
กระบวนการขอรับเอกสารหนังสือรับรองการมีสิทธิรับการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของ 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 

 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้
สิทธิกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) รวมถึงบุคคลในครอบครัว โดยให้หน่วยบริการช่วยเหลือ
เฉพาะค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษ โดยเรียกเก็บ เพียงร้อยละ ๕๐ ของอัตราที่ก าหนดไว้ 

 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่สะเรียง ถือว่าได้เป็นหน่วยบริการระดับอ าเภอ ที่มีอาสาสมัคร
สาธารณสุขจ านวนมากอยู่ภายใต้การก ากับดูแล การให้บริการเพ่ือให้เกิดความสะดวกสูงสุด ยามเจ็บป่วยของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านหรือบุคคลในครอบครัว ย่อมเป็นงานบริการหลักท่ีส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอแม่สะเรียง ให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดท าคู่มือการขอรับหนังสือรับรองการมีสิทธิรับการ
ช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านขึ้น เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านภายใต้การก ากับดูแล ให้เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

ขั้นตอนการขอรับหนังสือรับรองการมีสิทธิรับการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด สามารถขอรับหนังสือรับรองการมีสิทธิรับการช่วยเหลือในการ
รักษาพยาบาล โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ ๑ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านผู้ที่ประสงค์จะขอรับเอกสารหนังสือรับรองการมี
สิทธิรับการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล ยื่นเอกสารค าขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับการช่วยเหลือในการ
รักษาพยาบาลและบัตรประจ าตัวอาสาสมัครสาธารณสุขฯ(ฉบับจริง) ณ สถานพยาบาลที่อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านนั้น มีชื่ออยู่ในเขตพ้ืนที่นั้น รายละเอียด ดังนี้ 

ต าบลแม่สะเรียง (หมู่ท่ี ๑-๙) และต าบลบ้านกาศ (หมู่ ๑ ,๑๒,๑๓) 

ยื่นเอกสารที่ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 

ต าบลบ้านกาศ (หมู่ที่ ๒,๓,๔,๘,๙,๑๑) 

ยื่นเอกสารที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสบหาร 

ต าบลบ้านกาศ (หมู่ที่ ๕,๖,๗,๑๐) 

ยื่นเอกสารที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่ต้อบเหนือ 

ต าบลเสาหิน (หมู่ท่ี ๑,๓,๖) 

ยื่นเอกสารที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสล่าเชียงตอง 

ต าบลเสาหิน (หมู่ท่ี ๒,๔,๕) 

ยื่นเอกสารที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพซอ 



ต าบลแม่เหาะ (หมู่ท่ี ๑,๒,๓) 

ยื่นเอกสารที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่ลิดป่าแก่ 

ต าบลแม่เหาะ (หมู่ท่ี ๔-๑๓) 

ยื่นเอกสารที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่เหาะ 

ต าบลป่าแป๋ (หมู่ที่ ๑,๒,๓,๗,๘,๑๐) 

ยื่นเอกสารที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลป่าแป๋ 

ต าบลป่าแป๋ (หมู่ที่ ๔,๕,๖,๙,๑๑) 

ยื่นเอกสารที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลช่างหม้อ 

ต าบลแม่คง (หมู่ที่ ๑-๑๑) 

ยื่นเอกสารที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่งแล้ง 

ต าบลแม่ยวม (หมู่ที่ ๑-๓,๘,๑๑-๑๓) 

ยื่นเอกสารที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลน้ าดิบ 

ต าบลแม่ยวม (หมู่ที่ ๔-๗,๙-๑๐) 

ยื่นเอกสารที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยสิงห์ 

โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน กรอกรายละเอียดในส่วนที่ ๑ ให้เรียบร้อยก่อนยื่นแก่ 
สถานพยาบาล 

 ขั้นตอนที่ ๒ สถานบริการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารค าขอหนังสือรับรอง การมี
สิทธิรับการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล เมื่อพบว่าเอกสารมีความถูกต้อง ให้หัวหน้าสถานพยาบาลแห่งนั้น 
กรอกรายละเอียดในส่วนที่ ๒ และลงลายมือชื่อเป็นผู้รับรองอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเป็นผู้มีสิทธิ
ได้รับการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือในการ
รักษาพยาบาล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 ขั้นตอนที่ ๓ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านยื่นเอกสารค าขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับการ
ช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาล ที่ได้รับการรับรองจากสถานพยาบาลในเขตที่ตนอาศัยอยู่
นั้นแก่เจ้าหน้าที่การเงินส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่สะเรียง เพ่ือตรวจสอบเอกสารและออกหนังสือรับรอง
การมีสิทธิรับการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล 

 ขั้นตอนที่ ๔ เจ้าหน้าที่การเงินของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่สะเรียงตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสารค าขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล เมื่อพบว่าถูกต้อง ครบถ้วนแล้วให้



ออกหนังสือแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน หากพบว่า เอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้ส่งคืน
เอกสารกลับไปแก้ไขแล้วน ามายื่นใหม่อีกครั้ง 

 ขั้นตอนที่ ๕ กรณีเอกสารยื่นค าขอฯมีความถูกต้อง ครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่การเงินส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอแม่สะเรียง ออกหนังสือรับรองการมีสิทธิรับการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล ให้
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และให้สาธารณอ าเภอแม่สะเรียงเป็นผู้ลงนาม 

 

**หมายเหตุ หนังสือรับรองการมีสิทธิรับการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาล มีอายุการใช้
งาน ๑ เดือนนับจากวันที่ออกหนังสือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กระบวนการขอรับหนังสือรับรองการมีสิทธิรับการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ล าดับที่ กระบวนการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 

๑ 

 ๕ นาท ี
 
 
 
 

๑๐ นาท ี

อสม. 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่ 
สถานบริการ 

 
๒ 

 ๕ นาท ี หัวหน้า
สถานพยาบาล 

 

 
 
 

๓ 

 ๑๐ นาท ี เจ้าหน้าที่การเงิน
สสอ.แม่สะเรียง 

 
๔ 

 ๑๐ นาท ี เจ้าหน้าที่การเงิน
สสอ.แม่สะเรียง 

 
๕ 

 ๕ นาท ี สาธารณสุข
อ าเภอแม่สะเรียง 

 

อสม.ยื่นเอกสารค าขอรับหนังสือรบัรองการมีสิทธิรับการ
ช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล ณ สถานบริการ 

สถานบริการตรวจสอบความถูกตอ้งและครบถ้วนของ
เอกสารและบตัรประจ าตัว อสม. 

ถูกต้อง  ครบถ้วน 

ไม่ถูกต้อง  

 ไม่ครบถ้วน 

สาธารณสุขอ าเภอแมส่ะเรียง  

ลงนามในเอกสารรับรองสิทธิฯ 

ไม่ถูกต้อง  

ไม่ครบถ้วน 

เจ้าหน้าท่ีการเงิน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแมส่ะเรียง
ออกใบรับรองสิทธิฯ 

ถูกต้อง ครบถ้วน 

เจ้าหน้าท่ีการเงิน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแมส่ะเรียง  

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารยื่นค าร้องฯ 

หัวหน้าสถานพยาบาลลงนามรับรองเอกสาร 


