(ร่าง)

ประกาศสานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารจัดการกองทุนผู้ป่วยนอกทั่วไปแบบบัญชีเสมือน
ภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ Virtual Account ปีงบประมาณ 2561
เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนผู้ป่วยนอกทั่วไปแบบบัญชีเสมือน ภายในจังหวัดกาฬสิ นธุ์
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยความ
เห็นชอบของที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2561 คราวประชุมเมื่อ
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 จึงได้กาหนดหลักเกณฑ์การบริหารจัดการกองทุนฯ ไว้ดังต่อไปนี้
๑. หลักเกณฑ์การให้บริการผู้ป่วย กรณีอุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน และรับส่งต่อ (Refer)
(1) กรณีอุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ชดเชย คือ
- ผู้ ป่ ว ยกรณี อุ บั ติ เหตุ เจ็ บ ป่ ว ยฉุ ก เฉิ น ผู้ ป่ ว ยนอกข้ ามเครื อ ข่ ายบริ ก าร (CUP) ในจั ง หวั ด
กาฬสินธุ์ ตามคานิยาม “ผู้ป่วยฉุกเฉิน” ตาม พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551
- ทหารผ่านศึก/คนพิการ/ผู้ประกันตนคนพิการ/กาลังพลสารอง/พระภิกษุสงฆ์ หรือนักบวช ที่
ใช้บริการข้ามเครือข่ายบริการ (CUP) ในจังหวัดกาฬสินธุ์
(2) กรณีรับส่งต่อ (Refer) หมายถึง หน่วยบริการประจาของเครือข่ายบริการ ทาการส่งต่อผู้ป่วยให้
หน่วยบริการประจาอื่น ที่อยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยต้องมีหลักฐานใบส่งตัวทุกครั้ง
2. อัตราค่าบริการ
(1) ค่าบริการทางการแพทย์ กาหนดให้โรงพยาบาลจังหวัด และโรงพยาบาลชุมชน เบิกจ่ายได้ไม่เกิน
700 บาท/ครัง้ ทั้งนี้ไม่รวมค่าตรวจพิเศษ
(2) ค่าตรวจพิเศษ กาหนดให้ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลยางตลาด โรงพยาบาลกมลาไสย
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ และโรงพยาบาลสมเด็จ เบิกจ่ายได้โดยแพทย์เฉพาะทางต้องเป็นผู้
สั่งตรวจ (อัตราเบิกจ่ายตามบัญชีแนบท้ายประกาศ)
(3) โครงการพิเศษตามนโยบาย
- การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหลังสัมผัส ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่มารับบริการครั้ง
แรก
- ค่ายากรณีโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาต่อเนื่อง ในโรงพยาบาลชุมชน
3. การส่งข้อมูลการให้บริการ
(1) หน่วยบริการที่ให้บริการผู้ป่วยต้องบันทึกข้อมูลเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ ตามรูปแบบ
และวิธีการตามที่กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยใช้ระบบ VA2017 ทางเว็บไซต์http://va2017.uckalasin.com
(2) หน่ ว ยบริ ก ารที่ ให้ บ ริ ก ารผู้ ป่ ว ย ส่ งข้ อ มู ล เรี ย กเก็ บ ค่ า บริ ก ารทางการแพทย์ ภายในเดื อ นที่
ให้บริการ ต้องส่งข้อมูลภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป (นับตั้งแต่วันที่ให้บริการ)
(3) หน่วยบริการต้นสังกัดของผู้ป่วย ต้องเข้าไปยืนยันข้อมูลเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ จาก
หน่วยบริการที่ให้บริการผู้ป่วยบันทึก โดยใช้ระบบ VA2017 ทางเว็บไซต์ http://va2017.uckalasin.com
ภายในวันสิ้นเดือนของเดือนถัดไป (นับตั้งแต่วันที่ให้บริการ)

(4) การอุทธรณ์ข้อมูลสามารถกระทาได้โดยส่งเรื่องมายัง สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อ
ดาเนินการนาเข้าในที่ประชุม คณะกรรมการบริหารจัดการเงินกันกองทุนผู้ป่วยนอกทั่วไปแบบบัญชีเสมือน
จังหวัดกาฬสินธุ์ ภายในไตรมาสนั้น ๆ
(5) หน่วยบริการที่ให้บริการต้องเก็บหลักฐานการให้บริการและเอกสารประกอบการเรียกเก็บไว้เพื่อ
การตรวจสอบ โดยไม่ต้องส่งเอกสารฉบับจริงไปยังหน่วยบริการต้นสังกัดของผู้ป่วย
4. ดาเนินการจัดสรรเงิน ตามผลงานบริการแบบ Global Budget รายไตรมาส
(๑) สานั กงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ดาเนินการจัดสรรเงินตามข้อมูลเรียกเก็บค่าบริการทาง
การแพทย์ เป็นรายไตรมาส ไตรมาสละ 7,250,000 บาท โดยแบ่งช่วงการจัดสรรตาม วันที่ให้บริการ ดังนี้
- ไตรมาสที่ 1 เริ่ม 1 กันยายน 2560 - 30 พฤศจิกายน 2560
- ไตรมาสที่ 2 เริ่ม 1 ธันวาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
- ไตรมาสที่ 3 เริ่ม 1 มีนาคม 2561 - 31 พฤษภาคม 2561
- ไตรมาสที่ 4 เริ่ม 1 มิถุนายน 2561 - 31 สิงหาคม 2561
(2) การจัดสรร จะดาเนินการจัดสรรค่าตรวจพิเศษและโครงการพิเศษก่อน จานวนเงินที่เหลือจะทามา
จัดสรรตามข้อมูลที่ส่งเบิกในระบบ
(3) การแจ้งการโอนเงิน สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยกลุ่มงานประกันสุขภาพ จะข้อมูล
เข้าพิจารณา ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ หลังจากประมวลผลรายไตรมาสแล้ว
เสร็จ และแจ้งให้สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโอนเงินไปยังหน่วยบริการ
(4) การดาเนินการจัดสรรในไตรมาส 1/2561 ให้ใช้ แนวทางการเรียกเก็บ/ชดเชยค่าบริการทางการ
แพทย์ กรณีส่งต่อ อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน ผู้ป่วยสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประเภทผู้ป่วยนอก ภายในจังหวัด
กาฬสินธุ์ปีงบประมาณ 2560 ไปพลางก่อน
5. กรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติ
ให้คณะกรรมการบริหารจัดการเงินกันกองทุนผู้ป่วยนอกทั่วไปแบบบัญชีเสมือนจังหวัดกาฬสินธุ์ มี
อานาจวินิจฉัยและคาวินิจฉัยให้ถือเป็นหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดตามประกาศนี้ด้วย
ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕61

นายประวิตร ศรีบุญรัตน์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

