
การบริหารจัดการ ค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติม
ส าหรับบริการระดับปฐมภูมิ (PHC) 
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น าเสนอการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการกองทุน ประจ าปีงบประมาณ 2566
วันที่ 25 ตุลาคม 2565

น ำเสนอโดย นำงสำวพิมพำ  บุญโพธิ์ทอง
นักวิชำกำรหลักประกันสุขภำพ  

ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เขต 6 ระยอง
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การบริหารกองทุนฯ ปี 2566 ที่มีการเปลี่ยนแปลง
บริการ ประเด็นที่เปลี่ยนแปลง

หมวด 8 ค่าบริการสาธารณสุข
เพิ่มเติมส าหรับการบริการ
ระดับปฐมภูมิ 
1. บริการระดับปฐมภูมิ 

1. ปรับจ่ายตามเกณฑท์ี่ก าหนดใน พรบ.ปฐมภูมิฯ (การเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างแพทย์และ
ปชช.) 
2. พิจารณาใช้เกณฑ์การจา่ยเดยีวกันระหว่างเขต กทม.และเขตภูมิภาค 
3. เพิ่มการบริการคลินิกพยาบาล 
4. เน้นนวัตกรรมบริการเพื่อลดความแออัดในรพ. เช่น Telehealth ส่งยาไปที่บ้าน การ
ตรวจ Lab นอกหน่วย บริการพยาบาลในคลินิกพยบ. รับยา/บริการที่ร้านยา เป็นต้น

1.1 บริการระดับปฐมภูมิที่มี
แพทย์ประจ าครอบครัว (PHC) 

1. พื้นที่ทั้งในและนอก กทม. 
2. จ่ายให้หน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วย
บริการ ที่มีศักยภาพบริการระดับปฐมภูมิที่มแีพทย์ประจ าครอบครัว 
3. เป็นงบที่จ่ายแบบ Top up / แบบเหมาจ่าย และจ่ายตามผลลัพธ์บริการปฐมภูม ิแบบ 
Point system ภายใต้ Global Budget 
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การบริหารกองทุนฯ ปี 2566 ที่มีการเปลี่ยนแปลง
บริการ ประเด็นที่เปลี่ยนแปลง

1.2 บริการของ
ร้านยา 

1. บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคส าหรับบริการที่จ่ายตามรายการบริการ (Fee schedule) 
1) บริการยาเม็ดคุมก าเนิดและบริการให้ค าปรึกษา 
2) บริการยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉินและบริการให้ค าปรึกษา 
3) บริการจ่ายถุงยางอนามัยและบริการให้ค าปรึกษา 
4) บริการคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพกาย/สุขภาพจิต 
5) บริการตรวจปัสสาวะทดสอบการตั้งครรภ์หรือบริการชุดทดสอบการตั้งครรภ์ดว้ยตัวเอง 
6) บริการยาเม็ดเสริมธาตุเหลก็และกรดโฟลิค 

2. ค่าบริการเภสัชกรรมด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิ (Common illness) ขอบเขตการให้บริการตามกลุ่ม
โรค หรือกลุ่มอาการ และมีรหัสโรค (ICD-10) ตามข้อบ่งช้ีที่เป็นไปตามแนวทางและมาตรฐานการ
ให้บริการเภสัชกรรมด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิ โดยสภาเภสัชกรรม 
3. ค่าบริการด้านยาและเวชภัณฑ์ส าหรับการจัดบริการสาธารณสขุของหน่วยบริการร่วมกับร้านยา 

1) จ่ายเป็นค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา และค่าบริการด้านยาและเวชภัณฑท์ี่ไมใ่ช่ยา 
2) ตามหลักเกณฑ ์วิธีการ อัตราและเงื่อนไขที่ สปสช. ก าหนด 
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1.3 บริการจัดส่งยาและ
เวชภัณฑ์ไปบ้าน 

1. จ่ายเพิ่มเติมให้หน่วยบริการ ส าหรับการจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ไปยงัผู้ป่วยที่บ้าน 
2. ตามหลักเกณฑ ์วิธีการ อัตราและเงื่อนไขที่ สปสช. ก าหนด 
3. ก าหนดอัตราจ่าย 50 บาทต่อครั้ง 

1.4 ค่าบริการ
Telehealth 

1. จ่ายเพิ่มเติมให้หน่วยบริการ ที่มีศักยภาพการให้บริการสาธารณสขุระบบทางไกล 
2. ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ อัตราและเงื่อนไขที่ สปสช. ก าหนด 
3. ก าหนดอัตราจ่าย 50 บาทต่อครั้ง 
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1.5 บริการคลินิก
พยาบาล 

1. จ่ายให้หน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
2. ขอบเขตบริการ 

2.1 บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค (PPFs)
(1) บริการ ANC 
(2) บริการจ่ายยาเม็ดคุมก าเนิดอ่ืนๆ 
(3) บริการจ่ายถุงยางอนามัยและให้ค าปรึกษา 
(4) บริการทดสอบการตั้งครรภ์ 
(5) บริการหญิงหลังคลอด 
(6) บริการยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กและกรดโฟลิค 
(7) บริการคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงตอ่สุขภาพกาย/สุขภาพจิต 

2.2 บริการปฐมภูมิด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ ์
(1) การให้ยาตามแผนการรักษาของผูป้ระกอบวิชาชีพฯ ได้แก่ 

- บริหารยาพ่น 60 บาทต่อคร้ัง 
- บริหารยาฉีด 30 บาทต่อคร้ัง 
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1.5 บริการคลินิก
พยาบาล (ต่อ)

(2) บริการพยาบาลพื้นฐาน 
- บริการท าแผลแห้งหรือแผลเย็บ 80 บาท/ครั้ง 
- บริการท าแผลเปิดหรือติดเชื้อ 170 บาท/ครั้ง 
- บริการท าแผลขนาดใหญ่ 320 บาท/ครั้ง 
- บริการล้างตา 80 บาท/คร้ัง 
- บริการเช็ดตา 50 บาท/ครั้ง 
- บริการล้างจมูก 80 บาท/ครั้ง 
- บริการใส่สายยางกระเพาะอาหาร จ่ายเฉพาะค่าบริการ (ไม่รวมค่าอุปกรณ์) 80 บาท/ครั้ง 
- บริการใส่สายสวนปัสสาวะ จ่ายเฉพาะค่าบริการ(ไม่รวมค่าอุปกรณ์) 110 บาท/ครั้ง 
- ค่าอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ จ่ายตามรายการและอัตราตามรายการ Fee Schedule ที่ สปสช.ก าหนด 

(3) การบริการดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน 
- กลุ่มผู้ป่วยที่สามารถรักษาหายได้ จ่ายแบบเหมาจ่ายในอัตรา 400 บาทต่อครั้ง และไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี 
- กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ไม่สามารถควบคุมอาการได้ เหมาจ่ายในอัตรา 600 บาทต่อครั้ง และไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี 
- กลุ่มผู้ป่วยโรคเร้ือรังและไร้ความสามารถเล็กน้อย เหมาจ่ายในอัตรา 800 บาทต่อครั้ง และไม่เกิน 8 คร้ังต่อปี 

(4) บริการการรักษาโรคเบื้องต้น จ่ายเป็นค่าบริการตรวจวินิจฉัย/ให้ค าปรึกษา/ค่ายาและเวชภัณฑ์ ในอัตรา 150 บาท
ต่อครั้ง ตามรายการที่ก าหนด 
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1.6 บริการของคลินิก
เทคนิคการแพทย์ 

❖ บริการ Lab นอกหน่วยบริการ (เจาะ เก็บ ส่ง) 
1. จ่ายให้หน่วยบริการที่รับการส่งต่อทั่วไปที่มีศักยภาพจัดบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการนอก

หน่วยบริการโดยอาจจัดให้มีหน่วยตรวจทางห้องปฏิบัติการนอกหน่วยบริการด้วยตนเอง และ/
หรือมีหน่วยบริการอื่นเป็นเครือข่ายร่วมจัดบริการตรวจทางปฏิบัติการ 

2. ค่าบริการครอบคลุมบริการเจาะเลือด เก็บสิ่งส่งตรวจ และน าส่งสิ่งส่งตรวจจากห้องปฏิบัติการ
นอกหน่วยที่มีศักยภาพจัดบริการตรวจทางห้องปฏบิัติการนอกหน่วยบริการ 

3. อัตราเหมาจ่าย 80 บาท/ครั้ง 
❖บริการ เจาะ เก็บ ตรวจทางห้องปฏิบัติการ ให้บริการใน 2 รูปแบบ 

1. ตรวจ Lab ผู้ป่วยนอก จ านวน 21 รายการ โดยต้องมีใบค าสั่งแพทย ์หรือผลการคัดกรองเบื้องต้น 
2. ตรวจ Lab บริการ PP จ านวน 8 รายการ โดยต้องมีใบค าสั่งแพทย์ 3 รายการ ประชาชน

สามารถเข้ารับบริการเอง 5 รายการ 
3. อัตราจ่าย จ่ายตามรายการและอตัราตามรายการ Fee Schedule ที่ สปสช.ก าหนด 



นวัตกรรม บริการสาธารณสุขเพิ่มเติม
ส าหรับบริการปฐมภูมิ & บริการ PP

นวัตกรรม
บริการสาธารณสุข
UC New Normal

หน่วยบริการ
Setting

บริการ
Service

เพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการปฐมภูมิ
• หน่วยบริการ Non Cap ภาคเอกชน  ได้แก่ สถานพยาบาล สถานบริการเอกชน คลินิกที่ข้ึนทะเบียน

เป็น หน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะด้าน....บริการปฐมภูมิ....... 
• ปี 2564 - 65  : ร้านยา   คลินิกพยาบาลและการผดุงครรภ์    คลินิกกายภาพบ าบัด
• ปี 2566   : คลินิกเทคนิคการแพทย์    ห้องพยาบาลในสถานประกอบกิจการ

เพิ่มความสะดวกในการเข้ารับบริการ
• บริการปฐมภูมิ  (บริการ OP / PP) รูปแบบใหม่ๆ 
• ปี 2564 – 65 : บริการรับยาที่ร้านยา (Model 1, 2, 3)   บริการส่งยาทางไปรษณีย์  

Telemedicine  F/U   บริการ Lab นอกหน่วย 
• ปี 2566  : Home Ward /บริการสายด่วนเลิกบุหรี่ / สายด่วนสุขภาพจิต

UC
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นวัตกรรมบริการสาธารณสุขเพิ่มเติม 
ส าหรับบริการปฐมภูมิ & บริการ PP

UC New Normal 2566

หน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะ 
ด้านกายภาพบ าบัด

หน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้าน 
การตรวจทางห้องปฏิบัติการLab

บริการ Telemedicine
F/U  &  OP

หน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะ 
ด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์

บริการ Lab นอกหน่วย

ห้องพยาบาล
ในสถานประกอบกิจการ

หน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะ 
ด้านเภสัชกรรม
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บริการสาธารณสุขเพิ่มเติมส าหรับบริการระดับปฐมภูมิ (PHC) ปีงบประมาณ 2566
188.85 ล้านบาท

บริการให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์
เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยง (งบ NPP)

▪ สายด่วนเพ่ือเลิกบุหรี่ 12.8 ล้านบาท
▪ สายด่วนสุขภาพจิต 3.3 ล้านบาท

Telemedicine (F/U) 
PHC 14.47 ล้านบาท 

บริการพยาบาล
โดยคลินิกการพยาบาล

และการผดุงครรภ์
PHC 2.0 ล้านบาท

บริการส่งยาทาง
ไปรษณีย์

PHC 32.86 ล้านบาท 

บริการ
ห้องปฏิบัติการ

นอกหน่วยบริการ
PHC 2.02 ล้านบาท
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บริการด้านยาและ
เวชภัณฑ์ 

(ร้านยา Model 1-2-3)
PHC 10.24 ล้านบาท  

คลินิก Lab ให้บริการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ

(PP & OP Anywhere)

บริการ PP 
ตามขอบเขตวิชาชีพ 

ในหน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะ
ด้านแต่ละวิชาชีพ

Home Ward
(งบ IP)

บริการปฐมภูมิที่มแีพทย์
ประจ าครอบครัว ( PCC )
PHC 127.26 ล้านบาท



แนวทางบริหารจัดการค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติม 
ส าหรับบริการปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจ าครอบครัว ( PCC )

ปีงบประมาณ 2566

1



หลักเกณฑ์ค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติม 
ส าหรับบริการปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจ าครอบครัว ปีงบประมาณ 2566 

(127.26 ล้านบาท)

ส่วนที่ 1 
วงเงินไม่เกิน 65.00 ล้านบาท

ส่วนที่ 2 
วงเงินไม่น้อยกว่า 62.26 ล้านบาท 

จ่ายให้หน่วยบริการปฐมภูมิแบบเหมาจ่าย 
ในอัตราแห่งละ 200,000 บาท ภำยในเดือนพฤศจิกำยน 2565 
โดยมีรำยกำรที่หน่วยบริกำรต้องส่งมอบ ดังนี้
(1) รำยชื่อแพทย์และทีมผู้ให้บริกำรประจ ำครอบครัว พร้อมข้อมูลกำรติดต่อ 

โดยประกำศให้ประชำชนทรำบเพื่อสำมำรถติดต่อขอค ำปรึกษำได้สะดวก
เมื่อจ ำเป็น 

(2) ฐำนทะเบียนกลุ่มเป้ำหมำยส ำคัญ ได้แก่ เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี หญิงตั้งครรภ์ 
ผู้ป่วย DM/HT และกลุ่มเปรำะบำงต่ำง  ๆ(เช่น ผู้สูงอำยุ ผู้ที่มีภำวะพึ่งพิง 
คนพิกำร ฯลฯ) ในควำมรับผิดชอบของหน่วยบริกำร

(3) รำยงำนสถำนะสุขภำพของกลุ่มเป้ำหมำยกลุ่มเป้ำหมำย ในข้อ (2)

*** หำกมีงบประมำณคงเหลือให้น ำไปรวมจ่ำยในส่วนที่ 2

จ่ายให้หน่วยบริการปฐมภูมิ ตามผลลัพธ์บริการปฐมภูมิ เป็น Point system 
ภายใต้ Global Budget  โดยแบ่งจ่ำยเป็น 2 งวด คือ 
- งวดที่ 1 ร้อยละ 50 จ่ำยภำยในไตรมำส 2 ปีงปม 2566

โดยคิดผลงำนระหว่ำงไตรมำส 4 ปีงปม 2565 – ไตรมำส 1 ปีงบ 2566
- งวดที่ 2 ร้อยละ 50 จ่ำยภำยในไตรมำส 4 ปีงปม 2566

โดยคิดผลงำนระหว่ำงไตรมำส 2 ปีงปม 2566 – ไตรมำส 3 ปีงบ 2566

(ประเทศ) เป้าหมาย 325 แห่ง
เขต 6 ระยอง = 22 แห่ง

ผลลัพธ์บริการปฐมภูมิรายบุคคล:
• ผู้ป่วยเบาหวานท่ีควบคุมได้ (HbA1C < 7 % หรือ HbA1C <  8 % กรณีมีโรคร่วม1)
• ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ (Systolic BP <140 และ Diastolic BP <90 mmHg)
• การเกิดภาวะแทรกซ้อนและการเข้ารับรักษาเป็นผู้ป่วยใน ในผู้ป่วยเบาหวานและผู้ป่วย

ความดันโลหิตสูง
ผลลัพธ์บริการของหน่วยบริการปฐมภูมิ:
1) อัตราการใช้บริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิของผู้มีสิทธิในความรับผิดชอบ 
2) อัตราการใช้บริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิเทียบกับการไปใช้บริการที่หน่วยบริการประจ า

หรือหน่วยบริการอื่น

12
1 โรคร่วม ได้แก่ โรคหัวใจขำดเลือด ,โรคหัวใจล้มเหลว ,โรคหลอดเลือดสมอง ,โรคไตเรื้อรังระยะที่ 4-5, โรคลมชัก



หน่วยบริกำรปฐมภูมิ
ที่มีคุณสมบัติตำมเกณฑ์ 

ได้รับกำรคัดเลือก เข้ำร่วมด ำเนินงำน รับงบประมำณ ส่วนที่ 1 อัตรำ 200,000 บำท/แห่ง ภำยใน พย.65

หน่วยบริกำรบันทึกและส่งข้อมูลบริกำร  ในฐำนข้อมูลปกติของหน่วยบริกำร วัดผลกลุ่ม NCD (DM/HT)  และ
กำรใช้บริกำรในหน่วยบริกำรปฐมภูมิ

4  ให้บริการประชากรกลุ่มเป้าหมาย

- สปสช.ประมวลผลลัพธ์บริกำรรอบที่ 1 โดยใช้ข้อมูล ตั้งแต่ 1 กค.65-31 ธค.65
คืนข้อมูลให้ สปสช.เขต /หน่วยบริกำรตรวจสอบและน ำข้อมูลไปใช้ 

- หน่วยบริกำรรับงบประมำณ ส่วนที่ 2 งวดที่ 1 ภำยใน 31 มีค.66

หน่วยบริกำร ให้บริกำรต่อเนื่อง 
โดยใช้ข้อมูล เพื่อกำรปรับปรุง 
และพัฒนำงำน

- มีกำรเยี่ยมเสริมพลังจำกทีมพี่เลี้ยง และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตำมโปรแกรม

- สปสช.คืนข้อมูลให้หน่วยบริกำรในลกัษณะ 
Dashboard

- สปสช.ประมวลผลลัพธ์บริกำรรอบที่ 2 โดยใช้ข้อมูล
- ตั้งแต่ 1 มค.66 - 30 มิย.66
- หน่วยบริกำรรับงบประมำณ ส่วนที่ 2 งวดที่ 2 ภำยใน 30 กย.66
- ประเมินผลภำพรวมปีแรก รวมทั้งประเมินกำรรับรู้แพทย์คู่ประชำชน

เส้นทางเดินของหน่วยบริการ

(1) รำยชื่อแพทย์และทีม พร้อมข้อมูลกำรติดต่อ โดยประกำศให้ประชำชนทรำบ 
เพื่อประชำชนสำมำรถติดต่อขอค ำปรึกษำได้

(2) ฐำนทะเบียนกลุ่มเป้ำหมำยส ำคัญ
(3) รำยงำนสถำนะสุขภำพของกลุ่มเป้ำหมำยกลุ่มเป้ำหมำย 

เช่น ผป. DM/HT ที่ควบคุมได้ และไม่ได้ Admit จากภาวะแทรกซ้อน
และ อัตราการใช้บริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิ

2 ส่งสิ่งส่งมอบ ภายใน 10 พ.ย.651 เข้าร่วมบริการ

3 เข้าร่วมการ
เรียนรู้โดยมีพี่เลี้ยง 
ตามโปรแกรมที่ก าหนดไว้ 

ภำยใต้ควำมร่วมมือของ 
สสป. รำชวิทยำลัยฯFM 
สพบ. และ สปสช.5 บันทึกและส่งข้อมูลบริการ

6  เสริมพลัง & แลกเปลี่ยน 7 ให้บริการต่อเนื่อง 8 ประเมินผลภาพรวมปีแรก



รายการสิ่งส่งมอบ รายละเอียด ระยะเวลาจัดส่ง ช่องทางการจัดส่ง จ่ายเงิน

(1) รำยชื่อแพทย์และทีมผู้ให้บริกำรประจ ำครอบครัว 
พร้อมข้อมูลกำรติดต่อ โดยประกำศให้ประชำชนทรำบเพื่อ
สำมำรถติดต่อขอค ำปรึกษำได้สะดวกเมื่อจ ำเป็น 

แบบฟอร์มท่ีก ำหนด ภำยใน10 พย.65 โปรแกรม PCC ภำยในเดือน พย.65

(2)  ฐำนทะเบียนกลุ่มเป้ำหมำยส ำคัญที่เป็นปัจจุบัน ได้แก่ 
- เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี 
- หญิงตั้งครรภ์ 
- ผู้ป่วย DM/HT และ
- กลุ่มเปรำะบำงต่ำงๆ (เช่น ผู้สูงอำยุ ผู้ที่มีภำวะ

พึ่งพิง คนพิกำร ฯลฯ) ในควำมรับผิดชอบของ
หน่วยบริกำร

แบบฟอร์มที่ก ำหนด ภำยใน10 พย.65 โปรแกรม PCC ภำยในเดือน พย.65

(3) รำยงำนสถำนะสุขภำพของกลุ่มเป้ำหมำยกลุ่มเป้ำหมำย 
ในข้อ (2)

แนวทำง/ตัวอย่ำงกำร
วิเครำะห์ข้อมูลสถำน
สุขภำพ

ภำยใน10 พย.65 โปรแกรม PCC ภำยในเดือน พย.65

ส่วนที่ 1 สิ่งส่งมอบของหน่วยบริการปฐมภูมิเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ PCU/nPCU รู้จักกลุ่มเป้ำหมำย มีกำรวิเครำะห์สถำนสุขภำพของกลุ่มเป้ำหมำย 

และวำงแผนกำรจัดบริกำร 



แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลสถานสขุภาพของกลุ่มเป้าหมาย

1. ลักษณะทำงประชำกรของกลุ่มเป้ำหมำย (Person ,Place ,Time) เช่น อำยุ เพศ ที่อยู่ ระยะเวลำป่วย

2. กำรเข้ำถึงบริกำร
• ควำมครอบคลุมบริกำร PP ตำมสิทธิประโยชน์
• กำรเข้ำถึงบริกำรดูแลรักษำ OP
• คุณภำพบริกำรดูแลรักษำ 

3. สรุปปัญหำสุขภำพของกลุ่มเป้ำหมำย วิเครำะห์สำเหตุ และวำงแผนแก้ไข

4. แนวทำง/แผนกำรจัดบริกำร



ผลลัพธ์บริการรายบุคคล เกณฑ์ ข้อมูลที่น ามาใช้ งวดการจ่าย
(1) ผู้ป่วยเบำหวำนได้รับกำรตรวจเจำะ
เลือดเพื่อวัดระดับน้ ำตำลในเลือด 

ได้รับกำรตรวจ
HbA1C

จำก e-claim / 43 แฟ้ม /โปรแกรมที่ สปสช.ก ำหนด งวดที่ 1 ร้อยละ 50 จ่ำยภำยใน
ไตรมำส 2 ปีงปม 2566

ใช้ผลงำนระหว่ำงไตรมำส 4 ปี
งปม 2565–ไตรมำส 1 ปีงปม 
2566 (1 กค.65-31 ธค.65)

งวดที่ 2 ร้อยละ 50 จ่ำยภำยใน
ไตรมำส 4 ปีงปม 2566

ใช้ผลงำนระหว่ำงไตรมำส 2 ปี
งปม 2566–ไตรมำส 3 ปีงปม 
2566 (1 มค.66 - 30 มิย.66 )

(2) ผู้ป่วยเบำหวำนที่ควบคุมระดับ
น้ ำตำลในเลือดได้ดี 
- ผู้ป่วยเบำหวำนที่ไม่มีโรคร่วม 
- ผู้ป่วยเบำหวำนที่มีโรคร่วม  (ได้แก่ 
โรคหัวใจขำดเลือด ,โรคหัวใจล้มเหลว ,
โรคหลอดเลือดสมอง ,โรคไตเรื้อรังระยะ
ที่ 4 - 5, โรคลมชัก)

ผล HbA1C

≤ 7 %

≤ 8 %

จำก e-claim /43 แฟ้ม /โปรแกรมที่ สปสช.ก ำหนด
ที่วินิจฉัยด้วยรหัสโรค ICD10 = E11 - E14 ที่ได้รับกำรตรวจและมีค่ำ HbA1C ครั้ง
สุดท้ำย ≤ 7 mg% (Service date) ภำยในช่วงเวลำที่ก ำหนด
รหัสโรคเบำหวำน E11-E14 ร่วมกับ รหัสโรคหัวใจขำดเลือด I20-I25 ,รหัสโรคหัวใจ
ล้มเหลว I50 ,รหัสโรคหลอดเลือดสมอง I60-I69 ,รหัสโรคไตเรื้อรังระยะที่ 4-5 N18.4-
N18.5 และรหัสโรคลมชักชนิดต่อเนื่อง G40-G41 ได้รับกำรตรวจและมีค่ำ HbA1C 
ครั้งสุดท้ำย ≤ 8 mg% (Service date) ภำยในช่วงเวลำที่ก ำหนด

(3) ผู้ป่วยโรคควำมดันโลหิตสูงที่ควบคุม
ระดับควำมดันโลหิตได้ดี หมำยถึง 
ผู้ป่วยโรคควำมดันโลหิตสูงที่มีควำมดัน
โลหิตครั้งสุดท้ำย 

Systolic Blood 
Pressure <140 และ
Diastolic Blood 
Pressure <90 mmHg

แหล่งข้อมูลจำก e-claim /43 แฟ้ม//โปรแกรมที่ สปสช.ก ำหนด
ที่วินิจฉัย รหัส I10-I15 ที่มีผลควำมดันโลหิตครั้งสุดท้ำย<140 และ <90 mmHg 
(Service date) ภำยในช่วงเวลำที่ก ำหนด

(4) กำรเข้ำรับกำรรักษำเป็นผู้ป่วยใน 
ด้วยภำวะแทรกซ้อนของโรคเบำหวำน
และโรคควำมดันโลหิตสูง

ไม่มีกำร admit แหล่งข้อมูลจำก e-claim โดย
เบำหวำน (diabetes) : ที่รับไว้รักษำเป็นผู้ป่วยใน (IP) ด้วยโรคเบำหวำนที่มีภำวะแทรกซ้อน
ระยะสั้น Ketoacidosis, Hyperosmolarity, Hypoglycemia, Coma) [pdx=(E110-E111 
or E120-E121 or E130-E131 or E140-E141)] OR [(pdx = E160 or E162) and (sdx = 
E11-E14)] OR [(pdx = E160) and (sdx=Y423)] OR [(pdx = E11-E14) and (sdx = 
E160 or E162)]
ควำมดันโลหิตสูง (HT): I10 และ I11 โดยไม่มีกำรให้หัตถกำรดังต่อไปนี้ 33.6, 35, 36, 37.3, 
37.5, 37.7, 37.8, 37.94 และ 37.98 (Service date) 

ส่วนที่ 2  ผลลัพธ์บริการปฐมภูมิรายบุคคล

• ข้อมูลที่น ามาคิดผลตาม 
Service date 

• เฉพาะ สิทธิUC
• ไม่รวม T1DM /GDM
• รวมที่ไปรับบริการที่หน่วย

บริการอื่นด้วย
• ตัดข้อมูลงวดที่ 1 ภายใน 

31 มค.66 งวดที่ 2 ภายใน 
31 กค.66



ผลลัพธ์บริการ
ระดับหน่วยบริการ

เกณฑ์ ข้อมูลที่น ามาใช้ งวดการจ่าย

1) อัตรำกำรใช้บริกำรที่หน่วย
บริกำรปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจ ำ
ครอบครัวของผู้มีสิทธิในควำม
รับผิดชอบ 

มำกกว่ำหรือเท่ำกับ
ร้อยละ80

E-claim /43 แฟ้ม
ตัวต้ัง (A) จ ำนวนคนที่ลงทะเบียนUCกับหน่วยบริกำรปฐมภูมิที่มี
แพทย์ประจ ำครอบครัว มำใช้บริกำร OP/PP visit ที่หน่วยบริกำร     
ปฐมภูมิที่ลงทะเบียน หรือ ภำยในเครือข่ำยหน่วยบริกำรปฐมภูมิ
(กรณี nPCU)
ตัวหาร(B) จ ำนวนคนที่ลงทะเบียนUCกับหน่วยบริกำรปฐมภูมิ
สูตร A*100/B

งวดที่ 1 ร้อยละ 50 จ่ำย
ภำยในไตรมำส 2 ปีงปม 
2566
ใช้ผลงำนระหว่ำงไตรมำส 4 
ปีงปม 2565 – ไตรมำส 1 ปี
งปม 2566

งวดที่ 2 ร้อยละ 50 จ่ำย
ภำยในไตรมำส 4 ปีงปม 
2566
ใช้ผลงำนระหว่ำงไตรมำส 2 
ปีงปม 2566 – ไตรมำส 3 ปี
งปม 2566

2) อัตรำกำรใช้บริกำรที่หน่วย
บริกำรปฐมภูมิเทียบกับกำรไปใช้
บริกำรที่หน่วยบริกำรประจ ำหรือ
หน่วยบริกำรอื่น

>= 1 E-claim /43 แฟ้ม
ตัวตั้ง (A) จ ำนวนครั้งของผู้มีสิทธิ UC ที่ลงทะเบียนกับหน่วย
บริกำรปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจ ำครอบครัว ฯ และไปใช้บริกำร
ผู้ป่วยนอก(OP visit) ที่หน่วยบริกำรปฐมภูมิที่ลงทะเบียน หรือ 
ภำยในเครือข่ำยหน่วยบริกำรปฐมภูมิ(กรณี nPCU)
ตัวหาร (B) จ ำนวนครั้งของผู้มีสิทธิ UC ที่ลงทะเบียนกับหน่วย
บริกำรปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจ ำครอบครัว ฯ และไปใช้บริกำร
ผู้ป่วยนอก(OP visit) ที่หน่วยบริกำรประจ ำ หรือหน่วยบริกำรอื่น
สูตร A/B

ส่วนที่ 2  ผลลัพธ์บริการปฐมภูมิ ระดับหน่วยบริการ

• ข้อมูลที่น ำมำคิดผลงำนตำมService date
• ตัดข้อมูลงวดที่ 1 ภำยใน 31 มค.66 

งวดที่ 2 ภำยใน 31 กค.66
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ร่าง แนวทางคิด Point

10 point
10 point

20 point 10 point

10 point

10 point

20 point 10 point

10 point

10 point

10 point

10 point

20 point

(ผลลัพธ์บริกำรปฐมภูมิรำยบุคคล)

1. ผลลัพธ์บริการปฐมภูมิรายบุคคล 

≤  8%

≤ 7%

> 8%

≥ 140/90



ค่าบริการด้านยาและเวชภัณฑ์การจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ไปยังผู้ป่วยที่บ้าน

2





การจัดบริการส าหรับหน่วยบริการที่รับส่งต่อเฉพาะด้านเภสัชกรรม(ร้านยา)
(ร้านยาโมเดล 1-2-3 )

3



รายการบริการ 1. ค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคส าหรับ
บริการที่จ่ายตามรายการบริการ (Fee schedule) 

( ปรับเพิ่มในปีงบ 66 )

2. ค่าบริการเภสัชกรรมด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิ
(Commonillness)

( ปรับเพิ่มในปีงบ 66 )

ค่าบริการด้านยาและเวชภัณฑ์ส าหรับการจัดบริการ
สาธารณสุขของหน่วยบริการร่วมกับร้านยา

(ร้านยาโมเดล 1-2-3 )

วัตถุประสงค์ เพ่ิมช่องทำงและควำมสะดวกในกำรเข้ำรับบริกำรสร้ำงเสริม
สุขภำพและป้องกันโรคส ำหรับประชำชนไทยกลุ่มวัยท ำงำน

เพ่ิมกำรเข้ำถึงบริกำรส ำหรับประชำชนท่ีมีควำม
เจ็บป่วยเล็กน้อยและเป็นโรคท่ีพบได้บ่อยในร้ำนยำ

เพ่ิมควำมสะดวกให้กับประชำชนในกำรรับยำที่ร้ำนยำ
ใกล้บ้ำน และ ลดควำมแออัดของโรงพยำบำล

ขอบเขตบริการ/
กิจกรรมบริการ

1) บริกำรยำเม็ดคุมก ำเนิดและบริกำรให้ค ำปรึกษำ 
2) บริกำรยำเม็ดคุมก ำเนิดฉุกเฉินและบริกำรให้ค ำปรึกษำ
3) บริกำรจ่ำยถุงยำงอนำมัยและบริกำรให้ค ำปรึกษำ
4) บริกำรคัดกรองและประเมินปัจจัยเส่ียงต่อสุขภำพกำย/

สุขภำพจิต 
5) บริกำรตรวจปัสสำวะทดสอบกำรตั้งครรภ์หรือบริกำรชุด

ทดสอบกำรตั้งครรภ์ด้วยตัวเอง
6) บริกำรยำเม็ดเสริมธำตุเหล็กและกรดโฟลิค

ขอบเขตกำรให้บริกำรตำมกลุ่มโรค หรือกลุ่มอำกำร 
และมีรหัสโรค (ICD-10)  ตำมข้อบ่งชี้ท่ีเป็นไปตำม
แนวทำงและมำตรฐำนกำรให้บริกำรเภสัชกรรมด้ำน
เภสัชกรรมปฐมภูมิ โดยสภำเภสัชกรรม 

บริกำรด้ำนยำและเวชภัณฑ์ครอบคลุมผู้ป่วย 5 กลุ่มโรค 
ได้แก่
1) โรคเบำหวำน
2) โรคควำมดันโลหิตสูง 
3) โรคหอบหืด 
4) โรคจิตเวช 
5) โรคเร้ือรังอื่นท่ีไม่มีควำมซับซ้อนในกำรดูแล

กลุ่มเป้าหมาย ประชนชนไทยทุกสิทธิ์ อายุ 15-59 ปี ประชำชนไทยสิทธิ์ UC ประชำชนไทยสิทธิ์ UC

คุณสมบัติหน่วยบริการ ▪ ร้ำนยำท่ีผ่ำนกำรตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็น
หน่วยบริกำรท่ีรับกำรส่งต่อเฉพำะด้ำนเภสัชกรรม 

▪ ร้ำนยำท่ีผ่ำนกำรตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียน
เป็นหน่วยรับกำรส่งต่อเฉพำะด้ำนเภสัชกรรม 

▪ เป็นร้ำนยำคุณภำพผ่ำนกำรรับรองโดยสภำเภสัช

▪ หน่วยบริกำรท่ีขึ้นทะเบียนในระบบ UC
▪ ร้ำนยำท่ีผ่ำนกำรตรวจประเมินเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็น

หน่วยบริกำรท่ีรับกำรส่งต่อเฉพำะด้ำนเภสัชกรรม 

การบันทึกโปรแกรม KTB AMED E-prescription

แหล่งงบ PP FS OP Anywhere PHC  (PHC 10.24 ล้านบาท)

กรอบการด าเนินงานของหน่วยบริการที่รับส่งต่อเฉพาะด้านเภสัชกรรม (ร้านยา) ปีงบประมาณ 2566



1. ค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคส าหรับบริการที่จ่ายตามรายการบริการ (Fee schedule) 
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กิจกรรมบริกำร เงื่อนไขกำรรับบริกำร อัตรำกำรจ่ำย

1) บริการยาเม็ดคุมก าเนิดและบริการให้ค าปรึกษา 
• ให้บริการคร้ังละไม่เกิน 3 แผง และคนละไม่เกิน 13 แผง/ปี 
• ให้ค าปรึกษาในการคุมก าเนิดการวางแผนครอบครัว การใช้ยาและ

ผลข้างเคียง

• หญิงไทย วัยเจริญพันธุ์  ( 8 ปี - 59
ปี 11 เดือน) 

• กรณีรับแทนให้แสดงบัตรประชำชน
ของผู้ที่ใช้ยำเม็ดคุมก ำเนิด

1.1 จ่ำยเหมำจ่ำยในอัตรำ 40 บำท/แผง ส ำหรับยำเม็ดคุมก ำเนิดชนิดฮอร์โมน 

รวม (Combined Oral Contraceptive – COC) ท่ีให้แก่หญิงปกติท่ัวไป

1.2 จ่ำยเหมำจ่ำยในอัตรำ 80 บำทต่อแผง ส ำหรับยำเม็ดคุมก ำเนิดชนิด

ฮอร์โมนเดี่ยว (Progestogen-only pill – POP) (มี Lynestrenol 0.5 

mg.) ท่ีให้ แก่หญิงให้นมบุตรไม่เกิน 1 ปี 6 เดือนและผู้ท่ีมีประวัติไมเกรน

แบบมีออร่ำ 

2. บริการยาเม็ดคุมก าเนิดฉกุเฉินและบริการให้ค าปรึกษา
• ให้บริการไม่เกิน 2 แผง/คน/ปี 
• ให้ค าปรึกษาในการคุมก าเนิดการวางแผนครอบครัว การใช้ยาและ

ผลข้างเคียง

• หญิงไทย =ชำยไทย วัยเจริญพันธ์ุ เหมำจ่ำย 50 บำท/แผง

3. บริการจ่ายถุงยางอนามัยและบริการให้ค าปรึกษา
• สปสช.ชดเชยเป็นถุงยางอนามัยให้กับหน่วยบริการ
• ร้านยาให้บริการถุงยางอนามัยจ านวน 10 ชิ้นต่อคนต่อสัปดาห์ ไม่เกิน 

52 คร้ังต่อปี และให้ค าปรึกษาในการคุมก าเนิดการวางแผนครอบครัว

• ชำยไทย – หญิงไทย วัยเจริญพันธ์ุ เหมำจ่ำยค่ำบริกำร 10 บำท

4. บริการตรวจปัสสาวะทดสอบการตั้งครรภ์หรือบริการชุดทดสอบการ
ตั้งครรภ์ด้วยตัวเอง

• หญิงไทยที่สงสัยตั้งครรภ์ (อำกำร
แพ้ท้อง) หรือประจ ำเดือนไม่มำ
ตำมก ำหนด (ประจ ำเดือนขำด) 

เหมำจ่ำย 75 บำทต่อครั้ง จ่ำยไม่เกิน 4 ครั้ง/คน/ปี

5 บริการยาเม็ดเสริมธาตุเหลก็และกรดโฟลิค หญิงไทยอำยุ 13-45 ปี เหมำจ่ำย 80 บำท/ครั้ง (52 เม็ด)/ปี



ขอบเขตบริการ เงื่อนไขการรับบริการ กิจกรรมบริการ อัตราการจ่าย

6. บริการคัดกรอง
และประเมินปัจจยั
เสี่ยงต่อสุขภาพ
กาย/สุขภาพจิต

อายุ 15-34 ปี 1. ให้บริการครบทุกรายการดังนี้
1.1 ประเมินดัชนีมวลกาย (ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง) และรอบเอว
1.2 ตรวจวัดความดันโลหิต 
1.3 คัดกรองความเสี่ยงจากการสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการเสพสารเสพติด
1.4 ประเมินภาวะเครียด-ซึมเศร้า 
1.5 ให้ค าปรึกษาและแนะน าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรายบุคคล หากเป็นกลุ่มเสี่ยงให้ประสานส่ง

ต่อหรือนัดพบแพทย์เพ่ือวินิจฉัยสั่งการรักษา หรือแนะน ารับบริการตามสิทธิ 

เหมาจ่าย 100 บ/ครั้ง/คน/ปี 

อายุ 35 - 59 ปี 2. ให้บริการครบทุกรายการดังนี้
2.1 ประเมินดัชนีมวลกาย (ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง) เส้นรอบเอว
2.2 ตรวจวัดความดันโลหิต 
2.3 คัดกรองความเสี่ยงจากการสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการเสพสารเสพติด
2.4 ประเมินภาวะเครียด-ซมึเศร้า
2.5 ตรวจประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานและ หรือเจาะเลือดปลายนิ้วตรวจระดับ
น้ าตาล (FCG)
2.6 ตรวจประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัว ใจและหลอดเลือด
2.7 ให้ค าปรึกษาและแนะน าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรายบุคคล หากเป็นกลุ่มเสี่ยงให้ประสานส่ง
ต่อหรือนัดพบแพทย์เพ่ือวินิจฉัยสั่งการรักษา หรือแนะน ารับบริการตามสิทธิ 

เหมาจ่าย 150 บ/ครั้ง/คน/ปี



2. ค่าบริการเภสัชกรรมด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิ(Commonillness)
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ขอบเขตบริการ กิจกรรมบริการ เงื่อนไขการให้บริการ อัตราการจ่าย

ร้ำนยำให้บริกำรตำมกลุ่มโรค หรือ
กลุ่มอำกำร และมีรหัสโรค (ICD-10)  
ตำมข้อบ่งชี้ที่เป็นไปตำมแนวทำง
และมำตรฐำนกำรให้บริกำรเภสัช
กรรมด้ำนเภสัชกรรมปฐมภูมิ โดย
สภำเภสัชกรรม 

▪ บริกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนเภสัชกรรม
▪ บริกำรยำและเวชภัณฑ์ 
▪ กำรติดตำมอำกำรและผลกำรดูแล

▪ ประชำชนไทยสิทธิ์ UC ที่มีกำรเจ็บป่วยเล็กน้อย รับ
ยำตำมแนวทำงและมำตรฐำนกำรให้บริกำรฯ โดย
สภำเภสัชกรรม 

▪ ร้ำนยำที่ให้บริกำรต้องเป็นร้ำนยำในระบบ UC และ
เป็นร้ำนยำคุณภำพผ่ำนกำรรับรองโดยสภำเภสัช

เหมำจ่ำยในอัตรำ 180 
บำทต่อครั้ง (visit )

3. ค่าบริการด้านยาและเวชภัณฑ์ส าหรับการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการร่วมกับร้านยา (ร้านยาโมเดล 1 2 3 )

รูปแบบ อัตราค่าบริการ ส าหรับหน่วยบริการที่

สั่งจ่ายยา

อัตราค่าบริการ ส าหรับร้านยา อัตราค่ายาและเวชภัณฑ์ที่จ่ายชดเชยให้กับร้านยา

รูปแบบที่ 1 
หน่วยบริการจัดยารายบุคคลส่งให้ร้านยา

49 บำทต่อใบสั่งยำผู้ป่วยนอก 70 บำทต่อใบสั่งยำผู้ป่วยนอก -

รูปแบบท่ี 2 

หน่วยบริการจัดส ารองยาไว้ที่ร้านยา

47 บำทต่อใบสั่งยำผู้ป่วยนอก 80 บำทต่อใบสั่งยำผู้ป่วยนอก -

รูปแบบที่ 3

ร้านยาด าเนินการจัดหายาเอง 

42 บำทต่อใบสั่งยำผู้ป่วยนอก 90 บำทต่อใบสั่งยำผู้ป่วยนอก ตำมประกำศส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ

เรื่อง กำรจ่ำยค่ำใช้จ่ำยเพื่อบริกำรสำธำรณสุข กรณี

รำยกำรบริกำร (Fee schedule) พ.ศ. 2566



บริการสาธารณสุขระบบทางไกล (Telehealth /Telemedicine)
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แนวทางการด าเนินการในปี 2566 
1. ปรับเพิ่มอัตราการชดเชยบริการจากเดิม 30 บาท/ครั้ง  เป็น 50 บาท/ครั้ง
2. เพิ่มหน่วยบริการ ขยายหน่วยบริการใหค้รอบคลุมในหน่วยบริการที่รับการส่งต่อ ทุกแห่ง

หมายเหตุ :  ปัจจุบันมีหน่วยบริการที่ข้ึนทะเบียน มีศักยภาพ Telemedicine สปสช.เขต 6 ระยอง จ านวน 4 แห่ง



ข้อเสนอบริการสาธารณสุขระบบทางไกล (Telehealth) ปีงบประมาณ 2566 

วัตถุประสงค์ 1. เพิ่มการเข้าถึงการบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
2. ให้ประชาชนได้รับการรักษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
3. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณสุขโดยการปรับรูปแบบบริการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ COVID-19 เปลี่ยนแปลงสู่สภาวะ New normal

งบประมาณ งบ PHC 14.47 ล้านบาท

กลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยสิทธิ UC โรคเรื้อรัง  ที่มีอาการคงที่ ควบคุมโรคได้ดี ต้องรับการดูแลต่อเนื่องและมีนัดหมายล่วงหน้าในหน่วยบริการ

คุณสมบัติ
หน่วยบริการ

1. เป็นหน่วยบริการในระบบ UC (หน่วยบริการประจ า และหน่วยบริการรับส่งต่อ)
2. มีความพร้อมของเทคโนโลยีเพื่อการพิสูจน์ตัวตนและการให้บริการการแพทย์ทางไกลที่สามารถสื่อสารกันได้อย่างชัดเจนระหว่างผู้ให้บริการและผูร้ับบริการ 
3. มีผู้ประกอบวิชาชีพท่ีมีความพร้อมในการให้บริการสาธารณสุขระบบทางไกล ตามมาตรฐานที่สภาวิชาชีพหรือกระทรวงสาธารณสุขก าหนดพร้อมทั้งให้

เพียงพอต่อการบริการโดยไม่มีผลต่อการให้บริการหลัก
4. มีกระบวนการในการให้บริการสาธารณสุขระบบทางไกลของหน่วยบริการ พร้อมทั้งชี้แจ้งให้ผู้รับบริการรับทราบและยินยอมก่อนเข้ารับบริการ
5. จัดให้มีการทวนสอบข้อมูลการให้บริการได้ ในกรณีที่จ าเป็นต้องมีการตรวจสอบ
6. มาตรฐานการรักษาความมั่นคงด้านสารสนเทศ และมีแผนการจัดการความเสี่ยงและควบคุมความผิดพลาดทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร

ขอบเขต
บริการ

1.นัดหมายผู้ป่วยเพ่ือเข้ารับบริการ 
2.พิสูจน์ตัวตนและแสดงความยินยอมในการเข้ารับบริการของผู้รับบริการ
3.ให้บริการสาธารณสุขระบบทางไกลโดยผู้ประกอบวิชาชีพของหน่วยบริการตามมาตรฐานที่สภาวิชาชีพหรือกระทรวงสาธารณสุขก าหนด
4.บันทึกข้อมูลการให้บริการในเวชระเบียนตามแนวทางของหน่วยบริการ

อัตราการจ่าย อัตรา 50 บาท/ครั้ง   ผ่านระบบ E-claim 28



กระบวนการให้บริการ 

ผู้ป่วยDownload 
Application

ตรวจสอบความถูกต้อง     
ของข้อมูล 

ตรวจสอบ    
สิทธิ์การรักษา

เตรียมประวัติ   
การรักษา 

(ถ้ามียา) รับยาทาง
ไปรษณีย์/ร้านยา ร่วมกับ
บริการเภสัชกรรมทางไกล
ตามประกาศสภาเภสัช

กรรม เรื่องก าหนด
มาตรฐานและขั้นตอนการ

ให้บริการเภสัชกรรม
ทางไกล. 

พบแพทย์ออนไลน์ให้
ค าปรึกษา ตรวจ

วินิจฉัย รักษา ฟ้ืนฟู
บันทึกข้อมูลการ

ให้บริการผู้ป่วย
ยืนยันตัวตนและแสดงการ

ยินยอมรับบริการ
ยินยอมให้ใช้เครื่อยืนยันตัวตนอื่น ๆ 
เช่น Smart card Zoom SKype

คัดกรองผู้ป่วย
เข้าสู่ระบบ

ประสาน
นัดหมาย

แสดงตัวตน 
ผ่านเทคโนโลยี หรือ
Application ใดก็ได้

รับยา
ไปรษณีย/์ร้านยา

พบแพทย์
ออนไลน์

ผู้ป่วยโรคเรื้อรังรายเก่า            
ในหน่วยบริการ  ที่มี
อาการคงที่ ควบคุมโรค
ได้ดีและสมัครใจรับ
บริการทาง tele 

ประสานชี้แจง
ข้อตกลง วิธีการตรวจ
ทาง Telemedicine 
และนัดหมาย

สร้าง visit  

การบันทึกข้อมูล 
และชดเชยบริการ

บันทึกข้อมูลผ่าน
โปรแกรม e – Claim



การจัดบริการส าหรับหน่วยบริการที่รับส่งต่อเฉพาะด้าน
คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
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คุณสมบัติและศักยภาพของหน่วยบริการ

1

5

42

3

ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานพยาบาล 

มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์
การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็น     
หน่วยบริการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

มีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติตลอดเวลาที่เปิด
ให้บริการ  อย่างน้อย 1 คน เปิดบริการ โดย
แสดงวันเวลาในการให้บริการตามที่ตกลงกับ
หน่วยบริการประจ าหรือส านกังานหรอื
ส านักงานสาขาไว้ในที่เปิดเผยให้เห็นได้ อย่าง
ชัดเจน

มีการเชื่อมโยงการบริการกับ   
หน่วยบริการประจ า หน่วยบริการ
ปฐมภูมิ และหน่วยบริการที่รับการ
ส่งต่อ

มีความพร้อมของระบบข้อมูล   
ที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของ 
สปสช.

คทง ครั้งที่ 1 3225/10/65



ขยายขอบเขตบริการ OP และบริการ PP ตามขอบเขตวิชาชีพ 
ขอบเขต บริการ OP (ผู้ป่วยสิทธิ UC) ขอบเขต บริการ PP ตามรายการ PP FS (ปชช.ไทย ทุกสิทธิ์)

1. การบริหารยาตามแผนการรักษาของหน่วยบริการประจ า หรือ หน่วย
บริการที่รับการส่งต่อ
• บริหารยาพ่น / ยาฉีด

2. การบริการพยาบาลพื้นฐาน
• ท าแผลแห้ง/แผลเย็บ/แผลเปิด/ติดเชื้อ/แผลขนาดใหญ่
• การใส่สายยางให้อาหาร
• การให้สายสวนปัสสาวะ
• เช็ดตา / ล้างตา / ล้างจมูก

3. การบริการดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน
• กลุ่มที่ 1. กลุ่มผู้ป่วยที่สามารถรักษาหายได้ 
• กลุ่มที่ 2. กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ไม่สามารถควบคุมอาการได้ 
• กลุ่มที่ 3. กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังและไร้ความสามารถเล็กน้อย 

4.บริการการรักษาโรคเบื้องต้น *
5.บริการจ่ายเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมบริการ *

1. บริการ ANC  (ยกเว้น ANC ครั้งแรก และแพทย์วินิจฉัยไม่ใช่ครรภ์
เสี่ยง )

2. บริการยาเม็ดคุมก าเนิดชนิดรับประทาน 
3. บริการถุงยางอนามัย
4. บริการทดสอบการตั้งครรภ์ *
5. บริการตรวจหลังคลอด *
6. บริการยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กและกรดโฟลิค *
7. บริการคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพกาย/สุขภาพจิต *

❖ ทุกรายการ บันทึกผลงานและประมวลผลการจ่ายผ่านระบบโปรแกรมการส่งข้อมูล (E-Claim) (http://eclaim.nhso.go.th) เป็นรายเดือน 
❖ ยกเว้นรายการยาเม็ดคุมก าเนิด และถุงยางอนามัย บันทึกผลงานและประมวลผลการจ่ายผ่านโปรแกรม Krungthai Digital Health Platform ผ่าน Application 

เป๋าตัง (Health Wallet) / Hospital Portal ทาง Website KTB  https://www.healthplatform.krungthai.com เป็นรายเดือน



สรุปบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ใน ระบบ UC ปี 2566 

ขอบเขตการบริการ กลุ่มเป้าหมาย อัตราค่าบริการ
1. การให้ยาตามแผนการรักษาของผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม

ผู้ป่วยสิทธิ UC - ยาฉีด >> เหมาจ่ายในอัตรา 30 บาท/คน/ครั้ง
- ยาพ่น >> เหมาจ่ายในอัตรา 60 บาท/คน/ครั้ง

2. การบริการพยาบาลพื้นฐาน ผู้ป่วยสิทธิ UC

- ท าแผลแห้ง/แผลเย็บ >> เหมาจ่ายในอัตรา 80 บาท/คน/วัน 
- ท าแผลเปิด/ติดเชื้อ >>  เหมาจ่ายในอัตรา 170 บาท/คน/วัน
- ท าแผลขนาดใหญ่ >> เหมาจ่ายในอัตรา 320 บาท/คน/วัน
- บริการใส่สายยางให้อาหาร(เฉพาะค่าใส่ ไม่รวมค่าอุปกรณ์) >>เหมาจ่ายในอัตรา 80 บาท/คน/ครั้ง
- บริการให้สายสวนปัสสาวะ(เฉพาะค่าใส่ ไม่รวมค่าอุปกรณ์) >>เหมาจ่ายในอัตรา 110 บาท/คน/ครั้ง
- บริการล้างตา >>> จ่ายแบบเหมาจ่ายในอัตรา 80 บาท/คน/ครั้ง
- บริการเช็ดตา >>> จ่ายแบบเหมาจ่ายในอัตรา 50 บาท/คน/ครั้ง
- บริการล้างจมูก >>> จ่ายแบบเหมาจ่ายในอัตรา 80 บาท/คน/ครั้ง

3. การบริการดูแลสุขภาพผู้ป่วยท่ีบ้าน ผู้ป่วยสิทธิ UC
- ผู้ป่วยท่ีสามารถรักษาให้หายขาดได้ >> จ่ายในอัตรา 400 บาท/ครั้ง   (ไม่เกิน 4 ครั้ง/คน/ปี)
- ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ไม่สามารถควบคุมอาการได้>>จ่ายในอัตรา 600 บาท/ครั้ง (ไม่เกิน 6 ครั้ง/คน/ปี)
- ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและมีการไร้ความสามารถ >>จ่ายในอัตรา 800 บาท/ครั้ง (ไม่เกิน 8 ครั้ง/คน/ปี)

4. บริการการรักษาโรคเบื้องต้น *** ผู้ป่วยสิทธิ UC จ่ายแบบเหมาจ่ายในอัตรา 150 บาทต่อครั้ง  (เริ่มด าเนินการ 1 มกราคม 2566)

5. จ่ายเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมบริการที่
ให้ (NG tube, Urine cath, Urine bag) ***

ผู้ป่วยสิทธิ UC - สายยางกระเพาะอาหารแบบซิลิโคน (NG tube) >>> จ่ายอัตรา 300 บาท/ชิ้น
- สายสวนปัสสาวะ (Urine catheter) >>> จ่ายอัตรา 65 บาท/ชิ้น
- ถุงเก็บปัสสาวะ (Urine bag) >>> จ่ายอัตรา 90 บาท/ชิ้น
* (เริ่มด าเนินการ 1 มกราคม 2566) 34

เฉพาะสิทธิ UC



กลุ่มเป้าหมาย อัตราการชดเชย กิจกรรมการให้บริการ

กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้ป่วยที่สามารถ
รักษาหายได้ เน้นการให้บริการ
และค าแนะน ากับตัวผู้ปว่ย  เช่น
• หญิงตั้งครรภ์ที่มีภำวะเสี่ยง 
• หญิงหลังคลอดที่มี

ภำวะแทรกซ้อน
• กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีควำม

รุนแรงไม่มำก ควบคุมโรคได้ 

• เยี่ยมไม่เกิน 4 ครั้ง/คน/ปี
• อัตราการชดเชย 400 

บาท/ครั้ง

1. Health Assessment (ประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรดูแลตนเอง
ของผู้รับบริกำร ผู้ดูแล  ที่อยู่อำศัย สภำพแวดล้อม) 

2. ให้ควำมรู้ในเรื่องโรคและกำรดูแลตนเอง เช่น กำรวำงแผนครอบครัวใน
หญิงหลังคลอด กำรปฏิบัติส ำหรับผู้ป่วยเบำหวำน

3. ให้กำรพยำบำล และฝึกทักษะในกำรดูแลตนเองให้กับผู้ป่วย และผู้ดูแล 
เช่น  กำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงน้อย 6 เดือน   

4. ให้กำรปรึกษำปัญหำต่ำง ๆ ที่จะเป็นอุปสรรคในกำรดูแลตนเอง 
5. สรุปรำยงำนและมีกำรรำยงำนผลให้หน่วยบริกำรประจ ำรับทรำบ 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่
ไม่สามารถควบคุมอาการได้
ให้บริการและเน้นปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมผู้ป่วย เช่น ผู้ป่วย
เบำหวำนที่ควบคุมน้ ำตำลไม่ได้ หรือ
ที่มีปัญหำในกำรปฏิบัติตน 

• เยี่ยมไม่เกิน 6 ครั้ง/คน /ปี
• อัตราการชดเชย 600 

บาท/ครั้ง

1. Health Assessment (ประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรดูแลตนเอง
ของผู้รับบริกำร ผู้ดูแล  ที่อยู่อำศัย และสภำพแวดล้อม)

2. ให้ควำมรู้ ในเรื่องโรคและกำรดูแลตนเอง 
3. ให้กำรพยำบำล และฝึกทักษะในกำรดูแลตนเองให้กับผู้ป่วยและผู้ดูแล 
4. ตั้งเป้ำหมำยร่วมกันกับผู้รับบริกำรและผู้ดูแลในกำรดูแลตนเอ
5. ปรับเปลี่ยนพฤติกกรรมให้เหมำะสมกับกำรเจ็บป่วย  
6. ให้กำรปรึกษำปัญหำต่ำง ๆ ที่จะเป็นอุปสรรคในกำรดูแลตนเอง 
7. สรุปรำยงำนและมีกำรรำยงำนผลให้หน่วยบริกำรประจ ำรับทรำบ 

กิจกรรมการให้บริการดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน

35
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กลุ่มเป้าหมาย อัตราการชดเชย กิจกรรมการให้บริการ

กลุ่มที่ 3 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
และไร้ความสามารถ ให้การบริการ
และเน้นฝึกทักษะให้ผู้ดูแลสามารถ
ให้การดูแลผู้รับบริการได้ 
เช่น ผู้ป่วยที่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์
ทางการแพทย์ เช่น ใส่ NG 

• เยี่ยมไม่เกิน 8 ครั้ง/คน/ปี
• อัตราการชดเชย 800 

บาท/ครั้ง

1. Health Assessment (ประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรดูแลตนเอง
ของผู้รับบริกำร ผู้ดูแล  ที่อยู่อำศัย และสภำพแวดล้อม) 

2. ให้ควำมรู้ ในเรื่องโรคและกำรดูแลตนเอง 
3. ให้กำรพยำบำล และฝึกทักษะในกำรดูแลตนเองให้กับผู้ป่วย
4. ฝึกทักษะให้ผู้ดูแลสำมำรถให้กำรดูแลผู้รับบริกำรได้ เช่น NG tube 

feeding /กำรดูแลผู้ป่วยที่คำสำยสวนปัสสำวะ 
5. ให้กำรปรึกษำปัญหำต่ำง ๆ ที่จะเป็นอุปสรรคในกำรดูแลตนเอง
6. สรุปรำยงำนและมีกำรรำยงำนผลให้หน่วยบริกำรประจ ำรับทรำบ  

กิจกรรมการให้บริการดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน

36

เฉพาะสิทธิ UC
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กรอบแนวทางการด าเนินงานคลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์ ปีงบประมาณ 2566
บริการ ขอบเขตกิจกรรมบริการ เงื่อนไขการรับบริการ อัตราการจ่าย

4) บริการการ
รักษาโรคเบื้องต้น
***

• ให้บริการรักษาโรคเบื้องต้น (อ้างอิงตาม 
ข้อบังคับสภาการพยาบาล ฯ  พ.ศ. 2564
หมวด 3 การรักษาโรคเบื้องต้นและการ
ให้ภูมิคุ้มกันโรค  ข้อ 10 ผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง  ผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
ชั้นหนึ่ง ให้กระท าการประกอบวิชาชีพ  
การพยาบาลตามข้อก าหนดของสภาการ
พยาบาลในการรักษาโรค เบื้องต้นและ
การให้ภูมิคุ้มกันโรค 

• การใช้ยาตาม พรบ .ยา  พ .ศ .  2510
เป็นยาสามัญประจ าบ้าน ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ยาสามัญประจ า
บ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ 1-9 )

• ผู้ป่วยสิทธิ UC
• เจ็บป่วยด้วยกลุ่มอาการ 32 กลุ่ม ตามที่ก าหนด 

150 บาท/ครั้ง

5) จ่ายเวชภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมบริการที่
ให้ ***

ให้บริการจ่ายเวชภัณฑ์แก่ผู้ป่วยท่ีมีความ
จ าเป็น 
- NG tube
- Urine cath
- Urine bag

ผู้ป่วยสิทธิ UC ใส่อุปกรณ์ 
- สายยางให้อาหารผ่านรูจมูกสู่กระเพาะอาหาร หรือ 
- ใส่สายสวนปัสสาวะ 
- เปลี่ยนถุงรองรับปัสสาวะ 

เบิกจ่ายจากงบ CR
- NG tube 300 บาท/ชิ้น
- Urine cath 65 บาท/ชิ้น
- Urine bag 90 บาท/ชิ้น

เฉพาะสิทธิ UC



การจ่ายชดเชย กรณีบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคแก่ประชาชนไทยทุกสิทธิ

บริการ / กิจกรรม

6. บริการ ANC  (ยกเว้น ANC ครั้งแรก เป็นครรภ์ที่แพทย์วินิจฉัยแล้วไม่ใช่ครรภ์เสี่ยง )

กิจกรรมบริการ
1. ซักประวัติ
2. ตรวจร่างกาย

- วัดสัญญาณชีพ: ชีพจร ความดันโลหิต
- ชั่งน้ าหนัก ส่วนสูง ค านวณดัชนีมวลกาย
- ตรวจสุขภาพช่องปาก ขัดและท าความสะอาดฟัน
- ตรวจวัดความสูงยอดมดลูก ฟังเสียงหัวใจทารก

3. ตรวจคัดกรองภาวะซึมเศร้า
4. ตรวจคัดกรองการสูบบุหรี่/ดื่มสุรา/ใช้สารเสพติด
5. ประเมินความเสี่ยงของการตั้งครรภ์ (Classifying form)
6. ตรวจหาโปรตีนในปัสสาวะ urine dipstick test
7. ให้ยา Triferdine (ยาวิตามินเสริมเหล็ก elemental 60 mg/โฟลิค 400 ไมโครกรัม/ไอโอดิน 150 ไมโครกรัม)

8. ให้ค าแนะน า
9. บันทึกสมุดอนามัยมารดา
10. ส่งต่อหน่วยบริการประจ าเพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลให้ครอบคลุมตามมาตรฐาน หรือกรณีพบความเสี่ยง

รำยกำรเก่ำ

คนไทยทุกสิทธิ



กรณีบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
7. บริการยาเม็ดคุมก าเนิดชนิดรับประทาน  ส าหรับยาเม็ดคุมก าเนิดชนิดฮอร์โมนรวม (Combined Oral Contraceptive – COC) ที่ให้แก่หญิงปกติทั่วไป 
• หญิงไทย วัยเจริญพันธุ์  ( 15 ปี - 59 ปี 11 เดือน) 
• ให้บริการครั้งละไม่เกิน 3 แผง และคนละไม่เกิน 13 แผง/ปี 
• ให้ค าปรึกษาในการคุมก าเนิดการวางแผนครอบครัว การใช้ยาและผลข้างเคียง

8. บริการถุงยางอนามัย ***สปสช.ชดเชยเป็นถุงยางอนามัยให้กับหน่วยบริการ***
• ชายไทย – หญิงไทย วัยเจริญพันธุ์
• ให้บริการครั้งละไม่เกิน 10 ชิ้น/สัปดาห์  ไม่เกิน 52 ครั้งต่อปี
• ให้ค าปรึกษาในการคุมก าเนิดการวางแผนครอบครัว 

9. บริการทดสอบการตั้งครรภ์ 
ตรวจปัสสาวะหลังจากประจ าเดือนขาดมากกว่า 7 วัน เพื่อหาระดับฮอร์โมน (hCG)

• หญิงไทยที่สงสัยตั้งครรภ์ (อาการแพ้ท้อง) หรือประจ าเดือนไม่มาตามก าหนด (ประจ าเดือนขาด) 

10. บริการหญิงหลังคลอด
1. บริการตรวจหลังคลอด ไม่เกิน 2 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 – 15 นับถัดจากวันคลอด
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 – 42 นับถัดจากวันคลอด

2. บริการป้องกันการขาดไอโอดีน ธาตุเหล็กและกรดโฟลิก(Triferdine)
ยาวิตามินเสริมเหล็ก elemental 60 mg/โฟลิค 400 ไมโครกรัม

* รายการใหม่ ในปี 2566คนไทยทุกสิทธิ



40

บริการ/กิจกรรม กรณบีริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค

11. บริการยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กและกรดโฟลิค ในหญิงไทยวัยเจริญพันธุ์ อายุ 13-45 ปี (จ่ายยาไม่ต่ ากว่า 52 เม็ด รับประทานสัปดาห์ละ 1 เม็ด)

12. บริการคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสขุภาพกาย/สุขภาพจิต

ประชาชนไทยอายุ  15- 34 ปี ทุกสิทธิการรักษาพยาบาล  ให้บริการครบทุกรายการดังนี้
1. ประเมินดัชนีมวลกาย (ชั่งน้ าหนัก วัดส่วน สูง) และรอบเอว
2. ตรวจวัดความดันโลหิต 
3. คัดกรองความเสี่ยงจากการสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการเสพสารเสพติด
4. ประเมินภาวะเครียด-ซึมเศร้า 
5. ให้ค าปรึกษาและแนะน าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรายบุคคล หากเป็นกลุ่มเสี่ยงให้ประสานส่งต่อหรือนัดพบแพทย์เพ่ือวินิจฉยัสั่งการรักษาหรือแนะน ารับบริการตามสิทธิ 

ประชาชนไทยอายุ  35- 59 ปี ทุกสิทธิการรักษาพยาบาล  ให้บริการครบทุกรายการดังนี้
1. ประเมินดัชนีมวลกาย (ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง เส้นรอบเอว)
2. ตรวจวัดความดันโลหิต 
3. คัดกรองความเสี่ยงจากการสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการเสพสารเสพติด
4. ประเมินภาวะเครียด-ซึมเศร้า
5. ตรวจประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน และหรือเจาะเลือดปลายนิ้วภายหลังอดอาหาร 8 ชั่วโมง เพื่อหาระดับน้ าตาล ตรวจประเมินความเสี่ยงต่อการเกิด

โรคหัว ใจและหลอดเลอืด
6. ให้ค าปรึกษาและแนะน าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรายบุคคล หากเป็นกลุ่มเสี่ยงให้ประสานส่งต่อหรือนัดพบแพทย์เพื่อวินิจฉยัสั่งการรักษาหรือแนะน ารับบริการตามสิทธิ 

คนไทยทุกสิทธิ * รายการใหม่ ในปี 2566



พิสูจน์ตัวตนเพ่ือยืนยันการใช้สิทธิ
ในการเข้ารับบริการ

NHSO Budget

4

➢ ให้บริการการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์

➢ ให้บริการสร้างเสริมสุขภาพ ฯ5

บันทึกข้อมูลการให้บริการ

2

กระบวนการให้บริการ

3

6 KTB

Post Audit

หรือ

ประมวลผล จ่ายชดเชย

ปชช.ไทย ทุกสิทธิ์ รับบริการ PP

1 ปชช.ไทย สิทธิ์ UC รับบริการ OP

Pre Audit

4128/08/65
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บทบาทหน้าที่คลินิกการพยาบาลฯที่เข้าร่วมเป็นหน่วยบริการ
1. ให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ และตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล (มาตรา 18(1))
2. มีหน้าที่ (ตามมาตรา 45) ดังต่อไปนี้

(1) ให้บริกำรสำธำรณสุข รวมทั้งกำรใช้วัคซีน ยำ เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ที่ได้มำตรฐำนและมีคุณภำพ โดยให้ควำมเสมอภำคและอ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรให้บรกิำรสำธำรณสขุที่จ ำเป็น ตลอดจนเคำรพในสิทธิส่วนบุคคล ในศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์และควำมเชื่อ
ทำงศำสนำ

(2) ให้ข้อมูลกำรบริกำรสำธำรณสุขของผู้รบับริกำรตำมที่ผูร้ับบริกำรร้องขอและตำมประกำศที่มีกำรก ำหนดเกี่ยวกับสทิธิผูป้่วยและ   
ผู้รับบริกำรโดยไมบ่ิดเบือน

(3) ให้ข้อมูลที่เกีย่วกบัชื่อแพทย์ เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข หรือผู้รับผิดชอบในกำรดแูลอย่ำงต่อเนื่องทำงดำ้นสุขภำพและสังคมแกญ่ำติ
หรือผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้รบับริกำรอย่ำงเพียงพอ

(4) รักษำควำมลับของผู้รบับริกำรจำกกำรปฏิบัตหิน้ำที่ตำม (1) และ (2) อย่ำงเคร่งครัด เว้นแต่เป็นกำรเปิดเผยต่อเจำ้หน้ำที่ของรัฐ
ซึ่งปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำย

(5) จัดท ำระบบข้อมูลกำรให้บริกำรสำธำรณสุข เพื่อสะดวกต่อกำรตรวจสอบคุณภำพและบริกำร รวมทั้งกำรขอรับค่ำใช้จ่ำยเพื่อ
บริกำรสำธำรณสุข

หำรือร่วมสภำ 



การจัดบริการส าหรับหน่วยบริการที่รับส่งต่อเฉพาะด้าน
คลินิกเทคนิคการแพทย์ และบริการห้องปฏิบัติการแลปนอกหน่วยบริการ

6



Flow การด าเนินงานบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยคลินิกเทคนิคการแพทย์

ประชาชนคนไทย
ทุกสิทธิ

โรงพยาบาล

คลินิกเทคนิคการแพทย์ 

ผู้ป่วยสิทธิ UCs

ผลคัดกรอง
พบเสี่ยง

รายงานผล Lab
(ผลผิดปกติ แนะน าพบแพทย์ตามสิทธิ)

เก็บสิ่งส่งตรวจ ตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร

เจำะเลือด (ที่คลินิก หรือ ที่บ้ำน)
Walk in 5 รายการ

แพทย์สั่ง
เจาะ Lab

PP
8 รายการ

OP 
22 รายการ
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รายงานผล Lab

รายงานผล Lab ทางเลือกใน พท.



แนวทางบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยคลินิกเทคนิคการแพทย์ ปีงบประมาณ 2566

วัตถุประสงค์ 1. เพิ่มความสะดวกการเข้าถึงบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ แก่ประชาชน
2. ลดระยะเวลารอคอยการรับบริการของประชาชน    

คุณสมบัติหน่วย
บริการ

1. ได้รับการรับรองมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ ของสภาเทคนิคการแพทย์ (Laboratory Accreditation : LA)  หรือ
มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ISO 15189 รายการบริการที่ให้บริการ

2. ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบ UC  (หน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านเทคนิคการแพทย์) 
3. เป็นเครือข่ายกับหน่วยบริการในพื้นที่ และมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน 

กลุ่มเป้าหมาย บริการ OP :  ส าหรับประชากรสิทธิ UCs        บริการ PP :  ส าหรับประชาชนไทยทุกสิทธิ

ขอบเขตบริการ 1. บริการ เจาะ เก็บ ตรวจทางห้องปฏิบัติการ  ให้บริการใน 2 รูปแบบ 
1.1  Lab OP 22 รายการ :- ต้องมีใบ Request จากแพทย์ หรือ ผลคัดกรองเบื้องต้น 
1.2 Lab PP FS 8 รายการ :- ต้องมีใบ Request จ านวน 3 รายการ  สามารถ walk in ได้ 5 รายการ

อัตราชดเชย บริการ  เจาะ เก็บ ตรวจทางห้องปฏิบัติการ ใชอ้ัตราชดเชย เทียบเคียงกับค่าบริการในรายการ OP Anywhere หรือ รายการ PP FS 

ระบบการเบิก
ค่าใช้จ่าย

มีระบบพิสูจน์ตัวตนยืนยันการใช้สิทธิรับบริการ
เบิกจ่ายผ่านระบบ E claim  หรือ KTB health platform ตามที่ ส านักงานฯก าหนด

ความพร้อมของ
คลินิก Lab 

19 แห่ง ใน 9 เขต 13 จังหวัด (เสนอโดย สภาเทคนิคการแพทย์)

45

แนวทางตรวจเทคนคิ
การแพทย์

ประกาศเกณฑต์รวจเ
ทคนคิการแพทย์



รายการบริการ Lab อัตราชดเชย ส าหรับบริการตรวจ Lab โดยคลินิกเทคนิคการแพทย์ ในปีงบประมาณ 2566

ล าดับ รายการ Lab ราคา เงื่อนไข
PP FS

1 การตรวจปัสสาวะทดสอบการตั้งครรภ์ * 75 จ่ายไม่เกิน 4 ครั้งต่อคนต่อปี
2 การตรวจ VDRL, HIV Antibody, Hepatitis B surface antigen (HBs 

Ag), CBC + MCV และ/หรือ DCIP  และ Blood group : ABO/Rh (ครบ
ทุกรายการ) 

600 1 ครั้ง/การตั้งครรภ์

3 การตรวจ VDRL และ Anti-HIV โดยตรวจอีกครั้งเมื่ออายุครรภ์ใกลค้รบ
ก าหนด 

190 1 ครั้ง/การตั้งครรภ์

4 การตรวจเลือดสามีของหญิงตั้งครรภ์*
4.1 การคัดกรองธาลัสซีเมีย CBC + MCV และ/หรือDCIP/HbE
screening 

120 1 ครั้ง/การตั้งครรภ์ของภรรยา

4.2 การคัดกรองซิฟิลิส 
4.2.1 ตรวจ VDRL 
4.2.2 ตรวจ TPHA กรณีผลการตรวจ VDRL ผิดปกติ

50
100

1 ครั้ง/การตั้งครรภ์ของภรรยา
1 ครั้ง/การตั้งครรภ์ของภรรยา

5 Hemoglobin Typing (หญิงตั้งครรภ์และสามีหรือคู่ ท่ีมีผลการคัดกรอง
ผิดปกติทั้ง 2 ฝ่าย)

270 1 ครั้ง/การตั้งครรภ์

6 บริการเจาะเลือดเพ่ือตรวจนับเม็ดเลือดอย่างสมบูรณ์ (CBC) * 60 หญิงอายุ 13-45 ปี
7 บริการตรวจคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่และล าไสต้รง ด้วยวิธีการตรวจหาเลือด

แฝงในอุจจาระ (FIT Test) และให้ค าปรึกษาแนะน าและส่งต่อกรณีผลการ
ตรวจพบความผิดปกติ *

60 อายุ 50 – 70 ปี ทุก 5 ปี

8 ค่าบริการเจาะเลือดจากหลอดเลอืดด า ภายหลังอดอาหาร 8 ชั่วโมง ส่ง
ตรวจ Total Cholesterol และ HDL*

160 อายุ 45 – 59 ปี ทุก 5 ปี

* PP FS รายการ 1,4, 6-8 (รวม 5 รายการน้ีสามารถ walk in  ได้)

ล าดับ รายการ Lab ราคา

OP Anywhere
1 CBC(+diff+RBC morphology+plt count) Automation 90
2 Complete blood count without smear 60
3 Glucose 40
4 BUN 45
5 Creatinine  by enzymatic 45
6 Lipid Profile (Cholesterol, HDL-Chol, LDL-chol, TG) 200
7 Lipid - Cholesterol 60
8 Lipid-TG (Triglyceride) 60
9 Lipid - HDL - cholesterol Cholesterol in HDL 100
10 Lipid-LDL-chol (direct) 150
11 Liver Function Test 320
12 SGOT (AST) 45
13 SGPT (ALT) 40
14 Alkaline Phosphatase 45
15 Total protein 60
16 Albumin 35
17 Bilirubin, Total 45
18 Bilirubin, Direct 45
19 Hb A1C 150
20 HBsAg HBs-Ag Rapid 145
21 HBs-Ag  ELISA,ECLIA 255
22 Urinalysis (Physical + Chemical + Microscopic) PANEL.UA 65



การจัดบริการส าหรับหน่วยบริการที่รับส่งต่อเฉพาะด้าน
กายภาพบ าบัด
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ค่าบริการ Intermediate care   ปีงบประมาณ 2566 
หลักการทั่วไป
• บริการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง เป็นการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการทางคลินิกผ่านพ้นภาวะวิกฤติและมีอาการคงที่ แต่ยังคงมีความ

ผิดปกติของร่างกายบางส่วนอยู่ หรือมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการดูแลโดยทีมสห
สาขาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องจนครบ 6 เดือน ตั้งแต่ในโรงพยาบาลจนถึงบ้านและชุมชน

• ผู้ป่วยระยะกลาง เป็นผู้ป่วยที่พ้นระยะวิกฤต มีสภาวะทางการแพทย์คงที่ และเป็นผู้ป่วยที่มี Barthel ADL index น้อยกว่า 
15 หรือ มีค่า Barthel ADL index ตั้งแต่ 15 ร่วมกับมีความบกพร่องหลายระบบ (multiple impairment)

• กลุ่มโรคเป้าหมาย ส าหรับบริการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง
• ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (stroke)
• ผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บที่สมอง (traumatic brain injury)
• ผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บที่ไขสันหลัง (spinal cord injury)

48



หลักเกณฑ์การจ่าย

• เป็นการให้บริการแก่ผู้มีสิทธิหลักประกันสขุภาพแหง่ชาติ 

• เป็นการให้บริการดูแลผูป้่วยระยะกลาง ตามคู่มือแนวทางที่กระทรวง
สาธารณสขุก าหนด

• บริการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง ประกอบด้วย
1. บริการดูแลผู้ป่วยระยะกลางแบบผู้ป่วยใน
2. บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ระยะกลาง
3. บริการฝังเข็มหรือบรกิารฝังเข็มร่วมกับกระตุ้นไฟฟ้าในผู้ป่วยโรคหลอด

เลือดสมอง (stroke) รายใหม่ ที่ต้องฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
ระยะกลาง 
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บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ระยะกลาง

• หน่วยบริการที่มีสิทธิรับคา่ใช้จ่าย ได้แก่ หน่วยบริการประจ า หน่วยบริการรับส่งต่อทั่วไป หรือ
หน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะด้านกายภาพบ าบัด ที่สามารถให้บริการฟืน้ฟูสมรรถภาพด้าน
การแพทย์ระยะกลาง

• จ่ายชดเชยค่าบริการกายภาพบ าบัด (PT) ไม่เกิน 20 ครั้ง และ ค่าบริการกิจกรรมบ าบัด 
(OT)/การแก้ไขการพูด (ST) รวมกันไม่เกิน 10 ครั้ง ในช่วง 6 เดือนนับจากวันที่เป็นผู้ปว่ยระยะ
กลาง

1. การให้บริการแบบผู้ป่วยนอกในหน่วยบริการ จ่ายในอัตรา 150 บาทต่อครั้ง
2. การให้บริการนอกหน่วยบริการ จ่ายในอัตรา 450 บาทต่อครั้ง
3. เมื่อพ้นระยะการดูแลผู้ป่วยระยะกลางแล้ว ผู้ป่วยยังมีชีวิตอยู่ และค่า Barthel ADL index เพ่ิมขึ้น

อย่างน้อย 2 ระดับ จ่ายเพิ่มเติมอีก 3,000 บาท/ราย
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สรุป บริการฟื้นฟูสมรรถภาพดา้นการแพทยร์ะยะกลาง (Intermediate care : IMC)
รายการ ขอบเขตบริการ และเงื่อนไขและอัตราการจ่ายค่าบริการ

1. กลุ่มเป้าหมาย ผู้มีสิทธิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ กลุ่มเป้ำหมำยเป็น ผู้ป่วยระยะกลำงที่พ้นระยะวิกฤตที่มีสภำวะทำงกำรแพทย์คงที่ และ
เป็นผู้ป่วยที่มีค่ำ Barthel Score หรือ ADL น้อยกว่ำ 15 หรือ  ค่ำ Barthel Score หรือ ADL เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 15 แต่มี Multiple impairment ร่วมด้วย 

2. หน่วยบริการ หน่วยบริกำรประจ ำ หน่วยบริกำรรับส่งต่อทั่วไป และ หน่วยบริกำรรับส่งต่อเฉพำะด้ำนกำยภำพบ ำบัด

3. เงื่อนไขและอัตรา
การจ่ายค่าบริการ

1. ICD010 STROKE  I60 - I64,  Traumatic Brain Injury S061 - S069, Spinal Cord Injury 14.0 - S14.1, S24.0 - S24.1, S34.0 - S34.1, S34.3 (หรือ
กระดูกข้อสะโพกหัก (fragility fracture hip S720, S721,S722 ) ตามคู่มือหรือแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด)

2. Barthel Score หรือ ADL≥ 15 with out Multiple impairment

3. รำยกำรและอัตรำ ดังน้ี

3.1 บริกำรฟื้นฟูสมรรถภำพด้ำนกำรแพทย์ 3 รำยกำรคือ 1) บริกำรกำยภำพบ ำบัด  H9339.1 รวมไม่เกิน 20 ครั้ง  กรณีหน่วยบริกำรรับส่งต่อเฉพำะด้ำน
กำยภำพบ ำบัด เมื่อให้บริกำรครบจ ำนวนครั้งที่ก ำหนด ให้ส่งต่อตำมระบบปกติ 2) บริกำรกิจกรรมบ ำบัด H9383.1 และ 3) แก้ไขกำรพูด H9375.1 ทั้งน้ี 
รำยกำรที่  (2) และ (3) รวมไม่เกิน 10 ครั้ง  โดย 3 กิจกรรมเป็นกำรจัดบริกำรแบบผู้ป่วยนอก หรือในชุมชน ภำยในระยะเวลำ 6 เดือน จำกวันจ ำหน่ำย
ผู้ป่วยใน และครบตำมจ ำนวนครั้งที่ก ำหนด  

3.2 อัตราจ่าย 
1) ให้บริการในหน่วยบริการ ตามจริงไม่เกิน 150 บาทต่อครั้ง
2) การให้บริการนอกหน่วยบริการ ตามจริงไม่เกิน 450 บาทต่อครั้ง
3) เมื่อสิ้นสุดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ระยะกลาง แล้วผู้ป่วยยังมีชีวิตอยู่ และค่า Barthel ADL index เพ่ิมขึ้นอย่างน้อย ๒ ระดับ ส านักงานจะจ่ายตาม

คุณภาพอีก ๓,๐๐๐ บาท/ราย
• กรณีกำรรับส่งต่อระหว่ำงหน่วยบริกำรให้นับจ ำนวนครั้งต่อเนื่อง  ตั้งแต่ Register ผู้ป่วยเข้ำโปรแกรม IMC ใน Disability Portal

4. การบริหารการจ่าย 1. ประมวลผลกำรจ่ำยผ่ำนระบบ Seamless for DMIS เป็นรำยเดือน 2. กรณีที่ไม่เป็นไปตำมเงื่อนไข มีระบบเอกสำรอุทธรณ์

5. วิธีการเบิก โปรแกรม DISABLITY  PORTAL



พิสูจน์ตัวตน

NHSO Budget

CUP/PCU/
หน่วยบริการที่รับการส่งต่อทั่วไป

ที่ร่วมด าเนินงาน IMC

1 2

5

3

Register Pt IMC

ให้บริการกายภาพบ าบัด
ที่บ้านผู้ป่วยหรือที่คลินิก

4

6

บันทึกข้อมูล
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WORKFLOW การบรกิาร และการเบกิจา่ย



หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าใช้จ่าย
กรณีการดูแลแบบผู้ป่วยในที่บ้าน (Home ward)

ปีงบประมาณ 2566
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นิยาม  
“การดูแลแบบผู้ป่วยในที่บ้าน” หมายความว่า การให้บริการสาธารณสุขกรณีผู้ป่วยในของหน่วยบริการ ณ สถานที่
พ านักของผู้รับบริการนอกหน่วยบริการ โดยมีมาตรฐานการดูแลตามแนวทางท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายกรณีบริการดูแลผู้ป่วยในที่บ้าน

หลักเกณฑ์การจ่าย

1) เป็นการให้บริการแกผู่้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ
2) เป็นการให้บริการแบบผู้ป่วยใน แก่ผู้รับบริการที่ได้รับการวินิจฉัยโรคตามกลุ่มโรค หรือกลุ่มอาการ ตามข้อบ่งชี้ที่แนวทางและ

มาตรฐานการดูแลผู้ป่วยในที่บ้าน ของกระทรวงสาธารณสุขก าหนด โดยมีรหัสโรค (ICD-10) ตามที่ก าหนด
3) เป็นหน่วยบริการรับส่งต่อท่ัวไปภาครัฐ ที่สามารถให้บริการผู้ป่วยใน และผ่านเกณฑ์ประเมินศักยภาพการดแูลแบบผู้ป่วยใน

ที่บ้าน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
ส าหรับหน่วยบริการทีใ่ห้บริการผ่าตดัไสต้ิ่งอักเสบเฉียบพลันต้องผ่านการประเมินการให้บริการผ่าตัดแบบวันเดยีวกลับ

ตามมาตรฐานกรมการแพทยด์้วย

ประกาศ Home 

ward



❖ เริ่มด าเนินการใน 6 กลุ่มโรคที่ไม่มีความซับซ้อนมากนัก ได้แก่ 

1. โรคเบาหวาน ที่มีภาวะน้ าตาลในเลือดสูง 2.โรคความดันโลหิตสูง

3. โรคแผลกดทับและพื้นที่กดทับ               4. โรคติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ

5. โรคปอดอักเสบ 6. โรคไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน ภายหลังได้รับการผ่าตัด 
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❖ การนับวันนอน (length of stay; LOS) นับแบบต่อเนื่องกัน ตั้งแต่วันที่ผู้ป่วยเข้ารับบริการผู้ป่วยในทั้งการให้บริการ ณ หน่วยบริการ หรือสถานที่

พ านักของผู้รับบริการนอกหน่วยบริการ จนกระทั่งผู้ป่วยถูกจ าหน่าย (discharge) ออกจากบริการผู้ป่วยใน 
❖สปสช.สามารถปฏิเสธการจ่ายค่าใช้จ่ายกรณีการดูแลแบบผู้ป่วยในท่ีบ้าน ดังกรณีต่อไปนี้

1.  กลุ่มโรค หรือกลุ่มอาการของผู้รับบริการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในแนวทางและมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยในที่บ้าน ของกระทรวงสาธารณสุข 

2. เป็นผู้ป่วยอยู่ระหว่างรับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ระยะกลาง (intermediate care) ยกเว้นในกรณีที่ผู้ป่วยดังกล่าวมีอาการเจ็บป่วย 
ที่ต้องได้รับการดูแลแบบผู้ป่วยในตามที่ก าหนดในแนวทางและมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยในที่บ้าน ของกระทรวงสาธารณสุข

3. เป็นผู้รับบริการแบบประคับประคอง (palliative care) ส าหรับผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่บ้าน ยกเว้นในกรณีที่ผู้ป่วยดังกล่าวมีอาการเจ็บป่วยที่ต้อง
ได้รับการดูแลแบบผู้ป่วยในตามที่ก าหนดในแนวทางและมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยในที่บ้าน ของกระทรวงสาธารณสุข
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การประมวลผล
1.  พบการบันทึกข้อมูลการส่งผู้ป่วยไปดูแลแบบผู้ป่วยในที่บ้าน

2.  หน่วยบริการที่ให้บริการ ตามรายชื่อที่ก าหนด

3.  มีรหัสโรคตามที่ก าหนด 

4.  มี authentication code

5. มีข้อมูลในระบบ AMED

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายกรณีบริการดูแลผู้ป่วยในที่บ้าน (ต่อ)

รอบการจ่าย และการอุทธรณ์การจ่าย
1) จ่ายเป็นรายเดือน  โดยจะมีการตัดข้อมูลทุกวันสิ้นเดือน และโอนเงินไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
2) การอุทธรณ์การเบิกจ่าย :  สามารถอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วันนับจากรับทราบการจ่าย

จังหวัด อ ำเภอ โรงพยำบำลแม่ข่ำย
รหัส 5 หลัก 
(รพ.แม่ข่ำย)

ฉะเชิงเทรำ บ้ำนโพธิ์ โรงพยำบำลบ้ำนโพธิ์ 10853

ปรำจีนบุรี ศรีมโหสถ โรงพยำบำลศรีมโหสถ 10862

สมุทรปรำกำร เมืองสมุทรปรำกำร โรงพยำบำลสมุทรปรำกำร 10685

จันทบุรี มะขำม โรงพยำบำลมะขำม 10839

ชลบุรี บ้ำนบึง โรงพยำบำลบ้ำนบึง 10817

ตรำด อ ำเภอคลองใหญ่ โรงพยำบำลคลองใหญ่ 10845

ระยอง เมืองระยอง โรงพยำบำลระยอง 10663



ประชาชน

Authen IPD/OPD/PP
ระบบปกต ิNew Authen (สอนปกต)ิ

นอน รพ. 2 คนื (ตวัอยา่ง)

อยู่บ้าน 3 วนั จะท า Home ward (ตวัอยา่ง)

Discharge เมือ่สิน้สดุการรกัษา
และบนัทกึทีร่ะบบ e-Claim
และท าการ Discharge ทีร่ะบบ Amed**

3.1 register Amed + Authen AMED (IP) + UCS / WEL / null
3.2 บันทึกตามจริง + รูปถ่าย
3.3 Discharge
** Amed ส่งหลัง dis. ข้อมูลกลับรายวัน

1

2

3

4

รพ. 77 หน่วย
ให ้บรกิารตามปกติ

Start

Day 1 – Day 2

Day 3 - Day 5

Home ward 3 วนั 

Discharge

รพ. 2 วนั 

ขั้นตอนด าเนินการ
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อบจ.
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ผู้รับผิดชอบงานปฐมภูมิ สปสช.เขต 6 ระยอง
นางสาวพิมพา บุญโพธิ์ทอง   (ทราย)
เบอร์โทร / Line :  062-596-2319



เอกสารประกอบ



รายการประเมิน แนวทางการประเมิน
1. การประเมินดัชนีมวลกาย (การช่ังน้ าหนัก วัด
ส่วนสูง) และรอบเอว

แนวทางเวชปฏิบัติส าหรับโรคเบาหวาน 2560 (Clinical Practice Guideline for Diabetes 2017) สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย 

2. การตรวจวัดความดันโลหติ แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ. 2562 (2019 Thai Guidelines on The Treatment of Hypertension) 
สมาคมความดันโลหติสงูแห่งประเทศไทย

3. การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน แนวทางเวชปฏิบัติส าหรับโรคเบาหวาน 2560 (Clinical Practice Guideline for Diabetes 2017) สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย 

4. การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ และ
หลอดเลือด

Thai CVD Risk พัฒนาโดยคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี ม.มหิดล  ผ่านโปรแกรมThai CVD risk score URL  
https://www.rama.mahidol.ac.th/cardio_vascular_risk/thai_cv_risk_score/

5. การประเมินความเสี่ยงจากการสบูบุหรี่ ดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสารเสพติด

1.การประเมินความเสี่ยงจากการสบูบหุรี่ ตามแบบประเมินระดับการเสพตดินโิคตินโดยกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรม
ควบคุมโรค สามารถเลือกใช้แบบประเมิน ดังนี้

1) แบบประเมิน Heaviness of Smoking Index (HSI)
2) แบบประเมิน The Fagerstrom Test for Nicotine Dependence (FTND)

2. การประเมินความเสี่ยงต่อดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์และสารเสพติด ตามแบบประเมิน ASSIST V3.1 ขององค์การอนามัยโลก ค.ศ.2010
พัฒนาเป็นภาษาไทยโดย รศ.พญ.ดร.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย และคณะ

6. การประเมินภาวะเครียด-ซึมเศร้า 1. การประเมินความเครียด ตามแบบประเมินความเครียด (ST-5) โดยกรมสุขภาพจิต
2  การประเมินภาวะซึมเศร้าตามแบบคัดกรองของกรมสขุภาพจิต ดังนี้

2.1) แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า 2 ค าถาม (2Q) 
กรณีคะแนน 2Q  ≥ 1 ให้ประเมิน 9Q และ 8Q ต่อไป

2.2) แบบคัดกรองโรคซึมเศร้าด้วย 9 ค าถาม (9Q) 
กรณีคะแนน 9Q ≥ 7 ให้ประเมินแนวโน้มการฆ่าตัวตาย ด้วย 8Q

2.3) แบบประเมินการฆ่าตัวตายดว้ย 8 ค าถาม (8Q) 

แนวทางการคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพกาย/สุขภาพจิต ตามบริการ PP  Fee schedule ปีงบประมาณ 2566

ทั้งนี้ ให้หน่วยบริการบันทึกผลในเวชระเบียนหรือจัดท าฐานข้อมูล หรือระบบทะเบียนในรูปแบบเอกสาร หรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และเก็บหลักฐานการประเมินรายบุคคลเพื่อการตรวจสอบ ณ หน่วยบริการ



2. การประเมินความเสี่ยงการเกิดโรคความดันโลหิตสูง
อ้ำงอิงตำมแนวทำงกำรรักษำโรคควำมดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ. 2562            
(2019 Thai Guidelines on The Treatment of Hypertension) สมำคมควำมดันโลหิตสูงฯ

การจ าแนกโรคความดันโลหิตสูงตามความรุนแรง การแปลผล
ความดันโลหิตCategory SBP

(มม.ปรอท)
DBP       

(มม.ปรอท)
Optimal < 120 และ < 80 ต่ ำกว่ำเกณฑ์

Normal 120-129 และ/หรือ 80-84 ปกติ

High normal 130-139 และ/หรือ 85-89 สูงกว่ำเกณฑ์

Hypertension ระดับ 1 140-159 และ/หรือ 90-99 

Hypertension ระดับ 2 160-179 และ/หรือ 100-109 

Hypertension ระดับ 3 ≥ 180 และ/หรือ ≥ 110 

Isolated systolic 
hypertension (ISH) 

≥ 140 และ < 90 

ค่าดัชนีมวลกาย 
(BMI =กิโลกรัมต่อตารางเมตร)

การแปลผล

BMI < 25 กก./ม2 ปกติ

BMI ≥ 25 กก./ม2 อ้วน

1. การประเมินดัชนีมวลกาย(BMI) และรอบเอว (ประเมินภาวะอ้วน)
อ้ำงอิงตำมแนวทำงเวชปฏิบัติส ำหรับโรคเบำหวำน 2560(Clinical 
Practice Guideline for Diabetes 2017),สมำคมโรคเบำหวำนฯ

การแปลผลการคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสขุภาพกาย/สุขภาพจิต ตามบริการ PP  Fee schedule ปีงบประมาณ 2566

ทั้งน้ี  ให้หน่วยบริการบันทึกผลในเวชระเบียนหรือจัดท าฐานข้อมูล หรือระบบทะเบียนในรูปแบบเอกสาร หรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และเก็บหลักฐานการประเมินรายบุคคลเพ่ือการตรวจสอบ ณ หน่วยบริการ

รอบเอว การแปลผล

รอบเอวผู้ชำย < 90 ซม. ปกติ

รอบเอวผู้ชำย ≥ 90 ซม. อ้วน

รอบเอวผู้หญิง <  80 ซม. ปกติ

รอบเอวผู้หญิง ≥ 80 ซม. อ้วน

≤ ส่วนสูง (ซม.) หำร 2  ทั้งผู้ชำย/ผู้หญิง  ปกติ

> ส่วนสูง (ซม.) หำร 2  ทั้งผู้ชำย/ผู้หญิง  อ้วน

หรือ



3. การแบบประเมินความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวาน
อ้ำงอิงตำมแนวทำงเวชปฏิบัติส ำหรับโรคเบำหวำน 2560(Clinical Practice 
Guideline for Diabetes 2017),สมำคมโรคเบำหวำนฯ

การแปลผลคะแนนการประเมินความเสี่ยงของโรคเบาหวานชนิดที่ 2

ผลรวมคะแนน ความเสี่ยงต่อเบาหวานใน 12 ปี ระดับความเสี่ยง

น้อยกว่าหรือ เท่ากับ 2 น้อยกว่ำร้อยละ 5 เสี่ยงน้อย

3-5 ร้อยละ 5-10 เสี่ยงปำนกลำง

6-8 ร้อยละ 11-20 เสี่ยงสูง

มากกว่า 8 มำกกว่ำร้อยละ 20 เสี่ยงสูงมำก

4. การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
อ้ำงอิงแนวทำงกำรประเมินโอกำสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วย Thai CVD risk ประเมินโดยใช้โปรแกรม Thai CVD risk score ผ่ำน URL
https://www.rama.mahidol.ac.th/cardio_vascular_risk/thai_cv_risk_score/
การแปลผล : อธิบายถึงความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือดในระยะเวลา 10 ปีข้างหน้าเป็นเปอร์เซ็นต์(%) จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงระดับใด (สูง น้อย ปาน
กลาง) และเป็นก่ีเท่าเมื่อเทียบกับคนไทยเพศเดียวกัน อายุเท่ากันและปราศจากปัจจัยเสี่ยง

ทั้งนี้ ให้หน่วยบริการบันทึกผลในเวชระเบียนหรือจัดท าฐานข้อมูล หรือระบบทะเบียนในรูปแบบเอกสาร หรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และเก็บหลักฐานการประเมินรายบุคคลเพื่อการตรวจสอบ ณ หน่วยบริการ

และ /หรือ

การแปลผลการคัดกรองระดับน้ าตาลในเลือด  
โดยวิธีเจาะปลายนิ้ว (FCBG)

กรณีอดอาหาร 8 ชั่วโมง

<100 มก/ดล ระดับน้ ำตำลในเลือดปกติ

100-125 มก/ดล เสี่ยงต่อกำรเป็นโรคเบำหวำน

≥ 126 มก/ดล เป็นโรคเบำหวำน

กรณีไม่อดอาหาร 

≥ 110 มก/ดล มีโอกำสน้ ำตำลในเลือดผิดปกติ ให้ยืนยันด้วย FPG 

<110 มก/ดล โอกำสน้ ำตำลในเลือดผิดปกติน้อย ควรตรวจซ้ ำทุก 3 ปี

https://www.rama.mahidol.ac.th/cardio_vascular_risk/thai_cv_risk_score/


ทั้งนี้ ให้หน่วยบริการบันทึกผลในเวชระเบียนหรือจัดท าฐานข้อมูล หรือระบบทะเบียนในรูปแบบเอกสาร หรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และเก็บหลักฐานการประเมินรายบุคคลเพื่อการตรวจสอบ ณ หน่วยบริการ

5.การประเมินความเสี่ยงจากการสูบบุหรี่
อ้ำงอิงตำมแบบประเมินระดับกำรเสพติดนิโคตินโดยกองงำนคณะกรรมกำรควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยำสูบ กรมควบคุมโรค สำมำรถเลือกใช้แบบประเมิน ดังน้ี

การแปลผลระดับการเสพติดนิโคติน 
ด้วยแบบประเมิน Heaviness of Smoking Index (HSI) 

คะแนน ระดับการเสพติดนิโคติน 
0-2 ติดนิโคตินระดับต่ ำ

3-4 ติดนิโคตินระดับปำนกลำง

5-6 ติดนิโคตินระดับสูง

การแปลผลระดับการเสพติดนิโคติน 
ด้วยแบบประเมิน The Fagerstrom Test for Nicotine Dependence (FTND)

คะแนน ระดับการเสพติดนิโคติน 

0-2 ติดนิโคตินระดับต่ ำมำก

3-4 ติดนิโคตินระดับต่ ำ

5 ติดนิโคตินระดับปำนกลำง

6-7 ติดนิโคตินระดับสูง

8-10 ติดนิโคตินระดับสูงมำก

แปลผลการประเมินความเสี่ยงต่อการใช้สารเสพติด
ประเภทการบ าบัดแบ่ง
ตามสารเฉพาะชนิด

เสี่ยงน้อย เสี่ยงปานกลาง เสี่ยงสูง
ไม่ต้องบ ำบัด

(คะแนน)
ได้รับกำรบ ำบัดแบบย่อ

(คะแนน)
ได้รับกำรบ ำบัดรักษำ

เข้มข้นมำกขึ้น
(คะแนน)

a. ยาสูบ 0-3 4-26 27+
b. แอลกอฮอล์ 0-10 11-26 27+
c. กัญชา 0-3 4-26 27+
d. โคเคน 0-3 4-26 27+
e. แอมเฟตามีน 0-3 4-26 27+
f. สารระเหย 0-3 4-26 27+
g. ยากล่อมประสาท 0-3 4-26 27+
h. ยาหลอนประสาท 0-3 4-26 27+
i. สารกลุ่มฝิ่น 0-3 4-26 27+
j. ใบกระท่อม 0-3 4-26 27+
k. สารผสมน้ าใบ
กระท่อม 

0-3 4-26 27+

l. สารอื่น ๆ ระบุ......... 0-3 4-26 27+

6. การประเมินความเสี่ยงจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสารเสพติด
อ้ำงอิงตำมแบบประเมิน ASSIST V3.1 ขององค์กำรอนำมัยโลก ค.ศ.201พัฒนำเป็น
ภำษำไทยโดย รศ.พญ.ดร.สำวิตรี อัษณำงค์กรชัย และคณะ



7. การประเมินความเครียด 
อ้ำงอิงตำมแบบประเมินควำมเครียด (ST- 5) โดยกรมสุขภำพจิต

การแปลผลการประเมินความเครียด 

คะแนน ระดับควำมเครียด 

0– 4 เครียดน้อย

5-7 เครียดปำนกลำง

8-9 เครียดมำก

10-15 เครียดมำกที่สุด

8. การประเมินความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า 
อ้ำงอิงตำมแบบคัดกรองของกรมสุขภำพจิต 

คะแนน แปรผลการคัดกรองภาวะซึมเศร้าด้วย 2 Q

<1 ไม่มีควำมเสี่ยงต่อภำวะซมึเศร้ำ

≥1 มีควำมเสี่ยงต่อภำวะซึมเศร้ำ  (ให้ประเมิน 9Q และ 8Q ต่อไป)

คะแนนรวม แปรผลการคัดกรองโรคซึมเศร้าด้วย 9 Q

< 7 ไม่มีอำกำรของโรคซึมเศร้ำหรือมีอำกำรของโรคซมึเศร้ำระดับน้อยมำก

7-12 มีอำกำรของโรคซึมเศร้ำ ระดับน้อย

13-18 มีอำกำรของโรคซึมเศร้ำ ระดับปำนกลำง

≥ 19 มีอำกำรของโรคซึมเศร้ำ ระดับรุนแรง

คะแนน 9Q ≥ 7 ให้ประเมินแนวโน้มกำรฆ่ำตัวตำย ด้วย 8Q

คะแนนรวม แปรผลการประเมินการฆ่าตัวตายด้วย 8Q

0 ไม่มีแนวโน้มฆ่ำตัวตำยในปัจจุบัน

1-8 มีแนวโน้มที่จะฆ่ำตัวตำยในปัจจุบัน ระดับน้อย

9-16 มีแนวโน้มที่จะฆ่ำตัวตำยในปัจจุบัน ระดับปำนกลำง

≥ 17 มีแนวโน้มที่จะฆ่ำตัวตำยในปัจจุบัน ระดับรุนแรง
ทั้งนี้ ให้หน่วยบริการบันทึกผลในเวชระเบียนหรือจัดท าฐานข้อมูล หรือระบบทะเบียนในรูปแบบเอกสาร หรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และเก็บหลักฐานการประเมินรายบุคคลเพื่อการตรวจสอบ ณ หน่วยบริการ



กิจกรรม ผลการคัดกรอง/ประเมินความเสี่ยง

1. ประเมินดัชนีมวลกาย (ชั่งน้ าหนัก วัดส่วน สูง)
และ วัดรอบเอว  

(  )  นน.ต่ ากว่าเกณฑ์            (  )  นน.ปกติ         (  ) นน.เกินเกณฑ์(อ้วน)
(  )  อยู่ในเกฒฑ์                  (  )  เกินเกณฑ์

2. ตรวจวัดความดันโลหิต (  )  ต่ ากว่าเกณฑ์                 (  ) ปกติ              (  ) สูงกว่าเกณฑ์

3. ประเมินความเสี่ยงจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การเสพสารเสพติด และสูบบุหรี่
3.1 แอลกอฮอล์ และสารเสพติด
3.2 บุหรี่ (ระดับการเสพติดนิโคติน)

แบบประเมิน Heaviness of Smoking Index (HSI)
แบบประเมิน The Fagerstrom Test for Nicotine Dependence (FTND)

(   ) เสี่ยงน้อย      (  )  เสี่ยงปานกลาง   (  )   เสี่ยงสูง

(  ) ระดับต่ า         (  )  ระดับปานกลาง  (  )   ระดับสูง
(  ) ระดับต่ ามาก    (  ) ระดับต่ า            (  ) ระดับปานกลาง    (  ) ระดับสูง   (  ) ระดับสูงมาก

4. ประเมินภาวะเครียด-ซึมเศร้า
4.1 ระดับความเครียด

4.2 ภาวะซึมเศร้า

4.3 โรคซึมเศร้า

4.4 การฆ่าตัวตาย

(  )  เครียดน้อย      (  ) เครียดปานกลาง     (  )  เครียดมาก     (  ) เครียดมากที่สุด 

(  )  ไม่มีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า            (  )  มีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า

(  )  ไม่มีอาการของโรคซึมเศร้า                  (  ) มีอาการของโรคซึมเศร้าระดับน้อย 
(  )  มีอาการของโรคซึมเศร้าระดับปานกลาง   (  ) มีอาการของโรคซึมเศร้ารระดับรุนแรง

(  ) ไม่มีแนวโน้มการฆ่าตัวตายในปัจจุบัน       (  ) มีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายในปัจจุบันระดับน้อย 
(  ) มีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายในปัจจุบันระดับปานกลาง (  ) มีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายในปัจจุบันระดับรุนแรง

5. ตรวจประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน และ/ หรือ
เจาะเลือดปลายนิ้วตรวจระดับน้ าตาล (FCG) 

• หลังอดอาหาร 8 ชม
• ไม่อดอาหาร 

(  ) เสี่ยงน้อย   (  )  เสี่ยงปานกลาง   (  )   เสี่ยงสูง    (  ) เสี่ยงสูงมาก 

(  ) ระดับน้ าตาลในเลือดปกติ  (  ) เสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน  (  ) เป็นโรคเบาหวาน
(  ) มีโอกาสน้ าตาลในเลือดผิดปกติ ให้ยืนยันด้วย FPG  (  ) โอกาสน้ าตาลในเลือดผิดปกติน้อย ควรตรวจซ้ าทุก 3 ปี

6. ตรวจประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัว ใจและหลอดเลือด    (  ) เสี่ยงน้อย   (  )  เสี่ยงปานกลาง   (  )   เสี่ยงสูง 

7. การให้ค าปรึกษาและแนะน าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรายบุคคล หากเป็นกลุ่มเสี่ยงให้ประสานส่ง
ต่อหรือนัดหมายพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและสั่งการรักษา หรือแนะน าการเช้ารับบริการตามสิทธิ 

(  ) ให้ค าแนะน า   (  )  ส่งต่อ พบแพทย/์รับบริการตามสิทธิ

การบันทึกผลการคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพกาย/สุขภาพจิต บริการ PP  Fee schedule เพื่อการเบิกจ่ายใน KTB Platform
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