ประเด็นซักถาม
การประชุมวิชาการการบริหารจัดการดานสาธารณสุขในแรงงานตางดาว
ระหวางวันที่ 19 -20 กรกฎาคม 2550
ณ หองจูปเตอร โรงแรมมิราเคิล แกรนด กรุงเทพฯ
1. การสงเบิกคาใชจายสูงสงเปนเอกสารหรือ E-mail
ตอบ สงเปนเอกสาร
2. Adj Rw ของโรงพยาบาลในสังกัด สป.มีหนังสือจากสป.แจงวา= 4,000บาทขอใหยนื ยันวาจะจาย
10,300 บาท หรือ 4,000 บาทกันแน
ตอบ ใหจาย 10,300 บาทคูณ Adj Rw
3.เงินคาใชจายสูง 50 บาท/หัวที่เหลือ สวนกลางเคยจัดสรรคืนใหแตละแหงอยางไรและจะดูไดที่ไหน
ตอบ สวนกลางจัดสรรคืนใหสสจ.แลวไดแก ปงบ 2547 และปงบ 2548ใหติดตามหรือประสานไปที่สสจ.
สําหรับขอมูลการจัดสรร ผูอํานวยการกลุมประกันแจงใหดูใน Wep.ของ สพค.(หนังสือแจงโอนเงิน

และขอมูลอยูที่ฝายการเงินกลุมประกันสุขภาพ)
4.คารถ Refer กรณี ไปฉุกเฉิน/อุบัติเหตุ โรงพยาบาลอื่น ใครรับผิดชอบ
ตอบ ยังไมมีการเบิก
5.ถาCaseที่เรียกเก็บ High cost เขาไปที่กลุมประกันและยังไมไดรับการชดเชย จะติดตามไดอยางไร
ตอบ โทร.02-5902415 คุณธิดา และ คุณวรรณี กลุมประกันสุขภาพ
6. ถาหญิงมีครรภ กิน DEC 60 มิลลิกรัม Single dose จะมีผลอะไรตอเด็กหรือไม
ตอบ single dose ( 300 มิลลิกรัม) มีอันตรายตอเด็กในครรภ ดังนั้นหญิงตั้งครรภตองตรวจปสสาวะ
กอนกินยา
7. ผลการตรวจสุขภาพ เหลือ 3 ประเภท ใชหรือไม
1. ประเภทปกติ
2. ผานการตรวจ แตมีภาวะติดเชื้อ ตองรักษาตอเนื่อง
3. ไมผาน สงกลับ
* 4. ตั้งครรภ (หายไป)
ตอบ ใช เหลือ 3 ประเภท ยกเลิกขอ 4

8. อัตรา 1 Adj.RW = 10,300 บาท ผูปวยในจายทั้งโรงพยาบาลที่อยูในสังกัดและนอกสังกัด
ใชหรือไม (UC นอกสังกัดจายมากกวา 10,300)
ตอบ ใช จายในอัตราเดียวกันทั่วประเทศ
9. กรณีการรักษา การคลอดบุตร และการดูแลทารกแรกคลอด จนถึง 28 วัน หากหลังจาก 28 วันแรงงานตาง
ดาวตองจายเองใชหรือไม (ถาใชขอถามตอ)
ตอบ ไมใช แบงเปน 2 กรณี ดังนี้
- กรณีคลอด ทารกมีภาวะปกติตนสังกัดของมารดาเปนผูรับผิดชอบคาใชจายของเด็กทั้งหมด
- กรณีคลอด ทารกปวยหรือมีภาวะแทรกซอนหรือมีน้ําหนักตัวนอย สวนกลางจะรับผิดชอบ
คาใชจายตั้งแตแรกคลอดจนถึง 28 วัน และวันที่ 29 เปนตนไปตนสังกัดของมารดาเปน
ผูรับผิดชอบคาใชจาย โดยจายตามกลุม วินิจฉัยโรครวม(DRGs)ในอัตรา 10,300 บาท x Adj.RW
9.1 กรณีคาใชจายสูง เฉพาะบางรายการที่ กลุมประกันสุขภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจายให
ประเด็นเด็กแรกเกิดที่คลอดกับมารดาตางดาวที่ขึ้นทะเบียนมีภาวะผิดปกติ นับแตแรกคลอดถึง 28 วัน แลว
หลังจาก 28 วัน ใหตน สังกัดจายหมายความวาอยางไร (คุมครองใชหรือไม)
ตอบ ใช โดยจายตามกลุมวินิจฉัยโรครวม (DRGs) ในอัตรา 10,300 บาท x Adj.RW
10. พวกผูติดตามควรจัดการผลักดัน
10.1 เมื่อมารับการรักษา ไมมีเงินจาย แจงสํานักงานตรวจคนเขาเมือง (ตม.)
10.2 ผูปวยใน ไมไดขึ้นทะเบียน แจงสํานักงานตรวจคนเขาเมือง (ตม.)
- หญิงตางดาว (ผูติดตาม)
- หญิงตั้งครรภตางดาว
- เด็กตางดาว
ควรสงกลับใหหมด ไมควรปลอยใหทําผิดซ้ํา ๆ ควรเลียนแบบประเทศมาเลเซีย
ตอบ ถาเขาเมืองผิดกฎหมายควรแจงตม. เพื่อทําการผลักดันกลับ
11. กรณีแรงงานตางดาวที่ประสบอุบัติเหตุจราจร จะตองใช พรบ. กอนหรือไม และหากรถไมมี พรบ. จะใช
สิทธิบัตรประกันสุขภาพแรงงานตางดาวไดหรือไม
ตอบ ใช พรบ.กอน หากรถไมมี พรบ.สามารถใชสิทธิบัตรประกันสุขภาพได
12. กรณีอุบัตเิ หตุจากรถขามเครือขายภายในจังหวัดใช พรบ. จากรถหมดแลว จะกลับมาใชสิทธิประกัน
สุขภาพแรงงานตางดาวไดหรือไม หากไดตนสังกัดรับผิดชอบใชหรือไม

ตอบ ใชได และตนสังกัดรับผิดชอบคาใชจาย โดยจายตามกลุมวินจิ ฉัยโรครวม (DRGs) ในอัตรา
10,300 บาท x Adj.RW
13. การใหวัคซีนขั้นพื้นฐานแกเด็กแรกคลอดตางดาว (BCG , DPI , OPV) ใหไดหรือไม หากใหไดใหถึงอายุ
เทาไร
ตอบ ใหเหมือนกับเด็กคนไทย เพราะมีอยูในบริการดานสงเสริมปองกันโรค ขอ 2 ซึ่งมีงบสงเสริมปองกันที่
เก็บไวที่สสจ. 206 บาท/คนแลว
14. ในกรณีใหแรงงานตางดาวที่ไมจดทะเบียนสามารถประกันสุขภาพได ตองสงเงินในสวน คาบริหารจัดการ
และ คาบริการทางการแพทยกรณีคาใชจา ยสูง ให กระทรวงสาธารณสุข และ สสจ. หรือไม และจะสามารถเรียก
เก็บกรณี คาบริการทางการแพทยกรณีคาใชจายสูง (High cost) ไดหรือไม เนื่องจากไมมีหลักฐานใบอนุญาต
ทํางาน
ตอบ สามารถเรียกเก็บจากกลุมประกันได โดยใชสําเนาบัตรประกันสุขภาพเปนหลักฐานแทนใบอนุญาต
ทํางานและชวยหมายเหตุในสําเนาบัตรมาใหทราบดวย
15. ในป 2550 การสงเอกสารการเบิก-จายชดเชยคาใชจายสูงมีแนวทางอยางไร
ตอบ ใหสงเปนเอกสาร และจะจายชดเชยเปนไตรมาส คือ 3 เดือน/ครั้ง สําหรับในป 2551 กําลังวางแผนให
สงเปนอิเล็กทรอนิก (อยูระหวางการหารือคณะทํางานของกลุมประกันสุขภาพ)
16. เงินคาใชจายสูง 50 บาท/หัวที่เหลือ ที่ประชุมขอเสนอใหสวนกลางจัดสรรคืนใหหนวยบริการแตละแหง
ตอบ การจัดสรรเงินคืนในแตละปจะจัดสรรให สสจ.เปนผูบริหารจัดการเองเนื่องจากสวนกลางให สสจ.เปนผู
รวบรวมเงินสงเปนภาพรวมของจังหวัด

