
แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่าย
เพื่อบริการสาธารณสุข ในระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ปีงบประมาณ 2566 (สิ่งที่เปลีย่นแปลง)

กองทุนบริการการแพทย์แผนไทย

ทวีสิทธิ์ สมัครสมาน  

สปสช. เขต 6 ระยอง 



16.71 บาทต่อผู้มีสิทธิ
บริการแพทย์แผนไทย

ค่าบริการการแพทย์แผนไทย
(19.16 บาทต่อผู้มีสิทธิ)

▪ จ่ายแบบเหมาจ่ายตามจ านวนผลงาน
บริการแพทย์แผนไทย ตามระบบคะแนน
ภายใต้การบริหารวงเงินแบบมีเพดาน 
(Point system within Global 
budget) 

1.60 บาทต่อผู้มีสิทธิ
บริการฝังเข็มและหริอบริการฝังเข็มรวมกระตุ้นดว้ยไฟฟ้า

• ส าหรับในผู้ป่วยกลุ่มโรคหลอดเลอืดสมองรายใหม่ที่ตอ้ง
ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ในระยะกลาง 

• แนวทางการจ่าย
o จ่ายให้หน่วยบริการที่มีศักยภาพในการบริการฝังเขม็

และหรือบริการฝังเข็มรวมกระตุ้นด้วยไฟฟ้า
o จ่ายตามรายการชุดบริการฝังเข็ม ครั้งละ 150 บาท 

ตามมาตรฐานที่กรมแพทย์แผนไทยก าหนด ภายใน
ระยะเวลา 6 เดือนหลังจ าหน่ายจากการรักษาภาวะ 
Acute

o จ่ายแบบเหมาจ่ายรายละ 1,000 บาท เมื่อให้บริการ
ครบ 20 ครั้งและมีผลการบันทึกค่า Barthel Index 
ทุกครั้ง 

0.85 บาทต่อผู้มีสิทธิ
บริการกัญชาทาง

การแพทย์

• การจ่ายตาม
หลักเกณฑ์ 
แนวทาง วิธีการที่ 
สปสช.ก าหนด

2



กรณีบริการแพทย์แผนไทย



การบริหารกองทุนฯ ปี 2566 ที่มีการเปลี่ยนแปลง
บริการ เดิม_ปี2565 ใหม่_ปี2566

บริการแพทย์
แผนไทย

(นวด อบ 
ประคบ ฟื้นฟู
มารดาหลัง
คลอด ยา
สมุนไพรอ่ืน ๆ)

หลักเกณฑ์
เงื่อนไข

จ่ายแบบเหมาจ่าย ตามจ านวนผลงานบริการการแพทย์แผนไทย
โดยเป็นผลงานบริการตั้งแต่เดือน ตค 64 – พค 65 แบ่งจ่าย 2 งวด คือ 
งวดที่ 1 ผลงานบริการตั้งแต่เดือน ต.ค.64 –ม.ค.65 ตัดข้อมูล ก.พ.65
งวดที่ 2 ผลงานบริการตั้งแต่เดือน ก.พ.65 – พ.ค. 65 ตัดข้อมูล มิย 65

▪ จ่ายแบบเหมาจ่ายตามจ านวนผลงานบรกิารแพทย์แผนไทย 
ตามระบบคะแนนภายใต้การบริหารวงเงนิแบบมีเพดาน (Point 
system within Global budget) 

▪ จ่ายชดเชย 1 ครั้ง ตามผลงานบริการ 1 มิ.ย 65 –31 พ.ค. 66
ตัดข้อมูล 30 มิย 66

ผู้มีสิทธิ สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คงเดิม

อัตรา 1. บริการนวด   200 Point  2. บริการประคบ 150 Point
3. บริการนวดและประคบ 250 Point
4. บริการอบสมุนไพร 120 Point
5. การฟื้นฟูสมรรถภาพมารดาหลังคลอด  500 point
6. ยาสมุนไพร 25  Point /ใบสั่งยา

รายการ 1-5 คงเดิม เพิ่ม
6. ปรับเงื่อนไขการจ่ายยาสมุนไพร (นอกเหนือจาก 9 รายการ)  
25  Point /รายการ 
โดยจ่ายจากเหมาจ่ายใบสั่งยา 1 ใบ เป็นจ่ายตามรายการยา

หน่วย
บริการ

หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ผ่านเกณฑ์การขึ้น
ทะเบียนการจัดบริการการแพทย์แผนไทย ประกอบด้วย หน่วยบริการ
ประจ า หน่วยบริการปฐมภูมิที่มีการจัดบรกิารการแพทย์แผนไทย หรือ
หน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านแพทย์แผนไทย

หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่มีศักยภาพใน
การจัดบริการการแพทย์แผนไทย

โปรแกรม 43 แฟ้ม , OPBKK Claim , e-Claim ภูมิภาค ใช้ 43 แฟ้ม 
กทม.ใช้ e-Claim หรือโปรแกรมอ่ืนตามที่ส านักงานก าหนด



การบริหารกองทุนฯ ปี 2566 ที่มีการเปลี่ยนแปลง
บริการ ใหม่_ปี2566

สมุนไพรกลุ่มที่มี
ประสิทธิผลชัดเจน/
กลุ่มต้องการสนับสนุน
ให้ใช้ทดแทนยาแผน
ปัจจุบัน (9 รายการ)

หลักเกณฑ์เงื่อนไข : จ่ายตามรายการบรกิาร (Fee Schedule) ตามระบบคะแนนภายใต้การบริหารวงเงนิแบบมีเพดาน (Point system 
within Global budget) ภายใต้วงเงินที่ก าหนด
ผู้มีสิทธิ : สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
หน่วยบริการ : หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่มีศักยภาพในการจัดบริการการแพทย์แผนไทย
โปรแกรม :  ภูมิภาคและกทม.ใช้ e-Claim

รายการยา รูปแบบ หรือ หน่วย ขนาด ชดเชยอัตรา (point/หน่วย)
1. ฟ้าทะลายโจร แคปซูล 500 mg 0.85
2. ขมิ้นชัน แคปซูล 500 mg 0.79
3. ประสะมะแว้ง ยาลูกกลอน 200 mg 5.28
4. ยาแก้ไขผสมมะขามป้อม ยาน้ า 120 ml 27.90
5. ยาไพล ยาครีม (ตลับ) 30 g 40.77
6. เถาวัลย์เปรียง แคปซูล 500 mg 0.93
7. ยาประคบ ลูกประคบ 200 g 62.76
8. ยาธาตุอบเชย ยาน้ า 120 ml 16.29
9. ยาสหัสธารา แคปซูล 500 mg 1.16

หมายเหตุ : ยาประคบ ชดเชยเฉพาะกรณีสั่งจ่ายให้ผู้ป่วยน าไปใช้เองท่ีบ้าน ไม่ใช่กรณีรับบริการประคบในหน่วยบริการ



กรณบีริการฝังเข็มและหรือบริการฝังเข็ม
รวมกระตุ้นด้วยไฟฟ้า



บริการ เดิม_ปี2565 ใหม่_ปี2566

บริการฝังเข็มหรือบริการฝังเข็ม
ร่วมกับกระตุ้นไฟฟ้าในผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมอง (stroke) 
รายใหม่ ที่ต้องฟื้นฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์ระยะ
กลาง 

(ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก)

หลักเกณฑ์
เงื่อนไข

ผู้รับบริการเปน็ผู้ป่วยกลุ่มโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ภายหลังที่พ้นระยะวิกฤติ มีอาการ 
และสัญญาณชีพคงที่ (Post stroke) ที่จ าเป็นต้องฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ในระยะ
กลาง (Intermediate Care : IMC) ทั้งแบบผู้ป่วยใน (IP) ผู้ป่วยนอก (OP) และในชุมชน 
ตั้งแต่ ผู้ป่วยพ้นระยะวิกฤติที่มีอาการและสัญญาณชีพคงที่ รวมระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน 

คงเดิม

ผู้มีสิทธิ UC คงเดิม

อัตรา 1. จ่ายค่าฝังเข็มตามผลงานบริการ อัตรา  150 บาท/คร้ัง
ไม่เกิน 20 คร้ัง หรือ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน (180 วัน) ร่วมกับมีการบันทึกค่า BI 
ทุกคร้ัง 
2. จ่ายตามมาตรฐานบริการ (เพิ่มเติม) อัตรา  1,000 บาท
เมื่อให้บริการผู้ป่วยรายเดิมครบ 20 ครั้ง ในหน่วยบริการเดียวกัน

คงเดิม

หน่วยบริการ หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ขึ้นทะเบียนขอเพ่ิมศักยภาพการ
ให้บริการฝังเข็ม

คงเดิม

โปรแกรม e-claim คงเดิม

การบริหารกองทุนฯ ปี 2566 ที่มีการเปลี่ยนแปลง



กรณบีริการกัญชาทางการแพทย์



การบริหารกองทุนฯ ปี 2566 ที่มีการเปลี่ยนแปลง
บริการ เดิม_ปี2565 ใหม่_ป2ี566

บริการ
กัญชา

1. ยาน้ ามัน
กัญชาที่ผลิต
จากช่อดอก
มี THC 2.0 
mg/ml

หลักเกณฑ์
เงื่อนไข 

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ป่วยโรคมะเร็ง /ผู้ป่วยโรคไมเกรน /ผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน
ผู้ท าหน้าที่สั่งใช้ยา 
แพทย์แผนไทย/ แพทย์แผนไทยประยุกต์
แพทย์ผู้สั่งใช้ยาต้องผ่านการอบรมหลักสตูรกัญชาทางการแพทย์ และต้อง
ผ่านการอบรมการใช้น้ ามันกัญชา(ต ารับหมอเดชา) จาก กรมแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก และตามเงื่อนไขของโครงการที่ขออนุมัติไว้กับ
คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ 

กลุ่มเป้าหมาย
คงเดิม
ผู้ท าหน้าที่สั่งใช้ยา
แพทย์แผนไทย/ แพทย์แผนไทยประยุกต์ /
ผู้ประกอบวิชาชีพการเวชกรรม 

ผู้มีสิทธิ UC คงเดิม

อัตรา ขนาด 10 ml 172 บาท/ขวด  ปริมาณการใช้ยา 1 – 2 (ขวด/คน/เดือน) คงเดิม

หน่วย
บริการ

หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ได้รับการรับรองจาก
กระทรวงสาธารณสุขในการบริการกญัชาทางการแพทย์ และมีคุณสมบัติ
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด (มีใบอนุญาตให้จ าหน่ายยาเสพติดให้โทษ 
ประเภท 5 กัญชากับอย. )

หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ที่มีศักยภาพ และ/หรือมีบุคลากร
ตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด

โปรแกรม โปรแกรมระบบบัญชียา(จ2) หัวข้อยากัญชา คงเดิม



การบริหารกองทุนฯ ปี 2566 ที่มีการเปลี่ยนแปลง
บริการ เดิม_ปี2565 ใหม่_ปี2566

บริการกัญชา

2. ยาน้ ามัน
กัญชาที่ผลิต
จากราก ล า
ต้น กิ่ง ก้าน 
ใบ ดอก และ
เมล็ด

หลักเกณฑ์
เงื่อนไข

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ป่วยโรคมะเร็ง /ผู้ป่วยโรคไมเกรน/ ผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน
ผู้ท าหน้าที่สั่งใช้ยา 
แพทย์แผนไทย/ แพทย์แผนไทยประยุกต์ แพทย์ผู้สั่งใช้ยาต้องผา่นการ
อบรมหลักสูตรกัญชาทางการแพทย์ และต้องผ่านการอบรมแนวทางการใช้
ยาน้ ามันกัญชาทั้ง 5  จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และ
รายละเอียดตามเงื่อนไขของโครงการที่ขออนุมัติไว้กบัคณะกรรมการพัฒนา
ระบบยาแห่งชาติ(โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร)

กลุ่มเป้าหมาย
คงเดิม
ผู้ท าหน้าที่สั่งใช้ยา
แพทย์แผนไทย/ แพทย์แผนไทยประยุกต์

ผู้มีสิทธิ UC คงเดิม

อัตรา ขนาด 5 ml 150 บาท/ขวด  ปริมาณการใช้ยา 2 - 4 (ขวด/คน/เดือน) คงเดิม

หน่วยบริการ หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ได้รับการรับรองจาก
กระทรวงสาธารณสุขในการบริการกญัชาทางการแพทย์ และมีคุณสมบัติ
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด (มีใบอนุญาตให้จ าหน่ายยาเสพติดให้
โทษ ประเภท 5 กัญชากับอย. )

หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ที่มีศักยภาพ และ/หรือมีบุคลากร
ตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุข
ก าหนด

โปรแกรม โปรแกรมระบบบัญชียา(จ2) หัวข้อยากัญชา คงเดิม



การบริหารกองทุนฯ ปี 2566 ที่มีการเปลี่ยนแปลง
บริการ เดิม_ปี2565 ใหม่_ปี2566

บริการกัญชา

3. ยาน้ ามัน
สารสกัด
กัญชาที่มี 
THC 
ไม่เกิน 0.5 
mg/drop 

หลักเกณฑ์
เงื่อนไข

กลุ่มเป้าหมาย
ใช้ได้เฉพาะกรณผีูป้่วยมะเร็งระยะท้ายที่ไดร้ับการดูแลแบบ
ประคับประคอง (Palliative Care)
ผู้ท าหน้าที่สั่งใช้ยา 
เป็น ผู้ประกอบวิชาชีพการเวชกรรม ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรกัญชาทาง
การแพทย์ที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง รวมถึงได้รับการขึ้นทะเบียนกบั
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ให้เป็นผู้สั่งใช้สารสกัดกัญชา

กลุ่มเป้าหมาย
คงเดิม

ผู้ท าหน้าที่สั่งใช้ยา 
ผู้ประกอบวิชาชีพการเวชกรรม 

ผู้มีสิทธิ UC คงเดิม

อัตรา ขนาด 5 ml 500 บาท/ขวด  ปริมาณการใช้ยา  2 (ขวด/คน/เดือน) คงเดิม

หน่วยบริการ หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ได้รับการรับรองจาก
กระทรวงสาธารณสุขในการบริการกญัชาทางการแพทย์ และมีคุณสมบัติ
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด (มีใบอนุญาตให้จ าหน่ายยาเสพติดให้
โทษ ประเภท 5 กัญชากับอย. )

หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ที่มีศักยภาพ และ/หรือมีบุคลากรตาม
มาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด

โปรแกรม โปรแกรมระบบบัญชียา(จ2) หัวข้อยากัญชา คงเดิม



การบริหารกองทุนฯ ปี 2566 ที่มีการเปลี่ยนแปลง
บริการ เดิม_ปี2565 ใหม่_ปี2566

บริการกัญชา

4. ยาน้ ามัน
สารสกัด
กัญชาที่มี 
THC 
และ CBD 1:1

หลักเกณฑ์
เงื่อนไข

กลุ่มเป้าหมาย
ใช้ได้เฉพาะกรณผีูป้่วยมะเร็งระยะท้ายที่ไดร้ับการดูแลแบบ
ประคับประคอง (Palliative Care)
ผู้ท าหน้าที่สั่งใช้ยา
เป็น ผู้ประกอบวิชาชีพการเวชกรรม ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรกัญชาทาง
การแพทย์ท่ีกระทรวงสาธารณสุขรับรอง รวมถึงได้รับการขึ้นทะเบียนกบั
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้เป็นผู้สั่งใช้สารสกัดกญัชา

กลุ่มเป้าหมาย
คงเดิม

ผู้ท าหน้าที่สั่งใช้ยา 
ผู้ประกอบวิชาชีพการเวชกรรม 

ผู้มีสิทธิ UC คงเดิม

อัตรา ขนาด 5 ml 900 บาท/ขวด  ปริมาณการใช้ยา  2 (ขวด/คน/เดือน) คงเดิม

หน่วยบริการ หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ได้รับการรับรองจาก
กระทรวงสาธารณสุขในการบริการกญัชาทางการแพทย์ และมีคุณสมบัติ
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด (มีใบอนุญาตให้จ าหน่ายยาเสพติดให้
โทษ ประเภท 5 กัญชากับอย. )

หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ที่มีศักยภาพ และ/หรือมีบุคลากรตาม
มาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด

โปรแกรม โปรแกรมระบบบัญชียา(จ2) หัวข้อยากัญชา คงเดิม



การบริหารกองทุนฯ ปี 2566 ที่มีการเปลี่ยนแปลง
บริการ เดิม_ปี2565 ใหม่_ปี2566

บริการกัญชา

5. ยาน้ ามัน
สารสกัด
กัญชาที่มี 
CBD:THC 
มากกว่าหรือ
เท่ากับ 20:1

หลักเกณฑ์
เงื่อนไข

ใช้ได้เฉพาะกรณผีูป้่วยโรคลมชักท่ีรักษายากในเด็ก
ผู้ท าหน้าที่สั่งใช้ยา เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการเวชกรรม ซึ่งผ่านการอบรม
หลักสูตรกัญชาทางการแพทย์ที่กระทรวงสาธารณสขุรบัรอง รวมถึงได้รับการขึ้น
ทะเบียนกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้เป็นผู้สั่งใช้สารสกัด
กัญชา และ อยู่ภายใต้การด าเนินการของกมุารแพทย์ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์
ประสาทวิทยา และตามเงื่อนไขของโครงการที่ขออนุมัติไว้กบัคณะกรรมการ
พัฒนาระบบยาแห่งชาติ (สถาบันประสาทวิทยา)

กรณีผู้ป่วยโรคลมชักที่รักษายากในเดก็
อยู่ภายใต้การด าเนินการของกุมารแพทย์ 
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา 
และตามเงื่อนไขของโครงการที่ขออนุมัติ
ไว้กับคณะกรรมการพัฒนาระบบยา
แห่งชาติ

ผู้มีสิทธิ UC คงเดิม

อัตรา ขนาด 10 ml 2,000 บาท/ขวด  ปริมาณการใช้ยา 6 (ขวด/คน/เดือน)
ขนาด 30 ml 6,000 บาท/ขวด  ปริมาณการใช้ยา 2  (ขวด/คน/เดือน)

คงเดิม

หน่วยบริการ หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ได้รับการรับรองจาก
กระทรวงสาธารณสุขในการบริการกญัชาทางการแพทย์ และมีคุณสมบัติตามที่
กระทรวงสาธารณสุขก าหนด (มีใบอนุญาตให้จ าหน่ายยาเสพติดให้โทษ ประเภท 
5 กัญชากับอย. )

หน่วยบริการในระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ที่มีศักยภาพ และ/หรือ
มีบุคลากรตามมาตรฐานที่กระทรวง
สาธารณสุขก าหนด

โปรแกรม โปรแกรมระบบบัญชียา(จ2) หัวข้อยากัญชา คงเดิม



การบริหารกองทุนฯ ปี 2566 ที่มีการเปลี่ยนแปลง

ต ารับยา ขนาด 
อัตราจ่าย 
(บาท)

ปริมาณการใช้ยา 
(คน/เดือน)

กลุ่มเป้าหมาย

1. ยาแก้ลมแก้เส้น 500 มก/แคปซูล 3.5 บาท/แคปซูล 120 แคปซูล/คน/เดือน แก้ลมในเส้น บรรเทาอาการปวด
กล้ามเนื้อ ที่มีอาการมือเท้าชา ชนิดบรรจุซอง 2กรัม/ซอง 13บาท/ซอง 30 ซอง/คน/เดือน

2. ยาศุขไสยาศน์ 500 มก/แคปซูล 3.5 บาท/แคปซูล 120 แคปซูล/คน/เดือน แก้อาการนอนไม่หลับ เบื่ออาหาร 
ชนิดบรรจุซอง 2กรัม/ซอง 11 บาท/ซอง 30 ซอง/คน/เดือน

3. ยาท าลายพระสุเมรุ 500 มก/แคปซูล 2.25 บาท/แคปซูล 240 แคปซูล/คน/เดือน แก้ลมเปลี่ยวด า ฟ้ืนฟูอาการ
กล้ามเนื้ออ่อนแรงจากโรคลมอัม
พฤกษ์อัมพาต 

ชนิดบรรจุซอง 2กรัม/ซอง 8 บาท/ซอง 60 ซอง/คน/เดือน

บริการ ใหม่_ปี2566

ยาสมุนไพรท่ีมี
ส่วนผสมของกัญชา 

หลักเกณฑเ์งือ่นไข :  จ่ายตามรายการบริการ (Fee schedule)
ผู้มีสิทธิ : สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ได้รับการวินิจฉัยโรค และมีการใช้ยาสมุนไพร
หน่วยบริการ :  หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่มีศักยภาพ และ/หรือมีบุคลากรตามมาตรฐานที่
กระทรวงสาธารณสุขก าหนด โดยมีเงื่อนไขตามขอ้ก าหนดบัญชียาหลักแห่งชาต ิบัญชียา 2
โปรแกรม : โปรแกรมระบบบัญชียา(จ2) หัวข้อยากัญชา 
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