริมสุขภาพ
และการป้องกันการเจ็บป่วย การตรวจวินจิ ฉัยโรค รักษาพยาบาล และฟืน้ ฟูสมรรถภาพ รวมถึงการดูแลระยะสุดท้าย
ของชีวิต ตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว และเวชศาสตร์ชุมชน ให้ผู้มีสิทธิได้รับการดูแลสุขภาพอย่างองค์รวม
และต่อเนื่อง
๓. สถานบริการทีข่ อขึน้ ทะเบียนเป็นหน่วยบริการประจ�ำ ต้องมีหรือจัดให้มบี คุ ลากรทีม่ ศี กั ยภาพ
ท�ำหน้าทีใ่ ห้บริการระดับปฐมภูมโิ ดยเฉพาะ รวมทัง้ สนับสนุนการจัดบริการปฐมภูมิ ของหน่วยบริการปฐมภูมใิ นเครือข่าย
โดยมอบหมายความรับผิดชอบต่อผู้มีสิทธิในลักษณะแพทย์ประจ�ำครอบครัว ซึ่งมีจ�ำนวนบุคลากรดังต่อไปนี้
		 ๓.๑ จัดให้มแี พทย์หรือแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวอย่างน้อย ๑ คน ต่อผูม้ สี ทิ ธิทลี่ งทะเบียน
เลือกเป็นหน่วยบริการประจ�ำ ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ คน โดยมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ปฏิบัติงานประจ�ำอย่างน้อย
๑ คน ต่อหน่วยบริการประจ�ำ
		 ๓.๒ จัดให้มพี ยาบาลวิชาชีพหรือพยาบาลเวชปฏิบตั ทิ วั่ ไป/เวชศาสตร์ครอบครัว ปฏิบตั งิ าน
ประจ�ำอย่างน้อย ๑ คน ต่อผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนเลือกเป็นหน่วยบริการประจ�ำ ไม่เกิน ๒,๕๐๐ คน โดยมีพยาบาล
เวชปฏิบัติทั่วไปหรือเวชศาสตร์ครอบครัว ปฏิบัติงานประจ�ำหน่วยบริการปฐมภูมิอย่างน้อยแห่งละ ๑ คน
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		 ๓.๓ จัดให้มีบุคลากรด้านสาธารณสุข ได้แก่ ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
ผู้ประกอบโรคศิลปะ และ/หรือสาขาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นที่มีสมรรถนะด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ปฏิบัติงาน
ประจ�ำหน่วยบริการปฐมภูมิ จ�ำนวน ๓ คนต่อผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนไม่เกิน ๕,๐๐๐ คน
		 ๓.๔ จัดให้มีทันตแพทย์ รับผิดชอบงานบริการทันตกรรม อย่างน้อย ๑ คน ต่อผู้มีสิทธิ
ที่ลงทะเบียนไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ คน
๓.๕ จัดให้มเี ภสัชกร รับผิดชอบบริการเภสัชกรรม อย่างน้อย ๑ คน ต่อผูม้ สี ทิ ธิทล่ี งทะเบียน
ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ คน
		 ๓.๖ จัดให้มีนักกายภาพบ�ำบัด รับผิดชอบงานบริการกายภาพบ�ำบัดอย่างน้อย ๑ คน
ต่อผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ คน
		 ๓.๗ หากจัดให้มีการบริการแพทย์แผนไทยต้องจัดให้มีแพทย์แผนไทยอย่างน้อย ๑ คน
ปฏิบัติงานประจ�ำต่อหน่วยบริการประจ�ำ
๔. สถานบริการที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการประจ�ำ ต้องมีการบริหารจัดการ ที่มีศักยภาพ
โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ดังต่อไปนี้
		 ๔.๑ จัดให้มคี ณะกรรมการบริการจัดการหน่วยบริการประจ�ำ โดยอาจมีผแู้ ทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ภาคประชาชน และผูร้ บั บริการ ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพืน้ ที่ มีหน้าทีก่ ำ� หนดนโยบายและก�ำกับติดตาม
หน่วยบริการประจ�ำ หน่วยบริการปฐมภูมิ และหน่วยบริการร่วมให้บริการ ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
		 ๔.๒ มีการก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ แผนงาน
และโครงการทีส่ อดคล้องกับสภาวะสุขภาพของผูม้ สี ทิ ธิ และบริบทของพืน้ ที่ ทีร่ ะบุเป็นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน
		 ๔.๓ มีระบบจัดการเรื่องร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น เพื่อปรับปรุงระบบบริการ
และ/หรือการบริหารจัดการ
		 ๔.๔ มีการบริหารจัดการระบบส่งต่อ เพื่อให้สามารถจัดการบริการสาธารณสุขได้ตาม
มาตรฐานที่ก�ำหนดดังต่อไปนี้
			
๔.๔.๑ มีการจัดระบบการส่งต่อ และรับกลับ และมีแนวทางหรือคู่มือในการด�ำเนิน
งานทั้งภายในและภายนอกเครือข่ายหน่วยบริการ
			
๔.๔.๒ สามารถส่งต่อจากหน่วยบริการปฐมภูมิ ไปยังหน่วยบริการที่รับการส่งต่อ
ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๖๐ นาที
๔.๔.๓ จัดให้มียานพาหนะในการรับส่งผู้ป่วย โดยเฉพาะในกรณีอุบัติเหตุ กรณีเจ็บ
ป่วยฉุกเฉินได้อย่างเหมาะสม
			
๔.๔.๔ มีการอ�ำนวยความสะดวกในการบริการส่งต่อผูร้ บั บริการ ทัง้ ส่งไปและรับกลับ
เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพภายในเครือข่ายบริการ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง
๔.๔.๕ มีการส่งต่อข้อมูล การส่งต่อ-รับกลับ ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก
เครือข่ายหน่วยบริการ
		 ๔.๕ มีระบบการสนับสนุน เพื่อให้หน่วยบริการประจ�ำ และเครือข่าย สามารถจัดบริการ
สาธารณสุขได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก�ำหนด ดังต่อไปนี้
			
๔.๕.๑ มีระบบสนับสนุนให้หน่วยบริการปฐมภูมิ มีจำ� นวนและประเภทบุคลากรทีใ่ ห้
บริการในหน่วยบริการปฐมภูมิ ครบตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด (ประเมินเฉพาะหน่วยเดิม และมีส่วนขาด)
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๔.๕.๒ มี ร ะบบการพั ฒ นาความรู ้ ค วามสามารถของบุ ค ลากรของหน่ ว ยบริ ก าร
ปฐมภูมิและหน่วยบริการร่วมให้บริการ ที่ร่วมให้บริการสาธารณสุข ให้มีความรู้และทักษะในการให้บริการ
ด้านสาธารณสุขที่จ�ำเป็น เพียงพอ เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ ตลอดจนพัฒนาขวัญก�ำลังใจ ชื่นชม ยกย่องเชิดชู
ผลงานหรือบุคลากรที่แสดงผลสัมฤทธิ์ของหน่วยบริการปฐมภูมิ ในเครือข่าย
			
๔.๕.๓ มีระบบสนับสนุนให้หน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่าย มีสถานที่ ยา วัสดุ
อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ที่เพียงพอ
			
๔.๕.๔ มีระบบการติดต่อสือ่ สารทีห่ น่วยบริการปฐมภูมแิ ละหน่วยบริการร่วมให้บริการ
สามารถขอรับค�ำปรึกษาจากภายในเครือข่ายหน่วยบริการได้อย่างรวดเร็ว
			
๔.๕.๕ มีระบบข้อมูลและสารสนเทศ ที่ใช้ในการบริหารจัดการ ที่เชื่อมโยงภายใน
เครือข่ายหน่วยบริการ และเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของส�ำนักงาน ที่พร้อมใช้งาน มีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
ก�ำกับติดตามและพัฒนางาน และส่งข้อมูล/รายงานให้ส�ำนักงาน ตามที่ก�ำหนด
			
๔.๕.๖ มีระบบการติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานทั้งในระดับหน่วยบริการปฐม
ภูมิและในภาพรวมหน่วยบริการประจ�ำ
		 ๔.๖ มีระบบสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมแิ ละหน่วยบริการร่วมให้บริการ
ดังต่อไปนี้
			
๔.๖.๑ มีการจัดหา รวบรวม หรือพัฒนาแนวปฏิบัติการสาธารณสุข ที่เป็นมาตรฐาน
และแนวปฏิบัติที่อ้างอิงได้ ให้หน่วยบริการปฐมภูมิ ใช้ในการจัดบริการ ที่สอดคล้องปัญหาและบริบทของพื้นที่
			
๔.๖.๓ มีระบบการจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้หน่วยบริการ
ปฐมภูมิและหน่วยบริการร่วมให้บริการ มีคุณภาพและมาตรฐาน
			
๔.๖.๔ มีระบบการจัดการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ เพื่อให้หน่วยบริการปฐม
ภูมิและเครือข่าย มีมาตรฐานตามที่ก�ำหนด
			
๔.๖.๕ สนับสนุนให้หน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายให้มีการพัฒนาวิชาการ
ของงานบริการในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่ เช่น งานวิจยั นวัตกรรม จัดแลกเปลีย่ นความรู้ หรือถอดบทเรียน ทีส่ อดคล้อง
กับปัญหาและบริบทของพื้นที่
		 ๔.๗ มีการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่
๔.๘ มีผู้รับผิดชอบด้านงานประกันสุขภาพ การลงทะเบียนผู้มีสิทธิ การเบิกจ่ายชดเชย
ค่าบริการ
หมวด ๒
เกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ
๕. สถานบริการที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ ต้องสามารถด�ำเนินการให้ผู้มีสิทธิ
เข้าถึงบริการได้ดังต่อไปนี้
๕.๑ ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่สะดวกต่อการเข้ารับบริการ โดยผู้รับบริการสามารถเดินทางใช้เวลา
เฉลี่ยไม่เกิน ๓๐ นาที
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		 ๕.๒ ให้บริการสาธารณสุขแก่ผมู้ สี ทิ ธิในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ คนต่อหนึง่ หน่วยบริการ
ปฐมภูมิ
		 ๕.๓ เปิดให้บริการสาธารณสุข แก่ผู้มีสิทธิในพื้นที่รับผิดชอบทุกวัน และรวมเวลาให้บริการ
แล้วไม่นอ้ ยกว่า ๕๖ ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ โดยพิจารณาเปิดให้บริการในช่วงเวลาทีผ่ มู้ สี ทิ ธิสามารถเข้ารับบริการได้สะดวก
ตามบริบทของพื้นที่
		 ๕.๔ ติดประกาศเวลาให้บริการตามที่ตกลงกับส�ำนักงาน ไว้ในพื้นที่เปิดเผยให้เห็นได้
อย่างชัดเจน และมีประกาศรายชื่อเครือข่ายหน่วยบริการและหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อ ให้ผู้มีสิทธิเกิด
ความมั่นใจในการที่จะได้รับการส่งต่อไปรับบริการสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสม
๖. สถานบริการที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ ต้องสามารถจัดบริบทตามประเภท
และขอบเขตบริการสาธารณสุขแก่ผู้มีสิทธิให้ได้รับการดูแลสุขภาพอย่างองค์รวมและต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้
		 ๖.๑ บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วยตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว/เวชศาสตร์
ชุมชนได้อย่างครบถ้วน โดยจัดให้มีบริการทั้งภายในหน่วยบริการและในชุมชน
		 ๖.๒ บริการตรวจวินิจฉัยโรค รักษาพยาบาลตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัวได้อย่างเป็น
องค์รวมโดยผสมผสานร่วมกับการสร้างเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมถึงการดูแลระยะสุดท้ายของชีวิต
โดยอาจจัดให้มีบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และจัดให้มีการประสานเชื่อมโยงกับเครือข่าย
หน่วยบริการ เพื่อให้สามารถให้การดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีคุณภาพ ตลอดจนจัดให้มีบริการรองรับกรณีอุบัติเหตุ
หรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินได้ ทั้งในและนอกเวลาท�ำการ
		 ๖.๓ บริการเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และคนพิการ รวมถึง
การดูแลระยะสุดท้ายของชีวิตที่บ้าน ตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว และบริการเชิงรุกในพื้นที่อย่างน้อย ๑๒ ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์
		 ๖.๔ บริการทันตกรรม ครอบคลุมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล
และการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยอาจจัดให้มีบริการภายในหน่วยบริการ ในชุมชน และ/หรือในเครือข่ายหน่วยบริการ
		 ๖.๕ บริการเภสัชกรรมปฐมภูมิ ซึ่งประกอบด้วย ด้านการบริหารเวชภัณฑ์ ด้านการบริหาร
เภสัชกรรมและการให้ค�ำปรึกษาและแก้ปัญหาด้านการใช้ยา ด้านการบริบาลเภสัชกรรมระดับบุคคล ครอบครัว
และในชุมชน
		 ๖.๖ บริการภายภาพบ�ำบัด โดยการใช้กระบวนการทางกายภาพบ�ำบัดคลอบคลุมการสร้าง
เสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพ ทั้งในหน่วยบริการและบริการเชิงรุก
ในชุมชนและ/หรือในเครือข่ายบริการ
		 ๖.๗ บริการทางห้องปฏิบัติการที่มีระบบประกันคุณภาพโดยวิชาชีพ และ/หรือมีระบบ
ส่งต่อไปยังสถานบริการอื่น ที่ผ่านการรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการได้อย่างมีคุณภาพ
		 ๖.๘ มีระบบบริการอืน่ ๆ รวมถึงการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ซึง่ อาจะเป็นการ
จัดบริการภายในหน่วยบริการ/หรือการบริการเชิงรุกในชุมชน ตามความจ�ำเป็นของผู้มีสิทธิในพื้นที่
๗. สถานบริการที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ ต้องมีหรือจัดให้มีบคุลากร เพื่อท�ำ
หน้าที่ให้บริการระดับปฐมภูมิโดยพาะ และมอบหมายความรับผิดชอบในลักษณะแพทย์ประจ�ำครอบครัวดังต่อไปนี้
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		 ๗.๑ จัดให้มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่มีสมรรถนะด้านเวชศาสตร์ครอบครัว
อย่างน้อย ๑ คน ต่อผู้มีสิทธิในพื้นที่รับผิดชอบไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ คน ท�ำหน้าที่รับผิดชอบดูแลสุขภาพผู้มีสิทธิร่วมกับ
บุคลากรอื่นๆ ในหน่วยบริการปฐมภูมิโดยเป็นผู้ให้บริการ ก�ำกับดูแลคุณภาพ และให้ค�ำปรึกษา
		 ๗.๒ มีพยาบาลวิชาชีพ หรือเวชปฏิบัติทั่วไป หรือพยาบาลเวชศาสตร์ครอบครัว ปฏิบัติงาน
ประจ�ำที่บริการปฐมภูมิอย่างน้อย ๑ คน ต่อผู้มีสิทธิในความรับผิดชอบไม่เกิน ๒,๕๐๐ คน โดยต้องเป็นพยาบาล
เวชปฏิบัติทั่วไป หรือพยาบาลเวชศาสตร์ครอบครัวอย่างน้อย ๑ คน
		 ๗.๓ มีบุคลากรสาธารณสุข ได้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ผู้ประกอบโรค
ศิลปะและ/หรือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีสมรรถนะด้านเวชศาสตร์ครอบครัวปฏิบัติงานประจ�ำอย่างน้อย ๓ คน
ต่อผู้มีสิทธิในความรับผิดชอบไม่เกิน ๕,๐๐๐ คน
		 ๗.๔ จัดให้มีทันตแพทย์ ให้บริการทันตกรรมครอบคลุมการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค
การรักษาพยาบาลและฟืน้ ฟูสมรรถภาพทางทันตกรรม ตลอดจนให้คำ� ปรึกษาอย่างน้อย ๑ คน ต่อผูม้ สี ทิ ธิทลี่ งทะเบียน
ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ คน
		 ๗.๕ จัดให้มีเภสัชกรอย่างน้อย ๑ คน ต่อผู้มีสิทธิในพื้นที่รับผิดชอบไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ คน
ร่วมให้บริการ หรือสนับสนุนการจัดบริการเภสัชกรและให้ค�ำปรึกษาแก่หน่วยบริการปฐมภูมิ
		 ๗.๖ จัดให้มนี กั กายภาพบ�ำบัด ร่วมให้บริการ หรือสนับสนุนการจัดบริการ และให้คำ� ปรึกษา
แก่หน่วยบริการปฐมภูมิอย่างน้อย ๑ คน ต่อผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ คน
		 ๗.๗ อาจจั ด ให้ มี แ พทย์ แ ผนไทยและ/หรื อ บุ ค ลากรวิ ช าชี พ อื่ น ที่ ส อดคล้ อ งกั บ บริ ก าร
สาธารณสุขอื่นๆ ที่จ�ำเป็นต่อผู้มีสิทธิในพื้นที่
๘. สถานบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ ต้องมีการบริหารจัดการดังต่อไปนี้
		 ๘.๑ มีผู้จัดการหรือผู้รับผิดชอบในหน่วยงาน และอาจมีคณะกรรมการบริการจัดการ
โดยอาจมีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ภาคประชาชน และผู้รับบริการร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ท�ำหน้าที่
ก�ำหนดนโยบายและก�ำกับติดตาม การบริการ ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
		 ๘.๒ มีแผนงาน ที่สอดคล้องกับแผนงานของหน่วยบริการประจ�ำ และสอดคล้องกับสภาวะ
สุขภาพของผู้มีสิทธิ ที่ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
		 ๘.๓ มีระบบจัดการเรื่องร้องเรียน หรือรับฟังความคิดเห็น เพื่อปรับปรุงระบบบริการ
และ/หรือการบริหารจัดการ
๘.๔ มี ร ะบบการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร ที่ ส ามารถขอรั บ ค� ำ ปรึ ก ษาจากหน่ ว ยบริ ก ารประจ� ำ
และ/หรือหน่วยบริการที่รับการส่งต่อได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
		 ๘.๕ มีระบบข้อมูลและสารสนเทศ เพือ่ ใช้ในการจัดบริการและการบริการจัดการทีส่ ามารถ
เชือ่ มโยงภายในเครือข่ายบริการ และเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของส�ำนักงานได้ พร้อมทัง้ สามารถส่งข้อมูลหรือ
รายงานให้หน่วยบริการประจ�ำ ตามที่ส�ำนักงานก�ำหนด
		 ๘.๖ มีการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามมาตรฐานทีอ่ งค์กรวิชาชีพหรือส�ำนักงาน
ก�ำหนดรายงานให้หน่วยบริการประจ�ำ ตามส�ำนักงานก�ำหนด ดังต่อไปนี้
๘.๖.๑ มีการบริหารจัดการคุณภาพ
๘.๖.๒ มีการจัดการด้านความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอกอาคาร
๘.๖.๓ มีการจัดการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการ
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๘.๖.๔ มีการพัฒนาวิชาการของงานบริการ ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เช่น งานวิจัย
หรือนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับปัญหาและบริบทของพื้นที่
		 ๘.๗ มีการพัฒนาสุขภาพชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ชุมชนเอกชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่
๙. สถานบริการที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ ต้องมีสถานที่ อุปกรณ์ และเครื่องมือ
อย่างน้อยดังต่อไปนี้
		 ๙.๑ มีการจัดสถานที่เป็นสัดส่วน สะอาด ปลอดภัย และมีพื้นที่ให้บริการอย่างพอเพียง
เหมาะสมกับการจัดบริการแต่ละด้าน
		 ๙.๒ จัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือ ยาและเวชภัณฑ์ที่จ�ำเป็นพร้อมใช้งาน เพื่อการสร้างเสริม
สุขภาพการป้องกันการเจ็บป่วย การตรวจวินิจฉัยโรค และการรักษาพยาบาล ตามรายการที่ส�ำนักงานก�ำหนด
กรณีที่ให้บริการทันตกรรม ตรวจทางห้องปฏิบัติการ เภสัชกรรมปฐมภูมิ กายภาพบ�ำบัดหรือบริการเวชกรรมไทย
ภายในหน่วยบริการปฐมภูมิ ต้องมีอุปกรณ์ เครื่องมือ ยาและเวชภัณฑ์ ตามรายการที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และ/หรือตามที่ส�ำนักงานก�ำหนด
หมวด ๓
เกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการ
๑๐. สถานบริการทีข่ อขึน้ ทะเบียนเป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการ ต้องมีศกั ยภาพในการจัดบริการ
สาธารณสุขระดับปฐมภูมิเฉพาะด้านที่ส�ำนักงานก�ำหนด ทั้งนี้อาจขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในเครือข่าย
ของหน่วยบริการประจ�ำ และ/หรือหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีลักษณะดังต่อไปนี้
		 ๑๐.๑ จัดบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมเิ ฉพาะด้านทีใ่ ห้บริการ และแสดงวันเวลาในการให้
บริการตามที่ตกลงกับหน่วยบริการประจ�ำ ส�ำนักงานหรือส�ำนักงานสาขาไว้ในที่เปิดเผยให้เห็นได้อย่างชัดเจน
๑๐.๒ ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่สะดวกต่อการเข้ารับบริการของผู้มีสิทธิ
		 ๑๐.๓ มีระบบการติดต่อสือ่ สารทีส่ ามารถขอรับค�ำปรึกษา ระบบการรับส่งต่อ และการประสาน
งานเชื่ อ มโยงบริ ก ารกั บ หน่ ว ยบริ ก ารประจ� ำและ/หรื อ หน่ ว ยบริ ก ารที่ รั บ การส่ ง ต่ อ ในพื้ น ที่ ไ ด้ อ ย่ า งรวดเร็ ว
มีประสิทธิภาพ
		 ๑๐.๔ มีระบบข้อมูลและสารสนเทศ ที่ใช้ในการบริหารจัดการ ที่เชื่อมโยงภายในเครือข่าย
หน่วยบริการ และ/หรือเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของส�ำนักงาน ที่พร้อมใช้งาน มีการวิเคราะห์ข้อมูล
เพือ่ ก�ำกับติดตามและพัฒนางาน และส่งข้อมูลหรือรายงานตามทีส่ ำ� นักงานก�ำหนด และด�ำเนินการภายใต้การจัดการ
รักษาความลับของข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
๑๐.๕ มีระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน
๑๐.๖ มีผู้รับผิดชอบในการประสานงานด้านระบบหลักประกันสุขภาพ
๑๑. สถานบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการต้องจัดบริการสาธารณสุขระดับ
ปฐมภูมิเฉพาะด้านตามที่ขอขึ้นทะเบียน โดยมีคุณลักษณะด้านบุคลากร สถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ ยาและเวชภัณฑ์
และรายละเอียดอื่นที่จ�ำเป็น ตามที่ส�ำนักงานก�ำหนด
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หมวด ๔
เกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อทั่วไป
๑๒. สถานบริการที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อทั่วไป ต้องมีศักยภาพในการ
รองรับการให้บริการสาธารณสุข ตามทีห่ น่วยบริการประจ�ำแจ้งความประสงค์จะส่งต่อผูม้ สี ทิ ธิทลี่ งทะเบียนเลือกเป็น
หน่วยบริการประจ�ำมารับบริการ ดังต่อไปนี้
		 ๑๒.๑ มีหอ้ งอุบตั เิ หตุและฉุกเฉินทีไ่ ด้มาตรฐานพร้อมให้บริการ พร้อมทัง้ มีเตียงส�ำหรับผูป้ ว่ ย
ที่อยู่ในสภาพใช้กู้ฟื้นคืนชีพไม่น้อยกว่า ๓ เตียง
		 ๑๒.๒ ต้องมีจ�ำนวนเตียงรับผู้ป่วยในอย่างเพียงพอ เพื่อรองรับผู้มีสิทธิ ในสัดส่วนที่ส�ำนักงาน
ก�ำหนด ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพพื้นที่และศักยภาพที่มีอยู่ที่ดีที่สุด
		 ๑๒.๓ มีห้องผ่าตัดที่ได้มาตรฐานพร้อมให้บริการ อย่างน้อย ๑ ห้อง กรณีโรงพยาบาลขนาด
ต�่ำกว่าหรือเท่ากับ ๓๐ เตียง อาจไม่จัดบริการด้วยตนเองและต้องมีระบบการส่งต่อ
		 ๑๒.๔ มีหอผูป้ ว่ ยหนัก ให้บริการอย่างน้อย ๒ เตียง กรณีโรงพยาบาลขนาดต�ำ่ กว่าหรือเท่ากับ
๙๐ เตียง อาจไม่จัดบริการด้วยตนเองและต้องมีระบบการส่งต่อ
		 ๑๒.๕ มีระบบการรับ/ส่งต่อ และรับ/ส่งกลับ ครอบคลุมทั้งเครือข่ายการส่งต่อ เพื่อการดูแล
ผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ
๑๓. สถานบริการที่ขอขึ้นทะเบียนเป็หน่วยบริการที่รับการส่งต่อทั่วไป ต้องสามารถให้บริการ
สาธารณสุขระดับทุติยภูมิ หรือตติยภูมิ ที่เป็นไปตามมาตราฐานการให้บริการสาธารณสุข ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
ดังต่อไปนี้
		 ๑๓.๑ มีระบบรองรับการให้บริการกรณีเกิดอุบตั เิ หตุหมูแ่ ละเจ็บป่วยฉุกเฉินในโรงพยาบาลได้
อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
		 ๑๓.๒ มีการจัดบริการแยกเป็นแผนกบริการตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดตามระดับขีดความสามารถ
ของการบริการแต่ละระดับ
		 ๑๓.๓ มีระบบประสานงาน และให้ค�ำปรึกษาแก่หน่วยบริการที่ส่งต่อผู้ป่วยและมีระบบการ
ส่งต่อผู้ป่วยพร้อมข้อมูลและแผนการรักษา เพื่อกลับไปรับบริการต่อเนื่องยังหน่วยบริการที่ส่งต่อหรือหน่วยบริการ
ประจ�ำ
๑๔. สถานบริการที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อทั่วไป ต้องมีหรือจัดให้มี
๑๔.๑ การจัดอัตราก�ำลังส�ำหรับการปฏิบัติงานของหน่วยบริการ ต้องค�ำนึงถึงความเหมาะสม
เพียงพอ โดยยึดหลักคุณภาพและมาตรฐาน ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลหรือตามที่องค์กรวิชาชีพก�ำหนด
โดยอัตราก�ำลังส�ำหรับขึน้ ทะเบียนเป็นหน่วยบริการทีร่ บั การส่งต่อ ต้องแยกต่างหากจากอัตราก�ำลังทีข่ อขึน้ ทะเบียน
เป็นหน่วยบริการประเภทอื่นๆ ดังต่อไปนี้
			
๑๔.๑.๑ มีก ารจัดบุค ลากรปฏิ บัติ งานประจ�ำ แผนกอุบัติ เหตุ และฉุ ก เฉิ น แผนก
ผู้ป่วยใน แผนกห้องคลอด แผนกห้องผ่าตัด แผนกเภสัชกรรม แผนกเทคนิคการแพทย์ แผนกรังสีวินิจฉัย และแผนก
หอผู้ป่วยหนัก/เวชบ�ำบัดวิกฤตที่ให้บริการ ในลักษณะของเวรผลัดได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง อย่างเพียงพอและเหมาะสม
กับปริมาณงาน
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๑๔.๑.๒ มีแพทย์ปฏิบตั งิ านประจ�ำในสัดส่วนจ�ำนวนแพทย์อย่างน้อย ๑ คน ต่อผูม้ สี ทิ ธิ
ที่ลงทะเบียนเลือกเป็นหน่วยบริการประจ�ำที่แจ้งความประสงค์จะส่งต่อผู้ป่วยมารับบริการไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ คน
โดยคิดจากอัตราก�ำลังทีข่ อขึน้ ทะเบียนเป็นหน่วยบริการประเภทอืน่ และกรณีหน่วยบริการทีม่ ขี นาด ๙๐ เตียงขึน้ ไป
ต้องจัดให้มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย ๔ สาขา คือ อายุรกรรม ศัลยกรรม สูตินารีเวชกรรมและกุมารเวชกรรม
และมีแพทย์แต่ละสาขาให้ค�ำปรึกษาและพร้อมปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง
			
๑๔.๑.๓ มีทันตแพทย์อย่างเพียงพอกับการให้บริการ และกรณีหน่วยบริการใด
มีขนาด ๙๐ เตียงขึ้นไป ต้องมีทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือทันตแพทย์ที่ผ่านการอบรมหลังปริญญาปฏิบัติงานประจ�ำ
ไม่น้อยกว่า ๑ คน และสอดคล้องกับการให้บริการ
			
๑๔.๑.๔ มีพยาบาลวิชาชีพประจ�ำทุกแผนกในสัดส่วนทีเ่ พียงพอ เหมาะสมกับปริมาณ
งานตามที่องค์กรวิชาชีพก�ำหนด
			
๑๔.๑.๕ มีเภสัชกรปฏิบัติงานประจ�ำในสัดส่วนจ�ำนวนเภสัชกรอย่างน้อย ๑ คน ต่อ
จ�ำนวนเตียงที่เปิดให้บริการไม่เกิน ๓๐ เตียง ตามที่องค์กรวิชาชีพก�ำหนด
			
๑๔.๑.๖ มีเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติงานประจ�ำ ในสัดส่วนจ�ำนวนเทคนิคการแพทย์
อย่างน้อย ๑ คนต่อจ�ำนวนเตียงที่เปิดให้บริการไม่เกิน ๓๐ เตียง ตามที่องค์กรวิชาชีพก�ำหนด
			
๑๔.๑.๗ มี นั ก กายภาพบ� ำ บั ด ปฏิ บั ติ ง านประจ� ำ ในสั ด ส่ ว นจ� ำ นวนนั ก กายภาพ
อย่างน้อย ๑ คนต่อจ�ำนวนเตียงที่เปิดให้บริการไม่เกิน ๓๐ เตียง ตามที่องค์กรวิชาชีพก�ำหนด
			
๑๔.๑.๘ มี นั ก รั ง สี เ ทคนิ ค ปฏิ บั ติ ง านประจ� ำ ในสั ด ส่ ว นจ� ำ นวนนั ก รั ง สี เ ทคนิ ค
อย่างน้อย ๑ คน ต่อจ�ำนวนเตียงที่เปิดให้บริการไม่เกิน ๓๐ เตียง ตามที่องค์กรวิชาชีพก�ำหนด
๑๔.๒ มีการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ในหน่วยบริการ ให้มีการศักยภาพที่เพียงพอ
ในการให้บริการ
๑๕. สถานบริการทีข่ อขึน้ ทะเบียนหน่วยบริการทีร่ บั การส่งต่อทัว่ ไป ต้องมีการบริหารจัดการองค์กร
อย่างน้อยดังต่อไปนี้
๑๕.๑ มีระบบประกันคุณภาพทั้งองค์กร
		 ๑๕.๒ มีระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีส่ ามารถสือ่ สารเชือ่ มต่อ เข้าถึงและส่งข้อมูล
ตามที่ส�ำนักงานก�ำหนดและ/หรือกับหน่วยบริการประจ�ำได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา
๑๕.๓ มีระบบการคุ้มครองสิทธิอย่างครอบคลุมและทั่วถึงทั้งองค์กร
๑๕.๔ มีระบบบริหารความเสี่ยงทางด้านคลินิก และความเสี่ยงทั่วไป
๑๕.๕ มีระบบการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในหน่วยบริการ
๑๕.๖ มีระบบเวชระเบียนที่ได้มาตรฐาน และมีเวชระเบียนพร้อมให้ส�ำนักงานตรวจสอบ
๑๖. สถานบริการที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อทั่วไป ต้องมีอาคาร สถานที่
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยดังต่อไปนี้
		 ๑๖.๑ มีลักษณะของอาคาร สถานที่อย่างน้อยเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
โดยเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ และมีส่ิงอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับ คนพิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีอุปสรรคอื่น
ในการเข้ารับบริการ
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		 ๑๖.๒ มีการจัดสถานทีเ่ ป็นสัดส่วนเหมาะสมกับการจัดบริการในแต่ละแผนกบริการ ทีเ่ ป็นไป
ตามมาตรฐานและเกณฑ์การบริการนั้นๆ
		 ๑๖.๓ มีการจัดสถานทีอ่ ำ� นวยความสะดวก สะอาดและปลอดภัยส�ำหรับผูใ้ ห้และผูร้ บั บริการ
ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
		 ๑๖.๔ มีระบบการป้องกันและเตรียมความพร้อมด้านอัคคีภยั และ/หรือภัยธรรมชาติอนื่ และระบบ
การดูแลความปลอดภัยด้านชีวิตและทรัพย์สิน ที่เพียงพอและเหมาะสม
		 ๑๖.๕ มี ร ะบบสาธารณู ป โภคที่ เ พี ย งพอและเหมาะสม พร้ อ มระบบส� ำ รองเพื่ อ รองรั บ
สถานการณ์หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน
๑๖.๖ มีระบบการก�ำจัดของเสียที่เหมาะสม โดยมีผลการรับรอง จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๗. สถานบริการที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อทั่วไป ต้องมีอุปกรณ์ เครื่องมือ
ยาและเวชภัณฑ์ที่ให้บริการ ดังต่อไปนี้
		 ๑๗.๑ มีอปุ กรณ์ตรวจวัดเฝ้าระวังสัญญาณชีพ อุปกรณ์ชว่ ยชีวติ ฉุกเฉินพร้อมยาและเวชภัณฑ์
ที่จ�ำเป็นอยู่ประจ�ำอย่างน้อยในแผนกหรือห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน หรือห้องสังเกตอาการ (ถ้ามี) หอผู้ป่วยใน
หอผู้ป่วยหนัก ห้องคลอด และห้องผ่าตัด หรือบริเวณที่จัดบริการเฉพาะด้าน ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
		 ๑๗.๒ มี ร ถพยาบาลฉุ ก เฉิ น พร้ อ มยา เวชภั ณ ฑ์ บุ ค ลากร อุ ป กรณ์ ช ่ ว ยชี วิ ต ฉุ ก เฉิ น
และอุปกรณ์สื่อสาร มีสภาพพร้อมใช้งาน เพียงพอ สามารถให้บริการได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๑๗.๓ มีอุปกรณ์ เครื่องมืออื่นๆ ในการให้บริการได้ตามมาตรฐาน
๑๗.๔ มีอุปกรณ์สื่อสารภายในและภายนอกหน่วยบริการ พร้อมใช้งานตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๑๗.๕ มีระบบการดูแล สอบเทียบ รักษาอุปกรณ์เครื่องมือและการซ่อมบ�ำรุง
๑๗.๖ มีระบบการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน
๑๗.๗ มี เ ครื่ อ งมื อ ในการตรวจทางเทคนิ ค การแพทย์ และเครื่ อ งมื อ ทางรั ง สี วิ นิ จ ฉั ย
ที่ได้มาตรฐานและพร้อมใช้งานตลอด ๒๔ ชั่วโมง
หมวด ๕
เกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้าน
๑๘. สถานบริการที่ขอขึ้นทะเบียนหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้าน ต้องมีศักยภาพเป็นไป
ตามประกาศเกณฑ์ขนึ้ ทะเบียนหน่วยบริการทีร่ บั การส่งต่อเฉพาะด้านทีข่ อรับการขึน้ ทะเบียน ตามทีส่ ำ� นักงานก�ำหนด
กรณีสถานบริการทีข่ นึ้ ทะเบียนเป็นหน่วยบริการทีร่ บั การส่งต่อเฉพาะด้าน ทีเ่ ป็นหน่วยบริการทีร่ บั
การส่งต่อทั่วไปด้วย ให้เป็นไปตามเกณฑ์การตรวจประเมินหน่วยบริการที่รับการส่งต่อทั่วไปและหน่วยบริการที่รับ
การส่งต่อเฉพาะด้านที่ขอขึ้นทะเบียน แต่ส�ำหรับหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้าน ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็น
หน่วยบริการที่รับการส่งต่อทั่วไป ให้เป็นไปตามเกณฑ์การตรวจประเมินหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้าน
ที่ขอขึ้นทะเบียน
การให้บริการสาธารณสุขแก่ผู้มีสิทธิเจ็บป่วยฉุกเฉิน หน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านที่ไม่ได้
ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อทั่วไป มีหน้าที่ให้บริการสาธารณสุขกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินเฉพาะด้าน
ที่ขึ้นทะเบียน
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ประกาศสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง เกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่ เ ป็ น การสมควรแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประกาศส านั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ เรื่ อ ง
เกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อลดอุปสรรคในการดาเนินงาน
และเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ ง และมาตรา ๓๖ (๒) แห่ ง พระราชบั ญ ญัติ
หลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกั บ ข้ อ ๕ วรรคสอง แห่ ง ข้ อ บั ง คั บ คณะกรรมการ
หลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการและ
เครือข่ายหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๕๘ สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์การตรวจ
ประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป*
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในหมวด ๓ แห่งเอกสารแนบท้ายประกาศสานักงานหลักประกันสุ ขภาพ
แห่ ง ชาติ เรื่ อ ง เกณฑ์ ก ารตรวจประเมิ น เพื่ อ ขึ้ น ทะเบี ยนเป็ นหน่ว ยบริก าร พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ ใ ช้ ค วาม
ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้แทน
ข้ อ ๔ ให้ ห น่ ว ยบริ ก ารร่ ว มให้ บ ริ ก ารที่ ไ ด้ ขึ้ น ทะเบี ย นไว้แ ล้ ว ซึ่ ง ใช้ เ กณฑ์ ก ารตรวจประเมิน
เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ ตามหมวด ๓ แห่งเอกสารแนบท้ายประกาศสานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์การตรวจประเมิน เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่ว ยบริการ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นหน่วยบริการ
ร่วมให้บริการทีม่ ีคุณลักษณะตามเกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในประกาศนี้
ข้อ ๕ ให้เลขาธิการสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ และให้มี
อานาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
นายวิทยา ตันสุวรรณนนท์
รองเลขาธิการ รักษาการแทน
เลขาธิการสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

* ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ / ตอนพิเศษ ๒๘๗ ง / หน้า ๘ / ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
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เอกสารแนบท้ายประกาศสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง เกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑
ลงวันที่ ๑๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
_________________________________
หมวด ๓
เกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการ
...................................
๑๐. สถานบริการที่เข้าร่วมเป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการที่จัดบริการสาธารณสุขระดับ ปฐมภูมิ
เฉพาะด้านในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นสถานบริการที่ได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
หรือมาตรฐานของหน่วยงานที่กากับดูแล หรือมาตรฐานขององค์กรด้านคุณภาพ หรือมาตรฐานขององค์กรวิชาชีพ
และมีศักยภาพในการจัดบริการ ดังต่อไปนี้
๑๐.๑ มีผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพ และ/หรือ
กฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ และมีคุณสมบัติเฉพาะสอดคล้องเพียงพอกับบริการ รายการบริการ หรือ
กิจกรรมทีจ่ ัดบริการ
๑๐.๒ มีอุปกรณ์ เครื่องมือ ยาและเวชภัณฑ์ที่สอดคล้องกับการจัดบริการสาธารณสุขระดับ
ปฐมภูมิเฉพาะด้านตามที่ขอขึ้น ทะเบี ยน และบริการหรือรายการบริการหรือกิจกรรมภายใต้ประเภทแล ะ
ขอบเขตบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ได้ตกลงกับสานักงาน
๑๑. สถานบริการที่เข้าร่วมเป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการ ต้องจัดระบบให้ผู้มีสิทธิได้รับความสะดวก
ในการใช้บริการ ดังต่อไปนี้
๑๑.๑ จั ด บริ ก ารสาธารณสุ ข ระดั บ ปฐมภู มิ เ ฉพาะด้ า นที่ ใ ห้ บ ริ ก าร โดยแสดงวั น เวลา
ในการให้บริการตามที่ตกลงกับหน่วยบริการประจา หรือสานักงานหรือสานักงานสาขา ไว้ในที่เปิดเผยให้เห็นได้
อย่างชัดเจน
๑๑.๒ ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่สะดวกต่อการเข้ารับบริการ หรือจัดบริการผ่านช่องทางที่เอื้อต่อการ
เข้าถึงบริการของผู้มีสิทธิ
๑๑.๓ มี ร ะบบการติ ด ต่ อ สื่ อ สารที่ ส ามารถขอรั บ ค า ปรึ ก ษา ระบบการรั บ ส่ ง ต่ อ
และการประสานงานเชื่อมโยงบริการกับหน่วยบริการประจาและ/หรือหน่วยบริการที่รับการส่งต่อในพื้นที่
ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ
๑๑.๔ มี ร ะบบสารสนเทศ ที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ เครื อ ข่ า ยหน่ ว ยบริ ก าร และ/หรื อ เครื อ ข่ า ย
เทคโนโลยี ส ารสนเทศของส านั ก งาน ที่ พ ร้ อ มใช้ ง าน และส่ ง ข้ อ มู ล หรื อ รายงานตามที่ ส านั ก งานก าหนด
และการจัดการรักษาความลับของข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
๑๑.๕ มีระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน
ทั้งนี้ การให้บริการสาธารณสุขแก่ผู้มีสิทธิเจ็บป่วยฉุกเฉิน หน่วยบริการร่วมให้บริการ มีหน้าที่
ให้บริการสาธารณสุ ข กรณีเจ็บ ป่วยฉุกเฉินเฉพาะด้านที่เข้าร่วมให้บริการ รวมทั้งต้องรับผิดชอบจัดบริ การ
ตามมาตรฐานวิชาชีพและแนวปฏิบัติขององค์กรวิชาชีพและหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผลลัพธ์ของการ
จัดบริการด้วย
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ประกาศสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง เกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยที่ เ ป็ น การสมควรแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประกาศส านั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ เรื่ อ ง
เกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง และให้การตรวจประเมินหน่วยบริการร่วมให้บริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ ง และมาตรา ๓๖ (๒) แห่ ง พระราชบั ญ ญัติ
หลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกั บ ข้ อ ๕ วรรคสอง แห่ ง ข้ อ บั ง คั บ คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการและ
เครือข่ายหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๕๘ สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์การตรวจ
ประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป *
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในหมวด ๓ ของเอกสารแนบท้ายประกาศสานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่ ง ชาติ เรื่ อ ง เกณฑ์ ก ารตรวจประเมิน เพื่ อ ขึ้ น ทะเบีย นเป็ น หน่ ว ยบริก าร พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
โดยประกาศส านั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ เรื่ อ ง เกณฑ์ ก ารตรวจประเมิ นเพื่ อ ขึ้ น ทะเบี ย นเป็น
หน่วยบริการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ ให้หน่วยบริการร่วมให้บริการที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ซึ่งใช้เกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้น
ทะเบียนเป็นหน่วยบริการ ตามประกาศสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์การตรวจประเมิน
เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานหลั กประกันสุ ขภาพ
แห่ ง ชาติ เรื่ อ ง เกณฑ์ ก ารตรวจประเมิ น เพื่ อ ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น หน่ ว ยบริ ก าร (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการที่จัดบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิเฉพาะด้านในระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ และมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา
เลขาธิการสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

* ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ / ตอนพิเศษ ๔๖ ง / หน้า ๑๔ / ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๓
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เอกสารแนบท้ายประกาศสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง เกณฑ์การตรวจประเมิน เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓
ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
___________
หมวด ๓
เกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการ
......................
๑๐. สถานบริ การที่เข้าร่ ว มเป็ น หน่ว ยบริการร่ วมให้ บ ริการที่จัดบริการสาธารณสุขระดับ
ปฐมภูมิเฉพาะด้านในระบบหลั ก ประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ เป็นสถานบริ การที่ได้มาตรฐานตามกฎหมายว่ าด้วย
สถานพยาบาล หรือมาตรฐานของหน่วยงานที่กากับดูแล หรือมาตรฐานขององค์กรด้านคุณภาพ หรือมาตรฐานของ
องค์กรวิชาชีพ หรือเกณฑ์ที่สานักงานกาหนด และมีศักยภาพในการจัดบริการ ดังต่อไปนี้
๑๐.๑ มีผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพ และหรือ
กฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ
กรณีผู้ให้บริการในสถานบริการซึ่งเป็น ศูนย์บริการคนพิการ ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์
ในวรรคหนึ่งได้ ต้องมีผู้ให้บริการที่เป็นบุคลากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริการหรือกิจกรรมที่
จัดบริการ โดยมีหน่วยงานที่กากับดูแลรับรองศักยภาพของผู้ให้บริการ ตามทีส่ านักงานกาหนด
๑๐.๒ มีอุปกรณ์ เครื่องมือ ยาและเวชภัณฑ์ที่สอดคล้องกับการจัดบริการสาธารณสุขระดับ
ปฐมภูมิเฉพาะด้านตามที่ขอขึ้น ทะเบี ยน และบริการหรือรายการบริการหรือกิจกรรมภายใต้ประเภทและ
ขอบเขตบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ได้ตกลงกับสานักงาน
๑๑. สถานบริการที่เข้าร่วมเป็น หน่วยบริ การร่วมให้บ ริการ ต้องจัดระบบให้ผู้มีสิ ทธิ ได้ รั บ
ความสะดวกในการใช้บริการ ดังต่อไปนี้
๑๑.๑ จัดบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิเฉพาะด้านที่ให้บริการ โดยแสดงวันเวลา
ในการให้บริการตามที่ตกลงกับหน่วยบริการประจา หรือสานักงานหรือสานักงานสาขา ไว้ในที่เปิดเผยให้เห็นได้
อย่างชัดเจน
๑๑.๒ ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่สะดวกต่อการเข้ารับบริการ หรือจัดบริการผ่านช่องทางที่เอื้อต่อ
การเข้าถึงบริการของผู้มีสิทธิ
๑๑.๓ มี ร ะบบการติ ด ต่ อ สื่ อ สารที่ ส ามารถขอรั บ ค าปรึ ก ษา ระบบการรั บ ส่ ง ต่ อ
และการประสานงานเชื่อมโยงบริการกับหน่วยบริการประจา และหรือหน่วยบริการที่รับการส่งต่อในพื้นที่ได้
อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ
๑๑.๔ มีระบบสารสนเทศ ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายหน่วยบริการ และหรือเครือข่าย
เทคโนโลยี ส ารสนเทศของส านั ก งาน ที่ พ ร้ อ มใช้ ง าน และส่ ง ข้ อ มู ล หรื อ รายงานตามที่ ส านั ก งานก าหนด
และการจัดการรักษาความลับของข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
๑๑.๕ มีระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน
ทั้ ง นี้ การให้ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข แก่ ผู้ มี สิ ท ธิ เ จ็ บ ป่ ว ยฉุ ก เฉิ น หน่ ว ยบริ ก ารร่ ว มให้ บ ริ ก าร
มีห น้ าที่ให้ บ ริ การสาธารณสุ ข กรณีเ จ็ บ ป่ ว ยฉุ กเฉิน เฉพาะด้า นที่ เ ข้า ร่ว มให้ บริ ก าร รวมทั้ง ต้องรั บ ผิ ด ชอบ
จัดบริการตามมาตรฐานวิชาชีพและแนวปฏิบัติขององค์กรวิชาชีพและหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผลลัพธ์
ของการจัดบริการด้วย
......................
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เรื่อง เกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้าน
การรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยวิธีการผ่าตัดในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยที่เป็นการสมควรขยายเวลาการปฏบัติตามเกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็น
หน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยวิธีการผ่าตัดในระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ให้หน่วยบริการทีใ่ ห้บริการด้านดังกล่าวแก่ประชาชนอยูแ่ ล้ว ได้มเี วลาเตรียมการให้เป็นไปตามเกณฑ์
การตรวจประเมินใหม่และมิให้หน่วยบริการที่ให้บริการอยู่เดิมต้องยุติการให้บริการ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อประชาชน
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๒๖ (๑๔) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับข้อ ๕ วรรคสองแห่งข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕ แห่งประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องเกณฑ์
การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
ด้วยวิธีการผ่าตัดในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๕ ให้ถือว่าหน่วยบริการที่รับการส่งต่อและให้บริการเฉพาะด้านการรักษาโรคหัวใจและ
หลอดเลือดด้วยวิธีผ่าตัดที่ได้ย่ืนค�ำขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการตามประกาศนี้ไว้ก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
เป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านการรักษาโรคหัวใจ และหลอดเลือดด้วยวิธีการผ่าตัด จนถึงวันที่ ๓๐
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐		
ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา				
เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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เรื่อง เกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อ
เฉพาะด้านการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด ด้วยวิธีการผ่าตัด
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง เกณฑ์ ก ารตรวจประเมิ น เพื่ อ ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น หน่ ว ยบริ ก าร
ที่ รั บ การส่ ง ต่ อ เฉพาะด้ า นการรั ก ษาโรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ด ด้ ว ยวิ ธี ก ารผ่ า ตั ด ในระบบหลั ก ประกั น
สุขภาพแห่งชาติ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๖(๒) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุข ภาพแห่ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับ ข้อ ๕ วรรคสอง แห่ง ข้อ บัง คับ คณะกรรมการหลัก ประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ว่าด้ว ยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขึ้น ทะเบียนเป็นหน่ว ยบริก ารและเครือข่ า ย
หน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๕๘ สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เ รีย กว่า “ประกาศสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์การ
ตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
ด้วยวิธีการผ่าตัด พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ย กเลิก ประกาศส านัก งานหลัก ประกัน สุข ภาพแห่ง ชาติ เรื่อ ง เกณฑ์ก ารตรวจ
ประเมิน เพื่อขึ้นทะเบียนเป็น หน่ว ยบริการที่รับ การส่งต่อ เฉพาะด้านการรัก ษาโรคหัว ใจและหลอดเลื อ ด
ด้วยวิธีการผ่าตัดในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ข้อ ๔ ให้ส านัก งานหรือ ส านัก งานสาขาใช้เ กณฑ์ก ารตรวจประเมิน ตามเอกสารแนบท้า ย
ประกาศนี้ ตรวจประเมิน หน่ว ยบริก ารหรือ สถานบริก ารที่ป ระสงค์จ ะขึ้น ทะเบีย นเป็น หน่ว ยบริก ารที่รับ
การส่งต่อเฉพาะด้านการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยวิธีการผ่าตัด
ข้อ ๕ หน่ว ยบริก ารที่ไ ด้รับ การขึ้น ทะเบีย นเป็นหน่ว ยบริก ารที่รับ การส่ง ต่อ เฉพาะด้า นการ
รักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยวิธีการผ่าตัด ตามประกาศสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
เกณฑ์ก ารตรวจประเมิน เพื่อ ขึ้น ทะเบีย นเป็น หน่ว ยบริก ารที่รับ การส่ง ต่อ เฉพาะด้า นการรัก ษาโรคหัว ใจ
และหลอดเลือดด้ว ยวิธีก ารผ่า ตัด ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ถือว่า มีศัก ยภาพ
ตามเกณฑ์การตรวจประเมินตามประกาศนี้ เว้นแต่สานักงานเห็นว่าเป็นกรณี ที่มีผ ลโดยตรงต่อมาตรฐาน
การให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการอย่างชัดเจน ซึ่งหน่วยบริการไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้
ข้อ ๖ ให้เลขาธิการสานักงานหลั กประกันสุ ขภาพแห่ งชาติรักษาการตามประกาศนี้ และให้มี
อานาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา
เลขาธิการสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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เอกสารแนบท้ายประกาศสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง เกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้าน
การรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยวิธีการผ่าตัด พ.ศ.๒๕๖๒
ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
___________________
คุณสมบัติของหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่ อเฉพาะด้านการรั กษา
โรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยวิธีการผ่าตัดในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
หน่วยบริการต้องผ่านการรับรองคุณภาพทั้งระบบ (Hospital Accreditation, ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๐
หรือมาตรฐานอื่นๆ) และมีความสามารถในการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมด้านหัวใจตลอดเวลาทั้ง
ภาวะปกติและภาวะวิกฤตฉุกเฉิน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. มาตรฐานด้านสถานที่และอุปกรณ์
๑.๑ ห้องผ่าตัด
๑.๑.๑ สถานที่
๑) มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔๘ ตารางเมตร
๒) มี ร ะบบการกรองอากาศในห้ อ งผ่ า ตั ด ที่ เ ป็ น การไหลแบบราบเรี ย บหรื อ สม่ าเสมอ
(Laminar Flow) พร้อมฟิลเตอร์กรองอากาศสาหรับห้องสะอาด (High Efficiency Particulate Air Filters:
HEPA Filter)
๓) มีห้องผ่าตัดสามารถทาการผ่าตัดหัวใจได้อย่างปลอดภัย
๔) ตั้งอยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงหอผู้ป่วยวิกฤต หรือสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากห้องผ่าตัดไป
ยังหอผู้ป่วยวิกฤตได้อย่างปลอดภัย
๑.๑.๒ อุปกรณ์
๑) เครื่ องดมยาสลบรวมทั้งเครื่ อ งช่ว ยหายใจ ที่ส ามารถใช้กับ ผู้ ป่ ว ยผ่ าตัดหั ว ใจได้ อ ย่ า ง
ปลอดภัย อย่างน้อย ๒ เครื่อง
๒) ชุดเครื่องมือผ่าตัดที่สามารถเปิดผ่าตัดหัวใจ (Open Heart Surgery) อย่างน้อย ๒ ชุด
๓) เครื่องหัวใจและปอดเทียม (Heart-Lung Machine) พร้อม Heater – Cooler ประจา
ห้องผ่าตัดและสามารถใช้งานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๔) เครื่องติดตามตรวจสอบสัญญาณชีพ (Monitor) ตลอดเวลาการผ่าตัด
๕) เครื่องวัดความแข็งตัวของเลือด (Activated Clotting Time: ACT)
๖) มีเครื่องตรวจ Blood Gas Analysis (ABG) และสามารถส่งตรวจได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๗) เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า (Defibrillator) แบบ Internal ประจาห้องผ่าตัดขณะผ่าตัดหัวใจ
และมี paddle หลายขนาด
๘) เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบชั่วคราว (Temporary Pacemaker)
๙) เครื่ อ งพยุ ง การท างานของหั ว ใจ (Intra-Aortic Balloon Pump: IABP) หรื อ เครื่ อ ง
Extracorporeal Membrane Oxygenation (ECMO)
๑๐) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงชนิดเคลื่อนที่ได้ (Echocardiogram)
และต้องมี Transesophageal Echocardiography (TEE) สามารถใช้ร่วมกับแผนกอื่นได้
๑๑) เครื่องติดตามตรวจสอบสัญญาณชีพขณะขนย้ายผู้ป่วย (Transfer Monitor)
๑๒) เฉพาะในกรณีที่ผ่าตัด Complex Aortic Arch Surgery แนะนาให้มีเครื่องวัดปริ มาณ
ออกซิเจนในเนื้อเยื่อสมองเช่น Near Infrared Spectroscopy (NIRS)
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๑.๒ หอผู้ป่วยวิกฤต
๑.๒.๑ สถานที่
๑) มีเตียงรับผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจอย่างน้อย ๒ เตียง ในหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมทรวงอกและ
หลอดเลือด (ICU-CVT) หรือหอผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจและหลอดเลือด (CCU) หรือหอผู้ป่วยวิกฤต (Intensive
Care Unit: ICU)
๑.๒.๒ อุปกรณ์
๑) เครื่องติดตามตรวจสอบสัญญานชีพ (Monitor) ประจาเตียงผู้ป่วย
๒) เครื่ อ งพยุ ง การท างานของหั ว ใจ (Intra-Aortic Balloon Pump: IABP) หรื อ เครื่ อ ง
Extracorporeal Membrane Oxygenation (ECMO)
๓) เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า (Defibrillator) แบบ External
๔) เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจแบบชั่วคราว (Temporary Pacemaker)
๕) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจอิเล็คโทรคาร์ดิโอกราฟี่ (ECG)
๖) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงชนิดเคลื่อนที่ได้ (Echocardiogram)
สามารถใช้ร่วมกับแผนกอื่นได้
๗) ชุดเครื่องมือผ่าตัดเปิดทรวงอก ในกรณีฉุกเฉิน
๑.๓ หอผู้ป่วยทั่วไป
๑.๓.๑ สถานที่
๑) มีเตียงรับผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจที่ระบุไว้อย่างชัดเจน อย่างน้อย ๔ เตียง
๑.๓.๒ อุปกรณ์
๑) เครื่องติดตามตรวจสอบสัญญานชีพ (Monitor) ประจาเตียงผู้ป่วย
๑.๔ สถานที่และอุปกรณ์อื่น
๑.๔.๑ กรณีหน่วยบริการที่ไม่มีห้องสวนหัวใจ ต้องมีหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านการทา
หัตถการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารีผ่านสายสวนรองรับสาหรับการส่งต่อผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้
๑.๔.๒ มีคลังเลือดที่สารอง Blood Component อย่างเพียงพอสาหรับการทาผ่าตัดหัวใจ
๑.๔.๓ สามารถตรวจวินิจฉัยทางรังสีทั่วไป ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๑.๔.๔ มีการให้บริการบาบัดทดแทนไต
๒. มาตรฐานด้านบุคลากร
๒.๑ ศัลยแพทย์ทรวงอก (Cardiovascular and Thoracic Surgeon: CVT)
๒.๑.๑ ปฏิบัติงานประจา (Full Time) อย่างน้อย ๑ คน โดยปฏิบัติงานประจาได้เพียงหน่วยบริการเดียว
และปฏิบัติงานในเวลากลางวัน จานวน ๕ วัน ครบ ๔๐ ชั่วโมงต่อสัปดาห์
๒.๑.๒ ให้มีแพทย์พร้อมปฏิบัติงานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๒.๑.๓ ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอกจากแพทยสภา
๒.๑.๔ กรณีแพทย์ผู้จบการศึกษาจากสถาบันต่างประเทศ จะต้องได้รับการรับรองจากราชวิทยาลัย
ศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย โดยความเห็นชอบของแพทยสภา
๒.๑.๕ เป็นแพทย์ที่ทาหัตถการผ่าตัดหัวใจอย่างสม่าเสมอ (Active Surgeon) โดยมีการผ่าตัดหัวใจ
หรือช่วยผ่าตัดหัวใจ จานวนอย่างน้อย ๒๐ รายต่อปี
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๒.๑.๖ กรณีแพทย์ มีประสบการณ์การผ่าตัดหัวใจ โดยมีจานวนผู้ป่วยสะสมน้อยกว่า ๕๐๐ ราย
ต้องมีผู้ควบคุมดูแลการดาเนิน การด้านการผ่าตัดหัวใจ (Cardiac Surgery Supervisor) ซึ่งมีประสบการณ์
การผ่าตัดหัวใจ โดยมีจานวนผู้ป่วยสะสมมากกว่า ๕๐๐ ราย ทาหน้าที่ควบคุมดูแลการทาหัตถการของแพทย์
ผู้ทาหัตถการ
๒.๑.๗ กรณี มี ก ารเปลี่ ย นแปลงแพทย์ ป ฏิ บั ติ ง านประจ า (Full Time) ต้ อ งแจ้ ง ให้ ส านั ก งาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติทราบ ภายใน ๗ วัน
๒.๑.๘ แพทย์ปฏิบัติงานนอกเวลา (Part-time) ต้องปฏิบัติงานไม่ซ้าซ้อนกัน ในวันและเวลาเดียวกัน
มีการระบุเวลาการปฏิบัติงานที่แน่นอน สามารถตรวจสอบได้
๒.๒ อายุรแพทย์โรคหัวใจ (Cardiologist)
๒.๒.๑ ปฏิบัติงานประจา (Full Time) อย่างน้อย ๑ คน โดยปฏิบัติงานประจาได้เพียงหน่วยบริการเดียว
และปฏิบัติงานในเวลากลางวัน จานวน ๕ วัน ครบ ๔๐ ชั่วโมงต่อสัปดาห์
๒.๒.๒ ให้มีอายุรแพทย์โรคหัวใจพร้อมปฏิบัติงานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๒.๒.๓ ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
๒.๒.๔ ให้มีระบบการปรึกษาร่วมกันอย่างสม่าเสมอระหว่างอายุรแพทย์โรคหัวใจ แพทย์มัณฑนากร
หั ว ใจและหลอดเลื อด และศัล ยแพทย์ ทรวงอก (Heart Team Conference) เพื่อประเมินความเหมาะสม
ความเสี่ยงและการรักษาทางเลือกอื่น โดยเฉพาะกรณีผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง
๒.๓ วิสัญญีแพทย์ (Anesthesiologist)
๒.๓.๑ ปฏิบัติงานประจา (Full Time) อย่างน้อย ๑ คน โดยปฏิบัติงานประจาได้เพียงหน่วยบริการเดียว
และปฏิบัติงานในเวลากลางวัน จานวน ๕ วัน ครบ ๔๐ ชั่วโมงต่อสัปดาห์
๒.๓.๒ สามารถให้บริการร่วมทีมผ่าตัดหัวใจได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๒.๓.๓ ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุ ส าขาวิ สั ญ ญี วิ ท ยาส าหรั บ การผ่ า ตั ด หั ว ใจ หลอดเลื อ ดใหญ่ แ ละทรวงอก หรื อ ได้ รั บ วุ ฒิ บั ต รหรื อ
หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาวิสัญญีวิทยา ที่มีหนังสือรับรองว่า
ผ่ า นการอบรมดู ง านด้ า นวิ สั ญ ญี วิ ท ยา ส าหรั บ การผ่ า ตั ด หั ว ใจ หลอดเลื อ ดใหญ่ และทรวงอก
จากสถาบันฝึกอบรมที่ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยรับรอง
๒.๓.๔ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงวิสัญญีแพทย์ปฏิบัติงานประจา (Full Time) ต้องแจ้งให้สานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติทราบ ภายใน ๗ วัน
๒.๔ กุมารแพทย์โรคหัวใจ (Pediatric Cardiologist) (ในกรณีที่มีการผ่าตัดหัวใจในเด็ก)
๒.๔.๑ ปฏิบัติงานประจา (Full Time) อย่างน้อย ๑ คน โดยปฏิบัติงานประจาได้เพียงหน่วยบริการเดียว
และปฏิบัติงานในเวลากลางวัน จานวน ๕ วัน ครบ ๔๐ ชั่วโมงต่อสัปดาห์
๒.๔.๒ ให้มีแพทย์พร้อมปฏิบัติงานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๒.๔.๓ ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
๒.๔.๔ ในกรณีที่ไม่มีกุมารแพทย์โรคหัวใจปฏิบัติงานประจา (Full Time) ต้องมีกุมารแพทย์โรคหัวใจ
ที่ ป รึ ก ษา (Pediatric Cardiologist Supervisor) เพื่ อ ยื น ยั น การวิ นิ จ ฉั ย โรค และต้ อ งแสดงหลั ก ฐาน
ของการมีระบบการดูแลรักษา ได้แก่ ระบบการปรึกษา ระบบการส่งต่อ และระบบที่แสดงให้เห็นถึงการรักษา
ที่มีความปลอดภัยเพียงพอ
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๒.๔.๕ ให้ มี ร ะบบการปรึ ก ษาร่ ว มกั น อย่ า งสม่ าเสมอระหว่ า งกุ ม ารแพทย์ โ รคหั ว ใจและ
ศัล ยแพทย์ ทรวงอก (Heart Team Conference) เพื่อประเมิน ความเหมาะสม ความเสี่ ย งและการรั ก ษา
ทางเลือกอื่น โดยเฉพาะกรณีผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง
๒.๕ นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (Perfusionist)
๒.๕.๑ ปฏิบัติงานประจา (Full Time) อย่างน้อย ๑ คน โดยปฏิบัติงานประจาได้เพียงหน่วยบริการเดียว
และปฏิบัติงานในเวลากลางวัน จานวน ๕ วัน ครบ ๔๐ ชั่วโมงต่อสัปดาห์
๒.๕.๒ สามารถให้ บ ริ การร่ ว มที มผ่ า ตัด หั ว ใจได้ต ลอด ๒๔ ชั่ว โมง โดยการผ่ าตัดทุก ครั้ ง ต้ อ งมี
นั ก เทคโนโลยี หั ว ใจและทรวงอกอย่ า งน้ อ ย ๒ คน ประกอบด้ ว ย Full Time อย่ า งน้ อ ย ๑ คน และ
Full Time/Part-time อีก ๑ คน
๒.๕.๓ มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
๒.๕.๔ เป็ น นักเทคโนโลยี หัวใจและทรวงอกที่ปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ (Active Perfusionist)
โดยมีการปฏิบัติงานหลักด้านการผ่าตัดหัวใจ จานวนอย่างน้อย ๕๐ รายต่อปี
๒.๕.๕ กรณีนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกมีประสบการณ์การปฏิบัติงานหลักด้านการผ่าตัดหัวใจ
โดยมี จ านวนผู้ ป่ ว ยสะสมน้ อ ยกว่ า ๒๐๐ ราย ต้ อ งมี ผู้ ค วบคุ ม ดู แ ลนั ก เทคโนโลยี หั ว ใจและทรวงอก
(Perfusionist Supervisor)
๒ . ๕ . ๖ ใ น ก ร ณี ที่ มี ก า ร ใ ช้ เ ค รื่ อ ง Extracorporeal Membrane Oxygenation ( ECMO)
ในห้ อ งผ่ า ตั ด หรื อ หอผู้ ป่ ว ยวิ ก ฤตศั ล ยกรรมทรวงอกและหลอดเลื อ ด หรื อ หอผู้ ป่ ว ยวิ ก ฤตโรคหั ว ใจ
และหลอดเลือด หรือหอผู้ป่วยวิกฤต หรือหอผู้ป่วยทั่วไป ต้องมีนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกประจาเครื่อง
ดังกล่าว ในสัดส่วน ๑ คนต่อ ๑ เครื่อง
๒.๕.๗ คุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแลนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (Perfusionist Supervisor)
ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมาไม่น้อยกว่า ๕ ปี มีจานวนการปฏิบัติงานสะสมอย่างน้อย ๕๐๐ ราย
และเป็น Active Perfusionist
๒.๕.๘ กรณีมีการเปลี่ ย นแปลงนั กเทคโนโลยีหั วใจและทรวงอกปฏิบัติงานประจา (Full Time)
ต้องแจ้งให้สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทราบ ภายใน ๗ วัน
๒.๖ วิสัญญีพยาบาล (Nurse Anesthetist) (ในกรณีที่ไม่มีแพทย์ประจาบ้านวิสัญญีวิทยา)
๒.๖.๑ ปฏิบัติงานประจา (Full Time) หรือนอกเวลา (Part-time) รวมอย่างน้อย ๓ คน
๒.๖.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
๒.๖.๓ ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รการฝึ ก อบรมวิ สั ญ ญี พ ยาบาลหลั ก สู ต ร ๑ ปี จากราชวิ ท ยาลั ย
วิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
๒.๖.๔ จ านวนวิ สั ญ ญี พ ยาบาล ในการผ่ า ตั ด หั ว ใจอย่ า งน้ อ ย ๒ คนต่ อ ๑ ห้ อ งผ่ า ตั ด โดยที่
วิสัญญีพยาบาลอย่างน้อย ๑ คนต้อง
๑) ส าเร็ จ หลั ก สู ต รวิ สั ญ ญี วิ ท ยาส าหรั บ วิ สั ญ ญี พ ยาบาลจากราชวิ ท ยาลั ย วิ สั ญ ญี แ พทย์
แห่ ง ประเทศไทยมาตั้ ง แต่ ๕ ปี ขึ้ น ไป และ ปฏิ บั ติ ง านช่ ว ยให้ ก ารระงั บ ความรู้ สึ ก ผู้ ป่ ว ยผ่ า ตั ด หั ว ใจ
หลอดเลือดใหญ่และทรวงอก มาตั้งแต่ ๕ ปีขึ้นไป หรือ
๒) ได้ รั บ หนั ง สื อ รั บ รองว่ า ผ่ า นการฝึ ก อบรมการเป็ น ผู้ ช่ ว ยวิ สั ญ ญี แ พทย์ ใ นการให้
ยาระงับความรู้สึกสาหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่และทรวงอก จากสถาบันฝึกอบรมที่ราชวิทยาลัย
วิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยรับรองหรือโรงพยาบาลต้นสังกัด
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๒.๗ พยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ICU Nurse)
๒.๗.๑ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
๒.๗.๒ มีหลักฐานผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลหัวใจและหลอด
เลือด หรือสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต ที่รับรองโดยสภาการพยาบาล
๒.๗.๓ มีพยาบาลดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดตลอด ๒๔ ชั่วโมง ในสัดส่วนพยาบาล ๑ คนต่อผู้ป่วย ๑ คน
ในระยะวิกฤต และปฏิบัติงานไม่เกิน ๑๒ ชั่วโมงต่อเนื่องกัน
๒.๗.๔ มีหลักฐานผ่านการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardiac Life Support: ACLS)
และผ่านการฝึกอบรมการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจจากโรงพยาบาลต้นสังกัด
๒.๗.๕ เป็นพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตที่ปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ (Active ICU Nurse) จานวนอย่างน้อย
๕๐ รายต่อปี
๒.๗.๖ เป็ น พยาบาลผู้ ป่ ว ยวิ ก ฤตที่ มี ป ระสบการณ์ อ ย่ า งน้ อ ย ๒ ปี กรณี พ ยาบาลผู้ ป่ ว ยวิ ก ฤต
มีประสบการณ์น้อยกว่า ๒ ปี ต้องมีผู้ควบคุมดูแลพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ICU Nurse Supervisor)
๒.๗.๗ คุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแลพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ICU Nurse Supervisor) เป็นพยาบาลที่มี
ประสบการณ์ ก ารดู แ ลผู้ ป่ ว ยผ่ า ตั ด หั ว ใจ หลอดเลื อ ดใหญ่ แ ละทรวงอก อย่ า งน้ อ ย ๓ ปี และปฏิ บั ติ ง าน
อย่างสม่าเสมอ (Active ICU Nurse) จานวนอย่างน้อย ๕๐ รายต่อปี
๒.๗.๘ คุณสมบัติของพยาบาลผู้ป่วยเด็กหลังผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่และทรวงอก เป็นพยาบาล
ที่มีป ระสบการณ์การดูแลผู้ ป่ว ยผ่ าตัดหั ว ใจ หลอดเลื อดใหญ่และทรวงอก อย่างน้ อย ๓ ปี กรณีพยาบาล
ผู้ ป่ ว ยเด็ ก หลั ง ผ่ า ตั ด หั ว ใจมี ป ระสบการณ์ น้ อ ยกว่ า ๓ ปี ต้ อ งมี ผู้ ค วบคุ ม ดู แ ลพยาบาลผู้ ป่ ว ยวิ ก ฤต
(ICU Nurse Supervisor)
๒.๗.๙ ในกรณีที่มีการใช้เครื่อง Extracorporeal Membrane Oxygenation (ECMO) หลั งการ
ผ่าตัด ต้องมีสัดส่วนพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตต่อผู้ป่วยในระยะวิกฤต ๒ คนต่อ ผู้ป่วย ๑ ราย
๒.๗.๑๐ กรณี เ ป็ น หั ว หน้ า เวร ต้ อ งเป็ น พยาบาลที่ มี ป ระสบการณ์ ก ารดู แ ลผู้ ป่ ว ยผ่ า ตั ด หั ว ใจ
หลอดเลือดใหญ่และทรวงอกหรือการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต อย่างน้อย ๕ ปี
๓. มาตรฐานด้านการจัดการ
๓.๑ ต้องมีผู้รับผิดชอบการดาเนินการด้านการผ่าตัดหัวใจ (Cardiac Surgery Director) ทาหน้าที่
๑) รับ ผิ ดชอบในการควบคุมกากับ คุณภาพบริการให้ มีการท าหั ตถการตามข้อบ่งชี้ที่ส านั ก งาน
กาหนด ตลอดจนผลลัพธ์การทาหัตถการ อัตราป่วย (Morbidity Rate) และอัตราตาย (Mortality Rate)
๒) ตรวจสอบและรับรองรายงานอุบัติการณ์ (Occurrence Report) อย่างสม่าเสมอ
๓) เป็นผู้ควบคุมดูแลการทาหัตถการของแพทย์ผู้ทาหัตถการ ในกรณีที่คุณสมบัติและประสบการณ์
ยังไม่ครบตามที่สานักงานกาหนด
๔) ต้องมีประสบการณ์ทาผ่าตัดมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ราย
๕) ในกรณีที่หน่วยบริการต้องมีผู้ควบคุมดูแลการดาเนินการด้านการผ่าตัดหัวใจ (Cardiac Surgery
Supervisor) ให้ผู้ควบคุมดูแลการดาเนินการด้านการผ่าตัดหัวใจ ทาหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดาเนินการด้านการ
ผ่าตัดหัวใจ (Cardiac Surgery Director)
๔. มาตรฐานด้านการให้บริการ
๔.๑ ในกรณีที่ส มาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทยมีการกาหนดแนวเวชปฏิบัติด้านการรัก ษา
โรคหัวใจโดยวิธีผ่าตัด ให้ยึดถือเป็นมาตรฐานในการให้บริการ
๔.๒ มี ก ารบัน ทึก ทบทวน และรายงาน Mortality/Morbidity/Occurrence Report ที ่เ กิด ขึ ้น
อย่างสม่าเสมอต่อเนื่อง และมีหลักฐานเพื่อ การตรวจสอบด้านคุณภาพการให้บริการ
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๔.๓ หน่วยบริการจะต้องให้บริการผู้ป่วย ตามศักยภาพของหน่วยบริการในทุกกรณี ห้ามปฏิเสธผู้ป่วย
ในกรณีที่เ กิน ศักยภาพของหน่ว ยบริก ารให้ปฏิบัติตามแนวทางการส่งต่อ และดาเนิน งานตามแนวทางที่
สานักงานกาหนด
๔.๔ หน่ว ยบริก ารจะต้อ งดูแลผู้ป่ ว ยหลังผ่า ตัด จนปลอดภัยและสามารถจาหน่ายผู้ป่ว ยกลับบ้านได้
หรือส่งต่อตามแนวทางการส่งต่อ
๔.๕ กรณีผู ้ป ่ว ยมีภ าวะแทรกซ้อ นหลั ง ผ่ า ตั ด หน่ ว ยบริ ก ารต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบดู แ ลผู้ ป่ ว ยจนปลอดภัย
และสามารถจาหน่ายผู้ป่วยกลับบ้านได้ หรือส่งต่อตามแนวทางการส่งต่อ
๕. มาตรฐานด้านการจัดการข้อมูล
๕.๑ มีการจัดเก็บข้อมูลของผู้ป่วยแต่ละราย
๕.๒ มีการจัดเก็บและรายงานสถิติผลการรักษาและภาวะแทรกซ้อนของหน่วยบริการอย่างเป็นระบบ
ตามที่สานักงานกาหนด
-----------------------------------------------------------
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เรื่อง เกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านบริการ
ปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�ำเนิดเม็ดโลหิต (Hematopoietic Stem Cell Transplantation : HSCT)
พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยที่เป็นการสมควรก�ำหนดเกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการ
ส่งต่อเฉพาะด้านบริการปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�ำเนิดเม็ดโลหิตในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
อาศัยความตามมาตรา ๒๖ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับข้อ ๕ วรรคสอง ของข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วีธีการและเงื่อนไข การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส�ำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“ส�ำนักงาน” หมายความว่า ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ข้อ ๒ หน่วยบริการหรือสถานบริการที่จะเข้าร่วมให้บริการตามประกาศนี้ ได้แก่
(๑) หน่วยบริการที่รับการส่งต่อในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(๒) สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
คุณสมบัติของหน่วยบริการหรือสถานบริการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามเอกสารหมายเลข ๑
แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๓ หน่วยบริการหรือสถานบริการที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการตามประกาศนี้
ให้ยื่นค�ำขอพร้อมส่งข้อมูลพื้นฐานและผลการด�ำเนินงานต่อส�ำนักงาน หรือส�ำนักงานเขต
ข้อ ๔ แบบประเมินและใบสมัครขอขึน้ ทะเบียนเป็นหน่วยบริการ ให้เป็นไปตามเอกสารหมายเลข ๒
และ ๓ แนบท้ายประกาศนี้
กรณีหน่วยบริการหรือสถานบริการที่ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือ
ต่อส�ำนักงานภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการตรวจประเมิน
ข้อ ๕ หน่วยบริการหรือสถานบริการทีผ่ า่ นการตรวจประเมิน จะได้รบั การประกาศขึน้ ทะเบียนเป็น
หน่วยบริการทีร่ บั การส่งต่อเฉพาะด้านบริการปลูกถ่ายเซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดโลหิตและมีสทิ ธิได้รบั ค่าใช้จา่ ยเพือ่ บริการ
สาธารณสุขจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไขทีค่ ณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติก�ำหนด
ข้อ ๖ ประกาศนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐		
ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา				
รองเลขาธิการ รักษาการแทน			
เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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เรื่อง เกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านเทคนิคการแพทย์
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่เป็นการสมควรก�ำหนดเกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการ
ส่งต่อเฉพาะด้านเทคนิคการแพทย์
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๒๖ (๑๔) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับข้อ ๕ วรรคสอง ของข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“เทคนิคการแพทย์” หมายความว่า การกระท�ำต่อมนุษย์เพื่อให้ได้สิ่งตัวอย่างทางการแพทย์ และการ
ด�ำเนินการโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการตรวจทดสอบ วิเคราะห์ วิจัย และรายงานผลการตรวจ
เพื่อการวินิจฉัย การติดตามการรักษา การพยากรณ์โรค และการป้องกันโรคหรือเพื่อการประเมินภาวะสุขภาพ
“ห้องปฏิบัติการ” หมายความว่า ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์สาขาต่างๆ เช่น โลหิตวิทยา
จุลทรรศนศาสตร์คลินิก เคมีคลินิก ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก จุลชีววิทยาคลินิก ประสิตวิทยา ธนาคารเลือด โลหิตวิทยา
ภูมคิ มุ้ กัน พิษวิทยา นิตวิ ทิ ยาศาสตร์ ชีววิทยาระดับโมเลกุลและมนุษย์พนั ธุศาสตร์ เทคโนโลยีเกีย่ วกับเซลล์ตน้ ก�ำเนิด
(Stem cell) เทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ของมนุษย์ การทดสอบทางสรีรวิทยา และการทดสอบทางห้องปฏิบัติการอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือมีลักษณะคล้ายกับงานที่กล่าวข้างต้นที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่น
“ส�ำนักงาน” หมายความว่า ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือส�ำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติเขต
ข้อ ๒ สถานบริการที่จะขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านเทคนิคการแพทย์
ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) เป็นสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ของสภากาชาดไทยหรือสถานพยาบาลตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานพยาบาล
(๒) สามารถให้บริการตรวจทดสอบ วิเคราะห์ สิ่งส่งตรวจแก่ผู้มีสิทธิที่ได้รับการส่งต่อจาก
หน่วยบริการประจ�ำหรือส�ำนักงาน หรือตรวจทดสอบ วิเคราะห์ สิ่งส่งตรวจจากหน่วยบริการโดยแสดงวันเวลา
การเปิดให้บริการตามที่ตกลงกับหน่วยบริการประจ�ำหรือส�ำนักงาน ในที่เปิดเผยให้ประชาชนมองเห็นได้ชัดเจน
(๓) มีระบบการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร และการจัดการเพือ่ รักษา
ความลับของข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล
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(๔) มีระบบสารสนเทศทีใ่ ช้ในการบริหารจัดการและติดต่อสือ่ สาร เชือ่ มโยงกับหน่วยบริการประจ�ำ
และส�ำนักงาน พร้อมรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารแก่หน่วยบริการทัง้ ในภาวะปกติและเร่งด่วน และสามารถ
ส่งรายงานตามที่ส�ำนักงานก�ำหนด
(๕) มีระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนจากผู้รับบริการ
(๖) มีผู้รับผิดชอบในการประสานงานกับหน่วยบริการประจ�ำและส�ำนักงาน
(๗) มีมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิค
การแพทย์ (Laboratory Accreditation) หรื อ มาตรฐานห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางการแพทย์ ISO ๑๕๑๘๙
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข หรือมาตรฐานราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
ข้อ ๓ สถานบริการที่จะขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการตามประกาศนี้ ให้ยื่นค�ำขอต่อส�ำนักงาน
โดยส่งข้อมูลพื้นฐานและแสดงผลการด�ำเนินงานตามที่ส�ำนักงานก�ำหนดเพื่อประกอบการพิจารณาตรวจประเมิน
ข้อ ๔ สถานบริการทีไ่ ม่เห็นด้วยกับผลการตรวจประเมิน ให้มสี ทิ ธิอทุ ธรณ์ โดยยืน่ อุทธรณ์เป็นหนังสือ
ต่อส�ำนักงานภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ทราบผลการตรวจประเมิน
ข้อ ๕ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙		
ประทีป ธนกิจเจริญ				
รองเลขาธิการ รักษาการแทน			
เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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เรื่อง เกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อ
เฉพาะด้านเทคนิคการแพทย์ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมเกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับ
การส่งต่อเฉพาะด้านเทคนิคการแพทย์ ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๒๖ (๑๔) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบกับข้อ ๕ วรรคสอง ของข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ยกเลิกความในข้อ (๗) ของข้อ ๒ ของประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง เกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านเทคนิคการแพทย์
พ.ศ. ๒๕๕๙ และใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๗) มีมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ตามมาตรา ISO ๑๕๑๘๙ หรือมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ที่ด�ำเนินการรับรองโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือมาตรฐานงานเทคนิค
การแพทย์ โดยสภาเทคนิคการแพทย์ (Laboratory Accreditation) หรือมาตรฐานทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ
โดยราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเคียงได้ในระดับเดียวกัน”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙		
วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ				
รองเลขาธิการ รักษาการแทน			
เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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เรื่อง การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อ
เฉพาะด้านบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่เป็นการสมควรก�ำหนดเกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการ
ส่งต่อเฉพาะด้านบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
อาศัยความตามในมาตรา มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับข้อ ๕ วรรคสอง ของข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม หมายถึง การรักษาผู้ป่วยโดยวิธีการกรองของเสีย
หรือสารพิษจากเลือดโดยให้เลือดจากหลอดเลือดของผูป้ ว่ ยผ่านเข้าไปในท่อฝอย ซึง่ มีเป็นจ�ำนวนมากในตัวกรองเลือด
เพือ่ ให้ของเสียหรือสารพิษในเลือดซึมผ่านผนังท่อฝอยออกไปในน�ำ้ ยาทีห่ ล่ออยูร่ อบนอกของท่อฝอยในตัวกรองเลือด
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยมาตรฐานให้บริการการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในสถานพยาบาล
ข้อ ๒ สถานบริการทีจ่ ะขึน้ ทะเบียนเป็นหน่วยบริการทีร่ บั การส่งต่อเฉพาะด้านการบริการฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียม ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ต้องมีคุณสมบัติตามที่ส�ำนักงานก�ำหนด ดังนี้
(๑) เป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสถานพยาบาลตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานพยาบาล
(๒) จัดบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม แก่ประชาชนผู้มีสิทธิ และต้องได้รับการรับรอง
มาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จากคณะอนุกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษา
โดยการฟอกเลือดด้วยเครือ่ งไตเทียม (ตรต.) หรือตามทีส่ ำ� นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ก�ำหนดในคูม่ อื บริหาร
กองทุนในแต่ละปี
(๓) มีระบบสารสนเทศที่ใช้ในการจัดเก็บความลับของข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลและเชื่อมโยง
ส่งข้อมูลต่างๆ กับหน่วยบริการอืน่ ในเครือข่ายหน่วยบริการหรือตามทีส่ ำ� นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำ� หนด
ข้อ ๓ หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล ที่ ป ระสงค์ จ ะขึ้ น ทะเบี ย นหน่ ว ยบริ ก ารที่ รั บ การส่ ง ต่ อ เฉพาะด้ า นการบริ ก ารฟอกเลื อ ดด้ ว ย
เครื่องไตเทียม ให้ยื่นค�ำขอต่อส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับเขต (อปสข.) พิจารณาความจ�ำเป็นในการเพิ่มหน่วยบริการภายในพื้นที่
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โดยให้ค�ำนึงถึงปริมาณผู้ป่วยที่รอคิว ระยะเวลาในการรอคอย การกระจายตัวของหน่วยบริการเพื่อความสะดวก
ในการเข้าถึงบริการและมีคุณสมบัติของหน่วยบริการหรือสถานบริการที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการ
ส่งต่อเฉพาะด้านการบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ตามข้อ ๒
หน่วยบริการและสถานบริการที่ได้รับการตรวจประเมิน หากไม่เห็นด้วยกับผลการตรวจประเมิน
มีสิทธิอุทธรณ์ผลการตรวจประเมิน โดยให้ยื่นอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อส�ำนักงานภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ทราบผล
การตรวจประเมิน
ข้อ ๔ ก�ำหนดระยะเวลาในการขึ้ นทะเบี ย น แบบค� ำ ขอขึ้ นทะเบี ย น แบบการตรวจประเมิ น
แบบสัญญาหรือข้อตกลงให้บริการสาธารณสุข และหลักประกันสัญญา ให้เป็นไปตามที่ส�ำนักงานก�ำหนด
ให้สถานบริการหรือหน่วยบริการ ส่งข้อมูลพื้นฐานและผลการด�ำเนินงานตามที่ส�ำนักงานก�ำหนด
เพื่อประกอบการพิจารณาตรวจประเมิน
ข้อ ๕ ให้เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีอ�ำนาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามประกาศนี้
ข้อ ๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙		
ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา				
รองเลขาธิการ รักษาการแทน			
เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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เรื่อง เกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้าน
การท�ำหัตถการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารีผ่านสายสวน
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการ
ส่งต่อเฉพาะด้านการท�ำหัตถการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารีผ่านสายสวน ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๖ (๒) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับข้อ ๕ วรรคสอง แห่งข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไข การขึน้ ทะเบียนเป็นหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อ ๑๘
ของเอกสารแนบท้ายประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียน
เป็นหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์การตรวจ
ประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านการท�ำหัตถการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารี
ผ่านสายสวน พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์การตรวจประเมิน
เพือ่ ขึน้ ทะเบียนเป็นหน่วยบริการทีร่ บั การส่งต่อเฉพาะด้านการท�ำหัตถการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารีผา่ นสายสวน
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“ส�ำนักงาน” หมายความว่า ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
“ส�ำนักงานสาขา” หมายความว่า ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขา เขต
ข้อ ๕ ให้สำ� นักงานหรือส�ำนักงานสาขา ใช้เกณฑ์การตรวจประเมินตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ตรวจประเมินสถานบริการทีป่ ระสงค์ขนึ้ ทะเบียนเป็นหน่วยบริการทีร่ บั การส่งต่อเฉพาะด้านการท�ำหัตถการรักษาโรค
หลอดเลือดโคโรนารีผ่านสายสวน
ข้อ ๖ สถานบริการของเอกชนหรือหน่วยงานภายในสถานบริการของเอกชนที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับ
การส่ ง ต่ อ เฉพาะด้ า นการท� ำ หั ต ถการรั ก ษาโรคหลอดเลื อ ดโคโรนารี ผ ่ า นสายสวน ให้ ยื่ น ค� ำ ขอต่ อ ส� ำ นั ก งาน
หรือส�ำนักงานสาขา เพื่อรับการตรวจประเมินและขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการตามเกณฑ์การตรวจประเมินตามข้อ ๕
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สถานบริการของรัฐหรือสภากาชาดไทย หรือส่วนงานภายในสถานบริการของรัฐหรือสภากาชาดไทย
ซึ่งประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านการท�ำหัตถการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารี
ผ่านสายสวน ให้สำ� นักงานหรือส�ำนักงานสาขา ตรวจประเมินและจัดประเภทหน่วยบริการตามเกณฑ์การตรวจประเมิน
ตามข้อ ๕
สถานบริการที่ได้รับการตรวจประเมิน หากไม่เห็นด้วยกับผลการตรวจประเมิน มีสิทธิอุทธรณ์ผล
การตรวจประเมิน โดยยื่นอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อส�ำนักงานภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ทราบผลการตรวจประเมิน
ข้อ ๗ แบบค�ำขอขึ้นทะเบียน แบบวิธีการตรวจประเมิน ก�ำหนดระยะเวลาการขึ้นทะเบียนเป็น
หน่วยบริการ แบบสัญญาหรือข้อตกลงให้บริการสาธารณสุข และหลักประกันการเป็นหน่วยบริการให้เป็นไปตามที่
ส�ำนักงานก�ำหนด
ให้สถานบริการ ส่งข้อมูลพื้นฐานและแสดงผลการด�ำเนินงานตามที่ส�ำนักงานก�ำหนดเพื่อประกอบ
การพิจารณาตรวจประเมิน
ข้อ ๘ สถานบริการทีผ่ า่ นการตรวจประเมิน จะได้รบั การประกาศขึน้ ทะเบียนเป็นหน่วยบริการทีร่ บั
การส่งต่อเฉพาะด้านการท�ำหัตถการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารีผา่ นสายสวน และมีสทิ ธิได้รบั ค่าใช้จา่ ยเพือ่ บริการ
สาธารณสุขจากหน่วยบริการประจ�ำหรือจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามที่คณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติก�ำหนด
ข้อ ๙ ให้หน่วยบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ตามประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง เกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านการท�ำหัตถการรักษาโรค
หลอดเลือดโคโรนารีผา่ นสายสวนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นหน่วยบริการทีร่ บั การส่งต่อ
เฉพาะด้านการท�ำหัตถการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารีผ่านสายสวน ตามประกาศนี้
ข้อ ๑๐ ให้เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ และให้
มีอ�ำนาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑		
ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา				
เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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เอกสารแนบท้ายประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง เกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้าน
การท�ำหัตถการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารีผ่านสายสวน พ.ศ. ๒๕๖๑
ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ศักยภาพของสถานบริการทีข่ นึ้ ทะเบียนเป็นหน่วยบริการทีร่ บั การส่งต่อเฉพาะด้านการท�ำหัตถการรักษาโรค
หลอดเลือดโคโรนารีผ่านสายสวน
๑. ศักยภาพด้านบริการ
แบ่งตามศักยภาพของการให้บริการ เป็น ๒ ประเภท ดังนี้
๑.๑ หน่วยบริการหัตถการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารีผ่านสายสวน ระดับที่ ๑ หมายถึง หน่วยบริการ
ที่ให้บริการเต็มรูปแบบ คือสามารถท�ำการตรวจสวนหัวใจเพื่อการวินิจฉัยและท�ำหัตถการเพื่อการรักษา
โดยมีการบริการผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด เพือ่ รองรับการผ่าตัดฉุกเฉินในกรณีทเี่ กิดผลแทรกซ้อนจากการ
ท�ำหัตถการสวนหัวใจอยู่ในหน่วยบริการ โดยหน่วยบริการในระดับที่ ๑ จะต้องมีบริการ ดังนี้
๑.๑.๑ ต้องมีบริการตรวจวินิจฉัยทางรังสีหรือภาพทางการแพทย์ส�ำหรับวินิจฉัยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจ
ขาดเลือด เช่น การทดสอบสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกก�ำลัง (exercise stress test) การตรวจ
หัวใจด้วยคลื่นเสียง (echocardiogram) การตรวจด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Cardiac CT scan)
การตรวจภาพทางการแพทย์ด้วยคลื่นแม่เหล็ก (Cardiac MRI) การตรวจหัวใจทางเวชศาสตร์
นิวเคลียร์ ในกรณีที่ไม่มีการตรวจพิเศษที่มีต้นทุนสูงบางรายการ ต้องแสดงหลักฐานบันทึก
ความตกลงร่วมกันในการให้บริการกับโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า
๑.๑.๒ ต้องมีห้องผู้ป่วยวิกฤติทางโรคหัวใจที่ทันสมัยให้บริการได้
๑.๑.๓ ต้องมีบริการรับปรึกษาด้านโลหิตวิทยา และมีบริการธนาคารเลือด
๑.๑.๔ ต้องมีบริการรับปรึกษาโรคทางไต และบริการล้างไต
๑.๑.๕ ต้องมีบริการรับปรึกษาด้านประสาทวิทยา
๑.๑.๖ ต้องมีการเตรียมห้องผ่าตัดหัวใจเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินตลอดเวลาที่ท�ำหัตถการเพื่อการรักษา
๑.๑.๗ ต้องมีศัลยแพทย์หัวใจและทีมเตรียมพร้อมให้บริการผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดเพื่อรองรับ
กรณีฉกุ เฉินตลอดเวลาทีท่ ำ� หัตถการเพือ่ การรักษา หรือเข้ามาให้บริการในเวลาฉุกเฉินได้ตลอดเวลา
๑.๑.๘ ต้องมีบริการวิสญ
ั ญีวทิ ยาด้านหัวใจและหลอดเลือด เพือ่ รองรับกรณีฉกุ เฉินตลอดเวลาทีท่ ำ� หัตถการ
เพื่อการรักษา
๑.๑.๙ ต้องมีการทบทวนภาพถ่ายรังสีหลอดเลือดหัวใจระหว่างศัลยแพทย์หวั ใจ และอายุรแพทย์โรคหัวใจ
ผู้ท�ำหัตถการ เพื่อวางแผนการรักษาก่อนการท�ำหัตถการ
๑.๒ หน่วยบริการหัตถการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารีผา่ นสายสวน ระดับที่ ๒ หมายถึง หน่วยบริการทีส่ ามารถ
ท�ำการตรวจสวนหัวใจเพื่อการวินิจฉัย และมากกว่า ๔๘๐ รายต่อปีและท�ำหัตถการเพื่อการรักษามากกว่า
๒๐๐ รายต่อปี และบริการ Primary PCI มากกว่า ๓๖ รายต่อปี และมีผลการรักษาทีด่ ี แต่ไม่มบี ริการผ่าตัด
หัวใจและหลอดเลือด เพื่อรองรับการผ่าตัดฉุกเฉินในกรณีที่เกิดผลแทรกซ้อนจากการท�ำหัตถการสวนหัวใจ
อยู่ในหน่วยบริการนั้นโดยหน่วยบริการในระดับที่ ๒ จะต้องมีบริการ ดังนี้
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๑.๒.๑ ต้องมีบริการตรวจวินิจฉัยทางรังสีหรือภาพทางการแพทย์ส�ำหรับวินิจฉัยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจ
ขาดเลือด เช่น การทดสอบสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกก�ำลัง (exercise stress test) การตรวจ
หัวใจด้วยคลื่นเสียง (echocardiogram)
๑.๒.๒ ต้องมีห้องผู้ป่วยวิกฤติทางโรคหัวใจที่ทันสมัยให้บริการได้
๑.๒.๓ ต้องมีบริการธนาคารเลือด
๑.๒.๔ ต้องมีบริการรับปรึกษาโรคทางไต และบริการล้างไต
๑.๒.๕ มีหน่วยบริการที่ให้บริการผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดรองรับการผ่าตัดฉุกเฉินในกรณีที่เกิด
ผลแทรกซ้อนจากการท�ำหัตถการสวนหัวใจเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะร่วมกันดูแลโดยศัลยแพทย์
หัวใจและทีมพร้อมปฏิบตั งิ านตลอดเวลาทีท่ ำ� หัตถการเพือ่ การรักษา และสามารถเริม่ ท�ำการผ่าตัด
ได้ภายใน ๙๐ นาที นับตั้งแต่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการท�ำหัตถการเพื่อรักษา
๑.๒.๖ ต้องสามารถให้มกี ารทบทวนภาพถ่ายรังสีหลอดเลือดหัวใจระหว่างศัลยแพทย์หวั ใจและอายุรแพทย์
ผู้ท�ำหัตถการ เพื่อวางแผนการรักษาก่อนการท�ำหัตถการ
๒. ศักยภาพด้านอุปกรณ์
๒.๑ ต้องมีเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปี้ระบบดิจิตัล หรือเครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดระบบดิจิตัลที่สามารถ
ปรับขยายภาพได้หลายระดับ และมีระบบเก็บภาพแบบออนไลน์ และสามารถเรียกดูได้จากระบบ
		 จัดเก็บภาพ (archiving system)
๒.๒ มีเครื่องติดตามการท�ำงานของหัวใจแบบหลายช่อง (อย่างน้อย ๒ ช่อง ส�ำหรับวัดความดันและ ๓ ช่อง
ส�ำหรับคลื่นไฟฟ้าหัวใจ) ที่มีการท�ำงานแบบเรียลไทม์ และสามารถวัด cardiacoutput ได้โดยวิธีการ
ของ Fick หรือวิธี Thermodilution
๒.๓ ต้องมีความพร้อมของอุปกรณ์ที่ใช้ในการท�ำหัตถการเพื่อการรักษา ได้แก่ สายสวนหลอดเลือดน�ำทาง
เพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ (coronary guiding catheter) สายลวดน�ำสายสวนเพื่อการขยาย
หลอดเลือดโคโรนารี่ (coronary guide wire) สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ ด้วยบอลลูน
(coronary balloons dilatation catheter) สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวด
(coronary stent) ตลอดจนอุปกรณ์อนื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องตามความเหมาะสมของผูป้ ว่ ยแต่ละราย เช่น coronary
stent graft
๒.๔ ต้องมีอุปกรณ์ส�ำหรับช่วยฟื้นคืนชีพตลอดจนอุปกรณ์เพื่อพยุงการท�ำงานของหัวใจที่ใช้งานได้ทันที
		 ภายในห้องท�ำหัตถการเพื่อการรักษา ประกอบด้วย อุปกรณ์ช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐาน ตลอดจนยาต่างๆ
ที่ใช้ในการช่วยฟื้นคืนชีพ เครื่องกระตุกหัวใจชนิดไบเฟสิก (biphasic defibrillator) เครื่องกระตุ้นหัวใจ
ส�ำรองชัว่ คราว (temporary transvenous pacemakers) เครือ่ งพยุงหัวใจและระบบไหลเวียนด้วยบอลลูน
ในหลอดเลือดแดงใหญ่ (intra-aortic balloon pump) อุปกรณ์ส�ำหรับเจาระบายช่องเยื่อหุ้มหัวใจ
(pericardiocentesis)
๓. ศักยภาพด้านความปลอดภัยจากรังสี
๓.๑ ต้องผ่านการตรวจสภาพการท�ำงานของเครือ่ งก�ำเนิดรังสี และเครือ่ งหรืออุปกรณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับรังสีในสภาพ
การท�ำงานที่ปลอดภัยและขออนุญาตผลิตมีไว้ครอบครองหรือใช้ซึ่งพลังงานปรมาณูตามกฎหมายว่าด้วย
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
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๓.๒ ต้องมีการตรวจประเมินปริมาณรังสีที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับโดยใช้เครื่องบันทึกปริมาณรังสีประจ�ำบุคคล
(X-Ray badge, OSL) อย่างน้อย ๓ เดือนต่อครัง้ จากหน่วยงานทีม่ มี าตรฐานเป็นทีย่ อมรับของส�ำนักปรมาณู
เพื่อสันติ
๓.๓ ต้องมีเครื่องใช้อันจ�ำเป็นเพื่อป้องกันอันตรายจากรังสี อาทิเช่น ชุดตะกั่ว วัสดุก�ำบังรังสี มีการตรวจสอบ
ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๓.๔ มีการตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานทางรังสีเป็นประจ�ำทุกปี
๓.๕ ส�ำหรับแพทย์ผู้ท�ำหัตถการควรมีเครื่องบันทึกปริมาณรังสีบุคคลอย่างน้อย ๒ ชิ้น ส�ำหรับวัดปริมาณรังสี
		 ที่ร่างกายได้รับภายในกับภายนอกเสื้อตะกั่ว
๔. ศักยภาพด้านการจัดการ
๔.๑ คุณสมบัติของผู้รับผิดชอบการด�ำเนินการของห้องปฏิบัติการตรวจสวนหัวใจ (Cath lab Director)
๔.๑.๑ หน่วยบริการหัตถการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารีผ่านสายสวนระดับที่ ๑
ผู้รับผิดชอบการด�ำเนินการของห้องปฏิบัติการตรวจสวนหัวใจ ต้องได้รับประกาศนียบัตรผ่านการ
ฝึกอบรมอย่างน้อย ๑๒ เดือน ด้านหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด จากสถาบัน
ที่ฝึกอบรมอายุรแพทย์โรคหัวใจต่อยอดอนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
ตามที่ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยรับรอง หรือสถาบันอื่นๆ ที่ผ่านการพิจารณาของ
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นกรณีเฉพาะ และต้องมีประสบการณ์ในการท�ำหัตถการ
ปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดมากกว่า ๕ ปี และไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ราย
๔.๑.๒ หน่วยบริการหัตถการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารีผ่านสายสวนระดับที่ ๒
ผู้รับผิดชอบการด�ำเนินการของห้องปฏิบัติการตรวจสวนหัวใจต้องได้รับประกาศนียบัตรผ่านการ
ฝึกอบรมอย่างน้อย ๑๒ เดือน ด้านหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด จากสถาบัน
ที่ฝึกอบรมอายุรแพทย์โรคหัวใจต่อยอดอนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
ตามที่ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยรับรอง หรือสถาบันอื่นๆ ที่ผ่านการพิจารณาของ
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นกรณีเฉพาะ และต้องมีประสบการณ์ในการท�ำหัตถการ
ปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดมากกว่า ๒๐๐ ราย
๔.๒ บทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบการด�ำเนินการของห้องปฏิบัติการตรวจสวนหัวใจ (Cath lab Director)
๔.๒.๑ รั บ ผิ ด ชอบในการควบคุ ม คุ ณ ภาพการบริ ก าร ให้ มี ก ารท� ำ หั ต ถการตามข้ อ บ่ ง ชี้ ที่ ส� ำ นั ก งาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติก�ำหนด ตลอดจนผลลัพธ์การท�ำหัตถการ อัตราตาย และอัตราการ
เกิดภาวะ แทรกซ้อนจากการท�ำหัตถการ
๔.๒.๒ เป็ น ที่ ป รึ ก ษาและผู ้ ค วบคุ ม การท� ำ หั ต ถการของแพทย์ ผู ้ ท� ำ หั ต ถการ ในกรณี ที่ คุ ณ สมบั ติ
และประสบการณ์ยังไม่ครบตามที่ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก�ำหนด
๔.๒.๓ เป็นผู้วางแผนพัฒนาคุณภาพบริการ พัฒนาบุคลากร ตลอดจนครุภัณฑ์อุปกรณ์ต่างๆ ให้ใช้งานได้
เหมาะสมกับการบริการ
๔.๒.๔ รวบรวมและรายงานอุบัติการณ์ (Occurrence report) วิเคราะห์ และหาแนวทางแก้ไข
อย่างสม�่ำเสมอ
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๔.๒.๕ เป็นผู้ควบคุมให้มีการจัดท�ำการทบทวน morbidity-mortality conference หรือ interesting
case conference อย่างสม�่ำเสมอ
๔.๒.๖ การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการท�ำหัตถการตามมาตรฐานแนวทางการบันทึก และตรวจประเมิน
คุณภาพการบันทึกเวชระเบียน (Medical Record Audit Guideline)
๔.๓ หน่วยบริการ
๔.๓.๑ ไม่ปฏิเสธผู้ป่วยในทุกกรณี เช่น กรณี ST Elevation Acute Coronary Syndrome
๔.๓.๒ ในกรณีเตียงเต็ม จะต้องควบคุมการปฏิเสธรับผูป้ ว่ ยจากโรงพยาบาลในเครือทีม่ กี ารท�ำความตกลงไว้
ไม่เกินร้อยละ ๑๐
๕. ศักยภาพด้านแพทย์ผู้ท�ำหัตถการ
ต้องมีแพทย์ผู้ท�ำหัตถการ อย่างน้อย ๒ คน เพื่อให้บริการ วันละ ๒๔ ชั่วโมง ทุกวัน โดยไม่มีวันหยุด โดยแพทย์
ผู้ท�ำหัตถการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๕.๑ ต้องได้รับประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมอย่างน้อย ๑๒ เดือน ด้านหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจ
และหลอดเลือด จากสถาบันทีฝ่ กึ อบรมอายุรแพทย์โรคหัวใจต่อยอดอนุสาขาหัตถการปฏิบตั ริ กั ษาโรคหัวใจ
และหลอดเลือด ตามทีร่ าชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยรับรอง หรือสถาบันอืน่ ๆ ทีผ่ า่ นการพิจารณา
ของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นกรณีเฉพาะ
๕.๒ ต้องมีประสบการณ์ในการท�ำหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดผ่านสายสวน ณ หน่วยบริการ
ที่ขอขึ้นทะเบียนมากกว่า ๗๕ รายต่อปี หากมีประสบการณ์น้อยกว่า ๗๕ ราย ต่อปี ต้องมีระบบปรึกษา
แพทย์ผู้ที่มีประสบการณ์ในการท�ำหัตถการเพื่อการรักษามากกว่า ๑๕๐ รายต่อปี เพื่อให้ค�ำแนะน�ำ
หรือก�ำกับการท�ำหัตถการการรักษาอย่างเป็นรูปธรรม
๖. ศักยภาพด้านผู้ช่วยแพทย์ผู้ท�ำหัตถการ
๖.๑ เป็นแพทย์ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพจากแพทยสภา หรือ เป็นพยาบาลวิชาชีพผู้ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบวิชาชีพจากสภาพยาบาล และผ่านการอบรมด้านพยาบาลตรวจสวนหัวใจ
๖.๒ บุคลากรในห้องปฏิบัติการตรวจสวนหัวใจ ต้องผ่านการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงที่พร้อมปฏิบัติงาน
		 ทันที และต้องทบทวนการฝึกอบรม (renewal ทุก ๒ ปี)
๗. ศักยภาพด้านการรักษาพยาบาล
ต้องให้บริการท�ำหัตถการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารีตามแนวเวชปฏิบัติบริการสาธารณสุขหัตถการรักษาโรค
หลอดเลือดโคโรนารีผ่านสายสวน ของสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และชมรม
มัณฑนากรหัวใจและหลอดเลือดแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือตามแนวทางที่ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติก�ำหนด ดังนี้
๗.๑ หน่วยบริการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารีผ่านสายสวนระดับที่ ๑ สามารถให้การรักษาโรคหลอดเลือด
หัวใจตีบตันทุกประเภท ทั้ง Complex and High risk Intervention Patient (CHIP) และ High Risk
		 patients
๗.๒ หน่วยบริการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารีผ่านสายสวนระดับที่ ๒ สามารถให้การรักษาโรคหลอดเลือด
หัวใจตีบตันที่ไม่ใช่ Complex and High risk Intervention Patient (CHIP) และ High Risk patients
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หมายเหตุ : กรณีวิกฤตฉุกเฉิน หน่วยบริการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารีผ่านสายสวนระดับที่ ๒ สามารถ
ให้การรักษา Complex and High risk Intervention Patient (CHIP)และ High Risk patients
โดยการท�ำหัตถการครัง้ นัน้ จะต้องท�ำหัตถการโดยแพทย์ทมี่ ปี ระสบการณ์ทำ� หัตถการปฏิบตั ริ กั ษา
โรคหัวใจและหลอดเลือดมากกว่า ๕ ปี และไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ราย
ค�ำจ�ำกัดความ : Complex and High risk Intervention Patient (CHIP) ประกอบด้วย
(๑) Left Main lesion
(๒) Bifurcation with large side branch lesion
(๓) Chronic total occlusion (CTO) intervention
(๔) Heavy calcified lesio
(๕) Degenerative Saphenous venous grafts (SVG)
ค�ำจ�ำกัดความ : High Risk patients ประกอบด้วย
(๑) Decompensated CHF (Killip Class 3 - 4)
(๒) Recent (< 8 weeks) cerebrovascular accident
(๓) Known bleeding disorder
(๔) Left ventricular ejection fraction < 30%
(๕) Glomerular Filtration Rate (GFR) < 30 ml/min
(๖) Serious ongoing ventricular arrhythmias
๘. ศักยภาพด้านข้อมูล
๘.๑ ต้องมีการจัดเก็บข้อมูลของผู้ป่วยแต่ละราย
๘.๒ ต้องมีการจัดเก็บข้อมูลการท�ำหัตถการของแพทย์แต่ละคน
๘.๓ ต้องมีการจัดเก็บสถิติผลการรักษาและภาวะแทรกซ้อนของหน่วยบริการอย่างเป็นระบบ
๘.๔ ต้องส่งข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยเพื่อการเบิกจ่ายที่เป็นไปตามแนวทางที่ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ
		 แห่งชาติก�ำหนด
๘.๕ ต้องจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดเพื่อการตรวจสอบย้อนหลังเป็นระยะเวลา ๕ ปี
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ประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง เกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ
ที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านรังสีรักษาส�ำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง
พ.ศ. ๒๕๖๑

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการ
ส่งต่อเฉพาะด้านรังสีรักษาส�ำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๖ (๒) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับข้อ ๕ วรรคสอง แห่งข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๕๘
และข้อ ๑๘ ของเอกสารแนบท้ายประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์การตรวจประเมิน
เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์การตรวจ
ประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านรังสีรักษาส�ำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์การตรวจประเมิน
เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อระดับตติยภูมิเฉพาะด้านรังสีรักษา ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๘
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“ส�ำนักงาน” หมายความว่า ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
“ส�ำนักงานเขต” หมายความว่า ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต
“สถานบริการ” หมายความว่า สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ของเอกชน และของสภากาชาดไทย
หน่วยบริการการประกอบโรคศิลปะสาขาต่าง ๆ และสถานบริการสาธารณสุขอื่นที่คณะกรรมการก�ำหนดเพิ่มเติม
ข้อ ๕ สถานบริการซึ่งประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านรังสีรักษา
ส�ำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง ต้องมีศักยภาพ ดังนี้
		 ๕.๑ เป็นสถานบริการที่ผ่านการรับรองคุณภาพสถานบริการ ทั้งระบบ จากมาตรฐาน HA
หรือ ISO 9001:2015 หรือมาตรฐานอืน่ ๆ ทีไ่ ด้รบั รองจาก ISQua และมีความสามารถในการให้บริการรังสีรกั ษาส�ำหรับ
ผู้ป่วยโรคมะเร็ง
๕.๒ มีความพร้อมด้านสถานที่ ประกอบด้วย
				 (๑) มีห้องจ�ำลองการฉายรังสีและห้องควบคุม ที่ผ่านการประเมินความปลอดภัย
ทางรังสีจากส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จ�ำนวนอย่างน้อยหนึ่งห้อง
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				 (๒) มีหอ้ งฉายรังสีระยะไกลและห้องควบคุม ทีผ่ า่ นการประเมินความปลอดภัยทางรังสี
จากส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จ�ำนวนอย่างน้อยหนึ่งห้อง
				 (๓) มีห้องให้รังสีระยะใกล้ และมีห้องใส่เครื่องมือรังสีระยะใกล้ ที่ผ่านการประเมิน
ความปลอดภัยทางรังสีจากส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จ�ำนวนอย่างน้อยหนึ่งห้อง ทั้งนี้ หากสถานบริการใดไม่มีห้อง
ดังกล่าว ต้องมีระบบการประสานส่งต่อกรณีที่มีผู้ป่วยต้องรับการรักษาด้วยรังสีระยะใกล้
(๔) มีห้องวางแผนทางฟิสิกส์รังสีรักษา จ�ำนวนอย่างน้อยหนึ่งห้อง
(๕) มีห้องคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบและห้องเก็บเครื่องมือ จ�ำนวนอย่างน้อยหนึ่งห้อง
(๖) มีห้องตรวจผู้ป่วยนอก เป็นไปตามเกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียน
หน่วยบริการรับส่งต่อทั่วไป แผนกผู้ป่วยนอก ของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
๕.๓ มีความพร้อมด้านเครื่องมือ ประกอบด้วย
(๑) มี CT simulator หรือเทียบเท่า หรือมี conventional simulator จ�ำนวน
อย่างน้อยหนึ่งเครื่อง
(๒) มีเครื่อง LINAC with MLC (photon และอาจมี electron beam) จ�ำนวน
อย่างน้อยหนึ่งเครื่อง
(๓) มีเครื่อง High dose rate brachytherapy system (หากมีบริการ)
(๔) มีชุดอุปกรณ์เครื่องวัดและควบคุมคุณภาพรังสี QA verification ตามเทคนิค
การฉายรังสี
				 (๕) มีระบบคอมพิวเตอร์ฐานข้อมูลทางฟิสิกส์รังสีรักษา
๕.๔ มีความพร้อมด้านบุคลากร ประกอบด้วย
				 (๑) มีแพทย์รงั สีรกั ษาทีส่ ามารถให้บริการและค�ำปรึกษา ปฏิบตั งิ านประจ�ำตลอดเวลา
ราชการ จ�ำนวนอย่างน้อยหนึ่งคน ต่อหน่วยบริการ
				 (๒) มีนกั รังสีการแพทย์ ซึง่ ได้รบั วุฒกิ ารศึกษาเป็นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสกิ ส์
การแพทย์ ที่สามารถให้บริการ ปฏิบัติงานประจ�ำตลอดเวลาราชการ จ�ำนวนอย่างน้อยหนึ่งคน
(๓) มีนักรังสีการแพทย์ ซึ่งได้รับวุฒิการศึกษาเป็นวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสี
เทคนิค ปฏิบัติงานทางรังสีรักษา ปฏิบัติงานประจ�ำตลอดเวลาราชการ ดังนี้
(ก) จ�ำนวนอย่างน้อยสองคนต่อการจ�ำลองการฉายรังสี (conventional/CT
/MRI- simulator และ C-Arm)
(ข) จ�ำนวนอย่างน้อยสองคนต่อการฉายรังสีเทคนิค 2D, 3D-CRT
(ค) จ�ำนวนอย่างน้อยสามคน ต่อการฉายรังสีเทคนิค IMRT, VMAT, SRS/SRT/
SBRT
				 (๔) มี พ ยาบาลรั ง สี รั ก ษาผ่ า นการอบรมหลั ก สู ต รการพยาบาลเฉพาะทางสาขา
การพยาบาลรังสีวิทยา หรือหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง จ�ำนวนอย่างน้อย
สองคนต่อหน่วยบริการ
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				 กรณีที่หน่วยบริการมีบุคลากรตาม (๒) และ (๓) ซึ่งไม่อาจปฏิบัติงานประจ�ำตลอดเวลา
ราชการได้ครบตามจ�ำนวน หน่วยบริการนั้นต้องจัดให้มีบุคลากรปฏิบัติงานไม่เต็มเวลาทดแทนบุคลากรปฏิบัติงาน
ประจ�ำตลอดเวลาราชการ โดยให้นบั บุคลากรผูป้ ฏิบตั งิ านไม่เต็มเวลาจ�ำนวนสองคนทีป่ ฏิบตั งิ านจริงรวมจ�ำนวนชัว่ โมง
ทั้งหมดหนึ่งร้อยหกสิบชั่วโมงต่อเดือนเท่ากับบุคลากรปฏิบัติงานประจ�ำตลอดเวลาราชการจ�ำนวนหนึ่งคน
ข้อ ๖ สถานบริการซึ่งประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านรังสีรักษา
ส�ำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง ให้ยื่นค�ำขอขึ้นทะเบียน และยื่นแบบประเมินศักยภาพตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ต่อส�ำนักงานหรือส�ำนักงานเขต เพื่อตรวจประเมินและขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ
ข้อ ๗ สถานบริการทีไ่ ด้รบั การตรวจประเมิน หากไม่เห็นด้วยกับผลการตรวจประเมินมีสทิ ธิอทุ ธรณ์
ผลการตรวจประเมิน โดยให้ยนื่ อุทธรณ์เป็นหนังสือต่อส�ำนักงานภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีท่ ราบผลการตรวจประเมิน
ข้อ ๘ สถานบริการทีผ่ า่ นการตรวจประเมิน จะได้รบั การประกาศขึน้ ทะเบียนเป็นหน่วยบริการทีร่ บั
การส่งต่อเฉพาะด้านรังสีรักษาส�ำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง และมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไขทีค่ ณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำ� หนด
ข้อ ๙ ให้เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ และให้
มีอ�ำนาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑		
ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา				
เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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เอกสารแนบท้ายประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง เกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านรังสีรักษา
ส�ำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

แบบประเมินศักยภาพของสถานบริการตามเกณฑ์การตรวจประเมิน
เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านรังสีรักษาส�ำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง พ.ศ. ๒๕๖๑
ชื่อสถานบริการ .......................................................................... รหัสสถานบริการ .................................................
สถานที่ตั้ง ......................... เลขที่ ........................ ถนน ............................ อ�ำเภอ ...................................................
จังหวัด .................................... รหัสไปรษณีย์ ..................... โทรศัพท์ ........................... โทรสาร ............................
ล�ำดับ

การประเมิน

รายการ

เป็นไป
ตามเกณฑ์

๑ เป็นสถานบริการที่ผ่านการรับรองคุณภาพสถานบริการทั้งระบบ
จากมาตรฐาน HA หรือ ISO 9001:2015 หรือมาตรฐานอื่น ๆ
ที่ได้รับรองจาก ISQua และมีความสามารถในการให้บริการ
รังสีรักษาส�ำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง
หมายเหตุ แสดงหลักฐาน ณ วันเวลาที่ได้รับการประเมินฯ
โดย สปสช.ขยายเวลาให้ ๑๘๐ วัน หลังวันหมดอายุ
๒ ความพร้อมด้านสถานที่
๒.๑ มีห้องจ�ำลองการฉายรังสีและห้องควบคุม ที่ผ่านการประเมิน
ความปลอดภัยทางรังสีจากส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
จ�ำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ห้อง
๒.๒ มีห้องฉายรังสีระยะไกลและห้องควบคุม ที่ผ่านการประเมิน
ความปลอดภัยทางรังสีจากส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
จ�ำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ห้อง
๒.๓ มีห้องให้รังสีระยะใกล้ และมีห้องใส่เครื่องมือรังสีระยะใกล้
ที่ผ่านการประเมินความปลอดภัยทางรังสีจากส�ำนักงานปรมาณู
เพื่อสันติ จ�ำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ห้อง (ทั้งนี้ หากสถานบริการใด
ไม่มีห้องดังกล่าว ต้องมีระบบการประสานส่งต่อกรณีที่มีผู้ป่วย
ต้องรับการรักษาด้วยรังสีระยะใกล้)
๒.๔ มีห้องวางแผนทางฟิสิกส์รังสีรักษา จ�ำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ห้อง

215

ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์

หมายเหตุ

ล�ำดับ

การประเมิน

รายการ

เป็นไป
ตามเกณฑ์

๒.๕ มีห้องคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบและห้องเก็บ เครื่องมือ
จ�ำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ห้อง
๒.๖ มีห้องตรวจผู้ป่วยนอก เป็นไปตามเกณฑ์การตรวจประเมิน
เพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการรับส่งต่อทั่วไป แผนกผู้ป่วยนอก
ของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
๓. ความพร้อมด้านเครื่องมือ
๓.๑ มี CT simulator หรือเทียบเท่า หรือ conventional simulator
อย่างน้อย ๑ เครื่อง
๓.๒ มีเครื่อง LINAC with MLC ( photon and อาจมี electron beam )
อย่างน้อย ๑ เครื่อง
๓.๓ มีเครื่อง High dose rate brachytherapy system
(หากมีบริการ)
๓.๔ มีชุดอุปกรณ์เครื่องวัดและควบคุมคุณภาพรังสี
QA verification ตามเทคนิคการฉายรังส
๓.๕ มีระบบคอมพิวเตอร์ฐานข้อมูลทางฟิสิกส์รังสีรักษา
๔. ความพร้อมด้านบุคลากร
๔.๑ มีแพทย์รังสีรักษาที่สามารถให้บริการและค�ำปรึกษา ปฏิบัติงาน
ประจ�ำตลอดเวลาราชการ อย่างน้อย ๑ คน ต่อหน่วยบริการ
๔.๒ มีนักรังสีการแพทย์ ซึ่งได้รับวุฒิการศึกษาเป็นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาฟิสิกส์การแพทย์ ที่สามารถให้บริการปฏิบัติงานประจ�ำ
ตลอดเวลาราชการ อย่างน้อย ๑ คน ต่อหน่วยบริการ
๔.๓ มีนักรังสีการแพทย์ ซึ่งได้รับวุฒิการศึกษาเป็นวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขารังสีเทคนิค ปฏิบัติงานทางรังสีรักษา ปฏิบัติงานประจ�ำ
ตลอดเวลาราชการ ดังนี้
• อย่างน้อย ๒ คน ต่อ การจ�ำลองการฉายรังสี
(conventional/CT/MRI- simulator และ C-Arm)
• อย่างน้อย ๒ คน ต่อ การฉายรังสีเทคนิค 2D, 3D-CRT
• อย่างน้อย ๓ คน ต่อ การฉายรังสีเทคนิค IMRT, VMAT,
SRS/SRT/SBRT หรือสูงกว่า
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ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์

หมายเหตุ

ล�ำดับ

การประเมิน

รายการ

เป็นไป
ตามเกณฑ์

ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์

หมายเหตุ

๔.๔ มีพยาบาลรังสีรักษาผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง หรือหลักสูตรการพยาบาลรังสีวิทยา
๔ เดือน ต่อหน่วยบริการ จ�ำนวนอย่างน้อย ๒ คน
หมายเหตุ กรณีทหี่ น่วยบริการมีบคุ ลากรตามล�ำดับที่ ๔.๒ และ ๔.๓ ซึง่ ไม่อาจปฏิบตั งิ านประจ�ำตลอดเวลาราชการ
ได้ครบตามจ�ำนวน หน่วยบริการนั้น ต้องจัดให้มีบุคลากรปฏิบัติงานไม่เต็มเวลาทดแทนบุคลากรปฏิบัติงานประจ�ำ
ตลอดเวลาราชการ โดยให้นับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานไม่เต็มเวลาจ�ำนวนสองคนที่ปฏิบัติงานจริงรวมจ�ำนวนชั่วโมง
ทั้งหมดหนึ่งร้อยหกสิบชั่วโมงต่อเดือนเท่ากับบุคลากรปฏิบัติงานประจ�ำตลอดเวลาราชการจ�ำนวนหนึ่งคน
ลงชื่อ...........................................................................		
(.........................................................................)		
ผู้ประเมิน				
วันที่ประเมิน................................................................
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
ความเห็นของผู้ประเมิน
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
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สรุปผลการประเมิน
ผ่าน

ผ่านแบบมีเงื่อนไขประเมินซ�้ำ ๖ เดือน

ไม่ผ่าน

๑ ………………………………………………………………		
(ผู้ตรวจประเมิน)

๒ ………………………………………………………………
(ผู้ตรวจประเมิน)

๓ ………………………………………………………………		
(ผู้ตรวจประเมิน)

๔ ………………………………………………………………
(ผู้ตรวจประเมิน)

๕ ................................................................
(ผู้ตรวจประเมิน)
**************************************************************************************************
รับทราบผลการประเมิน
ลงชื่อ ......................................................................		
(....................................................................)		
ต�ำแหน่ง .................................................................		
วันที่รับทราบผลการประเมิน ..............................................
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ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง กาหนดสถานบริการสาธารณสุขอื่นเป็นสถานบริการ
ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดสถานบริการสาธารณสุขอื่น ให้เป็นสถานบริการตามพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
อาศั ย อานาจตามความในมาตรา ๓ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการหลักประกัน สุขภาพแห่ งชาติ เรื่อง กาหนด
สถานบริการสาธารณสุขอื่นเป็นสถานบริการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ร้ านขายยาแผนปั จ จุบั น (ขย.๑) เป็ น สถานบริ ก ารสาธารณสุ ข อื่ น ที่ ค ณะกรรมการ
กาหนดเพิ่มเติม ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รักษาการตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง กาหนดสถานบริการสาธารณสุขอื่นเป็นสถานบริการ
ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่ เป็ น การสมควรแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประกาศคณะกรรมการหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
เรื่อง กาหนดสถานบริการสาธารณสุขอื่นเป็นสถานบริการ ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๖๒
อาศัย อานาจตามความในบทนิ ย ามค าว่า “สถานบริก าร” ในมาตรา ๓ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
หลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับ มติของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการหลักประกัน สุขภาพแห่ งชาติ เรื่อง กาหนด
สถานบริการสาธารณสุขอื่นเป็นสถานบริ การตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๓/๑ แห่งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง กาหนดสถานบริการสาธารณสุขอื่นเป็นสถานบริการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๖๒
“ข้อ ๓/๑ ให้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ให้การรับรอง หรือศูนย์บริการคนพิก ารอื่นที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กาหนดไว้ เป็นสถานบริการสาธารณสุขอื่นที่คณะกรรมการกาหนดเพิ่มเติม ตามพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕”
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
อนุทิน ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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ประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เรื่อง อัตราค่าพาหนะในการรับส่งผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงอัตราค่าพาหนะในการรับส่งผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีมติในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๒
เมือ่ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และครัง้ ที่ ๙/๒๕๕๒ เมือ่ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๒ เลขาธิการสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง อัตราค่าพาหนะในการรับส่ง
ผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑
ข้อ ๒ อัตราค่าพาหนะในการรับส่งต่อผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้เบิกจ่าย
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 		
วินัย สวัสดิวร 				
เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายอัตราค่าพาหนะในการรับส่งต่อผู้ป่วย
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(แนบท้ายประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒)
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเบิกค่าพาหนะ
พาหนะในการรับส่งต่อผู้ป่วยหมายถึงพาหนะที่ใช้ทางบก ทางน�้ำ ทางอากาศ หรือพาหนะอื่นใด
ทีไ่ ด้รบั การออกแบบสร้างหรือดัดแปลง โดยพาหนะดังกล่าวจะต้องจัดให้มยี า เวชภัณฑ์ และบุคคลกร ทางสาธารณสุข
เพือ่ การล�ำเลียงและดูแลรักษาผูป้ ว่ ยในระหว่างการเคลือ่ นย้ายหรือเดินทาง ซึง่ อัตราการเบิกจ่ายค่าพาหนะ ต้องเป็น
ไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
๑ เป็นการส่งต่อผู้ป่วยในจากหน่วยบริการต้นทางจนถึงหน่วยบริการปลายทาง ซึ่งหมายความ
รวมถึงการส่งต่อผูป้ ว่ ยไปยังหน่วยบริการทีม่ ศี กั ยภาพสูงกว่า รวมถึงการรับผูป้ ว่ ยเพือ่ นอนรักษาต่อเนือ่ งทีห่ น่วยบริการ
ที่มีศักยภาพต�่ำกว่าด้วย
๒ เป็นการส่งต่อผู้ป่วยนอกกรณีอุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉินข้ามจังหวัด
๓ มาตรฐานการส่งต่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๕)
เรื่องมาตรฐานการส่งต่อผู้ป่วย ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและผู้ป่วยได้รับบริการที่ดี
๔ การส่งต่อไม่นับรวมการส่งไปตรวจพิเศษระหว่างการนอนรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
อัตราการเบิกจ่ายค่าพาหนะทางบก
๑ ระยะทางไม่เกิน ๕๐ กิโลเมตร ให้เบิกจ่ายตามค่าใช้จ่ายจริงในอัตราไม่เกิน ๕๐๐ บาท
(รหัสการบันทึก S๑๘๐๑)
๒ ระยะทางมากกว่า ๕๐ กิโลเมตร ขึ้นไป ให้เบิกจ่ายค่าชดเชย ครั้งละ ๕๐๐ บาท และให้ได้รับ
ค่าชดเชยเพิ่มอีกกิโลเมตรละ ๔ บาท x ระยะทางจากหน่วยบริการต้นทางถึงหน่วยบริการปลายทาง โดยอ้างอิงตาม
ระยะทางของกรมทางหลวงในเส้นทางที่สั้นและตรงที่สุด (รหัสการบันทึก S๑๘๐๒)
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อัตราการเบิกจ่ายค่าพาหนะทางน�้ำ
ระยะทาง ไป-กลับ
(กิโลเมตร)
ไม่เกิน ๑๕ กิโลเมตร
มากกว่า ๑๕ กิโลเมตร
ขึ้นไป ถึง ๕๐ กิโลเมตร
มากกว่า ๕๐ กิโลเมตร
ขึ้นไป ถึง ๑๐๐ กิโลเมตร
		
มากกว่า ๑๐๐ กิโลเมตร ขึ้นไป
		
ไม่จ�ำกัดระยะทาง

ประเภทของพาหนะ
เรือหางยาวเร็ว
เรือเร็ว
เรือเร็ว ๒ เครื่องยนต์
เรือหางยาวเร็ว
เรือเร็ว
เรือเร็ว ๒ เครื่องยนต์
เรือหางยาวเร็ว
เรือเร็ว
เรือเร็ว ๒ เครื่องยนต์
เรือเร็ว
เรือเร็ว ๒ เครื่องยนต์
แพขนานยนต์

อัตราการจ่ายค่าใช้จ่าย รหัสการบันทึก
ตามจริงไม่เกิน /ต่อครั้ง (บาท)
๑,๒๐๐ บาท
S๑๘๐๓A
๒,๐๐๐ บาท
S๑๘๐๓B
๕,๐๐๐ บาท
S๑๘๐๓C
๓,๐๐๐ บาท
S๑๘๐๓D
๕,๐๐๐ บาท
S๑๘๐๓E
๓๕,๐๐๐ บาท
S๑๘๐๓F
๔,๐๐๐ บาท
S๑๘๐๓G
๑๐,๐๐๐ บาท
S๑๘๐๓H
๓๕,๐๐๐ บาท
S๑๘๐๓I
๓๕,๐๐๐ บาท
S๑๘๐๓J
๓๕,๐๐๐ บาท
S๑๘๐๓K
๕,๐๐๐ บาท
S๑๘๐๓L

หมายเหตุ

กรณีที่มีการใช้พาหนะทางน�้ำไม่เป็นไปตามประเภทข้างต้น ให้อนุโลมใช้ประเภทที่ใกล้เคียง
ตามอัตราการเบิกค่าใช้จ่ายตามจริงไม่เกินอัตราที่ก�ำหนดในพาหนะทางน�้ำแต่ละประเภท
อัตราการเบิก จ่ายกรณีเฮลิคอปเตอร์
เป็นการเคลือ่ นย้ายผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะวิกฤติและเร่งด่วนจากหน่วยบริการทีใ่ ห้การรักษาไปยังหน่วยบริการ
ที่มีศักยภาพที่สูงกว่า
กรณีทเี่ ป็นความประสงค์ของผูป้ ว่ ยหรือญาติ โดยทีแ่ พทย์วนิ จิ ฉัยแล้วว่าอาการผูป้ ว่ ยไม่อยูใ่ นภาวะ
วิกฤติ ไม่เข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเบิกจ่าย
รัศมีการบิน
ไม่เกิน ๑๕๐ กิโลเมตร
เกิน ๑๕๐ กิโลเมตร

ชนิดของอากาศยาน
เฮลิคอปเตอร์
เฮลิคอปเตอร์

อัตราการจ่ายชดเชย
๔๐,๐๐๐ บาท
๖๐,๐๐๐ บาท

รหัสการเบิก
S๑๘๐๔

การบันทึกข้อมูลเพื่อเบิกค่าใช้จ่าย (เฉพาะค่ารถและค่าเรือ)
หน่วยบริการต้องบันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรม E-Claim รายละเอียดตามหนังสือคู่มือการขอรับ
ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๕๓
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เรื่อง อัตราค่าพาหนะในการรับส่งผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงอัตราค่าพาหนะในการรับส่งผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก ความในส่วนของอั ตราการเบิ ก จ่ า ยกรณี เ ฮลิ ค อปเตอร์ ในเอกสารแนบท้ าย
ประกาศสาํ นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรือ่ ง อัตราค่าพาหนะในการรับส่งผูป้ ว่ ยในระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และใช้ความตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้แทน
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 		
วินัย สวัสดิวร 				
เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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เอกสารแนบท้ายประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง อัตราค่าพาหนะในการรับส่งผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
อัตราการเบิกจ่ายค่าพาหนะทางอากาศ
การเคลือ่ นย้ายผูป้ ว่ ย ทีม่ ภี าวะวิกฤติและเร่งด่วนจากหน่วยบริการทีใ่ ห้การรักษา ไปยังหน่วยบริการ
ที่มีศักยภาพสูงกว่า ให้เบิกจ่ายตามอัตรา ดังนี้
๑. เฮลิคอปเตอร์ หรือเครื่องบินปีกตรึง ขนาด ๑ เครื่องยนต์ จ่ายตามจริง แต่ไม่เกินชั่วโมงบินละ
๔๐,๐๐๐ บาท เศษของชั่วโมงคิดเป็นนาที
๒. เฮลิคอปเตอร์ หรือเครื่องบินปีกตรึง ขนาด ๒ เครื่องยนต์ จ่ายตามจริง แต่ไม่เกินชั่วโมงบินละ
๘๐,๐๐๐ บาท เศษของชั่วโมงคิดเป็นนาที
๓. เฮลิคอปเตอร์ หรือเครื่องบินปีกตรึง ขนาด ๓ เครื่องยนต์ จ่ายตามจริง แต่ไม่เกินชั่วโมงบินละ
๑๒๐,๐๐๐ บาท เศษของชั่วโมงคิดเป็นนาที
๔. เฮลิคอปเตอร์ หรือเครื่องบินปีกตรึง ขนาด ๔ เคร่ืองยนต์ จ่ายตามจริง แต่ไม่เกินชั่วโมงบินละ
๑๖๐,๐๐๐ บาท เศษของชั่วโมงคิดเป็นนาที
กรณีทเี่ ป็นความประสงค์ของผูป้ ว่ ย หรือญาติ โดยทีแ่ พทย์วนิ จิ ฉัยแล้วว่าอาการผูป้ ว่ ยไม่อยูใ่ นภาวะ
วิกฤติ ไม่เข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเบิกจ่ายตามประกาศนี้
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ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง การคํานวณกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (Diagnosis Related Group : DRG)
พ.ศ. ๒๕๕๕

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงราคากลางสําหรับกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม เพื่อให้การคํานวณค่าใช้จ่าย
เพื่อบริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นไปด้วยความเหมาะสม
และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ และมาตรา ๔๖ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๕
ให้ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ราคากลางสําหรับ
กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (Diagnosis Related Group : DRGs) พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อมูลในหนังสือ “การจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมและน�้ำหนักสัมพัทธ์ ฉบับที่ ๕.๐
พ.ศ. ๒๕๕๔” และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม เป็นข้อมูลในการคาํ นวณกลุม่ วินจิ ฉัยโรคร่วม (Diagnosis Related Group : DRG)
เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข
ข้อ ๓ ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 		
วิทยา บุรณศิริ 				
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข			
ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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เรื่อง การส่งข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์เพื่อการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข (e-claim)
โดยทีเ่ ป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การส่งหลักฐานประกอบการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยเพือ่ บริการ
สาธารณสุข กรณีอุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือกรณีที่มีค่าใช้จ่ายสูงจากส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ฉะนั้น อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๕ เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติในการประชุมครั้งที่ ๕(๒)/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๔๖ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีอุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือกรณีที่มี
ค่าใช้จ่ายสูงของหน่วยบริการ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ นั้น ให้หน่วยบริการตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
สามารถส่งข้อมูลการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยเพือ่ บริการสาธารณสุข เป็นข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์ (e-claim) ทัง้ นีต้ ามรูปแบบ
และวิธีการที่ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก�ำหนด
ข้อ ๒ หน่วยบริการนอกเหนือไปจากที่ก�ำหนดไว้ท้ายประกาศนี้ หากมีความประสงค์จะส่งข้อมูล
อิเล็คทรอนิกส์ (e-claim) ให้แจ้งความพร้อมมายังส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อพิจารณาและให้ความ
เห็นชอบก่อนด�ำเนินการตามข้อ ๑
ข้อ ๓ หน่วยบริการตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ต้องจัดท�ำเอกสารหลักฐาน ตามประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๔๕ และเก็บรักษาไว้ ณ หน่วยบริการเพื่อการตรวจสอบด้วย
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖		
สงวน นิตยารัมภ์พงศ์				
เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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เอกสารแนบท้าย
ประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง การส่งข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์เพื่อการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข (e-claim)
หน่วยบริการที่สามารถส่งข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์เพื่อการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข
๑. รพ.มหาราชนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
๒. รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
๓. รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก
๔. รพ.ขอนแก่น
๕. รพ.อุดรธานี
๖. รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
๗. รพ.สระบุรี
๘. รพ.สุราษฎร์ธานี
๙. รพ.เจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี
๑๐. รพ.ชลบุรี
๑๑. รพ.อุตรดิตถ์
๑๒. รพ.ล�ำปาง
๑๓. รพ.ราชบุรี
๑๔. รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
๑๕. รพ.หาดใหญ่
๑๖. รพ.ระยอง
๑๗. รพ.สวรรค์ประชารักษ์
๑๘. รพ.พระนครศรีอยุธยา
๑๙. รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี
๒๐. รพ.นครปฐม
๒๑. รพ.สุรินทร์
๒๒. รพ.ยะลา
๒๓. รพ.ตรัง
๒๔. รพ.บุรีรัมย์
๒๕. รพ.สมุทรปราการ
๒๖. รพ.พระนั่งเกล้า
๒๗. รพ.ปทุมธานี
๒๘. รพ.มหาราชเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
๒๙. รพ.ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
๓๐. รพ.สงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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๓๑. รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ขอนแก่น
๓๒. รพ.รามาธิบดี
๓๓. วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ (รพ.วชิรฯ)
๓๔. รพ.จุฬาลงกรณ์
๓๕. รพ.นพรัตนราชธานี
๓๖. รพ.ราชวิถี
๓๗. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
๓๘. รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
๓๙. รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
๔๐. รพ.พระมงกุฎเกล้า
๔๑. รพ.ศรีธัญญา
๔๒. รพ.สมเด็จเจ้าพระยา
๔๓. รพ.ต�ำรวจ
๔๔. รพ.ตากสิน
๔๕. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
๔๖. ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคมะเร็ง อุบลราชธานี
๔๗. ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคมะเร็ง ชลบุรี
๔๘. ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคมะเร็ง ลพบุรี
๔๙. ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคมะเร็ง สุราษฎร์ธานี
๕๐. ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคมะเร็ง ล�ำปาง
๕๑. ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคมะเร็ง อุดรธานี
๕๒. รพ.โรคทรวงอก
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ประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เรื่อง การสนับสนุนและให้ยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงแก่ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงบัญชีรายการยา กรณีสนับสนุนยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง
(Erythropoietin)แก่ผปู้ ว่ ยไตวายเรือ้ รังระยะสุดท้ายในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทีไ่ ด้รบั การรักษาด้วยการ
ล้างไตผ่านทางช่องท้อง (CAPD) หรือการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) จากหน่วยบริการที่ร่วมให้บริการ
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ ประกอบข้อ ๖๗ ของเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การด�ำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำ� หรับผู้มีสิทธิหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข
ของหน่วยบริการ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ยกเลิก
(๑) ประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรือ่ ง การสนับสนุนและให้ยา Erythropoietin
แก่ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย พ.ศ. ๒๕๕
(๒) ประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรือ่ ง การสนับสนุนและให้ยา Erythropoietin
แก่ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๒ ผูป้ ว่ ยไตวายเรือ้ รังระยะสุดท้ายในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทมี่ สี ทิ ธิได้รบั ยากระตุน้
การสร้างเม็ดเลือดแดง (Erythropoietin) ดังนี้ 						
(๑) ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่มีสิทธิรับบริการทดแทนไตด้วยวิธีล้างไตผ่านทางช่องท้อง
อย่างต่อเนื่อง (CAPD)
(๒) ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ที่มีสิทธิฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) หรือผู้ป่วย
ทีไ่ ม่สมัครใจเข้ารับบริการทดแทนไตด้วยวิธี CAPD และประสงค์จะรับบริการด้วยวิธี HD โดยรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยเอง
ทั้งนี้ ผู้ป่วยตาม (๑) และ (๒) มีสิทธิได้รับยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง (Erythropoietin)
ตามความจ�ำเป็นและข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ รวมทั้งรายชื่อในบัญชี ตามเอกสารหมายเลข ๑ แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๓ แนวทางการสนับสนุนยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง (Erythropoietin) ส�ำหรับผู้ป่วย
ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ตามข้อ ๒ ให้เป็นไปตามเอกสารหมายเลข ๒ แนบท้ายประกาศนี้ หรือที่ส�ำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติก�ำหนด					
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ข้อ ๔ ให้หน่วยบริการที่เข้าร่วมให้บริการ CAPD และ HD มีสิทธิเบิกยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือด
แดง (Erythropoietin)ทีใ่ ช้บริการผูป้ ว่ ยไตวายเรือ้ รังระยะสุดท้ายในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามหลักเกณฑ์
ทีก่ ำ� หนดในข้อ ๒ ผ่านระบบ VMI ขององค์การเภสัชกรรม โดยเบิกยาและส่งข้อมูลทุกเดือนผ่านระบบตามทีส่ ำ� นักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติก�ำหนด 			
ข้อ ๕ หน่วยบริการที่ให้ยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง (Erythropoietin) ชื่อยาใดยาหนึ่ง
ตามบัญชีในเอกสารหมายเลข ๑ ควรใช้ต่อเนื่องอย่างน้อยหนึ่งปี ยกเว้นมีเหตุจ�ำเป็นทางการแพทย์ก็สามารถ
เปลี่ยนชื่อยาอื่นได้และแจ้งส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทราบ รวมทั้งติดตามระดับ Hematocrit (Hct)
ของผู้ป่วยอย่างน้อยทุก ๔ – ๘ สัปดาห์ต่อครั้ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการให้ยาแก่ผู้ป่วย
ข้อ ๖ การให้ยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง (Erythropoietin) แก่ผู้ป่วยที่รับบริการ CAPD
และ HD ต้องให้โดยบุคลากรทางการแพทย์ของหน่วยบริการที่ให้บริการผู้ป่วยนั้นโดยตรง หรืออาจส่งต่อให้บริการ
ที่หน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายที่อยู่ใกล้บ้าน โดยไม่ให้ผู้ป่วยน�ำยาไปฉีดเองที่บ้าน
ข้อ ๗ ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙		
ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา				
รองเลขาธิการ รักษาการแทน			
เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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เอกสารหมายเลข ๑ แนบท้ายประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง การสนับสนุนและให้ยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงแก่ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย พ.ศ. ๒๕๕๙
ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
บัญชีรายการยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง ( Erythropoietin) ที่สนับสนุนแก่ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามความจ�ำเป็นและข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ดังนี้
ชื่อยา

ขนาดยา

Epiao
Eporon
Renogen
Hema-plus
Espogen
Recombinant*
Eritromax
Hypercrit
Epokine

4,000 u
4,000 u
4,000 u
4,000 u
4,000 u
4,000 u
4,000 u
4,000 u
4,000 u

ระดับ Hct ≤ 30 %
เบิกได้ตามจ่ายจริงและไม่เกิน
4,000 u x 8 ครั้งต่อเดือน
4,000 u x 8 ครั้งต่อเดือน
4,000 u x 8 ครั้งต่อเดือน
4,000 u x 8 ครั้งต่อเดือน
4,000 u x 8 ครั้งต่อเดือน
4,000 u x 8 ครั้งต่อเดือน
4,000 u x 8 ครั้งต่อเดือน
4,000 u x 8 ครั้งต่อเดือน
4,000 u x 8 ครั้งต่อเดือน

ระดับ Hct › 30 %
เบิกได้ตามจ่ายจริงและไม่เกิน
4,000 u x 4 ครั้งต่อเดือน
4,000 u x 4 ครั้งต่อเดือน
4,000 u x 4 ครั้งต่อเดือน
4,000 u x 4 ครั้งต่อเดือน
4,000 u x 4 ครั้งต่อเดือน
4,000 u x 4 ครั้งต่อเดือน
4,000 u x 4 ครั้งต่อเดือน
4,000 u x 4 ครั้งต่อเดือน
4,000 u x 4 ครั้งต่อเดือน

หมายเหตุ : รายการยาอาจมีการเปลีย่ นแปลงในระหว่างปีตามสถานการณ์ทางตลาด และคุณสมบัตขิ องยาทีม่ ผี ลต่อ
จัดหา และยา Recombinant ใช้ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
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เอกสารหมายเลข ๒ แนบท้ายประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง การสนับสนุนและให้ยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงแก่ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย พ.ศ. ๒๕๕๙
ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
๑. แนวทางการสนับสนุนยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง ( Erythropoietin)
๑.๑ หน่วยบริการหรือสถานบริการมีสิทธิเบิกยา Erythropoietin ได้แก่
(๑) หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนร่วมให้บริการ CAPD ทุกแห่ง
(๒) หน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านบริการ HD ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
๑.๒ หน่วยบริการที่ร่วมให้บริการ CAPD และ HD เมื่อให้บริการยา Erythropoietin ตามความจ�ำเป็น
และข้อบ่งชีท้ างการแพทย์แล้ว หลังให้บริการ หน่วยบริการหรือสถานบริการดังกล่าวสามารถเบิกยาชดเชยผ่านระบบ
VMI ขององค์การเภสัชกรรมตามรายชื่อยาและจ�ำนวนยาที่ใช้จริง ไม่เกินอัตราที่ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติประกาศก�ำหนด โดยหน่วยบริการแต่ละแห่งสามารถขอเบิกยาได้มากกว่า ๑ รายการชื่อยา
๑.๓ การสนับสนุนยา Erythropoietin ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะสนับสนุนยาเฉพาะรายการ
ชือ่ ยาทีร่ ะบุในประกาศเท่านัน้ กรณีทหี่ น่วยบริการหรือสถานบริการ CAPD และHD ใช้ยาชือ่ อืน่ นอกเหนือจากทีร่ ะบุ
อยู่ในประกาศจะไม่ได้รับการสนับสนุน
๑.๔ องค์การเภสัชกรรมจะจัดส่งยา Erythropoietin ตามระบบ VMI ให้หน่วยบริการที่ร่วมให้บริการ CAPD
และ HD เดือนละ ๑ ครั้ง โดยแยกการจัดส่งยาส�ำหรับผู้ป่วย CAPD และ HD ออกจากกัน
๑.๕ การให้ยา Erythropoietin แก่ผู้ป่วยหน่วยบริการที่ร่วมให้บริการ CAPD และ HD สามารถเลือกใช้ได้
ตามความจ�ำเป็นและข้อบ่งชี้ทางการแพทย์แต่การใช้ยาตัวใดตัวหนึ่งกับผู้ป่วยควรใช้ต่อเนื่องอย่างน้อย ๑ ปี
ยกเว้นมีความจ�ำเป็นทางการแพทย์กส็ ามารถเปลีย่ นเป็นตัวอืน่ ได้ โดยต้องบันทึกในแบบฟอร์มทีก่ ำ� หนดและรายงาน
ต่อส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติรวมทัง้ ต้องติดตามระดับ Hematocrit (Hct) ของผูป้ ว่ ยอย่างน้อยทุก ๔ - ๘
สัปดาห์ต่อครั้ง
๑.๖ การให้ยา Erythropoietin แก่ผู้ป่วยต้องให้โดยบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น โดย
(๑) ผู้ป่วย HD ต้องให้ยาในหน่วยบริการที่ผู้ป่วยฟอกเลือดเท่านั้น
		 (๒) ผูป้ ว่ ย CAPD นอกจากให้ยาในหน่วยบริการ CAPD แล้ว สามารถส่งต่อไปให้ยาทีห่ น่วยบริการปฐมภูมิ
ในเครือข่ายที่อยู่ใกล้บ้านผู้ป่วย โดยหน่วยบริการ CAPD ต้องจัดให้มีการส่งยาให้หน่วยบริการปฐมภูมิ โดยจะต้อง
ส่งยาด้วยระบบ Cold Chain และมีใบส่งตัวให้แก่หน่วยบริการปฐมภูมินั้น
ทั้งนี้การให้ยา Erythropoietin หน่วยบริการหรือสถานบริการต้องบันทึกการให้บริการและเก็บข้อมูล
เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อรอการตรวจสอบจากส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือหน่วยงานที่ส�ำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติมอบหมาย กรณีผู้ป่วย HD จะต้องลงนามผู้ให้ยาพร้อมทั้งติดสติ๊กเกอร์ก�ำกับลงในใบ
Hemo sheet ทุ ก ครั้ ง หากไม่ ด� ำ เนิ น การส� ำ นั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ จ ะพิ จ ารณาเรี ย กคื น ยา
หรือเงินค่ายาได้ และกรณีทตี่ รวจสอบแล้วพบว่าระดับ Hct ทีต่ รวจได้ไม่ตรงกับข้อมูลทีห่ น่วยบริการ HD หรือ CAPD
บันทึกส่งเบิกกับส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะพิจารณาเรียกคืนยาหรือเงินค่ายาได้
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๒. วิธีการสนับสนุนยา Erythropoietin
๒.๑ หน่วยบริการ CAPD
		 ๒.๑.๑ หน่วยบริการ CAPD บันทึกการใช้ยาในโปรแกรม DMIS_CAPD โดยหน่วยบริการต้องบันทึกข้อมูล
การใช้ยาตามทีใ่ ช้จริงในรอบเดือนทีผ่ า่ นมา ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป หากไม่ดำ� เนินการบันทึกข้อมูลการ
ใช้ยาตามระยะเวลาที่ก�ำหนด จะท�ำการตัดยอดไปจ่ายในสิ้นปีครั้งเดียวเท่านั้น โดยมีรายละเอียดการบันทึกข้อมูล
ดังนี้
				 (๑) รายการยาต้องเป็นชื่อยาที่ระบุตามประกาศเท่านั้น กรณีไม่ใช้ยาตามรายการที่ก�ำหนด
สามารถ เลือกบันทึกข้อมูลในประเภทอื่นๆ เพื่อเติมได้ แต่ทั้งนี้จะไม่ได้รับการสนับสนุนยา
(๒) ปริมาณการใช้ให้ระบุ จ�ำนวน Unit ของยาที่ใช้จริง
(๓) ระดับ Hct ที่ตรวจล่าสุดโดยต้องมีการตรวจระดับ Hct อย่างน้อยทุก ๔-๘ สัปดาห์ต่อครั้ง
		 ๒.๑.๒ ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประมวลผลข้อมูลการใช้ยา Erythropoietin ในระบบ
DMIS_CAPD ทุกวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และส่งข้อมูลความต้องการ การชดเชยให้องค์การเภสัชกรรม
		 ๒.๑.๓ องค์ ก ารเภสั ช กรรมส่ ง ยาให้ ห น่ ว ยบริ ก ารภายใน ๑๐ วั น ท� ำ การภายหลั ง จากได้ รั บ ข้ อ มู ล
การเบิกยาจาก ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
		 ๒.๑.๔ หน่วยบริการ ตรวจรับยาตามข้อมูลการได้รับชดเชยยา Erythropoietin Usage Report (EUR)
ในโปรแกรม DMIS_CAPD
๒.๒ หน่วยบริการ HD
		 ๒.๒.๑ หน่วยบริการ HD บันทึกข้อมูลการใช้ยาในโปรแกรมของส�ำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ
(สกส.) โดยบันทึกข้อมูลการใช้ยาตามจริงในรอบเดือนที่ผ่านมา ให้แล้วเสร็จภายวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป โดยมี
รายละเอียดการบันทึกข้อมูล ดังนี้
				 (๑) รายการยาต้องเป็นชื่อยาที่ระบุตามประกาศเท่านั้น กรณีไม่ใช้ยาตามรายการที่ก�ำหนด
สามารถ เลือกบันทึกข้อมูลในประเภทอื่นๆเพื่อเติมได้ แต่ทั้งนี้จะไม่ได้รับการสนับสนุนยา
(๒) ปริมาณการใช้ให้ระบุ จ�ำนวน Unit ของยาที่ใช้จริง
(๓) ระดับ Hct ที่ตรวจล่าสุดโดยต้องมีการตรวจระดับ Hct อย่างน้อยทุกเดือน
		 ๒.๒.๒ ส�ำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) ประมวลผลข้อมูลการใช้ยา Erythropoietin
ของเดือนที่ผ่านมาทุกวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และส่งข้อมูลให้องค์การเภสัชกรรม หากหน่วยบริการหรือสถาน
บริการบันทึกการใช้ยาล่าช้าจากเวลาที่ก�ำหนดจะไม่น�ำข้อมูลในรอบเดือนนั้นมาประมวลผลเพื่อพิจารณา
		 ๒.๒.๓ องค์การเภสัชกรรม จัดส่งยาให้หน่วยบริการ ภายหลังจากได้รับข้อมูลการเบิกยาจากส�ำนักงาน
กลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) ภายใน ๑๐ วัน
		 ๒.๒.๔ หน่วยบริการตรวจรับยาตามรายงานสรุปยอดรวมการให้ยา Erythropoietin Usage Report
(EUR) ของส�ำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)
๓. การอุทธรณ์
กรณีที่หน่วยบริการ หรือสถานบริการ CAPD และ HD ได้รับการสนับสนุนยา Erythropoietin ไม่ครบตามที่ให้
บริการจริง สามารถอุทธรณ์เข้ามาได้ที่ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ภายใน ๓๐ วัน หลังได้รับรายงาน
สรุปยอดรวมการให้ยา Erythropoietin Usage Report (EUR) ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด
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เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและอัตราการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข
ส�ำหรับบริการบ�ำบัดทดแทนไตด้วยการล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง (CAPD)
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่เป็นการสมควรก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและอัตราการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการ
สาธารณสุขส�ำหรับบริการบ�ำบัดทดแทนไตด้วยการล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนือ่ ง Continuous Ambulatory
Peritoneal Dialysis (CAPD)
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบข้อ ๖๗ ของเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การด�ำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส�ำหรับผู้มีสิทธิหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข
ของหน่วยบริการ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้ 				
ข้อ ๑ ยกเลิกประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรือ่ งแนวทางการจ่ายชดเชยค่าบริการ
บ�ำบัดทดแทนไตด้วยการล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง (CAPD) พ.ศ.๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“ส�ำนักงาน” หมายความว่า ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการเพื่อสนับสนุนผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้เข้าถึงบริการทดแทนไตระดับเขต
“หน่วยบริการ” หมายความว่า หน่วยบริการทีส่ ำ� นักงานเห็นชอบให้เข้าร่วมโครงการบ�ำบัดทดแทน
ไตด้วยการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง
ข้อ ๓ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและอัตราการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขส�ำหรับบริการ
บ�ำบัดทดแทนไตด้วยการล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis
(CAPD) ให้แก่หน่วยบริการ ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๔ บรรดาประกาศ หลักเกณฑ์ หรือค�ำสั่งอื่นใด ที่ก�ำหนดไว้แล้วซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้
ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๕ ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙		
ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา				
รองเลขาธิการ รักษาการแทน			
เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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เอกสารแนบท้ายประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและอัตราการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขส�ำหรับ
บริการบ�ำบัดทดแทนไตด้วยการล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง (CAPD) พ.ศ. ๒๕๕๙
ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
ส�ำนักงานจะให้การสนับสนุนค่าใช้จา่ ยเพือ่ บริการสาธารณสุขส�ำหรับบริการบ�ำบัดทดแทนไตด้วยการล้างไต
ผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง (CAPD) แก่หน่วยบริการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและอัตราการจ่ายค่าใช้จ่าย
ดังนี้
๑. คุณสมบัติหน่วยบริการ
หน่วยบริการที่มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขส�ำหรับบริการบ�ำบัดทดแทนไตด้วยการล้างไต
ผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง (CAPD) ต้องเข้าร่วมโครงการและผ่านการประเมินตามแบบประเมินหน่วยบริการ
ล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง (CAPD)
๒. คุณสมบัติผู้ป่วยที่จะได้รับสิทธิในโครงการ
(๑) เป็นผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(๒) เป็นผูป้ ว่ ยโรคไตวายเรือ้ รังระยะสุดท้ายทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัยว่าต้องได้รบั การบ�ำบัดทดแทนไตตามข้อบ่งชี้
ของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
(๓) ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการว่าเป็นผูส้ มควรได้รบั การรักษาโดยการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนือ่ ง
(CAPD)
(๔) ได้รับการลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยโครงการ CAPD จากหน่วยบริการ และมีการบันทึกข้อมูลการรักษา
ลงในโปรแกรม DMIS_CAPD หรือโปรแกรมอืน่ ทีส่ ำ� นักงานก�ำหนดรวมทัง้ บันทึกการติดตาม ตามทีส่ ำ� นักงานก�ำหนด
๓. การสนับสนุนหน่วยบริการ
หน่วยบริการจะได้รับการสนับสนุนจากส�ำนักงาน ดังนี้
๓.๑ การสนับสนุนน�้ำยาและเวชภัณฑ์
(๑) การสนับสนุนน�้ำยา CAPD
		 สนับสนุนให้แก่ผปู้ ว่ ยโดยส�ำนักงาน หรือองค์การเภสัชกรรม หรือหน่วยงานของรัฐอืน่ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จะเป็นผูจ้ ดั ส่งให้หน่วยบริการ หรือส่งให้ผปู้ ว่ ยโดยตรง (ตามทีห่ น่วยบริการระบุ) หน่วยบริการสามารถสัง่ น�ำ้ ยา CAPD
ผ่านโปรแกรม DMIS_CAPD หรือโปรแกรมอื่นที่ส�ำนักงานก�ำหนดให้แก่ผู้ป่วยได้ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
คนละไม่เกิน ๔ ถุงต่อวัน
		 กรณีทมี่ คี วามจ�ำเป็นต้องใช้นำ�้ ยา CAPD เกินกว่า ๔ ถุงต่อวัน ให้หน่วยบริการแจ้งส�ำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เขต พิจารณาสนับสนุนเพิ่มเป็นรายกรณีไป
(๒) การสนับสนุนยา Erythropoietin
		 สนับสนุนให้แก่ผปู้ ว่ ย โดยใช้หลักเกณฑ์ตามประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการ
สนับสนุนและให้ยา Erythropoietin แก่ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
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(๓) การสนับสนุนสาย Tenckhoff catheter
		 สนับสนุนให้แก่ผู้ป่วย โดยหน่วยบริการสามารถสั่งผ่านโปรแกรม DMIS_CAPD หรือโปรแกรมอื่นที่
ส�ำนักงานก�ำหนด เพื่อใช้กับผู้ป่วยรายใหม่และรายที่มีความจ�ำเป็นต้องเปลี่ยนไม่เกิน ๑ สายต่อผู้ป่วย ๑ รายต่อปี
๓.๒ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
		 จ่ายชดเชยค่าบริการให้แก่หน่วยบริการแบบเหมาจ่ายเพิ่มเติม (On top) ในอัตรา ๒,๕๐๐ บาท
ต่อผูป้ ว่ ย ๑ รายต่อเดือน ส�ำหรับหน่วยบริการในการให้บริการประเมินสภาพร่างกายผูป้ ว่ ย การวางสาย Tenckhoff
catheter การบริการ CAPD แบบผู้ป่วยนอกหรือค่ายาพื้นฐาน และยารักษาโรคอื่นที่จ�ำเป็นและเกี่ยวข้องกับการ
บริการ CAPD โดยตรง รวมถึงการรักษาภาวะแทรกซ้อนโดยตรงทีเ่ กิดจากการบริการ CAPD ตามแนวทางเวชปฏิบตั ิ
ที่สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยหรือตามที่ส�ำนักงานก�ำหนด
กรณีที่มีการส่งต่อผู้ป่วยไปรักษายังหน่วยบริการหรือสถานบริการอื่นแบบผู้ป่วยนอก ให้หน่วยบริการ
ที่รับลงทะเบียนหรือหน่วยบริการที่บันทึกติดตามผลการรักษา CAPD เป็นผู้ตามจ่ายค่ารักษาพยาบาล ที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการบริการ CAPD ให้กับหน่วยบริการหรือสถานบริการที่รับการส่งต่อ
กรณี มี ก ารส่ ง ต่ อ หรื อ รั ก ษาแบบผู ้ ป ่ ว ยใน และค่ า ใช้ จ ่ า ยนอกเหนื อ จากการบริ ก าร CAPD โดยตรง
ให้หน่วยบริการหรือสถานบริการที่รับการส่งต่อเบิกจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามหลักเกณฑ์
การส่งต่อผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
๓.๓ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายกรณีอื่นนอกจากค่าใช้จ่ายตามข้อ ๓.๒ แล้ว ส�ำนักงานได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์
การจ่ายกรณีอื่นไว้ ดังนี้
(๑) กรณีผปู้ ว่ ยย้ายหน่วยบริการ ส�ำนักงานจะจ่ายค่าใช้จา่ ยในเดือนนัน้ ๆ ให้หน่วยบริการแห่งใหม่ทใี่ ห้การ
รักษา
(๒) กรณีผู้ป่วยใหม่ที่รอวางสายที่มีภาวะยูรีเมีย และผู้ป่วยเก่าที่มีความจ�ำเป็นต้องหยุดล้างไตผ่านทาง
ช่องท้องอย่างต่อเนื่อง (CAPD) เป็นการชั่วคราว หากมีความจ�ำเป็นต้องฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมชั่วคราว
(Temporary HD) ส�ำนักงานจะจ่ายชดเชยค่าบริการในอัตรา ๑,๕๐๐ บาทต่อครั้ง จ�ำนวนไม่เกิน ๙๐ วัน ทั้งนี้
หากหน่วยบริการ CAPD ไม่สามารถให้บริการ HD ได้เอง และส่งผู้ป่วยไปรับบริการ HD ที่หน่วยฟอกเลือดอื่น
ที่ไม่ได้เป็นหน่วยบริการ CAPD ในกรณีที่หน่วยฟอกเลือดเป็นสถานบริการของเอกชน หน่วยบริการ CAPD ที่ส่งไป
จะต้องรับผิดชอบค่าบริการในการฟอกเลือดให้กับสถานบริการนั้น โดยหน่วยบริการ CAPD ที่ส่งไปสามารถเบิก
ค่าบริการจากส�ำนักงานตามอัตราที่ส�ำนักงานก�ำหนด ส�ำหรับในกรณีหน่วยที่รับฟอกเลือดเป็นหน่วยบริการ CAPD
ให้หน่วยที่รับฟอกเลือดท�ำการเบิกค่าใช้จ่ายในการฟอกเลือดจากส�ำนักงานโดยตรง โดยบันทึกข้อมูลบริการ
Temporary HD ในโปรแกรม DMIS_CAPD
กรณีมคี วามจ�ำเป็นต้องฟอกเลือดด้วยเครือ่ งไตเทียมชัว่ คราว (Temporary HD) มากกว่า ๙๐ วัน ให้หน่วยบริการ
ท�ำเรื่องขอขยายระยะเวลาต่อคณะกรรมการหรือคณะท�ำงานที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยขอขยายระยะเวลาได้
๑ ครั้ง เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๓๐ วัน
(๓) กรณีที่ไม่สามารถกลับมารักษาโดย CAPD ได้ต้องเปลี่ยนเป็นการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
แบบถาวร ต้องขออนุมตั จิ ากคณะกรรมการหรือคณะท�ำงานทีค่ ณะกรรมการมอบหมาย และเมือ่ ได้รบั การอนุมตั แิ ล้ว
ส�ำนักงานจะจัดให้มีการลงทะเบียนและเบิกค่าใช้จ่ายตามประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและอัตราการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขส�ำหรับบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
ระยะสุดท้ายด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis : HD)
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(๔) กรณีเจ็บป่วยอื่นๆ หรือภาวะแทรกซ้อนอื่นนอกเหนือจาก CAPD หน่วยบริการจะได้รับค่าใช้จ่าย
เหมาจ่ายรายหัวผูป้ ว่ ยนอก (ส�ำหรับกรณีบริการแบบผูป้ ว่ ยในใช้คา่ ใช้จา่ ยบริการผูป้ ว่ ยในทัว่ ไป) และอืน่ ๆ ตามแนวทาง
เวชปฏิบัติการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของส�ำนักงาน
๔. การขอรับการสนับสนุนจากส�ำนักงาน
๔.๑ การรับการสนับสนุนน�้ำยา CAPD ยา Erythropoietin และ สาย Tenckhoff catheter
(๑) หน่วยบริการบันทึกข้อมูล เบิกจ่ายน�้ำยา CAPD ยา Erythropoietin และสาย Tenckhoff catheter
และอุปกรณ์อื่นๆ เช่น Transfer set, out port clamp, minicap ผ่านโปรแกรม DMIS_CAPD หรือโปรแกรมอื่น
ที่ส�ำนักงานก�ำหนด
(๒) ส�ำนักงานจะให้การสนับสนุนผ่านระบบการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ตามที่ส�ำนักงานก�ำหนด
๔.๒ การขอรับค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
การขอรับค่าตอบแทนหน่วยบริการแบบเหมาจ่ายเพิม่ เติม (On top) ให้หน่วยบริการบันทึกข้อมูลการบริการ
และการนัดติดตามผู้ป่วยผ่านโปรแกรม DMIS_CAPD หรือโปรแกรมอื่นที่ส�ำนักงานก�ำหนดทุกเดือน โดยส�ำนักงาน
จะตรวจสอบข้อมูลจ�ำนวนผู้ป่วยและการให้บริการและตอบแทนให้เป็นรายเดือนหรือตามที่ได้รับรายงานข้อมูล
การให้บริการ
๕. การอุทธรณ์หลังการจ่าย
กรณีที่หน่วยบริการ เห็นว่าการจ่ายค่าตอบแทนของส�ำนักงานไม่ถูกต้องตามประกาศนี้ หรือมีค่าใช้จ่าย
ในการให้บริการผู้ป่วย CAPD นอกเหนือจากแนวทางที่ส�ำนักงานก�ำหนด และเป็นภาระอย่างมากหรืออาจกระทบ
ต่อคุณภาพการให้บริการ หน่วยบริการมีสทิ ธิอทุ ธรณ์ตอ่ ส�ำนักงานภายใน ๓๐ วัน นับจากวันทีไ่ ด้รบั รายงานการจ่ายเงิน
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ประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ส�ำหรับบริการรักษา
โรคหลอดเลือดโคโรนารีผ่านสายสวนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมเกณฑ์การพิจารณาจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขส�ำหรับ
บริการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารีผา่ นสายสวนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้มคี วามเหมาะสมมากยิง่ ขึน้
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๒๖ (๑๔) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติพ.ศ.๒๕๔๕ ประกอบกับข้อ ๒ ของประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การด�ำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
และหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไขการรับค่าใช้จา่ ยเพือ่ บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙
ประกอบข้อ ๒๗.๑.๓ ของเอกสารแนบท้ายประกาศ ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑		ยกเลิกประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรือ่ ง เกณฑ์ในการวินจิ ฉัยโรคหลอดเลือด
โคโรนารีผา่ นสายสวนและเกณฑ์การพิจารณาจ่ายค่าใช้จา่ ยเพือ่ บริการสาธารณสุข ส�ำหรับบริการรักษาโรคหลอดเลือด
โคโรนารีผ่านสายสวน ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ข้อ ๒ เกณฑ์ในการวินจิ ฉัยโรคหลอดเลือดโคโรนารี และเกณฑ์การพิจารณาจ่ายค่าใช้จา่ ยเพือ่ บริการ
สาธารณสุข ส�ำหรับบริการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารีผ่านสายสวน ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้เป็น
ไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
ข้อ ๓ ให้เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีอ�ำนาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามประกาศนี้
ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙		
ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา				
รองเลขาธิการ รักษาการแทน			
เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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เอกสารแนบท้ายประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข
ส�ำหรับบริการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารีผ่านสายสวน ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๙
		 โรคหลอดเลือดแดงโคโรนารี (Coronary artery disease) หมายถึง โรคที่เกิดจากหลอดเลือดแดงที่เลี้ยง
กล้ามเนื้อหัวใจตีบหรือตัน ส่วนใหญ่เกิดจากไขมันและเนื้อเยื่อสะสมอยู่ในผนังของหลอดเลือด มีผลให้เยื่อบุผนัง
หลอดเลือดชั้นในต�ำแหน่งนั้นหนาตัวขึ้น ผู้ป่วยจะมีอาการและอาการแสดงเมื่อหลอดเลือดหัวใจได้ตีบตันไปแล้ว
อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ อาการส�ำคัญที่พบได้บ่อย เช่น อาการปวดเค้นอก (Angina) ใจสั่น เหงื่อออก เหนื่อย
ขณะออกแรง เป็นลมหมดสติ หรือเสียชีวติ เฉียบพลัน ลักษณะอาการปวดเค้นอกของโรคหัวใจขาดเลือดจะมีลกั ษณะ
เฉพาะ คือ อาการเจ็บหนักๆ เหมือนมีอะไรมาทับหรือรัดบริเวณกลางหน้าอกใต้กระดูก sternum อาจมีรา้ วไปบริเวณ
คอ กราม ไหล่ และแขนทั้ง ๒ ข้างโดยเฉพาะข้างซ้าย มักเป็นมากขึ้นขณะออกก�ำลัง จะมีอาการปวดเค้นอกครั้งละ
๒-๓ นาที เมื่อนั่งพักหรืออมยา Nitroglycerin อาการจะทุเลาลง โดยสามารถแบ่งอาการทางคลินิกได้ ๒ กลุ่ม คือ
๑. ภาวะปวดเค้นอกคงที่ (Stable angina) หรือภาวะปวดเค้นอกเรื้อรัง (Chronic stable angina)
หมายถึง กลุ่มอาการที่เกิดจากโรคหัวใจขาดเลือดเรื้อรัง (Chronic ischemic heart disease) โดยผู้ป่วยจะมี
อาการปวดเค้นอกเป็นๆ หายๆ เป็นระยะเวลานานกว่า ๒ เดือนขึ้นไป
๒. ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Acute Coronary Syndrome: ACS)
หมายถึง กลุ่มอาการโรคหัวใจขาดเลือดที่เกิดขึ้นเฉียบพลันประกอบด้วยอาการที่ส�ำคัญ คือ ปวดเค้นอกรุนแรง
เฉียบพลัน หรือเจ็บขณะพัก (rest angina) นานกว่า ๒๐ นาที หรือ ปวดเค้นอกซึ่งเกิดขึ้นใหม่ หรือรุนแรงขึ้นกว่าเดิม
จ�ำแนกเป็น ๒ ชนิด ดังนี้
๒.๑. ผู้ป่วยที่มีกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด ST segment ยกสูง (ST-elevation MI : STEMI)
วินิจฉัยโดย
๒.๑.๑. EKG มีการยกขึ้น (elevation) มากกว่า ๐.๑ mV ตั้งแต่ ๒ lead ติดกันขึ้นไป หรือ ๐.๒ mV
ใน lead V๑-V๓ หรือมีลักษณะ Left Bundle Branch Block (LBBB) ที่เกิดขึ้นใหม่
๒.๑.๒. มีประวัติเจ็บปวดเค้นอกนานกว่า ๒๐ นาที ยกเว้น ในบางกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถบอกได้
เช่นผู้ป่วยที่มาด้วย Post cardiac arrest, Shock, Syncope หรือ Cardiogenic-dyspnea
หรือผู้ป่วยที่มีภาวะโรคเบาหวานแทรกซ้อน
๒.๑.๓. มีประวัติ ข้อใดข้อหนึ่ง หรือทั้ง ๒ ข้อ ต่อไปนี้
(ก) มีประวัติเจ็บแน่นหน้าอกนานกว่า ๒๐ นาที
(ข) มีค่า Cardiac enzyme อย่างน้อย ๑ ข้อใน ๓ ข้อ ต่อไปนี้
● CK-MB มากกว่า หรือ เท่ากับ ๒ เท่าของค่า Upper normal limit ของโรงพยาบาล
นั้นๆ เฉพาะในกรณีที่ไม่มีผล CK-MB อนุโลมให้ใช้ค่า CK ได้ (โดยที่ CK มากกว่า
หรือ เท่ากับ ๒ เท่าของค่า Upper normal limit ของโรงพยาบาลนั้นๆ
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Troponin T มากกว่า หรือ เท่ากับ ๐.๑ ng/mL หรือ High Sensitivity Troponin T
มากกว่าหรือเท่ากับ ๐.๐๑๓ ng/mL (หรือ ๙๙ percentile ของค่าสูงสุดของแต่ละห้อง
ปฏิบัติการนั้นๆ)
● Troponin I มากกว่า หรือ เท่ากับ ๒.๐ ng/mL
๒.๒. ผู้ป่วยที่มีกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด ST segment ไม่ยกสูง (Non ST-elevation MI : NSTEMI)
วินิจฉัยโดย (มีทั้ง ๓ ข้อ)
๒.๒.๑. มีการเปลี่ยนแปลงของ EKG เป็นแบบ ST depression หรือ Inverted T wave
๒.๒.๒. มีประวัติเจ็บแน่นหน้าอกนานกว่า ๒๐ นาที ยกเว้น ในบางกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถบอกได้ เช่น
ผู้ป่วยที่มาด้วย Post cardiac arrest, Shock, Syncope หรือ Cardiogenic dyspnea
หรือผู้ป่วยที่มีภาวะโรคเบาหวานแทรกซ้อน
๒.๒.๓. มีค่า Cardiac enzyme อย่างน้อย ๑ ข้อใน ๓ ข้อ ต่อไปนี้
●
CK-MB มากกว่า หรือ เท่ากับ ๒ เท่าของค่า Upper normal limit ของโรงพยาบาลนั้นๆ
เฉพาะในกรณีที่ไม่มีผล CK-MB อนุโลมให้ใช้ค่า CK ได้ (โดยที่ CK มากกว่า หรือ เท่ากับ ๒ เท่า
ของค่า Upper normal limit ของ โรงพยาบาลนั้นๆ)
●
Troponin T มากกว่า หรือ เท่ากับ ๐.๑ ng/mL หรือ High Sensitivity Troponin T
มากกว่าหรือเท่ากับ ๐.๐๑๓ ng/mL (หรือ ๙๙ percentile ของค่าสูงสุดของแต่ละห้อง
ปฏิบัติการนั้นๆ)
●
Troponin I มากกว่า หรือ เท่ากับ ๒.๐ ng/mL
๒.๓. ภาวะปวดเค้นอกไม่คงที่ (Unstable angina) กรณีทมี่ อี าการปวดเค้นอกน้อยกว่า ๒๐ นาที และมีแนวทาง
การวินิจฉัยโดย (ต้องมีทั้ง ๓ ข้อ)
๒.๓.๑. EKG พบลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้
(๑) STsegment depression มากกว่า หรือเท่ากับ ๐.๕ mm (๐.๐๕ mV) ตั้งแต่ ๒ leads
ขึ้นไป
(๒) T wave inversion มากกว่าหรือเท่ากับ ๑ mm. (๐.๑ mV)
(๓) EKG normal
๒.๓.๒. มีประวัติเจ็บแน่นหน้าอกเข้าได้กับข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
(๑) Angina at rest (อาการปวดเค้นอกแบบ Angina ที่เกิดขึ้นขณะพักภายใน ๔๘ ชม.)
(๒) Subacute angina (อาการปวดเค้นอกมากกว่า ๔๘ ชั่วโมงและภายใน ๒ สัปดาห์)
มีการปวดเค้นอก angina เพิม่ มากขึน้ โดยเพิม่ ขึน้ อย่างน้อย ๑ CCS class หรือมีความรุนแรง
อย่างน้อยเท่ากับ CCS class III ยกเว้นในบางกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถบอกได้ เช่น ผู้ป่วย
ที่มาด้วย Post cardiac arrest, Shock, Syncope หรือ Cardiogenic dyspnea หรือผู้ป่วย
เบาหวาน
(๓) New onset angina ของ Acceleration angina (ภายใน ๒ เดือน) อาการปวดเค้นอก
แบบ angina ครั้งแรกที่เกิดขึ้นใหม่ภายในเวลาไม่เกิน ๒ เดือน โดยมีระดับความรุนแรง
ของการเจ็บหน้าอกอย่างน้อยเทียบเท่ากับ Canadian Cardiovascular Society (CCS)
class III (ตาราง ๑)
●
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หมายเหตุ : อาการปวดเค้นอกแบบ Angina (Typical angina chest pain)
หมายถึง อาการปวดเค้นอกที่ระบุได้ชัดเจนว่าเกิดจาก Myocardial ischemia
โดยมีอาการดังต่อไปนี้
(ก) เจ็บ แน่น บริเวณหน้าอก กราม ไหล่ และแขน
(ข) มีสิ่งกระตุ้นท�ำให้เกิดอาการ เช่น การออกแรง ภาวะเครียด
(ค) อาการจะทุเลาลงหรือดีขึ้นเมื่อหยุดพัก หรือได้รับยา Nitroglycerin
๒.๓.๓. มีค่า Cardiac enzyme อยู่ในเกณฑ์ปกติตาม Criteria ที่ใช้ ทั้ง ๓ ข้อ ดังต่อไปนี้
●
CK-MB น้อยกว่า ๒ เท่าของค่า Upper normal limit ของโรงพยาบาลนั้น ๆ ในกรณีที่
ไม่มีผล CK-MB อนุโลมให้ใช้ค่า CK ได้ โดยที่ CK ต้องน้อยกว่า ๒ เท่า ของค่า Upper
normal limit ของโรงพยาบาลนั้น
●
Troponin T มากกว่า หรือ เท่ากับ ๐.๑ ng/mL หรือ High Sensitivity Troponin T
มากกว่าหรือเท่ากับ ๐.๐๑๓ ng/mL (หรือ ๙๙ percentile ของค่าสูงสุดของแต่ละห้อง
ปฏิบัติงานนั้นๆ)
●
Troponin I มากกว่า หรือ เท่ากับ ๒.๐ ng/mL
หมายเหตุ :
๑. ผู ้ป่วยที่มาด้วย Cardiogenic dyspnea (๑.หายใจล� ำ บาก หอบ เหนื่ อ ยขณะออกแรงหรื อ
ขณะพัก ๒.นอนราบไม่ได้ ต้องลุกนั่ง หรือนอนศีรษะสูงโดยใช้หมอน ๒ ใบ ๓.หายใจล�ำบากตอน
กลางดึกต้องตื่นลุกขึ้น เนื่องจากรู้สึกเหนื่อยและกระสับกระส่าย) ไม่มีอาการปวดเค้นอก แต่ EKG
มี ST-T changes มี Cardiac marker ปกติและมี Document coronary arterydisease ชัดเจน
จากผลการตรวจ Coronary angiogram ในกรณีนี้ให้วินิจฉัยเป็น Unstable angina
๒. ผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการตรวจ CK,CK-MB หรือ Troponin T/I แต่ EKGมี ST-T change หรือ inverted
T และมีอาการปวดเค้นอกมากกว่า ๒๐ นาที
ตารางที่ ๑ แสดงอาการปวดเค้นอกที่แบ่งตามเกณฑ์ของ Canadian Cardiac Society (CCS)
Class I อาการปวดเค้นอกเกิดเฉพาะเมื่อออกก�ำลังกายหนักๆ หรือออกก�ำลังกายเป็นเวลานาน
Class II อาการปวดเค้นอกเกิดเมื่อออกแรงปานกลาง เช่น เดินขึ้นบันไดได้มากกว่า ๑ ชั้น ด้วยความเร็วปกติ
หรือเกิดขณะมีความเครียดทางอารมณ์
Class III อาการปวดเค้นอกเกิดแม้เพียงท�ำกิจวัตรประจ�ำวันที่เบาๆ เช่น เดินขึ้นบันไดได้เพียง ๑ ชั้นเท่านั้น
หรือเดินได้ระยะทาง น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร
Class IV อาการปวดเค้นอกเกิดขึ้นแม้ขณะพัก ไม่สามารถท�ำกิจกรรมเล็กๆ น้อยๆ ได้
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เกณฑ์การพิจารณาจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขส�ำหรับบริการรักษา
โรคหลอดเลือดโคโรนารีผ่านสายสวน (Percutaneous Coronary Intervention; PCI)
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ก�ำหนดแนวทางและข้อมูลที่นน�ำมาประกอบการพิจารณาจากการ
บันทึกข้อมูลในเวชระเบียน ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
(๑) อาการปวดเค้นอก (Anginal symptom)
(๒) หลักฐานการบ่งชี้การขาดเลือดของกล้ามเนื้อหัวใจ (Myocardial Ischemia)
(๓) การให้การรักษาทางยาอย่างเต็มที่ (Maximal anti-ischemic therapy)
(๔) รอยโรคของหลอดเลือดโคโรนารี (Angiographic anatomy)
(๕) มีรอยโรคของหลอดเลือดโคโรนารีที่เคยรักษามาก่อน แล้วมีการตีบซ�้ำ (Target vessel failure)
อาการปวดเค้นอก ( Angina symptom)
๑. การท�ำ PCI ในผูป้ ว่ ยทีม่ กี ล้ามเนือ้ หัวใจตายเฉียบพลันชนิด ST segment ยกสูง (ST-elevation MI : STEMI)
ผูป้ ว่ ยทีเ่ กิดภาวะ STEMI จ�ำเป็นต้องได้รบั การเปิดหลอดเลือดโดยเร็วทีส่ ดุ นับตัง้ แต่เกิดอาการด้วยการท�ำ PCI
ตามข้อบ่งชี้ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
๑.๑. การท�ำ primary PCI ควรท�ำภายในเวลาไม่เกิน ๑๒ ชัว่ โมง หลังจากอาการปวดเค้นอก (Onset-to-balloon
		 น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง)
๑.๒. การส่งต่อเพื่อท�ำ PCI
๑.๒.๑. Primary PCI ภายในเวลา ๙๐ นาที นับตั้งแต่ผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลแรก จนถึงโรงพยาบาล
ที่ให้บริการ PCI
๑.๒.๒. Transfer PCI ผู้ป่วยที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด Thrombolytic agent และระยะเวลาไม่เกิน
๒๔ ชั่วโมง หลังจากมีอาการ
๑.๓. ในรายที่เกิดภาวะหัวใจล้มเหลว (Cardiogenic shock, Heart failure) หรือยังมีอาการปวดเค้นอก
		 (Ischemic pain) ควรได้รับการท�ำ PCI แม้ว่า Symptom onset เกิน ๑๒ ชั่วโมงนับตั้งแต่เกิดอาการ
๑.๔. ในผูป้ ว่ ยกล้ามเนือ้ หัวใจตายเฉียบพลันทีไ่ ด้รบั การรักษาด้วยยาละลายลิม่ เลือดและไม่สามารถเปิดเส้นเลือด
ได้ส�ำเร็จภายหลังจากการบริหารยาไปแล้ว ๖๐-๙๐ นาที (Failed thrombolysis) ผู้ป่วยยังไม่หายจาก
อาการปวดเค้นอก หรือการตรวจ EKG พบ ST-segment ที่ยกสูงไม่ลดลงหรือลดลงไม่ถึงครึ่งหนึ่ง
หรือระดับ Cardiac maker ไม่ลดลง ควรได้รบั การท�ำหัตถการปฏิบตั ริ กั ษาหลอดเลือดหัวใจด้วยการขยาย
หลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน (Rescue PCI) ภายใน ระยะเวลาไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมงหลังเกิดอาการ
๑.๕. ในผู้ป่วยที่ไม่มีอาการปวดเค้นอกแล้ว (Angina symptom) สามารถให้การรักษาได้เมื่อมีหลักฐานพบว่า
		 มีการขาดเลือดของกล้ามเนื้อหัวใจ (Delayed PCI)
๑.๖. กรณีผู้ป่วยเกิดอาการปวดเค้นอกซ�้ำขณะที่นอนอยู่ในโรงพยาบาลหลังให้การรักษาภาวะกล้ามเนื้อหัวใจ
ขาดเลือด (Recurrent angina หรือ Recurrent Myocardial Infarction)
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๒. การท�ำ PCI ในผู้ป่วยที่มีกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด ST segment ไม่ยกสูง (NSTEMI) และผู้ป่วย
ที่มีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดชนิดปวดเค้นอกไม่คงที่ (Unstable angina)
๒.๑. ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง (High risk) โดยก�ำหนดจากค่า TIMI risk score (Thrombolysis in Myocardial
Ischemia risk score) มากกว่าหรือเท่ากับ ๓ ผู้ป่วยมีความเสี่ยงที่จะมีความรุนแรงของโรคท�ำให้เกิด
กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันหรือเสียชีวิต ควรจะได้รับการตรวจด้วยการฉีดสารทึบรังสี (Coronary
angiography) ร่วมกับการท�ำ PCI ภายในเวลา ๗๒ ชั่วโมงหลังเกิดอาการ
๒.๒. ในผู้ป่วยที่ไม่มีอาการแล้วสามารถรักษาได้เมื่อมีหลักฐานว่ามีการขาดเลือดของกล้ามเนื้อหัวใจ (Elective
		 PCI) เช่นเดียวกับผู้ป่วยที่ไม่มีอาการปวดเค้นอก (Angina symptom) ในกรณี STEMI
๓. การท�ำ PCI ในผู้ป่วยที่มีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดชนิดปวดเค้นอกคงที่ (Stable angina)
		 ผู้ป่วยที่มีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดชนิดปวดเค้นอกคงที่ (Stable angina) สามารถรักษาด้วยการท�ำ
Elective PCI ได้เมื่อมีหลักฐานพบว่ามีการขาดเลือดของกล้ามเนื้อหัวใจหรือมีอาการปวดเค้นอกตามเกณฑ์
ของ Canadian Cardiovascular Society (CCS) อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๓.๑. มีอาการปวดเค้นอกแม้ออกแรงเพียงเล็กน้อยหรือขณะอยู่เฉยๆ (CCS III-IV)
๓.๒. มีอาการปวดเค้นอกขณะออกแรงในระดับปกติ หรือออกแรงในระดับที่น้อยกว่าปกติ (CCS I-II) ในกลุ่มนี้
		 ต้องพบหลักฐานว่ามีหัวใจขาดเลือดชัดเจน
๓.๓. กรณีทไี่ ม่เคยเกิดอาการปวดเค้นอก (Asymptomatic) ในกลุม่ นีต้ อ้ งพบหลักฐานว่ามีหวั ใจขาดเลือดชัดเจน
หรือมีอาการอืน่ ซึ่งต้องสงสัยว่าเกิดจากโรคหลอดเลือดโคโรนารี ได้แก่ หัวใจวาย หอบเหนื่อยขณะออกแรง
		 หรือหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงชั่วคราว เช่น Paroxysmal ventricular tachycardia/ fibrillatio
หมายเหตุ : ในกรณีที่มีการท�ำ Ad hoc PCI ต้องมีข้อมูลสนับสนุน (ข้อใดข้อหนึ่ง) ดังต่อไปนี้
● Haemodynamically unstable patients (including cardiogenic shock)
● Culprit lesion in STEMI and NSTE-ACS
● Stable low-risk patients with single or double vessel disease (proximal LAD excluded)
and favourable morphology (RCA, non-ostial LCx, mid or distal LAD)
● Non-recurrent restenotic lesions.
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หลักฐานการบ่งชี้การขาดเลือดของกล้ามเนื้อหัวใจ (Myocardial Ischemia)
๑. การทดสอบสมรรถภาพหัวใจด้วยการวิ่งสายพาน (Exercise treadmill test)
ได้คะแนน Duke Treadmill score น้อยกว่า ๕ (Intermediate risk score ถึง High risk score)

๒. Stress echocardiography
๒.๑ พบการบีบตัวของหัวใจห้องซ้ายล่างน้อยกว่า ๓๕ %
๒.๒ พบว่ามี Wall motion abnormality มากกว่า ๒ Segments ของกล้ามเนื้อหัวใจ เกิดขึ้นที่ low dose
dobutamine (<๑๐ µg/kg/min) หรือที่อัตราการเต้นของหัวใจน้อยกว่า ๑๒๐ ครั้งต่อนาที
การให้การรักษาทางยา Anti-ischemic อย่างเต็มที่ (Maximal anti-ischemic therapy)
ผู้ป่วยต้องมีประวัติการรักษาด้วยยารักษากล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดในกรณีดังต่อไปนี้
● กรณีที่ใช้ยาแล้วไม่ได้ผล หรือไม่ดีขึ้น
● ใช้ยาไปช่วงระยะเวลาหนึ่งจนมีอาการดีขึ้นแล้วกลับมามีอาการของโรคอีกครั้ง
ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการท�ำ PCI ในผู้ป่วยที่มาตรวจประเมินสุขภาพโดยไม่มีอาการทางคลินิก ดังนั้นจึงต้องมีประวัติ
การให้การรักษาด้วยยาดังต่อไปนี้
๑) Anti-ischemic therapy เป็นยาที่ให้เพื่อบรรเทาหรือป้องกันกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดโดยผู้ป่วยต้องได้
รับยาอย่างน้อย ๒ ขนาน ซึ่งเป็นยาที่มีกลไกหลักคือลดปริมาณ oxygen demand ของกล้ามเนื้อหัวใจ
นอกจากนี้ยาบางตัวยังมีฤทธิ์ขยายหลอดเลือดหัวใจโดยตรง ได้แก่
● Beta-blockers เช่น Metoprolol, Atenolol, Propanolol
● Calcium blockers ได้แก่ Verapamil, Diltiazem, Nifedipine
● Nitrates เช่น Nitroglycerin (Patch, Spray, Sublingual, Oral, Intravenous)
๒) ยาต้านเกล็ดเลือด (Antiplatelet agents) เป็นยาที่ออกฤทธิ์ยับยั้งกระบวนการกระตุ้นและเกาะกลุ่มกัน
ของเกล็ดเลือด เช่น Aspirin, Aspent, Clopidogrel
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๓) ยาต้านการเกิดลิ่มเลือด (Anticoagulants) เช่น
● Unfractionated heparin (UFH)
● Low-molecular-weight heparin (LMWH)
● Direct thrombin inhibitor และ warfarin
● Low-molecular-weight heparin (LMWH) ได้แก่ Enoxaparin, Dalteparin, Fondaparinux
● Direct thrombin inhibitors ได้แก่ Bivalirudin
๔) ยาสลายลิ่มเลือด (Thrombolytics หรือ Fibrinolytics) ได้แก่
● non-Fibrin specific thrombolytics: ช่น Streptokinase, Anistreplase
● Fibrin specific thrombolytics: เช่น Alteplase (Recombinant tissue plasminogen activator
หรือ rtPA), Reteplase (r-PA), Tenecteplase (TNK-tPA)
๕) Angiotensin-converting enzyme inhibitors เช่น Captopril, Enalapril, Ramipril
รอยโรคของหลอดเลือดโคโรนารี (Angiographic Coronary anatomy)
การตรวจสอบรอยโรคของหลอดเลือดโคโรนารี พิจารณาจากผลการตรวจด้วยการฉีดสี (Coronary angiogram)
โดยมีเกณฑ์ดังนี้
๑) หลอดเลือดมีการตีบมากกว่าร้อยละ ๗๐ ของเส้นผ่าศูนย์กลางของหลอดเลือด (diameter stenosis) ได้แก่
● Single vessel - CAD with Proximal LAD
● Double vessel - CAD with Proximal LAD
● Triple vessel - CAD without LM
● Single – Double vessel - CAD without Proximal LAD
๒) หลอดเลือดใหญ่ด้านซ้าย (Left main coronary artery) ตีบมากกว่าร้อยละ ๕๐
๓) มีเส้นเลือดอุดตันในระดับที่รุนแรง (Chronic total occlusion) ที่ยังมีหลักฐานว่าเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ
		 ที่ไม่ตาย ไม่เคยเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเดิม
๔) Isolated left main lesion ที่ Ostium หรือ mid-body
๕) Distal left main with single vessel disease (Base on SYNTAX study)
* กรณีที่เป็น multi vessel disease จะต้องมี SYNTAX score น้อยกว่า ๓๓
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ข้อบ่งชีใ้ นการใส่สายสวนหลอดเลือดโคโรนารี ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ�ำ้ (Drug-Eluting Stent; DES)
ขดลวดค�้ำยันชนิดเคลือบยา (Drug eluting stent) ใช้เพื่อป้องกันการตีบซ�้ำของเส้นเลือดโคโรนารีในผู้ป่วยที่มี
อาการปวดเค้นอก (Angina) หรือมีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ที่มีข้อบ่งชี้ดังต่อไปนี้
๑) รอยโรคบริเวณทางแยกของเส้นเลือด (Bifurcation lesions)
๒) ขนาดหลอดเลือดโคโรนารี่เล็กกว่า ๒.๕ มิลลิเมตร (Small vessel, Vessel diameter < ๒.๕ mm)
๓) รอยโรคของหลอดเลือดมีขนาดยาวมากกว่า ๒๐ มิลลิเมตร (Long lesion length > ๒๐ mm)
๔) ผู้ป่วยเบาหวาน (Diabetes)
๕) มีเส้นเลือดอุดตันในระดับที่รุนแรง มากกว่า ๓ เดือน (Chronic total occlusion >๓ months)
๖) เกิดเส้นเลือดตีบซ�้ำหลังจากรักษาด้วยการใส่สายสวนหัวใจ (In-stent restenotic lesion) ซึ่งเกิดจากการ
เพิ่มจ�ำนวน (Proliferation) อย่างผิดปกติของผนังหลอดเลือดชั้นใน เนื่องจากมี Injury ต่อผนังหลอดเลือด
ในขณะที่ท�ำการขยายหลอดเลือด เรียกว่า Neointimal hyperplasia ซึ่งพบได้ประมาณ ๓๐ % ของการ
ที่หลอดเลือดตีบซ�้ำ (restenosis)
๗) ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง (Chronic kidney disease: CKD) ที่มีการท�ำงานของไตบกพร่องอย่างรุนแรง (CKD;
		 CrCl < ๓๐ ml./min/๑.๗๓ m2 body surface area )
๘) รอยโรคที่หลอดเลือดแดงใหญ่แขนงซ้าย (Left main coronary artery ; Ostium หรือ Mid portion)
๙) รอยโรคบริเวณหลอดเลือด Aorta (Aorto-ostial lesion)
๑๐) รอยโรคที่เคยท�ำ Bypass correction/surgery
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แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขส�ำหรับบริการรักษา
โรคหลอดเลือดโคโรนารีผ่านสายสวน ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙
๑. ผู้มีสิทธิ หมายถึง ประชาชนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ ผู้ประกันตน (สิทธิประกันสังคม)
ที่ส่งเงินสมทบไม่ครบ ๓ เดือน
๒. หน่ ว ยบริ ก ารที่ ส ามารถเบิ ก ชดเชยค่ า บริ ก ารกรณี ใ ห้ บ ริ ก ารรั ก ษาโรคหลอดเลื อ ดโคโรนารี ผ ่ า นสายสวน
(Percutaneous Coronary Intervention: PCI) ต้องเป็นหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน
และได้รบั การประกาศขึน้ ทะเบียนเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะด้านการท�ำหัตถการรักษาโรคหลอดเลือด
โคโรนารีผ่านสายสวนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยแบ่งเป็น ๒ ระดับ ดังนี้
๒.๑. หน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะด้านการท�ำหัตถการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารีผ่านสายสวน ระดับ ๑
หมายถึง หน่วยบริการทีใ่ ห้บริการเต็มรูปแบบ สามารถท�ำการตรวจสวนหัวใจเพือ่ การวินจิ ฉัยและท�ำหัตถการ
เพื่อการรักษา โดยมีการบริการผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด เพื่อรองรับการผ่าตัดฉุกเฉินในกรณีที่เกิด
ผลแทรกซ้อนจากการท�ำหัตถการสวนหัวใจอยู่ในหน่วยบริการ
๒.๒. หน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะด้านการท�ำหัตถการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารีผ่านสายสวน ระดับ ๒
หมายถึง หน่วยบริการที่สามารถท�ำการตรวจสวนหัวใจและท�ำหัตถการเพื่อการรักษาตามเกณฑ์ที่ สปสช.
		 ก�ำหนด
๓. หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะด้าน PCI ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ให้บริการท�ำหัตถการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารีผ่านสายสวน ดังนี้
๓.๑. ให้บริการผู้ป่วยในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง หรือรับส่งต่อจากหน่วยบริการอื่นในเครือข่ายหน่วยบริการ
๓.๒. กรณีการให้บริการผูป้ ว่ ยนอกพืน้ ทีจ่ งั หวัดทีห่ น่วยบริการนัน้ ตัง้ อยู่ แต่ยงั อยูภ่ ายในเขตรับผิดชอบของ สปสช.เขต
ให้เป็นไปตามระบบส่งต่อภายในเขต หรือตามการพิจารณาของอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต
(อปสข.) พิจารณาตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้เกิดการเข้าถึงบริการของประชาชนในพื้นที่
ตามระบบการส่งต่อภายในเขต
๓.๓. กรณีการให้บริการกับผูป้ ว่ ยนอกพืน้ ทีเ่ ขตทีห่ น่วยบริการนัน้ ตัง้ อยู่ ให้เป็นไปตามระบบส่งต่อผูป้ ว่ ยข้ามเขต
โดย สปสช.เขตต้องสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนบริการ สามารถเข้าถึงบริการได้โดยสะดวก
		 ตามเป้าหมายหรือจ�ำนวนบริการที่จ�ำเป็นในแต่ละพื้นที่
๔. หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะด้าน PCI ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ให้บริการท�ำหัตถการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารีผา่ นสายสวน พร้อมจัดเก็บข้อมูลการรักษาผูป้ ว่ ยในเวชระเบียน
ดังนี้
๔.๑. มีการจัดเก็บข้อมูลของผู้ป่วยแต่ละราย
๔.๒. มีการจัดเก็บข้อมูลการท�ำหัตถการของแพทย์แต่ละคน
๔.๓. มีการจัดเก็บสถิติผลการรักษาและภาวะแทรกซ้อนของหน่วยบริการอย่างเป็นระบบ
๔.๔. ต้องส่งข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยเพื่อการเบิกจ่าย ที่เป็นไปตามแนวทางที่ สปสช.ก�ำหนด
๔.๕. ต้องจัดเก็บข้อมูลทั้งหมด เพื่อการตรวจสอบภายหลัง เป็นระยะเวลา ๕ ปี
๕. หน่วยบริการส่งข้อมูลการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขในโปรแกรม e-Claim ภายในระยะเวลา
๓๐ วัน นับจากวันที่จ�ำหน่ายผู้ป่วย (Discharge) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามคู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่าย
ในการให้บริการสาธารณสุขที่ สปสช. ก�ำหนด
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๖. การเบิกชดเชยค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์บ�ำบัดรักษา
๖.๑. การเบิกชดเชยค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์บ�ำบัดรักษา กรณีให้บริการท�ำหัตถการรักษาโรคหลอดเลือด
โคโรนารีผ่านสายสวน (Percutaneous Coronary Intervention : PCI) ตามรายการที่ สปสช. ก�ำหนด
เบิกได้เฉพาะหน่วยบริการที่ผ่านการตรวจประเมินศักยภาพตามประกาศฯ เท่านั้น
๖.๒. รายการ Stent รหัส ๔๓๐๔ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวด (Coronary stent)
และ รหัส ๔๓๐๕ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ�้ำ
(Drug - eluting stent) เบิกในระบบ VMI (Vendor Managed Inventory) เท่านั้น
๖.๓. รายการอวัยวะเทียมและอุปกรณ์บ�ำบัดรักษาอื่นๆ เบิกในระบบโปรแกรม e-Claim
๗. อัตราการจ่ายชดเชยค่าบริการสาธารณสุขตามตามระบบ DRGs และ ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์บ�ำบัดรักษา
ตามคู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่าย ในการให้บริการสาธารณสุขที่ สปสช.ก�ำหนด
๘. การอุทธรณ์ ในกรณีที่หน่วยบริการมีปัญหาไม่สามารถใช้อุปกรณ์สายสวนหัวใจ ที่ส�ำรองไว้ในระบบ VMI
รหัส ๔๓๐๔ และรหัส ๔๓๐๕ ให้อุทธรณ์ตามขั้นตอนดังนี้
๘.๑. บันทึกข้อมูลการรักษา รหัสอุปกรณ์สายสวนหัวใจพร้อมทั้ง Serial Number ของอุปกรณ์และรายการ
อุปกรณ์อื่นๆ ทั้งหมดในโปรแกรม e-Claim
๘.๒. ท�ำหนังสืออุทธรณ์ไปที่ สปสช. ตามแบบฟอร์มการอุทธรณ์การขอรับค่าใช้จ่ายกรณีขดลวดค้ายันผนัง
		 หลอดเลือดหัวใจโคโรนารี่ (Coronary Stent) โดยใช้แบบฟอร์มตามที่ สปสช.ก�ำหนด
๙. รายการเอกสารที่หน่วยบริการต้องจัดเตรียมเพื่อการขออุทธรณ์
๙.๑. ส�ำเนาเวชระเบียนผู้ป่วยนอก
๙.๒. ส�ำเนาใบสรุปการรักษาผู้ป่วยใน (Discharge summary)
๙.๓. ส�ำเนาใบตรวจร่างกาย/ใบประเมินสภาพร่างกายแรกรับ/ส�ำเนาใบส่งตัวเพื่อรับการรักษาต่อ (ถ้ามี)
๙.๔. ส�ำเนาหลักฐานผลการตรวจเพื่อการวินิจฉัยที่ส�ำคัญได้แก่ EKG ผลการตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจ
		 (Coronary Artery Angiography: CAG) และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
๙.๕. ส�ำเนาหลักฐานบันทึกการท�ำหัตถการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารีผ่านสายสวน
๙.๖. ส�ำเนาบันทึกการรักษาของแพทย์ และบันทึกความก้าวหน้า (Doctor’s order sheet/ Progress note)
๙.๗. ส�ำเนาใบสรุปค่ารักษาและการเบิกอุปกรณ์
๙.๘. ส�ำเนาการตรวจสอบสิทธิการรักษา
๙.๙. เอกสารอื่นๆ ตามที่ สปสช.ได้แจ้งขอเพิ่มเติมภายหลังเป็นรายกรณี
๑๐. กรณีหน่วยบริการอื่นที่มีความจ�ำเป็นต้องให้บริการด้วยการท�ำหัตถการ PCI เพื่อเป็นการช่วยชีวิตในกรณี
ฉุกเฉิน ให้ยื่นเอกสารพร้อมส�ำเนาเวชระเบียนเพื่อขออุทธรณ์มายัง สปสช.เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา
เป็นรายกรณี ทั้งนี้ หากผ่านการพิจารณาแล้ว จึงจะส่งข้อมูลเพื่อเบิกชดเชยในโปรแกรม e-Claim ต่อไป
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รายการอุปกรณ์ที่หน่วยบริการมีสิทธิเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข
ส�ำหรับบริการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารีผ่านสายสวน (Percutaneous Coronary Intervention : PCI)
แบ่งตามระดับหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียน
ตามประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ล�ำดับ รหัส
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

ประเภทอุปกรณ์

๔๓๐๑ สายสวนหลอดเลือดน�ำทางเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่
(Coronary guiding catheter)
๔๓๐๒ สายลวดน�ำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ (PTCA guide wire)
๔๓๐๓ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูน
(Coronary balloon dilatation catheter หรือ PTCA balloon)
๔๓๐๔ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวด (Coronary stent)
๔๓๐๕ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ�้ำ
(Drug - eluting stent)
๔๓๐๖ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์
(Coronary stent graft)
๔๓๐๗ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยหัวกรอกากเพชร
(Rotational atherectomy burr catheter)
๔๓๐๘ เครื่องกรอความถี่สูงเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยหัวกรอกากเพชร
(Rotational atherectomy advancer)
๔๓๐๙ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูนชนิดติดใบมีด
(Cutting balloon catheter)
๔๓๑๐ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยการดูดลิ่มเลือด
(Thrombectomy device/catheter)
๔๓๑๑ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยล�ำแสงเลเซอร์
(Laser angioplasty catheter)
๔๓๑๒ สายสวนและอุปกรณ์เพื่อป้องกันลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดส่วนปลาย
(Distal protection device)
๔๓๑๓ สายสวนเพื่อตรวจภายในหัวใจหรือหลอดเลือดด้วยการถ่ายภาพ
คลื่นเสียงสะท้อน (Intravascular or Intracardiac ultrasound)
๔๓๑๔ สายลวดเพื่อวัดความดันภายในหลอดเลือดโคโรนารี่ (Coronary pressure wire)
๔๓๑๖ สายสวนหลอดเลือดอเนกประสงค์ (Multipurpose หรือ Transit catheter)
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หน่วยบริการ
ที่มีสิทธิเบิกจ่าย
ระดับ ๑, ๒
ระดับ ๑, ๒
ระดับ ๑, ๒
ระดับ ๑, ๒
ระดับ ๑, ๒
ระดับ ๑, ๒
ระดับ ๑
ระดับ ๑
ระดับ ๑
ระดับ ๑, ๒
ระดับ ๑
ระดับ ๑
ระดับ ๑
ระดับ ๑, ๒
ระดับ ๑

ล�ำดับ รหัส

ประเภทอุปกรณ์

๑๖ ๔๔๐๔ สายสวนหลอดเลือดส�ำหรับวัดความดันเลือดในปอดชนิดวัดปริมาณเลือด
ออกจากหัวใจ (Swan-Ganz catheter)
๑๗ ๔๔๐๕ สายสวนหลอดเลือดส�ำหรับวัดความดันเลือดในปอดชนิดมีบอลลูน
(Balloon-tip catheter)
๑๘ ๔๔๐๖ สายลวดส�ำหรับน�ำสายสวนหลอดเลือด (Diagnostic guide wire)
๑๙ ๔๔๐๗ สายสวนหลอดเลือดส�ำหรับฉีดสีหลอดเลือดโคโรนารี่
(Diagnostic coronary angiography catheter)
๒๐ ๔๗๐๑ สายสวนน�ำเข้าหลอดเลือด (Introducer sheath)
๒๑ ๔๗๐๒ อุปกรณ์ซ่อมปิดหลอดเลือด (Vascular closure device) ตามข้อบ่งชี้
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หน่วยบริการ
ที่มีสิทธิเบิกจ่าย
ระดับ ๑, ๒
ระดับ ๑, ๒
ระดับ ๑, ๒
ระดับ ๑, ๒
ระดับ ๑, ๒
ระดับ ๑, ๒

ประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง แนวปฏิบัติส�ำหรับการให้บริการผ่าตัดรักษาข้อเข่าเสื่อม
พ.ศ. ๒๕๕๙

สุขภาพแห่งชาติ

โดยที่เป็นการสมควรก�ำหนดแนวทางการให้บริการผ่าตัดรักษาข้อเข่าเสื่อม ในระบบหลักประกัน

อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๖ (๒) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบข้อ ๒ ของประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
การด�ำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ ส�ำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงก�ำหนดแนวปฏิบัติส�ำหรับการให้บริการผ่าตัดรักษาข้อเข่าเสื่อมไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ผู้มีสิทธิรับบริการตามประกาศนี้ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะข้อห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(๒) ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม (Knee OA)
(๓) มีข้อบ่งชี้และไม่มีลักษณะข้อห้ามในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ตามข้อ ๓
(๔) เข้ารับบริการในหน่วยบริการทีร่ บั การส่งต่อ โดยการส่งต่อจากหน่วยบริการประจ�ำหรือเครือข่าย
หน่วยบริการประจ�ำของผู้มีสิทธิ
ข้อ ๒ หน่วยบริการที่จะให้บริการตามประกาศนี้ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) เป็นหน่วยบริการรับส่งต่อทั่วไป ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(๒) มีแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญทีไ่ ด้รบั หนังสือวุฒบิ ตั รและหนังสืออนุมตั จิ ากแพทยสภา สาขาศัลยศาสตร์
ออร์โธปิดิกส์ ซึ่งปฏิบัติงานประจ�ำ (Full time) ตั้งแต่การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัด การดูแลหลังผ่าตัด
และการติดตามการรักษาหลังผ่าตัด
(๓) มีแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญทีไ่ ด้รบั หนังสือวุฒบิ ตั รและหนังสืออนุมตั จิ ากแพทยสภา สาขาวิสญ
ั ญีแพทย์
ซึ่งปฏิบัติงานประจ�ำ (Full time) หรือปฏิบัติงานบางเวลา (Part time)
(๔) มีแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญทีไ่ ด้รบั หนังสือวุฒบิ ตั รและหนังสืออนุมตั จิ ากแพทยสภา สาขาอายุรแพทย์
ทั่วไป ซึ่งปฏิบัติงานประจ�ำ (Full time) หรือปฏิบัติงานบางเวลา (Part time) ตั้งแต่การประเมินและเตรียมผู้ป่วย
ก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัด และการดูแลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงหลังผ่าตัด
(๕) มีสถานที่รองรับบริการผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ตามเกณฑ์การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการที่รับการ
ส่งต่อ แผนกผู้ป่วยนอก แผนกผู้ป่วยใน
(๖) มีหอ้ งผ่าตัด พร้อมอุปกรณ์และเครือ่ งมือทีจ่ ำ� เป็นตามเกณฑ์การขึน้ ทะเบียนหน่วยบริการทีร่ บั
การส่งต่อ แผนกห้องผ่าตัด
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(๗) มีห้องผู้ป่วยวิกฤต ตามเกณฑ์การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการที่รับการส่งต่อ แผนกผู้ป่วยวิกฤต
พร้อมรองรับผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน
(๘) มีบริการรังสีวนิ จิ ฉัยทีไ่ ด้มาตรฐาน หรือตามเกณฑ์การขึน้ ทะเบียนหน่วยบริการทีร่ บั การส่งต่อ
แผนกรังสีวินิจฉัย
(๙) มีแพทย์เวชศาสตร์ฟน้ื ฟูหรือแพทย์ออร์โธปิดกิ ส์ หรือนักกายภาพบ�ำบัดให้บริการกายภาพบ�ำบัด
หรือให้บริการผู้ป่วยหลังผ่าตัด
หน่วยบริการที่จะร่วมให้บริการ ให้แจ้งความประสงค์และประเมินตนเอง พร้อมหลักฐานตามที่
ก�ำหนดก่อนเริ่มปีงบประมาณ หรือก่อนให้บริการผ่าตัดรักษาข้อเข่าเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ข้อ ๓ ผู้มีสิทธิรับบริการผ่าตัดรักษาข้อเข่าเสื่อม ต้องมีข้อบ่งชี้และไม่มีลักษณะข้อห้าม ดังนี้
(๑) การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมทั้งข้อ (total knee arthroplasty, TKA) ต้องมีข้อบ่งชี้และไม่มี
ลักษณะข้อห้าม ดังนี้
(ก) ผู้ป่วยอายุตั้งแต่ ๕๕ ปี ขึ้นไป ต้องมีข้อบ่งชี้ ดังนี้
(๑) การเสื่อมของข้อเข่าอย่างน้อย ๒ compartment (at least bicompartmental
knee osteoarthritis)
			 (๒) ภาพรังสีดา้ นหน้า-หลัง ทีถ่ า่ ยในท่ายืนลงน�ำ้ หนัก แสดงช่องว่างของข้อเข่าอย่างน้อย
ด้านหนึ่งแคบลงมากกว่า ๕๐% (Narrowing joint space more than ๕๐% of at least one compartment
of the knee from standing weight bearing antero-posterior view of knee radiograph) หรือภาพรังสี
แสดงข้อเข่าเสื่อมระยะ ๓ หรือ ๔ (Kellgren–Lawrence stage III or IV)
			 (๓) ผู้ป่วยได้รับการรักษาข้อเข่าเสื่อมด้วยวิธีไม่ใช้ยาและวิธีใช้ยา และ/หรือ ฉีดยา
สเตียรอยด์เข้าข้อแล้วไม่ได้ผล เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓ เดือน (failure of conservative treatment)
(ข) ผู้ป่วยอายุน้อยกว่า ๕๕ ปี ต้องมีข้อบ่งชี้ ดังนี้
(๑) การเสื่อมของข้อเข่าอย่างน้อย ๒ compartment (at least bicompartmental
knee osteoarthritis)
(๒) ภาพรังสีดา้ นหน้า-หลัง ทีถ่ า่ ยในท่ายืนลงน�ำ้ หนัก แสดงช่องว่างของข้อเข่าอย่างน้อย
ด้านหนึ่งหายไป (obliterated joint space of at least one compartment of the knee from standing
weight bearing antero-posterior view of knee radiograph)
(๓) ผู้ป่วยได้รับการรักษาข้อเข่าเสื่อมด้วยวิธีไม่ใช้ยา และวิธีใช้ยา และ/หรือ ฉีดยา
สเตียรอยด์เข้าข้อ แล้วไม่ได้ผล เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๖ เดือน (failure of conservative treatment)
(๔) มีข้อบ่งชี้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(ก) 2nd Knee OA สาเหตุจากการติดเชื้อ
(ข) 2nd Knee OA สาเหตุจากอุบัติเหตุ
(ค) 2nd Knee OA สาเหตุจากโรคไขข้ออักเสบ (inflammatory joint disease
(ง) 2 nd Knee OA สาเหตุจากกระดูกตาย (osteonecrosis)
(จ) ข้อเข่าผิดรูปมาก โดยมีมุมข้อเข่า (Tibiofemoral angle) ในระนาบซ้าย-ขวา
(Frontal plane) ผิดจากปกติมากกว่า ๒๐ องศา
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		 (ค) การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมทั้งข้อในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม ต้องไม่มีลักษณะข้อห้าม
(contraindication) อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) มีการติดเชื้อที่ข้อเข่าที่ยังไม่ได้รับการรักษาให้หายขาด (recent or current knee
infection)
			 (๒) มีการติดเชื้อที่ต�ำแหน่งอื่นๆ ของร่างกายที่อาจก่อให้เกิดการแพร่กระจายมาติด
ข้อเข่า (remote source of ongoing infection)
			 (๓) ระบบโครงสร้างที่ใช้ในการเหยียดข้อเข่าซึ่งประกอบด้วย กล้ามเนื้อ quadriceps
กระดูกสะบ้า และ patellar tendon ขาดความต่อเนื่อง หรือระบบโครงสร้างเหล่านี้ ไม่สามารถท�ำงานได้อย่างปกติ
(extensor mechanism discontinuity or severe dysfunction)
			 (๔) มีความผิดรูปของข้อเข่าในลักษณะแอ่น ซึ่งเป็นผลมาจากกล้ามเนื้ออ่อนแรง
(recurvatum deformity secondary to neuromuscular weakness)
		 (ง) การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมทั้งข้อ (total knee arthroplasty, TKA) ในผู้ป่วยอายุ
ไม่เกิน ๕๕ ปี ที่วินิจฉัยเป็นข้อเข่าเสื่อมปฐมภูมิ หรือข้อเข่าเสื่อมไม่ทราบสาเหตุ (Primary or Unspecified Knee
OA) ให้ด�ำเนินการขออนุมัติก่อนผ่าตัด (Pre Authorized) ตามแนวทางที่ สปสช. ก�ำหนด
(๒) การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมบางส่วนด้านใน (medial unicompartmental knee
arthroplasty, UKA)
(ก) การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมบางส่วนด้านใน ต้องมีข้อบ่งชี้ ดังต่อไปนี้
(๑) ผิวข้อเข่าเสื่อมเฉพาะด้านในเท่านั้น
(๒) เอ็นข้อเข่าทั้งหมดท�ำงานเป็นปกติ
(๓) การเหยียดและการงอข้อเข่าดี
		 (ข) การผ่าตัดเปลีย่ นข้อเข่าเทียมบางส่วนด้านใน ต้องไม่มลี กั ษณะข้อห้าม (contraindication)
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) น�้ำหนักมากกว่า ๙๕ กิโลกรัม
(๒) มีอาการปวดบริเวณลูกสะบ้า (patellofemoral pain)
(๓) มี ก ารเสื่ อ มของข้ อ เข่ า ด้ า นตรงข้ า ม (contralateral tibiofemoral joint
involvement)
(๔) ข้อเข่าเสื่อมที่มีสาเหตุมาจากโรคไขข้ออักเสบ เช่น โรครูมาตอยด์ โรคเก๊าท์
(Inflammatory arthritis
(๕) มีภาวะข้อเข่าไม่มนั่ คงจากเส้นเอ็นไขว้หน้าฉีกขาดหรือหย่อน (symptomatic ACL
insufficiency
(๖) มีภาวะข้อเข่าไม่มั่นคงจากเอ็นประกบเข่าด้านข้างฉีกขาดหรือหย่อน (collateral
ligament insufficiency
(๗) มุมข้อเข่าผิดรูป ในแนว varus มากกว่า ๑๐ องศา (varus deformity > ๑๐
degrees)
(๘) ข้อเข่าเหยียดไม่สุด มีการติดหรือยึด มากกว่า ๑๐ องศา (flexion contracture >
๑๐ degrees)
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(๓) การผ่าตัดจัดแนวกระดูกหน้าแข้งด้านบน (high tibial osteotomy)
(ก) การผ่าตัดจัดแนวกระดูกหน้าแข้งด้านบน ต้องมีข้อบ่งชี้ ดังต่อไปนี้
(๑) ผิวข้อเข่าเสื่อมเพียงด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น
(๒) เอ็นยึดข้อเข่าและหมอนรองข้อเข่าท�ำงานเป็นปกติ
(๓) พิสัยการขยับของข้อเข่ามากกว่าหรือเท่ากับ ๙๐ องศา
(๔) ไม่มีการยึดติดของข้อเข่า ทั้งการเหยียดและการงอ
		 (ข) การผ่าตัดจัดแนวกระดูกหน้าแข้งด้านบน ต้องไม่มีลักษณะข้อห้าม (contraindication)
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) ข้อเข่าที่มีการเสื่อมของผิวข้อเข่าทุกส่วน (diffuse arthritis)
			 (๒) ข้อเข่าเสือ่ มทีม่ กี ารเคลือ่ นของแนวกระดูกหน้าแข้ง ออกจากกระดูกต้นขา เป็นระยะ
ทางที่มาก (marked tibiofemoral subluxation)
(๓) ข้อเข่าเสื่อมที่มีสาเหตุมาจากโรคไขข้อเข่าอักเสบ เช่น โรครูมาตอยด์
โรคเก๊าท์ (inflammatory arthritis
			 (๔) ผู้ป่วยเคยได้รับการตัดหมอนรองกระดูกข้อเข่า (Post meniscectomy)
ข้อ ๔ สปสช. จะจ่ายชดเชยค่าใช้จ่ายในการให้บริการ ดังนี้
(๑) ค่าใช้จ่ายกรณีผ่าตัดที่มีการรักษาเป็นผู้ป่วยใน
สปสช. จะจ่ายชดเชยตามระบบกลุม่ วินจิ ฉัยโรคร่วม (DRGs) โดยใช้คา่ น�ำ้ หนักสัมพัทธ์ทปี่ รับค่าตาม
วั น นอน (Adj.RW) ที่ ไ ด้ จ ากการค� ำ นวณ โดยอั ต ราที่ ไ ด้ รั บ ต่ อ หนึ่ ง หน่ ว ยสั ม พั ท ธ์ ขึ้ น อยู ่ กั บ วงเงิ น ระดั บ เขต
และผลงานการส่งข้อมูลผู้ป่วยในแต่ละเดือน (sent date) ภายใต้ระบบ DRGs with Global Budget
(๒) ค่าใช้จ่ายกรณีอุปกรณ์และอวัยวะเทียม
สปสช. จะจ่ายชดเชยให้หน่วยบริการตามค่าใช้จ่ายจริงที่หน่วยบริการเรียกเก็บ แต่ไม่เกินเพดาน
ราคาชดเชยที่ สปสช. ประกาศ และน�ำมาค�ำนวณอัตราจ่ายตามระบบ point system with global budget
โดยส่วนต่างจากเงินเรียกเก็บและเงินจ่ายชดเชยค่าอุปกรณ์ หน่วยบริการไม่สามารถเรียกเก็บจากผูป้ ว่ ยได้ และราคา
และอุปกรณ์ที่จ่ายชดเชย ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
กรณีที่มีการใช้สารยึดกระดูก (bone cement) ชนิดธรรมดา (รหัส ๗๔๐๑) หรือสารยึดกระดูก
(bone cement) ชนิดมียาปฏิชีวนะผสม (รหัส ๗๔๐๒) สามารถเบิกจ่ายชดเชยตามข้อบ่งชี้และเพดานราคาชดเชย
ในประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรือ่ ง รายการอุปกรณ์อวัยวะเทียมและข้อบ่งชีใ้ นการบ�ำบัดรักษาโรค
ข้อ ๕ การส่งข้อมูลเพื่อขอรับค่าใช้จ่าย ให้หน่วยบริการบันทึกข้อมูลการให้บริการด้วยโปรแกรม
e-Claim เพื่อขอรับค่าใช้จ่ายทั้งกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) และค่าอุปกรณ์ทุกรายการ รวมทั้งข้อเข่าเทียม
โดยต้องบันทึกข้อมูลและรหัสอุปกรณ์ส่งไปยัง สปสช. ภายใน ๓๐ วัน หลังจากให้บริการ
สปสช. จะตรวจสอบและจ่ายเงินชดเชยค่าอุปกรณ์ทุกรายการที่ใช้ รวมทั้งค่าข้อเข่าเทียมในกรณีที่
หน่วยบริการจัดซือ้ เอง หากหน่วยบริการใช้ขอ้ เข่าเทียมในระบบ VMI (vendor managed inventory) จะได้รบั การ
จ่ายเงินชดเชยตามระบบกลุม่ วินจิ ฉัยโรคร่วม (DRGs) และอุปกรณ์อนื่ ทีใ่ ช้ แต่ไม่รวมค่าข้อเข่าเทียม ทัง้ นี้ หน่วยบริการ
ต้องบันทึกรหัสโครงการพิเศษ (project code) ทั้งกรณีที่หน่วยบริการจัดซื้อเอง หรือใช้ข้อเข่าเทียมในระบบ VMI
(vendor managed inventory)
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ข้อ ๖ สปสช. จะตรวจสอบการให้บริการผ่าตัดรักษาข้อเข่าเสื่อม และหลักฐานการให้บริการ
ข้อเข่าเทียม โดยหน่วยบริการจะต้องเก็บหลักฐานเอกสารเวชระเบียน และเอกสารการใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
เพือ่ รองรับการตรวจสอบ กรณีทพี่ บว่าการให้บริการผ่าตัดรักษาข้อเข่าเสือ่ ม ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด สปสช.
จะด�ำเนินการตามข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยการบริหารจัดการกองทุนและการหัก
ค่าใช้จ่าย กรณีหน่วยบริการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขเกินจริง พ.ศ. ๒๕๕๒
ข้อ ๗ การก�ำกับติดตามมาตรฐานคุณภาพการให้บริการผ่าตัดรักษาข้อเข่าเสื่อม เป็นดังนี้
(๑) สปสช. จะประเมินหน่วยบริการตามคุณสมบัตแิ ละศักยภาพการให้บริการ ก่อนเข้าร่วมให้บริการ
และในระหว่างปีงบประมาณ สปสช. อาจสุม่ ตรวจหน่วยบริการ ตามคุณสมบัตแิ ละศักยภาพของหน่วย โดยพิจารณา
ร่วมกับผลงานบริการในแต่ละช่วงเวลาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
(๒) การประเมินคุณภาพการให้บริการ สปสช. ก�ำหนดให้มตี วั ชีว้ ดั คุณภาพบริการผ่าตัดข้อเข่าเสือ่ ม
จากอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนในการผ่าตัดรักษาข้อเข่าเสื่อม ได้แก่
(ก) อัตราการเกิดข้อเข่าติด Stiffness หลังผ่าตัด ๓ เดือน
(ข) อัตราการเกิดภาวะติดเชื้อในการผ่าตัดข้อเข่าเสื่อม
(ค) อัตราการ re-admission ภายในสามเดือน โดยพิจารณาจากข้อมูลการบริการที่บันทึก
ในระบบการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ (e-Claim)
(๓) การตรวจสอบมาตรฐานและคุณภาพบริการ (Quality audit)
		 สปสช. จะประเมินติดตามการให้บริการผ่าตัดรักษาข้อเข่าเสื่อม และผลลัพธ์การผ่าตัดรักษา
ข้อเข่าเสื่อมตามที่ก�ำหนด เพื่อก�ำกับติดตามคุณภาพการให้บริการ
ข้อ ๘ หากหน่วยบริการ เห็นว่า การจ่ายชดเชยไม่ถูกต้องตามประกาศนี้ ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อ สปสช.
ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งรายงานการจ่ายชดเชย (REP)
ข้อ ๙ ประกาศนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙		
ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา				
รองเลขาธิการ รักษาการแทน			
เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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เอกสารแนบท้ายประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง แนวปฏิบัติส�ำหรับการให้บริการผ่าตัดรักษาข้อเข่าเสื่อม พ.ศ. ๒๕๕๙
ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
รหัส

๗๐๐๔

๗๐๐๕
๗๒๑๔
๗๓๐๑

ประเภท
ข้อเข่าเทียมชนิดที่ส่วนรับน�้ำหนักเคลื่อนไหวได้ (total knee
arthroplasty, TKA) ข้อบ่งชี้ ตามข้อ ๓ (๑)
ข้อเข่าเทียมชนิดที่ส่วนรับน�้ำหนักเคลื่อนไหวได้
(unicompartmental knee arthroplasty, UKA)
ข้อบ่งชี้ ตามข้อ ๓ (๒)
ข้อเข่าเทียมชนิดที่ส่วนรับน�้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้
(total knee arthroplasty, TKA) ข้อบ่งชี้ ตามข้อ ๓ (๑)
ข้อเข่าเทียมชนิดที่ส่วนรับน�้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้
(unicompartmental knee arthroplasty, UKA)
ข้อบ่งชี้ ตามข้อ ๓ (๒)
แผ่นโลหะดามกระดูก ชนิดมีหัวสกรูพยุง (Lock plate)
ข้อบ่งชี้ ตามข้อ ๓ (๓)
สกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวล็อก (Lock screw)
ข้อบ่งชี้ ตามข้อ ๓ (๓)
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หน่วย ราคากลาง (บาท) หมายเหตุ
ข้อละ ๕๐,๐๐๐
ข้อละ

๕๐,๐๐๐

ข้อละ

๕๐,๐๐๐

ข้อละ

๕๐,๐๐๐

ชิ้นละ

๒๐,๐๐๐

ตัวละ

๒,๔๐๐

ประกาศสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข
กรณีหน่วยบริการให้บริการผ่าตัดแบบไม่ค้างคืน
พ.ศ. ๒๕๖๓

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีหน่วยบริการให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ
หรือการให้บริการผ่าตัดแบบไม่ค้างคืน (One Day Surgery : ODS) เพื่อให้การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข
แก่หน่วยบริการมีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ ง และมาตรา ๓๖ (๒) แห่ ง พระราชบั ญ ญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบ ข้อ ๓ วรรคสอง ข้อ ๒๐.๒ และข้อ ๒๐.๙.๒ แห่งประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การดาเนินงานและการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรีย กว่า “ประกาศสานักงานหลั กประกันสุ ขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีหน่วยบริการให้บริการผ่าตัดแบบไม่ค้า งคืน
พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่าย
ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีหน่วยบริการให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ พ.ศ. ๒๕๖๑
(๒) ประกาศสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่าย
ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีหน่วยบริการให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
“สานักงานเขต” หมายความว่า สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขต
ข้อ ๕ หน่วยบริการที่มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขตามประกาศนี้จะต้องให้บริการ
แก่ ผู้มีสิทธิรับบริการ ดังนี้
(๑) เป็นผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(๒) ได้รับการวินิจฉัยโรคตามกลุ่มโรค กลุ่มอาการ หรือหัตถการที่กาหนด และมีการให้บริ การ
ผ่าตัดแบบไม่ค้างคืน (One Day Surgery : ODS) ดังนี้
(๒.๑) โรคไส้เลื่อนขาหนีบ (Inguinal hernia)
(๒.๒) โรคถุงน้าอัณฑะ (Hydrocele)
(๒.๓) โรคริดสีดวงทวาร (Hemorrhoid)
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(๒.๔) ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด (Vaginal bleeding)
(๒.๕) หลอดเลือดดาของหลอดอาหาร กระเพาะอาหารขอด (Esophageal varices, Gastric

varices)
(๒.๖) ภาวะหลอดอาหารตีบ (Esophageal stricture)
(๒.๗) โรคมะเร็งหลอดอาหารระยะลุกลามที่อุดตัน (Obstructive esophageal cancer/tumor)
(๒.๘) ติ่งเนื้องอกลาไส้ใหญ่ (Colorectal polyp)
(๒.๙) นิ่วในท่อน้าดี (Bile duct stone)
(๒.๑๐) นิ่วในท่อตับอ่อน (Pancreatic duct stone)
(๒.๑๑) ภาวะท่อน้าดีตีบ (Bile duct stricture)
(๒.๑๒) ภาวะท่อตับอ่อนตีบ (Pancreatic duct stricture)
(๒.๑๓) สิ่งแปลกปลอมในทางเดินอาหารส่วนต้น (Foreign body of upper Gastrointestinal

Tract)
(๒.๑๔) การผ่าตัดต้อเนื้อ (Pterygium Excision)
(๒.๑๕) การทาหมันแห้งในผู้หญิง (Female sterilization)
(๒.๑๖) การจัดกระดูกหักให้เข้าที่ โดยการผ่าตัดผ่านผิวหนังด้วยแผลขนาดเล็ก

(Percutaneous fracture fixation)
(๒.๑๗) ฝีคัณฑสูตร (Fistula in ano)
(๒.๑๘) ฝีรอบไส้ตรง ทวารหนัก (Perirectal, Perianal abscess)
(๒.๑๙) ฝีเต้านม (Breast abscess)
(๒.๒๐) นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ (Vesicle stone)
(๒.๒๑) นิ่วในท่อไต (Ureteric stone)
(๒.๒๒) นิ่วในท่อปัสสาวะ (Urethral stone)
(๒.๒๓) ท่อปัสสาวะตีบ (Urethral stricture)
(๒.๒๔) แผลฉีก หรือแผลปริที่ขอบทวาร (Anal fissure)
(๒.๒๕) ความผิดปกติของอัณฑะที่ได้รับการตัดลูกอัณฑะ (Orchidectomy)
(๒.๒๖) การส่องกล้องโพรงมดลูก (Hysteroscopy) เพื่อรักษาความผิดปกติของอวัยวะใน
อุ้งเชิงกราน
(๒.๒๗) การตัดนิ้วมือ (Amputation Finger)
(๒.๒๘) การผ่าตัดก้อนโรคที่เต้านม (Wide Excision Breast mass)
(๒.๒๙) ความผิดปกติของเต้านมที่รักษาด้วยการผ่าตัดเต้านม (Simple Mastectomy)
(๒.๓๐) การรักษามะเร็งเต้านมโดยการผ่าตัด (Breast Conservative Surgery)
(๒.๓๑) ภาวะลิ้นติด (Tongue tie Release)
(๓) เป็นบริการผ่าตัดเพื่อการรักษา ที่มีจานวนวันนอนตั้งแต่สองชั่วโมง แต่ไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมง
(๔) เฉพาะผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน และมีชนิดการจาหน่าย (Discharge Type) เป็นหาย
(With Approval)
ข้อ ๖ หน่วยบริการที่จะให้บริการตามประกาศนี้ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(๑) เป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อทั่วไปในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(๒) ผ่านการประเมินศักยภาพจากคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินโครงการพัฒนาระบบ
บริการ One Day Surgery (ODS) และการผ่าตัดแผลเล็ก Minimally Invasive Surgery (MIS) ในโรงพยาบาล
ภายใต้กรมการแพทย์ หรือคณะกรรมการที่สานักงานกาหนด
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ข้อ ๗ การประเมินศักยภาพหน่วยบริการตามข้อ ๖ (๒) ให้หน่วยบริการแจ้งความประสงค์ พร้อม
แบบประเมินตนเองแนบท้ายประกาศนี้ ไปยังกรมการแพทย์เพื่อให้คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมิน
โครงการพัฒนาระบบบริการ One Day Surgery (ODS) และการผ่าตัดแผลเล็ก Minimally Invasive Surgery
(MIS) ในโรงพยาบาล ประเมินศักยภาพของหน่วยบริการ และแจ้งผลการพิจารณามาที่สานักงาน
ให้สานักงานแจ้งผลให้หน่วยบริการทราบ และเมื่อหน่วยบริการได้รับการแจ้งผลการประเมินแล้ว
สามารถให้บริการและขอรับค่าใช้จ่ายได้ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กาหนดในประกาศนี้
กรณีไม่อาจดาเนินการตามวรรคหนึ่งได้ ให้หน่วยบริการแจ้ งความประสงค์พร้อมแบบประเมิน
ตนเองมายังสานักงานหรือสานักงานเขต เพื่อให้คณะกรรมการที่สานักงานกาหนดประเมินศักยภาพของหน่วย
บริการ
ข้อ ๘ หน่วยบริการต้องบันทึกข้อมูลเก็บไว้เป็นหลักฐานในเวชระเบียนผู้ป่วยเพื่อการตรวจสอบ
หลังการจ่ายค่าใช้จ่าย (Post Audit) โดยการบันทึกข้อมูลอย่างน้อยให้มีรายละเอียดดังนี้
(๑) การวินิจฉัยโรค
(๒) หัตถการที่ทา
(๓) รายละเอียดสิ่งตรวจพบ และหัตถการโดยสรุป
(๔) วิธีการทางวิสัญญี
(๕) การดูแลหลังการทาหัตถการที่ห้องพักฟื้น
(๖) สถานะผู้ป่วยหลังออกจากห้องพักฟื้น
(๗) ข้อมูลการนัดผู้ป่วยมาติดตาม
(๘) คาแนะนาเตรียมตัวก่อนการทาหัตถการ
(๙) คาแนะนาเตรียมตัวหลังการทาหัตถการ
(๑๐) เอกสารเพื่อแสดงความยินยอมของผู้ป่วยในการรับการรักษาตามโครงการการผ่าตัดแบบ
ไม่ค้างคืน (One Day Surgery : ODS) (ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง)
ข้อ ๙ แนวทางการจัดเตรี ย มและการตรวจสอบเอกสาร หลั กฐานให้ เป็ นไปตามคู่มือว่าด้ว ย
แนวทางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขร่วม ๓ กองทุน และ
คุณภาพบริการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์แนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
ข้อ ๑๐ กรณีตรวจพบว่าการให้ บ ริ การผ่ าตัดแบบไม่ค้า งคืน (One Day Surgery : ODS) ไม่
เป็ นไปตามหลั กเกณฑ์ วิ ธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในประกาศนี้ ส านั กงานจะดาเนิ นการตามข้อบั งคับ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยมาตรการในการดาเนินงานกรณีหน่วยบริการเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขไม่ถูกต้อง
ข้อ ๑๑ ให้หน่วยบริการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข โดยส่งข้อมูลเบิกในโปรแกรม
e-Claim ให้สานักงานภายในสามสิบวันหลังการให้บริการ โดยบันทึกข้อมูลรหัสการวินิจฉัยโรค (ICD๑๐) และ
รหัสการทาหัตถการ (ICD-๙CM) ให้ถูกต้อง
ข้อ ๑๒ สานักงานจะจ่ายค่าใช้จ่า ยเพื่อบริการสาธารณสุขให้แก่หน่วยบริการที่ให้บริการผ่ าตัด
แบบ ไม่ค้า งคืน ตามระบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) คานวณอัตราจ่ายตามค่าน้าหนักสัมพัทธ์ (RW) โดย
จ่ายจากกองทุนผู้ป่วยในระดับเขต ดังนี้
(๑) กรณีในเขต อัตราที่ได้รับต่อหนึ่งหน่วยสัมพัทธ์ขึ้นอยู่กับวงเงิ นระดับเขตของแต่ละเขตและ
ผลงานการส่งข้อมูล ผู้ป่ วยในแต่ล ะเดือน (sent date) ภายใต้ร ะบบ DRGs with Global Budget ส าหรั บ
หน่วยบริการของรัฐมีการปรับลดค่าแรง
(๒) กรณีนอกเขต หน่วยบริการทุกสังกัดที่ให้บริการจะได้รับค่าใช้จ่าย ด้วยอัตรา ๙,๖๐๐ บาท
ต่อหนึ่งหน่วยน้าหนักสัมพัทธ์ (RW) โดยไม่ปรับลดค่าแรง
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ข้อ ๑๓ หากหน่วยบริการเห็นว่าการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขไม่ถูกต้องตามประกาศนี้
ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อสานักงานภายในสามสิบวันนับจากวันที่ได้รับการจ่ายค่าใช้จ่าย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
นายศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา
เลขาธิการสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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ประกาศสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข
กรณีหน่วยบริการให้บริการอุปกรณ์สาหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีความเสี่ยง
เพื่อป้องกันการเกิดแผล แผลซาซ้อน และการตัดเท้า
พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขการจ่ า ยค่ า ใช้จ่ า ยเพื่ อ บริ ก าร
สาธารณสุ ข กรณี ห น่ ว ยบริ ก ารให้ บ ริ ก ารอุ ป กรณ์ ส าหรั บ ผู้ ป่ ว ยเบาหวานที่ มี ค วามเสี่ ย ง เพื่ อ ป้ อ งกั น
การเกิดแผล แผลซาซ้อน และการตัดเท้า ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ ง และมาตรา ๓๖ (๒) แห่ ง พระราชบั ญ ญัติ
หลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบข้ อ ๓ และข้ อ ๓๔.๑ แห่ ง ประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การดาเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติสาหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงออก
ประกาศไว้ ดังต่อไปนี
ข้อ ๑ ประกาศนีเรีย กว่า “ประกาศสานักงานหลั กประกันสุ ขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีหน่วยบริการให้บริการอุปกรณ์สาหรับผู้ป่วย
เบาหวานที่มีความเสี่ยง เพื่อป้องกันการเกิดแผล แผลซาซ้อน และการตัดเท้า พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ประกาศนีให้ใช้บังคับตังแต่ บัดนีเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขการใช้จ่ายเพื่อบริ การสาธารณสุ ข กรณีหน่วยบริการให้บริการอุปกรณ์ สาหรับผู้ป่วยเบาหวานที่ มี
ความเสี่ยง เพื่อป้องกันการเกิดแผล แผลซาซ้อน และการตัดเท้า พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๔ บรรดาประกาศ หลักเกณฑ์ หรือคาสั่งอื่นใดที่กาหนดไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี
ให้ใช้ประกาศนีแทน
ข้อ ๕ ในประกาศนี
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
“สานักงานเขต” หมายความว่า สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาเขตพืนที่
“รหัส ๘๖๑๒” หมายความว่า อุปกรณ์พยุงส้นเท้าและฝ่าเท้าสาหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดหล่อพิเศษ
เฉพาะราย (Total Contact Insole/Orthosis)
“รหัส ๘๘๑๓” หมายความว่า รองเท้าสาหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีความเสี่ยงสูงและยังสามารถ
สวมใส่รองเท้าสาเร็จรูปได้
“รหัส ๘๘๑๔” หมายความว่า รองเท้าสาหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีความเสี่ยงสูงที่มีเท้าผิดรูป
จนไม่สามารถปรับรองเท้าสาเร็จรูปได้
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ข้อ ๖ หน่วยบริการที่มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขตามประกาศนี จะต้องให้บริการ
แก่ผู้มีสิทธิรับบริการ ดังนี
(๑) เป็นผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(๒) ได้รับการวินิจฉัยและมีประวัติการรักษาโรคเบาหวาน
(๓) สามารถเดินและเคลื่อนที่ได้ด้วยตนเอง
(๔) ได้ รั บ การตรวจเท้ า ตามแนวทางเวชปฏิ บั ติ ข องสถาบั น วิ จั ย และประเมิ น เทคโนโลยี
ทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั นและดู แลรัก ษาผู้ ป่ว ยเบาหวาน
ที่มีภาวะแทรกซ้อนที่เท้า และมีผลการประเมินระดับความเสี่ยงเป็นความเสี่ยงสูง
ข้อ ๗ หน่วยบริการที่จะให้บริการตามประกาศนี ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี
(๑) เป็ น หน่ ว ยบริ ก ารเครื อ ข่ า ยโรงพยาบาลกลุ่ ม สถาบั น แพทยศาสตร์ แ ห่ ง ประเทศไทย
(UHOSNET)
(๒) เป็นหน่วยบริการตามแผนการพัฒนาเครือข่ายบริการของกระทรวงสาธารณสุข (Service plan)
(๓) เป็นหน่วยบริการประจาหรือหน่วยบริการรับส่งต่อ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่ งชาติ
ที่มีศักยภาพในการให้บริการและประสงค์จะให้บริการ
ข้อ ๘ หน่วยบริการที่ประสงค์จะให้บริการและขอรับค่าใช้จ่ายในการให้บริการอุปกรณ์สาหรับ
ผู้ป่วยเบาหวานที่มีความเสี่ย งต้องยื่น แบบแสดงความจานง ตามเอกสารหมายเลข ๑ แนบท้ายประกาศนี
พร้อมแบบประเมิน ตนเอง ตามเอกสารหมายเลข ๒ แนบท้ายประกาศนี ไปที่สานักงานเขตเพื่อพิจ ารณา
ตามศักยภาพของหน่วยบริการ และให้เป็นไปตามแผนการพัฒนาเครือข่ายบริการของกระทรวงสาธารณสุ ข
(Service plan) โดยให้สานักงานเขตส่งสาเนาการอนุมัติในระดับเขตมาที่สานักงาน
เมื่อหน่วยบริการได้รับการแจ้งผลการประเมินแล้ว สามารถให้บริการอุปกรณ์สาหรับผู้ป่วยเบาหวาน
ดังนี
(๑) หน่วยบริการเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHOSNET)
และหน่ ว ยบริ ก ารตามแผนการพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยบริ ก ารของกระทรวงสาธารณสุ ข (Service plan) ได้ แ ก่
โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป สามารถให้บริการอุปกรณ์ ตามประกาศสานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ว่าด้วยรายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียมในการบาบัดโรค และข้อบ่งชี รหัส ๘๖๑๒ ๘๘๑๓ และ ๘๘๑๔
(๒) หน่วยบริการตามแผนการพัฒนาเครือข่ายบริการของกระทรวงสาธารณสุข (Service plan)
ได้แก่ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก และโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย สามารถให้บริการอุปกรณ์ตามประกาศ
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยรายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียมในการบาบัดโรค และข้อบ่งชี รหั ส
๘๘๑๓
(๓) หน่วยบริการประจา หรือหน่วยบริการรับส่งต่อ นอกเหนือจาก (๑) และ (๒) ที่มีศักยภาพ
ในการให้บริการอุปกรณ์และประสงค์จะให้บริการ ให้ยื่นแบบแสดงความจานงต่อสานักงานเขตเพื่อตรวจประเมิน
เป็นรายกรณี
กรณี เ กิ น กว่ า ศั ก ยภาพในการให้ บ ริก ารอุ ป กรณ์ ต ามประกาศส านั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพ
แห่งชาติ ว่าด้วยรายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียมในการบาบัดโรค และข้อบ่งชี รหัส ๘๖๑๒ หรือ ๘๘๑๓ หรือ
๘๘๑๔ สามารถให้บริการตามระบบส่งต่อ (OP Refer) ได้
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ข้อ ๙ เกณฑ์การประเมินศักยภาพหน่วยบริการตามข้อ ๘ ประกอบด้วย
(๑) การประเมินเชิงระบบการจัดการ ประกอบด้วย
(ก) ด้านบุคลากร
(ข) ด้านระบบบริการ
(ค) ด้านคุณภาพ
(๒) ด้านสถานที่และเครื่องมือในการให้บริการ สาหรับหน่วยบริการที่สามารถผลิตอุปกรณ์ได้เอง
ตามประกาศสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยรายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียมในการบาบัดโรค และ
ข้อบ่งชี รหัส ๘๖๑๒ ๘๘๑๓ และ ๘๘๑๔
(๓) เกณฑ์สาหรับหน่วยบริการที่ ผ่านการประเมิน แต่ ไม่ผลิตอุปกรณ์เองและต้องการจัดหาให้มี
บริการในแต่ละรหัส ตามประกาศสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยรายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียม
ในการบาบัดโรค และข้อบ่งชี รหัส ๘๖๑๒ ๘๘๑๓ และ ๘๘๑๔
ข้อ ๑๐ หน่วยบริการต้องบันทึกข้อมูลเก็บไว้ เป็นหลักฐานในเวชระเบียนผู้ป่วยเพื่อการตรวจสอบ
หลังการจ่ายค่าใช้จ่าย (Post Audit) โดยการบันทึกข้อมูลอย่างน้อยให้มีรายละเอียด ดังนี
(๑) บั น ทึกการตรวจพบพยาธิส ภาพของเท้า ที่ มี แผล เช่น เท้าผิ ดรูป (Deformity) หนัง แข็ ง
(Callus) ตาปลา (Corns) เป็นต้น
(๒) บันทึกวิธีการตรวจเท้าด้วย Monofilament และการประเมินชีพจร (Pulse)
(๓) บันทึกกิจกรรม การให้ความรู้การป้องกันการเกิดแผลที่เท้ารวมทังการป้องกัน และการดูแล
เท้าทั่วไปด้วยตนเอง (Self foot-care) กับผู้ป่วย หรือผู้ดูแล
(๔) บันทึกความสามารถของผู้ป่วยในการเดินและเคลื่อนที่ได้ด้วยตนเอง
(๕) บันทึกผลของการใช้ อุป กรณ์สาหรับ ผู้ป่ว ยเบาหวาน เช่น มีการใช้รองเท้า สม่าเสมอ หรือ
ความพึงพอใจต่อการใช้รองเท้า หรือผลข้างเคียงแทรกซ้อนจากการใช้รองเท้า เป็นต้น
(๖) บันทึกการสั่งจ่ายอุปกรณ์สาหรับผู้ป่วยเบาหวานโดยแพทย์ที่ให้การรักษา
(๗) บันทึกการได้รับอุปกรณ์สาหรับ ผู้ป่วยเบาหวาน โดยมีหลักฐานลายมือชื่อของผู้ป่วย และวันที่
ได้รับอุปกรณ์
ข้อ ๑๑ ให้หน่วยบริการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ภายหลังจากวันที่จ่ายอุปกรณ์
ให้กับผู้ป่วยเบาหวานเรียบร้อยแล้ว โดยส่งข้อมูลในโปรแกรม e-Claim มายังสานักงานภายในสามสิบวัน และ
ต้องบันทึกข้อมูลรหัสโรค (ICD๑๐) ให้ถูกต้องตามผลการตรวจประเมินความเสี่ยงและข้อบ่งชีของแต่ละอุปกรณ์
การขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขกรณีให้บริการอุปกรณ์ ให้เบิกได้หนึ่งคู่ต่อคนต่อปี โดยนับจากวันที่
ได้รับอุปกรณ์
ข้อ ๑๒ สานักงานจะจ่ายค่าอุปกรณ์ให้หน่วยบริการตามราคาที่จัดหาได้จริง แต่ไม่เกินเพดาน
ราคาที่กาหนด โดยมีลักษณะข้อบ่งชีการใช้อุปกรณ์ และคุณสมบัติของอุปกรณ์แต่ละรายการให้เป็นไปตาม
ประกาศสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยรายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียมในการบาบัดโรค และข้อบ่งชี
ข้อ ๑๓ หากหน่วยบริการเห็นว่า การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขไม่ถูกต้องตามประกาศนี
ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อสานักงานภายในสามสิบวันนับจากวันที่ได้รับการจ่ายค่าใช้จ่าย
ข้อ ๑๔ ให้เลขาธิการสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นผู้รักษาการตามประกาศนีและ
ให้มีอานาจวินิจฉัยชีขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
นายศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา
เลขาธิ
การสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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ประกาศสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง แนวทางและเงื่อนไขการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข
กรณีบริการผ่าตัดผ่านกล้องแบบ Minimally Invasive Surgery (MIS)
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่เป็ นการสมควรกาหนดแนวทางและเงื่อ นไขการจ่า ยค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข
กรณีบริการผ่าตัดผ่านกล้องแบบ Minimally Invasive Surgery (MIS)
อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๖ (๒) แห่ งพระราชบั ญญั ติ ห ลั กประกัน
สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบข้ อ ๓ ข้ อ ๒๐.๓ และข้ อ ๒๐.๙.๓ แห่ ง ประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การดาเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ สาหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การรั บ ค่าใช้จ่ายเพื่อบริ การสาธารณสุขของหน่วยบริการ ประกอบมติที่ป ระชุมคณะอนุกรรมการกาหนด
หลั ก เกณฑ์ ก ารด าเนิ น งานและบริห ารจัด การกองทุ น ภายใต้ ค ณะกรรมการหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ งชาติ
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อ ง แนวทางและ
เงื่อนไขการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีบ ริการผ่าตัดผ่านกล้องแบบ Minimally Invasive
Surgery (MIS) พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก ประกาศสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง แนวทางและเงื่อนไขการ
จ่า ยค่า ใช้จ่า ยเพื่อ บริก ารสาธารณสุข กรณีบ ริก ารผ่า ตัด ผ่า นกล้อ งแบบ Minimally Invasive Surgery
(MIS) พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
“สานักงานเขต” หมายความว่า สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขต
ข้อ ๕ หน่วยบริการที่มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขตามประกาศนี้ จะต้องให้บริการ
แก่ผู้มีสิทธิรับบริการ ดังนี้
(๑) เป็นผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(๒) เป็นการให้บริการแก่ผู้มีสิทธิ โดยการผ่าตัดผ่านกล้องแบบ Minimally Invasive Surgery
(MIS) ในกรณีข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๒.๑) โรคนิ่วในถุงน้าดีและหรือถุงน้าดีอักเสบ

265

(๒.๒) โรคเนื้องอกมดลูกและรังไข่
(๒.๓) โรคมะเร็งลาไส้ใหญ่และทวารหนัก
(๒.๔) ภาวะเนื้องอก ภาวะเลือดออก และภาวะติดเชื้อในช่องอก
(๓) เป็นบริการผ่าตัดเพื่อการรักษาเฉพาะกรณีที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
(๔) มีรหัสโรค และ/หรือรหัสหัตถการตามที่กาหนด
ข้อ ๖ หน่วยบริการที่จะให้บริการตามประกาศนี้ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(๒) ผ่านการประเมินศักยภาพจากคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมิน ผลการพัฒนาระบบ
บริการ One Day Surgery (ODS) และการผ่าตัดแผลเล็ก Minimally Invasive Surgery (MIS) ในโรงพยาบาล
ซึง่ แต่งตัง้ โดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข หรือคณะกรรมการที่สานักงานกาหนด
ส าหรั บ หน่ ว ยบริ ก ารที่ ใ ห้ บ ริ ก ารผ่ า ตั ด ผ่ า นกล้ อ งแบบ Minimally Invasive Surgery (MIS)
กรณี โ รคนิ่ ว ในถุ ง น้ าดี แ ละหรื อ ถุ ง น้ าดี อั ก เสบ ในปี ง บประมาณ ๒๕๖๒ และต้ อ งการให้ บ ริ ก ารต่ อ เนื่ อ ง
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จะต้องผ่านการประเมินศักยภาพภายใน วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
ข้อ ๗ การประเมิน ศักยภาพหน่ว ยบริ การตามข้อ ๖ (๒) ให้ ห น่ว ยบริ การแจ้งความประสงค์
ไปยังกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมิน ผลการพัฒนาระบบ
บริการ One Day Surgery (ODS) และการผ่าตัดแผลเล็ก Minimally Invasive Surgery (MIS) ในโรงพยาบาล
ประเมินศักยภาพหน่วยบริการ และแจ้งผลการพิจารณามายังสานักงาน
ให้สานักงานแจ้งผลให้หน่วยบริการทราบ และเมื่อหน่วยบริการได้รับการแจ้งผลการประเมินแล้ว
สามารถให้บริการและขอรับค่าใช้จ่ายได้ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กาหนดในประกาศนี้
กรณีไม่อาจดาเนินการตามวรรคหนึ่งได้ ให้หน่วยบริการแจ้งความประสงค์พร้ อมแบบประเมิน
ตนเองมายังสานักงานหรือสานักงานเขต เพื่อให้คณะกรรมการที่สานักงานกาหนดตรวจประเมินศักยภาพหน่วย
บริการ
ข้อ ๘ สานักงานจะจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข แก่หน่วยบริการที่ให้บริการผ่าตัดผ่าน
กล้องแบบ Minimally Invasive Surgery (MIS) ตามที่กาหนดในข้อ ๕ โดยจ่ายเพิ่มตามสัดส่วนค่า K ที่เป็น
ส่วนต่างของน้าหนักสัมพัทธ์ (RW) ตามกลุ่ม DRGs ของบริการที่กาหนดในข้อ ๕
ข้อ ๙ การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขตามข้อ ๘ กรณีการใช้บริการในเขต ให้จ่ายตามค่า
น้าหนักสัมพัทธ์ที่ปรับด้วยวันนอน (adjRW) ให้จ่ายเบื้องต้นที่อัตรา ๘,๒๕๐ บาทต่อ adjRW กรณีการใช้บริการ
นอกเขต ให้จ่ายตามค่าน้าหนักสัมพัทธ์ที่ปรับด้วยวันนอน (adjRW) ที่อัตรา ๙,๖๐๐ บาทต่อ adjRW
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
นายศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา
เลขาธิการสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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เรื่อง แนวทางและเงื่อนไขการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข
กรณีบริการผ่าตัดผ่านกล้องแบบ Minimally Invasive Surgery (MIS) (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมแนวทางและเงื่อนไขการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข
กรณีบริการผ่าตัดผ่านกล้องแบบ Minimally Invasive Surgery (MIS) เพื่อให้แนวทางและเงื่อนไขการจ่าย
ค่ า ใช้ จ่ า ยเพื่ อ บริ ก ารสาธารณสุ ข ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชา ติ มี ค วามเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ ง และมาตรา ๓๖ (๒) แห่ ง พระราชบั ญ ญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบข้อ ๓ และข้อ ๒๐.๓ และข้อ ๒๐.๙.๓ แห่งประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การดาเนินงานและการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง แนวทางและ
เงื่อนไขการจ่ ายค่ าใช้ จ่ า ยเพื่ อ บริ การสาธารณสุ ข กรณีบริ การผ่ าตั ดผ่ า นกล้ อ งแบบ Minimally Invasive
Surgery (MIS) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนีเ้ ป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ ๖ แห่งประกาศประกาศสานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติเรื่อง แนวทางและเงื่อนไขการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขกรณีบริการผ่าตัดผ่านกล้องแบบ
Minimally Invasive Surgery (MIS) พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ส าหรั บ หน่ ว ยบริ ก ารที่ ใ ห้ บ ริ ก ารผ่ าตั ด ผ่ า นกล้ อ งแบบ Minimally Invasive Surgery (MIS)
กรณี โ รคนิ่ ว ในถุ ง น้ าดี แ ละหรื อ ถุ ง น้ าดี อั ก เสบ ในปี ง บประมาณ ๒๕๖๒ และต้ อ งการให้ บ ริ ก ารต่ อ เนื่ อ ง
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จะต้องผ่านการประเมินศักยภาพภายใน วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓”
ข้ อ ๔ ให้ เ ลขาธิ ก ารส านั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ เ ป็ น ผู้ รั ก ษาการตามประกาศนี้
และให้มีอานาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
นายศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา
เลขาธิการสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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เรื่อง การบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๕๒
เพื่อให้การบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จ�ำเป็นได้อย่างเท่าเทียมกัน
ฉะนั้น อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๒๖ (๑๔) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมมี ติในการประชุม
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ และครั้งที่ ๘/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ เลขาธิการ
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไขในการ
จ่ายเงินให้แก่หน่วยบริการ เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ให้เป็นไปตามเอกสาร
“การบริหารงบลงทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๕๒” แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๒ การเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยเพือ่ บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ ให้ดำ� เนินการส่งข้อมูลในระยะ
เวลาที่ก�ำหนดตามเอกสาร “มาตรการเพื่อรักษาวินัยการเรียกเก็บค่าบริการ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า”
แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑		
ประทีป ธนกิจเจริญ				
รองเลขาธิการ รักษาการแทน			
เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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มาตรการเพื่อรักษาวินัยการเรียกเก็บค่าบริการ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
เพื่อให้การบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ด�ำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงมีมติเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ ก�ำหนดให้มี “มาตรการเพื่อรักษา
วินยั การเรียกเก็บค่าบริการ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” ประกอบด้วยมาตรการลดอัตราจ่าย และมาตรการ
ก�ำหนดวันปิดรับการแจ้งหนี้ ดังนี้
๑. การลดอัตราจ่าย โดยก�ำหนดตามระยะเวลาที่ส่งข้อมูลแจ้งหนี้ช้าจากวันที่ก�ำหนดดังนี้
		 ก�ำหนดวันในการสรุปข้อมูลการบริการ และส่งให้ สปสช. คือ ๑๐วัน ภายหลังจากการจ�ำหน่าย
ผู้ป่วยจากหน่วยบริการ กรณีผู้ป่วยใน หรือภายหลังการให้บริการกรณีผู้ป่วยนอก
		 ๑.๑ ส่งช้าจากวันที่ก�ำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน จ่ายในอัตราร้อยละ ๙๕ ของอัตราที่จ่ายให้
ของข้อมูลที่มีการแจ้งหนี้ภายในวันที่ก�ำหนด
		 ๑.๒ ส่งช้าจากวันที่ก�ำหนดไม่เกิน ๖๐ วัน จ่ายในอัตราร้อยละ ๙๐ ของอัตราที่จ่ายให้
ของข้อมูลที่มีการแจ้งหนี้ภายในวันที่ก�ำหนด
๑.๓ ส่งช้าจากวันที่ก�ำหนดไม่เกิน ๑๐๐ วัน จ่ายในอัตราร้อยละ ๘๐ ของอัตราที่จ่ายให้
ของข้อมูลที่มีการแจ้งหนี้ภายในวันที่ก�ำหนด ทั้งนี้อัตรานี้จะเห็นไปตามวงเงินที่จัดไว้ส�ำหรับการส่งช้าตามวงเงิน
ที่เหลืออยู่ในลักษณะ Global Budget
๑.๔ ทั้งนี้มาตรการการลดการจ่ายนี้ให้เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ เป็นต้นไป
๒. มาตรการก�ำหนดวันปิดรับข้อมูลการแจ้งหนี้ ดังนี้
		 ๒.๑ ส�ำหรับการบริการปีงบประมาณ ๒๕๕๒ เป็นต้นไป จะสิ้นสุดการเรียกเก็บ (แจ้งหนี้)
ภายใน ๓๖๐ วัน นับจากจ�ำหน่ายผู้ป่วยจากหน่วยบริการกรณีผู้ป่วยใน หรือภายหลังการให้บริการกรณีผู้ป่วยนอก
เช่น ผู้ป่วยที่จ�ำหน่ายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๑ จะปิดรับการแจ้งหนี้ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ และผู้ป่วยที่จ�ำหน่าย
ในเดือนกันยายน ๒๕๕๒ จะปิดรับการแจ้งหนี้ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓
๒.๒ ส�ำหรับการบริการปีงบประมาณ ๒๕๕๑ จะสิน้ สุดการเรียกเก็บ (แจ้งหนี)้ ณ เดือนกันยายน
ของปี ๒๕๕๒
		 ๒.๓ ส�ำหรับการบริการปีงบประมาณ ๒๕๔๗ - ๒๕๕๐ ก�ำหนดเวลาสิน้ สุดการเรียกเก็บภายใน
เดือนกันยายน ๒๕๕๑
๒.๔ ทั้งนี้ข้อมูลที่ส่งหลังจากที่ก�ำหนด ถือว่าหน่วยบริการไม่ประสงค์ที่จะขอรับค่าใช้จ่าย
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ประกาศสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขนอกเวลาราชการ
กรณีผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรง กรณีที่มีเหตุสมควร และกรณีเจ็บป่วยทั่วไปที่เป็นความจาเป็นของผู้มีสิทธิ
พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยที่ เ ป็ น การสมควรก าหนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขการจ่ า ยค่ า ใช้ จ่ า ยเพื่ อ บริ ก าร
สาธารณสุ ข นอกเวลาราชการ กรณี ผู้ ป่ ว ยฉุ ก เฉิ น ไม่ รุ น แรง กรณี ที่ มี เ หตุ ส มควร และกรณี เ จ็ บ ป่ ว ยทั่ ว ไป
ที่เป็นความจาเป็นของ ผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ เพื่อให้ผู้มีสิทธิ สามารถเข้าถึงบริ ก าร
สาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ ง และมาตรา ๓๖ (๒) แห่ ง พระราชบั ญ ญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบข้อ ๓ วรรคสอง และข้อ ๑๐๖ แห่งประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การดาเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ สาหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
การรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่ วยบริการ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรีย กว่า “ประกาศสานักงานหลั กประกันสุ ขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขนอกเวลาราชการ กรณีผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรง กรณี
ที่มีเหตุสมควร และกรณีเจ็บป่วยทั่วไปที่เป็นความจาเป็นของผู้มีสิทธิ พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
“หน่วยบริการ” หมายความว่า สถานบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
“ผู้มีสิทธิ” หมายความว่า บุคคลที่มีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
ข้อ ๔ หน่วยบริการตามเอกสารแนบท้ายประกาศสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
กาหนดกรณีที่มีเหตุสมควรและอัตราค่าใช้จ่ายที่หน่วยบริการมีสิทธิได้รับ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต้องมีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์การประเมินศักยภาพหน่วยบริการ สาหรับการจัดบริการในห้องบริการแยกจากห้องฉุกเฉินสาหรับบริการ
สาธารณสุขนอกเวลาราชการ กรณีผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรง กรณีที่มีเหตุสมควร และกรณีเจ็บป่วยทั่วไปที่เป็น
ความจาเป็นของผู้มีสิทธิ ที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
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ข้อ ๕ ให้หน่วยบริการตามข้อ ๔ จัดรูปแบบการให้บริการนอกเวลาราชการ โดยตรวจคัดแยก
ระดับความฉุกเฉิน และแยกการให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรงและกรณีที่มีเหตุสมควร ออกจากห้องฉุกเฉิน
ข้ อ ๖ หน่ ว ยบริ ก ารที่ ให้ บ ริ ก ารแก่ ผู้ ป่ ว ยฉุ ก เฉิ น ไม่ รุ นแรงและกรณี ที่ มี เ หตุ ส มควร จะได้ รั บ
ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ในอัตรา ๑๕๐ บาทต่อครั้งสาหรับบริการแบบผู้ป่วยนอก
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
นายศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา
เลขาธิการสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินงาน
และบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) (๘) (๙) และมาตรา ๔๗ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบมติ การประชุมของคณะกรรมการหลักประกันสุ ขภาพ
แห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่ อ วั น ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
การดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศคณะกรรมการหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ เรื่ อ ง การก าหนดหลั ก เกณฑ์
การดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จาเป็นต่อสุขภาพ ระดับจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๔
(๒) ประกาศคณะกรรมการหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ เรื่ อ ง การก าหนด หลั ก เกณฑ์
การดาเนิน งานและบริ ห ารจั ดการกองทุ นฟื้ น ฟูส มรรถภาพที่จาเป็ นต่ อสุ ขภาพ ระดับ จังหวัด (ฉบั บ ที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๕
(๓) ประกาศสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง แนวทางการรับเงิน การจ่ายเงิน การ
เก็ บ รั ก ษาเงิ น และการจั ด ท าบั ญ ชี เ งิ น หรื อ ทรั พ ย์ สิ น ในกองทุ น ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพที่ จ าเป็ น ต่ อ สุ ข ภาพ
ระดับจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๔
(๔) ประกาศสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง แนวทางการรับเงิน การจ่ายเงิน การ
เก็ บ รั ก ษาเงิ น และการจั ด ท าบั ญ ชี เ งิ น หรื อ ทรั พ ย์ สิ น ในกองทุ น ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพที่ จ าเป็ น ต่ อ สุ ข ภาพ
ระดับจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
(๕) ประกาศสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง แนวทางการรับเงิน การจ่ายเงิน การ
เก็ บ รั ก ษาเงิ น และการจั ด ท าบั ญ ชี เ งิ น หรื อ ทรั พ ย์ สิ น ในกองทุ น ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพที่ จ าเป็ น ต่ อสุ ข ภาพ
ระดับจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“องค์การบริหารส่วนจังหวัด ” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วย
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
“องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อื่ น ” หมายความว่ า องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลตามกฎหมาย
ว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล เทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาล เมืองพัทยาตามกฎหมาย
ว่าด้ว ยระเบี ย บบริ หารราชการเมืองพัทยา หรื อองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น รู ป แบบอื่น ที่มีกฎหมายจัดตั้ง
แต่ไม่รวมถึงกรุงเทพมหานคร
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“กองทุ น ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพ” หมายความว่ า กองทุ น ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพ ระดั บ จั ง หวั ด
เพื่อการสนับสนุนส่งเสริมระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จาเป็นต่อสุขภาพและการดารงชีวิต
“คณะกรรมการกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ
“ผู้ มีสิ ทธิได้รั บ การฟื้น ฟูส มรรถภาพ” หมายความว่า คนพิการ ผู้ สู งอายุ ผู้ ป่ ว ยที่อยู่ ในระยะ
กึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง
“คนพิการ” หมายความว่า คนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ
“ผู้สูงอายุ” หมายความว่า ผู้ สูงอายุตามกฎหมายว่าด้ว ยผู้สูงอายุ ซึ่งมีข้อจากัดในการปฏิบั ติ
กิจกรรมในชีวิตประจาวัน แต่ยังไม่เข้าเกณฑ์เป็นคนพิการ โดยอาจมีภาวะบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน
การสื่ อ สาร การเคลื่ อ นไหว จิ ต ใจ อารมณ์ พฤติ ก รรม สติ ปั ญ ญาการเรี ย นรู้ หรื อ ภาวะบกพร่ อ งอื่ น ใด
ซึ่งจาเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือฟื้นฟูสมรรถภาพ
“ผู้ ป่ ว ยที่ อ ยู่ ใ นระยะกึ่ ง เฉี ย บพลั น ” หมายความว่ า ผู้ ป่ ว ยที่ มี อ าการทางคลิ นิ ก ผ่ า นพ้ น
ภาวะวิกฤติและมีอาการคงที่ แต่ยังคงมีความผิดปกติของร่างกาย จิตใจ บางส่วนอยู่ มีข้อจากัดในการปฏิบัติ
กิจกรรมในชีวิตประจาวัน และแพทย์ผู้ รั กษามีความเห็ น ว่าต้องได้รับ การฟื้นฟูส มรรถภาพทางการแพทย์
ในช่วงเวลาที่มีการฟื้นตัวเกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ผู้ป่วยโดยทีมสหวิชาชีพ เพื่อเพิ่มสมรรถนะร่างกาย จิตใจ
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน และลดความพิการหรือภาวะทุพพลภาพ
“ผู้ ที่ มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง ” หมายความว่ า ผู้ ที่ มี ค ะแนนประเมิ น ความสามารถในการด าเนิ น
ชีวิตประจาวันตามดัชนี บาร์เธลเอดีแอล (Bathel ADL index) เท่ากับหรือน้อยกว่า สิบเอ็ดคะแนน หรือตาม
เกณฑ์การประเมินที่สานักงานกาหนด
“สถานบริการ” หมายความว่า สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
“หน่วยบริการ” หมายความว่า หน่วยบริการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
“หน่ว ยงานสาธารณสุ ข ” หมายความว่า หน่ ว ยงานที่มีภ ารกิ จ ด้ านการสาธารณสุ ขโดยตรง
แต่มิได้เป็นสถานบริการ หรือหน่วยบริการ
“หน่วยงานอื่น” หมายความว่า หน่วยงานที่มิได้มีภารกิจด้านการสาธารณสุข
“กลุ่ ม คนพิการ” หมายความว่า คนพิการที่ร วมตัว กัน ตั้งแต่ห้ าคนขึ้นไปเพื่อดาเนิ นกิจกรรม
ต่าง ๆ ร่วมกัน ทั้งนี้ ไม่ว่าเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ตาม
“กลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ ” หมายความว่า ผู้ สู ง อายุ ที่ ร วมตัว กั น ตั้ งแต่ ห้ า คนขึ้ น ไปเพื่ อ ด าเนิน กิ จกรรม
ต่าง ๆ ร่วมกัน ทั้งนี้ ไม่ว่าเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ตาม
“องค์ ก รอื่ น ” หมายความว่ า กลุ่ ม บุ ค คล ชมรม สมาคม องค์ ก ร หรื อ มู ล นิ ธิ ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น
เพื่อดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการฟื้นฟูส มรรถภาพที่จาเป็น ต่อสุ ขภาพแก่ผู้ มีสิทธิ ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
โดยมิใช่เป็นการแสวงกาไร ทั้งนี้ ไม่ว่าเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ตาม
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ข้อ ๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่จะได้รับการสนับสนุนให้ดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
ฟื้นฟูสมรรถภาพ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) มี ค วามประสงค์ เ ข้ า ร่ ว มด าเนิ น งานและบริ ห ารจั ด การกองทุ น ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพ
โดยการทาข้อตกลง
(๒) มี ง บประมาณในการสบทบเงิ น กองทุ น ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ย
การตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน
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ข้อ ๖ ให้ องค์การบริ ห ารส่ ว นจังหวัด เป็ นผู้ ดาเนิน งานและบริห ารจัดการระบบหลั กประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้ โดยให้มีกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนส่งเสริมระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
สถานบริการ หน่วยบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้สูงอายุ หรือองค์กรอื่น
เพื่อให้ผู้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ เข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จาเป็นต่อสุขภาพและการดารงชีวิต
ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสม
และความต้องการของประชาชนในพื้นที่
ข้อ ๗ เงินหรือทรัพย์สินในกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ประกอบด้วย
(๑) เงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(๒) เงินสมทบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในจานวนที่เท่ากับหรือมากกว่าที่ได้รับจัดสรรจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(๓) รายได้อื่น ๆ หรือทรัพย์สินที่ได้รับมาในกิจการของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ
ข้อ ๘ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทาบัญชี และรายงานของกองทุนฟื้นฟู
สมรรถภาพ และการกากับติดตามเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
เงินในกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพสามารถใช้ในปีงบประมาณถัด ๆ ไปได้
ข้อ ๙ เงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพให้จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้
(๑) ค่าใช้จ่ายที่สนับสนุนในลักษณะการจัดบริการ การจัดหา รวมถึงการซ่อม ดัดแปลง เปลี่ยน
ชิ้นส่วน หรือการจัดทาเป็นกรณีเฉพาะของอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ดังนี้
(ก) เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ กั บ หน่ ว ยบริ ก ารในพื้ น ที่ หรื อ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ส าหรั บ
การจัดบริการให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ การจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้แก่คนพิการ
ทั้งนี้ ตามรายการ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สานักงานกาหนด กรณีมีความจาเป็นต้องกาหนดรายการ
อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการเพิ่มเติม ให้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุน
(ข) เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ กั บ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อื่ น
สถานบริการ หน่วยบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้สูงอายุ หรือองค์กรอื่น
แล้วแต่กรณี สาหรับการซ่อม ดัดแปลง เปลี่ยนชิ้นส่วน หรือการจัดทาเป็นกรณีเฉพาะของอุปกรณ์เครื่องช่วย
ความพิการให้แก่คนพิการตามความจาเป็น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกองทุนกาหนด
(๒) ค่าใช้จ่ายที่สนับสนุนในลักษณะโครงการ หรือกิจกรรม ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น สถานบริการ หน่วยบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น กลุ่มคนพิการ
กลุ่มผู้สูงอายุ หรือองค์กรอื่น ตามที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ ดังนี้
(ก) เพื่ อ สนั บ สนุ น การด าเนิ น การให้ ยื ม อุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ ที่ จ าเป็ น ส าหรั บ
ผู้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ การฟื้ น ฟู ส มรรถภาพ ซึ่ ง รวมถึ ง ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด หา ซ่ อ มแซม และเคลื่ อ นย้ า ยอุ ป กรณ์
เพื่อตอบสนองต่อความจาเป็นตามสภาพของบุคคลนั้น ๆ
(ข) เพื่อสนับสนุนการจัดบริการ การพัฒนารูปแบบการดูแลช่วยเหลือและฟื้นฟูสมรรถภาพ
ของผู้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ในระดับชุมชนและที่บ้าน
(ค) เพื่ อ สนั บ สนุ น การด าเนิ น การจั ด สภาพแวดล้ อ มหรื อ บริ ก ารขั้ น พื้ น ฐานเพื่ อ ให้
ผู้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ สามารถดารงชีวิตประจาวันได้ดียิ่งขึ้น
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(๓) เพื่ อ สนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห ารจั ด การหรื อ พั ฒ นากองทุ น ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพ
ให้ มีป ระสิ ทธิภาพ ทั้งนี้ ไม่เกินร้ อยละ ๑๕ ของเงิน ตามข้อ ๗ (๑) และ (๒) ในปี งบประมาณนั้ น กรณีที่มี
ความจาเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อจัดหาครุภัณฑ์หรือจัดจ้างบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพโดยตรง ให้สนับสนุนได้ตามความจาเป็น และครุภั ณฑ์ที่จัดหาได้ให้เป็น ทรั พย์ สิ น
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น
ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ประกอบด้วย
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นที่ปรึกษา
(๒) ผู้อานวยการสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต
เป็นที่ปรึกษา
(๓) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เป็นประธานกรรมการ
(๔) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
เป็นกรรมการ
(๕) ท้องถิ่นจังหวัด
เป็นกรรมการ
(๖) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
เป็นกรรมการ
(๗) ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ จานวนหนึ่งคน
เป็นกรรมการ
(๘) ผู้แทนสภาคนพิการทุกประเภท หรือองค์กร
เป็นกรรมการ
หรือชมรมคนพิการในจังหวัด จานวนสามคน
(๙) ผู้อานวยการโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลทั่วไป
เป็นกรรมการ
จานวนหนึ่งคน
(๑๐) ผู้อานวยการโรงพยาบาลชุมชน จานวนหนึ่งคน
เป็นกรรมการ
(๑๑) ผู้อานวยการหรือหัวหน้าหน่วยบริการประจา
เป็นกรรมการ
ที่ไม่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ถ้ามี) จานวนหนึ่งคน
(๑๒) แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูหรือแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับ
เป็นกรรมการ
งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู จานวนหนึ่งคน
(๑๓) นักกายภาพบาบัดหรือนักกิจกรรมบาบัด
เป็นกรรมการ
หรือผู้ประกอบโรคศิลปะที่เกี่ยวข้อง จานวนหนึ่งคน
(๑๔) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล จานวนหนึ่งคน
เป็นกรรมการ
(๑๕) นายกเทศมนตรี จานวนหนึ่งคน
เป็นกรรมการ
(๑๖) ผู้แทนของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน
เป็นกรรมการ
หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน
ที่อยู่ในจังหวัดนั้น
(๑๗) เจ้าหน้าที่สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต
เป็นกรรมการ
ที่ผู้อานวยการสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต
มอบหมาย
(๑๘) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเจ้าหน้าที่
เป็นกรรมการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ผู้บริหารสูงสุด
และเลขานุการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด มอบหมาย
(๑๙) หัวหน้าหน่วยงานคลังหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานคลัง
เป็นกรรมการ
ที่ผู้บริหารสูงสุดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด มอบหมาย
และผู้ช่วยเลขานุการ
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(๒๐) เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ผู้บริหารสูงสุด
เป็นกรรมการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด มอบหมาย
และผู้ช่วยเลขานุการ
(๒๑) เจ้าหน้าที่สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เป็นกรรมการ
ที่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด มอบหมาย
และผู้ช่วยเลขานุการ
ข้ อ ๑๑ ให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ด าเนิ น การหรื อ ประสานกั บ หน่ ว ยงานหรื อ บุ ค คล
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการ ตามข้อ ๑๐ (๗) ถึง (๑๖) และออกคาสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุน
และแจ้งให้สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ทราบ
ข้ อ ๑๒ ให้ ก รรมการตามข้ อ ๑๐ (๗) ถึ ง (๑๖) มี ว าระอยู่ ใ นต าแหน่ ง คราวละสี่ ปี นั บ แต่วัน
ที่ออกคาสั่งแต่งตั้ง
เมื่อครบกาหนดวาระตามวรรคหนึ่งแล้ว หากยังมิได้มีการคัดเลือกกรรมการขึ้น ใหม่ให้กรรมการ
ซึ่ ง พ้ น จากต าแหน่ ง อยู่ ใ นต าแหน่ ง เพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต่ อ ไป จนกว่ า กรรมการซึ่ ง ได้ รั บ การคั ด เลื อ กขึ้ น ใหม่
เข้ารับหน้าที่ แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวัน นับแต่วันที่กรรมการพ้นจากตาแหน่ง
ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ ให้มีการคัดเลือกกรรมการแทนภายในสามสิบ
วันนับแต่วันที่กรรมการพ้นจากตาแหน่ง และผู้ ที่ได้รั บการคัดเลื อกให้ ดารงตาแหน่งแทนอยู่ ในตาแหน่ งเท่ากั บ
วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
ในกรณี ที่ ว าระของกรรมการที่ พ้ น จากต าแหน่ ง ก่ อ นครบวาระเหลื อ อยู่ ไ ม่ ถึ ง เก้ า สิ บ วั น
จะไม่ดาเนินการคัดเลือกกรรมการแทนตาแหน่งที่ว่างนั้นก็ได้
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุน ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงไม่
ว่าด้วยเหตุใด ๆ ซึง่ ยังมิได้มีการคัดเลือกกรรมการขึ้นแทนตาแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการกองทุนประกอบด้วย
กรรมการเท่าที่มีอยู่
ข้อ ๑๓ กรรมการตามข้อ ๑๐ วรรคหนึ่ง (๗) ถึง (๑๖) นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระแล้ว ให้
พ้นจากตาแหน่ง ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๕) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่โทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) ขาดประชุมสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร
ข้ อ ๑๔ การประชุ ม คณะกรรมการกองทุ น ต้ อ งมี ก รรมการมาประชุ ม ไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง
ของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรื อไม่ อ าจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
ข้อ ๑๕ คณะกรรมการกองทุนมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจาปีของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ
(๒) พิจารณาอนุมัติเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพเป็นค่าใช้จ่ายตามข้อ ๙
(๓) ออกระเบียบที่จาเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ทั้งนี้ ต้องไม่ขัด
หรือแย้งกับประกาศนี้

276

(๔) สนับสนุนให้ผู้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ในเขตพื้นที่ เข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ในชุมชน ที่บ้าน หรือที่หน่วยบริการ ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
(๕) พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบรายงานผลการดาเนิ นงาน รายงานการรั บ เงิ น การจ่ า ยเงิ น
และเงินคงเหลือของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ
ข้อ ๑๖ คณะกรรมการกองทุนมีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทางาน เพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ตามประกาศนี้ หรือตามที่คณะกรรมการกองทุนมอบหมาย
ข้อ ๑๗ ให้กรรมการ ที่ปรึกษา อนุกรรมการ และคณะทางาน ได้รับค่าตอบแทนในการประชุม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น
ให้บุคคลภายนอก และเจ้าหน้าที่หรือลู กจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่รับการแต่งตั้ง
ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนในการประชุม
ค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ข้ อ ๑๘ เพื่ อ ให้ ก องทุ น ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพมี ก ารพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น และมี ก ารด าเนิ น งาน
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น ให้ ส านั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ เขต ประสานกั บ ท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด
ผู้แทนเครือข่ายคนพิการ ในการติดตาม กากับ ประเมินผล และสนับสนุนส่งเสริมการดาเนินงานของกองทุน
ฟื้นฟูสมรรถภาพในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และรายงานให้สานักงานทราบ
ข้อ ๑๙ ให้เงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ คณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการ คณะทางาน
ตามประกาศคณะกรรมการหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ เรื่ อ ง การก าหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารด าเนิ น งาน
และบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จาเป็นต่อสุขภาพ ระดับจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เป็นเงินในกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ เป็นคณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการ คณะทางาน ตามประกาศนี้
ให้กรรมการกองทุน อนุกรรมการ และคณะทางานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในตาแหน่งต่อไปได้ไม่เกิน
เก้ า สิ บ วั น นั บ จากวั น ที่ ป ระกาศนี้ ใ ช้ บั ง คั บ และให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ด าเนิ น การ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม า
ซึ่งกรรมการตามข้อ ๑๐ ต่อไป
ข้อ ๒๐ การดาเนินงานใดตามประกาศนี้ หากยังไม่มี กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์
ที่จะกาหนดขึ้นตามประกาศนี้ ให้ใช้ กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
บังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ ๒๑ ให้เลขาธิการสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ และ
ให้มีอานาจ วินิจฉัย ชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
นายปิยะสกล สกลสัตยาท
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ
ระดับจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๒
ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมวด ๑
การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทาบัญชี และรายงาน
ของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ
๑. การรับเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ
๑.๑ บรรดาเงินรายรับของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้นาส่งเข้าบัญชีกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ
จังหวัด .... ที่ เปิ ดบั ญชีกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประเภทบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์ โดยใช้ชื่อบัญชีว่า “กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัด ......”
ทั้งนี้ บัญชีกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่ได้เปิดบัญชีไว้แล้วก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นบัญชี
เงินฝากตามประกาศนี้
๑.๒ การรับเงินเข้ากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพให้รับเป็นเงินสด เช็ค ตั๋วแลกเงิน ธนาณัติ หรือโอน
เข้าบัญชีทางธนาคารหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอื่นตามที่สานักงานกาหนด และให้ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่
ผู้ ช าระเงิ น ทุ ก ครั้ ง เว้ น แต่ ก ารรั บ เงิน ที่ ไ ด้ รั บ การจัด สรรแต่ ล ะปี จากกองทุ นหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ งชาติ
หรือการรับเงินสมทบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ใช้หลั กฐานการโอนเงินทางธนาคาร หรือหลักฐานอื่น
ที่คณะกรรมการกองทุนเห็นสมควร เป็นหลักฐานอ้างอิงในการบันทึกบัญชีรายรับ
๑.๓ เงินสดที่กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพได้รับไว้ ให้นาฝากเข้าบัญชีตามข้อ ๑.๑ ภายในวันที่ได้รับ
เงิน หากไม่สามารถนาเงินดังกล่าวฝากเข้าบัญชีได้ทัน ให้เจ้า หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมาย นาเงินสดจานวนดังกล่าวเก็บรวมไว้ในซองหรือหีบห่อ ระบุเงินกองทุน
ฟื้นฟูสมรรถภาพ จานวนเงิน ปิดผนึกลงลายมือชื่อผู้รับผิดชอบ และนาฝากไว้ที่ตู้ นิรภัยหรือสถานที่เก็บรักษา
เงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วให้นาฝากเข้าบัญชีในวันทาการถัดไป
๑.๔ การสมทบเงินจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดาเนินการโดยเร็วเมื่อเริ่มต้นปีงบประมาณ
กรณีมีความจาเป็น ให้สมทบได้ไม่เกินปีงบประมาณที่สานักงานจ่ายเงินสนับสนุน
๒. การจ่ายเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ
๒.๑ การจ่ายเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สั่งจ่ายได้ตามที่
คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ ภายใต้วัตถุประสงค์ของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ
๒.๒ วิธีการจ่ายเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้จ่ายได้ ดังต่อไปนี้
๒.๒.๑ จ่ายทางธนาคารหรือทางอิเล็กทรอนิกส์
๒.๒.๒ จ่ายทางอื่นที่คณะกรรมการกองทุนกาหนด
๒.๓ ให้ นายกองค์การบริ ห ารส่ ว นจังหวัดหรือปลั ดองค์ การบริห ารส่ ว นจังหวัดคนใดคนหนึ่ ง
ลงนามร่วมกับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด คนใดคนหนึ่ง ที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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มอบหมายไว้ จ านวนสองคน รวมเป็ น ผู้ ล งนามสองคน เป็ น ผู้ เ บิ ก เงิ น จากบั ญ ชี ก องทุ น ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพ
ตามทีค่ ณะกรรมการกองทุนอนุมัติ ภายใต้วัตถุประสงค์ของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ
๒.๔ การจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
สถานบริการ หน่วยบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น ให้ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าของหน่วยงานนั้น ๆ
เป็นผู้รับเงิน หากไม่สามารถมารับเงินได้ด้วยตนเอง จะมอบอานาจให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินแทนก็ให้กระทาได้ ทั้งนี้
ต้องมีหนังสือมอบอานาจที่ชัดเจน
๒.๕ การจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็น กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้สูงอายุ หรือองค์กรอื่น ให้ผู้แทน
ที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มหรือองค์กรนั้น ๆ ไม่น้อยกว่าสองคนขึ้นไปเป็นผู้รับเงิน
๒.๖ การจ่ายเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ต้องมีหลักฐานการจ่ายเป็นใบเสร็จรับเงิน หรือใบสาคัญ
รับเงิน หรือหลักฐานการนาเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน หรือหลักฐานการรับเงินอย่างอื่น
ตามที่คณะกรรมการกองทุนกาหนด เก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ
๓. การจัดทาบัญชีและรายงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ
๓.๑ การบันทึกบัญชี ให้บันทึกตามรูปแบบที่สานักงานกาหนด
๓.๒ รอบระยะเวลาบัญชีให้ถือตามปี งบประมาณ กรณีองค์การบริห ารส่ วนจังหวัดที่เข้ าร่ ว ม
ดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีให้เริ่มระบบบัญชี ณ วันที่
ได้รับเงินเป็นครั้งแรกจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๓.๓ ให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น งาน รายงานการรั บ เงิ น
การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือ ด้วยระบบอิเล็ กทรอนิ กส์สารสนเทศหรือระบบอื่น และจัดส่งรายงานผลการ
ดาเนินงาน รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการกองทุนแล้ว ให้สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ทุกไตรมาส โดยให้จัดส่งภายใน
สามสิบวันนับจากสิ้นไตรมาส ตามรูปแบบที่สานักงานกาหนด
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทารายงานผลการดาเนิ นงาน
รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือของกองทุน ฟื้นฟูส มรรถภาพของปีที่ผ่านมา ที่ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนแล้ว เก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ
หมวด ๒
การกากับติดตามเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ
๔. กรณี อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อื่ น สถานบริ ก าร หน่ ว ยบริ ก าร
หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น
๔.๑ เมื่อได้ รับ เงิน จากกองทุน ฟื้ น ฟูส มรรถภาพที่ ได้รั บ อนุ มัติจ ากคณะกรรมการกองทุน ให้
นาไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ทั้งนี้ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน และ
การจัดทาบัญชี ให้เป็นไปตามระเบียบทีห่ น่วยงานนั้น ๆ ถือปฏิบัติ
๔.๒ ให้เก็บหลักฐานการจ่ายเงินจากบัญชีไว้เพื่อการตรวจสอบ
๔.๓ เมื่อเสร็จสิ้นการดาเนินงาน ตามโครงการ หรือกิจกรรม ให้จัดทารายงานผลการดาเนินงาน
และรายงานการจ่ายเงิน ส่งให้ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้คณะกรรมการกองทุนทราบ และให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ
๔.๔ กรณีที่มีเงินเหลือจากการดาเนินงาน ตามโครงการ หรือกิจกรรม ให้นาเงินที่เหลือส่งคืน
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ
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๕. กรณีกลุม่ คนพิการ กลุม่ ผู้สูงอายุ หรือองค์กรอื่น
๕.๑ เมื่อได้ รั บ เงิน จากกองทุน ฟื้ น ฟูส มรรถภาพที่ ได้รั บ อนุมัติจ ากคณะกรรมการกองทุน ให้
นาไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ภายใต้โครงการ หรือกิจกรรมที่คณะกรรมการ
กองทุนอนุมัติ เว้นแต่รายการค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้ ให้จ่ายตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
๕.๑.๑ ค่ า ใช้ จ่ า ยส าหรั บ บุ ค คลที่ ด าเนิ น งานตามโครงการ หรื อ กิ จ กรรมที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ
จากคณะกรรมการกองทุ น ให้ เ บิ ก จ่ า ยในอั ต ราเที ย บเคี ย งตามระเบี ย บขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
โดยอนุโลม
๕.๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสาหรับบุคคลที่ดาเนินงานตามโครงการ หรือกิจกรรม ที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน ให้เบิกจ่ายในอัตราเที ยบเคียงตามระเบียบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
โดยอนุโลม
๕.๒ การจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ หรือกิจกรรม ให้ถือราคากลางตามระเบียบของทางราชการ
หรือราคาตลาดโดยทั่วไปในขณะที่จัดซื้อจัดจ้าง
๕.๓ การจัดหาครุภัณฑ์ ให้แนบเอกสารใบเสร็จรับเงินหรือใบสาคัญรับเงินไว้กับรายงาน การ
จ่ายเงินดังกล่าวด้วย
๕.๔ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ให้จัดทารายงานผลการดาเนินงาน และรายงานการจ่ายเงิน ตาม
โครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อให้คณะกรรมการกองทุนทราบ และ
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ
๕.๕ กรณีที่มีเงินเหลือจากการดาเนินงาน ให้นาเงินที่เหลือส่งคืนกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ
หมวด ๓
ค่าตอบแทนการประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติหน้าที่
๖. เงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพให้จ่ายเป็ นค่าตอบแทนของกรรมการ ที่ปรึกษา อนุกรรมการ คณะทางาน
และบุคคลภายนอกที่ได้รับเชิญมาประชุม ดังต่อไปนี้
๖.๑ ค่าตอบแทนในการประชุมสาหรับกรรมการหรือที่ปรึกษา ไม่เกินครั้งละ ๕๐๐ บาทต่อคน
เดือนหนึ่งไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
๖.๒ ค่าตอบแทนในการประชุมสาหรับอนุกรรมการ ไม่เกินครั้งละ ๔๐๐ บาทต่อคน เดือนหนึ่งไม่
เกิน ๘๐๐ บาท
๖.๓ ค่าตอบแทนในการประชุมสาหรับ คณะทางาน ไม่เกินครั้งละ ๓๐๐ บาทต่อคน เดือนหนึ่งไม่
เกิน ๖๐๐ บาท
๖.๔ ค่าตอบแทนในการประชุมสาหรับบุคคลภายนอกซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุน
หรื อ คณะอนุ ก รรมการ หรื อ คณะท างาน ให้ เ บิ ก จ่ า ยค่ า ตอบแทนได้ เ ท่ า กั บ กรรมการ หรื อ อนุ ก รรมการ
หรือคณะทางาน แล้วแต่กรณี
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๗. เงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพให้จ่ายเป็น ค่าตอบแทนสาหรับเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างขององค์การบริหาร
ส่ ว นจั ง หวั ด ที่ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ การด าเนิ น งานและบริ ห ารจั ด การกองทุ น ฟื้ น ฟู
สมรรถภาพที่เข้าประชุมคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทางาน ให้เบิกจ่ายในอัตราเท่ากับ
กรรมการ หรืออนุกรรมการ หรือคณะทางาน แล้วแต่กรณี
๘. เงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพให้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของกรรมการ ที่ปรึกษา อนุกรรมการ
คณะทางาน และเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้า งขององค์การบริหารส่วนจั งหวัด ที่รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติ หน้า ที่
เกี่ยวกับการดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้เบิกจ่ายได้ในอัตราไม่เกินระเบียบ
ของทางราชการโดยอนุโลม ทั้งนี้ โดยการอนุมัติของประธานกรรมการ
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เรื่อง หลักสูตรและคุณสมบัติของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
พ.ศ. ๒๕๕๙
เพือ่ ประโยชน์การด�ำเนินการและการเข้าถึงบริการการดูแลระยะยาวส�ำหรับผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะพึง่ พิง
ในระยะเริ่มแรกให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับข้อ ๒ และข้อ ๑๔ ของประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรือ่ ง การก�ำหนดหลักเกณฑ์เพือ่ สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด�ำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ยกเลิกประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรือ่ งคุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้ารับการอบรม
ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (care giver) พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ ๒ ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรของกรมอนามัย
หรือหลักสูตรที่กรมอนามัยรับรอง หรือหลักสูตรที่เทียบเท่ากรมอนามัยของสถาบันการศึกษาที่มีอ�ำนาจด�ำเนินการ
ตามกฎหมาย ทั้งนี้ไม่น้อยกว่า ๗๐ ชั่วโมง
ข้อ ๓ ผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมเป็นผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามหลักสูตร ข้อ ๒
ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(๑) อายุไม่ต�่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
(๒) จบการศึกษาไม่ต�่ำกว่าระดับประถมศึกษา
(๓) มีความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ และมีเจตคติทดี่ ตี อ่ การดูแลผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะพึง่ พิง
ข้อ ๔ ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ต้องปฏิบัติงานภายใต้การก�ำกับดูแลของเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข หรือผู้จัดการระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข (care manager) ส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ในพื้นที่ของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ข้อ ๕ ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙		
ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา				
รองเลขาธิการ รักษาการแทน			
เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ
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เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริมศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ
พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยทีเ่ ป็นการสมควรก�ำหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์พฒ
ั นาและฟืน้ ฟู
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบข้อ ๗ (๓) และข้อ ๑๔ ของประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
การก�ำหนดหลักเกณฑ์เพือ่ สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด�ำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ หรือศูนย์ชื่ออื่นที่ด�ำเนินกิจกรรม
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน ที่มีสิทธิขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อด�ำเนิน
กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก
ต้องเป็นศูนย์ที่มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดตั้งและก�ำกับ หรือด�ำเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐ
(๒) บริ ห ารจั ด การโดยคณะกรรมการ ซึ่ ง อาจบริ ห ารเป็ น อิ ส ระจากหน่ ว ยงานที่ จั ด ตั้ ง
หรือด�ำเนินการก็ได้ ทัง้ นี้ ให้คณะกรรมการมีองค์ประกอบจากภาคส่วนต่างๆ ในท้องถิน่ หรือพืน้ ที่ เช่น บุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัคร ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นต้น
(๓) มีที่ท�ำการหรือสถานที่ติดต่อ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน
ข้อ ๒ กรณีศนู ย์ตามข้อ ๑ ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยเพือ่ จัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข
ส�ำหรับผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะพึง่ พิงตามข้อ ๗/๑ ของประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรือ่ ง การก�ำหนด
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�ำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นอกจากมีคุณลักษณะตามข้อ ๑ แล้ว ต้องมีคุณลักษณะ
เพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
(๑) มีผจู้ ดั การระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข หรือเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขของหน่วยบริการ
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ คี วามรูใ้ นการจัดท�ำแผนการดูแลรายบุคคล มาช่วยปฏิบตั งิ านเป็นผูจ้ ดั การระบบ
ตามความเหมาะสม
(๒) มีผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในการให้บริการดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล
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ทัง้ นี้ ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการจัดบริการดูแลระยะยาวส�ำหรับผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะ
พึง่ พิงให้เข้าร่วมจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส�ำหรับผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะพึง่ พิง เว้นแต่ ศูนย์ทจี่ ดั ตัง้ โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ ๓ กรณีศูนย์ตามข้อ ๑ ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามข้อ ๗ (๓) ของประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรือ่ ง การก�ำหนดหลักเกณฑ์เพือ่ สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด�ำเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อจัดบริการ
ดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามข้อ ๒ (๑) และ (๒) ด้วย
ข้อ ๔ ให้ศูนย์ที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามข้อ ๒ หรือ ข้อ ๓ แล้วแต่กรณี มีหน้าที่
(๑) ด�ำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมหรือแผนการดูแลรายบุคคลทีค่ ณะกรรมการ
กองทุนอนุมัติ
(๒) จัดท�ำบัญชีพร้อมจัดเก็บหลักฐานการรับเงิน การจ่ายเงิน เพื่อรับการตรวจสอบ
ข้อ ๕ บรรดาหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสนับสนุนและส่งเสริมศูนย์พัฒนาและฟื้นฟู
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการที่ออกโดยส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้
ให้ใช้ความในประกาศนี้บังคับแทน
ข้อ ๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐			
ชูชัย ศรช�ำนิ				
รองเลขาธิการ รักษาการแทน			
เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ
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ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง การก�ำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้กรุงเทพมหานคร
ด�ำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๖๑

โดยที่เป็นการสมควรก�ำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครด�ำเนินงานและบริหาร
จัดการระบบหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับโครงสร้างและบริบทของ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นตามกฎหมาย
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) (๘) (๙) และมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในการประชุมครั้งที่
๑๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“กรุงเทพมหานคร” หมายความว่า กรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร
“กองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร” หมายความว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพ
กรุงเทพมหานคร เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับ
ปฐมภูมิเชิงรุก ที่จ�ำเป็นต่อสุขภาพและการด�ำรงชีวิต
“คณะกรรมการกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร
“การจัดบริการสาธารณสุข” หมายความว่า การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคฟื้นฟู
สมรรถภาพ และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ที่จ�ำเป็นต่อสุขภาพและการด�ำรงชีวิต
“การสร้างเสริมสุขภาพ” หมายความว่า การใด ๆ ที่มุ่งกระท�ำให้บุคคลมีสุขภาพทางกายและจิตใจ
ที่แข็งแรง สมบูรณ์ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
“การป้องกันโรค” หมายความว่า การใด ๆ ที่มุ่งกระท�ำเพื่อไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยหรือเป็นโรคและ
การป้องกันไม่ให้กลับเป็นซ�้ำในกรณีที่หายจากการเจ็บป่วยหรือเป็นโรคแล้ว
“การฟื้นฟูสมรรถภาพ” หมายความว่า การใด ๆ ที่มุ่งกระท�ำเพื่อแก้ไขปัญหาความบกพร่องของ
ร่างกายและจิตใจ ที่ยังไม่มีหรือสูญเสียไปให้เกิดมีขึ้น ให้สามารถเรียนรู้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และด�ำรงชีวิตในสังคมได้
“การรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก” หมายความว่า การจัดบริการหรือการจัดกิจกรรม
สาธารณสุขนอกหน่วยทีต่ งั้ ซึง่ เป็นการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมเิ บือ้ งต้นในชุมชนและนอกเหนือจากการจัดบริการ
ปกติของหน่วยบริการ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงบริการมากขึ้น
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“สถานบริการ” หมายความว่า สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ของเอกชน และของสภากาชาดไทย
หน่วยบริการการประกอบโรคศิลปะสาขาต่าง ๆ และสถานบริการสาธารณสุขอืน่ ทีค่ ณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติก�ำหนดเพิ่มเติม
“หน่วยบริการ” หมายความว่า สถานบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
“หน่วยงานสาธารณสุข” หมายความว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครหรือหน่วยงานของรัฐ
ที่มีภารกิจด้านการสาธารณสุขโดยตรงในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร แต่มิได้เป็นสถานบริการหรือหน่วยบริการ
เช่น ส�ำนักอนามัย ส�ำนักการแพทย์ เป็นต้น
“หน่วยงานอื่นของรัฐ” หมายความว่า หน่วยงานที่มิได้มีภารกิจด้านการสาธารณสุขโดยตรง
แต่อาจด�ำเนินกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพหรือการป้องกันโรคได้ในขอบเขตหนึง่ เช่น ส�ำนักงานเขต โรงเรียน สถาบัน
การศึกษา วัด เป็นต้น
“องค์กรหรือกลุ่มประชาชน” หมายความว่า องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน หรือภาคเอกชน
หรื อ บุ ค คลที่ มี ก ารรวมตั ว กั น เป็ น กลุ ่ ม ชมรม สมาคม มู ล นิ ธิ หรื อ องค์ ก รที่ เรี ย กชื่ อ อื่ น ตั้ ง แต่ ๕ คนขึ้ น ไป
ที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาผลก�ำไร  ทั้งนี้ จะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ได้
“ผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะพึง่ พิง” หมายความว่า ผูส้ งู อายุหรือบุคคลอืน่ ๆ ทีม่ คี ะแนนประเมินความสามารถ
ในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันตามดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL index) เท่ากับหรือน้อยกว่า ๑๑ คะแนน
หรือตามทีส่ ำ� นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำ� หนด และมีสทิ ธิได้รบั บริการสาธารณสุขตามประเภทและขอบเขต
บริการด้านสาธารณสุข
“การบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง” หมายความว่า
การบริการตามประเภทและขอบเขตบริการด้านสาธารณสุขทีเ่ ป็นการให้บริการ ณ ครัวเรือน หรือทีศ่ นู ย์พฒ
ั นาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน หรือหน่วยบริการ หรือที่สถานบริการที่ให้บริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส�ำหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยบุคลากรสาธารณสุข หรือผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
“ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน” หมายความว่า ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุและคนพิการ หรือศูนย์ที่มีชื่ออย่างอื่น ซึ่งจัดตั้งโดยกรุงเทพมหานคร หรือที่คณะอนุกรรมการสนับสนุน
การจัดบริการดูแลระยะยาวส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงกรุงเทพมหานคร เห็นชอบ
“ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Caregiver)” หมายความว่า บุคคลที่ผ่านการอบรมตาม
หลักสูตรผูช้ ว่ ยเหลือดูแลผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะพึง่ พิงเกีย่ วกับการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวส�ำหรับผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะ
พึง่ พิงทีก่ รุงเทพมหานครได้จดั ขึน้ หรือคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติเห็นชอบ
ข้อ ๒ กรุงเทพมหานครจะได้รับการสนับสนุนให้ด�ำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพกรุงเทพมหานคร ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) มีความประสงค์เข้าร่วมบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร
(๒) มีการด�ำเนินกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในพืน้ ทีม่ าก่อนแล้ว และมีการ
จัดท�ำแผนและด�ำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการมีส่วนร่วมของภาคีต่าง ๆ ในพื้นที่
(๓) มีความพร้อมในการอุดหนุนเงินหรืองบประมาณตามอัตราส่วนที่ก�ำหนด
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ข้อ ๓ ให้ ก รุ ง เทพมหานครเป็ น ผู ้ ด� ำ เนิ น งานและบริ ห ารจั ด การระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพใน
กรุงเทพมหานครภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้และมติ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยให้มกี องทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพือ่
สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุข หรือ
หน่วยงานอืน่ ของรัฐ หรือสนับสนุนและส่งเสริมให้องค์กรหรือกลุม่ ประชาชนด�ำเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุขในพืน้ ที่
เพื่อให้บุคคลในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในพื้นที่
ข้อ ๔ เงินหรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย
(๑) เงินทีไ่ ด้รบั จัดสรรแต่ละปีจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การด�ำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติประจ�ำปีงบประมาณนั้น ๆ
(๒) เงินสมทบจากเงินอุดหนุนหรืองบประมาณที่ได้รับจากกรุงเทพมหานคร
(๓) เงินสมทบจากชุมชนหรือกองทุนชุมชนอื่น
(๔) รายได้อนื่ ๆ หรือทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั มาในกิจการของกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร
นอกจากเงิ น หรื อ ทรั พ ย์ สิ น ในกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพกรุ ง เทพมหานครตามวรรคหนึ่ ง
กรุงเทพมหานครอาจได้รับเงินเพิ่มจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในส่วนค่าบริการสาธารณสุขส�ำหรับ
ผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะพึง่ พิง ตามทีค่ ณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำ� หนด และให้ถอื ว่าเป็นเงินหรือทรัพย์สนิ
ในกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร
ข้อ ๕ กรุงเทพมหานครตกลงสมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครไม่นอ้ ยกว่า
อัตราร้อยละ ๖๐ ของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามข้อ ๔ (๑)
ข้อ ๖ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครตามข้อ ๔ วรรคหนึง่ ให้ใช้จา่ ยเพือ่ สนับสนุน
หรือส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนหรือคณะอนุกรรมการ
ที่ได้รับมอบหมายอนุมัติ ดังต่อไปนี้
(๑) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการหรือ
หน่วยงานสาธารณสุขแก่บคุ คลในพืน้ ที่ ให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทัว่ ถึงและมีประสิทธิภาพมากขึน้
(๒) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคที่จ�ำเป็นต่อสุขภาพ
และการด�ำรงชีวิตขององค์กรหรือกลุ่มประชาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐแก่บุคคลในพื้นที่ กรณีมีความจ�ำเป็น
ต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ให้สนับสนุนได้ในวงเงินไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาทต่อโครงการ
(๓) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์ชื่ออื่นที่ด�ำเนิน
กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ
หรื อ ศู น ย์ ชื่ อ อื่ น ที่ ด� ำ เนิ น กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาและฟื ้ น ฟู คุ ณ ภาพชี วิ ต ผู ้ สู ง อายุ แ ละคนพิ ก ารในชุ ม ชน
ตามหลักเกณฑ์ที่ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก�ำหนด
(๔) เพือ่ สนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร
ให้มีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร
ตามข้อ ๔ วรรคหนึ่ง ในแต่ละปีงบประมาณนั้น
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(๕) กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบตั ใิ นพืน้ ที่ ให้จา่ ยเงินกองทุนเพือ่ สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ได้ตามความจ�ำเป็น เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ได้
ข้อ ๗ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ตามข้อ ๔ วรรคสอง ให้ใช้จา่ ยเพือ่ สนับสนุน
และส่งเสริมการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามประเภทและขอบเขต
บริการด้านสาธารณสุขและอัตราที่ก�ำหนดในเอกสารหมายเลข ๑ แนบท้ายประกาศนี้ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุในชุมชน หรือหน่วยบริการ หรือสถานบริการ ที่จัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส�ำหรับผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงตามแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมที่คณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมายอนุมัติ
ข้อ ๘ ให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย
(๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เป็นประธานกรรมการ
(๒) ปลัดกรุงเทพมหานคร
เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) ผู้แทนส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เป็นกรรมการ
(๔) ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
เป็นกรรมการ
		 เขตสุขภาพที่ ๑๓ กรุงเทพมหานคร
(๕) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
เป็นกรรมการ
(๖) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
เป็นกรรมการ
(๗) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
เป็นกรรมการ
(๘) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร
เป็นกรรมการ
(๙) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร               	
เป็นกรรมการ
		 กรุงเทพมหานคร
(๑๐) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
เป็นกรรมการ
(๑๑) ผู้อ�ำนวยการเขตที่เป็นประธานกลุ่มเขต กรุงเทพมหานคร       	
เป็นกรรมการ
(๑๒) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานกฎหมายและคดี
เป็นกรรมการ
		 ส�ำนักปลัดกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
(๑๓) ผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร
เป็นกรรมการ
		 ที่คัดเลือกกันเอง จ�ำนวนสองคน
(๑๔) ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน          	
เป็นกรรมการ
หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระในพื้นที่ ซึ่งสรรหาโดย
		 ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จ�ำนวนสองคน
(๑๕) ผู้แทนองค์กรเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็น
เป็นกรรมการ
การแสวงหาผลก�ำไรและด�ำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้
องค์กรละหนึ่งคน โดยการคัดเลือกกันเองในแต่ละกลุ่ม
ให้เหลือกลุ่มละหนึ่งคน และให้ผู้แทนดังกล่าวคัดเลือกกันเอง
ให้เหลือจ�ำนวนห้าคน
(ก) งานด้านเด็กหรือเยาวชน
(ข) งานด้านสตรี
(ค) งานด้านผู้สูงอายุ
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(ง) งานด้านคนพิการหรือผู้ป่วยจิตเวชหรือผู้ด้อยโอกาส
(จ) งานด้านผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยเรื้อรังอื่น
(ฉ) งานด้านผู้ใช้แรงงาน
(ช) งานด้านชุมชนแออัด
(ซ) งานด้านเกษตรกร
(ฌ) งานด้านชนกลุ่มน้อย
(๑๖) ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวนสองคน
ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์และสาธารณสุข
จ�ำนวนหนึ่งคน ด้านสังคมและการมีส่วนร่วม จ�ำนวนหนึ่งคน
(๑๗) รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร                	
		 ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ�ำนวยการส�ำนักอนามัย               	
(๑๘) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข
		 ส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
(๑๙) เลขานุการ ส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

เป็นกรรมการ

เป็นกรรมการ
และเลขานุการ
เป็นกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
เป็นกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
การคัดเลือกกรรมการตาม (๑๓) และ (๑๕) ให้กรุงเทพมหานครจัดประชุมเพื่อให้บุคคลในแต่ละ
กลุ่มได้คัดเลือกกันเองอย่างเปิดเผย ตามหลักเกณฑ์ที่ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก�ำหนดและให้สามารถ
ปรับให้สอดคล้องกับบริบทของกรุงเทพมหานคร
การคัดเลือกกรรมการตาม (๑๖) ให้ประธานกรรมการด�ำเนินการสรรหาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและเสนอให้คณะกรรมการกองทุนรับทราบ
ให้กรุงเทพมหานครแจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตาม (๑๓) และ (๑๕) และผู้ได้รับการสรรหา
ตาม (๑๖) เป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร พร้อมบันทึกรายงานการประชุมคัดเลือก
ให้ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทราบ
เมื่อได้รับรายชื่อบุคคลตามวรรคสี่และบุคคลตาม (๑๔) ให้ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนต่อไป
ข้อ ๙ ให้กรรมการ ตามข้อ ๘ (๑๓) ถึง (๑๖) มีวาระอยู่ในต�ำแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันที่แต่งตั้ง
เมื่อครบก�ำหนดวาระตามวรรคหนึ่งแล้ว หากยังมิได้มีการคัดเลือกกรรมการตามข้อ ๘ (๑๓)
และ (๑๕) หรือสรรหากรรมการตามข้อ ๘ (๑๔) และ (๑๖) ขึ้นใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระนั้น
อยู่ในต�ำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการคัดเลือกขึ้นใหม่เข้ารับหน้าที่ แต่ต้องไม่เกิน
เก้าสิบวัน นับแต่วันที่กรรมการพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระนั้น
ในกรณีทกี่ รรมการตามวรรคหนึง่ พ้นจากต�ำแหน่งก่อนครบวาระ ให้ดำ� เนินการคัดเลือกหรือสรรหา
กรรมการประเภทเดียวกันแทนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ต�ำแหน่งกรรมการนั้นว่างลงและให้ผู้ได้รับการคัดเลือก
อยู่ในต�ำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการซึ่งตนแทน
ข้อ ๑๐  กรรมการที่มาจากการคัดเลือกหรือการสรรหาตามข้อ ๘ (๑๓) ถึง (๑๖) นอกจากการ
พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระแล้ว ให้พ้นจากต�ำแหน่งในกรณี ดังต่อไปนี้
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(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ย้ายไปด�ำรงต�ำแหน่งหรือไปประกอบวิชาชีพหรืออาชีพในท้องถิ่นหรือพื้นที่อื่น
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๖) ได้รับโทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุก เว้นแต่โทษส�ำหรับความผิดที่ได้กระท�ำโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) พ้นจากความเป็นสมาชิกภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข ผูแ้ ทนศูนย์ประสานงานหลักประกัน
สุขภาพประชาชน หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระในพื้นที่ หรือผู้แทนองค์กรเอกชน
(๘) ขาดประชุมสามครั้งติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร
ข้อ ๑๑ การประชุมคณะกรรมการกองทุนต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการท�ำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ถ้ารองประธานกรรมการไม่มาประชุม หรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นท�ำหน้าที่แทน
ข้อ ๑๒ คณะกรรมการกองทุนมีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) อนุมตั แิ ผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพกรุงเทพมหานคร ตามข้อ ๖
(๒) จัดสรรกรอบวงเงินเพื่อให้คณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้อนุมัติแผนงาน หรือ
โครงการหรือกิจกรรม การใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการ
จัดบริการสาธารณสุขให้บุคคลในพื้นที่ของเขตนั้น ๆ
(๓) ออกระเบียบหรือประกาศทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพกรุงเทพมหานคร  ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้
(๔) ควบคุมและก�ำกับดูแลการรับเงิน และการจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดท�ำบัญชี หรือ
ทรัพย์สนิ ในกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติก�ำหนด ตามเอกสารหมายเลข ๒ แนบท้ายประกาศนี้
(๕) ก�ำกับดูแลให้หน่วยงาน องค์กรหรือกลุ่มประชาชน ที่ได้รับอนุมัติตามแผนงานหรือโครงการ
หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามเอกสารหมายเลข ๒ แนบท้ายประกาศนี้
(๖) สนับสนุนให้ประชาชนกลุม่ เป้าหมายต่าง ๆ ในพืน้ ทีส่ ามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทัง้ ทีบ่ า้ น
ในชุมชน หรือหน่วยบริการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
(๗) ให้ค�ำแนะน�ำ ในการจัดท�ำข้อมูลและแผนด�ำเนินงานที่เกี่ยวกับปัญหาสาธารณสุขของกลุ่ม
เป้าหมาย หน่วยบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและกรุงเทพมหานคร
(๘) ให้ความเห็นชอบการจัดท�ำสรุปผลการด�ำเนินงาน รายงานรายรับ รายจ่าย และเงินคงเหลือ
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
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ข้อ ๑๓ เพือ่ ประโยชน์ในการปฏิบตั ติ ามประกาศนี้ ให้คณะกรรมการกองทุนแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ
และคณะท�ำงาน ดังต่อไปนี้
(๑) คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขต ซึง่ มีจำ� นวนตามความเหมาะสม ประกอบด้วย
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสภาของกรุงเทพมหานคร ผู้แทนหน่วยบริการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนภาคประชาชน
ผูแ้ ทนองค์กรเอกชน ผูท้ รงคุณวุฒิ ในเขตพืน้ ทีน่ นั้ ๆ มีหน้าทีอ่ นุมตั แิ ผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครตามข้อ ๖ ภายใต้กรอบวงเงินเพือ่ สนับสนุนและส่งเสริม
การจัดบริการสาธารณสุขให้บุคคลในพื้นที่ของเขตนั้น ๆ ตามข้อ ๑๒ (๒) และหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการกองทุน
มอบหมาย
(๒) คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจ�ำนวนตามความเหมาะสมประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ผู้แทน
หน่วยบริการ ผูช้ ว่ ยเหลือดูแลผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะพึง่ พิง ผูท้ รงคุณวุฒอิ นื่ มีหน้าทีอ่ นุมตั แิ ผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครตามข้อ ๗ และหน้าที่อื่นตามที่
คณะกรรมการกองทุนมอบหมาย
(๓) คณะอนุกรรมการและคณะท�ำงานอื่น ตามความจ�ำเป็น
ให้น�ำข้อ ๑๑ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการและคณะท�ำงานตามวรรคหนึ่ง
โดยอนุโลม
ข้อ ๑๔ ให้กรรมการ อนุกรรมการ และคณะท�ำงาน ได้รับค่าตอบแทนในการประชุม ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติหน้าที่
ให้บุคคลภายนอกที่คณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการ และคณะท�ำงานมีหนังสือเชิญมา
ประชุมและเจ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้างของกรุงเทพมหานครทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินงานและ
บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามเอกสารหมายเลข ๒
แนบท้ายประกาศนี้  ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวงเงินของข้อ ๖ (๔)
ข้อ ๑๕ เพื่อให้กองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีการ
ด�ำเนินงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ให้สำ� นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๓ กรุงเทพมหานคร ประสาน
กับส�ำนักงานตรวจสอบภายในกรุงเทพมหานคร ในการติดตาม ก�ำกับ และประเมินผลการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
และรายงานให้ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทราบ
ข้อ ๑๖ กองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ถ้าไม่มีเงินสมทบจากกรุงเทพมหานครหรือ
ไม่มีการด�ำเนินกิจกรรมใด ๆ ต่อเนื่องตั้งแต่สองปีขึ้นไป ให้ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประกาศยุบเลิก
กองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครได้ และให้โอนเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
กรุงเทพมหานครเป็นของหน่วยบริการปฐมภูมขิ องรัฐในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ ำ� นักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติก�ำหนด
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ข้อ ๑๗ ให้เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติรกั ษาการตามประกาศนี้ และให้มอี ำ� นาจ
ตีความ วินิจฉัย ก�ำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศนี้
ข้อ ๑๘ การด�ำเนินงานใดตามประกาศนี้ หากยังไม่มี กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ที่จะ
ก�ำหนดขึ้นตามประกาศนี้ ให้น�ำกฎ ระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ของกรุงเทพมหานคร ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๙ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑		
ปิยะสกล  สกลสัตยาทร			
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข			
ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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เอกสารหมายเลข ๑ แนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง การก�ำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้กรุงเทพมหานคร
ด�ำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๑
ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประเภทและขอบเขตบริการด้านสาธารณสุขและอัตราการชดเชยค่าบริการด้านสาธารณสุขส�ำหรับผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิง (เหมาจ่าย/ราย/ปี)
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงแบ่งเป็น ๔ กลุ่มตามความต้องการการบริการด้านสาธารณสุข
ประเภทและ
กลุ่มที่ ๑
กลุ่มที่ ๒
กลุ่มที่ ๓
กลุ่มที่ ๔
ขอบเขตบริการ เคลื่อนไหวได้บ้าง และ
เคลื่อนไหวเองไม่ได้
เหมือนกลุ่มที่ ๑
เหมือนกลุ่มที่ ๓
ด้านสาธารณสุข
อาจมีปัญหาการกิน
แต่มีภาวะสับสน
และอาจมีปัญหาการกิน และมีอาการเจ็บป่วย
หรือการขับถ่าย แต่ไม่มี
ทางสมอง
หรือการขับถ่าย หรือมี
รุนแรง หรืออยู่ใน
ภาวะสับสนทางสมอง
อาการเจ็บป่วยรุนแรง
ระยะท้ายของชีวิต
๑. ประเมินก่อนให้ ประเมินและวางแผน
ประเมินและวางแผน
ประเมินและวางแผน
ประเมินและวางแผน
บริการและวางแผน โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
การดูแลระยะยาว และหรือ care manager และหรือ care manager และหรือ care manager และหรือ care manager
ด้านสาธารณสุข
๑ ครั้ง/ปี
๑ ครั้ง/ปี
๑ ครั้ง/ปี
๑ ครั้ง/ปี
(Care Plan)
๒. ให้บริการดูแล
ความถี่ของการให้บริการ ความถี่ของการให้บริการ ความถี่ของการให้บริการ ความถี่ของการให้บริการ
ระยะยาวด้านสาธารณสุข อย่างน้อย เดือนละ ๑ ครั้ง อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง อย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง
โดยบุคลากรสาธารณสุข ๒.๑ บริการดูแลที่บ้าน/ ๒.๑ บริการดูแลที่บ้าน/ ๒.๑ บริการดูแลที่บ้าน/ ๒.๑ บริการดูแลที่บ้าน/
(ทีมหมอครอบครัว) ชุมชน เพื่อให้บริการแก่ ชุมชน เพื่อให้บริการแก่ ชุมชน เพื่อให้บริการแก่ ชุมชน เพื่อให้บริการแก่
(กิจกรรม รูปแบบการ ผู้สูงอายุฯให้ค�ำแนะน�ำ ผู้สูงอายุฯให้ค�ำแนะน�ำ ผู้สูงอายุฯให้ค�ำแนะน�ำ ผู้สูงอายุฯ ให้ค�ำแนะน�ำ
ให้บริการ และความถี่ และฝึกสอนแก่ญาติ/
และฝึกสอนแก่ญาติ/
และฝึกสอนแก่ญาติ/
และฝึกสอนแก่ญาติ/
ในการให้บริการขึ้นอยู่ ผู้ดูแล ได้แก่
ผู้ดูแล ได้แก่
ผู้ดูแล ได้แก่
ผู้ดูแล ได้แก่
กับสภาพปัญหาของ ๒.๑.๑ การดูแลด้านการ ๒.๑.๑ การดูแลด้านการ ๒.๑.๑ การดูแลด้านการ ๒.๑.๑ การดูแลด้านการ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พยาบาล เช่น ประเมิน พยาบาล เช่น ประเมิน พยาบาล เช่น ประเมิน พยาบาล เช่น ประเมิน
พึ่งพิงแต่ละราย
สภาวะสุขภาพ ให้ความรู้ สภาวะสุขภาพ ให้ความรู้ สภาวะสุขภาพ ให้ความรู้ สภาวะสุขภาพ ให้ความรู้
เป็นส�ำคัญ)
เรื่องโรคหรือความเจ็บป่วย เรื่องโรคหรือความเจ็บป่วย เรื่องโรคหรือความเจ็บป่วย เรื่องโรคหรือความเจ็บป่วย
การให้การพยาบาลทั่วไป การให้การพยาบาลทั่วไป การให้การพยาบาลทั่วไป การให้การพยาบาลทั่วไป
การให้ค�ำปรึกษา
การให้ค�ำปรึกษา
การให้ค�ำปรึกษา
การให้ค�ำปรึกษา
การป้องกันภาวะเสี่ยง
การป้องกันภาวะเสี่ยง การป้องกันภาวะเสี่ยง
การป้องกันภาวะเสี่ยง
ต่อการเจ็บป่วย/หกล้ม ต่อการเจ็บป่วย/หกล้ม ต่อการเจ็บป่วย การป้องกัน ต่อการเจ็บป่วย ประเมิน
การป้องกันภาวะสมอง ประเมินและป้องกันภาวะ ภาวะสมองเสื่อม ประเมิน และป้องกันภาวะซึมเศร้า
เสื่อม ประเมินและป้องกัน ซึมเศร้า บริการสร้างเสริม และป้องกันภาวะซึมเศร้า การให้บริการพยาบาล
ภาวะซึมเศร้า บริการสร้าง สุขภาพ การกระตุ้นความ บริการสร้างเสริมสุขภาพ เฉพาะรายเช่น การป้องกัน
เสริมสุขภาพและการ
รู้ความคิดความเข้าใจ
การให้บริการพยาบาล เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน
ออกก�ำลังกายที่เหมาะสม (cognitive stimulation) เฉพาะรายเช่น การป้องกัน การป้องกันและดูแลแผล
เป็นต้น
การให้บริการพยาบาล เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน กดทับ การดูแลสายสวน
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ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงแบ่งเป็น ๔ กลุ่มตามความต้องการการบริการด้านสาธารณสุข
ประเภทและ
กลุ่มที่ ๑
กลุ่มที่ ๒
กลุ่มที่ ๓
กลุ่มที่ ๔
ขอบเขตบริการ เคลื่อนไหวได้บ้าง และ
เคลื่อนไหวเองไม่ได้
เหมือนกลุ่มที่ ๑
เหมือนกลุ่มที่ ๓
ด้านสาธารณสุข
อาจมีปัญหาการกิน
แต่มีภาวะสับสน
และอาจมีปัญหาการกิน และมีอาการเจ็บป่วย
หรือการขับถ่าย แต่ไม่มี
ทางสมอง
หรือการขับถ่าย หรือมี
รุนแรง หรืออยู่ใน
ภาวะสับสนทางสมอง
อาการเจ็บป่วยรุนแรง
ระยะท้ายของชีวิต
๒.๑.๒ การฟื้นฟูสภาพ เฉพาะราย ตามสภาวะ การป้องกันและดูแลแผล ต่างๆ การให้ออกซิเจน
ร่างกาย เช่น การท�ำกายภาพ ความเจ็บป่วย เป็นต้น
กดทับ การดูแลสายสวน การดูดเสมหะการประเมิน
บ�ำบัด การท�ำกิจกรรม ๒.๑.๒ การฟื้นฟูสภาพ ต่างๆ เป็นต้น
และดูแลเพื่อลดความ
บ�ำบัด การกระตุ้นการกลืน ร่างกาย เช่น การท�ำกายภาพ ๒.๑.๒ การฟื้นฟูสภาพ ทรมานจากความเจ็บปวด
การให้บริการแพทย์
บ�ำบัด การท�ำกิจกรรม ร่างกาย เช่น การท�ำกายภาพ เป็นต้น
แผนไทย/แพทย์ทางเลือก บ�ำบัด การกระตุ้นการกลืน บ�ำบัด การท�ำกิจกรรม ๒.๑.๒ การฟื้นฟูสภาพ
การป้องกันการหกล้ม
การให้บริการแพทย์
บ�ำบัด การกระตุ้นการกลืน ร่างกาย เช่น การท�ำกายภาพ
การป้องกันข้อติด/ข้อขัด แผนไทย/แพทย์ทางเลือก การให้บริการแพทย์
บ�ำบัด การท�ำกิจกรรม
การฝึกผู้ดูแลในการ
การป้องกันการหกล้ม
แผนไทย/แพทย์ทางเลือก บ�ำบัด การกระตุ้นการกลืน
ช่วยเหลือผู้ป่วย เป็นต้น การป้องกันข้อติด/ข้อขัด การป้องกันการตกเตียง การให้บริการแพทย์
๒.๑.๓ การดูแลด้าน
การฝึกผู้ดูแลในการช่วย การป้องกันข้อติด/ข้อขัด แผนไทย/แพทย์ทางเลือก
การป้องกันการตกเตียง
โภชนาการ เช่น การประเมิน เหลือผู้ป่วย เป็นต้น
การฝึกผู้ดูแลในการ
ความสามารถการบดเคี้ยว ๒.๑.๓ การดูแลด้าน
เคลื่อนย้ายผู้ป่วย เป็นต้น การป้องกันข้อติด/ข้อขัด
การฝึกผู้ดูแลในการ
การกลืนและภาวะ
โภชนาการ เช่น การประเมิน ๒.๑.๓ การดูแลด้าน
โภชนาการ เพื่อ แนะน�ำ ความสามารถการบดเคี้ยว โภชนาการ เช่น การประเมิน เคลื่อนย้ายผู้ป่วย เป็นต้น
ส่งเสริม และแก้ไขภาวะ การกลืนและภาวะ
ความสามารถการบดเคี้ยว ๒.๑.๓ การดูแลด้าน
โภชนาการที่เหมาะสม โภชนาการ เพื่อแนะน�ำ การกลืนและภาวะ
โภชนาการ เช่น การประเมิน
รายบุคคล การแนะน�ำ ส่งเสริม และแก้ไขภาวะ โภชนาการ เพื่อแนะน�ำ ความสามารถการบดเคี้ยว
วางแผนและฝึกสอนการ โภชนาการที่เหมาะสม ส่งเสริม และแก้ไขภาวะ การกลืนและภาวะโภชนาการ
เตรียมอาหารทั่วไป/
รายบุคคล การแนะน�ำ โภชนาการที่เหมาะสม
เพื่อแนะน�ำ ส่งเสริม และ
อาหารเสริม/อาหารพิเศษ วางแผนและฝึกสอนการ รายบุคคล การแนะน�ำ แก้ไขภาวะโภชนาการ
ที่เหมาะสมรายบุคคล
เตรียมอาหารทั่วไป/
วางแผนและฝึกสอน
ที่เหมาะสมรายบุคคล
๒.๑.๔ การดูแลด้าน
อาหารเสริม/อาหารพิเศษ การเตรียมอาหารทั่วไป/ การแนะน�ำ วางแผนและ
เภสัชกรรม เช่น การประเมิน ที่เหมาะสมรายบุคคล
อาหารเสริม/อาหารพิเศษ ฝึกสอนการเตรียมอาหาร
ความจ�ำเป็นและการใช้ยา ๒.๑.๔ การดูแลด้าน
ที่เหมาะสมรายบุคคล
ทั่วไป/อาหารเสริม/
ที่เหมาะกับผู้สูงอายุฯ
เภสัชกรรม เช่น การประเมิน ๒.๑.๔ การดูแลด้าน
อาหารพิเศษ ที่เหมาะสม
การป้องกันการใช้ยาผิด ความจ�ำเป็นและการใช้ยา เภสัชกรรม เช่น การประเมิน รายบุคคล เช่น การให้
หรือเกินความจ�ำเป็น
ที่เหมาะกับผู้สูงอายุฯ
ความจ�ำเป็นและการใช้ยา อาหารปั่นทางสายยาง
การป้องกันและเฝ้าระวัง การป้องกันการใช้ยาผิด ที่เหมาะกับผู้สูงอายุฯ
เป็นต้น
ภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ หรือเกินความจ�ำเป็น
การป้องกันการใช้ยาผิด ๒.๑.๔ การดูแลด้าน
ยา ให้ค�ำแนะน�ำ ปรึกษา การป้องกันและเฝ้าระวัง หรือเกินความจ�ำเป็น
เภสัชกรรม เช่น การประเมิน
เรื่องยา เวชภัณฑ์ และ ภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ การป้องกันและเฝ้าระวัง ความจ�ำเป็นและการใช้ยา
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ยา ให้ค�ำแนะน�ำ ปรึกษา ภาวะแทรกซ้อนจากการ ที่เหมาะกับผู้สูงอายุฯ
ที่เหมาะสมรายบุคคล
เรื่องยา เวชภัณฑ์ และ ใช้ยา
การป้องกันการใช้ยา
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ประเภทและ
ขอบเขตบริการ
ด้านสาธารณสุข

๓. บริการดูแลที่บ้าน/
ชุมชนและให้ค�ำแนะน�ำ
แก่ญาติและผู้ดูแล
โดยผู้ช่วยเหลือดูแล
ผู้สูงอายุ(caregiver)
หรือเครือข่ายสุขภาพ
อื่นๆ หรืออาสาสมัคร
จิตอาสา (กิจกรรม
รูปแบบการให้บริการ
และความถี่ในการให้
บริการขึ้นอยู่กับสภาพ
ปัญหาของผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงแต่ละราย
เป็นส�ำคัญ ตามค�ำ
แนะน�ำ/มอบหมาย

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงแบ่งเป็น ๔ กลุ่มตามความต้องการการบริการด้านสาธารณสุข
กลุ่มที่ ๑
กลุ่มที่ ๒
กลุ่มที่ ๓
กลุ่มที่ ๔
เคลื่อนไหวได้บ้าง และ
เคลื่อนไหวเองไม่ได้
เหมือนกลุ่มที่ ๑
เหมือนกลุ่มที่ ๓
อาจมีปัญหาการกิน
แต่มีภาวะสับสน
และอาจมีปัญหาการกิน และมีอาการเจ็บป่วย
หรือการขับถ่าย แต่ไม่มี
ทางสมอง
หรือการขับถ่าย หรือมี
รุนแรง หรืออยู่ใน
ภาวะสับสนทางสมอง
อาการเจ็บป่วยรุนแรง
ระยะท้ายของชีวิต
๒.๑.๕ การดูแลสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ให้ค�ำแนะน�ำ ปรึกษาเรื่อง ผิดหรือเกินความจ�ำเป็น
ด้านอื่นๆ ตามความ
ยา เวชภัณฑ์ และ
การป้องกันและเฝ้าระวัง
ที่เหมาะสมรายบุคคล
จ�ำเป็น เช่น การดูแล
๒.๑.๕ การดูแลสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ภาวะแทรกซ้อนจากการ
สุขภาพช่องปาก การดูแล ด้านอื่นๆ ตามความ
ใช้ยา ให้ค�ำแนะน�ำ
ที่เหมาะสมรายบุคคล
ด้านสุขภาพจิต เป็นต้น จ�ำเป็น เช่น การดูแล
แนะน�ำญาติ/ผู้ดูแลในการ ปรึกษาเรื่องยา เวชภัณฑ์
สุขภาพช่องปาก การดูแล จัดเตรียม และการให้ยา และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ด้านสุขภาพจิต เป็นต้น อย่างเหมาะสมกับผู้ป่วย ที่เหมาะสมรายบุคคล
เฉพาะราย
แนะน�ำญาติ/ผู้ดูแลในการ
๒.๑.๕ การดูแลสุขภาพ จัดเตรียมและการให้ยา
อย่างเหมาะสมกับผู้ป่วย
ด้านอื่นๆ ตามความ
เฉพาะราย การบริหาร
จ�ำเป็น เช่น การดูแล
สุขภาพช่องปาก การดูแล จัดการเพื่อการเข้าถึง
ด้านสุขภาพจิต เป็นต้น ยาปวดอย่างเหมาะสม
แก่ผู้ป่วย
๒.๑.๕ การดูแลสุขภาพ
ด้านอื่นๆ ตามความ
จ�ำเป็น เช่น การดูแล
สุขภาพช่องปาก การดูแล
ด้านสุขภาพจิต เป็นต้น
ความถี่ของการให้บริการ ความถี่ของการให้บริการ ความถี่ของการให้บริการ ความถี่ของการให้บริการ
อย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง
๓.๑ การบริการสาธารณสุข ๓.๑. การบริการสาธารณสุข ๓.๑ การบริการสาธารณสุข ๓.๑ การบริการสาธารณสุข
เบื้องต้น ทั้งด้านการ
เบื้องต้น ทั้งด้านการ
เบื้องต้น ทั้งด้านการ
เบื้องต้น ทั้งด้านการ
พยาบาล การฟื้นฟูสภาพ พยาบาล การฟื้นฟูสภาพ พยาบาล การฟื้นฟูสภาพ พยาบาล การฟื้นฟูสภาพ
การท�ำกายภาพบ�ำบัด
การท�ำกายภาพบ�ำบัด
การท�ำกายภาพบ�ำบัด
การท�ำกายภาพบ�ำบัด
การดูแลด้านยา การดูแล การดูแลด้านยา การดูแล การดูแลด้านยา การดูแล การดูแลด้านยา การดูแล
โภชนาการ อาจรวมถึง โภชนาการ อาจรวมถึง โภชนาการ อาจรวมถึง โภชนาการ อาจรวมถึง
การวัดสัญญาณชีพ และ การวัดสัญญาณชีพ
การวัดสัญญาณชีพ
การวัดสัญญาณชีพ
ตรวจคัดกรอง สุขภาพ การตรวจน�้ำตาลในเลือด การท�ำแผล การดูแล
การท�ำแผล การดูแล
ตรวจน�้ำตาลในเลือด
การปฐมพยาบาล
สายสวน การตรวจน�้ำตาล สายสวน การตรวจน�้ำตาล
การปฐมพยาบาล
การช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐาน ในเลือด การปฐมพยาบาล ในเลือด การให้ออกซิเจน
การช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐาน เป็นต้น
การช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐาน การดูดเสมหะ การปฐม
เป็นต้น
๓.๒ การดูแลสุขภาพ
เป็นต้น
พยาบาล การช่วยฟื้น
๓.๒ การดูแลสุขภาพ
ขั้นพื้นฐาน เช่น การดูแล ๓.๒ การดูแลสุขภาพ
คืนชีพพื้นฐาน เป็นต้น
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ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงแบ่งเป็น ๔ กลุ่มตามความต้องการการบริการด้านสาธารณสุข
ประเภทและ
กลุ่มที่ ๑
กลุ่มที่ ๒
กลุ่มที่ ๓
กลุ่มที่ ๔
ขอบเขตบริการ เคลื่อนไหวได้บ้าง และ
เหมือนกลุ่มที่ ๑
เคลื่อนไหวเองไม่ได้
เหมือนกลุ่มที่ ๓
ด้านสาธารณสุข
อาจมีปัญหาการกิน
แต่มีภาวะสับสน
และอาจมีปัญหาการกิน และมีอาการเจ็บป่วย
หรือการขับถ่าย แต่ไม่มี
ทางสมอง
หรือการขับถ่าย หรือมี
รุนแรง หรืออยู่ใน
ภาวะสับสนทางสมอง
อาการเจ็บป่วยรุนแรง
ระยะท้ายของชีวิต
ของบุคคลากรวิชาชีพ ขั้นพื้นฐาน เช่น การดูแล ความสะอาดร่างกาย การ ขั้นพื้นฐาน เช่น การดูแล ๓.๒ การดูแลสุขภาพขั้น
ความสะอาดร่างกาย
ดูแลเรื่องการกินยา
ความสะอาดร่างกาย การ พื้นฐาน เช่น การดูแล
การดูแลเรื่องการกินยา การดูแลเรื่องการกิน
ดูแลเรื่องการกินยา
ความสะอาดร่างกาย
การดูแลเรื่องการกิน
อาหาร เป็นต้น
การดูแลเรื่องการกิน
การดูแลเรื่องการกินยา
อาหาร เป็นต้น
๓.๓ การจัดการสภาพ อาหาร เป็นต้น
การดูแลเรื่องการกิน
๓.๓ การจัดการสภาพ
แวดล้อม/บ้าน เพื่อการ ๓.๓ การจัดการสภาพ อาหาร เป็นต้น
แวดล้อม/บ้าน เพื่อการ ฟื้นฟูสภาพ ป้องกัน
แวดล้อม/บ้าน เพื่อการ ๓.๓ การจัดการสภาพ
ฟื้นฟูสภาพ ป้องกัน
อุบัติเหตุ และการดูแล ฟื้นฟูสภาพและการดูแล แวดล้อม/บ้าน เพื่อการ
อุบัติเหตุ และการดูแล ระยะยาว/ผู้ป่วยสมอง ระยะยาว/ผู้ป่วยนอน
ฟื้นฟูสภาพ และการดูแล
ระยะยาว
เสื่อม
ติดเตียง
ระยะยาว/ผู้ป่วยนอน
ติดเตียง/ระยะสุดท้าย
จัดหาอุปกรณ์การแพทย์ จัดหาอุปกรณ์การแพทย์ จัดหาอุปกรณ์การแพทย์ที่ จัดหาอุปกรณ์การแพทย์ที่
๔. จัดหาอุปกรณ์
และอุปกรณ์เครื่องช่วย และอุปกรณ์เครื่องช่วย จ�ำเป็นตามสภาพผู้ที่อยู่ใน จ�ำเป็นตามสภาพผู้ที่อยู่ใน
ทางการแพทย์
(อุปกรณ์การแพทย์ ที่จ�ำเป็นตามสภาพ
ที่จ�ำเป็นตามสภาพ
ภาวะพึ่งพิง เช่น ที่นอนลม ภาวะพึ่งพิง เช่น ที่นอนลม
และอุปกรณ์เครื่อง ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง
ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง
ชุดออกซิเจน เตียงปรับ ชุดให้ออกซิเจน เตียงปรับ
ช่วยอาจได้รับจาก
ระดับ เป็นต้น
ระดับ ชุดดูดเสมหะ/
สิทธิบริการอื่นๆ เช่น
ของเหลว เป็นต้น
จาก กทม. หรือสถาน
บริการสาธารณสุข
หรือภาคเอกชน)
๕. ประเมินผลการ โดยบุคลากรสาธารณสุข โดยบุคลากรสาธารณสุข โดยบุคลากรสาธารณสุข โดยบุคลากรสาธารณสุข
ดูแลและปรับแผนการ หรือ care manager
หรือ care manager
หรือ care manager
หรือ care manager
ให้บริการ
อย่างน้อย ๖ เดือน/ครั้ง อย่างน้อย ๓ เดือน/ครั้ง อย่างน้อย ๓ เดือน/ครั้ง อย่างน้อย ๑ เดือน/ครั้ง
อัตราการชดเชยค่า ไม่เกิน ๔,๐๐๐
๕,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐
๓,๐๐๐ – ๖,๐๐๐ บาท/ ๔,๐๐๐ – ๘,๐๐๐
บริการ
บาท/คน/ปี
คน/ปี
บาท/คน/ปี
บาท/คน/ปี
(เหมาจ่าย/คน/ปี)
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เอกสารหมายเลข ๒ แนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง การก�ำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้กรุงเทพมหานคร
ด�ำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๑
ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
หมวด ๑
การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดท�ำบัญชีและรายงาน
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร
๑. การรับเงินและการเก็บรักษาเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร
๑.๑ บรรดาเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ให้น�ำส่งเข้าบัญชีกองทุน
หลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ที่เปิดบัญชีกับธนาคารกรุงไทย ประเภทบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ โดยใช้
ชื่ อ บั ญ ชี ว ่ า “กองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพกรุ ง เทพมหานคร” แยกจากบั ญ ชี ข องกรุ ง เทพมหานครโดยทั่ ว ไป
และเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน เป็นบัญชีคู่จ่าย ใช้ชื่อบัญชีว่า “กองทุนหลักประกัน
สุขภาพกรุงเทพมหานคร”
ให้เงินทีไ่ ด้รบั เพิม่ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในส่วนค่าบริการสาธารณสุขส�ำหรับผูส้ งู อายุ
ทีม่ ภี าวะพึง่ พิง เปิดบัญชีกบั ธนาคารกรุงไทย ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ โดยใช้ชอื่ บัญชีวา่ “กองทุนหลักประกัน
สุขภาพกรุงเทพมหานครเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง” แยกออกจากบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพ
กรุงเทพมหานคร และเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทกระแสรายวันเป็นบัญชีคจู่ า่ ย ใช้ชอื่ บัญชีวา่ “กองทุน
หลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง”
๑.๒ การรับเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครให้รับเป็นเงินสด เช็ค ตั๋วแลกเงิน
หรือธนาณัติก็ได้ และให้ออกใบเสร็จรับเงินในนามของกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ตามแบบที่
คณะกรรมการกองทุนก�ำหนด ให้แก่ผู้ช�ำระเงินทุกครั้ง เว้นแต่การรับเงินที่ได้รับการจัดสรรแต่ละปีจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามทีค่ ณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำ� หนด โดยให้ใช้หลักฐานการโอนเงิน
ผ่านทางธนาคารเป็นหลักฐานอ้างอิงในการบันทึกบัญชีรายรับ
๑.๓ เงินสดที่กองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครได้รับไว้ ให้น�ำฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์
ตาม ๑.๑ ภายในวันที่ได้รับเงิน หากไม่สามารถน�ำเงินดังกล่าวฝากเข้าบัญชีได้ทัน ให้คณะกรรมการรับหรือส่งเงิน
ตามระเบียบของกรุงเทพมหานคร น�ำเงินสดจ�ำนวนดังกล่าวเก็บรวมไว้ในซองหรือหีบห่อ ระบุเงินกองทุนหลักประกัน
สุขภาพกรุงเทพมหานคร จ�ำนวนเงิน ปิดผนึก ลงลายมือชื่อคณะกรรมการรับหรือส่งเงิน และน�ำฝากไว้ที่ตู้นิรภัย
หรือสถานทีเ่ ก็บรักษาเงินของหน่วยงานผูร้ บั เงินของกรุงเทพมหานคร แล้วให้นำ� ฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ในวันท�ำการ
ถัดไป
๑.๔ การสมทบเงินจากกรุงเทพมหานคร ให้ด�ำเนินการโดยเร็วเมื่อเริ่มต้นปีงบประมาณ กรณีมี
ความจ�ำเป็น ให้สมทบได้ไม่เกินปีงบประมาณที่ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจ่ายเงินสนับสนุน
๑.๕ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร สามารถใช้ในปีงบประมาณถัด ๆ ไปได้
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๒. การจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร
๒.๑ การจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
หรือบุคคลทีผ่ วู้ า่ ราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย เป็นผูส้ งั่ จ่ายได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ภายใต้แผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรมที่คณะกรรมการกองทุน หรือคณะอนุกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเขต หรือคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวส�ำหรับผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะ
พึ่งพิงกรุงเทพมหานคร อนุมัติ แล้วแต่กรณี
๒.๒ วิธีการจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ให้จ่ายได้ ดังต่อไปนี้
(๑) จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมหรือตั๋วแลกเงินหรือธนาณัติ
(๒) จ่ายทางธนาคารหรือทางอื่นตามที่คณะกรรมการกองทุนก�ำหนด
๒.๓ การจ่ า ยเงิ น ให้ ผู ้ มี สิ ท ธิ รั บ เงิ น ที่ เ ป็ น หน่ ว ยบริ ก าร สถานบริ ก าร หน่ ว ยงานสาธารณสุ ข
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ให้หัวหน้าของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นของรัฐนั้น
เป็ น ผู ้ รั บ เงิ น หากไม่ ส ามารถมารั บ เงิ น ได้ ด ้ ว ยตนเองจะมอบอ�ำ นาจให้ ผู ้ อื่ น เป็ น ผู ้ รั บ เงิ น แทนก็ ใ ห้ ก ระท�ำ ได้
ทั้งนี้ ต้องมีหนังสือมอบอ�ำนาจที่ชัดเจน และปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนก�ำหนด
๒.๔ การจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นองค์กรหรือกลุ่มประชาชน ให้ผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย
จากองค์กรหรือกลุ่มประชาชน ไม่น้อยกว่า ๒ คนขึ้นไปเป็นผู้รับเงิน
๒.๕ การจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครต้องมีหลักฐานการจ่ายเป็นใบเสร็จ
รับเงิน ใบส�ำคัญรับเงิน ตามแบบที่คณะกรรมการกองทุนก�ำหนด หรือหลักฐานการน�ำเงินเข้าบัญชีเงินฝากทีธ่ นาคาร
ของผู้มีสิทธิรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการกองทุนก�ำหนด เพื่อเก็บไว้ให้ตรวจสอบ
๓. การจัดท�ำบัญชีและรายงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร
๓.๑ การบันทึกบัญชี ให้บันทึกตามรูปแบบที่ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก�ำหนด
๓.๒ รอบระยะเวลาบัญชี ให้ถือตามปีงบประมาณ และการเริ่มระบบบัญชีให้เริ่ม ณ วันที่ได้รับเงิน
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือจากกรุงเทพมหานคร
๓.๓ ให้กรุงเทพมหานครจัดท�ำสรุปผลการด�ำเนินงาน รายงานการรับ การจ่าย และเงินคงเหลือ
ประจ�ำเดือน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศ หรือระบบอื่น และจัดส่งสรุปผลการด�ำเนินงาน รายงานการรับ
การจ่าย และเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กองทุนแล้ว ให้ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๓ กรุงเทพมหานคร ทุกไตรมาส โดยให้จัดส่งภายใน
ระยะเวลาหกสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส ตามรูปแบบที่ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก�ำหนด
ทุกสิ้นปีงบประมาณให้ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๓ กรุงเทพมหานคร ส�ำเนาส่งให้
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป

298

หมวด ๒
การก�ำกับดูแลให้หน่วยงาน องค์กรหรือกลุ่มประชาชน
ที่ได้รับเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร
ในการรับเงิน การเก็บรักษา และใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์
๔. การจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครของหน่วยงาน
๔.๑ หน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ อาจเปิดบัญชี
เงินฝากเป็นการเฉพาะแยกออกจากบัญชีทวั่ ไปหรือใช้บญ
ั ชีทวั่ ไปส�ำหรับเงินตาม แผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม
ทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการกองทุน หรือคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขต หรือคณะอนุกรรมการ
สนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี
๔.๒ กรณีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่กรณีมีความจ�ำเป็นให้ใช้ราคา
ตลาดโดยทั่วไปในขณะที่จัดซื้อจัดจ้าง
๔.๓ ให้หน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เก็บหลักฐาน
การจ่ายเงินจากบัญชีไว้ เพื่อการตรวจสอบ
๔.๔ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ให้จัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงาน และรายงานการจ่ายเงินตามแผนงาน
หรือโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร เพื่อให้คณะกรรมการ
กองทุน หรือคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขต หรือคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแล
ระยะยาวส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณีรับทราบ และให้กรุงเทพมหานครเก็บไว้เพื่อ
การตรวจสอบ
กรณีทมี่ เี งินเหลือจากการด�ำเนินงาน ให้นำ� เงินทีเ่ หลือส่งคืนกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร
ภายในระยะเวลาหกสิบวัน
๕. กรณีองค์กรหรือกลุ่มประชาชน ได้รับเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ให้ใช้จ่ายเงินตาม
รายการค่าใช้จา่ ยและอัตราทีก่ ำ� หนดไว้ในแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม ทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการกองทุน
หรือคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขต หรือคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว
ส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี ซึ่งพิจารณาจากความเหมาะสมของลักษณะงาน
ความยากง่าย และการใช้เวลาในการด�ำเนินการ แต่ส�ำหรับรายการค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ ให้อยู่ภายใต้กรอบอัตรา
และเงื่อนไขการด�ำเนินการ ดังนี้
๕.๑ ค่ า ตอบแทน คณะท� ำ งานหรื อ บุค คลภายนอก ที่ ด� ำ เนิน งานตามแผนงาน หรื อ โครงการ
หรือกิจกรรม ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินอัตราที่ก�ำหนดตาม ๖ ของเอกสารแนบท้ายนี้
๕.๒ ค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าทีพ่ กั ให้เบิกจ่ายได้ในอัตราไม่เกินกฎ ระเบียบ
ของกรุงเทพมหานครโดยอนุโลม

299

๕.๓ การจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม ให้ถือราคากลางตามระเบียบของ
ทางราชการในขณะที่จัดซื้อจัดจ้างหรือราคาตลาดโดยทั่วไปในขณะที่จัดซื้อจัดจ้าง
๕.๔ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ให้จัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงาน และรายงานการจ่ายเงินตามแผนงาน
หรือโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเพื่อให้คณะกรรมการ
กองทุน หรือคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขต หรือคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแล
ระยะยาวส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณีทราบ และให้กรุงเทพมหานครเก็บไว้เพื่อการ
ตรวจสอบ
กรณีทมี่ เี งินเหลือจากการด�ำเนินงาน ให้นำ� เงินทีเ่ หลือส่งคืนกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร
ภายในระยะเวลาหกสิบวัน
หมวด ๓
ค่าตอบแทนการประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติหน้าที่
๖. เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครให้จา่ ยเป็นค่าตอบแทนของกรรมการ อนุกรรมการ คณะท�ำงาน
และบุคคลภายนอกที่มีหนังสือเชิญมาประชุม ดังต่อไปนี้
๖.๑ ค่าตอบแทนในการประชุมส�ำหรับกรรมการ อนุกรรมการ คณะท�ำงาน ให้เบิกจ่ายได้ในอัตรา
ไม่เกินกฎ ระเบียบของกรุงเทพมหานครโดยอนุโลม
๖.๒ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ รวมทั้งพนักงาน
จ้างเหมา (ชั่วคราว) ของกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ให้เบิกจ่ายได้ในอัตราไม่เกินระเบียบของทาง
ราชการโดยอนุโลม
๖.๓ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก ส�ำหรับกรรมการ อนุกรรมการ หรือ
คณะท�ำงาน และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ รวมทั้งพนักงานจ้างเหมา(ชั่วคราว) ของกองทุน ให้เบิกจ่ายได้ในอัตรา
ไม่เกินกฎ ระเบียบของกรุงเทพมหานครโดยอนุโลม
๖.๔ วงเงินค่าใช้จา่ ยและค่าตอบแทนตาม ๖.๑ ๖.๒ และ ๖.๓ เมือ่ รวมกับค่าใช้จา่ ยอืน่ เพือ่ การบริหาร
หรือพัฒนางานของกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของเงินกองทุนหลักประกัน
สุขภาพกรุงเทพมหานครตามข้อ ๖ (๔) แห่งประกาศนี้
หมวด ๔
หลักเกณฑ์การก�ำหนดค่าตอบแทนผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องของหน่วยบริการ
๗. อัตราค่าตอบแทนของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องของหน่วยบริการ
๗.๑ ค่าตอบแทนของผูช้ ว่ ยเหลือดูแลผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะพึง่ พิง จ่ายในอัตราทีก่ รุงเทพมหานครก�ำหนด
๗.๒ ค่าตอบแทนบุคลากรที่เกี่ยวข้องของหน่วยบริการ ให้จ่ายตามอัตราที่หน่วยบริการในสังกัด
กรุงเทพมหานครถือปฏิบัติ
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ประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๖๑

โดยทีเ่ ป็นการสมควรก�ำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพกรุงเทพมหานคร
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๓๑ วรรคหนึง่ และมาตรา ๓๖ (๒) แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบข้อ ๘ วรรคสอง แห่งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
เรือ่ งการก�ำหนดหลักเกณฑ์เพือ่ สนับสนุนให้กรุงเทพมหานครด�ำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๑ ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
การคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ การคัดเลือกกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครที่มาจากอาสาสมัคร
สาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ให้กรุงเทพมหานครด�ำเนินการ ดังนี้
(๑) จัดประชุมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในแต่ละเขต เพื่อให้คัดเลือกกันเองอย่างเปิดเผย
ให้ได้ผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครในแต่ละเขต จ�ำนวนเขตละหนึ่งคน
(๒) เชิญผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครในแต่ละเขต ตาม (๑) และจัดให้มี
การประชุมเพื่อให้คัดเลือกกันเองอย่างเปิดเผย ให้ได้ผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครจ�ำนวนสองคน
เป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร
ข้อ ๔ การคัดเลือกกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครที่มาจากองค์กรเอกชน
ให้กรุงเทพมหานครด�ำเนินการ ดังนี้
(๑) ประชาสัมพันธ์ให้องค์กรเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็นการแสวงหาผลก�ำไรและด�ำเนิน
กิจกรรมในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดังต่อไปนี้ สมัครเพื่อใช้สิทธิเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพกรุงเทพมหานคร
(ก) งานด้านเด็กหรือเยาวชน
(ข) งานด้านสตรี
(ค) งานด้านผู้สูงอายุ
(ง) งานด้านคนพิการหรือผู้ป่วยจิตเวชหรือผู้ด้อยโอกาส
(จ) งานด้านผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยเรื้อรังอื่น
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(ฉ) งานด้านผู้ใช้แรงงาน
(ช) งานด้านชุมชนแออัด
(ซ) งานด้านเกษตรกร
(ฌ) งานด้านชนกลุ่มน้อย
(๒) จัดประชุมผู้แทนองค์กรเอกชน โดยแยกประชุมในแต่ละด้าน โดยให้ผู้แทนองค์กรเอกชน
คัดเลือกกันเองในแต่ละกลุ่ม ให้เหลือผู้แทนองค์กรเอกชนกลุ่มละหนึ่งคน
(๓) จัดประชุมผู้แทนองค์กรเอกชนตาม (๒) เพื่อคัดเลือกกันเองอย่างเปิดเผยให้เหลือจ�ำนวน
ห้าคน เป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร
ถ้าองค์กรเอกชนที่สมัครเข้ารับคัดเลือกกันเองในแต่ละกลุ่มใดที่มีการด�ำเนินกิจกรรมหลายด้าน
ให้เลือกสมัครด้านใดด้านหนึ่ง
ข้อ ๕ องค์กรเอกชนที่จะมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตามข้อ ๔ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) มีที่ตั้งองค์กรและรายชื่อกรรมการขององค์กร
(๒) เป็นองค์กรที่เป็นนิติบุคคลหรือไม่เป็นนิติบุคคล ที่ได้ด�ำเนินกิจกรรมในงานด้านที่ขอสมัคร
มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี จนถึงวันเปิดรับสมัคร
(๓) มีรายงานการประชุม หรือรายงานผลการด�ำเนินงาน หรือเอกสาร หรือภาพถ่ายหรือหลักฐานอืน่
ที่แสดงถึงการด�ำเนินกิจกรรมในงานด้านนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี จนถึงวันเปิดสมัคร
ข้อ ๖ เมื่อได้รายชื่อผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครและผู้แทนองค์กรเอกชน
ตามข้อ ๓ และข้อ ๔ ครบถ้วนแล้ว ให้กรุงเทพมหานครแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร พร้อมบันทึกรายงานการประชุมการคัดเลือก ให้สำ� นักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติออกค�ำสั่งแต่งตั้งเป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครต่อไป
ข้อ ๗ ให้เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติรกั ษาการตามประกาศนีแ้ ละให้มอี ำ� นาจ
วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑		
ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา				
เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

ภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยทีเ่ ป็นการสมควรกําหนดรายละเอียดเกีย่ วกับการจัดบริการสาธารณสุข เพือ่ ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๒ ของประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
การกําหนดหลักเกณฑ์เพือ่ สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบกับมติคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จากการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การจัดบริการสาธารณสุข หมายถึง การจัดบริการและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก เพื่อให้กลุ่มแม่และเด็ก
กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รวมทั้งกลุ่มประชาชนทั่วไป
ที่มีภาวะเสี่ยงที่อยู่ในพื้นที่ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสม และ ความต้องการในพื้นที่ ดังรายละเอียดตัวอย่างกิจกรรม
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
การจัดบริการสาธารณสุขตามวรรคหนึง่ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
พ.ศ. ๒๕๔๔ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 		
ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา 			
ประธานอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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ตัวอย่างกิจกรรมบริการสาธารณสุขตามกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
แนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗
๑. กลุม่ หญิงตัง้ ครรภ์และหญิงหลังคลอด เพือ่ ยกระดับสุขภาพชีวติ ของหญิงตัง้ ครรภ์ หญิงคลอด
และหลังคลอด โดยสร้างการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างเสมอภาค และสนับสนุนให้ได้รับ
ชุดสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าด้านการส่งเสริม ป้องกัน และเฝ้าระวังโรคอย่างทั่วถึง เช่น
๑.๑ การสํารวจ ค้นหา และจัดทําทะเบียน หญิงตั้งครรภ์รายใหม่
๑.๒ การประเมินภาวะโภชนาการ การเฝ้าระวัง และการแก้ไขปัญหาหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะ
		 โภชนาการต�่ำกว่าเกณฑ์
๑.๓ การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด
๑.๔ การคัดกรองและป้องกันโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ์
๑.๕ การควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิงตั้งครรภ์
๑.๖ การส่งเสริมสนับสนุนเกลือเสริมไอโอดีนและธาตุเหล็กในหญิงตั้งครรภ์
๑.๗ การส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
๑.๘ การส่งเสริมสนับสนุนโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในการให้ความสาํ คัญสถาบันครอบครัว
		 และการเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนอย่างใกล้ชิด
๑.๙ การเยี่ยมบ้านให้ความรู้ ให้คําแนะนํา และติดตามดูแลสุขภาพ ก่อนคลอดและหลังคลอด
๑.๑๐ การติดตาม ค้นหา หญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด ที่ขาดนัด หรือมีภาวะเสี่ยง
๑.๑๑ การให้ความรูแ้ ละคาํ แนะนําในชุมชน โรงเรียน หรือหน่วยงานต่างๆ ในชุมชนแก่หญิงตัง้ ครรภ์
		 และหญิงหลังคลอด ในการเตรียมตัว การปฏิบัติ และการดูแลตัวเอง
๑.๑๒ การดูแลผู้ป่วยหญิงหลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทย
๑.๑๓ การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมในหญิงวัยเจริญพันธุ์
๒. กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มเด็กแรกเกิด - เด็กเล็ก
ได้รับบริการตามชุดสิทธิประโยชน์อย่างครอบคลุม ทั่วถึง และเข้าถึงบริการอย่างเสมอภาค สร้างระบบในการดูแล
สุขภาพเด็กแรกเกิด-เด็กเล็ก อย่างมีคุณภาพ และบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน
เพือ่ เด็กเจริญเติบโต มีพฒ
ั นาการสมวัย เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มกี ารเจริญเติบโต สมอง
ได้รับการเรียนรู้ตามช่วงวัยและมีพัฒนาการสมวัย และสร้างการมีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูเด็กอย่างองค์รวมจาก
ครอบครัวสู่ชุมชนและศูนย์เด็กเล็ก เช่น
๒.๑ การสํารวจ ค้นหา และจัดทําทะเบียน เด็กเกิดใหม่ เด็กย้ายเข้า - ย้ายออก
๒.๒ การซักประวัติ ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ ตรวจร่างกาย และจัดทาํ สมุดบันทึกสุขภาพเด็กเล็ก
		 และเด็กก่อนวัยเรียน
๒.๓ การคัดกรอง ตรวจประเมิน และติดตามพัฒนาการเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
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๒.๔ การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กแรกเกิด เด็กเล็ก และเด็กก่อนวัยเรียน
๒.๕ การประเมินภาวะโภชนาการ การเฝ้าระวัง และการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็ก
		 และเด็กก่อนวัยเรียน
๒.๖ การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
๒.๗ การประเมินและจัดกิจกรรมส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
๒.๘ การติดตามความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนขั้นพื้นฐานในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
๒.๙ การดูแลเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนหลังได้รับวัคซีน และการติดตาม ค้นหา เด็กขาดนัด
		 ขาดวัคซีน
๒.๑๐ การติดตามผลการรักษา การส่งต่อ - ส่งกลับ และการดูแลสุขภาพเด็กเล็กและเด็กก่อน
		 วัยเรียนอย่างต่อเนื่อง
๒.๑๑ การพัฒนาความรู้และทักษะการดูแลเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน แก่ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง
		 หรือครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๒.๑๒ การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็กดี
๒.๑๓ การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๓. กลุม่ เด็กวัยเรียนและเยาวชน เพือ่ ให้เด็กวัยเรียนมีพฒ
ั นาการทางร่างกายและจิตใจสมวัย มีสว่ น
สูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน มีความฉลาดทางสติปัญญาและอารมณ์ไม่ต�่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ได้รับวัคซีนในการ
ป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่ป้องกันได้ตามมาตรฐาน และมีสุขภาวะด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม
มี ทั ก ษะชี วิ ต และพฤติ ก รรมที่ เ หมาะสม ป้ อ งกั น และลดปั ญ หาสุ ข ภาพและพฤติ ก รรมเสี่ ย งด้ า นเพศสั ม พั น ธ์
การตั้งครรภ์ไม่พร้อม โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นและเยาวชนที่อยู่ในระบบการ
ศึกษาและนอกระบบการศึกษา รวมทั้งชนบทห่างไกล ชุมชนแออัด สถานประกอบการ เด็กเร่ร่อน ด้อยโอกาส และ
เด็กพิเศษ ป้องกันไม่ให้วัยรุ่นและเยาวชนเข้าถึงยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาเสพติด ได้ง่าย ให้วัยรุ่นและเยาวชน
กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่มีปัญหาด้านสุขภาพกาย จิต และสังคม ได้รับการดูแล ช่วยเหลือ และบริการด้านสาธารณสุข
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น
๓.๑ การซักประวัติ ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ ตรวจร่างกาย และจัดทําสมุดบันทึกสุขภาพเด็ก
		 วัยเรียนและเยาวชน
๓.๒ การคัดกรอง ตรวจประเมิน และติดตามพัฒนาการเด็กวัยเรียน
๓.๓ การประเมินภาวะโภชนาการ การเฝ้าระวัง และการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็ก
		 วัยเรียนและเยาวชน
๓.๔ การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กวัยเรียนและเยาวชน
๓.๕ การตรวจวัดและคัดกรอง ความผิดปกติหรือความบกพร่องทางการมองเห็นและการได้ยิน
		 ในเด็กวัยเรียนและเยาวชน
๓.๖ การส่งเสริมสนับสนุนการออกกาํ ลังกายแก่เด็กวัยเรียนและเยาวชนทัง้ ในโรงเรียนและในชุมชน
๓.๗ การประเมินและจัดกิจกรรมส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กวัยเรียนและเยาวชน
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๓.๘ การคัดกรอง การป้องกัน และการแก้ไขปัญหา ภาวะซึมเศร้าและผู้มีภาวะเสี่ยงต่อการ
		 ฆ่าตัวตาย
๓.๙ การป้องกันและแก้ไขปัญหา เรื่อง สารเสพติด โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
		 แก่เด็กวัยเรียนและเยาวชน ทั้งในโรงเรียนและในชุมชน
๓.๑๐ การส่งเสริมความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุในกลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
๓.๑๑ การให้ความรู้เรื่องการวางแผนครอบครัว และการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์/
		 การตั้งครรภ์ไม่พร้อม แก่เด็กวัยเรียนและเยาวชน
๓.๑๒ การติดตามความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนตามอายุของเด็กวัยเรียน
๓.๑๓ การดูแลเด็กวัยเรียนหลังได้รับวัคซีน และการติดตาม ค้นหา เด็กขาดนัด ขาดวัคซีน
๓.๑๔ การติดตามผลการรักษา การส่งต่อ - ส่งกลับ และการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนและเยาวชน
		 อย่างต่อเนื่อง
๓.๑๕ การพัฒนาความรู้และทักษะการดูแลเด็กวัยเรียนและเยาวชน แก่ พ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง
๓.๑๖ การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
๔. กลุม่ วัยทาํ งาน เพือ่ ลดปัจจัยเสีย่ งจากการทํางาน ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุม่ วัยทํางาน
และการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมความปลอดภัยในการทํางาน ป้องกันและลดปัญหาสุขภาพและพฤติกรรม
เสี่ยงด้านเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ในกลุ่มวัยรุ่นและวัยทํางาน ป้องกันไม่ให้กลุ่มวัยทํางานเข้าถึงยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาเสพติดได้ง่าย ให้กลุ่ม
เสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาด้านสุขภาพกาย จิต และสังคม ได้รับการดูแล ช่วยเหลือ และบริการด้านสาธารณสุขอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น
๔.๑ การซักประวัติ ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ ตรวจร่างกาย วัดดัชนีมวลกาย วัดรอบเอว
		 และจัดทําสมุดบันทึกสุขภาพกลุ่มวัยทํางาน
๔.๒ การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มวัยทํางาน
๔.๓ การตรวจวัดและคัดกรอง ความผิดปกติหรือความบกพร่องทางการมองเห็นและการได้ยิน
		 ในกลุ่มวัยทํางานที่มีภาวะเสี่ยง
๔.๔ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มวัยทํางานที่มีภาวะเสี่ยง
๔.๕ การส่งเสริมสนับสนุนนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และศิลปวัฒนธรรม
		 พื้นบ้าน
๔.๖ การส่งเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพกลุ่มวัยทํางานด้วยการแพทย์แผนไทย
๔.๗ การส่งเสริมสนับสนุนการออกกําลังกายในกลุม่ วัยทํางานและผูท้ มี่ ภี าวะเสีย่ งจากการทํางาน
๔.๘ การให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทํางานและผู้ที่มีภาวะเสี่ยงจากการทํางาน
๔.๙ การคัดกรอง การป้องกัน และการแก้ไขปัญหา ภาวะซึมเศร้า สมองเสื่อม และผู้มีภาวะเสี่ยง
		 ต่อการฆ่าตัวตายในกลุ่มวัยทํางาน
๔.๑๐ การป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่อง สารเสพติด โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
แก่ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงในกลุ่มวัยทํางาน
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๕. กลุม่ ผูส้ งู อายุและผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง เพือ่ ลดปัจจัยเสีย่ งและลดการเกิดโรคในกลุม่ ทีม่ ภี าวะอ้วน/
น�้ำหนักเกิน กลุ่มที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังและโรคที่เป็นปัญหาในชุมชน ลดภาวะแทรกซ้อนและลดความพิการ
ในกลุ่มผู้ป่วย ส่งเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุให้มีสุขภาพที่พึงประสงค์โดยผสมผสานมาตรฐาน
การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทัง้ สุขภาพกายและจิต สนับสนุนระบบบริการดูแลสุขภาพผูส้ งู อายุและผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง
ให้มีคุณภาพด้วยบริการเชิงรุกในชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เข้าถึงบริการสุขภาพอย่าง
ถ้วนหน้าและเท่าเทียม และส่งเสริมสนับสนุนให้ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุและ
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น
๕.๑ การซักประวัติ ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ ตรวจร่างกาย วัดดัชนีมวลกาย วัดรอบเอว
		 และจัดทําสมุดบันทึกสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
๕.๒ การคัดกรองและค้นหา ภาวะเสี่ยงโรคเรื้อรัง และโรคที่เป็นปัญหาในชุมชน เช่น โรคหัวใจ
และหลอดเลือด โรคมะเร็งปากมดลูก โรคมะเร็งเต้านม วัณโรค โรคเบาหวาน และความดัน
		 โลหิตสูง เป็นต้น
๕.๓ การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มผู้สูงอายุ
๕.๔ การตรวจวัดและคัดกรอง ความผิดปกติหรือความบกพร่องทางการมองเห็นและการได้ยิน
ในกลุ่มที่มีภาวะเสี่ยงและผู้สูงอายุ
๕.๕ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มเสี่ยงตามกลุ่มโรคหรือปัญหาสุขภาพในท้องถิ่น
๕.๖ การส่งเสริมสนับสนุน นวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม
		 พื้นบ้าน
๕.๗ การส่งเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยการแพทย์
		 แผนไทย
๕.๘ การเยี่ยมบ้านให้ความรู้ ให้คําแนะนํา และติดตามดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภาวะเสี่ยง
		 และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
๕.๙ การส่งเสริมสนับสนุนการออกกําลังกายแก่ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภาวะเสี่ยง และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
๕.๑๐ การให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภาวะเสี่ยง และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
๕.๑๑ การคัดกรอง การป้องกัน และการแก้ไขปัญหา ภาวะซึมเศร้า สมองเสื่อม และผู้มีภาวะเสี่ยง
		 ต่อการฆ่าตัวตายในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
๕.๑๒ การส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่ายสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)
๕.๑๓ การสร้างจิตอาสาดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้สูงอายุในชุมชน
๕.๑๔ การติดตามผลการรักษา การส่งต่อ - ส่งกลับ และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภาวะเสี่ยง
		 และผู้ป่วยโรคเรื้อรังอย่างต่อเนื่อง
๕.๑๕ การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
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๖. กลุม่ คนพิการและทุพพลภาพ เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุนให้คนพิการและทุพพลภาพได้รบั บริการ
ฟืน้ ฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครือ่ งช่วย องค์กรคนพิการมีการพัฒนาศักยภาพด้านการฟืน้ ฟูสมรรถภาพและรวมกลุม่
เกิดความเข้มแข็ง สามารถร่วมมือกับสถานบริการ ท้องถิ่น และมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพช่วยเหลือคนพิการด้วยกันเอง
รวมถึงส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในชุมชนระหว่างสถานบริการ องค์กรคนพิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ชุมชน ในการดูแลช่วยเหลือสนับสนุนและให้บริการฟืน้ ฟูสมรรถภาพแก่คนพิการและทุพพลภาพทีม่ คี วามจาํ เป็นต้อง
ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ เช่น
๖.๑ การซักประวัติ ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ ตรวจร่างกาย และจัดทําสมุดบันทึกสุขภาพคนพิการ
		 และทุพพลภาพ
๖.๒ การสํารวจ ค้นหา ขึน้ ทะเบียนคนพิการและทุพพลภาพ และการรับเอกสารรับรองความพิการ
		 รวมถึงการส่งต่อคนพิการและทุพพลภาพให้ได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
๖.๓ การประเมิน แก้ไขความพิการ และฟื้นฟูสมรรถภาพ แก่คนพิการและทุพพลภาพ
๖.๔ การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ และการเฝ้าระวังป้องกันภาวะแทรกซ้อน เช่น กายภาพบําบัด
		 การฝึกสอนญาติ/ผู้ดูแล และการอาชีวะบําบัด เป็นต้น
๖.๕ การพัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพคนพิการและทุพพลภาพแบบองค์รวมด้วยทีมสุขภาพ
๖.๖ การส่งเสริมสนับสนุนกายภาพบําบัดและกิจกรรมบําบัดสู่ชุมชนในพื้นที่
๖.๗ การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ
๖.๘ การเยี่ยมบ้านให้ความรู้ ให้คําแนะนํา ติดตามดูแลสุขภาพ และฟื้นฟูสมรรถภาพแก่คนพิการ
		 และทุพพลภาพ
๖.๙ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและทุพพลภาพในชุมชน
๖.๑๐ การสร้างและพัฒนาจิตอาสาดูแลคนพิการและทุพพลภาพในชุมชน
๖.๑๑ การติดตามผลการบริการฟืน้ ฟูสมรรถภาพ การส่งต่อ - ส่งกลับ และการดูแลสุขภาพคนพิการ
		 และทุพพลภาพอย่างต่อเนื่อง
๖.๑๒ การส่งเสริมสนับสนุนการฟื้นฟูสภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหวด้วยการแพทย์แผนไทย
๖.๑๓ การพัฒนาศักยภาพชมรมคนพิการในชุมชน
๖.๑๔ การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ดูแลผู้พิการ
๗. กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง เพื่อป้องกัน ควบคุมปัจจัยเสี่ยง และส่งเสริมปัจจัยที่ดี
ที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชนในชุมชนโดยตรง ซึ่งหากไม่ดําเนินการป้องกันหรือแก้ปัญหาอาจจะส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพและการดํารงชีวิตของประชาชนในชุมชน ได้แก่ การดําเนินการหรือจัดกิจกรรมในด้านต่าง ๆ โดยจําแนก
ตามสาเหตุและที่มาของปัจจัยที่ทําให้เกิดโรคหรือปัญหาสุขภาพ เช่น
๗.๑ พฤติกรรมเสีย่ งด้านสุขภาพ เพือ่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมและการปฏิบตั ติ นทีไ่ ม่เหมาะสมซึง่ อาจ
จะมีผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น การไม่ออกกําลังกาย การรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์
		 การใช้สารเสพติด การสําส่อนทางเพศ การพักผ่อนไม่เพียงพอ การไม่ระวังป้องกันโรคติดต่อ เช่น
๗.๑.๑ การรณรงค์หรือจัดกิจกรรมส่งเสริมการปลอดเหล้า บุหรี่ และอบายมุขในชุมชน
๗.๑.๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหา เรือ่ ง สารเสพติด โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ในชุมชน
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๗.๑.๓ การส่งเสริมและพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และทักษะชีวิตตามช่วงวัยต่าง ๆ
๗.๑.๔ การส่งเสริมการออกกําลังกายในโรงเรียน ในสถานประกอบการ และในชุมชน
๗.๑.๕ การส่งเสริมสนับสนุนการออกกําลังกายและการสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมพื้นบ้าน
๗.๑.๖ การส่งเสริมสุขภาพจิตด้วยการปฏิบัติธรรม
๗.๑.๗ การส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันช่วงวัยต่าง ๆ ในโรงเรียน ในสถาน
ประกอบการ และในชุมชน
๗.๑.๘ การส่งเสริมและพัฒนาบุคคลต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพ
๗.๑.๙ การพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ผู้นําชุมชน และผู้นํานักเรียน ด้านการ
สร้างเสริมสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
๗.๑.๑๐ การพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
และลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ
๗.๒ การบริโภค เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสม ที่อาจเกิดความไม่ปลอดภัย
หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น
๗.๒.๑ การส่งเสริมโภชนาการและอาหารปลอดภัยในโรงเรียน ในสถานประกอบการ
และในชุมชน
๗.๒.๒ การรณรงค์การใช้เกลือผสมไอโอดีนเสริมปัญญาในโรงเรียนและในชุมชน
๗.๒.๓ การรณรงค์และให้ความรู้ในการบริโภคอาหารปลอดสารพิษ พืชสมุนไพร และการ
ปลูกผักกินเอง
๗.๒.๔ การส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องและปลอดภัยแก่ประชาชน
๗.๒.๕ การให้ความรู้และส่งเสริมพฤติกรรมที่ถูกต้องแก่ประชาชน ด้านความปลอดภัยจาก
การใช้ยา เวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องสําอาง
๗.๒.๖ การส่งเสริมการพัฒนาร้านขายของชําและแผงลอยจําหน่ายอาหารในชุมชนเรือ่ งอาหาร
					 และความปลอดภัยในการบริโภค
๗.๓ อุบัติเหตุ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจําวันที่ปลอดภัย ทั้งภายในบ้าน ในโรงเรียน
ในสถานประกอบการ และในชุมชน รวมถึงการลดอุบตั เิ หตุจากการเดินทางและการจราจร เช่น
๗.๓.๑ การส่งเสริมการขับขี่อย่างปลอดภัย ถูกกฎจราจร และลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ
ในการเดินทาง
๗.๓.๒ การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเมาไม่ขับ
๗.๓.๓ การรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนหรือการจราจรทางน�้ำ
๗.๓.๔ การรณรงค์ปอ้ งกันอุบตั เิ หตุและสร้างความปลอดภัยภายในบ้าน ในโรงเรียน ในสถาน
					 ประกอบการ และในชุมชน
๗.๔ สิง่ แวดล้อม เพือ่ ให้เกิดการจัดการสิง่ แวดล้อมทีป่ ลอดภัยต่อสุขภาพ ควบคุมและป้องกันมลพิษ
ในชุมชน เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในชุมชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในชุมชน รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน เช่น
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๗.๔.๑ การรณรงค์อนุรักษ์และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน
๗.๔.๒ การส่งเสริมการควบคุมและป้องกันมลพิษในชุมชน
๗.๔.๓ การส่งเสริมการเกษตรปลอดสารเคมีและลดการใช้สารเคมี
๗.๔.๔ การตรวจคัดกรองระดับสารเคมีในเลือดแก่ประชาชนที่มีความเสี่ยง
๗.๔.๕ การกําจัดและป้องกันการเกิดลูกน�้ำยุงลายเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
๗.๔.๖ การรณรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาที่อยู่อาศัยและชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ
๗.๔.๗ การส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะโดยชุมชน
๗.๔.๘ การป้องกันและควบคุมโรคอุจจาระร่วง โรคหนอนพยาธิ และโรคที่เกิดจากอาหาร
					 และน�้ำเป็นสื่อ ในชุมชน
๗.๔.๙ การป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่
๗.๔.๑๐ การสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในชุมชน
๗.๔.๑๑ การควบคุมป้องกันโรคและภัยคุกคามที่เป็นปัญหาในชุมชน
๗.๔.๑๒ การส่ ง เสริ ม การป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ในโรงเรี ย น ในสถานประกอบการ
และในชุมชน

310

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินงาน
และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) (๘) (๙) และมาตรา ๔๗ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบมติการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป เว้นแต่ข้อ ๘ ให้ใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศคณะกรรมการหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ เรื่ อ ง การก าหนดหลั ก เกณฑ์
เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุน หลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗
(๒) ประกาศคณะกรรมการหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ เรื่ อ ง การก าหนดหลั ก เกณฑ์
เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุน หลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
(๓) ประกาศคณะกรรมการหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ เรื่ อ ง การก าหนดหลั ก เกณฑ์
เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุน หลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตาบล ตามกฎหมายว่าด้วย
สภาต าบลและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล เทศบาลตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยเทศบาล หรื อ องค์ ก รปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น รู ป แบบอื่ น ที่ มี ก ฎหมายจั ด ตั้ ง ที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น ให้ ด าเนิ น งานและบริ ห ารจั ด การระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ แต่ไม่ให้หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานคร
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“กองทุน หลั ก ประกั น สุ ขภาพ” หมายความว่า กองทุนหลั กประกันสุ ขภาพในระดั บ ท้ อ งถิ่ น
หรือพื้นที่ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐม
ภูมเิ ชิงรุกที่จาเป็นต่อสุขภาพและการดารงชีวิต
“คณะกรรมการกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
“การจัดบริการสาธารณสุข ” หมายความว่า การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟู
สมรรถภาพ และรั ก ษาพยาบาลระดั บ ปฐมภู มิ เ ชิ ง รุ ก รวมถึ ง การจั ด กระบวนการหรื อ กิ จ กรรมเพื่ อ การ
สร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค
“สถานบริการ” หมายความว่า สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
“หน่วยบริการ” หมายความว่า หน่วยบริการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
“หน่ ว ยงานสาธารณสุ ข ” หมายความว่า หน่ ว ยงานที่ มี ภ ารกิ จด้ า นการสาธารณสุ ข โดยตรง
แต่มิได้เป็นสถานบริการหรือหน่วยบริการ
“หน่วยงานอื่น” หมายความว่า หน่วยงานที่มิได้มีภารกิจด้านการสาธารณสุข
“องค์ ก รหรื อ กลุ่ ม ประชาชน” หมายความว่ า องค์ ก รชุ ม ชน องค์ ก รเอกชน ภาคเอกชน
หรือบุคคลที่มีการรวมตัวกัน ตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็นการแสวงหาผลกาไร ทั้งนี้ จะเป็น
นิติบุคคลหรือไม่ก็ได้
“ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง” หมายความว่า ผู้สูงอายุที่มีคะแนนประเมินความสามารถในการดาเนิน
ชี วิ ต ประจ าวั น ตามดั ช นี บ าร์ เ ธลเอดี แ อล (Barthel ADL index) เท่ า กั บ หรื อ น้ อ ยกว่ า สิ บ เอ็ ด คะแนน
หรือตามเกณฑ์การประเมินที่สานักงานกาหนด
“การบริ ก ารสาธารณสุ ข ส าหรั บ ผู้ สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง ” หมายความว่ า การบริ ก ารดู แ ล
ระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ที่บ้านหรือชุมชน โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ในชุมชน หน่วยบริการ หรือสถานบริการ
“ศู น ย์ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู้ สู ง อายุ ใ นชุ ม ชน” หมายความว่ า ศู น ย์ ซึ่ ง ด าเนิ น งานเกี่ ย วกั บ
การพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการในชุมชน
“ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ” (Caregiver) หมายความว่า บุคคลที่ผ่านการอบรม
ตามหลักสูตรผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่สานักงานกาหนด
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ข้อ ๕ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ที่จ ะได้รั บ การสนั บ สนุ นให้ ดาเนิ นงานและบริ หารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) มีความประสงค์เข้าร่วมดาเนินงานและบริ หารจัดการระบบหลั กประกันสุ ขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่
(๒) มีความพร้อมในการอุดหนุนเงินหรืองบประมาณ
ข้อ ๖ ให้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เป็ น ผู้ ดาเนินงานและบริห ารจัดการระบบหลักประกัน
สุ ข ภาพในระดั บ ท้ อ งถิ่ น หรื อ พื้ น ที่ โดยให้ มี ก องทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ สนั บ สนุ น
และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น
องค์กรหรือกลุ่มประชาชน เพื่อให้บุคคลสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภ าพ
มากขึ้น โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้และมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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ข้อ ๗ เงินหรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย
(๑) เงินที่ได้รับจัดสรรแต่ละปีจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(๒) เงินสมทบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๓) รายได้อื่น ๆ หรือทรัพย์สินที่ได้รับมาในกิจการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
นอกจากเงิน ที่ได้รั บจัดสรรจากกองทุนหลั กประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ ตาม (๑) แล้ว ให้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อม ความเหมาะสม ซึ่งได้แสดงความจานงเข้าร่วมและสานักงานเห็นชอบ
ได้ รั บ เงิ น เพิ่ ม จากกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ใ นส่ ว นค่ า บริ ก ารสาธารณสุ ข ส าหรั บ ผู้ สู ง อายุ ที่ มี
ภาวะพึ่ ง พิ ง โดยองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ไม่ ต้ อ งสมทบเงิ น หรื อ ค่ า บริ ก ารอื่ น ตามที่ ค ณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติกาหนด
ข้อ ๘ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตกลงสมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ ในอัตราร้อย
ละของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามข้อ ๗ (๑) ดังต่อไปนี้
(๑) สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ กรณีรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่รวมเงิน
อุดหนุน ต่ากว่า ๖ ล้านบาท
(๒) สมทบเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ กรณีรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่รวมเงิน
อุดหนุน ตั้งแต่ ๖ ถึง ๒๐ ล้านบาท
(๓) สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ กรณีรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่รวมเงิน
อุดหนุน สูงกว่า ๒๐ ล้านบาท
ข้ อ ๙ การรั บ เงิ น การเก็ บ รั ก ษาเงิ น การจ่ า ยเงิ น การจั ด ท าบั ญ ชี การรายงานของกองทุ น
หลักประกันสุขภาพ และการกากับติดตามเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้เป็นไปตามเอกสารหมายเลข ๑
แนบท้ายประกาศนี้
เงินในกองทุนหลักประกันสุขภาพสามารถใช้ในปีงบประมาณถัด ๆ ไปได้
ข้ อ ๑๐ เงิ น กองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพตามข้ อ ๗ วรรคหนึ่ ง ให้ ใ ช้ จ่ า ยเพื่ อ สนั บ สนุ น
และส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ ดังต่อไปนี้
(๑) เพื่ อ สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม การจั ด บริ ก ารสาธารณสุ ข ของหน่ ว ยบริ ก าร สถานบริ ก าร
หรือหน่วยงานสาธารณสุข
(๒) เพื่อสนับ สนุน และส่ งเสริ ม การจัด กระบวนการหรื อ กิจกรรมสร้ างเสริ มสุ ขภาพ และการ
ป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอื่น
(๓) เพื่ อ สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม การจั ด บริ ก ารสาธารณสุ ข ของศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
หรื อศูนย์ ที่ดาเนิ นกิจกรรมเกี่ย วกับ การพัฒ นาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน ศูนย์ พัฒ นาคุณภาพชีวิตผู้ สูงอายุ
ในชุมชน หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ที่ดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแล
เด็กเล็กในชุมชน หรือการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการในชุมชน
(๔) เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ ๗
ว ร ร ค ห นึ่ ง ใ น แ ต่ ล ะ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ นั้ น ห า ก อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น ใ ด ไ ด้ รั บ เ งิ น เ พิ่ ม
ตามข้อ ๗ วรรคสอง อาจสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้อีกไม่เกินร้อยละ ๕ กรณีที่มีความจาเป็นต้องใช้จ่าย
เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ให้สนับสนุนได้ในวงเงินตามความจาเป็น และครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ให้ เป็น
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
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(๕) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจาเป็น เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ได้
กรณีโครงการหรือกิจกรรมที่ขอการสนับสนุน ตาม (๑) (๓) และ (๕) มีความจาเป็นต้องจัด หา
ครุภัณฑ์เพื่อการจัดบริการสาธารณสุขให้กับบุคคล ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาสนับสนุนได้ ในวงเงิน
ตามความจาเป็น เว้นแต่กรณี (๒) ให้สนับสนุนได้ในวงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาทต่อโครงการ และครุภัณฑ์
ที่จัดหาได้ให้เป็นทรัพย์สินของหน่วยงาน องค์กรหรือกลุ่มประชาชน ที่ได้รับการสนับสนุน
ข้ อ ๑๑ เงิ น กองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพในส่ ว นค่ า บริ ก ารสาธารณสุ ข ส าหรั บ ผู้ สู ง อายุ ที่ มี
ภาวะพึ่งพิง ตามข้อ ๗ วรรคสอง ให้ ส นับ สนุ นแก่ ศูนย์ พัฒ นาคุณภาพชีวิตผู้ สู งอายุ ในชุมชน หน่ ว ยบริ การ
หรือสถานบริการ เพื่อจัดบริการสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต่อปี
ตามชุดสิทธิประโยชน์การบริการด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ที่กาหนดในเอกสารหมายเลข
๒ แนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ตามโครงการที่คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวส าหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอนุมัติ
กรณีผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงนอกเหนือจากวรรคหนึ่ง ให้ใช้จ่ายจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตาม
ข้ อ ๗ วรรคหนึ่ ง และใช้ ชุ ด สิ ท ธิ ประโยชน์ก ารบริ ก ารด้ านสาธารณสุ ข ส าหรั บ ผู้ สู ง อายุ ที่มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง มา
เทียบเคียงโดยอนุโลม ทัง้ นี้ ตามโครงการที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ
ข้อ ๑๒ ให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย
(๑) ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นประธานกรรมการ
(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น จานวนสองคน
เป็นกรรมการ
(๓) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นกรรมการ
ที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย
จานวนสองคน
(๔) หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิที่จัดบริการสาธารณสุข
เป็นกรรมการ
ในท้องถิ่น ที่คัดเลือกกันเอง จานวนไม่เกินสองคน
(๕) อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในท้องถิ่น
เป็นกรรมการ
ที่คัดเลือกกันเอง จานวนสองคน
(๖) ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้าน
เป็นกรรมการ
หรือชุมชนคัดเลือกกันเอง จานวนไม่เกินห้าคน
(๗) ผู้แทนของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน
เป็นกรรมการ
หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ ที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น (ถ้ามี)
(๘) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นกรรมการและเลขานุการ
(๙) ผู้อานวยการหรือหัวหน้ากองสาธารณสุข
เป็นกรรมการ
และสิ่งแวดล้อมหรือส่วนสาธารณสุข
และผู้ช่วยเลขานุการ
หรือที่เรียกชื่ออื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือเจ้าหน้าที่อื่นที่ผู้บริหารสูงสุด
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย
(๑๐) หัวหน้าหน่วยงานคลังหรือเจ้าหน้าที่
เป็นกรรมการ
ของหน่วยงานคลังที่ผู้บริหารสูงสุด
และผู้ช่วยเลขานุการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย
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ให้สาธารณสุขอาเภอ หัวหน้าหน่วยบริการประจาที่จัดบริการสาธารณสุข ในพื้นที่ และท้องถิ่น
อาเภอเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุน
การคัดเลือกกรรมการตาม (๔) (๕) และ (๖) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานกาหนด
ให้กรรมการตาม (๑) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๐) ประชุมคัดเลือกกรรมการตาม (๒)
จานวนสองคน จากผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น
เมื่ อ ได้ ก รรมการที่ ม าจากการคั ด เลื อ ก ให้ ผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
เป็นผู้ออกคาสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุน และแจ้งให้สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ทราบต่อไป
ข้อ ๑๓ ให้กรรมการตามข้อ ๑๒ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปี
นับแต่วันที่ออกคาสั่งแต่งตั้ง
เมื่ อ ครบก าหนดวาระตามวรรคหนึ่ ง แล้ ว หากยั ง มิ ไ ด้ มี ก ารคั ด เลื อ กกรรมการขึ้ น ใหม่
ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งอยู่ในตาแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ต่อไป จนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการคัดเลื อก
ขึ้นใหม่ เข้ารับหน้าที่ แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวัน นับแต่วันที่กรรมการพ้นจากตาแหน่ง
ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่ง พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ ให้ดาเนินการคัดเลือกกรรมการ
ประเภทเดี ย วกั น แทนภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ต าแหน่ ง กรรมการนั้ น ว่ า งลง ตามหลั ก เกณฑ์
ที่สานักงานกาหนดในข้อ ๑๒ วรรคสามหรือวรรคสี่ แล้วแต่กรณี ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกอยู่ ในตาแหน่งเท่ากับ
วาระที่เหลือของกรรมการซึ่งตนแทน เว้นแต่กรณีที่วาระของกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระเหลืออยู่
ไม่ ถึ ง เก้ า สิ บ วั น จะไม่ ด าเนิ น การคั ด เลื อ กหรื อ แต่ ง ตั้ ง กรรมการแทนต าแหน่ ง ที่ ว่ า งนั้ น ก็ ไ ด้ และในการนี้
ให้คณะกรรมการกองทุนประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่
ในกรณี ที่ ก รรมการตามข้ อ ๑๒ (๓) ว่ า งลงโดยมิ ใ ช่ เ หตุ พ้ น จากต าแหน่ ง ก่ อ นครบวาระ
ให้คณะกรรมการกองทุนประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่
ข้อ ๑๔ กรรมการตามข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) นอกจากการพ้นจาก
ตาแหน่งตามวาระแล้ว ให้พ้นจากตาแหน่ง ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ย้ายไปดารงตาแหน่งหรือไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นหรือพื้นที่อื่น
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๖) ได้รั บ โทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้ จาคุก เว้น แต่โ ทษส าหรั บความผิ ดที่ได้กระทา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) พ้นจากความเป็นสมาชิกภาพของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้ าน ผู้ แทนศูนย์ ป ระสานงานหลั กประกัน สุ ขภาพประชาชน หรื อหน่ ว ยรั บเรื่ องร้ องเรีย นอิส ระ
ในท้องถิ่น
(๘) ขาดประชุมสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร
ข้อ ๑๕ การประชุมคณะกรรมการกองทุนต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรื อ ไม่ อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
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ข้อ ๑๖ คณะกรรมการกองทุนมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจาปีของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
(๒) พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ ๑๐
(๓) ออกระเบี ย บที่ จ าเป็ น เพื่ อ ประสิ ท ธิภ าพในการบริ ห ารกองทุ น ทั้ ง นี้ ต้ อ งไม่ ขั ด หรื อ แย้ ง
กับประกาศนี้
(๔) สนั บ สนุ น ให้ บุ ค คลในท้ อ งถิ่ น สามารถเข้ า ถึ ง บริ ก ารสาธารณสุ ข ทั้ ง ที่ บ้ า น ในชุ ม ชน
หรือหน่วยบริการ ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
(๕) ให้ ค าแนะน าในการจั ด ท าข้ อ มู ล และโครงการ หรื อ กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วกั บ งานสาธารณสุ ข
ของกลุ่มเป้าหมาย แก่หน่วยงาน องค์กรหรือกลุ่มประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๖) พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบรายงานผลการด าเนิ น งาน รายงานการรั บ เงิ น การจ่ า ยเงิ น
และเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ข้อ ๑๗ คณะกรรมการกองทุนมีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทางาน เพื่อ ปฏิบัติ
หน้าที่ตามประกาศนี้ หรือตามที่คณะกรรมการกองทุนมอบหมาย
ข้ อ ๑๘ ให้ ค ณะกรรมการกองทุ น แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการชุ ด หนึ่ ง ชื่ อ “คณะอนุ ก รรมการ
สนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง” ประกอบด้วย
(๑) ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้บริหารอื่น เป็นประธานอนุกรรมการ
ทีผ่ ู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย
(๒) ผู้แทนกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ จานวนสองคน
เป็นอนุกรรมการ
(๓) หัวหน้าหน่วยบริการประจาที่จัดบริการสาธารณสุขในท้องถิ่น
เป็นอนุกรรมการ
หรือผู้แทน
(๔) สาธารณสุขอาเภอหรือผู้แทน
เป็นอนุกรรมการ
(๕) หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิที่จัดบริการสาธารณสุข
เป็นอนุกรรมการ
ในท้องถิ่น
(๖) ผู้จัดการการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข
เป็นอนุกรรมการ
(๗) ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
เป็นอนุกรรมการ
(๘) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นอนุกรรมการ
และเลขานุการ
(๙) เจ้าหน้าที่อื่นที่ผู้บริหารสูงสุด
เป็นอนุกรรมการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย
และผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ ๑๙ คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
มีอานาจหน้าที่ พิจารณาอนุมัติโครงการ แผนการดูแลรายบุคคล รวมถึงค่าใช้จ่ายตามแผนการดูแลรายบุคคล
สาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน หน่วยบริการหรือสถานบริการ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน
กาหนด
ข้อ ๒๐ การประชุมของคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสาหรับ ผู้สูงอายุที่
มีภาวะพึ่งพิง คณะอนุกรรมการ คณะทางาน ที่คณะกรรมการกองทุนแต่งตั้ง ให้นาข้อ ๑๕ มาบังคับใช้ โดย
อนุโลม
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ข้อ ๒๑ ให้กรรมการ ที่ปรึกษา อนุกรรมการ และคณะทางาน ได้รับค่าตอบแทนในการประชุม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น
ให้บุคคลภายนอก และเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับการแต่ งตั้ง
ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการดาเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ ที่เข้าร่วมประชุม มีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนในการประชุม ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวงเงินของข้อ ๑๐ (๔)
ค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองให้เป็นไปตามเอกสารหมายเลข ๑ แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๒๒ เพื่อให้ กองทุนหลั กประกัน สุ ขภาพมีก ารพั ฒ นาอย่ า งยั่ งยื นและมี การดาเนิน งานที่ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ให้สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ประสานกับท้องถิ่นจังหวัดในการติดตาม
กากับ ประเมินผล และส่งเสริมสนับสนุน การดาเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และรายงานให้สานักงานทราบ
ข้ อ ๒๓ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ใดมี เ งิ น กองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพคงเหลื อ มากกว่ า
สองเท่าของรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ ๗ วรรคหนึ่ง ของปีงบประมาณที่ผ่านมา สานักงาน
อาจงดการจัดสรรเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามข้อ ๗ (๑) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งดการสมทบเงินตามข้อ ๗ (๒) ของปีงบประมาณนั้น
การดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในปีงบประมาณนั้น กรณีค่าใช้จ่าย
เพื่อการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ ๑๐ (๔) ให้สนับสนุนค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินวงเงินของ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา
ข้อ ๒๔ ให้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ คณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการ คณะทางาน
แนวทางปฏิ บั ติ และการด าเนิ น งานต่ า ง ๆ ตามประกาศคณะกรรมการหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นเงินกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ เป็นคณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการ คณะทางาน เป็นแนวทางปฏิบัติ และการดาเนินงาน
ต่อเนื่องตามประกาศนี้
ให้ ก รรมการกองทุ น อนุ ก รรมการ และคณะท างานตามวรรคหนึ่ ง อยู่ ใ นต าแหน่ ง ต่ อ ไปได้
ไม่เกินเก้าสิบวันนับจากวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินการเพื่อให้ได้มา
ซึง่ กรรมการตามข้อ ๑๒ ต่อไป
ในปี ง บประมาณ ๒๕๖๒ ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น สบทบเงิ น ในอั ต ราตามข้ อ ๖
แห่งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่ ว นท้องถิ่น ดาเนินงานและบริ หารจัดการกองทุน หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่
พ.ศ. ๒๕๕๗ และให้ถือว่าข้อกาหนดของประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกาหนด
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุน หลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในส่วนที่เกี่ยวกับการสมทบเงิน ยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไป
และตั้งแต่ปี งบประมาณ ๒๕๖๓ ให้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นสบทบเงิน เข้ากองทุนหลั กประกันสุขภาพ
ในอัตราตามข้อ ๘
ข้อ ๒๕ การดาเนินงานใดตามประกาศนี้ หากยังไม่มี กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์
ที่จะกาหนดขึ้นตามประกาศนี้ ให้ใช้ กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บังคับใช้โดยอนุโลม
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ข้อ ๒๖ ให้ เลขาธิการส านักงานหลั กประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ เป็ นผู้ รักษาการตามประกาศนี้
และให้มีอานาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

318

เอกสารหมายเลข ๑ แนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑
ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑
หมวด ๑
การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทาบัญชีและรายงาน
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
๑. การรับเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
๑.๑ บรรดาเงินรายรับเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ ๗ วรรคหนึ่ง ให้นาส่งเข้าบัญชี
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ที่เปิดบัญชี กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประเภท
บั ญ ชี เ งิ น ฝากออมทรั พ ย์ โดยใช้ ชื่ อ บั ญ ชี ว่ า “กองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพ...(ระบุ ชื่ อ องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น)”
ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ไ ด้ รั บ เงิ น ตามข้ อ ๗ วรรคสอง เปิ ด บั ญ ชี กั บ ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ โดยใช้ชื่อบัญชีว่า “กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ...(ระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง” แยกออกจากบัญชีกองทุน
หลักประกันสุขภาพตามวรรคหนึ่ง
กรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ น ไม่ อ าจเปิ ด บั ญ ชี กั บ ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร
ตามวรรคหนึ่งและวรรคสองได้ ให้เปิดบัญชีกับธนาคารของรัฐอื่นได้ โดยให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ทั้งนี้ บัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพ ที่ได้เปิดบัญชีไว้แล้วก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็น
บัญชีเงินฝากตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแล้วแต่กรณี
๑.๒ การรับเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพให้รับเป็น เงินสด เช็ค ตั๋วแลกเงิน หรือธนาณัติก็ได้
และให้ออกใบเสร็จรับเงินในนามของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตามแบบที่สานักงานกาหนด ให้แก่ผู้ชาระเงิน
ทุ ก ครั้ ง เว้ น แต่ ก ารรั บ เงิ น ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรแต่ ล ะปี จ ากกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ตามที่
คณะกรรมการหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ก าหนด โดยให้ ใ ช้ ห ลั ก ฐานการโอนเงิ น ผ่ า นทางธนาคาร
เป็นหลักฐานอ้างอิงในการบันทึกบัญชีรายรับ
๑.๓ เงินสดที่กองทุนหลักประกันสุขภาพได้รับไว้ ให้นาฝากเข้าบัญชีตาม ๑.๑ ภายในวันที่ได้รับ
เงิน หากไม่สามารถนาเงินดังกล่ าวฝากเข้าบัญชีได้ทัน ให้พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ผู้บริหารสู งสุดมอบหมาย
นาเงินสดจานวนดังกล่าวเก็บรวมไว้ในซองหรือหีบห่อ ระบุเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ จานวนเงิน ปิดผนึก
ลงลายมือชื่อผู้รับผิดชอบ และนาฝากไว้ที่ตู้นิรภัยหรือสถานที่เก็บรักษาเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้ว
ให้นาฝากเข้าบัญชีในวันทาการถัดไป
๑.๔ การสมทบเงินจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดาเนินการโดยเร็วเมื่อเริ่มต้นปีงบประมาณ
กรณีมีความจาเป็น ให้สมทบได้ไม่เกินปีงบประมาณที่สานักงานจ่ายเงินสนับสนุน
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๒. การจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
๒.๑ การจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ ๗ วรรคหนึ่ง และวรรคสองแล้วแต่กรณี
ให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สั่งจ่ายได้ตามวัตถุประสงค์ของเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
นั้ น ๆ ทั้ ง นี้ ภายใต้ โ ครงการ หรื อ กิ จ กรรม ที่ ค ณะกรรมการกองทุ น หรื อ คณะอนุ ก รรมการสนั บ สนุ น
การจัดบริการดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอนุมัติ แล้วแต่กรณี
๒.๒ วิธีการจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้จ่ายได้ ดังต่อไปนี้
๒.๒.๑ จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมหรือตั๋วแลกเงินหรือธนาณัติ
๒.๒.๒ จ่ายทางธนาคาร
๒.๒.๓ จ่ายทางอื่นตามที่คณะกรรมการกองทุนกาหนด
๒.๓ ให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรองผู้บริหารสูงสุดที่ผู้บริหารสูงสุด
มอบหมายหรือปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคนใดคนหนึ่ง ลงนามร่วมกับพนักงานส่วนท้องถิ่น คนใดคนหนึ่ง
ที่ ผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด มอบหมายไว้ จ านวนสองคน รวมเป็ น ผู้ ล งนามสองคน เป็ น ผู้ เ บิ ก เงิ น จากบั ญ ชี ก องทุ น
หลักประกันสุขภาพตามโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนหรือคณะอนุกรรมการ
สนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง แล้วแต่กรณี
๒.๔ การจ่ า ยให้ ผู้ มี สิ ท ธิ รั บ เงิ น ที่ เ ป็ น หน่ ว ยบริ ก าร สถานบริ ก าร หน่ ว ยงานสาธารณสุ ข
หรือหน่วยงานอื่น ให้หัวหน้าของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่น นั้น
เป็นผู้รับเงิน หากไม่สามารถมารับเงินได้ด้วยตนเอง จะมอบอานาจให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินแทนก็ให้กระทาได้ ทั้งนี้
ต้องมีหนังสือมอบอานาจที่ชัดเจน
๒.๕ การจ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นองค์กรหรือกลุ่มประชาชน ให้ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจาก
องค์กรหรือกลุ่มประชาชน ไม่น้อยกว่าสองคนขึ้นไปเป็นผู้รับเงิน
๒.๖ การจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ต้องมีหลักฐานการจ่ายเป็นใบเสร็จรับเงิน ใบสาคัญ
รั บ เงิ น ตามแบบที่ ส านั ก งานก าหนด หรื อ หลั ก ฐานการน าเงิ น เข้ า บั ญ ชี เ งิ น ฝากธนาคารของผู้ มี สิ ท ธิ
รับเงิน หรือหลักฐานการรับเงินอย่างอื่น ตามที่คณะกรรมการกองทุนกาหนด เก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ
๓. การจัดทาบัญชีและรายงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
๓.๑ การบันทึกบัญชี ให้บันทึกตามรูปแบบที่สานักงานกาหนด
๓.๒ รอบระยะเวลาบัญชีให้ถือตามปี งบประมาณ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เ ข้าร่ว ม
ดาเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดั บท้องถิ่นหรือพื้นที่ ระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี
ให้เริ่มระบบบัญชี ณ วันที่ได้รับเงินเป็นครั้งแรกจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๓.๓ ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น งาน รายงานการรั บ เงิ น
การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือด้วยระบบอิเล็ กทรอนิกส์สารสนเทศหรือระบบอื่น และจัดส่งรายงานผลการ
ด าเนิ น งาน รายงานการรั บ เงิ น การจ่ า ยเงิ น และเงิ น คงเหลื อ ของกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพที่ ผ่ า น
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนแล้ว ให้สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ทุกไตรมาส โดยให้
จัดส่งภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส ตามรูปแบบที่สานักงานกาหนด
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
รายงานการรั บ เงิ น การจ่ า ยเงิ น และเงิ น คงเหลื อ ของกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพ ที่ ผ่ า นความเห็ น ชอบ
จากคณะกรรมการกองทุนแล้ว เก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ

320

หมวด ๒
การกากับติดตามเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
๔. กรณีหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยงานอื่น
๔.๑ เมื่ อ ได้ รั บ เงิ น จากกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพ ให้ น าไปใช้ จ่ า ยตามวั ต ถุ ป ระสงค์
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ภายใต้โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ ทั้งนี้ การรับเงิน
การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามระเบียบที่หน่วยงานนั้น ๆ ถือปฏิบัติ
๔.๒ เก็บหลักฐานการจ่ายเงินจากบัญชีไว้เพื่อการตรวจสอบ
๔.๓ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ให้จัดทารายงานผลการดาเนินงาน และรายงานการจ่ายเงิ น ตาม
โครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รั บอนุมัติ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุ ข ภาพเพื่อให้ คณะกรรมการกองทุน ทราบ
และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ
๔.๔ กรณีที่มีเงินเหลือจากการดาเนินงาน ให้นาเงินที่เหลือส่งคืนกองทุนหลักประกันสุขภาพ เว้ น
แต่เงิน สนับ สนุน และส่ งเสริ มการจัดบริ การดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุ ขส าหรับ ผู้ สู งอายุที่มีภ าวะพึ่ ง พิ ง
หากดาเนินการตามโครงการและแผนการดูแลรายบุคคลแล้ว ให้ถือเป็นทรัพย์สินของหน่วยงาน
๕. กรณีองค์กรหรือกลุ่มประชาชน
๕.๑ เมื่อได้รับ เงิน กองทุนหลั กประกันสุ ขภาพ ให้ นาไปใช้จ่ ายตามวัตถุป ระสงค์ข องกองทุ น
หลักประกันสุขภาพ ภายใต้โครงการ หรือกิจกรรมที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ เว้นแต่รายการค่าใช้จ่าย
ดังต่อไปนี้ ให้จ่ายตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
๕.๑.๑ ค่ า ใช้ จ่ า ยส าหรั บ บุ ค คลที่ ด าเนิ น งานตามโครงการ หรื อ กิ จ กรรมที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการกองทุน ให้เบิกจ่ายในอัตราเทียบเคียงตามระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม
๕.๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสาหรับบุคคลที่ดาเนินงานตามโครงการ หรือกิจกรรม ที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน ให้เบิกจ่ายในอัตราเทียบเคียงตามระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยอนุโลม
๕.๒ การจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ หรือกิจกรรม ให้ถือราคากลางตามระเบียบของทางราชการ
หรือราคาตลาดโดยทั่วไปในขณะที่จัดซื้อจัดจ้าง
๕.๓ การจั ด หาครุ ภั ณ ฑ์ ให้ แ นบเอกสารใบเสร็ จ รั บ เงิ น หรื อ ใบส าคั ญ รั บ เงิ น ไว้ กั บ รายงาน
การจ่ายเงินดังกล่าวด้วย
๕.๔ เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น โครงการ ให้ จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น งาน และรายงานการจ่ า ยเงิ น
ตามโครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อให้คณะกรรมการกองทุนทราบ
และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ
๕.๕ กรณีที่มีเงินเหลือจากการดาเนินงาน ให้นาเงินที่เหลือส่งคืนกองทุนหลักประกันสุขภาพ
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หมวด ๓
ค่าตอบแทนการประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติหน้าที่
๖. เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพให้จ่ายเป็นค่าตอบแทนของกรรมการ ที่ปรึกษา อนุกรรมการ คณะทางาน
และบุคคลภายนอกที่ได้รับเชิญมาประชุม ดังต่อไปนี้
๖.๑ ค่าตอบแทนในการประชุมสาหรับกรรมการหรือที่ปรึกษา ไม่เกินครั้งละ ๔๐๐ บาทต่อคน
เดือนหนึ่งไม่เกิน ๘๐๐ บาท
๖.๒ ค่ า ตอบแทนในการประชุ ม ส าหรั บ อนุ ก รรมการ ไม่ เ กิ น ครั้ ง ละ ๓๐๐ บาทต่ อ คน
เดือนหนึ่งไม่เกิน ๖๐๐ บาท
๖.๓ ค่าตอบแทนในการประชุมสาหรับคณะทางาน ไม่เกินครั้งละ ๒๐๐ บาทต่อคน เดือนหนึ่งไม่
เกิน ๔๐๐ บาท
๖.๔ ค่าตอบแทนในการประชุมสาหรับบุคคลภายนอกซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุน
หรื อ คณะอนุ ก รรมการ หรื อ คณะท างาน ให้ เ บิ ก จ่ า ยค่ า ตอบแทนได้ เ ท่ า กั บ กรรมการ หรื อ อนุ ก รรมการ
หรือคณะทางาน แล้วแต่กรณี
๗. เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพให้จ่ายเป็นค่าตอบแทนสาหรับเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพที่เข้าประชุมคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทางาน ให้เบิกจ่ายในอัตราเท่ากับ
กรรมการ หรืออนุกรรมการ หรือคณะทางาน แล้วแต่กรณี
๘. เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพให้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของกรรมการ ที่ปรึกษา อนุกรรมการ
คณะทางาน และเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติ หน้า ที่
เกี่ยวกับการดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้เบิกจ่ายได้ในอัตราไม่เกินระเบียบ
ของทางราชการโดยอนุโลม ทั้งนี้ โดยการอนุมัติของประธานกรรมการ
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เอกสารหมายเลข ๒ แนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑
ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑
_____________________________
ชุดสิทธิประโยชน์การบริการด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ประเภทและ
กิจกรรมบริการ

๑. ประเมินก่อนให้บริการ
และวางแผนการดูแล
รายบุคคลระยะยาวด้าน
สาธารณสุข (Care Plan)

๒. ให้บริการดูแลระยะ
ยาวด้านสาธารณสุข
โดยบุคลากรสาธารณสุข/
ทีมหมอครอบครัว
(กิจกรรม รูปแบบการให้
บริการ และความถี่ในการ
ให้บริการ ขึ้นอยู่กับสภาพ
ปัญหาของผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงแต่ละราย
เป็นสาคัญ)

กลุ่มที่ ๑
เคลื่อนไหวได้บ้าง
และอาจมีปญ
ั หา
การกิน หรือการ
ขับถ่าย แต่ไม่มีภาวะ
สับสนทางสมอง

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
กลุ่มที่ ๒
กลุ่มที่ ๓
กลุ่มที่ ๔
เหมือนกลุม่ ที่ ๑
เคลื่อนไหวเองไม่ได้
เหมือนกลุม่ ที่ ๓
แต่มีภาวะสับสน
และอาจมีปญ
ั หาการ และมีอาการเจ็บป่วย
ทางสมอง
กิน หรือการขับถ่าย
รุนแรง หรืออยู่ใน
หรือมีอาการเจ็บป่วย ระยะท้ายของชีวิต
รุนแรง

ประเมินและวางแผน
โดยผู้จัดการการดูแล
ระยะยาวด้าน
สาธารณสุข (care
manager) และหรือ
บุคลากรสาธารณสุข
๑ ครั้ง/ปี
ความถี่ของการให้
บริการอย่างน้อย
เดือนละ ๑ ครั้ง

ประเมินและวางแผน
โดยผู้จัดการการดูแล
ระยะยาวด้าน
สาธารณสุข (care
manager) และหรือ
บุคลากรสาธารณสุข
๑ ครั้ง/ปี
ความถี่ของการให้
บริการอย่างน้อย
เดือนละ ๑ ครั้ง

ประเมินและวางแผน
โดยผู้จัดการการดูแล
ระยะยาวด้าน
สาธารณสุข (care
manager) และหรือ
บุคลากรสาธารณสุข
๑ ครั้ง/ปี
ความถี่ของการให้
บริการอย่างน้อย
เดือนละ ๑ ครั้ง

ประเมินและวางแผน
โดยผู้จัดการการดูแล
ระยะยาวด้าน
สาธารณสุข (care
manager) และหรือ
บุคลากรสาธารณสุข
๑ ครั้ง/ปี
ความถี่ของการให้
บริการอย่างน้อย
เดือนละ ๒ ครั้ง

๒.๑ บริการดูแลที่
บ้าน/ชุมชน เพื่อให้
บริการแก่ผู้สูงอายุฯ
ให้คาแนะนาและฝึก
สอนแก่ญาติ/ผูด้ ูแล
ได้แก่

๒.๑ บริการดูแลที่
บ้าน/ชุมชน เพื่อให้
บริการแก่ผู้สูงอายุฯ
ให้คาแนะนาและฝึก
สอนแก่ญาติ/ผูด้ ูแล
ได้แก่

๒.๑ บริการดูแลที่
บ้าน/ชุมชน เพื่อให้
บริการแก่ผู้สูงอายุฯ
ให้คาแนะนาและฝึก
สอนแก่ญาติ/ผูด้ ูแล
ได้แก่

๒.๑ บริการดูแลที่
บ้าน/ชุมชน เพื่อให้
บริการแก่ผู้สูงอายุฯ
ให้คาแนะนาและฝึก
สอนแก่ญาติ/ผูด้ ูแล
ได้แก่

๒.๑.๑ การดูแลด้าน
การพยาบาล เช่น
ประเมินสภาวะสุขภาพ
ให้ความรู้เรื่องโรคหรือ
ความเจ็บป่วย การให้
การพยาบาลทั่วไป
การให้คาปรึกษา
การป้องกันภาวะเสี่ยง
ต่อการเจ็บป่วย/หกล้ม
การป้องกันภาวะสมอง
เสื่อม ประเมินและ
ป้องกันภาวะซึมเศร้า

๒.๑.๑ การดูแลด้าน
การพยาบาล เช่น
ประเมินสภาวะสุขภาพ
ให้ความรู้เรื่องโรคหรือ
ความเจ็บป่วย การให้
การพยาบาลทั่วไป
การให้คาปรึกษา
การป้องกันภาวะเสี่ยง
ต่อการเจ็บป่วย/หกล้ม
ประเมินและป้องกัน
ภาวะซึมเศร้า บริการ
สร้างเสริมสุขภาพ การ

๒.๑.๑ การดูแลด้าน
การพยาบาล เช่น
ประเมินสภาวะสุขภาพ
ให้ความรู้เรื่องโรคหรือ
ความเจ็บป่วย การให้
การพยาบาลทั่วไป
การให้คาปรึกษา
การป้องกันภาวะเสี่ยง
ต่อการเจ็บป่วย
การป้องกันภาวะสมอง
เสื่อม ประเมินและ
ป้องกันภาวะซึมเศร้า

๒.๑.๑ การดูแลด้าน
การพยาบาล เช่น
ประเมินสภาวะสุขภาพ
ให้ความรู้เรื่องโรคหรือ
ความเจ็บป่วย การให้
การพยาบาลทั่วไป
การให้คาปรึกษา
การป้องกันภาวะเสี่ยง
ต่อการเจ็บป่วย
ประเมินและป้องกัน
ภาวะซึมเศร้า การ
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กลุ่มที่ ๑
เคลื่อนไหวได้บ้าง
ั หา
และอาจมีปญ
การกิน หรือการ
บ
ขั ถ่าย แต่ไม่มีภาวะ
สับสนทางสมอง

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
กลุ่มที่ ๒
กลุ่มที่ ๓
กลุ่มที่ ๔
เหมือนกลุม่ ที่ ๑
เคลื่อนไหวเองไม่ได้
เหมือนกลุม่ ที่ ๓
ั หาการ และมีอาการเจ็บป่วย
แต่มีภาวะสับสน
และอาจมีปญ
ทางสมอง
กิน หรือการขับถ่าย
รุนแรง หรืออยู่ใน
อ
มี
อ
าการเจ็
บ
ป่
ว
ย
หรื
ระยะท้ายของชีวิต
รุนแรง

บริการสร้างเสริม
สุขภาพและการออก
กาลังกายที่เหมาะสม
เป็นต้น

กระตุ้นความรู้ความคิด
ความเข้าใจ (cognitive
stimulation) การให้
บริการพยาบาลเฉพาะ
รายตามสภาวะความ
เจ็บป่วย เป็นต้น

บริการสร้างเสริม
สุขภาพ การให้บริการ
พยาบาลเฉพาะราย
เช่น การป้องกัน เฝ้า
ระวังภาวะแทรกซ้อน
การป้องกันและดูแล
แผลกดทับ การดูแล
สายสวนต่าง ๆ เป็นต้น

๒.๑.๒ การฟื้นฟูสภาพ
ร่างกาย เช่น การทา
กายภาพบาบัด การ
ทากิจกรรมบาบัด การ
กระตุ้นการกลืน การ
ให้บริการแพทย์แผน
ไทย/แพทย์ทางเลือก
การป้องกันการหกล้ม
การป้องกันข้อติด/
ข้อขัด การฝึกผูด้ ูแล
ในการช่วยเหลือผู้ป่วย
เป็นต้น

๒.๑.๒ การฟื้นฟูสภาพ
ร่างกาย เช่น การทา
กายภาพบาบัด การ
ทากิจกรรมบาบัด การ
กระตุ้นการกลืน การ
ให้บริการแพทย์แผน
ไทย/แพทย์ทางเลือก
การป้องกันการหกล้ม
การป้องกันข้อติด/
ข้อขัดการฝึกผู้ดูแล
ในการช่วยเหลือผู้ป่วย
เป็นต้น

๒.๑.๒ การฟื้นฟูสภาพ
ร่างกาย เช่น การทา
กายภาพบาบัด การ
ทากิจกรรมบาบัด การ
กระตุ้นการกลืน การ
ให้บริการแพทย์แผน
ไทย/แพทย์ทางเลือก
การป้องกันการตก
เตียง การป้องกัน
ข้อติด/ข้อขัด การฝึก
ผู้ดูแลในการ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วย
เป็นต้น

๒.๑.๓ การดูแลด้าน
โภชนาการ เช่น การ
ประเมินความสามารถ
การบดเคีย้ ว การกลืน
และภาวะโภชนาการ
เพื่อแนะนา ส่งเสริม
และแก้ไขภาวะ
โภชนาการที่เหมาะสม
รายบุคคล การแนะนา
วางแผนและฝึกสอน
การเตรียมอาหาร
ทั่วไป/อาหารเสริม/
อาหารพิเศษ

๒.๑.๓ การดูแลด้าน
โภชนาการ เช่น การ
ประเมินความสามารถ
การบดเคีย้ ว การกลืน
และภาวะโภชนาการ
เพื่อแนะนา ส่งเสริม
และแก้ไขภาวะ
โภชนาการที่เหมาะสม
รายบุคคล การแนะนา
วางแผนและฝึกสอน
การเตรียมอาหาร
ทั่วไป/อาหารเสริม/
อาหารพิเศษ

๒.๑.๓ การดูแลด้าน
โภชนาการ เช่น การ
ประเมินความสามารถ
การบดเคีย้ ว การกลืน
และภาวะโภชนาการ
เพื่อแนะนา ส่งเสริม
และแก้ไขภาวะ
โภชนาการที่เหมาะสม
รายบุคคล การแนะนา
วางแผนและฝึกสอน
การเตรียมอาหาร
ทั่วไป/อาหารเสริม/
อาหารพิเศษ
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ให้บริการพยาบาล
เฉพาะราย เช่น
การป้องกัน เฝ้าระวัง
ภาวะแทรกซ้อน
การป้องกันและดูแล
แผลกดทับ การดูแล
สายสวนต่าง ๆ การให้
ออกซิเจน การดูด
เสมหะ การประเมิน
และดูแลเพื่อลดความ
ทรมานจากความ
เจ็บปวด เป็นต้น
๒.๑.๒ การฟื้นฟูสภาพ
ร่างกาย เช่น การทา
กายภาพบาบัด การ
ทากิจกรรมบาบัด การ
กระตุ้นการกลืน การ
ให้บริการแพทย์แผน
ไทย/แพทย์ทางเลือก
การป้องกันการตก
เตียง การป้องกัน
ข้อติด/ข้อขัด การฝึก
ผู้ดูแลในการ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วย
เป็นต้น
๒.๑.๓ การดูแลด้าน
โภชนาการ เช่น การ
ประเมินความสามารถ
การบดเคีย้ ว การกลืน
และภาวะโภชนาการ
เพื่อแนะนา ส่งเสริม
และแก้ไขภาวะ
โภชนาการที่เหมาะสม
รายบุคคล การแนะนา
วางแผนและฝึกสอน
การเตรียมอาหาร
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๓. บริการดูแลที่บา้ น/
ชุมชน และให้คาแนะนา
แก่ญาติและผูด้ ูแล โดย
ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ

กลุ่มที่ ๑
เคลื่อนไหวได้บ้าง
ั หา
และอาจมีปญ
การกิน หรือการ
บ
ขั ถ่าย แต่ไม่มีภาวะ
สับสนทางสมอง

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
กลุ่มที่ ๒
กลุ่มที่ ๓
กลุ่มที่ ๔
เหมือนกลุม่ ที่ ๑
เคลื่อนไหวเองไม่ได้
เหมือนกลุม่ ที่ ๓
ั หาการ และมีอาการเจ็บป่วย
แต่มีภาวะสับสน
และอาจมีปญ
ทางสมอง
กิน หรือการขับถ่าย
รุนแรง หรืออยู่ใน
อ
มี
อ
าการเจ็
บ
ป่
ว
ย
หรื
ระยะท้ายของชีวิต
รุนแรง

ที่เหมาะสมรายบุคคล

ที่เหมาะสมรายบุคคล

ที่เหมาะสมรายบุคคล

๒.๑.๔ การดูแลด้าน
เภสัชกรรม เช่น การ
ประเมินความจาเป็น
และการใช้ยาที่เหมาะ
กับผู้สูงอายุฯ การป้อง
กันการใช้ยาผิดหรือ
เกินความจาเป็น
การป้องกันและเฝ้า
ระวังภาวะแทรกซ้อน
จากการใช้ยา
ให้คาแนะนา ปรึกษา
เรื่องยา เวชภัณฑ์
และผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารที่เหมาะสม
รายบุคคล

๒.๑.๔ การดูแลด้าน
เภสัชกรรม เช่น การ
ประเมินความจาเป็น
และการใช้ยาที่เหมาะ
กับผู้สูงอายุฯ การป้อง
กันการใช้ยาผิดหรือ
เกินความจาเป็น
การป้องกันและเฝ้า
ระวังภาวะแทรกซ้อน
จากการใช้ยา
ให้คาแนะนา ปรึกษา
เรื่องยา เวชภัณฑ์
และผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารที่เหมาะสม
รายบุคคล

๒.๑.๔ การดูแลด้าน
เภสัชกรรม เช่น การ
ประเมินความจาเป็น
และการใช้ยาที่เหมาะ
กับผู้สูงอายุฯ การป้อง
กันการใช้ยาผิดหรือ
เกินความจาเป็น
การป้องกันและเฝ้า
ระวังภาวะแทรกซ้อน
จากการใช้ยา
ให้คาแนะนา ปรึกษา
เรื่องยา เวชภัณฑ์
และผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารที่เหมาะสม
รายบุคคล แนะนา
ญาติ/ผู้ดูแลในการ
จัดเตรียมและการให้
ยาอย่างเหมาะสมกับ
ผู้ป่วยเฉพาะราย

ทั่วไป/อาหารเสริม/
อาหารพิเศษ
ที่เหมาะสมรายบุคคล
เช่น การให้อาหารปั่น
ทางสายยาง เป็นต้น

๒.๑.๔ การดูแลด้าน
เภสัชกรรม เช่น การ
ประเมินความจาเป็น
และการใช้ยาที่เหมาะ
กับผู้สูงอายุฯ การป้อง
กันการใช้ยาผิดหรือ
เกินความจาเป็น
การป้องกันและเฝ้า
ระวังภาวะแทรกซ้อน
จากการใช้ยา
ให้คาแนะนา ปรึกษา
เรื่องยา เวชภัณฑ์
และผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารที่เหมาะสม
รายบุคคล แนะนา
ญาติ/ผู้ดูแลในการ
จัดเตรียมและการให้
ยาอย่างเหมาะสมกับ
ผู้ป่วยเฉพาะราย การ
บริหารจัดการเพื่อการ
เข้าถึงยาปวดอย่าง
๒.๑.๕ การดูแลสุขภาพ ๒.๑.๕ การดูแลสุขภาพ ๒.๑.๕ การดูแลสุขภาพ เหมาะสมแก่ผู้ป่วย
ด้านอื่น ๆ ตามความ ด้านอื่น ๆ ตามความ ด้านอื่น ๆ ตามความ
จาเป็น เช่น การดูแล จาเป็น เช่น การดูแล จาเป็น เช่น การดูแล ๒.๑.๕ การดูแลสุขภาพ
สุขภาพช่องปาก การ สุขภาพช่องปาก การ สุขภาพช่องปาก การ ด้านอื่น ๆ ตามความ
ดูแลด้านสุขภาพ จิต ดูแลด้านสุขภาพ จิต ดูแลด้านสุขภาพ จิต จาเป็น เช่น การดูแล
เป็นต้น
เป็นต้น
เป็นต้น
สุขภาพช่องปาก การ
ดูแลด้านสุขภาพ จิต
เป็นต้น
ความถี่ของการ
ความถี่ของการ
ความถี่ของการ
ความถี่ของการ
ให้บริการอย่างน้อย
ให้บริการอย่างน้อย
ให้บริการอย่างน้อย
ให้บริการอย่างน้อย
เดือนละ ๒ ครั้ง
สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
สัปดาห์ละ ๒ ครั้ง
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(caregiver) หรือเครือข่าย
สุขภาพอื่น ๆ หรือ
อาสาสมัคร จิตอาสา
(กิจกรรม รูปแบบการให้
บริการ และความถี่ในการ
ให้บริการขึ้นอยู่กับสภาพ
ปัญหาของผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงแต่ละรายเป็น
สาคัญ ตามคาแนะนา/
มอบหมายของผู้จดั การ
การดูแลระยะยาวด้าน
สาธารณสุข)

๔. จัดหาอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ (อุปกรณ์การแพทย์
และอุปกรณ์เครื่องช่วย
อาจขอยืมหรือได้รับ
จากสิทธิบริการอื่น ๆ
เช่น จาก อปท. หน่วย
บริการ สถานบริการ
หรือภาคเอกชน)

กลุ่มที่ ๑
เคลื่อนไหวได้บ้าง
ั หา
และอาจมีปญ
การกิน หรือการ
บ
ขั ถ่าย แต่ไม่มีภาวะ
สับสนทางสมอง

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
กลุ่มที่ ๒
กลุ่มที่ ๓
กลุ่มที่ ๔
เหมือนกลุม่ ที่ ๑
เคลื่อนไหวเองไม่ได้
เหมือนกลุม่ ที่ ๓
ั หาการ และมีอาการเจ็บป่วย
แต่มีภาวะสับสน
และอาจมีปญ
ทางสมอง
กิน หรือการขับถ่าย
รุนแรง หรืออยู่ใน
อ
มี
อ
าการเจ็
บ
ป่
ว
ย
หรื
ระยะท้ายของชีวิต
รุนแรง

๓.๑ การบริการ
สาธารณสุขเบื้องต้น
ทั้งด้านการพยาบาล
การฟื้นฟูสภาพ การ
ทากายภาพบาบัด
การดูแลด้านยา
การดูแลโภชนาการ
อาจรวมถึงการวัด
สัญญาณชีพ และ
ตรวจคัดกรองสุขภาพ
ตรวจน้าตาลในเลือด
การปฐมพยาบาล การ
ช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐาน
เป็นต้น

๓.๑. การบริการ
สาธารณสุขเบื้องต้น
ทั้งด้านการพยาบาล
การฟื้นฟูสภาพ การ
ทากายภาพบาบัด
การดูแลด้านยา
การดูแลโภชนาการ
อาจรวมถึงการวัด
สัญญาณชีพ การตรวจ
น้าตาลในเลือด การ
ปฐมพยาบาล การช่วย
ฟื้นคืนชีพพื้นฐาน
เป็นต้น

๓.๑ การบริการ
สาธารณสุขเบื้องต้น
ทัง้ ด้านการพยาบาล
การฟื้นฟูสภาพ การ
ทากายภาพบาบัด
การดูแลด้านยา
การดูแลโภชนาการ
อาจรวมถึงการวัด
สัญญาณชีพ การทา
แผล การดูแลสายสวน
การตรวจน้าตาลใน
เลือด การปฐมพยาบาล
การช่วยฟื้นคืนชีพ
พื้นฐาน เป็นต้น

๓.๑ การบริการ
สาธารณสุขเบื้องต้น
ทั้งด้านการพยาบาล
การฟื้นฟูสภาพ การ
ทากายภาพบาบัด
การดูแลด้านยา
การดูแลโภชนาการ
อาจรวมถึงการวัด
สัญญาณชีพ การทา
แผล การดูแลสายสวน
การตรวจน้าตาลใน
เลือด การให้ออกซิเจน
การดูดเสมหะ การปฐม
พยาบาล การช่วยฟื้น
คืนชีพพื้นฐาน เป็นต้น

๓.๒ การดูแลสุขภาพ
ขั้นพื้นฐาน เช่น การ
ดูแลความสะอาด
ร่างกาย การดูแลเรื่อง
การกินยา การดูแล
เรื่องการกินอาหาร
เป็นต้น

๓.๒ การดูแลสุขภาพ
ขั้นพื้นฐาน เช่น การ
ดูแลความสะอาด
ร่างกาย การดูแลเรื่อง
การกินยา การดูแล
เรื่องการกินอาหาร
เป็นต้น

๓.๒ การดูแลสุขภาพ
ขั้นพื้นฐาน เช่น การ
ดูแลความสะอาด
ร่างกาย การดูแลเรื่อง
การกินยา การดูแล
เรื่องการกินอาหาร
เป็นต้น

๓.๒ การดูแลสุขภาพ
ขั้นพื้นฐาน เช่น การ
ดูแลความสะอาด
ร่างกาย การดูแลเรื่อง
การกินยา การดูแล
เรื่องการกินอาหาร
เป็นต้น

๓.๓ การจัดการสภาพ
แวดล้อม/บ้านเพื่อการ
ฟื้นฟูสภาพ ป้องกัน
อุบัติเหตุ และการดูแล
ระยะยาว

๓.๓ การจัดการสภาพ
แวดล้อม/บ้านเพื่อการ
ฟื้นฟูสภาพ ป้องกัน
อุบัติเหตุ และการดูแล
ระยะยาว/ผู้ป่วยสมอง
เสื่อม
จัดหาอุปกรณ์การ
แพทย์และอุปกรณ์
เครื่องช่วยที่จาเป็น
ตามสภาพผู้ที่อยู่
ในภาวะพึ่งพิง

๓.๓ การจัดการสภาพ
แวดล้อม/บ้านเพื่อการ
ฟื้นฟูสภาพและการ
ดูแลระยะยาว/ผู้ป่วย
นอนติดเตียง

๓.๓ การจัดการสภาพ
แวดล้อม/บ้านเพื่อการ
ฟื้นฟูสภาพและการ
ดูแลระยะยาว/ผู้ป่วย
นอนติดเตียง/ระยะ
สุดท้าย
จัดหาอุปกรณ์การ
แพทย์ที่จาเป็นตาม
สภาพผู้ที่อยู่ในภาวะ
พึ่งพิง เช่น ที่นอนลม
ชุดให้ออกซิเจน เตียง
ปรับระดับ ชุดดูด
เสมหะ/ของเหลว
เป็นต้น

จัดหาอุปกรณ์การ
แพทย์และอุปกรณ์
เครื่องช่วยที่จาเป็น
ตามสภาพผู้ที่อยู่
ในภาวะพึ่งพิง
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จัดหาอุปกรณ์การ
แพทย์ที่จาเป็นตาม
สภาพผู้ที่อยู่ในภาวะ
พึ่งพิง เช่น ที่นอนลม
ชุดออกซิเจน เตียง
ปรับระดับ เป็นต้น

ประเภทและ
กิจกรรมบริการ

๕. ประเมินผลการดูแล
และปรับแผนการดูแล
รายบุคคล

กลุ่มที่ ๑
เคลื่อนไหวได้บ้าง
ั หา
และอาจมีปญ
การกิน หรือการ
บ
ขั ถ่าย แต่ไม่มีภาวะ
สับสนทางสมอง
โดยผู้จัดการการดูแล
ระยะยาวด้าน
สาธารณสุขหรือ
บุคลากรสาธารณสุข
อย่างน้อย ๖ เดือน/ครั้ง

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
กลุ่มที่ ๒
กลุ่มที่ ๓
กลุ่มที่ ๔
เหมือนกลุม่ ที่ ๑
เคลื่อนไหวเองไม่ได้
เหมือนกลุม่ ที่ ๓
ั หาการ และมีอาการเจ็บป่วย
แต่มีภาวะสับสน
และอาจมีปญ
ทางสมอง
กิน หรือการขับถ่าย
รุนแรง หรืออยู่ใน
อ
มี
อ
าการเจ็
บ
ป่
ว
ย
หรื
ระยะท้ายของชีวิต
รุนแรง
โดยผู้จัดการการดูแล
ระยะยาวด้าน
สาธารณสุขหรือ
บุคลากรสาธารณสุข
อย่างน้อย ๓ เดือน/ครั้ง
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โดยผู้จัดการการดูแล
ระยะยาวด้าน
สาธารณสุขหรือ
บุคลากรสาธารณสุข
อย่างน้อย ๓ เดือน/ครั้ง

โดยผู้จัดการการดูแล
ระยะยาวด้าน
สาธารณสุขหรือ
บุคลากรสาธารณสุข
อย่างน้อย ๑ เดือน/ครั้ง

เอกสารแนบ 2

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง หลั กเกณฑ์เ พื่อ สนั บสนุ น ให้ องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ดาเนิ น งานและบริ ห ารจั ด การระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้การดาเนินการและบริหารจั ดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ในส่วนของการสนับสนุน ค่าบริการสาธารณสุข
สาหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ให้ครอบคลุมประชาชนคนไทยทุกสิทธิ ทุกกลุ่มวัย และสอดคล้องกับสิทธิของ
ผู้ สู งอายุ ในการได้ รั บ ความคุ้ ม ครอง การส่ งเสริ มและสนับ สนุ น ด้า นบริ ก ารทางการแพทย์แ ละการ
สาธารณสุข ตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) (๘) (๙) และมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบมติการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ประกาศนี้ เ รี ย กว่ า “ประกาศคณะกรรมการหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
เรื่ อง หลั กเกณฑ์เ พื่อ สนั บสนุน ให้ องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ดาเนิ น งานและบริ ห ารจั ด การระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้ อ ๓ ให้ ย กเลิ ก บทนิ ย ามค าว่ า “ผู้ สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง ” ในข้ อ ๔ แห่ ง ประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ และใช้
ความต่อไปนี้แทน
““ผู้ สู งอายุ ที่มีภ าวะพึ่ง พิง และบุ คคลอื่น ที่มีภ าวะพึ่ งพิ ง ” หมายความว่า ผู้ สู งอายุ ที่ มี
คะแนนประเมินความสามารถในการดาเนินชีวิตประจาวันตามดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL
index) เท่ากับหรือน้อยกว่าสิบเอ็ดคะแนน และบุคคลอื่นที่มีดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL index)
เท่ากับหรือน้อยกว่าสิบเอ็ดคะแนน”
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๑ แห่งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่ อง หลั กเกณฑ์เ พื่อ สนับสนุ น ให้ องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ดาเนิน งานและบริห ารจั ด การระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน
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“ข้อ ๑๑ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในส่วนค่าบริการสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ตามข้อ ๗ วรรคสอง ให้สนับสนุนแก่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุในชุมชน หน่วยบริการ หรือสถานบริการ เพื่อจัดบริการสาธารณสุขสาหรับ ผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง และบุ ค คลอื่น ที่ มีภ าวะพึ่ง พิ ง ต่ อปี ตามชุดสิ ทธิป ระโยชน์ การบริ การด้านสาธารณสุ ขส าหรั บ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงที่กาหนดในเอกสารหมายเลข ๒ แนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ตามโครงการที่คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสาหรับผู้ สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง อนุมัต”ิ
ข้อ ๕ บรรดาข้อกาหนดใดแห่งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุ ข ภาพในระดั บ ท้ อ งถิ่ น หรื อ พื้ น ที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ ใ ช้ ค าว่ า “ผู้ สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง ” ให้ ใ ช้ ค าว่า
“ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง แทน แล้วแต่กรณี
ประกาศ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
นายปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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เอกสารแนบ 2

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยที่ เป็ นการสมควรแก้ ไ ขเพิ่ม เติ ม ประกาศคณะกรรมการหลั กประกัน สุ ขภาพแห่ ง ชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้การดาเนินการและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุ ขภาพในระดับ ท้องถิ่นหรื อพื้นที่ ส าหรั บ สนับ สนุน และส่งเสริ ม กิจกรรมกรณี เกิดโรคระบาดหรือภัย พิบัติ
ในพื้นที่ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจาเป็น เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ได้
สอดคล้องกับแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) (๘) (๙) และมาตรา ๔๗ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบมติการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ ในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป*
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น ข้อ ๑๐/๑ แห่งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินงานและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑
“ข้อ ๑๐/๑ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีเกิดการระบาดของโรคติดต่อ
อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และคณะกรรมการกองทุนไม่อาจอนุมัติค่าใช้จ่ายตามข้อ ๑๐ ได้ทัน
ต่อสถานการณ์ ให้ประธานกรรมการตามข้อ ๑๒ มีอานาจอนุมัติโครงการหรือกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาด้านสาธารณสุข กรณีเกิดการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ได้ตามความ
จาเป็นได้ไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อโครงการ โดยให้ถือว่าเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ
ตามประกาศนี้ด้วย แล้วรายงานผลการดาเนินงานให้คณะกรรมการกองทุนทราบ”
ข้อ ๔ ให้เลขาธิการสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ และ
ให้มีอานาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
นายอนุทิน ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

* ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ / ตอนพิเศษ ๗๗ ง / หน้า ๔๑ / ๒ เมษายน ๒๕๖๓
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ประกาศสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารคั ด เลื อ กกรรมการในคณะกรรมการกองทุ น
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๓๖ (๒) แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบข้อ ๑๒ วรรคสาม แห่งประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบหลั กประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส านั กงานหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
คัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลื อก
กรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้ อ ๔ การคั ด เลื อ กกรรมการที่ ม าจากหั ว หน้ าหน่ ว ยบริ ก ารปฐมภูมิ ที่ จั ด บริ ก ารสาธารณสุ ข
ในท้องถิ่น กรณีในพื้น ที่ขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ใดมีห น่ว ยบริการปฐมภูมิที่จัดบริการสาธารณสุข
ในท้องถิ่นมากกว่าสองแห่งขึ้นไป ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชิญหัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิที่จัดบริการ
สาธารณสุขในท้องถิ่น เพื่อจัดให้มีการประชุมคัดเลือกกันเองอย่างเปิดเผย ให้ได้หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิที่
จัดบริการสาธารณสุขในท้องถิ่น จานวนไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ
ข้ อ ๕ การคั ด เลื อ กกรรมการที่ ม าจากอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจ าหมู่ บ้ า นในท้ อ งถิ่ น
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ ดังนี้
(๑) ประสานประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในท้องถิ่น จัดประชุมอาสาสมัคร
สาธารณสุ ขประจ าหมู่ บ้ านในแต่ล ะหมู่บ้ าน เพื่อให้ คัดเลื อ กกันเองอย่ า งเปิ ดเผย ให้ ได้ผู้ แทนอาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้านในแต่ละหมู่บ้าน หมู่บ้านละหนึ่งคน
(๒) จัดให้มีการประชุมผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในแต่ละหมู่บ้านในท้องถิ่น
ตาม (๑) เพื่อให้คัดเลือกกันเองอย่างเปิดเผย ให้ได้ผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในพื้นที่จานวน
สองคน เป็นกรรมการ
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ข้อ ๖ การคัดเลือกกรรมการที่มาจากผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชน
คัดเลือกกันเอง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ ดังนี้
(๑) ประสานผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นาชุมชน จัดประชุมประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนในแต่ละหมู่บ้าน
หรือชุมชนแล้วแต่กรณี เพื่อให้คัดเลือกกันเองอย่างเปิดเผยให้ได้ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนในแต่ละหมู่บ้านหรือ
ชุมชน หมู่บ้านหรือชุมชนละหนึ่งคน
(๒) จัดให้มีการประชุมผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนตาม (๑) เพื่อให้คัดเลือกกันเองอย่างเปิดเผย ให้
ได้ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน จานวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ
ข้อ ๗ เมื่อได้กรรมการตามข้อ ๔ ข้อ ๕ และข้อ ๖ ครบถ้วนแล้ว ให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้องถิ่น ออกคาสั่ งแต่งตั้งเป็ น กรรมการกองทุนหลั กประกันสุ ขภาพและแจ้งคาสั่ ง ดังกล่ าวให้
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีคาสั่งแต่งตั้ง
ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
นายศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา
เลขาธิการสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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หมวด

๖

คณะกรรมการควบคุมคุณภาพ
และมาตรฐานบริการสาธารณสุข

ประกาศคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน
พ.ศ. ๒๕๖๐

โดยทีเ่ ป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การขึน้ ทะเบียนหน่วยรับเรือ่ งร้องเรียนอืน่ ทีเ่ ป็นอิสระ
จากผู้ถูกร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๕๐ (๕) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข จึงได้มมี ติในการประชุมครัง้ ที่ ๖/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์
การขึ้นทะเบียนหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน
(๒) ประกาศคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์
การขึ้นทะเบียนหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“หน่วยงาน” หมายความรวมถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน มูลนิธิ สมาคม ชมรม
หรือการรวมกลุ่มในรูปแบบอื่นทั้งที่เป็นนิติบุคคล หรือไม่เป็นนิติบุคคล ซึ่งด�ำเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิ โดยมี
วัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็นการแสวงหาผลก�ำไร
“หน่วยรับเรื่องร้องเรียน” หมายความว่า หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการ
สาธารณสุข ระดับเขตพื้นที่
“คณะกรรมการควบคุมคุณภาพ” หมายความว่า คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
บริการสาธารณสุข
“ส�ำนักงาน” หมายความว่า ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ข้อ ๓ หน่วยงานใดทีป่ ระสงค์จะขึน้ ทะเบียนเป็นหน่วยรับเรือ่ งร้องเรียน ให้ยนื่ ค�ำขอขึน้ ทะเบียนได้ที่
ส�ำนักงานเขต
ข้อ ๔ หน่วยงานที่จะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยรับเรื่องร้องเรียน ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ เ ป็ น หน่ ว ยบริ ก าร หรื อ ไม่ เ ป็ น หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด หรื อ ไม่ เ ป็ น หน่ ว ยงานในสั ง กั ด
ของหน่วยบริการ
(๒) มีสถานที่ปฏิบัติงานและประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและไม่ตั้งอยู่ในหน่วยบริการ
(๓) ต้องด�ำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรับเรื่องร้องเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
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(๔) มีผู้รับผิดชอบของหน่วยงานซึ่งสามารถให้บริการแก่ผู้มาติดต่อได้ตลอดเวลาท�ำการ และต้อง
เคยผ่านการอบรมเกี่ยวกับการให้ความรู้ความเข้าใจในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและวิธีการด�ำเนินงาน
รับเรื่องร้องเรียนที่ส�ำนักงานหรือส�ำนักงานสาขาเขตเป็นผู้จัดอบรมตามหลักสูตรที่คณะกรรมการควบคุมคุณภาพ
ก�ำหนด
ข้อ ๕ ให้คณะอนุกรรมการท�ำหน้าที่ตรวจประเมินหน่วยงานที่ยื่นค�ำขอขึ้นทะเบียนตามคุณสมบัติ
ที่ก�ำหนดในข้อ ๔
การจะมีหน่วยรับเรื่องร้องเรียนในพื้นที่มากน้อยเพียงใด ให้ค�ำนึงถึงความเหมาะสมหรือข้อจ�ำกัด
ในแต่ละพื้นที่ประกอบด้วย
กรณีทคี่ ณะอนุกรรมการตรวจประเมินแล้วเห็นว่า หน่วยงานใดเหมาะสมทีจ่ ะขึน้ ทะเบียนเป็นหน่วย
รับเรื่องร้องเรียนให้เสนอคณะกรรมการควบคุมคุณภาพพิจารณาประกาศขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยรับเรื่องร้องเรียน
ข้อ ๖ ให้ส�ำนักงานสาขาเขต ท�ำหน้าที่ตรวจประเมินหน่วยรับเรื่องร้องเรียนเป็นประจ�ำทุกปี
และรายงานคณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการควบคุมคุณภาพทราบ
ข้อ ๗ ให้หน่วยรับเรื่องร้องเรียนท�ำหน้าที่ตามที่คณะกรรมการควบคุมคุณภาพก�ำหนด
ข้อ ๘ กรณีที่ตรวจพบว่า
(๑) หน่วยรับเรือ่ งร้องเรียนใดไม่ปฏิบตั ติ ามทีค่ ณะกรรมการควบคุมคุณภาพก�ำหนด ให้คณะอนุกรรมการ
พิจารณาตักเตือน หรือเสนอคณะกรรมการควบคุมคุณภาพพิจารณาเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยรับเรื่อง
ร้องเรียน
(๒) หน่วยรับเรือ่ งร้องเรียนใดมีพฤติการณ์ไม่สจุ ริต หรือแสวงหาผลประโยชน์ ให้คณะอนุกรรมการ
เสนอคณะกรรมการควบคุมคุณภาพพิจารณาเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยรับเรื่องร้องเรียน
ข้อ ๙ กรณีที่มีเหตุอันสมควรหรือมีเหตุอื่นใด ซึ่งท�ำให้ประชาชนไม่สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน
ต่อหน่วยรับเรื่องร้องเรียนได้โดยสะดวก คณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาจพิจารณาเพิกถอนการขึ้นทะเบียนหน่วย
รับเรื่องร้องเรียนนั้นเมื่อใดก็ได้
ข้อ ๑๐ ให้สำ� นักงานจัดท�ำแผนงบประมาณเพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินงานของหน่วยรับเรือ่ งร้องเรียน
เสนอคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อ ๑๑ กรณีทมี่ ปี ญั หาในการปฏิบตั ติ ามประกาศนี้ ให้คณะกรรมการควบคุมคุณภาพเป็นผูว้ นิ จิ ฉัยชีข้ าด
ค�ำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพให้เป็นที่สุด
ข้อ ๑๒ ให้หน่วยรับเรือ่ งร้องเรียนทีค่ ณะกรรมการควบคุมคุณภาพประกาศให้ขนึ้ ทะเบียนเป็นหน่วย
รับเรื่องร้องเรียนตามประกาศคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ขึ้นทะเบียนหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน และประกาศคณะกรรมการควบคุมคุณภาพ
และมาตรฐานบริการสาธารณสุข เรือ่ ง หลักเกณฑ์การขึน้ ทะเบียนหน่วยรับเรือ่ งร้องเรียนอืน่ ทีเ่ ป็นอิสระจากผูถ้ กู ร้องเรียน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นหน่วยรับเรื่องร้องเรียนตามประกาศนี้
ข้อ ๑๓ ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐		
ชาตรี บานชื่น				
ประธานกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
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ข้อบังคับคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการร้องเรียนของผู้ถูกละเมิดสิทธิจากการใช้บริการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๖๐

โดยทีเ่ ป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขการร้องเรียนของผูถ้ กู ละเมิดสิทธิ
จากการใช้บริการสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๐ (๕) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบมติการประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ครัง้ ที่ ๓/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนีเ้ รียกว่า “ข้อบังคับคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการร้องเรียนของผู้ถูกละเมิดสิทธิจากการใช้บริการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข การร้องเรียนของผู้ถูกละเมิดสิทธิจากการใช้บริการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“ผูถ้ กู ละเมิดสิทธิ” หมายความว่า ผูถ้ กู ละเมิดสิทธิจากการใช้บริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
“ผู้ร้องเรียน” หมายความว่า ผู้ถูกละเมิดสิทธิหรือผู้แทน และให้หมายความรวมถึง ผู้พบเห็น
และอยู่ในเหตุการณ์การละเมิดสิทธิการใช้บริการสาธารณสุขของผู้ถูกละเมิดสิทธิ ด้วย
“เรื่องร้องเรียน” หมายความว่า เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิการใช้บริการสาธารณสุข
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการ
สาธารณสุข
“หน่วยรับเรือ่ งร้องเรียน” หมายความว่า สาํ นักงาน หรือหน่วยรับเรือ่ งร้องเรียนอืน่ ซึง่ คณะกรรมการ
ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขประกาศกําหนด
“สาํ นักงาน” หมายความว่า สาํ นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสาํ นักงานสาขา แล้วแต่กรณี
“หน่วยบริการ” หมายความว่า หน่วยบริการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๕
ข้อ ๕ ผู้ร้องเรียนมีสิทธิร้องเรียนหน่วยบริการต่อหน่วยรับเรื่องร้องเรียนโดยทําเป็นหนังสือหรือ
มาร้องเรียนด้วยตนเอง หรือร้องเรียนทางโทรศัพท์ หรือส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลการร้องเรียนตามวรรคหนึง่ ประกอบด้วยชือ่ นามสกุล ทีอ่ ยูป่ จั จุบนั ทีส่ ามารถติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์
เบอร์โทรสาร และข้อเท็จจริงในเรื่องที่ร้องเรียนหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนของผู้ถูกละเมิดสิทธิ
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ข้อ ๖ ให้หน่วยรับเรื่องร้องเรียนมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) รับและตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
(๒) บันทึกข้อมูลการร้องเรียน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ
(๓) รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(๔) ให้ข้อมูล ชี้แจงและแนะนํา ประสาน ไกล่เกลี่ย แก้ปัญหา และให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น
หากไม่สามารถยุติเรื่องได้ ให้ส่งเรื่องนั้นพร้อมทั้งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้สํานักงาน เพื่อดําเนินการต่อไป
(๕) กรณีเรือ่ งร้องเรียนใดเป็นการยืน่ ขอรับเงินช่วยเหลือเบือ้ งต้น ให้สง่ เรือ่ งนัน้ ให้คณะอนุกรรมการ
ที่มีหน้าที่พิจารณา
(๖) จัดทํารายงานข้อมูลการร้องเรียนเสนอคณะอนุกรรมการทุกเดือน
(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย
ข้อ ๗		กรณีทหี่ น่วยรับเรือ่ งร้องเรียนพบว่าเรือ่ งทีไ่ ด้รบั อยูน่ อกพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ ให้สง่ เรือ่ งร้องเรียนนัน้
ให้หน่วยรับเรื่องร้องเรียนที่รับผิดชอบเพื่อดําเนินการ
ข้อ ๘ การดําเนินการตามข้อ ๖ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ต้องกระทําให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
ถ้ายังดําเนินการยังไม่แล้วเสร็จ ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน และถ้ายังดําเนินการไม่แล้วเสร็จอีก
ให้รายงานเหตุผลของการดําเนินการไม่แล้วเสร็จให้คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
เพื่อพิจารณา
ข้อ ๙ ให้หน่วยรับเรื่องร้องเรียนแจ้งผลการดําเนินการตามข้อ ๘ ต่อผู้ร้องเรียนและหน่วยบริการ
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นทราบภายในสิบห้าวัน นับจากวันที่ดําเนินการแล้วเสร็จ
ข้อ ๑๐ ให้เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติรักษาการตามข้อบังคับนี้และมีอํานาจ
ในการวินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 		
ชาตรี บานชื่น 				
ประธานคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
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ประกาศคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การคัดเลือกและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพ
และมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไข การคั ด เลื อ กและแต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ระดับเขตพื้นที่ เพื่อให้มีการพัฒนาระบบ
การให้ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข การควบคุ ม ก ากั บ และส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพมาตรฐานหน่ว ยบริ ก ารและเครื อ ข่าย
หน่วยบริการ ให้มคี วามเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๕๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ในการประชุม
ครั้ ง ที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่ อ วั น ที่ ๒๖ กั น ยายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการควบคุ ม คุ ณ ภาพและมาตรฐานบริ ก าร
สาธารณสุข จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ประกาศนี้ เ รี ย กว่ า “ประกาศคณะกรรมการควบคุ ม คุ ณ ภาพและมาตรฐานบริ ก าร
สาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การคัดเลือกและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพ
และมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไข การคัดเลือกและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
ระดับเขตพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗
(๒) ประกาศคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไข การคัดเลือกและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
ระดับเขตพื้นที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
(๓) ประกาศคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไข การคัดเลือกและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
ระดับเขตพื้นที่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
“สานักงานสาขาเขตพื้นที”่ หมายความว่า สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาเขตพื้นที่
“อนุกรรมการ” หมายความว่า อนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุ ข
ระดับเขตพื้นที่
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“องค์กรเอกชน” หมายความว่า องค์กรทั้งที่เป็นและไม่เป็นนิติบุคคล ได้แก่ ชมรม กลุ่ม สมาคม
มูลนิธิ หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็นการแสวงหาผลกาไร และดาเนินกิจกรรมอย่างเป็น
รู ป ธรรมชั ด เจนในด้ า นเด็ ก หรื อ เยาวชน ด้ า นสตรี ด้ า นผู้ สู ง อายุ ด้ า นคนพิ ก ารหรื อ ผู้ ป่ ว ยจิ ต เวช
ด้านผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยเรื้อรังอื่น ด้านผู้ใช้แรงงาน ด้านชุมชนแออัด ด้านเกษตรกร ด้านชนกลุ่มน้อย
ในเขตพื้นที่นั้น ๆ
ข้อ ๕ ให้มคี ณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่ เขต
๑ - ๑๒ ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กรที่ดารงตาแหน่งหรือประกอบวิชาชีพ อาชีพ หรือมีถิ่นที่อยู่
ประจาในเขตพื้นที่นั้น ดังนี้
(๑) ผู้แทนสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จานวน ๑ คน
(๒) ผู้แทนโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลทั่วไป จานวน ๑ คน
(๓) ผู้แทนโรงพยาบาลชุมชน จานวน ๑ คน
(๔) ผู้แทนหน่วยบริการภาคเอกชน จานวน ๑ คน
(๕) พนักงานอัยการ สังกัดสานักงานคดีปกครองที่ได้รับมอบหมาย จานวน ๑ คน
(๖) ผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ จากราชวิ ทยาลั ย แพทย์ เฉพาะทาง สาขาสู ติ นรี เวชกรรม สาขาศั ล ยกรรม
สาขาอายุรกรรม สาขากุมารเวชกรรม และสาขาจิตเวชที่ได้รับมอบหมาย สาขาละ ๑ คน
(๗) ผู้ แ ทนสภาการพยาบาล ทั น ตแพทยสภา สภาเภสั ช กรรม สภากายภาพบ าบั ด
สภาเทคนิคการแพทย์ สภาวิชาชีพละ ๑ คน
(๘) ผู้แทนผู้ประกอบโรคศิลปะ จานวน ๒ คน
(๙) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล ประเภทละ ๑ คน
(๑๐) ผู้ แ ทนองค์ ก รเอกชน ๙ ด้ า นตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
จานวน ๖ คน
ข้ อ ๖ ให้ มี ค ณะอนุ ก รรมการควบคุ ม คุ ณ ภาพและมาตรฐานบริ ก ารสาธารณสุ ข เขตพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กรที่ดารงตาแหน่ง หรือประกอบวิชาชีพ อาชีพ หรือ
มีถิ่นที่อยู่ประจาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดังนี้
(๑) ผู้แทนโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย จานวน ๑ คน
(๒) ผู้ แทนโรงพยาบาลสั ง กัด กองทั พบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ หรื อส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ จานวน ๑ คน
(๓) ผู้แทนโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ จานวน ๑ คน
(๔) ผู้แทนหน่วยบริการภาคเอกชน จานวน ๑ คน
(๕) ผู้แทนคลินิกชุมชนอบอุ่นที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ จานวน ๑ คน
(๖) ผู้ แ ทนส านั ก สถานพยาบาลและการประกอบโรคศิ ล ปะ กรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ
จานวน ๑ คน
(๗) พนักงานอัยการ สังกัดสานักงานคดีปกครองที่ได้รับมอบหมาย จานวน ๑ คน
(๘) ผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ จากราชวิ ทยาลั ย แพทย์ เฉพาะทาง สาขาสู ติ นรี เวชกรรม สาขาศั ล ยกรรม
สาขาอายุรกรรม สาขากุมารเวชกรรม และสาขาจิตเวชที่ได้รับมอบหมาย สาขาละ ๑ คน
(๙) ผู้ แ ทนสภาการพยาบาล ทั น ตแพทยสภา สภาเภสั ช กรรม สภากายภาพบ าบั ด
สภาเทคนิคการแพทย์ สภาวิชาชีพละ ๑ คน
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(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)

ผู้แทนผู้ประกอบโรคศิลปะ จานวน ๒ คน
ผู้แทนสานักการแพทย์ จานวน ๑ คน
ผู้แทนสานักอนามัย จานวน ๑ คน
ผู้ แ ทนองค์ ก รเอกชน ๙ ด้ า นตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
จานวน ๖ คน
ข้ อ ๗ ให้ ส านั ก งานประสานส านั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ส านั ก งานอั ย การสู ง สุ ด
ราชวิทยาลัย สภาวิชาชีพ สานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ สานักการแพทย์กรุงเทพมหานคร
ให้ได้มาซึ่งอนุกรรมการตามข้อ ๕ (๑) (๕) (๖) และ (๗) และข้อ ๖ (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๑) และ (๑๒)
ข้อ ๘ ให้สานักงานสาขาเขตพื้นที่ ยกเว้นสาขาเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดาเนินการดังนี้
(๑) ขอรายชื่อผู้ บ ริ ห ารโรงพยาบาลศูนย์ห รือโรงพยาบาลทั่ว ไป ผู้ บ ริห ารโรงพยาบาลชุมชน
ผู้ บ ริ ห ารหน่ ว ยบริ ก ารภาคเอกชน ผู้ แ ทนผู้ ป ระกอบโรคศิ ล ปะ ในเขตพื้ น ที่ เพื่ อ ให้ มี ก ารคั ด เลื อ กกั น เอง
เป็นอนุกรรมการตามข้อ ๕ (๒) (๓) (๔) และ (๘)
(๒) ประสานกับ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ด เทศบาล องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบล ในโอกาส
ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล แล้วแต่กรณี มีการประชุมเป็นประจาอยู่แล้ว
เพื่อให้ ได้มีโ อกาสคั ดเลื อ กกัน เองเป็ น ผู้ แทน และเพื่อให้ ผู้ แ ทนในแต่ล ะประเภทนั้ น มี ก ารคัดเลื อกกั น เอง
เป็นอนุกรรมการตามข้อ ๕ (๙)
ข้อ ๙ ให้สานักงานสาขาเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ขอรายชื่อผู้ บริหารโรงพยาบาล ผู้บริหาร
คลินิกชุมชนอบอุ่น ผู้แทนผู้ประกอบโรคศิลปะ เพื่อให้มีการคัดเลือกกันเองเป็นอนุกรรมการตามข้อ ๖ (๑) (๒)
(๓) (๔) (๕) และ (๑๐)
ข้ อ ๑๐ ให้ ส านั ก งานสาขาเขตพื้ น ที่ จั ด ให้ มี ก ารขึ้ น ทะเบี ย นองค์ ก รเอกชน ๙ ด้ า น
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ประสงค์ใช้สิทธิคัดเลือกอนุกรรมการ ยื่นคาขอขึ้นทะเบียน
ณ สานักงานสาขาเขตพื้นที่ ที่องค์กรเอกชนนั้นตั้งอยู่ ซึ่งหากองค์กรใดดาเนินกิจกรรมหลายด้าน ให้ขึ้นทะเบียน
เพื่อใช้สิทธิคัดเลือกอนุกรรมการในงานด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น และให้แจ้งชื่อผู้แทนขององค์กรหนึ่งคนไว้ใน
คาขอขึ้นทะเบียน
องค์กรเอกชนที่ยื่นคาขอขึ้น ทะเบียนเพื่อใช้สิทธิคัดเลือกกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
และกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกกรรมการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ ให้ถือว่าเป็นการขึ้นทะเบียน
ตามวรรคหนึ่ง
องค์กรเอกชนที่จะขึ้นทะเบียนต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) มีที่ตั้งองค์กรและรายชื่อกรรมการขององค์กร
(๒) เป็นองค์กรที่ดาเนินกิจกรรมในงานด้านที่ขอขึ้นทะเบียน มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี จนถึงวัน
ยื่นคาขอขึ้นทะเบียน
(๓) มี ร ายงานผลการด าเนิ น งาน หรื อ เอกสาร หรื อ ภาพถ่ า ยที่ แ สดงถึ ง กิ จ กรรมในงาน
ด้านที่ขอขึ้นทะเบียน
(๔) มีสมุดบัญชีเงินฝากของธนาคารหรือสมุดบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ หรือหลักฐานการเงินอื่น
ในทานองเดียวกัน
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ให้ ส านั ก งานสาขาเขตพื้ น ที่ ตรวจสอบเอกสารหลั ก ฐานในการขอขึ้ น ทะเบี ย นให้ ค รบถ้ ว น
เพื่อประกาศรับขึ้นทะเบียนโดยเปิดเผย กรณีองค์กรเอกชนหรือบุคคลใดไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาคาขอ
ขึ้ น ทะเบี ย น ให้ มี สิ ท ธิ ยื่ น หนั ง สื อ คั ด ค้ า นต่ อ ส านั ก งานสาขาเขตพื้ น ที่ ภ ายในเจ็ ด วั น นั บ แต่ วั น ที่ ป ระกาศ
ขึ้นทะเบียน
ให้ ส านั ก งานสาขาเขตพื้ น ที่ ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม ผู้ แ ทนองค์ ก รเอกชน
ที่ขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง เพื่อคัดเลือกกันเองให้เหลือด้านละ ๑ คน และให้ผู้แทนดังกล่าวคัดเลือกกันเอง
ให้เหลือจานวน ๖ คน เพื่อเป็นอนุกรรมการ ตามข้อ ๕ (๑๐) หรือ ข้อ ๖ (๑๓)
ข้ อ ๑๑ การคั ด เลื อ กอนุ ก รรมการ ที่ ต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารคั ด เลื อ กกั น เองตามประกาศนี้
ให้สานักงานสาขาเขตพื้นที่จัดทาบั ญชีรายชื่อผู้ แทนสารอง จานวน ๒ คน โดยผู้แทนสารองต้องเป็น ผู้ ที่ได้
คะแนนถัดจากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการ
ข้อ ๑๒ เมื่อได้ผู้ได้รั บ การคัดเลื อก เพื่อเป็นอนุกรรมการตามข้อ ๕ หรือข้อ ๖ ครบถ้วนแล้ ว
ให้สานักงานสาขาเขตพื้นที่เสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการ
เมื่ อ มี ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการตามข้ อ ๕ และข้ อ ๖ แล้ ว ให้ อ นุ ก รรมการประชุ ม
และเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานอนุกรรมการ
ให้ผู้อานวยการสานักงานสาขาเขตพื้นที่ เป็นเลขานุการ และเจ้าหน้าที่ที่ผู้อานวยการสานักงาน
สาขาเขตพื้นที่มอบหมาย ๑ คนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ ๑๓ ให้อนุกรรมการมีวาระอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานบริการสาธารณสุขที่แต่งตั้ง และอาจได้รับเลือกใหม่อีกได้แต่จะอยู่ ในตาแหน่งเกินกว่าสองวาระ
ติดต่อกันไม่ได้
เมื่ อ ครบก าหนดวาระตามวรรคหนึ่ ง หากยั ง มิ ไ ด้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง อนุ ก รรมการขึ้ น ใหม่
ให้อนุกรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้น อยู่ในตาแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าอนุกรรมการ
ซึ่งได้รับคัดเลือกใหม่เข้ารับหน้าที่
กรณีอนุกรรมการพ้นจากตาแหน่ งก่อนครบวาระ ให้สานักงานสาขาเขตพื้นที่เสนอชื่อผู้ แ ทน
สารองที่คัดเลือกไว้ตามข้อ ๑๑ ให้ประธานกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขพิจารณา
แต่งตั้งเป็นอนุกรรมการแทน
ข้อ ๑๔ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามข้อ ๑๓ แล้ว ให้อนุกรรมการพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ได้รั บ โทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุ ดให้ จาคุก เว้นแต่โ ทษสาหรับ ความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) ย้ายไปดารงตาแหน่งหรือประกอบวิชาชีพหรืออาชีพในเขตอื่น หรือย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยไปเขตอื่น
(๗) เป็นอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่

341

ข้อ ๑๕ คณะอนุกรรมการตามข้อ ๕ และข้อ ๖ มีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) นาข้อมูลการร้องเรียน ข้อมูลการพิจารณาการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น และข้อมูลอื่น ๆ
ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบไปสรุป วิเคราะห์ปัญหา ข้อจากัดของระบบการให้บริการสาธารณสุข รวมทั้งจัดทา
ข้อเสนอเชิงป้องกันแก้ไข และพัฒนากลไกการจัดการเรื่องร้องเรียนให้เหมาะสม รวมถึงพัฒนาระบบบริการ
ให้สอดคล้องกับสภาพของหน่วยบริการในเขตพื้นที่
(๒) ควบคุมและกากับคุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริการและเครือข่ ายหน่วยบริการในเขตพื้นที่
ที่รับผิดชอบ
(๓) กาหนดมาตรการควบคุมและส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วย
บริการในเขตพื้นทีท่ ี่รับผิดชอบ
(๔) ตรวจตราคุ ณ ภาพและมาตรฐานหน่ ว ยบริ ก ารและเครื อ ข่ า ยหน่ ว ยบริ ก ารในเขตพื้ น ที่
ที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งแจ้งหน่วยบริ การและหน่วยงานต้นสั งกัดเพื่อปรับปรุงแก้ไขและติดตามประเมินผล
ในเรื่องการปรับปรุงคุณภาะและมาตรฐาน
(๕) ส่ ง เสริ ม ความเข้ า ใจและสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในเขตพื้ น ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
ในการตรวจตราและการควบคุมกากับหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ
(๖) รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
ทราบเป็นประจาทุกปี
(๗) แต่งตั้งคณะทางานได้ตามความจาเป็นและเหมาะสม
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้ อ ๑๖ ให้ ป ระธานกรรมการควบคุ ม คุ ณ ภาพและมาตรฐานบริ ก ารสาธารณสุ ข รั ก ษาการ
ตามประกาศนี้และมีอานาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้
ข้อ ๑๗ ให้คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่
ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ตามประกาศคณะกรรมการควบคุ ม คุ ณ ภาพและมาตรฐานบริ ก ารสาธารณสุ ข เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไข การคัดเลือกและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพ และมาตรฐาน
บริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นคณะอนุกรรมการตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
นายชาตรี บานชื่น
ประธานกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
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หมวด

๗

พนักงานเจ้าหน้าที่

ระเบียบส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ว่าด้วย วิธีปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๔๗

โดยที่เป็นการสมควรก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข จึงมีมติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๗ เมื่อวันที่
๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ให้ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วย วิธีปฏิบัติงานของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“หน่วยบริการ” หมายความว่า สถานบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
“เครือข่ายหน่วยบริการ” หมายความว่า หน่วยบริการที่รวมตัวกันและขึ้นทะเบียนเป็นเครือข่าย
หน่วยบริการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข แล้วแต่กรณี
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
“ยึด” หมายความว่า การน�ำวัสดุ หลักฐานเอกสารหรือของกลาง เพื่อเป็นหลักฐานประกอบในการ
ด�ำเนินการตามกฎหมาย มาเก็บไว้ที่ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาขา หรือสถานที่อื่นที่เลขาธิการก�ำหนด
“อายัด” หมายความว่า การเก็บรักษาวัตถุ หลักฐานเอกสาร หรือของกลางเพือ่ เป็นหลักฐานประกอบ
ในการด�ำเนินการตามกฎหมาย โดยมอบให้เจ้าของ หรือผูค้ รอบครองเป็นผูเ้ ก็บรักษาโดยมีเงือ่ นไขว่าให้อยูส่ ภาพเดิม
ห้ามเคลื่อนย้าย ห้ามน�ำไปจ�ำหน่าย จ่าย โอน แลกเปลี่ยน ให้ ห้ามท�ำลาย ซ่อนเร้น ท�ำให้ขาดเสียหายช�ำรุด
ลบเครื่องหมายที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ท�ำไว้ ทั้งนี้จนกว่าจะได้มีค�ำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
“เวลาท�ำการ” หมายความว่า ระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในระหว่างเวลา
ท�ำการของหน่วยบริการ หรือเครือข่ายหน่วยบริการ
ข้อ ๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด�ำเนินการ ดังนี้
(๑)		พนักงานเจ้าหน้าทีท่ เี่ ป็นเจ้าหน้าทีใ่ นสังกัดส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้ขออนุมตั ิ
ต่อเลขาธิการ เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วน ให้ด�ำเนินการไปก่อนแล้วรายงานให้ทราบโดยเร็ว
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(๒) พนักงานเจ้าหน้าทีท่ เี่ ป็นเจ้าหน้าทีใ่ นกลุม่ งานประกันสุขภาพ ของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติสาขา ให้ขออนุมัติต่อผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขา เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วน
ให้ด�ำเนินการไปก่อนแล้วรายงานให้ทราบโดยเร็ว
(๓) พนักงานเจ้าหน้าทีท่ เี่ ป็นกรรมการสอบสวนให้แจ้งประธานคณะกรรมการสอบสวน ก่อนปฏิบตั ิ
หน้าที่ เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วน ให้ด�ำเนินการไปก่อนแล้วรายงานให้ทราบโดยเร็ว
(๔) พนักงานเจ้าหน้าทีท่ เี่ ป็นอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับ
จังหวัด ให้แจ้งประธานคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับจังหวัดก่อนปฏิบัติ
หน้าที่ เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วน ให้ด�ำเนินการไปก่อนแล้วรายงานให้ทราบโดยเร็ว
(๕) แสดงบัตรประจ�ำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกครั้งแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง
เมือ่ พนักงานเจ้าทีไ่ ด้ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ล้ว ให้จดั ท�ำรายงานส่งให้เลขาธิการหรือประธานคณะกรรมการ
สอบสวน หรือประธานคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับจังหวัด หรือผูอ้ ำ� นวยการ
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขา แล้วแต่กรณีทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้ปฏิบัติหน้าที่
ข้อ ๕ การเข้าไปในสถานที่หน่วยบริการหรือเครือข่ายหน่วยบริการ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ค�ำนึงถึง
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ข้อ ๖ การตรวจสอบ สอบถามข้อเท็จจริง ตรวจสอบทรัพย์สิน หรือน�ำเอกสานที่เกี่ยวข้องไป
ตรวจสอบ ให้พนักงานเจ้าหน้าทีบ่ นั ทึกไว้ทกุ ครัง้ และให้ผรู้ บั อนุญาตด�ำเนินการหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องลงนามในบันทึก
ดังกล่าวด้วย
ข้อ ๗ พนักงานเจ้าหน้าที่จะด�ำเนินการ ค้นหน่วยบริการหรือเครือข่ายหน่วยบริการมิได้ เว้นแต่
จะขอให้ศาลที่มีเขตอ�ำนาจออกหมายค้นก่อน
ข้อ ๘ เมื่อศาลที่มีเขตอ�ำนาจ ออกหมายค้นหน่วยบริการหรือเครือข่ายหน่วยบริการให้แล้ว
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติดังนี้
(๑) ก่อนลงมือค้นให้แสดงความบริสทุ ธิเ์ สียก่อน และให้คน้ ต่อหน้าผูร้ บั อนุญาต หรือผูท้ ดี่ ำ� เนินการ
หน่วยบริการ ถ้าหาตัวบุคคลดังกล่าวไม่พบ ให้คน้ ต่อหน้าบุคคลอื่นอย่างน้อยสองคน ซึง่ พนักงานเจ้าหน้าทีไ่ ด้รอ้ งขอ
มาให้เป็นพยาน และหากด�ำเนินการค้นไม่แล้วเสร็จภายในเวลาท�ำการก็ให้สามารถด�ำเนินการต่อไปได้จนกว่า
จะแล้วเสร็จ
(๒) เมื่อค้นแล้วให้ท�ำรายงานบันทึกรายละเอียดแห่งการค้นแจ้งให้เลขาธิการหรือประธาน
คณะกรรมการสอบสวน หรือประธานคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับจังหวัด
หรือผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาทราบ ภายในสามวันนับแต่วันที่ค้น
ข้อ ๙ ในกรณีทพี่ นักงานเจ้าหน้าทีพ่ บการกระท�ำผิด พนักงานเจ้าหน้าทีม่ อี ำ� นาจยึดหรืออายัดเอกสาร
หลักฐาน ทรัพย์สนิ หรือสิง่ ของเพือ่ ใช้เป็นหลักฐานในการพิจารณาต่อไป ทัง้ นี้ ในการยึดหรืออายัดสิง่ ใดไว้ให้พจิ ารณา
จากความจ�ำเป็นที่จะต้องยึดหรืออายัดและให้พิจารณาจากสภาพของของกลาง ความสะดวกในการขนย้ายและ
เหตุอื่น ๆ ประกอบด้วย
ข้อ ๑๐ การด�ำเนินการเกี่ยวกับการยึดหรือการอายัด ณ หน่วยบริการหรือเครือข่ายหน่วยบริการ
(๑) การยึดหรือการอายัดจะต้องกระท�ำต่อหน้าผู้รับอนุญาต ผู้ด�ำเนินการหรือผู้ครอบครอง
หรือตัวแทนโดยท�ำบันทึกไว้เป็นหลักฐานทุกครั้งและมีพยานอื่นรู้เห็นอย่างน้อยหนึ่งคนนอกเหนือจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่
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(๒) สิ่งที่จะยึดหรืออายัดให้ห่อหรือบรรจุหีบห่อและปิดผนึกให้เรียบร้อย ของที่ไม่สามารถห่อ
หรือบรรจุหีบห่อได้ให้เขียนหรือท�ำเครื่องหมายไว้ที่ของนั้น
(๓) ให้ระบุข้อความต่อไปนี้ที่หีบห่อทุกห่อ
ก. ชื่อและที่ตั้งสถานที่ของผู้รับอนุญาต ผู้ด�ำเนินการ ของหน่วยบริการหรือเครือข่าย
หน่วยบริการนั้น
ข. ชื่อสิ่งของที่ยึดหรืออายัด พร้อมทั้งวันที่ยึดหรืออายัด
		 ค. ให้ผู้รับอนุญาต ผู้ด�ำเนินการ ผู้ครอบครองหรือตัวแทนและพยานลงชื่อก�ำกับไว้ที่หีบห่อ
สิ่งของที่ยึดหรืออายัด และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ท�ำการยึดหรืออายัดลงชื่อก�ำกับที่หีบห่ออย่างน้อย ๒ คน
(๔) ให้บันทึกยึดหรืออายัด และมอบส�ำเนาบันทึกดังกล่าวให้แก่ผู้รับอนุญาต ผู้ด�ำเนินการ
หรือผู้ครอบครองหรือตัวแทน ๑ ชุด
(๕) ให้บันทึกข้อความดังต่อไปนี้ไว้ในบันทึกการอายัด คือให้รักษาสิ่งของที่ถูกอายัดนี้ไว้ให้อยู่ใน
สภาพเดิม ห้ามเคลื่อนย้าย ห้ามจ�ำหน่าย จ่าย แจก เอาไปเสียท�ำลาย หรือท�ำให้สูญหาย หรือท�ำให้เสื่อมค่าหรือ
ไร้ประโยชน์ และห้ามท�ำให้ขาดเสียหาย ช�ำรุดหรือลบซึง่ เครือ่ งหมายหรือต�ำหนิ ทีพ่ นักงานเจ้าหน้าทีท่ ำ� ไว้ ทัง้ นีจ้ นกว่า
จะได้มีค�ำสั่งให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
(๖) การท�ำบันทึก ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ท�ำบันทึกการยึดหรืออายัดตามแบบฟอร์มที่ส�ำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติก�ำหนดและให้ผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหรือตัวแทนที่สิ่งของนั้นถูกยึดหรืออายัด
ทราบข้อความในบันทึกนัน้ แล้วลงลายมือชือ่ ไว้เป็นหลักฐานกรณีบคุ คลดังกล่าวไม่ยอมลงชือ่ รับรองบันทึกทีท่ ำ� ขึน้ ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่จดบันทึกต่อท้ายบันทึกการยึดหรืออายัดระบุว่าไม่ยอมลงชื่อแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ลงชื่อ
เป็นพยานไม่น้อยกว่า ๒ คน
(๗) การยึด ให้น�ำของกลางมาเก็บไว้ที่ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือส�ำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขา หรือสถานที่อื่นที่เลขาธิการก�ำหนด
(๘) การอายัด ให้ท�ำการอายัดไว้ที่สถานที่หน่วยบริการหรือเครือข่ายหน่วยบริการ
ข้อ ๑๑ การถอนการยึด ถอนการอายัด ให้ปฏิบัติดังนี้
(๑) ให้ผู้เป็นเจ้าของหรือผู้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับสิ่งของที่ถูกยึดหรืออายัดแจ้งขอถอนการยึดหรือ
อายัด เป็นหนังสือต่อส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขา
(๒) ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขา
จะอนุมัติให้ถอนการยึดหรืออายัดได้ต่อเมื่อ สาเหตุแห่งการถูกยึดหรืออายัดนั้นสิ้นสุดลง หรือเป็นเรื่องไม่ร้ายแรง
และไม่นา่ จะกระทบสิทธิหรือส่งผลร้ายต่อประชาชน และเห็นว่าสาเหตุนนั้ ได้รบั การแก้ไขโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว
(๓) ในกรณีที่ให้มีการแก้ไขสาเหตุของการถูกยึด หรืออายัดได้ให้ปฏิบัติดังนี้
กรณียดึ อายัด ณ สถานทีป่ ระกอบกิจการของหน่วยบริการ หรือเครือข่ายหน่วยบริการให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ไปควบคุมการแก้ไข การเคลื่อนย้าย ตลอดจนการตรวจสอบจ�ำนวนและสภาพความเรียบร้อยประการอื่น
เมื่อถูกต้องแล้วให้เสนอส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขา
เพื่อพิจารณาสั่งการตาม ข้อ ๑๑ (๒)
ข้อ ๑๒  ให้เลขาธิการ หรือประธานคณะกรรมการสอบสวน หรือประธานคณะกรรมการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ระดับจังหวัด หรือผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขา
แล้วแต่กรณี เป็นผู้ก�ำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่
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ข้อ ๑๓  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามระเบียบนี้ หรือที่
ระเบียบนีม้ ไิ ด้กำ� หนดไว้ ให้พนักงานเจ้าหน้าทีด่ ำ� เนินการไปตามค�ำชีข้ าดของเลขาธิการ หรือประธานคณะกรรมการ
สอบสวนหรือประธานคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ระดับจังหวัด หรือผูอ้ ำ� นวยการ
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขา แล้วแต่กรณี
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗		
เอื้อชาติ  กาญจนพิทักษ์			
ประธานคณะกรรมการควบคุมคุณภาพ			
และมาตรฐานบริการสาธารณสุข
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เรื่อง แบบบัตรประจ�ำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ตามมติในการประชุมครั้งที่ ๗ (๑๕/๒๕๔๖) เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ และคณะกรรมการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ตามมติในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๖
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ บัตรประจ�ำตัวพนักงานเจ้าหน้าทีใ่ ห้เป็นไปตามขนาดและลักษณะตามแบบแนบท้ายประกาศ
ฉบับนี้
ข้อ ๒ ให้เลขาธิการส�ำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นผู้ออกบัตรประจ�ำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ข้อ ๓ ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ยื่นค�ำขอมีบัตรประจ�ำตัวต่อเลขาธิการส�ำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พร้อมกับแนบรูปถ่ายจ�ำนวน ๒ รูป
รูปถ่ายที่ติดบัตรประจ�ำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งให้ใช้รูปถ่ายที่ถ่ายไม่เกินหกเดือนก่อน
วันยืน่ ค�ำขอมีบตั รประจ�ำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ขนาด ๒.๕ x ๓.๐ เซนติเมตร ครึง่ ตัวหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตา
สีเข้ม
ข้อ ๔ บัตรประจ�ำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ในบัตร แต่ต้องไม่เกิน
ห้าปีนับแต่วันออกบัตร
ข้อ ๕ เมื่อบุคคลใดพ้นจากการเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และไม่มีสิทธิใช้บัตรประจ�ำตัวพนักงาน
เจ้าหน้าทีต่ อ่ ไป ให้สง่ คืนบัตรประจ�ำตัวพนักงานเจ้าหน้าทีต่ อ่ เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติภายใน
สิบห้าวัน นับแต่วันพ้นจากการเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖		
สุดารัตน์  เกยุราพันธุ์				
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
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เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
พ.ศ. ๒๕๕๗

โดยทีเ่ ป็นการสมควรปรับปรุงประกาศแต่งตัง้ พนักงานเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ ปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
โดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการประชุมครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๗ เมือ่ วันที่ ๒๐ มกราคม
๒๕๕๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรือ่ ง แต่งตัง้ พนักงานเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ ปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
(๒) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรือ่ ง แต่งตัง้ พนักงานเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ ปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
(๓) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรือ่ ง แต่งตัง้ พนักงานเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ ปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
(๔) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรือ่ ง แต่งตัง้ พนักงานเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ ปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘
(๕) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรือ่ ง แต่งตัง้ พนักงานเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ ปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
ข้อ ๒ ให้ผดู้ �ำรงต�ำแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
(๑) เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(๒) รองเลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(๓) ผู้ช่วยเลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(๔) ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ และผู้เชี่ยวชาญในส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ
(๕) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเลขาธิการและประชาสัมพันธ์
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(๖) เจ้าหน้าที่ระดับตั้งแต่เจ้าหน้าที่อาวุโสขึ้นไปของส�ำนัก ดังต่อไปนี้
(ก) ส�ำนักก�ำกับคุณภาพและประเมินผลลัพธ์คุณภาพ
(ข) ส�ำนักบริหารงานทะเบียนหลักประกันสุขภาพ
(ค) ส�ำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
(ง) ส�ำนักตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพบริการ
(จ) ส�ำนักกฎหมาย
(ฉ) ส�ำนักบริการประชาชนและคุ้มครองสิทธิ
(ช) ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ - ๑๓
(๗) เจ้าหน้าที่ระดับตั้งแต่เจ้าหน้าที่อาวุโสขึ้นไป ที่ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการส�ำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้มีหน้าที่ตรวจสอบการชดเชยหรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ของหน่วยบริการ
(๘) ผู้อ�ำนวยการและเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานประกันสุขภาพแห่งชาติของส�ำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติสาขาจังหวัด ทุกจังหวัด
ข้อ ๓ ประกาศนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗		
ประดิษฐ สินธวณรงค์				
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
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หมวด

๘

การก�ำกับมาตรฐานหน่วยบริการ

ข้อบังคับคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน
พ.ศ. ๒๕๖๐

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน
เพือ่ ให้การสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความเป็นธรรมแก่ทกุ ฝ่ายมากยิง่ ขึน้
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๕๐ (๕) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการควบคุ ม คุ ณ ภาพจึ ง ได้ มี ม ติ ใ นการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่ อ วั น ที่ ๒๗
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับคณะกรรมการควบคุมคุณภาพ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
สอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิก ข้อบังคับส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
สอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน พ.ศ. ๒๕๔๖
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“เรื่องร้องเรียน” หมายความว่า
(ก) เรื่องที่ผู้รายงาน ตรวจพบว่าหน่วยบริการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการให้บริการสาธารณสุข
ที่ก�ำหนด
(ข) เรือ่ งทีผ่ รู้ บั บริการ ไม่ได้รบั ความสะดวกตามสมควรหรือตามสิทธิทจี่ ะได้รบั บริการสาธารณสุข
จากหน่วยบริการ
(ค) เรือ่ งทีห่ น่วยบริการเรียกเก็บค่าบริการจากผูร้ บั บริการโดยไม่มสี ทิ ธิทจี่ ะเรียกเก็บหรือเรียกเก็บ
เกินกว่าอัตราที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก�ำหนด
(ง) เรื่องที่ผู้รับบริการไม่ได้รับค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการ
ภายในระยะเวลาอันสมควร
“คู่กรณี” หมายความว่า ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือผู้รับบริการแล้วแต่กรณี
กับหน่วยบริการและให้หมายความรวมถึงบุคคลผู้เข้ามาสู่กระบวนการสอบสวนเนื่องจากถูกกระทบสิทธิในฐานะ
ผู้ให้บริการสาธารณสุขด้วย
“ผู้ร้องเรียน” หมายความว่า “ผู้ร้องเรียน” ตามข้อบังคับคณะกรรมการควบคุมคุณภาพว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการร้องเรียนของผู้ถูกละเมิดสิทธิจากการใช้บริการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐
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“ผู้รายงาน” หมายความว่า ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือส�ำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติสาขา ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่า หน่วยบริการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการให้บริการสาธารณสุข
ตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ หรือเป็นเรื่องที่ได้รับร้องเรียน
จากผูร้ บั บริการเพือ่ ให้มกี ารสอบสวน ตามมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
“หน่วยบริการ” หมายความว่า สถานบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
“การสอบสวน” หมายความว่า การแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน รวมทั้งการรวบรวมพยาน
หลักฐานและการด�ำเนินการทั้งหลายซึ่งคณะกรรมการสอบสวนได้กระท�ำไปตามอ�ำนาจหน้าที่เพื่อจะทราบ
ข้อเท็จจริงและรายละเอียดแห่งคดีในการพิสูจน์ความผิดตามความเหมาะสมในเรื่องนั้นๆ โดยไม่ต้องผูกพันอยู่กับ
ค�ำขอหรือพยานหลักฐานของคู่กรณี
“คณะกรรมการสอบสวน” หมายความว่า คณะกรรมการสอบสวนทีค่ ณะกรรมการควบคุมคุณภาพ
แต่งตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
“คณะกรรมการควบคุมคุณภาพ” หมายความว่า คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
บริการสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
ข้อ ๔ เมื่อประธานกรรมการสอบสวน ได้รับเรื่องร้องเรียนจากคณะกรรมการควบคุมคุณภาพ
ให้ประธานกรรมการสอบสวนด�ำเนินการประชุม เพื่อพิจารณาและก�ำหนดประเด็นและแนวทางการสอบสวน
โดยไม่ชักช้า
การประชุมคณะกรรมการสอบสวน ต้องมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ�ำนวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้ประธานกรรมการสอบสวน เป็นประธานในทีป่ ระชุม ถ้าประธานกรรมการสอบสวนไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้กรรมการสอบสวนทีม่ าประชุมเลือกกรรมการสอบสวนคนหนึง่ เป็นประธานในทีป่ ระชุม
การวินจิ ฉัยชีข้ าดของทีป่ ระชุมให้ถอื เสียงข้างมาก กรรมการคนหนึง่ ให้มเี สียงหนึง่ ในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงขาด
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนผู้ใด มีความเห็นแตกต่างจากกรรมการสอบสวนเสียงข้างมาก
และต้องการให้บันทึกความเห็นที่แตกต่างไว้ ก็ให้กระท�ำได้
รายงานพร้อมความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน ที่จะเสนอคณะกรรมการควบคุมคุณภาพ
ให้เป็นไปตามข้อ ๑๘ (๖)
ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการสอบสวน แจ้งเรื่องร้องเรียนและประเด็นความผิด ให้หน่วยบริการที่ถูก
ร้องเรียนทราบ พร้อมแจ้งสิทธิ และหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาสอบสวนให้หน่วยบริการที่ถูกร้องเรียนทราบ
ตามความจ�ำเป็นแก่กรณี ว่าหน่วยบริการมีสิทธิได้ทราบส�ำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนทั้งหมดเท่าที่
ไม่กระทบถึงกระบวนพิจารณาสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน เพือ่ ให้หน่วยบริการทีถ่ กู ร้องเรียนมีโอกาสทราบ
ข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอในการโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน
ในการแจ้งเรื่องร้องเรียนตามวรรคหนึ่ง ให้ประธานกรรมการสอบสวน แจ้งด้วยว่าหน่วยบริการ
มีสิทธิที่จะชี้แจงเรื่องร้องเรียนพร้อมแสดงพยานหลักฐาน ทั้งนี้ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
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ในการส่งส�ำเนาเรือ่ งร้องเรียนตามวรรคหนึง่ คณะกรรมการสอบสวนอาจให้ดลุ พินจิ ทีจ่ ะไม่เปิดเผย
ชื่อ ที่อยู่ผู้ร้องเรียน และข้อมูลอื่นๆ ที่ปรากฏในเรื่องก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องให้หน่วยบริการมีโอกาสทราบข้อเท็จจริง
อย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งแสดงหลักฐานที่จะแก้ข้อกล่าวหาได้
การส่งเรือ่ งร้องเรียนตามวรรคหนึง่ ให้สง่ ตามภูมลิ ำ� เนาของหน่วยบริการทีข่ นึ้ ทะเบียนไว้กบั ส�ำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
ข้อ ๖ เมื่อได้แจ้งหน่วยบริการตามข้อ ๕ แล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนพิจารณารวบรวมพยาน
หลักฐานที่จ�ำเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริงในการนี้รวมถึงการด�ำเนินการดังต่อไปนี้
(๑) แสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง
		 (๒) รับฟังพยานหลักฐาน ค�ำชีแ้ จงหรือความเห็นของคูก่ รณี หรือของพยานบุคคลหรือพยาน
ผูเ้ ชีย่ วชาญทีค่ กู่ รณีกล่าวอ้าง เว้นแต่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าเป็นการกล่าวอ้างทีไ่ ม่จำ� เป็น ฟุม่ เฟือย หรือประวิง
เวลา
(๓) ขอข้อเท็จจริงหรือความเห็นเพิ่มเติมจากคู่กรณี พยานบุคคล หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ
(๔) ขอให้ผู้ครอบครองเอกสารหรือวัตถุพยาน ส่งเอกสารหรือวัตถุพยานที่เกี่ยวข้อง
(๕) ออกไปตรวจสถานที่
(๖) ด�ำเนินการอื่นใด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่กรณี
คูก่ รณี ต้องให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการสอบสวนในการพิสจู น์ขอ้ เท็จจริง และมีหน้าทีต่ อ้ งแจ้ง
พยานหลักฐานที่ตนทราบแก่คณะกรรมการสอบสวน
ข้อ ๗ คู่กรณี มีสิทธิขอตรวจดูเอกสารที่จ�ำเป็นต้องรู้เพื่อการโต้แย้งหรือชี้แจงหรือป้องกันสิทธิของ
ตนได้
การตรวจดูเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการตรวจดูเอกสาร หรือการจัดท�ำส�ำเนาเอกสารให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก�ำหนด
คณะกรรมการสอบสวนอาจอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้คกู่ รณีตรวจดูเอกสารหลักฐานได้ทงั้ นีเ้ ป็นไป
ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐
ข้อ ๘ คณะกรรมการสอบสวนมีอำ� นาจขยายเวลาการยืน่ ค�ำชีแ้ จงเรือ่ งร้องเรียนได้ตามทีเ่ ห็นสมควร
หรือเมื่อได้รับการร้องขอจากหน่วยบริการ
ข้อ ๙ เมื่อคู่กรณี มาปรากฏตัวต่อคณะกรรมการสอบสวน ให้คณะกรรมการสอบสวนแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนและประเด็นที่จะสอบสวน พร้อมสิทธิและหน้าที่ในกระบวนพิจารณาให้คู่กรณีทราบตามความจ�ำเป็น
แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๐ คู่กรณีมีสิทธิมอบอ�ำนาจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใด ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วกระท�ำการอย่างหนึ่ง
อย่างใดแทนตนได้โดยท�ำเป็นหนังสือ เว้นแต่การกระท�ำนั้นเป็นเรื่องที่ต้องกระท�ำเองเป็นการเฉพาะตัวโดยแท้
ข้อ ๑๑ คู่กรณีมีสิทธิน�ำทนายความหรือที่ปรึกษาของตน เข้าร่วมฟังกระบวนการสอบสวนได้
การใดที่ทนายความหรือที่ปรึกษาได้กระท�ำลงต่อหน้าคู่กรณีให้ถือว่าเป็นการกระท�ำของคู่กรณีเอง เว้นแต่คู่กรณี
จะได้คัดค้านเสียแต่ในขณะนั้น
ข้อ ๑๒ ในการพิจารณาทางการสอบสวน คณะกรรมการสอบสวนอาจตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตาม
ความเหมาะสมในเรื่องนั้นๆ โดยไม่ต้องผูกพันอยู่กับค�ำร้องเรียน ค�ำขอ ค�ำชี้แจงหรือพยานหลักฐานของคู่กรณี
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ข้อ ๑๓ คณะกรรมการสอบสวนอาจมอบหมายให้กรรมการสอบสวนคนหนึ่งคนใด หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ไปรวบรวมพยานหลักฐานเฉพาะอย่างมาเสนอคณะกรรมการ
สอบสวนได้
ข้อ ๑๔ ในการด�ำเนินการสอบสวน คณะกรรมการสอบสวนถือเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา และมีอ�ำนาจขอให้หน่วยบริการ เครือข่ายหน่วยบริการ ผู้ร้องเรียนหรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องมีหนังสือชี้แจง
ข้อเท็จจริง มาให้ถ้อยค�ำ หรือส่งพยานหลักฐานเพื่อประกอบการสอบสวนได้
การเรียกพยานบุคคลมาให้ถ้อยค�ำต้องมีกรรมการสอบสวนร่วมสอบปากค�ำไม่น้อยกว่า ๒ คน ทั้งนี้
การบันทึกถ้อยค�ำ ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการสอบสวนก�ำหนด
วิธีการและค่าใช้จ่าย ในการน�ำส่งพยานหลักฐานตามวรรคหนึ่ง และในการเรียกพยานบุคคลมาให้
ถ้อยค�ำให้เป็นดุลพินิจของประธานกรรมการสอบสวนที่จะด�ำเนินการได้ ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสมแก่กรณี
หากเห็นเป็นการสมควร โดยค่าใช้จ่ายในการน�ำส่งเอกสาร ค่าป่วยการ และค่าพาหนะของพยานผู้นั้น ให้เบิกจ่าย
จากส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ข้อ ๑๕ คณะกรรมการสอบสวนต้องด�ำเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่
ประธานกรรมการสอบสวนได้รบั เรือ่ งกล่าวหา ถ้ายังด�ำเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ขยายเวลาออกไปได้อกี ไม่เกิน ๓๐ วัน
และถ้ายังด�ำเนินการไม่แล้วเสร็จอีก ให้รายงานคณะกรรมการควบคุมคุณภาพ เพื่อพิจารณามีค�ำสั่งให้ขยายเวลาได้
เท่าที่จ�ำเป็น
ข้อ ๑๖ ในการประชุมคณะกรรมการสอบสวน ถ้ามีข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติว่ามีกรรมการสอบสวนผู้ใด
มีสว่ นได้เสียในเรือ่ งทีจ่ ะพิจารณา กรรมการสอบสวนผูน้ นั้ มีหน้าทีต่ อ้ งแจ้งให้คณะกรรมการสอบสวนทราบและมีสทิ ธิ
เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนั้นแต่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียง
ลักษณะหรือประเภทของการมีส่วนได้เสียของกรรมการสอบสวน ได้แก่
(๑) เป็นเรื่องเกี่ยวกับกรรมการสอบสวนผู้นั้นโดยตรง
(๒) เป็นเรื่องเกี่ยวกับคู่หมั้นหรือคู่สมรสของกรรมการสอบสวน
(๓) เป็นเรือ่ งเกีย่ วกับญาติของกรรมการสอบสวน คือ บุพการี ผูส้ บื สันดานพีน่ อ้ งหรือลูกพีล่ กู น้อง
นับได้เพียงภายในสามชั้นหรือญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้น
(๔) เป็นเรือ่ งเกีย่ วกับบุคคลทีก่ รรมการสอบสวนผูน้ นั้ เป็นหรือเคยเป็นผูแ้ ทนโดยชอบธรรม ผูพ้ ทิ กั ษ์
หรือผู้แทนหรือตัวแทนบุคคลนั้น
(๕) เป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคคลที่กรรมการสอบสวนผู้นั้นเป็นเจ้าหนี้ ลูกหนี้หรือนายจ้าง
(๖) ลักษณะหรือประเภทอื่นๆ ซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจท�ำให้การพิจารณาไม่เป็นกลาง หรือ
ลักษณะหรือประเภทอื่นๆ ที่คณะกรรมการสอบสวนก�ำหนดเพิ่มเติม
ข้อ ๑๗ เมื่อมีการคัดค้านว่าคณะกรรมการสอบสวนคนหนึ่งคนใด มีลักษณะหรือประเภทการ
มีส่วนได้เสียและข้อเท็จจริงยังไม่เป็นที่ยุติว่ามีส่วนได้เสียหรือไม่ ให้คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาสาเหตุ
คัดค้านนัน้ ในการประชุมดังกล่าว กรรมการสอบสวนผูถ้ กู คัดค้านเมือ่ ได้ชแี้ จงชีแ้ จงข้อเท็จจริงและตอบข้อซักถามแล้ว
ต้องออกจากที่ประชุม
ถ้าคณะกรรมการสอบสวนมีกรรมการผู้ถูกคัดค้าน ในระหว่างกรรมการผู้ถูกคัดค้านต้องออกจาก
ที่ประชุมให้ถือว่าคณะกรรมการสอบสวนประกอบด้วยกรรมการทุกคนที่ไม่ถูกคัดค้าน
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ถ้าที่ประชุมมีมติให้กรรมการสอบสวนผู้ถูกคัดค้าน ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า
สองในสามของกรรมการสอบสวนที่ไม่ถูกคัดค้านซึ่งมาประชุม ให้กรรมการผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไป มติดังกล่าว
ให้กระท�ำโดยวิธีออกเสียงลงคะแนนลับ และให้ถือเป็นที่สุด
ข้อ ๑๘ ในรายงานสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนอย่างน้อยต้องมีสาระส�ำคัญต่อไปนี้
(๑) วัน เดือน ปี ที่คณะกรรมการสอบสวน เสนอรายงานการสอบสวนพร้อมความเห็น
(๒) ชื่อ ที่อยู่ ของคู่กรณี
(๓) พฤติกรรมโดยย่อของหน่วยบริการที่ปรากฏในเรื่องร้องเรียน
(๔) พยานหลักฐานที่คณะกรรมการสอบสวนรวบรวมได้
(๕) ข้อเท็จจริงที่สอบสวนได้
(๖) ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนว่า
				 (ก) พฤติกรรมของหน่วยบริการที่ถูกร้องเรียนเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานการให้บริการสาธารณสุขที่ก�ำหนดตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๕ หรือเป็นกรณีผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกตามสมควร หรือตามสิทธิที่จะได้รับบริการสาธารณสุข
ทีก่ ำ� หนดตามพระราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ จากหน่วยบริการ หรือหน่วยบริการเรียกเก็บ
เงินค่าบริการจากผูร้ บั บริการโดยไม่มสี ทิ ธิทจี่ ะเก็บเงินหรือเก็บเกินอัตราทีค่ ณะกรรมการหลักประกันสุขภาพก�ำหนด
หรือไม่ได้รบั ค่าเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการภายในระยะเวลาอันสมควร ตามมาตรา ๕๙
แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ตามที่ถูกร้องเรียนกล่าวหา หรือไม่อย่างไร
				 (ข) เสนอโทษตามมาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อให้คณะกรรมการควบคุมคุณภาพพิจารณาออกค�ำสั่ง
(๗) ลายมือชื่อของคณะกรรมการสอบสวน
ข้อ ๑๙ ในการเสนอรายงาน พร้อมความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนต่อคณะกรรมการควบคุม
คุณภาพ ให้เสนอพร้อมพยานหลักฐานทัง้ ปวง แต่หากมีความจ�ำเป็นหรือเห็นเป็นการสมควรทีจ่ ะไม่สง่ พยานหลักฐาน
รายการใด ให้ระบุรายการพยานหลักฐานที่ไม่ได้ส่งไว้ในรายงานการสอบสวนด้วย
ข้อ ๒๐ วิธีปฏิบัติอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนซึ่งมิได้ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ให้ถือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ข้อ ๒๑ ข้อบังคับนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐		
ชาตรี บานชื่น				
ประธานกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
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ขอบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
วาดวยหลักเกณฑ วิธีการอุทธรณและวิธีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ
พ.ศ. ๒๕๔๙

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุง แกไขหลักเกณฑ วิธีการอุทธรณและวิธีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ
ของผูรองเรียนหรือหนวยบริการที่ไดรับคําสั่งจากคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๑ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติจึงไดมีมติในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๔๘ เมื่อวันที่
๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๘ และครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๘ ใหออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ วาดวยหลักเกณฑ
วิธีการอุทธรณและวิธีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่มีการลงนามในขอบังคับเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ
อุทธรณและวิธีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ พ.ศ. ๒๕๔๗
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“ผูรองเรียน” หมายความวา ผูรับบริการสาธารณสุขที่ใชสิทธิรองเรียน ตามพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
“หนวยบริการ” หมายความวา สถานบริการที่ไดขึ้นทะเบียนไว ตามพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
“ผูอุทธรณ” หมายความวา ผูรองเรียนหรือหนวยบริการที่ไดรับคําสั่งจากคณะกรรมการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานและใชสิทธิอุทธรณตามขอบังคับนี้
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
“คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน” หมายความวา คณะกรรมการควบคุมคุณภาพ
และมาตรฐานบริการสาธารณสุข
“คณะอนุกรรมการ” หมายความวา คณะอนุกรรมการกลั่นกรองกรณีอุทธรณ
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ขอ ๕ ผูรองเรียนหรือหนวยบริการที่ไดรับคําสั่งจากคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
มีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงหรือวันที่ไดรับทราบคําสั่ง แลวแตกรณี
การอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ตองทําเปนหนังสือและใหประกอบดวยรายการ ดังตอไปนี้
(๑) วัน เดือน ป
(๒) ชื่อตัว นามสกุล และที่อยูปจจุบันของผูอุทธรณ
(๓) ขอเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่อุทธรณ ขอโตแยงหรือขอกฎหมายและเหตุผลที่ยกขึ้นอางอิง
ในอุทธรณโดยชัดแจง
(๔) ความประสงคหรือคําขอของผูอุทธรณ
(๕) ลายมือชื่อของผูอุทธรณ
ขอ ๖ การอุทธรณตามขอ ๕ ใหผูอุทธรณยื่นหนังสืออุทธรณดวยตนเองตอสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติหรือสํานักงานสาขา และใหผูที่รับหนังสืออุทธรณนั้นออกใบรับอุทธรณไวเปนหลักฐานและใหถือ
เปนวันยื่นอุทธรณ หรือผูอุทธรณอาจสงหนังสืออุทธรณไปยังสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติหรือสํานักงาน
สาขาโดยทางไปรษณียลงทะเบียนก็ได และเพื่อประโยชนในการนับอายุความในการยื่นอุทธรณโดยทางไปรษณีย
ใหถือวาวันที่เจาพนักงานไปรษณียตนทางประทับตราไปรษณียากรบนซองหนังสืออุทธรณเปนวันยื่นอุทธรณ
กรณีที่ผูอุทธรณไมสามารถเขียนหนังสืออุทธรณได ใหเจาหนาที่ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติหรือสํานักงานสาขา อํานวยความสะดวก ตามสมควรแกกรณี
ใหส าํ นักงานสาขาทีไ่ ดร บั หนังสืออุทธรณ รีบสงหนังสืออุทธรณและเอกสารทีเ่ กีย่ วของใหสาํ นักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติโดยเร็ว
ขอ ๗ ภายในกําหนดระยะเวลาอุทธรณ ผูอ ทุ ธรณอ าจขอแกไ ขเพิม่ เติมอุทธรณไ ด โดยทาํ เปน หนังสือ
ลงลายมือชื่อผูอุทธรณ ชี้แจงขอเท็จจริง วัตถุประสงคและเหตุผลในการแกไขเพิ่มเติมอุทธรณ
ขอ ๘ ใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ จํานวนไมเกิน ๙ คน โดยใหรองเลขาธิการ
สาํ นักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติทเี่ ลขาธิการสาํ นักงานหลักประกันสุขภาพแหง ชาติมอบหมาย เปน เลขานุการ
และใหผูอํานวยการสํานักพัฒนาคุณภาพบริการ และผูอํานวยการสํานักกฎหมาย สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ เปนผูชวยเลขานุการ
ขอ ๙ ใหค ณะอนุกรรมการมีหนาทีร่ วบรวมขอมูลและกลัน่ กรองกรณีอทุ ธรณคาํ สัง่ ตามมาตรา ๕๘
มาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ แลวเสนอรายงาน
ความเห็นตอคณะกรรมการ
ขอ ๑๐ ในการปฏิบตั หิ นาทีต่ ามขอ ๙ ใหค ณะอนุกรรมการพิจารณาจากพยานเอกสารหลักฐานตา งๆ
ที่เกี่ยวของ ในกรณีที่คณะอนุกรรมการเห็นสมควร อาจสอบถามผูอุทธรณ หรือบุคคลที่เกี่ยวของและใหโอกาส
แกคูกรณีไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตนได
ขอ ๑๑ เพื่อประโยชนในการพิจารณาอุทธรณ คณะอนุกรรมการมีอํานาจสั่งใหเจาหนาที่ของ
สาํ นักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติหรือสํานักงานสาขา สืบเสาะและพินจิ เพิม่ เติมในประเด็นทีก่ าํ หนด เพือ่ ประกอบ
การพิจารณาได
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ขอ ๑๒ ในการสอบถามผูอุทธรณหรือบุคคลที่เกี่ยวของ ใหมีการบันทึกถอยคําไวเปนหนังสือ
แลวใหอานขอความที่บันทึกไวใหผูใหถอยคําฟงและลงลายมือชื่อของบุคคลดังกลาวไวเปนหลักฐาน หากผูนั้น
ลงลายมือชื่อไมไดหรือไมยอมลงลายมือชื่อ ใหจดแจงเหตุที่ไมมีการลงลายมือชื่อไว
ข  อ ๑๓ อุ ท ธรณ  ใ นเรื่ อ งใดหรื อ ประเด็ น ใดที่ ไ ด  มี ก ารทิ้ ง อุ ท ธรณ  ห รื อ ถอนอุ ท ธรณ  แ ล  ว
หามมิใหอุทธรณซ�้ำในเรื่องนั้นหรือประเด็นนั้นอีก
ขอ ๑๔ ผูอ ทุ ธรณอ าจขอถอนอุทธรณเมือ่ ใดก็ได แตตอ งกอนทีค่ ณะกรรมการจะมีคาํ วินจิ ฉัยอุทธรณ
และเมื่อไดถอนอุทธรณแลว ใหการพิจารณากรณีอุทธรณนั้นเปนอันระงับและใหคณะกรรมการจําหนายอุทธรณ
นั้นเสีย
การถอนอุทธรณ ใหท าํ เปน หนังสือยืน่ ตอสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติหรือสํานักงานสาขา
ที่รับอุทธรณไวตามขอ ๖
ขอ ๑๕ รายงานผลการรวบรวมขอมูลและกลั่นกรองกรณีอุทธรณของคณะอนุกรรมการ ใหทํา
เปนหนังสือเสนอตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัย และอยางนอยตองประกอบดวยรายการ ดังตอไปนี้
(๑) วัน เดือน ป ที่คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ
(๒) ขอเท็จจริงที่นํามาใชประกอบการพิจารณาอุทธรณ
(๓) ขอกฎหมายหรือเหตุผลในการอุทธรณ
(๔) ความเห็นของคณะอนุกรรมการ
(๕) ลายมือชื่อของอนุกรรมการทุกคนที่รวมการพิจารณาอุทธรณนั้น
ขอ ๑๖ เมื่อคณะกรรมการไดวินิจฉัยอุทธรณแลว ใหสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
แจงผลการวินิจฉัยอุทธรณนั้น ใหผูอุทธรณทราบภายใน ๑๕ วัน
ขอ ๑๗ เมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ ผลเปนประการใดแลว ใหเลขาธิการสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติรายงานผลการดําเนินการหรือคาํ วินจิ ฉัยตอ คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
เพื่อทราบ
ขอ ๑๘ เรื่องอุทธรณ วิธีการอุทธรณและวิธีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณใดที่อยูระหวางดําเนินการ
และยังไมแลวเสร็จในวันทีข่ อ บังคับนีใ้ ชบงั คับ ใหดาํ เนินการตอไปตามขอบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
วาดวยหลักเกณฑ วิธีการอุทธรณและวิธีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ พ.ศ. ๒๕๔๗ จนกวาจะดําเนินการแลวเสร็จ
หรือจนกวาจะสามารถดําเนินการตามขอบังคับนี้ได
ขอ ๑๙ ใหเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติรักษาการตามขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 		
พินิจ จารุสมบัติ 				
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 			
ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
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