
ข้อเสนอการเพิ่มการเข้าถึง
บริการส่งเสริมป้องกันด้านสุขภาพช่องปาก ปี ๒๕๖๓





ข้อเสนอรูปแบบการจัดบริการด้านสุขภาพช่องปาก 
เป็นรายการเฉพาะ ปี ๒๕๖๓

กลุม่เป้าหมาย
บรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค (ประชากรไทยทกุคน)

บรกิารรกัษาทนัตกรรม 
(เฉพาะสทิธ ิUCS)

P&P Basic services
(PPB) 

กองทนุทอ้งถิน่
จา่ยตามราคากลางทีก่ าหนด

(fee schedule)
ผูป่้วยนอก (OP)
และผูป่้วยใน (IP)

หญงิต ัง้ครรภ ์  ตามชดุสทิธปิระโยชน์
ของหลักประกนั
สขุภาพแหง่ชาติ

 ตรวจสขุภาพชอ่งปาก และ
ขัดท าความสะอาดฟัน

 ตามชดุสทิธปิระโยชน์
ของหลักประกนั
สขุภาพแหง่ชาติ

เด็กอาย ุ0-3 ปี  ตามชดุสทิธปิระโยชน์
ของหลักประกนั
สขุภาพแหง่ชาติ

เด็กเล็กอาย ุ3-5 ปี ใน
ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก

 ตรวจสขุภาพชอ่งปาก

 ฝึกทักษะการแปรงฟัน
 จัดกจิกรรมการแปรงฟัน

หลังอาหารกลางวนั
 ทาฟลอูอไรดว์ารน์ชิ

เด็กวยัเรยีน อาย ุ4-12
ปี ต ัง้แตร่ะดบัอนบุาลถงึ
ประถมศกึษาปีที ่6

 ตรวจสขุภาพชอ่งปาก
 ฝึกทักษะการแปรงฟัน
 จัดกจิกรรมการแปรงฟัน

หลังอาหารกลางวนั

 เคลอืบฟลอูอไรดท์ัง้ปาก
 เคลอืบหลมุรอ่งฟัน (เฉพาะ

ฟันแทใ้นชว่ง 6-12 ปี)

เป็นงบประมาณที่
ได้เพิ่มเติม



งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

• สปสช. ด าเนินการ
• สื่อสารกับ องค์กรปกครองส่วนถิ่น ให้สนับสนุนโครงการ P&P ของงานสุขภาพช่องปาก
• จัดท าเมนูโครงการตัวอย่างในการขอรับงบประมาณ

• ส านักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย 
• ก าหนดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก

หน่วยบริการสุขภาพ ต้องท าโครงการ เพื่อขอ
งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น



งานบริการส่งเสริมทันตสุขภาพ และทันตกรรมป้องกัน

กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ 
• ตรวจสุขภาพช่องปาก 
• ขัดและท าความสะอาดฟัน

กลุ่มเด็ก ๔-๑๒ ปี 
• เคลือบฟลูออไรด์ 
• เคลือบหลุมร่องฟันในฟันกรามถาวร

ใชรู้ปแบบการจ่ายแบบ Fee schedule



รูปแบบระบบบริการ

๑. ใช้รูปแบบการจ่ายแบบ fee schedule 
• หน่วยบริการสุขภาพที่ท า ได้รับงบประมาณ

๒. เริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓
๓. เป็นการให้บริการจากภาครัฐเป็นหลัก 

• ส่วนในพื้นที่เขตเมืองที่ภาครัฐท าไม่สามารถให้บริการได้ครอบคลุม จะมีการร่วมบริการโดยภาคเอกชน

๔. กรณีจัดให้เอกชนร่วมด าเนินงาน ต้องจัดระบบควบคุมก ากับ เช่น 
• ตรวจช่องปากโดยโรงพยาบาลรัฐ และส่งให้ภาคเอกชนท า เพื่อป้องกันการให้บริการเกินความจ าเป็น
• สสจ. ท าหน้าที่ตรวจสอบ และก ากับให้การท างานเป็นไปตามเป้าหมาย และประหยัด



รายการค่าบริการ Fee Schedule งานสุขภาพช่องปาก 
ปี  ๒๕๖๓

รายการ อัตราจ่าย (บาท)
๑. บริการตรวจและป้องกันสุขภาพช่องปาก ในหญิงตั้งครรภ์
- การตรวจสุขภาพช่องปาก ร่วมด้วย การขัดและท าความสะอาดฟัน

(ขูดหินน้ าลาย) ๕๐๐ บาท/ครรภ์

๒. บริการตรวจและป้องกันสุขภาพช่องปาก เด็กวัยเรียน 
- ค่าบริการเคลือบฟลูออไรด์ ในเด็กอายุ ๔ - ๑๒ ปี ๑๐๐ บาท/ปีงบประมาณ

- ค่าบริการเคลือบหลุมร่องฟันกรามถาวร ในเด็กอายุ ๖ - ๑๒ ปี
๒๕๐ บาท/ซี/่ปีงบประมาณ

(ไม่เกิน ๔ ซี)่

รวม ๓ รายการ









ข้อเสนอให้เขตสุขภาพและจังหวัดด าเนินการ

•สื่อสาร ให้หน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับทราบ
•วางแผนการจัดบริการในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ และเด็กวัยเรียน เพื่อเพิ่มการเข้าถึง
• ให้บริการทุกสิทธิ ของการประกันสุขภาพ โดยไม่ต้องผ่านระบบส่งต่อ
• ไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม

•การส่งข้อมูลเพื่อขอรับการชดเชย
• สปสช. ใช้ข้อมูลตั้งแต่ ตค.๖๒ – มค.๖๓ เพื่อตั้งค าของบประมาณปี ๒๕๖๔
• การส่งข้อมูล จาก รพ.สต. มาให้ รพ. บันทึกในระบบ e-claim



การส่งข้อมูลเพื่อขอรับการชดเชย 

• หญิงตั้งครรภ์
• หน่วยบริการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ e-claim ของ สปสช. 
• กรณบีริการเกิดขึ้นที่ รพสต. ให้ส่งข้อมูลมาคีย์ข้อมูลที่ CUP
• สปสช. จะจ่ายชดเชยให้แก่ CUP เท่านั้น  ( CUP บริหารจัดการ/จัดสรรให้ลูกข่าย)

• เด็กวัยเรียน
• เด็กในความรับผิดชอบของรพ. หน่วยบริการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ e-claim ของ สปสช. 

• หน่วยบริการ (ศสม/ศสช/รพ.สต.) บันทึกข้อมูลผ่านระบบ ๔๓ แฟ้ม (รพ. และ รพ.สต.)
ทุกเดือน 
• ใช้ข้อมูล แฟ้มPERSON, แฟ้มSERVICE, แฟ้มPROCEDURE_OPD และแฟ้มCHARGE_OPD

หารือ การจ่าย
ค่าชดเชยให้ลูก
ข่าย (สัดส่วน)



ข้อเสนอให้เขตสุขภาพและจังหวัดด าเนินการ

•การส่งข้อมูลเพื่อขอรับการชดเชย
• การส่งผ่านระบบ ๔๓ แฟ้ม ต้องเพิ่มแฟ้มเพื่อระบุซี่ฟัน คือ ##CHARGE_OPD##
• ก าหนดรหัสให้บริการเคลือบหลุมร่องฟันกรามถาวร หลักที่ 1,2 คือเลขที่ล าดับของ

แฟ้ม dental หลักที่ 3,4 คือรหัสซี่ฟัน 
• รหัส #16=291600, #17=291700, #26=292600, #27=292700, #36=293600, 

#37=293700, #46=294600, #47=294700
• โดยบันทึกในแฟ้ม CHARGE_OPD ฟิลด์ CHARGELIST




