
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 

 

 

 

 

 

   

 

จดหมายข่าวจดหมายข่าวจดหมายข่าว   
ทิศทางพัฒนาการจัดการการคลังระบบประกันสขุภาพทิศทางพัฒนาการจัดการการคลังระบบประกันสขุภาพทิศทางพัฒนาการจัดการการคลังระบบประกันสขุภาพ    

กลุ่มประกันสุขภาพ  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกลุ่มประกันสุขภาพ  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกลุ่มประกันสุขภาพ  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข    
www.higthai.org 

ปีที่  ๖  ฉบับท่ี  ๑  ประจ าเดือน  ตุลาคม  ๒๕๕๕ 
 

  
แนวทางการปฏิบัติงานระบบประกันสุขภาพแนวทางการปฏิบัติงานระบบประกันสุขภาพ  

แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง  
 

 
  แนวทางการปฏิบัติงานระบบประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 
  สรุปสาระส าคัญจากการประชุมคณะกรรมการก าหนดแนวทางการปฏิบัติตามมติ    
    คณะรัฐมนตรี วันที่   ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๓  เรื่องการให้สิทธิ(คืนสิทธิ)ข้ันพื้นฐานด้าน  
    สาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ 
  การสร้างความเป็นเอกภาพและบูรณาการสิทธิประโยชน์ระบบบริการ 
    ส าหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย  และผู้ป่วยเอดส์ ของ 3 กองทุน 
  รายงานการตรวจสอบคุณภาพงบการเงินรายหน่วยบริการฉบับปีงบประมาณ ๒๕๕๔   
  การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานประกันสุขภาพในกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและ 
    สิทธิ 
 
 
 

เรื่องในฉบับ 
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        กลุ่มประกันสุขภาพ  ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ได้น าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบริหาร         
การเบิกจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์  กรณีค่าใช้จ่ายสูง
แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่เข้าสู่ระบบประกันสุขภาพ  
เ พ่ือให้ เกิดประโยชน์สู งสุดแก่ผู้ ประกันตนและเ พ่ือให้             
หน่วยบริการผู้ให้บริการแก่แรงงานต่างด้าวได้รับเงินชดเชย
ค่าบริการทางการแพทย์กรณีค่าใช้จ่ายสูง  ที่มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น  จึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติงานระบบประกันสุขภาพ
แรงงานต่างด้าว  กรณีค่าใช้จ่ายสูง  ดังนี้ 
๑.  การบริหารจัดการ 
     ให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  ซึ่ งเป็นหน่วยงาน                
ที่รับผิดชอบในการด าเนินงานระบบประกันสุขภาพแรงงาน
ต่างด้าว  (ตามมาตรการและแนวทางการด าเนินงานตรวจ
สุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวกระทรวง
สาธารณสุขปี ๒๕๕๒)  ท าหน้าที่ควบคุม  ก ากับ  และติดตาม
การส่งข้อมูลการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว  การส่งเงิน               
ค่าบริหารจัดการ และค่าบริการทางการแพทย์ (๖๐บาท/ราย)  
ของหน่วยบริการภายในจังหวัดซึ่ งเป็นพ้ืนที่ด าเนินการ                 
เข้ ากองทุนกลาง   (กลุ่ มประกันสุ ขภาพ  ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข) 
๒.  วิธีการจัดส่งข้อมูลผู้ประกันตน 
     ทุกสิ้ น เดื อนให้หน่ วยบริการ   ในสั งกัดส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สังกัดกรมการแพทย์  สังกัด
กรุงเทพมหานคร รวมทั้งโรงพยาบาลเอกชนทุกแห่ง ที่เข้าร่วม
โครงการรับขึ้นทะเบียนแรงงาน ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง  
เป็นผู้ รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลการขึ้นทะเบียน
ผู้ประกันตนด้วยตนเอง  โดยให้จัดส่งข้อมูลพร้อมทั้งขอเลข
อ้างอิงส่งผ่านทางเว็บไซต์ของกลุ่มประกันสุขภาพ  ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  http://fwf.cfo.in.th 

  การโอนเงินคงเหลือจัดสรรกรณีผู้ป่วยนอกทั่วไป/            
สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  ปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
วงเงิน  ๒๑,๗๔๕.๗๖ บาท 
     ข้อพิจารณา ๑. โอนเข้าสมทบกองทุนกลางเพ่ือชดเชย
ค่าบริการทางการแพทย์ 
  ๒. มอบกลุ่มประกันสุขภาพด าเนินการ 
  มติที่ประชุม อนุมัติให้โอนเงินคงเหลือจัดสรรกรณีผู้ป่วย
นอกทั่วไป/สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  ปีงบประมาณ 
๒๕๕๕  วงเงิน  ๒๑,๗๔๕.๗๖ บาท เข้าสมทบกองทุนกลาง
เพ่ือชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ 
  การจัดสรรเงินกรณีผู้ป่วยนอกทั่วไป/สร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เพิ่มเติม         
     การจัดสรรงบประมาณเหมาจ่ายรายหัวในกลุ่มบุคคลที่มี
ปัญหาสถานะและสิทธิปีงบประมาณ ๒๕๕๕ กรณีผู้ป่วยนอก
ทั่วไป/สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค หัวละ ๔๖๒.๖๐ 
บาท/คน/ปี จากจ านวนประชากร ๔๕๙,๓๐๖ คน ซึ่งจังหวัด/
หน่วยบริการได้มีการขึ้นทะเบียนกลุ่มเป้าหมายเพ่ิมเติมตั้งแต่
ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ จ านวน 
๓๖,๖๒๐ คน รวมเป็นจ านวนประชากรที่ ขึ้นทะเบียน 
๔๙๕,๙๒๖ คน 
  

สรุปสาระส าคัญจากสรุปสาระส าคัญจากการประชุมการประชุมคณะกรรมการก าหนดแนวทางการปฏบิัติคณะกรรมการก าหนดแนวทางการปฏบิัติ  
ตามมติคณะรัตามมติคณะรัฐมนตรีฐมนตรี  วันที่  วันที่  ๒๓ ๒๓ มีนาคม มีนาคม ๒๕๕๓ ๒๕๕๓ เรื่องการให้สิทธิเรื่องการให้สิทธิ  (คืนสิทธิ)(คืนสิทธิ)

ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกบับุคคลทีม่ีปัญหาสถานะและสิทธิ  ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกบับุคคลทีม่ีปัญหาสถานะและสิทธิ    
ครั้งที่ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕๒/๒๕๕๕  

วันที่วันที่    ๑๙๑๙    กันยายนกันยายน    พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๕๕๒๕๕๕      เวลา  เวลา  ๑๓.๓๐ ๑๓.๓๐ ––  ๑๖.๓๐ ๑๖.๓๐ น.น.  
ณ  ห้องประชมุณ  ห้องประชมุ  ๒ ๒ อาคาร อาคาร ๑ ๑ ชั้น ชั้น ๒ ๒   ตกึส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตกึส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 ต่อจากฉบบัทีแ่ล้ว 
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Editorial 

           บทบรรณาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวัสดีครับ สมาชิก จดหมายข่าว  ทิศทางพัฒนาการจัดการการคลังระบบ
ประกันสุขภาพที่เคารพทุกท่าน  
     พบกับจดหมายข่าวฉบับแรกของปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556  ฉบับเดือน  
ตุลาคม  2555   
     ฉบับนี้มีบทความใหม่มาน าเสนอ  จ านวน 1 เรื่อง  คือ  แนวทางการ
ปฏิบัติงานระบบประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง  ซึ่งตามที่
คณะรัฐมนตรีได้มีมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 19  ธันวาคม  2549  วันที่ 18  
ธันวาคม 2550  วันที่ 26 พฤษภาคม 2552 วันที่ 28 กรกฎาคม 2552 และวันที่  
3  พฤศจิกายน  2552 ซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวที่ใบอนุญาตท างานหมดอายุใน
วันที่  20  มกราคม  2553  และวันที่  28  กุมภาพันธ์ 2553 ที่ได้แจ้งความ
ประสงค์เข้ารับการพิสูจน์สัญชาติ  โดยขยายเวลาการอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับไม่เกิน 2 ปี  สิ้นสุดวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2555  มีมติเห็นชอบให้มีการขยายเวลาการพิสูจน์สัญชาติ  และการ
ผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวแก่แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้า
เมืองสัญชาติพม่า  ลาว  และกัมพูชา  ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขจึงได้
ด าเนินการออกมาตรการและแนวทางการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแล
สุขภาพโดยมีภารกิจและกิจกรรมทีส่ าคัญ 4 ด้าน ประกอบด้วย การตรวจสุขภาพ
ร่างกายประจ าปี การบริการด้านการรักษาพยาบาลและการบริการส่งเสริม
สุขภาพและการป้องกันโรค รวมทั้งการเฝ้าระวังโรค  โดยก าหนดให้แรงงานต่าง
ด้าวทุกคนที่ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตท างานให้เข้าสู่ระบบประกันสุขภาพ
และจ่ายค่าประกันในอัตราคนละ 1,300 บาท ต่อรายต่อการประกันสุขภาพ 
ระยะเวลา 1 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการควบคุมป้องกันโรค การ
รักษาพยาบาลรวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบ ส าหรับการประกัน
ความเสี่ยงที่หน่วยบริการอาจต้องรับภาระจากโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง กระทรวง
สาธารณสุขได้จัดตั้งกองทุนกลางขึ้น และให้หน่วยบริการน าเงินจากค่าประกัน
สุขภาพ 50 บาทต่อราย ส่งเข้ากองทุนกลางโดยมอบให้กลุ่มประกันสุขภาพ 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท าหน้าที่บริหารจัดการระบบการเบิกจ่าย
ชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีค่าใช้จ่ายสูง  ซึ่งได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 
     และบทความที่ต่อจากฉบับที่แล้ว ได้แก่  สรุปสาระส าคัญจากการประชุม
คณะกรรมการก าหนดแนวทางการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่   ๒๓  
มีนาคม  ๒๕๕๓  เรื่องการให้สิทธิ(คืนสิทธิ)ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคล
ที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕, การสร้างความเป็นเอกภาพและ
บูรณาการสิทธิประโยชน์ระบบบริการส าหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย  
และผู้ป่วยเอดส์ ของ 3 กองทุน,   รายงานการตรวจสอบคุณภาพงบการเงินราย
หน่วยบริการฉบับปีงบประมาณ ๒๕๕๔,การติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานประกันสุขภาพในกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ 
     ส าหรบัฉบับต่อไป  จะมีเรื่องราวใดมาน าเสนอท่านผู้อ่าน  โปรดติดตามได้ใน  
จดหมายข่าว  ฉบับ  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  ครับ  พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ....
สวัสดีครับ 

..................................................................... 

รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพงบการเงินในเขต ๙ 
 เขตตรวจราชการที่ ๙ ประกอบด้วย ๔ จังหวัดคือ จันทบุรี ชลบุรี ระยอง 
และตราดมีเครือข่ายหน่วยบริการที่ส่งข้อมูลจ านวนทั้งสิ้น  ๓๘ แห่ง  แบ่งเป็น
เครือข่ายโรงพยาบาลศูนย์  ๓  แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป   ๑ แห่ง  และโรงพยาบาล
ชุมชน  ๓๔ แห่ง    
ตารางที่ ๑๐   ผลคะแนนของเขตตรวจราชการที่ ๙ 
ประเภท ๔๕๐ 

คะแนน 
๔๔๙-
๔๔๐ 

คะแนน 

๔๓๙-
๔๒๐ 

คะแนน 

๔๑๙-
๓๙๐ 

คะแนน 

ต่ ากวา่ 
๓๘๙ 

คะแนน 

รวม 
(แห่ง) 

รพศ ๑ ๐ ๑ ๐ ๑ ๓ 
รพท. ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ 
รพช. ๑๐ ๑๔ ๔ ๒ ๔ ๓๔ 
รวม ๑๒ ๑๔ ๕ ๒ ๕ ๓๘ 

 -  เครือข่ายโรงพยาบาลที่ ได้คะแนนเต็ม ๔๕๐ (ระดับดี เยี่ยม)                    
มีจ านวน ๑๒  แห่ง เป็นโรงพยาบาลศูนย์ ๑ แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป ๑  แห่ง 
โรงพยาบาลชุมชน ๑๐ แห่ง 
 -  เครือข่ายโรงพยาบาลที่ได้คะแนน ๔๔๙ – ๔๔๐ (ระดับดีมาก)                 
มีจ านวน ๑๔ แห่ง เป็นโรงพยาบาลชุมชนทั้ง ๑๔ แห่ง 
 -  เครือข่ายโรงพยาบาลที่ได้คะแนน ๔๓๙ – ๔๒๐ (ระดับดี)  มีจ านวน             
๕ แห่ง เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ๑ แห่ง  โรงพยาบาลชุมชน ๔  แห่ง  
 -  เครือข่ายโรงพยาบาลที่ได้คะแนน ๔๑๙ – ๓๙๐ (ระดับดีพอใช้)              
มีจ านวน ๒ แห่ง เป็นโรงพยาบาลชุมชุมชนทั้ง ๒ แห่ง 
 -  เครือข่ายโรงพยาบาลที่ได้คะแนนต่ ากว่า ๓๘๙ (ระดับพอใช้)  มีจ านวน 
๕  แห่ง เป็นโรงพยาบาลศูนย์ ๑ แห่ง โรงพยาบาลชุมชน ๔ แห่ง 

รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพงบการเงินในเขต ๑๐ 
 เขตตรวจราชการที่ ๑๐ ประกอบด้วย ๔ จังหวัดคือ  หนองคาย  เลย  
อุดรธานี  และหนองบัวล าภู มีเครือข่ายหน่วยบริการที่ส่งข้อมูลจ านวนทั้งสิ้น ๕๒ 
แห่ง แบ่งเป็นเครือข่ายโรงพยาบาลศูนย์ ๑ แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป ๓ แห่ง  และ
โรงพยาบาลชุมชน ๔๘ แห่ง    
ตารางที่ ๑๑   ผลคะแนนของเขตตรวจราชการที่ ๑๐ 
ประเภท ๔๕๐ 

คะแนน 
๔๔๙-
๔๔๐ 

คะแนน 

๔๓๙-
๔๒๐ 

คะแนน 

๔๑๙-
๓๙๐ 

คะแนน 

ต่ ากวา่ 
๓๘๙ 

คะแนน 

รวม 
(แห่ง) 

รพศ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑ 
รพท. ๐ ๑ ๐ ๒ ๐ ๓ 
รพช. ๐ ๔ ๑๒ ๑๕ ๑๗ ๔๘ 
รวม ๐ ๕ ๑๒ ๑๗ ๑๘  ๕๒ 

-  เครือข่ายโรงพยาบาลที่ได้คะแนน ๔๔๙ – ๔๔๐ (ระดับดีมาก)              
มีจ านวน ๕ แห่ง เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ๑ แห่ง  โรงพยาบาลชุมชน ๔  แห่ง  
 -  เครือข่ายโรงพยาบาลที่ได้คะแนน ๔๓๙ – ๔๒๐ (ระดับดี) มีจ านวน  
๑๒ แห่ง เป็นโรงพยาบาลชุมชน ๑๒  แห่ง  
 -  เครือข่ายโรงพยาบาลที่ได้คะแนน ๔๑๙ – ๓๙๐ (ระดับดีพอใช้)                   
มีจ านวน ๑๗ แห่ง เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ๒ แห่ง  โรงพยาบาลชุมชน ๑๕  แห่ง  
 -  เครือข่ายโรงพยาบาลที่ได้คะแนนต่ ากว่า ๓๘๙ (ระดับพอใช้)                    
มีจ านวน ๑๘  แห่ง เป็นโรงพยาบาลศูนย์ ๑ แห่ง โรงพยาบาลชุมชน ๑๗ แห่ง 
 
 

รายงานการตรวจสอบคณุภาพงบการเงินรายหน่วยบริการ 
ฉบับปีงบประมาณ ๒๕๕๔   

 

ต่อจากฉบบัทีแ่ล้ว 

ต่อจากฉบับที่แล้ว 

ต่อหน้า  5 
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     ข้อพิจารณา ๑. อนุมัติในหลักการจัดสรรเงินส่วนที่เหลือ
จากกองทุนกลางหลังจากชดเชยค่าบริการทางการแพทย์            
ปิดงวด ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ หัวละ ๔๖๒.๖๐ บาท/คน/ปี 
เพ่ิมเติม จ านวน ๓๖,๘๑๓ คน (เนื่องจากมี ๖ จังหวัดได้แก่ 
จังหวัดล าปาง สุรินทร์ ยโสธร ร้อยเอ็ด ฉะเชิงเทราและชุมพร 
มีจ านวนประชากรที่ขึ้นทะเบียนลดลง  จึงท าให้จ านวน
ประชากรที่ใช้จัดสรรเพ่ิมเติมมากกว่าผลต่างในภาพรวม             
ของจ านวนประชากรที่จัดสรรครั้งที่ ๑ กับจ านวนประชากร          
ที่ใช้จัดสรร ณ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕) รวมเป็นเงิน 
๑๗,๐๒๙,๖๙๓.๘๘ บาท 
  ๒. กรณีงบประมาณที่ เหลือไม่ เ พียงพอ 
อนุมัติให้ปรับลดอัตราเหมาจ่ายรายหัวตามสัดส่วนเงินคงเหลือ 
  ๓. มอบกลุ่มประกันสุขภาพด าเนินการ 
 ความเห็นที่ประชุม 
  - การที่มีประชากรขึ้นทะเบียนเพ่ิมขึ้น อธิบายเหตุผล             
ได้หรือไม ่ ซึ่งกลุ่มประกันสุขภาพได้ตรวจสอบกับหน่วยบริการ
ที่ข้ึนทะเบียนแล้วกลุ่มเป้าหมายตรงตามมติ ครม. 
 - การเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ไม่ควรเกิน ๓ เดือน 
 - การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะท าให้มี                     
คนเคลื่อนย้ายเข้าประเทศมากขึ้น ทั้งเข้ามาท างานและ               
พักอาศัย ต้องมีการเตรียมการรองรับ รัฐบาลต้องมีนโยบาย 
ให้ชัดเจน 
 - การเข้ามาในประเทศเป็นคนละกลุ่มกัน กระทรวง
สาธารณสุขต้องวางแผน ควรตั้งรูปแบบหลักประกัน AEC 
รองรับ 
 มติที่ประชุม 
 ๑. อนุมัติในหลักการจัดสรรเงินส่วนที่เหลือจากกองทุน
กลางหลั งจากชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ปิดงวด 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕  หัวละ ๔๖๒.๖๐ บาท/คน/ปี เพ่ิมเติม 
จ านวน ๓๖,๘๑๓ คน  
 ๒. กรณีงบประมาณที่เหลือไม่เพียงพอ อนุมัติให้ปรับลด
อัตราเหมาจ่ายรายหัวตามสัดส่วนเงินคงเหลือ 
 ๓. มอบกลุ่มประกันสุขภาพด าเนินการ 

  
แนวทางการปฏบิัตงิานระบบประกันสุแนวทางการปฏบิัตงิานระบบประกันสุขภาพขภาพ  

แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง  
 

สรุปสาระส าคัญจากสรุปสาระส าคัญจากการประชุมการประชุมคณะกรรมการก าหนดแนวทางการปฏิบัติคณะกรรมการก าหนดแนวทางการปฏิบัติ  
ตามมติคณะรัฐมนตรีตามมติคณะรัฐมนตรี  วันท่ี  วันท่ี  ๒๓ ๒๓ มีนาคม มีนาคม ๒๕๕๓ ๒๕๕๓ เร่ืองการให้สิทธิเร่ืองการให้สิทธิ  (คืนสิทธิ)(คืนสิทธิ)  

ข้ันพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลท่ีมีปัญหาสถานะและสิทธิ  คร้ังท่ี ข้ันพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลท่ีมีปัญหาสถานะและสิทธิ  คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๕๒/๒๕๕๕  
วันท่ีวันท่ี    ๑๙๑๙    กันยายกันยายนน    พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๕๕๒๕๕๕      เวลา  เวลา  ๑๓.๓๐ ๑๓.๓๐ ––  ๑๖.๓๐ ๑๖.๓๐ น.น.  

ณ  ห้องประชุมณ  ห้องประชุม  ๒ ๒ อาคาร อาคาร ๑ ๑ ช้ัน ช้ัน ๒ ๒   ตึกส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตึกส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

 

๓.  การจัดส่งเงิน 
     เมื่อขอเลขอ้างอิงเรียบร้อยแล้วให้ด าเนินการรวบรวมเงิน
ค่าบริการทางการแพทย์กรณีค่าใช้จ่ายสูง ๕๐บาท/ราย  และ
ค่าบริหารจัดการ  ๑๐  บาท/ราย  รวมเป็นเงิน ๖๐ บาท/ราย  
ส่ง เข้ากองทุนกลาง  (กลุ่มประกันสุขภาพ  ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข)  บัญชีออมทรัพย์  ธนาคารกรุงไทย
จ ากัด (มหาชน) สาขาย่อยกระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์   
ชื่อบัญชี  “เงินประกันสุขภาพส าหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนี
เข้าเมือง”  เลขที่บัญชี  ๑๔๒-๑-๐๙๒๙๒-๑  ไม่เกินวันที่  ๒๐  
ของเดือนถัดไป  ทั้งนี้  หากไม่ด าเนินการตามก าหนดเวลา  
หรือส่วนกลางตรวจสอบแล้วไม่พบการโอนเงินเข้ากองทุน
กลางระบบจะแจ้งเตือนว่า  “ยังไม่ได้รับการโอนเงินจาก      
หน่วยบริการ”หมายความว่า หน่วยบริการผู้รับขึ้นทะเบียน
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นเอง โดยไม่สามารถ           
เรียกเก็บจากกองทุนกลางได ้
๔.  การส่งหลักฐานแจ้งการโอนเงิน 
     เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว  ให้หน่วยบริการท าหนังสือ          
ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมรายละเอียดการขึ้นทะเบียน          
ให้กลุ่ มคลั งและพัสดุ   ส านักบริหารกลาง  ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  พร้อมทั้งส าเนาให้กลุ่มประกัน
สุขภาพทราบ  โดยส่งเป็นหนังสือหรือแจ้งทางโทรสาร
หมายเลข  ๐๒-๕๙๐-๑๕๙๕  หรือสแกนหนังสือน าส่งเงิน
พร้อมรายละเอียด  ส่งผ่านทาง E-Mail กลุ่มประกันสุขภาพ  
hig@health2.moph.go.th 
     กลุ่มคลังและพัสดุ  ส านักบริหารกลาง  ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ได้รับเอกสารแล้วจะด าเนินการ
ออกใบเสร็จรับเงินให้กับหน่วยบริการเพ่ือจัดท าบัญชีของ
หน่วยบริการและเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการตรวจสอบ
การรับเงิน-การจ่ายเงิน  รวมทั้งการเก็บรักษาเงินประกัน
สุขภาพแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง  ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง  ที่  กค  ๐๔๐๙.๓/๔๙๗๖  ลงวันที่  ๑๘  
มีนาคม  ๒๕๔๘  โดย  ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  (สตง.)  
จะเข้าตรวจสอบบัญชีของหน่วยบริการทุกสิ้นปีงบประมาณ 
 

ต่อจากหน้า  1 ต่อจากหน้า  1 

ต่อฉบบัหน้า ต่อฉบบัหน้า 

mailto:hig@health2.moph.go.th
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การบริการ  CSMBS  SSS  UC  
HD  
(ฟอกเลือด)  

-ไม่เกิน 2,000บ./
ครั้ง ไม่จ ากัด
จ านวนครั้งต่อ 
สัปดาห ์ 
-ค่าวางสายเบิก
ตามรหัสอุปกรณ์
ของ
กรมบัญชีกลาง 
และค่าผ่าตัดจาก
ระบบ DRG  

-ไม่เกิน 1,500บ./
ครั้ง และไม่เกิน 
4500 บาท/
สัปดาห ์ 
( ผู้ป่วยไตวาย
ก่อนเข้า ปกส.
ได้รับไม่เกิน 
1,000 บ./ครั้ง 
และไม่เกิน 3000 
บาท/สัปดาห์)  
-ค่าวางสายไม่เกิน 
20,000 บ./
ราย/2ป ี 

1,500/1,700 บ./
ครั้ง ตามสภาพ
ผูป้่วย และ  
ไม่จ ากัดจ านวน
ครั้งต่อสัปดาห์  
-ค่าวางสาย เบิก
ตามประเภทและ
อัตรา/ป ีตามคู่มือ  

EPO  
( ยากระตุ้นการ
สร้างเมด็เลือด
แดง )  

เบิกได้ตามที่เรียก
เก็บ  

ชดเชยเป็นเงิน
ตามค่ายาความ
เข้มข้นของเม็ด
เลือดแดง (Hct)  

ชดเชยเป็นยาตาม
ค่าความเข้มข้น
ของเม็ดเลือดแดง 
(Hct)  

KT  
(การปลูกถ่ายไต)  
 

ผู้รับและผู้บริจาค
เบิกตามระบบ
ผู้ป่วยนอกและ
ผู้ป่วยใน (DRG)  

ผู้รับและผู้บริจาค
เบิกได้ตาม  
Protocol  

ผู้รับและผู้บริจาค
เบิกได้ตาม 
Protocol  
 

HD  
(ฟอกเลือด)  

-ไม่เกิน 2,000 
บ./ครั้ง ไม่จ ากัด
จ านวนครั้งต่อ 
สัปดาห ์ 
-ค่าวางสายเบิก
ตามรหัสอุปกรณ์
ของ
กรมบัญชีกลาง 
และค่าผ่าตัดจาก
ระบบ DRG  

-ไม่เกิน 1,500 
บ./ครั้ง และไม่
เกิน 4500 บาท/
สัปดาห ์ 
( ผู้ป่วยไตวาย
ก่อนเข้า ปกส.
ได้รับไม่เกิน 
1,000 บ./ครั้ง 
และไม่เกิน 3000 
บาท/สัปดาห์)  
-ค่าวางสายไม่เกิน 
20,000 บ./
ราย/2ป ี 

1,500/1,700 บ./
ครั้ง ตามสภาพ
ผูป้่วย และ  
ไม่จ ากัดจ านวน
ครั้งต่อสัปดาห์  
-ค่าวางสาย เบิก
ตามประเภทและ
อัตรา/ป ีตามคู่มือ  

5. ต้องติดตามและประเมินผลอะไรบ้าง  
     5.1 การก ากบัติดตาม  
 - สรุป/นับแจงผู้ป่วยที่เปลีย่นสทิธิ (ทุกวัน/สัปดาห)์  
 - ปัญหาอุปสรรค ข้อซักถามต่างๆ   
 - identify โรงพยาบาลที่มีปญัหาคณุภาพในการบริการ  
 - ข้อร้องเรยีนและการแกไ้ขปญัหา  
     5.2 ประเมนิระบบการดูแลรักษา  
 - ด้านการเข้าถึงบริการเปรียบเทยีบกบัเป้าหมาย  
 - ด้านคณุภาพการดูแลรักษา  
 - ด้านประสิทธภิาพการจดัการ  
6. การพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง  
 - การพัฒนาศูนย์ขอ้มลูกลาง  
 - การบริหารการเบิกยา  
  เพื่ออ านวยความสะดวกหน่วยบริการให้มีระบบเดียวกัน 
เป้าหมายหลักคือผู้ป่วยต้องไม่ขาดยา ผู้ป่วยต้องไม่ขาดการรักษาเนื่องจากการ
เปลี่ยนสิทธิ ให้โอกาสผู้ป่วยรับยาในสถานพยาบาลเดิมได้ 
 
 
 

 

4. จะได้รับการชดเชยยาและ/หรือค่าบริการทางการแพทยอ์ย่างไร  
 4.1 ระบบการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส ์

การบริการ  CSMBS  SSS  UC  
การรักษาด้วย 

ยาตา้นไวรัสและ
ยาอ่ืนๆ  

ชดเชยเป็นเงิน
โดยเบิกจา่ยตรง 
หรือใช้
ใบเสร็จรับเงิน       
ตั้งเบิก  

ชดเชยเป็นยา 
โดยเบิกยาจาก
องค์การ 
เภสัชกรรม  

ชดเชยเป็นยา 
โดยเบิกยาจาก
องค์การ 
เภสัชกรรม  

การตรวจทาง
ห้องปฏิบตัิการ
เพื่อการติดตาม
การรักษา  

ชดเชยเป็นเงิน
โดยเบิกจา่ยตรง 
หรือใช้
ใบเสร็จรับเงิน 
ตั้งเบิก  

ชดเชยเป็นเงิน  
1.CD4 500บาท/
การตรวจรู้ผล 
2.VL 2,500 
บาท/การตรวจ 
รู้ผล  
3.DR 8,500บาท/
การตรวจ 
รู้ผล 
4.CBC,FBS,Cr, 
Chol.,TG,sGPT/ 
ALT  
รวมอยู่ใน    
เหมาจ่ายรายหัว  

 
 
 
 

ชดเชยเป็นน้ ายา
และเงินดังนี้  
1.CD4 ชดเชย
เป็นเงิน 400
บาท/การตรวจ 
รู้ผล 
 2.VL ชดเชยเป็น
น้ ายา 1.1 เท่า 
พร้อมค่าบริหาร
จัดการ 250บาท/
การตรวจรู้ผล  
3.DR ชดเชยเป็น
เงิน 6,000บาท
ส าหรับน้ ายา 
Commercial,
และ5,500 บาท
ส าหรับ In 
house 
4.CBC,FBS,Cr,C
hol.,TG,sGPT/A
LT ตัวละ25 บาท  

  

     4.2 ระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตวายเร้ือรังระยะสุดท้าย  

การบริการ  CSMBS  SSS  UC  
CAPD  

(ล้างไตทางช่อง
ท้อง)  

-เบิกตามระบบ
ผู้ป่วยนอก  

(OPD charge 
cost)  

-ค่าน้ ายาเบิก fee 
for service  

-ค่าน้ ายาไม่เกิน 
20,000 บ./เดือน  

-ค่าวางสายไม่เกิน 
20,000 บ./
ราย/2ป ี 

-จ่ายน้ ายาล้างไต
ให้ผู้ป่วยถึงบา้น / 
สาย TK และค่า
ด าเนินการอื่นๆ 
ได้ตามคู่มือ  

 

การสร้างความเป็นเอกภาพและบูรณาการสิทธิประโยชน์ระบบบริการการสร้างความเป็นเอกภาพและบูรณาการสิทธิประโยชน์ระบบบริการ  
ส าหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายส าหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย    และผู้ป่วยเอดส์ ขอและผู้ป่วยเอดส์ ของ ง 33  กองทุน"กองทุน"  

เริ่มด าเนินการ เริ่มด าเนินการ 11  ตุลาคม ตุลาคม 22555555  
  ต่อจากฉบับที่แล้ว 

ต่อฉบบัหน้า 
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 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพงบการเงินในเขต ๑๑ 
 เขตตรวจราชการที่ ๑๑ ประกอบด้วย ๓ จังหวัดคือ  นครพนม มุกดาหาร 
และสกลนคร มีเครือข่ายหน่วยบริการที่ส่งข้อมูลจ านวนทั้งสิ้น ๓๖ แห่ง แบ่งเป็น 
เครือข่ายโรงพยาบาลทั่วไป ๓  แห่ง และโรงพยาบาลชุมชน ๓๓ แห่ง   
ตารางที่ ๑๒   ผลคะแนนของเขตตรวจราชการที่ ๑๑ 
ประเภท ๔๕๐ 

คะแนน 
๔๔๙-
๔๔๐ 

คะแนน 

๔๓๙-
๔๒๐ 

คะแนน 

๔๑๙-
๓๙๐ 

คะแนน 

ต่ ากวา่ 
๓๘๙ 

คะแนน 

รวม 
(แห่ง) 

รพศ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
รพท. ๑ ๑ ๐ ๐ ๑ ๓ 
รพช. ๙ ๘ ๕ ๕ ๖ ๓๓ 
รวม ๑๐ ๙ ๕ ๕ ๗ ๓๖  

  -  เครือข่ายโรงพยาบาลที่ได้คะแนนเต็ม ๔๕๐ (ระดับดีเยี่ยม) มีจ านวน ๑๐  
แห่ง เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ๑  แห่ง โรงพยาบาลชุมชน ๙ แห่ง 
 -  เครือข่ายโรงพยาบาลที่ไดค้ะแนน ๔๔๙ – ๔๔๐ (ระดับดีมาก)  มีจ านวน ๙ 
แห่ง เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ๑  แห่ง โรงพยาบาลชุมชน ๘ แห่ง 
 -  เครือข่ายโรงพยาบาลที่ได้คะแนน ๔๓๙ – ๔๒๐ (ระดับดี) มีจ านวน  ๕ 
แห่ง เป็นโรงพยาบาลชุมชน ๕ แห่ง  
 -  เครือข่ายโรงพยาบาลที่ได้คะแนน ๔๑๙ – ๓๙๐ (ระดับดีพอใช้)                            
มีจ านวน ๕ แห่ง เปน็โรงพยาบาลชุมชุมชนทั้ง ๕ แห่ง 
 -  เครือข่ายโรงพยาบาลที่ได้คะแนนต่ ากว่า ๓๘๙ (ระดับพอใช้)                          
มีจ านวน ๗  แห่ง เป็นโรงพยาบาลทั่วไป  ๑ แห่ง โรงพยาบาลชุมชน ๖ แห่ง 

รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพงบการเงินในเขต ๑๒  
 เขตตรวจราชการที่ ๑๒  ประกอบด้วย ๔ จังหวัดคือ  ร้อยเอ็ด ขอนแก่น 
มหาสารคาม และกาฬสินธุ์  มีเครือข่ายหน่วยบริการที่ส่งข้อมูลจ านวนทั้งสิ้น ๖๔ แห่ง   
แบ่งเป็น เครือข่ายโรงพยาบาลศูนย์ ๑ แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป ๔ แห่ง  และโรงพยาบาล
ชุมชน ๕๙ แห่ง    
ตารางที่ ๑๓   ผลคะแนนของเขตตรวจราชการที่ ๑๒ 
ประเภท ๔๕๐ 

คะแนน 
๔๔๙-
๔๔๐ 

คะแนน 

๔๓๙-
๔๒๐ 

คะแนน 

๔๑๙-
๓๙๐ 

คะแนน 

ต่ ากวา่ 
๓๘๙ 

คะแนน 

รวม 
(แห่ง) 

รพศ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๑ 
รพท. ๐ ๑ ๑ ๑ ๑ ๔ 
รพช. ๘ ๑๑ ๑๔ ๑๖ ๑๐ ๕๙ 
รวม ๘ ๑๓ ๑๕ ๑๗ ๑๑  ๖๔ 

 -  เครือข่ ายโรงพยาบาลที่ ได้คะแนนเต็ม ๔๕๐ (ระดับดี เยี่ ยม)                         
มีจ านวน ๘  แห่ง เป็นโรงพยาบาลชุมชน ๘ แห่ง 
 -  เครือข่ายโรงพยาบาลที่ได้คะแนน ๔๔๙ – ๔๔๐ (ระดับดีมาก) มีจ านวน 
๑๓ แห่ง เป็นโรงพยาบาลศูนย์ ๑  แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป ๑  แห่ง โรงพยาบาลชุมชน ๑๑ 
แห่ง 
 -  เครือข่ายโรงพยาบาลที่ได้คะแนน ๔๓๙ – ๔๒๐ (ระดับดี)   มีจ านวน  ๑๕ 
แห่ง เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ๑  แห่ง โรงพยาบาลชุมชน ๑๔ แห่ง 
 -  เครือข่ายโรงพยาบาลที่ได้คะแนน ๔๑๙ – ๓๙๐ (ระดับดีพอใช้)  มีจ านวน 
๑๗ แห่ง เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ๑  แห่ง โรงพยาบาลชุมชน ๑๖ แห่ง 
 -  เครือข่ายโรงพยาบาลที่ได้คะแนนต่ ากว่า ๓๘๙ (ระดับพอใช้)   มีจ านวน 
๑๑  แห่ง เป็นโรงพยาบาลทั่วไป  ๑ แห่ง โรงพยาบาลชุมชน ๑๐ แห่ง 
 
 

 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพงบการเงินในเขต ๑๓ 
 เขตตรวจราชการที่ ๑๓ ประกอบด้วย ๔ จังหวัดคือ  อ านาจเจริญ  ศรีสะ
เกษ  ยโสธร  และอุบลราชธานี  มีเครือข่ายหน่วยบริการที่ส่งข้อมลูจ านวนทั้งสิ้น ๕๗ 
แห่ง   แบ่งเป็น เครือข่ายโรงพยาบาลศูนย์ ๑ แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป ๓ แห่ง  และ
โรงพยาบาลชุมชน ๕๓  แห่ง    
ตารางที่ ๑๔   ผลคะแนนของเขตตรวจราชการที่ ๑๓ 
ประเภท ๔๕๐ 

คะแนน 
๔๔๙-
๔๔๐ 

คะแนน 

๔๓๙-
๔๒๐ 

คะแนน 

๔๑๙-
๓๙๐ 

คะแนน 

ต่ ากวา่ 
๓๘๙ 

คะแนน 

รวม 
(แห่ง) 

รพศ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑ 
รพท. ๑ ๐ ๐ ๑ ๑ ๓ 
รพช. ๑ ๑๓ ๓ ๑๓ ๒๓ ๕๓ 
รวม ๒ ๑๓ ๓ ๑๔ ๒๕ ๕๗  

 -  เครือข่ายโรงพยาบาลที่ ได้คะแนนเต็ม ๔๕๐ (ระดับดี เยี่ยม)                    
มีจ านวน ๒  แห่ง เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ๑  แห่ง โรงพยาบาลชุมชน ๑ แห่ง  
 -  เครือข่ายโรงพยาบาลที่ได้คะแนน ๔๔๙ – ๔๔๐ (ระดับดีมาก)                 
มีจ านวน ๑๓ แห่ง เป็นโรงพยาบาลชุมชน ๑๑ แห่ง 
 -  เครือข่ายโรงพยาบาลที่ได้คะแนน ๔๓๙ – ๔๒๐ (ระดับดี)                       
มีจ านวน  ๓ แห่ง เป็นโรงพยาบาลชุมชน ๓ แห่ง 
 -  เครือข่ายโรงพยาบาลที่ได้คะแนน ๔๑๙ – ๓๙๐ (ระดับดีพอใช้)            
มีจ านวน ๑๔ แห่ง เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ๑  แห่ง โรงพยาบาลชุมชน ๑๓ แห่ง 
 -  เครือข่ายโรงพยาบาลที่ได้คะแนนต่ ากว่า ๓๘๙ (ระดับพอใช้) มีจ านวน 
๒๕  แห่ง เป็นโรงพยาบาลศูนย์  ๑ แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป  ๑ แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 
๒๓ แห่ง 

รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพงบการเงินในเขต ๑๔ 
 เขตตรวจราชการที่ ๑๔ ประกอบด้วย ๔ จังหวัดคือ  สุรินทร์  
นครราชสีมา  บุรีรัมย์  และชัยภูมิ มีเครือข่ายหน่วยบริการที่ส่งข้อมลูจ านวนทั้งสิ้น 
๘๐ แห่ง  แบ่งเป็น เครือข่ายโรงพยาบาลศูนย์ ๓ แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป ๑ แห่ง  และ
โรงพยาบาลชุมชน ๗๖ แห่ง    
ตารางที่ ๑๕   ผลคะแนนของเขตตรวจราชการที่ ๑๔ 
ประเภท ๔๕๐ 

คะแนน 
๔๔๙-
๔๔๐ 

คะแนน 

๔๓๙-
๔๒๐ 

คะแนน 

๔๑๙-
๓๙๐ 

คะแนน 

ต่ ากวา่ 
๓๘๙ 

คะแนน 

รวม 
(แห่ง) 

รพศ ๐ ๑ ๑ ๐ ๑ ๓ 
รพท. ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๑ 
รพช. ๑๗ ๒๘ ๙ ๑๓ ๙ ๗๖ 
รวม ๑๗ ๓๐ ๑๐ ๑๓ ๑๐ ๘๐  

 -  เครือข่ายโรงพยาบาลที่ได้คะแนนเต็ม ๔๕๐ (ระดับดีเยี่ยม)  มีจ านวน 
๑๗  แห่ง เป็นโรงพยาบาลชุมชน ๑๗ แห่ง  
 -  เครือข่ายโรงพยาบาลที่ได้คะแนน ๔๔๙ – ๔๔๐ (ระดับดีมาก)  มี
จ านวน ๓๐ แห่ง เป็นโรงพยาบาลศูนย ์ ๑ แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป  ๑ แห่ง โรงพยาบาล
ชุมชน ๒๘ แห่ง 
 -  เครือข่ายโรงพยาบาลที่ได้คะแนน ๔๓๙ – ๔๒๐ (ระดับดี)      
มีจ านวน  ๑๐ แห่ง เป็นโรงพยาบาลศูนย์  ๑ แห่ง โรงพยาบาลชุมชน ๙ 
แห่ง 
 -  เครือข่ายโรงพยาบาลที่ได้คะแนน ๔๑๙ – ๓๙๐ (ระดับดี
พอใช้) มีจ านวน ๑๓ แห่ง เป็นโรงพยาบาลชุมชน ๑๓ แห่ง 
 -  เครือข่ายโรงพยาบาลที่ได้คะแนนต่ ากว่า ๓๘๙ (ระดับพอใช้) มีจ านวน 
๑๐  แห่ง เป็นโรงพยาบาลศูนย์  ๑ แห่ง โรงพยาบาลชุมชน ๙ แห่ง 
 

 

 

รายงานการตรวจสอบคณุภาพงบการเงินรายหน่วยบริการ 
ฉบับปีงบประมาณ ๒๕๕๔   

 ต่อจากหน้า  2 

ต่อหน้า  6 
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รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพงบการเงินในเขต ๑๕ 
 เขตตรวจราชการที่ ๑๕ ประกอบด้วย ๔  จังหวัดคือ เชียงใหม่  แม่ฮ่องสอน  
ล าปาง และล าพูน  มีเครือข่ายหน่วยบรกิารที่สง่ข้อมูลจ านวนทั้งสิ้น ๕๑ แห่ง แบ่งเป็น 
เครือข่ายโรงพยาบาลศูนย์ ๑ แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป ๓ แห่ง  และโรงพยาบาลชุมชน ๔๗ 
แห่ง    
ตารางที่ ๑๖   ผลคะแนนของเขตตรวจราชการที่ ๑๕ 
ประเภท ๔๕๐ 

คะแนน 
๔๔๙-
๔๔๐ 

คะแนน 

๔๓๙-
๔๒๐ 

คะแนน 

๔๑๙-
๓๙๐ 

คะแนน 

ต่ ากวา่ 
๓๘๙ 

คะแนน 

รวม 
(แห่ง) 

รพศ ๐ ๐ ๑ ๐ ๐ ๑ 
รพท. ๐ ๓ ๐ ๐ ๐ ๓ 
รพช. ๑๗ ๑๔ ๖ ๗ ๓ ๔๗ 
รวม ๑๗ ๑๗ ๗ ๗ ๓  ๕๑ 

 -  เครือข่ายโรงพยาบาลที่ได้คะแนนเต็ม ๔๕๐ (ระดับดีเยี่ยม) มีจ านวน ๑๗  
แห่ง เป็นโรงพยาบาลชุมชน ๑๗ แห่ง  
 -  เครือข่ายโรงพยาบาลที่ได้คะแนน ๔๔๙ – ๔๔๐ (ระดับดีมาก)                        
มีจ านวน ๑๗ แห่ง เป็นโรงพยาบาลทั่วไป  ๓ แห่ง โรงพยาบาลชุมชน ๑๔ แห่ง 
 -  เครือข่ายโรงพยาบาลที่ได้คะแนน ๔๓๙ – ๔๒๐ (ระดับดี) มีจ านวน  ๗ 
แห่ง เป็นโรงพยาบาลศูนย์  ๑ แห่ง โรงพยาบาลชุมชน ๖ แห่ง 
 -  เครือข่ายโรงพยาบาลที่ได้คะแนน ๔๑๙ – ๓๙๐ (ระดับดีพอใช้)                    
มีจ านวน ๗ แห่ง เป็นโรงพยาบาลชุมชน ๗ แห่ง 
 -  เครือข่ายโรงพยาบาลที่ได้คะแนนต่ ากว่า ๓๘๙ (ระดับพอใช้) มีจ านวน ๓  
แห่ง เป็นโรงพยาบาลชุมชน ๓ แห่ง 

รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพงบการเงินในเขต ๑๖  
 เขตตรวจราชการที่ ๑๖  ประกอบด้วย ๔ จังหวัดคือ  น่าน พะเยา เชียงราย  
และแพร่  มีเครือข่ายหน่วยบริการที่ส่งข้อมูลจ านวนทั้งสิ้น ๔๖ แห่ง แบ่งเป็น 
เครือข่ายโรงพยาบาลศูนย์ ๑ แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป ๔ แห่ง  และโรงพยาบาลชุมชน ๔๑ 
แห่ง    
ตารางที่ ๑๗   ผลคะแนนของเขตตรวจราชการที่ ๑๖ 
ประเภท ๔๕๐ 

คะแนน 
๔๔๙-
๔๔๐ 

คะแนน 

๔๓๙-
๔๒๐ 

คะแนน 

๔๑๙-
๓๙๐ 

คะแนน 

ต่ ากวา่ 
๓๘๙ 

คะแนน 

รวม 
(แห่ง) 

รพศ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๑ 
รพท. ๐ ๒ ๒ ๐ ๐ ๔ 
รพช. ๑๗ ๑๔ ๖ ๒ ๒ ๔๑ 
รวม ๑๗ ๑๗ ๘ ๒ ๒  ๔๖ 

 -  เครือข่ายโรงพยาบาลที่ได้คะแนนเต็ม ๔๕๐ (ระดับดีเยี่ยม) มีจ านวน ๑๗  
แห่ง เป็นโรงพยาบาลชุมชน ๑๗ แห่ง  
 -  เครือข่ายโรงพยาบาลที่ได้คะแนน ๔๔๙ – ๔๔๐ (ระดับดีมาก)                  
มีจ านวน ๑๗ แห่ง เป็นโรงพยาบาลศูนย์  ๑ แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป  ๒ แห่ง โรงพยาบาล
ชุมชน ๑๔ แห่ง 
 -  เครือข่ายโรงพยาบาลที่ได้คะแนน ๔๓๙ – ๔๒๐ (ระดับดี) มีจ านวน  ๘ 
แห่ง เป็นโรงพยาบาลทั่วไป  ๒ แห่ง โรงพยาบาลชุมชน ๖ แห่ง 
 -  เครือข่ายโรงพยาบาลที่ไดค้ะแนน ๔๑๙ – ๓๙๐ (ระดับดีพอใช้)   มีจ านวน 
๒ แห่ง เป็นโรงพยาบาลชุมชน ๒ แห่ง 
 -  เครือขา่ยโรงพยาบาลที่ได้คะแนนต่ ากว่า ๓๘๙ (ระดบัพอใช้) มจี านวน ๒  
แห่ง เปน็โรงพยาบาลชุมชน ๒ แห่ง 
 

 

 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพงบการเงินในเขต ๑๗ 
 เขตตรวจราชการที่ ๑๗ ประกอบด้วย ๕ จังหวัดคือ ตาก พิษณุโลก 
สุโขทัย เพชรบูรณ์ และอุตรดิตถ์ มีเครือข่ายหน่วยบริการที่ส่งข้อมูลจ านวนทั้งสิ้น 
๔๖ แห่ง  แบ่งเป็น เครือข่ายโรงพยาบาลศูนย์ ๒ แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป ๕ แห่ง  และ
โรงพยาบาลชุมชน ๓๙ แห่ง    
ตารางที่ ๑๘   ผลคะแนนของเขตตรวจราชการที่ ๑๗ 
ประเภท ๔๕๐ 

คะแนน 
๔๔๙-
๔๔๐ 

คะแนน 

๔๓๙-
๔๒๐ 

คะแนน 

๔๑๙-
๓๙๐ 

คะแนน 

ต่ ากวา่ 
๓๘๙ 

คะแนน 

รวม 
(แห่ง) 

รพศ ๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ 
รพท. ๓ ๐ ๒ ๐ ๐ ๕ 
รพช. ๙ ๑๖ ๗ ๔ ๓ ๓๙ 
รวม ๑๔ ๑๖ ๙ ๔ ๓ ๔๖ 

 -  เครือข่ายโรงพยาบาลที่ได้คะแนนเต็ม ๔๕๐ (ระดับดีเยี่ยม) มีจ านวน 
๑๔  แห่ง เป็นโรงพยาบาลศูนย์  ๒ แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป  ๓ แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 
๙ แห่ง 
 -  เครือข่ายโรงพยาบาลที่ได้คะแนน ๔๔๙ – ๔๔๐ (ระดับดีมาก)  มี
จ านวน ๑๖ แห่ง เป็นโรงพยาบาลชุมชน ๑๖ แห่ง 
 -  เครือข่ายโรงพยาบาลที่ได้คะแนน ๔๓๙ – ๔๒๐ (ระดับดี) มีจ านวน  ๙ 
แห่ง เป็นโรงพยาบาลทั่วไป  ๒ แห่ง โรงพยาบาลชุมชน ๗ แห่ง 
 -  เครือข่ายโรงพยาบาลที่ได้คะแนน ๔๑๙ – ๓๙๐ (ระดับดีพอใช้) มี
จ านวน ๔ แห่ง เป็นโรงพยาบาลชุมชน ๔ แห่ง 
 -  เครือข่ายโรงพยาบาลที่ได้คะแนนต่ ากว่า ๓๘๙ (ระดับพอใช้) มีจ านวน 
๓  แห่ง เป็นโรงพยาบาลชุมชน ๓ แห่ง 

รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพงบการเงินในเขต ๑๘ 
 เขตตรวจราชการที่ ๑๘  ประกอบด้วย ๔ จังหวัดคือ  ก าแพงเพชร  พิจิตร 
นครสวรรค์ และอุทัยธานี  มีเครือข่ายหน่วยบริการที่ส่งข้อมูลจ านวนทั้งสิ้น ๔๑ 
แห่ง  แบ่งเป็น เครือข่ายโรงพยาบาลศูนย์ ๑ แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป ๓ แห่ง  และ
โรงพยาบาลชุมชน ๓๗ แห่ง    
ตารางที่ ๑๙   ผลคะแนนของเขตตรวจราชการที่ ๑๘ 
ประเภท ๔๕๐ 

คะแนน 
๔๔๙-
๔๔๐ 

คะแนน 

๔๓๙-
๔๒๐ 

คะแนน 

๔๑๙-
๓๙๐ 

คะแนน 

ต่ ากวา่ 
๓๘๙ 

คะแนน 

รวม 
(แห่ง) 

รพศ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๑ 
รพท. ๐ ๐ ๓ ๐ ๐ ๓ 
รพช. ๑๐ ๑๕ ๙ ๒ ๑ ๓๗ 
รวม ๑๐ ๑๖ ๑๒ ๒ ๑ ๔๑ 

 -  เครือข่ายโรงพยาบาลที่ได้คะแนนเต็ม ๔๕๐ (ระดับดีเยี่ยม) มีจ านวน 
๑๐  แห่ง เป็นโรงพยาบาลชุมชน ๑๐ แห่ง 
 -  เครือข่ายโรงพยาบาลที่ได้คะแนน ๔๔๙ – ๔๔๐ (ระดับดีมาก)  มี
จ านวน ๑๖ แห่ง เป็นโรงพยาบาลศูนย์ ๑ แห่ง  โรงพยาบาลชุมชน ๑๕ แห่ง 
 -  เครือข่ายโรงพยาบาลที่ได้คะแนน ๔๓๙ – ๔๒๐ (ระดับดี) มีจ านวน  
๑๒ แห่ง เป็นโรงพยาบาลทั่วไป  ๓ แห่ง โรงพยาบาลชุมชน ๙ แห่ง 
 -  เครือข่ายโรงพยาบาลที่ได้คะแนน ๔๑๙ – ๓๙๐ (ระดับดีพอใช้) มี
จ านวน ๒ แห่ง เป็น 
โรงพยาบาลชุมชน ๒ แห่ง 
 -  เครือขา่ยโรงพยาบาลที่ได้คะแนนต่ ากว่า ๓๘๙ (ระดบัพอใช้) มีจ านวน 
๑  แห่ง เป็นโรงพยาบาลชุมชน ๑ แห่ง 

............................................................................................ 
 

 

 

รายงานการตรวจสอบคณุภาพงบการเงินรายหน่วยบริการ 
ฉบับปีงบประมาณ ๒๕๕๔   
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โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 
     ตั้งอยู่ริมถนนแสงชูโต  ต าบลปรากแพรก  อ าเภอเมือง  
จังหวัดกาญจนบุรี  มีเนื้อที่  60  ไร่  2  งาน  สร้างขึ้น  โดย
กระทรวงมหาดไทย  ตามมติของคณะรัฐมนตรี  และได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการเรี่ยไร เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 
2493  โดยเชิญชวนข้าราชการ  และประชาชนทั่วประเทศ  
ให้มีส่วนร่วมบริจาคเงินสมทบเพ่ือจัดสร้างโรงพยาบาลและ
อนุสาวรีย์ของพลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา ไว้เป็นอนุสรณ์
แห่งคุณงามความดีของท่านที่มีต่อประเทศชาติขึ้นที่จังหวัด
กาญจนบุรี   โดยใช้ชื่อว่า  " โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา "   
     โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่  20  
ธันวาคม  พ.ศ.  2494 ซ่ึงได้กอ่สร้างแล้วเสร็จ ท าพิธีเปิดฉลอง
เมื่อวันที่ 3-5 พฤษภาคม พ.ศ. 2496 เดิมโรงพยาบาลมีพ้ืนที่
เป็นหลุมเป็นบ่อ  เพราะเคยเป็นที่ตั้งของทหารญี่ปุ่น เมื่อครั้ง
สงครามมหาเอเชียบูรพา  ซึ่งโรงพยาบาลปรับปรุงตกแต่ง          
จนราบเรียบและสวยงาม 
 
     การใช้โปรแกรมการขึ้นทะเบียนและการเบิกจ่ายชดเชย
ค่าบริการทางการแพทย์ผ่านเว็บไซต์   
     โรงพยาบาลพหลพลหยุหเสนา  ใช้โปรแกรม  HOSxP  
Version ใหม่  ซึ่งมี  Grouper  Drg Version 5  ในการ     
ส่งข้อมูลการขึ้นทะเบียนและการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการ
ท า ง ก า ร แ พ ท ย์   ท า ใ ห้ ข้ อ มู ล ที่ ส่ ง ม า ท า ง  
http://state.cfo.in.th  มีความคลาดเคลื่อน  กลุ่มประกัน
สุขภาพ  จึงแนะน าให้ใช้ โปรแกรม  HOSxP แปลงเป็น  ๑๒  
แฟ้ม และผ่าน  Drg Audit  V ๖ ,V๗ ก่อนส่งเข้าระบบเคลม  
และแนะน าเทคนิคการส่งเคลม  เพื่อแก้ไข  Error ต่างๆ 
 

 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี  (ต่อ) 

25,551,711.00 25,551,711.00 36,265,886.51 36,265,886.51 4,521,581.04 4,521,581.04 59,555,072.64 59,555,072.64 9,171,946.94 9,171,946.94 29,366,369 29,366,369 รวมรวม

20,354.40 20,354.40 18,602.92 18,602.92 --50,924.04 50,924.04 2,500,000.00 2,500,000.00 21,695 21,695 
ห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ   8080  
พรรษาพรรษา

360,365.40 360,365.40 428,655.57 428,655.57 9,474.24 9,474.24 903,605.64 903,605.64 --326,328 326,328 ศุกรศ์ิศุกรศ์ิรศิรสีวัสด์ิรศิรสีวัสด์ิ

117,037.80 117,037.80 165,518.92 165,518.92 14,211.36 14,211.36 279,490.08 279,490.08 500,000.00 500,000.00 111,638 111,638 พยาบาลสถานพระบารมีพยาบาลสถานพระบารมี

40,708.80 40,708.80 77,236.48 77,236.48 --104,216.64 104,216.64 --42,486 42,486 ด่านมะขามเตี้ยด่านมะขามเตี้ย

7,864.20 7,864.20 8,943.14 8,943.14 --18,948.48 18,948.48 2,500,000.00 2,500,000.00 3,616 3,616 เลาขวัญเลาขวัญ

6,939.00 6,939.00 18,246.45 18,246.45 --17,764.20 17,764.20 --9,040 9,040 เจ้าคุณไพบูลย์เจ้าคุณไพบูลย์  พนมทวนพนมทวน

8,253,709.20 8,253,709.20 12,259,399.06 12,259,399.06 471,343.44 471,343.44 20,260,662.24 20,260,662.24 --8,997,075 8,997,075 สังขสังขละบุรีละบุรี

8,767,195.20 8,767,195.20 11,750,429.20 11,750,429.20 130,270.80 130,270.80 22,119,981.84 22,119,981.84 --13,999,117 13,999,117 ทองผาภูมิทองผาภูมิ

139,705.20 139,705.20 595,702.72 595,702.72 3,552.84 3,552.84 348,178.32 348,178.32 1,871,946.94 1,871,946.94 186,666 186,666 ทา่มว่งทา่มว่ง

252,117.00 252,117.00 366,274.78 366,274.78 5,921.40 5,921.40 628,852.68 628,852.68 800,000.00 800,000.00 216,950 216,950 ทา่กระดานทา่กระดาน

33,769.80 33,769.80 55,679.39 55,679.39 3,552.84 3,552.84 82,899.60 82,899.60 1,000,000.00 1,000,000.00 40,226 40,226 บ่อพลอยบ่อพลอย

2,883,848.40 2,883,848.40 2,886,391.88 2,886,391.88 819,521.76 819,521.76 6,185,494.44 6,185,494.44 --2,196,613 2,196,613 สมเด็จพระปิยมหาราชสมเด็จพระปิยมหาราช รมณียรมณียเขตเขต

3,114,223.20 3,114,223.20 3,433,234.88 3,433,234.88 2,329,478.76 2,329,478.76 5,428,739.52 5,428,739.52 --2,110,285 2,110,285 ไทรไทรโยคโยค

125,827.20 125,827.20 444,545.57 444,545.57 2,368.56 2,368.56 313,834.20 313,834.20 --180,339 180,339 มะการกัษ์มะการกัษ์

1,428,046.20 1,428,046.20 3,757,025.55 3,757,025.55 731,885.04 731,885.04 2,811,480.72 2,811,480.72 --924,295 924,295 พหลพลพยหุเสนาพหลพลพยหุเสนา

1/ 25553 / 25542 / 25541/ 25542 / 2553 1/ 2553

255525542553โรงพยาบาล

จ านวนเงินที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจ านวนเงินที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

 
 

208,129,228 2,083,800 22,434 159,889,663 111,373 22,806 46,155,765 468,182 รวม

11,492,758 343,504 4,063 8,662,929 4,582 913 2,486,325 22,274 2555

27,080,604 831,756 9,385 18,907,186 10,284 2,460 7,341,662 66,262 2554

31,531,901 908,540 8,986 23,076,544 14,378 3,395 7,546,817 61,251 2553

33,710,776 --27,093,634 19,228 4,210 6,617,142 62,633 2552

28,440,222 --22,091,927 16,848 3,695 6,348,295 65,707 2551

25,302,577 --20,506,293 11,152 2,353 4,796,284 52,623 2550

23,146,642 --18,793,119 9,273 2,082 4,353,523 41,350 2549

18,015,270 --13,798,145 18,217 2,214 4,217,125 50,971 2548

9,408,478 --6,959,886 7,411 1,484 2,448,592 45,111 2547

ค่าใชจ่้าย ( บาท )คร้ังค่าใชจ่้าย ( บาท )วันคนค่าใชจ่้าย ( บาท )คร้ังปีงบประมาณ

รวมค่าใชจ่้าย ( บาท )ส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยในผู้ป่วยนอก

ค่าใช้จ่ายในการให้บริการรักษาพยาบาลค่าใช้จ่ายในการให้บริการรักษาพยาบาล   ประชากรต่างด้าวที่ไม่มีสิทธิสวัสดิการด้านการประชากรต่างด้าวที่ไม่มีสิทธิสวัสดิการด้านการ
รักษาพยาบาลและไม่สามารถช าระค่ารักษาพยาบาลได้รักษาพยาบาลและไม่สามารถช าระค่ารักษาพยาบาลได้     จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรี

หมายเหตุ : ขอ้มูลปีงบประมาณ 2555 ตัดยอด ตุลาคม 2554 - พฤษภาคม 2555
 

11,492,758 343,5044,0638,662,9294,5829132,486,32522,274ฟรี

15,983,615378,2382,68111,840,5355,2071,5633,764,84221,353 STP

ค่าใชจ่้าย ( บาท )คร้ังค่าใชจ่้าย ( บาท )วันคนค่าใชจ่้าย ( บาท )คร้ังกลุม่

รวมค่าใชจ่้าย ( บาท )ส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยในผู้ป่วยนอก

ข้อมูลการให้บริการรักษาพยาบาลประชากรต่างด้าวข้อมูลการให้บริการรักษาพยาบาลประชากรต่างด้าว   ปีงบประมาณปีงบประมาณ  25552555

ตุลาคมตุลาคม  25542554 ––  พฤษภาคมพฤษภาคม  25552555

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต่อฉบบัหน้า 

การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานประกนัสขุภาพ 
ในกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธ ิ

 ต่อจากฉบบัทีแ่ล้ว 

http://state.cfo.in.th/
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คณะผู้จัดท า      กองบรรณาธิการ  :   นายแพทย์บัญชา  ค้าของ 
ที่ปรึกษา  :  นายแพทย์เสรี  หงส์หยก     นายแพทย์วิเชียร  เทียนจารุวัฒนา 
  นายแพทย์อ านวย  กาจีนะ     นายแพทย์สุกจิ  พึ่งเกศสุนทร 
  นายแพทย์สมชัย  นิจพานิช     นายแพทย์รณไตร  เรืองวีรยุทธ 
บรรณาธิการ  : นายแพทย์เกษม  ทรงจิตรัตน์     หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานของกลุ่มประกันสุขภาพ 
ผู้ช่วยบรรณาธกิาร  : นางสาวอโณทยั  ไชยปาละ   ติดต่อที่  :  กลุ่มประกันสุขภาพ  ส านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
         โทร.  0-2590-2418 
       E-mail  trust@higthai.com 

กลุ่มประกันสุขภาพ จัดประชุมเรื่องการจัดสรรงบเหมาจ่ายรายหัวขาลง ปี  ๒๕๕๖   
ส าหรับหน่วยบริการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   

โดยมีนายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม 
ในวันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕   

ณ  ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร ๑ ชั้น ๒ ตึกส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 


