
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
งานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต 13 กรุงเทพมหานคร  



หัวข้อน าเสนอ 
• ระบบ BPPDSWEB 2018 

• ระบบการส่งข้อมูล PP นอก 

• ระบบเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน Home Health Care 
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หน่วยบริการส่งข้อมูล 
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โครงสรา้งการท างานของระบบ 

    การรบัสง่ขอ้มลู 
การประมวลผลขอ้มลู 
/ Data Manipulation 

Web Frontend UI 
ส าหรบัการตดิตาม 
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โปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(BPPDS) 
ปีงบประมาณ 2561 
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1. การขอสิทธิใช้งาน 

2. การบันทึกกิจกรรม PP 

3. ตรวจสอบการประมวลผลเบื้องต้น 

4. ตรวจสอบการจ่ายเงิน 

ขั้นตอนการบันทึกเบิก PP 
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เข้าไปที่เว็บไซต์ http://bkk.nhso.go.th/ 
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กรณีค้นแล้ว ไม่พบข้อมูลบุคคล 
ให้ติดต่อ Helpdesk เพื่อท าการเพิ่มข้อมูล 

โดยจะ เช็คข้อมูลกับทะเบียนราษฎร์   
โดยใช้เวลาประมาณ  3-5 วัน 
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สามารถค้นหาข้อมูลผู้รับบรกิาร 
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Center 

การขอสิทธิใช้งาน 

 

การบันทึกกิจกรรม
PP  
 

ตรวจสอบการ
ประมวลผลเบื้องต้น 

ตรวจสอบการ
จ่ายเงิน 



รอบการประมวลผลจะตรงกับเดือนที่
บันทึกข้อมูล เช่น บันทึกเดือน ต.ต.  

รอบการประมวลผลก็จะอยู่ในรอบเดือน 
ต.ค. ด้วย 

การขอสิทธิใช้งาน 

 

การบันทึกกิจกรรม
PP  
 

ตรวจสอบการ
ประมวลผลเบื้องต้น 

ตรวจสอบการ
จ่ายเงิน 



การขอสิทธิใช้งาน 

 

การบันทึกกิจกรรม
PP  
 

ตรวจสอบการ
ประมวลผลเบื้องต้น 

ตรวจสอบการ
จ่ายเงิน 



การขอสิทธิใช้งาน 

 

การบันทึกกิจกรรม
PP  
 

ตรวจสอบการ
ประมวลผลเบื้องต้น 

ตรวจสอบการ
จ่ายเงิน 



ตรวจสอบการจ่ายเงิน 

การขอสิทธิใช้งาน 

 

การบันทึกกิจกรรม
PP  
 

ตรวจสอบการ
ประมวลผลเบื้องต้น 

ตรวจสอบการ
จ่ายเงิน 



การขอสิทธิใช้งาน 

 

การบันทึกกิจกรรม
PP  
 

ตรวจสอบการ
ประมวลผลเบื้องต้น 

ตรวจสอบการ
จ่ายเงิน 



กรณีต้องการเข้าถึงข้อมูล 
ต้องท าการขอสิทธิเข้าใช้งาน 













แฟ้มมาตรฐานในการน าเขา้ขอ้มูลสรา้งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค  

PPBKK IMPORT Data Set 

ข้อมูลประวัติการมารับบริการ  
(SERVICE) 

ข้อมูลวินิจฉัยโรค  
(DIAGNOSIS) 

ข้อมูลการให้บริการหัตถการ  
(PROCEDURE) 

ข้อมูลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ  
(LABFU) 

ข้อมูลการจ่ายยา  
(DRU) 

ข้อมูลการให้บริการฝากครรภ์  
(ANC) 

ข้อมูลประวัติการดูแลมารดาหลังคลอด 
(POSTNATAL) 

ข้อมูลการดูแลทารกหลังคลอด 
(NUTRITION) 

ข้อมูลการตรวจสภาวะทันตสุขภาพ 
(DENTAL) 

ข้อมูลคัดกรองโรคเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูง (NCDSCREEN) 

ข้อมูลประวัติการคลอดของทารก
(NEWBORN) 

ข้อมูลการเงินแบบสรุป  
(CHT) 

ข้อมูลการเงินแบบรายละเอียด  
(CHA) 

ข้อมูลการส่งเสริมป้องกันโรคเฉพาะ
(SPECIALPP) 



แฟ้มมาตรฐานในการน าเขา้ขอ้มูล Health Survey  

PPBKK IMPORT Data Set 

ข้อมูลทั่วไปของประชาชน  
(PERSON) 

ข้อมูลที่อยู่อาศัยของประชาชน 
(HOME) 

ข้อมูลการส ารวจสภาวะสุขภาพชุมชน 
(HEALTHSURVEY) 

ข้อมูลทั่วไปของชุมชน 
(VILLAGE) 

ข้อมูลการเยี่ยมบ้าน 
(HOMEVISIT) 

ข้อมูล Family Folder 
(FAMILTFOLDER) 



ภาพรวมระบบการรบัส่งขอ้มูล 

HIS 

HospitalOS 

HCIS 
Client App Server App 



Hospital Information System 

Hospital Information System 

สปสช.กทม. 

สปสช.กทม. 



โปรแกรมการส่งต่อและตอบกลับข้อมูลการให้บริการ
เยี่ยมดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน (HHC Refer) 

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุ ง เทพมหานคร  



กิจกรรมพื้นฐานที่ต้องให้บริการ  

• จัดบริการดูแลสุขภาพผู้ป่วยหลังจ าหน่ายจากโรงพยาบาล ที่มีความจ าเป็นต้อง
ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง โดยบุคลากรทีมสุขภาพ (สหวิชาชีพ) ประกอบด้วย 
แพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบ าบัด และนักจิตวิทยาหรือ
พยาบาลจิตเวช 

• เยี่ยมผู้ป่วยหลังจ าหน่ายจากโรงพยาบาลแล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน 

• เมื่อพ้นระยะเวลา 7 วัน ต้องส่งต่อให้หน่วยบริการที่รับพื้นที่ P&P นอก หรือ
ศูนย์ประสานงานเยี่ยมติดตามผู้ป่วยที่บ้าน พื้นที่กรุงเทพมหานคร  



• ประสงค์เยี่ยมเกินระยะเวลาที่ก าหนด จะต้องเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีปัญหา
ยุ่งยากซับซ้อน ต้องการดูแลเอาใจใส่อย่างต่อเน่ือง 

• เมื่อผู้ป่วยมีสภาพคงที่ ไม่จ าเป็นต้องให้การดูแลด้วยวิธีพิเศษ ให้ส่งต่อหน่วย
บริการในพื้นที่ของผู้ป่วยเยี่ยมต่อไป 



การจ าแนกประเภทผู้ป่วย 
• กลุ่มผู้ป่วยที่สามารถรักษาให้หายขาดได้                                          

Curable 

• กลุ่มผู้ป่วยที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง                                                   
Long term chronic 

• กลุ่มผู้ป่วยที่เจ็บป่วยด้วยเรื้อรังและมีการไร้ความสามารถเล็กน้อย                 
Long term chronic with mild disability 

• กลุ่มผู้ป่วยที่เจ็บป่วยด้วยเรื้อรังและมีความพิการอย่างรุนแรง                      
Long term extreme disabilities 

• กลุ่มผู้ป่วยระยะสุดท้าย                                                  
Terminally ill with independent/patial dependent 

• กลุ่มผู้ป่วยเฉพาะ                                                      
Special Group 



การจ าแนกประเภทผู้ป่วย 
• กลุ่มผู้ป่วยที่สามารถรักษาให้หายขาดได้                                          

Curable 

• กลุ่มผู้ป่วยที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง                                                   
Long term chronic 

• กลุ่มผู้ป่วยที่เจ็บป่วยด้วยเรื้อรังและมีการไร้ความสามารถเล็กน้อย                 
Long term chronic with mild disability 

• กลุ่มผู้ป่วยที่เจ็บป่วยด้วยเรื้อรังและมีความพิการอย่างรุนแรง                      
Long term extreme disabilities 

• กลุ่มผู้ป่วยระยะสุดท้าย                                                  
Terminally ill with independent/patial dependent 

• กลุ่มผู้ป่วยเฉพาะ                                                      
Special Group 



การจ าแนกประเภทผู้ป่วย 
• กลุ่มผู้ป่วยที่สามารถรักษาให้หายขาดได้                                          

Curable 

• กลุ่มผู้ป่วยที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง                                                   
Long term chronic 

• กลุ่มผู้ป่วยที่เจ็บป่วยด้วยเรื้อรังและมีการไร้ความสามารถเล็กน้อย                 
Long term chronic with mild disability 

• กลุ่มผู้ป่วยที่เจ็บป่วยด้วยเรื้อรังและมีความพิการอย่างรุนแรง                      
Long term extreme disabilities 

• กลุ่มผู้ป่วยระยะสุดท้าย                                                  
Terminally ill with independent/patial dependent 

• กลุ่มผู้ป่วยเฉพาะ                                                      
Special Group 



รูปแบบการส่งต่อผู้ป่วย 



โรงพยาบาลคู่สญัญา HHC 

Long term chronic with mild disability 
Long term extreme disabilities 

Special Group 



โรงพยาบาลคู่สญัญา HHC 

Long term chronic with mild disability 

Long term extreme disabilities 

Special Group 



โรงพยาบาลคู่สญัญา HHC 

Curable 

Long term chronic 

Terminally ill with independent/patial dependent 



กรณีอยู่ต่างจงัหวดั 

ศูนยป์ระสานเยีย่มตดิตามผูป่้วยทีบ่า้น 

Long term chronic with mild disability 

Long term extreme disabilities 

Terminally ill with independent/patial dependent 

Special Group 

Curable 
Long term chronic 



แนวทางการดูแลสุขภาพต่อเนื่องที่บา้น ตามประเภทผูป่้วย  

1. กลุ่มผู้ป่วยที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ Curable 

 1.1 เจ็บป่วยไม่รุนแรงมาก ใช้เวลาช่วงระยะสั้น ก็หายขาดได้ 

  เช่น  ไส้ติ่งอักเสบ  

    หลังจากประสบอุบัติเหตุ 

    หลังผ่าตัดมีภาวะแทรกซ้อน 

    แผลผ่าตัดแยกมีการติดเชื้อ 

    วัณโรคปอด 

    



แนวทางการดูแลสุขภาพต่อเนื่องที่บา้น ตามประเภทผูป่้วย  

1. กลุ่มผู้ป่วยที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ Curable 

 1.2 หญิงตั้งครรภ/์หลังคลอดที่ภาวะแทรกซ้อน เช่น 

  ครรภ์เป็นพิษ 

  น้ าตาลในเลือดสูง 

  ความดันโลหิตสูงที่ยังคุมไม่ได้ 

  มีภาวะ Postpatum blue  

  ตกเลือดหลังคลอด 

    



แนวทางการดูแลสุขภาพต่อเนื่องที่บา้น ตามประเภทผูป่้วย  

1. กลุ่มผู้ป่วยที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ Curable 

 1.3 มารดาทารกหลังคลอด  

  ติดตามการเลี้ยงดูบุตรเพื่อกระตุ้น/ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่  

  เฝ้าระวังการเจริญเติบโต/พัฒนาการ 

  การได้รับภูมิคุ้มกันโรคในเด็ก 

  เจาะเลือดหาภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน 

  วางแผนครอบครัวในมารดาหลังคลอด   



แนวทางการดูแลสุขภาพต่อเนื่องที่บา้น ตามประเภทผูป่้วย  

2. กลุ่มผู้ป่วยที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง Long term chronic  

 ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ไม่สามารถควบคุมอาการได้ 

 มีปัญหาการปฏิบัติตน 

 ขาดความรู้ในการดูแลตนเอง   



แนวทางการดูแลสุขภาพต่อเนื่องที่บา้น ตามประเภทผูป่้วย  

• 3. กลุ่มผู้ป่วยที่เจ็บป่วยด้วยเรื้อรังและมีการไร้ความสามารถเล็กน้อย                 
Long term chronic with mild disability 

   ผู้ป่วยที่มีปัญหาในการท ากิจวัตรประจ าวัน เช่น 

  โรคพารก์ินสัน 

  โรคหลอดเลือดในสมอง Stoke 

  อัมพฤกษ์ Paresis 

  โรคข้อเข่าเสื่อม 

   ผู้ป่วยต้องพึ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น 

  ล้างไตหน้าท้อง CAPD  ,ใส่ NG Tube 



แนวทางการดูแลสุขภาพต่อเนื่องที่บา้น ตามประเภทผูป่้วย  

• 4. กลุ่มผู้ป่วยที่เจ็บป่วยด้วยเรื้อรังและมีความพิการอย่างรุนแรง                      
Long term extreme disabilities 

   ผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และมีอาการแทรกซ้อน 

  ผู้ป่วยนอนติดเตียง 

  ผู้ป่วยที่ต้องพ่ึงพาผู้อื่นทั้งหมด  



แนวทางการดูแลสุขภาพต่อเนื่องที่บา้น ตามประเภทผูป่้วย  

5. กลุ่มผู้ป่วยระยะสุดท้าย                                                   

    Terminally ill with independent/patial dependent 

 ผู้ป่วยที่มีการด าเนินการของโรคเข้าสู่ระยะสุดท้าย 

 ผู้ป่วยที่ไม่สามารถรักษาได้ เพียงแค่การดูแลรักษาตามอาการของโรค 

 บรรเทาเจ็บปวดทุกข์ทรมาน 



แนวทางการดูแลสุขภาพต่อเนื่องที่บา้น ตามประเภทผูป่้วย  

6. กลุ่มผู้ป่วยเฉพาะ Special Group  

 ผู้ป่วยที่ต้องการดูแลต่อเน่ืองที่บ้านเป็นกรณีพิเศษ 

 ผู้ป่วยจิตเวช 

 ผู้สูงอายุที่ความจ าเสื่อม 

 เด็กออทิสติก 

 Down syndrome 

 ผู้ป่วยติดเช้ือ HIV/Aids 



CONTACT INFORMATION 

โทรศัพท ์ ช่องทางอื่นๆ 

BPPDSNHSOBKK 

(08.30-16.30น.) 

BPPDSNHSOBKK 

 
• 021421024 
• 021420970 
• 021420991 

 


