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ทิศทาง พัฒนาการจัดการ 
การคลังระบบประกันสุขภาพ 

www.higthai.org

กลุ่มประกันสุขภาพ สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๓ ประจำาเดือนธันวาคม ๒๕๕๕

จดหมายข่าว

บทความที่น่าสนใจ 
ฉบับประจำาเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๕๕

เรื่องในฉบับ

l	 โครงการศึกษาพัฒนาการจัดทำาต้นทุนบริการ	Unit	Cost	สำาหรับ
	 หน่วยบริการ	ระยะที่	๒
l ปญัหาทีพ่บบอ่ยในการดำาเนนิการกองทนุผูป้ระกนัตนแรงงานตา่งดา้ว
l	 Editorial	บทบรรณาธิการ
l	 สรปุสาระสำาคญัจากการประชมุคณะกรรมการกำาหนดแนวทางการ
	 ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี	วันที่	๒๓	มีนาคม	๒๕๕๓	เรื่องการให้ 
	 สิทธิ	 (คืนสิทธิ)	 ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหา
	 สถานะและสิทธิ	ครั้งที่	๒/๒๕๕๕
l การสรา้งความเปน็เอกภาพและบรูณาการสทิธปิระโยชนร์ะบบบรกิาร
 สำาหรบัผูป้ว่ยไตวายเรือ้รงัระยะสดุทา้ย	และผูป้ว่ยเอดส	์ของ	๓	กองทนุ
l	 การติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานประกันสุขภาพในกลุ่ม
	 บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ

ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กลุ่มประกันสุขภาพ

สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ฉบับเดือน ตุลาคม ๒๕๕๕
	 บทความใหม่	เรื่อง	แนวทางการปฏิบัติงานระบบประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว
หลบหนีเข้าเมือง	
	 บทความทีต่อ่จากฉบบัทีแ่ลว้	ไดแ้ก	่สรปุสาระสำาคญัจากการประชมุคณะกรรมการ
กำาหนดแนวทางการปฏบิตัติามมตคิณะรฐัมนตร	ีวนัที	่๒๓	มนีาคม	๒๕๕๓	เรือ่งการใหส้ทิธ	ิ
(คนืสทิธ)ิ	ขัน้พืน้ฐานดา้นสาธารณสขุกบับคุคลทีม่ปีญัหาสถานะและสทิธ	ิครัง้ที	่๒/๒๕๕๕,	
การสรา้งความเปน็เอกภาพและบรูณาการสทิธปิระโยชนร์ะบบบรกิารสำาหรบัผูป้ว่ยไตวาย
เรือ้รงัระยะสดุทา้ย	และผูป้ว่ยเอดส์	ของ	๓	กองทนุ,	รายงานการตรวจสอบคณุภาพงบการ
เงนิรายหนว่ยบรกิารฉบบัปงีบประมาณ	๒๕๕๔,	การตดิตามและประเมนิผลการดำาเนนิงาน
ประกันสุขภาพในกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ

ฉบับเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๕
	 บทความใหม่	จำานวน	๒	เรื่อง	เรื่องแรก	สรุปผลรายงานการเงินของหน่วยบริการ	
ไตรมาสที	่๓	ประจำาปงีบประมาณ	๒๕๕๕	(เมษายน	-มถินุายน	๒๕๕๕)	เรือ่งทีส่อง	โครงการ
เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นของภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการ
ระบบประกันสุขภาพกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิระดับประเทศ	
	 บทความทีต่อ่จากฉบบัทีแ่ลว้	ไดแ้ก	่แนวทางการปฏบิตังิานระบบประกนัสขุภาพ
แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง,	 สรุปสาระสำาคัญจากการประชุมคณะกรรมการกำาหนด
แนวทางการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี	 วันที่	 ๒๓	 มีนาคม	 ๒๕๕๓	 เรื่องการให้สิทธิ	 
(คนืสทิธ)ิ	ขัน้พืน้ฐานดา้นสาธารณสขุกบับคุคลทีม่ปีญัหาสถานะและสทิธ	ิครัง้ที	่๒/๒๕๕๕,	
การสรา้งความเปน็เอกภาพและบรูณาการสทิธปิระโยชนร์ะบบบรกิารสำาหรบัผูป้ว่ยไตวาย
เรื้อรังระยะสุดท้าย	และผู้ป่วยเอดส์	ของ	๓	กองทุน	และการติดตามและประเมินผลการ
ดำาเนินงานประกันสุขภาพในกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
	 ติดตามได้ที่เว็บไซต์กลุ่มประกันสุขภาพ	htttp://www.higthai.org

...............................................................................
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 นายแพทยโ์สภณ เมฆธน	รองปลดักระทรวงสาธารณสขุ	

อนุมัติให้กลุ่มประกันสุขภาพ	 จัดทำาโครงการศึกษาพัฒนาการ

จัดทำาต้นทุนบริการ	Unit	Cost	สำาหรับหน่วยบริการ	ระยะที่	๒ 

โดยมีหลักการและเหตุผล	ดังนี้		

	 ภายใตน้โยบายการบรหิารงบประมาณ	ทีต่อ้งการควบคมุ

คา่ใชจ้า่ยสขุภาพภาครฐั	และการทีร่ฐับาลไดจ้ดังบประมาณการ

ให้บริการหรือเงินเหมาจ่ายรายหัวปี	๒๕๕๖	เป็นอัตราเดียวกับ 

ปีที่ผ่านมา	 ทำาให้หน่วยบริการทุกแห่งจำาเป็นต้องปรับตัวให้ 

เข้ากับสถานการณ์ที่เป็นอยู่	การทราบค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนจริง

ในการให้บริการจึงเป็นเรื่องที่จำาเป็น	 เพื่อให้สามารถวางแผน

การทำางานอย่างมีประสิทธิภาพ	และใช้เป็นข้อมูลเจรจาต่อรอง

กับกองทุนต่างๆ	ได้สอดคล้องกับความเป็นจริงยิ่งขึ้น

	 นโยบายการศึกษาต้นทุนบริการของหน่วยบริการ 

ในสงักดัสำานกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ	ไดม้กีารดำาเนนิการ

ในเดอืนมถินุายน	ปงีบประมาณ	๒๕๕๔	(ระยะที	่๑)	เริม่ตน้จาก

การพัฒนาคู่มือและการจัดอบรมครู	 ก.	 หรือครูต้นแบบให้กับ 

ผู้แทนจังหวัดและโรงพยาบาล	ประกอบด้วย	โรงพยาบาลศูนย์	

โรงพยาบาลทัว่ไป	และโรงพยาบาลชมุชนทีม่คีวามพรอ้ม	มุง่หวงั 

ให้มีการขยายผลการพัฒนาครอบคลุมไปยังหน่วยบริการ 

ทกุแหง่	ตอ่มาในป	ี๒๕๕๕	กระทรวงสาธารณสขุไดม้กีารพฒันา

โปรแกรมคอมพิวเตอร์การจัดทำาต้นทุนบริการ	Unit	Cost	เพื่อ

ให้มีเครื่องมือการคิดต้นทุนที่ง่ายและสะดวกต่อผู้ปฏิบัติงาน

	 จากการดำาเนนิงานทีผ่า่นมา	พบวา่หนว่ยบรกิารบางแหง่

ยังพบปัญหาเรื่องความครบถ้วนและคุณภาพของข้อมูลและ

เทคนคิการใชโ้ปรแกรม	แตอ่ยา่งไรกต็าม	เพือ่ใหก้ารจดัทำาตน้ทนุ

มคีวามตอ่เนือ่ง	และตอบสนองตอ่นโยบายกระทรวงสาธารณสขุ	

กลุ่มประกันสุขภาพ	 จึงจัดทำาโครงการศึกษาพัฒนาการจัดทำา 

ต้นทุนบริการ	 Unit	 Cost	 สำาหรับหน่วยบริการ	 ระยะที่	 ๒	 

มีแผนการดำาเนินงานที่สำาคัญ	๔	เรื่อง

 l	 พัฒนาชุดข้อมูล	 และโปรแกรมมาตรฐานการจัดทำา

ต้นทุนบริการ

 l	 จดัอบรมการจดัทำาตน้ทนุบรกิาร	ใหก้บัหนว่ยบรกิาร	

๓	กลุ่ม

Editorial 
บทบรรณาธิการ

โครงการศึกษาพัฒนาการจัดทำาต้นทุนบริการ 
Unit Cost สำาหรับหน่วยบริการ ระยะที่ ๒

ต่อหน้า ๓

	 พบกับจดหมายข่าว	 ฉบับเดือน	 ธันวาคม	 ๒๕๕๕	 ฉบับ

สุดท้ายของปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 ฉบับนี้มีบทความใหม่มานำาเสนอ	

จำานวน	๒	 เรื่อง	 เรื่องแรก	 คือ	 โครงการศึกษาพัฒนาการจัดทำา

ต้นทุนบริการ	Unit	Cost	สำาหรับหน่วยบริการ	ระยะที่	๒	และ

เรื่องที่สองคือ	 ปัญหาที่พบบ่อยในการส่งข้อมูลแรงงานต่างด้าว	

พร้อมวิธีการแก้ไข

	 และบทความที่ต่อจากฉบับที่แล้ว	 ได้แก่	 แนวทาง 

การปฏิบัติงานระบบประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวหลบหนี

เข้าเมือง,สรุปสาระสำาคัญจากการประชุมคณะกรรมการกำาหนด

แนวทางการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี	 วันที่	 ๒๓	 มีนาคม	

๒๕๕๓	 เรื่องการให้สิทธิ(คืนสิทธิ)ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับ

บคุคลทีม่ปีญัหาสถานะและสทิธ	ิครัง้ที	่๒/๒๕๕๕,การสรา้งความ

เป็นเอกภาพและบูรณาการสิทธิประโยชน์ระบบบริการสำาหรับ 

ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย	และผู้ป่วยเอดส์	ของ	๓	กองทุน	

และการติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานประกันสุขภาพ 

ในกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ

	 สำาหรับจดหมายข่าว	 ฉบับเดือน	 ตุลาคม	 ๒๕๕๕	 และ	

ฉบับเดือนพฤศจิกายน	๒๕๕๕	ผู้สนใจสามารถติดตามอ่านได้ใน	 

www.higthai.org	

	 สำาหรับฉบับต่อไป	 จะมีเรื่องราวใดมานำาเสนอท่านผู้อ่าน	

โปรดติดตามได้ใน	 จดหมายข่าว	 ฉบับ	 มกราคม	 ๒๕๕๖	 ครับ	

และเนื่องในศุภวาระดิถีขี้นปีใหม่	พุทธศักราช	๒๕๕๖	นี้	กระผม

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่าน

เคารพนับถือ	ได้ดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่าน	จงประสบแต่

ความสุข	ความเจริญ	มีอายุ	วรรณะ	สุขะ	พละ	มากด้วยสมบัติ

พสัถาน	พานพบแตส่ิง่สมปรารถนาตลอดปดีว้ยกนัทกุทา่นเทอญ	

พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ....สวัสดีครับ	

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

สวัสดีครับ สมาชิก จดหมายข่าว ทิศทาง
พฒันาการจดัการการคลงัระบบประกนัสขุภาพ
ที่เคารพทุกท่าน



จดหมายข่าว ทิศทาง พัฒนาการจัดการการคลังระบบประกันสุขภาพ
ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๓ ประจำาเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ 3

  n	 กลุ่มเป้าหมายเดิม	 เป็นการอบรมทบทวนให้มี

	 	 	 ความรู้ความเข้าใจและทักษะการใช้โปรแกรม 

	 	 	 เพิ่มขึ้น

  n	 กลุ่มเป้าหมายใหม่	 เพื่อให้สามารถจัดทำาข้อมูล

	 	 	 พื้นฐานต้นทุนได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง

  n	 กลุ่มที่มีปัญหาสภาพคล่องทางการเงินเรื้อรัง	

	 	 	 ๔๑	แห่ง	

 l	 พัฒนาโรงพยาบาลต้นแบบการจัดทำาบัญชีต้นทุน	

(Cost	accounting	Model)	

 l	 จัดตั้งศูนย์ต้นทุนระดับเขตและจังหวัด	 เพื่อช่วย

ขับเคลื่อนการจัดทำาต้นทุนให้เป็นผลสำาเร็จ

 ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์	 เพื่อเป็นการพัฒนาชุดข้อมูลพื้นฐาน 

ให้เป็นมาตรฐานสำาหรับการคำานวณต้นทุนหน่วยบริการ	พัฒนา

ความรู้ด้านการจัดทำาต้นทุนบริการ	ให้กับผู้ปฏิบัติงานในระดับเขต

ระดบัจงัหวดั	และระดบัหนว่ยบรกิาร	และใหห้นว่ยบรกิารแตล่ะ

แห่งได้รับทราบค่าใช้จ่ายในการให้บริการที่เกิดขึ้นจริง	

ระยะเวลาการดำาเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ 

	 ๑.	จดัประชมุคณะทำางานพฒันาชดุขอ้มลูตน้ทนุ	ไตรมาส	

๑/๕๖

	 ๒.	พัฒนาโปรแกรมมาตรฐานการจัดทำาต้นทุนและ

ปรับปรุงคู่มือการจัดทำาต้นทุนหน่วยบริการ	ไตรมาส	๑/๕๖

	 ๓.	จัดอบรมเพื่อศึกษาต้นทุนให้แก่ผู้รับผิดชอบการทำา

ต้นทุนของโรงพยาบาลที่ขาดสภาพคล่องทางการเงิน	 (วิกฤติ

ระดับ	๗)	จำานวน	๔๑	แห่ง	ไตรมาส	๑/๕๖

	 ๔.	จัดอบรมเพื่อศึกษาต้นทุนให้แก่ผู้รับผิดชอบการ 

ทำาต้นทุนของโรงพยาบาลที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมฯ	จำานวน	

๕๐๕	แห่ง	ไตรมาส	๒/๕๖

	 ๕.	จดัอบรมเพือ่ทบทวนใหแ้กผู่ร้บัผดิชอบการทำาตน้ทนุ

ของโรงพยาบาลที่เคยผ่านการอบรมฯ	ระยะที่	๑	แล้ว	จำานวน	

๒๙๐	แห่ง	ไตรมาส	๒/๕๖	-	ไตรมาส	๓/๕๖

	 ๖.	สนับสนุนงบประมาณให้เครือข่าย	๑๒	เขต	ไตรมาส	

๒/๕๖	-	ไตรมาส	๓/๕๖

	 ๗.	พัฒนาโรงพยาบาลต้นแบบการจัดทำาบัญชีต้นทุน	

Cost	accounting	Model	ไตรมาส	๒/๕๖	-	ไตรมาส	๓/๕๖	-

ไตรมาส	๔/๕๖

	 ๘.	จ้างตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล	ไตรมาส	๒/๕๖	-	

ไตรมาส	๓/๕๖	-ไตรมาส	๔/๕๖	-	ไตรมาส	๑/๕๗	-	ไตรมาส	

๒/๕๗

 

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานพัฒนาระบบการเงินการคลัง	กลุ่มประกัน

สุขภาพ	สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผลที่คาดว่าจะได้รับ	 คือ	 ต้นทุนบริการ	 Unit	 Cost	 ของ

หน่วยบริการสังกัดสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ในทุกระดับที่ถูกต้อง	 และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทางวิชาการ	

สามารถใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการจัดงบประมาณด้านบริการ,	

คู่มือปฏิบัติงานในการคำานวณต้นทุนของหน่วยบริการสังกัด

สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	และเครือข่ายคณะทำางาน

ศกึษาตน้ทนุในระดบัเขต	จงัหวดั	และหนว่ยบรกิาร	ทีม่กีรอบการ

ทำางานเชือ่มโยง	และประสานกบัสว่นกลางอยา่งมปีระสทิธภิาพ

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

โครงการศึกษาพัฒนาการจัดทำาต้นทุนบริการ 
Unit Cost สำาหรับหน่วยบริการ ระยะที่ ๒

ต่อจากหน้า ๒
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๑. ปัญหาทะเบียนผู้ประกันตน ขึ้นสถานะ “มีปัญหาในการ 
ส่งเงิน ติดต่อส่วนกลาง”
	 	 		 วิธีการแก้ไข	ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
	 	 ๑.	เตรียมใบโอนเงิน
	 	 ๒.	เตรียมเลขที่อ้างอิง	
	 	 ๓.	สง่	Fax	มาที	่๐	๒๕๙๐	๑๕๙๕	หรอื	E-mail:hig@
health๒.moph.go.th

๒. ข้อมูลการรักษา OPD ส่งเข้าหน้าwebsite:http://fwf.

cfo.in.th ไม่ได้ 

	 	 		 ถา้สง่ดว้ยตาราง	Excel	ไมไ่ด	้ให	้Key	IN	ผา่นหนา้	

website	ตามขั้นตอนต่อไปนี้

	 	 ๑.	เลอืกเมน	ูขอ้มลูการรกัษา	---	เพิม่-ลบ-แกไ้ขขอ้มลู

การรักษา

	 	 ๒.	เลือกงวดที่ต้องการ	---	กดตกลง

	 	 	 ๓.	Key	In	ตามหัวข้อต่างๆ	และกดบันทึก

 

๓. หน่วยบริการเริ่มใช้โปรแกรม Grouper DRG V.๕ แล้ว 
แต่ไม่สามารถใช้ Grouper DRG V.๕ แจ้งเป็นข้อมูลในการ

ส่งเบิกเคลมได้

	 	 		 ปัจจุบัน	 เว็บไซต์กองทุนผู้ประกันตนแรงงาน

ต่างด้าว	ใช้โปรแกรม	Grouper	DRG	V.๕	แต่ควรพิจารณางวด

การขึ้นทะเบียน	ดังนี้

	 งวด	๑/๒๕๕๔,  	 ๒/๒๕๕๔,	๑/๒๕๕๕,	๒/๒๕๕๕	 ใช้	

Grouper	DRG	V.๔	แจ้งเป็นข้อมูลในการส่งเบิกเคลม

	 งวด	๓/๒๕๕๕,	๔/๒๕๕๕,	๕/๒๕๕๕,	 Passport  	 ใช้	

Grouper	DRG	V.๕	แจ้งเป็นข้อมูลในการส่งเบิกเคลม

๔. ถาม เลือกงวด ๕/๕๕  และ ๑/๕๕ แล้วขึ้น error ตาม

ไฟล์ที่แนบ

 

	 	 		 มีบรรทัดข้อมูลเกินจากที่ต้องการครับ	เช่น	เรามี

ข้อมูลการรักษา	๔	บรรทัด	แต่ในระบบมองเห็น	๕	บรรทัด	ก็

จะ	Error	ตามที่แจ้งเข้ามาครับ

ตอบ

ตอบ

ตอบ

ตอบ

ปัญหาที่พบบ่อยในการดำาเนินการกองทุน
ผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว

ต่อฉบับหน้า
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สรุปสาระสำาคัญจากการประชุมคณะกรรมการกำาหนดแนวทาง

การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ เรื่องการให้สิทธิ(คืนสิทธิ)

ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข

กับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕

วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๒ อาคาร ๑ ชั้น ๒ 

ตึกสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 l	ขอ้เสนอจากการประชมุหารอืรว่มกบัผูแ้ทนจงัหวดัและ
หน่วยบริการ	เมื่อวันที่	๑๐	–	๑๒	กันยายน	๒๕๕๕	ณ	โรงแรม

มารวยการ์เด้น	กรุงเทพมหานคร	(ต่อ) 

ประเด็น ข้อสรุป / ข้อเสนอจากที่ประชุม

๔.	OPD	HighCost	
ปญัหา	แนวทางแกไ้ข	ความเหมาะสมใน
การจัดสรรงบประมาณ

	 ๑.	การคิดหลักเกณฑ์ควรจัดสรร
เป็นสองรอบส่วนกลางควรกำาหนด
ให้ชัดเจนว่าใช้อะไรได้บ้าง	 ค่าบริหาร
จัดการของCupเช่น	ค่าจ้าง	ค่าครุภัณฑ์	
ระเบียบการจัดสรรให้จังหวัดทำาอะไร	
ให้	 CUP	 ทำาอะไร(ให้จังหวัดกันไว้ 	
๑๐%)	 รพ.ขนาดใหญ่	 มีปัญหาเงิน	
UC	 เนื่องจากมีการนำาเงินไปช่วยสถาน
บริการอื่น
	 ๒.	ควรกันเงินไว้ส่ วนกลางเพื่ อ
จัดการค่าใช้จ่าย	OPD	HC	AE	เสนอให้มี
หลกัเกณฑท์ีช่ดัเจนเพือ่ให	้สสจ.	ทำางาน
ได้ชัดเจนขึ้น
	 ๓.	ปัญหาเรื่อง	 OPD	 ข้ามจังหวัด	
หลักฐานไมค่รบถว้น	เสนอให้ยา้ยสถาน
บริการปีละ	๑	ครั้ง
	 ๔.	การตามจา่ย	กรณขีา้มเขตจงัหวดั
	 	 ๔.๑	ให้ส่วนกลางตามจ่าย	หรือ
	 	 ๔.๒	ให้ย้ายหน่วยบริการได้
	 ๕.	OPD	IPD	HC	Inst	ใช้หลักเกณฑ์
เบกิคา่รกัษาพยาบาลจากกรมบญัชกีลาง
	 ๖.	ปญัหายา	จ.๒	ให	้รพ.ประจำาจงัหวดั
เป็นผู้จัดซื้อ	และให้	cup	ไปดำาเนินการ
เบิกจ่าย	เพื่อแก้ไขปัญหาการซื้อยาแพง	
โดยการเบิก	๔	กองทุนให้เบิก	HC	จาก
กองทุนกลางที่กลุ่มประกันสุขภาพ	โดย
ไม่ต้องผ่าน	สปสช.
	 ๗.	แก้ไขระเบียบการใช้ เงินให้มี
เกณฑ์การใช้มากกว่าเดิม

ประเด็น ข้อสรุป / ข้อเสนอจากที่ประชุม

๕.	การจัดสรรเงินให้หน่วยบริการ	 -	 การจัดสรรเงินให้หน่วยบริการ
	 -	 OP,PP	 ปีละ	 ๒	 ครั้ง	 (ตามรอบ
ระยะเวลาการเปลีย่นบตัร	กอ่น	๓๐	ธ.ค.	
และก่อน	๓๐	มิ.ย.)	
	 -	 IP	แยกเป็น	๒	กลุ่มคือ
	 IP	 Normal	 จัดสรรล่วงหน้า	 ๕๐%	
ตามผลงานการให้บริการไปยังหน่วย
บริการ
ข้อดี	๑.	เพิ่ มสภาพคล่อง ให้หน่ วย
บริการ
	 	 ๒.	ลดความเสี่ยงของกลุ่มประกัน
สุขภาพ
	 	 ๓.	เพื่อกระตุ้นให้หน่วยบริการ
ดำาเนินการตามผลงาน	 โดยใช้เกณฑ์	 
ปีก่อนหน้า	 ๓	 เดือน	 และปีปัจจุบัน	 
๙	 เดือน	 หากไม่สามารถดำาเนินการได้	
ต้องมีการเรียกเงินคืน	 ๕๐%	 ที่เหลือ 
กลุ่มประกันสุขภาพ	 โอนให้ตามผลงาน	
และมีการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล
การเรียกเก็บเงิน
	 IP	 referให้กลุ่มประกันสุขภาพเป็น	
Clearing	 House	 บริหารจัดการที่มี
คุณภาพ	 และมีการตรวจสอบคุณภาพ
ของข้อมูลการเรียกเก็บเงิน

 ความเห็นที่ประชุม

	 -	 ปัญหาของหน่วยบริการในการให้บริการไปแล้ว	 

ไมเ่ขา้เงือ่นไข	เบกิเงนิไมไ่ด	้โดยเฉพาะการรกัษาผูป้ว่ยนอกนอก

เขตจังหวัดที่ไม่มีใบอนุญาตออกนอกพื้นที่	ควรทำาเป็นข้อเสนอ	

ครม.ให้สามารถย้ายหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนได้	 หรือมีเงิน

กองทุนรองรับเพื่อให้หน่วยบริการสามารถเบิกได้

	 -	 ควรมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ให้ย้าย 

หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนได้โดยไม่ต้องย้ายทะเบียนบ้าน	 

ถ้าย้ายไม่ได้ต้องมีการบริหารจัดการว่าจะต้องทำาอย่างไรจึงจะ

ไม่เป็นภาระของหน่วยบริการที่ให้การรักษาไปแล้ว

	 -	 บางกลุ่มได้รับอนุญาตให้ออกนอกพื้นที่ได	้ บางกลุ่ม

ยงัไมไ่ดร้บัอนญุาต	ควรมกีารหารอืกบัหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งนอก

รอบก่อน	ยังไม่ควรทำาหนังสือเป็นทางการ

	 -	 ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลการรักษาผู้ป่วยนอก 

นอกเขต	เพือ่ดวูา่กลุม่ทีไ่มอ่ยูใ่นพืน้ทีไ่ปใชบ้รกิารนอกเขตจงัหวดั

เท่าไหร่
ต่อฉบับหน้า

ต่อจากฉบับที่แล้ว



จดหมายข่าว ทิศทาง พัฒนาการจัดการการคลังระบบประกันสุขภาพ
ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๓ ประจำาเดือนธันวาคม ๒๕๕๕6

“การสร้างความเป็นเอกภาพและบูรณาการ
สิทธิประโยชน์ระบบบริการ

สำาหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย และ
ผู้ป่วยเอดส์ ของ ๓ กองทุน”

เริ่มดำาเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

-	ดูแลให้ผู้ป่วยไตวายที่ต้องรับการบำาบัด
ทดแทนไตทุกสิทธิ	 ได้รับการดูแลด้วย
หลักเกณฑ์เดียวกัน	 และได้รับการรักษา
ตอ่เนือ่ง	แมจ้ะเปลีย่นสทิธริกัษาพยาบาล	

-	ผู้ป่วยทุกสิทธิ	จะได้รับการวินิจฉัยและ
พจิารณา	ใหร้บัการบำาบดัทดแทนไต	ดว้ย
หลักเกณฑ์เดียวกัน	
-	 ซึ่งหลักเกณฑ์นี้ออกโดยสมาคมโรคไต
แห่งประเทศไทย	

-	 เมื่อลาออกจากงาน	 และหมดสิทธิ
จากการเป็นผู้ประกันตนแล้ว	 สามารถ
ใช้สิทธิ	 บัตร	๓๐	บาท	ฟอกเลือดต่อได้
อย่างต่อเนื่อง	
-	 แต่ต้องเข้ารับบริการที่หน่วยบริการ	
ฟอกเลือดที่อยู่ในระบบของUC	

-	ทำาบัตร	๓๐	บาทรักษาทุกโรค	
-	 ติดต่อหน่วยบริการตามสิทธิ	 พร้อม
สมุดประจำาตัวผู้ป่วยฟอกเลือด	 ที่ทาง
สำานักงานประกันสังคมออกให้	 /	 หรือ
ประวัติการรักษา	 เพื่อขอรับบริการฟอก
เลือดต่อ	
-	 หากหน่วยบริการนั้น	 ไม่สามารถจัด
บริการได้	 ก็จะส่งต่อไปยังหน่วย	 ฟอก
เลือดอื่นในระบบ	 UC	 (ปัจจุบันมีอยู่	
๔๑๙	แห่งทั่วประเทศ)	

-	 ประสานกับสถานพยาบาลฟอกเลือด
นั้นๆ	 ว่า	 เป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการ
ในระบบ	UC	ด้วยหรือไม่	
-	 ถ้าเป็นสถานพยาบาลในระบบ	UC	ด้วย 
ก็ให้ประสานกับหน่วยบริการประจำา	
เพื่อให้ส่งตัวรักษาต่อในสถานพยาบาล
เอกชนนั้น	ต่อ	
-	 ถ้าไม่อยู่ในระบบ	 UC	 ต้องเปลี่ยน
สถานที่	

๑	 รฐับาลมนีโยบายดแูลผูป้ว่ยโรคไตให้ 
	 เท่าเทียมกันได้อย่างไร

๒	 หลักเกณฑ์ในการดูแลที่เหมือนกัน 
	 ของผู้ป่วยทั้ง	๓	สิทธิรักษาพยาบาล	 
	 คืออย่างไร

๓	 เป็นผู้ประกันตน	 และ	 ใช้สิทธิฟอก 
	 เลือดอยู่	 เมื่อลาออกจากงาน	จะใช้ 
	 สิทธิ	๓๐	บาท	รับบริการฟอกเลือด 
	 ต่อได้หรือไม	่ /	 ต้องเปลี่ยนสถานที ่
	 ฟอกเลือดหรือไม่

๔	 การติดต่อเพื่อรับสิทธิ	๓๐	บาท	ใน 
 การฟอกเลือดต่อเนื่อง	ต้องทอย่างไร

๕	 เคยเปน็ผูป้ระกนัตน	ใชส้ทิธฟิอกเลอืด 
	 อยู่ ในสถานพยาบาลฟอกเลือด 
	 เอกชน	เมือ่เปลีย่นเปน็สทิธ	ิ๓๐	บาท	 
	 จะสามารถรับบริการต่อเนื่องที่ 
	 หน่วยฟอกเลือดนั้นๆ	ได้เลยหรือไม่

๑๐ คำาถาม-คำาตอบ 
เรื่องการบูรณาการเพื่อดูแลผู้ป่วยโรคไตวาย ๓ กองทุน

ต่อจากฉบับที่แล้ว

๖		 เป็นผู้ป่วยบัตร	 ๓๐	 บาท	 ใช้สิทธิ 
	 ฟอกเลือด	 ต่อมาได้ทำางานเป็น 
	 ผูป้ระกนัตน	จะสามารถ	ฟอกเลอืด 
	 ต่อได้หรือไม่

๗		 เมื่อ เปลี่ยนสิทธิ 	 จะได้รับการ 
	 คุ้มครอง	 เท่าเดิมด้วยหรือไม่	 เช่น	 
	 ถา้มสีทิธฟิอกเลอืด	สทิธ	ิ๓๐	บาทและ	 
	 สิทธิข้าราชการ	 ไม่ต้องร่วมจ่ายค่า 
	 ฟอกเลือด	 และ	 ค่ายากระตุ้นการ 
	 สร้างเม็ดเลือดแดง	 แต่	 ถ้าสิทธิ 
	 ประกันสังคมมีเพดานการชดเชย	 
	 ส่วนเกินผู้ป่วยยังต้องร่วมจ่าย

๘		 ทำา	CAPD	ด้วยสิทธิบัตร	๓๐	บาท	 
	 ถา้เปน็สทิธอิืน่	จะมกีารจดัสง่น้ำายา
	 ให้ถึงบ้านเหมือนเดิมได้หรือไม่	 
	 (ต้องการให้ทุกสิทธิ	 มีระบบการ 
	 จดัสง่น้ำายา	CAPD	เหมอืนสทิธ	ิUC)

๙		 เคยได้รับยากดภูมิ	 ขณะมีสิทธิ 
	 ข้าราชการ	 แบบไม่จำากัด	 ทำาไม 
 เปลี่ยนสิทธิเป็นบัตรทอง	 ถึงจำากัด
	 ค่าใช้จ่าย	 ต้องการให้ใช้มาตรฐาน 
 เดียวกัน

๑๐		 ผู้ป่วยไตวาย	 ทั้ง	 ๓	 กองทุนมีสิทธิ 
	 ได้รับการปลูกถ่ายไตหรือไม	่ /ต้อง 
	 เสียค่าใช้จ่ายหรือไม่	

-	สามารถใช้สิทธิฟอกเลือดต่อได้	
-	ติดต่อสำานักงานประกันสังคม	
-	 สอบถามรายละเอียดที่	 call	 center	
๑๕๐๖	

-	 เนื่องจากแต่ละกองทุน	 มีข้อกำาหนด
ขอบเขตสทิธปิระโยชนข์องตนเองอยู	่ดงันัน้ 
เมื่อผู้ป่วยเปลี่ยนสิทธิการรักษาไปอยู่ใน
กองทุนใด	 ก็จะได้รับความคุ้มครองตาม
สิทธิที่กองทุนนั้นๆ	กำาหนดไว้	ซึ่งมีความ
แตกต่างกันบ้าง	

-	 ไม่ได้	 เนื่องจากสิทธิข้าราชการ	 และ
สิทธิประกันสังคม	 กำาหนดวิธีการดูแล 
ผูป้ว่ย	CAPD	โดยจา่ยเปน็เงนิคา่น้ำายา	ซึง่
แตกต่างจาก	สิทธิ	๓๐	บาท	ที่มีการจ่าย
เปน็น้ำายา	CAPD	สง่ถงึบา้นผูป้ว่ยโดยตรง	

-	 สิทธิบัตร	 ๓๐	 บาท	 ไม่ได้จำากัดการ
ใหก้ารรกัษา	โดยยงักำาหนดใหเ้ปน็ไปตาม
มาตรฐานการรกัษาพยาบาล	เพยีงกำาหนด
อัตราการจ่ายเป็นแบบเหมาจ่ายเท่านั้น

 
-	 มีสิทธิรับการปลูกถ่ายไต	 ทั้งจากไตที่มี
ผูบ้รจิาค	และจากญาตสิายตรง	รวมทัง้ได้
รับยากดภูมิหลังปลูกถ่ายไตด้วย	
-	ไม่เสียค่าใช้จ่าย	
-	 ติดต่อได้ที่หน่วยบริการตามสิทธิ	 ของ
ทั้ง	๓	สิทธิ

ลำาดับ
ที่

ลำาดับ
ที่

คำาถาม

คำาถาม

แนวคำาตอบ

แนวคำาตอบ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ 
 l	 กลุม่ประกนัสขุภาพ	สำานกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ	กระทรวงสาธารณสขุ	
	 	 ๑.	กลุ่มประกันสุขภาพ	๐๒	๕๙๐๑๕๘๐	
	 	 ๒.	นายแพทย์เกษม	ทรงจิตรัตน์	๐๘	๙๗๘๖	๔๒๙๒	
	 	 ๓.	นางหิรัญญา	ปะดุกา	๐๘	๙๗๗๙	๓๑๖๖	
	 	 ๔.	นางกวินนาถ	แน่นหนา	๐๘	๔๐๘๕	๗๗๗๐	
 l สปสช. เบอร์โทรศัพท์ ๑๓๓๐ 
 l สำานักงานประกันสังคม เบอร์โทรศัพท์ ๑๕๐๖ 
 l กรมบัญชีกลาง เบอร์โทรศัพท์ ๐๒ ๒๗๐ ๖๔๐๐

...................................................................................
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การติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานประกัน
สุขภาพในกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ

โรงพยาบาลสังขละบุรี อำาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ปัญหาอุปสรรค

	 คนไข้สิทธิว่าง	 มารักษาแล้ว	 คีย์เบิกไป	 แต่ไม่ได้เงิน 

คา่รกัษาเดก็แรกเกดิ	คนไขก้ลบับา้นไปแลว้	สทิธเิกดิภายหลงั	และ

คนไข้ส่วนใหญ่ไม่มีเงินชำาระ	 ทำาให้โรงพยาบาลเก็บเงินไม่ได้	 

ข้อจำากัด	ประเภทของการเบิกจ่าย	เบิกได้	ยา	เวชภัณฑ์มิใช่ยา	

วัสดุการแพทย์	 และวัสดุอื่น	 ไม่สามารถซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 

ที่จำาเป็นได้	ค่าใช้สอยและการจ้างเหมา	ต่อเติมปรับปรุงอาคาร

สิง่กอ่สรา้งได	้ทำาใหโ้รงพยาบาล	ลำาบากไมม่งีบพฒันา	โรงพยาบาล

และบุคลากร

การใช้โปรแกรมการขึ้นทะเบียนและการเบิกจ่ายชดเชย 

ค่าบริการทางการแพทย์ผ่านเว็บไซต์ 

	 โรงพยาบาลสงัขละบรุ	ีใชโ้ปรแกรม	HOSxP	Version	ใหม	่

ซึ่งมี	Grouper	Drg	Version	๕	ในการส่งข้อมูลการขึ้นทะเบียน

และการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์	 ทำาให้ข้อมูล 

ที่ส่งมาทาง	 http://state.cfo.in.th	 มีความคลาดเคลื่อน	 

กลุม่ประกนัสขุภาพ	จงึแนะนำาใหใ้ช	้โปรแกรม	HOSxP	แปลงเปน็ 

๑๒	แฟ้ม	และผ่าน	Drg	Audit	V	๖	,V๗	ก่อนส่งเข้าระบบเคลม	

และแนะนำาเทคนิคการส่งเคลม	เพื่อแก้ไข	Error	ต่างๆ

โรงพยาบาลมะการักษ์

การใช้โปรแกรมการขึ้นทะเบียนและการเบิกจ่ายชดเชย 

ค่าบริการทางการแพทย์ผ่านเว็บไซต์ 

	 โรงพยาบาลมะการักษ์	 ไม่มีปัญหาในการใช้โปรแกรม 

การขึน้ทะเบยีนและการเบกิจา่ยชดเชยคา่บรกิารทางการแพทย์

ผ่านเว็บไซต์	 มีการนำาข้อมูลจากฐานข้อมูลของโรงพยาบาล	

แปลงเป็น	File	Excel	การใช้โปรแกรม	HOSxP	Version	เดิม	ใช้	

Grouper	Version	๔	สง่ออกเปน็	๑๒	แฟม้	และผา่น	Drg	Audit	

V	๖	,V๗	ก่อนส่งเข้าระบบเคลม	ทำาให้ค่า	AdjRW	มีค่าตรงกับที่

กลุ่มประกันสุขภาพคำานวณได้

วันที่ ๓๐ – ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ สำานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย, โรงพยาบาลหนองคาย, และ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ปรากฏผลการติดตาม
และประเมินผลการดำาเนินงานดังนี้
 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

	 การใช้โปรแกรมการขึ้นทะเบียนและการเบิกจ่ายชดเชย
ค่าบริการทางการแพทย์ผ่านเว็บไซต์	พบปัญหา	ดังนี้
 ๑. การเรียงข้อมูลผู้ประกันตนจากหน้าสถิติ ให้เรียง
ตามสถานพยาบาล 
  กลุ่มประกันสุขภาพ	 ได้ทำาการแก้ไขโปรแกรมการ
ขึน้ทะเบยีนและการเบกิจา่ยชดเชยคา่บรกิารทางการแพทยผ์า่น
เวบ็ไซตใ์นหนา้สถติผิูป้ระกนัตนใหเ้รยีงตามสถานพยาบาลหลกั	
 ๒. การแก้ไขข้อมูลสถานพยาบาล ให้ตรงกับจังหวัด
ที่ขึ้นทะเบียน เนื่องจาก จังหวัดบึงกาฬแยกออกจากจังหวัด
หนองคาย ทำาให้ข้อมูลสถานพยาบาลบางแห่งไม่ตรงกับ
จังหวัดที่ขึ้นทะเบียน
  กลุ่มประกันสุขภาพ	 ได้ทำาการแก้ไขข้อมูลสถาน
พยาบาลให้ตรงกับจังหวัดที่ขึ้นทะเบียนแล้ว

ต่อจากฉบับที่แล้ว

ต่อฉบับหน้า
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กองบรรณาธิการ	:	 นายแพทย์บัญชา	ค้าของ
	 	 นายแพทย์วิเชียร	เทียนจารุวัฒนา
	 	 นายแพทย์สุกิจ	พึ่งเกศสุนทร
	 	 นายแพทย์รณไตร	เรืองวีรยุทธ
	 	 หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานของกลุ่มประกันสุขภาพ
ติดต่อที่	:		 กลุ่มประกันสุขภาพ	สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
	 	 โทร.	๐๒-๕๙๐-๒๔๑๘,	โทรสาร	๐๒-๕๙๐-๑๕๙๕
E-mail	:		 trust@higthai.com

คณะผู้จัดทำา

ที่ปรึกษา	:	 นายแพทย์เสรี	หงษ์หยก
	 	 นายแพทย์อำานวย	กาจีนะ
	 	 นายแพทย์สมชัย	นิจพานิช
บรรณาธิการ	:	 นายแพทย์เกษม	ทรงจิตรัตน์
ผู้ช่วยบรรณาธิการ	:	 นางสาวอโณทัย	ไชยปาละ

ภ า พ
เป็นข่าว

 กลุ่มประกันสุขภาพ	 จัดโครงการศึกษาพัฒนาการจัดทำา

ต้นทุนบริการ	 Unit	 Cost	 สำาหรับหน่วยบริการ	 ระยะที่	 ๒	 

ในระหว่างวันที่	๑๗	–	๒๑	ธันวาคม	๒๕๕๕	ณ	โรงแรมเดอะทวิน 

ทาวเวอร์	กรุงเทพมหานคร

 กลุ่มประกันสุขภาพ	จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือการดำาเนินงาน

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	 เมื่อวันที่	 ๑๑	 ธันวาคม	 ๒๕๕๕	 

ณ	หอ้งประชมุ	๔	อาคาร	๑	ชัน้	๒	ตกึสำานกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ

 กลุ่มประกันสุขภาพ	จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือการดำาเนินงาน

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	 เมื่อวันที่	 ๒๖	 ธันวาคม	 ๒๕๕๕	

ณ	 ห้องประชุมเจมินี่	 ชั้น	 ๓	 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์	 คอนเวนชั่น	

กรุงเทพมหานคร


