การบริหารจัดการ
1.งบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์
2.Intensive Rehabilitation service
สาหรับผู้ป่วย Intermediate care : IMC
3.บริการฝังเข็มในผู้ป่วยกลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke)รายใหม่
ปีงบประมาณ 2564
กลุ่มภารกิจสนับสนุนเครือข่ายระบบริการ
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขต11 สุราษฎร์ธานี

1.งบบริ การฟื้ นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ปี งบประมาณ 2564
ประเด็นเพิม
่ เติมใน ปี งบประมาณ 2564
1.

หน่วยบริการร่วมให ้บริการ : ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
เพือ
่ ให ้บริการฟื้ นฟูสมรรถภาพด ้านการแพทย์ (9 รายการเดิมและ O&M)
2. เพิม
่ บริการฟื้ นฟูสมรรถภาพด ้านการแพทย์ 1 รายการ คือ การฝึ กทักษะ
การดารงชวี ต
ิ อ
ิ ส
ิ ระสาหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลือ
่ นไหว
Independent living:IL โดยศูนย์บริการคนพิการทั่วไปทีด
่ าเนินงาน
โดยคนพิการ
3. การจัดบริการฟื้ นฟูสมรรถภาพ : กายภาพบาบัด กิจกรรมบาบัด และ
แก ้ไขการพูด ในรูปแบบ Intensive care IMC ในระยะ gloden preroid
(6 เดือน หลังพ ้นระยะ Acute ) สาหรับผู ้ป่ วย 3 กลุม
่ โรค คือ STROKE
Traumatic Brain injury และ Spinal cord injury

วัตถุประสงค์ / กลุม
่ เป้ าหมาย/ขอบเขตบริการ
วัตถุประสงค์
1. คนพิการได ้รับอุปกรณ์เครือ
่ งชว่ ยคน
พิการตามความจาเป็ นอย่างทั่วถึงและ
ครอบคลุม
2. คนพิการ และ ผู ้ทีจ
่ าเป็ นต ้องได ้รับ
การฟื้ นฟูสมรรถภาพด ้านการแพทย์
ได ้รับบริการด ้านการฟื้ นฟูสมรรถภาพ
ด ้านการแพทย์อย่างต่อเนือ
่ งในหน่วย
บริการและในชุมชน
3. สง่ เสริมให ้เกิดความร่วมมือระหว่าง
หน่วยบริการ องค์กรปกครองสว่ น
ท ้องถิน
่ องค์กรคนพิการ องค์กรภาคี
ทีเ่ กีย
่ วข ้อง และชุมชน ในการพัฒนา
รูปแบบการดูแลชว่ ยเหลือ สนั บสนุน
และให ้บริการฟื้ นฟูสมรรถภาพแก่
กลุม
่ เป้ าหมายร่วมกันในหน่วยบริการ
และในชุมชนอย่างยั่งยืน

กลุม
่ เป้ าหมาย
ิ ธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)
(ผู ้มีสท

ิ ธิยอ
1. คนพิการ (รหัสสท
่ ย 74)
2. ผู ้สูงอายุทจ
ี่ าเป็ นต ้องได ้รับ
การฟื้ นฟูสมรรถภาพด ้าน
การแพทย์
3. ผู ้ป่ วยทีจ
่ าเป็ นต ้องได ้รับการ
ฟื้ นฟูสมรรถภาพด ้านการแพทย์
**ยกเว ้นผู ้สูงอายุทม
ี่ ภ
ี าวะพึง่ พิง
ทีไ่ ด ้รับการดูแลจากการสนับสนุน
ค่าบริการสาธารณสุขสาหรับ
ผู ้สูงอายุทม
ี่ ภ
ี าวะพึง่ พิง

ขอบเขตบริการฟื้ นฟู
สมรรถภาพ ฯ
1. กายภาพบาบัด
2. กิจกรรมบาบัด
3. แก ้ไขการพูด
4. จิตบาบัด
5. พฤติกรรมบาบัด
6. ฟื้ นฟูการได ้ยิน
7. ฟื้ นฟูการเห็น
8. แก ้ไขพัฒนาการชา้
9. การฉีดยา phenol block
ลดอาการเกร็งของกล ้ามเนือ
้
10 ค่าฝึ ก O&M สาหรับคนพิการ
ทางการมองเห็น
11. การฝึ กทักษะการดารงชวี ต
ิ
อิสระสาหรับคนพิการ
➢ อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งช ่ ว ยส าหรั บ คน
พิการของ สปสช.76 รายการ

ปี 2564 ค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ 18.40 บาทต่อผู้มีสิทธิ
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด
(ไม่เกิน 5 บาทต่อผู้มีสิทธิ)
1.

2.
3.

จ่ายให้กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด ที่มี
ความพร้อมตามประกาศหลักเกณฑ์การดาเนินงาน
และบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับ
จังหวัด พ.ศ. 2562
อัตราจ่ายให้เป็นความเห็นชอบร่วมกันสองฝ่าย
ครอบคลุมบริการ ค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยสาหรับคน
พิการตามรายการที่ สปสช.กาหนดให้กองทุนฟื้นฟู
สมรรถภาพ ระดับจังหวัดดาเนินการ ค่าฝึกทักษะการ
ทาความคุ้มเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว
ค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ที่ให้บริการ
ในชุมชน และอื่นๆ ตามหน้าที่ของกองทุนฟื้นฟู
สมรรถภาพ ระดับจังหวัด

จ่ายตามผลงานบริการ
( ส่วนที่เหลือ ไม่น้อยกว่า 13.40 บาท ต่อผู้มีสิทธิ)
1.
2.

3.
4.

บริหารจัดการระดับประเทศ ครอบคลุมบริการ
ค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยสาหรับคนพิการ ( ไม่ซากับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด)
ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ระยะกลาง สาหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง (Stroke) กรณีสมองบาดเจ็บ (Traumatic brain injury) หรือ การบาดเจ็บที่ไขสัน
หลัง (Spinal cord injury) เฉพาะหน่วยบริการที่ขึนทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่มีศักยภาพ
บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ระยะกลาง บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็น การ
สร้างความคุ้มเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลือ่ นไหว และบริการฝึกทักษะการดารงชีวิต
อิสระสาหรับคนพิการ จ่ายตามผลงานบริการตามรายการบริการ (Fee schedule) ให้กับ
หน่วยบริการ
บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์อื่นๆ จ่ายตามระบบ Point system with celling
ของรายการบริการ (Fee schedule) ให้กับหน่วยบริการ
กรณีพืนที่ที่ไม่มีกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด ให้เพิ่มครอบคลุมบริการค่าอุปกรณ์
เครื่องช่วยสาหรับคนพิการ ตามรายการที่ สปสช.กาหนดให้กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับ
จังหวัดดาเนินการ บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็น การสร้างความคุ้มเคยกับ
สภาพแวดล้อมและการเคลือ่ นไหว และค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ที่ให้บริการ
ในชุมชน

กรอบการบริหารงบกองทุนฟื้ นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ปี 2564
บริหารงบประมาณ
ระดับประเทศ
13.40 บาท / ปชก.

กองทุนฟื้ นฟูสมรรถภาพ
จังหวัด
ไม่เกิน 5 บาท/ปชก.
กายภาพบาบัด
และกิจกรรมบาบัด
ในชุมชน
และ O&M โดย
หน่วยบริการ

จ่ายตามมติฯ
ไม่เกิน
รายการอัตรา

รายการ
อุปกรณ์
เครือ
่ ง
ชว่ ยคน
พิการ
9 รายการ

จ่ายตาม
รายการอัตรา

รายการ
อุปกรณ์
เครือ
่ ง
ชว่ ยคน
พิการ
76 รายการ

บริการ
ฟื้ นฟู
สมรรถ
ภาพ ด ้าน
การแพทย์
9 รายการ

ศูนย์บริการ
คนพิการ
ทั่วไป :
➢ การฝึ ก
ทักษะ
IL
➢ O&M

Intensive
rehab
care :
IMC 3
กลุม
่ โรค
ในระยะ 6
เดือน

จ่ายตาม
รายการ
อัตรา

Point system
With ceiling

จ่ายตาม
รายการ
อัตรา

จ่ายตาม
รายการ
อัตรา

▪

บริการฟื้ นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ระด ับจ ังหว ัด (อบจ)
สาน ักงานหล ักประก ันสุขภาพแห่งชาติ

เข้าร่วม 4 จังหวัด

กิจกรรมที่สามารถทาได้เพิ่มเติม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี : 5

ฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน

ศูนย์ซ่อมอุปกรณ์ช่วยคนพิการ
จังหวัดพังงา : 5

จังหวัดกระบี่ : 2.62

ศูนย์ยืม-คืนอุปกรณ์คนพิการ
ปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมและที่อยู่อาศัย
โครงการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย

จังหวัดภูเก็ต : 5

บริการฟื้ นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ระด ับจ ังหว ัด (อบจ)
สาน ักงานหล ักประก ันสุขภาพแห่งชาติ

รายการทีส
่ าน ักงานกาหนด ตาม ประกาศฯ ข้อ ๙(๑) ก
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

่ ยความพิการ
รายกายอุปกรณ์และเครือ
่ งชว
ไว้ทงหมด
ั้
9 รายการ
รห ัส 8706 ไม้คา้ ย ันร ักแร้แบบอลูมเิ นียม
รห ัส 8707 ไม้เท้าอลูมเิ นียมแบบสามขา
รห ัส 8708 ไม้เท้าสาหร ับคนตาบอดพ ับได้
รห ัส 8711 ไม้คา้ ย ันร ักแร้แบบไม้
รห ัส 8901 รถนง่ ั คนพิการชนิดพ ับได้ทาด้วยโลหะแบบ
ปร ับให้เหมาะสมก ับความพิการได้
รห ัส 8902 รถนง่ ั คนพิการชนิดพ ับได้ทาด้วยโลหะแบบ
ปร ับไม่ได้
รห ัส 8903 เบาะรองนง่ ั สาหร ับคนพิการ
รห ัส 8904 รถสามล้อโยกมาตรฐานสาหร ับคนพิการ
รห ัส 9001 แผ่นรองต ัวสาหร ับผูป
้ ่ วยอ ัมพาตหรือทีน
่ อนลม

รายการการจ ัดบริการฟื้ นฟู ทงหมด
ั้
3
รายการ
1.

กายภาพบาบ ัด (เฉพาะในชุมชน)

2.

กิจกรรมบาบ ัด (เฉพาะในชุมชน)
้ ป
การฝึ กใชอ
ุ กรณ์เพือ
่ สน ับสนุนการ
จ ัดบริการฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการ
ทางการมองเห็นด้านการทา
ความคุน
้ เคยก ับสภาพแวดล้อมและ
การเคลือ
่ นไหว (Orientation &
Mobility : O&M)

3.

่ ยความพิการและบริการฟื้ นฟู
ทงนี
ั้ ร้ ายการกายอุปกรณ์หรือเครือ
่ งชว
คณะกรรมการอาจกาหนดรายการเพิม
่ เติมได้อก
ี ตามทีเ่ ห็นสมควร

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
การเข ้าร่วมเป็ นหน่วยร่วมให ้บริการกับ สปสช.
มี 2 กลุม
่ ตามลักษณะของบุคลากรผู ้ให ้บริการ

ศูนย์บริการคนพิการ
ทว่ ั ไป
ร่วมเป็ นหน่วยร่วม
ให ้บริการ
ในระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ

ประเด็น

มีผใู ้ ห้บริการเป็นผู ้
ี
ประกอบวิชาชพ

ผูใ้ ห้บริการเป็นบุคลากรอืน
่ หรือ
คนพิการ

มาตรฐานหน่วย
บริการ

รับรองโดย กรม พก.

รับรองโดย กรม พก.

มาตรฐานการ
ให ้บริการ

ตามมาตรฐานผู ้ประกอบ
ี ฯ
วิชาชพ

ตามมาตรฐานบริการฯของสถาบัน
สริ น
ิ ธร หรือ ที่ สปสช. กาหนด

บริการฟื้ นฟูฯ
ทีศ
่ น
ู ย์บริการ
ดาเนินการ

บริการฟื้ นฟูสมรรถภาพ

การฝึ กทักษะการดารงชวี ต
ิ อิสระ
สาหรับคนพิการ IL

การจ่ายชดเชย
ค่าบริการ

Point system With ceiling

การทาความคุ ้นเคยกับ
สภาพแวดล ้อมและ การเคลือ
่ นไหว
(Orientation&Mobility: O&M )

ตามรายการอัตรา

้ ทะเบียนศูนย์บริการคนพิการ
การขึน
เป็นหน่วยบริการในระบบหล ักประก ันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545

หนังสือเรียน ผอ.เขต

ศูนย์บริการคนพิการ
ใบอนุญาตจัดตั้ง
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป

ใบรับรองมาตรฐาน
องค์กรด้านคนพิการ

การกากับมาตรฐาน
หน่วยบริการ และ
คุ้มครองสิทธิประชาชน
ตาม ม.57–ม.60, ม.41

แสดงความจานงเข้าร่วมให้บริการ

สานักงานตรวจประเมินตามเกณฑ์ที่กาหนด

หน่วยบริการ
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

- ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพฯ ให้ศูนย์บริการคนพิการ
ทั่วไป และศูนย์บริการคนพิการอื่น เป็นสถานบริการตามมาตรา 3
• แบบประเมินศักยภาพและความพร้อมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็น"หน่วย
บริการร่วมให้บริการ" ฯ
• ใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
• ใบรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ
• ใบรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ให้บริการฝึกทักษะการ
ดารงชีวิตอิสระของคนพิการ (IL) หรือ O&M
มาตรฐานหน่วยบริการ(ม.44)/มาตรฐานการให้บริการสาธารณสุข(ม.18(1))
- เกณฑ์การตรวจประเมินหน่วยบริการร่วมให้บริการ
- ผ่านรับรองคุณภาพมาตรฐานจากหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ในการ
รับรอง/หน่วยงานที่กากับดูแล (สถาบันสิรินธร)
- ให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพด้านสาธารณสุข (มาตรฐานการ
ให้บริการตามที่สถาบันสิรินธรกาหนด)

๑.
๒.
๓.

ปฏิบัติหน้าที่หน่วยบริการตาม ม.45
มีสิทธิรับค่าใช้จ่ายตาม ม.46
ผู้ให้บริการที่ได้ความคุ้มครองกรณีได้รับ
ความเสียหายจากการให้บริการ 9

2.Intensive Rehabilitation service
สาหร ับผูป
้ ่ วย Intermediate care : IMC
ปี งบประมาณ 2564

Register
1. Registerหน่วยบริการ
ั ยภาพ
เป็ นหน่วยบริการทีม
่ ศ
ี ก
ในการดาเนินงาน IMC

2. ผูป
้ ่ วย IMC
ตาม Inclusion criteria
➢ ผูป
้ ่ วยระยะกลางทีพ
่ น
้ ระยะ Acute และสภาวะทางการ
แพทย์คงที่ 3 รห ัสโรค ( STROKE, Traumatic
Brain Injury, Spinal Cord Injury )
รห ัส ICD 10 ด ังนี้
➢ STROKE I 60 – I 64
➢ TBI S 061 – S 069
➢ 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 ตา่ กว่า 15 หรือ ถ้า=หรือ
มากกว่า 15 ต้องมี Multiple impairment อย่างน้อย
ื่ ภาษา ด้าน
2 ใน 5 ด้าน คือ ด้านการกลืน ด้านการสอ
การเคลือ
่ นไหวร่างกาย ด้านความคิดและการร ับรู ้ และ
ด้านการควบคุมการข ับถ่ายปัสสาวะ/อุจจาระ

รพ.ที่ Register ผูป
้ ่ วยเข้า IMC program จะเป็นเจ้าภาพหล ักในการดูแลผูป
้ ่ วยจนครบโปรแกรม

ขอบเขตบริการการดูแลผู ้ป่ วยระยะกลาง
1. OP case
➢ บริการ 1-3 times/ wk ( at least 45 mins/ time)
➢ ผู ้ให ้บริการ : Physical Therapy, Occupational Therapy,
Speech Therapist

2.

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

3. บริการฟื้ นฟูสมรรถภาพด ้านการแพทย์ 3 กิจกรรม

คือ กายภาพบาบัด และหรือ กิจกรรมบาบัด และหรือ แก ้ไขการพูด

4. บริการฟื้ นฟูสมรรถภาพด ้านการแพทย์ ในระยะ 6 เดือนหลังพ ้นระยะวิกฤต
รวมไม่เกิน 30 ครัง้

การให ้บริการ การบันทึกข ้อมูล และการบริหารการจ่ายชดเชยค่าบริการ
บริการฟื้ นฟูสมรรถภาพด ้านการแพทย์ 3 กิจกรรม ได ้แก่
ลาดับ

บริการฟื้ นฟูสมรรถภาพด ้านการแพทย์

รหัสบริการ

อัตราการจ่ายชดเชยค่าบริการ

1

กายภาพบาบัด

H 9339

150

2

กิจกรรมบาบัด

H 9383.1

150

3

การแก ้ไขการพูด

H 9375.1

150

หน่วยบริการให ้บริการกายภาพบาบัด กิจกรรมบาบัด หรือแก ้ไขการพูด กับผู ้ป่ วย IMC จานวนไม่เกิน 30 ครัง้
ในระยะ 6 เดือน นับต่อเนือ
่ งตัง้ แต่ Register ผู ้ป่ วยเข ้าโปรแกรม IMC ใน Disability Portal
พร ้อมบันทึก ADL ของผู ้ป่ วย ในการให ้บริการ ครัง้ ที่ 1 10 20 และ 30

อ ัตราการจ่ายชดเชยค่าบริการ / เงือ
่ นไขการจ่ายชดเชย

➢ บริการฟื้ นฟูสมรรถภาพด ้านการแพทย์ 3 รายการ ในรูปแบบ OP + community care ครัง้ ละ
150 บาท ไม่เกิน 30 ครัง้ ในระยะ 6 เดือน นับจากวัน register ผู ้ป่ วยเข ้าระบบ IMC
➢ สปสช. จ่ายชดเชยให ้หน่วยบริการ ตัดจ่ายชดเชยเป็ นรอบหนึง่ เดือน ตามบริการทีเ่ กิดขึน
้ จริง
ิ้ 45,000,000 บาท
➢ กรอบงบประมาณเพือ
่ บริการ IMC ปี 2564 จานวนทัง้ สน

การบันทึกผลงานบริการในโปรแกรม Disability portal IMC

Date Admit
ผู ้ป่ วยใน 3 กลุม
่ โรค

D/C จากผู ้ป่ วยใน
ต ้องมีแผนดูแล rehab ต่อเนือ
่ ง
Discharge care plan
หรือ Protocol plan
For IMC

D/C
IMC program

OPD+ Com rehab ไม่เกิน 30 ครงั้
V/S คงที่
ปรึกษาแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
มี Protocol plan for IMC
จาก register ถึง
(อาจเป็ นผู ้ป่ วยในหรือไม่ก็ได ้)
วันจาหน่ายจาก
IMC 6 เดือน

ผู้ป่วย
HCODE=HMAIN

หลังจาหน่ายจาก IMC โปรแกรม
ถ ้าผู ้ป่ วยยังจาเป็ นต ้องฟื้ นฟูฯ อีก
จ่ายเป็ น Point system with ceiling

Register IMC

1.
2.
3.
4.
5.

ID
HN AN
ICD 10
ADL
Plan for IMC

บันทึก ADL
ในการให ้บริการ
ครัง้ ที่ 1 10 20 และ 30

การบันทึก ADL /Barthel index
1. มี ADL ตา่ กว่า 15
2. ถ ้า ≥ 15 ต ้องมี Multiple impairment
อย่างน ้อย 2 ใน 5 ด ้าน
▪ ด ้านการกลืน
ื่ ภาษา
▪ ด ้านการสอ
▪ ด ้านการเคลือ
่ นไหวร่างกาย
▪ ด ้านความคิดและการรับรู ้
▪ ด ้านการควบคุมการขับถ่ายปั สสาวะ/อุจจาระ

ใช้ผู้ใช้งานกรอกรหัสผู้ใช้งานและ
รหัสผ่าน กดปุ่ม “Login” เข้าสู่
ระบบจะปรากฏแถมเมนู
“ บริการเข้มข้นสาหรับผูป้ ่วย IMC
” บันทึกข้อมูล ลงทะเบียนข้อมูล
บริการ สาหรับ รพ.ที่มีศักยภาพ

ลงทะเบียน IMC

เมือ
่ Click ลงทะเบียน จะเกิด menu block ให ้ลงรายละเอียด
ประเด็นสาคัญ
การลงทะเบียนผู ้ป่ วย IMC

1. วันเริม
่ ป่ วย คือ วันที่ On set
ตัง้ แต่ระยะเริม
่ Acute
2. โรค IMC มี 3 กลุม
่ โรค และจะ
link กับ ICD10
3. วันทีล
่ งทะเบียนคือวัน Register
เข ้าโปรแกรม IMC คือวันทีพ
่ ้น
Acute phase อาจเป็ น IPD ก็ได ้
4. วันทีเ่ ริม
่ ให ้บริการ OPD / ชุมชน
ต ้องหลังวันจาหน่าย IP
5. วันทีค
่ รบกาหนดให ้บริการจะเป็ น
ค่า default นับจากวัน register
180 วัน ( 6 เดือน )

การจาหน่ายจาก IMC

➢ การจาหน่ายตามปกติ :โปรแกรม
จะจาหน่ายผู ้ป่ วยให ้อัตโนมัต ิ เมือ
่
ผ่าน 1 ใน 2 เงือ
่ นไข คือ
I. ให ้บริการครบ 30 ครัง้ ก่อน
6 เดือน
II. หลังจาก register 6 เดือน
➢ กรณีทห
ี่ น่วยบริการ Click เลือก
จาหน่ายจาก IMC จากกรณีผู ้ป่ วย
ี ชวี ต
อาการดีขน
ึ้ (ADL>15) เสย
ิ
หรือ ติดตามไม่ได ้
➢ ผู ้ป่ วยทีย
่ ังไม่จาหน่ายจาก
โปรแกรม IMC จะรับบริการฟื้ นฟู
สมรรถภาพอืน
่ ๆไม่ได ้

สรุปประเด็นการจ่ายชดเชยค่าบริการฟื้ นฟูสมรรถภาพด ้านการแพทย์ ปี 2564
ห ัวข้อ

Rehab service

payment

remark

บริการฟื้ นฟูสมรรถภาพ

บริการฯ 9 รายการเดิม

Point system With ceiling

คงเดิม

อุปกรณ์เครือ
่ งชว่ ยความ
พิการ

76 รายการ

รายการอัตรา

คงเดิม

บริการ O&M

ฝึ ก O&M 1 โปรแกรม

รายการอัตรา

คงเดิม

รายการเพิม
่ ใหม่ในปี 2564
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป

บริการ
Intensive care IMC

บริการฯ 9 รายการเดิม

Point system With ceiling

ให ้บริการ O&M

รายการอัตรา

ให ้บริการ IL

รายการอัตรา 9,000 บาท / 1 คน

กายภาพบาบัด กิจกรรม รายการอัตรา 150 บาท / ครัง้
บาบัด และแก ้ไขการพูด ในระยะ 6 เดือน ไม่เกิน 30 ครัง้
(รวม 4,500 บาท)

จ่าย 2 ครัง้

จ่ ายรายเดือน

3.บริการฝังเข็ม
ในผู้ป่วยกลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) รายใหม่

บริการการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2564
17.90 บาทต่อผู้มีสิทธิ UC
เหมาจ่ายเพิ่มเติมจากบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป
บริการการแพทย์แผนไทย 16.30 บาท
จ่ายตามจานวนผลงานบริการ
การแพทย์แผนไทยตามรายการบริการ (Fee Schedule)

1.บริการนวด
2.บริการประคบ
3.บริการนวดและประคบ
4.บริการอบสมุนไพร
5.การฟื้นฟูสมรรถภาพมารดาหลังคลอด
ตามแนวเวชปฏิบัติด้านการแพทย์แผนไทย
6.การใช้ยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ

บริการฝังเข็ม 1.60 บาท

จ่ายตามชุดบริการฝังเข็ม

จ่ายเหมาจ่ายเพิ่มเติม
ตามมาตรฐานบริการ

21

วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการฝังเข็มหรือบริการฝังเข็มร่วมกับกระตุ้นไฟฟ้าในผูป่วยกลุม
โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) รายใหม่ที่ต้องฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ในระยะกลาง (IMC)
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในกลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) รายใหม่ที่ต้อง
ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ในระยะกลางได้รับบริการฝังเข็ม หรือบริการฝังเข็มร่วมกับกระตุ้น
ไฟฟ้า เมื่อพ้นภาวะวิกฤติและมีอาการคงที่ รวมระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ทั้งแบบผู้ป่วยใน (IP) ผู้ป่วย
นอก (OP) และในชุมชน จานวนเป้าหมายประมาณ 19,150 ราย
(อ้างอิงจานวนเป้าหมายที่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามมติ ครม. วันที่ 3 มีนาคม 2563)

หน่วยบริการที่มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่าย
❖เป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
❖ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ เพิ่มเติมศักยภาพบริการฝงเข็ม
❖มีระบบบริการฝังเข็ม โดยบูรณาการร่วมกับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ในระยะกลาง
❖ครอบคลุมหน่วยบริการทั้งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และสังกัดอื่น ๆ

คุณสมบัติบุคลากรผู้ให้บริการ
1. แพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ผ่านการอบรมหลักสูตรฝังเข็ม 3 เดือน ที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง
1.1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
1.2 โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก กระทรวงกลาโหม
2. แพทย์แผนจีนที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีแพทย์แผนจีนบัณฑิตจากมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่
สอบผ่านและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน
หมายเหตุ: อ้างอิงตามคู่มือสาหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ในโรงพยาบาลศูนย์
โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน

รายชื่อหน่วยบริการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
ให้บริการฝังเข็มในผู้ป่วยกลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)รายใหม่ ปีงบประมาณ 2564
สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี
ลาดับ
จังหวัด
รหัส
ชือ่
รูปแบบการให้บริการ
วันที่ขึ้นทะเบียน
1 นครศรีธรรมราช
10680 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
ฝังเข็มรูปแบบที่ 1
1 ต.ค. 63
2 ภูเก็ต
10741 รพ.วชิระภูเก็ต
ฝังเข็มรูปแบบที่ 1
1 ต.ค. 63
3 ระนอง
10743 รพ.ระนอง
ฝังเข็มรูปแบบที่ 1
1 ต.ค. 63
4 ชุมพร
10744 รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ฝังเข็มรูปแบบที่ 1
1 ต.ค. 63
5 นครศรีธรรมราช
11335 รพ.สิชล
ฝังเข็มรูปแบบที่ 1
1 ต.ค. 63
6 สุราษฎร์ธานี
10742 รพ.เกาะสมุย
ฝังเข็มรูปแบบที่ 1
1 ต.ค. 63
7 นครศรีธรรมราช
11329 รพ.ท่าศาลา
ฝังเข็มรูปแบบที่ 2
1 ต.ค. 63
8 กระบี่
11341 รพ.เกาะลันตา
ฝังเข็มรูปแบบที่ 2
1 ต.ค. 63
9 กระบี่
11344 รพ.ปลายพระยา
ฝังเข็มรูปแบบที่ 2
1 ต.ค. 63
10 พังงา
11353 รพ.ทับปุด
ฝังเข็มรูปแบบที่ 2
1 ต.ค. 63
11 ภูเก็ต
11355 รพ.ป่าตอง
ฝังเข็มรูปแบบที่ 2
1 ต.ค. 63
12 สุราษฎร์ธานี
11357 รพ.กาญจนดิษฐ์
ฝังเข็มรูปแบบที่ 2
1 ต.ค. 63
13 สุราษฎร์ธานี
11365 รพ.ท่าฉาง
ฝังเข็มรูปแบบที่ 2
1 ต.ค. 63
14 สุราษฎร์ธานี
11368 รพ.เคียนซา
ฝังเข็มรูปแบบที่ 2
1 ต.ค. 63

บริการฝังเข็มในผู้ป่วยกลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) รายใหม่
รูปแบบที่ 1: ระบบบริการในโรงพยาบาลขนาดใหญ่

รูปแบบที่ 2: ระบบบริการ ในโรงพยาบาลชุมชน

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่พ้นระยะวิกฤตและมีสัญญาณคงที่ หรือ 72
ชั่วโมงหลังการรักษาในหอผู้ป่วยหนัก (Intensive care unit; ICU)
▪ รับย้ายมาอยู่หอผู้ป่วยหรือ stroke unit กรณี Barthel index
< 15 or ≥ 15 with multiple impairment เพื่อเข้าสู่การดูแล
ในระยะกลาง (Intermediate care; IMC) ประกอบด้วยบริการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ กายภาพบาบัด และ ฝังเข็มใน
แผนกผู้ป่วยใน (IPD) ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 1 – 2 สัปดาห์
หลังจากนั้นจะถูกจาหน่ายออกจากโรงพยาบาล
▪ ผู้ป่วยที่ถูกจาหน่ายออกจากโรงพยาบาลจะได้รับการนัดอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเข้ารับบริการฝังเข็มในแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) หรือใน
ชุมชน อย่างน้อย 1 - 2 ครั้ง/สัปดาห์ ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง
และประเมินซ้าเมื่อครบ 10 ครั้ง เพื่อพิจารณารักษาต่ออีก 10 ครั้ง
รวมเป็น 20 ครั้ง ตามมาตรฐานการรักษา ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ
5 - 6 เดือน

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่พ้นระยะวิกฤตและมีสัญญาณชีพคงที่ หรือ 72
ชั่วโมงหลังการรักษาในหอผู้ป่วยหนัก (Intensive care unit; ICU) จะถูกส่ง
ต่อมายังโรงพยาบาลชุมชน
▪ ผู้ป่วยจะถูกรับไว้ในหอผู้ป่วย (IMC ward) หรือ admit กรณี Barthel
index < 15 or ≥ 15 with multiple impairment เพื่อเข้าสู่การ
ดูแลในระยะกลาง (Intermediate care; IMC) ประกอบด้วยบริการฟื้นฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์ กายภาพบาบัด และ ฝังเข็มในแผนกผู้ป่วยใน
(IPD) ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 2 – 4 สัปดาห์ หลังจากนั้นจะถูกจาหน่าย
ออกจากโรงพยาบาล
▪ ผู้ป่วยที่ถูกจาหน่ายออกจากโรงพยาบาลจะได้รับการนัดอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเข้ารับบริการฝังเข็มในแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) หรือในชุมชน อย่าง
น้อย 1 - 2 ครั้ง/สัปดาห์ ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง และประเมินซ้าเมื่อ
ครบ 10 ครั้ง เพื่อพิจารณารักษาต่ออีก 10 ครั้ง รวมเป็น 20 ครั้ง ตาม
มาตรฐานการรักษา ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 5 - 6 เดือน

การบริหารค่าบริการฝังเข็มในผู้ป่วยกลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) รายใหม่
แนวทางการจ่ายชดเชยค่าบริการ

บริการฝังเข็ม

จ่ายตามชุดบริการฝังเข็ม
(Fee Schedule)
อัตราค่าบริการเหมาจ่ายรวมค่าเข็ม ค่ากระตุ้นไฟฟ้า และ
ค่าบริการทางการแพทย์ ครั้งละ 150 บาท จานวนรวมไม่เกิน
20 ครั้ง และมีการบันทึกค่า BI ร่วมด้วยทุกครั้ง ภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน

จ่ายเหมาจ่ายเพิ่มเติมตามมาตรฐานบริการ
เหมาจ่ายเพิ่มเติม 1,000 บาท เมื่อให้บริการผู้ป่วยรายเดิมครบ
20 ครั้งในหน่วยบริการเดียวกัน และมีการบันทึกค่า BI ร่วม
ด้วยทุกครั้ง

การบริหารค่าบริการฝังเข็มในผู้ป่วยกลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) รายใหม่
การบันทึกข้อมูลและการประมวลผลเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
1. หน่วยบริการทุกแห่งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ เพิ่มศักยภาพบริการฝังเข็ม บันทึกข้อมูลผลงาน
และผลการประเมินค่า Barthel index (BI 0 – BI 20) โดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูหรือนักกายภาพบาบัด
ทุกครั้งที่ให้บริการ ผ่านระบบ e-Claim ( เริ่มบันทึกได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 564 )
2. สปสช. ประมวลผลจ่ายตามวันที่จัดส่งข้อมูล (Send date) ภายใต้รหัสหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ
(HCODE) โดยจะจ่ายค่าใช้จ่ายเป็นรายกิจกรรมทุกเดือน
3. ในกรณีการจัดบริการฝังเข็มหรือบริการฝังเข็มร่วมกับกระตุ้นไฟฟ้าในชุมชน ให้บันทึกผลงานบริการแบบ
ผู้ป่วยนอก (OP)
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การบริหารค่าบริการฝังเข็มในผู้ป่วยกลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) รายใหม่
การบันทึกข้อมูลและการประมวลผลเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย (ต่อ)
4. ผู้ให้บริการต้องบันทึกรหัสวินิจฉัยโรคหลักและรหัสหัตถการ จานวน 3 รายการ ร่วมกันทุกครั้งที่ให้บริการ ดังนี้
4.1 รหัสวินิจฉัยโรคหลัก (ICD-10) ให้เป็นไปตามมาตรฐานการให้รหัสสาหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง
(I60 – I64) โดยให้ลงรหัสวินิจฉัยโรคเดิมทุกครั้ง
4.2 รหัสวินิจฉัยโรคแพทย์แผนจีน (ICD-10-TM) ได้แก่ U78110 – U78117 โดยให้ลงรหัสวินิจฉัยโรคเดิมทุกครั้ง
4.3 รหัสหัตถการการแพทย์แผนจีน ICD-10-TM รหัสใดรหัสหนึ่ง ได้แก่
,
Acupuncture
Electro-acupuncture
9991810 : single-handed needle insertion 9991801 : electro acupuncture therapy
9991811 : double-handed needle insertion 9021801 : subcutaneous electro-needling
9031801 : muscle electro-needling
5. ผู้ให้บริการต้องมีการบันทึกกิจกรรมบริการ (เวชระเบียน) และจัดเก็บเอกสารที่จาเป็นเพื่อการตรวจสอบและกากับ
ติดตาม
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เงื่อนไข การจ่ายบริการฝังเข็มสาหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟู (Post stroke)
รายการ
1. กลุ่มเป้าหมาย

ขอบเขตบริการ และเงื่อนไขและอัตราการจ่ายค่าบริการ
สิทธิ UC และ สิทธิว่าง ที่รับบริการ ฝังเข็ม กรณี (Post stroke)

2. บริการ ฝังเข็ม กรณี
(Post stroke)
3. หน่วยบริการ

เป็นบริการเพื่อให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้รับบริการฟื้นฟูร่วมกับบริการฝังเข็มอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การบูรณา
การร่วมกับทีมกายภาพบาบัด และมีการจัดทา care plan
1. IMC Wards or Stroke Units
2. Secondary Hospitals w IMC (รับส่งต่อมาให้บริการ)
4. เงื่อนไขและอัตราการ 1. รหัสโรคหลัก I63.0, I63.1, I63.2, I63.3, I63.4, I63.5, I63.6, I63.8 หรือ I63.9
จ่ายค่าบริการ
2. รหัสโรคร่วม U78110 – U78117
3. รหัสหัตถการ 8703, 9910 หรือ 931 หรือ 9991801, 991810, 90218010, 9991811 หรือ 90318011
4. เหมาจ่ายการฝังเข็ม 20 ครั้ง ๆ ละ 150 บาท ภายในระยะเวลา 6 เดือน (มีการบันทึกค่า BI ทุกครั้ง)
5. เหมาจ่ายเพิ่มเติม 1,000 บาท เมื่อให้บริการฝังเข็มครบถ้วน 20 ครั้ง ในหน่วยบริการเดียวกัน ในระยะเวลา 6 เดือน
5. การบริหารการจ่าย

1. หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนกับสปสช.เขต 1-13 ประมวลผลการจ่ายผ่านระบบ e-Claim Seamless เป็นรายเดือน
2. กรณีที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข มีระบบเอกสารอุทธรณ์

6. วิธีการเบิก

บันทึกผ่าน โปรแกรม e-Claim ของ สปสช. (http://eclaim.nhso.go.th) เริ่ม 1 มกราคม 2564

ICD-10 (I63.0-I63.9)

ที่มา : http://thcc.or.th/ICD-10TM/index.html

แนวทางการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ บริการฝังเข็มในผู้ป่วยกลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) รายใหม่
สปสช.ส่วนกลาง ประชุมชี้แจง ทาความเข้าใจ และทาหนังแจ้ง สปสช. เขต เพื่อให้ เขต
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยบริการที่มีศักยภาพและความพร้อมสมัครเข้าร่วมดาเนินงาน
สปสช. ส่วนกลางและเขต
สารวจหน่วยบริการที่มี
ศักยภาพบริการฝังเข็ม
ร่วมกับบริการ IMC
ระหว่าง

หน่วยบริการแสดงความจานงและ
ประเมินตนเองตามแบบประเมิน
ศักยภาพ

สานักบริหารงานทะเบียน ประกาศรายชื่อหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์การขึ้นทะเบียน
หน่วยบริการเพิ่มเติมศักยภาพบริการฝังเข็ม และมีสิทธิ์ได้รับค่าใช้จ่าย

สปสช. เขต ตรวจสอบเอกสารการขึ้นทะเบียนและ
รวบรวมสาเนาเอกสารส่งสานักบริหารงานทะเบียน

สานักบริหารงานทะเบียนขึ้นทะเบียนหน่วย
บริการเพิ่มเติมศักยภาพบริการฝังเข็ม

ทุกเดือน ในปีงบประมาณ

หมายเหตุ: การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเพิ่มเติมศักยภาพสามารถทาได้ทุกเดือน โดย สปสช. เขต รวบรวมแบบประเมินศักยภาพส่งสานักบริหารงาน
ทะเบียน ทุกวันที่ 15 ของเดือน และ สานักบริหารงานทะเบียนขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเพิ่มเติมศักยภาพทุกวันที่ 1 ของเดือนถัดไป

