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รัฐบาลไดกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ใิ นการคุม ครองสิทธิผปู ว ยฉุกเฉิน ภายใตแนวคิด “เจ็บปวยฉุกเฉินวิกฤต มีสทิ ธิทกุ ที”่
(Universal Coverage for Emergency Patients : UCEP) เพือ่ ลดความเหลือ่ มล้ำดานการรักษาพยาบาลของประชาชนกรณีเจ็บปวย
ฉุกเฉินวิกฤต ใหสามารถเขาถึงบริการไดอยางปลอดภัย ไมตองมีเงื่อนไขเรื่องการเรียกเก็บคารักษาพยาบาลมาเปนอุปสรรค
และความเสี่ยงของการดูแลรักษา โดยผูปวยไมตองเสียคาใชจายภายใน 72 ชั่วโมงแรก หรือพนภาวะวิกฤต

กระทรวงสาธารณสุขไดออกประกาศซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2560 จำนวน 3 ฉบับ ประกอบดวย

1.
2.

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดผูปวยฉุกเฉิน
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการชวยเหลือเยียวยาแกผูปวยฉุกเฉิน การระดมทรัพยากรและมีสวนรวม
ในการชวยเหลือเยียวยา และการจัดใหมีการสงตอผูปวยไปยังสถานพยาบาลอื่น
3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดคาใชจายในการดำเนินการผูปวยฉุกเฉินวิกฤต
ทัง้ นี้ มอบหมายใหสถาบันการแพทยฉกุ เฉินแหงชาติบริหารจัดการการแพทยฉกุ เฉินทัง้ ระบบ เพือ่ ใหเกิดความรวมมือในการปฏิบตั งิ านทัง้ ภาครัฐ
และเอกชน โดยตัง้ ศูนยประสานงานคุม ครองสิทธิผปู ว ยฉุกเฉินวิกฤต ทำหนาทีป่ ระสานงานทุกภาคสวนในการคุม ครองสิทธิผปู ว ยฉุกเฉินวิกฤต ตลอดจน
ใหคำปรึกษาการประเมินเพื่อคัดแยกระดับความฉุกเฉิน ทางหมายเลข 0 2872 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ e-mail : ucepcenter@niems.go.th

ขั้นตอนการดำเนินงาน
รพ.เอกชน ประเมินระดับความฉุกเฉิน/ใหการรักษา และสงขอมูลศูนยประสานคุมครองสิทธิฯ ผานระบบ Emergency Preauthorization
ศูนยประสานคุมครองสิทธิฯ ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล และสงผลการประเมินใหกองทุน
ตามสิทธิจัดหาเตียงรองรับหลังพนภาวะวิกฤตหรือครบ 72 ชั่วโมง
ศูนยประสานการสงตอแตละกองทุน จัดหาเตียงรองรับผูปวย ตามแนวทางของแตละกองทุน
รพ.เอกชน บันทึกคาใชจายในการรักษาพยาบาลตามแนวทาง สปสช. เพื่อ สปสช. ตรวจสอบความถูกตอง
และแจงกองทุนตามสิทธิภายใน 30 วัน
กองทุนตามสิทธิ จายคารักษาพยาบาลให รพ. เอกชน ตามอัตรากำหนด

นโยบาย “เจ็บปวยฉุกเฉินวิกฤต มีสทิ ธิทกุ ที”่ ซึง่ เริม่ ดำเนินการมาตัง้ แตวนั ที่ 1 เมษายน 2560 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 เปนระยะเวลา 1 ป
มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
>> ผูปวยเขาเกณฑฉุกเฉินวิกฤต 15,950 ราย รอยละ 88 เปนผูปวยกลุม Non Trauma และรอยละ 45 อยูในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
>> จังหวัดทีม่ ผี ปู ว ยฉุกเฉินวิกฤตเขาโรงพยาบาลเอกชนและไดรบั ความคุม ครองสิทธิมากทีส่ ดุ 5 อันดับแรก ไดแก กรุงเทพมหานคร 7,182 ราย
สมุทรปราการ 894 ราย ชลบุรี 718 ราย พิษณุโลก 558 ราย และสมุทรสาคร 526 ราย
>> โรงพยาบาลเอกชนที่มีผูปวยฉุกเฉินวิกฤตมากที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก โรงพยาบาลวิภาราม 254 ราย โรงพยาบาลนครธน 355 ราย
โรงพยาบาลรามคำแหง 352 ราย โรงพยาบาลวิภาวดี 254 ราย และโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล หนองแขม 251 ราย
>> กลุม อาการฉุกเฉินวิกฤตทีพ่ บมากทีส่ ดุ 5 อันดับแรก ไดแก หายใจลำบาก/ติดขัด 3,416 ราย เจ็บแนนทรวงอก/หัวใจ/มีปญ หาดานหัวใจ
2,276 ราย อัมพาต (กำลังกลามเนื้อออนแรง) เฉียบพลัน 2,216 ราย ไมรูสติ/ไมตอบสนอง/หมดสติชั่ววูบ 1,565 ราย และหัวใจหยุดเตน 1,463 ราย
สำหรับการเบิกจายคารักษาพยาบาลใหโรงพยาบาลเอกชน (ขอมูล สปสช. ณ วันที่ 25 มีนาคม 2561) มีโรงพยาบาลเอกชนบันทึกขอมูล
ผานระบบ Emergency Preauthorization 250 แหง สงเบิกคารักษา 237 แหง รวม 14,759 ราย ผานการพิจารณาแลว 11,331 ราย เปนจำนวนทีจ่ า ย
ในระบบ UCEP ทั้งหมด 275 ลานบาท
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ทั้งนี้ สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ รวมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาผล
การดำเนินงานตามนโยบาย “เจ็บปวยฉุกเฉินวิกฤต มีสทิ ธิทกุ ที”่ พบวา ผูป ว ยเขาถึงบริการ
การแพทยฉกุ เฉินเพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะผูป ว ยในสิทธิหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ซึง่ เปน
ผลจากความรวมมือของหนวยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน ไดแก สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สำนักงาน
ประกันสังคม กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กรมสวัสดิการ
และคุม ครองแรงงาน วิทยาลัยแพทยฉกุ เฉินแหงประเทศไทย สมาคมโรงพยาบาลเอกชน
และโรงพยาบาลเอกชนทุกแหง

แบบไหนที่เปนสัญญาณ



อาการฉุกเฉินวิกฤต!
อาการฉุกเฉินว)กฤต ที่สงผลตอช-ว)ตและอวัยวะสำคัญ

อาการทั้งหมดเปนอาการสำคัญที่ตองแจง ศููนย 1669

*เมื่อสอบถามอาการแลววามีอาการฉุกเฉินว)กฤตจร)ง จะร-บประสานงานใหหนวยกูช-พไปทันที

บริการฟรี รวดเร็ว ปลอดภัย
ลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บซ้ำ
เจ็บปวยฉุกเฉิน โทร. 1669
69
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กระทรวงสาธารณสุข รวมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย จัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร
ผูบริหารกระทรวงสาธารณสุขทั้งในอดีตและปจจุบันเนื่องในวันสงกรานต ตั้งแตป พ.ศ. 2524 เปนตนมา
เพื่อแสดงถึงความรัก ความผูกพัน ความกตัญูตอผูอาวุโสและผูมีคุณูปการตอกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ง
เปนโอกาสใหบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขสวนกลางไดเลนสงกรานตคลายรอน สรางความสุขกายสบายใจ
และสรางความสามัคคีภายในองคกร

โดยเทศกาลสงกรานต ก ระทรวงสาธารณสุ ข ป น ี ้
ศาสตราจารยคลินิก เกียรติคุณ นายแพทยปยะสกล
สกลสัตยาทร รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขพรอม
ดวย นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ไดนำคณะผูบ ริหาร ขาราชการและเจาหนาที่ สรงน้ำพระและ
รดน้ำขอพรอดีตผูบ ริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ประกอบ
ดวยศาสตราจารยพิเศษ นายแพทยไพจิตร ปวะบุตร
และนายแพทยจำรูญ มีขนอน พรอมทั้งเปดโอกาสใหบุคลากรสาธารณสุขไดรดน้ำขอพรดวย
“วันสงกรานต ถือเปนโอกาสดีที่พวกเราชาวสาธารณสุขจะไดแสดงความกตัญูกตเวที และระลึกถึงพระคุณของอดีตผูบริหาร
กระทรวงสาธารณสุขทีเ่ คยเปนผูน ำทางนโยบาย ทุม เทสติปญ
 ญา ความรู ความสามารถ และประสบการณ พัฒนางานของกระทรวง
สาธารณสุขดวยความเสียสละมาโดยตลอด”
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Success Story เขตสุขภาพที่ 4
Smart Intermediate Care

จากปญหาการเขาถึงบริการฟน ฟูสมรรถภาพของผูป ว ยจากโรคทีท่ ำใหเกิดความบกพรองทางกายและการเคลือ่ นไหว โดยเฉพาะหลอดเลือดสมอง
(Stroke) การบาดเจ็บที่สมอง (Traumatic Brain Injury) และการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง (Spinal Cord Injury) ที่สวนหนึ่งเปน
ผลจากผูปวยมีจำนวนมากขึ้น ขณะที่โรงพยาบาลขนาดใหญมีความแออัด และระบบสงกลับเพื่อใหมีการดูแลในระยะฟนฟู
อยางตอเนื่องยังไมชัดเจน กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนทุกแหงใหจัดบริการ Intermediate Care
ซึ่งเปนการดูแลผูปวยหลังระยะวิกฤตใหไดรับการดูแลตอเนื่องในระยะฟนฟู เพิ่มความสามารถในการกลับไปใช
ชีวิตประจำวันไดดียิ่งขึ้น ตามยุทธศาสตรการบริการเปนเลิศ (Service Excellence)
เขตสุขภาพที่ 4 (นนทบุรี ปทุมธานี พระนคร- ระบบสงกลับ (Refer back) ระหวางโรงพยาบาล
ศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี สิงหบุรี อางทอง และ ขนาดใหญและโรงพยาบาลชุมชน และติดตาม
นครนายก) จึงจัดทำโครงการ Smart Interme- ขอมูลผูปวยตอเนื่องจนครบ 6 เดือน
X กำหนดเงิน On top IP ตอครั้งในการสง
diate Care โดยในปงบประมาณ 2560 ตั้ง
ผูปวยกลับไปรับการดูแลแบบผูปวยในสำหรับ
โรงพยาบาลตนทาง 1,000 บาท และโรงพยาบาล
ปลายทาง 2,000
บาท

เปาหมายคัดกรองผูปวยทั้ง 3 โรค ที่มี
คา Barthel Index นอยกวา 75 ใหได
รั บ บริ ก ารฟ  น ฟู ส มรรถภาพใน 6 เดื อ นแรก
รอยละ 70 โดยใหจดั บริการทัง้ ในรูปแบบผูป ว ยใน
(IPD), ผูป ว ยนอก (OPD) และในชุมชน มีแนวทาง
การดำเนินงานที่สำคัญ ไดแก
X พัฒนาแนวทางดูแลผูป ว ยในทีม่ มี าตรฐาน (IPD care protocol) ใหหนวยบริการใน
เขตใชดูแลผูปวยกลุมเปาหมาย
X จัดใหมี Nurse case manager เพือ่ บริหาร
จัดการดูแลรายกรณี และพัฒนาศักยภาพ Nurse
case manager หลักสูตร 3 วัน ในระดับเขต
X พัฒนาระบบสงตอ (Referral system)

X จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู ใหกับผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการดูแล
ผูปวย ในระดับเขต
ผลสำเร็จของโครงการฯ ชวยใหผูปวยที่มี
คา Barthel Index นอยกวา 75 ไดรบั การคัดกรอง
รวม 541 ราย โดยเปนผูปวยหลอดเลือดสมอง
512 ราย ผูป ว ยบาดเจ็บทีส่ มอง 18 ราย และผูป ว ย
บาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง 11 ราย มีผูปวยไดรับ
การติดตามประเมินผลเมือ่ ครบ 6 เดือน รอยละ 73
ในจำนวนนี้พบวา ผูปวยมีคา Barthel index
เพิม่ ขึน้ รอยละ 66 คงที่ รอยละ 20 ลดลง รอยละ 5
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และเสียชีวติ รอยละ 9 ทัง้ นี้ ความสำเร็จทีเ่ กิดขึน้
มาจากปจจัยสำคัญ ไดแก นโยบายระดับเขต
ทีไ่ ดรบั การสนับสนุนจากผูบ ริหาร, ทีมผูด แู ลมีใจ
ตองการชวยเหลือผูป ว ยใหพน จากความพิการและ
เสียชีวิต, ความเปนเครือขายสหวิชาชีพ ภายใน
จังหวัดและภายในเขต, การบริหารจัดการทรัพยากร
อยางเหมาะสม รวมถึงมีการบูรณาการทั้งภาค
สาธารณสุขและภาคสังคม
สำหรับในปงบประมาณ 2561 มีแผน
จัดอบรมนักกายภาพ

บำบัดเปน Care manager ระดับอำเภอ, เยีย่ มเสริม
พลังโดยผูบริหารระดับเขต พัฒนาระบบบริการ
และเรียนรู Best practice รวมกันทั้ง 8 จังหวัด
ผานการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู และ
KM ทั้งระดับจังหวัดและระดับเขต เพื่อนำไป
พัฒนางานตอไป สนใจศึกษาดูงาน ติดตอไดท่ี
เขตสุขภาพที่ 4 โทร. 036-230929

ภาคกลาง

นายแพทยอภิรักษ พิศุทธอาภรณ นายแพทยสาธารณสุข
จังหวัดจันทบุรี เปนประธานเปดศูนยปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉิน
ทางดานสาธารณสุข (EOC RTI) ชวงเทศกาลสงกรานต ภายใตแนวคิด “ขับรถมีน้ำใจ
รักษาวินัยจราจร” ณ ศูนยปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉินทางดานสาธารณสุข ชั้น 1
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี เพื่อสรางความตระหนัก รับรู และกระตุนเตือน
จิตสำนึกใหแกประชาชนผูใ ชรถใชถนนในชวงเทศกาลสงกรานต 2561 ระหวางวันที่ 11 - 17

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายแพทยสุรัตน สงวิรุฬห รองผูอำนวยการฝายการแพทย โรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมาเปนประธานในพิธีเปดการประชุมวิชาการ “สรางภูมิ
เด็กไทยใหไปไกลใน Thailand 4.0” โดยมีแพทยหญิงนิตยา วิษณุโยธิน
หัวหนากลุมงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเปนผูกลาว
รายงาน ชมรมเวชศาสตรทารกแรกเกิดแหงประเทศไทย รวมกับโรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมาและสถาบันโภชนาการเนสทเล ไดจดั ประชุมวิชาการฯ ครัง้ นี้
ขึน้ เพือ่ เผยแพรขอ มูลใหผเู ขารวมประชุมมีความรู ความเขาใจในทฤษฎี หลักการ
และแนวทางในการดูแลผูรับบริการอยางทั่วถึง สามารถใหคำแนะนำแกผูรับ
บริการไดอยางถูกตอง และการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ผูเขารวมประชุมเปน
แพทย พยาบาล ผูที่รับผิดชอบการดูแลทารกและเด็กในโรงพยาบาลรัฐ และ
เอกชน ของจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 200 คน ณ หองประชุมโรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา จ.นครราชสีมา...

เมษายน 2561 และเตรียมความพรอมรับอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลปใหม ดวยการสั่งการใหโรงพยาบาล และ
สถานบริการสาธารณสุขทุกแหงทั้งภาครัฐ และเอกชน
รวมทั้งศูนยรับแจงเหตุเตรียมความพรอมดานบุคลากร
อุปกรณ เวชภัณฑ ตลอดจนระบบสารสนเทศ ย้ำมาตรการ
ตามนโยบาย 3 เร็ว คือ แจงเหตุเร็ว รับเร็ว ถึงจุดเกิดเหตุ
ภายใน 10 นาที มีการประสานความรวมมือกับอาสากูภัย
ลาดตระเวนชวยเหลือปองกันการเกิดอุบัติเหตุในถนน
สายหลัก สายรอง ตลอด 24 ชั่วโมง ...

ภาคเหนือ

ภาคใต

นายแพทยอภิชาต วิสทิ ธิวงษ รองผูอ ำนวยการฝายการแพทย โรงพยาบาลสวรรค
ประชารักษ นำทีมคณะผูบ ริหารและผูเ กีย่ วของ
ลงพื ้ น ที ่ ร  ว มโครงการหน ว ยบำบั ด ทุ ก ข
บำรุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน จังหวัด
นครสวรรค เพื ่ อ ให บ ริ ก ารเชิ ง รุ ก แก
ประชาชนในท อ งที ่ ห  า งไกล เสริ ม สร า ง
ความปรองดอง สมานฉันท สรางความ
สัมพันธอนั ดีกบั ประชาชน รวมถึงการรับฟง
ปญหาความตองการของประชาชนในพื้นที่
เพื่อใหการชวยเหลือ และแกไขปญหาได
อยางรวดเร็ว ใหบริการตรวจรักษาโรค
ทั่วไป และทันตกรรม แกประชาชน ณ วัด
บานไร หมู 3 ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค
จ.นครสวรรค ...

นายแพทยบรรเจิด
สุ ข พิ พ ั ฒ ปานนท
นายแพทยสาธารณสุข
จังหวัดตรัง พรอมดวย
คณะผู  บ ริ ห ารและ
บุคลากรสาธารณสุข
ตรัง รวมใหการตอนรับ
นายแพทยสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค
และคณะสื่อมวลชนจากสวนกลาง ในการศึกษาดูงาน “การพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอำเภอ จังหวัดตรัง” ฟงบรรยายสรุปการ
ดำเนิ น งานควบคุ ม โรคเข ม แข็ ง ศึ ก ษาดู ง านหมู  บ  า นปลอด
โรคไขเลือดออก 10 ป อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ที่ไดรับรางวัลจาก
กระทรวงสาธารณสุ ข ณ โรงพยาบาลส ง เสริ ม สุ ข ภาพตำบล
หนองบัว อ.รัษฎา จ.ตรัง ...

• à¨ŒÒ¢Í§ : สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข • ·Õè»ÃÖ¡ÉÒ : นพ.โอภาส การยกวินพงศ • ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ : นางสาวศิริมา ธีระศักดิ์ • ¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ :
นางเยาวภา จันทรเหมือน นางสาวธัญญา พฤกษยาชีวะ นางเพชรพราว ลาภไพศาล นางสาวณัฏฐภัสสร เปรมปรีดิ์ นางสาวหทัยรัตน ตั้นจาด นางสาวปรียาภรณ เชวงชินวงศ
• Ê¶Ò¹·ÕèμÔ´μ‹Í : สำนักสารนิเทศ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท : 0 2590 1311 2 โทรสาร : 0 2591 8612
E-mail : mophpr@gmail.com Website : www.moph.go.th/ops/iprg
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โดย...นายแพทยโอภาส การยกวินพงศ
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข

GCC Line ª‹Í§·Ò§Ê×èÍÊÒÃ
¨Ò¡ÃÑ°ºÒÅ¶Ö§¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ·ÑèÇ»ÃÐà·È

GCC Line (Government Communication Channel) à»š¹ª‹Í§·Ò§
·ÕÊè Ó¹Ñ¡¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹μÃÕ¡ÓË¹´·Ø¡¡ÃÐ·ÃÇ§¨Ñ´·Ó¢Ö¹é à¾×Íè à¼Âá¾Ã‹
¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃÊÓ¤ÑÞ¢Í§ÃÑ°ºÒÅ»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ ¡ÒÃá¶Å§¢‹ÒÇ,
ÁμÔ¤³ÐÃÑ°Á¹μÃÕ, ÁÒμÃ¡ÒÃÊÓ¤ÑÞ¢Í§áμ‹ÅÐ¡ÃÐ·ÃÇ§, Clip Insight
¤ÃÁ., »ÃÐ¡ÒÈ, ªÕáé ¨§/Í¸ÔºÒÂ¢ŒÍà·ç¨¨ÃÔ§, ¢‹ÒÇ·Õ»è ÃÒ¡¯ã¹Ê×Íè μ‹Ò§æ
áÅÐ¤ÙÁ‹ Í× ¼Å§Ò¹ÃÑ°ºÒÅ ä»ÂÑ§¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ 2 ÅŒÒ¹¤¹·ÑÇè »ÃÐà·È ÃÇÁ¶Ö§
¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ¤ÃÙ 3,000 ¤¹ â´Â¼‹Ò¹ Line Application «Ö§è ¡ÓË¹´¡ÅØÁ‹ äÅ¹
à»š¹ 3 ÃÐ´Ñº »ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ
ระดับ
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3

สมาชิกกลุม
ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง โฆษกกระทรวง หัวหนาผูต รวจราชการกระทรวง อธิบดี ผูว า ราชการ
จังหวัด เอกอัครราชทูต เลขาธิการ ผูอำนวยการสำนักงาน (ตำแหนงประเภทบริหารระดับสูง)
ผูต รวจราชการกระทรวง ทีป่ รึกษา/วิศวกรใหญ (ตำแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒ)ิ รองอธิบดี
ผูอำนวยการสำนัก/กอง/ผูเชี่ยวชาญ/หัวหนา หนวยงานขึ้นตรง/หัวหนาสวนราชการระดับจังหวัด
ขาราชการทุกระดับในสังกัด กรม/สำนัก/กอง/ศูนย/หนวยงานขึ้นตรง/สวนราชการในจังหวัด

โดยการสือ่ สารผาน GCC Line เปนการสือ่ สารทางเดียว มีทมี Admin กลาง
ของสำนักนายกรัฐมนตรีเปนผูส ง ขอมูลไปยังกลุม ไลนระดับที่ 1 Admin กลุม ไลน
ระดับที่ 1 (โฆษกกระทรวงสาธารณสุข) สงตอไปยังกลุมไลนระดับที่ 2 Admin
กลุมไลนระดับที่ 2 (ผอ.สำนัก/กอง/ศูนย) สงตอกลุมไลนระดับที่ 3 ซึ่งขณะนี้
ไดมีการสงขอมูลผานชองทางดังกลาวแลว ขอใหทุกหนวยงานวางระบบใน
การกระจายขอมูลไปสูเจาหนาที่ทุกระดับใหทราบอยางทั่วถึงตอไป

ÁØÁ¹Õé ÁÕ

Å
Ñ
Ç
§
Ã Ò

ชื่อกลุม
GCC 1
GCC 2
GCC 3

ทั้งนี้ มอบหมายใหสำนักสารนิเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เปนหนวยประสานงาน
สามารถติดตอสอบถาม/ประสานงาน ไดที่
doungtida_l@yahoo.com
โทรศัพท/โทรสาร 0-2590-1313

¤Ó¶ÒÁ»ÃÐ¨Ó©ºÑºà´×Í¹àÁÉÒÂ¹ 2561

ถามวา

อาการฉุกเฉินวิกฤตที่เขาเกณฑ
เจ็บปวยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ ไดแก…?

Ê‹Ê§¤
§§¤Ó
¤Óμ
¤ÓμÍºÁÒ·Õ
ÓμÍ
μÍºÁ
ÍºÁ
ºÁÒ
ÁÒ·
Ò·...
Ò·Õ
·èÕ ....mophpr@gmail.com
mop
mo
oph
php
hprpr@
r@g
@gm
gma
maiailil.l.co
com
om หรื
หรอ
หร
รออ ininb
inbox
nbo
box
ox ทา
ทาง
ทางเฟซบุ
างงเฟซ
ฟซบ
ซบุบคเพจ
บุค เพจกระทรวงสาธารณสุ
พจจกร
กระ
ระะทร
ทรว
รวง
วงส
งสา
สาธ
าธา
ธาารณส
รณ
ณสุสุสขข ภา
ภาย
ายในวั
ในว
นวันทที่ี 31 พฤษภาคม
พฤษภ
พฤ
ษภา
ภาค
าคม
คม 2561
256
25
561 เพื
เพอ
พื่อื เปปนผู
พอเป
ปนนผูผูผโโชค
ชคดี
ชคด
ชคดดรั
ดรรบข
ี ับบขอ
ของที
ของ
องทร
ที่รระล
ทระ
ี ะลึ
ะลลกจ
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จาก
ากก
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สาธ
าธา
าธา
ธารณส
ารณ
รณส
ณสุสุสข
สุข
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สืบสานประเพณีสงกรานต : ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปยะสกล สกลสัตยาทร

รัฐมนตรี
ม วาการกระทรวงสาธารณสุข รดน้ำขอพร พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
เนื่องในเทศ
งในเทศกาลสงกรานต ประจำป 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ...

สธ.-ศธ. รวมมือผลิตกำลังคน : ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีวาการกระทรวง

สาธารณสุข และ ศ.คลินกิ นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีชว ยวาการกระทรวงศึกษาธิการ พรอมดวย นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมรวมกันเพื่อหารือนโยบายบูรณาการการผลิตบุคลากรสายการแพทยและสาย
วิทยาศาสตรสุขภาพใหสอดคลองกับความตองการของระบบสุขภาพในอนาคต ณ หองประชุมชัยนาทนเรนทร
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ...

เตรียมพรอมใหกำลังใจเจาหนาที่ในชวงเทศกาลสงกรานต : นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เตรียมพรอมนำคณะผูบริหารลงพื้นที่เยี่ยมใหกำลังใจเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในโรงพยาบาล และจุดบริการ
ประชาชนชวงเทศกาลสงกรานตตามเสนทาง 4 สายหลัก ไดแก จังหวัดนครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี
พระนครศรีอยุธยา สิงหบุรี อางทอง ชัยนาท นครสวรรค ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา ...

ลดอุบัติเหตุสงกรานต : นพ.โอภาส การยกวินพงศ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนประธานแถลงขาว
สรุปผลการดำเนินงานปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2561 ในประเด็น สถิติอุบัติเหตุ
ทางถนนประจำวันที่ 14 เมษายน 2561 ซึง่ เปนวันทีส่ ข่ี องการรณรงค “ขับรถมีนำ้ ใจ รักษาวินยั จราจร” ณ กรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพฯ ...
ตรวจเยี่ยม - ใหกำลังใจ : พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมความพรอม
ดานการแพทยและสาธารณสุขรองรับประชาชนชวงเทศกาลสงกรานต และตรวจเยี่ยมดานชุมชน ที่โรงพยาบาลสิงหบุรี
โรงพยาบาลพรหมบุรี โรงพยาบาลอางทอง และโรงพยาบาลปาโมก ...

ใหกำลังใจ : นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมและใหกำลังใจ แพทย
พยาบาล และเจาหนาที่ ที่ปฎิบัติงานชวงเทศกาลสงกรานต ที่โรงพยาบาลในจังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี
นครปฐม ...
แลกเปลีย่ นเรียนรู : นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พรอมดวยผูบ ริหารกระทรวงตอนรับ

คณะผูบ ริหารสำนักงานประกันสุขภาพประจำแขวง (Provincial Health Insurance Ofﬁce) จากสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เดินทางมาดูงานสาธารณสุขแลกเปลีย่ น เรียนรู ประสบการณการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ
ของประเทศไทย ณ หองประชุมชั้น 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี ...

