
งบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์

ปีงบประมาณ 2564

ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

และเง่ือนไขการขอรับค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุข 

ปีงบประมาณ 2564

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่

นางสาวเครือออน มานิตยกูล



วัตถุประสงค์/กลุ่มเป้าหมาย/ขอบเขตบริการ

1. คนพิการได้รับอุปกรณ์เคร่ืองช่วยคน

พิการตามความจ าเป็นอย่างทั่วถึงและ

ครอบคลุม

2. คนพิการ และ ผู้ป่วยที่จ าเป็นต้องได้รับ

การฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์

ได้รับบริการด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

ด้านการแพทยอ์ย่างต่อเนื่องทั้งใน

หน่วยบริการและในชุมชน

3. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่าง

หน่วยบริการ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น องค์กรคนพิการ องค์กรภาคีที่

เกี่ยวข้อง และชุมชน ในการพัฒนารูปแบบ

การดูแลช่วยเหลือ สนับสนุนและให้บริการ

ฟื้นฟูสมรรถภาพแก่กลุ่มเป้าหมายร่วมกัน

ทั้งในหน่วยบริการและในชุมชนอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1. คนพิการ (รหัสสิทธิย่อย 74)

2. ผู้สูงอายุที่จ าเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู

สมรรถภาพด้านการแพทย์แพทย์

3. ผู้ป่วยที่จ าเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู

สมรรถภาพด้านการแพทย์

ยกเว้น : ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงท่ีได้รับการ

ดูแลจากกการสนับสนุนค่าบริการ

สาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มี

ภาวะพึ่งพิง

กลุ่มเป้าหมาย (ผู้มีสิทธิ UC)

1. กายภาพบ าบัด

2. กิจกรรมบ าบัด

3. แก้ไขการพูด

4. จิตบ าบัด

5. พฤติกรรมบ าบัด

6. ฟื้นฟูการได้ยิน

7. ฟื้นฟูการเห็น

8. แก้ไขพัฒนาการช้า

9. การฉีดยา phenol block 

ลดอาการเกร็งของกล้ามเน้ือ

ขอบเขตบริการ

1. การฝึก O&M ส าหรับคนพิการทางการมองเห็น

2. การฝึกทักษะการด ารงชีวิตอิสระส าหรับคนพิการ

อุปกรณ์เครื่องช่วยส าหรับคนพิการของ สปสช.

76 รายการ



1. งบเหมาจา่ยรายหวั (Capitation) 2. นอกงบเหมาจา่ยรายหวั (non-Capitation)
ประเภทบริการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

1. บริการผู้ป่วยนอกทั่วไป 1,179.34 1,251.68 1,279.31

2. บริการผู้ป่วยในทั่วไป 1,294.94 1,370.80 1,440.03

3. บริการกรณีเฉพาะ ** 357.50 359.51 373.67

4. บริการสร้างเสริมสขุภาพและป้องกนัโรค 431.43 452.60 455.39

5. บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ 16.13 17.43 18.4

6. บริการแพทย์แผนไทย 11.61 14.80 17.9

7. งบค่าเสื่อม 128.69 128.69 128.69

8. เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการและผู้

ให้บริการ
4.92 2.49 3.84

9. บริการจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ 2.00 2.00 2.00

รวม 3,426.56 3,600.00 3,719.23

ประชากรลงทะเบียน UC (ล้านคน) 48.575 48.264 47.644

ปีงบประมาณ 2563 ได้รับจัดสรร 190,601.7092 ล้านบาท

ปีงบประมาณ 2564 ได้รับจัดสรร 194,508.7899 ล้านบาท (+3,907.08)

กองทุนเฉพาะโรค ปี 63 ปี 64 ส่วนต่าง

HIV / AIDS

บริการ 3,321.84 3,405.51 รวม

3,676.35

+ 79.51

ป้องกัน 237.00 250.839

สนับสนุน 38.00 20.00

ไตวายเรื้อรัง 9,405.41 9720.28 + 314.87

โรคเร้ือรัง
DM + HT 965.57 1091.21 +125.64

จิตเวชชุมชน 72.00 72.00 ---

LTC (ผู้มีภาวะพี่งพิงในชุมชน) 1,025.56 838.026 - 187.53

PCC 268.64 258.64
รวม 421.64 

+ 153.00สนับสนุนนโยบาย social 

distancing
- 163.00

Hardship 1,490.29 1,490.29 -

งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ



กรอบแนวทางการบริหารจัดการค่าบริการ

ค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ 18.40 บาทต่อผู้มีสิทธิ

1. จ่ายให้กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด ที่มีความ

พร้อมตามประกาศหลักเกณฑ์การด าเนินงาน และบริหาร

จัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด พ.ศ. 2562

2. อัตราจ่ายให้เป็นความเห็นชอบร่วมกันท้ังสองฝ่าย

3. ครอบคลุมบริการ ค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยส าหรับคน

พิการตามรายการที่ สปสช.ก าหนดให้กองทุนฟื้นฟู

สมรรถภาพระดับจังหวัดด าเนินการ ค่าฝึกทักษะการท า

ความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว

ค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ที่ให้บริการใน

ชุ มชน  และอื่ น  ๆ  ตามหน้ าที่ ข อ งกองทุ นฟื้ นฟู

สมรรถภาพ ระดับจังหวัด

1. ค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยส าหรับคนพิการ (ไม่ซ  ากับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด) 

2. บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ระยะกลาง ส าหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมอง (Stroke) กรณี

สมองบาดเจ็บ (Traumatic brain  injury)  หรือ การบาดเจ็บที่ไขสันหลัง (Spinal cord injury) เฉพาะ

หน่วยบริการที่ขึ นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่มีศักยภาพบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ระยะ

กลาง บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็น การสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลือ่นไหว  

และบริการฝึกทักษะการด ารงชีวิตอิสระส าหรับคนพิการ จ่ายตามผลงานบริการตามรายการบริการ 

(Fee schedule) ให้กับหน่วยบริการ

3. บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์อื่น ๆ จ่ายตามระบบ Point system with ceiling ของรายการ

บริการ (Fee schedule) ให้กับหน่วยบริการ

4. กรณีพื นที่ที่ไม่มีกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด ให้เพิ่มครอบคลุมบริการ ค่าอุปกรณ์เครื่องช่วย

ส าหรับคนพิการ ตามรายการที่ สปสช.ก าหนดให้กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัดด าเนินการบริการ

ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็น การสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว และค่าบริการ

ฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ที่ให้บริการในชุมชน

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด

(ไม่เกิน 5 บาทต่อผู้มีสิทธิ)

จ่ายตามผลงานบริการ บริหารจัดการระดับประเทศ

(ส่วนที่เหลือ ไม่น้อยกว่า 13.40 บาทต่อผู้มีสิทธิ)

UC pop 47.6440 ล้านคน



1. บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ในชุมชน

2 รายการ : กายภาพบ าบัด และ กิจกรรมบ าบัด

2. รายการอุปกรณ์ฯ ส าหรับคนพิการ (ท.74) 9 รายการ
รหัสอุปกรณ์ รายการอุปกรณ์ ราคากลาง

8706 ไม้ค้ ายันรักแร้แบบอลูมิเนียม 650

8707 ไม้เท้าอลูมิเนียมแบบสามขา 600

8708 ไม้เท้าส าหรับคนตาบอดพับได้ 500

8711 ไม้ค้ ายันรักแร้แบบไม้ 350

8901 รถนั่งคนพิการชนิดพับไดท้ าดว้ยโลหะแบบปรับให้ 

เหมาะสมกับความพิการได้

6,600

8902 รถนั่งคนพิการชนิดพับไดท้ าดว้ยโลหะแบบปรับไม่ได้ 4,400

8903 เบาะรองนั่งส าหรับคนพิการ 800

8904 รถสามล้อโยกมาตรฐานส าหรับคนพิการ 6,000

9001 แผ่นรองตัวส าหรับผู้ป่วยอัมพาตหรือที่นอนลม 1,000

3. ค่าฝึก O&M ส าหรับคนพิการทางการมองเห็น

ล าดับ กิจกรรม

รายคน รายกลุ่ม

รหัส

ราคากลาง

รายบุคคล

(บาท)

หน่วย รหัส

ราคากลาง

รายกลุ่ม

(บาท)

หน่วย

1 กายภาพบ าบัด H9339 150 คร้ัง/วัน -

2 กิจกรรมบ าบัด H9383.1 150 ครั้ง/วัน H9383.2 75 ครั้ง/วัน

3 การแก้ไขการพูด H9375.1 150 คร้ัง/วัน H9375.2 75 คร้ัง/วัน

4 จิตบ าบัด H9449.1 300 คร้ัง/วัน H9449.2 150 คร้ัง/วัน

5 พฤติกรรมบ าบัด H9433.1 300 ครั้ง/วัน H9433.2 150 ครั้ง/วัน

6 การฟ้ืนฟูการได้ยิน H9549 150 คร้ัง/วัน -

7 การฟ้ืนฟูฯ ทางการเห็น H9378.2 150 คร้ัง/วัน H9378.3 75 คร้ัง/วัน

8 Early Intervention H9438.1 150 คร้ัง/วัน H9438.2 75 คร้ัง/วัน

9 Phenol block H0489 500 ครั้ง/วัน -

อัตราการจ่ายค่าบริการฟื้นฟูฯ ตามระบบ Point system with ceiling

ของรายการบริการ fee schedule 9 รายการ

รายการอุปกรณ์ฯ ส าหรับคนพิการ (ท.74) จ านวน 76 รายการ
คู่มือรวบรม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และเอกสารส าคัญ ประกอบการด าเนินงานบริหารจัดการกองทุนหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ หน้า 206

แยก

แยก
ประกาศ สปสช. เร่ือง รายการ หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขการสนับสนุนค่าใชจ้่ายส าหรับการจัดบริการฟื้นฟูฯ พ.ศ. 2562 ลว. 11 ต.ค. 62

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด

(ไม่เกิน 5 บาทต่อผู้มีสิทธิ)
จ่ายตามผลงานบริการ บริหารจัดการระดับจังหวัด

(ส่วนที่เหลือ ไม่น้อยกว่า 13.40 บาทต่อผู้มีสิทธิ)

การฝึกทักษะการด ารงชีวิตอิสระส าหรับคนพิการ (IL) IMC**



สรุปประเด็นการจ่ายชดเชยค่าบริการฟื้นฟูฯ ปีงบประมาณ 2564

รายการ บริการฟื้นฟู การจ่ายชดเชย หมายเหตุ

บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ บริการ 9 รายการเดิม Point system with ceiling คงเดิม

อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ 76 รายการ รายการอัตรา คงเดิม

บริการ O&M ฝึก O&M 1 โปรแกรม รายการอัตรา คงเดิม

รายการเพิ่มใหม่ในปีงบประมาณ 2564

บริการ Intensive care IMC กายภาพบ าบัด 

กิจกรรมบ าบัด 

แก้ไขการพูด

รายการอัตรา 150 บาท/ครั้ง 

ในระยะ 6 เดือน รวม 30 ครั้ง

รวม 4,500 บาท

จ่ายรายเดือน

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป บริการฯ 9 รายการเดิม Point system  With ceiling 

ให้บริการ O&M รายการอัตรา

ให้บริการ IL รายการอัตรา 9,000 บาท/ 1 คน จ่าย 2 ครั้ง



ขอบเขตบริการ กลุ่มเป้าหมาย และอัตราจ่ายชดเชยค่าบริการ IMC

บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ Intensive rehabilitation 

care ในระยะ 6 เดือน (นับจากวัน Register)

แบบ OPD case และ Home care 3 บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ คือ

➢ รหัสบริการ H9339 กายภาพบ าบัด

➢ รหัสบริการ H9383.1 กิจกรรมบ าบัด

➢ รหัสบริการ H9375.1 การแก้ไขการพูด

➢ ผู้ป่วยระยะกลางที่พ้นระยะ Acute และสภาวะทางการแพทย์คงที่ 3 รหัสโรค

1. STROKE ICD-10   I60–I64

2. Traumatic Brian Injury  ICD-10   S061–S069

3. Spinal Cord Injury ICD-10   S14.0–S14.1, S24.0–S24.1, S34.0–S34.1, S34.3

➢ ผู้ป่วยท่ีมี On set Acute phase 3 โรค นับถึงวัน Register เข้าโปรแกรม IMC 

ไม่เกิน 3 เดือน

➢ หน่วยบริการให้บริการกายภาพบ าบัด กิจกรรมบ าบัด และแก้ไขการพูด กับผู้ป่วย IMC ได้รับการจ่ายชดเชย ครั้งละ 150 บาท 

จ านวนไม่เกิน 30 ครั้ง ในระยะ 6 เดือน นับต่อเนื่องตั้งแต่ Register ผู้ป่วยเข้าโปรแกรม IMC ใน Disability Portal พร้อมบันทึก ADL 

ของผู้ป่วย ก าหนดต้องบันทึกครั้งที่ 1, 10, 20 และ 30

➢ สปสช.จ่ายค่าบริการให้หน่วยบริการโดยตัดรอบการจ่ายชดเชยเป็นรายเดือน นับครั้งต่อเนื่องจนครบไม่เกิน 30 ครั้ง ในระยะเวลา 6 เดือน

➢ ผู้ป่วย Discharge จากโปรแกรม IMC จะมีหลายกรณี คือ recovery disability LTC หรือ Dead ดังนั้น ผู้ป่วยที่จ าหน่ายจากโปรแกรม 

IMC จะไม่ได้รับการจ่ายชดเชยค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์อื่น ๆ อีกในรอบปีนั้น ๆ ได้ 

หลักเกณฑ์การบริการ

เงื่อนไขและการจ่ายชดเชยค่าบริการ



การจัดบริการดูผู้ป่วยระยะกลาง (IMC)

Before Register IMC Register IMC – 6 Months After 6 Months

Acute phase Recovery phase Chronic phase Terminal phase

บริการรักษาพยาบาล 

งบผู้ป่วยใน

บริการฝังเข็ม (STROKE)

งบแพทย์แผนไทย

บริการฟื้นฟูฯ 

งบฟื้นฟูฯ

บริการดูแลระยะสุดท้าย 

งบ Palliative care

บริการฟื้นฟูฯ 

งบฟื้นฟูฯ IMC

บริการแพทย์แผนไทย 

งบแพทย์แผนไทย

IMC : STROKE, Traumatic Brian Injury, 

Spinal Cord Injury

บริการดูแลระยะยาว 

งบ LTC (ADL < 11)



➢ อตัราจา่ยชดเชยคา่บรกิาร 9,000 บาท ตอ่บรกิาร 1 คน /  1 ครัง้
➢ ระยะเวลาการรับบรกิาร IL  6 -12 สปัดาห์
➢ หน่วยบรกิารบนัทกึขอ้มลูการใหบ้รกิารในโปรแกรม Disability portal 2 ครัง้ 

ครัง้ที ่1 เมือ่หน่วยบรกิาร register คนพกิารเขา้ระบบ พรอ้มบนัทกึแผน Achieve goal ของผูรั้บบรกิาร 
บนัทกึขอ้มลูสง่ สปสช. จา่ยชดเชยคา่บรกิาร ครัง้ที ่1  จ านวน 4,000 บาท

ครัง้ที ่2 บนัทกึผล Achieve goal และจ าหน่ายผูป่้วยจากโปรแกรม IL
บนัทกึขอ้มลู สปสช.จา่ยชดเชยคา่บรกิารใหห้น่วยบรกิาร ครัง้ที ่2 จ านวน 5,000 บาท

การจา่ยชดเชยคา่บรกิาร การฝึกทกัษะการด ารงชวีติอสิระ

ขอบเขตบริการ กลุ่มเป้าหมาย ขั้นตอนบริการและอัตราจ่ายชดเชยค่าบริการ IL



องค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วมด าเนินงานกองทุนฟื้นฟูฯ ปีงบประมาณ 2564

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

อบจ.ล าพูน อบจ.พะเยา อบจ.น่าน อบจ.เชียงราย อบจ.แพร่

อบจ.แม่ฮ่องสอน อบจ.เชียงใหม่

อบจ.ล าปาง

การจัดสรรงบประมาณและสมทบเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด องค์ประกอบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด



Province Financial Rehab (PFR)

การชดเชยค่าบริการด้านการแพทย์

บริการฟื้นฟูฯ และ อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพฯ บริการอุปกรณ์คนพิการกลุ่มเป้าหมาย

บันทึกข้อมูล และส่งข้อมูลผ่านโปรแกรม Disability

คนพิการ (ท.74)

1.  กายภาพบ าบัด

2.  กิจกรรมบ าบัด

3.  แก้ไขการพูด

4.  จิตบ าบัด

5.  พฤติกรรมบ าบัด

6.  ฟ้ืนฟูการได้ยิน

7.  ฟื้นฟูการเห็น

8.  แก้ไขพัฒนาการช้า

9. Phenol block

อุปกรณ์เครื่องช่วย

ส าหรับคนพิการ

76 รายการ
ผู้ป่วยท่ีจ าเป็นต้องฟ้ืนฟูฯ

ผู้สูงอายุที่จ าเป็นต้องฟื้นฟูฯ

- บริการฟ้ืนฟู 9 รายการ

- อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ

76  รายการ

- O&M

Seamless for DMIS

- บริการฟื้นฟู 9 รายการ : จ่ายตาม Point

- อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ 76 รายการ

: จ่ายตามจริง

ส่งข้อมูลเพื่อจัดสรรให้หน่วยบริการ

ส่งข้อมูลให้กองทุนฟื้นฟูฯ จังหวัด

- บริการฟื้นฟู 2 รายการ (ในชุมชน) : จ่ายตามจริง

- อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ 9 รายการ

- และ O&M : จ่ายตามจริง



ผู้ประสานงาน LTC สปสช.เขต 1 เชียงใหม่

• เครือออน มานิตยกูล (ออน)

• โทรศัพท์/ ไลน์ : 0901975154

•E-mail : khrueaon.m@nhso.go.th


