แบบ CAPD ๑/๕๖
แผนการบริหารค่าตอบแทนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการตามภาระงานสําหรับ
บุคลากรทีเ่ กี่ยวข้องกับการบริการล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง CAPD
(๒,๐๐๐ บาท/ผู้ป่วย๑ราย/เดือน)
โรงพยาบาล ................................. จังหวัด.................................
เสนอเมื่อ ...........เดือน..........................พ.ศ.๒๕๕........
๑ หลักการและเหตุผล
หน่วย/ศูนย์............................. โรงพยาบาล .................................ได้สนับสนุนนโยบายการขยาย
ขอบเขตสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ให้ ค รอบคลุ ม การบํ า บั ด ทดแทนไต Renal
Replacement Therapy (RRT) ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายโดยจัดบริการล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่าง
ต่อเนื่อง CAPD ให้แก่ผู้ป่วยไตวายเรื้องรังระยะสุดท้าย ที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในพื้นที่ ซึ่งปัจจุบัน
มีผู้ป่วยCAPD จํานวน...................ราย และคาดว่าจะขยายการบริการเพิ่มขึ้นเป็น..................ราย เมื่อสิ้น
ปี ง บประมาณ ซึ่ ง บุค ลากรในหน่ ว ย ได้ ใ ห้ บ ริ ก ารและมี ภ าระงานที่ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก าร
ดําเนินงานมีประสิทธิภาพ และผู้ปฏิบัติงานมีขวัญกําลังใจในการทํางานจึงขอรับการสนับสนุนค่าตอบแทนเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการตามภาระงานแก่แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบริการCAPD
จากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
๒.วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการจัดบริการให้ความรู้ผู้ป่วยและญาติในการดูแลตนเองเพื่อล้างไตผ่านทางช่องท้อง
อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๒ สนับสนุนให้มีระบบการนัดดูแลผู้ป่วยอย่างสม่ําเสมอ รวมทั้งมีระบบติดตามเยี่ยมบ้านอย่างทั่วถึงและ
ต่อเนื่อง
๒.๓ สนับสนุนให้มีการให้คําปรึกษา แก่ผู้ป่วยและญาติทางโทรศัพท์เมื่อมีปัญหาหรือความจําเป็นเร่งด่วน
๓. การบริหารค่าตอบแทนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการตามภาระงาน
หน่วยบริการมีแผนจะจัดสรรงบสนับสนุน ๒,๐๐๐ บาท/ผู้ป่วย๑ราย/เดือน แบ่งเป็น ๒ ส่วน ดังนี้
๓.๑ ค่าจ้างบุคคลภายนอกและค่าภาระงานสําหรับบุคลากรหลักที่ดแู ลผู้ป่วยในหน่วยบริการ CAPD
๑,๐๐๐ บาท/ผู้ป่วย ๑ ราย/เดือน
(๑) ค่าจ้างบุคลากร
ร้อยละ .......ของงบ ๑,๐๐๐ บาท x จํานวนผู้ป่วย ของเดือนนั้น
(๒) แพทย์ ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ .......ของงบ ๑,๐๐๐ บาท x จํานวนผู้ป่วย ของเดือนนั้น
(๓) พยาบาลทีเ่ กี่ยวข้อง ร้อยละ .......ของงบ ๑,๐๐๐ บาท x จํานวนผู้ป่วย ของเดือนนั้น
(๔) เจ้าหน้าทีอ่ ื่นๆที่เกี่ยวข้องร้อยละ.....ของงบ ๑,๐๐๐ บาท x จํานวนผู้ป่วย ของเดือนนั้น
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๓.๒ ค่าภาระงานสําหรับหน่วยบริการอื่นๆและบุคลากรที่รว่ มสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยนอกหน่วยบริการ
CAPD ๑,๐๐๐ บาท/ผู้ป่วย ๑ ราย/เดือน
(๑) เจ้าหน้าที่ รพ.ชุมชน............... ร้อยละ ....... ของงบ ๑,๐๐๐ บาท x จํานวนผู้ป่วยของเดือน
(๒) เจ้าหน้าที่ รพ.สต.................... ร้อยละ ....... ของงบ ๑,๐๐๐ บาท x จํานวนผู้ป่วยของเดือน
(๓) เจ้าหน้าทีอ่ ื่นๆที่เกี่ยวข้อง....... ร้อยละ ....... ของงบ ๑,๐๐๐ บาท x จํานวนผู้ป่วยของเดือน
หมายเหตุ

๑. ข้อ ๓.๑ + ๓.๒ เท่ากับ ร้อยละ ๑๐๐
๒ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงการบริหารค่าสนับสนุนดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพของหน่วย
บริการๆ จะแจ้งขอปรับแผนกับคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะ
สุดท้ายในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้เข้าถึงบริการทดแทนไตระดับจังหวัด

๔. การจัดสรร
หน่วยบริการและหน่วยงานเสนอรายชื่อบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อรับค่าตอบแทนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการตามภาระงานในแต่ละเดือน ตามสัดส่วนในข้อ ๓ ที่ได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการเพื่อสนับสนุน
ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้เข้าถึงบริการทดแทนไต ระดับจังหวัด
๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยบริการ มีระบบบริการCAPDที่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และบุคลากรผู้ให้บริการ มีแรงจูงใจ
ในการให้บริการและ และผู้ป่วย CAPD ได้รับบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ลงชื่อ ..................................................... ผู้เสนอแผน
(หัวหน้าหน่วยไตเทียมหรือหน่วย CAPD)
ลงชื่อ ..................................................
ผู้เห็นชอบแผน
( ผู้อํานวยการโรงพยาบาล............................)
ลงชื่อ ..................................................
ผู้อนุมัติ
(ประธาน คณะกรรมการเพื่อสนับสนุนผู้ปว่ ยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้เข้าถึงบริการทดแทนไต ระดับจังหวัด)
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แบบ CAPD ๒/๕๖
บัญชีการจ่ายค่าตอบแทนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการตามภาระงานสําหรับ
บุคลากรทีเ่ กี่ยวข้องกับการบริการล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง CAPD
(๒,๐๐๐ บาท/ผู้ป่วย๑ราย/เดือน)
โรงพยาบาล ................................. จังหวัด.................................
ประจําเดือน..........................พ.ศ.๒๕๕........
๑. ตามแผนการบริหารค่าตอบแทนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการตามภาระงานสําหรับ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริการ CAPD ซึง่ ได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการเพื่อสนับสนุนผู้ป่วยโรคไตวาย
เรื้อรังระยะสุดท้ายในระบบหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติให้เข้าถึงบริการทดแทนไตระดับจังหวัด ซึ่งอนุมัติให้
ดังนี้
๑.๑ ค่าจ้างบุคคลภายนอกและค่าภาระงานสําหรับบุคลากรหลักที่ดูแลผู้ป่วยในหน่วยบริการ CAPD
๑,๐๐๐ บาท/ผู้ป่วย ๑ ราย/เดือน
๑.๑.๑ ค่าจ้างบุคลากร ร้อยละ....................................................................
๑.๑.๒ แพทย์ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ.....................................................................
๑.๑.๓ พยาบาลที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ....................................................................
๑.๑.๔ เจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในหน่วยบริการ CAPD ร้อยละ....................
๑.๒ ค่าภาระงานสําหรับหน่วยบริการอื่นๆและบุคลากรที่รว่ มสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยนอกหน่วยบริการ
CAPD บาท/ผู้ป่วย ๑ ราย/เดือน
๑.๒.๑ เจ้าหน้าที่ รพช.ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ..................................................
๑.๒.๒ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ................................................
๑.๒.๓ เจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องนอกหน่วยบริการ CAPD ร้อยละ..............
๒. ในเดือนนี้/งวดนี้ มีผู้ป่วยCAPDที่รับบริการจํานวน....................คน(ข้อมูลได้รับแจ้งจาก สปสช.และ
ในกรณีที่ข้อมูลของหน่วยบริการไม่ตรงกับที่ได้รับแจ้ง หน่วยบริการจะอุทธรณ์ในเดือนต่อไป) มีบุคลากรที่
เกี่ยวข้องและสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามภาระงานที่เพิ่มขึ้นดังนี้
๒.๑ ค่าจ้างบุคคลภายนอกและค่าภาระงานสําหรับบุคลากรหลักที่ดูแลผู้ป่วยในหน่วยบริการ CAPD
๒.๑.๑ ค่าจ้างบุคลากรร้อยละ... x๑,๐๐๐บาทxจํานวนผู้ป่วยเป็นเงิน...........บาท และจัดสรรให้
(๑) (ชื่อ-นามสกุล).................เป็นเงิน .........................บาท
(๒.).......................................เป็นเงิน.............................บาท
๒.๑.๒ แพทย์ได้รับร้อยละ........ x๑,๐๐๐บาทxจํานวนผู้ป่วยเป็นเงิน...........บาท และจัดสรรให้
.
(๑.).(ชื่อ-นามสกุล)...............เป็นเงิน.............................บาท
(๒.).......................................เป็นเงิน.............................บาท
๒.๑.๓ พยาบาลได้รับร้อยละ.........x ๑,๐๐๐ บาทxจํานวนผู้ป่วยเป็นเงิน…....บาทและจัดสรรให้
(๑) ..(ชื่อ-นามสกุล)................เป็นเงิน............................บาท
(๒)..........................................เป็นเงิน.............................บาท
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๒.๑.๔ เจ้าหน้าที่อื่นๆในหน่วยบริการ CAPD ได้รับร้อยละ.... x ๑,๐๐๐ บาทxจํานวนผู้ป่วย
เป็นเงิน.....บาทและจัดสรรให้
(๑) ..(ชื่อ-นามสกุล)................เป็นเงิน............................บาท
(๒)..........................................เป็นเงิน.............................บาท
๒.๒ ค่าภาระงานสําหรับหน่วยบริการอื่นๆและบุคลากรทีร่ ่วมสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยนอกหน่วย
บริการ CAPD
๒.๒.๑ เจ้าหน้าที่ รพช. ได้รับร้อยละ.........x ๑,๐๐๐ บาทxจํานวนผู้ป่วยเป็นเงิน….........บาท
และจัดสรรให้
(๑) ..(ชื่อ-นามสกุล)................เป็นเงิน............................บาท
(๒)..........................................เป็นเงิน.............................บาท
๒.๒.๒ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ได้รับร้อยละ.........x ๑,๐๐๐ บาทxจํานวนผู้ป่วยเป็นเงิน…......บาท
และจัดสรรให้
(๑) ..(ชื่อ-นามสกุล)................เป็นเงิน............................บาท
(๒)..........................................เป็นเงิน.............................บาท
๒.๒.๓ เจ้าหน้าที่อื่นๆนอกหน่วยบริการ CAPD ได้รับร้อยละ.........x ๑,๐๐๐ บาทxจํานวน
ผู้ป่วยเป็นเงิน….........บาทและจัดสรรให้
(๑) ..(ชื่อ-นามสกุล)................เป็นเงิน............................บาท
(๒)..........................................เป็นเงิน.............................บาท
๓. เสนอ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเพื่อดําเนินการเบิกจ่ายค่าภาระงานให้บุคคลตามรายละเอียดในข้อ ๒
จะเป็นพระคุณยิ่ง
ลงชื่อ...............................................................................
(หัวหน้าหน่วยไตเทียมหรือหน่วย CAPD หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย)
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แบบ CAPD ๓/๕๖
บัญชีการจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงานทีเ่ พิ่มขึน้ ของการบริการวางสาย Tenckhoff catheter
(๒,๐๐๐ บาท/ครัง้ การวางสายทีส่ าํ เร็จ)
โรงพยาบาล ................................. จังหวัด.................................
ประจําเดือน..........................พ.ศ.๒๕๕........
ที่

ชื่อ-นามสกุลผูป้ ่วย

หมายเลขประจําตัว
ประชาชน

ชื่อ-นามสกุลแพทย์
ให้บริการวางสาย TK
(เฉพาะทีผ่ ่านการอบรมและ
ขึ้นทะเบียนกับ สปสช.)

จํานวนเงิน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
หมายเหตุ

เสนอ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเพื่อดําเนินการเบิกจ่ายค่าภาระงานให้แก่บุคคลตามรายละเอียด
ดังกล่าวข้างต้น
ลงชื่อ...............................................................................
(หัวหน้าหน่วยไตเทียมหรือหน่วยCAPD / หรือผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย)
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แบบฟอร์ ม CAPD ๔ P/๕๖
โครงการสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครผู้ป่วยโรคไต
หน่ วย/ศูนย์ ................................. โรงพยาบาล ................................. จังหวัด.................................
หลักการและเหตุผล
หน่วย / ศูนย์............................ โรงพยาบาล ...............................ได้สนับสนุนนโยบายขยายขอบเขต
สิ ทธิประโยชน์ให้แก่ผปู ้ ่ วยไตวายเรื้ อรังระยะสุ ดท้าย ในระบบหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ ด้วยการจัดบริ การ
ล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง CAPD ซึ่งปัจจุบนั มีผปู ้ ่ วย CAPD จํานวน............ ราย(มากกว่า ๓๐ ราย )
และคาดว่าจะขยายการบริ การเพิ่มขึ้นเป็ น........................ราย ภายในเดือน ......... ปี .............. / มีผปู ้ ่ วยรับ
บริ การฟอกเลือดด้วยเครื่ องไตเทียม HD จํานวน.....................ราย เพื่อเป็ นการสนับสนุนให้ชมรมผูป้ ่ วยโรคไต
หรื ออาสาสมัครอื่น ได้มีส่วนร่ วมในการพัฒนาระบบบริ การทดแทนไตของหน่วยบริ การ รวมทั้งได้มีโอกาส
รวมกลุ่มช่วยเหลือเกื้อกูลให้กาํ ลังใจกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูป้ ่ วยโรคไต
รวมทั้งเกิดประโยชน์ต่อหน่ วยบริ การและสังคมโดยรวม จึงขอเสนอโครงการสนับสนุ นกิจกรรมอาสาสมัคร
ผูป้ ่ วยโรคไต เพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่ งเสริ มให้มีการรวมกลุ่มผูป้ ่ วยโรคไต จัดตั้งเป็ นกลุ่ม /ชมรม มีอาสาสมัครและสมาชิก ทํากิจกรรม
ร่ วมกัน
๒. เพื่อส่ งเสริ มให้กลุ่ม/ชมรมผูป้ ่ วยโรคไตได้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนและเรี ยนรู ้ในการดูแลตนสุ ขภาพ
ร่ วมกัน
๓. เพื่อส่ งเสริ มให้กลุ่ม /ชมรมผูป้ ่ วยโรคไต มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและ คุณภาพชีวิตร่ วมกัน
๔. เพื่อส่ งเสริ มสร้างการมีส่วนร่ วมของกลุ่ม /ชมรมผูป้ ่ วย มีอาสาสมัครในการช่วยเหลือกิจกรรมของหน่วยบริ การ
หรื อสร้าง ประโยชน์ต่อสังคมส่ วนรวม
ระยะเวลา
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕.... – ๓๐ กันยายน ๒๕๕.....
เป้าหมาย
กลุ่ม/ชมรมผูป้ ่ วยโรคไต หรื ออาสาสมัครอื่น ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยบริ การ CAPD
กิจกรรมการดําเนินงาน
๑ …………………………………………………………………….…………………………………
๒..............................................................................................................................................
๓...............................................................................................................................
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( ระบุกิจกรรม เช่ น การประชุมจัดตั้งกลุ่ม/ชมรมผู้ป่วย การพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมเพื่อนช่ วยเพื่อน
กิจกรรมจิ ตอาสาช่ วยงานบริ การ เป็ นต้ น )
การรายงานผล
หน่วย.................. จะจัดทํารายงานผลการดําเนินกิจกรรม ให้ สปสช.เขต ทราบปี ละ ๑ ครั้ง
งบประมาณ
จากสํานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ จํานวนไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท
ผลทีค่ าดว่ าจะได้ รับ
๑. มีกลุ่ม/ชมรมผูป้ ่ วยโรคไตที่มีสมาชิกและอาสาสมัครที่เข้มแข็ง ทํากิจกรรมร่ วมกัน
๒. กลุ่ม/ชมรมผูป้ ่ วยโรคไต หรื ออาสาสมัครอื่น มีการทํากิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
และส่ วนรวมอย่างต่อเนื่อง
๓. กลุ่ม/ชมรมผูป้ ่ วยโรคไตหรื ออาสาสมัครอื่น มีศกั ยภาพเพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน

ลงชื่อ ..................................................... ผูเ้ สนอโครงการ
(หัวหน้าหน่วย CAPD )
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ลงชื่อ ..................................................
( ผอ.รพ. )

ผูข้ ออนุมตั ิโครงการ

ลงชื่อ ..................................................
(ผอ. สปสช.เขต )

ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
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แบบฟอร์ ม CAPD ๔ R/๕๖
แบบรายงานผลการดําเนินงาน
โครงการสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครผู้ป่วยโรคไต
หน่ วย/ศูนย์ ................................. โรงพยาบาล ................................. จังหวัด.................................
ครั้งที่ ............../ ๒๕๕....... เดือน........................ พ.ศ..............................
ข้ อมูลทัว่ ไป
๑.จํานวนผูป้ ่ วย CAPD .............................................................................. คน
๒.จํานวนแพทย์......................................................................................... คน
๓.จํานวนพยาบาล PD.................................................................................คน
๔.เจ้าหน้าที่อ่ืน /อาสาสมัคร ระบุ .............................................................. คน
การดําเนินงานตามแผน
ชื่อกิจกรรม
รายละเอียดการดําเนินงาน
ระยะเวลา /
ผลการดําเนินงาน
งบประมาณ

ข้ อคิดเห็นอืน่ ๆ..............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
ผูร้ ับผิดชอบ........................................................................................
ตําแหน่ง.................................................................................
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