การบริหารค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติม สาหรับการบริการระดับปฐมภูมิ
ปีงบประมาณ 2564

สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี
11 พฤศจิกายน 2563

การบริหารค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสาหรับการบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจาครอบครัว
นอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564

วัตถุประสงค์
เพิ่มการเข้าถึงบริการระดับปฐมภูมิที่จาเป็นสาหรับประชาชนกลุ่มเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง
และเป็นธรรม

กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยบริการ (ภาครัฐหรือภาคเอกชน) ที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่มีศักยภาพบริการระดับ
ปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจาครอบครัว ที่ผ่านเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ
พ.ศ. 2562 และได้แสดงความจานงว่ามีความพร้อมและมีศักยภาพการจัดบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์
ประจาครอบครัว ตามเกณฑ์ศักยภาพที่สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกาหนด

โครงสร้างการบริหารจัดการค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสาหรับการบริการระดับปฐมภูมิ (PHC)
ค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสาหรับการบริการระดับปฐมภูมิ
(421.64 ล้านบาท)

บริการระดับปฐมภูมิ
(258.64 ล้านบาท)
พื้นที่นอกกรุงเทพมหานคร
(214.00 ล้านบาท)
พื้นที่กรุงเทพมหานคร
(44.64 ล้านบาท)

บริการด้านยาและเวชภัณฑ์
(126.77 ล้านบาท)
บริการส่งยาทางไปรษณีย์
(9.76 ล้านบาท)

Telehealth /
Telemedicine
(16.47 ล้านบาท)

เพิ่มการเข้าถึงบริการ โดย
หน่วยบริการร่วมให้บริการ
เพื่อสนับสนุน นโยบาย
Social distancing
(10 ล้านบาท)
คลินิกพยาบาลฯ
คลินิกกายภาพบาบัด

การจัดสรรค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสาหรับการบริการระดับปฐมภูมิ
สาหรับหน่วยบริการ นอกพื้นที่กรุงเทพมหานครและในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564

แนวทางการบริหารค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสาหรับการบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจาครอบครัว
นอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564
“ เป็นการดาเนินงานที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 ซึ่งกาหนดให้มีการจัดบริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุขระดับปฐมภูมิที่จาเป็นสาหรับประชาชนทุกคน ทุกสิทธิ ในพื้นที่รับผิดชอบ อย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง เป็นธรรม และเชื่อมโยง
โดยการติดตามเยี่ยม กระตุ้นหรือสร้าง Health Literacy ให้ประชาชนมีองค์ความรู้ในการดูแลตนเองจนเกิดผลลัพธ์บริการที่มีคุณภาพ
และเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้การดาเนินงานของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ”

โดยหน่วยบริการต้องมีศักยภาพ/ความพร้อมในการจัดบริการ ดังนี้
1. ผ่านเกณฑ์การขึ้นทะเบียน ตาม พรบ. ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562
2. มีบัญชีรายชื่อแพทย์ คู่กับ ปชช. ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และประกาศให้ ปชช. รับทราบ
3. มีทะเบียน ปชช. กลุ่มเป้าหมายหรือกลุม่ เสี่ยง จานวนอย่างน้อย 3 กลุ่ม คือ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ กลุ่มเด็กแรกเกิด ถึง 1 ปี และกลุ่ม
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (เบาหวาน) และมีข้อมูลพื้นฐานสามารถจัดบริการได้ (ข้อมูลสถานะสุขภาพ) โดยมีการปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
และเป็นปัจจุบัน
4. มีระบบข้อมูล รองรับการบันทึกผลงานและระบบข้อมูลทีเ่ ชื่อมโยงการรับ-ส่งต่อ ระหว่างหน่วยบริการปฐมภูมิ และรพ. ประจาแม่ข่าย
5. หน่วยบริการประจาแม่ข่าย (CUP) มีความพร้อมในการสนับสนุนบุคลากร ทรัพยากร และการจัดการของหน่วยบริการปฐมภูมิ

การจัดสรรโควตา/เป้าหมายหน่วยบริการที่มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่าย ระดับเขต
จัดสรรโควตาตามสัดส่วนหน่วยบริการ/เครือข่ายหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์การขึ้นทะเบียน จาแนกตาม สปสช. เขต
ภายใต้จานวนเป้าหมายระดับประเทศ ไม่เกิน 430 หน่วย
สปสช. เขต
1 เชียงใหม่
2 พิษณุโลก
3 นครสวรรค์
4 สระบุรี
5 ราชบุรี
6 ระยอง
7 ขอนแก่น
8 อุดรธานี
9 นครราชสีมา
10 อุบลราชธานี
11 สุราฎร์ธานี
12 สงขลา
รวม

จานวนหน่ วยบริการ/เครือข่ายหน่ วยบริการ
PCU
NPCU
รวมทั้งหมด
74
163
237
51
70
121
32
98
130
69
93
162
68
67
135
116
54
170
72
104
176
77
46
123
98
80
178
50
64
114
60
64
124
65
120
185
832
1023
1855

จานวนโควตา/เป้าหมาย รายเขต
55
28
30
37
31
39
41
28
41
26
29
43
428

6

สรุปผลการดาเนินการคัดเลือกคัดเลือกหน่วยบริการปฐมภูมิ
ที่มีแพทย์ประจาครอบครัวเพื่อรับงบค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2564 เขต 11
โดยคณะทางานบริหารจัดการงบค่าบริการสาธารณสุขเพิม่ เติมสาหรับการบริการระดับปฐมภูมิที่มี
แพทย์ประจาครอบครัวระดับเขต เขต 11 สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563
จังหวัด

กระบี่
ชุมพร
นครศรีธรรมราช
พังงา
ภูเก็ต
ระนอง
สุราษฎร์ธานี
รวม

จานวนหน่วยบริการปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจาครอบครัว (แห่ง)
สมัครทั้งหมด
9
14
16
8
7
10
21
85

ได้รับการคัดเลือก
4
6
5
3
4
1
6
29

สารอง
1

2
3
6

รายชื่อหน่วยบริการปฐมภูมิ ที่มีแพทย์ประจาครอบครัวเพื่อรับงบค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2564
รหัสหน่วย
รหัส 5 หลัก
บริการ 7 หลัก PCU/NPCU
8101011
77717
8101021
77718
8101031
77718
8104011
09015
8601021
15113
8601051
09347
8602012
09372
8607012
11383
8604012
09404
8604022
09393
8001021
08755
8007022
08832
8008011
11329
8008031
11329
8014012
08929

ชื่อหน่วยบริการปฐมภูมิ
ศูนย์สุขภาพชุมชนตาบลกระบี่ใหญ่
ศูนย์แพทย์ชุมชนโรงพยาบาลกระบี่ ทีม 1
ศูนย์แพทย์ชุมชนโรงพยาบาลกระบี่ ทีม 2
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองนาทุ่ง
หน่วยบริการปฐมภูมิท่ายาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลรับร่อ
โรงพยาบาลสวี
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60 พรรษา นวมินทราชินี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลขันเงิน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านปลายท่า ตาบลนาทราย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านนางหลง
โรงพยาบาลท่าศาลา ทีม 1
โรงพยาบาลท่าศาลา ทีม 3
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านท่าหิน

ชื่อ - นามสกุล แพทยเวชศาสตร์
ครอบครัว
นางสาวผ่องพรรณ ถนอมศรีมงคล
นางสาวพิกุลแก้ว พยุงพันธุ์
นางอังคณา สูงส่งเกียรติ
นางสาวปิยะรัตน์ รัตนา
นางศศิธร ศรีสุวรรณ
นายจิราวิช วัฒนไชย
นายอนุ ทองแดง
นายพงษ์เธียร พันธ์พิพัฒไพบูลย์
นางสาวอังคณา นาคอุบล
นางสาวดารณี อนันตศรัณย์
นางสาวอนัญญา ชุติมารัต
นางสาวกรัยพร พัชนะกิจ
นางสาวสัณหพรรณ วรรธนะพิศิษฐ์
นางสาวพรณภัส ลักษณะปิยะ
นายเอกรัฐ จันทร์วันเพ็ญ

รายชื่อหน่วยบริการปฐมภูมิ ที่มีแพทย์ประจาครอบครัวเพื่อรับงบค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2564 (ต่อ)
รหัสหน่วย
รหัส 5 หลัก
บริการ 7 หลัก PCU/NPCU
8204011
11349
8205051
09098
8205042
09093
8301011
77752
8301021
77752
8301031
77752
8303011
09135
8501041
09313
8401031
21345
8401091
15102
8401111
77565
8401131
77648
8401471
23807
8402141
09160

ชื่อหน่วยบริการปฐมภูมิ
โรงพยาบาลชุมชนตะกั่วทุ่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคึกคัก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางนายสี
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สาขา หยี่เต้ง VACHIRA EXPRESS ทีม 1
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สาขา หยี่เต้ง VACHIRA EXPRESS ทีม 2
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สาขา หยี่เต้ง VACHIRA EXPRESS ทีม 3
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเชิงทะเล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางริ้น
ศูนย์สุขภาพชุมชนโพธิ์หวาย (เครือข่ายโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี)
ศูนย์สุขภาพชุมชนโพธาวาส (เครือข่าย รพศ.สุราษฎร์ธานี) ทีม 1
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองศรีวิชัย
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตลาดดอนนก
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ฝั่งบางใบไม้)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลกรูด

ชื่อ - นามสกุล แพทยเวชศาสตร์
ครอบครัว
นายพิสิฐ ยงยุทธ์
นายสุรัตน์ ตันติทวีวรกุล
นายชาญกิจ วัฒนไวฑูรย์ชัย
นายธีระพงศ์ อร่ามเรือง
นางสาววรกานต์ ตัณฑุลมาศ
นายชนะสาร แสวงผล
นางสาวปัทมาสน์ เรือนเพชร
นายอธิศักดิ์ ตันสุเมธ
นางสาวพิศุทธิ์ ชนะรัตน์
นางสาวฐนิตา สมตน
นายพงศ์ปณต คงชาตรี
นายสรวิทย์ จันทรังสิกุล
นางปรินดา จิระจรัส
นางสาวชนัดดา สมคง

การออกแบบการจ่ายชดเชยค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติม สาหรับการบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจาครอบครัว
นอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564 (บริหารการจ่ายโดย สปสช. ส่วนกลาง)
หน่วยบริการ/เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจาครอบครัว นอก พท. กทม.
ภายใต้งบประมาณ 214 ล้านบาท

รอบที่ 1 ไม่เกินร้อยละ 25 (53.50 ล้านบาท)
เหมาจ่ายในอัตราคงที่ไม่เกิน 125,000 บาท แก่หน่วย
บริการที่ผ่านเกณฑ์ศักยภาพบริการ ภายในไตรมาส 1
1) บัญชีรายชื่อหมอประจาครอบครัวคู่กับประชาชนในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ (ข้อมูล ณ สิงหาคม 2563)
2) ทะเบียนรายชื่อประชาชนกลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มเสี่ยง 3 กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ กลุ่มเด็กแรกเกิด ถึง 1 ปี และผู้ป่วยโรค
เรื้อรังเฉพาะเบาหวาน (ข้อมูล ณ สิงหาคม 2563)

รอบที่ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (160.50 ล้านบาท)
จ่ายตามผลลัพธ์คุณภาพบริการ
งวดที่ 1 ไม่เกินวงเงินร้อยละ 25
ใช้ข้อมูลผลงานบริการ 5 เดือน
(ต.ค. 2563 – ก.พ. 2564) จ่าย
ภายในไตรมาส 3

งวดที่ 2 วงเงินไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75 ใช้ข้อมูลผลงานบริการ 9
เดือน (ผลงานสะสม ต.ค. 2563
– มิ.ย. 2564) จ่ายภายในไตร
มาส 4

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

เกณฑ์ผลลัพธ์คุณภาพบริการ สาหรับการบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจาครอบครัว
นอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2564 สปสช. จะจ่ายตามผลงานตัวชี้วัดหรือผลลัพธ์คุณภาพบริการที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย/
กลุ่มเสี่ยง 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ กลุ่มเด็กแรกเกิด ถึง 1 ปี และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังเฉพาะเบาหวาน ดังนี้
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หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสาหรับการบริการระดับปฐมภูมิ
สาหรับหน่วยบริการ นอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564
รอบที่ 2 จัดสรรไม่น้อยกว่า 75 % (160.50 ล้านบาท) จ่ายตาม point system ตามการประเมินผลงานหรือผลลัพธ์คุณภาพบริการ
คะแนน
ผลรวมคะแนน
1
2
3
4
5
(คะแนน x ค่าน้าหนัก)
ร้อยละของหญิงตัง้ ครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 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
ร้อยละของผูป้ ่วยโรคเบาหวานมีคา่ HbA1C ครั้งสุดท้าย < 7 mg%
มากกว่า 50%
40
18 - 25
26 -33
34 - 41
42 - 49
> 50
หมายเหตุ: ผลงานขั้นต่าไม่น้อยกว่าค่าเฉลีย่ (Mean) ผลงานระดับประเทศ
คะแนนรวมทัง้ หมด
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์คณ
ุ ภาพบริการ

ค่าเป้าหมาย

ค่าน้าหนัก

งวดที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (53.50 ล้านบาท)
- ประเมินจากผลลัพธ์คุณภาพบริการ 5 เดือน (ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564) โดยประมวลผลข้อมูลที่นาส่งภายในวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2564 และจัดสรรให้แก่หน่วยบริการที่มีผลลัพธ์คุณภาพบริการไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยผลงานระดับประเทศ ภายในไตรมาส 3
งวดที่ 2 วงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (160.50 ล้านบาท)
- ประเมินจากผลลัพธ์คุณภาพบริการสะสม 9 เดือน (ตุลาคม 2563 – มิถุนายน 2564) โดยประมวลผลข้อมูลที่นาส่งภายในวันที่ 30
มิถุนายน 2564 และจัดสรรแก่หน่วยบริการที่มีผลลัพธ์คุณภาพบริการไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยผลงานระดับประเทศ ภายในไตรมาส 4
หมายเหตุ: ยอดจัดสรรทั้งหมดต่อหน่วย = ผลการจัดสรรรอบที่ 1 25% (125,000 บาท) + ผลการจัดสรรรอบที่ 2 75% [ผลการจัดสรรงวดที่ 2 – งวดที
่ 1]
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การส่ งทะเบียนกล่ มุ เป้ าหมายเพือ่ ประเมินผลงาน
หน่วยบริการปฐมภูมิ ต้องปรับปรุงข้อมูล ทะเบียนรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย
ให้เป็นปัจจุบัน และส่งข้อมูลเป็น ไฟล์ excel หรือตามระบบที่ สปสช. ส่วนกลาง
กาหนด จานวน 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ทะเบียนรายชื่อที่ต้องส่ง
1. บัญชีทะเบียนรายชื่อประชาชน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
2. มีทะเบียน ปชช. กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มเสี่ยง จานวน 3 กลุ่ม คือ
A.
B.
C.

ทะเบียนหญิงตั้งครรภ์ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ทะเบียนเด็กแรกเกิด ถึง 1 ปี ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ทะเบียนผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
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