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ค�ำน�ำ
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อรับรอง
และคุ้มครองสิทธิรับบริการสาธารณสุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ โดยที่
มาตรา ๕๒ ได้บญ
ั ญัตใิ ห้ชนชาวไทยย่อมมีสทิ ธิเสมอกันในการรับบริการสาธารณสุขทีไ่ ด้มาตรฐานและผูย้ ากไร้มสี ทิ ธิ
ได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายบัญญัติ และการให้
บริการสาธารณสุขของรัฐต้องเป็นไปอย่างทัว่ ถึงและมีประสิทธิภาพ โดยจะต้องส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
และเอกชนมีสว่ นร่วมเท่าทีจ่ ะกระท�ำได้ และมาตรา ๘๒ บัญญัตใิ ห้รฐั ต้องจัดและส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชน
ได้รับบริการที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง ในกฎหมายฉบับนี้ได้บัญญัติให้มีการจัดระบบการให้บริการ
สาธารณสุขที่จ�ำเป็นต่อสุขภาพและการด�ำรงชีวิตให้มีการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐาน โดยมีองค์กรก�ำกับดูแลซึ่งจะ
ด�ำเนินการโดยการมีส่วนร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนเพื่อจัดการให้มีระบบการรักษาพยาบาลที่มี
ประสิทธิภาพทั้งประเทศ และให้ประชาชนชาวไทยมีสิทธิได้รับการบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานด้วยกันทุกคน
ในการปฏิบัติการเพื่อให้เกิดการรับรองและคุ้มครองสิทธิรับบริการสาธารณสุขนั้น พระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ บัญญัติให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คณะกรรมการ
ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) รวมถึงรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ เพื่อเป็น
เครื่องมือในการรับรองคุ้มครองสิทธิรับบริการสาธารณสุข รวมถึงบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพมาตรฐาน
ส� ำ นั ก กฎหมายในฐานะส่ ว นงานภายในส� ำ นั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
ได้รวบรวม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ ทีอ่ อกตามพระราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
เพื่อประโยชน์ส�ำหรับหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นคู่มืออ้างอิงในการปฏิบัติงาน โดยได้จัดท�ำมาแล้ว
๔ ครั้ง และด้วยปัจจุบันได้มีการปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศบางส่วน ดังนั้น เพื่อให้
ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของสถานการณ์ แ ละแนวนโยบายของคณะกรรมการหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
ส�ำนักกฎหมายจึงได้จัดพิมพ์เป็นครั้งที่ ๕ อย่างไรก็ตามในการรวบรวมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ตามหนังสือ
ฉบับนี้ อาจมีกฎบางฉบับไม่ได้น�ำมารวบรวมไว้ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเป็นประจ�ำทุกปี เช่น กฎเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือ่ นไขการจ่ายค่าใช้จา่ ยเพือ่ บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ เป็นต้น ซึง่ กฎดังกล่าวนีส้ ามารถ
สืบค้นได้จากศูนย์ข้อมูลกฎหมาย http://law.nhso.go.th
ส� ำ นั ก กฎหมาย ส� ำ นั 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
จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานส�ำหรับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และหากมีข้อบกพร่อง ผิดพลาด
ข้ อ เสนอแนะประการใด ส� ำ นั ก กฎหมายยิ น ดี น ้ อ มรั บ เพื่ อ การปรั บ ปรุ ง หนั ง สื อ เล่ ม นี้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด
แก่ผู้ใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไป
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การขอลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘.................................................... ๙๘
๒๕. ประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรการด�ำเนินการ
กรณีหน่วยทะเบียนลงทะเบียนแทนผู้มีสิทธิโดยพลการ พ.ศ. ๒๕๕๔.......................................... ๙๙
๒๖. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การใช้สิทธิเข้ารับบริการสาธารณสุข
ของทหารผ่านศึกและคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๖............................................................................... ๑๐๑
๒๗. ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุข
กรณีที่มีเหตุสมควร กรณีอุบัติเหตุ หรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๐.................................. ๑๐๓
๒๘. ข้อบังคับส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการจ่ายค่าใช้จ่าย
เพื่อบริการสาธารณสุข ให้แก่หน่วยบริการที่ให้บริการแก่บุคคลที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน
เลือกหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๔๗...................................................................................................๑๐๗
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๒๙. พระราชกฤษฎีกาก�ำหนดให้บิดามารดา คู่สมรส และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของครูใหญ่
หรือครูโรงเรียนเอกชนใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๙..............................................................๑๐๙
๓๐. พระราชกฤษฎีกาก�ำหนดให้พนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคคล
ในครอบครัวของพนักงานหรือลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุข
ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๕๖...............................๑๑๑
หมวด ๒ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
๑. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการ
ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕....................................................๑๑๕
๒. ระเบียบคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการประชุมและการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙......................................................๑๒๓
๓. ข้อบังคับส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยมาตรฐานการให้บริการสาธารณสุข
ของหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๔๘...........................................................๑๒๗
๔. ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ..........................................................๑๒๘
๕. ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘.........................................๑๓๑
๖. ระเบียบคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลและวิธีพิจารณา
มาตรฐานจริยธรรมส�ำหรับคณะกรรมการ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙.........................................................................๑๓๒
๗. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
หลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๘..........................................................................๑๔๑
๘. ระเบียบคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๕๔.............๑๔๔
๙. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ของกรรมการในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกรรมการในคณะกรรมการ
ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข........................................................................๑๔๗
๑๐. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ของอนุกรรมการ..........................................................................................................................๑๔๙
๑๑. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ของอนุกรรมการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖...................................................................................๑๕๑
๑๒. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่น
ในการปฏิบัติหน้าที่ของประธานอนุกรรมการตรวจสอบและอนุกรรมการตรวจสอบ...................๑๕๒
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๑๓. ประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติหน้าที่
ของอนุกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๕๖.....................................................................................๑๕๓
๑๔. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราเบี้ยประชุมอนุกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๕๖........๑๕๔
หมวด ๓ ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
๑. ประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง จัดตั้งส�ำนักงานสาขา
ของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ..................................................................................๑๕๗
๒. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง โครงสร้างและอัตราก�ำลัง
ผู้ปฏิบัติงานของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕..........................................๑๕๘
๓. ระเบียบคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การงบประมาณบริหาร
ของส�ำนักงาน พ.ศ. ๒๕๖๐..........................................................................................................๑๖๒
๔. ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐...... ๑๖๕
๕. ประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุ
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๗......................................................................................................๑๗๓
๖. ระเบียบส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วย วินัย การรักษาวินัย
และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การด�ำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๗..................................๑๗๔
๗. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ค่าตอบแทนพิเศษ
แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๐............................๑๗๘
๘. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ค่าชดเชยและค่าทดแทน
ส�ำหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐....................................................................................๑๗๙
๙. ประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การย้ายที่ตั้งและก�ำหนดชื่อ
ส�ำนักงานสาขาของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ..........................................................๑๘๑
๑๐. ประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของส�ำนักงานสาขาเขตพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๔....................................................................................๑๘๒
๑๑. ประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ด�ำเนินงานที่ส�ำนักงานมอบให้องค์กรอื่นหรือบุคคลอื่นท�ำกิจการในอ�ำนาจหน้าที่
ของส�ำนักงาน พ.ศ. ๒๕๖๐..........................................................................................................๑๘๔
๑๒. ระเบียบคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การเก็บรักษาและการใช้จ่ายเงิน
ของส�ำนักงาน พ.ศ. ๒๕๖๐..........................................................................................................๑๘๗
๑๓. ประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการจัดการ
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖................................................................... ๑๙๓
๑๔. ประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการจัดการ
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖................................................. ๒๐๖
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๑๕. ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการมอบอ�ำนาจ
ของเลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙.............................................๒๐๘
๑๖. ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการมอบอ�ำนาจ
ของเลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐...........................๒๑๐
หมวด ๔ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
๑. ระเบียบคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการงบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘...................................................................................๒๑๓
๒. ระเบียบคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วย การรับเงิน การจ่ายเงิน
และการเก็บรักษาเงินกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๕..................................................................................๒๑๗
๓. ระเบียบคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วย การรับเงิน การจ่ายเงิน
และการเก็บรักษาเงินกองทุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙................................................................๒๒๒
๔. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การด�ำเนินงาน
และการบริหารจัดการเงินค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและบุคคลในครอบครัว และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่าย
เพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๕๗..................................................................๒๒๓
๕. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การด�ำเนินงาน
และการบริหารจัดการเงินค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลพนักงานหรือลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคคลในครอบครัว และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
การรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙......................๒๒๕
๖. ประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ อัตรา และเงื่อนไข
ในการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ กรณีให้บริการสาธารณสุข
		
ส�ำหรับพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคคลในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๐....๒๒๖
๗. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การด�ำเนินงาน
และการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในกรณีฉุกเฉิน กรณีเกิดโรคระบาด
หรือภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๕.............................................................................................................๒๒๘
๘. ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล
พ.ศ. ๒๕๕๕..................................................................................................................................๒๓๐
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หมวด ๕ หน่วยบริการและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
❍

❍

การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ
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การขึน้ ทะเบียนเป็นหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๕๘...................................๒๓๙
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เป็นหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๖๐.....................................................................................................๒๔๒
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เป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยวิธีการผ่าตัด
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๕. ประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียน
เป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านบริการปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�ำเนิดเม็ดโลหิต
(Hematopoietic Stem Cell Transplantation: HSCT) พ.ศ. ๒๕๖๐.................................... ๒๕๙
๖. ประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์การตรวจประเมิน
เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๙........๒๖๐
๗. ประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์การตรวจประเมิน
เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านเทคนิคการแพทย์ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙.................................................................................................................................๒๖๒
๘. ประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียน
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๙. ประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์การตรวจประเมิน
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๑๐. ประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์การตรวจประเมิน
เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านรังสีรักษาส�ำหรับ
ผู้ป่วยโรคมะเร็ง พ.ศ. ๒๕๖๑.......................................................................................................๒๗๒
การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข
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๑๓. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การค�ำนวณกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม
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พ.ศ. ๒๕๖๑..................................................................................................................................๓๑๖
๒๐. ประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การบริหารงบกองทุน
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๒๑. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การก�ำหนดหลักเกณฑ์
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พระราชบัญญัติ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๕

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕
เป็นปีที่ ๕๗ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พระราชบัญญัตนิ มี้ บี ทบัญญัตบิ างประการเกีย่ วกับการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึง่ มาตรา
๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท�ำได้โดยอาศัย
อ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค�ำแนะน�ำและยินยอมของรัฐสภา  
ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“บริการสาธารณสุข” หมายความว่า บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งให้โดยตรงแก่บุคคล
เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ที่จ�ำเป็นต่อสุขภาพและการด�ำรงชีวิต ทั้งนี้ ให้รวมถึงการบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ
“สถานบริการ” หมายความว่า สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ของเอกชน และของสภากาชาดไทย
หน่วยบริการการประกอบโรคศิลปะสาขาต่าง ๆ และสถานบริการสาธารณสุขอื่นที่คณะกรรมการก�ำหนดเพิ่มเติม
“หน่วยบริการ” หมายความว่า สถานบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัตินี้
“เครือข่ายหน่วยบริการ” หมายความว่า หน่วยบริการที่รวมตัวกันและขึ้นทะเบียนเป็นเครือข่าย
หน่วยบริการตามพระราชบัญญัตินี้
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แต่ละครั้ง

“ค่าบริการ” หมายความว่า เงินที่ผู้รับบริการจ่ายให้แก่หน่วยบริการในการรับบริการสาธารณสุข

“ค่าใช้จา่ ยเพือ่ บริการสาธารณสุข” หมายความว่า ค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการให้บริการสาธารณสุข
ของหน่วยบริการ ได้แก่
(๑) ค่าสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค
(๒) ค่าตรวจวินิจฉัยโรค
(๓) ค่าตรวจและรับฝากครรภ์
(๔) ค่าบ�ำบัดและบริการทางการแพทย์
(๕ ) ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอวัยวะเทียม และค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์
(๖) ค่าท�ำคลอด
(๗) ค่ากินอยู่ในหน่วยบริการ
(๘) ค่าบริบาลทารกแรกเกิด
(๙) ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ป่วย
(๑๐) ค่าพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพ
(๑๑) ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย และจิตใจ
(๑๒) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ�ำเป็นเพื่อการบริการสาธารณสุขตามที่คณะกรรมการก�ำหนด
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
“คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน” หมายความว่า คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานบริการสาธารณสุข
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
“ส�ำนักงาน” หมายความว่า ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือส�ำนักงานสาขา แล้วแต่กรณี
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการหรือ
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน แล้วแต่กรณี ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ�ำนาจ
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
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หมวด ๑
สิทธิการรับบริการสาธารณสุข
มาตรา ๕ บุคคลทุกคนมีสทิ ธิได้รบั บริการสาธารณสุขทีม่ มี าตรฐานและมีประสิทธิภาพตามทีก่ ำ� หนด
โดยพระราชบัญญัตินี้
คณะกรรมการอาจก�ำหนดให้บุคคลที่เข้ารับการบริการสาธารณสุขต้องร่วมจ่ายค่าบริการในอัตรา
ทีก่ ำ� หนดให้แก่หน่วยบริการในแต่ละครัง้ ทีเ่ ข้ารับการบริการ เว้นแต่ผยู้ ากไร้หรือบุคคลอืน่ ทีร่ ฐั มนตรีประกาศก�ำหนด
ไม่ต้องจ่ายค่าบริการ
ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุขที่บุคคลจะมีสิทธิได้รับให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ประกาศก�ำหนด
มาตรา ๖ บุ ค คลใดประสงค์ จ ะใช้ สิ ท ธิ ต ามมาตรา ๕ ให้ ยื่ น ค� ำขอลงทะเบี ย นต่ อ ส� ำนั ก งาน
หรือหน่วยงานที่ส�ำนักงานก�ำหนด เพื่อเลือกหน่วยบริการ เป็นหน่วยบริการประจ�ำ
การขอลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจ�ำ  การขอเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการประจ�ำและหน้าที่
ของหน่วยบริการประจ�ำที่พึงมีต่อผู้รับบริการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก�ำหนด
โดยค�ำนึงถึงความสะดวกและความจ�ำเป็นของบุคคลเป็นส�ำคัญ
ในกรณีที่บุคคลใดมีสิท ธิเ ลื อ กหน่ วยบริ ก ารเป็ นอย่า งอื่ นตามหลั ก เกณฑ์ ก ารได้ รั บสวั ส ดิ การ
หรือตามสิทธิทบี่ คุ คลนัน้ ได้รบั อยูต่ ามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรีหรือค�ำสัง่ อืน่ ใด ให้การใช้สทิ ธิ
เข้ารับการบริการสาธารณสุขในหน่วยบริการเป็นไปตามหลักเกณฑ์การได้รับสวัสดิการหรือสิทธิของบุคคลนั้น
มาตรา ๗ บุคคลที่ได้ลงทะเบียนแล้ว ให้ใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขได้จากหน่วยบริการประจ�ำ
ของตนหรือหน่วยบริการปฐมภูมใิ นเครือข่ายหน่วยบริการทีเ่ กีย่ วข้อง หรือจากหน่วยบริการอืน่ ทีห่ น่วยบริการประจ�ำ
ของตนหรือเครือข่ายหน่วยบริการทีเ่ กีย่ วข้องส่งต่อ เว้นแต่กรณีทมี่ เี หตุสมควร หรือกรณีอบุ ตั เิ หตุหรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน
ให้บุคคลนั้นมีสิทธิเข้ารับบริการจากสถานบริการอื่นได้ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการก�ำหนด โดยค�ำนึงถึงความสะดวก
และความจ�ำเป็นของผู้ใช้สิทธิรับบริการ และให้สถานบริการที่ให้บริการนั้นมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุน
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก�ำหนด
มาตรา ๘ ผู้ซึ่งมีสิทธิตามมาตรา ๕ ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนตามมาตรา ๖ อาจเข้ารับบริการครั้งแรก
ทีห่ น่วยบริการใดก็ได้ และให้หน่วยบริการทีใ่ ห้บริการแก่บคุ คลดังกล่าวจัดให้บคุ คลนัน้ ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการ
ประจ�ำตามมาตรา ๖ และแจ้งให้ส�ำนักงานทราบภายในสามสิบวันนับแต่ให้บริการ โดยหน่วยบริการดังกล่าวมีสิทธิ
ได้รับค่าใช้จ่ายส�ำหรับการให้บริการครั้งนั้นจากกองทุนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก�ำหนด
มาตรา ๙ ขอบเขตของสิทธิรับบริการสาธารณสุขของบุคคลดังต่อไปนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรีหรือค�ำสั่งใด ๆ ที่ก�ำหนดขึ้นส�ำหรับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และให้ใช้สิทธิดังกล่าวตามพระราชบัญญัตินี้
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(๑) ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
(๒) พนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๓) พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ หรือผูซ้ งึ่ ปฏิบตั งิ านให้แก่หน่วยงานอืน่ ของรัฐหรือบุคคล
อื่นใดที่มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ
(๔) บิดามารดา คู่สมรส บุตร หรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับสวัสดิการการรักษาพยาบาลโดยอาศัยสิทธิ
ของบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓)
ในกรณีน้ี ให้คณะกรรมการมีหน้าที่จัดการให้บุคคลดังกล่าวสามารถได้รับบริการสาธารณสุข
ตามที่ได้ตกลงกันกับรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ แล้วแต่กรณี
การก�ำหนดให้บุคคลตามวรรคหนึ่งประเภทใด หรือหน่วยงานใด ใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุข
ตามพระราชบัญญัตินี้ได้เมื่อใด ให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
เมือ่ มีพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสามใช้บงั คับแล้ว ให้รฐั บาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอืน่ ของรัฐ แล้วแต่กรณี ด�ำเนินการจัดสรรเงินในส่วนทีเ่ ป็นค่าใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาลส�ำหรับบุคคล
ตามที่ก�ำหนดโดยพระราชกฤษฎีกานั้นให้แก่กองทุนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ตกลงกับคณะกรรมการ
มาตรา ๑๐ ขอบเขตของสิทธิรับบริการสาธารณสุขของผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม
ให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดในกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม การขยายบริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัตินี้ไปยัง
ผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการและคณะกรรมการประกันสังคมตกลงกัน
ให้คณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมในการให้บริการสาธารณสุขแก่ผมู้ สี ทิ ธิตามกฎหมายว่าด้วย
ประกันสังคม และเมื่อได้ตกลงกันเกี่ยวกับความพร้อมให้บริการสาธารณสุขกับคณะกรรมการประกันสังคมแล้ว
ให้คณะกรรมการเสนอรัฐบาลเพื่อตราพระราชกฤษฎีกาก�ำหนดระยะเวลาการเริ่มให้บริการสาธารณสุขจาก
หน่วยบริการตามพระราชบัญญัตินี้แก่ผู้มีสิทธิดังกล่าว
เมื่อพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสองใช้บังคับแล้ว ให้ส�ำนักงานประกันสังคมส่งเงินค่าใช้จ่ายเพื่อ
บริการสาธารณสุขจากกองทุนประกันสังคมให้แก่กองทุนตามจ�ำนวนทีค่ ณะกรรมการและคณะกรรมการประกันสังคม
ตกลงกัน
มาตรา ๑๑ ในกรณีที่ลูกจ้างซึ่งมีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนผู้ใด
ใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขจากหน่วยบริการตามพระราชบัญญัตินี้เมื่อใดแล้วให้หน่วยบริการแจ้งการเข้ารับ
บริการนั้นต่อส�ำนักงานและให้ส�ำนักงานมีสิทธิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขจากกองทุนเงินทดแทน
แต่ไม่เกินอัตราที่ก�ำหนดตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน ส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งต่อให้หน่วยบริการต่อไป
ในกรณีที่ผู้เข้ารับการบริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัตินี้เป็นลูกจ้างของนายจ้างที่ไม่มีหน้าที่
ต้องจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ให้สำ� นักงานมีสทิ ธิยนื่ ค�ำร้องขอรับเงินทดแทนแทนลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วย
เงินทดแทนเพื่อช�ำระค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข แต่ไม่เกินอัตราที่ก�ำหนดตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
ส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งต่อให้หน่วยบริการต่อไป
การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขตามมาตรานี้ ให้ถือเป็นการจ่ายเงินทดแทนในส่วน
ของค่ารักษาพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
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มาตรา ๑๒ ในกรณีที่ผู้ประสบภัยจากรถตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถผู้ใด
ใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขจากหน่วยบริการตามพระราชบัญญัตินี้เมื่อใดแล้ว ให้หน่วยบริการแจ้งการเข้ารับ
บริการนัน้ ต่อส�ำนักงานและให้สำ� นักงานมีสทิ ธิเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยเพือ่ บริการสาธารณสุขจากกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัย
แต่ไม่เกินจ�ำนวนค่าสินไหมทดแทนตามภาระหน้าที่ที่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยต้องจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งต่อให้หน่วยบริการต่อไป
ในกรณีที่บริษัทผู้รับประกันภัยรถหรือบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจ�ำกัด มีหน้าที่ต้อง
จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถที่เข้ารับบริการสาธารณสุขตามวรรคหนึ่ง ให้ส�ำนักงานมีอ�ำนาจ
ออกค�ำสั่งให้บริษัทดังกล่าวช�ำระค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข แต่ไม่เกินสิทธิที่พึงได้รับตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
ประกันภัย ส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งต่อให้หน่วยบริการต่อไป
การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขตามมาตรานี้ ให้ถือเป็นการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
ในส่วนของค่ารักษาพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
หมวด ๒
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ประกอบด้วย

มาตรา ๑๓ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ”

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานกรรมการ
(๒) ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงบประมาณ
(๓) ผู้แทนเทศบาลหนึ่งคน องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนึ่งคน องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนึ่งคน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นหนึ่งคน โดยให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
คัดเลือกกันเอง
(๔) ผู้แทนองค์กรเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็นการแสวงหาผลก�ำไรและด�ำเนินกิจกรรม
ดังต่อไปนี้ องค์กรละหนึ่งคน โดยการคัดเลือกกันเองในแต่ละกลุ่มให้เหลือกลุ่มละหนึ่งคน และให้ผู้แทนดังกล่าว
คัดเลือกกันเองให้เหลือจ�ำนวนห้าคน
(ก) งานด้านเด็กหรือเยาวชน
(ข) งานด้านสตรี
(ค) งานด้านผู้สูงอายุ
(ง) งานด้านคนพิการหรือผู้ป่วยจิตเวช
(จ) งานด้านผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยเรื้อรังอื่น
(ฉ) งานด้านผู้ใช้แรงงาน
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(ช) งานด้านชุมชนแออัด
(ซ) งานด้านเกษตรกร
(ฌ) งานด้านชนกลุ่มน้อย
(๕) ผูแ้ ทน ผูป้ ระกอบอาชีพด้านสาธารณสุขจ�ำนวนห้าคน ได้แก่ ผูแ้ ทนแพทยสภา สภาการพยาบาล
สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ด้านละหนึ่งคน
(๖) ผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวนเจ็ดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านประกัน
สุขภาพ การแพทย์และสาธารณสุข การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การเงินการคลัง กฎหมายและ
สังคมศาสตร์ ด้านละหนึ่งคน
องค์กรเอกชนตาม (๔) ต้องเป็นองค์กรทีด่ ำ� เนินกิจกรรมมาไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ปี และได้มาขึน้ ทะเบียน
ไว้กับส�ำนักงานก่อนครบก�ำหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่มีเหตุให้มีการคัดเลือกกรรมการถ้าองค์กรใดด�ำเนินกิจกรรม
หลายกลุ่ม ให้ขึ้นทะเบียนเพื่อใช้สิทธิคัดเลือกกรรมการในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น
หลักเกณฑ์และวิธกี ารคัดเลือกกรรมการตาม (๓) และ (๔) ให้เป็นไปตามทีร่ ฐั มนตรีประกาศก�ำหนด
ให้กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ด�ำเนินการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ
เสนอให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการตาม (๖)
หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหาและพิจารณาคัดเลือกกรรมการผูท้ รงคุณวุฒติ ามวรรคสีใ่ ห้เป็นไปตาม
ที่รัฐมนตรีประกาศก�ำหนด
ให้เลขาธิการเป็นเลขานุการของคณะกรรมการ
มาตรา ๑๔ กรรมการตามมาตรา ๑๓ จะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตามมาตรา ๔๘ ในขณะเดียวกันมิได้
มาตรา ๑๕ กรรมการตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๓) (๔) (๕) และ (๖) มีวาระอยู่ในต�ำแหน่ง
คราวละสี่ปี และอาจได้รับเลือกหรือแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด�ำรงต�ำแหน่งเกินกว่าสองวาระติดต่อกันไม่ได้
เมื่อครบก�ำหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการคัดเลือกกรรมการตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง
(๓) (๔) และ (๕) หรือแต่งตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๖) ขึ้นใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตาม
วาระนั้น อยู่ในต�ำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับคัดเลือกหรือได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่กรรมการพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระนั้น
ในกรณีทกี่ รรมการตามวรรคหนึง่ พ้นจากต�ำแหน่งก่อนครบวาระ ให้ดำ� เนินการคัดเลือกหรือแต่งตัง้
กรรมการประเภทเดียวกันแทนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ต�ำแหน่งกรรมการนั้นว่างลงและให้ผู้ได้รับคัดเลือก
หรือได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งแทนอยู่ในต�ำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
ในกรณีทวี่ าระของกรรมการทีพ่ น้ จากต�ำแหน่งก่อนครบวาระเหลืออยูไ่ ม่ถงึ เก้าสิบวันจะไม่ดำ� เนินการ
คัดเลือกหรือแต่งตั้งกรรมการแทนต�ำแหน่งที่ว่างนั้นก็ได้ และในการนี้ ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ
เท่าที่เหลืออยู่
มาตรา ๑๖ นอกจากการพ้นต�ำแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่งแล้ว กรรมการตาม
มาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๓) (๔) (๕) และ (๖) พ้นจากต�ำแหน่ง เมื่อ
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(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ได้รับโทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุก เว้นแต่โทษส�ำหรับความผิดที่ได้กระท�ำโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที  ่ มีความประพฤติเสือ่ มเสียหรือหย่อนความสามารถ
มาตรา ๑๗ การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินจิ ฉัยชีข้ าดของทีป่ ระชุมให้ถอื เสียงข้างมาก กรรมการคนหนึง่ ให้มเี สียงหนึง่ ในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ในการประชุม ถ้ามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสีย กรรมการผู้นั้นมีหน้าที่แจ้งให้
คณะกรรมการทราบและมีสทิ ธิเข้าชีแ้ จงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับเรือ่ งนัน้ แต่ไม่มสี ทิ ธิเข้าร่วมประชุม
และลงคะแนนเสียง
วิธีการประชุม การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และส่วนได้เสียซึ่งกรรมการมีหน้าที่ต้องแจ้ง
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก�ำหนด
มาตรา ๑๘ คณะกรรมการมีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ก�ำหนดมาตรฐานการให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ และเครือข่ายหน่วยบริการ
และก�ำหนดมาตรการในการด�ำเนินงานเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพ
(๒) ให้ค�ำแนะน�ำต่อรัฐมนตรีในการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกกฎกระทรวงและประกาศ
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) ก�ำหนดประเภทและขอบเขตในการให้บริการสาธารณสุขทีจ่ ำ� เป็นต่อสุขภาพและการด�ำรงชีวติ
และอัตราค่าบริการสาธารณสุขตามมาตรา ๕
(๔) ก�ำหนดหลักเกณฑ์การด�ำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุน
(๕) ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไข ในการถอดถอนเลขาธิการตามมาตรา ๓๑ และก�ำหนด
คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของเลขาธิการตามมาตรา ๓๒
(๖) ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน และการรักษาเงินกองทุน รวมทั้งจัดหา
ผลประโยชน์ตามมาตรา ๓๐
(๗) ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบือ้ งต้น  ในกรณีทผี่ รู้ บั บริการ
ได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลโดยหาผู้กระท�ำผิดมิได้ หรือหาผู้กระท�ำผิดได้แต่ผู้รับบริการ
ไม่ได้รับค่าเสียหายภายในระยะเวลาอันสมควรตามมาตรา ๔๑
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(๘) สนับสนุนและประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด�ำเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพในระดั บ ท้ อ งถิ่ น หรื อ พื้ น ที่ ไ ด้ ต ามความพร้ อ ม ความเหมาะสมและความต้ อ งการ
เพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้แก่บุคคลในพื้นที่ตามมาตรา ๔๗
(๙) สนับสนุนและก�ำหนดหลักเกณฑ์ให้องค์กรชุมชน องค์กรเอกชนและภาคเอกชนที่ไม่มี
วัตถุประสงค์เพื่อด�ำเนินการแสวงหาผลก�ำไร ด�ำเนินงานและบริหารจัดการเงินทุนในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ได้ตาม
ความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการ โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติให้แก่บุคคลในพื้นที่ตามมาตรา ๔๗
(๑๐) ก�ำหนดหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการรับฟังความคิดเห็นจากผูใ้ ห้บริการและผูร้ บั บริการเพือ่ ประโยชน์
ในการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
(๑๑) ก�ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลงโทษปรับทางปกครองและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียน
(๑๒) จัดท�ำรายงานเกี่ยวกับผลงานและอุปสรรคในการด�ำเนินงาน รวมทั้งบัญชีและการเงิน
ทุกประเภทของคณะกรรมการ แล้วรายงานต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาเป็นประจ�ำทุกปีภายใน
หกเดือนนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
(๑๓) จัดประชุมเพื่อให้คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นโดยทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
เป็นประจ�ำทุกปี
(๑๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่
ของคณะกรรมการหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๑๙ ให้คณะกรรมการมีอ�ำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลส�ำนักงานให้ด�ำเนินกิจการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ อ�ำนาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง
(๑) ก�ำหนดนโยบายการบริหารงาน และให้ความเห็นชอบแผนการด�ำเนินงานของส�ำนักงาน
(๒) อนุมัติแผนการเงินของส�ำนักงาน
(๓) ควบคุมดูแลการด�ำเนินงานและการบริหารงานทัว่ ไป ตลอดจนออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
หรือข้อก�ำหนดเกีย่ วกับการบริหารงานทัว่ ไป การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพย์สนิ การติดตาม
ประเมินผล และการด�ำเนินการอื่นของส�ำนักงาน
มาตรา ๒๐ คณะกรรมการมีอำ� นาจแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการเพือ่ ให้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามพระราชบัญญัติ
นี้ หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ให้นำ� มาตรา ๑๗ มาใช้บงั คับกับการประชุม วิธกี ารประชุม และการปฏิบตั งิ านของคณะอนุกรรมการ
และอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบขึ้นคณะหนึ่งมีอ�ำนาจหน้าที่
ตรวจสอบการบริหารเงินและการด�ำเนินงานของส�ำนักงาน เพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย
และระเบียบแบบแผนทีเ่ กีย่ วข้อง มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และมีผรู้ บั ผิดชอบ ทัง้ นี้ ตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการก�ำหนด
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อนุกรรมการตามวรรคหนึง่ ให้ถอื เป็นผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งซึง่ ต้องห้ามมิให้ดำ� เนินกิจการทีเ่ ป็นการขัดกัน
ระหว่ า งประโยชน์ ส ่ ว นบุ ค คลและประโยชน์ ส ่ ว นรวมตามกฎหมายประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น
และปราบปรามการทุจริตด้วย
มาตรา ๒๒ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ
แล้วแต่กรณี มีอ�ำนาจขอให้หน่วยงานของรัฐหรือสั่งให้บุคคลใดที่เกี่ยวข้องมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง มาให้ถ้อยค�ำ
หรือส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาได้
มาตรา ๒๓ ให้กรรมการและอนุกรรมการได้รับเบี้ยประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่าย
อื่นในการปฏิบัติหน้าที่ ตามที่รัฐมนตรีก�ำหนด
หมวด ๓
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
มาตรา ๒๔ ให้มีส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐมีฐานะเป็นนิติบุคคล
อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของรัฐมนตรี
กิจการของส�ำนักงานไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วย
แรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของ
ส�ำนักงานต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมาย
ว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
มาตรา ๒๕ ให้ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร หรือในเขตจังหวัด
ใกล้เคียง
ให้คณะกรรมการมีอ�ำนาจจัดตั้ง รวม หรือยุบเลิกส�ำนักงานสาขาในเขตพื้นที่ โดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
การจัดตัง้ ส�ำนักงานสาขาให้คำ� นึงถึงความจ�ำเป็นและความคุม้ ค่าในการด�ำเนินการเมือ่ เปรียบเทียบ
กับค่าใช้จ่าย และให้คณะกรรมการมีอ�ำนาจมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนท�ำหน้าที่ส�ำนักงานสาขาแทน
ก็ได้ โดยให้ได้รับค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก�ำหนด
มาตรา ๒๖ ให้ส�ำนักงานมีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
คณะอนุกรรมการของคณะกรรมการดังกล่าว และคณะกรรมการสอบสวน
(๒) เก็บ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการด�ำเนินงานการบริการสาธารณสุข
(๓) จัดให้มีทะเบียนผู้รับบริการ หน่วยบริการ และเครือข่ายหน่วยบริการ
(๔) บริหารกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก�ำหนด
(๕) จ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขตามที่คณะกรรมการก�ำหนดให้แก่หน่วยบริการและ
เครือข่ายหน่วยบริการตามมาตรา ๔๖
(๖) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ
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(๗) ด�ำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีหน่วยบริการประจ�ำ  และการขอเปลี่ยนหน่วยบริการประจ�ำ 
รวมทั้งประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนทราบข้อมูลของหน่วยบริการ
(๘) ก�ำกับดูแลหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการในการให้บริการสาธารณสุขให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่คณะกรรมการก�ำหนด และอ�ำนวยความสะดวกในการเสนอเรื่องร้องเรียน
(๙) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ
(๑๐) ก่อตั้งสิทธิและท�ำนิติกรรมสัญญาหรือข้อตกลงใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน
(๑๑) เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในการด�ำเนินกิจการของส�ำนักงาน
(๑๒) มอบให้องค์กรอื่นหรือบุคคลอื่นท�ำกิจการที่อยู่ภายในอ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักงาน
(๑๓) จัดท�ำรายงานประจ�ำปีเกี่ยวกับผลงานและอุปสรรคในการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ
และคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน และเผยแพร่ต่อสาธารณชน
(๑๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของ
ส�ำนักงานหรือตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานมอบหมาย
มาตรา ๒๗ ทรัพย์สินของส�ำนักงานไม่อยู่ในความรับผิดเเห่งการบังคับคดี
มาตรา ๒๘ บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่ส�ำนักงานได้มาโดยมีผู้บริจาคให้ หรือได้มาโดยการซื้อ
หรือแลกเปลี่ยนจากรายได้ของส�ำนักงาน ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของส�ำนักงาน
ให้ส�ำนักงานมีอ�ำนาจในการปกครอง ดูแล บ�ำรุงรักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ
ส�ำนักงาน
มาตรา ๒๙ ให้คณะกรรมการเสนอขอรับงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส�ำนักงาน
มาตรา ๓๐ การเก็บรักษาและการใช้จ่ายเงินของส�ำนักงานให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ก�ำหนด
การบัญชีของส�ำนักงาน ให้จัดท�ำตามหลักสากลตามแบบและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก�ำหนด
และต้องจัดให้มกี ารตรวจสอบภายในเกีย่ วกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุของส�ำนักงาน ตลอดจนรายงานผลการ
ตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละครั้ง
มาตรา ๓๑ ให้สำ� นักงานมีเลขาธิการเป็นผูร้ บั ผิดชอบการบริหารกิจการของส�ำนักงานให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก�ำหนด นโยบาย มติ และประกาศของคณะกรรมการ และเป็นผู้บังคับบัญชา
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของส�ำนักงานทุกต�ำแหน่ง
ให้คณะกรรมการเป็นผู้คัดเลือกเพื่อแต่งตั้งและถอดถอนเลขาธิการ
ในการจ้างและแต่งตั้งเลขาธิการ ให้คณะกรรมการคัดเลือกคณะกรรมการสรรหาจ�ำนวนห้าคน
ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๒ (๑) (๓) (๔) (๕) (๖) (๙) (๑๐) (๑๑) และ (๑๒)
ให้คณะกรรมการสรรหาท�ำหน้าทีส่ รรหาบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถและประสบการณ์เหมาะสม
ที่จะเป็นเลขาธิการซึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๒ (๑) (๓) (๔) (๕) (๖) (๙) (๑๐) (๑๑)
และ (๑๒) นอกจากนี้ จะต้องไม่เป็นกรรมการในคณะกรรมการและมีอายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร
เพือ่ เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาท�ำสัญญาจ้างและแต่งตัง้ เป็นเลขาธิการ ทัง้ นี้ โดยอาจเสนอชือ่ ผูม้ คี วามเหมาะสม
มากกว่าหนึ่งชื่อก็ได้
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กรรมการสรรหาไม่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเป็นเลขาธิการ
ให้กรรมการสรรหาประชุมและเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหาและเลือก
อีกคนหนึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
ให้ส�ำนักงานท�ำหน้าที่เป็นหน่วยธุรการในการด�ำเนินการสรรหาและคัดเลือกเลขาธิการ
มาตรา ๓๒ เลขาธิการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) สามารถท�ำงานให้แก่ส�ำนักงานได้เต็มเวลา
(๓) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
(๔) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
(๕) ไม่เคยได้รับโทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส�ำหรับความผิดที่ได้
กระท�ำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไม่เคยต้องค�ำพิพากษาหรือค�ำสัง่ ของศาลให้ทรัพย์สนิ ตกเป็นของแผ่นดินเพราะร�ำ่ รวยผิดปกติ
หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๗) ไม่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจอื่น หรือกิจการอื่นที่แสวงหาก�ำไร
(๘) ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ซึ่งมีต�ำแหน่งหรือเงินเดือนประจ�ำของราชการ
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(๑๐) ไม่เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๑๑) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือบริษัทมหาชน
จ�ำกัด เพราะทุจริตต่อหน้าที่
(๑๒) ไม่เป็นหรือภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันได้รับแต่งตั้ง ไม่เคยเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร
หรือผูม้ อี ำ� นาจในการจัดการหรือมีสว่ นได้เสียในนิตบิ คุ คลซึง่ เป็นคูส่ ญ
ั ญา ผูเ้ ข้าร่วมงาน หรือมีประโยชน์ได้เสียเกีย่ วข้อง
กับกิจการของส�ำนักงาน
(๑๓) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการก�ำหนด
มาตรา ๓๓ เลขาธิการพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๒
(๔) ต้องค�ำพิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้จำ� คุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท�ำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๕) ขาดการประชุมคณะกรรมการเกินสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร
(๖) คณะกรรมการถอดถอนจากต�ำแหน่งเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย
หรือหย่อนความสามารถ
(๗) ถูกเลิกสัญญาจ้าง
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มาตรา ๓๔ ให้เลขาธิการมีวาระอยู่ในต�ำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะด�ำรง
ต�ำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้
เมื่อต�ำแหน่งเลขาธิการว่างลงและยังไม่มีการแต่งตั้งเลขาธิการคนใหม่ หรือในกรณีเลขาธิการ
ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นการชั่วคราว ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงานคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทน
เลขาธิการ
ให้ผู้รักษาการแทนมีอ�ำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับเลขาธิการ
มาตรา ๓๕ ให้เลขาธิการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับสูงและให้ถือเป็นผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งซึ่งต้องห้ามมิให้ด�ำเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตาม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราบการทุจริตด้วย
มาตรา ๓๖ เลขาธิการมีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน หรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของ
ส�ำนักงาน ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของส�ำนักงานออกจากต�ำแหน่ง ทั้งนี้ ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการ
ก�ำหนด และในกรณีของเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในส�ำนักตรวจสอบ ให้ฟังความเห็นของคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบประกอบการพิจารณาด้วย
(๒) ออกระเบียบหรือประกาศเกีย่ วกับการด�ำเนินงานของส�ำนักงานโดยไม่ขดั หรือแย้งกับระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ ข้อก�ำหนด นโยบาย หรือมติของคณะกรรมการ
ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้เลขาธิการเป็นผู้แทนของส�ำนักงาน เพื่อการนี้เลขาธิการ
จะมอบอ�ำนาจให้เจ้าหน้าทีใ่ ดของส�ำนักงานปฏิบตั งิ านเฉพาะอย่างแทนก็ได้ ทัง้ นี้ ตามข้อบังคับทีค่ ณะกรรมการก�ำหนด
มาตรา ๓๗ ให้ มี ส� ำ นั ก ตรวจสอบขึ้ น ในส� ำ นั ก งานท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น ส� ำ นั ก งานเลขานุ ก ารของ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ และให้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบและรายงานเลขาธิการ
ตามระเบียบที่คณะกรรมการก�ำหนด
หมวด ๔
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
มาตรา ๓๘ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรียกว่า
“กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการ
สาธารณสุขของหน่วยบริการ
เพือ่ เป็นการส่งเสริมให้บคุ คลสามารถเข้าถึงการบริการสาธารณสุขได้อย่างทัว่ ถึงและมีประสิทธิภาพ
ให้ใช้จ่ายเงินกองทุนโดยค�ำนึงถึงการพัฒนาการบริการสาธารณสุขในเขตพื้นที่ที่ไม่มีหน่วยบริการเพียงพอหรือมีการ
กระจายหน่วยบริการอย่างไม่เหมาะสมประกอบด้วย
มาตรา ๓๙ กองทุนประกอบด้วย
(๑) เงินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
(๒) เงินที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
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(๓) เงินที่ได้รับจากการด�ำเนินการให้บริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) เงินค่าปรับทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้แก่กองทุน
(๖) ดอกผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน
(๗) เงินหรือทรัพย์สินใด ๆ ที่กองทุนได้รับมาในกิจการของกองทุน
(๘) เงินสมทบอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
เงินและทรัพย์สินที่เป็นของกองทุนไม่ต้องน�ำส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย
ว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ในการเสนอขอรับงบประมาณตาม (๑) ให้คณะกรรมการจัดท�ำค�ำขอต่อคณะรัฐมนตรีโดยพิจารณา
ประกอบกับรายงานความเห็นของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน ตลอดจนบัญชีการเงินและทรัพย์สนิ
ของกองทุนในขณะที่จัดท�ำค�ำขอดังกล่าว
มาตรา ๔๐ การรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน รวมทัง้ การน�ำเงินกองทุนไปจัดหา
ผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก�ำหนด
มาตรา ๔๑ ให้คณะกรรมการกันเงินจ�ำนวนไม่เกินร้อยละหนึ่งของเงินที่จะจ่ายให้หน่วยบริการไว้
เป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้รับบริการ ในกรณีที่ผู้รับบริการได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล
ของหน่วยบริการ โดยหาผู้กระท�ำผิดมิได้หรือหาผู้กระท�ำผิดได้ แต่ยังไม่ได้รับค่าเสียหายภายในระยะเวลาอันสมควร
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก�ำหนด
มาตรา ๔๒ ในกรณีทผี่ รู้ บั บริการได้รบั ความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการ
โดยหาผู้กระท�ำผิดได้แต่ยังไม่ได้รับค่าเสียหายภายในระยะเวลาอันสมควรตามมาตรา ๔๑ เมื่อส�ำนักงานได้จ่ายเงิน
ช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้รับบริการไปแล้ว ส�ำนักงานมีสิทธิไล่เบี้ยเอาแก่ผู้กระท�ำผิดได้
มาตรา ๔๓ ภายในสามเดือนนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ให้คณะกรรมการเสนองบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินของกองทุนในปีที่ล่วงมา ซึ่งส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ตรวจสอบรับรองแล้วต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
งบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินดังกล่าว ให้รัฐมนตรีเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อน�ำเสนอต่อ
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อทราบ และจัดให้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมวด ๕
หน่วยบริการและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
มาตรา ๔๔ ให้ ส� ำ นั ก งานจั ด ให้ มี ก ารขึ้ น ทะเบี ย นหน่ ว ยบริ ก ารและเครื อ ข่ า ยหน่ ว ยบริ ก าร
แล้วประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ เพือ่ ด�ำเนินการลงทะเบียนเลือกเป็นหน่วยบริการประจ�ำของตนตามมาตรา ๖
การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ รวมทั้งวิธีการประชาสัมพันธ์ตาม
วรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก�ำหนด
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มาตรา ๔๕ ให้หน่วยบริการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้บริการสาธารณสุข รวมทั้งการใช้วัคซีน ยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ในการรักษาที่ได้มาตรฐาน
และมีคุณภาพ โดยให้ความเสมอภาคและอ�ำนวยความสะดวกในการให้บริการสาธารณสุขที่จ�ำเป็น ตลอดจนเคารพ
ในสิทธิส่วนบุคคล ในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความเชื่อทางศาสนา
(๒) ให้ข้อมูลการบริการสาธารณสุขของผู้รับบริการตามที่ผู้รับบริการร้องขอและตามประกาศที่มี
การก�ำหนดเกีย่ วกับสิทธิของผูป้ ว่ ยและผูร้ บั บริการโดยไม่บดิ เบือน ทัง้ ในเรือ่ งผลการวินจิ ฉัย แนวทาง วิธกี าร ทางเลือก
และผลในการรักษา รวมทั้งผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้ผู้รับบริการตัดสินใจในการเลือกรับบริการหรือถูกส่งต่อ
(๓) ให้ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วกับชือ่ แพทย์ เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข หรือผูร้ บั ผิดชอบในการดูแลอย่างต่อเนือ่ ง
ทางด้านสุขภาพกายและสังคม แก่ญาติหรือผูท้ ใี่ กล้ชดิ กับผูร้ บั บริการอย่างเพียงพอก่อนจ�ำหน่ายผูร้ บั บริการออกจาก
หน่วยบริการหรือเครือข่ายหน่วยบริการ
(๔) รักษาความลับของผู้รับบริการจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๑) และ (๒) อย่างเคร่งครัด เว้นแต่
เป็นการเปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
(๕) จัดท�ำระบบข้อมูลการให้บริการสาธารณสุข เพือ่ สะดวกต่อการตรวจสอบคุณภาพและบริการ
รวมทั้งการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข
ในการให้บริการสาธารณสุขแก่ผู้รับบริการและการจัดท�ำระบบข้อมูลการให้บริการสาธารณสุข
ให้หน่วยบริการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการและคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานก�ำหนด
มาตรา ๔๖ หน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการตามมาตรา ๔๔ และหน่วยบริการที่รับการ
ส่งต่อผู้รับบริการ มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขจากกองทุนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก�ำหนด
หลักเกณฑ์การก�ำหนดค่าใช้จา่ ยเพือ่ บริการสาธารณสุขตามวรรคหนึง่ ต้องผ่านการรับฟังความคิดเห็น
ตามมาตรา ๑๘ (๑๓) ก่อน และอย่างน้อยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) อาศัยราคากลางที่เป็นจริงของโรคทุกโรคมาเป็นฐานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรา ๕๐ (๔)
(๒) ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายของหน่วยบริการในส่วนเงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร
(๓) ค�ำนึงถึงความแตกต่างในภารกิจของหน่วยบริการ
(๔) ค�ำนึงถึงความแตกต่างในกลุม่ ผูร้ บั บริการและในขนาดของพืน้ ทีบ่ ริการทีห่ น่วยบริการรับผิดชอบ
มาตรา ๔๗ เพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้กับบุคคลในพื้นที่ โดยส่งเสริมกระบวนการ
มีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ให้คณะกรรมการสนับสนุน
และประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก�ำหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้องค์กรดังกล่าวเป็นผู้ด�ำเนินงานและบริหาร
จัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยให้ได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุน
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หมวด ๖
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
มาตรา ๔๘ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
บริการสาธารณสุข” ประกอบด้วย
(๑) อธิบดีกรมการแพทย์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ประธานสถาบันพัฒนา
และรับรองคุณภาพโรงพยาบาล และผู้อ�ำนวยการกองการประกอบโรคศิลปะ
(๒) ผู้แทนแพทยสภา ผู้แทนสภาการพยาบาล ผู้แทนทันตแพทยสภา ผู้แทนสภาเภสัชกรรม
และผู้แทนสภาพทนายความ
(๓) ผู้แทนโรงพยาบาลเอกชนที่เป็นสมาชิกของสมาคมโรงพยาบาลเอกชนหนึ่งคน
(๔) ผู้แทนเทศบาลหนึ่งคน องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนึ่งคน องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนึ่งคน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รูปแบบอืน่ หนึง่ คน โดยให้ผบู้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แต่ละประเภทคัดเลือก
กันเอง
(๕) ผูแ้ ทนผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ทันตกรรม และเภสัชกรรม วิชาชีพละหนึง่ คน
(๖) ผู้แทนราชวิทยาลัยแพทย์เฉพาะทางสาขาสูตินรีเวช สาขาศัลยกรรม สาขาอายุรกรรม
และสาขากุมารเวชกรรม สาขาละหนึ่งคน
(๗) ผูแ้ ทนผูป้ ระกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขากายภาพบ�ำบัด สาขาเทคนิค
การแพทย์ สาขารังสีเทคนิค สาขากิจกรรมบ�ำบัด สาขาเทคโนโลยีหวั ใจและทรวงอก และสาขาการแก้ไขความผิดปกติ
ของการสื่อความหมาย สาขาละหนึ่งคน และให้ผู้แทนดังกล่าวคัดเลือกกันเองให้เหลือจ�ำนวนสามคน
(๘) ผู้แทนองค์กรเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็นการแสวงหาผลก�ำไร และด�ำเนินกิจกรรม
ดังต่อไปนี้ องค์กรละหนึ่งคน โดยการคัดเลือกกันเองในแต่ละกลุ่มให้เหลือกลุ่มละหนึ่งคน และให้ผู้แทนดังกล่าว
คัดเลือกกันเองให้เหลือจ�ำนวนห้าคน
(ก) งานด้านเด็กหรือเยาวชน
(ข) งานด้านสตรี
(ค) งานด้านผู้สูงอายุ
(ง) งานด้านคนพิการหรือผู้ป่วยจิตเวช
(จ) งานด้านผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยเรื้อรังอื่น
(ฉ) งานด้านผู้ใช้แรงงาน
(ช) งานด้านชุมชนแออัด
(ซ) งานด้านเกษตรกร
(ฌ) งานด้านชนกลุ่มน้อย
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(๙) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจ�ำนวนหกคน โดยในจ�ำนวนนี้ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญสาขา
เวชศาสตร์ครอบครัว สาขาจิตเวช และสาขาการแพทย์แผนไทย สาขาละหนึ่งคน
องค์กรเอกชนตาม (๘) ต้องเป็นองค์กรทีด่ ำ� เนินกิจกรรมมาไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ปี และได้มาขึน้ ทะเบียน
ไว้กับส�ำนักงานก่อนครบก�ำหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่มีเหตุให้มีการคัดเลือกกรรมการ ถ้าองค์กรใดด�ำเนินกิจกรรม
หลายกลุ่ม ให้ขึ้นทะเบียนเพื่อใช้สิทธิคัดเลือกกรรมการในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น
หลักเกณฑ์และวิธกี ารคัดเลือกกรรมการตาม (๓) (๔ ) (๕) (๖ ) (๗) และ (๘) ให้เป็นไปตามทีร่ ฐั มนตรี
ประกาศก�ำหนด
ให้กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ด�ำเนินการสรรหาและพิจารณาคัดเลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการตาม (๙)
หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหาและพิจารณาคัดเลือกกรรมการผูท้ รงคุณวุฒติ ามวรรคสีใ่ ห้เป็นไปตาม
ที่รัฐมนตรีประกาศก�ำหนด
ให้กรรมการตามวรรคหนึ่งประชุม และเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
ให้เลขาธิการเป็นเลขานุการของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
มาตรา ๔๙ การด�ำรงต�ำแหน่ง วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง การพ้นจากต�ำแหน่งและการประชุมของ
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน ให้น�ำมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
มาตรา ๕๐ คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานมีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการตามมาตรา ๔๕
(๒) ก�ำกับดูแลการให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ในกรณีที่
หน่วยบริการนั้น ๆ มีการให้บริการในส่วนที่สูงกว่าบริการสาธารณสุขตามมาตรา ๕
(๓) ก�ำหนดมาตรการควบคุมและส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริการและเครือข่าย
หน่วยบริการ
(๔) เสนอแนะอัตราราคากลางของโรคทุกโรคต่อคณะกรรมการเพื่อประกอบการวางหลักเกณฑ์
ก�ำหนค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขให้แก่หน่วยบริการตามมาตรา ๔๖
(๕) ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการร้องเรียนของผูซ้ งึ่ ถูกละเมิดสิทธิจากการใช้บริการ
และวิธพี จิ ารณาเรือ่ งร้องเรียนดังกล่าว รวมทัง้ หลักเกณฑ์และวิธกี ารให้ความช่วยเหลือแก่ผซู้ งึ่ ถูกละเมิดสิทธิจากการ
ใช้บริการ และก�ำหนดหน่วยรับเรือ่ งร้องเรียนเพือ่ ให้ประชาชนสามารถเสนอเรือ่ งร้องเรียนได้โดยสะดวกและเป็นอิสระ
จากผู้ถูกร้องเรียน
(๖) รายงานผลการตรวจตราและการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริการและเครือข่าย
หน่วยบริการต่อคณะกรรมการ พร้อมทั้งแจ้งหน่วยบริการและหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อปรับปรุงแก้ไขและติดตาม
ประเมินผลในเรื่องการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐาน
(๗) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจตราและการควบคุมก�ำกับหน่วยบริการ
และเครือข่ายหน่วยบริการ
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(๘) จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ในกรณีที่ผู้รับบริการได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรักษา
พยาบาลโดยหาผู้กระท�ำผิดมิได้ หรือหาผู้กระท�ำผิดได้แต่ผู้รับบริการไม่ได้รับค่าเสียหายภายในระยะเวลาอันสมควร
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก�ำหนด
(๙) สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบการเผยแพร่ข้อมูลแก่ประชาชนเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ
ในการเข้ารับบริการสาธารณสุข
(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นก�ำหนด ให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๕๑ คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานมีอ�ำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติตามที่คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานมอบหมายได้
ให้นำ� มาตรา ๑๗ มาใช้บงั คับกับการประชุม วิธกี ารประชุม และวิธปี ฏิบตั งิ านของคณะอนุกรรมการ
ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานโดยอนุโลม
มาตรา ๕๒ ให้คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน และคณะอนุกรรมการมีอ�ำนาจขอให้
หน่วยงานของรัฐหรือสั่งให้บุคคลใดที่เกี่ยวข้องมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง มาให้ถ้อยค�ำหรือส่งเอกสารหลักฐานเพื่อ
ประกอบการพิจารณาได้
มาตรา ๕๓ ให้คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานและอนุกรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่น ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่รัฐมนตรีก�ำหนด
หมวด ๗
พนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา ๕๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�ำนาจเข้าไปใน
สถานที่ของหน่วยบริการ หรือของเครือข่ายหน่วยบริการ ในระหว่างเวลาท�ำการ เพื่อตรวจสอบ สอบถามข้อเท็จจริง
ตรวจสอบทรัพย์สินหรือเอกสารหลักฐาน ถ่ายภาพ ถ่ายส�ำเนา หรือน�ำเอกสารที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบ หรือกระท�ำ
การอย่างอื่นตามสมควรเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงอันที่จะปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
ในการด�ำเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้าพบการกระท�ำผิด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�ำนาจยึดหรืออายัด
เอกสารหลักฐาน ทรัพย์สิน หรือสิ่งของเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาด�ำเนินการต่อไป
วิธีปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการ
ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานก�ำหนด แล้วแต่กรณี
มาตรา ๕๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจ�ำตัวแก่บุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง
บัตรประจ�ำตัวพนักงานเจ้าหน้าทีใ่ ห้เป็นไปตามแบบทีร่ ฐั มนตรีกำ� หนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอ�ำนวยความสะดวกตามสมควร
มาตรา ๕๖ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา
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หมวด ๘
การก�ำกับมาตรฐานหน่วยบริการ
มาตรา ๕๗ ในกรณีทสี่ ำ� นักงานตรวจสอบพบว่าหน่วยบริการใดไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการให้บริการ
สาธารณสุขทีก่ ำ� หนด ให้รายงานต่อคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานเพือ่ แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวน
พิจารณา
คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ให้มีจ�ำนวนตามความเหมาะสมประกอบด้วยผู้แทน
หน่วยงานของรัฐทีป่ ฏิบตั งิ านในด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และกฎหมาย ผูแ้ ทนองค์กรเอกชน หรือผูท้ รงคุณวุฒอิ นื่
ซึง่ ไม่เป็นผูม้ สี ว่ นได้เสียในเรือ่ งทีจ่ ะพิจารณา มีหน้าทีส่ อบสวนและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการควบคุมคุณภาพ
และมาตรฐาน
ในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานอาจแต่งตั้งไว้
ล่วงหน้าเป็นจ�ำนวนหลายคณะเพื่อให้ด�ำเนินการสอบสวนโดยเร็วได้
การสอบสวนต้องกระท�ำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน ถ้ายังด�ำเนินการไม่แล้วเสร็จให้ขยายเวลา
ออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน และถ้ายังด�ำเนินการไม่แล้วเสร็จอีก ให้รายงานคณะกรรมการควบคุมคุณภาพ
และมาตรฐานเพื่อพิจารณามีค�ำสั่งให้ขยายเวลาได้เท่าที่จ�ำเป็น
ในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามพระราชบัญญัตนิ ี้ ให้คณะกรรมการสอบสวนเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา และให้มีอ�ำนาจขอให้หน่วยบริการ เครือข่ายหน่วยบริการ ผู้ร้องเรียน หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้อง
มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงมาให้ถ้อยค�ำ หรือส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาได้
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนด�ำเนินการสอบสวนแล้วเสร็จ ให้เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อ
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานเพื่อพิจารณาต่อไป
ให้คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานพิจารณาออกค�ำสัง่ ตามมาตรา ๕๘ หรือมาตรา ๕๙
แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากคณะกรรมการสอบสวน
มาตรา ๕๘ ในกรณีที่ผลการสอบสวนตามมาตรา ๕๗ ปรากฏว่าหน่วยบริการใดไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานที่ก�ำหนด ให้คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่เป็นการกระท�ำโดยไม่เจตนาให้มีค�ำสั่งเตือนให้ปฏิบัติโดยถูกต้อง
(๒) ในกรณีทมี่ เี จตนากระท�ำผิด ให้มคี ำ� สัง่ ให้หน่วยบริการนัน้ ช�ำระค่าปรับทางปกครองเป็นจ�ำนวน
ไม่เกินหนึ่งแสนบาท ส�ำหรับการกระท�ำความผิดแต่ละครั้ง และให้น�ำบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับทางปกครอง
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองมาใช้บงั คับ และในกรณีทไี่ ม่มเี จ้าหน้าทีด่ ำ� เนินการบังคับตามค�ำสัง่
ให้เลขาธิการมีอ�ำนาจฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อบังคับช�ำระค่าปรับ ในการนี้ ถ้าศาลปกครองเห็นว่าค�ำสั่งให้ช�ำระ
ค่าปรับนัน้ ชอบด้วยกฎหมายก็ให้ศาลปกครองมีอำ� นาจพิจารณาพิพากษาและบังคับคดีให้มกี ารยึดหรืออายัดทรัพย์สนิ
ขายทอดตลาดเพื่อช�ำระค่าปรับได้
(๓) แจ้งต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ให้มกี ารสอบสวนและวินจิ ฉัยชีข้ าดข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษ
ผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านสาธารณสุขซึ่งอาจมีส่วนรับผิดชอบในการกระท�ำผิดของหน่วยบริการ และให้มีการ
ด�ำเนินการทางวินัยในกรณีที่ผู้กระท�ำผิดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
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มาตรา ๕๙ ในกรณีทผี่ รู้ บั บริการผูใ้ ดไม่ได้รบั ความสะดวกตามสมควรหรือตามสิทธิทจี่ ะได้รบั บริการ
สาธารณสุขทีก่ ำ� หนดตามพระราชบัญญัตนิ จี้ ากหน่วยบริการหรือหน่วยบริการเรียกเก็บค่าบริการจากตนโดยไม่มสี ทิ ธิ
ทีจ่ ะเก็บหรือเรียกเก็บเกินกว่าอัตราทีค่ ณะกรรมการก�ำหนด หรือไม่ได้รบั ค่าเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากการรักษาพยาบาล
ของหน่วยบริการภายในระยะเวลาอันสมควร ให้ผนู้ นั้ มีสทิ ธิรอ้ งเรียนต่อส�ำนักงานเพือ่ ให้มกี ารสอบสวน และให้นำ� ความ
ในมาตรา ๕๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ถ้าผลการสอบสวนปรากฏว่า หน่วยบริการไม่ได้กระท�ำตามที่ถูกร้องเรียนให้เลขาธิการแจ้งให้
ผู้ร้องเรียนทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีผลการสอบสวนดังกล่าว
ในกรณีที่ผลการสอบสวนปรากฏว่า หน่วยบริการมีการกระท�ำตามที่ถูกร้องเรียนให้คณะกรรมการ
ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานมีอ�ำนาจด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ตักเตือนเป็นหนังสือให้หน่วยบริการนัน้ ปฏิบตั ติ อ่ ผูร้ อ้ งเรียนให้เหมาะสมหรือถูกต้องตามสิทธิ
ประโยชน์ของผู้ร้องเรียนนั้น ส�ำหรับกรณีร้องเรียนว่าหน่วยบริการไม่อ�ำนวยความสะดวกหรือไม่ปฏิบัติตามสิทธิ
ประโยชน์ของผู้ร้องเรียน
(๒) ออกค�ำสั่งเป็นหนังสือให้หน่วยบริการนั้นคืนเงินค่าบริการส่วนเกินหรือที่ไม่มีสิทธิเรียกเก็บให้
แก่ผู้ร้องเรียนพร้อมดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าต่อไปนับแต่วันที่เก็บค่าบริการนั้นจนถึงวันที่จ่ายเงินคืน และในกรณีที่ไม่มี
การปฏิบัติตามค�ำสั่งให้น�ำความในมาตรา ๕๘ (๒) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๖๐ ในกรณีทกี่ ารกระท�ำผิดของหน่วยบริการตามมาตรา ๕๘ หรือมาตรา ๕๙ เป็นการกระท�ำ
ผิดร้ายแรงหรือเกิดซ�้ำหลายครั้ง ให้เลขาธิการรายงานต่อคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานเพื่อพิจารณา
ด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) สั่งเพิกถอนการขึ้นทะเบียนของหน่วยบริการนั้น
(๒) แจ้งต่อรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลเพื่อพิจารณาด�ำเนินการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
(๓) แจ้งต่อรัฐมนตรีผู้ก�ำกับดูแลเพื่อให้มีการด�ำเนินการทางวินัยแก่ผู้บริหารของหน่วยบริการ
ในกรณีที่เป็นสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
(๔) แจ้งต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ให้มกี ารสอบสวนและวินจิ ฉัยชีข้ าดข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษ
ผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านสาธารณสุขซึ่งมีส่วนรับผิดชอบในการกระท�ำผิดของหน่วยบริการและให้มีการด�ำเนินการ
ทางวินัยในกรณีที่ผู้กระท�ำผิดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรา ๖๑ ผู้ร้องเรียนหรือหน่วยบริการที่ได้รับค�ำสั่งจากคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานตามหมวดนี้ ให้มสี ทิ ธิอทุ ธรณ์ตอ่ คณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งหรือวันทีไ่ ด้รบั ทราบ
ค�ำสั่ง แล้วแต่กรณี
ค�ำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และวิธีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการก�ำหนด
มาตรา ๖๒ เมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ค�ำสั่งตามมาตรา ๖๑ ผลเป็นประการใดแล้ว
ให้เลขาธิการรายงานผลการด�ำเนินการหรือค�ำวินิจฉัยต่อคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานเพื่อทราบ
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หมวด ๙
บทก�ำหนดโทษ
มาตรา ๖๓ ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งของคณะกรรมการ คณะกรรมการควบคุมคุณภาพ
และมาตรฐาน คณะอนุกรรมการของคณะกรรมการดังกล่าว คณะกรรมการสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
มาตรา ๒๒ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๔ หรือมาตรา ๕๗ ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา ๖๔ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อ�ำนวยความสะดวกตามสมควรแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติ
หน้าทีต่ ามมาตรา ๕๕ วรรคสาม ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึง่ หมืน่ บาท หรือทัง้ จ�ำทัง้ ปรับ
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๖๕ ในวาระเริ่มแรก มิให้น�ำบทบัญญัติมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒
มาใช้บังคับ จนกว่าจะได้มีการจัดเตรียมความพร้อมเพื่อให้บริการสาธารณสุขตามบทบัญญัติดังกล่าว
เมือ่ ได้มกี ารจัดเตรียมความพร้อมเพือ่ ให้บริการสาธารณสุขตามวรรคหนึง่ แล้ว ให้รฐั มนตรีประกาศ
ก�ำหนดระยะเวลาการเริ่มให้บริการสาธารณสุขในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
การจ่ายค่าใช้จา่ ยเพือ่ บริกาสาธารณสุขตามมาตรา ๔๖ ส�ำหรับหน่วยบริการทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบ
ของกระทรวงสาธารณสุข ให้ส�ำนักงานจ่ายให้กระทรวงสาธารณสุขก่อนเป็นระยะเวลาสามปีนับแต่วันเริ่มให้บริการ
สาธารณสุขตามวรรคสอง
มาตรา ๖๖ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และหากไม่แล้วเสร็จให้ขยายระยะเวลาได้ครั้งละหนึ่งปี โดยให้ส�ำนักงานหรือส�ำนักงาน
และส�ำนักงานประกันสังคม แล้วแต่กรณี รายงานเหตุผลทีไ่ ม่อาจด�ำเนินการได้ตอ่ คณะรัฐมนตรีเพือ่ ทราบ และจัดให้
มีการเผยแพร่รายงานนั้นต่อสาธารณชน
มาตรา ๖๗ ให้ก ระทรวงสาธารณสุ ข ด� ำ เนิ นการให้ มี ก ารคั ด เลื อ กและแต่ ง ตั้ ง กรรมการตาม
มาตรา ๑๓ (๓) (๔) (๕) และ (๖) รวมทั้งสรรหาและคัดเลือกเลขาธิการเพื่อให้ได้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ตามพระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับ
ในระหว่างทีย่ งั ไม่มคี ณะกรรมการตามวรรคหนึง่ ให้มคี ณะกรรมการคณะหนึง่ ประกอบด้วย รัฐมนตรี
เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงบประมาณ และผูท้ รงคุณวุฒิ
ซึ่งคณะรัฐบนตรีแต่งตั้งจ�ำนวนห้าคนโดยในจ�ำนวนนี้ ให้เป็นผู้แทนผู้บริโภคจ�ำนวนสีคนเป็นกรรมการ
ให้รฐั มนตรีแต่งตัง้ รองปลัดกระทรวงคนหนึง่ ในกระทรวงสาธารณสุข เพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ ลขาธิการเป็นการ
ชั่วคราวจนกว่าเลขาธิการซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้เข้ารับหน้าที่
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ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ท�ำหน้าที่เลขาธิการตามวรรคสามเป็นเลขานุการของคณะกรรมการตาม
วรรคสอง และให้รัฐมนตรีแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงสาธารณสุข จ�ำนวนสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๖๘ ให้ก ระทรวงสาธารณสุ ข ด� ำ เนิ นการให้ มี ก ารคั ด เลื อ กและแต่ ง ตั้ ง กรรมการตาม
มาตรา ๔๘ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) เพื่อให้ได้คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานตาม
พระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ในระหว่างที่ยังไม่มีคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วย อธิบดี
กรมการแพทย์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ประธานสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
ผูอ้ ำ� นวยการกองการประกอบโรคศิลปะ เลขาธิการทันตแพทยสภา เลขาธิการแพทยสภา เลขาธิการสภาการพยาบาล
เลขาธิการสภาเภสัชกรรม นายกสภาทนายความ และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจ�ำนวนเจ็ดคน โดยให้เป็น
ผูแ้ ทนองค์กรเอกชนทีด่ ำ� เนินกิจกรรมทางด้านคุม้ ครองผูบ้ ริโภคจ�ำนวนสามคน และผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นวิชาชีพการแพทย์
และสาธารณสุขจ�ำนวนสี่คนเป็นกรรมการ
ให้กรรมการตามวรรคสองประชุมและเลือกกันเองให้คนหนึง่ เป็นประธานกรรมการและให้ประธาน
กรรมการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคนใดคนหนึ่งตามมาตรา ๖๗ เป็นเลขานุการคนหนึ่ง และแต่งตั้งข้าราชการ
ในกระทรวงสาธารณสุขจ�ำนวนสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๖๙ ให้โอนกิจการ ทรัพย์สนิ สิทธิ หนี้ และความรับผิด รวมทัง้ เงินงบประมาณของกระทรวง
สาธารณสุข ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับงานประกันสุขภาพตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ตลอดจนเงินทุนหมุนเวียน บัตรประกันสุขภาพ
ไปเป็นของส�ำนักงานในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๗๐ ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการใดสมัครใจจะเปลีย่ นไปเป็นเจ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้าง
ของส�ำนักงาน ให้แจ้งความจ�ำนงเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา และจะต้องผ่านการคัดเลือกหรือการประเมินตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก�ำหนด
ข้าราชการซึ่งเปลี่ยนไปเป็นเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงานตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าออกจากราชการเพราะ
เลิกหรือยุบต�ำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
ข้าราชการ แล้วแต่กรณี
ลูกจ้างซึ่งเปลี่ยนไปเป็นลูกจ้างของส�ำนักงานตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าออกจากราชการเพราะ
ทางราชการยุบเลิกต�ำแหน่งหรือเลิกจ้างโดยไม่มคี วามผิด และให้ได้รบั บ�ำเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
บ�ำเหน็จลูกจ้าง
เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาท�ำงานส�ำหรับค�ำนวณสิทธิประโยชน์ตามข้อบังคับของส�ำนักงาน
ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการผู้ใดเปลี่ยนไปเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของส�ำนักงานตามมาตรานี้ ประสงค์จะให้
นับเวลาราชการหรือเวลาท�ำงานในขณะทีเ่ ป็นข้าราชการหรือลูกจ้างต่อเนือ่ งกับเวลาท�ำงานของเจ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้าง
ของส�ำนักงาน แล้วแต่กรณี ก็ให้มีสิทธิกระท�ำได้โดยแสดงความจ�ำนงว่าไม่ขอรับบ�ำเหน็จหรือบ�ำนาญ
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เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๑๑๖ ก                          ราชกิจจานุเบกษา                                 ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
การไม่ขอรับบ�ำเหน็จหรือบ�ำนาญตามวรรคสี่ จะต้องกระท�ำภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีโ่ อน ส�ำหรับ
กรณีของข้าราชการให้ดำ� เนินการตามกฎหมายว่าด้วยบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชภารหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ�ำเหน็จ
บ�ำนาญข้าราชการ แล้วแต่กรณี ส�ำหรับกรณีของลูกจ้างให้กระท�ำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานยื่นต่อ
ผู้ว่าจ้างเพื่อส่งต่อให้กระทรวงการคลังทราบ
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พันต�ำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
         นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ โดยที่ ม าตรา ๕๒ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทยได้บญ
ั ญัตใิ ห้ชนชาวไทยย่อมมีสทิ ธิเสมอกันในการรับบริการสาธารณสุขทีไ่ ด้มาตรฐาน และผูย้ ากไร้
มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายบัญญัติ และ
การให้บริการสาธารณสุขของรัฐต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยจะต้องส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ และเอกชนมีสว่ นร่วมเท่าทีจ่ ะกระท�ำได้ และมาตรา ๘๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บญ
ั ญัติ
ให้รัฐต้องจัดและส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนได้รับบริการที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง
ด้วยเหตุนี้ จึงต้องจัดระบบการให้บริการสาธารณสุขที่จ�ำเป็นต่อสุขภาพและการด�ำรงชีวิตให้มีการรักษาพยาบาล
ที่มีมาตรฐาน โดยมีองค์กรก�ำกับดูแลซึ่งจะด�ำเนินการโดยการมีส่วนร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน
เพือ่ จัดการให้มรี ะบบการรักษาพยาบาลทีม่ ปี ระสิทธิภาพทัง้ ประเทศ และให้ประชาชนชาวไทยมีสทิ ธิได้รบั การบริการ
สาธารณสุขที่มีมาตรฐานด้วยกันทุกคน นอกจากนี้เนื่องจากในปัจจุบันระบบการให้ความช่วยเหลือในด้านการรักษา
พยาบาลได้มีอยู่หลายระบบ ท�ำให้มีการเบิกจ่ายเงินซ�้ำซ้อนกัน จึงสมควรน�ำระบบการช่วยเหลือดังกล่าวมาจัดการ
รวมกันเพือ่ ลดค่าใช้จา่ ยในภาพรวมในด้านสาธารณสุขมิให้เกิดการซ�ำ้ ซ้อนดังกล่าว และจัดระบบใหม่ให้มปี ระสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

22

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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ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
เรื่อง การบริการทางการแพทย์แผนไทย

โดยที่เป็นการสมควรเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์ตามโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ให้ครอบคลุมถึงการบริการทางการแพทย์แผนไทยอันเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และให้
หน่วยบริการปฏิบัติได้เป็นแนวทางเดียวกัน
อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ ๑๙ (๘) ข้อ ๒๓ ข้อ ๒๔ และข้อ ๒๘ แห่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยหลักประกันสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบกับมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพและคณะกรรมการบริหาร
เงินทุนหมุนเวียนบัตรประกันสุขภาพ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๕ คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ผู้มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักประกันสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔
และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม ได้รบั ความคุม้ ครองค่าการบริการทางการแพทย์แผนไทยโดยไม่ตอ้ งเสียค่าบริการหรือค่าใช้จา่ ย*
ข้อ ๒ บริการทางการแพทย์แผนไทยที่ผู้มีสิทธิได้รับความคุ้มครอง ได้แก่
(ก) การตรวจและการวินิจฉัยโรค
(๑) สาขาการแพทย์แผนไทย
(๒) สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
(ข) การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพ
(๑) วิธีรักษาด้วยยาสมุนไพร หรือยาแผนไทย
(๒) วิธีการนวดเพื่อการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ
(๓) วิธีการอบสมุนไพรเพื่อการรักษา
(๔) วิธีการประคบสมุนไพรเพื่อการรักษา
ข้อ ๓ ให้หน่วยบริการที่เป็นหน่วยบริการคู่สัญญา (Contracting Unit For Primary care : CUP)
พิจารณาจัดให้มกี ารบริการทางการแพทย์แผนไทยในศูนย์สขุ ภาพชุมชน (Primary Care Unit : PCU) หรือเครือข่าย
หน่วยบริการ
ข้อ ๔ การรับการบริการทางการแพทย์แผนไทย
ให้ผู้มีสิทธิไปรับบริการ ณ หน่วยบริการประจ�ำครอบครัวหรือเครือข่ายหน่วยบริการ เว้นแต่
กรณีที่หน่วยบริการประจ�ำครอบครัวหรือเครือข่ายหน่วยบริการไม่มีการจัดบริการทางการแพทย์แผนไทยไว้
ให้หน่วยบริการนั้นส่งต่อไปยังหน่วยบริการอื่นที่ได้มีการจัดบริการทางการแพทย์แผนไทยพร้อมหนังสือส่งตัว
ทั้งนี้ การรับบริการทางการแพทย์แผนไทย ต้องเป็นไปตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
* ความต่อท้ายถูกยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การยกเลิกค่าบริการทางการแพทย์ ลงวันที่
๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙
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ข้อ ๕ หน่วยบริการทีใ่ ห้การบริการทางการแพทย์แผนไทยมีสทิ ธิเรียกเก็บค่าบริการจากหน่วยบริการ
ประจ�ำครอบครัวของผู้มีสิทธิ หรือจากส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิได้ในอัตราดังต่อไปนี้
(ก) การตรวจและการวินิจฉัยโรค ไม่ให้เรียกเก็บค่าตรวจและวินิจฉัยโรค
(ข) การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้เรียกเก็บในอัตราเหมาจ่ายสองร้อยบาท*
ต่อครั้งของการรับบริการ ไม่ว่าในครั้งนั้นจะให้การบริการทางการแพทย์แผนไทยหลายวิธีก็ตาม
ข้อ ๖ หลักฐานในการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์แผนไทย ให้หน่วยบริการส่งหนังสือ
เรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์แผนไทยพร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้
(ก) ส�ำเนาบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า
(ข) ส�ำเนาหนังสือที่หน่วยบริการส่งตัวไปรับบริการ
ข้อ ๗ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๕
วินัย วิริยะกิจจา
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ

* “สองร้อยบาท” ถูกแก้ไขโดยมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๐ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
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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),
film 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)

บัญชี
ค

เงื่อนไข
(1) ไม่ควรใช้เป็นยาตัวแรกในการรักษา
(2) ควรได้รับการวินิจฉัยและการรักษาเบื้องต้นโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชศาสตร์
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3. กลุ่มยา Infections จ�ำนวน 1 รายการคือ
ล�ำดับ
ชื่อยา
3.1 Levofloxacin 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
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รูปแบบยา

บัญชี
ก
ก
ก

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) ใช้ส�ำหรับเสริมไอโอดีนตลอดการตั้งครรภ์
(2)   ใช้เสริมไอโอดีนในช่วง 6 เดือนแรกของการให้นมบุตร
(3)   ห้ามใช้ในผู้ที่มีภาวะไทรอยด์เป็นพิษ
ค�ำเตือนและข้อควรระวัง
ควรติดตามเฝ้าระวังภาวะไทรอยด์เป็นพิษ

บัญชี
ก
ก
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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

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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ชื่อยา

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 Influenza 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
ยาแคปซูล ยาเม็ด
(๒) ยาธรณีสันฑะฆาต*
ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด ยาลูกกลอน
							
ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.)
		
๑.๒.๓ กลุ่มยาแก้ท้องเสีย
(๑) ยาธาตุบรรจบ*
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
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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.)

(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*
(๔) ยาปลูกไฟธาตุ*

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

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. ใช้ส�ำหรับ 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 Clasificatin 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 classification 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 Influenza vaccine ชนิด pandemic
		 influenza 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-line drug ในการรักษาภาวะ renal allograft acute rejection
๒. ใช้กับผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองต่อ pulse methylprednisolone
๓. ใช้เป็น first-line 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

รูปแบบยา
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj
inj

บัญชี
ก
ก
ก
ก
ก
ก
ก
ก
ก
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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.
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cap

inj

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

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
๑.๓ การตรวจร่างกายและ - ชั่งน�้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต
หญิงตั้งครรภ์
- 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

- ๑ ครั้ง

หญิงตั้งครรภ์อายุ
๓๕ ปีขึ้นไป

ความถี่

- ๑ ครั้ง

- ๑ ครั้ง
- ๑ - ๓ ครั้ง แล้วแต่กรณี

- ๑ ครั้ง

- อย่างน้อย ๒ ครั้ง

หญิงตั้งครรภ์และสามี

กลุ่มเป้าหมาย

หมายเหตุ
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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
- บริการตรวจหลังคลอด
หญิงหลังคลอด

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
๑ บริการส่งเสริมสุขภาพและ - บริการคลินิกสุขภาพเด็ก ประเมินสุขภาพและ
เด็กแรกเกิด - ๕ ปี
ป้องกันโรคทั่วไป
ปัญหาทั่วไป ตรวจร่างกาย การวัดและประเมิน
การเฝ้าระวังพัฒนาการและการคัดกรองที่จ�ำเป็น
การแนะน�ำพ่อแม่ (การเลี้ยงดูส่งเสริมทักษะ ส่งเสริม
สุขนิสัยที่ดี การป้องกันอุบัติเหตุและลดความเสี่ยง)
ซักถามและตอบค�ำถาม/ชื่นชมให้ก�ำลังใจ นัดครั้งต่อไป
๒ บริการวิตามินเค
- ฉีดหรือกินวิตามินเค
เด็กแรกเกิด
๓ บริการคัดกรองภาวะพร่อง - เจาะเลือดทารกแรกเกิดหลังคลอดอย่างน้อย
เด็กแรกเกิด
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

หมายเหตุ

73

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
๘ บริการวัคซีนป้องกันหัด
- เข็มที่ ๑ เมื่ออายุ ๙ - ๑๒ เดือน
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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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

หมายเหตุ
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กลุ่มเป้าหมาย

- 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

หมายเหตุ
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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

หมายเหตุ
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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
๓ บริการวัคซีนป้องกันคอตีบ - ฉีดวัคซีนป้องกันคอตีบ บาดทะยักในเด็กอายุ
- เด็กอายุ ๑๒ ปี (ป.๖)
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
กระตุ้น
ไม่ครบ
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
๕ บริการวัคซีนป้องกันหัด
- กรณีเด็ก ป.๑ (อายุ ๖ - ๗ ปี) ที่ไม่เคยได้รับวัคซีน - เด็ก ป. ๑ (๖ - ๗ ปี)
หัดเยอรมันและคางทูม
MMR หรือได้รับไม่ครบ ๒ ครั้งให้ฉีดกระตุ้น
ที่ไม่เคยได้รับหรือได้รับ
(MMR)
ไม่ครบ

๓. กลุ่มเด็กโตและวัยรุ่นอายุ ๖ - ๒๔ ปี
ล�ำดับ
รายการบริการ

- แล้วแต่กรณี

- แล้วแต่กรณี

- แล้วแต่กรณี

- ๑ ครั้ง

- ๑ ครั้ง

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

ความถี่

หมายเหตุ
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- ตรวจสุขภาพช่องปากและแนะน�ำแก่เด็ก
ในโรงเรียน
- ส่งต่อเพื่อดูแลรักษากรณีที่จ�ำเป็น
๙ บริการคัดกรองสายตา
- ตรวจคัดกรองการมองเห็นในเด็กประถมศึกษา
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

หมายเหตุ
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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
๑๓ บริการให้ค�ำปรึกษาและ
- หน่วยบริการแจ้งบริการให้ค�ำปรึกษาและการตรวจ
คัดกรองการติดเชื้อเอชไอวี คัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีแก่ผู้รับบริการทราบ และ
บริการตรวจการติดเชื้อเอชไอวีตามความสมัครใจ
๑๔ บริการวัดความดันโลหิต
- ตรวจวัดความดันโลหิต ณ สถานพยาบาลหรือ
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
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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
เลิกบุหรี่ร่วมด้วยในกรณีจ�ำเป็น
ดื่มแอลกอฮอลล์เท่านั้น

๔. กลุ่มผู้ใหญ่อายุ ๒๕ - ๕๙ ปี
ล�ำดับ
รายการบริการ

- ๑ ครั้งต่อปี

- ๑ ครั้งต่อปี

- ๑ ครั้งทุก ๑๐ ปี

ตามแนวทางปฏิบัติที่กรมวิชาการก�ำหนด
หรือตามความจ�ำเป็น

ความถี่

หมายเหตุ
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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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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

กิจกรรมส�ำคัญที่จะได้รับ

- 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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รายการบริการ

กิจกรรมส�ำคัญที่จะได้รับ

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
๑๔ บริการเยี่ยมบ้าน/ชุมชน
- ให้บริการเยี่ยมบ้าน/ชุมชน
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการหรือ - ตามแนวทางที่กรมอนามัยหรือที่เกี่ยวข้อง
มีเงื่อนไขจ�ำเป็น
ก�ำหนด

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

หมายเหตุ
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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
๖ บริการคัดกรอง
- ตรวจวัดระดับน�้ำตาลในเลือดภายหลังการอดอาหาร - ผู้มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป
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
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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

ความถี่
หมายเหตุ
ตามแนวทางของประเทศ/
แนวทางปฏิบัติที่กรม
วิชาการ หรือกรมควบคุม
โรคก�ำหนด
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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 fluconazole 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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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 น่วยบริการทุ 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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ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการ
พ.ศ. ๒๕๕๕

โดยทีเ่ ป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไขในการขอลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการ
ประจ�ำและการขอเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการประจ�ำ  เพื่อให้การลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจ�ำมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการก�ำจัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๖ และมาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท�ำได้
โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกอบกับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มีมติ
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขการขอลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ยกเว้นในพื้นที่จังหวัดยะลา
และจังหวัดสงขลา ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕”
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
การขอลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๔๖”
(๒) ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
การขอลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖”
(๓) ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
การขอลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘”
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“ส�ำนักงาน” หมายความว่าส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และให้หมายความรวมถึง
ส�ำนักงานสาขาด้วย
“หน่วยบริการ” หมายความว่า สถานบริการทีไ่ ด้ขน้ึ ทะเบียนตามพระราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้หมายความรวมถึงหน่วยบริการตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักประกัน
สุขภาพพ.ศ. ๒๕๔๕ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๕ บุคคลใดประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้ยื่นค�ำขอลงทะเบียนต่อส�ำนักงานหรือหน่วยงานที่ส�ำนักงานก�ำหนด
ข้อ ๖ การเลือกหน่วยบริการเป็นหน่วยบริการประจ�ำให้บุคคลตาม ข้อ ๕ เลือกหน่วยบริการ
ทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีต่ ำ� บลหรืออ�ำเภอทีต่ นมีชอื่ อยูต่ ามทะเบียนบ้าน หรือหน่วยบริการในพืน้ ทีต่ ำ� บลหรืออ�ำเภอทีอ่ ยูต่ อ่ เนือ่ ง
ทั้งนี้โดยให้ค�ำนึงถึงความสะดวกและความจ�ำเป็นของตนเป็นส�ำคัญ
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ในกรณีที่บุคคลใด มีถิ่นที่อยู่หรือที่พักอาศัยไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน บุคคลดังกล่าวอาจลงทะเบียน
และเลือกหน่วยบริการในพื้นที่ต�ำบลหรืออ�ำเภอที่ตนมีถิ่นที่อยู่หรือพักอาศัยอยู่นั้นก็ได้
ข้อ ๗ บุคคลที่ได้เลือกหน่วยบริการประจ�ำแล้ว หากประสงค์จะเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการประจ�ำ
ให้ด�ำเนินการตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อ ๕ และ ข้อ ๖ แต่ทั้งนี้จะขอเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการประจ�ำได้ไม่เกิน ๔ ครั้ง
ในแต่ละปีงบประมาณ
การเปลีย่ นแปลงหน่วยบริการประจ�ำ ระหว่างการรับบริการในหน่วยบริการ ให้มผี ลหลังจากสิน้ สุด
การรับบริการในหน่วยบริการครั้งนั้นแล้ว
ข้อ ๘ ส�ำนักงานอาจลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจ�ำแทนบุคคลได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) กรณีเด็กแรกเกิด
(๒) กรณีบุคคลสิ้นสุดจากสิทธิรับบริการสาธารณสุขตามมาตรา ๙ พระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
(๓) กรณีบุคคลสิ้นสุดจากสิทธิรับบริการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
(๔) กรณี ห น่ ว ยบริ ก ารประจ� ำ ที่ บุ ค คลได้ ล งทะเบี ย นไว้ แ ล้ ว ถอนตั ว หรื อ พ้ น จากการเป็ น
หน่วยบริการประจ�ำ
การลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจ�ำแทนบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ให้ส�ำนักงานแจ้ง
หรือประชาสัมพันธ์ให้บุคคลที่ได้รับการลงทะเบียนแทนทราบด้วย
บุคคลที่ส�ำนักงานลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจ�ำแทน สามารถยื่นค�ำร้องขอเปลี่ยนแปลง
หน่วยบริการประจ�ำใหม่ได้ โดยไม่ถือเป็นการขอเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการตามข้อ ๗
ข้อ ๙ การขอลงทะเบียน การเลือกหน่วยบริการประจ�ำ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการประจ�ำ 
ให้บุคคลนั้นๆ แสดงบัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือบัตรหรือเอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีเลขประจ�ำตัว
ประชาชนที่แสดงว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีสิทธิตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
ในกรณีที่บุคคลใดมีถิ่นที่อยู่หรือพักอาศัยไม่ตรงกับบัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือบัตรหรือเอกสาร
อื่นใดที่ทางราชการออกให้ตามวรรคหนึ่ง ให้แสดงหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใด ที่แสดงว่าตนมีถิ่นที่อยู่หรือพักอาศัย
อยู่ในพื้นที่นั้นๆ ดังนี้
(๑) หนังสือรับรองเจ้าบ้าน
(๒) หนังสือรับรองของผู้น�ำชุมชน
(๓) หนังสือรับรองของผู้ว่าจ้างหรือนายจ้าง
(๔) เอกสารหรือหลักฐานอืน่ เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าสาธารณูปโภค ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าทีพ่ กั สัญญา
เช่าที่พัก ฯลฯ ที่แสดงว่าบุคคลนั้นมีถิ่นที่อยู่หรือพักอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นๆ
ข้อ ๑๐ การขึ้นทะเบียนและการเลือกหน่วยบริการประจ�ำ  ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้
ให้ถือว่าเป็นการขอลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจ�ำตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
วิทยา บุรณศิริ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยทีเ่ ป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไขในการขอลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการ
ประจ�ำและการขอเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการประจ�ำ  เพื่อให้การลงทะเบียนของผู้มีสิทธิสอดคล้องกับการใช้สิทธิ
รับบริการสาธารณสุข ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมากยิ่งขึ้น
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการประชุมครัง้ ที่ ๓/๒๕๕๘ เมือ่ วันที่ ๒ มีนาคม
๒๕๕๘ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขการขอลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๘ แห่งข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๘ ส�ำนักงานอาจลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจ�ำแทนบุคคลได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) กรณีเด็กแรกเกิด
(๒) กรณีบคุ คลสิน้ สุดจากสิทธิรบั บริการสาธารณสุขตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
(๓) กรณีบุคคลสิ้นสุดจากสิทธิรับบริการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
(๔) กรณีหน่วยบริการประจ�ำทีบ่ คุ คลได้ลงทะเบียนไว้แล้ว ถอนตัวหรือพ้นจากการเป็นหน่วยบริการประจ�ำ
(๕) กรณีหน่วยบริการทีใ่ ห้บริการแก่บคุ คลตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ แล้วไม่จัดให้บุคคลนั้นลงทะเบียน เลือกหน่วยบริการประจ�ำ  หรือกรณีบุคคลเข้ารับบริการ
ครั้งแรกตามมาตรา ๘ ให้ส�ำนักงานลงทะเบียนแทนเป็นการชั่วคราวก่อน โดยเลือกหน่วยบริการประจ�ำที่อยู่ในพื้นที่
ต�ำบลหรืออ�ำเภอตามทะเบียนบ้านของบุคคลดังกล่าวหรือหน่วยบริการทีม่ กี ารรักษาอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ นี้ โดยค�ำนึงถึง
ความสะดวกและความจ�ำเป็นของบุคคลนั้นเป็นส�ำคัญ
การลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจ�ำแทนบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) และ (๕) ให้สำ� นักงาน
แจ้งหรือประชาสัมพันธ์ให้บุคคลที่ได้รับการลงทะเบียนแทนทราบด้วย
บุคคลที่ส�ำนักงานลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจ�ำแทน สามารถยื่นค�ำขอเปลี่ยนแปลง
หน่วยบริการประจ�ำใหม่ได้ โดยไม่ถือเป็นการขอเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการตามข้อ ๗”
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน
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
ในส่วนทีท่ ี่ส�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 ที่ไ ด้รับสิทธิ ต ามมติ คณะรั 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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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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พระราชกฤษฎีกา

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 ด จากวั 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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พระราชกฤษฎีกา

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) กรณีทผ่ี 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 เพือ่ เป็นกรรมการ ให้นำ� หลักเกณฑ์และวิธกี 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

123

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
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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) ปฏิบัติตนอยู่ในระเบีย บวิ 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
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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 คู่กรณีที่ไม่เห็นด้วยกับค�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
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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

150

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

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
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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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ประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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

ประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่องจัดตั้งส�ำนักงานสาขาของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งส�ำนักงานสาขาของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพิ่มเติม
เพื่อมีหน่วยงานด�ำเนินการสร้างหลักประกันสุขภาพในพื้นที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ไ ด้ มี ม ติ ใ นการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๓/๒๕๔๘
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ให้ออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ให้จัดตั้งส�ำนักงานสาขาของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
(๑) ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (กรุงเทพมหานคร)
(๒) ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาพื้นที่ (ขอนแก่น)
(๓) ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (เชียงใหม่)
(๔) ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (นครราชสีมา)
(๕) ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (นครสวรรค์)
(๖) ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก)
(๗) ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (ระยอง)
(๘) ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (ราชบุรี)
(๙) ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (สกลนคร)
(๑๐) ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (สระบุรี)
(๑๑) ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (สุราษฎร์ธานี)
(๑๒) ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (สงขลา)
(๑๓) ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (อุบลราชธานี)
ข้อ ๒ ส�ำนักงานสาขาของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามข้อ ๑ ให้มีผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานสาขาเป็นผู้บังคับบัญชา มีโครงสร้างการบริหารและมีอ�ำนาจหน้าที่ตามที่เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติก�ำหนดและมอบหมาย
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องจัดตั้งส�ำนักงานสาขาของ
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๙		
พินิจ จารุสมบัติ				
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข			
ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เรื่อง โครงสร้างและอัตราก�ำลังผู้ปฏิบัติงานของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก�ำลังผู้ปฏิบัติงานของส�ำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ให้เหมาะสมกับสภาวะในปัจจุบนั เพือ่ ให้การบริหารงานของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๙ (๓) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการประชุมครัง้ ที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมือ่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
และครัง้ ที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมือ่ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เห็นชอบโครงสร้างและอัตราก�ำลังผูป้ ฏิบตั งิ านของส�ำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้จดั โครงสร้างภายในส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ส�ำนักงาน) เป็น ๕ กลุม่ ภารกิจ
ดังนี้
(๑) กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และการประเมินผล
(๒) กลุ่มภารกิจบริหารกองทุน
(๓) กลุ่มภารกิจสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ
(๔) กลุ่มภารกิจระบบสนับสนุน
(๕) กลุ่มภารกิจงานสาขาเขตและการมีส่วนร่วม
ให้มสี ำ� นักเลขาธิการและประชาสัมพันธ์และส�ำนักตรวจสอบ เป็นส่วนงานภายในส�ำนักงานด้านแผน
และประเมินผล ด้านก�ำกับคุณภาพบริการและประเมินผลลัพธ์สุขภาพ ด้านงานสารสนเทศเพื่อการบริหาร (EIS)
ด้านงานหลักประกันสุขภาพระหว่างประเทศ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
(๑) พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(๒) สนับสนุนการปฏิบตั ภิ ารกิจของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คณะอนุกรรมการ
ภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๓) จัดท�ำ และบริหารแผนยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณและแผนปฏิบตั กิ าร รวมทัง้ ตัวชีว้ ดั ผลการ
ด�ำเนินงานของส�ำนักงาน
(๔) พัฒนา บูรณาการนโยบาย และยุทธศาสตร์ด้านการเงินการคลังในระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ
(๕) พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหาร ด�ำเนินการติดตาม ประเมินผลการด�ำเนินงาน
วิเคราะห์ และรายงานผล
(๖) พัฒนาระบบและสนับสนุนข้อมูลการจ่ายชดเชย เพื่อการวางแผนประกันสุขภาพ
158

(๗) พัฒนาเกณฑ์สุขภาพ ควบคุมก�ำกับ และติดตามประเมินผลคุณภาพบริการของหน่วยบริการ
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(๘) ประสานความร่วมมือในการพัฒนาระบบ เครือข่าย และบุคลากรด้านประกันสุขภาพระหว่าง
ประเทศ
(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๓ ให้กลุ่มภารกิจบริหารกองทุน รับผิดชอบภารกิจ ด้านทะเบียนหลักประกันสุขภาพด้านการ
จัดสรรและชดเชยค่าบริการ ด้านบริหารการจ่ายเงินกองทุน ด้านตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพบริการ โดยมี
หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
(๑) พัฒนาระบบการจ่ายชดเชยค่าบริการและการตรวจสอบการจ่ายชดเชยค่าบริการ
(๒) สร้างระบบการตรวจสอบและบริหารการจ่ายชดเชยค่าบริการ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
(๓) จัดระบบสนับสนุนการจ่ายชดเชยค่าบริการที่มีประสิทธิภาพ
(๔) ก�ำกับ ตรวจสอบคุณภาพบริการสาธารณสุขให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
(๕) พัฒนาระบบและมาตรฐานการตรวจสอบให้สอดคล้องกับสถานการณ์การบริการสาธารณสุข
และการจ่ายชดเชยค่าบริการ
(๖) ตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด
(๗) พัฒนาและสนับสนุนการด�ำเนินงานตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพบริการของส�ำนักงาน
สาขา
(๘) ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยบริการมีการน�ำผลการตรวจสอบไปใช้ในการพัฒนาการด�ำเนินงาน
ด้านคุณภาพบริการและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
(๙) พัฒนาระบบการจัดการและเบิกจ่ายเงินกองทุนให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับ
ระบบธรรมาภิบาล
(๑๐) พัฒนาระบบงานทะเบียน บริหารจัดการ พัฒนาข้อมูล ให้เกิดความครอบคลุม และสนับสนุน
การบริหารจัดการเงินกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
(๑๑) บริหารการชดเชยค่าบริหารให้แก่หน่วยบริการอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม
(๑๒) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๔ ให้กลุ่มภารกิจสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ รับผิดชอบภารกิจ ด้านสนับสนุนเครือข่าย
บริการปฐมภูมิ ด้านสนับสนุนเครือข่ายบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ ด้านสนับสนุนเครือข่ายการพัฒนาระบบยาและ
เวชภัณฑ์ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
(๑) สนั บ สนุ น ให้ ห น่ ว ยบริ ก ารมี ก ารพั ฒ นาระบบบริ ก ารและเครื อ ข่ า ยบริ ก ารให้ มี คุ ณ ภาพ
และได้มาตรฐาน
(๒) สนับสนุนการบริการตติยภูมิและเครือข่ายบริการให้มีคุณภาพมาตรฐาน และมีการกระจาย
อย่างเหมาะสม
(๓) ก�ำหนดแนวทางการประสานสนับสนุนและพัฒนาการด�ำเนินงานภายใต้งบประมาณพื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการ ระบบบริการปฐมภูมิ ส่งเสริมคุณภาพและป้องกันโรค การแพทย์แผนไทย จัดระบบการดูแล
รักษาโรคเรื้อรัง เช่น โรคเอดส์ วัณโรค เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไตวายเรื้อรัง ตลอดจนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
ที่มีคุณภาพให้แก่หน่วยบริการอย่างเพียงพอ
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(๔) พัฒนาราคากลางส�ำหรับเป็นมาตรฐานในการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์และวัคซีน แก่หน่วยบริการ
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผ่านองค์การเภสัชกรรมหรือหน่วยงานอื่น แล้วแต่กรณี
(๕) การพิจารณาร่วมกับองค์กรภาคีตา่ งๆ ในการพัฒนาระบบยา เวชภัณฑ์และวัคซีนของประเทศ
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๕ ให้ ก ลุ ่ ม ภารกิ จ ระบบสนั บ สนุ น รั บ ผิ ด ชอบภารกิ จ ด้ า นบริ ห ารทั่ ว ไป ด้ า นกฎหมาย
ด้านการเงินและบัญชีงบบริหารงานของส�ำนักงาน ด้านสารสนเทศการประกัน ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
และการเปลี่ยนแปลง ด้านงานคุณภาพองค์กรและธรรมาภิบาล โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
(๑) ด�ำเนินการ ประสาน สนับสนุน ด้านการบริหารทั่วไป
(๒) ด�ำเนินการเบิกเงิน จ่ายเงิน ก�ำกับ ควบคุมการเบิกจ่าย งบประมาณตามระบบ GFMIS
งบบริหารงานของส�ำนักงาน
(๓) จัดท�ำบัญชีรายงานการเงินของส�ำนักงาน
(๔) ด� ำ เนิ น การด้ า นงานกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ นิ ติ ก รรมสั ญ ญา งานติ ด ตามหนี้
และคดีงานช่วยเหลือเบือ้ งต้นแก่ผใู้ ห้บริการและผูร้ บั บริการ งานสอบสวนตามมาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๙ งานอุทธรณ์
ตามมาตรา ๖๑ งานสอบสวนความรับผิดชอบทางละเมิดและวินัย และงานปฏิบัติการอื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วย
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(๕) สนับสนุนและมีสว่ นร่วมในการพัฒนามาตรฐานของระบบสารสนเทศในงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติของประเทศให้เป็นสากล สามารถอ้างอิงและเชื่อมโยงในระบบทุกระดับ
(๖) พัฒนาและบริหารระบบทรัพยากรบุคคลอย่างเหมาะสม ยุติธรรม และมีประสิทธิภาพ
(๗) น�ำระบบงานที่ได้มาตรฐานมาประยุกต์ใช้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้เกิดความพร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงขององค์กร
(๘) จัดหาสวัสดิการและการบริการ ที่สร้างขวัญก�ำลังใจและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน
(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๖ ให้กลุม่ ภารกิจงานสาขาเขตและการมีสว่ นร่วม รับผิดชอบภารกิจ ด้านส่งเสริมการมีสว่ นร่วม
ด้านบริการประชาชนและคุ้มครองสิทธิ ด้านสนับสนุนส�ำนักงานสาขาเขต โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
(๑) ประสานงานส�ำนักงานสาขาเขต สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและการกระจายอ�ำนาจ
ตามนโยบายเขตบริการสุขภาพ
(๒) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ด้านหลักประกันสุขภาพอย่างเพียงพอ
แก่ประชาชน และผู้ให้บริการ
(๓) พัฒนาระบบการจัดการเพื่อการคุ้มครองสิทธิผู้รับบริการและผู้ให้บริการ
(๔) ส่งเสริม สนับสนุนให้เครือข่ายองค์กรประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และองค์กรวิชาชีพ
ให้มีส่วนร่วมพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอย่างเข้มแข็ง
(๕) ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายองค์กรประชาชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ และผู้ให้บริการ สร้างและพัฒนาการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบให้ยั่งยืน
(๖) บริหารจัดการ ติดตามสนับสนุนกิจกรรมของเครือข่ายองค์กรประชาชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และองค์กรวิชาชีพ ที่ได้รับการสนับสนุนจากส�ำนักงาน
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(๗) พัฒนาความเป็นเจ้าของและความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๗ ให้เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ออกประกาศแบ่งส่วนงานภายในของ
แต่ละกลุ่มภารกิจตามประกาศนี้ และมอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ประธาน รองประธาน และกรรมการ
บริหารของแต่ละกลุ่มภารกิจ เพื่อรองรับการปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศนี้
ข้อ ๘ ให้ส�ำนักเลขาธิการและประชาสัมพันธ์ เป็นส่วนงานในบังคับบัญชาโดยตรงของเลขาธิการ
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
(๑) ประสาน สนับสนุน ติดตาม การท�ำงานระหว่างกลุ่มภารกิจต่างๆ
(๒) สนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตร์ขององค์กรและตามที่ได้รับมอบหมาย
(๓) ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรและระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ต่อทุกภาคส่วน
(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๓๖ (๑) และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้ส�ำนักตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
(๑) เป็นเลขานุการของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
(๒) ส่งเสริมให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(๓) ตรวจสอบการเงินและการด�ำเนินงานเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๑๐ ให้ส�ำนักงานมีอัตราก�ำลังผู้ปฏิบัติงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ ๒ - ๙ ในประกาศนี้
จ�ำนวนทั้งสิ้น ๘๗๐ อัตรา ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ความเห็นชอบ
การเพิ่มอัตราก�ำลังผู้ปฏิบัติงานเพื่อปฏิบัติภารกิจตามประกาศนี้ หรือปฏิบัติภารกิจอื่น เช่น
ภารกิจบูรณาการสิทธิ ๓ กองทุน หรือภารกิจหน่วยงานกลางในการจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
(National Clearing House) ให้เป็นไปตามส�ำนักงานประกาศก�ำหนด ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ข้อ ๑๑ ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕		
ประดิษฐ สินธวณรงค์				
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข			
ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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ระเบียบคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง การงบประมาณบริหารของส�ำนักงาน
พ.ศ. ๒๕๖๐

โดยทีเ่ ป็นการสมควรให้มรี ะเบียบเกีย่ วกับการงบประมาณประจ�ำปีของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๙ (๓) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการประชุมครัง้ ที่ ๑๑/๒๕๖๐ วันที่ ๔ กันยายน
๒๕๖๐ จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรือ่ ง การงบประมาณ
บริหารของส�ำนักงาน พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
“ส�ำนักงาน” หมายความว่า ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
“ปีงบประมาณ” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคมของปีหนึ่งถึงวันที่ ๓๐ กันยายน
ของปีถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ. ของปีถัดไปเป็นชื่อส�ำหรับปีงบประมาณนั้น
“เงินงบประมาณแผ่นดิน” หมายความว่า เงินงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีทไี่ ด้รบั จัดสรรจากรัฐบาล
รวมถึงเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากปีก่อน
“เงินรายได้” หมายความว่า เงินที่ส�ำนักงานได้รับจากการด�ำเนินงานของส�ำนักงานประกอบด้วย
(๑) เงินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส�ำนักงาน
(๒) เงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในการด�ำเนินกิจการของส�ำนักงาน
(๓) เงินรายได้อื่นของส�ำนักงาน ยกเว้นเงินที่มีระเบียบก�ำหนดไว้เป็นการเฉพาะหรือตามสัญญา
ข้อตกลง เช่น ระเบียบเงินสวัสดิการ เงินสนับสนุนกิจกรรมจากภาครัฐ เงินจากองค์กรระหว่างประเทศ เป็นต้น
ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการเป็นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนีแ้ ละมีอำ� นาจวินจิ ฉัยชีข้ าดปัญหาทีเ่ กิดขึน้
ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้
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หมวด ๑
การเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน
ข้อ ๕ ให้เลขาธิการจัดท�ำค�ำขอรับเงินงบประมาณแผ่นดิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ของส�ำนักงาน เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ เพือ่ ให้คณะกรรมการเสนอขอรับงบประมาณรายจ่ายประจ�ำ
ปีต่อคณะรัฐมนตรี
หมวด ๒
การจัดท�ำงบประมาณประจ�ำปีของส�ำนักงาน
และการบริหารงบประมาณรายจ่าย
ส่วนที่ ๑
การจัดท�ำงบประมาณประจ�ำปี
ข้อ ๖ ให้เลขาธิการเสนองบประมาณประจ�ำปีตอ่ คณะกรรมการ ภายในเดือนกรกฎาคมก่อนเริม่ ต้น
ปีงบประมาณถัดไป
งบประมาณประจ�ำปีตามวรรคหนึ่ง ประกอบด้วย
(๑) ประมาณการรายรับที่ได้รับมาจากเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้
(๒) วงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้ง โดยให้จัดท�ำเป็นแผนการด�ำเนินงานและแผนการเงิน
ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของส�ำนักงาน
ข้อ ๗ งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี จ�ำแนกเป็นประเภทค่าใช้จ่าย ดังนี้
(๑) ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
(๒) ค่าใช้จ่ายด้านการด�ำเนินงาน
(๓) ค่าใช้จ่ายด้านการลงทุน
(๔) ค่าใช้จ่ายประเภทอื่นที่คณะกรรมการก�ำหนด
รายการค่าใช้จ่ายตาม (๑) – (๓) จะจ�ำแนกเป็นประเภทค่าใช้จ่ายด้านใด ให้เป็นไปตามที่เลขาธิการ
ก�ำหนด
ข้อ ๘ ในกรณีที่ส�ำนักงานมีความจ�ำเป็นต้องจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันนอกเหนือจากที่ก�ำหนดไว้
ในงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี เลขาธิการอาจเสนองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการระหว่าง
ปีงบประมาณก็ได้
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ส่วนที่ ๒
การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
ข้อ ๙ ให้เลขาธิการมีหน้าทีบ่ ริหารงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี ให้เป็นไปตามแผนด�ำเนินงานและ
แผนการเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ
การโอนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรให้กระท�ำได้เฉพาะที่ก�ำหนดไว้ใน
ระเบียบนี้
ข้อ ๑๐ งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีในประเภทเดียวกันตามข้อ ๗ ให้ถัวจ่ายกันได้
ข้อ ๑๑ ให้เลขาธิการมีอำ� นาจอนุมตั โิ อนหรือเปลีย่ นแปลงรายการข้ามประเภทรายจ่ายตามข้อ ๗ ได้
เว้นแต่ ก�ำหนดเป็นรายการดังต่อไปนี้ ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
(๑) รายการครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินแต่ละรายการเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๑๒ ภายใต้บังคับข้อ ๑๑ ในกรณีการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการในค่าใช้จ่ายด้านการลงทุน
ทีม่ าจากเงินงบประมาณแผ่นดินแตกต่างจากทีส่ ำ� นักงานงบประมาณก�ำหนด ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ในกรณีมคี วามจ�ำเป็นเร่งด่วนเพือ่ ประโยชน์ของส�ำนักงาน เลขาธิการมีอำ� นาจโอนหรือเปลีย่ นแปลง
รายการก่อนเสนอคณะกรรมการได้ และให้รายงานประธานกรรมการทราบภายใน ๑๕ วันนับจากมีการโอนหรือ
เปลี่ยนแปลงรายการเพื่อเสนอคณะกรรมการทราบต่อไป
ข้อ ๑๓ งบประมาณรายจ่าย ในปีงบประมาณใดให้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันภายในปีงบประมาณนั้น
เว้นแต่กรณีจ�ำเป็นให้เลขาธิการมีอ�ำนาจอนุมัติขยายเวลาการใช้จ่ายได้อีกไม่เกิน ๖ เดือน
หมวด ๓
การรายงานค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ทุก ๖ เดือน

ข้อ ๑๔ ให้ส�ำนักงานรายงานผลตามแผนการด�ำเนินงานและแผนการเงินต่อคณะกรรมการ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐		
ปิยะสกล สกลสัตยาทร				
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข			
ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

164

ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง การบริหารงานบุคคล
พ.ศ. ๒๕๖๐

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของส�ำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ให้เป็นไปอย่างมีระบบมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) มาตรา ๑๙ (๓) แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่
๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยการบริหาร
งานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ข้อบังคับส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๖
ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๖
(๒) ข้อบังคับส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑
(ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๑
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
“ผูป้ ฏิบตั งิ าน” หมายความว่า ผูป้ ฏิบตั งิ านของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือส�ำนักงาน
สาขา
“ส�ำนักงาน” หมายความว่า ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและให้หมายความรวมถึงส�ำนักงาน
สาขาด้วย
ข้อ ๕ ในกรณีที่ข้อบังคับนี้ไม่ได้ก�ำหนดเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลใดไว้หรือในกรณีที่มี
ปัญหาในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้เลขาธิการเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด
ข้อ ๖ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้
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หมวด ๑
การก�ำกับดูแลและการบังคับบัญชา
ข้อ ๗ ให้เลขาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ปฏิบัติงานทุกต�ำแหน่ง
ข้อ ๘ ให้เลขาธิการมีอ�ำนาจ
(๑) บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของ
ส�ำนักงานตลอดจนให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของส�ำนักงานออกจากต�ำแหน่ง ทั้งนี้ตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ และ
ในกรณีของเจ้าหน้าทีแ่ ละลูกจ้างของส�ำนักงานทีป่ ฏิบตั งิ านในส�ำนักตรวจสอบ ให้ฟงั ความเห็นของคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบประกอบการพิจารณาด้วย
(๒) ออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลโดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ ข้อก�ำหนด นโยบาย หรือมติของคณะกรรมการ
หมวด ๒
ผู้ปฏิบัติงานของส�ำนักงาน
ข้อ ๙ ผู้ปฏิบัติงาน มี ๓ ประเภท ดังนี้
(๑) เจ้าหน้าที่ ได้แก่ บุคคลผู้ซึ่งส�ำนักงานบรรจุแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งที่เลขาธิการก�ำหนด
ตามข้อ ๑๑ โดยให้ปฏิบัติงานเป็นการประจ�ำภายหลังจากพ้นระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่
(๒) ลูกจ้าง ได้แก่ บุคคลผูซ้ งึ่ ส�ำนักงานจ้างให้ทำ� งานโดยมีการก�ำหนดระยะเวลาจ้างไว้ในสัญญาจ้าง
(๓) เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมาปฏิบัติงานในส�ำนักงานตามมติคณะรัฐมนตรี
ข้อ ๑๐ ต�ำแหน่งของผู้ปฏิบัติงาน มี ๓ ประเภท ดังนี้
๑) ต�ำแหน่งบริหาร
(๒) ต�ำแหน่งวิชาการ
(๓) ต�ำแหน่งปฏิบัติการ
ข้อ ๑๑ ภายใต้โครงสร้างและกรอบอัตราก�ำลังที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบส�ำนักงานจะมี
ผู้ปฏิบัติงานในต�ำแหน่งใด ประเภทใด ระดับใด อยู่ในส่วนงานใด จ�ำนวนเท่าใด ให้เป็นไปตามที่เลขาธิการก�ำหนด
ทั้งนี้โดยค�ำนึงถึงความจ�ำเป็น ลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบปริมาณและคุณภาพของงาน
ข้อ ๑๒ ให้เลขาธิการจัดท�ำรายละเอียดเกีย่ วกับหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผูป้ ฏิบตั งิ านในแต่ละ
ต�ำแหน่ง ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ และคุณสมบัติเฉพาะส�ำหรับต�ำแหน่ง ทั้งนี้หน้าที่และความรับผิดชอบของงาน
จะต้องระบุทั้งงานหลักเฉพาะต�ำแหน่ง และงานอื่นที่ต้องปฏิบัติหรือรับผิดชอบร่วมกับต�ำแหน่งอื่นด้วย
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หมวด ๓
การบรรจุแต่งตั้ง หรือการจ้าง
ข้อ ๑๓ ผู้ซึ่งจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งหรือจ้างให้เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของส�ำนักงานต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต�่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี
(๓) สามารถท�ำงานให้แก่ส�ำนักงานได้เต็มเวลา
(๔) มีคณ
ุ วุฒหิ รือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอ�ำนาจหน้าทีข่ องส�ำนักงาน รวมทัง้
เหมาะสมกับงานเฉพาะนั้นๆ
(๕) ไม่ เ ป็ น ข้ า ราชการหรื อ ลู ก จ้ า งของส่ ว นราชการ พนั ก งานหรื อ ลู ก จ้ า งของรั ฐ วิ ส าหกิ จ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือข้าราชการหรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนท้องถิ่น
(๖) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๗) ไม่เคยได้รับโทษจ�ำคุก โดยค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส�ำหรับความผิดที่ได้
กระท�ำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไม่เป็นผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ
หรือผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทีร่ บั ผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ทีป่ รึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าทีพ่ รรคการเมือง
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ�ำเป็นเพื่อประโยชน์ของส�ำนักงาน เลขาธิการอาจจ้างเจ้าหน้าที่
หรือลูกจ้างที่มีอายุเกินหกสิบปีในวันสิ้นปีงบประมาณ ให้ปฏิบัติงานต่อไปก็ได้ทั้งนี้ตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อ ๔๑
ข้อ ๑๔ การบรรจุแต่งตั้งหรือการจ้างบุคคลให้เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของส�ำนักงานให้บรรจุ
แต่งตั้ง หรือจ้างจากผู้ผ่านการคัดเลือกได้ในต�ำแหน่งนั้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เลขาธิการก�ำหนด
ข้อ ๑๕ บุคคลผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ให้เป็นเจ้าหน้าที่ในต�ำแหน่งใด ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ใน
ต�ำแหน่งนั้นเป็นเวลาสี่เดือน
ในระหว่างเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ ถ้าเลขาธิการเห็นว่า เจ้าหน้าที่ผู้นั้นมีความประพฤติไม่ดี
หรือไม่มีความรู้ หรือไม่มีความสามารถเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในต�ำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง และเห็นว่าไม่ควรให้
ทดลองปฏิบตั หิ น้าทีต่ อ่ ไป เลขาธิการจะสัง่ ให้เจ้าหน้าทีผ่ นู้ นั้ ออกจากงานก็ได้เมือ่ ครบก�ำหนดเวลาทดลองปฏิบตั หิ น้าที่
ให้เลขาธิการพิจารณาเห็นว่า เจ้าหน้าที่ผู้นั้นมีความประพฤติ ความรู้ และความสามารถเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่
ในต�ำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งหรือไม่ ถ้าเห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นควรปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ให้เลขาธิการบรรจุแต่งตั้งให้ด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นการประจ�ำ แต่ถา้ เห็นว่าควรให้ผนู้ นั้ ทดลองปฏิบตั หิ น้าทีต่ อ่ ไปอีกระยะหนึง่ หรือเห็นควรให้ออกจากงาน
เนื่องจากมีความประพฤติไม่ดีหรือไม่มีความรู้หรือไม่มีความสามารถเหมาะสมที่จะปฏบัติหน้าที่ในต�ำแหน่งที่ได้รับ
แต่งตัง้ ให้เลขาธิการสัง่ ให้ผนู้ นั้ ทดลองปฏิบตั หิ น้าทีต่ อ่ ไปมีกำ� หนดเวลาตามทีเ่ ห็นสมควร หรือสัง่ ให้ผนู้ นั้ ออกจากงาน
แล้วแต่กรณี
ผู้ซึ่งถูกสั่งให้ออกจากงานตามวรรคสองให้ถือเสมือนหนึ่งว่าไม่เคยเป็นเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงาน
แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าที่หรือการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับในระหว่างที่ผู้นั้น
ทดลองปฏิบัติหน้าที่
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ข้อ ๑๖ ในกรณีจ�ำเป็นโดยสภาพของงานที่มีลักษณะเฉพาะ หรืองานที่มีลักษณะหรือเวลาของการ
ปฏิบตั งิ านเป็นพิเศษ หรืองานทีม่ งุ่ หมายความส�ำเร็จของงานเป็นหลัก เลขาธิการอาจจ้างบุคคลทีเ่ ห็นสมควรให้ปฏิบตั ิ
งานดังกล่าวเป็นการเฉพาะก็ได้ โดยท�ำเป็นสัญญาจ้าง
บุคคลที่ได้รับการจ้างตามวรรคหนึ่ง มิให้ถือว่าเป็นลูกจ้างตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๑๗ การย้ายผู้ปฏิบัติงานผู้ด�ำรงต�ำแหน่งใด ไปแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งอื่นให้เป็นอ�ำนาจของ
เลขาธิการ
ข้อ ๑๘ การเลือ่ นผูป้ ฏิบตั งิ านขึน้ แต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งในระดับทีส่ งู ขึน้ ให้เป็นอ�ำนาจของเลขาธิการ
ข้อ ๑๙ เจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ดไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารเมือ่ ผูน้ นั้ พ้นจาก
ราชการทหารแล้วโดยไม่มคี วามเสียหาย ประสงค์จะเข้าเป็นเจ้าหน้าทีข่ องส�ำนักงานตามเดิมภายในหนึง่ ร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันพ้นจากราชการทหาร ให้เลขาธิการพิจารณาบรรจุแต่งตั้งโดยให้ได้รับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่เลขาธิการก�ำหนด
เจ้าหน้าทีซ่ งึ่ ได้กลับเข้าปฏิบตั งิ านตามวรรคหนีง่ ให้มสี ทิ ธินบั วันปฏิบตั งิ านก่อนถูกสัง่ ให้ออกจากงาน
รวมกับวันรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและวันปฏิบตั งิ านเมือ่ ได้รบั บรรจุกลับเข้าปฏิบตั งิ าน
เป็นเวลาปฏิบัติงานติดต่อกัน เสมือนว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกสั่งให้ออกจากงาน เจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าทีท่ ไี่ ปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร เมือ่ ได้กลับเข้าปฏิบตั งิ านตามวรรคหนึง่ แล้วให้
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ต่อไปในต�ำแหน่งเดิม ทั้งนี้ให้น�ำข้อ ๑๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๒๐ ในกรณีจ�ำเป็นเลขาธิการมีอ�ำนาจสั่งให้ผู้ปฏิบัติงานไปปฏิบัติงานประจ�ำส่วนงานอื่นเป็น
การชั่วคราว โดยให้พ้นจากต�ำแหน่งหน้าที่เดิมเป็นการชั่วคราวได้
ข้อ ๒๑ ในกรณีทตี่ ำ� แหน่งเจ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้างว่างลง หรือผูป้ ฏิบตั งิ านต�ำแหน่งใดไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้าทีไ่ ด้ หรือเป็นกรณีของต�ำแหน่งทีก่ ำ� หนดขึน้ ใหม่ และยังไม่ได้มกี ารบรรจุแต่งตัง้ หรือจ้างบุคคลให้ดำ� รงต�ำแหน่งนัน้
ให้เลขาธิการมีอ�ำนาจสั่งให้ผู้ปฏิบัติงานที่เห็นสมควรรักษาการในต�ำแหน่งนั้นได้เป็นการชั่วคราว
ให้ผู้รักษาการตามวรรคหนึ่ง มีอ�ำนาจหน้าที่ตามต�ำแหน่งที่ตนรักษาการ ในกรณีที่มีกฎระเบียบ
ข้อบังคับ ค�ำสั่ง หรือมติใดก�ำหนดให้ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งนั้นเป็นกรรมการหรือให้มีอ�ำนาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาการ
ในต�ำแหน่งดังกล่าวเป็นกรรมการหรือมีอ�ำนาจหน้าที่ตามที่ก�ำหนดนั้นด้วย
หมวด ๔
เงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่น
ข้อ ๒๒ กรอบเงินเดือนหรือค่าจ้าง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
ข้อ ๒๓ เงินเดือนและค่าจ้างของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน ให้เลขาธิการพิจารณาก�ำหนดให้เป็นไปตาม
ข้อ ๒๒ ทั้งนี้โดยค�ำนึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้
(๑) อั ต ราเงิ น เดื อ นหรื อ ค่ า จ้ า งของหน่ ว ยงานอื่ น ที่ มี ส ถานะใกล้ เ คี ย งกั น ทั้ ง ในภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน
(๒) สภาพของอัตราค่าแรงในตลาดแรงงานในประเทศ
(๓) สถานการณ์และความจ�ำเป็นของส�ำนังาน
(๔) สภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
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ข้อ ๒๔ ผู้ปฏิบัติงานอาจได้รับเงินประจ�ำต�ำแหน่ง เงินเพิ่มพิเศษ ค่าตอบแทนอื่น สวัสดิการ
การสงเคราะห์และประโยชน์เ กื้อกูลอื่น ตามระเบี ย บ ประกาศที่ ส� ำ นั ก งานก� ำ หนด โดยความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการ
เงินหรือค่าตอบแทนตามวรรคหนึง่ ไม่ถอื เป็นเงินเดือนหรือค่าจ้างในการค�ำนวณสิทธิประโยชน์ตา่ งๆ
ที่ผู้ปฏิบัติงานจะพึงได้รับ
ข้อ ๒๕ ระยะเวลาการจ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้าง เงินประจ�ำต�ำแหน่ง เงินเพิ่มพิเศษหรือเงิน
ค่าตอบแทนอื่น ให้เป็นไปตามที่เลขาธิการก�ำหนด
ข้อ ๒๖ วัน เวลาท�ำงาน วันหยุดงานตามประเพณี วันหยุดงานประจ�ำปีและการลาหยุดงานของ
ผู้ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามที่เลขาธิการก�ำหนด
ข้อ ๒๗ เครื่องแบบและการแต่งเครื่องแบบ ให้เป็นไปตามที่เลขาธิการก�ำหนด
หมวด ๕
การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ข้อ ๒๘ ผู้ปฏิบัติงานผู้ใดปฏิบัติตนเหมาะสม และปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ในระดับอันเป็นที่พอใจของส�ำนักงาน ถือว่าผู้นั้นมีความชอบที่จะได้รับบ�ำเหน็จความชอบ ซึ่งอาจเป็นค�ำชมเชย
เครื่องเชิดชูเกียรติ รางวัลหรือการได้เลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้างตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับนี้
ข้อ ๒๙ การเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้างให้ผู้ปฏิบัติงาน ให้เลขาธิการพิจารณาโดยค�ำนึงถึงคุณภาพ
และปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา ความสามารถ และความอุตสาหะในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนการรักษาวินัยและการปฏิบัติตน ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เลขาธิการก�ำหนด
ในกรณีที่ไม่เลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้างประจ�ำปีให้ผู้ปฏิบัติงาน ให้เลขาธิการแจ้งให้ผู้นั้นทราบ
พร้อมทั้งเหตุผลที่ไม่เลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้างให้
ข้อ ๓๐ ผูป้ ฏิบตั งิ านผูใ้ ดถึงแก่ความตายเนือ่ งจากการปฏิบตั หิ น้าทีค่ ณะกรรมการจะเลือ่ นเงินเดือน
หรือค่าจ้างให้ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษก็ได้
ข้อ ๓๑ ให้มีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ
เพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของส�ำนักงาน หลักและวิธีปฏิบัติงาน บทบาทและหน้าที่และแนวทางปฏิบัติตน ทั้งนี้ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่เลขาธิการก�ำหนด
ข้อ ๓๒ ให้มีการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานก่อนเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งบางต�ำแหน่ง เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท�ำให้ปฏิบัติหน้าที่ในต�ำแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เลขาธิการก�ำหนด
ข้อ ๓๓ การพัฒนาผูป้ ฏิบตั งิ านโดยให้ไปศึกษาเพิม่ เติม ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบตั งิ านวิจยั ในประเทศ
หรือต่างประเทศ ให้เป็นไปตามระเบียบที่เลขาธิการก�ำหนด
ข้อ ๓๔ ให้เลขาธิการมีอ�ำนาจหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานทุกๆ ปี เพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาแต่งตัง้ เลือ่ นเงินเดือน พัฒนาบุคลากร เพิม่ พูนประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน และให้ออกจาก
งานหรือเลิกจ้างตามข้อ ๔๓ (๓) และมีหน้าที่เสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตนเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เลขาธิการก�ำหนด
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หมวด ๖
วินัยและการรักษาวินัย
ข้อ ๓๕ เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างต้องรักษาวินัยตามที่เลขาธิการก�ำหนดโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ
ข้อ ๓๖ เจ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้างผูใ้ ดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบตั ติ ามข้อปฏิบตั ทิ างวินยั ตามทีเ่ ลขาธิการ
ก�ำหนด ผู้นั้นเป็นผู้กระท�ำผิดวินัย จักต้องได้รับโทษทางวินัย เว้นแต่มีเหตุอันควรงดโทษ
ข้อ ๓๗ โทษทางวินัย มี ๔ สถานคือ
(๑) ภาคทัณฑ์
(๒) ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง
(๓) ปลดออก
(๔) ไล่ออก
ผู้ปฏิบัติงานซึ่งถูกสั่งลงโทษไล่ออก ไม่มีสิทธิได้รับเงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพในส่วนของนายจ้าง
ผู้ปฏิบัติงานซึ่งถูกสั่งลงโทษไล่ออกเนื่องจากทุจริตต่อหน้าที่อันเป็นความผิดอาญาให้ส�ำนักงาน
แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเพื่อด�ำเนินคดีต่อไป
ข้อ ๓๘ การด�ำเนินการทางวินยั แก่เจ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้าง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วธิ กี ารและเงือ่ นไข
ที่เลขาธิการก�ำหนด
ข้อ ๓๙ การลงโทษเจ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้าง เลขาธิการต้องสัง่ ลงโทษให้เหมาะสมกับความผิด และมิได้
เป็นไปโดยพยาบาท โดยอคติ หรือโดยโทสจริต หรือลงโทษผู้ที่ไม่มีความผิด
ในค�ำสั่งลงโทษให้แสดงว่าผู้ถูกลงโทษกระท�ำผิดวินัยในกรณีใดตามข้อใด
หมวด ๗
การออกจากงาน
ข้อ ๔๐ เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างออกจากงานเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) เกษียณอายุ
(๓) ลาออกจากงานและได้รับอนุญาตให้ลาออกหรือการลาออกมีผลตามข้อ ๔๒
(๔) ถูกสั่งให้ออกตามข้อ ๑๕ หรือให้ออกจากงานหรือเลิกจ้างตามข้อ ๔๓
(๕) สิ้นสุดสัญญาจ้าง
(๖) ถูกสั่งลงโทษ ปลดออก ไล่ออก
ข้อ ๔๑ การออกจากงานเพราะเกษียณอายุตามข้อ ๔๐ (๒) ให้นบั ตัง้ แต่วนั ถัดจากวันสิน้ ปีงบประมาณ
ที่เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เว้นแต่ผู้ปฏิบัติงานในต�ำแหน่งวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญ เลขาธิการ
อาจจ้างให้ปฏิบัติงานต่อไปก็ได้ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของส�ำนักงาน
วันออกจากงานตามข้อ ๔๐ (๔) หรือ (๖) ให้เป็นไปตามที่เลขาธิการก�ำหนด
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ข้อ ๔๒ เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างผู้ใดประสงค์จะลาออกจากงาน ให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อเลขาธิการ
เป็นการล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เว้นแต่กรณีจ�ำเป็นเลขาธิการอาจพิจารณาลดหย่อนระยะ
เวลาดังกล่าวลงก็ได้
ในกรณีที่เลขาธิการเห็นว่าเพื่อประโยชน์แก่งานของส�ำนักงาน เลขาธิการจะยับยั้งการลาออกไว้
เป็นเวลาไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันขอลาออกก้ได้ แต่ต้องแจ้งการยับยั้งการลาออกพร้อมทั้งเหตุผลให้ผู้ขอลาออก
ทราบ เมื่อครบก�ำหนดเวลาที่ยับยั้งแล้ว ให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันถัดจากวันครบก�ำหนดเวลาที่ยับยั้ง
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างผู้ใดจะลาออกเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อเลขาธิการและให้การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ผู้นั้น
ขอลาออก
หลักเกณฑ์และวิธกี ารเกีย่ วกับการลาออก การพิจารณาอนุญาตให้ลาออกและการยับยัง้ การลาออก
ให้เป็นไปตามระเบียบที่เลขาธิการก�ำหนด
ข้อ ๔๓ เลขาธิการมีอำ� นาจสัง่ ให้เจ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้างออกจากงานหรือเลิกจ้างได้ในกรณีตอ่ ไปนี้ คือ
(๑) เมื่อเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างผู้ใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๓
(๒) เมื่อส�ำนักงานยุบหรือเลิกต�ำแหน่งหรือยุบส่วนงานและไม่สามารถก�ำหนดให้ไปปฏิบัติงาน
ในส่วนงานอื่นได้
(๓) เมื่อเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างผู้ใด ไม่สามารถปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตาม
ที่เลขาธิการก�ำหนด
หมวด ๘
การร้องทุกข์
ข้อ ๔๔ ผู้ปฏิบัติงานผู้ใดเห็นว่าเลขาธิการใช้อ�ำนาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติ
ต่อตนให้ถกู ต้องตามกฎหมาย ระเบียบหรือแบบธรรมเนียมของส�ำนักงาน หรือมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบตั ิ
ของเลขาธิการต่อตน ผู้นั้นอาจร้องทุกข์ต่อประธานกรรมการเพื่อขอให้แก้ไขหรือแก้ความคับข้องใจได้
ข้อ ๔๕ การร้องทุกข์ตามข้อ ๔๔ ต้องกระท�ำภายในสามสิบวัน นับแต่วันทราบเรื่องที่เป็นมูลเหตุให้
ร้องทุกข์ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก�ำหนด
หมวด ๙
การอุทธรณ์
ข้อ ๔๖ เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างถูกสั่งให้ออกจากงานหรือเลิกจ้างตามข้อ ๑๕ หรือข้อ ๔๓ หรือผู้ใด
ถูกสั่งลงโทษทางวินัยตามข้อ ๓๗ ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�ำหนดไว้ในหมวดนี้
ข้อ ๔๗ การอุทธรณ์ตามค�ำสั่งตามข้อ ๔๖ ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วัน
ทราบค�ำสั่ง
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การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการก�ำหนด
ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยให้ผู้อุทธรณ์กลับเข้าปฏิบัติงาน หรือให้เปลี่ยนแปลงค�ำสั่งของ
เลขาธิการหรือด�ำเนินการประการใด ให้เลขาธิการด�ำเนินการให้เป็นไปตามค�ำสั่งของคณะกรรมการและเมื่อ
คณะกรรมการวินิจฉัยเป็นประการใดแล้วให้เป็นที่สุด
หมวด ๑๐
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๔๘ ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการใด สมัครใจจะเปลี่ยนไปเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง
ของส�ำนักงาน ให้แจ้งความจ�ำนงเป็นหนังสือต่อผูบ้ งั คับบัญชา และให้เลขาธิการเป็นผูค้ ดั เลือกหรือประเมิน โดยค�ำนึง
ถึงความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการท�ำงาน ทัง้ นีจ้ ะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานต�ำแหน่งและกรอบอัตรา
ก�ำลังตามข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ ด้วย
ข้อ ๔๙ มิให้น�ำโทษทางวินัยตามข้อ ๓๗ (๔) มาใช้บังคับกรณีเหตุการณ์ที่เป็นมูลเหตุให้มี
การด�ำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง ซึ่งเกิดขึ้นก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ
ข้อ ๕๐ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่คณะกรรมการหรือเลขาธิการก�ำหนดไว้
ตามข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้ใช้บังคับต่อไป จนกว่าจะได้มีการก�ำหนดขึ้นใหม่
ตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๕๑ ในระหว่างที่ยังไม่มีระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์หรือวิธีการที่ต้องออกตามข้อบังคับนี้
ให้น�ำระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หลักเกณฑ์ หรือวิธีการของทางราชการมาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือ
แย้งข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐		
ปิยะสกล สกลสัตยาทร				
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข			
ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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ประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
พ.ศ. ๒๕๕๗

โดยที่เป็นการสมควรก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุแต่งตั้งหรือจ้างบุคคลที่ผ่านการคัดเลือก
ให้เป็นผู้ปฏิบัติงานของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้มีประสิทธิภาพ
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ และข้อ ๑๓ ของข้อบังคับส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พ.ศ. ๒๕๔๖ เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุ
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๖
ข้อ ๒ การบรรจุแต่งตั้งหรือจ้าง บุคคลที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้ปฏิบัติงานของส�ำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้บรรจุแต่งตั้งหรือจ้างบุคคลนั้น ตั้งแต่วันที่เริ่มเข้าปฏิบัติหน้าที่
ข้อ ๓ ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗		
วินัย สวัสดิวร				
เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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ระเบียบส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ว่าด้วย วินัย การรักษาวินัย และ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การด�ำเนินการทางวินัย
พ.ศ. ๒๕๕๗

โดยที่เป็นการสมควรก�ำหนดข้อปฏิบัติเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการด�ำเนินการทางวินัย เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๖ (๒) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ และข้อ ๓๕ และ ข้อ ๓๘ ของข้อบังคับส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๔๖ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงออกประกาศ
ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วย วินัย การรักษา
วินัย และหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การด�ำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“ส�ำนักงาน” หมายความว่า ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและให้หมายความรวมถึง
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาเขตพื้นที่ด้วย
“ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของส�ำนักงาน
หมวด ๑
วินัยและการรักษาวินัย
โดยเคร่งครัด

ข้อ ๔ ผู้ปฏิบัติงานต้องรักษาวินัย โดยกระท�ำการหรือไม่กระท�ำการตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้

ข้อ ๕ ผู้ปฏิบัติงานต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข้อ ๖ ผู้ปฏิบัติงานต้องกระท�ำการอันเป็นข้อปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม
(๒) ต้องปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และประมวลจริยธรรม
ของส�ำนักงานและคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รวมทั้ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายของรัฐบาล
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(๓) ต้องปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่สำ� นักงานด้วยความตัง้ ใจอุตสาหะ เอาใจใส่
และรักษาประโยชน์ของส�ำนักงาน
(๔) ต้องปฏิบัติตามค�ำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของ
ส�ำนักงาน โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามค�ำสั่งนั้นจะท�ำให้เกิดความเสียหายแก่ส�ำนักงาน
หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของส�ำนักงาน จะต้องเสนอความเห็นเป็นหนังสือเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวน
ค�ำสั่งนั้น และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามค�ำสั่งเดิม ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติ
ตามค�ำสั่งนั้น
(๕) ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ส�ำนักงาน จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ ที่รับผิดชอบมิได้
(๖) ต้องรักษาความลับของส�ำนักงาน
(๗) ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคีและต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ระหว่าง
หน่วยงานและผู้ร่วมงานด้วยกัน
(๘) ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรมและให้การสงเคราะห์ แก่ประชาชนผูต้ ดิ ต่องาน
ที่เกี่ยวกับภารกิจของส�ำนักงาน
(๙) ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่
(๑๐) ต้องรักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตนและส�ำนักงาน มิให้เสื่อมเสีย
(๑๑) กระท�ำการอื่นใดตามที่ส�ำนักงานก�ำหนด
ข้อ ๗ ผู้ปฏิบัติงานต้องไม่กระท�ำการใดอันเป็นข้อห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้งถือว่า
เป็นการรายงานเท็จด้วย
(๒) ต้องไม่ปฏิบัติงานอันเป็นการกระท�ำการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่ ผู้บังคับบัญชา
เหนือตนขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระท�ำหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษครั้งคราว
(๓) ต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยต�ำแหน่งหน้าที่ของตนหาประโยชน์ที่มิควรได้ให้แก่ตนเอง
หรือผู้อื่น
(๔) ต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ
(๕) ต้องไม่กระท�ำการหรือยอมให้ผอู้ นื่ กระท�ำการหาผลประโยชน์อนั อาจท�ำให้เสียความเทีย่ งธรรม
หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต�ำแหน่งหน้าที่ของตน
(๖) ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการหรือด�ำรงต�ำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึง
กันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ที่เป็นคู่สัญญากับส�ำนักงาน
(๗) ต้องไม่กระท�ำการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้ง กดขี่หรือข่มเหงกัน ในการปฏิบัติหน้าที่
(๘) ต้องไม่กระท�ำการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ตามที่ก�ำหนดในกฎหมายอื่นใด
(๙) ต้องไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหง ประชาชนผู้ติดต่องาน
(๑๐) ไม่กระท�ำการอื่นใดตามที่ส�ำนักงานก�ำหนด
ข้อ ๘ ผู้ปฏิบัติงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ ข้อ ๕ ข้อ ๖ หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตามข้อ ๗ ผู้นั้น
เป็นผู้กระท�ำผิดวินัย
ข้อ ๙ การกระท�ำผิดวินัยในลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
(๑) ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต เพื่อให้เกิดความเสียหายหรือ
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น่าจะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ส�ำนักงานหรือผู้อื่น
(๒) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ส�ำนักงาน
อย่างร้ายแรง
(๓) ละทิ้งหน้าที่ติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควร
(๔) กระท�ำการโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและส�ำนักงาน เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่สำ� นักงานอย่างร้ายแรง
(๕) กระท�ำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
(๖) ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง หรือท�ำร้ายประชาชนผู้ติดต่องานอย่างรุนแรง
(๗) กระท�ำความผิดอาญาจนได้รบั โทษจ�ำคุกหรือโทษทีห่ นักกว่าโทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษาถึงทีส่ ดุ
ให้จ�ำคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าโทษจ�ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส�ำหรับความผิดที่ได้กระท�ำโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ
(๘) ละเว้นการกระท�ำหรือกระท�ำการใด ๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๕ ข้อ ๖ หรือฝ่าฝืน
ข้อห้ามตามข้อ ๗ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ส�ำนักงานอย่างร้ายแรง
(๙) ละเว้นการกระท�ำหรือกระท�ำการใด ๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๕ ข้อ ๖ หรือฝ่าฝืน
ข้อห้ามตามข้อ ๗ ที่ส�ำนักงานก�ำหนดให้เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
หมวด ๒
การด�ำเนินการทางวินัย
ข้อ ๑๐ เมือ่ มีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นทีส่ งสัยว่าผูป้ ฏิบตั งิ านผูใ้ ดกระท�ำผิดวินยั ให้ผบู้ งั คับบัญชา
ของผู้นั้นมีหน้าที่ต้องรายงานให้เลขาธิการทราบโดยเร็ว และให้เลขาธิการด�ำเนินการทางวินัยตามระเบียบนี้โดยเร็ว
ด้วยความยุติธรรมและปราศจากอคติ
ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งหรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้น
กระท�ำผิดวินัย
ข้อ ๑๑ เมื่อได้รับรายงานตาม ข้อ ๑๐ หรือความดังกล่าวปรากฏ ให้เลขาธิการรีบด�ำเนินการหรือ
สัง่ ให้ดำ� เนินการสืบสวนหาข้อเท็จจริงหรือพิจารณาในเบือ้ งต้นว่า กรณีมมี ลู ทีค่ วรกล่าวหาว่าผูน้ นั้ กระท�ำผิดวินยั หรือ
ไม่ ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มมี ลู ทีค่ วรกล่าวหาว่ากระท�ำผิดวินยั ก็ให้ยตุ เิ รือ่ ง กรณีทเี่ ห็นว่ามีมลู ทีค่ วรกล่าวหาว่าผูป้ ฏิบตั งิ าน
ผู้ใดกระท�ำผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐานเบื้องต้นอยู่แล้ว ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหาข้อเท็จจริง โดยแจ้ง
ข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ผถู้ กู กล่าวหาทราบพร้อมทัง้ รับฟังค�ำชีแ้ จงของผูถ้ กู กล่าวหา โดยให้รายงานผล
การสื บ สวนต่ อ ผู ้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสื บ สวนหาข้ อ เท็ จ จริ ง ภายใน ๓๐ วั น นั บ จากวั น ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง
และด�ำเนินการตามข้อ ๑๒ หรือข้อ ๑๓ ต่อไปแล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๒ ในกรณีทผี่ ลการสืบสวนหรือพิจารณา ตามข้อ ๑๑ ปรากฏว่ากรณีมมี ลู อันเป็นความผิดวินยั
ไม่ร้ายแรง ถ้าเลขาธิการเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท�ำผิดตามข้อกล่าวหา ให้สั่งลงโทษตามควรแก่กรณี โดยไม่ตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนก็ได้
ในกรณีตามวรรคหนึง่ ถ้าเลขาธิการเห็นว่าผูถ้ กู กล่าวหาไม่ได้กระท�ำผิดตามข้อกล่าวหาให้สงั่ ยุตเิ รือ่ ง
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ข้อ ๑๓ ในกรณีทผี่ ลการสืบสวนหรือพิจารณา ตามข้อ ๑๑ ปรากฏว่ากรณีมมี ลู อันเป็นความผิดวินยั
อย่างร้ายแรง ให้เลขาธิการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน จ�ำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน โดยมีเจ้าหน้าที่ส�ำนักกฎหมาย
เป็นกรรมการไม่นอ้ ยกว่า ๑ คน และในการสอบสวนต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ผถู้ กู กล่าวหาทราบ
พร้อมทัง้ รับฟังค�ำชีแ้ จงของผูถ้ กู กล่าวหา เมือ่ คณะกรรมการสอบสวนด�ำเนินการเสร็จ ให้รายงานผลการสอบสวนและ
ความเห็นต่อเลขาธิการ ถ้าเลขาธิการเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระท�ำผิดตามข้อกล่าวหาให้สั่งยุติเรื่อง แต่ถ้าเห็นว่า
ผู้ถูกกล่าวหากระท�ำผิดตามข้อกล่าวหา ให้ด�ำเนินการต่อไปตามข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ หรือ ข้อ ๑๖ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๔ ผู้ปฏิบัติงานผู้ใดกระท�ำผิดวินัยไม่ร้ายแรง ให้เลขาธิการสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน
หรือค่าจ้าง ตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด
ผู้ปฏิบัติงานผู้ใดกระท�ำผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้ลงโทษปลดออก
ในกรณีมีเหตุอันควรลดหย่อน จะน�ำมาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ กรณีเป็นความผิดวินัย
เล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ อาจว่ากล่าวตักเตือนหรือท�ำทัณฑ์บนเป็นหนังสือก็ได้
ผู้ใดถูกลงโทษปลดออก ไม่มีสิทธิได้รับเงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพในส่วนของนายจ้างตั้งแต่วันที่
ระเบียบนีม้ ผี ลใช้บงั คับจนถึงวันทีถ่ กู ปลดออก ยกเว้นผูถ้ กู ลงโทษปลดออกเนือ่ งจากกระท�ำผิดวินยั อย่างร้ายแรงตาม
ข้อ ๙(๓) ให้มีสิทธิรับเงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเสมือนผู้นั้นออกจากงาน
ข้อ ๑๕ ผูป้ ฏิบตั งิ านผูใ้ ดมีกรณีถกู กล่าวหาเป็นหนังสือว่ากระท�ำหรือละเว้นกระท�ำใดทีเ่ ป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง ถ้าเป็นการกล่าวหาต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นหรือต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบ
ตามกฎหมายหรือระเบียบของส�ำนักงาน หรือเป็นการกล่าวหาโดยผูบ้ งั คับบัญชาของผูน้ นั้ หรือมีกรณีถกู ฟ้องคดีอาญา
หรือต้องหาว่ากระท�ำความผิดอาญาอันมิใช่เป็นความผิดที่ได้กระท�ำโดยประมาทที่ไม่เกี่ยวกับหน้าที่หรือความผิด
ลหุโทษ แม้ภายหลังผู้นั้นจะออกจากงานไปแล้วโดยมิใช่เพราะเหตุตาย ผู้มีอ�ำนาจด�ำเนินการทางวินัยมีอ�ำนาจ
ด�ำเนินการสืบสวน หรือพิจารณาและด�ำเนินการทางวินัย ตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ต่อไปได้เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้
ออกจากงาน ทั้งนี้เลขาธิการต้องด�ำเนินการภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากการฏิบัติงาน
ในกรณีตามวรรคหนึง่ ถ้าผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏว่าผูน้ นั้ กระท�ำผิดวินยั ไม่รา้ ยแรงก็ให้งดโทษ
ข้อ ๑๖ ผูป้ ฏิบตั งิ านผูใ้ ดมีกรณีถกู กล่าวหาว่ากระท�ำผิดวินยั อย่างร้ายแรง จนถูกตัง้ กรรมการสอบสวน
หรือถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระท�ำความผิดอาญา เว้นแต่เป็นความผิดที่กระท�ำโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ เลขาธิการมีอ�ำนาจสั่งพักงานไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนหรือพิจารณาหรือผลแห่งคดีได้
ถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนหรือพิจารณาว่า ผู้นั้นมิได้กระท�ำผิดหรือกระท�ำผิดไม่ถึงกับจะ
ถูกลงโทษปลดออกและไม่มีกรณีที่จะต้องออกจากการปฏิบัติงานด้วยเหตุอื่น ให้เลขาธิการ สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้า
ปฏิบัติงานในต�ำแหน่งและให้ได้รับเงินเดือนตามเดิม โดยให้ถือเสมือนว่าไม่เคยถูกสั่งพักงานมาก่อน
เมื่อได้มีการสั่งให้ผู้ปฏิบัติงานผู้ใดพักงานแล้ว ภายหลังปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท�ำ
ผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีอื่นอีก เลขาธิการมีอ�ำนาจด�ำเนินการหรือพิจารณาหรือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ตามข้อ ๑๓ ตลอดจนด�ำเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ต่อไปได้
ข้อ ๑๗ หลักเกณฑ์ วิธกี าร เกีย่ วกับการสอบสวนวินยั แนวทางพิจารณาฐานความผิดและการลงโทษ
ที่มิได้ก�ำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้น�ำกฎ ระเบียบ ที่ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
ที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 		
วินัย สวัสดิวร				
เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง ค่าตอบแทนพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานที่เข้าไปปฏิบัติงาน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
พ.ศ. ๒๕๖๐

โดยทีเ่ ป็นการสมควรก�ำหนดค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ผปู้ ฏิบตั งิ านของส�ำนักงานทีป่ ฏิบตั งิ านในพืน้ ที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๙ (๓) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๓/๒๕๖๐ เมือ่ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง เงินเพิ่มพิเศษเป็นค่าเสี่ยงภัย
ส�ำหรับเจ้าหน้าทีแ่ ละลูกจ้างของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพืน้ ที่ (สงขลา) ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“ส�ำนักงาน” หมายความว่า ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
“พืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้” หมายความว่า พืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ตามทีก่ ระทรวงการคลัง
ก�ำหนดในแต่ละปีงบประมาณ
ข้อ ๓ ให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของส�ำนักงานที่ได้รับอนุมัติหรือมีค�ำสั่งให้เข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้และได้เดินทางเข้าไปปฏิบัติงานจริงตามที่ได้รับอนุมัติหรือค�ำสั่งดังกล่าว มีสิทธิได้รับเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษ ในอัตรา ๒๔๐ บาทต่อวัน โดยนับวันตามปฏิทิน
ข้อ ๔ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ ตามข้อ ๓ ให้ใช้เอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย ดังนี้
(๑) หนังสืออนุมัติหรือค�ำสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และรายงาน
การเดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแบบที่ส�ำนักงานก�ำหนด
(๒) หลักฐานอื่นที่ส�ำนักงานก�ำหนด
ข้อ ๕ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐		
ปิยะสกล สกลสัตยาทร				
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข			
ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง ค่าชดเชยและค่าทดแทนส�ำหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
พ.ศ. ๒๕๖๐

โดยที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ ๖ ได้ประกาศใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน
๒๕๖๐ เป็ น ต้ น ไป มี ผ ลให้ ลู ก จ้ า งที่ เ กษี ย ณอายุ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น ชดเชยตามกฎหมายดั ง กล่ า ว และตาม
มาตรา ๒๔ วรรคสองของกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ก�ำหนดให้เจ้าหน้าทีแ่ ละลูกจ้างของส�ำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงาน กฎหมายว่าด้วยประกันสังคมและกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๙ (๓) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน
๒๕๖๐ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“ส�ำนักงาน” หมายความว่า ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ข้อ ๒ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชย เมื่อส�ำนักงานเลิกจ้าง ในกรณีดังนี้
(๑) กรณีถกู เลิกจ้าง เนือ่ งจากยุบต�ำแหน่งหรือเลิกต�ำแหน่งหรือยุบส่วนงานและไม่สามารถก�ำหนด
ให้ไปปฏิบัติงานในส่วนงานอื่นได้ หรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง หรือถูกสั่งให้ออกจากงานโดยไม่มีความผิด
(๒) กรณีเกษียณอายุตามข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล และให้เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง
ที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ มีสิทธิแสดงเจตนาเกษียณอายุราชการได้ โดยให้แสดงเจตนาเป็นหนังสือต่อส�ำนักงาน
และให้ส�ำนักงานจ่ายค่าชดเชยให้แก่เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างที่เกษียณอายุนั้นด้วย
ข้อ ๓ ให้ส�ำนักงานจ่ายค่าชดเชยให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างตามข้อ ๒ ตามระยะเวลาท�ำงาน
และอัตรา ดังนี้
(๑) เจ้าหน้าทีแ่ ละลูกจ้างซึง่ ท�ำงานติดต่อกันครบหนึง่ ร้อยยีส่ บิ วันแต่ไม่ครบหนึง่ ปี ให้จา่ ยค่าชดเชย
ในอัตราหนึ่งเดือนของอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างเดือนสุดท้าย
(๒) เจ้าหน้าที่และลูกจ้างซึ่งท�ำงานติดต่อกันครบหนึ่งปีแต่ไม่ครบสามปี ให้จ่ายค่าชดเชยในอัตรา
สามเดือนของอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างเดือนสุดท้าย
(๓) เจ้าหน้าที่และลูกจ้างซึ่งท�ำงานติดต่อกันครบสามปีแต่ไม่ครบหกปี ให้จ่ายค่าชดเชยในอัตรา
หกเดือนของอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างเดือนสุดท้าย
(๔) เจ้าหน้าที่และลูกจ้างซึ่งท�ำงานติดต่อกันครบหกปีแต่ไม่ครบสิบปี ให้จ่ายค่าชดเชยในอัตรา
แปดเดือนของอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างเดือนสุดท้าย
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(๕) เจ้าหน้าที่และลูกจ้างซึ่งท�ำงานติดต่อกันครบสิบปีขึ้นไป ให้จ่ายค่าชดเชยในอัตราสิบเดือน
ของอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างเดือนสุดท้าย
(๖) เจ้าหน้าทีแ่ ละลูกจ้างซึง่ ท�ำงานติดต่อกันมากกว่าสิบปีขนึ้ ไป ให้จา่ ยค่าชดเชยได้ตามทีก่ ฎหมาย
ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานบัญญัติ
ข้อ ๔ ส�ำนักงานไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามข้อ ๓ ให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างซึ่งถูกลงโทษทางวินัย
ถึงที่สุดให้ปลดออก หรือไล่ออก ทั้งนี้ตามข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
ข้อ ๕ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างซึ่งท�ำงานติดต่อกันครบหนึ่งร้อยยี่สิบวันและเสียชีวิต ให้มีสิทธิได้รับ
ค่าทดแทนค่าจ้างตามระยะเวลาท�ำงานและอัตราที่ก�ำหนดในข้อ ๓ เว้นแต่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างนั้น จงใจท�ำให้
ส� ำ นั ก งานได้ รั บ ความเสี ย หาย หรื อ ประมาทเลิ น เล่ อ เป็ น เหตุ ใ ห้ ส� ำ นั ก งานได้ รั บ ความเสี ย หายอย่ า งร้ า ยแรง
หรือถูกลงโทษตามข้อ ๔ ส�ำนักงานไม่ต้องจ่ายค่าทดแทนดังกล่าว
ค่าทดแทนค่าจ้างตามวรรคหนึง่ ให้จา่ ยแก่บคุ คลซึง่ เจ้าหน้าทีแ่ ละลูกจ้างท�ำหนังสือระบุให้เป็นผูร้ บั
ประโยชน์ไว้ตามแบบที่ส�ำนักงานก�ำหนด กรณีเจ้าหน้าที่และลูกจ้างมิได้มีหนังสือระบุให้ผู้ใดเป็นผู้รับผลประโยชน์
ให้จ่ายค่าทดแทนค่าจ้างให้แก่ บุตร บิดามารดา และคู่สมรส ของเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง คนละเท่าๆ กัน
ข้อ ๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐		
ปิยะสกล สกลสัตยาทร				
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข			
ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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ประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง การย้ายที่ตั้งและก�ำหนดชื่อส�ำนักงานสาขา
ของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

โดยทีเ่ ป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไข การก�ำหนดชือ่ ส�ำนักงานสาขาของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับข้อ ๒ แห่งประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องจัดตั้งส�ำนักงาน
สาขาของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ จึงให้ยกเลิกประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการย้ายที่ตั้งและก�ำหนดชื่อ
ส�ำนักงานสาขาของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑ และให้กำ� หนดชือ่ ส�ำนักงาน
สาขาของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติใหม่ ดังต่อไปนี้
(๑) ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่
(๒) ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๒ พิษณุโลก
(๓) ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๓ นครสวรรค์
(๔) ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๔ สระบุรี
(๕) ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๕ ราชบุรี
(๖) ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๖ ระยอง
(๗) ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๗ ขอนแก่น
(๘) ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๘ อุดรธานี
(๙) ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๙ นครราชสีมา
(๑๐) ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๐ อุบลราชธานี
(๑๑) ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี
(๑๒) ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา
(๑๓) ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๓ กรุงเทพมหานคร
โดยที่ส�ำนักงานสาขาดังกล่าวมีเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ ตามที่ได้ก�ำหนดไว้เดิม
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑		
วินัย สวัสดิวร				
เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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ประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง การแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบของส�ำนักงานสาขาเขตพื้นที่
พ.ศ. ๒๕๕๔

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบของส�ำนักงานสาขาเขตพื้นที่ให้มีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น และครอบคลุมจังหวัดบึงกาฬ
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การย้ายที่ตั้งและก�ำหนดชื่อ
ส�ำนักงานสาขาของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ เลขาธิการส�ำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของส�ำนักงานสาขาเขตพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๑
ข้อ ๒ ให้ส�ำนักงานสาขาเขตพื้นที่ มีจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้
(๑) ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่ รับผิดชอบตลอดท้องทีจ่ งั หวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดล�ำปาง และจังหวัดล�ำพูน
(๒) ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๒ พิษณุโลก รับผิดชอบตลอดท้องที่จังหวัดตาก
จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์
(๓) ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๓ นครสวรรค์ รับผิดชอบตลอดท้องที่จังหวัด
ก�ำแพงเพชร จังหวัดชัยนาท จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร และจังหวัดอุทัยธานี
(๔) ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๔ สระบุรี รับผิดชอบตลอดท้องทีจ่ งั หวัดนครนายก
จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัด
อ่างทอง
(๕) ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๕ ราชบุรี รับผิดชอบตลอดท้องทีจ่ งั หวัดกาญจนบุรี
จังหวัดนครปฐม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร
และจังหวัดสุพรรณบุรี
(๖) ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๖ ระยอง รับผิดชอบตลอดท้องที่จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดสระแก้ว และจังหวัด
สมุทรปราการ
(๗) ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๗ ขอนแก่น รับผิดชอบตลอดท้องทีจ่ งั หวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด
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(๘) ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๘ อุดรธานี รับผิดชอบตลอดท้องทีจ่ งั หวัดนครพนม
จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดเลย จังหวัดสกลนคร จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวล�ำภู และจังหวัดอุดรธานี
(๙) ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๙ นครราชสีมา รับผิดชอบตลอดท้องที่จังหวัด
ชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์
(๑๐) ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๐ อุบลราชธานี รับผิดชอบตลอดท้องที่จังหวัด
มุกดาหาร จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอ�ำนาจเจริญ
(๑๑) ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี รับผิดชอบตลอดท้องที่จังหวัด
กระบี่ จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง และจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(๑๒) ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา รับผิดชอบตลอดท้องที่จังหวัดตรัง
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดพัทลุง จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล
(๑๓) ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๓ กรุงเทพมหานคร รับผิดชอบตลอดท้องที่
กรุงเทพมหานคร
ข้อ ๓ การแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบของส�ำนักงานสาขาเขตพื้นที่ใด ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้
ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔		
วินัย สวัสดิวร				
เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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ประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายด�ำเนินงานที่ส�ำนักงาน
มอบให้องค์กรอื่นหรือบุคคลอื่นท�ำกิจการในอ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักงาน พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยทีเ่ ป็นการสมควรก�ำหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จา่ ยด�ำเนินงานทีส่ ำ� นักงานมอบให้องค์กร
อืน่ หรือบุคคลอืน่ ท�ำกิจการในอ�ำนาจหน้าทีข่ องส�ำนักงาน เพือ่ ให้การเบิกจ่ายเงินบริหารจัดการส�ำนักงาน เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๖ (๒) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบข้อ ๒๗ ของระเบียบคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วย การเก็บรักษา
และการใช้จ่ายเงินของส�ำนักงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรือ่ ง การวางแผนและการขอยกเว้น
หลักประกันสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“ส�ำนักงาน” หมายถึง ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และให้หมายรวมถึงส�ำนักงานสาขาเขต
พื้นที่ด้วย
“เลขาธิการ” หมายถึง เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
“ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงาน” หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ส�ำนักงานสนับสนุนให้แก่องค์กรอื่นหรือบุคคลอื่น
เพื่อด�ำเนินงานที่ส�ำนักงานมอบให้ท�ำกิจการในอ�ำนาจหน้าที่แทนส�ำนักงาน
ข้อ ๓ หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายด�ำเนินงานตามโครงการ มีดังนี้
		 ๓.๑ เป็นโครงการด�ำเนินการภายใต้อำ� นาจหน้าทีข่ องส�ำนักงาน ตามมาตรา ๒๖ มาตรา ๑๘
และมาตรา ๕๐ และมาตราอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแห่งกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยค�ำนึงถึงความ
คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตรวจสอบได้
		 ๓.๒ เป็นโครงการที่รองรับแผนด�ำเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบและแผนการเงินที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
		 ๓.๓ เป็นโครงการที่ไม่มีรายการค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าครุภัณฑ์
		 ๓.๔ เป็นโครงการที่ไ ม่เป็ นการพั ฒ นาบุ ค ลากรของหน่ วยบริ ก ารหรื อ หน่ วยงานอื่ น ซึ่ ง
ไม่เกี่ยวข้องกับอ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักงาน
		 ๓.๕ เป็นโครงการที่ไม่เข้าลักษณะซึ่งต้องด�ำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
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ข้อ ๔ การสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงานตามโครงการ ให้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการ ๒ คณะ

ดังนี้
		 ๔.๑ คณะกรรมการพิจารณาโครงการ โดยมีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า ๓ คน และมีอ�ำนาจ
หน้าที่ ดังนี้
			 (๑) พิจารณาความเหมาะสมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและจ�ำนวนเงิน
ค่าใช้จ่ายในโครงการ โดยพิจารณาจากอัตราค่าใช้จ่ายตามระเบียบหรือประกาศของส�ำนักงาน
			 (๒) พิจารณาก�ำหนดจ�ำนวนงวดการส่งมอบงานและการจ่ายเงินในแต่ละงวด ตามข้อ ๖
			 (๓) พิจารณาประเมินค่าความเสียหาย กรณีที่ผู้รับเงินสนับสนุนไม่ด�ำเนินการตาม
ข้อตกลงหรือสัญญา
		 ๔.๒ คณะกรรมการตรวจรับงาน โดยมีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า ๓ คน เว้นแต่โครงการที่มี
จ�ำนวนเงินไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท อาจแต่งตัง้ เจ้าหน้าทีข่ องส�ำนักงานคนหนึง่ เป็นผูต้ รวจรับงานก็ได้ และให้มอี ำ� นาจ
หน้าที่ ดังนี้
			 (๑) ตรวจรับ ก�ำกับ ติดตาม ผลงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้
ในข้อตกลงหรือสัญญา
			 (๒) พิ จ ารณาเสนอความเห็ น ต่ อ ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบอ� ำ นาจจากเลขาธิ ก าร กรณี ผู ้ รั บ
ด�ำเนินงานตามโครงการขอขยายระยะเวลาด�ำเนินการตามข้อตกลงหรือสัญญา ทั้งนี้ผู้รับด�ำเนินงานตามโครงการ
ต้องขอขยายระยะเวลาก่อนที่ข้อตกลง/สัญญาจะสิ้นสุดไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน และขอขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง
ครั้งละไม่เกิน ๓ เดือน
			 (๓) พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการพิจารณาโครงการตาม ๔.๑ กรณีการ
ส่งมอบงานไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ในข้อตกลงหรือสัญญา เพื่อพิจารณาประเมินค่าความ
เสียหาย
ข้อ ๕ การแต่งตั้งคณะกรรมการ การอนุมัติและการสั่งการตามความเห็นของคณะกรรมการตาม
ข้อ ๔ รวมถึงการลงนามในข้อตกลงและสัญญาตามข้อ ๗ ให้เป็นไปตามค�ำสั่งมอบอ�ำนาจของเลขาธิการ
ข้อ ๖ การก�ำหนดจ�ำนวนงวดการส่งมอบงานและงวดการจ่ายเงิน ให้คำ� นึงถึงผลงานทีจ่ ะส่งมอบใน
แต่ละงวดสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละงวดด้วย โดยก�ำหนดงวดการส่งมอบงานและงวดการจ่ายเงิน
อย่างน้อย ๒ งวดดังนี้
		 ๖.๑ งวดแรก ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของเงินสนับสนุนโครงการ โดยต้องมีแผน
ปฏิบัติงานที่ต้องด�ำเนินงานในงวดแรกประกอบ
		 ๖.๒ งวดสุดท้ายให้จ่ายตามจ�ำนวนเงินที่เหลือ แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของเงินสนับสนุน
โครงการ โดยต้องมีการส่งมอบงานหรือรายงานผลการด�ำเนินงานทั้งหมดของโครงการประกอบ
ข้อ ๗ โครงการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาโครงการตามข้อ ๔.๑ และได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอ�ำนาจตามข้อ ๕ แล้ว ให้ด�ำเนินการดังนี้
		 ๗.๑ กรณีผรู้ บั ด�ำเนินงานตามโครงการเป็นหน่วยงานภาครัฐ ให้จดั ท�ำเป็นข้อตกลงตามแบบ
ที่ส�ำนักงานก�ำหนด โดยไม่ต้องวางหลักประกัน
		 ๗.๒ กรณีผู้รับด�ำเนินงานตามโครงการเป็นองค์กรอื่นหรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐ
ให้จัดท�ำเป็นสัญญาตามแบบที่ส�ำนักงานก�ำหนด โดยให้หักเงินที่พึงจ่ายในงวดที่หนึ่งไว้ร้อยละ ๕ ของเงินสนับสนุน
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โครงการหรือให้ผู้รับด�ำเนินงานตามโครงการวางหลักประกันสัญญาตามหลักเกณฑ์แห่งกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐโดยอนุโลม เว้นแต่ผู้รับด�ำเนินงานตามโครงการเป็นองค์กรอื่นที่ไม่แสวงหาก�ำไร
และจ�ำนวนเงินสนับสนุนตามสัญญาไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท อาจยื่นค�ำขอต่อส�ำนักงานเพื่อขอยกเว้นหลักประกัน
สัญญาก็ได้
		 ๗.๓ การคืนหรือจ่ายคืนหลักประกันสัญญา จะกระท�ำได้เมือ่ สัญญาสิน้ สุดและผูต้ รวจรับงาน
ได้ตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของสัญญาแล้ว โดยให้คืนหรือจ่ายคืนหลักประกันสัญญาพร้อมกับ
การจ่ายเงินงวดสุดท้าย
ข้อ ๘ การเบิกจ่ายเงินตามข้อตกลงหรือสัญญา จะกระท�ำได้ตอ่ เมือ่ คณะกรรมการตรวจรับงานหรือ
เจ้าหน้าที่ตามข้อ ๔.๒ ได้ตรวจรับงานถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามเงื่อนไขในข้อตกลงหรือสัญญาและมีการอนุมัติจ่าย
โดยผู้มีอ�ำนาจแล้ว
ข้อ ๙ การสนับสนุนค่าใช้จา่ ยด�ำเนินงานตามอ�ำนาจหน้าทีข่ องส�ำนักงานทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามข้อบังคับ
ระเบียบ ประกาศ ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
บริการสาธารณสุขก�ำหนดและต้องด�ำเนินงานต่อเนื่อง อาจไม่ต้องท�ำเป็นโครงการก็ได้ เช่น การรับพิจารณาค�ำร้อง
และจ่ายเงินช่วยเหลือเบือ้ งต้นกรณีผรู้ บั บริการได้รบั ความเสียหายจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการ ตามมาตรา ๔๑
การก�ำหนดหน่วยรับเรื่องร้องเรียนตามมาตรา ๕๐ (๕) แห่งกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นต้น
หากในข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศดังกล่าวได้ระบุชื่อหรือต�ำแหน่งขององค์กรอื่นไว้แล้ว เมื่อส�ำนักงานอนุมัติ
แผนปฏิบัติการแล้ว ให้จ่ายเงินสนับสนุนองค์กรอื่นดังกล่าวได้ตามแผนปฏิบัติการ กรณีองค์กรอื่นที่เป็นหน่วยงาน
ภาครัฐอาจไม่ท�ำเป็นข้อตกลงตามข้อ ๗.๑ ก็ได้
ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐		
ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา				
เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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ระเบียบคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง การเก็บรักษาและการใช้จ่ายเงินของส�ำนักงาน
พ.ศ. ๒๕๖๐

โดยที่มีการประกาศใช้ระเบียบคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการงบประมาณ
บริหารของส�ำนักงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงสมควรปรับปรุงส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการเก็บรักษา
และการใช้จ่ายเงินของส�ำนักงาน พ.ศ. ๒๕๔๖ ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารและการจัดการส�ำนักงาน มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบมติ ค ณะกรรมการหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๑๑/๒๕๖๐
วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การเก็บรักษา
และการใช้จ่ายเงินของส�ำนักงาน พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการเก็บรักษาและการใช้จา่ ย
เงินของส�ำนักงาน พ.ศ. ๒๕๔๖
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
“ส�ำนักงาน” หมายความว่า ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และให้หมายรวมถึงส�ำนักงาน
สาขาด้วย
“ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในส�ำนักงาน
“ปี” หมายความว่า ปีงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
“เงินงบประมาณแผ่นดิน” หมายความว่า เงินงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีทไี่ ด้รบั จัดสรรจากรัฐบาล
รวมถึงเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากปีก่อน
“เงินรายได้” หมายความว่า เงินที่ส�ำนักงานได้รับจากการด�ำเนินงานของส�ำนักงานประกอบด้วย
(๑) เงินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส�ำนักงาน
(๒) เงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในการด�ำเนินกิจการของส�ำนักงาน
(๓) เงินรายได้อื่นของส�ำนักงาน ยกเว้นเงินที่มีระเบียบก�ำหนดไว้เป็นการเฉพาะหรือตามสัญญา
ข้อตกลง เช่น ระเบียบเงินสวัสดิการ เงินสนับสนุนกิจกรรมภาครัฐ เงินจากองค์กรระหว่างประเทศ เป็นต้น
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ข้อ ๕ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเฉพาะการบริหารงานของส�ำนักงาน
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ค�ำสั่ง หรือมติคณะกรรมการอื่นใด ในส่วนที่ก�ำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้
หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติอื่นใดที่ไม่ได้ก�ำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ถือปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงานด้าน
การเงินและการบัญชีที่ส�ำนักงานก�ำหนด
ข้อ ๖ ให้ประธานกรรมการเป็นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนีแ้ ละมีอำ� นาจวินจิ ฉัยชีข้ าดปัญหาทีเ่ กิดขึน้
ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวด ๑
การรับเงินและการเก็บรักษาเงิน
ส่วนที่ ๑
การรับเงินและการเปิดบัญชีฝากเงิน
ข้อ ๗ การรับเงินให้รับเป็นเงินสด เช็ค ตั๋วแลกเงิน ดร๊าฟท์ หรือธนาณัติ
การรับเงินทางธนาคาร ให้เป็นไปตามระเบียบที่ส�ำนักงานก�ำหนด
ข้อ ๘ การรับเงินเพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการบริหารงานของส�ำนักงาน จะต้องออกใบเสร็จรับเงินให้แก่
ผู้ช�ำระเงินทุกครั้ง เว้นแต่การรับเงินตามฎีกาที่ขอเบิกจากคลังหรือการรับเงินจากธนาคาร ให้ใช้ใบส�ำเนาฎีกาหรือ
ส�ำเนาใบน�ำฝากธนาคารเป็นหลักฐาน
ใบเสร็จรับเงินให้ใช้ตามแบบที่เลขาธิการก�ำหนด และให้มีส�ำเนาอย่างน้อย ๑ ฉบับ เพื่อเป็น
หลักฐานการตรวจสอบ
ข้อ ๙ ใบเสร็จรับเงินจะต้องพิมพ์หมายเลขก�ำกับเล่ม และมีหมายเลขก�ำกับเลขที่ในใบเสร็จรับเงิน
เรียงกันไปทุกฉบับ และให้มรี ะบบการควบคุมใบเสร็จรับเงินทีร่ ดั กุมและตรวจสอบได้ทงั้ นี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร
ที่เลขาธิการก�ำหนด
ใบเสร็จรับเงินที่ออกด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่จ�ำเป็นต้องมีหมายเลขก�ำกับเล่มก็ได้แต่จะต้องมี
หมายเลขก�ำกับเลขที่ในใบเสร็จรับเงินทุกฉบับ
ข้อ ๑๐ ใบเสร็จรับเงินเล่มใดหรือชุดใด ใช้ส�ำหรับรับเงินของปีใดให้ใช้รับเงินภายในปีนั้นเท่านั้น
เมื่อเริ่มปีใหม่ ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มใหม่หรือชุดใหม่ ใบเสร็จรับเงินฉบับใดหรือชุดใดยังไม่ได้ใช้ ให้คงติดไว้กับเล่ม
และประทับตรา “ยกเลิก” หรือเจาะรู เพื่อมิให้น�ำกลับมาใช้รับเงินอีก
ข้อ ๑๑ ห้ามขูด ลบ แก้ไข เพิม่ เติม ข้อความในใบเสร็จรับเงิน หากมีรายการผิดพลาดให้ขดี ฆ่า แก้ไข
แล้วให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อก�ำกับการแก้ไขนั้นหรือยกเลิกและออกฉบับใหม่
กรณีใบเสร็จรับเงินทีอ่ อกด้วยเครือ่ มคอมพิวเตอร์หากมีรายการผิดพลาด ให้ยกเลิกและออกฉบับใหม่
ใบเสร็จรับเงินที่ยกเลิกให้เก็บรวบรวมไว้กับส�ำเนาเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
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ส่วนที่ ๒
การเก็บรักษาเงิน
ข้อ ๑๒ บรรดาเงินที่ส�ำนักงานได้รับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส�ำนักงาน ให้น�ำฝาก
ธนาคารที่คณะกรรมการก�ำหนด ในวันที่ได้รับเงินหรืออย่างช้าในวันท�ำการถัดไป
ส�ำนักงานอาจน�ำเงินไปฝากสถาบันการเงินอื่นได้ตามที่คณะกรรมการก�ำหนด
ข้อ ๑๓ ให้ส�ำนักงานมีเงินสดประจ�ำที่ส�ำนักงานเพื่อไว้ส�ำหรับส�ำรองจ่ายในกรณีจ�ำเป็นได้ไม่เกิน
๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาท) ต่อวัน โดยเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย
หมวด ๒
การจ่ายเงิน
ส่วนที่ ๑
การจ่ายเงิน
ข้อ ๑๔ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส�ำนักงานที่จ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ได้แก่
(๑) ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง เงินสงเคราะห์และสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงาน
(๒) ค่าใช้จ่ายด้านการด�ำเนินงาน เช่น ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
(๓) ค่าใช้จ่ายด้านการลงทุน เช่น ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและค่าสิ่งก่อสร้าง
(๔) ค่าใช้จ่ายประเภทอื่นที่คณะกรรมการก�ำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ อัตราและเงื่อนไข การจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส�ำนักงานตาม (๒)
ให้เป็นไปตามที่เลขาธิการก�ำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการ
มอบหมาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส�ำนักงานที่จ่ายจากเงินรายได้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่ส�ำนักงาน
ประกาศก�ำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ข้อ ๑๕ การจ่ายเงินต้องมีหลักฐานการจ่ายเป็นใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการน�ำเงินเข้าบัญชีเงิน
ฝากของผู้มีสิทธิรับเงิน หรือหลักฐานการรับเงินอย่างอื่นที่เลขาธิการก�ำหนด เพื่อการตรวจสอบ
ข้อ ๑๖ การจ่ายเงินรายใด ซึง่ ตามลักษณะไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูร้ บั เงินได้ ให้ผจู้ า่ ยเงินท�ำ
ใบรับรองการจ่ายเงินตามแบบและรายการที่เลขาธิการก�ำหนด
ข้อ ๑๗ การจ่ายเงิน ถ้าผู้มีสิทธิรับเงินไม่สามารถมารับเงินด้วยตนเอง จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเป็น
ผู้รับเงินแทนก็ได้
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ข้อ ๑๘ ในกรณีใบส�ำคัญคู่จ่ายสูญหาย ให้ปฏิบัติดังนี้
(๑) ถ้าใบส�ำคัญคู่จ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงินสูญหาย ให้ใช้ส�ำเนาใบเสร็จรับเงิน ซึ่งผู้รับเงินรับรอง
ใบส�ำเนานั้น หรือใบรับรองการรับเงินซึ่งผู้รับเงินรับรองแล้วแทนได้
(๒) ถ้าใบส�ำคัญคู่จ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงินสูญหาย หากไม่อาจขอส�ำเนาใบเสร็จรับเงินตาม (๑)
ได้ ให้ผู้จ่ายเงินท�ำใบรับรองการจ่ายโดยชี้แจงเหตุผล พร้อมทั้งค�ำรับรองว่าไม่เคยน�ำใบส�ำคัญคู่จ่ายมาเบิกจ่าย
และหากค้นพบภายหลังก็จะไม่น�ำมาเบิกจ่ายอีก เสนอเลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมายแล้วแต่กรณี
เพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้ใช้ใบรับรองการจ่ายเงินนั้นแทนใบส�ำคัญคู่จ่าย
ข้อ ๑๙ การจ่ายเงิน ให้จา่ ยเป็นเช็คหรือทางธนาคาร ตามทีผ่ มู้ สี ทิ ธิรบั เงินร้องขอเว้นแต่การจ่ายเงิน
ซึ่งมีจ�ำนวนต�่ำกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาท) หรือการจ่ายเงินจากวงเงินส�ำรองจ่าย จะจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
ข้อ ๒๐ การออกเช็คสั่งจ่ายเงินให้เลขาธิการ รองเลขาธิการ หรือผู้ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ
ลงนามร่วมกันสองคน
การออกเช็คสั่งจ่าย ให้ปฏิบัติดังนี้
(๑) การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ หรือผูม้ สี ทิ ธิรบั เงิน ให้สงั่ จ่ายในนามของเจ้าหนี้ หรือผูม้ สี ทิ ธิรบั เงินนัน้
(๒) การสัง่ จ่ายเงินให้ผปู้ ฏิบตั งิ านหรือหน่วยงาน ให้สงั่ จ่ายเงินในนามผูป้ ฏิบตั งิ านหรือหน่วยงานนัน้
(๓) การออกเช็ ค สั่ ง จ่ า ยเงิ น ทุ ก ครั้ ง ให้ จ ่ า ยเป็ น เช็ ค ขี ด คร่ อ มและขี ด ฆ่ า ค� ำ ว่ า “หรื อ ตาม
ค�ำสั่ง” หรือ “หรือผู้อื่น” ออก และเขียนหรือพิมพ์จ�ำนวนเงินในเช็คที่เป็นตัวอักษาให้ชิดค�ำว่า “บาท” หรือขีดเส้น
หน้าจ�ำนวนเงิน อย่าให้มีช่องว่างที่จะเขียนหรือพิมพ์จ�ำนวนเงินเพิ่มเติมได้ และให้ขีดเส้นตรงหลัง ชื่อ สกุล ชื่อบริษัท
หรือชื่อห้างหุ้นส่วน หรือผู้มีสิทธิรับเงิน จนชิดค�ำว่า “หรือผู้ถือ” หรือ “ตามค�ำสั่ง” แล้วแต่กรณี โดยมิให้การเขียน
หรือพิมพ์ชื่อบุคคลอื่นเพิ่มเติมได้อีก
ส่วนที่ ๒
การจ่ายเงินยืม
ข้อ ๒๑ การจ่ายเงินยืม จะจ่ายได้แต่เฉพาะที่ผู้ยืมได้ท�ำใบยืมเงินตามแบบที่เลขาธิการก�ำหนด
และเลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมายอนุมัติให้จ่ายเงินยืมตามใบยืมเงินแล้วเท่านั้น
ข้อ ๒๒ ให้ผู้ยืมเงินส่งหลักฐานการชดใช้เงินและเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) ภายใน ๑๕ วัน หลังจาก
สิ้นสุดการปฏิบัติงาน
ข้อ ๒๓ ผู้ยืมจะยืมเงินครั้งใหม่ จะกระท�ำได้ต่อเมื่อได้ส่งใช้เงินยืมครั้งก่อนเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น
เว้นแต่มีเหตุจ�ำเป็นและได้รับอนุมัติจากเลขาธิการหรือผู้ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ
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หมวด ๓
การบัญชี
ข้อ ๒๔ การบัญชีของส�ำนักงาน ให้ถือปฏิบัติตามหลักบัญชีคู่เกณฑ์คงค้าง
ข้อ ๒๕ หลักฐานทีใ่ ช้ในการลงบัญชี จะต้องเก็บไว้ให้เป็นระเบียบ เพือ่ สะดวกในการตรวจสอบและ
ให้เก็บรักษาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี เมื่อได้รับการตรวจสอบและการรับรองจากผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว ให้เก็บไว้ได้เหมือน
เอกสารทั่วไป
ข้อ ๒๖ ให้ส�ำนักงานจัดท�ำรายงานการเงิน ดังนี้
(๑) รายงานประจ�ำเดือนเสนอต่อเลขาธิการ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป
(๒) รายงานประจ�ำไตรมาสเสนอต่อคณะกรรมการ ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันสิ้นไตรมาส
(๓) งบการเงิน เสนอต่อคณะกรรมการ ภายใน ๖๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณและส่งให้
ส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเพื่อตรวจสอบและส�ำเนาส่งกรมบัญชีกลางเพื่อทราบ
หมวด ๔
การรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินขององค์กรอื่นหรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมาย
ให้ท�ำกิจการในอ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักงาน
ข้อ ๒๗ ในกรณีทสี่ ำ� นักงานมอบให้องค์กรอืน่ หรือบุคคลอืน่ ท�ำกิจการในอ�ำนาจหน้าทีข่ องส�ำนักงาน
ตามมาตรา ๒๖ (๑๒) ให้องค์กรอื่นหรือบุคคลนั้นมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน ตามหลักเกณฑ์ที่ส�ำนักงาน
ก�ำหนด หรือสัญญาหรือข้อตกลงที่ตกลงกันไว้
กรณีองค์กรที่รับมอบภารกิจ เป็นการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์หรือพันธกิจที่คณะกรรมการ
ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้องค์กรที่รับท�ำภารกิจมีสิทธิได้รับเงินล่วงหน้า เพื่อด�ำเนินงานได้ตามที่ตกลงกัน
ข้อ ๒๘ ความในข้อ ๒๙ ถึงข้อ ๓๑ ไม่ใช้บังคับกับหน่วยงานของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะก�ำหนดไว้
หรือได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ให้น�ำเงินที่ได้รับตามข้อ ๒๗ ไปใช้จ่ายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตกลงกัน
ไว้กับส�ำนักงานได้
ส่วนที่ ๑
การรับเงิน
ข้อ ๒๙ ให้องค์กรหรือบุคคลที่ได้รับเงินตามข้อ ๒๗ น�ำเงินเข้าบัญชีเงินของหน่วยงานของรัฐหรือ
องค์กรหรือบุคคลดังกล่าวข้างต้น โดยให้จัดท�ำทะเบียนคุมเงินที่ได้รับ และให้ออกหลักฐานการรับเงินไว้ เพื่อการ
ตรวจสอบ
ส�ำหรับองค์กรภาคเอกชนหรือบุคคลตามวรรคหนึ่ง ให้ออกหลักฐานการรับเงินให้แก่ส�ำนักงาน
เพื่อการตรวจสอบ
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ส่วนที่ ๒
การจ่ายเงิน
ข้อ ๓๐ ให้องค์กรหรือบุคคลที่ได้รับเงินตามข้อ ๒๙ จ่ายเงินเพื่อด�ำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยระเบียบวิธีปฏิบัติให้ถือตามระเบียบขององค์กรนั้น
กรณีทรี่ ะเบียบขององค์กร ไม่ได้กำ� หนดไว้หรือก�ำหนดไว้ตำ�่ กว่าทีก่ ำ� หนดไว้ในข้อตกลงหรือโครงการ
ให้องค์กรดังกล่าวจ่ายเงินตามค�ำสัง่ หรือประกาศมอบหมายให้ทำ� กิจการในอ�ำนาจหน้าทีข่ องส�ำนักงานหรือข้อตกลง
หรือโครงการได้
ส�ำหรับองค์กรภาคเอกชนหรือบุคคลตามวรรคหนึง่ ให้จา่ ยเงินเพือ่ ด�ำเนินการให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ตามที่ก�ำหนดในโครงการและสัญญา
ส่วนที่ ๓
การเก็บรักษาเงิน
ข้อ ๓๑ ให้องค์กรหรือบุคคลที่ได้รับเงินตามหมวดนี้ เก็บรักษาเงินไว้ได้ตามระยะเวลาที่ก�ำหนด
ในโครงการ หากด�ำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ ให้ขอขยายเวลาด�ำเนินการได้ครั้งละไม่เกิน ๑ ปีงบประมาณ แต่ทั้งนี้
ต้องไม่เกิน ๒ ปีงบประมาณ
กรณีครบก�ำหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว ยังไม่ด�ำเนินการหรือด�ำเนินการไม่แล้วเสร็จให้ส่งเงิน
ที่เหลืออยู่คืนส�ำนักงาน
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๓๒ หลักเกณฑ์ วิธกี าร อัตราและเงือ่ นไข การใช้จา่ ยเงินทีค่ ณะกรรมการหรือเลขาธิการก�ำหนด
ไว้ตามระเบียบส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการเก็บรักษาและการใช้จ่ายเงินของส�ำนักงาน
พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้ใช้บังคับต่อไป จนกว่าจะได้มีการก�ำหนดขึ้นใหม่ตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐		
ปิยะสกล สกลสัตยาทร				
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข			
ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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ประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการจัดการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยทีเ่ ป็นการสมควรปรับปรุงประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรือ่ ง ค่าใช้จา่ ยในการ
บริหารและการจัดการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพือ่ ให้การบริหารและการจัดการส�ำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ฉะนั้น อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง(๒) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ แห่งระเบียบส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติวา่ ด้วยการเก็บรักษาและการใช้จา่ ยเงินของส�ำนักงาน พ.ศ. ๒๕๔๖ เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ค่าใช้จา่ ยตามประกาศนี้ ให้จา่ ยจากเงินค่าใช้จา่ ยในการบริหารงานของส�ำนักงานตามระเบียบ
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยการเก็บรักษาและการใช้จ่ายเงินของส�ำนักงาน พ.ศ. ๒๕๔๖
ข้อ ๒ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการจัดการ
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕
(๒) ประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการจัดการ
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖
(๓) ประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางส�ำหรับบุคคล
ภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๐
(๔) ประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางส�ำหรับบุคคล
ภายนอก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓
(๕) ประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางส�ำหรับบุคคล
ภายนอก (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕
ข้อ ๓ หลักเกณฑ์หรืออัตราใด ที่เลขาธิการได้ก�ำหนดหรือประกาศไว้แล้ว ตามประกาศที่ถูกยกเลิก
ตามข้อ ๒ นัน้ ให้คงอนุโลมใช้หลักเกณฑ์หรืออัตราทีก่ ำ� หนดหรือประกาศไว้แล้วดังกล่าวต่อไป จนกว่าจะมีการก�ำหนด
หลักเกณฑ์หรืออัตราในเรื่องนั้นใหม่ตามประกาศนี้
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“ค่าใช้จ่าย” หมายความว่า รายจ่ายที่ก�ำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารและการจัดการส�ำนักงาน
ตามอ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักงาน หรือรายจ่ายที่เป็นผลสืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวซึ่งเป็นการเบิกจ่ายจาก
งบด�ำเนินงานหรืองบรายจ่ายอื่น ลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค หรือค่าใช้จ่ายอื่น
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และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายที่เกิดจากภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี
“ส�ำนักงาน” หมายความว่า ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและให้หมายความรวมถึง
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาเขตพื้นที่ด้วย
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
“ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานที่ด�ำรงต�ำแหน่งหรือผู้ได้รับแต่งตั้งให้รักษาการในต�ำแหน่ง
ในกลุ ่ ม บริ ห ารระดั บ สู ง กลุ ่ ม บริ ห ารและกลุ ่ ม วิ ช าการ ตามประกาศส� ำ นั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารปรั บ ชั้ น งาน (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ ลงวั น ที่ ๖ ตุ ล าคม ๒๕๕๓ และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
และให้หมายรวมถึงเลขาธิการด้วย เว้นแต่ในประกาศนี้ก�ำหนดอัตราส�ำหรับเลขาธิการไว้เป็นการเฉพาะ
“ผู้ปฏิบัติงาน ” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานตามข้อบังคับส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ยกเว้นผู้บริหาร
“ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนัก” หมายความรวมถึง ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขา
เขตพื้นที่ หรือผู้อ�ำนวยการส่วนงานหรือหน่วยงานภายในที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเทียบเท่าส�ำนัก
“กรรมการหรืออนุกรรมการตามกฎหมาย” หมายความว่า กรรมการหรืออนุกรรมการตาม
มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๗
และมาตรา ๖๑ ของกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
“บุคคลภายนอก” หมายความว่า บุคคลที่ไม่ได้เป็น กรรมการหรืออนุกรรมการตามกฎหมาย
หรื อ ผู ้ บ ริ ห ารหรื อ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านตามประกาศนี้ และส� ำ นั ก งานมี ห นั ง สื อ เชิ ญ ให้ ม าช่ ว ยปฏิ บั ติ ง านหรื อ ประชุ ม
หรือฝึกอบรม เพื่อประโยชน์ของส�ำนักงาน
“การประชุม” หมายความว่า การประชุมตามภารกิจหน้าทีป่ ระจ�ำของส�ำนักงาน โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อให้บรรลุภารกิจตามยุทธศาสตร์ของส�ำนักงาน เช่น การประชุมก�ำหนดยุทธศาสตร์ ก�ำหนดตัวชี้วัดผลงาน
การรายงานหรือติดตามหรือประเมินผลการปฏิบัติงาน การประชุมรับฟังความคิดเห็น เป็นต้น
“การฝึกอบรม” หมายความว่า การอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา
ทางวิชาการ การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การดูงาน การฝึกงานหรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น ภายในราชอาณาจักร
โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและช่วงเวลาจัดที่แน่นอน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน โดยไม่มีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ”
“ค่าพาหนะ” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และหมายความรวมถึงค่าเช่าพาหนะด้วย
“รถประจ�ำต�ำแหน่ง” หมายความว่า รถยนต์ที่จัดให้ผู้บริหาร ตามข้อบังคับส�ำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติว่าด้วยการใช้รถของส�ำนักงาน พ.ศ. ๒๕๔๖
ข้อ ๕ รายการค่าใช้จ่ายที่เป็นเบี้ยประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติ
หน้าที่ของกรรมการหรืออนุกรรมการตามกฎหมาย ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ข้อ ๖ รายการค่าใช้จ่ายที่จ�ำเป็นเพื่อการบริหารและการจัดการของส�ำนักงาน รายการใดที่มิได้
ก�ำหนดไว้ในประกาศนี้ แต่เป็นรายการที่ส่วนราชการเบิกจ่ายได้ หรือเป็นรายการที่ก�ำหนดไว้ในประกาศนี้ แต่มี
ความจ�ำเป็นต้องเบิกจ่ายเกินอัตราทีก่ ำ� หนดไว้ ให้ขออนุมตั ติ อ่ เลขาธิการ รองเลขาธิการหรือประธานกรรมการบริหาร
กลุ่มภารกิจ พิจารณาอนุมัติเป็นกรณีๆ ไป
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รายจ่ายใดทีม่ ไิ ด้กำ� หนดไว้ในประกาศนีแ้ ละไม่มกี ำ� หนดไว้ในระเบียบหรือหลักเกณฑ์ของส่วนราชการ
หากมีความจ�ำเป็นต้องจ่ายเพื่อประโยชน์ของส�ำนักงาน ให้เป็นอ�ำนาจเฉพาะของเลขาธิการพิจารณาอนุมัติ
ให้ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสาขาเขตพื้นที่ มีอ�ำนาจอนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารและ
การจัดการส�ำนักงานตามกรณีในวรรคหนึ่งได้ในวงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน แล้วรายงานเหตุผลความจ�ำเป็น
ให้เลขาธิการทราบ
ข้อ ๗ ให้เลขาธิการเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้
หมวด ๑
ค่าใช้จ่ายในการประชุมหรือการฝึกอบรม
ข้อ ๘ การเบิ ก จ่ า ยค่ า ใช้ จ ่ า ยในการประชุ ม หรื อ การฝึ ก อบรม ให้ เ บิ ก จ่ า ยได้ เ ท่ า ที่ จ ่ า ยจริ ง
และโดยประหยัด ดังนี้
(๑) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
(๒) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการประชุม การฝึกอบรม
(๓) ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์
(๔) ค่าพิมพ์และเขียนใบประกาศนียบัตร วุฒิบัตรหรืออื่นๆ ในท�ำนองเดียวกัน
๕) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์
(๖) ค่าหนังสือส�ำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(๗) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
(๘) ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ
(๙) ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส�ำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง
ไม่เกินใบละ ๓๐๐ บาท
(๑๐) ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินแห่งละ ๑,๕๐๐ บาท
(๑๑) ค่าลงทะเบียนหรืออื่นๆในท�ำนองเดียวกัน
(๑๒) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ�ำเป็นในการประชุมหรือการฝึกอบรม
รายการค่าใช้จ่ายตาม (๑) – (๑๒) ที่มีค่าใช้จ่ายไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว
ให้ถือว่าเป็นการอนุมัติการจัดหาตามข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุด้วย
ข้อ ๙ การเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมหรือการฝึกอบรม ให้เบิกจ่ายตาม
หลักเกณฑ์และอัตรา ดังนี้
(๑) การประชุมหรือการฝึกอบรม ในส�ำนักงาน ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินคนละ
๕๐ บาท ต่อครั้ง
(๒) การประชุมหรือการฝึกอบรม นอกส�ำนักงาน ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินคนละ
๗๐ บาท ต่อครั้ง
ทัง้ นีใ้ นกรณีทมี่ กี ารประชุมหรือการฝึกอบรมต่อเนือ่ งในเวลาก่อนเทีย่ งและหลังเทีย่ ง ให้ถอื เป็นการ
ประชุมสองครั้ง
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ข้อ ๑๐ การเบิกจ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่ม ให้เบิกจ่ายได้ตามหลักเกณฑ์และอัตรา ดังนี้
(๑) การประชุมในส�ำนักงาน ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินคนละ ๑๘๐ บาท ต่อมื้อ
(๒) การประชุมนอกส�ำนักงาน ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินคนละ ๔๐๐ บาท ต่อมื้อ
(๓) การฝึกอบรมในส�ำนักงาน ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง โดยประหยัด ดังนี้
		 (ก) กรณีจัดอาหารครบทุกมื้อ ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินวันละ ๘๕๐ บาทต่อคน
		 (ข) กรณีจัดอาหารไม่ครบทุกมื้อ ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินวันละ ๖๐๐ บาทต่อคน
(๔) การฝึกอบรมนอกส�ำนักงาน ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง โดยประหยัด ดังนี้
		 (ก) กรณีจัดอาหารครบทุกมื้อ ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินวันละ ๑,๒๐๐ บาทต่อคน		
		 (ข) กรณีจัดอาหารไม่ครบทุกมื้อ ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินวันละ ๘๕๐ บาทต่อคน
ข้อ ๑๑ การเบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรมหรือการประชุม วิทยากรให้เบิกจ่ายได้
ตามหลักเกณฑ์และอัตรา ดังนี้
(๑) หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรที่เป็นบุคคลภายนอก
		 (ก) ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการบรรยาย ให้เบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร ไม่เกิน
๒ คน
		 (ข) ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการอภิปรายเป็นคณะหรือสัมมนา ให้เบิกจ่าย
ค่าสมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกิน ๕ คน โดยรวมถึงผู้ด�ำเนินการอภิปรายหรือสัมมนาด้วย
		 (ค) ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ แบ่งกลุ่มอภิปราย
หรือแบ่งกลุม่ ท�ำกิจกรรม ซึง่ จ�ำเป็นต้องมีวทิ ยากรประจ�ำกลุม่ ให้เบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกินกลุม่ ละ ๒ คน
		 (ง) ชัว่ โมงการฝึกอบรมใดทีม่ วี ทิ ยากรเกินกว่าจ�ำนวนทีก่ ำ� หนดไว้ดงั กล่าวข้างต้น ให้เฉลีย่ จ่าย
เงินสมนาคุณภายในจ�ำนวนเงินที่เบิกจ่ายได้
		 (จ) ให้เบิกจ่ายค่าสมนาคุณได้เฉพาะชั่วโมงที่ท�ำหน้าที่วิทยากร เศษของชั่วโมงตั้งแต่
๓๐ นาทีขึ้นไป ให้นับเป็นหนึ่งชั่วโมง ถ้าไม่ถึง ๓๐ นาที ให้นับเป็นครึ่งชั่วโมง และจ่ายค่าสมนาคุณได้ไม่เกินกึ่งหนึ่ง
(๒) อัตราค่าสมนาคุณวิทยากรบุคคลภายนอกที่เป็นข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน
ของรัฐ ให้เบิกจ่ายในอัตรา ดังนี้
		 (ก) การฝึกอบรมที่ผู้เข้าประชุมมากกว่ากึ่งหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงาน พนักงาน บุคคลทั่วไป
หรือข้าราชการระดับปฏิบัติการ ช�ำนาญการ หรือเทียบเท่า ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท
		 (ข) การฝึกอบรมทีผ่ เู้ ข้าประชุมมากกว่ากึ่งหนึง่ เป็นผู้บริหารหรือข้าราชการตัง้ แต่ชำ� นาญการ
พิเศษหรือเทียบเท่าขึ้นไป ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินชั่วโมงละ ๘๐๐ บาท
(๓) อัตราค่าสมนาคุณวิทยากรบุคคลภายนอกที่มิใช่บุคคลตาม (๒) ให้เบิกจ่ายเพิ่มได้อีกไม่เกิน
หนึ่งเท่าของอัตราตาม (๒)
ทั้งนี้การฝึกอบรมที่จ�ำเป็นต้องใช้วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถเป็นพิเศษ และจะเบิกจ่าย
ค่าสมนาคุณวิทยากรสูงกว่าอัตราที่ก�ำหนดข้างต้น ให้อยู่ในดุลพินิจของเลขาธิการ รองเลขาธิการหรือประธาน
กรรมการบริหารกลุ่มภารกิจ พิจารณาอนุมัติเป็นกรณี ๆ ไป
การเบิกจ่ายค่าพาหนะและค่าที่พักของวิทยากรตาม (๒) และ (๓) ให้เบิกจ่ายได้ในอัตราเดียวกับ
ผู้บริหาร
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(๔) หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรทีเ่ ป็นผูป้ ฏิบตั งิ านหรือผูบ้ ริหาร ให้เป็น
อ�ำนาจเฉพาะของเลขาธิการพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป
ข้อ ๑๒ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บุคคลภายนอกที่มีค�ำสั่งแต่งตั้งหรือมีหนังสือเชิญมาประชุม
หรือเข้าร่วมประชุม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(๑) กรณี บุ ค คลภายนอกเข้ า ร่ ว มประชุ ม คณะกรรมการหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
หรือคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนได้คนละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
ต่อการประชุมหนึ่งครั้ง
(๒) กรณีเป็นคณะท�ำงานที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามกฎหมายแต่งตั้ง ให้เบิกจ่าย
ค่าตอบแทนได้คนละไม่เกิน ๘๐๐ บาทต่อการประชุมหนึ่งครั้ง
(๓) กรณีเป็นคณะท�ำงานหรือคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการทีส่ ำ� นักงานแต่งตัง้ ให้เบิกจ่าย
ค่าตอบแทนได้คนละไม่เกิน ๕๐๐ บาทต่อการประชุมหนึ่งครั้ง
(๔) กรณีบุคคลภายนอกเข้าร่วมประชุมคณะท�ำงานหรือคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการ
ตาม (๒) หรือ (๓) ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนได้คนละไม่เกิน ๕๐๐ บาทต่อการประชุม หนึ่งครั้ง
(๕) กรณีเป็นที่ปรึกษาซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะท�ำงานหรือคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการ
ตาม (๒) หรือ (๓) ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนได้เท่ากับคณะท�ำงานหรืออนุกรรมการหรือกรรมการในคณะนั้นๆ
ทั้งนี้ เมื่อได้รับค่าตอบแทนตาม (๑) - (๕) แล้ว ไม่มีสิทธิเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงอีก
						
หมวด ๒
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ข้อ ๑๓ ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางในราชอาณาจักร เพื่อไปปฏิบัติงาน
หรือเพื่อการประชุมหรือการฝึกอบรม หรือบุคคลภายนอก ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง คือ ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าพาหนะ และค่าที่พัก ตามหลักเกณฑ์ และอัตราที่ก�ำหนดไว้ในประกาศนี้
กรณีผบู้ ริหารหรือผูป้ ฏิบตั งิ านได้รบั ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
หรือองค์กรอื่นแล้ว ไม่มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากส�ำนักงานอีก เว้นแต่การให้เบิกจ่ายเฉพาะส่วนยังไม่ได้รับ
ข้อ ๑๔ การเดินทางไปปฏิบัติงานหรือประชุมในราชอาณาจักรของผู้บริหารและหรือผู้ปฏิบัติงาน
ในลักษณะเป็นหมู่คณะ ให้ผู้มีต�ำแหน่งอาวุโสสูงสุดหรือผู้ที่ส�ำนักงานมอบหมาย เป็นหัวหน้าคณะเดินทางมีหน้าที่
ก�ำกับดูแลการเดินทางและการพักแรมของผู้บริหารและหรือผู้ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
ข้อ ๑๕ ให้เจ้าหน้าที่ของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาจังหวัด ที่ส�ำนักงานมีหนังสือ
เชิญเข้าประชุม หรือบุคคลภายนอกที่ส�ำนักงานแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการหรือคณะท�ำงาน มีสิทธิเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ได้ในอัตราเท่ากับผู้ปฏิบัติงาน ยกเว้นเป็นข้าราชการต�ำแหน่ง ระดับเชี่ยวชาญ หรือผู้อ�ำนวยการ
ของส�ำนักงานสาขาจังหวัด ให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ได้ในอัตราเท่ากับผู้บริหาร
ข้อ ๑๖ วิธีการจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับบุคคลภายนอก ส�ำนักงานอาจจ่ายเงินสดโดยตรง
หรือโอนเข้าบัญชีให้กบั บุคคลภายนอกโดยเร็วภายหลังเสร็จสิน้ การประชุม กรณีมคี วามจ�ำเป็นส�ำหรับบุคคลภายนอก
ที่เป็นข้าราชการ ส�ำนักงานอาจโอนเงินเข้าบัญชีของหน่วยงานต้นสังกัดภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม เพื่อจ่ายให้แก่
บุคคลภายนอกนั้นได้
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ส่วนที่ ๑
ค่าเบี้ยเลี้ยง
ข้อ ๑๗ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ให้เบิกจ่ายในลักษณะเหมาจ่าย โดยนับวันตามปฏิทิน ดังนี้
(๑) เลขาธิการ ให้เบิกจ่ายได้ในอัตราวันละ ๕๐๐ บาท
(๒) ผู้บริหาร ให้เบิกจ่ายได้ในอัตราวันละ ๓๐๐ บาท
(๓) ผู้ปฏิบัติงาน ให้เบิกจ่ายได้ในอัตราวันละ ๒๔๐ บาท
(๔) บุคคลภายนอก ให้เบิกจ่ายได้ในอัตราวันละ ๒๔๐ บาท เว้นแต่บุคคลภายนอกที่เป็นหรือเคย
เป็นข้าราชการ ต�ำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ระดับสูง ต�ำแหน่งประเภทอ�ำนวยการระดับสูง ต�ำแหน่งประเภท
ทั่วไประดับทักษะพิเศษ หรือต�ำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ขึ้นไป หรือต�ำแหน่งที่เทียบเท่า หรือเคยเป็น
กรรมการหรืออนุกรรมการตามกฎหมาย ให้เบิกจ่ายได้ในอัตราวันละ ๓๐๐ บาท
การเดินทางตามวรรคหนึ่งเพื่อการฝึกอบรม ที่มีการเบิกค่าอาหารให้บางมื้อระหว่างการฝึกอบรม
ให้หักค่าเบี้ยเลี้ยงในอัตรามื้อละหนึ่งในสามของอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔)
ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงานที่เดินทางไปปฏิบัติงานหรือเพื่อการประชุมหรือเพื่อการฝึกอบรมภายใน
จังหวัดทีเ่ ป็นทีต่ งั้ ของส�ำนักงานทีต่ นปฏิบตั งิ านอยู่ ไม่มสี ทิ ธิเบิกค่าเบีย้ เลีย้ ง เว้นแต่เป็นการเดินทางข้ามอ�ำเภอภายใน
จังหวัดเดียวกันที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานหรือการประชุมหรือการฝึกอบรมตั้งแต่ ๑๒ ชั่วโมงขึ้นไปหรือมีระยะทาง
ไปกลับตั้งแต่ ๑๔๐ กิโลเมตรขึ้นไป ให้มีสิทธิเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงได้
ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานประจ�ำในส�ำนักงานซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี เดินทางไปปฏิบัติงานหรือเพื่อการประชุมหรือเพื่อการฝึกอบรมภายในพื้นที่
ดังกล่าว ไม่มีสิทธิเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
ส่วนที่ ๒
ค่าพาหนะ
ข้อ ๑๘ ค่าพาหนะเดินทางส�ำหรับผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงาน ให้เบิกจ่ายดังนี้
(๑) กรณีเดินทางโดยพาหนะประจ�ำทางหรือพาหนะรับจ้าง ให้เบิกจ่ายค่าพาหนะได้เท่าทีจ่ า่ ยจริง
โดยประหยั ด และกรณี ที่ มี ค วามจ� ำ เป็ น ต้ อ งใช้ พ าหนะรั บ จ้ า งเดิ น ทางข้ า มจั ง หวั ด ที่ ไ ม่ มี เขตพื้ น ที่ ติ ด ต่ อ กั บ
กรุงเทพมหานคร ให้ระบุเหตุผลความจ�ำเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติด้วย
(๒) กรณีเดินทางโดยพาหนะส่วนตัว ให้ระบุเหตุผลความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งใช้พาหนะส่วนตัว ประกอบ
การพิจารณาอนุมัติด้วย โดยให้เบิกจ่ายเงินชดเชยค่าเชื้อเพลิงในอัตรากิโลเมตรละ ๔ บาท เว้นแต่กรณีที่กระทรวง
การคลังก�ำหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินชดเชยค่าเชือ้ เพลิงมากกว่ากิโลเมตรละ ๔ บาท ให้เบิกจ่ายตามอัตราทีก่ ระทรวง
การคลังก�ำหนด
(๓) กรณีเดินทางโดยรถประจ�ำต�ำแหน่ง ให้เบิกจ่ายเงินชดเชยค่าเชื้อเพลิง ดังนี้
		 (ก) กรณีน�ำรถไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งนอกเหนือไปจากหน้าที่ปกติประจ�ำ ในเขต
กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี หรือจังหวัดปทุมธานี ให้เบิกจ่ายเงินชดเชยค่าเชื้อเพลิงในลักษณะเหมาจ่าย
๓,๐๐๐ บาทต่อเดือน
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		 (ข) กรณีน�ำรถไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งนอกเหนือจากหน้าที่ปกติประจ�ำ นอกเขต
กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี ให้เบิกจ่ายเงินชดเชยค่าเชือ้ เพลิงในอัตรากิโลเมตรละ ๔ บาท
เว้นแต่กรณีที่กระทรวงการคลังก�ำหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินชดเชยค่าเชื้อเพลิงมากกว่ากิโลเมตรละ ๔ บาท ให้เบิก
จ่ายตามอัตราที่กระทรวงการคลังก�ำหนด
		 (ค) กรณีผู้บริหารที่มีรถประจ�ำต�ำแหน่งได้รับอนุมัติให้เดินทางไปปฏิบัติงานหรือไปประชุม
และมีความจ�ำเป็นต้องเดินทางโดยพาหนะรับจ้าง ให้เบิกจ่ายค่าพาหนะรับจ้างได้เท่าที่จ่ายจริง
การเดินทางตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ถ้ามีค่าผ่านทางพิเศษ ให้เบิกจ่ายค่าผ่านทางพิเศษได้เท่าที่
จ่ายจริงโดยประหยัด
ข้อ ๑๙ ค่าโดยสารเครื่องบินส�ำหรับผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงาน ให้เบิกจ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(๑) ผู้บริหารยกเว้นผู้เชี่ยวชาญ รองหรือผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการส�ำนัก รองหรือผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน
หรือต�ำแหน่งอื่นที่เทียบเท่า ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง
(๒) ผูเ้ ชีย่ วชาญ รองหรือผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการส�ำนัก รองผูจ้ ดั การกองทุนหรือต�ำแหน่งอืน่ ทีเ่ ทียบเท่า
ให้เบิกจ่ายในชั้นประหยัด เว้นแต่มีเหตุผลความจ�ำเป็นให้ระบุเหตุผลความจ�ำเป็นประกอบการพิจารณาอนุมัติด้วย
โดยให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง
(๓) ผู้ปฏิบัติงานในต�ำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน หรือต�ำแหน่งอื่นที่เทียบเท่า ให้เบิกจ่าย
ในชั้นประหยัด
(๔) ผู้ปฏิบัติงานนอกจาก (๑ (๒) หรือ (๓) ถ้ามีความจ�ำเป็นต้องเดินทางโดยเครื่องบิน ให้ระบุ
เหตุผลความจ�ำเป็นประกอบการพิจารณาอนุมัติด้วย โดยให้เบิกจ่ายในชั้นประหยัด
ข้อ ๒๐ ค่าพาหนะเดินทางส�ำหรับบุคคลภายนอก ให้เบิกจ่ายได้ตามหลักเกณฑ์และอัตราดังนี้
(๑) กรณีสถานที่จัดประชุมหรือฝึกอบรมตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือจังหวัดนนทบุรี
และจังหวัดปทุมธานี ให้เบิกจ่ายดังนี้
		 (ก) กรณีบุคคลภายนอกซึ่งพักอาศัยอยู่ในจังหวัดที่จัดประชุม ให้เบิกจ่ายค่าพาหนะได้
เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินเที่ยวละ ๕๐๐ บาท
		 (ข) กรณีบุคคลภายนอกซึ่งพักอาศัยอยู่นอกจังหวัดที่จัดประชุมหรือฝึกอบรม ให้เบิกจ่าย
ค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินเที่ยวละ ๘๐๐ บาท หรือเบิกตามระยะทางจากอ�ำเภอที่พักอาศัยถึงอ�ำเภอ
ที่จัดประชุมหรือฝึกอบรม ตามระยะทางที่ส�ำนักงานก�ำหนด ในอัตรากิโลเมตรละ ๔ บาทหรือตามอัตราที่กระทรวง
การคลังก�ำหนด
(๒) กรณีสถานที่จัดประชุมหรือฝึกอบรมตั้งอยู่ในจังหวัดอื่นนอกจาก (๑) ให้เบิกจ่ายค่าพาหนะ
ในลักษณะเหมาจ่ายคนละ ๔๐๐ บาทต่อวัน เว้นแต่ต้องเดินทางไปกลับระหว่างอ�ำเภอที่มีระยะทางมากกว่า
๑๐๐ กิโลเมตรขึ้นไป ให้เบิกจ่ายในอัตรากิโลเมตรละ ๔ บาทหรือตามอัตราที่กระทรวงการคลังก�ำหนด
การเดินทางระหว่างอ�ำเภอถึงอ�ำเภอ ในพืน้ ทีใ่ ดทีส่ ำ� นักงานไม่ได้กำ� หนดระยะทางไว้ ให้ใช้ระยะทาง
จากข้อมูลของกรมทางหลวง
การเบิกจ่ายค่าพาหนะเดินทางส�ำหรับบุคคลภายนอกตาม (๑) (๒) อาจเป็นไปตามที่ก�ำหนด
ในโครงการที่ได้รับอนุมัติและได้แจ้งให้บุคคลภายนอกทราบในหนังสือเชิญประชุมแล้วก็ได้ ทั้งนี้ตามความจ�ำเป็น
และประหยัด
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ข้อ ๒๑ ค่าโดยสารเครื่องบินส�ำหรับบุคคลภายนอกซึ่งเป็นหรือเคยเป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับ
ช�ำนาญการหรือระดับช�ำนาญงานหรือระดับ ๖ ขึ้นไป หรือบุคคลภายนอกที่จ�ำเป็นต้องเดินทางโดยเครื่องบินและ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักที่เกี่ยวข้องรับรองความจ�ำเป็นแล้ว ให้เบิกจ่ายในชั้นประหยัด
นอกจากเบิกจ่ายค่าพาหนะตามข้อ ๒๐ หากจ�ำเป็นต้องโดยสารเครื่องบินและมีสนามบินอยู่ใน
จังหวัดที่พักอาศัยหรืออยู่ใกล้จังหวัดที่พักอาศัย ให้เบิกจ่ายค่าพาหนะดังนี้
(๑) ค่าพาหนะเดินทางจากกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดทีม่ เี ขตติดต่อกับกรุงเทพมหานครไปกลับ
สนามบินสุวรรณภูมิ ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินเที่ยวละ ๖๐๐ บาท
(๒) ค่าพาหนะเดินทางจากกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดทีม่ เี ขตติดต่อกับกรุงเทพมหานครไปกลับ
สนามบินดอนเมือง ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินเที่ยวละ ๕๐๐ บาท
(๓) ค่าพาหนะเดินทางไปกลับสนามบินนอกจาก (๑) (๒) ให้เบิกจ่ายในลักษณะเหมาจ่าย คนละ
๔๐๐ บาท เว้นแต่เป็นกรณีเดินทางไปกลับที่มีระยะทางมากกว่า ๑๐๐ กิโลเมตรขึ้นไป ให้เบิกค่าโดยสารประจ�ำทาง
ได้เท่าที่จ่ายจริงโดยประหยัดหรือรถยนต์ส่วนตัว ในอัตรากิโลเมตรละ ๔ บาทหรืออัตราที่กระทรวงการคลังก�ำหนด
ข้อ ๒๒ กรณีที่มีการจัดที่พักให้ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงานหรือบุคคลภายนอก ที่จะเข้าประชุมหรือ
ฝึกอบรมไว้อย่างเพียงพอแล้ว แต่ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงานหรือบุคคลภายนอกไม่พักในที่พักที่จัดให้ ผู้บริหารหรือ
ผู้ปฏิบัติงานหรือบุคคลภายนอกนั้น ไม่มีสิทธิเบิกค่าพาหนะจากที่พักอื่นมายังสถานที่จัดประชุมหรือฝึกอบรม
ส่วนที่ ๓
ค่าที่พัก
ข้อ ๒๓ ค่าที่พักส�ำหรับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอก ให้เบิกจ่ายได้ ดังนี้
(๑) เลขาธิการ ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินคืนละ ๒,๕๐๐ บาท
(๒) ผู้บริหาร ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินคืนละ ๒,๔๐๐ บาท หรือเบิกจ่ายในลักษณะ
เหมาจ่ายคืนละ ๑,๒๐๐ บาท
(๓) ผู้ปฏิบัติงานให้พักห้องคู่ เว้นแต่กรณีจ�ำเป็นต้องพักห้องเดี่ยว ให้ระบุเหตุผลความจ�ำเป็นเพื่อ
ประกอบการเบิกจ่าย ทั้งนี้ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินคืนละ ๑,๖๐๐ บาทต่อคนหรือเบิกจ่ายในลักษณะ
เหมาจ่าย คืนละ ๑,๐๐๐ บาท
การเบิกจ่ายค่าที่พักตาม (๒) หรือ (๓) ที่เป็นการเดินทางพร้อมกันและพักเป็นหมู่คณะ หากมีการ
เบิกค่าที่พักในลักษณะเหมาจ่ายแยกจากการเบิกจ่ายตามที่จ่ายจริงของหมู่คณะ ให้ผู้เบิกระบุเหตุผลความจ�ำเป็น
ในการแยกที่พักจากหมู่คณะไว้ในเอกสารขอเบิกค่าใช้จ่ายด้วย
กรณีจ�ำเป็นต้องพักในพื้นที่ที่มีค่าครองชีพสูงหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยว ให้ขออนุมัติเพิ่มค่าที่พักได้
ร้อยละ ๒๕ ของอัตราตาม (๑) - (๓) แล้วแต่กรณี
(๔) บุคคลภายนอกในกรณีสำ� นักงานจัดทีพ่ กั ไว้ให้ ให้พกั ค้างคืนในสถานทีท่ สี่ ำ� นักงานจัดไว้ให้และ
ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ดังนี้
		 (ก) บุคคลภายนอกนอกทัว่ ไป หรือบุคคลภายนอกทีเ่ ป็นหรือเคยเป็นข้าราชการให้เบิกจ่าย
พักห้องคู่ หากบุคคลนั้นประสงค์พักห้องเดี่ยวให้จ่ายค่าห้องส่วนเกินเอง เว้นแต่กรณีไม่เหมาะสมหรือมีเหตุจ�ำเป็น
ไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้ ให้ผู้อ�ำนวยการส�ำนักที่จัดประชุมหรือฝึกอบรมพิจารณาให้พักห้องเดี่ยวได้ ทั้งนี้ให้เบิกจ่าย
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ได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินคืนละ ๑,๖๐๐ บาท ต่อคน
		 (ข) บุคคลภายนอกที่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ ต�ำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น
ระดับสูง หรือต�ำแหน่งที่เทียบเท่า ต�ำแหน่งประเภทอ�ำนวยการระดับสูง ต�ำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
หรือต�ำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ขึ้นไป หรือเคยเป็นกรรมการหรืออนุกรรมการตามกฎหมาย
ให้เบิกจ่ายค่าห้องพักเดี่ยวได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินคืนละ ๒,๔๐๐ บาท
(๕) บุคคลภายนอกในกรณีสำ� นักงานไม่จดั ทีพ่ กั ไว้ ให้เบิกจ่ายได้ตามหลักเกณฑ์และอัตราตาม (๔)
หรือเบิกจ่ายค่าที่พักได้ในลักษณะเหมาจ่ายส�ำหรับบุคคลตาม (๔) (ก) ให้เบิกจ่ายได้คนละ ๑,๐๐๐ บาท ต่อคืน
และบุคคลตาม (๔) (ข) ให้เบิกจ่ายในลักษณะเหมาจ่ายคนละ ๑,๒๐๐ บาท ต่อคืน
ส่วนที่ ๔
ค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทาง
ข้อ ๒๔ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปปฏิบัติงานหรือเพื่อการประชุม หรือเพื่อการ
ฝึกอบรมในราชอาณาจักร ให้เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริงโดยประหยัด เว้นแต่ค่ารับรองที่ผู้บริหารซึ่งเป็นหัวหน้า
คณะเดินทางเห็นสมควรให้มีการเลี้ยงรับรองระหว่างหน่วยงาน เพื่อประโยชน์แก่กิจการของส�ำนักงาน ให้เบิกจ่าย
ได้ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาทต่อวัน
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามวรรคหนึ่ง ให้แนบใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานอื่นเพื่อประกอบการ
ขออนุมัติเบิกจ่ายด้วย
หมวด ๓
ค่าใช้จ่ายอื่น
ข้อ ๒๕ การเบิกจ่ายค่าเลี้ยงรับรองผู้แทนของส่วนราชการหรือหน่วยงานหรือองค์กรอื่นที่มาเยี่ยม
ชมกิจการของส�ำนักงาน ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงและโดยประหยัด แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาทต่อมื้อ และไม่เกิน
เดือนละ ๕,๐๐๐ บาทต่อผู้บริหารที่อนุมัติจ่าย
ข้อ ๒๖ ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงาน ที่มีสิทธิใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อการปฏิบัติงานของส�ำนักงาน
โดยส�ำนักงานจะจ่ายค่าโทรศัพท์และค่าบริการเสริมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน
วงเงินที่ก�ำหนดไว้ ดังนี้
(๑) เลขาธิการ รองเลขาธิการหรือผู้ช่วยเลขาธิการ ให้เบิกจ่ายได้ไม่จ�ำกัดวงเงิน
(๒) ผู้บริหารนอกจาก (๑) ให้เบิกจ่ายได้ในวงเงินไม่เกินเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท
(๓) ผู้ปฏิบัติงานที่มีความจ�ำเป็นต้องใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งผู้อ�ำนวยการส�ำนักได้เสนอขอ
ความเห็นชอบจากเลขาธิการหรือผู้ได้รับมอบอ�ำนาจ ให้เบิกจ่ายได้ในวงเงินไม่เกินเดือนละ ๑,๕๐๐ บาท
การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อปฏิบัติงานของส�ำนักงาน ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตรา เป็นอ�ำนาจเฉพาะของเลขาธิการ พิจารณาก�ำหนด
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ข้อ ๒๗ ผู้ปฏิบัติงาน ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ�ำนวยการส�ำนักให้ปฏิบัติงานพิเศษ ผู้ปฏิบัติงานนั้น
อาจได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานพิเศษ ตามลักษณะงาน อัตราและเงื่อนไข ดังนี้
(๑) ลักษณะงาน
		 (ก) งานทีม่ งุ่ ความส�ำเร็จของงานเป็นหลักและผูป้ ฏิบตั งิ าน ต้องปฏิบตั งิ านดังกล่าวให้สำ� เร็จ
ในเวลาที่ก�ำหนด
		 (ข) งานที่ต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญเทคนิคเฉพาะ
(๒) อัตราค่าตอบแทน ให้ผู้อ�ำนวยการส�ำนักเป็นผู้พิจารณาอนุมัติตามอัตรา ดังนี้
		 (ก) งานตาม (๑) (ก) เบิกจ่ายในลักษณะเหมาจ่ายเป็นรายวันๆ ละไม่เกิน ๓๐๐ บาท
กรณีเห็นควรอนุมตั ิ เบิกจ่ายเกินกว่าวันละ ๓๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐ บาท ให้เลขาธิการ รองเลขาธิการ หรือประธาน
กรรมการบริหารกลุ่มภารกิจ พิจารณาอนุมัติเป็นกรณีๆไป
		 (ข) งานตาม (๑) (ข) ให้เบิกจ่ายในอัตราที่ได้รับอนุมัติจากเลขาธิการ รองเลขาธิการ
หรือประธานกรรมการบริหารกลุ่มภารกิจ
ผูป้ ฏิบตั งิ านทีไ่ ด้รบั อนุมตั คิ า่ ตอบแทนตามวรรคหนึง่ ไม่มสี ทิ ธิเบิกค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าล่วงเวลา ค่าท�ำงาน
ในวันหยุด หรือค่าล่วงเวลาในวันหยุด
ข้อ ๒๘ บุคคลภายนอกที่ส�ำนักงานแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียน
ให้จ่ายค่าตอบแทนในอัตราดังนี้
(๑) การตรวจสอบเวชระเบียนหรือการตรวจประเมินผลตรวจสอบเวชระเบียน (Re audit)
กรณี Coding Audit หรือ Quality หรือ Billing Audit ให้จ่ายค่าตอบแทนได้ ดังนี้
		 (ก) กรณีตรวจสอบเวชระเบียนแบบรวมศูนย์ จ่ายค่าตอบแทนฉบับละไม่เกิน ๓๐๐ บาท
		 (ข) กรณีตรวจสอบเวชระเบียน ณ หน่วยบริการ จ่ายค่าตอบแทนฉบับละไม่เกิน ๕๐๐ บาท
การจ่ายค่าตอบแทนตาม (ก) (ข) เป็นอัตราเท่าใด ให้ส�ำนักงานจ่ายตามความยากง่ายของการ
ตรวจสอบเวชระเบียนและขนาดของหน่วยบริการ
การตรวจสอบเวชระเบียนรายเดียวกันทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน หรือการตรวจสอบเวชระเบียน
ในกรณีต่างๆ ร่วมกันมากกว่าหนึ่งประเภท เช่น กรณี Quality Audit ร่วมกับ Coding Audit หรือ Billing Audit
ร่วมกับ Coding Audit เป็นต้น ให้จ่ายค่าตอบแทนแบบกรณีรวมศูนย์หรือกรณีตรวจสอบ ณ หน่วยบริการ โดยจะ
รวมจ่ายหรือแยกจ่าย ให้ส�ำนักงานพิจารณาตามความเหมาะสมแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินอัตราที่ก�ำหนดตาม (๑) (ก) (ข)
(๒) การตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน (Medical Record Audit) ให้จ่าย
ค่าตอบแทนได้ ดังนี้
(ก) กรณีผู้ป่วยนอก จ่ายค่าตอบแทนฉบับละ ไม่เกิน ๕๐ บาท
		 (ข) กรณีผู้ป่วยใน จ่ายค่าตอบแทนฉบับละ ไม่เกิน ๑๐๐ บาท
(๓) การบันทึกผลการตรวจสอบเวชระเบียน จ่ายค่าตอบแทนฉบับละ ไม่เกิน ๒๐ บาท
ข้อ ๒๙ ค่าตอบแทนกรณีอื่นๆ ที่จ�ำเป็นต้องจ่ายตามภาระงาน ให้เป็นอ�ำนาจเฉพาะของเลขาธิการ
พิจารณาประกาศก�ำหนด
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ข้อ ๓๐ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรการกุศลหรือองค์กรอื่น
ที่มีการด�ำเนินงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งและเป็นประโยชน์ต่อระบบงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้เบิกจ่ายได้
เป็นกรณีๆ ตามสัญญาหรือข้อตกลงกับส�ำนักงาน
การเบิกจ่ายค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วกับการสร้างขวัญและก�ำลังใจของผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ าน ส�ำนักงานอาจ
ก�ำหนดให้ผบู้ ริหารหรือผูป้ ฏิบตั งิ านมีสว่ นร่วมจ่ายได้ ทัง้ นีใ้ ห้เป็นอ�ำนาจเฉพาะของเลขาธิการพิจารณาอนุมตั เิ ป็นกรณีๆ ไป
ข้อ ๓๑ รายการค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ�ำเป็นเพื่อการบริหารและการจัดการของส�ำนักงาน ตามเอกสาร
แนบท้ายประกาศนี้ ให้เลขาธิการหรือผูไ้ ด้รบั มอบอ�ำนาจ พิจารณาอนุมตั ติ ามความจ�ำเป็นและเหมาะสมเป็นกรณีๆไป
ข้อ ๓๒ ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 		
วินัย สวัสดิวร				
เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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เอกสารแนบท้ายประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการจัดการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖
ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖
รายการค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ การบริหารและการจัดการของส�ำนักงาน ดังต่อไปนี้ ให้เลขาธิการ
พิจารณาอนุมัติตามความจ�ำเป็นและเหมาะสมเป็นกรณีๆ ไป
(๑) ค่าตอบแทนล่ามในการแปลภาษาท้องถิ่น ภาษาต่างประเทศ หรือภาษามือ
(๒) ค่าตอบแทนในการแปลหนังสือหรือเอกสาร
(๓) ค่าตอบแทนในการจัดเก็บหรือส�ำรวจข้อมูล เฉพาะในช่วงระยะเวลาทีม่ กี ารจัดเก็บ หรือส�ำรวจ
ข้อมูล
(๔) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ ระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ
ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์
(๕) ค่าจ้างเอกชนด�ำเนินงานของส�ำนักงาน
(๖) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ หรือการประชาสัมพันธ์งานของส�ำนักงาน
(๗) ค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงิน พุ่มทอง กรวยดอกไม้พวงมาลัย
ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลา ส�ำหรับวางอนุสาวรีย์ หรือใช้ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
ในวโรกาสต่าง ๆ
(๘) ค่าหรีด หรือพวงมาลา ส�ำหรับสักการะศพ ให้เบิกจ่ายในนามของส�ำนักงานเป็นส่วนรวม เฉพาะ
สักการะศพ ผู้ที่เคยให้ความช่วยเหลือ หรือเป็นผู้เคยท�ำประโยชน์ ให้แก่ประเทศหรือส�ำนักงานจนเป็นที่ประจักษ์ชัด
(๙) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการแถลงข่าวของส�ำนักงาน หรือการรับมอบเงินหรือสิ่งของ
บริจาค
(๑๐) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของส�ำนักงานที่เกิดจากการเสื่อมสภาพหรือ ช�ำรุดเสียหายจากการ
ใช้งานปกติ
(๑๑) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของส�ำนักงานที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งมิได้เกิดจากการเสื่อมสภาพหรือ
ช�ำรุดเสียหายจากการใช้งานปกติ เมื่อส�ำนักงานจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวแล้ว ให้ด�ำเนินการหาผู้รับผิดทางละเมิดตาม
กฎหมายและระเบียบว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
(๑๒) ค่าของขวัญหรือของที่ระลึกที่มอบให้ชาวต่างประเทศ กรณีเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ชัว่ คราว กรณีชาวต่างประเทศเดินทางมาประเทศไทย ในนามส�ำนักงานเป็นส่วนรวม หรือค่าของขวัญหรือของทีร่ ะลึก
ทีม่ อบให้กรณีหน่วยงาน ทีใ่ ห้ความช่วยเหลือส�ำนักงาน หรือกรณีการเยีย่ มชมส�ำนักงาน ในนามส�ำนักงานเป็นส่วนรวม
(๑๓) ค่าโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ ค่ากรอบใบประกาศเกียรติคุณ ของขวัญ ของรางวัล ของที่ระลึก
ส�ำหรับผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงานประจ�ำที่เกษียณอายุ หรือผู้ให้ความช่วยเหลือหรือควรได้รับการยกย่องจากทาง
ราชการและส�ำนักงาน
(๑๔) ค่าใช้จ่ายในการจัดท�ำเว็บไซต์ และส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดท�ำเว็บไซต์
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(๑๕) ค่าธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลีย่ นบัตรโดยสารพาหนะในการเดินทางไปราชการ หรือค่าบัตร
โดยสารที่ไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนบัตรได้กรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการ กรณีส�ำนักงานสั่งให้งด หรือเลื่อน
การเดินทางไปราชการ และให้รวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ที่ท�ำให้ไม่สามารถเดินทางได้ ทั้งนี้ ต้องมิได้เกิดจาก
ตัวผู้เดินทาง เป็นเหตุ
(๑๖) ค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิก หรือการจัดซื้อหนังสือจุลสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในราชการของส�ำนักงานโดยส่วนรวม
(๑๗) ค่าบริการในการก�ำจัดสิ่งปฏิกูล จัดเก็บขยะของส�ำนักงาน
(๑๘) ค่าเบี้ยประกันภัย
(๑๙) ค่าใช้จ่ายในการเช่าอาคารและที่ดิน รวมทั้งค่าบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเช่า ให้เบิกจ่าย
เท่าที่จ่ายจริงตามอัตรา ดังนี้
		 (ก) การเช่าอาคารเพือ่ ใช้ในการปฏิบตั งิ าน เก็บเอกสารหรือพัสดุตา่ ง ๆ ให้เบิกจ่ายเท่าทีจ่ า่ ย
จริง ไม่เกินอัตราตารางเมตรละ(ห้าร้อยบาท)ต่อเดือน หรือในกรณีที่มีเหตุผลความจ�ำเป็นต้องเช่าในอัตราเกินตาราง
เมตรละห้าร้อยบาทต่อเดือน ให้เบิกจ่ายในวงเงินไม่เกิน(ห้าหมื่นบาท)ต่อเดือน
		 (ข) การเช่าทีด่ นิ เพือ่ ใช้ในการปฏิบตั งิ าน ให้เบิกจ่ายเท่าทีจ่ า่ ยจริง ไม่เกินอัตรา (ห้าหมืน่ บาท)
ต่อเดือน
ในกรณีที่มีเหตุจ�ำเป็นที่จะต้องเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตาม (ก) หรือ (ข) เกินอัตราที่ก�ำหนดไว้ ให้เบิกจ่าย
เท่าที่จ่ายจริง ทั้งนี้ อัตราที่เบิกจ่ายต้องไม่สูงกว่าอัตราตามท้องตลาด และต้องบันทึกเหตุผลความจ�ำเป็นที่ต้อง
เบิกจ่ายในอัตรานั้นไว้ด้วย
(๒๐) ค่าไฟฟ้า ค่าน�้ำ ค่าโทรศัพท์ ของส�ำนักงาน ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง
(๒๑) ค่าบริการไปรษณีย์ ค่าฝากส่งไปรษณีย์ ค่าบริการไปรษณีย์ตอบรับค่าดวงตราไปรษณีย์
หรือค่าเช่าตู้ไปรษณีย์
(๒๒) ค่ า บริ ก ารสื่ อ สารและโทรคมนาคม รวมถึ ง ค่ า ใช้ จ ่ า ยเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง บริ ก ารสื่ อ สาร
และโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบและค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณ
ดาวเทียม ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าวิทยุสื่อสาร วิทยุติดตามตัว เป็นต้น
(๒๓) ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
(๒๔) ค่าธรรมเนียมธนาคารเกี่ยวกับการท�ำธุรกรรมทางการเงินเพื่อความสะดวกของส�ำนักงานที่
มิใช่เป็นการร้องขอของผู้มีสิทธิรับเงิน
(๒๕) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน กรรมการสอบสวน
(๒๖) ค่าใช้จ่ายอื่นที่เลขาธิการอนุมัติ
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ประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการจัดการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารและการจัดการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพือ่ ให้บริหารและการจัดการส�ำนักงานมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
อาศัยตามความในมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ ของระเบียบส�ำนักงานหลักประกันอ�ำนาจสุขภาพ
แห่งชาติ ว่าด้วยการเก็บรักษาและการใช้จา่ ยเงินของส�ำนักงาน พ.ศ. ๒๕๔๖ เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความหมายของค�ำว่าผูบ้ ริหารตามข้อ ๔ ของประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการจัดการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖
และใช้ความดังต่อไปนี้แทน
“ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานที่ด�ำรงต�ำแหน่งหรือได้รับแต่งตั้งให้รักษาการในต�ำแหน่ง
ในกลุม่ บริหารระดับสูง กลุม่ บริหาร/กลุม่ วิชาการ ตามประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรือ่ ง โครงสร้าง
ระดับชั้นงานและต�ำแหน่งงาน พ.ศ.๒๕๕๖ และให้ หมายรวมถึงเลขาธิการด้วย เว้นแต่ในประกาศนี้ก�ำหนดอัตรา
ส�ำหรับเลขาธิการไว้เป็นการเฉพาะ”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความใน ข้อ ๘ (๖) (๙) ของประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
ค่าใช้จา่ ยในการบริหารและการจัดการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ และใช้ความดังต่อไปนีแ้ ทน
“ข้อ ๘ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุม การฝึกอบรม ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงและ
โดยประหยัด ดังนี้
(๖) ค่าหนังสือส�ำหรับการประชุม การฝึกอบรม
(๙) ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส�ำหรับการประชุม การฝึกอบรม ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่
จ่ายจริง ไม่เกินใบละ ๓๐๐ บาท”
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๑ (๑) ของประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
ค่าใช้จา่ ยในการบริหารและการจัดการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ และใช้ความดังต่อไปนีแ้ ทน
“(๑) หลั ก เกณฑ์ ก ารเบิ ก จ่ า ยค่ า สมนาคุ ณ วิ ท ยากรที่ เ ป็ น บุ ค คลภายนอกและกรรมการหรื อ
อนุกรรมการตามกฎหมาย
		 (ก) ชัว่ โมงการฝึกอบรมทีม่ ลี กั ษณะเป็นการบรรยาย ให้เบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรไม่เกิน
๒ คน
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		 (ข) ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการอภิปรายเป็นคณะหรือสัมมนา ให้เบิกจ่าย
ค่าสมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกิน ๕ คน โดยรวมถึงผู้ด�ำเนินการอภิปรายหรือสัมมนาด้วย
		 (ค) ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ แบ่งกลุ่มอภิปรายหรือ
แบ่งกลุ่มท�ำกิจกรรม ซึ่งจ�ำเป็นต้องมีวิทยากรประจ�ำกลุ่ม ให้เบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกินกลุ่มละ ๒ คน
		 (ง) ชั่วโมงการฝึกอบรมใดที่มีวิทยากรเกินกว่าจ�ำนวนที่ก�ำหนดไว้ดังกล่าวข้างต้น ให้เฉลี่ย
จ่ายเงินสมนาคุณภายในจ�ำนวนเงินที่เบิกจ่ายได้
		 (จ) ให้เบิกจ่ายค่าสมนาคุณได้เฉพาะชั่วโมงที่ท�ำหน้าที่วิทยากร เศษของชั่วโมงตั้งแต่
๓๐ นาทีขึ้นไป ให้นับเป็นหนึ่งชั่วโมง ถ้าไม่ถึง ๓๐ นาที ให้นับเป็นครึ่งชั่วโมง และจ่ายค่าสมนาคุณได้ไม่เกินกึ่งหนึ่ง”
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๒ (๓) ของประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
ค่าใช้จา่ ยในการบริหารและการจัดการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ และใช้ความดังต่อไปนีแ้ ทน
“(๓) กรณีบคุ คลภายนอกทีส่ ำ� นักงานมีหนังสือเชิญมาประชุมหรือส�ำนักงานแต่งตัง้ เป็นคณะท�ำงาน
หรือคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการ ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนได้คนละไม่เกิน ๕๐๐บาทต่อการประชุมหนึง่ ครัง้ ”
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๐ ของประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรือ่ ง ค่าใช้จา่ ย
ในการบริหารและการจัดการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ และใช้ความดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๒๐ ค่าพาหนะเดินทางส�ำหรับบุคคลภายนอก ให้เบิกจ่ายได้ตามหลักเกณฑ์และอัตรา ดังนี้
(๑) กรณีสถานทีจ่ ดั ประชุมหรือฝึกอบรมหรือปฏิบตั งิ าน ตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร หรือจังหวัด
นนทบุรีและจังหวัดปทุมธานี ให้เบิกจ่าย ดังนี้
		 (ก) กรณีบุคคลภายนอกซึ่งพักอาศัยอยู่ในจังหวัดที่จัดประชุม ฝึกอบรมหรือปฏิบัติงาน
ให้เบิกจ่ายค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินเที่ยวละ ๕๐๐ บาท
		 (ข) กรณีบุคคลภายนอกซึ่งพักอาศัยอยู่นอกจังหวัดที่จัดประชุม ฝึกอบรมหรือปฏิบัติงาน
ให้เบิกจ่ายค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินเที่ยวละ ๘๐๐ บาท หรือเบิกจ่ายตามระยะทางจากอ�ำเภอที่พักอาศัย
ถึงอ�ำเภอที่จัดประชุมหรือฝึกอบรมหรือปฏิบัติงาน ตามระยะทางที่ส�ำนักงานก�ำหนดในอัตรากิโลเมตรละ ๔ บาท
หรืออัตราที่กระทรวงการคลังก�ำหนด
(๒) กรณีสถานทีจ่ ดั ประชุมหรือฝึกอบรมหรือปฏิบตั งิ านตัง้ อยูใ่ นจังหวัดอืน่ นอกจาก (๑) ให้เบิกจ่าย
ค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่ายคนละ ๔๐๐ บาทต่อวัน เว้นแต่ตอ้ งเดินทางไปกลับระหว่างอ�ำเภอทีม่ รี ะยะทางมากกว่า
๑๐๐ กิโลเมตรขึ้นไป ให้เบิกจ่ายในอัตรากิโลเมตรละ ๔ บาทหรือตามอัตราที่กระทรวงการคลังก�ำหนด
การเดินทางระหว่างอ�ำเภอถึงอ�ำเภอ ในพืน้ ทีใ่ ดทีส่ ำ� นักงานไม่ได้กำ� หนดระยะทางไว้ให้ใช้ระยะทาง
จากข้อมูลของกรมทางหลวง
การเบิกจ่ายค่าพาหนะเดินทางส�ำหรับบุคคลภายนอกตาม (๑) (๒) อาจเป็นไปตามที่ก�ำหนด
ในโครงการที่ได้รับอนุมัติและได้แจ้งให้บุคคลภายนอกทราบในหนังสือเชิญประชุมแล้วก็ได้ ทั้งนี้ตามความจ�ำเป็น
และประหยัด”
ข้อ ๖ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 		
วินัย สวัสดิวร				
เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ว่าด้วยการมอบอ�ำนาจของเลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๙

โดยทีเ่ ป็นการสมควรปรับปรุงการมอบอ�ำนาจของเลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานมากยิ่งขึ้น
ฉะนั้น อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๙ และมาตรา ๓๖ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงได้มีมติในการประชุมครั้งที่
๔/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๙ ให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการ
มอบอ�ำนาจของเลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๙”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกข้อบังคับส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการมอบอ�ำนาจของเลขาธิการ
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๖
ข้อ ๓ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ข้อ ๕ อ�ำนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติงานหรือการด�ำเนินงานอื่นที่เลขาธิการ
จะพึงปฏิบัติหรือด�ำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค�ำสั่ง มติของคณะรัฐมนตรีหรือมติของคณะกรรมการ
ถ้ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค�ำสั่ง มติของคณะรัฐมนตรีหรือมติของคณะกรรมการในเรื่องนั้น มิได้ก�ำหนดเรื่อง
การส่งมอบอ�ำนาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอ�ำนาจไว้ เลขาธิการอาจมอบอ�ำนาจให้บุคคล
หรือผู้ด�ำรงต�ำแหน่งดังต่อไปนี้ ปฏิบัติงานแทนได้ คือ
(๑) รองเลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(๒) ผู้ช่วยเลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(๓) ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก หรือผู้อ�ำนวยการกลุ่ม หรือผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสาขาเขตพื้นที่
(๔) รองผู้อ�ำนวยการส�ำนัก หรือรองผู้อ�ำนวยการกลุ่ม หรือรองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสาขา
เขตพื้นที่
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ข้อ ๖ การมอบอ�ำนาจของเลขาธิการตามข้อบังคับนี้ ให้ท�ำเป็นหนังสือ ทั้งนี้ให้ค�ำนึงถึง ระดับ
ต�ำแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่จะได้รับมอบอ�ำนาจเป็นส�ำคัญ
ข้อ ๗ เมื่อเลขาธิการได้มีการมอบอ�ำนาจตามข้อบังคับนี้โดยชอบแล้ว ผู้รับมอบอ�ำนาจมีหน้าที่
ต้องรับมอบอ�ำนาจนั้น และจะมอบอ�ำนาจนั้นให้แก่ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้
ข้อ ๘ ให้ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙		
พินิจ จารุสมบัติ				
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข			
ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ว่าด้วยการมอบอ�ำนาจของเลขาธิการ
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐

โดยที่ได้มีการแก้ไขปรับปรุงการก�ำหนดส่วนงานภายในส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนต�ำแหน่งในส่วนงานต่างๆ
ฉะนั้น อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๙ และมาตรา ๓๖ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงได้มีมติในการประชุมครั้งที่
๓/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๐ ให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการ
มอบอ�ำนาจของเลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕ แห่งข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยการ
มอบอ�ำนาจของเลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน
ข้อ ๔ อ�ำนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติงานหรือการด�ำเนินงานอื่นที่เลขาธิการ
จะพึงปฏิบัติหรือด�ำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค�ำสั่ง มติของคณะรัฐมนตรีหรือมติของคณะกรรมการ
ถ้ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค�ำสั่ง มติของคณะรัฐมนตรีหรือมติของคณะกรรมการในเรื่องนั้นมิได้ก�ำหนดเรื่อง
การมอบอ�ำนาจไว้เป็นอย่างอืน่ หรือมิได้หา้ มเรือ่ งการมอบอ�ำนาจไว้ เลขาธิการอาจมอบอ�ำนาจให้บคุ คลผูด้ ำ� รงต�ำแหน่ง
ดังต่อไปนี้ ปฏิบัติงานแทนได้คือ
(๑) รองเลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(๒) ผู้ช่วยเลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(๓) ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก หรื อ ผู ้ อ� ำ นวยการกลุ ่ ม หรื อ ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก งานสาขาเขตพื้ น ที่
หรือต�ำแหน่งที่เลขาธิการก�ำหนดให้เทียบเท่ากับต�ำแหน่งดังกล่าว
(๔) รองผู้อ�ำนวยการส�ำนัก หรือรองผู้อ�ำนวยการกลุ่ม หรือรองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสาขาเขต
พื้นที่ หรือผู้จัดการกองทุน หรือต�ำแหน่งที่เลขาธิการก�ำหนดให้เทียบเท่ากับต�ำแหน่งดังกล่าว
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐		
มงคล ณ สงขลา				
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข			
ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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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 ให้ส�ำนักงานน�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
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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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
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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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ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เรื่อง หลักเกณฑ์การด�ำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ในกรณีฉุกเฉิน กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ
พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยที่เป็นการสมควรก�ำหนดหลักเกณฑ์การด�ำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ฉุกเฉิน สถานการณ์เกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ ขึ้น
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) มาตรา ๗ ประกอบกับมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ และข้อ ๑๐ (๑๑) ของระเบียบส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ จัดให้มีงบประมาณส�ำรองกรณีฉุกเฉินเกิดโรคระบาด หรือภัยพิบัติ ในกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ประกอบด้วย
(๑) เงินเหลือจ่ายที่ได้รับโอนตามมาตรา ๖๙
(๒) เงินเหลือจ่ายจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในแต่ละปีที่ไม่มีภาระผูกพัน
(๓) เงินงบประมาณของรัฐบาลหรือเงินจากกองทุนตามกฎหมายอื่น ๆ ที่จัดสรรทดแทนคืนให้แก่
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในส่วนงบประมาณส�ำรองกรณีฉุกเฉิน กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ
ซึ่งได้ส�ำรองจ่ายไปก่อน
(๔) เงินบริจาค หรือเงินอื่น ๆ ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก�ำหนด
ข้อ ๒ งบประมาณส�ำรองกรณีฉุกเฉิน กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
(๑) จ่ายให้หน่วยบริการ สถานบริการอื่น เพื่อให้บริการสาธารณสุขแก่ผู้มีสิทธิประกันสุขภาพ
แห่งชาติทปี่ ระสบภัย หรือจ่ายให้หน่วยงาน หรือองค์กร หรือบุคคล ทีส่ นับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข
ของหน่วยบริการ ซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล
และการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จ�ำเป็นต่อสุขภาพและการด�ำรงชีวิตในสถานการณ์ฉุกเฉิน สถานการณ์เกิดโรคระบาด
หรือภัยพิบัติ ทั้งในช่วงเกิดสถานการณ์และในช่วงฟื้นฟูหลังเกิดสถานการณ์
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(๒) ส�ำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน กรณีเกิดโรคระบาดหรือเกิดภัยพิบัติ ให้หน่วยบริการ สถานบริการอื่น
ที่ให้บริการสาธารณสุขแก่ผู้มีสิทธิประกันสังคมหรือผู้มีสิทธิสวัสดิการข้าราชการหรือรัฐสวัสดิการอื่นตามข้อตกลง
ซึ่งหน่วยงานหรือองค์กรดังกล่าวจะตั้งงบประมาณหรือส่งเงินทดแทนคืนให้แก่กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ในส่วนงบประมาณส�ำรองกรณีฉุกเฉิน กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ
ข้อ ๓ รายการหรือวงเงินที่จ�ำเป็นต้องจ่ายตามวัตถุประสงค์ในข้อ ๒ ให้เป็นไปตามที่เลขาธิการ
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพิจารณาอนุมัติ และรายงานการต่อคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ภายหลังสิ้นสุดสถานการณ์ในกรณีฉุกเฉิน กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัตินั้น
ข้อ ๔ ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕		
วิทยา บุรณศิริ				
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข			
ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

229

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
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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
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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 ธิทลี่ 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 หรือพัฒนาแนวปฏิบัตกิ ารสาธารณสุข 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 ารจัดบุคลากรปฏิ บัติงานประจ�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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ประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เรื่อง เกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้าน
การรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยวิธีการผ่าตัดในระบบหลักประกันสุขภาพ
พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมเกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับ
การส่งต่อเฉพาะด้านการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยวีการผ่าตัดในระบบหลักประกันสุขภาพ
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๒๖ (๑๔) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับข้อ ๕ วรรคสองของข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ยกเลิกประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องเกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อ
ขึน้ ทะเบียนเป็นหน่วยบริการทีร่ บั การส่งต่อระดับตติยภูมเิ ฉพาะทางศัลยกรรมหัวใจ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๒ ให้ส�ำนักงานหรือส�ำนักงานสาขาใช้เกณฑ์การตรวจประเมินตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ตรวจประเมินสถานบริการที่ประสงค์ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับส่งต่อเฉพาะด้านการรักษาโรคหัวใจ
และหลอดเลือดด้วยวิธีการผ่าตัดในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ข้อ ๓ สถานบริการของเอกชนหรือหน่วยงานภายในสถานบริการของเอกชนที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นเกณฑ์การตรวจ
ประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยวิธีการ
ผ่าตัดในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ยื่นค�ำร้องต่อส�ำนักงานหรือส�ำนักงานสาขา เพื่อตรวจประเมิน
และขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ
สถานบริการของรัฐ หรือสภากาชาดไทย หรือส่วนงานภายในสถานบริการของรัฐ หรือสภากาชาดไทย
ซึง่ ประสงค์จะขึน้ ทะเบียนเป็นเกณฑ์การตรวจประเมินเพือ่ ขึน้ ทะเบียนเป็นหน่วยบริการทีร่ บั การส่งต่อเฉพาะด้านการ
รักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยวิธกี ารผ่าตัดในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้แจ้งส�ำนักงานหรือส�ำนักงาน
สาขาเพื่อตรวจประเมินและขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ
สถานบริการที่ได้รับการตรวจประเมิน หากไม่เห็นด้วยกับผลการตรวจประเมิน ให้มีสิทธิอุทธรณ์
ผลการตรวจประเมิน โดยยืน่ อุทธรณ์เป็นหนังสือต่อส�ำนักงานภายใน ๓๐ วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งผลการตรวจประเมิน
ข้อ ๔ ก�ำหนดระยะเวลาการขึน้ ทะเบียน แบบค�ำขอขึน้ ทะเบียน แบบสัญญา หรือข้อตกลงให้บริการ
สาธารณสุข หลักประกันการเป็นหน่วยบริการ และแบบการตรวจประเมินให้เป็นไปตามที่ส�ำนักงานก�ำหนด
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ข้อ ๕ สถานบริการทีไ่ ด้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็นหน่วยบริการทีร่ บั การส่งต่อระดับตติยภูมเิ ฉพาะทาง
ศัลยกรรมหัวใจ ตามประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียน
เป็นหน่วยบริการทีร่ บั การส่งต่อระดับตติยภูมเิ ฉพาะทางศัลยกรรมหัวใจ พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้สนิ้ สุดการเป็นหน่วยบริการ
ที่รับการส่งต่อระดับตติยภูมิเฉพาะทางศัลยกรรมหัวใจ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป และหากประสงค์
เป็นหน่วยบริการตามประกาศนี้ ให้ด�ำเนินการตามข้อ ๓
ข้อ ๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป *
ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐		
ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา				
เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ

* ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ / ตอนพิเศษ ๑๔๖ ง / หน้า ๒๘ / ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
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เอกสารแนบท้ายประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้าน
การรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยวิธีการผ่าตัดในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
คุณสมบัติของหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านการรักษา
โรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยวิธีการผ่าตัดในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
หน่วยบริการต้องผ่านการรับรองคุณภาพทัง้ ระบบ (Hospital Accrediatation, ISO ๙๐๐๐:๒๐๐๐
หรือมาตรฐานอืน่ ๆ) และมีความสามารถในการให้บริการรักษาพยาบาลผูป้ ว่ ยศัลยกรรมด้านหัวใจตลอดเวลา ทัง้ ภาวะ
ปกติและภาวะวิกฤติฉุกเฉิน ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. มาตรฐานด้านสถานที่และอุปกรณ์
		 ๑.๑ ต้องมีหอ้ งผ่าตัดทีส่ ามารถท�ำการผ่าหัวใจได้อย่างปลอดภัย อุปกรณ์ตอ้ งครบถ้วนสามารถ
			 เคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากห้องผ่าตัดไปห้อง ICU ได้อย่างปลอดภัย
		 ๑.๒ มีเตียงรับผูป้ ว่ ยผ่าตัดหัวใจอย่างน้อย ๒ เตียง ในหอผูป้ ว่ ยวิกฤติ (Intensive care unit:
			 ICU) หรือหอผู้ป่วยวิกฤติหัวใจและหลอดเลือด (CCU) พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานในการ
			 ดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจครบถ้วน
		 ๑.๓ มีเครื่องหัวใจและปอดเทียม (Heart-Lung Machine) ประจ�ำห้องผ่าตัดและสามารถ
			 ใช้งานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
		 ๑.๔ หน่ ว ยบริ ก ารที่ ท� ำ การผ่ า ตั ด หั ว ใจผู ้ ใ หญ่ ต้ อ งมี เ ครื่ อ งพยุ ง การท� ำ งานของหั ว ใจ
			 (Intra-Aortic Ballon Pump : IABP) อย่างน้อย ๑ เครื่อง
		 ๑.๕ มีเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงชนิดเคลื่อนที่ได้ (Echo) อย่างน้อย
			 ๑ เครื่อง
		 ๑.๖ กรณีหน่วยบริการที่ไม่มีห้องสวนหัวใจ ต้องมีหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้าน
			 การท�ำหัตถการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารีผ่านสายสวน ที่รองรับส�ำหรับการ
			 ส่งต่อผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้
		 ๑.๗ มีเครื่องติดตามตรวจสอบสัญญาณชีพ (Monitoring) ตลอดเวลาการผ่าตัด
		 ๑.๘ มีเครื่องติดตามตรวจสอบสัญญาณชีพ ขณะขนย้ายผู้ป่วย (Transfer Monitoring)
		 ๑.๙ มีเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า (Defibrillator) แบบ Internal ประจ�ำห้องผ่าตัด
			 ขณะผ่าตัดหัวใจ และแบบ External ประจ�ำใน ICU
		 ๑.๑๐ มีเครื่องวัดความแข็งตัวของเลือด Activated Clotting Time (ACT)
		 ๑.๑๑ มีชุดเครื่องมือผ่าตัดที่สามารถเปิดผ่าตัดหัวใจ (Open Heart Surgery) อย่างน้อย
			
๒ ชุด
		 ๑.๑๒ มีเครื่องตรวจ Blood Gas Analysis (ABG) และสามารถส่งตรวจได้ตลอด ๒๔ ชม.
		 ๑.๑๓ มีคลังเลือดส�ำรอง Blood Component อย่างเพียงพอส�ำหรับการท�ำผ่าตัดหัวใจ
		 ๑.๑๔ มีระบบบริการบ�ำบัดทดแทนไต
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๒. มาตรฐานด้านบุคลากร
		 ๒.๑ แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมเฉพาะทางศัลยกรรมหัวใจ หลอดเลือดและทรวงอก
			 (Cardiovascular and Thoracic Surgeon : CVT)
			 ๒.๑.๑ ปฏิบัติงานประจ�ำ (Full time : ปฏิบัติงานในเวลาราชการ) อย่างน้อย ๑ คน
			 ๒.๑.๒ ให้มีแพทย์พร้อมปฏิบัติงานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
			 ๒.๑.๓ ได้รับวุฒิหรืออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความช�ำนาญในการประกอบวิชาชีพ
					 เวชกรรม สาขาศัลยแพทย์ทรวงอก จากแพทยสภา
			 ๒.๑.๔ กรณีแพทย์ผู้ได้รับวุฒิบัตรฯ จากสถาบันต่างประเทศ แพทย์จะต้องได้รับการ
					 รับรองจากสมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย
		 ๒.๒ อายุรแพทย์โรคหัวใจ (Cardiologist)
			 ๒.๒.๑ ปฏิบัติงานประจ�ำ (Full time : ปฏิบัติงานในเวลาราชการ) อย่างน้อย ๑ คน
			 ๒.๒.๒ ให้มีแพทย์พร้อมปฏิบัติงานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
			 ๒.๒.๓ ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช�ำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา
					 อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
		 ๒.๓ วิสัญญีแพทย์ (General Anesthesiologist)
			 ๒.๓.๑ ปฏิบัติงานประจ�ำ (Full time : ปฏิบัติงานในเวลาราชการ) อย่างน้อย ๑ คน
			 ๒.๓.๒ สามารถให้บริการร่วมทีมผ่าตัดได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
			 ๒.๓.๓ ได้รับวุฒิหรืออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความช�ำนาญในการประกอบวิชาชีพ
					 เวชกรรม อนุสาขาวิสัญญีวิทยาส�ำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่
					 และทรวงอก หรือได้รับวุฒิบัตรหรือนุมัติบัตร สาขาวิสัญญีวิทยา ที่ผ่านการ
					 อบรมด้านวิสัญญีวิทยา ส�ำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก
					 จากสถาบันที่รับรองโดยราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
		 ๒.๔ กุมารแพทย์โรคหัวใจ (Pediatric cardiologist) (ในกรณีทมี่ กี ารผ่าตัดหัวใจในเด็ก)
			 ๒.๔.๑ ปฏิบัติงานประจ�ำ (Full time : ปฏิบัติงานในเวลาราชการ) อย่างน้อย ๑ คน
			 ๒.๔.๒ ให้มีแพทย์พร้อมปฏิบัติงานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
			 ๒.๔.๓ ได้รับวุฒิหรืออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความช�ำนาญในการประกอบวิชาชีพ
					 เวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
		 ๒.๕ นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (Perfusionist)
			 ๒.๕.๑ ปฏิบัติงานประจ�ำ (Full time : ปฏิบัติงานในเวลาราชการ) อย่างน้อย ๑ คน
			 ๒.๕.๒ สามารถให้บริการร่วมทีมผ่าตัดหัวใจได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
			 ๒.๕.๓ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
		 ๒.๖ วิสัญญีพยาบาล (Nurse Anestheist)
			 ๒.๖.๑ ปฏิบัติงานประจ�ำ (Full time : ปฏิบัติงานในเวลาราชการ) อย่างน้อย ๑ คน
			 ๒.๖.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เป็นผู้ประกอบ
					 วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง
			 ๒.๖.๓ ผ่านการฝึกอบรมวิสญ
ั ญีวทิ ยาส�ำหรับวิสญ
ั ญีพยาบาล จากสถาบันทีร่ บั รองโดย
					 ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศ (หลักสูตร ๑ ปี)
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		 ๒.๗ พยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ (ICU Nurse)
			 ๒.๗.๑ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เป็นผู้ประกอบ
					 วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
			 ๒.๗.๒ มี พ ยาบาลดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยผ่ า ตั ด หั ว ใจหลั ง ผ่ า ตั ด ใน ICU ตลอด ๒๔ ชั่ ว โมง
					 โดยพยาบาล ๑ คน ต่อผู้ป่วย ๑ คนในระยะวิกฤติ
๓. มาตรฐานด้านการจัดการ
๓.๑ ต้องมีที่ปรึกษาด�ำเนินการด้านการผ่าตัดหัวใจ (Cardiac Surgery Supervisor)
			 ๓.๑.๑ คุณสมบัติของที่ปรึกษาการด�ำเนินการด้านการผ่าตัดหัวใจ (Cardiac
					 Surgery Supervisor)
					 ๓.๑.๑.๑ ได้รบั วุฒบิ ตั หิ รืออนุมตั บิ ตั รแสดงความรูค้ วามช�ำนาญในการประกอบ
						
วิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยกรรมทรวงอก จากแพทยสภา
					 ๓.๑.๑.๒ มีประสบการณ์ท�ำผ่าตัดมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ราย
			 ๓.๑.๒ บทบาทหน้าที่ของที่ปรึกษาการด�ำเนินการด้านการผ่าตัดหัวใจ (Cardiac
					 Surgery Supervisor)
					 ๓.๑.๒.๑ รับผิดชอบในการควบคุมก�ำกับคุณภาพบริการ ให้มีการน�ำหัตถการ
						
ตามข้อบ่งชี้ที่ สปสช. ก�ำหนด ตลอดจนผลลัพธ์การท�ำหัตถการ
						
อัตราป่วย (Mobidity rate) และอัตราการตาย (Mortality rate)
					 ๓.๑.๒.๒ ตรวจสอบและรับรองรายงานอุบัติการณ์ (Occurrence report)
						
อย่างสม�่ำเสมอ
					 ๓.๑.๒.๓ เป็นที่ปรึกษาและผู้ควบคุมการท�ำหัตถการของแพทย์ผู้น�ำหัตถการ
						
ในกรณีทคี่ ณ
ุ สมบัตแิ ละประสบการณ์ยงั ไม่ครบตามที่ สปสช. ก�ำหนด
๔. มาตรฐานด้านการให้บริการ
		 ๔.๑ ในกรณีที่สมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทยมีการก�ำหนดแนวเวชปฏิบัติ
			 ด้านการรักษาโรคหัวใจโดยวิธีการผ่าตัดให้ยึดถือเป็นมาตรฐานในการบริการ
		 ๔.๒ มีการบันทึก ทบทวนและรายงาน Morality/Morbidity/Occureence report ทีเ่ กิดขึน้
			 อย่างสม�่ำเสมอต่อเนื่อง และมีหลักฐานเพื่อการตรวจสอบด้านคุณภาพการให้บริการ
		 ๔.๓ หน่วยบริการจะต้องให้บริการผูป้ ว่ ยตามศักยภาพของหน่วยบริการในทุกกรณี ห้ามปฏิเสธ
			 ผู้ป่วย ในกรณีที่เกินศักยภาพของหน่วยบริการ ให้ปฏิบัติตามแนวทางการส่งต่อ
			 และด�ำเนินงานตามแนวทางที่ สปสช. ก�ำหนด
		 ๔.๔ หน่วยบริการจะต้องดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดจนปลอดภัยและสามารถจ�ำหน่ายผู้ป่วย
			 กลับบ้านได้
		 ๔.๕ กรณีผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้ อ นหลั ง ผ่ า ตั ด หน่ วยบริ ก ารต้ อ งรั บผิ ดชอบดู แ ลผู ้ ป ่ ว ย
			 จนปลอดภัย และสามารถจ�ำหน่ายผู้ป่วยกลับบ้านได้ หรือส่งต่อตามแนวทางการส่งต่อ
๕. มาตรฐานด้านการจัดการข้อมูล
		 ๕.๑ มีการจัดเก็บข้อมูลของผู้ป่วยแต่ละราย
		 ๕.๒ มีการจัดเก็บและรายงานสถิติผลการรักษาและภาวะแทรกซ้อนของหน่วยบริการ
			 อย่างเป็นระบบ ตามที่ สปสช. ก�ำหนด
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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 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

262

ประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

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 ท่ี 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

269

		 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 lesion
			
(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
๑
		
		
		
		
		
๒
๒.๑
		
		
๒.๒
		
		
๒.๓
		
		
		
		
๒.๔

รายการ

การประเมิน
เป็นไป
ตามเกณฑ์

ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์

หมายเหตุ

เป็นสถานบริการที่ผ่านการรับรองคุณภาพสถานบริการทั้งระบบ
จากมาตรฐาน HA หรือ ISO 9001:2015 หรือมาตรฐานอื่น ๆ
ที่ได้รับรองจาก ISQua และมีความสามารถในการให้บริการ
รังสีรักษาส�ำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง
หมายเหตุ แสดงหลักฐาน ณ วันเวลาที่ได้รับการประเมินฯ
โดย สปสช.ขยายเวลาให้ ๑๘๐ วัน หลังวันหมดอายุ
ความพร้อมด้านสถานที่
มีห้องจ�ำลองการฉายรังสีและห้องควบคุม ที่ผ่านการประเมิน
ความปลอดภัยทางรังสีจากส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
จ�ำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ห้อง
มีห้องฉายรังสีระยะไกลและห้องควบคุม ที่ผ่านการประเมิน
ความปลอดภัยทางรังสีจากส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
จ�ำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ห้อง
มีห้องให้รังสีระยะใกล้ และมีห้องใส่เครื่องมือรังสีระยะใกล้
ที่ผ่านการประเมินความปลอดภัยทางรังสีจากส�ำนักงานปรมาณู
เพื่อสันติ จ�ำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ห้อง (ทั้งนี้ หากสถานบริการใด
ไม่มีห้องดังกล่าว ต้องมีระบบการประสานส่งต่อกรณีที่มีผู้ป่วย
ต้องรับการรักษาด้วยรังสีระยะใกล้)
มีห้องวางแผนทางฟิสิกส์รังสีรักษา จ�ำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ห้อง
275

ล�ำดับ

รายการ

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 ตามเทคนิคการฉายรังสี
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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การประเมิน
เป็นไป
ตามเกณฑ์

ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์

หมายเหตุ

ล�ำดับ

รายการ

การประเมิน
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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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

279

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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ประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

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 ต ราการเบิ ก จ่ า ยกรณี เ ฮลิ คอปเตอร์ 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�ำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส�ำหรับผู้มีสิทธิหลักประกัน
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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ประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

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/ fibrillation
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: เช่น 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 ๔๓๐๑
			
๒ ๔๓๐๒
๓ ๔๓๐๓
			
๔ ๔๓๐๔
๕ ๔๓๐๕
			
๖ ๔๓๐๖
			
๗ ๔๓๐๗
			
๘ ๔๓๐๘
			
๙ ๔๓๐๙
			
๑๐ ๔๓๑๐
			
๑๑ ๔๓๑๑
			
๑๒ ๔๓๑๒
			
๑๓ ๔๓๑๓
			
๑๔ ๔๓๑๔
๑๕ ๔๓๑๖
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ประเภทอุปกรณ์
สายสวนหลอดเลือดน�ำทางเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่
(Coronary guiding catheter)
สายลวดน�ำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ (PTCA guide wire)
สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูน
(Coronary balloon dilatation catheter หรือ PTCA balloon)
สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวด (Coronary stent)
สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ�้ำ
(Drug - eluting stent)
สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์
(Coronary stent graft)
สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยหัวกรอกากเพชร
(Rotational atherectomy burr catheter)
เครื่องกรอความถี่สูงเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยหัวกรอกากเพชร
(Rotational atherectomy advancer)
สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูนชนิดติดใบมีด
(Cutting balloon catheter)
สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยการดูดลิ่มเลือด
(Thrombectomy device/catheter)
สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยล�ำแสงเลเซอร์
(Laser angioplasty catheter)
สายสวนและอุปกรณ์เพื่อป้องกันลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดส่วนปลาย
(Distal protection device)
สายสวนเพื่อตรวจภายในหัวใจหรือหลอดเลือดด้วยการถ่ายภาพ
คลื่นเสียงสะท้อน (Intravascular or Intracardiac ultrasound)
สายลวดเพื่อวัดความดันภายในหลอดเลือดโคโรนารี่ (Coronary pressure wire)
สายสวนหลอดเลือดอเนกประสงค์ (Multipurpose หรือ Transit catheter)

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
๑๖ ๔๔๐๔
			
๑๗ ๔๔๐๕
			
๑๘ ๔๔๐๖
๑๙ ๔๔๐๗
			
๒๐ ๔๗๐๑
๒๑ ๔๗๐๒

ประเภทอุปกรณ์
สายสวนหลอดเลือดส�ำหรับวัดความดันเลือดในปอดชนิดวัดปริมาณเลือด
ออกจากหัวใจ (Swan-Ganz catheter)
สายสวนหลอดเลือดส�ำหรับวัดความดันเลือดในปอดชนิดมีบอลลูน
(Balloon-tip catheter)
สายลวดส�ำหรับน�ำสายสวนหลอดเลือด (Diagnostic guide wire)
สายสวนหลอดเลือดส�ำหรับฉีดสีหลอดเลือดโคโรนารี่
(Diagnostic coronary angiography catheter)
สายสวนน�ำเข้าหลอดเลือด (Introducer sheath)
อุปกรณ์ซ่อมปิดหลอดเลือด (Vascular closure device) ตามข้อบ่งชี้

หน่วยบริการ
ที่มีสิทธิเบิกจ่าย
ระดับ ๑, ๒
ระดับ ๑, ๒
ระดับ ๑, ๒
ระดับ ๑, ๒
ระดับ ๑, ๒
ระดับ ๑, ๒
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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)

หน่วย ราคากลาง (บาท) หมายเหตุ
ข้อละ ๕๐,๐๐๐
ข้อละ

๕๐,๐๐๐

ข้อละ

๕๐,๐๐๐

ข้อละ

๕๐,๐๐๐

ชิ้นละ

๒๐,๐๐๐

ตัวละ

๒,๔๐๐
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เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข
กรณีหน่วยบริการให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยทีเ่ ป็นการสมควรก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไขการจ่ายค่าใช้จา่ ยเพือ่ บริการสาธารณสุข
กรณีหน่วยบริการให้การผ่าตัดแบบวันเดียวกลับหรือการให้บริการผ่าตัดแบบไม่ค้างคืน (One Day Surgery : ODS)
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๖ (๒) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบข้อ ๓ วรรคสอง และข้อ ๒๘ แห่งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรือ่ ง หลักเกณฑ์การด�ำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส�ำหรับผูม้ สี ทิ ธิหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข
ของหน่วยบริการ ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงือ่ นไขการจ่ายค่าใช้จา่ ยเพือ่ บริการสาธารณสุข กรณีหน่วยบริการให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“ส�ำนักงาน” หมายความว่า ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
“ส�ำนักงานเขต” หมายความว่า ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขต
ข้อ ๔ หน่วยบริการที่มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขตามประกาศนี้จะต้องให้บริการ
แก่ผู้มีสิทธิรับบริการ ดังนี้
(๑) เป็นผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(๒) ได้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย โรคตามกลุ ่ ม โรคหรื อ กลุ ่ ม อาการที่ ก� ำ หนดและมี ก ารให้ บ ริ ก ารผ่ า ตั ด
แบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery : ODS) ดังนี้
		 (ก) โรคไส้เลื่อนขาหนีบ (Inguinal hernia)
		 (ข) โรคถุงน�้ำอัณฑะ (Hydrocele)
		 (ค) โรคริดสีดวงทวาร (Hemorrhoid)
		 (ง) ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด (Vaginal bleeding)
		 (จ) หลอดเลือดด�ำของหลอดอาหาร กระเพาะอาหารขอด (Esophageal varices, Gastric
varices)
		 (ฉ) ภาวะหลอดอาหารตีบ (Esophageal stricture)
		 (ช) โรคมะเร็งหลอดอาหารระยะลุกลามทีอ่ ดุ ตัน (Obstructive esophageal cancer/tumor)
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		 (ซ) ติ่งเนื้องอกล�ำไส้ใหญ่ (Colorectal polyp)
		 (ฌ) นิ่วในท่อน�้ำดี (Bile duct stone)
		 (ญ) นิ่วในท่อตับอ่อน (Pancreatic duct stone)
		 (ฎ) ภาวะท่อน�้ำดีตีบ (Bile duct stricture)
		 (ฏ) ภาวะท่อตับอ่อนตีบ (Pancreatic duct stricture)
		 (ฐ) โรคหรือภาวะอื่น ๆ ที่ส�ำนักงานประกาศเพิ่มเติม
(๓) เป็นบริการผ่าตัดเพื่อการรักษา ที่มีจ�ำนวนวันนอนตั้งแต่สองชั่วโมง แต่ไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมง
(๔) เฉพาะผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน และมีชนิดการจ�ำหน่ายเป็นหาย (Approval)
(๕) มีกลุ่มโรค และหัตถการตามที่ส�ำนักงานก�ำหนด
ข้อ ๕ หน่วยบริการที่จะให้บริการตามประกาศนี้ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(๑) เป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อทั่วไปในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(๒) ผ่านการประเมินศักยภาพจากคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินโครงการพัฒนาระบบ
บริการ One Day Surgery (ODS) และการผ่าตัดแผลเล็ก Minimally Invasive Surgery (MIS) ในโรงพยาบาล
ภายใต้กรมการแพทย์ หรือคณะกรรมการที่ส�ำนักงานก�ำหนด
ข้อ ๖ การประเมินศักยภาพหน่วยบริการตามข้อ ๕ (๒) ให้หน่วยบริการแจ้งความประสงค์พร้อม
แบบประเมินตนเองแนบท้ายประกาศนี้ ไปยังกรมการแพทย์ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินโครงการ
พัฒนาระบบบริการ One Day Surgery (ODS) และการผ่าตัดแผลเล็ก Minimally Invasive Surgery (MIS)
ในโรงพยาบาลประเมินศักยภาพของหน่วยบริการ และแจ้งผลการพิจารณามาที่ส�ำนักงาน
ให้ส�ำนักงานแจ้งผลให้หน่วยบริการทราบ และเมื่อหน่วยบริการได้รับการแจ้งผลการประเมินแล้ว
สามารถให้บริการและขอรับค่าใช้จ่ายได้ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ก�ำหนดในประกาศนี้
กรณีไม่อาจด�ำเนินการตามวรรคหนึ่งได้ ให้หน่วยบริการแจ้งความประสงค์ พร้อมแบบประเมิน
ตนเองมายังส�ำนักงานหรือส�ำนักงานเขต เพือ่ ให้คณะกรรมการทีส่ ำ� นักงานก�ำหนดประเมินศักยภาพของหน่วยบริการ
ข้อ ๗ หน่วยบริการต้องบันทึกข้อมูลเก็บไว้เป็นหลักฐานในเวชระเบียนผู้ป่วย เพื่อการตรวจสอบ
หลังการจ่ายชดเชย (Post Audit) โดยการบันทึกข้อมูลอย่างน้อยให้มีรายละเอียด ดังนี้
(๑) การวินิจฉัยโรค
(๒) หัตถการที่ท�ำ
(๓) รายละเอียดสิ่งตรวจพบ และหัตถการโดยสรุป
(๔) วิธีการทางวิสัญญี
(๕) การดูแลหลังการท�ำหัตถการที่ห้องพักฟื้น
(๖) สถานะผู้ป่วยหลังออกจากห้องพักฟื้น
(๗) ข้อมูลการนัดผู้ป่วยมาติดตาม
(๘) ค�ำแนะน�ำเตรียมตัวก่อนการท�ำหัตถการ
(๙) ค�ำแนะน�ำเตรียมตัวหลังการท�ำหัตถการ
(๑๐) เอกสารเพื่ อ แสดงความยิ น ยอมของผู ้ ป ่ ว ยในการรั บ การรั ก ษาตามโครงการการผ่ า ตั ด
แบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery : ODS) (ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง)
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ข้อ ๘ แนวทางการจัดเตรียมและการตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้เป็นไปตามคูม่ อื ว่าด้วยแนวทาง
การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขร่วม ๓ กองทุน และคุณภาพบริการ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์แนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด
ข้อ ๙ กรณีตรวจพบว่าการให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery : ODS) ไม่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก�ำหนดในประกาศนี้ ส�ำนักงานจะด�ำเนินการตามข้อบังคับคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยการบริหารจัดการกองทุนและการหักค่าใช้จ่าย กรณีหน่วยบริการเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขเกินจริง
ข้อ ๑๐ ให้หน่วยบริการขอรับค่าใช้จา่ ยเพือ่ บริการสาธารณสุข โดยส่งข้อมูลเบิกในโปรแกรม e-Claim
ให้ส�ำนักงานภายในสามสิบวันหลังการให้บริการ โดยบันทึกข้อมูลรหัสการวินิจฉัยโรค (ICD๑๐) และรหัสการท�ำ
หัตถการ (ICD-๙CM) ให้ถูกต้อง
ข้อ ๑๑ ส�ำนักงานจะจ่ายชดเชยค่าใช้จา่ ยเพือ่ บริการสาธารณสุขให้แก่หน่วยบริการทีใ่ ห้บริการผ่าตัด
แบบวันเดียวกลับ ตามระบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) ค�ำนวณอัตราจ่ายตามค่าน�้ำหนักสัมพัทธ์ (RW) โดยจ่าย
จากกองทุนผู้ป่วยในระดับเขต ดังนี้
(๑) กรณีในเขต อัตราที่ได้รับต่อหนึ่งหน่วยสัมพัทธ์ ขึ้นอยู่กับวงเงินระดับเขตของแต่ละเขต
และผลงานการส่งข้อมูลผู้ป่วย ในแต่ละเดือน (sent date) ภายใต้ระบบ DRGs with Global Budget ส�ำหรับ
หน่วยบริการของรัฐมีการปรับลดค่าแรง
(๒) กรณีนอกเขต หน่วยบริการทุกสังกัดที่ให้บริการจะได้รับค่าใช้จ่าย ด้วยอัตรา ๙,๖๐๐ บาท
ต่อหนึ่งหน่วย น�้ำหนักสัมพัทธ์ (RW) โดยไม่ปรับลดค่าแรง
ข้อ ๑๒ หากหน่วยบริการเห็นว่า การจ่ายชดเชยค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขไม่ถูกต้อง
ตามประกาศนี้ ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อส�ำนักงานภายในสามสิบวันนับจากวันที่ได้รับการจ่ายชดเชย
ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑		
ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา				
เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

318

แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment) ในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบบูรณาการ
การผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery : ODS)
ชื่อหน่วยบริการ ……………………………………… รหัสหน่วยบริการ ………………….. เขต ..............................................
ประเภทหน่วยบริการ
โรงเรียนแพทย์
โรงพยาบาลศูนย์ (A)
โรงพยาบาลทั่วไป (S)
โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่เทียบเท่าโรงพยาบาลทั่วไป (M๑)
สถาบันเฉพาะทาง
โรงพยาบาลเอกชน
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม
อื่น ๆ ระบุ) ………………………….
วัตถุประสงค์ เพือ่ ประเมินความพร้อมเบือ้ งต้นของหน่วยบริการในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบบริการการผ่าตัด
แบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery: ODS)
คําอธิบาย เอกสารประกอบด้วย ๒ ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ ๑ ประเมินตนเองในการให้บริการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery : ODS)
ส่วนที่ ๒ การประเมินความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ ในช่วงระยะเวลา ๑ - ๕ ปี
คําชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ และกรอกข้อมูลลงในช่องว่าง
ส่วนที่ ๑ ประเมินตนเองในการให้บริการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ ประกอบด้วยคําถาม ๗ ข้อ ดังนี้
๑. ปัจจุบันหน่วยบริการของท่านมีการให้บริการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery : ODS) หรือไม่
มี
ไม่มี
๒. หน่วยบริการของท่านมีการให้บริการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery : ODS) ในโรค
ดังต่อไปนี้ หรือไม่ และโปรดระบุสถานที่ในการให้บริการ (ถ้ามี)
Diseases for One Day Surgery (ODS)
๒.๑ Inguinal hernia, Femoral hernia
๒.๒ Hydrocele
๒.๓ Hemorrhoid
๒.๔ Vaginal bleeding
๒.๕ Esophagogastric varices
๒.๖ Esophageal stricture
๒.๗ Esophagogastric cancer with obstraction
๒.๘ Colorectal polyp
๒.๙ Common bile duct stone
๒.๑๐ Pancreatic duct stone
๒.๑๑ Bile duct stricture
๒.๑๒ Pancreatic duct stricture

ไม่มี มี

สถานที่ที่ใช้ในการให้บริการการรักษา
ห้องผ่าตัด ห้องส่องกล้อง อื่นๆ (โปรดระบุ)
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๓. หน่วยบริการของท่านมีขั้นตอนในการประเมินผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery
: ODS) ที่งานผู้ป่วยนอกหรือไม่
		 มี
ไม่มี
๔. การผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery: ODS) หน่วยบริการของท่านมีการติดตามผู้ป่วยหลังการ
ผ่าตัดหรือไม่
		 มี
ไม่มี
๕. ช่องทางติดต่อในภาวะฉุกเฉินในการรับผู้ป่วยที่มีปัญหาด่วนหลังการผ่าตัด (นอกเหนือจากห้องฉุกเฉิน
ของโรงพยาบาล)
		 มี
ไม่มี
อื่น ๆ (ระบุ) ........................................
๖. หน่วยบริการของท่านมีจุดพักฟื้นที่เป็นลักษณะ Ward/Unit (ที่ไม่ใช่ Recovery Room) รองรับผู้ป่วย
ในการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery: ODS) ที่งานผู้ป่วยนอกหรือไม่
		 มี จํานวน ............. ห้อง .............. เตียง
ไม่มี
อื่น ๆ (ระบุ) ........................................
๗. โปรดระบุจํานวนบุคลากรที่ใ่ ห้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับในหน่วยบริการของท่าน
ทีมบุคลากรที่ให้บริการการรักษาการผ่าตัด
๗.๑ ศัลยแพทย์
๗.๒ วิสัญญีแพทย์
๗.๓ วิสัญญีพยาบาล
๗.๔ แพทย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร
๗.๕ พยาบาลส่องกล้องทางเดินอาหาร
๗.๖ อื่น ๆ (ระบุ) …………….……………………...............................
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จํานวน (คน)

ส่วนที่ ๒ การประเมินความพร้อมในการดําเนินโครงการในช่วงระยะเวลา ๑-๕ ปี นับจากเริ่มดําเนินโครงการ
๑. โปรดระบุความพร้อมของหน่วยบริการในการให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery : ODS)
Diseases for One Day Surgery (ODS)
๑.๑ Inguinal hernia, Femoral hernia
๑.๒ Hydrocele
๑.๓ Hemorrhoid
๑.๔ Vaginal bleeding
๑.๕ Esophagogastric varices
๑.๖ Esophageal stricture
๑.๗ Esophagogastric cancer with obstraction
๑.๘ Colorectal polyp
๑.๙ Common bile duct stone
๑.๑๐ Pancreatic duct stone
๑.๑๑ Bile duct stricture
๑.๑๒ Pancreatic duct stricture

ไม่ได้

ได้ในปี พ.ศ.
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

โรคอื่น ๆ โปรดระบุ ……..................................................................................................................................
๒. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาระบบบริการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery : ODS)
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
ผู้ให้ข้อมูลชื่อ-นามสกุล ............................................................................ ต�ำแหน่ง ...................................................
โทรศัพท์ที่ท�ำงาน …….................................. มือถือ ................................ E-mail ….....……………………......................
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ประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

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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ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ
ที่จําเป็นต่อสุขภาพ ระดับจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๕๔
โดยที่เป็นการสมควร กําหนดหลักเกณฑ์การดําเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟู
สมรรถภาพทีจ่ าํ เป็นต่อสุขภาพในระดับจังหวัด เพือ่ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีสว่ นร่วมในการสร้างหลักประกัน
สุขภาพให้กับบุคคลในพื้นที่ได้อย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
และเพื่อเป็นการสอดคล้องกับความในมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และประกาศคณะกรรมการ
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล ในการให้บริการสาธารณสุข คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
จึ ง มี ม ติ ใ นการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่ อ วั น ที่ ๑๓ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๔ กํ า หนดหลั ก เกณฑ์ ก ารดํ า เนิ น งาน
และการบริหารจัดการกองทุนฟืน้ ฟูสมรรถภาพทีจ่ าํ เป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด และมติในการประชุมครัง้ ที่ ๕/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ มอบหมายให้เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทําหน้าที่แทน
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“องค์การบริหารส่วนจังหวัด” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดทีม่ คี วามพร้อม และได้รบั
การสนับสนุนให้ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ
“กองทุนฟืน้ ฟูสมรรถภาพ” หมายความว่า กองทุนฟืน้ ฟูสมรรถภาพทีจ่ าํ เป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด
ที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ร่ ว มกั บ สํ า นั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ เป็ น ค่ า ใช้ จ ่ า ย
สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็นต่อสุขภาพ ของหน่วยบริการ สถานบริการ
องค์กร และชุมชน
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ
“คนพิการ” หมายความว่า คนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พ.ศ. ๒๕๕๐
“ผู้สูงอายุ” หมายความว่า บุคคลซึ่งอายุเกินกว่าหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป
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“ผู้ที่อยู่ในระยะที่จําเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ” หมายความว่า บุคคลที่ยังไม่ถูกประเมิน
เป็นคนพิการ แต่มีข้อจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน
การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นใด จากภาวะ
สุขภาพอนามัย ซึ่งจําเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูหรือช่วยเหลือให้มีสมรรถภาพด้านสุขภาพ เพื่อให้ข้อจํากัดดังกล่าว
ลดลงหรือหมดไป
“องค์กรคนพิการ” หมายความว่า กลุ่มคนพิการที่รวมตัวกันเพื่อดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน
เพื่อเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่มคนพิการ รวมทั้งการดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ
การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ที่จําเป็นต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ไม่ว่าเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ตาม
“องค์กรผู้สูงอายุ” หมายความว่า กลุ่มผู้สูงอายุที่รวมตัวกันเพื่อดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน
เพื่อเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่มผู้สูงอายุ รวมทั้งการดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ
ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ที่จําเป็นต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ไม่ว่าเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ตาม
“องค์กรอื่น ๆ” หมายความว่า กลุ่มบุคคล ชมรม สมาคม องค์กร หรือมูลนิธิ ที่จัดตั้งขึ้น
เพือ่ ดาํ เนินกิจกรรมเกีย่ วกับการฟืน้ ฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ทจี่ าํ เป็นต่อสุขภาพของคนพิการ ผูส้ งู อายุ และผูท้ อี่ ยู่
ในระยะที่จําเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยมิใช่เป็นการแสวงกําไรและมีผลงาน เป็นที่ประจักษ์มาไม่น้อย
กว่าหนึ่งปี ทั้งนี้ ไม่ว่าเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ตาม
ข้อ ๒ บรรดาประกาศ คําสัง่ หรือหลักเกณฑ์อนื่ ใด ซึง่ ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนีแ้ ทน
ข้อ ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนให้ดาํ เนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟืน้ ฟู
สมรรถภาพ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) มีความประสงค์เข้าร่วมบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ
(๒) มีการดาํ เนินกิจกรรมฟืน้ ฟูสมรรถภาพทีจ่ าํ เป็นต่อสุขภาพในพืน้ ทีม่ าก่อนแล้ว มีการจัดทาํ แผน
และดําเนินการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการมีส่วนร่วมของภาคีต่าง ๆ ในพื้นที่
(๓) มีความพร้อมในการสมทบงบประมาณตามอัตราส่วนที่กําหนดตามข้อ ๕ (๒)
ข้อ ๔ ให้กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
(๑) เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จําเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ในเขตพื้นที่
จังหวัด ได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ที่จําเป็นต่อสุขภาพจากหน่วยบริการ สถานบริการ หรือองค์กร
อืน่ ๆ รวมทัง้ ได้รบั เครือ่ งช่วยกายอุปกรณ์และอุปกรณ์ทเี่ กีย่ วกับบริการทางการแพทย์ ในกรณีทมี่ ผี ลการตรวจวินจิ ฉัย
หรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และรายการที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประกาศ
กําหนด หรือรายการอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่
(๒) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพของหน่วยบริการทุกระดับในจังหวัด
นัน้ ให้สามารถจัดบริการและอุปกรณ์เครือ่ งช่วยความพิการให้ครอบคลุมและตอบสนองต่อความจาํ เป็นของคนพิการ
ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จําเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในท้องถิ่นชุมชนได้มากขึ้น
(๓) เพื่อสนับสนุนการพัฒนารูปแบบการดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุนและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จําเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระดับชุมชนและในครอบครัว ที่สามารถเชื่อมโยง
กับระบบบริการของหน่วยบริการอย่างทั่วถึงในเขตจังหวัดนั้น
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(๔) เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งขององค์กรคนพิการ และองค์กรผู้สงู อายุ
และองค์กรอื่น ๆ ให้สามารถร่วมมือกับหน่วยบริการและมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพช่วยเหลือคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่
อยู่ในระยะที่จําเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยกันเองได้ในระยะยาว
(๕) เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพให้มีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพในรอบปีงบประมาณนั้น
ข้อ ๕ เงินหรือทรัพย์สินในกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ประกอบด้วย
(๑) เงินที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในส่วนของการสนับสนุนระบบบริการ
ฟืน้ ฟูสมรรถภาพทีจ่ าํ เป็นต่อสุขภาพ ทีค่ ณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสาํ นักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติกําหนด
(๒) เงินสมทบที่ได้รับจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดในสัดส่วนที่เท่ากับหรือมากกว่าที่สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดสรรให้
(๓) เงินสมทบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ชุมชน กองทุนชุมชนหรือประชาชนที่ใช้บริการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็นต่อสุขภาพ
(๔) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้แก่กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ
(๕) รายได้อื่น ๆ หรือทรัพย์สินที่ได้รับมาในกิจการของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ
ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ประกอบด้วย
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด		
เป็นที่ปรึกษา
(๒) ผู้อํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่
เป็นที่ปรึกษา
(๓) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เป็นประธานกรรมการ
(๔) ผู้อํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เป็นรองประธานกรรมการ
		 สาขาจังหวัด 		
(๕) ท้องถิ่นจังหวัด 		
เป็นกรรมการ
(๖) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
เป็นกรรมการ
(๗) ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ จํานวน ๑ คน
เป็นกรรมการ
(๘) ผู้แทนสภาคนพิการทุกประเภทหรือองค์กรหรือ
เป็นกรรมการ
		 ชมรมคนพิการในจังหวัด จํานวน ๑ คน
(๙) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลทั่วไป จํานวน ๑ คน
เป็นกรรมการ
(๑๐) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลชุมชน จํานวน ๑ คน
เป็นกรรมการ
(๑๑) ผู้อํานวยการหน่วยบริการประจํา
เป็นกรรมการ
		 ที่ไม่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน ๑ คน
(๑๒) แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู จํานวน ๑ คน
เป็นกรรมการ
(๑๓) นักกายภาพบําบัดหรือนักกิจกรรมบําบัด
เป็นกรรมการ
		 หรือผู้ประกอบโรคศิลปะที่เกี่ยวข้องจํานวน ๑ คน
(๑๔) นายกองค์การบริหารส่วนตําบลจํานวน ๑ คน
เป็นกรรมการ
(๑๕) นายกเทศมนตรี จํานวน ๑ คน
เป็นกรรมการ
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(๑๖) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเจ้าหน้าที่ของ
เป็นกรรมการ
		 องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย
และเลขานุการ
(๑๗) เจ้าหน้าที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เป็นกรรมการ
		 สาขาเขตพื้นที่ที่ผู้อํานวยการสํานักงานหลักประกัน
และผู้ช่วยเลขานุการ
		 สุขภาพแห่งชาติสาขาเขตพื้นที่มอบหมาย
(๑๘) เจ้าหน้าที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เป็นกรรมการ
		 สาขาจังหวัดที่ผู้อํานวยการสํานักงานหลักประกัน
และผู้ช่วยเลขานุการ
		 สุขภาพแห่งชาติสาขาจังหวัดมอบหมาย
ข้อ ๗ ให้ผู้อํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาจังหวัดเป็นผู้คัดเลือกกรรมการ
ตามข้อ ๖ (๘) - (๑๓) และให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาจังหวัดประสานงานท้องถิ่นจังหวัด เพื่อให้
มีการดําเนินการคัดเลือกกันเองเป็นกรรมการตามข้อ ๖ (๑๔) และ (๑๕)
ให้กรรมการตามข้อ ๖ (๓) - (๖) และ (๘) - (๑๘) ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามข้อ ๖ (๗)
ข้อ ๘ เมื่อได้รายชื่อตามข้อ ๖ (๗) - (๑๕) แล้ว ให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาขาจังหวัด เสนอรายชื่อให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการต่อไป
ข้อ ๙ ให้กรรมการที่มาจากการคัดเลือกตามข้อ ๖ (๗) - (๑๕) มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี
นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง
เมื่อครบกําหนดวาระตามวรรคหนึ่ง ให้มีการคัดเลือกกรรมการที่ครบวาระ ทั้งนี้ กรรมการที่ครบ
วาระอาจได้รบั การคัดเลือกให้เป็นกรรมการได้อกี กรณีทยี่ งั มิได้มกี ารแต่งตัง้ กรรมการขึน้ ใหม่ ให้กรรมการซึง่ พ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
ในกรณีทกี่ รรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ให้มกี ารคัดเลือกกรรมการแทนภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่กรรมการพ้นจากตําแหน่ง เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งนั้นเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน
จะไม่ดําเนินการคัดเลือกก็ได้
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งแทน อยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
ข้อ ๑๐ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามข้อ ๙ แล้ว ให้กรรมการพ้นจากตําแหน่ง
ในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้รับโทษจําคุก เว้นแต่โทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๖) โดยคําสั่งสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ข้อ ๑๑ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) บริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุนในข้อ ๔
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(๒) จัดทําข้อมูลและแผนการพัฒนากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยบูรณาการเชื่อมโยงกับภาคี
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
หน่วยบริการปฐมภูมิ องค์กรคนพิการ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เป็นต้น
(๓) ดําเนินการให้คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จําเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ในพื้นที่จังหวัดเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
(๔) รับผิดชอบการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดทําบัญชี การเงินหรือทรัพย์สนิ
ในกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้เป็นไปตามที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนด
(๕) จัดทําสรุปผลการดําเนินงาน รายงานการรับเงิน จ่ายเงิน และเงินคงเหลือของกองทุนฟื้นฟู
สมรรถภาพ เสนอสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามแนวทางที่กําหนด
(๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อดําเนินงานตามความจําเป็น
(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ หรือคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ กําหนด
ข้อ ๑๒ ให้เลขาธิการสาํ นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รักษาการตามประกาศนี้ และให้มอี าํ นาจ
วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ กับให้มีอํานาจออกแนวทางปฏิบัติที่ไม่ขัดต่อประกาศนี้ได้
ข้อ ๑๓ ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 		
วินัย สวัสดิวร 				
เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 		
ทําหน้าที่แทนคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ
ที่จําเป็นต่อสุขภาพ ระดับจังหวัด (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยทีเ่ ป็นการสมควรปรับปรุง หลักเกณฑ์การดําเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
ที่จําเป็นต่อสุขภาพในระดับจังหวัด เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสร้างหลักประกันสุขภาพ
ให้กับบุคคลในพื้นที่ได้อย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อาศัยอาํ นาจตามความใน มาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
และเพื่อเป็นการสอดคล้องกับความในมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และประกาศคณะกรรมการ
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล ในการให้บริการสาธารณสุข คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
จึงมีมติในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ (๕) ของประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่ อ ง การกํ า หนดหลั ก เกณฑ์ ก ารดํ า เนิ น งานและบริ ห ารจั ด การกองทุ น ฟื ้ น ฟู ส มรรถภาพที่ จํา เป็ น ต่ อ สุ ข ภาพ
ระดับจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้เป็นข้อ ๔ (๕) และ (๖)
		 “(๕) เพือ่ สนับสนุนให้คนพิการ ผูส้ งู อายุ ผูท้ อี่ ยูใ่ นระยะทีจ่ าํ เป็นต้องได้รบั การฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
ได้รับบริการขั้นพื้นฐานให้สามารถดํารงชีวิตประจําวันได้อย่างอิสระ
		 (๖) เพือ่ สนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการบริหารหรือพัฒนากองทุนฟืน้ ฟูสมรรถภาพให้มปี ระสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ในรอบปีงบประมาณนั้น”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 		
วิทยา บุรณศิริ 				
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 			
ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

329

ประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เรื่อง แนวทางการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดทําบัญชีเงินหรือทรัพย์สิน
ในกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็นต่อสุขภาพ ระดับจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๕๔
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดแนวทาง เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดําเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพด้านสุขภาพที่จําเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๖ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับความในข้อ ๑๑ (๔) แห่งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
การกําหนดหลักเกณฑ์การดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๕๔ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“องค์การบริหารส่วนจังหวัด” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดทีม่ คี วามพร้อม และได้รบั
การสนับสนุนให้ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ
“กองทุนฟืน้ ฟูสมรรถภาพ” หมายความว่า กองทุนฟืน้ ฟูสมรรถภาพทีจ่ าํ เป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด
ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สนับสนุน
ส่งเสริม และพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็นต่อสุขภาพ ของหน่วยบริการ สถานบริการ องค์กร
และชุมชน
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ
ข้อ ๒ เงินหรือทรัพย์สินในกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ประกอบด้วย
(๑) เงินที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในส่วนของการสนับสนุนระบบบริการ
ฟืน้ ฟูสมรรถภาพทีจ่ าํ เป็นต่อสุขภาพ ทีค่ ณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสาํ นักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ กําหนด
(๒) เงินสมทบที่ได้รับจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดในสัดส่วนที่เท่ากับหรือมากกว่าที่สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดสรรให้
(๓) เงินสมทบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ชุมชน กองทุนชุมชนหรือประชาชนที่ใช้บริการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็นต่อสุขภาพ
(๔) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้แก่กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ
(๕) รายได้อื่น ๆ หรือทรัพย์สินที่ได้รับมาในกิจการของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ
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ข้อ ๓ บรรดาเงินรายรับในกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้นําส่งเข้าบัญชีกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ
จังหวัด......... ที่เปิดบัญชีไว้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประเภทบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์
ข้อ ๔ การรั บ เงิ น เข้ า กองทุ น ฟื ้ น ฟู ส มรรถภาพ ให้ รั บ เป็ น เงิ น สด เช็ ค ตั๋ ว แลกเงิ น ธนาณั ติ
โอนเข้าบัญชีทางธนาคารหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอื่นตามที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนด
ข้อ ๕ การรั บ เงิ น กองทุ น ฟื ้ น ฟู ส มรรถภาพ ให้ อ อกใบเสร็ จ รั บ เงิ น ในนามของคณะกรรมการ
ให้ แ ก่ ผู ้ ชํา ระเงิ น ทุ ก ครั้ ง เว้ น แต่ ก ารรั บ เงิ น อุ ด หนุ น หรื อ งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ จากองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
หรือการรับเงินทางธนาคารให้ใช้สําเนาใบนําฝากเงินของธนาคารเป็นหลักฐาน หรือใช้หลักฐานอื่นที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรก็ได้
ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้รับผิดชอบในการรับเงินและ
นําส่งเงินเข้าบัญชีกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัด.........ภายในวันนั้น กรณีนําฝากธนาคารไม่ทันให้เก็บรักษาใน
ตู้นิรภัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้นําฝากธนาคารภายในวันทําการถัดไป นับแต่วันที่ได้รับเงิน
ข้อ ๗ คณะกรรมการอาจสั่งจ่ายเงินที่ได้รับตามข้อ ๒ ภายใต้กรอบแผนงาน หรือโครงการ
หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการอนุมัติ ทั้งนี้ ตามวัตถุประสงค์กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพของข้อ ๔ แห่งประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรือ่ ง การกาํ หนดหลักเกณฑ์การดาํ เนินงาน และการบริหารจัดการกองทุน
ฟื้นฟูสมรรถภาพด้านสุขภาพระดับจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๘ วิธีการจ่ายเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้จ่ายได้ ดังนี้
(๑) จ่ายเป็นเงินสด หรือเช็ค หรือตั๋วแลกเงิน หรือธนาณัติ
(๒) จ่ายทางธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทางอื่นที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ ๙ การจ่ายเงินตามข้อ ๘ ให้จา่ ยในนามของผูม้ สี ทิ ธิรบั เงิน ถ้าผูม้ สี ทิ ธิรบั เงินไม่สามารถมารับเงิน
ได้ด้วยตนเอง จะมอบอํานาจให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินแทน ก็ให้กระทําได้
ข้อ ๑๐ การจ่ายเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยปกติต้องมีหลักฐานการจ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงิน
หรือหลักฐานการนาํ เงินเข้าบัญชีเงินฝากทีธ่ นาคารของผูม้ สี ทิ ธิรบั เงิน หรือหลักฐานการรับเงินอย่างอืน่ ทีค่ ณะกรรมการ
กําหนด เก็บไว้ให้ตรวจสอบ
ข้อ ๑๑ ในการเก็บรักษาเงิน ให้คณะกรรมการเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ โดยใช้ชื่อบัญชีว่า “กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ
จังหวัด...........”
ข้อ ๑๒ การเปิดบัญชี ตามข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการมอบหมายให้ประธานกรรมการและกรรมการ
อื่นอีก ๓ คน มีอํานาจลงนามร่วมกันในการเปิดบัญชี และเบิกจ่ายเงินจากบัญชีที่เปิดไว้กับธนาคารตามจํานวน
ที่คณะกรรมการอนุมัติ
การเบิกจ่ายเงินตามวรรคหนึ่ง ให้ประธานกรรมการและกรรมการอีก ๑ คน ที่มีอํานาจลงนาม
ในการเปิดบัญชีเป็นผู้ลงนามในการเบิกจ่าย
ข้อ ๑๓ กรณีที่มีความจําเป็น คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการหรือกรรมการ
และเลขานุการ เก็บรักษาเงินสดไว้เพื่อสํารองจ่ายภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อวัน
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ข้อ ๑๔ การบันทึกบัญชีให้ใช้แนวทาง ดังต่อไปนี้
(๑) ให้บันทึกตามระบบบัญชีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ถือปฏิบัติ แต่ให้แยกระบบบัญชี
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ออกจากระบบบัญชีปกติ เป็นอีกชุดหนึ่งต่างหาก หรือตามที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ กําหนด
(๒) รอบระยะเวลาบัญชี ให้ถือตามปีงบประมาณ
(๓) การเริ่ ม ระบบบั ญ ชี ใ ห้ เริ่ ม ณ วั น ที่ ไ ด้ รั บ เงิ น จากกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
และหรือได้รับเงินจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อ ๑๕ ให้คณะกรรมการจัดทํารายงานการรับเงิน - จ่ายเงิน และเงินคงเหลือประจําเดือน
ประจําไตรมาส และประจําปีงบประมาณ
ข้อ ๑๖ ให้คณะกรรมการนําเสนอรายงานการเงินต่อสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
และองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ทุ ก ไตรมาสภายใน ๓๐ วั น นั บ จากวั น สิ้ น ไตรมาส และส่ ง รายงานการเงิ น
และการพัสดุเมื่อสิ้นปีงบประมาณภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ข้อ ๑๗ รูปแบบรายงานทางการเงิน ให้เป็นไปตามท้ายประกาศนี้
ข้อ ๑๘ ให้คณะกรรมการ มีอาํ นาจวินจิ ฉัยชีข้ าดปัญหาเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามประกาศนี้ กับให้มอี าํ นาจ
ออกแนวทางปฏิบัติที่ไม่ขัดต่อประกาศนี้ได้
ข้อ ๑๙ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 		
วินัย สวัสดิวร 				
เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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ประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เรื่อง แนวทางการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดทําบัญชีเงินหรือทรัพย์สิน
ในกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็นต่อสุขภาพ ระดับจังหวัด (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุง แนวทางการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน เพื่อให้
การดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็นต่อสุขภาพ ระดับจังหวัด มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๖ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับความในข้อ ๑๑ (๔) ของประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
การกําหนดหลักเกณฑ์การดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ ของประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง แนวทาง
การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดทําบัญชีเงินหรือทรัพย์สิน ในกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็น
ต่อสุขภาพ ระดับจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน
		 “ข้อ ๗ คณะกรรมการอาจสั่งจ่ายเงินที่ได้รับตามข้อ ๒ ภายใต้กรอบแผนงาน หรือโครงการ
หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการอนุมัติ ทั้งนี้ ตามวัตถุประสงค์กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ของข้อ ๔ ของประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรือ่ ง การกาํ หนดหลักเกณฑ์การดาํ เนินงานและการบริหารจัดการกองทุน
ฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
		 ประธานกรรมการอาจสั่งจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่เข้าประชุมคณะกรรมการกองทุน
ฟื้นฟูสมรรถภาพได้ไม่เกินคนละ ๕๐๐ บาทต่อครั้ง ค่าพาหนะประจําทาง รถรับจ้าง ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง
โดยประหยัด กรณีเดินทางโดยรถส่วนตัวให้เบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิงได้ในอัตรากิโลเมตรละ ๔ บาท ส่วนค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการบริหารจัดการประเภทอื่น ๆ อัตราเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ โดยอนุโลม ทั้งนี้
ภายใต้วตั ถุประสงค์กองทุนฟืน้ ฟูสมรรถภาพ ตามข้อ ๔ (๖) ของประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การดําเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็นต่อสุขภาพระดับ
จังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม”
ข้อ ๒ ให้เพิ่มความเป็นข้อ ๗/๑ ของประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง แนวทาง
การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดทําบัญชีเงินหรือทรัพย์สิน ในกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็น
ต่อสุขภาพ ระดับจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังต่อไปนี้
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		 “ข้อ ๗/๑ กรณีทมี่ คี วามจาํ เป็นต้องใช้จา่ ยเงินกองทุนฟืน้ ฟูสมรรถภาพ เพือ่ จัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์หรือ
จัดจ้างบุคคล ซึ่งเกี่ยวกับการดําเนินงานและบริหารจัดการภายใต้วัตถุประสงค์ของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพโดยตรง
ให้ใช้หลักเกณฑ์ วิธกี าร จัดหาพัสดุรวมทัง้ การเก็บรักษาและจาํ หน่ายพัสดุ ตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม”
ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 		
วินัย สวัสดิวร 				
เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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ประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เรื่อง แนวทางการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดท�ำบัญชีเงินหรือทรัพย์สิน
ในกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จ�ำเป็นต่อสุขภาพ ระดับจังหวัด (ฉบับที่ ๓)
โดยทีเ่ ป็นการสมควรปรับปรุง แนวทางการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน เพือ่ ให้การด�ำเนินงาน
และบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จ�ำเป็นต่อสุขภาพ ระดับจังหวัด มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๒๖ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับความในข้อ ๑๑ (๔) ของประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
การก�ำหนดหลักเกณฑ์การด�ำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จ�ำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ วรรคสอง ของประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
แนวทางการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดท�ำบัญชีเงินหรือทรัพย์สิน ในกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ
ที่จ�ำเป็นต่อสุขภาพ ระดับจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน
“ประธานกรรมการอาจสั่งจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการที่เข้าประชุมได้ไม่เกินคนละ ๕๐๐ บาท
ต่อครัง้ อนุกรรมการหรือคณะท�ำงานทีค่ ณะกรรมการแต่งตัง้ ได้ไม่เกินคนละ ๔๐๐ บาทต่อครัง้ ค่าพาหนะประจ�ำทาง
รถรับจ้าง ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงโดยประหยัด กรณีเดินทางโดยรถส่วนตัวให้เบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิงได้ในอัตรา
กิโลเมตรละ ๔ บาท ส่วนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการประเภทอื่นๆ อัตราเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ
ของทางราชการโดยอนุโลม ทั้งนี้ภายใต้วัตถุประสงค์กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ตามข้อ ๔(๖) ของประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การก�ำหนดหลักเกณฑ์การด�ำเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จ�ำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖		
วินัย สวัสดิวร				
เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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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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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                                     	
เป็นกรรมการ
		 ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์และสาธารณสุข
		 จ�ำนวนหนึ่งคน ด้านสังคมและการมีส่วนร่วม จ�ำนวนหนึ่งคน
(๑๗) รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร                	
เป็นกรรมการ
		 ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ�ำนวยการส�ำนักอนามัย               	
และเลขานุการ
(๑๘) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข                 	
เป็นกรรมการ
		 ส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร                           	
และผู้ช่วยเลขานุการ
(๑๙) เลขานุการ ส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร                      	
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
เหมือนกลุ่มที่ ๑
เคลื่อนไหวเองไม่ได้
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
กลุ่มที่ ๒
ประเภทและ
กลุ่มที่ ๑
กลุ่มที่ ๓
กลุ่มที่ ๔
เหมือนกลุ่มที่ ๑
ขอบเขตบริการ เคลื่อนไหวได้บ้าง และ
เคลื่อนไหวเองไม่ได้
เหมือนกลุ่มที่ ๓
แต่มีภาวะสับสน
ด้านสาธารณสุข
อาจมีปัญหาการกิน
และอาจมีปัญหาการกิน และมีอาการเจ็บป่วย
ทางสมอง
หรือการขับถ่าย แต่ไม่มี
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
โภชนาการ เช่น การประเมิน เหลือผู้ป่วย เป็นต้น
การฝึกผู้ดูแลในการ
การป้องกันการตกเตียง
ความสามารถการบดเคี้ยว ๒.๑.๓ การดูแลด้าน
เคลื่อนย้ายผู้ป่วย เป็นต้น การป้องกันข้อติด/ข้อขัด
การกลืนและภาวะ
โภชนาการ เช่น การประเมิน ๒.๑.๓ การดูแลด้าน
การฝึกผู้ดูแลในการ
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 ๒
กลุ่มที่ ๑
กลุ่มที่ ๓
กลุ่มที่ ๔
เหมือนกลุ่มที่ ๑
เคลื่อนไหวได้บ้าง และ
เคลื่อนไหวเองไม่ได้
เหมือนกลุ่มที่ ๓
แต่มีภาวะสับสน
อาจมีปัญหาการกิน
และอาจมีปัญหาการกิน และมีอาการเจ็บป่วย
ทางสมอง
หรือการขับถ่าย แต่ไม่มี
หรือการขับถ่าย หรือมี
รุนแรง หรืออยู่ใน
ภาวะสับสนทางสมอง
อาการเจ็บป่วยรุนแรง
ระยะท้ายของชีวิต
๒.๑.๕ การดูแลสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ให้ค�ำแนะน�ำ ปรึกษาเรื่อง ผิดหรือเกินความจ�ำเป็น
ด้านอื่นๆ ตามความ
ที่เหมาะสมรายบุคคล
ยา เวชภัณฑ์ และ
การป้องกันและเฝ้าระวัง
จ�ำเป็น เช่น การดูแล
๒.๑.๕ การดูแลสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ภาวะแทรกซ้อนจากการ
สุขภาพช่องปาก การดูแล ด้านอื่นๆ ตามความ
ที่เหมาะสมรายบุคคล
ใช้ยา ให้ค�ำแนะน�ำ
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
ด้านอื่นๆ ตามความ
อย่างเหมาะสมกับผู้ป่วย
จ�ำเป็น เช่น การดูแล
เฉพาะราย การบริหาร
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
กลุ่มที่ ๒
ประเภทและ
กลุ่มที่ ๑
กลุ่มที่ ๓
กลุ่มที่ ๔
เหมือนกลุ่มที่ ๑
ขอบเขตบริการ เคลื่อนไหวได้บ้าง และ
เคลื่อนไหวเองไม่ได้
เหมือนกลุ่มที่ ๓
แต่มีภาวะสับสน
ด้านสาธารณสุข
อาจมีปัญหาการกิน
และอาจมีปัญหาการกิน และมีอาการเจ็บป่วย
ทางสมอง
หรือการขับถ่าย แต่ไม่มี
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
๔. จัดหาอุปกรณ์
จัดหาอุปกรณ์การแพทย์ จัดหาอุปกรณ์การแพทย์ จัดหาอุปกรณ์การแพทย์ที่ จัดหาอุปกรณ์การแพทย์ที่
ทางการแพทย์
และอุปกรณ์เครื่องช่วย และอุปกรณ์เครื่องช่วย จ�ำเป็นตามสภาพผู้ที่อยู่ใน จ�ำเป็นตามสภาพผู้ที่อยู่ใน
(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
๓,๐๐๐ – ๖,๐๐๐ บาท/ ๔,๐๐๐ – ๘,๐๐๐
๕,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐
บริการ
บาท/คน/ปี
คน/ปี
บาท/คน/ปี
บาท/คน/ปี
(เหมาจ่าย/คน/ปี)

350

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

351

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
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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 บุ ค คลภายนอก ที่ ด� ำเนิ น งานตามแผนงาน หรื อ โครงการ
หรือกิจกรรม ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินอัตราที่ก�ำหนดตาม ๖ ของเอกสารแนบท้ายนี้
		
๕.๒ ค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าทีพ่ กั ให้เบิกจ่ายได้ในอัตราไม่เกินกฎ ระเบียบ
ของกรุงเทพมหานครโดยอนุโลม
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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
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ประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยทีเ่ ป็นการสมควรก�ำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ประกอบกับข้อ ๘ ของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรือ่ งการก�ำหนดหลักเกณฑ์เพือ่ สนับสนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด�ำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
พ.ศ. ๒๕๕๗ ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การคัดเลือกกรรมการที่มาจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้านในพื้นที่ ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเชิญอาสาสมัครประจ�ำหมู่บ้านหรือประจ�ำชุมชน เพื่อจัดให้มีการประชุมคัดเลือกกันเอง
โดยเปิดเผยและมีส่วนร่วม ให้ได้กรรมการที่มาจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้านในพื้นที่ จ�ำนวน ๒ คน
ข้อ ๒ การคัดเลือกกรรมการที่มาจากผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน ให้ด�ำเนินการดังนี้
(๑) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประสานกับผู้ใหญ่บ้านหรือผู้น�ำชุมชนเพื่อจัดให้มีการประชุม
โดยเปิดเผยและมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนแล้วแต่กรณี ให้ได้ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนละ ๑ คน
(๒) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้มีการประชุมผู้แทนหมู่บ้านหรือผู้แทนชุมชนตาม (๑)
เพื่อคัดเลือกกันเอง ให้ได้กรรมการที่มาจากผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน จ�ำนวน ๕ คน
ข้อ ๓ การคัดเลือกกรรมการทีม่ าจากหัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิ กรณีในพืน้ ทีข่ องกงค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีหน่วยบริการปฐมภูมิมากกว่า ๒ แห่ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประสานกับหัวหน้าหน่วยบริการ
ปฐมภูมิทุกแห่ง เพื่อจัดให้มีการประชุมหัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิคัดเลือกกันเอง ให้ได้กรรมการที่มาจากหัวหน้า
หน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่ จ�ำนวน ๒ คน
ข้อ ๔ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการพร้อมบันทึก
รายงานการประชุมคัดเลือก ให้สำ� นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต
ออกค�ำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ต่อไป
ข้อ ๕ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗		
วินัย สวัสดิวร				
เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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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. ๒๕๕๗

โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไข การคั ด เลื อ กและแต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ระดับเขตพื้นที่ เพื่อให้มีการพัฒนาระบบ
การให้บริการสาธารณสุข การควบคุมก�ำกับ และส่งเสริมคุณภาพ มาตรฐานหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ
ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
ประกอบกับมติคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการในการคัดเลือกอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ระดับจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๐
(๒) ประกาศคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการในการคัดเลือกอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับจังหวัด (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“ส�ำนักงาน” หมายความว่า ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
“ส�ำนักงานสาขาเขตพื้นที่” หมายความว่า ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาเขตพื้นที่
“อนุกรรมการ” หมายความว่า อนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
ระดับเขตพื้นที่
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการ
สาธารณสุขระดับเขตพื้นที่ และหมายรวมถึงคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วย
“องค์กรเอกชน” หมายความว่า องค์กรทั้งที่เป็นและไม่เป็นนิติบุคคล ได้แก่ ชมรม กลุ่ม สมาคม
มูลนิธิ หรือทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ ซึง่ มีวตั ถุประสงค์ทมี่ ใิ ช่เป็นการแสวงหาผลก�ำไร และด�ำเนินกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม
ชัดเจนใน ด้านเด็กหรือเยาวชน ด้านสตรี ด้านผูส้ งู อายุ ด้านคนพิการหรือผูป้ ว่ ยจิตเวช ด้านผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีหรือผูป้ ว่ ย
เรื้อรังอื่น ด้านผู้ใช้แรงงาน ด้านชุมชนแออัด ด้านเกษตรกร ด้านชนกลุ่มน้อย ในเขตพื้นที่นั้นๆ
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ข้อ ๓ ให้มคี ณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพืน้ ที่ ๑ - ๑๒
จ�ำนวนเขตละ ๒๖ คน ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กรที่ด�ำรงต�ำแหน่งหรือประกอบวิชาชีพ อาชีพ
หรือมีถิ่นที่อยู่ประจ�ำ ในเขตพื้นที่นั้น ดังนี้
(๑) ผู้แทนส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ�ำนวน ๑ คน
(๒) ผู้แทนโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลทั่วไป จ�ำนวน ๑ คน
(๓) ผู้แทนโรงพยาบาลชุมชน จ�ำนวน ๑ คน
(๔) ผู้แทนโรงพยาบาลเอกชนที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ จ�ำนวน ๑ คน
(๕) ผู้แทนพนักงานอัยการ สังกัดส�ำนักงานคดีปกครอง จ�ำนวน ๑ คน
(๖) ผู้ทรงคุณวุฒิจากราชวิทยาลัยแพทย์เฉพาะทาง สาขาสูตินรีเวชกรรม สาขาศัลยกรรม
		 สาขาอายุรกรรม สาขากุมารเวชกรรม และสาขาจิตเวช สาขาละ ๑ คน
(๗) ผู้แทนสภาการพยาบาล ทันตแพทยสภา สภาเภสัชกรรม สภากายภาพบ�ำบัด สภาเทคนิค
		 การแพทย์ สภาวิชาชีพละ ๑ คน
(๘) ผู้แทนผู้ประกอบโรคศิลปะ จ�ำนวน ๒ คน
(๙) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต�ำบล หน่วยงานละ ๑ คน
(๑๐) ผู้แทนองค์กรเอกชน ๙ ด้าน ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จ�ำนวน ๖ คน
ข้ อ ๔ ให้ มี ค ณะอนุ ก รรมการควบคุ ม คุ ณ ภาพและมาตรฐานบริ ก ารสาธารณสุ ข เขตพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน ๒๗ คน ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กรที่ด�ำรงต�ำแหน่งหรือประกอบวิชาชีพ
อาชีพ หรือมีถิ่นที่อยู่ประจ�ำ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดังนี้
(๑) ผู้แทนโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย จ�ำนวน ๑ คน
(๒) ผูแ้ ทนโรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ หรือส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
		 จ�ำนวน ๑ คน
(๓) ผู้แทนโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ จ�ำนวน ๑ คน
(๔) ผู้แทนโรงพยาบาลเอกชนที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ จ�ำนวน ๑ คน
(๕) ผู้แทนคลินิกชุมชนอบอุ่นที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ จ�ำนวน ๑ คน
(๖) ผู้แทนส�ำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จ�ำนวน
		 ๑ คน
(๗) ผู้แทนพนักงานอัยการ สังกัดส�ำนักงานคดีปกครอง จ�ำนวน ๑ คน
(๘) ผู้ทรงคุณวุฒิจากราชวิทยาลัยแพทย์เฉพาะทาง สาขาสูตินรีเวชกรรม สาขาศัลยกรรม
		 สาขาอายุรกรรม สาขากุมารเวชกรรม และสาขาจิตเวช สาขาละ ๑ คน
(๙) ผู้แทนสภาการพยาบาล ทันตแพทยสภา สภาเภสัชกรรม สภากายภาพบ�ำบัด สภาเทคนิค
		 การแพทย์ สภาวิชาชีพละ ๑ คน
(๑๐) ผู้แทนผู้ประกอบโรคศิลปะ จ�ำนวน ๒ คน
(๑๑) ผู้แทนส�ำนักการแพทย์ จ�ำนวน ๑ คน
(๑๒) ผู้แทนส�ำนักอนามัย จ�ำนวน ๑ คน
(๑๓) ผู้แทนองค์กรเอกชน ๙ ด้าน ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จ�ำนวน ๖ คน
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ข้อ ๕ คณะอนุกรรมการตามข้อ ๓ และข้อ ๔ มีอ�ำนาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) รับข้อมูลผลการพิจารณาค�ำร้อง กรณีผรู้ บั บริการได้รบั ความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข
ของหน่วยบริการในเขตพื้นที่ สรุป วิเคราะห์ ข้อจ�ำกัดของระบบการให้บริการสาธารณสุข รวมทั้งจัดท�ำรายงาน
ข้อเสนอเชิงป้องกันแก้ไข ให้สอดคล้องกับสภาพของหน่วยบริการในเขตพื้นที่
(๒) ควบคุมและก�ำกับคุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ ตาม
มาตรา ๕๐ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
(๓) ก�ำหนดมาตรการควบคุมและส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริการและเครือข่าย
หน่วยบริการ ตามมาตรา ๕๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
(๔) พิจารณาเรือ่ งร้องเรียนหน่วยบริการตามหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไขทีค่ ณะกรรมการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขก�ำหนดตามมาตรา ๕๐ (๕)
(๕) รายงานผลการตรวจตราและการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริการและเครือข่าย
หน่วยบริการต่อคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข พร้อมทั้งแจ้งหน่วยบริการ
และหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อปรับปรุงแก้ไขและติดตามประเมินผลในเรื่องการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐาน
ตามมาตรา ๕๐ (๖) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
(๖) ส่งเสริมความเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนตามมาตรา ๕๐ (๗) และ (๙)
แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๖ ให้สำ� นักงานขอรายชือ่ ผูแ้ ทนจากส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส�ำนักงานอัยการสูงสุด
ราชวิทยาลัย สภาวิชาชีพ ส�ำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ เพื่อเป็นอนุกรรมการตามข้อ ๓ (๑) (๕)
(๖) (๗) และ (๘) และข้อ ๔ (๗) (๘) (๙) และ (๑๐)
ข้อ ๗ ให้ส�ำนักงานสาขาเขตพื้นที่ ยกเว้นสาขาเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด�ำเนินการดังนี้
(๑) ขอรายชื่ อ ผู ้ บ ริ ห ารโรงพยาบาลศู น ย์ ห รื อ โรงพยาบาลทั่ ว ไปหรื อ ผู ้ แ ทนในระดั บ จั ง หวั ด
ของโรงพยาบาลชุมชน ผู้แทนโรงพยาบาลเอกชนที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ ในเขตพื้นที่ เพื่อให้มีการคัดเลือก
กันเองเป็นอนุกรรมการตามข้อ ๓ (๒) (๓) (๔)
(๒) ขอรายชื่อผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต�ำบล
ในระดับจังหวัด จากส�ำนักงานท้องถิ่นจังหวัด เพื่อให้มีการคัดเลือกกันเองเป็นอนุกรรมการตามข้อ ๓ (๙)
ข้อ ๘ ให้ส�ำนักงานสาขาเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ขอรายชื่อผู้บริหารโรงพยาบาลหรือคลินิก
เพื่อให้มีการคัดเลือกกันเองเป็นอนุกรรมการตามข้อ ๔ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) และขอรายชื่อผู้แทนส�ำนัก
สถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ส�ำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
ส�ำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อส่งชื่อผู้แทนเป็นอนุกรรมการตามข้อ ๔ (๖) (๗) (๑๑) และ (๑๒)
ข้อ ๙ ให้สำ� นักงานสาขาเขตพืน้ ที่ จัดให้มกี ารขึน้ ทะเบียนองค์กรเอกชน ๙ ด้านตามกฎหมายว่าด้วย
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทีป่ ระสงค์ใช้สทิ ธิคดั เลือกอนุกรรมการ ยืน่ ค�ำขอขึน้ ทะเบียน ณ ส�ำนักงานสาขาเขตพืน้ ที่
ที่องค์กรเอกชนนั้นตั้งอยู่ ซึ่งหากองค์กรใดด�ำเนินกิจกรรมหลายด้านให้ขึ้นทะเบียนเพื่อใช้สิทธิคัดเลือกอนุกรรมการ
ในงานด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น และให้แจ้งชื่อผู้แทนขององค์กรหนึ่งคนไว้ในค�ำขอขึ้นทะเบียน
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องค์กรเอกชนที่จะขึ้นทะเบียนต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) มีที่ตั้งองค์กรและรายชื่อกรรมการขององค์กร
(๒) เป็นองค์กรที่ด�ำเนินกิจกรรมในงานด้านที่ขอขึ้นทะเบียน มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี จนถึง
		 วันยื่นค�ำขอขึ้นทะเบียน
(๓) มีรายงานผลการด�ำเนินงาน หรือเอกสาร หรือภาพถ่ายที่แสดงถึงกิจกรรมในงานด้านที่ขอ
		 ขึ้นทะเบียน
(๔) มีสมุดบัญชีเงินฝากของธนาคารหรือสมุดบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ หรือหลักฐานการเงินอื่น
		 ในท�ำนองเดียวกัน
ให้สำ� นักงานสาขาเขตพืน้ ที่ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการขอขึน้ ทะเบียนให้ครบถ้วน เพือ่ ประกาศ
รับขึน้ ทะเบียนโดยเปิดเผย กรณีองค์กรเอกชนหรือบุคคลใดไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาค�ำขอขึน้ ทะเบียน ให้มสี ทิ ธิ
ยื่นหนังสือคัดค้านต่อส�ำนักงานเขตพื้นที่ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ประกาศขึ้นทะเบียน
ให้สำ� นักงานสาขาเขตพืน้ ที่ ประชาสัมพันธ์และจัดให้มกี ารประชุมผูแ้ ทนองค์กรเอกชนทีข่ นึ้ ทะเบียน
ตามวรรคหนึ่ง เพื่อคัดเลือกกันเองให้เหลือด้านละ ๑ คน และให้ผู้แทนดังกล่าวคัดเลือกกันเองให้เหลือจ�ำนวน ๖ คน
เพื่อเป็นอนุกรรมการ ตามข้อ ๓ (๑๐) หรือ ข้อ ๔ (๑๓)
ข้อ ๑๐ การคัดเลือกอนุกรรมการ ทีต่ อ้ งจัดให้มกี ารคัดเลือกกันเองตามประกาศนี้ ให้สำ� นักงานสาขา
เขตพื้นที่จัดท�ำบัญชีรายชื่อผู้แทนส�ำรองไว้ไม่เกิน ๒ คน โดยผู้แทนส�ำรองต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนถัดจากผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกเป็นอนุกรรมการ
ข้อ ๑๑ เมื่อได้รายชื่อผู้แทนหน่วยงานหรือผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อเป็นอนุกรรมการตามข้อ ๓
หรือข้อ ๔ ครบถ้วนแล้ว ให้ส�ำนักงานสาขาเขตพื้นที่เสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
บริการสาธารณสุข เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการ
เมือ่ มีคำ� สัง่ แต่งตัง้ แล้ว ให้อนุกรรมการประชุมและเลือกกันเองให้คนหนึง่ เป็นประธานอนุกรรมการ
ให้ผอู้ ำ� นวยการส�ำนักงานสาขาเขตพืน้ ที่ เป็นเลขานุการ และเจ้าหน้าทีท่ ผี่ อู้ ำ� นวยการส�ำนักงานสาขา
เขตพื้นที่มอบหมาย ๑ คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ ๑๒ ให้อนุกรรมการมีวาระอยู่ในต�ำแหน่งเท่ากับวาระของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพ
และมาตรฐานบริการสาธารณสุขทีแ่ ต่งตัง้ และอาจได้รบั เลือกใหม่อกี ได้แต่จะอยูใ่ นต�ำแหน่งเกินกว่าสองวาระติดต่อกัน
ไม่ได้
เมื่อครบก�ำหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งอนุกรรมการขึ้นใหม่ ให้อนุกรรมการ
ซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระนั้น อยู่ในต�ำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าอนุกรรมการซึ่งได้รับคัดเลือกใหม่
เข้ารับหน้าที่
กรณีอนุกรรมการพ้นจากต�ำแหน่งก่อนครบวาระ ให้ส�ำนักงานสาขาเขตพื้นที่เสนอชื่อผู้แทนส�ำรอง
ที่คัดเลือกไว้ตามข้อ ๑๐ ให้ประธานกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขพิจารณาแต่งตั้ง
เป็นอนุกรรมการแทน
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ข้อ ๑๓ นอกจากการพ้นต�ำแหน่งตามวาระตามข้อ ๑๒ แล้ว ให้อนุกรรมการพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ได้รับโทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุก เว้นแต่โทษส�ำหรับความผิดที่ได้กระท�ำ
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) ย้ายไปด�ำรงต�ำแหน่งหรือประกอบวิชาชีพหรืออาชีพในเขตอืน่ หรือย้ายถิน่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยไปเขตอืน่
(๗) เป็นอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่
ข้อ ๑๔ ให้ประธานกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข รักษาการตาม
ประกาศนี้และมีอ�ำนาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้
ข้อ ๑๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗		
ประสบศรี อึ้งถาวร				
ประธานกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
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ประกาศคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การคัดเลือกและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพ
และมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙

ตามที่อนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่ ได้พ้นวาระ
ตามข้อ ๑๒ ของประกาศคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข การคัดเลือกและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขต
พื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้วนั้น เพื่อให้การท�ำหน้าที่ของอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
ระดับเขตพื้นที่ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
ประกอบกับมติคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเว้นการใช้บังคับ ข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๙ ของประกาศคณะกรรมการควบคุมคุณภาพ
และมาตรฐานบริการสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การคัดเลือกและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗
การยกเว้นตามวรรคหนึ่ง ไม่ใช้บังคับกับการคัดเลือกอนุกรรมการแทนอนุกรรมการที่พ้นต�ำแหน่ง
ก่อนครบวาระ
ข้อ ๒ ให้คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพืน้ ที่ ทีป่ ฏิบตั ิ
หน้าที่อยู่ในวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ เป็นคณะอนุกรรมการต่อไปอีกหนึ่งวาระ
ข้อ ๓ ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยให้คณะอนุกรรมการ
ตามข้อ ๒ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะอนุกรรมการซึ่งได้รับการคัดเลือกใหม่เข้ารับหน้าที่
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙		
ชาตรี บานชื่น				
ประธานกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
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ประกาศคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
เรื่อง หลักเกณฑ์ วีธีการ และเงื่อนไข การคัดเลือกและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพ
และมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๐

โดยทีเ่ ป็นการสมควรแก้ไขเพิม่ เติมอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
บริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่ เพื่อให้การท�ำหน้าที่ของคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการ
สาธารณสุขระดับเขตพื้นที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
ประกอบกับมติการประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการ
สาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การคัดเลือกและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพ
และมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ และใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๕ คณะอนุกรรมการมีอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) น�ำข้อมูลการร้องเรียน ข้อมูลการพิจารณาการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น และข้อมูลอื่นๆ
ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบไปสรุป วิเคราะห์ปัญหา ข้อจ�ำกัดของระบบการให้บริการสาธารณสุข รวมทั้งจัดท�ำข้อเสนอ
เชิงป้องกันแก้ไข และพัฒนากลไกการจัดการเรื่องร้องเรียนให้เหมาะสม รวมถึงพัฒนาระบบบริการให้สอดคล้องกับ
สภาพหน่วยบริการในเขตพื้นที่
(๒) ควบคุม และก�ำกับคุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการในเขตพืน้ ที่
ที่รับผิดชอบ
(๓) ก�ำหนดมาตรการควบคุมและส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ
ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
(๔) ตรวจตราคุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการในเขตพืน้ ทีท่ รี่ บั ผิดชอบ
พร้อมทั้งแจ้งหน่วยบริการและหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อปรับปรุงแก้ไขและติดตามประเมินผลในเรื่องการปรับปรุง
คุณภาพและมาตรฐาน
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(๕) ส่งเสริมความเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบในการ
ตรวจตราและการควบคุมก�ำกับหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ
(๖) รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
ทราบเป็นประจ�ำทุกปี
(๗) แต่งตั้งคณะท�ำงานได้ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๒ ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐		
ชาตรี 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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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

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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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
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 ำ� รงต�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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กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ
ที่ออกตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ที่ ๓๗/๒๕๕๙
เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจําเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริม
การจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่นตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
โดยที่ได้ปรากฏว่าการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายของหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีเหตุขัดข้องบางประการ ทําให้เป็นอุปสรรคต่อความคล่องตัว
ในการบริ ห ารจั ด การและประสิ ท ธิ ภ าพของการให้ บ ริ ก ารของหน่ ว ยบริ ก าร ส่ ง ผลกระทบถึ ง การให้ บ ริ ก าร
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขแก่ประชาชนโดยรวม สมควรแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในขณะนีโ้ ดยเร็วเพือ่ ประโยชน์
ต่องานบริการสาธารณสุขของประเทศ และประชาชนผู้รับบริการในระหว่างที่จะได้มีการดําเนินการแก้ไขกฎหมาย
ว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต่อไป
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมี
คําสั่ง ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้หน่วยบริการ เครือข่ายหน่วยบริการ หน่วยบริการทีร่ บั การส่งต่อผูร้ บั บริการ องค์กรชุมชน
องค์กรเอกชนและภาคเอกชนที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินการแสวงหาผลกําไร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ทํากิจการในอํานาจหน้าที่ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจําเป็นต่อการสนับสนุนและ
ส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่นจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ข้อ ๒ ให้ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจําเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริม
การจัดบริการสาธารณสุขตามข้อ ๑
(๑) ค่าใช้จ่ายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ดําเนินการโดยหน่วยงานหรือองค์กร
ตามข้อ ๑
(๒) ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสําหรับบริการบําบัดทดแทนไตด้วยการล้างไตผ่านทาง
ช่องท้องอย่างต่อเนื่อง
ข้อ ๓ ให้ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ เป็นค่าใช้จ่ายอื่นตามข้อ ๑
(๑) ค่าใช้จา่ ยประจาํ ทีเ่ กิดขึน้ จากการจัดบริการสาธารณสุขในกิจการของหน่วยบริการ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(๒) ค่าใช้จ่ายเพื่อชดเชยค่าเสื่อมของสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ที่ใช้ในการบริการผู้ป่วยนอก บริการ
ผู้ป่วยใน และบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
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(๓) ค่าใช้จา่ ยเพือ่ เป็นเงินช่วยเหลือเบือ้ งต้นแก่ผใู้ ห้บริการทีไ่ ด้รบั ความเสียหายจาก การให้บริการ
สาธารณสุขของหน่วยบริการ
ข้อ ๔ การรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงิน และรายการของค่าใช้จ่ายตามข้อ ๒ และข้อ ๓ ให้เป็น
ไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลัง
การออกประกาศตามวรรคหนึ่งให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คําสั่งนี้
มีผลใช้บังคับ
ข้อ ๕ ให้การจ่ายเงินและการรับเงินเพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยตามข้อ ๒ และข้อ ๓ จากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ซึ่งได้ดําเนินการไปแล้วโดยสุจริตตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ จนถึงวันที่ประกาศตามข้อ ๔
มีผลใช้บังคับ เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจําเป็นต่อการสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและ
ค่าใช้จ่ายอื่นตามคําสั่งนี้
การจ่ายเงินและการรับเงินซึ่งได้กระทําก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ หากผลการตรวจสอบ
ของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าได้ดําเนินการโดยสุจริตและสอดคล้องกับประกาศตามข้อ ๔ ให้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่นตามคําสั่งนี้ด้วย
ข้อ ๖ คําสัง่ นีใ้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป* จนถึงวันทีพ่ ระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ตามคําสั่งนี้มีผลใช้บังคับ
สั่ง ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ 		
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 			
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

* ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ / ตอนพิเศษ ๑๕๐ ง / หน้า ๓๐ / ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงิน
และรายการของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจําเป็นต่อการสนับสนุน
และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่น
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่เป็นการสมควรให้มีการกําหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การรับเงิน การจ่ายเงิน
การรักษาเงิน และรายการของค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องและจําเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข
และค่าใช้จ่ายอื่น
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๔ แห่งคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๗/๒๕๕๙
ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจําเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริม การจัดบริการ
สาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่นตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงิน และรายการของค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องและจาํ เป็น ต่อการสนับสนุนและส่งเสริม
การจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป*
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“บริการสาธารณสุข” หมายความว่า บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อการสร้างเสริม
สุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข การรักษาพยาบาล
และการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ข้อ ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามประกาศนี้
หมวด ๑
ค่าใช้จ่ายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ข้อ ๕ ให้หน่วยบริการ เครือข่ายหน่วยบริการ หน่วยบริการทีร่ บั การส่งต่อผูร้ บั บริการ องค์กรชุมชน
องค์กรเอกชน และภาคเอกชนที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินการแสวงหาผลกําไร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ทํากิจการในอํานาจหน้าที่ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
* ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ / ตอนพิเศษ ๒๓๒ ง / หน้า ๒๒ / ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙
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ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจําเป็นต่อการสนับสนุน
และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข เพือ่ การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งที่มีลักษณะเป็นรายโครงการที่หน่วยบริการ เครือข่ายหน่วยบริการ
หน่วยบริการที่รับการส่งต่อผู้รับบริการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐ ขอรับการสนับสนุน
และโครงการดังกล่าวได้รบั อนุมตั แิ ล้ว ถือเป็นหลักฐานการดาํ เนินงานโครงการ แต่สาํ หรับองค์กรชุมชน องค์กรเอกชน
และภาคเอกชนที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินการแสวงหาผลกําไร ให้จัดทําเป็นสัญญาดําเนินโครงการกับสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ส่วนที่ ๑
การรับเงิน
ข้อ ๖ ให้หน่วยบริการ เครือข่ายหน่วยบริการ หน่วยบริการทีร่ บั การส่งต่อผูร้ บั บริการ องค์กรชุมชน
องค์กรเอกชน และภาคเอกชนที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินการแสวงหาผลกําไร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ทํากิจการในอํานาจหน้าที่ ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ได้รับเงินตามข้อ ๕ นําเงินเข้าบัญชีเงินบํารุง หรือเงินรายรับ
สถานพยาบาลของรัฐ หรือบัญชีเงินของหน่วยบริการภาคเอกชนหรือของหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรดังกล่าวข้างต้น
โดยให้จัดทําทะเบียนคุมเงินที่ได้รับ และให้ออกหลักฐานการรับเงินไว้ เพื่อการตรวจสอบ
องค์กรชุมชน องค์กรเอกชนและภาคเอกชนตามวรรคหนึ่ง ให้ออกหลักฐานการรับเงินให้แก่
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อการตรวจสอบ
ส่วนที่ ๒
การจ่ายเงิน และรายการของค่าใช้จ่าย
ข้อ ๗ ให้หน่วยบริการ เครือข่ายหน่วยบริการ หน่วยบริการทีร่ บั การส่งต่อผูร้ บั บริการ องค์กรชุมชน
องค์กรเอกชน และภาคเอกชนที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินการแสวงหาผลกําไร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ทํากิจการในอํานาจหน้าที่ ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จ่ายเงิน เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยระเบียบวิธี
ปฏิบตั ใิ ห้ถอื ตามระเบียบของหน่วยบริการ เครือข่ายหน่วยบริการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือหน่วยงานของรัฐ
สําหรับองค์กรชุมชน องค์กรเอกชนและภาคเอกชนตามวรรคหนึ่ง ให้จ่ายเงินเพื่อการสร้างเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคตามที่กําหนดในโครงการหรือสัญญาตามข้อ ๕ วรรคสอง
ข้อ ๘ ค่าใช้จ่ายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ให้จ่ายตามรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) ค่าดําเนินการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมป้องกันโรค เช่น การให้คําปรึกษา การคัดกรอง
การค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน การใช้ยา การทําหัตถการ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
(๒) ค่าดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
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(๓) ค่าพัฒนาศักยภาพบุคคลที่ปฏิบัติงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
(๔) ค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ทีจ่ าํ เป็นนอกจาก (๑) - (๓) ให้เป็นไปตามทีร่ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข
จะได้ประกาศกําหนดเพิ่มเติม
ส่วนที่ ๓
การรักษาเงิน
ข้อ ๙ ให้หน่วยบริการ เครือข่ายหน่วยบริการ หน่วยบริการทีร่ บั การส่งต่อผูร้ บั บริการ องค์กรชุมชน
องค์กรเอกชน และภาคเอกชนที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินการแสวงหาผลกําไร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ทํากิจการในอํานาจหน้าที่ ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ได้รับเงินตามหมวดนี้ เก็บรักษาเงินไว้ได้ตามระยะเวลาที่กําหนด
ในโครงการ หากดําเนินการยังไม่แล้วเสร็จ ให้ขยายเวลาดาํ เนินการไปได้อกี ๑ ปี แต่ทงั้ นีต้ อ้ งไม่เกิน ๒ ปีงบประมาณ
กรณีครบกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว ยังไม่ดําเนินการหรือดําเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ส่งเงิน
ที่เหลืออยู่คืนกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
หากดําเนินโครงการและบรรลุวัตถุประสงค์แล้วมีเงินเหลือ ให้หน่วยบริการ เครือข่ายหน่วยบริการ
หน่ ว ยบริ ก ารที่ รั บ การส่ ง ต่ อ ผู ้ รั บ บริ ก าร องค์ ก รชุ ม ชน องค์ ก รเอกชน และภาคเอกชนที่ ไ ม่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่อดําเนินการแสวงหาผลกําไร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมาย ให้ทํากิจการ
ในอํานาจหน้าที่ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สามารถนําเงินไปใช้เพื่อการปฏิบัติราชการหรือการดําเนินงานของหน่วยบริการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรชุมชน องค์กรเอกชนนั้น ๆ ได้
หมวด ๒
ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสําหรับบริการบําบัดทดแทนไต
ข้อ ๑๐ ให้หน่วยบริการที่ให้บริการบําบัดทดแทนไตด้วยการล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง
มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสําหรับบริการบําบัดทดแทนไตด้วยการล้างไตผ่านทางช่องท้อง
อย่างต่อเนื่องจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ส่วนที่ ๑
การรับเงิน
ข้อ ๑๑ ให้หน่วยบริการที่ได้รับเงินค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสําหรับบริการบําบัดทดแทนไต
ด้วยการล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่องตามข้อ ๑๐ นําเงินเข้าบัญชีเงินบํารุง หรือเงินรายรับสถานพยาบาล
ของหน่วยบริการหรือสถานพยาบาลนั้น ๆ และให้ออกหลักฐาน การรับเงินไว้ เพื่อการตรวจสอบ
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ส่วนที่ ๒
การจ่ายเงินและรายการของค่าใช้จ่าย
ข้อ ๑๒ ให้หน่วยบริการจ่ายเงินที่ได้รับตามหมวดนี้ โดยระเบียบวิธีปฏิบัติให้ถือตามระเบียบเงิน
บํารุงหรือเงินรายรับสถานพยาบาลของหน่วยบริการหรือสถานพยาบาลนั้น ๆ
ข้อ ๑๓ ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสําหรับบริการบําบัดทดแทนไตด้วยการล้างไตผ่านทาง
ช่องท้องอย่างต่อเนื่อง ให้จ่ายตามรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสําหรับบริการบําบัดทดแทนไตด้วยการล้างไตผ่านทาง
ช่องท้องอย่างต่อเนื่อง เช่น ค่าน�้ำยา ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์
(๒) ค่าตอบแทนซึ่งจ่ายให้แก่ผู้ให้บริการสําหรับการบําบัดทดแทนไตด้วยการล้างไตผ่านทาง
ช่องท้องอย่างต่อเนื่องหรือผู้สนับสนุนการจัดบริการของหน่วยบริการ
ในกรณีที่หน่วยบริการเห็นสมควร อาจทําความตกลงกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เพื่อให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจ่ายค่าตอบแทนตาม (๒) ได้ ทั้งนี้ ให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติแจ้งการจ่ายเงินดังกล่าวไปยังหน่วยบริการเพื่อทราบ
(๓) ค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ทีจ่ าํ เป็นนอกจาก (๑) - (๒) ให้เป็นไปตามทีร่ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข
จะได้ประกาศกําหนดเพิ่มเติม
ส่วนที่ ๓
การรักษาเงิน
ข้อ ๑๔ ให้หน่วยบริการเก็บรักษาเงินที่ได้รับตามหมวดนี้ โดยระเบียบวิธีปฏิบัติให้ถือตามระเบียบ
เงินบํารุงหรือเงินรายรับสถานพยาบาลของหน่วยบริการหรือสถานพยาบาลนั้น ๆ
หมวด ๓
ค่าใช้จ่ายประจําของหน่วยบริการ
ข้อ ๑๕ ให้หน่วยบริการบริหารจัดการเงินทีไ่ ด้รบั จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในลักษณะ
เหมาจ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขและตามผลงานบริการ สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายประจําที่เกิดขึ้นจากการจัดบริการ
สาธารณสุขในกิจการของหน่วยบริการ
ส่วนที่ ๑
การรับเงิน
ข้ อ ๑๖ ให้ ห น่ ว ยบริ ก ารซึ่ ง ได้ รั บ เงิ น ตามข้ อ ๑๕ นํ า เงิ น เข้ า บั ญ ชี เ งิ น บํ า รุ ง หรื อ เงิ น รายรั บ
สถานพยาบาลของหน่วยบริการหรือสถานพยาบาลนั้น ๆ และให้ออกหลักฐานการรับเงินไว้ เพื่อการตรวจสอบ
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ส่วนที่ ๒
การจ่ายเงินและรายการของค่าใช้จ่าย
ข้อ ๑๗ ให้หน่วยบริการจ่ายเงินที่ได้รับตามหมวดนี้ โดยระเบียบวิธีปฏิบัติให้ถือตามระเบียบ
เงินบํารุงหรือเงินรายรับสถานพยาบาลของหน่วยบริการหรือสถานพยาบาลนั้น ๆ
ข้อ ๑๘ ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประจําที่เกิดขึ้นจากการจัดบริการสาธารณสุขในกิจการ
ของหน่วยบริการ ให้จ่ายตามรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าจ้างเอกชนดําเนินงาน ค่าตอบแทน
(๒) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(๓) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
(๔) ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ หรือวัสดุ
(๕) ค่าสาธารณูปโภค
(๖) ค่าวัสดุ
(๗) ค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ทีจ่ าํ เป็นนอกจาก (๑) - (๖) ให้เป็นไปตามทีร่ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข
จะได้ประกาศกําหนดเพิ่มเติม
ส่วนที่ ๓
การรักษาเงิน
ข้อ ๑๙ ให้หน่วยบริการเก็บรักษาเงินที่ได้รับตามหมวดนี้ โดยระเบียบวิธีปฏิบัติให้ถือตามระเบียบ
เงินบํารุงหรือเงินรายรับสถานพยาบาลของหน่วยบริการหรือสถานพยาบาลนั้น ๆ
หมวด ๔
ค่าใช้จ่ายเพื่อชดเชยค่าเสื่อมของสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์
ข้อ ๒๐ ให้หน่วยบริการมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายเพื่อชดเชยค่าเสื่อมของสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์
ที่ใช้ในการบริการผู้ป่วยนอก บริการผู้ป่วยใน และบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ โดยให้หน่วยบริการจัดทําแผนการจัดหา และจัดซื้อ จัดจ้าง หรือเช่า เพื่อทดแทนส่วนที่ขาด
และซ่อมบํารุงครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างที่เสื่อมสภาพหรือถดถอยหรือเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข
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ส่วนที่ ๑
การรับเงิน
ข้อ ๒๑ ให้หน่วยบริการที่ได้รับเงินตามข้อ ๒๐ นําเงินที่ได้รับเข้าบัญชีเงินบํารุงหรือเงินรายรับ
สถานพยาบาล หรือบัญชีเงินของหน่วยบริการภาคเอกชน โดยให้จัดทําทะเบียนคุมเงินที่ได้รับ และให้ออกหลักฐาน
การรับเงินไว้ เพื่อการตรวจสอบ
ส่วนที่ ๒
การจ่ายเงินและรายการของค่าใช้จ่าย
ข้อ ๒๒ ให้หน่วยบริการจ่ายเงินที่ได้รับตามหมวดนี้ โดยระเบียบวิธีปฏิบัติให้ถือตามระเบียบ
เงินบํารุงหรือเงินรายรับสถานพยาบาลของหน่วยบริการหรือสถานพยาบาลนั้น ๆ
ข้อ ๒๓ ค่าใช้จา่ ยเพือ่ บริการสาธารณสุขเพือ่ ชดเชยค่าเสือ่ มของสิง่ ก่อสร้างและครุภณ
ั ฑ์ ทีใ่ ช้ในการ
บริการผู้ป่วยนอก บริการผู้ป่วยใน และบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ให้จ่ายตามรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) รายการของสิ่งก่อสร้างชดเชยสิ่งที่มีอยู่แล้วเพื่อใช้ในการบริการ หรือสนับสนุนบริการ ผู้ป่วย
นอก บริการผู้ป่วยใน และบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เช่น ถนนในบริเวณโรงพยาบาล รั้วโรงพยาบาล
ระบบสาธารณูปโภคที่ใช้ในการบริการ อาคารหรือหอผู้ป่วย ค่าเช่าอาคารสถานบริการ ท่อระบายน�้ำในโรงพยาบาล
หอถังน�้ำ เป็นต้น
(๒) รายการของครุภัณฑ์ที่ชดเชยและซ่อมบํารุงสิ่งที่มีอยู่แล้ว เพื่อใช้ในการบริการ หรือสนับสนุน
การบริการผู้ป่วยนอก บริการผู้ป่วยใน และบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เช่น ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว เครือ่ งปรับอากาศ ลิฟต์ และเฟอร์นเิ จอร์ในโรงพยาบาล
เป็นต้น
(๓) ค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ทีจ่ าํ เป็นนอกจาก (๑) - (๒) ให้เป็นไปตามทีร่ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข
จะได้ประกาศกําหนดเพิ่มเติม
ส่วนที่ ๓
การรักษาเงิน
ข้อ ๒๔ ให้หน่วยบริการเก็บรักษาเงินที่ได้รับตามหมวดนี้ เพื่อชดเชยค่าเสื่อมของสิ่งก่อสร้างและ
ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการบริการผู้ป่วยนอก บริการผู้ป่วยใน และบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เก็บรักษาเงินไว้
ได้ตามระยะเวลาที่กําหนดในโครงการหรือแผนงาน หากดําเนินการยังไม่แล้วเสร็จให้ขยายเวลาดําเนินการไปได้อีก
๑ ปี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๒ ปีงบประมาณ
หากดาํ เนินการบรรลุวตั ถุประสงค์แล้วมีเงินเหลือ ให้หน่วยบริการสามารถนาํ เงินไปใช้ เพือ่ การปฏิบตั ิ
ราชการหรือการดําเนินงานของหน่วยบริการนั้น ๆ ได้
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กรณีครบกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว หน่วยบริการยังไม่ดําเนินการหรือดําเนินการไม่แล้วเสร็จ
ให้ส่งเงินที่เหลือคืนกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจําเป็น ให้แจ้งเหตุผล และความจําเป็น
ในการขอขยายเวลาต่อสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พร้อมทั้งขออนุมัติ เก็บรักษาเงินไว้จนกว่าจะ
ดําเนินการแล้วเสร็จ
หมวด ๕
ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการที่ได้รับความเสียหาย
จากการให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ
ข้อ ๒๕ ในหมวดนี้
“เงินช่วยเหลือเบือ้ งต้น” หมายความว่า เงินทีจ่ า่ ยให้แก่ผใู้ ห้บริการสาธารณสุขทีไ่ ด้รบั ความเสียหาย
จากการให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ เครือข่ายหน่วยบริการ และหน่วยบริการที่รับการส่งต่อผู้รับบริการ
“ผู้ให้บริการสาธารณสุข” หมายความว่า บุคคลซึ่งให้บริการสาธารณสุข และให้หมายความรวมถึง
บุคคลที่ให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนการให้บริการสาธารณสุขไม่ว่าจะมีหน้าที่โดยตรงหรือไม่
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคําร้องขอรับเงินช่วยเหลือ
เบื้องต้น
ส่วนที่ ๑
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับเงิน
ข้อ ๒๖ ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายหรือทายาท มีสิทธิยื่นคําร้องขอรับเงิน
ช่วยเหลือเบื้องต้นได้ที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาเขตพื้นที่ หรือหน่วยบริการที่ปฏิบัติหน้าที่
ทั้งนี้ ต้องยื่นคําร้องขอภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ทราบความเสียหาย โดยในกรณีที่ยื่นที่หน่วยบริการ ให้หน่วยบริการนั้น
ส่งคําร้องดังกล่าวไปที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาเขตพื้นที่โดยเร็ว
ข้อ ๒๗ ให้มคี ณะอนุกรรมการพิจารณาวินจิ ฉัยคาํ ร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบือ้ งต้นในแต่ละสาํ นักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาเขตพืน้ ที่ โดยให้เลขาธิการสาํ นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแต่งตัง้ จากบุคคล
ที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถเหมาะสม จํานวน ๕ - ๗ คน และให้ผู้อํานวยการสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติสาขาเขตพืน้ ที่ เป็นเลขานุการและให้เลขานุการ จัดให้มกี ารประชุมคณะอนุกรรมการเพือ่ ให้ทปี่ ระชุม
เลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานอนุกรรมการ
ให้คณะอนุกรรมการมีอํานาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยคําร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นที่เกิดขึ้น
ในเขตพื้นที่ ว่าเข้าเกณฑ์ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือหรือไม่ จํานวนเท่าใด โดยคณะอนุกรรมการมีอํานาจอนุมัติเงินได้
ไม่เกินอัตราที่กําหนดในข้อ ๒๙ วรรคหนึ่ง และให้จ่ายเงินให้แก่ผู้ให้บริการสาธารณสุข ที่ได้รับความเสียหาย
หรือทายาทตามข้อ ๒๙ วรรคสอง
ให้คณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง พิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน และในกรณีที่มี
เหตุผลความจําเป็น คณะอนุกรรมการไม่สามารถพิจารณาวินิจฉัยภายในกําหนดเวลา ให้ประธานคณะอนุกรรมการ
อนุมัติให้ขยายเวลาพิจารณาได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละ ๓๐ วัน
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ให้คณะอนุกรรมการแจ้งผลการวินิจฉัยไปยังผู้ยื่นคําร้อง เมื่อพิจารณาวินิจฉัยแล้วเสร็จ
ในกรณีที่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายหรือทายาทที่ยื่นคําร้องไม่เห็นด้วยกับผลการ
พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ของคณะอนุ ก รรมการ ให้ มี สิ ท ธิ ยื่ น อุ ท ธรณ์ ต ่ อ คณะกรรมการพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์
ซึง่ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแต่งตัง้ เพือ่ พิจารณาวินจิ ฉัยชีข้ าด โดยให้ยนื่ อุทธรณ์ ไปทีค่ ณะกรรมการ
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ทั้งนี้ ต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาวินิจฉัยของ
คณะอนุกรรมการ
ข้อ ๒๘ เมือ่ มีการอุทธรณ์ ให้คณะกรรมการพิจารณาวินจิ ฉัยอุทธรณ์มอี าํ นาจพิจารณาวินจิ ฉัยชีข้ าด
และหากเห็นด้วยกับอุทธรณ์ให้อนุมตั จิ า่ ยเงินตามอัตราทีก่ าํ หนดในข้อ ๒๙ วรรคหนึง่ และให้คณะกรรมการพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณ์จ่ายเงินให้แก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายหรือทายาทตามข้อ ๒๙ วรรคสอง
หากไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ให้ยกอุทธรณ์
คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด
ส่วนที่ ๒
หลักเกณฑ์การจ่าย
ข้อ ๒๙ อัตราการจ่ายเงิน ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยจ่ายเงินตามประเภทและระดับ
ความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการให้บริการสาธารณสุข ดังนี้
(๑) กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพอย่างถาวร หรือเจ็บป่วยเรื้อรังที่ต้องได้รับการรักษาตลอดชีวิต
และมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดาํ รงชีวติ จ่ายเงินช่วยเหลือได้ตงั้ แต่ ๒๔๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) กรณีสูญเสียอวัยวะ หรือพิการที่มีผลกระทบต่อการดําเนินชีวิต จ่ายเงินช่วยเหลือได้ ตั้งแต่
๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท
(๓) กรณีบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง จ่ายเงินช่วยเหลือได้ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
เมือ่ คณะอนุกรรมการ หรือคณะกรรมการพิจารณาวินจิ ฉัยอุทธรณ์ในกรณีทมี่ กี ารอุทธรณ์ ได้พจิ ารณา
และอนุมัติเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายหรือทายาทแล้ว ให้สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติดําเนินการโอนเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้หน่วยบริการ
ส่วนที่ ๓
การรับเงินของหน่วยบริการ
ข้อ ๓๐ ให้หน่วยบริการซึง่ ได้รบั เงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นค่าใช้จา่ ยเพือ่ เป็น
เงินช่วยเหลือเบือ้ งต้นแก่ผใู้ ห้บริการสาธารณสุขทีไ่ ด้รบั ความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ
ตามหมวดนี้ นําเข้าบัญชีเงินรับฝากของหน่วยบริการเพื่อจ่ายให้แก่ผู้ให้บริการสาธารณสุข ที่ได้รับความเสียหาย
หรือทายาทที่มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าว และให้หน่วยบริการออกหลักฐานการรับเงินไว้เพื่อการตรวจสอบ
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ส่วนที่ ๔
การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นและการรักษาเงินของหน่วยบริการ
ข้อ ๓๑ ให้หน่วยบริการมีหนังสือแจ้งผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายหรือทายาทที่ยื่น
คําร้อง ภายใน ๑๕ วันทําการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการโอนเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติเพื่อให้ผู้ยื่นคําร้องขอรับเงิน
เมื่อหน่วยบริการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหาย
หรือทายาทแล้ว ให้หน่วยบริการจัดเก็บหลักฐานการจ่ายเงินไว้ที่หน่วยบริการ เพื่อการตรวจสอบ
ข้อ ๓๒ ภายในระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่หน่วยบริการมีหนังสือแจ้งผู้ให้บริการสาธารณสุข
ที่ได้รับความเสียหายหรือทายาทมารับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น หากผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหาย
หรือทายาทไม่มารับเงิน ให้หน่วยบริการส่งคืนเงินจํานวนดังกล่าวให้แก่กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๓๓ เงินค่าใช้จ่ายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามแผนงานหรือโครงการ
ที่หน่วยบริการ เครือข่ายหน่วยบริการ หน่วยบริการที่รับการส่งต่อผู้รับบริการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือหน่วยงานของรัฐทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ทาํ กิจการในอาํ นาจหน้าทีข่ องสาํ นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้รบั
หรือเงินค่าใช้จ่ายเพื่อชดเชยค่าเสื่อมของสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ที่ใช้ในการบริการผู้ป่วยนอก บริการผู้ป่วยใน
และบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่หน่วยบริการได้รับ แต่ยังไม่มีการดําเนินการก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้
ใช้บังคับ ให้หน่วยบริการหรือหน่วยงานของรัฐจัดทําแผนงาน หรือโครงการเพื่อขออนุมัติภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่
ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ
กรณีครบกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว หน่วยบริการหรือหน่วยงานของรัฐยังไม่ดําเนินการ
หรือดําเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ส่งเงินที่เหลือคืนกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ข้อ ๓๔ ให้ผใู้ ห้บริการสาธารณสุขทีไ่ ด้รบั ความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามประกาศนี้ โดยผู้ให้บริการสาธารณสุข
หรือทายาทต้องยื่นคําร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 		
ปิยะสกล สกลสัตยาทร 			
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
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ที่ ๕๘/๒๕๕๙
เรื่อง การรับบริการสาธารณสุขของคนพิการ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
โดยที่รัฐบาลได้ตระหนักถึง ความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของคนพิการในฐานะทรัพยากร
บุคคลที่มีค่าของประเทศ ซึ่งรัฐสมควรจัดให้คนพิการได้รับการอํานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะและความ
ช่วยเหลืออื่นจากรัฐ โดยเฉพาะการรับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ เพื่อคนพิการได้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งพาตนเองได้
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมี
คําสั่ง ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ นอกจากประโยชน์ทดแทนในฐานะผู้ประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมแล้ว
ให้คนพิการตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ทีเ่ ป็นผูป้ ระกันตนตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกันสังคม มีสทิ ธิได้รบั บริการสาธารณสุขทีม่ มี าตรฐานและมีประสิทธิภาพตามทีก่ าํ หนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติด้วย
ประโยชน์ทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมตามวรรคหนึง่ ไม่รวมถึงประโยชน์ทดแทน
ในกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทํางานตามมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๒ ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่จ่าย
ให้แก่คนพิการตามข้อ ๑ วรรคหนึ่ง ให้จ่ายจากกองทุนประกันสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่กระทรวงการคลังกําหนดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับ
มิให้นํามาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ในส่วนที่เป็นวัตถุประสงค์
ของกองทุนประกันสังคม มาใช้บังคับกับการจ่ายเงินตามวรรคหนึ่ง
ข้อ ๓ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับ ให้สํานักงบประมาณ กระทรวงการคลัง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ดําเนินการในส่วนของตน หรือร่วมกันดําเนินการเพื่อให้คนพิการ
ได้รับบริการสาธารณสุขตามคําสั่งนี้
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คําสั่งนี้ได้

ข้อ ๔		 ในกรณีเห็นสมควร ให้นายกรัฐมนตรีเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ แก้ไขเปลีย่ นแปลง
ข้อ ๕ คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป*
สั่ง ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ 		
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 			
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

* ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ / ตอนพิเศษ ๒๐๗ ง / หน้า ๑๖ / ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙
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ที่ ๔๕/๒๕๖๐
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๘/๒๕๕๙
โดยทีส่ มควรปฏิรปู ระบบการช่วยเหลือคนพิการซึง่ เป็นผูป้ ระกันตนตามกฎหมายว่าด้วย การประกัน
สังคมให้สามารถเลือกรับบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงได้โดยสะดวก
ตามความสมัครใจ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งพาตนเองได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนไม่เกิดอุปสรรคในการ
ดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๖๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา
๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคําสั่งดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ ๑ และข้ อ ๒ ของคํ า สั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ
ที่ ๕๘/๒๕๕๙ เรื่อง การรับบริการสาธารณสุขของคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม ลงวันที่ ๑๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑ นอกจากประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนือ่ งจาก การทาํ งาน
ตามมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว ให้คนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
ซึ่ ง เป็ น ผู ้ ป ระกั น ตนตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการประกั น สั ง คม มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ บริ ก ารสาธารณสุ ข ที่ มี ม าตรฐานและ
มีประสิทธิภาพตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติด้วย ทั้งนี้ ให้คนพิการดังกล่าว
แสดงความประสงค์ใช้สิทธิเลือกรับประโยชน์ทดแทนหรือรับสิทธิบริการสาธารณสุขได้เพียงสิทธิเดียว
ในการเลือกรับสิทธิตามวรรคหนึง่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีส่ าํ นักงานประกัน
สังคมกําหนด โดยให้แสดงความประสงค์เลือกใช้สิทธิหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิที่เลือกได้เป็นรายปี
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามวรรคสอง ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับ
ข้อ ๒ ค่าใช้จา่ ยเพือ่ การบริการสาธารณสุขทีจ่ า่ ยให้สาํ หรับคนพิการทีเ่ ลือกรับสิทธิ ตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้จ่ายจากกองทุนประกันสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่กระทรวงการคลังประกาศกําหนดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คําสั่งนี้มีผล
ใช้บังคับ โดยมิให้นํามาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ในส่วนที่เป็นวัตถุประสงค์ของ
กองทุนประกันสังคมมาใช้บังคับกับการจ่ายเงิน
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ค่ า ใช้ จ ่ า ยสํ า หรั บ คนพิ ก ารที่ เ ลื อ กรั บ สิ ท ธิ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการประกั น สั ง คมให้ เ ป็ น ไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม”
ข้อ ๒ ให้ประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไข การรับบริการสาธารณสุข
ของคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมและตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ออกตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๘/๒๕๕๙ เรื่อง การรับบริการ
สาธารณสุขของคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
ลงวันที่ ๑๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ ยังคงใช้บงั คับ ได้ตอ่ ไปเท่าทีไ่ ม่ขดั หรือแย้งกับคาํ สัง่ นี้ จนกว่าจะมีประกาศ
ที่ออกตามข้อ ๒ ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๘/๒๕๕๙ เรื่อง การรับบริการสาธารณสุข
ของคนพิการตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม ลงวันที่
๑๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งนี้ใช้บังคับ
ข้อ ๓ คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป*
สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ 		
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 			
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ / ตอนพิเศษ ๒๖๑ ง / หน้า ๑๔ / ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
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ที่ ๔๑/๒๕๖๐
เรื่อง การบริหารจัดการยา เวชภัณฑ์ อวัยวะเทียม และอุปกรณ์ทางการแพทย์
ตามโครงการพิเศษของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
โดยที่การบริหารจัดการยา เวชภัณฑ์ อวัยวะเทียม และอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามโครงการพิเศษ
ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ผ่านมา สามารถทําให้ผู้ป่วยกลุ่มต่าง ๆ เข้าถึงบริการ ทางการแพทย์
ได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยที่จําเป็นต้องใช้ยาราคาแพงหรือต้องใช้ยาต้านพิษ ผู้ป่วยโรคไต อันเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการจัดการระบบดูแลผู้ป่วยและช่วยประหยัดงบประมาณทางการแพทย์ แต่เนื่องจากการ
ดําเนินการดังกล่าวมีเหตุขัดข้องบางประการเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
และสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รวมทั้งการจ่ายเงินกองทุน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการจัดหายา
เวชภัณฑ์ อวัยวะเทียม และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตามโครงการพิเศษทีไ่ ด้เคยดาํ เนินการมาแล้ว เนือ่ งจากได้รบั การ
ทักท้วงจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ ตรวจสอบ ซึ่งจะทําให้การเข้าถึงบริการทางการแพทย์ตามโครงการพิเศษดังกล่าว
ไม่อาจทําได้อย่างทั่วถึง เช่นเคย ส่งผลกระทบต่อระบบบริการสาธารณสุขในภาพรวมของประเทศ ซึ่งแม้ในปัจจุบัน
จะมีความพยายามในการแก้ไขปัญหาโดยเสนอให้มกี ารมอบอํานาจจากหน่วยบริการ และมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการ
ร่วมระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยบริการ เพื่อให้การจัดหาและบริหารจัดการงบประมาณในการจัดหายา
เวชภัณฑ์ อวัยวะเทียม และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ แต่จากการที่ได้
มีการดําเนินการอย่างต่อเนือ่ งมาเป็นระยะเวลานานแล้ว การทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงการบริหารจัดการในระยะเวลาทีเ่ หลือ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ย่อมไม่อาจดําเนินการได้ จึงจําเป็นต้องกําหนดมาตรการในการบริหารจัดการขึ้นเป็น
พิเศษ เพือ่ รองรับการจัดหายา เวชภัณฑ์ อวัยวะเทียม และอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามโครงการพิเศษดังกล่าวข้างต้น
เพื่อมิให้งานบริการสาธารณสุขต้องหยุดชะงักหรือล่าช้าออกไปจนส่งผลกระทบต่อการให้บริการด้านสุขภาพของ
ประชาชน
อาศัยอาํ นาจตามความในมาตรา ๒๖๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา ๔๔
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคําสั่ง ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมอบหมายให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติดําเนินการจัดหายา เวชภัณฑ์ อวัยวะเทียม หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนให้แก่หน่วยบริการ
และเพื่อเป็นหลักประกันว่าหน่วยบริการจะมียา เวชภัณฑ์ อวัยวะเทียม หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จําเป็น
และเพียงพอไว้ให้บริการประชาชน
การจัดหาตามวรรคหนึ่ง ให้ดําเนินการโดยใช้วิธีการซื้อ การซื้อเชื่อ หรือการยืม เฉพาะเท่าที่จําเป็น
ตามโครงการพิเศษจากองค์การเภสัชกรรม ตามที่ได้เคยดําเนินการมาแล้ว จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
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ข้อ ๒ ให้องค์การเภสัชกรรมทีข่ ายหรือให้ยมื ยา เวชภัณฑ์ อวัยวะเทียม หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์
ตามข้อ ๑ มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามสัญญาหรือข้อตกลงหรือหนังสือ
ยืมที่จัดทําไว้กับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ข้อ ๓ ให้การจัดหาโดยการซื้อ การซื้อเชื่อ การยืม การตรวจรับ การควบคุม และการจําหน่ายยา
เวชภัณฑ์ อวัยวะเทียม หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ เฉพาะที่จําเป็นตามโครงการพิเศษ ที่คณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติหรือสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือองค์กรอื่นที่ได้รับมอบหมาย จากสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ดาํ เนินการไปก่อนวันทีค่ าํ สัง่ นีใ้ ช้บงั คับ รวมทัง้ การจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติเป็นค่ายา เวชภัณฑ์ อวัยวะเทียม หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ตามเงือ่ นไขทีค่ ณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติกาํ หนด ซึง่ ได้ดาํ เนินการไปแล้วโดยเปิดเผยและสุจริต ถือเป็นการปฏิบตั ติ ามอํานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติและสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติตามคําสั่งนี้ด้วย
ข้อ ๔ ให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาแก้ไขกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพือ่ แก้ไข
ปัญหาในการจัดหายา เวชภัณฑ์ อวัยวะเทียม และอุปกรณ์ทางการแพทย์ อย่างเป็นระบบในระยะยาวให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว รวมทัง้ จัดให้คณะกรรมการร่วมระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยบริการ พิจารณากาํ หนดแนวทางการ
จัดหายา เวชภัณฑ์ อวัยวะเทียม และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตลอดจนกําหนดมาตรการมิให้นําเงินที่ได้รับจากการ
จัดหาไปใช้ในการอื่นนอกจากการจัดหาตามข้อ ๑ เพื่อให้การ ดําเนินการเป็นไปอย่างคุ้มค่า เหมาะสม โปร่งใส
และมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อระบบบริการ สาธารณสุขของประเทศ
ข้อ ๕ ในกรณีเห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งนี้ได้
ข้อ ๖ คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป*
สั่ง ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ 		
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 			
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

* ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ / ตอนพิเศษ ๒๒๔ ง / หน้า ๑๘ / ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐
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ประกาศกระทรวงการคลัง

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ค่าใช้จ่าย
เพื่อการบริการสาธารณสุข ที่จ่ายให้สําหรับคนพิการ
ที่เลือกรับสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยที่เป็นการสมควรให้มีการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การจ่ายเงินค่ารับบริการ
สาธารณสุขของคนพิการ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม ทีไ่ ปใช้สทิ ธิรบั บริการสาธารณสุข และตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๒ แห่งคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๘/๒๕๕๙
เรื่อง การรับบริการสาธารณสุขของคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วย
การประกันสังคม ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๔๕/๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม
๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ค่าใช้จา่ ยเพือ่ การบริการสาธารณสุข ทีจ่ า่ ยให้สาํ หรับคนพิการทีเ่ ลือกรับสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การรับบริการสาธารณสุข
ของคนพิการ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๙
(๒) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การรับบริการสาธารณสุข
ของคนพิการ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๓ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ข้อ ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามประกาศนี้
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หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ ในประกาศนี้
“คนพิการ” หมายความว่า คนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พ.ศ. ๒๕๕๐ ทีเ่ ป็นผูป้ ระกันตนตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม ซึง่ เลือกรับสิทธิบริการสาธารณสุข ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
“ค่าใช้จา่ ยเพือ่ การบริการสาธารณสุข” หมายความว่า เงินค่าใช้จา่ ยของคนพิการซึง่ เป็นผูป้ ระกันตน
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม ที่เลือกรับสิทธิบริการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ
ข้อ ๖ การเบิกจ่ายค่าใช้จา่ ยเพือ่ การบริการสาธารณสุข หรือค่าใช้จา่ ยอืน่ ทีส่ บื เนือ่ งจากการให้บริการ
สาธารณสุขนอกเหนือจากทีก่ าํ หนดไว้ในประกาศนี้ หรือทีก่ าํ หนดไว้แล้วแต่ไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ตามประกาศนี้ ให้เป็น
อํานาจของกระทรวงการคลังเป็นผู้วินิจฉัย หรืออนุมัติ โดยคําวินิจฉัยของกระทรวงการคลังถือเป็นที่สุด
หมวด ๒
หลักเกณฑ์การจ่าย
ข้อ ๗ ให้ สํ า นั ก งานประกั น สั ง คมโอนเงิ น ค่ า ใช้ จ ่ า ยเพื่ อ การบริ ก ารสาธารณสุ ข จากกองทุ น
ประกันสังคมจํานวนหนึ่ง ให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อนําไปจัดบริการสาธารณสุขให้กับคนพิการ
แทนสํานักงานประกันสังคม
ข้อ ๘ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะจ่ายเงินตามข้อ ๗ ได้เฉพาะภายใต้ประเภท
และขอบเขตของบริการสาธารณสุข ที่คนพิการมีสิทธิได้รับตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดังนี้
(๑) กรณีคนพิการเข้ารับบริการสาธารณสุขในหน่วยบริการประจํา ให้จ่ายในอัตราเช่นเดียวกับ
ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(๒) กรณีคนพิการเข้ารับบริการสาธารณสุขในหน่วยบริการอื่นหรือสถานบริการ ให้จ่ายในอัตรา
เช่นเดียวกับคนพิการที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
หมวด ๓
การจ่ายเงิน
ข้อ ๙ ในเดื อ นสิ ง หาคมของทุ ก ปี ง บประมาณ ให้ สํ า นั ก งานประกั น สั ง คมตกลงกั บ สํ า นั ก งาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กําหนดวงเงินค่าใช้จ่ายเพื่อการบริการสาธารณสุข เพื่อนําไปใช้จัดบริการสาธารณสุข
ให้กับคนพิการในปีงบประมาณถัดไป ทั้งนี้ การทําความตกลงให้ทําเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อของผู้มีอํานาจ
สําหรับใช้เป็นหลักฐานการจ่ายเงินและรับเงินของทั้งสองหน่วยงาน
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การกําหนดวงเงินค่าใช้จ่ายเพื่อการบริการสาธารณสุขตามวรรคหนึ่ง ให้คํานึงถึงจํานวนการเพิ่ม
หรือลดของคนพิการ ปริมาณการเข้ารับบริการสาธารณสุขนอกหน่วยบริการประจาํ ความเสีย่ งของการเข้ารับบริการ
สาธารณสุข และจํานวนเงินที่เหลือจ่ายตามข้อ ๑๔ (ถ้ามี) โดยให้นําวิธีการจ่ายเงินตามระเบียบกองทุนประกันสังคม
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
กรณีที่ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริการสาธารณสุขตามข้อ ๘ (๒) เกินวงเงินที่ตกลงไว้ ให้สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติแจ้งจาํ นวนเงินทีย่ งั ขาดอยูใ่ ห้สาํ นักงานประกันสังคมทราบ เพือ่ โอนเงินเพิม่ เติมตามทีไ่ ด้
รับแจ้ง
ข้อ ๑๐ การจ่ายค่าใช้จา่ ยเพือ่ การบริการสาธารณสุขตามประกาศนี้ ให้สาํ นักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาตินําหลักเกณฑ์การจ่ายเงินที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน
และรายการของค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องและจาํ เป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จา่ ย
อื่นมาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๔
การรับเงิน
ข้อ ๑๑ ให้สาํ นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เปิดบัญชีธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้
ตามกฎหมายเฉพาะ ชื่อบัญชี “กองทุนค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสําหรับคนพิการ ซึ่งเป็นผู้ประกันตน
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม” เพื่อรับเงินค่าใช้จ่ายเพื่อการบริการสาธารณสุขจากสํานักงานประกันสังคม
โดยให้ออกหลักฐานการรับเงินไว้ และจัดทําทะเบียนคุมเงินที่ได้รับเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
ข้อ ๑๒ เงินค่าใช้จา่ ยเพือ่ การบริการสาธารณสุขทีส่ าํ นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้รบั ตาม
ข้อ ๗ ถือเป็นเงินที่ได้รับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนําไปใช้จัดบริการสาธารณสุขให้กับคนพิการ และให้จ่ายเงินหรือ
ก่อหนี้ผูกพันภายในวงเงินที่ได้รับ โดยไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
ข้อ ๑๓ ให้สาํ นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจดั ทาํ บัญชีการรับเงิน การจ่ายเงินทีไ่ ด้รบั เงินจาก
สํานักงานประกันสังคม เพื่อใช้ในการตรวจสอบและประเมินผลการทํางานตามแนวทาง การจัดทําบัญชีที่สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติถือปฏิบัติ
หมวด ๕
การเก็บรักษาเงิน
ข้อ ๑๔ ในกรณีที่มีเงินเหลือจ่ายให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เก็บรักษาเงินไว้
โดยให้นําไปสมทบกับวงเงินตามข้อ ๙ เพื่อใช้ดําเนินการตามประกาศนี้ในปีงบประมาณถัดไป
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บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๕ เงินค่าใช้จ่ายเพื่อการบริการสาธารณสุขที่สํานักงานประกันสังคมโอนให้กับสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามข้อ ๗ เพือ่ นาํ ไปจัดบริการสาธารณสุขให้กบั คนพิการตามประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การรับบริการสาธารณสุขของคนพิการ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
และตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งต่อมา
ได้เลือกกลับมาใช้สิทธิรับประโยชน์ทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม ให้ถือว่าเงินค่าใช้จ่ายเพื่อบริการ
สาธารณสุขที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้รับ มีวัตถุประสงค์เพื่อนําไปใช้จัดบริการสาธารณสุขให้กับ
คนพิการ และให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ ของประกาศนี้
ข้อ ๑๖ ให้สาํ นักงานประกันสังคมจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนตามเงือ่ นไขทีก่ ฎหมายว่าด้วยการประกัน
สังคม ให้กับสถานพยาบาลหรือคนพิการ แล้วแต่กรณี สําหรับคนพิการที่ได้เข้ารับบริการสาธารณสุขตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกันสังคม ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ดังนี้
(๑) กรณี เข้ า รั บ บริ ก ารสาธารณสุ ข ก่ อ นวั น ที่ คํ า สั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ
ที่ ๔๕/๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม
๒๕๖๐ มีผลใช้บงั คับ ให้ถอื ปฏิบตั ติ ามประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไข การรับบริการ
สาธารณสุขของคนพิการ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
(๒) กรณี เข้ า รั บ บริ ก ารสาธารณสุ ข ตั้ ง แต่ วั น ที่ คํ า สั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ
ที่ ๔๕/๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม
๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับ ให้ถือปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
ข้อ ๑๗ บรรดาข้อตกลง การดําเนินการทางการเงิน การบัญชี การตรวจสอบ ซึ่งได้ดําเนินการตาม
ประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไข การรับบริการสาธารณสุขของคนพิการ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกันสังคม และตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ไปแล้ว ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปโดยถือเป็นการดําเนินการตามประกาศฉบับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 		
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ 				
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง กําหนดผู้ป่วยฉุกเฉิน

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑
และมาตรา ๓๓/๑ แห่งพระราชบัญญัตสิ ถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตสิ ถานพยาบาล
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสถานพยาบาลจึงออก
ประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดผู้ป่วยฉุกเฉิน”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป*
ข้อ ๓ ให้ผู้ป่วยฉุกเฉินตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์ การประเมิน
เพื่อคัดแยกระดับความฉุกเฉินและมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามกฎหมายว่าด้วยการแพทย์
ฉุกเฉิน เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินซึ่งจําเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยฉุกเฉินจากสถานพยาบาล ตามมาตรา ๓๖
แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 		
ปิยะสกล สกลสัตยาทร 			
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

* ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ / ตอนพิเศษ ๙๔ ง / หน้า ๔ / ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
424

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน
การระดมทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเยียวยา
และการจัดให้มีการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอื่น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑
และมาตรา ๓๖ วรรคสามและวรรคสี่ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่ ง แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
โดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการสถานพยาบาลจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน การระดมทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเยียวยา และการจัดให้มี
การส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอื่น”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป *
หมวด ๑
การช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน
ข้อ ๓ เมื่อมีผู้ป่วยฉุกเฉิน ซึ่งหากปล่อยไว้เช่นนั้นจะเป็นอันตรายต่อชีวิต หรือการรุนแรงขึ้น
ของการบาดเจ็บ หรืออาการป่วยของผู้ป่วยฉุกเฉินได้ ให้ผู้รับอนุญาตและผู้ดําเนินการของสถานพยาบาล มีหน้าที่
ดําเนินการช่วยเหลือเยียวยาตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจคั ด แยกระดั บ ความฉุ ก เฉิ น และจั ด ให้ ผู ้ ป ่ ว ยฉุ ก เฉิ น ได้ รั บ การบริ ก ารตามลํ า ดั บ
ความเร่ ง ด่ ว นทางการแพทย์ ฉุ ก เฉิ น และเมื่ อ ดํ า เนิ น การดั ง กล่ า วแล้ ว ให้ แจ้ ง ผลของการคั ด แยกให้ ผู ้ ป ่ ว ย
หรือญาติผู้ป่วยทราบ กรณีที่มีปัญหาการวินิจฉัยในการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตให้ปรึกษาศูนย์ประสานคุ้มครอง
สิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้ตลอดเวลายี่สิบสี่ชั่วโมง เพื่อดําเนินการวินิจฉัย
โดยคาํ วินจิ ฉัยของศูนย์ประสานคุม้ ครองสิทธิผปู้ ว่ ยฉุกเฉินวิกฤต ของสถาบันการแพทย์ฉกุ เฉินแห่งชาติ ให้ถอื เป็นทีส่ ดุ
(๒) ผู้ป่วยฉุกเฉินต้องได้รับการบริการฉุกเฉินจนเต็มขีดความสามารถของสถานพยาบาลนั้น
ก่อนการส่งต่อ เว้นแต่มีผู้ประกอบวิชาชีพให้การรับรองว่าการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน จะเป็นประโยชน์ต่อการป้องกัน
การเสียชีวิต หรือการรุนแรงขึ้นของการเจ็บป่วยของผู้ป่วยฉุกเฉินนั้น

* ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ / ตอนพิเศษ ๙๔ ง / หน้า ๕ / ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
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(๓) การให้บริการต่อผู้ป่วยฉุกเฉินต้องเป็นไปตามความจําเป็นและข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ฉุกเฉิน
โดยมิให้นําสิทธิการประกัน การขึ้นทะเบียนสถานพยาบาล หรือความสามารถในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย
ฉุกเฉิน หรือเงื่อนไขใด ๆ มาเป็นเหตุปฏิเสธผู้ป่วยฉุกเฉินให้ไม่ได้รับการบริการอย่างทันท่วงที
นอกจากวรรคหนึ่งแล้ว สถานพยาบาลต้องกระทําการใด ๆ อันจะมีผลเป็นการควบคุม ระงับ
หรือบรรเทาผลร้ายจากอันตรายและความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นได้อย่างทันท่วงทีตามสมควรแก่กรณี
ข้อ ๔ การตรวจคัดแยกระดับความฉุกเฉินของผู้ป่วยตามข้อ ๓ (๑) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(๑) ผูป้ ว่ ยฉุกเฉินวิกฤต ได้แก่ บุคคลซึง่ ได้รบั บาดเจ็บ หรือมีอาการป่วยกะทันหัน ซึง่ มีภาวะคุกคาม
ต่อชีวิต ซึ่งหากไม่ได้รับปฏิบัติการแพทย์ทันทีเพื่อแก้ไขระบบการหายใจ ระบบไหลเวียนเลือด หรือระบบประสาท
แล้ว ผู้ป่วยจะมีโอกาสเสียชีวิตได้สูง หรือทําให้การบาดเจ็บหรืออาการป่วยของผู้ป่วย ฉุกเฉินนั้น รุนแรงขึ้น
หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นได้อย่างฉับไว
ให้ใช้สัญลักษณ์ “สีแดง” สําหรับผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต
(๒) ผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน ได้แก่ บุคคลที่ได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยซึ่งมีภาวะเฉียบพลันมาก
หรือเจ็บปวดรุนแรงอันจําเป็นต้องได้รบั ปฏิบตั กิ ารแพทย์อย่างรีบด่วน มิฉะนัน้ จะทาํ ให้การบาดเจ็บ หรืออาการป่วย
ของผู้ป่วยฉุกเฉินนั้นรุนแรงขึ้น หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้น ซึ่งส่งผลให้เสียชีวิต หรือพิการในระยะต่อมาได้
ให้ใช้สัญลักษณ์ “สีเหลือง” สําหรับผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน
(๓) ผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรง ได้แก่ บุคคลซึ่งได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยซึ่งมีภาวะเฉียบพลัน
ไม่รุนแรง อาจรอรับปฏิบัติการแพทย์ได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง หรือเดินทางไปรับบริการสาธารณสุขด้วยตนเองได้
แต่จําเป็นต้องใช้ทรัพยากรและหากปล่อยไว้เกินเวลาอันสมควรแล้วจะทําให้การบาดเจ็บ หรืออาการป่วยของผู้ป่วย
ฉุกเฉินนั้นรุนแรงขึ้น หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นได้
ให้ใช้สัญลักษณ์ “สีเขียว” สําหรับผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรง
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติในการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ตามนโยบาย
“เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” กรณีการเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลเอกชนนอกคู่สัญญาสามกองทุน
ตามที่คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินกําหนด
ข้อ ๕ ให้ ส ถานพยาบาลจั ด ให้ มี ผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ เพื่ อ คั ด แยกผู ้ ป ่ ว ยฉุ ก เฉิ น ตามข้ อ ๓ (๑)
ตลอดเวลา รวมทั้งควบคุมและดูแลให้ผู้ปฏิบัติการดําเนินการให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการปฏิบัติการฉุกเฉิน ตามลําดับ
ความเร่งด่วน ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินประกาศกําหนด
ข้อ ๖ นอกจากการจัดให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการบริการตามข้อ ๓ แล้ว สถานพยาบาลต้องจัดให้
ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการบําบัดเจาะจงตามขีดความสามารถอย่างทันท่วงทีด้วย
ข้อ ๗ ในกรณีที่ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (สีแดง) ที่ได้รับการรักษาในสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้
ค้างคืนผู้ใดเป็นผู้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือกฎหมาย
ว่าด้วยประกันสังคมหรือกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน หรือจากส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และเมื่อผู้นั้นไปรับบริการจากสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
เมื่อใดแล้ว ให้สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนแจ้งการเข้ารับบริการและให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายด้านการ
รักษาพยาบาลตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
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หมวด ๒
การระดมทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเยียวยา
ข้อ ๘ ให้ผู้รับอนุญาตและผู้ดําเนินการจัดหาทรัพยากรด้านบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
ยาและเวชภัณฑ์ ยานพาหนะให้เพียงพอและพร้อมต่อการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินตามมาตรา ๓๓/๑ ตามขีด
ความสามารถของสถานพยาบาล
หมวด ๓
การจัดให้มีการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอื่น
ข้อ ๙ เมือ่ ให้การช่วยเหลือเยียวยาผูป้ ว่ ยตามหมวดหนึง่ ถ้ามีความจาํ เป็นต้องส่งต่อ หรือผูป้ ว่ ยหรือ
ญาติผู้ป่วยมีความประสงค์จะไปรับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลอื่น ผู้รับอนุญาต และผู้ดําเนินการต้องจัดการ
ให้มีการจัดส่งต่อไปยังสถานพยาบาลอื่นตามความเหมาะสม
ในกรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพให้การรับรองว่าการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินจะเป็นประโยชน์ต่อการป้องกัน
การเสียชีวติ หรือการรุนแรงขึน้ ของการเจ็บป่วยของผูป้ ว่ ยฉุกเฉินนัน้ หรือเกินขีดความสามารถตามนัยแห่งข้อ ๓ (๒)
ให้สถานพยาบาลประเภททีร่ บั ผูป้ ว่ ยไว้คา้ งคืนดาํ เนินการส่งต่อผูป้ ว่ ยฉุกเฉิน ตามมาตรฐานการส่งต่อผูป้ ว่ ยทีก่ ระทรวง
สาธารณสุขประกาศกําหนด และให้สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนดําเนินการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน
ตามมาตรฐานการส่งต่อผู้ป่วยที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด โดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 		
ปิยะสกล สกลสัตยาทร 			
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกําหนดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต
ด้วยมาตรา ๓๖ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ กําหนดให้ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการช่วยเหลือเยียวยา
แก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน การระดมทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเยียวยาและการจัดให้มีการส่งต่อผู้ป่วยไปยัง
สถานพยาบาลอืน่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีค่ ณะรัฐมนตรีกาํ หนด ซึง่ คณะรัฐมนตรีในการประชุม
เมือ่ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ มีมติอนุมตั หิ ลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขการกาํ หนดค่าใช้จา่ ยในการดาํ เนินการผูป้ ว่ ย
ฉุกเฉินวิกฤตแล้ว เห็นควรประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป นั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การกําหนดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกําหนดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้วเป็นไปตามแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 		
ปิยะสกล สกลสัตยาทร 			
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
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หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกําหนดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต
เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉิน กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลให้มี
ความเหมาะสม เห็นควรกําหนดค่าใช้จ ่ายในการดํ า เนิ นการให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บสภาวการณ์ เป็ น ธรรม
และสามารถใช้บังคับทุกภาคส่วน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๖ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีจึงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกําหนดค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ในหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขนี้
“ค่าใช้จา่ ย” หมายความว่า ค่าใช้จา่ ยทีไ่ ด้รบั การชดเชยจากการรักษาพยาบาล หรือการส่งต่อผูป้ ว่ ย
ฉุกเฉินวิกฤต ที่ปรากฏตามบัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายแนบท้ายหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขนี้
“ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต” หมายความว่า ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตตามกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน
“สถานพยาบาล” หมายความว่า สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ข้อ ๒ กรณี ผู ้ ป ่ ว ยฉุ ก เฉิ น วิ ก ฤตให้ ส ถานพยาบาลให้ ก ารรั ก ษาพยาบาลโดยฉุ ก เฉิ น เพื่ อ ให้ พ ้ น
จากอันตรายตามมาตรฐานวิชาชีพและขีดความสามารถของสถานพยาบาลโดยไม่มีเงื่อนไขในการเรียกเก็บค่ารักษา
พยาบาลเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการดูแลรักษา และให้สถานพยาบาลแจ้งต่อกองทุนของผู้มีสิทธิได้รับการรักษา
พยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม หรือกฎหมายว่าด้วย
เงินทดแทน หรือจากส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐทราบ
โดยเร็ว
ข้อ ๓ กรณีทมี่ ปี ญ
ั หาการวินจิ ฉัยในการคัดแยกผูป้ ว่ ยฉุกเฉินวิกฤตให้ปรึกษาศูนย์ประสานคุม้ ครอง
สิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้ตลอดเวลายี่สิบสี่ชั่วโมง เพื่อดําเนินการวินิจฉัย
โดยคําวินจิ ฉัยของศูนย์ประสานคุม้ ครองสิทธิผปู้ ว่ ยฉุกเฉินวิกฤต ของสถาบันการแพทย์ฉกุ เฉินแห่งชาติให้ถอื เป็นทีส่ ดุ
ข้อ ๔ สถานพยาบาลต้ อ งให้ ก ารดู แ ลรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ยฉุ ก เฉิ น วิ ก ฤตจนพ้ น ภาวะวิ ก ฤตหรื อ ถ้ า มี
ความจาํ เป็นต้องส่งต่อหรือผูป้ ว่ ยฉุกเฉินวิกฤตหรือญาติมคี วามประสงค์จะไปรับการรักษาพยาบาลทีส่ ถานพยาบาลอืน่
สถานพยาบาลต้องจัดการให้มีการจัดส่งต่อไปยังสถานพยาบาลอื่นตามความเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพ
และมาตรฐานการส่งต่อผู้ป่วย
ข้อ ๕ สถานพยาบาลจะได้รับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานับตั้งแต่รับผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต จนถึง
เวลาเจ็ดสิบสองชั่วโมง ในอัตราตามบัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายแนบท้ายหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขนี้
ข้อ ๖ ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ หลังเวลาเจ็ดสิบสองชัว่ โมง นับตัง้ แต่รบั ผูป้ ว่ ยฉุกเฉินวิกฤต ให้สถานพยาบาล
เรี ย กเก็ บ ไปที่ ก องทุ น ของผู ้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ การรั ก ษาพยาบาลตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
หรือกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม หรือกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน หรือจากส่วนราชการ หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือเรียกเก็บจากผู้ป่วย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามอัตราค่ารักษา
พยาบาลของสถานพยาบาลหรือตามข้อตกลงระหว่างสถานพยาบาลกับกองทุนของผู้มีสิทธิ
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ข้อ ๗ ให้สถานพยาบาลเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายในเวลาเจ็ดสิบสองชั่วโมงไปที่สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามแนวทางการเรียกเก็บที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนด
ข้อ ๘ ให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตรวจสอบความถูกต้อง สรุปค่าใช้จ่ายและแจ้งให้
กองทุนของผู้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือกฎหมายว่าด้วย
ประกันสังคม หรือกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน หรือจากส่วนราชการ หรือองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิน่ หรือรัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ทราบภายในสามสิบวันนับตั้งแต่เวลาที่ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
ข้อ ๙ ให้กองทุนของผู้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติหรือกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม หรือกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน หรือจากส่วนราชการ หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ จ่ายค่าใช้จ่ายในอัตราตามบัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายแนบท้าย
หลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไขนีใ้ ห้แก่สถานพยาบาลภายในสิบห้าวัน นับจากวันทีส่ าํ นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
แจ้งกองทุนของผู้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือกฎหมาย
ว่าด้วยประกันสังคม หรือกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน หรือจากส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่มีการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตจากสถานพยาบาลแห่งที่หนึ่งไปยังสถานพยาบาล
แห่งที่สอง ภายในเวลาก่อนครบเจ็ดสิบสองชั่วโมงนับตั้งแต่ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตเข้ารับการรักษาพยาบาลที่สถาน
พยาบาลแห่งที่หนึ่ง สถานพยาบาลแห่งที่สองจะได้รับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาตั้งแต่รับผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต
จนครบเจ็ดสิบสองชั่วโมง (โดยนับเวลาต่อเนื่องจากสถานพยาบาล แห่งที่หนึ่งรับ) ในอัตราตามบัญชีและอัตรา
ค่าใช้จ่ายแนบท้ายหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขนี้ เว้นแต่
(๑) กรณีสถานพยาบาลคู่สัญญาของสํานักงานประกันสังคม รับย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตในสังกัด
ของตนให้ปฏิบัติตามระบบของสํานักงานประกันสังคม
(๒) กรณีสถานพยาบาลคู่สัญญาของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติรับย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน
วิกฤตที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนให้ปฏิบัติตามระบบของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(๓) กรณี ส ถานพยาบาลของรั ฐ รั บ ย้ า ยผู ้ ป ่ ว ยฉุ ก เฉิ น วิ ก ฤตซึ่ ง มี สิ ท ธิ ต ามพระราชกฤษฎี ก า
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ดําเนินการตามแนวทางที่กรมบัญชี
กลางกําหนด
ข้อ ๑๑ ในกรณีทผี่ ปู้ ว่ ยฉุกเฉินวิกฤตสามารถย้ายสถานพยาบาลได้แต่ปฏิเสธไม่ขอย้าย ผูป้ ว่ ยฉุกเฉิน
วิกฤตต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่อไปเอง
ข้อ ๑๒ กรณีหากมีความจําเป็น ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ดําเนินการทบทวนปรับปรุงบัญชีและอัตราตาม
ข้อ ๕ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ ทีแ่ นบท้ายหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขนี้ ให้มคี วามเหมาะสมได้ โดยให้คาํ นึงถึงประโยชน์
ที่ผู้ป่วยฉุกเฉินจะได้รับเป็นสําคัญ ภายในสามปีหรือตามที่คณะกรรมการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาลเห็นสมควร ทัง้ นี้ ให้นาํ เสนอผลการทบทวนปรับปรุง บัญชีและอัตราตามทีแ่ นบท้ายหลักเกณฑ์ วิธกี าร
และเงื่อนไขนี้ เพื่อให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบด้วย
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เป็นต้นไป

ข้อ ๑๓ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

หมายเหตุ ในกรณี ที่ ผู ้ ป ่ ว ยมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ความคุ ้ ม ครองตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการคุ ้ ม ครองผู ้ ป ระสบภั ย จากรถ
หรือตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตให้ใช้สิทธิดังกล่าวก่อน
หมายเหตุเพิ่มเติม : รายละเอียดในสวน บัญชีและอัตราคาใชจายแนบทาย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
การกําหนดคาใชจายในการดําเนินการผูปวยฉุกเฉินวิกฤต “เจ็บปวยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” สามารถ
สืบคนไดจาก ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๙๔ ง (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐)
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง สถานพยาบาลอื่นที่มีลักษณะเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ
หรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดสถานพยาบาลอื่นที่มีลักษณะเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่าย
หน่วยบริการปฐมภูมิซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่งและวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล
พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ และมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการสถานพยาบาลจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สถานพยาบาลอื่นที่มีลักษณะเป็น
หน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป *
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“การแพทย์ปฐมภูมิและบริการสาธารณสุข” หมายความว่า การดูแลสุขภาพแต่แรกแบบองค์รวม
ผสมผสาน ต่อเนื่อง ทั้งบริการเชิงรุกเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ บริการควบคุมป้องกันโรค คุ้มครองผู้บริโภค และปัญหา
ทีค่ กุ คามสุขภาพ บริการรักษาพยาบาลและฟืน้ ฟูสขุ ภาพ สนับสนุนการจัดการสุขภาพตนเองและครอบครัว การดูแล
สุขภาพที่บ้าน ชุมชน และหน่วยบริการปฐมภูมิ รวมทั้งการรับส่งต่อ
“หน่วยบริการ” หมายความว่า สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
“หน่วยบริการปฐมภูม”ิ หมายความว่า หน่วยบริการทีไ่ ด้ขนึ้ ทะเบียนไว้ตามทีก่ ระทรวงสาธารณสุข
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกําหนด
“เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ” หมายความว่า หน่วยบริการที่รวมตัวกันและขึ้นทะเบียน
เป็นเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิตามที่กระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกําหนด
ข้อ ๔ สถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติสถานพยาบาล
พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ ต้องมีลักษณะของ
สถานพยาบาล ดังต่อไปนี้
		 (ก) เป็นสถานพยาบาลตามกฎหมายว่ า ด้ วยสถานพยาบาลและต้ อ งได้ รั บใบอนุ ญ าต
ให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลและใบอนุญาตให้ดําเนินการสถานพยาบาล
* ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ / ตอนพิเศษ ๗๑ ง / หน้า ๑๕ / ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑
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		 (ข) ต้องได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ
		 (ค) ต้องให้บริการด้านการแพทย์ปฐมภูมแิ ละบริการสาธารณสุขเพิม่ เติมจากบริการทีไ่ ด้รบั
อนุญาตจากกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
ข้อ ๕ สถานพยาบาลอื่นตามข้อ ๔ ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่าย
หน่วยบริการปฐมภูมิแล้ว ให้ผู้รับอนุญาตแจ้งผลการขึ้นทะเบียนให้ผู้อนุญาตทราบ และให้ถือว่าสถานพยาบาล
อื่นนั้นได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตสิ ถานพยาบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ เฉพาะหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขทีก่ าํ หนดในข้อ ๖ ตามประกาศ
ฉบับนี้
การยื่นแบบแจ้ง ในกรุงเทพมหานครให้ยื่น ณ สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สําหรับในจังหวัดอื่นให้ยื่น ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ทั้งนี้ อาจจัดให้มีการ
ยื่นแบบแจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยก็ได้
แบบการแจ้งและแบบรับแจ้งให้เป็นไปตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๖ สถานพยาบาลอื่นตามข้อ ๕ ต้องจัดบริการตามลักษณะและเงื่อนไขการให้บริการของ
หน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ดังต่อไปนี้
(๑) จั ด บริ ก ารด้ า นการแพทย์ ป ฐมภู มิ แ ละบริ ก ารสาธารณสุ ข ตามประเภทและขอบเขต
ของการบริการตามที่กระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานตามที่กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกําหนด
(๒) ปฏิบตั ติ ามมาตรการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของหน่วยบริการในการให้บริการการแพทย์
ปฐมภูมิและบริการสาธารณสุขตามที่กระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานตามที่กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกําหนด
(๓) จัดทําระบบข้อมูลและการรายงานผลการให้บริการแพทย์ปฐมภูมิและบริการสาธารณสุข
เพื่อการตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐานและการบริการตามที่กระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานตามที่กฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้องกําหนด
(๔) การออกให้บริการด้านการแพทย์ปฐมภูมิและบริการสาธารณสุขนอกสถานที่ ต้องให้บริการ
กับผู้ป่วยหรือผู้รับบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนกับหน่วยบริการปฐมภูมินั้น ๆ
ข้อ ๗ ในกรณีสถานพยาบาลอืน่ ตามข้อ ๕ ถูกสัง่ เพิกถอนการขึน้ ทะเบียนของหน่วยบริการปฐมภูมิ
หรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ให้สถานพยาบาลนั้นระงับการให้บริการด้านการแพทย์ปฐมภูมิและบริการ
สาธารณสุข และให้ผู้รับอนุญาตแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบคําสั่งเพิกถอนการ
ขึ้นทะเบียนของหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ
ให้นําความในข้อ ๕ วรรคสองและวรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๘ สถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติสถานพยาบาล
พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามประกาศนี้ ไม่เป็นการ
ตัดอํานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการที่จะเข้าไปตรวจสอบและควบคุมสถานพยาบาลเพื่อให้เป็นไปตามพระราช
บัญญัติดังกล่าว
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ข้อ ๙ หากปรากฏในภายหลั ง ว่ า สถานพยาบาลอื่ น ที่ ไ ด้ รั บ การยกเว้ น ไม่ ต ้ อ งอยู ่ ใ นบั ง คั บ
ของพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามประกาศนี้ มีการให้บริการที่มีลักษณะอันน่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้บริการ พนักงานเจ้าหน้าที่
มีอํานาจสั่งให้แก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมหรือสั่งให้ระงับหรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนดให้ หากยัง
มีการฝ่าฝืนคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าว ให้ผู้อนุญาตมีอํานาจออกคําสั่งปิดสถานพยาบาลเป็นการชั่วคราว
หรืออาจสั่งเพิกถอนสถานพยาบาลนั้น โดยรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 		
ปิยะสกล สกลสัตยาทร				
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
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แบบแจ้ง สพ.อ. ๕
								
								
								

เลขรับที่ ....................................
วันที่ ..........................................
ลงชื่อ ........................ ผู้รับคําขอ

แบบแจ้งสถานพยาบาลอื่นที่มีลักษณะเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิหรือ
เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับ
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
เขียนที่ ................................................................
วันที่ ................. เดือน ........................... พ.ศ. ....................
ข้าพเจ้า............................................ โดย นาย/นาง/นางสาว .......................................................................
.................................................................................................................................................................................
อายุ ............ ปี .........สัญชาติ ........................อยู่เลขที่ ......................ซอย...............................ตรอก .......................
ถนน ..................................หมู่ที่ ....................ตําบล/แขวง .................................. อําเภอ/เขต .................................
จังหวัด .............................................................. โทรศัพท์ .........................................................................................
ขอแจ้งสถานพยาบาลประเภท............................................เป็นสถานพยาบาลอืน่ ทีไ่ ด้ขนึ้ ทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ
หรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ....จาก.................................................................เมื่อวันที่....................................
โดยสถานพยาบาล .....................................................................................................ตั้งอยู่ที่ ....................................
ซอย ............................................... ตรอก ............................................. ถนน ................................... หมูท่ ี่ .................
ตําบล/แขวง ........................................................................ อําเภอ/เขต ...................................................................
จังหวัด .................................................................. โทรศัพท์ .....................................................................................
โดยข้าพเจ้าขอรับรองว่ามี ผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะที่ปฏิบัติงาน
๑. แพทย์ ........................................ คน
๒. พยาบาล ........................................... คน		
๓. ทันตแพทย์ ................................ คน
๔. เภสัชกร ............................................ คน
๕. นักกายภาพบําบัด ..................... คน
๖. นักเทคนิคการแพทย์ ........................ คน
๗. แพทย์แผนไทย .......................... คน
		 - เวชกรรมไทย ...................... คน 		 - เภสัชกรรมไทย ........................... คน
		 - การผดุงครรภไทย .............. คน		 - การนวดไทย ............................... คน
		 - การแพทย์พื้นบ้านไทย ....... คน
๘. แพทย์แผนไทยประยุกต์ ........... คน
๙. ผู้ประกอบโรคศิลปะ
		 (๑) กิจกรรมบําบัด ................... คน
(๒) การแก้ไขความผิดปกติของการสือ่ ความหมาย .......... คน
		 (๓) เทคโนโลยหัวใจและทรวงอก ........ คน (๔) รังสีเทคนิค ........................................ คน
		 (๕) จิตวิทยาคลินิกอก .............. คน
(๖) กายอุปกรณ์ ...................................... คน
		 (๗) การแพทย์แผนจีน .............. คน
(๘) อื่นๆ .................................................. คน
เป็นผู้ให้บริการและเปิดให้บริการเวลาระหว่าง .................................................. น.
(ลายมือชื่อ) .......................................... ผู้ยื่นคําขอ		
( ...........................................)			
ผู้มีอํานาจสูงสุดของหน่วยงานนั้น
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แบบแจ้ง สพ.อ. ๖

แบบรับแจ้งสถานพยาบาลอื่นที่มีลักษณะเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิหรือ
เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
ใบรับแจ้งเลขที่

/

ใบรับแจ้งฉบับนี้เพื่อแสดงว่า สถานพยาบาล .................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ตั้งอยู่เลขที่ .................................... ซอย ......................................................ตรอก ...................................................
ถนน .............................................. หมู่ที่ ................... ตําบล/แขวง ..........................................................................
อําเภอ/เขต .......................................... จังหวัด .......................................................โทรศัพท์ ...................................
เป็นสถานพยาบาลอื่นที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภมูิโดยได้รับการ
ยกเว้นไมต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
ให้ไว้ ณ วันที่

เดือน

พ.ศ.

(ลายมือชื่อ) ..................................................... ผู้รับแจ้ง		
( ...................................................... )
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แบบแจ้ง สพ.อ. ๗
								
								
								

เลขรับที่ ....................................
วันที่ ..........................................
ลงชื่อ ........................ ผู้รับคําขอ

แบบแจ้งสถานพยาบาลอื่นที่ถูกเพิกถอนจากการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ
หรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ
เขียนที่ ................................................................
วันที่ ................. เดือน ........................... พ.ศ. ....................
ข้าพเจ้า............................................ โดย นาย/นาง/นางสาว .......................................................................
.................................................................................................................................................................................
อายุ ............ ปี .........สัญชาติ ........................อยู่เลขที่ ......................ซอย...............................ตรอก .......................
ถนน ..................................หมู่ที่ ....................ตําบล/แขวง .................................. อําเภอ/เขต .................................
จังหวัด .............................................................. โทรศัพท์ .........................................................................................
ขอแจ้งสถานพยาบาลประเภท............................................เป็นสถานพยาบาลอืน่ ทีไ่ ด้ขนึ้ ทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ
หรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ....จาก.................................................................เมื่อวันที่....................................
โดยสถานพยาบาล .....................................................................................................ตั้งอยู่ที่ ....................................
ซอย ............................................... ตรอก ............................................. ถนน ................................... หมูท่ ี่ .................
ตําบล/แขวง ........................................................................ อําเภอ/เขต ...................................................................
จังหวัด .................................................................. โทรศัพท์ .....................................................................................
โดยข้าพเจ้าขอแจ้งว่าสถานพยาบาล ............................................ ได้ถูกเพิกถอนจากการเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ
หรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ จาก ........................................ ตามหนังสือ/คําสั่ง .............................................
(ลายมือชื่อ) .......................................... ผู้แจ้ง 		
( ........................................... )			
ผู้มีอํานําจสูงสุดของหน่วยงานนั้น
.........ทราบ
หมายเหตุ .................................................................
(ลายมือชื่อ) .......................................... ผู้รับแจ้ง 		
( .......................................... )			
ผู้อนุญาต
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง สถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับ
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดสถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับของพระราช
บัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่งและวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล
พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ และมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการสถานพยาบาล จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนีเ้ รียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง สถานพยาบาลอืน่ ซึง่ ได้รบั การยกเว้น
ไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป *
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) เรื่อง หลักเกณฑ์การยกเว้น
สถานพยาบาลซึ่งไม่ต้องอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑
ข้อ ๔ สถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติสถานพยาบาล
พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ ต้องมีลักษณะของ
สถานพยาบาลอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
(๑) เป็นสถานพยาบาลที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนที่จัดให้บริการด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริม
และพัฒนาสุขภาพอนามัยและการควบคุมและป้องกันโรค ในลักษณะทีเ่ ป็นการจัดสวัสดิการ ให้แก่เจ้าหน้าที่ พนักงาน
ลูกจ้าง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
		 (ก) สถานศึกษาของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนหรือตามกฎหมายว่าด้วย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
		 (ข) นายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
		 (ค) เจ้าของเรือตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานทะเล
		 (ง) ผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารในยานพาหนะต่าง ๆ เช่น เครื่องบินโดยสาร เรือเดินทะเล
รถขนส่งไฟฟ้า เป็นต้น
ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล
และใบอนุญาตให้ดําเนินการสถานพยาบาล และไม่ต้องชําระค่าธรรมเนียมรายปี แต่ทั้งนี้หากมีผู้ประกอบวิชาชีพ
* ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ / ตอนพิเศษ ๘๙ ง / หน้า ๑๑ / ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑
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หรือผูป้ ระกอบโรคศิลปะปฏิบตั งิ านต้องจัดให้มหี ลักฐานรายชือ่ ผูป้ ระกอบวิชาชีพหรือผูป้ ระกอบโรคศิลปะ พร้อมสาํ เนา
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือผูป้ ระกอบโรคศิลปะ สมุดทะเบียนผูป้ ว่ ย บันทึกการปฏิบตั งิ านทีส่ ามารถตรวจสอบได้
และต้องแจ้งการประกอบกิจการสถานพยาบาล โดยผู้อนุญาตต้องออกแบบรับแจ้งให้ไว้เป็นหลักฐานตามแบบแนบ
ท้ายประกาศนี้
(๒) เป็นสถานพยาบาลที่ใช้ยานพาหนะในการออกไปให้บริการเคลื่อนที่ ณ สถานที่ใดที่หนึ่ง
เป็นการชั่วคราว และมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือหรือสงเคราะห์ โดยไม่เรียกเก็บค่าบริการใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัด
ให้บริการขององค์กรการกุศลต่าง ๆ มูลนิธิ สถานพยาบาลหรือของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยผู้ให้บริการต้องเป็น
ผูป้ ระกอบวิชาชีพหรือผูป้ ระกอบโรคศิลปะ ให้ได้รบั การยกเว้นไม่ตอ้ งขอรับ ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล
และใบอนุญาตให้ดําเนินการสถานพยาบาล โดยไม่ต้องชําระค่าธรรมเนียมรายปี แต่ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีหลักฐาน
รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะ พร้อมสําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะ
สมุดทะเบียนผู้ป่วย บันทึกการปฏิบัติงานที่สามารถตรวจสอบได้ และต้องแจ้ง วัน เวลา สถานที่และชื่อผู้ประกอบ
วิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะที่ออกไปให้บริการแก่ผู้อนุญาตทราบ ก่อนออกให้บริการอย่างน้อยห้าวันตามแบบ
แนบท้ายประกาศนี้
(๓) เป็นสถานพยาบาลเคลื่อนที่ของสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ที่ใช้
ยานพาหนะ เป็นที่ให้บริการและออกให้บริการไปยังหน่วยงานที่ร้องขอเพื่อการตรวจดูแลสุขภาพ รักษาพยาบาล
การส่งเสริมหรือการป้องกันโรคแก่พนักงาน นักศึกษา ตามสัญญาประกันสุขภาพหรือการตรวจสุขภาพประจําปี
ระหว่างสถานพยาบาลกับหน่วยงานนั้น เช่น
		 (ก) รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ ต้องมีเครื่องเอกซเรย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยพร้อมอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายจากรังสีที่ได้รับอนุญาตจากสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย และเป็นไปตาม
มาตรฐานที่ผู้อนุญาตประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสถานพยาบาล
		 (ข) รถทั น ตกรรม ที่ ไ ด้ ม าตรฐานตามที่ ผู ้ อ นุ ญ าตประกาศกํ า หนดโดยคํ า แนะนํ า
ของคณะกรรมการสถานพยาบาล
		 (ค) รถปฏิบัติการชันสูตร ที่ได้มาตรฐานตามที่ผู้อนุญาตประกาศกําหนดโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการสถานพยาบาล
		 (ง) รถรักษาพยาบาลเคลือ่ นที่ ทีไ่ ด้มาตรฐานตามทีผ่ อู้ นุญาตประกาศกาํ หนด โดยคาํ แนะนํา
ของคณะกรรมการสถานพยาบาล
ให้สถานพยาบาลเคลื่อนที่ตาม (ก) - (ง) ต้องจัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะ
ที่ออกไปให้บริการสอดคล้องกับมาตรฐานการบริการและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ หรือการประกอบ
โรคศิลปะนั้น ๆ ตามกฎหมาย
ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล
และใบอนุญาตให้ดาํ เนินการสถานพยาบาล และไม่ตอ้ งชําระค่าธรรมเนียมรายปี แต่ตอ้ งจัดให้มหี ลักฐาน สมุดทะเบียน
ผู้ป่วยและบันทึกการปฏิบัติงาน โดยระบุ วัน เวลา สถานที่และชื่อผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะ
ที่ออกไปให้บริการที่สามารถตรวจสอบได้และต้องแจ้งวัน เวลา สถานที่และชื่อผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบ
โรคศิลปะที่ออกไปให้บริการแก่ผู้อนุญาตทราบก่อนออกให้บริการ อย่างน้อยห้าวันตามแบบแนบท้ายประกาศนี้
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(๔) สถานพยาบาล ณ ที่พํานักของผู้ป่วยเป็นการชั่วคราวโดยไม่ได้กระทําเป็นปกติธุระ ซึ่งผู้ป่วย
ไม่สามารถมารับบริการที่สถานพยาบาลได้ เช่น ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่นอนติดเตียง ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ผู้ป่วย
ชราหรือผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ให้บริการต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะ
ซึง่ ใบอนุญาตของผูป้ ระกอบวิชาชีพหรือผูป้ ระกอบโรคศิลปะนัน้ ยังคงใช้ได้ตามกฎหมาย ได้รบั การยกเว้นไม่ตอ้ งขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลและใบอนุญาต ให้ดาํ เนินการสถานพยาบาล และไม่ตอ้ งชาํ ระค่าธรรมเนียม
รายปี
(๕) ยานพาหนะที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ปว่ ย ทีไ่ ด้รับอนุญาตตามกฎหมาย เช่น รถ เรือ หรือเครื่องบิน
ขององค์กรเอกชนที่ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินหรือรถฉุกเฉิน เป็นต้น ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการสถานพยาบาลและใบอนุญาตให้ดําเนินการสถานพยาบาล และไม่ต้องชําระค่าธรรมเนียมรายปี
ข้อ ๕ สถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติสถานพยาบาล
พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังกล่าว ไม่เป็นการ
ตัดอํานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการที่จะเข้าไปตรวจสอบและควบคุมสถานพยาบาล เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติดังกล่าว
ข้อ ๖ หากปรากฏในภายหลังว่าสถานพยาบาลที่ได้รับการยกเว้นมีการให้บริการที่มีลักษณะ
อันน่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ผใู้ ช้บริการ พนักงานเจ้าหน้าทีม่ อี าํ นาจสัง่ ให้แก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสม หรือสัง่ ให้ระงับ
หรือปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนด หากยังมีการฝ่าฝืนคาํ สัง่ ของพนักงานเจ้าหน้าทีด่ งั กล่าว ให้ผอู้ นุญาต
มีอํานาจออกคําสั่งปิดสถานพยาบาลเป็นการชั่วคราวหรืออาจสั่งเพิกถอนสถานพยาบาลนั้น โดยรัฐมนตรีประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๗ การยื่ น แบบแจ้ ง การประกอบกิ จ การสถานพยาบาลตามประกาศกระทรวงฉบั บ นี้
ในกรุงเทพมหานครให้ยื่น ณ สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สําหรับในจังหวัดอืน่ ให้ยนื่ ณ สาํ นักงานสาธารณสุขจังหวัด ทัง้ นี้ อาจจัดให้มกี ารยืน่ แบบแจ้งผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์
ด้วยก็ได้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 		
ปิยะสกล สกลสัตยาทร 			
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
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แบบแจ้ง สพ.อ. ๑
								
								
								

เลขรับที่ ....................................
วันที่ ..........................................
ลงชื่อ ........................ ผู้รับคําขอ

แบบแจ้งการประกอบกิจการสถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับ
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
เขียนที่ ................................................................
วันที่ ................. เดือน ........................... พ.ศ. ....................
ข้าพเจ้า............................................ โดย นาย/นาง/นางสาว .......................................................................
.................................................................................................................................................................................
อายุ ............ ปี .........สัญชาติ ........................อยู่เลขที่ ......................ซอย...............................ตรอก .......................
ถนน ..................................หมู่ที่ ....................ตําบล/แขวง .................................. อําเภอ/เขต .................................
จังหวัด .............................................................. โทรศัพท์ .........................................................................................
ขอแจ้งการประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน เพื่อเป็นสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ พนักงาน
ลูกจ้างหรือ บุคคลที่เกี่ยวข้อง จํานวน ............................................................. คน
ณ สถานพยาบาล .....................................................................................................ตั้งอยู่ที่ ....................................
ซอย ............................................... ตรอก ............................................. ถนน ................................... หมูท่ ี่ .................
ตําบล/แขวง ........................................................................ อําเภอ/เขต ...................................................................
จังหวัด .................................................................. โทรศัพท์ .....................................................................................
โดยข้าพเจ้าขอรับรองว่ามี ผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะที่ปฏิบัติงาน
๑. แพทย์ ........................................ คน
๒. พยาบาล ........................................... คน		
๓. ทันตแพทย์ ................................ คน
๔. เภสัชกร ............................................ คน
๕. นักกายภาพบําบัด ..................... คน
๖. นักเทคนิคการแพทย์ ........................ คน
๗. แพทย์แผนไทย .......................... คน
		 - เวชกรรมไทย ...................... คน 		 - เภสัชกรรมไทย ........................... คน
		 - การผดุงครรภ์ไทย .............. คน		 - การนวดไทย ............................... คน
		 - การแพทย์พื้นบ้านไทย ....... คน
๘. แพทย์แผนไทยประยุกต์ ........... คน
๙. ผู้ประกอบโรคศิลปะ
		 (๑) กิจกรรมบําบัด ................... คน
(๒) การแก้ไขความผิดปกติของการสือ่ ความหมาย .......... คน
		 (๓) เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ........ คน (๔) รังสีเทคนิค ........................................ คน
		 (๕) จิตวิทยาคลินิกอก .............. คน
(๖) กายอุปกรณ์ ...................................... คน
		 (๗) การแพทย์แผนจีน .............. คน
(๘) อื่นๆ .................................................. คน
เป็นผู้ให้บริการและเปิดให้บริการเวลาระหว่าง .................................................. น.
(ลายมือชื่อ) .......................................... ผู้ยื่นคําขอ		
( ...........................................)			
ผู้มีอํานาจสูงสุดของหน่วยงานนั้น
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แบบแจ้ง สพ.อ. ๒

แบบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานพยาบาลอื่นประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
ใบรับแจ้งเลขที่

/

ใบรับแจ้งฉบับนี้เพื่อแสดงว่า สถานพยาบาล .................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ตั้งอยู่เลขที่ .................................... ซอย ......................................................ตรอก ...................................................
ถนน .............................................. หมู่ที่ ................... ตําบล/แขวง ..........................................................................
อําเภอ/เขต .......................................... จังหวัด .......................................................โทรศัพท์ ...................................
เป็นสถานพยาบาลที่จัดตั้งขึ้นพื่อเป็นสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่พนักงาน ลูกจ้างหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับการ
ยกเว้น ไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
ให้ไว้ ณ วันที่

เดือน

พ.ศ.

(ลายมือชื่อ) ..................................................... ผู้รับแจ้ง		
( ...................................................... )
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แบบแจ้ง สพ.อ. ๓
					
					
					

เลขรับที่ ....................................
วันที่ ..........................................
ลงชื่อ ........................ ผู้รับคําขอ

แบบแจ้งวัน เวลา สถานที่และชื่อผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะที่ออกไปให้บริการ
ส�ำหรับสถานพยาบาลที่ใช้ยานพาหนะในการออกไปให้บริการเคลื่อนที่
ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
เขียนที่ ................................................................
วันที่ ................. เดือน ........................... พ.ศ. ....................
ข้าพเจ้า............................................ โดย นาย/นาง/นางสาว .......................................................................
.................................................................................................................................................................................
อายุ ............ ปี .........สัญชาติ ........................อยู่เลขที่ ......................ซอย...............................ตรอก .......................
ถนน ..................................หมู่ที่ ....................ตําบล/แขวง .................................. อําเภอ/เขต .................................
จังหวัด ....................................................... โทรศัพท์ ..........................................................................................
ขอแจ้งแจ้งวัน เวลา สถานทีแ่ ละชือ่ ผูป้ ระกอบวิชาชีพหรือผูป้ ระกอบโรคศิลปะทีอ่ อกไปให้บริการสาํ หรับสถานพยาบาล
ที่ใช้ยานพาหนะในการออกไปให้บริการเคลื่อนที่ ดังนี้
(๑) วัน เวลาในการออกให้บริการ ระหว่าง............................................ถึงวันที่..........................................
(๒) สถานที่ในการออกให้บริการ ณ ...........................................................................................................
(๓) ผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะที่ออกไปให้บริการ
		 ๓.๑ วิชาชีพเวชกรรม.......................................................คน ได้แก่
			 (๑) .............................................................................
			 (๒) .............................................................................
			 (๓) .............................................................................
		 ๓.๒ วิชาชีพอื่นๆ .............................................................. คน ได้แก่
			 (๑) .............................................................................
			 (๒) .............................................................................
			 (๓) .............................................................................
		 ๓.๓ ผู้ประกอบโรคศิลปะ .................................................. คน ได้แก่
			 (๑) .............................................................................
			 (๒) .............................................................................
			 (๓) .............................................................................
(ลายมือชื่อ) .......................................... ผู้แจ้ง 		
( ........................................... )			
ผู้มีอํานาจสูงสุดของหน่วยงานนั้น
(ลายมือชื่อ) .......................................... ผู้รับแจ้ง 		
( .......................................... )			
ผู้อนุญาต
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แบบแจ้ง สพ.อ. ๔
								
								
					

เลขรับที่ ....................................
วันที่ ..........................................
ลงชื่อ ........................ ผู้รับคําขอ

แบบแจ้งวัน เวลา สถานที่และชื่อผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะที่ออกไปให้บริการ
ส�ำหรับสถานพยาบาลเคลื่อนที่ของสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลที่ใช้ยานพาหนะ
เป็นที่ให้บริการและออกให้บริการไปยังหน่วยงานที่ร้องขอเพื่อการตรวจดูแลสุขภาพการส่งเสริมหรือ
การป้องกันโรคแก่พนักงาน นักศึกษา ตามสัญญาประกันสุขภาพหรือการตรวจสุขภาพประจาปีระหว่าง
สถานพยาบาลกับหน่วยงานนั้นซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
เขียนที่ ................................................................
วันที่ ................. เดือน ........................... พ.ศ. ....................
ข้าพเจ้า............................................ โดย นาย/นาง/นางสาว .......................................................................
.................................................................................................................................................................................
อายุ ............ ปี .........สัญชาติ ........................อยู่เลขที่ ......................ซอย...............................ตรอก .......................
ถนน ..................................หมู่ที่ ....................ตําบล/แขวง .................................. อําเภอ/เขต .................................
จังหวัด ....................................................... โทรศัพท์ ..........................................................................................
ขอแจ้งแจ้งวัน เวลา สถานทีแ่ ละชือ่ ผูป้ ระกอบวิชาชีพหรือผูป้ ระกอบโรคศิลปะทีอ่ อกไปให้บริการสาํ หรับสถานพยาบาล
เคลื่อนที่ ของสถานพยาบาลประเภท.................................ที่ใช้ยานพาหนะ เป็นที่ให้บริการและออกให้บริการไปยัง
หน่วยงานที่ร้องขอ เพื่อการตรวจดูแลสุขภาพ รักษาพยาบาล การส่งเสริมหรือการป้องกันโรคแก่พนักงาน นักศึกษา
ตามสัญญาประกันสุขภาพ หรือการตรวจสุขภาพประจําปีระหว่างสถานพยาบาลกับหน่วยงานนั้น ดังนี้
(๑) วัน เวลาในการออกให้บริการ ระหว่าง............................................ถึงวันที่.........................................
(๒) สถานที่ในการออกให้บริการ ณ.............................................................................................................
(๓) ผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะที่ออกไปให้บริการ
		 ๓.๑ วิชาชีพเวชกรรม.......................................................คน ได้แก่
			 (๑) .............................................................................
			 (๒) .............................................................................
			 (๓) .............................................................................
		 ๓.๒ วิชาชีพอื่นๆ .............................................................. คน ได้แก่
			 (๑) .............................................................................
			 (๒) .............................................................................
			 (๓) .............................................................................
		 ๓.๓ ผู้ประกอบโรคศิลปะ .................................................. คน ได้แก่
			 (๑) .............................................................................
			 (๒) .............................................................................
			 (๓) .............................................................................
* หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะ ให้นําใบที่แจ้งมาแสดงและ
แจ้งการเปลี่ยนแปลง ในวันที่ออกให้บริการด้วย
(ลายมือชื่อ) .......................................... ผู้ยื่นค�ำขอ 		
( ........................................... )			
ผู้มีอํานาจสูงสุดของหน่วยงานนั้น
(ลายมือชื่อ) .......................................... ผู้รับแจ้ง		
( .......................................... )			
ผู้อนุญาต
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง การกําหนดลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐานซึ่งได้รับ
การยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑
ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตสิ ถานพยาบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ และมาตรา ๖ วรรคหนึง่ แห่งพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสถานพยาบาล
จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกําหนดลักษณะของสถาน
พยาบาลและมาตรฐานซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป *
ข้อ ๓ ในประกาศฉบับนี้
“สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน” หมายความว่า สถานพยาบาลประเภทคลินิก
หรือทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ แต่ดาํ เนินงานลักษณะเดียวกัน เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํ บล ศูนย์บริการสาธารณสุข
ศูนย์สุขภาพชุมชน เป็นต้น
“สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน” หมายความว่า สถานพยาบาลประเภทโรงพยาบาล
หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นแต่ดําเนินงานลักษณะเดียวกัน เช่น สถาบัน ศูนย์ เป็นต้น
ข้อ ๔ สถานพยาบาลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติสถานพยาบาล
พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ หมายถึง สถานพยาบาล
ซึ่งดําเนินการโดยกระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาของรัฐ หน่วยงานอื่น
ของรัฐ สภากาชาดไทย
ข้อ ๕ ให้สถานพยาบาลมีลักษณะโดยทั่วไป และลักษณะการให้บริการ ดังต่อไปนี้
(๑) มีความปลอดภัย มีความสะดวก และเหมาะสมต่อผูใ้ ห้บริการและผูร้ บั บริการ ในการประกอบ
วิชาชีพตามประเภทและสาขานั้น ๆ
(๒) ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร
(๓) ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
(๔) ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
(๕) ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๖) ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
* ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ / ตอนพิเศษ ๘๙ ง / หน้า ๑๔ / ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑
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ข้อ ๖ สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ต้องได้มาตรฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ตามแต่ละแผนก หรือประเภทการให้บริการ
ตามหมวด ๒ แห่งกฎกระทรวงกําหนดชนิดและจํานวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยา และเวชภัณฑ์ หรือยานพาหนะ
ที่จําเป็นประจําสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๘
(๒) ผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะต้องได้มาตรฐานการประกอบวิชาชีพ หรือการ
ประกอบโรคศิลปะที่สภาวิชาชีพหรือคณะกรรมการวิชาชีพกําหนดหรือประกาศกระทรวงสาธารณสุขกําหนด
ข้อ ๗ สถานพยาบาลประเภททีร่ บั ผูป้ ว่ ยไว้คา้ งคืนประเภททัว่ ไป ได้แก่ สถานพยาบาล ซึง่ ให้บริการ
ด้านการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยด้วยโรคทั่วไป มิได้จํากัดเฉพาะโรคใดโรคหนึ่ง โดยต้องประกอบด้วยหน่วยบริการ
และระบบสนับสนุนการให้บริการ ดังต่อไปนี้
(๑) แผนกเวชระเบียน
(๒) แผนกผู้ป่วยนอก
(๓) แผนกผู้ป่วยใน
(๔) แผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน
(๕) แผนกเภสัชกรรม
(๖) ระบบรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน
(๗) ระบบควบคุมการติดเชื้อ
(๘) ระบบไฟฟ้าสํารอง
(๙) ระบบน�้ำสํารอง
(๑๐) จัดให้มีบริการชันสูตร
(๑๑) จัดให้มีบริการรังสีวิทยา
(๑๒) แผนกบริการ หรือหน่วยบริการ หรือระบบสนับสนุนการให้บริการอื่น
ข้อ ๘ สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนประเภทเฉพาะทาง ได้แก่ สถานพยาบาล ที่จัด
ให้มีการประกอบวิชาชีพเฉพาะทางด้านเวชกรรม โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม และผู้ประกอบวิชาชีพนั้น ต้องได้
รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติบัตรจากแพทยสภา เช่น โรงพยาบาลเฉพาะทางหู ตา คอ จมูก โรงพยาบาลเฉพาะทาง
ทรวงอก โรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็ง เป็นต้น โดยต้องประกอบด้วยหน่วยบริการและระบบสนับสนุนการให้
บริการ ตามที่หน่วยงานกระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาของรัฐ
หน่วยงานอื่นของรัฐ สภากาชาดไทย ประกาศกําหนด
ข้อ ๙ สถานพยาบาลประเภททีร่ บั ผูป้ ว่ ยไว้คา้ งคืนประเภทเฉพาะประเภทผูป้ ว่ ย ได้แก่ สถานพยาบาล
ที่จัดให้มีการประกอบวิชาชีพตามลักษณะเฉพาะประเภทผู้ป่วย ซึ่งดําเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เช่น
ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยจิตเวช ผู้สูงอายุ แม่และเด็ก บําบัดยาเสพติด เป็นต้น โดยต้องประกอบด้วยหน่วยบริการ
และระบบสนับสนุนการให้บริการ ตามที่หน่วยงานกระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
สถาบันการศึกษาของรัฐ หน่วยงานอื่นของรัฐ สภากาชาดไทย ประกาศกําหนด
ข้อ ๑๐ สถานพยาบาลประเภททีร่ บั ผูป้ ว่ ยไว้คา้ งคืนประเภทเฉพาะด้านวิชาชีพ ได้แก่ สถานพยาบาล
ทีจ่ ดั ให้มผี ปู้ ระกอบวิชาชีพตามด้านนัน้ ๆ เช่น ทันตกรรม การพยาบาลและการผดุงครรภ์ กายภาพบาํ บัด การแพทย์
แผนไทย เป็นต้น โดยต้องประกอบด้วยหน่วยบริการและระบบสนับสนุนการให้บริการ ตามที่หน่วยงานกระทรวง
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ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาของรัฐ หน่วยงานอื่นของรัฐ สภากาชาดไทย
ประกาศกําหนด
ข้อ ๑๑ สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ต้องจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ยา
และเวชภัณฑ์ทั่วไปที่จําเป็น ในจํานวนที่เหมาะสมและเพียงพอ ดังต่อไปนี้
(๑) ตู้หรือชั้นหรืออุปกรณ์เก็บเวชระเบียนที่มั่นคง ปลอดภัย และต้องจัดให้เป็นระเบียบ สามารถ
ค้นหาได้ง่าย หรือถ้าเป็นระบบคอมพิวเตอร์ต้องจัดให้มีระบบข้อมูลสํารองเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย ซึ่งอาจจัดแยก
เป็นแผนกเวชระเบียนโดยเฉพาะก็ได้
(๒) ตู้หรือชั้นเก็บยาและเวชภัณฑ์อื่น
(๓) เครื่องใช้ทั่วไปที่ใช้ในการตรวจรักษาและบริการ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ที่นั่งพักรอของผู้ป่วย
เตียงตรวจโรค และอ่างฟอกมือชนิดที่ไม่ใช้มือเปิดปิดน�้ำ
(๔) เครื่องมืออุปกรณ์และเวชภัณฑ์สําหรับควบคุมการติดเชื้อในกรณีที่จําเป็นต้องใช้ เช่น
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการทําความสะอาด หม้อต้ม หม้อนึ่ง ตู้ที่มิดชิดสําหรับเก็บเครื่องมือที่ปราศจากเชื้อแล้ว
และมีเครื่องมือที่พร้อมใช้งาน เช่น ภาชนะบรรจุมูลฝอยทั่วไป และภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
(๕) อุ ป กรณ์ ช ่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ่ ว ยฉุ ก เฉิ น ได้ แ ก่ ถุ ง บี บ ลมเพื่ อ ช่ ว ยหายใจพร้ อ มหน้ า กากครอบ
ช่วยการหายใจ ยาและเวชภัณฑ์อื่นที่ใช้ในการรักษาและช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน
(๖) ชุดตรวจโรคและชุดให้การรักษาทั่วไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
(๗) ยาและเวชภัณฑ์อื่นที่จําเป็น โดยมีจํานวนรายการและปริมาณที่เพียงพอ
(๘) ตู้เย็นสําหรับเก็บยาหรือเวชภัณฑ์อื่น
(๙) ในกรณีที่มีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดให้โทษ ให้มีสถานที่หรือตู้เก็บ
ที่มั่นคงและปลอดภัยมีกุญแจปิดและเปิดอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ ๑๒ สถานพยาบาล ซึ่งดําเนินการโดยกระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาของรัฐ หน่วยงานอื่นของรัฐ สภากาชาดไทย ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศนี้
ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับและให้แจ้งอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพทราบภายใน ๓๐ วัน
ข้อ ๑๓ สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนประเภทเฉพาะทาง ประเภทเฉพาะประเภทผู้ป่วย
และประเภทเฉพาะด้านวิชาชีพ ซึ่งดําเนินการโดยกระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
สถาบันการศึกษาของรัฐ หน่วยงานอื่นของรัฐ สภากาชาดไทย ต้องดําเนินการ ให้เป็นไปตามประกาศนี้ภายในสองปี
นับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับและให้แจ้งอธิบดี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพทราบภายใน ๓๐ วัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 		
ปิยะสกล สกลสัตยาทร 			
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
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ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน
                   

เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อคัดแยกระดับความฉุกเฉิน
และมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๕๔

โดยที่เป็นการสมควรก�ำหนดหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อคัดแยกระดับความฉุกเฉินและมาตรฐาน
การปฏิบัติการฉุกเฉิน เพื่อให้หน่วยปฏิบัติการ สถานพยาบาล และผู้ปฏิบัติการ ด�ำเนินการปฏิบัติการฉุกเฉิน ในการ
ให้ความปลอดภัยของผู้ป่วยฉุกเฉิน
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๑ (๑) และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง การลงนามในประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ
หรือค�ำสั่ง ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ ให้ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมิน
เพื่อคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินและมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป *
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“ปฐมพยาบาล” หมายความว่า การปฏิบัติการฉุกเฉินที่เริ่มต้นกระท�ำเพื่อรักษาชีวิตหรือช่วยเหลือ
ผู้ป่วยฉุกเฉินขณะรอคอยปฏิบัติการแพทย์จากผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ช่วยเวชกรรม ซึ่งต้องไม่มีการท�ำหัตถการใน
ร่างกายเว้นแต่การให้ยาสามัญประจ�ำบ้านหรือยาของผู้ป่วยตามที่แพทย์สั่งไว้ และหมายรวมถึงการแจ้งการเจ็บป่วย
ฉุกเฉิน การปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินทีก่ ระท�ำตามค�ำแนะน�ำของแพทย์หรือผูช้ ว่ ยเวชกรรม และการช่วยบุคลากรสาธารณสุข
ที่ปฏิบัติการฉุกเฉิน ณ ที่เกิดเหตุและขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน รวมทั้งการกระท�ำอื่นใดที่ กพฉ. ก�ำหนดเพิ่มเติม
ให้เป็นการปฐมพยาบาล
“ปฏิบตั กิ ารแพทย์” หมายความว่า การปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินทีก่ ระท�ำโดยตรงต่อผูป้ ว่ ยฉุกเฉินเกีย่ วกับ
การประเมิน การดูแล การเคลื่อนย้ายหรือล�ำเลียง การน�ำส่งต่อ การตรวจวินิจฉัย และการบ�ำบัดรักษาพยาบาล
รวมถึงการเจาะหรือผ่าตัด การใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือแพทย์ การให้หรือบริหารยาหรือสารอื่น หรือการสอดใส่วัตถุ
ใด ๆ เข้าไปในร่างกายผู้ป่วยฉุกเฉิน และให้หมายรวมถึงการรับแจ้งและจ่ายงานให้ผู้ปฏิบัติการอื่นกระท�ำโดยตรง
ต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน รวมทั้งการปฏิบัติการฉุกเฉินที่ต้องกระท�ำตามค�ำสั่งการแพทย์ด้วย แต่ไม่รวมถึงการกระท�ำใด
อันเป็นการปฐมพยาบาล

* ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ / ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง / หน้า ๓๒ / ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
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“ปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน” หมายความว่า ปฏิบัติการแพทย์ด้วยการใช้อุปกรณ์ หรือเครื่องมือ
แพทย์และการบริหารยาพื้นฐาน โดยไม่ท�ำหัตถการในร่างกาย รวมทั้งการกระท�ำอื่นใดที่ กพฉ. ก�ำหนดเพิ่มเติม
ให้เป็นปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน
“ปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง” หมายความว่า ปฏิบัติการแพทย์ซึ่งต้องมีการบริหารยา การใช้อุปกรณ์
การแพทย์ฉุกเฉินที่ซับซ้อน และการท�ำหัตถการในร่างกายซึ่งเป็นประโยชน์ยิ่งกว่าในการป้องกันการเสียชีวิต
หรือการรุนแรงขึ้นของการเจ็บป่วยของผู้ป่วยฉุกเฉินได้ แต่หากมีการกระท�ำอย่างไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมก็อาจ
ก่ออันตรายต่อผู้ป่วยฉุกเฉินได้ยิ่งกว่าด้วย
“การบ�ำบัดเจาะจง” หมายความว่า การบ�ำบัดรักษาอันเป็นทีย่ อมรับโดยทัว่ ไปของวิชาชีพเวชกรรม
ว่าเป็นวิธีการเจาะจงที่ท�ำให้ผู้ป่วยฉุกเฉินหายหรือพ้นจากภาวะผิดปกติภาวะใดภาวะหนึ่งหรือโรคใดโรคหนึ่ง
โดยเฉพาะตามหลักวิชาการของวิชาชีพเวชกรรม
“ปฏิบตั กิ ารอ�ำนวยการ” หมายความว่า การปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินทีไ่ ม่ได้กระท�ำโดยตรงต่อผูป้ ว่ ยฉุกเฉิน
ประกอบด้วยการจัดการ การประสานงาน การควบคุมดูแล และการติดต่อสื่อสารอันมีความจ�ำเป็นเพื่อให้
ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการปฏิบัติการแพทย์ที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และทันท่วงที
“ค� ำ แนะน� ำ ” หมายความว่ า ค� ำ ชี้ แจงให้ เข้ า ใจและให้ ท� ำ ตามเป็ น ล� ำ ดั บ ขั้ น ตอนเพื่ อ ผู ้ แจ้ ง
การเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือบุคคลอื่นใดอาจปฏิบัติการฉุกเฉินตามได้
“ค�ำสั่งการแพทย์” หมายความว่า ค�ำชี้แจงให้เข้าใจและสั่งให้ท�ำตามเป็นล�ำดับขั้นตอนเพื่อให้
ผู้ช่วยเวชกรรมปฏิบัติการแพทย์ตาม
“บริการสาธารณสุข” หมายความว่า บริการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพแห่งชาติ
“บุคลากรสาธารณสุข” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติการซึ่งเป็นบุคลากรด้านสาธารณสุขตามกฎหมาย
ว่าด้วยสุขภาพแห่งชาติ
“ผู้ประกอบวิชาชีพ” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติการซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล ซึ่งปฏิบัติการแพทย์ตามอ�ำนาจหน้าที่ ขอบเขต ความรับผิดชอบ และข้อจ�ำกัดตามกฎหมายว่าด้วย
วิชาชีพนั้น
“ผู้ช่วยเวชกรรม” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมายให้ท�ำปฏิบัติการแพทย์โดยที่
ไม่ได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ หรือเป็นผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งท�ำปฏิบัติการแพทย์นอกเหนืออ�ำนาจหน้าที่ ขอบเขต
ความรับผิดชอบ และข้อจ�ำกัดตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพนั้น
“ทรัพยากร” หมายความว่า สิ่งที่ใช้ทางการแพทย์เพื่อการท�ำปฏิบัติการแพทย์ ตามเกณฑ์ที่ สพฉ.
ก�ำหนด
“หัตถการในร่างกาย” หมายความว่า กลวิธีเพื่อการวินิจฉัยและบ�ำบัดรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินซึ่งต้องใช้
อุปกรณ์หรือเครื่องมือแพทย์ เจาะหรือผ่าตัด หรือสอดใส่วัตถุใด ๆ เข้าไปในร่างกายมนุษย์ หรือการแทรกแซง
กระบวนการสรีรวิทยาของร่างกายมนุษย์ และหมายรวมถึงการให้หรือบริหารยาหรือสารอื่นเข้าไปในร่างกาย
มนุษย์ด้วย แต่ไม่รวมถึงการกระท�ำใดอันเป็นการปฐมพยาบาลและปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน
ข้อ ๔ ให้หน่วยปฏิบัติการและสถานพยาบาลจัดให้มีการตรวจคัดแยกระดับความฉุกเฉินของ
ผู้รับบริการสาธารณสุขเป็นระดับต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
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(๑) ผูป้ ว่ ยฉุกเฉินวิกฤต ได้แก่ บุคคลซึง่ ได้รบั บาดเจ็บหรือมีอาการป่วยกะทันหันซึง่ มีภาวะคุกคาม
ต่อชีวิต ซึ่งหากไม่ได้รับปฏิบัติการแพทย์ทันทีเพื่อแก้ไขระบบการหายใจ ระบบไหลเวียนเลือด หรือระบบประสาท
แล้ว ผู้ป่วยจะมีโอกาสเสียชีวิตได้สูง หรือท�ำให้การบาดเจ็บหรืออาการป่วยของผู้ป่วยฉุกเฉินนั้นรุนแรงขึ้นหรือเกิด
ภาวะแทรกซ้อนขึ้นได้อย่างฉับไว
ให้ใช้สัญลักษณ์ “สีแดง” ส�ำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต
(๒) ผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน ได้แก่ บุคคลที่ได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยซึ่งมีภาวะเฉียบพลันมาก
หรือเจ็บปวดรุนแรงอันจ�ำเป็นต้องได้รับปฏิบัติการแพทย์อย่างรีบด่วน มิฉะนั้นจะท�ำให้การบาดเจ็บหรืออาการป่วย
ของผู้ป่วยฉุกเฉินนั้นรุนแรงขึ้นหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้น ซึ่งส่งผลให้เสียชีวิตหรือพิการในระยะต่อมาได้
ให้ใช้สัญลักษณ์ “สีเหลือง” ส�ำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน
(๓) ผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรง ได้แก่ บุคคลซึ่งได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยซึ่งมีภาวะเฉียบพลัน
ไม่รุนแรง อาจรอรับปฏิบัติการแพทย์ได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือเดินทางไปรับบริการสาธารณสุขด้วยตนเองได้
แต่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งใช้ ท รั พ ยากรและหากปล่ อ ยไว้ เ กิ น เวลาอั น สมควรแล้ ว จะท� ำ ให้ ก ารบาดเจ็ บ หรื อ อาการป่ ว ย
ของผู้ป่วยฉุกเฉินนั้นรุนแรงขึ้นหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นได้
ให้ใช้สัญลักษณ์ “สีเขียว” ส�ำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรง
(๔) ผูป้ ว่ ยทัว่ ไป ได้แก่ บุคคลทีเ่ จ็บป่วยแต่ไม่ใช่ผปู้ ว่ ยฉุกเฉิน ซึง่ อาจรอรับหรือเลือกสรรการบริการ
สาธารณสุขในเวลาท�ำการตามปกติได้ โดยไม่ก่อให้เกิดอาการที่รุนแรงขึ้นหรือภาวะแทรกซ้อนตามมา
ให้ใช้สัญลักษณ์ “สีขาว” ส�ำหรับผู้ป่วยทั่วไป
(๕) ผู้รับบริการสาธารณสุขอื่น ได้แก่ บุคคลซึ่งมารับบริการสาธารณสุขหรือบริการเพื่อผู้อื่น
โดยไม่จ�ำเป็นต้องใช้ทรัพยากร
ให้ใช้สัญลักษณ์ “สีด�ำ” ส�ำหรับผู้รับบริการสาธารณสุขอื่น
ข้อ ๕ ให้หน่วยปฏิบัติการและสถานพยาบาลจัดให้มีบุคลากรสาธารณสุขเพื่อคัดแยกผู้รับบริการ
สาธารณสุขตามข้อ ๔ ตลอดเวลา รวมทั้งควบคุมและดูแลให้ผู้ปฏิบัติการด�ำเนินการให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการปฏิบัติ
การฉุกเฉินตามล�ำดับความเร่งด่วน ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้ผปู้ ว่ ยฉุกเฉินวิกฤตตามข้อ ๔ (๑) ได้รบั การปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินทันที และจัดให้ได้รบั ปฏิบตั ิ
การแพทย์ขั้นสูงโดยเร่งด่วนที่สุด
(๒) จัดให้ผปู้ ว่ ยฉุกเฉินเร่งด่วนตามข้อ ๔ (๒) ได้รบั การปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินถัดจากผูป้ ว่ ยฉุกเฉินวิกฤต
ตามข้อ ๔ (๑) และจัดให้ได้รับปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูงโดยเร็ว
(๓) จัดให้ผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรงตามข้อ ๔ (๓) ได้รับการปฏิบัติการฉุกเฉินถัดจากผู้ป่วยฉุกเฉิน
เร่งด่วนตามข้อ ๔ (๒) และจัดให้ได้รับปฏิบัติการแพทย์ตามความจ�ำเป็น
(๔) เลือกสรรหรือจัดให้ผปู้ ว่ ยทัว่ ไปตามข้อ ๔ (๔) ได้รบั บริการสาธารณสุขอืน่ ตามสมควรแก่กรณี
หรืออาจอนุโลมให้ใช้ทรัพยากรได้เฉพาะในกรณีจำ� เป็น โดยให้ได้รบั บริการถัดจากผูป้ ว่ ยฉุกเฉินไม่รนุ แรงตามข้อ ๔ (๓)
หรือเมื่อไม่มีผู้ป่วยฉุกเฉิน
(๕) จัดหรือแนะน�ำให้ผรู้ บั บริการสาธารณสุขอืน่ ตามข้อ ๔ (๕) ได้รบั บริการทีป่ ระสงค์จากบุคลากร
สาธารณสุขอื่น ในเวลาหรือบริเวณอื่น ซึ่งไม่ได้จัดไว้เพื่อปฏิบัติการแพทย์ ตามความเหมาะสม
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ข้อ ๖ นอกจากการจัดให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการปฏิบัติการฉุกเฉินตามข้อ ๕ แล้ว หน่วยปฏิบัติการ
สถานพยาบาล และผู้ปฏิบัติการ มีอ�ำนาจ หน้าที่ ขอบเขต ข้อจ�ำกัด และความรับผิดชอบตามมาตรา ๒๘
และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ รวมทั้งการจัดให้ผู้ป่วยฉุกเฉินตามข้อ ๔ (๑)
ข้อ ๔ (๒) และข้อ ๔ (๓) ได้รับการบ�ำบัดเจาะจงอย่างทันท่วงทีด้วย
ขีดความสามารถของหน่วยปฏิบัติการหรือสถานพยาบาลในการปฏิบัติการฉุกเฉิน ให้ถือตาม
กฎหมาย กฎ ค�ำสั่ง และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดตั้งหรือการได้รับอนุญาต รวมทั้งการด�ำเนินการและภาระ
รับผิดชอบของหน่วยปฏิบัติการหรือสถานพยาบาลนั้น
ข้อ ๗ มาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉิน ทั้งการปฏิบัติการแพทย์และการปฏิบัติการอ�ำนวยการ
ของหน่วยปฏิบัติการ สถานพยาบาล และผู้ปฏิบัติการ ให้ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ
วิชาชีพด้านการแพทย์และการสาธารณสุข หรือกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือตามที่ กพฉ. ก�ำหนดเพิ่มเติม
แล้วแต่กรณี
 	
ข้อ ๘ ให้เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติรักษาการตามประกาศนี้
 	

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔		
ชาตรี  เจริญชีวะกุล				
เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน
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ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข

ว่าด้วยเงินบ�ำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยทีเ่ ป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบ�ำรุงของหน่วยบริการ
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๖ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบ�ำรุงของหน่วยบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบ�ำรุงของหน่วยบริการ
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ และระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบ�ำรุงของ
หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้เกิดความคล่องตัวและเกิดประโยชน์
แก่การด�ำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขยิ่งขึ้น
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๒๔ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ กี ารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติม กระทรวงสาธารณสุขโดยได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงบประมาณ จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบ�ำรุงของหน่วยบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
		 (๑) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบ�ำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๖
		 (๒) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบ�ำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔
		 (๓) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบ�ำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖
		 (๔) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบ�ำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
		 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือค�ำสัง่ อืน่ ใดในส่วนทีก่ ำ� หนดไว้ในระเบียบนี้ หรือซึง่ ขัดหรือแย้ง
กับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ วิธปี ฏิบตั อิ นื่ ใดซึง่ มิได้กำ� หนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ปฏิบตั ติ ามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
		 “เงินบ�ำรุง” ได้แก่
		 (๑) เงินทีห่ น่วยบริการได้รบั ไว้เป็นกรรมสิทธิเ์ นือ่ งจากการด�ำเนินงานหรือเพือ่ การด�ำเนินงาน
ในกิจการของหน่วยบริการ ยกเว้น
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			 ๑.๑ เงินงบประมาณรายจ่าย
			 ๑.๒ เงินรายรับอื่นที่หน่วยบริการได้รับหรือจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นๆ เช่น
เงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสาธารณสุข เงินค่าธรรมเนีมยสมัครสอบ เงินค่าเปรียบเทียบคดี เป็นต้น
		 (๒) เงินที่หน่วยบริการได้รับในลักษณะหนึ่งลักษณะใด ดังต่อไปนี้ด้วย
			 ๒.๑ เงินค่าบริการที่ได้รับจากการให้ใช้อาคารสถานที่หรือทรัพย์สินของหน่วยบริการ
			 ๒.๒ เงินทีไ่ ด้รบั ชดใช้ความเสียหายหรือเงินทีไ่ ด้รบั จากการจ�ำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สนิ
ของหน่วยบริการ ยกเว้นทรัพย์สินที่ได้มาจากเงินงบประมาณทั้งหมดหรือบางส่วน
			 ๒.๓ เงินที่ได้รับชดใช้คืนเงินบ�ำรุงหรือเงินที่ได้รับชดใช้เงินบ�ำรุงที่หน่วยบริการได้จ่าย
เป็นค่ากระแสไฟฟ้า ค่าน�้ำประปา ซึ่งหน่วยบริการได้บริการให้แก่ผู้ที่ใช้หรือใช้ร่วมกับหน่วยบริการ
			 ๒.๔ เงินทีม่ ผี บู้ ริจาคหรือมอบให้โดยระบุวตั ถุประสงค์หรือไม่ได้ระบุวตั ถุประสงค์ หรือ
ระบุวัตถุประสงค์ไว้ไม่ชัดแจ้ง
			 ๒.๕ เงินที่ได้จากการด�ำเนินงานของหน่วยบริการที่รับจัดท�ำ รับบริการ รับจ้างผลิต
เพื่อจ�ำหน่ายตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด
			 ๒.๖ เงินที่ได้รับจากการแสดงหรือจัดกิจกรรมสาธารณสุขของหน่วยบริการตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด
			 ๒.๗ เงินที่ได้รับจากการจัดประชุม อบรม สัมมนา ที่หน่วยบริการเป็นผู้จัด โดยใช้เงิน
บ�ำรุง เพื่อประโยชน์ต่อการให้บริการสาธารณสุข
			 ๒.๘ เงินที่ได้รับจากการจัดบริการพิเศษให้แก่ผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วย เช่น บริการ
รถรับส่งผู้ป่วย การใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น
			 ๒.๙ เงินทีไ่ ด้รบั จากการริบหลักประกันหรือเงินค่าปรับ เนือ่ งจากการผิดสัญญาทีด่ ำ� เนินการ
โดยเงินบ�ำรุงทั้งหมด หรือใช้เงินบ�ำรุงสมทบ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามสัดส่วนของเงินบ�ำรุงเท่านั้น
			 ๒.๑๐ เงินผลประโยชน์ทเี่ กิดจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้มาด้วยเงินบ�ำรุงหรือทรัพย์สนิ ทีม่ ผี บู้ ริจาค
ให้หน่วยบริการเพือ่ หาผลประโยชน์ โดยผูบ้ ริจาคทีร่ ะบุวตั ถุประสงค์หรือไม่ได้ระบุวตั ถุประสงค์ หรือระบุวตั ถุประสงค์
ไว้ไม่ชัดแจ้ง เช่น ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เป็นต้น
			 ๒.๑๑ เงินส่วนลดค่าใช้บริการโทรศัพท์สาธารณะ
			 ๒.๑๒ เงินรายรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ และกองทุนประกันสังคม หรือกองทุนอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นๆ
			 ๒.๑๓ เงินรายรับอืน่ ทีก่ ระทรวงสาธารณสุขก�ำหนดโดยความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงการคลัง
		 “หน่วยบริการ” หมายความว่า
		 (๑) โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต� ำ บล สถานี อ นามั ย เฉลิ ม พระเกี ย รติ
หรือที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นแต่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน หรือ
		 (๒) ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอ หรือหน่วยงานอืน่ ใดในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขซึง่ ด�ำเนินการและประสานงานเกีย่ วกับการสาธารณสุข ตามทีป่ ลัดกระทรวงสาธารณสุขประกาศ
ก�ำหนด
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		 “การสาธารณสุข” ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมและก�ำจัดโรค การรักษา
พยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพ การศึกษาวิจัยค้นคว้าและพัฒนา การชันสูตรและการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์ การคุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภคด้ า นสาธารณสุ ข ด้ า นระบบบริ ก ารสุ ข ภาพ และด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพ
การอาชีวอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ให้รวมถึงการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
ข้อ ๖ ให้หน่วยบริการเก็บรักษาเงินสดไว้เพื่อส�ำรองใช้จ่ายได้ภายในวงเงินที่กระทรวงสาธารณสุข
ก�ำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง นอกนั้นให้น�ำฝากกระทรวงการคลัง หรือส�ำนักงานคลังจังหวัด
แล้วแต่กรณี หรือน�ำฝากธนาคารแห่งประเทศไทย หรือธนาคารพาณิชย์ที่กระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ
การน�ำฝากธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธนาคารพาณิชย์จะต้องไม่เกินวงเงินทีก่ ระทรวงสาธารณสุข
ก�ำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ข้อ ๗ การรับเงิน หน่วยบริการจะต้องออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ชะระเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน
		 ใบเสร็จรับเงินให้ใช้ใบเสร็จรับเงินตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการรับเงินและ
การออกใบเสร็จรับเงินของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ข้อ ๘ การรับช�ำระเงินค่ารักษาพยาบาล โดยใช้บริการบัตรเครดิต ให้อยูใ่ นอ�ำนาจของปลัดกระทรวง
สาธารณสุข หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด
ข้อ ๙ เงินบ�ำรุงที่หน่วยบริการได้รับ จะน�ำไปก่อหนี้ผูกพันหรือจ่ายได้เพื่อการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยบริการ
		 เงินบ�ำรุงที่หน่วยบริการได้รับส�ำหรับด�ำเนินการสร้างหลักประกันสุขภาพ ให้น�ำไปใช้จ่าย
เพื่อด�ำเนินการด้านการส่งเสริมระบบบริการและคุ้มครองสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า
		 การจ่ายเงินบ�ำรุงในกรณีดังต่อไปนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ประกาศหรือหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด คือ
		 (๑) การจ่ายเงินบ�ำรุงเพื่อปฏิบัติราชการของหน่วยบริการอื่น
		 (๒) การจ่ายเงินบ�ำรุงในลักษณะเงินค่าตอบแทน หรือเงินตอบแทนพิเศษแก่บคุ คลทีใ่ ห้บริการ
หรือสนับสนุนบริการในงานด้านต่างๆ ดังนี้
			 (ก) ด้านการรักษาพยาบาล
			 (ข) ด้านการสาธารณสุข
			 (ค) ด้านการชันสูตรพลิกศพ
			 (ง) งานด้านอืน่ ทีก่ ฎหมายหรือกระทรวงสาธารณสุขก�ำหนดให้เป็นหน้าทีท่ จี่ ะต้องปฏิบตั ิ
		 (๓) การจ่ายเงินบ�ำรุงเพือ่ เป็นค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่หน่วยบริการหรือหน่วยงานอืน่
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน กรณีส่งต่อ อุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน การบริการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะและเนื้อเยื่อ
หรือจ�ำเป็นต้องได้รับการรักษาต่อเนื่องตามค�ำสั่งของแพทย์ผู้รักษา
		 (๔) การจ่ายเงินบ�ำรุงเพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว หรือลูกจ้างรายคาบ
		 (๕) การจ่ายเงินบ�ำรุงเพื่อเป็นค่าจ้างและค่าตอบแทนแก่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
		 (๖) การจ่ายเงินบ�ำรุงเพื่อสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
		 (๗) การจ่ายเงินบ�ำรุงให้แก่พนักงานกระทรวงสาธารณสุขตามสิทธิประโยชน์ที่กระทรวง
สาธารณสุขก�ำหนด
		 (๘) การจ่ายเงินบ�ำรุงเป็นค่าซ่อมแซม ต่อเติม หรือปรับปรุงบ้านพัก หรืออาคารที่พัก
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		 (๙) การจ่ายเงินบ�ำรุงเพื่อซื้อครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และยานพาหนะ
		 (๑๐) การจ่ายเงินบ�ำรุงเพือ่ ช่วยเหลือให้แก่บคุ ลากรด้านสาธารณสุขทีไ่ ด้รบั ความเสียหายจาก
การให้บริการสาธารณสุข
		 (๑๑) การจ่ายเงินบ�ำรุงเพื่อสนับสนุนการศึกษาในวิชาชีพที่ขาดแคลนตามแผนกรอบอัตรา
ก�ำลังที่ได้รับอนุมัติจาก อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข หรือ ก.พ. แล้วแต่กรณี
		 (๑๒) การจ่ายเงินบ�ำรุงตามที่กฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีก�ำหนดให้จ่ายได้จาก
เงินบ�ำรุง
		 การจ่ายเงินบ�ำรุงเพื่อการอื่นนอกเหนือจากที่ก�ำหนดในข้อ ๙ (๑) - ๙ (๑๒) ให้ขอ
ท�ำความตกลงกับกระทรวงการคลัง
		 การจ่ายเงินบ�ำรุงเพือ่ ด�ำเนินการจากเงินทีม่ ผี บู้ ริจาคหรือผูม้ อบให้ โดยระบุวตั ถุประสงค์ หรือ
ไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ หรือระบุวัตถุประสงค์ไว้ไม่ชัดแจ้ง รวมถึงเงินผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินที่ได้รับจาก
ผู้บริจาคดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ข้อ ๑๐ การก�ำหนดกรอบอัตราและค่าจ้างของลูกจ้างชั่วคราว หรือพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
จากเงินบ�ำรุง ตามข้อ ๙ วรรคสาม (๔) และ (๕) ต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังก่อน
		 การก�ำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนหรือเงินตอบแทนพิเศษ ตามข้อ ๙ วรรคสาม (๒)
หรือการก�ำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตามข้อ ๙ วรรคสาม (๕) และ (๗)
ต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังก่อน
ข้อ ๑๑ รายจ่ายต่อไปนี้ ห้ามจ่ายจากเงินบ�ำรุง
		 (๑) รายจ่ายในลักษณะบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
		 (๒) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
		 (๓) รายจ่ายเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินแต่ละรายการเกินกว่า ๓๐ ล้านบาท
		 ในกรณีทมี่ คี วามจ�ำเป็นต้องจ่ายตามรายการใน (๓) ให้ขอท�ำความตกลงกับส�ำนักงบประมาณ
ข้อ ๑๒ อ�ำนาจในการอนุมัติการก่อหนี้ผูกพันให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และประกาศ
ที่เกี่ยวข้องของทางราชการ
		 การก่อหนี้รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่เกินกว่า ๑ ปี ให้ขอความเห็นชอบจาก
ส�ำนักงบประมาณก่อน และหากเป็นรายการที่ก่อหนี้ผูกพันเกินกว่า ๑ ปี และมีวงเงินเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาท ให้ขอ
อนุมตั ติ อ่ คณะรัฐมนตรี ยกเว้นกรณีการเพิม่ บทบาทภาคเอกชนด้านการบริหารจัดการทางการแพทย์และสาธารณสุข
ในรูปแบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPPs) โดยถือปฏิบัติตามพระรชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส�ำหรับรายงานการเบิกจ่ายเงินบ�ำรุงให้รายงานต่อส�ำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง
และส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ จะประกาศต่อสาธารณชนด้วยก็ได้
		 อ�ำนาจในการอนุมัติการจ่ายเงินบ�ำรุงให้เป็นอ�ำนาจของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัด
หรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัดมอบหมาย
ข้อ ๑๓ ระบบบัญชีเงินบ�ำรุงของหน่วยบริการ ให้ปฏิบตั ติ ามระบบบัญชีของส่วนราชการโดยอนุโลม
โดยให้จดั ท�ำทะเบียนคุมเงินบ�ำรุงทีไ่ ด้รบั ส�ำหรับด�ำเนินการสร้างหลักประกันสุขภาพแยกต่างหากจากเงินบ�ำรุงประเภท
อืน่ เว้นแต่จะได้รบั อนุมตั จิ ากกระทรวงการคลังให้ปฏิบตั เิ ป็นอย่างอืน่ และเมือ่ ปิดบัญชีประจ�ำปีแล้ว ให้สง่ งบการเงิน
ไปให้ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบรับรองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
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		 เมื่อส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรับรองการเงินแล้วให้หน่วยบริการส่ง
งบการเงินที่รับรองแล้วให้กรมบัญชีกลางและส�ำนักงบประมาณทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินได้รับรองงบการเงิน
ข้อ ๑๔ เมื่อสิ้นเดือนหนึ่งๆ ให้หน่วยบริการจัดท�ำรายงานรับจ่ายเงินบ�ำรุงในระหว่างเดือนนั้นตาม
แบบท้ายระเบียบนี้ พร้อมทัง้ รวบรวมใบส�ำคัญคูจ่ า่ ยและเอกสารอืน่ อันเป็นหลักฐานแห่งหนีใ้ ห้เสร็จภายในวันสิน้ เดือน
ถัดไป เพื่อเก็บไว้ให้ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจหรือส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจภูมิภาค แล้วแต่
กรณีตรวจสอบ
ข้อ ๑๕ ให้หน่วยบริการส่งส�ำเนารายงานการรับจ่ายเงินตามข้อ ๑๔ ประจ�ำเดือนมีนาคม
และกันยายนให้กรมบัญชีกลางและส�ำนักงบประมาณทราบภายในวันสิ้นเดือนถัดไป
ข้อ ๑๖ ส�ำหรับกรณีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลและสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ
ให้กระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ก�ำกับดูแลและ
ให้ค�ำแนะน�ำในการจ่ายเงินบ�ำรุงให้ถูกต้องตามระเบียบ พร้อมทั้งรายงานผลการด�ำเนินงานให้กระทรวงสาธารณสุข
ทราบด้วย
ข้อ ๑๗ ในกรณีทปี่ รากฎว่าหน่วยบริการแห่งใดมีเงินบ�ำรุงเหลือเกินความจ�ำเป็น กระทรวงการคลัง
จะก�ำหนดให้หน่วยบริการน�ำส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดินตามจ�ำนวนที่เห็นสมควรได้
ข้อ ๑๘ ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอ�ำนาจ
ออกข้อบังคับหรือค�ำสั่งในทางปฏิบัติแต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกันระเบียบนี้
ข้อ ๑๙ บรรดาข้อบังคับหรือค�ำสั่งของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งออกโดยอาศัยอ�ำนาจตามระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบ�ำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๖ ระเบียบกระทรวง
สาธารณสุข ว่าด้วยเงินบ�ำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ระเบียบกระทรวง
สาธารณสุข ว่าด้วยเงินบ�ำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ และระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบ�ำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ใช้
บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะมีข้อบังคับ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขก�ำหนดให้ออกตามระเบียบนี้
		 บรรดาหนังสือสั่งการหรืออนุญาตตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบ�ำรุงของ
หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๖ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบ�ำรุงของ
หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบ�ำรุง
ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ และระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย
เงินบ�ำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะด�ำเนินการ
ตามหนังสือสั่งการหรืออนุญาตแล้วเสร็จหรือจนกว่าจะมีหนังสือสั่งการหรืออนุญาตเป็นอย่างอื่น
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑		
ปิยะสกล สกลสัตยาทร				
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
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หน่วยบริการ .......................................................
รายงานการรับ - จ่ายเงินบ�ำรุง
ประจ�ำเดือน .......................................... พ.ศ. ...............
รายการ
เงินรายรับ
ค่ายา
ค่าห้องพิเศษ
ค่าอาหาร
เงินบริจาค
ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ค่าบ�ำรุงฉีดวัคซีน
ค่าตรวจรักษาและบริการ
รายรับอื่น
.........................
.........................
เงินรายจ่าย
ค่าจ้างชั่วคราว
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายจ่ายอื่นๆ
.........................
.........................

เดือนนี้
บาท
สต.

แต่ต้นปี
บาท
สต.

รวมรายรับ

รวมรายจ่าย
รายรับสูงกว่า (ต�่ำกว่า) รายจ่าย

บวก เงินบ�ำรุงคงเหลือยกยอดมาจากเดือนก่อน
เงินบ�ำรุงคงเหลือยกไป
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รายการที่จะต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา
- ค่าวัสดุ		
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากงบประมาณ
			 - ค่าไฟฟ้า
			 - ค่าประปา
			 - ค่าส่งไปรษณีย์
- ค่ารักษาพยาบาลผู้มีรายได้น้อย
- ค่าอื่นๆ		
...................................................
...................................................
รวม

................................................. บาท
................................................. บาท
................................................. บาท
................................................. บาท
................................................. บาท
................................................. บาท
................................................. บาท
................................................. บาท
................................................. บาท
................................................. บาท
................................................. บาท
................................................. บาท
................................................. บาท

ที่........................../..........................
เรียน .........................................................
			 พร้อมนี้ได้ส่งใบส�ำคัญคู่จ่ายมาด้วย
ตามรายละเอียดที่แนบ

(หากมีรายการอื่นโปรดเพิ่มลงไปด้วย)
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ฉบับ เป็นเงิน

บาท

ลงชื่อ .......................................................... เจ้าหน้าที่การเงิน
ลงชื่อ .......................................................... หัวหน้าหน่วยบริการ

บันทึก
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