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 การชี้แจงการดําเนินงานแกผูประกอบกิจการสถานพยาบาลที่สนใจสมัคร 
เขารวมโครงการลดความแออัดผูปวยนอก รพ.เลิดสิน  

วันที่ 4 มีนาคม 2557 เวลา 13.00-16.30 น. ณ หองประชุมรพ.เลิดสิน



1. เพื่อเพ่ิมการเขาถึงบริการสุขภาพของประชาชน โดยสงเสริม
หนวยบริการปฐมภูมิใกลบานใกลใจ ใหประชาชนสะดวกในการเขา
รับบริการ
2. ตอบสนองนโยบายของทุกรัฐบาลที่จะลดความแออัดใน รพ.
ขนาดใหญ เพ่ือใหรพ.ขนาดใหญปรับบทบาทเปน รพ.ทุติยภูมิ/   
ตติยภูมิระดับสูง
3. เพื่อสงเสริมความรวมมือภาครัฐ  เอกชน รวมถึงภาคประชาชน   
    ในการจัดระบบบริการสุขภาพในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  
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หลักการและเหตุผล
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      รูปแบบการดําเนนิการ       

1. บริหารโครงการโดยคณะทํางานที่มีสวนรวมจากทุกภาคสวน
2. กระจายประชากรผูมีสิทธิทั้งหมด ใหคลินิกชุมชนอบอุนแหงใหมใน
พื้นที่รับผิดชอบ
3. กรณีเขตพื้นที่ที่มีคลินิกไมเพียงพอ ขออนุมัติเปดคลินิก เพ่ือรองรับ
ประชากรในพื้นที่ ภายใตความเห็นชอบของคณะทํางานโครงการ โดย
เปดรับสมัครคลินิกชุมชนอบอุนใหม เปนรูปแบบ PCU 20,000 และ
หรือ PCU 10,000  จํานวนประมาณ 6-8 แหง 
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เงื่อนไขการดําเนินการ       

1. ประชากรผูมีสิทธิเดิมที่หนวยบริการปฐมภูมิฯ คือ รพ.เลิดสิน หนวย
รับสงตอ คือ รพ.เลิดสิน (Model 1,2) ใหเขารับบริการที่หนวยปฐมภูมิฯ 
กอนทุกครั้ง หากหนวยปฐมภูมิฯ รักษาไมได จึงจะสงตอมารักษาที่รพ.
เลิดสิน ซึ่งเปนหนวยรับสงตอ
2. ประชากรผูมีสิทธิเดิมเปนศูนยบริการสาธารณสุข(ศบส.) กับรพ.เลิดสิน 
ใหสามารถเขารับบริการที่ศบส.เดิม หรือ คลินิกใกลบาน และสงตอรพ.
เลิดสิน  ซึ่งคลินิกฯ  จะตองตามจายใหศบส.  โดยมีสปสช.กทม. เปน 
Clearing house  กรณีการสงตอ ศบส.สามารถพจิารณาการสงตอ
ผ ูป วยไปยังหนวยบริการปฐมภูมิได  และใหแจงหนวยบริการประจํา
รับทราบ
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เงื่อนไขการดําเนินการ       

3. คลินิกชุมชนอบอุนแหงใหม จะไมไดรับงบคาเสื่อมในป 2557 แตจะ
ไดรับเต็มจํานวนในปถัดไป
4. งานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค (PP.) จัดสรรงบประมาณแบบ
รายกิจกรรม PP.Itemized  จายตามผลงานจริงที่เกิดขึ้น ไมมีการจัดสรร
งบอื่นๆเพ่ิมเติม
5. OP. Refer คลินิกเดี่ยว  ใชกติกา ตั้งแต 28 กรกฎาคม 2557 
6. การสมัครคลินิก On Top สมัครไดในปงบประมาณ 2558
7. กรณีเขตสวนหลวงมี PCU ของรพ.เลิดสิน ในวัดยาง จะเทียบเทา
ศูนยบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่  คาใชจายในการรักษาพยาบาลคลินิก
คลินิกจะตามจาย โดยสปสช.เปน Clearing House
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การรับสมัครสถานบริการในพื้นที่ กทม. เพื่อข ึ้นทะเบียนเปนหนวยบริการ
ในโครงการลดความแออัดผูปวยนอก รพ.เลิดสิน

ลําดับ เขต แขวง/บรเิวณพื้นที่ รูปแบบ PCU จํานวน

1 สาทร  2  แห่ง  ยานนาวา/ถ.เจริญกรุง 20,000       1  แห่ง

ทุ่งวดัดอน/ศูนยก์ารค้าวรรัตน์ 20,000       1  แห่ง

2 บางคอแหลม 1 แห่ง บริเวณ ถ.เจริญกรุง 10,000   1  แห่ง

   3 พระโขนง 1 แห่ง ถ.สุขุมวทิ 93 (ช่วงระหวา่ง
กึง่กลางซอย 93)

20,000       1  แห่ง

4 สวนหลวง  1  แห่ง ส่ีแยกคลองตัน 10,000   1  แห่ง

5 ประเวศ  2 แห่ง แขวงประเวศ / ตลาดประเวศ 10,000   1  แห่ง

  แขวงดอกไม ้ /ถ.รามคําแหง 2
หรือตลาดรามคําแหง 2     

10,000       1 แห่ง

รวม PCU 20,000  จํานวน 3  แห่ง, PCU 10,000  จํานวน 4  แห่ง  รวมทั้งส้ิน  7  แห่ง 
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1. การจัดพื้นที่   กําหนดพื้นที่ไมนอยกวา  80  ตารางเมตร

        1.1 มีหองตรวจโรค 1  หอง 

1.2 มีหองใหการรักษาพยาบาล 1 หอง 

1.3 มีหองใหคําปรึกษา/สรางเสริมสุขภาพฯ  1 หอง 

1.4 มีบริเวณท่ีพักคอยและมุมใหความรู

1.5 มีหองน้ําผูปวย และผูพิการ รองรับรถเข็นผูพิการ  อยางนอย  1  หอง 

1.6 มีบริเวณท่ีจอดรถอยางเพียงพอ

2. ใหบริการสาธารณสุข และบริการสรางเสริมสุขภาพฯ แกประชาชนผูมีสิทธิไมเวนวันหยุดราชการ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ ตั้งแตเวลา 08.00-18.00 น. ในวันจันทร-วันศุกร  และเวลา 09.00-12.00 น. ในวัน
เสาร-อาทิตย 

3. มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้ 

3.1  แพทยปฏิบัติงานประจํา ไมนอยกวา 1 คน   

3.2  พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงานประจํา ไมนอยกวา 2 คน 

3.3  เภสัชกร ปฏิบัติงานประจํา จํานวน  4-40 ชั่วโมงตอสัปดาห 

เกณฑหนวยบริการ รูปแบบ PCU 10,000 คน
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เกณฑหนวยบริการ รูปแบบ PCU 10,000 คน

4.    บุคลากรอื่นๆ 

      4.1 วุฒิไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ จํานวนไมนอยกวา 3คน   

4.2 วุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตร สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ จํานวนไมนอยกวา 3 คน   

5. มีหนวยรวมใหบริการเฉพาะดาน ประกอบดวย

        5.1 หนวยบริการทันตกรรม

        5.2 หนวยบริการรวมใหบริการดานเทคนิคการแพทย

6. มีระบบสารสนเทศ

        6.1 มีระบบคอมพิวเตอร พรอมอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (ADSL) หรือความเร็วไมนอยกวา 1 Mb/s เพื่อรองรับระบบ
รวบรวมขอมูลและรับสงขอมูล เชน ขอมูลผูปวยนอก ขอมูลตรวจสอบสิทธิและลงทะเบียน ฯลฯ

         6.2 มีระบบโทรศัพทและโทรสาร

7. มีการติดประชาสัมพันธ ติดปายกลองไฟ ปายประชาสัมพันธตางๆ ตามที่สํานักงานฯ กําหนด 
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1. การจัดพื้นที่   พื้นท่ีไมนอยกวา  120 ตารางเมตร 

        1.1 มีหองตรวจโรค  2  หอง 

1.2 มีหองใหการรักษาพยาบาล 1 หอง 

1.3 มีหองใหคําปรึกษา/สรางเสริมสุขภาพ 1 หอง 

1.4 มีบริเวณท่ีพักคอยอยางเพียงพอ

1.5 มีหองน้ําผูปวย  1 หอง และหองน้ําสําหรับผูพิการ 1 หอง 

1.6 มีบริเวณท่ีจอดรถอยางเพียงพอ

2. ใหบริการสาธารณสุข และบริการสรางเสริมสุขภาพฯ แกประชาชนผูมีสิทธิ ตั้งแตเวลา 08.00-20.00 น.

        ทุกวัน ไมเวนวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ

3. มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้ 

3.1  แพทยปฏิบัติงานประจํา ไมนอยกวา 2 คน   

3.2  พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงานประจํา ไมนอยกวา 4  คน 

3.3  เภสัชกร ปฏิบัติงานประจํา ไมนอยกวา 1 คน 

เกณฑหนวยบริการ รูปแบบ PCU 20,000 คน
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4.    บุคลากรอื่นๆ 

       4.1 วุฒิไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ จํานวนไมนอยกวา 6คน   

4.2 วุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตร สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ จํานวนไมนอยกวา 6 คน   

5. มีหนวยรวมใหบริการเฉพาะดาน ประกอบดวย

        5.1 หนวยบริการทันตกรรม

        5.2 หนวยบริการรวมใหบริการดานเทคนิคการแพทย

6. มีระบบสารสนเทศ

        6.1 มีระบบคอมพิวเตอร พรอมอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (ADSL) หรือความเร็วไมนอยกวา 1 Mb/s เพื่อ
รองรับระบบรวบรวมขอมูลและรับสงขอมูล เชน ขอมูลผูปวยนอก ขอมูลตรวจสอบสิทธิและลงทะเบียน ฯลฯ

         6.2 มีระบบโทรศัพทและโทรสาร

7. มีการติดประชาสัมพันธ ติดปายกลองไฟ ปายประชาสัมพันธตางๆ ตามที่สํานักงานฯ กําหนด 

เกณฑหนวยบริการ รูปแบบ PCU 20,000 คน
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ลําดับ กิจกรรม วันเดือนปดําเนินการ หมายเหตุ

1 ประกาศรบัสมคัรสถานบริการ ผู้
ประกอบ การที่สนใจ

17-28  กุมภาพนัธ ์
2557

ประชาสัมพนัธผ์า่นเว็บไซท ์
ของสปสช.  กทม. 
http://bkk.nhso.go.th

2 ประชุมชี้แจงผูส้มคัรเข้าร่วม
โครงการ

4 มีนาคม 2557 ณ โรงพยาบาลเลิดสิน 

3 ผูป้ระกอบการ ยืนยนัเข้าร่วม
โครงการ

ไม่เกิน 7 มีนาคม 
2557 

4 ผูป้ระกอบการส่งแผนปฏบิตัิการ, 
เอกสารคุณสมบตัิเบื้องต้น, แผน
ที่ต ัง้, แบบแปลนการจดัพืน้ที่
บริการ

ไม่เกิน 7 มีนาคม 
2557 

5 คณะทํางาน สํารวจความเป็นไป
ได้ของสถานที่ที่สมคัรเข้าร่วม
โครงการ  (ที่ต ัง้ โครงสร้าง 
การคมนาคม บุคลากร ฯลฯ) 
คร ัง้ที่ 1 

27-28  มีนาคม 
2557 

6 ประกาศหน่วยบริการที่ผา่นเกณฑ์
พจิารณา รอบที่ 1 

4  เมษายน 2557 -ผา่นเว็บไซทข์องสปสช.  
กทม. http://bkk.nhso.go.th

ตารางการดําเนินงาน
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ลําดับ กิจกรรม วันเด ือนปด ําเนินการ ผ ูรับผ ิดชอบ 

7 คณะทํางานออกตรวจสถานบริการ
ครั้งที่ 2 ตามแบบตรวจประเมนิ  
(ต้องมกีารสร้างเสร็จสมบูรณ์  
ความพร้อมให้บริการด้านบุคลากร
และสถานที่) 

 ไมเ่กนิ 16 มถิุนายน 
2557

-ใช้แบบตรวจประเมนิขึ้น
ทะเบียนเป็นหน่วยบริการ
ประจํา/ปฐมภูม ิ  (10,000 
และ 20,000 )

-ต้องมใีบ สพ.7  เรียบร้อย
แล้ว 

8 ประชุมช้ีแจงผู้สมคัรที่ผ่านเกณฑ์
การประเมนิ เพื่อเตรียมขึ้นทะเบียน
เป็นหน่วยบริการประจํา/ปฐมภูมิ

18 มถิุนายน 2557 

9 ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นหน่วย
บริการประจํา / ปฐมภูม ิ

19 มถิุนายน 2557 ผ่านเว็บไซท์ของสปสช.  กทม. 
http://bkk.nhso.go.th

  10 ประชุมหน่วยบริการแห่งใหม ่ กบั
ทีมที่เกีย่วข้อง (รพ.เลิดสิน  
สปสช.กทม.)  พร้อมแนะนําตัวกบั
ภาคประชาชน (อสส. ศบส. ฯลฯ)  

11 หน่วยบริการเปิดให้บริการแก่
ประชาชน

28 กค. 57 ทุกฝ่ายที่เกีย่วข้อง

ตารางการดําเนินงาน
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แบบสํารวจเบื้องตนในการคัดเลือกเข ารวม 
" โครงการลดความแออัดผูปวยนอก โรงพยาบาลเลิดสิน"

1. ความเหมาะสมพืน้ท ีท่ ีจ่ะจัดตัง้ 
          1.1 ตัง้อยู่ในพืน้ท ีท่ ีก่าํหนดในประกาศ
          1.2 ขนาดพืน้ท ีไ่ม่น้อยกวา่ 80 ตารางเมตร/120 ตารางเมตร   
                 (เฉพาะพืน้ท ี ่ ชัน้ 1)
          1.3 มทีีจ่อดรถรบั-ส่ง ผู้ป่วยไดส้ะดวก
2. ความเหมาะสมของอาคารพาณิชย ์ หรือพืน้ท ี ่
          2.1 พืน้ฐานโครงสร้างอาคารมคีวามแข็งแรง 
          2.2 อาคารมคีวามเหมาะสม เช่นอาคารเดีย่ว ,ตึกใหม่,
      รูปทรงสวยงาม
          2.3 มเีพดานสูง ไม่น้อยกวา่ 2.6 เมตร
          2.4 มรีะบบระบายน้ําเสียถูกสุขลกัษณะ
          2.5 การระบายอากาศภายในอาคารถูกสุขลกัษณะ
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แบบสํารวจเบื้องตนในการคัดเลือกเข ารวม 
" โครงการลดความแออัดผูปวยนอก โรงพยาบาลเลิดสิน"

2.6 มพีืน้ท ีร่องรบัห้องน้ําสําหรบัผู้ป่วยและคนพกิาร 1 ห้อง 
(PCU 10,000) มพีืน้ท ีร่องรบัห้องน้ําสําหรบัผู้ป่วย 1 ห้อง 
และคนพกิาร 1 ห้อง (PCU 20,000) 
2.7 มบีาทวถิดีา้นหน้าอาคารกวา้งพอสําหรบัทางลาดรถเข็น
2.8 ส่ิงแวดล้อมรอบอาคารมคีวามเหมาะสม ไม่มกีองขยะ ,
ไม่มโีรงงานทีเ่ป็นอนัตรายหรอืมผีลกระทบทางมลภาวะดา้น
อากาศ เสียง กลิน่ ฯลฯ
3. การคมนาคม
3.1 มรีถประจําทาง/รถสาธารณะผ่านหน้าคลนิิก
3.2 ระยะห่างจากป้ายรถโดยสารสาธารณะไม่ไกลจนเกนิไป
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4. ความพร้อมในการเปิดดําเนินการ 
4.1 สามารถแสดงให้เห็นถงึ การจดัทําตามแบบแปลน    
คลนิิกชุมชนอบอุ่น เช่น รูปแบบ ,แบบแปลน ,การตกแต่ง
4.2 การเตรยีมบุคลากร และครุภณัฑ ์ มแีผนการจดัหา 
จดัเตรยีม จดัจ้างทีเ่ป็นรูปธรรม เป็นไปได ้
4.2.1 แพทย์
4.2.2 พยาบาลวชิาชพี 
4.2.3 เจ้าหน้าทีอ่ ืน่ๆ 
4.2.4 ครุภณัฑ ์  
4.2.5 ระบบสารสนเทศ
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***ขอให้ยื่นเอกสารในข้อ 4  ภายในวนัที ่ 21 มีนาคม 2557  
ที่สํานักงานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ เขต 13 กรุงเทพมหานคร 
เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 5 อาคารบ ี โซนทศิใต้ (อาคารจอดรถ) 
ศูนย์ราชการเฉลมิพระเกยีรต ิ ถนนแจ้งวฒันะ แขวงทุง่สองห้อง 
เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210 
ผู้ประสานงาน คุณพอโฉม บุนนาค 089-969-6493, 

คุณกิตตญิารตัน ์ สามงามเอีย่ม  083-991-1844***

ขอความกรณุาส่งเอกสารโดยตรงทีสํ่านักงานฯ 


