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การบริหารจัดการบริการสรางเสริม
สุขภาพและปองกันโรค

(Promotion and Prevention)
ปงบประมาณ 2566

ดานทันตกรรม



เอกสารอางอิงเอกสารอางอิง

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข พ.ศ.2565 ลงประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข พ.ศ.2565 ลง

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565วันที่ 9 พฤษภาคม 2565

การประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติครั้งที่ 7/2565 วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 หลักเกณฑการดําเนินการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติคร้ังท่ี 7/2565 วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 หลักเกณฑการดําเนิน

งานและการบริหารจัดการงบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ปงบประมาณ 2566งานและการบริหารจัดการงบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ปงบประมาณ 2566

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 3 นครสวรรค การบริหารจัดการบริการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 3 นครสวรรค การบริหารจัดการบริการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค

(Promotion and Prevention) ปงบประมาณ 2566 ดานทันตกรรม(Promotion and Prevention) ปงบประมาณ 2566 ดานทันตกรรม

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 3 นครสวรรค ประเด็นเปลี่ยนแปลงและแนวทางการจายเงินกองทุนฯสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 3 นครสวรรค ประเด็นเปลี่ยนแปลงและแนวทางการจายเงินกองทุนฯ

ปงบประมาณ 2566ปงบประมาณ 2566

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ คูมือการใชสิทธิสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคทุกกลุมวัย สรางหลักสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ คูมือการใชสิทธิสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคทุกกลุมวัย สรางหลัก

ประกันสุขภาพถวนหนาใหคนไทยทุกคน ทุกสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาใหคนไทยทุกคน ทุกสิทธิ
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การบริการสราง
เสริมสุขภาพและ
ปองกันโรค 

การบริการสราง
เสริมสุขภาพและ
ปองกันโรค

         ดานทันตกรรม 

 
 

P&P capitation
        ดานทันตกรรม
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P&P Fee Schedule
         ดานทันตกรรม

แนวทางการพิสูจน
ตัวตนเขารับบริการ 

        (Authentication)



การบริการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคการบริการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค

11



การบริการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคคืออะไรการบริการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคคืออะไร

เปนบริการหรือกิจกรรมท่ีใหโดยตรง

แกบุคคล ครอบครัวหรือกลุมบุคคล 

เพ่ือสรางเสริมความตระหนักและ

ขีดความสามารถของบุคคลในการ

ดูแลสุขภาพของตนเอง

เปนบริการหรือกิจกรรม

ทางการแพทยและสาธารณสุข

ท่ีใหโดยตรงแกบุคคล

ครอบครัวหรือกลุมบุคคล เพ่ือ

ปองกันไมใหเกิดโรค

บริการสรางเสริมบริการสรางเสริม
สุขภาพสุขภาพ

บริการบริการ
ปองกันโรคปองกันโรค

(สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ)



การตรวจคัดกรองเพ่ือ

คนหาภาวะเส่ียงตอการเสีย

สุขภาพ และศักยภาพท่ีเอ้ือ

อํานวยตอการสรางเสริม

สุขภาพ

การสงเสริมปรับเปล่ียน

พฤติกรรม การใหคําปรึกษา

แนะนํา การใหความรูและ

การสาธิต เพ่ือสรางเสริมสุข

ภาพและปองกันโรค

การสรางเสริมภูมิคุมกัน

การใชยา และการทํา

หัตถการ เพ่ือสรางเสริมสุข

ภาพและปองกันโรค

11 22 33

ขอบเขตการบริการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคขอบเขตการบริการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค

(สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ)



ใครบางไดรับการบริการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคใครบางไดรับการบริการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

จัดสรรงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

ใหมีบริการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคใหกับประชาชนคนไทยอยางท่ัวถึง

ทุกคน ทุกสิทธิ ทุกกลุมวัย ต้ังแตแรกเกิดตลอดชวงชีวิต 

เพ่ือใหคนไทยมีสุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณแข็งแรง

(สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ)



การบริการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคการบริการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค

ดานทันตกรรมดานทันตกรรม
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การใหบริการแตละกลุมวัยมีอะไรบาง



ITEM ANC  0 -5 y 6-24 y 25 -59 y >=60 y

1.Oral examination      

2.Oral prophylaxis + scaling full mouth      

3.Fluoride Application      

4.sealant (6, 7, 4, 5)      

5.CA oral screening 1 time/year      

6.Biopsy+pathology      

(ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2565)



แนวทางการบริหารจัดการคาบริการสรางเสริมสุขภาพแนวทางการบริหารจัดการคาบริการสรางเสริมสุขภาพ

และปองกันโรค ป 2566และปองกันโรค ป 2566  

แบงเปนประเภทบริการยอย 3 รายการ

1.Central1.Central

Procurement & NPPProcurement & NPP

(P&P National(P&P National

priority program )priority program )

  

เพ่ือปองกันหรือลดปญหาเพ่ือปองกันหรือลดปญหา

สาธารณสุขหรือภาระโรคสาธารณสุขหรือภาระโรค

ท่ีท่ีสําคัญของประเทศสําคัญของประเทศ

2.P&P Area based2.P&P Area based

(PPA)(PPA)

  

เพ่ือสนับสนุนการแกไขเพ่ือสนับสนุนการแกไข

ปญหาการสรางเสริมปญหาการสรางเสริม

สุขภาพและปองกันโรคสุขภาพและปองกันโรคระระ

ดับพ้ืนท่ีดับพ้ืนท่ี

3.P&P basic services3.P&P basic services

  

เพ่ือเพ่ือเพ่ิมการเขาถึงบริการเพ่ิมการเขาถึงบริการสส

รางเสริมสุขภาพและปองกันรางเสริมสุขภาพและปองกัน

โรคของโรคของแตละกลุมวัยแตละกลุมวัย



1 2 3







1.Central Procurement & NPP1.Central Procurement & NPP

บริการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคระดับประเทศ

การจัดซ้ือ/จัดสรางภายในประเทศ

คาใชจายเก่ียวกับนโยบายหรือปญหาสําคัญระดับประเทศ

      1.) Central Procurement 

           ▪วัคซีน : EPI/FLU/HPV/Rotavirus 

           ▪ ยายุติการต้ังครรภ 

           ▪ ถุงยางอนามัย 

   2.) NPP 

           ▪ สมุดบันทึกสุขภาพ คูมือเฝาระวังประเมินและสงเสริมพัฒนาการเด็ก

           ▪โครงการเพ่ิมความสะดวกและการเขาถึงบริการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค 

                     ▪ สายดวนสุขภาพจิต  ▪ สายดวนเลิกบุหร่ี 



ชื่อวัคซีน:บีซีจี (BCG)

ชื่อวัคซีน: ตับอักเสบบี (HBV)

ชื่อวัคซีน: คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี (DTwP-HB)

ชื่อวัคซีน: คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน

ชื่อวัคซีน: หัด หัดเยอรมัน คางทูม (MMR)

ชื่อวัคซีน: โปลิโอชนิดกิน (OPV) และชนิดฉีด (IPV)

ชื่อวัคซีน: ไขสมองอักเสบเจอี (JE) ชนิดเชื้อเปนออนฤทธิ์และเชื้อตาย

วัคซีนพื้นฐาน (EPI)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



2.PPA2.PPA

บริการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคท่ีเปนปญหาตาม area based

จัดสรรให สปสช.เขต บริหารจัดการตาม target based

access to care ตามนโยบาย, แกไขปญหาตาม area based

Health needs ภายใตประเภทและขอบเขตบริการฯ

Coverage ของประชาชนท่ียังเขาไมถึงบริการ 

      



จายแบบเหมาจายจายแบบเหมาจาย

แนวทางบริหารจัดการแนวทางบริหารจัดการ  

Population based approachPopulation based approach

3.1 P&P capitation3.1 P&P capitation  

3.P&P basic services3.P&P basic services

บริการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคสําหรับบริการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคสําหรับบริการพ้ืนฐานบริการพ้ืนฐาน

ในหนวยบริการ และ/หรือนอกหนวยบริการในหนวยบริการ และ/หรือนอกหนวยบริการ  

  
คัดกรองการไดยินเด็กแรกเกิดทุกรายคัดกรองการไดยินเด็กแรกเกิดทุกราย  

Fluoride ApplicationFluoride Application    4-12y+ sealant 6-12y4-12y+ sealant 6-12y

การตรวจ HBeAg ในหญิงต้ังครรภการตรวจ HBeAg ในหญิงต้ังครรภ  

บริการคัดกรองโควิดบริการคัดกรองโควิด  

คาบริการฉีดวัคซีนโควิดคาบริการฉีดวัคซีนโควิด  

คาบริการฉีดวัคซีนพ้ืนฐาน EPIคาบริการฉีดวัคซีนพ้ืนฐาน EPI  

บริการตรวจวัดความดันโลหิตสูงท่ีบานบริการตรวจวัดความดันโลหิตสูงท่ีบาน

aa..

bb..

cc..

dd..

ee..

ff..

gg..



จายตามรายการบริการ Fee scheduleจายตามรายการบริการ Fee schedule

ปรับรายการจากปรับรายการจาก    9 รายการ เปน 22 รายการ9 รายการ เปน 22 รายการ  

เนนกลุมเนนกลุมวัยทํางานวัยทํางานใหเขาถึงบริการเพ่ิมข้ึนใหเขาถึงบริการเพ่ิมข้ึน  

ทุกรายการตองมีระบบ Authenticationทุกรายการตองมีระบบ Authentication  

ระบบการตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริตระบบการตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริต

แนวทางบริหารจัดการแนวทางบริหารจัดการ  

Risk based approachRisk based approach

3.2 P&P Fee Schedule3.2 P&P Fee Schedule  Oral exam&prophylaxis/SCFM ANCOral exam&prophylaxis/SCFM ANC

CA Oral Screening 40y+biopsy+pathoCA Oral Screening 40y+biopsy+patho

Fluoride Application 25-59yFluoride Application 25-59y

aa..

bb..

cc..

3.P&P basic services3.P&P basic services

บริการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคสําหรับบริการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคสําหรับบริการพ้ืนฐานบริการพ้ืนฐาน

ในหนวยบริการ และ/หรือนอกหนวยบริการในหนวยบริการ และ/หรือนอกหนวยบริการ  

  



P&P capitationP&P capitation

ดานทันตกรรมดานทันตกรรม
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P&P Fee ScheduleP&P Fee Schedule

ดานทันตกรรมดานทันตกรรม
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4.14.1
  

รหัสโรคบริการ P&P Fee scheduleรหัสโรคบริการ P&P Fee schedule
  



 

1. บริการตรวจสุขภาพชองปาก ขัดและทําความสะอาดฟนในหญิงต้ังครรภ

   1.1 กรณีตรวจสุขภาพชองปาก ไดแก 2330011 หรือ 2330013

   1.2 กรณีขัดและทําความสะอาดฟน ไดแก 2387010, 2277310, 2277320, 2287310, 2287320 รหัสใดรหัสหน่ึง หรือหลายรหัสก็ได



แนวทางการพิสูจนตัวตนเขารับบริการแนวทางการพิสูจนตัวตนเขารับบริการ  

(Authentication)(Authentication)
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5.15.1
  

แนวทางการพิสูจนตัวตนเขารับบริการแนวทางการพิสูจนตัวตนเขารับบริการ
(Authentication)(Authentication)





5.25.2
  

ประเภทบริการและรายการท่ีตองพิสูจนตัวตนประเภทบริการและรายการท่ีตองพิสูจนตัวตน
เขารับบริการ (Authentication)เขารับบริการ (Authentication)

ดานทันตกรรมดานทันตกรรม



ประเภทบริการและรายการท่ีตองพิสูจนตัวตนเขารับบริการ (Authentication)

ดานทันตกรรม ประกอบดวย

1.ประเภทบริการ P&P Fee schedule 3 รายการ ไดแก 

   1.1 รายการตรวจและขัดทําความสะอาดฟน (รพ.สต. ศศม.,ศสช./ โรงพยาบาล ในระบบหลักประกัน)

   1.2 รายการบริการคัดกรองรอยโรคเส่ียงมะเร็งและมะเร็งชองปาก (CA Oral Screening)** อายุ 40 ปข้ึนไป 

(โรงพยาบาลในระบบหลักประกัน)

   1.3 รายการบริการเคลือบฟลูออไรด (กลุมส่ียง)*  25-29 ป (รพ.สต. ศศม.,ศสช./ โรงพยาบาล ในระบบหลัก

ประกัน)

2.ประเภทบริการผูปวยนอก 1 รายการ ไดแก รายการบริการรักษาเน้ือเย่ือในแบบคงความมีชีวิต (Vital Pulp

Therapy) ในฟนถาวร (โรงพยาบาลในระบบ UC)

3.ประเภทบริการรายการอุปกรณและอวัยวะเทียมในการบําบัดรักษาโรค 1 รายการ ไดแก รายการอุปกรณและ

อวัยวะเทียมในการบําบัดรักษาโรค (โรงพยาบาลในระบบ UC)

4.ประเภทบริการบริการผาตัดใสรากฟนเทียมสําหรับ  ผูไมมีฟนท้ังปาก  1 รายการ ไดแก รายการรากฟนเทียม 

(โรงพยาบาลในระบบ UC)

 



ประเภทบริการและรายการท่ีตองพิสูจนตัวตนเขารับบริการ (Authentication)
ดานทันตกรรม



5.35.3
  

สอนงาน วิธีการพิสูจนตัวตนเขารับบริการสอนงาน วิธีการพิสูจนตัวตนเขารับบริการ
(Authentication)(Authentication)



 

1.ไฟล วิธีออก Authen code

2.ไฟล กรณีไมสามารถออก Authen จากบัตรประชาชนได

3.Assign งาน แบงกลุมสอนออกเปน 3 กลุม และมีการสอบการออก Authen code

 



Thank youThank you


