
National Policy of Cardiovascular 
disease focus on  

Cardiac Rehabilitation 

นายแพทย์ปานเทพ คณานุรักษ์ 

ส านักงานหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ 



ความเป็นมา 
• ปี 2546 ปัญหาของโรคที่รุนแรง (กลุ่มโรคอัตราตายสูง >> หัวใจ 

มะเร็ง อุบัติเหตุ) ผู้ป่วยเฉพาะด้านต้องได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน ประชาชนเข้าไม่ถึงบริการ  

• การเห็นปัญหาตรงกัน ระหว่างกลุ่มวิชาชีพ และสปสช.  

• ปี 2546 สปสช.จึงเริ่มพัฒนา Excellence Center  

• ปี 2552 พบปัญหาเรื่องการส่งต่อ รับกลับ จึงเริ่มการพัฒนา
เครือข่ายต่อเนื่องจาก การพัฒนา Excellent Center โดยเริ่มต้น
จาก 4 โรคที่ส าคัญคือ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรค
หลอดเลือดสมอง บริการทารกแรกเกิดน  าหนักน้อย 
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ความเป็นมา (ต่อ) 
• ต่อมาในปีงบประมาณ 2553 มีการขยายการพัฒนาเครือข่ายที่

ส าคัญเพิ่มเติม ได้แก่ 

– เครือข่ายบริการบาดเจ็บที่ศีรษะ 

– เครือข่ายการดูแลแบบประคับประคอง 

– เครือข่ายบริการจิตเวช 

• ในปีงบประมาณ 2556 กระทรวงสาธารณสุข (กสธ.) และสปสช.
ก าหนดพื นที่เขตบริการตรงกัน และ กสธ. เริ่มการพัฒนาระบบ
บริการ (Service Plan) 
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การพัฒนาเครือข่ายบริการ
โรคหัวใจและหลอดเลือด 



รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ (2) 

รพ.ศรีนครินทร์ (2) 
ศูนย์สิริกิติ์ฯ (2) 

รพศ.ชลบุรี (3) 
รพศ.พระปกเกล้า (3) 

รพศ.สรรพสิทธิ์ประสงค์ 
(3) 

รพ.สงขลานครินทร์ (2) 
รพศ.ยะลา (3) 

เครือข่ายบริการโรคหัวใจ  
23 แห่ง 

เขต 13 กรุงเทพฯ 
เขต 6 ระยอง 

เขต 9 นครราชสีมา 

ระดับ 1 = 2 แห่ง 

ระดับ 2 = 12 แห่ง 

ระดับ 3 = 9 แห่ง 

รพ.ศิริราช (1), รพ.จุฬาลงกรณ์ (1),  
รพ.รามาธิบดี (2), รพ.พระมงกุฎเกล้า(2),  
วชิรพยาบาล (2), รพ.ภูมิพล (2), รพ.ต ารวจ (2),  
รพ.ราชวิถี (2), สถาบันสุขภาพเด็กมหาราชินี (2) 

รพศ.พุทธชินราช (3) 
รพ.มหาวิทยาลยันเรศวร (3) 

เขต 8  อุดรธานี 

เขต 10 อุบลฯ เขต 4 สระบุรี 

เขต 3 นครสวรรค ์

เขต 1 เชียงใหม่ 

เขต 7 ขอนแก่น 

เขต 12 สงขลา 

เขต 5 ราชบุรี 

เขต 2 พิษณุโลก 

รพศ.มหาราชนครราชสีมา (3) 

สถาบันโรคทรวงอก (2) 
รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
(3) 

เขต 11 สุราษฎร์ฯ รพศ.สุราษฎร์ธานี (3) 

ปีงบประมาณ 2546 – 2548 ขยายหน่วยบริการที่สามารถผ่าตัดหัวใจชนิดเปิด และสวนหัวใจ (Level III) 5 
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รพศ.ราชบุรี (3) 
รพศ.เจ้าพระยายมราช (4) 
รพ.จันทรุเบกษา (4) 
รพท.ประจวบคีรีขันธ์ (4) 
รพท.หัวหิน (4) 
รพศ.พหลพลพยุหเสนา (4) 

รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ (2) 
รพศ.ล าปาง (4) 
รพศ.เชียงรายประชานุเคราะห์ (4) 
รพท.น่าน (4), รพท.แพร่ (4) 
รพท.นครพิงค์ (4) 

รพ.ศรีนครินทร์ (2) 
ศูนย์สิริกิติ์ฯ (2) 
รพศ.ขอนแก่น (4) 
รพท.ร้อยเอ็ด (4) 

รพศ.ชลบุรี (3) 
รพศ.พระปกเกล้า (3) 
รพ.ระยอง (4) 
รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ (4) 

รพศ.สรรพสทิธิ์ประสงค์ (3) 
รพท.ศรีสะเกษ (4) 
รพท.มุกดาหาร (4) 

รพ.สงขลานครินทร ์(2) 
รพศ.ยะลา (3) 
รพศ.หาดใหญ่ (4) 
รพศ.ตรัง (4) 
รพท.นราธิวาสราชนครนิทร ์(4) 

เครือข่ายบริการโรคหัวใจ  62 แห่ง 

รพศ.อุดรธานี (4) 
รพท.สกลนคร (4) 
รพท.เลย (4)  

รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ (4) 
รพท.ก าแพงเพชร (4) 
รพท.พิจิตร (4) 

เขต 13 กรุงเทพฯ 
เขต 6 ระยอง 

เขต 9 นครราชสีมา 

ระดับ 1 = 2 แห่ง 

ระดับ 2 = 12 แห่ง 

ระดับ 3 = 11 แห่ง 

ระดับ 4 = 37 แห่ง 

รพ.ศิริราช (1), รพ.จุฬาลงกรณ์ (1),  
รพ.รามาธิบดี (2), รพ.พระมงกุฎเกล้า(2),  
วชิรพยาบาล (2), รพ.ภูมิพล (2), รพ.ต ารวจ (2),  
รพ.ราชวิถี (2), สถาบันสุขภาพเด็กมหาราชินี (2) 
รพ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่น (เอกชน) (3) 

รพศ.พุทธชินราช (3) 
รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร (3) 
รพท.เพชรบูรณ์ (4) 
รพศ.อุตรดิตถ ์(4) 
รพท.ตากสินมหาราช (4) 
รพท.สุโขทัย (4) 

เขต 8 อุดรธานี 

เขต 10 อุบลฯ เขต 4 สระบุรี 

เขต 3 นครสวรรค ์

เขต 1 เชียงใหม่ 

เขต 12 สงขลา 

เขต 5 ราชบุรี 

เขต 2 พิษณุโลก 

รพศ.มหาราชนครราชสมีา (3) 
รพท.ชัยภูมิ (4) 
รพศ.บุรีรัมย ์(4) 
รพศ.สุรินทร(์4) 

สถาบันโรคทรวงอก (2) 
รพ.ธรรมศาสตรเ์ฉลิมพระเกียรติ (3) 
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ (4) 
รพศ.สระบุร ี(4) 

เขต 11 สุราษฎร์ฯ รพศ.สุราษฎร์ฯ (3) 
รพท.ชุมพร (4) 
รพศ.มหาราชนครศรีธรรมราช (4) 
รพท.วชิระภเูก็ต (4) 

เขต 7 ขอนแก่น 

ปีงบประมาณ 2549 -2552 ขยายหน่วยบริการที่สามารถตรวจวินิจฉัยเบื องต้น และให้การรักษาเบื องต้น (Level IV) 
และเริ่มด าเนินการพัฒนาเครือข่ายในปี 2552 



รพศ.ราชบุรี (3) 
รพศ.เจ้าพระยายมราช (4) 
รพ.จันทรุเบกษา (4) 
รพท.ประจวบคีรีขันธ์ (4) 
รพท.หัวหิน (4) 
รพศ.พหลพลพยุหเสนา (4) 

รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ (2) 
รพศ.ล าปาง (3) 
รพศ.เชียงรายประชานุเคราะห์ (3) 
รพท.น่าน (4), รพท.แพร่ (4) 
รพท.นครพิงค์ (4) 

รพ.ศรีนครินทร์ (2) 
ศูนย์สิริกิติ์ฯ (2) 
รพศ.ขอนแก่น (3) 
รพท.ร้อยเอ็ด (4) 

รพศ.ชลบุรี (3) 
รพศ.พระปกเกล้า (3) 
รพ.ระยอง (4) 
รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ (4) 

รพศ.สรรพสทิธิ์ประสงค์ (3) 
รพท.ศรีสะเกษ (4) 
รพท.มุกดาหาร (4) 

รพ.สงขลานครินทร ์(2) 
รพศ.ยะลา (3) 
รพศ.หาดใหญ่ (4) 
รพศ.ตรัง (4) 
รพท.นราธิวาสราชนครนิทร ์(4) 

หน่วยบริการตติยภูมิเฉพาะด้าน
โรคหัวใจ จ านวน  62 แห่ง 

รพศ.อุดรธานี (3) 
รพท.สกลนคร (4) 
รพท.เลย (4)  

รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ (4) ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือเล่ือนระดับ
เป็น Level III แล้ว 
รพท.ก าแพงเพชร (4) 
รพท.พิจิตร (4) 

เขต 13 กรุงเทพฯ 
เขต 6 ระยอง 

เขต 9 นครราชสีมา 

ระดับ 1 (2 แห่ง) 

ระดับ 2 (12 แห่ง) 

ระดับ 3 (15 แห่ง) 

ระดับ 4 (33 แห่ง) 

รพ.ศิริราช (1), รพ.จุฬาลงกรณ์ (1),  
รพ.รามาธิบดี (2), รพ.พระมงกุฎเกล้า(2),  
วชิรพยาบาล (2), รพ.ภูมิพล (2), รพ.ต ารวจ (2),  
รพ.ราชวิถี (2), สถาบันสุขภาพเด็กมหาราชินี (2) 
รพ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่น (เอกชน) (3) 

รพศ.พุทธชินราช (3) 
รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร (3) 
รพท.เพชรบูรณ์ (4) 
รพศ.อุตรดิตถ ์(4) 
รพท.ตากสินมหาราช (4) 
รพท.สุโขทัย (4) 

เขต 8 อุดรธานี 

เขต 10 อุบลฯ เขต 4 สระบุรี 

เขต 3 นครสวรรค ์

เขต 1 เชียงใหม่ 

เขต 12 สงขลา 

เขต 5 ราชบุรี 

เขต 2 พิษณุโลก 

รพศ.มหาราชนครราชสมีา (3) 
รพท.ชัยภูมิ (4) 
รพศ.บุรีรัมย ์(4) 
รพศ.สุรินทร(์4) 

สถาบันโรคทรวงอก (2) 
รพ.ธรรมศาสตรเ์ฉลิมพระเกียรติ (3) 
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ (4) 
รพศ.สระบุร ี(4) 

เขต 11 สุราษฎร์ฯ รพศ.สุราษฎร์ฯ (3) 
รพท.ชุมพร (4) 
รพศ.มหาราชนครศรีธรรมราช (4) 
รพท.วชิระภเูก็ต (4) 

เขต 7 ขอนแก่น 

ปีงบประมาณ 2553-2554 ยกระดับ Level IV เป็น Level III 7 



รพ.มหาราชนครเชยีงใหม่ (2)
รพศ.ล าปาง (3)
รพศ.เชยีงรายประชานุเคราะห ์(3)

รพ.ศรนีครนิทร์ (2)
ศนูยส์ริกิติิฯ์ (2)
รพศ.ขอนแก่น (3)

รพศ.ชลบุร ี(3)
รพศ.พระปกเกลา้ (3)

รพศ.สรรพสทิธิป์ระสงค ์(3)

รพ.สงขลานครนิทร์ (2)
รพศ.ยะลา (3)

    13         
    6      

รพศ.พุทธชนิราช (3)
รพ.มหาวทิยาลยันเรศวร (3)

    8         

    10      
    4        

   3                              
                       (3)     
                      3 

     1          

    7        

    12      

    5        

    2         

รพศ.มหาราชนครราชสมีา (3)

                (2)
                             (3)

รพศ.สุราษฎรฯ์ (3)

    9           

    11          

รพ.ศริริาช (1), รพ.จุฬาลงกรณ์ (1), 
รพ.รามาธบิด ี(2), รพ.พระมงกุฎเกล้า(2), 
วชริพยาบาล (2), รพ.ภูมพิล (2), รพ.ต ารวจ (2), 
รพ.ราชวถิ ี(2), สถาบนัสุขภาพเดก็มหาราชนิี (2)
รพ.เกษมราษฎร ์ประชาชืน่ (เอกชน) (3)

                                                             +   
                          

                                                                   
                              

                                         

ความครอบคลุมการให้บริการเครือข่ายโรคหัวใจและหลอดเลือด
ปีงบประมาณ 2555 - ปัจจุบนั

               3 

             3 



จ านวนหน่วยบริการเครือข่ายโรคหัวใจและหลอดเลือด ปีงบ 52-56 
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ปีงบประมาณ 

จ านวน (หน่วย) 
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บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย ์

๑.กลุ่มคนพิการ 
๒.กลุ่มผู้ป่วยที่มีความจ าเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
๓.กลุ่มผู้สูงอายุที่มีความจ าเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ 



งบบริการฟื้นฟูฯ 
๑๔.๙๕ บาท/ปชก. 

บริการฟื้นฟูฯและ
อุปกรณ์ผู้พิการ 

๑๓.๔๕ บาท/ปชก. 

สนับสนุนและสง่เสริม
การจัดบริการ 

๑.๕๐ บาท/ปชก. 



ทิศทางของ Cardiac Rehabilitation 

1. มีการวางเครือข่ายบริการโรคหัวใจคลุมทุกพื นที่ 
2. มีการก าหนด Service plan ของกระทรวงสาธารณสุข 
3. มีงบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ 

??? 



อภิปราย 


