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สถานการณ์และผลการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและ  
ป้องกันโรค ปีงบประมาณ 2562
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กรอบการบริหารงบกองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
ปีงบประมาณ 2563
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แนวทางการด าเนินงานบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
( P&P) ปีงบประมาณ 2563
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การจ่ายแบบ Fee Schedule ปี 25634

กรอบการน าเสนอ



ผลงานด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
ปีงบประมาณ 2562

ที่มา : โปรแกรม BPPDS  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2562

3

Bangkok 2019
Area 1,568.737 km² 50 Districts

Population  7,930,589   



สถานการณ์  P&P ของกรุงเทพมหานคร 

ปีงบประมาณ 2561
❖ ร้อยละการเข้าถึงบริการ P&P

35.25 
❖ การจัดสรรงบแบบ Step ladder 

บางหน่วยบริการมีผลงานไม่
สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร 

❖ สิทธิประโยชน์ไม่ครอบคลุมตาม
ขอบเขตการบริการสาธารณสุข 

❖ งบกองทุนP&P เหลือคืน ~200MB

Intervention ปีงบ 2562

❖ ปรับวิธีการค านวณ Step ladder
❖ ปรับเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์บริการ P&P 
❖ ขยายกลุ่มเป้าหมาย
❖ เน้นการบริการเชิงรุก
❖ การจัดท าฐานข้อมูลประชากร PPนอก
❖ การจัดหาหน่วยร่วมให้บริการP&Pเพิ่ม



ผลงานการให้บริการรวมทุกกจิกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

ปีงบประมาณ 2557 – 2562 
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ประกันสุขภาพ
65%

ประกันสังคม
28%

ข้าราชการ
5%

อ่ืนๆ
2%

ผลงานการให้บริการงาน               ทุกกิจกรรม
แยกตามสิทธิการรักษาปีงบประมาณ 2562

P&P



3.5 แสนคน

เด็กโต 6 – 24 ปี 1.6 ล้านคน

อายุ 25 – 59 ปี 4.8 ล้านคน

อายุ 60 ปีขึ้นไป 1.2 ล้านคน

เด็ก 0 – 5 ปี

การเข้าถึงบริการ P&P แต่ละกลุ่มวัย

1.89 แสนคน

6.37 แสนคน

1.43 ล้านคน

4.72 แสนคน

เป้าหมาย เข้าถึง

ข้อมูลจากโปรแกรม BPPDS 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

54.08

คิดเป็นร้อยละ
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การจ่ายชดเชยตามผลงานบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ปีงบประมาณ 2562 ตามประเภทกิจกรรม

178,177,000

63,003,600

61,574,000

43,422,200

30,431,950

จ านวนเงินรวม 1,452,316,621.17 (บาท)

117,097,030

25,318,700

301,209,300.00

166,440,440.00

154,115,740.00

120,862,320.00

102,497,050.00

57,609,750.00

39,741,800.00

34,500,060.00

34,257,000.00

22,928,980.00 20,297,900.00 11,602,800.00

คัดกรองความเส่ียงฯ

ทันตกรรม

การฝากครรภ์

คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ

ให้สุขศึกษา

คัดกรองมะเร็งปากมดลูก

ประเมิน ADL

วางแผนครอบครัว

ยุตกิารตัง้ครรภ์

งานอนามัยโรงเรียน

ประเมินพัฒนาการ

HHC

28.25%

14.93%

13.83%

11.34%

9.61%

5.17%

3.57%
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ผลงานการบริการ P&P ตามกลุ่มเป้าหมาย

หญิงต้ังครรภ์
เด็กเล็ก 

0-5 ปี

เด็กโต เยาวชน 

6-24 ปี

วัยท างาน  

25-59 ปี

ผู้สูงอายุ 

60ปีข้ึนไป



ผลงานการบริการ P&P  ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์
ปีงบประมาณ 2558-2562

จ านวนคน
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ผลงานการบริการP&P กลุ่มอายุ0-5ปี 
ปีงบประมาณ  2558-2562

เป้าหมาย 
3.5 แสนคน
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ปีงบประมาณ 2562 จ านวน (คน)

ได้รับการติดตาม

เข้ารับการรักษา(คน) ร้อยละ

Epithelial abnormal 957 955 99.79

CA In situ 14 14 100.00

บรกิารตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลูก

194,405
221,002

203,893

249,223 248,268
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จ านวนหญิงที่ได้รับการตรวจ Pap smear
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การคัดกรองความเสี่ยงโรคเมตาลิก กลุ่มอายุ 15ปี ขึ้นไป 
ปีงบประมาณ  2558-2562 
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ปี 62 ตรวจ LIPID Profile 41.43 %



ผลงานการบริการP&P กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป  
ปีงบประมาณ 2561-2562

ตารางแสดงผู้รับประเมิน ADL

ข้อมูลจากโปรแกรม BPPDS (1 ต.ค.61-30 ก.ย.62)

ปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
2561 1,161,015 127,513 10.98
2562 1,211,785 297,064 24.51

ติดสังคม
ช่วยเหลือตัวเอง/
ผู้อื่น/สังคมได้
289,077 คน

ติดบ้าน
ช่วยเหลือตัวเอง

ได้บ้าง
5,632 คน

ติดเตียง
ช่วยเหลือตัวเอง

ไม่ได้
3,321 คน

ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง 8,953 ราย : 3.09 %

คะแนน>=12 คะแนน<11 คะแนน<4

ได้รับการลงทะเบียนดูแลในระบบ LTC  จ านวน  
3,100 ราย , 34.62% 

ผู้สูงอายุ
ได้รับการคัดกรองสุขภาพ     

135,548 คน

คลินิกผู้สูงอายุครบวงจร
13,705 คน

สถานบริการ 51 แห่ง



ผลงานการบริการ P&P นอก ปีงบประมาณ 2562

หน่วยบริการท่ีให้บริการ PP นอก 
1. โรงพยาบาลรัฐและเอกชน   6 แห่ง
2. ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง
3. คลินิกชุมชนอบอุ่น    14 แห่ง

รวมท้ังสิ้น 88 แห่ง

เป้าหมายการด าเนินงาน
ประชากร PP นอก ทั้งหมด 5,025,825  คน
กิจกรรมบริการ  HS 20% ของประชากรท้ังหมด   = 1,005,165 คน
กิจกรรมบริการ HV   208/10,000 ประชากร  = 104,543 คน*
กิจกรรมบริการ HHC   208/10,000 ประชากร = 104,543 คน*
หมายเหตุ ตัวเลขจากการเฉล่ียเป็นจ านวนเต็มของแต่ละหน่วยบริการ

ผลงานบริการ
HS เป้าหมาย  1,005,165 คน    ผลงาน 360,014 คน   เป็น 35.8 %       average  46% min 0% max 147%
HV เป้าหมาย  104,543 คน    ผลงาน 323,625 คน เป็น 309.5 %     average  384% min 0% max  1387%
HHC เป้าหมาย  104,543 คน    ผลงาน 115,083 คน   เป็น 110 %       average  153.3% min 0% max 1,327.5 %



ตัวชี้วัดด้านคุณภาพและผลงานการจัดบริการ
สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

QOF

ชื่อตัวช้ีวัด
ปีงบประมาณที่

ใช้ตัวชี้วัด

เป้าหมาย 

ปี 62

ผลงาน

ปี 60

ผลงาน

ปี 61

ผลงาน

ปี 62

1. ร้อยละของประชากรไทย อายุ 35-74 ปี ได้รับ

การคัดกรองเบาหวานโดยการตรวจวัดระดับ

น้ าตาลในเลือด

ปี 60-62 10 % 6.95 % 8.07 % 6.92 %

2. ร้อยละของประชากรไทย อายุ 35-74 ปี ได้รับ

การคัดกรองความดันโลหิตสูง

ปี 60-62 10 % 13.66 % 8.12 % 7.17 %

3. ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์คร้ัง

แรกภายใน 12 สัปดาห์

ปี 58-62 60 % 58.9 % 59.35 % 60.36 %

4. ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรอง 

มะเร็งปากมดลูกในสตรี อายุ 30-60 ปี ภายใน 5 ปี

ปี 58-62 35 % 34.1 % 33.99 % 23.07 %

5. ร้อยละของหญิงตัง้ครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 

5 ครั้ง ตามเกณฑ์

ปี 58-62 68 % 67.53 67.42 66.52 %
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สรุปสถานการณ์ปัจจุบัน

1. การเข้าถึงประชากรเขตกทม.ต่ ากว่า
เป้าหมาย คิดเป็นค่าเฉลีย่ร้อยละ 34.45

2.   การชดเชยบริการ P&P ในปัจจุบันเน้น  
เป็นการชดเชยตามผลงานบริการ ไม่ได้
น าเรื่องคุณภาพมาใช้ในการจ่ายชดเชย
Billing > Quality 

3. พบข้อร้องเรียน
3.1 กรณีหน่วยบริการลงให้บริการเชิงรุก

ในชุมชน โดยไม่อยู่ในแผน และ 
ไม่ได้แจ้งหน่วยบริการเจ้าของพื้นท่ี

3.2 ประชาชนไม่ได้รับบริการจริงใน 
กิจกรรมคัดกรองความเสี่ยงฯ คัด
กรองสุขภาพผู้สูงอายุ 

Intervention

1. พัฒนารูปแบบบริการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค 

- ปรับสิทธิประโยชน์ให้ครอบคลุม
และสอดคล้อง ประกาศ ฉ.10
- PR ประชาชนรับรู้สิทธิประโยชน์
- เพิ่มหน่วยบริการ P&P เช่น เชิญชวน

หน่วยบริการประกันสังคม ให้เข้าร่วม
ในระบบ UC

2.   พัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพกลุ่มผู้ป่วย/
กลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง  โดยน าเรื่องคุณภาพมาใช้
ในการจ่ายชดเชย



กรอบการบริหารงบและแนวทางการด าเนินงาน
สร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค 

เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ปีงบประมาณ 2563

PROMOTION AND PREVENTION
NHSO Bangkok 2020 
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กรอบการบริหารกองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ระดับประเทศ ป ี2563

(ก) Central
Procurement

& NPP (28.51 บาท/คน)

(ข) P&P Area based
(ไม่เกิน 4 บาท/คน)

(ง) จ่ายตามเกณฑ์
คุณภาพผลงานบริการ

(9 บาท/คน)

งบ P&P
(330.99 บาท x ปชก. ทุกสิทธิ 65.99 ล้านคน)

• ได้รับ 452.60 บาทต่อหัว
• UC pop 48.264 ล้านคน
• Thai pop 65.99 ล้านคน

(จ) P&P ในชุมชน
(45 บาท/คน)

(ค) P&P basic services
(ไม่น้อยกว่า

244.47 บาท/คน)

1. Central Procurement
-วัคซีนพื้นฐาน+DTwP-
HB-Hib)

- วัคซีนไข้หวัใหญ่ตาม
ฤดูกาล

- วัคซีนปากมดลูก
2.   NPP ได้แก่ สมุดบันทึกสุขภาพ 
และการบริการติดตามเด็กที่ผลการ
ตรวจยืนยัน TSH ผิดปกติ

บริหาร Global budget ระดับเขต 
ตามจ านวนประชากรไทย ให้เป็น
ค่าบริการ
• ที่ต้องการเร่งรัดการเข้าถึงบริการ

ตามนโยบายหรือแก้ไขปัญหาพื้นที่
ระดับเขต/จังหวัดตามความจ าเป็น
ทางสุขภาพ

• แนวทาง หลักเกณฑ์ผ่านความ
เห็นชอบจาก อปสข.ภายใต้
เงื่อนไข

ตามเป้าหมายประชากรที่ได้รับงบประมาณ โดยใช้
จ านวนประชากรไทย ณ 1 เมษายน 2562 เป็น
ตัวแทนในการจัดสรร

1. จ านวน 206.51 บาทต่อคน จ่าย
แบบเหมาจ่ายให้หน่วยบริการ 
โดย
1.1 65% เหมาจ่ายต่อหัว 

ประชากร โดย Diff.  
by age group

1.2 35% เหมาจ่ายตาม
workload เดือน 
เม.ย.61 - มี.ค.62

เขต 13 จ่ายตามรายการได้ต้อง
ผ่านความเห็นชอบ อปสข.
2. จ านวน 37.96 บาทต่อคนจ่าย

แบบ Fee schedule

• บริหารแบบ Global budget 
ระดับเขต

• แนวทางบริหาร เป็นไปตามงบ 
รายการเบิกจ่ายตามเกณฑ์
คุณภาพผลงานบริการ

1. จัดสรรให้กองทุนฯท้องถิ่นที่มี
ความพร้อม โดยให้ค านึงถึงการ
เข้าถึงบริการของประชาชนสิทธิ
ต่างๆที่ยังเข้าไม่ถึง ตามประกาศ
คณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง

2. หากมีเงินเหลือให้ สปสช.จัดสรร
เป็นค่าบริการ PPB

ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส าหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563



แนวทางการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
ปีงบประมาณ 2563

การเพิ่มการเข้าถึงบริการ  และ คุณภาพการบริการ 

- การปรับเพิ่มกิจกรรมบริการ P&P ให้ครอบคลุม

- บริหารจัดการให้เกิดการบริการเชิงรุกในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ  

- การก ากับ ติดตาม ผลงานและคุณภาพการบริการ 

การเบิกจ่ายงบมีประสิทธิภาพ เบิกจ่ายเป็นไปตามแผนที่ก าหนด  

- พัฒนาแนวทางการด าเนินงาน  เงื่อนไข และวิธีเบิกจ่าย 

บริหารงบโดยอ้างอิงตามประกาศการบริหารงบกองทุนของส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติและประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่อง 

ประเภทและขอบเขตของบริการ สาธารณสุขด้านบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
21

แนวคิดการบริหารงบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  ปีงบประมาณ 2563



งบ P&P 306.87 บาท/ปชก

1. P&P Basic Service              
บาท/ปชก

1.1 ชดเชยบริการ P&P
-สนับสนุนงบแบบคงที่            
-ชดเชยรายกิจกรรมบริการ
-Disruptive

1.2 บริการP&Pนอกหน่วย
บริการ

1.3 เหมาจ่ายตามปชก.ใน   
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

1.4 แผนงาน/โครงการ 

4. P&P ชุมชนกองทุน
ท้องถิ่น 45 บาท/ปชก

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับพื้นที่

3. P&P Area Base
4 บาท/ปชก

จ่ายตามแผนงานโครงการ     
เพื่อเร่งรัดการเข้าถึงบริการ 

จัดบริการท่ีเข้าถึงยาก
แก้ไขปัญหาในพื้นที่หรือ

ตามนโนบาย

2. P&P ตามเกณฑ์
คุณภาพ 9 บาท/ปชก

จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพ QOF
ร่วมกับงบ OP และงบ

คุณภาพ

หักเงินเดือน XXXX

กรอบการบรหิารงบสรา้งเสรมิสุขภาพและป้องกนัโรค (P&P) 2563



Bangkok 2020
Area 1,568.737 km²

Population 7,948,158

UC  3,751,657 Non UC  4,196,501

ข้อมูลประชากรกรุงเทพมหานคร ณ 1 เมษายน 2562



เป้าหมายการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 5 กลุ่มวัย 

ประชากร กทม.

7.94  ลา้นคน

3.5 แสน 1.6 ลา้น 4.8 ลา้น 1.2 ลา้น

0-5 years 6-24 25-59 years 60 years up

4.40

20.06

60.30

15.23

เด็กเล็ก เยาวชน วยัท างาน ผูส้งูอายุ



หน่วยบริการ P&P เขตกรุงเทพมหานคร

25

รพ.ภาครัฐ 26 แห่ง

ศบส. 68 แห่ง รพ.ภาคเอกชน 25 แห่ง

C l I n I c

คลินิกชุมชนอบอุ่น   
178 แห่ง

489 แห่ง

หน่วยร่วม P&P 29 แห่ง

หน่วยร่วมทันตกรรม 82 แห่ง

หน่วยร่วมร้านยา 78 แห่ง

คลินิกพยาบาลและผดุงครรภ์ 
จ านวน 3 แห่ง



บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามกลุ่มวัย

HEALTH PROMOTION AND PREVENTION 

❖ ANC
❖ คัดกรอง 

Thalassemia
Down syndrome

❖ ทันตกรรมส่งเสริม
❖ ตรวจหลังคลอด
❖ ยุติการตั้งครรภ์

Pregnancy

❖ Vaccine EPI
❖ ประเมิน/ส่งเสริม

พัฒนาการ
❖ คัดกรอง THS
❖ ทันตกรรมส่งเสริม
❖ คัดกรองภาวะซีด

❖ วางแผนครอบครัว
❖ คัดกรองความเสี่ยงฯ
❖ คัดกรองมะเร็งสตรี
❖ ทันตกรรมส่งเสริม
❖ ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม
❖ คัดกรองสุขภาพกลุ่ม

แรงงานนอกระบบ

❖ Vaccine EPI
❖ อนามัยโรงเรียน
❖ ทันตกรรมส่งเสริม
❖ คัดกรองภาวะซีด
❖ วางแผนครอบครัว
❖ คัดกรองความเสี่ยงฯ

❖ คัดกรองซึมเศร้า
❖ ประเมิน ADL
❖ ทันตกรรมส่งเสริม
❖ คัดกรองสุขภาพ

ผู้สูงอายุท่ีจ าเป็น

0-5 years
6-24 years

25-60 years
60 years up



ประเด็นที่มีการเปลี่ยนแปลง ปี2563

1. บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่สนับสนุนแบบคงที่
2. บริการและการชดเชยตามผลงานการให้บริการP&P
▪ ปรับแก้ไขสิทธิประโยชน์บริการ P&P ตามประกาศฯ ฉบับที่ 10

แนวทางและการชดเชยบริการ P&Pนอกแบบมีพื้นที่
▪ เป้าหมายการบริการและเงื่อนไขการจ่ายเงิน 
▪ ON TOP กรณีผลการบริการเกินเป้าหมาย

27



ปีงบประมาณ 2562

❖ ทีมหมอครอบครัว (Family Care 
Team)            

ปีงบประมาณ 2563

แนวทางการชดเชยบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปีงบประมาณ 2563

บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่สนับสนุนแบบคงที่

❖ การให้การปรึกษาในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดย
ผู้ให้การปรึกษา (Counselor) 

❖ การให้การปรึกษาในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
โดยผู้ให้การปรึกษา (Counselor) 
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การจา่ยชดเชยและเง่ือนไขบรกิาร
การใหค้ าปรกึษาในผูป่้วยโรคเร ือ้รงั โดยผูใ้หก้ารปรกึษา (Counselor)

กลุ่มเป้าหมาย - ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง  

โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด    
โรคหลอดเลือดสมอง  โรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง 
และโรคหอบหืด (Asthma) 

- กลุ่มเสี่ยง ผู้ติดยาหรือสารยาเสพติด
- ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เสี่ยงภาวะ Geriatric 

Syndromes
** สิทธิ UC ตรงตามหน่วยบริการ

โดยแบ่งจ่ายเป็น 3 งวด

งวดที่ 1   ร้อยละ 30 จ านวน  60,000 บาท เมื่อหน่วยบริการมี

คุณสมบัติครบตามที่ส านกังานฯ ก าหนด

งวดที่ 2   ร้อยละ 40 จ านวน  80,000 บาท มีผลงานการ

ให้บริการ ไม่ต่ ากว่า 6 เดือน หรือ 360 ครั้ง 

งวดที่ 3   ร้อยละ 30 จ านวน  60,000 บาท เมื่อหน่วยบริการ

ให้ค าปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายการให้บริการ บริการให้การปรึกษาไม่น้อยกว่า  

60 ครั้งต่อเดือน หรือ 720 ครั้งต่อปี

อัตราการชดเชยบริการ 200,000  บาท

หมายเหตุ

1) กรณีผลงานครบปีงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  ส านักงานฯ 

พิจารณเบิกจ่ายตามผลงานการให้บริการจริงโดยชดเชยค่าบริการ  150 บาทต่อครั้ง 

2) การจ่าย งวด 3 กลุ่มเป้าหมายและผลงานต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดเท่าน้ัน 

3) หากส านักงานฯ หรือผู้ที่ส านักงานฯ มอบหมายตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยบริการ 

ประจ าปี หรือสุ่มตรวจสอบการจัดบริการ  แล้วพบว่าหน่วยบริการ ขาดคุณสมบัติข้อใด

ข้อหน่ึง  หรือไม่พบหลักฐานการให้บริการตามที่บันทึกข้อมูลในโปรแกรม  ส านักงานฯ มี

สิทธิพิจารณาเรียกเงินคืนในส่วนที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานก าหนด
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การให้การปรึกษาในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดยผู้ให้การปรึกษา

เกณฑ์การจ่าย งวด 3

กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง โดยมีข้อก าหนด ดังนี้ **

1) รับบริการผู้ป่วยนอกต่อเนื่องอย่างน้อย 4 ครั้ง ในช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2562 – 31 สิงหาคม 2563
2) มีจ านวนผู้ป่วยอย่างน้อยร้อยละ 40 หรือ 24 คน/ปี

เงื่อนไขการจ่ายชดเชย 
1) กลุ่มเป้าหมาย ** มีผลตรวจร่างกาย/ผลทางห้องปฏิบัติการ หลังให้ค าปรึกษา ครั้งที่ 5 ดีขึ้น เทียบก่อนให้

ค าปรึกษา (ครั้งที่ 1) อย่างน้อยร้อยละ 25
2) ให้ค าปรึกษาสอดคล้องกับปัญหาที่พบ โดยวัดผลการด าเนินงานจากการตรวจร่างกาย/ผลการตรวจทาง  

ห้องปฏิบัติการ ในแต่ละครั้งมีแนวโนม้ดีขึ้น และต้องสอดคล้องกับสภาพปัญหา อย่างน้อย 1 ข้อ ได้แก่
- ค่า BMI ลดลง หรืออยู่ในเกณฑ์ปกติ
- ค่าความดันโลหิต ลดลง หรืออยู่ในเกณฑ์ปกติ
- ค่าน้ าตาล FBS/DTX ลดลง หรืออยู่ในเกณฑ์ปกติ
- ค่า HbA1C ลดลง หรืออยู่ในเกณฑ์ปกติ
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การให้การปรึกษาในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดยผู้ให้การปรึกษา

ค านวณการจ่าย งวด 3

A = กลุ่มเป้าหมาย **
B = จ านวนคนที่มีผลตรวจร่างกาย/ผลทาง
ห้องปฏิบัติการ หลังให้ค าปรึกษา ครั้งท่ี 5 ดี
ขึ้นเทียบก่อนให้ค าปรึกษา(ครั้งที่ 1)

สูตรค านวณ = B x 100 /A

ระดับคะแนน
= น้อยกว่าร้อยละ 25 ไม่จ่ายงวด 3

= อย่างน้อยร้อยละ 25 จ่ายงวด 3

Simulate : ข้อมูลการบันทึก ตั้งแต่ 1 ต.ค 2561 – 10 ก.ย. 2562

หน่วยบริการ = 178 แห่ง  ผู้รับบริการ = 53,272 ราย

กลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์ จ านวน  =  93  แห่ง  

หน่วยบริการมีผลงาน อย่างน้อยร้อยละ 25 

จ านวน =  55  แห่ง ( คิดเป็นร้อยละ 30.89)  

ตัวอย่าง
หน่วยบริการ A ให้บริการ counseling จ านวน 60 ราย/ปี
ผู้ป่วยDM/HT รับบริการต่อเนื่องอย่างนอ้ย 4 ครั้ง จ านวน 24 ราย
มีผลตรวจร่างกาย/ผลทางห้องปฏบิัติการ หลังให้ค าปรึกษา คร้ังที่ 5 ดีข้ึน 
จ านวน 6 ราย
A = 24  B = 6        6 X 100 = 25

24
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แนวทางการชดเชยบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปีงบประมาณ 2563

บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามชุดสิทธิประโยชน์

1. ส าหรับหน่วยบริการประจ าในอัตราแบบขั้นบันได  (Step ladder) 

200,000
400,000
500,000
600,000
700,000
1,000,000
1,500,000

Step Ladder 7 step
Same 2562

All Items

งวดที่ 1 จ่ายร้อยละ 60 เดือนตุลาคม 2562

งวดที่ 2 จ่ายร้อยละ 40 เมื่อหน่วยบริการมีผลงานบริการคิดเป็นจ านวนเงินครบ 60% 

ของผลงานปงีบประมาณ2562 และจ่ายชดเชยตามรายการผลงานบริการ 

เมื่อหน่วยบริการมีผลงานบริการคิดเป็นจ านวนเงินมากกว่า100% 

2. ตามผลงานบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามชุดสิทธิประโยชน์ในกิจกรรมบริการ
ส าหรับหน่วยบริการที่เข้าร่วมให้บริการสร้างเสริมสขุภาพและปอ้งกันโรค หน่วยบริการร่วมให้บริการ และหน่วย
บริการประจ าที่มีผลงานปีงบประมาณ 2562 ไม่ถึง Step Ladder ขั้นที่ 1
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บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามชุดสิทธิประโยชน์  (P&P Itemized)

กิจกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลง ปี2563

การฝากครรภ์ เพิ่ม วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ ่ตามฤดูกาล ในหญิงตั้งครรภท์ี่มีอายุครรภ์มากกว่า 14 สัปดาห์  
(ตามมาตรฐานการฉีดวัคซีน ในแผนการสร้างเสริมภมูิคุม้กันโรคของกระทรวงสาธารณสขุ )

การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคดว้ยวัคซีนในเด็กอายุแรกเกิด - 14 ปี

เพิ่ม วัคซีน rotavirus (ตามมาตรฐานการฉีดวัคซีน ในแผนการสร้างเสริมภูมคิุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข )

อายุ วัคซีนที่ให้

2 เดือน DTP-HB1 (คอตีบ – บาดทะยัก ไอกรน – ตับอักเสบบี)

OPV1 (โปลิโอชนิดหยอด)

Rota1(ชนิด Monovalent)

4 เดือน DTP-HB2 (คอตีบ – บาดทะยัก ไอกรน – ตับอักเสบบ)ี

OPV2  (โปลิโอชนิดหยอด) , IPV (โปลิโอชนิดฉีด)

Rota2(ชนิด Monovalent)

6 เดือน DTP-HB3 (คอตีบ – บาดทะยัก ไอกรน – ตับอักเสบบ)ี ,OPV3 (โปลิโอ

ชนิดหยอด)

Rota3(เฉพาะชนิด Pentavalent)
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บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามชุดสิทธิประโยชน์  (P&P Itemized)

กิจกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลง ปี2563

การคัดกรองภาวะซีด เพิ่ม กลุ่มเป้าหมาย

บริการอนามัยเจริญพันธ์

ช่วงอายุ การให้บริการ
อายุแรกเกิด - 2 ปี จ านวน  1  ครั้งต่อช่วงอายุ

อายุ 3 - 6 ปี จ านวน  1  ครั้งต่อช่วงอายุ

อายุ 7- 12 ปี จ านวน  1  ครั้งต่อช่วงอายุ

อายุ 13 - 24 ปี (เพศหญิง) จ านวน  1  ครั้งต่อช่วงอายุ

ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป จ านวน  1  ครั้งต่อปี

เพิ่ม  ยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉนิ เพื่อการป้องกันและควบคุมการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค ์

กลุ่มเป้าหมาย  กลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนหญิง อายุ 10 - 24 ปี

อัตราชดเชยบริการ   50 บาทต่อแผง  ชดเชยตามความจ าเป็นไม่เกิน 2 แผงต่อปี 

**การจ่ายยาคุมก าเนิดฉุกเฉินต้องจ่ายโดยแพทย์/เภสัชกรเท่านั้น**
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บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามชุดสิทธิประโยชน์  (P&P Itemized)

กิจกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลง ปี2563

บริการอนามัยเจริญพันธ์

ยกเลิก การคุมก าเนิดถาวร (การท าหมันหญิง/ชาย)  

การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
ปรับแก้ไข

กลุ่มเป้าหมาย   เพศหญิง อายุ 15 ปี ขึ้นไป 
เดิม

กลุ่มเป้าหมาย   เพศหญิง อายุ 25 – 59  ปี 

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ปรับแก้ไข

กลุ่มเป้าหมาย   เพศหญิง อายุ 15 ปี ขึ้นไป 
เดิม

กลุ่มเป้าหมาย   เพศหญิง อายุ 30 – 59  ปี 

ยกเลิก
การจ่ายชดเชยกรณีแจ้งผลการตรวจและติดตามผู้รับบริการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกให้เข้ารับการรักษา/ตรวจซ้ า 
กรณีผล Unsatisfactory for evaluation อัตราชดเชย 100  บาท/คน 
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บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามชุดสิทธิประโยชน์  (P&P Itemized)

กิจกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลง ปี2563

การตรวจคัดกรองความเสี่ยงในกลุ่มภาวะโรคเมตาบอลิก (Metabolic Disease) 

ปรับแก้ไข
กลุ่มเป้าหมาย   อายุ 15 ปี ขึ้นไป 

เดิม

กลุ่มเป้าหมาย  อายุ 25 ปีข้ึนไป

หมายเหตุ

การเบิกชดเชยตรวจคัดกรองไขมัน ต้องเป็นหน่วยบริการท่ีได้
ให้บริการบันทึกผลการตรวจคัดกรองฯเท่านั้น

การตรวจคัดกรองไขมัน ( Total Cholesterol ,HDL,LDL และTriglyceride ) 

1. บุคคลที่มีอายุ 25 ปีข้ึนไป มีผลการตรวจคัดกรองฯ ดังนี้

- มีประวัติเสี่ยงและมีค่า BMI มากกว่า 25 กก/ม²

- มีประวัติบิดาหรือมารดาเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ 

2. ผู้สูงอายุ 60 ปีข้ึนไป

เดิม ปรับแก้ไข

บุคคลท่ีมีอายุ 20 ปีขึ้นไป มีผลการตรวจคัดกรองฯดังนี้

- มีประวัติเสี่ยงและมีค่า BMI มากกว่า 25 กก/ม² 

- มีประวัติบิดาหรือมารดาเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ 
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บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามชุดสิทธิประโยชน์  (P&P Itemized)

กิจกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลง ปี2563

การตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 

ปรับแก้ไขเดิม

1) ซักประวัติ  ตรวจร่างกายโดยแพทย์ 

2) ประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ
- ADL
- 2Q
- คัดกรองความผิดปกติทางสายตา
- ประเมินความเสี่ยงโรคกระดูกพรุน
- ประเมินสมรรถภาพสมอง 
- ประเมินภาวะโภชนาการ

3) ตรวจเลือดเพื่อคัดกรองภาวะซีด โรคเบาหวานระดับไขมัน
ในเลือด  และการท างานของไต 

อัตราชดเชย 880 +100+20 บาท 1 คร้ัง/คน/ปี

1) ซักประวัติ  ตรวจร่างกายโดยแพทย์ 

2) ประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ
- ADL
- 2Q
- คัดกรองความผิดปกติทางสายตา
- ประเมินความเสี่ยงโรคกระดูกพรุน
- ประเมินสมรรถภาพสมอง 
- ประเมินภาวะโภชนาการ

3) การให้ค าแนะน ารายบุคคล ตามสภาพปญัหา 

4) ส่งต่อกรณีพบผู้สูงอายุ มีสภาพปัญหา ที่ต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเน่ือง 
4) การให้ค าแนะน ารายบุคคล ตามสภาพปัญหา 

5) ส่งต่อกรณีพบผู้สูงอายุ มีสภาพปัญหา ที่ต้องได้รับการดูแลอย่าง
ต่อเนื่อง 

อัตราชดเชย 300+100+20 บาท1 ครั้ง/คน/ปี 



38

รายการบริการตามชุดสิทธิประโยชน์ จ่ายแบบ Fee Schedule ปี 2563

กลุ่มเป้าหมายการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

ประชาชนไทยที่มีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก และที่มีสิทธิการ
รักษาภายใต้พระราชบญัญตัิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545  เช่น  
สิทธิหลักประกันสขุภาพแหง่ชาติ  ประกันสงัคม  ข้าราชการ องค์กรส่วน
ปกครองท้องถิ่น  และสิทธิอื่น ๆ
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รายการบริการตามชุดสิทธิประโยชน์ จ่ายแบบ Fee Schedule ปี 2563

รายการ

1. การฝากครรภ์ (ANC)
1.1 การฝากครรภ์คร้ังแรก                    เหมาจ่าย        
1.2 การฝากครรภ์คร้ังต่อๆ ไป               เหมาจ่าย 
1.3 การยืนยันธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ์และคู่สมรส 

- Hb typing  
- Alpha thalassemia 1
- Beta thalassemia
- PND ตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์ก่อนคลอดในคู่สมรสเสี่ยง

1.4 การตรวจคัดกรองภาวะดาวน์ซินโดรม
- การตรวจคัดกรองด้วยวิธี Quadruple test  (Beta-hCG

,Unconjugated estriol, alpha  fetoprotein (AFP) inhibin-A )  
- การตรวจโครโมโซม ด้วยวิธี Karyotyping
- การตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์ ด้วยวิธี Amniocentesis 

1.5 ตรวจคัดกรองทารกในครรภ์ด้วยอัลตร้าซาวด์ ในหญิงตั้งครรภ์

รายการ

1.6 การยุติการตั้งครรภ์
- ยา Medabon
- Manual Vacuum Aspiration: MVA
- Electric Vacuum Aspiration: EVA

1.7 ตรวจสุขภาพช่องปาก
1.8 ขัดและท าความสะอาดฟัน

2. การตรวจคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนในทารกแรกเกิด 
- ค่าตรวจคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน

3. การวางแผนครอบครัว
- ยาฝังคุมก าเนิด    
- การใส่ห่วงอนามัย 

4. การตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี
4.1 การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี   Pap smear  

4.2 ตรวจยืนยันด้วยวิธี Colposcopeและ/หรือ  ตัดชิ้นเนื้อ
(Biopsy / LEEP) และตรวจทางพยาธิวิทยา       



เป้าหมายการด าเนินงานสรา้งเสรมิสุขภาพและป้องกนัโรคนอกหน่วยบรกิาร
ปีงบประมาณ 2563

PP นอกแบบมพีืน้ที ่และการดแูลสขุภาพประชาชนโดยคลนิิกหมอครอบครวั (  Primary Care Cluster)

PP นอกแบบมพีืน้ที่ Primary Care Cluster

รปูแบบการ
จดับรกิาร

บรกิารดแุลสุขภาพ(P&P)ส าหรบัประชากรในพืน้ที่
ทีไ่ดร้บัมอบหมาย  

บรกิารดแุลสุขภาพส าหรบัประชากรในพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายในรปูแบบคลนิิกหมอ
ครอบครวั (Primary Care Cluster : PCC)

ดา้นบุคลากร ทมีสหวชิาชพี แพทยเ์วชศาสตรค์รอบครวั + ทมีสหวชิาชพี

บุคลากรดา้นสาธารณสุข 1 คน : 10,000 ปชก. แพทยเ์วชศาสตรค์รอบครวั  1 คน :10,000 ปชก.

กจิกรรมบรกิาร
เป้าหมาย 

1. Health survey อย่างนอ้ยรอ้ยละ 20 ของ
ประชากรทีร่บัผดิชอบ(มรีายใหม่อย่างนอ้ย 
รอ้ยละ 5) 

2. Home visit 300 คร ัง้/10,000 ปชก. คนละ
ไม่เกนิ 10 คร ัง้ ตอ่ปีและ ใหบ้รกิารกบั
ผูร้บับรกิาร 1 คน ไม่เกนิ  1 คร ัง้/วนั

3. Home Health Care 300 คร ัง้/10,000 
ปชก.

4. งานสุขศกึษาและใหค้ าปรกึษา  
5. สนับสนุนใหเ้กดิชมรมดา้นสุขภาพในชมุชน 

ใน  สดัส่วน 1 ชมรม : ประชากร ไม่เกนิ 
10,000 คน 

1. Health survey อย่างนอ้ยรอ้ยละ 20 ของประชากรทีร่บัผดิชอบ(มรีายใหม่อย่าง
นอ้ย รอ้ยละ 5)

2. Home visit 300 คร ัง้/10,000 ปชก.
คนละไม่เกนิ 10 คร ัง้ ตอ่ปีและ ใหบ้รกิารกบัผูร้บับรกิาร
1 คน ไม่เกนิ  1 คร ัง้/วนั

3.   Home Health Care 300 คร ัง้/10,000 ปชก. 
4.   งานสุขศกึษาและใหค้ าปรกึษา  
5.   สนับสนุนใหเ้กดิชมรมดา้นสุขภาพในชมุชน 

ในสดัส่วน 1 ชมรม : ประชากร ไม่เกนิ 10,000 คน 
6.  มรีะบบการดแูลผูป่้วย/ประชาชนตามหลกัเวชศาสตร ์  

ครอบครวั อย่างนอ้ย 2 กลุ่มเป้าหมาย
**ด าเนินงานตามแนวทางPCC ที ่สนง.ก าหนด

อตัราชดเชยบรกิาร 40 บาท/ปชก. 60 บาท/ปชก.

บริการ
อัตราชดเชย
(บาท/ปชก)

HV 10

HHC 15

HS 15

บริการ
อัตราชดเชย
(บาท/ปชก)

HV 10

HHC 15

HS 15

ดแูลสขุภำพประชำชน
ที่รับผิดชอบแบบองค์
รวมตำมหลกัเวช
ศำสตร์ครอบครัว 

20



การจ่ายชดเชยบริการ
งวดท่ี 1  ร้อยละ 50  เบิกจ่ายภายในไตรมาสแรก
งวดที่ 2 ร้อยละ 25  เมื่อหน่วยบริการมีผลงาน ≥≥

HHC ≥ 75% 
HV ≥ 75% 
Health Survey 10%  

งวดที่ 3 ร้อยละ 25   เมื่อหน่วยบริการมีผลงาน  
HHC ≥ 100% 
HV ≥ 100% 
Health Survey 20%  

*** สปสช. ตัดข้อมูลเพื่อเบิกจ่ายชดเชยบริการรายไตรมาส
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จ่ายเพิ่มเติมกรณีผลงานเกินเป้าหมาย

Home Health Care  500 บาท / ครั้ง
Home Visit            150  บาท / ครั้ง
Health Survey         20  บาท / ครั้ง
(เฉพาะรายใหม่เท่านั้น)

หมายเหตุ 
กรณีผลงานที่หน่วยบริการด าเนนิการได้ท้ังปี ไม่
ถึง 40% ของเป้าหมายท่ีได้ชดเชยบริการไปแล้วใน
งวด ท่ี 1 ส านักงานจะค านวณชดเชยบริการให้
ตามที่ด าเนินการได้จริง และเรียกเงินคืนในส่วนที่
ด าเนินการไม่ได้ 



การจ่ายชดเชยบริการ
งวดที่ 1  ร้อยละ 50  เบิกจ่ายภายในไตรมาสแรก
งวดที่ 2 ร้อยละ 25  เมื่อหน่วยบริการมีผลงาน ≥≥

HHC ≥ 75% 
HV ≥ 75% 
Health Survey 10% 
กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงได้รับการ

ดูแลแบบองค์รวมตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว 75 % ของผู้ป่วยท่ีลงทะเบียน
งวดที่ 3 ร้อยละ 25  เมื่อหน่วยบริการมีผลงาน  

HHC ≥ 100% 
HV ≥ 100% 
Health Survey 20% 
กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงได้รับการ

ดูแลแบบองค์รวมตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว 100 % ของผู้ป่วยท่ีลงทะเบียน
*** สปสช. ตัดข้อมูลเพื่อเบิกจ่ายชดเชยบริการรายไตรมาส
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จ่ายเพิ่มเติมกรณีผลงานเกินเป้าหมาย

1.Home Health Care  500 บาท / ครั้ง
2.Home Visit            150  บาท / ครั้ง
3.Health Survey         20  บาท / ครั้ง
(เฉพาะรายใหม่เท่านั้น)
4.การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันตาม
หลักเวชศาสตร์ครอบครัว 1,500 บาท/คน
(บริการเยี่ยมบ้านและงานดูแลสุขภาพผูป้่วยท่ี
บ้าน (Home visit Home Health Care)ต่อเนื่อง 
อย่างน้อย 3 ครั้ง โดยผลงานไม่ซ้ ากับข้อ 1
และ ข้อ 2 ) 

หมายเหตุ 
กรณีผลงานไม่เปน็ไปตามที่ก าหนด เบิกจ่ายชดเชย
บริการ ตามผลงานบริการจรงิ

การดูแลสุขภาพประชาชนโดยคลินิกหมอครอบครัว (  Primary Care Cluster)



บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุก

คัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรค Metabolic                    

คัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี Pap smear คัดกรองมะเร็งเต้านม 

คัดกรองความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจ าวันในผู้สูงอายุ  ตามแบบ
ประเมิน  Barthel Activities of Daily Living : ADL



การด าเนินการให้บริการเชิงรุก

• วางแผนร่วมกันระหว่างหน่วยบริการที่รับผิดชอบพื้นที่ ( P&Pนอกแบบมี
พื้นที่ ) และหน่วยบริการเชิงรุก  

• หน่วยบริการที่ต้องการลงให้บริการเชิงรุกตอ้งแจ้งแผนให้หน่วยบริการ
รับผิดชอบพื้นที่ ( P&Pนอกแบบมีพื้นที่ )

• หากเป็นการออกให้บริการนอกแผน และมีผลกระทบต่อการดุแลสุขภาพ
ประชาชนในพื้นที่ มีความซ ้าซ้อน  ส านักงานจะพิจารณาไม่จ่ายชดเชย
บริการการออกให้บรกิารในครั้งนั้น
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กิจกรรมบริการ P&P ที่หน่วยบริการต้องแสดงความจ านงเข้าร่วมจัดบริการ

1) บริการคุณภาพการให้การปรึกษาโดยผู้ให้การปรึกษา (Counselor)

2) การประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการด้วยเครื่องมือ TEDA4I
หรือเครื่องมือเทียบเท่า 

3) บริการกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการส าหรับเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้ารายบุคคล

4) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มภาวะโรคเมตาบอลิก

5) การดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าในผู้ที่มีโรคเรื้อรัง

6) กิจกรรมบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันเชิงรุก

7) การดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน (Home Health Care: HHC) 

8) แผนงาน/โครงการ (ปรึกษาทางโทรศัพท/์นมแม่ คัดกรองหัวใจพิการ คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ)



การอุทธรณ์ชดเชยบริการ ขอแก้ไข/ลบข้อมูลบริการ

การลบ/แก้ไขข้อมูลบริการ

ยังไม่ประมวลผล/เบิกจ่าย

หน่วยบริการแก้ไขได้เอง

เบิกจ่ายชดเชยบริการแล้ว

ส านักงานแก้ไข                

ข้อมูล+ การชดเชยบริการ

ขอชดเชยบริการ

ท าหนังสือ พร้อมเหตุผล             

เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง

ส านักงานตรวจสอบ             

และชดเชยบริการ
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One for All for one UHC
“มุ่งมั่นเป็นหนึ่งเดียวเพื่อหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า”
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เพื่อสุขภาพที่ดี  เชิญ..ออกก าลังกายกันค่า


