
การบริหารค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติม สําหรับการบริการระดับปฐมภูมิ 
ปีงบประมาณ 2564

สมชาย ละอองพันธ์ุ

ค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติม สําหรับการบริการระดับปฐมภูมิ ปีงบประมาณ 2564

หมวดท่ี 8 ค่าบริการสาธารณสุขเพ่ิมเติมสําหรับการบริการระดับปฐมภูมิ 
ข้อท่ี 88 ค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเตมิสําหรับการบริการระดับปฐมภมูิ เปน็การสนับสนนุให้มกีารดําเนนิการ

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 258 ข้อ ช. (5) “ให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิท่ีมีแพทย์
เวชศาสตร์ครอบครวัดูแลประชาชนในสัดส่วนท่ีเหมาะสม” และตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 
โดยจะทําให้เกดิการเข้าถงึบริการระดบัปฐมภูมิเพ่ิมมากข้ึนในหน่วยบริการและในชุมชน ท้ังในเขตและนอกเขต
กรุงเทพมหานคร จากหน่วยบริการ และแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวร่วมกับคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภมูิ เพื่อสนับสนนุ
การจัดบริการให้สอดคลอ้งกบันโยบายการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social distancing) และลดความแออดัในหน่วย
บริการ” 

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สําหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564
และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการรับค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ

พ.ศ. 2564



พ้ืนที่นอกกรุงเทพมหานคร
(214.00 ล้านบาท)  

พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
(44.64 ล้านบาท) 

Telehealth / 
Telemedicine

(16.47 ล้านบาท) 

บริการด้านยาและเวชภัณฑ์
(126.77 ล้านบาท)  

เพิ่มการเข้าถึงบริการ โดย
หน่วยบริการร่วมให้บริการ 
เพื่อสนับสนุน นโยบาย 

Social distancing
(10 ล้านบาท)

บริการส่งยาทางไปรษณีย์
(9.76 ล้านบาท) 

คลินิกพยาบาลฯ

คลินิกกายภาพบําบัด

ค่าบริการสาธารณสุขเพ่ิมเติมสําหรับการบริการระดับปฐมภูมิ
(421.64 ล้านบาท)

บริการระดับปฐมภูมิ           
(258.64 ล้านบาท)

โครงสร้างการบรหิารจัดการค่าบรกิารสาธารณสุขเพิ่มเติมสําหรับการบรกิารระดับปฐมภูมิ (PHC)

การจัดสรรค่าบริการสาธารณสุขเพิมเติมสําหรับการบริการระดับปฐมภูมิ                             
สําหรับหน่วยบริการ นอกพื้นที่กรุงเทพมหานครและในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564  



การจัดสรรโควตา/เป้าหมายหน่วยบรกิารที่มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่าย ระดับเขต
จัดสรรโควตาตามสัดส่วนหน่วยบริการ/เครือข่ายหน่วยบริการท่ีผ่านเกณฑ์การข้ึนทะเบียน จําแนกตาม สปสช. เขต 

ภายใต้จํานวนเป้าหมายระดับประเทศ ไม่เกิน 430 หน่วย
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“ เป็นการดําเนินงานที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 ซ่ึงกําหนดให้มีการจัดบริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุขระดับปฐมภูมิที่จําเป็นสําหรับประชาชนทุกคน ทุกสิทธิ ในพื้นที่รับผิดชอบ อย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง เป็นธรรม และเช่ือมโยง 
โดยการติดตามเยี่ยม กระตุ้นหรือสร้าง Health Literacy ให้ประชาชนมีองค์ความรู้ในการดูแลตนเองจนเกิดผลลัพธ์บริการที่มีคุณภาพ
และเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้การดําเนินงานของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ”
โดยหน่วยบริการต้องมีศักยภาพ/ความพร้อมในการจัดบริการ ดังน้ี 
1. ผ่านเกณฑ์การขึ้นทะเบียน ตาม พรบ. ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562
2. มีบัญชีรายชื่อหมอประจําครอบครัวคู่กับ ปชช. ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ และประกาศให้ ปชช. รับทราบ โดยมีการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง
ประชาชนกับทีมหมอประจําครอบครัว (Electronic medical record: EMR)
3. มีทะเบียน ปชช. กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มเส่ียง จํานวนอย่างน้อย 3 กลุ่ม คือ กลุ่มหญิงต้ังครรภ์ กลุ่มเด็กแรกเกิด ถึง 1 ปี และกลุ่ม
   ผู้ป่วยโรคเร้ือรังเฉพาะเบาหวาน และมีข้อมูลสถานะสุขภาพ โดยมีการปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน
4. มีระบบข้อมูล รองรับการบันทึกผลงานและระบบข้อมูลที่เชื่อมโยงการรับ-ส่งต่อ ระหว่างหน่วยบริการปฐมภูมิ และรพ. ประจําแม่ข่าย
5. หน่วยบริการประจําแม่ข่าย (CUP) มีความพร้อมในการสนับสนุนบุคลากร ทรัพยากร และการจัดการของหน่วยบริการปฐมภูมิ

แนวทางการบริหารค่าบริการสาธารณสุขเพิมเติมสําหรับการบริการระดับปฐมภูมิทีมีแพทย์ประจําครอบครัว        
นอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564



การออกแบบการจ่ายชดเชยค่าบริการสาธารณสุขเพิมเติม สําหรับการบริการระดับปฐมภูมิทีมีแพทย์ประจําครอบครัว  
นอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564 (บริหารการจ่ายโดย สปสช. ส่วนกลาง)

รอบที่ 1 ไม่เกินร้อยละ 25 (53.50 ล้านบาท) 
เหมาจ่ายในอัตราคงท่ีไม่เกิน 125,000 บาท แก่หน่วย
บริการที่ผ่านเกณฑ์ศักยภาพบริการ ภายในไตรมาส 1

 รอบที่ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (160.50 ล้านบาท) 
จ่ายตามผลลัพธ์คุณภาพบริการ

หน่วยบริการ/เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจําครอบครัว นอก พท. กทม. 
ภายใต้งบประมาณ 214 ล้านบาท

1) บัญชีรายช่ือหมอประจําครอบครัวคูกั่บประชาชนในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ (ข้อมูล ณ สิงหาคม 2563)
2) ทะเบียนรายช่ือประชาชนกลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มเสี่ยง 3 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ กลุ่มเด็กแรกเกิด ถึง 1 ปี และผู้ป่วยโรค
เรื้อรังเฉพาะเบาหวาน (ข้อมูล ณ สิงหาคม 2563)

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

งวดที่ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ข้อมูลผลงานบริการ 9 เดือน 
(ผลงานสะสม ต.ค. 2563 – มิ.ย. 
2564) จ่ายภายในไตรมาส 4 

หมายเหตุ: หน่วยบริการต้องส่งทะเบียนรายช่ือ ปชช. กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มเสี่ยง ที่ปรับปรุงเป็นปัจจุบัน ณ 28 ก.พ. 64 และ 30 มิ.ย. 64 
ร่วมด้วย สําหรับการจ่ายเงินงวดที่ 1 และ 2 

เกณฑ์ผลลัพธ์คุณภาพบริการ สําหรับการบริการระดับปฐมภูมิทีมีแพทย์ประจําครอบครัว                   
นอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2564 สปสช. จะจ่ายตามผลงานตัวช้ีวัดหรือผลลัพธ์คุณภาพบริการท่ีสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย/
กลุ่มเสี่ยง 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ กลุ่มเด็กแรกเกิด ถึง 1 ปี และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรือ้รังเฉพาะเบาหวาน ดังนี้ 
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รอบที่ 2 จัดสรรไม่น้อยกว่า 75 % (160.50 ล้านบาท) จ่ายตาม point system ตามการประเมินผลงานหรือผลลัพธ์คุณภาพบริการ  

หมายเหตุ: ยอดจัดสรรท้ังหมดต่อหน่วย = ผลการจัดสรรรอบที่ 1 25% (125,000 บาท) + ผลการจัดสรรรอบที่ 2 75% [ผลการจัดสรรงวดท่ี 2 – งวดที่ 1]

งวดที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (53.50 ล้านบาท) 
           - ประเมินจากผลลัพธ์คุณภาพบริการ 5  เดือน (ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564) โดยประมวลผลข้อมูลที่นําส่งภายในวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2564 และจัดสรรให้แก่หน่วยบริการที่มีผลลัพธ์คุณภาพบริการไม่น้อยกว่าค่าเฉล่ียผลงานระดับประเทศ ภายในไตรมาส 3

งวดที่ 2 วงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (160.50 ล้านบาท) 
          - ประเมินจากผลลัพธ์คุณภาพบริการสะสม 9 เดือน (ตุลาคม 2563 – มิถุนายน 2564) โดยประมวลผลข้อมูลที่นําส่งภายในวันที่ 30 
มิถุนายน 2564 และจัดสรรแก่หน่วยบริการที่มีผลลัพธ์คุณภาพบริการไม่น้อยกว่าค่าเฉล่ียผลงานระดับประเทศ ภายในไตรมาส 4  
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หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรค่าบริการสาธารณสุขเพิมเติมสําหรับการบริการระดับปฐมภูมิ                          
สําหรับหน่วยบริการ นอกพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564

1 2 3 4 5
ร้อยละของหญิงต้ังครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 80% 30 52 - 58 59 - 65 66 - 72 73 - 79 ≥ 80
ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 1 ปี ได้รับวัคซีน MMR1 ไม่น้อยกว่า 95% 30 85.00 - 87.50 87.60 - 90.00 90.10 - 92.50 92.60 - 95.00 ≥ 95
ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานมีค่า HbA1C ครั้งสุดท้าย < 7 mg% มากกว่า 50% 40 18 - 25 26 -33 34 - 41 42 - 49 > 50

คะแนนรวมท้ังหมดหมายเหตุ: ผลงานขั้นตํ่าไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย (Mean) ผลงานระดับประเทศ

ตัวชี้วัด/ผลลัพธคุ์ณภาพบริการ ค่าเป้าหมาย ค่านํ้าหนัก ผลรวมคะแนน 
(คะแนน x ค่านํ้าหนัก)

คะแนน

หน่วยบริการท่ีผ่านเกณฑ์การขึ้นทะเบียน 
(3S, Staff, Structure, System) และ
มีแพทย์ปฏิบัติงาน 5 วันต่อสัปดาห์ กับ

กระทรวงสาธารณสุข

กรอบการดําเนินงานบริหารจัดการค่าบริการสาธารณสุขเพ่ิมเติม ฯ สําหรับหน่วยบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจาํครอบครัว          
นอกพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564

 หนังสือ/เอกสารท่ีกระทรวงสาธารณสุขประกาศหรือรับรองการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐม
ภูมิ

 สําเนาใบประกอบโรคศิลปะของแพทย์ปฏิบตัิงานประจําคลินิกหมอครอบครัว
 บัญชีรายช่ือแพทย์คู่กับประชาชนและทะเบียนกลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มเสี่ยงอยา่งน้อย 3 กลุ่ม

ตรวจสอบการรับสมัคร จัดทําทะเบียน 
ประกาศรายช่ือหน่วยบริการที่มีสิทธิได้รับ
ค่าใช้จ่าย และนําส่งเป้าหมายแก่ สปสช. 
ส่วนกลาง ภายในเดือนตุลาคม 2563

สปสช. สาขาเขต

 ประมวลผล วิเคราะห์
ข้อมูล บริหารการจ่าย 
และส่งคืนข้อมูลแก่ 
สปสช. สาขาเขตและ
กระทรวงสาธารณสุข

หน่วยบริการจัดบริการและ
ส่งข้อมูลตามเกณฑ์และเงื่อนไข
การจัดบริการของ สปสช.
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รอบที่ 1 เหมาจ่ายไม่เกินร้อยละ 25  
เมื่อหน่วยบริการผ่านเกณฑ์ศักยภาพ
บริการตามที่ สปสช. กําหนด ภายใน
ไตรมาส 1 

รอบที่ 2 เหมาจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 
75 ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ 
(Value-based health care) 

สมัคร/แสดงความจํานงขอรับคา่ใชจ้่ายเพ่ิมเติม กับ สปสช. เขต  ภายในวันท่ี 10 กันยายน 63 

สสจ., ผู้ตรวจราชการกระทรวง

สสป. สป. สธ.

ประเมินตนเอง
และสมัคร

หน่วยบริการท่ีผ่านเกณฑ์การขึ้นทะเบียนและมีศักยภาพบริการตามที่ สปสช. กําหนด      

หนังสือ/เอกสารที่กระทรวงสาธารณสุข
ประกาศหรือรับรองการข้ึนทะเบียนหน่วย

บริการปฐมภูมิ

สปสช. ส่วนกลาง

งวดที่ 1 ไม่เกินร้อย
ละ 25 ภายในไตร

มาส 3   

งวดที่ 2 วงเงินไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75 
ภายในไตรมาส 4  
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