ข้อสั่งการ war room 9 สค. 56
ลา
ดับที่

ประเด็นสั่งการ

หน่วยงานที่เกีย
่ วข้อง

โรคไข้เลือดออก
๑.

ให้สาธารณสุขนิเทศก์และ/หรือผูช
้ ่วยผูต
้ รวจฯเป็น
หัวหน้า External Audit และสนับสนุนการ
ปฏิบัติการทุกจังหวัดลงพื้นที่เป้นอาเภอ และสุ่มราย
หมู่บ้านโดยเฉพาะหมู่บ้านทีมีรายงานผู้ป่วย
ติดต่อกัน ๓ สัปดาห์ โดยทางานร่วมกับศูนย์วิชาการ
เขต

สานักตรวจและประเมินผล
สป./กรมควบคุมโรค/กรม
อนามัย/
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

๒. ด้านการรักษาผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
ให้โรงพยาบาลทุกแห่งพิจารณาตรวจ CBC ในผู้ป่วย
ที่สงสัยไข้เลือดออกให้ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

รพศ./รพท./รพช.ทุกแห่ง

๓. เร่งรัดจัดทาแนวทางการรักษาโรคในผู้ใหญ่ให้แล้ว
เสร็จภายใน ๒ สัปดาห์

กรมการแพทย์

ลา
ดับ
ที่

ข้อสั่งการ war room 9 สค.
56
ประเด็นสั่งการ

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

๔.

มอบกรมวิ ท ยาศาสตร์ การแพทย์ ร่ วมกับ กรมการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแ
พิจารณาแนวทางการใช้ Test kit ในการตรวจโรคอย่าง
พทย์
รวดเร็ว และนาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป
กรมการแพทย์

๕.

มอบคณะสื่ อ สารความเสี่ ย งพิ จ ารณาน าเสนอประเด็ น
บังคับใช้ กฎหมาย พรบ.การสาธารณสุขในประเด็นเหตุ
ราคาญให้เกิดผลในทางปฏิบัติ

คณะทางานสื่อสาร
ความเสี่ยง

โรคโคโรน่าไวรัส
๖. ให้ ส านั ก สาธารณสุ ข ฉุ ก เฉิ น และกรมควบคุ ม โรคเป็ น
หน่วยงานหลั กในการจั ด การซ้ อมแผนรั บมือภาวะฉุ กเฉิ น
และจะหารือรายละเอียดอีกครั้ง
(จะกำหนดวันอีกครั้งหนึ่ง)

กรมควบคุมโรค
สานักสาธารณสุข
ฉุกเฉิน

การดาเนินงานตรวจสุขภาพ และประกันสุขภาพ
คนต่างด้าวที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม
และผู้ติดตามทั้งหมด
(Health Insurance Card for Uninsured Foreigner)
รวมทั้งบัตรสุขภาพกลุ่มแม่และเด็ก
(Health Card for Mother and Child)
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สาเหตุ/ผลกระทบหญิงตั้งครรภ์กว่าครึ่งที่ฝากท้องช้า
สาเหตุฝากท้องครั้งแรกช้า
1.ผู้รับบริการสิทธ์ UC ไม่รู้และไม่แจ้ง
ย้ายหน่วยบริการตามที่อยู่จริง เมื่อเข้ารับ
บริการหน่วยที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน ต้อง
จ่ายเงินค่าบริการเอง จึงไม่เข้ารับบริการรอ
จนอายุครรภ์ 16-20 สัปดาห์จึงกลับถิ่น
เดิมและไปฝากครรภ์เพื่อรอคลอด
2.ผู้รับบริการสิทธิ์ประกันสังคม มีการ
เหมาจ่ายค่าคลอด มีความเข้าใจว่าหากไป
ฝากครรภ์ต้องจ่ายค่าบริการเอง จึงไปฝาก
ครรภ์เมื่ออายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์
3.ผู้รับบริการสิทธิ์ข้าราชการสามารถเข้า
รับบริการได้ทุกที่จึงไม่พบปัญหาฝากท้อง
ช้า
4.ความไม่รู้ ความเชื่อคิดว่าการตั้งครรภ์
เป็นเรื่องธรรมชาติ ไม่มีความเสี่ยงใดๆ จึง
มาฝากครรภ์เพื่อรอคลอดกับหน่วยบริการฯ
(ข้อมูล : จาการสัมภาษณ์ผู้รับบริการฯ ทีม
ประเมินโรงพยาบาลสายใยรักฯส่วนกลาง)

ผลกระทบฝากท้องครั้งแรกช้ากว่า 12

Wks

1.ช่วงอายุครรภ์ 0 -12 สัปดาห์อวัยวะ
ต่างๆของทารกมีการเติบโตและสมองมีการ
เติบโตมากที่สุด หากฝากท้องช้า ได้รับการ
ดูแล คัดกรองความเสี่ยง รับไอโอดีน เหล็ก
และโฟลิก ช้า ได้ตรวจเลือดเพือ่ ป้องกัน
ทารกในครรภ์เป็นโรคธาลัสซีเมีย ดาวน์
เอดส์ ความพิการฯช้า และอาจช่วยเหลือ
ทารกในครรภ์ให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
ได้น้อยหรือไม่ได้ส่งผลให้ทารกคลอดมี
ปัญหาสุขภาพที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงใน
การดูแลรักษาพยาบาล
2. ทารกแรกคลอดหากมีปัญหาด้านสุขภาพ
จะส่งให้เป็นปัจจัยขัดขวางต่อการ
เจริญเติบโตและการมีพัฒนาการสมวัย เช่น
ทารกที่คลอดน้้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม
เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่มีโอกาสเป็นโรค หัวใจ
ความดันโลหิตสูง และเบาหวาน ฯ

การแก้ปัญหา
1.ให้หญิงตั้งครรภ์ ฝากท้อง
ได้ทุกที่และทุกสิทธิฟ์ รี
2. ประชาสัมพันธ์
ประโยชน์ของการฝากท้อง
เร็วและมาเป็นคู่ด้วยสื่อวง
กว้าง ได้แก่
โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์
เกมส์วาไรตี้
3. ประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อ
ท้องถิ่น ได้แก่ เสียงไร้สาย
วิทยุชุมชนโดยดีเจน้อยนม
แม่ และสือ่ บุคคล คือ
อสม.แม่คนที่สองของ
เด็กไทย
4.ชี้แจงโรงพยาบาลทุกแห่ง
ให้รับทราบและวิธีปฏิบัติแก่
ผู้รับบริการฯ

ความเป็นมา
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 อนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุข
เป็นหน่วยงานหลักในการให้การดูแลทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่คนต่างด้าว
ที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม และผู้ตดิ ตามทัง้ หมด
บัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าวทั่วไป (Health Insurance Card for Uninsured Foreigner)

รัฐบาลเห็นความส้าคัญของสุขภาพอนามัยของแม่และเด็ก หากแม่และเด็กมี
สุขภาพอนามัยที่ดยี ่อมสามารถสร้างทรัพยากรบุคลากรทีม่ ีคุณภาพในการพัฒนา
ประเทศในอนาคต มีนโยบายดาเนินการด้านสุขอนามัย การส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคสาหรับแม่และเด็กอย่างต่อเนื่อง ทัง้ คนไทยและคนต่างด้าว
บัตรสุขภาพแม่และเด็ก (Health Card for Mother and Child)

1. กลุ่มเป้าหมาย
• กลุ่มเป้าหมายของบัตรสุขภาพ (Health card) ที่กระทรวงสาธารณสุขออกให้มี
2 กลุ่ม และมี 2 บัตร คือ
1) บัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าวทั่วไป (Health Card for Uninsured
Foreigner) ส้าหรับคนต่างด้าวคนต่างด้าวที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม
และผู้ตดิ ตามทั้งหมด ออกบัตรและดูแลโดย กลุ่มประกันสุขภาพ สป.
สธ.
2) บัตรประกันสุขภาพแม่และเด็ก (Health Card for Mother and Child)
ส้าหรับแม่หรือหญิงตั้งครรภ์+เด็กแรกคลอดจนถึงอายุ 7 ปีบริบูรณ์ เฉพาะ
คนไทย ออกบัตรโดย สปสช. และดูแลโดย กรมอนามัย สธ.
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2. การลงทะเบียนและออกบัตร สาหรับคนต่างด้าว
1) การตรวจสุขภาพ
2) การจาหน่ายบัตรสุขภาพ
การเก็บเงิน (ค่าตรวจสุขภาพ
+ ค่าประกันสุขภาพ)
การออกใบเสร็จรับเงิน
3) การขึ้นทะเบียน

หน่วยบริการสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขทุกแห่ง ตั้งแต่ระดับ
โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาล
ทั่วไป และโรงพยาบาลศูนย์
รวมทั้งกรมต่าง ๆ

• ถ้าผลการตรวจสุขภาพไม่ผ่าน ให้น้าใบเสร็จมาขอรับเงินค่าประกันสุขภาพคืน
• กลุม่ ประกันสุขภาพ สป. สธ. จะด้าเนินการปรับโปรแกรม ให้พื้นที่สามารถคีย์
ข้อมูล และสามารถออกบัตรประกันสุขภาพได้ ณ จุดขาย โดยรหัสประจ้าตัว
(Personal ID; PID) จะด้าเนินการออกไม่ให้ซ้า
• โรงพยาบาลสามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากตัวบัตร จากฐานข้อมูลของ หน่วย
บริการ และของกลุ่มประกันสุขภาพ สป. สธ.
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บัตรประกันสุขภาพ
คนต่างด้าว

บัตรสุขภาพแม่

บัตรสุขภาพเด็ก
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3. สิทธิประโยชน์ของบริการที่ได้รับ
• สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
1) การตรวจรักษาโรคและฟื้นฟูสภาพทั่วไป
2) การรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง และการให้ยาต้านไวรัสเอดส์ (ARV)
3) กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน
4) การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการรักษาระหว่างสถานพยาบาล
5) การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ได้แก่
o การตรวจและดูแลเพื่อส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ การคลอด ตลอดจนการ
ให้บริการดูแลหลังคลอด
o การให้ยาต้านไวรัสเอดส์ (ARV) กรณีเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากแม่สู่ลูก
o การวางแผนครอบครัว ประกอบด้วย การท้าหมัน ฉีดยาคุม ฝังยาคุม และการจ่าย
ยาคุมก้าเนิด
o การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันในเด็ก เช่น การให้วัคซีนป้องกันโรคตามวัย
9

4. ราคาบัตรสาหรับคนต่างด้าว
กลุ่มเป้าหมาย: คนต่างด้าว
 แรงงานต่างด้าวทัว่ ไป
อายุเกิน 7 ปี
 เด็ก อายุ 0-7 ปีบริบูรณ์
กลุ่มเป้าหมาย: คนไทย
 หญิงตั้งครรภ์
 เด็ก อายุตั้งแต่ 0-7 ปีบริบูรณ์

อัตราค่าบริการ
ค่าใช้จ่าย
ตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพ
รวม
เมื่อมารับบริการ
600 บาท
2,200 บาท 2,800 บาท คุ้มครองตามสิทธิ
จ่ายเอง
365 บาท 365 บาท คุ้มครองตามสิทธิ
จ่ายเอง
อัตราค่าบริการ
ค่าใช้จ่าย
ตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพ
รวม
เมื่อมารับบริการ
- ตามสิทธิที่มี
- คุ้มครองตามสิทธิ
-

ตามสิทธิที่มี

- คุ้มครองตามสิทธิ

เพิ่มเติมสิทธิประโยชน์สาหรับคนต่างด้าว เรื่อง ยาต้านไวรัสเอดส์ (ARV)
บัตรสุขภาพกลุ่มแม่และเด็ก สาหรับคนต่างด้าวออกโดย กลุ่มประกันสุขภาพ สป. สธ.
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5. การบริหารงบประมาณ
1) คนต่างด้าวทั่วไป อายุเกิน 7 ปี (ใหม่)
เงินประกันสุขภาพสาหรับคนต่างด้าวทั่วไป อายุเกิน 7 ปี (1,300  2,200 บาท)
ค่าบริหารจัดการ
(130 บาท)
1) สสจ./ กรมการแพทย์
120 บาท/คน
2) กลุ่มประกันสุขภาพ
สป. 10 บาท/คน
บริหารจัดการ

ค่าส่งเสริมป้องกันโรค
(206 บาท)

ค่าบริการทางการแพทย์
(964 บาท)

สสจ./ กรมการแพทย์ 1) สถานพยาบาลที่รบั ขึน้
ทะเบียน 914 บาท
206 บาท/คน
2) กลุ่มประกันสุขภาพ สป.
เบิกชดเชยค่าใช้จ่ายสูง
50 บาท/คน

หน่วยงาน
• สถานพยาบาล
• สสจ./ กรมการแพทย์
• ส่วนกลาง (กลุ่มประกันสุขภาพ)

เงินเพิ่ม
(900 บาท)
กลุ่มประกันสุขภาพ สป.
• ยาต้านไวรัสเอดส์ (ARV)
• ส่งคืนหน่วยบริการที่ประสบ
ปัญหาขาดทุน

รายได้จากการจาหน่ายบัตร/ราย (บาท)
914
120 + 206 = 326
10 + 50 + 900 = 960

2) เด็กต่างด้าว อายุ 0-7 ปีบริบูรณ์ (ใหม่)
เงินประกันสุขภาพสาหรับเด็กต่างด้าว อายุ 0-7 ปีบริบูรณ์ (365 บาท)
ค่าบริหารจัดการ (36.50 บาท)

ค่าส่งเสริมป้องกันโรค

ค่าบริการทางการแพทย์ (270.50 บาท)

1) สสจ./ กรมการแพทย์
33.50 บาท/คน
2) กลุ่มประกันสุขภาพ
3 บาท/คน

สสจ./ กรมการแพทย์
58 บาท/คน

1) สถานพยาบาลที่รับขึ้นทะเบียน 256.50 บาท
2) กลุ่มประกันสุขภาพ
เบิกชดเชยค่าใช้จ่ายสูง + ARV 14 บาท/คน

หน่วยงาน
• สถานพยาบาล
• สสจ./ กรมการแพทย์
• ส่วนกลาง (กลุ่มประกันสุขภาพ)

รายได้จากการจาหน่ายบัตร/ราย (บาท)
256.50
33.50 + 58 = 91.50
3 + 14 = 17

3) คนต่างด้าวที่รอเข้าระบบประกันสังคม อายุคุ้มครอง 3 เดือน (ใหม่)
เงินประกันสุขภาพสาหรับคนต่างด้าวที่รอเข้าระบบประกันสังคม (447  550 บาท)
ค่าส่งเสริมป้องกันโรค (206 บาท)

ค่าบริการทางการแพทย์ (241 บาท)

เงินเพิ่ม (103 บาท)

สสจ./ กรมการแพทย์
(206 บาท/คน)

1) สถานพยาบาลที่รับขึ้นทะเบียน
229 บาท
2) กลุ่มประกันสุขภาพ
เบิกชดเชยค่าใช้จ่ายสูง 12 บาท/คน

กลุ่มประกันสุขภาพ สป.
• ยาต้านไวรัสเอดส์ (ARV)
• ส่งคืนหน่วยบริการที่ประสบ
ปัญหาขาดทุน

หน่วยงาน
• สถานพยาบาล
• สสจ./ กรมการแพทย์
• ส่วนกลาง (กลุ่มประกันสุขภาพ)

รายได้จากการจาหน่ายบัตร/ราย (บาท)
229
206
12 + 103 = 115

6. การประชาสัมพันธ์ให้ซื้อบัตร
เตรียมการดาเนินการ
• การแต่งตั้ง “คณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพคนต่างด้าว” การ
บริหารเงินกองทุนฯ สิทธิประโยชน์ และกฎหมายรองรับ
• ประกาศ มาตรการ แนวทางการดาเนินงาน เงื่อนไข และบทลงโทษ
• การสร้างแรงจูงใจ การติดตามควบคุมกากับ การตรวจสอบ และประเมินหน่วยบริการ
• รูปแบบบัตรสุขภาพ การขึ้นทะเบียน การเก็บเงิน การเชื่อมข้อมูล (ระหว่างกระทรวง
สาธารณสุข สนบท.และ สปสช.) การบริหารข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและใช้ประโยชน์

เริ่มประชาสัมพันธ์ให้ซื้อบัตร ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2556
• ผู้ให้บริการ จดหมายเวียน ประกาศ ประชุมผู้เกี่ยวข้อง
• ภาคประชาชน สื่อต่าง ๆ (ณ รพ.ราชวิถี วันที่ 14 สิงหาคม 2556)
เริ่มดาเนินการ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2556
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