
การบริหารจัดการบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน
(DENT_Fee Schedule)

น ำเสนอโดย นำงสำวกฤษณำ จงส่งเสริม

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสนับสนุนระบบบริกำรปฐมภูมิ

ส ำนักงำนหลกัประกันสขุภำพแห่งชำติ

ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนงานทันตสาธารณสุขภาพรวม ปี 2564 วันที่ 27 ตค. 2563 ณ โรงแรม เอบีนา่ เฮ้าส์ กทม.



ประเด็นน าเสนอ

1. การบริหารงบประมาณค่าบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน
2. ปัญหาและอุปสรรคจากการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563
3. การบริหารจัดการค่าบริการทันตกรรม ปีงบประมาณ 2564
4. แนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขและป้องกันความเสี่ยงในปี 2564

2



1. งบบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน

กลุ่มวัย รายการ อัตราจ่าย โปรแกรม หมายเหตุ

หญิงตั้งครรภ์
• ตรวจสุขภาพช่องปาก การขัดและ

ท าความสะอาดฟัน 
500 บาทต่อการตั้งครรภ์ E-Claim

กรณีรพ.สต./ศสช./สสช.
ส่งผ่านCUP

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

ส่ง 43 แฟ้มกลุ่มวัยเรียนอายุ 6-12 ปี
• เคลือบหลุมร่องฟันในฟันกรามแท้ซี่

ที่ 1 และ 2 (ต าแหน่งซี่ที่ 6, 7)
250 บาท/ซี่ 
(ไม่เกิน 4 ซี่)

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

3) จ่ายจากกองทุนหลักประกันสุขภาพทอ้งถิ่น  (จ่ายตามโครงการที่พื้นที่เสนอ)



Pain point การบริหารค่าใช้จ่ายบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน
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กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ : 
1) อัตราการเข้ารับบริการตรวจสุขภาพช่องปาก การขัด

และท าความสะอาดฟัน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

กลุ่มเด็กวัยเรียน : 
1) คุณสมบัติและศักยภาพในการจัดบริการ
2) การให้บริการที่มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐาน
3) หน่วยบริการรายงานข้อมูลบริการที่ไม่สอดคล้องกับการ

จัดบริการจริง

2. ปัญหาและอุปสรรคจากการด าเนินในปี 2563

ความเสี่ยงจากการที่หน่วยบริการส่งข้อมูลไม่ถูกต้องเพื่อเบิก
ชดเชยค่าบริการงบ PP fee schedule (ทันตกรรมในเด็ก) 
เนื่องจาก
1. สปสช. ไม่ทราบจ านวนโรงเรียนและเด็ก (อายุ 4-12ปี) ใน

ความรับผิดชอบของหน่วยบริการ
2. หน่วยบริการบางแห่งไม่ได้ให้บริการโดยทันตบุคลากร
3. หน่วยบริการบางแห่งบันทึกข้อมูลเกินจริง และพบการคีย์ผล

การบริการเข้ามาเพื่อการเบิกจ่ายก่อนให้บริการจริง
4. เงื่อนไขในการประมวลผลในการเบิกจ่ายไม่ครอบคลุม
5. ไม่มีระบบ Pre audit และระบบตรวจสอบข้อมูลก่อนจ่าย



กิจกรรม งบประมาณ(บาท) ใช้ไป (บาท) % ใช้ไป คงเหลือ (บาท) % คงเหลือ
ตรวจและขัดและท าความสะอาดฟัน(ขูดหิน
น้ าลาย) ในหญิงตั้งครรภ์

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 (ครั้ง) เฉลี่ย(คนต่อครั้ง(ซ่ี)) ค่าใช้จ่าย (บาท)

ตรวจและขัดและท าความสะอาดฟัน(ขูดหินน้ าลาย) 
ในหญิงตั้งครรภ์ 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

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

https://claim.nhso.go.th/cr/pp


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

ตั้งครรภ์มา ANC)รวมจ านวน (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

การเข้าถึงบริการตรวจและขัดและท าความสะอาดฟัน(ขูดหินน้ าลาย) ในหญิงตั้งครรภ์ ปีงบประมาณ 2563

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

ค่าเป้าหมาย 40%

https://claim.nhso.go.th/cr/pp


การเข้าถึงบริการเคลือบฟลูออไรด์ ในเด็กนักเรียนอายุ 4-12 ปี ปีงบประมาณ 2563

เขต Pop เป้าหมาย(คน)
เป้าหมายตาม

งบประมาณท่ีได้รับ(คน)

การเข้าถึงบริการ
ร้อยละ (เทียบ Pop)

รวมจ านวน (คน) ร้อยละ รวมจ านวน (ครั้ง) จ านวนเงิน(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

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

30%

https://claim.nhso.go.th/cr/pp


การเข้าถึงบริการเคลือบหลุมร่องฟัน ในเด็กนักเรียนอายุ 6-12 ปี ปีงบประมาณ 2563

เขต Pop เป้าหมาย(คน)
เป้าหมายตามงบประมาณที่

ได้รับ(คน)

การเข้าถึงบริการ
ร้อยละ

(เทียบ Pop)จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (ซี่)
จ านวนเฉลี่ย (ซี่ต่อ

คน)
จ านวนเงิน(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

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

20%

https://claim.nhso.go.th/cr/pp


3. การบริหารจัดการค่าบริการทันตกรรม
ส่งเสริมป้องกัน ปีงบประมาณ 2564
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ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2559 

รายการบริการ กิจกรรมส าคัญที่จะได้รับ กลุ่มเป้าหมาย ความถี่

กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ การตรวจร่างกายและตรวจครรภ์ ตรวจสุขภาพช่องปาก ช่วงฝากครรภ์ครั้งที่ 1 หญิงตั้งครรภ์ อย่างน้อย 1 ครั้ง

การให้การดูแล รักษา ป้องกัน ขัดและท าความสะอาดฟัน ช่วงฝากครรภ์ครั้งที่ 1 หรือ 2 
(อายุครรภ์ไม่เกิน 6 เดือน)

หญิงตั้งครรภ์ อย่างน้อย 1 ครั้ง

กลุ่มเด็กเล็ก
อายุ 0-5 ปี

บริการตรวจสุขภาพช่องปากและ
การทาฟลูออไรด์วาร์นิช

ตรวจสุขภาพช่องปากและทาฟลูออไรด์วาร์นิชในเด็กกลุ่ม
เสี่ยง อายุ 9 18 24 36 เดือน  ทุก 6 เดือน และติดตาม
เด็กจนถึงอายุ 60 เดือน

เด็กอายุ 9-60 เดือน 1-2 ครั้งต่อปีแล้วแต่กรณี

กลุ่มเด็กโตและวัยรุ่น
อายุ 6-24 ปี

บริการคัดกรองสุขภาพช่องปากใน
โรงเรียน

ตรวจสุขภาพช่องปากและแนะน าแก่เด็กในโรงเรียน
ส่งต่อเพื่อดูแลรักษากรณีจ าเป็น

เด็กป.1-ป.6
(อายุ 6-12 ปี)

อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี

บริการเคลือบฟลูออไรด์ บริการเคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์โดยใช้ฟลูออไรด์ความ
เข้มข้นสูงเฉพาะที่

กลุ่มเด็กโตและวัยรุ่น
อายุ 6-24 ปี

ทุก 6 เดือน

บริการเคลือบหลุมร่องฟัน บริการเคลือบหลุมร่องฟันส าหรับฟันกรามถาวรซี่ 6 7 4
และ 5 โดยวัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน (sealant)

กลุ่มเด็กโตและวัยรุ่น
อายุ 6-20 ปี

อย่างน้อยซี่ละ 1 ครั้ง
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การจัดบริการการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก

กลุ่มเป้าหมาย
บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก (ประชากรไทยทุกคน) บริการรักษาทันตกรรม

P&P Basic services
ที่มีอยู่เดิมใน ฉ.10

กองทุนท้องถิ่น
จ่ายตามราคากลางท่ีก าหนด 

(fee schedule)
ผู้ป่วยนอก (OP)
ผู้ป่วยใน (IP)

หญิงตั้งครรภ์ ▪ ตรวจสุขภาพช่องปาก 
▪ ขัดและท าความสะอาดฟัน

▪ ตรวจสุขภาพช่องปาก 
▪ ขัดและท าความสะอาดฟัน

ตามชุดสิทธิประโยชน์
ของแต่ละสิทธิ

เด็กเล็กอายุ 3-5 ปี 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

▪ ตรวจสุขภาพช่องปาก
▪ ทาฟลูออไรด์วารน์ิช

▪ จัดสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการดูแลสุขภาพช่องปาก เช่น ฝึก
ทักษะการแปรงฟัน จัดกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหาร

▪ การเฝ้าระวังฟันผุ เช่น ตรวจ ทาฟลูออไรด์วาร์นิช
▪ พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กและครู 

เด็กวัยเรียน อายุ 4-12 ปี 
(อนุบาลถึงประถมศึกษาปทีี่ 6)

▪ ตรวจสุขภาพช่องปาก
▪ ฟลูออไรด์
▪ เคลือบหลุมร่องฟัน

▪ ฝึกทักษะการแปรงฟัน
▪ จัดกิจกรรมการแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน

▪ ทา/เคลือบฟลูออไรด์
▪ เคลือบหลุมร่องในฟันกรามแท้

ซี่ที่ 1 และ 2 (ต าแหน่งซี่ท่ี 6, 
7)
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กรอบการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค PP ปี 64 *
กรอบแนวทางการบรหิารจดัการคา่บริการ

1. Central Procurement 
& NPP ( 30.83 บาท/คน)

4.จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงาน
บริการ (9 บาท/คน)

ค่าบริการ P&P
(328.57 บาทต่อปชก.ทุกสิทธิ 66.0033 ล้านคน)

• ได้รับ 455.39 บาทตอ่หัว UC pop  47.644  ล้านคน 
• เป้าหมาย Thai pop 66.033 ล้านคน โดยใช้จ านวนประชากรไทย 

ณ 1 เมษายน 2563 เป็นตัวแทนในการจัดสรร

1) Central Procurement 
- เพ่ิมวัคซีน MMR 

ที่อายุ 1.5 ปี
- วัคซีน HPV 2 เข็ม

2) NPP ได้แก่ 
- สมุดบันทึกสุขภาพ 
- การบริการติดตามเดก็ที่

ผลการตรวจ TSH
ผิดปกติ

บริหาร Global budget ระดับเขต
ตามจ านวนประชากรไทย ให้เป็น
ค่าบริการ
1) ที่ต้องการเร่งรัดการเข้าถึง

บริการตามนโยบายหรือ
แก้ไขปัญหาพื้นที่ระดับ
เขต/จังหวัด ตามความจ าเป็น

ทางสุขภาพ
2) ให้ค านึงถึงการเข้าถึงบริการของ
ประชาชนสิทธิหลักประกันสุขภาพ
ต่างๆ ที่ยังเข้าไม่ถึงบริการ และ
นโยบายเร่งรัด

2. P&P Area based
(4 บาท/คน)

* ตามมติคณะอนุกรรมการก าหนดหลกัเกณฑ์การด าเนินงานและการบริหารจัดการกองทนุ คร้ังที่ 1/2563 วันที่ 22 มิถุนายน 2563
* ตามมติคณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่ 7/2563 วันที่ 8 กรกฎาคม 2563

1) บริหารแบบ Global budget 
ระดับเขต 
2) แนวทางบริหารเป็นไปตามงบ
รายการเบิกจ่ายตามเกณฑ์
คุณภาพผลงานบริการ

1) จัดสรรให้กองทุนฯ
ท้องถิ่น ที่มีความพร้อม       
ตามจ านวนประชากร
ไทย และตามประกาศ
การบริหารกองทุนหลกั
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่

2) หากมีเงินเหลือให้
สปสช. จัดสรรเป็นค่า
บริการ P&P basic
services ในภาพรวม
ประเทศให้เขต 1-12

3) เพ่ิมมาตรการ ไม่สมทบ
เงินในเขต กทม. หากมีเงิน
เหลือเกิน 2 เท่า

5. P&P ในชุมชน
(45 บาท/คน)

1) จ านวน 203.57 บาทต่อคน จ่ายแบบเหมา
จ่ายให้หน่วยบริการ โดย
1.1) ค านวณอัตราเหมาจ่าย

- 65% เหมาจ่ายต่อหัวประชากร
โดย Diff. by age group

- 35% เหมาจ่ายตาม workload
เดือนเม.ย.62-มี.ค.63

2) จ านวนที่เหลือ 36.17 บาทต่อคน จ่ายแบบ
Fee schedule (รายการบริการเดิมต่อเนื่อง
จากปี 63 รวมตรวจคัดกรองภาวะดาวน์ใน
หญิงตั้งครรภ์ทุกกลุม่อายุและตรวจ PKU)

3) เพ่ิมให้ เขต กทม. ปรับจ่ายได้ตามหลักการ
VBHC ภายใต้ความเห็นชอบของ อปสข.

3. P&P basic services 
( 239.74 บาท/คน)
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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 ์
ทกุกลุม่อายุ *

- คา่ตรวจคดักรองดว้ยวธิ ีQuadruple test 1,200

- คา่บรกิารเจาะเลอืดและคา่ขนสง่ 200

- คา่ PND 2,500

- คา่บรกิารตรวจโครโมโซมยนืยนัทารกใน
ครรภด์ว้ยวธิ ีKaryotyping

2,500

- คา่ยตุกิารตัง้ครรภ์ 3,000

3. คา่บรกิารตรวจคดักรองภาวะพรอ่งฮอรโ์มนไทรอยด ์และโรคฟีนลิ
คโีตนเูรยีในเด็กแรกเกดิ

- คา่ตรวจคดักรอง TSH+PKU * 135 *

4. คา่บรกิารคมุก าเนดิกึง่ถาวร 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. คา่บรกิารคมุก าเนดิกึง่ถาวร ใน หญงิ>= 20 ปีขึน้ไป 
(กรณีแทง้ Unplaned pregnancy)
ใสห่ว่ง 800 
ยาฝัง 2,500

7. คา่บรกิารตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกู

- Pap smear/VIA 250   

- HPV DNA test 420

- Liquid Based Cytology 300

- การท า Colposcopy รวมคา่ท า 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 บาทตอ่ซี่

* ตามมติคณะอนุกรรมการก าหนดหลกัเกณฑ์การด าเนินงานและการบริหารจัดการกองทนุ คร้ังที่ 1/2563 วันที่ 22 มิถุนายน 2563 และ
* ตามมติคณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่ 7/2563 วันที่ 8 กรกฎาคม 2563
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1. วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพช่องปากในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ 
2. กลุ่มเป้าหมาย หญิงไทยตั้งครรภ์ ทุกสิทธิ

3. หน่วยบริการ/ 
ศักยภาพ
หน่วยบริการ

• หน่วยบริการปฐมภูมิ หน่วยบริการประจ า หน่วยบริการรับส่งต่อทั่วไป และหน่วย
บริการร่วมให้บริการสร้างเสรมิสุขภาพและปอ้งกันโรค กรณีหน่วยบริการปฐมภูมิ
ที่เป็นเครอืข่ายของหน่วยบริการประจ า สปสช.จ่ายให้กับหน่วยบริการประจ าที่
เป็นแม่ข่าย

• บริการทันตกรรมส่งเสรมิป้องกันในหญิงตั้งครรภ(์ตรวจสุขภาพช่องปาก ขัดและ
ท าความสะอาดฟัน) ให้บริการในสถานบริการ 

• ให้บริการโดยทันตแพทย์  กรณใีหบ้ริการโดยทันตาภิบาลที่ รพ.สต. ศสช. สสช. 
ต้องมีการระบุชื่อทันตแพทย์ผู้ก ากับดูแล และหน่วยบริการภาคเอกชนต้อง
ให้บริการโดยทันตแพทย์เท่านั้น

1. บริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกันในหญิงตั้งครรภ์



เงื่อนไขการจ่ายชดเชย บริการท าความสะอาดฟันในหญิงตั้งครรภ์ (ANC)
รายการ เงือ่นไขการตรวจสอบ

1. กลุม่เป้าหมาย หญงิไทยตัง้ครรภ ์ทกุสทิธิ

2. การสง่ขอ้มลู
- หน่วยบรกิารในสงักดั 
สป.สธ.

- หน่วยบรกิารนอกสงักดั 
สป.สธ.

** บันทกึผา่น e - Claim ทัง้หมด / บรกิารที ่รพ.สต. ศสช. สสช. คยีผ์า่น CUP

3. การบันทกึขอ้มลู ระบกุารวนิจิฉัยโรคหลัก ICD 10
ตรวจสขุภาพชอ่งปาก รหสัหตัถกุารของ ICD10TM 2330011, 2330013 (รหสัใดรหสัหนึง่)
ขัดและท าความสะอาดฟัน 2387010, 2277310, 2277320, 2287310, 2287320 (มรีหสัใดรหสัหนึง่หรอืหลายรหสั)

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

5. การประมวลผล ภายในวนัที ่15 ของทกุเดอืน  พรอ้มกบั STM UC

6. ระยะเวลาทีจ่า่ย ส านักงานโดย สจช.ตัง้ฎกีาภายในวนัที ่20 ของทกุเดอืน  สบก.โอนเงนิพรอ้ม STM UC

7. หน่วยบรกิารทีรั่บเงนิ โอนใหห้น่วยบรกิารประจ าทีเ่ป็นแมข่า่ย หน่วยบรกิารรับสง่ตอ่ท่ัวไป หน่วยบรกิารรว่มใหบ้รกิารPP
โดยรายงานการโอนเงนิจะแสดงรายชือ่ผูรั้บบรกิารและหน่วยบรกิารทีใ่หบ้รกิารทัง้หมด

8. การอทุธรณ์ หน่วยบรกิารตรวจสอบขอ้มลู และอทุธรณ์ ในระบบ eClaim

9. การจา่ยคา่บรกิาร จา่ยส าหรับการใหบ้รกิารหญงิตัง้ครรภท์ีม่สีทิธ ิ 1 ครัง้ ตอ่การตัง้ครรภ ์(ภายใน 9 เดอืน)
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1. วัตถุประสงค์ เพ่ือควบคุมและป้องกันปัญหาสภาวะสุขภาพช่องปากและฟันผุ ในเด็กวัยเรียน อายุ 4-12 ปี 

2. กลุ่มเป้าหมาย เด็กวัยเรียน อายุ 4-12 ปี คนไทย ทุกสิทธิ 

3. หน่วยบริการ/ 
ศักยภาพ
หน่วยบริการ

• หน่วยบริการปฐมภูมิ หน่วยบริการประจ า หน่วยบริการรับส่งต่อทั่วไป และหน่วยบริการร่วม
ให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กรณีหน่วยบริการปฐมภูมิที่เป็นเครือข่ายของหน่วย
บริการประจ า สปสช.จ่ายให้กับหน่วยบริการประจ าที่เป็นแม่ข่าย

• บริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกันในเด็กวัยเรียน ได้แก่ 
1) บริการเคลือบฟลูออไรด์เฉพาะที่ ส าหรับเด็กอายุ 4-12 ปี ให้บริการในโรงเรียนและหรือ        

สถานบริการ
2) บริการเคลือบหลุมร่องฟันในฟันกรามแท้ซี่ที่ 1 และ 2 (ต าแหน่งซี่ที่ 6, 7) ส าหรับเด็ก

อายุ 6-12 ปี ให้บริการในโรงเรียนและหรือสถานบริการ
• ให้บริการโดยทันตบุคลากร(ทันตแพทย์, ทันตาภิบาล) กรณีหน่วยบริการภาคเอกชนต้องให้บริการโดย

ทันตแพทย์เท่านั้น

2. การบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกันในเด็กวัยเรียน อายุ 4-12 ปี



เง่ือนไขการจ่ายชดเชย บริการทนัตกรรมป้องกนัในเดก็วยัเรียน อาย ุ4 - 12 ปี
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.การบันทกึขอ้มลู 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 โดยก าหนดรหัส

#16=238703A, #17=238703B, #26=238703C, #27=238703D, 

#36=238703E, #37=238703F,  #46=238703G, #47=238703H

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

2. บรกิารเคลอืบหลมุรอ่งฟัน(ฟันถาวร) ส าหรับเด็กอาย ุ6-12 ปี จา่ย 250 บาทตอ่ซี ่จ านวน 4 ซี่ ในปี 2564 ไม่

สามารถเบกิซ า้คนเดมิทีเ่คยเบกิไปแลว้ในปี 2563 ทกุกรณี แมว้า่จะท ายงัไมค่รบ 4 ซี ่ กรณีทีจ่ าเป็นตอ้ง

ซอ่ม หรอืเคลอืบหลมุรอ่งฟนัในรายเดมิ ยงัท าได ้โดยใชง้บ PPB ทีเ่หมาจา่ยใหห้นว่ยบรกิารแลว้

6. การประมวลผล ประมวลผลการจา่ยผา่นระบบ e-Claim Seamless เป็นรายเดอืน 

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

8. หน่วยบรกิารทีรั่บเงนิ โอนใหห้น่วยบรกิารประจ าทีเ่ป็นแมข่า่ย หน่วยบรกิารรับสง่ตอ่ท่ัวไป หน่วยบรกิารรว่มใหบ้รกิารทันตกรรมโดยรายงาน
การโอนเงนิจะแสดงรายชือ่ผูรั้บบรกิารและหน่วยบรกิารทีใ่หบ้รกิารทัง้หมด

9. การอทุธรณ์ หน่วยบรกิารตรวจสอบขอ้มลู และอทุธรณ์ ในระบบ e-Claim Seamless 



ตัวชี้วัดผลผลิต (output)
เป้าหมาย

ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก
(บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก หมายถึง 1.บริการตรวจสุขภาพช่องปาก 
และ 2.ขัดและท าความสะอาดฟัน หรือขูดหินน้ าลาย)

40 40 50

ร้อยละการทา/เคลือบฟลูออไรด์เฉพาะที่ ในเด็กวัยเรียน (4-12 ปี) 50 50 60

ร้อยละการเคลือบหลุมร่องฟัน ในเด็กวัยเรียน  (6-12 ปี) 50 50 60

21

๑. ตัวชี้วัดผลผลิต (output) ได้แก่ 

๒. ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (outcome) ได้แก่ สภาวะสุขภาพช่องปากของเด็กอายุ 12 ปี

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (outcome)
เป้าหมาย

ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565

ร้อยละเด็ก 12 ปี ปราศจากโรคฟันผุ (caries free) 70
(เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 จากปีท่ีผ่านมา)

71
(เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 จากปีท่ีผ่านมา)

72
(เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 จากปีท่ีผ่านมา)

ร้อยละเด็ก 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free) 80 
(เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2 จากปีท่ีผ่านมา)

82
(เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2 จากปีท่ีผ่านมา)

84
(เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2 จากปีท่ีผ่านมา)

ตัวชี้วัด การก ากับ ติดตามและประเมินผล(ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ก าหนด)



เป้าหมายบริการทันตกรรมสง่เสริมป้องกัน ปี  2564 Fee schedule 

รายการ เป้าหมาย
(คน)

1. บริการตรวจและป้องกันสุขภาพช่องปาก ในหญิงตั้งครรภ์

- บริการการตรวจสุขภาพช่องปาก , การขัดและท าความสะอาดฟัน) 221,760

2. บริการตรวจและป้องกันสุขภาพช่องปาก เด็กวัยเรียน 

- ค่าบริการเคลือบฟลูออไรด์ ในเด็กอายุ 4 - 12 ปี 2,005,740

- ค่าบริการเคลือบหลุมร่องฟันกรามถาวร (ซี่ 6, 7) ในเด็กอายุ 6 - 12 ปี
(กรณีซี่ 4, 5 ค่าบริการอยู่ในงบเหมาจ่าย PPB)

1,046,110

รวม 3 รายการ
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4.1 แนวทางการบริหารงานทันตกรรมส่งเสริมป้องกันในหญิงตั้งครรภ์
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วัตุประสงค์ : เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์เข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากอย่าง
ทั่วถึง มีคุณภาพ และมาตรฐาน

แนวทางการบริหารจัดการ : 
1. ประชาสัมพันธ์ให้ทราบ/รับรู้สิทธิประโยชน์ที่จะได้ ทั้งกับผู้ให้และผู้รับบริการ
2. ก ากับติดตามการบริการให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน

โดยกลไกของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ กสธ. ศูนย์วิชาการเขต. อคม. สปสช.  สสจ. 

4.  แนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขและป้องกันความเสี่ยงในปี 2564



24

4.  แนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขและป้องกันความเสี่ยงในปี 2564

4.2 แนวทางการบริหารงานทันตกรรมส่งเสริมป้องกันในเด็กวัยเรียน

วัตุประสงค์ : เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับบริการทันตกรรมป้องกันอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและมาตรฐาน

การบริหารค่าใช้จ่าย :      
ก่อนการจ่ายชดเชย 
1. ก าหนดให้หน่วยบริการมีการจัดท าและส่งแผนการด าเนินงาน แก่ สปสช. ภายใน พย. 63
2. ก าหนดเงื่อนไขความเป็นไปได้ในการจัดบริการทันตกรรม โดยให้ส ารวจและส่งข้อมูลบุคลากรของหน่วยบริการ 

ข้อมูลจ านวนโรงเรียน/นักเรียน ในแต่ละพื้นที่ของ CUP
3. ด าเนินการตรวจสอบก่อนการจ่ายชดเชย ( Pre Audit)  โดยใช้ข้อมูลจาก 1. และ 2.ประกอบการพิจารณา
หลังการจ่ายชดเชย    
1. พัฒนาระบบการก ากับติดตาม   โดยใช้กลไกคณะท างานในพื้นที่(กสธ. ศูนย์วิชาการ เขต อคม. สปสช. สสจ. )
2. การ Post audit



(ร่าง) แผนการจัดบริการทันตกรรมส่งเสรมิป้องกันในเด็กวัยเรียน (อายุ 4-12 ปี) ปีงบประมาณ 2564
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ล าดับ ชื่อโรงเรียน

ประชากรเป้าหมาย(คน) แผนการให้บริการ ระบุชื่อทันตบุคลากรให้บริการ 
รูปแบบการ
ให้บริการ

(Dental Unit / 
Mobile)

เด็กอายุ 4-12 ปี
(คน)

เด็กอายุ 6-12 ปี
(คน)

ช่วงเวลาให้บริการ (ระบุ วัน 
เดือน ป)ี

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. )



รายการ หน่วย เวลาเฉลี่ย (นาท)ี บริการใน 1 วัน

เคลือบฟลูออไรด์ทั้งปาก (Fluoride) ครั้ง 15 24 (คน)

เคลือบหลุมร่องฟัน (Sealant) ซี่ 15 24 (ซี)่
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ที่มา : อัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2562

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาก ากับติดตาม
1. ศักยภาพหรือขีดความสามารถในการให้บริการทันตกรรมป้องกันของทันตบุคลากร  

การประมาณการผลงานการให้บริการทันตกรรมป้องกันต่อทันตบุคลากร/คน/วัน

1 วัน ให้บริการ 6 ชม.



กลุ่มเป้าหมาย ประเภทบริการ สถานที่ให้บริการ บุคลากรที่สามารถให้บริการได้ เครื่องท าฟัน

หญิงตั้งครรภ์ ตรวจสุขภาพช่องปาก
ขัดและท าความสะอาดฟัน(ขดู

หินน้ าลาย)

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

ทันตแพทย์ / ทันตาภิบาล Dental Master Unit

• รพ./คลินิกเอกชน ** ทันตแพทย์ Dental Master Unit

เด็กวัยเรียน
อายุ 4-12 ปี

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

ทันตแพทย์ / ทันตาภิบาล Dental Master Unit / 
Mobile ***

• รพ./คลินิกเอกชน ** ทันตแพทย์ Dental Master Unit

เด็กวัยเรียน
อายุ 6-12 ปี

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

ทันตแพทย์ / ทันตาภิบาล Dental Master Unit/ 
Mobile

• รพ./คลินิกเอกชน ** ทันตแพทย์ Dental Master Unit
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* กรณีใหบ้ริการโดยทันตาภิบาลท่ี รพ.สต. ศสช. สสช. ต้องมีการระบุชื่อทันตแพทย์ผู้ก ากับดูแล (มีหลักฐาน คือ ใบมอบหมายงานจากทันตแพทย์ผู้ดูแล) ในกรณีเทศบาลที่ไม่มีทพ.ให้ท าข้อตกลงกับ CUP ขอ
ให้ทพ. CUP เป็นผู้ก ากับดูแล

** กรณีหน่วยบริการภาคเอกชนต้องให้บริการโดยทันตแพทย์เท่านั้น
***Mobile หมายถึง รถทันตกรรมเคลื่อนท่ีท่ีมีมาตรฐานและมีศักยภาพในการควบคุมเชื้อเทียบเท่ากับ dental master unit หรือ เป็นเก้าอ้ีสนามท่ีมีอุปกรณ์ให้บริการ เช่น มี high power 
suction และ มีผู้ช่วยเป็นทันตกรรมสี่หัตถ์  ตามมาตรฐานในคู่มือแนวทางการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากภายใต้วิถีชีวิตใหม่ (New normal) ของส านักทันตสาธารณสุข 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

2. คุณสมบัติหน่วยบริการและบุคลากรผู้ให้บริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาก ากับติดตาม



การเบิกจ่ายกิจกรรมเดิมในคนเดิม
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• กลุ่มหญิงต้ังครรภ์ ต่อการตั้งครรภ์

• กลุ่มวัยเรียน เคลือบฟลูออไรด์ 1 ครั้ง / ปี สามารถเบิกในเด็กคนเดิมท่ีให้บริการ ปีงบประมาณ 2563 ได้

เคลือบหลุมร่องฟัน ปี 2564 ไม่สามารถเบิกซ้ าคนเดิมที่เคยเบิกไปแล้วในปี 2563 ทุกกรณี 
แม้ว่าจะท ายังไม่ครบ 4 ซี่ กรณีที่จ าเป็นต้องซ่อม หรือเคลือบหลุมร่องฟันในรายเดิม ยังท า
ได้ โดยใช้งบ PPB ที่เหมาจ่ายให้หน่วยบริการแล้ว



บทบาทการด าเนินงานบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน ระดับหน่วยงาน 
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สปสช. กระทรวงสาธารณสุข
1. ก าหนดแนวทาง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์

1) ก าหนดแนวทาง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่าย
2) ช้ีแจงแนวทาง ขั้นตอนและระยะเวลา การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการที่มี

ศักยภาพในการให้บริการและมีสิทธิรับค่าใช้จ่ายบริการทันตกรรม
ส่งเสริมป้องกัน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ

3) ประมวลผลการบริการและเบิกจ่ายแก่หน่วยบริการ 
2. การก ากับและติดตามผลการด าเนินงานบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน 

โดยเทียบกับฐานข้อมูลบุคลากรของหน่วยบริการ (Contracting Provider 
Profile : CPP) และแผนการด าเนินงานของหน่วยงาน
1) ประสานส านักทันตสาธารณสุข กรมอนามัยและส านกับริการ

สาธารณสุข สป.เพื่อก าหนด Capacity การให้บริการของผู้ให้บริการ/
ผู้รับบริการของหน่วยบริการ

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

1. ชี้แจงการด าเนินงานและค่าเป้าหมายให้กับหน่วยบริการ
2. ประสานแจ้งหน่วยบริการด าเนินงาน ดังน้ี

1) หน่วยบริการเข้าบันทึกและแก้ไขผลประเมนิตนเอง และปรับปรุงข้อมูลบุคลากร 
(CPP) ตามรอบของส านักทะเบียน สปสช.

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

3) หน่วยบริการตรวจสอบความถูกต้องตามผลการบันทึกการขึ้นทะเบียน และตรวจสอบ
รายชื่อหน่วยบริการที่มีสิทธิรับค่าใช้จ่ายบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน

4) หน่วยบริการจัดบริการและส่งข้อมูลผลงานบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกันตาม
มาตรฐานข้อมูลที่ก าหนด

3. สนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยบริการให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพตามแนวทางที่
ทันตแพทยสภาและกระทรวงสาธารณสุขก าหนด

4. ก ากับติดตามและประเมินผลการบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกันของหน่วยบริการให้
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด

กลไกการก ากับติดตามโดยคณะท างานในพื้นที่(กสธ. ศูนย์วิชาการเขต. อคม. สปสช. สสจ. Service Plan  ฯลฯ )
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