
บริการจิตเวชเรื้อรังในชุมชน ปี 2564

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา
28-29 ตุลาคม 2563 

ผ่านระบบ ZOOM Conference และ Facebook Live
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วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อสนับสนุนใหผู้้ป่วยจิตเวชเรื้อรงั ได้รับบริการต่อเนื่องที่บ้าน/ในชุมชนอย่างมีคณุภาพ
 เพื่อลดอัตราการกลบัเป็นซ้าํ/การรับเข้ารกัษาซ้าํในโรงพยาบาลของผู้ป่วยกลุม่เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย  ระดับประเทศ จํานวน 12,000 ราย
 ระดับเขต 12 สงขลา  จํานวน  881 ราย

             *** ต้องไม่ซํ้ากับผู้ป่วยรายเดิมที่ได้รับการดูแลในปีที่ผ่านมา กรณีจําเป็นสามารถลงทะเบียนผู้ป่วยรายเก่าที่มีอาการ   
ทางจิตไม่คงที่และมีความจําเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของผู้ป่วยที่ลงทะเบียนทั้งหมด 



การจัดสรรโควต้าสําหรับบริการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน
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จงัหวัด
จาํนวนผู้ ป่วยท ี่ได้รับจดัสรร(ราย)

ปี 2563 ปี 2564
สงขลา 236 236

สตลู 72 69

ตรัง 125 122

พทัลุง 108 106

ปัตตานี 129 126

ยะลา 84 82

นราธ ิวาส 143 140

รวม 897 881
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แนวทางการบริหารจัดการกองทุน

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  จํานวน 72 ล้านบาท  สําหรับบริการติดตามเย่ียมผู้ป่วยจิตเวชเร้ือรังกลุ่มเป้าหมายที่บ้านและในชุมชน

กรอบการจัดสรรเงินให้หน่วยบริการ
                

บริการผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน

จ่ายแบบเหมาจ่ายบริการ 
จ่ายให้หน่วยบริการพี่เลี้ยง ตามจํานวนผู้ป่วยจิตเวช
เป้าหมายในเครือข่ายของหน่วยบริการประจํา หรือ

หน่วยบริการที่รับผิดชอบพื้นที่หรือชุมชนน้ัน 
(1,000 บาท/ราย)

จ่ายแบบเหมาจ่ายบริการ 
จ่ายให้หน่วยบริการประจําหรือหน่วยบริการที่

รับผิดชอบพื้นที่หรือชุมชนน้ัน ตามจํานวนผู้ป่วยจิตเวช
เป้าหมายท่ีลงทะเบียน

(5,000 บาท/ราย)



หน่วยบริการพ่ีเล้ียงในเขต 12 สงขลา
 โรงพยาบาลหาดใหญ่

 โรงพยาบาลสงขลา

 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์

 โรงพยาบาลสตูล

 โรงพยาบาลตรัง

 โรงพยาบาลพัทลุง

 โรงพยาบาลยะลา
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 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

   

บริการจิตเวชเร้ือรังในชุมชน
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ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564
ปรับกลุ่มเป้าหมาย

ผู้ป่วยจิตเวชเร้ือรังทุกกลุ่ม ผู้ป่วยจิตเวชเร้ือรังตาม สปสช. กําหนด
1) ผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ท่ีมีรหัสการวินิจฉัยโรค
หลัก F 20 – F 29 ท่ีเข้าเกณฑ์จําเป็นต้องได้รับการดูแลต่อเน่ืองใกล้ชิด (High 
risk) และ
2) ผู้ป่วยท่ีเคยหรือเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงมากหรือกลุม่ Serious Mental 
illness with Violence: SMIV ตามเกณฑ์ท่ีกรมสุขภาพจิตกําหนด และ
3) ผู้ป่วยท่ีมีความซับซ้อนในการจัดการ เช่น ในครอบครัวเดียวกันมผีู้ปว่ยจิตเวช
หลายคน ผู้ป่วยไมย่อมรับการเจ็บป่วยของตัวเอง ผู้ป่วยไมร่่วมมอื ขาดยา ขาด
ผู้ดูแลหรือผู้ดูแลมศีกัยภาพไมเ่พียงพอ อาจถูกล่ามขัง จําเป็นต้องสนับสนุนการ
ดูแล โดย ชุมชน และหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเน่ืองร่วมด้วย

ผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ท่ีได้รับการวินิจฉัยรหัส
โรค F20 – F29 และมีเง่ือนไขเพ่ิมเติม ดังน้ี
      1) เป็นผู้ป่วยท่ีเคยหรือมีความเส่ียงสูงต่อการก่อความรุนแรง (Serious 
Mental illness with High risk to Violence : SMI – V) ตามหลักเกณฑ์ท่ี

กรมสุขภาพจิตกําหนด หรือ
      2) เป็นผู้ป่วยท่ีมีความซับซ้อนในการจัดการ เช่น ในครอบครัวเดียวกันมี
ผู้ป่วยจิตเวชหลายคน ผู้ป่วยไม่ยอมรับการเจ็บป่วยของตัวเอง ผู้ป่วยไม่
ร่วมมือในการรักษา ขาดยา ขาดผู้ดูแลหรือผู้ดูแลไม่มีศักยภาพเพียงพอ อาจ
ถูกล่ามขัง จําเป็นต้องสนับสนุนการดูแลโดยชุมชน และหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเน่ืองร่วมด้วย



บริการจิตเวชเร้ือรังในชุมชน
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ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564
เปล่ียนแปลงวิธีการ หลักเกณฑ์ และ เง่ือนไขบริการ

 หน่วยบริการพี่เลี้ยง หน่วยบริการประจํา และหน่วยบริการปฐมภูมิ ดําเนินการ
ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยอย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ังต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา 6 เดือน 
(บริการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านหรือในชุมชน)

คงเดิม

 เมื่อผู้ป่วยได้รับการติดตามเยี่ยมมาแล้วอย่างน้อย 3 คร้ัง พบว่า ผู้ป่วยย้ายที่อยู่/  
ที่ทํางาน สามารถติดตามเยี่ยมผ่านโทรศัพท์ หรือ สนทนาผ่านวีดีโอ (VDO 
Call) กับผู้ป่วยหรือญาติได้ (คร้ังที่ 4 ถึง คร้ังที่ 6) 

 กรณีผู้ป่วยย้ายท่ีอยู่/ท่ีทํางาน หรือกรณีภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ ตาม
ประกาศของคณะรัฐมนตรีหรือผู้ว่าราชการจังหวัด สามารถประสาน อสม.
ในพื้นท่ีติดตามเยี่ยมหรือนําเทคโนโลยีเพื่อการส่ือสารมาใช้ในการดําเนินงาน 
หรือติดตามเยี่ยมผู้ป่วยหรือญาติได้ เช่น โทรศัพท์ หรือ สนทนาผ่านวีดีโอ 
(VDO call) 

 ประเมินสุขภาพผู้ป่วยตามแบบประเมิน10ด้าน
(ต้องมี Care plan อย่างน้อย 1 คร้ัง)

คงเดิม 

 บันทึกผลการติดตามเยี่ยมในโปรแกรม Care transition คงเดิม
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หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการจ่ายชดเชยค่าบริการ

หน่วยบริการท่ีทําหน้าท่ีเป็นหน่วยบริการพ่ีเล้ียง
 งวดที่ 1 ไม่เกินร้อยละ 80

ภายในเดือนมกราคม 2564
 จ่ายตามจํานวนผู้ป่วยจิตเวชท่ีได้รับการลงทะเบียน ในโปรแกรม Care transition 

ระหว่างวันท่ี 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563
 หน่วยบริการพ่ีเล้ียงจัดทําแผนให้บริการ เช่น การพัฒนาศักยภาพบุคลากร บริการให้คําปรึกษา การ

กํากับ ติดตาม นิเทศงาน หน่วยบริการเครือข่าย ส่งให้ สปสช.เขต ภายใน 30 พ.ย.63
 **กรณีตรวจพบความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล สามารถยื่นอุทธรณ์เพื่อแก้ไขในระบบ Care 
transition ได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และจัดสรรเพิ่มเติมให้หน่วยบริการ ภายในเดือนมีนาคม 
2564

 งวดที่ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
ภายใน 15 กันยายน 2564

 จ่ายตามการบันทึกผลงานบริการของหน่วยบริการประจํา หรือ หน่วยบริการปฐมภูมิ ท่ีอยู่ใน
เครือข่ายความรับผิดชอบของหน่วยบริการพี่เล้ียงน้ันๆ ประมวลผลข้อมูลดังกล่าว ภายในวันท่ี
31 สิงหาคม 2564

 หน่วยบริการพ่ีเล้ียงสรุปรายงานผลดําเนินงานตามแผนการให้บริการ เช่น การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร บริการให้คําปรึกษา การกํากับ ติดตาม นิเทศงาน หน่วยบริการเครือข่าย ส่งให้ สปสช.เขต
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หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการจ่ายชดเชยค่าบริการ (ต่อ)

หน่วยบริการประจําท่ีรับผิดชอบดูแลผู้ป่วยต่อเน่ืองในชุมชน 

 จ่ายตามจํานวนผู้ป่วยจิตเวชที่ได้รับการลงทะเบียน ไม่เกินจํานวนเป้าหมายท่ีได้รับการจัดสรร

 งวดที่ 1 ไม่เกินร้อยละ 50
     ภายในเดือนมกราคม 2564

 ตามจํานวนผู้ป่วยที่ได้รับการลงทะเบียนในระบบ Care transition ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 
2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 

 งวดที่ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ภายใน 15 กันยายน 2564  เม่ือผู้ป่วยได้รับการติดตามเย่ียมครบ 6 คร้ัง**ตามเกณฑ์ที่ สปสช. กําหนด

        หมายเหตุ : 1) กรณีผลงานบริการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขบริการ ที่ สปสช. กําหนด หน่วยบริการจะได้รับการจัดสรรชดเชยค่าบริการในงวดที่ 1 
เมื่อหน่วยบริการมีข้อมูลผลงานบริการตั้งแต่ 3 คร้ังข้ึนไป หากไม่พบข้อมูลผลงานการจัดบริการ หรือ มีข้อมูลผลงานบริการน้อยกว่า 3 คร้ัง หน่วยบริการจะต้อง
คืนเงินในงวดที่ 1 ให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

2) กรณีหน่วยบริการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยมาแล้ว 5 คร้ัง และในคร้ังที่ 6 พบว่า ผู้ป่วยเสียชีวิต หน่วยบริการจะได้รับการจัดสรรเงินชดเชย
ค่าบริการในงวดที่ 2 ต่อไป
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หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการขอรับค่าใช้จ่ายชดเชยค่าบริการ

ขั้นตอนการขอรับค่าใช้จ่าย 

การบันทึกข้อมูล Care transition

CMHS

ข้อมูลการจ่าย Seamless for DMIS

ตรวจสอบข้อมูล

ระบบข้อมูลและการเบิกจ่ายค่าบริการดูแลผู้ป่วยจิตเวช
(CMHS : Community mental health service system)

ระบบ CMHS รองรับข้อมูลจากระบบ Care transition เพื่อนําข้อมูลเข้าสู่ระบบ      
ทุกวันที่ 10 ของเดือน ประมวลผลรายงานผ่านระบบ CMHS ทุกวันที่ 15 ของ
เดือน และแสดงรายงานในระบบ CMHS ทุกวันที่ 16 ของเดือน
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แผนปฏิบัติการบริการจิตเวชเร้ือรังในชุมชน ปี 2564 

1 ส.ค. 63 ก.ย.63 ต.ค.63-ธ.ค.63 ม.ค.64 มี.ค.64

สปสช.ส่วนกลาง 
ส่งข้อมูลเป้าหมาย 
ผู้ป่วยที่จําหน่าย 

เม่ือวันที่
1 เม.ย. 2562 ถึง
 31 มี.ค. 2563
ให้ สปสช. เขต

สปสช.เขต ตกลง
เป้าหมาย กับ
หน่วยบริการ
พ่ีเลี้ยง หน่วย
บริการประจํา

หน่วยบริการที่ไดร้ับ
เป้าหมายผู้ป่วย
 F 20 - F29

 1.ลงทะเบียนผู้ป่วย

สปสช.
ส่วนกลาง 
ตรวจสอบ

ข้อมูลทําการ
เบิกจ่าย 
งวดที่ 1 

ก.พ.64

หน่วยบริการ
ตรวจสอบ

ข้อมูลการจ่าย 
ขออุทธรณ์

สปสช.
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1.สปสช.ส่วนกลาง 
ตรวจสอบข้อมูลทาํ
การเบิกจ่ายข้อมูล
งวดที่ 2
2.ประเมินผล
ร่วมกันระหว่าง 
สปสช.กับกรม
สุขภาพจิต

หน่วยบริการ
เริ่มเย่ียมผู้ป่วย

สรุปผลการดําเนินงานบรกิารผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน

12แนวทางการบรหิารกองทุนหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 สปสช เขต 12 สงขลา

KPI : ร้อยละของผู้ป่วยกลับเป็นซ้ําที่เข้ารับการรักษาผู้ป่วยใน ปี 2562 และ 2563
เขต จํานวนผู้ป่วยที่ติดตามเยี่ยม ผู้ป่วยที่ admit ซ้ํา ปี 2562 ผู้ป่วยที่ admit ซ้ํา ปี 2563

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
เขต 1 เชียงใหม่ 953   121          12.7 79 8.3 
เขต 2 พิษณุโลก 475 79          16.6 43 9.1 
เขต 3 นครสวรรค์ 590 154          26.1 24 4.1 
เขต 4 สระบุรี 879  90          10.2 46 5.2 
เขต 5 ราชบุรี 623   214          34.3 46 7.4 
เขต 6 ระยอง 674 99          14.7 34 5.0 
เขต 7 ขอนแก่น 1,460              NA
เขต 8 อุดรธานี 1,101 387          35.1 87  7.9 
เขต 9 นครราชสีมา 1,525   208          13.6 139  9.1 
เขต 10 อุบลราชธานี 1,011  159          15.7 100  9.9 
เขต 11 สุราษฎร์ธานี 720  247          34.3 54 7.5 
เขต 12 สงขลา 805 86          10.7 39  4.8 
เขต 13 กรุงเทพมหานคร 564  110          19.5 39               6.9 

รวม 11,377  1,954          17.2 730               6.4 



สรุปผลการดําเนินงานบรกิารผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน

13แนวทางการบรหิารกองทุนหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 สปสช เขต 12 สงขลา

ผลการติดตามเย่ียมผู้ป่วยจิตเวชเร้ือรังในชุมชนตามแบบประเมิน 10 ด้าน งปม. 2563

แบบประเมิน 10 ด้าน
ประเมินผลการติดตามเยี่ยมตามเป้าหมาย 12,000 คน (ข้อมูลเปรียบเทียบเดือนมกราคม : เดือนมิถุนายน)

คงท่ี % ดีข้ึน % แย่ลง % ไม่มีผลประเมิน %

1. ด้านอาการทางจติ*** 3,418 28.48 1,530 12.75 918 7.65 6,134 51.12

2. ด้านการกนิยา*** 3,330 27.75 1,593 13.28 943 7.86 6,134 51.12

3. ด้านผู้ดูแล/ ญาติ 136 1.13 0 0.00 5,730 47.75 6,134 51.12

4. ด้านการทํากจิวัตรประจําวัน 4,078 33.98 1,033 8.61 755 6.29 6,134 51.12

5. ด้านการประกอบอาชีพ 2,092 17.43 2,109 17.58 1,665 13.88 6,134 51.12

6. ด้านสมัพนัธภาพในครอบครวั 2,822 23.52 1,827 15.23 1,217 10.14 6,134 51.12

7. ด้านสิง่แวดลอ้ม 4,812 40.10 591 4.93 463 3.86 6,134 51.12

8. ด้านการสือ่สาร 3,099 25.83 1,578 13.15 1,189 9.91 6,134 51.12

9. ด้านความสามารถในการเรยีนรูเ้บ้ืองตน้ 3,234 26.95 1,495 12.46 1,137 9.48 6,134 51.12

10. ด้านการใช้สารเสพตดิ  (บุหรี่/ สุรา/ ยาเสพตดิ)*** 3,581 29.84 1,311 10.93 974 8.12 6,134 51.12


