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การดาํเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค ประจาํปีงบประมาณ 2554 
ปีงบประมาณ 2554   สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร 

บริหารงบประมาณ โดยเนน้จ่ายค่าตอบแทบตามผลงาน และคุณภาพบริการ โดยมีวตัถุประสงค ์ ดงัน้ี 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อใหเ้กิดการเขา้ถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคท่ีจาํเป็นอยา่งเท่าเทียม 
2. เพื่อใหเ้กิดคุณภาพการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค และการดูแลอยา่งต่อเน่ือง 
3. เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพการจดับริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคของหน่วยบริการเชิงรุก 

ในหน่วยบริการปฐมภูมิ 
 

หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายค่าชดเชยบริการตามผลงาน 
1. ตอ้งมีการบนัทึกขอ้มูลการใหบ้ริการรายบุคคลครบถว้นตามโปรแกรมบนัทึกขอ้มูลท่ีกาํหนด  
2. ใหบ้ริการตามมาตรฐานกรมอนามยั และ สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานครกาํหนด โดยมีหลกัฐาน

บนัทึกการใหบ้ริการเกบ็ไวท่ี้หน่วยบริการ / สถานบริการ ทั้งน้ีสาํนกังานฯจะดาํเนินการกาํกบั
ติดตามประเมินผลรวมทั้งการตรวจสอบการใหบ้ริการ(Clinical & Financial audit) กรณีไม่มี
หลกัฐานการจดับริการ สาํนกังานขอใชสิ้ทธิเรียกเงินคืน 

3. สาํนกังานฯจะดาํเนินการจ่ายค่าชดเชยบริการใหก้บัหน่วยบริการท่ีไดใ้หบ้ริการตามเง่ือนไข และ
บนัทึกขอ้มูลการใหบ้ริการท่ีครบถว้นเขา้มาเป็นรายแรก  

 

  ในปีงบประมาณ 2554 สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ได้
กาํหนดรายการ และอตัราค่าชดเชยบริการ ของการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคในชุดสิทธิ
ประโยชน์ท่ีจดัใหแ้ต่ละกลุ่มประชากรเป้าหมาย   ดงัน้ี 

-  การฝากครรภ ์
             -   การตรวจยนืยนัคดักรองธาลสัซีเมียในหญิงตั้งครรภแ์ละคู่สมรส 
             -   การตรวจคดักรองทารกในครรภด์ว้ยอลัตร้าซาวดใ์นหญิงตั้งครรภ ์
             -   บริการทนัตกรรมส่งเสริมป้องกนัในหญิงตั้งครรภโ์ดยทนัตแพทย ์
              -  การตรวจหลงัคลอด 
 -  การวางแผนครอบครัว 
             -   การตรวจคดักรองภาวะปัญญาอ่อนจากการพร่องไทรอยดฮ์อร์โมนในทารกแรกเกิด 
 -  การสร้างเสริมภูมิคุม้กนัโรคดว้ยวคัซีนในเดก็อาย ุ0-14 ปี ( EPI Program) 
             -   การประเมินพฒันาการเดก็อาย ุ0-5 ปี 
 -  บริการทนัตกรรมส่งเสริมป้องกนัในเดก็อาย ุ6 เดือน – 14  ปี โดยทนัตแพทย ์
              -  บริการทนัตกรรมส่งเสริมป้องกนัในผูใ้หญ่อาย ุ15 ปีข้ึนไป โดยทนัตแพทย ์
              -  การตรวจคดักรองมะเร็งสตรี 
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              -  การตรวจคดักรองความเส่ียงในกลุ่มโรคเมตาบอลิค (Metabolic Disease) ไดแ้ก่ โรคเบาหวาน  
                 ความดนัโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง และโรคอว้น รวมการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ 
             -   การปรับเปล่ียนพฤติกรรมเส่ียงในกลุ่มโรคเมตาบอลิค (Metabolic Disease) ไดแ้ก่ โรคเบาหวาน  
                 ความดนัโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง และโรคอว้น 
              -  การใหค้าํปรึกษา (Counseling) โรคเบาหวาน และความดนัโลหิตสูง 
 -  การดูแลเฝ้าระวงัโรคซึมเศร้าในผูสู้งอายท่ีุมีโรคเร้ือรัง 
 

รายละเอยีดกจิกรรมและการจ่ายค่าชดเชยบริการงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค 
 

1.  การฝากครรภ์ (ANC) 
1.1 การฝากครรภ์คร้ังแรกของผู้รับบริการ 
      หมายถึง  การมารับบริการฝากครรภค์ร้ังแรก ของผูรั้บบริการท่ีหน่วยบริการ / สถานบริการ และ

ไดรั้บการบริการครบถว้นตามขอ้กาํหนดกิจกรรมขั้นพื้นฐาน  โดยถือวา่ขอ้มูลท่ีสาํนกังานฯไดรั้บจากหน่วย
บริการท่ีส่งขอ้มูลมาใหก่้อนเป็นสิทธิของหน่วยบริการนั้นท่ีจะไดรั้บการชดเชยบริการจากสาํนกังานฯ 

 

กลุ่มเป้าหมาย      หญิงตั้งครรภผ์ูมี้สญัชาติไทย 
 

สิทธิทีไ่ด้รับการชดเชยบริการ 
1) สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้าเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และต่างจงัหวดัที่พักอาศัย   

จริงในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
2) สิทธิประกนัสังคมเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และต่างจงัหวดัที่พักอาศัยจริงในเขตพืน้ที่

กรุงเทพมหานคร 
3)   สิทธิวา่งทีอ่าศัยในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร และได้รับการชดเชยเฉพาะคร้ังแรกเท่าน้ัน 

หมายเหตุ  สิทธิน้ีไม่ครอบคลุมถึงสิทธิขา้ราชการเน่ืองจากสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลไดจ้ากสาํนกังบประมาณ 
  

ข้อกาํหนดกจิกรรมขั้นพืน้ฐานทีต้่องให้บริการ (กจิกรรมย่อย) 
1. การประเมินสุขภาพร่างกายทัว่ไป 

- ชัง่นํ้ าหนกั,วดัส่วนสูง,วดัความดนัโลหิต 
2. ตรวจร่างกายทัว่ไป/ตรวจครรภ ์
3. การใหค้าํปรึกษา (Counseling) ก่อนตรวจเลือด 

- ก่อนตรวจเลือด HIV และ ธาลสัซีเมีย 
4. การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ (ท่ีตอ้งทาํ) 

- ตรวจปัสสาวะ  หานํ้าตาลและไข่ขาว 
- CBC / Hct (ใหเ้ลือกเจาะ CBC หรือ Hct อยา่งใดอยา่งหน่ึง) 
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- OF หรือ MCV และ DCIP หรือ E- screening 
- VDRL 
- HbsAg 
- HIV 
- Blood group 
- Rh group (ตรวจตามขอ้บ่งช้ีทางการแพทย)์ 

5. การใหค้าํแนะนาํรายบุคคล เร่ือง  
-  การตั้งครรภแ์ละการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่  
-  การคดักรองภาวะพร่องไทรอยฮ์อร์โมนในทารกแรกเกิด ฯลฯ 

6. จ่ายยาบาํรุงตามบญัชียาหลกัแห่งชาติตามความจาํเป็น 
    -  ยาเสริมกรดโฟลิก 
    -  ยาเสริมธาตุเหลก็ 
   -  เกลือไอโอดีน(ตามวินิจฉยัของแพทย)์ 
7. การใชส้มุดบนัทึกสุขภาพแม่และเดก็ 
8. วคัซีนป้องกนับาดทะยกั  หญิงมีครรภ ์ถา้ยงัไม่เคยไดรั้บวคัซีนในเดก็ใหฉี้ดตามกาํหนด 0, 1 , 6 เดือน และ
กระตุน้ทุก 10 ปี (ตามมาตรฐานการฉีดวคัซีน dT ในแผนการสร้างเสริมภูมิคุม้กนัโรคของกระทรวงสาธารณสุข , 
2550) 
 

เงื่อนไขการเบกิจ่ายชดเชยบริการ 
1.  หน่วยบริการ / สถานบริการ ตอ้งใหบ้ริการใหค้รบถว้นตามขอ้กาํหนดกิจกรรมขั้นพื้นฐานท่ี

ตอ้ง ใหบ้ริการ ยกเวน้ขอ้ 6 และ8 ตามความจาํเป็นและวนิิจฉยัของแพทย ์
2.  ผูรั้บบริการ 1 คนไดรั้บการชดเชย 1 คร้ังต่อการตั้งครรภ ์1 คร้ังเท่านั้น กรณีมีการซํ้าซอ้น 

(ไปรับบริการ 2 หน่วย) จะตอ้งมีกระบวนการตรวจสอบก่อน และหน่วยท่ีใหบ้ริการเป็นคร้ังท่ี 2 จะไดรั้บการ
ชดเชยเป็นอตัรา ANC คร้ังต่อไป  
                                  2.1  กรณีสาํนกังานฯไดรั้บขอ้มูลจากหน่วยบริการ / สถานบริการ 2 หน่วยจากผูรั้บบริการ
รายเดียวกนัและมีการส่งขอ้มูลเขา้มาท่ีสาํนกังานฯ ภายในวนัเดียวกนั 
          1) สาํนกังานฯจ่ายชดเชยใหก้บัหน่วยบริการ/สถานบริการท่ีใหบ้ริการก่อนและ
ครบถว้น ตามเง่ือนไขท่ีสาํนกังานฯกาํหนด ส่วนหน่วยบริการอ่ืนจะไดรั้บการชดเชยเป็นกรณี ANC คร้ังต่อไป  
                     2) การเกิดความซํ้าซอ้นของการบนัทึกบริการจะเกิดข้ึนไดก้ต่็อเม่ือมีการส่งขอ้มูล
เขา้มาในวนัเดียวกนั ขอ้มูลท่ีส่งก่อนจะถูกนาํมาประมวลผลก่อน ดงันั้นหน่วยบริการตอ้งส่งขอ้มูลทุกวนั 
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       2.2  กรณีบนัทึกขอ้มูลไม่ทนัการตดัรอบประมวลผลการจ่ายเงิน 
     1) กรณีส่งขอ้มูลใหบ้ริการชา้   

- ขอ้มูลการใหบ้ริการไม่ซํ้ ากบัท่ีจ่ายเงินไปแลว้ ใหห้น่วยบริการส่ง
ประมวลผลเขา้ตดัตามรอบการจ่ายเงินล่าชา้ปลายปีงบประมาณ 

- ขอ้มูลการใหบ้ริการซํ้ากบัท่ีสาํนกังานฯ ประมวลผลขอ้มูลจ่ายเงินไปแลว้  
หน่วยบริการท่ีส่งขอ้มูลชา้กวา่งวดการประมวลผลตดัรอบการจ่ายเงิน จะ
เกบ็ไวจ่้ายปลายปีในกลุ่มส่งชา้ และจ่ายเงินเป็นการANC คร้ังต่อไป  

ทางเลอืกให้หน่วยบริการ 
-  สาํนกังานฯ จะแจง้ใหท้ราบวา่ขอ้มูลซํ้ากบัท่ีจ่ายค่าชดเชยแลว้ผา่นทางโปรแกรม BPPDS หนา้

ตรวจสอบการประมวลผล 
-  ถา้หน่วยบริการ / สถานบริการ ไม่ยนิยอม  และยนืยนัวา่ไดใ้หบ้ริการANC  คร้ังแรกจริงใหท้างหน่วย

บริการ / สถานบริการ ทาํหนงัสือแจง้ผูอ้าํนวยการสาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร 
เพื่อใหท้างกลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพและบริหารโรคเฉพาะสืบหาขอ้เทจ็จริงต่อไป และสาํนกังานฯจะแจง้ผล
การตดัสินจ่ายชดเชยบริการใหห้น่วยบริการ / สถานบริการ เม่ือทราบขอ้เทจ็จริงและ จ่ายชดเชยบริการตาม
ขอ้เทจ็จริงใหใ้นงวดถดัไป 

3. กรณีสิทธิวา่งจะไดรั้บการชดเชยเฉพาะการฝากครรภเ์พียงคร้ังแรกเท่านั้น โดยขอใหห้น่วย
บริการ / สถานบริการ ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการใหก้บัผูรั้บบริการเพื่อรับบริการคร้ังต่อไปตามสิทธิ 
  4. การเบิกชดชดเชยบริการน้ีตอ้งดาํเนินการในหน่วยบริการ/สถานบริการเท่านั้น 
  5. การชดเชยบริการน้ีเฉพาะกรณีการฝากครรภ์ปกติ   กรณีมีภาวะแทรกซ้อน ระหว่างการ
ตั้งครรภถื์อวา่เป็นการตรวจรักษาโรคใหเ้บิกชดเชยตามสิทธิการรักษาของผูรั้บบริการ 
 

1.2 การฝากครรภ์คร้ังต่อไปของผู้รับบริการ 
กลุ่มเป้าหมาย           หญิงตั้งครรภผ์ูมี้สญัชาติไทย 
 

สิทธิทีไ่ด้รับการชดเชยบริการ 
1) สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และต่างจงัหวดัท่ีพกัอาศยัจริง  
    ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
2) สิทธิประกนัสงัคมเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และต่างจงัหวดัท่ีพกัอาศยัจริงในเขตพ้ืนท่ี    
    กรุงเทพมหานคร 
 

หมายเหตุ  สิทธิน้ีไม่ครอบคลุมถึงสิทธิข้าราชการเน่ืองจากสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้จากสํานัก
งบประมาณ  
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ข้อกาํหนดกจิกรรมขั้นพืน้ฐานทีต้่องให้บริการ (กจิกรรมย่อย) 
1.การประเมินสุขภาพร่างกายทัว่ไป 

- ชัง่นํ้ าหนกั,วดัส่วนสูง,วดัความดนัโลหิต 
2.ตรวจร่างกายทัว่ไป/ตรวจครรภ ์
3.การใหค้าํปรึกษา (Counseling) หลงัตรวจเลือด 

- หลงัตรวจเลือด HIV และ ธาลสัซีเมีย 
4. การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ (ตรวจConfirm ตามวินิจฉยัของแพทย)์ 

- Confirm VDRL    1 คร้ัง 
- Confirm HIV        1 คร้ัง 
- ตรวจปัสสาวะหานํ้าตาลและไข่ขาว 

5. การใหค้าํแนะนาํรายบุคคล 
-  การปฏิบติัตวัขณะตั้งครรภแ์ละการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่  
-  การคดักรองภาวะพร่องไทรอยฮ์อร์โมนในทารกแรกเกิด ฯลฯ 

6. จ่ายยาบาํรุงตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ ตามความจาํเป็น 
- ยาเสริมกรดโฟลิก 
- ยาเสริมธาตุเหลก็ 
- เกลือไอโอดีน (ตามวินิจฉยัของแพทย)์ 

7. การใชส้มุดบนัทึกสุขภาพแม่และเดก็ 
8. ประเมินความเครียดหญิงตั้งครรภ ์2 คร้ัง 
 

เงื่อนไขการเบกิจ่ายชดเชยบริการ 
              1. หน่วยบริการตอ้งใหบ้ริการใหค้รบถว้นตามขอ้กาํหนดกิจกรรมขั้นพื้นฐานท่ีตอ้งใหบ้ริการ 
               2. กรณีมีการใหบ้ริการท่ีซํ้ าซอ้นในระยะเวลาใกลเ้คียงกนั โดยไม่เป็นไปตามหลกัวิชาการ  

สาํนกังานฯ จะดาํเนินการตรวจสอบการใหบ้ริการและขอสงวนสิทธิในการจ่ายชดเชยบริการนั้น 
                 3. บริการน้ีตอ้งดาํเนินการในหน่วยบริการ/สถานบริการเท่านั้น 
                 4. การชดเชยบริการน้ีเฉพาะกรณีการฝากครรภป์กติ   กรณีมีภาวะแทรกซอ้น ระหวา่งการ
ตั้งครรภถื์อวา่เป็นการตรวจรักษาโรคใหเ้บิกชดเชยตามสิทธิการรักษาของผูรั้บบริการ 
หมายเหตุ 

1. ในการรับบริการฝากครรภ(์ANC) สาํนกังานฯไดป้ระชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมใหห้ญิงตั้งครรภ ์ 
ไปรับบริการตรงตามบตัร เพื่อใหเ้กิดความต่อเน่ืองของการรับบริการ และการส่งต่อไปยงัหน่วยบริการรับส่งต่อ
ในช่วงอายุครรภ์หลงั 32 สัปดาห์ กรณีท่ีหญิงตั้งครรภ์ไม่สามารถไปรับบริการตรงตามบตัรได ้  และไปรับ
บริการยงัหน่วยงานของท่าน ขอใหห้น่วยบริการใหบ้ริการฝากครรภแ์ก่ผูรั้บบริการอยา่งต่อเน่ืองเพ่ีอคุณภาพการ
ฝากครรภ ์
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2. สาํนกังานฯยงัคงยดึระบบการส่งต่อไปฝากครรภย์งัหน่วยบริการรับส่งต่อตามระบบเดิม กล่าวคือ  
หน่วยบริการปฐมภูมิยงัตอ้งส่งใบส่งตวั และหลกัฐานการฝากครรภร์วมทั้งผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการ แก่
หน่วยบริการรับส่งต่อ เพื่อหน่วยบริการรับส่งต่อจะสามารถดูแลผูรั้บบริการไดท้ั้งในกรณีท่ีอยูใ่นภาวะปกติ และ
มีภาวะแทรกซอ้น 

3. ในการบนัทึกขอ้มูลคร้ังท่ีของการรับบริการ ใหบ้นัทึกคร้ังท่ีรับบริการของหญิงตั้งครรภเ์ป็นหลกั  
ยกตวัอยา่งเช่น คร้ังท่ี 1-4 ไปรับบริการท่ีคลินิกเวชกรรม A คร้ังท่ี 5-6 ไปรับบริการท่ีโรงพยาบาล B โรงพยาบาล 
B จะตอ้งบนัทึกตามคร้ังท่ีผูรั้บบริการจริงมารับบริการคือบนัทึกเป็นคร้ังท่ี 5-6  

4. สาํนกังานฯส่งเสริมใหเ้กิดคุณภาพและความต่อเน่ืองของการรับบริการ ดงันั้นใหห้น่วยบริการ/ 
สถานบริการลงบนัทึกขอ้มูลการใหบ้ริการผูรั้บบริการลงในสมุดบนัทึกสุขภาพแม่และเดก็ทุกคร้ัง 
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2. การตรวจยนืยนัคดักรองธาลสัซีเมียในหญงิตั้งครรภ์และคู่สมรส 
กลุ่มเป้าหมาย           หญิงตั้งครรภผ์ูมี้สญัชาติไทยและสามี 
 

สิทธิทีไ่ด้รับการชดเชยบริการ 
1) สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และต่างจงัหวดั 
2) สิทธิประกนัสงัคมเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และต่างจงัหวดั 

หมายเหตุ  สิทธิน้ีไม่ครอบคลุมถึงสิทธิข้าราชการเน่ืองจากสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้จากสํานัก
งบประมาณ 
 

เงื่อนไขการเบกิจ่ายชดเชยบริการ 
1. หน่วยบริการตอ้งใหบ้ริการใหค้รบถว้นตามแนวปฏิบติัการส่งเสริม ป้องกนั และควบคุมโรคธาลสัซีเมีย 

ท่ีกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุขกาํหนด 
2. กรณีมีการใหบ้ริการท่ีซํ้ าซอ้นในระยะเวลาใกลเ้คียงกนั โดยไม่เป็นไปตามหลกัวชิาการ สาํนกังานฯ 

จะดาํเนินการตรวจสอบการใหบ้ริการและขอสงวนสิทธ์ิในการจ่ายชดเชยบริการนั้น 
 3. กรณีท่ีภรรยาตรวจคดักรองOF/MCV และDCIP/E-Screening พบความผดิปกติแต่ไม่สามารถติดตาม
สามีมาตรวจยืนยันผลได้   ขอใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของแพทยใ์นการส่งตรวจวินิจฉยัโรคธาลสัซีเมียทารกในครรภ์
ในขั้นตอนต่อไป   
 

กจิกรรม จํานวนความถ่ีในการตรวจ 
1.OF/MCV (ตรวจสามีกรณีหญิงตั้งครรภพ์บความผดิปกติ) รายละคร้ังเดียว 
2.DCIP/E screening (ตรวจสามีกรณีหญิงตั้งครรภพ์บความผดิปกติ) รายละคร้ังเดียว 

3.Hb typing  (ตรวจทั้งสามีและภรรยากรณีOF/MCVหรือDCIP/E 
screening ผดิปกติ) 

รายละคร้ังเดียว 

4.Alpha thalassemia-1 รายละคร้ังเดียว 

5.Mutationในสายของเบตา้ธาลสัซีเมีย   รายละคร้ังเดียว 

6.PND ตรวจวินิจฉยัทารกในครรภก่์อนคลอด รายละคร้ังเดียว 
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ข้อกาํหนดกจิกรรมขั้นพืน้ฐานทีต้่องให้บริการ (กจิกรรมย่อย) 
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3. การตรวจคดักรองทารกในครรภ์ด้วยอลัตร้าซาวด์ในหญงิตั้งครรภ์ 
กลุ่มเป้าหมาย             หญิงตั้งครรภส์ญัชาติไทย 
 

สิทธิทีไ่ด้รับการชดเชยบริการ 
1. สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และต่างจงัหวดัท่ีพกัอาศยัจริง   
   ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
2. สิทธิประกนัสงัคมเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และต่างจงัหวดัท่ีพกัอาศยัจริงในเขตพ้ืนท่ี   
   กรุงเทพมหานคร 
 

หมายเหตุ  สิทธิน้ีไม่ครอบคลุมถึงสิทธิข้าราชการเน่ืองจากสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้จากสํานัก
งบประมาณ 
 

เงื่อนไขการเบกิจ่ายชดเชยบริการ 
 1.  เป็นการตรวจคดักรองเพือ่ตรวจดูอายทุารกในครรภ ์โดยแพทย ์ดงันั้นตอ้งมีการลงอายคุรรภ ์  
                                 และกาํหนดคลอด ( EDC) ในโปรแกรมดว้ย 
 2.  ผูรั้บบริการตอ้งมีการฝากครรภอ์ยา่งต่อเน่ืองในหน่วยบริการนั้น 
 3.  การชดเชยการรับบริการตรวจอลัตร้าซาวด ์
       3.1 การตรวจคดักรองทารกในครรภด์ว้ยอลัตร้าซาวดค์ร้ังแรกในหญิงตั้งครรภ ์ 
  -   ใหห้น่วยบริการท่ีทาํการตรวจอลัตร้าซาวดเ์ป็นผูเ้บิกผา่นโปรแกรม 
                                         ท่ีสาํนกังานฯกาํหนด    
                              3.2 กรณีท่ีมีการตรวจอลัตร้าซาวดต้ั์งแต่คร้ังที ่2  เป็นต้นไป   

-   สาํนกังานฯถือวา่เป็นการรับบริการรักษาผูป่้วยนอก (OP) ใหเ้บิกชดเชยตาม 
     ระบบOP ปกติท่ีสาํนกังานฯกาํหนด 
 

4.  บริการทนัตกรรมส่งเสริมป้องกนัในหญงิตั้งครรภ์โดยทนัตแพทย์ 
กลุ่มเป้าหมาย            หญิงตั้งครรภส์ญัชาติไทย 
 

สิทธิทีไ่ด้รับการชดเชยบริการ 
1) สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และต่างจงัหวดัท่ีพกัอาศยั 

จริงในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
2) สิทธิประกนัสงัคมเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และต่างจงัหวดัท่ีพกัอาศยัจริงในเขตพ้ืนท่ี 

กรุงเทพมหานคร 
 

หมายเหตุ  สิทธิน้ีไม่ครอบคลุมถึงสิทธิข้าราชการเน่ืองจากสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้จากสํานัก
งบประมาณ 
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เงื่อนไขการเบกิจ่ายชดเชยบริการ 
1. กรณเีป็นคลนิิกทนัตกรรมคู่สัญญาร่วมบริการ 
    -  ตอ้งไดรั้บการส่งต่อจากหน่วยบริการในระบบ UC ท่ีใหบ้ริการฝากครรภ ์โดยมีเอกสาร 
       การส่งต่อท่ีสาํนกังานฯ กาํหนด  
    -  ใหบ้ริการโดยทนัตแพทยเ์ท่านั้น 
2. กรณเีป็นหน่วยบริการในระบบหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้า และคู่สัญญาร่วมให้บริการ งาน 

สร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคในกลุ่มผู้ประกนัตนและข้าราชการ  (Non UC) 
    -  ตอ้งมีบริการทนัตกรรมในหน่วยบริการ/สถานบริการ 
    -  ใหบ้ริการโดยทนัตแพทยเ์ท่านั้น 
 

5. การตรวจหลงัคลอด 
5.1 การตรวจหลงัคลอดคร้ังที ่1 

กลุ่มเป้าหมาย หญิงหลงัคลอดสญัชาติไทย 
 

สิทธิทีไ่ด้การชดเชยบริการ 
1) สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และต่างจงัหวดัท่ีพกัอาศยัใน  

เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
2) สิทธิประกนัสงัคมเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และต่างจงัหวดัท่ีพกัอาศยัในเขตพื้นท่ี 

กรุงเทพมหานคร 
หมายเหตุ  สิทธิน้ีไม่ครอบคลุมถึงสิทธิข้าราชการเน่ืองจากสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้จากสํานัก
งบประมาณ 
 

ข้อกาํหนดกจิกรรมขั้นพืน้ฐานทีต้่องให้บริการ  (กจิกรรมย่อย) 
1.  ซกัประวติั และประเมินสุขภาพร่างกายทัว่ไป 
2.   ตรวจร่างกาย มดลูก ตรวจเตา้นม และตรวจการไหลของนํ้านม 
3.   ซกัถามการใหน้มบุตร ส่งเสริมการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ 
4.   ใหค้าํแนะนาํการวางแผนครอบครัว 

 

เงื่อนไขการเบกิชดเชยบริการ 
1. หน่วยบริการตอ้งใหบ้ริการใหค้รบถว้นตามขอ้กาํหนดกิจกรรมขั้นพื้นฐานท่ีตอ้งใหบ้ริการ  
2. บริการน้ีตอ้งดาํเนินการในหน่วยบริการ/สถานบริการเท่านั้น และหา้มเบิกชดเชยซํ้าซอ้น

กบับริการเยีย่มบา้น (Home Health Care) 
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5.2 การตรวจหลงัคลอดคร้ังที ่2  
กลุ่มเป้าหมาย หญิงหลงัคลอดสญัชาติไทย 
 

สิทธิทีไ่ด้การชดเชยบริการ 
1) สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และต่างจงัหวดัท่ีพกัอาศยั 

จริงในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
2) สิทธิประกนัสงัคมเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และต่างจงัหวดัท่ีพกัอาศยัจริงในเขตพ้ืนท่ี 

กรุงเทพมหานคร 
 

หมายเหตุ  สิทธิน้ีไม่ครอบคลุมถึงสิทธิข้าราชการเน่ืองจากสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้จากสํานัก
งบประมาณ 
 

ข้อกาํหนดกจิกรรมขั้นพืน้ฐานทีต้่องให้บริการ  (กจิกรรมย่อย) 
1.  ซกัประวติั และประเมินสุขภาพร่างกายทัว่ไป 
2.  ตรวจร่างกาย มดลูก ตรวจเตา้นม และตรวจการไหลของนํ้านม 
3.  ซกัถามการใหน้มบุตร ส่งเสริมการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ 
4.  ใหค้าํแนะนาํการวางแผนครอบครัว 
5.  ตรวจมะเร็งปากมดลูก (Pap smear) ตามความเหมาะสมของผูรั้บบริการ 

 

หมายเหตุ  :        1.  กรณีการตรวจหลงัคลอดคร้ังท่ี 2 หน่วยบริการไม่ไดใ้หบ้ริการตรวจมะเร็งปากมดลูก 
                                สาํนกังานฯจะจ่ายชดเชยเพยีง 150 บาทเท่านั้น 

2.  กรณีมีการตรวจมะเร็งปากมดลูก การจ่ายค่าชดเชยจะเกิดข้ึนเม่ือหน่วยบริการ / สถานบริการ  
     บนัทึกการตรวจและผลการตรวจลงในโปรแกรมการตรวจคดักรองมะเร็งสตรีแลว้เท่านั้น 
3.  กรณีมีการตรวจมะเร็งปากมดลูกหลงัคลอดแลว้จะไม่สามารถใชบ้ริการตรวจคดักรองมะเร็ง 
     ปากมดลูกไดอี้กในปีงบประมาณนั้น 

 

เงื่อนไขการเบกิชดเชยบริการ 
1. ควรใหบ้ริการตามขอ้กาํหนดกิจกรรมขั้นพื้นฐานท่ีตอ้งใหบ้ริการ  
2. บริการน้ีตอ้งดาํเนินการในหน่วยบริการ/สถานบริการเท่านั้น  และหา้มเบิกชดเชยซํ้าซอ้น

กบับริการเยีย่มบา้น (Home Health Care) 
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6. การวางแผนครอบครัว 
กลุ่มเป้าหมาย หญิงวยัเจริญพนัธ์ุสญัชาติไทย 
 

สิทธิทีไ่ด้การชดเชยบริการ 
1) สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และต่างจงัหวดัท่ีพกัอาศยั 

จริงในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
2) สิทธิประกนัสงัคมเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และต่างจงัหวดัท่ีพกัอาศยัจริงในเขตพ้ืนท่ี 

กรุงเทพมหานคร  (เฉพาะการคุมกาํเนิดชัว่คราว) 
3)    สิทธิขา้ราชการ ท่ีพกัอาศยัจริงในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  

 

เงื่อนไขการเบกิชดเชยบริการ 
1. การรับบริการยาเมด็คุมกาํเนิดจ่ายไม่เกินปีละ 13 แผง 
2. การรับบริการยาฉีดคุมกาํเนิด ไม่เกินปีละ 4 คร้ัง 
3. การรับบริการยาฝังคุมกาํเนิด  คร้ังละ 3 ปี 
4. การรับบริการห่วงอนามยัไม่เกินปีละ 1 คร้ัง 
5. การทาํหมนัเปียกถือเป็นกรณีผูป่้วยใน(IP)ใหเ้บิกชดเชยจากระบบปกติท่ีสาํนกังานกาํหนด 

 

7. การตรวจคดักรองภาวะปัญญาอ่อนจากการพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนในทารกแรกเกดิ 
กลุ่มเป้าหมาย เดก็แรกเกิดทุกคน 
 

สิทธิทีไ่ด้การชดเชยบริการ 
  ทุกสิทธิ 
 

เงื่อนไขการเบกิชดเชยบริการ 
1.   หน่วยบริการ/สถานบริการท่ีไดรั้บการชดเชยบริการน้ี 

- กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข (ตามอตัราท่ีสาํนกังานฯ กาํหนด
ร่วมกบักรมวทิยฯ์) 

- โรงพยาบาลศิริราช (ตามอตัราท่ีสาํนกังานฯ กาํหนดร่วมกบัโรงพยาบาลศิริราช) 
         - หน่วยบริการ/สถานบริการในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครท่ีดาํเนินการตรวจคดักรองไทรอยด์
ฮอร์โมนคร้ังแรก และ การตรวจยนืยนั กรณีผลการตรวจคดักรองคร้ังแรกผดิปกติ เองและไม่ไดส่้งตรวจท่ี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์กระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลศิริราช เช่น โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นตน้     
  2.   กรณีท่ีหน่วยบริการ/สถานบริการ ส่งส่ิงส่งตรวจคดักรอง ไทรอยดฮ์อร์โมนทั้งกรณีการ
ตรวจคร้ังแรกและการตรวจยนืยนั ท่ีหน่วยงาน 

ก) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ กระทรวงสาธารณสุข  
ข) โรงพยาบาลศิริราช  
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สาํนกังานฯ จะเป็นผูด้าํเนินการจ่ายชดเชยบริการแก่หน่วย ก) และ ข)  ทั้งน้ีหน่วยงานดงักล่าว 
จะไม่สามารถเรียกเกบ็ค่าบริการจากหน่วยบริการ/สถานบริการในเขตกรุงเทพมหานครท่ีส่งตรวจได ้และหน่วย
บริการ / สถานบริการท่ีเป็นผูส่้งส่ิงส่งตรวจ จะสามารถคียข์อ้มูลผา่นโปรแกรมท่ีสาํนกังานกาํหนดเพ่ือเบิก
ค่าชดเชยการส่งขอ้มูลได ้

3. การส่งขอ้มูลในโปรแกรมกรณีเดก็ยงัไม่มีเลขประจาํตวัประชาชนใหจ้ดัส่งขอ้มูล  
เลขประจาํตวัผูป่้วย (HN) เพิ่มเติมดว้ย 
 

8. การสร้างเสริมภูมิคุ้มกนัโรคด้วยวคัซีนในเดก็อายุ 0-14 ปี ตามแผนการสร้างเสริมภูมคุ้ิมกนัโรค
ของกระทรวงสาธารณสุข (EPI Program) 
กลุ่มเป้าหมาย เดก็แรกเกิดทุกคน 
สิทธิทีไ่ด้การชดเชยบริการ      ทุกสิทธิ 
 

ตารางกาํหนดการให้วคัซีนแก่เด็ก ตามแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกนัโรคของกระทรวงสาธารณสุข 
กรณเีร่ิมให้ตั้งแต่แรกเกดิหรือภายในขวบปีแรก 

 

อายุ วคัซีนทีใ่ห้ ข้อแนะนํา 
แรกเกิด BCG เดก็ติดเช้ือเอชไอวี(HIV)ท่ีมีอาการของโรคเอดส์ 

ไม่ใหB้CG 
 HB1 HB1 ควรใหเ้ร็วท่ีสุดภายใน 24 ชัว่โมง 
1 เดือน         HB1.1 ฉีดในกรณีท่ีมารดาตรวจพบเช้ือไวรัสตบัอกัเสบบี 
2 เดือน DTP1-HB1,OPV1  
4 เดือน DTP2-HB2 ,OPV2  
6 เดือน DTP3-HB3,OPV3  
9 เดือน MหรือMMR1 หากฉีดไม่ทนัเม่ืออาย ุ9 เดือนใหรี้บติดตามฉีด

โดยเร็วท่ีสุด 
1 ½ ปี DTP4,OPV4  
 JE1,JE2 ควรให ้2 คร้ัง ห่างกนั 4 สปัดาห์ 
2 ½ ปี JE 3  
4 ปี DTP 5,OPV5  
6 ปี ( ป.1 ) MMR2 ,dT ,OPV dT ,OPV ใหเ้ฉพาะกรณีไดรั้บวคัซีน DTP ,OPVไม่

ครบ 5 คร้ัง 
12 ปี(ป.6) dT ตามแผนปฏิบติังานของกระทรวงสาธารณสุข 

       ทีม่า : สาํนักโรคติดต่อท่ัวไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
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ข้อกาํหนดกจิกรรมขั้นพืน้ฐานทีต้่องให้บริการ 
ตรวจร่างกายพื้นฐาน ไดแ้ก่ ชัง่นํ้ าหนกั ,วดัความยาว ( ส่วนสูง ),วดัรอบศีรษะ ,วดัรอบหนา้อก , วดั

อุณหภูมิ ตรวจประเมินภาวะโภชนาการ (ตามสมุดบนัทึกสุขภาพแม่และเดก็ )และลงบนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 

เงื่อนไขการชดเชยบริการ 
1. กรณีท่ีมีการบนัทึกขอ้มูลไม่ถูกตอ้งหรือไม่เป็นไปตามหลกัวิชาการ สาํนกังานฯ                           

จะงดการจ่ายชดเชยการบริการคร้ังนั้นๆ 
2. การส่งขอ้มูลกรณีเดก็ยงัไม่มีเลขประจาํตวัประชาชนใหจ้ดัส่งขอ้มูล เลขประจาํตวัผูป่้วย 

(HN) เพิม่เติมดว้ย 
 

9.  การประเมินพฒันาการเดก็ อายุ 0 - 5 ปี 
กลุ่มเป้าหมาย เดก็สญัชาติไทยอาย ุ0 - 5 ปี 
สิทธิทีไ่ด้การชดเชยบริการ      ทุกสิทธิ 
ข้อกาํหนดกจิกรรมขั้นพืน้ฐานทีต้่องให้บริการ (กจิกรรมย่อย) 

1.   ตรวจประเมินพฒันาการเดก็ตามช่วงอาย ุรายละเอียดตามสมุดบนัทึกสุขภาพแม่และเดก็ 
2.   ประเมินการเจริญเติบโต ชัง่นํ้ าหนกั วดัส่วนสูง ตรวจร่างกายทัว่ไป ประเมินพฒันาการ 
3.   แนะนาํการเล้ียงดูเดก็ การด่ืมนมแม่ใน 6 เดือนแรก 

เงื่อนไขการชดเชยบริการ 
1.   หน่วยบริการตอ้งใหบ้ริการใหค้รบถว้นตามขอ้กาํหนดกิจกรรมขั้นพื้นฐาน 

   2.   เบิกชดเชยไดไ้ม่เกินเดือนละ 1 คร้ัง หรือตามนดัการรับบริการวคัซีน 
 

10. บริการทนัตกรรมส่งเสริมป้องกนัในเดก็อายุ 6 เดอืน- 14 ปีโดยทนัตแพทย์ 
กลุ่มเป้าหมาย เดก็สญัชาติไทยอาย ุ6 เดือน –  14 ปี   มีรายละเอียด ดงัน้ี 

1) การบริการตรวจสุขภาพช่องปาก และใหค้าํแนะนาํ ใหบ้ริการในกลุ่ม เดก็อาย ุ6 เดือน –  
ตํ่ากวา่ 15 ปี   
   2)   การบริการตรวจสุขภาพช่องปาก และเคลือบหลุมร่องฟัน ใหบ้ริการในกลุ่มเดก็อาย ุ6 – 12 ปี  
   3)   การบริการตรวจสุขภาพช่องปาก และใหฟ้ลูออไรดเ์ดก็กลุ่มเส่ียง ใหบ้ริการในกลุ่มเดก็อาย ุ 
6 เดือน – 14 ปี   
 

สิทธิทีไ่ด้การชดเชยบริการ      ทุกสิทธิและสิทธิวา่งเฉพาะการรับบริการคร้ังแรกเท่านั้น 
 

เงื่อนไขการชดเชยบริการ 
   1.   บริการน้ีสาํนกังานฯ จ่ายชดเชยใหเ้ฉพาะศูนยบ์ริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร และ
หน่วยบริการ/สถานบริการท่ีมีบริการทนัตกรรมในหน่วยงาน 
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  2.   ผูรั้บบริการตอ้งไดรั้บบริการโดยทนัตแพทย ์  ยกเวน้ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 
กรุงเทพมหานครสามารถใหบ้ริการโดยทนัตาภิบาลท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมกาํกบัของทนัตแพทยป์ระจาํ
ศูนยบ์ริการสาธารณสุขได ้
 

11. บริการทนัตกรรมส่งเสริมป้องกนัในผู้ใหญ่อายุ 15 ปีขึน้ไป โดยทนัตแพทย์ 
กลุ่มเป้าหมาย    ผูมี้สญัชาติไทยอาย ุ15 ปีข้ึนไป 
 

สิทธิทีไ่ด้รับการชดเชยบริการ 
  เฉพาะสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ของกรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดัท่ีพกัอาศยัจริงใน
พื้นท่ีกรุงเทพมหานครและสิทธิวา่งเฉพาะการรับบริการคร้ังแรกเท่านั้น 
 

เงื่อนไขการชดเชยบริการ        
1.   ใหบ้ริการตรวจสุขภาพช่องปาก และใหค้าํแนะนาํ 
2.   ผูรั้บบริการตอ้งไดรั้บบริการโดยทนัตแพทย ์  ยกเวน้ศูนยบ์ริการสาธารณสุข กรุงเทพ- 

มหานครสามารถใหบ้ริการโดยทนัตาภิบาลท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมกาํกบัของทนัตแพทยป์ระจาํศูนยบ์ริการ
สาธารณสุข 

3.  ชดเชยบริการบริการใหเ้ฉพาะ หน่วยบริการ/สถานบริการท่ีมีบริการทนัตกรรมในหน่วยงาน 
 

12. การตรวจคดักรองมะเร็งสตรี 
       12.1 การตรวจคดักรองมะเร็งเต้านมโดยบุคลากรสาธารณสุข 
กลุ่มเป้าหมาย         ผูห้ญิงสญัชาติไทย อาย ุ15 ปี ข้ึนไป  

สิทธิทีไ่ด้รับการชดเชยบริการ    
1) สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้พื้นท่ีกรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดัท่ีพกัอาศยัจริง

ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
2) สิทธิประกนัสงัคมพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดัท่ีพกัอาศยัจริงในเขตพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร 
3) สิทธิขา้ราชการพกัอาศยัจริงในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร (การเบิกชดเชยตอ้งไม่ซํ้ าซอ้น   

กบัสาํนกังบประมาณ) 
 

เงื่อนไขการชดเชยบริการ 
 บุคลากรสาธารณสุขควรแนะนาํใหผู้รั้บบริการทราบวิธีการตรวจเตา้นมดว้ยตนเองภายหลงั
การใหบ้ริการน้ี   เพื่อใหผู้รั้บบริการสามารถดูแลตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ตรวจได้ไม่เกนิ 3 คร้ัง / ราย / ปี 
           12.2  การตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูกโดยวธีิ Pap Smear  

กลุ่มเป้าหมาย         ผูห้ญิงสญัชาติไทย อาย ุ15 ปี ข้ึนไป 
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สิทธิทีไ่ด้รับการชดเชยบริการ    
1)  สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้พื้นท่ีกรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดัท่ีพกัอาศยัจริงใน 

  เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
2)  สิทธิประกนัสงัคมพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดัท่ีพกัอาศยัจริงในเขตพ้ืนท่ี 

  กรุงเทพมหานคร 
3) สิทธิขา้ราชการท่ีพกัอาศยัจริงในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร (การเบิกชดเชยตอ้งไม่ซํ้ าซอ้น 
    กบัสาํนกังบประมาณ) 

 

เงื่อนไขการชดเชยบริการ 
1. ใหบ้ริการไดเ้พียงคนละ 1 คร้ังต่อปี  โดยนบัช่วงเวลาการใหบ้ริการตามปีงบประมาณ  

(วนัท่ี 1 ตุลาคม 2553 – วนัท่ี 30 กนัยายน 2554) 
2. การลงผลการตรวจ หน่วยบริการ/สถานบริการตอ้งบนัทึกขอ้มูลลงใน The Bethesda 2001  

Cytologic Report และรายงานการติดตามการรับการรักษาตามโปรแกรมท่ีสาํนกังานกาํหนด 
หากไม่มีการบนัทกึข้อมูลลงใน The Bethesda 2001 Cytologic Report สํานักงานฯจะงดการจ่ายชดเชย  ไม่ว่า
จะเป็นกรณปีกติ หรือผดิปกติกต็าม   
 

13. การตรวจคดักรองความเส่ียงในกลุ่มโรคเมตาบอลคิ (Metabolic Disease) ได้แก่ โรคเบาหวาน 
ความดนัโลหิตสูง โรคหลอดเลอืดสมอง และโรคอ้วน 
กลุ่มเป้าหมาย          
มีรายละเอียดดงัน้ี 

1) การตรวจคดักรองความเส่ียงเบ้ืองตน้ ผูมี้สญัชาติไทย อาย ุ15 ปี ข้ึนไปทีย่งัไม่ป่วยเป็น 
โรคเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  โรคหลอดเลอืดสมอง   

2) การตรวจTotal Cholesterol กรณีมีขอ้บ่งช้ี 3 อยา่ง ดงัน้ี มีประวตัิเส่ียง ,มีค่า BMI  
มากกว่า 25 กก/ตรม²   และเป็นผู้มีสัญชาตไิทยอายุ 35 ปีขึน้ไป  ทีย่งัไม่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  
โรคหลอดเลอืดสมอง  ทั้งน้ีตอ้งเป็นการเจาะจากเสน้เลือดดาํ และส่งตรวจหอ้งปฏิบติัการท่ีไดม้าตรฐานเท่านั้น 
 
สิทธิทีไ่ด้รับการชดเชยบริการ    

1) สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้พื้นท่ีกรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดัท่ีพกัอาศยัจริง 
      ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
2) สิทธิประกนัสงัคมพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดัท่ีพกัอาศยัจริงในเขตพ้ืนท่ี 

        กรุงเทพมหานคร 
3) สิทธิขา้ราชการ (การเบิกชดเชยตอ้งไม่ซํ้ าซอ้นกบัสาํนกังบประมาณ) 
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ข้อกาํหนดกจิกรรมขั้นพืน้ฐานทีต้่องให้บริการ (กจิกรรมย่อย) 
1. การตรวจคดักรองความเส่ียงเบ้ืองตน้คดักรองพฤติกรรมเส่ียงต่อการเกิดโรคดว้ยการสมัภาษณ์ 

โดยใชแ้บบคดักรองความเส่ียง  ชัง่นํ้ าหนกั  วดัส่วนสูง  ตรวจร่างกาย  ประเมินภาวะอว้นลงพงุโดยการวดัเสน้
รอบเอว  การตรวจเลือดโดย DTX หรือFBS เพื่อหาภาวะเส่ียงต่อการเกิดโรคเบาหวาน  
                      2.  กรณีอาย ุ35 ปีข้ึนไป มีประวติัเส่ียง และมีค่าBMI มากกวา่ 25 กก/ม² ควรไดรั้บการตรวจ Total 
Cholesterol โดยการเจาะเลือดจากเสน้เลือดดาํ 

 

เงื่อนไขการชดเชยบริการ 
1. การเบิกชดเชยบริการท่ีมีการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการไดแ้ก่ DTX หรือ FBS  รวมถึง Total  

Cholesterol ทางเสน้เลือดดาํ ในการรับบริการของสิทธิขา้ราชการตอ้งไม่ซํ้ าซอ้นกบัการเบิกชดเชยจากสาํนกั
งบประมาณ  

2. การคดักรองพฤติกรรมเส่ียงต่อการเกิดโรคโดยแบบสมัภาษณ์ใหใ้ชแ้บบคดักรองความเส่ียง  ท่ี 
สาํนกังานกาํหนดเท่านั้น 

3. ใหบ้ริการไดเ้พียงคนละ 1 คร้ังต่อปี โดยนบัช่วงเวลาการใหบ้ริการตามปีงบประมาณ (วนัท่ี 1 
ตุลาคม 2553 – วนัท่ี 30 กนัยายน 2554) 

4. การบนัทึกลงในโปรแกรม BPPDS จะตอ้งบนัทึกผลการคดักรองทั้งหมดภายในวนัเดียวกนั
เท่าน้ัน 

5. สาํนกังานฯจะไม่รับอุทธรณ์ทุกกรณี เพราะระบบจะไม่รองรับกรณีท่ีไม่ไดคี้ยข์อ้มูลทั้งหมดใน
วนัเดียวกนั  หน่วยบริการ / สถานบริการจึงควรรอผลการตรวจใหพ้ร้อมแลว้บนัทึกเพียงคร้ังเดียว 

 

14. การปรับเปลีย่นพฤตกิรรมเส่ียงในกลุ่มโรคเมตาบอลคิ (Metabolic disease) ได้แก่  โรคเบาหวาน  
ความดนัโลหิตสูง  โรคหลอดเลอืดสมอง (Stroke) และโรคอ้วน รวมการตรวจทางห้องปฏิบัตกิาร 
กลุ่มเป้าหมาย ผูมี้สญัชาติไทย ท่ีผา่นการตรวจคดักรองความเส่ียงแลว้ พบวา่มีความเส่ียงต่อการเกิดโรคเบาหวาน  

ความดนัโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมองและโรคอว้น 
 

สิทธิทีไ่ด้รับการชดเชยบริการ   
1) สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  
2) สิทธิประกนัสงัคมพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
3) สิทธิขา้ราชการ 

 

ข้อกาํหนดกจิกรรมขั้นพืน้ฐานทีต้่องให้บริการ (กจิกรรมย่อย) 
 สาํนกังานจะแจง้แนวทางการดาํเนินการปรับเปล่ียนพฤติกรรมอยา่งเป็นทางการในภายหลงั 
 
 
 



การดาํเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคประจาํปีงบประมาณ 2554  เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร สาํหรับหน่วยบริการ / สถานบริการ 

สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร                                                                                      ขอ้มูล วนัท่ี 1 ตุลาคม 2553 

18

 

เงื่อนไขการชดเชยบริการ 
  1.  กิจกรรมน้ีสงวนสิทธิเฉพาะหน่วยบริการ /สถานบริการ / หน่วยงานท่ีทาํขอ้ตกลง / สัญญา
ใหบ้ริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคกบัสาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร 
  2.  กิจกรรมน้ีจะไดรั้บการชดเชยเม่ือหน่วยบริการ/สถานบริการสมคัรเขา้ร่วมโครงการกบั
หน่วยงาน/องคก์รท่ีสาํนกังานฯมอบหมาย ใหดู้แลโครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
 

15. การให้คาํปรึกษา (Counseling) โรคเบาหวาน และความดนัโลหิตสูง 
กลุ่มเป้าหมาย ผูมี้สญัชาติไทยท่ีมีภาวะPre-DM และPre-HT หรือป่วยดว้ยโรค เบาหวานและความดนั 

โลหิตสูง 
สิทธิทีไ่ด้รับการชดเชยบริการ  สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้พื้นท่ีกรุงเทพมหานครตรงหน่วยบริการ 
ข้อกาํหนดกจิกรรมขั้นพืน้ฐานทีต้่องให้บริการ (กจิกรรมย่อย)   บริการการใหค้าํปรึกษาดา้นต่างๆ  ดงัน้ี 

1. อาหารและภาวะโภชนาการ 
2. การออกกาํลงักาย 
3.   การป้องกนัภาวะแทรกซอ้น 
4. การรับประทานยาและการดูแลตนเอง 
5. อ่ืนๆ ตามสภาวะผูรั้บบริการ 

 

เงื่อนไขการชดเชยบริการ 
  1. ผูใ้หบ้ริการตอ้งเป็นเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขวุฒิไม่ตํ่ากว่า ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
และผ่านการอบรมหลกัสูตรการให้คาํปรึกษาโรคเบาหวาน,ความดนัโลหิตสูง อย่างน้อย 5 วนั จากหน่วยงาน
หรือสถาบนัท่ีผา่นการรับรอง ( กรณีใหค้วามรู้ทัว่ไป ไม่นบัเป็นการใหค้าํปรึกษา จึงไม่ตอ้งบนัทึกโปรแกรม ) 
  2.  จ่ายค่าบริการไม่เกิน เดือนละ 1 คร้ัง   โดยการใหบ้ริการไม่เกินคนละ 12 คร้ังต่อปี 

      -  บริการน้ีตอ้งดาํเนินการในหน่วยบริการ/สถานบริการเท่านั้น และหา้มเบิกชดเชยซํ้าซอ้น
กบับริการเยีย่มบา้น (Home Health Care) 

 

16. การดูแลเฝ้าระวงัโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุทีม่ีโรคเร้ือรัง 

กลุ่มเป้าหมาย  ผูมี้สญัชาติไทยอาย ุ60 ปีขึ้นไปท่ีป่วยดว้ยโรค มะเร็ง โรคเบาหวาน โรคหวัใจ โรคหลอด 
เลือดสมอง และโรคไตวายเร้ือรัง  

 

สิทธิทีไ่ด้รับการชดเชยบริการ   
1. สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
2. สิทธิขา้ราชการท่ีพกัอาศยัจริงในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
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ข้อกาํหนดกจิกรรมขั้นพืน้ฐานทีต้่องให้บริการ (กจิกรรมย่อย) 
กจิกรรมขั้นตอนที ่1  
1.1 การคดักรองดว้ย 2 คาํถาม (2Q)  
1.2 การประเมินโรคซึมเศร้าดว้ยแบบประเมิน 9 คาํถาม (9Q) เม่ือผลการตรวจคดักรองดว้ย  

2 คาํถามใหผ้ลบวก 
                            1.3 การประเมินการฆ่าตวัตายดว้ยแบบประเมิน 8 คาํถาม (8Q) เม่ือคะแนนการประเมินดว้ย  
9 คาํถาม มากกวา่หรือเท่ากบั 7 
                         1.4 การใหสุ้ขภาพจิตศึกษาปรับเปล่ียนความคิดและพฤติกรรมในรายท่ีผลการประเมินดว้ย  
9 คาํถาม และ/หรือ 8 คาํถามใหผ้ลบวก และส่งต่อเพือ่รับการบําบัด 

กจิกรรมขั้นตอนที ่2  
ติดตามประเมินดว้ย 9 คาํถาม และ/หรือ 8 คาํถามอยา่งต่อเน่ืองทุกเดือน หรืออยา่งต่อเน่ืองอยา่ง

นอ้ย 4 คร้ัง และมีผลการประเมินดว้ย 9 คาํถาม และ/หรือ 8 คาํถาม (ตามแนวทางการดูแลเฝ้าระวงัโรคซึมเศร้า
ระดบัจงัหวดั ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข) 

 

เงื่อนไขการชดเชยบริการ 
1. สาํนกังานฯจะชดเชยบริการใหเ้ฉพาะหน่วยบริการท่ีผา่นการอบรมระบบการดูแลเฝ้าระวงั 

โรคซึมเศร้า ระดบัจงัหวดั โดยกรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข 
 2.   ตอ้งมีการดาํเนินกิจกรรมครบถว้นในแต่ละขั้นตอน จึงจะสามารถเบิกชดเชยบริการได ้
 3.   บริการน้ีหา้มเบิกชดเชยซํ้าซอ้นกบับริการเยีย่มบา้น (Home Health Care) 
 

หมายเหตุ 
1. อตัราค่าชดเชยบริการทุกรายการให้ถือตามอตัราเดิมของปีงบประมาณ 2553 จนกว่าจะมี

ประกาศแจ้งเปลีย่นแปลงอย่างเป็นทางการอกีคร้ัง 
2. เงื่อนไขการชดเชยบริการ หากมีการปรับเปลีย่น สํานักงานฯจะประกาศแจ้งเป็นทางการอกี

คร้ัง 
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ภาคผนวก 1 
 

กจิกรรมการให้บริการแยกตามหน่วยบริการ/ สถานบริการ UC และ Non UC 

กจิกรรมการให้บริการ 
สิทธิทีส่ามารถให้บริการได้ 

หน่วยบริการ UC สถานบริการ NON UC 
1.การฝากครรภ(์ANC) 

    -   คร้ังแรก 

    -   คร้ังท่ีสอง 

 

UC / SSS / สิทธิวา่ง 

UC / SSS 

 

SSS 

SSS 

2.การตรวจยนืยนัคดักรอง ธาลสัซีเมียใน

หญิงตั้งครรภแ์ละคู่สมรส 

UC / SSS / สิทธิวา่ง 

กรณีคู่สมรสไดทุ้กสิทธิ 

SSS 

กรณีคู่สมรสไดทุ้กสิทธิ 

3.ตรวจคดักรองทารกในครรภด์ว้ยอลัตร้า

ซาวดใ์นหญิงตั้งครรภ ์

UC / SSS / สิทธิวา่ง 
 

SSS 
 

4.บริการทนัตกรรมส่งเสริมป้องกนัในหญิง

ตั้งครรภ ์โดยทนัตแพทย ์

UC / SSS / สิทธิวา่ง 
 

SSS 
 

5.การตรวจสุขภาพหญิงหลงัคลอด UC / SSS / สิทธิวา่ง SSS 

6.การวางแผนครอบครัว 
-ยาเมด็คุมกาํเนิด 

-ยาฉีดคุมกาํเนิด 

-ยาฝังคุมกาํเนิด 

-การใส่ห่วงอนามยั 

-หมนัชาย 

-หมนัหญิง(เฉพาะหมนัแหง้) 

 

UC / SSS / OFC / สิทธิวา่ง 
UC / SSS / OFC / สิทธิวา่ง 
UC / SSS / OFC / สิทธิวา่ง 
UC / SSS / OFC / สิทธิวา่ง 

UC  / สิทธิวา่ง 
UC  / สิทธิวา่ง 

 
SSS/ OFC 
SSS/ OFC 
SSS/ OFC 
SSS/ OFC 

- 
- 

7.การตรวจคดักรองภาวะปัญญาอ่อนจาก

ภาวะพร่อง ไทรอยดฮ์อร์โมนในทารกแรก

เกิด 

 

ทุกสิทธิ 
 

ทุกสิทธิ 
 



การดาํเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคประจาํปีงบประมาณ 2554  เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร สาํหรับหน่วยบริการ / สถานบริการ 

สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร                                                                                      ขอ้มูล วนัท่ี 1 ตุลาคม 2553 

21

 

กจิกรรมการให้บริการ 
สิทธิทีส่ามารถให้บริการได้ 

หน่วยบริการ UC สถานบริการ NON UC 

8.การสร้างเสริมภูมิคุม้กนัโรคดว้ยวคัซีนใน

เดก็อาย ุ0-14ปี ตามแผนการสร้างเสริม

ภูมิคุม้กนัโรคของกระทรวงสาธารณสุข

(EPI Program ) 

UC  / OFC / สิทธิวา่ง 
ต่างดา้ว 

 

OFC 
 

9.การประเมินพฒันาการเดก็อาย0ุ-5 ปี UC  / OFC / สิทธิวา่ง OFC 
10.บริการทนัตกรรมส่งเสริมป้องกนัในเดก็
อาย ุ6 เดือน - 14 ปี โดยทนัตแพทย ์

UC  / OFC / สิทธิวา่ง OFC 
 

11.บริการทนัตกรรมส่งเสริมป้องกนัใน
ผูใ้หญ่อาย ุ15 ปีข้ึนไป โดยทนัตแพทย ์

UC 
 

- 
 

12.การตรวจคดักรองมะเร็งสตรี 

-การตรวจคดักรองมะเร็งเตา้นม 

-การตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี
Pap smear 

 

UC / SSS / OFC / สิทธิวา่ง 

UC / SSS / OFC / สิทธิวา่ง 

 

SSS / OFC 

SSS / OFC 

 
13.การคดักรองความเส่ียงในกลุ่มภาวะโรค

เมตาบอลิค(Metabolic disease)  

UC / SSS / OFC / สิทธิวา่ง 
 

SSS / OFC 
 

14.การปรับเปล่ียนพฤติกรรมเส่ียงในกลุ่ม

ภาวะโรคเมตาบอลิค (Metabolic disease)  

UC / SSS / OFC 
 

SSS / OFC 
 

15.การใหค้าํปรึกษา

(Counseling)โรคเบาหวาน และความดนั

โลหิตสูง 

UC / สิทธิวา่ง 
 

- 

16.การดูแลเฝ้าระวงัโรคซึมเศร้าในผูสู้งอายุ
ท่ีมีโรคเร้ือรัง ไดแ้ก่ โรคมะเร็ง 
โรคเบาหวาน โรคหวัใจ โรคหลอดเลือด
สมอง 

UC / OFC 
 

- 
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ภาคผนวก 2 
กจิกรรมบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค ปีงบประมาณ 2554 

แยกตามสิทธิการรักษาของผู้รับบริการ 

 
ลาํดบั 

 
กจิกรรมบริการสร้างเสริมสุขภาพ 

สิทธิทีไ่ด้รับบริการ 

UC NON UC 

ประกนัสังคม ข้าราชการ 
1 การฝากครรภ(์ANC)  / /  
2 การตรวจยนืยนัคดักรอง ธาลสัซีเมียในหญิง

ตั้งครรภแ์ละคู่สมรส 
/ /  

3 ตรวจคดักรองทารกในครรภด์ว้ยอลัตร้าซาวด์
ในหญิงตั้งครรภ ์

/ /  

4 บริการทนัตกรรมส่งเสริมป้องกนัในหญิง
ตั้งครรภ ์โดยทนัตแพทย ์

/ /  

5 การตรวจสุขภาพหญิงหลงัคลอด / /  
6 การวางแผนครอบครัว 

-ยาเมด็คุมกาํเนิด 
 
/ 

 
/ 

 
/ 

-ยาฉีดคุมกาํเนิด / / / 
-ยาฝังคุมกาํเนิด / / / 
-การใส่ห่วงอนามยั / / / 
-หมนัชาย /   
-หมนัหญิง(เฉพาะหมนัแหง้) /   

7 การตรวจคดักรองภาวะปัญญาอ่อนจากภาวะ
พร่อง ไทรอยดฮ์อร์โมนในทารกแรกเกิด 

/  / 

8 การสร้างเสริมภูมิคุม้กนัโรคดว้ยวคัซีนในเดก็
อาย ุ0-14 ปี ตามแผนการสร้างเสริมภูมิคุม้กนั
โรคของกระทรวงสาธารณสุข (EPI Program ) 

/  / 

9 การประเมินพฒันาการเดก็อาย ุ0-5 ปี /  / 
10 บริการทนัตกรรมส่งเสริมป้องกนัในเดก็อาย ุ

6 เดือน - 14 ปี โดยทนัตแพทย ์
 

/  / 
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ลาํดบั 

 
กจิกรรมบริการสร้างเสริมสุขภาพ 

สิทธิทีไ่ด้รับบริการ 

UC NON UC 

ประกนัสังคม ข้าราชการ 
11 บริการทนัตกรรมส่งเสริมป้องกนัในผูใ้หญ่

อาย ุ15ปีข้ึนไป โดยทนัตแพทย ์
/   

12 การตรวจคดักรองมะเร็งสตรี 
-การตรวจคดักรองมะเร็งเตา้นมโดยเจา้หนา้ท่ี 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

-การตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูกโดยวิธีPap 
smear อาย ุ15-60 ปี         

/ / / 

13 การคดักรองความเส่ียงในกลุ่มภาวะโรคเมตา
บอลิก (Metabolic disease)ไดแ้ก่ โรคเบาหวาน  
ความดนัโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง
(Stroke) และโรคอว้น 

/ / / 

14 การปรับเปล่ียนพฤติกรรมเส่ียงในกลุ่มภาวะ
โรคเมตาบอลิก (Metabolic disease) ไดแ้ก่ 
โรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง โรคหลอด
เลือดสมอง(Stroke)และโรคอว้น รวมการ
ตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ 

/ / / 

15 การใหค้าํปรึกษา(Counseling)โรคเบาหวาน 
และความดนัโลหิตสูง 

/   

16 การดูแลเฝ้าระวงัโรคซึมเศร้าในผูสู้งอายท่ีุมี
โรคเร้ือรัง ไดแ้ก่ โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน 
โรคหวัใจ โรคหลอดเลือดสมอง 

/  / 

 
หมายเหต ุ   -  UC   หมายถึง  สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ 
      -  SSS  หมายถึง  สิทธิประกนัสงัคม 
      -  OFC  หมายถึง  สิทธิขา้ราชการและรัฐวสิาหกิจ 
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ภาคผนวก 3 
ขั้นตอนการเบิกสมุดบันทกึสุขภาพแม่และเดก็ (สมุดสีชมพู) 

ประจาํปีงบประมาณ  2554 
 

กรณทีี ่1  การเบิกปกติ   เป็นการเบิกปกติ ในช่วงต้นปีงบประมาณ 
1. กรมอนามยั  กระทรวงสาธารณสุข  ส่งแบบสอบถามไปยงัหน่วยบริการเพื่อจดัเตรียมสมุดบนัทึก

สุขภาพแม่และเดก็ใหเ้พียงพอกบัการใชง้านตลอดปีงบประมาณ 

 โดยใหห้น่วยบริการส่งแบบสาํรวจสอบถาม กลบัไปท่ีกรมอนามยั ทางไปรษณีย ์

คุณอิสรีย ์ เจตน์ประยกุต ์เบอร์โทรศพัท ์0 – 2590 – 4432   
2. หน่วยบริการติดต่อรับสมุดบนัทึกสุขภาพแม่และเดก็ท่ีกรมอนามยั  กระทรวงสาธารณสุข  โดยใหติ้ดต่อ

ประสานก่อนล่วงหนา้ เพื่อความพร้อมในการจดัเตรียม 

 โดยติดต่อไดท่ี้ คุณจินตนา  ขนุทอง (งานพสัดุ)  

หอ้งพสัดุ ชั้น 1 อาคาร 5 ตึกกรมอนามยั  กระทรวงสาธารสุข  
เลขท่ี  88/22 ม.4 ต.ตลาดขวญั ถ.ติวานนท ์อ.เมือง จ.นนทบุรี  
โทร 0 - 2590 – 4039  Fax. 0 -2590 – 4432   
หมายเหตุ  : กรุณานําเอกสารใบแจ้งยอดไปในวนันัด เพือ่รับสมุดสีชมพู    
 

กรณทีี ่2  กรณทีีส่มุดบันทกึสุขภาพแม่และเด็ก (สมุดสีชมพู) หมดก่อนปีงบประมาณ  

 ติดต่อรับสมุดบนัทึกสุขภาพแม่และเดก็เพิม่ไดท่ี้  คุณศรัณยพ์ร  บรรทดัสกลุ  

กลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพและโรคเฉพาะ สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 
กรุงเทพมหานคร  โทร 0-2142-0933 โดยใหติ้ดต่อประสานก่อนล่วงหนา้ เพื่อการจดัเตรียม 

หมายเหตุ กรมอนามยั  กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานท่ีรับผดิชอบในการจดัทาํสมุดบนัทึกสุขภาพ 
แม่และเดก็  โดยจาํนวนในการจดัเตรียมใหแ้ต่ละหน่วยบริการจะพิจารณาจาก 
1. แบบสอบถามความตอ้งการเบิกจากหน่วยบริการ 

2. ยอดการใหบ้ริการ ANC จริง  ในปีงบปีงบประมาณก่อนหนา้ เช่น ขอเบิกปีงบประมาณ 

2554 จะดูยอด ANC ของปีงบประมาณ 2553 เป็นขอ้มูลการเบิก  โดยอิงขอ้มูลจาก

โปรแกรมบนัทึกขอ้มูลของ สปสช. เขต 13 กทม. 

3. ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเบิกตรงกบัสาํนกัอนามยัเหมือนเดิม 
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                                            ภาคผนวก 4 

แนวทางการบริหารจดัการวคัซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกนัโรค ปีงบประมาณ 2554 

พืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 

เป้าประสงค์เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถเขา้ถึงบริการสร้างเสริมภูมิคุม้กนัโรคดว้ยวคัซีนพื้นฐานท่ีมี 

คุณภาพอยา่งเท่าเทียม 
2. บริหารงบประมาณใหเ้พียงพอสาํหรับการจดัหาวคัซีนท่ีมีความจาํเป็นและตามขอ้บ่งช้ี 
3. บริหารระบบการจดัส่งและกระจายวคัซีน  การจดัการคลงัวคัซีนและระบบลูกโซ่ความเยน็  

(VMI & Cold chain management) อยา่งมีประสิทธิภาพ 
4. ลดอตัราการสูญเสียของวคัซีน รวมถึงการลดอตัราป่วยและอตัราตายโรคท่ีป้องกนัไดด้ว้ยวคัซีน 
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การให้วคัซีนตามแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกนัโรคของกระทรวงสาธารณสุข 
(Expanded  Program on  Immunization : EPI) 

 
1. ตารางกาํหนดการให้วคัซีนแก่เด็ก  กรณเีร่ิมให้ตั้งแต่แรกเกดิหรือภายในขวบปีแรก 

 

อายุ วคัซีนทีใ่ห้ ข้อแนะนํา 
แรกเกิด BCG เดก็ติดเช้ือเอชไอวี(HIV)ท่ีมีอาการของโรคเอดส์ 

ไม่ให ้BCG 
 HB1 HB1 ควรใหเ้ร็วท่ีสุดภายใน 24 ชัว่โมง 
1 เดือน         HB1.1 ฉีดในกรณีท่ีมารดาตรวจพบเช้ือไวรัสตบัอกัเสบบี 
2 เดือน DTP1-HB1,OPV1  
4 เดือน DTP2-HB2 ,OPV2  
6 เดือน DTP3-HB3,OPV3  
9 เดือน MหรือMMR1 หากฉีดไม่ทนัเม่ืออาย ุ9 เดือนใหรี้บติดตามฉีด

โดยเร็วท่ีสุด 
1 ½ ปี DTP4,OPV4  
 JE1,JE2 ควรให ้2 คร้ัง ห่างกนั 4 สปัดาห์ 
2 ½ ปี JE 3  
4 ปี DTP 5,OPV5  
6 ปี ( ป.1 ) MMR2 ,dT ,OPV dT ,OPV ใหเ้ฉพาะกรณีไดรั้บวคัซีน DTP ,OPVไม่

ครบ 5 คร้ัง 
12 ปี (ป.6) dT ตามแผนปฏิบติังานของกระทรวงสาธารณสุข 

 
ทีม่า : สาํนักโรคติดต่อท่ัวไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
 
2.  กลุ่มเป้าหมายของการให้วคัซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกนัโรค 
 

เด็กอายตุ ํ่ากว่า 5 ปี เด็กประถมศึกษาปีท่ี 1 (อาย ุ6-7 ปี) เด็กประถมศึกษาปีท่ี 6 (อาย ุ12 ปี) และหญิง
ตั้งครรภ ์ครอบคลุมทุกสิทธิการรักษาพยาบาล 
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รายการวคัซีนทีสํ่านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาตสินับสนุนให้แก่ 
หน่วยบริการ  UC 

  

ลาํดบัลาํดบั  ช่ือย่อช่ือย่อ  ช่ือภาษาองักฤษช่ือภาษาองักฤษ  ขนาดบรรจุขนาดบรรจุ  จํานวน จํานวน ddoosseess//vviiaall  

11  BBCCGG  BBaacciilllluuss  CCaallmmeettttee  GGuueerriinn  VVaacccciinnee  vviiaall  1100  

22  HHBB  HHeeppaattiittss  BB  VVaacccciinnee  vviiaall  22  

33  DDTTPP//HHBB  DDiipphhtthheerriiaa  aanndd  TTeettaannuuss  ttooxxooiiddss,,  
aanndd  PPeerrttuussssiiss,,  aanndd  HHeeppaattiittss  BB  
VVaacccciinnee  ccoommbbiinneedd  

vviiaall  22  

44  DDTTPP  DDiipphhtthheerriiaa  aanndd  TTeettaannuuss  ttooxxooiiddss,,  
aanndd  PPeerrttuussssiiss    VVaacccciinnee  ccoommbbiinneedd  

vviiaall  1100  

55  OOPPVV  OOrraall  PPoolliioommyyeelliittiiss  VVaacccciinnee  vviiaall  2200  

**66  MMMMRR  SSiinnggllee  DDoossee  
((สาํหรับเดอาย ุสาํหรับเดอาย ุ99  ––  1122  
เดือนเดือน))  

MMeeaasslleess  MMuummppss  aanndd  RRuubbeellllaa  
VVaacccciinnee  ccoommbbiinneedd  
  

vviiaall  11  

77  MMMMRR  MMuullttiippllee  ddoossee  
((สาํหรับเดก็ประถมสาํหรับเดก็ประถม))  

MMeeaasslleess  MMuummppss  aanndd  RRuubbeellllaa  
VVaacccciinnee  ccoommbbiinneedd  

vviiaall  1100  

88  วคัซีนวคัซีน  JJEE  ชนิดชนิด  BBeeiijjiinngg  JJaappaanneessee  EEnncceepphhaalliittiiss  VVaacccciinnee  
BBeeiijjiinngg  SSttrraaiinn  

vviiaall  22  

99  ddTT  DDiipphhtthheerriiaa  aanndd  TTeettaannuuss  ttooxxooiiddss  
ccoommbbiinneedd  

vviiaall  1100  

  

หมายเหตุหมายเหตุ  **    ในช่วง ในช่วง 11  ––  22  เดือนน้ี ถา้เบิก  เดือนน้ี ถา้เบิก  MMMMRR  SSiinnggllee  DDoossee    จะไดรั้บ จะไดรั้บ     MMeeaasslleess  VVaacccciinnee    แทนจนกวา่แทนจนกวา่  
สตอ็ก สตอ็ก     MMeeaasslleess  VVaacccciinnee        ขององคก์ารเภสัชกรรมหมด  จากนั้นจะเร่ิมใช ้  ขององคก์ารเภสัชกรรมหมด  จากนั้นจะเร่ิมใช ้  MMMMRR  SSiinnggllee  
DDoossee    ต่อไปต่อไป  

รายการวคัซีนทีสํ่านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร   สนับสนุนให้แก่ 
สถานบริการ PP  Non UC 

 

1.  โรงพยาบาล  PP  Non UC     -  BCG ,  HB  , dT 
2.  คลินิก  PP  Non UC     -  dT 
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การกระจายวคัซีนผ่านระบบ VMI  สําหรับหน่วยบริการในกรุงเทพมหานคร 
ประจาํปีงบประมาณ 2554 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลงัวัคซีน
องค์การ

เภสัชกรรม 

 

สาํนกัอนามยั กทมสาํนกัอนามยั กทม..  
- รพ.รัฐบาล (UC)  (19 แห่ง) 
- สถานีกาชาดท่ี 2 กรุงเทพ    

- ศูนยบ์ริการสาธารณสุข  (68  แห่ง) 

- รพ.รัฐบาลอ่ืนๆ จาํนวน  2  แห่ง   
  1)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนยอ์นามยัท่ี 1 
  2) สถาบนัสุขภาพเดก็แห่งชาติมหาราชินี 

- รพ.รัฐบาล (UC)   (3 แห่ง)  รพ.ตากสิน , รพ.เลิดสิน  และรพ.นพรัตน์ฯ 

รพ.เอกชน (UC) 
(17  แห่ง) 

คลินิกชุมชนฯ เครือข่าย รพ.เบิกวคัซีนผา่น รพ.แม่ข่าย 51 แห่ง 

สถานพยาบาลเอกชน (UC)  3  แห่ง เบิกวคัซีนผา่น รพ.แม่ข่าย 

สถานพยาบาลเอกชน (UC)  (2  แห่ง)  สถานพยาบาลเพชรเกษม-บางแค และสถานพยาบาลนนัอา 

- คลินิกชุมชนฯ เด่ียว   จาํนวน 16  แห่ง 
- คลินิกชุมชนฯ เครือเอกชน (เจา้ของเดียว)  จาํนวน 71  แห่ง 

สถานบริการ PP NonUC  จาํนวน  15  แห่ง 

ข้อมูล ณ เดอืนพฤศจิกายน  2553 

VMI 
 

การติดต่อประสานงาน  โทรศพัท ์ 0-2142-1000 ต่อ 20956 , 20933 
   1. นางจิราทิพย ์ ตั้งสิริวรกานต ์    
   2. นางสาวศรัณยพ์ร  บรรทดัสกลุ 
 
    
 



การดาํเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคประจาํปีงบประมาณ 2554  เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร สาํหรับหน่วยบริการ / สถานบริการ 

สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร                                                                                      ขอ้มูล วนัท่ี 1 ตุลาคม 2553 

29

การบันทกึข้อมูลและการายงานผลการปฏบัิติงาน 
1.  กลุ่มเป้าหมาย   
     เป้าหมายประชาชนทุกสิทธิ  ครอบคลุมทุกชนิดวคัซีนตามโปรแกรม EPI 
 - กลุ่มเดก็  อาย ุ 0 -5 ปี 
           - กลุ่มเดก็นกัเรียน ป.1, ป.6 
 - กลุ่มหญิงตั้งครรภ ์
 

 2. หลกัการการจ่ายค่าชดเชยบริการงบ PP Itemized เฉพาะวคัซีนเด็ก อายุ 0 – 5 ปี 
- จดัสรรเพื่อเป็นค่าชดเชยบริการ ค่าวสัดุ และอุปกรณ์การฉีด สาํหรับบริการวคัซีนทุกชนิด     

BCG, HB,OPV,DTP- HB, MMR,Measles, JE, DTP, dT    (ส่วนวคัซีนไดรั้บการสนบัสนุนจาก   
ส่วนกลาง) 

     - อตัรา 20 บาท/คร้ัง 
  - พิจารณาจากผลงานท่ีบนัทึกในโปรแกรม BPPDS   
 

3. หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่าย 
       -  จดัสรรเม่ือไดรั้บรายงานขอ้มูลถูกตอ้ง  ครบถว้น  ตามรายการท่ีกาํหนด 
       -  จดัสรรเป็นรายเดือน  
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ภาคผนวก 5 
อตัราค่าชดเชยการให้บริการดาํเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค 

ประจาํปีงบประมาณ 2554 
รายการ อตัราชดเชย(บาท) ความถ่ีการให้บริการ 

1.การฝากครรภ์(ANC) 
   - การฝากครรภค์ร้ังแรก        เหมาจ่าย     
   - การฝากครรภค์ร้ังต่อๆไป   เหมาจ่าย                       

 
คร้ังละ 
คร้ังละ 

 
1,200 
400 

 
เพียงคร้ังเดียว 

ตามการฝากครรภจ์ริง 
2.การตรวจยนืยนัคดักรองธาลสัซีเมียในหญงิ
ตั้งครรภ์และคู่สมรส 
   -OF หรือ MCV 
   -DCIP หรือE-screening 
   -Hb typing หญิงตั้งครรภแ์ละ/หรือ สามี 
   -Alpha thalassemia  1 
   -Mutation ในสายของเบตา้ธาลสัซีเมีย 
   -PND ตรวจวินิจฉยัทารกในครรภก่์อนคลอดในคู่
สมรสเส่ียง 

 
 

รายละ 
รายละ 
รายละ 
รายละ 
รายละ 
รายละ 

 
 

50 
70 
270 
500 

3,000 
2,500 

 
 

เพียงคร้ังเดียว 
เพียงคร้ังเดียว 
เพียงคร้ังเดียว 
เพียงคร้ังเดียว 
เพียงคร้ังเดียว 
เพียงคร้ังเดียว 

3.ตรวจคดักรองทารกในครรภ์ด้วยอลัตร้าซาวด์ใน
หญงิตั้งครรภ์ 

รายละ 400 เพียงคร้ังเดียว 

4.บริการทนัตกรรมส่งเสริมป้องกนัในหญงิตั้งครรภ์
โดยทนัตแพทย์ 
   -ตรวจสุขภาพช่องปาก และใหค้วามรู้ทนัตสุขภาพ 
   -ขดูหินนํ้าลายและขดัฟันทั้งปาก 

 
 

ครรภล์ะ 
ครรภล์ะ 

 
 

50 
400 

 
 

เพียงคร้ังเดียว 
เพียงคร้ังเดียว 

5.การตรวจสุขภาพหญงิหลงัคลอด 
   -การตรวจหลงัคลอดคร้ังท่ี  1 
   -การตรวจหลงัคลอดคร้ังท่ี  2  
(รวมตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูกดว้ย Pap Smear) 
 
 
 
 
 
 

 
คร้ังละ 
คร้ังละ 

 
150 
400 

 
เพียงคร้ังเดียว 
เพียงคร้ังเดียว 
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รายการ อตัราชดเชย(บาท) ความถ่ีการให้บริการ 

6.การวางแผนครอบครัว 
   -ยาเมด็คุมกาํเนิด 
   -ยาฉีดคุมกาํเนิด 
   -ยาฝังคุมกาํเนิด 
   -การใส่ห่วงอนามยั 
   -หมนัชาย 
   -หมนัหญิง(เฉพาะหมนัแหง้) 

 
แผงละ 
เขม็ละ 
คร้ังละ 
คร้ังละ 
รายละ 
รายละ 

 
40 
60 

2,200 
500 
500 

1,000 

 
ปีละไม่เกิน13 แผง 
ปีละไม่เกิน 4 คร้ัง 

คนละ 5 ปี 
ไม่เกินปีละคร้ัง 
เพียงคร้ังเดียว 
เพียงคร้ังเดียว 

7.การตรวจคดักรองภาวะปัญญาอ่อนจากภาวะพร่อง
ไทรอยด์ฮอร์โมนในทารกแรกเกดิ 
   - การตรวจTSHในทารกแรกเกิดคร้ังแรก 
   - การบนัทึกขอ้มูลเพื่อแจง้ผลการตรวจ 
   - การตรวจยนืยนัTSHในทารกแรกเกิดกรณีการ  
     ตรวจคดักรองคร้ังแรกผดิปกติ 

 
 

รายละ 
รายละ 
รายละ 

 
 

124 
16 
250 

 
 

เพียงคร้ังเดียว 
เพียงคร้ังเดียว 
เพียงคร้ังเดียว 

 

8.การสร้างเสริมภูมิคุ้มกนัโรคด้วยวคัซีนในเด็ก 
อายุ 0-14 ปี ตามแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกนัโรค 
ของกระทรวงสาธารณสุข (EPI Program ) 

Doseละ 20 ตามจริง 

9. การประเมินพฒันาการเด็กอายุ 0- 5 ปี คร้ังละ 70 ไม่เกินเดือนละคร้ัง 
10. บริการทนัตกรรมส่งเสริมป้องกนัในเดก็ 
อายุ 6 เดือน – 14 ปี โดยทนัตแพทย์ 
 -การตรวจสุขภาพช่องปากและใหค้าํแนะนาํ 
 -การตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบหลุมร่องฟัน 
 -การตรวจสุขภาพช่องปากและใหฟ้ลูออไรดเ์ดก็
กลุ่มเส่ียง 

 
 

คร้ังละ 
ซ่ีละ 

คร้ังละ 

 
 

50 
130 
40 

 
 

ไม่เกินปีละ 2 คร้ัง 
ไม่เกิน 4 ซ่ีต่อคน 
ไม่เกินปีละ 2 คร้ัง 

 

11. บริการทนัตกรรมส่งเสริมป้องกนัในผู้ใหญ่ 
อายุ 15 ปี ขึน้ไป  โดยทนัตแพทย์ 
   -ตรวจสุขภาพช่องปากและใหค้าํแนะนาํ 

 
 

คร้ังละ 

 
 

50 

 
 

ไม่เกินปีละ 2 คร้ัง 

12. การตรวจคดักรองมะเร็งสตรี 
  -การตรวจคดักรองมะเร็งเตา้นมโดยเจา้หนา้ท่ี 
  -การตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี Pap 
smear 
 
 

 
คร้ังละ 
รายละ 

 
20 
250 

 
ไม่เกิน 3 คร้ังต่อปี 

ปีละคร้ัง 
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รายการ อตัราชดเชย(บาท) ความถ่ีการให้บริการ 

-13.การคดักรองความเส่ียงในกลุ่มภาวะโรค 
เมตาบอลคิ (Metabolic disease) ได้แก่ โรคเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง  โรคหลอดเลอืดสมองและโรคอ้วน 
 - คดักรองพฤติกรรมเส่ียงต่อการเกิดโรคดว้ยการ
สมัภาษณ์โดยใชแ้บบคดักรองความเส่ียง   ชัง่
นํ้ าหนกั วดัส่วนสูง ตรวจร่างกาย  ประเมินภาวะอว้น
ลงพงุโดยการวดัเสน้รอบเอว และตรวจเลือดหา
นํ้าตาลในเลือดโดยDTX  
- การตรวจหาTotal Cholesterol ทางเสน้เลือดดาํ
เฉพาะกรณีอาย3ุ5ปีข้ึนไป มีประวติัเส่ียง และมีค่า
BMI มากกวา่ 25 กก/ม² 

 
 
 

รายละ 
 
 
 
 

รายละ 

 
 
 

50 
 
 
 
 

200 
 

 
 
 

ปีละคร้ัง 
 
 
 
 

ปีละคร้ัง 

14.การปรับเปลีย่นพฤติกรรมเส่ียงในกลุ่มภาวะโรคเมตา
บอลคิ (Metabolic disease)ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดนั
โลหิตสูง    โรคหลอดเลอืดสมอง และโรคอ้วน รวมการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

รายละ 
 
 

 

2,000 
 
 

ปีละคร้ัง 

15.การให้คาํปรึกษา (Counseling)  โรคเบาหวาน 
และความดันโลหิตสูง 

คร้ังละ 50 ไม่เกิน 12 คร้ัง/ปี 

16.การดูแลเฝ้าระวงัโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุทีมี่โรค
เร้ือรัง ได้แก่ โรคมะเร็ง  โรคเบาหวาน  โรคหัวใจ  
โรคหลอดเลอืดสมอง และโรคไตวายเร้ือรัง 

รายละ 300 ปีละคร้ัง 

17.อตัราชดเชยเพือ่สนับสนุนบริการดูแลผู้ป่วยที่
บ้านโดยผู้ประกอบวชิาชีพเป็นผู้ให้บริการ 
- มีแพทยร่์วมคณะอยา่งนอ้ย 1 คน 
- มีพยาบาลวิชาชีพร่วมคณะอยา่งนอ้ย 1 คน 
- มีเภสชักรร่วมคณะอยา่งนอ้ย 1 คน 
- มีนกักายภาพบาํบดัร่วมคณะอยา่งนอ้ย 1 คน 

 
 

รายละ 
รายละ 
รายละ 
รายละ 

 
 

1,200 
800 
800 
800 

 
 

ตามจริง 
ตามจริง 
ตามจริง 
ตามจริง 

หมายเหตุ 
1. อตัราค่าชดเชยบริการทุกรายการให้ถือตามอตัราเดิมของปีงบประมาณ 2553 จนกว่าจะมี

ประกาศแจ้งเปลีย่นแปลงอย่างเป็นทางการอกีคร้ัง 
2. เงื่อนไขการชดเชยบริการ หากมีการปรับเปลีย่น สํานักงานฯ จะประกาศแจ้งเป็นทางการ

อกีคร้ัง 



การดาํเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคประจาํปีงบประมาณ 2554  เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร สาํหรับหน่วยบริการ / สถานบริการ 

สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร                                                                                      ขอ้มูล วนัท่ี 1 ตุลาคม 2553 

33

ภาคผนวก 6 
 

รายช่ือผู้ประสานงานการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค ประจําปีงบประมาณ 2554 
หน่วยบริการสามารถสอบถามรายละเอียดเก่ียวกบัการใหบ้ริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค โดย

แยกตามเร่ืองท่ีตอ้งการติดต่อดงัน้ี 
 

1. สอบถามเร่ืองเงื่อนไขและอตัราการให้บริการ 
ติดต่อ กลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพและโรคเฉพาะ 
คุณอรวินท ์   บุณยเกียรติ  โทรศพัท ์ 02-142-0932 
คุณศรัณยพ์ร  บรรทดัสกลุ       โทรศพัท ์ 02-142-0933 

 

2. สอบถามเร่ืองตรวจสอบข้อมูลการให้บริการและการจ่ายเงินชดเชย 
ติดต่อ กลุ่มงานบริหารกองทุน  
คุณปานใจ  ตนัติภูษานนท ์      โทรศพัท ์02-142-0952 
 

3. สอบถามเร่ืองโปรแกรมการบันทกึข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลการให้บริการ 
ติดต่อ กลุ่มงานไอที 
คุณสถาปัตย ์  เสียงหวาน      โทรศพัท ์ 02-142-0992 
คุณสุวดา  แสงเนียม       โทรศพัท ์ 02-142-0994 
คุณกฤษณ์  สมานตัต ์     โทรศพัท ์ 02-142-0991 
คุณณฐัพล  อ่ิมแกว้      โทรศพัท ์ 02-142-0990 

 

4. สอบถามเร่ืองโปรแกรมงานเยีย่มบ้าน ( Home Visit) และ HHC Refer 
คุณแสงอรุณ  อรรถพรพนัธ์         โทรศพัท ์ 02-142-0935 , 086-305-8043  
คุณวยิะดา  แกว้บริสุทธ์ิ      โทรศพัท ์ 02-142-0935 
 

5. สอบถามเร่ืองการทาํธุรกรรมสัญญา 
คุณณฐิัญา  ศิลปอนนัต ์     โทรศพัท ์ 02-142-0976 
 
 



คู่มือการบนัทึกรายงานการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค ประจาํปีงบประมาณ 2554  เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร สาํหรับหน่วยบริการ / สถานบริการ 

    

  สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
เขต 13 กรุงเทพมหานคร 

ภาคผนวก 7 
 

คู่มอื 
การบันทกึรายงานการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค 

ในเขตพืน้ที ่กรุงเทพมหานคร 

2554 
 
 

 

 
 
 
 



คู่มือการบนัทึกรายงานการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค ประจาํปีงบประมาณ 2554  เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร สาํหรับหน่วยบริการ / สถานบริการ 

    

  สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
เขต 13 กรุงเทพมหานคร 

 

สารบัญ 
 

    หนา้ 
     

การใชง้านโปรแกรม  
  ความตอ้งการพื้นฐานของระบบ 4 
   
 การตรวจสอบสิทธิ 8 
   
 การบนัทึกขอ้มูล  
 1 การฝากครรภ ์ 10 
 2 การวางแผนครอบครัว 12 
 3 การตรวจหลงัคลอด 13 
 4 การใหบ้ริการสร้างเสริมภูมิคุม้กนัโรค 14 
 5 การใหบ้ริการตรวจพฒันาการเดก็ 15 
 6 ทนัตกรรมสาํหรับเดก็ 16 
 7 การใหค้าํปรึกษาแนะนาํ 17 
 8 การตรวจคดักรองมะเร็งสาํหรับสตรี 18 
 9 การคดักรองความเส่ียง 19 
 10 การปรับเปล่ียนพฤติกรรม 22 
 11 การเยีย่มบา้น (Home Visit) 23 
 12 การเยีย่มผูป่้วยท่ีบา้น (Home Health Care) 24 
 13 ใหค้าํปรึกษาโรคความดนัโลหิตสูงและโรคเบาหวาน 26 
 14 การตรวจคดักรองธาลสัซีเมียในหญิงตั้งครรภแ์ละคู่สมรส 27 
 15 ทนัตกรรมผูใ้หญ่ 28 
 16 การดูแลเฝ้าระวงัโรคซึมเศร้าในผูสู้งอายท่ีุมีโรคเร้ือรัง 29 

    
 
 
 

   



คู่มือการบนัทึกรายงานการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค ประจาํปีงบประมาณ 2554  เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร สาํหรับหน่วยบริการ / สถานบริการ 

    

  สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
เขต 13 กรุงเทพมหานคร 

    
 ตรวจรายงาน 28 
   
 การส่งขอ้มูล PP Itemize 33 
   
 การตรวจสอบรายงานการจ่ายเงิน 

 
35 

 แผนภาพการส่งขอ้มูล PP Itemize 
 

38 

 
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการบนัทึกรายงานการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค ประจาํปีงบประมาณ 2554  เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร สาํหรับหน่วยบริการ / สถานบริการ 

    

  สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
เขต 13 กรุงเทพมหานคร 

ความต้องการขั้นตํา่ของโปรแกรม 
 

1. Hardware 
 500 MHz Pentium 3 or Athlon processor 
 128 MB RAM  
 พื้นท่ีวา่ง Hard disk ประมาณ 120 MB 
 

2. Software 
 Windows 98SE/ME/2000/XP 
 Internet Explore 5.5 ข้ึนไป 

3. Network 
 การเช่ือมต่อ Internet ความเร็ว 56 Kbps 

 
 
คุณลกัษณะทีแ่นะนํา 

1. Hardware 
 800 GHz Pentium 3 or Athlon processor (or higher) 
 256 MB RAM (or higher) 
 พื้นท่ีวา่ง Hard disk ประมาณ  200 MB 

 
2. Software 

 Microsoft window XP  
 Internet Explore 6 ข้ึนไป 

3. Network 
 การเช่ือมต่อ Internet ความเร็ว 128 Kbps 

 
 
 
 
 
 



คู่มือการบนัทึกรายงานการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค ประจาํปีงบประมาณ 2554  เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร สาํหรับหน่วยบริการ / สถานบริการ 

    

  สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
เขต 13 กรุงเทพมหานคร 

การใช้งานโปรแกรม 
  
การใชง้านระบบน้ีเม่ือเคร่ืองเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตแลว้  ใหเ้ปิดเวบ็เบราเซอร์เขา้ไปท่ี http://bkk.nhso.go.th  

โดยคลิกเมาส์เลือกสาํหรับผูใ้หบ้ริการ > ระบบรายงานการใหบ้ริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค (BPPCS) 
 

 

 
รูปที ่1 แสดงการเลือกเมนู 

 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการบนัทึกรายงานการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค ประจาํปีงบประมาณ 2554  เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร สาํหรับหน่วยบริการ / สถานบริการ 

    

  สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
เขต 13 กรุงเทพมหานคร 

เม่ือเขา้โปรแกรมจะปรากฏหนา้จอดงัรูป จะใหท้าํการเลือกปีงบประมาณท่ีตอ้งการทาํการบนัทึกขอ้มูล 
  

 
รูปที ่2 แสดงหนา้ต่างของปีงบประมาณท่ีตอ้งการทาํการบนัทึกขอ้มูล 

 
 
โดยใชง้านโปรแกรมโดยใชร้หสัผา่นท่ีสาํนกังานฯกาํหนด 

 

 
 

รูปที ่3 แสดงการเขา้ระบบ 
 
 



คู่มือการบนัทึกรายงานการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค ประจาํปีงบประมาณ 2554  เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร สาํหรับหน่วยบริการ / สถานบริการ 

    

  สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
เขต 13 กรุงเทพมหานคร 

ทาํการ Login เขา้ระบบเม่ือกรอก Username และ Password ถูกตอ้งจะปรากฏหนา้จอดงัรูป 
 

 
รูปที ่4 แสดงการ Login เขา้ระบบสาํเร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการบนัทึกรายงานการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค ประจาํปีงบประมาณ 2554  เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร สาํหรับหน่วยบริการ / สถานบริการ 

    

  สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
เขต 13 กรุงเทพมหานคร 

แนะนําโปรแกรม 
 

 
 

รูปที ่5 แสดงหนา้รายละเอียดของโปรแกรม 
 

1. กจิกรรม    หวัขอ้หลกัของกิจกรรมต่างๆ 
2. ข้อมูลทัว่ไป   แสดงขอ้มูลทัว่ไปของประชาชนท่ีตอ้งการทาํการบนัทึก 
3. รายละเอยีดของกจิกรรม  แสดงรูปแบบรายการของแต่ละกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการบนัทึกรายงานการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค ประจาํปีงบประมาณ 2554  เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร สาํหรับหน่วยบริการ / สถานบริการ 

    

  สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
เขต 13 กรุงเทพมหานคร 

การใช้งานโปรแกรมรายงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคในหน่วยบริการ 
 การบนัทึกขอ้มูลรายงานการใหบ้ริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคในหน่วยบริการใหก้บัประชาชนท่ีมา
รับบริการท่ีหน่วยบริการ มีวิธีการบนัทึกดงัน้ี  
 

 
 
 

การตรวจสอบสิทธิของประชาชน 
เม่ือตอ้งการทาํการบนัทึกขอ้มูลตอ้งทาํการตรวจสอบสิทธิก่อน โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. กรอกรหสัประจาํตวัประชาชน 13 หลกั  
2. เลือกวนัท่ีรับบริการ  หลงัจากนั้นใหค้ลิกปุ่ม     

 

 
รูปที ่6 แสดงขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ 

 
จะปรากฏขอ้มูลทัว่ไปของประชาชนท่ีตอ้งการทาํการบนัทึก   (หลงัจากนั้นใหเ้ลือกกิจกรรมท่ีตอ้งการบนัทึก) 
 
 



คู่มือการบนัทึกรายงานการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค ประจาํปีงบประมาณ 2554  เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร สาํหรับหน่วยบริการ / สถานบริการ 

    

  สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
เขต 13 กรุงเทพมหานคร 

1.การฝากครรภ์ (ANC) 
 การฝากครรภ์คร้ังแรกของผู้รับบริการ 

หมายถึง  การมารับบริการฝากครรภค์ร้ังแรก ของผูรั้บบริการท่ีหน่วยบริการ และไดรั้บการบริการ 
ครบถว้นตามขอ้กาํหนดกิจกรรมขั้นพื้นฐาน  โดยถือวา่ขอ้มูลท่ีสาํนกังานฯไดรั้บจากหน่วยบริการท่ีส่งขอ้มูลมาใหก่้อน
เป็นสิทธิของหน่วยบริการนั้นท่ีจะไดรั้บการชดเชยบริการจากสาํนกังานฯ 

วิธีการบนัทึกดงัน้ี 

1. เร่ิมดว้ยการตรวจสอบสิทธิของประชาชน 
2. เลือกกิจกรรมฝากครรภ ์
3. กรอกรายละเอียดของกิจกรรมท่ีมารับบริการหลงัจากนั้นใหท้าํการบนัทึก 

 
รูปที ่7 แสดงตวัอยา่งการบนัทึกกิจกรรมฝากครรภค์ร้ังแรกของผูรั้บบริการ 



คู่มือการบนัทึกรายงานการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค ประจาํปีงบประมาณ 2554  เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร สาํหรับหน่วยบริการ / สถานบริการ 

    

  สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
เขต 13 กรุงเทพมหานคร 

2.การวางแผนครอบครัว 
วิธีการบนัทึกดงัน้ี 

1. เร่ิมดว้ยการตรวจสอบสิทธิของประชาชน 
2. เลือกกิจกรรมการวางแผนครอบครัว 
3. กรอกรายละเอียดของกิจกรรมท่ีมารับบริการหลงัจากนั้นใหท้าํการบนัทึก 

 

 
รูปที ่8 แสดงการบนัทึกกิจกรรมการวางแผนครอบครัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการบนัทึกรายงานการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค ประจาํปีงบประมาณ 2554  เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร สาํหรับหน่วยบริการ / สถานบริการ 

    

  สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
เขต 13 กรุงเทพมหานคร 

3.การตรวจหลงัคลอด 
กลุ่มเป้าหมาย หญิงไทยหลงัคลอดอาย1ุ0-60ปี 

วิธีการบนัทึกดงัน้ี 
1. เร่ิมดว้ยการตรวจสอบสิทธิของประชาชน 
2. เลือกกิจกรรมการตรวจหลงัคลอด 
3. ใหท้าํการกรอกรายละเอียดของกิจกรรมท่ีมารับบริการ   ในส่วนการกรอกรายละเอียดกิจกรรมแต่ละคร้ังนั้น

ใหท้าํการเลือกคร้ังท่ีมารับบริการก่อน  เม่ือทาํการเรียบร้อยแลว้  จากนั้นใหท้าํการบนัทึก 
 

 
รูปที ่9 แสดงการบนัทึกกิจกรรมการตรวจหลงัคลอด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการบนัทึกรายงานการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค ประจาํปีงบประมาณ 2554  เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร สาํหรับหน่วยบริการ / สถานบริการ 

    

  สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
เขต 13 กรุงเทพมหานคร 

4.การให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกนัโรคของกระทรวงสาธารณสุข (EPI Program) 
วิธีการบนัทึกดงัน้ี 

1. เร่ิมดว้ยการตรวจสอบสิทธิของประชาชน 
2. เลือกกิจกรรมการใหบ้ริการสร้างเสริมภูมิคุม้กนัโรค 
3. กรอกรายละเอียดของกิจกรรมท่ีมารับบริการหลงัจากนั้นใหท้าํการบนัทึก 

 

 
รูปที ่10 แสดงตวัอยา่งการบนัทึกกิจกรรมการตรวจการใหบ้ริการสร้างเสริมภูมิคุม้กนัโรค 

 
 
 
 
 



คู่มือการบนัทึกรายงานการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค ประจาํปีงบประมาณ 2554  เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร สาํหรับหน่วยบริการ / สถานบริการ 

    

  สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
เขต 13 กรุงเทพมหานคร 

5.การให้บริการตรวจพฒันาการเดก็ 
 เดก็สญัชาติไทยอาย ุ0-5 ปี 
วิธีการบนัทึกดงัน้ี 

1. เร่ิมดว้ยการตรวจสอบสิทธิของประชาชน 
2. เลือกกิจกรรมการใหบ้ริการตรวจพฒันาการเดก็ 
3. กรอกรายละเอียดของกิจกรรมท่ีมารับบริการหลงัจากนั้นใหท้าํการบนัทึก 

 

 
รูปที ่11 แสดงตวัอยา่งการบนัทึกกิจกรรมการใหบ้ริการตรวจพฒันาการเดก็ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการบนัทึกรายงานการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค ประจาํปีงบประมาณ 2554  เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร สาํหรับหน่วยบริการ / สถานบริการ 

    

  สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
เขต 13 กรุงเทพมหานคร 

6.ทนัตกรรมเดก็อายุ 6 เดอืน – ตํา่กว่า 15 โดยทนัตแพทย์ 
บริการท่ีจะบนัทึกในขอ้น้ีตอ้งใหบ้ริการในแผนกทนัตกรรมเท่านั้น           

วิธีการบนัทึกดงัน้ี 

1. เร่ิมดว้ยการตรวจสอบสิทธิของประชาชน 
2. เลือกกิจกรรมทนัตกรรมสาํหรับเดก็ 
3. กรอกรายละเอียดของกิจกรรมท่ีมารับบริการหลงัจากนั้นใหท้าํการบนัทึก 

 

 
รูปที ่12 แสดงตวัอยา่งการบนัทึกกิจกรรมการใหบ้ริการทนัตกรรมสาํหรับเดก็ 

 
 
 
 
 



คู่มือการบนัทึกรายงานการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค ประจาํปีงบประมาณ 2554  เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร สาํหรับหน่วยบริการ / สถานบริการ 

    

  สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
เขต 13 กรุงเทพมหานคร 

6.การให้คาํปรึกษาแนะนํา 
วิธีการบนัทึกดงัน้ี 

1. เร่ิมดว้ยการตรวจสอบสิทธิของประชาชน 
2. เลือกกิจกรรมการใหค้าํปรึกษาแนะนาํ 
3. กรอกรายละเอียดของกิจกรรมท่ีมารับบริการหลงัจากนั้นใหท้าํการบนัทึก 

 

 
รูปที ่13 แสดงตวัอยา่งการบนัทึกกิจกรรมการใหค้าํปรึกษาแนะนาํ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการบนัทึกรายงานการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค ประจาํปีงบประมาณ 2554  เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร สาํหรับหน่วยบริการ / สถานบริการ 

    

  สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
เขต 13 กรุงเทพมหานคร 

8.การตรวจคดักรองมะเร็งสําหรับสตรี 
วิธีการบนัทึกดงัน้ี 

1. เร่ิมดว้ยการตรวจสอบสิทธิของประชาชน 
2. เลือกกิจกรรมการตรวจคดักรองมะเร็งสาํหรับสตรี 
3. กรอกรายละเอียดของกิจกรรมท่ีมารับบริการหลงัจากนั้นใหท้าํการบนัทึก 

 

 
รูปที ่14 แสดงตวัอยา่งการบนัทึกกิจกรรมการตรวจคดักรองมะเร็งสาํหรับสตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการบนัทึกรายงานการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค ประจาํปีงบประมาณ 2554  เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร สาํหรับหน่วยบริการ / สถานบริการ 

    

  สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
เขต 13 กรุงเทพมหานคร 

9.การคดักรองความเส่ียง 
วิธีการบนัทึกดงัน้ี 

1. เร่ิมดว้ยการตรวจสอบสิทธิของประชาชน 
2. เลือกกิจกรรมการคดักรองความเส่ียง 
3. รอกรายละเอียดของกิจกรรมท่ีมารับบริการ  โดยในส่วนของคดักรองความเส่ียงจะมีเมนูยอ่ยใหท้าํการกรอก

รายละเอียดครบถว้น  หลงัจากนั้นใหท้าํการบนัทึก 
 

 



คู่มือการบนัทึกรายงานการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค ประจาํปีงบประมาณ 2554  เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร สาํหรับหน่วยบริการ / สถานบริการ 

    

  สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
เขต 13 กรุงเทพมหานคร 

 

 



คู่มือการบนัทึกรายงานการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค ประจาํปีงบประมาณ 2554  เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร สาํหรับหน่วยบริการ / สถานบริการ 

    

  สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
เขต 13 กรุงเทพมหานคร 

 
 

รูปที ่15 แสดงตวัอยา่งการบนัทึกกิจกรรมการคดักรองความเส่ียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการบนัทึกรายงานการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค ประจาํปีงบประมาณ 2554  เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร สาํหรับหน่วยบริการ / สถานบริการ 

    

  สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
เขต 13 กรุงเทพมหานคร 

10.การปรับเปลีย่นพฤตกิรรม 
วิธีการบนัทึกดงัน้ี 

1. เร่ิมดว้ยการตรวจสอบสิทธิของประชาชน 
2. เลือกกิจกรรมการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
3. กรอกรายละเอียดของกิจกรรมท่ีมารับบริการหลงัจากนั้นใหท้าํการบนัทึก 

 

 
รูปที ่16 แสดงตวัอยา่งการบนัทึกกิจกรรมการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการบนัทึกรายงานการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค ประจาํปีงบประมาณ 2554  เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร สาํหรับหน่วยบริการ / สถานบริการ 

    

  สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
เขต 13 กรุงเทพมหานคร 

11.การเยีย่มบ้าน (Home Visit)    
วิธีการบนัทึกดงัน้ี 

1. เลือกกิจกรรมการใหค้าํปรึกษาแนะนาํ 
2. กรอกท่ีอยูจ่ริงของการเยีย่มบา้น 
3. คลิกเพิ่มบุคคลท่ีตรวจเยีย่ม 
4. กรอกรายละเอียดของกิจกรรมท่ีมารับบริการหลงัจากนั้นใหท้าํการบนัทึก 

 

 
รูปที ่17 แสดงตวัอยา่งการบนัทึกกิจกรรมการเยีย่มบา้น 

 
 
 
 
 



คู่มือการบนัทึกรายงานการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค ประจาํปีงบประมาณ 2554  เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร สาํหรับหน่วยบริการ / สถานบริการ 

    

  สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
เขต 13 กรุงเทพมหานคร 

12.การให้คาํปรึกษาโรคความดนัโลหิตสูงและโรคเบาหวาน 
1. เร่ิมดว้ยการตรวจสอบสิทธิของประชาชน 
2. เลือกกิจกรรมการใหค้าํปรึกษาโรคความดนัโลหิตสูงและโรคเบาหวาน 
3. กรอกรายละเอียดของกิจกรรมท่ีมารับบริการหลงัจากนั้นใหท้าํการบนัทึก 

 

 
รูปที ่18 แสดงตวัอยา่งการบนัทึกขอ้มูลการใหค้าํปรึกษาโรคความดนัโลหิตสูงและโรคเบาหวาน 

 



คู่มือการบนัทึกรายงานการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค ประจาํปีงบประมาณ 2554  เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร สาํหรับหน่วยบริการ / สถานบริการ 

    

  สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
เขต 13 กรุงเทพมหานคร 

13.การตรวจคดักรองธาลสัซีเมียในหญงิตั้งครรภ์และคู่สมรส 
1. เร่ิมดว้ยการตรวจสอบสิทธิของประชาชน 
2. เลือกกิจกรรมการการตรวจคดักรองธาลสัซีเมียในหญิงตั้งครรภแ์ละคู่สมรส 
3. กรอกรายละเอียดของกิจกรรมท่ีมารับบริการ 
4. ใหท้าํการกรอกขอ้มูลของสามีและเป็นคนไทยเท่านั้นหลงัจากนั้นใหท้าํการบนัทึก 

 

 
รูปที ่19 แสดงตวัอยา่งการตรวจคดักรองธาลสัซีเมียในหญิงตั้งครรภแ์ละคู่สมรส 

 
 



คู่มือการบนัทึกรายงานการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค ประจาํปีงบประมาณ 2554  เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร สาํหรับหน่วยบริการ / สถานบริการ 

    

  สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
เขต 13 กรุงเทพมหานคร 

14.ทนัตกรรมผู้ใหญ่อายุ 15 ปีขึน้ไป โดยทนัตแพทย์ 
1. เร่ิมดว้ยการตรวจสอบสิทธิของประชาชน 
2. เลือกกิจกรรมทนัตกรรมผูใ้หญ่ 
3. กรอกรายละเอียดของกิจกรรมท่ีมารับบริการหลงัจากนั้นใหท้าํการบนัทึก 

 

 
รูปท่ี 20 แสดงตวัอยา่งทนัตกรรมผูใ้หญ่อาย ุ15 ปีข้ึนไป โดยทนัตแพทย ์

 
 
 
 



คู่มือการบนัทึกรายงานการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค ประจาํปีงบประมาณ 2554  เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร สาํหรับหน่วยบริการ / สถานบริการ 

    

  สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
เขต 13 กรุงเทพมหานคร 

15.การดูแลเฝ้าระวงัโรคซึมเศร้า 
1. เร่ิมดว้ยการตรวจสอบสิทธิของประชาชน 
2. เลือกกิจกรรมการดูแลเฝ้าระวงัโรคซึมเศร้าในผูสู้งอายท่ีุมีโรคเร้ือรัง 
3. กรอกรายละเอียดของกิจกรรมท่ีมารับบริการหลงัจากนั้นใหท้าํการบนัทึก 

 

 
รูปท่ี 21 แสดงตวัอยา่งการดูแลเฝ้าระวงัโรคซึมเศร้า 

 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการบนัทึกรายงานการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค ประจาํปีงบประมาณ 2554  เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร สาํหรับหน่วยบริการ / สถานบริการ 

    

  สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
เขต 13 กรุงเทพมหานคร 

ประวตักิารรับบริการ 
  เม่ือทาํการบนัทึกขอ้มูลของประชาชนในกิจกรรมต่างๆ หน่วยบริการสามารถทาํการตรวจสอบสถานะของ

ขอ้มูลไดโ้ดย คลิกท่ีเมนู    
 
 

 
รูปท่ี 22 แสดงตวัอยา่งประวติัการบนัทึกขอ้มูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการบนัทึกรายงานการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค ประจาํปีงบประมาณ 2554  เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร สาํหรับหน่วยบริการ / สถานบริการ 

    

  สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
เขต 13 กรุงเทพมหานคร 

ตรวจสอบรายงาน 
 สามารถทาํการตรวจสอบรายงานการบนัทึกขอ้มูลสร้างเสริมสุขภาพไดโ้ดยเลือกเมนูรายงาน ซ่ึงจะปรากฏ
หนา้จอดงัรูป 
 

 
รูปที ่23 แสดงการเขา้ระบบ 

ทาํการ Login เขา้ระบบเม่ือกรอก Username และ Password ถูกตอ้งจะปรากฏหนา้จอดงัรูป 
 

 
รูปที ่24 แสดงการ Login เขา้ระบบสาํเร็จ 



คู่มือการบนัทึกรายงานการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค ประจาํปีงบประมาณ 2554  เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร สาํหรับหน่วยบริการ / สถานบริการ 

    

  สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
เขต 13 กรุงเทพมหานคร 

วิธีการตรวจสอบรายงานสามารถทาํไดด้งัน้ี 
1. เลือกช่วงเวลาท่ีตอ้งการตรวจสอบขอ้มูล 
2. เลือกประเภทของรายงานท่ีตอ้งการ  หลงัจากนั้นใหท้าํการ คลิกปุ่ม   

 

 
รูปที ่25 แสดงการตรวจสอบรายงาน 

 
1. ตวัอยา่งรายงานการใหบ้ริการจาํแนกตามหน่วยบริการ  

 
รูปที ่26 แสดงตวัอยา่งรายงานการใหบ้ริการจาํแนกตามหน่วยบริการ 

 
 
 



คู่มือการบนัทึกรายงานการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค ประจาํปีงบประมาณ 2554  เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร สาํหรับหน่วยบริการ / สถานบริการ 

    

  สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
เขต 13 กรุงเทพมหานคร 

ตวัอยา่งขอ้มูลรายช่ือผูรั้บบริการ anc 
 

 
รูปที ่27 แสดงตวัอยา่งขอ้มูลรายช่ือผูรั้บบริการ anc 

ตวัอยา่งขอ้มูลผูรั้บบริการ 

 
รูปที ่28 แสดงตวัอยา่งขอ้มูลผูรั้บบริการ anc 

 
 
 



คู่มือการบนัทึกรายงานการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค ประจาํปีงบประมาณ 2554  เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร สาํหรับหน่วยบริการ / สถานบริการ 

    

  สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
เขต 13 กรุงเทพมหานคร 

2. ตวัอยา่งรายงานสรุปการใหบ้ริการจาํแนกตามสิทธิ 
 

 
รูปที ่29 แสดงตวัอยา่งรายงานสรุปการใหบ้ริการจาํแนกตามสิทธิ 

 
3. ตวัอยา่งรายงานสรุปการใหบ้ริการกิจกรรมบริการและค่าใชจ่้ายของหน่วยบริการ  

 

 
รูปที ่30 แสดงตวัอยา่งรายงานสรุปการใหบ้ริการกิจกรรมบริการและค่าใชจ่้ายของหน่วยบริการ  

 
 
 



คู่มือการบนัทึกรายงานการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค ประจาํปีงบประมาณ 2554  เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร สาํหรับหน่วยบริการ / สถานบริการ 

    

  สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
เขต 13 กรุงเทพมหานคร 

4. ตวัอยา่งรายงานขอ้มูลการบนัทึกการเยีย่มบา้น 
 

 
รูปที ่31 แสดงตวัอยา่งรายงานขอ้มูลการบนัทึกการเยีย่มบา้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการบนัทึกรายงานการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค ประจาํปีงบประมาณ 2554  เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร สาํหรับหน่วยบริการ / สถานบริการ 

    

  สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
เขต 13 กรุงเทพมหานคร 

ระบบตรวจสอบข้อมูลสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค 
สามารถทาํการตรวจสอบรายงานการบนัทึกขอ้มูลสร้างเสริมสุขภาพไดโ้ดยเลือกเมนูระบบตรวจสอบ

ขอ้มูลสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคซ่ึงจะปรากฏหนา้จอดงัรูป 
 

 
รูปที ่32 แสดงหนา้แรกของระบบเช็คขอ้มูลสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค 

 
ทาํการ Login เขา้ระบบเม่ือกรอก Username และ Password ถูกตอ้งจะปรากฏหนา้จอดงัรูปและใหท้าํการเลือกรอบใน
การประมวลผล หลงัจากนั้นใหท้าํการคลิกปุ่ม  
 

 
รูปที ่33 แสดงหนา้การเลือกรอบขอ้มูลท่ีตอ้งการประมวลผล 



คู่มือการบนัทึกรายงานการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค ประจาํปีงบประมาณ 2554  เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร สาํหรับหน่วยบริการ / สถานบริการ 

    

  สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
เขต 13 กรุงเทพมหานคร 

ในหนา้น้ีจะแสดงรายละเอียดของการส่งขอ้มูล 
 

 
รูปที ่34 แสดงรายละเอียดของการส่งขอ้มูล 

 
สามารถตรวจสอบขอ้มูลรายกิจกรรมไดด้งัรูป 

 
รูปที ่35 แสดงแยกรายกิจกรรม 

 



คู่มือการบนัทึกรายงานการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค ประจาํปีงบประมาณ 2554  เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร สาํหรับหน่วยบริการ / สถานบริการ 

    

  สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
เขต 13 กรุงเทพมหานคร 

การตรวจสอบรายงานการจ่ายเงนิ 
เร่ิมตน้การเขา้ใชง้านระบบโดยเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตแลว้ ใหเ้ปิดเวบ็เบราเซอร์  เขา้ไปท่ี http://bkk.nhso.go.th  

คลิกเมาส์เลือกเมนู “รายละเอียดงบประมาณกองทุนต่างๆท่ีจดัสรรใหห้น่วยบริการในกรุงเทพมหานคร” 
 

 

 
รูปที ่36 แสดงการเลือกเมนู 

 
 
 



คู่มือการบนัทึกรายงานการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค ประจาํปีงบประมาณ 2554  เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร สาํหรับหน่วยบริการ / สถานบริการ 

    

  สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
เขต 13 กรุงเทพมหานคร 

 
รูปที ่37 แสดงหนา้แรกของระบบ 

 
 เม่ือทาํการเขา้ระบบไดถู้กตอ้งจะปรากฏหนา้จอดงัรูป  โดยจะประกอบดว้ยรายงานต่างๆ เม่ือตอ้งการทราบ
รายละเอียดของรายงานใหค้ลิกปุ่ม “รายละเอียด” 
 

 
รูปที ่38 แสดงหนา้แรกเม่ือเขา้ระบบสาํเร็จ 

 
 



คู่มือการบนัทึกรายงานการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค ประจาํปีงบประมาณ 2554  เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร สาํหรับหน่วยบริการ / สถานบริการ 

    

  สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
เขต 13 กรุงเทพมหานคร 

ใหท้าํการเลือกรอบการจ่ายเงิน หลงัจากนั้นใหท้าํการคลิกปุ่ม “ตกลง” 

 
รูปที ่39 แสดงตวัอยา่งรายงาน 

 
 
ตวัอยา่งรายละเอียดของรายงาน 

 
รูปที ่40 แสดงตวัอยา่งรายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการบนัทึกรายงานการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค ประจาํปีงบประมาณ 2554  เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร สาํหรับหน่วยบริการ / สถานบริการ 

    

  สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
เขต 13 กรุงเทพมหานคร 

การส่งข้อมูล PP Itemize 
 
 

 
รูปที ่41 แสดงการส่งขอ้มูล PP Itemize 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
เขต 13 กรุงเทพมหานคร 

คู่มือการบนัทึกรายงานการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค ประจาํปีงบประมาณ 2554  เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร สาํหรับหน่วยบริการ / สถานบริการ 
 

การตรวจสอบรายงานการจ่ายเงนิ 
เร่ิมตน้การเขา้ใชง้านระบบโดยเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตแลว้ ใหเ้ปิดเวบ็เบราเซอร์  เขา้ไปท่ี http://bkk.nhso.go.th  

คลิกเมาส์เลือกเมนู   “ รายละเอียดการจดัสรรงบประมาณและชดเชยค่าบริการทางการแพทย ์ สปสช.เขต 13 
กรุงเทพมหานคร ” 

 
 

 
 

รูปที ่1 แสดงการเลือกเมนู 
 

หนา้แรกจะใหก้รอก Username และ Password โดยในการเขา้ใชง้านระบบน้ีจะตอ้งมี Username และ 
Password ก่อน โดยสามารถทาํหนงัสือขอมาไดท่ี้สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร   
เม่ือกรอก Username และ Password แลว้  จะสามารถเขา้ไปใชง้านระบบได ้ (รูปท่ี 2) 

 
 

  คลกิเลอืกเมนู 



 

  สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
เขต 13 กรุงเทพมหานคร 

คู่มือการบนัทึกรายงานการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค ประจาํปีงบประมาณ 2554  เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร สาํหรับหน่วยบริการ / สถานบริการ 
 

 
รูปที ่2 แสดงหนา้การ log in เขา้ระบบ  

  
จากนั้นใหเ้ลือกปีงบประมาณท่ีตอ้งการดูรายงาน   ดงัรูปท่ี 3  
 

 
รูปที ่3  เลือกปีงบประมาณ 



 

  สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
เขต 13 กรุงเทพมหานคร 

คู่มือการบนัทึกรายงานการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค ประจาํปีงบประมาณ 2554  เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร สาํหรับหน่วยบริการ / สถานบริการ 
 

 
เม่ือทาํการเขา้ระบบไดถู้กตอ้งจะปรากฏหนา้จอดงัรูป  โดยจะประกอบดว้ยรายงานต่างๆ เม่ือตอ้งการทราบ

รายละเอียดของรายงานใหค้ลิกปุ่ม “รายละเอียด” 
 

 
รูปที ่4 แสดงหนา้แรกเม่ือเขา้ระบบสาํเร็จ 

 
ใหท้าํการเลือกกลุ่มรายงานการจ่ายเงิน   แลว้คลิกปุ่ม “ดูขอ้มูล”    จากนั้นใหเ้ลือกคลิกท่ีช่ือเอกสารท่ีตอ้งการ  
 

 
รูปที ่5 แสดงขั้นตอนการเลือกรายงาน 

 
 



 

  สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
เขต 13 กรุงเทพมหานคร 

คู่มือการบนัทึกรายงานการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค ประจาํปีงบประมาณ 2554  เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร สาํหรับหน่วยบริการ / สถานบริการ 
 

ตวัอยา่ง  รายละเอียดของรายงาน 
 

 
รูปที ่6 แสดงตวัอยา่งรายงาน 



 
แบบฟอร์มการอุทธรณ์ 

ขอเบิกค่าชดเชยการฝากครรภ์คร้ังแรก กรณตีั้งครรภ์มากกว่า 1 ครรภ์ ใน 1 ปีจากสาเหตุการส้ินสุดการตั้งครรภ์ 
 

ท่ี..............................                                                                  ช่ือหน่วยบริการ/สถานพยาบาล............................ 
           รหสัสถานพยาบาล.............................................. 
           ท่ีอยู.่.................................................................... 
           ............................................................................ 
 

      วนัท่ี................................................. 
 

เร่ือง     ขออุทธรณ์เบิกค่าชดเชยการฝากครรภค์ร้ังแรก กรณตีั้งครรภ์มากกว่า 1 ครรภ์ ใน 1 ปีงบประมาณ 
เรียน    ผูอ้าํนวยการสาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย     1.  สาํเนาเวชระเบียนผูป่้วย ( เฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝากครรภ)์ 
   2.  เอกสารหนา้โปรแกรม Bethesda Form ท่ีระบุปฏิเสธการจ่ายค่าชดเชย 
 

   ตามท่ีสาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ไดต้ั้งเง่ือนไขการเบิก
ค่าชดเชยการฝากครรภค์ร้ังแรกในอตัรา 1,200 บาท ไดเ้พียงคร้ังเดียวใน 1 ปี นั้น พบวา่มีผูม้าฝากครรภค์ร้ังท่ี
....... . ในปีงบประมาณ ................  ซ่ึงเป็นกรณีการฝากครรภค์ร้ังแรกในปีเดียวกนั จากสาเหตุการส้ินสุดการ
ตั้งครรภก่์อนหนา้น้ีคือ............................................................................  ดงัรายละเอียดการฝากครรภใ์นคร้ังน้ีคือ 
  ช่ือ- สกลุผูรั้บบริการ............................................................................................................... 
หมายเลขบตัรประชาชน...................................................................วนัท่ีรับบริการ........................................... 
อาย.ุ............ ปี     HN............................................... สิทธิประจาํตวั................................................................... 
หมายเลขบตัร.....................................................G..............P...............A.............. LMP..................................... 
EDC...............................................ตรวจครรภค์ร้ังท่ี ....................อายคุรรภ.์.................สปัดาห์ 
  พร้อมน้ีไดแ้นบเอกสารหลกัฐานท่ีจาํเป็นต่อการพิจารณาตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  และขอรับรองวา่ 
ขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้ เป็นความจริงทุกประการ 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดาํเนินการต่อไป จกัเป็นพระคุณยิง่ 
 

       ขอแสดงความนบัถือ 
              ............................................. 
           (.................................................) 
                                                                     ตาํแหน่ง................................................................. 
                       (ประทบัตราถา้มี) 
 
หมายเหตุ  รับเอกสารอุทธรณ์วนัสุดทา้ยวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทุกปีงบประมาณ  
                 โดยดูจากวนัประทบัตราไปรษณีย ์
ช่ือผูป้ระสานงาน.............................................. 
หมายเลขโทรศพัท.์............................................ 
โทรสาร.................................................. 



 
แบบตรวจคัดกรองยืนยนัความเส่ียงต่อภาวะโรคกลุ่ม Metabolic  ปี 2553  
กองทุนส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  สาํนักงานหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ 

 

แบบบันทกึการตรวจคดักรองยนืยนัความเส่ียงต่อภาวะโรคกลุ่ม Metabolic 
 

   ผู้ประกนัตน        ข้าราชการ       สิทธิหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้า 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. ขอ้มูลครอบครัว 
      1.1 บิดาหรือมารดาของท่านมีประวติัการเจบ็ป่วยดว้ย 

 1.1.1 เบาหวาน (DM)              1.1.2ความดนัโลหิตสูง (HT)        1.1.3 โรคเกาท ์(Gout) 
 1.1.4ไตวายเร้ือรัง (CRF)         1.1.5กลา้มเน้ือหวัใจตาย (MI)      1.1.6 เสน้เลือดสมอง (Stroke) 
 1.1.7 ถุงลมโป่งพอง (COPD)  1.1.8 ไม่ทราบ                              1.1.9 อ่ืนๆระบุ เช่น ตดัขา ตาบอด 

1.2 พี่นอ้ง (สายตรง) ของท่านมีประวติัการเจบ็ป่วยดว้ยโรค 
 1.2.1เบาหวาน (DM)               1.2.2ความดนัโลหิตสูง (HT)         1.2.3โรคเกาท ์(Gout) 
 1.2.4ไตวายเร้ือรัง (CRF)         1.2.5กลา้มเน้ือหวัใจตาย (MI)       1.2.6เสน้เลือดสมอง (Stroke) 
 1.2.7ถุงลมโป่งพอง (COPD)   1.2.8ไม่ทราบ                                1.2.9 อ่ืนๆระบุ เช่น ตดัขา ตาบอด 

2.  ท่านมีประวติัการเจบ็ป่วย หรือตอ้งพบแพทย ์ดว้ยโรคหรืออาการ 
2.1 โรคเบาหวาน (DM)                มี                             ไม่มี                        ไม่เคยตรวจ        
2.2 โรคความดนัโลหิตสูง (HT)   มี                              ไม่มี                        ไม่เคยตรวจ           
2.3 โรคตบั              มี                              ไม่มี                        ไม่เคยตรวจ      
2.4 โรคอมัพาต                            มี                              ไม่มี                        ไม่เคยตรวจ     
2.5 โรคหวัใจ                มี                              ไม่มี                        ไม่เคยตรวจ     
2.6  ไขมนัในเลือดผดิปกติ           มี                              ไม่มี                        ไม่เคยตรวจ     
2.7 แผลท่ีเทา้/ตดัขา(จากเบาหวาน)                                  มี                             ไม่มี 
2.8 คลอดบุตรนํ้าหนกัเกิน 4 กิโลกรัม                              มี                             ไม่มี 
2.9 ด่ืมนํ้าบ่อยและมาก                                                     มี                             ไม่มี 

เลขท่ีบตัรประจาํตวัประชาชน 
 -     -      -   -  

 

ผูรั้บการตรวจ ช่ือ.................................................สกลุ...............................................อาย.ุ..........ปี 
ท่ีอยูปั่จจุบนั เลขท่ี .................. หมู่ ..............ตาํบล.....................อาํเภอ...................จงัหวดั................. 
        รหสัไปรษณีย ์................................ 
หน่วยบริการท่ีตรวจคดักรอง ช่ือ................................................ จงัหวดั............................................. 
วนัท่ีตรวจ............................................................................................................................................. 
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2.10 ปัสสาวะกลางคืน 3 คร้ังข้ึนไป                                 มี                             ไม่มี 
2.11 กินจุแต่ผอมลง                                                         มี                             ไม่มี 
2.12 นํ้าหนกัลด / อ่อนเพลีย                                             มี                             ไม่มี 
2.13 เป็นแผลริมฝีปากบ่อยและหายยาก                           มี                             ไม่มี 
2.14 คนัตามผวิหนงัและอวยัวะสืบพนัธ์ุ                          มี                             ไม่มี 
2.15 ตาพร่ามวั ตอ้งเปล่ียนแวน่บ่อย                                 มี                             ไม่มี 
2.16 ชาปลายมือปลายเทา้โดยไม่ทราบสาเหตุ                  มี                             ไม่มี 

3.  กรณีท่ีท่านมีประวติัเจบ็ป่วย ตามขอ้ 2  ท่านปฎิบติัตนอยา่งไร 
  3.1 รับการรักษาอยู/่ปฏิบติัตามท่ีแพทยแ์นะนาํ                 
  3.2 รับการรักษา แต่ไม่สมํ่าเสมอ                 
  3.3 เคยรักษา ขณะน้ีไม่รักษา/หายาทานเอง                

4. ท่านสูบบุหร่ีหรือไม่ 
 4.1 สูบ      จาํนวน .........มวน/วนั  /จาํนวน …… Pack/year ชนิดของบุหร่ี............................... 

           ระยะเวลา...........ปี (ตั้งแต่เร่ิมสูบบุหร่ีจนถึงปัจจุบนั)               
  4.2 ไม่สูบ                     
  4.3 เคยสูบแต่เลิกแลว้    ชนิดของบุหร่ีท่ีเคยสูบ...................ระยะเวลา..........ปี  
                                            (ตั้งแต่เร่ิมสูบบุหร่ีจนถึงปัจจุบนั)  

5.  ท่านด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลห์รือไม่ 
   5.1 ด่ืม...........คร้ัง/สปัดาห์  (ด่ืมเหลา้ > 45 cc ต่อวนั/ ด่ืมเบียร์ > 240 cc ต่อวนั / ด่ืมไวน์ > 120 cc ต่อวนั)      
   5.2 ไม่ด่ืม                      
   5.3 เคยด่ืมแต่เลิกแลว้ 

6.  ท่านออกกาํลงักาย/เล่นกีฬา  
   6.1 ออกกาํลงักายทุกวนั  คร้ังละ 30 นาที 
   6.2 ออกกาํลงักายสัปดาห์ละมากกว่า  3 คร้ัง  คร้ังละ 30 นาที สมํ่าเสมอ       
   6.3 ออกกาํลงักายสัปดาห์ละ 3 คร้ัง   คร้ังละ 30 นาที สมํ่าเสมอ        
   6.4 ออกกาํลงักายน้อยกว่าสัปดาห์ละ 3 คร้ัง    
   6.5 ไม่ออกกาํลงักายเลย 

7.  ท่านชอบอาหารรสใด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
   7.1 หวาน                            
   7.2 เคม็                        
   7.3 มนั           
   7.4ไม่ชอบทุกขอ้ 
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 8.  การตรวจร่างกาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลการตรวจคดักรองยนืยนั 
 ไม่พบความเส่ียง                
  พบความเส่ียงเบ้ืองตน้ต่อโรค     DM      HT        Stroke         Obesity 
  ป่วยดว้ยโรคเร้ือรัง       DM      HT        Stroke         Obesity 
 

 
 
 
 
 
 
การดําเนินงาน 
 ใหค้าํแนะนาํการดูแลตนเอง และตรวจคดักรองซํ้าทุก 1 ปี 
  ลงทะเบียนกลุ่มเส่ียงต่อกลุ่มโรค Metabolic และแนะนาํเขา้โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
  ส่งต่อเพื่อรักษา  
     

                                                                                       
ลงช่ือ.......................................................ผูต้รวจ 

                                       

Wt…………..…kg.         Ht………………cm.           BMI……………………..kg./m2 

BP คร้ังท่ี 1            /         BP คร้ังท่ี 2         /         mmHg.  

ค่า  BP เฉล่ีย               /          mmHg. 

เสน้รอบเอว................ซม.  ( ชายไม่เกิน 90 ซม. หญิงไม่เกิน 80 ซม.) 
การตรวจระดบันํ้าตาลในเลือด-  กรณีตรวจ FBS ………………mg%      หรือ 

       -  Post  pandrail  blood  sugar…….mg%  (หลงัรับประทานอาหาร............ชม.)   
  

ตรวจร่างกายทัว่ไป...................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 

9.กรณผู้ีรับบริการอายุ 35 ปีขึน้ไป  มปีระวตัเิส่ียง   และมีค่าBMIมากกว่า 25 กก²  ดาํเนินการตรวจ  
Total Cholesterol 
 ไม่ตรวจ 
 ตรวจ             ค่าท่ีตรวจได.้...................mg/dl        ปกติ              ผดิปกติ              
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เกณฑก์ารพจิารณาความเสีย่งตอ่การเกดิโรคกลุม่ Metabolic 
 

No. พฤตกิรรมเสีย่งเร ือ่ง ดชันชีีว้ดั เกณฑก์ารพจิารณาความเสีย่ง
1 โรคเบาหวาน (DM) ตามตารางที ่(1)และ (2)  
2 โรคความดนัโลหติสงู 

(HT) 
1.ประวตัพิอ่-แม ่หรอื พี-่นอ้ง เป็น HT 
2.ไขมันในเลอืดผดิปกต ิ
3.BMI >= 25 (23 women) หรอื 
เสน้รอบเอว >= 36 นิว้(90ซม.) สําหรับผูช้าย 
เสน้รอบเอว >= 32 นิว้(80ซม.) สําหรับผูห้ญงิ 
4.ความดนัโลหติ (คา่เฉลีย่) :- 
Systolic >= 130 - 139 มลิลเิมตรปรอท หรอื 
Diastolic >= 80 - 89 มลิลเิมตรปรอท 
5.สบูบหุรี:่- 
มกีารสบูบหุรีม่ากกวา่ 1 มวน/วนั หรอื 
มกีารสบูบหุรี ่20 Pack year 
6.ไมอ่อกกําลงักาย หรอื 
ออกกําลงักายนอ้ยกวา่ 3 ครัง้ตอ่สปัดาห ์

ขอ้ 1-4 พบ 1 ขอ้ เสีย่ง HT 
ขอ้ 5-6+ ขอ้1-4 อกี1 ขอ้เสีย่ง 
HT 

3 โรคหลอดเลอืดสมอง
(Stroke) 

1.ประวตัพิอ่-แม ่หรอื พี-่นอ้ง เป็น Stroke 
2.ประวตัป่ิวยดว้ยโรคหรอือาการไขมันในเลอืดผดิปกต ิ
/ หวัใจ /อมัพาต 
3.BMI >= 25 (23 women) หรอื 
เสน้รอบเอว >= 36 นิว้(90ซม.) สําหรับผูช้าย 
เสน้รอบเอว >= 32 นิว้(80ซม.) สําหรับผูห้ญงิ 
4.ความดนัโลหติ :- 
อาย ุ< 40 ปี BP > 130/80 
อาย ุ>= 40 ปี BP > 140/90 
5.สบูบหุรี:่- 
มกีารสบูบหุรีม่ากกวา่ 1 มวน/วนั หรอื 
มกีารสบูบหุรี ่20 Pack year 
6.ไมอ่อกกําลงักาย หรอื 
ออกกําลงักายนอ้ยกวา่ 3 ครัง้ตอ่สปัดาห ์
7.ดืม่แอลกอฮอล ์:- 
มกีารดืม่แอลกอฮอล ์ตัง้แต ่1 ครัง้ตอ่สปัดาห ์
8.การบรโิภคอาหาร (หวาน/มัน/เค็ม) 
 

พบ 2 ขอ้ขึน้ไป (ตอ้งม ีขอ้ 3) 
พบ 3 ขอ้ขึน้ไป (กรณีไมม่ขีอ้ 3) 

4 ภาวะอว้นลงพงุ 
(Obesity) 

1.เสน้รอบเอว >= 36 นิว้(90ซม.) สําหรับผูช้าย 
เสน้รอบเอว >= 32 นิว้(80ซม.) สําหรับผูห้ญงิ 
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 เกณฑก์ารพจิารณา 
  มอีาการ 2 ขอ้ (ในขอ้ 1-9) รว่มกบั a) หรอื b) ขอ้ใดขอ้หนึง่ถอืวา่เสีย่งตอ่โรคเบาหวาน 

a) FBS 100-125 mg% 
b) Post pandial blood sugar 140-199 mg%  
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