
บริการการแพทย์แผนไทย

สปสช. เขต 11 สุราษฎร์ธานี



การบริหารค่าใช้จ่ายบริการการแพทย์แผนไทย 

วัตถุประสงค์
1. เพ่ิมการเข้าถึงบริการการแพทย์แผนไทยของประชาชนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2. เพ่ิมการเข้าถึงยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ 

ขอบเขตบริการ
บริการการแพทย์แผนไทยเพื่อบริการบ าบัด รักษา และฟื้นฟูสุขภาพตามรายการบริการ (Fee schedule)

หลักเกณฑ์การจ่าย
จ่ายเพ่ิมเติม (On Top) จากงบบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว ประเภทบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป (OP) 
ระบบ Point system with ceiling ในอัตราจ่าย point ละ ไม่เกิน ๑ บาท ภายใต้วงเงินที่ได้รับจัดสรร 
(Global Budget) 

2



รายการ เงื่อนไข/หลักเกณฑ์

1. กลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยที่มสีิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

2. หน่วยบริการที่มีสิทธิ
ขอรับค่าใช้จ่าย

หน่วยบริการประจ า หน่วยบริการปฐมภูมิ หรือ หน่วยบริการร่วมให้บริการด้านแพทย์แผนไทย ที่มีการ
จัดบริการการแพทย์แผนไทยและผ่านการตรวจประเมินตามเกณฑ์ขึ้นทะเบียนเป็นหนว่ยบรกิารร่วม
ให้บริการ และมีการบันทึกและแก้ไขข้อมูลในระบบข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ (CPP)
1. หน่วยบริการร่วมให้บริการด้านแพทย์แผนไทย จ่ายตามรายการ (Fee schedule) ได้แก่ สถาบัน
กัลยาณ์ราชนครินทร์ และโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
2. หน่วยบริการประจ า จ่ายตามรายการ (Fee schedule) ด้วยระบบ Point system ภายใต้วงเงินที่ได้รับ
จัดสรร (Global Budget) ส าหรับหน่วยบริการปฐมภูมิและหน่วยร่วมให้บริการ ในเครือข่ายหน่วยบริการ
ประจ า จะจ่ายผ่านหน่วยบริการประจ า

3. การบันทึกข้อมูล ▪ หน่วยบริการ ในพื้นที่ สปสช.เขต 1-12 ให้ส่งข้อมูลการให้บริการตามโครงสร้างมาตรฐานด้านแพทย์
และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 
(43 แฟ้ม) คือ แฟ้ม PERSON, แฟ้ม SERVICE, แฟ้ม DIAGNOSIS_OPD, แฟ้ม DRUG_OPD, แฟ้ม 
PROCEDURE_OPD

กองทุนบริการการแพทย์แผนไทยกองทุนบริการการแพทย์แผนไทย



รายการบริการ
(Fee Schedule) (ต่อครั้ง)

อัตราค่าใช้จ่าย 
(บาท)

เงื่อนไข

1. บริการนวด 200 1. ผู้รับบริการเป็นผู้มีสิทธิ UC
2. บันทึกรหัสโรคตาม ICD-10/ICD-10 Thaimed และ

รหัสหัตถการการแพทย์แผนไทย 
3. การให้บริการประเภทบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป ไม่เกินวัน
ละ 1 ครั้ง/หน่วยบริการ  
หมายเหตุ 
- บริการนวด/ประคบ/นวดและประคบ ภายในวันเดียวกัน
ให้เบิกได้เพียงรายการบริการใดบริการหนึ่งต่อหน่วย
บริการเท่านั้น

2. บริการประคบ 150

3. บริการนวดและประคบ 250

4. บริการอบสมุนไพร 120

เง่ือนไข อัตราจ่ายบริการการแพทย์แผนไทยเง่ือนไข อัตราจ่ายบริการการแพทย์แผนไทย



รายการบริการ
(Fee Schedule) (ต่อครั้ง)

อัตรา
ค่าใช้จ่าย 
(บาท)

เงื่อนไข

5. การฟื้นฟูสมรรถภาพ
มารดาหลังคลอดตามแนวเวช
ปฏิบัติด้านการแพทย์แผนไทย 
(เฉพาะรายการนี้  หน่วย
บริการประจ าจะได้รับการจ่าย
ในอัตรา Point ละ 1 บาท)

500

1. ผู้รับบริการเป็นผู้มีสิทธิ UC สิทธิ เป็นรายครั้ง ไม่เกิน 5 ครั้ง (1 CID-UC นับไม่เกิน 
5 ครั้ง) 

2. บันทึกรหัสโรคตาม ICD-10/ICD-10Thaimed และรหัสหัตถการการแพทย์แผน
ไทยครบ 5 กิจกรรม/ครั้ง ดังนี้

2.1 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการทับหม้อเกลือที่ทั่วรา่งกาย (9007712),
2.2 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการนวดที่ทั่วร่างกาย (9007713),
2.3 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการประคบสมุนไพรที่ทั่วรา่งกาย (9007714),
2.4 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการอบไอน้ าสมุนไพรที่ทั่วร่างกาย (9007716),
2.5 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการปฏิบัติตัวส าหรับหลังคลอดที่ทั่วร่างกาย 
(9007730) รวมไม่เกิน 5 ครั้ง/3 เดือน

3. การให้บริการประเภทบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป ภายในเวลา 3 เดือนหลังคลอด 
ไม่เกินวันละ 1 ครั้ง

เง่ือนไข อัตราจ่ายบริการการแพทย์แผนไทยเง่ือนไข อัตราจ่ายบริการการแพทย์แผนไทย



รายการบริการ
(Fee Schedule)

อัตราค่าใช้จ่าย 
(บาท)

เงื่อนไข

6. การใช้ยาจากสมุนไพรใน
บัญชียาหลักแห่งชาติ

25 1. ผู้รับบริการเป็นผู้มีสิทธิ UC
2. บันทึกรหัสโรคตาม ICD-10/ICD-10Thaimed และการสั่ง

การใช้ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติตามที่กรมการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกก าหนด

3. การให้บริการประเภทบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป
ไม่เกินวันละ 1 ครั้ง/ใบสั่งยา

เงื่อนไข อัตราจ่ายบริการการแพทย์แผนไทยเงื่อนไข อัตราจ่ายบริการการแพทย์แผนไทย



งวดการจ่าย เงื่อนไข

งวดที่ 1
งวดที่ 2
งวดที่ 3
งวดที่ 4

ข้อมูลที่ส่ง ต้ังแต่วันที่ 16 กันยายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563
ข้อมูลที่ส่ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 มีนาคม 2564
ข้อมูลที่ส่ง ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 – 30 มิถุนายน 2564
ข้อมูลที่ส่ง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – 15 กันยายน 2564

เงื่อนไข อัตราจ่ายบริการการแพทย์แผนไทยเงื่อนไข อัตราจ่ายบริการการแพทย์แผนไทย



การตรวจสอบข้อมูลบริการการแพทย์แผนไทยการตรวจสอบข้อมูลบริการการแพทย์แผนไทย




