
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการขอรับค่าใช้จ่ายเพือ่บริการสาธารณสุข ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ปีงบประมาณ 2566

กรณีค่าบริการควบคุมป้องกันและรักษาผู้ป่วยเบาหวาน /ความดันโลหิตสูง
กรณีบริการฉีดวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก (dT) ในผู้ใหญ่ 

กรณบีริการฉีดวัคซีนพื้นฐานตามก าหนดการให้วัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (EPI) 

ส านักงานหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ



❑ ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินงานและการบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส าหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ข้อ ๓๑ แนวทางและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขโดยภาพรวม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่ สปสช. ก าหนด และให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณผ่านกลไกคณะท างานภายใต้คณะอนุกรรมการ
ก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินงานและการบริหารจัดการกองทุน พัฒนาและทบทวนรายการและอัตราจ่ายที่เหมาะสม และก าหนดให้
รายการที่มีการจ่าย ตามรายการบริการ (Fee Schedule) มีระบบการพิสูจน์ตัวตน และการตรวจสอบก่อนจ่าย 

การพิสูจน์ตัวตนเข้ารับบริการ (Authentication)



➢ ก าหนดให้มีการ Authentication ส าหรับการรับบริการที่ก าหนดรูปแบบการจ่ายตามรายการและอัตราจ่ายแบบ Fee Schedule ดังนี้
1) บริการผู้ป่วยนอก
2) บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  

➢ รายการที่ได้รับการ ยกเว้น การ Authentication 

ล าดับ บริการ รายการบริการที่ได้รับการ ยกเว้น การ Authentication
1 บริการผู้ป่วยนอก บริการ Telehealth (กรณีค่าบริการ 50 บาท)
2 บริการดูแลให้ค าปรึกษากรณีผู้ป่วยที่ได้รับพิษ
3 บริการดูแลผู้ป่วยระยะกลางแบบผู้ป่วยใน ซึ่งมีการเบิกจ่าย Fee Schedule ร่วมด้วย
4 บริการ CAPD ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
5 บริการ Rare disease กรณีบริการผู้ป่วยนอก
6 บริการผู้ป่วย HIV และผู้ป่วยเอดส์
7 บริการสร้างเสริมสุขภาพและ

ป้องกันโรค 
บริการป้องกันและควบคุมภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์(TSH) และ โรคฟินิลคีโตนูเรีย (PKU) ในเด็กแรกเกิด

8 บริการป้องกันการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย
9 บริการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคพันธุกรรมเมตาบอลิก ด้วยเครื่อง Tandem Mass Spectrometry (TMS)
10 บริการอื่นๆ บริการของหน่วยบริการที่ไม่ได้ให้บริการแก่ผู้ป่วยโดยตรง เช่น หน่วยที่รับตรวจ lab

รายการบริการที่ก าหนดให้ Authentication



บริการ หัวข้อ รายละเอียด

บริการควบคุม ป้องกัน และ
รักษาโรคเรื้อรงั 
ค่าบริการควบคุมป้องกันและ
รักษาผู้ป่วยเบาหวาน /ความดัน
โลหิตสูง

หลักเกณฑ์
เงื่อนไข

1. ก าหนดการจ่ายค่าบริการควบคุมป้องกัน และรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคความดันโลหิต
สูง แบบ Fee Schedule   

1) บริการผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2  บริการตรวจ HbA1c 2 ครั้งต่อปี ตรวจห่างกันอย่างน้อย 3 เดือน 
2) บริการผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ การให้บริการตรวจ serum creatinine และ serum 

potassium 
2. มีการพิสูจน์ตัวตนเพ่ือยืนยันการใช้สิทธิของตนเองในการเข้ารบับริการ

ผู้มีสิทธิ เบาหวานชนิดที่ 2 สิทธิ UC ทุกราย
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ 

หน่วยบริการ หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

อัตราจ่าย 1) ผู้ป่วย DM ชนิดที่ 2 :  จ่ายค่าตรวจ HbA1c 2 ครั้งต่อปี ตรวจห่างกันอย่างน้อย 3 เดือน ในอัตรา 
150 บาทต่อครั้ง 

2) ผู้ป่วย HT: การให้บริการตรวจ serum creatinine อัตรา 45 บาทต่อครั้ง และ 
serum potassium อัตรา 40 บาท/ครั้ง รายการละ 1 ครั้ง/ปี

โปรแกรม โปรแกรมหมอพร้อม

บริการควบคุมป้องกันและรักษาผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง 1



5

บริการ หัวข้อ รายละเอียด

บริการฉีดวัคซีนคอ
ตีบ-บาดทะยัก 
(dT) ในผู้ใหญ่ 
(PP-FS ปี 2566)

หลักเกณฑ์
เงื่อนไข

1. บริการฉีดวัคซีน คอตีบ – บาดทะยัก (dT) ในผู้ใหญ่ แก่ประชาชนคนไทย ที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไปที่ไม่เคยรับวัคซีน dT ใน
รอบ 10 ปีที่ผ่านมา
2. มีการพิสูจน์ตัวตนเพ่ือยืนยันการใช้สิทธิของตนเองในการเข้ารบับริการ

ผู้มีสิทธิ ประชากรไทยอาย ุ25 ปีขึ้นไปที่ไม่เคยได้รับวัคซีนนี้ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ทุกสิทธิการรักษาพยาบาล

หน่วยบริการ หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่สามารถให้บริการฉีดวัคซีนได้

อัตราจ่าย ส าหรับการจัดบริการสาธารณสขุ ตามรายการและอตัรา ดังนี้
- ค่าบริการฉีดวัคซีน dT จ่ายแบบเหมาจ่ายในอัตรา 20 บาทต่อครั้ง

โปรแกรม 1. หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช.เขต 1-12 : บันทึกผลงานและประมวลผลการจ่ายผ่านระบบหมอพร้อมเป็นรายเดือน
2. หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช.เขต 13 : บันทึกผลงานและประมวลผลการจ่ายผ่านโปรแกรม Krungthai Digital 

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

บริการฉีดวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก (dT) ในผู้ใหญ่ 2

https://www.healthplatform.krungthai.com/
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บริการ หัวข้อ รายละเอียด

บริการฉีดวัคซีน
พื้นฐาน EPI 
(PP Workload ปี 
2566)

หลักเกณฑ์
เงื่อนไข

1. เด็กไทยแรกเกิด - อายุ 14 ปี ที่จะได้รับวัคซีนตามก าหนดการให้วัคซีนตามแผนงานสรา้งเสริมภูมิคุ้มกันโรค (EPI) ของ
กระทรวงสาธารณสุข
2. มีการพิสูจน์ตัวตนเพ่ือยืนยันการใช้สิทธิของตนเองในการเข้ารบับริการ 

ผู้มีสิทธิ เด็กไทยแรกเกิด - อายุ 14 ปี ทุกสิทธิการรักษาพยาบาล

หน่วยบริการ หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่สามารถให้บริการฉีดวัคซีนได้

อัตราจ่าย ส าหรับการจัดบริการสาธารณสขุ ตามรายการและอตัรา ดังนี้
- ค่าบริการฉีดวัคซีน EPI ตามก าหนดการให้วัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภมูิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสขุ จ่ายแบบ

เหมาจ่ายอัตรา 20 บาทต่อครั้ง 

โปรแกรม 1. หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช.เขต 1-12 : บันทึกผลงานและประมวลผลการจ่ายผ่านระบบหมอพร้อมเป็นรายเดือน
2. หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช.เขต 13 : บันทึกผลงานและประมวลผลการจ่ายผ่านโปรแกรม Krungthai Digital 

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

บริการฉีดวัคซีนพื้นฐานตามก าหนดการให้วัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (EPI) ของกระทรวงสาธารณสุข3

https://www.healthplatform.krungthai.com/


Call Center : 1330 กด 5 กด 3

Provider Center : 02 554 0505 

เว็บบอร์ด (http://eclaim.nhso.go.th)

ติดต่อเรา 


