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การประกนัสขุภาพคุม้ครองสทิธ ิ
การรกัษาตลอดชพี

นอกจากแพทย์และพยาบาลที่คอยดูแลพวกเราในยามเจ็บป่วยแล้ว 
อย่าลืมว่ายงัมี “ระบบประกนัสขุภาพ” อยู่เคียงข้างเราเช่นกนั รัฐบาลได้
จดัตัง้ระบบประกนัสขุภาพขึน้เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2538 เพ่ือเป็นหลกั
ประกนัด้านสขุภาพให้กบัประชาชนทกุคน

การประกนัสขุภาพคอือะไร
การประกันสุขภาพ คือ ระบบประกันที่ประชาชนทุกคนต้องเข้าร่วม

ตัง้แต่แรกเกิด และเป็นระบบการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างหนึ่งของ
ประชาชนทุกคน โดยปกติทุกคนจะต้องจ่ายเงินสมทบให้กับการประกัน
สุขภาพตามอัตราที่กฎหมายกำหนด เมื่อมีคนเจ็บป่วยรัฐบาลจะนำเงิน
สมทบที่ได้รับ มาจ่ายเป็นคา่รักษาพยาบาลบางสว่นแทนผู้ ป่วยให้กบัสถาน
พยาบาลนัน้ๆ ซึง่ช่วยให้ทกุคนสามารถได้รับบริการทางการแพทย์ที่เหมาะ
สมและมีสขุภาพดีขึน้อยา่งรวดเร็วโดยเสียคา่ใช้จา่ยน้อยลง 
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11
ในอีกแง่หนึ่งก็คือ ขอเพียงท่านจ่ายเงินสมทบให้กับการประกันสุขภาพ
เป็นประจำทกุเดือน ไมเ่พียงแตจ่ะเป็นการชว่ยเหลือตวัเองยามเจ็บป่วย ขณะ
เดียวกนัท่านยงัได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นด้วย และเมื่อผู้อื่นเจ็บป่วยก็
สามารถได้รับความชว่ยเหลือจากทา่นเชน่กนั

กฎหมายหลกัประกนัสุขภาพแหง่ชาตบิงัคบัใหทุ้กคน 
ตอ้งเขา้รว่มการประกนัสขุภาพ

การประกันสุขภาพเป็นประกันสังคมแบบบังคับ โดยกำหนดให้ชาว
ไต้หวนัที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไต้หวนัและชาวต่างชาติที่ถือใบถิ่นที่อยู่
และมีถ่ินพำนกัในไต้หวนั ไมว่า่เป็นเดก็หรือผู้ใหญ่ เป็นเพศชายหรือเพศหญิง 
ผู้ สูงอายุหรือ เด็กก่อนวัยเรียน มีงานทำหรือไม่มีงานทำ จะต้องเข้าร่วม
การประกันสุขภาพตามกฎหมายทุกคน นอกจากนี  ้การประกันดงักล่าว
ถือเป็นการประกนัตลอดชีพ ยกเว้นแต่สญูเสียสถานะการทำประกนั (อาทิ 
เป็นบุคคลหายสาบสญู สละสญัชาติ ย้ายทะเบียนบ้านไปอยู่ต่างประเทศ 
หรือครบกำหนดอนญุาตการพำนกัอยู่ในไต้หวนั) ดงันัน้ ตัง้แต่เกิดจนเสีย
ชีวิตจงึไมส่ามารถยกเลกิการทำประกนัโดยพลการได้

“บตัรประกนัสขุภาพ” บตัรรบัรองสทิธกิารรกัษาพยาบาล
ผู้ ที ่เข้าร่วมการประกันสุขภาพทุกคน จะต้องยื ่นเรื ่องขอทำ “บ ัตร

ประกนัสขุภาพ” เพื่อใช้เป็นหลกัฐานในการขอรับสิทธิการรักษาพยาบาลที่
สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาล และจะต้องเก็บรักษาไว้ให้ดี

คูม่อืสทิธปิระโยชน์
ระบบประกนัสขุภาพ
สำหรับประชาชน
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2
เขา้รว่มการประกนัสขุภาพอยา่งไร

ประชาชนไตห้วนัทีม่ชี ือ่อยูใ่นทะเบยีนบา้นไตห้วนั
ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไต้หวนั จะต้องเข้าร่วมการประกนัสขุภาพ

นบัแตว่นัที่มีการเพิ่มชื่อและรายการบคุคลเข้าในทะเบียนบ้านครบ 6 เดือน
เต็ม (ปัจจบุนัผู้ที่ได้รับการว่าจ้างและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถกูส่งไปประจำอยู่
ตา่งประเทศรวมถึงคูส่มรสและบตุรธิดา ไม่อยู่ในข้อจำกดั 6 เดือนดงักลา่ว 
โดยเด็กแรกเกิดซึ่งมีสัญชาติไต้หวันที่เกิดในไต้หวัน ต้องทำการแจ้งเกิด
และเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้าน และยื่นทำประกันนบัตัง้แต่วนัที่เด็กเกิด) 
เนื่องจากสถานะของผู้ทำประกันแบ่งได้เป็น 6 ประเภท ผู้ทำประกันที่มี
สถานะแตกต่างกันจะมีวิธีการทำประกันที่ไม่เหมือนกัน สถานะที่เปลี่ยน
แปลงไปจะส่งผลให้วิธีการทำประกนัเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย หากขณะนี ้
ท่านไม่มีงานทำ หรือถกูระงบัประกนัสขุภาพชัว่คราวในช่วงระหว่างเปลี่ยน
งาน แต่ถ้ายังมีชื ่ออยู่ในทะเบียนบ้านก็ต้องทำประกันต่อตามสถานะที่
ถกูต้อง โดยจะระงบัการทำประกนัไมไ่ด้
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2
ขอใหท้า่นพจิารณาสถานะผูป้ระกนัตามลำดบัตอ่ไปนี้
ในการทำประกนั

หากทา่นมีสถานะผู้ประกนัสอดคล้องตามข้อที่ 1 หรือ 2 จะไมส่ามารถ
เลือกข้อท่ี 3 ได้ หากทา่นมีสถานะผู้ประกนัสอดคล้องตามข้อท่ี 3 จะไมส่ามารถ
เลือกข้อท่ี 4 ได้ และให้ใช้หลกัเกณฑ์เปรียบเทียบดงัท่ีกลา่วมาตามลำดบั

1.  หากทา่นเป็นพนกังานของบริษัท หนว่ยงาน ห้างร้าน สถานประกอบการท่ี
ทา่นทำงานอยูมี่หน้าท่ีเป็นผู้ ย่ืนทำประกนั

2.  หากทา่นเป็นผู้ รับผิดชอบบริษัทหรือห้างร้าน ทา่นต้องจดัตัง้หน่วยงานรับ
ผิดชอบการทำประกนัเพ่ือทำประกนัให้กบัตนเอง ลกูจ้างและครอบครัว

3. หากทา่นเป็นสมาชิกของสมาคมวชิาชีพ สหกรณ์เกษตรหรือสหกรณ์ประมง
องค์กรเหล่านีม้ีหน้าที่ในการยื่นทำประกัน (ผู้ ที ่ในขณะเดียวกันเป็น
ทัง้สมาชิกของสมาคมวิชาชีพ สหกรณ์เกษตรหรือสหกรณ์ประมง ควรทำ
ประกนักบัสมาคมวิชาชีพก่อนเป็นอนัดบัแรก)

4. หากทา่นไมมี่งานทำ แตมี่คูส่มรสหรือญาติสายตรงที่มีงานทำซึง่สามารถ
ขอทำประกนัร่วมได้ตามกฎหมาย ให้ท่านยื่นทำประกนักบัหน่วยงานต้น
สงักดัของคู่สมรสหรือญาติสายตรงในฐานะญาติ (หากท่านมีญาติสาย
ตรงที่มีงานทำมากกว่า 2 คนขึน้ไป ต้องยื่นทำประกนักบัญาติที่มีความ
สมัพนัธ์ใกล้ชิดท่ีสดุ)

5. หากท่านไม่มีงานทำ และไม่มีคู่สมรสหรือญาติสายตรงที่มีงานทำซึ่ง
สามารถขอทำประกนัร่วมได้ตามกฎหมาย หน่วยงานต้นสงักดัของท่าน
คือสำนกังานเขตหรือที่ทำการตำบลที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ขอให้
ตดิตอ่หนว่ยงานเหลา่นัน้เพ่ือย่ืนทำประกนั  

ผู้ที่เดินทางออกนอกประเทศเกินกว่า 2 ปีขึน้ไปและยงัไม่เดินทางกลบั
ประเทศ สำนกัทะเบียนราษฎร์จะคดัชื่อท่านออกจากทะเบียนบ้านที่ท่าน
มีชื ่ออยู่ ซึ ่งท่านจะไม่สามารถเข้าร่วมการประกันสุขภาพได้และต้องยื่น
เร่ืองขอถอนประกนั  แตเ่มื่อมีการแจ้งย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านอีกครัง้ จงึจะ
สามารถย่ืนเร่ืองทำประกนัใหมไ่ด้ สำหรับผู้ ท่ีเคยเข้าร่วมประกนัสขุภาพและ

คูม่อืสทิธปิระโยชน์
ระบบประกนัสขุภาพ
สำหรับประชาชน
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2					เขา้รว่มการประกนัสขุภาพอยา่งไร

ถกูถอนประกนัเนื่องจากย้ายทะเบียนบ้านไปต่างประเทศ และต้องการจะ
แจ้งย้ายชื่อกลับเข้ายังทะเบียนบ้านตามเดิม ยกเว้นว่าเป็นลูกจ้างที่มี
นายจ้างแน่นอนหรือเป็นผู้ที ่มีประวัติการเข้าร่วมประกันสุขภาพภายใน
ระยะเวลา 2 ปี จึงจะสามารถยื่นขอทำประกนัได้ทนัทีหลงัจากที่นำชื่อเข้า
ทะเบียนบ้าน มิเช่นนัน้จะต้องรอให้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครบ 6 เดือนจึง
จะสามารถย่ืนขอทำประกนัได้ 

ทารก
หลังจากที ่แจ้งเกิดให้กับทารกเกิดใหม่แล้ว จะถือว่าเป็นบุคคลใน

ครอบครัวของบดิาหรือมารดา (ฝ่ายท่ีมีงานทำ หรือหากมีงานทำทัง้คูใ่ห้เลอืก
คนใดคนหนึ่ง) ตามกฎหมายนบัแต่วนัที่เด็กเกิด ให้ยื่นทำประกนักบัหน่วย
งานต้นสังกัดของบิดาหรือมารดาในฐานะญาติ ส่วนทารกที ่มีสัญชาติ
ไต้หวนัที่เกิดในต่างประเทศ จะต้องเดินทางกลบัประเทศ และนำชื่อเข้า
ทะเบียนบ้านครัง้แรกครบ 6 เดือน จงึจะย่ืนเร่ืองขอทำประกนัได้ 

นกัเรยีนนกัศกึษา
1. ไมไ่ดป้ระกอบอาชพี 

(1)  หากทา่นยงัเรียนหนงัสืออยูใ่นสถานศกึษา (ต้องมีสถานภาพการเป็น
 นกัเรียนและกำลงัศกึษาอยูภ่ายในประเทศในสถานศกึษาของรัฐหรือ
 สถานศึกษาเอกชนที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานด้านการศึกษา 
 หรือสถานศกึษาในตา่งประเทศท่ีผา่นการรับรอง โดยผู้ ท่ีมีอายคุรบ 20 
 ปีบริบรูณ์ต้องแสดงหนงัสอืรับรองการศกึษา) และไมมี่งานทำ สามารถ
 ย่ืนขอทำประกนั ร่วมกบับดิาหรือมารดาคนใดคนหนึง่ในฐานะญาตไิด้

(2) ผู้ที่ไม่สามารถยื่นขอทำประกันร่วมกับบิดามารดาได้ ให้ยื่นขอทำ
 ประกนัร่วมกบัปู่ ยา่หรือตายายในฐานะญาตไิด้เชน่กนั กรณีท่ีไมมี่ปู่ ยา่ 
 หรือตายาย ให้ติดตอ่กบัสำนกังานเขต หรือที่ทำการตำบลที่ตนมีชื่อ
 อยูใ่นทะเบียนบ้านเพ่ือย่ืนขอทำประกนัสขุภาพ

(3) ผู้ ที ่จบการศึกษาหรือทหารเกณฑ์ที ่ปลดประจำการและยังไม่ได้
 ประกอบอาชีพ สามารถย่ืนขอทำประกนัร่วมกบับิดามารดาหรือปู่ ยา่
 ตายายในฐานะญาติได้ ภายใน 1 ปี นบัแต่วนัที่จบการศกึษาของปี
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 การศกึษานัน้ หรือภายใน 1 ปี นบัจากวนัท่ีปลดประจำการ
 หรือวนัท่ีเสร็จสิน้การฝึกทหาร

การประกนัตนเมือ่อายคุรบ 20 ปีบรบิรูณแ์ละยงัศกึษาอยู่
เมื ่อมีอายุ เกิน	20	ปี 	แต่ยั งไม่ไดป้ระกอบอาชีพหรือไม่มีความ
สามารถในการเลี ้ยงดูตนเองเนื ่องจากอยู ่ระหว่างศึกษาเล่าเรียน
สามารถจะยืน่ขอทำประกันร่วมกับบดิามารดาหรอืปู่ ยา่ตายายได	้โดย
หน่วยงานตน้สังกัดจะตอ้งกรอกแบบฟอรม์คำรอ้งขอต่อประกันพรอ้ม
แนบสำเนาหนังสือรับรอง	1	ชุด	ส่งใหก้ับฝ่ายบรกิารของสำนักงาน
ประกันสขุภาพ	สาขาทีอ่ยูภ่ายใตส้ังกัด	เพือ่ดำเนนิเรือ่งขอตอ่การทำ
ประกนัภายในสิน้เดอืนของเดอืนทีผู่ท้ำประกนัมอีายคุรบ	20	ปีบรบิรูณ์
หน่วยงานตน้สังกัดตอ้งตรวจหลักฐานประกอบเหตุผลการขอต่อประ
กนัของผูข้อทำประกนั	พรอ้มเกบ็ฉบบัถา่ยสำเนาไวเ้ป็นหลกัฐานในการ
ตรวจสอบดว้ย

2. เรยีนดว้ยทำงานดว้ย 
นกัเรียนนกัศกึษาท่ีมีงานประจำทำ ต้องให้บริษัทห้างร้านท่ีตนทำงานอยู่
เป็นผู้ ย่ืนขอทำประกนัให้ในฐานะลกูจ้างของบริษัทหรือห้างร้าน

3.  ทำงานชว่งปิดภาคเรยีนฤดรูอ้นหรอืฤดหูนาว (ระยะเวลาไมเ่กนิ
 3 เดอืน) 

หากท่านทำงานนอกเวลาช่วงปิดภาคเรียนฤดรู้อนหรือฤดหูนาว แต่มี
ระยะเวลาไมเ่กิน 3 เดือน และจะกลบัเข้าศกึษาตอ่ยงัสถานศกึษาเดมิ
หลงัเปิดภาคเรียน ช่วงระหว่างที่ท่านทำงานนอกเวลา ท่านสามารถ
เลือกทำประกนัตอ่โดยใช้สถานะเดมิได้

ผูท้ ีม่งีานทำ
สำหรับผู้ ท่ีมีงานทำ บริษัทห้างร้านท่ีท่านทำงานอยู่หรือองค์กรท่ีท่าน

สงักดัอยูมี่หน้าท่ีทำประกนัให้กบัทา่น

คูม่อืสทิธปิระโยชน์
ระบบประกนัสขุภาพ
สำหรับประชาชน
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2					เขา้รว่มการประกนัสขุภาพอยา่งไร

1. ผูร้บัผดิชอบบรษิทัหา้งรา้น 
ต้องจดัตัง้หนว่ยงานต้นสงักดัสำหรับการทำประกนัขึน้เอง หากทำงานอ่ืน
ร่วมด้วยและเป็นงานหลกั ต้องย่ืนขอทำประกนักบับริษัทห้างร้านหรือ
หนว่ยงานท่ีทา่นทำงานอยู ่ห้ามย่ืนขอทำประกนัด้วยสถานะผู้รับผิดชอบ

2. ลกูจา้งของบรษิทัหา้งรา้นทีม่นีายจา้งประจำ 
ให้นายจ้างเป็นผู้ทำประกนัให้

3. มงีานทำแตไ่มม่นีายจา้งแนน่อน 
หากเป็นสมาชิกของสมาคมวิชาชีพ หรือเป็นสมาชิกสหกรณ์เกษตรหรือ
สหกรณ์ประมง หรือประกอบอาชีพเกษตรกรรมและทำประมง สมาคม
วิชาชีพหรือสหกรณ์เกษตรหรือสหกรณ์ประมงมีหน้าท่ีย่ืนขอทำประกนัให้

4. ผูท้ ีท่ำงานสองที ่
ให้ยดึงานประจำเป็นหลกั (พิจารณาจากระยะเวลาการทำงานจริง หาก
ระยะเวลาการทำงานเท่ากันให้อ้างอิงจากงานที่มีรายได้มากกว่าเป็น
เกณฑ์ในการพิจารณา) ในการกำหนดสถานะการทำประกนั

5. ผูท้ ีข่อลางานโดยไมร่บัเงนิเดอืน 
หากหน่วยงานต้นสงักดัเดิมให้ความยินยอม ก็สามารถที่จะทำประกนั
ตอ่กบัหน่วยงานต้นสงักดัเดิมโดยใช้อตัราทนุประกนัเดิม ซึง่ผู้ทำประกนั
ต้องนำส่งเงินสมทบในส่วนที่ต้องรับภาระเองให้กบัหน่วยงานต้นสงักดั
เดิมในอตัราร้อยละ 30 ของเงินสมทบประกนัสขุภาพ หากหน่วยงานต้น
สงักดัเดิมไม่ยินยอมให้ผู้ทำประกนัทำประกนัต่อ ผู้ทำประกนัต้องยื่นขอ
ทำประกนัร่วมกบัคู่สมรสหรือญาติสายตรงที่มีงานทำ แต่หากไม่มีญาติ
ให้ย่ืนขอทำประกนักบัสำนกังานเขตท่ีตนมีช่ืออยูใ่นทะเบียนบ้าน

6. ผูท้ำประกนัทีข่อลางานโดยไมร่บัเงนิเดอืนกรณีคลอดบตุร ตาม
กฎหมายความเสมอภาคระหวา่งเพศในการทำงาน 
สามารถเลือกที่จะทำประกนักบัหน่วยงานต้นสงักดัเดิม โดยใช้อตัราทนุ
ประกนัเดิม และต้องนำสง่เงินสมทบในสว่นที่ต้องรับภาระเองของเงินสม
ทบประกนัสขุภาพ ซึง่สำนกังานประกนัสขุภาพจะจดัสง่ใบแจ้งเงินสมทบ

12



ให้กบัผู้ทำประกนัเพื่อนำไปชำระ โดยสามารถขอผดัผ่อนระยะเวลาการ
ชำระได้ 3 ปี หากเลือกที่จะโอนย้ายออกจากหน่วยงานต้นสงักดัเดิม จะ
ต้องย่ืนขอทำประกนัร่วมกบัคูส่มรสท่ีมีงานทำในฐานะญาต ิหากไมมี่ญาติ
จะต้องย่ืนขอทำประกนักบัสำนกังานเขตท้องถ่ินท่ีตนมีช่ืออยูใ่นทะเบียนบ้าน

ผูท้ ีไ่มม่งีานทำ
1. ผู้ที่ไม่มีงานทำและมีญาติที่ยื่นขอทำประกนัร่วมได้ ต้องยื่นขอทำประกนั

ร่วมกบัคูส่มรสหรือญาตพ่ีิน้องสายตรงท่ีมีงานทำ

2. ผู้ที่ไม่มีคู่สมรสหรือญาติพี่น้องสายตรงที่สามารถจะทำประกนัร่วมด้วย
 ได้ ให้ยืน่ขอทำประกนักบัสำนกังานเขตหรือทีท่ำการตำบลทีต่นมชีือ่อยูใ่น
 ทะเบียนบ้านโดยใช้สถานะ “ประชากรในท้องท่ี” ในการทำประกนั

3. ทหารผ่านศึกที ่ไม่ได้ประกอบอาชีพและตัวแทนครอบครัวของทหาร
 ผ่านศึกที่เสียชีวิต ให้ยื่นขอทำประกันกับสำนักงานเขต หรือที่ทำการ
 ตำบลที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านโดยใช้สถานะ “ทหารผ่านศกึ” ในการ
 ทำประกนั

ชาวฮอ่งกง ชาวมาเกา๊ ชาวจนีแผน่ดนิใหญ ่หรอืชาวตา่ง 
ชาตผิูม้ถี ิน่พำนกัอยูใ่นไตห้วนั

ตามกฎหมายการประก ันส ุขภาพ ชาวต่างชาติ (รวมชาวฮ่องกง 
มาเก๊า และจีนแผ่นดินใหญ่) ที่ถือเอกสารรับรองการมีถิ่นที่อยู่ ต้องเข้าร่วม
การประกนัสขุภาพนบัแต่วนัที่พำนกัในไต้หวนัครบ 6 เดือนเต็มหลงัจากที่
ได้รับเอกสารรับรองการมีถิ่นที่อยู่ (พำนกัอยู่ในไต้หวนัติดตอ่กนัเป็นเวลา 6 
เดือน หรือเคยเดินทางออกนอกไต้หวนัหนึ่งครั ง้แต่ไม่เกิน 30 วนั ให้นำ
จำนวนวนัที่พำนักในไต้หวนัหกัลบจำนวนวนัที่เดินทางออกนอกประเทศ 
และมีจำนวนวนัทัง้หมดเทียบเท่ากบั 6 เดือน) ยกเว้นผู้ที่เป็นลกูจ้างซึ่งมี
นายจ้างแน่นอนที่ต้องเข้าร่วมการประกันสุขภาพนับแต่ว ันที่เข้าทำงาน 
นบัแตว่นัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา ทารกแรกเกิดชาวตา่งชาตท่ีิเกิดใน 
ไต้หวนัและถือเอกสารรับรองการมีที่ถิ่นที่อยู่ในไต้หวนั ต้องเข้าร่วมประกนั 
สขุภาพนบัตัง้แตว่นัท่ีเกิด

คูม่อืสทิธปิระโยชน์
ระบบประกนัสขุภาพ
สำหรับประชาชน
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2					เขา้รว่มการประกนัสขุภาพอยา่งไร

นอกจากนีน้บัแตว่นัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2561 เป็นต้นมา ชาวตา่งชาติท่ีได้รับการ 
จ้างงานในสถานะผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทาง คูส่มรส บตุรธิดาท่ียงัไมบ่รรลนิุติภ
าวะและบตุรธิดาท่ีมีอาย ุ20 ปีขึน้ไปแตไ่มส่ามารถช่วยเหลือตนเองได้ เน่ือง
จากความทพุพลภาพทางด้านร่างกายและจิตใจ เมื่อได้รับเอกสารรับรองกา
รพำนกัในไต้หวนัแล้ว ต้องเข้าร่วมประกนัสขุภาพนบัแตว่นัท่ีบคุคลท่ีทำงานเ
ป็นผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางได้รับเอกสารรับรองการมีถ่ินท่ีอยูใ่นไต้หวนั
1. นกัเรยีนนกัศกึษาชาวจนีโพน้ทะเลหรอืชาวตา่งชาติ

(1) สามารถย่ืนขอทำประกนัผา่นสถานศกึษาท่ีกำลงัศกึษาอยู ่
กรณีจบการศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนกัเรียน หรือพกัการเรียน
จะต้องย่ืนเร่ืองขอถอนการประกนัสขุภาพกบัสถานศกึษาเดมิกอ่นเดนิ
ทางกลบัประเทศท่ีตนอาศยัอยูห่รือเดนิทางออกจากไต้หวนั

(2)  หากหลงัจบการศกึษา ก่อนกำหนดการพำนกัจะหมดอาย ุหรือผู้ ที่ได้
รับอนมุตัิต่ออายกุารพำนกัจากสำนกังานตรวจคนเข้าเมืองกระทรวง 
มหาดไทย ต้องทำการยื่นเร่ืองร่วมทำประกนัสขุภาพต่อที่ว่าการตำ 
บล (อำเภอ เมือง เขต) ท่ีอาศยัอยู่

2. กรณีมนีายจา้งประจำ
นายจ้างเป็นผู้ ย่ืนขอทำประกนัให้

3. กรณีไมม่งีานทำ แตม่คีูส่มรสหรอืญาตสิายตรงทีส่ามารถ
 ขอทำประกนัรว่มในฐานะญาตไิด้

ให้ยื่นขอทำประกนัสขุภาพกบัหน่วยงานต้นสงักดัของคู่สมรสหรือญาติ
สายตรง นบัจากวนัท่ีพำนกัในไต้หวนัครบ 6 เดือนเตม็

4. กรณีไมม่งีานทำและไมม่ญีาตทิ ีส่ามารถขอทำประกนัรว่มดว้ยได้
ต้องยื่นขอทำประกนักบัสำนกังานเขตถิ่นที่อยู่ นบัแต่วนัที่พำนกัครบ 6
เดือนเตม็

5. ผูร้บัผดิชอบบรษิทั
ต้องย่ืนทำประกนักบับริษัทนบัแตว่นัท่ีพำนกัครบ 6 เดือนเตม็
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6. ทารกแรกเกดิชาวตา่งชาตทิีเ่กดิในไตห้วนั
ตามกฎหมายการประกนัสขุภาพมาตรา 9 วรรค 3 กำหนด นบัแตว่นัท่ี 1 
ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา ให้ทารกแรกเกิดชาวตา่งชาติท่ีเกิดในไต้
หวนั และมีเอกสารรับรองการมีถ่ินท่ีอยูไ่ต้หวนั ต้องเข้าร่วมประกนัสขุภา
พนบัตัง้แตว่นัท่ีเกิด

7.ญาตขิองชาวตา่งชาตทิีไ่ดร้บัการจา้งงานในสถานะผูเ้ชีย่วชาญ
เฉพาะทาง
เพ่ือสนองรับกฎหมาย “การวา่จ้างชาวตา่งชาตผิู้ เช่ียวชาญเฉพาะทาง” ซึ่
งเร่ิมมีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 สำหรับชาวตา่งชาติ
ท่ีได้รับการจ้างงานในสถานะผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทาง คูส่มรส บตุรธิดาท่ียั
งไมบ่รรลนิุติภาวะและบตุรธิดาท่ีมีอาย ุ20 ปีขึน้ไปแตไ่มส่ามารถชว่ยเหลื
อตนเองได้เน่ืองจากความทพุพลภาพทางด้านร่างกายและจิตใจ เม่ือได้รั
บเอกสารรับรองการมีถิ่นที่อยู่ในไต้หวนัแล้ว ต้องเข้าร่วมประกนัสขุภาพ
นบัแตว่นัท่ีบคุคลท่ีทำงานเป็นผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางได้รับเอกสารรับรอง
การมีถ่ินท่ีอยูใ่นไต้หวนั

คูม่อืสทิธปิระโยชน์
ระบบประกนัสขุภาพ
สำหรับประชาชน
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3
กรณีพเิศษอืน่ๆ

3

สญูเสยีสถานะการทำประกนั
ผู้ที่มีเหตตุรงตามเงื่อนไขดงัต่อไปนีไ้ม่สามารถขอทำประกนัได้ ผู้ที่ได้

ทำประกนัไปแล้วจะต้องถอนการทำประกนั

1. ผู้ ท่ีหายสาบสญูครบ 6 เดือน: กรณีเป็นการหายสาบสญูเน่ืองจากภยัพิบตัิ
สามารถขอถอนประกนัได้นบัแตว่นัท่ีมีเหตภุยัพิบตัเิกิดขึน้

2. เสียชีวติ สญูเสยีสญัชาตสิาธารณรัฐจีน ย้ายทะเบียนบ้านไปอยูต่า่ง 
ประเทศผู้ท่ีอาศยั(พำนกั)ในไต้หวนั ครบกำหนดตามระยะเวลาท่ีได้รับอนญาุต

ประกนัสขุภาพถกูระงบั จะยืน่ขอทำประกนัตอ่ไดอ้ยา่งไร
หากประก ันส ุขภาพถ ูกระง ับช ั ่วคราวเนื ่องจากท่านเปลี ่ยนงาน  

เปลี ่ยนสถานะ ย้ายที่อยู่ต่าง ๆ เป็นต้น แนะนำให้ท่านยื่นเร่ื องเพื่อขอ
ทำประกนัใหมโ่ดยเร็วท่ีสดุ เพ่ือหลกีเลีย่งเม่ือเข้ารับการรักษาพยาบาลอาจจะ
จำเป็นต้องสำรองจา่ยคา่รักษาพยาบาลไปกอ่น ขัน้ตอนการย่ืนเร่ืองเพ่ือขอทำ
บตัรใหมมี่ดงันี ้
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33
1. ช่วงระหว่างที่ประกันสุขภาพถูกระงับ หากท่านเป็นลูกจ้างของบริษัท 

หนว่ยงาน ห้างร้าน ให้ย่ืนขอทำประกนัใหมก่บัหนว่ยงานต้นสงักดัเดมิ

2. ช่วงระหว่างที่ประกนัสขุภาพถกูระงบั หากท่านเป็นสมาชิกของสมาคม
วิชาชีพ สหกรณ์เกษตรหรือสหกรณ์ประมง ให้ยื่นขอทำประกนัใหม่กบั
สมาคมวิชาชีพ สหกรณ์เกษตรหรือสหกรณ์ประมง 

3. ช่วงระหวา่งที่ประกนัสขุภาพถกูระงบั หากทา่นไมมี่งานทำ แตมี่ญาติที่มี
งานทำซึ่งสามารถขอทำประกนัร่วมได้ ให้ท่านยื่นขอทำประกนัใหม่กบั
หนว่ยงานต้นสงักดัของคูส่มรสหรือญาตสิายตรงในฐานะญาติ

4. ช่วงระหว่างที่ประกนัสขุภาพถูกระงบั หากท่านไม่มีงานทำ และไม่มีคู่
สมรสหรือญาติที่มีงานทำซึง่สามารถขอทำประกนัร่วมได้ ให้ท่านยื่นขอ
ทำประกนัใหม่กบัสำนกังานเขต หรือที่ทำการตำบลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน
บ้าน

ผูท้ ีพ่ำนกัอยูต่า่งประเทศเป็นเวลานาน ประสงคจ์ะกลบั 
เขา้ระบบประกนัสขุภาพหลงัเดนิทางกลบัประเทศ

ผู้ที่ไม่เคยมีประวตัิการทำประกนัภายใน 2 ปีก่อนเดินทางกลบัประเทศ 
จำเป็นต้องแจ้งเพ่ิมช่ือเข้าทะเบียนบ้านในไต้หวนัครบ 6 เดือน จงึจะสามารถ
เข้าร่วมประกนัสขุภาพ และได้รับสทิธิการรักษาพยาบาล

1. ผู้ที่เดินทางออกนอกประเทศเป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี ขอเพียงยงัมีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้านถือว่ายงัมีสถานะการประกนัสขุภาพอยู่และต้องทำประกนั
ตามกฎระเบียบ

2. ผู้ ที่ย้ายทะเบียนบ้านไปอยูต่า่งประเทศแตมี่ระยะเวลาการขอถอนประกนั
ไมค่รบ 2 ปี หลงัจากเดินทางกลบัประเทศ สามารถจะกลบัเข้าร่วมระบบ
ประกนัสขุภาพได้ทนัทีท่ีมีการแจ้งเพ่ิมช่ือเข้าในทะเบียนบ้านอีกครัง้

3. ผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านไปอยู่ต่างประเทศและมีระยะเวลาขอถอนประกนั
ครบ 2 ปี หลงัจากเดินทางกลบัประเทศ ต้องแจ้งเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียน
บ้านครบ 6 เดือน จงึจะกลบัเข้าร่วมประกนัสขุภาพได้

คูม่อืสทิธปิระโยชน์
ระบบประกนัสขุภาพ
สำหรับประชาชน
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3					กรณีพเิศษอืน่ๆ

กรณีทีผู่ท้ำประกนัตอ้งแสดงความจำนงเพือ่
ขอระงบัการทำประกนัสขุภาพช ัว่คราว
1. ผูท้ ีห่ายสาบสญูไมเ่กนิ 6 เดอืน

(1) ให้บคุคลในครอบครัวเป็นผู้กรอกแบบฟอร์มแทนผู้ทำประกนัเพื่อยื่น
ขอระงบัการทำประกนั โดยมีผลนบัจากเดือนท่ีหายสาบสญู

(2)  เอกสารรับรอง: บนัทกึการรับแจ้งความเพื่อขอความช่วยเหลือค้นหา
คนหายจากสถานีตำรวจ

(3)  ญาติที่ทำประกันร่วมกับผู้ทำประกันซึ่งยื่นขอระงับการทำประกัน
เน่ืองจากหายสาบสญู จะต้องย่ืนขอเปลี่ยนสถานะในการทำประกนั

2. ผู ้ท ี ่ประสงคเ์ดนิทางออกนอกประเทศ นานเกนิกว่า 6 เดือน 
 และเลอืกทีจ่ะขอระงบัการทำประกนัสขุภาพช ัว่คราว แตไ่ดเ้คย
 ยืน่ขอระงบัการทำประกนัเมือ่เดนิทางออกนอกประเทศไปแลว้
 หลงัจากเดนิทางกลบัเขา้ประเทศและยืน่ขอกลบัเขา้ระบบ ประ
 กนัสขุภาพใหม ่ตอ้งมรีะยะเวลาการทำประกนัครบ 3 เดอืน จงึจะ
 สามารถยืน่เร ือ่งเพือ่ขอระงบัการทำประกนัช ัว่คราวไดอ้กีคร ัง้

(1) ผู้ ท่ีเดนิทางออกนอกประเทศไมเ่กิน 6 เดือนและเดนิทางกลบัประเทศ
ก่อนกำหนด จะต้องย่ืนเร่ืองขอยกเลกิการระงบัการทำประกนัสขุภาพ
ชัว่คราว พร้อมทัง้ต้องจา่ยเงินสมทบคา่ประกนัสขุภาพย้อนหลงั

(2) ญาติที่ทำประกันร่วมกับผู้ทำประกันที่ยื ่นขอระงับการทำประกัน
ชัว่คราวเนื่องจากเดินทางออกนอกประเทศ ต้องยื่นขอเปลี่ยนการทำ
ประกนัโดยใช้สถานะอ่ืน แตญ่าตขิองผู้ทำประกนัท่ีได้รับความยินยอม
จากหน่วยงานต้นสังกัดเดิม ก็ให้ยื่นขอทำประกันสุขภาพกับหน่วย
งานต้นสงักดัเดมิตอ่ไป

สาระนา่รูค้วรเลอืกระงบับตัรหรอืไมส่ำหรบัผูป้ระสงค ์
เดนิทางออกนอกประเทศเป็นเวลานานกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป

บุคคลที่ย ังคงมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ไต้หวนั หากท่านประสงค์จะ
เดินทางออกนอกประเทศนานเกินกว่า 6 เดือน ท่านสามารถเลือกที่จะทำ
ประกนัสขุภาพตอ่หรือขอระงบัการทำประกนัสขุภาพชัว่คราวได้18



1. ตอ้งการทำประกนัสขุภาพตอ่
ไม่จำเป็นต้องยื่นเรื่องเพิ่มเติม แต่ต้องไม่ขาดส่งเงินสมทบค่าประกัน
สขุภาพในช่วงระยะเวลาที่เดินทางออกนอกประเทศ และยงัคงได้รับสทิธิ
การรักษาพยาบาลจากระบบประกนัสขุภาพเช่นเดิม กรณีมีการเจ็บป่วย
ฉุกเฉิ นหรื อคลอดบุตรฉุกเฉิ นอย่ างไม่ คาดหมายในต่ างประเทศ 
สามารถขอเบิ กค่ ารั กษาพยาบาลที ่  ได้ สำรองจ่ ายไปก่ อนคื นได้  
( “ ก า ร อ น ุม ัต ิ เ บ ิ ก ค ่ า ร ั ก ษ า พ ย า บ า ล ท ี ่ ส ำ ร อ ง  จ ่ า ย ไ ป ก ่ อ น ” 
กรุณาดรูายละเอียดในบทท่ี11)

2. ตอ้งการขอระงบัการทำประกนัสขุภาพช ัว่คราว
(1) กรอกแบบฟอร์ม “ขอระงบัการทำประกนัสขุภาพชัว่คราว” และยื่น

เร่ืองก่อนที่จะเดินทางออกนอกประเทศ โดยช่วงระหว่างที่ออกนอก
ประเทศไม่ต้องจ่ายเงินสมทบค่าประกนัสขุภาพ แต่จะไม่ได้รับสิทธิ
การรักษาพยาบาล หากไม่สามารถยื่นเร่ืองขอระงบัการทำประกนัได้
ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้ญาติพี่น้องที่อยู่ในไต้หวนัเป็นผู้
ดำเนินการแทนได้ โดยให้นำข้อมลูบตัรประชาชนของผู้มอบอำนาจ
และผู้ รับมอบอำนาจประกอบการย่ืนเร่ืองขอระงบัการประกนัสขุภาพ
ชัว่คราว
กรมประกันสุขภาพอนุมัติให้ผู้ ทำประกันประเภทที่ 6 (ประชากร 
ในท้องที่ที ่ว ่างงานที่ยื ่นขอทำประกันกับสำนักงานเขตที่มีชื ่ออยู่ 
ในทะเบียนบ้าน) สามารถใช้หลกัฐานแสดงตนอิเล็กทรอนิกส์หรือ
บตัรประกันสุขภาพยื่นขอระงับหรือขอกลบัเข้าทำประกันสุขภาพ
ทาง “งานบริการผ่านอินเตอร์เน็ตข้อมูลประกันสุขภาพส่วนบุคค
ล” เว็บไซต์ประกนัสขุภาพ หรือทาง “เคาน์เตอร์เคลื่อนที่” ใน APP 
ประกนัสขุภาพประชาชนอีซ่ีโก

(2) ไม่ต้องจ่ายเงินสมทบค่าประกนัสขุภาพในระหว่างที่ขอระงบัการทำ
ประกนั แตห่ลงัจากเดินทางเข้าประเทศแล้ว ต้องย่ืนเร่ืองเพื่อขอกลบั
เข้าระบบประกนัสขุภาพนบัจากวนัท่ีเดินทางกลบั เพ่ือรักษาสทิธิการ
รักษาพยาบาลตามระบบประกนัสขุภาพ และเป็นไปตามหน้าที่ แต่
หากทา่นมีการเดนิทางกลบัเข้าประเทศก่อนครบ 6 เดือน จะต้องย่ืนขอ

คูม่อืสทิธปิระโยชน์
ระบบประกนัสขุภาพ
สำหรับประชาชน
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3					กรณีพเิศษอืน่ๆ

ยกเลิกการระงับการทำประกันสุขภาพ และต้องจ่ายเงินสมทบค่า
ประกันสขุภาพย้อนหลงัโดยนับจากเดือนที่ขอระงบัการทำประกัน
จนถงึเดนิทางกลบัประเทศ

(3) ผู้ที่ยื่นขอระงบัการทำประกันสขุภาพชัว่คราว หลงัจากที่พำนกัอยู่
ในต่างประเทศแล้ว ให้ยึดวนัที่ที่เอกสารการยื่นเร่ืองขอระงบัการทำ
ประกนัสง่ถึงสำนกังานประกนัสขุภาพเป็นวนัระงบัการทำประกนั ไม่
สามารถขอระงบัการทำประกนัย้อนหลงัไปยงัวนัที่เดินทางออกนอก
ประเทศได้ เม่ือเดนิทางกลบัเข้าประเทศก็ไมส่ามารถท่ีจะย่ืนขอให้การ
ระงบัการทำประกนัมีผลย้อนหลงัหรือร้องขอให้คืนเงินสมทบคา่ประกนั
สขุภาพในช่วงระหวา่งท่ีออกนอกประเทศซึง่ได้จ่ายไปแล้วก่อนหน้านี ้
ได้ นอกจากนี ้หลงัจากท่ีย่ืนขอระงบัการทำประกนัสขุภาพแล้ว ทา่นไม่
สามารถท่ีจะย่ืนขอกลบัเข้าระบบประกนัสขุภาพในระหวา่งท่ีพำนกัอยู่
ในตา่งประเทศได้ และไมส่ามารถขอเบกิคา่รักษาพยาบาลท่ีได้สำรอง
จา่ยไปก่อน โดยต้องรอให้เดนิทางกลบัเข้าประเทศและย่ืนเร่ืองขอกลบั
เข้าระบบประกนัสขุภาพเป็นที่เรียบร้อย จึงจะได้รับสิทธิในการรักษา
พยาบาลตามระบบประกนัสขุภาพ

(4) ผู้ ท่ีเดนิทางออกนอกประเทศและได้ย่ืนขอระงบัการทำประกนัสขุภาพ
ชัว่คราวไปแล้ว นบัตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป ผู้ทำ
ประกันที่เลือกขอระงับการทำประกันชั่วคราวเมื่อเดินทางออกนอก
ประเทศ จะต้องมีระยะเวลาของการกลบัเข้าระบบประกนัสขุภาพหลงั
จากเดนิทางกลบัเข้าประเทศครบ 3 เดือน จงึจะสามารถย่ืนเร่ืองเพ่ือขอ
ระงบัการทำประกนัชัว่คราวได้ใหม่

ข ัน้ตอนการยืน่เร ือ่ง “ขอระงบัการทำประกนัสขุภาพช ัว่คราว
เมือ่เดนิทางออกนอกประเทศ” และ “ขอกลบัเขา้ระบบประกนั
สขุภาพหลงัเดนิทางกลบัเขา้ประเทศ”
การยืน่ขอระงับการประกนัสขุภาพ	หน่วยงานตน้สงักดัมหีนา้ทีใ่นการกรอก
แบบฟอรม์	“แบบคำรอ้งขอระงับการทำประกนัสขุภาพของผูท้ำประกนั”	
พรอ้มแนบหลกัฐานประกอบ	อาท	ิการตรวจลงตรา		(วซีา่)บตัรโดยสาร	
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เครือ่งบนิ	เป็นตน้	และสง่ไปทีฝ่่ายบรกิาร	สำนักงานประกนัสขุภาพสาขา
ทีอ่ยูภ่ายใตส้งักดัเพือ่ขอระงับการประกนัสขุภาพชัว่คราว	การระงับการประกนั
สขุภาพชั่วคราว	สำหรับผูท้ีส่ง่คำรอ้งถงึสำนักงานกอ่นเดนิทางออก	
นอกประเทศ	ใหม้ผีลนับจากเดอืนทีเ่ดนิทาง	สว่นผูท้ีส่ง่คำรอ้งหลัง	
จากเดนิทางออกนอกประเทศไปแลว้	การระงับประกันจะมผีลนับจาก	
เดอืนทีเ่อกสารคำรอ้งสง่ไปถงึสำนักงาน	หลังจากทีย่ืน่ขอระงับการ	
ทำประกันไปแลว้	และเหตผุลในการขอ
ระงับการทำประกนัไดส้ ิน้สดุลง	เชน่	เดนิทางกลบัเขา้ประเทศ	จะตอ้งยืน่
เรือ่งขอกลบัเขา้ระบบประกนัสขุภาพในวนัเดยีวกบัวนัทีเ่ดนิทางกลบัเขา้
ประเทศ	โดยหน่วยงานตน้สงักดัของทา่นตอ้งกรอกแบบฟอรม์	“แบบ
คำรอ้งขอกลบัเขา้ระบบประกนัสขุภาพ”	1	ชดุ	ภายใน	3	วนั	และหลกัฐาน
แสดงประวตักิารเดนิทางเขา้ออกประเทศ	(หรอืสำเนาหนังสอืเดนิทางทัง้เลม่)
สง่มอบใหก้บัฝ่ายบรกิารสำนักงานประกนัสขุภาพสาขาทีอ่ยูภ่ายใตส้งักดั
เพือ่ยืน่ขอกลบัเขา้ระบบประกนัสขุภาพ	ผูท้ีต่อ้งยืน่ขอกลบัเขา้ระบบประ
กนัสขุภาพแตไ่มไ่ดด้ำเนนิการ	จะตอ้งจา่ยเงนิสมทบคา่ประกนัสขุภาพ
ยอ้นหลงันับจากวนัทีเ่ดนิทางเขา้ประเทศในภายหลงั

ประกนัสขุภาพสำหรบัผูถ้กูกกักนั
ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ.2556 เป็นต้นไป ขยายความคุ้มครองประกนั 
สุขภาพสู่ผ ู้ ถ ูกกักกัน (ผู้ ถ ูกกักกันหมายถึง ผู้ ที ่อยู่ระหว่างรับโทษจำคุก 
หรื อร ับโทษควบค ุมความประพฤต ิ  ฝึ กอบรมเป็ นเวลาไม ่ เก ิน  2 
เดือนของหน่วยงานสถานกกักนั) โดยบงัคบัให้ผู้ถกูกกักนัจะต้องเข้าร่วมระ 
บบประกนัสขุภาพ
ตามกฎหมายผู้ ถูกกักกันถูกคุมขังเนื่องจากกระทำความผิด และถูกจำกัด
อิสรภาพในการเคลื่อนไหว ดังนัน้ เพื่อคุ้มครองสิทธิในการรักษาพยาบาล
ของผู้ถกูกกักนั จงึมีความจำเป็นต้องจำกดัสถานพยาบาล และวิธีการรักษา
โดยผู้ถกูกกักนัจะต้องเข้ารับการรักษาจากสถานพยาบาลท่ีอยู่ภายในหน่วย
งานสถานกักกันก่อนเป็นลำดับแรกหากมีความจำเป็นต้องส่งตัวผู้ ป่วย
เพ่ือรับการรักษา จะนำสง่ผู้ ป่วยโดยให้มีเจ้าหน้าท่ีคุ้มกนั

คูม่อืสทิธปิระโยชน์
ระบบประกนัสขุภาพ
สำหรับประชาชน
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4
งบประมาณของระบบประกนัสขุภาพ 
และอตัราเงนิสมทบ

4

งบประมาณสำหรบัการรกัษาพยาบาลดว้ยบตัรประกนั
สขุภาพมาจากไหน?

รายได้หลกัของระบบประกนัสขุภาพมาจากเงินสมทบคา่ประกนัสขุภาพ
 โดยมีประชาชน นายจ้างและรัฐบาล 3 ฝ่ายร่วมกนัรับภาระเงินสมทบค่า
ประกนัสขุภาพ ซึง่สำนกังานประกนัสขุภาพจะนำเงนิสมทบคา่ประกนัสขุภาพ
ท่่ีได้รับ มาจา่ยคา่รักษาพยาบาลให้กบัประชาชนท่ีเข้ารับบริการทางการแพทย์

ขอชีแ้จงอย่างชดัเจนว่า เงินสมทบค่าประกนัสขุภาพของระบบประกนั
สขุภาพ ใช้สำหรับการจ่ายคา่รักษาพยาบาลให้กบัประชาชนที่เข้ารับบริการ
ทางการแพทย์เท่านัน้ คา่ใช้จ่ายตา่งๆ ที่เกี่ยวกบัการดำเนินงานในเร่ืองของ
การประกนัสขุภาพ เชน่ คา่ใช้จา่ยด้านบคุลากร การบริหาร เงินเดือนพนกังาน
รัฐบาลเป็นผู้ รับผดิชอบออกเงนิทัง้หมด โดยไมไ่ด้ใช้งบจากเงนิสมทบคา่ประ 
กนัสขุภาพ

วธิกีารคำนวณการจดัเก็บเงนิสมทบประกนัสขุภาพ
เงนิสมทบท ัว่ไป

ผู้ทำประกนัประเภทท่ี 1, 2 และ 3 ให้ใช้คา่เงินประกนัของแตล่ะประเภท
เป็นฐานในการคำนวณ ผู้ทำประกนัประเภทที่ 4, 5 และ 6 ให้ใช้ค่าเฉลี่ย
จากคา่ประกนัสขุภาพทัว่ไปของผู้ทำประกนัประเภทท่ี 1 – 3 22
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เป็นฐานในการคำนวณสตูรการคำนวณดงันี ้:

ประเภทที1่

ผูท้ำประกนั
คา่เงนิประกนัทีใ่ชเ้ป็นฐานในการคำนวณ	x	
อตัราคา่ประกนัสขุภาพ	x	สดัสว่นเงนิสมทบ	x	
(1+จำนวนสมาชกิในครอบครัว)

หน่วยงาน	ตน้สงักดั	
หรอืรัฐบาล

คา่เงนิประกนัทีใ่ชเ้ป็นฐานในการคำนวณ	x	
อตัราคา่ประกนัสขุภาพ	x	สดัสว่นเงนิสมทบ	x	
(1+คา่เฉลีย่จำนวนสมาชกิในครอบครัว)

ประเภทที2่ - ประเภทที3่

ผูท้ำประกนั
คา่เงนิประกนัทีใ่ชเ้ป็นฐานในการคำนวณ	x	
อตัราคา่ประกนัสขุภาพ	x	สดัสว่นเงนิสมทบ	x	
(1+จำนวนสมาชกิในครอบครัว)

รัฐบาล
คา่เงนิประกนัทีใ่ชเ้ป็นฐานในการคำนวณ	x	
อตัราคา่ประกนัสขุภาพ	x	สดัสว่นเงนิสมทบ	
xจำนวนผูท้ำประกนัจรงิ

ประเภท6

ทหารเกษยีณ
หรอืตวัแทน

ครอบครวัทหาร
ทีเ่สยีชวีติ

ผูท้ำประกนั คา่ประกนัสขุภาพเฉลีย่	x	สดัสว่นเงนิสมทบ	x	
จำนวนสมาชกิในครอบครัว

รัฐบาล คา่ประกนัสขุภาพเฉลีย่	x	สดัสว่นเงนิสมทบ	x	
จำนวนผูท้ำประกนัจรงิ

ประชากร
ในทอ้งที่

ผูท้ำประกนั คา่ประกนัสขุภาพเฉลีย่	x	สดัสว่นเงนิสมทบ	x	
(1+จำนวนสมาชกิในครอบครัว)

รัฐบาล คา่ประกนัสขุภาพเฉลีย่	x	สดัสว่นเงนิสมทบ	
xจำนวนผูท้ำประกนัจรงิ

อธบิาย:
1.		สดัสว่นเงนิสมทบทีต่อ้งจา่ย	:	ดหูนา้ถัดไป"ตารางแสดงสดัสว่นเงนิสมทบทีต่อ้งรับภาระสำ	
หรับ	คา่ประกนัสขุภาพทัว่ไป"	

2.	ตัง้แตเ่ดอืนมกราคม	พ.ศ.	2559	เป็นตน้ไป	อตัราคา่ประกนัสขุภาพทัว่ไปเทา่กบั	4.69%
3.		คา่เงนิประกนั	:	ดหูนา้ถดัไป	"ตารางเปรยีบเทยีบลำดบัขัน้คา่เงนิประกนัสขุภาพทีใ่ชเป็นฐาน
ในการ	คำนวณ"	

4.	จำนวนสมาชกิในครอบครัว	:	ผูท้ีม่ากกวา่	3	คนใหใ้ชจ้ำนวน	3	คนในการคำนวณ
5.		ค่าเฉลี ่ยจำนวนสมาชกิในครอบครัว	 :	 ตั ง้แต่วันที ่	 1	 มกราคม	พ.ศ.	 2559	 เป็นตน้ไป	
กำหนดใหม้คีา่เทา่กบั	0.61	คน

6.		ตัง้แตเ่ดอืน	มกราคม	พ.ศ.	2559	เป็นตน้ไป	คา่เฉลีย่คา่ประกนัสขุภาพทัว่ไปสำหรับประเภท
ที	่4	และ	5	เทา่กบั	1,759	เหรยีญไตห้วนั	โดยรัฐบาลสนับสนุนใหท้ัง้หมด

7.		ตัง้แตเ่ดอืนเมษายน	พ.ศ.	2553	 เป็นตน้ไป	คา่เฉลีย่คา่ประกันสขุภาพทั่วไปของประชากร
ในทอ้งทีส่ำหรับประเภทที	่6	 เทา่กบั	1,249	เหรยีญไตห้วัน	โดยตอ้งจา่ยเอง	60%	รัฐบาล
สนับสนุน	40%	ดงันัน้	จะตอ้งจา่ยคา่ประกนัสขุภาพคนละ	749	เหรยีญไตห้วนัตอ่คนตอ่เดอืน

คูม่อืสทิธปิระโยชน์
ระบบประกนัสขุภาพ
สำหรับประชาชน
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ตารางแสดงสดัสว่นเงนิสมทบสำหรบัคา่ประกนัสขุภาพท ัว่ไป
ประเภทของผูท้ำประกนั สดัสว่นเงนิสมทบทีต่อ้งรบัภาระ (%)

ผูท้ำประกนั หนว่ยงานตน้สงักดั รฐับาล

ประเภทที	่1

ขา้ราชการ ตนเองและ
ครอบครัว 30 70 0

เจา้หนา้ทีข่องรัฐและผูท้ีเ่ป็นทหาร
ดว้ยความสมคัรใจ

ตนเองและ
ครอบครัว 30 70 0

พนักงานสถาบนัการศกึษาเอกชน ตนเองและ
ครอบครัว 30 35 35

ลกูจา้งทีท่ำงานในสถานประกอบ
การหรอืหน่วยงานของภาครัฐ
และเอกชน	โดยมนีายจา้งประจำ

ตนเองและ
ครอบครัว 30 60 10

นายจา้ง ตนเองและ
ครอบครัว 100 0 0

เป็นนายจา้งของตวัเอง ตนเองและ
ครอบครัว 100 0 0

ผูป้ระกอบวชิาชพีและชา่ง
เทคนคิเชีย่วชาญเฉพาะทาง	
ผูป้ระกอบอาชพีสว่นตวั

ตนเองและ
ครอบครัว 100 0 0

ประเภทที	่2
สมาชกิสมาคมวชิาชพี ตนเองและ

ครอบครัว 60 0 40

ลกูเรอืทีไ่ดรั้บการวา่จา้งจากทีอ่ืน่ ตนเองและ
ครอบครัว 60 0 40

ประเภทที	่3 เกษตรกร	ชาวประมง	สมาชกิสมาคมชลประทาน
ตนเองและ
ครอบครัว 30 0 70

ประเภทที	่4

ทหารเกณฑ์ ตนเอง 0 0 100
นักเรยีนทหารทีไ่ดรั้บทนุกองทพั	
ครอบครัวของทหารทีเ่สยีชวีติใน
หนา้ที่

ตนเอง 0 0 100

ทหารเลอืกบรกิารพลเรอืน ตนเอง 0 0 100
ผูถ้กูกกักนั ตนเอง 0 0 100

ประเภทที	่5 ครอบครัวรายไดต้่ำ สมาชกิ 0 0 100

ประเภทที	่6	

ทหารผา่นศกึ	และตวัแทน
ครอบครัวทหารผา่นศกึทีเ่สยีชวีติ

ตนเอง 0 0 100
ครอบครัว 30 0 70

ประชากรทอ้งที่ ตนเองและ
ครอบครัว 60 0 40

4					งบประมาณของระบบประกนัสขุภาพ	และอตัราเงนิสมทบ
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ตารางฐานเงนิในการคำนวณคา่ประกนัสขุภาพ

กลุม่
ชว่งตา่ง

เอา
ประกนั
ระดบั

ฐาน
เงนิ

คำนวณ
คา่ประกนั
รายเดอืน

เงนิเดอืน
รบัจรงิ

(เหรยีญ)

กลุม่
ชว่งตา่ง

เอา
ประกนั
ระดบั

ฐาน
เงนิ

คำนวณ
คา่ประกนั
รายเดอืน

เงนิเดอืน
รบัจรงิ

(เหรยีญ)

กลุม่ที1่
ชว่งตา่ง	900	
เหรยีญ

1 23,100 ต่ำกวา่	23,100
กลุม่ที	่6

ชว่งตา่ง	3,000	
เหรยีญ

22 60,800 57,801-60,800

23 63,800 60,801-63,800

24 66,800 63,801-66,800

25 69,800 66,801-69,800

26 72,800 69,801-72,800

กลุม่ที	่2	
ชว่งตา่ง	
1,200		
เหรยีญ

2 24,000 23,101-24,000
กลุม่ที	่7	

ชว่งตา่ง	3,700	
เหรยีญ

27 76,500 72,801-76,500

3 25,200 24,001-25,200 28 80,200 76,501-80,200

4 26,400 25,201-26,400 29 83,900 80,201-83,900

5 27,600 26,401-27,600 30 87,600 83,901-87,600

6 28,800 27,601-28,800

กลุม่ที	่8	
ชว่งตา่ง	4,500	

เหรยีญ

31 92,100 87,601-92,100

กลุม่ที	่3	
ชว่งตา่ง	
1,500		
เหรยีญ

7 30,300 28,801-30,300 32 96,600 92,101-96,600

8 31,800 30,301-31,800 33 101,100 96,601-101,100

9 33,300 31,801-33,300 34 105,600 101,101-105,600

10 34,800 33,301-34,800 35 110,100 105,601-110,100

11 36,300 34,801-36,300

กลุม่ที	่9	
ชว่งตา่ง	5,400	

เหรยีญ

36 115,500 110,101-115,500

กลุม่ที	่4	
ชว่งตา่ง	
1,900		
เหรยีญ

12 38,200 36,301-38,200 37 120,900 115,501-120,900

13 40,100 38,201-40,100 38 126,300 120,901-126,300

14 42,000 40,101-42,000 39 131,700 126,301-131,700

15 43,900 42,001-43,900 40 137,100 131,701-137,100

16 45,800 43,901-45,800 41 142,500 137,101-142,500

กลุม่ที	่5
ชว่งตา่ง	
2,400		
เหรยีญ

17 48,200 45,801-48,200 42 147,900 142,501-147,900

18 50,600 48,201-50,600 43 150,000 147,901-150,000

19 53,000 50,601-53,000

กลุม่ที	่10	
ชว่งตา่ง	6,400	

เหรยีญ

44 156,400 150,001-156,400

20 55,400 53,001-55,400 45 162,800 156,401-162,800

21 57,800 55,401-57,800

46 169,200 162,801-169,200

47 175,600 169,201-175,600

48 182,000 175,601	ขึน้ไป

มผีลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัที	่1	มกราคม	พ.ศ.	2562

คูม่อืสทิธปิระโยชน์
ระบบประกนัสขุภาพ
สำหรับประชาชน
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4					งบประมาณของระบบประกนัสขุภาพ	และอตัราเงนิสมทบ

เกณฑก์ารคดิคำนวณคา่ประกนัสขุภาพท ัว่ไป
1. คิดคำนวณเงินสมทบค่าประกนัสขุภาพเป็นรายเดือน เดือนที่ขอทำประ 

กนัต้องจา่ยคา่ประกนัเตม็เดือน เดือนท่ีถอนประกนัไมต้่องจา่ยคา่ประกนั

2. เดือนที ่เปลี ่ยนย้ายเข้าร่วม ไม่มีบ ันทึกการถอนประกัน(ย้ายออก) 
ท า ง ห น ่ ว ย ง า น ต้ น ส ั ง ก ัด ต้ อ ง เ ก ็ บ ค ่ า ป ร ะ ก ัน ข อ ง เ ด ื อ น น ั น้

3. ไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงย้ายเข้าหรือย้ายออกในเดือนเดียวกนัหรือไม่เดือน  
ที่ทำการย้ายออกหน่วยงานต้นสงักัดเดิมไม่ต้องคิดหักเงินค่าประกัน 
ส ุขภาพ ยกเว้ นในกรณีที ่ทำการย้ ายออกในว ันส ุดท้ ายของเดือน

4.  ผู้ ที ่ขอเปลี่ยนย้ายการทำประกันในวันสุดท้ายของเดือน นอกจากว่า
หน่วยงานต้นสงักดัเดิมจะระบหุมายเหตชุดัเจนว่าผู้ขอเปลี่ยนย้ายไม่ได้
รับเงินเดือนในเดือนนัน้ มิเช่นนัน้ จะถือวา่วนัที่มีผลคือวนัที่ 1 ของเดือน
ถัดไป โดยสำนักงานประกันสุขภาพจะเรียกเก็บเงินสมทบค่าประกัน
สขุภาพในเดือนนัน้ของท่านจากหน่วยงานต้นสงักัดเดิม (ตวัอย่างเช่น 
ขอเปลี่ยนย้ายวนัท่ี 30 พฤศจิกายน วนัท่ีมีผลคือวนัท่ี 1 ธนัวาคม และจะ
เรียกเก็บเงินสมทบคา่ประกนัสขุภาพของเดือนพฤศจิกายนกบัหน่วยงาน
ต้นสงักดัเดมิ)

ตวัอยา่งการคดิคำนวณเงนิสมทบคา่ประกนัสขุภาพท ัว่ไป

ตัวอย่างที	่ 1	 :	นายจางซานทำงานอยู่ในบรษัิท	ก.	ไดร้ับเงนิเดอืน
เดอืนละ	35,000	เหรยีญไตห้วนั	ภรรยาเป็นแมบ่า้น	และมบีตุรสามคน
ทีย่งัเรยีนหนังสอือยู่

อธิบาย: 
1. ครอบครัวนายจางซานต้องยื่นทำประกันสุขภาพกับบริษัท ก. ทุกคน 

แม้วา่จะมีสมาชิกในครอบครัวรวม 4 คน แตปั่จจบุนัการจดัเก็บเงินสมทบ 
ค่าประกันสขุภาพให้คำนวณโดยใช้จำนวนสมาชิกในครอบครัวได้มาก
ที่สดุเพียง 3 คน ดงันัน้ ไม่ต้องนำสมาชิกในครอบครัวที่เหลืออีก 1 คน 
มาคำนวณ
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2. อ้างอิงจากเงินเดือนของนายจางซาน ค่าเงินประกันที ่ใช้เป็นฐานใน
การคำนวณเงินสมทบของนายจางซานคือ 36,300 เหรียญไต้หว ัน 
(ตรงกบัระดบัท่ี 12 ตามตารางฐานเงินคำนวณ)

3. เงินสมทบประกนัสขุภาพท่ีนายจางซานต้องนำสง่เป็นประจำ
ทกุเดือนเทา่กบั :
36,300 เหรียญไต้หวนั x 4.69% x 30% (จำนวนเงินเลขทศนิยม 4 ปัดทิง้ 
5 ปัดขึน้) x (1+3) = 2,044 เหรียญไต้หวนั

4. เงินสมทบประกนัสขุภาพท่ีบริษัท ก. ต้องนำสง่เป็นประจำทกุ
เดือนเทา่กบั :
36,300 เหรียญไต้หวนั x 4.69% x 60% x (1+0.61) 
(จำนวนเงินเลขทศนิยม 4 ปัดทิง้ 5 ปัดขึน้) = 1,645 เหรียญไต้หวนั

5. เงินสมทบประกนัสขุภาพท่ีรัฐบาลต้องจา่ยให้กบันายจางซาน
เป็นประจำทกุเดือนตามท่ีกฎหมายประกนัสขุภาพกำหนด
เทา่กบั :
36,300 เหรียญไต้หวนั x 4.69% x 10% x (1+0.61) 
(จำนวนเงินเลขทศนิยม 4 ปัดทิง้ 5 ปัดขึน้) = 274 เหรียญไต้หวนั

หมายเหต	ุ:	
1.		ตามคำอธบิายขอ้ที	่4	และ	5	โดยคา่	0.61	ทีน่ำมาคำนวณตามสตูรหมายถงึคา่เฉลีย่ของ	
จำนวนสมาชกิในครอบครัว

2.	ตัง้แตเ่ดอืนมกราคม	พ.ศ.	2559	เป็นตน้ไป	อตัราคา่ประกนัสขุภาพทัว่ไปเทา่กบั	4.69%

ตวัอยา่งที	่2	:	นายหลีซ่ ือ่และภรรยายืน่ขอทำประกนักบัสำนักงานเขต
ทีต่นมชีือ่อยูใ่นทะเบยีนบา้น

อธิบาย: 
1. เงินสมทบประกนัสขุภาพท่ีนายหลีซ่ื่อต้องนำสง่เป็นประจำทกุเดือนเทา่กบั :

1,249 เหรียญไต้หวนั x 60% (จำนวนเงินเลขทศนิยม 4 ปัดทิง้ 5 ปัดขึน้) 
x (1+1) = 1,498 เหรียญไต้หวนั

คูม่อืสทิธปิระโยชน์
ระบบประกนัสขุภาพ
สำหรับประชาชน
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4					งบประมาณของระบบประกนัสขุภาพ	และอตัราเงนิสมทบ

2. เงินสมทบประกนัสขุภาพท่ีรัฐบาลต้องจา่ยให้กบันายหลี่ซ่ือเป็นประจำทกุ 
เดือนเทา่กบั :
1,249 เหรียญไต้หวนั x 40% (จำนวนเงินเลขทศนิยม 4 ปัดทิง้ 5 ปัดขึน้) x 
(1+1) = 1,000 เหรียญไต้หวนั

เงนิสมทบคา่ประกนัสขุภาพเพิม่เตมิ
เกณฑก์ารคดิคำนวณเก็บเงนิสมทบคา่ประกนัสขุภาพเพิม่เตมิ
1. ผู้ มีเงินได้หรือมีรายได้ตามรายการ 6 ประเภทด้านล่างนี  ้ต้องจ่ายเงิน

สมทบคา่ประกนัสขุภาพเพ่ิมเตมิตามอตัราท่ีกำหนด(ปัจจบุนั 1.91%)โดย
ให้หน่วยงานที่เป็นผู้จ่ายเงินได้นัน้ๆคำนวณเงินสมทบค่าประกันสขุภาพ
เพิ่มเติมจาก เงินได้หรือรายได้ x อตัราค่าประกัน แล้วหกัออกเพื่อนำส่ง
เป็นคา่ประกนัสขุภาพเพ่ิมเตมิ

รายการ คำชีแ้จง รหสัภาษเีงนิได ้
(สองหลกัแรก)

เงนิรางวัลทีไ่ดรั้บสะสม
ตลอดปี	ส่วนที่เกนิจาก	
4	เทา่ของคา่เงนิประกนั
ทีใ่ชเ้ป็นฐานในการ
คำนวณ

เงนิรางวลัทีม่อบใหก้บัผูท้ำประกนั	ซึง่ไมไ่ดร้วมอยูใ่น
เงนิเดอืนทีน่ำมาคำนวณคา่เงนิประกนัทีใ่ชเ้ป็นฐานใน
การคำนวณ	(เช่น	เงินโบนัสปลายปี	เงินของขวัญ
ประจำเทศกาล	เงินรางวัล)	ในส่วนของเงินสะสมที่
เกนิจาก	4	เท่าของค่าเงนิประกันทีใ่ชเ้ป็นฐานในการ
คำนวณ

50

เงนิไดจ้ากวชิาชพีเสรมิ
เงนิรายไดท้ีจ่า่ยใหก้บัผูป้ระกอบวชิาชพีเสรมิ	(หมาย
ถงึรายไดท้ีไ่ม่ไดม้าจากหน่วยงานตน้สังกัดทีย่ืน่ทำ
ประกนัสขุภาพดว้ย)

50

รายไดจ้ากการประกอบ
ธรุกจิ

เงินรายไดท้ี ่จ่ายใหก้ับประชาชนจากการประกอบ
ธรุกจิ	(ไมม่กีารหกัคา่ใชจ้า่ยทีจ่ำเป็นหรอืตน้ทนุออก)

9A
9B

เงนิไดจ้ากเงนิปันผล เงนิปันผลทีบ่รษัิทจา่ยใหก้บัผูถ้อืหุน้	(เงนิปันผลสทุธ	ิ
+	คา่ลดหยอ่นภาษี) 54

เงนิไดจ้ากดอกเบีย้

เงนิไดท้ี่จ่ายใหก้ับประชาชนในรูปดอกเบีย้พันธบัตร	
ดอกเบีย้พันธบตัรองคก์ร	ดอกเบีย้ตราสารทางการเงนิ	
ดอกเบีย้ตั๋วเงนิระยะสัน้ทุกประเภท	ดอกเบีย้เงนิฝาก	
และดอกเบีย้ทีไ่ดจ้ากการใหกู้ย้มื

5A
5B
5C
52

รายไดจ้ากการ
จัดเกบ็คา่เชา่

เงนิคา่เชา่ทีจ่า่ยใหก้บัประชาชน	(โดยไมม่กีารหกัคา่
เสือ่มสภาพและคา่ใชจ้า่ยทีจ่ำเป็น) 51
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2. เงินสมทบเพิ่มเติมใช้วิธีการหกั ณ ที่จ่าย โดยผู้มีหน้าที่จดัเก็บหกัเก็บ
ขณะจ่ายแต่ละครัง้ ผู้ประกนัตนแต่ละรายจะถกูเก็บเงินสมทบเพิ่มเติม
คำนวณตอ่คนตอ่ครัง้และไมมี่การคำนวณรวม

ตวัอยา่งการคดิคำนวณเงนิสมทบคา่ประกนัสขุภาพเพิม่เตมิ
[ เงนิไดจ้ากดอกเบีย้ ]

  ตวัอยา่ง : นายฟู่ มียอดเงินฝากประจำในธนาคาร ข.อยูห่ลายรายการ ในจำนวนนี ้
มีเงินฝาก 3  รายการท่ีจะครบกำหนดในวนัท่ี 20 มิถนุายน พ.ศ. 2560 
ซึง่แบง่การจา่ยดอกเบีย้ออกเป็น 1,500 เหรียญไต้หวนั 25,000 เหรียญ
ไต้หวนั และ 1,800 เหรียญไต้หวนั ธนาคาร ข. จะมีการหกัเงินสมทบคา่
ประกนัสขุภาพเพ่ิมเตมิจากนายฟู่ อยา่งไร

  การคำนวณ: เงินสมทบคา่ประกนัสขุภาพเพ่ิมเตมิ = 25,000 เหรียญไต้หวนั 
× 1.91%(จำานวนเงินเลขทศนิยม 4 ปัดทิ ง้ 5 ปัดขึน้) = 478 
เหรียญไต้หวนั

  อธิบาย : คำนวณการจัดเก็บเงินสมทบค่าประกันสุขภาพเพิ่มเติม โดยอ้างอิง
จากดอกเบีย้เงินฝากแตล่ะรายการ เน่ืองจากดอกเบีย้เงินฝากที่ได้รับ 2 
รายการได้แก่ 1,500 เหรียญไต้หวนั และ 1,800 เหรียญไต้หวนั มีจำนวน
ต่ำกวา่ฐานอ้างองิในการจดัเก็บท่ี จงึไมต้่องนำมาคำนวณเพ่ือจดัเก็บเงิน

 สมทบคา่ประกนัสขุภาพเพ่ิมเติม โดยธนาคาร ข.จะต้องนำสง่เงินสมทบ
 ค่าประกันสุขภาพเพิ่มเติมจำนวน 478 เหรียญไต้หวนัที่ห ักเก็บจาก
 นายฟู่  ให้กบัสำนกังานประกนัสขุภาพก่อนวนัท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
[ เงนิรางวลั ]

  ตวัอย่าง : นายหวงัมีอาชีพเป็นวิศวกรซอฟท์แวร์ ซึ่งได้รับการว่าจ้างจากบริษัท 
ค. โดยมีค่าเงินประกันที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณต่อเดือนเท่ากับ 
150,000 เหรียญไต้หวัน ได้รับเงินโบนัสปลายปีในเดือนกุมภาพันธ์ 

 พ.ศ. 2560 จำนวน 450,000 เหรียญไต้หวัน และได้รับเงินรางวัล
 เพ่ิมอีก 600,000 เหรียญในเดือนตลุาคม

  การคำนวณ:  เงินสมทบค่าประกนัสขุภาพเพิ่มเติม = 450,000 เหรียญไต้หวนั × 
1.91% = 8,595 เหรียญไต้หวนั

คูม่อืสทิธปิระโยชน์
ระบบประกนัสขุภาพ
สำหรับประชาชน
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4					งบประมาณของระบบประกนัสขุภาพ	และอตัราเงนิสมทบ

  อธิบาย :  นายหวงัได้รับเงินรางวลัสะสม ณ เดือนกมุภาพนัธ์รวม 450,000 เหรียญ 
ซึง่เป็นยอดเงนิทีไ่มถ่งึ 4 เทา่ของคา่เงนิประกนัทีใ่ช้เป็นฐานในการคำนวณ 
ในเดือนนัน้ คือ 600,000 เหรียญ (150,000 เหรียญไต้หวนั x 4) จงึไม่
ต้องนำมาหกัค่าประกันสขุภาพเพิ่มเติม แต่ในเดือนตลุาคมได้รับเงิน
รางวลัเพิ่มอีก 600,000 เหรียญไต้หวนั จึงมีเงินรางวลัสะสมรวมเป็น 
1,050,000 เหรียญไต้หวนั ซึง่มยีอดเงนิทีเ่กนิจาก 4 เทา่ของคา่เงนิประ
กนัที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณในเดือนนัน้เท่ากับ 450,000 เหรียญ 
(1,050,000 - 600,000 เหรียญไต้หวนั) ดงันัน้ เมื่อบริษัท ค.จะจ่ายเงิน
รางวลัให้ในเดอืนตลุาคม จะต้องหกัเงนิสมทบคา่ประกนัสขุภาพเพิม่เตมิ
จำนวน 8,595 เหรียญไต้หวันก่อนดูวิธีการคำนวณอย่างละเอียดจาก
ตารางด้านลา่ง: 

วนัเดอืน
ปีทีจ่า่ย

รายการ
เงนิรางวลั

คา่เงนิ
ประกนั

ทีใ่ชเ้ป็น
ฐานในการ

คำนวณของ
เดอืนน ัน้

(A)

4 เทา่ 
ของคา่เงนิ
ประกนัทีใ่ช้
เป็นฐานใน
การคำนวณ
ของเดอืนน ัน้

(B=A×4)

ยอดเงนิ
รางวลั
ตอ่คร ัง้ 

(C)

ยอดเงนิ
รางวลั
สะสม 
(D)

ยอดเงนิรางวลั
ทีเ่กนิจาก 4 
เทา่ของคา่

เงนิประกนัที่
ใชเ้ป็นฐานใน
การคำนวณ
(E=D-B)

ฐานของเงนิ
รางวลัทีน่ำ
มาคำนวณ
คา่ประกนั

สขุภาพเพิม่
เตมิ (F)

Min(C,E)

คา่ประกนั
สขุภาพที่
ตอ้งชำระ
เพิม่เตมิ 

(G=F*1.91%)

1	ก.พ.	
2560

เงนิโบนัส
ปลายปี

150,000 600,000 450,000 450,000 -150,000 0 0

1	ต.ค.	
2560

เงนิรางวลั 150,000 600,000 600,000 1,050,000 450,000 450,000 8,595

รวม 1,050,000 8,595

หมายเหต	ุ:	
ตัง้แตเ่ดอืนมกราคม	พ.ศ.	2559	เงนิสมทบคา่ประกนัสขุภาพเพิม่เตมิเป็น	1.91%
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3. ตารางแสดงรายการการคิดคำนวณค่าเงินสมทบประกนัสขุภาพเพิ่มเติม
รายบคุคลและฐานอ้างอิงต่ำสดุ, สงูสดุ(หมายเหต ุ1)

รายการการจดัเก็บ ฐานอา้งองิต่ำสดุ ฐานอา้งองิสงูสดุ

เงนิรางวัลทีไ่ดร้ับสะสม
ตลอดปี	ส่วนทีเ่กนิจาก	
4	 เทา่ของคา่เงนิประกัน
ทีใ่ชเ้ป็นฐานในการคำนวณ

ไมม่ี

เงนิรางวลัทีไ่ดรั้บสะสมตลอดปี	สว่นที่
เกนิจาก	4	เทา่ของคา่เงนิประกนัทีใ่ช ้
เป็นฐานในการคำนวณในเดอืนนัน้สงูสดุ
ไมเ่กนิ	10,000,000	เหรยีญไตห้วนั
ตอ่ครัง้

เงนิไดจ้ากวชิาชพีเสรมิ จำนวนยอดเงนิทีจ่า่ยตอ่ครัง้	เทา่กบั
รายไดค้า่แรงขัน้ต่ำตามประกาศของ
หน่วยงานแรงงานสว่นกลาง ยอดเงนิทีจ่า่ยตอ่ครัง้สงูสดุไมเ่กนิ	

10,000,000	เหรยีญไตห้วนั
รายไดจ้ากการ
ประกอบธรุกจิ(หมายเหต	ุ2)

ยอดเงนิทีจ่า่ยตอ่ครัง้ถงึ	20,000	
เหรยีญไตห้วนั(หมายเหต	ุ3)

เงนิไดจ้ากเงนิปันผล
(หมายเหต	ุ2)

1.	ผูท้ีท่ำประกนัโดยใชส้ถานะนายจา้ง
หรอืเป็นนายจา้งของตวัเอง	:	
จำนวนยอดเงนิทีจ่า่ยตอ่ครัง้มมีลูคา่
เกนิจากคา่เงนิประกนัทีใ่ชเ้ป็นฐาน
ในการคำนวณเกนิกวา่	20,000	
เหรยีญไตห้วนั(หมายเหต	ุ3)	

2.	ผูท้ีท่ำประกนัโดยไมไ่ดใ้ชสถานะ ้
นายจา้งหรอืเป็นนายจา้งของตวัเอง	:
ยอดเงนิทีจ่า่ยตอ่ครัง้มมีลูคา่ถงึ	
20,000	เหรยีญไตห้วนั(หมายเหต	ุ3)

1.	ผูท้ีท่ำประกนัโดยใชส้ถานะนาย
จา้งหรอืเป็นนายจา้งของตวัเอง:	จำ
นวนยอดเงนิทีจ่า่ยตอ่ครัง้มมีลูคา่
เกนิจากคา่เงนิประกนัทีใ่ชเ้ป็น
ฐานในการคำนวณสงูสดุไมเ่กนิ	
10,000,000	เหรยีญไตห้วนั

2.	ผูท้ีท่ำประกนัโดยไมไ่ดใ้ช ้
สถานะนายจา้งหรอืเป็นนายจา้ง
ของตวัเอง	:	ยอดเงนิทีจ่า่ยตอ่
ครัง้สงูสดุไมเ่กนิ	10,000,000
เหรยีญไตห้วนั

เงนิไดจ้ากดอกเบีย้
(หมายเหต	ุ2)

ยอดเงนิทีจ่า่ยตอ่ครัง้ถงึ	20,000	
เหรยีญไตห้วนั(หมายเหต	ุ3)

ยอดเงนิทีจ่า่ยตอ่ครัง้สงูสดุไมเ่กนิ	
10,000,000	เหรยีญไตห้วนั

รายไดจ้ากคา่เชา่
(หมายเหต	ุ2)

ยอดเงนิทีจ่า่ยตอ่ครัง้ถงึ	20,000	
เหรยีญไตห้วนั(หมายเหต	ุ3)

ยอดเงนิทีจ่า่ยตอ่ครัง้สงูสดุไมเ่กนิ	
10,000,000	เหรยีญไตห้วนั

หมายเหต:ุ
(1)	กรณีทีเ่งนิไดห้รอืรายไดท้ีจ่ะนำมาคำนวณเงนิสมทบประกนัสขุภาพเพิม่เตมิรายบคุคลเทา่กบั

ฐานอา้งองิต่ำสดุ	ใหน้ำเงนิทีไ่ดรั้บทัง้หมดมาคำนวณ	กรณีมากกวา่ฐานอา้งองิสงูสดุ	ใหค้ำ
นวณโดยใชย้อดเงนิจากฐานอา้งองิสงูสดุ

(2)	 ต ั ้งแต ่ว ันท ี ่	 1	 มกราคม	 พ.ศ.2558	 เป็ นต น้มา	 สำหรับสมาช ิกครอบครัวผ ู ม้ ีราย		
ไดต้่ำและปานกลาง	ผูส้งูอายทุ ีม่รีายไดต้่ำและปานกลาง	 เด็กและเยาวชนผูด้อ้ยโอกาส	
ทีร่บั	การอดุหนุนคา่ครองชพี	ผูพ้กิารทีไ่ดร้บัการอดุหนุนเงนิสงเคราะห	์ผูร้บัการอดุหนุน	
ช ่วยเหลือในครอบครัวประสบภาวะพเิศษ	และผูท้ ี ่ม ีฐานะยากจน	ตรงตามขอ้กำหนด	
กฎหมายการประกันสุขภาพประชาชน	 (ต่อไปเร ียกกฎหมายประกันสุขภาพ)	 มาตรา	
100	รายไดจ้ากการประกอบธุรกจิ	 เงนิไดจ้ากเงนิปันผล	 เงนิไดจ้ากดอกเบีย้และรายได	้	
จากค่าเช ่า	 ยอดเง ินท ี ่จ ่ายต่อครั ง้ไม่ถ ึงรายไดค้ ่าแรงขั น้ต่ำตามประกาศของหน่วย	
งานแรงงานสว่นกลาง	(ปัจจบุันคอื	20,008	เหรยีญไตห้วัน)	ไมจ่ำเป็นตอ้งหัก	 เก็บเงนิสม	
ทบเพิม่เตมิประกนัสขุภาพ

(3)	ตัง้แตว่นัที	่1	มกราคม	พ.ศ.2559	เป็นตน้มา	

คูม่อืสทิธปิระโยชน์
ระบบประกนัสขุภาพ
สำหรับประชาชน
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4					งบประมาณของระบบประกนัสขุภาพ	และอตัราเงนิสมทบ

4. ผู้ ได้รับการยกเว้นการจดัเก็บเงินสมทบคา่ประกนัสขุภาพเพิ่มเติมบคุคลที่
มีหลกัฐานดงัตอ่ไปนี ้ได้รับการยกเว้นการจดัเก็บเงินสมทบคา่ประกนัสขุ
ภาพเพ่ิมเตมิเม่ือได้รับการจา่ยเงินได้

ผูไ้ดร้บัการยกเวน้ รายการทีไ่ดร้บัการยกเวน้ หลกัฐาน

ไมม่คีณุสมบตัทิีจ่ะยืน่ขอทำ	
ประกนัได ้

(1)	เงนิรางวลัสะสมเกนิจาก	4	เทา่
ของคา่เงนิประกนัทีใ่ช	้เป็นฐาน
ในการคำนวณในเดอืนนัน้

(2)	เงนิเดอืนทีไ่ดรั้บซึง่ไมไ่ดม้า
จากหน่วยงานตน้สงักดัทีย่ืน่
ทำประกนัดว้ย

(3)	รายไดจ้ากการประกอบธรุกจิ
(4)	เงนิไดจ้ากเงนิปันผล
(5)	เงนิไดจ้ากดอกเบีย้
(6)	รายไดจ้ากคา่เชา่

หลงัจากทีไ่ดรั้บแจง้จากผูท้ีไ่มม่คีณุ
สมบตัทิีจ่ะยืน่ขอทำประกนัแลว้ผูม้	ี
หนา้ทีห่กัเงนิสมทบจะตอ้งทำการยนื
ยนักบัสำนักงานประกนัสขุภาพ

ผูท้ำประกันทีอ่ยู่ในประเภทที	่
5	กลุม่ครอบครัวผูม้รีายไดต้่ำ	
ตามระบบประกนัสขุภาพ

หนังสอืรับรองสถานะครอบครัวผูม้ี
รายไดต้่ำ	ทีอ่อกโดยหน่วยงาน
ราชการ	และยงัมอีายอุยู	่ในชว่ง
ระหวา่งทีไ่ดรั้บการจา่ยเงนิได ้

ผูท้ำประกนัในประเภทที	่2
เงนิเดอืนทีไ่ดรั้บซึง่ไมไ่ดม้าจาก
หน่วยงานตน้สงักดัทีย่ืน่ทำ
ประกนัดว้ย

หนังสอืรับรองการทำประกนัหรอื
เอกสารรับรองการจา่ยเงนิสมทบออก
โดยสมาคมวชิาชพีในชว่งระหวา่งที่
ไดรั้บการจา่ยเงนิได ้

พนักงานเช ี ่ยวชาญเฉพาะ	
ทางและชา่งเทคนคิ	ผูท้ ีเ่ป็น	
นายจา้งตวัเอง	หรอืผูป้ระกอบ	
วชิาชพีอสิระทีย่ ืน่ขอทำประกนั	
ผ่านสมาคมวชิาชพี	 (ค่าเงนิ	
ประกันทีใ่ชเ้ป็นฐานในการคำ	
นวณอา้งอ ิงจากเง ินได จ้าก	
การประกอบธรุกจิ)

รายไดจ้ากการประกอบธรุกจิ

ชว่งระหวา่งทีไ่ดรั้บการจา่ยเงนิได	้:
ก.	ผูท้ีเ่ขา้รว่มการประกนัสขุภาพ
โดยใชส้ถานะพนักงานเชีย่วชาญ
เฉพาะทางและชา่งเทคนคิ	:	หนังสอื
รับรองการทำประกนัหรอืเอกสาร
รับรองการจา่ยเงนิสมทบออกโดย
หน่วยงานตน้สงักดั

ข.	ผูท้ีย่ ืน่ขอทำประกนัผา่นสมาคม
วชิาชพี	:	หนังสอืรับรองการทำ
ประกนัหรอืเอกสารรับรองการ
จา่ยเงนิสมทบออกโดยสมาคม
วชิาชพี
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ผูไ้ดร้บัการยกเวน้ รายการทีไ่ดร้บัการยกเวน้ หลกัฐาน
เด็กและเยาวชน

เงนิเดอืนทีไ่ดร้บัซึง่ไมไ่ดม้าจากหน่วย	
งานตน้สงักดัทีย่ืน่ทำประกนัดว้ย	และ	
เป็นเงนิทีไ่ดร้ะหวา่งวนัที	่1	ม.ค.	2556	
ถงึวันที	่31	ส.ค.	2557	ยอดเงนิตอ่	
ครัง้ไมถ่งึจำนวนเงนิเดอืนขัน้ต่ำ

บตัรประจำตวัประชาชน

ผูพ้กิารทีเ่ขา้รว่ม	การ
ประกนัภยัแรง	งานโดยมี
ฐานเงนิ	เดอืนในการทำ
ประ	กนั	ต่ำกวา่คา่แรงขัน้ต่ำ

บัตรประจำตัวหรอืหนังสอืรับรองผูพ้กิาร	
ที ่ออกโดยหน่วยงานราชการและยังม	ี
อายุอยู่ในช่วงระหว่างทีไ่ดร้ับการจ่าย	
เงนิได	้และเอกสารรับรองการเขา้ร่วม	
ประกนัภยัแรงงาน

นักเรยีนนักศกึษา	ทีก่ำลงั
ศกึษาอยูใ่นระดบัวทิยาลยั	
ปรญิญาตร	ีปรญิญาโท	หรอื
ปรญิญาเอกในประเทศและไม่
ไดท้ำงานประจำ

แบบฟอร ์มลงทะเบ ียนเร ียนจากสถาน	
ศกึษาหรือบัตรนักเร ียนทีม่ปีระทับตรา	
ลงทะเบยีนเรยีน	และหนังสอืรับรองว่า	
ไม่ไดท้ำงานประจำในชว่งระหว่างทีไ่ด	้
รับการจา่ยเงนิได ้

ครอบครัวผูม้รีายได ้
ตำ่และปานกลาง

(1)	เงนิเดอืนทีไ่ดรั้บซึง่ไมไ่ดม้า
จากหน่วยงานตน้สงักดัทีย่ืน่ทำ
ประกนัดว้ย	และเป็นเงนิทีไ่ด ้
ระหวา่งวนัที	่1	ม.ค.	2556	
ถงึวนัที	่31	ส.ค.	2557	ยอดเงนิ
ตอ่ครัง้ไมถ่งึจำนวนเงนิเดอืน
ขัน้ต่ำ

(2)		หากเป็นเงนิไดท้ีไ่ดรั้บหลงัจาก	
วนัที	่1	ม.ค.	2558	และยอดเงนิ
ตอ่ครัง้ไมถ่งึจำนวนเงนิเดอืนขัน้
ต่ำ	สำหรับรายไดต้อ่ไปนี:้

1.	รายไดจ้ากการ	ประกอบธรุกจิ
2.	เงนิไดจ้ากเงนิปันผล
3.	เงนิไดจ้ากดอกเบีย้
4.	รายไดจ้ากคา่เชา่	

หนังสอืรับรองสถานะครอบครัวผูม้รีาย	
ไดต่้ำและปานกลาง	ทีอ่อกโดยหน่วยงาน	
ราชการและยังมอีายอุยู	่ ในชว่งระหวา่ง
ทีไ่ดรั้บการจา่ยเงนิได ้

ผูท้ีม่ฐีานะยากจนตรงตามขอ้	
กำหนดในมาตราที	่100	ของ	
กฎหมายการประกนัสขุภาพ

บัตรประจำตัวหรอืหนังสอืรับรองผูพ้กิาร	
ที ่ออกโดยหน่วยงานราชการและยังม	ี
อายุอยู่ในช่วงระหว่างทีไ่ดร้ับการจ่าย	
เงนิได	้และเอกสารรับรองการเขา้ร่วม	
ประกนัภยัแรงงาน

ผูส้งูอายทุีม่รีายไดต้่ำและปาน
กลาง

หนังสอืรับรองคณุสมบตัทิีอ่อกโดยหน่วย	
งานราชการในชว่งระหว่างทีไ่ดร้ับการ	
จา่ยเงนิได ้

ผูพ้กิารทีไ่ดรั้บการอดุหนุนเงนิ
สงเคราะห์
เด็กและเยาวชนผูด้อ้ยโอกาส
ทีรั่บการอดุหนุนคา่ครองชพี

ผูรั้บการอดุหนุนชว่ยเหลอืใน	
ครอบครัวประสบภาวะพเิศษ

หากเป็นเงนิไดท้ ี ่ไดร้ับหลังจากวัน	
ท ี ่	 1	 ม.ค.	 2558	 และยอดเง ินต่อ
ครั ้งไม ่ถ ึงจำนวนเง ินเด ือนขั น้ต่ำ	
สำหรับรายไดต้อ่ไปนี:้
1.	รายไดจ้ากการ	ประกอบธรุกจิ
2.	เงนิไดจ้ากเงนิปันผล
3.	เงนิไดจ้ากดอกเบีย้
4.	รายไดจ้ากคา่เชา่

คูม่อืสทิธปิระโยชน์
ระบบประกนัสขุภาพ
สำหรับประชาชน
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4					งบประมาณของระบบประกนัสขุภาพ	และอตัราเงนิสมทบ

5
5. เงินสมทบคา่ประกนัสขุภาพเพ่ิมเตมิจากนายจ้าง (หนว่ยงานต้นสงักดั)

(ยอดเงนิเดอืนรวมทัง้หมดทีห่น่วยงานตน้สงักดัจา่ยในแตล่ะเดอืน	-	ยอดเงนิ
คา่ประกนัรวมทีใ่ชเ้ป็นฐานในการคำนวณของลกูจา้ง)	×	1.91%

 ไมม่ฐีานอา้งองิสงูสดุ
 นายจา้งคำนวณเองและนำสง่ร่วมกับเงนิสมทบคา่ประกัน	สขุภาพทั่วไป	
ทกุเดอืน
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5
วธิกีารจา่ยเงนิสมทบคา่ประกนั 
สขุภาพ

หากมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัการคำนวณอตัราเงนิสมทบ
คา่ประกนัสขุภาพ สามารถสอบถามเพิม่เตมิไดท้ ีใ่ด

ใบแจ้งการชำระเงินสมทบค่าประกันสุขภาพที่ทางสำนักงานประกัน
สขุภาพจดัสง่ให้กบัทา่นหรือบริษัท มีหมายเลขโทรศพัท์ติดตอ่ของเจ้าหน้าที่
ฝ่ายบริการ หากทา่นยงัคงมีข้อสงสยัเก่ียวกบัการคำนวณ อตัราเงินสมทบคา่
ประกนัสขุภาพ สามารถโทรศพัท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการของสำนกังาน
ประกนัสขุภาพผู้นัน้โดยตรง เพ่ือขอให้ชว่ยเหลือจดัการได้

จา่ยเงนิสมทบประกนัสขุภาพ ชว่ยเหลอืซึง่กนั
และกนัและไดล้ดหยอ่นภาษี

ตามมาตรา 17 แห่งกฎหมายภาษีเงินได้ เงินสมทบค่าประกนัสขุภาพ
ที่ได้จ่ายไป สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้โดยไม่จำกัดวงเงิน หรือ
หมายถึง เมื่อยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี หากเลือกการหกัลดหย่อน
ตามรายการที่จ่ายจริง จะสามารถแบ่งการหกัลดหย่อนค่าประกนัภยัออก
ได้เป็นสองสว่น:
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5					วธิกีารจา่ยเงนิสมทบคา่ประกนัสขุภาพ

1. คา่ใชจ้า่ยการประกนัสขุภาพ
เงินสมทบค่าประกันสุขภาพ (หมายรวมถึงเงินสมทบทั่วไป และเงิน
สมทบเพ่ิมเติม) ไมว่า่จะของตนเอง คูส่มรสหรือญาติสายตรงท่ีอยูใ่นการ
อปุการะเลีย้งด ูที่ได้จ่ายไปในปีนัน้ของแต่ละคน สามารถนำมาหกัลด
หย่อนตามรายการที่ได้จ่ายจริงโดยไม่จำกดัวงเงินการหกัลดหย่อน หรือ
ก็คือ ยามปกติจ่ายเงินสมทบค่าประกันสขุภาพยิ่งมาก ก็นำมาหกัลด
หยอ่นภาษีได้มากขึน้ และเสียภาษีเงินได้น้อยลง

2. คา่ใชจ้า่ยประกนัภยัอืน่ๆ
คา่เบีย้ประกนัอ่ืนๆ ได้แก่ ประกนัชีวติ ประกนัการบาดเจบ็ ประกนับำนาญ 
ประกนัภยัแรงงาน ประกนัการจ้างงาน ประกนัภยัสำหรับเกษตรกร ประกนัภยั 
สำหรับข้าราชการ ครูและทหาร โดยทกุคนสามารถนำคา่เบีย้ประกนัท่ีได้ 
จา่ยไปในปีนัน้มาหกัลดหยอ่นภาษีได้แตไ่มเ่กินวงเงินการหกัลดหยอ่นสงูสดุ

ขอหลกัฐานแสดงการจา่ยเงนิสมทบประกนัสขุภาพ
อยา่งไร
1.  หล ักฐานแสดงการจ ่ายสมทบประก ันส ุขภาพ นอกจากสามารถ 

ยื่นขอได้จาก หน่วยงานยื่นทำประกันคือบริษัท(ห้างร้าน) หรือสมาคม 
วิชาชีพ (สหกรณ์ประมง สหกรณ์เกษตร หรือสมาคมการชลประทาน) และ 
ยื่นขอหลกัฐานแสดงการจ่ายสมทบประกนัสขุภาพเพิม่เตมิจากหนว่ยงาน
ต้นสงักดัจา่ยสมทบประกนัสขุภาพเพิม่เตมิแล้ว ยงัสามารถตรวจสอบหรือ 
ยื่นขอหลกัฐานการจ่ายสมทบประกนัสขุภาพในปีที่ผ่านมาได้ด้วยวิธีการ
ดงันี:้

(1)  ใช้หลกัฐานแสดงตนอิเล็กทรอนิกส์หรือบตัรประกนัสขุภาพ ตรวจ 
สอบหรือดาวน์โหลดผา่นบริการเวบ็ไซต์กรมประกนัสขุภาพ

(2)  นำบตัรประชาชนตวัจริงไปยืน่ขอได้ยงัหนว่ยงานร่่วมยืน่ทำประกนัทีว่า่
การตำบล (อำเภอ เมือง เขต) หรือฝ่ายธรุการสำนกังานประกนัสขุภาพ
สาขาทกุเขตหรือสำนกังานตดิตอ่ประกนัสขุภาพทกุแหง่
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(3)  ใช้แพลตฟอร์มบริการมลัติมีเดียร้านสะดวกซือ้ ตรวจสอบหรือดาวน์
โหลด โดยใช้หลกัฐานแสดงตนอิเลก็ทรอนิกส์ 

2.  ในระหวา่งการแจ้งเสยีภาษีรายได้ทกุปีในเดอืนพฤษภาคม สำนกังานสรรพากร 
ทกุสาขา ล้วนสามารถตรวจสอบเพื่อใช้ข้อมลูประกนัสขุภาพได้ นอกจาก 
นีก้ารใช้หลกัฐานแสดงตนอเิลก็ทรอนิกส์หรือบตัรประกนัสขุภาพ ก็สามารถ 
แจ้งรายการภาษีเงินได้ผา่นโปรแกรมระบบอิเลก็ทรอนิกส์ ตรวจสอบจำนวน 
เงินท่ีจา่ยสมทบประกนัสขุภาพได้

วธิกีารจา่ยเงนิสมทบคา่ประกนัสขุภาพ
ทา่นสามารถเลอืกชอ่งทางการชำระเงินตอ่ไปนีต้ามความสะดวกของทา่น:

1. หกัจากบญัชเีงนิฝากธนาคาร
ทา่นสามารถตดิตอ่สถาบนัการเงนิทีใ่ห้บริการรับชำระเงนิสมทบคา่ประกนั
สขุภาพแทนสำนกังานประกนัสขุภาพ เพื่อย่ืนเร่ืองขอชำระเงินสมทบด้วย
วิธีหกับญัชีเงินฝากธนาคาร เมื่อยื่นเร่ืองหกัจากบญัชีเงินฝากเรียบร้อย
แล้วเดือนต่อไปของการชำระเงินสมทบค่าประกัน ก็จะถูกหกัจากยอด
เงินในบญัชีของทา่น

2. ผา่นเคานเ์ตอรธ์นาคาร
ในการชำระเงินสบทบค่าประกนัสขุภาพที่ได้รับยื่นชำระเป็นเงินสดหรือ 
ชำระด้วยบตัรเครดิตที่เจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์บริการของสถาบนัการเงินที ่
ให้บริการหรือที่เคาน์เตอร์ของสำนกังานประกันสขุภาพทุกแห่ง โปรด 
ทำการตรวจสอบกบัเจ้าหน้าที่ก่อนวา่สามารถใชบัตัรเครดิตของสถาบนั 
เงินใดได้บ้าง

3. ผา่นรา้นสะดวกซือ้ (ตอ้งรบัภาระคา่ธรรมเนยีมเอง)
ทา่นสามารถนำใบแจ้งชำระเงินสมทบคา่ประกนัสขุภาพย่ืนชำระได้ท่ีร้าน
สะดวกซือ้ (โดยมีวงเงินชำระสงูสดุไมเ่กิน 20,000 เหรียญไต้หวนั) ได้แก่ 
ร้านเซเว่นอีเลเว่น ร้านแฟมิลี่มาร์ท ร้านไฮไลฟ์ และร้านโอเค ทกุสาขา

คูม่อืสทิธปิระโยชน์
ระบบประกนัสขุภาพ
สำหรับประชาชน
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5					วธิกีารจา่ยเงนิสมทบคา่ประกนัสขุภาพ

4.  โอนเงนิผา่นตูก้ดเงนิสด (ATM) (โอนผา่นตา่งธนาคารตอ้งจา่ย
 คา่ธรรมเนยีมเอง)

ทา่นสามารถชำระโดยโอนเงินผา่นตู้กดเงินสด (ATM) ท่ีมีสญัลกัษณ์บริการ 
โอนเงินตา่งธนาคารผา่นระบบอตัโนมตัไิด้

5. จา่ยผา่นระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต (ตอ้งจา่ยคา่บรกิารเอง)
(1) บริการจา่ยเงินผา่นเครือขา่ยระบบเคลื่อนท่ี

จ่ายผ่านแพลตฟอร์มบริการทางอินเตอร์เน็ตของสำนกังานประกัน
สขุภาพ ได้แก่“บริการอินเตอร์เน็ตข้อมลูประกนัสขุภาพส่วนบคุคล” 
“พืน้ที ่จ่ายค่าประกันสุขภาพการประกันสุขภาพประชาชน” และ 
“APP ประกนัสขุภาพประชาชนอีซี่โก”--“เคาน์เตอร์ระบบเคลื่อนที่” 
หรือใช้ระบบผกูข้อมลูกบัอปุกรณ์เคลื่อนที่ สแกน QR-Code บนใบ 
แจ้งชำระค่าประกันสขุภาพ แล้วเชื่อมไปยงั “พืน้ที่จ่ายค่าประกัน 
สขุภาพการประกนัสขุภาพประชาชน” จ่ายเงินโดยใช้บญัชีธนาคาร 
เงินฝากกระแสรายวนัหรือบตัรเครดิต จำกัดการจ่ายเงินเฉพาะค่า 
ประก ันส ุขภาพของเจ้ าของบ ัญชีหรือผ ู้ ถ ือบ ัตรเครดิตเท่าน ั น้

(2)  ใช้เว็บไซต์จ่ายเงินทัว่ประเทศ https://ebill.ba.org.tw เลือก “ค่า
ประกันสุขภาพ” ทำตามขัน้ตอนที่ระบุ จ่ายเงินโดยบญัชีธนาคาร
เงินฝากกระแสรายวนั(จำกัดเฉพาะจ่ายค่าประกันสุขภาพสำหรับ
เจ้าของบญัชีเทา่นัน้) หรือจา่ยเงินโดยใช้บตัรเอทีเอม็ตดิไมโครชิป

(3)  ใช้เวบ็ไซต์ของธนาคาร Bank of Taiwan(ที ่https://ebank.bot.com.tw) 
เลือกอินเตอร์เน็ตเอทีเอ็ม ใช้บตัรเอทีเอ็มติดไมโครชิป เลือก“ใช้บตัร 
จา่ยเงินภาษีรายการตา่งๆ/คา่ประกนัสขุภาพ” หลงัทำการป้อนข้อมลู 
ตามขัน้ตอนท่ีระบ ุถือวา่จา่ยเงินแล้วเสร็จ

38



จะทำอยา่งไรหากลมืจา่ยเงนิสมทบหรอืยอดเงนิในบญัชี
ธนาคารไมเ่พยีงพอสำหรบัหกัเงนิสมทบประกนัสขุภาพ
(“การจา่ยเงนิสมทบลา่ชา้” และ การคำนวณ “คา่ปรบั”)

หลงัจากที่การยื่นเร่ืองขอชำระเงินสมทบค่าประกนัสขุภาพ ด้วยวิธีหกั 
เงินจากบญัชีเงินฝากธนาคารของท่านมีผลอนุมัติอย่างเป็นทางการแล้ว 
สถาบนัการเงินที่ได้รับมอบหมายจะทำการหกัเงินสมทบค่าประกนัสขุภาพ  
ทกุวนัท่ี15 ของเดือน (เป็นวนัครบกำหนดระยะเวลาผอ่นผนัชำระเงิน สมทบ)  
หากเงินฝากในบญัชีของทา่นไมเ่พียงพอ สถาบนัการเงินจะไม ่ทำการหกัเงินอีก 
จะเปลีย่นเป็นการสง่ใบแจ้งชำระเน่ืองจากหกัชำระผา่น บญัชีไมส่ำเร็จของสำ 
นกังานประกนัสขุภาพไปยงัท่ีอยูข่องทา่น เวลานีท้า่น ต้องนำใบแจ้งไปชำระ 
ด้วยช่องทางอื่น ดงันัน้ก่อนทกุวนัที่15 ของเดือน ท่านต้องฝากเงินในบญัชี 
ของทา่นให้เพียงพอ เพ่ือสะดวกในการหกัชำระ

ไม่ว่าท่านเลือกช่องทางใดในการชำระเงินสมทบค่าประกันสุขภาพ 
หากทา่นชำระเงนิสมทบลา่ช้ากวา่ระยะเวลาผอ่นผนัท ีก่ำหนด (วนัครบ 
กำหนดชำระเงินคือวนัที่15 ของเดือนถดัไป) สำนกังานประกนัสขุภาพ จะ
คิดคา่ปรับในอตัราวนัละร้อยละ 0.1 ของคา่ประกนัสขุภาพ นบัแตว่นัถดั ไป
ของวนัครบกำหนดระยะเวลาผอ่นผนั (คือวนัท่ี16 ของเดือนถดัไป) จนถงึวนั
ก่อนวนัที่ชำระครบถ้วน โดยเงินค่าปรับที่เรียกเก็บจากหน่วยงานต้นสงักดั 
หรือผู้มีหน้าท่ีจดัเก็บสงูสดุไมเ่กิน 15% ของเงินสมทบประกนัสขุภาพท่ีต้องชำ 
ระ สว่นผู้ประกนัตนจะเสียคา่ปรับสงูสดุไมเ่กิน 5% ของเงินสมทบประกนัสขุ 
ภาพท่ีต้องชำระ

คูม่อืสทิธปิระโยชน์
ระบบประกนัสขุภาพ
สำหรับประชาชน
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66
บรกิารทางการแพทยท์ีไ่ดร้บั 
จากการ ประกนัสขุภาพ

ตรวจรกัษาโรคท ัว่ไปและการสง่ตอ่ผูป่้วย
เมื่อใช้บตัรประกันสุขภาพเข้ารับการรักษา การประกันสุขภาพจะช่วย

ทา่นรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายจากการตรวจวินิจฉยัโรคประเภทผู้ ป่วยนอก คา่ยา
และเวชภัณฑ์ส่วนใหญ่ให้ ซึ ่งท่านเพียงแต่ชำระค่าใช้จ่ายในส่วนน้อย
เท่านัน้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “ค่าธรรมเนียมพืน้ฐานในการเข้า
รับบริการตรวจรักษาผู้ ป่วยนอก” และ “ค่ายาและเวชภัณฑ์ส่วนที่ต้องรับ
ภาระเอง” บทท่ี 7)
1. เขา้รบัการตรวจรกัษาทีค่ลนิกิ หากมคีวามจำเป็นคอ่ยสง่
 ตวัเขา้รบัการรกัษาตอ่ทีโ่รงพยาบาล :

เพื่อให้สถานพยาบาลทกุระดบัชัน้สามารถให้บริการท่านได้อย่างเหมาะ
สมท่ีสดุ ขอให้ทา่นเลือกแพทย์ซึง่ใกล้บ้านท่ีนา่ไว้วางใจเป็นแพทย์ประจำ
ครอบครัวของทา่น โดยเม่ือทา่นเจ็บป่วยก็สามารถให้
แพทย์ผู้ นีเ้ป็นผู้ดแูลรักษา หากมีความจำเป็นต้องรับการตรวจรักษาเพิ่ม
เติม  ผา่ตดัหรือพกัรักษาตวัในโรงพยาบาล ทางคลนิิกจะชว่ยเหลือนำสง่
ท่านไปรับการรักษาตอ่ทโรงพยาบาล ข้อดีของการทำเช่นนี ้ ด้านหนึง่คือ 
ท่านสามารถจดัเก็บประวตัิผู้ ป่วยได้อย่างครบถ้วนพร้อมทัง้ได้รับบริการ
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66
การรักษาจากผู้ เชี่ยวชาญ อีกด้านหนึง่คือ ทา่นจะลดเวลาและคา่ใช้จ่าย
ในการตระเวนพบแพทย์ลง

2. เขา้รบัการตรวจรกัษาทีโ่รงพยาบาลโดยไมผ่า่นข ัน้ตอน
 การสง่ตวั ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยมากขึน้ :

ตัง้แตว่นัท่ี 15 เมษายน พ.ศ.2560 เป็นต้นไป หากทา่นเข้ารับการรักษาท่ีคลนิิก 
จะเสยีคา่ธรรมเนยีมพืน้ฐานในการเข้ารับบริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอกครัง้ละ 
50 เหรียญไต้หวนัเทา่เดมิ กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลเพิม่เตมิได้ทีว่ทิยาลยั
การแพทย ์โรงพยาบาลประจำเขตโดยมใีบสง่ตวัจากแพทย ์จะเสยีคา่ใช้จา่ย 
ในสว่นท่ีต้องจา่ยเองลดลง 40 เหรียญไต้หวนั สำหรับวทิยาลยัการแพทย์ จาก 
210 เหรียญไต้หวนัลดเหลอื 170 เหรียญไต้หวนั สำหรับโรงพยาบาลประจำเขต 
จาก 140 เหรียญไต้หวนัลดเหลอื 100 เหรียญไต้หวนั กรณีแพทย์วนิจิฉยัวา่มี
ความจำเป็นทีจ่ะต้องรับการรักษาเพิม่เตมิ กส็ามารถนำใบนำสง่ตวัซึง่ออกให้
โดยแพทย์ผู้ตรวจรักษา เข้ารับการรักษาพยาบาลเพิม่เตมิได้ทีโ่รงพยาบาลใน
ท้องที ่โรงพยาบาลประจำเขตหรือทีว่ทิยาลยัการแพทย์ หลงัรับการรักษาแล้ว 
หากแพทยว์นิฉิยัแล้ววา่ต้องรบัการรกัษาตอ่ ให้รบัการตรวจรกัษาเพิม่เตมิ 
ได้ไมเ่กิน 4 ครัง้ ภายใน 1 เดอืนนบัจากวนัทีเ่ข้ารับการรักษาพร้อมใบสง่ตวั ผู้
ป่วยทีเ่ข้ารบัการผา่ตดัแบบผู้ป่วยนอก ผา่ตดัฉกุเฉนิหรืออยูร่กัษาในโรงพยา 
บาล ทีก่ลบัไปตรวจตดิตามการรกัษาทีแ่ผนกผู้ป่วยนอกครัง้ที ่1 ภายใน 1 
เดือนหลงัออกจากโรงพยาบาล และผู้คลอดบตุรท่ีกลบัไปตรวจตดิตามท่ีแผนก
ผู้ป่วยนอก หลงัออกจากโรงพยาบาลภายใน 6 สปัดาห์ ถือวา่เป็นการรักษาลกั
ษณะสง่ตอ่ผู้ป่วย จงึรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในสว่นท่ีรับภาระน้อยกวา่
กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลท้องที่ โรงพยาบาลประ 
จำเขตหรือวิทยาลยัการแพทย์โดยตรง โดยไม่ได้ผ่านขัน้ตอนการส่งตวั 
(ไมร่วมกรณีทนัตกรรม และแพทย์แผนจีน) “คา่ธรรมเนียมพืน้ฐานในการ
เข้ารับบริการตรวจรักษาผู้ ป่วยนอก”จะสงูกวา่ผู้ ป่วยท่ีผา่นขัน้ตอนการสง่ 
ตวั 30,140 หรือ 250 เหรียญไต้หวนัแล้วแตก่รณี สว่น “คา่ยาและเวชภณัฑ์ 
ในส่วนที่ต้องรับภาระเอง” จะไม่มีความแตกต่างกนัไม่ว่าจะเป็นการไป 
พบแพทย์ท่ีโรงพยาบาลโดยตรงหรือผา่นขัน้ตอนการสง่ตวั

คูม่อืสทิธปิระโยชน์
ระบบประกนัสขุภาพ
สำหรับประชาชน
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6					บรกิารทางการแพทยท์ีไ่ดรั้บจากการ	ประกนัสขุภาพ

ยืน่ขอโอนยา้ยหรอืสง่ตอ่ผูป่้วยอยา่งไร

ผูป่้วย

ผา่ตดั	ตรวจรักษา
เพิม่เตมิหรอือยูรั่กษา
ในโรงพยาบาล

โรงพยาบาลหรอื
คลนิกิในเครอื

สง่ตวักลบั

โรงพยาบาลหรอืคลนิกิใน
เครอืทีเ่ป็นผูต้รวจรักษา
เดมิหรอืสถานพยาบาลอืน่
ทีเ่หมาะสม

จำเป็นตอ้ง
สง่ตวัเพือ่
รับการรักษา
เพิม่เตมิ

ออกเอกสาร
ใบสง่ตวั

โรงพยาบาลหรอื
คลนิกิทีรั่บสง่ตวั

ใบสง่ตวัอิเลก็ทรอนิกส์ แพลตฟอร์มตดิตอ่สำหรับเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล

เขียนรายงานผลการสง่ตวั

แพทย์ท่ีสง่ตวั

พิมพ์ใบสง่ตวัอิเลก็ทรอนิกส์

พยาบาลเจ้าหน้าท่ีธรุการเคาน์เตอ

ผู้ ป่วย

VPN

แพทย์
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ขอเพยีงจดจำข ัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้ทา่นก็สามารถจะขอรบัการสง่ตวัได้
อยา่งเหมาะสม ประหยดัเวลาและกำลงัของทา่น: 
ขัน้ที	่1	:	หากเจ็บป่วยใหไ้ปรับการรักษาจากคลนิกิแถวบา้นหรอืแพทย์

ประจำครอบครัวกอ่น	เพือ่ใหแ้พทยผ์ูต้รวจรักษาทำการวนิจิฉัย
และรักษาโรคในเบือ้งตน้

ขัน้ที	่2	:		กรณีจำเป็นตอ้งเขา้รับการผ่าตัด	ตรวจรักษาเพิม่เตมิหรือพักรัก	
ษาตัวในโรงพยาบาล	หรอืแพทยแ์นะนำใหท้่านตอ้งเขา้รับการรัก	
ษาเพิม่เตมิทีโ่รงพยาบาล	แพทยจ์ะออกใบส่งตัวหรือทำการส่ง	
ตัวผ่านทางแพลตฟอร์มส่งตัวอเิล็กทรอนิกสข์องกรมประกันสุข	
ภาพ	พรอ้มทัง้นัดหมายการสง่ตวัเพือ่เขา้รับการรักษาตอ่ใหก้บัทา่น	
โดยจะชว่ยเหลอืนัดควิ	แผนกและวนัทีท่ีจ่ะรับการตรวจรักษา

ขัน้ที	่3	:		เขา้รับการตรวจรักษากอ่นวันหมดอายตุามทีร่ะบไุวใ้นใบสง่ตัว	โดย
ใหน้ำใบสง่ตัวมอบใหก้ับเคานเ์ตอรบ์รกิารของโรงพยาบาลทีร่ับสง่	
ตวัเพือ่ตรวจสอบ

ขัน้ที	่4	:		หลังจากที่ทางโรงพยาบาลรับส่งตัวผู ป่้วยเป็นที่เร ียบรอ้ยแลว้	
จะทำการแจ ง้รายละเอ ียดการตรวจร ักษา	 ข อ้แนะนำหร ือ	
บันท ึกเวชระเบ ียนโดยย่อหลังออกจากโรงพยาบาลไปยังโรง	
พยาบาลหร ือคล ิน ิกท ี ่เป็นผู ต้รวจรักษาเด ิม	 กรณีผ ู ป่้ วยนอก	
จะแจง้ภายใน	3	 วัน	ผูป่้วยในจะแจง้หลังออกจากโรงพยาบาล	
ภายใน	 14	 วัน	 ทั ง้น ี ้	 หากม ีความจำเป็นตอ้งอยู ่ร ักษาในโรง	
พยาบาลตอ่	กจ็ะแจง้ไปพรอ้มกนั

ขัน้ที	่5	:		สำหรับผู ป่้ วยท ี ่ไม ่ม ีความจำเป็นตอ้งรับการรักษาพยาบาลใน	
โรงพยาบาลหร ือคลนิ ิกท ี ่ร ับส ่งตัว	 ต ่อไปอ ีก	 แต่ยังตอ้งตรวจ	
ตดิตามการรักษา	 ใหส้่งตัวกลับไปยังโรงพยาบาลหรือคลนิิกใน	
เครอืทีเ่ป็นผูต้รวจรักษาเดมิเพือ่ทำการรักษาตอ่

หมายเหต:ุ
1.	การสง่ต่อผูป่้วยไม่ว่าจะเป็นการรับ-สง่ต่อผูป่้วยระหว่างโรงพยาบาลกับคลนิกิ	คลนิกิ
กบัโรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลระดบัเดยีวกนั	ถอืวา่เป็นการรับสง่ตอ่ผูป่้วยทัง้หมด

2.	โรงพยาบาลหรอืคลนิกิในเครอืประกนัสขุภาพทกุแหง่สามารถออกใบสง่ตวัผูป่้วยได	้ผู ้
ป่วยเพียงนำใบส่งตัวดังกล่าวเขา้รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลตามที่ระบุได ้
ทกุแหง่	โดยไมจ่ำเป็นตอ้งผา่นการสง่ตวัตอ่ตามลำดบัขัน้

คูม่อืสทิธปิระโยชน์
ระบบประกนัสขุภาพ
สำหรับประชาชน
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การรกัษาตอ่เนือ่งระยะส ัน้
เมื ่อได้รับการวินิจฉัยโรคที่เห็นว่าจำเป็นต้องได้รับการรักษาต่อเนื ่อง

ตามรายการดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือวา่เป็นการบำบดัรักษาโรคซ้ำ
1. แพทยแ์ผนปจัจบุนั : นบัต ัง้แตว่นัทีเ่ขา้รบัการรกัษาคร ัง้แรก

(1) การทำแผลธรรมดาภายใน 2 วนั
(2) ฉีดยาท่ีไมใ่ชย่าเคมีบำบดัชนิดเดียวกนั ไมเ่กิน 6 ครัง้ภายใน 30 วนั
(3) กายภาพบำบดั ไมเ่กิน 6 ครัง้ภายใน 30 วนั
(4)  การรักษาโรคผิวหนังโดยใช้แสงบำบัด การรักษาภาวะกลัน้ปัสสาวะไม่อยู ่

ด้วยการกระตุ้นไฟฟ้า และการฝึกหดัการเบง่ถ่ายอจุจาระด้วยวิธี Biofeedback 
Therapy ไมเ่กิน 6 ครัง้ภายใน 30 วนั

(5) ถอดไหมหลงัจากผา่ตดั ไมเ่กิน 6 ครัง้ภายใน 30 วนั
(6) การบำบดัฟืน้ฟสูมรรถภาพปอด ไมเ่กิน 6 ครัง้ภายใน 30 วนั
(7)  การร ั กษากายภาพบำบ ัดของเด ็กอาย ุต ่ำกว ่า  9  ปี  ไม ่ เก ิน  6  คร ั ง้ 

ภายในก่อนปลายเดือนถดัไป
(8) การฉายรังสีรักษาโรคมะเร็งภายใน 30 วนั
(9) การฟอกเลือด(ล้างไต) การล้างไตทางหน้าท้อง ภายใน 30 วนั
(10) การรักษาด้วยออกซเิจนความดนัสงู ภายใน 30 วนั
(11) การรักษาด้วยการฉีดภมิูคุ้มกนับำบดั ภายใน 30 วนั
(12) การดแูลผู้ ป่วยในเคหสถาน ภายใน 30 วนั
(13) การบำบดัความผิดปกตทิางจิตระดบัชมุชน ภายใน 30 วนั
(14) การรักษาทางจิตเวชด้วยกิจกรรมบำบดั หรือการบำบดัทางจิตภายใน 30 วนั

2. ทนัตกรรม: นบัต ัง้แตว่นัทีเ่ขา้รบัการรกัษาคร ัง้แรก
(1) การรักษาการถอนฟัน สำหรับฟันซ่ีเดียวกนั ไมเ่กิน 6 ครัง้ภายใน 30 วนั
(2) ทนัตกรรมหตัถการ (อดุฟัน) สำหรับฟันซ่ีเดียวกนั ไมเ่กิน 6 ครัง้ ภายใน 30 วนั
(3) การรักษาฟันซ่ีเดียวกนัด้วยการขดูหินปนู ไมเ่กิน 6 ครัง้ภายใน 30 วนั
(4) การรักษารากฟันเฉพาะท่ีภายใน 60 วนั
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3. แพทยแ์ผนจนี: นบัต ัง้แตว่นัทีเ่ขา้รบัการรกัษาคร ัง้แรก
(1) การฝังเข็มของกลุม่วินิจฉยัโรคร่วม ไมเ่กิน 6 ครัง้ภายใน 30 วนั
(2) การรักษากระดกูเคลื่อนของกลุม่วินิจฉยัโรคร่วม ไมเ่กิน 6 ครัง้ภายใน 30 วนั
(3) การรักษาการบาดเจ็บกลุม่วินิจฉยัโรคร่วม ไมเ่กิน 6 ครัง้ภายใน 30 วนั

การบำบัดรักษาโรคซ้ำ ยกเว้นการตรวจรักษาในครั ้งแรกที่ ต้ องจ่ ายค่ า
ธรรมเนียมพืน้ฐานในการเข้ารับบริการตรวจรักษาผู้ ป่วยนอก ระหวา่งรับการ
รักษาครัง้อ่ืนๆ ไมต้่องจา่ยคา่ธรรมเนียมดงักลา่วเพ่ิมอีก (ยกเว้นการรักษาด้วย
กายภาพบำบดั และการรักษาการบาดเจ็บทางแพทย์แผนจีน)

กรณีท่านรับการรักษาด้วยกายภาพบำบดัหรือรักษาการบาดเจ็บทาง
แพทย์แผนจีน ท่านต้องชำระค่ารับบริการเพิ่มครั ง้ละ 50 เหรียญไต้หวัน 
นับตัง้แต่การรักษาครัง้ที่ 2 เป็นต้นไป (ยกเว้นการรักษากายภาพบำบดัใน
ระดบั ปานกลาง-รุนแรง และรุนแรง)

ต้องพกบตัรประกันสขุภาพทุกครัง้ที่เข้ารับการรักษา เพื่อเป็นหลกัฐาน
สำหรับให้ทางสถานพยาบาลบนัทกึประวตักิารรักษา

ขอ้ควรระวงั
1.	หากแพทยผ์ูต้รวจรักษาโรคใหก้บัทา่น	ไดใ้หบ้รกิารทางการแพทยอ์ืน่ๆ	
กบัทา่น	ในระยะเวลาเดยีวกนักบัทีท่า่นอยูร่ะหวา่งรับการบำบดัรักษา
โรคซ้ำ	กไ็มต่อ้งหกัจำนวนครัง้ของการรับการรักษา

2.	ระหวา่งรับการรักษา	หากไมส่ามารถเขา้รับการบำบดัรักษาโรคซำ้
เนือ่งจากมกีารเปลีย่นแปลงของโรค	ซึง่เมือ่แพทยต์รวจรักษาและ
วนิจิฉัยใหมว่า่ไมอ่ยูใ่นขอบขา่ยการบำบดัรักษาโรคซำ้	จะตอ้งชำระ
คา่ใชจ้า่ยการลงทะเบยีน	และการตรวจรักษาตามขัน้ตอนการรับ
บรกิารทางการแพทยท์ัว่ไป

คูม่อืสทิธปิระโยชน์
ระบบประกนัสขุภาพ
สำหรับประชาชน
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กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉนิ
คา่ใช้จา่ยในการรักษากรณีเจ็บป่วยฉกุเฉิน เชน่ คา่ดแูล คา่ตรวจวินิจฉยั 

คา่ตรวจทางห้องปฏิบตักิาร คา่ยาและเวชภณัฑ์ กรมประกนัสขุภาพจะเป็นผู้
รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายสว่นใหญ่ให้กบัท่าน ท่านจงึเพียงแครั่บผิดชอบ “สว่นที่
ต้องรับภาระเองในการเข้ารับบริการฉกุเฉิน” เทา่นัน้ (สว่นท่ีต้องรับภาระเอง
กรณีรักษาฉกุเฉิน กรุณาดบูทท่ี7)

รกัษาตวัในโรงพยาบาลประเภทผูป่้วยใน
ผู้ที่เข้าร่วมการประกนัสขุภาพทกุคน หากมีความจำเป็นต้องรักษาตวั

ในโรงพยาบาลประเภทผู้ ป่วยใน ประกนัสขุภาพจะช่วยท่านออกค่าใช้จ่าย
เกี ่ยวกับ “ค่าห้องเตียงผู้ ป่วยประกันสุขภาพ” และ “ค่าใช้จ่ายในการ
รักษาในโรงพยาบาล” สว่นใหญ่ให้กบัทา่น ทา่นเพียงแตรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ย
การรักษาตวัในโรงพยาบาลประเภทผู้ ป่วยในสว่นที่ต้องรับภาระเองระหว่าง 
5%-30% เท่านัน้ (ดูรายละเอียดเกี ่ยวกับค่าใช้จ่ายการรักษาตัวในโรง
พยาบาลประเภทผู้ ป่วยในสว่นท่ีต้องรับภาระเอง ในบทท่ี 7)
1. คา่หอ้ง :

"เตียงผู้ป่วยประกนัสขุภาพ" หมายถงึ ห้องพกัผู้ป่วยท่ีมีเตียงผู้ป่วยตัง้แต ่3 
เตียง (รวม) ขึน้ไปและห้องผู้ ป่วยพิเศษ เช่น ผู้ ป่วยไอซีย ูและผู้ ป่วยแยก
เป็นต้น หากท่านพกัรักษาตวัในห้องเตียงผู้ ป่วยประกนัสขุภาพ ประกนั
สขุภาพจะรับผิดชอบคา่ห้องพกัผู้ป่วยทัง้หมด หากทา่นพกัรักษาตวัในห้อง
ประเภทอ่ืน ทา่นจะต้องจ่ายสว่นตา่งคา่ห้องพกัท่ีเกิดขึน้เอง โดยสามารถ
สอบถามอตัราคา่ห้องพกัเดี่ยวและห้องพกัคูไ่ด้ที่ เคาน์เตอร์บริการผู้ ป่วย
ใน จากเว็บไซต์หรือเคาน์เตอร์พยาบาลประจำหอผู้ ป่วยของโรงพยาบาล
นัน้ๆ

การคิดค่าห้องพักผู้ ป่วยจะเริ่มนับจากวันที ่ท่านเข้าพักรักษาตัวในโรง
พยาบาลวันแรก แต่ไม่นับวันที่ออกจากโรงพยาบาล หรือหมายถึง “นับ
วนัเข้าแตไ่มน่บัวนัออก”
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2. คา่ใชจ้า่ยในการพกัรกัษาตวัในโรงพยาบาล :
คา่ใช้จา่ยในการรักษาตวัในโรงพยาบาลได้แก่ คา่ใช้จา่ยท่ีเกิดจากการตรวจ 
รักษาและวนิิจฉยัโรค การดแูลและการผา่ตดัตา่งๆ เป็นต้น แม้จะไมจ่ำกดั
จำนวนวนัของการอยูโ่รงพยาบาล แตต้่องขึน้อยูก่บัความจำเป็นในการรับ
การรักษาตามอาการของทา่น
หากแพทย์วินิจฉัยว่าท่านไม่มีความจำเป็นต้องนอนพกัในโรงพยาบาล
อีก แตท่า่นยงัต้องการท่ีจะอยูรั่กษาตวัในโรงพยาบาลตอ่ ประกนัสขุภาพ
จะไม่รับผิดชอบออกค่าใช้จ่ายให้ โดยท่านต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการ
อยู่รักษาตวัในโรงพยาบาลเอง นอกจากนี ้การสัง่ใช้ยาพิเศษบางตวัจะมี
ระเบียบกำหนดการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายต่างหาก ซึ่งหากแพทย์ลงความ
เห็นว่าอาการของโรคเป็นไปตามข้อกำหนดในระเบียบ ประกันสขุภาพ
จะรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยสว่นนีใ้ห้

3. พกัรกัษาตวัในโรงพยาบาลโดยไมต่อ้งมดัจำบตัรประกนัสขุภาพ
นบัแตว่นัท่ี 1 มิถนุายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา ได้มีการยกเลกิข้อกำหนด 
เดิมที ่ประชาชนต้องมัดจำบัตรประกันสุขภาพเมื่อพักรักษาตัวในโรง 
พยาบาล แก้ไขเป็นไม่ต้องมดัจำบตัรประกนัสขุภาพอีกต่อไป พิจารณา 
จากประชาชนหากเป็นโรคที่ต้องรับการตรวจรักษาจากแพทย์ต่างแผนก 
ในขณะพกัรักษาตวัในโรงพยาบาล และผ่านการวินิจฉัยของแพทย์ผู้ รับ 
ผิดชอบแล้วว่าต้องทำการตรวจรักษาทนัที ประกอบกบัโรงพยาบาลดงั 
กล่าว ไม่มีแพทย์ในแผนกที่ผู้ ป่วยต้องรับการรักษา ซึ่งต้องทำการขอ 
อนญุาตออกจากโรงพยาบาล เพื่อไปทำการตรวจยงัสถานพยาบาลอื่น 
และต้องใช้บตัรประกนัสขุภาพ แตก่่อนท่ีทา่นจะออกจากโรงพยาบาล ขอ 
ให้ทา่นเตรียมบตัรประกนัสขุภาพเพ่ือทำเร่ืองขอออกจากโรงพยาบาลด้วย

การดแูลผูป่้วยในเคหสถาน
การดแูลผู้ ป่วยในเคหสถาน หมายถึง การให้บริการทางการแพทย์แก่

ผู้ ป่วยถึงที่พ ักอาศัยโดยแพทย์และพยาบาล ทำหน้าที่ คือ การไปตรวจ
เยี่ยม การรักษาพยาบาล จดัหาอุปกรณ์การรักษาให้ การรักษาพยาบาล
ทัว่ไป การพยาบาลผู้ ป่วยที่ใสท่่อช่วยหายใจ ใสส่ายอาหารหรือใสส่ายสวน

คูม่อืสทิธปิระโยชน์
ระบบประกนัสขุภาพ
สำหรับประชาชน
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ปัสสาวะ ตลอดจนจดัเก็บตวัอย่างเพื่อนำส่งตรวจทางห้องปฏิบตัิการต่างๆ 
พร้อมทัง้ให้คำแนะนำเทคนิคการดแูลผู้ ป่วยแก่ญาตหิรือผู้อนบุาล
1. ยืน่เร ือ่งอยา่งไร

(1) ผู้ป่วยท่ีรักษาตวัในโรงพยาบาลและได้รับการประเมนิจากแพทย์วา่ตรง
ตามเงื่อนไขการดแูลผู้ ป่วยในเคหสถาน ศนูย์ดแูลผู้ ป่วยในเคหสถาน
ของโรงพยาบาลนัน้จะรับเร่ืองโดยตรง หรือส่งเร่ืองต่อให้กบัสถาบนั
ทางการแพทย์หรือสถานพยาบาลอ่ืนท่ีมีศนูย์ดแูลผู้ ป่วยในเคหสถาน

(2) หากไม่ใช่กรณีจากการรักษาตวัในโรงพยาบาล แต่เป็นผู้ที่ได้รับการ
ประเมินจากแพทย์ว่ามีคุณสมบตัิตรงตามเงื่อนไขของการดูแลใน
เคหสถาน ก็สามารถท่ีจะย่ืนเร่ืองกบัสถาบนัทางการแพทย์หรือสถาน
พยาบาลท่ีมีศนูย์ดแูลผู้ ป่วยในเคหสถานได้โดยตรง

ผูป่้วยมคีณุสมบตัติรงตามเงือ่นไขการขอรบับรกิารดแูล
ในเคหสถานดงัตอ่ไปนีห้รอืไม่
1.	เมือ่ผูป่้วยรูส้กึตวั	การเคลือ่นไหวของผูป่้วยมากกวา่	50%	จะจำกดั
อยูเ่พยีงบนเตยีงหรอืเกา้อี้

2.	เป็นผูท้ีม่คีวามจำเป็นทีจ่ะตอ้งไดรั้บบรกิารทางการแพทยท์ีช่ดัเจน
3.		ผูป่้วยโรคเรือ้รังทีจ่ำเป็นตอ้งไดรั้บการดแูลระยะยาวหรอืผูป่้วยที่
ตอ้งไดรั้บการดแูลตอ่เนือ่งหลงัออกจากโรงพยาบาล

2. กฎระเบยีบประกนัสขุภาพทีเ่ก ีย่วขอ้ง
(1) การให้บริการดแูลผู้ ป่วยในเคหสถาน 30 วนัถือเป็นการบำบดัรักษา

โรคครัง้เดียวกนั ดงันัน้จะหกัจำนวนครัง้ของการรักษาในบตัรประกนั
สขุภาพ 1 ครัง้ในครัง้แรกที่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์มาตรวจเยี่ยมใน
เดือนนัน้เทา่นัน้

(2) เกณฑ์การให้บริการดูแลในเคหสถานสำหรับเจ้าหน้าที่พยาบาล
เดือนละ 2 ครัง้ แพทย์สองเดือนตอ่ 1 ครัง้

(3) ผู้ ป่วยต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในสว่นท่ีต้องรับภาระ คือ 5% ของคา่
รักษาพยาบาลจริงในแต่ละครั ง้ (ยกเว้นผู้ ที ่มีค ุณสมบัติตรงตาม
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เง่ือนไขได้รับการยกเว้นคา่ใช้จา่ยสว่นท่ีต้องรับภาระ)
(4) ผู้ ป่วยต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการเดินทางของเจ้าหน้าที่พยาบาล

ท่ีไปตรวจเย่ียม
(5) พิจารณาจากผู้ ป่วยที่รับการดแูลในเคหสถาน ไม่สะดวกต่อการเดิน 

ทางไปรับยา จงึอนโุลมให้แพทย์เม่ือทำการออกใบสัง่ยาควบคมุประเภทท่ี 
1 และประเภทที่ 2 ผู้ ป่วยหากมีเหตทุี่ทำให้ไม่สามารถไปรับยาที่โรง  
พยาบาลทีอ่อกใบสัง่ยาเดมิได้ สามารถไปขอรับยายงัโรงพยาบาลอืน่ใน

 เครือประกนัสขุภาพหรือท่ีสถานีอนามยัในท้องท่ีได้

การดแูลแบบประคบัประคอง
การให้บริการดแูลแบบประคบัประคองโดยประกนัสขุภาพแบง่ออก 

เป็น 3 ประเภท ได้แก ่ ให้การด ูแลในโรงพยาบาล ให้การด ูแลที ่บ้าน 
(รวมการดแูลในชมุชน) และให้การดแูลร่วมโดยเป็นการดแูลผู้ป่วยกลุม่ที ่ เป็น 
โรคมะเร็งระยะสดุท้ายทกุชนิด ผู้ ป่วยโรคกล้ามเนือ้อ่อนแรง และผู้ ป่วย 8
โรคร้ายแรงระยะสดุท้าย ซึง่ได้แก่ โรคความจำ เสื่อมในวยัชราและใกล้ชรา
โรคสมองเสื่อมอื่นๆ โรคหวัใจล้มเหลว โรคทางเดินหายใจอดุตนัเรือ้รังซึ่ง
ไม่ได้จดัประเภทไว้ โรคทางปอดอื่นๆ โรคตบัอกัเสบและตบัแข็ง โรคไตวาย 
เฉียบพลนัไมร่ะบรุายละเอียด และโรคไตวายเรือ้รังไมร่ะบรุายละเอียด

การใหบ้รกิาร :
1. การดแูลผูป่้วยแบบประคบัประคองในโรงพยาบาล

เน่ืองด้วยหอผู้ ป่วยสำหรับให้บริการดแูลผู้ ป่วยแบบประคบัประคองไม่ได้
มีอยูใ่นโรงพยาบาลทกุแหง่ ทา่นสามารถสืบค้นข้อมลูได้จากเว็บไซต์ของ
สำนกังานประกนัสขุภาพท่ี https://www.nhi.gov.tw สถานพยาบาล→ย่ืนเร่ือ 
งออนไลน์และตรวจสอบ(สถานพยาบาล)→ดแูลแบบประคบัประคอง(โรงพย 
าบาล เคหสถาน บรูณาการ) ตรวจสอบบริการผา่นเวบ็ไซต ์หรือโทรศพัท์
สอบถามรายชื่อสถานพยาบาลที่ให้บริการดงักล่าวจากฝ่ายบริการของ
สำนักงานประกันสขุภาพทุกสาขา จากนัน้จึงไปติดต่อสถานพยาบาล 
หลงัจากแพทย์เฉพาะทางวินิจฉัยแล้วเห็นว่าตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด 
แพทย์จะจดัเตรียมห้องพกัผู้ ป่วยสำหรับการดแูลแบบประคบัประคองให้
กบัท่าน โดยจะมีชดุเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกฝนเฉพาะทางอย่างเข้มงวด 

คูม่อืสทิธปิระโยชน์
ระบบประกนัสขุภาพ
สำหรับประชาชน
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6					บรกิารทางการแพทยท์ีไ่ดรั้บจากการ	ประกนัสขุภาพ

ชีแ้จงเกี่ยวกับการลงนามในหนังสือยินยอมขอรับการดูแลรักษาแบบ
ประคบัประคองอยา่งละเอียด การรักษาโดยไมบี่บบงัคบั และข้อควร
ระวงัตา่งๆ เป็นต้น

2.  การดแูลผูป่้วยแบบประคบัประคองทีบ่า้น (รวมการดแูลในชุมชน)
หากท่านหรือครอบครัวของท่านเลือกที่จะกลบัไปดแูลรักษาที่บ้าน หรือ
สถานดแูลใกล้บ้าน สำนกังานประกนัสขุภาพก็ให้บริการการดแูลผู้ ป่วย
แบบประคบัประคองที่บ้านเช่นกนั  โดยจะมีเจ้าหน้าที่ทีมรักษาพยาบาล 
(ประเภทก.) ไปตรวจเยี่ยมที่บ้าน ให้การรักษาพยาบาลทัว่ไป ตลอดจน
ให้การดูแลปัญหาในด้านต่างๆ ทัง้จิตใจ สงัคมและจิตวิญญาณของ
ผู้ ป่วยระยะสดุท้ายและของญาติด้วย นบัแตปี่ พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป ได้
เพิ่มการดแูลประคบัประคองแบบชมุชน (ประเภทข.) ขยายขอบเขตการ
ดแูลของเจ้าหน้าที่รักษาพยาบาล “ดแูลประคบัประคองแบบชมุชน” ให้
แพทย์ระดบัต้นมีโอกาสคณุสมบตัิเข้าข่าย ทำให้การดแูลแบบประคบั
ประคองขยายสู่ชุมชนและสร้างประโยชน์ต่อประชาชนที่อาศยัในเกาะ
รอบนอก ทัง้นีส้ถานพยาบาลมีบริการสายตรงให้คำปรึกษาตลอด 24 
ช ั ่วโมง เพื ่อให้บริการผู้ ป่วยที ่ด ูแลรักษาที ่บ้านโดยเฉพาะ โดยท่าน
สามารถโทรศพัท์สอบถาม เกี่ยวกบัปัญหาการดแูลผู้ ป่วยจากเจ้าหน้าที่
พยาบาลได้ตลอดเวลา ค้นหาหมายเลขโทรศพัท์ให้คำปรึกษา 24 ชัว่โมง
ได้จากเวบ็ไซต์ของสำนกังานประกนัสขุภาพท่ี https://www.nhi.gov.tw
→สถานพยาบาล→ยื่นเรื่องออนไลน์และตรวจสอบ(สถานพยาบาล) 
→ด ูแลแบบประค ับประคอง(โรงพยาบาล เคหสถาน บ ูรณาการ) 
เพ่ือตรวจสอบบริการผา่นเวบ็ไซต์

3. การดแูลผูป่้วยแบบประคบัประคองรว่มกนั
เนื่องจากหอผู้ ป่วยสำหรับให้บริการดแูลผู้ ป่วยแบบประคบัประคองไม่ได้
มีอยู่ในโรงพยาบาลทุกแห่ง ทำให้ผู้ ป่วยที่มีความสมัครใจเข้ารับการ
รักษาแบบประคบัประคอง ไม่สามารถเข้าพกัรักษาตวัเพื่อรับการดแูล
ในห้องพกัผู้ ป่วยแบบประคบัประคองได้ สำนกังานประกนัสขุภาพจงึเร่ิม
ใช้แผนการดูแลผู้ ป่วยแบบประคับประคองร่วมกัน ซึ ่งเป็นโครงการ
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นำร่องในเดือนเมษายน พ.ศ. 2554 เพื ่อช่วยเหลือให้ผู้ ป่วยที่รักษา
ตัวในหอผู้ ป่วยโรคฉับพลนัทั่วไป หอผู้ ป่วยพิเศษอย่างไอซียู อาร์ซีย ู 
เป็นต้นและผู้ ป่วยฉุกเฉิน มีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์จากทีม
เจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์ท่ีให้การรักษาพยาบาลชดุเดมิ
ควบคู่กบัทีมแพทย์ที่ “ให้การดแูลแบบประคบัประคอง” ในโรงพยาบาล
เดียวกนั (โดยทีมแพทย์การดแูลแบบประคบัประคอง จะให้บริการการ
ดแูลแบบประคบัประคอง สว่นทีมแพทย์ชดุเดิมจะให้บริการการรักษาตวั
ในโรงพยาบาล)

การรกัษาพยาบาลในเคหสถานแบบบรูณาการ
ตัง้แต่กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2559 เป็นต้นไป สำนกังานประกนัสขุภาพมีบริ

การรักษาพยาบาลในเคหสถานแบบบรูณาการแบบต่อเนื่อง 3 ระดบัได้แก่ 
“การรักษาพยาบาลในเคหสถาน” “การรักษาพยาบาลในเคหสถานสำหรับผู้
ป่วยอาการหนกั” และ “การดแูลผู้ ป่วยแบบประคบัประคอง” โดยสถานพยา 
บาลและศนูย์ดแูลผู้ ป่วยในเคหสถานร่วมกบัจดัทีมงานแพทย์ให้การดแูลรัก 
ษาตามลกัษณะอาการของผู้ ป่วย ให้การรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องโดย 
ยดึผู้ ป่วยเป็นหลกั เพ่ือให้ผู้ ป่วยสามารถใช้ชีวิตในบ้านได้ ทีมงานแพทย์นอก 
จากบริการให้คำปรึกษาทางโทรศพัท์ตลอด 24 ชัว่โมงแล้ว หากพบวา่ผู้ป่วยมี 
ความจำเป็นต้องได้รับการดแูลเป็นเวลานาน ก็จะช่วยสง่เร่ืองต่อไปยงัศนูย์ 
จดัการดูแลประจำเขตต่างๆ ช่วยประสานงานระหว่างทรัพยากรด้านการ 
แพทย์และด้านการดแูลพยาบาลให้มากขึน้ สามารถดรูายช่ือสถานให้บริการ 
ใกล้บ้านได้ทีเ่วบ็ไซต์ของกรมประกนัสขุภาพ https://www.nhi.gov.tw→ประ 
ชาชนทัว่ไป→ภายใต้เวบ็เพจการรักษาพยาบาลในเคหสถานแบบบรูณาการ

การดแูลเวชศาสตรค์รอบครวัแบบบรูณาการ ตามระบบ
ประกนัสขุภาพ

เป็นการให้บริการทางการแพทย์ที่เรียกว่า “กลุ่มการแพทย์ชมุชนุ” ซึ่ง
เกิดจากความร่วมมือระหว่างคลินิกปฐมภูมิและโรงพยาบาลที่อยู่ในพืน้ที่
เดียวกันตัง้แต่ 5 แห่งขึน้ไป โดยอาศยัความร่วมมือภายในกลุ่มเพื่อดูแล
สขุภาพของประชาชนในชมุชน

คูม่อืสทิธปิระโยชน์
ระบบประกนัสขุภาพ
สำหรับประชาชน
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6					บรกิารทางการแพทยท์ีไ่ดรั้บจากการ	ประกนัสขุภาพ

รายละเอยีดการใหบ้รกิาร :
1. “กลุ่มการแพทย์ชุมชุน” จะมีหมายเลขโทรศพัท์สายตรงสำหรับให้คำ

ปรึกษาทางการแพทย์ตลอด 24 ชัว่โมง ที่สามารถตอบคำถามของท่าน
ได้ในทนัทีทนัใด พร้อมทัง้ให้บริการดูแลรักษาทางการแพทย์อย่างต่อ
เน่ืองและครบถ้วน

2. ให้บริการส่งเสริมสขุภาพและสขุศกึษา แนะนำความรู้ที่ถกูต้องเกี่ยวกบั
สขุภาพให้กบัท่าน  ส่งเสริมการตรวจคดักรองโรค การฉีดวคัซีนป้องกนั
โรค เพ่ิมความสามารถในการดแูลตนเองให้มากขึน้

3. หากมีความต้องการรับการตรวจรักษาเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลหรือมีความ
จำเป็นต้องพบแพทย์ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะสาขา แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
ของท่านจะติดต่อกบัโรงพยาบาลที่อยู่ในความร่วมมือ ช่วยเหลือในการ
นำสง่ตวัท่านเพื่อรับการรักษาตวัในโรงพยาบาล โดยที่ประวตัิผู้ ป่วยของ
ท่านจะถกูสง่ไปยงัโรงพยาบาลแห่งนัน้ด้วย ซึง่โรงพยาบาลในความร่วม
มือจะแจ้งผลการสง่ตวั และการตรวจรักษากลบัไปยงัคลนิิก การประสาน
งานจากแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว จะสามารถช่วยให้ท่าน “ได้พบ
แพทย์ที่เหมาะสม และรับการรักษาที่ถกูทาง” ช่วยลดขัน้ตอนการตรวจ
สอบ และการใช้ยาที่ไม่จำเป็น รวมทัง้ลดระยะเวลาการรอเตียงในหอ
ผู้ ป่วยให้กบัท่าน และยงัช่วยลดปัญหาเมื่อไปที่โรงพยาบาลขนาดใหญ่
แตไ่มท่ราบวา่จะต้องรับการรักษาอยา่งไรด้วย

4. หลงัจากที่มีอาการดีขึน้ โรงพยาบาลสามารถให้การช่วยเหลือท่านกลบั
ไปรับการดแูลรักษากบัคลินิกเวชศาสตร์ครอบครัวแห่งเดิม ซึ่งจะได้รับ
การดแูลรักษาอยา่งตอ่เน่ืองชว่ยเพ่ิมความสะดวกในการรักษาพยาบาล

การเขา้รว่ม “โครงการการดแูลเวชศาสตรค์รอบครวัแบบ
บรูณาการ”:

สำนักงานประกันสุขภาพจะนำข้อมูลการเข้ารับการรักษาพยาบาล
จากแพทย์แผนปัจจุบนัประเภทผู้ ป่วยนอกของประชาชนในปีก่อนหน้ามา
ทำการวิเคราะห์เพื่อค้นหาผู้ทำประกันที่มีความเหมาะสมสำหรับให้การ
ดแูลในระดบัปฐมภมิู และจะกำหนดให้คลนิิกท่ีผู้ทำประกนัไปใช้บริการ
ทางการแพทย์บ่อยที่สดุเป็นคลินิกดแูลหลกั โดยหลงัจากที่คลินิกดงักล่าว
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เข้าร่วมในโครงการ สำนกังานประกนัสขุภาพจะจดัส่งรายชื่อให้กบัคลินิก
ในเครือกลุ่มการแพทย์ชุมชน เพื่อให้บริการดูแลสุขภาพประชาชนในรูป
ขององค์รวม

หากท่านต้องการทราบว่าคลินิกใกล้บ้านแห่งใดที่เป็นคลินิกในเครือ
กลุม่การแพทย์ชมุชน สามารถโทรศพัท์สอบถามได้ท่ีสายตรงประกนัสขุภาพ 
หมายเลข 0800-030-598 (โทรฟรี) หรือค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ของ
สำนกังานประกนัสขุภาพที่ https://www.nhi.gov.tw→สถาน พยาบาล→	
โครงการดแูลเวชศาสตร์ครอบครัวแบบบรูณาการ→มมุสมาชิก

เพิม่สทิธคิุม้ครองการรกัษาโรค
“การป้ องก ันย ่อมดีกว ่าการรักษา” โรคส ่วนใหญ่เมื ่อเริ ่ มแสดง

อาการ หากสามารถใช้การคัดกรองเพื ่อให้พบโรคตัง้แต่ระยะแรก และ
ทำการรักษาอย่างทันท่วงที จะทำให้โอกาสที่จะหายจากโรคเพิ่มสูงขึน้ 
นอกจากนี  ้ โรคเรื อ้รังหรือโรคที ่ต้องได้รับการดูแลรักษาระยะยาวบาง
ประเภท หากสามารถปฏิบ ัติตามที ่แพทย์แนะนำและทานยาตามเวลา 
เพียงรู้จกัการควบคมุที่เหมาะสม ก็สามารถจะใช้ชีวิตได้เป็นปกติสขุเช่นคน
ทัว่ไป

กรมประกันสุขภาพ ได้ทำการคัดเลือกโรคที ่พบบ่อยมาจัดทำเป็น
โครงการ “แผนการปรับปรุงการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์” บนแนวคิด
พืน้ฐาน “ซือ้สขุภาพให้ประชาชน” โดยอาศยัการเสนอแรงดึงดดูที่เหมาะ
สมในการชกันำให้สถานพยาบาลให้บริการทางการแพทย์ที่ครบถ้วนและ
ต่อเนื่องแก่ผู้ ป่วย โดยพิจารณาจากคุณภาพ และประสิทธิภาพของการ
รักษาพยาบาลในการสนบัสนนุคา่ใช้จ่าย และเป็นมาตรการใหม่เพื่อการซือ้
สขุภาพท่ีแท้จริง

รายละเอยีดการใหบ้รกิาร :
ปัจจบุนัมีโรคที่เข้าข่ายในโครงการ “แผนการปรับปรุงการจ่ายคา่บริการ

ทางการแพทย์” ได้แก่โรคเบาหวาน โรคไตเรือ้รังระยะแรก โรคหืดหอบ ผู้ที่
เป็นพาหะโรคไวรัสตบัอกัเสบบีและซี มะเร็งเต้านม โรคจิตเภท การดูแล 
สตรีม ีครรภ์และคลอดบ ุตรแบบครบวงจรและการด ูแลรักษาแต ่แรก

คูม่อืสทิธปิระโยชน์
ระบบประกนัสขุภาพ
สำหรับประชาชน
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6					บรกิารทางการแพทยท์ีไ่ดรั้บจากการ	ประกนัสขุภาพ

7
เริ ่ม และเมษายน พ.ศ.2560 ได้ เพิ ่มโรคปอดอ ุดก ัน้เรื อ้ร ัง โรงพยาบ
าลเปลี ่ยนจ ุดยืนจากเด ิมที ่ผ ู้ ป่ วยต้องเป็นฝ่ายเข้ าหาแพทย์ มาเป็ น 
การให้ความช่วยเหลือผู้ ป่วยโรคเฉพาะทางในเชิงรุกน โดยหารือการวาง 
แผนการรักษาร่วมกบัผู้ป่วย คอยเตอืนให้ผู้ป่วยทายาตามเวลา ตดิตามอาการ 
โรคและเตือนให้กลบัมาติดตามการตรวจรักษาตามกำหนดเวลา เป็นต้น

จะเขา้รว่มไดอ้ยา่งไร:
สามารถค้นหาข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานประกันส ุขภาพ 

ht tps: / /www.nhi .gov. tw →สถานพยาบาล→ย ื ่น เรื ่ องออนไลน์ 
และตรวจสอบ(สถานพยาบาล)→แผนการปรับปรุ งการจ ่ายค ่าบริ 
การทางการแพทย์  หรื อโทรศ ัพท์สอบถามรายชื ่อโรงพยาบาลที ่ เข้ า
ร่วมในโครงการ “แผนการปรับปรุงการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์” จาก
ฝ่ายบริการ สำนกังานประกนัสขุภาพทกุแห่ง ซึง่ท่านสามารถจะเข้ารับการ
รักษาได้โดยตรงหรือผา่นขัน้ตอนการสง่ตวัผู้ ป่วย

หากแพทย์วินิจฉัยว่า เป็นโรคที่อยู่ในข้อกำหนดตามแผนดงักล่าวก็ไม่
จำเป็นต้องยื่นเร่ืองใดๆ อีก โดยทีมแพทย์ผู้ เชี่ยวชาญจะให้การดแูลรักษา
อาการของท่านพร้อมทัง้กำหนดแผนการรักษาที่ครบถ้วน ขอเตือนท่านว่า 
เพื่อให้ท่านได้รับการรักษาที่ครบถ้วนและติดตามผลการรักษาได้อย่างต่อ
เน่ือง ขอให้ทา่นเลือกทำการรักษาในสถานพยาบาลแหง่เดียวกนั
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7
ผูม้สีถานะเป็นผูป้ระกนัตนสามารถ 
รบั การรกัษาพยาบาลอยา่งไร

พก ”บตัรประกนัสขุภาพ” ตดิตวัทกุคร ัง้เมือ่เขา้รบั
การรกัษาพยาบาล

ไม่ว่าจะเป็นการพบแพทย์ รับยาหรือรับการตรวจรักษาขอให้นำ “บตัร
ประก ันส ุขภาพ” ติดต ัวไปด้วยท ุกครั ง้ ก็จะสามารถใช้สถานะขอรับ
ผู้ประกันตนในการบริการทางการแพทย์ได้ แต่จะต้องเสียค่าลงทะเบียน
การพบแพทย์และคา่บริการทางการแพทย์ในสว่นท่ีต้องรับภาระเอง

หากท่านลืมพกบ ัตรประก ันส ุขภาพ ท ่านจะต้ องจ ่ายค ่าบริ การ 
ทางการแพทย์ท ั ง้หมดก่อน และเพียงท่านนำบัตรประกันส ุขภาพและ
ใบเสร็จไปที่คลินิกหรือโรงพยาบาลที่เป็นผู้ตรวจรักษาให้กับท่านภายใน 
10 วนั (ไม่รวมวนัหยดุราชการ) ทางคลินิกหรือโรงพยาบาลจะคืนคา่ใช้จ่าย
ส่วนที่เหลือหลงัจากหกัค่าลงทะเบียนการพบแพทย์และค่าบริการทางการ
แพทย์ในสว่นท่ีต้องรับภาระเองให้กบัทา่นทัง้หมด

อยา่ลมืรบั "ใบส ัง่ยา" ทกุคร ัง้หลงัพบแพทย์
ใบสั ่งยาก็คือชื ่อที ่รู้ จ ักกันทั ่วไปของ “รายการยา” กฎระเบียบของ

สำนกังานประกนัสขุภาพกำหนดให้แพทย์เป็นผู้ รับผิดชอบการตรวจรักษา
และสัง่จ่ายยาให้กับท่าน โดยมีเภสชักรทำหน้าที่จ ัดเตรียมยาให้กับท่าน
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7					ผูม้สีถานะเป็นผูป้ระกนัตนสามารถรับ	การรักษาพยาบาลอยา่งไร

ตามใบสัง่ยาของแพทย์ พร้อมแนะนำข้อควรระวงัในการใช้ยาเมื่อส่งมอบ
ยาให้กบัทา่น

ดงันัน้ หลงัจากที่ท่านรับการตรวจรักษาแล้ว แพทย์จะมอบใบสัง่ยา
ที่ระบรุายละเอียดของยา วิธีใช้และปริมาณยาที่ต้องใช้ในการรักษาให้กบั
ท่าน ขอให้ท่านนำใบสัง่ยานีพ้ร้อมด้วยบตัรประกันสุขภาพไปรับยาได้ที่ 
“ร้านยาในเครือประกันสุขภาพ” ที ่อยู่ในละแวกใกล้เคียงภายใน 3 ว ัน 
หลังจากเข้ารับการรักษา (หากเกินกว่า 3 ว ันใบสั ่งยาจะถูกยกเลิกแต่
หากตรงกับวนัหยุดให้เลื่อนเวลาออกไป) กรณีที่คลินิกหรือโรงพยาบาลที่ 
ท่านเข้ารับการรักษาได้ว่าจ้างเภสชักรท่านก็สามารถที่จะรับยาจากแผนก 
ยาของคลนิิกหรือโรงพยาบาลนัน้ได้โดยตรง

ใบส่ังยาต้องระบุรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
1. ช่ือนามสกลุของผู้ ป่วยและอาย ุเพศ (หรือวนัเดือนปีเกิด)

2. การวินิจฉยัโรค ลายมือช่ือหรือตราประทบัของแพทย์ผู้ออกใบสัง่ยา

3. ช่ือคลนิิกหรือโรงพยาบาล ท่ีอยูแ่ละหมายเลขโทรศพัท์ติดตอ่

4. ชื่อยา ขนาดยา จำนวนยา ปริมาณยา คำแนะนำการใช้ยา (เกี่ยวกับ
ข้อควรระวงัในการใช้ยา เชน่ ทานนานเทา่ไหร่หรือทานเม่ือไหร่ เป็นต้น)

5. วนัเดือนปีที่ออกใบสัง่ยา คำแนะนำการสัง่ยาต่อเนื่อง (หมายความถึง 
สามารถนำใบสัง่ยาฉบบันีรั้บยาได้อีกก่ีครัง้และแต่ละครัง้ให้ยาเป็นเวลา 
ก่ีวนั)

หลงัพบแพทยอ์ยา่ลมืตอ้งนดัควิตรวจตามเวลาทีก่ำหนด
หากแพทย์ออกใบสัง่ทำการตรวจวิเคราะห์ ตรวจสอบหรือทำกายภาพบำบดั 
ให้กบัท่าน โปรดให้ความสนใจต่อกำหนดเวลาที่ต้องทำการนดัคิวกบัสถาน 
พยาบาลในเครือประกนัสขุภาพหรือขอรับบริการด้านการแพทย์ (วนัสดุท้าย 
หากตรงกับว ันหยุดให้ เลื ่อนออกไป) หากเลยกำหนดเวลา ห้ามสถาน 
พยาบาลในเครือประกนัสขุภาพรับการจองคิวหรือให้บริการด้านการแพทย์  
โดยมีกำหนดเวลาดงันี:้

1. นดัควิตามใบสัง่ตรวจวิเคราะห์ ตรวจสอบ: ภายใน 180 วนั นบัจากวนั 
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2. นดัควิทำกายภาพบำบดั: ภายใน 30 วนั นบัจากวนัออกใบสัง่

ข ัน้ตอนการรบับรกิารทางการแพทย์

นำบตัรประกนัสขุภาพยืน่ลงทะเบยีน
พบแพทยท์ีค่ลนิกิหรอืโรงพยาบาล

รับการตรวจรักษา

รับใบสัง่ยาจากแพทย์

นำใบสัง่ยารับยาจาก	“รา้นยาใน
เครอืประกนัสขุภาพ”ทีอ่ยูใ่นละแวก
ใกลเ้คยีง	หรอืรับยาจากแผนกยา
ของคลนิกิหรอืโรงพยาบาลโดยตรง

รับยา

หมายเหต	ุ:
คา่ลงทะเบยีนการพบแพทยไ์มใ่ชร่ายการทีก่ารประกนัสขุภาพจา่ยให	้และไมใ่ชก่ารเรยีกเกบ็โดย	
กรมประกนัสขุภาพ	หากทา่นมขีอ้สงสยั	สามารถตดิตอ่สอบถาม	ไดจ้ากกองสาธารณสขุทอ้งถิน่

ระเบยีบท ัว่ไปสำหรบัใบส ัง่ยา
การสัง่จา่ยยาใหก้บัผูป่้วยแตล่ะครัง้ของแพทย	์
จะสัง่จา่ยยาใหส้งูสดุไมเ่กนิ	7	วนัเป็นหลกั	หากทา่นไดรั้บการวนิจิฉัยวา่เ
ป็นโรคเรือ้รัง	แพทยส์ามารถ	
สัง่จา่ยยาใหก้บัทา่นตอ่ครัง้มากทีส่ดุ	30	วนั	(รายละเอยีดเกีย่วกบั	
ใบสัง่ยาตอ่เนือ่งสำหรับโรคเรือ้รัง	กรณุาดบูทที	่9)หากรา้นยาไมม่ยีา	
ตามทีร่ะบใุนใบสัง่ยา	โดยทีแ่พทยก์ไ็มไ่ดร้ะบวุา่จะตอ้งใชย้าชนดินี	้
เทา่นัน้	เภสชักรจะพจิารณาจัดยาตวัเดยีวกนัแตค่นละบรษัิทผูผ้ลติ	
ใหก้บัทา่นแทน	โดยจะตอ้งเป็นยาทีม่รีาคา	“ไมเ่กนิจาก”	ยาทีร่ะบ	ุ
ในใบสัง่ยา	และตอ้งเป็นยาทีม่สีว่นประกอบ	ขนาดยาและปรมิาณยา	
ทีเ่หมอืนกนั	อยา่งไรกต็ามการจัดยาแทนดงักลา่วจะตอ้งเป็นยาใน	
รายการยาทีก่รมประกนัสขุภาพจา่ยให ้

ระเบยีบการสง่ตอ่ผูป่้วยเพือ่เขา้รบัการรกัษา
กรณีที่ โรงพยาบาลและคลิ นิกในเครือประกันสุขภาพ ไม่สามารถ

ให้การรักษาพยาบาลได้อย่างครบถ้วน เนื่องจากมีข้อจำกัดในเร่ืองเจ้า
หน้าที่ อุปกรณ์เคร่ืองมือหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง จะต้องให้ความ
ช่วยเหลือท่านในการส่งตัวเพื่อไปรับการรักษายังสถานพยาบาลอื่นที่

คูม่อืสทิธปิระโยชน์
ระบบประกนัสขุภาพ
สำหรับประชาชน
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สามารถให้การรักษาพยาบาลได้ แต่หากท่านมีอาการที่อยู่ในภาวะฉุกเฉิน 
สถานพยาบาลในเครือประกันสขุภาพจะต้องให้การรักษาพยาบาลเร่งด่วน
ที่เหมาะสมก่อน จึงจะส่งตวัเพื่อไปรับการรักษาต่อได้ นอกจากนี ้หลงัการ
ส่งตวัเพื่อรับการรักษาและท่านมีอาการดีขึน้โดยไม่มีความจำเป็นที่จะต้อง
รับการอยู่รักษาตัวในสถานพยาบาลดังกล่าวต่อไปอีก สถานพยาบาลใน
เครือประกันส ุขภาพควรให้ความช่วยเหลือท่านในการส่งต ัวกล ับไปย ัง
สถานพยาบาลที ่เป็นผู้ นำส่งต ัวท่านมาในครั ง้แรกหรือส่งต ัวไปยังสถาน
พยาบาลในเครือประกันสุขภาพแห่งอื่นที่เหมาะสม เพื่อตรวจติดตามการ
รักษาตอ่ไป

หากท่านมีความจำเป็ นและต้ องได้ รับการส่งต ัวเพื ่อรับการรักษา
ต่อตามที่ได้ระบุไว้ด้านบน แพทย์ประจำครอบครัวของท่านหรือเคาน์เตอร์
รับส่งตวัของสถานพยาบาลในเครือประกันสขุภาพ จะจัดเตรียมการส่งตวั
ที่เหมาะสมให้กบัท่าน และให้ความช่วยเหลือในการนดัคิว แผนกและวนัที่
ที่จะเข้ารับการตรวจรักษา โดยไม่ต้องผ่านขัน้ตอนการส่งตวัตามลำดบัขัน้
จากโรงพยาบาลเล็กไปโรงพยาบาลใหญ่ ขอแนะนำว่าเมื่อแพทย์ออกใบส่ง
ตวัให้กับท่าน ท่านสามารถจะหารือกับแพทย์ที่ท่านจะไปรับการรักษาต่อ
ได้ เนื่องจากการส่งตวัเช่นนีเ้ป็นการจดัเตรียมที่ผ่านการหารือระหว่างสอง
ฝ่าย ซึ่งท่านจะต้องเข้ารับการตรวจรักษายงัสถานพยาบาลในเครือ คลินิก
หรือแผนกตรวจที่ระบุบนใบส่งตัว แพทย์จึงจะสามารถให้การดูแลรักษา
ท่านได้อย่างเหมาะสมที่สดุ ซึ่งจะทำให้ค่าบริการทางการแพทย์ผู้ ป่วยนอก
ในส่วนที ่ร ับภาระเองสำหรับการพบแพทย์แผนปัจจ ุบ ันถ ูกจ ัดเก็บโดย
อ้างอิงจากระเบียบการสง่ตวัได้

กรณีที ่ท่านมีเหตุจำเป็นและไม่สามารถเข้ารับการรักษาตามวันเวลา
ที ่ระบุในใบส่งต ัว ท่านสามารถติดต่อก ับเคาน์เตอร์รับส่งต ัวของสถาน
พยาบาลในเครือที่รับส่งตัวท่านไปรักษาต่อได้โดยตรง เพื ่อช่วยเหลือนัด
หมายวนัเข้ารับการรักษาใหม ่(เก่ียวกบัการสง่ตอ่ผู้ ป่วย กรุณาดบูทท่ี 6)

คา่รกัษาพยาบาลในสว่นทีผู่ท้ำประกนัตอ้งรบัภาระเอง
เมื ่อเราไปรับการรักษาพยาบาลที ่คลินิกหรือโรงพยาบาล นอกจาก

กรมประกันสุขภาพจะช่วยจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้กับเราแล้ว เรา58



ยังต้องรับภาระค่าใช้จ่ายอีกส่วนหนึ่งเพียงเล็กน้อย ซึ่งก็คือ “ค่าบริการ
ทางการแพทย์ในส่วนที่ต้องรับภาระเอง” มาตรการดังกล่าวมีขึน้เพื่อไว้
เตือนทุกคนว่าทรัพยากรทางการแพทย์ใช้สำหรับช่วยเหลือผู้ ที ่เจ็บป่วย 
และต้องใช้ในที่ที่มีความจำเป็น ทรัพยากรเหล่านีม้ีค่าและไม่ควรใช้อย่าง
ฟุ่ มเฟือย

ในการขอรับบริการทางการแพทย์ผู้ ป่วยนอกทัว่ไป ค่าบริการทางการ
แพทย์ในสว่นที่ท่านต้องรับภาระจ่ายเอง ได้แก่รายการดงัตอ่ไปนี ้คา่บริการ
ทางการแพทย์ผู้ ป่วยนอกในสว่นที่ต้องรับภาระเอง และค่ายาผู้ ป่วยนอกใน
ส่วนที่ต้องรับภาระเอง กรณีท่านรับการบำบดัรักษาด้วยกายภาพบำบดั
หรือรักษาการบาดเจ็บทางแพทย์แผนจีน ท่านจะต้องจ่าย “ค่าบริการ
กายภาพบำบดัผู้ ป่วยนอก (รวมการรักษาการบาดเจ็บแพทย์แผนจีน) ใน
ส่วนที่ต้องรับภาระเอง” เพิ่มเติม และหากท่านได้รับการจัดเตรียมให้อยู่
รักษาตัวในโรงพยาบาล เมื่อออกจากโรงพยาบาลท่านจะต้องจ่าย “ค่า
บริการทางการแพทย์ผู้ ป่วยใน ในสว่นท่ีต้องรับภาระเอง” ด้วย

1. คา่บรกิารทางการแพทยผ์ูป่้วยนอกในสว่นทีต่อ้งรบัภาระเอง 
ประเภท คา่บรกิารทางการแพทยใ์นสว่นทีต่อ้งรบัภาระเอง

ระดบัโรงพยาบาล
ผูป่้วยนอกแพทยแ์ผนปัจจบุนั ฉุกเฉนิ	(ตามระดบัอาการ)

ทนัตกรรม แพทยแ์ผนจนี
ผา่นการสง่ตวั ไมผ่า่นการสง่ตวั ระดบั	1-2 ระดบั	3-5

วทิยาลยัการแพทย์ 170	เหรยีญไตห้วนั 420	เหรยีญไตห้วนั 450	
เหรยีญไตห้วนั

550	
เหรยีญไตห้วนั 50	เหรยีญไตห้วนั 50	เหรยีญไตห้วนั

โรงพยาบาลเขต 100	เหรยีญไตห้วนั 240	เหรยีญไตห้วนั 300	เหรยีญไตห้วนั 50	เหรยีญไตห้วนั 50	เหรยีญไตห้วนั

โรงพยาบาลทอ้งถิน่ 50	เหรยีญไตห้วนั 80	เหรยีญไตห้วนั 150	เหรยีญไตห้วนั 50	เหรยีญไตห้วนั 50	เหรยีญไตห้วนั

คลนิกิ 50	เหรยีญไตห้วนั 50	เหรยีญไตห้วนั 150	เหรยีญไตห้วนั 50	เหรยีญไตห้วนั 50	เหรยีญไตห้วนั

หมายเหต	ุ:	
1.		สำหรับผูท้ีม่	ีหนังสอืรับรองผูท้พุพลภาพ	ไมว่า่จะเขา้รับการรักษาประเภทผูป่้วยนอกในสถาน
พยาบาลระดบัใดกต็าม	จะถกูเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยสำหรับคา่บรกิารทางการแพทยใ์นสว่นทีต่อ้ง
รับภาระเองในอตัราเดยีวกบัการรับบรกิารจากคลนิกิคอื	50	เหรยีญไตห้วนั

2.		ผูป่้วยหลงัจากทีเ่ขา้รับการผา่ตดัแบบผูป่้วยนอก	 ผา่ตดัฉุกเฉนิหรอือยูรั่กษาในโรงพยาบาล	
ทีเ่ป็นการกลบัมาตรวจตดิตามการรักษาครัง้ที	่ 1	 ภายใน	 1	 เดอืนหลงัออกจากโรงพยาบาล		
และผูค้ลอดบตุรทีเ่ป็นการกลบัมาตรวจตดิตามหลงัออกจากโรงพยาบาลภายใน	 6	 สปัดาห	์	
ถอืวา่เป็นการรักษาลกัษณะสง่ตอ่ผูป่้วย	โดยโรงพยาบาลจะตอ้งออกหนังสอืรับรองใหก้บัผูป่้วย

คูม่อืสทิธปิระโยชน์
ระบบประกนัสขุภาพ
สำหรับประชาชน
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2. คา่ยาผูป่้วยนอกในสว่นทีต่อ้งรบัภาระเอง :
คา่ยา สว่นทีต่อ้งรบัภาระเอง คา่ยา สว่นทีต่อ้งรบัภาระเอง

ต่ำกวา่	100	
เหรยีญไตห้วนั 0	เหรยีญไตห้วนั 601~700

เหรยีญไตห้วนั 120	เหรยีญไตห้วนั

101~200
เหรยีญไตห้วนั 20	เหรยีญไตห้วนั 701~800

เหรยีญไตห้วนั 140	เหรยีญไตห้วนั

201~300
เหรยีญไตห้วนั 40	เหรยีญไตห้วนั 801~900

เหรยีญไตห้วนั 160	เหรยีญไตห้วนั

301~400
เหรยีญไตห้วนั 60	เหรยีญไตห้วนั 901~1,000

เหรยีญไตห้วนั 180	เหรยีญไตห้วนั

401~500
เหรยีญไตห้วนั 80	เหรยีญไตห้วนั มากกวา่	1,001	

เหรยีญไตห้วนั 200	เหรยีญไตห้วนั

501~600
เหรยีญไตห้วนั 100	เหรยีญไตห้วนั

3. คา่บรกิารกายภาพบำบดัผูป่้วยนอก (รวมการรกัษาการบาดเจ็บ
 ทางแพทยแ์ผนจนี) ในสว่นทีต่อ้งรบัภาระเอง :

กรณีท่านรับการรักษาด้วยกายภาพบำบดัหรือการรักษาการบาดเจ็บ 
ทางแพทย์แผนจีน ท่านต้องชำระค่าบริการในส่วนที่ต้องรับภาระเอง
เพ่ิมครัง้ละ 50 เหรียญไต้หวนั นบัตัง้แตก่ารรักษาครัง้ท่ี 2 ของการเข้ารับ
บำบดัรักษาซำ้เป็นต้นไป (ยกเว้นการรักษากายภาพบำบดัในระดบั “ปาน
กลาง-รุนแรง” และ “รุนแรง”)

4. คา่บรกิารทางการแพทยผ์ูป่้วยใน ในสว่นทีต่อ้งรบัภาระเอง :
ค่าบริการทางการแพทย์สว่นที่ท่านต้องรับภาระเองกรณีรับการรักษาตวั
ในโรงพยาบาลของเครือประกนัสขุภาพ จะขึน้อยู่กบัประเภทห้องพกัว่า
เป็นห้องพกัผู้ ป่วยเฉียบพลนัหรือผู้ ป่วยเรือ้รังและจำนวนวนัที่พกั โดยจะ
จัดเก็บตามสัดส่วนจากค่าใช้จ่ายทัง้หมดของการพักรักษาตัวในโรง
พยาบาลแต่ละครัง้ ซึ่งมีสดัส่วนการจัดเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนที่ต้องรับ
ภาระเองดงันี ้:
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ยืน่เร ือ่งขอเบกิคา่รกัษาพยาบาลทีส่ำรองจา่ยไปกอ่นอยา่งไร:
1.	กรอกแบบฟอรม์ขอเบกิค่ารักษาพยาบาลทีไ่ดส้ำรองจ่ายไปก่อ
น	จากการประกัน	สุขภาพพรอ้มแนบใบเสร็จรับเงนิค่าใชจ้่ายการ	
รักษาพยาบาลตัวจรงิและใบรายการค่าใชจ้่ายโดยละเอยีด	แต่หาก	
ผูป้ระกันตนเป็นผูท้ ีต่กลงใหผู้ร้ับการประกันคดิคำนวนอนุมัตคินืเงนิ	
ค่าใชจ้่าย	ก็ไม่จำเป็นตอ้งแนบใบเสร็จรับเงนิค่าใชจ้่ายการรักษา	
พยาบาลตัวจรงิและใบรายการค่าใชจ้่ายโดยละเอยีด	 โดยใหแ้ละ	
ยืน่เรือ่งไดท้ี	่ ฝ่ายบรกิารสาขาสำนักงานประกันสขุภาพในเขตทีต่ัง้	
ของสถานพยาบาลทีรั่บการตรวจรักษาครัง้แรก
2.		สามารถขอแบบฟอรม์ไดท้ีเ่คาน์เตอรฝ่์ายบรกิารสาขาสำนักงาน	
ประกันสขุภาพทุกแหง่หรอืดาวน์โหลดจากเว็บไซต	์https://www.nhi.
gov.tw

ประเภทหอ้งพกั
สดัสว่นคา่ใชจ้า่ยในสว่นทีต่อ้งรับภาระเอง

5% 10% 20% 30%

หอ้งพกัผูป่้วยเฉยีบพลนั -- ไมเ่กนิ	30	วนั 31-60	วนั 61	วนัขึน้ไป

หอ้งพกัผูป่้วยเรือ้รงั ไมเ่กนิ	30	วนั 31-90	วนั 91-180	วนั 181	วนัขึน้ไป

หมายเหต:ุ
หากท่านเนื่องจากโรคเดยีวกันพักรักษาตัวในหอ้งผูป่้วยเฉียบพลันไม่เกนิ	30	วัน	หรอืพักรัก	
ษาตัวในหอ้งพักผูป่้วยโรคเรือ้รังไมเ่กนิ	180	วัน	คา่ใชจ้่ายในสว่นทีต่อ้งรับภาระเองจะจัดเก็บ	
โดยมเีพดานสงูสดุ	ซึง่จะมกีารประกาศกำหนดเพดานคา่ใชจ้า่ยสงูสดุปีละครัง้	 เชน่ระหวา่งวันที	่
1	มกราคม	พ.ศ.	2560	–	31	ธนัวาคม	พ.ศ.	2560	หากเขา้รับการรักษาพยาบาลดว้ยโรคเดยีว
กนัในหอ้งผูป่้วยเฉียบพลนัไมเ่กนิ30	วนั	หรอืพักรักษาตวัในหอ้งพักผูป่้วยโรคเรือ้รังไมเ่กนิ	180	
วนั	การรักษาตวัในโรงพยาบาลสว่นทีต่อ้งรับภาระเองสงูสดุไมเ่กนิ	38,000	เหรยีญไตห้วนั	และ
การรักษาตัวในโรงพยาบาลตลอดปีสว่นทีต่อ้งรับภาระเองสงูสดุไมเ่กนิ	64,000	เหรยีญไตห้วัน	
โดยสามารถขอเบกิคนืค่าใชจ้่ายสว่นทีเ่กนิจากกำหนดเพดานสงูสดุตลอดปีไดก้อ่นวันที	่ 30	
มถินุายน	ของปีถัดไป	(หมายเหต:ุกระทรวงสาธารณสขุและสวสัดกิารประกาศเพดานสงูสดุของ
คา่ใชจ้า่ยการรักษาตวัในโรงพยาบาลสว่นทีต่อ้งรับภาระเองประจำปีสำหรับปีนัน้ๆ)

คูม่อืสทิธปิระโยชน์
ระบบประกนัสขุภาพ
สำหรับประชาชน
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7					ผูม้สีถานะเป็นผูป้ระกนัตนสามารถรับ	การรักษาพยาบาลอยา่งไร

ใครคอืผูม้สีทิธ ิไ์ดร้บัการยกเวน้คา่บรกิารทางการแพทย ์ในสว่น
ทีต่อ้งรบัภาระเอง
1.		ผูม้สีทิธ ิไ์ดร้ับการยกเวน้คา่บรกิารทางการแพทยใ์นสว่นทีต่อ้งรับ	
ภาระเองทัง้หมด:
(1)		ผูท้ีเ่ขา้รับการรักษาดว้ยโรครา้ยแรง	คลอดบตุรและอยูอ่าศยัในพืน้ทีภู่

เขาหรอืพืน้ทีห่มูเ่กาะรอบนอก
(2)		ผูป่้วยนอกหรอืผูป่้วยฉุกเฉนิทีไ่ดรั้บการสง่ตวัจากสถานพยาบาลในพืน้	

ทีห่มูเ่กาะรอบนอกเพือ่มารับการรักษาตอ่ในไตห้วนั
(3)		ทหารผา่นศกึและตัวแทนครอบครัวของทหารผา่นศกึเสยีชวีติทีม่รีะบุ

คำวา่	“เกยีรต”ิ	บนบตัรประกนัสขุภาพ
(4)	ครอบครัวผูม้รีายไดต้่ำ
(5)	เด็กอายตุ่ำกวา่	3	ขวบ
(6)		ผูท้ีข่ ึน้ทะเบยีนผูป่้วยวณัโรคและเขา้รับการรักษายงัโรงพยาบาลในเครอื	

ประกนัสขุภาพ
(7)		ผูท้ำประกนัภยัแรงงานทีเ่ขา้รับการรักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยจาก

การทำงาน
(8)		ผูป่้วยไดรั้บสารพษิโพลคีลอรเีนท	ไบฟีนอลทีเ่ขา้รับการรักษาผูป่้วยนอก
(9)	ผูส้งูอายเุกนิ	100	ปี
(10)		ทหารบรกิารพลเร ือนที่อยู ่ระหว่างการเป็นทหารและมีบัตรทหาร		

(รวมทหารบรกิารพลเรอืนทัว่ไปและทหารบรกิารพลเรอืนทีอ่ยูใ่นการ
วจัิยพัฒนาระยะแรกและระยะที2่)

2.	ผูม้สีทิธิไ์ดรั้บการยกเวน้คา่ยาในสว่นทีต่อ้งรับภาระเอง	:
(1)		ผูท้ ี ่ม ี	 “ใบสั ่งยารักษาโรคเร ื ้อรังต่อเนื ่อง”	 (การสั ่งยาสำหรับ	 28	

วันขึน้ไป)	(โรคเรือ้รังตามประกาศของทบวงสาธารณสขุมทีัง้ส ิน้	100	
ประเภท	เชน่	ความดันโลหติสงู	 เบาหวาน	และสามารถคน้หาขอ้มลู	
ไดท้างเว็บไซตข์องสำนักงานประกนัสขุภาพที	่https://www.nhi.gov.tw)	
→สถานพยาบาล→ยืน่เรือ่งออนไลนแ์ละตรวจสอบ(สถานพยาบาล)→	
รหสัประเภทโรคและขอบขา่ย→ขอบขา่ยโรคเรือ้รัง)

(2)	ผูรั้บบรกิารรักษาทางทนัตกรรม
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(3)		ผ ู ร้ ับบร ิการร ักษา	 “กล ุ ่มว ิน ิจฉัยโรคร ่วมหร ือด ีอาร ์จ ี	 (DRG)”	
ตามขอ้กำหนด	มาตรฐานคา่ใชจ้า่ยและรายการบรกิารทางการแพทยท์ี	่
การประกนัสขุภาพออกให ้

3.	ผูม้สีทิธิไ์ดรั้บการยกเวน้คา่บรกิารกายภาพบำบดัผูป่้วยนอกในสว่น
ทีต่อ้งรับภาระเอง	:
(1)		การรักษาดว้ยกายภาพบำบัดประเภท	 “การรักษาระดับ	ปานกลาง-

รนุแรง”	ซึง่ก็คอืการรับการรักษาระดบัปานกลางตัง้แต	่3	รายการขึน้ไป	
และมรีะยะเวลาการรักษารวมนานกวา่	50	นาท	ีเชน่	การกระตุน้ดว้ยไฟฟ้า	
และอืน่ๆ	อกีกวา่	14	รายการ

(2)		การรักษาดว้ยกายภาพบำบัดประเภท	 “การรักษาระดับรุนแรง”	จำ	
เป็นตอ้งมเีจา้หนา้ทีผู่เ้ช ีย่วชาญเฉพาะทางเป็นผูบ้ำบัดรักษาให	้ เชน่	
การฝึกการทรงตวัและอืน่ๆอกีกวา่	7	รายการ	โดยตอ้งไดรั้บคำสัง่จาก
แพทยเ์วชศาสตรฟ้ื์นฟเูทา่นัน้

4.	พืน้ทีข่าดแคลนทรัพยากรทางการแพทย	์:
ผูท้ีร่ับบรกิารทางการแพทยป์ระเภทผูป่้วยนอกฉุกเฉนิ	หรอืบรกิารดแูลรัก	
ษาในเคหสถาน	ซึง่อยูใ่นพืน้ทีข่าดแคลนทรัพยากรทางการแพทย	์จะได	้
รับการยกเวน้คา่บรกิารทางการแพทยใ์นสว่นทีต่อ้งรับภาระเอง	20%	(สำ
นักงานประกนัสขุภาพจะประกาศรายชือ่พืน้ทีข่าดแคลนทรัพยากรทางการ
แพทยปี์ละ	1	ครัง้)

ใบเสร็จรบัเงนิคา่รกัษาพยาบาล ใบรายการคา่ใชจ้า่ย
โดยละเอยีดและใบรายการยา

หลังจากที ่ท่านเข้ารับการตรวจรักษาเป็นที ่เรียบร้อยแล้วหรือออก 
จากโรงพยาบาล อย่าลืมขอรับ “ใบเสร็จรับเง ินค ่ารักษาพยาบาล” 
“ใบรายการค่าใช้จ่ายโดยละเอียด” และ “ใบรายการยา” จากคลินิก 
หรือโรงพยาบาล และเก็บรักษาไว้ให้ดี
1. ใบเสร็จรบัเงนิคา่รกัษาพยาบาล

“ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล” จะระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายสอง
รายการ ได้แก่ “รายการเบิกจ่ายจากประกนัสขุภาพ” และ “รายการค่า

คูม่อืสทิธปิระโยชน์
ระบบประกนัสขุภาพ
สำหรับประชาชน
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7					ผูม้สีถานะเป็นผูป้ระกนัตนสามารถรับ	การรักษาพยาบาลอยา่งไร

ใช้จ่ายที ่ต้องจ่ายเอง” และเลขลำดับที ่เข้ารับการรักษาโดยใช้บ ัตร
ประกนัสขุภาพ โดยใบเสร็จรับเงินฉบบันีส้ามารถใช้เป็นหลกัฐานในการ
หกัลดหย่อนภาษีเมื่อยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคล 
เลขลำดับที่เข้ารับการรักษาโดยใช้บัตรประกันสุขภาพ จะบ่งบอกถึง
จำนวนครัง้ที่เข้ารับบริการทางการแพทย์ประเภทผู้ ป่วยนอกในปีนัน้ และ
ยั งช่ วยป้ องกั นการลงบั นทึ กบั ตรประกั นสุ ขภาพผิ ดพลาดด้ วย
ทัง้นีค้ลินิกและโรงพยาบาลบางแห่งจะออก “ใบเสร็จรับเงินค่ารักษา
พยาบาล” แยกต่างหาก แต่บางแห่งจะออก “ใบรายการค่าใช้จ่ายโดย
ละเอียด” โดยจดัพิมพ์พร้อมกบั “ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล” ลง
บนกระดาษใบเดียวกนั

2.ใบรายการคา่ใชจ้า่ยโดยละเอยีด
รายละเอียดที่ต้องระบุใน “ใบรายการค่าใช้จ่ายโดยละเอียด” ได้แก่ 
ยอดชำระเงินส่วนที่ต้องออกเองในการเข้ารับการรักษาพยาบาลครัง้นัน้ 
(รวมถึงคา่ลงทะเบียนการพบแพทย์ และคา่บริการทางการแพทย์ในสว่น
ที่ต้องรับภาระเองและรายการค่าใช้จ่ายอื่นๆ)  ยอดเบิกจ่ายจากประกนั
สขุภาพ (แบ่งได้เป็น ค่าตรวจวินิจฉยัโรค ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา และ
ค่าบริการ) หากท่านรับการรักษาด้วยกายภาพบำบัดทางแพทย์แผน
ปัจจบุนัหรือรักษาการบาดเจ็บทางแพทย์แผนจีน “ใบรายการค่าใช้จ่าย
โดยละเอียด” จะต้องระบุรายการที ่เข้ ารับการบำบ ัดรักษาไว้ ด้วย
ใบแสดงรายการอย่างละเอียดนี ้จะช่วยให้ท่านสามารถตรวจสอบได้ว่า
คลินิกหรือโรงพยาบาลที่ท่านเข้ารับการรักษาจดัเก็บค่าใช้จ่ายจากท่าน
ถ ูกต้องหรือไม่ และช่วยให้ท่านทราบด้วยว่าการรักษาในครั ง้น ั น้
สำนกังานประกนัสขุภาพมีการเบกิจา่ยไปเทา่ไหร่

3.ใบรายการยา
รายละเอียดที่ต้องระบุใน “ใบรายการยา” ได้แก่ ชื่อนามสกุลของผู้ เข้า
รับการรักษา เพศ ช่ือยา ขนาดยาและจำนวนยา วิธีใช้และปริมาณการใช้
ยา ชื่อ ที่อยู่  และหมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่จัดยา (หน่วยงานที่
ให้การรักษาหรือร้านยา) ชื่อนามสกุลของผู้ จัดเตรียมยา วันที่จ่ายยา 
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(มอบยา) คำเตือนต่างๆ เป็นต้น ตามกฎหมายยา ข้อมูลเหล่านีค้วรจัด
พิมพ์ไว้บนซองยา หากไมส่ามารถระบไุด้ ควรมีใบรายการยาโดยละเอียด
แนบมาด้วย
ใบรายการยาจะสามารถช่ วยให้ท่ านมีความชัดเจนมากขึ น้ว่ ารับ
ประทานยาชนิดใดบ้าง และจะรับประทานอย่างไร กรณีที่ท่านต้องการ
รับการรักษาพยาบาลจากแพทย์คนละแผนก ก็สามารถมอบให้กบัแพทย์
ผู้ตรวจรักษาใช้อ้างอิงประกอบการรักษาได้

แพทยต์อ้งแจง้ผูป่้วยลว่งหนา้ หากผูป่้วยตอ้ง
รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการรกัษาพยาบาลเอง

กรณีที่แพทย์จะให้การรักษาแก่ท่าน “ในรายการที่นอกเหนือจากที่
ประกันสุขภาพจ่ายให้” จะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและได้ รับความ
ยินยอมจากทา่นก่อน จงึจะทำการรักษาได้

หากท่านมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจเกี่ยวกับ “รายการที่ ต้องเสียค่าใช้
จ่ายเอง” ที่ปรากฏบนใบรายการค่าใช้จ่ายโดยละเอียด สามารถขอให้ทาง
สถานพยาบาลช่วยตรวจสอบได้  หรือโทรศัพท์สอบถามที่กรมประกัน
สขุภาพ หมายเลข 0800-030-598 (โทรฟรี)

มาตรา 51 กฎหมายการประกนัสขุภาพระบวุา่คา่ใชจ้า่ย
จากรายการดงัตอ่ไปนี ้ไมอ่ยูใ่นขอบขา่ยทีก่ารประกนั
สขุภาพจา่ยให้
1.	การบรกิารทางการแพทยท์ีรั่ฐบาล	ตอ้งเป็นผูรั้บภาระคา่ใชจ้า่ย	ตาม
ทีร่ะบไุวใ้นกฎหมายฉบบัอืน่

2.	การฉีดวคัซนีป้องกนัโรคและการบรกิารทางการแพทยอ์ืน่ๆ	ทีรั่ฐบาล	
ตอ้งเป็นผูรั้บภาระคา่ใชจ้า่ย

3.	การบำบดัรักษาผูต้ดิยาเสพตดิ	(รวมการตดิสรุา	ตดิบหุรี)่	การผา่ตดั
ศลัยกรรมตกแตง่	การจัดฟันทีไ่มไ่ดเ้กดิจากการรักษาการบาดเจ็บ
ภายนอก	การผา่ตดัป้องกนั	การผสมเทยีม	การเปลีย่นเพศ

4.	ยาทีข่ายไดโ้ดยไมต่อ้งมคีำสัง่แพทย	์ยาทีแ่พทย	์เภสชักรหรอืผูช้ว่ย
เภสชักรแนะนำ

คูม่อืสทิธปิระโยชน์
ระบบประกนัสขุภาพ
สำหรับประชาชน
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5.	การระบแุพทย	์พยาบาลพเิศษหรอืเจา้หนา้ทีพ่ยาบาลผูใ้หก้ารดแูล
รักษา

6.	โลหติ	ยกเวน้ไดรั้บการวนิจิฉัยจากแพทยว์า่มคีวามจำเป็นตอ้งถา่ย
เลอืดเนือ่งจากไดรั้บการบาดเจ็บอนัตรายเรง่ดว่น

7.	การทดสอบสมรรถภาพรา่งกาย
8.	การพักรักษาตวัในโรงพยาบาลระหวา่งวนั	ยกเวน้การดแูลทางจติเภท
9.	คา่อาหารนอกเหนอืจากคา่อาหารทางสายยาง	สว่นตา่งคา่หอ้งพักผูป่้วย
10.	คา่เดนิทาง	คา่ลงทะเบยีนการพบแพทยแ์ละคา่เอกสารรับรองของ

ผูป่้วย
11.		ฟันปลอม	ตาปลอม	แวน่ตา	เครือ่งชว่ยฟัง	รถเข็น	ไมเ้ทา้และอปุกรณ	์

อืน่ๆ	ทีไ่มใ่ชอ่ปุกรณใ์นการบำบดัรักษาโรค
12.	การบรกิารทางการแพทยแ์ละยาอืน่ๆ	ทีเ่สนอโดยผูป้ระกนัตน	ซึง่

จะตอ้งไดรั้บการอนุมตัปิระกาศจากหน่วยงานทีม่อีำนาจในการ
ตดัสนิใจ	หลงัผา่นการพจิารณาจากคณะกรรมการประกนัสขุภาพ

สว่นตา่งทีต่อ้งจา่ยเองของอปุกรณพ์เิศษ
1. ประกนัสขุภาพเปิดเผยราคาอปุกรณก์ารแพทยท์ีต่อ้ง
 จา่ยเอง เพือ่ใหป้ระชาชนมทีางเลอืกในการรกัษาพยาบาล
 มากยิง่ขีน้

ปัจจุบัน สำนักงานประกันสุขภาพมีการจ่ายค่าอุปกรณ์พิเศษอย่าง
เพียงพอและได้ผลดี แตเ่น่ืองจากอปุกรณ์ทางการแพทย์มีการปรับปรุงดีขึน้
ตอ่เน่ือง เพ่ือบรรเทาภาระของประชาชน สำนกังานประกนัสขุภาพจงึได้มี
การแสดงรายการอปุกรณ์บางรายการท่ีมีการปรับปรุงสมรรถนะดีขึน้ แต่
เนื่องจากราคาแพงจึงไม่ได้บรรจุไว้ในการจ่ายชดเชยอุปกรณ์พิเศษของ
ประกันส ุขภาพ ซึ ่งประชาชนเป็นผู้ รับภาระจ่ายส่วนต่างเอง เพื ่อให้
ประชาชนมีทางเลือกมากขึน้เม่ือรับการรักษาพยาบาล

(1)  ประเภทเพิ ่มสมรรถนะเครื ่ องค ุมจ ังหวะการเต้ นของห ัวใจน ับแต ่
ว ันที ่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2538 เป็นต้นมา ได้มีการบรรจุไว้  ในรายการส่วน 
ต่างที ่ต้องจ่ายเอง ปัจจุบ ันเครื ่องควบคุมจ ังหวะการเต้นของหัวใจ (รวม 
สายสื ่อนำส ัญญาณไฟฟ้า) ที ่ประก ันส ุขภาพออกค่าใช้จ่ายให้  เป็นการ 
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ใช้กระแสไฟอย่างอ่อนกระตุ้นหัวใจ เพื่อปรับการเต้นของหัวใจรักษาการ 
ทำงานและกระตุ้นการเต้นของหวัใจ ส่วน "ประเภทเพิ่มสมรรถนะ เครื่อง 
คมุจงัหวะการเต้นของหวัใจ” ที่เพิ่มเข้ามาใหม่นีม้ีการตรวจวดั สญัญาณที่ดี
กว่าเหมาะสมต่อความต้องการในการทำงานของหวัใจ มากขึน้สนองความ
ต้องการระยะยาวทางคลินิกแก่ผู้ ป่วยได้อย่าง ใกล้เคียงมากขึน้แต่เคร่ืองคมุ
จงัหวะการเต้นของหวัใจประเภทนีก้็มี ข้อจำกดัอาการโรคที่ห้ามใช้ เป็นต้น 
ดงันัน้จำเป็นต้องผ่านการประเมิน ของแพทย์เฉพาะทางอย่างละเอียด เพื่อ 
ให้การวินิจฉยัและรักษาอยา่ง ดีท่ีสดุหากต้องการใช้ “ประเภทเพิ่มสมรรถนะ 
เครื่องคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ” สำหรับผู้ ป่วยที่มีค ุณสมบัติเข้าข่าย 
ในการใช้เครื่องคุมจังหวะการเต้นของหวัใจกรมประกันสุขภาพจะจ่ายให้ 
ตามราคา “เคร่ืองคมุจงัหวะการเต้นของหวัใจ” ผู้ ป่วยต้องรับภาระส่วนต่าง 
คา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้

(2) ขดลวดถ่างขยายหลอดเลอืดหวัใจชนิดเคลอืบยาหรือเคลอืบชัน้พิเศษ
ปรับปรุงหลกัเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือออกค่าใช้จ่ายบางสว่นตัง้แต่วนัที่ 
1 ธนัวาคม พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา ได้มีการบรรจไุว้ในรายการสว่นตา่งท่ีต้อง 
จ่ายเอง โดยอปุกรณ์ขดลวด (stent) แบบทัว่ไปที่การประกนัสขุภาพรับผิด 
ชอบคา่ใช้จ่ายให้ในปัจจบุนันัน้เพียงพอกบัการใช้งานอยู่แล้ว สว่น “ขดลวด 
ถ่างขยายหลอดเลือดหวัใจชนิดเคลือบยาหรือเคลือบชัน้พิเศษ" ก็คือขดลวด
แบบทัว่ไปที่เคลือบด้วยยาหรือเคลือบชัน้พิเศษ ที่สามารถลดหรือยบัยัง้อตัร
าการตีบของเส้นเลือดลงได้ แตก็่มีข้อห้ามและผลข้างเคียงเช่นกนั ดงันัน้ จงึ 
ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของแพทย์ผู้ เชี่ยวชาญ ในการเลือกวิธีการรักษาที่ดีที่สดุ 
หากมีความต้องการใช้อุปกรณ์ “ขดลวดถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจชนิด 
เคลือบยาหรือเคลือบชัน้พิเศษ” สำนกังานประกนัสขุภาพจะออกค่าใช้จ่าย 
ในสว่นที่เทียบเท่ากบัราคาของขดลวดทัว่ไปให้กบัผู้ที่มีอาการเหมาะสมกบั 
การผ่าตดัขยายหลอดเลือดหวัใจโดยใสข่ดลวด โดยผู้ ป่วยต้องรับภาระสว่น 
ตา่งคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้

(3) ข้อสะโพกเทียมทำจากวสัดพิุเศษ:
ปรับปรุงหล ักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือออกค่าใช้จ่ายบางส่วนแก่ 

คูม่อืสทิธปิระโยชน์
ระบบประกนัสขุภาพ
สำหรับประชาชน
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7					ผูม้สีถานะเป็นผูป้ระกนัตนสามารถรับ	การรักษาพยาบาลอยา่งไร

ข้อสะโพกเทียมทำจากเซรามิกและข้อสะโพกเทียมที่มีล ักษณะผิวโลหะ 
กบัโลหะ เมื่อวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 และ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 
เป็นต้นมา ได้มีการบรรจุไว้ในรายการส่วนต่างที่ต้องจ่ายเอง ตามลำดบั  
ปัจจบุนัประกนัสขุภาพจะออกคา่ใช้จา่ยให้สำหรับข้อสะโพกเทียมไทเทเนียม 
และโคบอลท์-โครม โดยที่ด้านในของข้อทำจากโพลีเอทิลีนน้ำหนกัโมเลกลุ 
สูงที่มีคุณสมบัติทนต่อการสึกหรอได้ดี และมีอัตราการสึกหรอที่ต่ำมาก 
ซึ่งหากมีการใช้งานอย่างเหมาะสม ก็มีโอกาสไม่มากนักที่จะต้องรับการ 
ผ่าตัดเพื ่อเปลี ่ยนข้อสะโพกเทียมอีกครั ง้หากมีความต้องการใช้อปุกรณ ์
“ข้อสะโพกเทียมเซรามิก” และ “ข้อ สะโพกเทียมท่ีมีลกัษณะผิวโลหะกบัโลหะ” 
 สำนกังานประกนัสขุภาพจะออกค่าใช้จ่ายในส่วนที่เทียบเท่ากบัราคาของ 
“ข้อสะโพกเทียมแบบดัง้เดิม” ให้กบัผู้ที่มีเงื่อนไขตรงตามการรักษาด้วยการ 
เปลี่ยน “ข้อสะโพกเทียมแบบดัง้เดิม” โดยผู้ ป่วยต้องรับภาระสว่นต่างค่าใช้ 
จ่ายที่เกิดขึน้ ทัง้นี ้ ข้อสะโพกเทียมก็มีข้อห้ามและผลข้างเคียงเช่นกนั และ 
ต้องให้แพทย์ผู้ เช่ียวชาญเป็นผู้ประเมินอยา่งละเอียด

(4) เลนส์แก้วตาเทียมชนิดพิเศษ:
ปรับปรุงหล ักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือออกค่าใช้จ่ายบางส่วนต ั ง้ 
แต่ว ันที ่ 1 ต ุลาคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นมาได้มีการบรรจุไว้ในรายการ 
ส่วนต่างที ่ต้องจ่ายเอง ผู้ ที ่มีเงื ่อนไขสอดคล้องกับการรักษาการผ่าต ัด 
ต้อกระจกตามระเบียบประกันสุขภาพจะได้รับสิทธิ์ในการผ่าตัดเปลี่ยน 
“เลนส์แก้วตาเทียมชนิดธรรมดา” ซึ่งเป็นรายการที่อยู่ในขอบข่ายของกรม
ประกนัสขุภาพ เลนส์แก้วตาเทียมดงักล่าวผลิตจากวสัด ุPMMA, Silicone 
และ Acrylic โดยหลงัการผ่าตดัฝังเลนส์แก้วตาเทียมแล้ว ผลการมองเห็น
จะคงที่ดีเป็นเวลานาน และเพียงพอสำหรับการใช้งานในผู้ ป่วยต้อกระจก
มากกว่า 90% ส่วนเลนส์แก้วตาเทียมชนิดพิเศษ จะมีข้อบ่งชีแ้ละข้อห้าม 
เหตุนี  ้ จึงไม่ได้หมายความว่าจะเหมาะสมกับผู้ ป่วยโรคต้อกระจกทุกคน 
เมื่อผู้ ป่วยมีเงื่อนไขที่ตรงตามระเบียบการเข้ารับการผ่าตดัต้อกระจก หลงั 
จากที่แพทย์ได้อธิบายชีแ้จงอย่างละเอียดแล้ว หากมีความต้องการเลือกใช้ 
“เลนส์แก้วตาเทียมชนิดพิเศษ” ผ ู้ ป่ วยจะต้องรับภาระส่วนต่างที ่เกิน 

68



จากส่วนที่สำนกังานประกนัสขุภาพออกค่าใช้จ่ายให้ โดยอ้างอิงจากราคา 
“เลนส์แก้วตาเทียมชนิดธรรมดา”

(5) ลิน้หวัใจเทียมจากเนือ้เย่ือแบบทนทาน
นบัแต่วนัที่ 1 มิถนุายน พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา ได้มีการบรรจไุว้ในรายการ 
สว่นต่างที่ต้องจ่ายเอง ปัจจบุนัลิน้หวัใจเทียมของประกนัสขุภาพมีคณุภาพ 
เพยีงพอตอ่การใช้ของผู้ป่วยสว่นใหญ่ สมรรถนะทีเ่พิม่ขึน้ได้แกล่ิน้หวัใจเทยีม 
จากเนือ้เยื่อแบบทนทาน ซึง่เป็นลิน้หวัใจจากเนือ้เยื่อประเภทหนึง่ เทียบกบั
ลิน้หวัใจจากเนือ้เย่ือแบบดัง้เดมิ มีความแตกตา่งด้านเทคนิคต้านการเกิดหิน
ปนู วิธีการทำให้เนือ้เยื่อคงตวั วสัดลุิน้หวัใจ และวิธีการใสล่ิน้หวัใจหรืออาย ุ
การใช้เป็นต้น ซึง่มีตวัเลขวิจยัยืนยนัที่แสดงว่าดีกว่า แต่ลิน้หวัใจเทียมจาก 
เนือ้เยื่อแบบทนทาน ก็มีข้อห้ามและผลข้างเคียงของการใช้ ดงันัน้จงึจำเป็น 
ต้องผ่านการประเมินจากแพทย์เฉพาะทางอย่างละเอียด เพื่อให้การรักษาที่
ดีที่สดุหากมีความจำเป็นต้องผา่ตดัเปลี่ยนลิน้หวัใจเทียม หลงัจากได้รับการ 
อธิบายอย่างละเอียดจากแพทย์แล้ว ผู้ที่มีความต้องการใช้ลิน้หวัใจเทียม 
จากเนือ้เยือ่แบบทนทานซึง่มสีว่นตา่งทีต้่องจา่ยเอง สำนกังานประกนัสขุภาพ 
จะจ่ายชดเชยให้ตามมาตรฐานลิน้หวัใจเทียมแบบดัง้เดิม ส่วนที่เกินผู้ ป่วย 
ต้องรับภาระเอง 

(6) ระบบระบายน้ำจากโพรงสมองลงชอ่งท้องแบบปรับความดนั
น ับแต ่ว ันที ่  1 ม ิถ ุนายนพ.ศ. 2558 เป็ นต้ นมาได้ ม ีการบรรจ ุไว้ ใน 
รายการส่วนต่างที ่ต้องจ่ายเอง ปัจจุบ ันระบบระบายน้ำจากโพรงสมอง 
ลงช่องท้องท ั ่วไปที ่ประกันส ุขภาพออกค่าใช้จ่ายให้  เป็นวาล์วระบาย 
แบบความดนัคงที่ สำหรับผู้ ป่วยที่อาการคงตวั สามารถใช้งานได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ เพียงพอต่อการใช้งานของผู้ ป่วยส่วนใหญ่ แต่ สำหรับผู้ ป่วย
ที่อาจมีอาการเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ (เช่น ผู้ ป่วยโรคน้ำคัง่ในโพรงสมองภาวะ 
ความดนัปกติ ผู้ ป่วยสมองบาดเจ็บ ผู้ ป่วยเดก็ เป็นต้น) หากต้องการเปลี่ยน 
การตัง้ค่าความดนัในภายหลงั ีจะทำ ได้โดยการติดตัง้ใหม่อีกครัง้เท่านัน้ 
รายการเพิ่ม “ระบบระบายน้ำจาก โพรงสมองลงชอ่งท้องแบบปรับความดนั” 
ไมจ่ำเป็นต้องทำการผา่ตดัอกีครัง้ สามารถปรับความดนัจากภายนอกร่างกาย 

คูม่อืสทิธปิระโยชน์
ระบบประกนัสขุภาพ
สำหรับประชาชน
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ได้โดยตรง แตจ่ำเป็นต้องผา่นการประเมนิของแพทย์เฉพาะทางอยา่ง ละเอียด 
เพือ่ให้การวนิจิฉยัและรักษาอยา่งดทีีส่ดุหากผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้ระบบระบาย 
น้ำจากโพรงสมองลงช่องท้อง หลงัจากได้รับการอธิบายอย่างละเอียดจาก 
แพทย์และเข้าใจแล้ว ผู้ที่มีความต้องการใช้ระบบระบายน้ำจากโพรงสมอง 
ลงชอ่งท้องแบบปรับความดนั กรมประกนัสขุภาพจะจา่ยให้ตามราคา “ระบบ 
ระบายน้ำจากโพรงสมองลงชอ่งท้อง” ทัว่ไป สว่นท่ีเกินผู้ ป่วยต้องรับภาระเอง

(7) การรักษาหลอดเลือดแดงต้นขาชัน้ตืน้อดุตนัด้วยอปุกรณ์เคลือบยา
นบัแตว่นัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา ปัจจบุนัการใช้ขดลวดค้ำยนั 
ผนงัหลอดเลือดชนิดไมเ่คลือบยาท่ีประกนัสขุภาพจ่ายให้ สามารถท่ีจะเลือก 
ขนาดได้ตามความเหมาะสมของเส้นเลือดท่ีจะใช้ อีกทัง้ลดการเกิดความตีบ 
ตนัหรือการฉีกขาดของเส้นเลือด เพื่อช่วยให้โลหิตไหลเวียนสะดวก ได้เพิม่ 
“การรักษาหลอดเลอืด
แดงต้นขาชัน้ตืน้อดุตนัด้วยอปุกรณ์เคลือบยา” (รวมขดลวดเคลือบยาและ 
บอลลนูเคลือบยา) ที่ต้องจ่ายเอง ซึง่เทียบกบัการรักษาแบบดัง้เดิมคือการ 
ถ่ายขยายด้วยบอลลนูหรือการใสข่ดลวดที่หลอดเลือดแดงต้นขาชัน้ตืน้แล้ว 
(ขดลวดค้ำยนัผนงัหลอดเลือดชนิดไม่เคลือบยา) โดยเฉลี่ยหลงัการรักษา  
1 ปี จะมีอตัราการเกิดอดุตนัซ้ำต่ำกวา่ แตเ่นื่องจากผู้ป่วยแตล่ะรายมีสภาพ
ความเจบ็ป่วยแตกตา่งกนั ยงัคงต้องผา่นการประเมนิอยา่งละเอยีดจากแพทย์ 
ผู้ เช่ียวชาญ เพ่ือทำการรักษาท่ีให้ผลดีท่ีสดุหากผู้ ป่วยต้องใช้การรักษาหลอด
เลอืดแดงต้นขาชัน้ตืน้อดุตนัด้วยอปุกรณ์เคลอืบยา เม่ือผา่นการอธิบายชีแ้จง 
ย่างละเอียดจากแพทย์และมีความเข้าใจอย่างเต็มที่แล้ว ผู้ที่ตกลงลือกใช้ 
การรักษาหลอดเลือดแดงต้นขาชัน้ตืน้อดุตนัด้วยอปุกรณ์เคลือบยา ประกนั 
สขุภาพจะออกคา่ใช้จ่ายให้ตามราคาของการใสข่ดลวดท่ีหลอดเลือดแดงต้น
ขาชัน้ตืน้ (ขดลวดค้ำยนัผนงัหลอดเลือดชนิดไมเ่คลือบยา) โดยผู้ ป่วยต้องรับ
ภาระสว่นตา่งคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้เอง

(8) ระบบยดึตรึงกระดกูกะโหลกศีรษะโดยคอมพิวเตอร์ชว่ยออกแบบ
นบัแตว่นัท่ี 1 สงิหาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา ได้มีการบรรจไุว้ในรายการสว่น 
ต่างที่ต้องจ่ายเอง ระบบยึดตรึงกระดกูกะโหลกศีรษะแบบดัง้เดิม คือเมื่อ 
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ทำการผา่ตดั ใช้การปรับรูปร่างแผน่ยดึกระดกูด้วยมือ ตามตำแหนง่ท่ีพบความ 
บกพร่อง พร้อมทัง้ประเมินระดบัการบาดเจ็บของกระดกูกะโหลกศีรษะ ใช้ 
กระดกูจากร่างกายผู้ป่วยหรือใช้ซเีมนต์ซอ่มกระดกูท่ีประกนัสขุภาพจา่ยให้ร่วม 
ด้วย สำหรับ “ระบบยึดตรึงกระดูกกะโหลกศีรษะโดยคอมพิวเตอร์ช่วย 
ออกแบบ” ทีเ่พิม่ขึน้นี ้คอืการใช้เทคนคิคอมพวิเตอร์ชว่ยในการออกแบบ กอ่น 
การผ่าต ัด ทำการบรรจ ุผลการตรวจสมองผู้ ป่ วยด้วยเครื ่ องเอกซเรย ์
คอมพวิเตอร์เข้าสูโ่ปรแกรมคอมพวิเตอร์ จากนัน้ทำการออกแบบตามตำแหนง่ 
ความบกพร่องที่แน่นอนของกระดกูกะโหลกและขนาดใหญ่เล็กให้มีความ 
เหมาะสมกบัผู้ ป่วยแตล่ะราย
หากผู้ ป่ วยมีความต้องการใช้ ระบบยึดตรึงกระด ูกกะโหลกศีรษะโดย 
คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ ยงัคงต้องรับการอธิบายอย่างละเอียดจากแพทย์  
เม่ือผู้ป่วยเข้าใจดีแล้ว หากเลอืกใช้เองด้วยความสมคัรใจ ประกนัสขุภาพจะยงั  
คงจ่ายค่าใช้จ่ายในการรักษาให้ตามการใช้ “ระบบยึดตรึงกระดกูกะโหลก 
ศรีษะแบบแผน่ยดึกระดกู”(รวมแผน่ยดึกระดกูและสกรูยดึกะโหลกศรีษะขนาด 
จ๋ิว) สำหรับสว่นท่ีเกินผู้ ป่วยต้องรับภาระจา่ยเอง

(9) การรักษาภาวะหวัใจห้องบนสัน่พลิว้ด้วยวิธีจีด้้วยความเยน็จดั
นบัแตว่นัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา ได้มีการบรรจไุว้ในรายการ 
สว่นตา่งท่ีต้องจา่ยเอง ปัจจบุนัการรักษาท่ีประกนัสขุภาพจา่ยให้ คือระบบภาพ 
หวัใจ 3 มิต ิ(3D) สอดสายสวนจีร้้อนด้วยไฟฟ้า เป็นวธีิการใช้ไฟฟ้าเปลีย่นเป็น 
ความร้อน ใส่สายสวนพิเศษเข้าสู่หวัใจ ใช้พลงังานความร้อนจีร้ักษา ซึ่ง 
สามารถใช้รักษาผู้ ป่วยหวัใจเต้นผิดจงัหวะจากหลายสาเหตไุด้ สำหรับ “การ 
รักษาภาวะหวัใจห้องบนสัน่พลิว้ด้วยวิธีจีด้้วยความเย็นจดั” ที่เพิ่มขึน้ เมื่อ 
เทียบกบัการรักษาด้วย “ระบบภาพหวัใจ 3 มิต(ิ3D) สอดสายสวนจีร้้อนด้วย 
ไฟฟ้า” ท่ีประกนัสขุภาพจา่ยให้ จะสามารถลดเวลาในการผา่ตดัลง และผู้ป่วย 
ไมค่อ่ยรู้สกึเจ็บในระหวา่งการรักษา แตเ่น่ืองจากอาการป่วยของผู้ ป่วยแตล่ะ 
รายแตกตา่งกนั อกีทัง้ความเหมาะสมตอ่ตำแหนง่ทีใ่ช้กต็า่งกนัด้วย ดงันัน้จงึ 
จำเป็นต้องผา่นการประเมินจากแพทย์ผู้ เช่ียวชาญอยา่งละเอียด เพ่ือเลือกใช้ 
วิธีการตรวจรักษาท่ีดีท่ีสดุ

คูม่อืสทิธปิระโยชน์
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หากผู้ ป่วยจำเป็นต้องใช้การรักษาภาวะหัวใจห้องบนสั ่นพลิ ว้ด้วยวิธีจี  ้
ด้วยความเย็นจ ัด หล ังรับฟังการอธิบายอย่างละเอียดจากแพทย์และ 
เข้าใจดีแล้ว ผู้ ที ่เลือกใช้การรักษาภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ ว้ด้วยวิธีจี ้
ด้ วยความเย็นจ ัดด้ วยความสม ัครใจ ประก ันส ุขภาพจะจ่ายให้ ตาม 
การรักษาด้ วยระบบภาพห ัวใจ 3 ม ิต ิ(3D)สอดสายสวนจี ร้้ อนด้ วย 
ไฟฟ้า สว่นท่ีเกินผู้ ป่วยต้องรับภาระจา่ยเอง

2. เพือ่เสรมิการไดร้บัขอ้มลูอยา่งเต็มทีข่องผูป่้วย สำนกังานประกนั 
สุขภาพกำหนดใหห้น่วยงานบรกิารทางการแพทยต์ามการ 
ประกนั เมือ่แนะนำใหผู้ป่้วยใชอ้ปุกรณ ์ทีม่สีว่นตา่งตอ้งจา่ยเอง 
ตอ้งใหข้อ้มูลอยา่งเปิดเผย ทำการอธบิายอยา่งเต็มท ีแ่ละลง 
ลายมอืชือ่ในหนงัสอืยนิยอม
เมื่อสถานพยาบาลเสนอให้ผู้ ประกันตนใช้อุปกรณ์พิเศษที่มีส่วนต่าง 
ต้องจ่ายเองเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลอย่างเต็มที่ การแจ้งให้ทราบ
แบง่เป็น 2 ขัน้ตอนคือ:

ขัน้ตอนท่ี 1
(1) ก่อนการรักษาหรือผ่าตดั 2 วนั (นอกจากภาวะฉกุเฉิน) แพทย์ต้อง

มอบหนังสืออธิบายแก่ผู้ ประกันตนหรือญาติ ขณะเดียวกัน ต้องทำ
การอธิบายอย่างละเอียด พร้อมทัง้ให้แพทย์และผู้ประกนัตนหรือญาติ
ลงนามท ั ง้สองฝ่ายแบบเดียวก ัน 2 ฉบ ับ โดย 1 ฉบ ับมอบให้ก ับ
ผู้ประกนัตนหรือญาต ิอีก 1 ฉบบัเก็บไว้กบัแฟ้ม ประวตัคินไข้

(2) รายละเอียดหนงัสืออธิบายประกอบด้วย: ส่วนต่างต้องจ่ายเองของ
ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์พิเศษและสาเหตุที่ต้องใช้อุปกรณ์คุณสมบตัิพิเศษ 
ข้อควรระว ัง ผลข้างเคียงและผลการรักษาเปรียบเทียบกับอุปกรณ์
ท่ีประกนัสขุภาพจา่ยให้ 

ขัน้ตอนท่ี 2
(1) ผู้ ประกันตนหรือญาติหลังได้รับข้อมูลที่เกี ่ยวข้องแล้วหน่วยงาน

บริการทางการแพทย์ ยงัต้องอธิบายการเก็บค่าใช้จ่ายและให้เวลา
ผู้ ป่วยพิจารณาอย่างเต็มที่ จากนัน้ขอให้ลงนามในหนงัสือให้ความ
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ยินยอมแบบเดียวกนั 2 ฉบบั โดย 1 ฉบบัมอบให้กบัผู้ประกนัตนหรือ
ญาตเิก็บรักษา อีก 1 ฉบบัเก็บไว้กบัแฟ้มประวตัคินไข้ 

(2) รายการท่ีระบใุนหนงัสือให้ความยินยอมประกอบด้วย:
ชื่อรายการและหมายเลขรหสัอปุกรณ์พิเศษที่มีส่วนต่างต้องจ่ายเอง 
หมายเลขใบอนญุาตอปุกรณ์การแพทย์ ราคาตอ่หน่วย ปริมาณและ
จำนวนเงินท่ีต้องจา่ยเอง

สถานพยาบาลต้องออกใบเสร็จมอบให้ผู้ประกันตนหรือญาติเก็บไว้
นอกจากนี ต้้องมอบรายละเอียดชื ่อรายการของอุปกรณ์พิเศษที ่มี 
สว่นตา่งต้องจา่ยเอง หมายเลขรหสัอปุกรณ์ ราคาตอ่หนว่ย ปริมาณและ
จำนวนเงินโดยรวมท่ีต้องจา่ยเองให้ผู้ประกนัตนหรือญาตเิก็บรักษา

การเพิ่มเติม ยกเลกิ หรือมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเก็บคา่ใช้จา่ย
ของรายการอปุกรณ์ทีม่สีว่นตา่งต้องจา่ยเอง สถานพยาบาลต้องทำการ
บนัทกึในเครือขา่ยเวบ็ไซตข้์อมลูประกนัสขุภาพ (VPN) ตามกำหนดของ
กรมประกนัสขุภาพ และประกาศในเวบ็ไซต์ของกรมประกนัสขุภาพ เพ่ือให้
ทกุฝ่ายสามารถตรวจสอบได้ ประชาชนสามารถใช้เวบ็ไซต์ของกรมประกนั
สขุภาพสว่น “เวบ็เปรียบเทียบราคาอปุกรณ์การแพทย์ท่ีต้องจา่ยเอง” ตรวจ
สอบการเก็บคา่ใช้จา่ยของสถานพยาบาลตา่งๆ พร้อมทัง้สามารถลงิค์ดรูาย
ละเอยีดข้อควรระวงัสำหรับรายการอปุกรณ์การแพทย์ทีไ่ด้รับอนมุตั ิ เชน่
ความเหมาะสม โรคท่ีห้ามใช้ ผลข้างเคียงและข้อควรระวงั เป็นต้น

รอ้งเรยีนและปรกึษาสอบถาม
เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล และพบว่าสถานพยาบาลไม่ปฏิบตัิตาม

ระเบียบดงักลา่วข้างต้น สามารถจะร้องเรียนหรือปรึกษาสอบถามผ่านช่อง
ทางตอ่ไปนี ้:

1. โทรศพัท์สอบถามได้ท่ีหมายเลข 0800-030-598 (โทรฟรี)

2. ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานประกันส ุขภาพหรือติดต่อ
ก ับฝ่ายรับร้องเรียนของโรงพยาบาลในเครือทุกแห่ง (ค้นหาข้อม ูล
หมายเลขโทรศพัท์ติดต่อเก่ียวข้องได้ที่เว็บไซต์สำนกังานประกนัสขุภาพ
https://www.nhi.gov.tw)

คูม่อืสทิธปิระโยชน์
ระบบประกนัสขุภาพ
สำหรับประชาชน
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8
3. ติดต่อฝ่ายบริการหรือฝ่ายประสานงานของสำนกังานประกนัสขุภาพทกุ

แหง่ด้วยตวัเอง

ยืน่คำรอ้งตรวจสอบขอ้พพิาท
ผู้ ที ่มีข้อสงส ัยการประกาศอนุม ัติเรื ่ องด ังต่อไปนี ข้องกรมประกัน

สุขภาพ สามารถยื่นคำร้องขอตรวจสอบการพิจารณาข้อโต้แย้งต่อคณะ
กรรมการพิจารณาข้อโต้แย้งการประกันสขุภาพกระทรวงสาธารณสขุและ
สวัสดิการได้ภายใน 60 ว ันนับตัง้แต่ว ันที ่สองที ่เอกสารการอนุม ัติของ
สำนกังานประกนัสขุภาพสง่ไปถงึ

1.คณุสมบตัผิู้ทำประกนัและขัน้ตอนการย่ืนขอทำประกนั

2.การกำหนดคา่ประกนัท่ีใช้เป็นฐานในการคำนวณ

3.เงินสมทบประกนัสขุภาพและคา่ปรับ

4.คา่บริการทางการแพทย์ท่ีประกนัสขุภาพจา่ยให้

5.สทิธิประโยชน์การประกนัสขุภาพอ่ืนๆ
ข้อมลูการตดิตอ่คณะกรรมการพิจารณาข้อโต้แย้งการประกนัสขุภาพ
กระทรวงสาธาณสขุและสวสัดกิารดงันี:้ 
ท่ีอย่:ู  เลขท่ี 488 ถ.จงเสี่ยวตงลูต่อน 6 เขตหนานกัง่ กรุงไทเป รหสัไปรษณีย์ 

11558
เวบ็ไซต์: https://dep.mohw.gov.tw/NHIDSB/mp-117.html

รายละเอยีดดำเนนิการ โทรศพัท์

ขอ้พพิาทดา้น	
สทิธปิระโยชน์

สำหรับผูป้ระกันตนและหน่วยงานทำประกัน	 เกีย่วกับการ	
จ่ายเงนิสมทบการประกัน	 เงนิสมทบเพิม่เตมิ	สถานะการ	
ทำประกัน	 การจ ่ายชดเชย	 การอนุม ัต ิออกใบรับรอง	
โรครา้ยแรง	หน่วยงานทางการแพทยท์ีร่ว่มประกนัสขุภาพ
ในสว่นรายการทีร่ว่มและสทิธปิระโยชนด์า้นอืน่ๆ

(02)8590-7222
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8
สมรรถนะ การอพัเดท การรกัษาและ 
การยืน่ขอทำบตัรประกนัสขุภาพ

กรมประกนัสขุภาพเร่ิมใช้บตัรรุ่นใหมต่ัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2547 
หากบนบตัรมีรูปถา่ยของผู้ถือบตัร เวลาไปพบแพทย์ก็ไมจ่ำเป็นต้องแสดงบตัร
ประจำตวัประชาชนให้สถานพยาบาลตรวจสอบ นอกจากนีไ้มโครชิปในบตัร
ยงัสามารถเก็บข้อมลูการรักษาพยาบาลได้ถงึ 6 ครัง้ที่ผา่นมา รวมทัง้ข้อมลู
การเป็นผู้ ป่วยโรคร้ายแรง การตรวจท่ีสำคญัๆ และประวตักิารใช้ยา เพ่ือเป็น
การชว่ยเหลือ เวลาทา่นรับการรักษาพยาบาลจะได้มีหลกัประกนัย่ิงขึน้

บทบาทของบตัร
1. บนัทกึการรกัษาพยาบาลตา่งๆ

บัตรประกันส ุขภาพเป็นใบรับรองในการรักษาพยาบาลของประกัน
สุขภาพพลเมือง รายการรักษาพยาบาลต่างๆ จะถูกบันทึกไว้ในบัตร

2. บนัทกึการตรวจทีส่ำคญัๆ และการใชย้า
การบนัทึกรายการใช้ยาและการตรวจไว้ในบตัรประกนัสขุภาพเพื่อเวลา
แพทย์ทำการรักษาท่าน สามารถอ้างอิงลกัษณะการใช้ยาและการตรวจ
วินิจฉยัครัง้ก่อน เพื่อหลีกเลี่ยงการให้ยาหรือการตรวจที่ซ้ำซ้อน ทัง้นีเ้พื่อ
ประกนัความปลอดภยัในการรักษาพยาบาล ยกระดบัคณุภาพทางการ
แพทย์ ทัง้ยงัสามารถลดความสญูเสียทรัพยากรทางการแพทย์อีกด้วย
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3. การบนัทกึประวตักิารเจ็บป่วยโรครา้ยแรง
การป่วยเป็นโรคร้ายแรงจะถูกบนัทึกลงในบตัรประกันสขุภาพโดยตรง 
เมื่อผู้ ป่วยเป็นโรคร้ายแรงไปพบแพทย์ เพียงแคพ่กบตัรประกนัสขุภาพ ก็
จะได้ลดหยอ่นคา่ใช้จา่ยสว่นท่ีต้องจา่ยเอง
ผู้ประกนัที่สมคัรและได้รับอนมุตัิเป็นผู้ ป่วยโรคร้ายแรงแล้ว เวลาไปพบ
แพทย์ หากบตัรประกนัสขุภาพยงัไม่ได้รับการบนัทึกข้อมลูว่าป่วยเป็น
โรคร้ายแรง สามารถขอให้คลินิกหรือโรงพยาบาลช่วยปรับข้อมลูให้ใหม ่
หรือไปยงัจดุที่มีเคร่ืองอ่านบตัร (สำนกังานประกนัสขุภาพท้องที่ หรือที่
เทศบาลจงัหวดั เขต อำเภอ ตำบลทกุแห่ง) เพื่อทำการปรับข้อมลูโดย
อตัโนมตัิ

4. สมคัรใจลงบนัทกึการบรจิาคอวยัวะรา่งกายหรอืผูป่้วย
 ดแูลระยะสดุทา้ย

ท่านสามารถเขียนแบบคำร้องผ่าน “สมาคมรับบริจาคอวยัวะร่างกาย
ไต้หวนั” “มลูนิธิศนูย์รับบริจาคอวยัวะเพ่ือการปลกูถ่ายไต้หวนั” “สมาคม
ดูแลผู้ ป่วยแบบประคับประคองไต้หวัน” หน่วยงานดังกล่าวจะส่งต่อ
ข้อมูลไปให้กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงจะส่งต่อให้สำนักงาน
ประกันสุขภาพ เมื่อมีการปรับข้อมูลบนบตัรประกันสุขภาพใหม่ ก็จะ
ทำการบนัทึกลงในบตัรประกนัสขุภาพของท่านโดยอตัโนมตัิ เป็นผลให้
เจ้าหน้าที่พยาบาลทราบว่า ท่านสมคัรใจบริจาคอวยัวะร่างกาย หรือ
ประสงค์เป็นผู้ ป่วยดแูลระยะสดุท้ายได้ทนัที

5. ใชก้ลไกตรวจสอบของบตัรประกนัสขุภาพเตอืนใหป้ระชาชน
 จะตอ้งเขา้รว่มประกนัและชำระเบีย้ประกนัทีค่า้งอยู่

หากท่านยังไม่ได้ เข้าร่วมประกันสุขภาพ ท่านจะไม่ได้รับการรักษา 
ในกรณีที่ยงัไมไ่ด้ร่วมทำประกนัสขุภาพ เมื่อบตัรประกนัสขุภาพของทา่น 
ใช้จำนวนครัง้ที่สามารถใช้รับการรักษาหมดลงหรือบตัรประกนัสขุภาพ 
หมดอาย ุท่านจะไม่สามารถปรับข้อมลูใหม่ หรือเข้าพกัรักษาตวัในโรง 
พยาบาลได้ เพ่ือสทิธิประโยชน์ของทา่นเอง ให้ทา่นรีบเข้าร่วมประกนัโดย 
เร็วท่ีสดุ
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6.  ใชบ้ตัรประกนัสุขภาพลงทะเบยีนรบับรกิารผา่นอนิเตอรเ์น็ต  
(หรอืตดิต ัง้ระบบผกูขอ้มลูกบัอปุกรณเ์คลือ่นที)่
เว ็บไซต ์กรมประก ันส ุขภาพจ ัดทำ “งานบริ การผ ่านอ ินเตอร์
เน ็ตข้ อม ูลประก ันส ุขภาพส ่วนบ ุคคล”  ประชาชนสามารถใช้ 
“หลกัฐานแสดงตนอเิลก็ทรอนิกส์” ย่ืนทำเร่ืองเก่ียวกบัประกนัสขุภาพผา่น 
อินเตอร์เน็ตได้หลายรายการ และนบัแต่วนัที่ 4 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2558 
เป็นต้นมาได้เปิดให้ประชาชนใช้ “บตัรประกนัสขุภาพ” ลงทะเบยีนรับบริ 
การผา่นอินเตอร์เน็ต ตรวจสอบและย่ืนทำเร่ืองประกนัสขุภาพรายการตา่งๆ
นอกจากนีป้ระชาชนยงัสามารถดาวน์โหลด “APP ประกนัสขุภาพประชาชนอีซ่ีโก” 
จาก Google play หรือ Apple store พร้อมลงทะเบียนบตัรประกนัสภุาพ 

และติดตัง้ระบบผกูข้อมลูบตัรในโทรศพัท์เคลื่อนที่ ก็สามารถใช้บริการ 
ทางอินเตอร์เน็ตท่ีสะดวกรวดเร็ว

การปรบัขอ้มลูบตัรประกนัสขุภาพ
เม่ือมีเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้กรุณาทำการปรับข้อมลูบตัรประกนัสขุภาพ

1. จำนวนคร ัง้รกัษาพยาบาลใชห้มด
หลังจากบัตรประกันสุขภาพปรับข้อมูลใหม่แล้ว จะมีจำนวนครั ง้ที ่
สามารถใช้ในการรักษา หลงัจากจำนวนครัง้ใช้หมด จะต้องปรับข้อมลู 
จำนวนครัง้ในการรักษาใหม่ จงึจะใช้บตัรไปรับการรักษาที่คลินิกหรือโรง 
พยาบาลตอ่ได้

2. สถานทีป่รบัขอ้มลูบตัร
หากทา่นใช้จำนวนครัง้ในการับการรักษาหมดลง โดยทัว่ไปคลนิิกหรือโรง 
พยาบาลจะเป็นผู้ปรับข้อมูลบัตรให้ใหม่โดยอัตโนมัติ ขณะที่ท่านลง 
ทะเบียนรับการรักษา นอกจากนีท้่านยงัสามารถปรับข้อมลูบตัรได้เองที่ 
เคร่ืองอา่นบตัรของสำนกังานประกนัสขุภาพท้องท่ี สำนกังานติดตอ่ หรือ 
ท่ีเทศบาลจงัหวดั เขต อำเภอ ตำบลทกุแหง่

3. บตัรใกลห้มดอายุ
บตัรประกนัสขุภาพมีกำหนดอายกุารใช้งาน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาท่าน
ลืมปรับข้อมลูบตัรใหม่ภายในกำหนดเวลา จึงมีการตัง้กำหนดวนัหมด

คูม่อืสทิธปิระโยชน์
ระบบประกนัสขุภาพ
สำหรับประชาชน
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อายกุ่อนวนัเกิด 1 วนั ทา่นสามารถปรับข้อมลูบตัรใหมไ่ด้ภายใน 30 วนั
ก่อนถึงวนัเกิดทกุปีตามจดุที่มีเคร่ืองอ่านบตัรหรือขณะที่ไปรับการรักษา
พยาบาล คลินิกหรือโรงพยาบาลจะช่วยปรับข้อมลูบตัรใหม่ให้แก่ท่าน
โดยอตัโนมตัิ

4. บนัทกึเปลีย่นแปลงสถานภาพ
หากท่านเปลี ่ยนแปลงสถานภาพใช้ฐานะผู้ มีรายได้ น้อยหรือทหาร
ผ่านศกึที่ไม่มีอาชีพเข้าร่วมประกนั จะต้องไปจดุที่มีเคร่ืองอ่านบตัร เช่น
สำนกังานของสำนกังานประกนัสขุภาพทกุแห่ง หรือคลินิก โรงพยาบาล
เพื่อปรับข้อมลูบตัรให้ใหม่ขึน้ จึงจะลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลส่วนที่
ต้องจา่ยเองได้

บตัรประกนัสขุภาพทำใหข้อ้มลูการรกัษาพยาบาล
สว่นบคุคลร ัว่ไหลหรอืไม่
1. ข้อมูลในบตัรประกันสุขภาพได้รับการออกแบบเข้ารหัสอย่างเข้มงวด 

เคร่ืองอ่านบตัรตามสถานพยาบาลต้องใช้ “การ์ดโมเดลความปลอดภยั” 
ที่จดัให้โดยสำนกังานประกนัสขุภาพจึงจะทำงานได้ มีกลไกมอบอำนาจ
และตรวจสอบซึง่กนัและกนัอย่างเข้มงวด แพทย์จะต้องใช้ “บตัรแพทย์” 
จงึจะอ่านข้อมลูสว่นตวัเก่ียวกบัผู้ ป่วยโรคร้ายแรงและใบสัง่ยาของผู้ ป่วย
นอก ไม่ใช่ว่าใครก็สามารถอ่านข้อมลูได้ ดงันัน้ท่านไม่ต้องกังวลใจใน
เร่ืองข้อมลูสว่นตวัด้านการรักษาพยาบาลจะร่ัวไหล

2. ท่านสามารถใช้วิธีตัง้รหสับตัรหรือไม่ก็ได้ (บตัรใหม่จะถกูตัง้มาเแบบปิด
การใช้รหัส) เมื่อตัง้รหัสแล้ว แม้จะมีเครื่องอ่านบตัรและโมเดลความ
ปลอดภยั ก็จะต้องใสร่หสัท่ีถกูต้องจงึจะอา่นข้อมลูบตัรได้ 

3.  สามารถตัง้ เปลี ่ยนแปลง หรือยกเลิกรห ัสบ ัตรได้ที ่เครื ่ องอ่านบัตร 
เฉพาะของประกันสุขภาพ ณ ศูนย์บริการสำนักงานประกันสุขภาพ 
สำนกังานติดต่อ หรือที่ว่าการตำบล อำเภอและเขตทกุแห่ง หากลืมรหสั  
ให้นำบตัรประจำตวัประชาชนไปติดตอ่ที่ศนูย์บริการสำนกังานประกนัสขุ
ภาพ สำนกังานติดตอ่หรือย่ืนเร่ืองทางโทรสาร เพ่ือขอยกเลกิการรหสั
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การรกัษาบตัรประกนัสขุภาพ
หากข้อมลูหรือแผ่นไมโครชิปบนผิวของบตัรประกนัสขุภาพสกึหรอ จะ

เป็นผลให้อา่นข้อมลูไมไ่ด้ จงึควรระวงัเป็นพิเศษดงันี ้:

1. อย่าดดับตัรจนงอเกินไป ขดูขีดแผ่นไมโครชิป หรือนัง่ทบั มิเช่นนัน้แผ่น
 ไมโครชิปอาจชำรุด

2. อย่าใช้น้ำล้างหรือแช่น้ำ อย่าใช้แอลกอฮอล์ สารละลาย ยางลบลบแผ่น 
ไมโครชิป อย่าใสบ่ตัรไว้ร่วมกบัของแหลมคม หรือใสบ่ตัรไว้ในบริเวณที่มี 
สารกดักร่อนท่ีเป็นกรดหรือดา่งอยา่งรุนแรง

3. หลีกเลี่ยงการสมัผสักับไฟฟ้า แหล่งไฟ ตากแดดที่อุณหภูมิสงูโดยตรง 
หรือวางอยู่ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กสงูจากโทรทศัน์หรือคอมพิวเตอร์ 
เป็นต้น

บตัรประกนัสขุภาพมอีายกุารใชง้านหรอืไม่
บตัรประกนัสขุภาพมีอายกุารใช้งานเป็นเวลานานมาก แม้จะเปลี่ยนสถาน

ท่ีทำงานก็ไมต้่องเปลี่ยนบตัรใหม ่กรุณาเก็บบตัรประกนัสขุภาพอยา่งเหมาะสม

ทารกแรกเกดิหรอืชาวตา่งชาตจิะยืน่ขอบตัร
ประกนัสขุภาพคร ัง้แรกอยา่งไร
ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฏาคม พ.ศ.2558 เป็นต้นไป เม่ือไปขอแจ้งเกิดให้กบัทารก 
แรกเกดิทีส่ำนกังานทะเบยีนราษฎร์ทกุเขต กส็ามารถยืน่ขอร่วมทำประกนัสขุ 
ภาพและรับบตัรประกนัสขุภาพไปพร้อมกนั สำหรับทารกที่เกิดในต่างประ 
เทศท่ีแจ้งขอมีช่ือในทะเบียนบ้านเป็นครัง้แรก จะต้องรอให้มีช่ืออยูใ่นทะเบียน 
บ้านครบ 6 เดือนก่อน ถึงจะมีสิทธิขอทำประกนัสขุภาพได้ โดยสามารถยื่น 
คำร้องขอร่วมประกันและรับบตัรประกันสุขภาพได้ที่หน่วยงานต้นสงักัด 
สำหรับทารกแรกเกิดและชาวต่างชาติที่ต้องการมีรูปถ่ายบนบตัรประกนัสขุ
ภาพ กรุณาดจูากบทที่ 2 เลือกการร่วมประกนัสขุภาพตามสถานะบคุคลที่ 
เหมาะสม พร้อมทัง้กรอก “แบบฟอร์มย่ืนขอบตัรประกนัสขุภาพ” พร้อมแนบสำ 
เนาหลกัฐานประจำตวัและรูปถ่าย 2 นิว้ 1 ใบ (ทารกแรกเกิดสามารถเลือก 
แบบไม่ติดรูปถ่าย) ส่งทางไปรษณีย์หรือยื่นที่ฝ่ายงานธุรการ สำนักงาน
ประกนัสขุภาพสาขา

คูม่อืสทิธปิระโยชน์
ระบบประกนัสขุภาพ
สำหรับประชาชน
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เขตตา่งๆ บตัรประกนัสขุภาพใบแรกเป็นการออกฟรี ประชาชนไมต้่องจา่ยคา่ 
ธรรมเนียมการทำบตัร ในระหว่างรอการทำบตัร หากมีความจำเป็นต้องรับ 
การรักษาพยาบาล กรุณานำแบบฟอร์มยื่นขอทำบตัรและบตัรประจำตวั 
ประชาชน เขียนใบคำร้อง “รายช่ือการรักษาแบบพิเศษ” ยงัสถานพยาบาลท่ี 
ร่วมมือกบัประกนัสขุภาพ ก็สามารถรับการรักษาในสถานะผู้ประกนัตนของ 
ประกันสุขภาพได้ ทารกแรกเกิดหลังคลอดภายใน 60 ว ันที่ย ังไม่มีบ ัตร 
ประกนัสขุภาพของตนเอง หากต้องรับการรักษาพยาบาล สามารถใช้บตัร 
ประกนัสขุภาพของบิดาหรือมารดา(ที่ถือบตัรที่มีบนัทึกทารกแรกเกิด) เพื่อ 
รับการรักษาได้

หากบตัรประกนัสขุภาพชำรดุ สญูหาย หรอืเปลีย่นชือ่ 
เปลีย่นรปูถา่ยควรทำอยา่งไร

เพ่ืออำนวยความสะดวกในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประกนัตน ลดความยุง่ 
ยากการตรวจสอบสถานะบคุคลของสถานพยาบาล ขณะเดียวกนัก็สามารถ 
หลีกเลี่ยงการแอบอ้างใช้บตัรประกันสขุภาพในการรักษาพยาบาลเป็นต้น  
จงึได้เพ่ิมข้อกำหนดให้ผู้ประกนัตนท่ีย่ืนขอรับบตัรใหม ่ ขอเปลี่ยนบตัรหรือ 
ขอออกบตัรใหมแ่ทนบตัรเก่าท่ีชำรุดหรือสญูหาย ต้องแนบรูปถ่าย 1 ใบ เพ่ือ 
พิมพ์ลงบนบตัร แต่พิจารณาจากผู้ ที่มีอายุน้อยการแยกแยะบุคคลด้วยรูป 
ถ่ายทำได้ยากและผู้ ท่ีมีลกัษณะพิเศษ สามารถเลือกขอทำบตัรท่ีไมมี่รูป 
ถ่ายได้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน รูปถ่ายที่ใช้กับบัตรประกัน 
สุขภาพ นอกจากผู้ ประกันตนนำมาเองแล้ว สามารถใช้ไฟล์รูปถ่ายที่ผู้  
ประกนัตนเก็บบนัทกึไว้หรือตรวจสอบโอนใช้ระหวา่งหนว่ยงานได้
1. ยืน่เร ือ่งขอรบับตัรดว้ยตนเองทีส่ำนกังานประกนัสขุภาพ

หากไปทำเร่ืองด้วยตนเอง กรุณานำบตัรประจำตวัประชาชน รูปถ่าย 2 นิว้ 1 
รูป และเงินคา่ธรรมเนียม 200 เหรียญไต้หวนั ไปตดิตอ่ทำเร่ืองท่ีฝ่ายธรุการ 
สำนกังานติดต่อกรมประกนัสขุภาพทกุเขตและที่ว ่าการตำบลอำเภอ 
และเขตที ่ได้รับมอบอำนาจ หากมอบให้ผ ู้ แทนมาติดต่อทำเรื ่อง ณ 
สถานที่ดำเนินการ ให้แสดงหลกัฐานประจำตวัของผู้ยื่นขอและผู้ทำการ 
แทนตอ่เจ้าหน้าท่ีเคาน์เตอร์เพ่ือตรวจสอบด้วย
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จดุบริการยืน่เร่ืองขอรับบตัรประกนัสขุภาพของสำนกังานประกนัสขุภาพ 
(สามารถดไูด้จากภาคผนวก: หมายเลขโทรศพัท์และทีอ่ยูข่องสำนกังาน 
ประกนัสขุภาพสาขาเขตตา่งๆ)

2. ไปรษณียร์บัเร ือ่งแทน
กรุณาเขียน “แบบคำร้องขอมีบัตรประกันสุขภาพ” ติดรูปถ่าย 2 นิ ว้
ด้านหน้าและติดสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนด้านหลังแบบคำร้อง
ขอ พร้อมจา่ยคา่ธรรมเนียม 200 เหรียญไต้หวนัมอบให้กบัพนกังานบริการ
เคาน์เตอร์ จะได้รับบตัรใหม่หลงัยื่นขอภายใน 7 วนัทำการ สามารถขอ
แบบคำร้องได้ที่ทำการไปรษณีย์หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์กรมประกนั
สขุภาพที่อยู่และเวลาทำการของไปรษณีย์เขตต่าง ๆ กรุณาดไูด้จากเว็บ
ไซต์การไปรษณีย์จงฮวา https://www.post.gov.tw

3. ยืน่เร ือ่งผา่นอนิเตอรเ์น็ต
ผู้ ที่ยื่นเร่ืองผ่านอินเตอร์เน็ต (เฉพาะขอบัตรใหม่เนื่องจากบัตรประกัน
สขุภาพชำรุด สญูหายหรือเปลี่ยนรูปถ่าย) กรุณาไปทำเร่ืองผา่นชอ่งทาง
ตอ่ไปนี:้

ชอ่งทางใน
การยืน่เร ือ่ง

ชอ่งทางบรกิารผา่น
อนิเตอรเ์น็ตโดยพสิจูน์

หลกัฐาน

งานบรกิารผา่นอนิเตอรเ์น็ต
ขอ้มลูประกนัสขุภาพ

สว่นบคุคล

เว็บไซต ์E.SUN 
Commercial Bank

APP ประกนัสขุภาพ 
ประชาชนอซีีโ่ก

บรกิารแบบ
ไมใ่ชห้ลกัฐานแสดงตน

เว็บไซต์
https://eservice.nhi.gov.
tw/nhiweb1/system/
loginca.aspx

https://eservice.nhi.gov.tw/
Personal1/System/Login.aspx

https://netbank.
esunbank.com.tw/nhi/

ดาวนโ์หลดจาก	App	
Store	หรอื	Google	play

https://cloudicweb.nhi.
gov.tw/edesk/system/
mainpage.aspx

วธิกีารใชง้าน

หลักฐานของหน่วยงานยืน่	
ทำประก ันและ	 หล ักฐาน	
แสดงตน	อเิลก็ทรอนกิสห์รอื	
บัตรประกันส ุขภาพของผู	้
ไดรั้บมอบหมาย

หล ักฐานแสดงตนอ ิเล ็กทรอ	
นกิสห์รอืบตัรประกนัสขุภาพ

บตัรเอทเีอ็มแผน่ไมโครชปิ	
E.SUN	Commecial	Bank

หลักฐานแสดงตนอ ิเล็ก	
ทรอน ิกส ์หร ือบ ัตรประ	
กันสุขภาพไดล้งทะเบยีน	
และผูกกับระบบอุปกรณ์	
เคลือ่นทีแ่ลว้

ใสเ่ลขรหัสบา้นทีอ่ยู่บนทะ	
เบยีนบา้นของผูข้อทำบัตร		
หลังจากยืน่คำรอ้งและชำ	
ระค ่าธรรมเน ียมทางอ ิน	
เตอรเ์น็ตแลว้	ใหไ้ปรับบตัร	
ประกันสขุภาพทีจุ่ดบรกิาร	
กรมประกนัสขุภาพตามทีก่ำ	
หนด

ผูย้ืน่เรือ่ง
ผ ู ป้ระกันตนทั ง้หมดท ี ่อย ู	่
ร ะหว ่ า ง ร ่ วมประก ันก ับ	
หน่วยงานยืน่ทำประกนั

ผ ู ใ้ช ห้ล ักฐานแสดงตนอ ิเล ็ก	
ทรอน ิกสห์ร อืผ ูถ้ อืบ ัตรประก ัน	
สขุภาพและสมาชกิในครอบครัว

เจา้ของผูถ้ ือบัตรเอทีเอ็ม	
แผน่ไมโครชปิ

เลขทีบ่ญัชลีงทะเบยีนบตัร	
ประกนัสขุภาพของเจา้ตัว	
และผูท้ีอ่ยูใ่นอปุการะ

ผูป้ระกันตนทั ง้หมดที ่อยู	่
ระหวา่งรว่มประกนั

วธิกีารชำระเงนิ
ATM	ออนไลน์
บัญชเีงนิฝากเผือ่เรยีกดาวน์
โหลดใบชำระเงนิ

ATM	ออนไลน์
บ ัญช ีเง ินฝากเผ ื ่อเร ียกดาวน	์
โหลดใบชำระเงนิ

ATM	ออนไลน์ บญัชเีงนิฝากเผือ่เรยีก ATM	ออนไลน์
บญัชเีงนิฝากเผือ่เรยีก

คูม่อืสทิธปิระโยชน์
ระบบประกนัสขุภาพ
สำหรับประชาชน
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4. หนว่ยงานทะเบยีนราษฎรร์บัเร ือ่งแทน
หากประชาชนทำบตัรประจำตวัประชาชนและบตัรประกนัสขุภาพสญูหา
ย เปลี่ยนแปลงข้อมลู
ส่วนบุคคล (หมายเลขบัตรประชาชน ชื่อนามสกุลและวันเดือนปีเกิด)
สามารถย่ืนเร่ืองขอทำบัตรประกันสุขภาพไปพร้อมกันกับการย่ืน
ขอทำบตัรประชาชนได้ท่ีสำนกัทะเบียนราษฎร์ทกุเขต ประชาชนเพียงแตร่ะบุ
วา่จะทำการย่ืน ขอบตัรประกนัสขุภาพพร้อมกนั พร้อมนำใบชำระเงินทำการ
ชำระเงินแล้ว ภายในประมาณ 7 วนัทำการก็จะได้รับบตัรประกนัสขุภาพ แต่
ประชาชนอายตุ่ำกวา่14 ปีท่ียงัไมไ่ด้รับบตัรประจำตวัประชาชนสามารถ 
ยื่น ยื่นขอบัตรประกันสุขภาพกับสำนักงานทะเบียนราษฎร์ให้ยื่นขอได้ 
เฉพาะบตัรประกนัสขุภาพแบบไมต่ดิรูปถ่ายเทา่นัน้

5. ยืน่ขอยงัทีว่า่การตำบล (อำเภอ เมอืง เขต)
หากบตัรประกันสุขภาพสูญหายหรือชำรุด ประชาชนสามารถไปทำการ 
ยื่นขอยังที่ว่าการท้องที่ใกล้บ้านได้ ผู้ ยื่นขอนำบตัรประจำตวัประชาชน  
(หากมอบให้ผู้แทนมาตดิตอ่ทำเร่ือง ณ สถานท่ีดำเนินการ ให้แสดงหลกัฐาน 
ประจำตวัฉบบัจริงของผู้ ย่ืนขอและผู้ทำการแทนต่อเจ้าหน้าท่ีเคาน์เตอร์ 
เพื่อตรวจสอบด้วย) และไฟล์รูปถ่ายไปยื่นเร่ืองต่อเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ที่ 
วา่การตำบล (อำเภอ เมือง เขต) สำหรับประชาชนท่ีไมไ่ด้ย่ืนเร่ืองกบัเคาน์ 
เตอร์ขอและรับบตัรประกนัสขุภาพภายในท่ีวา่การเขตท่ีได้รับมอบอำนาจ 
พร้อมนำใบชำระเงินทำการชำระเงินแล้ว ภายในประมาณ 7 วนัทำการก็
จะได้รับบตัรประกนัสขุภาพ

◎		ที่อยู่เคาน์เตอร์ยื่นรับบตัรประกนัสขุภาพภายในที่ว่าการเขตที่ได้รับมอบ 
อำนาจ สามารถตรวจสอบจากเว็บไซต์ของสำนกังานประกนัสขุภาพ
https://www.nhi.gov.tw/English→Program Overview→The National 
Health Insurance Card→What If the NHI Card Is Damaged or Lost, 
or the Holder Wants to Change His / Her Name or Photo?
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6. ยืน่เร ือ่งทางไปรษณียด์ว้ยตนเอง
เฉพาะการขอทำบัตรประกันสุขภาพเป็นครั ง้แรกและสำหรับบัตร 
ประกันสุขภาพที่ ไม่ชำรุดเสียหายแต่ไม่สามารถใช้งานได้เท่านั น้
(1) เขียน “แบบคำร้องขอมีบตัรประกนัสขุภาพ” ตดิรูปถ่าย 2 นิว้ 1 

รูปท่ีด้านหน้าของแบบคำร้อง รูปถ่ายท่ีใช้ต้องเป็นรูปท่ีถ่ายครัง้ 
ลา่สดุ แบบคร่ึงตวั หน้าตรง ไมใ่สห่มวก ไมใ่สแ่วน่ตาท่ีมีสี หน้า 
ตาคมชดั(สีหน้าเรียบเป็นปกต)ิ ไมแ่ตง่เตมิหรือตดัตอ่ภาพ 
และเหน็ใบหน้าได้อยา่งชดัเจน

(2) ตดิสำเนาบตัรประจำตวัประชาชน เชน่บตัรประชาชน 
ใบถ่ินท่ีอยูใ่นไต้หวนัเป็นต้น ทัง้ด้านหน้าและด้านหลงั 
ท่ีด้านหลงัของแบบคำร้อง (ผู้ ท่ีมีอายตุำ่กวา่ 14 ปี 
ให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้านแทน)

(3) นำแบบคำร้องใส่ซองจดหมาย แล้วส่งไปรษณีย์มายังฝ่ายธุรการ 
กรมประกนัสขุภาพประจำเขตตา่งๆ

บตัรประกนัสขุภาพภายนอกปกตไิมเ่สยีหายคดงอ แต่
ไมส่ามารถใชไ้ดค้วรจดัการอยา่งไร
1. ตรวจสอบแผน่ไมโครชิปของบตัรทัง้ด้านหน้าและด้านหลงัมีสนิม รอยขดู 

หลุดหลวมหรือปูดขึน้หรือไม่ กรุณาเขียน “แบบคำร้องขอมีบตัรประกัน
สขุภาพ” โดยเลอืก “สาเหตอ่ืุนๆ” พร้อมเขียนระบ ุสถานพยาบาลไมส่ามารถ 
อา่นข้อมลูบตัร(บตัรไมช่ำรุด) ทำการย่ืนเร่ืองขอเปลี่ยนบตัรใหม่

2. หากย่ืนเร่ืองท่ีท่ีทำการไปรษณีย์ กรุณาเขียน 
“แบบคำร้องขอมีบตัรประกนัสขุภาพ” ตรวจสอบพร้อมแนบสำเนาหลกัฐาน 
ประจำตวัประชาชนและรูปถ่าย 2 นิว้ พร้อมบตัรเก่า ทำการส่งคืนให้กบั 
กรมประกนัสขุภาพทางไปรษณีย์

3. หากย่ืนเร่ืองท่ีเคาน์เตอร์กรมประกนัสขุภาพ 
กรุณานำหลกัฐานประจำตวัฉบบัจริง (หากให้ผู้ อ่ืนทำการแทน ผู้ทำ 
การแทนต้องนำบตัรประจำตวัประชาชนฉบบัจริงของตนมาแสดงด้วย) 
รูปถ่าย 2 นิว้และบตัรประกนัสขุภาพ มาตดิตอ่ทำการท่ีจดุบริการตา่งๆ 
ของกรมประกนัสขุภาพ

คูม่อืสทิธปิระโยชน์
ระบบประกนัสขุภาพ
สำหรับประชาชน
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8					สมรรถนะ	การอพัเดท	การรักษาและ	การยืน่ขอทำบตัรประกนัสขุภาพ

9
ขอ้ควรระวงั
1.		เพือ่อำนวยความสะดวกในการตรวจสอบสถานะบคุคลแกแ่พทยแ์ละพยาบาล		
ทัง้หลกีเลีย่งการแอบอา้งใชบ้ตัรประกนัสขุภาพโดยพลการ	การยืน่ขอบตัร	
ประกนัสขุภาพแบบทำบตัรใหม	่การขอเปลีย่นบตัรหรอืขอทำบตัรทดแทน	ตอ้ง	
แนบรปูถา่ย	2	นิว้	1	ใบ	(สำนักงานประกนัสขุภาพทกุเขตหรอืสำนักงานตดิตอ่	
ประกนัสขุภาพทกุแหง่ลว้นมบีรกิารถา่ยรปูในสถานทีฟ่ร)ี	สำหรับทารกแรกเกดิ	
หรอืผูท้ีม่ลีกัษณะพเิศษและไดรั้บอนุญาตจากผูรั้บทำประกนั	สามารถทำบตัรที	่
ไมม่รีปูถา่ยได ้

2.		การเปลีย่นหรอืขอบตัรใหมแ่ทนบตัรเดมิตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีม	200	เหรยีญ	
ไตห้วนั	เมือ่ทำบตัรใหมเ่สร็จแลว้	บตัรเกา่จะถกูยกเลกิโดยอตัโนมตั	ิไม	่
สามารถใชไ้ดต้อ่ไป

3.		สำหรับผูท้ีใ่ชบ้ตัรประกนัสขุภาพทีไ่มม่รีปูถา่ยเขา้รับการรักษาพยาบาล	ตอ้งม	ี	
บตัรประจำตวัอืน่ทีส่ามารถใชแ้สดงตนมายืน่แสดงดว้ย	เชน่บตัรประจำตวั	
ประชาชน	(ผูท้ีม่อีายตุำ่กวา่	14	ปีทีไ่มม่บีตัรประชาชนใหใ้ชท้ะเบยีนบา้นหรอื	
ทะเบยีนบา้นฉบบัคดัสำเนาแทน)	ใบขบัขี	่หนังสอืเดนิทางหรอืหลกัฐานใบถิน่	
ทีอ่ยูเ่ป็นตน้	เพือ่ใหส้ถานพยาบาลใชใ้นการตรวจสอบสถานะบคุคล

4.		ในระหวา่งทีร่อรับบตัรทีข่อใหม	่หากมเีหตจุำเป็นตอ้งรับการรักษาพยาบาล	
ดว่น	ทา่นสามารถนำหลกัฐานการจา่ยคา่ธรรมเนยีมเพือ่ขอมบีตัรใหมท่ีม่อีายไุม	่
เกนิ	14	วนั	(เชน่	ใบรับในกรณีขอบตัรใหม)่	และหลกัฐานประจำตวัประชาชน	
ไปทีส่ถานพยาบาล	เขยีน	“รายชือ่ผูรั้บการรักษาพยาบาลในกรณีพเิศษ”	ก	็
สามารถรับการรักษาพยาบาลในฐานะผูป้ระกนัสขุภาพได ้
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9

คนไขโ้รคเรือ้รงั (ใบส ัง่ยาตอ่เนือ่งสำหรบัโรคเรือ้รงั)
เมื ่อท่านผ่านการตรวจและรับรองจากแพทย์ว่าเป็นโรคเรื อ้รังตาม

ประกาศของกระทรวงสาธารณสขุและอาการโรคคงที่ เพียงกินยาก็ควบคมุ
อาการได้ แพทย์ก็จะออก“ใบสัง่ยาต่อเนื่องสำหรับโรคเรือ้รัง”ให้แก่ท่าน ซึง่
ช่วยให้ท่านประหยดัค่ารักษาพยาบาล ประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบ
ขอบข่ายโรคเรือ้รังได้ในเว็บไซต์ ของกรมประกนัสขุภาพ https://www.nhi. 
gov.tw →/English→Medical Services→Care for Special Groups→Patients 
with Chronic Diseases (Refill Prescriptions)

อายกุารใช้งานของ “ใบสัง่ยาตอ่เน่ืองสำหรับโรคเรือ้รัง” เร่ิมนบัตัง้แตว่นัที่
ออกใบสัง่ยาให้ นอกจากน้ำยาที่ใช้เพื่อการล้างไตทางช่องท้องที่ต้องจ่ายยา 
มากที่สดุ 31วนัตามอาการของโรคแล้ว นอกเหนือจากนัน้รับยาได้สงูสดุไม ่
เกิน 30 วนั การรับยาแตล่ะครัง้โรงพยาบาล คลนิิกหรือร้านยาต้องตรวจสอบ 
บตัรประกันสขุภาพของท่าน แต่จะไม่นับสะสมจำนวนครัง้ของการรักษา  
เพียงแต่จะบนัทึกการเบิกใช้ยาของท่านตาม “ใบสัง่ยาต่อเนื่องสำหรับโรค 
เรือ้รัง” เทา่นัน้ หากรับยาแตล่ะครัง้มากกวา่ 28 วนั ยงัไมต้่องจา่ยเงินคา่ยาท่ี
ต้องรับภาระเองอีกด้วย
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9					สทิธกิารรักษาพยาบาลคนไขโ้รคเจ็บป่วยพเิศษ

คนไข้โรคเรือ้รังที่ต้องทานยาเป็นเวลานาน หาก ผู้ ป่วยมีการเคลื่อนไหวที่ไม ่
สะดวก (ผา่นแพทย์รับรองหรือผู้ รับมอบฉนัทะแสดงหนงัสือยืนยนั) หรือออก 
ทะเลเนื ่องจากประกอบอาชีพประมงหรือทำงานบริษัทเดินเรือเส้นทาง 
ระหว่างประเทศ (ผู้ รับมอบฉันทะแสดงหนงัสือยืนยนั) ผู้ถูกกกัขงัผู้ที่ศาล 
ประกาศให้เป็นบคุคลที่ต้องมีผู้ดแูล (ผู้ รับมอบฉนัทะแสดงสำเนาหนงัสือคำ 
ตดัสินของศาล) ผู้ ป่วยที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคสมองเสื่อม หรือผ่านการ 
รับรองจากสำนกังานประกนัสขุภาพวา่เป็นผู้ มีลกัษณะพิเศษ ซึง่ไม่สามารถ 
พบแพทย์ได้ด้วยตนเอง และจำกดัเฉพาะการรับยาตำรับเดมิเทา่นัน้ สามารถ 
มอบหมายให้ผู้อื่นไปพบแพทย์และแจ้งอาการของโรคแทนได้ เมื่อแพทย์ 
ทำการวินิจฉยัตามความรู้เฉพาะทาง และเชื่อมัน่ว่าสามารถติดตามอาการ
ของโรคได้ จงึจะออกยาตำรับเดมิตอ่ให้

“ใบส ั ่งยาต่อเนื ่องสำหรับโรคเรื อ้รัง” สามารถประหย ัดค่ารักษา
พยาบาลได้ไม่น้อย แต่ท่านเหมาะที่จะใช้ “ใบสัง่ยาทัว่ไป” หรือ “ใบสัง่ยา
ตอ่เนื่องสำหรับโรคเรือ้รัง” แพทย์เป็นผู้วินิจฉยั แม้วา่ท่านอาจเป็นโรคเรือ้รัง
ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข แต่อาการป่วยยังไม่คงที่ จำเป็น
ต้องกลบัไปหาแพทย์บ่อยๆ จึงไม่เหมาะที่จะใช้ “ใบสัง่ยาต่อเนื่องสำหรับ
โรคเรือ้รัง”

ขอ้ควรระวงัในการใชใ้บส ัง่ยาตอ่เนือ่งสำหรบัโรคเรือ้รงั
1.		นับแตว่นัที	่1	มถินุายน	พ.ศ.2561	เป็นตน้มา	ประชาชนทีไ่มไ่ดพ้ก	
บัตรประกันสขุภาพ	ออกใบสั่งยาทั่วไปได	้หา้มออกใบสั่งยาต่อ	
เนือ่งสำหรับโรคเรือ้รัง

2.		หากทา่นทำ	“ใบสัง่ยาตอ่เนื่องสำหรับโรคเรือ้รัง”	สญูหาย	กรณุา	
กลับไปพบแพทยย์ังคลนิกิหรอืโรงพยาบาลเดมิใหมอ่กีครัง้	พรอ้ม	
จา่ยคา่รักษาพยาบาลในสว่นทีต่อ้งจา่ยเองตามขอ้กำหนด

3.		หากตอ้งพบแพทย์ใหม่	 เนื ่องจากทำยาหรือใบสั ่งยาต่อเนื ่อง	
สำหรับโรคเรือ้รังสูญหายหรอืเสยีหาย	บนพืน้ฐานแห่งหลักการ	
ของประกันสุขภาพ	หา้มมใิหจ้่ายยาซ้ำสำหรับการรักษาในครัง้	
เดยีวกนั	คา่ใชจ้า่ยในการรักษาพยาบาลทัง้หมดทีเ่กดิจากการพบ	
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แพทยใ์หมอ่กีครัง้	ผูป่้วยตอ้งเป็นผูร้ับผดิชอบเอง	ดังนัน้จงึขอให	้
ประชาชนระมดัระวงัในการเกบ็รักษายา

4.		เพือ่ป้องกันปัญหาการทานยาไมต่อ่เนื่อง	ทา่นสามารถรับยาใหม	่
ไดภ้ายใน	10	วันกอ่นทีย่าจะหมด	 ยกเว น้ช่วงเทศกาลตรุษจีน
ซึง่เป็นวนัหยดุยาว	และเนือ่งจากยดึหลกัการทานยาอยา่งตอ่เนือ่ง	
จงึจะอนุโลมใหท้า่นไปรับยากอ่นเวลาได้

5.		ถอื	“ใบสัง่ยาตอ่เนื่องสำหรับโรคเรือ้รัง”	ไปรับยาทีค่ลนิกิหรอืโรง
พยาบาลเดมิทีท่ำการรักษา	หรอืรา้นยาทีท่ำสัญญากับสำนักงาน
ประกันสขุภาพแหง่ชาต	ิหากในทอ้งทีนั่น้ไมม่รีา้นยาทีท่ำสัญญา
กับสำนักงานประกันสขุภาพแห่งชาต	ิและไม่สามารถไปรับยาที่
คล ินิกหรือโรงพยาบาลเด ิมได 	้ท่านสามารถไปรับยาจากโรง
พยาบาลอืน่	หรอืสาธารณสขุทอ้งทีไ่ด ้

6.		กรณีที่ท่านวางแผนจะเดนิทางไปต่างประเทศ	 (กำหนดเกนิ	 2		
เดอืน)	 เดนิทางกลับภูมลิำเนาในเกาะรอบนอก	หรือเป็นลูกเรือ	
ประมงจับปลาทะเลหรือลูกเร ือเดนิเร ือเสน้ทางระหว่างประเทศ		
หรอืเป็นผูป่้วยโรคทีพ่บไดน้อ้ย	หรอืสำนักงานประกนัสขุภาพตรวจ	
สอบรับรองเป็นผูป่้วยลักษณะพเิศษทีจ่ำเป็นตอ้งรับยาในครัง้เดยีว		
เพยีงแสดงหลักฐานทีเ่ก ีย่วขอ้งหรอืหนังสอืยนืยันขณะรับยา	ก	็
สามารถรับยาตามใบสัง่ยาตอ่เนื่องสำหรับโรคเรือ้รังไดท้ัง้หมดใน		
ครัง้เดยีว	โดยจำกดัจำนวนยาทัง้หมดทีไ่ดรั้บตอ้งไมเ่กนิ	90	วนัตอ่	
ครัง้

7.	ในระหวา่งทีท่า่นทานยาตาม	“ใบสัง่ยาตอ่เนือ่งสำหรับโรคเรือ้รัง”
หากพบว่ามอีาการไม่สบาย	ใหร้บีกลับไปปรกึษาแพทยท์ีค่ลนิกิ
หรือโรงพยาบาลเดมิ	 โดยตอ้งนำใบสั่งยาเดมิไปปรกึษาแพทย์
ของทา่น	จำไวว้า่ทา่นตอ้งแจง้การใชย้าตามใบสัง่ยาเดมิใหแ้พทยท์ราบ	
จงึจะไมเ่กดิกรณกีารจดัยาซำ้โดยแพทยไ์มรู่ต้วั	ซ ึง่จะมผีลตอ่ความปลอดภยั

ในการใชย้าของทา่น

ผูป่้วยโรครา้ยแรง
หากทา่นเป็นโรคท่ีแพทย์วินิจฉยัวา่เข้าขา่ตามประกาศ รายการโรคร้ายแรง

ของกระทรวงสาธารณสขุ ตวัทา่นเองหรือผู้ รับมอบอำนาจ โรงพยาบาล คลนิิก 

คูม่อืสทิธปิระโยชน์
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เป็นผู้ทำการแทนในการเตรียมหลกัที่เก่ียวข้องยื่นคำร้อง (หรือให้สถานพยา
บาลที่รักษาเป็นผู้ยื่นคำร้องแทนให้) เมื่อผ่านการพิจารณาก็จะได้ใบรับรอง 
ผู้ ป่วยโรคร้ายแรง กรุณานำข้อมลูใบรับรองไปยงัโรงพยาบาลท่ีทำสญัญากบั 
กรมประกนัสขุภาพเพื่อทำการบนัทึกข้อมลูไว้ในบตัรประกนัสขุภาพ คนไข้ 
สามารถใช้ขอรับการรักษาที่สถานพยาบาล ตราบเท่าที่ใบรับรองผู้ ป่วยโรค 
ร้ายแรงมีอาย ุหากเป็นการรักษาโรคท่ีระบไุว้ในใบรับรองผู้ ป่วยร้ายแรง หรือ 
แพทย์ผู้รักษาวนิิจฉยัแล้วเหน็วา่เป็นการรักษาท่ีเก่ียวกบัโรคร้ายแรงนัน้ ตรวจรัก 
ษาผู้ ป่วยนอกที่เป็นโรคร้ายแรง การรักษาโรคอื่นที่ทำโดยแพทย์คนเดียวกนั 
ในการรักษาครัง้นัน้ ผู้ ป่วยโรคร้ายแรงท่ีต้องรักษาตวัในโรงพยาบาลพร้อมทำ 
การรักษาโรคในแผนกอื่น หรือมีความจำเป็นตามลกัษณะอาการขณะที่อยู ่
พกัรักษาตวัในโรงพยาบาล จะไมต้่องรับภาระคา่ใช้จา่ยในสว่นท่ีต้องจา่ยเอง  
เม่ือไปตรวจรักษาผู้ ป่วยนอกหรือเม่ือพกัรักษาตวัในโรงพยาบาล

สำหรับโรคนอกเหนือจากโรคร้ายแรงคนไข้จะต้องรับการรักษาตาม
ขัน้ตอนปกตแิละรับภาระคา่ใช้จา่ยสว่นท่ีต้องจา่ยเอง

เก่ียวกบัขอบเขตของโรคร้ายแรง ให้ดจูากเว็บไซต์ของสำนกังานประกนั
ส ุขภาพแห ่งชาต ิ  h t tps: / /www.nhi .gov. tw/Engl ish→Medical 
Services→Care for Special Groups→Patients with Catastrophic 
Illnesses or Rare Diseases

ผูเ้จ็บป่วยจากการทำงาน
นอกเหนือจากประกนัสขุภาพแล้ว ถ้าในขณะเดียวกนัทา่นยงัได้เข้าร่วม

ประกนัภยัแรงงาน เมื่อท่านเจ็บป่วยจากการทำงานและไปรับการรักษาที่
คลนิิกในเครือประกนัสงัคมหรือโรงพยาบาล นอกจากทา่นจะไมต้่องรับภาระ
คา่ใช้จ่ายในสว่นที่ต้องจ่ายเองแล้ว ทางสำนกังานประกนัภยัแรงงานจะเป็น
ผ ู้ ร ับภาระค่าใช้จ่ายค่าอาหารกึ ่งหนึ ่งขณะที ่ท ่านพ ักรักษาต ัวอย ู ่ใน
โรงพยาบาลภายใน 30 วนั

คำนยิามของการเจ็บป่วยจากการทำงาน
1. บาดเจ็บขณะปฏิบตัิหน้าท่ี

2. ป่วยเป็นโรคจากการทำงานตามขอบข่ายที่สำนกังานประกนัภยัแรงงาน
ระบ ุจากตารางชนิดของโรคท่ีเกิดจากการทำงานและการประกาศเพ่ิมเตมิ88



3. บาดเจ็บจากอบุตัิเหตขุณะที่ไปหรือกลบัจากทำงาน แตต้่องตรวจสอบวา่
เป็นชว่งเวลาทำงานหรือเลกิงาน และเป็นจดุท่ีจำเป็นต้องผา่นเพ่ือไป
ทำงานจริง รวมทัง้ไมไ่ด้ฝ่าฝืนกฎจราจรท่ีสำคญั

หมายเหต:ุ
1.		เมือ่เกดิเหตบุาดเจ็บจากการทำงาน	จะตอ้งเป็นไปตาม	“ระเบยีบการพจิารณาผูป้ระกันตน	
ประกนัภยัแรงงานทีบ่าดเจ็บจากการทำงาน”	ทีก่ำหนด

2.		จุดทีจ่ำเป็นตอ้งผา่น	คอื	 เสน้ทางระหวา่งทีพ่ักอาศัยและสถานทีท่ำงาน	ทีต่อ้งผา่นเพือ่ไป	
หรอืกลบัจากการทำงาน

เอกสารทีใ่ชใ้นการรกัษาพยาบาล
1. หนังสือทางการแพทย์ในการรักษาผู้ ประกันภัยแรงงานที ่ เจ็บป่วย

จากการทำงาน (แบบคำร้ องเข้ ารั บการรั กษาแผนกผู้ ป่ วยนอก
สำหรับประกันภัยแรงงานที่เจ็บป่วยจากการทำงาน หรือแบบคำร้อง
เข้าพักรักษาในโรงพยาบาลสำหรับประกันภัยแรงงานที่เจ็บป่วยจาก
การทำงาน)

2. บตัรประกนัสขุภาพ
หมายเหต:ุ	
1.		“หนังสอืทางการแพทย์ในการรักษาผูป้ระกันภัยแรงงานที่เจ็บป่วยจากการทำงาน”	
สามารถดาวน์โหลดไดส้ามารถดาวน์โหลด	ไดจ้ากเว็บไซตก์รมประกันภัยแรงงานหรอื	
ขอไดจ้าก	สำนักงานทำการเขตตา่งๆ	พรอ้มใหห้น่วยงานตน้สงักดัทำประกนัประทับตรา	
แลว้จงึสามารถใชใ้นการรักษาได	้กรณุาดไูดจ้ากเว็บไซตก์รมประกนัภยัแรงงาน	
https://www.bli.gov.tw/en→Employee→How	to	Apply	for	Insurance	Benefit?→	
Labor	Insurance	Benefit→Occupational	Accident	Medical	Benefits

2.		“แบบรักษาพยาบาลผูป่้วยนอกสำหรับประกันภัยแรงงานทีเจ็บป่วยจากการทำงาน”	
ใบเดยีวกนั	จำกดัใหใ้ชไ้ดก้บัคลนิกิหรอืโรงพยาบาลแหง่เดยีวกนัและรักษาโรคเดยีวกนั	
เทา่นัน้	หนึง่ใบใชไ้ด	้6	ครัง้

3.		ผ ู ท้ ี ่ไม ่ม ี	 "แบบร ักษาพยาบาลผ ู ป่้ วยนอกสำหรับประก ันภ ัยแรงงานท ี ่เจ ็บป่ วย	
จากการทำงาน"	 ไปขอร ับการร ักษาแผนกผ ู ป่้ วยนอก	 หากเป็ นแพทย ์หร ือโรง	
พยาบาลศ ูนย ์กลางแพทย ์ระด ับเขตข ึ ้นไปท ี ่ม ีค ุณสมบ ัต ิตามประกาศของกระ	
ทรวงสาธารณส ุข	 ตรวจสอบแล ว้เป็นผ ู ป่้ วยท ี ่เจ็บป่ วยจากการทำงานจร ิง	 ก ็ไม	่
ตอ้งรับภาระคา่ใชจ้า่ยในสว่นทีต่อ้งจา่ยเองเชน่กนั

เมือ่ไปรบัการรกัษาไมไ่ดน้ำ "หนงัสอืทางการแพทยใ์นการ
รกัษาผูป้ระกนัภยัแรงงานทีเ่จ็บป่วยจากการทำงาน" ตดิตวั
ไป และไดจ้า่ยคา่ใชจ้า่ยในสว่นทีต่อ้งจา่ยเองไปแลว้
จะ ทำอยา่งไร
1. นบัจากวนัรับการรักษาผู้ ป่วยนอกภายใน 10 วนั (ไมร่วมวนัหยดุ)หรือก่อน

ออกจากโรงพยาบาล ให้ยื ่น “หนังสือทางการแพทย์ในการรักษาผู้

คูม่อืสทิธปิระโยชน์
ระบบประกนัสขุภาพ
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ประกนัภยัแรงงานที่เจ็บป่วยจากการทำงาน” ต่อคลินิกหรือโรงพยาบาล
ที่ไปรักษาย้อนหลงั คลินิกหรือโรงพยาบาลก็จะคืนเงินส่วนที่จ่ายเองไป
แล้วให้กบัทา่น

2. นบัจากวนัรับการรักษาที่ผู้ ป่วยนอกภายใน 10 วนัหรือก่อนออกจากโรง
พยาบาล ไม่สามารถยื่นหนงัสือทางการแพทย์ในการรักษาผู้ประกนัภยั 
แรงงานย้อนหลงัได้ และได้ทำการสำรองจา่ย
ค่ารักษาพยาบาลส่วนที่จ่ายเอง ภายใน 6 เดือน (วนัที่ 21 ธ.ค. 2555 
เป็นต้นไป ผู้ ท่ีมีเหตผุลพิเศษกำหนดภายใน 5 ปี) นบัจากวนัรับการรักษา
ผู้ ป่วยนอก (หรือวนัออกจากโรงพยาบาล) สามารถนำเอกสารดงัตอ่ไปนี ้
สง่ทางไปรษณีย์ไปยงักรมประกนัภยัแรงงาน:

(1)  แบบคำร้องขออนุมตัิคืนค่ารักษาพยาบาลที่สำรองจ่ายเองสำหรับ 
ประกนัภยัแรงงานท่ีเจ็บป่วยจากการทำงานและหลกัฐานการจา่ยเงิน

(2)  แบบรักษาพยาบาลผู้ ป่วยนอกหรือผู้ ป่วยในโรงพยาบาลสำหรับ
ประกนัภยัแรงงานท่ีเจ็บป่วยจากการทำงาน (ตามท่ีกลา่วมา ผู้ ท่ี
แบบคำร้องขอคืนที ่หน่วยงานต้นส ังก ัดทำประก ันประท ับตรา
รับรองแล้วไมจ่ำเป็นต้องแนบ)

(3) ใบเสร็จคา่รักษาพยาบาลฉบบัจริงพร้อมรายละเอียด ผู้ ท่ีใบเสร็จฉบบั
จริงและรายละเอียดสญูหายหรือใช้ไปเพื่อการอื่น ต้องแสดงฉบบั
สำเนาที่ออกให้พร้อมทัง้ประทบัตราโดยสถานพยาบาลและประทบั
คำแสดงวา่เหมือนต้นฉบบัจริงด้วย

(4) ใบรับรองแพทย์หรือใบรับรอง
“แบบคำร้องขออนมุตัิคืนค่ารักษาพยาบาลที่สำรองจ่ายเองสำหรับ 
ประกนัภยัแรงงานทีเ่จบ็ป่วยจากการทำงานและหลกัฐานการจา่ยเงนิ” 
ขอได้ท่ีกรมประกนัภยั
แรงงานและสำนกังานทำการทกุสาขา หรือดาวน์โหลดได้จากเวบ็ไซต์
ของกรมประกนัภยัแรงงาน:

1.		เว ็บไซต ์ของกรมประก ันภ ัยแรงงานประก ันส ุขภาพ	 https://www.bl i .gov.tw/
en→Employee→How	to	Apply	for	Insurance	Benefit?→Labor	Insurance	Benefit→	
Occupational	Accident	Medical	Benefits
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2.		ทีอ่ยูก่รมประกันภัยแรงงาน	 เลขที:่	No.4,	Sec.	1,	Roosevelt	Rd.,	Zhongzheng	Dist.,	
Taipei	City	10013,	Taiwan	(R.O.C.)	โทรศพัท:์	(02)2396-1266

ผูป่้วยเป็นโรคทีพ่บไดน้อ้ย
โรคทีพ่บได้น้อยถือวา่อยูใ่นขอบขา่ยรายการของโรคร้ายแรง หลงัจากแพทย์

ตรวจสอบยืนย ันและรายงานตามขัน้ตอนไปยังกรมสุขภาพประชาชน 
กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการแล้ว แนบหลักฐานได้แก่ใบวินิจฉัย 
รับรองของแพทย์ หลกัฐานแสดงตน และหนงัสือคำร้องผู้ ป่วยโรคร้ายแรง  
ยื่นขออนมุตัิบตัรผู้ ป่วยโรคร้ายแรงได้ การรักษาที่เกี่ยวข้องกบัโรคดงักล่าว  
จะไม่ต้องรับภาระในสว่นที่ต้องจ่ายเอง สำหรับยารักษาโรคที่พบได้น้อยนัน้ 
ประกนัสขุภาพ
จะจ่ายให้แบบ “รายกรณี” เพื่อให้ผู้ ป่วยเป็นโรคที่พบได้น้อย ได้รับการ
รักษาตามความเหมาะสม

ผู้ ป่วยเป็นโรคที่พบได้น้อยสามารถไปรับการรักษาที่สถานพยาบาลที่
มีส ัญญากับสำนักงานประกันสุขภาพ แพทย์จะดำเนินการจ่ายยาตาม
อาการวินิจฉยั ซึง่จะเป็นไปตามระเบียบการจา่ยยาท่ีเก่ียวข้อง

หากยาที่จำเป็นเป็นยาที่ยงัไม่ได้รับอนญุาตและกระทรวงสาธารณสขุ
และสวสัดิการ อนมุตัิให้นำเข้าเป็นกรณีพิเศษ (หรือผลิต) และได้จดัเป็นยา
ตาม “กฎหมายป้องกันโรคที่พบได้น้อยและการใช้ยา” จะต้องผ่านการ
พิจารณาใช้เป็นกรณีของสำนักงานประกันสุขภาพ สำหรับขัน้ตอนการ
ยื ่นคำร้องที ่เกี ่ยวข้อง สามารถดูได้ที ่เว็บไซต์สำนักงานประกันสุขภาพ 
https://www.nhi.gov.tw/English→Medical Services→Care for Special 
Groups→Patients with Catastrophic Illnesses or Rare Diseases 
“การใช้ยาในรายการท่ีเหมาะสมตามกำหนด "กฏหมายการป้องกนัโรคท่ีพบ
ได้น้อยและการใช้ยา" ของประกนัสขุภาพ” 

คูม่อืสทิธปิระโยชน์
ระบบประกนัสขุภาพ
สำหรับประชาชน
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รฐับาลอดุหนนุเบีย้ประกนัแกป่ระชาชนผูด้อ้ยโอกาส
มีประชาชนบางส่วนสามารถได้รับเงินอ ุดหนุนค่าประกันส ุขภาพ

จากรัฐบาล ผู้ มีคณุสมบตัเิหมาะสมรับการอดุหนนุแตกตา่งกนัดงันี:้
1. ผูท้ ีไ่ดก้ารอดุหนนุเต็มอตัรา

(1) ครอบครัวท่ีมีรายได้น้อย

(2)  เด็กและเยาวชนอายไุม่ถึง 18 ปีบริบรูณ์ในครอบครัวที่มีรายได้น้อย
และปานกลาง 

(3) ผู้สงูอาย ุ70 ปีขึน้ไปครอบครัวมีรายได้น้อยและปานกลาง

(4) ใช้สถานะ "ประชากรในท้องท่ี" ท่ีเข้าร่วมประกนักบัเทศบาลเมือง 
อำเภอ ตำบล (ผู้วา่งงาน) และเป็นชนพืน้เมืองท่ีมีอายคุรบ 55 ปี
ขึน้ไป และอายไุมถ่งึ 20 ปีบริบรูณ์์
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(5) ชนพืน้เมืองท่ีมีทะเบียนบ้านท่ีเกาะหลนัอว่ี และใช้สถานะ "ประชากร
ในท้องที่ "(หมายถงึผู้วา่งงาน) หรือ "สมาชิกสมาคมวิชาชีพ สหกรณ์
เกษตร สหกรณ์ประมง" หรือ “สมาชิกครอบครัว” เข้าร่วมประกนั

(6) ผู้ พิการระดบัรุนแรงหรือรุนแรงมาก

(7) ผู้ เข้าร่วมประกนัที่ว่างงานหรือสมาชิกครอบครัวของผู้ว่างงาน (ผู้ รับ
การช่วยเหลือจำกดัเป็นผู้ เข้าร่วมประกนัในสถานะประชากรในท้องที่
ภายใต้ประเภทที่ 6 ข้อที่ 2 และสมาชิกครอบครัวผู้ เข้าร่วมประกนั
ประเภทท่ี 1, ท่ี 2 และท่ี 3) การอดุหนนุเบีย้ประกนัในระหวา่งรับเงิน
ชดเชยการวา่งงานหรือรับเงินคา่ครองชีพในระหวา่งฝึกอบรมอาชีพ

(8) ชนพืน้เมืองที่มีทะเบียนบ้านในกรุงไทเป (อาย ุ20 ปีบริบูรณ์แต่ไม่
ถึง 55 ปี มีทะเบียนบ้านและอาศัยอยู่จริงในไทเป 6 เดือนขึน้ไป 
เนื่องจากว่างงานโดยไม่สมคัรใจ เศรษฐกิจครอบครัวอยู่ในสภาพ
ลำบากหรือสภาพพิเศษที่คล้ายกนั จนทำให้การร่วมประกนัสขุภาพ
ขาดตอนและเป็นผู้ที่ไม่ได้รับการอดุหนนุช่วยเหลือแบบเดียวกนัจาก
หน่วยงานอื่น ซึ่งเมื่อคณะกรรมการกิจการชนพืน้เมืองเทศบาลกรุง
ไทเป ได้พิจารณารายชื่อที่ส่งโดยที่ว่าการตำบลต่างๆและเห็นชอบ
แล้ว อดุหนนุเบีย้ประกนัสขุภาพสว่นท่ีต้องจา่ยเองสงูสดุไมเ่กิน 
3 เดือน)

(9) ผู้สงูอายทุี่มีอายมุากกว่า 65 ปี มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเกาะรอบ
นอกครบ 1 ปี

(10) ผู้ตัง้ถ่ินฐานใหมผู่้ มีรายได้น้อยและยงัไมมี่ทะเบียนราษฏร์ (หลงัจาก
ทางกรมฯ ยื่นขอและได้รับการอนมุตัิช่วยเหลือจาก “กองทนุพฒันา
ผู้ตัง้ถ่ินฐานใหม”่ ของสำนกังานตรวจคนเข้าเมือง)

2. ผูท้ ีไ่ดก้ารอดุหนนุ 1/2 หรอืครึง่หนึง่
(1)  ครอบครัวที่มีรายได้น้อยและปานกลาง ตามที่กำหนดในกฎหมาย

สงัคมสงเคราะห์

(2) ผู้ พิการระดบัปานกลาง

คูม่อืสทิธปิระโยชน์
ระบบประกนัสขุภาพ
สำหรับประชาชน
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(3) ผู้ต ัง้ถิ่นฐานใหม่ผู้มีรายได้น้อยและปานกลางและยงัไม่มีทะเบียน
ราษฏร์ (หลงัจากทางกรมฯ ยื่นขอและได้รับการอนมุตัิช่วยเหลือจาก 
“กองทนุพฒันาผู้ตัง้ถ่ินฐานใหม”่ ของสำนกังานตรวจคนเข้าเมือง)

3. ผูท้ ีไ่ดก้ารอดุหนนุ 1/4: ผูพ้กิารระดบัต่ำ
4. เพดานการอดุหนนุคา่เบีย้ประกนัสำหรบัประชากรในทอ้งทีป่จัจุ

บนัคอื 749 เหรยีญไตห้วนั
(1)  ผู้สงูอายทุี่มีอาย ุ65 ปีขึน้ไปที่มีทะเบียนบ้านในนครเถาหยวน (เสีย

ภาษีในอตัราไมถ่งึ 20%) หรือนครเกาสง (เสียภาษีในอตัราไมถ่งึ 5%) 
ครบ 1 ปี 

(2) ผู้สงูอายทุี่มีอายคุรบ 70 ปี หรือก่อนวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
(รวม)มีอายคุรบ 65 ปีขึน้ไป (เสียภาษีในอตัราไมถ่งึ 20%) ท่ีมีทะเบียน
บ้านในกรุงไทเปครบ 1 ปี

(3) ผู้สงูอายท่ีุมีอาย ุ65 ถงึ 69 ปีท่ีมีรายได้น้อยและปานกลาง มีทะเบียน
บ้านในนครนิวไทเป นครเถาหยวน เมืองซินจู๋ เขตซินจู๋ นครไถจง 
เขตจงัฮัว่ เขตหยนุหลิน เมืองเจียอี ้นครไถหนนั เขตอี๋หลนั เขตไถตง 
หรือเขตฮวัเหลียนครบ 1 ปี

(4) ผู้สงูอายท่ีุมีทะเบียนบ้านในกรุงไทเปและนครเกาสง (ครบ 1 ปี) มีอายุ
ไม่ครบ 70 ปี และเป็นผู้ส ูงอายุที่มีรายได้น้อยและปานกลางตาม
เง่ือนไขการจา่ยเงินอดุหนนุคา่ครองชีพแก่ผู้สงูอายุ

(5)  ชนเผ่าพืน้เมืองอายุ ุ55 ปีขึน้ไปที่มีทะเบียนบ้านในกรุงไทเป นคร
เถาหยวนครบ 1 ป ี(เสียภาษีในอตัราไมถ่งึ20%)

(6)  ผู้สงูอายทุี่มีอาย ุ65 ปีขึน้ไปหรือชนพืน้เมืองที่มีอาย ุ55 ปีขึน้ไป มี
ทะเบียนบ้านในเมืองจีหลงครบ 3 ปี

(7)  ชาวบ้านที่มีทะเบียนบ้านในเขตอนัหนนั (มีทะเบียนบ้านในเสี่ยนกง
หลเูออ่ ซ่ือเฉ่าก่อนวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2548) ท่ีได้รับผลกระทบ
จากมลภาวะการปิโตรเลี่ยมแหง่ไต้หวนั (CPDC) และพนกังานบญัชี
รายช่ือท่ีกระทรวงเศรษฐกิจทำขึน้มา

94



(8)  ผ ู้ พ ิการระด ับน้ อย ระด ับปานกลางที ่ม ีอาย ุครบ 65 ปี ข ึ น้ไป  
ซ ึ ่ งม ีทะเบ ียนบ้ านในนครไถหนานและนครเกาสง (ครบ 1 
ปีและเสียภาษีในอตัราไมถ่งึ 12%)

(9)  ประชาชนซ ึ ่งม ีค ู ่ม ือผ ู้ พ ิการและเส ียภาษี ในอ ัตราไม ่ถ ึง 5% 
ท่ีมีทะเบียนบ้าน ในนครเกาสงครบ 1 ปี

(10) เดก็อายตุ่ำกวา่ 6 ปีและผู้ ป่วยโรคมะเร็งในเขตเผิงหู

บุคคลที่ได้รับการอุดหนุนตามประเภทต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ไม่
จำเป็นต้องยื่นคำร้องต่อสำนักงานประกันสุขภาพด้วยตนเอง ทางสำนัก
งานประกันสขุภาพจะใช้ข้อมลูที่ได้จากหน่วยงานให้การอุดหนุน ทำการ
ลดคา่เบีย้ประกนัโดยตรง กรณีผู้ ที่มีคณุสมบตัิรับการอดุหนนุ แตมี่ข้อสงสยั
ว่าไม่ได้รับการอุดหนุนเบีย้ประกัน กรุณาสอบถามได้จากหน่วยงานการ
อดุหนนุที่เกี่ยวข้อง สำหรับรายการบุคคลที่เกี่ยวข้องกบัหน่วยงานรัฐบาล
แต่ละระดบัที่จดัการอดุหนนุค่าเบีย้ประกนัแก่ผู้ประกนัตน สามารถดไูด้ที่
เว ็บไซต์ของสำน ักงานประก ันส ุขภาพ https:/ /www.nhi.gov.tw/
English→Medical Services→Assistance Measures→Premium 
Subsidies for the Disadvantaged

กรณีทา่นไมม่เีงนิจา่ยเบีย้ประกนัหรอืสว่นทีต่อ้งจา่ยเอง
อยา่งกะทนัหนั

หากท่านไม่สามารถจ่ายเบีย้ประกนัสขุภาพหรือค่ารักษาพยาบาลส่วน
ที่ต้องจ่ายเองเพราะเกิดเหตทุี่ไม่ได้คาดคิดปัจจบุนัทางสำนกังานประกนัสขุ 
ภาพมีมาตรการชว่ยเหลือแก้ปัญหาให้ทา่นดงันี ้
1. เงนิกูจ้ากกองทนุชว่ยเหลอื

(1) เงื่อนไขการสมคัร ต้องมีคณุสมบตัิตาม "มาตรฐานตดัสินผู้ประกนั
สุุขภาพประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ" ตามที่เทศบาลเมือง อำเภอ 
ตำบลท่ีตนเองมีทะเบียนบ้านอยูก่ำหนด

คูม่อืสทิธปิระโยชน์
ระบบประกนัสขุภาพ
สำหรับประชาชน
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(2) วิธีการสมคัร: นำบตัรประจำตวัประชาชน และตราประทบัของผู้ ท่ีค้าง
ชำระเบีย้ (หากไม่สามารถทำเร่ืองด้วยตนเอง จำเป็นต้องตรวจสอบ
บตัรประชาชนและตราประทบัของผู้ทำการแทนด้วย ซึง่ผู้ทำการแทน
ต้องบรรลนุิติภาวะ) และเอกสารยืนยนัคุณสมบตัิตาม "มาตรฐาน
ตดัสินผู้ประกนัสุขุภาพประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ" (รวมทะเบียน
บ้านทัง้เล่มของผู้ ค้างชำระ ค ุณสมบัติผ ู้ มีปัญหาทางเศรษฐกิจ 
หลกัฐานรายได้ปีที่ผ่านมาและหลกัฐานทางทรัพย์สิน) สำหรับผู้ยื่น
ขอกู้ เงิน ที่ใช้ประกนัสขุภาพและต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง จะ
ต้องแสดงใบแจ้งชำระเงินที่ออกโดยสถานพยาบาลพร้อมกันด้วย 
ทำการยื่นคำร้องตอ่สำนกังานประกนัสขุภาพท้องที่ตา่งๆ เมื่อคำร้อง
ผา่น ให้ชำระเงินคืนเป็นงวดตามข้อกำหนดในคำร้องกู้ เงิน

2. แนะนำใหอ้งคก์รการกศุลสาธารณะอดุหนนุเบีย้ประกนั
(1) เงื่อนไขการสมคัร เป็นผู้ เข้าร่วมประกนัในฐานะ “ประชากรในท้อง

ท่ี” ของเทศบาลเมือง อำเภอ ตำบล และไมมี่กำลงัจา่ยเบีย้ประกนั

(2) นำทะเบียนบ้านฉบบัเจ้าบ้านหรือทะเบียนบ้านฉบบัคดัรับรองพร้อม
ทัง้ใบรับรองผู้ยากไร้ที่ออกให้โดยผู้ ใหญ่บ้าน(หากผู้ที่เจ็บป่วยได้รับ
การรับรองจากแพทย์วา่ไมส่ามารถทำงานได้และมผีลกระทบตอ่ความ
เป็นอยู่ต้องมีใบรับรองแพทย์มาด้วย)ให้ยื ่นคำร้องต่อฝ่ายธุรการ
สำนักงานประกันสุขภาพสาขาเขตต่างๆเพื ่อส่งต่อ เมื ่อผ่านการ
จากองค์กรสาธารณกุศล ก็จะได้รับอดุหนนุเบีย้ประกนัจากองค์กร
สาธารณะกศุล

3. ผอ่นจา่ยเบีย้ประกนั
(1) เง่ือนไขการสมคัร
�ผู้ขาดคณุสมบตัิขอเงินกู้จากกองทนุชว่ยเหลือ แตค้่างจา่ยเบีย้ประ 

กนั(รวมคา่ปรับ) 2,000 เหรียญไต้หวนัขึน้ไป ไมส่ามารถชำระหมด 
ได้ในครัง้เดียวเพราะฐานะทางเศรษฐกิจไมด่ี ไมส่ามารถชำระเบีย้ 
ประกนัหมดได้ในครัง้เดียวได้ สามารถยื่นเร่ืองต่อสำนกังานประ 
กนัสขุภาพท้องท่ีตา่งๆ เพ่ือขอทำการผอ่นชำระเป็นงวด
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 เบีย้ประกนัสขุภาพของผู้ เข้าร่วมประกนัที่ได้ถกูสง่ให้กรมบงัคบัคดี
แล้ว ให้ทำการผอ่นชำระเป็นงวดตามคำสัง่ของฝ่ายบงัคบัคดี

(2) วิธีการสมคัร
ย่ืนเร่ืองท่ีเคาน์เตอร์:

นำบตัรประชาชน ตราประทบั (หากไมส่ามารถทำเร่ืองด้วยตนเอง 
จำเป็นต้องตรวจสอบบตัรประชาชน และตราประทบัของผู้ทำการแทน 
ซึง่ทำการแทนต้องบรรลนุติภิาวะ) ไปยืน่เร่ืองยงัสำนกังานประกนัสขุ 
ภาพท้องท่ีใกล้บ้าน พร้อมชำระเบีย้ประกนังวดแรกขฯะย่ืนขอ หากค้าง 
ชำระและได้สง่กรมบงัคบัคดีในท้องท่ีแล้ว การย่ืนขอผอ่นชำระเป็นงวด 
ต้องได้รับการเหน็ชอบจากหนว่ยงานบงัคบัคดี 
ย่ืนเร่ืองทางอินเตอร์เน็ต:

นำบตัรประกันสขุภาพหรือหลกัฐานแสดงตนอิเล็กทรอนิกส์ที่ลง 
ทะเบียนเปิดบตัรแล้วเข้าสูร่ะบบ “งานบริการผา่นอินเตอร์เน็ตข้อมลู 
ประกันสุขภาพส่วนบุคคล” ของกรมประกันสุขภาพ คลิกเลือก  
“สอบถามค้างชำระเบีย้ประกนัส่วนบุคคลและการผ่อนจ่ายแบบ 
งา่ย” ท่ีอยูใ่ต้หวัข้อ “สอบถามและพิมพ์งานท่ีเก่ียวกบัเบีย้ประกนั” ก็ 
สามารถตรวจสอบข้อมลูการค้างเบีย้ประกนัสว่นบคุคล พร้อมยื่น 
ขอผอ่นชำระเป็นงวดแบบงา่ย (เฉพาะผู้ ค้างชำระท่ีไมไ่ด้ถกูสง่เร่ือง 
ให้กรมบงัคบัคดี และยงัไม่เคยยื่นขอผ่อนชำระเป็นงวดมาก่อน  
และไม่เคยมีหรือมีประวตัิทำผิดสญัญาผ่อนชำระเป็นงวดเพียง 1 
ครัง้เทา่นัน้)

คูม่อืสทิธปิระโยชน์
ระบบประกนัสขุภาพ
สำหรับประชาชน
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เง ือ่นไขและคณุสมบตัผิูป้ระสบปญัหาทางเศรษฐกจิ 
ประกอบดว้ย:
1.		ครอบครัวทีม่รีายไดน้อ้ยและปานกลางตามกำหนดของกฏหมายสงัคม
สงเคราะห	์และมหีลกัฐานทีอ่อกใหโ้ดยสำนักงานตำบล	(อำเภอ	เมอืง	เขต)	

2.	ผูห้าเลีย้งชพีหลกัของครอบครัวเกดิเหตอุยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี้
เป็นเหตทุำใหไ้มม่กีำลงัจา่ยเบีย้ประกนั
(1)	เสยีชวีติไมค่รบ	2	ปี
(2)	หายสาบสญู	6	เดอืนขึน้ไป	และแจง้ความยงัไมค่รบ	2	ปี
(3)	มใีบรับรองผูพ้กิาร
(4)		ทำงานไมไ่ดเ้นื่องจากป่วยเป็นโรครา้ยแรงหรอืป่วยดว้ยโรคทีต่อ้งใช	้

เวลารักษาระยะยาว
(5)	ตัง้ครรภ	์6	เดอืนขึน้ไป	หรอืคลอดลกูภายใน	2	เดอืน
(6)		รับราชการทหารหรอืทหารบรกิารพลเรอืน	 เวลาประจำการมากกวา่	6	

เดอืนขึน้ไป
(7)	อยูร่ะหวา่งคมุขงัในทณัฑสถาน	กำหนดเวลามากกวา่	6	เดอืนขึน้ไป
(8)	วา่งงานมากกวา่	6	เดอืนขึน้ไป

3.		สมาชกิครอบครัวเกดิเหตอุยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี	้เป็นเหตทุำ
ใหไ้มม่กีำลงัจา่ยเบีย้ประกนั
(1)	คูส่มรสหรอืญาตทิางสายเลอืดป่วยดว้ยโรครา้ยแรง
(2)	ครอบครัวพอ่หรอืแมค่นเดยีว	ตอ้งเลีย้งอปุการะบตุรตามลำพัง
(3)	ลกูเสยีชวีติ	ตอ้งเลีย้งอปุการะบตุรซึง่ยงัไมบ่รรลนุติภิาวะทีเ่กดิจากลกูของ

ตนตามลำพัง
รายละเอยีดทา่นสามารถเขา้เว็บไซตข์องสำนักงานประกนัสขุภาพ
https://www.nhi.gov.tw→หรอืโทรสอบถามฟรไีดท้ี	่ 0800-030-
598
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รกัษาสทิธปิระโยชนก์ารรกัษาพยาบาล ปลดล็อคบตัร 
ประกนัสขุภาพท ัง้หมด เสรมิการเรง่รดัเก็บคา่คา้งจา่ย

เพื่อสร้างคุณค่าแห่งการทดัเทียมด้านการรักษาพยาบาล  นับตัง้แต่
วนัท่ี 7 มิถนุายน พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา ได้มีการดำเนินมาตรการตาม “แผน 
แยกการค้างชำระค่าประกันส ุขภาพออกจากสิทธิการรักษาพยาบาล
(ปลดล็อคบตัรทัง้หมด)”  ผลกัดนัการปลดล็อคบตัรประกนัสขุภาพทัง้หมด 
ให้ การปกป้ องสิทธิประโยชน์ด้ านการรักษาพยาบาลของประชาชน 
ประชาชนเพียงแตท่ำการยื่นเร่ืองร่วมระบบประกนัสขุภาพ ก็สามารถวางใจ
ในการรับการรักษาได้ สำหรับผู้ที่ไม่มีกำลงัความสามารถจ่ายค่าประกัน
สุขภาพ จะมีมาตรการช่วยเหลือเกี ่ยวกับการค้างชำระ เช่น ผ่อนชำระ
เป็นงวด การกู้ เงินจากกองทุนช่วยเหลือและการส่งต่อไปยงัองค์กรสงัคม
สงเคราะห์ เป็นต้น หากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆ กรุณาโทรศัพท์
สอบถามได้จากบริการสายตรงกรมประกนัสขุภาพ: 0800-030-598 

ชว่ยลดภาระสว่นทีต่อ้งจา่ยเองของผูป่้วยพเิศษ
1. สำหรับผู้ที่มี “ใบรับรองผู้พิการ” เมื่อขอรับการรักษาในแผนกผู้ ป่วยนอก

ของโรงพยาบาล ไม่ว่าโรงพยาบาลระดบัไหนจะเก็บส่วนที่ต้องจ่ายเอง
เพียง 50 เหรียญไต้ หว ันเท่าก ับคลินิก ซ ึ ่งต ่ำกว ่าชาวบ้ านท ั ่วไป 
(80-420 เหรียญไต้หวนั)

2. สำหรับผู้ ป่วยท่ีมีใบรับรองวา่เป็นโรคร้ายแรง เชน่ โรคมะเร็ง โรคประสาท
เรือ้รัง โรคไต โรคที่พบได้น้อยและโรคเป็นมาแต่กำเนิด เมื่อเข้ารับการ
รักษาโรคนัน้ๆ จะไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในส่วนที่ต้องจ่ายเอง นอก
จากนีเ้พื่อคุ้มครองสิทธิผู้ ป่วยโรคที่พบได้น้อย ยาที่ใช้กบัโรคที่พบได้น้อย
ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสขุ ทางสำนกังานฯ จะเป็นผู้ รับผิด
ชอบทัง้หมด เทา่กบัได้ชว่ยบรรเทาภาระคา่ใช้จา่ยได้อยา่งแท้จริง

คูม่อืสทิธปิระโยชน์
ระบบประกนัสขุภาพ
สำหรับประชาชน
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เพิม่ขดีระดบัรายไดต่้ำสดุทีต่อ้งจา่ยเบีย้ประกนัเพิม่เตมิ
ทีเ่ก็บจากกลุม่ผูด้อ้ยโอกาส

พิจารณาจากบคุคลบางกลุม่ที่มีเหตสุดุวิสยัต้องทำงานพิเศษหารายได้
เสริม เพื่อเป็นการดแูลประชาชนผู้ ด้อยโอกาส การเก็บเบีย้ประกนัเพิ่มเติม
ในระยะแรก (วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถงึ 31 สงิหาคม พ.ศ. 2557) เดก็
และเยาวชน ครอบครัวรายได้น้อยและปานกลาง ผู้สงูอายทุี่มีรายได้น้อย
และปานกลาง ผู้พิการที่รับค่าครองชีพอดุหนุนหรือผู้ที่เข้าร่วมประกันภยั
แรงงานในระดับฐานเงินเดือนที ่ต ่ำกว่าค่าแรงข ัน้ต่ำตามประกาศของ
กระทรวงแรงงาน นกัเรียนหรือนกัศกึษาท่ีศกึษาอยูภ่ายในประเทศและไมไ่ด้
ทำงานเต็มเวลา และตรงกบัคณุสมบตัิผู้มีความลำบากทางเศรษฐกิจ กลุม่
บุคคลเหล่านี ต้ามกำหนดของกฎหมายประกันสุขภาพมาตรา 100 ซึ ่ง
กำหนดให้ผู้ มีรายได้ที่ไมไ่ด้มาจากหน่วยงานต้นสงักดั (รายได้ทำงานพิเศษ) 
ท่ีรับตอ่ครัง้ไมเ่กินจำนวนเงินรายได้ขัน้ต่ำ ไมจ่ำเป็นต้องหกัชำระเบีย้ประกนั
เพ่ิมเตมิ

ผู้ ที่เงินเดือนน้อยและยงัต้องทำงานพิเศษเพื่อหารายได้เลีย้งดคูรอบครัว 
พิจารณาจากภาระทางเศรษฐกิจที่หนกั กระทรวงสาธารณสขุจึงได้ทำการ
ปรับปรุงเพ่ิมมาตรฐานจำนวนรายได้ท่ีไมใ่ชเ่งินเดือนจากหนว่ยงานต้นสงักดั 
ที่ต้องหกัจ่ายสมทบประกนัสขุภาพเพิ่มเติม เป็นจำนวนเท่ากบัรายได้ขัน้ต่ำ
ทัง้หมด โดยเร่ิมมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2557

นบัแตว่นัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา สมาชิกครอบครัวรายได้
น้อยและปานกลาง ผู้สงูอายทุี่มีรายได้น้อยและปานกลาง เด็กและเยาวชน
ผู้ ด้อยโอกาสที่รับการอุดหนุนค่าครองชีพ ผู้พิการที่ได้รับการอุดหนุนเงิน
สงเคราะห์ ผู้ รับการอดุหนนุช่วยเหลือในครอบครัวประสบภาวะพิเศษ และ
ผู้ที่มีฐานะยากจนตรงตามข้อกำหนดกฎหมายการประกันสขุภาพมาตรา 
100 รายได้จากการประกอบธุรกิจ เงินได้จากเงินปันผล เงินได้จากดอกเบีย้
และรายได้จากค่าเช่า ยอดเงินที่จ่ายต่อครัง้ไม่ถึงรายได้ค่าแรงขัน้ต่ำตาม
ประกาศของหน่วยงานแรงงานส่วนกลาง ไม่จำเป็นต้องหกัเก็บเงินสมทบ
เพ่ิมเตมิประกนัสขุภาพ
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ตัง้แต่วนัที่ 1 ม.ค. พ.ศ.2558 เป็นต้นมา ผู้ที่เป็นสมาชิกครอบครัวผู้
มีรายได้ต่ำและปานกลาง ผู้ส ูงอายุที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง เด็กและ
เยาวชนผู้ ด้อยโอกาสท่ีรับการอดุหนนุคา่ครองชีพ ผู้ พิการท่ีได้รับการอดุหนนุ
เงินสงเคราะห์ ผู้ รับการอดุหนนุช่วยเหลือในครอบครัวประสบภาวะพิเศษ 
และผู้ ที ่มีฐานะยากจน ตรงตามข้อกำหนดกฎหมายการประกันสุขภาพ
ประชาชนมาตรา100 รายได้จากการประกอบธุรกิจ เงินได้จากเงินปันผล
เงินได้จากดอกเบีย้และรายได้จากค่าเช่า ยอดเงินที่จ่ายต่อครัง้ไม่ถึงรายได้
คา่แรงขัน้ตำ่ตามประกาศของหน่วยงานแรงงานสว่นกลาง ไมจ่ำเป็นต้องหกั
เก็บเงินสมทบเพ่ิมเตมิประกนัสขุภาพ

โครงการปรบัปรงุพืน้ทีข่าดแคลนทรพัยากรดา้นการแพทย์
สำนักงานประกันสุขภาพได้จัดทำโครงการปรับปรุงพืน้ที ่ขาดแคลน

ทรัพยากรด้านการแพทย์ โดยส่งเสริมให้แพทย์แผนปัจจุบนั แผนจีนและ
ทนัตแพทย์ไปให้บริการประชาชนที่อาศยัอยู่ในพืน้ที่ขาดแคลนทรัพยากร
ด้านการแพทย์ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนที่
อยูพื่น้ท่ีหา่งไกลมากขึน้

ดู ข้ อมูลสถานที ่  และช่วงเวลาที ่มีแพทย์ส ัญจรจากสถานพยาบ
าลออกไปให้ บริ การในพื น้ที ่ ขาดแคลนทรัพยากรด้ านการแพทย์  ได้
จากเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสุขภาพ https://www.nhi.gov.tw 
หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลสถานที่  และช่วงเวลาที่มีแพทย์สัญจรจาก 
สถานพยาบาลออกไปให้บริการในพื น้ที ่ขาดแคลนทรัพยากรด้านการ 
แพทย์ได้ที่ฝ่ายธุรการของสำนกังานประกนัสขุภาพท้องที่ต่าง ๆ และเลือก 
สถานที่ใกล้ที่สุดรับการรักษาพยาบาล

คูม่อืสทิธปิระโยชน์
ระบบประกนัสขุภาพ
สำหรับประชาชน
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การขอคนืคา่รกัษาพยาบาลทีส่ำรอง 
จา่ยเอง11

11
ระบบคลาวดต ์ตรวจสอบขอ้มลูการ
รกัษาพยาบาลประกนัสขุภาพ

อะไรคอื “ระบบคลาวดต์รวจสอบขอ้มลูการรกัษาพยาบ
าลประกนัสขุภาพ”

เพื ่อเพิ ่มค ุณภาพการรักษาพยาบาลและการใช้ ยาแก่ประชาชน 
พร้ อม เสร ิ มการด ูแลส ุขภาพประชาชนของแพทย ์ และ เภส ัชกร  
สำน ักงานประก ันส ุขภาพอาศ ัยเทคโนโลยีระบบคลาวด์ในการจ ัดทำ  
“ระบบคลาวด์ตรวจสอบข้ อม ูลการรักษาพยาบาลประก ันส ุขภาพ”  
ข ึ น้  โดยม ีผ ู้ ป่ วยเป็ นศ ูนย ์กลาง เพ ื ่ อให้ แพทย ์และเภส ัชกรเม ื ่ อ 
ทำการตรวจร ักษา ออกใบส ั ่งยา สามารถตรวจสอบข้ อม ูลบ ันท ึก 
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ก า ร ต ร ว จ ว ิ เ ค ร า ะ ห ์ แ ล ะ ก า ร ใ ช้ ย า ข อ ง ผ ู้ ป่ ว ย ใ น ช ่ ว ง ท ี ่ ผ ่ า น ม า  
ประกอบด้ วยบ ันท ึกการใช้ ยาแพทย์แผนปั จจ ุบ ัน บ ันท ึกการใช้ ยา 
แพทย์แผนจีน บ ันท ึกการตรวจสอบและตรวจว ิเคราะห์  บ ันท ึกผล 
การตรวจสอบและตรวจว ิ เคราะห ์  บ ันท ึกรายละเอ ียดการผ ่าต ัด  
บ ันท ึกการตรวจรักษาทางท ันตกรรมและการใช้ ยา บ ันท ึกการแพ้  
ยา บ ันท ึกการใช้ ยาชนิดควบค ุม บ ันท ึกการใช้ ยาต้ านการแข ็งต ัว 
ของเลือด บ ันทึกการรักษากายภาพบำบ ัดและประว ัต ิผ ู้ ป่ วยโดยย่อ 
เม่ืออกจากโรงพยาบาลเป็นต้น รวมข้อมลูทัง้หมด 11 รายการ
น ับแต ่ เด ือนมกราคม พ.ศ.  2561 เ ป็ นต้ นมา สำน ักงานประก ัน 
ส ุขภาพได้ สน ับสน ุนให้ โ ร งพยาบาลขนาดใหญ ่ ท ุกแห ่ งทำการ 
อัพโหลดข้อมูลภาพถ่ายฟิล์มเอ็กซ์เรย์(X-Ray)และ

ผลการตรวจด้ วยเครื ่ องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์  (CT) การตรวจ
ว ิน ิจฉ ัยโรคด้ วยคล ื ่นแม ่ เหล ็กไฟฟ้ า(MRI)  และการถ ่ายภาพร ั ง 
สีท ันตกรรมโดยทันที จากนั น้ต ั ง้แต่เดือนกุมภาพันธ์ เป็นต้นมา ก็ได้
ทำการสน ับสน ุนให้ ทำการอ ัพโหลดผลการตรวจสอบและตรวจ 
ว ิเคราะห์การส ่องกล้ องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้ เล ็กส ่วนต้ น  
การส ่องกล้ องตรวจลำไส้ ใหญ่  การตรวจอ ัลตราซาวด ์  และการ 
เ อ ็ ก ซ ์ เ ร ย ์ เ ป็ น ต้ น  โ ด ย ส ถ า น พ ย า บ า ล ท ั ่ ว ไ ป ส า ม า ร ถ อ ่ า น ร า ย 
ละเอ ียดข้ อม ูลฟิ ล ์มและผลการตรวจผ ่านทางระบบด ังกล ่าวนี ไ้ด้   
อาศ ัยการจ ัดการน ี เ้พ ื ่ อให้ แนวค ิดในการแยกลำด ับช ั น้ของการ 
ร ักษาพยาบาลอ ันได้ แก ่  “โรงพยาบาลดีในช ุมชน แพทย์ด ีอย ู ่ข้ าง 
เรื อน” กระทำได้ อย ่างเป็ นรู ปธรรม ยกระด ับค ุณภาพและความ 
สะดวกสบายในการรักษาพยาบาลของประชาชน

ประโยชนข์อง “ระบบคลาวดต์รวจสอบขอ้มลูการรกัษา
พยาบาลประกนัสขุภาพ” สำหรบัประชาชน
“ระบบคลาวด์ตรวจสอบข้ อม ูลการรักษาพยาบาลประก ันส ุขภาพ” 
โดยมีผ ู้ ป่ วยเป็นศ ูนย์กลาง รวบรวมข้อม ูลการตรวจรักษาจากสถาน 
พยาบาลต่างๆ ของผ ู้ ป่ วย ช ่วยให้ แพทย์ทำความเข้ าใจต ่อผลการ 

คูม่อืสทิธปิระโยชน์
ระบบประกนัสขุภาพ
สำหรับประชาชน
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11					ระบบคลาวดตต์รวจสอบขอ้มลูการรักษาพยาบาลประกนัสขุภาพ

ตรวจสอบและตรวจว ิ เคาระห ์ ตลอดจนการใช้ ยาของผ ู้ ป่ วยได้ 
สมบ ูรณ์ข ึ น้ ตลอดจนแพทย์ตรวจวิน ิจฉ ัยและจ่ายยาได้ ถ ูกต้ องยิ ่ง 
ข ึ น้  ลดการก ่อผลร้ ายต ่อผ ู้ ป่ วยและความฟ ุ่ มเฟื อยด้ านการร ักษา 
พยาบาล เนื ่องจากการจ ่ายยาและการตรวจสอบตรวจวิเคาระห์ท ี  ่
ซ ้ำซ้ อน ม ีประโยชน์มากต ่อค ุณภาพการรักษาพยาบาลและความ 
ปลอดภยัในการใช้ยาของผู้ ป่วย
ระบบสร้างประโยชน์ตอ่ประชาชนดงันี:้
1. ปลอดภยั:

(1)  ลดการเจาะเลือดตรวจวิเคราะห์ซ้ำซ้อน ลดความเสี่ยง 
จากการใช้ยาซ้ำซ้อน

(2)  ลดการรับปริมาณรังสีเกินอตัรา เน่ืองจากการฉายเอก็ซเรย์หลายครัง้
(3)  ล ด จ ำ น ว น ค ร ั ้ง ข อ ง ก า ร ต ร ว จ ด ้ ว ย ก า ร ส ่ อ ง ก ล ้ อ ง ต ร ว จ 

กระเพาะอาหารและลำไส้ เล ็กส ่วนต้ น การส ่องกล้ องตรวจ 
ลำไส้ใหญ่ ซึง่สร้างความไมส่บายตอ่ร่างกาย

2. ประหยดั: ลดค่าใช ้จ ่ายในการย ืน่ขอสำเนาประวตัผิ ู ป่้ วย 
และการกอ้ปป้ีแผน่ซดีฟิีลม์เป็นตน้ เมือ่ตอ้งทำการยา้ยไปรกัษายงั 
สถานพยาบาลอืน่

สถานพยาบาลในเคร ือประก นัส ุขภาพสามารถใช ้ 
“ระบบคลาวดต์รวจสอบขอ้มลูการรกัษาพยาบาลประกนั
สขุภาพ” ได้

ระบบคลาวด์ตรวจสอบข้อม ูลการรักษาพยาบาลประก ันส ุขภาพ 
เป็ นระบบเครื อข ่ายบริการข้ อม ูลประก ันส ุขภาพ (VPN) ที ่สร้ างไว้  
ในเขตพื น้ท ี ่อ ินเทอร์ เน ็ตแบบปิ ด เสนอให้ สถานพยาบาลค ู ่ส ัญญา 
ในเครื อประก ันส ุขภาพสามารถใช้ ตรวจสอบเม ื ่ อประชาชนพบ 
แพทย์และมีความต้องการข้อม ูลในการตรวจรักษา ปัจจ ุบ ันมีสถาน 
พยาบาลในเครื อประก ันส ุขภาพและร้ านยาจำนวน 24,478 แห่งที ่ 
ใช้ ระบบน ี ต้ รวจสอบข้ อม ูลแล้ ว  เม ื ่ อประชาชนนำบ ัตรประก ัน 
ส ุขภาพไปร ับการตรวจร ั กษาย ังสถานพยาบาลในเครื อประก ัน 
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ส ุขภาพ จำเป็ นต้ องผ ่านข ั น้ตอนการยืนย ันจากการใช้  3 บ ัตรร่ วม 
ก ัน(บ ัตรสถานพยาบาล บ ัตรแพทย์และบ ัตรประก ันส ุขภาพของผ ู้  
ป่ วย )  แพทย ์ จ ึ งจะสามารถทำการตรวจสอบข้ อม ูลตาม ความ 
ต้องการในการรักษาได้

NHI MediCloudNHI MediCloud

คูม่อืสทิธปิระโยชน์
ระบบประกนัสขุภาพ
สำหรับประชาชน
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การขอคนืคา่รกัษาพยาบาลทีส่ำรอง 
จา่ยเอง

หากท่านเข้าข่ายข้อใดข้อหนึ่งดงัต่อไปนี ้ เพียงท่านยื่นคำร้องภายใน
เวลากำหนด เตรียมเอกสารที่เก่ียวข้องย่ืนกบัสำนกังานประกนัสขุภาพ ก็จะ
สามารถคืนคา่รักษาพยาบาลแก่ทา่นตามผลพิจารณา

1.  กรณีเนื่องในภาวะฉุกเฉิน ไปรับการรักษาพยาบาลที่คลินิกหรือโรงพยา 
บาลท่ีมีสญัญาไมท่นั จำเป็นต้องไปรับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล 
ที่ไม่ใช่โรงพยาบาลด้านประกันสขุภาพในทนัที หรือเนื่องจากไปทำธุระ

 หรือทอ่งเท่ียวในตา่งประเทศเกิดเหต ุ
เจ็บป่วยหรือคลอดลกูอยา่งไมค่าดคิด จำเป็นต้องรับการรักษาพยาบาลท่ี
คลนิิกหรือโรงพยาบาลในท้องถ่ิน

2.  ในระหวา่งทีถ่กูระงบัการใช้ชัว่คราว ได้เข้ารักษาพยาบาลทีส่ถานพยาบาล 
ทีม่สีญัญา และทา่นกไ็ด้ชำระเบีย้ประกนัตา่งๆ ของชว่งเวลานัน้เป็นทีเ่รียบ 
ร้อยแล้ว
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3.  การรักษาพยาบาลท่ีสถานพยาบาลท่ีมีสญัญา เน่ืองจากไมใ่ชค่วามรับผิ

ดชอบของท่าน (เช่น ในครัง้ที่เข้ารักษาตวัในโรงพยาบาลเนื่องจากป่วย 
เป็นโรคร้ายแรง แตห่ลงัจากออกจากโรงพยาบาลแล้วถงึได้รับอนมุตัใิห้เป็น 
ผู้ ป่วยร้ายแรง) เป็นเหตทุำให้ทา่นต้องสำรอง จา่ยคา่รักษาพยาบาลก่อน 
และไมอ่ยูใ่นกำหนดเวลาการขอเงินคืนจาก 
สถานพยาบาล (ภายใน 10 วนันบัจากวนัรักษาพยาบาล ไมร่วมวนัหยดุ) 
หรือก่อนออกจากโรงพยาบาลได้ย่ืนบตัรประกนัสขุภาพและบตัรประชาชน 
ย้อนหลงั

4. ผู้ที่พกัรักษาตวัในโรงพยาบาลรวมตลอดปีห้องผู้ ป่วยฉกุเฉินภายใน 30 
วนั หรือห้องผู้ ป่วยโรคเรือ้รังภายใน 180 วนั มีคา่ใช้จ่ายในสว่นที่ต้องรับ
ภาระจา่ยเองมากกวา่เพดานสงูสดุตามกฎหมาย

5. ผู้ประกนัตนที่ยื่นขอบตัรผู้ ป่วยเป็นโรคร้ายแรงระหว่างอยู่ในโรงพยาบาล
แต่ได้รับอนุมตัิหลงัออกจากโรงพยาบาล และได้สำรองส่วนต่างที่จ่าย
เองแล้ว ทัง้ไมอ่ยูใ่นกำหนดเวลาการขอเงนิคนืจากสถานพยาบาล (ภายใน 
10 วนันบัจากวนัรักษาพยาบาล ไม่รวมวนัหยุด) กลบัไปทำการขอคืน
เงินยงัสถานพยาบาล

กำหนดเวลาการขอเงนิคนื
1. เร่ิมนบัตัง้แต่วนัที่เข้ารับการตรวจรักษาแผนกผู้ ป่วยนอก แผนกฉกุเฉิน  

หรือนบัตัง้แต่ออกจากโรงพยาบาลภายใน 6 เดือน แต่ลกูเรือที่ออกทำ
งาน กลางทะเล ถือภายใน 6 เดือนนบัจากวนัท่ีกลบัประเทศ

2. หากรับการรักษาในช่วงระงบัการจ่ายเงินชดเชยชัว่คราว และชำระเงินที่
เกี่ยวข้องทัง้หมดแล้ว กำหนดเวลาการยื่นขอคือเร่ิมจากวนัที่ชำระเบีย้
ประกนัทัง้หมดแล้วภายใน 6 เดือน (สามารถย่ืนขอคืนเงินคา่รักษาในชว่ง
เวลาค้างชำระเบีย้ประกนัภายใน 5 ปีท่ีผา่นมา)

3. กำหนดเวลาดังกล่าวใช้กับเหตุที่เกิดทัง้ภายในและต่างประเทศ เลย
กำหนดเวลา ไม่สามารถยื่นขออนุม ัติคืนเงินได้ ขอให้ท่านดูแลเรื่อง
กำหนดเวลาให้ดี

คูม่อืสทิธปิระโยชน์
ระบบประกนัสขุภาพ
สำหรับประชาชน
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4. ผู้ที่พกัรักษาตวัผู้ ป่วยในโรงพยาบาลตลอดปี สว่นที่ต้องรับภาระจ่ายเอง
มากกวา่เพดานสงูสดุตามกฎหมาย ก่อนวนัท่ี 30 มิถนุายน ปีถดัไป

5. ผู้ประกนัตนที่ยื่นขอบตัรผู้ ป่วยเป็นโรคร้ายแรงระหว่างอยู่ในโรงพยาบาล 
แต่ได้รับอนุม ัติหล ังออกจากโรงพยาบาล การยื ่นขอต้องเริ่มนับจาก
วนัท่ีออกจากโรงพยาบาลภายใน 6 เดือน

เอกสารทีต่อ้งเตรยีม
1. แบบคำร้องขอคืนคา่รักษาพยาบาลประกนัสขุภาพ
 ท่านสามารถขอแบบคำร้องได้โดยตรงที่ฝ่ายธุรการสำนกังานประกนัสขุ 

ภาพท้องท่ีตา่ง ๆ

2.  แนบใบเสร็จรับเงินคา่รักษาพยาบาลฉบบัจริง และรายละเอียดคา่ใช้จ่าย  
หากท่านทำใบเสร็จรับเงินฉบับจริงหรือรายละเอียดค่าใช้จ่ายหาย 
หรือใบเสร็จเอกสารฉบบัจริงต้องนำไปใช้ในการอื่น ท่านสามารถยื่นขอ 
ให้สถานพยาบาลเดิมในประเทศออกสำเนาใบเสร็จ และประทับตรา
รับรองของสถานพยาบาลด้วยคำว่า "เหมือนต้นฉบับ" ใบเสร็จของ
ต่างประเทศฉบบัถ่ายสำเนา หากมีความลำบากในการขอประทบัตรา 
ก็ ไม่ จำเป็ นต้ องกลับไปยั งสถานพยาบาลเดิ มเพื ่ อขอประทับตรา 
นอกจากนีไ้ม่ว่าเป็นผู้ที ่รักษาตวัในหรือต่างประเทศ หากใช้ใบเสร็จที่ 
ไม่ใช่ตวัจริง ต้องลงนามหนงัสือแถลง “ไม่สามารถแสดงใบเสร็จรับเงิน
ฉบบัจริง” พร้อมทัง้เขียนระบุอธิบายสาเหตทุี่ไม่สามารถนำมาแสดงได้

3.  สำหรับการรักษาพยาบาลของผู้ เยาว์ (อายตุำ่กวา่ 20 ปี) ต้องให้ตวัแทน 
ตามท่ีกฎหมายกำหนดเป็นผู้ ย่ืนคำร้องพร้อมลงลายมือช่ือ และยงัต้องแนบ 
สำเนาทะเบียนบ้านฉบบัเจ้าบ้านเพื่อตรวจสอบ กรณีที่มอบอำนาจให้ผู้  
อ่ืนทำการแทน ต้องทำหนงัสอืมอบอำนาจ ผู้ทำการแทนต้องนำบตัรประชา 
ชนของตนมาแสดงด้วย

4. ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารรับรอง
หากเป็นผู้ รับการรักษาในพืน้ที่ที่ไม่อยู่ในการคุ้มครองของประกนัสขุภาพ 
(รวมถึงตา่งประเทศและประเทศจีน) หรือคลินิก และโรงพยาบาลที่ไม่ได้ 
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ร่วมกบัประกนัสขุภาพ ให้ท่านขอเอกสารรับรองจากนายแพทย์หรือโรง 
พยาบาลดงันี ้
(1)  หากเป็นผู้ ป่วยนอกหรือรักษาฉุกเฉิน ให้เตรียม “ใบรับรองแพทย์” 

(รายละเอียดต้องบนัทกึอาการและช่ือโรคท่ีวินิจฉยั)
(2)  หากนอนรักษาในโรงพยาบาล นอกจาก “ใบรับรองแพทย์” (ต้องเขียน 

ชีแ้จงลกัษณะอาการและชื่อโรค) แล้ว ยงัต้องเตรียม “ประวตัิคนไข้ 
ออกจากโรงพยาบาลโดยยอ่”

5. หากทา่นขอคืนคา่รักษาพยาบาลสำรองจา่ยเองท่ีเกิดในตา่งประเทศ ทา่น
จะต้องแนบสำเนาหลกัฐานการเดินทางเข้าออกไต้หวนัของครัง้นัน้ (เช่น 
หน้าพาสปอร์ตที ่มีรูปถ่ายและหน้าที ่มีตราประทับว ันที ่เข้าและออก
สาธารณรัฐจีน เป็นต้น) ย่ืนออนไลน์ขอหนงัสือรับรองวนัเดินทางเข้าออก
ประเทศจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทย หรือ
ใบรับรองที่ออกให้โดยหน่วยงานบริการนัน้ หากยงัไม่กลบัเข้าประเทศ 
สามารถขอให้ผู้อื่นทำการแทนได้ แต่ต้องมีหนงัสือมอบอำนาจ (ดาวน์
โหลดจากเวบ็ไซต์กรมประกนัสขุภาพ: https://www.nhi.gov.tw →	ประชาชน
ทัว่ไป →	ขออนมุตัคืินเงินคา่รักษาพยาบาลท่ีสำรองจา่ยเอง →	แนะนำการขอ
อนมุตัคินืเงนิคา่รักษาพยาบาลทีส่ำรองจา่ยเองและแบบคำร้องทีเ่ก่ียวข้อง 
→	หนงัสือมอบอำนาจ)
หมายเหต:ุ	
ย ืน่ขอคนืคา่รักษาพยาบาลสำรองจ่ายเองทีเ่กดิในพืน้ทีน่อกเขตไตห้วัน	 เอกสารที่แนบ	
ไดแ้ก่ใบรับรองแพทย	์ ใบเสร็จฉบับจรงิ	 รายละเอยีดค่าใชจ้่ายและหลักฐานทีเ่ก ีย่วขอ้ง	
หากไมใ่ชฉ่บบัภาษาองักฤษ	ตอ้งแนบฉบบัแปลเป็นภาษาจนีดว้ย

6. หากท่านขออนมุตัิคืนค่ารักษาพยาบาลที่สำรองจ่ายก่อนที่เกิดจากการ
พกัรักษาในโรงพยาบาลในประเทศจีน 5 วนัขึน้ไป (รวม 5 วนั ไมน่บัวนัท่ี
ออกจากโรงพยาบาล: เช่น เข้าโรงพยาบาล วนัที่ 1 มกราคม ออกจาก
โรงพยาบาล วนัที่ 6 มกราคม รวมอยู่โรงพยาบาล 5 วนั) ท่านจะต้องนำ 
ใบเสร็จรับเงินฉบบัจริง ใบรับรองแพทย์ ประวตัคินไข้ออกจากโรงพยาบาล 
โดยยอ่(รายงานตดิตามอาการและบนัทกึอาการหลงัออกจากโรงพยาบาล)  
ไปรับรองท่ีฝ่ายรับรองเอก 

คูม่อืสทิธปิระโยชน์
ระบบประกนัสขุภาพ
สำหรับประชาชน
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สารในประเทศจีนก่อน เม่ือกลบัถงึไต้หวนั ให้นำหนงัสือรับรองฉบบัจริง 
ไปขอพิสจูน์การรับรองท่ีมลูนิธิแลกเปลี่ยนระหวา่งสองฝ่ังชอ่งแคบไต้หวนั  
สอบถามข้อมลูท่ีเก่ียวข้องได้ท่ี โทรศพัท์ 02-2533-5995 หรือเวบ็ไซต์: 
http://www.sef.org.tw

วธิกีารขอยืน่เร ือ่ง
เมื่อท่านเตรียมเอกสารต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นเรียบร้อย ให้ยื่นคำร้อง

ทางออนไลน์ (ยงัคงต้องส่งหนงัสือคำร้อง ใบเสร็จฉบบัจริงและใบรับรอง
ประวตัิคนไข้ออกจากโรงพยาบาลทางไปรษณีย์ด้วยจดหมายลงทะเบียน)  
ย่ืนด้วยตนเองท่ีเคาน์เตอร์หรือสง่ทางไปรษณีย์:

1. ประชาชนที่ขออนมุตัิคืนเงินจากต่างประเทศ ู่กรุณายื่นขอต่อฝ่ายธุรการ 
สำนักงานประกันสุขภาพสาขาในเขตที่อยู่ หรือฝ่ายธุรการสำนักงาน
ประกนัสขุภาพในเขตท่ีอยูเ่ป็นผู้ โอนย้ายข้อมลูการย่ืนเร่ืองแทน

2. ยื่นขออนมุตัิคืนเงินคา่รักษาพยาบาลที่สำรองจ่ายก่อนในประเทศ กรุณา
ยื ่นเรื่องต่อฝ่ายธุรการสำนักงานประกันสุขภาพสาขาในเขตที่สถาน 
พยาบาลท่ีรับการรักษาตัง้อยู่

จำนวนเงนิสงูสดุทีข่อคนืได้
การยื ่นขออน ุม ัต ิค ืนเง ินค ่ารักษาพยาบาลที ่สำรองจ่ายก่อนในประ 
เทศ กรมประกันสุขภาพจะอนุมัติจ่ายเงินอ้างอิงตามมาตรฐานจ่ายเงิน 
ชดเชยของประกนัสขุภาพ หลงัจากที่ผ่านการตรวจสอบจากแพทย์ผู้ เชี่ยว 
ชาญแล้ว ด ังน ั น้จำนวนเงินอาจจะมีความแตกต่างจากการที ่ท ่านรับ 
การรักษาพยาบาลโดยการจ่ายเอง อีกทัง้จำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบ 
จากแพทย์ผู้ เชี่ยวชาญก่อน เพื่อตดัสินการจ่ายในรายการและจำนวนเงิน 
จึงขอแนะนำให้ท่านพยายามดำเนินการนำบตัรประกันสุขภาพไปบนัทึก 
ข้อมลูยงัสถานพยาบาลท่ีรับการรักษา นบัแตห่ลงัวนัรับการรักษาภายใน 10 
วนั (ไมร่วมวนัหยดุ)
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การขอเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของการรักษาผู้ ป่วยนอก ฉุกเฉิน
และนอนรักษาในโรงพยาบาลนอกอาณาเขตของการใช้ประกันสุขภาพนี ้
(รวมต่างประเทศและประเทศจีนด้วย) เหมือนการขอเบิกค่าใช้จ่ายของ
คลิน ิกและโรงพยาบาลในไต้หว ันคือต้องผ ่านการว ิน ิจฉ ัยเฉพาะทาง 
ตรวจสอบความเหมาะสมทางการแพทย์ วา่อยูใ่นขอบขา่ยของความเจบ็ป่วย 
ฉกุเฉินท่ีไมอ่าจคาดการลว่งหน้าได้หรือไม ่เง่ือนไขและขอบเขตในการเบกิจา่ย
เหมือนรักษาในไต้หวนั ซึ่งจะต้องสอดคล้องตามข้อกำหนดการเบิกจ่าย
ของประกนัสขุภาพ

การกำหนดจำนวนเงินสงูสดุที่เบิกได้ จำนวนเงินสงูสดุคือ: ค่าใช้จ่าย
เฉลี ่ยในไตรมาสก่อนหน้ าที ่ประก ันส ุขภาพจ่ายให้ โรงพยาบาลหรือ 
คลินิก จากผู้ ป่วยนอกต่อคนต่อครั ง้ ผู้ ป่วยฉุกเฉินต่อคนต่อครั ง้ หรือผู้  
ป่ วยในต่อคนต่อว ัน เนื ่องจากจำนวนเงินที ่อน ุม ัต ิคืนจะเปลี ่ยนตาม 
แต ่ละไตรมาศ ซ ึ ่งจะประกาศให้ ทราบทางเว ็บไซต์ของกรมประก ัน 
สุขภาพ ท่านสามารถขึน้เว็บไซต์ตรวจสอบได้ที่ https://www.nhi.gov.
tw →ประชาชนทั ่วไป →ขออนุม ัติเบิกค่ารักษาพยาบาลที ่สำรองเอง  
→ขออนุมัติเบิกค่ารักษาพยาบาลสูงสุดที่สำรองเองในต่างประเทศหรือ 
ประเทศจีนรักษาท่ีแผนกผู้ป่วยนอก ฉกุเฉินหรือนอนรักษาในโรงพยาบาลของโรง
พยาบาลระดบัศูนย์กลางแพทย์ เนื่องจากจำนวนเงินสูงสุดที่เบิกได้อาจ
เปลี่ยนแปลงได้ในแตล่ะไตรมาส

หากท่านยังมีข้อสงสยั ให้ติดต่อสอบถามสำนักงานประกันสุขภาพ
ดงันี ้

1. โทรสายบริการฟรีที่ 0800-030-598 หรือหมายเลขโทรศพัท์ของสำนกั
งานประกนัสขุภาพสาขาตา่งๆ

2. สง่อีเมล์ไปท่ี https://www.nhi.gov.tw “ตู้ รับความคดิเหน็” ของสำนกังาน
ประกนัสขุภาพ

3. ติดตอ่สอบถามสำนกังานประกนัสขุภาพหรือติดตอ่สำนกังานตา่งๆ ด้วย
ตนเอง

คูม่อืสทิธปิระโยชน์
ระบบประกนัสขุภาพ
สำหรับประชาชน
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ทีอ่ยูแ่ละหมายเลขโทรศพัทต์ดิตอ่กบักรมประกนัสขุภาพ
สำหรบัดำเนนิการดา้นขอคนืคา่รกัษาพยาบาลทีส่ำรองจา่ยกอ่น

ฝ่ายธรุการ ทีอ่ยู่ โทรศพัทต์ดิตอ่ พืน้ทีเ่ขต

ฝ่ายธรุการ
ไทเป

1F.,	No.15-1,	
Gongyuan	Rd.,	
Zhongzheng	Dist.,	
Taipei	City	(10041)

(02)2523-2388

กรงุไทเป	นครนวิไทเป	
เมอืงจหีลง	เขตอีห๋ลนั	
เขตจนิเหมนิ	
เขตเหลยีนเจยีง

ฝ่ายธรุการ
เขตเหนอื

No.525,	Sec.	3,	
Zhongshan	E.	Rd.,	
Zhongli	Dist.,	Taoyuan	
City	(32005)

(03)433-9111 นครเถาหยวน	เมอืงซนิ
จู	๋เขตซนิจู	๋เขตเหมยีวลี่

ฝ่ายธรุการ
เขตกลาง

No.66,	Shizheng	N.	
1st	Rd.,	Xitun	Dist.,	
Taichung	City	(40709)

(04)2258-3988 นครไถจง	เขตจางฮัว่	
เขตหนานโถว

ฝ่ายธรุการ
เขตใต ้

No.96,	Gongyuan	Rd.,	
West	Central	Dist.,	
Tainan	City(70006)

(06)224-5678
เขตหยนุหลนิ	เมอืง
เจยีอี	้เขตเจยีอี	้เมอืง
ไถหนาน

ฝ่ายธรุการ
เกาสง	ผงิตง

No.259,Zhongzheng	
4Th	Rd.,Qianjin	
Dist.,Kaohsiung	
City(80147)

(07)231-5151 นครเกาสง	เขตผงิตง	
เขตเผงิหู

ฝ่ายธรุการ
เขตตะวนัออก

No.36,	Xuanyuan	Rd.,	
Hualien	City,	Hualien	
County	(97049)

(03)833-2111 เขตฮวาเหลยีน	
เขตไถตง
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เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการจัดการ กรมประกันสุขภาพเสนอ
มาตรการอำนวยความสะดวกแก่ ประชาชนหลายรายการอย่ าง
ตอ่เน่ือง ปกป้องสขุภาพของประชาชน

บรกิารขา้มหนว่ยงานเพือ่ความสะดวกแกป่ระชาชน
“บรกิารแจง้ขอ้มลูบตัรประกนัสขุภาพขา้มหนว่ยงานของสำนกั
ทะเบยีนราษฎร”์ เพือ่ความสะดวกแกป่ระชาชน
1. หากประชาชนยื่ นขอบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ เนื ่ องจากบัตรประ 

จำตัวประชาชนและบัตรประกันสุขภาพสูญหายในเวลาเดียวกัน 
เปลี่ยนแปลงข้อมลูส่วนบคุคล (ช่ือนามสกลุ วนั
เดือนปีเกิด หมายเลขบตัรประชาชน ชนพืน้เมืองเปลี่ยนกลบัไปใช้ช่ือเดิม) 
เจ้าหน้าท่ีทะเบียนราษฎร์ใสข้่อมลูผิด เป็นต้น สามารถทำการตามขัน้ตอน
พร้อมกันในที่เดียวได้ เมื่อกรมประกันสุขภาพได้รับข้อมูลชำระเงินของ
ประชาชนแล้วเสร็จจะจดัทำและสง่มอบบตัรทนัที ประชาชนจะได้รับบตัร
ประกนัสขุภาพตามท่ีอยูท่ี่แจ้งไว้ภายในเวลา 
ประมาณ 5-7 วนัทำการ
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2. ผู้ปกครองของเด็กแรกเกิด เมื่อทำการแจ้งเกิดนำชื่อเข้าทะเบียนบ้าน
ยังสำนักทะเบียนราษฏร์ สามารถแสดงความจำนงให้กับเด็กแรกเกิด
เปลี่ยนเป็นผู้ทำประกันของระบบประกันสุขภาพ แสดงความยินยอม
ว่าจะให้ติดรูปบนบัตรประกันสุขภาพหรือไม่ และแจ้งที่อยู่สำหรับส่ง 
บตัรประกนัสขุภาพทางไปรษณีย์ได้พร้อมกนัที่สำนกัทะเบียนราษฏร์ เม่ือ 
กรมประกันสุขภาพได้รับข้อมูลการแจ้งเรื่อง จะดำเนินการร่วมระบบ
ประกนัสขุภาพให้กบัเด็กแรกเกิดเอง พร้อมทัง้ส่งบตัรประกนัสขุภาพให้
ทางไปรษณีย์ (ผู้ที ่ตกลงทำบตัรแบบไม่ติดรูปถ่าย) หากท่านต้องการ
ยื่นทำบตัรประกันสขุภาพแบบติดรูปถ่าย สามารถส่ง “หนังสือคำร้อง
ยื่นขอบตัรประกนัสขุภาพ” ทางไปรษณีย์ หรือไปยื่นเร่ืองยงัฝ่ายธุรการ
สำนกังานประกนัสขุภาพสาขาในเขตต่างๆได้ เพื่อประกนัการคุ้มครอง
ด้านการรักษาพยาบาลอนัพึงมีของเด็กแรกเกิด เด็กแรกเกิดหลงัคลอด
ภายใน 60 วนัที่ยงัไม่มีบตัรประกนัสขุภาพ สามารถรับบริการฉีดวคัซีน
และตรวจสขุภาพหรือรักษาพยาบาลโดยใช้ร่วมกบับดิามารดาได้

ยกระดบังานบรกิาร
1. บรกิาร "ไมต่อ้งกรอกแบบคำรอ้ง ไรก้ระดาษ"

หากบตัรประกนัสขุภาพของทา่นสญูหาย ชำรุด หรือเปลี่ยนช่ือ นามสกลุ 
เป็นต้น กรุณานำหลักฐานประจำตัวฉบับจริง (ผู้ ที่อายุต่ำกว่า 14 ปีที่
ย ัง ไม ่ม ีบ ัตรประชาชน กร ุ ณาพกพาทะเบ ียนบ้ านฉบ ับจร ิ ง ) 
พร้อมรูปถ่าย 2 นิว้ 1 รูปไปยื่นเร่ืองที่สำนกังานประกนัสขุภาพเขตตา่งๆ 
ของกรมประกนัสขุภาพ ยื่นคำขอที่เคาน์เตอร์โดยไม่ต้องกรอกใบคำร้อง  
เพียงแตต่รวจสอบยืนยนัข้อมลูและรูปถ่ายถกูต้องเทา่นัน้

2. บรกิารทำบตัรในทอ้งที่
เพื่อบริการประชาชนในทุกพืน้ที่และเกาะรอบนอกพืน้ที่ห่างไกลความ 
เจริญ สามารถยื่นขอทำบัตรประกันสุขภาพได้ทันท่วงที นับตัง้แต่ปี 
พ.ศ.2559 เป็นต้นมา จดุบริการภายนอกของกรมประกนัสขุภาพและท่ีวา่
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การอำเภอ (เมือง เขต) บางแหง่ จดัให้มีบริการออกบตัรในสถานท่ี ประชา 
ชนสามารถยื่นขอและรับบตัรที่เคาน์เตอร์ดำเนินการได้เพื่อบรรเทาความ
ต้องการใช้บตัรเร่งด่วนของประชาชนในท้องที่ ประชาชนที่ไปยื่นเร่ืองยงั 
เคาน์เตอร์ สามารถใช้แผน่ซีดีไฟล์รูปถ่าย หรือใช้อปกุรณ์เคลือ่นท่ี E-mail 
อพัโหลดไฟล์รูปถ่ายได้ (สำหรับ “จดุ บริการย่ืนทำบตัรประกนัสขุภาพใน
สถานท่ี” กรุณาดไูด้ในบทท่ี 8)

3. บรกิารยืน่ขอทำบตัรประกนัสขุภาพดว้ยระบบบรกิารแบบไมใ่ช้
หลกัฐานแสดงตน
เพื ่อประหย ัดเวลาในการรอยื ่นขอและรับบ ัตรประก ันส ุขภาพของ 
ประชาชน และการให้บริการทางอินเตอร์เน็ตที่ดี จึงเปิดให้ประชาชนใช้ 
รหสัเลขบ้านท่ีเขียนไว้ในทะเบียนบ้านของผู้ ย่ืนขอทำบตัร ทำการย่ืนเร่ือง 
ขอบตัรประกนัสขุภาพพร้อมชำระคา่ธรรมเนียมออนไลน์ได้ท่ีเวบ็ไซต์กรม 
ประกันสุขภาพ ทัง้สามารถเลือกจุดบริการภายนอกของกรมประกัน 
สขุภาพท่ีต้องการไปรับบตัรได้ เม่ือไปขอรับบตัรกรุณานำหลกัฐานประจำ 
ตวัฉบบัจริงไปเพื่อการตรวจสอบด้วย หากให้ผู้ อื่นไปรับบตัรแทน จะต้อง 
มีแสดงหลกัฐานประจำตวัฉบบัจริงทัง้ของผู้ ยื่นขอบตัรและผู้ ที่มารับบตัร 
แทน

4.  มเีคานเ์ตอรบ์รกิารชำระเงนิดว้ยบตัรเครดติและบตัรเงนิสด 
อเิล็กทรอนกิส์
เพื่อลดความเสี่ยงในการพกเงินสดของประชาชน ที่จดุบริการตา่งๆ ของ
สำนกังานประกนัสขุภาพมีบริการชำระคา่ประกนัสขุภาพด้วยบตัรเครดิต  
นอกจากนีย้ ังสามารถหักชำระเงินค่าทำบัตรประกันสุขภาพจากบัตร 
เงินสดอีซีการ์ด(EasyCard) และบตัรไอพาส(iPASS) ได้ (บตัรเครดติของ 
บางธนาคารอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มรายการละ 10-20 เหรียญ 
ไต้หวนั)

คูม่อืสทิธปิระโยชน์
ระบบประกนัสขุภาพ
สำหรับประชาชน
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13					มาตรการอำนวยความสะดวกแก	่ประชาชนของประกนัสขุภาพ

5. ยืน่ขอ “บตัรผูป่้วยโรครา้ยแรง” ไมต่อ้งว ิง่รอก
(1) หากมีเหตกุารณ์พกัรักษาตวัในโรงพยาบาล เป็นโรคที่ตรงกบัเง่ือนไข

ยืน่ขอบตัรผู้ป่วยโรคร้ายแรง ญาตสิามารถนำเอกสารทีเ่ก่ียวข้องไปยืน่
ขอบตัรผู้ ป่วยโรคร้ายแรงยงัสำนกังานประกนัสขุภาพในทกุเขต ของ 
กรมประกันสขุภาพหลงัผ่านการตรวจสอบอนุมตัิแล้ว สามารถลด 
หยอ่นคา่รักษาพยาบาลในสว่นต้องจา่ยเองได้ตามข้อกำหนด

(2) นอกจากนี ้หากโรคที่ป่วยตรงกบัเง่ือนไขยื่นขอบตัรผู้ ป่วยโรคร้ายแรง 
นอกจากไปทำเรื่องที ่เคาน์เตอร์หรือส่งคำร้องทางไปรษณีย์แล้ว 
โรงพยาบาลย ังสามารถใช้บริการผ่านอินเตอร์ เน็ตช่วยยื ่นขอ 
“บตัรผู้ ป่วยโรคร้ายแรง” กบักรมประกนัสขุภาพหรือตรวจสอบการ 
อนมุตัไิด้ด้วย

(3) ปัจจบุนับตัรผู้ ป่วยโรคร้ายแรงจากมะเร็งหลายชนิดมีอาย ุ5 ปี มะเร็ง
บางชนิดมีอายบุตัร 3 ปี เม่ือครบกำหนดต้องย่ืนขอเปลี่ยนบตัรผู้ ป่วย
โรคร้ายแรงใหม ่กรมประกนัสขุภาพจะมอบหมายให้แพทย์ผู้เช่ียวชาญ
ตรวจสอบคณุสมบตัผิู้ป่วยอยา่งรอบคอบวา่เข้าขา่ยตามกำหนด  “ต้อง
รักษาอย่างกระตือรือร้นหรือระยะยาว” หรือไม่ เพื่อใช้อ้างอิงในการ
อนมุตับิตัรผู้ ป่วยโรคร้ายแรงให้ใหม่

(4) ประชาชนอาศยัในเขตเผิงห ูผู้ที่อยู่ในเงื่อนไขผู้ ป่วยโรคร้ายแรง หาก
ต้องการยื่นขอ “เงินอดุหนนุการเดินทางจากการโอนย้ายผู้ ป่วยของ
ประชาชนเกาะรอบนอกเผิงหู” เพื ่อทำการรักษาในเกาะไต้หว ัน 
สามารถนำบตัรประกนัสขุภาพ ใบส่งตวัผู้ ป่วย ใบคำร้องยื่นขอเงิน 
อดุหนนุคา่เดนิทางเป็นต้น ไปทำเร่ืองยืน่ขอทีก่องสาธารณสขุเทศบาล 
เขตเผงิหแูละสำนกังานสาธารณสขุท้องทีท่กุแหง่ในเขตเผงิห ู(ไมต้่อง 
ย่ืนขอบตัรผู้ ป่วยโรคร้ายแรงกบักรมประกนัสขุภาพ)
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หว่งใยดแูลผูด้อ้ยโอกาสแบบเชงิรกุ
1. หว่งใยผูด้อ้ยโอกาส ชว่ยเหลอืดว้ยใจรกั

กรมประกนัสขุภาพมีบริการ “บญัชีด้วยใจรัก” สำหรับผู้ ด้อยโอกาสที ่
ไม่มีกำลงัความสามารถจ่ายค่าประกนัสขุภาพ ต้องผ่อนชำระเป็นงวด  
กู้ เงินจากกองทุนช่วยเหลือ และไม่มีวิธีแก้ไขปัญหาความลำบากทาง 
เศรษฐกิจของผู้นัน้ได้ จะใช้เงินบริจาคด้วยใจรัก ชว่ยจา่ยคา่ประกนัสขุภาพ 
ให้แก่ผู้นัน้ เพ่ือให้ความรักในสงัคมถกูสง่และชว่ยเหลือแก่ประชาชนด้อย 
โอกาสเหลา่นี ้

2. “โครงการอดุหนนุเบีย้ประกนัสขุภาพสำหรบัผูต้ ัง้ถ ิน่ฐานใหมท่ีย่งั
 ไมม่บีตัรประชาชน”

กรมประกนัสขุภาพร่วมกบัหน่วยงานสงัคมที่วา่การตำบล อำเภอ  เมือง 
เขตทกุแหง่ สำหรับ “ครอบครัวรายได้น้อย หรือรายได้น้อยถงึปานกลาง” 
และผู้ตัง้ถิ่นฐานใหม่ที่ยงัไม่มีบตัรประชาชน ให้การช่วยแนะแนวและรับ
เร่ืองในเชิงรุกเพื่อให้ประชาชนสามารถทำเร่ืองยงัที่ว่าการตำบล อำเภอ 
เมือง เขตใกล้บ้านได้

คูม่อืสทิธปิระโยชน์
ระบบประกนัสขุภาพ
สำหรับประชาชน
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ภาคผนวก

หมายเลขโทรศพัท์และที่อยู่ของสำนักงานประกันสุขภาพสาขาเขตต่างๆ 
สงักดักรมประกนัสขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุและสวสัดกิาร หมายเลขโทร
ฟรีสอบถามประกนัสขุภาพ: 0800-030-598 

จดุบรกิาร โทรศพัท์ ทีอ่ยู่

สำนักงานใหญ่ (02)2706-5866 No.	140,	Sec.	3,	Xinyi	Rd.,	Daan	District,	Taipei	
City	(10634)

ฝ่ายธรุการไทเป (02)2191-2006 5th	Fl.,	No.	15-1,	Gongyuan	Rd.	Zhongzheng	
District,	Taipei	City	(10041)

สำนักงานตดิตอ่จหีลง (02)2191-2006 No.	95,	Yiyi	Rd.,	Keelung	City	(20241)

สำนักงานตดิตอ่อหีลนั (02)2191-2006 No.	11,	Jhancian	N.	Rd.,	Luodong	Town,	Yilan	
County	(26550)

สำนักงานตดิตอ่จนิเหมนิ (082)372-465 No.	65,	Huandao	N.	Rd.,	Jincheng	Town,	
Jinmen	County	(89350)

สำนักงานตดิตอ่เหลยีนเจยีง (083)622-368 No.	216,	Fusing	Village,	Nangan	Township,	
Lienchiang	County	(20941)

ฝ่ายธรุการเขตเหนอื (03)433-9111 No.	525,	Sec.	3,	Zhongshan	E.	Rd.,	Zhongli	
District,	Taoyuan	City	(32005)

สำนักงานตดิตอ่เถาหยวน (03)433-9111 No.	11-4,	Jieshou	Rd.,	Taoyuan	District,	
Taoyuan	City	(33062)

สำนักงานตดิตอ่ซนิจู๋ (03)433-9111 No.	3,	Wuling	Rd.,	North	Section	,	Hsinchu	
City,	(30054)

สำนักงานตดิตอ่จูเ๋ป่ย (03)433-9111 No.	9-12,	Guangming	9th	Rd.,	Jhubei	City,	
Hsinchu	County	(30268)

สำนักงานตดิตอ่เหมยีวลี่ (03)433-9111 No.	1146,	JhongJheng	Rd.,	Miaoli	City,	Miaoli	
County	(36052)

ฝ่ายธรุการเขตกลาง (04)2258-3988 No.	66,	Shihjheng	North	One	Rd.,	Xitun	
District,	Taichung	City	(40709)118



จดุบรกิาร โทรศพัท์ ทีอ่ยู่

สำนักงานตดิตอ่ฟงหยวน (04)2258-3988 No.	146,	Ruei-an	St.,	Fongyuan	District,	
Taichung	City		(42041)

สำนักงานตดิตอ่ซาลู่ (04)2258-3988 No.	16,	Fulu	St.,	Shalu	District,	Taichung	City	
(43352)

สำนักงานตดิตอ่จังฮัว่ (04)2258-3988 3F,	No.	369,	Jhonghua	W.	Rd.,	Changhua	City,	
Changhua	County	(50056)

สำนักงานตดิตอ่หนันโถว (04)2258-3988 No.	126,	Jhongsing	Rd.,	Caotun	Town,	Nantou	
County	(54261)

ฝ่ายธรุการเขตใต ้ (06)224-5678 No.	96,	Gongyuan	Rd.,	Jhongsi	District,	Tainan	
City	(70006)

สำนักงานตดิตอ่ซนิหยงิ (06)224-5678 No.	78,	Dongsyue	Rd.,	Sinying	District,	Tainan	
City	(73064)

สำนักงานตดิตอ่เจยีอี้ (06)224-5678 No.	131,	De-an	Rd.,	Chiayi	City	(60085)

สำนักงานตดิตอ่หยนุหลนิ (06)224-5678 No.	395,	Jhuangjing	Rd.,	Douliou	City,	Yunlin	
County	(64043)

ฝ่ายธรุการเขตเกาผงิ (07)231-5151 No.259,Zhongzheng	4Th	Rd.,Qianjin	
Dist.,Kaohsiung	City	(80147)

สำนักงานตดิตอ่กงัซนั (07)231-5151

No.	1,	Dayi	2nd	Rd.,	Gangshan	District,	
Kaohsiung	City(82050)	(Inside	the	Kaohsiung	
Armed	Forced	General	Hospital	Gangshan	
Branch)

สำนักงานตดิตอ่ฉีซนั (07)231-5151
No.	60,	Jhongsyue	Rd.,	Cishan	District,	
Kaohsiung	City	(84247)	(Inside	Chi-Shan	
Hospital)

สำนักงานตดิตอ่ผงิตง (07)231-5151 No.	1518,	Guangdong	Rd.,	Pingtung	City,	
Pingtung	County	(90071)

สำนักงานตดิตอ่ตงกัง่ (07)231-5151
No.	210,	Sec.	1,	Jhongshan	Rd.,	Donggang	
Town,	Pingtung	County	(92842)	(Inside	Antai		
Tian-Sheng	Memorial	Hospital)	

สำนักงานตดิตอ่เผงิหู (07)231-5151 No.	63-40	Siwun	Ao,	Siwun	Li,	Magong	City,	
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