
แนวทางการบริหารค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติม
ส าหรับการบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจ าครอบครัว

นอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ปีงบประมาณ 2564

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

Facebook Lives วันที่  21 ธันวาคม 2563

ภก. คณิตศักดิ์ จันทราพิพัฒน์ 
ผู้อ านวยการส านักสนับสนุนระบบบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ

รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักสนับสนุนระบบบรกิารปฐมภูมิ



ข้อที่ 88 ค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมส าหรับการบริการระดับปฐมภูมิ 
เพื่อเป็นการสนับสนุนให้มีการด าเนินการ

• ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 258 ข้อ ช. (5) 
“ให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตรค์รอบครวัดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม” 

• และตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562
“ โดยจะท าให้เกิดการเข้าถึงบริการระดับปฐมภูมิเพิ่มมากข้ึนในหน่วยบริการและในชุมชน ทั้งในเขตและนอกเขต
กรุงเทพมหานคร จากหน่วยบริการ และแพทย์เวชศาสตร์ครอบครวัร่วมกับคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ “

ประกาศ หลักเกณฑ์การด าเนนิงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ส าหรับผู้มีสิทธิหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564

จ่ายเป็นค่าบริการสาธารณสขุเพิ่มเติมจากงบเหมาจ่ายรายหัว (OP /PP/QOF ฯลฯ)  



แนวทางการการจัดสรรค่าบริการสาธารณสุข(เพิ่มเติม)

หน่วยบริการปฐมภูมิ

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
(44.64 ล้านบาท) 

ค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมส าหรับบริการระดับปฐมภูมิ
(258.64 ล้านบาท)

หน่วยบริการปฐมภูมิ

นอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร
(214.00 ลา้นบาท)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่าย  ก าหนดโดย
ส านักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ(สสป.) สธ. ร่วมกับ สปสช.
โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์
การด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่าย  ก าหนดโดย
คณะอนุกรรมหลักประกันสุขภาพเขต 13 กทม.



หน่วยบริการปฐมภูมิที่จะได้รับการจัดสรรงบเพิ่มเติม
หลักการ

“ เป็นการด าเนินงานที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 
ซึ่งก าหนดให้มีการจัดบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับปฐมภูมิที่จ าเป็นส าหรับ
ประชาชนทุกคน ทุกสิทธิ ในพื้นที่รับผิดชอบ อย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง เป็นธรรม และเชื่อมโยง ทั้งใน
หน่วยบริการ ที่บ้าน และชุมชน

โดยการติดตามเยี่ยม กระตุ้นหรือสร้าง Health Literacy ให้ประชาชน  มีองค์ความรู้ใน
การดูแลตนเอง  จนเกิดผลลัพธ์บริการที่มีคุณภาพและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้การ
ด าเนินงานของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ”

แนวทางการบริหารค่าบริการสาธารณสขุเพิม่เติม
ส าหรับการบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจ าครอบครวั
นอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564



กลุ่มเป้าหมาย 

หน่วยบริการปฐมภูมิ (ภาครัฐหรือภาคเอกชน) ที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วย
บริการที่มีศักยภาพบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ที่ผ่าน
เกณฑ์การขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 
และได้แสดงความจ านงว่ามีความพร้อมและมีศักยภาพการจัดบริการระดับปฐม
ภูมิที่มีแพทย์ประจ าครอบครัว ตามเกณฑ์ศักยภาพที่ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติก าหนด 



1. ผ่านเกณฑ์การขึน้ทะเบียน ตาม พรบ. ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562
2. มีบัญชีรายชื่อหมอประจ าครอบครวัคู่กับประชาชนในเขตพืน้ที่รับผิดชอบ และประกาศให้

ประชาชนรับทราบ โดยมีการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างประชาชนกับทีมหมอประจ าครอบครวั 
(Electronic health records: EHRs)

3. มีทะเบียน ปชช. กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มเสี่ยง จ านวนอย่างน้อย 3 กลุ่ม คือ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ 
กลุ่มเด็กแรกเกิด ถึง 1 ปี และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรงัเฉพาะเบาหวาน และมีข้อมูลสถานะสุขภาพ 
โดยมีการปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน

4. มีระบบข้อมูล รองรับการบันทึกผลงานและระบบข้อมูลที่เชื่อมโยงการรับ-ส่งต่อ ระหว่างหน่วย
บริการปฐมภูมิ และรพ. ประจ าแม่ข่าย

5. หน่วยบริการประจ าแม่ข่าย (CUP) มีความพร้อมในการสนบัสนุนบคุลากร ทรัพยากร และการ
จัดการของหน่วยบริการปฐมภูมิ

ศักยภาพ/ความพร้อมในการจัดบริการ
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หน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหนว่ยบริการปฐมภูมิ ที่มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ปี 2564

11,851 หน่วย

หน่วยบริการปฐมภูมิ ที่ขึ้นทะเบียนในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ ก.ย. 2563

หน่วยบริการปฐมภูมทิี่มีแพทย์ประจ าครอบครัว 
ที่ขึ้นทะเบียนตามพรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
พ.ศ. 2562 (ตามหลักเกณฑ์ 3S)
โดย สสป. กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล (ปี 2563)

หน่วยบริการปฐมภูมทิี่มีแพทย์ประจ าครอบครัว 
ที่ผ่านเกณฑ์ศักยภาพและการพิจารณาคัดเลือกและ
มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่าย ปี 2564
โดย คณะท างานร่วมระดับเขต 
(กระทรวงสาธารณสุข-สปสช.เขต)

1,911 PCU/NPCU

428 PCU/NPCU
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จ านวนหน่วยบริการปฐมภูมิที่มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายฯ  จ าแนกรายเขต ปีงบประมาณ 2564

หน่วยบริการปฐมภูมิเด่ียว 
(PCU)

เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ 
(NPCU)

รวมทัง้หมด PCU NPCU

1 เชียงใหม่ 74 163 237 55 15 40
2 พิษณุโลก 51 70 121 28 21 7
3 นครสวรรค์ 32 98 130 30 6 24
4 สระบุรี 69 93 162 37 17 20
5 ราชบุรี 68 67 135 31 14 17
6 ระยอง 116 54 170 39 28 11
7 ขอนแก่น 72 104 176 41 15 26
8 อุดรธานี 76 46 122 28 22 6
9 นครราชสมีา 98 81 179 41 24 17
10 อุบลราชธานี 50 65 115 26 12 14
11 สรุาฎร์ธานี 60 64 124 29 22 7
12 สงขลา 65 120 185 43 14 29

รวม 831 1025 1856 428 210 218

สปสช. เขต

จ านวนหน่วยบริการ/เครือข่ายหน่วยบริการ 
(ผลงานการข้ึนทะเบียนรอบที ่1 และ 2 ปี 2563)

จ านวนเป้าหมาย รายเขต
ผลการพิจารณาคัดเลอืก



การออกแบบการบริหารจ่าย  (โอนเงินผ่าน CUP)

รอบที่ 1 ไม่เกินร้อยละ 25 (53.50 ล้านบาท) 
เหมาจ่ายในอัตราคง (Fixed rate) ที่ไม่เกิน 125,000 บาท 

แก่หน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์ศักยภาพบริการ ภายในไตรมาส 1

รอบที่ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (160.50 ล้านบาท) 
เหมาจ่ายตามเกณฑผ์ลลัพธ์คุณภาพบริการ

หน่วยบริการปฐมภูม/ิเครือข่ายหน่วยบรกิารปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจ าครอบครัว 
นอกเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร  (214 ล้านบาท)

1) บัญชีรายชื่อหมอประจ าครอบครัวคู่กับประชาชนในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ (ข้อมูล ณ สิงหาคม 2563)

2) ทะเบียนรายชื่อประชาชนกลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มเสี่ยง อย่างน้อย
3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ กลุ่มเด็กแรกเกิด ถึง 1 ปี และ
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังเฉพาะเบาหวาน (ข้อมูล ณ สิงหาคม 2563)

งวดที่ 1 ไม่เกินวงเงินร้อยละ 25 
ใช้ข้อมูลผลงานบริการ 5 เดือน 
(ต.ค. 2563 – ก.พ. 2564) 
จ่ายภายในไตรมาส 3 ***

งวดที่ 2 วงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ใช้ข้อมูลผลงานบริการ 9 เดือน 
(ผลงานสะสม ต.ค. 2563–มิ.ย. 2564) 
จ่ายภายในไตรมาส 4 ***

หมายเหตุ: *** หน่วยบริการต้องส่งทะเบียนรายชื่อ ปชช. กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มเสี่ยง ที่ปรับปรุงเปน็ปจัจุบัน ณ 28 ก.พ. 64 และ 30 มิ.ย. 64 
ส าหรับการจ่ายเงินงวดที่ 1 และ 2



เกณฑ์ผลลัพธ์คุณภาพบริการ

ปีงบประมาณ 2564 สปสช. จะจ่ายตามผลงานตัวชี้วัดหรือผลลัพธ์คุณภาพบริการที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มเสี่ยง 
ใน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ กลุ่มเด็กแรกเกิด ถึง 1 ปี และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังเฉพาะเบาหวาน ดังนี้ 
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กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มเสี่ยง ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

ปี 2564
ข้อมูล Baseline 

ปี 2562

1. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์ครั้ง
แรกถายใน 12 สัปดาห์ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80

51.64 %
(43 แฟ้ม)

2. กลุ่มเด็กอายุครบ 1 ปี ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 1 ปี ได้รับวัคซีน 
MMR 1

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
95

84.35 %
(43 แฟ้ม)

3. กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
เฉพาะเบาหวาน

ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานมีค่า HbA1C ครั้ง
สุดท้าย < 7 mg%

มากกว่าร้อยละ 
50

17.63 %
(43 แฟ้ม)



สปสช. ส่วนกลาง น าส่งรายชื่อหน่วย
บริการที่ผ่านเกณฑ์ขึ้นทะเบียนแก่ 

สปสช. เขต

หน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์ขึ้นทะเบียนยืนแบบแสดง
ความจ านงขอรับค่าบริการฯ กับ สปสช. เขต 

สปสช. เขต ร่วมกับกลไกระดับพื้นที่ พิจารณา
คัดเลือกหน่วยบริการตามจ านวนโควตา/

เป้าหมาย พร้อมรายชื่อหน่วยบริการส ารอง 

หน่วยบริการที่ผ่านการคัดเลือกจัดส่งเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ภายในวันที่ 20 ต.ค. 63 และ         

สปสช. เขต แจ้งรายชื่อหน่วยบริการที่ผ่านการ
พิจารณาคัดเลือก แก่ สปสช. ส่วนกลาง 

สปสช. เขต และ กลไกระดับพื้นที่
ก ากับติดตามผลการด าเนินงาน

สปสช. ส่วนกลาง  รวบรวม วิเคราะห์ผลงานบริการ 
9 เดือน (ต.ค. 63 – มิ.ย. 64) และด าเนินการเบิก
จายค่าใช้จ่ายรอบที่ 2 งวดที่ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

75 ของเงินที่เหลือ ภายในไตรมาส 4

กสธ. รับสมัคร ขึ้น
ทะเบียน ภายใน 31
ก.ค. 2563 และน าส่ง

รายชื่อหน่วยบริการ แก่ 
สปสช. ส่วนกลาง 

ภายใน 31 สิงหาคม 
2563

ภายในวันที่ 10 ส.ค. 63 ภายในวันที่ 10 ก.ย. 63

กรอบการด าเนินงานบริหารจัดการค่าบริการ นอกเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564 

11 ก.ย. – 30 ก.ย. 63ต.ค. 63ต.ค. 63 - ธ.ค. 63

เม.ย. 64

สปสช.ส่วนกลาง ประชุมชี้แจง ท าความเข้าใจ และท าหนังแจ้ง  สปสช. เขต เพ่ือให้ เขต ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยบริการ
ท่ีมีศักยภาพและความพร้อมสมัครเข้าร่วมด าเนินงาน ภายในเดือน ส.ค. 2563 

สปสช. ส่วนกลาง รวบรวม วิเคราะห์ผลงานบริการ 
5 เดือน (ต.ค. 63 – ก.พ. 64) และด าเนินการเบิก
จายค่าใช้จ่ายรอบที่ 2 งวดที่ 1 ไม่เกินร้อยละ 25

ของเงินที่เหลือ ภายในไตรมาส 3

ก.ย. 64

สปสช. ส่วนกลาง ด าเนินการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายรอบที่ 1 ไม่เกินร้อยละ 25

ภายในไตรมาส 1

ต.ค. 63 – ก.ค. 64
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การก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน

▪ กระทรวงสาธารณสุขและ สปสช. เขต
1. สปสช. เขต ร่วมกับกลไกระดับพื้นที่ ก าหนดรูปแบบการก ากับติดตามผลลัพธ์การด าเนินงานตามตัวชี้วัด

ของหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิท่ีมีแพทย์ประจ าครอบครัวที่ได้รับการจัดสรรค่าใช้จ่าย
2. ก ากับและติดตามการปรับปรุงทะเบียนรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มเสี่ยง จ านวน 3 กลุ่ม เป็นอย่างน้อย

ให้เป็นปัจจุบันและจัดส่งตามระยะเวลาที่ก าหนด
3. ตรวจเย่ียมและประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจ า

ครอบครัวในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
4. รายงานผลการด าเนินงานต่อ อคม. อปสข. หรือ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

▪ สปสช. ส่วนกลาง
1. ก ากับและบริหารการจ่ายให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด
2. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และความครอบคลุมที่สะท้อนการเข้าถึงบริการระดับ

ปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจ าครอบครัวตามตัวชี้วัดผลลัพธ์คุณภาพบริการ (ร่วมกับ สปสช. เขต)
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