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ปีที่  ๖  ฉบับท่ี  ๒  ประจ าเดือน  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 
 

สรุปผลรายงานการเงินของหน่วยบริการสรุปผลรายงานการเงินของหน่วยบริการ  
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ๓๓  ประจ าปีงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕๒๕๕๕    

(เมษายน (เมษายน --มิถุนายน มิถุนายน ๒๕๕๕๒๕๕๕))  
 

 
    สรุปผลรายงานการเงินของหน่วยบริการ ไตรมาสที่ ๓ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
    (เมษายน -มิถุนายน ๒๕๕๕) 
  โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นของภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการ    
    ระบบประกันสุขภาพกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิระดับประเทศ 

  แนวทางการปฏิบัติงานระบบประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 
  สรุปสาระส าคัญจากการประชุมคณะกรรมการก าหนดแนวทางการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี      
    วันที่  ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓  เรื่องการให้สิทธิ(คืนสิทธิ)ข้ันพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มี  
    ปัญหาสถานะและสิทธิ  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ 
  การสร้างความเป็นเอกภาพและบูรณาการสิทธิประโยชน์ระบบบริการส าหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง 
    ระยะสุดท้าย  และผู้ป่วยเอดส์ ของ ๓ กองทุน 
  การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานประกันสุขภาพในกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ 
 
 
 

เรื่องในฉบับ 
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  กลุ่มประกันสุขภาพ   ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข                  
มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนานโยบายบัญชี ระบบข้อมูลและรายงานของ
หน่วยบริการที่อยู่ในสังกัด ซึ่งปัจจุบันมีจ านวน ๘๔๐ แห่ง เป็นโรงพยาบาล
ศูนย์   ๒๕ แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป ๖๙ แห่ง โรงพยาบาลชุมชน ๗๔๒ แห่ง และ
ศูนย์แพทย์ชุมชน ๔ แห่ง หากแยกตามกลุ่มเขตตรวจราชการเป็น ๑๘  เขต                  
ได้ดังนี้  
 เขตตรวจราชการที่  ๑ มี ๔ จังหวัด คือนนทบุรี  ปทุมธานี 
พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี  มีจ านวนหน่วยบริการ ๔๒ แห่ง ประกอบด้วย
โรงพยาบาลศูนย์ ๒ แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป ๔ แห่ง โรงพยาบาลชุมชน ๓๖ แห่ง  
 เขตตรวจราชการที่ ๒ มี ๔ จังหวัด คือชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี 
อ่างทอง มีจ านวนหน่วยบริการ ๓๐ แห่ง ประกอบด้วยโรงพยาบาลทั่วไป                
๖ แห่ง และโรงพยาบาลชุมชน ๒๔ แห่ง 
 เขตตรวจราชการที่ ๓ มี ๕ จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี  
สระแก้ว  นครนายก  สมุทรปราการ  มีจ านวนหน่วยบริการ ๓๓ แห่ง 
ประกอบด้วยโรงพยาบาลศูนย์ ๑ แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป ๔ แห่ง และ
โรงพยาบาลชุมชน ๒๘ แห่ง 
 เขตตรวจราชการที่ ๔ มี ๔ จังหวัด คือ กาญจนบรุี นครปฐม ราชบุรี 
สุพรรณบุรี มีจ านวนหน่วยบริการ ๔๔ แห่ง ประกอบด้วยโรงพยาบาลศูนย์            
๓ แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป ๖ แห่ง และโรงพยาบาลชุมชน ๓๕ แห่ง 
 เขตตรวจราชการที่ ๕ มี ๔ จังหวัด คือ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี 
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม  มีจ านวนหน่วยบริการ ๒๒ แห่ง ประกอบด้วย
โรงพยาบาลทั่วไป ๕ แห่ง และโรงพยาบาลชุมชน ๑๗ แห่ง 
 เขตตรวจราชการที่ ๖ มี ๔ จังหวัด คือ ชุมพร  สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช พัทลุง มีจ านวนหน่วยบริการ ๖๑ แห่ง ประกอบด้วย
โรงพยาบาลศูนย์ ๒ แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป ๓ แห่ง โรงพยาบาลชุมชน ๕๖ แห่ง 
 เขตตรวจราชการที่ ๗ มี ๕ จังหวดั คือ ระนอง พังงา ภูเก็ต 
กระบี่ ตรัง มีจ านวนหนว่ยบริการ ๓๕ แห่ง ประกอบด้วยโรงพยาบาล
ศูนย์ ๑ แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป ๕  แห่ง โรงพยาบาลชุมชน ๒๙ แห่ง 
 เขตตรวจราชการที่ ๘ มี ๕ จังหวัด คือ สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา 
นราธิวาส มีจ านวนหน่วยบริการ ๕๖ แห่ง ประกอบด้วยโรงพยาบาลศูนย์                
๒ แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป ๖  แห่ง โรงพยาบาลชุมชน ๔๘  แห่ง 
 เขตตรวจราชการที่ ๙ มี ๔ จังหวัด คือ จันทบุรี ชลบุรี ระยอง ตราด 
มีจ านวนหน่วยบริการ ๓๙ แห่ง ประกอบด้วยโรงพยาบาลศูนย์ ๓ แห่ง
โรงพยาบาลทั่วไป ๑  แห่ง และโรงพยาบาลชุมชน ๓๕  แห่ง 
 
 

 นายแพทย์โสภณ  เมฆธน  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  อนุมัติให้
กลุ่มประกันสุขภาพ  จัดท าโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังความ
คิดเห็นของภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพกลุ่มบุคคลที่มี
ปัญหาสถานะและสิทธิระดับประเทศ 
 กระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่ให้การดูแลและให้บริการด้านสุขภาพ           
แก่ประชาชนคนไทยทุกคนตามนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  แต่ในความ
เป็นจริงแล้วยังมีประชากรอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศไทย  แต่ไม่ได้รับ
สิทธิด้านการรักษาพยาบาลเนื่องจากยังมีปัญหาด้านสถานะ ที่รัฐบาลไทยยังไม่ให้
การรับรอง ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบใน
หลักการจัดสรรงบประมาณให้การดูแลรักษาจัดบริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข
แก่บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ  โดยมอบให้ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขเป็นผู้บริหารงบประมาณ   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการสุขภาพ
แก่กลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ 
 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดสรรงบประมาณในการ
ด าเนินการให้หน่วยบริการและส านักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดท าโปรแกรมการ
ขึ้นทะเบียนและการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ เพื่อให้หน่วยบริการ
สามารถตรวจสอบสิทธิ ขึ้นทะเบียนกลุ่มเป้าหมายและเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการ
ทางการแพทย์ รวมทั้งได้จัดท าคู่มือเพื่อเผยแพร่ให้หน่วยบริการใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานมากที่สุด  จาก
การด าเนินงานที่ผ่านมาจึงควรให้หน่วยงานได้มีการน าเสนอผลงานเด่นของ
หน่วยงาน ได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเรียนรู้อย่างสมานฉันท์ เพื่อน าไปสู่
การเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม  ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยกลุ่มประกันสุขภาพจึงได้จัดท าโครงการเสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นของภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการ 

โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็น
ของภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการของภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการ  

ระบบประกันสุขภาพกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิระบบประกันสุขภาพกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
ระดับประเทศระดับประเทศ  
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Editorial 

           บทบรรณาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวัสดีครับ สมาชิก จดหมายข่าว  ทิศทางพัฒนาการจัดการ                
การคลังระบบประกันสุขภาพที่เคารพทุกท่าน  
 พบกับจดหมายข่าวฉบับเดือน  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  ครับ  
ฉบับนี้มีเรื่องใหม่มาน าเสนอจ านวน  ๒  เรื่อง  เรื่องแรก  สรุปผล
รายงานการเงินของหน่วยบริการ ไตรมาสที่ ๓ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๕  (เมษายน -มิถุนายน ๒๕๕๕)   ซึ่งแสดงให้เห็นสถานะทาง
การเงิน ผลการด าเนินงาน อัตราส่วนทางการเงินของหน่วยบริการ
ทุกแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยบริการที่ประสบปัญหาวิกฤติใน 
ไตรมาสที่ ๓/๒๕๕๕ (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๕) ซึ่งจะต้อง
พิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษหรือกรณีเร่งด่วน  ซึ่งยังมี
เนื้อหาต่อเนื่องในจดหมายข่าวฉบับต่อไป  และเรื่องที่สอง โครงการ
เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นของภาคีเครือข่ายใน
การบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะ
และสิทธิระดับประเทศ  ซึ่งจะจัดในวันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  
ณ  โรงแรมมารวยการ์เด้น  ซึ่งนอกจากจะมีการเสวนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นของภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการ
ระบบประกันสุขภาพกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิแล้ว  ยังมี
การจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานการบริหารจัดการระบบประกัน
สุขภาพในกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ  ของกลุ่มประกัน
สุขภาพ  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   และการจัด
นิทรรศการน าเสนอผลงานเด่น  ของหน่วยงาน  ๘  หน่วยงาน  
ประกอบด้วย  ๗  จังหวัด  (เชียงราย,เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน,ตาก,
ระนอง,กาญจนบุรี และราชบุรี)  และ ๑ เครือข่ายสุขภาพชาติพันธุ์
บนพื้นที่สูง  ซึ่งจะมีการประกวด Poster Presentation  ของทั้ง  ๘  
หน่วยงาน 
 และเนื้อหาที่ต่อจากฉบับที่แล้ว  ได้แก่  แนวทางการ
ปฏิบัติงานระบบประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
,สรุปสาระส าคัญจากการประชุมคณะกรรมการก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่  ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓  เรื่องการให้
สิทธิ(คืนสิทธิ)ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะ
และสิทธิ  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕,การสร้างความเป็นเอกภาพและบูรณา
การสิทธิประโยชน์ระบบบริการส าหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะ
สุดท้าย  และผู้ป่วยเอดส์ ของ ๓ กองทุน และการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานประกันสุขภาพในกลุ่มบุคคลที่มีปัญหา
สถานะและสิทธิ 
          ส าหรับฉบับต่อไป  จะมีเรื่องราวใดมาน าเสนอท่านผู้อ่าน  
โปรดติดตามได้ใน  จดหมายข่าว  ฉบับ  ธันวาคม  ๒๕๕๕  ครับ  
พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ....สวัสดีครับ 

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

 เขตตรวจราชการที่ ๑๐ มี ๕ จังหวัด คือ หนองคาย เลย อุดรธานี 
หนองบัวล าภู บึงกาฬ  มีจ านวนหน่วยบริการ ๕๒ แห่ง ประกอบด้วย
โรงพยาบาลศูนย์ ๑ แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป ๓ แห่ง โรงพยาบาลชุมชน ๔๘  
แห่ง 
 เขตตรวจราชการที่ ๑๑ มี ๓ จังหวัด คือ นครพนม มุกดาหาร 
สกลนคร มีจ านวนหน่วยบริการ ๓๖ แห่ง ประกอบด้วยโรงพยาบาลทั่วไป ๓  
แห่ง และโรงพยาบาลชุมชน ๓๓ แห่ง 
 เขตตรวจราชการที่ ๑๒ มี ๔ จังหวัด คือ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น 
มหาสารคาม กาฬสินธุ์ มีจ านวนหน่วยบริการ ๖๔ แห่ง ประกอบด้วย
โรงพยาบาลศูนย์ ๑ แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป ๔ แห่ง โรงพยาบาลชุมชน ๕๙  
แห่ง 
 เขตตรวจราชการที่ ๑๓ มี ๔ จังหวัด คือ อ านาจเจริญ ศรีสะเกษ 
ยโสธร อุบลราชธานี มีจ านวนหน่วยบริการ ๕๗ แห่ง ประกอบด้วยโรงพยาบาล
ศูนย์ ๑ แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป ๓ แห่ง โรงพยาบาลชุมชน ๕๓ แห่ง 
 เขตตรวจราชการที่ ๑๔ มี ๔ จังหวัด คือ สุรินทร์ นครราชสีมา 
บุรีรัมย์ ชัยภูมิ มีจ านวนหน่วยบริการ ๘๕ แห่ง ประกอบด้วยโรงพยาบาล
ศูนย์ ๓ แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป ๑ แห่ง โรงพยาบาลชุมชน ๗๗ แห่ง                   
ศูนย์แพทย์ชุมชน ๔ แห่ง 
 เขตตรวจราชการที่ ๑๕ มี ๔ จังหวัด คือ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 
ล าปาง ล าพูน มีจ านวนหน่วยบริการ ๕๑ แห่ง ประกอบด้วยโรงพยาบาลศูนย์ 
๑ แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป ๓ แห่ง โรงพยาบาลชุมชน ๔๗  แห่ง 
 เขตตรวจราชการที่ ๑๖ มี ๔ จังหวัด คือ น่าน พะเยา เชียงราย แพร่ 
มีจ านวนหน่วยบริการ ๔๖ แห่ง  ประกอบด้วยโรงพยาบาลศูนย์ ๑ แห่ง 
โรงพยาบาลทั่วไป ๔ แห่ง โรงพยาบาลชุมชน ๔๑ แห่ง 
 เขตตรวจราชการที ่๑๗ มี ๕ จังหวัด คือ ตาก พษิณโุลก  สโุขทยั  
เพชรบูรณ ์ อุตรดติถ ์ มีจ านวนหน่วยบริการ ๔๖ แห่ง ประกอบด้วย
โรงพยาบาลศนูย ์๒ แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป ๕ แห่ง โรงพยาบาลชุมชน ๓๙ แห่ง 
 เขตตรวจราชการที่ ๑๘ มี ๔ จังหวัด คือ ก าแพงเพชร  พิจิตร  
นครสวรรค์  อุทัยธานี มีจ านวนหน่วยบริการ ๔๑ แห่ง ประกอบด้วย
โรงพยาบาลศูนย์ ๑ แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป ๓ แห่ง โรงพยาบาลชุมชน ๓๗ 
แห่ง 
ผลการศึกษาวิเคราะห ์
    จากสรุปผลรายงานการเงินของหน่วยบริการไตรมาสที่ ๓ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๕  (เมษายน -มิถุนายน ๒๕๕๕)  มีหน่วยบริการส่งข้อมูล 
๘๓๒ แห่ง จากจ านวนหน่วยบริการทั้งสิ้น ๘๔๐ แห่ง หน่วยบริการ ที่ไม่ส่ง
ข้อมูล  มีจ านวน  ๘  แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลปะทิว จังหวัดชุมพร, โรงพยาบาล
ลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช, โรงพยาบาลกงหรา จังหวัดพัทลุง, 
โรงพยาบาลเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธาน,ี โรงพยาบาลกรงปีนงั  จังหวัดยะลา,  
โรงพยาบาลสระใคร จังหวัดหนองคาย, โรงพยาบาลนาแก จังหวัดนครพนม, 
โรงพยาบาลเบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 
 

สรุปผลรายงานการเงินของหน่วยบริการสรุปผลรายงานการเงินของหน่วยบริการ  
ไตรมาสที ่3 ประจ าปีงบประมาณ ไตรมาสที ่3 ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕๒๕๕๕  

(เมษายน -มิถุนายน 2555) 

ต่อจากฉบบัทีแ่ล้ว 
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ระบบประกันสุขภาพกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ  และเพื่อให้
บุคลากรแต่ละหน่วยงานไดม้ีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ปัญหาและอุปสรรค
ในการด าเนินงานสถานะและสิทธิระดับประเทศข้ึน 
 ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
ระบบประกันสุขภาพในกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
ระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่าย  เพื่อน าเสนอผลการด าเนินงาน ผลงานเด่น ของหน่วยงานใน
การด าเนินงานประกันสุขภาพกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ  
และเพื่อให้บุคลากรแต่ละหน่วยงานได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหา
และอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 กลุ่มเป้าหมาย  จ านวน  ๕๖๐  คน  ได้แก่ ผู้บริหาร
กระทรวงสาธารณสุข, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ,
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง ,  ผู้แทน
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน   จังหวัดละ ๑  คน, หัวหน้ากลุ่มงาน
ประกันสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด,  ผู้รับผิดชอบ
งานประกันสุขภาพกลุ่ มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิของ
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป แห่งละ  ๑ คน,  โรงพยาบาลชุมชน  
จังหวัดละ ๑ คน, ผู้แทนหน่วยงานแห่งละ ๑ คน  ดังนี้  ส านักนโยบาย
และยุทธศาสตร์  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ,  ส านัก
ยุทธศาสตร์  กรมการแพทย์,  ส านักการแพทย์และอนามัย  
กรุงเทพมหานคร,  โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี, โรงพยาบาลเลิดสิน,  
โรงพยาบาลราชวิถี,  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, 
โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลรามาธิบดี  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, 
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ , โรงพยาบาลภูมิพล, 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า, 
โรงพยาบาลต ารวจ, ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ,
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , ส านักบริหารการทะเบียน  
กระทรวงมหาดไทย, ผู้แทนเครือข่ายสุขภาพชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง ,  
คณะกรรมการก าหนดแนวทางการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 
๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ฯ,  วิทยากร,  คณะท างานและผู้เกี่ยวข้อง   
 ระยะเวลาและสถานที่  วันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕    
ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น  กรุงเทพมหานคร 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานหลักประกันสุขภาพ             
กลุ่มประกันสุขภาพ   ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข    
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  คือ  รูปแบบการบริหารจัดการระบบ
ประกันสุขภาพในกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิระดับประเทศ 
โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย,  ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบผลการ
ด าเนินงาน ผลงานเด่น ของหน่วยงานในการด าเนินงานประกันสุขภาพ
กลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ  และบุคลากรของหน่วยงานได้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

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

 

สรุปผลรายงานการเงินของหน่วยบริการสรุปผลรายงานการเงินของหน่วยบริการ  
ไตรมาสที ่ไตรมาสที ่33  ประจ าปีงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕๒๕๕๕  

โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรีโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นของภาคีเครือข่ายยนรู้และรับฟังความคิดเห็นของภาคีเครือข่าย  
ในการบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิระดับประเทศในการบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิระดับประเทศ  

รายการส าคัญที่ปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงินเพื่อการ
บริหาร 
 - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ๔๙,๒๙๒,๐๙๕,๒๔๐.๖๙ บาท 
 - ลูกหน้ีจากการให้บริการ         ๑๓,๘๑๕,๖๓๑,๙๐๒.๖๑ บาท 
 - ยา และวัสดุคงเหลือ   ๖,๗๔๐,๘๕๑,๕๗๕.๔๘ บาท 
 - เจ้าหน้ีค่ายา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ฯ ๑๓,๑๔๐,๘๔๓,๐๑๔.๒๙ บาท 
 - เจ้าหน้ีค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย       ๒,๒๒๐,๓๒๖,๖๘๘.๔๙ บาท 
 
รายการส าคัญที่ปรากฏในงบแสดงผลการด าเนินงานเพื่อการ
บริหาร 
 - รายได้รวม(ค่ารักษาฯ/งบประมาณ/กองทุน) ๑๐๕,๑๘๖,๑๔๐,๕๔๒.๒๖ บาท 
 - ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล ๑๐๐,๗๓๔,๔๗๑,๓๔๖.๘๑บาท 
 - รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ    ๗,๒๕๕,๑๖๐,๔๒๕.๒๖บาท 
 
สถานะทางการเงินและดัชนีการเงินที่ส าคัญ 
 - เงินบ ารุงคงเหลือจากหักภาระผูกพัน      ๙,๔๔๑,๑๔๖,๕๐๗.๖๓  บาท 
 - เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ ๓๐,๖๑๑,๔๖๘,๘๑๓.๓๕  บาท 
  - จ านวนหน่วยบริการท่ีมีสภาพคล่อง 
 - Current Ratio มากกว่า ๑.๕ จ านวน ๓๗๒ แห่ง 
  - Quick Ratio    มากกว่า ๑ จ านวน ๕๒๐ แห่ง 
 - Cash Ratio     มากกว่า ๐.๘ จ านวน   ๔๓๗   แห่ง 
 - มี I/E Ratio     มากกว่า  ๑ จ านวน  ๗๕      แห่ง 
 
โรงพยาบาลที่ประสบปญัหาวกิฤติทางการเงินในระดบั ๗  
ไตรมาสที่ ๓ มีจ านวน  ๑๗๕  แห่ง 
 เป็นโรงพยาบาลศูนย์ ๑ แห่ง  โรงพยาบาลทั่วไป ๕ แห่ง  
โรงพยาบาลชุมชน ๑๖๙ แห่ง  
 
บทสรุป   
  รายงานฉบับนี้ แสดงให้เห็นสถานะทางการเงิน ผลการ
ด าเนินงาน อัตราส่วนทางการเงินของหน่วยบริการทุกแห่ง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยบริการที่ประสบปัญหาวิกฤติในไตรมาสที่ 
๓/๒๕๕๕ (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๕) ซึ่งจะต้องพิจารณาให้
ความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษหรือกรณีเร่งด่วน อย่างไรก็ตามผู้ที่
จะน าข้อมูลในรายงานไปใช้เพื่อการบริหารจัดการหรือวางแผน
ด าเนินงานจะต้องศึกษาข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานและพิจารณา
ข้อมูลการให้บริการประกอบด้วย   
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แล้ว  ส่วนกลางจะด าเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินให้หน่วย       
บริการภายใน  วันที่  ๓๐  ของทุกเดือน 
 
๗.  ระบบการก ากับและติดตามการส่งข้อมูล 
 เ มื่ อ กองทุ น กล า ง ได้ ต ร วจสอบกา รส่ ง ข้ อ มู ล                 
ขึ้นทะเบียนการส่งเงินสมทบค่าบริการทางการแพทย์และ             
ค่าบริหารจัดการของแต่ละหน่วยงานแล้วพบว่าหน่วยงานใด  
ยังไม่ส่งเงินสมทบเข้ามาที่กองทุนกลางหรือส่งเงินไม่ถูกต้อง  
จ ะ มี ก า ร ร า ย ง า น ใ ห้ ท ร า บ ผ่ า น ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์  
http://fwf.cfo.in.th 
 ทั้ งนี้ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ รับผิดชอบ  
สามารถเข้า ไปตรวจสอบ  เ พ่ือก ากับและติดตามการ
ด าเนินงานของหน่วยบริการ  กรณีตรวจพบข้อผิดพลาด             
ให้ประสานกับหน่วยบริการตรวจสอบเอกสารการส่งเงินและ
ใบเสร็จรับเงิน  ออกโดยกลุ่มคลังและพัสดุ  ส านักบริหารกลาง  
ส านั กงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   และรีบติ ดต่ อ
ประสานงานกับกองทุนกลางโดยด่วน  เนื่องจากฝ่ายการเงิน
และบัญชีของหน่วยบริการจะต้องใช้เอกสารดังกล่าวในการ
จัดท าบัญชีและเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการตรวจสอบการ
รับเงิน  ตามหนังสือกลุ่มประกันสุขภาพ  ที่  สธ  ๐๒๐๙.๐๒/
ว.๔๐๘  ลงวันที่  ๙  ตุลาคม  ๒๕๕๕  การจ่ายเงินและการ
เก็บรักษาเงินของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)              
ซ่ึงจะเข้าตรวจสอบบัญชีของหน่วยบริการทุกสิ้นปีงบประมาณ  
ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่  กค  ๐๔๐๙.๓/๔๙๗๖              
ลงวันที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๔๘ 

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

๕.  การส่งข้อมูลเพ่ือขอเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณี
ค่าใช้จ่ายสูง 
 ๕.๑  หน่วยบริการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข                
ที่ให้บริการแก่ผู้ประกันตนและมีค่าใช้จ่าย ตามเกณฑ์ค่าใช้จ่ายสูง            
ให้ส่งเบิกกับกองทุนกลาง  โดยให้หน่วยบริการส่งข้อมูลการให้บริการ
รายบุคคล  (๑๒  แฟ้ม)  และข้อมูลการขอเบิกชดเชยค่าบริการทางการ
แพทย์กรณีค่าใช้จ่ายสูงตามรหัสรายการ  ส่งผ่านทางเว็บไซต์                 
กลุ่มประกันสุขภาพ  http://fwf.cfo.in.th 
 ๕.๒  หน่วยบริการสังกัดกรมการแพทย์  สังกัดกรุงเทพมหานคร  
และโรงพยาบาลเฉพาะทาง  ที่ให้บริการแก่ผู้ประกันตนหรือให้บริการ
รับส่งต่อผู้ป่วย  และมีค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ค่าใช้จ่ายสูง  ให้ส่งเบิกกับ
กองทุนกลาง  โดยให้หน่วยบริการส่งฐานข้อมูลการให้บริการ  ๑๒  แฟ้ม  
และข้อมูลการขอเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีค่าใช้จ่ายสูง
ตามรหั สรายการ  ส่ งผ่ านทางเว็บไซต์กลุ่ มประกันสุ ขภาพ  
http://fwf.cfo.in.th 
 ๕.๓  โรงพยาบาลเอกชนที่ เข้าร่วมโครงการ  ที่ ให้บริการแก่
ผู้ประกันตนหรือให้บริการรับส่งต่อผู้ป่วยและมีค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์
ค่าใช้จ่ายสูง  ให้ส่งเบิกกับกองทุนกลาง  โดยให้หน่วยบริการ                    
ส่งฐานข้อมูลการให้บริการ  ๑๒  แฟ้ม  และข้อมูลการขอเบิกชดเชย
ค่าบริการทางการแพทย์กรณีค่าใช้จ่ายสูงตามรหัสรายการ  ส่งผ่านทาง
เว็บไซต์กลุ่มประกันสุขภาพ  http://fwf.cfo.in.th 
 ๕.๔  หากกองทุนกลางตรวจสอบข้อมูลแล้ว  จ าเป็นต้องขอเอกสาร
เพ่ิมเติม  จะแจ้งให้ทราบผ่านทางหน้าเว็บไซต์  และให้หน่วยบริการ              
ที่รับผิดชอบรีบด าเนินการจัดส่ง  โดยสแกนไฟล์เอกสารน าส่งผ่านทาง
เว็บไซต์เช่นกัน 
 
๖.  อัตราการจ่ายเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์  กรณี
ค่าใช้จ่ายสูง 
 การจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีค่าใช้จ่าย
สูง  ของระบบประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว  กองทุนกลาง
จะตัดข้อมูลเพ่ือขออนุมัติเบิกจ่ายเงินชดเชยค่าบริการทางการ
แพทย์ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกวันที่  ๑๕  ของเดือน  โดย
ใช้โปรแกรมค านวณค่าน้ าหนักสัมพัทธ์ของกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม
ฉบับที่ ๔ (DRG Version ๔) ของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ                 
ในหน่วยบริการตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ ตามหนังสือที่ 
สธ ๐๒๐๙.๐๒/๓/ว๑๒๓ ลงวันที่  ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๓  
จนถึ งปั จจุบันตามแนวทางและอัตราการจ่ ายชดเชย                    
ที่คณะกรรมการก าหนด  ทั้งนี้หากตรวจสอบข้อมูลการขอเบิก
ชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ว่าถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไข  

แนวทางการปฏบิัตงิานระบบประกันสขุภาพแนวทางการปฏบิัตงิานระบบประกันสขุภาพ  
แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง  

ต่อจากฉบับที่แล้ว 
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 •  ข้อเสนอจากการประชุมหารือร่วมกับผู้แทนจังหวัดและหน่วยบริการ เมื่อ
วันที่ ๑๐ – ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕  ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น  กรุงเทพมหานคร 

ประเด็น ข้อสรุป / ข้อเสนอจากที่ประชมุ 
๑. รูปแบบการส่งรายงาน 
    การส่งรายงานการให้บริการ
ผู้ป่วยนอกทั่วไป และการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคเพื่ อใ ช้
ส า ห รั บ ก า ร ข อ ง บ ป ร ะ ม า ณ  
ค านวณเงินเหมาจ่ ายรายหัวที่
จังหวัด/หน่วยบริการควรได้รับ
จัดสรร    และการจั ดสรรเ งิน
คงเหลือหลังปิดงวด 
     รายงานผู้ป่วยในใช้ข้อมูลจาก
กลุ่มประกันสุขภาพ 

หารือผู้บริหารในส่วนของการจัดส่ง
รายงาน โดยใช้ข้อมูลจาก 
     - ส านักนโยบายและ
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง
สาธารณสุข โดยใช้ข้อมูลเฉพาะ
กลุ่มสิทธิ (ในรายละเอียดต้องหารือ
ร่วมกันอีกครั้ง)  หรือ 
     - ขอข้อมูลจากส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด(กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์) ในภาพจังหวัด 

๒. การขึ้นทะเบียน การตรวจสอบ
สิทธิ   

- ต้นปีงบประมาณให้กลุ่มประกัน
สุขภาพตรวจสอบฐานข้อมูลกับ              
สนบท. ก่อน เมื่อหน่วยบริการพบ
ผู้ป่วยแล้วจึงขึ้นทะเบียนเพิ่มเติม 
- ควรเสนอ ครม.ให้มีมติรับผู้ที่มี
เลขประจ าตัวบุคคลที่ขึ้นต้นด้วย๐ 
ที่ไม่ใช่ ๘๙ ให้ครบทกุกลุ่ม  
- ให้ย้ายหน่วยบริการประจ าได้ปี
ละครั้ง เดือนใดก็ได้   โดยปรับ
แบบค าร้องลงทะเบียนเดิม เพิ่ม
ช่องขอเปลี่ยนสถานบริการ โดยใช้
เอกสาร ส า เนาบัตรประจ าตั ว
บุคคล  ส าเนาทะเบียนบ้านที่ใช้ใน
การอ้างอิงเพื่อเปลี่ยนสถานบริการ
โดยมีเจ้าบ้านเซ็นรับรอง และให้
กลุ่มประกันสุขภาพแสดงข้อมูล
ตรวจสอบสิทธิและย้ายสิทธิด้วย 
- การประชาสัมพันธ์การเปลี่ยน
หน่วยบริการ  ปีละ 1 ครั้ ง  
(ภายในจังหวัด  ให้จังหวัดบริหาร
จัดการ) 
- การก าหนดให้หน่วยบริการแต่ละ
ระดับเข้าถึงข้อมูล  
มีความเห็น ๒ ด้านคือ 
     -รพสต.รับขึ้นทะเบียนได้  แต่
เปลี่ยนหน่วยบริการไม่ได้ 
ข้อดี  พบตัวคนไข้  มีความสะดวก
ในการขึ้นทะเบียน 

 
 

ประเด็น ข้อสรุป / ข้อเสนอจากที่ประชมุ 
 ให้กลุ่มประกันสุขภาพ ท าเมนูก าหนด

รหัสแต่ละระดับของการใช้ข้อมูล  รพ
สต. /หน่วยบริการ  อ าเภอ  จังหวัด  
     -รพสต. รับเอกสารการขึ้นทะเบียน 
แล้วส่งให้ รพ.แม่ข่ายเป็นผูข้ึ้นทะเบยีน
ในเว็บไซต์ 

   ๓.  IPD   
หลักการควรให้เบิกได้ทุก case เพื่อ
ช่วยเหลือโรงพยาบาลรัฐด้วยกัน 

- ข้อเสนอควรให้จังหวัด หรือกองทุน
กลางเป็นคนจัดการ  การโอนเงิน IPD ไป  
ความเสี่ยงหรือค่าใช้จ่ายสูงที่เกิดขึ้น  
จะยอมรับไดห้รอืไม่  การบริหารจัดการ
มี ๒ ส่วน  คือส่วนกลาง  Centralize  
และพืน้ที่  Localize 
ข้อดีของ localize  คือ  รู้ปัญหา   
ข้อดีของ Centralize  ลดความ
เสี่ยง 
ทางแก้คือกระจายอ านาจ  ให้
พื้นที่สามารถบริหารจัดการได้
อย่างเหมาะสม  แตภ่าพรวมของ
ประเทศยังคงอยู่  สิ่งใดที่เป็น
ภาระหนักเกินไปส าหรับพื้นท่ี  
ให้ส่วนกลางแก้ไข 
 สรุป  IP Normal, HC,  refer
ในเขต/นอกเขต,  Instrument,  
AE  ให้คงไว้ท่ีกลุ่มประกัน
สุขภาพ 
- ให้จังหวัดรวบรวมปัญหารายข้อ
เป็นอย่างไร  แนวทางแก้ไขของ
ปัญหาแตล่ะข้อ  ให้มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การปฏิบัตไิด้ 
- เปิดช่องทางให้  IP Refer  ไป
เอกชน  โดยให้กลุ่มประกัน
สุขภาพพิจารณาเป็นรายกรณี  
ทั้ง Elective case  และ  
Emergency case  และส่ง
เอกสารภายใน  ๓๐  วันหลังจาก  
รพ.เอกชนจ าหน่ายและภายใน
ปีงบประมาณ 
- ให้กลุ่มประกันสุขภาพ
จัดเตรียม  IT  ที่สามารถ
ตรวจสอบการใช้กายอุปกรณ์ผู้
พิการ  เพื่อป้องกันการ  shop 
around 

 
 

 

 

 

 

 

สรุปสาระส าคัญจากการประชุสรุปสาระส าคัญจากการประชุมคณะกรรมการก าหนดแนวทางการปฏบิัติมคณะกรรมการก าหนดแนวทางการปฏบิัติ  
ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่  ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่  ๒๓ ๒๓ มีนาคม มีนาคม ๒๕๕๓ ๒๕๕๓ เรื่องการให้สิทธิ (คืนสิทธิ)เรื่องการให้สิทธิ (คืนสิทธิ)  

ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกบับุคคลทีม่ีปัญหาสถานะและสิทธิ  ครั้งที่ ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกบับุคคลทีม่ีปัญหาสถานะและสิทธิ  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕๒/๒๕๕๕  
วันที่  วันที่  ๑๙  ๑๙  กันยายน  พ.ศ. กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๕   ๒๕๕๕   เวลา  เวลา  ๑๓.๓๐ ๑๓.๓๐ ––  ๑๖.๓๐ ๑๖.๓๐ น.น.  

ณ  ห้องประชมุ ณ  ห้องประชมุ ๒ ๒ อาคาร อาคาร ๑๑  ชั้น ชั้น ๒  ๒  ตกึส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตกึส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ต่อจากฉบับที่แล้ว 

ต่อฉบับหน้า 
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ประเด็นถาม – ตอบ โรคเอดส ์
จากการประชุมช้ีแจงและเตรียมความพร้อม Call Center 

การบูรณาการเอชไอวี เอดส์ ๓ กองทุน 
วันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ 

ณ โรงแรมไมด้า ซิตี้ รีสอร์ท แจ้งวัฒนะ ๑๐ กรุงเทพมหานคร 
ล าดับที ่ เร่ือง แนวค าตอบ 

๑ ผู้ป่วยสิทธิ OFC ที่เคยรับยา
ต้าน ต่อมาเปลี่ยนเป็นสิทธิ 
SSS ระหว่างรอส่งสมทบให้
ครบ ๓ เดือน ค่าใช้จ่ายเรื่อง
การรักษาและการรับยาต้าน
ไวรัส ใครรับผิดชอบ  

ผู้ป่วยสามารถลงทะเบียนรับ
สิทธิหลักประกัน โดยรับยา
ได้จากหน่วยบริการเดมิและ
หน่วยบริการจะเบิกจา่ย
ชดเชยได้จากระบบ
หลักประกัน  

๒ ผู้ป่วยท่ีเปลี่ยนจากสิทธิ SSS 
เป็นสิทธิข้าราชการ จะรับยา
ต่อเนื่องโดยใช้สิทธิอะไร  

สิทธิหลักท้ังคู่ ผู้ป่วยสามารถ
เลือกใช้สิทธิใดสิทธิหนึ่งได้  

๓ ผู้ป่วยท างานมีสิทธิ
ประกันสังคม ต่อมาแต่งงาน 
ได้สิทธิข้าราชการจากคู่
สมรส จะรับยาตา้นโดยใช้
สิทธิอะไร  

สิทธิหลักประกันสังคม สิทธิ
รองข้าราชการ ต้องรับยากับ
รพ.ตามสิทธิประกันสังคม
เท่านั้น  

๔ ระหว่างบูรณาการโปรแกรม 
Nap plus หากรับยาตา้นกับ
หน่วยท่ียังไม่มีความพร้อม
ด้านโปรแกรม หน่วย
ดังกล่าวจะเบิกค่าใช้จ่าย
อย่างไร  

หน่วยบริการที่ให้บริการ
ผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม จะ
เบิกค่าใช้จ่ายสิทธิ
ประกันสังคม ผ่านระบบ 
ART โดยประมาณเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จึงจะ
แล้วเสร็จ และสามารถ
บันทึกข้อมูล/ชดเชย
ค่าบริการในโปรแกรม Nap 
plus ได้  

๕ ยาต้านไวรัสของสิทธิ
ข้าราชการ ท่ีไมม่ีในสิทธิ
หลักประกัน และสิทธิ
ประกันสังคม จะสามารถ
เบิกได้หรือไม่  

หน่วยบริการปรับเปลี่ยนยา
และประเมินคนไข้ใหม่ และ
ใช้ยาที่มีในระบบของ ๒ 
กองทุน (สิทธิ SSS /UC) ที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานการ
รักษาเทียบเท่าเดิม เพื่อเพิ่ม
ความมั่นใจให้ผูร้ับบริการ  

๖ รับยาต้านกับ รพ.A ท าธุระ
ต่างจังหวัด ยาต้านหมด จะ
ขอรับยาต้านกับ รพ.B ซึ่ง
เป็น รพ.ที่อยู่ในระบบ
เดียวกัน ได้หรือไม ่และต้อง
ด าเนินการอยา่งไร  

กรณสีิทธิ UC : รับยากับ รพ 
B ได ้โดยแจ้งความจ านงกับ 
HIV Co ประจ า รพ. B  
กรณสีิทธิ SSS : ให้
ผู้รับบริการประสานต่อ call 
center ประกันสังคม 
(๑๕๐๖)  

 

 

 

ล าดับที ่ เรื่อง แนวค าตอบ 
๗ สิทธิ UC รพ.เอกชนใน

ระบบ ต้องการรับยาตา้น
กับ รพ.รัฐในจังหวัด
เดียวกัน ต้องท าอย่างไร  

คนไข้มีสิทธิเลือกรับยาต้าน
ไวรัส ในหน่วยบริการใดก็
ได ้ในระบบหลักประกัน 
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณา
ของหน่วยงานนั้นๆ  

๘ ผู้ป่วยสิทธิว่าง ยังไม่ได้
ลงทะเบียนท าบัตรทอง จะ
รับยาต้านได้หรือไม ่ 

สามารถรับยาต้านไวรัสได ้ 

๙ ผู้ป่วยโครงการ NAPHA 
เดิม ที่ไม่ใช่สัญชาตไิทย จะ
ใช้สิทธิใดในการรับยาตา้น
ต่อเนื่อง  

ผู้ปว่ยต่างด้าวก่อน ๑ 
ตุลาคม ๒๕๔๘ เบิกได้ใน
สิทธิ UC แต่หลัง ๑ 
ตุลาคม ๒๕๔๘ เบิกใน
โครงการ NAPHA 
extension  

๑๐ การตรวจเลือดโดยสมคัรใจ 
เหตุใดถึงมีข้อจ ากัดในการ
ใช้สิทธิ เช่น ตรวจเพื่อใช้
ประกอบสมัครงาน ใช้ใน
การบวชพระ ใช้ท าธุรกรรม 
ซึ่งอาจไม่สนบัสนุนแนว
ทางการป้องกันการ
แพร่กระจายของจ านวนผู้
ติดเชื้อ  

เป็นการตรวจเพื่อประเมิน
พฤติกรรมเสี่ยงโดยสมัครใจ 
เพื่อป้องกันการ
แพร่กระจายเช้ือ โดย 
สปสช. ไม่สนับสนุนการ
ตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี  
ที่ไม่ได้สมคัรใจ เช่น การ
ตรวจเพื่อประกอบการ 
สมัครงาน  

๑๑ ขอทราบรายช่ือ รพ.ที่
สามารถจ่ายยาต้านไวรัสได้  

คุณ อาทิตย์ สปสช. จะ
จัดเตรียมรายชื่อ รพ และ 
HIV Co ให้กับ call 
center  

๑๒ หากผู้ป่วยจะมารบัยาต้าน 
HIV แต่ติดต่อรพ. ไมต่รง
ตามสิทธิ UC ,SSS,OFC 
อยากทราบว่าจะสามารถใช้
สิทธิการรักษาได้หรือไม่ 
ต้องท าอย่างไร  

แนะน าให้ผู้ป่วยรับบริการ
ใน รพ.รัฐ  

๑๓ ผู้ปว่ยท่ีอยู่ในกลุ่มที่มปีัญหา
สถานะและสิทธิที่ สธ. ดแูล 
(คนไทยรอพิสูจนส์ิทธิและ
กลุ่มชาติพันธ์ุ) หากต้องรับ
ยาต้าน HIV สามารถขอรับ
กับ รพ.อื่น ที่ไม่ตรงตาม
บัตรได้หรือไม่  

สามารถรับบริการในหน่วย
บริการภาครัฐ ทุกแห่ง  

 
 

 

 

 

 

 

การสร้างความเป็นเอกภาพและบูรณาการสิทธิปการสร้างความเป็นเอกภาพและบูรณาการสิทธิประโยชน์ระบบบริการระโยชน์ระบบบริการ  
ส าหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย  และผู้ป่วยเอดส์ ของ ส าหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย  และผู้ป่วยเอดส์ ของ 33  กองทุน"กองทุน"  

เริ่มด าเนินการ 1 ตุลาคม 2555 ต่อจากฉบับที่แล้ว 

ต่อฉบับหน้า 
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ขอ้มูลการรกัษาพยาบาลผู้ป่วยผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิขอ้มูลการรกัษาพยาบาลผู้ป่วยผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ   ในโรงพยาบาลในโรงพยาบาล

ผู้ป่วยนอก

552,339449166810,87533192553

1,484,3581,0693591,997,7568,1122554

ผู้ป่วยในปีงบประ
มาณ

ครั้ง บาท ราย วันนอน บาท

2555 6870 1,743,274 284 1,109 1,403,036

 

ข้อมูลค่ารกัษาตามจ่าย รพ.ต่าง ๆ  ณ 22 มิถุนายน

รายการ จ านวนเงิน

นอก cup ในจังหวัด 112,476.00
นอก cup ต่างจังหวัด 36,439.50

E-claim 13,451.00
รวม 162,366.50

 

ข้อมูลสถานะการเงิน ผู้มีปญัหาสถานะและสิทธิ
ขอ้มูล ณ วันที่ 22 มิ.ย.55

ปีงบประมาณ จ านวนเงินอุดหนุน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ

ปี 2553 8,997,075 8,977,075 0

ปี 2554

(จัดสรรเพ่ิมปี 54)

รพสต.

20,260,662.24

7,759,399.06

4,500,000.00

15,436,130.30 4,824,531.94

7,759,399.06

4,500,000.00

12,583,931.00

ปี 2555 8,253,709.20 0 8,253,709.20

รพ. 45,270,845.50+ รพสต.4,500,000 =49,770,845.50 บาท

 

รายการ ปีงบประมาณ 2554 ปี งบประมาณ 2555

ค่าใช้จ่ายตามจ่ายรพ.ต่าง ๆ 1,098,524.62 144,473.02

ค่ายา 6,401,261.41 3,369,929.19

เวชภัณฑ์มิใช่ยา 533,415.90 512,485.50

วัสดุการแพทย์ 3,968,988.08 2,799,319.21

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 512,321.00 767,669.00

วัสดุอ่ืนๆ 497,190.00 1,158,281.37

ค่าตอบแทน เงินเดือนลูกจ้าง 778,960.00 1,870,387.00
รวม 13,790,661.01 10,622,544.29

รวมเบิกจ่ายแล้ว  24,413,205.30

 
 
 
 
 
 
 

โรงพยาบาลสังขละบุร ีอ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 

            
 
     โรงพยาบาลสังขละบุรี ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๐ หมู่ ๓ ต าบลหนองลู 
อ า เภอสังขละบุรี  จั งหวัดกาญจนบุรี   มีพื้นที่  ทั้ งหมด ๕๔ ไร่                   
การก่อสร้างโรงพยาบาลสังขละบุรี เกิดจากความคิดริเริ่มของ พระราช
อุดมมงคล (หลวงพ่ออุตตมะ) ด าเนินการรูปแบบโรงพยาบาลชุมชน
ขนาด ๑๐ เตียง  เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ และยกระดับเป็น
โรงพยาบาลขนาด ๓๐ เตียง เมื่อวันท่ี  ๓ มีนาคม ๒๕๓๐ 
 

ร้อยละผู้ป่วยนอกตามสิทธิการรักษาร้อยละผู้ป่วยนอกตามสิทธิการรักษา    ปีปี  25525544

12.72%

0.36%

2.72%

0.99%

26.14%

57.06%

uc ขา้ราชการ แรงงานต่างด้าว ปกส. สามัญ บัตรสี

 
 
 

ร้อยละผู้ป่วยในตามสิทธิการรักษาร้อยละผู้ป่วยในตามสิทธิการรักษา    ปีปี  25525544

9.22%

0.73%

1.15%

4.29%
49.58%

35.02%

uc ขา้ราชการ แรงงานต่างด้าว ปกส. สามัญ บัตรสี

 
 
 
 
 
 
 

ต่อฉบบัหน้า 

การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานประกนัสุการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานประกนัสุขภาพขภาพ  
ในกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิในกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ  

ต่อจากฉบบัทีแ่ล้ว 
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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  จัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการพัฒนา
ระบบบริการกรณีเจบ็ป่วยฉุกเฉิน   

โดยมนีายแพทย์โสภณ  เมฆธน  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เป็นประธานการประชุม  เมื่อวันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕   

ณ  ห้องประชุม  ๔  ช้ัน  ๒  อาคาร  ๑   
ตึกส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

กลุ่มประกันสุขภาพ  จัดประชุมหารือการด าเนินงานส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคของหน่วยบริการแตล่ะระดบั ปี ๒๕๕๖   

เมื่อวันท่ี  ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 
ณ  โรงแรมมารวยการ์เด้น  กรุงเทพมหานคร 

กลุ่มประกันสุขภาพ  จัดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และรับฟังความคิดเห็นของภาคีเครือข่ายในการบรหิารจดัการ 

ระบบประกันสุขภาพกลุ่มบคุคลทีม่ีปัญหาสถานะและสิทธิ
ระดับประเทศ  เมื่อวันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 

ณ  โรงแรมมารวยการ์เด้น 
ซึ่งมีการประกวด Poster Presentation   

โดยมีหน่วยงานส่งผลงานเข้าประกวดจ านวน  ๘  หน่วยงาน 
รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  จังหวัดแมฮ่่องสอน 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  ได้แก่  จังหวัดเชียงใหม่ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง  ไดแ้ก่  จังหวัดเชียงราย 


