
 
 

 
แบบแสดงความจํานง 

การใหบริการสรางเสริมสุขภาพและปองกนัโรค สําหรับผูมีสิทธิสวัสดกิารขาราชการ 
 ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

  โรงพยาบาล......................................................................................................... ซ่ึง
ตอไปในแบบแสดงความจํานงนี้เรียกวา  “ หนวยบริการ ” มีความประสงคสมัครเขารวมใหบริการสราง
เสริมสุขภาพและปองกันโรคสําหรับผูมีสิทธิสวัสดิการขาราชการ  ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  กับ 
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ซ่ึงตอไปในแบบแสดงความจํานงนี้เรียกวา “ สํานักงาน ” โดยมี
เงื่อนไขการใหบริการ  ดังตอไปนี้ 

 

ขอ ๑ ในแบบแสดงความจํานงนี ้
 “บริการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค”  หมายความวา  การวางแผนครอบครัว  การ

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก    และการคัดกรองความเสี่ยงตอสุขภาพ 
 “ผูรับบริการ” หมายความวา ผูมีสิทธิสวัสดิการขาราชการที่แสดงความจํานงรับบริการ

สรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคกับหนวยบริการหรือผูประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกับหนวยบริการหรือ
สถานบริการอื่นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีความประสงครับบริการสรางเสริมสุขภาพและปองกัน
โรคกับหนวยบริการ  

 

ขอ ๒  ขอตกลงใหบริการ 
  (๑)  การวางแผนครอบครัวชนิดชั่วคราว   ประกอบดวย การจายยาเม็ดคุมกําเนิด  การ
ฉีดยาคุมกําเนิด  การฝงยาคุมกําเนิดและการใสหวงอนามัย   
  (๒)  การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก(Pap smear) 

(๓) การตรวจคัดกรองความเสี่ยงตอสุขภาพประกอบดวย  การซักประวัตกิารเจ็บปวย 
ประวัติการเกดิโรคในครอบครัวที่เปนความเสี่ยง และประวัตพิฤติกรรมเสี่ยงตอการเสื่อมของสุขภาพ  
การตรวจรางกายทั่วไป  การวัดดรรชนีมวลกาย การตรวจน้ําตาลในเลือดหลังอาหารโดยวิธีเจาะเลือด
ปลายนิ้วและเทียบคาระดับน้ําตาลในเลือด การใหความรูและสุขศึกษา 
  แบบคัดกรองความเสี่ยงตอสุขภาพใหเปนไปตามเอกสารแนบทายแบบแสดงความ
จํานงนี้ 
   
         
 



 

  

๒
ขอ ๓  อัตราการจายชดเชย  
 (๑)   การวางแผนครอบครัว  

                การจายยาเม็ดคุมกําเนิด    แผงละ         ๒๐  บาท 
                การฉีดยาคุมกําเนิด     เข็มละ          ๖๐  บาท 
              การฝงยาคุมกําเนิด      คร้ังละ        ๑๙๐  บาท 
               การใสหวงอนามัย      คร้ังละ        ๑๘๐  บาท 

(๒)   การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก(Pap smear)                  ๒๕๐ บาท/คร้ัง 
(๓)   การตรวจคัดกรองความเสี่ยงตอสุขภาพ                                   ๕๐ บาท/คน/ป 
 

ขอ ๔  การบันทึกขอมูลใหบริการ 
(๑)  ใหหนวยบริการบันทึกขอมูลการใหบริการรายบุคคลผานโปรแกรมระบบรายงาน

การใหบริการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคกรุงเทพมหานคร (BPPDS)   ไดไมเกินวันที่ ๓๐ ของ
เดือนถัดไป 

 (๒)  บนัทึกผลการใหบริการทุกครั้งที่ใหบริการ ใน OPD card ของผูรับบริการ หรือ
ทะเบียนใหบริการโดยแพทย  หรือพยาบาลวิชาชีพประจําหนวยบริการ                                     

 

ขอ ๕  วิธีการและระยะเวลาในการจายชดเชยคาบริการ    
(๑)  สํานักงานจะตรวจสอบและออกรายงานผลการบันทึกขอมูลใหบริการรายบุคคล

จากโปรแกรมระบบรายงานการใหบริการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคกรุงเทพมหานคร (BPPDS) 
ทุกวันที่ ๑๒ ของเดือนหลังจากหนวยบรกิารไดบันทึกขอมูลเรียบรอยแลว                                             

(๒)  สํานักงานจะพิจารณาจายเงินใหหนวยบริการภายในเดือนที่พิจารณาขอมูลโดย
โอนเขาบัญชีธนาคารของหนวยบริการ 

 

ขอ ๖  สํานักงานมีสิทธิตรวจสอบการใหบริการ  ดังนี้ 
(๑)  สุมประเมินความพึงพอใจผูรับบริการ 
(๒)  สุมประเมินบันทึกผลการใหบริการ ใน OPD card หรือทะเบียนใหบริการของ

หนวยบริการ/สถานบริการ 
 

ขอ ๖ ใหถือวาแบบแสดงความจํานงนี้เปนสวนหนึ่งของขอตกลงใหบริการสาธารณสุข  
เลขที่ UC ............. / ๒๕๕๑ 

 
ขอ ๗ หนวยบริการขอยืนยันวาไดเขารวมโครงการโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว

แลวในวันแสดงความจํานงครั้งนี้    

 
 
 



 

  

๓
แบบแสดงความจํานงนี้ทําขึ้นสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน  ขอสงมอบให

สํานักงาน ๑ ฉบับและเก็บที่หนวยบริการอีก ๑ ฉบับเพื่อใชเปนหลักฐานประกอบการสมัครเขารวม
ใหบริการ   
   
 
 
 

ลงชื่อ..................................................สํานักงาน ลงชื่อ..........................................หนวยบริการ 
                   (นายแพทยสุรเดช  วลีอิทธิกุล)      (........................................................................) 
  ผูอํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
               สาขาเขตพื้นที่(กรุงเทพมหานคร) 
วันที่............................................................... วันที่............................................................... 
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เลขที่ ................................... 

หนวยบริการทีใ่หบริการคัดกรอง.................................... 
                                                                                     วนัที่ตรวจ..........เดือน............................ พ.ศ. ..............          

ขอมูลทัว่ไป  

เลขที่บัตรประชาชน ( 13 หลัก )      □□□□□□□□□□□□□ 
ชื่อนาย / นาง / นางสาว...............................นามสกุล ................................ 
วันเดือนป(เกดิ)วันที.่.......เดือน................ พ.ศ. .......  อายุ ........ ป  
ที่อยูปจจุบัน ............... ซอย  ........................ถนน..............................แขวง/ตําบล ....................... 
เขต/อําเภอ ......................... จงัหวัด ....................... รหสัไปรษณีย .......................... 
โทรศัพท.....................โทรศพัทมือถือ ..................... 
 

 
 
เพศ   
 ชาย   หญิง   
การศึกษา 
 ประถมศึกษา     มัธยมศึกษา         
 อนุปริญญา ปริญญาตรี/สูงกวา   
 ไมไดเรียน   
 
รายไดเฉลี่ยตอเดือน ............................  บาท/เดือน 
คาใชจายตอเดือน 
  พอเพียง      ไมพอเพียง     
  เปนหนี้        เหลือเก็บ 
ลักษณะงาน 
 
 

ทํางานกลางแจง  
นัง่กับโตะ                          
เคลื่อนไหว เดินไปมาบางเล็กนอย  
เคลื่อนไหว เดินไปมาสวนใหญ       
อ่ืนๆ   ระบ.ุ.......................................   

  
 

บิดา    
- โรคเบาหวาน  มี  ไมม ี  ไมทราบ 
- ความดนัโลหิตสูง มี  ไมม ี  ไมทราบ 
-โรคหัวใจหลอดเลือด  มี  ไมม ี  ไมทราบ 
    
มารดา    
- โรคเบาหวาน  มี  ไมม ี  ไมทราบ 
- ความดนัโลหิตสูง มี  ไมม ี  ไมทราบ 
- โรคหัวใจหลอดเลือด  มี  ไมม ี  ไมทราบ 
    
พี่นอง(รวมบดิามารดาหรอืรวมบิดาหรอืมารดา) 
- โรคเบาหวาน  มี  ไมม ี  ไมทราบ 
- ความดนัโลหิตสูง มี  ไมม ี  ไมทราบ 
- โรคหัวใจหลอดเลือด  มี  ไมม ี  ไมทราบ  

1.  ประวัติสวนบุคคล 2.  ครอบครัว/ประวัติ

แบบคัดกรองความเสี่ยงตอสุขภาพ 
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ทานมีปญหา/กิจกรรม 
- ตรวจสุขภาพประจําป  มี   ไมมี  ไมทราบ 
- อวนในวัยเด็ก  มี   ไมมี  ไมทราบ 
- โรคเบาหวาน  มี   ไมมี  ไมทราบ 
- ความดันโลหติสูง  มี   ไมมี  ไมทราบ 
-โรคหัวใจและหลอดเลือด   มี   ไมมี  ไมทราบ 
- โรคตับ  มี   ไมมี  ไมทราบ 
 
กรณีมโีรคดังกลาวทานรักษา 

 สม่ําเสมอตามแพทยนัด    ไมแนนอน 
 หายแลว                          อ่ืน ๆ ระบุ ............... 

 
                                            
 

 ออกกําลัง              ไมไดออกกําลังกาย 
ถาออกกาํลังกาย 

ความถี ่
 ทุกวนั 
 < 2คร้ัง/สัปดาห 
 ไมแนนอน 

 
เวลานาน 

 <30นาที/คร้ัง 

 ≥30 นาท/ีคร้ัง 
 ไมแนนอน 

 
ประเภทการออกกําลงั(ตอบไดมากกวา1 ขอ) 

 วิง่ 
 เดิน 
 เลนกฬีา ระบุ ......................................... 
 อ่ืน ๆ ระบ ุ ............................................  

  
 
      แหลงอาหาร สวนใหญ 

ทํากินเอง  
 ทั้งสองอยาง 

 ซื้อสําเร็จรูป 
 

ประเภทอาหาร 
      ไขมัน,เนือ้สัตวติดมัน 

 ทกุวนั 
 บางวนั ( 2 - 3   คร้ัง /  สัปดาห) 

 นานๆครั้ง (1 คร้ัง / สัปดาห) 
 อ่ืน  ๆระบุ ....................... 

      แกงกะท ิ
 ทกุวนั 
 บางวนั ( 2 - 3 คร้ัง /  สัปดาห) 

 นานๆครั้ง (1 คร้ัง / สัปดาห) 
 อ่ืน  ๆระบุ ....................... 

      รสชาดทีช่อบสวนใหญ 
 เค็ม 
 หวาน 

 เผ็ด 
 อ่ืน ๆ  ระบุ .............. 

      ผัก ผลไม  
 ทกุวนั 
 บางวนั ( 2 - 3 คร้ัง /  สัปดาห) 

นานๆครั้ง(1 คร้ัง / สัปดาห) 
 อ่ืน  ๆระบุ ....................... 

      อาหารมือ้เชา 
 กนิ 
 ไมกนิ 

ไมแนนอน 

 
 
ยาลดไขมนั 

 รับประทานประจาํ  เคยรับประทาน  ไมรับประทาน  
ฮอรโมนทดแทน/วยัทอง  

 รับประทานประจาํ  เคยรับประทาน  ไมรับประทาน  
ยาลดความดนัโลหิตสงู 

 รับประทานประจาํ 
       ระบุชือ่ยา................... 

 เคยรับประทาน 
................................... 

 ไมรับประทาน 
.................................   

3. พฤติกรรมเสี่ยง/สุขภาพ 5. การบริโภคอาหาร  

4. การออกกาํลังกาย      

6. การรับประทานยา 
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.. 
 
 

สูบบุหรี่   
ไมสูบ  สูบ สูบคร้ังแรก อายุ ........ ป 

      ปจจุบันสบู ......... มวน/วนั 
 เคยสูบ  แตเลิกแลว 

     สูบคร้ังแรกอาย ุ.......... ป 
     สูบนาน.... ป  เลิกสูบมานาน .....  ป   

ด่ืมสุรา   
ไมด่ืม  ด่ืม  ด่ืมคร้ังแรกอายุ ...... ป  

     ปจจบัุนดืม่..........แกว/วัน 
  เคยดื่ม   แตเลิกแลว   

      ด่ืมคร้ังแรกอาย ุ.......... ป  
      ด่ืมนาน...... ป เลกิดื่มมานาน..... ป   

 
 (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 
 ทานมีบุคลกิ งานและความรับผิดชอบ 

 ใจรอน   งานหนัก 
 หงุดหงิดงาย  ไมมีเวลาพักผอน 
 เอาจริงเอาจัง  เพื่อนรวมงานมีปญหา 
 รูสึกกลวั/วิตกกงัวล  ทาํงานไมไดด่ังใจ 
 ต่ืนเตนงาย  ถกูตําหนบิอย 
 อ่ืนๆระบุ................  งานราบรื่นดีไมมีปญหา 

ครอบครัว และสมาชกิ สังคม 
 ตองรับผิดชอบมาก  ไมคอยไดสนใจ 
สัมพันธภาพไมคอยด ี  ชางวุนวาย นาเบื่อ 
 ไมคอยเขาใจกัน โชคดีมีเพือ่นสนทิไมเครียด 
 ตางคนตางอยู มีแตคนเหน็แกตัวเอาเปรียบ 
 คาใชจายมาก  ทาํใจไดสบาย ๆ  
ไมมีคนชวยทํางานบาน  
เปนสุขดี ไมมีปญหา   

  
 
น้ําหนกั................กโิลกรัม ;  สวนสงู .................. เซนติเมตร   
ดัชนีมวลกาย (BMI) ...................... กิโลกรัม/เมตร2 
เสนรอบเอว (วัดผานสะดือ) ............ นิ้ว  
รอบสะโพก(ผานปุมกระดูก Ischium) ........... นิว้ 
 
ระดับน้ําตาลในเลือดจากหลอดเลือดฝอย(DTX)........... มก.% 
เจาะหลังรับประทานอาหาร  ...........ชั่วโมง 
* กรณ ีเกนิ > 110 มก%  ใหนัดทํา FBS ตอ  
 
ความดันโลหติ ............... มม.ปรอท 
* กรณีเกิน >140/90 หรือ Diastolic> 90 ;  Systolic > 140  
ใหนัดวัดซํ้า  และทํา FBS ตอ  

     
การตรวจรางกายตามระบบ 
........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................  
สรุปเบื้องตน    

 ปกติ  
 ผิดปกติ   

ระบุความผิดปกติ ............................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
 

 
       

7. สารเสพติด 

8. พฤติกรรมความเครียด   

9.  การตรวจรางกาย 
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 สรุปการประเมินภาวะเสีย่งตอโรคหวัใจและหลอดเลือด 

ดัชนี/ประเด็น เสี่ยง ไมเสี่ยง หมายเหต ุ 
-  ประวัติครอบครัว    
-  พฤติกรรมการสูบบุหร่ี    
-  พฤติกรรมดื่มแอลกอฮอล    
-  โรคเบาหวาน     
-  โรคความดนัโลหิตสงู    
-  โรคหวัใจหลอดเลือด    
-  การบริโภคอาหาร    
-  การรับประทานยา    
-  การออกกําลังกาย    
-  เครียด     
-  ดัชนีมวลกาย(BMI) เกนิ    
-  สัดสวนเอว/สะโพก (Waist-Hip Ratio) เกิน    
-  ไขมันในเลือดสูง     

…. 
สรุปความเหน็ของแพทย / ทีมสาธารณสขุ 

 ไมพบความเสีย่ง 
 ระดับความเสีย่ง 

             มีความเสี่ยงต่ํา    มีความเสี่ยงปานกลาง     มีความเสี่ยงสูง 
 มีปจจัยเสี่ยง เร่ือง ................................ .............................................................. 
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สรุปผลจากแบบวัดคัดกรอง * แบงไดเปน 

 1.  กลุมผูที่มีความเส่ียงต่ํา 
  มีปจจัยเสี่ยงนอยกวาหรือเทากับ 1 อยาง (การบริโภคอาหาร การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล กิจกรรมทางกาย )   
  หรือ      ดัชนีมวลกาย (BMI) ตั้งแต 23-24.9 ถือวา น้ําหนักเกิน     มากกวาหรือเทากับ 25 ถือวาอวน 
  หรือ      เสนรอบเอวลาง   ผูชาย มากกวา 36 นิ้ว   ผูหญิง มากกวา 32 นิ้ว 
 

2.  กลุมผูที่มีความเส่ียงปานกลาง 
มีปจจัยเสี่ยงตั้งแต 2 อยางขึ้นไป (การบริโภคอาหาร การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล กิจกรรมทางกาย ดัชนีมวลกาย เสนรอบเอว) 

 
 3.  กลุมผูที่มีความเส่ียงสูง 

3.1  กลุมผูที่มีความเส่ียงสูง มีปจจัยเสี่ยง 2 อยาง (การสูบบุหรี่ การบริโภคอาหาร การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล กิจกรรม 
ทางกาย ดัชนีมวลกาย เสนรอบเอว) 
หรือ เปนเบาหวานมากกวา 10 ป    หรือ เบาหวานที่ควบคุมไมไดดีติดตอกัน 
หรือ มีประวัติญาติสายตรงเปนโรคหัวใจขาดเลือดหรืออัมพาต 
3.2 กลุมผูที่มีความเส่ียงสูงปานกลาง มีปจจัยเสี่ยง 3-5 อยาง (การสูบบุหรี่ การบริโภคอาหาร การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล  
กิจกรรมทางกาย ดัชนีมวลกาย เสนรอบเอว) 
หรือ ระดับความดันโลหิตสูงมาก BP ≥ 170/100 mmHg 2 ครั้งติดตอกัน (มากกวา 2 ครั้งรอบการตรวจรักษา)   
หรือ  ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวามีไขมันในเลือดสูง 
3.3 กลุมผูที่มีความเส่ียงมาก มีปจจัยเสี่ยง > 5 อยาง (การสูบบุหรี่ การบริโภคอาหาร การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล กิจกรรม 
ทางกาย ดัชนีมวลกาย เสนรอบเอว) 
หรือ มีประวัติเปนโรคหัวใจหรืออัมพาต 
หรือ เปนเบาหวานมีปญหาโรคไต  

 
* คณะกรรมการจัดทําแนวทางเวชปฏิบัติสําหรับการปองกันโรคหลอดเลือดแดงขั้นปฐมภูมิ 
  Harvard University, American Heart Association, The Cleveland Clinic Heart and Vascular Institute 
  สํานักควบคุมโรคไมติดตอ กระทรวงสาธารณสุข 
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