สิ่งที่สงมาดวย 1

1

เกณฑศักยภาพบริการหนวยบริการปฐมภูมิและแนวทางการประเมินตามเกณฑฯ
สําหรับงบตามเกณฑศักยภาพบริการ(On top payment)

1. กรอบแนวคิด งบตามเกณฑศักยภาพบริการ (On top payment) เปนงบเหมาจายเพิ่มเติม เพื่อ
จายชดเชยคาบริการเพิ่มเติมใหแก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล หรือหนวยบริการปฐมภูมิ
ที่มีการพัฒนาศักยภาพ บริการ ผานเกณฑที่กําหนด เปนการสรางแรงจูงใจใหหนวยบริการ
ปฐมภูมิและโรงพยาบาลแมขายพัฒนาศักยภาพของหนวยบริการปฐมภูมิในเครือขาย เพิ่ม
ความเปนธรรมในระบบบริการ และสงเสริมการใชบริการใกลบานใกลใจของประชาชน
2. เกณฑ และเงื่อนไขการประเมิน
เกณฑและเงื่อนไขการประเมินหนวยบริการปฐมภูมิที่
มีศักยภาพครอบคลุมใน 4 ดาน ประกอบดวย ดานศักยภาพพื้นฐาน ดานการบริหารจัดการ
ดานระบบบริการ และดานผลการใหบริการ เปนเกณฑสวนหนึ่งของเกณฑตรวจประเมิน
ขึ้นทะเบียนหนวยบริการปฐมภูมิ ที่มีความสอดคลองกับสถานการณและทิศทางการพัฒนา
บริการปฐมภูมิของประเทศ โดยแบงเปน 2 สวนดังนี้
2.1 เกณฑและเงื่อนไขหลัก (Major conditions and criteria) เปนเกณฑและเงื่อนไขที่
หนวยบริการปฐมภูมิที่มีศักยภาพตองดําเนินการอยูแลวในทุกขอ ดังนี้
• มีแพทยเวชศาสตร ครอบครัวหรือแพทยที่ผานการอบรมดานเวชศาสตรครอบครัว
(ระยะสั้นโดยอนุโลม) หรือแพทยเวชปฏิบัติทั่วไปที่ปฏิบัติงานเปนประจํา (เพิ่มเติมจาก
ที่กําหนดในคูมือบริหารงบกองทุนฯ ป 2553) ในการดูแลและรับผิดชอบงานบริการ
ปฐมภูมิตอประชากร UC คือ1 : 10,000 หรือนอยกวา (ตามแนวทางการตรวจประเมิน
เพื่อขึ้นทะเบียนหนวยบริการปฐมภูมิ ขอ ม 3.1)
• มีพยาบาลเวชปฏิบัติ หรือพยาบาลวิชาชีพ หรือพยาบาลชุมชน (เพิ่มเติมจากที่กําหนด
ในคูมือบริหารงบกองทุนฯ ป 2553) ปฏิบัติงานประจําที่หนวยบริการปฐมภูมิตอ
ประชากร UC คือ 1 : 5,000 หรือนอยกวา และอย างนอยแหงละ 1 คน (ตามแนวทาง
การตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหนวยบริการปฐมภูมิ ขอ ม 3.2)
• มีจํานวนบุคลากรประจํา (ไมรวมแพทย ) ตอประชากร UC คือ 1 : 1,250 คน (ตาม
แนวทางการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหนวยบริการปฐมภูมิ ขอ ม 3.3 และ ม 3.4)
• มีคณะกรรมการ 4 ภาคสวน คือ ผูทรงคุณวุฒิในพื้นที่ องคกรปกครองสวน ทองถิ่น
ผูรับบริการ และผูใหบริการ แตงตั้งโดยผูอํานวยการ สปสช .สาขาจังหวัด หรือ
ผูอํานวยการ สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร ใหคณะกรรมการดังกลาวมีห นาที่กํากับ
ดูแล สนับสนุนและใหคําปรึกษาแกหนวยบริการปฐมภูมิ โดยมีการประชุมอ ยาง
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•

สม่ําเสมอ (เพิ่มเติมจากที่กําหนดในคูมือบริหารงบกองทุน ฯ ป 2553) และมีรายงาน
การประชุมตามหนาที่ดังกลาว (ในปแรกเนนประเมินในดานการทําหนาทีข่ อง
คณะกรรมการชุดนี้)
อัตราสวนการใชบริการที่หนวยบริการปฐมภูมิเทียบกับที่โรงพยาบาลแมขาย คํานวณ
ดังนี้
OP visit (ประชากรในพื้นที่รับผิดชอบของหนวยบริการปฐมภูมิ) PCU
> 0.88
OP visit (ประชากรในพื้นที่รับผิดชอบของหนวยบริการปฐมภูมิ) ร.พ.
(หมายเหตุ : แกไขจากในคูมือบริหารงบกองทุนฯ ป 2553 ที่ระบุ 1.11 เปน 0.88)

2.2 เกณฑและเงือ่ นไขรอง (Minor conditions and criteria) เปนเกณฑและเงื่อนไขที่
หนวยบริการ อาจมีอยูแลวหรืออยูระหวางการพัฒนาใหมี โดยตองมีแผนและระยะเวลา
กําหนดชัดเจน และพรอมดําเนินการไดกอนการประเมินในปตอไป ดังนี้
• มีเภสัชกร นักกายภาพบําบัด แพทยแผนไทย ทันตแพทย /ทันตาภิบาล รับผิดชอบ
งานบริก ารปฐมภู มิ (ปฏิบัติงานประจําที่ โรงพยาบาล แมขาย) ตามเกณฑตอประชากร
UC ที่กําหนด (ตามแนวทางการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหนวยบริการปฐมภูมิ ขอ
ม 3.3 – 3.6)
• มีระบบสนับสนุนการเชื่อมโยงบริการระหวางหนวยบริการปฐมภูมิกับโรงพยาบาล
แมขาย ไดแก ระบบขอมูลผูรับบริการ /เวชภัณฑที่เชื่อมโยง หรือเปนระบบเดียวกัน
ระบบการใหคําปรึกษา/การนัดหมาย/ชองทางดวน และระบบการสงตอ- สงกลับ
• มีขอมูลผูปวย 5 กลุมเปาหมายในพื้นที่ (ไดแก เด็ก ผูพิการ ผูสูงอายุ ผูปวยเรื้อรัง และ
หญิงตั้งครรภ ) มีแผนการเยี่ยมบานและผลในการลดภาวะเจ็บ ปวยไดไมนอยกวา
รอยละ 50 ของกลุมเปาหมายดังกลาว
• มีแผนงานที่มีการสมทบงบประมาณ หรือรวมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล
และมีผลการดําเนินงานในลักษณะใหภาคทองถิ่นและภาคประชาชนเปนผูดําเนินการ
หลัก
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3. รูปแบบการจัดบริการและการสนับสนุนงบประมาณ
รูปแบบ
ลักษณะการจัดบริการ
รูปแบบที่ 1 เปนหนวย /เครือขายหนวยบริการปฐมภูมิที่ขึ้น
จัดบริการ
ทะเบียนเปนหนวยบริการประจํา มีแพทยและ
แยกจาก ร.พ. บุคลากรอืน่ ๆ ตามเงื่อนไข

อัตราเหมาจายเพิ่มเติม
เพิ่มเติม 100 บาทตอ
ประชากรหนึ่งคน

บาทตอ
รูปแบบที่ 2 เปนหนวยบริการปฐมภูมิที่เปนเครือขายหนวยบริการ เพิ่มเติม 50
ประจํา และมีแพทยเปนพี่เลี้ยง มีพยาบาลเวชปฏิบัติ ประชากรหนึ่งคน
จัดบริการ
รวมกับ ร.พ. ทั่วไปหรือพยาบาลชุมชนประจําตามเงื่อนไข
4. เปาหมาย จํานวนหนวยบริการปฐมภูมิที่มีศักยภาพตามเกณฑ ป 2553 ดังนี้
4.1 รูปแบบที่ 1 การจัดบริการแยกจากโรงพยาบาลแมขาย จํานวน
100 แหง
4.2 รูปแบบที่ 2 การจัดบริการรวมกับโรงพยาบาลแมขาย จํานวน
2,000 แหง
5. ระยะเวลาการจัดสรรงบประมาณ สปสช. โอนงบประมาณงวดเดียวไปยังโรงพยาบาลแมขาย
(CUP) โดยกําหนดใหเปนงบเพิม่ เติมตนทุนการจัดบริการสําหรับหนวย บริการปฐมภูมิที่มี
ศักยภาพตามเกณฑและเงื่อนไข ซึ่งการ กําหนดเกณฑและเงื่อนไขการประเมิน และอัตรา
เหมาจายเพิ่มเติมจะมีการพิจารณาเปนรายป
และเพื่อใหสอดคลองกับชวงระยะเวลาการ
โอนยายของขาราชการประจําปในป 2553 ซึ่งเปน การดําเนินการปแรก จึงกําหนดเวลาจัดสรร
งบประมาณเปน 2 รอบ ดังนี้
รอบที่ 1 ใหมีการประเมินและจัดสรรงบประมาณในชวงเดือนตุลาคม
หนวยบริการที่ผานเกณฑจะไดรับงบสนับสนุนตามวงเงินที่กําหนด

- ธันวาคม 2552

รอบที่ 2 ใหมีการประเมินและจัดสรรงบประมาณในชวงเดือนเมษายน มิถนุ ายน 2553
หนวยบริการที่ผานเกณฑจะไดรับงบสนับสนุน 50% ของวงเงินที่กําหนด
เนื่องจากตองมีการประเมินในแตละป หากหนวยบริการใดที่ไดรับงบเพิ่มเติมอยูแลวและ
ปตอไปไมสามารถจัดบริการไดศักยภาพตามเกณฑและเงื่อนไขการประเมิน ก็จะไมไดรับงบ
สนับสนุนเพิ่มเติมในปดังกลาว โดยการดําเนินการในปตอไป เปนดังนี้
(1) กําหนดเวลาการยื่นแบบประเมินตนเอง หรือการลงทะเบียนผานระบบ PCU Profile
ปละครั้ง ในชวงประเมินการขึ้นทะเบียนหนวยบริการแตละป (มิถนุ ายน - สิงหาคม ของทุกป ) เพื่อ
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนกันยายนของทุกป ทั้งนี้ ควรสงแบบประเมินใหสปสช.เขตกอน
สิ้นเดือนสิงหาคมของทุกป
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(2) สปสช.เขตจะดําเนินการพิจารณาสนับสนุนงบเหมาจายเพิ่มเติมตามประเภทที่กําหนด
ภายในเดือนกันยายนของทุกป และสามารถโอนงบเหมาจายเพิ่มเติมใหหนวยบริการประจําได
ภายในเดือนตุลาคมของทุกป
6. ตัวอยางการคิดงบประมาณของหนวยบริการ
เกณฑและ
ลําดับ หนวยบริการ หนวยบริการ เงือ่ นไข Pop_UC งบ OPปกติ อัตราเหมาจาย
ที่
ประจํา
ปฐมภูมิ เกณฑ เกณฑ (คน) (696.13 บ.)
เพิ่มเติม
หลัก รอง
สอ.ต. เฉือ่ ย
1 รพ.เรารักปฐมภูมิ
X
/
3,500
0
2,436,455
(แบบ 2)
สอ.ต. เดน
2 รพ.เรารักปฐมภูมิ
/
/
5,600
50
3,898,328
(แบบ 2)
สอ.ต. เฉย
/
X
3* รพ.เรารักปฐมภูมิ
8,000
50
(แบบ 2)
5,569,040
สอ.ต. เจง
4 รพ.เรารักปฐมภูมิ
/
/
4,500
100
3,132,585
(แบบ 1)
คลินกิ เด็กดี
5 คลินกิ เด็กดี
/
/
8,300
100
5,777,879
(แบบ 1)
รวมงบOPที่รพ.เรารักปฐมภูมิไดรับ=งบOPปกติ(15.03ลบ.)+งบOPเพิ่มเติม(1.13ลบ.) = 16.16 ลานบาท
และงบOPที่คลินิกเด็กดีไดรับ =งบOPปกติ(5.77ลบ.)+งบOPเพิ่มเติม(0.83ลบ.) = 6.6 ลานบาท
* หมายเหตุ กรณี สอ.ต.เฉยประเมินผานเกณฑหลัก ไมผานเกณฑรอง แต สอ.ต.เฉื่อยมีการจัดทํา
แผนการพัฒนาและกําหนดระยะเวลาชัดเจน ดังนัน้ จึงไดรบั งบเพิม่ เติมสวนนี้
7. แนวทางการพิจารณาเกณฑและเงื่อนไขศักยภาพหนวยบริการปฐมภูมิ
7.1 เกณฑ และเงือ่ นไขหลัก (Major conditions and criteria) เปนเกณฑและเงื่อนไขที่
หนวยบริการปฐมภูมิที่มีศักยภาพตองดําเนินการอยูแลวในทุกขอ ดังนี้
• มีแพทยเวชศาสตร ครอบครัวหรือแพทยที่ผานการอบรมดานเวชศาสตรครอบครัว
(ระยะสั้นโดยอนุโลม ) ครอบครัว หรือแพทยเวชปฏิบัติ ทั่วไปที่ปฏิบัติงานเปนประจํา

งบOP
เพิ่มเติม
280,000
400,000
450,000
830,000

5

เทานั้น ดูแลและรับผิดชอบ
งานบริการปฐมภูมิตอประชากร
UC คือ
1: 10,000 หรือนอยกวา (ตามแนวทางการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหนวยบริการ
ปฐมภูมิ ขอ ม 3.1)
หมายถึง แพทยที่ไดรับอนุบัตร (อว.) หรือวุฒิบัตร (วว.) สาขาเวชศาสตรครอบครั ว หรือ
แพทยเวชปฏิบัติทั่วไปที่ปฏิบัติงานเปนประจําเทานั้น สวนแพทยสาขาอื่นๆตองผานการอบรมดาน
เวชศาสตรครอบครัวระยะสั้นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งที่จัดโดยองคกรหรือสถาบันที่เปนที่ยอมรับ
และไดรบั มอบหมายใหดแู ลรับผิดชอบประชากร ในพื้นที่อยางชัดเจน ในการใหคาํ ปรึกษา และเปน
พี่เลี้ยงของทีมบุคลากรหนวยบริการปฐมภูมิในพื้นที่ดังกลาว
ตัวอยาง รพช. แหงหนึง่ มีแพทย 3 คน มีการมอบหมายให แพทย อว.เวชศาสตรครอบครัว
รับผิดชอบสถานีอนามัย 2 แหง ดูแลประชากร UC รวม 13,000 คน คนที่สองเปนแพทยใชทุนที่ผาน
การอบรมเวชศาสตรค รอบครัวหลักสูตร 6 สัปดาหของ คณะแพทย ศาสตร รามาธิบดี รับผิดชอบ
สถานีอนามัย 3 แหง ประชากร UC รวม 10,000 คน และแพทยใชทุนอีกหนึ่งคน รั บผิดชอบสถานี
อนามัย 2 แหง ประชากร UC รวม 9,000 คน คอยรับคําปรึกษาและเปนพี่เลี้ยงเจาหนาที่สถานี
อนามัย ผลการประเมินในกรณีนี้ มีสถานีอนามัยภายใตการดูแลของแพทยคนที่สอง ผานเกณฑ น้ี
จํานวน 3 แหง ประชากรรวม 10,000 คน และสถานีอนามัยภายใตการดูแลของแพทยคนที่ 3 จะผาน
เกณฑในกรณีที่แพทยดูแลสถานีอนามัยและปฏิบัติงานเปนประจํา เทานั้น
สวนสถานีอนามัย
ภายใตการดูแลของแพทยคนแรก ไมตรงตามเงื่อนไขเนื่องจากแพทยรับผิดชอบตอประชากร UC
เกินกวา 1: 10,000
• มีพยาบาลเวชปฏิบัติ หรือ พยาบาลวิชาชีพ หรือพยาบาลชุมชน ปฏิบัติงานประจําที่
หนวยบริการปฐมภูมิตอประชากร UC คือ 1 : 5,000 หรือนอยกวา และอยางนอยแหง
ละ 1 คน (ตามแนวทางการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหนวยบริการปฐมภูมิ ขอ ม 3.2)
หมายถึง มีพยาบาลเวชปฏิบัติหรือพยาบาลวิ ชาชีพ หรือพยาบาลชุมชน บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ปฏิบัติงานประจําที่หนวยบริการปฐมภูมินั้นๆ โดยมีสัดสวนตามจํานวนประชากรที่กําหนด ในกรณี
ประเมินเปนหนวยบริการปฐมภูมิกลุม จะตองมีจํานวนพยาบาลตามสัดสวนประชากรของกลุม และ
ตองมีพยาบาลปฏิบัติงานประจําในหนวยบริการปฐมภูมิอยางนอยแหงละ 1 คน
ตัวอยาง สถานีอนามัย ก มีประชากร UC 2,500 คน สถานีอนามัย ข มีประชากร UC 5,500
คน หากประเมินเปนรายสถานีอนามัย ดังนี้ สถานีอนามัย ก ตองมี NP หรือ GN หรือ CN อยางนอย
1 คนปฏิบัติงานประจํา (ไมหมุนเวียน) และสถานีอนามัย ข ตองมี NP หรือ GN หรือ CN อยางนอย
2 คน ปฏิบัติงานประจําเชนกัน แตหากสถานีอนามัย ก และสถานีอนามัย ข ประเมินเปน แบบหนวย
บริการปฐมภูมิ กลุม (เครือขายละไมเกิน 10,000 ประชากร) โดยมีการบริหารงานและปฏิบั ติงาน
เชื่อมโยงกันแบบเครือขายจริง สองสถานีอนามัย มีประชากรรวมกัน 8,000 คน/กลุม ตองมี NP หรือ
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GN หรือ CN รวมกัน อยางนอย 2 คน โดยตองปฏิบัติงานประจําในสถานีอนามัย ก และสถานี
อนามัย ข แหงละ 1 คน
• มีจํานวนบุคลากรประจํา (ไมรวมแพทย ) ตอประชากร UC คือ 1 : 1,250 คน (ตาม
แนวทางการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหนวยบริการปฐมภูมิ ขอ ม 3.3 และ ม 3.4)
หมายถึง มี ขาราชการ พนักงาน
และลูกจาง (ไมรวมแพทย ) ที่มีคุณวุฒิระดับ
ประกาศนียบัตร ขึ้นไปในสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของหรือเทียบเทา
ปฏิบัติงานประจําในการให บริการปฐมภูมใิ นหนวยบริการปฐมภูมิ โดยจํานวนรวมแลว มีสดั สวน
บุคลากรประจํา 1 คนตอประชากรจํานวน 1,250 คนหรือนอยกวา
ตัวอยาง สถานีอนามัย ก ดูแลประชากร UC 7000 คน มีบุคลากร ปฏิบัติงานประจํา 6 คน
ไดแก พยาบาลวิชาชีพ 1 คน นักวิชาการสาธารณสุข 1 คน เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2 คน
ทันตาภิบาล 1 คน และเจาหนาที่บันทึกขอมูลวุฒิ ปวส . 1 คน และสถานีอนามัย ข ดูแลประชากร
UC 3000 คน มีบุคลากรปฎิบัติงานประจํา 2 คน พยาบาลวิชาชีพ 1 คน และ เจาพนักงานสาธารณสุข
ชุมชน 1 คน ผลการตรวจประเมิน กรณีตรวจแบบหนวยบริการปฐมภูมิเดี่ ยว จะมีหนวยที่ผาน
เกณฑขอนี้ 1 แหง คือ สถานีอนามัย ก สวนสถานีอนามัย ข จะไมผานเกณฑ หากกรณีตรวจแบบ
หนวยบริการปฐมภูมิกลุม จะมีหนวยที่ผานเกณฑขอนี้ 2 แหง คือ ทั้งสถานีอนามัย ก และสถานี
อนามัย ข เพราะประชากรรวม ก+ข เปน 10,000 คน และมีบุคลากรรวม 8 คน
• มีคณะกรรมการ 4 ภาคสวน คือ ผูทรงคุณวุฒิในพื้นที่ องคกรปกครองสวน ทองถิ่น
ผูรับบริการ และผูใหบริการ ทําหนาที่กํากับดูแลสนับสนุนและใหคําปรึกษาแกหนวย
บริการปฐมภูมิ และมีรายงานการประชุมตามหนาที่ดังกลาว (ในปแรกเนนประเมินใน
ดานการทําหนาที่ของคณะกรรมการชุดนี้)
หมายถึง มีการแตงตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อมีสวนรวมในการบริหาร กํากับ หนวยบริการปฐมภูมิ
(การตั้งชื่อคณะกรรมการฯเปนไปตามความเหมาะสม ) ที่มีองคประกอบที่มาจาก 4 ภาคสวน คือ
ผูทรงคุณวุฒิในพื้นที่ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูรับบริการ และผูใหบริกา ร ใหมีการแตงตั้งโดย
สปสช .สาขาจังหวัด /เขตแลวแตกรณี โดยคณะกรรมการดังกลาวใหมีหนาที่รวมกันกําหนด
เปาหมายและแนวทางในการดําเนินงานของหนวยบริการปฐมภูมิ สนับสนุน กํากับ ติดตามให
เปนไปตามเปาหมายและแนวทางที่กําหนด โดยมีการประชุมและบันทึกผลการประชุมไว อยาง
สม่ําเสมอ
• อัตราสวนการใชบริการที่หนวยบริการปฐมภูมิเทียบกับที่โรงพยาบาลแมขาย คํานวณ
ดังนี้
OP visit (ประชากรในพื้นที่รับผิดชอบของหนวยบริการปฐมภูมิ) PCU
> 0.88
OP visit (ประชากรในพื้นที่รับผิดชอบของหนวยบริการปฐมภูมิ) ร.พ.
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หมายถึง จํานวน ครั้งการใหบริการ ผูปวยนอก (เฉพาะ ประชากร UCในเขตรับผิดชอบของ
หนวยบริการปฐมภูมิ ) ที่ไปใชบริการที่หนวยบริการปฐมภูมิ หารดวยจํานวน ครั้งการใหบริการ
ผูปวยนอก (เฉพาะประชากร UC ในเขตรับผิดชอบของหนวยบริการปฐมภูมิ นั้น) ที่ไปใชบริการที่
โรงพยาบาลแมขาย ตองมากกวา 0.88 เทา
7.2 เกณฑและเงื่อนไขรอง (Minor conditions and criteria)
• มีเภสัชกร นักกายภาพบําบัด แพทยแผนไทย ทันตแพทยหรือทันตาภิบาล รับผิดชอบ
งานบริการปฐมภูมิ (สามารถ ปฏิบัติงานประจําที่ รพ .แมขาย ) ตอประชากร UC คือ
1 : 10,000 – 30,000 คน (ตามแนวทางการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหนวยบริการ
ปฐมภูมิ ขอ ม 3.3 – 3.6)
• มีระบบสนับสนุนการเชื่อมโยงบริการระหวางหนวยบริการปฐมภูมิกับโรงพยาบาลแม
ขาย ไดแก ระบบขอมูลผูรับบริการ /เวชภัณฑที่เชื่อมโยง ระบบการใหคําปรึกษา /การ
นัดหมาย/ชองทางดวน และระบบการสงตอ- สงกลับ
• มีขอมูลผูปวย 5 กลุมเปาหมายในพื้ นที่ มีแผนการเยี่ยมบานและผลกระทบที่ดีขึ้นตอ
ภาวะเจ็บปวยไดไมนอยกวารอยละ 50 ของกลุมเปาหมายดังกลาว
• มีแผนงานที่มีการสมทบงบประมาณ หรือรวมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล
และมีผลการดําเนินงานในลักษณะใหภาคทองถิ่นและภาคประชาชนเปนผูดําเ นินการ
หลัก
ทั้งนี้หนวยบริการปฐมภูมิที่ผานการประเมินเพื่อรับงบเหมาจายเพิ่มเติม ตองดําเนินการให
ผานตามเกณฑและเงื่อนไขรอง ภายในสิ้นปงบประมาณ 2553 มิฉะนั้นจะไมไดรับการสนับสนุนงบ
เหมาจายเพิ่มเติมในปตอไป และหากพบวามีเจตนาที่ไมทําใหเปนไปตามเงื่อนไขที่ กําหนด ควรตอง
มีการถูกเรียกเงินคืนตอไป
8. ขั้นตอนการประเมิน
8.1 หนวยบริการปฐมภูมิประเมินตนเองตาม แบบฟอรม ขอมูลศักยภาพบริการหนวยบริการ
ปฐมภูมิ (แบบประเมินตนเอง ) ซึ่งในระยะตอไปจะดําเนินการผานระบบ PCU Profile ที่
ใหหนวยบริการปฐมภูมิสามารถปรับปรุงขอมูลศักยภาพ พืน้ ฐานของหนวยบริการตนเอง
ใหเปนปจจุบันไดตลอดเวลา และสงแบบประเมินตนเองไปที่หนวยบริการประจํา โดย
กําหนดใหมีการยื่นแบบประเมินตนเองทุกป เพราะเปนการพิจารณางบเหมาจายเพิ่มเติม
เปนรายป
8.2 หนวยบริการประจําในฐานะคูสัญญาหรือผูดูแลเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ เ
ปน
ผูตรวจสอบขอมูลเบื้องตนของหนวยบริการปฐมภูมิตามแบบประเมินตนเอง และให
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การรับรองผลการประเมินตนเอง สงไปที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในฐานะสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติสาขาจังหวัด
8.3 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรวจสอบและรับรองผลการประเมินตนเองของหนวยบริการ
ปฐมภูมิ และสงให สปสช.เขต หรือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สงกลับใหหนวยบริการ
ปฐมภูมิในกรณีตองปรับปรุงหรือแกไขผลการประเมินดังกลาว เพื่อจัดเปนกลุมที่มี
ศักยภาพบริการผานเกณฑที่กําหนด ซึ่งมีสิทธิไดรับงบตามเกณฑศักยภาพบริการ (On top
payment) และกลุมที่ตองการการพัฒนา ซึ่งมีสิทธิไดรับงบสงเสริมระบบบริการปฐมภูมิอีก
สวนหนึง่ โดยการประเมินของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสามารถบูรณาการรวมไปกับ
การประเมินเพื่อยกระดับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ดวย
8.4 สปสช.เขตโดยคณะกรรมการหรือคณะทํางานดานการประเมินหนวยบริการ (ถามี) ประเมิน
ตรวจสอบขอมูลที่ไดรับเทียบกับขอมูลที่มีอยูเ ดิม เชน ขอมูลจํานวนบริการตามร ายงาน
0110 รง.5 หรือขอมูลหนวยบริการปฐมภูมิที่ไดรับงบในสวนเสริมระบบบริการที่อาจซ้ําซอน
กัน และสปสช.เขตพิจารณาสนับสนุนงบเหมาจายเพิ่มเติมตามประเภทที่กําหนด และดํนการ
าเนิ
ขออนุมัติงบเหมาจายเพิ่มเติมใหกับหนวยบริการประจําของหนวยบริการปฐมภูมินั้นตๆอไป
8.5 สปสช.เขตอาจจัดใหมีการตรวจสอบการประเมินภายหลัง (Post audition) โดยวิธใี ด
วิธีหนึ่ง และหากพบวาไมเปนไปตามเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนด ใหมีการเรียกเงินคืนและ
งดการสนับสนุนงบชวยเหลือในทุกกรณี(Black list)เปนระยะเวลา 3 ป
8.6 หากหนวยบริการปฐมภูมิไมสามารถดําเนินการตามเกณฑและเงื่อนไขดังกลาวไดตอเนื่อง
ภายในปนั้นๆ เนื่องจากมีเหตุผลจําเปนหรือสุดวิสัย ใหแจงเปนลายลักษณอักษร
สง
สปสช.เขตกอนที่จะมีการตรวจสอบพบ หากสปสช .เขตเห็นชอบใน เหตุผลความจําเปน
ดังกลาว ก็จะไมมีการเรียกเงินคื นในปงบดังกลาว แต ไมมีสิทธิไดรับงบสนับสนุนในป
ตอไปหากยังไมดําเนินการตามเกณฑและเงื่อนไขที่กาํ หนด
8.7 กรณีที่เกณฑและเงื่อนไขการประเมินศักยภาพบริการของหนวยบริการปฐมภูมิ รวมทั้ง
รูปแบบการจัดบริการและการสนับสนุนง บประมาณที่กําหนดไว มีความไมสอดคลองกับ
บริบทของบางพื้นที่ ให สปสช .เขตกําหนดใหมีคณะกรรมการหรือคณะทํางาน ของ
ผู ที่เกี่ยวของ ในระดับพื้นที่ ขึ้นมาพิจารณาประเด็นที่ไมสอดคลองดังกลาว โดยอาจมี
การปรับปรุงรายละเอียดของเกณฑและเงื่อนไขการประเมิน รวมทั้งรายละเอีย
ดของ
รูปแบบการจัดบริการและการสนับสนุนงบประมาณ ทั้งนี้ตองใหสอดคลองกับ
กรอบแนวคิด และอยูภายใต เกณฑและเงื่อนไข รวมทั้งรูปแบบการจัดบริการและ
การสนับสนุนงบประมาณที่กําหนดไว

