คู่มือกระบวนการขอรับเอกสารหนังสือรับรอง
การมีสิทธิรับการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล
ของอาสาสมัครประจาหมู่บ้าน ปี 2563

สานักงานสาธารณสุขอาเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่

คานา
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.
2558 ให้สิทธิกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) รวมถึงบุคคลในครอบครัว โดยให้หน่วย
บริการช่วยเหลือเฉพาะค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษโดยเรียกเก็บเพียงร้อยละ ๕๐ ของอัตราที่กาหนดไว้
สานักงานสาธารณสุขอาเภอหางดง ถือได้ว่าเป็นหน่วยบริการระดับอาเภอ ที่มีอาสาสมัคร
สาธารณสุขจานวนมากอยู่ภายใต้การกากับดูแล การให้บริการเพื่อให้เกิดความสะดวกสูงสุด ยามเจ็บป่วยของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านหรือบุคคลในครอบครัว ย่อมเป็นงานบริการหลักที่สานัก งานสาธารณสุข
อาเภอหางดง ให้ความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดทาคู่มือการขอรับเอกสารหนังสือรับรองการมีสิทธิรับการ
ช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ขึ้น เพื่ออานวยความสะดวกให้กับ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านภายใต้การกากับดูแล ให้เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านและ
ผู้สนใจทั่วไปอีกทั้งยังก่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
สานักงานสาธารณสุขอาเภอหางดง
17 กุมภาพันธ์ 2563

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

คานา
สารบัญ
กระบวนการขอรับเอกสารหนังสือรับรองการมีสิทธิรับการช่วยเหลือ
ในการรักษาพยาบาลของอาสาสมัครประจาหมู่บ้าน
ภาคผนวก

1-2

1
กระบวนการขอรับเอกสารหนังสือรับรองการมีสิทธิรับการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล
ของอาสาสมัครประจาหมู่บ้าน สานักงานสาธารณสุขอาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
********************************************************
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.
2558ให้สิทธิกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) รวมถึงบุคคลในครอบครัว โดยให้หน่วยบริการ
ช่วยเหลือเฉพาะค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษโดยเรียกเก็บเพียงร้อยละ ๕๐ ของอัตราที่กาหนดไว้
สานักงานสาธารณสุขอาเภอหางดง ถือได้ว่าเป็นหน่วยบริการระดับอาเภอ ที่มีอาสาสมัคร
สาธารณสุขจานวนมากอยู่ภายใต้การกากับดูแล การให้บริการเพื่อให้เกิดความสะดวกสูงสุด ยามเจ็บป่วยของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านหรือบุคคลในครอบครัว ย่อมเป็นงานบริการหลักที่สานัก งานสาธารณสุข
อาเภอหางดง ให้ความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดทาคู่มือการขอรับหนังสือรับรองการมีสิทธิรับการช่วยเหลือ
ในการรักษาพยาบาลของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านขึ้น เพื่ออานวยความสะดวกให้กับอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้านภายใต้การกากับดูแล ให้เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ขั้นตอนการขอรับหนังสือรับรองการมีสิทธิรับการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลอาสาสมัคร
สาธารณสุ ขประจาหมู่บ้านที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กาหนด สามารถขอรับหนังสือรับรองการมีสิ ทธิรับการ
ช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้น ตอนที่ 1อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บ้า นผู้ ที่ประสงค์จ ะขอรับ เอกสารหนังสื อ
รับรองการมีสิทธิรับการช่ว ยเหลือในการรั กษาพยาบาล ยื่นเอกสารคาขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับการ
ช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลและบัตรประจาตัวอาสาสมัครสาธารณสุขฯ (ฉบับจริง) ณ สถานพยาบาลที่
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านนั้น มีชื่ออยู่ในเขตพื้นที่นั้น รายละเอียด ดังนี้
ตาบลหางดง (หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8และ9)
ยื่นเอกสารที่ ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลหางดง
โรงพยาบาลหางดง (หมู่ที่ 3)
ยื่นเอกสารที่ กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
ตาบลบ้านปง(หมู่ที่ 3,5,6,7,10 และ 11)
ยื่นเอกสารที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลแม่ฮะ
ตาบลบ้านปง (หมู่ที่ 1,2,4,8 และ 9)
ยื่นเอกสารที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านปง
ตาบลหนองควาย (หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 และ 12)
ยื่นเอกสารที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านต้นเกว๋น

2
ตาบลหนองตอง(หมู่ที่ 1,2,5,6,7,10,11และ 12)
ยื่นเอกสารที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านบวกครก
ตาบลหนองตอง(หมู่ที่ 3,4,8,9,13 และ 14)
ยื่นเอกสารที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองไคร้
ตาบลบ้านแหวน (หมู่ที่ 2,5,6,10,11,12 และ 13)
ยื่นเอกสารที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านต้นเฮือด
ตาบลบ้านแหวน(หมู่ที่ 1,3,4,5,7,8, และ 9)
ยื่นเอกสารที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านไร่
ตาบลน้าแพร่ (หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 และ 11)
ยื่นเอกสารที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านน้าแพร่
ตาบลสันผักหวาน
(หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 และ 12)
ยื่นเอกสารที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านป่าตาล
ตาบลขุนคง
(หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8 และ 9)
ยื่นเอกสารที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านขันแก้ว
ตาบลสบแม่ข่า (หมู่ที่ 1,2,3,4, และ 5)
ยื่นเอกสารที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านน้าโท้ง
ตาบลหนองแก๋ว (หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8 และ 9)
ยื่นเอกสารที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านสันทราย
ตาบลหารแก้ว (หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8 และ 9)
ยื่นเอกสารที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านขันแก้ว
โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน กรอกรายละเอียดในส่วนที่ 1 ให้เรียบร้อย ก่อน
ยื่นแก่สถานพยาบาล
ขั้น ตอนที่ 2สถานบริ การตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้ว นของเอกสารคาขอหนังสื อ
รั บ รองการมี สิ ท ธิ รั บ การช่ ว ยเหลื อ ในการรั ก ษาพยาบาล เมื่ อ พบว่ า เอกสารมี ค วามถู ก ต้ อ ง ให้ หั ว หน้ า
สถานพยาบาลแห่งนั้นกรอกรายละเอียดในส่วนที่ 2 และลงลายมือชื่อเป็นผู้รับรองว่าอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้านเป็นผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558
ขั้นตอนที่ 3อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านยื่นเอกสารคาขอหนังสือรับรองการมีสิทธิ
รับการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาล ที่ได้รับการรับรองจากสถานพยาบาลในเขตที่ตน
อาศัยอยู่นั้ นแก่เจ้าหน้ าที่การเงิน ของสานักงานสาธารณสุ ขอาเภอหางดง เพื่อตรวจสอบเอกสารและออก
หนังสือรับรองการมีสิทธิรับการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล

ขั้นตอนที่ 4เจ้าหน้าที่การเงินของสานักงานสาธารณสุขอาเภอหางดงตรวจสอบความถูกต้อง
ของเอกสารคาขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล เมื่อพบว่าถูกต้อง ครบถ้วน
แล้วให้ออกหนังสือแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน หากพบว่าเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้
ส่งคืนเอกสารกลับไปแก้ไขแล้วนามายื่นใหม่อีกครั้ง
ขั้นตอนที่ 5กรณีเอกสารยื่นคาขอฯมีความถูกต้อง ครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่การเงิน สานักงาน
สาธารณสุขอาเภอหางดง ออกหนังสือรับรองการมีสิทธิรับการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลให้กับอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน และให้สาธารณสุขอาเภอหางดงเป็นผู้ลงนาม

**หมายเหตุ หนังสือรับรองการมีสิทธิรับการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาล มีอายุใช้งาน 1
เดือนนับจากวันออกหนังสือ

กระบวนการขอรับหนังสือรับรองการมีสิทธิรับการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล
สานักงานสาธารณสุขอาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ลาดับที่

กระบวนการ
อสม.ยื่นเอกสารคาขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับการช่วยเหลือ
ในการรักษาพยาบาล ณ สถานบริการ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

5 นาที

อสม.

10 นาที

เจ้าหน้าที่
สถานบริการ

5 นาที

หัวหน้า
สถานพยาบาล

1
สถานบริ การตรวจสอบความถูกต้ องและครบถ้ วนของเอกสาร
และบัตรประจาตัว อสม.

ไม่ถกู ต้ อง
ไม่ครบถ้ วน

ถูกต้ อง ครบถ้ วน
2

หัวหน้ าสถานพยาบาลลงนามรับรองเอกสาร
เจ้ าหน้ าที่การเงิน สานักงานสาธารณสุขอาเภอหางดง

3

ตรวจสอบความถูกต้ องของเอกสารยื่นคาร้ องฯ

ไม่ถูกต้อง

10 นาที

เจ้าหน้าที่
การเงิน
สสอ.หางดง

10 นาที

เจ้าหน้าที่
การเงิน
สสอ.หางดง

ไม่ครบถ้วน

ถูกต้ อง ครบถ้ วน
4

เจ้ าหน้ าที่การเงิน สานักงานสาธารณสุขอาเภอหางดง
ออกใบรับรองสิทธิฯ

5

สาธารณสุขอาเภอหางดง
ลงนามในเอกสารรับรองสิทธิฯ

5 นาที

สาธารณสุข
อาเภอหางดง

ภาคผนวก

ที่ ชม 2532/………..

สานักงานสาธารณสุขอาเภอหางดง
ถนนเชียงใหม่ -ฮอด ชม 50230
วันที่............................

เรื่องรับรองการมีสิทธิรับการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาล..............................................
ด้วย.....................................................เลขประจาตัวประชาชน...........................................
อายุ..........ปี ซึง่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน หมู่........ตาบล.......................อาเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม่ ได้เข้ารับการรักษาพยาบาล ที่โรงพยาบาล........................ที่ตั้ง เลขที่................ตาบล................
อาเภอ................จังหวัดเชียงใหม่ ประเภทผู้ป่วยในและขอให้ออกหนังสือรับรองการมีสิทธิรับการช่วยเหลือใน
การรักษาพยาบาล
จึงขอรับรองว่า..................................... เลขประจาตัวประชาชน ......................... อายุ .........
ปี ซึ่งอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน สังกัด สานักงานสาธารณสุขอาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือ
ในการรักษาพยาบาล(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558 ข้อ 8 เป็นผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือค่าห้องพิเศษและค่าอาหาร
พิเศษจากสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ขอแสดงความนับถือ
(นายสมเด็จ สายสุด)
สาธารณสุขอาเภอหางดง

งานสุขภาพภาคประชาชน
กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและคุณภาพบริการ
โทร 053 441813

คาขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล
โปรดทาเครื่องหมาย ในช่อง
พร้อมทั้งกรอกข้อความ
1. เสนอ สาธารณสุขอาเภอหางดง
ข้าพเจ้า ...................................เลขประจาตัวประชาชน ...........................................ตาแหน่ง
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน หมู่ ……………ตาบล................ อาเภอ.................. จังหวัดเชียงใหม่ มี
ความประสงค์ จ ะขอหนั ง สื อ รั บ รองการมี สิ ท ธิ รั บ การช่ ว ยเหลื อ ในการรั ก ษาพยาบาล ส าหรั บ การ
รักษาพยาบาลของ
ข้าพเจ้า
บิดา
บุตร

คู่สมรส
มารดา
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

เป็นบุตรไร้ความสามารถซึ่งอยู่ในควาอุปการะเลี้ยงดู
ซึ่งมีเลขบัตรประชาชน................................ได้เข้ารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาล โรงพยาบาล
..............ที่ตั้ง......................อาเภอ...........................จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วัน.....................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ผู้มีคุณสมบัติตาม
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือในการักษาพยาบาล(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558 ข้อ 8 จึงเป็นผู้มี
สิทธิได้รับการช่วยเหลือค่าห้องพิเศษจากสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
(ลงชื่อ)………………..……………………………….
(...................................................)
วันที่............................................................
ส่วนที่ 2 สาหรับเจ้าหน้าที่

2.เสนอสาธารณสุขอาเภอหางดง
ขอรับรองว่าอาสามัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ผู้นี้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือในการ
รักษาพยาบาลตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือในการักษาพยาบาล(ฉบับที่ 6) พ.ศ.
2558 ข้อ 8 สมควรออกหนังสือรับรองได้
(ลงชื่อ)……………………………………………….
(..................................................)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้าน.....................

