
แนวทางการดําเนินงาน
บริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ปีงบประมาณ 2565 

กลุ่มภารกิจสนับสนนุการเข้าถึงบริการปฐมภูมิและการสร้างเสริมสขุภาพป้องกันโรค

วันที่ 14 มกราคม 2565 



ผลการดําเนินงานบริการคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ปีงบประมาณ 2564 

สปสช.เขต 1
คลินิก  498 แห่ง
ขึ้นทะเบียนแล้ว 7

สปสช.เขต 6

สปสช.เขต 7

สปสช.เขต 11

สปสช เขต 4

สปสช.เขต 2

คลินิก 726 แห่ง

สปสช.เขต 5

สปสช เขต  8

สปสช.เขต 12

คลินิก  453 แห่ง

คลินิก  270 แห่ง
ขึ้นทะเบียนแล้ว 1

คลินิก 407 แห่ง

สปสช.เขต 9

สปสช.เขต 10

คลินิก  257 แห่ง
ขึ้นทะเบียนแล้ว 5

คลินิก 183 แห่ง

คลินิก  447 แห่ง

คลินิก  474  แห่ง
ขึ้นทะเบียนแล้ว 5 คลินิก  153 แห่ง

คลินิก  595 แห่ง

ขึ้นทะเบียนแล้ว 9

สปสช เขต 3

คลินิก 384แหง่

สปสช.เขต 13

คลินิก  37  แห่ง
ขึ้นทะเบียนแล้ว 8

คลินิกการพยาบาลฯทั่วประเทศ ทั้งหมด 4,884 แห่ง
ขึ้นทะเบียนเป็นหนว่ยบริการที่รบัการส่งต่อเฉพาะด้านบริการการพยาบาลฯ จํานวน 35 แห่ง(มีผลงานบริการและเบิกจ่ายเพียง 2 แห่ง)

2

ปัญหา-อุปสรรค

1. การสื่อสารทําความเข้าใจหน่วยบริการ ไม่ครอบคลุม

2. การขึ้นทะเบียนหน่วยบรกิารล่าช้า เนื่องจาก

หน่วยบริการประจําไม่รับคลินิกเป็นเครือขา่ย

คลินิกใบอนุญาตหมดอายุ, ไม่มีรหสัสถานพยาบาล 5 หลัก

3. ขอบเขตบริการที่ให้คลินิกพยาบาลดําเนินการจํากัด

4. หน่วยบริการประจําไม่ส่งผูป้ว่ยมารับบรกิารที่คลินิก

5. คลินิกขาดความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลใน e-claim

6. การระบาดของโควิด-19 



วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพปฐมภูมิ ที่มี

คุณภาพมาตรฐานให้แก่ประชาชน

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณสุข 
โดยการปรับรูปแบบบริการ  ลดการเข้ารับบริการ
ในโรงพยาบาล ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
COVID-19  และการเปลี่ยนแปลงสู่สภาวะ
New normal และสนับสนุนนโยบาย Social 
distancing
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เป้าหมาย
1. ขยายคลินิกเข้าร่วมให้บริการให้

ครบทุกเขต จํานวน 100 แห่ง 
(อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง)

2. ขยายขอบเขตบริการที่คลนิิก
ให้บริการได้ ตามกฎหมายการ
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ 

แนวทางการดําเนินงานบรกิารการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ปีงบประมาณ 2565 



ค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสําหรับการบรกิารระดับปฐมภูมิ (PHC) ปีงบประมาณ2565
(319.28 ล้านบาท)

บริการระดับปฐมภูมิ
ที่มีแพทย์ประจําครอบครัว

263.18 ล้านบาท

Telehealth / 

Telemedicine 
16.47  ล้านบาท 

เพิ่มการเข้าถึงบริการ        

โดยคลินิกการพยาบาล

และการผดุงครรภ์

5.46 ล้านบาทบริการส่งยาทางไปรษณีย์

5.00 ล้านบาท 

บริการด้านยาและเวชภัณฑ์

8.37 ล้านบาท  

ค่าบริการ

ตรวจทางห้อง 

ปฏิบัติการ

นอกหน่วยบริการ

20.80 ล้านบาท
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ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สําหรับคลินิกการพยาบาลฯ ที่จัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ

และป้องกันโรค (PP)
• บริการ ANC จากงบ PP fee schedule 

• บริการถุงยางอนามัย และยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดรับประทาน จากงบ NPP



คุณสมบัติของหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้าน
การพยาบาลและการผดุงครรภ์

1

5

42

3

ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ

สถานพยาบาลตามกฎหมายว่า

ด้วยสถานพยาบาล 

มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศสํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์

การตรวจประเมินเ พื่อขึ้นทะเบียนเป็น     

หน่วยบริการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

มีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติตลอดเวลาที่เปิด

ให้บริการ  อย่างน้อย 1 คน                        

โดยเปิดให้บริการอย่างน้อยวันละ 4 ชั่วโมง 

และไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

และให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพการ

พยาบาลและการผดุงครรภ์ ตามที่สภาการ

พยาบาลกําหนด

มีการเชื่อมโยงการบริการกับ   

หน่วยบริการประจํา หน่วยบริการ

ปฐมภูมิ และหน่วยบริการที่รับการ

ส่งต่อ

มีความพร้อมของระบบข้อมูล   

ที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของ 

สปสช.
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 หน่วยบริการ
ในระบบหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ 

สถานบริการ

สํานักงานตรวจประเมินตามเกณฑ์ที่กําหนด

แสดงความจํานงเข้าร่วมให้บริการ• สถานบริการประเมินตนเอง              
ตามแนวทางที่ สปสช.กําหนด

- ผ่านรับรองคุณภาพมาตรฐานจาก

หน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ในการ

รับรอง/หน่วยงานที่กํากับดูแล

- ประกาศเกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้น

ทะเบียนเป็นหน่วยบริการ

1. ปฏิบัติหน้าที่หน่วยบรกิารตาม ม.45
2. มีสิทธิรับค่าใช้จ่ายตาม ม.46 
3. ผู้ให้บริการทีไ่ด้ความคุ้มครอง กรณี
    ได้รับความเสียหายจากการให้บริการ

การกํากับมาตรฐาน
หน่วยบริการ และ

คุ้มครองสิทธิประชาชน
ตาม ม.50 ม. 57 –ม. 60 , ม.41 

การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

• สถานบรกิารสาธารณสขุของรฐั สภากาชาดไทย          

• สถานพยาบาลตาม พรบ.สถานพยาบาล
• สถานบรกิารอื่นทีค่ณะกรรมการกําหนดเพิม่เติม
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พิสูจน์ตัวตนเพื่อยืนยันการ

ใช้สิทธิในการเข้ารับบริการ

NHSO Budget

11 44

ให้บริการการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์

55

บันทึกข้อมูลการให้บริการ

22

กระบวนการให้บริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์

33

66

KTB

Post Audit
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ขอบเขตการบริการ กลุ่มเป้าหมาย เงื่อนไขการบริการ อัตราค่าบริการ

1. การให้ยาตาม

แผนการรักษาของผู้

ประกอบวิชาชีพเวช

กรรม

สิทธิ UC 1) ให้บริการตามแผนการรักษาของผู้ประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม 

2) ให้บริการตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ

การพยาบาลและการผดุงครรภ์

- บริหารยาพ่น 60 บาท/วัน

- บริหารยาฉีด 30 บาท/วัน

2. การบริการพยาบาล

พื้นฐาน

สิทธิ UC 1) ให้บริการตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ

การพยาบาลและการผดุงครรภ์

- ทําแผลแห้ง/แผลเย็บ 80 บาท/วัน 

- ทําแผลเปิด/ติดเชื้อ 170 บาท/วัน

- ทําแผลขนาดใหญ่ 320 บาท/วัน

- บริการใส่สายยางให้อาหาร 80 บาท/วัน*

- บริการให้สายสวนปัสสาวะ 110 บาท/วัน*

ขอบเขตการบริการ เงื่อนไขการชดเชย และอัตราค่าบริการ (1)

* ไม่รวมค่าอุปกรณ์
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9

ขอบเขตการบริการ กลุ่มเป้าหมาย เงื่อนไขการบริการ อัตราค่าบริการ

3. การบริการดูแล

สุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน

สิทธิ UC • เป็นผู้ป่วยที่มีความจําเป็นที่ต้อง

ได้รับการดูแลสุขภาพที่บ้าน 

ทั้งนี้อาจเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการ

ส่งต่อมาจากหน่วยบริการอื่น

หรือค้นพบผู้ป่วย  ในชุมชน

• ให้บริการตามมาตรฐานการ

ประกอบวิชาชีพการพยาบาล

และการผดุงครรภ์

• หน่วยบริการ 1 แห่ง ขอชดเชย

บริการได้ไม่เกิน 10 ราย/วัน

• ผู้รับบริการ 1 คน ได้รับการ

ดูแลสุขภาพที่บ้านไม่เกิน 1 

ครั้ง/วัน 

400 - 800 บาท/ครั้ง ตามประเภทผู้รับบริการดังนี้ 

1. กลุ่มผู้ป่วยที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ เช่น หญิง

ตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง /หญิงหลังคลอดที่มีภาวะแทรกซ้อน 

/มารดาหลังคลอดส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยเยี่ยม

ไม่เกิน 4 ครั้ง/ปี อัตราการชดเชย 400 บาท/ครั้ง

2. กลุ่มผู้ป่วยโรคเรือ้รังที่ไม่สามารถควบคุมอาการได้ เช่น  

ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคมุน้ําตาลไม่ได้ ที่มีปัญหาในการ

ปฏิบัติตน โดยเยี่ยมไม่เกิน 6 ครั้ง/ปี อัตราการชดเชย 600 

บาท/ครั้ง 

3. กลุ่มผู้ป่วยโรคเรือ้รังและมีการไรค้วามสามารถเล็กน้อย 

ได้แก่ ผู้ที่มีปัญหา ในการทํากิจวัตรประจําวัน ต้องพึ่ง

อุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น NG tube หรือ ล้างไตทางช่อง

ท้อง  โดยเยี่ยมไม่เกิน 8 ครั้ง/ปี อัตราการชดเชย 800 

บาท/ครั้ง 

ขอบเขตการบริการ เงื่อนไขการชดเชย และอัตราค่าบริการ (2)



กลุ่มผู้ป่วย อัตราการชดเชย กิจกรรมการให้บริการ

กลุ่มที่ 1. กลุ่มผู้ป่วยที่สามารถ

รักษาหายได้ เน้นการให้บรกิาร

และคําแนะนํากับตัวผู้ป่วย  

เช่น

• หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง 

• หญิงหลังคลอดที่มี

ภาวะแทรกซ้อน

• มารดาหลังคลอดส่งเสริมการ

เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

• กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีความ

รุนแรงไม่มาก ควบคุมโรคได้ 

• เยี่ยมไม่เกิน 4 ครั้ง/ปี

• อัตราการชดเชย 400 

บาท/ครั้ง

1) Health Assessment (ประเมินความรู้ ความสามารถในการดูแลตนเอง

ของผู้รับบรกิาร ผู้ดูแล  ที่อยู่อาศัย สภาพแวดล้อม) 

2) ให้ความรู้ในเรื่องโรคและการดูแลตนเอง เช่น การวางแผนครอบครัวใน

หญิงหลังคลอด การปฏิบัติสําหรับผูป้ว่ยเบาหวาน

3) ให้การพยาบาล และฝึกทักษะในการดูแลตนเองให้กับผู้ป่วย และผู้ดูแล 

เช่น   การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย 6 เดือน   

4) ให้การปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ที่จะเป็นอุปสรรคในการดูแลตนเอง

5) กรณีพบความเสี่ยง หรืออาการป่วยรุนแรงขึ้น ให้ส่งต่อหน่วยบริการ

ประจําเพื่อให้การดูแลต่อเนื่อง

กิจกรรมการให้บริการดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน

��



กลุ่มผู้ป่วย อัตราการชดเชย กิจกรรมการให้บริการ

กลุ่มที่ 2. กลุ่มผู้ป่วยโรค

เรื้อรังที่ไม่สามารถ

ควบคุมอาการได้  เช่น 

ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุม

น้ําตาลไม่ได้ หรือที่มี

ปัญหาในการปฏิบัติตน 

• เยี่ยมไมเ่กิน 6 

ครั้ง/ปี

• อัตราการชดเชย 

600 บาท/ครั้ง

1) Health Assessment (ประเมินความรู้ ความสามารถในการดูแลตนเองของ

ผู้รับบริการ ผู้ดูแล  ที่อยู่อาศัย และสภาพแวดล้อม)

2) ให้ความรู้ ในเรื่องโรคและการดูแลตนเอง 

3) ให้การพยาบาล และฝึกทักษะในการดูแลตนเองให้กับผู้ป่วยและผู้ดูแล 

4) ตั้งเป้าหมายร่วมกันกับผูร้บับริการและผูดู้แลในการดูแลตนเอง

5) ปรับเปลี่ยนพฤติกกรรมให้เหมาะสมกับการเจบ็ปว่ย  

6) ให้การปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ที่จะเป็นอุปสรรคในการดูแลตนเอง 

7) กรณีพบความเสี่ยง หรืออาการป่วยรุนแรงขึ้น ให้ส่งต่อหน่วยบริการประจํา

เพื่อให้การดูแลต่อเนื่อง

กิจกรรมการให้บริการดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน (ต่อ)

��



กลุ่มผู้ป่วย อัตราการชดเชย กิจกรรมการให้บริการ

กลุ่มที่ 3. กลุ่มผู้ป่วยโรค

เรื้อรังและไร้ความสามารถ     

เล็กน้อย  เช่น ผู้ป่วยที่ต้อง

พึ่งพาอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

เช่น ใส่ NG 

• เยี่ยมไมเ่กิน 6 

ครั้ง/ปี

• อัตราการชดเชย 

800 บาท/ครั้ง

1) Health Assessment (ประเมินความรู้ ความสามารถในการดูแลตนเอง

ของผู้รับบรกิาร ผู้ดูแล  ที่อยู่อาศัย และสภาพแวดล้อม) 

2) ให้ความรู้ ในเรื่องโรคและการดูแลตนเอง 

3) ให้การพยาบาล และฝึกทักษะในการดูแลตนเองให้กับผู้ป่วย

4) ฝึกทักษะให้ผู้ดูแลสามารถให้การดูแลผู้รับบรกิารได้ เช่น NG tube 

feeding /การดูแลผู้ป่วยที่คาสายสวนปัสสาวะ 

5) ให้การปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ที่จะเป็นอุปสรรคในการดูแลตนเอง

6) กรณีพบความเสี่ยง หรืออาการป่วยรุนแรงขึ้น ให้ส่งต่อหน่วยบริการ

ประจําเพื่อให้การดูแลต่อเนื่อง

กิจกรรมการให้บริการดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน (ต่อ)

��
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ขอบเขตการ

ให้บริการ

กิจกรรมบริการ เงื่อนไขการบริการ อัตราค่าบริการ

4. บริการคัดกรอง

เบาหวาน/ความ

ดันโลหิตสูงและให้

คําแนะนําเพื่อลด

ปัจจัยเสี่ยงต่อการ

เกิดโรค

1) ตรวจคัดกรองความเสี่ยงเบื้องต้น เช่น พฤติกรรมสุขภาพ 

ประวัติครอบครัว  โดยการสัมภาษณ์ และใช้แบบคัดกรอง

ความเสี่ยง  

2) ตรวจร่างกายเบื้องต้น ชั่งน้ําหนัก วัดส่วนสูง  ประเมิน BMI 

วัดเส้นรอบเอว ประเมินภาวะอ้วนลงพุง  DTX  

3) ให้คําปรึกษาแนะนํารายบุคคลตามปัญหา เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง

ต่อการเกิดโรค

4) จัดทาํฐานทะเบียนกลุ่มเสี่ยงต้องติดตาม

5) กรณีพบความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ให้ส่งต่อหน่วยบริการ

ประจําเพื่อรับการรักษาต่อเนื่อง

ทั้งนี้ การให้บริการให้เปน็ไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ

การพยาบาลและการผดุงครรภ์

• เฉพาะประชาชนไทย สิทธิ UC  

ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป 

• ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่า เป็น 

เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง  

100 บาท/ครั้ง/

คน/ปี  

ขอบเขตการบริการ เงื่อนไขการชดเชย และอัตราค่าบริการ (4)

แบบคดักรองความเสีย่
งMetabolic
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ขอบเขตการ
บริการ กิจกรรมบริการ เงื่อนไขการบริการ

อัตรา
ค่าบริการ

5. บริการ ANC  

(ยกเว้น ANC 

ครั้งแรก และ

แพทย์วินิจฉัย

แล้วไม่ใช่ครรภ์

เสี่ยง )

(1) ซักประวัติ
(2) ตรวจร่างกาย
  (2.1) วัดสัญญาณชีพ: ชีพจร ความดันโลหิต
  (2.2) ชั่งน้ําหนัก ส่วนสูง คํานวณดัชนีมวลกาย
  (2.3) ตรวจสุขภาพช่องปาก ขัดและทําความสะอาดฟัน
  (2.4) ตรวจวัดความสูงยอดมดลูก ฟังเสียงหัวใจทารก
(3) ตรวจคัดกรองภาวะซึมเศร้า
(4) ตรวจคัดกรองการสูบบุหรี่/ดื่มสุรา/ใช้สารเสพติด
(5) ประเมินความเสี่ยงของการตั้งครรภ์ (��	

����� ����)
(6) ตรวจหาโปรตีนในปัสสาวะ  ����� ���
���� ��
�
(7) ให้ยา ���������� (ยาวิตามินเสริมเหล็ก/โฟลิค/ไอโอดิน)
(9) ให้คําแนะนํา
(10) บันทึกสมุดอนามัยมารดา
(11) ส่งต่อหน่วยบริการประจําเพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลให้ครอบคลุม        
      ตามมาตรฐาน หรือกรณีพบความเสี่ยง

          ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง  
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีบริการฝาก
ครรภ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ และการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกอบวชิาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์

1) หญิงไทยทุกสิทธิ

2) เป็นบริการฝากครรภ์

สําหรับครั้งที่ 2 เป็น

ต้นไป โดยมีหลักฐาน

แสดงการฝากครรภ์

กับผู้ประกอบวิชาชีพ

เวชกรรมว่าไม่เป็น

ครรภ์เสี่ยง

360 บาท/ครั้ง

ขอบเขตการบริการ เงื่อนไขการชดเชย และอัตราค่าบริการ (3)

14
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ขอบเขตการให้บริการ กิจกรรมบริการ เงื่อนไขการบริการ อัตราค่าบริการ

6. บริการยา

คุมกําเนิดชนิด

รับประทาน

• ชั่งน้ําหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต และ 

Last Menstrual Period(LMP) การให้

คําปรึกษา

• ครั้งละไม่เกิน 3แผง คนละไม่เกิน 13 แผง/ปี

  (ปี 65 เริ่มให้บริการ ก.พ.65 จะได้รับ 9 แผง/ปี)

• หญิงไทยทุกสทิธิวัยเจริญพันธุ ์   

อายุ 15 – 59 ปี

40 บาท/แผง

(ค่ายา รวม

ค่าบริการ)

7. บริการจ่ายถุงยาง

อนามัย

• แจกถุงยางอนามัยที่ได้รับจัดสรรจากสปสช.

• *สปสช.ชดเชยเป็นของ* สนับสนุนถุงยาง

อนามัยพร้อม standing สําหรับวางถุงยาง

อนามัย

• รับบริการได้ครัง้ละ 10 ชิ้น/ สัปดาห์

• รอบการจ่าย 7 วัน รับได้ 1 ครั้ง

• ไม่จากัดจํานวนถุงยาง ต่อ คนต่อ ปี

• ประชาชนไทยทุกสทิธอิายตุั้งแต่ 

15 ปีขึ้นไป

หน่วยบริการ 

สมัครใจร่วม

ให้บริการ ไม่ได้รับ

ค่าชดเชยการ

ให้บริการ

ขอบเขตการบริการ เงื่อนไขการชดเชย และอัตราค่าบริการ (5)



��

สรุปบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในระบบ UC ปี2565

บริการ กลุ่มเป้าหมาย แหล่ง
งบประมาณ

อัตราจา่ย

1. การให้ยาตามแผนการรักษาของผู้
ประกอบวิชาชีพ เวชกรรม (ยาพ่น ,ยาฉีด)

สิทธิ UC งบ PHC • ยาพ่น 60 บาท/วัน
• ยาฉีด 30 บาท/วัน

2. การบริการพยาบาลพื้นฐาน (ทําแผล, ใส่ 
NG tube /Urine Catheter)

สิทธิ UC งบ PHC • ทําแผลแห้ง/แผลเย็บ 80 บาท/วัน 
• ทําแผลเปิด/ติดเชื้อ 170 บาท/วัน
• ทําแผลขนาดใหญ่ 320 บาท/วัน
• บริการใส่สายยางให้อาหาร* 80 บาท/วัน
• บริการใส่สายสวนปัสสาวะ* 110 บาท/วัน

3. การบริการดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน สิทธิ UC งบ PHC 400 – 800 บาท/ครั้ง

4. บริการคัดกรองโรคเบาหวาน/ความดัน
โลหิตสูง และปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจ

สิทธิUC อายุ 35 ปีขึ้นไป
คนไทยทุกสิทธิอายุ35ปีขึ้นไป

งบ PHC(เขต1-12)
งบPP(เขต 13)

100 บาท/ครั้ง

5. บริการ ANC  (ยกเว้น ANC ครั้งแรก 
และแพทย์วินิจฉัยแล้วไม่ใช่ครรภ์เสี่ยง)

หญิงตั้งครรภ์
คนไทยทุกสิทธิ

งบ PP 
fee schedule

360 บาท/ครั้ง (ไม่ใช่ ANC ครั้งแรก และแพทย์
วินิจฉัยแล้วไม่ใช่ครรภ์เสี่ยง) 

6. บริการยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดรับประทาน หญิงไทยทุกสิทธิอายุ 15-59 ปี งบ NPP 40 บาท/แผง

7. บริการถุงยางอนามัย คนไทยทุกสิทธิอายุ 15 ปีขึ้นไป งบ NPP -
* ไม่รวมค่าอุปกรณ์



สรุปประเด็นเปลี่ยนแปลง

1. ขยายพื้นที่ดําเนินการ ไปทั่วประเทศ

2. การขึ้นทะเบียนคลนิิกเป็นหน่วยบรกิารฯ ไม่ต้องมีหนังสือยินยอมจากหน่วยบริการประจํา             
ทั้งนี้ สปสช.เขต สื่อสารให้หน่วยบริการประจําในพื้นที่รบัทราบ

3. ขยายบริการเพิ่มขึ้น 

- คัดกรอง DM/HT (สิทธิ UC)

- ANC ยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดรับประทาน และถุงยางอนามัย (คนไทยทุกสิทธิ)

4. หน่วยบริการต้องมีการพิสูจนต์ัวตนผู้เข้ารบับรกิารทุกราย

5. ประชาชน walk in เข้ารับบรกิาร ได้โดยไม่ต้องมีหนังสือส่งตัว

17
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หน้าที่คลินิกการพยาบาลฯทีเ่ข้าร่วมเป็นหน่วยบริการทีร่ับการสง่ต่อเฉพาะด้าน

1. ให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ และตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
2. มีหน้าที่ (ตามมาตรา 45 ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ) ดังต่อไปนี้

(1) ให้บริการสาธารณสุข รวมทั้งการใช้วัคซีน ยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ โดยให้ความเสมอภาคและอาํนวย
ความสะดวกในการให้บริการสาธารณสุขที่จําเป็น ตลอดจนเคารพในสิทธิส่วนบุคคล ในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความเชื่อ
ทางศาสนา

(2) ให้ข้อมูลการบริการสาธารณสุขของผู้รับบริการตามที่ผู้รับบริการร้องขอและตามประกาศที่มีการกําหนดเกี่ยวกับสิทธิผู้ป่วยและ   
ผู้รับบริการโดยไม่บิดเบือน

(3) ให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับชื่อแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือผู้รับผิดชอบในการดูแลอย่างตอ่เนื่องทางด้านสุขภาพและสงัคมแก่ญาติ
หรือผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้รับบริการอย่างเพียงพอ

(4) รักษาความลับของผู้รับบริการจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม (1) และ (2) อย่างเคร่งครัด เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตอ่เจ้าหน้าทีข่องรัฐ
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

(5) จัดทําระบบข้อมูลการให้บริการสาธารณสุข เพื่อสะดวกตอ่การตรวจสอบคุณภาพและบริการ รวมทั้งการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อ
บริการสาธารณสุข
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ชุดข้อมูล/ ตัวชี้วัดสําหรับการกํากับติดตาม

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณสุข โดยการปรับรูปแบบบริการลดการเข้ารับบริการในโรงพยาบาล ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

COVID-19 การเปลี่ยนแปลงสู่สภาวะ New normal และสนับสนุนนโยบาย Social distancing

วัตถุประสงค์

1.(ร่าง) ชุดข้อมูลสําหรับการกํากับติดตาม มิติการกํากับ

1.1 จํานวนหน่วยบริการที่ศักยภาพตามเกณฑ์ที่กําหนดและเข้าร่วมให้บริการ การเข้าถึง/คุณภาพบริการ

1.2 จํานวนครั้งในการเข้ารับบริการ ณ คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ การเข้าถึง/คุณภาพบริการ

1.3 จํานวนผู้ที่มีผลคัดกรองผิดปกติ ได้รับการส่งต่อไปยังหน่วยบริการประจํา/หน่วยบริการที่รับการส่งต่อ การเข้าถึง/คุณภาพบริการ

1.4 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เพื่อเฝ้าระวังเรื่องความเพียงพอและภาระงบประมาณ และผลกระทบต่อหน่วยบริการ ประสิทธิภาพ

2.(ร่าง) ตัวชี้วัด มิติการกํากับ
2.1 อัตราหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ (จํานวนหน่วยบริการเทียบกับค่าเป้าหมายที่กําหนด ) การเข้าถึง/คุณภาพ/ประสิทธิภาพ

2.2 อัตราความพึงพอใจ (ผู้รับบริการ/ ผู้ให้บริการ) คุณภาพ/ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

2.3 อัตราผู้ที่มีผลคัดกรองผิดปกติ ได้รับการส่งต่อไปยังหน่วยบริการประจํา/หน่วยบริการที่รับการส่งต่อ การเข้าถึง/คุณภาพบริการ

19



การกํากับ ติดตาม และประเมินผล

��

 กํากับการให้บริการของคลินิก โดย กลไกตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ในพื้นที่

 พัฒนาศักยภาพและกํากับติดตาม โดย สภาการพยาบาล/องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

การบริหารจัดการและกํากับคุณภาพบริการ โดย สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดั และกลไกอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่

มีการศึกษาเพื่อประเมินผล ควบคู่การดําเนินงาน เพื่อจัดทําข้อเสนอในระยะต่อไป



ผู้ประสานงาน
ชื่อผู้ประสานงาน โทรศัพท์

ส่วนกลาง

นางบํารุง  ชลอเดช 
นางศศิธร  ไชยสิทธิพร (ยาคุม,ถุงยาง)
นางกนิษฐา  ศรีวงษา (เริ่ม14 กพ.65) 
นายมานพ  โยเฮือง

084 439 0137
084 438 4866
084 439 0149
���������� �

เขต 1  เชียงใหม่ 
นางพูลทรัพย์ โตเจริญวาณิช
นส.ชุติกานต์  สุริยะ

098 279 7662
094 693 5549

เขต 2 พิษณุโลก นายโอฬาร  รัศมี 090 197 5160

เขต 3 นครสวรรค์ นางอารีรัตน์ ฟองทอง 098 279 7672

เขต 4  สระบุรี นางสุวรรณี  ศรีปราชญ์ 090 197 5183

เขต 5 ราชบุรี นายกันตินันท์  รุ่งธนธาดา 081 170 3978

เขต 6 ระยอง นางสาวยุพา วันแย้ม 062 596 2319

ชื่อผู้ประสานงาน โทรศัพท์

เขต 7 ขอนแก่น นายวีระศักดิ์  ชนะมาร 090 197 5204

เขต 8 อุดรธานี นายธีระวัฒน์ เจริญชัย 091 863 1330

เขต 9 นครราชสีมา นส.พงศผกา กัณฑลักษณ์ 090 880 8234

เขต 10 อุบลราชธานี
นส.เยี่ยมอุบล สุขเสริม
นส.กาญจน์สิตา สุนา

090 197 5218
090 197 5220

เขต 11 สุราษฎร์ธานี นส.ภัทระวดี  เฉลิมเริ่ม 089 472 2800

เขต 12 สงขลา นางวันดี  แสงเจริญ 084 439 0159

เขต 13 

กรุงเทพมหานคร
นส.อรนิษา กล้าจงยิ่ง 099 324 1094
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เอกสารประกอบ



��

กลุ่มเป้าหมาย 1.ผู้รับบริการสิทธิ UC  

2. ประชาชนไทยทกุสิทธิ กรณี ANC (กรณีแพทย์วินิจฉยัแลว้ไม่ใชค่รรภ์เสีย่ง) ยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดรบัประทาน  และบริการถุงยางอนามยั 

พื้นที่เป้าหมาย คลินิกการพยาบาลฯ  เป้าหมาย  100  แห่ง ในทุกเขต/ทุกจังหวัดตามความพร้อมของคลินิกและหน่วยบริการประจํา                   
(ณ พย.64 มี 35 แห่ง ในพื้นที่ 8 จังหวัด)

คุณสมบัติหน่วยบริการ คลินิกการพยาบาลและการผดงุครรภ์ทีผ่่านการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รบัการสง่ต่อเฉพาะดา้นการ
พยาบาลและการผดงุครรภ์ ตามเงื่อนไขที่ สปสช.กําหนด โดยเปดิใหบ้ริการอย่างน้อย  40 ชม./สัปดาห ์ มีพยาบาลวิชาชพี
ปฏิบัติงานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการอย่างน้อย 1 คน และให้บริการตามมาตรฐานวิชาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

ขอบเขตบริการ 1.บริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สําหรับผู้มีสทิธิ UC ได้แก่ บริการการพยาบาลพื้นฐาน บริการดแูลสขุภาพผู้ป่วยทีบ่า้น 

บริการคัดกรอง DM/HT  และการให้ยาตามแผนการรกัษาของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

2. บริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สําหรับประชาชนไทยทกุสิทธิ ได้แก่ บริการ ANC กรณีแพทย์วินิจฉัยแล้วไม่ใชค่รรภ์เสี่ยง

ยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดรับประทาน และบริการถุงยางอนามัย 

อัตราการจ่าย Fee schedule

ระบบการเบิกค่าใช้จ่าย ผ่านระบบ E-claim ,KTB health platform  และ มีการพิสูจน์ตัวตนเพื่อยืนยันการใช้สทิธิในการเข้ารับบริการตามแนวทางที่

สํานักงานกําหนด 

การติดตาม/กํากับ หน่วยบริการประจํา และหน่วยบริการที่รบัการสง่ต่อทั่วไปในพื้นที ่สํานักงานสาธารณสขุจังหวัด 

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาตเิขต และกลไกอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องในระดบัพื้นที่

สภาการพยาบาล ร่วมกับ สปสช.สว่นกลาง

กรอบการดําเนินงาน ของหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านคลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์ ปีงบประมาณ 2565

ขอ้บงัคบัสภาการพยา
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