
ช้ีแจงแนวทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ปีงบประมาณ 2564

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา
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การบริหารจัดการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
และบริการจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ

 ปี 2564

ขนิษฐา สวนแสน  Tel / Idline : 0901075259 
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ประเด็นนําเสนอ

1. ภาพรวมกรอบแนวทางการบริหารจัดการค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค และการจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพ(QOF) ปี 2564 /ประเด็นที่
เปล่ียนแปลง 

2.  การบริหารจัดการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับประเทศ 

3. การบริหารจัดการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหา
พ้ืนที่ระดับเขต/จังหวัด (P&P Area based) 

4. การบริหารจัดการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสําหรับบริการ
พ้ืนฐาน (P&P basic services) 

5. จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ (9+9+2 บาท)

6. การกํากับติดตาม

แนวทางการบริหารกองทนุหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ ปีงบประมาณ 2564 สปสช เขต 12 สงขลา

องค์

ประกอบ

นิยาม

เงื่อนไข
การจ่าย

บันทกึ/

Monitor

รับเงนิ

1.

ภาพรวมการบริหารจัดการคา่บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
และ

การจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพ(QOF) ปี 2564
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รายการ จาํนวนเงิน (ลา้นบาท)

1. บริการทางการแพทย์เหมาจา่ยรายหัว 

   1.1 ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการทางการแพทย์ตา่งๆ 125,055.0184

   1.2 ค่าแรงของหน่วยบริการของรฐัในระบบหลักประกนัสขุภาพแห่งชาติ 52,143.9758

2. บริการผู้ติดเช้ือเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ 3,676.3507
3. บริการผู้ป่วยไตวายเรือ้รงั 9,720.2800
4. บริการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเรือ้รงั 1,163.2110
5. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเตมิสาํหรบัหน่วยบรกิารในพืน้ท่ีกนัดาร พื้นท่ีเสีย่งภัย
 และพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้

1,490.2880

6. ค่าบริการสาธารณสุขสาํหรบัผู้มีภาวะพึ่งพงิในชุมชน 838.0260
7. ค่าบริการสาธารณสุขเพิม่เตมิสาํหรบัการบรกิารระดบัปฐมภมูิท่ีมีแพทย์ประจํา
ครอบครัว

421.6400

รวมท้ังสิ้น 194,508.7899

รวมกองทุนหลักประกันสขุภาพแห่งชาต ิ(ไม่รวมเงินเดอืนหน่วยบรกิารของรัฐ) 142,364.8141

เงนิกองทนุหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตปีิงบประมาณ 2564เงนิกองทนุหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตปีิงบประมาณ 2564

บริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว ปีงบประมาณ 2564

ประเภทบริการ จํานวนบาท/ผูมี้สทิธิ

1. บริการผู้ป่วยนอกทั่วไป 1,279.31
2. บริการผู้ป่วยในท่ัวไป 1,440.03
3. บริการกรณีเฉพาะ 373.67
4. บริการสรา้งเสรมิสุขภาพและป้องกันโรค 455.39
5. บริการฟ้ืนฟสูมรรถภาพดา้นการแพทย์ 18.40
6. บริการการแพทย์แผนไทย 17.90
7. ค่าบริการทางการแพทย์ท่ีเบิกจา่ยในลกัษณะงบลงทุน 
(ค่าบริการทางการแพทย์สาํหรบัผู้มีสทิธิในระบบ
หลักประกันสขุภาพแห่งชาต ิเพื่อสนบัสนนุเป็นค่าเสือ่ม
ราคาของหน่วยบริการ)

128.69

8. เงินช่วยเหลือเบ้ืองต้นกรณีผู้รับบรกิารและผู้ให้บริการ 3.84
9. บริการจา่ยตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบรกิาร 2.00

รวม   (บาทต่อผู้มีสิทธิ) 3,719.23

6

การบริหารจัดการกองทุน  P&P และ QOF ปีงบประมาณ 2564

ประเด็นที่เปลี่ยนแปลง

1) NPP-เพ่ิมวัคซีน MMR สําหรับอายุ 1 ปี 6 เดือน 
2) PPB-รวมบริการตรวจคัดกรองมะเร็งลําไส้แบบ FIT test (ย้ายมาจากบริการ OP)
3) PP-fee Schedule ขยายการคัดกรองภาวะ Down syndrome หญิงตั้งครรภ์จากมากกว่า 35 ปี เป็นทุกกลุ่มอายุ 
4) PP-fee Schedule เพ่ิมการป้องกันและควบคุมโรคฟีนิลคีโตยเูรียในเด็กแรกเกิด โดยรวมอยูใ่นการป้องกันและ

ควบคุมภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์
5) P&P Com-เพ่ิมมาตรการไม่สมทบเงินสําหรับกองทุนท้องถิ่นเขต
6) PPA- FLU
7) QOF- Asthma&COPD
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การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค) ปีงบประมาณ 2564
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กรอบแนวทางการบรหิารจัดการคา่การบริการ P&P และ QOF ปีงบประมาณ 2564 *

1. Central Procurement 

& NPP ( 30.83 บาท/คน)

บริหารโดยสว่นกลาง

4.จา่ยตามเกณฑค์ณุภาพผลงานบรกิาร

[20 บาท] 

( PP9บาท+OP9บาท+QOF2บาท

บริหารโดยเขต

ค่าบริการ P&P 
(328.57 บาทต่อปชก.ทุกสิทธิ 66.033 ล้านคน)

ค่าบริการ P&P 
(328.57 บาทต่อปชก.ทุกสิทธิ 66.033 ล้านคน)

• ได้รับ 455.39 บาทต่อหัว UC pop  47.644  ล้านคน 
• เป้าหมาย Thai pop 66.033 ล้านคน โดยใช้จํานวนประชากรไทย 

ณ 1 เมษายน 2563 เป็นตัวแทนในการจดัสรร 

1) Central Procurement 
- วัคซีน 
- ยายุติการตัง้ครรภ์

2) NPP ได้แก่ 
   - สมุดบันทึกสุขภาพ 
   - การบริการติดตามเด็กท่ี
     ผลการตรวจ TSHผิดปกติ

1) จ่ายตามโครงการ �35%
2) จ่ายตามผลงาน �65%

2.1 Flu Vaccine
2.2 fully immunized   

1,2,3,5 ปี
     2.3 NCD (HT)
         - ปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม
         - Home BP

- ข้ึนทะเบียนผู้ป่วยรายใหม่

3. P&P Area based

(4 บาท/คน)

บริหารโดยเขต

* ตามมตคิณะอนุกรรมการกาํหนดหลักเกณฑ์การดาํเนนิงานและการบรหิารจัดการกองทุน ครั้งท่ี 1/2563 วันท่ี 22 มิถุนายน 2563
* ตามมตคิณะกรรมการหลกัประกันสขุภาพแห่งชาต ิครั้งท่ี 7/2563 วันท่ี 8 กรกฎาคม 2563

1) ตัวช้ีวัดกลาง 6 ตัว
2) ตัวช้ีวัดเขต 3 ตัว
3) นําร่อง VBHC  

Asthma&COPD 4 รายการ

1) จัดสรรให้กองทุนฯ
   ท้องถิ่น ท่ีมีความพร้อม       
   ตามจํานวนประชากร
   ไทย และตามประกาศ
   การบรหิารกองทุนหลกั
   ประกันสุขภาพระดับ
   ท้องถิ่นหรือพื้นท่ี
2) หากมีเงินเหลอืให้
   สปสช. จัดสรรเป็นค่า
   บริการ P&P basic

services ในภาพรวม
   ประเทศให้เขต 1-12
3) เพิ่มมาตรการ ไม่สมทบ
เงินในเขต กทม. หากมีเงิน
เหลือเกิน 2 เท่า

5. P&P ในชุมชน

(45 บาท/คน)

1) จํานวน 203.57 บาทต่อคน จ่ายแบบเหมา
จ่ายให้หน่วยบริการ โดย               
 1.1  เหมาจ่ายต่อหัวประชากร 65% 
           โดย Diff. by age group

1.2  เหมาจ่ายตาม workload 35% 
         เดือน เม.ย.62-มี.ค.63
2) จํานวนท่ีเหลือ 36.17 บาทต่อคน
    - จ่ายแบบ  Fee schedule 
     ( 9 รายการ ต่อเนื่องจากปี 63 )

2. P&P basic services 

( 239.74 บาท/คน)

บริหารโดยสว่นกลาง

1



2.

การบรหิารจดัการบรกิารสรา้งเสรมิสุขภาพและป้องกนัโรคระดบัประเทศ 
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1. ค่าวัคซ ีนต่าง ๆ  : ชดเชยเป็นวัคซ ีน  
เพ่ิมวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR vaccine)  เพ่ิมในอายุ 1 ปี 6 เดือน (สําหรับในช่วงเปล่ียนผ่านการปรับลดอายุ
การได้รับเข็มที่ 2 (MMR 2) ตามคําแนะนําขององค์การอนามัยโรคจากเดิมให้ในเด็กอายุ 2 ปี 6 เดือน เป็นอายุ 1 ปี 6 เดือน

2. ค่ายา Misoprostal 200 mcg + Mifepristone 200 mg ชนิด Combination pack 
สาํหรับบริการป้องกันการยุตกิารตัง้ครรภ์ท ี่ไม่ปลอดภยั (คงเดมิ)
จ่ายชดเชยเป็นยา ให้แก่หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตทิ ี่ข ึน้ทะเบียนตาม หลักเกณฑ์ของกรมอนามัย

3. ค่าสมุดบนัทกึสุขภาพคู่มือเฝ้าระวังประเมนิและส่งเสริมพฒันาการเดก็ (คงเดมิ)

จ่ายให้กรมอนามัยดาํเนินการจดัพมิพ์/จดัหา เพ ื่อจ่ายให้หน่วยบริการ  ตามจาํนวนที่มีการให้บริการ  

4. ค่าบริการใหเ้ด็กท่ีมีผลการตรวจภาวะพรอ่งไทรอยดฮ์อรโ์มน (TSH) ผิดปกต ิไดเ้ขา้รบับริการตอ่เน่ือง (Fee Schedule) (คงเดมิ)

จ่ายให้สถาบันสุขภาพเดก็แห่งชาตมิหาราชนิี เพ ื่อไปดาํเนินการตดิตาม เดก็ให้เข้ารับบริการต่อเนื่องท ี่หน่วยบริการในพืน้ท ี่ 
ตามจาํนวนการให้บริการ

การจ่ายค่าใช้จ่ายบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับประเทศ 



11แนวทางการบรหิารกองทุนหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 สปสช เขต 12 สงขลา

แนวทาง/เง่ือนไข/หลักเกณฑ์ บริการให้เด็กท่ีมีผลการตรวจภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์ผิดปกติ
ได้เข้ารับบริการต่อเน่ือง

รายการ เงื่อนไข/หลักเกณฑ์

1. กลุ่มเป้าหมาย เด็กไทยทุกสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล ท่ีมีผลการตรวจภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติทุก
ราย

2. วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือให้เด็กท่ีมีผลการตรวจภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน (TSH) ผิดปกติได้รับยาภายในอายุ   
2 สัปดาห์ และต่อเน่ืองจนครบเกณฑ์ พร้อมท้ังได้รับการรักษาในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

2) เพ่ือลดปัญหาเด็กท่ีมีเชาว์ปัญญา (IQ) ต่ํา จากภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กําเนิดใน
ประเทศไทย

3. หน่วยบริการท่ีมี
สิทธิรับค่าใช้จ่าย

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 

4. การส่งข้อมูล ระบบติดตามผลการให้ยาไทรอยด์สําหรับเด็กแรกเกิด http://tsh.nhso.go.th/tsh/

แนวทาง/เง่ือนไข/หลักเกณฑ์ บริการให้เด็กท่ีมีผลการตรวจภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์ผิดปกติ
ได้เข้ารับบริการต่อเน่ือง (ต่อ)

12

รายการ เงื่อนไข/หลักเกณฑ์

5. อัตราชดเชย 1) จ่ายชดเชยแบบเหมาจ่าย เพ่ือเป็นค่าบริการติดตามให้เด็กท่ีมีผลการตรวจคัดกรองผิดปกติให้มา
ตรวจยืนยัน และรับการรักษาอย่างต่อเน่ือง ประกอบด้วย การติดตามให้มาตรวจยืนยันภายใน 
14 วัน การประสานผู้ปกครองให้พาเด็กมารับการรักษาและทานยาอย่างสม่ําเสมอ และประเมิน
พัฒนาการ (อายุ 0-1 ปี จํานวน 6 ครั้ง, อายุ 2 ปี จํานวน 2 ครั้ง ,อายุ 3 ปี จํานวน 2 ครั้ง ,
อายุ 4 ปี จํานวน 2 ครั้ง)

2) อัตราค่าใช้จ่าย เหมาจ่ายค่าบริการ ครั้งละ 200  บาท 



การบันทึกข้อมูล (คัดกรอง และติดตาม)

สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 
ส่งข้อมูลผ่านโปรแกรมของกรมวิทย์ฯ

ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ส่งข้อมูลผ่าน Data set  

seamless for DMIS

รายงานการเบิกจ่ายหน้า seamless for DMIS

ประมวลผล ระบบการเบิกจ่าย

ฐานทะเบียนราษฎร์

สถาบันสุขภาพเด็ก
แห่งชาติมหาราชินี

รายงานการเบิกจ่ายหน้า seamless for DMIS

ดูข้อมูลเด็กท่ีมีผลผิดปกติ
เพื่อติดตามมาตรวจยืนยัน และรับยา

บันทึกข้อมูลการติดตามเด็ก

หมายเหตุ : เขต 13 รพ.รามาธิบดี รพ.ศิรริาช บันทึกโปรแกรม BPPDS

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหา
ราชินี ส่งข้อมูลผ่านการ key in 

2.

การบริหารจัดการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสําหรับบริการพืน้ฐาน 
(P&P basic services) 
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2.1  ค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจ่ายแบบเหมาจ่าย (PPB) 

ประเด็นท่ีเปล่ียนแปลง

รวมบริการตรวจคัดกรองมะเร็งลําไส้แบบ FIT test 
(ย้ายมาจากบริการ OP ไว้ในงบ PPB_เหมาจ่ายรายหัว)

เขต ประชากรไทย กลุ่มอายุ 50-70 ปี (คน) เป้าหมาย FIT test (คน) (8.73% ) วงเงิน FIT test (บาท)

01            1,658,037            144,767                     5,066,840 
02               886,898             77,441                     2,710,435 
03               776,024             67,762                     2,371,670 
04            1,431,961            125,034                     4,376,190 
05            1,350,007            117,880                     4,125,800 
06            1,580,991            138,044                     4,831,540 
07            1,247,044            108,876                     3,810,660 
08            1,309,605            114,348                     4,002,180 
09            1,587,379            138,586                     4,850,510 
10            1,053,033             91,945                     3,218,075 
11            1,023,974             89,412                     3,129,420 
12            1,031,924             90,108                     3,153,780 
13            1,980,982            172,940                     6,052,900 
รวม           16,917,859         1,477,143                   51,700,000 

เป้าหมายและกรอบวงเงินบริการตรวจคัดกรองมะเร็งลําไส้ใหญ่ ปีงบประมาณ 2564 ระดับเขต



เป้าหมายและกรอบวงเงินบริการตรวจคดักรองมะเร็งลําไส้ใหญ่ ปีงบประมาณ 2564 เขต 12 สงขลา

จงัหวดั
ประชากรไทย 

กลุ่มอายุ 50-70 ปี (คน)

เป้าหมาย FIT test (คน) 

(8.73%)

วงเงิน FIT test (บาท)

(35บาท:คน)

สงขลา 327,026 28,556 999,461
สตูล 63,504 5,545 194,082
ตรัง 147,489 12,879 450,758
พัทลุง 123,220 10,760 376,587
ปัตตานี 124,190 10,844 379,551
ยะลา 100,787 8,801 308,027
นราธิวาส 145,708 12,723 445,315

รวม 1,031,924 90,108 3,153,780
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เวริก์ชตี Microsoft 
Excel 97-2003

ปัตตานี ตรัง สงขลา พทัลงุ นราธิวาส สตลู ยะลา

ร้อยละคดักรอง 75.88 73.11 66.52 65.33 38.24 16.64 5.83
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ตารางการประมวลผลงานบริการตรวจคัดกรองมะเรง็ลําไส้ใหญ่  ปีงบประมาณ 2564

บันทึกข้อมูล รายงานผลงาน

 43 แฟ้ม HDC กลุ่มรายงานมาตรฐาน >> ข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขามะเร็ง >> 
ประชากรกลุ่มเป้าหมายไดรั้บการคัดกรองมะเร็งลําไส้ใหญ่และลําไส้ตรง

 (coverage ตามโครงการคัดกรอง service plan สาขามะเร็ง)

18แนวทางการบรหิารกองทุนหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 สปสช เขต 12 สงขลา

ผลงานบริการตรวจคัดกรองมะเร็งลาํไส้ใหญ่  ปีงบประมาณ 2563 (รายงาน HDC)



2.2 ค่าบริการสร้างเสริมสขุภาพและป้องกันโรค  จ่ายแบบเหมาจ่าย 35% ตาม workload

       จ่ายตามผลงานบริการ โดยจ่ายให้หน่วยบริการที่มี ผลงานบริการตามรายการบริการท่ีกาํหนด เป็นข้อมูลผลงานบริการ
ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2563 โดยมีรายการบริการ ดังนี้  (คงเดิม)

            จํานวนผู้รับบริการคุมกําเนิด (คร้ัง)2

จํานวนหญิงหลังคลอดที่ได้รับบริการดูแลหลังคลอดต้ังแต่ 2 คร้ังขึ้นไป (คน)1

              จํานวนเด็ก 0-5 ปี ที่ได้รับบริการตรวจพัฒนาการทั้งหมด (คน) 3

         จํานวนเด็ก 6-12 ปีที่ได้รับบริการชั่งน้ําหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด (คน)4

         จํานวนการได้รับบริการวัคซีน EPI ทุกชนิดในเด็กแรกเกิด ถึงเด็ก ป.6 (เข็ม)5
       

        จํานวนผู้ที่มีอายุต้ังแต่ 30 ปีขึ้นไปที่ได้รับบริการตรวจคัดกรองเบาหวาน/ ความดันโลหิตสูง 
(คน)

6

      จํานวนผู้ที่มีอายุต้ังแต่ 30 ปีขึ้นไปที่ได้รับบริการตรวจคัดกรองโรค ซึมเศร้า (คน)7

M&E

1. รายการใหม่ ปีงบประมาณ 2564 

บริการคัดกรองโรคฟีนิลคีโตนูเรีย (PKU) รวมกับบริการคัดกรองภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์ในเด็กแรกเกิด (TSH)

2. รายการท่ีมีการปรับเปล่ียน ปีงบประมาณ 2564

P&P Fee schedule : 3 รายการ

3. รายการเดิม ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลง

3.1  บริการคุมกําเนิดก่ึงถาวร (ใส่ห่วงอนามัย/ฝังยาคุมกําเนิด) ในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี 

3.2 บริการป้องกันการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย 

3.3 บริการคุมกําเนิดก่ึงถาวร (ใส่ห่วงอนามัย/ฝังยาคุมกําเนิด) หลังยุติการตั้งครรภ์ ในหญิงอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ปีขึ้นไป 

3.4  บริการฝากครรภ์ (ANC) บริการอัลตราซาวด์  ทันตกรรมส่งเสริมป้องกันในหญิงต้ังครรภ์ 

3.5 บริการทันตกรรมป้องกันในเด็กวัยเรียน (เคลือบฟลูออไรด์ในเด็กอายุ 4-12 ปี และเคลือบหลุมร่องฟันถาวรในเด็กอายุ 6-12 ปี) 

2.3  ค่าบริการสร้างเสริมสขุภาพและป้องกันโรค จ่ายตามรายการบริการ (Fee schedule) 

1.ตรวจยืนยันโลหิตจางธาลัสซีเมียในหญิงต้ังครรภ์และสามี   ปรับราคาบริการ
2. ตรวจคัดกรอง Down syndrome ในหญิงต้ังครรภ์ ขยายกลุ่มเป้าหมาย 
3. ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ขยายพ้ืนที่ดําเนินการ
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วัตถุประสงค์ เพ่ือให้เด็กแรกเกดิไทยทุกรายเขา้ถงึการตรวจคัดกรองโรคฟีนลิคีโตนเูรีย (PKU)

กลุ่มเป้าหมาย เด็กแรกเกดิไทยทุกสิทธิ

หน่วยบริการ ศักยภาพหนว่ยบริการ หน่วยบริการท่ีให้บริการตรวจคัดกรอง  3 แห่ง ได้แก่ 
1) สถาบันชีววิทยาศาสตรท์างการแพทย ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
2) ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์
3) สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชนิี 

อัตราการจ่าย 135 บาท (ราคารวม สําหรับการตรวจคัดกรอง TSH + PKU)  *

โปรแกรมการขอรบัค่าใช้จ่าย National Perinatal Registry Portal:NPRP (http//:nprp.nhso.go.th)/ระบบ
ติดตามผลการให้ยาไทรอยด์สาํหรับเดก็แรกเกดิ http://tsh.nhso.go.th/tsh/

                    บริการคดักรองโรคฟีนิลคีโตนูเรีย (PKU) ในทารกแรกเกิด

          บริการรว่มกบั บริการคดักรองภาวะพรอ่งฮอรโ์มนไทรอยดใ์นเด็กแรกเกิด (TSH)

1. รายการใหม่ P&P ปีงบประมาณ 2564

* การตรวจคัดกรอง TSH เดิมอัตราจา่ย  125 บาท

จา่ยใหห้น่วยตรวจ

เงื่อนไขการจ่ายชดเชย 
บริการตรวจคดักรองภาวะพร่องฮอรโ์มนไทรอยดใ์นเดก็แรกเกิดและโรคฟินิลคีโตนูเรีย (PKU) ในเดก็แรกเกิด

รายการ เงือ่นไข/กระบวนการ/ข ัน้ตอน

1. กลุม่เป้าหมาย 1.เด็กไทยคลอดครบกําหนด น้ําหนักมากกวา่ 2,500 กรัม ทกุสทิธ ิทกุราย อยา่งนอ้ย 1 ครัง้
2. เด็กเกดิกอ่นกําหนด อายคุรรภน์อ้ยกวา่ 36 สปัดาห ์หรอืมน้ํีาหนักแรกเกดินอ้ยกวา่ 2,500 กรัม หรอืทารกแฝดที่
เป็น monozygotic twin ตรวจคดักรอง 2 ครัง้ เมือ่แรกเกดิ และเมือ่อาย ุ2-3 สปัดาห ์ทกุสทิธ ิทกุราย

2. การสง่ขอ้มลู 1) สถาบนัชวีวทิยาศาสตรท์างการแพทย ์กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ 2)ศนูยบ์รกิารเทคนคิการแพทย ์
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์3)  สถาบนัสขุภาพเด็กแหง่ชาตมิหาราชนิี
สง่ขอ้มลูผา่นระบบ NPRP/ http://tsh.nhso.go.th/tsh/

3. การบนัทกึขอ้มลู บนัทกึขอ้มลูผา่นระบบ NPRP / http://tsh.nhso.go.th/tsh/

4. ระยะเวลาทีส่ง่ขอ้มลู หน่วยบรกิารสง่ขอ้มลูผลงานในเดอืนมายัง สปสช.ทกุวนั  ตดัขอ้มลูจา่ย ทกุสิน้เดอืน

5. อตัราคา่บรกิาร - อตัราเหมาจา่ย 135 บาท ทกุราย
- ชดเชยอกี 1 ครัง้ สําหรับเด็กเกดิกอ่นกําหนด อายคุรรภน์อ้ยกวา่ 36 สปัดาห ์หรอืมน้ํีาหนักแรกเกดินอ้ยกวา่ 2,500 
กรัม อตัราเหมาจา่ย 135 บาท ทกุราย

6. การประมวลผล สํานักงานประมวลผลในระบบ Seamless For DMIS TSH  ภายในวนัที ่10 ของทกุเดอืน

7. ระยะเวลาทีจ่า่ย สํานักงานโดย สจช.ตัง้ฎกีาภายในวนัที ่15 ของทกุเดอืน  สบก.โอนเงนิภายในวนัที่ 10 ของเดอืนถัดไป

8. การอทุธรณ์ หน่วยบรกิารตรวจสอบขอ้มลู และอทุธรณ์ ในระบบ Seamless For DMIS TSH



2 การบรหิารจัดการกองทนุ ที่มีการปรบัเปล่ียน ปีงบประมาณ 2564 

รายการบริการเดิม ปี 2563 การปรับเปล่ียนปี 2564
2.1) การตรวจยืนยันโลหิตจางธาลัสซีเมียในหญิงต้ังครรภ์ 1) ปรับเพ่ิมอัตราค่าตรวจ Alpha - thal 1 

จาก 500 บาท เป็น 800 บาท

2.2) บริการตรวจคัดกรอง Down syndrome ในหญิงต้ังครรภ์ 2) ขยายกลุ่มเป้าหมายเป็นหญิงต้ังครรภ์ทุกกลุ่มอายุ

2.3) บริการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV DNA test 3) ขยายพ้ืนที่ดําเนินการ
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1.วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือให้หญิงต้ังครรภ์ และสามี ที่เป็นคู่เส่ียงต่อการมีบุตรเป็นโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ชนิดรุนแรง 
เข้าถึงบริการตรวจยืนยันและได้รับการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด

2) เพ่ือให้หญิงต้ังครรภ์ที่มีผลวินิจฉัยก่อนคลอดผิดปกติเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์

2. กลุ่มเป้าหมาย หญิงต้ังครรภ์ และสามีคนไทย ทุกสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล ที่เป็นคู่เส่ียงต่อการมีบุตรเป็นโรคโลหิต
จางธาลัสซีเมียชนดิรุนแรง

3. หน่วยบริการ ศักยภาพ
หน่วยบริการ

หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่มีศักยภาพในการให้บริการตรวจยืนยันโรคโลหิต
จางธาลัสซีเมียในหญิงต้ังครรภ์ทางห้องปฏิบัติการ การตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์ การยุติการตั้งครรภ์

4. การบันทึกข้อมูล/ตรวจสอบ
ผลงาน

National Perinatal Registry Portal: NPRP http//:nprp.nhso.go.th --> Seamless For DMIS 

5.โอนเงิน NHSO Budget -->2.รายงานการจ่ายเงินกองทุน --> งวด/เลขที่เบิกจ่าย รหัส DTLM....

2.1 การป้องกันและควบคุมโรคโลหิตจางธาลสัซเีมียในหญิงตั้งครรภ์ (เหมือนปี 2563)

2 รายการท่ีมีการปรับเปลี่ยน(ปรับอัตราจ่าย)ปีงบประมาณ 2564 
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อัตราชดเชย
รายการ อัตราชดเชย

ค่าตรวจ Hb typing 270 บาท 
ค่าตรวจ Alpha - thal 1 800 บาท* 
ค่าตรวจ Beta - thalassemia 1,200 บาท
ค่า PND 

• การตัดชิ้นเนื้อรก (Chorionic villus sampling,CVS) หรือ

• การเจาะน้ําครํ่า (Amniocentesis) หรือ

• การเจาะเลือดทารกจากสายสะดือ (Cordocentesis)

2,500 บาท

ค่ายุติการตั้งครรภ์ 3,000 บาท

2.1  การป้องกันและควบคุมโรคโลหิตจางธาลัสซเีมียในหญิงตั้งครรภ์ (ต่อ) 

2 รายการท่ีมีการปรับเปลี่ยน (ปรับอัตราจ่าย) ปีงบประมาณ 2564 

หมายเหตุ *ปรับเพ่ิมจากปี 2563 (500 บาท)

เงื่อนไขการจ่ายชดเชย บริการป้องกนัและควบคมุโรคโลหิตจางธาลสัซีเมียในหญิงต ัง้ครรภ์2.1

รายการ เงือ่นไข/กระบวนการ/ข ัน้ตอน

1. กลุม่เป้าหมาย หญงิไทยตัง้ครรภ์ ทกุสทิธิ

2. การสง่ขอ้มลู หน่วยบรกิารทกุแหง่ทีใ่หบ้รกิารตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร ตรวจวนิจิฉัยทารกในครรภ,์ การยตุกิารตัง้ครรภ ์
: สง่ขอ้มลูผา่นระบบ NPRP 

3. การบนัทกึขอ้มลู บนัทกึขอ้มลูผา่นระบบ NPRP 

4. ระยะเวลาทีส่ง่ขอ้มลู หน่วยบรกิารสง่ขอ้มลูผลงานในเดอืนมายัง สปสช.ทกุวนั  ตดัขอ้มลูจา่ย ทกุสิน้เดอืน

5. อตัราคา่บรกิาร - Hemoglobin typing 270 บ.
- Alpha – thalassemia  800 บ.
- Beta – thalassemia 1,200 บ.
- การตดัชิน้เนือ้รก  (Chorionic villus sampling,CVS) หรอืการเจาะน้ําครํา่ (Amniocentesis) 
หรอืการเจาะเลอืด ทารกจากสายสะดอื (Cordocentesis) 2,500 บ.
- การยตุกิารตัง้ครรภ์ 3,000

6. การประมวลผล ประมวลผลในระบบ Seamless For DMIS TLM  ภายในวันที ่10 ของทกุเดอืน

7. ระยะเวลาทีจ่า่ย ตัง้ฎกีาภายในวนัที ่15 ของทกุเดอืน  โอนเงนิภายในวนัที่ 10 ของเดอืนถัดไป

8. การอทุธรณ์ หน่วยบรกิารตรวจสอบขอ้มลู และอทุธรณ์ ในระบบ Seamless For DMIS TLM
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1.วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการป้องกันและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงต้ังครรภ์
2. เพ่ือลดอัตราเด็กแรกเกิดที่ป่วยด้วยกลุ่มอาการดาวน์

2. กลุ่มเป้าหมาย หญิงต้ังครรภ์คนไทย ทุกสิทธิ ทุกกลุ่มอายุ 

3. หน่วยบริการ ศักยภาพ
หน่วยบริการ

เป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่มีบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การ
ตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์ การยุติการตั้งครรภ์ หรือหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นหนว่ยบริการ
รับส่งต่อเฉพาะด้านเทคนิคการแพทย์

4. การบันทึกข้อมูล/ตรวจสอบ
ผลงาน

National Perinatal Registry Portal: NPRP http//:nprp.nhso.go.th --> Seamless For 
DMIS 

5.โอนเงิน NHSO Budget -->2.รายงานการจ่ายเงินกองทุน --> งวด/เลขที่เบิกจ่าย รหัส DDOW....

2.2 บริการป้องกันและควบคุมกลุม่อาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ทกุกลุม่อายุ 
2 รายการท่ีมีการปรับเปลี่ยน (ขยายกลุ่มเป้าหมาย ) ปีงบประมาณ 2564 

ลาํดบั รายการ อตัรา

1. หน่วยบริการท่ีทาํหนา้ท่ีจดัเก็บเลือด

ค่าจดัเก็บ/เจาะเลือด และ counselling รายละ 100 บาท

2. หน่วยบริการท่ีทาํหนา้ท่ีตรวจกรอง วิธี Quadruple test

ค่าตรวจกรอง วิธี Quadruple test รายละ 1,200 บาท

      ค่าขนสง่เลือดตรวจทางหอ้งปฏิบตักิาร รายละ 100  บาท

3. หน่วยบริการท่ีทาํหนา้ท่ีตรวจวินิจฉยัทารกในครรภ ์ 

ค่าหตัถการในตรวจวินิจฉยัทารกในครรภด์ว้ยวิธี Amniocentesis, cordocentesis รายละ 2,500  บาท

4. หน่วยบริการท่ีทาํหนา้ท่ีตรวจการตรวจโครโมโซม 

ค่าตรวจโครโมโซม (Karyotyping หรือ BOBs) รายละ 2,500  บาท

5. หน่วยบริการท่ีทาํหนา้ท่ียุตกิารตั้งครรภ ์

ค่ายตุกิารตั้งครรภ ์ รายละ 3,000 บาท

2.2 บริการป้องกันและควบคุมกลุม่อาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ทกุกลุม่อายุ (ต่อ)  
2 รายการท่ีมีการปรับเปลี่ยน (ขยายกลุ่มเป้าหมาย ) ปีงบประมาณ 2564 
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รายชื่อหน่วยบริการท่ีรับตรวจ Quadruple test
ลําดับ หน่วยรับตรวจ Quadruple test

1 รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
3 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์
4 รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 รพ.ขอนแก่น
6 รพ.สรรพสิทธิประสงค์
7 รพ.สงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

8 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2.2 บริการป้องกันและควบคุมกลุม่อาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ทกุกลุม่อายุ 

จังหวัดปัตตานี ทัง้จังหวัด และ
ลาํดับ จังหวัด ช่ือหน่วยบริการ

1 ตรัง 28817 รพ .หาดสาํราญเฉลิมพระเกียรต  ิ80 พรรษา
2 พัทลุง 11416 รพ .ตะโหมด
3 พัทลุง 11419 รพ .ศรีบรรพต
4 พัทลุง 11421 รพ .บางแก้ว
5 พัทลุง 11422 รพ .ป่าพะยอม
6 พัทลุง 24673 รพ .ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภขิ ุ)
7 ยะลา 11461 รพร .ยะหา
8 ยะลา 13806 รพ .กาบัง
9 ยะลา 24689 รพ .กรงปินัง

10 นราธ ิวาส 11436 รพ .บาเจาะ
11 นราธ ิวาส 13818 รพ .จะแนะ
12 นราธิวาส 23771 รพ.ย่ีงอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

2 รายการท่ีมีการปรับเปลี่ยน (ขยายกลุ่มเป้าหมาย ) ปีงบประมาณ 2564 

หน่วยบริการท่ีไม่มีผลงาน ปี 2563

หน่วยบริการรบัตรวจ Quadruple test จํานวน 8 แห่ง

เขต 3 
รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3

จังหวัดนครสวรรค์
ศูนย์วิทย์ ฯ ที่ 3

รพ.ในเขต 1,2,3,4,5,6,7

เขต 4
ไม่มี

เขต 11
ไม่มี

รพ.สงขลานครินทร์,คณะเทคนิคการแพทย์ มอ.
รพ.ในจังหวัดสงขลา,ยะลา

เขต 9
ไม่มี

เขต 8 
ไม่มี

เขต 7 
รพ.ขอนแก่น (เฉพาะผู้รับบรกิาร)

 รพ.ศรีนครนิทร ์(จ.ขอนแก่น)

เขต 10 
รพ.สรรพสิทธิประสงค์

รพ.ในเขต 10

*** ข้อมูลจาก สปสช.

เขต 1 
รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่,ลําพูน

เขต 2 
ไม่มี

เขต 6
ไม่มี

เขต 5
ไม่มี



เงื่อนไขการจ่ายชดเชย บริการป้องกนัและควบคมุกล ุ่มอาการดาวน์ในหญิงต ัง้ครรภ์2.2

รายการ เงือ่นไข/กระบวนการ/ข ัน้ตอน

1. กลุม่เป้าหมาย หญงิไทยตัง้ครรภท์กุกลุม่อาย ุทกุสทิธิ

2. การสง่ขอ้มลู : สง่ขอ้มลูผา่นระบบ NPRP 
เพิม่เตมิหน่วยบรกิารทีม่ศีกัยภาพในการตรวจ Quadruple test และขึน้ทะเบยีนเป็นหน่วยบรกิารรับสง่ตอ่เฉพาะดา้น
เทคนคิการแพทยใ์นระบบหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ

3. การบนัทกึขอ้มลู บนัทกึขอ้มลูผา่นระบบ NPRP 

4. ระยะเวลาทีส่ง่ขอ้มลู หน่วยบรกิารสง่ขอ้มลูผลงานในเดอืนมายัง สปสช.ทกุวนั  ตดัขอ้มลูจา่ย ทกุสิน้เดอืน

5. อตัราคา่บรกิาร - การตรวจคดักรอง ดว้ยวธิ ีQuadruple test 1,200 บ.
- การตรวจโครโมโซมยนืยันทารกในครรภ์ 2,500 บ.
- การเจาะน้ําครํา่ (Amniocentesis) หรอืการเจาะเลอืดทารกจากสายสะดอื (Cordocentesis) 2,500 บ.
- การยตุกิารตัง้ครรภ์ 3,000
- คา่เจาะเลอืดป่ันซร่ัีม (เหมาจา่ย) 100  บ.
- คา่ขนสง่ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร (เหมาจา่ย) 100 บ.

6. การประมวลผล สํานักงานประมวลผลในระบบ Seamless For DMIS DOW  ภายในวนัที ่10 ของทกุเดอืน

7. ระยะเวลาทีจ่า่ย สํานักงานโดย สจช.ตัง้ฎกีาภายในวนัที ่15 ของทกุเดอืน  สบก.โอนเงนิภายในวนัที่ 10 ของเดอืนถัดไป

8. การอทุธรณ์ หน่วยบรกิารตรวจสอบขอ้มลู และอทุธรณ์ ในระบบ Seamless For DMIS DOW
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1.วัตถุประสงค์
1. เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
2. เพ่ือตรวจพบและรักษาผู้ที่เป็น early pre cancer ของ CA cervix ในระยะเร่ิมแรก 

2. กลุ่มเป้าหมาย 1. หญิงไทย อายุ 30 – < 60 ปี  ทุกสิทธิ 
2. หญิงไทย อายุตํ่ากว่า 30 ปี กรณีที่มีความเส่ียงสูง 
    โดยรับบริการตรวจคัดกรอง 1 คร้ัง ทุก ๆ 5 ปี

3. รายการบริการ 1. ตรวจคัดกรองด้วยวิธี pap smear หรือ VIA  ตรวจยืนยันด้วย Colposcopy 
รวม Biopsy หรือLEEP ค่าอ่านผลพยาธิวิทยา
2. ตรวจคัดกรอง ด้วยวิธี  HPV DNA testing  ตรวจยืนยันด้วยวิธี Liquid based cytology และ
Colposcopy รวม Biopsy หรือLEEP ค่าอ่านผลพยาธิวิทยา

4. การบันทึกข้อมูล/
ตรวจสอบผลงาน

4.1 หน่วยบริการสังกัด สธ. - Pap  Smaer ส่ง 43 แฟ้ม --> Seamless For DMIS 

                                - HPV DNA Test  ส่ง e – claim --> e – claim 
4.2 Pap Smear นอกสธ. e-claim --> Seamless For DMIS

5.โอนเงิน NHSO Budget -->2.รายงานการจ่ายเงินกองทุน --> งวด/เลขที่เบิกจ่าย รหัส DCCS....

2.3 บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
2 รายการท่ีมีการปรับเปลี่ยน (ขยายพ้ืนท่ี) ปีงบประมาณ 2564 
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4. หลักการในการดําเนินการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ด้วย วิธี HPV DNA Test

1. ดําเนินการในพ้ืนที่นําร่องที่มีความพร้อมในการให้บริการ 24 จังหวัดเดิม และขยายพื้นที่นําร่องเพ่ิม
จังหวัด ใน ปี 2564 
2. กรณีหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
   2.1 ในพ้ืนที่นําร่องเปล่ียนมาให้บริการตรวจคัดกรอง HPV DNA Test ทดแทน Pap Smear หรือ VIA 
ครอบคลุมทั้งจังหวัด โดยมี กรมการแพทย์ และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหน่วยงานหลักในการเป็น
หน่วยรับตรวจ 
   2.2 หากหน่วยบริการมีความประสงค์ที่จะทําหน้าที่เป็นหน่วยตรวจตัวอย่าง (Center Lab) การตรวจ
คัดกรองด้วยวิธี HPV DNA test และ/หรือหน่วยเก็บตัวอย่าง สามารถดําเนินการได้ แต่ทั้งนี้ต้องผ่านการ
ตรวจรับรองมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ และมีการจัดระบบ logistic

2.3 บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ต่อ) 

2 รายการท่ีมีการปรับเปลี่ยน (ขยายพ้ืนท่ี) ปีงบประมาณ 2564 
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4. หลักการในการดําเนินการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ด้วย วิธี HPV DNA Test (ต่อ)

3. กรณีหน่วยบริการนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข     3.1 กรณีที่อยู่ในจังหวัดนําร่อง   สามารถเข้า
ร่วมเป็นหน่วยบริการคัดกรอง (เก็บตัวอย่าง) ได้รับค่าบริการ 50 บาท ในเครือข่ายกับกระทรวง
สาธารณสุข   หรือหากมีศักยภาพในการดําเนินงานได้เองสามารถเข้าร่วมดําเนินการเป็นหน่วยบริการเก็บ
ตัวอย่างและหน่วยบริการตรวจ (กรณี Walk-in)  และรับค่าชดเชยอัตรา 420 บาท  (โดยไม่มีการเรียก
เก็บเงินเพ่ิมจากประชาชนผู้รับบริการ) ให้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจในการให้บริการ
  3.2 กรณีที่อยู่นอกพ้ืนที่นําร่อง หากมีศักยภาพในการดําเนินงานได้เอง สามารถเข้าร่วมดําเนินการ เป็น
หน่วยบริการเก็บตัวอย่างและหน่วยบริการตรวจ (กรณี Walk-in)  และรับค่าชดเชยอัตรา 420 บาท 
(โดยไม่มีการเรียกเก็บเงินเพ่ิมจากประชาชนผู้รับบริการ)

2.3 บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ต่อ) 

2 รายการท่ีมีการปรับเปลี่ยน (ขยายพ้ืนท่ี) ปีงบประมาณ 2564 
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การจา่ยชดเชย

รายการ อตัราจา่ย

1. ตรวจคัดกรองด้วยวิธี Pap smear /VIA 250 บาท

2. ตรวจคัดกรอง ด้วยวิธี  HPV DNA Test

2.1 ค่าบริการคัดกรอง (เก็บตัวอย่าง) 50 บาท

 2.2 ค่าบริการตรวจ HPV DNA Testing 370 บาท

2.3 ตรวจยืนยัน ด้วยวิธี Liquid based cytology 250 บาท

3. ตรวจยืนยันด้วย Colposcopy รวม Biopsy หรือ LEEP 
และการตรวจพยาธิวิทยา กรณีที่ผลการตรวจผิดปกติ

900 บาท

2.3 บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ต่อ) 
2 รายการท่ีมีการปรับเปลี่ยน ปีงบประมาณ 2564 

โปรแกรมท่ีใชข้อรบัการชดเชย

1. กรณี Pap smear/VIA 

1.) e – claim (นอก.สธ)

2.) 43  แฟ้ม

2. กรณี HPV DNA Test 

- e - claim

โปรแกรมท่ีใชข้อรบัการชดเชย

1. กรณี Pap smear/VIA 

1.) e – claim (นอก.สธ)

2.) 43  แฟ้ม

2. กรณี HPV DNA Test 

- e - claim

ColposcopyCUPCUP

กรณีท่ี 1 
กรมวิทย์ฯ / กรมการแพทย์

แจกชดุตวัอย่างให้ รพ.สต .

เกบ็ตวัอย่างจากประชาชนส่งให้ CUP

รพ.สต.

แจ้งผลไปยัง รพ.สต. เพื่อตาม
ประชาชนท่ีมีผลผิดปกตไิปทํา 

Colposcopy

2

6

HPV Test LBCNon 16/18 ผล +

กรณีที่ 2 หน่วยบริการท่ีมีศักยภาพอื่นๆ

กรณีผลผิดปกติ 

3

1

แจ
้งผ

ล 
HP

V,
 L

BC
 ให

้ C
UP

ข้อมลูบริการ

4

5

7

8

16/18

การจัดระบบบริการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test 

LBC

- รพท. /รพศ.
- รพ.มะเร็งฯ /รพ.อ่ืนๆ
- รพท. /รพศ.
- รพ.มะเร็งฯ /รพ.อ่ืนๆ

(50 บาท)

(370บาท) (250บาท)

(900บาท)

E-Claim
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 หน่วยบริการ   ครัง้  จ่ายชดเชย(บาท) 

 รพ .สงขลานครินทร์  มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 0                -   

 รพ .กรงปินัง 21            5,250 

 รพ .กาบงั 31            7,750 

 แฟมิลี่แคร์  คลินิกเวชกรรม(สงขลา) 49           12,250 

 รพ .ทุ่งยางแดง 76          19,000 

 รพ .ไม้แก่น 76          19,000 

 รพ .นาหม่อม 82          20,500 

 เฮลท์แคร์คลินิกเวชกรรม 102          25,500 

 รพ .มะนัง 124          31,000 

 รพ .ทุ่งหว้า 135          33,750 

ผลงานตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ปี 2563

 หน่วยบริการ   ครัง้  จ่ายชดเชย(บาท) 
  รพ.หาดใหญ่      6,261       1,565,250 
  รพ.พทัลงุ      6,137       1,557,000 
  รพ.สงขลา      4,635       1,158,750 
  รพ.กนัตงั      3,990          997,000 
  รพ.ตรัง      3,737          934,250 
  รพ.ยา่นตาขาว      3,674          918,500 
  รพ.ปากพะยนู      3,621          904,750 
  รพ.ควนขนนุ      3,370          842,500 
  รพ.โคกโพธ์ิ      3,179          794,750 
  รพ.วงัวิเศษ      3,035          734,250 
  รพ.เทพา      2,707          676,750 
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10 อนัดบัสงูสดุ 10 อนัดบัต่ําสดุ

เงื่อนไขการจ่ายชดเชย กรณีบริการตรวจคดักรองและตรวจยืนยนัมะเรง็ปากมดลกู

รายการ เงือ่นไข/กระบวนการ/ข ัน้ตอน

1. กลุม่เป้าหมาย หญิงไทยทุกสิทธิ อายุ 30 – < 60 ปี ( อายุตํ่ากว่า 30 ปี กรณีที่มีความเสี่ยงสูง )

2. การสง่ขอ้มลู
- สงักดั สป.สธ.

- นอกสงักดั สป.สธ.

- สง่ขอ้มลูตามแฟ้มฐานขอ้มลูโครงสรา้งฐานขอ้มลูดา้นการแพทยแ์ละสขุภาพ (43 แฟ้ม) คอื แฟ้ม (1) Person, แฟ้ม (15) 
Diagnosis, แฟ้ม (41) special PP

- สง่ขอ้มลูตามระบบ e- Claim

3. การบนัทกึขอ้มลู ระบกุารวนิจิฉัยโรคหลกั ICD 10 : ผลปกต ิZ01.4 หรอื Z12.4 
ผลตรวจผดิปกต:ิ (PDx) C53* หรอื D06* หรอื N87* หรอื R87.2 หรอื R87.3 หรอื R87.6 กรณี ใชร้หัส TM : R87.60™ 
หรอื R87.61™ หรอื R87.62™ หรอื R87.63™
ICD 9 :1B004  / ตรวจยนืยัน (Colposcopy) 1B005 บันทกึผา่นระบบ e- Claim
**ตอ้งม ีICD10 ตวัใดตวัหนึง่ + ICD 9 ตวัใดตวัหนึง่**

4. ระยะเวลาทีส่ง่ขอ้มลู หน่วยบรกิารสง่ขอ้มลูผลงานในเดอืนมายัง สปสช.ทกุวนั  ตดัขอ้มลูจา่ย ทกุสิน้เดอืน

5. การประมวลผล สํานักงานประมวลผลจากระบบ 43 แฟ้ม และ ในระบบ Seamless For DMIS CCS  ภายในวนัที ่10 ของทกุเดอืน

6. ระยะเวลาทีจ่า่ย สํานักงานโดย สจช.ตัง้ฎกีาภายในวนัที ่15 ของทกุเดอืน  สบก.โอนเงนิภายในวนัที่ 10 ของเดอืนถัดไป

7. หน่วยบรกิารทีรั่บเงนิ โอนใหห้น่วยบรกิารประจําทีเ่ป็นแมข่า่ย หน่วยบรกิารรับสง่ตอ่ทั่วไป หน่วยบรกิารรว่มใหบ้รกิาร PP
โดยรายงานการโอนเงนิจะแสดงรายชือ่ผูรั้บบรกิารและหน่วยบรกิารทีใ่หบ้รกิารทัง้หมด

8. การอทุธรณ์ หน่วยบรกิารตรวจสอบขอ้มลู และอทุธรณ์ ในระบบ Seamless For DMIS CCS

9. การจา่ยคา่บรกิาร จา่ยสําหรับการใหบ้รกิารผูม้สีทิธ ิ1ครัง้/คน ทกุ 5 ปี ไมจ่า่ยซ้ํา โดยตรวจสอบจากเลขบตัรประจําตวัประชาชนและวนัที่
ใหบ้รกิาร

2.3



เงื่อนไขการจ่ายชดเชย บริการตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกู (HPV DNA TEST)  

รายการ เงือ่นไข/กระบวนการ/ข ัน้ตอน

1. กลุม่เป้าหมาย หญงิไทยทกุสทิธ ิอาย ุ15 < 60 ปี

2. การสง่ขอ้มลู หน่วยบรกิาร
1. สงักดักรมการแพทย ์(12283, 14199, 14923, 12250, 13760, 12276, 14201, 14203)
2. สงักดักรมวทิยาศาสตร์ (23758)
3. UHOSNET (11472, 11481, 11535, 12438, 13756, 13777, 13778, 13779, 13780, 13781, 13814, 14904, 

14972)
4. หน่วยทีม่ศีกัยภาพ (รพศ. และ รพท. ทีม่ศีกัยภาพ  Subtype 001002,001003) 
หากมกีารบนัทกึการสง่ตอ่ (หน่วยเก็บ) เพือ่วนิจิฉัย จะแยกโอนคา่เก็บให ้CUP สง่ขอ้มลูตามระบบ e- Claim

3. การบนัทกึขอ้มลู ระบกุารวนิจิฉัยโรคหลกั ICD 10 : ผลปกต ิZ01.4 หรอื Z12.4 
ผลตรวจผดิปกต:ิ (PDx) C53* หรอื D06* หรอื N87* หรอื R87.2 หรอื R87.3 หรอื R87.6 กรณี ใชร้หัส TM : R87.60™ 
หรอื R87.61™ หรอื R87.62™ หรอื R87.63™ 
ICD 9 :1B0046 / Liquid based cytology รหัส 0320277
**ตอ้งม ีICD10 ตวัใดตวัหนึง่ + ICD 9 ตวัใดตวัหนึง่**

4. ระยะเวลาทีส่ง่ขอ้มลู หน่วยบรกิารสง่ขอ้มลูผลงานในเดอืนมายัง สปสช.ทกุวนั  ตดัขอ้มลูจา่ย ทกุสิน้เดอืน

5. การประมวลผล สํานักงานประมวลผลจากระบบ e claim เป็นรายเดอืน

6. ระยะเวลาทีจ่า่ย สํานักงานโดย สจช.ตัง้ฎกีาจา่ยพรอ้มกบั STM UC ปกต ิจา่ยทกุสิน้เดอืน

7. การอทุธรณ์ หน่วยบรกิารตรวจสอบขอ้มลู และอทุธรณ์ ในระบบ e-Claim Seamless 

8. การจา่ยคา่บรกิาร จา่ยสําหรับการใหบ้รกิารผูม้สีทิธ ิ1ครัง้/คน ทกุ 5 ปี / ตรวจรหัสเบกิกบั ICD10 และ ICD9

2.3

การป้องกันและควบคุมการต้ังครรภ์วัยรุ่นและการต้ังครรภ์ไม่พึ่งประสงค์ (เหมือนปี 2563)

บริการคุมกําเนิดกึ่งถาวร(ใส่ห่วงอนามัย/ฝงัยาคุมกําเนดิ) 
ในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี เหมาจ่าย 800 บาทต่อราย และฝังยาคุมกําเนิด เหมาจ่าย 2,500 บาทต่อราย 

บริการป้องกันการยุติการตัง้ครรภ์ที่ไม่ปลอดภยั

บริการคุมกําเนิดกึ่งถาวร(ใส่ห่วงอนามัย/ฝงัยาคุมกําเนดิ)
ในหญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป กรณีหลังยุติการต้ังครรภ์

3.1

40

3.2

3.3

เริม่ปี 2557

เริม่ปี 2559

เริม่ปี 2562

3 รายการเดิม ท่ีไม่มีการเปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ 2564 



3.1 หน่วยบริการท่ีไม่มีผลงานบริการคมุกําเนิดกึง่ถาวร(ใสห่่วง/ฝังยาคมุ) หญิง < 20 ปี 

41แนวทางการบรหิารกองทุนหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบฯ 2564 สปสช เขต 12 สงขลา

ลาํดับท ี่ หน่วยบริการ ลาํดับท ี่ หน่วยบริการ
1  รพ.นาหมอ่ม 14  รพ.กาบงั

2  รพ.ควนโดน 15  รพ.ตากใบ

3  รพ.มะนงั 16  รพ.ระแงะ

4  รพ.ศรีนครินทร์(ปัญญานนัทภิข)ุ 17  รพ.รือเสาะ

5  รพ.โคกโพธ์ิ 18  รพ.จะแนะ

6  รพ.มายอ 19  รพ.เจาะไอร้อง

7  รพ.ทุง่ยางแดง 20  รพ.ศรีสาคร

8  รพ.ไม้แก่น 21  รพ.สไุหงปาดี

9  รพร.สายบรีุ 22  รพ.ย่ีงอเฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษา

10  รพ.บนันงัสตา 23  คลนิิกนายแพทย์เกรียงศกัดิ์-แพทย์หญิงพิพิธพร

11  รพ.ธารโต 24  แฟมิล่ีแคร์ คลนิิกเวชกรรม(สงขลา)

12  รพ.กรงปินงั 25  เฮลท์แคร์คลนิิกเวชกรรม

13  รพร.ยะหา 26  รพ.สงขลานครินทร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์

การบันทกึข้อมูล/ตรวจสอบผลงาน

โปรแกรม e‐Claim ของสปสช

กลุ่มอายุ < 20 ปี (19 ปี 11 เดือน 29 
วัน) ที่ต้องการคุมกําเนิด หรืออยู่ในภาวะ
หลังคลอด หรือหลังแท้ง 

3.2 ผลงานบริการป้องกันการยุติการตั้งครรภ์ท่ีไม่ปลอดภัย ปี 2564  

หน่วยบรกิาร ครั้ง เงิน

 รพ.หาดใหญ่ 31 93,000

 รพ.ควนกาหลง 27 81,000

 คลินิก สวท เวชกรรม 14 42,000

 รพ.พทัลุง 3 9,000

 รพ.แวง้ 3 9,000

42แนวทางการบรหิารกองทุนหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบฯ 2564 สปสช เขต 12 สงขลา

บริการป้องกันการยุติการต้ังครรภ์ท่ีไม่ปลอดภัยในหญงิต้ังครรภ์ไม่พึง
ประสงค์ ทุกอายุ ด้วยยา Medabon® หรือบริการยุติการต้ังครรภ์
ด้วยวิธีศัลยกรรม เช่น การใช้กระบอกดูดสุญญากาศ (Manual 
Vacuum Aspiration: MVA), การใช้เครื่องดูดสุญญากาศไฟฟ้า 
(Electric Vacuum Aspiration: EVA) อย่างใดอย่างหน่ึง ท้ังกรณี
ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ไม่รวมถึงกรณี ดังต่อไปน้ี    

• กลุ่มอาการดาวน์และธาลัสซีเมีย ให้เบิกจ่ายผ่านระบบ
National Perinatal Registry Portal (NPRP) 
http//:nprp.nhso.go.th

• การรักษาภาวะ Blighted ovum, Molar pregnancy, 
Dead fetus in utero และผู้ป่วยท่ีมารักษาในกรณี 
incomplete abortion ให้เบิกจ่ายชดเชยตามระบบปกติ

การบันทกึข้อมูล/ตรวจสอบผลงาน

1. ยา Medabon® โปรแกรมระบบบัญชียา *ชดเชยเป็นยา ใน VMI
2. วิธีศัลยกรรม   โปรแกรม e‐Claim ของสปสช



3.3 รายชื่อหน่วยบริการท่ีมีผลงาน (28 แห่ง)
บริการคุมกําเนิดกึ่งถาวร(ใส่ห่วง/ฝังยาคุม) หญิง >= 20 ปีขึ้นไป กรณีหลังยุติการต้ังครรภ์  

43แนวทางการบรหิารกองทุนหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบฯ 2564 สปสช เขต 12 สงขลา

หน่วยบริการ หน่วยบริการ

 รพ.สงขลา  รพ.รัษฎา
 รพ.ระโนด  รพ.กันตัง
 รพ.หาดใหญ่  รพ.สิเกา
 รพ.สะบ้าย้อย  รพ.พัทลุง
 รพ.สะเดา  รพ.ควนขนุน
 รพ.สทิงพระ  รพ.ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิขุ)
 รพ.รัตภูมิ  รพ.ปัตตานี
 รพ.ปาดังเบซาร์  รพ.กะพ้อ
 รพ.สตูล  รพ.ยะรัง
 รพ.ทุ่งหว้า  รพ.ปะนาเระ
 รพ.ท่าแพ  รพ.แว้ง
 รพ.ละงู  รพ.หนองจิก
 รพ.ควนกาหลง  รพ.เบตง
 รพ.ตรัง  รพ.สุไหงโก-ลก

การบันทกึข้อมูล/ตรวจสอบผลงาน

โปรแกรม e‐Claim ของสปสช

กลุ่มอายุ 20 ปีขึ้นไป กรณีหลังยุติการต้ังครรภ์
 (กรณีนอกกลุ่มเป้าหมายท่ีกําหนด งบประมาณเหมา
จ่ายอยู่ใน PPB)

• ลดการตัง้ครรภซ์ํ้าในหญิงอายุต ํา่กว่า 20 ปี 

• ลดการเสียชีวิตและภาวะแทรกซอ้นจากการยุตกิารตัง้ครรภท่ี์ไม่ปลอดภยั

• ลดการตัง้ครรภใ์นหญิงอายุ 20 ปีข้ึนไปท่ีตัง้ครรภไ์ม่พึงประสงค์

เป้าประสงค์

44

• จาํนวนวยัรุน่เขา้ถึงบรกิารคมุกาํเนิดก่ึงถาวร 33,000 ราย

• จาํนวนหญิงไทยตัง้ครรภไ์ม่พึงประสงคเ์ขา้ถึงบรกิารป้องกนัการยุตกิารตัง้ครรภท่ี์ไม่ปลอดภยัทาง

การแพทย ์22,000 ราย

• จาํนวนหญิงอายุ 20 ปีข้ึนไปท่ีตัง้ครรภไ์ม่พึงประสงคเ์ขา้ถึงบรกิารคมุกาํเนิดก่ึงถาวร 20,000 ราย

เป้าหมายบริการ



บริการป้องกนัการตัง้ครรภใ์นวยัรุน่และการตัง้ครรภไ์ม่พึงประสงค ์ปี 2564

วัตถุประสงค์
๑. เพ่ือป้องกันและควบคุมการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น
๒. เพ่ือป้องกันการยุติการต้ังครรภ์ท่ีไม่ปลอดภัยสําหรับหญงิต้ังครรภไ์ม่พึงประสงค์
๓. เพ่ือป้องกันและควบคุมการต้ังครรภ์ในหญงิต้ังครรภ์ไม่พึงประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย  : หญิงไทย ทุกสิทธิ 

รายการบริการ Fee Schedule
๑. บริการคุมกําเนิดกึ่งถาวร ด้วยห่วงอนามัยหรือฝังยาคุมกําเนิด อย่างใดอย่างหน่ึง ท้ังกรณีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

1.1 กลุ่มอายุ < 20 ปี (19 ปี 11 เดือน 29 วัน) ท่ีต้องการคุมกําเนิด หรืออยู่ในภาวะหลังคลอด หรือหลังแท้ง 
1.2 กลุ่มอายุ 20 ปีขึ้นไป กรณีหลังยุติการต้ังครรภ์ (กรณีนอกกลุ่มเป้าหมายท่ีกําหนด งบประมาณเหมาจ่ายอยู่ใน PPB)

๒. บริการป้องกันการยุติการต้ังครรภ์ท่ีไม่ปลอดภัยในหญงิต้ังครรภ์ไม่พึงประสงค์ ทุกอายุ ด้วยยา Medabon® หรือบริการยุติการต้ังครรภ์ด้วยวิธี
ศัลยกรรม เช่น การใช้กระบอกดูดสุญญากาศ (Manual Vacuum Aspiration: MVA), การใช้เครื่องดูดสุญญากาศไฟฟ้า (Electric Vacuum 
Aspiration: EVA) อย่างใดอย่างหน่ึง ท้ังกรณีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ไม่รวมถึงกรณี ดังต่อไปน้ี    
• กลุ่มอาการดาวน์และธาลัสซีเมีย ให้เบิกจ่ายผ่านระบบ National Perinatal Registry Portal (NPRP) http//:nprp.nhso.go.th
• การรักษาภาวะ Blighted ovum, Molar pregnancy, Dead fetus in utero และผู้ป่วยท่ีมารักษาในกรณี incomplete abortion ให้

เบิกจ่ายชดเชยตามระบบปกติ
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บริการป้องกนัการตัง้ครรภใ์นวยัรุน่และการตัง้ครรภไ์ม่พึงประสงค ์ปี 2564 (ตอ่)

อัตราชดเชยค่าบริการ ทั้งกรณี ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน มีดังนี้
๑. ค่าบริการห่วงอนามัย เหมาจ่าย 800 บาทต่อราย และฝังยาคุมกําเนิด เหมาจ่าย 2,500 บาทต่อราย (รวมค่าบริการรักษาผลข้างเคียง 

หรือภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการคุมกําเนิดก่ึงถาวร หรือการเอาอุปกรณ์คุมกําเนิดก่ึงถาวรออกจากร่างกาย กรณีไปรับบริการที่หน่วย
บริการตามสิทธิค่าบริการดังกล่าวได้อยู่ในค่าบริการแบบเหมาจ่ายรายหัวที่หน่วยบริการได้รับไปแล้ว)

๒. ค่าบริการยุติการตั้งครรภ์ เหมาจ่าย 3,000 บาทต่อราย (ทุกวิธี : Medabon®/ MVA/EVA)

๓. ยา Misoprostol 200 mcg + Mifepristone 200 mg ชนิด combination pack (Medabon®) สปสช.จัดซ้ือรวมในงบ NPP หน่วย
บริการบันทึกการเบิกยาผ่านโปรแกรมระบบบญัชียา (เงื่อนไขเการจ่ายยาให้เป็นไปตามที่สํานักยาฯ สปสช.กําหนด)

หน่วยบริการที่ให้บริการและมีสิทธิรับค่าใช้จ่าย (รูปแบบการจ่ายแบบ fee schedule)
๑. หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้แก่ หน่วยบริการประจํา หน่วยบริการรับส่งต่อ หรือหน่วยบริการร่วมให้บริการ

ด้านสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
๒. กรณีที่จะให้บริการยุติการตั้งครรภด้์วยยาต้องเป็นหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่มีศักยภาพให้บริการยุติการตั้งครรภ์

ด้วยยากับกรมอนามัย
             หน่วยบริการสามารถให้บริการ ทุกสิทธิการรักษา โดยไม่ต้องผ่านระบบส่งต่อ และต้องไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมถึงแม้ผู้รับบริการ
ไม่ได้ลงทะเบียนสิทธิกับหนว่ยบริการหรือเครือข่ายนั้น
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รายการ ขอบเขตบริการ และเง่ือนไขการจ่ายยา
วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัยในหญิงต้ังครรภ์ไม่พึงประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย หญิงไทยทุกอายุ ทุกสิทธิการรักษา ที่จําเป็นต้องยุติการตั้งครรภ์ตามเงื่อนไขของประมวลกฎหมายอาญาและข้อบังคับ
แพทยสภา

บริการยุติการตั้งครรภ์ บริการยุติการตั้งครรภ์ด้วยยา Misoprostol 200 mcg + Mifepristone 200 mg ชนิด combination pack 
(Medabon®)

หน่วยบริการ หน่วยบริการประจํา หน่วยบริการที่รับการส่งต่อ หน่วยบริการร่วมให้บริการด้านสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ที่ขึ้นทะเบียนตามหลักเกณฑ์ของกรมอนามัย

เงื่อนไขการจ่าย หน่วยบริการสามารถเบิกยาได้ตามจริง

การบริหารการจ่าย การชดเชยผ่านโปรแกรมระบบบัญชียา (http://drug.nhso.go.th/drugserver/) ของสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ

วิธีการเบิก โปรแกรมระบบบญัชียา (http://drug.nhso.go.th/drugserver/) ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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แนวทางการจ่ายยา Misoprostol 200 mcg + Mifepristone 200 mg ชนิด combination pack 
( Medabon® )

สําหรับบริการป้องกันการยุติการต้ังครรภ์ท่ีไม่ปลอดภัย

แนวทางการจ่ายยา Misoprostol 200 mcg + Mifepristone 200 mg ชนิด combination pack 
( Medabon® )

สําหรับบริการป้องกันการยุติการต้ังครรภ์ท่ีไม่ปลอดภัย

ขั้นตอนการเบิกชดเชยเป็นยา ผ่านโปรแกรมระบบบัญชียา ของ สปสช.
(http://drug.nhso.go.th/drugserver) 
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เงื่อนไขการจ่าย บริการคมุกาํเนิดกึ่งถาวร(ใส่ห่วงอนามยั/ฝังยาคมุกาํเนิด)ในหญิง < 20 ปี3.3

รายการ ขอบเขตบรกิาร และเงือ่นไขและอตัราการจา่ยคา่บรกิาร

1. กลุม่เป้าหมาย หญงิไทยทีม่อีายตํุา่กวา่ 20 ปี (19 ปี 11 เดอืน 29 วนั)  ทกุสทิธิ ทีอ่ยูใ่นภาวะหลงัคลอดหรอืแทง้หรอื
ตอ้งการคมุกําเนดิ 

2. บรกิารคมุกําเนดิกึง่ถาวร เป็นบรกิารคมุกําเนดิกึง่ถาวรดว้ยหว่งอนามัยหรอืยาฝังคมุกําเนดิ อยา่งใดอยา่งหนึง่ ทัง้กรณีผูป่้วยนอก
และผูป่้วยใน โดยหน่วยบรกิารสามารถใหบ้รกิารไดโ้ดยไมต่อ้งผา่นระบบสง่ตอ่ 

3. หน่วยบรกิาร หน่วยบรกิารประจํา หน่วยบรกิารทีรั่บการสง่ตอ่หรอืหน่วยบรกิารรว่มใหบ้รกิารดา้นสรา้งเสรมิสขุภาพและ
ป้องกนัโรค 

4. เงือ่นไขและอตัราการจา่ย
คา่บรกิาร

• หน่วยบรกิารสามารถเบกิคา่บรกิารได ้1 คน 1 ครัง้ 1 รายการตอ่ 1 ปีงบประมาณ
• ไมเ่รยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยใด ๆ รวมถงึผลขา้งเคยีงจากการรับบรกิารดงักลา่ว หรอืมคีวามจําเป็นจะตอ้งนํา

หว่งอนามัยหรอืยาฝังคมุกําเนดิออกกอ่นระยะเวลาทีกํ่าหนด หน่วยบรกิารตอ้งใหบ้รกิารโดยไมเ่ก็บ
คา่ใชจ้า่ยจากผูรั้บบรกิารเพิม่เตมิ

• อตัราคา่บรกิารหว่งอนามัย เหมาจา่ย 800 บาท/ราย และฝังยาคมุกําเนดิ เหมาจา่ย 2,500 บาท/ราย

5. การบรหิารการจา่ย • หน่วยบรกิารทีข่ ึน้ทะเบยีนกบัสปสช.เขต 1-12 ประมวลผลการจา่ยผา่นระบบ e-Claim Seamless เป็น
รายเดอืน

• หน่วยบรกิารทีข่ ึน้ทะเบยีนกบัสปสช.เขต 13 กทม. การจา่ยใหเ้ป็นไปตามที ่อปสข.กําหนด
• กรณีทีไ่มเ่ป็นไปตามเงือ่นไข มรีะบบเอกสารอทุธรณ์

6. วธิกีารเบกิ • สปสช.เขต 1-12 : โปรแกรม e-Claim ของสปสช. (http://eclaim.nhso.go.th)
• สปสช.เขต 13    : โปรแกรม BPPDS (Bangkok Promotion & Prevention Data System) ของ 

กทม.

เงื่อนไขการจ่ายชดเชย บริการยตุิการต ัง้ครรภท์ี่ปลอดภยั 3.4

รายการ ขอบเขตบรกิาร และเงือ่นไขและอตัราการจา่ยคา่บรกิาร

1. กลุม่เป้าหมาย • หญงิไทยทกุอาย ุทกุสทิธกิารรักษา ทีจํ่าเป็นตอ้งยตุกิารตัง้ครรภต์ามเงือ่นไขของกฎหมายอาญาและขอ้บงัคบัแพทยสภา

2. บรกิารยตุกิาร
ตัง้ครรภ์

• บรกิารยตุกิารตัง้ครรภด์ว้ยยา Medabon® หรอืบรกิารยตุกิารตัง้ครรภด์ว้ยวธิศีลัยกรรม เชน่ การใชก้ระบอกดดูสญุญากาศ 
(Manual Vacuum Aspiration: MVA), การใชเ้ครือ่งดดูสญุญากาศไฟฟ้า (Electric Vacuum Aspiration: EVA) ไมร่วมถงึ
กรณี ดงัตอ่ไปนี ้

      - กลุม่อาการดาวน ์และธาลสัซเีมยี (D56.0 D56.1 D56.2 D56.3 D56.4 D56.8 D56.9 ใหเ้บกิจา่ยผา่นระบบ
National Perinatal Registry Portal (NPRP) http//:nprp.nhso.go.th 

      - การรักษาภาวะ Blighted ovum, Molar pregnancy, Dead fetus in utero และผูป่้วยทีม่ารักษาในกรณี Incomplete 
abortion (O020, O010-O019, O021, O364, O030-O034)

3. หน่วยบรกิาร หน่วยบรกิารในระบบ UC

4. เงือ่นไขและอตัรา
การจา่ยคา่บรกิาร

• หน่วยบรกิารสามารถเบกิคา่บรกิารได ้1 คน 1 ครัง้ 1 รายการตอ่ 1 ปีงบประมาณ ทัง้กรณีผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน
     โดยหน่วยบรกิารสามารถใหบ้รกิารไดท้ัง้ผา่นระบบสง่ตอ่และไมต่อ้งผา่นระบบสง่ตอ่
• ไมเ่รยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยใด ๆ รวมถงึผลขา้งเคยีงจากการรับบรกิารดงักลา่ว จากผูรั้บบรกิารเพิม่เตมิ
• อตัราคา่บรกิารเหมาจา่ยเหมาจา่ย 3,000 บาทตอ่ราย (ทกุวธิ ี: Medabon®/ MVA/EVA)
• ยา Medabon® บนัทกึผา่นโปรแกรมระบบบญัชยีา จา่ยเป็นของ (เฉพาะยา แตค่า่บรกิารเบกิผา่นโปรแกรม e- Claim) 

**เฉพาะหน่วยบรกิารขึน้ทะเบยีนเป็นหน่วยบรกิารทีม่ศีกัยภาพกบักรมอนามัย

5. การบรหิารการจา่ย • หน่วยบรกิารทีข่ ึน้ทะเบยีนกบัสปสช.เขต 1-12 ประมวลผลการจา่ยผา่นระบบ e-Claim Seamless เป็นรายเดอืน 
• หน่วยบรกิารทีข่ ึน้ทะเบยีนกบัสปสช.เขต 13 กทม. การจา่ยใหเ้ป็นไปตามที ่อปสข.กําหนด
• กรณีทีไ่มเ่ป็นไปตามเงือ่นไข มรีะบบเอกสารอทุธรณ์

6. วธิกีารเบกิ • สปสช.เขต 1-12 : โปรแกรม e-Claim ของสปสช. (http://eclaim.nhso.go.th)
• สปสช.เขต 13    : โปรแกรม BPPDS (Bangkok Promotion & Prevention Data System) ของ กทม.



เงื่อนไขการจ่ายชดเชย บริการคมุกาํเนิดกึ่งถาวรในหญิงอาย  ุ20 ปีขึน้ไป3.5

รายการ ขอบเขตบรกิาร และเงือ่นไขและอตัราการจา่ยคา่บรกิาร

1. กลุม่เป้าหมาย หญงิไทยอาย ุ20 ปีขึน้ไป ทกุสทิธกิารรักษา กรณีหลงัยตุกิารตัง้ครรภก์บัหน่วยบรกิารในระบบ UC 

2. บรกิารคมุกําเนดิกึง่ถาวร เป็นบรกิารคมุกําเนดิกึง่ถาวรดว้ยหว่งอนามัย/ยาฝังคมุกําเนดิ อยา่งใดอยา่งหนึง่ ทัง้กรณีผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน 
โดยหน่วยบรกิารสามารถใหบ้รกิารไดโ้ดยไมต่อ้งผา่นระบบสง่ตอ่ 

3. หน่วยบรกิาร หน่วยบรกิารประจํา, หน่วยบรกิารทีรั่บการสง่ตอ่หรอืหน่วยบรกิารรว่มใหบ้รกิารดา้นสรา้งเสรมิสขุภาพและป้องกนั
โรค 

4. เงือ่นไขและอตัราการ
จา่ยคา่บรกิาร

• หน่วยบรกิารสามารถเบกิคา่บรกิารได ้1 คน 1 ครัง้ 1 รายการตอ่ 1 ปีงบประมาณ
• ไมเ่รยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยใด ๆ รวมถงึผลขา้งเคยีงจากการรับบรกิารดงักลา่ว หรอืมคีวามจําเป็นจะตอ้งนําหว่ง

อนามัยหรอืยาฝังคมุกําเนดิออกกอ่นระยะเวลาทีกํ่าหนด หน่วยบรกิารตอ้งใหบ้รกิารโดยไมเ่ก็บคา่ใชจ้า่ยจาก
ผูรั้บบรกิารเพิม่เตมิ

• อตัราคา่บรกิารหว่งอนามัย 800 บาทตอ่ราย และฝังยาคมุกําเนดิ 2,500 บาทตอ่ราย(จา่ยตามจรงิ ไมเ่กนิ
อตัราทีกํ่าหนด) 

5. การบรหิารการจา่ย • หน่วยบรกิารทีข่ ึน้ทะเบยีนกบัสปสช.เขต 1-12 ประมวลผลการจา่ยผา่นระบบ e-Claim Seamless เป็นรายเดอืน
• หน่วยบรกิารทีข่ ึน้ทะเบยีนกบัสปสช.เขต 13 กทม. การจา่ยใหเ้ป็นไปตามที ่อปสข.กําหนด
• กรณีทีไ่มเ่ป็นไปตามเงือ่นไข มรีะบบเอกสารอทุธรณ์

6. วธิกีารเบกิ • สปสช.เขต 1-12: โปรแกรม e-Claim ของสปสช. (http://eclaim.nhso.go.th)
• สปสช.เขต 13 : โปรแกรม BPPDS (Bangkok Promotion & Prevention Data System) ของ กทม.
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1.วัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงและความครอบคลุมบริการฝากครรภ์อย่างมีคณุภาพ

2. กลุ่มเป้าหมาย หญิงไทยตั้งครรภ์ ทุกสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล 

3. หน่วยบริการ ศักยภาพ
หน่วยบริการ

หน่วยบริการปฐมภูมิ หน่วยบริการประจํา หน่วยบริการรับส่งต่อท่ัวไป และหน่วยบริการร่วม
ให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กรณีหน่วยบริการปฐมภูมิท่ีเป็นเครือข่ายของ
หน่วยบริการประจํา สปสช.จ่ายให้กับหน่วยบริการประจําท่ีเป็นแม่ข่าย

4. การบันทึกข้อมูล หน่วยบริการในสังกัด สป.สธ. 
ส่งข้อมูลตามแฟ้มฐานข้อมูลโครงสร้างฐานข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (43 แฟ้ม) คือ แฟ้ม (1)
Person, แฟ้ม (17) PROCEDURE_OPD* , แฟ้ม (33) Prenatal และแฟ้ม (34) ANC 
หน่วยบริการนอกสังกัด สป.สธ. และเอกชน
ส่งข้อมูลตามระบบ e-Claim 
หากประสงค์ส่งข้อมูลตามแฟ้มฐานข้อมูลโครงสร้างฐานข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (43 แฟ้ม) คือ แฟ้ม 
(1) Person, แฟ้ม (17) PROCEDURE_OPD* , แฟ้ม (33) Prenatal และแฟ้ม (34) ANC 
*กรณี ตรวจอัลตร้าซาวด์  ICD9 88.78 (ปี 64 เหลือรหัสเดียว)

3.4  บริการฝากครรภ์ (Antenatal Care) และอัลตราซาวด์

3 รายการเดิม ท่ีไม่มีการเปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ 2564 
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การจา่ยชดเชย

รายการ อตัราชดเชย / หน่ึงการตัง้ครรภ์

ANC ครั้งแรก 1,000 บาท

ANC ครั้งท่ี 2-5  ครั้งละ 400 บาท

ตรวจ Ultrasound 400 บาท

3.4  บริการฝากครรภ์ (Antenatal Care) และอัลตราซาวด์  

3 รายการเดิม ท่ีไม่มีการเปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ 2564 

หมายเหตุ กรณีหญิงตั้งครรภ์ที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นครรภเ์สี่ยงสูง มีความจําเป็นต้องให้การดูแลพิเศษ และประเมินเพิม่เติมหรือ
ตรวจติดตามพิเศษมากกว่ากิจกรรมการฝากครรภพ์ื้นฐาน บริการส่วนนี้ที่มากกว่านั้น ให้ถือว่าเป็นการรักษาพยาบาล (Care) 
  - สําหรับหญิงตั้งครรภ์สิทธิ UC ค่าใช้จ่ายส่วนนี้เหมาจ่ายอยู่ในค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยในแล้วแต่กรณี
  - สําหรับสิทธิอ่ืน เบิกจ่ายตามสิทธิการรักษานั้น ๆ

ผลงานการจดับรกิาร ANC ปี 2563

หน่วยบรกิาร ครั้ง เงิน หน่วยบรกิาร ครั้ง เงิน

 รพ.ยะลา 12,846 6,916,800 เฮลท์แคร์คลนิิกเวชกรรม 0               - 
 รพ.หาดใหญ่ 13,194 6,742,200 รพ.สงขลานครินทร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 6          2,400 
 รพ.ปัตตานี 10,402 5,227,000 คลนิิกนายแพทย์เกรียงศกัดิ์-แพทย์หญิงพิพิธพร 6          2,400 
 รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ 8,706 4,542,600 แฟมิล่ีแคร์ คลนิิกเวชกรรม(สงขลา) 18        11,400 
 รพ.สงขลา 8,495 4,309,400 รพ.กระแสสนิธุ์ 233       127,400 
 รพ.รามนั 7,441 3,813,400 รพ.นาหมอ่ม 255       132,000 
 รพ.ยะหร่ิง 7,442 3,804,200 รพ.หาดสําราญเฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษา 364       180,400 
 รพ.ยะรัง 6,983 3,552,800 รพ.ศรีบรรพต 523       263,200 
 รพ.ระแงะ 6,509 3,354,200 รพ.ศรีนครินทร์(ปัญญานนัทภิข)ุ 567       295,800 
 รพ.สไุหงโก-ลก 6,474 3,278,600 รพ.มะนงั 555       306,600 
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10 อนัดบัสงูสดุ 10 อนัดบัต่ําสดุ
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3.1  บริการฝากครรภ์ (Antenatal Care) และอัลตราซาวด์ (ต่อ) 

3 รายการเดิม ท่ีไม่มีการเปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ 2564 

รหสั ICD 10 ของหญิงตัง้ครรภ์

 1. กรณี ครรภป์กต ิใชร้หสั ICD 10 คือ Z34.0 Z34.8 และ Z34.9

2. กรณี ครรภเ์ส่ียง ใชร้หสั ICD 10 คือ Z35.0 – Z35.9 

กิจกรรมพื้นฐาน ANC คร้ังแรก ANC คร้ังที่ 2 ANC คร้ังที่ 3 ANC คร้ังที่ 4 ANC คร้ังที่ 5

1 การซักประวัติ     

2 การตรวจร่างกาย

2.1 วัดสัญญาณชีพ: ชีพจร ความดันโลหิต     

2.2 ช่ังนํ้าหนัก ส่วนสูง คํานวณดัชนีมวลกาย     

2.3 ตรวจสุขภาพช่องปาก ขัด และทําความสะอาดฟัน

2.4 ตรวจทางสูตินรีเวช: 

     -ตรวจภายใน 

     -ตรวจวัดความสูงยอดมดลูก ฟังเสียงหัวใจทารก     

     - ตรวจอัลตร้าซาวด์
2.5  พบแพทย์เพื่อตรวจฟังเสียงและการหายใจ(อยา่งน้อย 1คร้ัง)

3 ตรวจคัดกรองภาวะซึมเศร้า     

4 ตรวจคัดกรองการสูบบุหร่ี/ด่ืมสุรา/ใช้สารเสพติด     

5 ประเมินความเสี่ยงของการต้ังครรภ์ (Classifying form)     

สรุปกิจกรรมบรกิารฝากครรภ์



กิจกรรมพื้นฐาน ANC คร้ังแรก ANC คร้ังที่ 2 ANC คร้ังที่ 3 ANC คร้ังที่ 4 ANC คร้ังที่ 5

6 การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

6.1 urine dipstick test     
6.2 CBC- Hb/Hct  

6.3 MCV และหรือ DCIP ถ้า +ve ให้ ตรวจ MCV และหรือ 

DCIP ของสามี


6.4 Blood group: ABO/Rh 
6.5 VDRL  
6.6 HIV  
6.7 Hepatitis B 

7 การให้ยา Triferdine (ยาวิตามินเสริมเหล็ก/โฟลิค/ไอโอดิน)     
8 การให้วัคซีน dT ตามเกณฑ์ 
9 การให้คําแนะนํา     
10 บันทึกสมุดอนามัยมารดา     

สรุปกิจกรรมบรกิารฝากครรภ์

เงื่อนไขการจ่ายชดเชย บริการฝากครรภ ์ANC และการตรวจอลัตราซาวด ์3.1

รายการ เงือ่นไขการตรวจสอบ

1. กลุม่เป้าหมาย หญงิไทยตัง้ครรภ ์ทกุสทิธิ

2. การสง่ขอ้มลู
- หน่วยบรกิารในสงักดั 

สป.สธ.

- หน่วยบรกิารนอก
สงักดั สป.สธ.

สง่ขอ้มลูตามแฟ้มฐานขอ้มลูโครงสรา้งฐานขอ้มลูดา้นการแพทยแ์ละสขุภาพ (43 แฟ้ม)
คอื แฟ้ม (1) Person,แฟ้ม (33) Prenatal และแฟ้ม (34) ANC 
* กรณี ตรวจอลัตราซาวด ์ ICD9 88.78  ** ฟันแมบ่นัทกึผา่น eClaim ทัง้หมด / รพ.สต.คยีผ์า่น CUP

สง่ขอ้มลูตามระบบ e-Claim* กรณี ตรวจอลัตราซาวด ์ICD9 88.78   

3. การบนัทกึขอ้มลู ระบกุารวนิจิฉัยโรคหลกั ICD 10  Z34.0 = การดแูลการตัง้ครรภป์กต ิครรภแ์รก, Z34.9 = ครรภป์กต,ิ 
Z34.8 = การดแูลการตัง้ครรภป์กตอิืน่, Z35.0-Z35.9 = ครรภเ์สีย่ง

4. ระยะเวลาทีส่ง่ขอ้มลู หน่วยบรกิารสง่ขอ้มลูผลงานในเดอืนมายัง สปสช.ทกุวนั   สปสช. ตัดขอ้มลูทกุสิน้เดอืน

5. การประมวลผล สํานักงานประมวลผลจากระบบ 43 แฟ้ม และ ในระบบ Seamless For DMIS ANC  ภายในวันที ่10 ของทกุเดอืน 

6. ระยะเวลาทีจ่า่ย สํานักงานโดย สจช.ตัง้ฎกีาภายในวนัที ่15 ของทกุเดอืน  สบก.โอนเงนิภายในวนัที่ 10 ของเดอืนถัดไป

7. หน่วยบรกิารทีรั่บเงนิ โอนใหห้น่วยบรกิารประจําทีเ่ป็นแมข่า่ย หน่วยบรกิารรับสง่ตอ่ทั่วไป หน่วยบรกิารรว่มใหบ้รกิารPP
โดยรายงานการโอนเงนิจะแสดงรายชือ่ผูรั้บบรกิารและหน่วยบรกิารทีใ่หบ้รกิารทัง้หมด

8. การอทุธรณ์ หน่วยบรกิารตรวจสอบขอ้มลู และอทุธรณ์ ในระบบ Seamless For DMIS ANC

9. การจา่ยคา่บรกิาร จา่ยสําหรับการใหบ้รกิารหญงิตัง้ครรภท์ีม่สีทิธ ิ5 ครัง้ จะไมจ่า่ยซ้ําโดยตรวจสอบจากเลขบตัรประจําตวัประชาชนและวนัที่
ใหบ้รกิาร 



งบบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกันงบบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน

กลุ่มวัย รายการ อัตราจ่าย โปรแกรม หมายเหตุ

หญิงต้ังครรภ์ • ตรวจสุขภาพช่องปาก การขัดและ
ทําความสะอาดฟัน 500 บาทต่อการต้ังครรภ์ E-Claim กรณีรพ.สต./ศสช./สสช.

ส่งผ่านCUP
กลุ่มวัยเรียนอายุ 4-12 ปี • เคลือบฟลูออไรด์ 100 บาท/คร้ัง E-Claim รพ.สต. /ศสช./สสช.

ส่ง 43 แฟ้มกลุ่มวัยเรียนอายุ 6-12 ปี • เคลือบหลุมร่องฟันในฟันกรามแท้ซี่
ที่ 1 และ 2 (ตําแหน่งซี่ที่ 6, 7)

250 บาท/ซี่ 
(ไม่เกิน 4 ซี่) E-Claim

59

การจัดสรรงบประมาณ
1) เหมาจ่ายรวมอยู่ P&P Basic services
2) จ่ายตามรายการ Fee Schedule  (เหมือนปี 2563)

3) จ่ายจากกองทุนหลกัประกันสขุภาพท้องถิ่น  (จ่ายตามโครงการทีพ่ืน้ทีเ่สนอ)

กิจกรรม งบประมาณ(บาท) ใช้ไป (บาท) % ใช้ไป คงเหลือ (บาท) % คงเหลือ
ตรวจและขัดและทําความสะอาดฟัน(ขูดหิน
นํ้าลาย) ในหญิงต้ังครรภ์

110,880,000 31,509,000 28.42 79,371,000 71.58

เคลือบฟลูออไรด์ ในกลุ่มเด็กวัยเรียน (4-12 ปี) 200,574,000 248,647,300 123.97 -48,073,300 -23.97

เคลือบหลุมร่องฟัน ในกลุ่มเด็กวัยเรียน (6-12 ปี) 261,527,500 780,648,500 298.50 -519,121,000 -198.50

รวมค่าชดเชยบริการทันตกรรม 572,981,500 1,060,804,800 185.14 -487,823,300 -85.14

รายการบริการ ค่าเป้าหมาย (คน)  บริการ (คน) % บริการ  บริการ (คร้ัง) เฉลี่ย(คนต่อคร้ัง(ซี่))  ค่าใช้จ่าย (บาท)

ตรวจและขัดและทําความสะอาดฟัน(ขูดหินนํ้าลาย) 
ในหญิงต้ังครรภ์ 221,760 63,018 28.42 63,018 1 31,509,000

เคลือบฟลูออไรด์ ในกลุ่มเด็กวัยเรียน (4-12 ปี) 2,005,740 2,486,473 123.97 2,486,473 1 248,647,300

เคลือบหลุมร่องฟัน ในกลุ่มเด็กวัยเรียน (6-12 ปี) 1,046,110 1,027,212 98.19 3,122,594 3.04 780,648,500

รวมบริการทันตกรรม 1,060,804,800

การเข้าถึงบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน ในหญิงตั้งครรภ์ และเด็กวัยเรียน อายุ 4-12 ปี ปีงบประมาณ 2563

ท่ีมา : ระบบรายงาน https://claim.nhso.go.th/cr/pp   ตุลาคม 2562 ถึง เดือน  มิถุนายน 2563
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1. วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสขุภาพช่องปากในกลุม่หญิงตั้งครรภ์ 

2. กลุ่มเป้าหมาย หญิงไทยตั้งครรภ์ ทุกสิทธิ

3. หน่วยบริการ/ 
ศักยภาพ
หน่วยบริการ

• หน่วยบริการปฐมภูมิ หน่วยบริการประจํา หน่วยบริการรับส่งต่อทั่วไป และหน่วย
บริการร่วมให้บริการสร้างเสรมิสุขภาพและป้องกนัโรค กรณีหน่วยบริการปฐมภูมิ
ที่เป็นเครือข่ายของหน่วยบรกิารประจํา สปสช.จ่ายให้กับหน่วยบรกิารประจําที่
เป็นแม่ข่าย

• บริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกนัในหญิงตั้งครรภ์(ตรวจสุขภาพช่องปาก ขัดและ
ทําความสะอาดฟัน) ให้บริการในสถานบริการ 

• ให้บริการโดยทันตแพทย์  กรณีให้บริการโดยทันตาภิบาลที่ รพ.สต. ศสช. สสช. 
ต้องมีการระบุช่ือทันตแพทย์ผู้กาํกับดูแล และหน่วยบริการภาคเอกชนต้อง
ให้บริการโดยทันตแพทย์เท่านั้น

บริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกันในหญิงตั้งครรภ์

เขต Pop ญ.ตั้งครรภ์มา ANC (คน) เป้าหมายตามงบประมาณท่ีได้รับ(คน) การเข้าถึงบริการ ร้อยละ (เทียบ Pop ญ.
ตั้งครรภ์มา ANC)รวมจํานวน (คน) ร้อยละ

เขต 1 เชียงใหม่ 41,825 16,730 3,888 23.24 9.30
เขต 2 พิษณุโลก 27,383 10,953 2,936 26.80 10.72
เขต 3 นครสวรรค์ 20,999 8,400 2,583 30.75 12.30
เขต 4 สระบุรี 41,041 16,416 3,006 18.31 7.32
เขต 5 ราชบุรี 42,590 17,036 5,640 33.11 13.24
เขต 6 ระยอง 56,586 22,634 5,055 22.33 8.93
เขต 7 ขอนแก่น 37,889 15,156 5,221 34.45 13.78
เขต 8 อุดรธานี 46,080 18,432 7,110 38.57 15.43
เขต 9 นครราชสีมา 54,851 21,941 7,169 32.67 13.07
เขต 10 อุบลราชธานี 38,127 15,251 6,418 42.08 16.83
เขต 11 สุราษฎร์ธานี 44,305 17,722 4,172 23.54 9.42
เขต 12 สงขลา 59,121 23,648 9,820 41.52 16.61
เขต 13 กรุงเทพมหานคร 43,602 17,441 0 0.00 0.00
รวม 554,400 221,760 63,018 28.42 11.37

การเข้าถึงบริการตรวจและขัดและทําความสะอาดฟัน(ขูดหินนํ้าลาย) ในหญิงตั้งครรภ์ ปีงบประมาณ 2563

ท่ีมา : ระบบรายงาน https://claim.nhso.go.th/cr/pp   ตุลาคม 2562 ถึง เดือน  มิถุนายน 2563

ค่าเป้าหมาย 40%



ชื่อหน่วยบริการ คน  จ่ายชดเชย (บาท)
รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ 718 359,000
รพ.ยะลา 654 327,000
รพ.ยะรัง 454 227,000
รพ.ระแงะ 407 203,500
รพ.รามนั 352 176,000
รพ.ศรีสาคร 352 176,000
รพร.สายบรีุ 347 173,500
รพ.สงขลา 271 135,500
รพร.ยะหา 268 134,000
รพ.จะแนะ 238 119,000

ชื่อหน่วยบริการ คน  จ่ายชดเชย (บาท)

รพ.สุไหงโก-ลก 0              -   
รพ.กระแสสินธุ์ 1            500 
รพ.ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิขุ) 4         2,000 
รพ.สุคิริน 10         5,000 
รพ.นาหม่อม 11         5,500 
รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศอ.12 16         8,000 
รพ.บางกล่ํา 19         9,500 
รพ.แม่ลาน 21        10,500 
รพ.โคกโพธิ์ 23        11,500 
รพ.คลองหอยโข่ง 24        12,000 

ผลงานทันตกรรมในหญิงต้ังครรภ์ เขต 12 สงขลา ปีงบประมาณ 2563 
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10 อนัดบัต่ําสดุ10 อนัดบัสงูสดุ

การบริการทันตกรรมสง่เสริมป้องกนัในหญิงตั้งครรภ์

เง่ือนไขการจ่าย
1. หญิงไทยตั้งครรภ์ทุกสิทธิ
2. เข้ารับบริการในหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

โดยเริ่มบริการต้ังแต่ 1 ตค.63 เป็นต้นไป
3. บริการกรณีดังน้ี

 3.1  บริการตรวจสุขภาพช่องปาก
         3.2 ขัดทําความสะอาดฟัน (Oral prophylaxis)

อัตราการจ่าย : เหมาจ่ายในอัตรา 500 บาท ต่อ 1 การต้ังครรภ์

โปรแกรม : 
ส่วนภูมิภาค       : หน่วยบริการส่งผ่านโปรแกรม e-Claim  กรณี รพสต. ศสช. สสช. ส่งข้อมูลการให้บริการแก่
                           หน่วยบริการประจําคู่สัญญา(CUP) เป็นผู้บันทึกข้อมูลเพ่ือส่งเบิก
กรุงเทพมหานคร : หน่วยบริการที่ข้ึนทะเบียนกบั สปสช.เขต 13 กทม. บันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมสง่เสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค BPPDS ของ สปสช.เขต 13
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เงื่อนไขการจ่ายชดเชย บริการทาํความสะอาดฟันในหญิงต ัง้ครรภ ์(ANC)3.2

รายการ เงือ่นไขการตรวจสอบ

1. กลุม่เป้าหมาย หญงิไทยตัง้ครรภ ์ทกุสทิธิ

2. การสง่ขอ้มลู
- หน่วยบรกิารในสงักดั 

สป.สธ.
- หน่วยบรกิารนอกสงักดั 

สป.สธ.

** บนัทกึผา่น e - Claim ทัง้หมด / บรกิารที ่รพ.สต.คยีผ์า่น CUP

3. การบนัทกึขอ้มลู ระบกุารวนิจิฉัยโรคหลกั ICD 10 
ตรวจสขุภาพชอ่งปาก รหัสหัตถกุารของ ICD10TM  2330011, 2330013 (รหัสใดรหัสหนึง่)
ขดัและทําความสะอาดฟัน 2387010, 2277310, 2277320, 2287310, 2287320 (มรีหัสใดรหัสหนึง่หรอืหลายรหัส)

4. ระยะเวลาทีส่ง่ขอ้มลู หน่วยบรกิารสง่ขอ้มลูผลงานในเดอืนมายัง สปสช.ทกุวนั   สปสช. ตัดขอ้มลูทกุสิน้เดอืนพรอ้มกบั STM UC

5. การประมวลผล ภายในวนัที ่15 ของทกุเดอืน  พรอ้มกบั STM UC

6. ระยะเวลาทีจ่า่ย สํานักงานโดย สจช.ตัง้ฎกีาภายในวนัที ่20 ของทกุเดอืน  สบก.โอนเงนิพรอ้ม STM UC

7. หน่วยบรกิารทีรั่บเงนิ โอนใหห้น่วยบรกิารประจําทีเ่ป็นแมข่า่ย หน่วยบรกิารรับสง่ตอ่ทั่วไป หน่วยบรกิารรว่มใหบ้รกิารPP
โดยรายงานการโอนเงนิจะแสดงรายชือ่ผูรั้บบรกิารและหน่วยบรกิารทีใ่หบ้รกิารทัง้หมด

8. การอทุธรณ์ หน่วยบรกิารตรวจสอบขอ้มลู และอทุธรณ์ ในระบบ eClaim

9. การจา่ยคา่บรกิาร จา่ยสําหรับการใหบ้รกิารหญงิตัง้ครรภท์ีม่สีทิธ ิ 1 ครัง้ ตอ่การตัง้ครรภ ์(ภายใน 9 เดอืน)

การเข้าถึงบริการเคลือบฟลูออไรด์ ในเด็กนักเรียนอายุ 4-12 ปี ปีงบประมาณ 2563

เขต Pop เป้าหมาย(คน) เป้าหมายตาม
งบประมาณท่ีได้รับ(คน)

การเข้าถึงบริการ
ร้อยละ (เทียบ Pop)

รวมจํานวน (คน) ร้อยละ รวมจํานวน (ครั้ง) จํานวนเงิน(บาท)

เขต 1 เชียงใหม่ 503,652 146,053 132,613 90.80 132,613 13,261,300 26.33
เขต 2 พิษณุโลก 348,659 101,107 118,395 117.10 118,395 11,839,500 33.96
เขต 3 นครสวรรค์ 293,496 85,111 118,261 138.95 118,261 11,826,100 40.29
เขต 4 สระบุรี 527,251 152,897 144,182 94.30 144,182 14,418,200 27.35
เขต 5 ราชบุรี 541,148 156,927 178,405 113.69 178,405 17,840,500 32.97
เขต 6 ระยอง 658,167 190,861 244,270 127.98 244,270 24,427,000 37.11
เขต 7 ขอนแก่น 487,682 141,422 256,339 181.26 256,339 25,633,900 52.56
เขต 8 อุดรธานี 594,498 172,397 297,110 172.34 297,110 29,711,000 49.98
เขต 9 นครราชสีมา 710,699 206,094 309,269 150.06 309,269 30,926,900 43.52
เขต 10 อุบลราชธานี 488,885 141,771 263,693 186.00 263,693 26,369,300 53.94
เขต 11 สุราษฎร์ธานี 541,118 156,918 164,703 104.96 164,703 16,470,300 30.44
เขต 12 สงขลา 681,427 197,606 259,233 131.19 259,233 25,923,300 38.04
เขต 13 กรุงเทพมหานคร 539,962 156,576 0.00 0.00
รวม 6,916,644 2,005,740 2,486,473 123.97 2,486,473 248,647,300.00 35.95

ท่ีมา : ระบบรายงาน https://claim.nhso.go.th/cr/pp   ตุลาคม 2562 ถึง เดือน  มิถุนายน 2563
ค่าเป้าหมาย 30%

30%



การเข้าถึงบริการเคลือบหลุมร่องฟัน ในเด็กนักเรียนอายุ 6-12 ปี ปีงบประมาณ 2563

เขต Pop เป้าหมาย(คน) เป้าหมายตามงบประมาณท่ี
ได้รับ(คน)

การเข้าถึงบริการ ร้อยละ
(เทียบ Pop)จํานวน (คน) ร้อยละ จํานวน (ซี่) จํานวนเฉล่ีย (ซี่ต่อ

คน) จํานวนเงิน(บาท)

เขต 1 เชียงใหม่ 394,869 75,573 41,561 54.99 123,007 2.96 30,751,750 10.53
เขต 2 พิษณุโลก 276,093 52,841 49,096 92.91 150,062 3.06 37,515,500 17.78
เขต 3 นครสวรรค์ 234,203 44,824 50,024 111.60 160,877 3.22 40,219,250 21.36
เขต 4 สระบุรี 419,306 80,249 40,711 50.73 121,070 2.97 30,267,500 9.71
เขต 5 ราชบุรี 429,299 82,162 68,262 83.08 195,999 2.87 48,999,750 15.90
เขต 6 ระยอง 518,619 99,257 77,077 77.65 231,068 3.00 57,767,000 14.86
เขต 7 ขอนแก่น 385,708 73,819 144,550 195.82 461,508 3.19 115,377,000 37.48
เขต 8 อุดรธานี 471,040 90,151 127,872 141.84 392,053 3.07 98,013,250 27.15
เขต 9 นครราชสีมา 563,351 107,818 131,861 122.30 389,806 2.96 97,451,500 23.41
เขต 10 อุบลราชธานี 387,874 74,234 139,140 187.43 452,199 3.25 113,049,750 35.87
เขต 11 สุราษฎร์ธานี 425,329 81,402 62,214 76.43 188,859 3.04 47,214,750 14.63
เขต 12 สงขลา 532,819 101,974 94,844 93.01 256,086 2.70 64,021,500 17.80
เขต 13 กรุงเทพมหานคร 427,480 81,806 0.00 3.36 0.00

รวม 5,465,990 1,046,110 1,027,212 98.19 3,122,594 3.04 780,648,500.00 18.79

ท่ีมา : ระบบรายงาน https://claim.nhso.go.th/cr/pp   ตุลาคม 2562 ถึง เดือน  มิถุนายน 2563 ค่าเป้าหมาย 20%

20%

3.6 บริการทันตกรรมส่งเสรมิป้องกันในเด็กวัยเรยีน
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3 รายการเดิม ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ 2564 

1.วัตถุประสงค์ เพ่ือควบคุมและป้องกันปัญหาสภาวะสุขภาพช่องปากและฟันผุ ในเด็กวัยเรียน อายุ 4-12 ปี 

2. กลุ่มเป้าหมาย เด็กวัยเรียน อายุ 4-12 ปี คนไทย ทุกสิทธิ 

3. หน่วยบริการ 
ศักยภาพหน่วย
บริการ

• หน่วยบริการปฐมภูมิ หน่วยบริการประจํา หน่วยบริการรับส่งต่อท่ัวไป และหน่วยบริการร่วม
ให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กรณีหน่วยบริการปฐมภูมิท่ีเป็นเครือข่ายของหน่วย
บริการประจํา สปสช.จ่ายให้กับหน่วยบริการประจําท่ีเป็นแม่ข่าย

• บริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกันในเด็กวัยเรียน ได้แก่ 
     1) บริการเคลือบฟลูออไรด์เฉพาะท่ี สําหรับเด็กอายุ 4-12 ปี ให้บริการในโรงเรียนและหรือ        
          สถานบริการ
     2) บริการเคลือบหลุมร่องฟันในฟันกรามแท้ซ่ีท่ี 1 และ 2 (ตําแหน่งซ่ีท่ี 6, 7) สําหรับเด็ก
         อายุ 6-12 ปี ให้บริการในสถานบริการเท่าน้ัน โดยทันตแพทย์หรือทันตาภิบาล  
         กรณีหน่วยบริการภาคเอกชนต้องให้บรกิารโดยทันตแพทย์เท่าน้ัน



การบริการทันตกรรมสง่เสริมป้องกนัในเด็กวัยเรียน อายุ 4-12 ปี

เง่ือนไขการจ่าย
1. เด็กวัยเรียน(4-12 ปี) ทุกสิทธิ
2. เข้ารับบริการในหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
3. บริการกรณีดังนี้
 3.1 เด็กวัยเรียน (4-12 ปี) ได้รับบริการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์
 3.2 เด็กวัยเรียน (6-12 ปี) ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันในฟันกรามแท้ซ่ีที่ 1 และ 2 (ตําแหน่งซ่ีที่ 6, 7) 
            (กรณีซ่ี 4, 5 ค่าบริการอยู่ในงบเหมาจ่าย PPB) 

อัตราการจ่าย :   
๑. เด็กวัยเรียน (4-12 ปี) ได้รับบริการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์ เหมาจ่าย 100 บาทต่อราย
๒. เด็กวัยเรียน (6-12 ปี) ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันในฟันกรามแท้ซ่ีที่ 1 และ 2 (ตําแหน่งซ่ีที่ 6, 7) จ่าย 250 บาทต่อซ่ี ไม่เกิน 4 ซ่ี 

และต้องรับผิดชอบทําซ้ํากรณีที่มีการหลุด แตก หรือหักบ่ิน โดยไม่ได้รับค่าใช้จ่าย

โปรแกรม :
ส่วนภูมิภาค       : หน่วยบริการส่งผ่านโปรแกรม e-Claim กรณี รพสต. ศสช. สสช. ส่งข้อมูลการให้บริการผ่านโปรแกรม 43 แฟ้ม
กรุงเทพมหานคร : หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช.เขต 13 กทม. บันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค BPPDS

ของ สปสช.เขต 13
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รหัสหัตถการบรกิารทันตกรรมป้องกันในเด็กวัยเรียน อายุ 4 - 12 ปี

70

รายการ รหัสหัตถการ
เง่ือนไขฟลูออไรด์เฉพาะท่ี (4-12 ปี) ใช้แฟ้ม procedure_opd ฟิลด์ procedcode และมีเง่ือนไข 

- มี procedure code ได้แก่ 2377020, 2377021 

เง่ือนไขเคลือบหลุมร่องฟัน (6-12 ปี) ใช้แฟ้ม procedure_opd ฟิลด์ procedcode และมีเง่ือนไข 
- มี procedure code ได้แก่ 238703A-H



เงื่อนไขการจ่ายชดเชย บริการทนัตกรรมป้องกนัในเดก็วยัเรียน อาย  ุ4 - 12 ปี3.6
รายการ เงือ่นไข/กระบวนการ/ข ัน้ตอน

1. กลุม่เป้าหมาย เด็กไทย อาย ุ4-12 ปี ทกุสทิธ ิ

2. การสง่ขอ้มลู
- หน่วยบรกิารในสงักดั สป.สธ.

- หน่วยบรกิารนอกสงักดั สป.สธ.

- หน่วยบรกิารภาครัฐ สงักดั สป. สธ. 
 1.1 รพศ. / รพท. / รพช. ) สง่ผา่นโปรแกรม e- Claim
1.2 หน่วยบรกิารปฐมภมู ิสง่ผา่น 43 แฟ้ม คอื แฟ้ม 1 PERSON, แฟ้ม 14 SERVICE, แฟ้ม 17 
PROCEDURE_OPD  และแฟ้ม18 CHARGE_OPD
- สง่ขอ้มลูตามระบบ e - Claim

4.การบนัทกึขอ้มลู 1. ฟลอูอไรดเ์ฉพาะที ่อาย ุ4-12 ปี ใชแ้ฟ้ม procedure_opd ฟิลด ์procedcode และมเีงือ่นไข ม ี
procedcode ไดแ้ก ่2377020, 2377021 

2. เคลอืบหลมุรอ่งฟัน(ฟันถาวร) อาย ุ6-12 ปี  ซี ่16 26 36 46 17 27 37 47 ม ีprocedcode ไดแ้ก ่
2387030 (แตล่ะ visit อาจมหีนึง่/หลายรหัสก็ได)้ ใชแ้ฟ้ม charge_opd ฟิลด ์chargelist โดยกําหนดรหัส
#16=291600, #17=291700, #26=292600, #27=292700, 
#36=293600, #37=293700, #46=294600, #47=294700

หมายเหต ุหลกัที ่1,2 คอืเลขทีลํ่าดบัของแฟ้ม dental หลกัที ่3,4 คอืรหัสซีฟั่น 

5.อตัราการจา่ยชดเชย 1. บรกิารเคลอืบฟลอูอไรดเ์ฉพาะที ่สําหรับเด็กอาย ุ4-12 ปี เหมาจา่ย 100 บาทตอ่ราย

2. บรกิารเคลอืบหลมุรอ่งฟัน(ฟันถาวร) สําหรับเด็กอาย ุ6-12 ปี จา่ย 250 บาทตอ่ซี ่จํานวน 4 ซี่

6. การประมวลผล ประมวลผลการจา่ยผา่นระบบ e-Claim Seamless เป็นรายเดอืน 

7. ระยะเวลาทีจ่า่ย สํานักงานโดย สจช.ตัง้ฎกีาจา่ยพรอ้มกบั STM UC ปกต ิจา่ยทกุสิน้เดอืน / ตรวจสอบ STM OP_43 

8. หน่วยบรกิารทีรั่บเงนิ โอนใหห้น่วยบรกิารประจําทีเ่ป็นแมข่า่ย หน่วยบรกิารรับสง่ตอ่ทั่วไป หน่วยบรกิารรว่มใหบ้รกิารทันตกรรมโดย
รายงานการโอนเงนิจะแสดงรายชือ่ผูรั้บบรกิารและหน่วยบรกิารทีใ่หบ้รกิารทัง้หมด

9. การอทุธรณ์ หน่วยบรกิารตรวจสอบขอ้มลู และอทุธรณ์ ในระบบ e-Claim Seamless 

1 แนวทางการบริหารงานทนัตกรรมส่งเสรมิป้องกันในหญิงตั้งครรภ์
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วัตุประสงค์ : เพ่ือให้หญิงตั้งครรภ์เข้าถึงบริการสร้างเสรมิสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากอย่าง
ท่ัวถึง มีคุณภาพ และมาตรฐาน

แนวทางการบริหารจัดการ : 
1. ประชาสัมพันธ์ให้ทราบ/รบัรู้สิทธิประโยชน์ท่ีจะได้ ท้ังกับผู้ให้และผู้รับบริการ
2. กํากับติดตามการบริการให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน

โดยกลไกของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพ้ืนท่ี กสธ. ศูนย์วิชาการเขต. อคม. สปสช.  สสจ. 
 

แนวทางการดําเนินงานเพ่ือแก้ไขและป้องกันความเส่ียงในปี 2564
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แนวทางการดําเนินงานเพ่ือแก้ไขและป้องกันความเส่ียงในปี 2564

2 แนวทางการบริหารงานทนัตกรรมส่งเสรมิป้องกันในเด็กวัยเรียน

วัตุประสงค์ : เพื่อให้เด็กนักเรยีนได้รับบริการทันตกรรมป้องกันอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและมาตรฐาน

การบริหารค่าใช้จ่าย :      
ก่อนการจ่ายชดเชย 
1. กําหนดให้หน่วยบริการมีการจัดทําและส่งแผนการดําเนินงาน แก่ สปสช. ภายใน พย. 63
2. กําหนดเง่ือนไขความเป็นไปได้ในการจัดบริการทันตกรรม โดยให้สํารวจและส่งข้อมูลบุคลากรของหน่วยบริการ 

ข้อมูลจํานวนโรงเรียน/นักเรยีน ในแต่ละพื้นที่ของ CUP
3. ดําเนินการตรวจสอบก่อนการจ่ายชดเชย ( Pre Audit)  โดยใช้ข้อมูลจาก 1. และ 2.ประกอบการพิจารณา
หลังการจ่ายชดเชย    
1. พัฒนาระบบการกํากับติดตาม   โดยใช้กลไกคณะทํางานในพื้นที่(กสธ. ศูนย์วิชาการ เขต อคม. สปสช. สสจ. )
2.  การ Post audit

รายการ หน่วย เวลาเฉลี่ย (นาท )ี บริการใน  1 วัน (คน)

เคลือบฟลูออไรด์ท ัง้ปาก (Fluoride) ครัง้ 15 24

เคลือบหลุมร่องฟัน  (Sealant) ซี่ 15 24

1 วัน ให้บริการ 6 ชม.(6 ชม.X 4 คนต่อชม. = 24 คนต่อวัน)
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ท่ีมา : อัตราค่าบรกิารสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกดักระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2562

หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการพิจารณากํากับติดตาม

1. ศักยภาพหรือขีดความสามารถในการให้บริการทันตกรรมป้องกันของทันตบุคลากร  

การประมาณการผลงานการใหบ้ริการทันตกรรมป้องกันต่อทันตบุคลากร/คน/วัน



กลุ่มเป้าหมาย ประเภทบริการ สถานที่ให้บริการ บุคลากรที่สามารถให้บริการได้ เครื่องทาํฟัน

หญิงตัง้ครรภ์ ตรวจสุขภาพช่องปาก
ขัดและทาํความสะอาดฟัน

(ขูดหนินํา้ลาย)

• รพศ./รพท./รพช.
• รพ.สต./ ศสช. / สสช. ..*

ทนัตแพทย์ / ทนัตาภิบาล Dental Master Unit

• รพ./คลนิิกเอกชน ** ทนัตแพทย์ Dental Master Unit

เดก็วัยเรียน
อายุ 4‐12 ปี

Fluoride • โรงเรียน
• รพ.สต./ ศสช. / สสช. ...
• รพศ./รพท./รพช.

ทนัตแพทย์ / ทนัตาภิบาล Dental Master Unit / 
Mobile ***

• รพ./คลนิิกเอกชน ** ทนัตแพทย์ Dental Master Unit

เดก็วัยเรียน
อายุ 6‐12 ปี

Sealant • โรงเรียน
• รพศ./รพท./รพช.
• รพ.สต./ ศสช. / สสช. ...

ทนัตแพทย์ / ทนัตาภิบาล Dental Master Unit/ 
Mobile

• รพ./คลนิิกเอกชน ** ทนัตแพทย์ Dental Master Unit
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* กรณีให้บริการโดยทันตาภิบาลที่ รพ.สต. ศสช. สสช. ต้องมีการระบุชื่อทันตแพทย์ผู้กํากับดูแล (มีหลักฐาน คือ ใบมอบหมายงานจากทนัตแพทย์ผู้ดูแล) ในกรณีเทศบาลที่ไม่มทีพ.ให้ทําข้อตกลงกับ CUP ขอ
ให้ทพ. CUP เป็นผู้กํากับดูแล

** กรณีหน่วยบริการภาคเอกชนต้องให้บริการโดยทันตแพทย์เท่าน้ัน
***Mobile หมายถึง รถทันตกรรมเคล่ือนท่ีท่ีมีมาตรฐานและมีศักยภาพในการควบคุมเชื้อเทียบเท่ากับ dental master unit หรือ เป็นเก้าอี้สนามท่ีมีอุปกรณ์ให้บริการ เช่น มี high power 
suction และ มีผู้ช่วยเป็นทันตกรรมส่ีหัตถ์  ตามมาตรฐานในคู่มือแนวทางการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากภายใต้วิถีชีวิตใหม่ (New normal) ของสํานักทันตสาธารณสุข 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสข

2. คุณสมบัติหน่วยบรกิารและบุคลากรผู้ให้บรกิารทันตกรรมสง่เสรมิป้องกนั

หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการพิจารณากํากับติดตาม

การเบิกจ่ายกิจกรรมเดิมในคนเดิม**
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•กลุม่หญงิ
ตัง้ครรภ ์

ต่อการตั้งครรภ์

•กลุม่วยัเรียน เคลือบฟลอูอไรด ์1 ครั้ง / ปี สามารถเบิกในเด็กคนเดิมท่ีใหบ้ริการ 

ปีงบประมาณ 2563 ได้

เคลือบหลมุรอ่งฟัน ปี 2564 ไม่สามารถเบิกซํ้าคนเดิมท่ีเคยเบิกไปแลว้

ในปี 2563 ทุกกรณี แมว้า่จะทาํยงัไมค่รบ 4 ซ่ี กรณีท่ีจาํเป็นตอ้งซ่อม หรือ

เคลือบหลุมร่องฟันในรายเดิม ยงัทาํได ้โดยใชง้บ PPB ท่ีเหมาจา่ยใหห้น่วย

บริการแลว้



บทบาทการดําเนินงานบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน ระดับหน่วยงาน 
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สปสช. กระทรวงสาธารณสุข
1. กําหนดแนวทาง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์

1) กําหนดแนวทาง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่าย
2) ชี้แจงแนวทาง ข้ันตอนและระยะเวลา การข้ึนทะเบียนหน่วยบริการที่มี

ศักยภาพในการให้บริการและมีสิทธิรับค่าใช้จ่ายบริการทันตกรรม
ส่งเสริมป้องกัน ต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ

3) ประมวลผลการบริการและเบิกจ่ายแก่หน่วยบริการ 
2. การกํากับและติดตามผลการดําเนินงานบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน 

โดยเทียบกับฐานข้อมูลบุคลากรของหน่วยบริการ (Contracting Provider 
Profile : CPP) และแผนการดําเนินงานของหน่วยงาน
1) ประสานสํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัยและสํานักบริการ

สาธารณสุข สป.เพื่อกําหนด Capacity การให้บริการของผู้ให้บริการ/
ผู้รับบริการของหน่วยบริการ

2) จัดทําระบบ Identify การเข้ารับบริการ การพิสูจน์ตัวตนผู้รับบริการ 
และ Warning System แจ้ง Alert กรณีผลงานบริการผิดปกติก่อน
การเบิกจ่าย

1. ชี้แจงการดําเนินงานและค่าเป้าหมายให้กับหน่วยบริการ
2. ประสานแจ้งหน่วยบริการดําเนินงาน ดังนี้

1) หน่วยบริการเข้าบันทึกและแก้ไขผลประเมินตนเอง และปรับปรุงข้อมูลบุคลากร 
(CPP)  ตามรอบของสํานักทะเบียน สปสช.

2) หน่วยบริการจัดทําแผนการดําเนินงานบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกันในเด็กวัยเรียน 
(อายุ 4-12 ปี) เป็นรายโรงเรียน รายเดือน ส่ง สสจ. ภายใน 15 พย.63 สสจ.
ส่งสปสช.เขต ภายใน 20 พย.63

3) หน่วยบริการตรวจสอบความถูกต้องตามผลการบันทึกการข้ึนทะเบียน และตรวจสอบ
รายช่ือหน่วยบริการที่มีสิทธิรับค่าใช้จ่ายบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน

4) หน่วยบริการจัดบริการและส่งข้อมูลผลงานบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกันตาม
มาตรฐานข้อมูลที่กําหนด

3. สนับสนุนการดําเนินงานของหน่วยบริการให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพตามแนวทางที่
ทันตแพทยสภาและกระทรวงสาธารณสุขกําหนด

4. กํากับติดตามและประเมินผลการบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกันของหน่วยบริการให้
เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด

กลไกการกาํกบัตดิตามโดยคณะทํางานในพืน้ท่ี(กสธ. ศูนย์วิชาการเขต. อคม. สปสช. สสจ. Service Plan  ฯลฯ )

(ร่าง) แผนการจัดบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกันในเด็กวัยเรียน (อายุ 4-12 ปี) ปีงบประมาณ 2564
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ลําดับ ช่ือโรงเรียน

ประชากรเป้าหมาย(คน) แผนการให้บริการ ระบุช่ือทันตบุคลากรให้บริการ 
รูปแบบการ
ให้บริการ

(Dental Unit / 
Mobile)

เด็กอายุ 4-12 ปี
(คน)

เด็กอายุ 6-12 ปี
(คน)

ช่วงเวลาให้บริการ (ระบุ วัน 
เดือน ปี)

เคลือบฟลูออไรด์ ในเด็กอายุ 
4-12 ปี
(คน)

เคลือบหลุมร่องฟันกราม
ถาวร (ซ่ี 6, 7) ในเด็กอายุ 

6-12 ปี
(คน)

ทันตแพทย์ ทันตาภิบาล

1 โรงเรียน ก. 1,111 500
20-ต.ค.-63

1. ทพ.A
2. ทพ.B

1. นาง/นางสาว ก.
2. นาง/นางสาว ข.

21-ต.ค.-63
22-ต.ค.-63
23-ต.ค.-63

2 โรงเรียน ข. 2,222 600

3 โรงเรียน ค. 3,333 700

4 โรงเรียน ง. 4,444 800

รวม 11,110 2,600 0 0

ชื่อหน่วยบริการ(รพ./รพ.สต./ศสช./สสช./คลินิก ฯลฯ) ..............................
รหัสหน่วยบริการ .............................. จังหวัด ..............................
ชื่อหน่วยบริการแม่ข่าย ..............................

(เสนอให้ ส่งผ่าน สสจ. )

Microsoft Excel 
Worksheet
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คําถามที่พบบ่อย
คําถาม คําตอบ

1. เด็กอายุ 12ปี11เดือน 29วัน เบิกได้ม้ัย เบิกได้ เน่ืองจาก อายุเด็ก 12 ปี หมายรวมถึง อายุ 12ปี11เดือน29วัน 
2. ทันตาภิบาลในรพ.สต.ทําฟันให้หญิงต้ังครรภ์ที่ รพ.สต.ได้ม้ัย กรณีให้บริการโดยทันตาภิบาลท่ี รพ.สต. ศสช. สสช. ต้องมีการระบุช่ือ

ทันตแพทย์ผู้กํากับดูแล
• หน่วยบริการคียข์อ้มูลวนัท่ีใหบ้ริการเป็นวนัเดียวกบัท่ีคีย ์ทาํใหเ้กิดความผิดพลาดสูงมาก เช่น หน่วยบริการ

ใหบ้ริการจริง ในระหว่างวนัท่ี 5-16 ตค.63 มาทาํการคียข์อ้มูลในวนัเดียว คือ วนัท่ี 20 ตค.63 หน่วยบริการจะ

คียเ์ป็นบริการ วนัท่ี 20 ตค.63 ทั้งหมด(ซ่ึงเป็นวนัเดียวตามวนัท่ีคีย)์

• บางหน่วยบริการมีการตั้งค่าในโปรแกรม ใหมี้การบริการ Sealant 4 ซ่ีตอ่ราย ระบบจงึจะบนัทึกได้

• ทนัตบุคลากรไม่สามารถตรวจสอบไดว่้าหญิงตั้งครรภค์นนั้นฝากครรภก์บัหน่วยบริการในเครือข่ายสปสช.หรือไม่ 

ถา้หญิงตั้งครรภไ์ม่ไดร้บับริการฝากครรภใ์นหน่วยบริการเดียวกบัท่ีรบับริการทนัตกรรม

• หน่วยบริการไม่ทราบจาํนวนงบประมาณท่ีโอนมาท่ีรพ. แยกเฉพาะของ fee schedule ทนัตกรรม

หน่วยบริการนดัโรงเรียน

โรงเรียนจดัเตรียมเด็ก

หน่วยบริการจดับริการ

อายุ 4-12ปี อายุ 6-12ปี
Fluoride Fluoride/Sealant

หน่วยบริการบนัทึกขอ้มูล

โรงพยาบาล/eclaim รพ.สต. ศสช. สสช./43 แฟ้มรพ.สต. ศสช. สสช./43 แฟ้ม

สปสช. สสจ.

สปสช.ประมวลผล/จ่ายเงิน

สปสช.ไม่รู้ว่าแต่ละ CUP มีโรงเรียน/จํานวนนักเรียน

1. หน่วยบริการไม่ได้จัดบริการจริง
2. ไม่ได้ให้บริการโดยทันตบุคลากร

บันทึกข้อมูลเกินจริง1. เงื่อนไขไม่ครอบคลุม
2. ไม่มี Pre audit + ระบบตรวจสอบข้อมูลก่อนจ่าย

จ่ายเงิน
จ่ายเงิน

ขั้นตอนการเบิกชดเชยและตรวจสอบบริการทันตกรรมป้องกัน

หน่วยบริการโรงพยาบาล/รพ.สต. เขตพื้นที่

Flow  กระบวนการปฏิบัติ

สาเหตุ 
2

สาเหตุ
1

สาเหตุ 
3

สาเหตุ 
5

เง่ือนไขการตรวจสอบ
1. เด็กวัยเรียน(4-12 ปี) /(6-12ปี) ทุกสิทธิ
2. เข้ารับบริการในหน่วยบริการ หรือ หน่วยร่วม
ให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
3. รับบริการต้ังแต่ 1 ตค.62 เป็นต้นไป
4. บริการกรณีดังนี้
     4.1 ฟลูออไรต์ อายุ 4-12 ปี 
    4.2 เคลือบหลุมร่องฟัน อายุ 6-12 ปี 
(4ซี่)

ไม่มีระบบการตรวจสอบฐานข้อมูล
เช่ือมโยงกับฐานข้อมูลของสถานศึกษา

สาเหตุ 
4



ชื่อหน่วยบริการ คน จ่ายชดเชย (บาท)
รพ.สตูล 11,542 1,154,200

รพ.จะนะ 8,857 885,700

รพ.ยะลา 8,847 884,700

รพ.สงขลา 7,787 778,700

รพ.พัทลุง 7,689 768,900

รพ.ห้วยยอด 7,678 767,800

รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ 7,231 723,100

รพ.ตรัง 6,982 698,200

รพ.สะบ้าย้อย 6,568 656,800

รพ.หนองจิก 6,486 648,600

ชื่อหน่วยบริการ คน  จ่ายชดเชย (บาท)

รพ.กระแสสินธุ์ 99 9,900
รพ.กรงปินัง 337 33,700
รพ.ควนโดน 495 49,500
รพ.หาดสําราญฯ 606 60,600
รพ.มะนัง 618 61,800
รพ.ทุ่งหว้า 636 63,600
รพ.กะพ้อ 781 78,100
รพ.ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิขุ) 1011 101,100
รพ.แม่ลาน 1071 107,100
รพ.วังวิเศษ 1126 112,600

ผลงานเคลือบ/ทาฟลูออไรด์  เด็กอายุ4-12 ปี ปีงบประมาณ 2563 
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10 อนัดบัต่ําสดุ10 อนัดบัสงูสดุ

ผลงานเคลือบหลุมร่องฟัน เด็กอายุ 6-12 ปี ปีงบประมาณ 2563 
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ชื่อหน่วย
บริการ

 คน   ครัง้(ซี่) 
 เงนิจ่าย

(บาท) 
 เฉลี่ย 

(ซี่) 
รพ.ยะลา      7,189      20,952      5,238,000       2.91 
รพ.ยะรัง      2,816        8,125      2,031,250       2.89 
รพ.พทัลงุ      2,885        7,915      1,978,750       2.74 
รพ.กนัตงั      2,641        7,825      1,956,250       2.96 
รพ.หาดใหญ่      2,972        7,722      1,930,500       2.60 
รพ.ควนขนนุ      2,288        7,115      1,778,750       3.11 
รพ.ตรัง      2,211        5,549      1,387,250       2.51 
รพ.ป่าบอน      1,547        5,501      1,375,250       3.56 
รพ.สะบ้าย้อย      2,350        5,474      1,368,500       2.33 
รพร.ยะหา      1,837        4,968      1,242,000       2.70 

ชื่อหน่วย
บริการ  คน   ครัง้(ซี่)  เงนิจ่าย(บาท)  เฉลี่ย (ซี่) 
รพ.กระแสสนิธุ์          69          193           48,250 2.797101
รพ.ควนเนียง         211          268           67,000 1.270142
รพ.กรงปินงั         275          409         102,250 1.487273
รพ.หาดสําราญฯ         244          535         133,750 2.192623
รพ.กะพ้อ         239          552         138,000 2.309623
รพ.วงัวิเศษ         460          746         186,500 1.621739
รพ.ทุง่หว้า         334          818         204,500 2.449102
รพ.แมล่าน         339        1,022         255,500 3.014749
รพ.กงหรา         288        1,040         260,000 3.611111
รพ.ปากพะยนู         308        1,048         262,000 3.402597

10 อนัดบัสงูสดุ 10 อนัดบัต่ําสดุ



เป้าหมายการ Audit ปี 2564  

รายการ จาํนวน (ฉบบั)

ANC 7,000

Pap Smear 5,000

ทนัตกรรม 5.000

รวม 17,000
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รายการบรกิาร อตัราจา่ย (บาท/คร ัง้)
1. คา่บรกิารตรวจยนืยนัโลหติจางธาลสัซเีมยีในหญงิต ัง้ครรภแ์ละ
สาม ี  
 - คา่ตรวจ Hb typing 270
 - คา่ตรวจ Alpha - thal 1 800*
 - คา่ตรวจ Beta - thal 1,200
 - คา่ PND 2,500
 - คา่ยตุกิารตัง้ครรภ์ 3,000
2. คา่บรกิารตรวจคดักรอง Down syndrome ในหญงิต ัง้ครรภ ์
ทกุกลุม่อาย ุ* 
 - คา่ตรวจคดักรองดว้ยวธิ ีQuadruple test 1,200
 - คา่บรกิารเจาะเลอืดและคา่ขนสง่ 200
 - คา่ PND 2,500
 - คา่บรกิารตรวจโครโมโซมยนืยันทารกใน
ครรภด์ว้ยวธิ ีKaryotyping 2,500

 - คา่ยตุกิารตัง้ครรภ์ 3,000
3. คา่บรกิารตรวจคดักรองภาวะพรอ่งฮอรโ์มนไทรอยด ์และโรคฟีนลิ
คโีตนเูรยีในเด็กแรกเกดิ 
 - คา่ตรวจคดักรอง TSH+PKU * 135 *
4. คา่บรกิารคมุกาํเนดิกึง่ถาวร ใน หญงิ< 20 ปี 

ใสห่ว่ง 800
ยาฝัง 2,500 

5. คา่บรกิารป้องกนัการยตุกิารต ัง้ครรภ์
ทีไ่มป่ลอดภยั ทกุวธิ ี3,000

อัตราจ่ายรายการ PPB จ่ายแบบ Fee Schedule ปี 2564 *
รายการบรกิาร อตัราจา่ย (บาท/คร ัง้)

6. คา่บรกิารคมุกาํเนดิกึง่ถาวร ใน หญงิ>= 20 ปีขึน้ไป 
    (กรณีแทง้ Unplaned pregnancy)

ใสห่ว่ง 800 
ยาฝัง 2,500

7. คา่บรกิารตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกู
 -  Pap smear/VIA 250    

- HPV DNA test ขยายพืน้ที*่ 420

- Liquid Based Cytology 250
 -  การทาํ Colposcopy รวมคา่ทาํ biopsy / 
คา่อา่นผลพยาธวิทิยา 900

8. คา่บรกิารANC  

- ANC คร ัง้แรก 1,000

- Ultrasound 400

- ANC คร ัง้ที ่2-5 400

 - บรกิารทนัตกรรมป้องกนั 500

9. ทนัตกรรมป้องกนัในเด็กวยัเรยีน

 - เคลอืบฟลอูอไรด ์  ในกลุม่เด็กวยัเรยีน
    (4-12 ปี) 100

 - เคลอืบหลมุรอ่งฟนั ในกลุม่เด็กวยัเรยีน  
    (6-12 ปี) 250 บาท/ซี่

* ตามมตคิณะอนุกรรมการกาํหนดหลักเกณฑ์การดาํเนนิงานและการบรหิารจัดการกองทุน       ครั้งท่ี 1/2563 วันท่ี 22 มิถุนายน 2563 และ
* ตามมตคิณะกรรมการหลกัประกันสขุภาพแห่งชาต ิครั้งท่ี 7/2563 วันท่ี 8 กรกฎาคม 2563



การติดตาม กํากับผลงาน (M&E)
รายการบรกิาร บนัทกึ/สง่ การตรวจสอบผลงาน

1. คา่บรกิารตรวจยนืยันโลหติจางธาลสัซเีมยีในหญงิตัง้ครรภแ์ละสาม ี  

NPRP โปรแกรม DMIS
2. คา่บรกิารตรวจคดักรอง Down syndrome ในหญงิตัง้ครรภ ์ทกุกลุม่อาย ุ* 

3. คา่บรกิารตรวจคดักรองภาวะพรอ่งฮอรโ์มนไทรอยด ์และโรคฟีนลิคโีตนูเรยีในเด็ก
แรกเกดิ 
4. คา่บรกิารคมุกําเนดิกึง่ถาวร ใน หญงิ< 20 ปี 

E-claim/โปรแกรมยา E-Claim/โปรแกรมยา5. คา่บรกิารป้องกนัการยตุกิารตัง้ครรภท์ีไ่มป่ลอดภยั
6. คา่บรกิารคมุกําเนดิกึง่ถาวร ใน หญงิ>= 20 ปีขึน้ไป 
7. คา่บรกิารตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกู   
- Pap smear/VIA 43 แฟ้ม โปรแกรม DMIS
- HPV DNA test

E-Claim E-Claim- Liquid Based Cytology 
 -  การทํา Colposcopy รวมคา่ทํา biopsy / คา่อา่นผลพยาธวิทิยา
8. คา่บรกิารANC   
- ANC ครัง้แรก

สธ_43 แฟ้ม/
เอกชน Eclaim

โปรแกรม DMIS/ 
เอกชน Eclaim

- Ultrasound
- ANC ครัง้ที ่2-5
 - บรกิารทันตกรรมป้องกนั ANC Eclaim Eclaim
9. ทันตกรรมป้องกนัในเด็กวยัเรยีน   
 - เคลอืบฟลอูอไรด ์ในกลุม่เด็กวยัเรยีน(4-12 ปี) ปฐมภมู_ิ43 แฟ้ม/

รพ.&เอกชน Eclaim E-Claim
 - เคลอืบหลมุรอ่งฟัน ในกลุม่เด็กวยัเรยีน (6-12 ปี)
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โปรแกรม NPRP
•http://nprp.nhso.go.th/nprp/faces/login/login.jsf

86

ขอ USERNAME และ Password--> สปสช.เขต12 สงขลา



โปรแกรม DMIS
•http://seamlessfordmis.nhso.go.th/seamlessfordmis/faces/login.jsf

87

ขอ USERNAME และ Password--> สปสช.เขต12 สงขลา

Monitor ข้อมูลผลงาน (แบบประมาณการ ไม่อ้างอิงการโอนเงิน)

ระบบรายงานสําหรับหนว่ยบริการในระบบหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ

•https://songkhla.nhso.go.th/mis_hos/#/dashboard

88



3.

การบริหารจัดการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคท่ีเป็นปัญหาพ้ืนท่ี
ระดับเขต/จังหวัด (P&P Area-based) 

 

การบรหิารงบPPA’64 จาํนวน 4 บาท/ปชก.

วงเงินจาํนวน 19,635,592  บาท  

1.จา่ยตามโครงการ

(หน่วยงาน/องคก์ร ภาครฐั/เอกชน)

2. จา่ยตามผลงาน แผนงานระดบัเขต

หน่วยบริการทุกแห่ง เป้าหมาย 7 จงัหวดั

 6,954,449 บาท

7.500,000 บาท
5,181,143 บาท

P&P Area-based (4 บาท/คน)

NCD



1.PPA จ่ายตามโครงการ 
1 โครงการ “กะบะหโ์มเดล” กบัการส่งเสริมความครอบคลุมของวคัซีนในเด็ก 0-5 ปี 

ในพ้ืนท่ี 3 จงัหวดั 4 อาํเภอ ชายแดนภาคใต้

1,000,000มหาวทิยาลยัฟาฏอนี

2 โครงการใหค้าํปรึกษาแนะนําการสรา้งเสริมภูมิโรคใหค้รอบคลุมครบตามเกณฑใ์น

เด็กจงัหวดัปัตตานี และยะลา

400,000สมาคมวางแผนครอบครวัแหง่

ประเทศไทย

3 การจดับริการใหค้าํปรึกษาแนะนําเพ่ือเพ่ิมการเขา้ถึงบริการวคัซีนกลุ่มเด็ก 0 - 5 

ปี ท่ีเขา้ถึงยากในพ้ืนท่ีจงัหวดั 3 จงัหวดั ชายแดนภาคใต ้เขต 12  สงขลา

400,000สมาคมคุม้ครองผูบ้ริโภค

จงัหวดัปัตตานี

4 โครงการสรา้งความรอบรูด้า้นวคัซีน เพ่ือเพ่ิมความครอบคลุมการรบัวคัซีนในกลุ่ม

เด็กอายุ 0 - 5 ปี ใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ปี 2564

454,449สสจ.ปัตตานี

5 โครงการบริการอนามยัเจริญพนัธ ์เพ่ือการส่งเสริมการเกิดอยา่งมีคุณภาพ 3,500,000ศอ.12 ยะลา

6 โครงการบริการสรา้งเสริมสุขภาพช่องปากเด็ก 0-3 ปี ผ่านChatbot 21 วนั ฟันดี 200,000คณะทนัต มอ.

7 โครงการคดักรองประเมินความเส่ียงใหค้าํปรึกษา แนะนําการเลิกบุหร่ี และ

ปรบัเปล่ียนพฤติกรรม ในศาสนาสถานในจงัหวดัสตูล

200,000สมาคมผูบ้ริโภคจงัหวดัสตูล
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2.1 PPA จ่ายตามผลงาน บริการวัคซีน 7 จังหวัด
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2. รอ้ยละความครอบคลมุการไดร้บัวคัซีนแตล่ะชนิดครบ

ตามเกณฑ ์ ( วงเงิน 5 ลา้นบาท)

1.1 อายุครบ 1 ปี (fully immunized)  2 ลา้นบาท

1.2 อายุครบ 2 ปี (fully immunized)  1 ลา้นบาท

1.3 อายุครบ 3 ปี (fully immunized)  1 ลา้นบาท

1.4 อายุครบ 5 ปี (fully immunized)  1 ลา้นบาท

1. 3 จังหวัด 4 อําเภอจ่ายเฉพาะหน่วยบริการที่มีผลงานตามค่าเป้าหมาย >= 65%
2. 4 จังหวัด จ่ายเฉพาะหน่วยบริการที่มีผลงานตามค่าเป้าหมาย >= 90 %
3.โดยนําค่าร้อยละความครอบคลุมมาคิดเป็นคะแนนและปรับความยากง่ายของพ้ืนที่ตาม
จํานวนเป้าหมาย คํานวณจ่ายตามวงเงิน สามารถปรับเกลี่ยวงเงินข้ามรายการได้ ทั้งน้ี อัตรา
จ่ายต่อราย ไม่เกิน 500 บาท /ราย

หลักเกณฑ์การจ่าย

1.รอ้ยละของการไดร้บัวคัซีนไขห้วดัใหญใ่น

กลุม่เป้าหมาย   (วงเงิน 2,500,000 บาท)

1.หน่วยบริการให้บรกิารวัคซีนไข้หวัดใหญใ่ห้ครอบคลุมในทุกกลุม่เป้าหมาย 
ร้อยละ 5 จงึจะผ่านเข้าสู่ เกณฑ์การให้คะแนน 
2.ร้อยละของการไดร้บัวัคซีนป้องกนัไข้หวัดใหญใ่นกลุม่เป้าหมายเมื่อเทียบกกบั
วัคซีนจัดสรร ของแต่ละหน่วยบริการ เกณฑ์การให้คะแนน แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังน้ี

หลักเกณฑ์การจ่าย

รอ้ยละ คะแนน

>= 80.00 5

79.99 – 70.00 4

69.99 – 60.00 3

59.99 – 55.00 2

54.99 – 50.00 1



1.รอ้ยละของกลุม่เส่ียงความดนัโลหิตสูงไดร้บัการปรบัเปล่ียนพฤตกิรรมภายใน 3-6 เดือน และความดนั

โลหิตลดลง

2. รอ้ยละของผูท่ี้ไดร้บัการวดัความดนัโลหิตท่ีบา้นจากกลุม่สงสยัป่วยความดนัโลหิตสูง

3.รอ้ยละของผูป่้วยรายใหม่จากผูท่ี้ไดร้บัการวดัความดนัโลหิตท่ีบา้น
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2.2 PPA จ่ายตามผลงาน ประเด็น NCD 7 จังหวัด

นําค่าร้อยละมาคิดเป็นคะแนนและปรับความยากง่ายของพ้ืนท่ีตามจาํนวนเป้าหมาย คํานวณจ่ายตามวงเงิน สามารถ
ปรับเกล่ียวงเงินข้ามรายการได้ ท้ังน้ี อัตราจ่ายต่อราย ไม่เกิน 500 บาท /ราย

หลักเกณฑ์การจ่าย

5.
การจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ

(Quality and Outcome Framework) 
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กรอบการบรหิารงบจา่ยตามเกณฑค์ณุภาพผลงานบรกิาร (QOF)  กรอบการบรหิารงบจา่ยตามเกณฑค์ณุภาพผลงานบรกิาร (QOF)  

งบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ 
(งบ OP 9 บาท/UC+งบ PP9 บาท/ปชก.ไทย +QOF บาท/UC  = ~20 บาท)

ตวัช้ีวดักลาง

6 บาท

ตวัช้ีวดัพ้ืนท่ี

6 บาท

นาํรอ่ง

Asthma&COPD

8 บาท  

งบจา่ยตามเกณฑค์ณุภาพผลงานบรกิาร (QOF)

96แนวทางการบรหิารกองทุนหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบฯ 2564 สปสช เขต 12 สงขลา

ลาํดบัท่ี รายการตวัช้ีวดั วงเงิน

ตวัช้ีวดัท่ี 1 รอ้ยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ไดร้บัการคดักรองเบาหวาน โดยการตรวจวดัระดบั

น้ําตาลในเลือด 1 บาท/คนไทย

ตวัช้ีวดัท่ี 2 รอ้ยละของประชากรไทยอายุ 35-74ปี ไดร้บัการคดักรองความดนัโลหิตสูง

ตวัช้ีวดัท่ี 3 รอ้ยละของหญิงมีครรภไ์ดร้บัการฝากครรภค์รั้งแรกภายใน 12 สปัดาห์ 1 บาท/คนไทย

ตวัช้ีวดัท่ี 4 รอ้ยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกูในสตรีอายุ 30-60 ปีภายใน 5  ปี 2 บาท/คนไทย

ตวัช้ีวดัท่ี 5 รอ้ยละการใชย้าปฏิชีวนะอยา่งรบัผิดชอบในผูป่้วยนอก

1 บาท/คนไทย

ตวัช้ีวดัท่ี 5.1       รอ้ยละการใชย้าปฏิชีวนะอยา่งรบัผิดชอบในผูป่้วยนอกโรคอุจจาระรว่งเฉียบพลนั (Acute 

Diarrhea)

ตวัช้ีวดัท่ี 5.2       รอ้ยละการใชย้าปฏิชีวนะอยา่งรบัผิดชอบในผูป่้วยนอกโรคติดเช้ือระบบทางเดินหายใจ 

(Respiratory Infection)

ตวัช้ีวดัท่ี 6 อตัราการรบัไวร้กัษาในโรงพยาบาลดว้ยกลุ่มโรคท่ีควรรกัษาแบบผูป่้วยนอก (ACSC: Ambulatory 

Care Sensitive Condition) ในโรคลมชกั (Epilepsy) ปอดอุดกั้นเร้ือรงั (COPD) หืด (Asthma) 

เบาหวาน (Diabetes Mellitus) และ ความดนัโลหิตสูง (Hypertension)

1 บาท/UC

รายการตัวชี้วัดกลาง จํานวน 6 ตัว  (คงเดิมตั้งแต่ปี 2560) 



ลาํดบัท่ี รายการตวัช้ีวดั วงเงนิ
ตวัช้ีวดัท่ี 1 ผลลพัธก์ารดูแลสุขภาพช่องปากเด็กอายุ 12 ปี  

2 บาท/คนไทยตวัช้ีวดัท่ี 1.1        รอ้ยละความครอบคลุมของการตรวจสุขภาพช่องปากเด็กอายุ 12 ปี

ตวัช้ีวดัท่ี 1.2 รอ้ยละเด็กอายุ 12 ปี มีฟันดีไมมี่ผุ (Cavity free)

ตวัช้ีวดัท่ี 2 อตัราของผูป่้วยเบาหวานและความดนัโลหิตสูงรายใหมจ่ากการคดักรองกลุ่มเส่ียง (ปีกอ่น) 2 บาท/UC

ตวัช้ีวดัท่ี 2.1        รอ้ยละผูป่้วยเบาหวานรายใหมจ่ากการคดักรองกลุ่มเส่ียง (ปีกอ่น)

ตวัช้ีวดัท่ี 2.2 รอ้ยละผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสูงรายใหมจ่ากการคดักรองกลุ่มเส่ียง(ปีกอ่น)

ตวัช้ีวดัท่ี 3 เพ่ิมการเขา้ถึงบริการวคัซีนเพ่ือกระตุน้ภูมิคุม้กนัโรค หดั คางทูม หดัเยอรมนั ในเด็กอายุ 1-3 ปี  

2 บาท/คนไทย

ตวัช้ีวดัท่ี 3.1 รอ้ยละความครอบคลุมของการไดร้บัวคัซีน MMR1 ของเด็กอายุ 9-12 เดือน

ตวัช้ีวดัท่ี 3.2 รอ้ยละความครอบคลุมของการไดร้บัวคัซีน MMR2 ของเด็กอายุนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 ปี
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งบจา่ยตามเกณฑค์ณุภาพผลงานบรกิาร (QOF)

ตัวช้ีวัดระดับพื้นที่จํานวน 3 ตัว 

รอ่งการจา่ยตามเกณฑค์ณุภาพผลงานบริการตามหลกัการดแูลสุขภาพโดยเนน้คณุค่า

(Value-based Health Care) ในการจดับริการดแูลผูป่้วยโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรงั(Asthma & COPD)

รายการตวัช้ีวดั

รายการท่ี 1 จาํนวนการตรวจสมรรถภาพปอด

8 บาท/UC

รายการท่ี 2 จาํนวนการจ่ายยาในผูป่้วยนอกโรคปอดอุดกั้นเร้ือรงั ,โรคหืด,โรคหืด

และโรคปอดอุดกั้นเร้ือรงั ในอายุ 15 ปีข้ึนไป

รายการท่ี 3 จาํนวนการติดตามเยีย่มบา้นผูป่้วยโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเร้ือรงัใน

ระดบับริการปฐมภูมิ

รายการท่ี 4 อตัรา admissionผูป่้วยในดว้ยโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเร้ือรงั  
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ค่าบริการเพ่ิมเติม ตามเกณฑ์คุณภาพ (QOF)
8 บาท:ประชากร UC

การจัดสรรค่าบริการสาธารณสุขเพ่ิมเติม สําหรับบริการจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ 2564 (QOF)

ในการจัดบริการดูแลผู้ป่วยโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Asthma & COPD) เขต 12 สงขลา 

เขตนําร่องตามหลักการดูแลสุขภาพโดยเน้นคุณคา่ (Value-based Health Care) 

ค่าตรวจ 
Spirometer
(2 ล้านบาท)

ค่าตรวจ 
Spirometer
(2 ล้านบาท)

ค่ายาผู้ป่วยนอก
(Asthma & COPD)

(24 ล้านบาท)

ค่ายาผู้ป่วยนอก
(Asthma & COPD)

(24 ล้านบาท)

ค่าเย่ียมบ้าน
(2 ล้านบาท)
ค่าเย่ียมบ้าน
(2 ล้านบาท)

จ่ายตามตัวชี้วัด
(ไม่น้อยกว่า 4 ล้านบาท)

จ่ายตามตัวชี้วัด
(ไม่น้อยกว่า 4 ล้านบาท)

ประชากร UC =4,006,430 คน คิดเป็น 32,051,440 บาท

คุณสมบัติหน่วยบริการที่จะได้รับค่าชดเชย 

1. เป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

2. เป็นหน่วยบริการ (โรงพยาบาล/หน่วยบริการประจํา) ท่ีมีจัดตั้งคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคหืดครบวงจร 

3. เป็นหน่วยบริการ (โรงพยาบาล/หน่วยบริการประจํา) ท่ีมีจัดซ้ือ/จ่ายยาพ่นขยายหลอดลมออกฤทธ์ิยาวและ
หรือยาพ่นสเตียรอยด์ตามCPG  โดยหน่วยบริการต้องมีแพทย์ประจําหรือแพทย์เจ้าของคนไข้ หรือ แพทย์ 
part time ท่ีสามารถส่ังจ่ายยาได้ โดยการส่ังจ่ายในแต่ละครั้ง ควรครอบคลุมอย่างน้อย 1 เดือน

4. เป็นหน่วยบริการ (โรงพยาบาล/หน่วยบริการประจํา) ท่ีมีการประเมินศักยภาพการบริการดูแลผู้ป่วยโรคหืด
และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Asthma& COPD) ตามโครงการแนบท้าย ส่งเอกสารภายในวันท่ี 25 ธันวาคม 2563



อัตราจ่าย 400 Point/1 คร้ัง/ปี
กรณี Refer

หน่วยส่งต่อ: 100 Point
หน่วยรับส่งต่อ&ตรวจ: 300 Point 

ค่าบริการเพ่ิมเติม ตามเกณฑ์คุณภาพ (QOF)
8 บาท:ประชากร UC

ค่าตรวจSpirometry
(2 ล้านบาท)

ค่ายาผู้ป่วยนอก
(24 ล้านบาท)

ค่าเย่ียมบ้าน
(2 ล้านบาท)

จ่ายตามตัวชี้วัด
(ไม่น้อยกว่า 4 ล้านบาท)

ประชากร UC =4,006,430 คน คิดเป็น 32,051,440 บาท

1.อัตราการรบัไว้รกัษาในโรงพยาบาล (Admission 
rate) ด้วยโรคหืด อายุ 15 ปีข้ึนไป สิทธิ UC

2.อัตราการรบัไว้รกัษาในโรงพยาบาล (Admission 
rate) ด้วยโรคปอดอุดกัน้เรือ้รงัอายุ 15 ปีข้ึนไป สิทธิ 
UC

บริการ 9 เดือน
(1 ตุลาคม 2563 -30 มิถุนายน 2564)

1.Budesonide
2.Fluticasone
3.Tiotropium

หน่วยบริการปฐมภูมิ
-     ติดตามFollow Up
- วัคซีนไข้หวัดใหญ่

ข้อมูล 43 แฟ้ม HDC /OPPP
Indiv/Thai Refer/E-claim

การจัดสรรค่าบริการสาธารณสุขเพ่ิมเติม สําหรับบริการจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ 2564 (QOF)

ในการจัดบริการดูแลผู้ป่วยโรคหดืและโรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง (Asthma & COPD) เขต 12 สงขลา 

เขตนําร่องตามหลักการดูแลสุขภาพโดยเน้นคุณค่า (Value-based Health Care) 

โอนเงิน 2 งวด ( 4 เดือน และ 9 เดือน )โอนเงิน 2 งวด ( 4 เดือน และ 9 เดือน )

เง่ือนไขการจา่ย   ค่าบริการวินิจฉยัโรคโดยการตรวจสมรรถภาพปอด (Spirometer)

หน่วยบริการ อ ัตราจ่ายค่าบริการ (Point)
โรงพยาบาลท่ีตรวจสมรรถภาพปอด (หน่วยตรวจฯ) 400

กรณี Refer โรงพยาบาลท่ีสง่ตอ่ 100

 โรงพยาบาลท่ีรบัสง่ตอ่ (หน่วยตรวจฯ) 300

จา่ยค่าบริการวินิจฉยัโรคโดยการตรวจสมรรถภาพปอด (รหสัหตัถการ 89.37) ดว้ยเครื่อง Spirometer และมีผลการตรวจ

ยนืยนั จา่ย 1 ครั้ง/คน อตัราจา่ย 400 Point กาํหนดให ้point ละไม่เกิน 1 บาท 

ผูป่้วยนอกที่ได้รบัการวินิจฉัยโรคปอดอดุก ัน้เร ือ้รงั ที่ม ีอายมุากกว่า 40 ปี  ราย
ใหม่และรายเก่า กรณี Follow Up ควรได้รบัการตรวจสมรรถภาพปอด 1 คร ัง้/ปี 
หรือต้องได้รบัการยืนยนัจากผลการตรวจสมรรถภาพปอด

กล ุ่มเป้าหมายกล ุ่มเป้าหมาย

2 ล้านบาท



 เง่ือนไขการจา่ย ค่ายาสเตียรอยด์พน่สาํหรับผูป่้วยนอกโรค Asthma & COPD 

 จา่ยเป็นค่ายาสาํหรบัผูป่้วยนอก โดยจา่ยใหโ้รงพยาบาลท่ีมีการใชย้าตามแนวทางเวชปฏิบตัขิองเขต

สุขภาพท่ี 12   โดยกาํหนดอตัราจา่ยเป็น point กาํหนดให ้point ละไม่เกิน 1 บาท 

ผูป่้วยนอกดว้ย โรคปอดอดุกั้นเรื้ อรงั(pdx= J44 ),โรคหืด(pdx = J45-J46 ),

โรคหืดและโรคปอดอดุกั้นเรื้ อรงั (pdx = J44, J45-J46) 

ภายใน 2 ปีงบประมาณ (2562-2563) 

กล ุ่มเป้าหมายกล ุ่มเป้าหมาย

24 ล้านบาท

Steriod

บริการ 9 เดือน
(1 ตุลาคม 2563 -30 มิถุนายน 2564)

บริการ 9 เดือน
(1 ตุลาคม 2563 -30 มิถุนายน 2564) บรรจุรายการยาใน แผนจดัซ ือ้ยาปี 2564บรรจุรายการยาใน แผนจดัซ ือ้ยาปี 2564

รายการยา และอตัราจา่ย

ลาํดบัท่ี ช่ือการคา้ จาํนวน 

Dose

ราคารวม Vat /หลอด 

(Point)

1. ช่ือการค้า : Seretide™ 50/250 หรือยาเทียบเท่า

Contain : Fluticasone 250 mcg (Steroid) Salmeterol 50 mcg (LABA)

รูปแบบ : Accuhaler (DPI)

60 doses 322.24

รหัสยามาตรฐาน 24 หลัก (ใช้19หลัก) DIDCODE : 2180306100285252307
2. ช่ือการค้า Symbicort® 160/4.5 หรือยาเทียบเท่า

Contain : Budesonide 160 mcg (Steroid) Formoterol 4.5 mcg (LABA)

รูปแบบ : Turbuhaler (DPI)

60 doses

หรือ

120 dose

288.00

543.90

รหัสยามาตรฐาน 24 หลัก (ใช้19หลัก)  DIDCODE : 2180304100176683706
3. ช่ือการค้า : Spiriva® หรือยาเทียบเท่า

Contain : Tiotropium 18 mcg (LAMA)

Handihaler (DPI)

10 capsules/แผง 30 
capsules/กล่อง 359.69

รหัสยามาตรฐาน 24 หลัก (ใช้19หลัก)  DIDCODE : 1421342040065321201



เง่ือนไขการจา่ย ค่าตดิตามเยีย่มบา้นในบริการระดบัปฐมภูมิ

 จา่ยค่าตดิตามเยีย่มบา้นผูป่้วยโรคหืดและโรคปอดอดุกั้นเรื้ อรงั สาํหรบัหน่วยบริการปฐมภมิู

        ในอตัรารายละ 150 Point  กาํหนดให ้point ละไม่เกิน 1 บาท

         ผูท่ี้มีประวติัเป็นผูป่้วยนอกหรือผูป่้วยใน โรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเร้ือรงัอายุมากกวา่ 

15 ปี (โรคปอดอุดกั้นเร้ือรงัpdx= J44 ),(โรคหืด pdx = J45-J46 ), (โรคหืดและโรคปอดอุดกั้น

เร้ือรงั pdx = J44, J45-J46) ในปีงบประมาณปี 2562 – 2563

ไดร้บัการเยีย่มบา้นไมน่อ้ยกวา่ 1 ครั้ง(จา่ยไมเ่กิน 2 ครั้ง/คน) 

บันทึกข้อมูลในCommunity Service  ฟิลด์ Comservice = 1A***   และ ได้รับวัคซีนไข้หวัด
ใหญ่ บันทึกข้อมูล วัคซีนไข้หวัดใหญ่ Flu (ไข้หวัดใหญ่) ICD10 Z25.1 รหัสวัคซีน 815 

กล ุ่มเป้าหมายกล ุ่มเป้าหมาย

2 ล้านบาท

วคัซีนไขห้วดัใหญ่ 

เลกิบหุร่ี

พบหมอตามนดั

กาํหนดอตัราจา่ย ค่าตดิตามเยีย่มบา้นในบรกิารระดบัปฐมภมิู 

เยี่ยมบ้าน วัคซ ีนไข้หวัดใหญ่ รวมจาํนวน

(Point)ครัง้ท ี่1=50 
Point

ครัง้ท่ี 2=50 Point ได้รับ =50 Point ไมไ่ด้รับ

/ / /  150
/ /  100
/ /  100
/  50
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เง่ือนไขการจา่ย ลดอตัรา admission ผูป่้วยในดว้ยโรค Asthma & COPD ตอ่แสนประชากร 

• จา่ยใหก้บัโรงพยาบาล ตามผลงานอตัรา Admissionไม่น้อยกว่า 4 ล้านบาท

ตัวต้ัง : จํานวนผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหลักเป็นโรคหอบหืดในผู้ใหญ่ สิทธิ UC อายุ 15 ปีข้ึนไป, (pdx = J45-J46 
and age =15-124)
ตัวหาร : จํานวนประชากร สิทธิ UC อายุ 15 ปีข้ึนไป ในช่วงเวลาเดียวกัน ณ สิ้นเวลาที่รายงาน, (popUC and age=15-124)

BaseLine : อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (Admission rate) ด้วยโรคหืด อายุ 15 ปีข้ึนไป สิทธิ UC ของโรงพยาบาลที่รับ
ลงทะเบียนสิทธิ (hmain) : 100,000 

ปีงบประมาณ ประเทศ เขต 12 สงขลา 
2560 64.76 93.9

2561 66.08 95.0

2562 61.53 98.3

    4.1 อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (Admission rate) ด้วยโรคหืด อายุ 15 ปีขึ้นไป สิทธิ UC ของโรงพยาบาลที่รับ
ลงทะเบียนสิทธิ (hmain) : 100,000 

ข้อมูลจาก :ข้อมูลผู้ป่วยใน (IP e-claim) และประชากรสิทธิ UC จาก สํานักบริหารสารสนเทศการประกัน สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

Base LineBase Line

เง่ือนไขการจา่ย ลดอตัรา admission ผูป่้วยในดว้ยโรค Asthma & COPD ตอ่แสนประชากร 

• จา่ยใหก้บัโรงพยาบาล ตามผลงานอตัรา Admission

ปีงบประมาณ ประเทศ เขต 12 สงขลา 
2560 167.63 224.67

2561 176.39 227.41

2562 167.47 227.67

    4.2 อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (Admission rate) ด้วยโรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง อายุ 15 ปีขึ้นไป สิทธิ UC ของ
โรงพยาบาลที่รับลงทะเบียนสิทธิ (hmain) : [100,000]

ข้อมูลจาก :ข้อมูลผู้ป่วยใน (IP e-claim) และประชากรสิทธิ UC จาก สํานักบริหารสารสนเทศการประกัน สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

Base LineBase Line

ตัวตัง้ : จาํนวนผู้ ป่วยท ี่ร ับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหลักเป็นโรคปอดอุดกัน้เรือ้รัง สิทธ ิ UC อายุ 15 ปีข ึน้ไป, (pdx = 
J44 and age =15‐124)

ตัวหาร : จาํนวนประชากรสิทธ ิ UC อายุ 15 ปีข ึน้ไป ในช่วงเวลาเดียวกัน ณ สิน้เวลาที่รายงาน, (popUC and 

age=15‐124)



Monitor PPA&QOF
•https://qof.rh12.info/

109

รายละเอียด การคํานวณจัดสรร

•หนังสือแจ้งจาก สปสช.เขต --> 
QOF&PPA --> สารบรรณ Web 
เขต 12 

https://songkhla.nhso.go.th/Fron
tEnd/Index.aspx
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ตรวจสอบการโอนเงิน (ทุกงบของ สปสช. ไม่มี Password)
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1

2

3

https://www.nhso.go.th/FrontEnd/Index.aspx

4

ขนิษฐา  สวนแสน : สปสช.เขต 12 สงขลา

kanittha.s@nhso.go.th , KSUANSAN@gmail.com, Idline:0901975259


