
การจัดบริการปฐมภูมิ (Primary Health Care; PHC)    
ในระบบหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ

นพ. จักรกริช โง้วศิริ

รองเลขาธิการ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

Facebook Live วันที่ 23 กรกฎาคม 2563
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กรอบแนวคิดสนับสนุนการจัดบริการปฐมภูมิ ในระบบ UC

หน่วยบริการประจําหน่วยบริการที่รับการส่งต่อ

หน่วยบริการปฐมภูมิ( 
PCC)

สํานักงาน

สาธารณสุขอําเภอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บริการในชุมชน
หน่วยบริการปฐม

ภูมิ ( PCC )

หน่วยบริการร่วมให้บริการ

เภสัชกรรม(ร้านขายยา ขย.1)

หน่วยบริการร่วมให้บริการ

ฟื้นฟู (ศูนย์บริการคนพิการ)

หน่วยบริการร่วมให้บริการ

กายภาพบําบัด
หน่วยบริการร่วมให้บริการ

แพทย์แผนไทย
หน่วยบริการร่วมให้บริการ

ทันตกรรม

หน่วยบริการร่วมให้บริการ

การพยาบาล

หน่วยบริการร่วมให้บริการ

เวชกรรม

หน่วยบริการร่วมให้บริการ PP

- ในโรงพยาบาล(รพศ/รพท)

- ในโรงพยาบาลชุมชน

- ในโรงพยาบาลเอกชน

- ในโรงพยาบาลสังกัดอื่น

หน่วยบริการปฐมภูมิ (PCC) 

อสม./ภาคประชาชน

รพ.สต.
กองทุนหลักประกันสุขภาพื้นที่(เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ

เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ

- ศูนย์แพทย์ชุมชน

-ศูนย์บริการ

สาธารณสุขเทศบาล กลุ่ม รพ.สต.
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งบกองทุน UC สนับสนุนการจัดระบบบริการปฐมภูมิ

1) ค่าบริการเหมาจ่ายผู้ป่วยนอก (OP) และ  งบค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง

2) ค่าบริการเหมาจ่ายส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค (P&P)

3) งบเพิ่มเติม (On Top)

 ค่าบริการการแพทย์แผนไทย

 ค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์

 ค่าบริการควบคุมป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง(DM/HT)

 ค่าบริการสาธารณสุขด้าน HIV-AIDS  และวัณโรค

 ค่าบริการ PP ที่จ่ายตามผลงานบริการ ,PP area-based ,  PP-QOF, etc.

ค่าบริการระดับปฐมภูมิ
ที่มีแพทย์ประจําครอบครวั PCC

1) ร้านยาอบอุ่น รับยาใกล้บ้าน

2) บริการส่งยาทางไปรษณีย์

3) บริการ Telehealth / Telemedicine  และ 

บริการสายด่วนสุขภาพจิต

4) บริการพยาบาล / กายภาพบําบัด ในชุมชน

5) บริการตรวจห้องปฏิบัติการนอกหน่วยบริการ  

1.งบบริการในหน่วยบริการ (จ่ายผ่านหน่วยบริการประจําแม่ข่าย) 3.งบบริการปฐมภูมิเพิ่มเติม(นอกเหมาจา่ย)

4.งบเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการโดยหน่วย

บริการร่วมให้บริการ เพื่อสนับสนุนนโยบาย 

Social distancing  และลดความแออดั 

(รายการใหม่ ปี2564) 

 กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.)

 ค่าบริการดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่มีภาวะ

พึ่งพิงในชุมชน(Long-term care; LTC)

 กองทุนฟื้นฟูฯจังหวัด

2.งบบริการในชุมชน

 ค่าบริการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบ

ประคับประคอง(Palliative care)

 ค่าบริการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง

ในชุมชน

2.1จัดบริการโดยท้องถิ่นหรือภาคประชาชน 2.2 จัดบริการโดยทีมวิชาชีพ
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ระบบบริการกองทุนท้องถิ่น  LTC กองทุนฟื้นฟู

สํานักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชน

วันที่ 20 ก.ค.2563
นายจักรกริช  โง้วศิริ

รองเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

23 กรกฎาคม 2563



พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๔๗    

“เพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับ

บุคคลในพื้นที่ โดยส่งเสริม

กระบวนการมีส่วนร่วมตามความ

พร้อม ความเหมาะสม และความ

ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น    

ให้คณะกรรมการสนับสนุนและ

ประสานกับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น กําหนดหลักเกณฑ์  เพื่อให้

องค์กรดังกล่าวเป็นผู้ดําเนินงาน    

และบริหารจัดการระบบหลักประกัน

สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  

โดยให้ได้รับค่าใช้จา่ยจาก “กองทุน”

กองทุนหลักประกันสขุภาพท้องถิ่นทีด่ําเนินงานภายใต้ความร่วมมือของ สปสช. และ 

อปท.เพื่อสนับสนุนระบบสุขภาพชุมชนในการดูแลประชากรที่หลากหลาย 

กองทุนหลักประกัน

สุขภาพในระดับ

ท้องถิ่นหรือพื้นที่ 

๗,๗๓๙ แห่ง 

(รวมกทม.)

กองทุนฟื้นฟู

จังหวัด

๔๖ แห่ง

กองทุนดูแลระยะยาว

สําหรับผู้สูงอายุที่อยู่ใน

ภาวะพึ่งพิง ๖,๕๕๓ แห่ง

5



6

เพื่อเป็นกลไกสนับสนุน  การดําเนินงานสาธารณสุขใน

ชุมชน อย่างต่อเนื่อง

เน้นการสร้างสุขภาวะของประชาชนและชุมชน โดยการ

มีส่วนร่วมของประชาชน อปท.  และ จนท. สาธารณสุข

กระจายอํานาจให้ อปท. ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาคมและ

การสนับสนุนทางวิชาการจากหน่วย  งานต่างๆ

เพื่อเป็นการระดมทรัพยากร ในการดําเนินงานด้าน

สาธารณสุข ในพื้นที่

แนวคิดหลักใน

การจัดตั้ง

กองทุนท้องถิ่น

แนวคิดกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นที่ดําเนินงานภายใต้ความร่วมมอืของ สปสช. และ อปท.



ลักษณะการดําเนินงานของ กปท. 

งบประมาณ อํานาจการอนุมัติงบประมาณ

คณะกรรมการ กปท.

ผ่านแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ กปท.

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น 

องค์กรหรือกลุ่มประชาชน เพื่อให้บุคคลสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมปีระสิทธิภาพมากขึ้น
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 กปท.
 ใช้อย่างไร 

สนับสนุนงบให้ใคร  

 เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและ

ส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม 

ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ ดังต่อไปนี้

 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อ

สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขหมวด ๑
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค ขององค์กรหรือกลุ่ม

ประชาชน หรือหน่วยงานอื่น  หมวด ๒ 
 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของศูนย์ที่ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กใน

ชุมชน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบศูนย์ที่ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการ

พัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชนหรือการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน 
หมวด ๓

 เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของเงินรายรับ

ของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละปีงบประมาณนั้นและในกรณีที่มีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อจัดหาครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ให้

คณะกรรมการกองทุนพิจารณาสนับสนุนได้ในวงเงินตามความจําเป็น และครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ให้เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นนั้น ๆ

หมวด ๔
กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนและ

ส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจําเป็น สถานการณ์ได้หมวด ๕



สนับสนุนการเข้าถงึบริการ

การเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างอัตลักษณก์ารจัดบริการสุขภาพชุมชนโดยองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. พัฒนาความร่วมมือภาคียุทธศาสตร์

๒. ถอดบทเรียนและจัดการองค์ความรู้

๓. พัฒนาศักยภาพและเสริมความเข้มแข็งกลไกการทํางานในระดับพื้นที่

๔. สร้างอัตลักษณ์การจัดการสุขภาพชุมชนร่วมกับ อปท.

๕. การประเมินผลการดําเนินงานกองทุนตําบล/LTC/ฟื้นฟูฯ 

๖. พัฒนาโปรแกรมเพื่อการบริหารจัดการกองทุน 

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการ

ดําเนินงานภายใต้จุดเน้น

กิจกรรมดําเนินงาน ระบบบริการสุขภาพชุมชน ปี๒๕๖๔
 

การควบคุมป้องกัน NCD

การเข้าถึงบริการสุขภาพของเด็ก

การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

การแก้ปัญหาสุขภาพตามความจําเป็นในพื้นที่
9



ความครอบคลุมพท.เข้าร่วม LTC เทียบกับกองทุนฯท้องถิ่นแยกรายเขต

หลักเกณฑ์การสนับสนุค่าบริการ LTC ให้ อปท.
1. ครอบคลุมประชาชนไทยทุกคน

2. มีคะแนนประเมินความสามารถในการดําเนิน

ชีวิตประจําวันตามดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel 

ADL index) เท่ากับหรือน้อยกว่า 11 คะแนน

โดยมี CM เป็นผู้บริหารจัดการ

ให้ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง

ได้รับการดูแลภายใต้ชดุสิทธิ

ประโยชน์ตาม CP โดยมี CG
เป็นผู้ดูแล

67

99
87 84

62
74

99 99 97 100
77 69

100

33

1
13 16

38
26

1 1 3 0

23 31

0

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ยังไม่เข้าร่วม LTC

เข้าร่วม LTC

ข้อมูลจากโปรแกรม LTC

ณ  21/7/63

ภาพรวมความครอบคลุม

ผู้มีภาวะพึ่งพงิในระบบ
375,101 คน 

85 % (6,553 แห่ง)
ร้อยละ
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กรอบแนวทางการบรหิารจัดการคา่บรกิารฟื้นฟสูมรรถภาพดา้นการแพทย์

5

11

กองทุนฟื้นฟูฯ จังหวัด

(ไม่เกิน 5 บาทต่อผู้มีสิทธิ)
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การดําเนินงานและบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจงัหวดั 

เงินจัดสรรจากกองทุน สปสช. + เงินสมทบจาก อบจ.

 การรับจ่ายเงิน การจัดทําบัญชี การเก็บรักษาเงิน การรายงานของกองทุนฯ เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

 วิธีการรับ-จ่าย การเก็บรักษาเงิน ของหน่วยที่ได้รับเงินจากกองทุนฯ เป็นไปตามระเบียบของหน่วยงานนั้น ๆ ถือปฏิบัติ

อบจ. ดําเนินงานและบริหาร

จัดการระบบหลักประกันสุขภาพ

ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ข้อ 6)
คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ

1) สนับสนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับบริการฟื้นฟูและอุปกรณ์เครื่องช่วย

    ความพิการ ค่าซ่อม ดัดแปลง เปลี่ยนชิ้นส่วน และศูนย์ซ่อม 

2) สนับสนุนลักษณะโครงการหรือกิจกรรม สําหรับองค์กรภาคีเครือข่ายร่วม  

    ให้บริการฟื้นฟูฯ ในชุมชน การยืมอุปกรณ์ จัดหา ซ่อมแซม และพัฒนา

    รูปแบบการดูแลช่วยเหลือและฟื้นฟูฯ

3) สนับสนุนองค์กรภาคีเครือข่ายในการจัดสภาพแวดล้อม

4) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ

หน่วยบริการ/สถานบริการ /

หน่วยงานสาธารณสุข

อบจ./อปท./หน่วยงานอื่น

กลุ่มคนพิการ/ผู้สูงอายุ/

องค์กรอื่น

โดยมีกองทุนฟื้นฟู

สมรรถภาพ

คนพิการ 

ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่

อยู่ในระยะ

กึ่งเฉียบพลนั 

และผูท้ี่มีภาวะ

พึ่งพิง”

แผนงาน โครงการ



แหล่งข้อมูลเพิ่มเตมิ  https://obt.nhso.go.th/obt/home
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ขอบคณุครบั
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