
น ำเสนอที่ประชุมกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์    
วันที่ 18 สิงหำคม 2563

กองแผนงำนและวิชำกำร

ควำมก้ำวหน้ำกำรลดควำมแออัดทำงห้องปฏิบัติกำร   



กำรตรวจนิเทศห้องปฏิบัติกำรเครอืข่ำย COVID-19 ในส่วนภูมิภำค
กำรด ำเนินกำร

1. ประชุมกับ สปสช ในกำรด ำเนินกำรและจัดสรรงบประมำณ 2564  
2. จัดประชุมหำรือกับ คกก จตุรทิศทำงห้องปฏิบัติกำร วันที่ 31 กรกฎำคม 2563
3. หำรือกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 2564 ร่วมกับ กบรส
4. เตรียมจัดท ำข้อมูลเสนอที่ประชุมกระทรวงเดือนกันยำยน 2563
5. เตรียมกำรจัดประชุม Kick off โครงกำร ในเดือนกันยำยน 2563 



กำรประชุมร่วมกับ สปสช 10 กรกฎำคม 2563

25 พ.ค. 63 : เห็นชอบร่างประกาศกองทุน ร่างประกาศฯ 
กองทุน (ฉ.7) ให้มีผลใช้บังคับในวันที่ 25 พ.ค. 63

ร่าง ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินงานและการบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่าย
เพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ (ฉบับที่ ๗)

3. มติคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ

3

• ร่าง ประกาศฯ กองทุน (ฉ.7) ให้มีผลใช้บังคับในวันที่ 25 พ.ค. 63

“ข้อ ๑๐๙ กำรจ่ำยค่ำใช้จ่ำยส ำหรับส ำหรับบริกำรที่เกี่ยวข้องหรือ
ได้รับผลกระทบจำก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019

(COVID-19 related) ให้หน่วยบริกำรมีสิทธิได้รับค่ำใช้จ่ำย
เพื่อบริกำรสำธำรณสุข ในอัตรำตำมระบบปกติและจ่ำยเพิ่มเตมิ

ข้อ ๑๐๙.๔ ค่าบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการนอกหน่วยบริการ
ครอบคลุมบริการเจาะเลือด การขนส่งตัวอย่าง และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการผู้ป่วยโรคเรื้อรังรายเก่า จ่ายตามรายการบริการ 
ตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการที่ สปสช. ก าหนด”

เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 10 กค 2563 สปสช



ที่มำ ข้อเสนอบริกำรตรวจทำงหอ้งปฏิบัติกำรนอกหน่วยบรกิำร ปีงบประมำณ 2564
ตำมมติคณะกรรมกำรหลักประกันสขุภำพแห่งชำติ (วันที่ 25 พ.ค. 63) 

ครอบคลุมบริการเจาะเลือด การขนส่งตัวอย่าง และตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง เช่น DM  HT
ขอบเขตบริกำร

จ ำนวนเจำะเลือดนอก รพ. 941,700 ครั้ง (3% ของจ ำนวนครั้งบริกำร DM HT ที่ไม่ซับซ้อน)
ประมำณกำรณเ์ป้ำหมำย

เฉพาะผู้ป่วยรายเก่า สิทธิ UC เริ่มในหน่วยบริการที่สมัครใจด าเนินการ
เงื่อนไขบริกำร 

อัตรำจ่ำย 
จ่ายเป็นค่าบริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่าง และ การน าส่งตัวอย่าง และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
อัตรา 200 บาท/คร้ัง

4เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 10 กค 2563 สปสช



กำรตรวจนิเทศห้องปฏิบัติกำรเครอืข่ำย COVID-19 ในส่วนภูมิภำค
ร่ำงเป้ำหมำยกำรด ำเนินกำรและงบประมำณ

941,700 ครั้ง

2,354,259 ครั้ง

ต้นทุนกำรเจำะ
เลือดและกำร
ขนส่งตัวอย่ำง
80 บำท/รำย



New Normal in Medical Laboratory  

จัดประชุมคณะท ำงำน
- ได้โมเดลกำรด ำเนินกำรระดับจังหวัด
- ได้โมเดลกำรด ำเนินกำรระดับพ้ืนที่
- แนวทำงกำรประเมินหน่วยเจำะเลือด
และเก็บตัวอย่ำงนอกสถำนพยำบำล
และปรับปรุงมำตรฐำน ครั้งที่ 2

231 ก.ค. 63 ก.ย. 63

Kick Off ลดควำมแออัด
- มอบนโยบำย โดยท่ีปรึกษำ รองนำยก
(นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล)

- เป้ำหมำยในกำรด ำเนินกำร
- กำรบริหำรงบประมำณ 
- กำรก ำกับดูแลมำตรฐำน

ก.ย. 63

ระยะเตรียมกำร
- พื้นที่จัดท ำรำยละเอียด
- เตรียมด ำเนินกำร

1 ต.ค. 63

เริ่มด ำเนินกำร
ลดควำมแออัด

Timeline กำรด ำเนินกำรลดควำมแออัดทำงหอ้งปฏิบัติกำร



กำรประเมินหน่วยบริกำรตัวอย่ำงและขนส่งตัวอย่ำงนอกโรงพยำบำล

 มำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรเทคนิคกำรแพทย์ ต้องได้รับรอง

มำตรฐำนของสภำเทคนิคกำรแพทย์ หรือมำตรฐำนกระทรวง

สำธำรณสุข หรือ ISO 15189

 ด ำเนินกำรตำมคู่มือกำรเจำะเลือดเก็บตัวอย่ำงและน ำส่งตัวอย่ำง
ส ำหรับหน่วยบริกำรนอกโรงพยำบำล โดย
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข

 รับรองและขึ้นทะเบียนหนว่ยบริกำรเจำะเลือดและเก็บตัวอย่ำง

ตำมแนวทำงของกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 

กระทรวงสำธำรณสุข 

กำรประเมินหน่วยบริกำรตัวอย่ำงและขนส่งตัวอย่ำงนอกโรงพยำบำล



กำรประเมินมำตรฐำนหน่วยบรกิำรเก็บตัวอย่ำงและขนส่งตัวอย่ำงนอกโรงพยำบำลแนวทำงกำรด ำเนินกำรระดับส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด



กำรตรวจนิเทศห้องปฏิบัติกำรเครอืข่ำย COVID-19 ในส่วนภูมิภำค
แนวทำงกำรด ำเนินกำรระดับโรงพยำบำล

ระบบภำยในของโรงพยำบำล
ที่ต้องเตรียมกำร

ข้อมูลโดย รพ บ้ำนโป่ง และ รพ นครปฐม



กำรด ำเนินกำรของกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์และ สปสช

- ก ำหนดประชุมหำรือในวันที่ 21 กรกฎำคม 2563
- สปสช รับผิดชอบระบบรำยงำนและกำรเบิกจ่ำย
- กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์รับผิดชอบ กำรติดตำมประเมินผล กำรชึ้

แจงและฝึกอบรมผู้เกี่ยวข้อง และระบบข้อมูลหน่วยเจำะเลือด



ขอบคุณ


