
 

ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณบีริการการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก 

พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไขการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการ
สาธารณสุข กรณีบริการการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เพื่อให้การจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมการให้บริการ
แก่ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ และข้อ ๔๒ แห่งประกาศคณะกรรมการหลักประกัน 
สุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของ
หน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื ่อง การจ่าย
ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีบริการการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. ๒๕๖๖” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  

ข้อ ๓ ในประกาศนี้  
“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทั้งนี้ ไม่หมายความรวมถึง 

สำนักงานสาขา 
“หน่วยบริการ” หมายความว่า สถานบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ 
“ผู้รับบริการ” หมายความว่า ผู้มีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ  
“ค่าใช้จ่าย” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายเพื ่อบริการสาธารณสุขที ่หน่วยบริการมีสิทธิได้รับ  

จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   

ข้อ ๔ ให้เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รักษาการตามประกาศนี้ 
 
 
 

หมวด ๑ ... 
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หมวด ๑ 
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุข 

 

ข้อ ๕ การจ่ายค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุข กรณีบริการการแพทย์แผนไทย และการแพทย์
ทางเลือก ประกอบด้วย 

๕.๑ บริการการแพทย์แผนไทย  
๕.๑.๑ บริการนวด 
๕.๑.๒ บริการประคบ 
๕.๑.๓ บริการนวดและประคบ 
๕.๑.๔ บริการอบสมุนไพร 
๕.๑.๕ การฟ้ืนฟสูมรรถภาพมารดาหลังคลอด ตามแนวเวชปฏิบัติด้านการแพทย์แผนไทย 
๕.๑.๖ การใช้ยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ 

๕.๒ บริการฝังเข็มหรือบริการฝังเข็มร่วมกับกระตุ้นไฟฟ้า ในผู้ป่วยกลุมโรคหลอดเลือด
สมอง (Stroke) รายใหม่ ที่ต้องฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางการแพทย์ในระยะกลาง  

๕.๓ บริการน้ำมันกัญชาในผู้ป่วยโรคมะเร็ง พาร์กินสัน ไมเกรน สารสกัดกัญชาในผู้ป่วย
โรคลมชัก และมะเร็งระยะสุดท้าย และยาสมุนไพรที่มีส่วนผสมของกัญชา และยาสมุนไพรอื่น ๆ ที่ได้รับ 
การบรรจุเป็นบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร 

ข้อ ๖ การจ่ายค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุข กรณีบริการการแพทย์แผนไทย และการแพทย์
ทางเลือก ตามข้อ ๕.๑ และข้อ ๕.๓ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

๖.๑ เป็นการให้บริการแก่ผู้รับบริการ โดยครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายของแต่ละรายการ 
เป็นไปตามเอกสารหมายเลข ๑ แนบท้ายประกาศนี ้

๖.๒ หน่วยบริการที่มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายเป็นหน่วยบริการที่มีศักยภาพในการจัดบริการ
การแพทย์แผนไทยไดต้ามแต่ละบริการ รายละเอียดเป็นไปตามเอกสารหมายเลข ๑ แนบท้ายประกาศนี้ 

๖.๓ สำนักงานจะจ่ายค่าใช้จ่ายตามรายการ ผู้รับบริการซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ                 
หน่วยบริการ แนวทาง และอัตราตามเอกสารหมายเลข ๑ แนบท้ายประกาศนี ้

ข้อ ๗ หลักเกณฑ์การจ่ายค่าบริการการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ตามข้อ ๕.๒ 
ให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการจ่ายค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุข 
กรณีบริการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง  

 

 

 
หมวด ๒ ... 
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หมวด ๒ 
วิธีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข 

 

ข้อ ๘ ให้หน่วยบริการบันทึกและส่งข้อมูลตามชุดข้อมูลมาตรฐาน ผ่านระบบบันทึกข้อมูลและ
ประมวลผลข้อมูลการบริการทางการแพทย์ (e-Claim) หรือ โครงสร้างมาตรฐานด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข (๔๓ แฟ้ม) หรือเชื่อมต่อข้อมูลจากระบบข้อมูลของหน่วยบริการกับ
สำนักงาน หรือผ่านระบบโปรแกรมอ่ืนตามที่สำนักงานกำหนด ตามเอกสารหมายเลข ๒ แนบท้ายประกาศนี้  

 

หมวด ๓ 
เงื่อนไขการจ่ายค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุข 

 

ข้อ ๙ ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานเอกสารการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข 
ให้หน่วยบริการจัดให้มีหรือมีข้อมูลยืนยันตัวตนของผู้รับบริการ เพ่ือยืนยันการใช้สิทธิในการเข้ารับบริการตาม
แนวทางท่ีสำนักงานกำหนด  

ข้อ ๑๐ สำนักงานจะดำเนินการประมวลผลและแจ้งรายงานการจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยบริการ 
โดยรายงานการจ่ายค่าใช้จ่ายจะแสดงสถานะข้อมูล ดังนี้ 

๑๐.๑ กรณีรายการที่บันทึกข้อมูลผ่านระบบโปรแกรมบันทึกข้อมูลและประมวลผลข้อมูล
การบริการทางการแพทย์ (e-Claim) 

๑๐.๑.๑ ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้น (ข้อมูล A: accept) สำนักงานจะจ่าย 
ค่าใช้จ่าย ให้หน่วยบริการตามที่ประมวลผลได้ 

๑๐.๑.๒ ข ้อม ูลท ี ่ ไม ่ผ ่านจากการตรวจสอบเบ ื ้องต ้น (ข ้อม ูล C: cancel)  
หน่วยบริการสามารถแก้ไขและส่งมาในระบบของสำนักงานอีกครั้ง 

๑๐.๑.๓ ข้อมูลปฏิเสธการจ่าย (ข้อมูล Deny) หน่วยบริการสามารถขอทบทวน 
เพ่ือขอรับค่าใช้จ่ายตามที่สำนักงานกำหนด 
 ๑๐.๒ กรณีรายการที่บันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมอ่ืน 

     ๑๐.๒.๑ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลตามเงื่อนไขท่ีกำหนด (ข้อมูล Y) สำนักงาน
จะจ่ายค่าใช้จ่าย ให้หน่วยบริการตามที่ประมวลผลได้ 

๑๐.๒.๒ ข้อมูลที่ประมวลผลไม่ผ่านตามเงื่อนไขที่กำหนด: ข้อมูลปฏิเสธการจ่าย 
(ข้อมูล N ) หน่วยบริการสามารถขอทบทวนเพื่อขอรับค่าใช้จ่ายตามแนวทางที่กำหนด 

 
 
 

ข้อ ๑๑ หากพบ... 
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ข้อ ๑๑ หากพบความผิดปกติอื่นใดของข้อมูลผลงานหรือการเบิกจ่ายของหน่วยบริการนั้น ๆ 
สำนักงานจะตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ โดย
ตรวจสอบหลักฐานการให้บริการ และกำหนดเกณฑ์ในการตรวจสอบ ตามเอกสารหมายเลข ๒ แนบท้าย
ประกาศนี ้ 

ข้อ ๑๒ สำนักงานจะพิจารณาปฏิเสธการจ่ายค่าใช้จ่ายการให้บริการสาธารณสุข ในกรณีอย่าง
หนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

๑๒.๑ การให้บริการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ ่ายการให้บริการ
สาธารณสุข ตามหมวด ๑ 

๑๒.๒  ตรวจสอบไม่พบการยืนยันตัวตนของผู้ป่วยเพื่อยืนยันการใช้สิทธิในการเข้ารับ
บริการตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด 

๑๒.๓  กรณีที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการให้บริการแล้วพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์การ
ตรวจสอบหลักฐานการให้บริการตามเอกสารหมายเลข ๒ แนบท้ายประกาศนี้ 

ประกาศ  ณ วันที่  ๒๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๖ 

(นายจเด็จ  ธรรมธัชอารี) 
เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 



เอกสารหมายเลข ๑ แนบท้ายประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีบริการการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ลงวันที่  ๒๐  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 

แนวทาง เงื่อนไข และรายการบริการ สำหรับบริการที่จ่ายตามจำนวนผลงานบริการและการเข้าถึงบริการของผู้รับบริการที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
รายการบริการ กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ หน่วยบริการ แนวทาง และอัตราการจ่าย 

๑. บริการการแพทย์แผน
ไทย 
๑.๑ บริการนวด/ 

บริการประคบ/ 
บริการนวดและ
ประคบ/ บริการ
อบสมุนไพร 

ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยโรค และ
รหัสหัตถการการแพทย์แผน
ไทย 

หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 

๑. มีรหัสโรคตาม ICD-10/ICD-10 ThaiMed และรหัสหัตถการ
การแพทย์แผนไทย ตามเอกสารแนบหมายเลข ๓ แนบท้าย
ประกาศ 

๒. การใหบริการประเภทบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป ไม่เกินวันละ ๑ ครัง้ 
๓. จ่ายแบบเหมาจ่าย ตามจำนวนผลงานบริการแพทย์แผนไทย ตาม

ระบบคะแนนภายใต้การบริหารวงเงินแบบมีเพดาน (Point 
system within Global budget) ตามอัตราที่กำหนดดังนี้ 
๓.๑ บริการนวด                 ๒๐๐ point/ครั้ง 
๓.๒ บริการประคบ             ๑๕๐ point/ครั้ง 
๓.๓ บริการนวดและประคบ   ๒๕๐ point/ครั้ง 
๓.๔ บริการอบสมุนไพร        ๑๒๐ point/ครั้ง 
โดยจ่ายตามการส่งข้อมูล (send date) ใช้ข้อมูลการให้บริการ
ตั้งแตต่้นปีงบประมาณเป็นต้นไป ประมวลผลจ่ายเป็น ๒ งวด  
งวดที่ ๑ ข้อมลูที่ส่งเบิกในไตรมาส ๑-๒ ของปีงบประมาณ โดย 

สปสช. จะประมวลผลจ่าย ภายใน ๑๕ วัน นับจากสิ้น   
ไตรมาส ๒ 
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รายการบริการ กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ หน่วยบริการ แนวทาง และอัตราการจ่าย 
งวดที่ ๒ ข้อมลูที่ส่งเบิกในไตรมาส ๓-๔ ของปีงบประมาณ โดย 

สปสช. จะประมวลผลจ่ายภายในไตรมาส ๔  
หมายเหตุ: บริการนวด/ประคบ/นวดและประคบ ภายในวันเดียวกัน 
หน่วยบริการจะได้รับการจายเพียงรายการใดหนึ่งเทานั้น 

๑.๒ การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ
มารดาหลังคลอด 
ตามแนวเวช
ปฏิบัติด้าน
การแพทย์แผน
ไทย 

หญิงหลังคลอด ที่ได้รับการ
วินิจฉัยโรค และรหัส
หัตถการการแพทย์แผนไทย 
 

หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 
 

 

๑. มีรหัสโรคตาม ICD-10/ICD-10 ThaiMed และรหัสหัตถการ
การแพทย์แผนไทยครบ ๕ กิจกรรม/ครั้ง 9007712, 9007713, 
9007714, 9007716, 9007730 รวมไม่เกิน ๕ ครั้ง/๓ เดือน 

๒. การใหบริการประเภทบริการผู้ป่วยนอกทั่วไปภายในเวลา ๓ เดือน 
หลังคลอด ไม่เกินวันละ ๑ ครั้ง  

๔. จ่ายแบบเหมาจ่าย ตามจำนวนผลงานบริการแพทย์แผนไทย ตาม
ระบบคะแนนภายใต้การบริหารวงเงินแบบมีเพดาน (Point 
system within Global budget) ในอัตรา ๕๐๐ point/ครั้ง            
โดยจ่ายตามการส่งข้อมูล (send date) ใช้ข้อมูลการให้บริการ
ตั้งแตต่้นปีงบประมาณเป็นต้นไป ประมวลผลจ่ายเป็น ๒ งวด  
งวดที่ ๑ ข้อมลูที่ส่งเบิกในไตรมาส ๑-๒ ของปีงบประมาณ โดย 

สปสช. จะประมวลผลจ่าย ภายใน ๑๕ วัน นับจากสิ้น  
ไตรมาส ๒ 

งวดที่ ๒ ข้อมลูที่ส่งเบิกในไตรมาส ๓-๔ ของปีงบประมาณ โดย 
สปสช. จะประมวลผลจ่ายภายในไตรมาส ๔ 
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รายการบริการ กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ หน่วยบริการ แนวทาง และอัตราการจ่าย 
๑.๓ การใชยาจาก

สมุนไพรใน
บัญชียาหลัก
แห่งชาติ 

ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยโรค และ
มีการใช้ยาสมุนไพร และการ
สั่งการใช้ยาสมุนไพรในบัญชี
ยาหลักแห่งชาติ 

หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 

 

๑. มีรหัสโรคตาม ICD-10/ICD-10 ThaiMed และการสั่งการใช้ยา
สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติตามท่ีกรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกกำหนด  

๒. การให้บริการประเภทบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป ไม่เกินวันละ ๑ ครั้ง/
ใบสั่งยา 

๓. จ่ายตามบริการ โดยแบ่งเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ 
๓.๑ สมุนไพรกลุ่มท่ีมีประสิทธิผลชัดเจน/กลุ่มต้องการสนับสนุนให้

ใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบัน จ่ายตามรายการบริการ (Fee 
Schedule) ตามระบบคะแนนภายใต้การบริหารวงเงินแบบมี
เพดาน (Point system within Global budget) ภายใต้
วงเงินทีก่ำหนด ดังนี้ 
๑) ฟ้าทะลายโจร ชนิด แคปซูล  ขนาด ๕๐๐ มิลลิกรัม/ 

แคปซูล ชดเชยในอัตรา ๐.๘๕ บาท/ แคปซูล ไม่เกิน 
๑๔๒.๘ บาท/ ครั้ง 

๒) ขม้ินชัน ชนิดแคปซูล ขนาด ๕๐๐ มิลลิกรัม/ แคปซูล 
ชดเชยในอัตรา ๐.๗๙ บาท/แคปซูล ไม่เกิน ๔๔.๒๔ บาท/ 
ครั้ง 

๓) ประสะมะแว้ง ชนิดลูกกลอน ขนาด ๒๐๐ มิลลิกรัม ชดเชย
ในอัตรา ๕.๒๘  บาท/ลูกกลอน ไม่เกิน ๒๕๘.๗๒ บาท/ 
ครั้ง 



- ๔ - 
 

รายการบริการ กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ หน่วยบริการ แนวทาง และอัตราการจ่าย 
๔) ยาแก้ไอมะขามป้อม ชนิดน้ำ ขนาด ๑๒๐ มิลลิลิตร ชดเชย

ในอัตรา ๒๗.๙๐ บาท/ขวด ไม่เกิน ๑๙๕.๓ บาท/ครั้ง  
๕) ยาไพล ชนิดครีม ขนาด ๓๐ กรัม ชดเชยในอัตรา ๔๐.๗๗ 

บาท/ หลอด ไม่เกิน ๔๐.๗๗ บาท/ ครั้ง 
๖) เถาวัลย์เปรียง ชนิด แคปซูล  ขนาด ๕๐๐ มิลลิกรัม 

ชดเชยในอัตรา ๐.๙๓ บาท/แคปซูล ไมเ่กิน ๕๘.๕๙ บาท/ 
ครั้ง  

๗) ยาประคบ รูปแบบยาประคบสมุนไพรสด หรือยาประคบ
สมุนไพรแห้ง ขนาด ๒๐๐ กรัม ชดเชยในอัตรา ๖๒.๗๖  
บาท/ลูกประคบ ไม่เกิน  ๑๘๘.๒๘ บาท/ครั้ง 

๘) ธาตุอบเชย ชนิดน้ำ ขนาด ๑๒๐ มิลลิลิตร ชดเชยในอัตรา 
๑๖.๒๙  บาท/ขวด ไม่เกิน ๘๔ บาท/ครั้ง 

๙) สหัสธารา ชนิดแคปซูล  ขนาด ๕๐๐ มิลลิกรัม ชดเชยใน
อัตรา ๑.๑๖ บาท/แคปซูล ไม่เกิน ๗๓.๐๘ บาท/ ครั้ง 

๓.๒ ยาสมุนไพรอ่ืน ๆ จ่ายแบบเหมาจ่าย ตามจำนวนผลงาน
บริการแพทย์แผนไทย ตามระบบคะแนนภายใต้การบริหาร
วงเงินแบบมีเพดาน (Point system within Global budget) 
ในอัตรา ๒๕ point/รายการยา โดยจ่ายตามการส่งข้อมูล 
(send date) ใช้ข้อมูลการให้บริการตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
เป็นต้นไป ประมวลผลจ่ายเป็น ๒ งวด  
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รายการบริการ กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ หน่วยบริการ แนวทาง และอัตราการจ่าย 
งวดที่ ๑ ข้อมลูที่ส่งเบิกในไตรมาส ๑-๒ ของปีงบประมาณ 

โดย สปสช. จะประมวลผลจ่าย ภายใน ๑๕ วัน นับ
จากสิ้นไตรมาส ๒ 

งวดที่ ๒ ข้อมลูที่ส่งเบิกในไตรมาส ๓-๔ ของปีงบประมาณ 
โดย สปสช. จะประมวลผลจ่ายภายในไตรมาส ๔ 

๒. บริการใช้ยาน้ำมัน
กัญชาในผู้ป่วย
โรคมะเร็ง พารกินสัน 
และไมเกรน สารสกัด
กัญชาในผู้ป่วยโรค
ลมชัก และมะเร็ง
ระยะท้าย และยา
สมุนไพรที่มีส่วนผสม
ของกัญชา และยา
สมุนไพรอ่ืนๆ ที่ได้รับ
การบรรจุเข้าบัญชียา
หลักแห่งชาติด้าน
สมุนไพร 
๓.๑ น้ำมันกัญชา

สำหรับผู้ป่วย
โรคมะเร็ง พาร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่า
เป็นโรคมะเร็ง พารกินสัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ที่มีศักยภาพ และ/หรือมีบุคลากร
ตามมาตรฐานท ี ่กระทรวงสาธารณสุข

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จ่ายตามรายการบริการ (Fee schedule) ในอัตราดังต่อไปนี้ 
๑. ยาน้ำมันกัญชาที่ผลิตจากช่อดอก ซึ่งยามี delta-๙-

tetrahydrocannabinol (THC) ๒.๐ mg/ml. ขนาด ๑๐ ml. 
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รายการบริการ กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ หน่วยบริการ แนวทาง และอัตราการจ่าย 
กินสัน และไม
เกรน 

และไมเกรน และมีการใช้
น้ำมันกัญชา 

กำหนด โดยมีเงื ่อนไขตามข้อกำหนดบัญชี
ยาหลักแห่งชาติ บัญชียา ๓ 

ชดเชยในอัตรา ๑๗๒ บาท/ขวด ปริมาณการใชยา ๑-๒ ขวด/คน/
เดือน โดยใช้เฉพาะกรณีผู้ป่วยโรคมะเร็ง พารกินสัน และไมเกรน 

๒. ยาน้ำมันกัญชาที่ผลิตจากราก ลำตน กิ่ง ก้าน ใบ ดอก และเมล็ด 
ขนาด ๕ ml. ชดเชยในอัตรา ๑๕๐ บาท/ขวด ปริมาณการใชยา ๒-
๔ ขวด/คน/เดือน โดยใช้เฉพาะกรณีผู้ป่วยโรคมะเร็ง และไมเกรน 

๓.๒ สารสกัดกัญชา
สำหรับผู้ป่วย
โรคลมชัก และ
มะเร็งระยะ
สุดท้าย 

ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่า
เป็นโรคลมชักท่ีรักษายากใน
เด็ก และผู้ป่วยมะเร็งในระยะ
ท้าย และมีการใชสารสกัด
กัญชา  

หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ  ในกรณหีน่วยบริการที่ให้จ่าย
น้ำมันสารสกัดกัญชาที่มี Cannabidiol 
(CBD) ๑๐๐ mg/ml และมี delta-๙-
tetrahydrocannabinol (THC) ในอัตราส
วนที่ CBD:THC มากกวาหรือเทากับ ๒๐:๑ 
จะต้องเป็นหน่วยบริการที่มีศักยภาพ และ/
หรือมีบุคลากรตามมาตรฐานที่กระทรวง
สาธารณสุขกำหนด โดยมีเงื่อนไขตาม
ข้อกำหนดบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชียา ๓ 
 
 
 
 

จ่ายตามรายการบริการ (Fee schedule) ในอัตราดังต่อไปนี้ 
๑. ยาน้ำมันสารสกัดกัญชาที่มี delta-๙-tetrahydrocannabinol 

(THC) ไมเ่กิน ๐.๕ mg/drop ขนาด ๕ ml. ชดเชยในอัตรา ๕๐๐ 
บาท/ขวด ปริมาณการใชยา ๒ ขวด/คน/เดือน โดยใช้เฉพาะกรณี
ผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง 
(Palliative Care) 

๒. ยาน้ำมันสารสกัดกัญชาที่มี delta-๙-tetrahydrocannabinol 
(THC) และCannabidiol (CBD) ในอัตราสวน ๑:๑ ขนาด ๕ ml. 
ชดเชยในอัตรา ๙๐๐ บาท/ขวด ปริมาณการใชยา ๒ ขวด/คน/
เดือน โดยใช้เฉพาะกรณีผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายที่ได้รับการดูแลแบบ
ประคับประคอง (Palliative Care) 

๓. ยาน้ำมันสารสกัดกัญชาที่มี Cannabidiol (CBD) ๑๐๐ mg/ml 
และมี delta-๙-tetrahydrocannabinol (THC) ในอัตราสวนที่ 
CBD:THC มากกวาหรือเทากับ ๒๐:๑ 
- ขนาด ๑๐ ml. ชดเชยในอัตรา ๒,๐๐๐ บาท/ขวด ปริมาณการใช้

ยา ๖ ขวด/คน/เดือน 
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รายการบริการ กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ หน่วยบริการ แนวทาง และอัตราการจ่าย 
- ขนาด ๓๐ ml. ชดชยในอัตรา ๖,๐๐๐ บาท/ขวด ปริมาณการใช้

ยา ๒ ขวด/คน/เดือน 
โดยใช้เฉพาะกรณผีู้ป่วยโรคลมชักท่ีรักษายากในเด็ก 

๓.๓ ยาที่มีส่วนผสม
ของกัญชา  

ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยโรค 
และมีการใช้ยาที่มีส่วนผสม
ของกัญชา 

หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ  

จ่ายตามรายการบริการ (Fee schedule) ยาที่มีส่วนผสมของกัญชา
ดังต่อไปนี้ 
๑. ยาแก้ลมแก้เส้น ใช้สำหรับแก้ลมในเส้น บรรเทาอาการปวด

กล้ามเนื้อ ที่มีอาการมือเท้าชา  
๑.๑ มีรหัสโรคตาม ICD-10/ICD-10 ThaiMed ดังนี้ 

- U57.20, U57.29 ลมปลายปัตฆาตแขนขา 
- U57.30, U57.30 ลมปลายปัตฆาตหลังและอ่ืน 
- U57.4 ลมปราบ 
- U57.40 ลมปราบแขน 
- U57.41 ลมปราบขา 
- U57.42 ลมปราบหน้าอก 
- U57.43 ลมปราบหลัง 
- U57.49 ลมปราบไม่ระบุรายละเอียด 
- U71.70 เหน็บชาแห้ง 
- U71.72 เหน็บชา ไม่ระบุรายละเอียด 
- U71.73 ชา 
- U75.0 ปวดตามร่างกาย 
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รายการบริการ กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ หน่วยบริการ แนวทาง และอัตราการจ่าย 
๑.๒ อัตราชดเชยค่าบริการ ดังนี้  

๑.๒.๑ ยาแก้ลมแก้เส้นชนิดแคปซูล ขนาด ๕๐๐ มก./แคปซูล 
ชดเชยในอัตรา ๓.๕ บาท/แคปซูล ปริมาณการใช้ยา 
๑๒๐ แคปซูล/คน/เดือน  

๑.๒.๒ ยาแก้ลมแก้เส้นบรรจุซองขนาด ๒ กรัม/ซอง ชดเชย
ในอัตรา ๑๓ บาท/ซอง ปริมาณการใช้ยา ๓๐ ซอง/
คน/เดือน 

2. ยาศุขไสยาศน์ ใช้สำหรับแก้อาการนอนไม่หลัก เบื่ออาหาร  
๒.๑ มีรหัสโรคตาม ICD-10/ICD-10 ThaiMed ดังนี้ 

- U75.22 นอนไม่หลับ 
- U66.81 เบื่ออาหาร 

๒.๒ อัตราชดเชยค่าบริการ ดังนี้ 
๑.๒.๑ ยาศุขไสยาศน์ชนิดแคปซูล ขนาด ๕๐๐ มก./

แคปซูล ในอัตรา ๓.๕ บาท/แคปซูล ปริมาณการใช้
ยา ๑๒๐ แคปซูล/คน/เดือน 

๑.๒.๒ ยาศุขไสยาศน์บรรจุซอง ขนาด ๒ กรัม/ซอง ใน
อัตรา ๑๑ บาท/ซอง ปริมาณการใช้ยา ๓๐ ซอง/
คน/เดือน 

3. ยาทำลายพระสุเมรุ ใช้สำหรับแก้ลมเปลี่ยวดำ ฟื้นฟูอาการ
กล้ามเนื้ออ่อนแรงจากโรคลมอัมพฤกษ์อัมพาต  
๓.๑ มีรหัสโรคตาม ICD-10/ICD-10 ThaiMed ดังนี้ 
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รายการบริการ กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ หน่วยบริการ แนวทาง และอัตราการจ่าย 
- U61.0 อัมพฤกษ์ หรือ ลมอัมพฤกษ์ 
- U61.1 (U61.10-U61.19) อัมพาต หรือ ลมอัมพาต  
- U71.74 ตะคริวน่อง 
- U71.75 ตะคริวท้อง 
- U71.76 ตะคริวที่อื่น ที่ระบุรายละเอียด 
- U7.77 ตะคริว ไม่ระบุตำแหน่ง 

๓.๒ อัตราชดเชยค่าบริการ ดังนี้ 
๓.๒.๑ ยาทำลายพระสุเมรุชนิดแคปซูล ขนาด  ๕๐๐ มก./

แคปซูล ในอัตรา ๒.๒๕ บาท/แคปซูล ปริมาณการใช้ยา  
๒๔๐ แคปซูล/คน/เดือน 

๓.๒.๒ ยาทำลายพระสุเมรุบรรจุซอง ขนาด ๒ กรัม/ซอง 
ในอัตรา ๘ บาท/ซอง ปริมาณการใช้ยา ๖๐ ซอง/
คน/เดือน 



เอกสารหมายเลข ๒ แนบท้ายประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีบริการการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ลงวันที่  ๒๐  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 

การบันทึกข้อมูลขอรับค่าใช้จ่าย การกำหนดเกณฑ์ในการตรวจสอบและตรวจสอบเอกสารหลักฐานการให้บริการจากหน่วยบริการ 
รายการบริการ การบันทึกข้อมูลขอรับค่าใช้จ่าย การกำหนดเกณฑ์ในการตรวจสอบและตรวจสอบเอกสารหลักฐานการให้บริการ

จากหน่วยบริการ 
๑. บริการการแพทย์แผนไทย 

๑.๑ บริการนวด/ บริการ
ประคบ/ บริการนวด
และประคบ/ บริการ
อบสมุนไพร 

๑. หน่วยบริการในพื้นที่สำนักงานเขต ๑-๑๒ 
บ ันท ึกและส ่ งข ้ อม ูล ตามโครงสร ้ า ง
มาตรฐานด ้านแพทย ์และสาธารณสุข 
กระทรวงสาธารณสุข (๔๓ แฟ้ม) ผ ่าน
ระบบข้อมูลผู้ป่วยนอกและสงเสริมปองกัน
โ ร ค ร า ย บ ุ ค ค ล  ( OP/PP individual 
records http://op.nhso.go.th/op/)   

๒. หน่วยบริการในพื ้นที ่สำนักงานเขต ๑๓ 
กทม. บันทึกและส่งข้อมูลตามชุดข้อมูล
มาตรฐาน ผ ่านระบบบ ันท ึกข ้อม ูลและ
ประมวลผลข้อมูลการบริการทางการแพทย์ 
(e-Claim) 

 
 

ตรวจสอบพบบันทึกหลักฐานการให้บริการที่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ  
๑. ให้หน่วยบริการบันทึกและส่งข้อมูลตามชุดข้อมูลมาตรฐาน ผ่านระบบบันทึก

ข้อมูลและประมวลผลข้อมูลการบริการทางการแพทย์ (e-Claim) หรือ 
โครงสร้างมาตรฐานด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข (๔๓ 
แฟ้ม) หรือเชื่อมต่อข้อมูลจากระบบข้อมูลของหน่วยบริการกับสำนักงาน หรือ
ผ่านระบบโปรแกรมอ่ืนตามที่สำนักงานกำหนด 



- ๒ - 
 

รายการบริการ การบันทึกข้อมูลขอรับค่าใช้จ่าย การกำหนดเกณฑ์ในการตรวจสอบและตรวจสอบเอกสารหลักฐานการให้บริการ
จากหน่วยบริการ 

๑.๒ การฟื้นฟูสมรรถภาพ
มารดาหลังคลอด ตาม
แนวเวชปฏิบัติด้าน
การแพทย์แผนไทย 

๑. หน่วยบริการในพื้นที่สำนักงานเขต ๑-๑๒ 
บันทึกและส่งข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐาน
ด ้านแพทย ์และสาธารณส ุข กระทรวง
สาธารณสุข (๔๓ แฟ้ม) ผ่านระบบข้อมูล
ผู้ป่วยนอกและสงเสริมปองกันโรครายบุคคล  

     (OP/PP individual records 
http://op.nhso.go.th/op/)   

๒. หน่วยบริการในพื้นที่สำนักงานเขต ๑๓ กทม. 
บันทึกและส่งข้อมูลตามชุดข้อมูลมาตรฐาน 
ผ่านระบบบันทึกข้อมูลและประมวลผลข้อมูล
การบริการทางการแพทย์ (e-Claim) 

๑. ตรวจสอบพบการให้บริการในหญิงหลังคลอดภายในเวลา ๓ เดือน 
๒. ตรวจสอบพบบันทึกหลักฐานการให้บริการที ่เป็นไปตามแนวเวชปฏิบัติด้าน

การแพทย์แผนไทย โดยบุคลากรผู้ให้บริการรักษาที่มีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน
กำหนด ทั้งนี้จำนวนครั้งของการให้บริการและการให้บริการในแต่ละครั้งต้องมี
กิจกรรมครบตามที่สำนักงานกำหนด  

 
 

๑.๓ ก า ร ใ ช้ ย า จ า ก
สมุนไพรในบัญชียา
หลักแห่งชาติ 

๑. หน่วยบริการในพื้นที่สำนักงานเขต ๑-๑๒  
๑.๑  ในกร ณีที่ เ ป ็ นสม ุน ไพรกลุ่ มที่ มี

ประส ิทธ ิผลช ัดเจน/กลุ ่มต ้องการ
สนับสนุนให้ใช้ทดแทนยาแผนปจัจุบัน 
บ ันท ึกและส ่งข ้อม ูลตามช ุดข ้อมูล
มาตรฐาน ผ่านระบบบันทึกข้อมูลและ
ประมวลผลข ้อม ูลการบร ิการทาง
การแพทย์ (e-Claim)  

๑. ตรวจสอบพบการวินิจฉัยและการสั่งจ่ายยาเป็นไปตามที่กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกกำหนด  

๒. ในกรณีที่เป็นสมุนไพรกลุ่มที่มีประสิทธิผลชัดเจน/กลุ่มต้องการสนับสนุนให้ใช้
ทดแทนยาแผนปัจจุบัน จ่ายตามรายการบริการ (Fee Schedule) ตรวจสอบ
พบจำนวนของยาที่สั่งจ่ายตามที่หน่วยบริการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย 
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รายการบริการ การบันทึกข้อมูลขอรับค่าใช้จ่าย การกำหนดเกณฑ์ในการตรวจสอบและตรวจสอบเอกสารหลักฐานการให้บริการ
จากหน่วยบริการ 

๑.๒ กรณียาสมุนไพรอื่นๆ บันทึกและส่ง
ข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐานด้าน
แพทย ์และสาธารณส ุข กระทรวง
สาธารณสุข (๔๓ แฟ้ม) ผ่านระบบ
ข้อมูลผู้ป่วยนอกและส่งเสริมป้องกัน
โรครายบ ุคคล (OP/PP individual 
recordshttp://op.nhso.go.th/op/)    

๒. หน่วยบริการในพื ้นที่สำนักงานเขต ๑๓ 
กทม. บันทึกและส่งข้อมูลตามชุดข้อมูล
มาตรฐาน ผ ่านระบบบ ันท ึกข ้อม ูลและ
ประมวลผลข้อมูลการบริการทางการแพทย์ 
(e-Claim)   

๒. กรณีการใช้ยาน้ำมันกัญชา
ในผู้ป่วยโรคมะเร็ง  
พารกินสัน และไมเกรน 
การใช้สารสกัดกัญชาใน
ผู้ป่วยโรคลมชักและมะเร็ง
ระยะท้าย และยา
สมุนไพรที่มีส่วนผสมของ

หน่วยบริการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมการเบิก
ชดเชยยา หัวข้อยากัญชา ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ี
บริหารจัดการร่วมกันระหว่างสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยากับสำนักงาน  

ตรวจสอบพบหลักฐานการให้บริการและการสั่งจ่ายยาที่ระบุประเภทของน้ำมัน
กัญชาและยาสมุนไพรที่มีส่วนผสมของกัญชา จำนวนของยาที่สั่งจ่าย ตามที่หน่วย
บริการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ จำนวนและข้อบ่งชี้ของการสั่งจ่ายยาในแต่ละขนาน
ต้องเป็นไปตามที่สำนักงานกำหนด 
 



- ๔ - 
 

รายการบริการ การบันทึกข้อมูลขอรับค่าใช้จ่าย การกำหนดเกณฑ์ในการตรวจสอบและตรวจสอบเอกสารหลักฐานการให้บริการ
จากหน่วยบริการ 

กัญชา และยาสมุนไพร
อ่ืนๆ ที่ได้รับการบรรจุเข้า
บัญชียาหลักแห่งชาติด้าน
สมุนไพร 

 

 



เอกสารหมายเลข ๓ แนบท้ายประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีบริการการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก  

พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ลงวันที่  ๒๐  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 
รหัสหัตถการการแพทย์แผนไทย   

กิจกรรมบริการ รหัสหัตถการ ชื่อหัตถการ 
นวด 100-77-00 การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ด้วยการนวดที่ศีรษะ 

100-77-13 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการนวดที่ศีรษะ 
100-78-10 การนวดด้วยยาหรือน้ำมันหอมระเหยที่ศีรษะ 
100-78-11 การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบราชสำนักที่ศีรษะ 
100-78-12 การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบเชลยศักดิ์ที่ศีรษะ 
100-78-18 การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบอ่ืนที่ศีรษะ 
100-78-19 การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย ไม่ระบุรายละเอียดที่ศีรษะ 
154-77-00 การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ด้วยการนวดที่ใบหนา้ 
154-77-13 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการนวดที่ใบหนา้ 
154-78-10 การนวดด้วยยาหรือน้ำมันหอมระเหยที่ใบหน้า 
154-78-11 การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบราชสำนักที่ใบหน้า 
154-78-12 การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบเชลยศักดิ์ที่ใบหนา้ 
154-78-18 การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบอ่ืนที่ใบหน้า 
154-78-19 การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย ไม่ระบุรายละเอียดที่ใบหน้า 
302-77-13 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการนวดที่เต้านม 
400-77-13 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการนวดที่หนา้ท้อง 
400-78-10 การนวดด้วยยาหรือน้ำมันหอมระเหยที่หน้าท้อง 
400-78-11 การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบราชสำนักที่หนา้ท้อง 
400-78-12 การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบเชลยศักดิ์ที่หน้าท้อง 
400-78-18 การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบอ่ืนที่หน้าท้อง 
400-78-19 การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย ไม่ระบุรายละเอียดที่หน้าทอ้ง 
590-77-00 การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ด้วยการนวดที่หลัง 
590-77-13 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการนวดที่หลัง 
590-78-10 การนวดด้วยยาหรือน้ำมันหอมระเหยที่หลัง 
590-78-11 การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบราชสำนักที่หลงั 
590-78-12 การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบเชลยศักดิ์ที่หลัง 
590-78-18 การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบอ่ืนที่หลัง 
590-78-19 การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย ไม่ระบุรายละเอียดที่หลัง 



- ๒ - 
 

กิจกรรมบริการ รหัสหัตถการ ชื่อหัตถการ 
721-77-00 การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ด้วยการนวดที่ไหล่ บ่า 
721-77-13 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการนวดที่ไหล่ บ่า 
721-78-10 การนวดด้วยยาหรือน้ำมันหอมระเหยที่ไหล่ บ่า 
721-78-11 การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบราชสำนักทีไ่หล่ บา่ 
721-78-12 การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบเชลยศักดิ์ที่ไหล่ บ่า 
721-78-18 การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบอ่ืนที่ไหล่ บ่า 
721-78-19 การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย ไม่ระบุรายละเอียดที่ไหล่ บา่ 
722-77-00 การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ด้วยการนวดที่ต้นแขน 
722-77-13 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการนวดที่ตน้แขน 
722-78-10 การนวดด้วยยาหรือน้ำมันหอมระเหยที่ต้นแขน 
722-78-11 การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบราชสำนักที่ตน้แขน 
722-78-12 การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบเชลยศักดิ์ที่ต้นแขน 
722-78-18 การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบอ่ืนที่ต้นแขน 
722-78-19 การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย ไม่ระบุรายละเอียดที่ต้นแขน 
724-77-00 การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ด้วยการนวดที่แขน 
724-77-13 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการนวดที่แขน 
724-78-10 การนวดด้วยยาหรือน้ำมันหอมระเหยที่แขน 
724-78-11 การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบราชสำนักที่แขน 
724-78-12 การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบเชลยศักดิ์ที่แขน 
724-78-18 การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบอ่ืนที่แขน 
724-78-19 การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย ไม่ระบุรายละเอียดที่แขน 
725-77-00 การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ด้วยการนวดที่ข้อมือ 
725-77-13 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการนวดที่ข้อมือ 
725-78-10 การนวดด้วยยาหรือน้ำมันหอมระเหยที่ข้อมือ 
725-78-11 การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบราชสำนักที่ข้อมือ 
725-78-12 การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบเชลยศักดิ์ที่ข้อมือ 
725-78-18 การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบอ่ืนที่ข้อมือ 
725-78-19 การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย ไม่ระบุรายละเอียดที่ข้อมือ 
726-77-00 การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ด้วยการนวดที่มือ 
726-77-13 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการนวดที่มือ 
726-78-10 การนวดด้วยยาหรือน้ำมันหอมระเหยที่มือ 
726-78-11 การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบราชสำนักที่มือ 
726-78-12 การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบเชลยศักดิ์ที่มือ 
726-78-18 การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบอ่ืนที่มือ 
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726-78-19 การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย ไม่ระบุรายละเอียดที่มือ 
871-77-00 การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ด้วยการนวดที่สะโพก เอว 
871-77-13 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการนวดที่สะโพก เอว 
871-78-10 การนวดด้วยยาหรือน้ำมันหอมระเหยที่สะโพก เอว 
871-78-11 การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบราชสำนักทีส่ะโพก เอว 
871-78-12 การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบเชลยศักดิ์ที่สะโพก เอว 
871-78-18 การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบอ่ืนที่สะโพก เอว 
871-78-19 การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย ไม่ระบุรายละเอียดที่สะโพก เอว 
872-77-00 การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ด้วยการนวดที่ต้นขา 
872-77-13 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการนวดที่ตน้ขา 
872-78-10 การนวดด้วยยาหรือน้ำมันหอมระเหยที่ต้นขา 
872-78-11 การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบราชสำนักที่ตน้ขา 
872-78-12 การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบเชลยศักดิ์ที่ต้นขา 
872-78-18 การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบอ่ืนที่ต้นขา 
872-78-19 การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย ไม่ระบุรายละเอียดที่ต้นขา 
873-77-00 การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ด้วยการนวดที่หัวเข่า 
873-77-13 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการนวดที่หัวเข่า 
873-78-10 การนวดด้วยยาหรือน้ำมันหอมระเหยที่หัวเข่า 
873-78-11 การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบราชสำนักที่หัวเข่า 
873-78-12 การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบเชลยศักดิ์ที่หัวเข่า 
873-78-18 การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบอ่ืนที่หัวเข่า 
873-78-19 การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย ไม่ระบุรายละเอียดที่หัวเข่า 
874-77-00 การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ด้วยการนวดที่ขา 
874-77-13 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการนวดที่ขา 
874-78-11 การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบราชสำนักที่ขา 
874-78-12 การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบเชลยศักดิ์ที่ขา 
874-78-18 การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบอ่ืนที่ขา 
874-78-19 การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย ไม่ระบุรายละเอียดที่ขา 
875-77-00 การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ด้วยการนวดที่ข้อเท้า 
875-77-13 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการนวดที่ข้อเท้า 
875-78-10 การนวดด้วยยาหรือน้ำมันหอมระเหยที่ข้อเท้า 
875-78-11 การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบราชสำนักที่ข้อเท้า 
875-78-12 การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบเชลยศักดิ์ที่ข้อเท้า 
875-78-18 การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบอ่ืนที่ข้อเท้า 
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875-78-19 การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย ไม่ระบุรายละเอียดที่ข้อเท้า 
876-77-00 การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ด้วยการนวดที่เท้า 
876-77-13 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการนวดที่เท้า 
876-78-10 การนวดด้วยยาหรือน้ำมันหอมระเหยที่เท้า 
876-78-11 การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบราชสำนักที่เทา้ 
876-78-12 การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบเชลยศักดิ์ที่เท้า 
876-78-18 การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบอ่ืนที่เท้า 
876-78-19 การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย ไม่ระบุรายละเอียดที่เท้า 
900-77-00 การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ด้วยการนวดที่ทั่วร่างกาย 
900-77-12 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการทับหม้อเกลือที่ทั่วร่างกาย 
900-77-13 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการนวดที่ทั่วรา่งกาย 
900-77-30 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการปฏิบัติตัวสำหรับหลังคลอดที่ทั่วร่างกาย 
900-78-10 การนวดด้วยยาหรือน้ำมันหอมระเหยที่ทั่วร่างกาย 
900-78-11 การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบราชสำนักทีท่ั่วร่างกาย 
900-78-12 การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบเชลยศักดิ์ที่ทั่วร่างกาย 
900-78-18 การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบอ่ืนที่ทั่วร่างกาย 
900-78-19 การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย ไม่ระบุรายละเอียดที่ทั่วร่างกาย 
999-77-00 การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ด้วยการนวดที่ไม่ระบุตำแหนง่ 
999-77-13 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการนวดที่ไม่ระบุตำแหน่ง 
999-78-10 การนวดด้วยยาหรือน้ำมันหอมระเหยที่ไม่ระบุตำแหนง่ 
999-78-11 การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบราชสำนักทีไ่ม่ระบตุำแหน่ง 
999-78-12 การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบเชลยศักดิ์ที่ไม่ระบุตำแหน่ง 
999-78-18 การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบอ่ืนที่ไม่ระบุตำแหนง่ 
999-78-19 การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย ไม่ระบุรายละเอียดที่ไม่ระบตุำแหน่ง 

ประคบ 100-77-01 การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ด้วยการประคบที่ศีรษะ 
100-77-14 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการประคบสมนุไพรที่ศีรษะ 
100-78-20 การประคบด้วยสมุนไพรที่ศีรษะ 
100-78-21 การประคบความร้อนที่ศีรษะ 
100-78-22 การประคบความเยน็ที่ศีรษะ 
154-77-01 การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ด้วยการประคบที่ใบหนา้ 
154-77-14 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการประคบสมนุไพรที่ใบหน้า 
154-78-20 การประคบด้วยสมุนไพรที่ใบหน้า 
154-78-21 การประคบความร้อนที่ใบหน้า 
154-78-22 การประคบความเยน็ที่ใบหนา้ 
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302-77-14 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการประคบสมนุไพรที่เตา้นม 
400-77-14 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการประคบสมนุไพรที่หน้าท้อง 
400-78-20 การประคบด้วยสมุนไพรที่หน้าท้อง 
400-78-21 การประคบความร้อนที่หน้าท้อง 
400-78-22 การประคบความเยน็ที่หนา้ท้อง 
590-77-01 การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ด้วยการประคบที่หลัง 
590-77-14 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการประคบสมนุไพรที่หลงั 
590-78-20 การประคบด้วยสมุนไพรที่หลัง 
590-78-21 การประคบความร้อนที่หลัง 
590-78-22 การประคบความเยน็ที่หลัง 
721-77-01 การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ด้วยการประคบที่ไหล่ บ่า 
721-77-14 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการประคบสมนุไพรทีไ่หล่ บา่ 
721-78-20 การประคบด้วยสมุนไพรที่ไหล่ บ่า 
721-78-21 การประคบความร้อนที่ไหล่ บ่า 
721-78-22 การประคบความเยน็ที่ไหล่ บ่า 
722-77-01 การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ด้วยการประคบที่ตน้แขน 
722-77-14 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการประคบสมนุไพรทีต่้นแขน 
722-78-20 การประคบด้วยสมุนไพรที่ต้นแขน 
722-78-21 การประคบความร้อนที่ต้นแขน 
722-78-22 การประคบความเยน็ที่ตน้แขน 
724-77-01 การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ด้วยการประคบที่แขน 
724-77-14 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการประคบสมนุไพรที่แขน 
724-78-20 การประคบด้วยสมุนไพรที่แขน 
724-78-21 การประคบความร้อนที่แขน 
724-78-22 การประคบความเยน็ที่แขน 
725-77-01 การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ด้วยการประคบที่ข้อมือ 
725-77-14 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการประคบสมนุไพรที่ข้อมือ 
725-78-20 การประคบด้วยสมุนไพรที่ข้อมือ 
725-78-21 การประคบความร้อนที่ข้อมือ 
725-78-22 การประคบความเยน็ที่ข้อมือ 
726-77-01 การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ด้วยการประคบที่มือ 
726-77-14 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการประคบสมนุไพรที่มือ 
726-78-20 การประคบด้วยสมุนไพรที่มือ 
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726-78-21 การประคบความร้อนที่มือ 
726-78-22 การประคบความเยน็ที่มือ 
871-77-01 การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ด้วยการประคบที่สะโพก เอว 
871-77-14 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการประคบสมนุไพรทีส่ะโพก เอว 
871-78-20 การประคบด้วยสมุนไพรที่สะโพก เอว 
871-78-21 การประคบความร้อนที่สะโพก เอว 
871-78-22 การประคบความเยน็ที่สะโพก เอว 
872-77-01 การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ด้วยการประคบที่ตน้ขา 
872-77-14 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการประคบสมนุไพรทีต่้นขา 
872-78-20 การประคบด้วยสมุนไพรที่ต้นขา 
872-78-21 การประคบความร้อนที่ต้นขา 
872-78-22 การประคบความเยน็ที่ตน้ขา 
873-77-01 การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ด้วยการประคบที่หัวเข่า 
873-77-14 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการประคบสมนุไพรที่หัวเข่า 
873-78-20 การประคบด้วยสมุนไพรที่หัวเข่า 
873-78-21 การประคบความร้อนที่หัวเข่า 
873-78-22 การประคบความเยน็ที่หัวเข่า 
874-77-01 การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ด้วยการประคบที่ขา 
874-77-14 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการประคบสมนุไพรที่ขา 
874-78-20 การประคบด้วยสมุนไพรที่ขา 
874-78-21 การประคบความร้อนที่ขา 
874-78-22 การประคบความเยน็ที่ขา 
875-77-01 การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ด้วยการประคบที่ข้อเท้า 
875-77-14 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการประคบสมนุไพรที่ข้อเท้า 
875-78-20 การประคบด้วยสมุนไพรที่ข้อเท้า 
875-78-21 การประคบความร้อนที่ข้อเท้า 
875-78-22 การประคบความเยน็ที่ข้อเท้า 
876-77-01 การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ด้วยการประคบที่เท้า 
876-77-14 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการประคบสมนุไพรที่เทา้ 
876-78-20 การประคบด้วยสมุนไพรที่เท้า 
876-78-21 การประคบความร้อนที่เท้า 
876-78-22 การประคบความเยน็ที่เท้า 
900-77-01 การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ด้วยการประคบที่ทั่วรา่งกาย 
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กิจกรรมบริการ รหัสหัตถการ ชื่อหัตถการ 
900-77-14 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการประคบสมนุไพรทีท่ั่วร่างกาย 
900-78-20 การประคบด้วยสมุนไพรที่ทั่วร่างกาย 
900-78-21 การประคบความร้อนที่ทั่วร่างกาย 
900-78-22 การประคบความเยน็ที่ทั่วรา่งกาย 
999-77-01 การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ด้วยการประคบที่ไม่ระบุตำแหน่ง 
999-77-14 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการประคบสมนุไพรทีไ่ม่ระบุตำแหน่ง 
999-78-20 การประคบด้วยสมุนไพรที่ไม่ระบุตำแหน่ง 
999-78-21 การประคบความร้อนที่ไม่ระบุตำแหน่ง 
999-78-22 การประคบความเยน็ที่ไม่ระบุตำแหน่ง 

อบสมุนไพร 900-77-15 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการเข้ากระโจมที่ทั่วร่างกาย 
900-77-16 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการอบไอน้ำสมุนไพรที่ทั่วร่างกาย 
900-78-00 การอบไอน้ำสมุนไพรที่ทั่วร่างกาย 
900-78-02 การเข้ากระโจมที่ทั่วร่างกาย 

 
 
 


