(ราง) แนวทางการใชอุปกรณชุดประสาทหูเทียมในการผาตัดฝงประสาทหูเทียม
ในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
แนวทางการใช อุป กรณชุด ประสาทหู เทียมในการผาตัดฝง ประสาทหู เทีย มในระบบหลักประกัน สุ ข ภาพ
แหงชาติ โดยมีรายละเอียดตางๆ ประกอบดวย
1. หลักเกณฑ และเงื่อนไขการเบิกอุปกรณชุดประสาทหูเทียม
2. คุณสมบัติของผูรับบริการ และขอบงชี้ในการรักษา
3. ศักยภาพหนวยบริการที่ใหบริการ
4. คุณสมบัติ และลักษณะของอุปกรณชุดประสาทหูเทียม
5. ระบบการกํากับคุณภาพการบริการ
มีรายละเอียด ดังนี้
1. หลักเกณฑและเงื่อนไขการเบิกอุปกรณชุดประสาทหูเทียม
1) หนวยบริการสามารถเบิกอุปกรณชุดประสาทหูเทียมไดจํานวน 1 ชุดตอการใหบริการผูปวย 1 คน
2) ผูรับบริการจะตองมีใบรับรองแพทยที่ระบุขอบงชี้ครบทุกขอพรอมทั้งหลักฐานการตรวจการไดยินที่
รับรองโดยแพทยผูทําการผาตัด และตรวจระดับสติปญญาหรือพัฒนาการที่รับรองโดยจิตแพทย หรือนักจิตวิทยา หรือ
กุมารแพทยพัฒนาการเด็ก มาเพื่อประกอบการเบิกจาย
3) หน ว ยบริก ารต อ งขออนุมั ติก อ นใหบ ริก ารผา ตั ด ฝง ประสาทหู เที ย ม (Pre-authorized : PA) ตาม
แนวทางที่ สปสช.กําหนด
2. คุณสมบัตขิ องผูรับบริการ และขอบงชี้ในการรักษา
2.1 ผูรับบริการตองมีคณ
ุ สมบัติครบทุกขอ ดังนี้
1) อายุนอยกวาหรือเทากับ 3 ป 6 เดือน ในกรณี prelingual หรืออายุนอยกวาหรือเทากับ 5 ป ใน
กรณี postlingual
2) มีสุขภาพดีไมมีโรคที่เปนอุปสรรคตอการผาตัด
3) มีสุขภาพจิตและสติปญญาอยูในเกณฑปกติ หรือต่ํากวาปกติเล็กนอย (IQ ไมต่ํากวา 80) หรือใช
การประเมินดานพัฒนาการจากการประเมินโดยจิตแพทยเด็กและวัยรุน หรือกุมารแพทยพัฒนาการเด็ก
4) การตรวจวินิจฉัยทางรังสีวินิจฉัย ตองไมพ บความผิดปกติระบบการไดยิน ของสมองสวนกลาง
และพบว า มี เ ส น ประสาทรั บ การได ยิ น คู ที่ 8 (auditory nerve) โดยต อ งตรวจ high resolution CT scan ของ
temporal bone ทุกราย และในกรณีที่สงสัยวามีความผิดปกติของสมองสวนกลาง หรือหูหนวกจากโรคเยื่อหุมสมอง
อั ก เสบ หรื อ ไม มี เ ส น ประสาทรั บ การได ยิ น คูที่ 8 (auditory nerve) ต อ งตรวจ MRI ของ brain และ Internal
Acoustic Canal (IAC) เพิ่ม เพื่อพิจารณาผาตัดฝงประสาทหูเทียมชนิดฝงกานสมองแทนการผาตัดฝงประสาทหูเทียม
5) ตองสามารถเขารับการฟนฟูสมรรถภาพการไดยินหลังการผาตัด และติดตามผลเปนระยะได โดย
ผานการประเมินผลจากนักสังคมสงเคราะห แพทยผูผาตัด หรือนักเวชศาสตรสื่อความหมายและติดตามผลเปนระยะ
ได
6) ตองมีผูดูแลอยางชัดเจนและใกลชิด โดยผานการประเมินผลจากนักสังคมสงเคราะห หรือแพทย
ผูผาตัด หรือนักเวชศาสตรสื่อความหมาย
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7) ผูปกครอง หรือผูดูแลมีศักยภาพที่จะดูแลและบํารุงรักษาเครื่องประสาทหูเทียมได โดยผานการ
ประเมินผลจากนักสังคมสงเคราะห หรือแพทยผูผาตัด หรือนักเวชศาสตรสื่อความหมาย
8) ตองมีบัตรประจําตัวคนพิการ หรือลงทะเบียนเปนผูพิการในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
(ท.74)
2.2 ขอบงชี้ในการรักษา ดังนี้
1) ผูปวยอายุนอยกวาหรือเทากับ 3 ป 6 เดือน ในกรณี prelingual หรืออายุนอยกวาหรือเทากับ 5
ป ในกรณี postlingual (ณ วันที่ผูปวยไดรับการประเมินวามีความพรอมในการผาตัดตามขอบงชี้ครบทุกขอ) และ
2) ใชการประเมินโดยการวัดการไดยิน โดยดูการตอบสนองของเสี ยงผานก านสมอง (Auditory
Brainstem Response; ABR และ Auditory Steady State Response; ASSR) มีระดับการไดยินตั้งแต 90 เดซิเบล
ขึ้นไปในหูทั้งสองขาง และ
3) มี ก ารฟนฟูส มรรถภาพการฟงและการพูด มาก อน ณ สถานพยาบาลที่ ทํา การผา ตั ดประสาท
หูเทียมอยางนอย 3 ครั้งในเวลา 3 เดือนขณะใชเครื่องชวยฟงที่ปรับอยางเหมาะสมแลวไมไดผล หรือไดผลนอยจาก
การใชเครื่องชวยฟงประเมินโดยแบบประเมินมาตรฐาน หรือไมมีพัฒนาการความกาวหนาทางดานการไดยิน ภาษา
และการพู ด อย า งน อย 3-6 เดือน ยกเวนกรณี prelingual หรือ postlingual ที่หูหนวกจากเยื่อ หุม สมองอั ก เสบ
สามารถผาตัดไดทันที
3. ศักยภาพหนวยบริการที่ใหบริการ
คุณสมบัติสําหรับสถานพยาบาลที่ทําการผาตัดฝงประสาทหูเทียม
1) เปนหนวยบริการที่รับการสงตอทั่วไปในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ และ
2) ผานการตรวจประเมินใหเปนหนวยบริการที่มีศักยภาพในการใหบริการผาตัดฝงประสาทหูเทียมโดย
การรับรองจากราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทยแหงประเทศไทย หรือคณะกรรมการภายใตกรมการแพทย หรือ
คณะกรรมการที่สํานักงานกําหนด
3) มีความพรอมประเมินผูปวยกอนผาตัด
3.1) การประเมินการไดยินและการใชเครื่องชวยฟง
3.2) การประเมินทางรังสีวินิจฉัย (CT/MRI)
3.3) การประเมินทางจิตวิทยาและพัฒนาการในเด็ก
4) มีความพรอมของหองผาตัดและอุปกรณที่ใชในการผาตัด
5) มีความพรอมของบุคลากร
5.1) มีโสต ศอ นาสิกแพทย ที่ผานการอบรมการผาตัด ฝงประสาทหูเทียมภายใต การรั บ รองของ
ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทยแหงประเทศไทย ประจําหนวยบริการ หรือ
5.2) มีโสต ศอ นาสิกแพทย ดานโสตวิทยา โสตประสาทวิทยา หรือประสาทศัลยแพทยท่ีผานการ
ฝกอบรมการผาตัดฝงประสาทหูเทียมชนิดฝงกานสมอง ประจําหนวยบริการ ในกรณีที่ผูปวยไม
สามารถรับการผาตัดฝงประสาทหูเทียมไดเนื่องจากไมมีเสนประสาทสมองคูที่ 8 หรือมี ความ
ผิดปกติที่ไมสามารถใสสาย electrode ประสาทหูเทียมในกนหอยของหูชั้นในได
5.3) มีนักเวชศาสตรสื่อความหมายระดับปริญญาโท หรือนักเวชศาสตรสื่อความหมายระดับปริญญา
ตรี ที่ไดรับการอบรมปรับแตงเครื่องรับสัญญาณเสียงประสาทหูเทียม หรือประสาทหูเทียมชนิด
ฝงกานสมอง
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5.4) มีนักเวชศาสตรสื่อความหมาย หรือครูการศึกษาพิเศษ ที่ไดรับการอบรมการฟนฟูสมรรถภาพ
การฟงและการพูดใหผูปวย
5.5) มีจิตแพทย นักจิตวิทยา นักจิตวิทยาคลินิก หรือกุมารแพทยพัฒนาการเด็ก ประเมินความพรอม
ทางดานจิตใจ สติปญญา และพัฒนาการในเด็ก
หมายเหตุ กรณีหนวยบริการที่ทําการผาตัดไมสามารถจัดบริการไดเอง เชน การปรับแตงเครื่องรับสัญญาณเสียง
ประสาทหูเทียม การฟนฟูสมรรถภาพการฟงและการพูดใหผูปวย หรือการประเมินความพรอมทางดาน
จิตใจ สติปญญา และพัฒนาการในเด็ก เปนตน หนวยบริการตองจัดหาเครือขายการใหบริการ โดยมี
สัญญา หรือขอตกลงความรวมมือ (MOU) ระดับสถานพยาบาล
4. คุณสมบัติ และลักษณะของอุปกรณชุดประสาทหูเทียม
4.1 คุณสมบัติของอุปกรณชุดประสาทหูเทียม
1) มีจํานวน electrode ตั้งแต 12 electrodes ขึ้นไป
2) ได รั บ รองการใช จ ากองค ก ารอาหารและยาจากสหรั ฐ อเมริ ก า (US FDA) หรื อ European
Medical Agency หรือหนวยงานที่ควบคุมความปลอดภัยและขึ้นทะเบียนใหจําหนายในสหภาพยุโรป และไดรับการ
รับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) และ Food and Drug Administration (FDA) ของประเทศไทยและ
ประเทศผูผลิต
4.2 ลักษณะของอุปกรณชุดประสาทหูเทียม
เปนชุดอุปกรณประกอบดวย 2 สวน ไดแก สวนที่อยูในรางกาย และสวนที่อยูนอกรางกาย ดังนี้
1) สวนที่อยูในรางกาย ประกอบดวยอุปกรณสําคัญ คือ ตัวรับสั ญญาณ (receiver) และขั้วไฟฟ า
(electrode array) ชนิดหลายขั้ว ตั้งแต 12 electrodes ขึ้นไป สามารถรองรับเทคโนโลยีใหม ในอนาคตได โดยไม
จําเปนตองทําการผาตัดใหม สามารถเขาเครื่อง MRI ที่มีความเขมขนไมนอยกวา 1.5 เทสลา โดยไมตองผาตัดเอา
แมเหล็กออก และสามารถถอดแมเหล็กออกได เมื่อตองการโดยเครื่องไมชํารุด รับประกันอายุการใชงานไมต่ํากวา
10 ป
2) สวนที่อยูนอกรางกาย ประกอบดวย
2.1) เครื่องแปลงสัญ ญาณเสีย งพูด (speech processor) รั บประกั น อายุ ก ารใชงานไมต่ํา กว า
5 ป
2.2) ขดลวดสงตอสัญญาณและแมเหล็ก รับประกันอายุการใชงานไมต่ํากวา 2 ป
2.3) สายไฟเชื่อ มตอเครื่ องแปลงสัญ ญาณเสียงพูดเขากับ ขดลวดสงต อสัญ ญาณ (coil cable)
รับประกันอายุการใชงานไมต่ํากวา 2 ป
2.4) แบตเตอรี่ชนิดประจุไฟฟาใหมได (rechargeable battery) อย างนอย 2 ชุ ด พรอมแทน
ชารต
2.5) มีระบบ Data Logging เพื่อใหสามารถรูวาผูปวยใชงานหรือไม
2.6) มีระบบการปองกันน้ําที่มาตรฐานไมต่ํากวา International Protection 57 ขึ้นไป
2.7) มีไมโครโฟน อยางนอย 2 ตัว (omni direction)
2.8) มีกลองอบกันความชื้น ที่รองรับการใชงานอยางนอย 2 ป โดยไมมีคา ใชจายเพิ่ม
เงื่อนไขอื่นๆ
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(1) บริษัทตองจัดใหมีอุปกรณและบริการการปรับโปรแกรม (Mapping) ตามระยะเวลาและสถานที่
ตามที่สถานพยาบาลกําหนด โดยไมคดิ มูลคาใน 2 ปแรก
(2) ระหวางการรับประกันเมื่อมีการเสียหายที่เกิดจากการใชงานตามสภาพปกติ และบริษัทจะตองมี
เครื่องสํารองมาใหบริการภายใน 7 วันหลังจากที่ทางสถานพยาบาลแจง
หมายเหตุ ถ า ส ว นที่อ ยู น อกรา งกายเป น single unit อุป กรณ ข อ 2.1, 2.2 และ 2.3 จะรวมกั น เป น ชิ้น เดี ย ว
รับประกันอายุการใชงานไมต่ํากวา 5 ป
5. แนวทางการกํากับคุณภาพการบริการ
1) หน ว ยบริก ารต อ งขออนุมั ติ กอ นใหบ ริก ารผา ตั ด ฝง ประสาทหู เที ย ม (Pre-authorized : PA) ตาม
แนวทางที่ สปสช.กําหนด
2) หนวยบริการตองบันทึกขอมูลและจัดเก็บขอมูลทางการแพทยที่เกี่ยวของกับการรักษาผูปวยกอนและ
หลังผาตัด รวมถึงระบบการติดตามประสิทธิผลของการฟนฟูสมรรถภาพทางการไดยิน และการใชภาษาอยางตอเนื่อง
โดยมีหลักฐานในเวชระเบียนผูปวยเพื่อการตรวจสอบหลังการจาย (Post Audit)
3) หนวยบริการมีระบบการจัดเก็บและรายงานสถิติผลการรักษาและภาวะแทรกซอนของผูปวย
4) หนวยบริการตองรับการตรวจสอบคุณภาพการบริการเปนระยะ ตามที่ สปสช.กําหนด
……………………………………………………………
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