
 

 นายแพทยสมชัย นิจพานิช รองปลดักระทรวงสาธารณสุข 
อนมุตัใิหกลุมประกันสุขภาพ จดัทาํโครงการพัฒนาระบบบญัชี
หนวยบริการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 ขอมูลการเงินการบัญชีและรายงานทางการเงิน เปนเรื่ อง
ที่ผูบริหารใหความสําคัญ เนื่ องจากแสดงใหเห็นถึงผลการ
ดําเนินงานและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ทั้งนี้ตั้งแต
ป ๒๕๔๙ เปนตนมา กลุมประกันสุขภาพ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดรับมอบหมายใหเปนหนวยงาน
กลางจัดเก็บขอมูลทางการเงินการบัญชีของหนวยบริการ 
พัฒนาผังบัญชีของหนวยบริการ พัฒนาคุณภาพขอมูล
ทางการเงิน วิเคราะหสถานะทางการเงิน และพัฒนาศกัยภาพ
ใหกับบคุลากรดานการเงินการบัญชขีองหนวยบริการในสังกัด
สํานกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงมกีารพัฒนาทีก่าวหนา
ข้ึนตามลําดับ
 การปรับปรุงผังบัญชี ไดดําเนินการ ๓ คร้ัง คือ ในป 
๒๕๕๐ ป ๒๕๕๒ และป ๒๕๕๔ มีวัตถุประสงคที่สําคัญคือ 
เพื่ อใหไดผงับัญชทีีส่อดคลองกับระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐ GFMIS และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนประเภทตางๆ 

อบรมโครงการพัฒนาระบบบัญชีหนวยบริการ  
 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 สรุปสาระสําคญัจากการประชุมคณะกรรมการกําหนดแนวทางการปฏิบตัิ
 ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ เร่ืองการให้สิทธิ  
 (คนืสทิธ)ิ  ข้ันพืน้ฐานดานสาธารณสุขกับบคุคลทีม่ปีญหาสถานะและสิทธิ
รายงานการตรวจสอบคุณภาพงบการเงินรายหน่วยบริการ  
 ฉบับปีงปม.2554
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานประกันสุขภาพในกลุมบุคคล
 ที่มีปญหาสถานะและสิทธิ
 บทบรรณาธิการ

อบรมโครงการพัฒนาระบบบัญชีหนวยบริการ  อบรมโครงการพัฒนาระบบบัญชีหนวยบริการ  
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

อบรมโครงการพัฒนาระบบบัญชีหนวยบริการ  
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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สวัสดีครับ สมาชิก จดหมายขาว ทิศทางพัฒนาการ
จัดการการคลังระบบประกันสุขภาพท่ีเคารพทุกทาน 
 จดหมายขาว ฉบบัเดอืน สิงหาคมนี ้มบีทความใหมมานาํ

เสนอ คอื โครงการพัฒนาระบบบญัชหีนวยบริการ สํานกังาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่ อพัฒนา

นโยบายบัญชี ผังบัญชี วิธีการบันทึกบัญชี ของหนวยงาน

ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สําหรับการ

ปฏิบัติงานป ๒๕๕๖ พัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานบัญชี

หนวยบริการ ใหมีความรูในการบันทึกบัญชีท่ีถูกตอง มีโปรแกรม

การสงขอมูลและการออกรายงานการเงินการบัญชีของ

หนวยบริการท่ีมปีระสิทธภิาพ และมีคูมอืบญัชขีองสํานกังาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สําหรับผูปฏิบัติงานบัญชีในสวน

ภมูภิาค โดยการอบรมแบงเปน ๓ รุน รุนละ ๒ วัน ดงันี ้รุนที ่

๑ วันที่ ๒๗ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมริชมอนด 

จังหวัดนนทบุรี รุนที่ ๒ วันที่ ๒๙ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

ณ โรงแรมริชมอนด จงัหวัดนนทบรีุ และ รุนที ่๓ วันที ่๓ – ๔ 

กันยายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมปทุมธานเีพลส จงัหวัดปทมุธานี

 และบทความทีต่อจากฉบบัทีแ่ลว เชน สรุปสาระสาํคญั

จากการประชุมคณะกรรมการกําหนดแนวทางการปฏิบัติ

ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ เรื่ อง การ

ใหสิทธิ (คืนสิทธิ) ข้ันพื้นฐานดานสาธารณสุขกับบุคคลที่มี

ปญหาสถานะและสิทธิ, รายงานการตรวจสอบคุณภาพงบ
การเงินรายหนวยบริการ ฉบับปงบประมาณ ๒๕๕๔ และ

การติดตามผลการดําเนินงานประกันสุขภาพในกลุมบุคคล

ที่มีปญหาสถานะและสิทธิ

 ขอแจงการเปล่ียนแปลงของจดหมายขาว ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒ เรื่ อง คือ เรื่ องแรก ในสวนของการพิมพ

เผยแพร จะเปลีย่นเปนเปนรายไตรมาส แตผูสนใจสามารถ

ติดตามจดหมายขาวของกลุมประกันสุขภาพ ได ในเว็บไซต

ของกลุมประกันสุขภาพ www.higthai.org เปนประจํา

ทุกเดือนเชนเดิม และเรื่ องที่สอง จะมีการตอบปญหา

ชิงรางวัล ซ่ึงมั่นใจวาผูที่ติดตามจดหมายขาวของกลุม

ประกันสุขภาพ ตองตอบไดอยางแนนอน แตเนื่ องจาก

ของรางวัลมีจํานวนจํากัด ก็ตองมาลุนกันอีกคร้ัง

 สําหรับฉบับตอไป จะมีเรื่ องราวใดมานําเสนอทาน

ผูอาน โปรดติดตามได ใน จดหมายขาว ฉบับ กันยายน 

๒๕๕๕ ครับ พบกันใหมฉบับหนาครับ...สวัสดีครับ
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สรุปสาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการสรุปสาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการ
กําหนดแนวทางการปฏิบัติกําหนดแนวทางการปฏิบัติ

ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๓ มีนาคม  ๒๕๕๓ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๓ มีนาคม  ๒๕๕๓ 
 เรื่ อง  การใหสิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพ้ืนฐานดานสาธารณสุข เรื่ อง  การใหสิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานดานสาธารณสุข

กับบุคคลที่มีปญหาสถานะและสิทธิกับบุคคลที่มีปญหาสถานะและสิทธิ

สรุปสาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการ
กําหนดแนวทางการปฏิบัติ

ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๓ มีนาคม  ๒๕๕๓ 
 เรื่ อง  การใหสิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานดานสาธารณสุข

กับบุคคลที่มีปญหาสถานะและสิทธิ

อบรมโครงการพัฒนาระบบบัญชีหนวยบริการ  อบรมโครงการพัฒนาระบบบัญชีหนวยบริการ  
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

อบรมโครงการพัฒนาระบบบัญชีหนวยบริการ  
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ที่หนวยบริการไดรับ ไดแก เงินโครงการหลักประกันสุขภาพถวน
หนา (UC) เงินประกันสังคม สวัสดิการขาราชการ เงินกองทุน
แรงงานตางดาว และเงินอุดหนุนบุคคลที่มีปญหาสถานะและ
สิทธิ ซ่ึงมีการบริหารงบประมาณและสิทธิประโยชนแตกตางกัน
 ในป ๒๕๕๕ สํานกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มนีโยบายให
ทุกหนวยบริการจัดทําตนทุนบริการ หรือ Unit Cost โดยมอบให
กลุมประกันสุขภาพ เปนหนวยงานขับเคลื่ อนนโยบาย เพื่ อใหมี
ศนูยตนทนุของหนวยบริการทุกแหงไวทีส่วนกลางไดเปนผลสาํเร็จ 
จากนโยบายดังกลาว กลุมประกันสุขภาพ จึงตองมีการปรับปรุง 
พัฒนาผงับญัช ีใหมรีายละเอียดทีเ่หมาะสม สอดคลองกบักิจกรรม
การดําเนินงาน เอื้อตอกระบวนการจัดทําตนทุน ปรับวิธีการ
บันทึกบัญชีใหถูกตองตามระบบเกณฑคงคาง ปรับนโยบายบัญชี 
เรื่ องการต้ังคาเผื่ อหนีส้งสัยจะสญูและการตัดหนีสู้ญ ใหเหมาะสม
กับการปฏิบัติงาน โดยไดมีการประชุมปรึกษาหารือรวมกับ
กรมบัญชีกลาง คณะพณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร กลุมคลังและพัสดุ และผูตรวจสอบบัญชีในภูมิภาค 
เพ่ือให้ได้ผังบัญชี กรอบวิธีการบันทึกบัญชี นโยบายบัญชีที่
เหมาะสม และเปนไปตามหลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงาน
ภาครัฐ และบริหารการเงินการคลังภาครัฐ GFMIS
 เพื่ อใหระบบบัญชีหนวยบริการ ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่ อง 
และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในปจจุบัน และเปนการเพ่ิมพูน
ความรู ความสามารถของเจาหนาทีผู่ทาํบญัช ีใหไดเรียนรูนโยบาย
บัญชี ผังบัญชีที่ปรับปรุง วิธีการบันทึกบัญชี ตลอดจนมีขอมูล
สําหรับการพัฒนาตนทุนบริการ กลุมประกันสุขภาพ จึงไดจัดทํา 
โครงการพัฒนาระบบบญัชหีนวยบริการ สํานกังานปลดักระทรวง
สาธารณสขุข้ึน ทัง้นีเ้พื่ อสนบัสนนุนโยบายของผูบริหารและเตรียม
ความพรอมใหกับผูปฏิบัติงานบัญชีของภูมิภาค 
 ทั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่ อพัฒนานโยบายบัญชี ผังบัญชี วิธีการ
บันทึกบัญชี ของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข สําหรับการปฏิบัติงานป ๒๕๕๖ พัฒนาศักยภาพ
ผูปฏิบัติงานบัญชีหนวยบริการ ใหมีความรู ในการบันทึกบัญชีที่
ถูกตอง มีโปรแกรมการสงขอมูลและการออกรายงานการเงิน
การบัญชีของหนวยบริการท่ีมีประสิทธิภาพ และมีคูมือบัญชีของ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สําหรับผูปฏิบัติงานบัญชี
ในสวนภูมิภาค

การเขารับบริการสาธารณสุข (ตอ)
   ๙) การปลูกถายอวัยวะ (Organ Transplantation)

 แนวทางการใชบริการสุขภาพของกลุมเปาหมาย 
ณ หนวยบริการ
  ๑. กลุมเปาหมายใชบริการ ณ หนวยบริการท่ีลง

ทะเบียนไว และสามารถใชบริการขามเขตภายในจังหวัด

เดียวกัน ยกเวนกลุมเปาหมายในเขตกรุงเทพมหานคร 

สามารถใชบริการสุขภาพได ณ โรงพยาบาลสังกัดกรมการ

แพทย ๓ แหง ตามที่กลุมเปาหมายไดทําการลงทะเบียน

ไว ดังนี้

   ๑) โรงพยาบาลเลิดสิน

   ๒) โรงพยาบาลราชวิถี

   ๓) โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

  ๒. กลุมเปาหมายสามารถใชบริการขามจงัหวัด โดย

ตองมีใบอนญุาตออกนอกพืน้ที ่หรือมีใบสงตวัตามขัน้ตอน

ของระบบการสงตอของหนวยงานในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข

  ๓. กรณีอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน สามารถใชบริการ

ขามเขตภายในจังหวัดหรือขามจังหวัดได (กรณี

ขามจังหวัดตองมีใบอนุญาตออกนอกพื้นที่)

ระบบการสงตอผูปวย
 ๑. การสงตอผูปวยใหปฏบิตัติามขัน้ตอนของระบบการ

สงตอของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

 ๒. กรณีตองสงตอผูปวยไปรักษาในเขตกรุงเทพมหานคร
ตองมีใบสงตัวจากโรงพยาบาลท่ีทําการรักษาพยาบาล

ข้ันตนโดยใหสงตอไปยงัโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย 

๓ แหง ดังนี้ 
  ๑) โรงพยาบาลเลิดสิน

  ๒) โรงพยาบาลราชวิถี 

  ๓) โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ยกเวนกรณีที่
โรงพยาบาลท้ัง ๓ แหง ไมสามารถรับการสงตอไดสามารถ

ทําใบสงตัวไปรักษายังโรงพยาบาลของรัฐแหงอื่ นได

ตามความเหมาะสม
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การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานประกันสุขภาพ 
ในกลุมบุคคลที่มีปญหาสถานะและสิทธิ

 โรงพยาบาลนครพิงคเปนโรงพยาบาลท่ัวไปประจํา
จงัหวัดเชียงใหม สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตัง้อยูเลขท่ี 159 

หมูที่ 10 ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม หลัก

กิโลเมตรที่ 9 ถนนโชตนา (เชียงใหม – ฝางเดิม) อยูหางจาก

เขตชุมชนของเทศบาลนครเชียงใหม ประมาณ 5 กิโลเมตร 

และอยูหางจากที่วาการอําเภอแมริม ประมาณ 7 กิโลเมตร 

โรงพยาบาลนครพิงค เดิมชื่ อ “โรงพยาบาลเชียงใหม” และ

ไดเปลีย่นเปน โรงพยาบาลนครพิงค ตัง้แตวันที ่28 กันยายน 

2533 เพื่ อลดความสับสนของผูมารับบริการและหนวยงาน

ที่เก่ียวของระหวางชื่ อ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม 

ปจจุบันเปดบริการได 519 เตียง ใหบริการผูปวยนอกปละ

ประมาณ 354,000 ราย ผูปวยในปละประมาณ31,000 ราย 

สามารถใหบริการครอบคลุมทกุสาขา ยกเวนผูปวยมะเร็งทาง

โลหิตวิทยา และมะเร็งข้ันที่ตองรักษาดวยเคมีบําบัด

 การดําเนินงานประกันสุขภาพในกลุมบุคคลท่ีมีปญหา
สถานะและสิทธิ 
 การข้ึนทะเบียนผูมีปญหาสถานะและสิทธิ
  ป 2553 จํานวน 8,222 คน

  ป 2554 จํานวน 8,728 คน

  ป 2555 จํานวน 8,843 คน

ปญหาในการปฏิบัติงาน
 1. เปล่ียนมาขึ้นทะเบียนใน Web โดยไมไดลงในเอกสาร

สีสม

โรงพยาบาลนครพิงค  รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพงบการเงินเขต ๑
 เขตตรวจราชการท่ี ๑ ประกอบดวย ๔ จงัหวัดคอื นนทบรีุ 

ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี มีเครือขาย

หนวยบริการท่ีสงขอมูลจํานวนทั้งส้ิน ๔๒ แหง แบงเปน

เครือขายโรงพยาบาลศูนย ๒ แหง เครือขายโรงพยาบาล

ทั่วไป ๕ แหง และเครือขายโรงพยาบาลชุมชน ๓๖ แหง   

ตารางที่ ๒ ผลคะแนนของเขตตรวจราชการท่ี ๑ 

 - เครือขายโรงพยาบาลท่ีไดคะแนนเต็ม ๔๕๐ (ระดับ

ดีเย่ียม) มีจํานวน ๑๐ แหง เปนโรงพยาบาลท่ัวไป ๑ แหง 

โรงพยาบาลชุมชน ๙ แหง

 - เครือขายโรงพยาบาลที่ไดคะแนน ๔๔๙ – ๔๔๐ 

(ระดับดมีาก) มจีาํนวน ๑๕ แหง เปนโรงพยาบาลศนูย ๑ แหง 
โรงพยาบาลท่ัวไป ๓ แหง โรงพยาบาลชุมชน ๑๑ แหง

 -  เครือขายโรงพยาบาลท่ีไดคะแนน ๔๓๙ – ๔๒๐ 

(ระดับดี) มีจํานวน ๖ แหง เปนโรงพยาบาล
ศูนย ๑ แหง โรงพยาบาลชุมชน ๕ แหง 

 - เครือขายโรงพยาบาลท่ีไดคะแนน ๔๑๙ – ๓๙๐ 

(ระดับดีพอใช) มีจํานวน ๕ แหง เปน

โรงพยาบาลชุมชนทั้ง ๕ แหง 

 - เครือขายโรงพยาบาลท่ีไดคะแนนต่ํากวา ๓๘๙ 

(ระดับพอใช) มีจํานวน ๖ แหง เปนโรงพยาบาลชุมชน

ทั้ง ๖ แหง 

รายงานการตรวจสอบคุณภาพรายงานการตรวจสอบคุณภาพ
งบการเงินรายหนวยบริการงบการเงินรายหนวยบริการ
ฉบับปงบประมาณ ๒๕๕๔ ฉบับปงบประมาณ ๒๕๕๔  

รายงานการตรวจสอบคุณภาพ
งบการเงินรายหนวยบริการ
ฉบับปงบประมาณ ๒๕๕๔  

ประเภท  ๔๕๐
คะแนน

๔๔๙-
๔๔๐ 
คะแนน

๔๓๙-
๔๒๐ 
คะแนน

๔๑๙-
๓๙๐ 
คะแนน

ตํ่ากวา 
๓๘๙ 
คะแนน

รวม
(แหง)

รพศ ๐ ๑ ๑ ๐ ๐ ๒

รพท. ๑ ๓ ๐ ๐ ๐ ๔

รพช. ๙ ๑๑ ๕ ๕ ๖ ๓๖

รวม ๑๐ ๑๕ ๖ ๕ ๖ ๔๒
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สรุปสาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการสรุปสาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการ
กําหนดแนวทางการปฏิบัติกําหนดแนวทางการปฏิบัติ

ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๓ มีนาคม  ๒๕๕๓ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๓ มีนาคม  ๒๕๕๓ 
 เรื่ อง  การใหสิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพ้ืนฐานดานสาธารณสุข เรื่ อง  การใหสิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานดานสาธารณสุข

กับบุคคลที่มีปญหาสถานะและสิทธิกับบุคคลที่มีปญหาสถานะและสิทธิ

สรุปสาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการ
กําหนดแนวทางการปฏิบัติ

ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๓ มีนาคม  ๒๕๕๓ 
 เรื่ อง  การใหสิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานดานสาธารณสุข

กับบุคคลที่มีปญหาสถานะและสิทธิ

 การเบิกชดเชยคาบริการทางการแพทย
 การขอเบิกชดเชยคาบริการทางการแพทยจากกองทนุ
กลาง ใหเบิกได ในกรณีตอไปนี้
  ๑. บริการผูปวยในท่ัวไป (IP Normal)
  ๒. บริการผูปวยในสงตอ (IP Refer)
  ๓. บริการผูปวยในท่ีมีคาใชจายสูง (IP HC)
  ๔. บริการผูปวยในกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน (IP AE)
  ๕. กรณีผูปวยนอกท่ีมีคาใชจายสูง (OP HC)
  ๖. กรณีผูปวยนอกกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน (OP AE)
  ๗. กรณีการใชอวัยวะเทียมหรืออุปกรณ ในการ
บําบัดโรค (Instrument: INST)
  ๘. กรณีตรวจวินจิฉยัราคาแพง และการทําหัตถการ
หวัใจ ของผูปวยนอกท่ีเปนบริการ แบบ Ambulatory care
   หมายเหตุ การเบิกชดเชยคาบริการทางการ
แพทย ใหเปนไปตามหลักเกณฑการเบิกชดเชยคาบริการ
ทางแพทยของกระทรวงสาธารณสุข โดยใชอตัราการจาย 
OP เบิกจายตามคาใชจายจริงไมเกิน ๗๐๐ บาท และ IP 
จายดวยอัตรา ๙,๐๐๐ บาท ตอ Adj RW
 การสงขอมูลเพื่ อเบิกชดเชย
 ๑. ใหหนวยบริการสงขอมูลการใหบริการผูปวยนอก
และผูปวยในทุกรายการ ตามโครงสรางชุดขอมลูมาตรฐาน
โรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข (๑๒ แฟม) หรือการ 
Key In ผานเว็บไซตกลุมประกันสุขภาพ http://state.
cfo.in.th
 ๒. ใหหนวยบริการสงขอมูลการใหบริการ ผานระบบ 
E-claim ทางเว็บไซตกลุมประกันสุขภาพ http://state.
cfo.in.th เพื่ อดําเนินการขอเบิกชดเชยคาบริการทางการ
แพทย
 ๓. กําหนดการสงขอมูลใหสงเปนรายเดือนภายใน ๓๐ วัน 
กรณีผูปวยในใหนับแตวันจําหนาย (Discharge) กรณี
ผูปวยนอกใหนับตั้งแตวันที่ใหบริการ โดยกลุมประกัน
สุขภาพจะตรวจสอบและจายเงินชดเชยกรณีผูปวยในเปน
รายไตรมาส ผูปวยนอกจายภายใน ๓๐ วัน
  ๓.๑ สําหรับสถานีอนามยั จะใชขอมลูจากรายงาน 
๑๘ แฟม ของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
  ๓.๒ การอุทธรณกรณีสงขอมลูลาชาใหอทุธรณมา
ที่กลุมประกันสุขภาพ ทางเว็บไซต http://state.cfo.in.th

อบรมโครงการพัฒนาระบบบัญชีหนวยบริการ  อบรมโครงการพัฒนาระบบบัญชีหนวยบริการ  
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

อบรมโครงการพัฒนาระบบบัญชีหนวยบริการ  
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 โดยการอบรมแบงเปน ๓ รุน รุนละ ๒ วัน ดังน้ี
  รุนที่ วันที่อบรม
    ๑ วันที่ ๒๗ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
    ณ โรงแรมริชมอนด จังหวัดนนทบุรี
    ๒ วันที่ ๒๙ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
    ณ โรงแรมริชมอนด จังหวัดนนทบุรี
    ๓ วันที่ ๓ – ๔ กันยายน ๒๕๕๕ 
   ณ โรงแรมปทุมธานเีพลส จังหวัดปทุมธานี
 กลุมเปาหมายรวมทัง้ส้ิน ๑,๑๐๐ คน ประกอบดวย ผูแทน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดละ ๑ คน โรงพยาบาล
ศูนย/ทั่วไป ๙๔ แหง แหงละ ๒ คน โรงพยาบาลชุมชน 
๗๔๒ แหง แหงละ ๑ คน คณะทํางาน และผูเก่ียวของ
 ผลทีค่าดวาจะไดรับจากการประชุมครัง้นี ้คอื ระบบบัญชี
ของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
มคีวามถกูตอง โปรงใส และเปนมาตรฐานตามหลกัการและ
นโยบายบัญชีภาครัฐ ผูปฏิบัติงานบัญชีของหนวยบริการ 
มีความรู สามารถบันทึกบัญชีอยางถูกตอง มีคูมือบัญชีของ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สําหรับผูจัดทําบัญชี
ในสวนภูมิภาค

าร 
e.

บบ 
e.
าร

วัน 
ณี
กัน
ปน

าน 

มา
th
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การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานประกันสุขภาพ 
ในกลุมบุคคลที่มีปญหาสถานะและสิทธิ

 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพงบการเงินเขต ๒
 เขตตรวจราชการท่ี ๒ ประกอบดวย ๔ จงัหวัดคอื ชัยนาท 
ลพบุรี  สิงหบุรี และอางทอง มีเครือขายหนวยบริการท่ีสง
ขอมลูจาํนวนทัง้ส้ิน ๓๐ แหง   แบงเปนเครือขายโรงพยาบาล
ทั่วไป ๖ แหง และเครือขายโรงพยาบาลชุมชน ๒๔ แหง
 ตารางท่ี ๓ ผลคะแนนของเขตตรวจราชการท่ี ๒   

 - เครือขายโรงพยาบาลท่ีไดคะแนนเต็ม ๔๕๐ (ระดับ
ดีเย่ียม) มีจํานวน ๑๕ แหง เปนโรงพยาบาลท่ัวไป ๔ แหง 
โรงพยาบาลชุมชน ๑๑ แหง
 - เครือขายโรงพยาบาลที่ไดคะแนน ๔๔๙ – ๔๔๐ (ระดับ
ดีมาก) มีจํานวน ๗ แหง เปน โรงพยาบาลท่ัวไป ๑ แหง 
โรงพยาบาลชุมชน ๖ แหง
 - เครือขายโรงพยาบาลท่ีไดคะแนน ๔๓๙ – ๔๒๐ 
(ระดับดี) มีจํานวน ๒ แหง เปนโรงพยาบาลท่ัวไป ๑ แหง 
โรงพยาบาลชุมชน ๑ แหง 
 - เครือขายโรงพยาบาลท่ีไดคะแนน ๔๑๙ – ๓๙๐ (ระดับ
ดีพอใช) มีจํานวน ๕ แหง เปนโรงพยาบาลชุมชนทั้ง ๕ แหง 
 - เครือขายโรงพยาบาลท่ีไดคะแนนต่ํากวา ๓๘๙ (ระดับ
พอใช) มีจํานวน ๑ แหง เปนโรงพยาบาลชุมชน 
 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพงบการเงินในเขต ๓
 เขตตรวจราชการท่ี ๓ ประกอบดวย ๕ จังหวัดคือ 
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบรีุ สระแกว นครนายก และสมุทรปราการ 
มีเครือขายหนวยบริการท่ีสงขอมูลจํานวนทั้งส้ิน ๓๓ แหง 

รายงานการตรวจสอบคุณภาพรายงานการตรวจสอบคุณภาพ
งบการเงินรายหนวยบริการงบการเงินรายหนวยบริการ
ฉบับปงบประมาณ ๒๕๕๔ ฉบับปงบประมาณ ๒๕๕๔  

รายงานการตรวจสอบคุณภาพ
งบการเงินรายหนวยบริการ
ฉบับปงบประมาณ ๒๕๕๔  

 2. การข้ึนทะเบียน เด็กแรกคลอด
  - ขอที่อยูของนายจางในเขตเมือง แมริม เพื่ อขึ้น
ทะเบียน ตามที่อยูจริง
  - มีแตหลักฐานใบเกิด ซ่ึงยังอยูในทะเบียนบาน
กลาง ข้ึนทะเบียนไดหรือไม ใชหลักฐานหรือไม
  - บิดา มารดา เปนตางดาว เลข 00 ที่มีพาสปอรต 
ลูกจะเปน 7 อัตโนมัติ ตองรอใหมชีื่ อ ในทะเบียนบาน หรือ
ข้ึนทะเบียนไดเลย
 3. ผูปวยมีใบ ทร.14 มาใชบริการ เช็คจาก Web state 
เปนชื่ อผูอื่ น เช็คใน Web สปสช. สถานะตาย
 4. ตางจังหวัดไมมีใบออกนอกพ้ืนที่ทั้ง AE และ Refer
ขอเสนอแนะ
 1. การใหความสําคัญ ทั้งระดับนโยบาย และปฏิบัติ 
ยังนอย
 2. ผู รับบริการมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น ควรมีความ
ตอเนื่ องเชิงนโยบาย และงบประมาณ
 3. ควรมีการประชุมผูปฏิบัติงาน ปละ 1 คร้ัง 
ตนปงบประมาณ
 4. โปรแกรมสงขอมูล 12 แฟม (E-Claim) สงยาก 
ติดปญหา “Server Error” บอยครั้ง เสียเวลาตรวจสอบ
แกไข
 การใชโปรแกรมการข้ึนทะเบียนและการเบิกจาย
ชดเชยคาบริการทางการแพทยผานเว็บไซต 
  โรงพยาบาลนครพิงค มีโปรแกรม SSB เพื่ อจัด
ทําฐานขอมูล ซ่ึงเปนโปรแกรมเฉพาะ มีการปอนขอมูล
จากแผนกตางๆ อยางเปนระบบตามลําดับ ซ่ึงพัฒนาโดย
นายแพทยเรวัติ จวิณารมณ ตาํแหนงนายแพทยเช่ียวชาญ 
โรงพยาบาลนครพิงค หลงัจากมกีารบันทกึขอมลูจากแผนก
ตางๆ แลว โปรแกรม SSB สามารถสงขอมูลมายังไฟล 
IPD Data (ซ่ึงเปนโปรแกรม Excel ตามตนแบบไดทันที) 
แตยังมีปญหาจากการใช โปรแกรม จากไฟล IPD Data 
ที่สงออกมาพบวา ยังมีบาง cell ที่ไมมีการบันทึกขอมูล 
เชน Mdc drg rw adjrw wtlos ot. ตองสงขอมูลกลับไป
ใหเวชระเบียนลงขอมลูในตารางใหครบถวน จงึจะสงขอมลู
เขาระบบ http://state.cfo.in.th จนนําไปสูการเบิกจาย
ชดเชยคาบริการทางการแพทยได กลุมประกันสุขภาพ 
สํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข จงึแนะนําใหตรวจสอบ
รูปแบบในแตละ cell ใหถูกตอง ครบถวนอีกคร้ัง กอนสง
ขอมูลเขาระบบ http://state.cfo.in.th 
 

ประเภท  ๔๕๐
คะแนน

๔๔๙-
๔๔๐ 
คะแนน

๔๓๙-
๔๒๐ 
คะแนน

๔๑๙-
๓๙๐ 
คะแนน

ตํ่ากวา 
๓๘๙ 
คะแนน

รวม
(แหง)

รพศ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

รพท. ๔ ๑ ๑ ๐ ๐ ๖

รพช. ๑๑ ๖ ๑ ๕ ๑ ๒๔

รวม ๑๕ ๗ ๒ ๕ ๑  ๓๐
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การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานประกันสุขภาพ 
ในกลุมบุคคลที่มีปญหาสถานะและสิทธิ

 - เครือขายโรงพยาบาลท่ีไดคะแนนเต็ม ๔๕๐ (ระดับ
ดีเย่ียม) มีจํานวน ๘ แหง เปนโรงพยาบาลศูนย ๑ แหง 
โรงพยาบาลชุมชน ๗ แหง
 - เครือขายโรงพยาบาลที่ไดคะแนน ๔๔๙ – ๔๔๐ (ระดับ
ดีมาก)  มีจํานวน ๑๓ แหง เปนโรงพยาบาลท่ัวไป ๓ แหง 
โรงพยาบาลชุมชน ๑๐ แหง
 - เครือขายโรงพยาบาลท่ีไดคะแนน ๔๓๙ – ๔๒๐ (ระดับด)ี 
มีจํานวน ๘ แหง เปนโรงพยาบาลท่ัวไป ๑ แหง โรงพยาบาล
ชุมชน ๗ แหง 
 - เครือขายโรงพยาบาลท่ีไดคะแนน ๔๑๙ – ๓๙๐ (ระดับ
ดีพอใช) มีจํานวน ๓ แหง เปนโรงพยาบาลชุมชนทั้งหมด 
 - เครือขายโรงพยาบาลท่ีไดคะแนนต่ํากวา ๓๘๙ (ระดับ
พอใช) มจีํานวน ๑ แหง เปนโรงพยาบาลชุมชน 

 โรงพยาบาลฝาง จาํนวนประชากรท่ีมปีญหาสถานะและ
สิทธิที่ลงทะเบียน (ณ 7 มิ.ย. 55) 31,50 คน
 แนวทางการดําเนินงานข้ึนทะเบียนบัตรบุคคลท่ีมี
ปญหาสถานะและสิทธิ
 การลงทะเบียน
 1. ประสานงานใหเจาหนาที่ รพ.สต., ผูนําชุมชน,
รับทราบ เพื่ อประชาสัมพันธใหกลุมบุคคลฯ รับทราบสิทธิ
 2. กลุมบุคคลที่ มีปญหาสถานะและสิทธิติดตอ
ลงทะเบียนที่ รพ.สต. ใกลบาน , รพช. 
 3. ออกใบรบัรองบตัรประกันสขุภาพใหบคุคลทีม่ปีญหา
สถานะและสิทธิ
 4. ดําเนินการลงทะเบียนผานโปรแกรม Fo_pop 
สสจ.เชียงใหม
  - สงขอมูลให สสจ.เชียงใหม  
  - สงขอมูลใหกระทรวงสาธารณสุข
 5. กลุมบุคคลที่มีปญหาสถานะและสิทธิ ใชบัตร
ประจําตวั หรือบตัรทีท่างราชการออกใหพรอมกบัใบรับรอง
บัตรประกันสุขภาพฯ เขารับบริการ 
 จํานวนผูลงทะเบียน
  - บคุคลทีม่ปีญหาสถานะและสิทธ ิ ลงทะเบียนตาม
มตคิณะกรรมการฯ กระทรวงสาธารณสุข  จาํนวน   27,588  คน
  - ลงทะเบียนเพ่ิมเติมจากมติคณะกรรมการฯ
   ปงบประมาณ  2553  จํานวน  3,098  คน
   ปงบประมาณ  2554  จํานวน    246  คน
   ปงบประมาณ  2555  จํานวน    648  คน
 การใชโปรแกรมการข้ึนทะเบยีนและการเบิกจายชดเชย
คาบริการทางการแพทยผานเว็บไซต  
 โรงพยาบาลฝาง  ใชโปรแกรม HOSxP ในการบันทึก
ขอมูลที่ระบบจนครบทุกข้ันตอน และทําการสงขอมูลออก
มาเปน file 12 แฟม จากนั้นนําเขา DRG Audit 6 แปลง
ออกมา file Excel ตรงกับแมแบบ  จากนั้นทําการ คัด
ลอกขอมูลตามตาราง Excel ที่ไดจาก DRG Audit 6  
ไปวางไว ใน file Excel ตัวตนแบบสามารถสงเขาระบบ 
http://state.cfo.in.th ไดทันที

รายงานการตรวจสอบคุณภาพรายงานการตรวจสอบคุณภาพ
งบการเงินรายหนวยบริการงบการเงินรายหนวยบริการ
ฉบับปงบประมาณ ๒๕๕๔ ฉบับปงบประมาณ ๒๕๕๔  

รายงานการตรวจสอบคุณภาพ
งบการเงินรายหนวยบริการ
ฉบับปงบประมาณ ๒๕๕๔  

ประเภท  ๔๕๐
คะแนน

๔๔๙-
๔๔๐ 
คะแนน

๔๓๙-
๔๒๐ 
คะแนน

๔๑๙-
๓๙๐ 
คะแนน

ตํ่ากวา 
๓๘๙ 
คะแนน

รวม
(แหง)

รพศ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑

รพท. ๐ ๓ ๑ ๐ ๐ ๔

รพช. ๗ ๑๐ ๗ ๓ ๑ ๒๘

รวม ๘ ๑๓ ๘ ๓ ๑ ๓๓ 

 

แบงเปนเครือขายโรงพยาบาลศูนย ๑แหง โรงพยาบาลท่ัวไป 
๔ แหง และโรงพยาบาลชุมชน ๒๘ แหง 

 ตารางท่ี ๔ ผลคะแนนของเขตตรวจราชการท่ี ๓
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คณะผู�จัดทํา

ที่ปรึกษา : นายแพทย�เสรี หงษ�หยก 
 นายแพทย�อํานวย กาจีนะ
 นายแพทย�สมชัย นิจพานิช
บรรณาธิการ : นายแพทย�เกษม  ทรงจิตรัตน� 
ผู�ช�วยบรรณาธิการ : นางสาวอโณทัย ไชยปาละ

กองบรรณาธิการ : นายแพทย�บัญชา  ค�าของ
  นายแพทย�วิเชียร เทียนจารุวัฒนา
 นายแพทย�สุกิจ พึ่งเกศสุนทร
  นายแพทย�รณไตร เรืองวีรยุทธ
  หัวหน�ากลุ�มงานทุกกลุ�มงานของกลุ�มประกันสุขภาพ
ติดต�อที่ :  กลุ�มประกนัสุขภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  โทร. 02-590-2418
E-mail :    trust@higthai.com

 กลุมประกันสุขภาพ  จัดโครงการพัฒนาองคกร
กลุ่มประกันสุขภาพ  เรื่อง  การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร  ระหวางวันที่  ๑๔ – ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๕  
ณ  บานผางามรีสอรท จังหวัดปราจีนบุรี  

 กลุมประกันสุขภาพ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการดําเนิน
งานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ในวันที่  
๒๒  สิงหาคม  ๒๕๕๕  ณ หองประชุมกลุมประกันสุขภาพ  อาคาร  ๗  
ชั้น  ๔  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

  นายแพทยเกษม  ทรงจิตรัตน ผูอํานวยการกลุมประกันสุขภาพ  
พรอมดวยขาราชการกลุมประกนัสขุภาพ  รวมอาํลา  นายเคอจิ ิ ทาเคบายาชิ
(Mr.Keiji Takebayashi)  ที่ปรึกษาโครงการพัฒนารูปแบบบริการ
สุขภาพและสวัสดิการสังคมเชิงบูรณาการโดยชุมชนสําหรับผูสูงอายุ  
(CTOP)  และรวมตอนรับแสดงความยินดีกับนายโยชิฮิโตะ  เอะโนโมโตะ  
(Mr.Yoshihito Enomoto)  ท่ีมาดํารงตําแหนงท่ีปรึกษาดานนโยบายสังคมผูสูงอายุ  
ณ  กลุมประกันสุขภาพ  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เมื่ อวันที่  
๒๗  สิงหาคม  ๒๕๕๕ ณ  หองประชุมกลุมประกันสุขภาพ  อาคาร  ๗  
ชั้น  ๔  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


