
แนวทางการให้บริการ ยาเม็ดคุมก าเนิดชนิดรับประทาน และ ถุงยางอนามัย 
ปีงบประมาณ 2565

การประชุมชี้แจง แนวทางการด าเนินงานคลินิกพยาบาลและการผดุงครรภ์
และการให้บริการยาเม็ดคุมก าเนิด-ถุงยางอนามัย ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 9.00-16.00 น.  



1. เพิ่มช่องทาง ความสะดวกการเข้ารับบริการ ยาเม็ดคุมก าเนิดชนิดรับประทาน และ
ถุงยางอนามัย อย่างทั่วถึงและเพียงพอในทุกพื้นที่  

2. ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึ่งประสงค์ โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น 
3. เพิ่มความปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (safe sex) 
4. ส่งเสริมให้การใช้ถุงยางอนามัย เป็นวิถีชีวิตประจ าวันของประชาชน                   

(Normalize condom use) ตามยุทธศาสตร์ด้านถุงยางอนามัย  พ.ศ. 2563 – 2573

วัตถุประสงค์



แนวทางการให้บริการยาเม็ดคุมก าเนิดชนิดรับประทาน และถุงยางอนามัย (NPP)

ประเด็น ยาเม็ดคุมก าเนิด ถุงยางอนามัย

1. กลุ่มเป้าหมาย • หญิงไทยทุกสิทธิ อายุ 15-59 ปี • คนไทยทุกสิทธิ อายุ 15 ปี ขึ้นไป

2. เงื่อนไขการให้บริการ/ 
หลักเกณฑ์ / อัตราการ
จ่ายชดเชย

• * สปส.ชดเชย เป็นเงิน* ค่ายา รวมค่าบริการ (นน. สส. BP และ 
LMP การให้ค าปรึกษา ) จ่ายในอัตราเหมาจ่าย 40 บาท/แผง

• คร้ังละไม่เกิน 3 แผง คนละไม่เกิน 13 แผง/ปี
(ปี 65 เร่ิมให้บริการ ก.พ.65 จะได้รับ 9 แผง/ปี)

• หน่วยบริการ สมัครใจร่วมให้บริการ ไม่ได้รับค่าชดเชยการให้บริการ
• * สปสช.ชดเชยเป็นของ* สนับสนุนถุงยางอนามยัพร้อม standing ส าหรับวางถุงยาง

อนามัย
• รับบริการได้ครั้งละ 10 ชิ้น/ สัปดาห์
• รอบการจ่าย 7 วัน รับได้ 1 คร้ัง
• ไม่จ ากัดจ านวนถุงยาง ต่อ คน ต่อ ปี 

3. การพิสูจน์ตัวตน / 
การบันทึกข้อมูล

• กลุ่มมี smart phone สแกน QR code และ บันทึกผลผ่าน 
App เป๋าตัง

• กลุ่มไม่มี smart phone ใช้บัตรประชาชนรับบริการ ณ หน่วย
บริการ และ บันทึกผล ผ่านระบบ KTB Digital Health 
Platform

• กลุ่มมี smart phone สแกน QR code ผ่าน App line NHSO ณ หน่วยบริการที่สมัคร
ใจเข้าร่วม ดังนี้
o Add line เพ่ิมเพื่อน NHSO บันทึกเลข 13 หลัก/เบอร์โทร (เฉพาะครั้งแรก) 
o เมื่อจะรับถุงยาง ให้ scan QR Code  ตาม size ถุงยาง 

• ไม่ครอบคลุมการให้บริการในกลุม่ไม่ม ีsmart phone 

พื้นที่เป้าหมาย : หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ที่ไม่ได้รับงบเหมาจ่าย)           จ านวน 2,275 แห่ง   ได้แก่
▪ หน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านเภสัชกรรม (ร้านยา)                                                       = 1,481 แห่ง
▪ หน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (คลินิกพยาบาล) =     38 แห่ง
▪ หน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน (รพ.เอกชน PP/ คลินิกพยาบาล PP) =    300 แห่ง
▪ หน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านเวชกรรม (คลินิกเวชกรรม)                                               =    144 แห่ง
▪ หน่วยบริการปฐมภูมิใน กทม. (คลินิกชุมชนอบอุ่น /ร้านยาชุมชน) =    312 แห่ง



หน่วยบริการเป้าหมายแสดงความสมัครใจร่วม
ให้บริการถุงยางอนามัย

สปสช.เขต ตรวจสอบ
สถานะการขึ้นทะเบียน
ในระบบหลักประกันฯ 

เขตแจ้งข้อมูลรายชื่อหน่วยบริการ และจ านวนถุงยาง
รายหน่วยบริการให้กับส่วนกลาง

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

ขึ้นทะเบียนแล้ว

ยังไม่ขึ้นทะเบียน

สปสช.จัดส่งถุงยางให้หน่วยบริการ

ขั้นตอนการสมัครร่วมให้บริการ
ถุงยางอนามัยปี 2565

ส่วนกลางตรวจสอบ
ข้อมูล

สมัครขึ้นทะเบียนในระบบ 
https://www.nhso.go.th/

downloads/179

ขึ้นทะเบียนแล้ว











สปสช.เขต จังหวัด ชื่อ-สกุล email โทร
เขต 1 เชียงใหม่ เชียงราย น.ส.ชุติกานต์ สุริยะ chutikarn.s@nhso.go.th 094-693-5549

เชียงใหม่ นางกรกช พิมสาร korrakoch.p@nhso.go.th 090-197-5148
น่าน
พะเยา
แพร่
แม่ฮ่องสอน
ล าปาง
ล าพูน

เขต 2 พิษณุโลก ตาก นางสิรินาฏ นิภาพร sirinard.n@nhso.go.th 090-197-5132
พิษณุโลก นายโอฬาร รัศมี olarn.r@nhso.go.th 090-197-5160
เพชรบูรณ์
สุโขทัย
อุตรดิตถ์

เขต 3 
นครสวรรค์

ก าแพงเพชร นางอารีรัตน์ ฟองทอง areerat.f@nhso.go.th 098-279-7672
ชัยนาท นายสราชัย สุขประสงค์ sarachai.s@nhso.go.th 085-487-5034
นครสวรรค์
พิจิตร
อุทัยธานี

เขต 4 สระบุรี นครนายก นางสุวรรณี ศรีปราชญ์ suwannee.s@nhso.go.th 090-197-5183
นนทบุรี น.ส.อุดมลักษณ์ ส าเภาพันธุ์ Udomlak.s@nhso.go.th 084-439-0116 
ปทุมธานี นายชรินทร์ ขวัญเกตุ Charin.k@nhso.go.th 090-197-5198
พระนครศรีอยุธยา นายชัยสิทธิ์ ศักดิ์ศรีวัฒนา chaiyasit.s@nhso.go.th 061-420-0030
ลพบุรี
สระบุรี
สิงห์บุรี
อ่างทอง

สปสช.เขต จังหวัด ชื่อ-สกุล email โทร
เขต 5 ราชบุรี กาญจนบุรี น.ส.ณฐมน ปิยะรัตนสถิตย์ Natamon.p@nhso.go.th 098-279-7680

นครปฐม นางภาวนา หลวงวิเศษ pawana.l@nhso.go.th 092-246-5732
ประจวบคีรีขันธ์
เพชรบุรี
ราชบุรี
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สุพรรณบุรี

เขต 6 ระยอง จันทบุรี น.ส.พิมพา บุญโพธิ์ทอง phimpha.b@nhso.go.th 062 596 2319
ฉะเชิงเทรา นายสุริยัน สกุลศิริไพบูลย์ suriyan.s@nhso.go.th 090-197-5200
ชลบุรี
ตราด
ปราจีนบุรี
ระยอง
สมุทรปราการ
สระแก้ว

เขต 7 ขอนแก่น กาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์ ชนะมาร weerasak.c@nhso.go.th 090-197-5204 
ขอนแก่น
มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด

ผู้ประสานงานการสมัครร่วมให้บริการถุงยางอนามัย ปี 2565
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สปสช.เขต จังหวัด ชื่อ-สกุล email โทร
เขต 8 อุดร นครพนม นายธีระวัฒน์ เจริญชัยรัตนะ theerawat.c@nhso.go.th 091-863-1330

บึงกาฬ น.ส.ยูริสา แสนหูม yurisa.s@nhso.go.th 090-197-5217

เลย
สกลนคร
หนองคาย
หนองบัวล าภู
อุดรธานี

เขต 9 
นครราชสีมา

ชัยภูมิ น.ส.พงศ์ผกา ภัณฑลักษณ์ pongpaka.p@nhso.go.th 090-880-8234

นครราชสีมา
บุรีรัมย์
สุรินทร์

เขต 10 
อุบลราชธานี

มุกดาหาร น.ส.เยี่ยมอุบล สุขเสริม yiemubol.s@nhso.go.th 090-197-5218

ยโสธร นส.กาญจน์สิตา สุนา karnsita.s@nhso.go.th 090-197-5220

ศรีสะเกษ
อ านาจเจริญ
อุบลราชธานี

สปสช.เขต จังหวัด ชื่อ-สกุล email โทร
เขต 11          
สุราษฎร์ธานี

กระบี่ น.ส.ภัทราวดี เฉลิมเริ่ม pattarawadee.c@nhso.go.th 098-
2797663

ชุมพร
นครศรีธรรมราช
พังงา
ภูเก็ต
ระนอง
สุราษฎร์ธานี

เขต 12 
สงขลา

ตรัง น.ส.วันดี แสงเจริญ wandee.s@nhso.go.th 084-439-
0159

นราธิวาส
ปัตตานี
พัทลุง
ยะลา
สงขลา
สตูล

เขต 13 กทม.กทม.
น.ส.อรนิษา กล้าจง

onnisa.g@nhso.go.th
099-324-
1096

นางจุไรพร นรินทร์สรศักดิ์ juraiporn.n@nhso.go.th 090-197-
5274
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ตย. Standing ส าหรับวางถุงยางและ QR code ตามขนาด

กรุณา สแกนตามขนาดที่ต้องการรับ
สแกน 1 ครั้ง รับได้ 10 ชิ้น /สัปดาห์



ขอบคุณ


