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ภารกิิจหลัักของ
“ระบบหลัักประกััน
สุุขภาพแห่่งชาติิ”
คืือการทำำ�ให้้ประชาชนเข้้าถึึงการรัักษาและบริิการสาธารณสุุขที่่�จำ�ำ เป็็นได้้อย่่าง
ครอบคลุุมและทั่่�วถึึง ทั้้�งในสถานการณ์์ด้้านสุุขภาพยามปกติิและภาวะที่่�เกิิดวิิกฤต
ฉุุกเฉิินด้้านโรคระบาด
ในปีีงบประมาณ 2564 การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 หรืือ
“โควิิด-19” ที่่เ� กิิดขึ้้น� ทั่่ว� โลกรวมถึึงประเทศไทย ทำำ�ให้้มีีผู้้ติ� ดิ เชื้้อ� และผู้้�ป่ว่ ยจำำ�นวนมาก
นัับเป็็นวิิกฤตด้้านสุุขภาพที่่�รุุนแรงอย่่างยิ่่�ง
ระบบหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ ในฐานะหลัักประกัันสุุขภาพของคนไทยได้้
ร่่วมดููแลประชาชนให้้เข้้าถึึงการรัักษาและบริิการสาธารณสุุขในกรณีีโควิิด-19 ที่่�
จำำ�เป็็น โดยไม่่มีีปััญหาด้้านภาระค่่าใช้้จ่่ายเป็็นอุุปสรรค ควบคู่่�ไปกัับการพััฒนา
ระบบหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
ในปีีงบประมาณ 2564 นี้้�จึึงเป็็นอีีกหนึ่่�งบทพิิสููจน์์สำำ�คััญการก้้าวย่่างของ
ระบบหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ สู่่� “ความมั่่�นคง เชื่่�อมั่่�น และยั่่�งยืืน” ในความ
เป็็นหลัักประกัันสุุขภาพถ้้วนหน้้าให้้กัับคนไทยทุุกคน จากการดำำ�เนิินการต่่างๆ จน
ปรากฎ “10 ผลงานเด่่นกองทุุนบััตรทอง ปีีงบประมาณ 2564” ดัังนี้้�
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1

จััดสรรงบดููแลผู้้�ติิดเชื้้�อ
และผู้้�ป่่วยกรณีีโควิิด-19
ต่่อเนื่่�อง
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แ

ม้้ว่า่ โรคโควิิด-19 จะเริ่่ม� มีีการแพร่่
ระบาดเมื่่�อต้้นปีี 2563 แต่่ด้ว้ ยความเป็็น
โรคอุุบััติิใหม่่ที่�่ยัังไม่่มีีองค์์ความรู้�วิ้ ิธีีการ
ป้้องกัันและรัักษาที่่ชั� ดั เจน ทำำ�ให้้ประเทศ
ไทยเกิิ ด การแพร่่ ร ะบาดระลอกใหม่่ ที่่�
รุุนแรง ซึ่่�งเริ่่�มต้้นในช่่วงเดืือนเมษายน
2564
สปสช.ประเมิิ น สถานการณ์์ แ ละ
จััดเตรีียมงบประมาณรองรัับการดููแลผู้้�
ติิดเชื้้�อและผู้้�ป่่วยโควิิด-19 ต่่อเนื่่�องจาก
ปีี ง บประมาณห2563หที่่� ไ ด้้ รัั บ จัั ด สรร
จำำ�นวน 9,200 ล้้านบาท จาก พ.ร.บ.กู้้�
เงิินฯ ปีี 63 (พระราชกำำ�หนดให้้อำำ�นาจ
กระทรวงการคลัังกู้้�เงิินเพื่่�อแก้้ไขปััญหา
เยีียวยาและฟื้้�นฟููเศรษฐกิิจและสัังคม ที่่�
ได้้รัับผลกระทบจากการระบาดของโรค
ติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563)
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โดยเมื่่�อวัันที่่� 5 เมษายน 2564 บอร์์ด
สปสช. มีีมติิเห็็นชอบข้้อเสนอแนวทาง
หลัักเกณฑ์์ การดำำ�เนิินงานและการ
บริิหารจััดการงบที่่�ได้้จากฟพ.ร.ก.กู้้�
เงิินฯ ในเบิิกจ่่ายรอบที่่� 2 จำำ�นวน
3,752.7050 ล้้านบาท
ด้้วยการแพร่่ระบาดที่่�กระจายเป็็น
วงกว้้างไปทั่่�วประเทศหทำำ�ให้้หสปสช.
ต้้องจััดสรรงบประมาณเพื่่�อให้้เพีียงพอ
ต่่ อ การดููแลประชาชนได้้ อ ย่่ า งทั่่� ว ถึึ ง
จึึงเสนอขอรัับจััดสรรงบเพิ่่�มเติิมจาก
พ.ร.ก.กู้้�เงิินฯ รอบที่่� 3 จำำ�นวน 9,847
ล้้านบาทหเพื่่�อสนัับสนุุนการให้้บริิการ
ของหน่่วยบริิการหรวมถึึงการจััดระบบ
บริิการต่่างๆ เพิ่่�มเติิมเพื่่�อให้้ประชาชนเข้้า
8 10 ผลงานดีเด่น สปสช. ปีงบประมาณ 2564

ถึึงการรัักษาและบริิการที่่จำ� �ำ เป็็นโดยเร็็ว
อย่่างไรก็็ตาม จากจำำ�นวนผู้้�ติิดเชื้้�อ
และผู้้�ป่่วยเดืือนพฤษภาคมถึึงกรกฎาคม
ที่่พุ่่�� งขึ้้น� อย่่างรวดเร็็ว การให้้การรัักษาและ
บริิการกรณีีโควิิด-19 เพิ่่�มสููงขึ้้�นตามไป
ด้้วย เม็็ดเงิินที่่� สปสช. จััดเตรีียมไว้้จึึงไม่่
เพีียงพอต่่อการเบิิกจ่่ายชดเชยค่่าบริิการ
ให้้กัับหน่่วยบริิการ ดัังนั้้�น สปสช. ได้้
หารืือกัับสภาพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคม
แห่่งชาติิ (สศช.) เสนอขอรัับจััดสรรงบ
ประมาณจาก พ.ร.ก.กู้้�เงิินฯ เพิ่่�มเติิม
จำำ�นวน 20,829.23 ล้้านบาท โดยได้้รับั การ
อนุุมัติั จิ าก ครม. เมื่่�อวัันที่่� 16 พฤศจิิกายน
2564หและได้้ดำำ�เนิินการโอนคืืนให้้กัับ
หน่่วยบริิการที่่ร� อจ่่ายเป็็นที่่เ� รีียบร้้อยแล้้ว

2

ร่่วมคััดกรองโควิิด-19
สนัับสนุุนระบบดููแลผู้้�ติิดเชื้้�อ
โควิิด-19 ที่่�บ้้านและในชุุมชน
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ตรวจคััดกรอง โควิิด-19 เชิิงรุุกนี้้� เป็็น
ภารกิิจเฉพาะกิิจในช่่วงเดืือนกรกฎาคม
ถึึงกัันยายน 2564 เฉพาะที่่�จุุดบริิการ
ศููนย์์ราชการฯ ได้้ให้้บริิการประชาชนถึึง
37,000 ราย
ด้้วยผู้้�ติิดเชื้้�อและผู้้�ป่่วยโควิิด-19 ที่่�
เพิ่่�มสููงขึ้้�นส่่งผลต่่อการเข้้าถึึงการรัักษา
พยาบาลที่่โ� รงพยาบาล โดยเฉพาะผู้้�ป่ว่ ย
ที่่�มีีอาการหนัักจนทำำ�ให้้มีีผู้้�เสีียชีีวิิตเพิ่่�ม
มากขึ้้น� เพื่่�อให้้เกิิดการดููแลผู้้ติ� ดิ เชื้้อ� และ
ผู้้�ป่่วยอย่่างทั่่�วถึึง สปสช. และ กรมการ
แพทย์์ กระทรวงสาธารณสุุข ร่่วมจััด
ระบบการดููแลผู้้�ติิดเชื้้�อ COVID-19 ที่่�
บ้้านและในชุุมชน (Home Isolation และ
Community Isolation : HI/CI ) ในการ
ดููแลผู้้�ติิดเชื้้�อในกลุ่่�มสีีเขีียวที่่�ไม่่มีีอาการ
หรืือมีีอาการเล็็กน้้อย

จ

ฟ ฟ ากการแพร่่ระบาดของโรคติิด
เชื้้�อโควิิด-19 ที่่�แพร่่กระจายไปทั่่�ว ทำำ�ให้้
มีีประชาชนที่่�มีีความเสี่่�ยงต่่อการติิดเชื้้�อ
โควิิด-19 ต้้องการเข้้ารัับบริิการตรวจหา
เชื้้�อโควิิด-19 เพื่่�อเข้้าสู่่�การรัักษา จนเกิิด
ปััญหาการรอบริิการที่่�มีีประชาชนเข้้าคิิว
รอยาวเหยีียด โดยภายหลัังจากที่่ก� ระทรวง
สาธารณสุุขอนุุมัติั ใิ ห้้ใช้้ชุดต
ุ รวจ Antigen
Test Kit (ATK) ในการตรวจคััดกรอง
เชื้้�อโควิิด-19oเบื้้�องต้้นได้้นั้้�นoเพื่่�อให้้
ประชาชนเข้้าถึึงบริิการและลดการรอคิิว
สปสช. ได้้ร่ว่ มมืือกัับคณะเทคนิิค
การแพทย์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล และ
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โดย กรมการแพทย์์ออกแนวทาง
ปฏิิ บัั ติิ สำำ�หรัั บ บุุ ค ลากรทางการแพทย์์
ในการให้้ คำำ� แนะนำำ� ผู้้�ป่่ ว ยและการจัั ด
บริิการผู้้�ป่ว่ ยโควิิด - 19 แบบ Home Isolation
และ Community และ สปสช.ได้้ออก
แนวทางปฏิิบัติั กิ ารขอรัับค่่าใช้้จ่า่ ยบริิการ
สาธารณสุุขฯปีีงประมาณ2564(เพิ่่�มเติิม)
สำำ�หรัับการดููแลรัักษาในที่่�พัักระหว่่างรอ
เข้้ารัับการรัักษาแบบผู้้�ป่ว่ ยในโรงพยาบาล
(Home Isolation) และการดููแลรัักษาใน
โรงพยาบาลสนาม สำำ�หรัับคนในชุุมชน
(Community Isolation) เพื่่�อสนัับสนุุน
หน่่วยบริิการในการจััดบริิการรองรัับผู้้�
ติิดเชื้้�อ
ซึ่่�งผู้้�ติิดเชื้้�อที่่�เข้้าสู่่�ระบบการดููแล
ที่่�บ้้านจะได้้รัับการจัับคู่่�กัับหน่่วยบริิการ
เพื่่�อติิดตามอาการ ซึ่่�งจะได้้รัับยารัักษา
อาทิิ ยาฟ้้าทะลายโจร ยาฟาวิิพิิราเวีียร์์
ที่่อุ� ณ
ุ หภููมิิร่า่ งกาย เครื่่�องวััดค่า่ ออกซิิเจน
พร้้อมอาหาร 3 มื้้�อ ตลอดระยะเวลา
กัักตััว 14 วััน

	สำำ�หรัั บ ผู้้� ติิ ด เชื้้� อ ในพื้้� น ที่่� ก รุุ ง เทพ
มหานครที่่� มีี จำำ� นวนเพิ่่� ม สููงขึ้้� น อย่่ า ง
รวดเร็็ว ทั้้�งจากผู้้�ติิดเชื้้�อรอเตีียงที่่�ค้้างอยู่่�
ในระบบสายด่่วน สปสช. 1330 เมื่่�อมีี
ประกาศให้้รักั ษาที่่บ้� า้ นได้้ สปสช. ได้้จับั คู่่�
ผู้้�ติิดเชื้้�อโควิิดกัับคลิินิิกชุุมชนอบอุ่่�นเพื่่�อ
ดููแลรัักษา รวมถึึงประสานโรงพยาบาล
เอกชนเข้้ า มาร่่ ว มดููแลผู้้� ติิ ด เชื้้� อ กลุ่่�มนี้้�
และรายใหม่่ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น โดยดำำ�เนิินการ
ร่่วมกัับกระทรวงสาธารณสุุขและกรุุงเทพ
มหานคร
	ส่่วนการจััดระบบการดููแลผู้้�ติิดเชื้้�อ
โควิิด-19 ในชุุมชน หรืือศููนย์์พัักคอยนั้้�น
สปสช. ได้้ร่ว่ มกัับหน่่วยงานทั้้ง� รััฐ-เอกชน
รวมถึึงกองทุุนหลัักประกัันสุุขภาพท้้องถิ่่น�
(กปท.) ในพื้้น� ที่่ต่� า่ งๆ ร่่วมจััดระบบ อาทิิเช่่น
ในกรุุงเทพมหานครได้้ร่ว่ มกัับสถาบัันวิิจััย
และนวััตกรรมเอชไอวีี (IHRI) โรงพยาบาล
เอกชน ในการดููแลผู้้ติ� ดิ เชื้้อ� ที่่ไ� ม่่สามารถ
เข้้าสู่่�ระบบการดููแลที่่บ้� า้ นได้้ รวมถึึงผู้้�ป่ว่ ย
กลุ่่�มสีีเหลืือที่่ร� อส่่งต่่อเข้้ารัับการรัักษาใน
โรงพยาบาล
	จากการดำำ�เนิินการนี้้� ไม่่เพีียงแต่่
ช่่วยให้้ผู้้�ติิดเชื้้�อเข้้าถึึงการรัักษา แต่่ช่่วย
ลดคิิวรอเตีียงรัักษาในโรงพยาบาล ทำำ�ให้้
ผู้้�ป่่วยอาการหนัักเข้้ารัับการรัักษาในโรง
พยาบาลได้้

บริิษััท ธนารัักษ์์พััฒนาสิินทรััพย์์ จำำ�กััด
จััดบริิการตรวจคััดกรอง COVID-19 ด้้วย
ชุุดตรวจ ATK ที่่�ศููนย์์ราชการเฉลิิม
พระเกีียรติิฯ พร้้อมร่่วมมืือกัับสถาบััน
ป้้องกัันโรคเขตเมืือง (สปคม.) กรม
ควบคุุมโรค ขยายจุุดคััดกรองเพิ่่�มเติิม
ณ สนามกีีฬาธููปะเตมีีย์์ และสนาม
ราชมัังคลากีีฬาสถาน (หััวหมาก)
นอกจากนี้้� ยัั ง ร่่ ว มมืื อ กัั บ สถาบัั น
บำำ�บัั ดรัั ก ษาและฟื้้� น ฟููผู้้� ติิ ดย าเสพติิ ด
แห่่งชาติิบรมราชชนนีี (สบยช.) และโรง
พยาบาลมหาราชนครราชสีีมา บริิการ
คััดกรองโควิิด-19 ที่่� สบยช. ซึ่่�งการ
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ผู้้�ยื่่�นคำำ�ร้้องเข้้ามาทั้้�งหมด

4,133

ราย

พิิจารณาช่่วยเหลืือแล้้ว

3

ช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้น
ผู้้�ได้้รัับผลกระทบ
หลัังฉีีดวััคซีีนโควิิด-19
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3,685

ราย

เป็็นเงิินจำำ�นวน

238,915,200
บาท

วั

		คซีีนโควิิด-19หเป็็นมาตรการ
สำำ�คััญในการแก้้ไขปััญหาวิิกฤตการแพร่่
ระบาดของโรคโควิิด-19 นอกจากช่่วย
ป้้องกัันอาการป่่วยที่่�รุุนแรงจากการติิด
เชื้้อ� แล้้ว ลดอััตราป่่วยและเสีียชีีวิิตแล้้ว ยััง
เป็็นการสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันให้้กับั ประเทศชาติิ
โดยรััฐบาลมีีนโยบายเร่่งฉีีดวััคซีีนโควิิด-19
ให้้กัับประชาชน แต่่ด้้วยความวิิตกกัังวล
ต่่ อ ภาวะไม่่ พึึ ง ประสงค์์ ที่่� อ าจเกิิ ดขึ้้� น
จากการฉีีดวััคซีีนโควิิด-19 แม้้ว่่าจะมีี
รายงานไม่่มากแต่่ได้้ส่่งผลกระทบต่่อ
ความมั่่�นใจของประชาชน
สปสช. จึึงได้้จััดระบบเพื่่�อให้้การ
ช่่ ว ยเหลืื อ ผู้้�ที่่� เ กิิ ด ภาวะไม่่ พึึ ง ประสงค์์
ภายหลัั ง ฉีีดวัั คซีี นโควิิ ด -19หโดยออก
ประกาศเรื่่�อง หลัักเกณฑ์์ วิิธีีการ และ
เงื่่�อนไขการจ่่ายเงิินช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้น

กรณีีผู้้�รัับบริิการได้้รัับความเสีียหายจาก
การรัั บ วัั คซีี นป้้ อ งกัั น โรคติิ ด เชื้้� อ ไวรัั ส
โคโรนา 2019 หรืือโรคโควิิด-19 พ.ศ.
2564 เมื่่�อวัันที่่� 16 พฤษภาคม 2564
	ทั้้�งนี้้�การพิิจารณาช่่วยเหลืือฯ จะ
ดำำ�เนิินการตามหลัักการช่่วยเหลืือเบื้้อ� งต้้น
ตามมาตรา 41 พ.ร.บ.หลัักประกัันสุุขภาพ
แห่่งชาติิ พ.ศ. 2545 ที่่�ไม่่พิิสููจน์์ถููกผิิด
โดยมีีคณะอนุุกรรมการพิิจารณาวิินิิจฉััย
คำำ�ร้้องขอรัับเงิินช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้นกรณีี
ผู้้�รัั บ บริิ ก ารได้้ รัั บ ความเสีียหายจาก
การรัั บ วัั คซีี นป้้ อ งกัั น โรคติิ ด เชื้้� อ ไวรัั ส
โคโรนา 2019 หรืือโควิิด-19 ในแต่่ละ
เขตพื้้� น ที่่� เ ป็็ น ผู้้�พิิ จ ารณาคำำ�ร้้ อ งซึ่่� ง จะ
ดำำ�เนิินการโดยเร็็วและจ่่ายเงิินช่่วยเหลืือ
ภายใน 5 วัันหลัังมีีมติิ ซึ่่�งการช่่วยเหลืือ
แบ่่งเป็็น 3 ระดัับ คืือ

ระดัับ 1

มีีอาการป่่วยต้้องรัักษาต่่อเนื่่�อง
จ่่ายไม่่เกิิน 1 แสนบาท

ระดัับ 2

เกิิดความเสีียหายถึึงขั้้�นสููญเสีีย
อวััยวะหรืือพิิการจนมีีผลต่่อการ
ดำำ�รงชีีวิิต จ่่ายไม่่เกิิน 2.4 แสนบาท

ระดัับ 3

กรณีีเสีียชีีวิิตหรืือทุุพพลภาพถาวร
จ่่ายไม่่เกิิน 4 แสนบาท
ข้้อมููลตั้้�งแต่่วัันที่่� 19 พ.ค. - 27 ก.ย. 2564 มีี
ผู้้�ยื่่�นคำำ�ร้้องเข้้ามาทั้้�งหมดจำำ�นวน 4,133 ราย
คณะอนุุกรรมการฯหพิิจารณาช่่วยเหลืือแล้้ว
3,685 ราย เป็็นเงิินจำำ�นวน 238,915,200 บาท
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สปสช. แจกชุุดตรวจ ATK
ให้้ประชาชนตรวจเชื้้�อโควิิด-19
ด้้วยตนเอง
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ด้

sssssssวยการแพร่่ ร ะบาดของโรค
โควิิด-19 กระจายไปทั่่�วประเทศ เพื่่�อให้้
ประชาชนที่่�มีีความเสี่่�ยงรัับเชื้้�อสามารถ
ตรวจหาเชื้้อ� โควิิด-19 ด้้วยตััวเองและเข้้าสู่่�
กระบวนการรัักษาโดยเร็็ว บอร์์ด สปสช.
ได้้ประชุุมเร่่งด่่วนเพื่่�อเห็็นชอบให้้มีีการ
จััดหาชุุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)
จำำ�นวน 8.5 ล้้านชุุด ในวงเงิินจำำ�นวน
1,014 ล้้านบาท เพื่่�อให้้หน่่วยบริิการ
แจกจ่่ า ยให้้ กัับป ระชาชนตรวจเชื้้� อ
โควิิด-19 ด้้วยตนเอง ดำำ�เนิินการตาม
กระบวนการผ่่านเครืือข่่ายโรงพยาบาล

ราชวิิถีี จััดซื้้�อโดยองค์์การเภสััชกรรม
เพื่่�อให้้ชุุดตรวจ ATK กระจายไป
ยัั ง ประชาชนกลุ่่�มเสี่่� ย งได้้ อ ย่่ า งทั่่� ว ถึึ ง
สปสช. ร่่วมกัับธนาคารกรุุงไทย เปิิด
ให้้ประชาชนลงทะเบีียนรัับชุุดตรวจ
ATK ผ่่าน “แอปพลิิเคชัันเป๋๋าตััง” และ
รัับชุุดตรวจ ATK ได้้ที่่�หน่่วยบริิการ
ใกล้้บ้้าน ทั้้�งที่่�หน่่วยบริิการปฐมภููมิิและ
ร้้านยาในระบบที่่�เข้้าร่่วม นอกจากการ
ประสานความร่่วมมืือกัับคลิินิิกชุุมชน
อบอุ่่�น ศููนย์์บริิการสาธารณสุุข กทม.
อาสาสมััครสาธารณสุุข (อสส.) และ

สำำ�นัักงานสาธารณสุุขจัังหวััดห(สสจ.)
อาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้าน
(อสม.) ในการกระจายชุุดตรวจ ATK เชิิง
รุุกไปยัังประชาชนกลุ่่�มเสี่่�ยงในชุุมชน
นอกจากนี้้�มีีการจััดระบบดููแลต่่อ
เนื่่อ� งรองรัับ โดยให้้ประชาชนที่่ต� รวจ ATK
บัันทึึกผลตรวจผ่่านแอปเป๋๋าตัังโดย ผู้้�ที่มีี�่
ผลติิดเชื้้อ� โควิิด-19 และไม่่มีีอาการ สามารถ
ลงทะเบีียนเข้้ารัับการรัักษาในระบบการ
ดููแลผู้้�ติิดเชื้้�อที่่�บ้้านและในชุุมชนได้้ โดย
สปสช. จะประสานกััหน่ว่ ยบริิการเพื่่�อให้้
การบริิการดููแลและติิดตามต่่อเนื่่�อง
10 ผลงานดีเด่น สปสช. ปีงบประมาณ 2564 15
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ากจำำ�นวนประชาชนโทรเข้้ามา
ที่่ส� ายด่่วน สปสช.1330 เพิ่่ม� ขึ้้น� ถึึง จำำ�นวน
กว่่า 20,000 ครั้้�งต่่อวัันในช่่วงปลายเดืือน
กรกฎาคม 2564 ด้้วยสถานการณ์์วิิกฤต
โควิิด -19 จนเกิิดปััญหาการรอคิิวบริิการ
และเข้้าไม่่ถึึงบริิการ ด้้วยเป็็นช่่องทาง
สำำ�คัั ญ ในการดููแลประชาชนให้้ เ ข้้ า ถึึ ง
บริิการโควิิด-19 ทั้้ง� การจััดหาเตีียงผู้้�ป่ว่ ย
การลงทะเบีียนผู้้�ติิดเชื้้�อในระบบดููแลที่่�
บ้้านหรืือในระบบชุุมชน : HI/CI (กด 14)
และการประสานเพื่่�อกลัับไปรัักษาตััวที่่�
ภููมิิลำำ�เนา
สปสช.ได้้ ขย ายคู่่�สายบริิ ก าร
เพิ่่�มเติิมเป็็น 600 คู่่�สายในระยะแรก
และขยายเป็็น 3,000 คู่่�สายในเวลา
ต่่อมา มีีการระดมเจ้้าหน้้าที่่� สปสช. ทั้้�ง

ส่่วนกลางและเขต ตลอดจนทีีมอาสา
สมััครจากภาคเอกชนและประชาชน
ทั่่�วไปมาร่่วมรัับสายบริิการ และโทร
กลัั บ ประชาชนในกรณีีที่่� เ จ้้ า หน้้ า ที่่� ไ ม่่
สามารถรัับสายได้้ทัันเพื่่�อติิดตามและ
ให้้บริิการ พร้้อมกัันนี้้�ยัังได้้เพิ่่�มช่่องทาง
บริิ ก ารสำำ�หรัั บ กลุ่่�มผู้้�รัั บ บริิ ก ารเฉพาะ
เพื่่�อให้้เข้้าถึึงบริิการโดยเร็็ว อาทิิ กรณีีผู้้�
ติิดเชื้้�อที่่�ต้้องการเข้้าสู่่�ระบบดููแลที่่�บ้้าน
หรืือในระบบชุุมชน : HI/CI HI/CI กด 14
	ทั้้� ง นี้้� ไ ด้้ เ พิ่่� ม เติิ ม การให้้ บ ริิ ก ารใน
กลุ่่�มผู้้�ติิดเชื้้�อโควิิด-19 ที่่�เข้้าสู่่�ระบบการ
ดููแลผู้้�ติิดเชื้้�อที่่�บ้้าน โดยสายด่่วน สปสช.
1330หจะโทรติิดตามผู้้�ติิดเชื้้�อทุุกวัันเพื่่�อ
สอบถามอาการ ซึ่ง�่ ช่่วยสร้้างความมั่่�นใจ
การดููแลในระบบ HI/CI ให้้กับั ประชาชน

นอกจากนี้้� สปสช. ได้้เพิ่่�มช่่องทาง
บริิ ก ารผ่่ า นระบบออนไลน์์ ใ นช่่ อ งทาง
ต่่างๆ โดยมีีอาสาสมััครร่่วมตอบคำำ�ถาม
อาทิิ เว็็บไซต์์สำ�นั
ำ กั งานหลัักประกัันสุุขภาพ
แห่่งชาติิ : www.nhso.go.th , Line OA :
@nhso และ Facebook : สำำ�นัักงานหลััก
ประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ เป็็นต้้น การเปิิด
ช่่ อ งทางลงทะเบีียนระบบบริิ ก ารด้้ ว ย
ตนเอง อาทิิ การลงทะเบีียนด้้วยตนเอง
เพื่่�อเข้้าสู่่�ระบบดููแลที่่�บ้้านผ่่านเว็็บไซต์์
https://crmsup.nhso.go.th/ และการ
แจ้้งความประสงค์์เพื่่�อขอกลัับไปรัักษา
ตััวที่่�ภููมิิลำำ�เนาผ่่านเว็็บไซต์์ https://crmddci.nhso.go.th/

ขยายบริิการ
“สายด่่วน สปสช. 1330”
เพิ่่�มช่่องทางผ่่านระบบออนไลน์์
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เพิ่่�มสิิทธิิประโยชน์์
การรัักษา ยา และอุุปกรณ์์ใหม่่
ในระบบบััตรทอง
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ปี

ตรวจสอบการทำำ�งานของเซลล์์ประสาท
ว่่าปกติิหรือื ไม่่ และการตรวจได้้ยินิ ระดัับ
ก้้านสมองแบบคััดกรอง (A-ABR) เป็็น
การวััดคลื่่�นประสาทที่่�เกิิดจากการตอบ
2564 ท่่ามกลางวิิกฤติิโควิิด-19 สนองด้้วยเสีียงกระตุ้้�น เพื่่�อแก้้ไขปััญหา
ระบบหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิยัังคง เด็็กที่่มีีปั
� ญ
ั หาการได้้ยินิ ตั้้ง� แต่่แรก ที่่เ� ป็็น
พััฒนาต่่อเนื่่�อง เพิ่่�มสิิทธิิประโยชน์์เพื่่�อ ปััจจััยสำำ�คััญของการพััฒนาการที่่�ดีี
ดููแลประชาชนให้้เข้้าถึึงบริิการ ดัังนี้้�

ยาสูู
ต
รผสม
บริิการล้้างไตด้้วย
เครื่่�องอััตโนมััติิ (APD) โซฟอสบููเวีียร์์/
เพื่่� อ ดููแลผู้้�ป่่ ว ยที่่� มีีปัั ญ หาในการ เวลพาทาสเวีียร์์
ล้้างไตทางช่่องท้้อง แต่่ไม่่สามารถเปลี่่ย� น
(Sofosbuvir/
ไปใช้้วิิธีีฟอกเลืือดด้้วยเครื่่�องไตเทีียมได้้
เนื่่อ� งจากสภาพร่่างกายและปััญหาฐานะ Velpatasvir)
ทางเศรษฐกิิจ รวมทั้้ง� ผู้้�ป่ว่ ยที่่จำ� �ำ เป็็นต้้อง
เรีียนหรืื อ ประกอบอาชีีพที่่� ก ารล้้ า งไต
เป็็ น ปัั ญ หาอุุ ป สรรคต่่ อ การเรีียนหรืื อ
ประกอบอาชีีพ เบื้้�องต้้น สปสช. กำำ�หนด
เป้้าหมายบริิการผู้้�ป่่วย 500 ราย ซึ่่�งจะ
ช่่ ว ยเพิ่่� ม คุุ ณ ภาพชีีวิิ ตที่่� ดีี ให้้ กัั บ ผู้้�ป่่ ว ย
เนื่่� อ งจากสามารถล้้ า งไตในช่่ ว งเวลา
กลางคืืนขณะหลัับได้้ ทั้้�งลดภาระญาติิ
ผู้้�ป่่วยในการดููแล

ซึ่่� ง เป็็ น ยาที่่� มีี กลไกการออกฤทธิ์์�
โดยตรงในการยัับยั้้�งไวรััสตัับอัักเสบซีี
(Hepatitis C Direct Acting Antiviral :
HCV DAA ) ใช้้รักั ษาโรคไวรััสตัับอัักเสบซีี
ได้้ทุุกสายพัันธุ์์�มีีประสิิทธิิผลการรัักษา
ที่่�ดีีและประหยััดงบประมาณเมื่่�อเปรีียบ
เทีียบกัับการรัักษาในรููปแบบเดิิม และ

คณะกรรมการบัั ญ ชีียาหลัั ก แห่่ ง ชาติิ
ได้้มีีมติิบรรจุุเข้้ารายการบััญชีียาหลััก
แห่่งชาติิแล้้ว เพื่่�อให้้เป็็นสิิทธิิประโยชน์์
สำำ�หรัับผู้้�ติิดเชื้้�อไวรััสตัับอัักเสบซีีทุุกคน
ที่่�อยู่่�ในเกณฑ์์การรัักษา

ยารัักษามะเร็็ง
3 รายการa

ได้้แก่่ ยาเคปไซตาบีีน ชนิิดเม็็ด
(Capecitabine /tab) รัักษาโรคมะเร็็ง
ลำำ�ไส้้ มะเร็็งกระเพาะอาหาร และมะเร็็ง
เต้้านมแบบรัับประทานหเพื่่�อให้้ผู้�ป่้ ่วย
รัักษาที่่�บ้้านได้้ จากแต่่เดิิมต้้องมานอน
รัับเคมีีบำำ�บัดที่
ั โ�่ รงพยาบาล, ยาอ๊๊อกซาลิิ
พลาติิน ชนิิดฉีดี (Oxaliplatin /injection)
และยาอิิ ริ ิ โ นทีี แ คนiHCLiชนิิ ดฉี ี ด
(Irinotecan HCl /injection) ใช้้ร่่วมกััน
เพื่่�อรัักษามะเร็็งลำำ�ไส้้ใหญ่่ ทำำ�ให้้จากเดิิม
ที่่� ผู้�ป่้ ่ ว ยต้้ อ งนอนให้้ ย าที่่� โ รงพยาบาล
หนึ่่�งวัันเหลืือเพีียง 2 ชั่่�วโมง นอกจากนี้้�
ยัังลดต้้นทุุนค่่ายารัักษาจากเดิิมอยู่่�ที่�่ 2.1
แสนบาท เหลืือเพีียง 1.2 แสนบาท/คอร์์ส

รายการอุุปกรณ์์
ประสาทหููเทีียม
ชนิิด Rechargeable

	สำำ�หรัั บ การผ่่ า ตัั ด ฝัั ง ประสาทหูู
เทีียมในเด็็กอายุุน้้อยกว่่า 5 ปีีที่่�มีีระดัับ
การได้้ยิิน 90 dB ขึ้้�นไป และไม่่เคย
ฝึึกภาษามืือ ครอบคลุุมการเข้้าถึึงโดย
เพิ่่�มบริิการตรวจคััดกรองการได้้ยิินใน
เด็็กแรกเกิิดกลุ่่�มเสี่่�ยงใน 2 รายการ
คืื อ การตรวจคัั ด กรองด้้ ว ยการวัั ด การ
สะท้้อนกลัับของเสีียงที่่�เกิิดขึ้้�นในหููชั้้�นใน
(OAE) โดยใช้้เครื่่�องมืือใช้้วัดั การสะท้้อน
กลัับของเสีียงที่่�เกิิดขึ้้�นในหููชั้้�นในหเพื่่�อ
10 ผลงานดีเด่น สปสช. ปีงบประมาณ 2564 19
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นอกยากนี้้ยั� งั ได้้เพิ่่ม� เติิมรายการผ่่าตััดปลููกถ่่ายตัับในผู้้�ป่่วยโรคตัับแข็็งระยะ
กลางและระยะท้้าย, บริิการตรวจยีีน HLA-B* 5801 ก่่อนให้้ยา Allopurinol
ในผู้้�ป่่วยโรคเกาต์์รายใหม่่, รายการอุุปกรณ์์ Extracorporeal Membrane
Oxygenator (ECMO) ในการรัักษาภาวะหััวใจ และ/หรืือ ปอดล้้มเหลว
เฉีียบพลััน และการคััดกรองและวิินิิจฉััยวััณโรคด้้วยการตรวจเอกซเรย์์ปอด
ในทุุกกลุ่่�มเสี่่�ยง และการตรวจทางห้้องปฏิิบััติิการด้้วยวิิธีี Molecular assay
และการใช้้น้ำำ��มัันกััญชาในผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็ง พาร์์กิินสััน และไมเกรน และสาร
สกััดกััญชาในผู้้�ป่่วยโรคลมชััก และมะเร็็งระยะท้้าย
20 10 ผลงานดีเด่น สปสช. ปีงบประมาณ 2564

เพิ่่� ม 4 บริิการ
สร้้างเสริิมสุุขภาพ
และป้้องกัันโรค
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หหหหหอกจากการเข้้ า ถึึ ง การรัั ก ษา
พยาบาลแล้้ว การสร้้างเสริิมสุุขภาพและ
ป้้ อ งกัั น โรคเป็็ น เรื่่� อ งที่่� หลัั ก ประกัั น
สุุขภาพแห่่งชาติิให้้ความสำำ�คััญ โดยปีี
งบประมาณ 2564 ได้้เพิ่่�มสิิทธิิประโยชน์์
สร้้างเสริิมสุุขภาพและป้้องกัันโรคใหม่่
4 รายการ ดัังนี้้�

1.คััดกรองธาลััสซีีเมีีย
ในคู่่�ของหญิิงตั้้�งครรภ์์และ
2.คััดกรองซิิฟิิลิิสในคู่่�
ของหญิิงตั้้�งครรภ์์

ซึ่่�งทั้้�ง 2 รายการนี้้� ต้้นทุุนการคััด
กรองจะต่ำำ��กว่่าการค่่าบริิการรัักษาและ
ติิดตาม โดยบริิการตรวจคััดกรองธาลััส
ซีีเมีียในคู่่�ของหญิิงตั้้�งครรภ์์ ต้้นทุุนการ
ตรวจคััดกรองเท่่ากัับ 794 บาทต่่อคู่่� ขณะที่่�
การดููแลผู้้�ป่่วยธาลััสซีีเมีียอาการรุุนแรง
มีีต้้นทุุนการรัักษา 30,000 บาท/คน/ปีี
ส่่วนการตรวจคััดกรองและรัักษาซิิฟิิลิิสฯ
ก่่อนตั้้�งครรภ์์มีีต้้นทุุนต่ำำ��กว่่าการตรวจ
และรัักษาเมื่่อ� ตั้้ง� ครรภ์์แล้้ว โดยค่่าใช้้จ่า่ ย
คััดกรองอยู่่�ที่่� 130-400 บาท/ครััวเรืือน
และค่่ารัักษา 1,500 บาท ในขณะที่่�การ
รัักษาซิิฟิิลิิสแต่่กำำ�เนิิด 1 คน จะมีีต้้นทุุน
ค่่าใช้้จ่า่ ยผู้้�ป่ว่ ยนอก และค่่าใช้้จ่า่ ยในการ
เลี้้�ยงดููเท่่ากัับ 70,667 บาท/ครััวเรืือน

3.ตรวจวััดความดัันโลหิิต
ด้้วยตนเองที่่�บ้้าน (Home
Blood Pressure
Monitoring: HBPM)

เป็็นรายการที่่ไ� ม่่มีีภาระงบประมาณ
เนื่่อ� งจากผู้้�ป่ว่ ยไปโรงพยาบาลอาจตื่่�นเต้้น
ทำำ� ให้้ เ วลาวัั ดค วามดัั น โลหิิ ต อาจมีีค่่ า
ความดัันสููงได้้ หรืือที่่�เรีียกว่่า White coat
hypertension จึึงต้้องให้้เครื่่�องวััดความดััน
กลัับไปวััดเองที่่�บ้้านเป็็นเวลาประมาณ
1 สััปดาห์์ เพื่่�อวััดค่า่ ความดัันโลหิิตที่แ�่ ท้้
จริิง ซึ่ง�่ เป็็นการดููแลผู้้�ป่ว่ ยไม่่ให้้รับั ประทาน
ยาเกิินความจำำ�เป็็นและประหยััดค่่าใช้้
จ่่ายด้้านยาได้้

4.บริิการสายด่่วนเลิิกบุุหรี่่�

	จะประหยัั ดต้้ น ทุุ น ทางสัั ง คมได้้
525-10,333หบาท/ผู้้�สููบห1หรายและ
สามารถเพิ่่�มปีีสุุขภาวะต่่อผู้้�สููบบุุหรี่่�ได้้
ซึ่่�งการสููบบุุหรี่่�เป็็นปััจจััยเสี่่�ยงอัันดัับที่่� 1
ที่่�ส่่งผลต่่อการเสีียชีีวิิตก่่อนวััยอัันควร
และมีีต้้ น ทุุ น ความสููญเสีียจากความ
เจ็็บป่่วยและเสีียชีีวิิตก่่อนวััยอัันควรต่่อ
นัักสููบหน้้าใหม่่ ถึึงประมาณ 85,000 158,000 บาท/คน

8

ปรัับประเภทและขอบเขตบริิการ
เพิ่่� มความชััดเจน
สิิทธิิบััตรทอง
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นปีีนี้้� สปสช. ได้้ทบทวนระเบีียบ
กระทรวงสาธารณสุุขว่่าด้้วยหลัักประกััน
สุุขภาพแห่่งชาติิ ปีี 2544 และรวบรวม
ประกาศคณะกรรมการฯ ตั้้�งแต่่ปีี 2546
รวมกว่่า 31 ฉบัับ มาจััดกลุ่่�มและรวม
ในฉบัับเดีียวกัันและออกเป็็นประกาศ
คณะกรรมการหลัักประกัันสุุ ข ภาพ
แห่่งชาติิ เรื่่�องประเภทและขอบเขต
ของบริิการสาธารณสุุข พ.ศ.2564 เพื่่อ�
ให้้เกิิดความชััดเจนเกี่่�ยวกัับสิิทธิิการ
รัับบริิการสาธารณสุุขตามกฎหมาย
ว่่าด้้วยหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ
และบริิการที่่ไ� ม่่ครอบคลุุม และป้้องกััน
การเรีียกเก็็บค่า่ บริิการเพิ่่�มเติิม (Extra
Billing) โดยเพิ่่�มข้้อความให้้ชัดั เจนระบุุว่า่
“บุุ คค ลผู้้�มีีสิิ ทธิิ ที่�่ เ ข้้ า รัั บ บริิ ก าร
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ตามประเภทและขอบเขตของบริิ ก าร
สาธารณสุุขที่กำ�่ �ห
ำ นดในประกาศนี้้� จะได้้
รัั บ ความคุ้้�มครองโดยไม่่ ต้้ อ งจ่่ า ยค่่ า
บริิการ ยกเว้้นเฉพาะกรณีี 1. เป็็นการร่่วม
จ่่ายค่่าบริิการตามประกาศฯ ว่่าด้้วยการ
ร่่วมจ่่าย 2. เป็็นการบริิการที่่เ� ป็็นข้้อยกเว้้น
ไม่่คุ้้�มครองตามที่่�กำำ�หนด 3. เป็็นการเข้้า
รัับบริิการที่่�ไม่่ใช่่หน่่วยบริิการประจำำ�ของ
ตน หรืือหน่่วยบริิการปฐมภููมิิในเครืือข่่าย
หน่่วยบริิการที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยไม่่มีีการส่่ง
ต่่อ หรืือไม่่ใช่่กรณีีที่่�มีีเหตุุสมควร กรณีี
อุุบััติิเหตุุ เจ็็บป่่วยฉุุกเฉิิน”
	ส่่ ว นบริิ ก ารที่่� เ คยเป็็ น ข้้ อ ยกเว้้ น
ก่่อนหน้้านี้้� ประกาศฉบัับฯ นี้้�ได้้เสนอเป็็น
สิิทธิิเพิ่่�มเติิม เช่่น การบำำ�บััดรัักษาและ
ฟื้้�นฟููผู้้�ติิดยาและสารเสพติิดที่่�ไม่่ได้้

รัับความคุ้้�มครองตามกฎหมายว่่าด้้วย
ยาเสพติิดที่่�มีีกำำ�หนดเกี่่�ยวกัับการให้้
บริิ ก ารบำำ� บััดรัักษาและฟื้้� น ฟููผู้้�ติิ ด
ยาเสพติิด, การบริิการสาธารณสุุขที่่�
เกี่่�ยวกัับอุุบััติิเหตุุการประสบภััยจาก
รถที่่� ไ ม่่ ไ ด้้ รัับ ความคุ้้�มครองตาม
กฎหมายว่่ า ด้้ ว ยการคุ้้�มครองผู้้�
ประสบภััยจากรถ, การรัักษาภาวะมีี
บุุตรยากและการผสมเทีียม ยกเว้้นการ
ดำำ�เนิินการที่่เ� กี่่ย� วกัับการตั้้ง� ครรภ์์แทน
(Surrogacy) และการรัักษาโรคเดีียวกััน
ที่่� ต้้ อ งใช้้ ร ะยะเวลารัักษาตััวในโรง
พยาบาลประเภทผู้้�ป่ว่ ยในเกิินกว่่า180
วััน ที่่ส่� ง่ ผลให้้เกิิดการเข้้าถึึงบริิการสุุขภาพ
ที่่�จำำ�เป็็นเพิ่่�มขึ้้�น
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รัับฟัังความเห็็นพัั ฒนา
ระบบบััตรทอง
ในสถานการณ์์โควิิด-19
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สํ

หหหหหหานัั ก งานหลัั ก ประกัั น สุุ ข ภาพ
แห่่งชาติิ (สปสช.) ยัังคงเดิินหน้้าสร้้าง
การมีีส่่ ว นร่่ ว มของทุุ ก ฝ่่ า ยที่่� เ ป็็ น หัั ว ใจ
สำำ�คัั ญ ของระบบหลัั ก ประกัั น สุุ ข ภาพ
แห่่งชาติิ โดยมีีเวทีีการรัับฟัังความคิิด
เห็็นโดยทั่่�วไปจากผู้้�ให้้บริิการและผู้้�รัับ
บริิการ ตามมาตรา 18 (13) พรบ.หลััก
ประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ พ.ศ. 2545 เป็็น

กลไกสำำ�คัญ
ั ท่่ามกลางสถานการณ์์วิกิ ฤต
โควิิด-19 สปสช.จััดในรููปแบบผ่่านระบบ
ออนไลน์์ทั้้�ง Facebook live และระบบ
Zoom meeting และผ่่านแบบสอบถาม
Google Form ตามมาตรการเว้้นระยะ
ห่่างเพื่่�อป้้องกัันการแพร่่ระบาด โดยปีี
2564 ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 2 พร้้อมมีีการรัับ
ฟัังความเห็็นเฉพาะกลุ่่�ม (focus group)
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เช่่น คนพิิการ ผู้้�ป่่วย ผู้้�สููงอายุุ พระสงฆ์์
ทหารเกณฑ์์ กลุ่่�มชาติิพัันธุ์์� เป็็นต้้น
ปีี 2564 มีีผู้้�แสดงความคิิดเห็็น
จำำ�นวน 6,113 คน รวมเป็็นข้้อเสนอ
2,344 ข้้อ หลัังการได้้จััดกลุ่่�มและตััด
ความซ้ำำ�ซ้
� อ้ นของข้้อเสนอ แยกประเด็็นที่่�
ไม่่เกี่่ย� วข้้อง ทำำ�ให้้ได้้ข้อ้ เสนอใหม่่รวม
58 ข้้อ ครอบคลุุมใน 8 ด้้าน ได้้แก่่ 1.
ประเภทและขอบเขตบริิการสาธารณสุุข
2.มาตรฐานบริิการสาธารณสุุข 3. ด้้าน
บริิ ห ารจัั ด การสำำ�นัั ก งานหลัั ก ประกัั น
สุุขภาพแห่่งชาติิ (สปสช.) 4. ด้้านหลััก
เกณฑ์์และการบริิหารจััดการกองทุุนหลััก
ประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ 5. การบริิหาร
กองทุุนหลัักประกัันสุุขภาพระดัับท้้องถิ่่�น
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หรืือพื้้�นที่่�และค่่าบริิการ LTC 6. การมีี
ส่่วนร่่วม 7. การรัับรู้้�และคุ้้�มครองสิิทธิิ
8. ด้้านอื่่�นๆ
	สำำ�หรัับข้้อเสนอใหม่่ อาทิิ จััดสรร
งบสนัับสนุุนผู้้�ดููแลหรืืองบเฉพาะโรคแก่่
หน่่วยปฐมภููมิิในการออกเยี่่�ยมติิดตาม
ดููแลผู้้�ป่่วย เพิ่่�มงบบริิหารจััดการขยะใน
ผู้้�ป่ว่ ยฟอกไตให้้หน่ว่ ยบริิการ พััฒนาระบบ
บริิการระดัับปฐมภููมิิให้้ประชาชนเห็็น
ความสำำ�คัญ
ั ด้้านการป้้องกัันโรค ส่่งเสริิม
ความรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพ รัักษาสุุขภาพดีี
ไม่่ป่ว่ ย NCD มีีรางวััลหรืือขวััญกำำ�ลังั ใจ
ตอบแทน เป็็นต้้น โดย สปสช.จะนำำ�เรื่่อ� งเข้้า
สู่่�กระบวนการพิิจารณาคณะอนุุกรรมการ
ชุุดที่่�เกี่่�ยวข้้องดำำ�เนิินการต่่อไป

10

รุุกนโยบายยกระดัับ
ระบบบััตรทอง ปีี 65 ขยายผู้้�ป่่วย
ในไม่่ต้้องกลัับไปรัับใบส่่งตััว
ครอบคลุุมทั่่�วประเทศ
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ต

ามที่่� บอร์์ด สปสช. เห็็นชอบให้้
“ยกระดัั บ ระบบหลัั ก ประกัั น สุุ ข ภาพ
แห่่งชาติิ” เมื่่�อวัันที่่� 5 ตุุลาคม 2563 ใน
4 บริิการ ผลดำำ�เนิินการตามรายงานผล
การดำำ�เนิินงานการสร้า้ งระบบหลัักประกััน
สุุขภาพแห่่งชาติิ 6 เดืือน ปีีงบประมาณ
2564 พบว่่าได้้ช่ว่ ยลดความยุ่่�งยากในการ
เข้้ า ถึึ ง บริิ ก ารให้้ กัั บ ประชาชนได้้ ม าก
เริ่่�มจากบริิการ

ประชาชนที่่�เจ็็บป่่วยไปรัับบริิการ
กัับหมอประจำำ�ครอบครััว
ในหน่่วยบริิการปฐมภููมิิในระบบ
บััตรทองที่่�ไหนก็็ได้้ ตามนโยบาย
“30 บาทรัักษาทุุกที่่�”

	นำำ�ร่่องพื้้�นที่่�กรุุงเทพและปริิมณฑล
และพื้้�นที่่� สปสช.เขต 9 นครราชสีีมา
เนื่่อ� งจากโครงสร้้างระบบบริิการที่่มีีค
� วาม
พร้้อม ผลดำำ�เนิินการในพื้้�นที่่ส� ปสช. เขต 9
นครราชสีีมา ที่่�เริ่่�มเมื่่�อวัันที่่� 1 ม.ค. 2564
จากข้้อมููล ณ วัันที่่� 30 เม.ย. 64 มีีผู้้�รัับ
บริิการปฐมภููมิิต่่างหน่่วยบริิการประจำำ�
โดยที่่�ประชาชนไม่่ถููกเรีียกเก็็บเงิิน รวม
ทั้้�งสิ้้�น 230,379 ครั้้�ง โดยไม่่พบการ
ร้้องเรีียน และได้้ขยายการดำำ�เนิินงาน
ไปยัังพื้้�นที่่�เขต 7 ขอนแก่่น เขต 8 อุุดรานีี
เริ่่�มวัันที่่� 1 มีี.ค. 64 และ เขต 10
อุุบลราชธานีี เริ่่�มวัันที่่� 1 เม.ย. 2564

ผู้้�ป่่วยในไม่่ต้้องกลัับไปรัับ
ใบส่่งตััว

ร้้องเรีียนจากประเด็็นนี้้� และด้้วยผล ของผู้้�ป่่วยในมะเร็็งทั้้�งหมด ซึ่่�งผู้้�ป่่วยไม่่
ดำำ�เนิินการนี้้� ในปีี 2565 สปสช. ได้้ขยาย ต้้องจ่่ายค่่ารัักษา
บริิการครอบคลุุมทั่่�วประเทศ

โรคมะเร็็งไปรัับบริิการ
ที่่�ไหนก็็ได้้ที่่�พร้้อม

เริ่่�มเมื่่�อวัันที่่� 1 ม.ค. 2564 ในรพ.
รัักษามะเร็็งที่่�มีีความพร้้อมทั่่�วประเทศ
ความร่่วมมืือกัับกรมการแพทย์์ในการ
จััดทำำ�ฐานข้้อมููลเชื่่�อมโยงบริิการ จาก
ผลการดำำ�เนิินงาน ณ วัันที่่� 30 เม.ย.
2564 มีี รพ.ที่่�ขึ้้�นทะเบีียนร่่วมให้้บริิการ
192 แห่่ง มีีผู้้�ป่่วยมะเร็็งรัับบริิการผู้้�ป่่วย
นอก 263,485 ครั้้�ง หรืือ 137,736 คน ใน
จำำ�นวนนี้้�เป็็นการใช้้บริิการตามนโยบาย
โรคมะเร็็งไปรัับบริิการที่่�ไหนก็็ได้้ที่�พ่ ร้้อม
46,655 ครั้้�ง หรืือร้้อยละ 16.58 ของ
ผู้้�ป่ว่ ยนอกมะเร็็งทั้้ง� หมด ส่่วนผู้้�ป่ว่ ยมะเร็็ง
รัับบริิการผู้้�ป่่วยใน 99,915 ครั้้�ง หรืือ
81,045 คน ในจำำ�นวนี้้�เป็็นใช้้บริิการตาม
นโยบายฯ 10,128 ครั้้�ง หรืือร้้อยละ 10.13

ย้้ายหน่่วยบริิการได้้สิิทธิิทัันทีี
ไม่่ต้้องรอ 15 วััน

	จากเดิิมที่่ก� ารย้้ายหน่่วยบริิการต้้อง
รอทุุกวัันที่่� 15 หรืือวัันที่่� 28 ของเดืือน
สปสช. พััฒนาระบบการลงทะเบีียนโดย
ใช้้แอปพลิิเคชััน สปสช. บนสมาร์์ทโฟน
หรืือคอมพิิวเตอร์์ ให้้ประชาชนเปลี่่�ยน
หน่่วยบริิการประจำำ�ด้้วยตนเองและได้้
สิิทธิิทัันทีีภายในวัันเดีียว (เปลี่่�ยนสิิทธิิ
ไม่่เกิิน 4 ครั้้�ง/ปีี) เริ่่�มพร้้อมกัันทั่่�วประเทศ
เมื่่�อวัันที่่� 1 ม.ค. 2564 จากข้้อมููล ณ วัันที่่�
30 เม.ย 2564 มีีผู้้�มีีสิิทธิิบััตรทองเปลี่่�ยน
หน่่วยบริิการประจำำ� 537,439 ครั้้�งเป็็น
การดำำ�เนิินการผ่่านหน่่วยบริิการ 485,595
ครั้้�ง หรืือร้้อยละ 92 และผ่่านแอป สปสช.
51,844 ครั้้�ง หรืือร้้อยละ 8 ในจำำ�นวนนี้้�
ใช้้สิทธิ
ิ ทัิ นั ทีีในหน่่วยบริิการ 29,945 ครั้้�ง
หรืือร้้อยละ 7.21

เดิิมการขอใบส่่งตััวรัักษาจากหน่่วย
บริิ ก ารประจำำ� เพื่่� อ รัั ก ษาต่่ อ เนื่่� อ งที่่� โ รง
พยาบาลเฉพาะทาง ผู้้�ป่่วยหรืือญาติิจะ
ต้้องทำำ�ทุุก 3 เดืือนจนกว่่าจะสิ้้�นสุุดการ
รัักษา โดยกรณีีที่่�เข้้ารัักษาเป็็นผู้้�ป่่วยใน
การที่่� ต้้ อ งกลัั บ ไปขอใบส่่ ง ตัั ว ใหม่่ ที่่�
หน่่วยบริิการประจำำ� นอกจากเกิิดความ
ไม่่สะดวก เป็็นปััญหาแล้้วยัังมีีภาระค่่า
ใช้้จ่่ายเดิินทาง
	จากการนำำ �ร่ ่ อ งในพื้้� น ที่่ � เ ขตห9
นครราชสีีมา เริ่่�มวัันที่่� 1 พ.ย. 2563 และ
ในกรุุงเทพและปริิมณฑล เริ่่ม� วัันที่่� 1 ม.ค.
2564 จากข้้อมููลวัันที่่� 30 เม.ย. 2564 ใน
พื้้�นที่่�เขต 9 นครราชสีีมา พบว่่าผู้้�ป่่วย
และญาติิ ได้้รัับความสะดวก ไม่่ต้้องมีี
ภาระกลัับไปขอใบส่่งตััวกรณีีไปรัับการ
รัักษาผู้้�ป่่วยในต่่างหน่่วยบริิการประจำำ�
จำำ�นวน 82,599 ครั้้�ง และไม่่ปรากฎข้้อ
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ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สู่ “ความมั่นคง เชื่อมั่น และยั่งยืน”

สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อาคารรวมหน่วยงานราชการ (อาคาร B)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ฯ 10210
สายด่วน 1330 @nhso สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช.
www.nhso.go.th
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