
การบริหารกองทุนค่าบริการทางการแพทย์ (CR) 
ปีงบประมาณ 2560

กลุ่มงานสนับสนุนระบบบรกิารโรคเฉพาะ
แผนงานสนับสนุนระบบบริการโรคเรือ้รังและโรคเฉพาะ

กลุ่มภารกิจสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ (C3)

- Percutaneous Coronary Intervention (PCI)
- Open Heart Surgery

- Stroke & STEMI fast track



PCI : สถานการณ์ภาพรวม

ที่มา: ระบบคลังข้อมูล สปสช. (EIS) หมวด H0301 ตัวชี้วัดบริการสุขภาพ สปสช. ณ วันที่ 28 ธ.ค.2558



อัตราตายของผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลอืดที่ท า PCI 
ปี 2552-2559 แยกรายเขต 

ที่มา: ระบบคลังข้อมูล สปสช. (EIS) หมวด H0301 ตัวชี้วัดบริการสุขภาพ สปสช. ณ วันที่ 28 ธ.ค.2558



อัตราตายของผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลอืดที่ท า PCI 
ปี 2552-2559 แยกรายเขต 

ที่มา: ระบบคลังข้อมูล สปสช. (EIS) หมวด H0301 ตัวชี้วัดบริการสุขภาพ สปสช. ณ วันที่ 28 ธ.ค.2558



อัตราตายของผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลอืดที่ท า PCI 
ปี 2552-2559 แยกรายเขต 

ที่มา: ระบบคลังข้อมูล สปสช. (EIS) หมวด H0301 ตัวชี้วัดบริการสุขภาพ สปสช. ณ วันที่ 28 ธ.ค.2558



อัตราตายของผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลอืดที่ท า PCI 
ปี 2552-2559 แยกรายเขต 

ที่มา: ระบบคลังข้อมูล สปสช. (EIS) หมวด H0301 ตัวชี้วัดบริการสุขภาพ สปสช. ณ วันที่ 28 ธ.ค.2558



ผลการตรวจประเมินหน่วยบริการเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหนว่ยบรกิารที่ให้บรกิารเฉพาะด้านฯ PCI 
ปีงบประมาณ 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559)

ระดับ 1 ระดับ 2 รวม
เขต 1 เชยีงใหม่ 3 0 3 0
เขต 2 พษิณุโลก 2 1 3 0
เขต 3 นครสวรรค์ 0 1 1 1
เขต 4 สระบรีุ 4 4 8 1
เขต 5 ราชบรีุ 2 2 4 1
เขต 6 ระยอง 5 1 6 1
เขต 7 ขอนแกน่ 3 0 3 1
เขต 8 อดุรธานี 1 0 1 1
เขต 9 นครราชสีมา 1 1 2 0
เขต 10 อบุลราชธานี 1 0 1 0
เขต 11 สุราษฎร์ธานี 3 1 4 0
เขต 12 สงขลา 3 0 3 1
เขต 13 กทม. 15 0 15 3

รวม 43 11 54 10

ไม่ผ่าน
เกณฑ์

สปสช.เขต
ระดับการขึ้นทะเบยีน



ปัญหา/ โอกาสพัฒนา และเป้าหมายการด าเนินงาน PCI ปี 2560
เป้าหมาย ปัญหา โอกาสพัฒนา

1) เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร
และการประสานงาน

1) การประสานงานระหว่างส่วนกลางกับ สปสช.
เขต และระหว่าง สปสช.เขตกับหน่วยบริการ

1) เพิ่มช่องทางในการสื่อสารและมีการประชุม
ร่วมกันก่อนด าเนินงาน

2) การพัฒนาแนวทางการบริหาร
จัดการให้สอดคล้องตามเงื่อนไขที่
ประกาศ

2) เกณฑ์การวินิจฉัยและการจ่ายชดเชย ไม่
สอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการ ในปี 
2559

2) ปรับเกณฑ์การวินิจฉัยและแนวทางการจ่าย
ชดเชยให้สอดคล้อง และเหมาะสม 
(ร่วมทีมกับผู้เชี่ยวชาญ)

3) การเพ่ิมการเข้าถึงและ
ครอบคลุมหน่วยบริการเฉพาะด้านฯ 
PCI ในทุกพื้นที่ 

3) การเข้าถึงบริการในแต่ละพื้นที่ยังไม่
ครอบคลุม เนื่องจากหน่วยบริการบางแห่งไม่
สามารถเปิดให้บริการได้ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี
ประกาศ (ไม่ผ่านเกณฑ์)

3.1) ด าเนินการให้มีการตรวจประเมินหน่วยบริการ
เพิ่มเติม ตามที่แจ้งความจ านงในแต่ละพื้นที่ 
(ด าเนินการโดย สปสช.เขต โดยใช้ทีมผู้เชี่ยวชาญ
จากส่วนกลาง และส่งข้อมูลให้ คทง.พิจารณา)

3.2) พัฒนาระบบเครือข่ายการให้บริการในแต่ละ
พื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ

4) การก ากับติดตามด้านคุณภาพ
บริการให้เป็นไปตามมาตรฐาน

4) จากข้อมูลการให้บริการ และข้อมูลการจ่าย
ที่ผ่านมา พบข้อมูลการให้บริการ ที่ไม่สอด 
คล้องกับศักยภาพของหน่วยบริการบางแห่ง

4) ร่วมทีมกับส านักตรวจสอบการชดเชยและ
คุณภาพบริการ เพื่อประเมินผลลพัธ์การให้บริการ
และน าข้อมูลมาพัฒนาระบบ

5) การพัฒนาระบบการจ่ายชดเชย 
ให้เหมาะสม เนื่องจากเป็นการจ่าย
ชดเชยเพ่ิมเติมจากระบบ DRGs 
ผู้ป่วยใน ซึ่งอยู่ในกลุ่มค่าใช้จ่ายสูง

5) ข้อมูลการจ่ายชดเชยในปีที่ผ่านมา มีการใช้
งบประมาณในการจ่ายชดเชยค่า Instrument 
หมวดหัวใจและหลอดเลอืดสงู ทั้งจ านวนชิ้น
อุปกรณ์ และจ านวนเงินท่ีจ่ายชดเชย

5) ทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลการเบิกจ่าย ร่วมกับ
ส านักสารสนเทศเพื่อการบริหาร และผู้เชี่ยวชาญ 
และน าเสนอยกร่างแนวทางการจ่ายชดเชยปี 2560



ประเด็นจากการตรวจประเมินหน่วยบริการ ปี 2559

มาตรฐานด้านการจัดการ 
แพทยผ์ู้ด าเนินการห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ มีคุณสมบัติไม่ครบตามเกณฑ์ที่
ประกาศ 

มาตรฐานด้านแพทย์ผู้ท าหัตถการ 
คุณสมบัติไม่ครบตามเกณฑ์ที่ประกาศ (ประกาศนียบัตร และผลงานบริการ)

มาตรฐานด้านผู้ช่วยแพทย์ผู้ท าหัตถการ 
คุณสมบัติไม่ครบตามเกณฑ์ที่ประกาศ 
(การรับรองประสบการณ์การผ่านการอบรม)

มาตรฐานด้านความปลอดภัยจากรังสี 
พบหน่วยบริการใบอนุญาตผลิต มีไว้ครอบครองหรือใช้ซึ่งพลังงานปรมาณู 
ตามกฎกระทรวงปี พ.ศ. 2550 ก าหนดตามพรบ.ปรมาณูเพื่อสันติ หมดอายุ



วตัถุประสงค ์
• ผู้ป่วยได้รับบริการรักษาฯ PCI ที่มีคุณภาพ และปลอดภัย ตามมาตรฐาน
• เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการ การท าหัตถการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารีผ่านสายสวน 

ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

• เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการกรณีการท าหัตถการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารีผ่าน
สายสวน  ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และพัฒนาเครือข่ายระบบส่งต่อที่มี
ประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
หน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหนว่ยบรกิาร

รับส่งต่อเฉพาะด้านการท าหัตถการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารีผ่านสายสวน       
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

การท าหัตถการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารีผ่านสายสวน 
(Percutaneous Coronary Intervention: PCI)



กรอบการบรหิารจดัการ

1) จ่ายชดเชยค่าบริการผู้ป่วยในทั่วไป และ

2) จ่ายค่าชดเชยค่าอุปกรณ์ท่ีใช้ในการท าหัตถการ (Instruments) โดยจ่าย
ชดเชยตามราคาที่หน่วยบริการซื้อหรือจัดหาได้จริง บวกค่าด าเนินการตาม
ควรแก่กรณี และไม่เกินราคาชดเชยของรายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมใน
การบ าบัดโรค ตามที่ สปสช.ประกาศ ซึ่งเป็นราคาชดเชยที่ก าหนดภายใต้
เงื่อนไขเกณฑ์คุณภาพของอุปกรณ์และอวัยวะเทียม และข้อบ่งชี้ในการใช้
อุปกรณ์นั้นๆ (หมวด 4 หัวใจและหลอดเลือด)

3) สนับสนุนเป็นอุปกรณ์ ขดลวดค้ ายันผนังหลอดเลือดโคโรนารี (Stent) โดย 
สปสช. ได้มอบหมายให้องค์การเภสัชกรรมด าเนินการจัดส่งตามระบบ 
Vender Managed Inventory (VMI)

การจ่ายส าหรับการบริการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารีผ่านสายสวน (Percutaneous 
Coronary Intervention: PCI)

ทั้งค่าบริการผู้ป่วยในทั่วไป และ Instruments 
ให้จ่ายเฉพาะหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นหนว่ยบริการรับส่งต่อเฉพาะด้าน PCI 

ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามแนวทางที่ สปสช.ก าหนด



หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียน
เป็นหน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะด้าน PCI 

ในระบบหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ แบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้

• หน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะด้าน PCI ระดับ 1 หมายถึง  หน่วยบริการที่ ให้บริการเต็ม
รูปแบบ สามารถท าการตรวจสวนหัวใจเพื่อการวินิจฉัยและท าหัตถการเพื่อการรักษา โดยมี
การบริการผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดเพื่อรองรับการผ่าตัดฉุกเฉินในกรณีที่เกิดผลแทรกซ้อน
จากการท าหัตถการสวนหัวใจอยู่ในหน่วยบริการ

• หน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะด้าน PCI ระดับ 2 หมายถึง หน่วยบริการที่สามารถท าการ
ตรวจสวนหัวใจเพื่อการวินิจฉัยมากกว่า 480 รายต่อปี และ ท าหัตถการเพื่อการรักษา
มากกว่า 200 รายต่อปี และ ให้บริการ Primary PCI มากกว่า 36 รายต่อปี โดยมี
ผลการรักษาที่ดี แต่ไม่มกีารบริการผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดเพื่อรองรับการผ่าตัดฉุกเฉินใน
กรณีที่เกิดผลแทรกซ้อนจากการท าหัตถการสวนหัวใจอยู่ในหน่วยบริการนั้น



การก ากบัตดิตามและประเมนิผล

• ติดตามก ากับคุณภาพบริการมาตรฐานหน่วยบริการ จากการลงพื้นที่ประเมิน
ติดตามคุณภาพ โดยก าหนดพื้นที่ติดตามร่วมกับส านักที่เกี่ยวข้อง จากผล
การวิเคราะห์ข้อมูลบริการ

• การติดตามประเมินผล และผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด จากระบบ
คลังข้อมูลของ สปสช. (EIS) หมวด H0301 ตัวชี้วัดบริการสุขภาพ

(1) อัตราการได้รับยาละลายลิ่มเลือดและ/หรือหัตถการ Primary PCI  ในผู้ป่วยโรค
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (3031)

(2) อัตราป่วยตาย (Fatality rate) ด้วยโรคหัวใจขาดเลือด ที่ได้ท า PCI (1501)



การพัฒนาระบบบริการการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด
(Open Heart surgery )

1. จัดท าเกณฑ์หน่วยบริการฯ Open Heart 
2. ตรวจประเมินหน่วยบริการที่มีศกัยภาพตามเกณฑฯ์ที่ก าหนด 

เป้าหมาย หน่วยภาครัฐและเอกชน
1) ทุกหน่วยบริการที่เคยเบิกจ่ายปี 2558 
2) หน่วยใหม่ที่มีความพร้อมให้บริการ 



โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน (Stroke fast track)
โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 
ชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟา้หัวใจส่วน ST 
(ST-elevated myocardial infarction fast track)

Stroke & STEMI fast track



ปัญหา/ โอกาสพัฒนา และเป้าหมายการด าเนินงาน
เป้าหมาย ปัญหา ข้อจ ากัด โอกาสพัฒนา

1. เพิ่มประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลในการ
จัดบริการ

1. เครือข่ายการให้ยาใน
รพช.ยังไม่พร้อม ทั้งทาง
วิชาการและการปฏิบัติ

1. การพัฒนาบุคลากรใน
รูปแบบเครือข่าย ยังไม่
เข้มแข็งเพียงพอ (แม่ข่าย
พร้อมบางพื้นที)่

1. สร้างเครือข่ายการรับส่ง
ต่อได้ทั้งภาครัฐและเอกชน
ในระดับเขต

2. ผู้ป่วยเข้าถึงบริการที่
มีคุณภาพ

2. ความพร้อมของ รพ.แม่
ข่าย ในการรับผู้ป่วยตลอด 
24 ชม. (บางแห่งมีแพทย์
เฉพาะในเวลาราชการ)

2. การให้ความรู้พยาบาลใน
ห้องฉุกเฉินในการ Care Pt. 
ที่ได้รับยา ยังไม่ครอบคลุม

2. เป็นการพัฒนาศักยภาพ
เฉพาะด้านในการดูแล
ให้กับบุคลากรในระดับ
พื้นที่

3. ลดอัตราการเกิด
ภาวะแทรกซ้อน/ ทุพพล
ภาพ/การเสียชีวิต

3. รพ.แม่ข่ายไม่สามารถ
รองรับผู้ป่วย Stroke ได้
เพียงพอ (การรับ Admit)

3. การสร้างเครือข่ายใน
บางพื้นที่ยังไม่ครอบคลุมถึง 
อปท.

4. เพิ่มคุณภาพชีวิต 4. การรับผู้ป่วยกลับมาดูแล
ต่อเนื่อง ยังไม่เข้มแข็ง

4. ความเข้มแข็งของ 
Service plan แต่ละเขตไม่
เท่ากัน



วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย
หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบยีนเปน็หน่วยบริการรับส่งต่อที่มีศักยภาพการให้ยาละลายลิ่มเลือดใน
ผู้ป่วย Stroke & STEMI fast track

การบริหารยาละลายลิม่เลือดเพือ่การรักษาเร่งด่วน
Stroke & STEMI fast track

Stroke ลดภาวะทุพพลภาพของผู้ป่วย ท าให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาด ารงชีวิตได้
ตามปกติ หรือใกล้เคียงปกติ

STEMI ลดอัตราตายของผู้ป่วย 

สนับสนุนให้หน่วยบริการให้การรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือด 
ในเวลาที่ก าหนดตามแผนการรักษา จ่ายตามราคาที่ก าหนดโดยจ่ายเฉพาะหน่วยบริการ

ที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบรกิารรับส่งต่อ ที่มีศักยภาพการให้ยาละลายลิ่มเลือด
ในผู้ป่วย Stroke & STEMI fast track
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กรอบการบริหารจัดการ Stroke & STEMI Fast Track
สนับสนุนให้หน่วยบริการให้การรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือด 

ในเวลาที่ก าหนดตามแผนการรักษา จ่ายตามราคาท่ีก าหนดโดยจ่ายเฉพาะหน่วยบริการ
ที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อ ที่มีศักยภาพการให้ยาละลายลิ่มเลือด

ในผู้ป่วย Stroke & STEMI fast track

Stroke Fast Track rt-PA รายละ 49,000.-บาท

มีการให้บริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันด้วยการฉีดยาละลายลิ่มเลือดทางหลอด
เลือดด า ตามแนวทาง (CPG) ดังนี้
1. ผู้ป่วยท่ีวินิจฉัยเป็น Cerebral Infarction : I63.0-I63.9
2. มีการท า CT brain ก่อนและหลัง ให้ยาละลายลิ่มเลือด: 8703
3. มีการให้ยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด า (rtPA) : 9910 และ/หรือ                
4. มีการท าการกายภาพบ าบัด/ฟื้นฟูสมรรถภาพในรพ.: 93*

STEMI Fast Track
1.  Streptokinase (SK) รายละ 10,000.-บาท 

2.  rt-PA รายละ 49,000.-บาท 

ให้บริการผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST Elevated (STEMI) ด้วยการฉีดยา
ละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด า ตามแนวทาง (CPG) ดังนี้
1.  ผู้ป่วยท่ีวินิจฉัยเป็น ST Elevated MI : I210-I213, I220,  

I221, I228, I229
2. มีการให้ยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด า (rtPA): 9910



การก ากบัตดิตามและประเมนิผล

• ติดตามก ากับคุณภาพบริการมาตรฐานหน่วยบริการ จากการลงพื้นที่ประเมินติดตาม
คุณภาพ โดยก าหนดพื้นที่ติดตามร่วมกับส านักที่เกี่ยวข้อง จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล
บริการ

• การติดตามประเมินผล และผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด จากระบบคลังข้อมูลของ 
สปสช. (EIS) หมวด H0301 ตัวชี้วัดบริการสุขภาพ 

(1) อัตราการได้รับยาละลายลิ่มเลือดและอัตราการเสียชีวิต ของผู้ป่วย Stroke

(2) อัตราการได้รับยาละลายลิ่มเลือดและอัตราการเสียชีวิต ของผู้ป่วย STEMI

และ H04 M&E Payment 

Stroke & STEMI fast track


