
 

นายแพทยสมชัย นิจพานิช รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

อนุมัติใหกลุมประกันสุขภาพ จัดทําโครงการประชุมเพื่ อพัฒนา

บุคลากรในการดําเนินงานและการเบิกจายชดเชยคาบริการ

ทางการแพทย กลุมบุคคลที่มีปญหาสถานะและสิทธิ

 กระทรวงสาธารณสุขมีหนาที่ใหการดูแลและใหบริการดาน

สุขภาพแกประชาชนคนไทยทุกคนตามนโยบายหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา แตในความเปนจริงแลวยังมีประชากรอีกกลุม

หนึ่งซ่ึงอศัยอยูในประเทศไทย แตไมไดรับสิทธิดานการรักษา

พยาบาล เนื่ องจากยังมีปญหาดานสถานะท่ีรัฐบาลไทยยังไมให

การรับรอง ตอมาเมื่ อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ คณะรัฐมนตรี

ไดมีมติเห็นชอบในหลักการจัดสรรงบประมาณใหการดูแลรักษา

จัดบริการข้ันพ้ืนฐานดานสาธารณสุขแกบุคคลที่มีปญหาสถานะ

และสิทธิ โดยมอบใหสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปน
ผูบริหารงบประมาณเพื่ อเปนคาใชจายในการใบริการสุขภาพแก

กลุมบุคคลที่มีปญหาสถานะและสิทธิ
 สํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข โดยกลุมประกันสขุภาพ ได
จัดทําโปรแกรมการข้ึนทะเบียนและการเบิกจายชดเชยคาบริการ

ทางการแพทยกลุมบุคคลท่ีมีปญหาสถานะและสิทธิ เพื่ อใหหนวยบริการ

สามารถตรวจสอบสิทธิ ข้ึนทะเบียนกลุมเปาหมายและเบิกจาย
ชดเชยคาบริการทางการแพทย รวมท้ังไดจัดทําคูมือแนวทาง

การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ เรื่ อง 
การใหสิทธิ (คืนสิทธิ) ข้ันพื้นฐานดานสาธารณสุขกับบุคลลที่มี

ปญหาสถานะและสิทธิ ปงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยไดพัฒาและ

ปรับปรุงเนื้อหาใหครอบคลุมมากขึ้น เพื่ อใหหนวยบริการใชเปน
แนวทางในการปฏิบตังิานใหมปีระสิทธภิาพและเปนประโยชนตอ

การใชงานมากที่สุด ดังนั้น สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
โดยกลุมประกันสุขภาพ จงึไดจดัทาํโครงการประชุม

 นายแพทยสมชัย นิจพานิช รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
อนุมัติใหกลุมประกันสุขภาพ จัดทําโครงการประชุมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรระดับจังหวัดเพื่ อสนับสนุนระบบประกัน
สุขภาพ
 กระทรวงสาธารณสุขเปนองคกรหลักในการพัฒนา
ระบบสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพอยางเสมอภาค 
มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพดีตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพยีงและกาวไปสูเปาหมายสงัคมสขุภาพทีเ่ปน
พ้ืนฐานความมั่นคงของชาติในทุกๆ ดาน โดยนํานโยบาย
รัฐบาลไปสูการปฏิบตัทิีม่ปีระสิทธภิาพ ซ่ึงกลุมประกันสขุภาพ
เปนหนวยงานสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ไดดาํเนินการเพื่ อสนบัสนนุการบรรลุเปาหมายของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขในการสงเสริม สนับสนุนให
ประชาชนได้รับบริการท่ีมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสนับสนุน
ภารกิจขององคการและเครือขายในระบบประกันสุขภาพ
และการเงินการคลังสุขภาพ โดยมีเปาหมายใหมีระบบการ
บริหารจัดการเพื่ อสนบัสนนุภารกิจองคการและ

โครงการประชุมเพื่ อพัฒนาบุคลากรในการดําเนินงานโครงการประชุมเพื่ อพัฒนาบุคลากรในการดําเนินงาน
และการเบิกจายชดเชยและการเบิกจายชดเชย

คาบริการทางการแพทย กลุมบุคคลที่มีปญหาสถานะและสิทธิคาบริการทางการแพทย กลุมบุคคลที่มีปญหาสถานะและสิทธิ
วันที่ ๕, ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕วันที่ ๕, ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ณ โรงแรมมารวยการเดน กรุงเทพมหานครณ โรงแรมมารวยการเดน กรุงเทพมหานคร

โครงการประชุมเพื่ อพัฒนาบุคลากรในการดําเนินงาน
และการเบิกจายชดเชย

คาบริการทางการแพทย กลุมบุคคลที่มีปญหาสถานะและสิทธิ
วันที่ ๕, ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ณ โรงแรมมารวยการเดน กรุงเทพมหานคร

 โครงการประชุมเพื่ อพัฒนาบุคลากรในการดําเนินงานและการเบิกจาย
 ชดเชยคาบริการทางการแพทย  กลุมบุคคลที่มีปญหาสถานะและสิทธิ
 โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับจังหวัดเพื่ อสนับสนุน
 ระบบประกันสุขภาพ
 สรุปสาระสําคญัจากการประชุมคณะกรรมการกําหนดแนวทางการปฏิบตัิ
 ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ เร่ืองการให้สิทธิ  
 (คนืสทิธ)ิ  ข้ันพืน้ฐานดานสาธารณสุขกับบคุคลทีม่ปีญหาสถานะและสิทธิ
รายงานการตรวจสอบคุณภาพงบการเงินรายหน่วยบริการ  
 ฉบับปีงปม.2554
การติดตามผลการดําเนินงานประกันสุขภาพในกลุมบุคคลที่มีปญหา
 สถานะและสิทธิ
 บทบรรณาธิการ

โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรโครงการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ระดับจังหวัดเพื ่อสนับสนุนระดับจังหวัดเพื ่อสนับสนุน
ระบบประกันสุขภาพระบบประกันสุขภาพ

โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ระดับจังหวัดเพื ่อสนับสนุน
ระบบประกันสุขภาพ
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สวัสดีครับ สมาชกิ จดหมายขาว ทิศทางพัฒนาการ
จดัการการคลังระบบประกนัสุขภาพท่ีเคารพทุกทาน 

 จดหมายขาว ฉบับเดือน กรกฎาคมน้ี มีบทความ

ใหมมานําเสนอจํานวน ๒ เรื่ อง คือ โครงการประชุม

เพื่ อพฒันาบคุลากรในการดําเนินงานและการเบิกจาย

ชดเชยคาบริการทางการแพทย กลุมบุคคลที่มีปญหา

สถานะและสิทธ ิและโครงการประชุมพฒันาศกัยภาพ
บุคลากรระดับจังหวัดเพ่ือสนับสนุนระบบประกัน

สุขภาพ

 เรื่ องแรก โครงการประชุมเพื่ อพัฒนาบุคลากร

ในการดําเนินงานและการเบิกจายชดเชยคาบริการ

ทางการแพทย กลุมบุคคลที่มีปญหาสถานะและ

สิทธิ ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรของหน่วย

บริการมีความรูความเขาใจแนวทางการดําเนินงานใน

กลุมบุคคลท่ีมีปญหาสถานะและสิทธิ พัฒนาบุคลากรของ

หนวยบริการในการเบิกจายชดเชยคาบริการทางการ

แพทยกลุมบุคคลที่มีปญหาสถานะและสิทธิ และ

บคุลากรแตละหนวยบริการไดมกีารแลกเปล่ียนเรียนรู 

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน โดยการประชุม

แบงเปน ๒ รุน ดงันี ้รุนที ่๑ วนัที ่๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕

รุนที่ ๒ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมมารวย

การเดน กรุงเทพมหานคร
 เร่ืองที่สอง โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรระดับจังหวัดเพ่ือสนับสนุนระบบประกัน

สุขภาพ ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่ อพัฒนาบุคลากรระดับ
จังหวัดให้มีความรู้ความเข้าใจเร่ืองระบบประกัน

สุขภาพของประเทศไทย สามารถนําขอมูลสารสนเทศ
การเ งินการคลังมาใช ในการบริหารจัดการใน

กลุมบุคคลที่มีปญหาสถานะและสิทธิ มีความรูความเขาใจ

ในแนวทางการดําเนินงานและการเบิกจายชดเชยคาบริการ

ทางการแพทยในกลุมบุคคลที่มีปญหาสถานะและสิทธิ และ

ไดมีการแลกเปล่ียนเรียนรู ปญหา และอุปสรรคในการดําเนิน

งาน ระหวางวันที่ ๑๕ – ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรม

โพธ์ิวดลรีสอรทแอนดสปา จังหวัดเชียงราย

 และบทความที่ตอจากฉบับที่แลว เชน สรุปสาระสําคัญ

จากการประชุมคณะกรรมการกําหนดแนวทางการปฏิบัติตาม

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ เรื่ อง การให

สิทธ ิ(คนืสทิธ)ิ ข้ันพืน้ฐานดานสาธารณสขุกับบคุคลทีม่ปีญหา

สถานะและสิทธ,ิ รายงานการตรวจสอบคณุภาพงบการเงนิราย

หนวยบริการ ฉบับปงบประมาณ ๒๕๕๔ และการติดตามผล

การดําเนินงานประกันสุขภาพในกลุมบุคคลที่มีปญหาสถานะ

และสิทธิ

 สําหรับฉบับตอไป จะมีเรื่ องราวใดมานําเสนอทานผูอาน 

โปรดติดตามได ใน จดหมายขาว ฉบับ สิงหาคม ๒๕๕๕ ครับ 

พบกันใหมฉบับหนาครับ...สวัสดีครับ
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โครงการประชุมเพื่ อพัฒนาบุคลากรในการดําเนินงานโครงการประชุมเพื่ อพัฒนาบุคลากรในการดําเนินงาน
และการเบิกจายชดเชยและการเบิกจายชดเชย

คาบริการทางการแพทย กลุมบุคคลที่มีปญหาสถานะและสิทธิคาบริการทางการแพทย กลุมบุคคลที่มีปญหาสถานะและสิทธิ
วันที่ ๕, ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕วันที่ ๕, ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ณ โรงแรมมารวยการเดน กรุงเทพมหานครณ โรงแรมมารวยการเดน กรุงเทพมหานคร

โครงการประชุมเพื่ อพัฒนาบุคลากรในการดําเนินงาน
และการเบิกจายชดเชย

คาบริการทางการแพทย กลุมบุคคลที่มีปญหาสถานะและสิทธิ
วันที่ ๕, ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ณ โรงแรมมารวยการเดน กรุงเทพมหานคร

เพื่ อพัฒนาบุคลากรในการดําเนินงานและการเบิกจายชดเชย
คาบริการทางการแพทย กลุมบุคคลท่ีมีปญหาสถานะและสิทธิข้ึน
 ทัง้นี ้มวัีตถุประสงคเพื่ อใหบคุลากรของหนวยบริการมีความ
รูความเขาใจแนวทางการดําเนินงานในกลุมบุคคลที่มีปญหา
สถานะและสิทธ ิพัฒนาบคุลากรของหนวยบริการในการเบิกจาย
ชดเชยคาบริการทางการแพทยกลุมบคุคลทีม่ปีญหาสถานะและ
สิทธ ิและบุคลากรแตละหนวยบริการไดมกีารแลกเปล่ียนเรียนรู 
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
 โดยการประชุมแบงเปน ๒ รุน ดังนี้
 รุนที่ วันที่อบรม
 ๑  วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕
  ๒  วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕
 สถานท่ีอบรม โรงแรมมารวยการเดน กรุงเทพมหานคร
 กลุมเปาหมายรวมทั้งส้ิน ๒๕๐ คน ดังนี้
  รุนที่ ๑ จํานวน ๑๑๕ คน ไดแก ผูรับผิดชอบงานประกัน
สุขภาพกลุมบุคคลที่มีปญหาสถานะและสิทธิของโรงพยาบาล
ศูนย/โรงพยาบาลท่ัวไป แหงละ ๑ คน โรงพยาบาลชุมชน 
จังหวัดละ ๑ คน รวม ๙๑ คน ในเขต ๖, ๗, ๘, ๑๐, ๑๑, ๑๒, 
๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖ วิทยากร ผูสังเกตการณ และเจาหนาที่กลุม
ประกันสุขภาพ
  รุนที่ ๒ จํานวน ๑๓๕ คน ไดแก ผูรับผิดชอบงานประกัน
สุขภาพกลุมบุคคลที่มีปญหาสถานะและสิทธิของโรงพยาบาล
ศูนย/โรงพยาบาลท่ัวไป แหงละ ๑ คน โรงพยาบาลชุมชน 
จังหวัดละ ๑ คน รวม ๑๑๑ คน ในเขต ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๙, ๑๓, 
๑๗, ๑๘, ผูแทนจากสวนกลาง วิทยากร ผูสังเกตการณ และ
เจาหนาที่กลุมประกันสุขภาพ
 ผลที่คาดวาจะไดรับจากการประชุมครั้งนี้ คือ บุคลากรของ
หนวยบริการมีความรูความเขาใจแนวทางการดําเนินงานใน
กลุมบุคคลที่มีปญหาสถานะและสิทธิ สามารถเบิกจายชดเชย
คาบริการทางการแพทยกลุมบคุคลทีม่ปีญหาสถานะและสิทธไิด
อยางถูกตอง และมีการแลกเปล่ียนเรียนรู ปญหาและอุปสรรค

ในการดําเนินงาน

โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรโครงการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ระดับจังหวัดเพื ่อสนับสนุนระดับจังหวัดเพื ่อสนับสนุน
ระบบประกันสุขภาพระบบประกันสุขภาพ

โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ระดับจังหวัดเพื ่อสนับสนุน
ระบบประกันสุขภาพ

เครือขายใหมีประสิทธิภาพ ซ่ึงหัวหนากลุมงานประกัน
สุขภาพและผูปฏิบัติงานในระบบประกันสุขภาพของ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแหงมีหนาที่ถายทอด
นโยบายแนวทางการบริหารจัดการการดําเนินงานระบบ
ประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขสูการปฏิบัติระดับ
จังหวัด ซ่ึงครอบคลุมทั้งการนําเสนอนโยบายใหผูบริหาร
ทราบ การถายทอดใหหนวยบริการภายในจังหวัดปฏิบัติ
ตามแนวทางไดอยางถูกตอง โดยเฉพาะการประกันสุขภาพ
ในกลุมบุคคลที่มีปญหาสถานะและสิทธิที่ยังตองทําความ
เขาใจ วิเคราะหและประเมินผลการดําเนินงานที่ผานมา 
กลุมประกันสุขภาพ จึงไดจัดทําโครงการประชุมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรระดับจังหวัดเพื่ อสนับสนุนระบบประกันสุขภาพข้ึน
 ทัง้นี ้มวัีตถุประสงคเพื่ อพฒันาบคุลากรระดับจงัหวัดใหมี
ความรูความเขาใจเรื่ องระบบประกันสขุภาพของประเทศไทย 
สามารถนําขอมูลสารสนเทศการเงินการคลังมาใช ในการ
บริหารจัดการในกลุมบุคคลที่มีปญหาสถานะและสิทธิ 
มีความรูความเขาใจในแนวทางการดําเนินงานและการ
เบิกจายชดเชยคาบริการทางการแพทย ในกลุมบุคคล
ที่มีปญหาสถานะและสิทธิ และไดมีการแลกเปล่ียนเรียนรู 
ปญหา และอุปสรรคในการดําเนินงาน
 ระยะเวลา ระหวางวันที่ ๑๕ – ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
 สถานท่ีจัดประชุม โรงแรมโพธ์ิวดลรีสอรทแอนดสปา 
จังหวัดเชียงราย
 กลุมเปาหมาย รวมท้ังส้ิน ๑๖๕ คน ไดแก หัวหนากลุม
งานประกันสขุภาพสํานกังานสาธารณสุขจังหวัด ๗๖ จงัหวัด, 
ผูรับผิดชอบงานประกันสุขภาพกลุมบุคคลที่มีปญหาสถานะ
และสิทธขิองจงัหวัด จงัหวัดละ ๑ คน, วิทยากร และเจาหนาที่
กลุมประกันสุขภาพ
 ผลที่คาดวาจะไดรับจากการประชุมครั้งนี้ คือ บุคลากร
ระดับจังหวัดมีความรูความเขาใจเรื่ องระบบประกันสุขภาพ
ของประเทศไทย สามารถนําขอมูลสารสนเทศการเงิน
การคลังมาใช ในการบริหารจัดการในกลุมบุคคลที่มีปญหา
สถานะและสิทธิ มีความรูความเขาใจในแนวทางการดําเนินงาน
และการเบิกจายชดเชยคาบริการทางการแพทย ใน
กลุมบุคคลท่ีมีปญหาสถานะและสิทธิ และไดมีการแลกเปล่ียน
เรียนรู ปญหา และอุปสรรคในการดําเนินงาน
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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

การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานประกันสุขภาพ 
ในกลุมบุคคลที่มีปญหาสถานะและสิทธิ

คาใชจายเพื่ อบริการสาธารณสุข (ตอ)
  ๑.๗ การใหคําปรึกษาแนะนํา การสรางเสริมการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมและการใหความรูเพื่ อสรางเสริมสุขภาพ 
และปองกันการเจ็บปวยแกผูรับบริการท้ังระดับบุคคลและ
ครอบครัวตลอดจนสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการ
สรางเสริมสุขภาพ
  ๑.๘ การสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรคใน
ชองปาก ไดแก
   ๑.๘.๑ การตรวจสุขภาพชองปาก
   ๑.๘.๒ การแนะนําดานทันตสุขภาพ
   ๑.๘.๓ การใหฟลอูอไรดเสริมในกลุมทีม่คีวาม
เส่ียงตอโรคฟนผุ เชน กลุมเด็ก ผูสูงอายุ ผูปวยฉายรังสี
บริเวณศีรษะและลําคอ
   ๑.๘.๔ การเคลือบหลุมรองฟน
 ๒. คาตรวจวินิจฉัยโรค ครอบคลุมบริการตรวจเพื่ อการ
วินิจฉัยรวมท้ังการตรวจยืนยันกรณีพบความผิดปกติจากการ
ตรวจคัดกรองตามขอบงช้ีทางการแพทย
 ๓. คาตรวจและรับฝากครรภ ครอบคลุมบริการตรวจ
และการบริบาลเพื่ อเสริมสรางสุขภาพของหญงิมคีรรภตาม
แนวทางของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และ/หรือ
ขององคการอนามัยโลก
 ๔. คาบําบัดและบริการทางการแพทย ครอบคลุม
บริการ ดังตอไปนี้
  ๔.๑ การบําบัดและการบริการทางเวชกรรม รวมถึง
บริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกตาม
กฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ จนสิ้นสุดการรักษา
  ๔.๒ การบําบดัทดแทนไตในการรักษาผูปวยไตวาย
เร้ือรังระยะสุดทายดวยการลางชองทอง (Peritoneal 
dialysis) การฟอกเลือดดวยเครื่ องไตเทียม (Hemodialy-
sis)
  ๔.๓ การบําบดัและการบริการทางทันตกรรม ไดแก 
การถอนฟน การอุดฟน การขูดหินปูน การทําฟนปลอมฐาน
พลาสติก การรักษาโพรงประสาทฟนน้ํานม และการ
ใสเพดานเทียมในเด็กปากแหวงเพดานโหว

การสงขอมูลเพื่ อขอเบิกชดเชย 
 1. สงขอมูลเรียกเก็บให สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
  ใหหนวยบริการสงขอมูลการใหบริการผานระบบ 
E-Claim ทางเว็บไซตกลุมประกันสุขภาพ http://state.cfo.in.th
 2. สงขอมูลเรียกเก็บใหสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ
  ใหหนวยบริการสงขอมูลตามระบบของสํานักงาน
หลกัประกันสขุภาพแหงชาต ิเชนเดยีวกับโครงการหลักประกัน
สุขภาพถวนหนาคนไทย
 3. สงขอมูลเรียกเก็บใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม
  3.1 กรณีผูปวยนอกสงตอภายในจังหวัด
   ใหหนวยบริการสงขอมูลทางโปรแกรม Claim OPD 
ของจังหวัดเชียงใหมทุกเดือนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
  3.2 กรณีผูปวยนอกอบุตัเิหต/ุเจบ็ปวยฉุกเฉิน ภายใน
จังหวัด ใหหนวยบริการสงขอมูลเปน File Excel ทุกเดือน
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
  3.3 กรณีผูปวยนอกสงตอตางจังหวัด (ท่ีไมใชคาใชจายสูง)
  ใหหนวยบริการท่ีรับรักษา สงขอมลูเปนเอกสารใหกลุม
งานประกันสุขภาพสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม

อัตราการจายเงินชดเชยคาบริการทางการแพทย
 1. อตัราการจายเงินชดเชยคาบริการทางการแพทยกรณี
ขอเบิกชดเชยจากสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  - ตามเกณฑที่สป.สธ.กําหนด
 2. อตัราการจายเงินชดเชยคาบริการทางการแพทยกรณี
ขอเบิกชดเชยจากสปสช.
  - ตามเกณฑที่สปสช.กําหนด
 3. อตัราการจายเงินชดเชยคาบริการทางการแพทยกรณี
ขอเบิกชดเชยจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
  1. กลุม รพ.รัฐในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
   - กรณี OPD AE/Refer จายในอัตราเดียวกับ 
OPD Refer/AE UC จังหวัดเชียงใหม



 5
จดหมายขาว ทิศทาง พัฒนาการจัดการ การคลังระบบประกันสุขภาพ 
ปท่ี 5 ฉบับท่ี 10 ประจําเดือนกรกฎาคม 2555

รายงานสถานการณการเงินหนวยบริการ
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ประจําป ๒๕๕๔
กลุมประกันสุขภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานประกันสุขภาพ 
ในกลุมบุคคลที่มีปญหาสถานะและสิทธิ

รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพงบการเงินหนวยบริการ
ประจําป ๒๕๕๔ รายเขต
 กลุมประกันสขุภาพ สํานกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ไดสรุปประมวลผลคะแนนการสงขอมลูของเครือขายหนวย
บริการ ๘๓๒ เครือขาย จัดตามกลุมเขต ๑๘ เขต แยกเปน
คะแนนแมขาย-ลูกขาย (แมขายคะแนนเต็ม ๓๐๐ คะแนน 
ลกูขายคะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน) ในแตละไตรมาส รวม ๔ 
ไตรมาส ไดผลคะแนนดังนี้
 ตารางที่ ๑ ผลคะแนนรายเขตเปรียบเทียบในแตละ
ไตรมาส

กระบวนการตรวจสอบคุณภาพงบการเงิน
  - กรณี PP Referจายตามอตัรา PP List จงัหวัด
เชียงใหม
  - กรณีการตรวจวินิจฉัยดวยเทคโนโลยีช้ันสูงที่
จําเปนเฉพาะการตรวจ CT Scan MRI และ Angiogram 
จายตาม Point ของกองทุน CT Scan,MRI จังหวัด
เชียงใหม
  - กรณี OPD Referตางจังหวัดท่ีไมใชคาใชจายสูง 
รพ.รัฐในสงักัด สปสธ. จายตามจรงิไมเกิน 700 บาทตอครัง้
จายเพ่ิมเปนคาตรวจวินิจฉัยเพ่ิมพิเศษ เชน U/S Memmogram 
CT ฯลฯ ตามอัตราที่ประกาศ
 2. กลุมรพ .รัฐนอกสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

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

 ๕. คายา คาเวชภัณฑ ตามขอบงช้ีทางการแพทย โดย
ครอบคลุมยาตามกรอบบัญชียาหลักแหงชาติ และรวมการ
บริการยาตานไวรัสเอดสสําหรับผูติดเช้ือเอชไอวี และผูปวย
เอดสดวย
 ๖. คาอวัยวะเทียม และคาอุปกรณทางการแพทย
 ๗. คาทําคลอด ครอบคลุมการคลอดบุตรรวมกันไมเกิน 
๒ คร้ัง กรณีที่บุตรมีชีวิตอยู นับแตมีมติ ครม.
 ๘. คากินอยูในหนวยบริการ ครอบคลมุการบริการอาหาร
และหองผูปวยสามัญ
 ๙. คาบริบาลทารกแรกเกิด
 ๑๐. คารถพยาบาลหรือคาพาหนะรับสงผูปวย ครอบคลมุ
เฉพาะกรณีเจ็บปวยฉุกเฉิน และการสงตอเพื่ อการรักษา
ระหวางสถานพยาบาล
 ๑๑. คาใชจายอื่ นทีจ่าํเปนเพื่ อการบริการสาธารณสุขตามที่
คณะกรรมการกําหนด
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รายงานสถานการณการเงินหนวยบริการ
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ประจําป ๒๕๕๔
กลุมประกันสุขภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ไตรมาส ๑/๒๕๕๔ ไตรมาส ๒/๒๕๕๔ ไตรมาส ๓/๒๕๕๔ ไตรมาส ๔/๒๕๕๔

เขต แมขาย ลูกขาย แมขาย ลูกขาย แมขาย ลูกขาย แมขาย ลูกขาย

๑ ๒๘๙.๔๐ ๑๔๒.๒๖ ๒๘๕.๓๖ ๑๔๑.๘๖ ๒๘๐.๘๓ ๑๔๐.๒๕ ๒๗๖.๙๐ ๑๓๑.๒๑

๒ ๒๙๖.๑๗ ๑๔๕.๓๓ ๒๙๑.๕๐ ๑๔๓.๐๐ ๒๙๓.๖๗ ๑๔๓.๙๒ ๒๙๐.๕๐ ๑๔๔.๐๖

๓ ๒๙๔.๕๕ ๑๔๖.๘๒ ๒๙๕.๔๕ ๑๔๔.๓๙ ๒๙๒.๕๘ ๑๔๔.๓๙ ๒๘๗.๕๘ ๑๔๕.๔๕

๔ ๒๙๕.๓๔ ๑๔๑.๐๒ ๒๙๖.๙๓ ๑๓๗.๑๖ ๒๙๗.๖๑ ๑๓๙.๒๔ ๒๙๖.๐๒ ๑๓๒.๙๒

๕ ๒๙๘.๔๑ ๑๔๗.๒๗ ๒๙๗.๗๓ ๑๔๗.๒๗ ๒๙๘.๖๔ ๑๔๘.๘๖ ๒๘๔.๗๗ ๑๔๖.๘๒

๖ ๒๘๘.๑๗ ๑๓๖.๖๗ ๒๗๗.๒๕ ๑๓๒.๘๗ ๒๘๓.๒๕ ๑๓๐.๙๕ ๒๘๗.๑๗ ๑๓๑.๘๗

๗ ๒๘๓.๗๑ ๑๔๑.๐๐ ๒๘๒.๘๖ ๑๔๐.๙๓ ๒๙๒.๒๙ ๑๔๑.๗๑ ๒๘๓.๒๙ ๑๔๒.๒๙

๘ ๒๙๐.๔๕ ๑๔๐.๐๙ ๒๘๘.๖๔ ๑๓๙.๘๒ ๒๙๓.๐๙ ๑๔๒.๐๙ ๒๙๓.๒๗ ๑๔๓.๓๙

๙ ๒๘๙.๘๗ ๑๓๘.๔๒ ๒๙๐.๒๖ ๑๓๕.๒๖ ๒๙๔.๒๑ ๑๓๘.๘๒ ๒๘๙.๖๑ ๑๓๘.๒๙

๑๐ ๒๗๕.๑๙ ๑๒๙.๖๗ ๒๖๖.๒๕ ๑๒๔.๐๔ ๒๖๔.๙๐ ๑๑๙.๐๙ ๒๕๙.๘๑ ๑๒๓.๙๒

๑๑ ๒๘๘.๓๓ ๑๓๑.๓๔ ๒๗๖.๙๔ ๑๒๘.๑๓ ๒๘๒.๓๖ ๑๓๓.๐๖ ๒๗๘.๖๑ ๑๓๓.๗๓

๑๒ ๒๘๔.๓๐ ๑๓๗.๐๒ ๒๗๗.๘๑ ๑๓๒.๑๕ ๒๘๒.๘๙ ๑๓๑.๑๖ ๒๗๙.๓๐ ๑๓๑.๑๒

๑๓ ๒๖๙.๕๖ ๑๒๐.๓๓ ๒๖๔.๕๖ ๑๑๑.๘๖ ๒๗๒.๔๖ ๑๑๓.๙๔ ๒๗๓.๒๕ ๑๑๑.๐๗

๑๔ ๒๘๙.๐๖ ๑๔๓.๒๕ ๒๘๕.๑๙ ๑๔๒.๐๐ ๒๘๗.๑๙ ๑๔๑.๖๒ ๒๗๙.๐๐ ๑๓๘.๔๙

๑๕ ๒๙๓.๔๓ ๑๔๓.๒๗ ๒๙๑.๐๘ ๑๔๑.๕๑ ๒๙๓.๘๒ ๑๔๓.๑๙ ๒๙๓.๘๒ ๑๔๒.๔๓

๑๖ ๒๙๐.๕๔ ๑๔๗.๑๗ ๒๙๒.๙๓ ๑๔๖.๐๙ ๒๙๕.๑๑ ๑๔๖.๖๓ ๒๙๔.๔๖ ๑๔๒.๖๑

๑๗ ๒๙๓.๒๖ ๑๔๓.๑๕ ๒๙๐.๒๒ ๑๔๐.๔๓ ๒๙๑.๕๒ ๑๔๓.๑๕ ๒๙๐.๓๓ ๑๔๓.๗๕

๑๘ ๒๙๕.๙๘ ๑๔๑.๗๑ ๒๙๑.๘๓ ๑๔๐.๔๙ ๒๙๗.๔๔ ๑๔๒.๔๗ ๒๙๘.๙๐ ๑๔๔.๑๕

เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายเขตตามลําดับคะแนนมากสุดไปยัง
คะแนนนอยสุดไดดังนี้
 เขต ๒ มเีครือขายหนวยบริการท่ีสงขอมลูทัง้ส้ิน ๓๐ แหง ได
คะแนนเต็ม ๑๕ แหง คิดเปนรอยละ ๕๐ 
 เขต ๗ มเีครือขายหนวยบริการท่ีสงขอมลูทัง้ส้ิน ๓๔ แหง ได
คะแนนเต็ม ๑๗ แหง คิดเปนรอยละ ๕๐  ไมมีลูกขาย ๑ แหง 
 เขต ๕ มีเครือขายหนวยบริการท่ีสงขอมูลทั้งหมด ๒๒ แหง 
ไดคะแนนเต็ม ๑๐ แหง คิดเปนรอยละ ๔๕.๔๕
 เขต ๑๖ มีเครือขายหนวยบริการท่ีสงขอมูลทั้งหมด ๔๖ แหง 
ไดคะแนนเต็ม ๑๗ แหง คิดเปนรอยละ ๓๙.๙๖  
 เขต ๑๕ มีเครือขายหนวยบริการท่ีสงขอมูลทั้งหมด ๕๑ แหง 
ไดคะแนนเต็ม ๑๗ แหง คิดเปนรอยละ ๓๓.๓๓  
 เขต ๙ มีเครือขายหนวยบริการท่ีสงขอมูลทั้งหมด ๓๖ แหง 
ไดคะแนนเต็ม ๑๒ แหง คิดเปนรอยละ ๓๓.๓๓ ไมมีลูกขาย ๒ แหง
 เขต ๔ มีเครือขายหนวยบริการท่ีสงขอมูลทั้งหมด ๔๔ แหง 
ไดคะแนนเต็ม ๑๔ แหง คิดเปนรอยละ ๓๑.๘๒  
 เขต ๑๗ มีเครือขายหนวยบริการท่ีสงขอมูลทั้งหมด ๔๖ แหง 
ไดคะแนนเต็ม ๑๔ แหง คิดเปนรอยละ ๓๐.๔๓
 เขต ๑๑ มีเครือขายหนวยบริการท่ีสงขอมูลทั้งหมด ๓๖ แหง 
ไดคะแนนเต็ม ๑๐ แหง คิดเปนรอยละ ๒๗.๗๘

 เขต ๘ มเีครือขายหนวยบริการท่ีสงขอมลูทัง้หมด ๕๕ แหง 
ไดคะแนนเต็ม ๑๕ แหง คิดเปนรอยละ ๒๗.๒๗
 เขต ๑๘ มเีครือขายหนวยบริการท่ีสงขอมลูทัง้หมด ๔๐ แหง 
ไดคะแนนเต็ม ๑๐ แหง คิดเปนรอยละ ๒๕ ไมมีลูกขาย ๑ แหง 
 เขต ๓ มเีครือขายหนวยบริการท่ีสงขอมลูทัง้หมด ๓๓ แหง 
ไดคะแนนเต็ม ๘ แหง คิดเปนรอยละ ๒๔.๒๔ 
 เขต ๑ มเีครือขายหนวยบริการท่ีสงขอมลูทัง้หมด ๔๒ แหง 
ไดคะแนนเต็ม ๑๐ แหง คิดเปนรอยละ ๒๓.๘๑
 เขต ๑๔ มเีครือขายหนวยบริการท่ีสงขอมลูทัง้หมด ๗๙ แหง 
ไดคะแนนเต็ม ๑๗ แหง คดิเปนรอยละ ๒๑.๕๒ ไมมลีกูขาย ๑ แหง
 เขต ๖ มเีครือขายหนวยบริการท่ีสงขอมลูทัง้หมด ๖๐ แหง 
ไดคะแนนเต็ม ๙ แหง คิดเปนรอยละ ๑๕
 เขต ๑๒ มเีครือขายหนวยบริการท่ีสงขอมลูทัง้หมด ๖๔ แหง 
ไดคะแนนเต็ม ๘ แหง คิดเปนรอยละ ๑๒.๕๐
 เขต ๑๓ มเีครือขายหนวยบริการท่ีสงขอมลูทัง้หมด ๕๕ แหง 
ไดคะแนนเต็ม ๒ แหง คิดเปนรอยละ ๓.๖๔ ไมมีลูกขาย ๒ แหง
 เขต ๑๐ มเีครือขายหนวยบริการท่ีสงขอมลูทัง้หมด ๕๑ แหง 
ไมมีลูกขาย ๑ แหง ไมมีหนวยงานไดคะแนนเต็ม
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  - กรณี OP, PP Refer/AE จายตามอัตราเดียว
กับ OPD/PP_UC จังหวัดเชียงใหม
  - กรณี OPD Refer ตางจังหวัดที่ ไม ใช
คาใชจายสูง รพ.รัฐนอกสังกัด สปสธ. จายตามท่ีเรียกเก็บ 

ปญหาอุปสรรค
 1. การลงทะเบียน กรณีที่ผูมีสิทธิไมอยูในพ้ืนที่มา
ทํางานในอําเภอเมืองตองกลับไปลงทะเบียนที่อําเภอ
ตามทะเบยีนบานซ่ึงบางคนไมไปลงทะเบียนทาํใหการลง
ทะเบียนไมครอบคลุม
 2. การลงทะเบียนกลุมเปาหมายที่เลขประจําตัว
ข้ึนตนดวยเลข 6 บางคนเปนชาวตางชาติที่แตงงาน
กับคนไทยทําใหหนวยบริการบางแหงคิดวาไม ใช
กลุมเปาหมายไมลงทะเบียนใหทําใหเกิดกรณีรองเรียน
 3.  กรณีอุบัติเหตุเจ็บปวยฉุกเฉินผูปวยเขารับการ
รักษาท่ีรพ.เอกชนเนื่ องจากจงัหวัดเชียงใหมไมมรีพ.รัฐใน
สังกัดอยูในอาํเภอเมอืงเมื่ อเกิดภาวะฉกุเฉินในเขตอาํเภอ
เมืองผูประสบเหตุจะพาผูปวยเขารักษาท่ีรพ.เอกชนซ่ึงผู
ปวยตองจายเงินเอง หรือ
 4. การเขารับบริการกรณีอุบัติเหตุเจ็บปวยฉุกเฉิน
ที่รพ .เอกชนเมื่อผู้ป่วยเข้ารักษาที่รพ .เอกชนและ
รพ . เอกชน ประสาน รพ .หลักให รับผูป วยกลับ
แตไมสามารถรับกลับไดรพ.หลกัตองรบัผดิชอบคาใชจาย
ที่เกิดข้ึนหลังแจงรพ.หลักแลว
 5. กรณีที่โรงพยาบาลรับสงตอเตียงเต็มและจําเปน
ตองสงผูปวยเขารักษาท่ีรพ.เอกชน ซ่ึงเปนภาระทีร่พ.หลกั
ตองตามจาย
 6. กรณีผูมี สิทธิมารับบริการข ามจังหวัดไมมี
ใบสงตัวหรือไมมีใบอนุญาตออกนอกพ้ืนท่ีและไมมีเงินจาย 
 7. กรณีบุคคลที่อาศัยอยูในประเทศไทยมานาน
แตยังไมมีเลขประจําตัว จึงไมมีสิทธิการรักษาใดๆ
เมื่ อเจ็บปวยก็เปนภาระของรพ.ที่รักษา 
 ป 2552 คาใชจาย จํานวน 80,658,275 บาท
 ป 2553 คาใชจาย จํานวน 39,977,046 บาท 
 ป 2554 คาใชจาย จํานวน  17,723,772 บาท

การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานประกันสุขภาพ 
ในกลุมบุคคลที่มีปญหาสถานะและสิทธิ

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

การเขารับบริการสาธารณสุข
 ๑. กรณีทั่วไป ใหบุคคลที่ไดลงทะเบียนแลว ใชสิทธิรับ
บริการสาธารณสุขไดจากหนวยบริการประจําของตนหรือ
หน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่าย หรือจากหน่วยบริการอ่ืน
ที่หนวยบริการของตนหรือเครือขายสงตอ โดยไมตองเสีย
คาใชจาย
 ๒. กรณีอุบัติเหตุ/เจ็บปวยฉุกเฉิน
  ๒.๑  ผูมีสิทธิสามารถใชบริการจากหนวยบริการสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขหรือหนวยบริการอื่ นของรัฐได โดยคํานึง
ถึงความสะดวกและความจําเปนของผูมีสิทธิ โดยการวินิจฉัย
วาเจ็บปวยฉุกเฉินตองมีขอบงช้ี ดังนี้
   ๒.๑.๑ โรคหรืออาการของโรคท่ีมีลักษณะรุนแรง 
ตองรักษาเปนการเรงดวน หากปลอยไวจะเปนอันตรายตอชีวิต 
หรือทุพพลภาพ หรือเปนอันตรายตอผูอื่ น
   ๒.๑.๒ โรคท่ีตองผาตัดดวน หากปลอยไวอาจเปน
อันตรายตอชีวิต
    สิ่งที ่ต้องพิจารณาประกอบตาม ๒.๑.๑ - 
๒.๑.๒ ไดแกความดนัโลหิต ชีพจรอาการของโรค การวินจิฉยัโรค 
แนวทางการรักษาและความเรงดวนในการรักษารวมท้ังคาํนงึถึง
การรับรูของผูรับบริการท่ีมีตออาการปวยดวย
    บริการท่ีไมครอบคลุม ไดแก
    กลุมบริการท่ีเกินความจําเปนพื้นฐาน
    ๑) การรักษาภาวะผูมีบุตรยาก
    ๒) การผสมเทียม
    ๓) การเปล่ียนเพศ
    ๔) การกระทําใดๆ เพ่ือความสวยงาม 
โดยไมมีขอบงช้ีทางการแพทย
    ๕) การตรวจวินจิฉยัและการรักษาใดๆ ทีเ่กิน
ความจําเปนและขอบงช้ีทางการแพทย
    ๖) การรักษาท่ีอยูระหวางการคนควาทดลอง
    ๗) การบาดเจ็บจากการประสบภัยจากรถ ซ่ึง
อยูในความคุมครองตามกฎหมายวาดวย การคุมครองผูประสบ
ภัยจากรถ เฉพาะสวนท่ีบริษัทหรือกองทุนตามกฎหมายนั้นตอง
เปนผูจายกลุมบริการอื่ นๆ
    ๘) โรคเดียวกันทีต่องใชระยะเวลารักษาตัวใน
โรงพยาบาลประเภทผูปวยในเกิน ๑๘๐ วัน ยกเวนกรณี
ที่จําเปนตองรักษาตอเนื่ องจากภาวะแทรกซอนหรือมีขอบงช้ี
ทางการแพทย
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ปท่ี 5 ฉบับท่ี 10 ประจําเดือนกรกฎาคม  2555

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

 กลุ่มประกันสุขภาพ จัดการประชุมเพื่อพัฒนา
บุคลากรในการดําเนินงานและการเบิกจายชดเชย
คาบริการทางการแพทย กลุมบุคคลที่มีปญหาสถานะ
และสิทธิ 
 รุนที่ ๑ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
 รุนที่ ๒ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
 ณ โรงแรมมารวยการเดน กรุงเทพมหานคร

 กลุมประกันสุขภาพ จัดประชุมพัฒนาศักภาพ
บุคลากรระดับจังหวัดเพื่อสนับสนุนระบบประกัน
สุขภาพ  ระหวางวันที่  ๑๖ – ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  
ณ โรงแรมโพธิ์วดลรีสอรทแอนดสปา  จังหวัด
เชียงราย

 กลุมประกันสุขภาพ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานประกันสุขภาพ
ในกลุมบุคคลที่มีปญหาสถานะและสิทธิ  ตามแนวทางที่กําหนด  การใช โปรแกรม
การขึ้นทะเบียนและการเบิกจายชดเชยคาบริการทางการแพทยผานเว็บไซต  ใน
จงัหวดัทีม่ปีระชากรกลุมเปาหมายจาํนวนมาก  ระหวางวนัที ่ ๓๐ – ๓๑  กรกฎาคม  
๒๕๕๕  ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย,  โรงพยาบาลหนองคาย  และ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  ทาบอ


