
ประชุมช้ีแจงกรณีเบิกวสัดุ/อุปกรณ์ใชเ้กบ็ของเสียใน
ผูป่้วยผา่ตดัเปิดทวารเทียม

สิทธิหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันที่ 16 มิถุนายน 2565
เวลา 13.30 – 15.30 น.





สรุปประเดน็ความร่วมมือ
1. การจ ากัดจ านวนจ่าย ถุงทวารเทียมชนิด ๒ ชิ้น (แป้นและถุงแยกกนั) และชนิด ๑ ชิ้น (แป้นและถุงติดกันที่มแีผ่น

ปกป้องผิว) โดยเฉลี่ยจ่ายเพียง ๕ ชุด/เดือน ซึ่งไม่เพียงพอในการใช้งานเป็นประจ าทุกวัน ซึ่งมีความต้องการใช้งาน 
เฉลี่ย ๑๐ ชุด/เดือน ท าให้ผู้ป่วยต้องหาซื้อมาใช้เพิ่มเติม (๑ ชุด ประกอบด้วยแป้นรอง ๑ ชิ้น และถุง ๑ ชิ้น ซ่ึงจะ
แยกส่วนกันและแบบชั้นเดยีวถุงแป้นตดิกัน) ซึ่งทั้ง ๒ แบบมีทั้งระบบอุจจาระและปัสสาวะ ทั้งของเด็กและของผูใ้หญ่

2. ชนิดของอุปกรณท์ี่เบิกจา่ยไม่เหมาะสมกบัสภาพของผู้ป่วย ท าให้เกิดปญัหาการใช้งาน อาทิ การรั่วซึม การส่งกลิ่น 
การเกิดแผลอกัเสบตดิเชื้อ หากจะต้องใช้อุปกรณ์เสริมเพื่อแก้ปัญหานัน้ๆ ผู้ป่วยจะต้องเสยีค่าใช้จ่ายเพิ่มเตมิเป็น
ส่วนเกิน

3. การเรียกเก็บค่าอุปกรณ์โดยไม่มีสิทธทิี่จะเรียกเก็บ (extra billing) โดยหน่วยบริการนั้นๆ ก าหนดขึ้นเอง ทั้งที่เป็น
รายการที่มีความจ าเป็นต้องใช้ อาทิอุปกรณ์ถุงทวารเทียม Colostomy Bag เด็กและผูใ้หญท่ั้ง ๒ ระบบ อุจจาระ
และปัสสาวะ paste powder belt ซึ่งรายการเหล่านั้นกไ็ม่อยู่ในข้อยกเว้น/ไม่คุ้มครอง (exclusive list) จึงไม่ควรที่
ผู้รับบริการจะต้องจ่ายเปน็สว่นเกิน และรายการเหลา่นั้นยังอยู่ในหลกัการความเพียงพอ เป็นธรรม ประสิทธิภาพ 
และยั่งยืน (SAFE) อีกด้วย

4. มีบางหน่วยบริการให้ผูป้่วยซื้ออปุกรณ์เองทั้งหมดไม่ว่าชุดอุปกรณ์ทวารเทียมและอปุกรณ์เสริม (กาว Barier Paste 
ผงแป้งBarrier Powder เข็มขัด Ostomy Belt)



ผลส ารวจการจ่ายถุงทวารของหน่วยบริการ
ของผู้ป่วยมะเร็งล าไส้ (ธันวาคม 2564) ในพื้นที่ สปสช.เขต 7 ขอนแก่น

หน่วยบริการที่จ ากัดจ านวนการเบิกจ่าย
1. โรงพยาบาลขอนแก่น

หน่วยบริการที่ให้ผู้ป่วยจ่ายส่วนเกินสิทธิ์ ได้แก่
1. โรงพยาบาลมหาสารคาม (จ่าย 300 บาท / ครั้ง)
2. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (จ่าย 350 บาท / คร้ัง)



การด าเนินการของ สปสช.

1. ท าหนังสือซักซ้อมความเข้าใจแก่หน่วยบริการ ลงวันที่ 4 มีนาคม 2565 และด าเนินการจัดประชุมชี้แจง หาก
ยังคงพบปัญหาหลังจากมีหนังสือซักซ้อม

2. มอบหมาย สปสช.เขต / 1330
• ลงท าความเข้าใจหน่วยบริการ โดยเฉพาะหน่วยบริการที่มีชื่อในหนังสือที่ส่งจากเครือข่ายผู้ป่วยมะเร็ง 

(ภาพรวมของหน่วยบริการ)
• การตรวจสอบและการคุ้มครองสิทธิ กรณีคนไข้มีข้อมูลหลักฐานการเรียกเก็บเงิน จากหน่วยบรการ (ราย

กรณี)
• มอบหมายให้ตรวจสอบราคาอุปกรณ์ในตลาด เพื่อพิจารณาปรับราคาเบิกจ่ายให้เหมาะสม
• มีการเพิ่มช่องทางในการให้บริการกระจายอุปกรณ์ไปในช่องทางที่ประชาชน เข้าถึงโดยสะดวก





ประเดน็ซกัซอ้มความเขา้ใจร่วมกบัหน่วยบริการในพ้ืนท่ี

1. อุปกรณ์หมวด ๕.๗ วัสดุ/อุปกรณ์ใช้เก็บของเสียในผู้ป่วยผ่าตัดเปิดทวารเทียม ประกอบด้วยอุปกรณ์ รหัส 
๐๖๐๔ และ ๕๗๐๑-๕๓๐๔ โดยก าหนดข้อบ่งชี้หลัก ให้ใช้ส าหรับผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่ที่มีการผ่าตัดเปิด
ทวารเทียม

2. จ านวนการเบิกอุปกรณ์ฯ สามารถเบิกจ่ายได้ตามความจ าเป็น โดยครอบคลุมระยะเวลาในการนัดผู้ป่วยครั้ง
ต่อไป

3. ก าหนดลักษณะ ข้อบ่งชี้ การจ่ายฯ อุปกรณ์หมวด ๕.๗ วัสดุ/อุปกรณ์ใช้เก็บของเสียในผู้ป่วยผ่าตัดเปิดทวาร
เทียม ตามประกาศส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง รายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียมในการ
บ าบัดรักษาโรคและข้อบ่งชี้ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่อ้างถึง





การด าเนินการของ สปสช. พื้นที่เขต 7

1. จัดท าแบบสอบถามหน่วยบริการในพื้นที่ สปสช. เขต 7 ขอนแก่น ถึง
การเบิกจ่าย ราคา อุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายถงุทวารเทยีมและ
อุปกรณ์เสริม ช่วงวันที่ 9-15 มิถุนายน 2565

2. จัดประชุมช้ีแจงหน่วยบริการเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่าย
อุปกรณ์กับหน่วยบริการในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 –
15.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ในพื้นที่
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งวดจ่ำยตำม STM

จ านวนการเบิกจ่าย รอบ STM 6311 – 6410
ในพื้นที่ สปสช. เขต 7 ขอนแก่น



หน่วยบริการในพื้นที่ สปสช. เขต 7 ขอนแก่น
เบิกจ่ายตามงวด STM สูงสุด 10 อันดับแรก (รอบ STM 6311 – 6410)
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