
เครือ่งมือทีใ่ช้ กรมทีร่ับผิดชอบ

อย่างน้อย 5 คร้ัง 
1) คร้ังที่1 อายุครรภ์ ≤12 สัปดาห์
2) คร้ังที่ 2 อายุครรภ์ 12 -< 20 สัปดาห์
3) คร้ังที่ 3 อายุครรภ์ 20 -< 26 สัปดาห์
4) คร้ังที่ 4 อายุครรภ์ 26 -< 32 สัปดาห์
5) คร้ังที่ 5 อายุครรภ์ 32 - 40 สัปดาห์ขึ้นไป

A1 บริการฝากครรภคุ์ณภาพ กรมอนามัย
กรมสุขภาพจติ

ประเภทและขอบเขตบรกิารสรา้งเสรมิสุขภาพและป้องกันโรค
ส าหรบัประชาชนคนไทย

ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙

ที่ บริการทีจ่ะไดร้ับ
รายละเอียดกิจกรรมทีจ่ะไดร้ับ 

(แก้ไข/ปรับปรุง/เพ่ิมเตมิ 
โดยกระทรวงสาธารณสุข)

กลุ่มเปา้หมาย ความถ่ี หมายเหตุ

A กลุ่มหญงิตัง้ครรภ ์   ผู้รับผิดชอบหลัก : กรมอนามัย

- บริการฝากครรภคุ์ณภาพตามแนวทางการ
ดแูลหญงิตัง้ครรภแ์นวใหม่ขององค์การอนามัย
โลกหรือตามทีก่รมอนามัยแนะน า

- ประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ์ประเมินความ
เสี่ยงของหญงิตัง้ครรภ ์(classifying form)

- เพื่อพิจารณาวา่มีหรือไม่มีความเส่ียงรายที่ไม่มีภาวะ
เส่ียงจะได้รับการดูแลการต้ังครรภ์แบบพื้นฐาน รายที่
มีภาวะเส่ียงจะได้รับการดูแลแบบพิเศษ

- การฝากครรภแ์ตล่ะครัง้ จะไดร้ับบริการตาม
องค์ประกอบพ้ืนฐานการดแูลหญงิตัง้ครรภ ์
ประกอบดว้ย 
1) บริการทดสอบการตัง้ครรภ์
2) การสอบถามข้อมูล 
3) การตรวจร่างกาย 
4) การประเมินสุขภาพจิต 
5) การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร
6) การประเมินเพ่ือการส่งตอ่ 
7) การจัดใหม้ีการดแูลรักษา 
8) การใหค้ าแนะน า ถามและตอบค าถามและ
การนัดครัง้ตอ่ไป 
9) การบนัทกึข้อมูล

หญงิต้ังครรภ์และสามี 
(เฉพาะการคัดกรองและตรวจ
ยืนยันโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
และการมีส่วนร่วมในการดูแล
ครรภ)์

สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 
            (สีชมพ)ู

คู่มือการดูแลสตรีต้ังครรภ์แนวใหม่ 
ตามข้อแนะน าองค์กรอนามัยโลก
ในบริบทประเทศไทย

1 กระทรวงสาธารณสุข



เครือ่งมือทีใ่ช้ กรมทีร่ับผิดชอบที่ บริการทีจ่ะไดร้ับ
รายละเอียดกิจกรรมทีจ่ะไดร้ับ 

(แก้ไข/ปรับปรุง/เพ่ิมเตมิ 
โดยกระทรวงสาธารณสุข)

กลุ่มเปา้หมาย ความถ่ี หมายเหตุ

- ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง วัดความดนัโลหติ ทุกคร้ังที่รับบริการ

- ตรวจร่างกายทัว่ไป ดภูาวะซีด อาการบวม
และอาการเตอืนของโรคอ่ืนๆ

 หญงิต้ังครรภ์

A1.2 การสอบถามข้อมูล - สอบถามข้อมูลเก่ียวกับประวัตสิ่วนตวั 
การเจ็บปว่ย ประวัตทิางสูตกิรรม การตัง้ครรภ์
ปจัจุบนั

สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 
           (สีชมพ)ู

หญงิต้ังครรภ์ ทุกคร้ังที่รับบริการ กรมอนามัย

A1.3 การตรวจร่างกาย
ตรวจครรภแ์ละตรวจครรภ์

- ตรวจครรภ ์วัดความสูงยอดมดลูก ประเมิน
อายุครรภ์

ทุกคร้ังที่รับบริการ

- บริการตรวจสุขภาพช่องปาก ช่วงฝากครรภ ์
ครัง้ที ่1

 อย่างน้อย 1 คร้ัง

กรมอนามัย

อย่างน้อย 1 คร้ัง

กรมอนามัย

- รับบริการเมื่อสงสัยหรือมีอาการคล้าย
ตัง้ครรภช์่วงก่อนหรือบริการฝากครรภค์รัง้แรก

 Urine Pregnancy TestA1.1 บริการทดสอบ การ
ตัง้ครรภ์
   (pregnancy test)

หญงิที่สงสัยหรือมีอาการคล้าย
ต้ังครรภ์

อย่างน้อย 1 คร้ัง

ทุกคร้ังที่รับบริการ

สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 
           (สีชมพ)ู

- พบแพทย์เพ่ือตรวจร่างกายทัว่ไปและตรวจ
ฟังเสียงการหายใจและเสียงหวัใจ ช่วงฝาก
ครรภ ์ครัง้ที ่1

 อย่างน้อย 1 คร้ัง

- ตรวจภายในเพ่ือตรวจหาความผิดปกตแิละ
การตดิเชื้อในช่องคลอด เมื่อมีข้อบง่ชี้ช่วงฝาก
ครรภค์รัง้ที ่1 หรือ 2

อย่างน้อย 1 คร้ัง

- ตรวจอัลตราซาวด(์ถ้าม)ี เพ่ือยืนยันอายุ
ครรภจ์ านวนทารก สัญญาณชีพช่วงฝากครรภ์
ครัง้ที ่1 หรือ 2

2 กระทรวงสาธารณสุข



เครือ่งมือทีใ่ช้ กรมทีร่ับผิดชอบที่ บริการทีจ่ะไดร้ับ
รายละเอียดกิจกรรมทีจ่ะไดร้ับ 

(แก้ไข/ปรับปรุง/เพ่ิมเตมิ 
โดยกระทรวงสาธารณสุข)

กลุ่มเปา้หมาย ความถ่ี หมายเหตุ

- ตรวจหมู่เลือด (ABOและRh) 1 คร้ัง

A1.4 การประเมิน
สุขภาพจิต

A1.5 การตรวจทางหอ้ง
ปฏบิตักิารทีจ่ าเปน็

- ตรวจปสัสาวะ

- ตรวจตามวธิมีาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ

 หญงิต้ังครรภ์ 

หญงิต้ังครรภ์ 
(และสามีกรณีตรวจคัดกรองโรค
โลหิตจางธาลัสซีเมีย)

ตรวจยืนยันตามแนวทางหรือแนวเวชปฏิบัติที่
ก าหนด

- เพื่อตรวจหาการติดเชื้อแบคทีเรียในทางเดินปัสสาวะ
ที่ไม่มีอาการไข่ขาว (โปรตีน) และ น้ าตาลทุกคร้ัง

- สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 
             (สีชมพ)ู
- แบบประเมินความเครียดST-5, แบบคัด
กรองโรคซึมเศร้า ปัญหาการด่ืมสุรา ตาม
คู่มือครรภ์คุณภาพ :คู่มือการดูแลจติใจ
ตนเองส าหรับสตรีต้ังครรภ์และหลังคลอด

 หญงิต้ังครรภ์ ทุกคร้ังที่รับบริการฝากครรภ์ กรมสุขภาพจติ

กรมวทิยาศาสตร์-
การแพทย์

- ตรวจคัดกรองโรคซิฟิลิส (VDRL)  2 คร้ัง - ตรวจคัดกรองโรคซิฟิลิส (VDRL) ช่วงฝากครรภ์คร้ัง
ที่ 1 และ 4 (อายุครรภ์ 28 – 32 สัปดาห)์

- ตรวจการตดิเชื้อ HIV (Anti-HIV) 2 คร้ัง - ตรวจการติดเชื้อ HIV (Anti-HIV) ช่วงฝากครรภ์
คร้ังที่ 1 และ 4

- ตรวจคัดกรองการเปน็พาหะไวรัสตบัอักเสบบี 1 คร้ัง - ตรวจคัดกรองการเป็นพาหะไวรัสตับอักเสบบีช่วง
ฝากครรภ์คร้ังที่ 1

- ประเมินความเครียดคัดกรองโรคซึมเศร้าและ
ปญัหาการดืม่สุรา

 อย่างน้อย 5 คร้ัง

- ตรวจนับเม็ดเลือดอย่างสมบูรณ์ (CBC)หรือวดั
ระดับความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง (Hb) หรือ
ปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น (Hct) ช่วงฝากครรภ์
คร้ังที่ 1 และ 4

- ตรวจคัดกรองโรคโลหติจางธาลัสซีเมีย
(MCV/OF+DCIP) รายทีผ่ลเปน็บวกใหต้รวจ
คัดกรองสามีตอ่ ถ้าผลเปน็บวกทัง้คู่ใหส้่งตรวจ
ยืนยัน Hb typing/PCR เพ่ือก าหนดคู่เสี่ยง 
การตรวจวินิจฉัยทารกในครรภแ์ละยุตกิาร
ตัง้ครรภต์ามแนวทางเวชปฏบิตัใิหท้นัก่อน 24
 สัปดาห ์ช่วงฝากครรภค์รัง้ที ่1 และ ครัง้ที ่2

- ตรวจนับเม็ดเลือดอย่างสมบรูณ ์(CBC)
หรือวัดระดบัความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง 
(Hb) หรือปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น(Hct)

อย่างน้อย 2 คร้ัง

- แถบตรวจ 
  (multiple urine dipstick)

3 กระทรวงสาธารณสุข



เครือ่งมือทีใ่ช้ กรมทีร่ับผิดชอบที่ บริการทีจ่ะไดร้ับ
รายละเอียดกิจกรรมทีจ่ะไดร้ับ 

(แก้ไข/ปรับปรุง/เพ่ิมเตมิ 
โดยกระทรวงสาธารณสุข)

กลุ่มเปา้หมาย ความถ่ี หมายเหตุ

- ซักถามและตอบค าถาม นัดตรวจครัง้ตอ่ไป ทุกคร้ัง

กรมอนามัย

อย่างน้อย 1 คร้ัง

A1.6 การใหก้ารดแูล
รักษาปอ้งกัน ส่งเสริม
สุขภาพ

- วัคซีนปอ้งกันโรคบาดะยัก (dT) ในรายทีไ่ม่
เคยไดร้ับวัคซีนบาดทะยักมาก่อนทนัททีีฝ่าก
ครรภค์รัง้แรก โดยมีระยะหา่ง 0,1,6 เดอืน

สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 
           (สีชมพ)ู

หญงิต้ังครรภ์ 1-3 คร้ังแล้วแต่กรณี กรมควบคุมโรค

1 คร้ัง

A1.7 การประเมินเพ่ือ
การส่งตอ่

สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 
            (สีชมพ)ู

A1.8 การใหค้ าแนะน า 
ถามและตอบค าถามและ
การนัดครัง้ตอ่ไป

สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 
            (สีชมพ)ู

หญงิต้ังครรภ์ (และสาม)ี ทุกคร้ัง กรมอนามัย- ไดร้ับค าแนะน าทีจ่ าเปน็ส าหรับการดแูลการ
ตัง้ครรภแ์ละการคลอด การเลี้ยงด ูการ
วางแผนครอบครัว (เข้าโรงเรียนพ่อแม)่

- ค าปรึกษาก่อน/หลังการตรวจเลือด HIV 
(ตามความสมัครใจ) โรคโลหติจางธาลัสซีเมีย 
ดาวน์ซินโดรม

- ค าแนะน าส าหรับการตดิตอ่กรณมีีเลือดออก
ปวดทอ้งหรือภาวะฉุกเฉินหรือตอ้งการค าแนะน า

ทุกคร้ัง

- ฉีดวัคซีนปอ้งกันโรคไข้หวัดใหญต่ามฤดกูาล
ช่วงอายุครรภม์ากกว่า 4 เดอืนขึ้นไป

- รับยาเสริมธาตเุหล็ก กรดโฟลิก ไอโอดนีกิน
ทกุวันตลอดอายุการตัง้ครรภ์

กินทุกวนัตลอดอายุการต้ังครรภ์ - ธาตุเหล็กที่มี elemental iron 60 มิลลิกรัม 
กรดโฟลิก 400 ไมโครกรัม ไอโอดีน 150 ไมโครกรัม

- จ านวนคร้ังที่ให้วคัซีนให้ปฏิบัติตามแนวทางของ
กรมควบคุมโรค

- ขัดและท าความสะอาดฟัน ช่วงฝากครรภ์
ครัง้ที ่1 หรือ 2 (อายุครรภไ์ม่เกิน 6 เดอืน)

- การดแูลรักษาหากตรวจพบความผิดปกติ
รวมถึงการแก้ไขภาวะทพุโภชนาการ

หญงิต้ังครรภ์ ทุกคร้ัง กรมอนามัย- ประเมินความเสี่ยงทกุครัง้โดยพิจารณา
ร่วมกับหลักฐานทีพ่บจากการฝากครรภแ์ตล่ะ
ครัง้ หากมีความเสี่ยงหรือมีอาการผิดปกตทิี่
เกินขีดความสามารถของหน่วยบริการจะถูกส่ง
ตอ่ไปยังหน่วยบริการทีม่ีขีดความสามารถสูง
กว่า

ตามความจ าเป็น

4 กระทรวงสาธารณสุข



เครือ่งมือทีใ่ช้ กรมทีร่ับผิดชอบที่ บริการทีจ่ะไดร้ับ
รายละเอียดกิจกรรมทีจ่ะไดร้ับ 

(แก้ไข/ปรับปรุง/เพ่ิมเตมิ 
โดยกระทรวงสาธารณสุข)

กลุ่มเปา้หมาย ความถ่ี หมายเหตุ

กรมสุขภาพจติ

A1.9 การบนัทกึข้อมูล
ใหค้รบถ้วน

หญงิต้ังครรภ์ กรมอนามัย

บริการตรวจหลังคลอด - บริการตรวจหลังคลอด สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 
            (สีชมพ)ู

หญงิหลังคลอด

- รับสมุดบนัทกึสุขภาพแม่และเดก็ และน า
สมุดบนัทกึมาทกุครัง้

1 เล่ม

- ผู้ใหบ้ริการบนัทกึข้อมูลในสมุดบนัทกึและเวช
ระเบยีนใหค้รบถ้วน

บันทึกทุกคร้ัง

- ยาเสริมธาตเุหล็ก กรดโฟลิก ไอโอดนีกินทกุ
วันหลังคลอดเปน็เวลา 6 เดอืน กินทุกวนัเป็นเวลา 6 เดือน

แบบคัดกรองโรคซึมเศร้าตามคู่มือครรภ์
คุณภาพ : คู่มือการดูแลจติใจตนเองส าหรับ
สตรีต้ังครรภ์และหลังคลอด

- ธาตุเหล็กที่มี elemental iron 60 มิลลิกรัม 
กรดโฟลิก 400 ไมโครกรัม ไอโอดีน 150 ไมโครกรัม

- ค าแนะน าการเลี้ยงลูกดว้ยนมแม่และการ
เลี้ยงลูก

A2 กรมอนามัย

- ตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าหลังคลอด อย่างน้อย 1 คร้ัง

หญงิหลังคลอด กรมอนามัย

หญงิหลังคลอด
ทุกคร้ังที่รับบริการ

หญงิหลังคลอด

- ไดร้ับการสอบถาม ชั่งน้ าหนัก วัดความดนั
โลหติ ตรวจร่างกายทัว่ไปและตรวจภายใน
เฉพาะทีม่ีข้อบง่ชี้ทางคลินิก

ทุกคร้ังที่รับบริการ

ตามแนวทางที่กรมอนามัยก าหนดอย่างน้อย 
3 คร้ัง  ดังนี้
1) คร้ังที่ 1 ภายหลังคลอดไม่เกิน 7 วนั
2) คร้ังที่ 2 หลังคลอด 8-15 วนั
3) คร้ังที่ 3 หลังคลอด 16-42 วนั

หญงิหลังคลอด

- ค าแนะน าและบริการวางแผนครอบครัวตาม
ความสมัครใจ (ยากินคุมก าเนิด ยาฉีด
คุมก าเนิด หว่งอนามัย  ยาฝังคุมก าเนิด การ
ท าหมัน)

ตามความสมัครใจ

สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 
            (สีชมพ)ู

5 กระทรวงสาธารณสุข



เครือ่งมือทีใ่ช้ กรมทีร่ับผิดชอบที่ บริการทีจ่ะไดร้ับ
รายละเอียดกิจกรรมทีจ่ะไดร้ับ 

(แก้ไข/ปรับปรุง/เพ่ิมเตมิ 
โดยกระทรวงสาธารณสุข)

กลุ่มเปา้หมาย ความถ่ี หมายเหตุ

A3 บริการเยี่ยมบา้น กรมอนามัย - ตรวจเยี่ยมโดย อสม.

กรมอนามัย

- บริการเยี่ยมบา้นหญงิตัง้ครรภแ์ละหญงิหลัง
คลอด

หญงิต้ังครรภ์และหลังคลอด

A4 บริการส่งเสริมการใหน้ม
แม่ของหญงิในสถานที่
ท างาน

- ส่งเสริมการใหน้มแม่ของหญงิทีเ่พ่ิงคลอดบตุร
 และกลับไปท างาน

หญงิเพิ่งคลอดบุตรและเจา้ของ
สถานประกอบการหรือที่ท างาน

ตามแนวทางที่กรมอนามัยก าหนด - โดยประสานกับเจา้ของสถานประกอบการหรือ
สถานที่ท างานจดัให้มีช่วงเวลาพักระหวา่งงานส าหรับ
ให้นม รวมถึงการอ านวยความสะดวกด้านสถานที่
และอุปกรณ์

ตามแนวทางที่กรมอนามัยก าหนด อย่างน้อย 
3 คร้ัง  ดังนี้
1) คร้ังที่ 1 ภายหลังคลอดไม่เกิน 7 วนั
2) คร้ังที่ 2 หลังคลอด 8-15 วนั
3) คร้ังที่ 3 หลังคลอด 16-42 วนั

คู่มือการจดัมุมนมแม่ในสถานประกอบการ

คู่มือปฏิบัติงาน อสม. นมแม่เพื่อสายใยรัก
แห่งครอบครัว

6 กระทรวงสาธารณสุข



เครือ่งมือทีใ่ช้ กรมทีร่ับผิดชอบที่ บริการทีจ่ะไดร้ับ
รายละเอียดกิจกรรมทีจ่ะไดร้ับ 

(แก้ไข/ปรับปรุง/เพ่ิมเตมิ 
โดยกระทรวงสาธารณสุข)

กลุ่มเปา้หมาย ความถ่ี หมายเหตุ

- คู่มือปฏิบัติการสุขภาพเด็กดี
- สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 
              (สีชมพ)ู

- คู่มือปฏิบัติการสุขภาพเด็กดี

- คู่มือปฏิบัติการสุขภาพเด็กดี

- เข็มที ่1 เมื่อแรกเกิด (ภายใน 24 ชม.) - คู่มือปฏิบัติการสุขภาพเด็กดี เด็กแรกเกิด - 1 เดือน 1-2 คร้ังแล้วแต่กรณี กรมควบคุมโรค
- สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 
              (สีชมพ)ู

กรมควบคุมโรค

บริการวัคซีนปอ้งกันไวรัส
ตบัอักเสบบ(ีHB)

- คู่มือปฏิบัติการสุขภาพเด็กดี
- สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 
              (สีชมพ)ู

กรมอนามัย

อย่างน้อย 1 คร้ัง

กรมการแพทย์

กรมวทิยาศาสตร์-
การแพทย์- สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 

               (สีชมพ)ู

B กลุ่มเดก็เล็ก อายุ 0-5 ป ี   ผู้รับผิดชอบหลัก : กรมอนามัย

B1 บริการส่งเสริมสุขภาพ
และปอ้งกันโรคทัว่ไป

- บริการคลินิกสุขภาพเดก็ ประเมินสุขภาพ
และปญัหาทัว่ไป ตรวจร่างกาย การวัดและ
ประเมินการเฝ้าระวังพัฒนาการและการคัด
กรองทีจ่ าเปน็ การแนะน าพ่อแม่ ซักถามและ
ตอบค าถาม/ชื่นชมใหก้ าลังใจ นัดครัง้ตอ่ไป

เด็กแรกเกิด – 5 ปี ตามก าหนดการดูแลสุขภาพเด็กไทยโดยราช
วทิยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.
2557

B2 บริการวิตามินเค - ใหว้ิตามินเค ฉีดหรือกินแก่ทารกแรกเกิด ทารกแรกเกิดที่คลอดตามก าหนด
และก่อนก าหนด

อย่างน้อย 1 คร้ัง - ฉีดคร้ังเดียว ภายใน 1 ชั่วโมงแรกเกิด หรือ
กินในปริมาณ 1 มิลลิกรัม/สัปดาห์เป็นระยะเวลา
12 สัปดาห์ (หรือกินในปริมาณ 1 มิลลิกรัมแรกเกิด
และ 2 มิลลิกรัม สัปดาห์ที่ 1 และ ที่ 4-6)

- การเล้ียงดู ส่งเสริมทักษะ ส่งเสริมสุขนิสัยที่ดี 
การปูองกันอุบัติเหตุและลดความเส่ียง

กรมอนามัย

B4

B5
- กรณทีีม่ารดาเปน็พาหะตบัอักเสบบ ีใหฉ้ีด
วัคซีน HB แก่เดก็เพ่ิมอีก 1 ครัง้เมื่ออายุ 
1 เดอืน

B3 บริการคัดกรองภาวะ
พร่องไทรอยดฮ์อร์โมน

- เจาะเลือดทารกแรกเกิดหลังคลอดอย่างน้อย 
48 ชั่วโมง ส่งตรวจวัดระดบั TSH

เด็กแรกเกิด

- รายทีผิ่ดปกตไิดร้ับการตรวจวินิจฉัยยืนยัน
และไดร้ับยาปอ้งกัน

ตรวจยืนยัน 1 คร้ัง

- ถ้าผิดปกตไิดร้ับการตดิตามดแูลตอ่เน่ืองตาม
แนวเวชปฏบิตัอิย่างน้อย 3 ปี

ตรวจติดตามเป็นระยะ

บริการวัคซีนปอ้งกันวัณ
โรค(BCG)

- ฉีดครัง้เดยีวเมื่อแรกเกิด
- สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 
              (สีชมพ)ู

เด็กแรกเกิด 1 คร้ัง

7 กระทรวงสาธารณสุข



เครือ่งมือทีใ่ช้ กรมทีร่ับผิดชอบที่ บริการทีจ่ะไดร้ับ
รายละเอียดกิจกรรมทีจ่ะไดร้ับ 

(แก้ไข/ปรับปรุง/เพ่ิมเตมิ 
โดยกระทรวงสาธารณสุข)

กลุ่มเปา้หมาย ความถ่ี หมายเหตุ

- เข็มที ่1 เมื่ออายุ 2 เดอืน - คู่มือปฏิบัติการสุขภาพเด็กดี เด็กอายุ 2 เดือน - 6 เดือน 3 คร้ัง กรมควบคุมโรค
- เข็มที ่2 เมื่ออายุ 4 เดอืน
- เข็มที ่3 เมื่ออายุ 6 เดอืน

- กระตุน้ครัง้ที ่1 เมื่ออายุ 18 เดอืน เมื่ออายุ 18 เดือน ถึง 6 ปี 2 คร้ัง
- กระตุน้ครัง้ที ่2 เมื่ออายุ 4-6 ปี

- ครัง้ที ่1 เมื่ออายุ 2 เดอืน - คู่มือปฏิบัติการสุขภาพเด็กดี เด็กอายุ 2 เดือน - 6 ปี 5 คร้ัง กรมควบคุมโรค
- ครัง้ที ่2 เมื่ออายุ 4 เดอืน

- ครัง้ที ่3 เมื่ออายุ 6 เดอืน
- กระตุน้ครัง้ที ่1 เมื่ออายุ 18 เดอืน
- กระตุน้ครัง้ที ่2 เมื่ออายุ 4-6 ปี

- เข็มที ่1 เมื่ออายุ 9-12 เดอืน - คู่มือปฏิบัติการสุขภาพเด็กดี

กรณวีัคซีน JE เชื้อตาย
- เข็มที ่1 เมื่ออายุ 12 เดอืน
- เข็มที ่2 หา่งจากเข็มแรก 4 สัปดาห์
- เข็มที ่3 เมื่ออายุ 2 1/2 ปี
กรณวีัคซีน JE เชื้อเปน็
- เข็มที ่1 เมื่ออายุ 12 เดอืน

- เข็มที ่2 เมื่ออายุ 2 1/2 ปี

B6
- สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 
               (สีชมพ)ู

- สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 
               (สีชมพ)ู

- สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 
               (สีชมพ)ู

- เข็มที ่2 เมื่ออายุ 2 1/2 ปี

เด็กอายุ 9 เดือน - 3 ปี 2 คร้ัง กรมควบคุมโรค

B6.1 บริการวัคซีนปอ้งกัน
โรคคอตบีบาดทะยัก ไอ
กรนชนิดทัง้เซลล์ และตบั
อักเสบบ ี(DTwP-HB)

B6.2 บริการวัคซีนปอ้งกัน
โรคคอตบีบาดทะยักและไอ
กรนชนิดทัง้เซลล(์DTwP)

B7 บริการวัคซีนปอ้งกันโรค
โปลิโอชนิดกิน(OPV)

B8 บริการวัคซีนปอ้งกันโรคหดั
 หดัเยอรมันและ
คางทมู (MMR)

3 คร้ังหรือ 2 คร้ังแล้วแต่กรณีB9 บริการวัคซีนปอ้งกัน
ไข้สมองอักเสบเจอี (JE)

สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 
            (สีชมพ)ู

เด็กอายุ 12  เดือน – 3 ปี กรมควบคุมโรค

8 กระทรวงสาธารณสุข



เครือ่งมือทีใ่ช้ กรมทีร่ับผิดชอบที่ บริการทีจ่ะไดร้ับ
รายละเอียดกิจกรรมทีจ่ะไดร้ับ 

(แก้ไข/ปรับปรุง/เพ่ิมเตมิ 
โดยกระทรวงสาธารณสุข)

กลุ่มเปา้หมาย ความถ่ี หมายเหตุ

B10 กรมควบคุมโรค

- ฉีด 1 ครัง้ส าหรับเดก็ทีเ่คยฉีดในปทีีผ่่านมา

บริการคัดกรองโลหติจาง

- ตรวจครัง้ที ่1 เมื่ออายุ 6 - 12 เดอืน
- ตรวจครัง้ที ่2 เมื่ออายุ 3 - 5 ปี
- ดแูลรักษาตอ่เน่ืองในรายทีผิ่ดปกติ

- DSPM และ DAIMB13
- สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 
               (สีชมพ)ู

เด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน อย่างน้อย 1 คร้ังในแต่ละอายุ กรมอนามัย
กรมสุขภาพจติ
ส านักงาน-
ปลัดกระทรวง

B11 สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 
           (สีชมพ)ู

อย่างน้อย 1 คร้ังในแต่ละช่วงอายุ กรมอนามัย

เด็กแรกเกิด – 2 ปี กรมอนามัยB12

บริการวัคซีนปอ้งกัน
ไข้หวัดใหญต่ามฤดกูาล

- ฉีด 2 ครัง้หา่งกันอย่างน้อย 1 เดอืน ส าหรับ
เดก็ทีไ่ม่เคยฉีดมาก่อน

1 – 2 คร้ังแล้วแต่กรณีเด็กอายุ 6 เดือน – 2 ปี

- ตรวจนับเม็ดเลือดอย่างสมบรูณ ์(CBC) หรือ
วัดระดบัความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง (Hb) 
หรือปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น (Hct) ใน
เดก็อายุ 6 เดอืน - 5 ปี

เด็กอายุ 6 - 12 เดือนและ
อายุ 3 - 5 ปี

บริการประเมินการ
เจริญเตบิโตของเดก็จาก
การวัดเส้นรอบศีรษะเดก็

- วัดเส้นรอบศีรษะทีอ่ายุแรกเกิด 
1,2,4,6,9,12,18 เดอืน และ 2 ปี

8 คร้ัง

บริการตรวจคัดกรอง
พัฒนาการเดก็

- คัดกรองพัฒนาการเดก็อายุ 9, 18, 30 และ
 42 เดอืน

สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 
            (สีชมพ)ู

- เนื่องจากอายุครรภ์ดังกล่าวเป็นช่วงอายุส าคัญของ
พัฒนาการเด็กแบบคัดกรองใช้ตามแนวทางที่ กสธ.

- รายทีพ่บว่ามีพัฒนาการล่าช้าไดร้ับการแก้ไข
ส่งเสริมพัฒนาการตามแนวเวชปฏบิตัิ

- DSPM (Developmental Surveillance and 
Promotion Manual) ใช้กับเด็กกลุ่มปกติ

- DAIM (Developmental Assessment and 
Intervention Manual) ใช้กับเด็กกลุ่มเส่ียง ได้แก่ 
เด็กที่คลอดและมีภาวะ Birth Asphyxia หรือ Low 
Birth Weight

สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 
            (สีชมพ)ู

9 กระทรวงสาธารณสุข



เครือ่งมือทีใ่ช้ กรมทีร่ับผิดชอบที่ บริการทีจ่ะไดร้ับ
รายละเอียดกิจกรรมทีจ่ะไดร้ับ 

(แก้ไข/ปรับปรุง/เพ่ิมเตมิ 
โดยกระทรวงสาธารณสุข)

กลุ่มเปา้หมาย ความถ่ี หมายเหตุ

B14

- คู่มือปฏิบัติการสุขภาพเด็กดี

B16 เด็กอายุ 2 เดือน - 5 ปี

เด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี

กรมอนามัย

- สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 
               (สีชมพ)ู

B15 1-2 คร้ังต่อปีแล้วแต่กรณี กรมอนามัย

เด็กอายุ 3-5 ปี 1 คร้ัง/ปี กรมอนามัยบริการคัดกรองภาวะ
สายตาผิดปกตดิว้ยแผ่นวัด
รูปภาพ

- คัดกรองการมองเหน็ในเดก็อนุบาล
ปลีะ 1 ครัง้

บริการยาน้ าเสริมธาตเุหล็ก
เพ่ือปอ้งกันโลหติจางจาก
การขาดธาตเุหล็ก

- เดก็อายุตัง้แต ่2 เดอืนทีน้่ าหนักตวัแรกคลอด
<2,500 กรัมไดร้ับธาตเุหล็ก 12.5 
มิลลิกรัม/วัน

1 คร้ัง/วนักรณีนน. <2,500 กรัม

- คัดกรองการมองเห็นในเด็กอนุบาล ปีละ 1 คร้ัง 
โดยคุณครูที่ผ่านการฝึกอบรมพร้อมรับคู่มือและ
อุปกรณ์ในการตรวจคัดกรองการมองเห็นในเด็ก

- วัดสายตาทลีะข้างดว้ยแผ่นวัดรูปภาพส าหรับ
เดก็ชั้นอนุบาลวัดสายตา

- วดัสายตาทีละข้างส าหรับเด็กอนุบาลด้วยแผ่นวดั
รูปภาพ (Lea symbols distance chart)โดยยืน
ห่างจากแผ่นวดั 3 เมตรและบันทึกผลตาม
มาตรฐานสากล

- การส่งผลการตรวจคัดกรองมาทีส่ถาน 
พยาบาลใกล้โรงเรียน

- คุณครูจะส่งผลการตรวจคัดกรองมาที่จกัษุแพทย์
และ/หรือพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ณ 
สถานพยาบาลใกล้โรงเรียน

- เดก็ทีพ่บความผิดปกตขิองการมองเหน็ไดร้ับ
การนัดตรวจและรักษา

- เด็กที่คุณครูพบความผิดปกติของการมองเห็นจกัษุ
แพทย์จะนัดมาท าการตรวจเพิ่มเติม และรักษาต่อไป

บริการตรวจสุขภาพช่อง
ปากและการทาฟลูออไรด์
วาร์นิช

- ตรวจสุขภาพช่องปากและการทาฟลูออไรด์
วาร์นิชในเดก็กลุ่มเสี่ยง อายุ 9,18,24,36 
เดอืน ทกุ 6 เดอืน และตดิตามเดก็จนถึงอายุ 
60 เดอืน

เด็กอายุ 9-60 เดือน

แผ่นวดัรูปภาพ 
(Lea symbols distance chart)

สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 
            (สีชมพ)ู

- เดก็อายุ 6 เดอืน – 2 ปไีดร้ับธาตเุหล็ก 12.5
 มิลลิกรัม/สัปดาห์

1 คร้ัง/สัปดาห์กรณีอายุ 6 เดือนขึ้นไป

- เดก็อายุ 2 – 5 ปไีดร้ับธาตเุหล็ก 25 
มิลลิกรัม/สัปดาห์

สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 
            (สีชมพ)ู
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เครือ่งมือทีใ่ช้ กรมทีร่ับผิดชอบที่ บริการทีจ่ะไดร้ับ
รายละเอียดกิจกรรมทีจ่ะไดร้ับ 

(แก้ไข/ปรับปรุง/เพ่ิมเตมิ 
โดยกระทรวงสาธารณสุข)

กลุ่มเปา้หมาย ความถ่ี หมายเหตุ

กรมควบคุมโรค
 กรมอนามัย

B18 กรมอนามัย

B20 กรมอนามัย

B17 บริการยาตา้นไวรัสเอดส์
และการตรวจการตดิเชื้อ
HIV (Anti-HIV)

B19 บริการสมุดบนัทกึสุขภาพ
เดก็

1 เล่ม กรมอนามัย

- ใหย้าตา้นไวรัสเอดส์ในการรักษาและปอ้งกัน
ในเดก็ทีต่ดิเชื้อ และกลุ่มเสี่ยงสูงทีเ่กิดจากแม่ที่
ตดิเชื้อ HIV

เด็กแรกเกิด – อายุ 18 เดือน ตรวจอย่างน้อย 1 คร้ัง

- ตรวจ PCR ที ่1 เดอืน และ 2 เดอืน 
- ตรวจภมูิตา้นทานตดิเชื้อ HIV (Anti-HIV) 
เมื่อเดก็อายุ 18 เดอืน

บริการนมผงทารกส าหรับ
เดก็ทีเ่กิดจากแม่ตดิเชื้อ HIV

- ไดร้ับนมผงกินแทนนมแม่ กรณเีดก็แรกเกิดที่
แม่ตดิเชื้อ HIV

เด็กอายุ 0 - 18 เดือน
ที่แม่ติดเชื้อ HIV

ตามความต้องการจนถึงอายุ 18 เดือน

- ไดร้ับสมุดบนัทกึสุขภาพเดก็เพ่ือผู้ปกครอง
และผู้ใหบ้ริการ

เด็กอายุ 0- 5 ป/ี
ผู้ปกครองเด็ก

- ผู้ปกครองและผู้ให้บริการร่วมกันบันทึกสุขภาพ
และบริการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคที่เด็ก
ได้รับอย่างต่อเนื่อง

บริการเยี่ยมบา้น/ชุมชน - ใหบ้ริการเยี่ยมบา้น/ชุมชน เด็ก 0-5 ปี ตามแนวทางที่กรมอนามัยหรือที่เกี่ยวข้อง
ก าหนด

- คู่มือปฏบัติงาน อสม. อนามัยแม่
และเด็ก
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เครือ่งมือทีใ่ช้ กรมทีร่ับผิดชอบที่ บริการทีจ่ะไดร้ับ
รายละเอียดกิจกรรมทีจ่ะไดร้ับ 

(แก้ไข/ปรับปรุง/เพ่ิมเตมิ 
โดยกระทรวงสาธารณสุข)

กลุ่มเปา้หมาย ความถ่ี หมายเหตุ

กรมสุขภาพจติ

กรมอนามัย
กรมควบคุมโรค

- ฉีดวัคซีนปอ้งกันโรคคอตบีบาดทะยักให้
เดก็อายุ 12 -16 ปี

- เด็กอายุ 12 ปี (ป.6) 1 คร้ัง กรมควบคุมโรค

- เด็ก ป.1 (6-7 ป)ี ที่ไม่เคย
ได้รับหรือรับไม่ครบ

แล้วแต่กรณี กรมควบคุมโรคC4 บริการวัคซีนปอ้งกันโรค
โปลิโอชนิดกิน (OPV)

- กรณเีดก็ ป.1 (อายุ 6-7 ป)ี ทีไ่ม่เคยไดร้ับ
หรือไดร้ับ OPV ไม่ครบ 5 ครัง้ ใหก้ระตุน้

เด็ก ป.1 (6-7 ป)ี ที่ไม่เคยได้รับ
หรือได้รับไม่ครบ

C กลุ่มเดก็โตและวัยรุน่ อายุ 6-24 ป ี      ผู้รับผิดชอบหลัก : กรมสุขภาพจิต

- แนวทางปฏิบัติบริการส่งเสริมสุขภาพและปูองกัน
โรคทั่วไปโดยมีการชักประวติั/สอบถาม ประเมิน
สุขภาพกาย/สุขภาพจติ และปัญหาทั่วไป
ตรวจร่างกายประเมินพฤติกรรมเส่ียง การคัดกรองที่
จ าเป็น การแนะน าพ่อแม่ (การเล้ียงดู การส่งเสริม
ทักษะ ส่งเสริมสุขนิสัยที่ดีการปูองกันอุบัติเหตุ 
แนวทางลดความเส่ียง) ซักถามและตอบค าถาม/ชื่น
ชมให้ก าลังใจให้เบอร์โทรศัพท์ส าหรับติดต่อแก่วยัรุ่น
 นัดคร้ังต่อไป

บริการวัคซีนปอ้งกันวัณ
โรค (BCG)

- ฉีดวัคซีนปอ้งกันวัณโรคใหเ้ดก็อายุต่ ากว่า 
7 ปี

เด็ก ป.1 หรืออายุต่ ากวา่ 
7 ปี ที่ไม่มีหลักฐานวา่เคยได้รับ
วคัซีนมาก่อนและไม่มีแผลเป็น

- ฉีดวคัซีนปูองกันวณัโรคให้เด็กอายุต่ ากวา่ 7 ปีที่ไม่
มีหลักฐานวา่เคยได้รับวคัซีนมาก่อนและไม่มีแผลเป็น

- กรณเีดก็ ป.1 (อายุ 6-7 ป)ี ทีไ่ม่เคยไดร้ับ
วัคซีนมาก่อนหรือไดร้ับ DTwP/dT ไม่ครบ 5 
ครัง้ใหฉ้ีดกระตุน้

C1 บริการส่งเสริมสุขภาพ
และปอ้งกันโรคทัว่ไป

- การใหบ้ริการตามแนวทางปฏบิตับิริการ
ส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรคทัว่ไป

มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับ
วยัรุ่นและเยาวชน 
        (ฉบับบูรณาการ)

เด็กโตและวยัรุ่น ตามที่ก าหนดในมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็น
มิตรส าหรับวยัรุ่นและเยาวชน (ฉบับบูรณาการ)

C2 1 คร้ัง กรมควบคุมโรค

C3 บริการวัคซีนปอ้งกันโรค
คอตบีบาดทะยัก (dT)

แล้วแต่กรณี
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เครือ่งมือทีใ่ช้ กรมทีร่ับผิดชอบที่ บริการทีจ่ะไดร้ับ
รายละเอียดกิจกรรมทีจ่ะไดร้ับ 

(แก้ไข/ปรับปรุง/เพ่ิมเตมิ 
โดยกระทรวงสาธารณสุข)

กลุ่มเปา้หมาย ความถ่ี หมายเหตุ

C6 - เดก็นักเรียนชั้น ป.1 ในกรณทีีไ่ม่เคยไดร้ับ
วัคซีน MMR หรือไดร้ับวัคซีนไม่ครบ 2 ครัง้

เด็กนักเรียนชั้น ป.1 แล้วแต่กรณี กรมควบคุมโรค

C8

- ส่งตอ่เพ่ือรักษากรณทีีจ่ าเปน็

C5 บริการวัคซีนปอ้งกันไข้
หวัดใหญ่

เด็กโตและวยัรุ่นที่ปุวยด้วย 
7 โรคเร้ือรังและโรคส าคัญ 3 
กลุ่มโรค

1-2 คร้ังต่อปีแล้วแต่กรณี กรมควบคุมโรค

C7 บริการคัดกรองโลหติจาง
จากการขาดธาตเุหล็ก

- ดแูลรักษาตอ่เน่ืองในรายทีผิ่ดปกติ

กรมอนามัยอย่างน้อย 1 คร้ัง

อย่างน้อย 1 คร้ัง

- ฉีดวัคซีนปอ้งกันไข้หวัดใหญใ่หเ้ดก็โตและ
วัยรุน่ทีป่ว่ยดว้ยโรคเรือ้รัง 7 โรค และโรค
ส าคัญ 3 กลุ่มโรค

- เดก็อายุต่ ากว่า 9 ปทีีป่ว่ยดว้ยโรคเรือ้รัง 
7 โรค และโรคส าคัญ 3 กลุ่มโรค ถ้าไม่เคยฉีด
มาก่อนใหฉ้ีด 2 ครัง้ หา่งกันอย่างน้อย
1 เดอืน ถ้าเคยฉีดปทีีผ่่านมาแล้ว ใหฉ้ีด 1 เข็ม

- เดก็อายุ 9 ปขีึ้นไปทีป่ว่ยโรคเรือ้รัง 7 โรค 
และโรคส าคัญ 3 กลุ่มโรค ฉีด 1 ครัง้

ใหบ้ริการวัคซีนรวม
ปอ้งกันโรคหดัและหดั
เยอรมัน คางทมู (MMR)

- ตรวจนับเม็ดเลือดอย่างสมบรูณ ์(CBC) หรือ
ตรวจวัดระดบัความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง 
(Hb) หรือปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น (Hct)

- เด็กอายุ 6 ปี 
(ถ้าไม่ได้ตรวจเมื่ออายุ 3-5 ป)ี

- วยัรุ่นหญงิที่เร่ิมมีประจ าเดือน 
(อายุ 13-24 ป)ี

บริการคัดกรองสุขภาพ
ช่องปากในโรงเรียน

- การตรวจสุขภาพช่องปากและแนะน า
แก่เดก็อายุ 6-12 ป ีในโรงเรียน

เด็ก ป.1 – ป.6
 (อายุ 6-12 ป)ี

อย่างน้อย 1 คร้ังต่อปี กรมอนามัย - การตรวจและแนะน าโดยครู/จพง.ทันตสาธารณสุข/
ทันตแพทย์

โรคเร้ือรัง 7 โรคและโรคส าคัญ 3 กลุ่มโรค 
1. โรคเร้ือรัง 7 โรคได้แก่ เบาหวาน ไตวาย หอบหืด 
ปอดอุดกั้นเร้ือรัง หัวใจ หลอดเลือดสมอง และ
มะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบ าบัด 
2. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
3. ธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง
    (รวมผู้ติดเชื้อ HIV) 
4. โรคอ้วน (น้ าหนัก > 100 กิโลกรัม หรือ BMI > 
35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)
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เครือ่งมือทีใ่ช้ กรมทีร่ับผิดชอบที่ บริการทีจ่ะไดร้ับ
รายละเอียดกิจกรรมทีจ่ะไดร้ับ 

(แก้ไข/ปรับปรุง/เพ่ิมเตมิ 
โดยกระทรวงสาธารณสุข)

กลุ่มเปา้หมาย ความถ่ี หมายเหตุ

C9 บริการคัดกรองการมองเหน็ - การคัดกรองการมองเหน็ในเดก็ประถมศึกษา แผ่นวดั E chart หรือ แผนภูมิสเนลเลน 
(Snellen’s chart)

เด็ก ป.1-ป.6 
(อายุ 6-12 ป)ี

1 คร้ังต่อปี กรมอนามัย

C10 บริการคัดกรองความ
ผิดปกตทิางการไดย้ิน

- คัดกรองความผิดปกตทิางการไดย้ิน

- ใช้นิ้วถูกัน ตามคู่มือของ
กรมอนามัย

เด็ก ป.1-ป.6 
(กลุ่มเด็กที่มีอายุน้อยกวา่ 12 ป)ี

1 คร้ังต่อปี กรมอนามัย

- การคัดกรองการมองเห็นในเด็กประถมศึกษาโดย
เจา้หน้าที่สาธารณสุข/ครูที่ผ่านการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการปีละ 1 คร้ัง พร้อมแจกคู่มือและอุปกรณ์
ในการตรวจคัดกรองการมองเห็นในเด็กให้กับคุณครู 
วธิกีารตรวจคัดกรอง คือ การวดัสายตาทีละข้างโดย
+ส าหรับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วดัสายตาด้วย E 
chart โดยยืนห่างจากแผ่นวดั 6 เมตร
+ส าหรับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 วดัสายตาด้วย
แผนภูมิสเนลเลน/แผ่นวดัตัวเลขโดยยืนห่างจากแผ่น
วดั 6 เมตรและบันทึกผลตามมาตรฐานสากลโดยใช้
หน่วยเป็นฟุต

- ส่งผลการตรวจคัดกรองสถานพยาบาลใกล้
โรงเรียน

- เจา้หน้าที่สาธารณสุขจะส่งผลการตรวจคัดกรองไป
ที่จกัษุแพทย์และ/หรือพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ณ 
สถานพยาบาล (รพศ./รพท.) ใกล้โรงเรียน

- เดก็ทีคุ่ณครูพบความผิดปกตขิองการมองเหน็
ไดร้ับการนัดตรวจรักษา

- หากพบความผิดปกติของการมองเห็น จกัษุแพทย์
จะนัดมาท าการตรวจเพิ่มเติมและรักษาต่อไป

- ใช้เสียงกระซิบ 
   ( whispered voice test)

- คัดกรองความผิดปกติทางการได้ยินโดยใช้เสียง
กระซิบ( whispered voice test) หรือตามวธิทีี่กรม
อนามัยแนะน า
- โดยให้ผู้ท าการทดสอบยืนห่างจากเด็กเป็นระยะ 
1 ช่วงแขน (0.6 เมตร) อยู่ทางด้านหลังที่นั่งของเด็ก
ที่รับการทดสอบ และกระซิบข้อความที่เป็นการผสม
ระหวา่งตัวเลขและตัวหนังสือ (เช่น 4-k-2) หรือเป็น
ตัวหนังสือทั้งหมดแล้วจงึถามเด็กที่รับการทดสอบให้
พูดตาม (กรณีเด็กอายุน้อยกวา่ 6 ปี อาจจะให้ชี้
รูปภาพตามค าที่ได้ยิน) ซ่ึงแนะน าให้ท าการตรวจวดั
อย่างน้อย 1 คร้ังในเด็กช่วงอายุ 3-6 ปี หรือในเด็ก
ที่อายุน้อยกวา่ 12 ปี

- วธิทีี่กรมอนามัยแนะน าโดยใช้นิ้วแม่มือและนิ้วชี้ถู
กันเบาๆหน้าใบหู ห่างจากหูประมาณ 1 นิ้ว ฟังวา่ได้
ยินเสียงถูนิ้วหรือไม่ทดสอบหูทีละข้าง ถ้าข้างใดไม่ได้
ยินเสียงถูนิ้วให้สงสัยวา่การได้ยินผิดปกติ

14 กระทรวงสาธารณสุข



เครือ่งมือทีใ่ช้ กรมทีร่ับผิดชอบที่ บริการทีจ่ะไดร้ับ
รายละเอียดกิจกรรมทีจ่ะไดร้ับ 

(แก้ไข/ปรับปรุง/เพ่ิมเตมิ 
โดยกระทรวงสาธารณสุข)

กลุ่มเปา้หมาย ความถ่ี หมายเหตุ

C13 คู่มือการให้ค าปรึกษา กรมควบคุมโรค

C14 บริการวัดความดนัโลหติ ผู้ที่มีอายุ 15- 24 ปี ทุกคร้ังที่เข้ารับการบริการ กรมควบคุมโรค - เมื่อมารับบริการที่สถานบริการหรือที่ชุมชน

บริการประเมินการเจริญ 
เตบิโต

C11

C12 บริการคัดกรองความเสี่ยง
จากการสูบบหุรี ่ดืม่สุรา 
และการเสพสารเสพตดิ

ผู้ที่มีอายุ 15-24 ปี 1 คร้ังต่อปี กรมควบคุมโรค

2. กลุ่มอายุ 19 ปขีึ้นไป ควรประเมินค่าดชันี
มวลกายและเส้นรอบเอวทกุครัง้ทีเ่ข้ารับการ
รักษาในสถานพยาบาล

3. ครูหรือเจ้าหน้าทีส่าธารณสุขแนะน าการ
ส่งเสริมและปอ้งกัน หากมีภาวะจ าเปน็ตอ้งพบ
แพทย์ใหส้่งตอ่

1. คัดกรองความเสี่ยงจากการสูบบหุรี ่ดืม่สุรา
และการเสพสารเสพตดิ พร้อมกับใหค้ าแนะน า
อย่างสั้น (brief intervention)

แบบประเมิน Alcohol,smoking and 
substance involvement screening 
test (ASSIST)

2. ในรายทีม่ีความเสี่ยงในระดบัปานกลางขึ้น
ไปผู้ใหค้ าปรึกษาควรส่งตอ่แพทย์เพ่ือรับการ
วินิจฉัยและพิจารณาการรักษาดว้ยยาตอ่ไป

1. กลุ่มเดก็ 6-18 ป ีชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง
และเปรียบเทยีบกับเกณฑ์อ้างอิงการ
เจริญเตบิโตเดก็ของประเทศ

บัตรบันทึกสุขภาพประจ าตัวนักเรียน(สศ.3)
 หรือแบบบันทึกการตรวจสุขภาพด้วย
ตนเอง

เด็กโตและวยัรุ่น อายุ 6-24 ปี อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 คร้ัง หรือทุกคร้ังที่
เข้ารับการรักษา

กรมอนามัย

บริการใหค้ าปรึกษาและคัด
กรองการตดิเชื้อเอชไอวี
(provider initiated 
testing and counseling 
: PITC)

- บริการใหค้ าปรึกษาและตรวจคัดกรองการตดิ
เชื้อเอชไอวีแก่ผู้ทีม่ารับบริการทราบทกุราย 
และด าเนินการตรวจหาการตดิเชื้อเอชไอวีตาม
ความสมัครใจ

ผู้ที่มีอายุ 6 - 24 ปี 
ที่สมัครใจ

ตามพฤติกรรมเส่ียงและดุลยพินิจของแพทย์ - หน่วยบริการเสนอบริการให้ค าปรึกษาและตรวจคัด
กรองการติดเชื้อเอชไอวแีก่ผู้ที่มารับบริการทราบทุก
ราย และด าเนินการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวตีาม
ความสมัครใจ

- ตรวจวัดความดนัโลหติ ส าหรับผู้ทีม่ีอายุ 
15 ปขีึ้นไป ณ สถานบริการหรือทีชุ่มชน

15 กระทรวงสาธารณสุข



เครือ่งมือทีใ่ช้ กรมทีร่ับผิดชอบที่ บริการทีจ่ะไดร้ับ
รายละเอียดกิจกรรมทีจ่ะไดร้ับ 

(แก้ไข/ปรับปรุง/เพ่ิมเตมิ 
โดยกระทรวงสาธารณสุข)

กลุ่มเปา้หมาย ความถ่ี หมายเหตุ

บริการเคลือบฟลูออไรด์ - การบริการเคลือบฟลูออไรดเ์ปน็การใช้
ฟลูออไรดค์วามเข้มข้นสูงเฉพาะทีโ่ดยบริการ
เคลือบฟันดว้ยฟลูออไรดห์รือฟลูออไรดเ์จล 
(Acidulated Phosphate Fluoride : APF)
 ซ่ึงมีปริมาณฟลูออไรด ์12,300 ppm

เด็กโตและวยัรุ่น
(อายุ 6 - 24 ป)ี

ทุก 6 เดือน กรมอนามัย

+การแปรฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์อย่างน้อยวนั
ละ 2 คร้ัง
+การบ้วนปากด้วยน้ ายาบ้วนปากผสมฟลูออไรด์วนั
ละ 2 คร้ัง โดยใช้คร้ังละ 10 ซีซีกล้ัวปากนาน
ประมาณ 1-2 นาที

C16

C15 บริการยาเม็ดเสริมธาตุ
เหล็กเพ่ือปอ้งกันโลหติจาง
จากการขาดธาตเุหล็ก

1 คร้ังต่อสัปดาห์ กรมอนามัย

- แนะน าให้ใช้ฟลูออไรด์เฉพาะที่ในรูปแบบต่างๆร่วม
ไปพร้อมกันด้วย ดังนี้

- เดก็อายุ 6-12 ป ีไดร้ับธาตเุหล็ก 60 
มิลลิกรัม/สัปดาห์

เด็กอายุ 6-12 ปี และ
วยัรุ่นหญงิ 13-24 ปี

- วัยรุน่หญงิทีเ่ริม่มีประจ าเดอืน (วัยเจริญ
พันธุ)์ ไดร้ับธาตเุหล็ก 60 มิลลิกรัม และ
กรดโฟลิก 2.8 มิลลิกรัมตอ่สัปดาหเ์ปน็
ระยะเวลาตัง้แต ่3 เดอืนขึ้นไป

- การบริการเคลือบฟลูออไรด์เป็นการใช้ฟลูออไรด์
ความเข้มข้นสูงเฉพาะที่โดยบริการเคลือบฟันด้วย
ฟลูออไรด์หรือฟลูออไรด์เจล (Acidulated 
Phosphate Fluoride : APF) ซ่ึงมีปริมาณฟลูออไรด์
 12,300 ppm ทุก 6 เดือนโดยทันตแพทย/์ทันตภิ
บาลบุคลากรสาณารณสุขที่ผ่านการฝึกอบรม

16 กระทรวงสาธารณสุข



เครือ่งมือทีใ่ช้ กรมทีร่ับผิดชอบที่ บริการทีจ่ะไดร้ับ
รายละเอียดกิจกรรมทีจ่ะไดร้ับ 

(แก้ไข/ปรับปรุง/เพ่ิมเตมิ 
โดยกระทรวงสาธารณสุข)

กลุ่มเปา้หมาย ความถ่ี หมายเหตุ

C17 บริการเคลือบหลุมร่องฟัน - การบริการเคลือบหลุมร่องฟันโดยทันตแพทย/์ทันต
ภิบาล/บุคลากรสาธารณสุขที่ได้รับการฝึกอบรม

C20 บริการเยี่ยมบา้น/ชุมชน - ใหบ้ริการเยี่ยมบา้น/ชุมชน กรมอนามัย
กรมการแพทย์
กรมสุขภาพจติ

C19 บริการสมุดบนัทกึสุขภาพ
นักเรียน

- นักเรียนประถมศึกษาปทีี ่5 และ 
มัธยมศึกษาปทีี ่1 เพ่ือบนัทกึสุขภาพดว้ยตนเอง

เด็กนักเรียน ป.5 และ ม.1 1 เล่มต่อคน (ใช้ใน ป.5-6 และ ม.1-6) กรมอนามัย        สมุดบันทึกสุขภาพ

ผู้ด้อยโอกาส แม่วยัรุ่น      
ผู้พิการหรือมีเง่ือนไขจ าเป็น

ตามแนวทางที่กรมอนามัยหรือที่เกี่ยวข้อง
ก าหนด

กรมอนามัย

C18 บริการอนามัยเจริญพันธุ์
และการปอ้งกันและ
ควบคุมการตัง้ครรภว์ัยรุน่
และการตัง้ครรภท์ีไ่ม่พึง
ประสงค์

คู่มือมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตร
ส าหรับวยัรุ่นและเยาวชน 
         (ฉบับบูรณาการ)

วยัรุ่น/เยาวชนหญงิและชาย
วยัเจริญพันธุท์ี่มีเพศสัมพันธ์

ตามความสมัครใจ กรมสุขภาพจติ
กรมอนามัย
กรมควบคุมโรค

- เพื่อปูองกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธแ์ละต้ังครรภ์

- เพื่อปูองกันการต้ังครรภ์ซ้ า

- บริการเคลือบหลุมร่องฟันส าหรับฟันกราม
ถาวรซ่ีที ่๖, ๗, ๔ และ ๕ โดยวัสดเุคลือบหลุม
ร่องฟัน (sealant) ซ่ีละ ๑ ครัง้ ถ้าหลุดให้
ด าเนินการเคลือบใหม่

เด็กโตและวยัรุ่นอายุ 6-20 ปี อย่างน้อยซ่ีละ 1 คร้ัง

- บริการคลินิกอนามัยเจริญพันธุ ์คลินิกวัยรุน่
และเยาวชน

- ค าปรึกษา/แนะน าอนามัยเจริญพันธุแ์ละ
บริการวางแผนครอบครัว

- บริการส่งเสริมสุขภาพทัว่ไปและปอ้งกันโรค
คัดกรองความเสี่ยง

- บริการถุงยางอนามัย และค าแนะน าใช้
ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธเ์พ่ือปอ้งกัน
โรคตดิตอ่ทางเพศสัมพันธแ์ละตัง้ครรภ์

- บริการปอ้งกันการยุตกิารตัง้ครรภท์ี่
ไม่ปลอดภยั

- บริการวางแผนครอบครัวก่ึงถาวรเพ่ือปอ้งกัน
การตัง้ครรภซ้์ า

- สมุดบันทึกสุขภาพดังกล่าวเป็นแบบบันทึกการ
ตรวจสุขภาพด้วยตนเองส าหรับนักเรียนมี
วตัถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกผังทัศนคติ ค่านิยม
และพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมต้ังแต่วยัเด็กและมี
ความตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเอง

17 กระทรวงสาธารณสุข



เครือ่งมือทีใ่ช้ กรมทีร่ับผิดชอบที่ บริการทีจ่ะไดร้ับ
รายละเอียดกิจกรรมทีจ่ะไดร้ับ 

(แก้ไข/ปรับปรุง/เพ่ิมเตมิ 
โดยกระทรวงสาธารณสุข)

กลุ่มเปา้หมาย ความถ่ี หมายเหตุ

กรมสุขภาพจติ
กรมควบคุมโรค

ประเมินซ้ าทุก 1 ปี กรมควบคุมโรคD3 บริการคัดกรองเบาหวาน
โดยตรวจวัดระดบัน้ าตาล
ในเลือด

- ตรวจระดบัน้ าตาลในเลือดภายหลังการอด
อาหาร 8 ชั่วโมงดว้ยการเจาะปลายน้ิว 
(Fasting Capillary Glucose : FCG) หรือ
จากหลอดเลือดด า (Fasting Plasma 
Glucose : FPG) ในผู้ทีม่ีอายุมากกว่า 35 ปี
ขึ้นไปในกลุ่มเสี่ยง

ผู้ที่มีอายุต้ังแต่ 35 ปีขึ้นไป
ในกลุ่มเส่ียง

กลุ่มเส่ียง ได้แก่

1. ภาวะอ้วนที่มีดัชนีมวลกาย (BMI) ≥ 25 กก./ม2 
และ/หรือ รอบเอว ≥ 90 ซม.ในผู้ชาย หรือ ≥ 80
ซม. ในผู้หญงิ
2. มีประวติัญาติสายตรง (บิดา มารดา พี่หรือน้อง) 
เป็นเบาหวาน
3. มีระดับความดันโลหิตสูง ≥ 140/90 มม.ปรอท
หรือก าลังรับประทานยาควบคุมความดันโลหิตสูง
4. ประวติัไขมันในเลือดผิดปกติ (ไตรกลีเซอไรด์ ≥ 
250 มก./ดล. และ/หรือ HDL cholesterol < 
35มก./ดล.
5. ประวติัมีน้ าตาลในเลือดสูงจากการตรวจเลือดหลัง
อดอาหาร(Fasting Plasma Glucose) เท่ากับ 
100-125 มก./ดล. หรือการตรวจน้ าตาลในเลือด 2
 ชั่วโมงหลังกินกลูโคส 75 กรัม มีระดับน้ าตาลเท่ากับ
 140-199 มก./ดล.
6. ประวติัเป็นเบาหวานขณะต้ังครรภ์หรือเคยคลอด
บุตรที่มีน้ าหนักแรกคลอดมากกวา่ 4 กิโลกรัม

D1 บริการส่งเสริมสุขภาพ
และปอ้งกันโรคทัว่ไป

ผู้ที่มีอายุ 25-59 ปี

D2 บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่
ตามฤดกูาล

- ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญต่ามฤดกูาลแก่ผู้ทีม่ีอายุ
25-59 ปทีีป่ว่ยดว้ยโรคเรือ้รัง 7 โรค และ
โรคส าคัญ 3 กลุ่มโรค

1 คร้ังต่อปี กรมควบคุมโรค

D กลุ่มผู้ใหญ/่วัยท างาน อายุ 25-59 ป ี    ผู้รับผิดชอบหลัก : กรมควบคุมโรค

- การใหบ้ริการตามแนวทางปฏบิตั ิ
บริการส่งเสริมสุขภาพและการปอ้งกันโรค

แบบประเมินความเครียด ST-5 แบบคัด
กรองโรคซึมเศร้า 2 ค าถาม                  
        (2Q) 
แบบประเมินโรคซึมเศร้า 9 ค าถาม         
         (9Q)           
คู่มือปรับเปล่ียนพฤติกรรมในคลินิก NCD 
คุณภาพ

ตามแนวทางปฏิบัติทุกคร้ังที่มารับบริการ - การให้บริการตามแนวทางปฏิบัติ บริการส่งเสริม
สุขภาพและการปูองกันโรคโดยมีการซักประวติั/
สอบถาม ประเมินสุขภาพกาย/สุขภาพจติและปัญหา
ทั่วไป ตรวจร่างกาย ประเมินพฤติกรรมเส่ียง การคัด
กรองที่จ าเป็น การให้สุขศึกษา ค าปรึกษา แนะน า 
ซักถามและตอบค าถาม

ผู้ที่มีอายุ 25-59 ปีที่ปุวยด้วย 7 
โรคเร้ือรังและโรคส าคัญ 3 กลุ่ม
โรค

โรคเร้ือรัง 7 โรคและโรคส าคัญ 3 กลุ่มโรค 
1. โรคเร้ือรัง 7 โรคได้แก่ เบาหวาน ไตวาย หอบหืด 
ปอดอุดกั้นเร้ือรัง หัวใจ หลอดเลือดสมอง และ
มะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบ าบัด 
2. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
3. ธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง
    (รวมผู้ติดเชื้อ HIV) 
4. โรคอ้วน (น้ าหนัก > 100 กิโลกรัม หรือ BMI > 
35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)
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เครือ่งมือทีใ่ช้ กรมทีร่ับผิดชอบที่ บริการทีจ่ะไดร้ับ
รายละเอียดกิจกรรมทีจ่ะไดร้ับ 

(แก้ไข/ปรับปรุง/เพ่ิมเตมิ 
โดยกระทรวงสาธารณสุข)

กลุ่มเปา้หมาย ความถ่ี หมายเหตุ

- ประเมินโอกาสเสี่ยงตอ่โรคหวัใจและหลอด
เลือด หรือ CVD

D6 แบบประเมิน Alcohol,smoking and 
substance involvement screening 
test (ASSIST)

ผู้ที่มีอายุ 25-30 ปีทุกคน
และส าหรับผู้ที่มีอายุ 30-59 ปี 
ให้ตรวจคัดกรองเฉพาะผู้ที่สูบ
บุหร่ีหรือด่ืมแอลกอฮอล์เท่านั้น

1 คร้ังต่อปี กรมควบคุมโรค

ตารางสีการประเมินโอกาสเส่ียงต่อ
โรคหัวใจและหลอดเลือดที่พัฒนาจาก Thai
 CV Risk Score

ผู้ที่มีอายุต้ังแต่ 35 ปีขึ้นไปที่มี
ความเส่ียงและผู้ปุวยด้วย
โรคเบาหวานความดันสูงทุกราย

1 คร้ังทุก 5 ปี กรมควบคุมโรคD7 บริการคัดกรองปจัจัยเสี่ยง
ตอ่การเกิดโรคหวัใจและ
หลอดเลือด

- เพื่อสร้างความตระหนักกรมอนามัยD4

หญงิอายุ 30-59 ปี 1 คร้ังทุก 5 ปี กรมการแพทย์D๕ บริการคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูก

กรมอนามัย

บริการใหค้วามรูเ้รือ่งการ
คัดกรองมะเร็งเตา้นมดว้ย
การตรวจคล าเตา้นมดว้ย
ตนเอง

ใหค้วามรูเ้รือ่งมะเร็งเตา้นมและการแนะน าการ
ตรวจคล าเตา้นมทีถู่กตอ้งดว้ยตนเอง เพ่ือสร้าง
ความตระหนัก

หญงิวยัเจริญพันธุ์
อายุ 25 - 59 ปีทุกคน

 1 คร้ัง/ปี

- การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี
 Pap smear หรือ conventional cytology
 ในหญงิอายุ 30-59 ปี

 Pap smear หรือ 
conventional cytology 

- การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยวธิ ีPap smear 
หรือ conventional cytology ในหญงิอายุ 30-59
 ปี

- การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยวิธ ี
VIA (Visual Inspection with Acetic acid)
 ในหญงิอายุ 30-45 ปี

VIA 
(Visual Inspection with Acetic acid)

- ตรวจคัดกรองความเสี่ยงของผู้สูบบหุรี ่การ
ดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์และการใช้สารเสพตดิ
ดว้ยเครือ่งมือ ASSIST พร้อมใหค้ าแนะน า
อย่างสั้น โดยด าเนินการปลีะ 1 ครัง้

ตรวจคัดกรองความเส่ียงของผู้สูบบุหร่ี การด่ืมและ
การใช้สารเสพติดด้วยเคร่ืองมือ ASSIST 
-อายุ 30 ปีทุกราย
-อายุ 30 ปี ขึ้นไป เฉพาะผู้ที่มีประวติัสูบบุหร่ีและด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และผู้ปุวยเร้ือรัง พร้อมให้
ค าแนะน าอย่างส้ัน- ในรายทีม่ีความเสี่ยงตัง้แตร่ะดบัปาน

กลางขึ้นไปควรแนะน าใหร้ับบริการให้
ค าปรึกษาและพิจารณาการใช้ยาเลิกบหุรีร่่วม
ดว้ยในกรณทีีจ่ าเปน็

บริการคัดกรองความ
เสี่ยงของการสูบหุรี ่การดืม่
เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์และ
การใช้สารเสพตดิพร้อมกับ
ใหค้ าแนะน าอย่างสั้น

- ประเมินโอกาสเส่ียงต่ออโรคหัวใจและหลอดเลือด 
หรือ CVD พิจารณาจากตัวแปร ดังนี้ 
1.อายุ เพศ
2.ความดันโลหิต
3.ระดับไขมันในเลือด : total chol
4.ระดับน้ าตาลในเลือด : FPG
5.ภาวะอ้วน : ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) และ
เส้นรอบวงเอว
6. การสูบบุหร่ี

- พิจารณาใหค้ าปรึกษาเพ่ือการปรับ
เปลี่ยนพฤตกิรรมรวมถึงการพิจารณาใหย้า
เพ่ือลดความเสี่ยงตอ่การเกิดโรคหวัใจและ
หลอดเลือดท าไดอ้ย่างเหมาะสมในรายทีม่ี
โอกาสเสี่ยงมากกว่าร้อยละ 30

ภาพพลิกการตรวจเต้านมด้วยตนเอง“สาม
นิ่วสามสัมผัสสกัดมะเร็งเต้านม”

- การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยวธิ ีVIA (Visual 
Inspection with Acetic acid )ในหญงิอายุ 30-45
 ปี โดยใช้น้ าส้มสายชูปูายที่ปากมดลูกและตรวจสอบ
ด้วยสายตา

- หากการคัดกรองผิดปกตใิหด้ าเนินการ
ดแูลรักษาตอ่เน่ือง
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เครือ่งมือทีใ่ช้ กรมทีร่ับผิดชอบที่ บริการทีจ่ะไดร้ับ
รายละเอียดกิจกรรมทีจ่ะไดร้ับ 

(แก้ไข/ปรับปรุง/เพ่ิมเตมิ 
โดยกระทรวงสาธารณสุข)

กลุ่มเปา้หมาย ความถ่ี หมายเหตุ

กรมควบคุมโรค

กรมควบคุมโรค

ทุก 6 เดือน กรมอนามัยD11 บริการเคลือบฟลูออไรด์
ในกลุ่มเสี่ยง

กลุ่มเส่ียงต่อการเกิดโรคฟันผุ 
ที่มีอายุ 25 - 59 ปี

- การใหบ้ริการทาฟลูออไรดค์วามเข้มข้นสูง
เฉพาะที ่โดยทาฟลูออไรดว์าร์นิชซ่ึงมีปริมาณ 
ฟลูออไรด ์22,600 ppm พร้อมกับให้
ค าแนะน าการแปรงฟันดว้ยยาสีฟันผสม
ฟลูออไรดแ์ละการบว้นปากดว้ยน้ ายาบว้นปาก
ผสมฟลูออไรด์

D8 ผู้ที่มีอายุ 25-59 ปี 
ที่สมัครใจ 

D9 บริการวัดความดนัโลหติ ผู้ที่มีอายุ 25-59 ปี - เมื่อมารับบริการที่สถานบริการหรือที่ชุมชน

D10 หญงิวยัเจริญพันธุ ์
อายุ 25-45 ปี

1 คร้ังต่อสัปดาห์ กรมอนามัย

- ตรวจวัดความดนัโลหติ ส าหรับผู้ทีม่ีอายุ 
25 - 59 ป ีณ สถานบริการหรือทีชุ่มชน

ทุกคร้ังที่เข้ารับบริการรักษา

บริการยาเม็ดเสริมธาตุ
เหล็กเพ่ือปอ้งกันภาวะ
โลหติจางจากการขาดธาตุ
เหล็ก

- การใหย้าเม็ดเสริมธาตเุหล็กกับผู้หญงิทีเ่ริม่มี
ประจ าเดอืน (วัยเจริญพันธุ)์

- ให้กินยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กที่ประกอบด้วยธาตุเหล็ก 
60 มิลลิกรัมและกรดโฟลิก 2.8 มิลลิกรัมต่อสัปดาห์
เป็นระยะเวลาต้ังแต่ 3 เดือนขึ้นไป

บริการใหค้ าปรึกษาและคัด
กรองการตดิเชื้อเอชไอวี
(provider initiated 
testing and counseling 
: PITC)

- บริการใหค้ าปรึกษาและตรวจคัดกรองการตดิ
เชื้อเอชไอวีใหแ้ก่ผู้ทีม่ารับบริการทราบทกุราย 
และด าเนินการตรวจการตดิเชื้อเอชไอวีตาม
ความสมัครใจ

ตามพฤติกรรมเส่ียงและดุลยพินิจของแพทย์ - หน่วยบริการเสนอบริการให้ค าปรึกษาและตรวจคัด
กรองการติดเชื้อเอชไอวใีห้แก่ผู้ที่มารับบริการทราบ
ทุกราย และด าเนินการตรวจการติดเชื้อเอชไอวตีาม
ความสมัครใจ

- นิยาม : กลุ่มเส่ียง หมายถึง ผู้ที่มีภาวะน้ าลายแห้ง
จากการรักษามะเร็งด้วยการฉายแสงบริเวณใบหน้า
และล าคอหรือจากการกินยารักษาโรคทางระบบที่
ส่งผลให้น้ าลายแห้งติดต่อกันเป็นเวลานานหรือ
สาเหตุอื่นๆ รวมทั้งผู้ที่มีเหงือกร่น รากฟันโผล่ ที่ยาก
ต่อการท าความสะอาด
- การให้บริการทาฟลูออไรด์ความเข้มข้นสูงเฉพาะที่ 
โดยทาฟลูออไรด์วาร์นิชซ่ึงมีปริมาณ ฟลูออไรด์ 
22,600 ppm ทุก 6 เดือน โดยทันตแพทย/์ทันตภิ
บาล/นักวชิาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข) ทั้งนี้ 
ให้ใช้ฟลูออไรด์เข้มข้นสูงเฉพาะที่ พร้อมหับให้
ค าแนะน าการแปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์
อย่างน้อยวนัละ 2 คร้ัง/การบ้วนปากด้วยน้ ายาบ้วน
ปากผสมฟลูออไรด์วนัละ 2 คร้ังโดยใช้คร้ังละ 10 ซี
ซีกล้ัวปากนานประมาณ 1-2 นาที
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เครือ่งมือทีใ่ช้ กรมทีร่ับผิดชอบที่ บริการทีจ่ะไดร้ับ
รายละเอียดกิจกรรมทีจ่ะไดร้ับ 

(แก้ไข/ปรับปรุง/เพ่ิมเตมิ 
โดยกระทรวงสาธารณสุข)

กลุ่มเปา้หมาย ความถ่ี หมายเหตุ

กรมการแพทย์
กรมสุขภาพจติ

D12 บริการอนามัยเจริญพันธุ์
และการปอ้งกันและ
ควบคุมการตัง้ครรภท์ีไ่ม่
พึงประสงค์

หญงิและชายวยัเจริญพันธุ์
ที่มีเพศสัมพันธุ์

ตามความสมัครใจ กรมควบคุมโรค
กรมอนามัย
กรมสุขภาพจติ

D13 บริการเยี่ยมบา้น/ชุมชน - ใหบ้ริการเยี่ยมบา้น/ชุมชน ตามแนวทางที่กรม
อนามัยหรือที่เกี่ยวข้องก าหนด

- บริการค าปรึกษา แนะน าอนามัยเจริญ
พันธุแ์ละบริการวางแผนครอบครัว

- บริการส่งเสริมสุขภาพทัว่ไปและปอ้ง
กันโรค คัดกรองความเสี่ยง

- บริการถุงยางอนามัยและค าแนะน าใช้
ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธุเ์พ่ือปอ้งกัน
โรคตดิตอ่ทางเพศสัมพันธุแ์ละตัง้ครรภ์

- บริการปอ้งกันการยุตกิารตัง้ครรภท์ีไ่ม่
ปลอดภยั

- บริการวางแผนครอบครัวก่ึงถาวรเพ่ือ
ปอ้งกันการตัง้ครรภซ้์ า

ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการหรือ
มีเง่ือนไขที่จ าเป็น
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เครือ่งมือทีใ่ช้ กรมทีร่ับผิดชอบที่ บริการทีจ่ะไดร้ับ
รายละเอียดกิจกรรมทีจ่ะไดร้ับ 

(แก้ไข/ปรับปรุง/เพ่ิมเตมิ 
โดยกระทรวงสาธารณสุข)

กลุ่มเปา้หมาย ความถ่ี หมายเหตุ

E1 ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

E3

ผู้ที่มีอายุต้ังแต่ 60 ปีขึ้นไป 3 - 5 ป/ีคร้ัง กรมอนามัย
กรมการแพทย์
กรมสุขภาพจติ

E2 บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่
ตามฤดกูาล

1 คร้ังต่อปี กรมควบคุมโรค

ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป กรมการแพทย์ 
กรมอนามัย 
กรมสุขภาพจติ 
กรมควบคุมโรค

- ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญต่ามฤดกูาลแก่ผู้ทีม่ีอายุ 
65 ปขีึ้นไปทกุคนและผู้ทีม่ีอายุ 60-64 ปทีี่
ปว่ยดว้ยโรคเรือ้รัง 7 โรค และโรคส าคัญ 3 
กลุ่มโรค

ผู้ที่มีอายุต้ังแต่ 65 ปีขึ้นไป
ทุกคน และผู้ที่มีอายุ 60-64ปี
ที่ปุวยด้วยโรคเร้ือรัง 7 โรคและ
โรคส าคัญ 3 กลุ่มโรค

บริการคัดกรอง/ประเมิน
สุขภาพผู้สูงอายุ

- บริการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ 
จะไดร้ับบริการ ดงัตอ่ไปน้ี 
1. บริการประเมินสมรรถนะผู้สูงอายุเพ่ือ
การดแูล Activity of Daily living  (ADL)
2. บริการคัดกรอง/ประเมินกลุ่มอาการทีพ่บ
บอ่ยในผู้สูงอายุ (Geriatric syndromes) 
3. บริการคัดกรองโรคทีเ่ปน็ปญัหาส าคัญใน
ผู้สูงอายุ

E3.1 บริการประเมิน
สมรรถนะผู้สูงอายุเพ่ือการ
ดแูล

 - ไดร้ับบริการประเมินความสามารถในการท า
กิจวัตรประจ าวัน  Activity of Daily living  
(ADL)

- ใช้แบบวดัความสามารถในการท ากิจวตัร
ประจ าวนั (ADL)
- สมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ กระทรวง
สาธารณสุข
- แบบประเมินผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแล
ระยะยาว

E กลุ่มผู้สูงอายุ อายุ 60 ปขีึ้นไป    ผู้รับผิดชอบหลัก : กรมการแพทย์

- เป็นการวดัวา่ ผู้สูงอายุท าอะไรได้บ้าง(ท าอยู่จริง) ไม่
ใช้การทดสอบหรือถามวา่ท าได้หรือไม่โดยถามถึง
กิจกรรมที่ปฏิบัติในระยะ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาสามารถ
ใช้วดัระดับการพึ่งพิงของผู้สูงอายุ

บริการส่งเสริมสุขภาพ
และปอ้งกันโรคทัว่ไป

- การใหบ้ริการตามแนวทางปฏบิตั ิ
บริการส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรคทัว่ไป

สมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ 
กระทรวงสาธารณสุข

- การให้บริการตามแนวทางปฏิบัติ บริการส่งเสริม
สุขภาพและปูองกันโรคทั่วไปโดยการซักประวติั/
สอบถาม โดยมีการประเมินสุขภาพกาย/จติและ
ปัญหาทั่วไป ตรวจร่างกายประเมินพฤติกรรมเส่ียง 
ให้สุขศึกษา  ค าปรึกษา  แนะน า  และใช้ควบคู่กับ
สมุดบันทึกสุขภาพประจ าตัวทุกคน

โรคเร้ือรัง 7 โรคและโรคส าคัญ 3 กลุ่มโรค 
1. โรคเร้ือรัง 7 โรคได้แก่ เบาหวาน ไตวาย หอบหืด 
ปอดอุดกั้นเร้ือรัง หัวใจ หลอดเลือดสมอง และ
มะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบ าบัด 
2. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
3. ธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง
    (รวมผู้ติดเชื้อ HIV) 
4. โรคอ้วน (น้ าหนัก > 100 กิโลกรัม หรือ BMI > 
35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)

- ตามแนวทางปฏิบัติ
ทุกคร้ังที่มารับบริการ

กรมอนามัย
กรมควบคุมโรค 
กรมสุขภาพจติ
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เครือ่งมือทีใ่ช้ กรมทีร่ับผิดชอบที่ บริการทีจ่ะไดร้ับ
รายละเอียดกิจกรรมทีจ่ะไดร้ับ 

(แก้ไข/ปรับปรุง/เพ่ิมเตมิ 
โดยกระทรวงสาธารณสุข)

กลุ่มเปา้หมาย ความถ่ี หมายเหตุ

กรมการแพทย์
กรมสุขภาพจติ

กรมการแพทย์
กรมอนามัย
กรมควบคุมโรค

อย่างน้อย 1 คร้ังต่อปี

 - เป็นการคัดกรองเบื้องต้นเพื่อค้นหาผู้สูงอายุที่มี
ความเส่ียง และมีโอกาสที่จะเปูนโรคข้อเข่าเส่ือม 
เพื่อการปูองกันระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ ไม่ให้
ผู้สูงอายุมีความเจบ็ปุวยที่รุนแรง ซ้ าซ้อน หรือ
จนกระทั่งพิการ

3 - 5 ป/ีคร้ัง 
(ถ้าพบวา่มีความเส่ียงให้ประเมินซ้ าทุกป)ี

E.3.2.1 ภาวะหกล้ม Time Get and Go test (TUGT) กรมการแพทย์

E3.2 บริการคัดกรอง/
ประเมินกลุ่มอาการทีพ่บ
บอ่ยในผู้สูงอายุ 
(Geriatric syndromes)

- ไดร้ับบริการคัดกรอง/ประเมินกลุ่มอาการที่
พบบอ่ยในผู้สูงอายุ (Geriatric syndromes)
ไดแ้ก่ หกล้ม ข้อเข่าเสื่อม และจิตเวช

- คัดกรองดว้ยภาวะหกล้มดว้ย TUGT (Time
 up and Go test) เปน็การทดสอบดว้ยการ
เดนิตามวิธทีีก่ าหนด โดยสังเกตทา่เดนิ และจับ
เวลาทีใ่ช้ในการเดนิ

3 – 5 ป/ีคร้ัง
(ถ้าพบวา่มีความเส่ียง ให้ประเมินซ้ าทุกป)ี

ผู้ที่มีอายุต้ังแต่ 60 ปี ขึ้นไป

ผู้ที่มีอายุต้ังแต่ 60 ปีขึ้นไป

E3.3 บริการคัดกรองโรคที่
เปน็ปญัหาส าคัญในผู้สูงอายุ

- ไดร้ับบริการคัดกรองโรคทีเ่ปน็ปญัหาส าคัญ
ในผู้สูงอายุ ไดแ้ก่ เบาหวาน ความดนัโลหติสูง 
สุขภาพฟัน หวัใจและหลอดเลือด และสายตา
เลือนลาง

E3.3.1 บริการวัดความดนั
โลหติ

- ตรวจวัดความดนัโลหติดว้ยเครือ่งวัดความดนั
โลหติส าหรับผู้ทีม่ีอายุ 60 ปขีึ้นไป ณ สถาน
บริการทกุครัง้ทีเ่ข้ารับการบริการหรือทีชุ่มชน

หรือทุกคร้ังที่เข้ารับบริการรักษา

E3.2.2 ข้อเข่าเสื่อม ผู้ที่มีอายุต้ังแต่ 60 ปี ขึ้นไป 3 - 5 ป/ีคร้ัง กรมการแพทย์

ตามแนวทางการปฏิบัติตามคู่มือ:
- มาตรฐานส่งเสริมสุขภาพจติและปูองกันปัญหา
สุขภาพจติกรมสุขภาพจติ
- แนวทางการช่วยเหลือทางจติใจเบื้องต้นแก่
ผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า

E3.2.3 โรคซึมเศร้า - คัดกรองโรคซึมเศร้าและการใหป้รึกษาเมื่อ
พบปญัหายุ่งยาก ซับซ้อนเกินขีด
ความสามารถของคลินิกจะส่งตอ่ไปยังคลินิก
สุขภาพจิต

- แบบคัดกรองซึมเศร้า 2 ค าถาม 
                (2Q) 
- แบบประเมินโรคซึมเศร้า 9 ค าถาม       
               (9Q)

ผู้ที่มีอายุต้ังแต่ 60 ปี ขึ้นไป กรมสุขภาพจติ

- ภาวะหกล้มในผู้สูงอายุ เป็นสาเหตุน าไปสู่ความ
เจบ็ปุวย กระดูกหัก ความพิการ สูญเสีย
ความสามารถในการด าเนินกิจวตัรประจ าวนั และการ
เสียชีวติ และยังส่งผลต่อจติใจของผู้สูงอายุ รวมทั้ง
การเป็นภาระต่อญาติ ครอบครัวฯ

- คัดกรองการปวดเข่าของผู้สูงอายุ เมื่อพบ
ความไม่ปกต ิด าเนินการคัดกรองทางคลินิก

- ความปวดเข่า                   
- คัดกรองทางคลินิก 5 ข้อ 
- คู่มือการคัดกรอง/ประเมินผู้สูงอายุ 
กระทรวงสาธารณสุข 
   (ฉบับบูรณาการ พิมพ์คร้ังแรก 
ปีงบประมาณ 2557)

กรมควบคุมโรค
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เครือ่งมือทีใ่ช้ กรมทีร่ับผิดชอบที่ บริการทีจ่ะไดร้ับ
รายละเอียดกิจกรรมทีจ่ะไดร้ับ 

(แก้ไข/ปรับปรุง/เพ่ิมเตมิ 
โดยกระทรวงสาธารณสุข)

กลุ่มเปา้หมาย ความถ่ี หมายเหตุ

ผู้ที่มีอายุต้ังแต่ 60 ปีขึ้นไป

- คล าชีพจรในผู้ทีม่ีอายุตัง้แต ่65 ป ีขึ้นไป
ทกุคน

พิจารณาจากตัวแปรดังนี้
1. อายุ เพศ
2. ความดันโลหิต
3. ระดับไขมันในเลือด : total chol, HDL
4. ระดับน้ าตาลในเลือด : FPG

6. การสูบบุหร่ี

3 - 5 ป/ีคร้ัง 
(ถ้าพบวา่มีความเส่ียงให้ประเมินซ้ าทุกป)ี

กรมอนามัย 
กรมการแพทย์

E3.3.6 คัดกรองสุขภาวะ
ทางตา (สายตาเรือนลาง)

คู่มือการคัดกรอง/ประเมินผู้สูงอายุ 
กระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับบูรณาการ พิมพ์คร้ังแรก 
ปีงบประมาณ 2557)

ผู้ที่มีอายุต้ังแต่ 60 ปีขึ้นไป 3 - 5 ป/ีคร้ัง 
(ถ้าพบวา่มีความเส่ียงให้ประเมินซ้ าทุกป)ี

กรมการแพทย์- ประเมินสุขภาวะทางตา ไดแ้ก่ 
1) สายตาระยะไกล 
2) สายตาระยะใกล้ 
3) ความเสี่ยงตอ้กระจก 
4) ความเสี่ยงตอ้หนิ 
5) ความเสี่ยงโรคจอตาเสื่อมจากอายุ

ผู้ที่มีอายุต้ังแต่ 65 ปีขึ้นไป กรมการแพทย์

E3.3.4 บริการคัดกรอง
ปจัจัยเสี่ยงตอ่การเกิด
โรคหวัใจและหลอดเลือด

ตารางสีการประเมินโอกาสเส่ียงต่อ
โรคหัวใจและหลอดเลือดที่พัฒนาจาก Thai
 CV Risk Score

ผู้ที่มีอายุต้ังแต่ 60 ปีขึ้นไป 1 คร้ังทุก 5 ปี กรมการแพทย์

E3.3.3 บริการคัดกรอง
ความเสี่ยงตอ่โรคหลอด
เลือดสมอง

ทุกคร้ังที่เข้ารับบริการรักษา

1 คร้ังต่อปี

- การคัดกรองปจัจัยเสี่ยงตอ่การเกิดโรค
หวัใจและหลอดเลือด หรือ CVD

- พิจารณาใหค้ าปรึกษาเพ่ือการปรับ
เปลี่ยนพฤตกิรรมรวมถึงการพิจารณาใหย้า
เพ่ือลดความเสี่ยงตอ่การเกิดโรคหวัใจและ
หลอดเลือดท าไดอ้ย่างเหมาะสมในรายทีม่ี
โอกาสเสี่ยงมากกว่าร้อยละ 30

 E3.3.2 บริการคัดกรอง
เบาหวานโดยตรวจวัด
ระดบัน้ าตาลในเลือด

- ตรวจระดบัน้ าตาลในเลือดภายหลังการอด
อาหาร 8 ชั่วโมงดว้ยการเจาะปลายน้ิว 
(Fasting Capillary Glucose : FCG) หรือ
จากหลอดเลือดด า (Fasting Plasma 
Glucose : FPG) ในผู้ทีม่ีอายุมากกว่า 60 ปี
ขึ้นไป

5. ภาวะอ้วน : ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) 
และเส้นรอบวงเอว

 - ประเมินสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ  ไดแ้ก่ 
1) พฤตกิรรมเสี่ยงตอ่สุขภาพช่องปาก 
2) เน้ือเยื่อในช่องปาก 
3) เหงือกและอวัยวะปริทนัต ์
4) ฟันผุ    
5) ปญัหาการเค้ียวอาหาร/การกลืน 
6) ฟันเทยีม (ความจ าเปน็ตอ้งใส่ หรือท าฟัน
เทยีมใหม)่

E3.3.5 บริการคัดกรอง
สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ

คู่มือการคัดกรอง/ประเมินผู้สูงอายุ 
กระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับบูรณาการ พิมพ์คร้ังแรก 
ปีงบประมาณ 2557)

ผู้ที่มีอายุต้ังแต่ 60 ปีขึ้นไป

- หากพบความปกติ(หัวใจเต้นผิดผิดจงัหวะชนิด 
atrial fibrillation) ให้ส่งตรวจคล่ืนไฟฟูาหัวใจ(ECG) 
เพื่อวนิิจฉัยต่อไปทุกคร้ังที่เข้ารับการรักษาพยาบาล 
ณ สถานบริการ

กรมควบคุมโรค
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เครือ่งมือทีใ่ช้ กรมทีร่ับผิดชอบที่ บริการทีจ่ะไดร้ับ
รายละเอียดกิจกรรมทีจ่ะไดร้ับ 

(แก้ไข/ปรับปรุง/เพ่ิมเตมิ 
โดยกระทรวงสาธารณสุข)

กลุ่มเปา้หมาย ความถ่ี หมายเหตุ

E4 ผู้ที่มีอายุต้ังแต่ 60 ปีขึ้นไป กรมอนามัย

กรมอนามัย

E5

1 คร้ังต่อปี กรมอนามัย - เพื่อสร้างความตระหนัก ณ สถานบริการหรือที่ชุมชน

 -  แนะน าให้ผู้รับบริการใช้ฟลูออไรด์เฉพาะที่ใน
รูปแบบต่างๆ ร่วมพร้อมกันไปด้วย  ดังนี้
+ การแปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์อย่างน้อย
วนัละ 2 คร้ัง
+ การบ้วนปากด้วยน้ ายาบ้วนปากผสมฟลูออไรด์
วนัละ 2 คร้ัง โดยใช้คร้ังละ 10 ซีซี กล้ัวปากนาน
ประมาณ 1-2 นาที

E7

E6

บริการเคลือบฟลูออไรด์
ในกลุ่มเสี่ยง

- การใหบ้ริการทาฟลูออไรดค์วามเข้มข้นสูง
เฉพาะทีโ่ดยทาฟลูออไรดว์าร์นิชซ่ึงมีปริมาณ
ฟลูออไรด ์22,600 ppm ทกุ 6 เดอืน โดย
ทนัตแพทย/์ทนัตภบิาล/นักวิชาการสาธารณสุข
 (ทนัตสาธารณสุข) ทัง้น้ั ใหใ้ช้ฟลูออไรด์
เข้มข้นสูงเฉพาะที ่พร้อมกับใหค้ าแนะน าการ
แปรงฟันดว้ยยาสีฟันผสมฟลูออไรดอ์ย่างน้อย
วันละ 2 ครัง้

กลุ่มเส่ียงต่อการเกิดโรคฟันผุ
ที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป

ทุก 6 เดือน

- แนะน าให้ผู้สูงอายุท ากิจกรรมที่เพื่อลดความเส่ียง
ของการเกิดโรคสมองเส่ือม ได้แก่  การออกก าลัง
กาย/การมีกิจกรรมทางกาย/การฝึกการท างานของ
สมอง/ลดดัชนีมวลกาย/พฤติกรรมการรับประทาน
อาหาร(ทานผัก ผลไม้มาก อาหารไขมันต่ า ปลา 
เมล็ดธญัพืช ข้าวกล้อง)/ลดการด่ืมแอลกอฮอล์/ทาน
วติามินอีและซี

บริการใหค้วามรูเ้รือ่ง
การคัดกรองมะเร็งเตา้นม
ดว้ยการตรวจคล าเตา้นม
ดว้ยตนเอง

- ใหค้วามรูเ้รือ่งมะเร็งเตา้นมและแนะน า
การตรวจคล าเตา้นมดว้ยตนเอง เพ่ือสร้าง
ความตระหนัก

หญงิที่อายุต้ังแต่ 60 ปีขึ้นไป
ทุกคน

ภาพพลิกการตรวจเต้านมด้วยตนเอง“สาม
นิ้วสามสัมผัส สกัดมะแร็งเต้านม”

ผู้ที่มีอายุต้ังแต่ 60 ปีขึ้นไป อย่างน้อย 1 คร้ังต่อปี หรือทุกคร้ังที่เข้ารับ
บริการรักษา

กรมอนามัย

บริการประเมินภาวะ
โภชนาการ

- ชั่งน้ าหนัก  วัดส่วนสูงและเส้นรอบเอว
เพ่ือค านวณค่าดชันีมวลกาย

ทุก 6 เดือน

บริการใหค้วามรูเ้รือ่ง
การออกก าลังกายหรือการ
เคลื่อนไหวของร่างกาย
และการฝึกการท างานของ
สมองอย่างสม่ าเสมอเพ่ือ
ปอ้งกันโรคสมองเสื่อมใน
ผู้สูงอายุ

- แนะน าใหผู้้สูงอายุท ากิจกรรมทีเ่พ่ือลด
ความเสี่ยงของการเกิดโรคสมองเสื่อม

- สมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ กระทรวง
สาธารณสุข
- คู่มือองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
และปูองกันโรคสมองเส่ือมในผู้สูงอายุ
- โปสเตอร์การให้ความรู้เร่ืองการส่งเสริม
ปูองกันโรคสมองเส่ือมในผู้สูงอายุ

- กลุ่มเส่ียง หมายถึง ผู้ที่มีภาวะน้ าลายแห้งจากการ
รักษามะเร็งด้วยการฉายแสงบริเวณใบหน้าและ
ล าคอหรือจากการกินยารักษาโรคทางระบบที่ส่งผล
ให้น้ าลายแห้งติดต่อกันเป็นเวลานานหรือสาเหตุอื่นๆ
 รวมทั้งผู้ที่มีเหงือร่น รากฟันโผล่ ที่ยากต่อการท า
ความสะอาด

- ชั่งน้ าหนัก  วดัส่วนสูงและเส้นรอบเอว
เพื่อค านวณค่าดัชนีมวลกายทุกคร้ังเมื่อเข้ารับการ
รักษาพยาบาล  หรือที่ชุมชนหรือประเมินด้วยตนเอง
ที่บ้าน

- คู่มือการด าเนินงานส่งเสริมโภชนาการใน
ผู้สูงอายุ

25 กระทรวงสาธารณสุข



เครือ่งมือทีใ่ช้ กรมทีร่ับผิดชอบที่ บริการทีจ่ะไดร้ับ
รายละเอียดกิจกรรมทีจ่ะไดร้ับ 

(แก้ไข/ปรับปรุง/เพ่ิมเตมิ 
โดยกระทรวงสาธารณสุข)

กลุ่มเปา้หมาย ความถ่ี หมายเหตุ

E8

 - ใหค้ าปรึกษา ตรวจคัดกรองการตดิเชื้อ
เอซไอวีใหแ้ก่ผู้ทีม่ารับบริการทราบทกุราย  
และด าเนินการตรวจฯตามความสมัครใจ

ผู้ที่มีอายุต้ังแต่ 60 ปีขึ้นไป ตามพฤติกรรมเส่ียงและดุลยพินิจของแพทย์ กรมควบคุมโรค

E9 บริการเยี่ยมบา้น/ชุมชน บริการเยี่ยมบา้นและชุมชน - คู่มือแนวทางการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ

ผู้ที่มีอายุต้ังแต่ 60 ปีขึ้นไป ตามความต้องการ กรมควบคุมโรค

E8.2 บริการใหค้ าปรึกษา
และคัดกรองการตดิเชื้อเอช
ไอวีตามความสมัครใจ 
(provider initiated 
testing and counseling 
: PITC)

- บริการถุงยางอนามัย และค าแนะน าใช้ถุงยาง
อนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ ์เปน็ตน้

E8.1 บริการปอ้งกัน
โรคตดิตอ่ทางเพศสัมพันธ์
โดยการใหถุ้งยางอนามัย

- บันทึกการเยี่ยมบ้านและการได้รับ
ความรู้/ค าแนะน า โดยเจา้หน้าที่
สาธารณสุขหรืออาสาสมัคร(ในเล่มสมุด
บันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ กระทรวง
สาธารณสุข)

ผู้สูงอายุที่ต้องการการช่วยเหลือ
ในชีวติประจ าวนั 
    (กลุ่ม 3 หรือ กลุ่มติดเตียง)  
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส หรือ ผู้มี
เง่ือนไขจ าเป็น

ตามแนวทางที่กรมอนามัยหรือที่เกี่ยวข้อง
ก าหนด

กรมอนามัย 
กรมสุขภาพจติ 
กรมแพทย์แผนไทย
กรมการแพทย์

- ให้ค าแนะน าด้านอาหาร การออกก าลังกาย  การ
ดูแลอารมณ์จติใจ โดยใช้การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ผสมผสาน

- บ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะอัมพฤกษ์ 
 อัมพาต ด้วยองค์ความรู้การแพทย์แผนไทย และ
การนวดไทย

บริการปอ้งกันโรคตดิตอ่
ทางเพศสัมพันธ์
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