
ช้ีแจงแนวทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ปีงบประมาณ 2564

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา
28-29 ตุลาคม 2563 

ผ่านระบบ ZOOM Conference และ Facebook Live

แนวทางการบริหารคา่บริการสาธารณสขุสาํหรบัผู้ที่มีภาวะพึง่พงิ ปีงบประมาณ 2564

 ปรับการจ่ายให้ท้องถิ่นจาก เหมาจ่าย 5,000 บ./คน/ปี เป็น 6,000 บ./คน/ปี  
 ไม่มีการจ่ายหน่วยบริการประจํา

2แนวทางการบรหิารกองทุนหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 สปสช เขต 12 สงขลา

กรอบการบริหารงบ LTC ปีงบประมาณ 2564

เพ่ือให้ผู้ท่ีมีภาวะพ่ึงพิง (คะแนนประเมินความสามารถในการดําเนินชีวิตประจําวันตามดัชนีบาร์เธลเอดีแอล 
(Barthel ADL index) เท่ากับหรือน้อยกว่า 11 คะแนน) ท่ีเป็นประชาชนไทยทุกคนให้ได้รับบริการดูแลระยะยาว
ด้านสาธารณสุขสําหรับผู้ท่ีมีภาวะพ่ึงพิงตามชุดสิทธิประโยชน์ท่ีบ้านหรือในชุมชนโดยหน่วยบริการ สถานบริการ หรือ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุท่ีเชื่อมโยงบริการทางสังคมและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ 

วัตถุประสงค์



 โปรแกรม LTC ตัดข้อมูลเพ่ือนํามาเบิกจ่าย (ส้ินเดือนเที่ยงคืน)  
   เงื่อนไขการจ่าย
- เป็นบุคคลที่มีคะแนน ADL น้อยกว่าหรือเท่ากับ 11 ทุกสิทธิ ทุกกลุ่มวัย 
- สถานะมีชีวิต  
- อปท. ยืนยันว่าเป็นบุคคลในพ้ืนที่ 
- ผลการบันทึกโปรแกรมฯ มีสถานะ “ขอรับงบ”

 สปสช.เขต ยืนยันการโอน วันที่ 1-5 ของเดือน
- เขตพิจารณาจากเงินคงเหลือของ อปท. ตามยอด ธกส.(เงินเหลือมากกว่า 2 เท่า โปรแกรมแปลผลไม่โอน)

  ไอที ประมวลผลส่งข้อมูลเข้าระบบ seamless ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือน
  ต้ังฎีกาจ่าย ไม่เกินวันที่ 15 ของเดือน
  เบิกจ่ายและโอนงบ ภายใน 15-20 วัน
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การประมวลผลการจา่ย
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ยังไม่สมัครเข้าร่วม

เข้าร่วม LTC  แล้ว

นราธิวาส

53

35

สตูล

32

9

76 58 5392

23 55 1048

สงขลา ตรัง ยะลาปัตตานีพัทลุง

73

0



5

ขอบคุณ

งบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์  ปีงบประมาณ 2564

1. คนพิการได้รับอุปกรณ์เคร่ืองช่วยคนพิการตาม
ความจําเป็นอย่างทั่วถึงและครอบคลุม
2.  คนพิการ และ ผู้ที่จําเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู
สมรรถภาพด้านการแพทย์  ได้รับบริการด้านการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์อย่างต่อเน่ืองใน
หน่วยบริการและในชุมชน
3. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยบริการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรคนพิการ องค์กร
ภาคีที่เก่ียวข้อง และชุมชน ในการพัฒนารูปแบบการ
ดูแลช่วยเหลือ สนับสนุน   และใหบ้ริการฟื้นฟู
สมรรถภาพแก่กลุ่มเป้าหมายร่วมกันในหน่วยบริการ
และในชุมชนอย่างยั่งยืน
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วัตถุประสงค์ / กลุ่มเป้าหมาย/ขอบเขตบริการ 
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ขอบเขตบริการฟ้ืนฟู ฯ

 (ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)
1. คนพิการ (รหัสสิทธิย่อย 74)
2. ผู้สูงอายุที่จําเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู

สมรรถภาพด้านการแพทย์
3. ผู้ป่วยที่จําเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ด้านการแพทย์ 

 **ยกเว้นผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่ได้รับการดูแลจาก
การสนับสนุนค่าบริการสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุที่
มีภาวะพึ่งพิง

1. กายภาพบําบัด 
2. กิจกรรมบําบัด 
3. แก้ไขการพูด
4. จิตบําบัด
5. พฤติกรรมบําบัด
6. ฟื้นฟูการได้ยิน 
7. ฟื้นฟูการเห็น
8. แก้ไขพัฒนาการช้า 
9. การฉีดยา phenol block
10. ค่าฝึก O&M สําหรับคนพิการทางการมองเห็น
11. การฝึกทักษะการดํารงชีวิตอิสระสําหรับคนพิการ

 อุปกรณ์เคร่ืองช่วยสําหรับคนพิการของ สปสช.
76 รายการ 
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ปี 2564  ค่าบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ 18.40 บาทต่อผู้มีสิทธิ

กองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด
(ไม่เกิน 5 บาทต่อผู้มีสิทธิ)

กองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด
(ไม่เกิน 5 บาทต่อผู้มีสิทธิ)

จ่ายตามผลงานบริการ(บริหารจัดการระดับประเทศ) 
( ส่วนที่เหลือ ไม่น้อยกว่า 13.40 บาท ต่อผู้มีสิทธิ)
จ่ายตามผลงานบริการ(บริหารจัดการระดับประเทศ) 
( ส่วนที่เหลือ ไม่น้อยกว่า 13.40 บาท ต่อผู้มีสิทธิ)

1. จ่ายให้กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด ที่มีความพร้อม
ตามประกาศหลักเกณฑ์การดําเนินงาน และบริหารจัดการกองทุน
ฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด พ.ศ. 2562
2. อัตราจ่ายให้เป็นความเห็นชอบร่วมกันสองฝ่าย
3. ครอบคลุมบริการ ค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยสําหรับคนพิการตาม
รายการที่ สปสช.กําหนดให้กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด
ดําเนินการ ค่าฝึกทักษะการทําความคุ้มเคยกับสภาพแวดล้อมและ
การเคล่ือนไหว ค่าบริการฟื้นฟสูมรรถภาพด้านการแพทย์ที่
ให้บริการในชุมชน และอื่นๆ ตามหน้าที่ของกองทุนฟื้นฟู
สมรรถภาพ ระดับจังหวัด

1. จ่ายให้กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด ที่มีความพร้อม
ตามประกาศหลักเกณฑ์การดําเนินงาน และบริหารจัดการกองทุน
ฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด พ.ศ. 2562
2. อัตราจ่ายให้เป็นความเห็นชอบร่วมกันสองฝ่าย
3. ครอบคลุมบริการ ค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยสําหรับคนพิการตาม
รายการที่ สปสช.กําหนดให้กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด
ดําเนินการ ค่าฝึกทักษะการทําความคุ้มเคยกับสภาพแวดล้อมและ
การเคล่ือนไหว ค่าบริการฟื้นฟสูมรรถภาพด้านการแพทย์ที่
ให้บริการในชุมชน และอื่นๆ ตามหน้าที่ของกองทุนฟื้นฟู
สมรรถภาพ ระดับจังหวัด

1. ค่าอุปกรณ์เคร่ืองช่วยสําหรับคนพิการ ( ไม่ซํ้ากับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด) 
2. ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ระยะกลาง เฉพาะหน่วยบริการที่ข้ึน
ทะเบียนเปน็หนว่ยบริการที่มีศักยภาพบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ระยะกลาง 
บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็น การสร้างความคุ้มเคยกับสภาพแวดล้อมและการ
เคล่ือนไหว  และบริการฝึกทักษะการดํารงชีวิตอิสระสําหรับคนพิการ จ่ายตามผลงานบริการ
ตามรายการบริการ (Fee schedule) ให้กับหน่วยบริการ
3. บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์อื่นๆ จ่ายตามระบบ Point system with celling 
ของรายการบริการ (Fee schedule) ให้กับหน่วยบริการ
4. กรณีพื้นที่ที่ไม่มีกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด ให้เพิ่มครอบคลุมตามรายการที่ 
สปสช.กําหนดให้กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด

1. ค่าอุปกรณ์เคร่ืองช่วยสําหรับคนพิการ ( ไม่ซํ้ากับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด) 
2. ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ระยะกลาง เฉพาะหน่วยบริการที่ข้ึน
ทะเบียนเปน็หนว่ยบริการที่มีศักยภาพบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ระยะกลาง 
บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็น การสร้างความคุ้มเคยกับสภาพแวดล้อมและการ
เคล่ือนไหว  และบริการฝึกทักษะการดํารงชีวิตอิสระสําหรับคนพิการ จ่ายตามผลงานบริการ
ตามรายการบริการ (Fee schedule) ให้กับหน่วยบริการ
3. บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์อื่นๆ จ่ายตามระบบ Point system with celling 
ของรายการบริการ (Fee schedule) ให้กับหน่วยบริการ
4. กรณีพื้นที่ที่ไม่มีกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด ให้เพิ่มครอบคลุมตามรายการที่ 
สปสช.กําหนดให้กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด
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งบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์  ปีงบประมาณ 2564
กองทุนฟื้นฟสูมรรถภาพ ระดับจังหวัด

ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพในชุมชน

ศูนย์ซ่อมอุปกรณ์ชว่ยคนพิการ

ศูนย์ยืม-คืนอุปกรณ์คนพิการ

ปรับปรุงสภาพส่ิงแวดล้อมและท่ีอยู่อาศัย

โครงการท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย

กิจกรรมท่ีสามารถทําได้เพิม่เติม

เข้าร่วม 3 จังหวัด
1.พัทลุง
2.สตูล
3.สงขลา



1. หน่วยบริการร่วมให้บริการ : ศูนย์บริการคนพกิารท่ัวไป  เพื่อให้บริการฟืน้ฟสูมรรถภาพด้าน
การแพทย์ (9 รายการเดิมและ O&M)

2. เพิ่มบริการฟืน้ฟสูมรรถภาพด้านการแพทย์ 1 รายการ คือ การฝึกทักษะ  การดํารงชีวิติ
อิสระสําหรับคนพกิารทางรา่งกายและการเคลื่อนไหว Independent living:IL โดยศูนย์บริการ
คนพิการท่ัวไปที่ดําเนินงานโดยคนพิการ 

3. การจัดบริการฟืน้ฟสูมรรถภาพ : กายภาพบําบัด กิจกรรมบําบัด และ     แก้ไขการพูด ใน
รูปแบบ Intensive care IMC ในระยะ gloden preroid (6 เดือน หลังพน้ระยะ Acute ) 
สําหรับผู้ป่วย 3 กลุ่มโรค คือ STROKE    Traumatic Brain injury และ Spinal cord injury
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งบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์  ปีงบประมาณ 2564
ประเด็นเพิ่มเติมใน ปีงบประมาณ 2564

งบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์  ปีงบประมาณ 2564
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การข้ึนทะเบียนศูนย์บริการคนพกิารเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกนัสขุภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545

 หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ศูนย์บริการคนพิการ 

สํานักงานตรวจประเมินตามเกณฑ์ที่กําหนด

แสดงความจํานงเข้าร่วมให้บริการ

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพฯ ให้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป และศูนย์บริการคนพิการอื่น เป็นสถานบริการตามมาตรา 3

• แบบประเมินศักยภาพและความพร้อมเพื่อข้ึนทะเบียนเป็น"หน่วยบริการร่วมให้บริการ"  ฯ                            
• ใบอนุญาตจัดต้ังศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
• ใบรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ 
• ใบรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ให้บริการฝึกทักษะการดํารงชีวิตอิสระของคนพิการ (IL) หรือ O&M 

มาตรฐานหน่วยบริการ(ม.44)/มาตรฐานการให้บริการสาธารณสุข(ม.18(1))
- เกณฑ์การตรวจประเมินหน่วยบริการร่วมให้บริการ
- ผ่านรับรองคุณภาพมาตรฐานจากหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าทีใ่นการรับรอง/หน่วยงานทีกํ่ากับดแูล (สถาบันสิรินธร)
- ให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพดา้นสาธารณสุข (มาตรฐานการให้บริการตามทีส่ถาบันสิรินธรกําหนด)  

๑. ปฏิบัติหน้าที่หน่วยบริการตาม ม.45
๒. มีสิทธิรับค่าใช้จ่ายตาม ม.46 
๓. ผู้ให้บริการที่ได้ความคุ้มครองกรณีได้รับความเสียหายจากการให้บริการ



งบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์  ปีงบประมาณ 2564

11แนวทางการบรหิารกองทุนหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 สปสช เขต 12 สงขลา

Intensive Rehabilitation service สําหรับผู้ป่วย Intermediate care : IMC
ผู้ป่วย IMC   ตาม Inclusion criteria 

ผู้ป่วยระยะกลางท่ีพ้นระยะ Acute และสภาวะทางการแพทยค์งท่ี ประกอบด้วย รหัส ICD 10  ดังน้ี
 STROKE  I 60 – I 64     
 Traumatic Brain Injury  : TBI   S 061 – S 069  
 Spinal Cord Injury : SCI  S 14.0 – S 14.1     S 24.0 – S 24.1   S 34.0 – S 34.1     S 34.3
 มี ADL /Barthel index ต่ํากว่า 15 หรือ ถ้าเท่ากับหรือมากกว่า 15 ต้องมี Multiple impairment อย่าง

น้อย 2 ใน 5 ด้าน คือ ด้านการกลืน ด้านการส่ือภาษา ด้านการเคล่ือนไหวร่างกาย ด้านความคิดและการรับรู้  
และด้านการควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะ/อุจจาระ

งบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์  ปีงบประมาณ 2564

•OP case
บริการ 1-3 times/ wk ( at least 45 mins/ time)
ผู้ให้บริการ : Physical Therapy, Occupational Therapy, Speech  Therapist

12แนวทางการบรหิารกองทุนหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 สปสช เขต 12 สงขลา

Intensive Rehabilitation service สําหรับผู้ป่วย Intermediate care : IMC
ขอบเขตบริการการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง

•Community care ( Home Health care)
บริการ 1-2 times/ wk in 6 mths
PCC : Multidisciplinary Team :(+ PT  ,OT , ST)



บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ รหัสบริการ อัตราการจ่ายชดเชยค่าบริการ
กายภาพบําบัด H 9339 150
กิจกรรมบําบัด H 9383.1 150
การแก้ไขการพูด H 9375.1 150

13แนวทางการบรหิารกองทุนหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 สปสช เขต 12 สงขลา

งบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์  ปีงบประมาณ 2564

การให้บริการ การบันทึกข้อมูล และการบริหารการจ่ายชดเชยค่าบริการ
Intensive Rehabilitation service สําหรับผู้ป่วย Intermediate care : IMC

 บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ 3 รายการ ในรูปแบบ OP + community care ครั้งละ 150 บาท ไม่เกิน 30 ครั้ง 
ในระยะ 6 เดือน นับจากวัน register ผู้ป่วยเข้าระบบ IMC ใน Disability Portal  พร้อมบันทึก ADL  ของผู้ป่วย ในการ
ให้บริการครั้งที่ 1  10  20 และ 30  สปสช. จ่ายชดเชยให้หน่วยบริการ ตัดจ่ายชดเชยเป็นรอบหน่ึงเดือน

 กรอบงบประมาณเพื่อบริการ IMC ปี 2564 จํานวนทั้งสิ้น 45,000,000 บาท

งบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์  ปีงบประมาณ 2564

14แนวทางการบรหิารกองทุนหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 สปสช เขต 12 สงขลา

สรุปประเด็นการจ่ายชดเชยค่าบริการฟืน้ฟสูมรรถภาพด้านการแพทย์ ปี 2564
หัวข้อ Rehab service payment remark

บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ บริการฯ 9 รายการเดิม Point system  With ceiling คงเดิม
อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ 76 รายการ รายการอัตรา คงเดิม
บริการ O&M ฝึก O&M 1 โปรแกรม รายการอัตรา คงเดิม

รายการเพิ่มใหม่ในปี 2564
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป บริการฯ 9 รายการเดิม Point system  With ceiling 

ให้บริการ O&M รายการอัตรา
ให้บริการ IL รายการอัตรา 9,000 บาท / 1 คน จ่าย 2 คร้ัง

บริการ Intensive care IMC กายภาพบําบัด กิจกรรม บําบัด 
และแก้ไขการพูด

รายการอัตรา 150 บาท / คร้ัง   ในระยะ 6 เดือน  
ไม่เกิน 30 คร้ัง (รวม 4,500 บาท)

จ่ายรายเดือน 



15

ขอบคุณ

บริการฝังเข็มในผู้ป่วยกลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) รายใหม่

16แนวทางการบรหิารกองทุนหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 สปสช เขต 12 สงขลา

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

เพื่อเพิ่มการเขา้ถึงบริการฝังเข็มหรอืบริการฝังเข็มร่วมกับกระตุ้นไฟฟา้ในผู้ป่วยกลุ่ม
โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) รายใหม่ที่ต้องฟื้นฟสูมรรถภาพทางการแพทย์ในระยะกลาง (IMC)

ผู้ป่วยสิทธิหลักประกนัสขุภาพแห่งชาติในกลุม่โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) รายใหม่ที่ต้อง
ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ในระยะกลางได้รับบริการฝังเข็ม หรือบริการฝังเข็มร่วมกับกระตุน้ไฟฟา้ 
เม่ือพ้นภาวะวิกฤติและมีอาการคงที่ รวมระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ทั้งแบบผู้ป่วยใน (IP) ผู้ป่วยนอก 
(OP) และในชุมชน จํานวนเป้าหมายประมาณ 19,150 ราย 

(อ้างอิงจํานวนเป้าหมายท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณตามมติ ครม. วันที่ 3 มีนาคม 2563)



บริการฝังเข็มในผู้ป่วยกลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) รายใหม่

17แนวทางการบรหิารกองทุนหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 สปสช เขต 12 สงขลา

ระบบบริการ : บูรณาการบริการฝังเข็มในผู้ป่วยกลุ่มโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ร่วมกับ
บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ในระยะกลาง (IMC)

 ให้บริการฝังเข็มในผู้ป่วยกลุม่โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) รายใหม่ที่ต้องฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ในระยะ
กลาง เมื่อพ้นภาวะวิกฤติและมีอาการคงที่ โดยบูรณาการฝังเข็มร่วมกับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ใน
ระยะกลาง (IMC) 

 ดําเนินการในหน่วยบริการท่ีขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการเพิ่มเติมศักยภาพบริการฝังเข็ม โดยมีการติดตามและ
ประเมินค่า Barthel Index (BI) จนสิ้นสุดการรักษาฝังเข็มบูรณาการการทํางานร่วมกับทีมกายภาพบําบัด และมี
การจัดทํา Care plan ร่วมกัน

บริการฝังเข็มในผู้ป่วยกลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) รายใหม่

18แนวทางการบรหิารกองทุนหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 สปสช เขต 12 สงขลา

รูปแบบท่ี 1: ระบบบริการในโรงพยาบาลขนาดใหญ่

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองท่ีพ้นระยะวิกฤตและมสีญัญาณคงท่ี หรือ ๗๒ 
ช่ัวโมงหลังการรักษาในหอผู้ป่วยหนัก (Intensive care unit; ICU) 
 รับย้ายมาอยูห่อผู้ปว่ยหรือ stroke unit กรณี Barthel index    

< 15 or ≥ 15 with multiple impairment เพื่อเข้าสู่การดูแล
ในระยะกลาง (Intermediate care; IMC) ประกอบด้วยบริการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ กายภาพบําบัด และ ฝังเข็มใน
แผนกผู้ป่วยใน (IPD) ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 1 – 2 สัปดาห์ 
หลังจากน้ันจะถูกจําหน่ายออกจากโรงพยาบาล

 ผู้ป่วยท่ีถูกจําหน่ายออกจากโรงพยาบาลจะได้รับการนัดอย่าง
ต่อเน่ือง เพื่อเข้ารับบริการฝังเข็มในแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) หรือใน
ชุมชน อย่างน้อย 1 - 2 ครั้ง/สัปดาห์ ต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง 
และประเมินซ้ําเมื่อครบ 10 ครั้ง เพื่อพิจารณารักษาต่ออีก 10 ครั้ง 
รวมเป็น 20 ครั้ง ตามมาตรฐานการรักษา ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 
5 - 6 เดือน 

รูปแบบท่ี 2: ระบบบริการ ในโรงพยาบาลชมุชน

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองท่ีพ้นระยะวิกฤตและมสีญัญาณชีพคงท่ี หรือ 72 
ช่ัวโมงหลังการรักษาในหอผู้ป่วยหนัก (Intensive care unit; ICU) จะถูกส่ง
ต่อมายังโรงพยาบาลชุมชน
 ผู้ป่วยจะถูกรับไว้ในหอผู้ปว่ย (IMC ward) หรือ admit กรณี Barthel 

index < 15 or ≥ 15 with multiple impairment เพื่อเข้าสู่การ
ดูแลในระยะกลาง (Intermediate care; IMC) ประกอบด้วยบริการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์ กายภาพบําบัด และ ฝังเข็มในแผนกผู้ป่วยใน 
(IPD) ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 2 – 4 สัปดาห์ หลังจากน้ันจะถูกจําหน่าย
ออกจากโรงพยาบาล

 ผู้ป่วยท่ีถูกจําหน่ายออกจากโรงพยาบาลจะได้รับการนัดอย่างต่อเน่ือง 
เพื่อเข้ารับบริการฝังเข็มในแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) หรือในชุมชน อย่าง
น้อย 1 - 2 ครั้ง/สัปดาห์ ต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง และประเมินซ้ําเมื่อ
ครบ 10 ครั้ง เพื่อพิจารณารักษาต่ออีก 10 ครั้ง รวมเป็น 20 ครั้ง ตาม
มาตรฐานการรักษา ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 5 - 6 เดือน 

18



บริการฝังเข็มในผู้ป่วยกลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) รายใหม่

19แนวทางการบรหิารกองทุนหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 สปสช เขต 12 สงขลา

แนวทางการจ่ายชดเชยค่าบริการ

จ่ายตามชุดบริการฝังเข็ม 
(Fee Schedule) จ่ายเหมาจ่ายเพิ่มเติมตามมาตรฐานบริการ

บริการฝังเข็ม 

เหมาจ่ายเพ่ิมเติม 1,000 บาท เม่ือให้บริการผู้ป่วยราย
เดิมครบ 20 คร้ังในหน่วยบริการเดียวกัน และมีการบันทึก

ค่า BI ร่วมด้วยทุกคร้ัง

อัตราค่าบริการเหมาจ่ายรวมค่าเข็ม ค่ากระตุ้นไฟฟ้า และ
ค่าบริการทางการแพทย์ คร้ังละ 150 บาท จํานวนรวมไม่เกิน 
20 คร้ัง ภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน

บริการฝังเข็มในผู้ป่วยกลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) รายใหม่

• บันทึกข้อมูลผลงานและผลการประเมินค่า Barthel index (BI 0 – BI 20) โดยนักกายภาพบําบัดทุกคร้ังท่ีให้บริการ ผ่าน
ระบบ e-Claim
• สปสช. ประมวลผลจ่ายตามวันท่ีจัดส่งข้อมูล (Send date) ภายใต้รหัสโครงการ (Project code; IMCNDL) และ รหัส

หน่วยบริการท่ีเขา้รว่มโครงการ (HCODE) โดยจะจ่ายค่าใช้จ่ายเป็นรายกจิกรรมทุกเดอืน
• ในกรณีการจัดบริการฝังเข็มหรือบริการฝังเขม็ร่วมกับกระตุ้นไฟฟ้าในชมุชน ให้บันทึกผลงานบริการแบบผู้ป่วยนอก 
• ผู้ให้บริการต้องบันทึกรหัสวินจิฉัยโรคหลักและรหัสหัตถการ จํานวน 3 รายการ ร่วมกันทุกคร้ังท่ีให้บริการ ดังนี้ 
           รหัสวินิจฉัยโรคหลัก (ICD-10) ผู้ป่วยกลุ่มโรคหลอดเลอืดสมอง (I60 – I69)   
           รหัสวินิจฉัยโรคแพทย์แผนจีน (ICD-10-TM) ได้แก่ U78110 – U78117

รหัสหัตถการการแพทยแ์ผนจีน ICD-10-TM รหัสใดรหัสหนึ่ง ได้แก่ Electro-acupuncture
• 9991810 : single-handed needle insertion
• 9991801 : electro acupuncture therapy
• 9991811 : double-handed needle insertion
• 90218010 : subcutaneous electro-needling
• 90318011 : muscle electro-needling 

20แนวทางการบรหิารกองทุนหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 สปสช เขต 12 สงขลา

การบันทึกข้อมูลและการประมวลผลเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย


