
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีความห่วงใยประชาชนชาวไทยในทุกด้าน 

โดยเฉพาะในด้านสุขภาพอนามัย ซึ่งพระองค์ทรงถือว่าปัญหาด้านสุขภาพอนามัย

ของประชาชนนั้นเป็นปัญหาส าคัญที่ต้องได้รับการแก้ไข ดังพระราชด ารัสที่ว่า

“ถ้าคนเรามีสุขภาพเสื่อมโทรม ก็จะไม่สามารถพัฒนาชาติได้ 

เพราะทรัพยากรที่ส าคัญของประเทศชาติ ก็คือ พลเมือง นั่นเอง ” 
1

http://www.manager.co.th/asp-bin/viewgallery.aspx?newsid=9590000103607&imageid=4272709


การบริหารและแนวทางการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(P&P)

เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2560

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร



กรอบการน าเสนอ

- ผลงานด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปีงบประมาณ 2559  

- กรอบการบริหารงบกองทุนสร้างเสรมิสุขภาพและป้องกันโรค ปีงบประมาณ 2560

- แนวทางการด าเนินงานบรกิารสรา้งเสรมิสุขภาพและป้องกันโรค( P&P)ที่มีการปรับเปลี่ยน  

ในปีงบประมาณ 2560 
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ผลงานด าเนินงานสรา้งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค ปีงบประมาณ 2559 
  

ที่มา   : โปรแกรม BPPDS  ตั้งแต่ 1ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2559



หน่วยให้บริการ P&P

(344 แห่ง) 

หน่วยบริการ UC

272 แห่ง

โรงพยาบาลรฐั เอกชน
43 แห่ง

คลินิก  160 แห่ง

ศบส. 68 แห่ง

สภากาชาด 1 แห่ง

หน่วยร่วมให้บริการP&P  

23 แห่ง 

โรงพยาบาล สถานพยาบาล                 
23 แห่ง

คลินิก 1 แห่ง

หน่วยร่วมบริการ

เฉพาะด้าน 49 แห่ง

หน่วยทนัตกรรม

42 แห่ง

หน่วย LAB   7 แห่ง

http://www.iconarchive.com/show/medical-icons-by-dapino/hospital-icon.html
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ผลงานการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรครวมทุกกิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2557 – 2559
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จ ำนวนครั้ง

จ ำนวนคน
2,492,336 คน

2,746,752 ครัง้

http://www.google.co.th/url?url=http://snughomes.co.nz/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjz_4C0uOTPAhVHsVQKHeoqB-c4PBDBbggtMAw&usg=AFQjCNFxUg7COPjEiEoZ50Sy1weyDSALOw
http://www.google.co.th/url?url=http://home-homehealth.blogspot.com/2016/01/home-health-agencies.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiCofnHy-TPAhWHv48KHVftA0cQwW4IKTAK&usg=AFQjCNGRSEODYiEYxYoM8ymgON1GK7kPkw


ผลงานการให้บริการงานP&P ทุกกจิกรรม
แยกตามประเภทหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2559

คลินิก 
27%

ศบส. (68)
24%หน่วยร่วมP&P

19%

รพ.เอกชน
17%

รพ.รัฐ
13%

คลินิก 

ศบส. (68)

หน่วยร่วมบริการP&P

รพ.เอกชน

รพ.รัฐ
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จ านวนทัง้หมด 2,492,336 คน
จ านวนทัง้หมด 2,746,752 ครัง้



ผลงานการให้บริการงานP&P ทุกกิจกรรม
แยกตามสิทธิการรักษา ปีงบประมาณ 2559

8จ านวนทัง้หมด 2,492,336 คน
จ านวนทัง้หมด 2,746,752 ครัง้

ประกันสุขภาพ
54%

ประกันสังคม
36%

ข้าราชการ
7%

อื่นๆ
3%



บรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค กลุม่เด็กแรกเกดิ – 5 ปี     ปีงบประมาณ 2559
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คัดกรองพัฒนาการ ทันตกรรม

2557

2558

2559

36.36%
คน

เป้าหมาย              391,407 คน 

20.85%



ปีงบ
การคดักรองพฒันาการ 

(คน)

สงสยัพฒันาการ

ลา่ชา้ (คน)

ไดร้บัการกระตุน้พฒันาการ 

(คน)

2557 148,825 3,146 (2.11%) 1,592 (50.61%)

2558 104,329 2,577(2.47%) 1,064 (41.29%)

2559 142,312 6,921(4.86%) 6,339 (91.49%)
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บรกิารตรวจคดักรองพฒันาการเด็ก แรกเกดิ – 5 ปี 
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บรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรคส าหรบัช่วงอายุ 6-24 ปี      

School Health   

ตรวจสขุภาพนักเรยีน 218,584 คน

ทนัตกรรมสง่เสรมิป้องกนั 83,934 คน



บรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรคส าหรบัช่วงอายุ 6-24 ปี      

วางแผนครอบครวั 10,253 คน



บรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพในกลุม่หญงิตัง้ครรภ ์
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74,910

71,443

69,098

2557 2558 2559

จ านวนหญิงตัง้ครรภ์ที่มาฝากครรภ์ (คน)

57.44
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ร้อยละหญิงตัง้ครรภ์ที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก

ร้อยละของหญิงตัง้ครรภท่ี์มาANC ครัง้แรกท่ีอายคุรรภ<์ 12weeks 

http://www.google.co.th/url?url=http://www.mothersspace.in/pregnancy-week-by-week/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiasKX1vOTPAhWnrFQKHbIhDEw4FBDBbggjMAc&usg=AFQjCNGWFESVErblTO4yzZ_Mk9e4XT-9hg


บรกิารสรา้งเสรมิสุขภาพและป้องกนัโรคกลุม่ผูใ้หญ่ ช่วงอาย ุ25-59 ปี      
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จ ำนวนหญงิทีไ่ดร้บักำรตรวจ Pap smear

2557

2558

2559

Pap 
Smear

ปีงบประมาณ 2559 จ านวน (คน)

ได้รับการติดตาม

เข้ารับการรักษา(คน) ร้อยละ

Epithelial 

abnormal

1,852 310 16.74

Ca In situ 9 5 55.56

http://www.google.co.th/url?url=http://lifextyle.com/pap-smear-can-diagnose-cervical-cancer-before-it-grows/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiesIGyxuTPAhVDxmMKHWVZDzgQwW4IHTAE&usg=AFQjCNGhuVjhqYepLzGW7LaRqzXRhFAORA
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ปีงบประมาณ จ านวนท่ีตรวจ 
คดักรอง
(คน)

ผลปกติ (ไม่เส่ียง)
(คน)

2557 1,259,174 623,827

2558 1,316,317 570,784

2559 1,448,097 438,181

การคดักรองความเส่ียงกลุ่มโรค Metabolic

49.54 43.36
30.26

9.29
10.23

20.67

12.60
12.90 22.64

6.29
6.08

2.42

22.28 27.44 24.00
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โรคอ้วน

โรคหลอด
เลือดสมอง

โรคความดัน
โลหิตสูง

โรคเบาหวาน

ผลปกติ (ไม่
เสี่ยง)
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บรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรคกลุม่ผูสู้งอาย ุ ( 60ปี ข้ึนไป )    

ปีงบประมาณ ตรวจสขุภาพชอ่งปาก(คน) รอ้ยละ

2557 33,542 5.08

2558 40,663 5.84

2559 44,738 6.15

การตรวจสุขภาพช่องปากและการให้ค าแนะน า  

ปี 2559

728,007 คน



กิจกรรมบริการ 2557 2558 2559

จ านวนประชากร (คน) 5,697,541 5,612,055 5,620,962

เป้าหมาย (ครัง้ )
(208 ครัง้/1,000 ปชก.)

118,509 116,731 116,920

ผลงาน HV+ HHC (ครัง้) 449,972 459,278 845,767 18

ผลงานบริการ P&P นอก แบบมีพื้นที่รับผิดชอบ

5,620,962 คน 93 แห่ง  

http://www.google.co.th/url?url=http://snughomes.co.nz/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjz_4C0uOTPAhVHsVQKHeoqB-c4PBDBbggtMAw&usg=AFQjCNFxUg7COPjEiEoZ50Sy1weyDSALOw
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14%

61%

13 %

7%

1%

4%

กลุ่มผู้ป่วยที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ 14%

กลุ่มผู้ป่วยที่เจ็บป่วยด้วยโรคเร้ือรัง 61%

กลุ่มผู้ป่วยเจ็บป่วยเรื้อรังและมีการไร้ความสามารถ
เล็กน้อย 12%
กลุ่มผู้ป่วยเจ็บป่วยเรื้อรังและมีการไร้ความสามารถ
อย่างรุนแรง 7%
กลุ่มผู้ป่วยระยะสุดท้าย 1%

กลุ่มผู้ป่วยเฉพาะ 4%

จ านวนผู้ป่วยที่ได้รับบริการเยี่ยมตดิตามที่บ้าน(HHC) 73,605 คน/232,914 ครัง้
(เฉลี่ย 3.16 ครัง้/คน)

2558

63,661 คน

2559

73,605 คน

http://www.skaervet.com/articles/2013/apr/home-health-care
http://www.google.co.th/url?url=http://snughomes.co.nz/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjz_4C0uOTPAhVHsVQKHeoqB-c4PBDBbggtMAw&usg=AFQjCNFxUg7COPjEiEoZ50Sy1weyDSALOw


QOF: ตัวชี้วัดด้านที่1 คุณภาพและผลงานการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

1.ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน12 สัปดาห์ 

เป้าหมายร้อยละ 60  ผลงาน  55.90

2. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ5ครั้งตามเกณฑ์ 

เป้าหมาย ร้อยละ70 ผลงาน 64.10

3.ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตร(ีอายุ 
30-60 ปี) ภายใน 5 ปี     เป้าหมายร้อยละ 40     ผลงาน  15.81

4. จ านวนการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีรายใหม่

11,006 ราย

20
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บริการดูแลสุขภาพประชาชน โดยทีมหมอครอบครัว (Family Care Team) 

Family Care Team ปีงบประมาณ 2559

ชุมชนทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบ 203 แหง่
จ านวนครวัเรอืน 66,884 แหง่
ประชากรทีไ่ดร้บับรกิาร 257,724 คน

กลุ่มเป้าหมายหลัก 3 กลุ่ม

ผูส้งูอายติุดเตียง
(คน)

ผูพิ้การ (คน) ผูป่้วย Palliative Care (คน)

455 528 188

98 แห่ง คลินิกชุมชนอบอุ่น +รพ.เอกชน 

http://www.google.co.th/url?url=http://www.kkphospital.go.th/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A7-fct/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjq967zzOTPAhUhTY8KHRn1CW4QwW4IHzAF&usg=AFQjCNGCd_XqBH1oANSyrC0Z-_xC8m_RsA
https://www.google.co.th/url?url=https://www.iconfinder.com/icons/414112/ambulance_base_clinic_center_doctor_office_emergency_entrance_hospital_building_medical_company_pharmacy_shop_icon&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwijva7WzeTPAhVLMY8KHc4TC7Q4UBDBbgg5MBI&usg=AFQjCNE7_P3wRCRBSYEM9KU5FM9smpU5yQ
https://www.google.co.th/url?url=https://www.iconfinder.com/icons/340905/hospital_bed_medical_care_medical_treatment_patient_icon&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjmvoLez-TPAhXHxlQKHXO7C1w4eBDBbggdMAQ&usg=AFQjCNGI-ZsnNWDQYY0sAN5P5QFoR8pBNA


กรอบการบริหารงบประมาณและการบริการสร้างเสริมสขุภาพและป้องกนัโรค 
ปีงบประมาณ 25560
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• การเพิ่มการเข้าถงึบริการ  และ คุณภาพการบริการ 
- การปรับเพิ่มกิจกรรมบริการ P&P ให้ครอบคลุมมากขึ้น 
- บริหารจัดการบริการเชงิรุกให้มีประสิทธภิาพ  
- การก ากับ ติดตามคุณภาพการบริการ 

• การเบิกจ่ายงบมีประสิทธิภาพ เบิกจ่ายเป็นไปตามแผนทีก่ าหนด  
 พัฒนาแนวทางการด าเนินงาน  เงื่อนไข และวิธีเบิกจ่ายงบ 

• บริหารงบโดยอ้างอิงตามประกาศการบรหิารงบกองทุนของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  และประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติเรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการ สาธารณสุขด้านบรกิารสร้างเสริม
สุขภาพและปอ้งกันโรค 



• จ่ายเป็นค่าบริการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะพ้ืนที่ หรือตาม
นโยบาย  ภายใต้ประเภท
และขอบเขตบริการ P&P
โดยจ่ายให้หน่วยบริการ/
สถานบริการ

• เขต กทม.หากไม่มีกองทุน
ท้องถิ่นหรือพื้นที่          
หรือมีเงินเหลือ  ให้จ่าย
เป็นค่าบริการ PP basic 
services แก่หน่วยบริการ
ในพ้ืนที่

• บริหารร่วมกับ OP คุณภาพเพ่ือ
จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงาน
บริการ : QOF 

• ตัวชี้วัดไม่เกิน 15 ตัว

• (KPI กลาง 10 + เขตไม่เกิน 5) 

• จ่ายแบบคงที่

• บริการ P&PItemize
• จ่ายตามแผนงาน
• P&P community

P&P 

Basic service

P&P Quality

10 บาท/ปชก.

P&P 

Area Base 

4 บาท/ปชก.

P&P ในชุมชน 

(กองทุนท้องถิ่น)

45 บาท/ปชก.

งบ P&P

QOF



P&P Basic service

1.จ่ายแบบคงที่  

บริการ P&P 2 กิจกรรม
- การให้สุศึกษา 
- ยาเม็ดคุมก าเนิด

บริการการให้การปรึกษาในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

ทีมหมอครอบครัว : Family Care Team                  
2 .บริการ P&P Itemize  

-P&P  -Dental  -HHC

-จ่ายตามแผนงาน :   ANC กลุ่มเสี่ยง 

Op top PP เกินเป้าหมาย 

3.P&P community 
P&P นอกแบบมีพื้นท่ี

40 บาท/ปชกที่รับผิดชอบ

อนามัยโรงเรียน 

ทันตกรรมเชิงรุกใน
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แบ่งตามกลุ่มวัย เป็น   5 กลุ่ม

1. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์

2. กลุ่มเด็กเล็กอายุ 0-5 ปี

3. กลุ่มเด็กโตและวัยรุ่น 6-24 ปี

4. กลุ่มผู้ใหญ่อายุ 25-59 ปี 

5. กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

อ้างอิง  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มเป้าหมายการบริการ P&P 
ประชาชนไทยทุกสิทธิการรักษาในกรุงเทพมหานคร                 



กิจกรรมบริการ P&P ตามกลุ่มเป้าหมายการบริการ

หญิงตั้งครรภ์

การฝากครรภ์

คคักรองThalassemia

Down syndrome

ทนัตกรรมสง่เสริม
ป้องกนั

ตรวจหลงัคลอด

เด็กเล็กอายุ 

0-5 ปี

วัคซีน EPI

ประเมินพัฒนาการ

คัดกรองTHS

ทนัตกรรมสง่เสริม
ป้องกนั

การคัดกรองภาวะซีด

เด็กโตและวัยรุ่น 
6-24 ปี

วัคซีน EPI

ตรวจสขุภาพนกัเรียน

การวางแผนครอบครัว

ทนัตกรรมสง่เสริม
ป้องกนั

การคัดกรองภาวะซีด

ผู้ใหญ่อายุ 

25-59 ปี 

คดักรองความเสี่ยง
โรคเรือ้รัง

การวางแผนครอบครัว

Pap smear 

ตรวจสขุภาพช่องปาก

ผู้สูงอายุ 

60 ปีขึ้นไป

คดักรองภาวะซมึเศร้า

ประเมนิ ADL

ทนัตกรรมสง่เสริม
ป้องกนั

26



27

1. การฝากครรภ์ ( ANC )   + *UPT  + *คัดกรองภาวะดาวน์  + *ยุติการต้ังครรภ์ 
2. การตรวจสุขภาพหญิงหลังคลอด  
3. การวางแผนครอบครัว  
4. การตรวจคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนในทารกแรกเกิด
5. การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน ( EPI Program )
6. การประเมินพัฒนาการเด็ก ( แรกเกิด – 5 ปี )
7. การตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี   - Pap smear  - มะเร็งเต้านม
8. การคัดกรองความเสี่ยงในกลุ่มภาวะโรคเมตาโบลิก(Metabolic Disease)
9. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงกลุ่มภาวะโรคเมตาโบลิก(Metabolic Disease)
10. การดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าในผู้ที่มีโรคเรื้อรัง
11. การคัดกรองภาวะซีด

กิจกรรมบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค : P&P Itemize 



ปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)    

ปรับเพิ่ม  P&P ITEMIZE  ให้ครอบคลุมตาม 

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ 

เรื่องประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2559



1. การทดสอบการตั้งครรภ์ (PREGNANCY TEST) ก่อนการฝากครรภ์ หน้า 10

กลุ่มเป้าหมาย หญิงตั้งครรภ์ที่มา ANC ครั้งแรก 1ครั้ง/การตั้งครรภ์

การชดเชยบริการ การทดสอบการตั้งครรภ์ Urine Pregnancy test 70 บาท



2. การตรวจยืนยันธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ์ที่มีผลการคดักรองผิดปกติ               หน้า 15

กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ครั้งละ (บาท) เงื่อนไขการชดเชย

1. Hb typing หญิงตั้งครรภ์ที่มีผลการคัดกรองผดิปกติ 270 1 ครั้งต่อ
การตั้งครรภ์

2. Alpha thalassemia-1  หญิงตั้งครรภ์ที่มีผลตรวจMCV ต่ ากว่า 
80 หรือผล OF +ve

800

3. Beta thalassemia หญิงตั้งครรภ์ที่มีผลHb typing มีความ
ผิดปกติในสายเบต้าธาลัสซีเมีย

3,000

4. ตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์ก่อนคลอดกรณีคู่
สมรสเป็นพาหะที่ลูกมีโอกาสเป็นโรค (PND)

หญิงตั้งครรภ์ 2,500

*** ข้อ  2-4  เบิกได้เฉพาะโรงพยาบาลเท่านั้น***



3. การตรวจยืนยันธาลัสซีเมียในสามีของหญิงต้ังครรภท์ี่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคโลหิตจางธาลัสซเีมีย   หน้า 15

กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
ครั้งละ
(บาท)

เงือนไขการชดเชย

1. OF/MCV
สามีของหญิงตั้งครรภ์ที่มีผลการคัดกรองผิดปกติ

50

1 ครั้งต่อการตั้งครรภ์2. DCIP/E Screening 70

3. Hb typing สามีของหญิงตั้งครรภ์ที่มีผลการคัดกรองผิดปกติ 270

4. Alpha thalassemia-1  สามีที่มีผลตรวจ MCV ต่ ากว่า 80
หรือผล OF +ve

800

5. Beta - thalassemia สามีที่มีผล Hb typing มีความผิดปกตใิน
สายเบต้าธาลัสซีเมีย

3,000

*** ข้อ  4-5  เบิกได้เฉพาะโรงพยาบาลเท่านั้น***



4. การตรวจคัดกรองภาวะดาวน์ซินโดรม หน้า 17

กลุ่มเป้าหมาย หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุ มากกว่า 35 ปี 
อายุครรภ์ไม่เกิน24 สัปดาห์

1 ครั้ง /การตั้งครรภ์

การชดเชยบริการ 1. การตรวจคัดกรองด้วยวิธี Quadruple test (Beta-hCG
,Unconjugated estriol,alpha fetoprotein (AFP) inhibin-A )
ส่งตรวจคัดกรองโดยสูติแพทย์

1,200 บาท 

2. การตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์ ด้วยวิธี Amniocentesis 
**ชดเชยเฉพาะโรงพยาบาล**

2,500 บาท

** ส่งตรวจคัดกรองโดยสูติแพทย์และต้องมีการให้ค าปรึกษา
ทางพันธุศาสตร์แก่คู่สมรสก่อนการตรวจคัดกรอง



5. การยุติการตั้งครรภ์ หน้า 17

กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
ครั้งละ
(บาท)

การยุติการตั้งครรภ์ หญิงตั้งครรภ์ท่ีมีผลการตรวจพบทารกในครรภ์มีความเสี่ยง
ภาวะดาวน์ซินโดรม หรือ ธาลัสซีเมีย
**ชดเชยเฉพาะโรงพยาบาล**

3,000



6. การคัดกรองภาวะซีด หน้า 26

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเสี่ยงภาวะซีด    ตามช่วงวัยดังนี้
- อายุแรกเกิด - 2 ปี 
- อายุ 3 - 6 ปี
- อายุ 7- 12 ปี
- อายุ 13 - 24 ปี (เพศหญิง)

จ านวน 1 ครั้งต่อช่วงอายุ

การชดเชยบริการ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
- ค่าตรวจนับเม็ดเลือดอย่างสมบูรณ์ (CBC)
- ค่าตรวจความเข้มข้น (Hematocrit/Hb)

อัตราชดเชย
60 บาท
30 บาท     

*** ชดเชยค่าบริการ 1 ครั้ง/คน/ช่วงอายุ/ 1 รายการ 



การคัดกรองและประเมินพฒันาการเดก็แรกเกดิ-5 ปี 

36

คัดกรองพัฒนาการเด็กแรกเกิด-5 ปี                 

DSPM,อนามัย55

- หน่วยบริการทุกแห่ง

ประเมินพัฒนาการ

TEDA4I หรือเทียบเท่า

- ศบส.7 แห่ง

- โรงพยาบาล 8 แห่ง

กระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการ

-ศบส.7 แห่ง

- โรงพยาบาล 8 แห่ง



7. การประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ                      หน้า 29

กลุ่มเป้าหมาย อายุแรกเกิดถึง 5 ปี  ที่มีผลการตรวจคัดกรองพบว่า สงสัยมีพัฒนาการล่าช้า 

การประเมิน การประเมินพัฒนาการด้วยเครื่องมือThai Early Developmental Assessment for    
Intervention: TEDA4I หรือเทียบเท่า

อัตราชดเชยบริการ ครั้งละ 150 บาท 

*** หน่วยบริการที่ให้บริการต้องมีคุณสมบัติตามที่ส านักงานก าหนด 



บริการกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการส าหรับเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้ารายบุคคล 
และการให้ความรู้  ค าแนะน าผู้ปกครองในการส่งเสริมและติดตามประเมินพัฒนาการของเด็ก  หน้า 29

กลุ่มเป้าหมาย อายุแรกเกิดถึง 5 ปี  ที่มีผลการประเมินพัฒนาการ พบว่า มีปัญหาพัฒนาการล่าช้า 

บริการส่งเสริมพัฒนาการ บริการกระตุ้น/ส่งเสิมพัฒนาการรายบุคคล ตามแนวทาง Thai Early Developmental   
Assessment for Intervention: TEDA4I หรือเทียบเท่า

อัตราชดเชยบริการ ครั้งละ 150 บาท 

*** หน่วยบริการที่ให้บริการต้องมีคณุสมบัติตามที่ส านักงานก าหนด 



การสนบัสนุนงบการบรกิารบรกิารสรา้งเสรมิสุขภาพและป้องกนัโรคแบบคงที่       หนา้ 1-5 

การบรกิารใหส้ขุศึกษา ค าแนะน า ในกลุม่เสีย่งสขุภาพและผูป่้วยโรคเรื้อรงั

ทมีหมอครอบครวั : Family Care Team

บรกิารคณุภาพการใหก้ารปรึกษาผูป่้วยโรคเรื้อรงัโดยผูใ้หก้ารปรกึษา ( Counselor)



การสนบัสนุนงบการบรกิารบรกิารสรา้งเสรมิสุขภาพและป้องกนัโรคแบบคงที่

งบคงที่  500000 บาท ส าหรบั บรกิารใหส้ขุศึกษา ค าแนะน า ในกลุม่เสีย่งสขุภาพและผูป่้วยโรคเรื้อรงั

และ บรกิารคมุก าเนิดแบบชัว่คราวดว้ยยาเม็ดคมุก าเนิด

*  เนน้การบนัทกึขอ้มูลการบริการใหค้รบถว้น

เพิ่มกลุม่เป้าหมายการบริการใหสุ้ขศึกษา ความรูใ้นกลุม่เสีย่งดา้นสขุภาพ 

ปี 2560



การสนบัสนุนงบการบรกิารบรกิารสรา้งเสรมิสุขภาพและป้องกนัโรคแบบคงที่       หนา้ 1-5 

200,000 บาท ส าหรบั บรกิารคณุภาพการใหก้ารปรึกษาผูป่้วยโรคเรื้อรงัโดยผูใ้หก้ารปรกึษา    

( Counselor)

- การใหบ้รกิารใหค้รบถว้นตามเงือ่นไขการจดับรกิาร

ประเด็นเนน้

ปี 2560



การสนบัสนุนงบการบรกิารบรกิารสรา้งเสรมิสุขภาพและป้องกนัโรคแบบคงที่

120,000 บาท   ส าหรบับริการทมีหมอครอบครวั : Family Care Team

** การเบกิจา่ยชดเชยบริการ

ปี 2560

งวดเงนิ จ านวนเงนิ ผลงาน

งวดที่ 1 60,000 บาท ผลงาน Home Visit  ,  HHC   25%

งวดที่ 2 60,000 บาท ผลงาน Home Visit  ,  HHC   75%

รณรงคใ์นชมุชน 1คร ัง้ 



บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ที่หน่วยบริการ/สถานบริการ 
ต้องตอบรับเข้าร่วมด าเนินงานก่อนการจัดบริการ 

ล าดับ กิจกรรม

1 บริการคุณภาพการให้การปรึกษาผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยผู้ให้การปรึกษา (Counselor)
2 บริการดูแลสุขภาพประชาชน  โดยทีมหมอครอบครัว (Family Care Team)
3 การประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการด้วยเครื่องมือ Thai Early Developmental  Assessment for 

Intervention: TEDA4I หรือเครื่องมือเทียบเท่า
4 บริการกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการส าหรับเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้ารายบุคคล และการให้ความรู้ ค าแนะน าผู้ปกครอง

ในการส่งเสริมและติดตามประเมินพัฒนาการของเด็ก
5 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มภาวะโรคเมตาบอลิก (Metabolic disease) ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) และโรคอ้วน
6 การดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าในผู้ที่มีโรคเรื้อรัง
7 กิจกรรมบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันเชิงรุก

7.1 ตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษา (อนามัยโรงเรียน) 
7.2 ทันตกรรมส่งเสริมป้องกันเชิงรุกในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา
7.3. บริการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกในสถานประกอบการ/ชุมชน

8 การดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน (Home Health Care: HHC)  



ส านกังานสง่หนังสอืแบบตอบรบัพรอ้มแนวทางใหห้น่วยบริการ 

หน่วยบรกิารตอบรบัด าเนินการมายงัส านกังาน  

ส านกังาน ตรวจสอบคณุสมบตั ิและท าทะเบียนหน่วยบริการ 

และแจง้หน่วยบรกิาร 

เบกิจา่ยงบสนบัสนุนตามเงือ่นไขการชดเชยค่าบรกิารแต่ละ

กจิกรรม

30 ตลุาคม 2559

25 พฤศจกิายน 2559

15 ธนัวาคม 2559



การอธุรณ์ชดเชยบรกิาร ขอแกไ้ข/ลบขอ้มูลบรกิาร

การลบ/แกไ้ขขอ้มูลบรกิาร

ยงัไม่ประมวลผล/เบกิจา่ย

หน่วยบริการแกไ้ขไดเ้อง

เบกิจา่ยชดเชยบรกิารแลว้

ส านกังานแกไ้ข                

ขอ้มูล+ การชดเชยบรกิาร

ขอชดเชยบรกิาร

ท าหนงัสอื พรอ้มเหตผุล             

เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง

ส านกังานตรวจสอบ             

และชดเชยบรกิาร



พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ทรงมีพระราชกระแสครั้งหนึ่ง  เนื่องใน  วันพยาบาลแห่งชาติ   

...เคยมีครั้งหนึ่ง คุณหมอคนหนึ่งเกิดความสงสัยว่าท าไม    ในหลวงจึงทรงให้พยาบาลท าให้พระองค์ท่านทุกอย่าง

ไม่ว่าจะจัดพระโอสถเม็ด พระโอสถฉีด ท าไมไม่ให้หมอท า พระองค์ตอบว่า  เพราะเป็นหน้าที่ของพยาบาลแล้วหมอจึงได้
ถามพระองค์ต่อว่า ท าไมพระองค์จึงทรงไว้วางพระทัยกับพยาบาลนัก 

พระองค์จึงมีพระราชกระแสว่า “ ก็เพราะพยาบาลเป็นคนเลี้ยงเรามา " .....
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ขอบคุณค่ะ  


