
การบริหารงบสรางเสริมสุขภาพและปองกนัโรค
ปงบประมาณ 2562

นางรัตนสีดา ผลเจริญ

เจาหนาท่ีอาวุโส

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 6 ระยอง
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แนวทางการบรหิารจัดการคาบริการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค ป 2562

(ก) Central

Procurement

& NPP (29.64 บาท/คน)

(ข) P&P Area based

(ไมเกิน 4 บาท/คน)
(ง) จายตามเกณฑ

คุณภาพผลงานบริการ

(9 บาท/คน)

งบ P&P

(318.98 บาท x ปชก. ทุกสิทธิ 65.700 ลานคน)

• ไดรับ 431.43 บาทตอหัว

• UC pop 48.575 ลานคน

• Thai pop 65.700 ลานคน

(จ) P&P ในชุมชน

(45 บาท/คน)
(ค) P&P basic services

(ไมนอยกวา

231.34 บาท/คน)

1. Central Procurement 

(วัคซีน)

2. NPP ไดแก สมุดบันทึกสุขภาพ 

และการบริการติดตามเด็กท่ีผล

การตรวจยืนยัน TSH ผิดปกติ

บริหาร Global budget ระดบัเขต 

ตามจํานวนประชากรไทย ใหเปน

คาบริการ

• ท่ีตองการเรงรัดการเขาถึงบริการ

ตามนโยบายหรือแกไขปญหาพ้ืนท่ี

ระดบัเขต/จังหวัดตามความจําเปน

ทางสุขภาพ

• ใหคํานึงถึงการเขาถึงบริการของ

ประชาชนสิทธิหลักประกันสุขภาพ

ตางๆ ท่ียังเขาไมถึงบริการ

ตามเปาหมายประชากรที่ไดรับงบประมาณ โดยใช

จํานวนประชากรไทย ณ 1 เมษายน 2561 เปน

ตัวแทนในการจัดสรร

1. จํานวน 188.12 บาทตอคน จาย

แบบเหมาจายใหหนวยบริการ 

โดย

     1.1  65% เหมาจายตอหัว 

             ประชากร โดย Diff.  

by age group

     1.2  35% เหมาจายตาม

workload เดือน 

            เม.ย.60 - มี.ค.61

2. จํานวน 43.22 บาทตอคนจาย

แบบ Fee schedule

• บรหิารแบบ Global budget 

ระดบัเขต

• แนวทางบริหาร เปนไปตามงบ 

รายการเบิกจายตามเกณฑ

คุณภาพผลงานบริการ

1. จัดสรรใหกองทุนฯทองถิ่นท่ีมี

ความพรอมตามจํานวนประชากร

ไทย และตามประกาศการบริหาร

กองทุนหลักประกันสุขภาพรับ

ทองถิ่นหรือพ้ืนท่ีท่ีจะปรับปรุง

ใหม

2. หากมีเงินเหลือให สปสช.จัดสรร

เปนคาบริการ PPB

ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติสําหรับผูมีสิทธิหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ปงบประมาณ ๒๕๖๒



แนวทางการบริหารงบ PPA ปงบประมาณ 2562

1. เปนคาใชจายสําหรับบริการที่ตองการเรงรัดหรือแกไขปญหาพ้ืนที่ เพ่ือเพ่ิมการเขาถึงบริการของ   ประชากร ตาม
ประกาศคณะกรรมการฯ ฉบับที่ 10 โดยผานการวิเคราะห Health need Assessment ในพ้ืนที่

2. เปนคาใชจายสําหรับบริการที่ตองการเพ่ิมคุณภาพของบริการ

3. ควรเปนแผนงาน/โครงการระดับเขตและหรือจังหวัด โดยระดับเขตไมควรมากกวา 2 เรื่อง หรือระดับจังหวัด 
จังหวัดละ 1 เรื่อง

4. แนวทางและหลักเกณฑการจายระดับเขต ตองผานความเห็นชอบจาก อปสข.

5. ผูเสนอโครงการเพ่ือรับงบ PPA ไดแก หนวยบริการ, หนวยงาน/องคกรภาครัฐ และภาคประชาชน

6. หนวยบริการ, หนวยงานภาครัฐ และภาคประชาชน บริหารจัดการงบประมาณโดยใชระเบียบของหนวยงาน
ผูดําเนนิการ

3
ที่มา: คูมือบรหิารกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ป 2562 บทที่ 2 ขอ 4 หนา 55

กรณีมีเงิน Global budget ระดับเขตเหลือหลังจากพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ สามารถจัดสรรเพ่ิมเติมเปนคาใชจายบริการ

สรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคสําหรับบริการพ้ืนฐานใหกับหนวยบริการประจําตามจํานวนผูลงทะเบียนสิทธ ิณ 1 เมษายน 2561
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ประเด็นปญหาในพ้ืนที่ ระดับเขต /จังหวัด 

สําหรับการจัดบริการที่ตองการเรงรัดการเขาถึงบริการตามนโยบายหรือแกปญหาในพ้ืนที่

ระดับเขต/จังหวัด ตามความจําเปนทางสุขภาพ (Health need)

1. โรคความดันโลหิตสูง

2. โรคเบาหวาน

3. วัณโรค

4. เด็กไทยมีระดับสติปญญาเฉลี่ยไมตํ่ากวา 100 (0-5 ป) 

5. คัดกรองสุขภาพผูตองขังในเรือนจํา

6. การต้ังครรภในวัยรุน

ประเด็นปญหาในพื้นท่ีตามความจําเปนทางสุขภาพ (Health need)

วงเงินระดับเขต จาํนวน 28,916,252.67 บาท

กรณีมีเงิน Global budget ระดบัเขตเหลือหลังจากพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ สามารถจัดสรรเพิ่มเติมเปนคาใชจายบริการ

สรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคสําหรับบริการพื้นฐานใหกับหนวยบริการประจําตามจํานวนผูลงทะเบียนสิทธิ ณ 1 เมษายน 2561



แผนงาน โดย สปสช. 

1.1 คัดกรองวัณโรค (วงเงิน 11 ลาน)

กลุมเปาหมาย ราคารายกิจกรรม วิธีการจัดสรร ระยะเวลาดําเนินงาน ขอมูลการจัดสรร

คนไทย ที่มีเลขประจําตัว 

13 หลัก โดยเปนไปตาม

แนวทางคัดกรองวณัโรค 

ดังนี้

1.ผูสัมผัสวัณโรค ผูสัมผัส

วัณโรครวมบาน หรือผู

สัมผัสวัณโรคดื้อยา 

2.ผูติดเชื้อเอชไอวี

3.บคุลากรสาธารณสขุ

4.ผูที่มีโรคเรื้อรัง เชน 

โรคปอดอุดก้ันเรื้อรงั

5.ผูตองขังในเรือนจํา

ราคาบรกิาร

1.ตรวจเอกซเรยปอด

ราคา 100 บาท/คน

2. ตรวจเสมหะ

ราคา 60 บาท/คน(20 บาท X 3 ตัวอยาง)

**กรณีคัดกรองวัณโรคในเรือนจํา สามารถ

ตรวจเอกซเรยปอด ราคา 100 บาท/ครั้ง 

(ไมเกิน 2 ครั้ง)

 หมายเหตุ

(บริหารจัดการภายใตวงเงินระดับเขต 

จัดสรรแบบแตมคะแนน อัตราการจาย 1 

คะแนนไมเกิน 1 บาท (global budget 

with point system with ceiling)

งวดที่ 1

-รอยละ 50 ของวงเงินจัดสรร

งวดที่ 2 ขึ้นไป

-จัดสรรตามผลงานบริการจรงิ

การจัดสรร

1.กรณีหนวยบริการสังกัด 

สป.สธ. จัดสรรไปบริหารจัดการ

ที่สสจ.

2. กรณีหนวยบริการสังกัดอื่นๆ 

จัดสรรโดยตรงไปยังหนวย

บรกิาร หรอืสสจ.

เพ่ือประโยชนในการกํากับ

ติดตามประเมินผล

Service date

1 ตุลาคม 2561 

ถึง 30 มิถนุายน 

2562

Sent date

1 ตุลาคม 2561 

ถึง 31 กรกฎาคม 

2562

หนวยบรกิาร

-บันทึกขอมูล

ในโปรแกรม 

TBCM online

สปสช.

-ดึงขอมูลจาก 

TB Data Hub



แผนงาน โดย สปสช.

1.2 บริการยาน้ําเสริมธาตุเหล็ก (วงเงิน 7 ลาน)

กลุมเปาหมาย ราคารายกิจกรรม วิธีการจัดสรร
ระยะเวลา

ดําเนินงาน
ขอมูลการจัดสรร

เด็กไทยที่มีเลข

ประจําตัว 13 หลกั  

อายุ 6 เดือน ถึง 

24 เดือน

ราคาบรกิาร

ยาน้ําเสริมธาตุเหล็ก เจาะตรวจ Hct 

บรกิาร และบริการติดตาม ราคา 100 

บาท/ครัง้ ตามแนวทางที่กําหนด

หมายเหตุ

(บริหารจัดการภายใตวงเงินระดับเขต 

จัดสรรแบบแตมคะแนน อตัราการ

จาย 1 คะแนนไมเกิน 1 บาท 

(global budget with point 

system with ceiling)

งวดที่ 1

-รอยละ 50 ของวงเงินจัดสรร

งวดที่ 2 ขึ้นไป

-จัดสรรตามผลงานบริการจรงิ

การจัดสรร

1.กรณีหนวยบริการสังกัด สป.สธ. 

จัดสรรไปบรหิารจดัการที่สสจ.

2. กรณีหนวยบริการสังกัดอื่นๆ 

จัดสรรโดยตรงไปยังหนวยบริการ หรอื

สสจ.

เพ่ือประโยชนในการกํากับติดตาม

ประเมินผล

Service date

1 ตุลาคม 2561 

ถึง 30 มิถนุายน 

2562

Sent date

1 ตุลาคม 2561 

ถึง 31 กรกฎาคม 

2562

หนวยบรกิาร

-บันทึกขอมูลใน

โปรแกรม 43 แฟม 

เขาสูระบบ HDC

สปสช.

-ไดรับขอมูลใน

ระบบ HDC จาก

สสจ. ทุกจังหวัด 



ผลการพิจารณาโครงการงบบริการสรางเสริมสขุภาพและปองกันโรค
ที่เปนปญหาพืน้ที่ระดับเขต/จังหวัด (P&P Area based) ปงบประมาณ 2562

ลําดับ โครงการ จังหวัด

1 โครงการสงเสริมสขุภาพผูตองขังเรือนจาํกลางฉะเชิงเทรา ปงบประมาณ 2562 สสจ.ฉะเชิงเทรา

2 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เปลี่ยนชีวิต พิชิตดวย 3อ 2ส ของกลุมเสี่ยงวัยแรงงาน และวัยผูสูงอายุ 

จังหวัดระยอง ปงบประมาณ 2562

สสจ.ระยอง

3 โครงการสงเสริมสขุภาพคัดกรองและใหคําปรึกษาเพือ่ควบคุมการตั้งครรภวัยรุน“วัยรุนยุคใหมรูเทาทัน

ภัยสขุภาพ” ป 2562

สสจ.ปราจนีบุรี

4 โครงการสงเสริมสขุภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในกลุมเสีย่งตอโรคเบาหวานและโรคความดนัโลหิตสงู 

จังหวัดชลบุร ีปงบประมาณ 2562

สสจ.ชลบุรี

5 โครงการเสริมสรางทักษะชีวิต รอบรูคิดปองกันการตั้งครรภท่ีไมพึงประสงคในวัยรุน 

สํานักงานสาธารณสขุจังหวัดชลบุรี ปงบประมาณ 2562

สสจ.ชลบุรี

6 โครงการสงเสริมสขุภาพ ปองกันโรค ผูตองขังในเรือนจําจงัหวัดชลบุรี 

ปงบประมาณ 2562 (ทัณฑสถานหญิงอําเภอเมอืงชลบุรี , เรือนจํากลางชลบุรี)

สสจ.ชลบุรี



8

แนวทางการบรหิารจัดการคาบริการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค ป 2562

(ก) Central

Procurement

& NPP (29.64 บาท/คน)

(ข) P&P Area based

(ไมเกิน 4 บาท/คน)
(ง) จายตามเกณฑ

คุณภาพผลงานบริการ

(9 บาท/คน)

งบ P&P

(318.98 บาท x ปชก. ทุกสิทธิ 65.700 ลานคน)

• ไดรับ 431.43 บาทตอหัว

• UC pop 48.575 ลานคน

• Thai pop 65.700 ลานคน

(จ) P&P ในชุมชน

(45 บาท/คน)
(ค) P&P basic services

(ไมนอยกวา

231.34 บาท/คน)

1. Central Procurement 

(วัคซีน)

2. NPP ไดแก สมุดบันทึกสุขภาพ 

และการบริการติดตามเด็กท่ีผล

การตรวจยืนยัน TSH ผิดปกติ

บริหาร Global budget ระดบัเขต 

ตามจํานวนประชากรไทย ใหเปน

คาบริการ

• ท่ีตองการเรงรัดการเขาถึงบริการ

ตามนโยบายหรือแกไขปญหาพ้ืนท่ี

ระดบัเขต/จังหวัดตามความจําเปน

ทางสุขภาพ

• ใหคํานึงถึงการเขาถึงบริการของ

ประชาชนสิทธิหลักประกันสุขภาพ

ตางๆ ท่ียังเขาไมถึงบริการ

ตามเปาหมายประชากรที่ไดรับงบประมาณ โดยใช

จํานวนประชากรไทย ณ 1 เมษายน 2561 เปน

ตัวแทนในการจัดสรร

1. จํานวน 188.12 บาทตอคน จาย

แบบเหมาจายใหหนวยบริการ 

โดย

     1.1  65% เหมาจายตอหัว 

             ประชากร โดย Diff.  

by age group

     1.2  35% เหมาจายตาม

workload เดือน 

            เม.ย.60 - มี.ค.61

2. จํานวน 43.22 บาทตอคนจาย

แบบ Fee schedule

• บรหิารแบบ Global budget 

ระดบัเขต

• แนวทางบริหาร เปนไปตามงบ 

รายการเบิกจายตามเกณฑ

คุณภาพผลงานบริการ

1. จัดสรรใหกองทุนฯทองถิ่นท่ีมี

ความพรอมตามจํานวนประชากร

ไทย และตามประกาศการบริหาร

กองทุนหลักประกันสุขภาพรับ

ทองถิ่นหรือพ้ืนท่ีท่ีจะปรับปรุง

ใหม

2. หากมีเงินเหลือให สปสช.จัดสรร

เปนคาบริการ PPB

PPB จายแบบ Fee Schedule จํานวน 8  รายการ

ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติสําหรับผูมีสิทธิหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ปงบประมาณ ๒๕๖๒



เปนการจายชดเชยสําหรับบริการสรางเสรมิสุขภาพและปองกันโรค ทีต่องการเรงรัดการเขาถึง

    บริการเฉพาะของประชาชนทุกสิทธิ ตามรายการบรกิาร (Fee schedule) จํานวน 8 รายการ ไดแก

1) บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 

2) บริการฝากครรภ (ANC) 

3) การปองกันและควบคมุโรคโลหติจางธาลสัซีเมียในหญิงต้ังครรภ 

4) การปองกันและควบคุมกลุมอาการดาวนในหญงิต้ังครรภ 

5) การปองกันและควบคมุภาวะพรองฮอรโมนไทรอยดในเด็กแรกเกิด (TSH) 

6) บริการคุมกําเนิดก่ึงถาวร (ใสหวงอนามัย/ฝงยาคุมกําเนิด) ในหญงิอายุนอยกวา 20 ป

7) บริการปองกันการยุติการต้ังครรภที่ไมปลอดภัย 

8) บริการคุมกําเนิดก่ึงถาวร (ใสหวงอนามัย/ฝงยาคุมกําเนิด) ในหญงิอายุ 20 ปขึน้ไป

    กรณีหลังยติุการต้ังครรภ 

  วัตถุประสงค



1.บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
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                       บรกิารตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

วัตถุประสงค
      1. เพ่ือเพ่ิมการเขาถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

      2. เพ่ือตรวจพบและรักษาผูที่เปน early pre cancer ของ CA cervix ในระยะเริ่มแรก 

กลุมเปาหมาย 
       หญิงไทย อายุ 30 – < 60 ป ทุกสิทธิ มิสิทธิรับบริการตรวจคัดกรอง 1 ครั้ง ทุกๆ 5 ป

รายการบริการ
1. ตรวจคัดกรอง ดวยวิธี Pap smear หรือ VIA 

อตัราจาย 250 บาท/ครั้ง

2. ตรวจยืนยัน ดวยวิธี Colposcopy  และ/หรือตรวจชิ้นเนิ้อ (Biopsy/LEEP) และตรวจพยาธิวิทยา

อัตราจาย เหมาจาย 900 บาท 

หนวยใหบริการ
- หนวยบริการประจํา หนวยบริการรวมใหบริการ หนวยบริการรับสงตอ หนวยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

หมายเหตุ: หนวยบริการใหคัดกรองดวยวิธี VIA ตองอยูในพ้ืนที่ดังนี้ ชลบุรี สมุทรปราการ และสระแกว 



การสงขอมูลเพื่อขอรับคาใชจายบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

1. การตรวจคัดกรองดวย วธีิ Pap Smear หรอื VIA
1.1 หนวยบรกิารสังกัดสาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ: สงขอมูลตามแฟมฐานขอมูล

โครงสรางฐานขอมูลดานการแพทยและสขุภาพ (43 แฟม)

1.2 หนวยบรกิารนอกสังกัดสํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข: สงขอมูลผานระบบ 

E-Claim สปสช.

2. การตรวจยืนยันดวย Colposcopy รวม Biopsy/LEEP และการตรวจพยาธิวิทยา
  หนวยบริการทุกแหง: สงขอมูลผานระบบ E-Claim สปสช.



1.1 หนวยบริการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข: สงขอมูลตามแฟม
ฐานขอมูลโครงสรางฐานขอมูลดานการแพทยและสุขภาพ (43 แฟม)

แฟมที่ใชในการประมวลผล: การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก วิธี Pap Smear หรอื VIA

1. แฟม (1) : PERSON

2. แฟม (15) : DIAGNOSIS_OPD

3. แฟม (41)  : SPECIAL PP



2. บริการฝากครรภ ( ANC )



15

บริการฝากครรภ

วัตถุประสงค
       เพ่ือเพ่ิมการเขาถึงและความครอบคลุมบรกิารฝากครรภ

กลุมเปาหมาย  
       หญิงต้ังครรภ คนไทย ทุกสิทธิ

การฝากครรภครัง้แรก  
       หมายถึง การมารับบริการฝากครรภครั้งแรกในครรภนั้นๆ ของหญิงต้ังครรภ ไมวาจะมีอายุครรภเทาใด ที่หนวยบริการ 

และไดรับบริการครบถวนตามขอกําหนดกิจกรรมในการฝากครรภครั้งแรก

การฝากครรภครัง้ตอๆ ไปของผูรับบริการ  
       หมายถึง การมารับบริการฝากครรภครั้งที่ 2 -5 ในครรภนั้นๆ ของหญิงต้ังครรภ ที่หนวยบริการ และไดรับบริการ

ครบถวนตามขอกําหนดกิจกรรม

หนวยที่ใหบรกิาร

    หนวยบริการประจํา หนวยบริการรวมใหบริการ หนวยบริการรับสงตอ หนวยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
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บริการฝากครรภ (ตอ)

อัตราจายคาบริการ   
           - เหมาจายบริการฝากครรภ ครั้งแรก 1,200 บาท

           - เหมาจายบริการฝากครรภ ครั้งที่ 2,3,4 และ 5 (ตามชวงอายุครรภ) ครั้งละ 400 บาท 

หนวยที่ใหบรกิาร
หนวยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชน

แนวทาง เงื่อนไข และหลักเกณฑการจาย การใหบริการ
หนวยบริการตองใหบริการดูแลหญิงต้ังครรภทุกสิทธิ ตามชุดสิทธิประโยชนพ้ืนฐานสําหรับบริการฝากครรภตาม

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2559

กลุมหญิงต้ังครรภ ขอ 1.1 – 1.9

กรณีที่แพทยวินิจฉัยวาเปนครรภเสี่ยงสูง (High risk) มีความจําเปนตองใหการดูแลพิเศษมากกวา 5 ครั้ง และตอง

ประเมินเพ่ิมเติมหรือตรวจติดตามพิเศษมากกวาชุดสิทธิประโยชนพ้ืนฐาน บริการสวนนี้ถือวาเปนการรักษาพยาบาล (Care)



กิจกรรมพ้ืนฐาน ANC ครั้งแรก
ANC ครั้งท่ี 2

(อายุครรภ 13-<20 สปัดาห)

ANC ครั้งท่ี 3
(อายุครรภ 20-<26 สปัดาห)

ANC ครั้งท่ี 4
(อายุครรภ 26-<32 สปัดาห)

ANC ครั้งท่ี 5
(อายุครรภ 32-40 สปัดาห)

1 การซักประวัติ     
2 การตรวจรางกาย

2.1 วัดสญัญาณชีพ: ชีพจร ความดนัโลหิต     
2.2 ช่ังนํ้าหนัก สวนสงู คํานวณดชันีมวลกาย     
2.3 ตรวจสขุภาพชองปากและฟน ขัดและทําความสะอาดฟน 
2.4 ตรวจทางสูตินรีเวช: 

     -ตรวจภายใน 
     -ตรวจวัดความสูงยอดมดลูก ฟงเสียงหัวใจทารก     
     -ตรวจอัลตราซาวด (ถามี)  
3 ตรวจคัดกรองภาวะซึมเศรา     
4 ตรวจคัดกรองการสูบบุหรี่/ดื่มสุรา/ใชสารเสพติด     
5 ประเมนิความเสี่ยงของการตั้งครรภ (Classifying form)     

สรุปกิจกรรมบริการฝากครรภ

หรือ



กิจกรรมพ้ืนฐาน ANC คร้ังแรก

ANC คร้ังที่ 2
(อายุครรภ 13-<20 

สัปดาห)

ANC คร้ังที่ 3
(อายุครรภ 20-<26 

สัปดาห)

ANC คร้ังที่ 4
(อายุครรภ 26-<32 

สัปดาห)

ANC คร้ังที่ 5
(อายุครรภ 32-40 

สัปดาห)

6 การตรวจทางหองปฏบัิตกิาร

6.1 urine dipstick test     
6.2 CBC-Hb/Hct  
6.3 MCV และหรือ DCIP ถา +ve ให ตรวจ MCV และหรือ 

DCIP ของสามี


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

7 การใหยา Triferdine (ยาวิตามินเสริมเหลก็/โฟลิค/ไอโอดิน)     
8 การใหวัคซีน dT ตามเกณฑ 
9 การใหคําแนะนํา     
10 บันทึกสมุดอนามัยมารดา     

สรุปกิจกรรมบริการฝากครรภ (ตอ)



บริการฝากครรภ: ชุดขอมูลเพื่อคาใชจายบริการฝากครรภ
ขอมูลทั่วไป

เลขบัตรประจําตัวประชาชนของหญิงต้ังครรภ

ช่ือ นามสกุล

วัน เดือน ป เกิด

อายุ.......ป

ครรภที่......

อายุครรภ......สปัดาห..... วัน 

วันแรกของการมีประจําเดือนครั้งสุดทาย(LMP)

สิทธิการรักษา

- ขาราชการ (รวมสิทธิ อปท.)

- ประกันสงัคม

- หลักประกันสุขภาพแหงชาติ

ชวงอายุครรภที่จาย

คร้ังแรกของการ

ฝากครรภ

ชวงอายุครรภ
13 - < 20 wks

ชวงอายุครรภ
20 - < 26 wks

ชวงอายุครรภ
26 - < 32 wks

ชวงอายุครรภ
32 – 40 wksข้ึนไป

หมายเหตุ

วัน เดือน ป 

ท่ีรับบริการ

วัน เดือน ป ท่ีรับ

บริการ

วัน เดือน ป ท่ีรับ
บริการ

วัน เดือน ป ท่ีรับ
บริการ

วัน เดือน ป ท่ีรับ
บริการ

กรณีหญิงต้ังครรภมี

ความเสี่ยงสูง จําเปน 

ตองไดรบัการดูแลรักษา

ใหแนะนําหญิงต้ังครรภ

ไปฝากครรภท่ีหนวย

บริการประจําหรือสถาน 

พยาบาลคูสัญญาหลัก ท่ี

ตนเองลงทะเบียนไว 

เพ่ือไมใหหญิงต้ังครรภมี

ภาระคาใชจาย ท้ังน้ี 

สปสช.ยังคงจายคา 

บริการฝากครรภพืน้ฐาน 

จนครบ 5 คร้ัง

ผลการตรวจทาง

หองปฏิบัติการ

 Hct……….%

 Thalassemia

 Neg

 Pos

 VDRL

 Neg

 Pos

 HBsAg

 Neg

 Pos

 Anti HIV

 ตรวจ

         ไมตรวจ

ผลการประเมนิ

ความเสีย่งการ

ตั้งครรภ

 Neg

 Pos

ผลการประเมนิ

ความเสีย่งการ

ตั้งครรภ

 Neg

 Pos

ผลการตรวจทาง

หองปฏิบตัิการ

 Hct……….%
 VDRL, 

    Neg

 Pos

 Anti HIV

 ตรวจ

    ไมตรวจ

ผลการประเมนิ

ความเสีย่งการ

ตั้งครรภ

 Neg

 Pos



การสงขอมูลเพื่อขอรับคาใชจายบริการฝากครรภ

1. หนวยบริการสงักัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข: สงขอมูลตาม

     แฟมฐานขอมูลโครงสรางฐานขอมูลดานการแพทยและสขุภาพ (43 แฟม)

2. หนวยบริการนอกสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข: สงขอมูล

      ผานระบบ E-Claim สปสช.



1.หนวยบริการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข: สงขอมูลตาม
     แฟมฐานขอมูลโครงสรางฐานขอมูลดานการแพทยและสุขภาพ (43 แฟม)

แฟมที่ใชในการประมวลผล: บริการฝากครรภ

1. แฟม (1) : PERSON

2. แฟม (33) : PRENATAL

3. แฟม (34) : ANC



3. การปองกันและควบคมุโรคโลหติจางธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ



การปองกันและควบคุมโรคโลหิตจางธาลสัซีเมียในหญิงตั้งครรภ

วัตถุประสงค

1.1 เพ่ือใหคูเสี่ยงเขาถึงบริการและ

ไดรับการตรวจวินิจฉัยกอนคลอด 

1.2.เพ่ือใหคูเสี่ยงที่มีผลวินิจฉัยกอน

คลอดผิดปกติเขาถึงบริการยุติการ

ต้ังครรภผิดปกติเขาถึงบริการยุติการ 

ต้ังครรภ

เปาหมาย

2.1 หญิงต้ังครรภ สัญชาติไทย ทุกสิทธิ  

ทุกอายุ 

2.2 สามีของหญิงต้ังครรภที่มีภาวะ

เสี่ยงตอโรคโลหติจางธาลัสซีเมียชนดิ

รุนแรง

        คุณสมบัติของหนวยบริการ

3.1 หนวยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ ที่มีบริการการตรวจทางหอง

ปฏิบัติการ การตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ 

การยุติการตั้งครรภ

3.2 หนวยบริการทีข่ึ้นทะเบียนเปนหนวย

บริการรับสงตอเฉพาะดานเทคนคิการแพทย



หลักเกณฑ เงื่อนไข และอัตราการจาย

          เม่ือหญิงต้ังครรภและสามีมีผลการคัดกรองโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงมีความผิดปกติทั้งคู ไดรับการตรวจยืนยันทาง

หองปฏิบัติการ การวินิจฉัยทารกในครรภ  การตรวจยืนยันทารกในครรภทางหองปฏิบัติการ และการยุติการต้ังครรภ  โดยมี

อัตราการจาย ดังนี้

การตรวจทางหองปฏิบัติการ

(ก) Hemoglobin typing อตัรา 270 บาท/ราย

(ข) Alpha – thalassemia 1 อตัรา 500 บาท/ราย

(ค) Beta – thalassemia อตัรา 1,200 บาท/ราย

การทาํหัตถการ

(ก) ตรวจวินจิฉัยทารกในครรภ วิธใีดวิธีหนึง่ อัตรา 2,500 บาท/ราย

- การตดัชิน้เนื้อรก  (Chorionic villus sampling,CVS)หรือ

- การเจาะน้ําครํ่า (Amniocentesis) หรือ 

-การเจาะเลือดทารกจากสายสะดือ (Cordocentesis (ข)การยตุิ

(ข) การตั้งครรภ  อัตรา 3,000 บาท/ราย



(1) การบันทึกขอมูล

(ก) หนวยที่ใหบริการ บันทึกขอมูลเจาะเลอืดสงตรวจ การทําหัตถการตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ, การยติุ

      การต้ังครรภ

(ข)  หนวยบริการที่รับตรวจทางหองปฏิบัติการ บันทึกรายงานผลการตรวจ

โปรแกรมบันทึกขอมูลระบบบูรณาการการตรวจคดักรองหญิงต้ังครรภและทารกแรกเกดิ 

(National Perinatal Registry Portal:NPRP)  http//:nprp.nhso.go.th   ภายในสิ้นเดือน

(2) สปสช.ประมวลผลขอมูลจาก National Perinatal Registry Portal และจายคาใชจายเปนรายกจิกรรม รายเดือน ภายใน

วันที่ 15 และดําเนินการจายภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป  หนวยบริการสามารถตรวจสอบไดจาก WWW.nhso.go.th 

->-> nhso Budget ->-> ระบบบูรณาการติดตามขอมูลการจายชดเชยโรคเฉพาะ (Seamless  for DMIS) 

(3) หนวยบริการที่รับตรวจ ตองไมเรยีกเก็บคาใชจาย จากหนวยบริการ, หญิงต้ังครรภ หรือ ผูรับบริการ เพ่ิมเติม                                                                                    

(4) กรณีที่หนวยบริการไดรับคาใชจายไมเปนไปตาม หลักเกณฑ  เงื่อนไข และอัตราคาใชจาย ทีก่ําหนด ขอใหหนวยบริการ

จัดทําเอกสารอุทธรณพรอมแนบหลักฐาน ภายใน 30 วันหลังจากการแจงคาใชจายจาก WWW.nhso.go.th ->-> nhso

Budget   

การขอรับคาใชจาย



4. การปองกันและควบคุมกลุมอาการดาวนในหญิงตั้งครรภ



การปองกันและควบคุมกลุมอาการดาวน

วัตถุประสงค เปาหมาย คณุสมบัติของหนวยบริการ

1.1 เพ่ือเพ่ิมการเขาถึงบริการปองกัน

และควบคุมกลุมอาการดาวนในหญิง

ต้ังครรภ

1.2 เพ่ือลดอัตราเด็กแรกเกิดที่ปวยดวย

กลุมอาการดาวน

หญิงต้ังครรภอายุ 35 ขึ้นไป คนไทย

 ทุกสิทธิ ทุกครรภ
3.1 หนวยบริการในระบบหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ ที่มีบริการตรวจทาง

หองปฏิบัติการ การตรวจวินิจฉัยทารก

ในครรภ การยุติการต้ังครรภ 

3.2 หนวยบริการที่ขึ้นทะเบียนเปน

หนวยบริการรับสงตอเฉพาะดานเทคนิค

การแพทย

หนวยบริการที่จะจัดบริการคัดกรองกลุมอาการดาวน  ในป 2562  

1. ตองไดรับการฝกอบรม พัฒนทักษะ และการวางจัดระบบการบริการ จากกรมอนามัยหรือศนูยอนามัยเขต

2. ตองมีการประสาน จัดการระบบการสงสิ่งสงตรวจกับ ศูนย วิทยาศาสตรการแพทย เขต 3 นครสวรรค 



การตรวจทางหองปฏิบัติการ

(ก) การตรวจคัดกรอง ดวยวิธี 

Quadruple test (Beta-hCG,

unconjugated estriol, alpha  

fetoprotein (AFP), inhibin A) 

(อายุครรภ 14 – 18 สัปดาห) 

 อตัรา 1,200 บาท /ราย

(ข) การตรวจโครโมโซมยืนยันทารก

ในครรภ รายละ 2,500 บาท

การทาํหัตถการ

(ก) ตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ วิธีใดวิธีหน่ึง  

อัตรา 2,500 บาท/ราย

-การเจาะนํ้าคร่ํา (Amniocentesis) หรือ

-การเจาะเลือดทารกจากสายสะดือ 

(Cordocentesis) หรือ

-การตัดช้ินเน้ือรก  (Chorionic villus

sampling,CVS)  

(ข) การยุติการต้ังครรภ อตัรา 3,000 บาท

การเจาะเลือดและสงตรวจ

(ก) คาการเจาะเลือดปนซีรั่ม อัตรา

เหมาจาย 100 บาทตอราย 

(ข) คาจัดสงตรวจทางหองปฏิบัติการ 

อัตราเหมาจาย 100 บาทตอราย

หลักเกณฑ เงื่อนไข และอัตราการจาย



(1) การบันทึกขอมูล

(ก) หนวยที่ใหบริการ บันทึกขอมูลเจาะเลอืดสงตรวจ การทําหัตถการตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ, การยติุ

      การต้ังครรภ

(ข)  หนวยบริการที่รับตรวจทางหองปฏิบัติการ บันทึกรายงานผลการตรวจ

โปรแกรมบันทึกขอมูลระบบบูรณาการการตรวจคดักรองหญิงต้ังครรภและทารกแรกเกดิ 

(National Perinatal Registry Portal:NPRP)  http//:nprp.nhso.go.th   ภายในสิ้นเดือน

(2) สปสช.ประมวลผลขอมูลจาก National Perinatal Registry Portal และจายคาใชจายเปนรายกจิกรรม รายเดือน ภายใน

วันที่ 15 และดําเนินการจายภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป  หนวยบริการสามารถตรวจสอบไดจาก WWW.nhso.go.th 

->-> nhso Budget ->-> ระบบบูรณาการติดตามขอมูลการจายชดเชยโรคเฉพาะ (Seamless  for DMIS) 

(3) หนวยบริการที่รับตรวจ ตองไมเรยีกเก็บคาใชจายจากหนวยบริการ, หญิงต้ังครรภ หรือ ผูรับบริการ เพ่ิมเติม                                                                                    

(4) กรณีที่หนวยบริการไดรับคาใชจายไมเปนไปตาม หลักเกณฑ  เงื่อนไข และอัตราคาใชจาย ทีก่ําหนด ขอใหหนวยบริการ

จัดทําเอกสารอุทธรณพรอมแนบหลักฐาน ภายใน 30 วันหลังจากการแจงคาใชจายจาก WWW.nhso.go.th ->-> nhso

Budget   

การขอรับคาใชจาย



5. การปองกันและควบคุมภาวะพรองฮอรโมนไทรอยดในเดก็แรกเกิด (TSH)



การปองกันและควบคุมภาวะพรองฮอรโมนไทรอยดในเด็กแรกเกิด (TSH)

วัตถุประสงค เปาหมาย คณุสมบัติของหนวยบริการ

1.1 เพ่ือใหเด็กแรกเกิดทุกรายเขาถึง

การตรวจคัดกรองภาวะพรองฮอรโมน

ไทรอยด

1.2 เพ่ือใหเด็กที่มีผลการตรวจคัดกรอง

ภาวะพรองฮอรโมนไทรอยดไดรับการ

ตรวจยืนยัน

เด็กไทยแรกเกิด ทุกสิทธิ ทุกราย 3.1 หนวยบริการในระบบหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ ที่มีบริการตรวจทาง

หองปฏิบัติการ  การคัดกรองภาวะ

พรองฮอรโมนไทรอยดในเด็กแรกเกิด

3.2 หนวยบริการที่ขึ้นทะเบียนเปน

หนวยบริการรับสงตอเฉพาะดานเทคนิค

การแพทย



1. เด็กไทยแรกเกิด ทุกสิทธ ิทุกราย โดย

- เด็กคลอดครบกําหนด น้ําหนักมากกวา 2,500 กรมั อยางนอย 1 ครั้ง

- เด็กเกิดกอนกําหนด อายุครรภนอยกวา 36 สัปดาห หรือมีน้ําหนักแรกเกิดนอยกวา 2,500 กรมั

หรือ ทารกแฝดที่เปน monozygotic twin  ตรวจคัดกรอง 2 ครัง้ เม่ือแรกเกิด และเม่ืออาย ุ2-3 สัปดาห 

2. อัตราคาใชจายในการตรวจคัดกรอง (TSH) อัตรา 125 บาท/ครั้ง

หลักเกณฑ เงื่อนไข และอัตราการจาย



(1) การบันทึกขอมูล

(ก) หนวยที่ใหบริการ บันทึกขอมูลเจาะเลอืดสงตรวจ การทําหัตถการตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ, การยติุ

      การต้ังครรภ

(ข)  หนวยบริการที่รับตรวจทางหองปฏิบัติการ บันทึกรายงานผลการตรวจ

โปรแกรมบันทึกขอมูลระบบบูรณาการการตรวจคดักรองหญิงต้ังครรภและทารกแรกเกดิ 

(National Perinatal Registry Portal:NPRP)  http//:nprp.nhso.go.th   ภายในสิ้นเดือน

(2) สปสช.ประมวลผลขอมูลจาก National Perinatal Registry Portal และจายคาใชจายเปนรายกจิกรรม รายเดือน ภายใน

วันที่ 15 และดําเนินการจายภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป  หนวยบริการสามารถตรวจสอบไดจาก WWW.nhso.go.th 

->-> nhso Budget ->-> ระบบบูรณาการติดตามขอมูลการจายชดเชยโรคเฉพาะ (Seamless  for DMIS) 

(3) หนวยบริการที่รับตรวจ ตองไมเรยีกเก็บคาใชจาย จากหนวยบริการ, หญิงต้ังครรภ หรือ ผูรับบริการ เพ่ิมเติม                                                                                    

(4) กรณีที่หนวยบริการไดรับคาใชจายไมเปนไปตาม หลักเกณฑ  เงื่อนไข และอัตราคาใชจาย ทีก่ําหนด ขอใหหนวยบริการ

จัดทําเอกสารอุทธรณพรอมแนบหลักฐาน ภายใน 30 วันหลังจากการแจงคาใชจายจาก WWW.nhso.go.th ->-> nhso

Budget   

การขอรับคาใชจาย



โปรแกรม National Perinatal Registry Portal:NPRP
ขัน้ตอนการขอ Username Password

บันทึกขอมูลบคุคลตามแบบฟอรมที่กําหนด ขอมูลที่จําเปนประกอบดวย

รหสัหนวยบรกิาร/หนวยงาน

ชื่อ-สกุล ผูรับผิดชอบ

เลขบัตรประจําตัว ๑๓ หลัก

ตําแหนง

รับผิดชอบงาน

E-mail address

เบอรโทรศพัทที่ทํางาน

เบอรโทรศพัทมือถือ

หมายเหตุ: 

1.สามารถดาวโหลดคูมือการใชงานไดที่ http://nprp.nhso.go.th

2.กรณีตองการสอบถามขอมูลโปรแกรมใหติดตอ Helpdesk 1330 กด 5 กด 3
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แนวทางการบรหิารจัดการคาบริการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค ป 2562

(ก) Central

Procurement

& NPP (29.64 บาท/คน)

(ข) P&P Area based

(ไมเกิน 4 บาท/คน)
(ง) จายตามเกณฑ

คุณภาพผลงานบริการ

(9 บาท/คน)

งบ P&P

(318.98 บาท x ปชก. ทุกสิทธิ 65.700 ลานคน)

• ไดรับ 431.43 บาทตอหัว

• UC pop 48.575 ลานคน

• Thai pop 65.700 ลานคน

(จ) P&P ในชุมชน

(45 บาท/คน)
(ค) P&P basic services

(ไมนอยกวา

231.34 บาท/คน)

1. Central Procurement 

(วัคซีน)

2. NPP ไดแก สมุดบันทึกสุขภาพ 

และการบริการติดตามเด็กท่ีผล

การตรวจยืนยัน TSH ผิดปกติ

บริหาร Global budget ระดบัเขต 

ตามจํานวนประชากรไทย ใหเปน

คาบริการ

• ท่ีตองการเรงรัดการเขาถึงบริการ

ตามนโยบายหรือแกไขปญหาพ้ืนท่ี

ระดบัเขต/จังหวัดตามความจําเปน

ทางสุขภาพ

• ใหคํานึงถึงการเขาถึงบริการของ

ประชาชนสิทธิหลักประกันสุขภาพ

ตางๆ ท่ียังเขาไมถึงบริการ

ตามเปาหมายประชากรที่ไดรับงบประมาณ โดยใช

จํานวนประชากรไทย ณ 1 เมษายน 2561 เปน

ตัวแทนในการจัดสรร

1. จํานวน 188.12 บาทตอคน จาย

แบบเหมาจายใหหนวยบริการ 

โดย

     1.1  65% เหมาจายตอหัว 

             ประชากร โดย Diff.  

by age group

     1.2  35% เหมาจายตาม

workload เดือน 

            เม.ย.60 - มี.ค.61

2. จํานวน 43.22 บาทตอคนจาย

แบบ Fee schedule

• บรหิารแบบ Global budget 

ระดบัเขต

• แนวทางบริหาร เปนไปตามงบ 

รายการเบิกจายตามเกณฑ

คุณภาพผลงานบริการ

1. จัดสรรใหกองทุนฯทองถิ่นท่ีมี

ความพรอมตามจํานวนประชากร

ไทย และตามประกาศการบริหาร

กองทุนหลักประกันสุขภาพรับ

ทองถิ่นหรือพ้ืนท่ีท่ีจะปรับปรุง

ใหม

2. หากมีเงินเหลือให สปสช.จัดสรร

เปนคาบริการ PPB

ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติสําหรับผูมีสิทธิหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ปงบประมาณ ๒๕๖๒
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งบบริการผูปวยนอกท่ัวไป (OP) 

9 บาท/ผูมีสิทธิ (48.5750 ลานคน)

งบบริการสรางเสริมสุขภาพปองกันโรค (PP)

9 บาท/ปชก.ทุกสิทธิ (67.50 คน)

งบบริการจายตามคุณภาพผลงานบริการ

2 บาท/ผูมีสิทธิ์ (48.5750 คน)

ตัวชี้วัดคุณภาพผลงาน

ตัวชี้วัดกลาง 6 ตัวชีว้ัดระดับเขต 5 ตัว

แนวทางการบริหารจัดการจายตามเกณฑคณุภาพผลงานบริการ ปงบประมาณ 2562

หลักเกณฑ เง่ือนไขการจาย

ตัวชี้วัดคุณภาพผลงานบริการ: ตัวชี้วัดกลาง 6 ตัว และตัวชี้วัดระดับเขต ไมเกิน 5 ตัว

จัดสรรใหหนวยบริการประจํา และหนวยบริการปฐมภมิู ท่ีมีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดคณุภาพผลงานบริการตามแนวทางท่ีกาํหนด

 จัดสรรงบจายตามเกณฑคณุภาพผลงานบริการงวดเดียว ใหเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2562 โดย ใชขอมูลบริการไตรมาส 3,4 ปงบประมาณ 2561 และ 

ขอมูลบริการ ไตรมาส 1,2 ปงบประมาณ 2562 ไดรบัจากหนวยบริการ ภายในเดือน เมษายน 2562

 กรณีเงินเหลอืจากงบ Global budget ระดับเขต ใหจัดสรรเพ่ิมเติมใหหนวยบริการประจําตามจํานวนผูลงทะเบียนสิทธิ ณ. 1 เมษายน 2561

งบบริการจายตามเกณฑตัวชี้วัดคุณภาพผลงานบริการ ปงบประมาณ 2562



ตัวชี้วัดกลาง : คาเปาหมาย น้ําหนัก เกณฑ ปงบประมาณ 2562
ลําดับ ชื่อตัวชี้วัดกลาง คาเปาหมาย น้ําหนัก เกณฑ

1 รอยละของประชากรไทยอาย ุ35-74 ป ไดรบัการคดักรองเบาหวานโดยการตรวจวัดระดับนํ้าตาลในเลือด คาเฉลี่ยผลงาน

ป 2562
15 อิงเกณฑ

2 รอยละของประชากรไทยอาย ุ35-74 ป ไดรบัการคดักรองความดันโลหิตสงู คาเฉลี่ยผลงาน

ป 2562
15 อิงเกณฑ

3 รอยละของหญิงมีครรภไดรบัการฝากครรภคร้ังแรกภายใน 12 สปัดาห คาเฉลี่ยผลงาน

ป 2562
15 อิงเกณฑ

4 รอยละสะสมความครอบคลมุการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลกูในสตรี 30-60 ปภายใน 5  ป คาเฉลี่ยผลงาน

ป 2562
15 อิงเกณฑ

5 รอยละการใชยาปฏิชวีนะอยางรับผดิชอบในผูปวยนอก อิงเกณฑ

5.1 รอยละการใชยาปฏชิวีนะอยางรับผดิชอบในผูปวยนอกโรคอุจจาระรวงเฉียบพลนั (Acute Diarrhea) คาเฉลี่ยผลงาน

ป 2562
10 อิงเกณฑ

5.2 รอยละการใชยาปฏชิวีนะอยางรับผดิชอบในผูปวยนอกโรคติดเชือ้ระบบทางเดินหายใจ (Respiratory 

Infection)
คาเฉลี่ยผลงาน

ป 2562
10 อิงเกณฑ

6 การลดลงของอัตราการรับไวรักษาในโรงพยาบาลดวยกลุมโรคท่ีควรรักษาแบบผูปวยนอก (ACSC: 

Ambulatory Care Sensitive Condition) ในโรคลมชกั (Epilepsy) ปอดอุดกัน้เร้ือรัง (COPD) หืด 

(Asthma) เบาหวาน (Diabetes Mellitus) และ ความดันโลหิตสงู (Hypertension) 

คาเฉลี่ยผลงาน

ป 2562 
20 อิงเกณฑ
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ตัวชี้วัดระดับเขต : คาเปาหมาย น้ําหนัก และเกณฑ ปงบประมาณ 2562
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ลําดับ ชื่อตัวชี้วัด ระดับเขต คาเปาหมาย น้ําหนัก เกณฑ

1  การคดักรองภาวะซึมเศราในกลุมเปาหมายท่ีกาํหนด

1.1 ผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป
คาเฉลี่ยผลงาน

ป 2562
10 อิงเกณฑ

1.2 หญิงต้ังครรภ 
คาเฉลี่ยผลงาน

ป 2562
10 อิงเกณฑ

2
  การเฝาระวังพัฒนาการซ้ําโดยเคร่ืองมือ DSPM ท่ีสงสัยลาชาตองไดรับการสงเสริม/กระตุน

ภายใน 1 เดือน และตองไดรบัการติดตาม ทุกอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน
คาเฉลี่ยผลงาน

ป 2562
20 อิงเกณฑ

3   รอยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ป) มีสวนสงูระดับดีและรูปรางสมสวน
คาเฉลี่ยผลงาน

ป 2562
20 อิงเกณฑ

4  การเขาถึงบริการทันตกรรม ในทุกกลุมวัย
คาเฉลี่ยผลงาน

ป 2562
20 อิงเกณฑ

5  อัตราการใชบริการฟนฟูของผูสงูอายุ(ท่ีชวยเหลือตัวเอง ไมได)/ผูพิการ 
คาเฉลี่ยผลงาน

ป 2562
20 อิงเกณฑ
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