
 
แนวทางการดําเนินงาน pp ในโรงเรียน 

 
เรียน ผู้ประกอบกิจการหน่วยบริการ ที่ให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนอกหน่วยบริการ ทุกแหง่ 
 
  ด้วยในปีงบประมาณ ๒๕๕๕  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๓กรุงเทพมหานคร 
จะเปิดโอกาสให้หน่วยบริการ P&P นอก ที่มีความพร้อม(โดยเฉพาะด้านบุคลากร)    ร่วมให้บริการสร้างเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคในโรงเรียนเพ่ิมเติมจากงาน P&Pนอก โดยจะจ่ายเงินเหมาจ่ายรายหัวเพ่ิมจากเดิม ๒.๕๐ 
บาทต่อประชากร เป้าหมายบริการอย่างน้อย ๔๔๔ คน  น้ัน 
 
  ในการน้ี หากหน่วยบริการของท่านให้บริการ P&P นอกโดยทําผนวก ๖ แนบท้ายสญัญา
ให้บริการสาธารณสุข ประจําปี ๒๕๕๕ แล้ว และ มีความพร้อมและความประสงค์จะใหบ้ริการสร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคในโรงเรียน  ขอให้ท่านดําเนินการ ดังน้ี  

๑.print “ ผนวก ๖ P&P นอก(ฉบับเพ่ิมเติม) ”  จํานวน ๒ ชดุ (สํานักงานจะไม่ส่งหนังสือน้ีทาง
ไปรษณีย์อีก) 

๒.ให้กรรมการผู้มอีํานาจของนิติบุคคล ลงนามในผนวกชอ่ง “ หน่วยบริการ” และ ท้ายผนวก
หน้า ๑  พรอ้มประทับตรานิตบุิคคล 

๑. ๓.แนบเอกสารประกอบ ดังน้ี 
-หนังสือรับรองนิติบุคคล 
-สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบ้านกรรมการบริษัทผูล้งนาม 
-หากมีการมอบอํานาจ  ให้แนบหนังสือมอบอํานาจพร้อมอากรแสตมป์ ๑๐ บาท และ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบ้านผู้มอบ/ผูร้ับมอบอํานาจ 

๔.ส่งผนวก ๖ (ฉบับเพ่ิมเติม)และเอกสารประกอบ ทั้ง ๒ ชุดไปที่สํานักงานหลักประกันสุภาพ
แห่งชาติเขต ๑๓ กรุงเทพมหานคร ภายในวันที่  ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕   

สอบถามรายละเอี ยดการดํ า เ นินงาน  ติดต่ อ  คุณบุญส่ ง   ชี ว เรื อ งโรจน์   โทรศัพท์                 
๐๒-๑๔๒-๐๙๓๐ หรือสอบถามการจัดทําผนวก ๖ เช่น การลงนาม เอกสารประกอบ การส่งเอกสาร ติดต่อ 
นางสาวณัฐิญา  ศิลปอนันต์ โทรศัพท์  ๐๒-๑๔๒-๐๙๗๖   

 
 

nuttiya.s
Callout
ผนวก ๖ ฉบับเพิ่มเติม  คือ เอกสารหน้า ๒-๕ ด้านล่างนี้



ผนวก ๖ 

รายละเอียดและเง่ือนไขการให้บรกิารสาธารณสุข 
ด้านสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคนอกหนว่ยบริการ 

(ฉบับเพิ่มเติม) 
…………………………………………………… 

  ตามทีส่ํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ หน่วยบริการชื่อ................................................ 

........................................................................................................................................ ตกลงให้บรกิารสาธารณสุข
ด้านสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนอกหน่วยบริการ โดยมีระยะเวลาดําเนินการตั้งแต่วันที ่ ๑ ตลุาคม ๒๕๕๔ 
ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕  ไปแล้วน้ัน  บัดน้ี  ทั้งสองฝ่ายตกลงกันมข้ีอความดังตอ่ไปน้ี  

ข้อ ๑. เอกสารฉบับน้ีให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของผนวก ๖ รายละเอียดและเง่ือนไขการให้บริการ
สาธารณสุขด้านสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนอกหน่วยบริการ ซึ่งต่อไปในเอกสารนี้จะเรียก “ ผนวกหลัก ” 

ข้อ ๒. ทั้งสองฝ่ายตกลงเพ่ิมเติมกิจกรรรมบริการในข้อ ๓. ของผนวกหลัก ดังข้อความต่อไปนี้ 
  ๓.๕ หน่วยบริการมีความพร้อม ในการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคใน

โรงเรียนในเขตที่ตั้งเดียวกับหน่วยบริการ หรือพ้ืนที่รอยต่อ (ท้ังน้ีจะต้องไม่ซ้ําซ้อนกับโรงเรียนของศูนย์บริการหรือ
หน่วยบริการอื่น)ดังน้ี 

 ชื่อโรงเรียน........................................................................................................................ 
 สังกัด............................................................................... 
 เขตท่ีตั้ง........................................................  

ระดับ จํานวน(คน) 
อนุบาล  

ประถมศึกษา  
มัธยมศึกษา  

รวม  
 

   โดยหน่วยบริการตกลงให้บริการตรวจสุขภาพนักเรียนปฐมศึกษา ป.๑-๖ ในโรงเรียน 
พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  โดยให้บริการข้ันต่ําอย่างน้อย ๔๔๔ คนต่อประชากรด้าน
สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนอกหน่วยบริการท่ีหน่วยบริการรับผิดชอบอยู่แล้ว ๑๐,๐๐๐ คน 
   สําหรับการส่งผลงาน  ให้หน่วยบริการส่งสรุปผลการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑ และ ๒ ให้สํานักงานตรวจสอบ/ประเมินผล ภายในเดือนกรกฎาคมของทุกปี 

   
ลงชื่อ..................................สํานักงาน/พยาน ลงชื่อ..................................หน่วยบริการ 

 

 



-๒- 

ข้อ ๓. ทั้งสองฝ่ายตกลงเพ่ิมเติมความในข้อ ๘ ของผนวกหลัก  ดังน้ี 
“ ข้อ ๘.๒ สําหรับหน่วยบริการที่ให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในโรงเรียนด้วย 

สํานักงานตกลงจ่ายค่าบริการให้แก่หน่วยบริการแบบเหมาจ่ายรายหัวสําหรับค่าบริการ
สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในโรงเรียน ในอัตรา ๒.๕๐ บาทต่อคนต่อปีหรือตามมติคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนด ตามจํานวนประชาชนที่มีในทะเบียนราษฎร์ ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของหน่วย
บริการตามข้อ ๑ ของผนวกหลัก  โดยแบ่งจ่ายเป็น ๒ งวด ดังน้ี    

งวดที่ ๑ ร้อยละ ๒๕ เมื่อทั้งสองฝ่ายลงนามในผนวก ๖ ฉบับเพ่ิมเติม เรียบร้อยครบถ้วน
แล้ว  
   งวดที่ ๒ ไม่เกินร้อยละ ๗๕ เมื่อหน่วยบริการส่งมอบผลงานตามเอกสารแนบ ๑ และ๒
และสํานักงานได้ประเมินผลการดําเนินงาน กรณีผลงานต่ํากว่าเป้าหมายให้หักเงินโดยเทียบตามสัดส่วนผลงาน” 

ข้อ ๔. หากสํานักงานตรวจสอบพบว่าหน่วยบริการไม่ได้ให้บริการจริงตามที่ส่งมอบผลงาน หรือ
ให้บริการไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน (ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด) สํานักงานมีสิทธิบอกเลิกการให้บริการตาม
ผนวก ๖ (ฉบับเพ่ิมเติม)น้ี หรือ กรณีสํานักงานบอกเลิกผนวกหลักให้ถือว่าบอกเลิกฉบับเพ่ิมเติมน้ีไปด้วย 

ข้อ ๕ ข้อความที่มิได้กําหนดในเอกสารน้ี  ให้เป็นไปเง่ือนไขตามผนวกหลัก 

เอกสารน้ีทําข้ึนเป็นสองฉบับมีข้อความตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเขา้ใจข้อความในเอกสารน้ี
ตลอดแล้ว  จงึได้ลงลายมอืชื่อพรอ้มทั้งประทับตรา )ถ้ามี (ไว้เป็นหลักฐานสําคัญตอ่หน้าพยานและต่างเก็บไว้ฝ่าย
ละหนึ่งฉบับ 

 

    ลงชือ่....................................................สาํนักงาน  ลงชื่อ...............................................หน่วยบริการ 

    (...........................................................................)  (.........................................................................) 

     

 

 

ลงช่ือ.............................................................พยาน   ลงช่ือ.........................................................พยาน 

   (.............................................................................)   (......................................................................) 

 

   

 

 

 



เอกสารแนบ ๑ 
รายงานการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน 

ช่ือหน่วยบริการ.........................................................รหัสสถานพยาบาล......... 

ช่ือโรงเรียน...................................ปีงบประมาณ  ……......            

ลาํดบั
ที ่ ข้อมูล 

จํานวนนักเรียน (คน)       

ป.1  ป.2  ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

รวม
ทั้งหมด       

1 จํานวนนักเรียน                      

2 จาํนวนนักเรียนทีไ่ด้รับการช่ังนํา้หนัก/วดัส่วนสูง                      

2.1 ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ                      

         เตีย้                      

         เกณฑ์ดี                      

2.2 นํา้หนักตามเกณฑ์อายุ                      

        สมส่วน                       

        ผอม                      

        อ้วน                      

2.3 นํา้หนักตามเกณฑ์ส่วนสูง                      

       สมส่วน                      

       ผอม                      

       อ้วน                      

3 จํานวนนักเรียนทีไ่ด้รับการตรวจสุขภาพ                      

        ผลการตรวจปกติ                      

        ผลการตรวจผดิปกต ิ                      

        ส่งต่อเพือ่การรักษา                      

4 จํานวนนักเรียนทีไ่ด้รับการตรวจวดัสายตา                      

        ผลการตรวจปกติ                      

        ผลการตรวจผดิปกต ิ                      

        ส่งต่อเพือ่การรักษา                      

5 จํานวนนักเรียนทีไ่ด้รับการทดสอบการได้ยนิ                      

        ผลการตรวจปกติ                      

        ผลการตรวจผดิปกต ิ                      

        ส่งต่อเพือ่การรักษา                      

 



เอกสารแนบ ๒ 

ตัวอย่างการจดัทํารายงานสรุปผลการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนในโรงเรียนในภาพรวม โดยวเิคราะห์
สิ่งที่ตรวจพบ และสิ่งที่ต้องดําเนินการต่อ 

จํานวนนักเรียนทั้งหมดในโรงเรียนมี  ------ คน จํานวนนักเรียนที่ได้รับการชั่งนํ้าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
มี  ------คน คิดเป็นร้อยละ -------ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด และเมือ่จําแนกส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ พบว่ามิเด็ก

นักเรียนท่ีเตี้ยทั้งหมด --- ---คน คิดเป็นรอ้ยละ ------ ของจาํนวนนักเรียนที่ได้รับการชั่งนํ้าหนักและวัดส่วน สูงทั้งหมด 
สําหรับนักเรียนที่มีความสูงเมื่อเทียบกับอายุแล้วอยู่ในเกณฑ์ดี พบมจีํานวน  ------คน คิดเป็นรอ้ยละ -------ของ
จํานวนนักเรียนที่ได้รับการชัง่นํ้าหนักและวดัส่วนสูงทั้งหมด 

และนักเรียนทีไ่ด้รับการชั่งนํ้าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด เมื่อจําแนกนํ้าหนักตามเกณฑอ์ายุ พบว่า
นักเรียนที่สมสว่นมีจํานวน  ------ คน คดิเป็นร้อยละ --------ของจํานวนนักเรียนที่ได้รับการชั่งนํ้าหนักและวัดส่วนสูง

ทั้งหมด และนักเรียนที่ผอมมีจํานวน -------คน คิดเป็นรอ้ยละ ------- นักเรยีนท่ีอ้วนมีจํานวน ------คน คิดเป็นรอ้ย
ละ -----  

และนักเรียนทีไ่ด้รับการชั่งนํ้าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด เมื่อจําแนกนํ้าหนักตามเกณฑส์่วนสูง พบว่า
นักเรียนที่สมสว่นมีจํานวน  ------ คน คดิเป็นร้อยละ --------ของจํานวนนักเรียนที่ได้รับการชั่งนํ้าหนักและวัดส่วนสูง

ทั้งหมด และนักเรียนที่ผอมมจํีานวน -------คน คิดเป็นรอ้ยละ ------- นักเรยีนที่อ้วนมีจํานวน ------คน คิดเป็นรอ้ย
ละ ------  

จํานวนนักเรียนที่ได้รับการตรวจสุขภาพท้ังหมดมีจํานวน  ------คน คิดเป็นร้อยละ -----ของจํานวนนักเรียน
ทั้งหมด โดยผลการตรวจสขุภาพนักเรียนท่ีมีสุขภาพปกติ มีจํานวน  ------คน คิดเป็นร้อยละ ------ นักเรียนท่ีมีผลการ

ตรวจสุขภาพทีผ่ิดปกติมีจํานวน ------คน คิดเป็นร้อยละ------ ในจํานวนน้ีพบความผิดปกติที่พบมากทีส่ดุ 3 อันดับ
แรกคอื  -------------มีจํานวน -------คนคิดเป็นร้อยละ ------ รอง ลงมาคือ  -------------มีจํานวน --------คนคิดเป็นร้อยละ-

---- - และความผิดปกตอิันดบัที่ 3คือ  -------------------- มีจาํนวน ------คน คิดเป็นรอ้ยละ ------ ในจํานวนนักเรียนที่มี
ผลการตรวจสขุภาพท่ีผิดปกติ ได้มีการส่งตอ่เพ่ือการรักษา จํานวน ------คน คิดเป็นร้อยละ ------ของจํานว นนักเรียน

ที่มีผลการตรวจสุขภาพที่ผิดปกต ิ

ฯลฯ 

    

 

 

 
 

 

 




