
สิทธิประโยชน์ผ้าอ้อมผู้ใหญ่/แผ่นรองซับการขับถ่าย
การป้องกันและชะลอภาวะไตวายเรื้อรังในชุมชน

จากงบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ (กองทุนต าบล)

นายวีระศักด์ิ ชนะมาร
ผู้จัดการกลุ่มภารกิจ

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น 

Version;14062565



สิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรณีผ้าอ้อมผู้ใหญ่/แผ่นรองซับการขับถ่าย

1. ผลการศึกษาความคุ้มค่าของผ้าอ้อมผู้ใหญ่ส าเร็จรูป ปี 2553 โดย 
HITAP ; หากสนับสนุนผ้าอ้อมฯ วันละ 3 ชิ้นต่อคน (ราคาชิ้นละ 20.06 
บาท (ราคาตลาด ณ ช่วงเวลานั้น)) จะช่วยประหยัดรายจ่ายครัวเรือน
ประมาณ 21,664 บาทต่อปี
2.รมว.ก.สธ.เห็นชอบข้อเสนอของกรมอนามัย ให้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ส าหรับ

ผู้สูงอายุที่มีภาวะติดเตียง เป็นของขวัญในวันผู้สูงอายุ
3. ความเห็นของสภาพัฒน์ ควรพิจารณาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ร่วมจัดสรรงบประมาณ ค่าบริการผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน 
4.มติคณะอนุกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ วันที่ 25 เม.ย.65
: เห็นชอบให้เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. 2565
: เห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายชดเชยฯ จาก

งบค่าบริการสาธารณสุขร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
: เห็นชอบการเพิ่มรูปแบบผลิตภัณฑ์และการพิจารณาขยายเป้าหมาย

1. เห็นชอบให้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่/แผ่นรองซับการขับถ่ายใน
กลุ่มเป้าหมาย เป็นสิทธิประโยชนใ์นระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยให้มีผลตั้งแต่ 
2 พ.ค.2565

2. เห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
จ่ายชดเชยฯ จาก กองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ที่คงเหลือและไม่มีแผนการใช้
จ่าย โดยมอบ สปสช.ปรับแก้ไข ข้อบังคับ ระเบียบ 
ประกาศหลักเกณฑ์ฯที่เกี่ยวข้อง 

3. เห็นชอบการเพิ่มรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้หลากหลาย 
และการพิจารณาขยายเป้าหมายไปยังกลุ่มผู้ป่วย
อื่นๆ ที่ไม่สามารถกลั้นปัสสาวะอุจจาระได้

ที่มา มตคิกก.หลักฯ



หน่วยจัดบริการจัดท าแผนการสนับสนุนผ้าอ้อมฯ

คณะกรรมการกองทุนต าบล
พิจารณาอนุมัติโครงการ ให้กับหน่วยจัดบริการ

บุคคลที่มีภาวะปัญหากลั้นปัสสาวะอุจจาระไม่ได้ 

หน่วยจัดบริการค้นหากลุ่มเป้าหมาย

ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์และผลประเมินของหน่วยจัดบริการ

เสนอโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนต าบล

หน่วยจัดบริการปรับแผนการดูแลรายบุคคล
เพื่อเพิ่มการสนับสนุนผ้าอ้อมฯ 

บุคคลที่มีภาวะติดบ้าน ติดเตียง (กลุ่ม LTC ADL เท่ากับหรือน้อยกว่า𝟔) 

ภาพแสดงแนวทางการเบิกจ่ายค่าบริการตามสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เพื่อสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือกจากงบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

ผู้มีสิทธิลงทะเบียนขอรับที่หน่วยบริการใกล้บ้าน

รายเก่า รายใหม่ เชิงรับ เชิงรุก

หน่วยจัดบริการค้นหากลุ่มเป้าหมาย

หน่วยจัดบริการจัดหาจัดหาผ้าอ้อมจ่ายให้ผู้มีสิทธิ

**หน่วยจัดบริการ
1. หน่วยบริการ
2. ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
3. อปท.



หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเบิกจ่ายชดเชย
ส าหรับบริการผ้าอ้อมผู้ใหญ/่แผ่นรองซับการขับถ่าย

• หลักเกณฑ์
1) ส าหรับคนไทยทุกคน ที่มีภาวะติดบ้าน ติดเตียง กลุ่มที่มีปัญหาการกลั้นอุจจาระปัสสาวะไม่ได้ และมีค่าคะแนนระดับ

ความสามารถในการด าเนินกิจวัตรประจ าวัน ตามดัชนี ADL ระหว่าง 0-6 หรือ ตามแผนดูแลรายบุคคล (Care plan)
2) กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที ่(กองทุนต าบล) เป็นผู้จัดสรรค่าใช้จ่าย เพื่อให้บริการตาม Care 

plan ภายใต้โครงการท่ีเสนอขอรับงบประมาณจากกองทุนฯ 
3) หน่วยบริการ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณจาก

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที ่ ตามกลุ่มเป้าหมายที่มีแผนดูแลรายบุคคล (Care plan) แล้ว โดย
ได้รับงบเพิ่มเติมจากอัตราที่ได้รับเดิม ตามวงเงินที่คาดว่าจะใช้ (เป้าหมาย x ปริมาณผ้าอ้อมที่ใช้เฉลี่ย 3 ชิ้น/วัน x 
จ านวนวัน x ราคากลางต่อชิ้น)  ราคากลาง 9.50 บาท

4) อัตราราคากลางและจ านวนที่ใช้ต่อวัน เป็นไปตามที่ สปสช.ก าหนดภายใต้ค าแนะน าของกรมอนามัย กสธ.

❑วิธีการและเงื่อนไขการเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามที่ สปสช.ก าหนด



สรุปแนวทางการเบิกจ่ายค่าบริการฯเพื่อสนับสนุนผ้าอ้อมฯจากงบกองทุนต าบล 

1. สนับสนุนให้กับกลุ่มเป้าหมายตามข้อ (ก)
1.1 หน่วยจัดบริการค้นหากลุ่มเป้าหมาย
1.2 หน่วยจัดบริการปรับแผนการดูแลรายบุคคลเพื่อเพิ่มการสนับสนุน

ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก (เป้าหมายx
ปริมาณผ้าอ้อมฯที่ใช้เฉลี่ย 3 ชิ้น/วันxจ านวนวันxราคากลางต่อชิ้น)
และท าทะเบียนคุมจ านวนการใช้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฯ

1.3 หน่วยจัดบริการเสนอโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุนต าบล

1.4 คณะกรรมการกองทุนต าบลพิจารณาอนุมัติโครงการให้กับ
หน่วยจัดบริการ

2. สนับสนุนกลุ่มเป้าหมายตามข้อ (ข)
2.1 หน่วยจัดบริการค้นหากลุ่มเป้าหมาย 
2.2 หน่วยจัดบริการจัดท าแผนการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรอง

ซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์และผล
ประเมินของหน่วยจัดบริการ (เป้าหมายxปริมาณผ้าอ้อมฯที่ใช้เฉลี่ย 
3 ชิ้น/วันxจ านวนวันxราคากลางต่อชิ้น) และท าทะเบียนคุมจ านวน
การใช้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฯ

2.3 หน่วยจัดบริการเสนอโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุนต าบล

2.4 คณะกรรมการกองทุนต าบลพิจารณาอนุมัติโครงการให้กับหน่วย
จัดบริการ

วิธีการสนับสนุน



สถานการณ์กลุ่มเป้าหมายและงบประมาณ

จังหวัด จ านวนผู้ติดบ้านติดเตียง 
ADL 0-6

ประมาณการใช้ผ้าอ้อมใน
3 เดือน (บาท)

งบคงเหลือ
ณ 5 ก.ค.65

กาฬสินธุ์ 1,024 2,626,560 30,069,826.42

ขอนแก่น 2,192 5,622,480 68,449,483.80

มหาสารคาม 1,466 3,760,290 28,880,243.83

ร้อยเอ็ด 2,221 5,696,865 28,575,998.23

รวม 6,903 17,706,195 155,975,552.28











คน/วนั 1 วนั 30 วนั 60 วนั 1 ปี

1 คน 28.50      855.00      1,710.00   10,402.50   

5 คน 142.50    4,275.00   8,550.00   52,012.50   

10 คน 285.00    8,550.00   17,100.00 104,025.00 

20 คน 570.00    17,100.00 34,200.00 208,050.00 

30 คน 855.00    25,650.00 51,300.00 312,075.00 

40 คน 1,140.00 34,200.00 68,400.00 416,100.00 

50 คน 1,425.00 42,750.00 85,500.00 520,125.00 

ประมาณการการใช้จ่ายงบประมาณ



การป้องกันโรคไตในชุมชน
ภายใต้การสนับสนุนจาก

“กองทุนหลักประกนัสขุภาพในระดับท้องถ่ินหรอืพ้ืนท่ี”



ที่มา และความส าคัญในการขับเคลื่อนทศวรรษการป้องกันและชะลอภาวะไตเรื้อรัง

จากข้อมูลสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย พบว่าคนไทยป่วยเป็นโรคไตเรื้อรัง 
ประมาณร้อยละ 17.6 ของคนไทยป่วยเป็นโรคไต คิดเป็นผู้ป่วยราว 8 ล้านคน 
80,000 คนเป็นไตวายระยะสุดท้าย และมีแนวโน้มมากขึ้นเป็นทุกปี ๆ







ประเทศ เขต 7



บทบาท สปสช. 
ในการขับเคลื่อนทศวรรษการป้องกันและชะลอภาวะไตเรื้อรัง

1. จัดท า “ตัวอย่างโครงการ” ที่มีกิจกรรมที่เหมาะสมในการชะลอไตเสื่อม เพื่อให้หน่วยบริการ
ใช้ในการขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 

2. ประสานกรมวิชาการ กระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุนด้านวิชาการและก ากับ
ติดตามการด าเนินงานของหน่วยบริการ

3. ขับเคลื่อนนโยบายร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ที่มีความพร้อม 
และมีงบประมาณสนับสนุน ส่วนกองทุนฯที่มีความพร้อม แต่มีงบประมาณไม่เพียงพอ สปสช. 
พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ เพื่อให้สามารถด าเนินการตามนโยบายได้

4. ประสานกับกระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้การสนับสนุน
การด าเนินงาน รวมทั้งร่วมก ากับติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



ลักษณะของกิจกรรมโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
จาก “กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กปท.)”

การตรวจคัดกรองโรคไตในกลุ่มประชากรเสี่ยง ค้นหาผู้มีความเสี่ยงโรคไตโดยเร็วและจดัให้
ได้รับความรู้และความตระหนักลดความเส่ียงโรคไต  การประเมินโอกาสเสี่ยงโรคไต การ
จัดท าทะเบียนผู้เสี่ยงโรคไตเพื่อก ากับติดตามอย่างสม่ าเสมอ

การสร้างความตระหนักในกลุ่มประชากรเสี่ยง การจัดให้ความรู้และปรับลดพฤติกรรมเสี่ยง 
การพัฒนานวัตกรรมในสื่อสารและการจัดกิจกรรมสื่อสารความรู้ที่มปีระสิทธิภาพ 

การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อลดความเสี่ยงโรคไต เช่น การดูแลการใช้สมุนไพรในชุมชน 
การจัดสิ่งแวดล้อมชุมชน เช่น การจัดท าธรรมนูญชุมชน ร้านค้า ร้านอาหารมีเมนูชสูุขภาพ
หรือลดเค็ม การส่งเสริมเกษตรชีวภาพไมใ่ช้สารเคมี

การจัดการดูแลผู้ป่วยโรคไตในชมุชนและการเชื่อมโยงการบริการสุขภาพ คลินิกชะลอไต
เสื่อม กับเครือข่ายต่างๆ การจัดระบบการดูแลและการให้บริการสุขภาพครอบคลุมกลุ่ม
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหติสูง โรคไตและโรคหัวใจและหลอดเลือดของชุมชน

1

2

3

4
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“CLASS”

ค้นหา/คัดกรอง หรือ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลกับ

หน่วยบริการในพื้นที่ และ
จัดท าทะเบียนฐานข้อมูล 

คัดกรองเบื้องต้น 
ซักประวัติ 

ตรวจวัดสัญญาณชีพ 

“CAMP”

ให้ความรู้และค าแนะน า
เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการปรุงและกิน
อาหารที่เป็นประโยชน์ 
และไม่เกิดโทษแก่ผู้ป่วย
เบาหวาน ความดันโลหิต
สูง และโรคไตเรื้อรัง  หรือ
อาจสาธิตการปรุงอาหาร

“CLUB”

จัดตั้งกลุ่ม/ชมรม/
เครือข่าย เพื่อสร้างความ
เข้มแข็ง และประสิทธิภาพ
ในการดูแลตนเอง และการ

ดูแลผู้อื่น เชื่อมต่อจาก
หน่วยบริการสู่ชุมชน

“COPs”

แลกเปลี่ยน/เรียนรู้/
ถ่ายทอดประสบการณ์ 
เพื่อพัฒนา/ต่อยอด 

สู่การเป็นต้นแบบในการ
ชะลอการเสื่อมของไต โดย

ความร่วมมือระดับ
ท้องถิ่น/พื้นที่

การป้องกันและชะลอการเสื่อมของไต ด้วยกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น

การขับเคลื่อนทศวรรษการป้องกันและชะลอภาวะไตเรื้อรัง (4Cs Model)

กปท./สปสช.เขต/งบประมาณ

ประชาชน/บุคลากร/งบประมาณ

ฝึกอบรม/วิจัย/ให้ค าปรึกษา

หน่วยบริการ/บุคลากร/วิชาการ



ขอบคุณครับ


