
คา่เฉลีย่ระดบัคะแนนผลงานตามเกณฑ์ QOF ปี 2562  จ าแนกรายจังหวัดในเขตสขุภาพที่ 10





ขอ้ทีผ่ลงานต า่
1.การตดิตามเด็กทีม่พัีฒนาการสงสยัลา่ชา้
2.DM Control
3.DM,HT ไดรั้บการคดักรอง CKD



คา่เฉลีย่ระดบัคะแนนผลงานตามเกณฑ์ QOF ปี 2562  จ าแนกรายอ าเภอ จังหวัดอบุลราชธานี













คา่เฉลีย่ระดบัคะแนนผลงานตามเกณฑ์ QOF
ณ 26/03/2562 
รวม 11 ขอ้ (ยกเวน้ ACSC)
เรยีงล าดบั จากมาก ไปนอ้ย



ตรวจสอบ ปรบัปรงุ แกไ้ขผลงาน
เงือ่นไข : วนัทีใ่หบ้รกิาร ไมเ่กนิ 31/03/256230/04/62

05/05/62
ตดัขอ้มลู ประมวลผล สง่ สป.สช.

08/62
จดัสรรงบประมาณ



การจา่ยคา่บรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค
กรณี Fee schedule ปี 2562



13

แนวทางการบรหิารจดัการคา่บรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค 
ปี 2562

(ก) Central
Procurement
& NPP (29.64 
บาท/คน)

(ข) P&P Area 
based

(ไมเ่กนิ 4 บาท/คน)

(ง) จา่ยตามเกณฑ์
คณุภาพผลงาน

บรกิาร
(9 บาท/คน)

งบ P&P
(318.98 บาท x ปชก. ทกุสทิธ ิ

65.700 ลา้นคน)

• ไดร้บั 431.43 บาทตอ่หวั
• UC pop 48.575 ลา้นคน
• Thai pop 65.700 ลา้นคน

(จ) P&P ในชุมชน
(45 บาท/คน)

(ค) P&P basic 
services

(ไมน่อ้ยกวา่
231.34 บาท/คน)

1. Central 
Procurement
(วคัซนี)

2. NPP ไดแ้ก ่สมดุ
บนัทกึสขุภาพ และ
การบรกิารตดิตาม
เด็กทีผ่ลการตรวจ
ยนืยนั TSH 
ผดิปกติ

บรหิาร Global 
budget ระดบัเขต 
ตามจ านวนประชากร
ไทย ใหเ้ป็นคา่บรกิาร
• ทีต่อ้งการเรง่รดัการ
เขา้ถงึบรกิารตาม
นโยบายหรอืแกไ้ข
ปญัหาพืน้ทีร่ะดบั
เขต/จงัหวดัตาม
ความจ าเป็นทาง
สขุภาพ

• ใหค้ านงึถงึการ
เขา้ถงึบรกิารของ
ประชาชนสทิธิ
หลกัประกนัสขุภาพ
ตา่งๆ ทีย่งัเขา้ไมถ่งึ
บรกิาร

ตามเป้าหมายประชากรทีไ่ดร้บั
งบประมาณ โดยใช้

จ านวนประชากรไทย ณ 1 เมษายน 2561 
เป็นตวัแทนในการจดัสรร

1. จ านวน 188.12 
บาทตอ่คน จา่ยแบบ
เหมาจา่ยใหห้นว่ย
บรกิาร โดย
1.1 65% เหมาจา่ย

ตอ่หวัประชากร โดย 
Diff.by age group

1.2  35% เหมาจา่ย
ตาม workload เดอืน             
เม.ย.60 - ม.ีค.61
2. จ านวน 43.22 บาท

ตอ่คนจา่ยแบบ Fee 
schedule

• บรหิารแบบ Global 
budget ระดบัเขต

• แนวทางบรหิาร 
เป็นไปตามงบ 
รายการเบกิจา่ย
ตามเกณฑค์ณุภาพ
ผลงานบรกิาร

1. จดัสรรใหก้องทนุฯ
ทอ้งถิน่ทีม่คีวาม
พรอ้มตามจ านวน
ประชากรไทย และ
ตามประกาศการ
บรหิารกองทนุ
หลกัประกนั
สขุภาพรบัทอ้งถ ิน่
หรอืพืน้ทีท่ ีจ่ะ
ปรบัปรงุใหม่

2. หากมเีงนิเหลอืให้
สปสช.จดัสรรเป็น
คา่บรกิาร PPB

PPB จา่ยแบบ Fee Schedule จ านวน 8  รายการ

ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์การด าเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกนัสุขภาพแห่งชาตสิ าหรับผู้มีสิทธิหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒



รายการและอตัราจา่ยบรกิาร PP แบบ Fee Schedule ปี 2562

รายการบรกิารเดมิ (จา่ยตอ่เนือ่ง) อตัราจา่ย 
(บาท/คร ัง้)

1. บรกิารตรวจยนืยนัโลหติจางธาลสัซเีมยี
ในหญงิต ัง้ครรภแ์ละสาม ี 
- คา่ตรวจ Hb typing 270
- คา่ตรวจ Alpha - thal 1 500
- คา่ตรวจ Beta - thal 1,200
- คา่ตรวจวนิจิฉยัทารกในครรภ ์(PND) 2,500
- คา่ยตุกิารต ัง้ครรภ์ 3,000
2. บรกิารตรวจคดักรองและยนืยนั Down 
syndrome ในหญงิต ัง้ครรภอ์ายุ 35 ปี+
- คา่ตรวจคดักรองดว้ยวธิ ีQuadruple
test

1,200

- คา่บรกิารเจาะเลอืดและคา่ขนสง่ 200
- คา่ตรวจวนิจิฉยัทารกในครรภ ์(PND) 2,500
- คา่ตรวจโครโมโซมยนืยนัทารกในครรภ์
ดว้ยวธิ ีKaryotyping

2,500

- คา่ยตุกิารต ัง้ครรภ์ 3,000
3. บรกิารตรวจคดักรองภาวะพรอ่งฮอรโ์มน
ไทรอยดใ์นเด็กแรกเกดิ
- คา่ตรวจคดักรอง TSH 125
4. บรกิารป้องกนัการยตุกิารต ัง้ครรภท์ ีไ่ม่
ปลอดภยั
- คา่บรกิารยตุกิารต ัง้ครรภท์กุวธิ ี 3,000
5. บรกิารคมุก าเนดิกึง่ถาวรในหญงิ< 20 ปี
- คา่บรกิารคมุก าเนดิใสห่ว่ง 800
- คา่บรกิารคมุก าเนดิดว้ยยาฝงั 2,500

รายการบรกิารใหม ่ปี 2562 อตัราจา่ย 
(บาท/คร ัง้)

6. บรกิารตรวจคดักรองมะเร็งปาก
มดลกู

- คา่บรกิาร Pap smear หรอื VIA 250

- คา่ตรวจยนืยนั Colposcopy รวมคา่
ตดัชิน้เนือ้ (Biopsy/LEEP) และคา่
อา่นผลพยาธวิทิยา

900

7. บรกิารฝากครรภ ์(ANC)
- ANC คร ัง้แรก 1,200
- ANC คร ัง้ที ่2-5  คร ัง้ละ 400
8. บรกิารคมุก าเนดิกึง่ถาวรหลงัยุต ิ
การต ัง้ครรภ ์ใน หญงิ >= 20 ปีข ึน้ไป

- คา่บรกิารคมุก าเนดิใสห่ว่ง 800
- คา่บรกิารคมุก าเนดิดว้ยยาฝงั 2,500



รายการ PPB จา่ยแบบ Fee Schedule ปี 2562
ประเภทบรกิาร โปรแกรมใชเ้บกิจา่ย

1. บรกิารตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกู

• รฐัในสงักดั สป.สธ. ใช ้43 แฟ้ม(ตรวจคดักรอง)
• รฐัสงักดัอืน่และเอกชน ใช ้e-Claim (คดักรองและตรวจ

ยนืยนั)
• HCODEพืน้ทีเ่ขต 13 กทม. ใช ้BPPDS*

(Bangkok Promotion & Prevention Database System) 

2. บรกิาร ANC 

• รฐัในสงักดั สป.สธ. ใช ้43 แฟ้ม
• รฐัสงักดัอืน่และเอกชน ใช ้e-Claim 
• HCODEพืน้ทีเ่ขต 13 กทม. ใช ้BPPDS*

(Bangkok Promotion & Prevention Database System) 

3. บรกิารตรวจยนืยนัโลหติจางธาลสัซเีมยีในหญงิต ัง้ครรภ์
และสามี

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

4. บรกิารตรวจคดักรอง Down syndrome ในหญงิต ัง้ครรภ ์
อาย ุ35 ปีข ึน้ไป

5. บรกิารตรวจคดักรองภาวะพรอ่งฮอรโ์มนไทรอยดใ์นเด็ก
แรกเกดิ

6. บรกิารคมุก าเนดิกึง่ถาวร(ใสห่ว่ง/ฝงัยาคมุ) หญงิ < 20 ปี • HCODE เขต1-12 ใช ้e-Claim
• HCODEพืน้ทีเ่ขต 13 กทม. ใช ้BPPDS
(Bangkok Promotion & Prevention Database System) 7. บรกิารป้องกนัการยตุกิารต ัง้ครรภท์ ีไ่มป่ลอดภยั

8. บรกิารคมุก าเนดิกึง่ถาวร(ใสห่ว่ง/ฝงัยาคมุ) หญงิ >= 20 
ปีขึน้ไป กรณีหลงัยตุกิารต ัง้ครรภ์

• HCODE เขต1-12 ใช ้e-Claim
• HCODEพืน้ทีเ่ขต 13 กทม. ใช ้BPPDS
(Bangkok Promotion & Prevention Database 
System) 



บรกิารฝากครรภ:์ ชุดขอ้มลูเพือ่คา่ใชจ้า่ยบรกิารฝากครรภ์

ขอ้มลูท ัว่ไป

เลขบตัรประจ าตวัประชาชนของ
หญงิตัง้ครรภ์

ชือ่ นามสกลุ

วัน เดอืน ปี เกดิ

อาย.ุ......ปี

ครรภท์ี.่.....

อายคุรรภ.์.....สปัดาห.์.... วัน 
วันแรกของการมปีระจ าเดอืนครัง้
สดุทา้ย(LMP)

สทิธกิารรักษา

- ขา้ราชการ (รวมสทิธ ิอปท.)

- ประกนัสงัคม

- หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ

ชว่งอายคุรรภท์ีจ่า่ย

คร ัง้แรกของการ
ฝากครรภ์

13 - < 20 
wks

20 - < 26 
wks

26 - < 32 
wks

32 – 40 wks
ขึน้ไป

หมายเหตุ

วนั เดอืน ปี 
ทีร่บับรกิาร

วนั เดอืน ปี ที่
รบับรกิาร

วนั เดอืน ปี ที่
รบับรกิาร

วนั เดอืน ปี ที่
รบับรกิาร

วนั เดอืน ปี ที่
รบั

บรกิาร

กรณีหญงิต ัง้ครรภม์ี
ความเสีย่งสงู จ าเป็น
ตอ้งไดร้บัการดแูล
รกัษา ใหแ้นะน าหญงิ
ต ัง้ครรภไ์ปฝากครรภท์ ี่
หนว่ยบรกิารประจ าหรอื
สถาน พยาบาล
คูส่ญัญาหลกั ทีต่นเอง
ลงทะเบยีนไว ้เพือ่ไมใ่ห้
หญงิต ัง้ครรภม์ภีาระ
คา่ใชจ้า่ย ท ัง้นี ้สปสช.
ยงัคงจา่ยคา่ บรกิาร
ฝากครรภพ์ืน้ฐาน จน
ครบ 5 คร ัง้

ผลการตรวจทาง
หอ้งปฏบิตักิาร
 Hct……….%
 Thalassemia

 Neg
 Pos

 VDRL
 Neg
 Pos

 HBsAg
 Neg
 Pos

 Anti HIV
 ตรวจ
 ไมต่รวจ

ผลการ
ประเมนิความ
เสีย่งการ
ต ัง้ครรภ์
 Neg
 Pos

ผลการ
ประเมนิความ
เสีย่งการ
ต ัง้ครรภ์
 Neg
 Pos

ผลการตรวจ
ทาง
หอ้งปฏบิตักิา
ร


Hct……….%
 VDRL, 
 Neg
 Pos

 Anti 
HIV

 ตรวจ
 ไมต่รวจ

ผลการประเมนิ
ความเสีย่งการ
ต ัง้ครรภ์
 Neg
 Pos












