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เรื่อง แนวทางการกำหนดค่า P4P ของโสต ศอ นาสิกแพทย์   
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/รพ.ทั่วไปและรพ.ต่างๆในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข   
    
สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลแนวทางการกำหนดค่า P4P ของโสต ศอ นาสิกแพทย์                              
 
      ด้วยราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทยร่วมกับบุคลากรชุดหนึ่งของ
กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดตั้งคณะทำงานเพ่ือศึกษาภาระงานและค่าคะแนน P4P ของแพทย์                
ห ูคอ จมูกทั่วประเทศ เพ่ือศึกษาค่าคะแนนที่เหมาะสมตามภาระงานเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการใช้
อ้างอิงเพ่ือให้เกิดขวัญกำลังใจและเป็นมาตรฐานเดียวกันของแพทย์หูคอจมูกในภาครัฐทั้งประเทศ   
โดยพิจารณาจากระยะเวลา ความยาก ความเสี่ยง การสิ้นเปลืองทรัพยากรในแต่ละกิจกรรมของการ
ดูแลรักษาผู้ป่วย ใช้ข้อมูลทางสถิติ นำมาวิเคราะห์ วิจารณ์  หาข้อสรุป เพื่อหาค่ากลางที่เหมาะสม
กับการปฏิบัติงานของแพทย์หูคอจมูกท่ัวประเทศ                                                  
    บัดนี้การศึกษาดังกล่าวได้เสร็จสิ้น ราชวิทยาลัยโสตฯ จึงขอส่งข้อสรุปมายังท่านเพ่ือ
พิจารณาและใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการปรับใช้ตามความเหมาะสมตามบริบทของแต่ละองค์กร เพ่ือ
เป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานในแต่หน่วยงานต่อไป                              
     
   ทางราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ความร่วมมือ
และขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย 
 
        ขอแสดงความนับถือ 

                                                        
                                              (รองศาสตราจารย์นายแพทย์สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ)  
                                            ประธานราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย      
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ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย 
 
แนวทางการคิดค่าคะแนนกลาง ค่าตอบแทนตามผลการปฎิบัติงานโสต ศอ นาสิกแพทย์ 

การกำหนดค่ากลาง P4P ด้านโสต สอ นาสิก แพทย์ โดยอ้างอิงค่าบริการทางการแพทย์ ของแพทยสภา ปี 2563  โดยอ้างอิงของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 
โรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลพัทลุง โรงพยาบาลชัยภูมิ ค่าคะแนน P4P ที่โสต ศอ นาสิก แพทย์ สามารถนำไปปรับใช้ในโรงพยาบาลต้นสังกัด สามารถปรับให้
สอดคล้องกับบริบทแต่ละโรงพยาบาล กับนโยบายของผู้บริหารในโรงพยาบาล  เพ่ือเป็นมาตราฐานค่าคะแนน P4P ที่โสต ศอ นาสิกแพทย์ และเสนอกระทรวงสาธารณสุข 

 
EAR procedure point NOSE & PNS point THROAT & NECK point LARYNX & TRACHEA point 

 
Microscopic exam. 10 Sinuscopy 10 Tonsillectomy 80 (Temporary) tracheostomy 40 

 

Remove cerumen, clean 
ear  

15 Anterior nasal packing 25 Adeno - tonsillectomy 120 Revision tracheostomy 60 
 

Retain ear wick 10 posterior nasal packing (+ant) 50 Adenoidectomy 80 Stop bleeding tracheostomy 
wound 

30 
 

Remove FB  20 Remove (off) packing 8 Stop bleeding after 
adenotonsillectomy 

45 Remove tracheostomy tube 12 
 

Remove keratosis obturans 20 chemical cauterization  8 Radiofrequency: SP 
(palatoplasty) 

40 Change /Replacement 
tracheostomy tube 

15 
 

Myringotomy 20 electric cauterization 8                        : Base of 
tongue 

40 Lysis adhesions of  larynx +/- 
laser 

100 
 

Myringotomy + PE tube 
insertion 

30 submucous resection septum: 
SMR 

120 LAUP, UPPP, UPP                              135 Excision lesion of larynx+/-laser 100 
 

Paper patching of 
tympanic mb. 

30 RF/Laser  Turbinectomy    40 Partial glossectomy 120 Suture laceration  larynx 100 
 



 

 

Preauricular  sinus  
excision 

50 Turbinectomy    40 Tongue tie 25 Repair laryngeal fracture                              240 
 

 I & D seroma c tie-over 
dressing 

30 Septoplasty 120 SALIVARY GLAND 
 

Suture   laceration trachea 100 
 

Aspiration  Lesion  pinna 
(+vac. set) 

15 I & D septal abs + nasal packing 60 Total parotidectomy 300 Lysis adhesion of trachea +/- 
laser 

120 
 

Chemical cauterization 10 Remove FB  20 Superficial parotidectomy 200 Total laryngectomy 280 
EAR procedure point NOSE & PNS  point THROAT & NECK point LARYNX & TRACHEA point 

keloid injection 20 Excision tumor via lat.rhinotomy 150 Submax.  gland excision 120 Radical  laryngectomy  (TLG + 
ND) 

480 
 

  
 

Nasoalveolar cyst flap 40 Marsupialization salivary 
duct 

60 EXCISION                      
Branchial cleft cyst 

65 
 

Tympanoplasty type I 170 Excision  Nasoalveolar  cyst 80 NECK /FNA 10 Branchial cleft fistula 115 
 

Revision tympanoplasty  210 lysis synechiae, adhesion  25 Incisional LN biopsy   25 Thyroglossal duct cyst no hyoid 
remove 

95 
 

Simple  mastoidectomy 210 DCR/ Endo DCR 120 Excisional biopsy cervical 
LN<3cm. 

40 Sistrunk operation 100 
 

Modified  radical  
mastoidectomy 

210 Closed reduction Fx nose 40 Excision large neck 
mass>3cm. 

60 Excision large neck mass>3cm. 60 
 

Radical mastoidectomy 210 Antral lavage, irrigation 40 Modified/Radical Neck  
Dissection 

200 Skin lesion 25 
 

Explor  middle  ear 120 Polypectomy (endoscopy) 120 Bilat.  Neck  Dissection 300 ENDOSCOPY                          
FOL 

20 
 

Ossiculoplasty 100 Ethmoidotomy 140 Thyroid   -  
lobectomy/hemi 

120 Direct  laryngoscopy 30 
 



 

 

Injection of tympanic mb. 30 Ethmoidectomy 160                 -  Subtotal-total 150 Esophagoscopy 30 
 

canaloplasty  80 Sphenoidotomy 160                 - Other thyroid 
lesion 

80 Bronchoscopy 40 
 

I & D Preauricular abscess 25 frontal sinusotomy 120 I & D abscess            
Peritonsillar  

25 Remove  FB via endoscopy plus 
 

  
 

antrotomy, antrostomy 60 (superficial) Skin & subcut. 
of neck 

35            - oro/hypopharynx 20 
 

  
 

Excision lesion max sinus/ CWL 160 Subman. space 55            - post-cricoid 30 
 

Follow up/ Dressing/ Stitch 
off 

5 clean, remove, suction in nose 10 Ludwig’s angina 55            - esophagus 30 
 

BIOPSY 
 

  
 

Parapharynx 75            - larynx 40 
 

skin 15   
 

Retropharynx 75            - trachea 40 
 

nasal cavity 15   
 

Parotid  100            - bronchus 60 
 

ear 15   
 

Needle aspiration 15 Biopsy via endoscopy plus 
 

oral 
cavity/tonsil/tongue/BOT 

15 Follow up/dressing/stitch off 5 Excisional Debridement: 
necrosis 

plus 
30 

          - 
pharynx/larynx/trachea/eso 

30 
 

 

                                       รองศาสตราจารย์นายแพทย์สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ 
                                                                                                                ประธานราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย      
 

  


