
การบริหารและแนวทางการดําเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรค
(P&P)

เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร  
ปีงบประมาณ 2561

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
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กรอบการนําเสนอ

-  ผลการดําเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปีงบประมาณ 2560  

-  กรอบการบริหารงบกองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปีงบประมาณ 2561

-  แนวทางการดําเนินงานบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค( P&P)ที่มกีาร    

    ปรับเปลี่ยน  ในปีงบประมาณ 2561 
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ผลงานดําเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรค 
ปีงบประมาณ 2560 

  

             ที่มา   :  โปรแกรม BPPDS  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2560
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                                 หน่วยให้บริการ P&P ในกรงุเทพมหานคร ปีงบ 2561

332  แห่ง

หน่วยบริการ UC

276 แห่ง

โรงพยาบาลรฐั 

เอกชน

36 

คลินิกชมุชนอบอ ุ่น

170

ศบส. 68

 

สภากาชาด 1 

หน่วยร่วม

ให้บริการP&P  

13 แห่ง 

โรงพยาบาล 

สถานพยาบาล

 13  

หน่วยร่วมบริการ

ทนัตกรรม

43 แห่ง

คลินิกทนัตกรรม

43
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ผลงานการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรครวมทุกกิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2557 – 2560
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2,470,797   คน

4,749,026 คร ัง้

ผลงานการให้บริการงานP&P ทุกกิจกรรม
แยกตามประเภทหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2559

ประเภทหน่วยที่ให้บริการบริการ

ประกัน

สุขภาพ

66%

ประกันสังคม

27%

ข้าราชการ

5%

อื่นๆ

2%

 สิทธิชองผู้รับบริการ



 
ผลงานการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในเขตกรุงเทพมหานคร

ตามกลุ่มเป้าหมาย 

7



บรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพในกลุม่หญงิต ัง้ครรภ ์
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จาํนวนหญิงตัง้ครรภ์ท ี่มาฝากครรภ์รายใหม่ 
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ผลงานการบรกิารP&P กลุ่มอายุ 0-5ปี  
 

ปีงบประมาณ  2558-2560 เป้าหมาย
3.9 แสนคน
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จาํนวนเดก็นักเรียนป.1-6 ที่ได้รับริการ   (คน)
10

ตรวจสุขภาพเดก็นกัเรยีนประถมศกึษา
 ปีการศกึษา 2557-2559

   

 ผลงานการบรกิารP&P กลุ่มอายุ 6-24 ปี  

%coverage



ปีงบประมาณ 2560   จํานวน (คน)

ได้รับการติดตาม

เข้ารับการรักษา(คน) ร้อยละ

Epithelial 

abnormal

2,028 629 32

CA In situ 9 9 100

บรกิารตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลูก
0

194,405
221,002

203,893
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จํานวนหญิงที่ได้รับการตรวจ Pap smear

2558 2559 2560
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 ผลงานการบรกิารคดักรองความเสีย่งโรคเมตาลกิกลุม่อายุ 25ปี ขึน้ไป 
 

ปีงบประมาณ  2558-2560
จาํนวนปชก.กทม.
อายุ 25ปีขึน้ไป

ประมาณ 2.5 ลา้นคน
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43.36
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โรคอ้วน

โรคหลอดเลือดสมอง

โรคความดันโลหิตสูง

โรคเบาหวาน

ผลปกติ (ไม่เสี่ยง)

ปีงบประมาณ จํานวนที่ตรวจ 
คัดกรอง  (คน)

ผลปกติ (ไม่เสี่ยง)
(คน)

โรคเบาหวาน
(คน)

โรคความดันโลหิต
สูง (คน)

โรคหลอดเลือด
สมอง (คน)

โรคอ้วน
(คน)

2560
 

1,416,666 248,468 356,705 375,197 23,913 412,383

       คัดกรองความเสี่ยงกลุ่มโรคเมตาบอลิก
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บรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรคกลุม่ผูสู้งอาย ุ ( 60ปี ขึ้นไป )    

จํานวนผู้สูงอายุที่ได้รับการตรวจสุขภาพชอ่งปาก 

ปี 2559
เปา้หมาย 728,007 คน

1.คัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามแบบประเมินความสามารถ ในการ
ดําเนินชีวิตประจําวันตามดัชนีบาร์เธลเอดีแอล ( Barthel ADL index) 

 ประเมิน ADL  50,000  คน

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 3,300 คน (LTC)

33,542

40,663
44,738

55,977
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กิจกรรมบริการ 2558 2559 2560

จาํนวนประชากร (คน) 5,612,055 5,620,962 5,630,418 

เป้าหมาย (คร ัง้ )

(HV,HCC 416 คร ัง้/1,000 ปชก.)

233,461 233,832 234,225 

ผลงาน HV+ HHC (คร ัง้) 459,278 432,849 510,919 / 218%
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ผลงานบริการ P&P นอก แบบมีพื้นที่รับผิดชอบ

  ประชากร  5,630,418  คน    
หน่วยบริการ  92แห่ง 

HV+HCC  320,107 คน  / 5.6% ของ ปชก.    
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กลุ่มผู้ป่วยที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ 6%

กลุ่มผู้ป่วยที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 68%

กลุ่มผู้ป่วยเจ็บป่วยเรื้อรังและมีการไร้ความสามารถ
เล็กน้อย 12%

กลุ่มผู้ป่วยเจ็บป่วยเรื้อรังและมีการไร้ความสามารถ
อย่างรุนแรง 8%

กลุ่มผู้ป่วยระยะสุดท้าย 1%

กลุ่มผู้ป่วยเฉพาะ 4%

 จาํนวนผู้ ป่วยท ี่ได้รับบริการเยี่ยมตดิตามที่บ้าน(HHC) เฉลี่ย 3.44 ครัง้/คน /ปี)

ปี  2560

53,344 คน

185,654 ครัง้



  

       การเขา้ถงึบรกิารสรา้งเสรมิสุขภาพและป้องกนัโรค  31% (ในระบบUC )

        
       ไม่มขีอ้มูลสถานะสุขภาพของคนกรุงเทพ 

       ผลงานใหบ้รกิารยงัไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย            การเบกิจา่ยงบประมาณ

       สภาพสงัคมเมอืง   ลกัษณะทีอ่ยู่อาศยั ทําใหก้ารจดับรกิารเชงิรุกในบางพืน้ทีท่ํา
      ไดย้าก
        
       กฎหมาย  กฎระเบยีบทีไ่มเ่อือ้ตอ่การดาํเนินงานบรกิารของหน่วยบรกิารและมขีอ้จาํกดัใน     
       การใชง้บประมาณ
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สรุปสถานการณ์ปจัจุบัน



QOF:ตัวชี้วัดด้านคุณภาพและผลงานการจดับริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

1.ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน12 สัปดาห์ 

เป้าหมายร้อยละ 60  ผลงาน  58.90

2. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ5ครั้งตามเกณฑ์ 

เป้าหมาย ร้อยละ70 ผลงาน 67.53

3.ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี(อายุ 30-60 ปี) 
ภายใน 5 ปี     เป้าหมายร้อยละ 40     ผลงาน 34.10

4. จํานวนการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีรายใหม่

10,219 ราย
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กรอบการบริหารและแนวทางการดําเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(P&P)
เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร  

ปีงบประมาณ 2561
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แนวคิดการบริหารงบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปีงบประมาณ 2561

•  การเพิม่การเขา้ถงึบรกิาร  และ คณุภาพการบรกิาร 
- การปรบัเพิม่กจิกรรมบรกิาร P&P ใหค้รอบคลมุ
- บรหิารจดัการใหเ้กดิการบรกิารเชงิรกุในชมุชนใหม้ปีระสทิธภิาพ  
- การกาํกบั ตดิตาม ผลงานและคณุภาพการบรกิาร 

•  การเบกิจา่ยงบมปีระสทิธภิาพ เบกิจา่ยเป็นไปตามแผนทีก่าํหนด  
      - พฒันาแนวทางการดาํเนินงาน  เงือ่นไข และวธิเีบกิจา่ย

- พฒันาระบบการรายงานขอ้มูลเพือ่ขอเบกิชดเชยคา่บรกิาร 

• บรหิารงบโดยอา้งองิตามประกาศการบรหิารงบกองทนุของสาํนักงานหลกัประกนัสขุภาพ
แหง่ชาตแิละประกาศคณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิเร ือ่ง 

     ประเภทและขอบเขตของบรกิาร สาธารณสขุดา้นบรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค 
20



    ประชากรกรุงเทพมหานคร     8,001,950  คน 

     

Non UC 4,100,403 คน UC  3,901,547  คน 
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กรอบการบรหิารงบสรา้งเสรมิสุขภาพและป้องกนัโรค (P&P) 2561
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PPCommunityPP	Quality

9       45

P&P

PPAPPB

 
4 

32MB 72MB 360 MB

277.15

219.15

 ชดเชยบรกิารP&P

-P&P Itemize

 -จา่ยแบบคงที่

 -แผนงาน/โครงการ

-Cap ราชทณัฑ์

จา่ยแบบโครงการเพื่อ

แกไ้ขปญัหาบรกิาร

ระดบัพื้นที่  

ตามนโนบาย 

  จา่ยตามเกณฑ ์    

  คณุภาพ QOF

  ร่วมกบังบ OP และ

  งบคณุภาพ

    

        กองทนุ

หลกัประกนัสขุภาพ

กรุงเทพมหานคร

 

1,753MB
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 บรหิารจดัการใหเ้กดิการบรกิารเชงิรุกในชมุชนใหม้ปีระสทิธภิาพ 

เป้าหมาย 
 

 สรา้งเครอืขา่ยและการทํางานรว่มกนัของ
หน่วยบรกิารในพืน้ที ่

 เนน้การใหบ้รกิารเชงิรกุเพือ่เพิม่การเขา้ถงึ
บรกิาร P&P  

ภาคประชาชน



   ประเด็นที่มีการเปลี่ยนแปลง

บริการและการชดเชยตามผลงานการให้บริการP&P
 การเบิกจ่ายชดเชยบริการ

 เพิ่มกิจกรรมบริการ P&P

แนวทางและการชดเชยบริการ P&Pนอกแบบมีพื้นที่
  กิจกรรม & เป้าหมายการบริการ

  ON TOP กรณีผลการบริการเกินเป้าหมาย
24



บรกิารวคัซนีป้องกนัโรคมะเรง็ปากมดลูกในโรงเรยีน

   Human papillomavirus vaccine: HPV 

กลุม่เป้าหมาย 

 นักเรยีนหญงิช ัน้ประถมศกึษาปีที ่5
 เด็กหญงิอาย ุ11-12 ปี ในพืน้ทีร่บัผดิชอบทีไ่ม่ไดอ้ยู่ใน

ระบบการศกึษา

     

**บรกิารHPV ทีโ่รงเรยีน 

    บรกิารทนัตกรรมสง่เสรมิป้องกนั
       
       เคลอืบฟลอูอไรดเ์จล หรอืทาฟลอูอไรดว์านิช
       เป้าหมาย   อาย ุ6 -60 เดอืน 

เคลอืบบรกิารเคลอืบฟลอูอไรดฟ์ันดว้ยฟลอูอไรด ์
 ความเขม้ขน้สงูเฉพาะที
เป้าหมาย   อาย ุ6-24 ปี

บรกิารเคลอืบหลมุรอ่งฟันหลงัถาวร  ซีท่ี ่6,7และ 4,5โดย
วสัดเุคลอืบหลมุรอ่งฟัน(sealant)
เป้าหมาย อาย ุ6-20 ปี

   ปรบัเพิม่บรกิารสรา้งเสรมิสุขภาพและป้องกนัโรค (P&P Itemized)    
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 งบบริการสร้างเสริมสขุภาพและป้องกนัโรคสาํหรบับริการพืน้ฐาน  : P&P basic services
1.  งบจดัสรรเพื่อการบริการสร้างเสริมสขุภาพและป้องกนัโรคแบบอตัราคงที่  2  กิจกรรม

                   กิจกรรมบริการ  อตัราชดเชยบริการ

(บาท/ปี)

หน่วยบริการ

1. การให้การปรกึษาในผ ูป้่วยโรคเรือ้รงั โดยผ ูใ้ห้การปรกึษา 200,000 หน่วยบริการประจาํที่ม ี

ผ ูใ้ห้การปรึกษา 

และสมคัรเข้าร ่วมให้บริการ

บริการทีมหมอครอบครวั (Family Care Term)    120,000 หน่วยบริการประจาํที่

สมคัรเข้าร ่วมบริการ

26คูม่อืหน้า 4-7 



รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู  

  ตราไว้ ณ วนัที่ ๖ เมษายน พทุธศกัราช ๒๕๖๐

มีมาตรฐานสงูขึน้อยา่งตอ่เนื่อง 

มาตรา ๕๕   

รัฐต้องดาํเนินการให้ประชาชนได้รับบริการ

สาธารณสุขท ี่มีประสิทธ ิภาพอย่างท ั่วถงึ 

เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้พ ืน้ฐาน

เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกัน

โรค และสง่เสริม และสนบัสนนุให้มีการพฒันาภมูิ

ปัญญาด้านแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

บริการสาธารณสขุตามวรรคหนึง่ ต้องครอบคลมุ

การสง่เสริมสขุภาพ การควบคมุ และปอ้งกนัโรค 

การรักษาพยาบาล และการฟืน้ฟสูขุภาพด้วย รัฐ

ต้องพฒันาการบริการสาธารณสขุให้มีคณุภาพและ

มีมาตรฐานสงูขึน้อยา่งตอ่เนื่อง 

มาตรา ๒๕๘ 
  (๔)  ปรับระบบหลกัประกนัสขุภาพให้

ประชาชนได้รับสทิธิและประโยชน์จากการ

บริหารจดัการและการเข้าถงึบริการที่มีคณุภาพ

และสะดวกทดัเทียมกนั

  (๕)  ให้มีระบบการแพทย์ปฐมภมูทิ ี่มี

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชน

ในสัดส่วนที่เหมาะสม



Pre ‐ Primary Care Cluster 
( Family Care Team )

Primary Care Cluster
มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด

Primary Care Cluster
ผ่านการประเมินตามตัวชี้วัด

+

ขั้นตอนการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร

ตามกรอบกระทรวงสาธารณสขุ
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              คลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) 

เป็นการบริการระดับปฐมภูมิที่มีทีมหมอครอบครัวดูแลประชาชน  ได้รับมอบหมายพื้นที่และ
ประชาชนในการดูแลที่ชัดเจน  ดูแลสุขภาพประชาชนโดยใช้แนวคิด

เวชศาสตร์ครอบครัว(Family medicine) 

เกณฑ์คุณสมบัติด้านบุคลากร
• แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว หรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัวในหลักสตูรที่

         ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทยรับรอง  1: 10,000  ปชก.
• เภสัชกร 1 : 30,000 ปชก.
• พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเวชปฏิบัติ  1 :  2,500 -5,000 ปชก.
• นักวิชาการ/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  1 :  5,000 ปชก.

29
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              คลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) 

การจัดบริการ 

1. จัดบริการทีมหมอครอบครวั  โดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เป็นหัวหน้าทีมและมีสหวิชาชีพเป็นทีมในการให้บริการ

**ดําเนินงานตาม แนวทางบริการดูแลสขุภาพโดยทีมหมอครอบครวั(Family Care team)

2. ดูแลสขุภาพประชาชนที่รับผิดชอบแบบองค์รวม โดยมีการให้บริการแบบผสมผสานและเชื่อมโยงตาม

     หลักเวชศาสตร์ครอบครวั   อย่างน้อย 3 กลุ่มเป้าหมาย  เช่น หญิงตั้งครรภ์  ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ  

                   -  จัดทําแผนการดแูลดแูลสขุภาพประชาชนที่รับผิดชอบแบบองค์รวม ตามหลักเวชศาสตรค์รอบครัว 

           -  บริการและบนัทึกข้อมูลการให้บริการดูแลสุขภาพประชาชน ตามแผนที่กําหนดไว้    

. 
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              คลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) 

อัตราชดเชยบริการ 200,000 บาท   

งวดที่ 1  จํานวน 100,000 บาท  

1. ส่งแผนการให้บริการแบบผสมผสานและเชื่อมโยงตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว
   อย่างน้อย 3 กลุ่มเป้าหมาย
2. มีผลงานการให้บริการ 3 กิจกรรมหลัก   Home visit , Home health care  และให้คําปรึกษาด้าน    
   สุขภาพ อย่างน้อย 25 % ของเป้าหมาย

งวดที่ 2 จํานวน 100,000 บาท

เมื่อหน่วยบริการมีผลงานการให้บริการ ให้บริการ 3 กิจกรรมหลัก 
Home visit , Home health care และให้คําปรึกษาด้านสุขภาพ อย่างน้อย  75 % ของเป้าหมาย
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จ่ายตามผลงานการให้บริการรายกิจกรรมสร้างเสริมสขุภาพและป้องกนัโรค

P&P  Itemize   

จ่ายเบื้องต้นตามผลงานปี 
2560

14 Items

จ่ายตามผลงานบริการ

สําหรับบริการที่ต้องการเพิ่มการเข้าถึง/มีปัญหา
การเข้าถึงหรือมีค่าใช้จ่ายสูง 

P&P  Itemize   
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1.1.2  งบจดัสรรเพื่อการบริการสร้างเสริมสขุภาพและป้องกนัโรคแบบเหมาจ่าย
          สาํหรบัหน่วยบริการประจาํ  

*โดยเหมาจา่ยใหห้น่วยบรกิารในอตัราแบบขัน้บนัได  (Step ladder)    คาํนวณอตัราจากผลงานการบรกิารของหน่วยบรกิารในปี 2560   

• การทดสอบการตัง้ครรภ์

• การการตรวจสขุภาพหญงิหลงัคลอด
ANC

การดแูลหญงิตัง้ครรภ์

• EPI Program

• วคัซนีตามแผน นโยบายของ
กระทรวงสาธารณสขุ

การสรา้งเสรมิ
ภมูคิุม้กนัโรคดว้ย

วคัซนี

• คดักรองพฒันาการเดก็ แรกเกดิ-5ปี                                                                         
การตรวจคดักรองและ

กระตุน้/สง่เสรมิ
พฒันาการ

• การตรวจเลอืดเพือ่คดักรองภาวะซดี        
Hct.  CBC

การคดักรองภาวะซดี 

• คดักรองมะเรง็เตา้นม
การตรวจคดักรอง

มะเรง็สตรี

• สมัภาษณ์

• ตรวจหาไขมนัในเลอืด

การคดักรองความเสีย่ง
ในกลุ่มภาวะ

โรคเมตาโบลกิ

• 2 คาํถาม  

• 9 คาํถาม

• 8 คาํถาม

การดแูลเฝ้าระวงัโรค
ซมึเศรา้ในผูท้ีม่โีรค

เรือ้รงั

การใหส้ขุศกึษา ความรู้
ดา้นสขุภาพ

วางแผนครอบครัว

ด้วยยาเมด็คมุกําเนิด 
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อตัราการจดัสรรงบประมาณแบบข ัน้บนัได (Step ladder)  6 อตัรา 
(คาํนวณอตัราเบิกจ่ายให้หน่วยบริการตามผลงานของหน่วยบริการคิดเป็นเงินแต่ละแห่งในปีงบประมาณ 2560 )

ข ัน้ที่  อตัราการจดัสรร(บาท/ปี)

1
400,000

2
500,000

3
600,000

4
700,000

5
1,000,000

6
1,500,000

Percentile งบที่จดัสรรปี 61 งวด1 60% งวด2 40%

≤50 400,000 240,000 160,000

>50-60 500,000 300,000 200,000

>60-70 600,000 360,000 240,000

>70-80 700,000 420,000 280,000

>80-90 1,000,000 600,000 400,000

>90 1,500,000 900,000 600,000

34คูม่อืหน้า 9-15
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         การเบิกจ่ายงบประมาณให้กบัหน่วยบริการประจํา

จ่ายร้อยละ 60        ต้นปีงบประมาณ

                         **โอนประมาณต้นเดือนธันวาคม 2560

จ่ายร้อยละ 40        เมื่อมีผลงานคิดเป็นจํานวนเงินครบ 60% 

                          ของผลงานปีงบประมาณ2560 

***เมื่อหน่วยบริการมีผลงานคิดเปน็จํานวนเงินเกิน 100%  ของผลงานปีงบประมาณ2560 

สํานักงานจะเบิกจ่ายชดเชยบริการรายกิจกรรมบริการ(P&P Itemize ) ตามอัตราที่สํานักงานกําหนด

สปสช.Monitor ข้อมูลบริการทุกเดือน 

 ผลงาน
เกิน100%
ชดเชยตาม
ผลงานจริง



   การชดเชยค่าบริการสร้างเสริมสขุภาพและป้องกนัโรครายกิจกรรม (P&P Itemize)
         ในกิจกรรมที่ต้องการเพิ่มการเข้าถึง/มีปัญหาการเข้าถึงหรือมีค่าใช้จ่ายสงู 

• ANC & กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
• ยตุิการตัง้ครรภ์

การฝากครรภ ์(ANC)

• คดักรองภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนคดักรอง

• TSH 

การตรวจคัดกรองภาวะ
พร่องไทรอยด์ฮอร์โมนใน

ทารกแรกเกดิ

• ประเมินด้วย TIDA4I
• สง่เสริมพฒันาการ

การประเมินและกระตุ้น/
ส่งเสริมพฒันาการเดก็

• Pap Smear 
• การติดตามกรณีผลผิดปกติ

การตรวจคัดกรอง

มะเร็งสตรี 

การวางแผนครอบครัว                       
ยาฝัง ใส่ห่วง ทาํหมัน

การปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม

การประเมินความสามารถใน
การทาํกจิวัตรประจาํวันใน

ผู้สูงอายุ ADL

ตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียน
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• การตรวจและดูแลสุขภาพช่องปาก ตามช่วงวัย
• การตรวจและการดูแลสุขภาพช่องปากในนักเรยีนชั้น

ประถมศึกษา ทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน

• บริการเยี่ยมติดตามดูแลผู้ป่วยทีบ่้าน                                             
: ตามประเภทผู้ป่วย 5กลุ่มHome Health Care

• ตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นประถม

อนามัยโรงเรียน 

   การชดเชยค่าบริการสร้างเสริมสขุภาพและป้องกนัโรครายกิจกรรม (P&P Itemize)
         ในกิจกรรมที่ต้องการเพิ่มการเข้าถึง/มีปัญหาการเข้าถึงหรือมีค่าใช้จ่ายสงู 
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บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน
 P&P นอก  แบบมีพื้นที่รับผิดชอบ   

อัตราชดเชยบริการ  40 บาท/ปชก.ที่รับผิดชอบ 1คน
เป้าหมาย  1.  สํารวจสภาวะสุขภาพ(Health Survey) 

อย่างน้อย 20% ของประชากรที่รับผิดชอบ
**โดยในแตล่ะปตีอ้งมีการสํารวจเพิ่มอย่างน้อย 20% ในประชากรที่ไม่

                         ซ้ําเดิม ยกเว้นสํารวจครบ100%แล้ว สามารถสํารวจซ้ําได้
2. Home visit 208 ครั้ง/10,000ปชก.

Home Health Care   208 ครั้ง/10,000ปชก.
    3. งานสุขศึกษาและให้คําปรกึษา   
    4. ชมรมที่ดําเนินการเกี่ยวกับสุขภาพ อย่างน้อย 1ชมรม/10,000ปชก.
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P&P นอก  แบบมีพื้นที่รับผิดชอบ    
           
                         สํารวจสภาวะสุขภาพ : Health Survey 

   
  

สํารวจชุมชน สํารวจข้อมูลที่
พักอาศัย

สํารวจสภาวะ
สุขภาพของ

บุคคล

            เป้าหมาย : Health Survey   อย่างน้อย 20% ของประชากรที่รับผิดชอบ/ปี
**โดยในแตล่ะปตีอ้งมีการสํารวจเพิ่มอย่างน้อย 20% ในประชากรที่ไม่

                         ซ้ําเดิม  ยกเว้นสํารวจครบ100%แล้ว สามารถสํารวจซ้าํได้

ปี 61 ปรับ
แบบฟอร์ม
และข้อมุล
การสํารวจ
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Home visit 
กลุ่มเป้าหมาย  
(1) หญิงตั้งครรภ์
(2) มารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิด 
(3) เด็กอายุแรกเกิด - 5 ปี 
(4) ผู้สูงอายุ
(5) คนพิการ
(6) กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรงั
(7) กลุ่มผู้ป่วยโรคตดิตอ่ เช่น วัณโรค

*รหัสสถานพยาบาล …………………………………………………………….. *ชื่อหน่วยบริการ ……………..……………………………………………………….
*เลขที่บัตรประชาชน................................................................ รหัสครอบครัว (Family ID) :............................................................................ 
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการเยี่ยม................................ ชื่อ-สกุล.........................................................................................................................................
ครั้งที่.................................... *วันที่เยี่ยม.................................................*ผู้เยี่ยม/ตําแหน่ง  ....................................................................................................
การตรวจร่างกาย

รอบเอว :...............ซม.
*กิจกรรมพยาบาล

คัดกรองภาวะสุขภาพ ตรวจร่างกาย ปฐมพยาบาล
คัดกรองทางจิต เช็ดตัวเพื่อลดไข้

เช็ดตา/หยอดตา
ประเมินพัฒนาการ ให้ยาตามแผนการรักษา/การรักษาเบื้องต้น
ส่งเสริมสมรรถภาพการทํางานของร่างกาย
สอนสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

บันทึกกิจกรรมดําเนินการ
แบบฟอร์มข้อมูลการเยี่ยมบ้าน (Home visit)

เจาะเลือด

ตรวจแผลผ่าตัด

ฉีดยา

ตรวจเต้านม

เก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ (specimen)

คลํามดลูก/ตรวจแผลฝีเย็บ

อุณหภูมิ : ...............องศา        ชีพจร :…………………..ครั้ง/นาที         การหายใจ :……………………..ครั้ง/นาที
น้ําหนัก :..................กก.          ส่วนสูง:…………………….ซม.             ดัชนีมวลกาย (BMI):..............

รอบสะโพก :...............ซม.       DTX :…………………..mg.%              ความดันโลหิต :…………./……….mmHg.

ให้คําแนะนําความรู้ทางด้านสุขภาพ

ดูแลรักษาอนามัยช่องปาก

กจิกรรมบริการท ี่ให้บริการใน Home Visit  ไม่สามารถนํามาขอชดเชย
บริการใน  PP Itemize ได้ 40



Home Health Care
1. กลุ่มผู้ป่วยที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ 

(Curable) 
2. กลุ่มผู้ป่วยที่เจ็บปว่ยด้วยโรคเรื้อรัง (Long-term 

chronic) ที่ไม่สามารถควบคุมอาการได้ 
3. กลุ่มผู้ป่วยเจ็บป่วยเรือ้รังและมีการไร้   
     ความสามารถเล็กน้อย  (Long term chronic 

with mild disability)  
4. กลุ่มผู้ป่วยเจ็บป่วยเรือ้รังและมีความพิการอยา่ง  
      รุนแรง   (Long-term extreme disabilities)
5. กลุ่มผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Terminally ill with 

independent/partial dependent)     
6.    กลุ่มผู้ป่วยเฉพาะ (Special Group)  

เป้าหมาย
Home Health Care 208 ครั้ง/10,000 ปชก.

กรณีผลงาน HHC เกินเป้าหมาย 
ชดเชยเพิ่มเติม 500 บาท / ครั้ง 
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จ่ายตามแผนงาน /โครงการเพื่อเพิ่มการเข้าถึงและคุณภาพการบริการ
สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามชุดสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ลาํดบั ชื่อแผนงาน/กิจกรรม อตัราการชดเชย

1 ชดเชยเพิม่เตมิการดแูลหญงิตัง้ครรภค์วามเสีย่งสงู 2,000 บาท/คน

2 คา่บนัทกึขอ้มลูสง่ต่อผูป้่วยเพือ่เยีย่มตดิตามทีบ่า้น 50 บาท/คน

3 จา่ยเพิม่เตมิกรณหีน่วยบรกิารทีใ่หผ้ลงานการใหบ้รกิารงานสรา้งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรคนอกหน่วย

บรกิารแบบมพีืน้ทีร่บัผดิชอบ สาํหรบับรกิารกจิกรรม Home Health Careเกนิเป้าหมายทีก่าํหนด

500 บาท/ครัง้

4 ชดเชยบรกิารปรกึษาการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ 150 บาท/คน

5 ชดเชยบรกิารใหค้าํปรกึษาทางโทรศพัทน์อกเวลาราชการ 150 บาท/เรือ่งทีป่รกึษา/วนั

6 ชดเชยบรกิารคดักรองโรคหวัใจพกิารแต่กาํเนิดทีร่นุแรงในทารกแรกเกดิ 50 บาท/คน

7 บรกิารแบบคลนิิกหมอครอบครวั  

( Primary Care Cluster) โดยมแีพทยเ์วชศาสตร ์ เป็นหวัหน้าทมี และมทีมีบุคลากรตามเกณฑท์ีก่าํหนด

200,000  บาท/ปี
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    ชดเชยเพิ่มเติมการดูแลหญิงตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูง

   
อตัราชดเชย 2,000 บาท/คน
วตัถปุระสงค  ์   เพือ่สนบัสนุนการดแูลหญงิตัง้ครรภก์รณคีวามเสีย่งสงูใหเ้ป็นไปตามแนวทางและมาตรฐาน

หน่วยทีไ่ดร้บัชดเชย    โรงพยาบาล 

เงื่อนไขชดเชย

1)  โรงพยาบาลทีใ่หก้ารดแูลหญงิตัง้ครรภท์ีม่คีวามเสีย่งสงู ซึง่ตอ้งมปีัจจยัเสีย่งอยา่งน้อย 2 ขอ้  ดงันี้

1.1 อายนุ้อย≤19 ปี และมากกวา่ 35 ปีขึน้ไป

1.2 ผลการคดักรองเบาหวานเป็นกลุ่มเสีย่ง GCT≥140 MG%

1.3 ระดบัความดนัโลหติสงู SBP ≥140 mgHg DBP ≥90 mgHg

1.4 Blood group Rh Negative

2)  หญงิตัง้ครรภท์ีม่คีวามเสีย่งสงูตอ้ง ไดร้บัการดแูลจากโรงพยาบาลนัน้ๆ ต่อเนื่องอยา่งน้อย 4 ครัง้

3)  การดแูลหญงิตัง้ครรภต์อ้งเป็นไปตามแนวทางการดาํเนินงานสรา้งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค  หรอืตาม     

    มาตรฐานการดแูลหญงิตัง้ครรภท์ีม่คีวามเสีย่งสงู

แหล่งขอ้มลู ขอ้มลูจากโปรแกรม BPPDS/โปรแกรมของระบบหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ
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กําหนดการส่งข้อมูล PP Itemized / Home Health Care / ทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน ปีงบประมาณ 2561

งวด วันตัดข้อมูล วันออก Statement วันที่โอนเงิน

     ตุลาคม 2560 30 พย.60 1 ธค.60 ไม่เกินวันที่ 31 ธค.60

     พฤศจิกายน 2560 30 พย.60 1 ธค.60 ไม่เกินวันที่ 31 ธค.60

     ธันวาคม 2560 31 ธค.60 1 มค.61 ไม่เกินวันที่ 31 มค.61

     มกราคม 2561 31 มค.61 1 กพ .61 ไม่เกินวันที่ 28 กพ .61

     กุมภาพันธ์ 2561 28 กพ .61 1 มีค.61 ไม่เกินวันที่ 31 มีค.61

     มีนาคม 2561 31 มีค.61 1 เมย.61 ไม่เกินวันที่ 30 เมย.61

     เมษายน 2561 30 เมย.61 1 พค.61 ไม่เกินวันที่ 31 พค.61

     พฤษภาคม 2561 31 พค.61 1 มยิ.61 ไม่เกินวันที่ 30 มยิ.61

     มิถุนายน 2561 30 มยิ.61 1 กค.61 ไม่เกินวันที่ 31 กค.61

     กรกฏาคม 2561 31 กค.61 1 สค.61 ไม่เกินวันที่ 31 สค.61

     สิงหาคม 2561 31 สค.61 1 กย.61 ไม่เกินวันที่ 30 กย.61

     กันยายน 2561 30 กย.61 1 ตค.61 ไม่เกินวันที่ 31 ตค.61

*** หน่วยบริการ/สถานบริการสามารถส่งข้อมลูการให้บริการปีงบประมาณ 2561 ได้ถึงวนัที่ 31 ตลุาคม 2561
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การอทุธรณ์ชดเชยบรกิาร ขอแกไ้ข/ลบขอ้มูลบรกิาร

การลบ/แกไ้ขขอ้มูลบรกิาร

ยงัไม่ประมวลผล/เบกิจา่ย

หน่วยบรกิารแกไ้ขไดเ้อง

เบกิจา่ยชดเชยบรกิารแลว้

สาํนกังานแกไ้ข                

ขอ้มูล+ การชดเชยบรกิาร

ขอชดเชยบรกิาร

ทาํหนงัสอื พรอ้มเหตผุล             

เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง

 สาํนกังานตรวจสอบ             

และชดเชยบรกิาร
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QOF 2561
 การจา่ยตามเกณฑ ์คณุภาพการบรกิาร
บรกิารสรา้งเสรมิสุขภาพและป้องกนัโรค
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กรอบและแนวทางการบรหิารจดัการงบจา่ยตามเกณฑค์ณุภาพผลงาน
บรกิาร (QOF) เขต

พืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2561 
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OP

9  บาท/ปชก.

QOF

2 บาท /ปชก.

P&P        
9 บาท/ปชก.

              งบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ

QOF 61        20 บาท/ปชก.

KPI 61

เขตกทม.11ตัว

ตัวชี้วัดกลาง ไม่เกิน 10 ตวั
สธ . + สปสช.

ปี 61 = 7 ตวั

ตัวชี้วัดพื้นที่ ไม่เกิน 5 ตวั
เขตเลือกตามบริบทพืน้ท ี่ 

โดยผ่านความเหน็ชอบจาก อปสข .

ปี 61 = 7 ตวั

ปี 61 = 4 ตวั
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ตวัชี้วดัด้านที่ 1  คณุภาพและผลงานการจดับริการสรา้งเสริมสขุภาพ และป้องกนัโรค

ลาํดบั ตวัชี้วดั ประเภท มิติ ค ่านํ้าหนัก หน่วยบริการเป้าหมาย

1.1 รอ้ยละหญิงต ัง้ครรภไ์ด้รบัการฝากครรภค์ร ัง้แรกอายคุรรภ์

ก่อน 12 สปัดาห์

บงัคบั process 8 หน่วยบริการประจาํ/

ปฐมภมูิ

1.2 รอ้ยละสะสมความครอบคลมุการตรวจคดักรองมะเรง็ปาก

มดลกูในสตรีอายุ 30-60 ปี ภายใน 5 ปี

บงัคบั coverage 8 หน่วยบริการประจาํ

1.3 รอ้ยละหญิงต ัง้ครรภไ์ด้รบัการฝากครรภค์รบ 

5 คร ัง้ตามเกณฑ์

พืน้ที่ process 8 หน่วยบริการประจาํ/

ปฐมภมูิ

1.4 รอ้ยละการตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกูในสตรีอายุ

30-60 ปี รายใหม่ 

พืน้ที่ process   7 หน่วยบริการประจาํ

1.5 รอ้ยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รบัการคดักรอง

เบาหวาน โดยการตรวจวดัระดบันํ้าตาลในเล ือด

บงัคบั coverage 7 หน่วยบริการประจาํ

1.6 รอ้ยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ที่ได้รบัการคดักรอง

ความดนัโลหิตสงู

 บงัคบั coverage 7 หน่วยบริการประจาํ
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ตวัชี้วดัด้านที่  2  คณุภาพ และผลงานการจดับริการปฐมภมูิ

ลาํดบั ตวัชี้วดั ประเภท มิติ
ค ่า

นํ้าหนัก
หน่วยบริการเป้าหมาย

2.1 รอ้ยละการใชย้าปฏชิวีนะอยา่งรบัผดิชอบในผูป้่วยนอกโรคอุจจาระ

รว่งเฉยีบพลนั (Acute Diarrhea)

บงัคบั     quality 5 หน่วยบรกิารประจาํทกุแหง่

2.2 รอ้ยละการใชย้าปฏชิวีนะอยา่งรบัผดิชอบในผูป้่วยนอกโรคตดิเชือ้

ระบบทางเดนิหายใจชว่งบน(Upper Respiratory Tract Infection , 

URI) และหลอดลมอกัเสบเฉยีบพลนั(Acute Bronchitis)

บงัคบั quality 5 หน่วยบรกิารประจาํทกุแหง่

2.3 การลดลงของอตัราการนอนโรงพยาบาล ดว้ยภาวะทีค่วรควบคมุ

ดว้ยบรกิารผูป้่วยนอก(ACSC : Ambulatory Care Sensitive 

Condition)ในโรคลมชกั(Epilepsy) ปอดอุดกัน้เรือ้รงั(COPD) หดื

(Asthma) เบาหวาน(DM) และความดนัโลหติสงู(HT)

บงัคบั quality 10 หน่วยบรกิารประจาํทกุแหง่

2.4 มรีะบบการพฒันาบรกิารปฐมภมู ิโดยรปูแบบ Primary Care Trust พิน้ที่ process 15 หน่วยบรกิารประจาํ

2.5 มกีารพฒันาคณุภาพผา่นการรบัรองมาตรฐาน PPCA หรอื PHCA

ในระดบัดี

พิน้ที่ process 5 หน่วยบรกิารประจาํนอกรพ.
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เอกสารอ้างอิงการในการดําเนินงานของหน่วยบริการ 

51



52



PCC Concept ในเขตกรุงเทพมหานคร
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แพทย์เวชฯ 3  คน

แพทย์ 27 คน

พยาบาล 35 คน

สาธารณสุข 26 คน

แพทย์เวชฯ  5 คน

แพทย์ 10 คน

พยาบาล 26 คน

สาธารณสุข 23 คน

แพทย์เวชฯ 2 คน

แพทย์ 7 คน

พยาบาล 34 คน

สาธารณสุข 34 คน

แพทย์เวชฯ 4  คน

แพทย์ 8  คน

พยาบาล 26 คน

สาธารณสุข 24 คน

* ปฐมภูมิศิริราชฯ มีแพทย์เวช PT อีก 4 คน

ในพื้นที่นํารอ่ง 4 เขต ...

ปชก. กทม. ทั้งหมด  คน

เขต
แพทย์เวช/ปชก.

ในเขต

พยาบาล/ปชก.

ในเขต

สาธารณสุข/ปชก.

ในเขต
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