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จัดสรรงบดูแลผู้ติดเชื้อ
และผู้ป่วยกรณีโควิด-19 ต่อเนื่อง

ร่วมคัดกรองโควิด-19 สนับสนุนระบบดูแล
ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่บ้านและในชุมชน   

ช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ ได้รับผลกระทบ
หลังฉีดวัคซีนโควิด-19

สปสช. แจกชุดตรวจ ATK ให้ประชาชน
ตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยตนเอง

ขยายบริการ “สายด่วน สปสช. 1330” 
เพิ่มช่องทางผ่านระบบออนไลน์

เพิ่มสิทธิประโยชน์การรักษา ยา 
และอุปกรณ์ใหม่ในระบบบัตรทอง 

เพิ่ม 4 บริการสร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค

ปรับประเภทและขอบเขตบริการ 
เพิ่มความชัดเจนสิทธิบัตรทอง

รับฟังความเห็นพัฒนาระบบบัตรทอง
ในสถานการณ์โควิด-19 

รุกนโยบายยกระดับระบบบัตรทอง ปี 65 
ขยายผู้ป่วยในไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัว
ครอบคลุมทั่วประเทศ 

ผลงานเด่่น
กองทุุน
บััตรทุอง
ปีีงบัปีระมาณ 
2564
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คืือการทำำาให้้ประชาชนเข้้าถึึงการรักษาและบริการสาธารณสุข้ทำ่�จำำาเป็นได้้อย่่าง 

คืรอบคืลุมและทำั�วถึึง ทำั�งในสถึานการณ์ด้้านสุข้ภาพย่ามปกติิและภาวะทำ่�เกิด้วิกฤติ 

ฉุุกเฉุินด้้านโรคืระบาด้ 

 ในปีงบประมาณ 2564 การแพร่ระบาด้ข้องโรคืติิด้เชื�อไวรัสโคืโรนา 2019 ห้รือ 

“โคืวิด้-19” ท่ำ�เกิด้ขึ้�นทัำ�วโลกรวมถึึงประเทำศไทำย่ ทำำาให้้ม่ผู้้้ติิด้เชื�อและผู้้้ป่วย่จำำานวนมาก 

นับเป็นวิกฤติด้้านสุข้ภาพทำ่�รุนแรงอย่่างย่ิ�ง

 ระบบห้ลักประกันสุข้ภาพแห้่งชาติิ ในฐานะห้ลักประกันสุข้ภาพข้องคืนไทำย่ได้ ้

ร่วมด้้แลประชาชนให้้เข้้าถึึงการรักษาและบริการสาธารณสุข้ในกรณ่โคืวิด้-19 ทำ่� 

จำำาเป็น โด้ย่ไม่ม่ปัญห้าด้้านภาระคื่าใช้จำ่าย่เป็นอุปสรรคื คืวบคื้่ไปกับการพัฒนา

ระบบห้ลักประกันสุข้ภาพแห้่งชาติิให้้ด้่ย่ิ�งข้ึ�น

 ในปีงบประมาณ 2564 น่�จำึงเป็นอ่กห้นึ�งบทำพิส้จำน์สำาคืัญการก้าวย่่างข้อง

ระบบห้ลักประกันสุข้ภาพแห้่งชาติิ ส้่ “ความม่�นคง เชื่่�อม่�น และยั่่�งยั่่น” ในคืวาม 

เป็นห้ลักประกันสุข้ภาพถึ้วนห้น้าให้้กับคืนไทำย่ทำุกคืน จำากการด้ำาเนินการติ่างๆ จำน

ปรากฎ “10 ผลงานเด่่นกองทุุนบั่ตรทุอง ปีีงบัปีระมาณ 2564” ด้ังน่�

ภารกิิจหลัักิของ
“ระบบหลัักิประกัิน
สุุขภาพแห่งชาติิ”
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11
จััด่สรรงบดู่แลผู�ติิด่เช้ื้�อ
และผู�ป่่วยกรณีีโควิด่-19 

ต่ิอเน้�อง

แ         ม้ว่าโรคืโคืวิด้-19 จำะเริ�มม่การแพร่ 

ระบาด้เมื�อต้ินปี 2563 แต่ิด้้วย่คืวามเป็น 

โรคือุบัติิให้ม่ท่ำ�ยั่งไม่ม่องค์ืคืวามร้้วิธ่การ 

ป้องกันและรักษาท่ำ�ชัด้เจำน ทำำาให้้ประเทำศ 

ไทำย่เกิด้การแพร่ระบาด้ระลอกให้ม่ท่ำ�

รุนแรง ซึ่ึ�งเริ�มติ้นในช่วงเด้ือนเมษาย่น 

2564 

 สปสช.ประเมินสถึานการณ์และ

จำัด้เติร่ย่มงบประมาณรองรับการด้้แลผู้้้

ติิด้เชื�อและผู้้้ป่วย่โคืวิด้-19 ติ่อเนื�องจำาก

ปีงบประมาณห้2563ห้ทำ่�ได้้รับจำัด้สรร

จำำานวน 9,200 ล้านบาทำ จำาก พ.ร.บ.ก้้

เงินฯ ปี 63 (พระราชกำาห้นด้ให้้อำานาจำ

กระทำรวงการคืลังก้้เงินเพื�อแก้ไข้ปัญห้า 

เย่่ย่วย่าและฟื้้�นฟื้้เศรษฐกิจำและสังคืม ทำ่�

ได้้รับผู้ลกระทำบจำากการระบาด้ข้องโรคื

ติิด้เชื�อไวรัสโคืโรนา 2019 พ.ศ. 2563)  
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โด้ย่เมื�อวันทำ่� 5 เมษาย่น 2564 บัอร์ด่ 

สปีสชื่. มีมติเห็็นชื่อบัข้้อเสนอแนวทุาง 

ห็ล่กเกณฑ์์ การด่ำาเนินงานและการ 

บัริห็ารจั่ด่การงบัทุี�ได่้จัากฟพ.ร.ก.ก้้ 

เงินฯ ในเบัิกจั่ายั่รอบัทุี� 2 จัำานวน 

3,752.7050 ล้านบัาทุ

 ด้้วย่การแพร่ระบาด้ท่ำ�กระจำาย่เป็น 

วงกว้างไปทำั�วประเทำศห้ทำำาให้้ห้สปสช. 

ติ้องจำัด้สรรงบประมาณเพื�อให้้เพ่ย่งพอ

ติ่อการด้้แลประชาชนได้้อย่่างทัำ�วถึึง 

จำึงเสนอข้อร่บัจ่ัด่สรรงบัเพิ�มเติมจัาก 

พ.ร.ก.ก้้เงินฯ รอบัทุี� 3 จัำานวน 9,847  

ล้านบัาทุห้เพื�อสนับสนุนการให้้บริการ

ข้องห้น่วย่บริการห้รวมถึึงการจัำด้ระบบ 

บริการต่ิางๆ เพิ�มเติิมเพื�อให้้ประชาชนเข้้า 

ถึึงการรักษาและบริการท่ำ�จำำาเป็นโด้ย่เร็ว

 อย่่างไรก็ติาม จำากจำำานวนผู้้้ติิด้เชื�อ 

และผู้้้ป่วย่เดื้อนพฤษภาคืมถึึงกรกฎาคืม 

ท่ำ�พุ่งขึ้�นอย่่างรวด้เร็ว การให้้การรักษาและ 

บริการกรณ่โคืวิด้-19 เพิ�มส้งข้ึ�นติามไป 

ด้้วย่ เม็ด้เงินทำ่� สปสช. จำัด้เติร่ย่มไว้จำึงไม่ 

เพ่ย่งพอต่ิอการเบิกจ่ำาย่ชด้เชย่ค่ืาบริการ 

ให้้กับห้น่วย่บริการ ด้ังนั�น สปสช. ได้้ 

ห้ารือกับสภาพัฒนาเศรษฐกิจำและสังคืม 

แห้่งชาติิ (สศช.) เสนอข้อรับจำัด้สรรงบ 

ประมาณจำาก พ.ร.ก.ก้้เงินฯ เพิ�มเติิม 

จำำานวน 20,829.23 ล้านบาทำ  โด้ย่ได้้รับการ 

อนุมัติิจำาก คืรม. เมื�อวันท่ำ� 16 พฤศจิำกาย่น 

2564ห้และได้้ด้ำาเนินการโอนคืืนให้้กับ

ห้น่วย่บริการท่ำ�รอจ่ำาย่เป็นท่ำ�เร่ย่บร้อย่แล้ว

22
ร่วมคัด่กรองโควิด่-19

สนับสนุนระบบดู่แลผู�ติิด่เช้ื้�อ
โควิด่-19 ทีี่�บ�านและในชุื้มชื้น
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ฟื้     ฟื้  ากการแพร่ระบาด้ข้องโรคืติิด้

เชื�อโคืวิด้-19 ทำ่�แพร่กระจำาย่ไปทำั�ว ทำำาให้้

ม่ประชาชนทำ่�ม่คืวามเส่�ย่งติ่อการติิด้เชื�อ

โคืวิด้-19 ติ้องการเข้้ารับบริการติรวจำห้า 

เชื�อโคืวิด้-19 เพื�อเข้้าส้่การรักษา จำนเกิด้ 

ปัญห้าการรอบริการท่ำ�ม่ประชาชนเข้้าคิืว 

รอย่าวเห้ย่่ย่ด้ โด้ย่ภาย่ห้ลังจำากท่ำ�กระทำรวง 

สาธารณสุข้อนุมัติิให้้ใช้ชุด้ติรวจำ Antigen 

Test Kit (ATK) ในการติรวจำคืัด้กรอง

เชื�อโคืวิด้-19oเบื�องติ้นได้้นั�นoเพื�อให้้

ประชาชนเข้้าถึึงบริการและลด้การรอคิืว 

 สปีสชื่. ได้่ร่วมม่อก่บัคณะเทุคนิค

การแพทุยั่์ มห็าวิทุยั่าล่ยั่มห็ิด่ล และ 

บัริษ่ัทุ ธนาร่กษ์ัพ่ฒนาสินทุร่พย์ั่  จัำาก่ด่ 

จ่ัด่บัริการตรวจัค่ด่กรอง COVID-19  ด้่วยั่ 

ชืุ่ด่ตรวจั ATK ทุี�ศู้นยั่์ราชื่การเฉลิม 

พระเกียั่รติฯ พร้อมร่วมม่อก่บัสถาบ่ัน 

ปี้องก่นโรคเข้ตเม่อง (สปีคม.) กรม 

ควบัคุมโรค ข้ยั่ายั่จุัด่ค่ด่กรองเพิ�มเติม 

ณ สนามกีฬาธ้ปีะเตมียั่์ และสนาม

ราชื่ม่งคลากีฬาสถาน (ห็่วห็มาก)

 นอกจำากน่�ย่ังร่วมมือกับสถึาบัน

บำาบัด้รักษาและฟ้ื้�นฟ้ื้ผู้้้ติิด้ย่าเสพติิด้

แห้่งชาติิบรมราชชนน่ (สบย่ช.) และโรง

พย่าบาลมห้าราชนคืรราชส่มา บริการ

คืัด้กรองโคืวิด้-19 ทำ่� สบย่ช. ซึ่ึ�งการ

ติรวจำคืัด้กรอง โคืวิด้-19 เชิงรุกน่� เป็น

ภารกิจำเฉุพาะกิจำในช่วงเด้ือนกรกฎาคืม

ถึึงกันย่าย่น 2564 เฉุพาะทำ่�จำุด้บริการ

ศ้นย่์ราชการฯ ได้้ให้้บริการประชาชนถึึง 

37,000 ราย่

 ด้้วย่ผู้้้ติิด้เชื�อและผู้้้ป่วย่โคืวิด้-19 ทำ่�

เพิ�มส้งข้ึ�นส่งผู้ลต่ิอการเข้้าถึึงการรักษา 

พย่าบาลท่ำ�โรงพย่าบาล โด้ย่เฉุพาะผู้้้ป่วย่ 

ทำ่�ม่อาการห้นักจำนทำำาให้้ม่ผู้้้เส่ย่ช่วิติเพิ�ม 

มากขึ้�น เพื�อให้้เกิด้การด้้แลผู้้้ติิด้เชื�อและ 

ผู้้้ป่วย่อย่่างทำั�วถึึง สปสช. และ กรมการ 

แพทำย่์ กระทำรวงสาธารณสุข้ ร่วมจำัด้

ระบบการด้้แลผู้้้ติิด้เชื�อ COVID-19 ทำ่� 

บ้านและในชุมชน (Home Isolation และ 

Community Isolation : HI/CI ) ในการ 

ด้้แลผู้้้ติิด้เชื�อในกลุ่มส่เข่้ย่วท่ำ�ไม่ม่อาการ 

ห้รือม่อาการเล็กน้อย่

 โด้ย่ กรมการแพทำย่์ออกแนวทำาง 

ปฏิิบัติิสำาห้รับบุคืลากรทำางการแพทำย์่

ในการให้้คืำาแนะนำาผู้้้ป่วย่และการจัำด้ 

บริการผู้้้ป่วย่โคืวิด้ - 19 แบบ Home Isolation 

และ Community และ สปสช.ได้้ออก 

แนวทำางปฏิิบัติิการข้อรับค่ืาใช้จ่ำาย่บริการ 

สาธารณสุข้ฯ ปีงประมาณ 2564 (เพิ�มเติิม) 

สำาห้รับการด้้แลรักษาในท่ำ�พักระห้ว่างรอ 

เข้้ารับการรักษาแบบผู้้้ป่วย่ในโรงพย่าบาล 

(Home Isolation) และการด้้แลรักษาใน 

โรงพย่าบาลสนาม สำาห้รับคืนในชุมชน

(Community Isolation) เพื�อสนับสนุน 

ห้น่วย่บริการในการจัำด้บริการรองรับผู้้้

ติิด้เชื�อ

 ซึ่ึ�งผู้้้ติิด้เชื�อท่ำ�เข้้าส้่ระบบการด้้แล

ทำ่�บ้านจำะได้้รับการจำับคื้่กับห้น่วย่บริการ

เพื�อติิด้ติามอาการ ซึ่ึ�งจำะได้้รับย่ารักษา

อาทำิ ย่าฟื้้าทำะลาย่โจำร ย่าฟื้าวิพิราเว่ย่ร ์

ท่ำ�อุณห้ภ้มิร่างกาย่ เคืรื�องวัด้ค่ืาออกซิึ่เจำน 

พร้อมอาห้าร 3 มื�อ ติลอด้ระย่ะเวลา

กักติัว 14 วัน

 สำาห้รับผู้้้ติิด้เชื�อในพื�นท่ำ�กรุงเทำพ 

มห้านคืรท่ำ�ม่จำำานวนเพิ�มส้งข้ึ�นอย่่าง

รวด้เร็ว ทำั�งจำากผู้้้ติิด้เชื�อรอเติ่ย่งทำ่�คื้างอย่้ ่

ในระบบสาย่ด้่วน สปสช. 1330 เมื�อม ่

ประกาศให้้รักษาท่ำ�บ้านได้้ สปสช. ได้้จัำบค่้ื 

ผู้้้ติิด้เชื�อโคืวิด้กับคืลินิกชุมชนอบอุ่นเพื�อ 

ด้้แลรักษา รวมถึึงประสานโรงพย่าบาล

เอกชนเข้้ามาร่วมด้้แลผู้้้ติิด้เชื�อกลุ่มน่� 

และราย่ให้ม่ทำ่�เพิ�มข้ึ�น โด้ย่ด้ำาเนินการ 

ร่วมกับกระทำรวงสาธารณสุข้และกรุงเทำพ 

มห้านคืร

 ส่วนการจัำด้ระบบการด้้แลผู้้้ติิด้เชื�อ 

โคืวิด้-19 ในชุมชน ห้รือศ้นย่์พักคือย่นั�น 

สปสช. ได้้ร่วมกับห้น่วย่งานทัำ�งรัฐ-เอกชน 

รวมถึึงกองทุำนห้ลักประกันสุข้ภาพท้ำองถิึ�น 

(กปทำ.) ในพื�นท่ำ�ต่ิางๆ ร่วมจัำด้ระบบ อาทิำเช่น 

ในกรุงเทำพมห้านคืรได้้ร่วมกับสถึาบันวิจำัย่ 

และนวัติกรรมเอชไอว่ (IHRI) โรงพย่าบาล 

เอกชน ในการด้้แลผู้้้ติิด้เชื�อท่ำ�ไม่สามารถึ 

เข้้าส่้ระบบการด้้แลท่ำ�บ้านได้้ รวมถึึงผู้้้ป่วย่ 

กลุ่มส่เห้ลือท่ำ�รอส่งต่ิอเข้้ารับการรักษาใน 

โรงพย่าบาล

 จำากการด้ำาเนินการน่� ไม่เพ่ย่งแติ่

ช่วย่ให้้ผู้้้ติิด้เชื�อเข้้าถึึงการรักษา แติ่ช่วย่ 

ลด้คิืวรอเต่ิย่งรักษาในโรงพย่าบาล ทำำาให้้ 

ผู้้้ป่วย่อาการห้นักเข้้ารับการรักษาในโรง

พย่าบาลได้้จ
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ช่ื้วยเหล้อเบ้�องติ�น
ผู�ได่�รับผลกระที่บ

หลังฉีีด่วัคซีีนโควิด่-19

วั  คืซึ่่นโคืวิด้-19ห้เป็นมาติรการ 

สำาคัืญในการแก้ไข้ปัญห้าวิกฤติการแพร่ 

ระบาด้ข้องโรคืโคืวิด้-19 นอกจำากช่วย่

ป้องกันอาการป่วย่ทำ่�รุนแรงจำากการติิด้ 

เชื�อแล้ว ลด้อัติราป่วย่และเส่ย่ช่วิติแล้ว ยั่ง 

เป็นการสร้างภ้มิคุ้ืมกันให้้กับประเทำศชาติิ 

โด้ย่รัฐบาลม่นโย่บาย่เร่งฉุ่ด้วัคืซ่ึ่นโคืวิด้-19 

ให้้กับประชาชน แติ่ด้้วย่คืวามวิติกกังวล

ติ่อภาวะไม่พึงประสงคื์ทำ่�อาจำเกิด้ข้ึ�น

จำากการฉุ่ด้วัคืซึ่่นโคืวิด้-19 แม้ว่าจำะม่

ราย่งานไม่มากแติ่ได้้ส่งผู้ลกระทำบติ่อ

คืวามมั�นใจำข้องประชาชน 

 สปสช. จำึงได้้จำัด้ระบบเพื�อให้้การ

ช่วย่เห้ลือผู้้้ทำ่�เกิด้ภาวะไม่พึงประสงคื์

ภาย่ห้ลังฉุ่ด้วัคืซึ่่นโคืวิด้-19ห้โด้ย่ออก

ประกาศเรื�อง ห้ลักเกณฑ์์ วิธ่การ และ

เงื�อนไข้การจำ่าย่เงินช่วย่เห้ลือเบื�องติ้น 

กรณ่ผู้้้รับบริการได้้รับคืวามเส่ย่ห้าย่จำาก

การรับวัคืซึ่่นป้องกันโรคืติิด้เชื�อไวรัส

โคืโรนา 2019 ห้รือโรคืโคืวิด้-19 พ.ศ. 

2564 เมื�อวันทำ่� 16 พฤษภาคืม 2564

 ทำั�งน่�การพิจำารณาช่วย่เห้ลือฯ จำะ 

ด้ำาเนินการติามห้ลักการช่วย่เห้ลือเบื�องต้ิน 

ติามมาติรา 41 พ.ร.บ.ห้ลักประกันสุข้ภาพ 

แห้่งชาติิ พ.ศ. 2545 ทำ่�ไม่พิส้จำน์ถึ้กผู้ิด้ 

โด้ย่ม่คืณะอนุกรรมการพิจำารณาวินิจำฉัุย่ 

คืำาร้องข้อรับเงินช่วย่เห้ลือเบื�องติ้นกรณ่

ผู้้้รับบริการได้้ รับคืวามเส่ย่ห้าย่จำาก 

การรับวัคืซึ่่นป้องกันโรคืติิด้เชื�อไวรัส

โคืโรนา 2019 ห้รือโคืวิด้-19 ในแติ่ละ

เข้ติพื�นทำ่� เป็นผู้้้พิจำารณาคืำาร้องซึ่ึ�งจำะ 

ด้ำาเนินการโด้ย่เร็วและจ่ำาย่เงินช่วย่เห้ลือ 

ภาย่ใน 5 วันห้ลังม่มติิ ซึ่ึ�งการช่วย่เห้ลือ

แบ่งเป็น 3 ระด้ับ คืือ

ระด่ับั 1 
ม่อาการป่วย่ติ้องรักษาติ่อเนื�อง 

จำ่าย่ไม่เกิน 1 แสนบาทำ 

ระด่ับั 2 
เกิด้คืวามเส่ย่ห้าย่ถึึงข้ั�นส้ญเส่ย่

อวัย่วะห้รือพิการจำนม่ผู้ลติ่อการ

ด้ำารงช่วิติ จำ่าย่ไม่เกิน 2.4 แสนบาทำ

ระด่ับั 3 
กรณ่เส่ย่ช่วิติห้รือทำุพพลภาพถึาวร

จำ่าย่ไม่เกิน 4 แสนบาทำ 

ข้้อม้ลติั�งแติ่วันทำ่� 19 พ.คื. -  27 ก.ย่. 2564 ม่ 

ผู้้้ย่ื�นคืำาร้องเข้้ามาทำั�งห้มด้จำำานวน 4,133 ราย่

คืณะอนุกรรมการฯห้พิจำารณาช่วย่เห้ลือแล้ว 

3,685 ราย่ เป็นเงินจำำานวน  238,915,200 บาทำ

ผูู้�ยื่นคำาร้�องเข้�ามาทั้ั�งหมด

พิิจาร้ณาช่วยเหลือแล�ว

เป็็นเงินจำานวน 

4,133

3,685 

238,915,200 

ร้าย

ร้าย

บาทั้
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สป่สชื้. แจักชุื้ด่ติรวจั ATK 

ให�ป่ระชื้าชื้นติรวจัเช้ื้�อโควิด่-19 
ด่�วยตินเอง

sssssssวย่การแพร่ระบาด้ข้องโรคื 

โคืวิด้-19 กระจำาย่ไปทำั�วประเทำศ เพื�อให้้

ประชาชนทำ่�ม่คืวามเส่�ย่งรับเชื�อสามารถึ 

ติรวจำห้าเชื�อโคืวิด้-19 ด้้วย่ตัิวเองและเข้้าส่้ 

กระบวนการรักษาโด้ย่เร็ว บอร์ด้ สปสช. 

ได้้ประชุมเร่งด่้วนเพื�อเห้็นชอบให้้ม่การ

จ่ัด่ห็าชุื่ด่ตรวจั Antigen Test Kit (ATK) 

จัำานวน 8.5 ล้านชืุ่ด่ ในวงเงินจัำานวน 

1,014 ล้านบัาทุ เพ่�อให็้ห็น่วยั่บัริการ

แจักจั่ายั่ให็้ก่บัปีระชื่าชื่นตรวจัเชื่่�อ 

โควิด่-19 ด่้วยั่ตนเอง ด้ำาเนินการติาม 

กระบวนการผู่้านเคืรือข้่าย่โรงพย่าบาล

ด่้ ราชวิถึ่ จำัด้ซึ่ื�อโด้ย่องคื์การเภสัชกรรม

 เพื�อให้้ชุด้ติรวจำ ATK กระจำาย่ไป 

ยั่งประชาชนกลุ่มเส่�ย่งได้้อย่่างทัำ�วถึึง 

สปีสชื่. ร่วมก่บัธนาคารกรุงไทุยั่ เปีิด่

ให็้ปีระชื่าชื่นลงทุะเบีัยั่นร่บัชุื่ด่ตรวจั 

ATK ผ่าน “แอปีพลิเคชื่่นเปี๋าต่ง” และ

ร่บัชืุ่ด่ตรวจั ATK ได่้ทุี�ห็น่วยั่บัริการ

ใกล้บั้าน ทำั�งทำ่�ห้น่วย่บริการปฐมภ้มิและ

ร้านย่าในระบบทำ่�เข้้าร่วม นอกจำากการ

ประสานคืวามร่วมมือกับคืลินิกชุมชน

อบอุ่น ศ้นย่์บริการสาธารณสุข้ กทำม. 

อาสาสมัคืรสาธารณสุข้ (อสส.) และ

สำานักงานสาธารณสุข้จำังห้วัด้ห้(สสจำ.) 

อาสาสมัคืรสาธารณสุข้ประจำำาห้ม้่บ้าน  

(อสม.) ในการกระจำาย่ชุด้ติรวจำ ATK เชิง

รุกไปย่ังประชาชนกลุ่มเส่�ย่งในชุมชน

 นอกจำากน่�ม่การจัำด้ระบบด้้แลต่ิอ 

เนื�องรองรับ โด้ย่ให้้ประชาชนท่ำ�ติรวจำ ATK 

บันทึำกผู้ลติรวจำผู่้านแอปเป๋าตัิงโด้ย่ ผู้้้ท่ำ�ม่ 

ผู้ลติิด้เชื�อโคืวิด้-19 และไม่ม่อาการ สามารถึ 

ลงทำะเบ่ย่นเข้้ารับการรักษาในระบบการ 

ด้้แลผู้้้ติิด้เชื�อทำ่�บ้านและในชุมชนได้้ โด้ย่ 

สปสช. จำะประสานกัห้น่วย่บริการเพื�อให้้ 

การบริการด้้แลและติิด้ติามติ่อเนื�อง
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ขยายบริการ 

“สายด่่วน สป่สชื้. 1330” 
เพิิ่�มช่ื้องที่างผ่านระบบออนไลน์

  ากจำำานวนประชาชนโทำรเข้้ามา 

ท่ำ�สาย่ด่้วน สปสช.1330 เพิ�มขึ้�นถึึง จำำานวน 

กว่า 20,000 คืรั�งต่ิอวันในช่วงปลาย่เดื้อน 

กรกฎาคืม 2564 ด้้วย่สถึานการณ์วิกฤติ 

โคืวิด้ -19 จำนเกิด้ปัญห้าการรอคืิวบริการ 

และเข้้าไม่ถึึงบริการ ด้้วย่เป็นช่องทำาง

สำาคืัญในการด้้แลประชาชนให้้เข้้าถึึง 

บริการโคืวิด้-19 ทัำ�งการจัำด้ห้าเต่ิย่งผู้้้ป่วย่ 

การลงทำะเบ่ย่นผู้้้ติิด้เชื�อในระบบด้้แลท่ำ�

บ้านห้รือในระบบชุมชน : HI/CI (กด้ 14) 

และการประสานเพื�อกลับไปรักษาติัวทำ่�

ภ้มิลำาเนา

 สปีสชื่.ได้่ข้ยั่ายั่ค้่สายั่บัริการ

เพิ�มเติมเปี็น 600 ค้่สายั่ในระยั่ะแรก 

และข้ยั่ายั่เปี็น 3,000 ค้่สายั่ในเวลา 

ต่อมา มีการระด่มเจ้ัาห็น้าทีุ� สปีสชื่. ทุ่�ง 

จ ส่วนกลางและเข้ต ตลอด่จันทีุมอาสา 

สม่ครจัากภาคเอกชื่นและปีระชื่าชื่น 

ทุ่�วไปีมาร่วมร่บัสายั่บัริการ และโทำร

กลับประชาชนในกรณ่ท่ำ�เจำ้าห้น้าท่ำ�ไม่

สามารถึรับสาย่ได้้ทำันเพื�อติิด้ติามและ

ให้้บริการ พร้อมกันน่�ย่ังได้้เพิ�มช่องทำาง

บริการสำาห้รับกลุ่มผู้้้รับบริการเฉุพาะ 

เพื�อให้้เข้้าถึึงบริการโด้ย่เร็ว อาทำิ กรณ่ผู้้้

ติิด้เชื�อท่ำ�ติ้องการเข้้าส้่ระบบด้้แลท่ำ�บ้าน

ห้รือในระบบชุมชน : HI/CI HI/CI กด้ 14

 ทัำ�งน่�ได้้เพิ�มเติิมการให้้บริการใน

กลุ่มผู้้้ติิด้เชื�อโคืวิด้-19 ทำ่�เข้้าส้่ระบบการ

ด้้แลผู้้้ติิด้เชื�อทำ่�บ้าน โด้ย่สาย่ด้่วน สปสช. 

1330ห้จำะโทำรติิด้ติามผู้้้ติิด้เชื�อทุำกวันเพื�อ 

สอบถึามอาการ ซึึ่�งช่วย่สร้างคืวามมั�นใจำ 

การด้้แลในระบบ HI/CI ให้้กับประชาชน

 นอกจำากน่� สปสช. ได้้เพิ�มช่องทำาง 

บริการผู่้านระบบออนไลน์ในช่องทำาง 

ติ่างๆ โด้ย่ม่อาสาสมัคืรร่วมติอบคืำาถึาม 

อาทิำ เว็บไซึ่ต์ิสำานักงานห้ลักประกันสุข้ภาพ 

แห้่งชาติิ : www.nhso.go.th , Line OA : 

@nhso และ Facebook : สำานักงานห้ลัก 

ประกันสุข้ภาพแห้่งชาติิ เป็นติ้น การเปิด้

ช่องทำางลงทำะเบ่ย่นระบบบริการด้้วย่

ตินเอง อาทำิ การลงทำะเบ่ย่นด้้วย่ตินเอง

เพื�อเข้้าส้่ระบบด้้แลท่ำ�บ้านผู้่านเว็บไซึ่ติ์ 

https://crmsup.nhso.go.th/  และการ

แจำ้งคืวามประสงคื์เพื�อข้อกลับไปรักษา

ติัวทำ่�ภ้มิลำาเนาผู้่านเว็บไซึ่ติ์ https://crm-

dci.nhso.go.th/
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เพิิ่�มสิที่ธิิป่ระโยชื้น์

การรักษา ยา และอุป่กรณ์ีใหม่
ในระบบบัติรที่อง 

        2564 ท่ำามกลางวิกฤติิโคืวิด้-19 

ระบบห้ลักประกันสุข้ภาพแห่้งชาติิยั่งคืง 

พัฒนาติ่อเนื�อง เพิ�มสิทำธิประโย่ชน์เพื�อ

ด้้แลประชาชนให้้เข้้าถึึงบริการ ด้ังน่�

บัริการล้างไตด่้วย
เคร่�องอัตโนมัติ (APD) 
 เพื�อด้้แลผู้้้ป่วย่ทำ่�ม่ปัญห้าในการ 

ล้างไติทำางช่องท้ำอง แต่ิไม่สามารถึเปล่�ย่น 

ไปใช้วิธ่ฟื้อกเลือด้ด้้วย่เคืรื�องไติเท่ำย่มได้้ 

เนื�องจำากสภาพร่างกาย่และปัญห้าฐานะ 

ทำางเศรษฐกิจำ รวมทัำ�งผู้้้ป่วย่ท่ำ�จำำาเป็นต้ิอง 

เร่ย่นห้รือประกอบอาช่พทำ่�การล้างไติ

เป็นปัญห้าอุปสรรคืต่ิอการเร่ย่นห้รือ

ประกอบอาช่พ เบื�องติ้น สปสช. กำาห้นด้

เป้าห้มาย่บริการผู้้้ป่วย่ 500 ราย่ ซึ่ึ�งจำะ

ช่วย่เพิ�มคืุณภาพช่วิติทำ่�ด้่ให้้กับผู้้้ป่วย่

เนื�องจำากสามารถึล้างไติในช่วงเวลา

กลางคืืนข้ณะห้ลับได้้ ทำั�งลด้ภาระญาติิ

ผู้้้ป่วย่ในการด้้แล

รายการอุปีกรณ์
ปีระสาทุหููเทุียม
ชนิด่ Rechargeable  
 สำาห้รับการผู่้าติัด้ฝัังประสาทำห้้

เทำ่ย่มในเด้็กอายุ่น้อย่กว่า 5 ปีทำ่�ม่ระด้ับ

การได้้ย่ิน 90 dB ข้ึ�นไป และไม่เคืย่ 

ฝัึกภาษามือ คืรอบคืลุมการเข้้าถึึงโด้ย่

เพิ�มบริการติรวจำคืัด้กรองการได้้ย่ินใน

เด้็กแรกเกิด้กลุ่มเส่�ย่งใน 2 ราย่การ

คืือการติรวจำคืัด้กรองด้้วย่การวัด้การ 

สะท้ำอนกลับข้องเส่ย่งท่ำ�เกิด้ขึ้�นในห้้ชั�นใน 

(OAE) โด้ย่ใช้เคืรื�องมือใช้วัด้การสะท้ำอน 

กลับข้องเส่ย่งทำ่�เกิด้ข้ึ�นในห้้ชั�นในห้เพื�อ

ปีี ติรวจำสอบการทำำางานข้องเซึ่ลล์ประสาทำ 

ว่าปกติิห้รือไม่ และการติรวจำได้้ยิ่นระดั้บ 

ก้านสมองแบบคืัด้กรอง (A-ABR) เป็น 

การวัด้คืลื�นประสาทำท่ำ�เกิด้จำากการติอบ

สนองด้้วย่เส่ย่งกระติุ้น เพื�อแก้ไข้ปัญห้า 

เด็้กท่ำ�ม่ปัญห้าการได้้ยิ่นตัิ�งแต่ิแรก ท่ำ�เป็น 

ปัจำจำัย่สำาคืัญข้องการพัฒนาการทำ่�ด้่ 

ยาสูตรผสม
โซฟอสบัูเวียร์/
เวลพาทุาสเวียร์ 
(Sofosbuvir/
Velpatasvir)
 ซึ่ึ�งเป็นย่าทำ่�ม่กลไกการออกฤทำธิ�

โด้ย่ติรงในการยั่บยั่�งไวรัสตัิบอักเสบซึ่่

(Hepatitis C Direct Acting Antiviral :  

HCV DAA ) ใช้รักษาโรคืไวรัสตัิบอักเสบซ่ึ่ 

ได้้ทำุกสาย่พันธ์ุม่ประสิทำธิผู้ลการรักษา

ทำ่�ด้่และประห้ย่ัด้งบประมาณเมื�อเปร่ย่บ

เทำ่ย่บกับการรักษาในร้ปแบบเด้ิม และ

คืณะกรรมการบัญช่ย่าห้ลักแห้่งชาติิ

ได้้ม่มติิบรรจำุเข้้าราย่การบัญช่ย่าห้ลัก

แห้่งชาติิแล้ว เพื�อให้้เป็นสิทำธิประโย่ชน์

สำาห้รับผู้้้ติิด้เชื�อไวรัสติับอักเสบซึ่่ทุำกคืน

ทำ่�อย่้่ในเกณฑ์์การรักษา

ยารักษามะเร็ง
3 รายการa
 ได้้แก่ ยั่าเคปีไซตาบัีน ชื่นิด่เม็ด่

(Capecitabine /tab) รักษาโรคืมะเร็ง

ลำาไส้ มะเร็งกระเพาะอาห้าร และมะเร็ง

เติ้านมแบบรับประทำานห้เพื�อให้้ผู้้้ป่วย่ 

รักษาทำ่�บ้านได้้ จำากแติ่เด้ิมติ้องมานอน 

รับเคืม่บำาบัด้ท่ำ�โรงพย่าบาล, ยั่าอ๊อกซาลิ 

พลาติน ชื่นิด่ฉีด่ (Oxaliplatin /injection) 

และยั่าอิริโนทุีแคนiHCLiชื่นิด่ฉีด่

(Irinotecan HCl /injection) ใช้ร่วมกัน 

เพื�อรักษามะเร็งลำาไส้ให้ญ่ ทำำาให้้จำากเดิ้ม 

ทำ่�ผู้้้ป่วย่ติ้องนอนให้้ย่าทำ่�โรงพย่าบาล

ห้นึ�งวันเห้ลือเพ่ย่ง 2 ชั�วโมง นอกจำากน่� 

ยั่งลด้ต้ินทุำนค่ืาย่ารักษาจำากเดิ้มอย่้่ท่ำ� 2.1 

แสนบาทำ เห้ลือเพ่ย่ง 1.2 แสนบาทำ/คือร์ส 
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 นอกย่ากน่�ยั่งได้้เพิ�มเติิมราย่การผ่าต่ด่ปีล้กถ่ายั่ต่บัในผ้้ป่ีวยั่โรคต่บัแข็้งระยั่ะ

กลางและระยั่ะทุ้ายั่, บัริการตรวจัยั่ีน HLA-B* 5801 ก่อนให็้ยั่า Allopurinol 

ในผ้้ปี่วยั่โรคเกาต์รายั่ให็ม่, รายั่การอุปีกรณ์ Extracorporeal Membrane  

Oxygenator (ECMO) ในการร่กษัาภาวะห็่วใจั และ/ห็ร่อ ปีอด่ล้มเห็ลว

เฉียั่บัพล่น และการค่ด่กรองและวินิจัฉ่ยั่ว่ณโรคด่้วยั่การตรวจัเอกซเรยั่์ปีอด่

ในทุุกกลุ่มเสี�ยั่ง และการตรวจัทุางห็้องปีฏิิบั่ติการด่้วยั่วิธี Molecular assay 

และการใชื่้นำ�าม่นก่ญชื่าในผ้้ปี่วยั่โรคมะเร็ง พาร์กินส่น และไมเกรน และสาร

สก่ด่ก่ญชื่าในผ้้ปี่วยั่โรคลมชื่่ก และมะเร็งระยั่ะทุ้ายั่ 

77
เพิิ่�ม 4 บริการ

สร�างเสริมสุขภาพิ่
และป้่องกันโรค
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ห้ห้ห้ห้ห้อกจำากการเข้้าถึึงการรักษา 

พย่าบาลแล้ว การสร้างเสริมสุข้ภาพและ 

ป้องกันโรคืเป็นเรื� องทำ่�ห้ลักประกัน

สุข้ภาพแห้่งชาติิให้้คืวามสำาคืัญ โด้ย่ป ี

งบประมาณ 2564 ได้้เพิ�มสิทำธิประโย่ชน์

สร้างเสริมสุข้ภาพและป้องกันโรคืให้ม่ 

4 ราย่การ ด้ังน่� 

น 1.คัด่กรองธาลัสซีเมีย
ในคู่ของหูญิิงตั�งครรภ์์และ 
2.คัด่กรองซิฟิลิสในคู่
ของหูญิิงตั�งครรภ์์ 
 ซึ่ึ�งทำั�ง 2 ราย่การน่� ติ้นทำุนการคืัด้ 

กรองจำะติำ�ากว่าการคื่าบริการรักษาและ 

ติิด้ติาม โด้ย่บริการติรวจำคืัด้กรองธาลัส

ซึ่่เม่ย่ในคื้่ข้องห้ญิงติั�งคืรรภ์ ติ้นทำุนการ 

ติรวจำคัืด้กรองเท่ำากับ 794 บาทำต่ิอค่้ื ข้ณะท่ำ� 

การด้้แลผู้้้ป่วย่ธาลัสซึ่่เม่ย่อาการรุนแรง

ม่ติ้นทำุนการรักษา 30,000 บาทำ/คืน/ป ี

ส่วนการติรวจำคัืด้กรองและรักษาซิึ่ฟิื้ลิสฯ 

ก่อนติั�งคืรรภ์ม่ติ้นทำุนติำ�ากว่าการติรวจำ 

และรักษาเมื�อตัิ�งคืรรภ์แล้ว โด้ย่ค่ืาใช้จ่ำาย่ 

คืัด้กรองอย่้่ทำ่� 130-400 บาทำ/คืรัวเรือน

และคื่ารักษา 1,500 บาทำ ในข้ณะทำ่�การ

รักษาซึ่ิฟื้ิลิสแติ่กำาเนิด้ 1 คืน จำะม่ติ้นทำุน 

ค่ืาใช้จ่ำาย่ผู้้้ป่วย่นอก และค่ืาใช้จ่ำาย่ในการ 

เล่�ย่งด้้เทำ่ากับ 70,667 บาทำ/คืรัวเรือน

3.ตรวจวัด่ความด่ันโลหูิต
ด่้วยตนเองทุี�บั้าน (Home
Blood Pressure
Monitoring: HBPM) 
 เป็นราย่การท่ำ�ไม่ม่ภาระงบประมาณ 

เนื�องจำากผู้้้ป่วย่ไปโรงพย่าบาลอาจำตืิ�นเต้ิน 

ทำำาให้้เวลาวัด้คืวามดั้นโลห้ิติอาจำม่คื่า 

คืวามด้ันส้งได้้ ห้รือทำ่�เร่ย่กว่า White coat 

hypertension จึำงต้ิองให้้เคืรื�องวัด้คืวามดั้น 

กลับไปวัด้เองท่ำ�บ้านเป็นเวลาประมาณ 

1 สัปด้าห์้ เพื�อวัด้ค่ืาคืวามดั้นโลหิ้ติท่ำ�แท้ำ 

จำริง ซึึ่�งเป็นการด้้แลผู้้้ป่วย่ไม่ให้้รับประทำาน 

ย่าเกินคืวามจำำาเป็นและประห้ยั่ด้ค่ืาใช้

จำ่าย่ด้้านย่าได้้ 

4.บัริการสายด่่วนเลิกบัุหูรี� 
 จำะประห้ย่ัด้ติ้นทำุนทำางสังคืมได้้ 

525-10,333ห้บาทำ/ผู้้้ส้บห้1ห้ราย่และ

สามารถึเพิ�มปีสุข้ภาวะต่ิอผู้้้ส้บบุห้ร่�ได้้

ซึ่ึ�งการส้บบุห้ร่�เป็นปัจำจำัย่เส่�ย่งอันด้ับทำ่� 1 

ทำ่�ส่งผู้ลติ่อการเส่ย่ช่วิติก่อนวัย่อันคืวร

และม่ต้ินทุำนคืวามส้ญเส่ย่จำากคืวาม

เจ็ำบป่วย่และเส่ย่ช่วิติก่อนวัย่อันคืวรต่ิอ

นักส้บห้น้าให้ม่ ถึึงประมาณ 85,000 - 

158,000 บาทำ/คืน

 

88
ป่รับป่ระเภที่และขอบเขติบริการ

เพิิ่�มความชัื้ด่เจัน
สิที่ธิิบัติรที่อง
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      นปีน่� สปสช. ได้้ทำบทำวนระเบ่ย่บ 

กระทำรวงสาธารณสุข้ว่าด้้วย่ห้ลักประกัน 

สุข้ภาพแห้่งชาติิ ปี 2544 และรวบรวม

ประกาศคืณะกรรมการฯ ติั�งแติ่ปี 2546 

รวมกว่า 31 ฉุบับ มาจำัด้กลุ่มและรวม

ในฉุบับเด้่ย่วกันและออกเป็นปีระกาศู

คณะกรรมการห็ล่กปีระก่นสุข้ภาพ

แห็่งชื่าติ เร่�องปีระเภทุและข้อบัเข้ต 

ข้องบัริการสาธารณสุข้ พ.ศู.2564 เพ่�อ 

ให็้เกิด่ความชื่่ด่เจันเกี�ยั่วก่บัสิทุธิการ

ร่บับัริการสาธารณสุข้ตามกฎห็มายั่

ว่าด่้วยั่ห็ล่กปีระก่นสุข้ภาพแห็่งชื่าต ิ

และบัริการทีุ�ไม่ครอบัคลุม และป้ีองก่น 

การเรยีั่กเกบ็ัคา่บัรกิารเพิ�มเตมิ (Extra 

Billing) โด้ย่เพิ�มข้้อคืวามให้้ชัด้เจำนระบุว่า 

  “ บุคืคืลผู้้้ม่สิทำธิท่ำ� เ ข้้า รับบริการ 

ใ ติามประเภทำและข้อบเข้ติข้องบริการ 

สาธารณสุข้ท่ำ�กำาห้นด้ในประกาศน่� จำะได้้ 

รับคืวามคืุ้มคืรองโด้ย่ไม่ติ้องจำ่าย่คื่า 

บริการ ย่กเว้นเฉุพาะกรณ่ 1. เป็นการร่วม 

จ่ำาย่ค่ืาบริการติามประกาศฯ ว่าด้้วย่การ 

ร่วมจ่ำาย่ 2. เป็นการบริการท่ำ�เป็นข้้อย่กเว้น 

ไม่คืุ้มคืรองติามทำ่�กำาห้นด้ 3. เป็นการเข้้า 

รับบริการท่ำ�ไม่ใช่ห้น่วย่บริการประจำำาข้อง 

ติน ห้รือห้น่วย่บริการปฐมภ้มิในเคืรือข่้าย่ 

ห้น่วย่บริการทำ่�เก่�ย่วข้้อง โด้ย่ไม่ม่การส่ง

ติ่อ ห้รือไม่ใช่กรณ่ทำ่�ม่เห้ติุสมคืวร กรณ่

อุบัติิเห้ติุ เจำ็บป่วย่ฉุุกเฉุิน”

 ส่วนบริการท่ำ�เคืย่เป็นข้้อย่กเว้น 

ก่อนห้น้าน่� ประกาศฉุบับฯ น่�ได้้เสนอเป็น 

สิทำธิเพิ�มเติิม เช่น การบัำาบั่ด่ร่กษัาและ

ฟ้�นฟ้ผ้้ติด่ยั่าและสารเสพติด่ทีุ�ไม่ได่ ้

ร่บัความคุ้มครองตามกฎห็มายั่ว่าด้่วยั่ 

ยั่าเสพติด่ทีุ�มีกำาห็นด่เกี�ยั่วก่บัการให้็

บัริการบัำาบั่ด่ร่กษัาและฟ้�นฟ้ผ้้ติด่ 

ยั่าเสพติด่, การบัริการสาธารณสุข้ทุี� 

เกี�ยั่วก่บัอุบั่ติเห็ตุการปีระสบัภ่ยั่จัาก 

รถทีุ� ไม่ได่้ร่บัความคุ้มครองตาม

กฎห็มายั่ว่ าด่้ วยั่การคุ้ มครองผ้ ้

ปีระสบัภ่ยั่จัากรถ, การร่กษัาภาวะมี 

บุัตรยั่ากและการผสมเทีุยั่ม ยั่กเว้นการ 

ด่ำาเนินการทีุ�เกี�ยั่วก่บัการต่�งครรภ์แทุน 

(Surrogacy) และการร่กษัาโรคเดี่ยั่วก่น 

ทีุ�ต้องใชื่้ระยั่ะเวลาร่กษัาต่วในโรง 

พยั่าบัาลปีระเภทุผ้้ป่ีวยั่ใน เกินกว่า 180 

ว่น ท่ำ�ส่งผู้ลให้้เกิด้การเข้้าถึึงบริการสุข้ภาพ 

ทำ่�จำำาเป็นเพิ�มข้ึ�น
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99
รับฟังัความเห็นพัิ่ฒนา

ระบบบัติรที่อง
ในสถานการณ์ีโควิด่-19 ห้ห้ห้ห้ห้ห้านักงานห้ลักประกันสุข้ภาพ 

แห้่งชาติิ (สปสช.) ย่ังคืงเด้ินห้น้าสร้าง

การม่ส่วนร่วมข้องทำุกฝั่าย่ทำ่�เป็นห้ัวใจำ

สำาคืัญข้องระบบห้ลักประกันสุข้ภาพ 

แห้่งชาติิ โด้ย่ม่เวทำ่การรับฟื้ังคืวามคืิด้

เห้็นโด้ย่ทำั�วไปจำากผู้้้ให้้บริการและผู้้้รับ

บริการ ติามมาติรา 18 (13) พรบ.ห้ลัก

ประกันสุข้ภาพแห้่งชาติิ พ.ศ. 2545 เป็น 

สํ กลไกสำาคัืญ ท่ำามกลางสถึานการณ์วิกฤติ 

โคืวิด้-19 สปสช.จัำด้ในร้ปแบบผู่้านระบบ 

ออนไลน์ทำั�ง Facebook live และระบบ 

Zoom meeting และผู้่านแบบสอบถึาม 

Google Form ติามมาติรการเว้นระย่ะ

ห้่างเพื�อป้องกันการแพร่ระบาด้ โด้ย่ปี 

2564 ติ่อเนื�องเป็นปีทำ่� 2 พร้อมม่การรับ

ฟื้ังคืวามเห้็นเฉุพาะกลุ่ม (focus group) 
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ห้รือพื�นทำ่�และคื่าบริการ LTC 6. การม่

ส่วนร่วม 7. การรับร้้และคืุ้มคืรองสิทำธิ

 8. ด้้านอื�นๆ  

 สำาห้รับข้้อเสนอให้ม่ อาทำิ จำัด้สรร

งบสนับสนุนผู้้้ด้้แลห้รืองบเฉุพาะโรคืแก่

ห้น่วย่ปฐมภ้มิในการออกเย่่�ย่มติิด้ติาม

ด้้แลผู้้้ป่วย่ เพิ�มงบบริห้ารจำัด้การข้ย่ะใน 

ผู้้้ป่วย่ฟื้อกไติให้้ห้น่วย่บริการ พัฒนาระบบ 

บริการระด้ับปฐมภ้มิให้้ประชาชนเห้็น 

คืวามสำาคัืญด้้านการป้องกันโรคื ส่งเสริม 

คืวามรอบร้้ด้้านสุข้ภาพ รักษาสุข้ภาพด้่ 

ไม่ป่วย่ NCD ม่รางวัลห้รือข้วัญกำาลังใจำ 

ติอบแทำน เป็นต้ิน โด้ย่ สปสช.จำะนำาเรื�องเข้้า 

ส่้กระบวนการพิจำารณาคืณะอนุกรรมการ 

ชุด้ทำ่�เก่�ย่วข้้องด้ำาเนินการติ่อไป

เช่น คืนพิการ ผู้้้ป่วย่ ผู้้้ส้งอายุ่ พระสงฆ์์ 

ทำห้ารเกณฑ์์ กลุ่มชาติิพันธุ์ เป็นติ้น 

 ปีี 2564 มีผ้้แสด่งความคิด่เห็็น 

จัำานวน 6,113 คน รวมเปี็นข้้อเสนอ 

2,344 ข้้อ ห้ลังการได้้จำัด้กลุ่มและติัด้ 

คืวามซึ่ำ�าซ้ึ่อนข้องข้้อเสนอ แย่กประเด็้นท่ำ� 

ไม่เก่�ย่วข้้อง ทุำาให้็ได้่ข้้อเสนอให็ม่รวม 

58 ข้้อ คืรอบคืลุมใน 8 ด้้าน ได้้แก่ 1. 

ประเภทำและข้อบเข้ติบริการสาธารณสุข้ 

2.มาติรฐานบริการสาธารณสุข้ 3. ด้้าน

บริห้ารจัำด้การสำานักงานห้ลักประกัน

สุข้ภาพแห้่งชาติิ (สปสช.) 4. ด้้านห้ลัก 

เกณฑ์์และการบริห้ารจัำด้การกองทุำนห้ลัก 

ประกันสุข้ภาพแห้่งชาติิ 5. การบริห้าร 

กองทุำนห้ลักประกันสุข้ภาพระดั้บท้ำองถิึ�น 

1010
รุกนโยบายยกระดั่บ

ระบบบัติรที่อง ปี่ 65 ขยายผู�ป่่วย
ในไม่ติ�องกลับไป่รับใบส่งตัิว

ครอบคลุมทัี่�วป่ระเที่ศ 
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            ามทำ่� บอร์ด้ สปสช. เห้็นชอบให้ ้

“ย่กระด้ับระบบห้ลักประกันสุข้ภาพ 

แห้่งชาติิ” เมื�อวันทำ่� 5 ติุลาคืม 2563 ใน 

4 บริการ ผู้ลด้ำาเนินการติามราย่งานผู้ล 

การด้ำาเนินงานการสร้างระบบห้ลักประกัน 

สุข้ภาพแห้่งชาติิ 6 เด้ือน ปีงบประมาณ 

2564 พบว่าได้้ช่วย่ลด้คืวามยุ่่งย่ากในการ 

เข้้าถึึงบริการให้้กับประชาชนได้้มาก 

เริ�มจำากบริการ

ต
ปีระชาชนทุี�เจ็บัปี่วยไปีรับับัริการ
กับัหูมอปีระจําครอบัครัว
ในหูน่วยบัริการปีฐมภ์ูมิในระบับั
บััตรทุองทุี�ไหูนก็ได่้ ตามนโยบัาย 
“30 บัาทุรักษาทุุกทุี�”
 นำาร่องพื�นทำ่�กรุงเทำพและปริมณฑ์ล

และพื�นทำ่� สปสช.เข้ติ 9 นคืรราชส่มา 

เนื�องจำากโคืรงสร้างระบบบริการท่ำ�ม่คืวาม 

พร้อม ผู้ลด้ำาเนินการในพื�นท่ำ�สปสช. เข้ติ 9 

นคืรราชส่มา ทำ่�เริ�มเมื�อวันทำ่� 1 ม.คื. 2564 

จำากข้้อม้ล ณ วันทำ่� 30 เม.ย่. 64 ม่ผู้้้รับ

บริการปฐมภ้มิติ่างห้น่วย่บริการประจำำา

โด้ย่ทำ่�ประชาชนไม่ถึ้กเร่ย่กเก็บเงิน รวม

ทำั�งสิ�น 230,379 คืรั�ง โด้ย่ไม่พบการ 

ร้องเร่ย่น และได้้ข้ย่าย่การด้ำาเนินงาน 

ไปย่ังพื�นทำ่�เข้ติ 7 ข้อนแก่น เข้ติ 8 อุด้ราน ่

เริ�มวันทำ่� 1 ม่.คื. 64 และ เข้ติ 10 

อุบลราชธาน่ เริ�มวันทำ่� 1 เม.ย่. 2564

ผู้ปี่วยในไม่ต้องกลับัไปีรับั
ใบัส่งตัว 
 เดิ้มการข้อใบส่งตัิวรักษาจำากห้น่วย่ 

บริการประจำำาเพื�อรักษาติ่อเนื�องทำ่�โรง

พย่าบาลเฉุพาะทำาง ผู้้้ป่วย่ห้รือญาติิจำะ

ติ้องทำำาทำุก 3 เด้ือนจำนกว่าจำะสิ�นสุด้การ

รักษา โด้ย่กรณ่ทำ่�เข้้ารักษาเป็นผู้้้ป่วย่ใน 

การท่ำ�ติ้องกลับไปข้อใบส่งติัวให้ม่ทำ่�

ห้น่วย่บริการประจำำา นอกจำากเกิด้คืวาม

ไม่สะด้วก เป็นปัญห้าแล้วย่ังม่ภาระคื่า

ใช้จำ่าย่เด้ินทำาง

 จำากการนำาร่องในพื �นทำ่ � เข้ติห้9 

นคืรราชส่มา เริ�มวันทำ่� 1 พ.ย่. 2563 และ 

ในกรุงเทำพและปริมณฑ์ล เริ�มวันท่ำ� 1 ม.คื. 

2564 จำากข้้อม้ลวันทำ่� 30 เม.ย่. 2564 ใน

พื�นทำ่�เข้ติ 9 นคืรราชส่มา พบว่าผู้้้ป่วย่

และญาติิ ได้้รับคืวามสะด้วก ไม่ติ้องม่

ภาระกลับไปข้อใบส่งติัวกรณ่ไปรับการ

รักษาผู้้้ป่วย่ในติ่างห้น่วย่บริการประจำำา

จำำานวน 82,599 คืรั�ง และไม่ปรากฎข้้อ

ร้องเร่ย่นจำากประเด้็นน่� และด้้วย่ผู้ล

ด้ำาเนินการน่� ในปี 2565 สปสช. ได้้ข้ย่าย่

บริการคืรอบคืลุมทำั�วประเทำศ

โรคมะเร็งไปีรับับัริการ
ทุี�ไหูนก็ได่้ทุี�พร้อม
 เริ�มเมื�อวันทำ่� 1 ม.คื. 2564 ในรพ.

รักษามะเร็งทำ่�ม่คืวามพร้อมทำั�วประเทำศ

คืวามร่วมมือกับกรมการแพทำย่์ในการ

จำัด้ทำำาฐานข้้อม้ลเชื�อมโย่งบริการ จำาก

ผู้ลการด้ำาเนินงาน ณ วันทำ่� 30 เม.ย่. 

2564 ม่ รพ.ทำ่�ข้ึ�นทำะเบ่ย่นร่วมให้้บริการ 

192 แห้่ง ม่ผู้้้ป่วย่มะเร็งรับบริการผู้้้ป่วย่

นอก 263,485 คืรั�ง ห้รือ 137,736 คืน ใน 

จำำานวนน่�เป็นการใช้บริการติามนโย่บาย่ 

โรคืมะเร็งไปรับบริการท่ำ�ไห้นก็ได้้ท่ำ�พร้อม 

46,655 คืรั�ง ห้รือร้อย่ละ 16.58 ข้อง 

ผู้้้ป่วย่นอกมะเร็งทัำ�งห้มด้ ส่วนผู้้้ป่วย่มะเร็ง 

รับบริการผู้้้ป่วย่ใน 99,915 คืรั�ง ห้รือ 

81,045 คืน ในจำำานวน่�เป็นใช้บริการติาม 

นโย่บาย่ฯ 10,128 คืรั�ง ห้รือร้อย่ละ 10.13 

ข้องผู้้้ป่วย่ในมะเร็งทำั�งห้มด้ ซึ่ึ�งผู้้้ป่วย่ไม่

ติ้องจำ่าย่คื่ารักษา 

ย้ายหูน่วยบัริการได่้สิทุธิทุันทุี 
ไม่ต้องรอ 15 วัน
 จำากเดิ้มท่ำ�การย้่าย่ห้น่วย่บริการต้ิอง 

รอทำุกวันทำ่� 15 ห้รือวันทำ่� 28 ข้องเด้ือน 

สปสช. พัฒนาระบบการลงทำะเบ่ย่นโด้ย่

ใช้แอปพลิเคืชัน สปสช. บนสมาร์ทำโฟื้น

ห้รือคือมพิวเติอร์ ให้้ประชาชนเปล่�ย่น

ห้น่วย่บริการประจำำาด้้วย่ตินเองและได้้ 

สิทำธิทำันทำ่ภาย่ในวันเด้่ย่ว (เปล่�ย่นสิทำธ ิ

ไม่เกิน 4 คืรั�ง/ปี) เริ�มพร้อมกันทำั�วประเทำศ 

เมื�อวันทำ่� 1 ม.คื. 2564 จำากข้้อม้ล ณ วันทำ่� 

30 เม.ย่ 2564 ม่ผู้้้ม่สิทำธิบัติรทำองเปล่�ย่น

ห้น่วย่บริการประจำำา 537,439 คืรั�งเป็น 

การด้ำาเนินการผู่้านห้น่วย่บริการ 485,595 

คืรั�ง ห้รือร้อย่ละ 92 และผู้่านแอป สปสช. 

51,844 คืรั�ง ห้รือร้อย่ละ 8 ในจำำานวนน่� 

ใช้สิทำธิทัำนท่ำในห้น่วย่บริการ 29,945 คืรั�ง 

ห้รือร้อย่ละ 7.21
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สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เลข้ทั้ี่ 120 หมู่ 3 ชั�น 2-4 อาคาร้ร้วมหน่วยงานร้าชการ้ (อาคาร้ B) 

ศูนย์ร้าชการ้เฉลิมพิร้ะเกียร้ติ 80 พิร้ร้ษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ�งวัฒนะ 
แข้วงทัุ้่งสองห�อง เข้ตหลักสี่ กรุ้งเทั้พิมหานคร้ ฯ 10210

สายด่วน 1330     @nhso    สำานักงานหลักป็ร้ะกันสุข้ภาพิแห่งชาติ     สป็สช.
  www.nhso.go.th

ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สู่ “ความมั่นคง เชื่อมั่น และยั่งยืน”


