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ิ ธิ
การประก ันสุขภาพคุม
้ ครองสท
ี
การร ักษาตลอดชพ
นอกจากแพทย์ และพยาบาลที่ คอยดูแลพวกเราในยามเจ็บป่ วยแล้ ว
อย่าลืมว่ายังมี “ระบบประกันสุขภาพ” อยูเ่ คียงข้ างเราเช่นกัน รัฐบาลได้
จัดตังระบบประกั
้
นสุขภาพขึ ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2538 เพื่อเป็ นหลัก
ประกันด้ านสุขภาพให้ กบั ประชาชนทุกคน

การประก ันสุขภาพคืออะไร

การประกันสุขภาพ คือ ระบบประกันที่ประชาชนทุกคนต้ องเข้ าร่วม
ตัง้ แต่แ รกเกิ ด และเป็ นระบบการช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันอย่า งหนึ่ง ของ
ประชาชนทุกคน โดยปกติทุกคนจะต้ องจ่ายเงินสมทบให้ กับการประกัน
สุขภาพตามอัตราที่กฎหมายก�ำหนด เมื่อมีคนเจ็บป่ วยรั ฐบาลจะน�ำเงิน
สมทบที่ได้ รับ มาจ่ายเป็ นค่ารักษาพยาบาลบางส่วนแทนผู้ป่วยให้ กบั สถาน
พยาบาลนันๆ
้ ซึง่ ช่วยให้ ทกุ คนสามารถได้ รับบริ การทางการแพทย์ที่เหมาะ
สมและมีสขุ ภาพดีขึ ้นอย่างรวดเร็วโดยเสียค่าใช้ จา่ ยน้ อยลง
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ในอีกแง่หนึ่งก็คือ ขอเพียงท่านจ่ายเงินสมทบให้ กับการประกันสุขภาพ
เป็ นประจ�ำทุกเดือน ไม่เพียงแต่จะเป็ นการช่วยเหลือตัวเองยามเจ็บป่ วย ขณะ
เดียวกันท่านยังได้ รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นด้ วย และเมื่อผู้อื่นเจ็บป่ วยก็
สามารถได้ รับความช่วยเหลือจากท่านเช่นกัน

กฎหมายหล ก
ั ประก น
ั สุข ภาพแห่ง ชาติบ งั ค บ
ั ให้ทุก คน
ต้องเข้าร่วมการประก ันสุขภาพ

การประกัน สุข ภาพเป็ นประกันสังคมแบบบังคับ โดยก� ำ หนดให้ ชาว
ไต้ หวันที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ านไต้ หวันและชาวต่างชาติที่ถือใบถิ่ นที่อยู่
และมีถิ่นพ�ำนักในไต้ หวัน ไม่วา่ เป็ นเด็กหรื อผู้ใหญ่ เป็ นเพศชายหรื อเพศหญิง
ผู้สูงอายุหรื อ เด็กก่อนวัยเรี ยน มีงานท�ำหรื อไม่มีงานท�ำ จะต้ องเข้ าร่ วม
การประกันสุขภาพตามกฎหมายทุกคน นอกจากนี ้ การประกันดังกล่าว
ถือเป็ นการประกันตลอดชีพ ยกเว้ นแต่สญ
ู เสียสถานะการท�ำประกัน (อาทิ
เป็ นบุคคลหายสาบสูญ สละสัญชาติ ย้ ายทะเบียนบ้ านไปอยู่ต่างประเทศ
หรื อครบก�ำหนดอนุญาตการพ�ำนักอยู่ในไต้ หวัน) ดังนัน้ ตังแต่
้ เกิดจนเสีย
ชีวิตจึงไม่สามารถยกเลิกการท�ำประกันโดยพลการได้

ิ ธิการร ักษาพยาบาล
“บ ัตรประก ันสุขภาพ” บ ัตรร ับรองสท

ผู้ที่ เ ข้ า ร่ ว มการประกัน สุข ภาพทุก คน จะต้ อ งยื่ น เรื่ อ งขอท� ำ “บัต ร
ประกันสุขภาพ” เพื่อใช้ เป็ นหลักฐานในการขอรับสิทธิการรักษาพยาบาลที่
สถานพยาบาลหรื อโรงพยาบาล และจะต้ องเก็บรักษาไว้ ให้ ดี
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2
เข้าร่วมการประก ันสุขภาพอย่างไร
ื่ อยูใ่ นทะเบียนบ้านไต้หว ัน
ประชาชนไต้หว ันทีม
่ ช
ี อ

ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ านไต้ หวัน จะต้ องเข้ าร่ วมการประกันสุขภาพ
นับแต่วนั ที่มีการเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้ าในทะเบียนบ้ านครบ 6 เดือน
เต็ม (ปั จจุบนั ผู้ที่ได้ รับการว่าจ้ างและเจ้ าหน้ าที่ของรัฐที่ถกู ส่งไปประจ�ำอยู่
ต่างประเทศรวมถึงคูส่ มรสและบุตรธิดา ไม่อยูใ่ นข้ อจ�ำกัด 6 เดือนดังกล่าว
โดยเด็กแรกเกิดซึ่งมีสญ
ั ชาติไต้ หวันที่เกิดในไต้ หวัน ต้ องท�ำการแจ้ งเกิด
และเพิ่มชื่อเข้ าในทะเบียนบ้ าน และยื่นท�ำประกันนับตังแต่
้ วนั ที่เด็กเกิด)
เนื่องจากสถานะของผู้ท�ำประกันแบ่งได้ เป็ น 6 ประเภท ผู้ท�ำประกันที่มี
สถานะแตกต่างกันจะมีวิธีการท�ำประกันที่ไม่เหมือนกัน สถานะที่เปลี่ยน
แปลงไปจะส่งผลให้ วิธีการท�ำประกันเปลี่ยนแปลงตามไปด้ วย หากขณะนี ้
ท่านไม่มีงานท�ำ หรื อถูกระงับประกันสุขภาพชัว่ คราวในช่วงระหว่างเปลี่ยน
งาน แต่ถ้า ยัง มี ชื่ อ อยู่ใ นทะเบี ย นบ้ านก็ ต้อ งท� ำประกัน ต่อตามสถานะที่
ถูกต้ อง โดยจะระงับการท�ำประกันไม่ได้
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ขอให้ทา่ นพิจารณาสถานะผูป
้ ระก ันตามล�ำด ับต่อไปนี้
ในการท�ำประก ัน

หากท่า นมี ส ถานะผู้ประกันตนสอดคล้ อ งตามข้ อ ที่ 1 หรื อ 2 จะไม่
สามารถเลือกข้ อที่ 3 ถึง 5 ได้ หากท่านมีสถานะผู้ประกันตนสอดคล้ องตาม
ข้ อที่ 3 จะไม่สามารถเลือกข้ อที่ 4 ถึง 5 ได้ หากท่านมีสถานะผู้ประกันตน
สอดคล้ องกับข้ อที่ 4 ก็ไม่สามารถเลือกข้ อที่ 5 ได้
1. หากท่านเป็ นพนักงานของบริษทั หน่วยงาน ห้ างร้ าน สถานประกอบการที่
ท่านท�ำงานอยูม่ ีหน้ าที่เป็ นผู้ยื่นท�ำประกัน
2. หากท่านเป็ นผู้รับผิดชอบบริ ษัทหรื อห้ างร้ าน ท่านต้ องจัดตังหน่
้ วยงานรับ
ผิดชอบการท�ำประกันเพื่อท�ำประกันให้ กบั ตนเอง ลูกจ้ างและครอบครัว
3. หากท่านเป็ นสมาชิกของสมาคมวิชาชีพ สหกรณ์เกษตรหรือสหกรณ์ประมง
องค์ ก รเหล่า นี ม้ ี ห น้ า ที่ ใ นการยื่ นท� ำประกัน (ผู้ที่ใ นขณะเดี ยวกัน เป็ น
ทังสมาชิ
้
กของสมาคมวิชาชีพ สหกรณ์เกษตรหรื อสหกรณ์ประมง ควรท�ำ
ประกันกับสมาคมวิชาชีพก่อนเป็ นอันดับแรก)
4. หากท่านไม่มีงานท�ำ แต่มีคสู่ มรสหรื อญาติสายตรงที่มีงานท�ำซึง่ สามารถ
ขอท�ำประกันร่วมได้ ตามกฎหมาย ให้ ทา่ นยื่นท�ำประกันกับหน่วยงานต้ น
สังกัดของคูส่ มรสหรื อญาติสายตรงในฐานะญาติ (หากท่านมีญาติสาย
ตรงที่มีงานท�ำมากกว่า 2 คนขึ ้นไป ต้ องยื่นท�ำประกันกับญาติที่มีความ
สัมพันธ์ใกล้ ชิดที่สดุ )
5. หากท่านไม่มีงานท�ำและไม่มีค่สู มรสหรื อญาติสายตรงซึ่งสามารถขอท�ำ
ประกัน ร่ ว มได้ ต ามกฎหมาย ถ้ า งัน้ หน่ ว ยงานต้ น สัง กัด ของท่ า นคื อ
ส�ำนักงานที่ว่าการเขตที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ าน ขอให้ ติดต่อหน่วย
งานเหล่านันเพื
้ ่อยื่นเรื่ องขอท�ำประกัน

ทารก

หลัง จากที่ แ จ้ ง เกิ ด ให้ กับ ทารกเกิ ด ใหม่ แ ล้ ว จะถื อ ว่ า เป็ น บุค คลใน
ครอบครัวของบิดาหรื อมารดา (ฝ่ ายที่มีงานท�ำ หรื อหากมีงานท�ำทังคู
้ ใ่ ห้ เลือก
คนใดคนหนึง่ ) ตามกฎหมายนับแต่วนั ที่เด็กเกิด ให้ ยื่นท�ำประกันกับหน่วย
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งานต้ น สัง กัด ของบิ ด าหรื อ มารดาในฐานะญาติ ส่ ว นทารกที่ มี สัญ ชาติ
ไต้ หวันที่เกิดในต่างประเทศ จะต้ องเดินทางกลับประเทศ และน�ำชื่อเข้ า
ทะเบียนบ้ านครัง้ แรกครบ 6 เดือน จึงจะยื่นเรื่ องขอท�ำประกันได้
ึ ษา
น ักเรียนน ักศก

ี
1. ไม่ได้ประกอบอาชพ

(1) หากท่านยังเรี ยนหนังสืออยูใ่ นสถานศึกษา (ต้ องมีสถานภาพการเป็ น
นักเรี ยนและก�ำลังศึกษาอยูภ่ ายในประเทศในสถานศึกษาของรัฐหรื อ
สถานศึกษาเอกชนที่ได้ รับการรับรองจากหน่วยงานด้ านการศึกษา
หรื อสถานศึกษาในต่างประเทศที่ผ่านการรับรอง โดยผู้ที่มีอายุครบ
20 ปี บริ บูรณ์ ต้องแสดงหนังสือรั บรองการศึกษา) และไม่มีงานท�ำ
ต้ องยื่นขอท�ำประกัน ร่ วมกับบิดาหรื อมารดาคนใดคนหนึ่งในฐานะ
ญาติ
(2) ผ้ ูที่ไม่สามารถยื่นขอท�ำประกันร่ วมกับบิดามารดาได้ ให้ ยื่นขอท�ำ
ประกันร่ วมกับปู่ ย่าหรื อตายายในฐานะญาติได้ เช่นกัน กรณีที่ไม่มี
ปู่ ย่าหรื อตายาย ให้ ติดต่อกับส�ำนักงานที่ว่าการเขตที่ตนมีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้ านเพื่อยื่นเรื่ องขอท�ำประกันสุขภาพ
(3) ผ้ ูที่ จ บการศึ ก ษาหรื อ ทหารเกณฑ์ ที่ ป ลดประจ� ำ การและยัง ไม่ ไ ด้
ประกอบอาชีพ สามารถยื่นขอท�ำประกันร่วมกับบิดามารดาหรื อปู่ ยา่
ตายายในฐานะญาติได้ ภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที่จบการศึกษาของปี
การศึกษานัน้ หรื อภายใน 1 ปี นับจากวันที่ปลดประจ�ำการ
หรื อวันที่เสร็ จสิ ้นการฝึ กทหาร

ึ ษาอยู่
การประก ันตนเมือ
่ อายุครบ 20 ปี บริบร
ู ณ์และย ังศก

เมื่อ มีอ ายุ เ กิน 20 ปี แต่ ยั ง ไม่ ไ ด ้ประกอบอาชีพ หรือ ไม่ ม ีค วาม
สามารถในการเลี้ย งดู ต นเองเนื่ อ งจากอยู่ ร ะหว่ า งศึก ษาเล่ า เรีย น
สามารถจะยืน
่ ขอท�ำประกันร่วมกับบิดามารดาหรือปู่ ย่าตายายได โดย
้
หน่วยงานต ้นสังกัดจะต ้องกรอกแบบฟอร์มค�ำร ้องขอต่อประกันพร ้อม
แนบส�ำเนาหนั งสือรับรอง 1 ชุด ส่งให ้กับฝ่ ายบริการของส�ำนั กงาน
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ประกันสุขภาพ สาขาทีอ
่ ยูภ
่ ายใต ้สังกัด เพือ
่ ด�ำเนินเรือ
่ งขอต่อการท�ำ
้ เดือนของเดือนทีผ
ประกันภายในสิน
่ ู ้ท�ำประกันมีอายุครบ 20 ปี บริบรู ณ์
หน่วยงานต ้นสังกัดต ้องตรวจหลักฐานประกอบเหตุผลการขอต่อประ
กันของผู ้ขอท�ำประกัน พร ้อมเก็บฉบับถ่ายส�ำเนาไว ้เป็ นหลักฐานในการ
ตรวจสอบด ้วย

2. เรียนด้วยท�ำงานด้วย

นักเรี ยนนักศึกษาที่มีงานประจ�ำท�ำ ต้ องให้ บริ ษัทห้ างร้ านที่ตนท�ำงานอยู่
เป็ นผู้ยนื่ ขอท�ำประกันให้ ตนในฐานะลูกจ้ างของบริษทั หรือห้ างร้ าน

3. ท�ำงานชว่ งปิ ดภาคเรียนฤดูรอ้ นหรือฤดูหนาว (ระยะเวลาไม่เกิน
3 เดือน)

หากท่านท�ำงานนอกเวลาช่วงปิ ดภาคเรี ยนฤดูร้อนหรื อฤดูหนาว แต่มี
ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน และจะกลับเข้ าศึกษาต่อยังสถานศึกษาเดิม
หลัง เปิ ด ภาคเรี ย น ช่ว งระหว่างที่ ท่านท� ำงานนอกเวลา ท่า นสามารถ
เลือกท�ำประกันต่อโดยใช้ สถานะเดิมได้

ผูท
้ ม
ี่ งี านท�ำ

ส�ำหรั บผู้ที่มีงานท�ำ บริ ษัทห้ างร้ านที่ท่านท�ำงานอยู่หรื อองค์กรที่ท่าน
สังกัดอยูม่ ีหน้ าที่ท�ำประกันให้ กบั ท่าน

1. ผูร้ ับผิดชอบบริษ ัทห้างร้าน

ต้ องจัดตังหน่
้ วยงานต้ นสังกัดส�ำหรับการท�ำประกันขึ ้นเอง หากท�ำงาน
อื่ น ที่ เ ป็ น งานหลัก ก็ ส ามารถยื่ น ขอท� ำ ประกัน กับ บริ ษั ท ห้ า งร้ านหรื อ
หน่วยงานที่ท�ำงานหลักอยู่ สามารถที่จะไม่ยื่นขอท�ำประกันด้ วยสถานะ
ผู้รับผิดชอบได้ ้

2. ลูกจ้างของบริษ ัทห้างร้านทีม
่ น
ี ายจ้างประจ�ำ

ให้ นายจ้ างเป็ นผู้ท�ำประกันให้

3. มีงานท�ำแต่ไม่มน
ี ายจ้างแน่นอน

หากเป็ นสมาชิกของสมาคมวิชาชีพ หรื อเป็ นสมาชิกสหกรณ์เกษตรหรื อ
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สหกรณ์ประมง หรื อประกอบอาชีพเกษตรกรรมและท�ำประมง สมาคม
วิชาชีพหรื อสหกรณ์เกษตรหรื อสหกรณ์ประมงมีหน้ าที่ยื่นขอท�ำประกันให้

4. ผูท
้ ท
ี่ �ำงานสองที่

ให้ ยดึ งานประจ�ำเป็ นหลัก (พิจารณาจากระยะเวลาการท�ำงานจริ ง หาก
ระยะเวลาการท�ำงานเท่ากันให้ อ้างอิงจากงานที่มีรายได้ มากกว่าเป็ น
เกณฑ์ในการพิจารณา) ในการก�ำหนดสถานะการท�ำประกัน

่ ารขอลางานโดยไม่ร ับ
5. ผูท
้ ข
ี่ อลางานโดยไม่ร ับเงินเดือน (มิใชก
้ งดูบต
เงินเดือนกรณีเลีย
ุ ร)

หากหน่วยงานต้ นสังกัดเดิมให้ ความยินยอม ก็สามารถที่จะท�ำประกัน
ต่อกับหน่วยงานต้ นสังกัดเดิมโดยใช้ อตั ราทุนประกันเดิม ซึง่ ผู้ท�ำประกัน
ต้ องน�ำส่งเงินสมทบในส่วนที่ต้องรับภาระเองให้ กับหน่วยงานต้ นสังกัด
เดิมในอัตราร้ อยละ 30 ของเงินสมทบประกันสุขภาพ หากหน่วยงานต้ น
สังกัดเดิมไม่ยินยอมให้ ผ้ ทู �ำประกันท�ำประกันต่อ ผู้ท�ำประกันต้ องยื่นขอ
ท�ำประกันร่วมกับคูส่ มรสหรื อญาติสายตรงทีม่ งี านท�ำ แต่หากไม่มญ
ี าติให้
ยื่นขอท�ำประกันกับส�ำนักงานที่วา่ การเขตที่ตนมีชื่ออยูใ่ นทะเบียนบ้ าน

6. ผูท
้ �ำประก ันทีข
่ อลางานโดยไม่ร ับเงินเดือนกรณีคลอดบุตร ตาม
กฎหมายความเสมอภาคระหว่างเพศในการท�ำงาน

สามารถเลือกที่จะท�ำประกันกับหน่วยงานต้ นสังกัดเดิมโดยใช้ อตั ราทุน
ประกันเดิมและต้ องน� ำส่งเงินสมทบในส่วนที่ต้องรั บภาระเองของเงิน
สมทบประกันสุขภาพซึ่งส�ำนักงานประกันสุขภาพจะจัดส่งใบแจ้ งเงิน
สมทบให้ กับผู้ประกันตน เพื่อน�ำไปช�ำระโดยสามารถขอผัดผ่อนระยะ
เวลาการช�ำระได้ 3 ปี หากเลือกที่จะโอนย้ ายออกจากหน่วยงานต้ นสังกัด
เดิม จะต้ องยื่นขอท�ำประกันร่วมกับคูส่ มรสที่มีงานท�ำในฐานะญาติ หาก
ไม่มีญาติจะต้ องยื่นขอท�ำประกันกับส�ำนักงานที่ว่าการเขตที่ตนมีชื่ออยู่
ในทะเบียนบ้ าน
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ผูท
้ ไี่ ม่มงี านท�ำ

1. ผ้ ทู ี่ไม่มีงานท�ำและมีญาติที่ยื่นขอท�ำประกันร่ วมได้ ต้ องยื่นขอท�ำประกัน
ร่วมกับคูส่ มรสหรื อญาติพี่น้องสายตรงที่มีงานท�ำ
2. ผู้ที่ไม่มีคสู่ มรสหรื อญาติสายตรงที่สามารถจะท�ำประกันร่วมด้ วยได้ ให้ ยื่น
ขอท�ำประกันกับส�ำนักงานที่ว่าการเขตที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ านโดย
ใช้ สถานะ “ประชากรในท้ องที่” ในการท�ำประกัน
3.ทหารผ่ า นศึ ก ที่ ไ ม่ ไ ด้ ประกอบอาชี พ และตั ว แทนครอบครั ว ของ
ทหารผ่านศึกที่เสียชีวิตให้ ยื่นขอท�ำประกันกับส�ำนักงานที่ว่าการเขตที่ตน
มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนบ้ าน โดยใช้ สถานะ“ทหารผ่านศึก” ในการท�ำประกัน
่ งกง ชาวมาเก๊า ชาวจีนแผ่นดินใหญ่ หรือชาวต่าง
ชาวฮอ
ชาติผม
ู้ ถ
ี น
ิ่ พ�ำน ักอยูใ่ นไต้หว ัน

ตามกฎหมายการประกัน สุข ภาพ ชาวต่ า งชาติ (รวมชาวฮ่ อ งกง
มาเก๊ า และจีนแผ่นดินใหญ่) ที่ถือเอกสารรับรองการมีถิ่นที่อยู่ ต้ องเข้ าร่วม
การประกันสุขภาพนับแต่วนั ที่พ�ำนักในไต้ หวันครบ 6 เดือนเต็มหลังจากที่
ได้ รับเอกสารรับรองการมีถิ่นที่อยู่ (พ�ำนักอยูใ่ นไต้ หวันติดต่อกันเป็ นเวลา 6
เดือน หรื อเคยเดินทางออกนอกไต้ หวันหนึ่งครัง้ แต่ไม่เกิน 30 วัน ให้ น�ำ
จ� ำนวนวันที่พ�ำนักในไต้ หวันหักลบจ� ำนวนวันที่เดินทางออกนอกประเทศ
และมีจ�ำนวนวันทังหมดเที
้
ยบเท่ากับ 6 เดือน) ยกเว้ นผู้ที่เป็ นลูกจ้ างซึง่ มี
นายจ้ างแน่นอนที่ต้องเข้ าร่วมการประกันสุขภาพนับแต่วนั ที่เข้ าท�ำงาน นับ
แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เป็ นต้ นมา ทารกแรกเกิดชาวต่างชาติที่เกิดใน
ไต้ หวันและถือเอกสารรับรองการมีที่ถิ่นที่อยู่ในไต้ หวัน ต้ องเข้ าร่ วมประกัน
สุขภาพนับตังแต่
้ วนั ที่เกิด
นอกจากนี ้นับแต่วนั ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เป็ นต้ นมา ชาวต่างชาติที่ได้ รับการ
จ้ างงานในสถานะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง คู่สมรส บุตรธิ ดาที่ยังไม่บรรลุ
นิตภิ าวะและบุตรธิดาที่มีอายุ 20 ปี ขึ ้นไปแต่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
เนื่องจากความทุพพลภาพทางด้ านร่ างกายและจิตใจ เมื่อได้ รับเอกสาร
รับรองการพ�ำนักในไต้ หวันแล้ ว ต้ องเข้ าร่วมประกันสุขภาพนับแต่วนั ที่บคุ คล
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2 เข ้าร่วมการประกันสุขภาพอย่างไร
ที่ท�ำงานเป็ นผู้เชี่ ยวชาญเฉพาะทางได้ รับเอกสารรั บรองการมีถิ่นที่อยู่ใน
ไต้ หวัน
ึ ษาชาวจีนโพ้นทะเล (ฮอ
่ งกงมาเก๊า) หรือชาว
1. น ักเรียนน ักศก
ต่างชาติ

(1) สามารถยื่นขอท�ำประกันผ่านสถานศึกษาที่ก�ำลังศึกษาอยู่
กรณีจบการศึกษา พ้ นสภาพจากการเป็ นนักเรี ยน หรื อพักการเรี ยน
จะต้ องยื่นเรื่ องขอถอนการประกันสุขภาพกับสถานศึกษาเดิมก่อนเดิน
ทางกลับประเทศที่ตนอาศัยอยูห่ รื อเดินทางออกจากไต้ หวัน
(2) หากหลังจบการศึกษา ก่อนก�ำหนดการพ�ำนักจะหมดอายุ หรื อผู้ที่ได้
รับอนุมตั ิต่ออายุการพ�ำนักจากส�ำนักงานตรวจคนเข้ าเมืองกระทรวง
มหาดไทย ต้ อ งท� ำ การยื่ น เรื่ อ งร่ ว มท� ำ ประกัน สุข ภาพต่ อ ตาม
สถานภาพบุคคลที่ถกู ต้ องตามกฎหมาย

2. ผูเ้ ป็นลูกจ้างทีม
่ น
ี ายจ้างแน่นอน

นายจ้ างเป็ นผู้ยื่นขอท�ำประกันให้ นับแต่วนั ที่ท�ำการจ้ างงาน

3. กรณีไม่มงี านท�ำ แต่มค
ี ส
ู่ มรสหรือญาติสายตรงทีส
่ ามารถ
ขอท�ำประก ันร่วมในฐานะญาติได้

นับจากวันที่พ�ำนักในไต้ หวันครบ 6 เดือนเต็มเป็ นต้ นไปก็สามารถยื่นขอ
ท�ำประกันสุขภาพกับหน่วยงานต้ นสังกัดของคูส่ มรสหรื อญาติสายตรงได้

4. ก
 รณีไม่มงี านท�ำและไม่มญ
ี าติทสี่ ามารถขอท�ำประก ันร่วมด้วยได้

ต้ องยื่นขอท�ำประกันกับส�ำนักงานเขตถิ่นที่อยู่ นับแต่วนั ที่พ�ำนักครบ 6
เดือนเต็ม

5. ผูร้ ับผิดชอบบริษ ัท

ต้ องยื่นท�ำประกันกับบริ ษัทนับแต่วนั ที่พ�ำนักครบ 6 เดือนเต็ม

6. ทารกแรกเกิดชาวต่างชาติทเี่ กิดในไต้หว ัน

ตามกฎหมายการประกันสุขภาพมาตรา 9 วรรค 3 ก�ำหนด นับแต่วนั ที่ 1
ธันวาคม พ.ศ. 2560 เป็ นต้ นมา ให้ ทารกแรกเกิดชาวต่างชาติที่เกิดใน
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ไต้ หวัน และมีเอกสารรับรองการมีถนิ่ ทีอ่ ยูไ่ ต้ หวัน ต้ องเข้ าร่วมประกันสุขภาพ
นับตังแต่
้ วนั ที่เกิด

7. ญ
 าติของชาวต่างชาติทไี่ ด้ร ับการจ้างงานในสถานะผู ้
ี่ วชาญเฉพาะทาง
เชย

เพื่อสนองรับกฎหมาย “กฏการสรรหาและว่าจ้ างชาวต่างชาติผ้ เู ชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง” ซึง่ เริ่ มมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ส�ำหรับ
ชาวต่างชาติที่ได้ รับการจ้ างงานในสถานะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง คูส่ มรส
บุตรธิดาที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะและบุตรธิดาที่มีอายุ 20 ปี ขึ ้นไปแต่ไม่
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เนื่องจากความทุพพลภาพทางด้ านร่ างกาย
และจิตใจ เมื่อได้ รับเอกสารรับรองการมีถิ่นที่อยู่ในไต้ หวันแล้ ว ต้ องเข้ า
ร่ วมประกันสุขภาพนับแต่วนั ที่บคุ คลที่ท�ำงานเป็ นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ได้ รับเอกสารรับรองการมีถิ่นที่อยูใ่ นไต้ หวัน
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3
กรณีพเิ ศษอืน
่ ๆ
ี สถานะการท�ำประก ัน
สูญเสย

ผู้ที่มีเหตุตรงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้ไม่สามารถขอท�ำประกันได้ ผู้ที่ได้
ท�ำประกันไปแล้ วจะต้ องถอนการท�ำประกัน
1. ผู้ที่หายสาบสูญครบ 6 เดือน: กรณีเป็ นการหายสาบสูญเนื่องจากภัยพิบตั ิ
สามารถขอถอนประกันได้ นบั แต่วนั ที่มีเหตุภยั พิบตั เิ กิดขึ ้น
2. เสียชีวติ สูญเสียสัญชาติสาธารณรัฐจีน ย้ ายทะเบียนบ้ านไปอยูต่ า่ ง
ประเทศผู้ทอี่ าศัยในไต้ หวัน ครบก�ำหนดตามระยะเวลาทีไ่ ด้ รับอนญุาต

ประก ันสุขภาพถูกระง ับ จะยืน
่ ขอท�ำประก ันต่อได้อย่างไร

หากประกั น สุ ข ภาพถู ก ระงั บ ชั่ ว คราวเนื่ อ งจากท่ า นเปลี่ ย นงาน
เปลี่ ย นสถานะ ย้ า ยที่ อ ยู่ต่าง ๆ เป็ นต้ น แนะน� ำให้ ท่า นยื่ น เรื่ องเพื่ อขอ
ท�ำประกันใหม่โดยเร็วทีส่ ดุ เพือ่ หลีกเลีย่ งเมือ่ เข้ ารับการรักษาพยาบาลอาจจะ
จ�ำเป็ นต้ องส�ำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน ขันตอนการยื
้
น่ เรื่องเพือ่ ขอท�ำ
บัตรใหม่มีดงั นี ้
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1. ช่วงระหว่างที่ประกันสุขภาพถูกระงับ หากท่านเป็ นลูกจ้ างของบริ ษัท
หน่วยงาน ห้ างร้ าน ให้ ยื่นขอท�ำประกันใหม่กบั หน่วยงานต้ นสังกัดเดิม
2. ช่วงระหว่างที่ประกันสุขภาพถูกระงับ หากท่านเป็ นสมาชิกของสมาคม
วิชาชีพ สหกรณ์ เกษตรหรื อสหกรณ์ ประมง ให้ ยื่นขอท�ำประกันใหม่กบั
สมาคมวิชาชีพ สหกรณ์เกษตรหรื อสหกรณ์ประมง
3. ชว่ งระหว่างที่ประกันสุขภาพถูกระงับ หากท่านไม่มีงานท�ำ แต่มีญาติที่มี
งานท�ำซึ่งสามารถขอท�ำประกันร่ วมได้ ให้ ท่านยื่นขอท�ำประกันใหม่กบั
หน่วยงานต้ นสังกัดของคูส่ มรสหรื อญาติสายตรงในฐานะญาติ
4. ช่วงระหว่างที่ประกันสุขภาพถูกระงับ หากท่านไม่มีงานท�ำ และไม่มีคู่
สมรสหรื อญาติที่มีงานท�ำซึ่งสามารถขอท�ำประกันร่ วมได้ ให้ ท่านยื่นขอ
ท�ำประกันใหม่กบั ส�ำนักงานที่วา่ การเขตที่ทา่ นมีชื่ออยูใ่ นทะเบียน
ประชาชนผูพ
้ �ำน ักในต่างประเทศเป็นเวลานาน

ผู้ที่ เ ดิ น ทางออกนอกประเทศโดยไม่ ก ลับ เป็ น เวลา 2 ปี ขึ น้ ไป ซึ่ง
ส�ำนักงานทะเบียนราษฎร์ ได้ ท�ำการย้ ายทะเบียนบ้ านของท่านออก ท่านก็
ไม่สามารถยื่นร่วมประกันสุขภาพได้ ควรท�ำการถอนประกัน หลังน�ำชื่อเข้ า
ทะเบียนบ้ านแล้ ว จึงท�ำการยื่นเข้ าร่ วมประกันใหม่ได้ หากเป็ นผู้ที่เคยร่ วม
ประกันสุขภาพ และถอนประกันเนื่องจากทะเบียนบ้ านย้ ายออกจากการ
ไปต่างประเทศ เมื่อน�ำชื่อเข้ าทะเบียนบ้ านแล้ ว กรณีผ้ ูที่ท�ำงานมีนายจ้ าง
แน่นอน หรื อมีประวัติการร่ วมประกันสุขภาพยังอยู่ภายใน 2 ปี เท่านัน้ ที่
สามารถร่ วมประกันสุขภาพได้ ทนั ทีเมื่อน�ำชื่อเข้ าทะเบียนบ้ านแล้ ว นอกนัน้
ต้ องรอให้ น�ำชื่อเข้ าทะเบียนบ้ านครบ 6 เดือนก่อนจึงจะสามารถร่วมประกัน
สุขภาพได้
1. ผ้ ทู ี่เดินทางออกนอกประเทศเป็ นเวลาไม่เกิน 2 ปี ขอเพียงยังมีชื่ออยูใ่ น
ทะเบียนบ้ านถือว่ายังมีสถานะการประกันสุขภาพอยู่และต้ องท�ำประกัน
ตามกฎระเบียบ
2. ผ้ ทู ี่ย้ายทะเบียนบ้ านไปอยู่ตา่ งประเทศแต่มีระยะเวลาการขอถอนประกัน
ไม่ครบ 2 ปี หลังจากเดินทางกลับประเทศ สามารถจะกลับเข้ าร่วมระบบ
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3 กรณีพเิ ศษอืน่ ๆ
ประกันสุขภาพได้ ทนั ทีที่มีการแจ้ งเพิ่มชื่อเข้ าในทะเบียนบ้ านอีกครัง้
3. ผ้ ูที่ย้ายทะเบียนบ้ านไปอยู่ต่างประเทศและมีระยะเวลาขอถอนประกัน
ครบ 2 ปี หลังจากเดินทางกลับประเทศ ต้ องแจ้ งเพิ่มชื่อเข้ าในทะเบียน
บ้ านครบ 6 เดือน จึงจะกลับเข้ าร่วมประกันสุขภาพได้
กรณีทผ
ี่ ท
ู ้ �ำประก ันต้องแสดงความจ�ำนงเพือ
่
ขอระง ับการท�ำประก ันสุขภาพชว่ ั คราว
1. ผูท
้ ห
ี่ ายสาบสูญไม่เกิน 6 เดือน

(1) ให้ บคุ คลในครอบครัวเป็ นผู้กรอกแบบฟอร์ มแทนผู้ท�ำประกันเพื่อยื่น
ขอระงับการท�ำประกัน โดยมีผลนับจากเดือนที่หายสาบสูญ
(2) เอกสารรับรอง: บันทึกการรับแจ้ งความเพื่อขอความช่วยเหลือค้ นหา
คนหายจากสถานีต�ำรวจ
(3) ญาติที่ท�ำประกันร่ วมกับผู้ซงึ่ ยื่นขอระงับการท�ำประกันเนื่องจากหาย
สาบสูญและเป็ นผู้ประกันตน จะต้ องยื่นขอเปลี่ยนสถานะในการท�ำ
ประกัน

2. ผูท
้ ป
ี่ ระสงค์เ ดิน ทางออกนอกประเทศ นานเกิน กว่า 6 เดือ น
และเลือกทีจ่ ะขอระง ับการท�ำประก ันสุขภาพชว่ ั คราว แต่ได้เคย
ยืน
่ ขอระง ับการท�ำประก ันเมือ
่ เดินทางออกนอกประเทศไปแล้ว
หล ังจากเดินทางกล ับเข้าประเทศและยืน
่ ขอกล ับเข้าระบบ ประ
ก ันสุขภาพใหม่ ต้องมีระยะเวลาการท�ำประก ันครบ 3 เดือน จึงจะ
สามารถยืน
่ เรือ
่ งเพือ
่ ขอระง ับการท�ำประก ันชว่ ั คราวได้อก
ี ครงั้
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(1) ผู้ที่เดินทางออกนอกประเทศไม่เกิน 6 เดือนและเดินทางกลับประเทศ
ก่อนก�ำหนด จะต้ องยื่นเรื่ องขอยกเลิกการระงับการท�ำประกันสุขภาพ
ชัว่ คราว พร้ อมทังต้
้ องจ่ายเงินสมทบค่าประกันสุขภาพย้ อนหลัง
(2) ญ าติ ที่ ท� ำ ประกัน ร่ ว มกับ ผู้ท� ำ ประกัน ที่ ยื่ น ขอระงับ การท� ำ ประกัน
ชัว่ คราวเนื่องจากเดินทางออกนอกประเทศ ต้ องยื่นขอเปลี่ยนการท�ำ
ประกันโดยใช้ สถานะอืน่ แต่ญาติของผู้ทำ� ประกันทีไ่ ด้ รับความยินยอม
จากหน่วยงานต้ นสังกัดเดิม ก็ให้ ยื่นขอท�ำประกันสุขภาพกับหน่วย
งานต้ นสังกัดเดิมต่อไป

2563-2564 คู่มือสิทธิประโยชน์ระบบประกันสุขภาพสำ�หรับประชาชน

สาระน่ารูค
้ วรเลือกระง ับบ ัตรหรือไม่ส�ำหร ับผูป
้ ระสงค์
้ ไป
เดินทางออกนอกประเทศเป็นเวลานานกว่า 6 เดือนขึน

หากท่านประสงค์จะเดินทางออกนอกประเทศนานเกินกว่า 6 เดือน ท่าน
สามารถเลือกที่จะ “ท�ำประกันสุขภาพต่อ” หรื อ “ขอระงับการท�ำประกัน
สุขภาพชัว่ คราว” ได้

1. ต้องการท�ำประก ันสุขภาพต่อ

ไม่จ�ำเป็ นต้ องยื่นเรื่ องเพิ่มเติม แต่ต้องไม่ขาดส่งเงินสมทบค่าประกัน
สุขภาพในช่วงระยะเวลาที่เดินทางออกนอกประเทศ และยังคงได้ รับสิทธิ
การรักษาพยาบาลจากระบบประกันสุขภาพเช่นเดิม กรณีมีการเจ็บป่ วย
ฉุ ก เฉิ น หรื อ คลอดบุ ต รฉุ ก เฉิ น อย่ า งไม่ ค าดหมายในต่ า งประเทศ
สามารถขอเบิ ก ค่ า รั ก ษาพยาบาลที่ ได้ ส� ำ รองจ่ า ยไปก่ อ นคื น ได้
(“การอนุมตั ิเบิกค่ารักษาพยาบาลที่ส�ำรอง จ่ายไปก่อน” กรุ ณาดูราย
ละเอียดในบทที่12)

2. ต้องการขอระง ับการท�ำประก ันสุขภาพชว่ ั คราว

(1) กรอกแบบฟอร์ ม “ขอระงับการท�ำประกันสุขภาพชัว่ คราว” และยื่น
เรื่ องก่อนที่จะเดินทางออกนอกประเทศ โดยช่วงระหว่างที่ออกนอก
ประเทศไม่ต้องจ่ายเงินสมทบค่าประกันสุขภาพ แต่จะไม่ได้ รับสิทธิ
การรักษาพยาบาล หากไม่สามารถยื่นเรื่ องขอระงับการท�ำประกันได้
ด้ วยตนเอง สามารถมอบอ�ำนาจให้ ญาติพี่น้องที่อยู่ในไต้ หวันเป็ นผู้
ด�ำเนินการแทนได้ โดยให้ น�ำข้ อมูลบัตรประชาชนของผู้มอบอ�ำนาจ
และผู้รับมอบอ�ำนาจประกอบการยื่นเรื่ องขอระงับการประกันสุขภาพ
ชัว่ คราว
กรมประกันสุขภาพอนุมัติให้ ผ้ ูท�ำประกันประเภทที่ 6 (ประชากร
ในท้ อ งที่ ที่ ว่ า งงานที่ ย่ื น ขอท� ำ ประกัน กับ ส� ำ นัก งานเขตที่ มี ชื่ อ อยู่
ในทะเบียนบ้ าน) สามารถใช้ หลักฐานแสดงตนอิเล็กทรอนิกส์หรื อ
บัตรประกันสุขภาพยื่นขอระงับหรื อขอกลับเข้ าท�ำประกันสุขภาพทาง
เว็บไซต์ ประกันสุขภาพ→ บริ การประกันสุขภาพ→ เคาน์ เตอร์ งาน
ร่ วมประกันสุขภาพทางอินเตอร์ เน็ต→“งานบริ การผ่านอินเตอร์ เน็ต
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ข้ อมูลประกันสุขภาพส่วนบุคคล” หรื อทาง “เคาน์เตอร์ เคลื่อนที่” ใน
APP ประกันสุขภาพประชาชนอีซี่โก
(2) ไม่ต้องจ่ายเงินสมทบค่าประกันสุขภาพในระหว่างที่ขอระงับการท�ำ
ประกัน แต่หลังจากเดินทางเข้ าประเทศแล้ ว ต้ องยื่นเรื่ องเพื่อขอกลับ
เข้ าระบบประกันสุขภาพนับจากวันที่เดินทางกลับ เพื่อรักษาสิทธิการ
รักษาพยาบาลตามระบบประกันสุขภาพ และเป็ นไปตามหน้ าที่ แต่
หากท่านมีการเดินทางกลับเข้ าประเทศก่อนครบ 6 เดือน จะต้ องยืน่ ขอ
ยกเลิกการระงับการท�ำประกันสุขภาพ และต้ องจ่ายเงินสมทบค่า
ประกันสุขภาพย้ อนหลังโดยนับจากเดือนที่ขอระงับการท�ำประกัน
จนถึงเดินทางกลับประเทศ
(3) ผ้ ูที่ยื่นขอระงับการท�ำประกันสุขภาพชั่วคราว หลังจากที่พ�ำนักอยู่
ในต่างประเทศแล้ ว ให้ ยึดวันที่ที่เอกสารการยื่นเรื่ องขอระงับการท�ำ
ประกันส่งถึงส�ำนักงานประกันสุขภาพเป็ นวันระงับการท�ำประกัน ไม่
สามารถขอระงับการท�ำประกันย้ อนหลังไปยังวันที่เดินทางออกนอก
ประเทศได้ เมือ่ เดินทางกลับเข้ าประเทศก็ไม่สามารถทีจ่ ะยืน่ ขอให้ การ
ระงับ การท� ำ ประกัน มี ผ ลย้ อ นหลัง หรื อ ร้ องขอให้ คื น เงิ น สมทบค่า
ประกัน
สุขภาพในช่วงระหว่างที่ออกนอกประเทศซึง่ ได้ จ่ายไปแล้ วก่อนหน้ านี ้
ได้ นอกจากนี ้ หลังจากทีย่ นื่ ขอระงับการท�ำประกันสุขภาพแล้ ว ท่าน
ไม่สามารถทีจ่ ะยืน่ ขอกลับเข้ าระบบประกัน
สุขภาพในระหว่างทีพ่ ำ� นักอยูใ่ นต่างประเทศได้ และไม่สามารถขอเบิก
ค่ารักษาพยาบาลทีไ่ ด้ สำ� รองจ่ายไป
ก่อน โดยต้ องรอนับจากวันที่เดินทางกลับประเทศพร้ อมยื่นเรื่ องขอก
ลับเข้ าระบบประกันสุขภาพและช�ำระ
ค่าประกันสุขภาพย้ อนหลังครบถ้ วนแล้ ว จึงจะได้ รับสิทธิในการรักษา
พยาบาลตามระบบประกันสุขภาพ
(4) ผู้ที่เดินทางออกนอกประเทศและได้ ยื่นขอระงับการท�ำประกันสุขภาพ
ชั่ว คราวไปแล้ ว จะต้ อ งมี ระยะเวลาของการกลับ เข้ า ระบบประกัน

2563-2564 คู่มือสิทธิประโยชน์ระบบประกันสุขภาพสำ�หรับประชาชน

สุขภาพหลังจากเดินทางกลับเข้ าประเทศครบ 3 เดือน จึงจะสามารถ
ยืน่ เรื่องเพือ่ ขอระงับการท�ำประกันชัว่ คราวได้ ใหม่
ขนตอนการยื
ั้
น
่ เรือ
่ ง “ขอระง ับการท�ำประก ันสุขภาพชว่ ั คราว
เมือ
่ เดินทางออกนอกประเทศ” และ “ขอกล ับเข้าระบบประก ัน
สุขภาพหล ังเดินทางกล ับเข้าประเทศ”
การยืนขอระงั
่
บการประกันสุขภาพ หน่วยงานตนสั
้ งกัดมีหนาที
้ ในการกรอก
่
แบบฟอร์ม “แบบค�ำร ้องขอระงับการท�ำประกันสุขภาพของผู ้ท�ำประกัน”
พร ้อมแนบหลักฐานประกอบ อาทิ การตรวจลงตรา  (วีซา่ )บัตรโดยสาร
เครือ
่ งบิน เป็ นต ้น และส่งไปทีฝ
่ ่ ายบริการ ส�ำนักงานประกันสุขภาพสาขา
ทีอ
่ ยูภ
่ ายใตสั้ งกัดเพือ
่ ขอระงับการประกันสุขภาพชัว่ คราว การระงับการประกัน
สุขภาพชั่วคราว ส�ำหรับผู ้ทีส
่ ง่ ค�ำร ้องถึงส�ำนั กงานก่อนเดินทางออก
นอกประเทศ ให ้มีผลนั บจากเดือนทีเ่ ดินทาง ส่วนผู ้ทีส
่ ง่ ค�ำร ้องหลัง
จากเดินทางออกนอกประเทศไปแล ้ว การระงับประกันจะมีผลนั บจาก
เดือนทีเ่ อกสารค� ำร ้องส่งไปถึงส�ำนั กงาน หลังจากทีย
่ น
ื่ ขอระงับการ
ท�ำประกันไปแล ้ว และเหตุผลในการขอ
้ ดลง เช่น เดินทางกลับเขาประเทศ
ระงับการท�ำประกันไดสิ้ นสุ
้
จะตองยื
้ น
่
เรือ
่ งขอกลับเข ้าระบบประกันสุขภาพในวันเดียวกับวันทีเ่ ดินทางกลับเข ้า
ประเทศ โดยหน่วยงานต ้นสังกัดของท่านต ้องกรอกแบบฟอร์ม “แบบ
ค�ำร ้องขอกลับเข ้าระบบประกันสุขภาพ” 1 ชุด ภายใน 3 วัน และหลักฐาน
แสดงประวัตก
ิ ารเดินทางเข ้าออกประเทศ (หรือส�ำเนาหนังสือเดินทางทัง้
เล่ม) ส่งมอบให ้กับฝ่ ายบริการส�ำนักงานประกันสุขภาพสาขาทีอ
่ ยูภ
่ าย
ใต ้สังกัด เพือ
่ ยืน
่ ขอกลับเข ้าระบบประกันสุขภาพ ผู ้ทีต
่ ้องยืน
่ ขอกลับ
เข ้าระบบประ กันสุขภาพแต่ไม่ได ้ด�ำเนินการ จะต ้องจ่ายเงินสมทบค่า
ประกันสุขภาพ ย ้อนหลังนับจากวันทีเ่ ดินทางเข ้าประเทศในภายหลัง

ประก ันสุขภาพส�ำหร ับผูถ
้ ก
ู ก ักก ัน

ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ.2556 เป็ นต้ นไป ขยายความคุ้มครองประกัน
สุขภาพสูผ่ ้ ถู กู กักกัน (ผู้ถกู กักกันหมายถึง ผู้ที่อยูร่ ะหว่างรับโทษจ�ำคุก หรื อ
รับโทษควบคุมความประพฤติ ฝึ กอบรมเป็ นเวลาไม่เกิน 2 เดือนของหน่วย
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งานสถานกัก กัน ) โดยบังคับให้ ผ้ ูถูก กัก กันจะต้ อ งเข้ าร่ ว มระบบประกัน
สุขภาพ ตามกฎหมายผู้ถกู กักกันถูกคุมขังเนื่องจากกระท�ำความผิด และ
ถูกจ�ำกัด อิสรภาพในการเคลื่อนไหว ดังนัน้ เพื่อคุ้มครองสิทธิในการรักษา
พยาบาล ของผู้ถกู กักกัน จึงมีความจ�ำเป็ นต้ องจ�ำกัดสถานพยาบาล และ
วิธีการรักษา โดยผู้ถกู กักกันจะต้ องเข้ ารับการรักษาจากสถานพยาบาลที่อยู่
ภายในหน่วย งานสถานกักกันก่อนเป็ นล�ำดับแรกหากมีความจ�ำเป็ นต้ อง
ส่งตัวผู้ป่วย เพื่อรับการรักษา จะน�ำส่งผู้ป่วยโดยให้ มีเจ้ าหน้ าที่ค้ มุ กัน
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4
งบประมาณของระบบประก ันสุขภาพ
และอ ัตราเงินสมทบ
งบประมาณส�ำหร ับการร ักษาพยาบาลด้วยบ ัตรประก ัน
สุขภาพมาจากไหน?

รายได้ หลักของระบบประกันสุขภาพมาจากเงินสมทบค่าประกันสุขภาพ
โดยมีประชาชน นายจ้ างและรัฐบาล 3 ฝ่ ายร่วมกันรับภาระเงินสมทบค่า
ประกันสุขภาพ ซึง่ ส�ำนักงานประกันสุขภาพจะน�ำเงินสมทบค่าประกันสุขภาพ
ทีได้
่่ รับ มาจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ กบั ประชาชนทีเ่ ข้ ารับบริการทางการแพทย์
ขอชี ้แจงอย่างชัดเจนว่า เงินสมทบค่าประกันสุขภาพของระบบประกัน
สุขภาพ ใช้ ส�ำหรับการจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ กบั ประชาชนที่เข้ ารับบริ การ
ทางการแพทย์เท่านัน้ ค่าใช้ จา่ ยต่างๆ ที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานในเรื่ องของ
การประกันสุขภาพ เช่น ค่าใช้ จา่ ยด้ านบุคลากร การบริหาร เงินเดือนพนักงาน
รัฐบาลเป็ นผู้รับผิดชอบออกเงินทังหมด
้
โดยไม่ได้ ใช้ งบจากเงินสมทบค่าประ
กันสุขภาพ

วิธก
ี ารค�ำนวณการจ ัดเก็บเงินสมทบประก ันสุขภาพ
เงินสมทบทว่ ั ไป

ผู้ท�ำประกันประเภทที่ 1, 2 และ 3 ให้ ใช้ คา่ เงินประกันของแต่ละประเภทเป็ น
ฐานในการค�ำนวณ ผู้ท�ำประกันประเภทที่ 4, 5 และ 6 ให้ ใช้ คา่ เฉลี่ยจากค่า
ประกันสุขภาพทัว่ ไปของผู้ท�ำประกันประเภทที่ 1 – 3
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เป็นฐานในการค�ำนวณสูตรการค�ำนวณด ังนี้ :

ประเภทที1
่

ผู ้ท�ำประกัน

ค่าเงินประกันทีใ่ ช ้เป็ นฐานในการค�ำนวณ x
อัตราค่าประกันสุขภาพ x สัดส่วนเงินสมทบ x
(1+จ�ำนวนสมาชิกในครอบครัว)

หน่วยงาน ต ้นสังกัด
หรือรัฐบาล

ค่าเงินประกันทีใ่ ช ้เป็ นฐานในการค�ำนวณ x
อัตราค่าประกันสุขภาพ x สัดส่วนเงินสมทบ x
(1+ค่าเฉลีย่ จ�ำนวนสมาชิกในครอบครัว)

ผู ้ท�ำประกัน

ค่าเงินประกันทีใ่ ช ้เป็ นฐานในการค�ำนวณ x
อัตราค่าประกันสุขภาพ x สัดส่วนเงินสมทบ x
(1+จ�ำนวนสมาชิกในครอบครัว)

ประเภทที2
่ - ประเภทที3
่
รัฐบาล

ประเภท6

ทหารเกษียณ
หรือต ัวแทน
ครอบคร ัวทหาร
ทีเ่ สียชีวต
ิ
ประชากร
ในท้องที่

ค่าเงินประกันทีใ่ ช ้เป็ นฐานในการค�ำนวณ x
อัตราค่าประกันสุขภาพ x สัดส่วนเงินสมทบ
xจ�ำนวนผู ้ท�ำประกันจริง

ผู ้ท�ำประกัน

ค่าประกันสุขภาพเฉลีย่ x สัดส่วนเงินสมทบ x
จ�ำนวนสมาชิกในครอบครัว

รัฐบาล

ค่าประกันสุขภาพเฉลีย่ x สัดส่วนเงินสมทบ x
จ�ำนวนผู ้ท�ำประกันจริง

ผู ้ท�ำประกัน

ค่าประกันสุขภาพเฉลีย่ x สัดส่วนเงินสมทบ x
(1+จ�ำนวนสมาชิกในครอบครัว)

รัฐบาล

ค่าประกันสุขภาพเฉลีย่ x สัดส่วนเงินสมทบ
xจ�ำนวนผู ้ท�ำประกันจริง

อธิบาย:
ั ส่วนเงินสมทบทีต
1. สด
่ ้องจ่าย : ดูหน ้าถัดไป "ตารางแสดงสัดส่วนเงินสมทบทีต
่ ้องรับภาระ
ส�ำหรับค่าประกันสุขภาพทัว่ ไป"
2. ตัง้ แต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 เป็ นต ้นไป อัตราค่าประกันสุขภาพทัว่ ไปเท่ากับ 4.69%
3. คา่ เงินประกัน : ดูหน ้าถัดไป "ตารางเปรียบเทียบล�ำดับขัน
้ ค่าเงินประกันสุขภาพทีใ่ ช ้เป็ นฐาน
ในการค�ำนวณ"
4. จ�ำนวนสมาชิกในครอบครัว : ผู ้ทีม
่ ากกว่า 3 คนให ้ใช ้จ�ำนวน 3 คนในการค�ำนวณ
5. คา่ เฉลีย
่ จ�ำนวนสมาชิกในครอบครัว : ตัง้ แต่วน
ั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็ นต ้นไป ก�ำหนดให ้
มีคา่ เท่ากับ 0.58 คน
6. ตงั ้ แต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 เป็ นต ้นไป ค่าเฉลีย
่ ค่าประกันสุขภาพทัว่ ไปส�ำหรับประเภทที่
4 และ 5 เท่ากับ 1,785 เหรียญไต ้หวัน โดยรัฐบาลสนับสนุนให ้ทัง้ หมด
7. ตงั ้ แต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2553 เป็ นต ้นไป ค่าเฉลีย
่ ค่าประกันสุขภาพทัว่ ไปของประชากร
ในท ้องทีส
่ �ำหรับประเภทที่ 6 เท่ากับ 1,249 เหรียญไต ้หวัน โดยต ้องจ่ายเอง 60% รัฐบาล
สนับสนุน 40% ดังนัน
้ จะต ้องจ่ายค่าประกันสุขภาพคนละ 749 เหรียญไต ้หวันต่อคนต่อเดือน
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ั ว่ นเงินสมทบส�ำหร ับค่าประก ันสุขภาพทว่ ั ไป
ตารางแสดงสดส
ประเภทของผูท
้ �ำประก ัน
ตนเองและ
ครอบครัว
เจ ้าหน ้าทีข
่ องรัฐและผู ้ทีเ่ ป็ นทหาร ตนเองและ
ด ้วยความสมัครใจ
ครอบครัว
ตนเองและ
พนักงานสถาบันการศึกษาเอกชน
ครอบครัว
ลูกจ ้างทีท
่ �ำงานในสถานประกอบ
ตนเองและ
การหรือหน่วยงานของภาครัฐ
ครอบครัว
และเอกชน โดยมีนายจ ้างประจ�ำ
ตนเองและ
นายจ ้าง
ครอบครัว
ตนเองและ
เป็ นนายจ ้างของตัวเอง
ครอบครัว
ผู ้ประกอบวิชาชีพและช่าง
ตนเองและ
เทคนิคเชีย่ วชาญเฉพาะทาง
ครอบครัว
ผู ้ประกอบอาชีพส่วนตัว
ตนเองและ
สมาชิกสมาคมวิชาชีพ
ครอบครัว
ตนเองและ
ลูกเรือทีไ่ ด ้รับการว่าจ ้างจากทีอ
่ น
ื่
ครอบครัว
เกษตรกร ชาวประมง สมาชิก
ตนเองและ
สมาคมชลประทาน
ครอบครัว
ทหารเกณฑ์
ตนเอง
นักเรียนทหารทีไ่ ด ้รับทุนกองทัพ
ครอบครัวของทหารทีเ่ สียชีวต
ิ ใน
ตนเอง
หน ้าที่
ทหารเลือกบริการพลเรือน
ตนเอง
ผู ้ถูกกักกัน
ตนเอง
ครอบครัวรายได ้ต่ำ�
สมาชิก
ตนเอง
ทหารผ่านศึก และตัวแทน
ครอบครัวทหารผ่านศึกทีเ่ สียชีวต
ิ
ครอบครัว
ตนเองและ
ประชากรท ้องที่
ครอบครัว
ข ้าราชการ

ประเภทที่ 1

ประเภทที่ 2
ประเภทที่ 3

ประเภทที่ 4

ประเภทที่ 5
ประเภทที่ 6

ส ัดส่วนเงินสมทบทีต
่ อ
้ งร ับภาระ (%)
ผูท
้ �ำประก ัน หน่วยงานต้นส ังก ัด ร ัฐบาล
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ตารางฐานเงินในการค�ำนวณค่าประก ันสุขภาพ
กลุม
่
ช่วงต่าง

กลุม
่ ที1่
ช่วงต่าง 900
เหรียญ

กลุม
่ ที่ 2
ช่วงต่าง
1,200  
เหรียญ
กลุม
่ ที่ 3
ช่วงต่าง
1,500  
เหรียญ
กลุม
่ ที่ 4
ช่วงต่าง
1,900  
เหรียญ

กลุม
่ ที่ 5
ช่วงต่าง
2,400  
เหรียญ

ฐาน
เอา
เงิน
ประก ัน ค�ำนวณ
ระด ับ ค่าประก ัน
รายเดือน

เงินเดือน
ร ับจริง
(เหรียญ)

กลุม
่
ช่วงต่าง

1

กลุม
่ ที่ 6
ช่วงต่าง 3,000
่
23,800 ตำ�กว่า 23,800
เหรียญ

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

24,000 23,801-24,000
25,200 24,001-25,200
26,400 25,201-26,400
27,600 26,401-27,600
28,800 27,601-28,800
30,300 28,801-30,300
31,800 30,301-31,800
33,300 31,801-33,300
34,800 33,301-34,800
36,300 34,801-36,300
38,200 36,301-38,200
40,100 38,201-40,100
42,000 40,101-42,000
43,900 42,001-43,900
45,800 43,901-45,800
48,200 45,801-48,200
50,600 48,201-50,600
53,000 50,601-53,000
55,400 53,001-55,400
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57,800 55,401-57,800

กลุม
่ ที่ 7
ช่วงต่าง 3,700
เหรียญ

กลุม
่ ที่ 8
ช่วงต่าง 4,500
เหรียญ

กลุม
่ ที่ 9
ช่วงต่าง 5,400
เหรียญ

กลุม
่ ที่ 10
ช่วงต่าง 6,400
เหรียญ

ฐาน
เอา
เงิน
ประก ัน ค�ำนวณ
ระด ับ ค่าประก ัน
รายเดือน
22
60,800
23
63,800
24
66,800
25
69,800
26
72,800
27
76,500
28
80,200
29
83,900
30
87,600
31
92,100
32
96,600
33
101,100
34
105,600
35
110,100
36
115,500
37
120,900
38
126,300
39
131,700
40
137,100
41
142,500
42
147,900
43
150,000
44
156,400
45
162,800
46
169,200
47
175,600
48
182,000

เงินเดือน
ร ับจริง
(เหรียญ)
57,801-60,800
60,801-63,800
63,801-66,800
66,801-69,800
69,801-72,800
72,801-76,500
76,501-80,200
80,201-83,900
83,901-87,600
87,601-92,100
92,101-96,600
96,601-101,100
101,101-105,600
105,601-110,100
110,101-115,500
115,501-120,900
120,901-126,300
126,301-131,700
131,701-137,100
137,101-142,500
142,501-147,900
147,901-150,000
150,001-156,400
156,401-162,800
162,801-169,200
169,201-175,600
175,601 ขึน้ ไป

มีผลบังคับใช ้ตัง้ แต่วน
ั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
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เกณฑ์การคิดค�ำนวณค่าประก ันสุขภาพทว่ ั ไป

1. คิดค�ำนวณเงินสมทบค่าประกันสุขภาพเป็ นรายเดือน เดือนที่ขอท�ำ
ประกันต้ องจ่ายค่าประกันเต็มเดือน เดือนที่ถอนประกันไม่ต้องจ่ายค่า
ประกัน
2. เดือนที่เปลี่ยนย้ ายเข้ าร่ วม ไม่มีบนั ทึกการถอนประกัน(ย้ ายออก) ทาง
หน่วยงานต้ นสังกัดต้ องคิดเก็บค่าประกันของเต็มเดือนนัน้
3. ไม่วา่ จะเปลี่ยนแปลงย้ ายเข้ าหรื อย้ ายออกในเดือนเดียวกันหรื อไม่ เดือน
ที่ท�ำการย้ ายออกหน่วยงานต้ นสังกัดเดิมไม่ต้องคิดหักเงินค่าประกัน
สุขภาพ ยกเว้ นในกรณีที่ท�ำการย้ ายออกในวันสุดท้ ายของเดือน
4.	ผ้ ูที่ ขอเปลี่ ย นย้ า ยการท� ำประกันในวันสุด ท้ ายของเดื อ น นอกจากว่า
หน่วยงานต้ นสังกัดเดิมจะระบุหมายเหตุชดั เจนว่าผู้ขอเปลี่ยนย้ ายไม่ได้
รับเงินเดือนในเดือนนัน้ มิเช่นนัน้ จะถือว่าวันที่มีผลคือวันที่ 1 ของเดือน
ถัดไป โดยส�ำนักงานประกันสุขภาพจะเรี ยกเก็บเงินสมทบค่าประกัน
สุขภาพในเดือนนัน้ ของท่านจากหน่วยงานต้ นสังกัดเดิม (ตัวอย่างเช่น
ขอเปลี่ยนย้ ายวันที่ 30 พฤศจิกายน วันที่มีผลคือวันที่ 1 ธันวาคม และจะ
เรี ยกเก็บเงินสมทบค่าประกันสุขภาพของเดือนพฤศจิกายนกับหน่วยงาน
ต้ นสังกัดเดิม)
ต ัวอย่างการคิดค�ำนวณเงินสมทบค่าประก ันสุขภาพทว่ ั ไป
ตัวอย่างที่ 1 : นายจางซานท�ำงานอยูใ่ นบริษัท ก. ได ้รับเงินเดือน
เดือนละ 35,000 เหรียญไต ้หวัน ภรรยาเป็ นแม่บ ้าน
และมีบต
ุ รสามคน ทีย
่ งั เรียนหนังสืออยู่

อธิบาย:
1. ครอบครั ว นายจางซานต้ อ งยื่ นท� ำประกันสุขภาพกับบริ ษั ท ก. ทุกคน
แม้ วา่ จะมีสมาชิกในครอบครัวรวม 4 คน แต่ปัจจุบนั การจัดเก็บเงินสมทบ
ค่าประกันสุขภาพให้ ค�ำนวณโดยใช้ จ�ำนวนสมาชิกในครอบครั วได้ มาก
ที่สดุ เพียง 3 คน ดังนัน้ ไม่ต้องน�ำสมาชิกในครอบครัวที่เหลืออีก 1 คน
มาค�ำนวณ
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2. อ้ างอิงจากเงินเดือนของนายจางซาน ค่าเงินประกันที่ใช้ เป็ นฐานในการ
ค�ำนวณเงินสมทบของนายจางซานคือ 36,300 เหรี ยญไต้ หวัน (ตรงกับ
ระดับที่ 11 ตามตารางฐานเงินค�ำนวณ)
3. เงินสมทบประกันสุขภาพที่นายจางซานต้ องน�ำส่งเป็ นประจ�ำ
ทุกเดือนเท่ากับ :
36,300 เหรี ยญไต้ หวัน x 4.69% x 30% (จ�ำนวนเงินเลขทศนิยม 4 ปั ดทิ ้ง
5 ปั ดขึ ้น) x (1+3) = 2,044 เหรี ยญไต้ หวัน
4. เงินสมทบประกันสุขภาพที่บริ ษัท ก. ต้ องน�ำส่งเป็ นประจ�ำทุก
เดือนเท่ากับ :
36,300 เหรี ยญไต้ หวัน x 4.69% x 60% x (1+0.58) (จ�ำนวนเงินเลข
ทศนิยม 4 ปั ดทิ ้ง 5 ปั ดขึ ้น) = 1,614 เหรี ยญไต้ หวัน
5. เงินสมทบประกันสุขภาพที่รัฐบาลต้ องจ่ายให้ กบั นายจางซาน
เป็ นประจ�ำทุกเดือนตามที่กฎหมายประกันสุขภาพก�ำหนด
เท่ากับ :
36,300 เหรี ยญไต้ หวัน x 4.69% x 10% x (1+0.58) (จ�ำนวนเงินเลข
ทศนิยม 4 ปั ดทิ ้ง 5 ปั ดขึ ้น) = 269 เหรี ยญไต้ หวัน

หมายเหตุ :
1. ตามค�ำอธิบายข ้อที่ 4 และ 5 โดยค่า 0.61 ทีน
่ � ำมาค�ำนวณตามสูตรหมายถึงค่าเฉลีย
่ ของ
จ�ำนวนสมาชิกในครอบครัว
2. ตัง้ แต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 เป็ นต ้นไป อัตราค่าประกันสุขภาพทัว่ ไปคือ 4.69%

ื่ และภรรยายืน
ตัวอย่างที่ 2 : นายหลีซ
่ อ
่ ขอท�ำประกันกับส�ำนักงานเขต
ื่ อยูใ่ นทะเบียนบ ้าน
ทีต
่ นมีชอ

อธิบาย:
1. เงินสมทบประกันสุขภาพทีน่ ายหลีซ่ อื่ ต้ องน�ำส่งเป็ นประจ�ำทุกเดือนเท่ากับ :
1,249 เหรี ยญไต้ หวัน x 60% (จ�ำนวนเงินเลขทศนิยม 4 ปั ดทิ ้ง 5 ปั ดขึ ้น)
x (1+1) = 1,498 เหรี ยญไต้ หวัน
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2. เงินสมทบประกันสุขภาพที่รัฐบาลต้ องจ่ายให้ กบั นายหลี่ซื่อเป็ นประจ�ำทุก
เดือนเท่ากับ :
1,249 เหรี ยญไต้ หวัน x 40% (จ�ำนวนเงินเลขทศนิยม 4 ปั ดทิ ้ง 5 ปั ดขึ ้น) x
(1+1) = 1,000 เหรี ยญไต้ หวัน
เงินสมทบค่าประก ันสุขภาพเพิม
่ เติม

เกณฑ์การคิดค�ำนวณเก็บเงินสมทบค่าประก ันสุขภาพเพิม
่ เติม

1. ผู้มีเงินได้ หรื อมีรายได้ ตามรายการ 6 ประเภทด้ านล่างนี ้ ต้ องจ่ายเงิน
สมทบค่าประกันสุขภาพเพิ่มเติมตามอัตราที่ก�ำหนด(ตังแต่
้ เดือนมกราคม
พ.ศ. 2559 เงินสมทบค่าประกันสุขภาพเป็ น 1.91%)โดย
ให้ หน่วยงานที่เป็ นผู้จ่ายเงินได้ นนๆค�
ั ้ ำนวณเงินสมทบค่าประกันสุขภาพ
เพิ่มเติมจาก เงินได้ หรื อรายได้ x อัตราค่าประกัน แล้ วหักออกเพื่อน�ำส่ง
เป็ นค่าประกันสุขภาพเพิ่มเติม
รายการ

้ จง
ค�ำชีแ

รห ัสภาษีเงินได้
(สองหล ักแรก)

เงินรางวัลทีไ่ ด ้รับสะสม
ตลอดปี ส่วนทีเ่ กินจาก
4 เท่าของค่าเงินประกัน
ทีใ่ ช ้เป็ นฐานในการ
ค�ำนวณ

เงินรางวัลทีม
่ อบให ้กับผู ้ท�ำประกัน ซึง่ ไม่ได ้รวมอยูใ่ น
เงินเดือนทีน
่ � ำมาค�ำนวณค่าเงินประกันทีใ่ ช ้เป็ นฐานใน
การค� ำ นวณ (เช่น เงิน โบนั ส ปลายปี เงิน ของขวั ญ
ประจ� ำเทศกาล เงินรางวัล) ในส่วนของเงินสะสมที่
เกินจาก 4 เท่าของค่าเงินประกันทีใ่ ช ้เป็ นฐานในการ
ค�ำนวณ

50, 79A, 79B

เงินได ้จากวิชาชีพเสริม

เงินรายได ้ทีจ่ า่ ยให ้กับผู ้ประกอบวิชาชีพเสริม (หมาย
ถึงรายได ้ทีไ่ ม่ได ้มาจากหน่วยงานต ้นสังกัดทีย
่ น
ื่ ท�ำ
ประกันสุขภาพด ้วย)

50, 79A, 79B

รายได ้จากการประกอบ
ธุรกิจ

เงิน รายได ้ที่จ่า ยให ้กับ ประชาชนจากการประกอบ
ธุรกิจ (ไม่มก
ี ารหักค่าใช ้จ่ายทีจ่ �ำเป็ นหรือต ้นทุนออก)

9A, 9B

เงินได ้จากเงินปั นผล

เงินปั นผลทีบ
่ ริษัทจ่ายให ้กับผู ้ถือหุ ้น

54, 71G

เงินได ้จากดอกเบีย้

เงินได ้ทีจ่ ่ายให ้กับประชาชนในรูปดอกเบีย
้ พันธบัตร
ดอกเบีย้ พันธบัตรองค์กร ดอกเบีย้ ตราสารทางการเงิน
ดอกเบีย้ ตั๋วเงินระยะสัน้ ทุกประเภท ดอกเบีย้ เงินฝาก
และดอกเบีย้ ทีไ่ ด ้จากการให ้กู ้ยืม

5A, 5B, 5C, 52,
73G

รายได ้จากการ
จัดเก็บค่าเช่า

เงินค่าเช่าทีจ่ า่ ยให ้กับประชาชน (โดยไม่มก
ี ารหักค่า
เสือ่ มสภาพและค่าใช ้จ่ายทีจ่ �ำเป็ น)

51, 74G
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2. เงินสมทบเพิ่มเติมใช้ วิธีการหัก ณ ที่จ่าย โดยผู้มีหน้ าที่จดั เก็บหักเก็บ
ขณะจ่ายแต่ละครัง้ ผู้ประกันตนแต่ละรายจะถูกเก็บเงินสมทบเพิ่มเติม
ค�ำนวณต่อคนต่อครัง้ และไม่มีการค�ำนวณรวม
ต ัวอย่างการคิดค�ำนวณเงินสมทบค่าประก ันสุขภาพเพิม
่ เติม
้ ]
[ เงินได้จากดอกเบีย

ตวั อย่าง : นายฟู่ มียอดเงินฝากประจ�ำในธนาคาร ข.อยูห่ ลายรายการ ในจ�ำนวนนี ้
มีเงินฝาก 3 รายการที่จะครบก�ำหนดในวันที่ 20 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560
ซึง่ แบ่งการจ่ายดอกเบี ้ยออกเป็ น 1,500 เหรี ยญไต้ หวัน 25,000 เหรี ยญ
ไต้ หวัน และ 1,800 เหรี ยญไต้ หวัน ธนาคาร ข. จะมีการหักเงินสมทบค่า
ประกันสุขภาพเพิ่มเติมจากนายฟู่ อย่างไร
การค�ำนวณ: เงินสมทบค่าประกันสุขภาพเพิ่มเติม = 25,000 เหรี ยญไต้ หวัน
× 1.91%(จ�ำานวนเงินเลขทศนิยม 4 ปั ดทิ ้ง 5 ปั ดขึน)้ = 478 เหรี ยญ
ไต้ หวัน
อธิบาย : ค�ำนวณการจัดเก็บเงินสมทบค่าประกันสุขภาพเพิ่มเติม โดยอ้ างอิง
จากดอกเบี ้ยเงินฝากแต่ละรายการ เนื่องจากดอกเบี ้ยเงินฝากที่ได้ รับ 2
รายการได้ แก่ 1,500 เหรียญไต้ หวัน และ 1,800 เหรียญไต้ หวัน มีจ�ำนวน
ต่ำ�กว่าฐานอ้ างอิงในการจัดเก็บที่ จึงไม่ต้องน�ำมาค�ำนวณเพือ่ จัดเก็บเงิน
สมทบค่าประกันสุขภาพเพิ่มเติม โดยธนาคาร ข.จะต้ องน�ำส่งเงินสมทบ
ค่าประกันสุขภาพเพิ่มเติมจ�ำนวน 478 เหรี ยญไต้ หวันที่หกั เก็บจาก
นายฟู่ ให้ กบั ส�ำนักงานประกันสุขภาพก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.
2560

[ เงินรางว ัล ]

ตวั อย่าง : นายหวังมีอาชีพเป็ นวิศวกรซอฟท์แวร์ ซึง่ ได้ รับการว่าจ้ างจากบริษัท ค.
โดยมี ค่ า เงิ น ประกั น ที่ ใ ช้ เ ป็ น ฐานในการค� ำ นวณต่ อ เดื อ นเท่ า กั บ
150,000 เหรี ยญไต้ หวัน ได้ รับเงินโบนัสปลายปี ในเดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ. 2560 จ�ำนวน 450,000 เหรี ยญไต้ หวัน และได้ รับเงินรางวัล
เพิ่มอีก 600,000 เหรี ยญในเดือนตุลาคม
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การค�ำนวณ: เงินสมทบค่าประกันสุขภาพเพิ่มเติม = 450,000 เหรี ยญไต้ หวัน
(600,000 + 450,000 - 150,000 x 4 เหรี ยญไต้ หวัน) × 1.91% =
8,595 เหรี ยญไต้ หวัน
อธิบาย : นายหวังได้ รับเงินรางวัลสะสม ณ เดือนกุมภาพันธ์รวม 450,000 เหรี ยญ
ซึ่งเป็ นยอดเงินที่ไม่ถึง 4 เท่าของค่าเงินประกันที่ใช้ เป็ นฐานในการ
ค�ำนวณ ในเดือนนัน้ คือ 600,000 เหรี ยญ (150,000 เหรี ยญไต้ หวัน x 4)
จึงไม่ต้องน�ำมาหักค่าประกันสุขภาพเพิ่มเติม แต่ในเดือนตุลาคมได้ รับ
เงินรางวัลเพิ่มอีก 600,000 เหรี ยญไต้ หวัน จึงมีเงินรางวัลสะสมรวมเป็ น
1,050,000 เหรี ยญไต้ หวัน ซึง่ มียอดเงินที่เกินจาก 4 เท่าของค่าเงิน
ประกันที่ใช้ เป็ นฐานในการค�ำนวณในเดือนนันเท่
้ ากับ 450,000 เหรี ยญ
(1,050,000 - 600,000 เหรี ยญไต้ หวัน) ดังนัน้ เมื่อบริษัท ค.จะจ่ายเงิน
รางวัลให้ ในเดือนตุลาคม จะต้ องหักเงินสมทบค่าประกันสุขภาพเพิ่มเติม
จ�ำนวน 8,595 เหรี ยญไต้ หวันก่อนดูวิธีการค�ำนวณอย่างละเอียดจาก
ตารางด้ านล่าง:
ค่าเงิน
ประก ัน
ทีใ่ ช้เป็ น
ว ันเดือน รายการ
ฐานในการ
ปี ทีจ่ า่ ย เงินรางว ัล
ค�ำนวณของ
เดือนนัน้
(A)

4 เท่า
ยอดเงินรางวัล ฐานของเงิน
ของค่าเงิน
ทีเ่ กินจาก 4 รางวัลทีน่ �ำ
ค่าประก ัน
ยอดเงิน ยอดเงิน
ประก ันทีใ่ ช้
เท่าของค่า มาค�ำนวณ
สุขภาพที่
รางว ัล
รางว ัล
เป็ นฐานใน
เงินประก ันที่ ค่าประก ัน
ต้องช�ำระ
ต่อครงั้
สะสม
การค�ำนวณ
ใช้เป็ นฐานใน สุขภาพเพิม่
เพิม่ เติม
(C)
(D)
ของเดือนนนั้
การค�ำนวณ
เติม (F) (G=F*1.91%)
(B=A×4)
(E=D-B)
Min(C,E)

1 ก.พ. เงินโบนัส
2560
ปลายปี

150,000

600,000

450,000 450,000

-150,000

0

0

1 ต.ค.
เงินรางวัล
2560

150,000

600,000

600,000 1,050,000

450,000

450,000

8,595

รวม

1,050,000

8,595

หมายเหตุ : ตัง้ แต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 เงินสมทบค่าประกันสุขภาพเพิม
่ เติมเป็ น 1.91%
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3. ตารางแสดงรายการการคิดค�ำนวณค่าเงินสมทบประกันสุขภาพเพิ่มเติม
รายบุคคลและฐานอ้ างอิงต่ำ�สุด, สูงสุด(หมายเหตุ 1)
รายการการจ ัดเก็บ
ฐานอ้างอิงต่ำ�สุด
เงิน รางวั ล ที่ไ ด ้รั บ สะสม
ตลอดปี ส่วนทีเ่ กินจาก 4
เท่ า ของค่ า เงิ น ประกั น ไม่ม ี
ทีใ่ ช ้เป็ นฐานในการ
ค�ำนวณ
จ�ำนวนยอดเงินทีจ่ า่ ยต่อครัง้ เท่ากับ
เงินได ้จากวิชาชีพเสริม
รายได ้ค่าแรงขัน้ ต่ำ�ตามประกาศของ
หน่วยงานแรงงานส่วนกลาง
ยอดเงินทีจ่ า่ ยต่อครัง้ ถึง 20,000
รายได ้จากการ
ประกอบธุรกิจ(หมายเหตุ 2) เหรียญไต ้หวัน(หมายเหตุ 3)

เงินได ้จากเงินปั นผล
(หมายเหตุ 2)

เงินได ้จากดอกเบีย้

(หมายเหตุ 2)

รายได ้จากค่าเช่า

(หมายเหตุ 2)

32

ฐานอ้างอิงสูงสุด
เงินรางวัลทีไ่ ด ้รับสะสมตลอดปี ส่วนที่
เกินจาก 4 เท่าของค่าเงินประกันทีใ่ ช ้
เป็ นฐานในการค�ำนวณในเดือนนัน
้ สูงสุด
ไม่เกิน 10,000,000 เหรียญไต ้หวัน
ต่อครัง้
ยอดเงินทีจ่ า่ ยต่อครัง้ สูงสุดไม่เกิน
10,000,000 เหรียญไต ้หวัน

1. ผู ้ทีท
่ �ำประกันโดยใช ้สถานะนาย
1. ผู ้ทีท
่ �ำประกันโดยใช ้สถานะนายจ ้าง
จ ้างหรือเป็ นนายจ ้างของตัวเอง:
หรือเป็ นนายจ ้างของตัวเอง :
จ�ำนวนยอดเงินทีจ่ า่ ยต่อครัง้ มีมล
ู ค่า
จ�ำนวนยอดเงินทีจ่ า่ ยต่อครัง้ มีมล
ู ค่า
เกินจากค่าเงินประกันทีใ่ ช ้เป็ น
เกินจากค่าเงินประกันทีใ่ ช ้เป็ นฐาน
ฐานในการค�ำนวณสูงสุดไม่เกิน
ในการค�ำนวณเกินกว่า 20,000
10,000,000 เหรียญไต ้หวัน
(หมายเหตุ
3)
เหรียญไต ้หวัน
2. ผู ้ทีท
่ �ำประกันโดยไม่ได ้ใช ้
2. ผู ้ทีท
่ �ำประกันโดยไม่ได ้ใช ้สถานะ
สถานะนายจ ้างหรือเป็ นนายจ ้าง
นายจ ้างหรือเป็ นนายจ ้างของตัวเอง :
ของตัวเอง : ยอดเงินทีจ่ า่ ยต่อ
ยอดเงินทีจ่ า่ ยต่อครัง้ มีมล
ู ค่าถึง
ครัง้ สูงสุดไม่เกิน 10,000,000
(หมายเหตุ
3)
20,000 เหรียญไต ้หวัน
เหรียญไต ้หวัน
ยอดเงินทีจ่ า่ ยต่อครัง้ ถึง 20,000
ยอดเงินทีจ่ า่ ยต่อครัง้ สูงสุดไม่เกิน
เหรียญไต ้หวัน(หมายเหตุ 3)
10,000,000 เหรียญไต ้หวัน
ยอดเงินทีจ่ า่ ยต่อครัง้ ถึง 20,000
ยอดเงินทีจ่ า่ ยต่อครัง้ สูงสุดไม่เกิน
เหรียญไต ้หวัน(หมายเหตุ 3)
10,000,000 เหรียญไต ้หวัน

หมายเหตุ:
1. กรณีทเี่ งินได ้หรือรายได ้ทีจ
่ ะน� ำมาค�ำนวณเงินสมทบประกันสุขภาพเพิม
่ เติมรายบุคคลเท่ากับ
ฐานอ ้างอิงต่ำ�สุด ให ้น� ำเงินทีไ่ ด ้รับทัง้ หมดมาค�ำนวณ กรณีมากกว่าฐานอ ้างอิงสูงสุด ให ้
ค�ำนวณโดยใช ้ยอดเงินจากฐานอ ้างอิงสูงสุด
2. ตั ้ง แต่ วั น ที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558 เป็ นต น
้ มา ส� ำ หรั บ สมาชิก ครอบครั ว ผู ม
้ ี ร าย
ได ้ต่ำ�และปานกลาง ผู ้สูงอายุทม
ี่ รี ายได ้ต่ำ�และปานกลาง เด็กและเยาวชนผู ้ด ้อยโอกาส
ทีร่ ับ การอุดหนุ นค่าครองชีพ ผู ้พิการทีไ่ ด ้รับการอุดหนุ นเงินสงเคราะห์ ผู ้รับการอุดหนุ น
ช่ว ยเหลือ ในครอบครั ว ประสบภาวะพิเ ศษ และผู ้ที่ม ีฐ านะยากจน ตรงตามข ้อก� ำ หนด
กฎหมายการประกันสุขภาพประชาชน (ต่อไปเรียกกฎหมายประกันสุขภาพ) มาตรา 100
รายได ้จากการประกอบธุ ร กิจ เงิน ได ้จากเงิน ปั นผล เงิน ได ้จากดอกเบี้ย และรายได ้  
จากค่ า เช่ า ยอดเงิน ที่ จ่ า ยต่ อ ครั ้ง ไม่ ถ ึง รายได ค
้ ่ า แรงขั น
้ ต่ำ�ตามประกาศของหน่ ว ย
งานแรงงานส่วนกลาง (ปั จจุบน
ั คือ 20,008 เหรียญไต ้หวัน) ไม่จ�ำเป็ นต ้องหัก เก็บเงินสม
ทบเพิม
่ เติมประกันสุขภาพ
3. ตัง้ แต่วน
ั ที่ 1 มกราคม พ.ศ.2559 เป็ นต ้นมา
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4. ผู้ได้ รับการยกเว้ นการจัดเก็บเงินสมทบค่าประกันสุขภาพเพิ่มเติมบุคคลที่
มีหลักฐานดังต่อไปนี ้ ได้ รับการยกเว้ นการจัดเก็บเงินสมทบค่าประกัน
สุขภาพเพิ่มเติมเมื่อได้ รับการจ่ายเงินได้
ผูไ้ ด้ร ับการยกเว้น

รายการทีไ่ ด้ร ับการยกเว้น

หล ักฐาน

หลังจากทีไ่ ด ้รับแจ ้งจากผู ้ทีไ่ ม่มค
ี ณ
ุ
(1) เงินรางวัลสะสมเกินจาก 4 เท่า
สมบัตท
ิ จี่ ะยืน
่ ขอท�ำประกันแล ้วผู ้มี
ไม่มค
ี ณ
ุ สมบัตท
ิ จี่ ะยืน
่ ขอท�ำ
ของค่าเงินประกันทีใ่ ช ้ เป็ นฐาน
หน ้าทีห
่ ก
ั เงินสมทบจะต ้องท�ำการยืน
ประกันได ้
ในการค�ำนวณในเดือนนัน
้
ยันกับส�ำนักงานประกันสุขภาพ
(2) เงินเดือนทีไ่ ด ้รับซึง่ ไม่ได ้มา
จากหน่วยงานต ้นสังกัดทีย่ น
ื่
หนังสือรับรองสถานะครอบครัวผู ้มี
ท�ำประกันด ้วย
รายได ้ต่ำ� ทีอ
่ อกโดยหน่วยงาน
ผู ้ท� ำประกันทีอ
่ ยู่ในประเภทที่ (3) รายได ้จากการประกอบธุรกิจ
ราชการ และยังมีอายุอยู่ ในช่วง
่
(4)
เงิ
น
ได
้จากเงิ
น
ปั
น
ผล
5 กลุม
่ ครอบครัวผู ้มีรายได ้ตำ� 
ระหว่างทีไ่ ด ้รับการจ่ายเงินได ้
(5) เงินได ้จากดอกเบีย้
ตามระบบประกันสุขภาพ
(6) รายได ้จากค่าเช่า

ผู ้ท�ำประกันในประเภทที่ 2

เงินเดือนทีไ่ ด ้รับซึง่ ไม่ได ้มาจาก
หน่วยงานต ้นสังกัดทีย่ น
ื่ ท�ำ
ประกันด ้วย

พนั กงานเชี่ ย วชาญเฉพาะ
ทางและช่างเทคนิค ผู ้ทีเ่ ป็ น
นายจ ้างตัวเอง หรือผู ้ประกอบ
วิชาชีพอิสระทีย่ น
ื่ ขอท�ำประกัน
รายได ้จากการประกอบธุรกิจ
ผ่านสมาคมวิชาชีพ (ค่าเงิน
ประกันทีใ่ ช ้เป็ นฐานในการค� ำ
นวณอ า้ งอิง จากเงิน ได จ้ าก
การประกอบธุรกิจ)

หนังสือรับรองการท�ำประกันหรือ
เอกสารรับรองการจ่ายเงินสมทบออก
โดยสมาคมวิชาชีพในช่วงระหว่างที่
ได ้รับการจ่ายเงินได ้
ช่วงระหว่างทีไ่ ด ้รับการจ่ายเงินได ้ :
ก. ผู ้ทีเ่ ข ้าร่วมการประกันสุขภาพ
โดยใช ้สถานะพนักงานเชีย่ วชาญ
เฉพาะทางและช่างเทคนิค : หนังสือ
รับรองการท�ำประกันหรือเอกสาร
รับรองการจ่ายเงินสมทบออกโดย
หน่วยงานต ้นสังกัด
ข. ผู ้ทีย่ น
ื่ ขอท�ำประกันผ่านสมาคม
วิชาชีพ : หนังสือรับรองการท�ำ
ประกันหรือเอกสารรับรองการ
จ่ายเงินสมทบออกโดยสมาคม
วิชาชีพ
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4 งบประมาณของระบบประกันสุขภาพ และอัตราเงินสมทบ
ผูไ้ ด้ร ับการยกเว้น
ครอบครัวผู ้มีรายได ้
ต�ำ่ และปานกลาง
ผู ้ทีม
่ ฐี านะยากจนตรงตามข ้อ
ก�ำหนดในมาตราที่ 100 ของ
กฎหมายการประกันสุขภาพ
ผู ้สูงอายุทม
ี่ รี ายได ้ต่ำ�และปาน
กลาง
ผู ้พิการทีไ่ ด ้รับการอุดหนุนเงิน
สงเคราะห์
เด็กและเยาวชนผู ้ด ้อยโอกาส
ทีร่ ับการอุดหนุนค่าครองชีพ
ผู ้รับการอุดหนุนช่วยเหลือใน
ครอบครัวประสบภาวะพิเศษ

รายการทีไ่ ด้ร ับการยกเว้น

หล ักฐาน
หนั ง สือ รั บ รองสถานะครอบครั ว ผู ้มีร าย
ได ้ต่ำ�และปานกลาง ทีอ่ อกโดยหน่วยงาน
ราชการและยังมีอายุอยู่ ในช่วงระหว่าง
ทีไ่ ด ้รับการจ่ายเงินได ้
บัตรประจ�ำตัวหรือหนั งสือรับรองผู ้พิการ
ยอดเงินทีไ่ ด ้รับต่อครัง้ ไม่ถงึ จ� ำนวน ที่อ อกโดยหน่ ว ยงานราชการและยั ง มี
เงินเดือนขัน
้ ต�่ำส� ำหรั บรายได ้ต่อไป อายุอ ยู่ใ นช่ว งระหว่า งที่ไ ด ้รั บ การจ่ า ย
เงินได ้ และเอกสารรับรองการเข ้าร่วม
นี:้
ประกันภัยแรงงาน
1. รายได ้จากการ ประกอบธุรกิจ
2. เงินได ้จากเงินปั นผล
3. เงินได ้จากดอกเบีย้
4. รายได ้จากค่าเช่า
หนังสือรับรองคุณสมบัตท
ิ อี่ อกโดยหน่วย
งานราชการในช่วงระหว่างทีไ่ ด ้รับการ
จ่ายเงินได ้

5. เงินสมทบค่าประกันสุขภาพเพิ่มเติมจากนายจ้ าง (หน่วยงานต้ นสังกัด)
(ยอดเงินเดือนรวมทัง้ หมดทีห
่ น่วยงานต ้นสังกัดจ่ายในแต่ละเดือน - ยอดเงิน
ค่าประกันรวมทีใ่ ช ้เป็ นฐานในการค�ำนวณของลูกจ ้าง) × 1.91%
ไม่มฐ
ี านอ ้างอิงสูงสุด
นายจ ้างค�ำนวณเองและน�ำส่งร่วมกับเงินสมทบค่าประกัน สุขภาพทัว่ ไป
ทุกเดือน
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5
วิธก
ี ารจ่ายเงินสมทบค่าประก ัน
สุขภาพ
ั ย
หากมีขอ
้ สงสยเกี
่ วก ับการค�ำนวณอ ัตราเงินสมทบ
ค่าประก ันสุขภาพ สามารถสอบถามเพิม
่ เติมได้ทใี่ ด

ใบแจ้ งการช� ำระเงินสมทบค่าประกันสุขภาพที่ทางส�ำนักงานประกัน
สุขภาพจัดส่งให้ กบั ท่านหรื อบริ ษัท มีหมายเลขโทรศัพท์ตดิ ต่อของเจ้ าหน้ าที่
ฝ่ ายบริการ หากท่านยังคงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการค�ำนวณ อัตราเงินสมทบค่า
ประกันสุขภาพ สามารถโทรศัพท์ตดิ ต่อเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบริ การของส�ำนักงาน
ประกันสุขภาพผู้นนโดยตรง
ั้
เพื่อขอให้ ชว่ ยเหลือจัดการได้

จ่ายเงินสมทบประก ันสุขภาพ ชว่ ยเหลือซงึ่ ก ัน
และก ันและได้ลดหย่อนภาษี

ตามมาตรา 17 แห่งกฎหมายภาษี เงินได้ เงินสมทบค่าประกันสุขภาพ
ที่ได้ จ่ายไป สามารถน�ำมาหักลดหย่อนภาษี ได้ โดยไม่จ�ำกัดวงเงิน หรื อ
หมายถึง เมื่อยื่นแบบแสดงรายการช�ำระภาษี หากเลือกการหักลดหย่อน
ตามรายการที่จ่ายจริ ง จะสามารถแบ่งการหักลดหย่อนค่าประกันภัยออก
ได้ เป็ นสองส่วน:
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5 วิธกี ารจ่ายเงินสมทบค่าประกันสุขภาพ
้ า่ ยการประก ันสุขภาพ
1. ค่าใชจ

เงินสมทบค่าประกันสุขภาพ (หมายรวมถึงเงินสมทบค่าประกันทัว่ ไป
และเงินสมทบค่าประกันเพิ่มเติม) ไม่วา่ จะของตนเอง คูส่ มรสหรื อญาติ
สายตรงที่อยูใ่ นการ
อุปการะเลี ้ยงดู ที่ได้ จ่ายไปในปี นนของแต่
ั้
ละคน สามารถน�ำมาหักลด
หย่อนตามรายการที่ได้ จา่ ยจริ งโดยไม่จ�ำกัดวงเงินการหักลดหย่อน หรื อ
ก็คือ ยามปกติจ่ายเงินสมทบค่าประกันสุขภาพยิ่งมาก ก็น�ำมาหักลด
หย่อนภาษี ได้ มากขึ ้น และเสียภาษี เงินได้ น้อยลง

้ า่ ยประก ันภ ัยอืน
2. ค่าใชจ
่ ๆ

ค่าเบี ้ยประกันอืน่ ๆ ได้ แก่ ประกันชีวติ ประกันการบาดเจ็บ ประกันบ�ำนาญ
ประกันภัยแรงงาน ประกันการจ้างงาน ประกันภัยส�ำหรับเกษตรกร ประกันภัย
ส�ำหรับข้ าราชการ ครูและทหาร โดยทุกคนสามารถน�ำค่าเบี ้ยประกันที่ได้
จ่ายไปในปี นนมาหั
ั ้ กลดหย่อนภาษีได้ แต่ไม่เกินวงเงินการหักลดหย่อนสูงสุด

ขอหล ักฐานแสดงการจ่ายเงินสมทบประก ันสุขภาพ
อย่างไร

1. ห ลั ก ฐานแสดงการจ่ า ยสมทบประกั น สุ ข ภาพ นอกจากสามารถ
ยื่นขอได้ จาก หน่วยงานยื่นท�ำประกันคือบริ ษัท(ห้ างร้ าน) หรื อสมาคม
วิชาชีพ (สหกรณ์ประมง สหกรณ์เกษตร หรือสมาคมการชลประทาน) และ
ยื่นขอหลักฐานแสดงการจ่ายสมทบประกันสุขภาพเพิม่ เติมจากหน่วยงาน
ต้ นสังกัดจ่ายสมทบประกันสุขภาพเพิม่ เติมแล้ ว ยังสามารถตรวจสอบหรือ
ยื่นขอหลักฐานการจ่ายสมทบประกันสุขภาพในปี ที่ผ่านมาได้ ด้วยวิธีการ
ดังนี ้:
(1) ใช้ หลักฐานแสดงตนอิเล็กทรอนิกส์หรื อบัตรประกันสุขภาพ ตรวจ
สอบหรื อดาวน์โหลดผ่านบริ การเว็บไซต์กรมประกันสุขภาพ
(2) น�ำบัตรประชาชนตัวจริงไปยืน่ ขอได้ ยงั หน่วยงานร่วมยืน่ ท�ำประกันทีว่ า่
การเขต หรื อฝ่ ายธุรการส�ำนักงานประกันสุขภาพสาขาทุกเขตหรื อ
ส�ำนักงานติดต่อประกันสุขภาพทุกแห่ง
36

2563-2564 คู่มือสิทธิประโยชน์ระบบประกันสุขภาพสำ�หรับประชาชน

(3) ใช้ แพลตฟอร์ มบริ การมัลติมีเดียร้ านสะดวกซื ้อ ตรวจสอบหรื อดาวน์
โหลด โดยใช้ หลักฐานแสดงตนอิเล็กทรอนิกส์
2. ในระหว่างการแจ้งเสียภาษีรายได้ทกุ ปี ในเดือนพฤษภาคม ส�ำนักงานสรรพากร
และสาขาของทุกเขต ล้วนสามารถตรวจสอบเพือ่ ใช้ข้อมูลประกันสุขภาพได้ นอกจาก
นี ้การใช้ หลักฐานแสดงตนอิเล็กทรอนิกส์หรือบัตรประกันสุขภาพ ก็สามารถ
แจ้ งรายการภาษีเงินได้ ผา่ นโปรแกรมระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบจ�ำนวน
เงินที่จา่ ยสมทบประกันสุขภาพได้

วิธก
ี ารจ่ายเงินสมทบค่าประก ันสุขภาพ

ท่านสามารถเลือกช่องทางการช�ำระเงินต่อไปนี ้ตามความสะดวกของท่าน:

1. ห ักจ่ายจากบ ัญชเี งินฝากธนาคารทีต
่ กลง

(1) บัญชีเงินฝาก
ท่านสามารถติดต่อสถาบันการเงินทีใ่ ห้บริการรับช�ำระเงินสมทบค่าประกัน
สุข ภาพแทนส� ำ นัก งานประกัน สุข ภาพ เพื่ อ ยื่ น เรื่ อ งขอช� ำ ระเงิ น
สมทบด้ วย
วิ ธี หัก บัญ ชี เ งิ น ฝากธนาคาร เมื่ อ ยื่ น เรื่ อ งหัก จากบัญ ชี เ งิ น ฝาก
เรี ยบร้ อยแล้ ว เดือนต่อไปของการช�ำระเงินสมทบค่าประกัน ก็จะถูก
หักจากยอดเงินในบัญชีของท่าน
(2) บัตรเครดิต
ท่านสามารถติดต่อตกลงช�ำระเงินสมทบค่าประกันสุขภาพด้ วยบัตร
เครดิตกับสถาบันการเงินทีใ่ ห้ บริการรับช�ำระ กรอกแบบฟอร์ ม “หนังสือ
ตกลงยินยอมเพิ่มการมอบหมายหักผ่านบัญชี ช�ำระเงิ นสมทบค่า
ประกันสุขภาพ (ฉบับบัตรเครดิต)” เพือ่ ด�ำเนินการช�ำระเงินสมทบค่า
ประกันสุขภาพอัตโนมัตดิ ้ วยบัตรเครดิต

2. ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

ในการช�ำระเงินสบทบค่าประกันสุขภาพที่ได้ รับยื่นช�ำระเป็ นเงินสดหรื อ
ช�ำระด้ วยบัตรเครดิตที่เจ้ าหน้ าที่ที่เคาน์เตอร์ บริ การของสถาบันการเงินที่
ให้ บริ การหรื อที่เคาน์เตอร์ ของส�ำนักงานประกันสุขภาพทุกแห่ง โปรด
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ท�ำการตรวจสอบกับเจ้ าหน้ าที่ก่อนว่าสามารถใชับตั รเครดิตของสถาบัน
เงินใดได้ บ้าง

ื้ (ต้องร ับภาระค่าธรรมเนียมเอง)
3. ผ่านร้านสะดวกซอ

ท่านสามารถน�ำใบแจ้ งช�ำระเงินสมทบค่าประกันสุขภาพยื่นช�ำระได้ ที่ร้าน
สะดวกซื ้อ (โดยมีวงเงินช�ำระสูงสุดไม่เกิน 20,000 เหรี ยญไต้ หวัน) ได้ แก่
ร้ านเซเว่นอีเลเว่น ร้ านแฟมิลี่มาร์ ท ร้ านไฮไลฟ์ และร้ านโอเค ทุกสาขา

4. โ อนเงินผ่านตูก
้ ดเงินสด (ATM) (โอนผ่านต่างธนาคารต้องจ่าย
ค่าธรรมเนียมเอง)

ท่านสามารถช�ำระโดยโอนเงินผ่านตู้กดเงินสด (ATM) ทีม่ สี ญ
ั ลักษณ์บริการ
โอนเงินต่างธนาคารผ่านระบบอัตโนมัตไิ ด้

5. จ่ายผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ ต (ต้องจ่ายค่าบริการเอง)

ท่านสามารถใช้ บริ การทางอินเตอร์ เน็ตของเว็บไซต์ส�ำนักงานประกัน
สุขภาพ เชื่อมต่อไปยัง“งานบริ การผ่านอินเตอร์ เน็ตข้ อมูลประกันสุขภาพ
ส่วนบุคคล”(ช่องทาง “บริ การประกันสุขภาพ” > “เคาน์เตอร์ อินเตอร์ เน็ต”
> “เคาน์เตอร์ งานร่วมประกันสุขภาพทางอินเตอร์ เน็ต” > “ประชาชน
ทัว่ ไป”) หรื อ “พื ้นที่ช�ำระค่าประกันสุขภาพ ประกันสุขภาพส�ำหรับ
ประชาชน” (ช่องทาง “บริ การประกันสุขภาพ” > “เคาน์เตอร์ อินเตอร์ เน็ต”>
“ช�ำระค่าประกันสุขภาพ”) และสามารถใช้ APP “ประกันสุขภาพประชาชน
อีซี่โก”—“เคาน์เตอร์ ระบบเคลื่อนที่” หรื อสแกน QR-Code บนใบแจ้ ง
ช�ำระค่าประกันสุขภาพด้ วยอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่โดยตรง แล้ วเชื่อมไป
ยัง “พื ้นที่ช�ำระค่าประกันสุขภาพ การประกันสุขภาพประชาชน” จ่ายเงิน
โดยใช้ บญ
ั ชีธนาคารเงินฝากกระแสรายวัน บัตรเครดิต (จ�ำกัดการช�ำระ
เงินเฉพาะค่าประกันสุขภาพของเจ้ าของบัญชีหรื อผู้ถือบัตรเครดิตเท่านัน)
้
หรื อใช้ โมบายเพย์เมนต์ในการจ่ายเงิน
(1) จา่ ยเงินโดยใช้ บญ
ั ชีธนาคารเงินฝากกระแสรายวัน
ใช้ เว็บไซต์ e-Bill จ่ายเงินทัว่ ประเทศ(https://ebill.ba.org.tw) เลือก
ค่าประกันสุขภาพ ท�ำตามขันตอนที
้
่ระบุ จ่ายเงินโดยบัญชีธนาคาร
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2563-2564 คู่มือสิทธิประโยชน์ระบบประกันสุขภาพสำ�หรับประชาชน

เงินฝากกระแสรายวัน(จ�ำกัดเฉพาะช�ำระค่าประกันสุขภาพส�ำหรับ
เจ้ าของบัญชีเท่านัน)
้ หรื อจ่ายเงินโดยใช้ บตั รเอทีเอ็มติดไมโครชิป
หรื อใช้ เว็บไซต์ของธนาคาร Bank of Taiwan (https://ebank.bot.
com.tw)
เลือกอินเตอร์ เน็ตเอทีเอ็ม ใช้ บตั รเอทีเอ็มติดไมโครชิป เลือก“ใช้ บตั ร
จ่ายเงินภาษี รายการต่างๆ/ค่าประกันสุขภาพ” หลังท�ำการป้อนข้ อมูล
ตามขันตอนที
้
่ระบุ ถือว่าจ่ายเงินเสร็ จสมบรูณ์
(2) จา่ ยเงินโดยใช้ บตั รเครดิต
ล็อกอิน “บริ การแพลตฟอร์ มรัฐบาลออนไลน์” ใช้ บตั รเครดิตจ่ายเงิน
หลังได้ หมายเลขอ้ างอิงการช� ำระเงินจากหน่วยงานออกบัตรแล้ ว
ถือว่าจ่ายเงินเสร็ จสมบรู ณ์ หลังจ่ายเงินตามการอ้ างอิงส�ำเร็ จแล้ ว
ห้ ามยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลง
(3) จา่ ยเงินโดยใช้ โมบายเพย์เมนต์
จ่ายเงินผ่านระบบโมบายเพย์เมนต์ 3 ระบบได้ แก่ “JKo Pay” “Line
Pay – iPASS” “Pi Wallet”

6. จ่ายเงินโดยใชโ้ มบายเพย์เมนต์(ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเอง)

(1) Taiwan Pay
ใช้ อปุ กรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ดาวน์โหลดธนาคารที่ร่วมมือกับ Taiwan
Pay หรื อ APPของ “ไต้ หวันโมบายเพย์เมนต์” สแกน QR-Code บน
ใบแจ้ งช�ำระค่าประกันสุขภาพ จ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝาก
(2) JKo Pay Line Pay – iPASS และ Pi Wallet
ใช้ APP ของระบบโมบายเพย์เมนต์ทงั ้ 3 สแกน QR-Code บนใบแจ้ ง
ช�ำระค่าประกันสุขภาพ ดึงข้ อมูลเข้ าโดยอัตโนมัติ ช�ำระเงินค่าประกัน
สุขภาพ
แนะน� ำ ให้ ท่ า นใช้ วิ ธี ต กลงหัก เงิ น จากบัญ ชี ช� ำ ระค่ า ประกัน สุข ภาพ
ทังประหยั
้
ดเวลา และไม่ต้องเสียค่าปรับเนือ่ งจากลืมช�ำระค่าประกันสุขภาพด้ วย
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จะท�ำอย่างไรหากลืมจ่ายเงินสมทบหรือยอดเงินในบ ัญช ี
ธนาคารไม่เพียงพอส�ำหร ับห ักเงินสมทบประก ันสุขภาพ
(“การจ่ายเงินสมทบล่าชา้ ” และ การค�ำนวณ “ค่าปร ับ”)

หลังจากที่การยื่นเรื่ องขอช�ำระเงินสมทบค่าประกันสุขภาพ ด้ วยวิธีหกั
เงินจากบัญชี เงินฝากธนาคารของท่านมีผลอนุมัติอย่างเป็ นทางการแล้ ว
สถาบันการเงินที่ได้ รับมอบหมายจะท�ำการหักเงินสมทบค่าประกันสุขภาพ
ทุกวันที่15 ของเดือน (เป็ นวันครบก�ำหนดระยะเวลาผ่อนผันช�ำระเงิน สมทบ)
หากเงินฝากในบัญชีของท่านไม่เพียงพอ สถาบันการเงินจะไม่ ท�ำการหักเงินอีก
จะเปลีย่ นเป็ นการส่งใบแจ้ งช�ำระเนื่องจากหักช�ำระผ่าน บัญชีไม่สำ� เร็จของส�ำ
นักงานประกันสุขภาพไปยังที่อยูข่ องท่าน เวลานี ้ท่าน ต้ องน�ำใบแจ้ งไปช�ำระ
ด้ วยช่องทางอื่น ดังนันก่
้ อนทุกวันที่15 ของเดือน ท่านต้ องฝากเงินในบัญชี
ของท่านให้ เพียงพอ เพื่อสะดวกในการหักช�ำระ
ไม่วา่ ท่านเลือกช่องทางใดในการช�ำระเงินสมทบค่าประกันสุขภาพ หาก
ท่านช�ำระเงินสมทบล่าช้ ากว่าระยะเวลาผ่อนผันที่ก�ำหนด (วันครบ ก�ำหนด
ช�ำระเงินคือวันที1่ 5 ของเดือนถัดไป) ส�ำนักงานประกันสุขภาพ จะคิดค่าปรับใน
อัตราวันละร้ อยละ 0.1 ของค่าประกันสุขภาพ นับตังแต่
้ วนั ถัดไปของวันครบ
ก�ำหนดระยะเวลาผ่อนผัน (คือวันที1่ 6 ของเดือนถัดไป) จนถึงวันก่อนวันทีช่ ำ� ระ
ครบถ้ วน โดยเงินค่าปรับที่เรี ยกเก็บจากหน่วยงานต้ นสังกัดหรื อผู้มีหน้ าที่จดั
เก็บสูงสุดไม่เกิน 15% ของเงินสมทบประกันสุขภาพทีต่ ้ องช�ำระ ส่วนผู้ประกัน
ตนจะเสียค่าปรับสูงสุดไม่เกิน 5% ของเงินสมทบประกันสุขภาพทีต่ ้ องช�ำระ
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6
บริการทางการแพทย์ทไี่ ด้ร ับ
จากการ ประก ันสุขภาพ
ตรวจร ักษาโรคทว่ ั ไปและการสง่ ต่อผูป
้ ่ วย

เมื่อใช้ บตั รประกันสุขภาพเข้ ารับการรักษา การประกันสุขภาพจะช่วย
ท่านรับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยจากการตรวจวินิจฉัยโรคประเภทผู้ป่วยนอก ค่ายา
และเวชภัณ ฑ์ ส่ว นใหญ่ ใ ห้ ซึ่งท่านเพี ย งแต่ช�ำระค่าใช้ จ่า ยในส่ว นน้ อย
เท่านัน้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “ค่าธรรมเนียมพื ้นฐานในการเข้ า
รับบริ การตรวจรักษาผู้ป่วยนอก” และ “ค่ายาและเวชภัณฑ์ส่วนที่ต้องรับ
ภาระเอง” บทที่ 7)

1. เข้าร ับการตรวจร ักษาทีค
่ ลินก
ิ หากมีความจ�ำเป็นค่อยสง่
ต ัวเข้าร ับการร ักษาต่อทีโ่ รงพยาบาล :

เพื่อให้ สถานพยาบาลทุกระดับชันสามารถให้
้
บริ การท่านได้ อย่างเหมาะ
สมที่สดุ ขอให้ ทา่ นเลือกแพทย์ซงึ่ ใกล้ บ้านที่นา่ ไว้ วางใจเป็ นแพทย์ประจ�ำ
ครอบครัวของท่าน โดยเมื่อท่านเจ็บป่ วยก็สามารถให้
แพทย์ผ้ นู ี ้เป็ นผู้ดแู ลรักษา หากมีความจ�ำเป็ นต้ องรับการตรวจรักษาเพิ่ม
เติม ผ่าตัดหรื อพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ทางคลินิกจะช่วยเหลือน�ำส่ง
ท่านไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาล ข้ อดีของการท�ำเช่นนี ้ คือช่วยลด
เวลาที่ท่านต้ องไปท�ำการลงทะเบียนที่โรงพยาบาล รอรับการตรวจจาก
แพทย์ รอการจ่ายเงินและรับยา ด้ านหนึง่ คือท่านสามารถจัดเก็บประวัตผิ ้ ู
ป่ วยได้ อย่างครบถ้ วนไว้ กบั แพทย์ที่คลินิก พร้ อมทังได้
้ รับบริ การการรักษา
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จากผู้เชี่ยวชาญ อีกด้ านหนึง่ คือท่านสามารถลดเวลาและค่าใช้ จา่ ยที่ต้อง
เสียไปกับการตระเวนพบแพทย์ลงได้

2. เข้าร ับการตรวจร ักษาทีโ่ รงพยาบาลโดยไม่ผา่ นขนตอน
ั้
้ า่ ยมากขึน
ี ค่าใชจ
้ :
การสง่ ต ัว ต้องเสย

ตังแต่
้ วนั ที่ 15 เมษายน พ.ศ.2560 เป็นต้นมา หากท่านเข้ารับการรักษาทีค่ ลินกิ
จะเสียค่าธรรมเนียมพื ้นฐานในการเข้ ารับบริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอกครังละ
้
50 เหรียญไต้หวันเท่าเดิม กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลเพิม่ เติมทีว่ ทิ ยาลัย
การแพทย์ โรงพยาบาลประจ�ำเขตโดยมีใบส่งตัวจากแพทย์ จะเสียค่าใช้จา่ ย
ในส่วนทีต่ ้องจ่ายเองลดลง 40 เหรียญไต้หวัน โดยวิทยาลัยการแพทย์จาก 210
เหรียญไต้หวันลดเหลือ 170 เหรียญไต้หวัน ส�ำหรับโรงพยาบาลประจ�ำเขตจาก
140 เหรียญไต้หวันลดเหลือ 100 เหรียญไต้หวัน กรณีแพทย์วนิ จิ ฉัยจากสภาพ
ความเจ็บป่ วยว่ามีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องรับการรักษาเพิม่ เติม ก็สามารถถือใบ
น�ำส่งตัวซึง่ ออกให้โดยแพทย์ผ้ตู รวจรักษาของสถานพยาบาล เข้ารับการรักษา
พยาบาลเพิ่มเติมได้ ที่โรงพยาบาลในท้ องที่ โรงพยาบาลประจ�ำเขตหรื อที่
วิทยาลัยการแพทย์ หลังรับการรักษาแล้ว หากแพทย์วนิ ฉิ ยั แล้วว่าต้องรับการ
รักษาต่อแผนกผู้ป่วยนอก ให้รบั การตรวจรักษาเพิม่ เติมได้ไม่เกิน 4 ครัง้ ภายใน
1 เดือนนับจากวันทีเ่ ข้ารับการรักษาพร้ อมใบส่งตัว หรือเป็นผู้ป่วยทีเ่ ข้ารับการ
ผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอก ผ่าตัดฉุกเฉินหรืออยูพ่ กั รักษาตัวในโรงพยาบาล ทีก่ ลับ
ไปตรวจติดตามการรักษาทีแ่ ผนกผู้ป่วยนอกครังแรกภายใน
้
1เดือนหลังออก
จากโรงพยาบาล และผู้คลอดบุตรทีก่ ลับไปตรวจติดตามทีแ่ ผนกผู้ป่วยนอก
ครังแรก
้
หลังออกจากโรงพยาบาลภายใน 6 สัปดาห์ ถือว่าเป็ นการรักษา
ลักษณะส่งต่อผู้ป่วย แพทย์แผนปัจจุบนั ค่าธรรมเนียมพื ้นฐานผู้ป่วยนอกที่
ต้องจ่ายเอง ให้เก็บตามข้อก�ำหนดของผู้ป่วยลักษณะส่งต่อ
กรณี เ ข้ า รั บ การรั ก ษาพยาบาลที่ โ รงพยาบาลท้ อ งที่ โรงพยาบาลประ
จ�ำเขตหรื อวิทยาลัยการแพทย์โดยตรง โดยไม่ได้ ผ่านขันตอนการส่
้
งตัว
(ไม่รวมกรณีทนั ตกรรม และแพทย์แผนจีน) “ค่าธรรมเนียมพื ้นฐานในการ
เข้ ารับบริ การตรวจรักษาผู้ป่วยนอก”จะสูงกว่าผู้ป่วยที่ผา่ นขันตอนการส่
้
ง
ตัว 30,140 หรือ 250 เหรียญไต้ หวันแล้ วแต่กรณี ส่วน “ค่ายาและเวชภัณฑ์
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ในส่วนที่ต้องรับภาระเอง” จะไม่มีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็ นการไป
พบแพทย์ที่โรงพยาบาลโดยตรงหรื อผ่านขันตอนการส่
้
งตัว
ยืน
่ ขอโอนย้ายหรือสง่ ต่อผูป
้ ่ วยอย่างไร

ผู้ป่วย

ไปรับการรักษา
ยังโรงพยาบาล
หรือคลินิกที่รับ
การส่งตัว(โปรด
แสดงหนังสือใบ
ส่งตัวหรือทำ�
การแจ้งว่าเป็น
ผู้ป่วยส่งตัวต่อ)

โรงพยาบาลหรือ
คลินิกในเครือ

สถานพยาบาล
รับการส่งตัว
วางแผนการ
รักษาเพิ่มเติม
เช่นผ่าตัด
ตรวจสอบ
และรักษาตัว
ในโรงพยาบาล
เป็นต้น

จำ�เป็นต้อง
ส่งตัวเพื่อ
รับการรักษา
เพิ่มเติม

หากแพทย์
วินิจฉัยว่ามี
ความจำ�เป็น
ต้องย้ายส่ง
ตัวต่อ แพทย์
ทำ�หนังสือ
ใบส่งตัวหรือ
ใช้แพลตฟอร์ม
อิเล็กทรอนิกส์
ช่วยเหลือผู้
ป่วยในการ
ส่งตัว

ส่งตัวกลับ
หรือ
ส่งตัวต่อ
ไปยัง
สถาน
พยาบาล
ที่เหมาะสม

หลังการรักษา
ผู้ป่วยมีอาการ
คงที่
ซึ่งแพทย์วินิจ
ฉัยแล้ว
แนะนำ�ให้ส่ง
ตัวผู้ป่วยกลับ
แหล่งรักษา
เดิมหรือสถาน
พยาบาลอื่นที่
เหมาะสม
ทำ�การรักษา
หรือติดตามต่อ
ไป
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แพทย์

แพลตฟอร์มติดต่อสำ�หรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

ใบส่งตัวอิเล็กทรอนิกส์
หรื อใบส่ ง ตั ว หนั ง สื อ
ลายลักษณ์อกั ษร

เขียนรายงานผลการส่งตัว

VPN

แพทย์ที่ส่งตัว

ผู้ป่วย

พิมพ์ใบส่งตัวอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ธุรการเคาน์เตอ

พยาบาล

ขอเพียงจดจ�ำขนตอนด
ั้
ังต่อไปนี้ ท่านก็สามารถจะขอร ับการสง่ ต ัวได้
อย่างเหมาะสม ประหย ัดเวลาและก�ำล ังของท่าน:
ขัน้ ที่ 1 : ผู ป้ ่ วยให ไ้ ปรั บ การรั ก ษาจากคลินิ ก ใกล บ้ า้ นหรื อ แพทย์ป ระจ� ำ
ครอบครัวก่อน หากแพทย์วนิ จิ ฉั ยว่า ท่านมีความจ�ำเป็ นต ้องท�ำการ
รักษาเพิม่ เติมยังสถานพยาบาลอืน
่ อาทิผา่ ตัด ตรวจสอบหรือพัก
รักษาตัวในโรงพยาบาลเป็ นต ้น ท่านสามารถปรึกษากับแพทย์กอ
่ น
ได ้ แพทย์จะช่วยจัดการย ้ายส่งตัวต่อเพือ
่ ให ้ท่านได ้ท�ำการรักษาใน
แผนกและสถานพยาบาลทีเ่ หมาะสมต่อไป
ขัน้ ที่ 2 : แ พทย์จ ะท� ำ การออกหนั ง สือ ใบส่ง ตั ว หรือ ท� ำ การส่ง ตั ว ผ่ า นทาง
แพลตฟอร์มส่งตัวอิเล็กทรอนิกส์ของกรมประกันสุขภาพ ช่วยเหลือ
ในการส่งต่อผู ้ป่ วย แพทย์จะมอบใบส่งตัวหรือใช ้แพลตฟอร์มส่งตัว
อิเล็กทรอนิกส์ด�ำเนินการส่งตัวรักษาต่อ โดยจะวางแผนช่วยเหลือ
นัดคิว แผนกและวันทีท
่ จี่ ะรับการตรวจรักษา
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ขัน้ ที่ 3 : เข ้ารับการตรวจรักษาก่อนวันหมดอายุตามทีร่ ะบุไว ้ในใบส่งตัว โดย
ให ้น� ำใบส่งตัวมอบให ้กับเคาน์เตอร์บริการของสถานพยาบาลทีร่ ับ
ส่งตัว เพือ
่ ตรวจสอบหรือแจ ้งว่าตนคือผู ้ป่ วยส่งตัวต่อ
ขัน้ ที่ 4 : หลังจากทีท
่ างโรงพยาบาลรั บผู ้ป่ วยส่งตัวท� ำการการรั กษาเป็ นที่
เรียบร ้อยแล ้ว ต ้องท�ำการแจ ้งรายละเอียดการตรวจรักษา ข ้อแนะน� ำ
หรือบันทึกเวชระเบียนโดยย่อหลังออกจากโรงพยาบาลไปยังโรง
พยาบาลหรือคลินก
ิ ทีเ่ ป็ นผู ้ตรวจรักษาเดิม กรณีผู ้ป่ วยนอกจะแจ ้ง
ภายใน 3 วัน ผู ้ป่ วยในจะแจ ้งหลังออกจากโรงพยาบาลภายใน 14
วัน ทัง้ นี้หากอาการเจ็ บป่ วยมีความจ� ำเป็ น ต ้องอยู่รักษาในโรง
พยาบาลต่อ ก็จะแจ ้งไปพร ้อมกันด ้วย
ขัน้ ที่ 5 : ส� ำ หรั บ ผู ป้ ่ วยหลั ง การรั ก ษาอาการคงที่ ซึง่ แพทย์ว ินิจ ฉั ย แล ว้
สามารถส่งตัวกลับไปยังแหล่งรักษาเดิม หรือสถานพยาบาลอืน
่ ที่
เหมาะสมเพือ
่ ท�ำการรักษาหรือติดตามต่อไป ส่งตัวกลับรักษาทีเ่ ดิม
หรือคลินก
ิ สถานพยาบาลในเครือสัญญาประกันสุขภาพเพือ
่ รักษา
ต่อหรือติดตามต่อไป
หมายเหตุ:
1. การส่งต่อผู ้ป่ วยควรด�ำเนินการตามสภาพความเจ็บป่ วย และความต ้องการพืน
้ ฐานด ้านการ
่ วชาญว่าจ� ำเป็ นต ้องส่งตัว แพทย์จงึ จะ
รักษาพยาบาล โดยมีแพทย์วน
ิ จ
ิ ฉั ยตามความเชีย
ท�ำการออกใบส่งตัวผู ้ป่ วย
2. โรงพยาบาลหรือคลินก
ิ ในเครือประกันสุขภาพทุกแห่งสามารถออกใบส่งตัวผู ้ป่ วยได ้ ผู ้
ป่ วยเพียงน� ำใบส่งตัวดังกล่าวเข ้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลตามทีร่ ะบุได ้
ทุกแห่ง โดยไม่จ�ำเป็ นต ้องผ่านการส่งตัวต่อตามล�ำดับขัน
้
3. โรงพยาบาลหรือคลินก
ิ ในเครือสัญญาประกันสุขภาพทุกแห่งสามารถออกใบส่งตัวผู ้ป่ วยได ้ผู ้
ป่ วยเพียงน� ำใบส่งตัวดังกล่าวเข ้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลตามทีร่ ะบุได ้ทุกแห่ง
โดยไม่จ�ำเป็ นต ้องท�ำการส่งตัวผ่านโรงพยาบาลเล็ก โรงพยาบาลใหญ่ตอ
่ กันตามล�ำดับขัน
้
แต่อย่างใด

การร ักษาต่อเนือ
่ งระยะสนั้

เมื่อได้ รับการวินิจฉัยโรคที่เห็นว่าจ� ำเป็ นต้ องได้ รับการรั กษาต่อเนื่ อง
ตามรายการดังต่อไปนี ้ ให้ ถือว่าเป็ นการบ�ำบัดรักษาโรคซ้ำ�

1. แพทย์แผนปัจจุบ ัน : น ับตงแต่
ั้
ว ันทีเ่ ข้าร ับการร ักษาครงแรก
ั้

(1) การท�ำแผลธรรมดาภายใน 2 วัน
(2) ฉีดยาที่ไม่ใช่ยาเคมีบ�ำบัดชนิดเดียวกัน ไม่เกิน 6 ครัง้ ภายใน 30 วัน
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(3) กายภาพบ�ำบัดแพทย์แผนปั จจุบนั ไม่เกิน 6 ครัง้ ภายใน 30 วัน
(4) การรักษาโรคผิวหนังโดยใช้ แสงบ�ำบัด การรักษาภาวะกลันปั
้ สสาวะไม่อยู่
ด้ วยการกระตุ้นไฟฟ้า และการฝึ กหัดการเบ่งถ่ายอุจจาระด้ วยวิธี Biofeedback
Therapy ไม่เกิน 6 ครัง้ ภายใน 30 วัน
(5) ถอดไหมหลังจากผ่าตัด ไม่เกิน 6 ครัง้ ภายใน 30 วัน
(6) การบ�ำบัดฟื น้ ฟูสมรรถภาพปอด ไม่เกิน 6 ครัง้ ภายใน 30 วัน
(7) การรักษากายภาพบ�ำบัดแพทย์แผนปั จจุบนั ของเด็กอายุต�่ำกว่า 9 ปี ไม่เกิน 6
ครัง้ ภายในก่อนปลายเดือนถัดไป
(8) การฉายรังสีรักษาโรคมะเร็งภายใน 30 วัน
(9) การฟอกเลือดการล้ างไตทางหน้ าท้ องภายใน 30 วัน
(10) การรักษาด้ วยออกซิเจนความดันสูง ภายใน 30 วัน
(11) การรักษาด้ วยการฉีดภูมิค้ มุ กันบ�ำบัด ภายใน 30 วัน
(12) การดูแลผู้ป่วยในเคหสถาน ภายใน 30 วัน
(13) การบ�ำบัดความผิดปกติทางจิตระดับชุมชน ภายใน 30 วัน
(14) การรักษาทางจิตเวชด้ วยกิจกรรมบ�ำบัด หรื อการบ�ำบัดทางจิตภายใน 30 วัน

2. ท ันตกรรม: น ับตงแต่
ั้
ว ันทีเ่ ข้าร ับการร ักษาครงแรก
ั้

(1) การรักษาการถอนฟั น ส�ำหรับฟั นซี่เดียวกัน ไม่เกิน 6 ครัง้ ภายใน 30 วัน
(2) ทันตกรรมหัตถการ (อุดฟั น) ส�ำหรับฟั นซี่เดียวกัน ไม่เกิน 6 ครัง้ ภายใน 30 วัน
(3) การรักษาฟั นซี่เดียวกันด้ วยการขูดหินปูน ไม่เกิน 6 ครัง้ ภายใน 30 วัน
(4) การรักษารากฟั นเฉพาะที่ภายใน 60 วัน

3. แพทย์แผนจีน: น ับตงแต่
ั้
ว ันทีเ่ ข้าร ับการร ักษาครงแรก
ั้
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(1) การฝังเข็มของกลุม่ วินิจฉัยโรคร่วมไม่เกิน 6 ครัง้ ภายใน 30 วันต้ องรักษาต่อเนื่อง
(2) การรักษากระดูกเคลื่อนของกลุม่ วินิจฉัยโรคร่วมไม่เกิน 6 ครัง้ ภายใน 30 วันต้ อง
รักษาต่อเนื่อง
(3) การรักษาการบาดเจ็บกลุม่ วินิจฉัยโรคร่วมไม่เกิน 6 ครัง้ ภายใน 30 วันต้ องรักษา
ต่อเนื่อง
การบ� ำ บัด รั ก ษาโรคซ้ำ� ยกเว้ น การตรวจรั ก ษาในครั ง้ แรกที่ ต้ อ งจ่ า ยค่ า
ธรรมเนียมพื ้นฐานในการเข้ ารับบริ การตรวจรักษาผู้ป่วยนอก ระหว่างรับการ
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รักษาครัง้ อืน่ ๆ ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวเพิม่ อีก (ยกเว้ นการรักษาด้ วย
กายภาพบ�ำบัด และการรักษาการบาดเจ็บทางแพทย์แผนจีน)
กรณี ท่านรับการรักษาด้ วยกายภาพบ�ำบัดหรื อรักษาการบาดเจ็บทาง
แพทย์ แผนจีน ท่านต้ องช�ำระค่ารั บบริ การเพิ่มครั ง้ ละ 50 เหรี ยญไต้ หวัน
นับตังแต่
้ การรักษาครัง้ ที่ 2 เป็ นต้ นไป (ยกเว้ นการรักษากายภาพบ�ำบัดใน
ระดับ ปานกลาง-รุนแรง และรุนแรง)
ต้ องพกบัตรประกันสุขภาพทุกครัง้ ที่เข้ ารับการรักษา เพื่อเป็ นหลักฐาน
ส�ำหรับให้ ทางสถานพยาบาลบันทึกประวัตกิ ารรักษา
ข้อควรระว ัง

ระหว่างรับการรักษา หากไม่สามารถเข ้ารับการบ�ำบัดรักษาโรคซ�้ำ
เนือ
่ งจากมีการเปลีย่ นแปลงของโรค ซึง่ เมือ
่ แพทย์ตรวจรักษาและ
วินจิ ฉั ยใหม่วา่ ไม่อยูใ่ นขอบข่ายการบ�ำบัดรักษาโรคซ�้ำ จะต ้องช�ำระ
ค่าใช ้จ่ายการลงทะเบียน และการตรวจรักษาตามขัน้ ตอนการรับ
บริการทางการแพทย์ทวั่ ไป

กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน

ค่าใช้ จา่ ยในการรักษากรณีเจ็บป่ วยฉุกเฉิน เช่น ค่าดูแล ค่าตรวจวินิจฉัย
ค่าตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ าร ค่ายาและเวชภัณฑ์ กรมประกันสุขภาพจะเป็ นผู้
รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยส่วนใหญ่ให้ กบั ท่าน ท่านจึงเพียงแค่รับผิดชอบ “ส่วนที่
ต้ องรับภาระเองในการเข้ ารับบริ การฉุกเฉิน” เท่านัน้ (ส่วนที่ต้องรับภาระเอง
กรณีรักษาฉุกเฉิน กรุณาดูบทที่7)

ร ักษาต ัวในโรงพยาบาลประเภทผูป
้ ่ วยใน

ผู้ที่เข้ าร่วมการประกันสุขภาพทุกคน หากมีความจ�ำเป็ นต้ องรักษาตัว
ในโรงพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน ประกันสุขภาพจะช่วยท่านออกค่าใช้ จา่ ย
เกี่ยวกับ “ค่าห้ องเตียงผู้ป่วยประกันสุขภาพ” และ “ค่าใช้ จ่ายในการ
รักษาในโรงพยาบาล” ส่วนใหญ่ให้ กบั ท่าน ท่านเพียงแต่รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ย
การรักษาตัวในโรงพยาบาลประเภทผู้ป่วยในส่วนที่ต้องรับภาระเองระหว่าง
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5%-30% เท่านัน้ (ดูรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้ จ่ายการรั กษาตัวในโรง
พยาบาลประเภทผู้ป่วยในส่วนที่ต้องรับภาระเอง ในบทที่ 7)
1. ค่าห้อง :

"เตียงผู้ป่วยประกันสุขภาพ" หมายถึง ห้ องพักผู้ป่วยที่มีเตียงผู้ป่วยตังแต่
้ 3
เตียง (รวม) ขึ ้นไปและห้ องผู้ป่วยพิเศษ เช่น ผู้ป่วยไอซียู และผู้ป่วยแยก
เป็ นต้ น หากท่านพักรักษาตัวในห้ องเตียงผู้ป่วยประกันสุขภาพ ประกัน
สุขภาพจะรับผิดชอบค่าห้ องพักผู้ป่วยทังหมด
้
หากท่านพักรักษาตัวในห้ อง
ประเภทอื่น ท่านจะต้ องจ่ายส่วนต่างค่าห้ องพักที่เกิดขึ ้นเอง โดยสามารถ
สอบถามอัตราค่าห้ องพักเดี่ยวและห้ องพักคูไ่ ด้ ที่ เคาน์เตอร์ บริ การผู้ป่วย
ใน จากเว็บไซต์หรื อเคาน์เตอร์ พยาบาลประจ�ำหอผู้ป่วยของโรงพยาบาล
นันๆ
้
การคิดค่าห้ องพักผู้ป่วยจะเริ่ มนับจากวันที่ ท่านเข้ าพักรั กษาตัวในโรง
พยาบาลวันแรก แต่ไม่นบั วันทีอ่ อกจากโรงพยาบาล หรือหมายถึง “นับ
วันเข้ าแต่ไม่นบั วันออก”

้ า่ ยในการพ ักร ักษาต ัวในโรงพยาบาล :
2. ค่าใชจ

ค่าใช้ จา่ ยในการรักษาตัวในโรงพยาบาลได้ แก่ ค่าใช้ จา่ ยทีเ่ กิดจากการตรวจ
รักษาและวินิจฉัยโรค การดูแลและการผ่าตัดต่างๆ เป็ นต้ น แม้ จะไม่จ�ำกัด
จ�ำนวนวันของการอยูโ่ รงพยาบาล แต่ต้องขึ ้นอยูก่ บั ความจ�ำเป็ นในการรับ
การรักษาตามอาการของท่าน
หากแพทย์วินิจฉัยว่าท่านไม่มีความจ� ำเป็ นต้ องนอนพักในโรงพยาบาล
อีก แต่ทา่ นยังต้ องการที่จะอยูร่ ักษาตัวในโรงพยาบาลต่อ ประกันสุขภาพ
จะไม่รับผิดชอบออกค่าใช้ จ่ายให้ โดยท่านต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายการ
อยูร่ ักษาตัวในโรงพยาบาลเอง นอกจากนี ้ การสัง่ ใช้ ยาพิเศษบางตัวจะมี
ระเบียบก�ำหนดการช่วยเหลือค่าใช้ จ่ายต่างหาก ซึง่ หากแพทย์ลงความ
เห็นว่าอาการของโรคเป็ นไปตามข้ อก�ำหนดในระเบียบ ประกันสุขภาพ
จะรับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยส่วนนี ้ให้

3. พ ักร ักษาต ัวในโรงพยาบาลโดยไม่ตอ
้ งม ัดจ�ำบ ัตรประก ัน
สุขภาพ
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นับแต่วนั ที่ 1 มิถนุ ายน พ.ศ. 2561 เป็ นต้ นมา ได้ มีการยกเลิกข้ อก�ำหนด
เดิ ม ที่ ป ระชาชนต้ อ งมัด จ� ำ บัต รประกัน สุข ภาพเมื่ อ พัก รั ก ษาตัว ในโรง
พยาบาล แก้ ไขเป็ นไม่ต้องมัดจ�ำบัตรประกันสุขภาพอีกต่อไป พิจารณา
จากประชาชนหากเป็ นโรคที่ต้องรับการตรวจรักษาจากแพทย์ต่างแผนก
ในขณะพักรักษาตัวในโรงพยาบาล และผ่านการวินิจฉัยของแพทย์ผ้ รู ับ
ผิดชอบแล้ วว่าต้ องท�ำการตรวจรักษาทันที ประกอบกับโรงพยาบาลดัง
กล่าว ไม่มีแพทย์ ในแผนกที่ผ้ ูป่วยต้ องรั บการรั กษา ซึ่งต้ องท�ำการขอ
อนุญาตออกจากโรงพยาบาล เพื่อไปท�ำการตรวจยังสถานพยาบาลอื่น
และต้ องใช้ บตั รประกันสุขภาพ แต่ก่อนที่ทา่ นจะออกจากโรงพยาบาล ขอ
ให้ ท่านเตรี ยมบัตรประกันสุขภาพเพื่อท�ำเรื่ องขอออกจากโรงพยาบาล
ด้ วย

การดูแลผูป
้ ่ วยในเคหสถาน

การดูแลผู้ป่วยในเคหสถาน หมายถึง การให้ บริ การทางการแพทย์แก่
ผู้ป่วยถึงที่พกั อาศัยโดยแพทย์ และพยาบาล ท�ำหน้ าที่ คือ การไปตรวจ
เยี่ยม การรักษาพยาบาล จัดหาอุปกรณ์การรักษาให้ การรักษาพยาบาล
ทัว่ ไป การพยาบาลผู้ป่วยที่ใส่ทอ่ ช่วยหายใจ ใส่สายอาหารหรื อใส่สายสวน
ปั สสาวะ ตลอดจนจัดเก็บตัวอย่างเพื่อน�ำส่งตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการต่างๆ
พร้ อมทังให้
้ ค�ำแนะน�ำเทคนิคการดูแลผู้ป่วยแก่ญาติหรื อผู้อนุบาล

1. ยืน
่ เรือ
่ งอย่างไร

(1) ผู้ป่วยทีร่ ักษาตัวในโรงพยาบาลและได้ รับการประเมินจากแพทย์วา่ ตรง
ตามเงื่อนไขการดูแลผู้ป่วยในเคหสถาน ศูนย์ดแู ลผู้ป่วยในเคหสถาน
ของโรงพยาบาลนันจะรั
้ บเรื่ องโดยตรง หรื อส่งเรื่ องต่อให้ กบั สถาบัน
ทางการแพทย์หรื อสถานพยาบาลอื่นที่มีศนู ย์ดแู ลผู้ป่วยในเคหสถาน
(2) หากไม่ใช่กรณีจากการรักษาตัวในโรงพยาบาล แต่เป็ นผู้ที่ได้ รับการ
ประเมินจากแพทย์ ว่ามี คุณสมบัติตรงตามเงื่ อนไขของการดูแลใน
เคหสถาน ก็สามารถที่จะยื่นเรื่ องกับสถาบันทางการแพทย์หรื อสถาน
พยาบาลที่มีศนู ย์ดแู ลผู้ป่วยในเคหสถานได้ โดยตรง
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ผูป
้ ่ วยมีคณ
ุ สมบ ัติตรงตามเงือ
่ นไขการขอร ับบริการดูแล
้ รือไม่
ในเคหสถานด ังต่อไปนีห
1. เมือ
่ ผู ้ป่ วยรู ้สึกตัว การเคลือ
่ นไหวของผู ้ป่ วยมากกว่า 50% จะจ�ำกัด
อยูเ่ พียงบนเตียงหรือเก ้าอี้
ั เจน
2. เป็ นผู ้ทีม
่ ค
ี วามจ�ำเป็ นทีจ
่ ะต ้องได ้รับบริการทางการแพทย์ทช
ี่ ด
3. ผู ้ป่ วยโรคเรือ
้ รังทีจ
่ �ำเป็ นต ้องได ้รับการดูแลระยะยาวหรือผู ้ป่ วยที่
ต ้องได ้รับการดูแลต่อเนือ
่ งหลังออกจากโรงพยาบาล

2. กฎระเบียบประก ันสุขภาพทีเ่ กีย
่ วข้อง

(1) การให้ บริ การดูแลผู้ป่วยในเคหสถาน 30 วันถือเป็ นการบ�ำบัดรักษา
โรคครัง้ เดียวกัน ดังนันจะหั
้ กจ�ำนวนครัง้ ของการรักษาในบัตรประกัน
สุขภาพ 1 ครัง้ ในครัง้ แรกที่เจ้ าหน้ าที่ทางการแพทย์มาตรวจเยี่ยมใน
เดือนนันเท่
้ านัน้
(2) เ กณฑ์ ก ารให้ บ ริ ก ารดูแ ลในเคหสถานส� ำ หรั บ เจ้ า หน้ า ที่ พ ยาบาล
เดือนละ 2 ครัง้ แพทย์สองเดือนต่อ 1 ครัง้
(3) ผ้ ปู ่ วยต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยในส่วนที่ต้องรับภาระ คือ 5% ของค่า
รั ก ษาพยาบาลจริ งในแต่ล ะครั ง้ (ยกเว้ นผู้ที่มี คุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขได้ รับการยกเว้ นค่าใช้ จา่ ยส่วนที่ต้องรับภาระเองและผู้ที่อยูใ่ น
พื ้นที่การรักษาพยาบาลขาดแคลน)
(4) ผ้ ปู ่ วยต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางของเจ้ าหน้ าที่พยาบาล
ที่ไปตรวจเยี่ยม
(5) พิจารณาจากผู้ป่วยที่รับการดูแลในเคหสถาน ไม่สะดวกต่อการเดิน
ทางไปรั บ ยา จึงอนุโ ลมให้ แพทย์ เมื่ อ ท� ำการออกใบสั่ง ยาควบคุม
ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ผู้ป่วยหากมีเหตุที่ท�ำให้ ไม่สามารถไป
รับยาที่โรงพยาบาลที่ออกใบสัง่ ยาเดิมได้ สามารถไปขอรับยายังโรง
พยาบาลอื่นในเครื อประกันสุขภาพหรื อที่สถานีอนามัยในท้ องที่ได้

การดูแลแบบประค ับประคอง
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เป็ น 3 ประเภท ได้ แก่ ให้ การดูแลในโรงพยาบาล ให้ การดูแลทีบ่ ้ าน (รวมการดูแล
ในชุ ม ชน) และให้ การดู แ ลร่ ว มโดยเป็ นการดู แ ลผู้ ป่ วยกลุ่ ม ที่ เป็ น
โรคมะเร็ งระยะสุดท้ ายทุกชนิด ผู้ป่วยโรคกล้ ามเนื ้ออ่อนแรง และผู้ป่วย 8
โรคร้ ายแรงระยะสุดท้ าย ซึง่ ได้ แก่ โรคความจ�ำ เสื่อมในวัยชราและใกล้ ชรา
โรคสมองเสื่อมอื่นๆ โรคหัวใจล้ มเหลว โรคทางเดินหายใจอุดตันเรื อ้ รั งซึ่ง
ไม่ได้ จดั ประเภทไว้ โรคทางปอดอื่นๆ โรคตับอักเสบและตับแข็ง โรคไตวาย
เฉียบพลันไม่ระบุรายละเอียด และโรคไตวายเรื อ้ รังไม่ระบุรายละเอียด
การให้บริการ :

1. การดูแลผูป
้ ่ วยแบบประค ับประคองในโรงพยาบาล

เนื่องด้ วยหอผู้ป่วยส�ำหรับให้ บริ การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองไม่ได้
มีอยูใ่ นโรงพยาบาลทุกแห่ง ท่านสามารถสืบค้ นข้ อมูลได้ จากเว็บไซต์ของ
ส�ำนักงานประกันสุขภาพที่ https://www.nhi.gov.tw→บริ การประกันสุข
ภาพ→แผนงานการรักษาพยาบาลประกันสุขภาพ→ดูแลแบบประคับ
ประคอง(โรงพยาบาล เคหสถาน บูรณาการ) ตรวจสอบบริ การผ่าน
เว็บไซต์ หรื อโทรศัพท์
สอบถามรายชื่อสถานพยาบาลที่ให้ บริ การดังกล่าวจากฝ่ ายบริ การของ
ส�ำนักงานประกันสุขภาพทุกสาขา จากนันจึ
้ งไปติดต่อสถานพยาบาล
หลังจากแพทย์เฉพาะทางวินิจฉัยแล้ วเห็นว่าตรงตามเงื่อนไขที่ก�ำหนด
แพทย์จะจัดเตรี ยมห้ องพักผู้ป่วยส�ำหรับการดูแลแบบประคับประคองให้
กับท่าน โดยจะมีชดุ เจ้ าหน้ าที่ที่ได้ รับการฝึ กฝนเฉพาะทางอย่างเข้ มงวด
ชี แ้ จงเกี่ ยวกับการลงนามในหนังสือยินยอมขอรั บการดูแลรั กษาแบบ
ประคับประคองอย่างละเอียด การรักษาโดยไม่บีบบังคับ และข้ อควร
ระวังต่างๆ เป็ นต้ น

2. การดูแลผูป
้ ่ วยแบบประค ับประคองทีบ
่ า้ น

หากท่านหรื อครอบครัวของท่านเลือกที่จะกลับไปดูแลรักษาที่บ้าน หรื อ
สถานดูแลพักฟื น้ ใกล้ บ้าน ส�ำนักงานประกันสุขภาพก็ให้ บริ การการดูแลผู้
ป่ วยแบบประคับ ประคองที่ บ้านเช่นกัน โดยจะมี เจ้ าหน้ า ที่ ที มรั กษา
พยาบาล (ประเภทก.) หรื อสถานดูแลพักฟื น้ ไปตรวจเยี่ยมที่บ้าน ให้ การ
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รักษาพยาบาลทัว่ ไป ตลอดจนให้ การดูแลปั ญหาในด้ านต่างๆ ทังจิ
้ ตใจ
สังคมและจิตวิญญาณของผู้ป่วยระยะสุดท้ ายและของญาติด้วย นับแต่ปี
พ.ศ. 2557 เป็ นต้ นมา ได้ เพิ่มการดูแลประคับประคองแบบชุมชน (ประ
เภทข.) ขยายขอบเขตการดูแลของเจ้ าหน้ าที่รักษาพยาบาล “ดูแลประคับ
ประคองแบบชุมชน” ให้ แพทย์ระดับต้ นมีโอกาสคุณสมบัตเิ ข้ าข่าย ท�ำให้
การดูแ ลแบบประคับ ประคองขยายสู่ชุ ม ชนและสร้ างประโยชน์ ต่ อ
ประชาชนที่อาศัยในเกาะรอบนอก ทังนี
้ ้สถานพยาบาลมีบริ การสายตรง
ให้ ค�ำปรึกษาตลอด 24 ชัว่ โมง เพื่อให้ บริ การผู้ป่วยที่ดแู ลรักษาที่บ้านโดย
เฉพาะ โดยท่านสามารถโทรศัพท์สอบถาม เกี่ยวกับปั ญหาการดูแลผู้ป่วย
จากเจ้ าหน้ าที่พยาบาลได้ ตลอดเวลา ค้ นหาหมายเลขโทรศัพท์ ให้ ค�ำ
ปรึกษา 24 ชัว่ โมงได้ จากเว็บไซต์ของส�ำนักงานประกันสุขภาพที่ https://
www.nhi.gov.tw→บริ การประกันสุขภาพ→แผนงานการรักษาพยาบาล
ประกัน สุข ภาพ →ดูแลแบบประคับประคอง(โรงพยาบาล เคหสถาน
บูรณาการ) เพื่อตรวจสอบบริ การผ่านเว็บไซต์

3. การดูแลผูป
้ ่ วยแบบประค ับประคองร่วมก ัน

เนื่องจากหอผู้ป่วยส�ำหรับให้ บริ การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองไม่ได้
มีอยู่ในโรงพยาบาลทุกแห่ง ท�ำให้ ผ้ ูป่วยที่มีความสมัครใจเข้ ารั บการ
รักษาแบบประคับประคอง ไม่สามารถเข้ าพักรักษาตัวเพื่อรับการดูแล
ในห้ องพักผู้ป่วยแบบประคับประคองได้ ส�ำนักงานประกันสุขภาพจึงเริ่ ม
ใช้ แ ผนการดูแ ลผู้ป่ วยแบบประคับประคองร่ วมกัน ซึ่ง เป็ น โครงการ
น�ำร่ องในเดือนเมษายน พ.ศ. 2554 เพื่อช่วยเหลือให้ ผ้ ูป่วยที่รักษา
ตัวในหอผู้ป่วยโรคฉับพลันทัว่ ไป หอผู้ป่วยพิเศษอย่างไอซียู อาร์ ซียู
เป็ นต้ นและผู้ป่วยฉุกเฉิ น มีโอกาสได้ รับบริ การทางการแพทย์ จากทีม
เจ้ าหน้ าที่ทางการแพทย์ที่ให้ การรักษาพยาบาลชุดเดิม
ควบคูก่ บั ทีมแพทย์ที่ “ให้ การดูแลแบบประคับประคอง” ในโรงพยาบาล
เดียวกัน (โดยทีมแพทย์การดูแลแบบประคับประคอง จะให้ บริ การการ
ดูแลแบบประคับประคอง ส่วนทีมแพทย์ชดุ เดิมจะให้ บริ การการรักษาตัว
ในโรงพยาบาล)
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การร ักษาพยาบาลในเคหสถานแบบบูรณาการ

ตังแต่
้ เดือนกุมภาพันธ์พ.ศ.2559 เป็ นต้ นมาส�ำนักงานประกันสุขภาพมี
บริ การรั กษาพยาบาลในเคหสถานแบบบูรณาการแบบต่อเนื่อง 3 ระดับ
ได้ แก่ “การรักษาพยาบาลในเคหสถาน” “การรักษาพยาบาลในเคหสถาน
ส�ำหรับผู้ป่วยอาการหนัก” และ “การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง” โดย
สถานพยาบาลและศูนย์ ดูแลผู้ป่วยในเคหสถานร่ วมกันจัดทีมงานแพทย์
ให้ การดูแลรักษาตามลักษณะอาการของคนไข้ ให้ การรักษาพยาบาลอย่าง
ต่อเนื่องโดยยึดคนไข้ เป็ นหลักเพื่อให้ คนไข้ สามารถใช้ ชีวิตในบ้ านได้ ทีมงาน
แพทย์นอกจากบริ การให้ ค�ำปรึกษาทางโทรศัพท์ตลอด 24 ชัว่ โมงแล้ วหาก
พบว่าคนไข้ มีความจ�ำเป็ นต้ องได้ รับการดูแลระยะยาวก็จะช่วยส่งเรื่ องต่อไป
ยัง ศูน ย์ จัด การดูแ ลระยะยาวประจ� ำ เขตต่า งๆช่ ว ยประสานงานระหว่า ง
ทรัพยากรด้ านการแพทย์และด้ านการดูแลพยาบาลให้ มากขึ ้น
นับแต่เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2562 เป็ นต้ นมา ได้ มีการขยายรายละเอียด
แผนงาน เพิ่มการบรรจุบริ การของทันตแพทย์ แพทย์แผนจีนและเภสัชกร
พร้ อมทัง้ เพิ่ ม ความรั บ ผิ ด ชอบของแพทย์ รั ก ษาในเคหสถาน และความ
ต้ องการโดยรวมของคนไข้ โดยมีแพทย์ผ้ รู ักษาในเคหะสถานประเมิน หากมี
ความจ�ำเป็ น ให้ ท�ำการประสานงานกับเจ้ าหน้ าที่ด้านการรักษาพยาบาลอื่น
เช่นทันตแพทย์ แพทย์แผนจีน พยาบาล และนักบ�ำบัดระบบหายใจเป็ นต้ น
ส่ว นคนไข้ ก็ ต้ อ งให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการรั ก ษาใช้ ย าของแพทย์ ผ้ ูรั ก ษาใน
เคหะสถาน รับการรักษาแบบครบถ้ วนสมบูรณ์
ท่ า นสามารถดู ร ายชื่ อ สถานให้ บริ ก ารใกล้ บ้ านได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์ ข อง
ส�ำนักงานประกันสุขภาพ https://www.nhi.gov.tw→บริ การประกันสุขภาพ
→แผนงานการรักษาพยาบาลประกันสุขภาพ→บริ การการรักษาพยาบาล
ในเคหะสถานที่เกี่ยวข้ อง
การดูแลเวชศาสตร์ครอบคร ัวแบบบูรณาการ ตามระบบ
ประก ันสุขภาพ

เป็ นการให้ บริ การทางการแพทย์ที่เรี ยกว่า “กลุม่ การแพทย์ชมุ ชุน” ซึง่
เกิดจากความร่ วมมือระหว่างคลินิกปฐมภูมิและโรงพยาบาลที่อยู่ในพืน้ ที่
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เดียวกันตังแต่
้ 5 แห่งขึ ้นไป โดยอาศัยความร่ วมมือภายในกลุ่มเพื่อดูแล
สุขภาพของประชาชนในชุมชน
รายละเอียดการให้บริการ :

1. “กลุ่มการแพทย์ ชุมชุน” จะมีหมายเลขโทรศัพท์ สายตรงส�ำหรั บให้ ค�ำ
ปรึกษาทางการแพทย์ตลอด 24 ชัว่ โมง ที่สามารถตอบค�ำถามของท่าน
ได้ ในทันทีทนั ใด พร้ อมทัง้ ให้ บริ การดูแลรั กษาทางการแพทย์ อย่างต่อ
เนื่องและครบถ้ วน
2. ให้ บริ การส่งเสริ มสุขภาพและสุขศึกษา แนะน�ำความรู้ ที่ถกู ต้ องเกี่ยวกับ
สุขภาพให้ กบั ท่าน ส่งเสริ มการตรวจคัดกรองโรค การฉีดวัคซีนป้องกัน
โรค เพิ่มความสามารถในการดูแลตนเองให้ มากขึ ้น
3. หากมีความต้ องการรับการตรวจรักษาเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลหรื อมีความ
จ�ำเป็ นต้ องพบแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะสาขา แพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัว
ของท่านจะติดต่อกับโรงพยาบาลที่อยู่ในความร่ วมมือ ช่วยเหลือในการ
น�ำส่งตัวท่านเพื่อรับการรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยที่ประวัติผ้ ปู ่ วยของ
ท่านจะถูกส่งไปยังโรงพยาบาลแห่งนันด้
้ วย ซึง่ โรงพยาบาลในความร่ วม
มือจะแจ้ งผลการส่งตัว และการตรวจรักษากลับไปยังคลินิก การประสาน
งานจากแพทย์ เวชศาสตร์ ครอบครั ว จะสามารถช่วยให้ ท่าน “ได้ พบ
แพทย์ที่เหมาะสม และรับการรักษาที่ถกู ทาง” ช่วยลดขันตอนการตรวจ
้
สอบ และการใช้ ยาที่ไม่จ�ำเป็ น รวมทัง้ ลดระยะเวลาการรอเตียงในหอ
ผู้ป่วยให้ กบั ท่าน และยังช่วยลดปั ญหาเมื่อไปที่โรงพยาบาลขนาดใหญ่
แต่ไม่ทราบว่าจะต้ องรับการรักษาอย่างไรด้ วย
4. หลังจากที่มีอาการดีขึ ้น โรงพยาบาลสามารถให้ การช่วยเหลือท่านกลับ
ไปรับการดูแลรักษากับคลินิกเวชศาสตร์ ครอบครัวแห่งเดิม ซึ่งจะได้ รับ
การดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องช่วยเพิ่มความสะดวกในการรักษาพยาบาล
การเข้าร่วม “โครงการการดูแลเวชศาสตร์ครอบคร ัวแบบ
บูรณาการ”:

ส� ำ นัก งานประกัน สุข ภาพจะน� ำ ข้ อ มูล การเข้ า รั บ การรั ก ษาพยาบาล
จากแพทย์แผนปั จจุบนั ประเภทผู้ป่วยนอกของประชาชนในปี ก่อนหน้ ามา
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ท� ำการวิเคราะห์ เพื่ อค้ นหาผู้ท�ำประกันที่ มีความเหมาะสมส�ำหรั บให้ การ
ดูแลในระดับปฐมภูมิ และจะก�ำหนดให้ คลินิกที่ผ้ ทู �ำประกันไปใช้ บริ การ
ทางการแพทย์บ่อยที่สดุ เป็ นคลินิกดูแลหลัก โดยหลังจากที่คลินิกดังกล่าว
เข้ าร่ วมในโครงการ ส�ำนักงานประกันสุขภาพจะจัดส่งรายชื่อให้ กบั คลินิก
ในเครื อกลุ่มการแพทย์ ชุมชน เพื่อให้ บริ การดูแลสุขภาพประชาชนในรู ป
ขององค์รวม นอกจากตามที่กล่าวมา ญาติในครอบครัวของผู้ป่วยที่มีรายชื่อ
ตามโครงการหรื อคนไข้ ที่มีแพทย์รักษาประจ�ำ หรื อแพทย์ที่เข้ าร่วมโครงการ
ก็สามารถจัดการด้ านการรักษาด้ วยตนเองได้
หากท่านต้ องการทราบว่าคลินิกใกล้ บ้านแห่งใดที่เป็ นคลินิกในเครื อ
“กลุ่ม การแพทย์ ชุม ชน”สามารถโทรศัพท์ ส อบถามได้ ที่ โทรศัพท์ บริ การ
สอบถามส�ำนักงานประกันสุขภาพหมายเลข 0800-030-598 มือถือโทร 024128-678 หรื อค้ นหาข้ อมูลจากเว็บไซต์ของส�ำนักงานประกันสุขภาพที่
https://www.nhi.gov.tw→บริ การประกันสุขภาพ→แผนงานการรักษาพยา
บาลประกั น สุ ข ภาพ → โครงการดู แ ลเวชศาสตร์ ครอบครั วแบบ
บูรณาการ→มุมสมาชิก→ค้ นหาแพทย์ประจ�ำบ้ านบริ เวณใกล้ บ้าน
ิ ธิคม
เพิม
่ สท
ุ ้ ครองการร ักษาโรค

“การป้องกันย่อมดีกว่าการรั กษา” โรคส่วนใหญ่เมื่อเริ่ มแสดงอาการ
หากสามารถใช้ การคัดกรองเพื่อให้ พบโรคตังแต่
้ ระยะแรกและท�ำการรักษา
อย่างทันท่วงทีท�ำให้ โอกาสที่จะหายจากโรคเป็ นปกติเพิ่มสูงขึ ้น นอกจากนี ้
โ ร ค เ รื ้ อ รั ง ห รื อ โ ร ค ที่ ต้ อ ง ไ ด้ รั บ ก า ร ดู แ ล รั ก ษ า ร ะ ย ะ ย า ว บ า ง
ประเภท หากสามารถปฏิ บัติต ามที่ แพทย์ แนะน� ำและทานยาตามเวลา
เพียงรู้ จกั การควบคุมที่เหมาะสม ก็สามารถจะใช้ ชีวิตได้ เป็ นปกติสขุ เช่นคน
ทัว่ ไป
กรมประกัน สุข ภาพ ได้ ท� ำ การคัด เลื อ กโรคที่ พ บบ่อ ยมาจัด ท� ำ เป็ น
โครงการ “แผนการปรับปรุงการจ่ายค่าบริ การทางการแพทย์” บนแนวคิด
พื ้นฐาน “ซื ้อสุขภาพให้ ประชาชน” โดยอาศัยการเสนอแรงดึงดูดที่เหมาะ
สมในการชักน�ำให้ สถานพยาบาลให้ บริ การทางการแพทย์ ที่ครบถ้ วนและ
ต่อเนื่องแก่ผ้ ูป่วย โดยพิจารณาจากคุณภาพ และประสิทธิ ภาพของการ
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6 บริการทางการแพทย์ทไี่ ด ้รับจากการ ประกันสุขภาพ
รักษาพยาบาลในการสนับสนุนค่าใช้ จา่ ย และเป็ นมาตรการใหม่เพื่อการซื ้อ
สุขภาพที่แท้ จริ ง
รายละเอียดการให้บริการ :

ปั จจุบนั มีโรคที่เข้ าข่ายในโครงการ “แผนการปรับปรุงการจ่ายค่าบริ การ
ทางการแพทย์” ได้ แก่โรคเบาหวาน โรคไตเรือ้ รังระยะแรก โรคหืดหอบ ผู้ทเี่ ป็ น
พาหะโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี มะเร็งเต้ านม โรคจิตเภท การดูแลสตรีมคี รรภ์
และคลอดบุตรแบบครบวงจรการดูแลรักษาแต่แรกเริ่มและโรคปอดอุดกันเรื
้ อ้
รังปี พ.ศ. 2562 ได้ เพิม่ ด�ำเนินการตาม “โครงการยกระดับคุณภาพและความ
ปลอดภัยการใช้ ยาของโรงพยาบาล” เพือ่ เพิม่ คุณภาพดูแลการใช้ ยาทางคลินกิ
ของโรงพยาบาล โรงพยาบาลเปลีย่ นจุดยืนจากเดิมทีผ่ ้ ปู ่ วยต้ องเป็ นฝ่ ายเข้ าหา
แพทย์ มาเป็ น
การให้ ความช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเฉพาะทางในเชิงรุ กน โดยหารื อการวาง
แผนการรักษาร่วมกับผู้ป่วย คอยเตือนให้ ผ้ ปู ่ วยทายาตามเวลา ติดตามอาการ
โรคและเตือนให้ กลับมาติดตามการตรวจรักษาตามก�ำหนดเวลา เป็ นต้ น

จะเข้าร่วมได้อย่างไร:

สามารถค้ น หาข้ อ มูล ได้ ท างเว็ บ ไซต์ ข องส� ำ นัก งานประกัน สุข ภาพ
https://www.nhi.gov.tw→บริ การประกันสุขภาพ→ค่ารักษาพยาบาลประ
กันสุขภาพ→แจ้ งและจ่ายค่ารักษาพยาบาล→พื ้นที่แผนการปรับปรุ งการ
จ่ายค่าบริ การทางการแพทย์ หรื อโทรศัพท์สอบถามรายชื่อโรงพยาบาลที่เข้ า
ร่ วมในโครงการ “แผนการปรับปรุ งการจ่ายค่าบริ การทางการแพทย์” จาก
ฝ่ ายธุรการสาขาส�ำนักงานประกันสุขภาพทุกเขต ซึง่ ท่านสามารถจะเข้ ารับ
การรักษาได้ โดยตรงหรื อผ่านขันตอนการส่
้
งตัวผู้ป่วย
หากแพทย์วินิจฉัยว่า เป็ นโรคที่อยู่ในข้ อก�ำหนดตามแผนดังกล่าวก็ไม่
จ�ำเป็ นต้ องยื่นเรื่ องใดๆ อีก โดยทีมแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญจะให้ การดูแลรักษา
อาการของท่านพร้ อมทังก�
้ ำหนดแผนการรักษาที่ครบถ้ วน ขอเตือนท่านว่า
เพื่อให้ ท่านได้ รับการรักษาที่ครบถ้ วนและติดตามผลการรักษาได้ อย่างต่อ
เนื่อง ขอให้ ทา่ นเลือกท�ำการรักษาในสถานพยาบาลแห่งเดียวกัน
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7
ผูม
้ ส
ี ถานะเป็นผูป
้ ระก ันตนสามารถ
ร ับ การร ักษาพยาบาลอย่างไร
พก ”บ ัตรประก ันสุขภาพ” ติดต ัวทุกครงเมื
ั้ อ
่ เข้าร ับ
การร ักษาพยาบาล

ไม่วา่ จะเป็ นการพบแพทย์ รับยาหรื อรับการตรวจรักษาขอให้ น�ำ “บัตร
ประกัน สุข ภาพ” ติ ด ตัว ไปด้ ว ยทุ ก ครั ง้ ก็ จ ะสามารถใช้ ส ถานะขอรั บ
ผู้ประกันตนในการบริ การทางการแพทย์ ได้ แต่จะต้ องเสียค่าลงทะเบียน
การพบแพทย์ แ ละค่ า บริ ก ารทางการแพทย์ ใ นส่ ว นที่ ต้ องรั บ ภาระเอง
หากท่ า นลื ม พกบั ต รประกั น สุ ข ภาพ ท่ า นจะต้ องจ่ า ยค่ า บริ ก าร
ทางการแพทย์ ทัง้ หมดก่ อ น และเพี ย งท่ า นน� ำ บัต รประกัน สุข ภาพและ
ใบเสร็ จไปที่ คลินิกหรื อโรงพยาบาลที่ เป็ นผู้ตรวจรั กษาให้ กับท่านภายใน
10 วัน (ไม่รวมวันหยุดราชการ) ทางคลินิกหรื อโรงพยาบาลจะคืนค่าใช้ จา่ ย
ส่วนที่เหลือหลังจากหักค่าลงทะเบียนการพบแพทย์และค่าบริ การทางการ
แพทย์ในส่วนที่ต้องรับภาระเองให้ กบั ท่านทังหมด
้
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7 ผู ้มีสถานะเป็ นผู ้ประกันตนสามารถรับ การรักษาพยาบาลอย่างไร
อย่าลืมร ับ "ใบสง่ ั ยา" ทุกครงหล
ั้
ังพบแพทย์

ใบสั่ง ยาก็ คื อ ชื่ อ ที่ ร้ ู จัก กันทั่วไปของ “รายการยา” กฎระเบี ยบของ
ส�ำนักงานประกันสุขภาพก�ำหนดให้ แพทย์เป็ นผู้รับผิดชอบการตรวจรักษา
และสัง่ จ่ายยาให้ กับท่าน โดยมีเภสัชกรท�ำหน้ าที่จัดเตรี ยมยาให้ กับท่าน
ตามใบสัง่ ยาของแพทย์ พร้ อมแนะน�ำข้ อควรระวังในการใช้ ยาเมื่อส่งมอบ
ยาให้ กบั ท่าน
ดังนัน้ หลังจากที่ท่านรับการตรวจรักษาแล้ ว แพทย์จะมอบใบสัง่ ยา
ที่ระบุรายละเอียดของยา วิธีใช้ และปริ มาณยาที่ต้องใช้ ในการรักษาให้ กบั
ท่าน ขอให้ ท่านน�ำใบสัง่ ยานีพ้ ร้ อมด้ วยบัตรประกันสุขภาพไปรั บยาได้ ที่
“ร้ านยาในเครื อประกันสุขภาพ” ที่อยู่ในละแวกใกล้ เคียงภายใน 3 วัน
หลังจากเข้ ารั บการรั กษา (หากเกินกว่า 3 วันใบสัง่ ยาจะถูกยกเลิกแต่
หากตรงกับวันหยุดให้ เลื่อนเวลาออกไป) กรณีที่คลินิกหรื อโรงพยาบาลที่
ท่านเข้ ารับการรักษาได้ ว่าจ้ างเภสัชกรท่านก็สามารถที่จะรับยาจากแผนก
ยาของคลินิกหรื อโรงพยาบาลนันได้
้ โดยตรง
ใบสั่งยาต้ องระบุรายละเอียดดังต่ อไปนี ้
1. ชื่อนามสกุลของผู้ป่วยและอายุ เพศ (หรื อวันเดือนปี เกิด)
2. การวินิจฉัยโรค ลายมือชื่อหรื อตราประทับของแพทย์ผ้ อู อกใบสัง่ ยา
3. ชื่อคลินิกหรื อโรงพยาบาล ที่อยูแ่ ละหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
4. ชื่อยา ขนาดยา จ�ำนวนยา ปริ มาณยา ค�ำแนะน�ำการใช้ ยา (เกี่ยวกับ
ข้ อควรระวังในการใช้ ยา เช่น ทานนานเท่าไหร่หรื อทานเมื่อไหร่ เป็ นต้ น)
5. วนั เดือนปี ที่ออกใบสัง่ ยา ค�ำแนะน�ำการสัง่ ยาต่อเนื่อง (หมายความถึง
สามารถน�ำใบสัง่ ยาฉบับนี ้รับยาได้ อีกกี่ครัง้ และแต่ละครัง้ ให้ ยาเป็ นเวลา
กี่วนั )

หล ังพบแพทย์อย่าลืมต้องน ัดคิวตรวจตามเวลาทีก
่ �ำหนด

หากแพทย์ออกใบสัง่ ท�ำการตรวจวิเคราะห์ ตรวจสอบหรือท�ำกายภาพบ�ำบัด
ให้ กบั ท่าน โปรดให้ ความสนใจต่อก�ำหนดเวลาที่ต้องท�ำการนัดคิวกับสถาน
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2563-2564 คู่มือสิทธิประโยชน์ระบบประกันสุขภาพสำ�หรับประชาชน

พยาบาลในเครื อประกันสุขภาพหรื อขอรับบริ การด้ านการแพทย์ (วันสุดท้ าย
หากตรงกับวันหยุดให้ เลื่อนออกไป) หากเลยก�ำหนดเวลา ห้ ามสถาน
พยาบาลในเครื อประกันสุขภาพรับการจองคิวหรื อให้ บริ การด้ านการแพทย์
โดยมีก�ำหนดเวลาดังนี ้:
1. นัดคิวตามใบสัง่ ตรวจวิเคราะห์ ตรวจสอบ: ภายใน 180 วัน นับจากวัน
ออกใบสัง่
2. นัดคิวท�ำกายภาพบ�ำบัด: ภายใน 30 วัน นับจากวันออกใบสัง่
ขนตอนการร
ั้
ับบริการทางการแพทย์
น� ำบัตรประกันสุขภาพยืน่ ลงทะเบียน
พบแพทย์ทคี่ ลินกิ หรือโรงพยาบาล
รับการตรวจรักษา

น� ำใบสัง่ ยารับยาจาก “ร ้านยาใน
เครือประกันสุขภาพ”ทีอ่ ยูใ่ นละแวก
ใกล ้เคียง หรือรับยาจากแผนกยา
ของคลินกิ หรือโรงพยาบาลโดยตรง

รับยา

รับใบสัง่ ยาจากแพทย์
หมายเหตุ :
ค่าลงทะเบียนการพบแพทย์ไม่ใช่รายการทีก
่ ารประกันสุขภาพจ่ายให ้ และไม่ใช่การเรียกเก็บโดย
กรมประกันสุขภาพ หากท่านมีข ้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถาม ได ้จากกองสาธารณสุขท ้องถิน
่

ระเบียบทว่ ั ไปส�ำหร ับใบสง่ ั ยา
การสัง่ จ่ายยาให ้กับผู ้ป่ วยแต่ละครัง้ ของแพทย์ จะสัง่ จ่ายยาให ้สูงสุดไม่
เกิน 7 วันเป็ นหลัก หากท่านได ้รับการวินจ
ิ ฉัยว่าเป็ นโรคเรือ
้ รัง แพทย์
สามารถสัง่ จ่ายยาให ้กับท่านต่อครัง้ มากทีส
่ ด
ุ 30 วัน (รายละเอียดเกีย
่ ว
กับใบสัง่ ยาต่อเนือ
่ งส�ำหรับโรคเรือ
้ รัง กรุณาดูบทที่ 9)หากร ้านยาไม่ม ี
ยาตามทีร่ ะบุในใบสัง่ ยา โดยทีแ
่ พทย์กไ
็ ม่ได ้ระบุวา่ จะต ้องใช ้ยาชนิดนี้
เท่านัน
้ เภสัชกรจะพิจารณาจัดยาตัวเดียวกันแต่คนละบริษัทผู ้ผลิต
ให ้กับท่านแทน โดยจะต ้องเป็ นยาทีม
่ รี าคา “ไม่เกินจาก” ยาทีร่ ะบุ
ในใบสัง่ ยา และต ้องเป็ นยาทีม
่ ส
ี ว่ นประกอบ ขนาดยาและปริมาณยา
ทีเ่ หมือนกัน อย่างไรก็ตามการจัดยาแทนดังกล่าวจะต ้องเป็ นยาใน
รายการยาทีก
่ รมประกันสุขภาพจ่ายให ้
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7 ผู ้มีสถานะเป็ นผู ้ประกันตนสามารถรับ การรักษาพยาบาลอย่างไร
ระเบียบการสง่ ต่อผูป
้ ่ วยเพือ
่ เข้าร ับการร ักษา

กรณี ที่ โ รงพยาบาลและคลิ นิ ก ในเครื อ ประกัน สุข ภาพ ไม่ ส ามารถ
ให้ ก ารรั ก ษาพยาบาลได้ อ ย่างครบถ้ วน เนื่ อ งจากมี ข้อจ� ำ กัดในเรื่ องเจ้ า
หน้ าที่ อุปกรณ์ เครื่ องมือหรื อความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง จะต้ องให้ ความ
ช่ ว ยเหลื อ ท่ า นในการส่ ง ตัว เพื่ อ ไปรั บ การรั ก ษายัง สถานพยาบาลอื่ น ที่
สามารถให้ การรักษาพยาบาลได้ แต่หากท่านมีอาการที่อยู่ในภาวะฉุกเฉิน
สถานพยาบาลในเครื อประกันสุขภาพจะต้ องให้ การรักษาพยาบาลเร่ งด่วน
ที่เหมาะสมก่อน จึงจะส่งตัวเพื่อไปรับการรักษาต่อได้ นอกจากนี ้ หลังการ
ส่งตัวเพื่อรับการรักษาและท่านมีอาการดีขึ ้นโดยไม่มีความจ�ำเป็ นที่จะต้ อง
รั บการอยู่รักษาตัวในสถานพยาบาลดังกล่าวต่อไปอีก สถานพยาบาลใน
เครื อ ประกัน สุข ภาพควรให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ท่ า นในการส่ง ตัว กลับ ไปยัง
สถานพยาบาลที่ เ ป็ น ผู้น�ำ ส่ง ตัว ท่า นมาในครั ง้ แรกหรื อ ส่ง ตัว ไปยัง สถาน
พยาบาลในเครื อประกันสุขภาพแห่งอื่นที่เหมาะสม เพื่อตรวจติดตามการ
รักษาต่อไป
หากท่ า นมี ค วามจ� ำ เป็ น และต้ อ งได้ รั บ การส่ ง ตัว เพื่ อ รั บ การรั ก ษา
ต่อตามที่ได้ ระบุไว้ ด้านบน แพทย์ประจ�ำครอบครัวของท่านหรื อเคาน์เตอร์
รับส่งตัวของสถานพยาบาลในเครื อประกันสุขภาพ จะจัดเตรี ยมการส่งตัว
ที่เหมาะสมให้ กบั ท่าน และให้ ความช่วยเหลือในการนัดคิว แผนกและวันที่
ที่จะเข้ ารับการตรวจรักษา โดยไม่ต้องผ่านขันตอนการส่
้
งตัวตามล�ำดับขัน้
จากโรงพยาบาลเล็กไปโรงพยาบาลใหญ่ ขอแนะน�ำว่าเมื่อแพทย์ออกใบส่ง
ตัวให้ กบั ท่าน ท่านสามารถจะหารื อกับแพทย์ที่ท่านจะไปรับการรักษาต่อ
ได้ เนื่องจากการส่งตัวเช่นนี ้เป็ นการจัดเตรี ยมที่ผ่านการหารื อระหว่างสอง
ฝ่ าย ซึง่ ท่านจะต้ องเข้ ารับการตรวจรักษายังสถานพยาบาลในเครื อ คลินิก
หรื อแผนกตรวจที่ระบุบนใบส่งตัว แพทย์ จึงจะสามารถให้ การดูแลรั กษา
ท่านได้ อย่างเหมาะสมที่สดุ ซึง่ จะท�ำให้ ค่าบริ การทางการแพทย์ผ้ ปู ่ วยนอก
ในส่ ว นที่ รั บ ภาระเองส� ำ หรั บ การพบแพทย์ แ ผนปั จ จุ บัน ถู ก จัด เก็ บ โดย
อ้ างอิงจากระเบียบการส่งตัวได้
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กรณี ที่ท่านมีเหตุจ�ำเป็ นและไม่สามารถเข้ ารั บการรั กษาตามวันเวลา
ที่ ร ะบุใ นใบส่ง ตัว ท่ า นสามารถติ ด ต่อ กับ เคาน์ เ ตอร์ รั บ ส่ง ตัว ของสถาน
พยาบาลในเครื อที่รับส่งตัวท่านไปรั กษาต่อได้ โดยตรง เพื่อช่วยเหลือนัด
หมายวันเข้ ารับการรักษาใหม่ (เกี่ยวกับการส่งต่อผู้ป่วย กรุณาดูบทที่ 6)

ค่าร ักษาพยาบาลในสว่ นทีผ
่ ท
ู ้ �ำประก ันต้องร ับภาระเอง

เมื่ อ เราไปรั บ การรั ก ษาพยาบาลที่ ค ลินิก หรื อ โรงพยาบาล นอกจาก
กรมประกันสุขภาพจะช่วยจ่ายค่าบริ การทางการแพทย์ให้ กบั เราแล้ ว เรา
ยังต้ องรั บภาระค่าใช้ จ่ายอีกส่วนหนึ่งเพียงเล็กน้ อย ซึ่งก็คือ “ค่าบริ การ
ทางการแพทย์ ในส่วนที่ต้องรั บภาระเอง” มาตรการดังกล่าวมีขึน้ เพื่อไว้
เตื อ นทุก คนว่า ทรั พ ยากรทางการแพทย์ ใ ช้ ส� ำ หรั บ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ที่ เ จ็ บ ป่ วย
และต้ องใช้ ในที่ที่มีความจ�ำเป็ น ทรัพยากรเหล่านี ้มีค่าและไม่ควรใช้ อย่าง
ฟุ่ มเฟื อย
ในการขอรับบริ การทางการแพทย์ผ้ ปู ่ วยนอกทัว่ ไป ค่าบริ การทางการ
แพทย์ในส่วนที่ทา่ นต้ องรับภาระจ่ายเอง ได้ แก่รายการดังต่อไปนี ้ ค่าบริ การ
ทางการแพทย์ผ้ ปู ่ วยนอกในส่วนที่ต้องรับภาระเอง และค่ายาผู้ป่วยนอกใน
ส่วนที่ต้องรั บภาระเอง กรณี ท่านรั บการบ�ำบัดรั กษาด้ วยกายภาพบ�ำบัด
หรื อ รั ก ษาการบาดเจ็ บ ทางแพทย์ แผนจี น ท่านจะต้ อ งจ่า ย “ค่า บริ การ
กายภาพบ�ำบัดผู้ป่วยนอก (รวมการรักษาการบาดเจ็บแพทย์แผนจีน) ใน
ส่วนที่ต้องรั บภาระเอง” เพิ่มเติม และหากท่านได้ รับการจัดเตรี ยมให้ อยู่
รั กษาตัวในโรงพยาบาล เมื่อออกจากโรงพยาบาลท่านจะต้ องจ่าย “ค่า
บริ การทางการแพทย์ผ้ ปู ่ วยใน ในส่วนที่ต้องรับภาระเอง” ด้ วย
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7 ผู ้มีสถานะเป็ นผู ้ประกันตนสามารถรับ การรักษาพยาบาลอย่างไร
1. ค่าบริการทางการแพทย์ผป
ู ้ ่ วยนอกในสว่ นทีต
่ อ
้ งร ับภาระเอง
ประเภท

ระดับโรงพยาบาล

ค่าบริการทางการแพทย์ในส่วนที่ต้องรับภาระเอง

ผู้ป่วยนอกแพทย์แผนปัจจุบัน
ผ่านการส่งตัว

วิทยาลัยการแพทย์ 170 เหรียญไต้หวัน
โรงพยาบาลเขต

ฉุกเฉิน (ตามระดับอาการ)

ไม่ผ่านการส่งตัว
420 เหรียญไต้หวัน

ระดับ 1-2

ระดับ 3-5

ทันตกรรม

450
550
50 เหรียญไต้หวัน
เหรียญไต้หวัน เหรียญไต้หวัน

แพทย์แผนจีน
50 เหรียญไต้หวัน

100 เหรียญไต้หวัน

240 เหรียญไต้หวัน

300 เหรียญไต้หวัน

50 เหรียญไต้หวัน

50 เหรียญไต้หวัน

โรงพยาบาลท้องถิ่น 50 เหรียญไต้หวัน

80 เหรียญไต้หวัน

150 เหรียญไต้หวัน

50 เหรียญไต้หวัน

50 เหรียญไต้หวัน

50 เหรียญไต้หวัน

150 เหรียญไต้หวัน

50 เหรียญไต้หวัน

50 เหรียญไต้หวัน

คลินิก

50 เหรียญไต้หวัน

หมายเหตุ :
1. ส�ำหรับผู ้ทีม
่ ี หนังสือรับรองผู ้ทุพพลภาพ ไม่วา่ จะเข ้ารับการรักษาประเภทผู ้ป่ วยนอกในสถาน
พยาบาลระดับใดก็ตาม จะถูกเรียกเก็บค่าใช ้จ่ายส�ำหรับค่าบริการทางการแพทย์ในส่วนทีต
่ ้อง
รับภาระเองในอัตราเดียวกับการรับบริการจากคลินก
ิ คือ 50 เหรียญไต ้หวัน
2. ผู ้ป่ วยหลังจากทีเ่ ข ้ารับการผ่าตัดแบบผู ้ป่ วยนอกผ่าตัดฉุกเฉินหรืออยูพ
่ ักรักษาในโรงพยาบาล
ทีเ่ ป็ นการกลับมาตรวจติดตามการรักษาครัง้ ที่ 1 ภายใน 1 เดือนหลังออกจากโรงพยาบาล
และผู ้คลอดบุตรทีเ่ ป็ นการกลับมาตรวจติดตามครัง้ แรกหลังออกจากโรงพยาบาลภายใน 6
สัปดาห์ หลังพบแพทย์โดยมีใบส่งตัว เมือ
่ แพทย์วน
ิ จ
ิ ฉั ยว่าการเจ็บป่ วยจากการส่งตัว ต ้อง
ท�ำการรักษาแบบผู ้ป่ วยนอกต่อ นับแต่วน
ั ถือใบส่งตัวพบแพทย์เป็ นต ้นไป รับการรักษาผู ้ป่ วย
นอกไม่เกิน 4 ครัง้ ภายใน 1 เดือน ถือว่าเป็ นการรักษาลักษณะส่งต่อผู ้ป่ วยโดยโรงพยาบาลจะ
ต ้องออกหนังสือรับรองให ้กับผู ้ป่ วย

2. ค่ายาผูป
้ ่ วยนอกในสว่ นทีต
่ อ
้ งร ับภาระเอง :
ค่ายา

ต่ำ�กว่า 100
เหรียญไต้หวัน
101~200
เหรียญไต้หวัน
201~300
เหรียญไต้หวัน
301~400
เหรียญไต้หวัน
401~500
เหรียญไต้หวัน
501~600
เหรียญไต้หวัน
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ส่วนที่ต้องรับภาระเอง
0 เหรียญไต้หวัน
20 เหรียญไต้หวัน
40 เหรียญไต้หวัน
60 เหรียญไต้หวัน
80 เหรียญไต้หวัน
100 เหรียญไต้หวัน

ค่ายา

601~700
เหรียญไต้หวัน
701~800
เหรียญไต้หวัน
801~900
เหรียญไต้หวัน
901~1,000
เหรียญไต้หวัน
มากกว่า 1,001
เหรียญไต้หวัน

ส่วนที่ต้องรับภาระเอง
120 เหรียญไต้หวัน
140 เหรียญไต้หวัน
160 เหรียญไต้หวัน
180 เหรียญไต้หวัน
200 เหรียญไต้หวัน

2563-2564 คู่มือสิทธิประโยชน์ระบบประกันสุขภาพสำ�หรับประชาชน

3. ค่าบริการกายภาพบ�ำบ ัดผูป
้ ่ วยนอก (รวมการร ักษาการบาด
เจ็บทางแพทย์แผนจีน) ในสว่ นทีต
่ อ
้ งร ับภาระเอง :

กรณี ท่านรั บการรั กษาด้ วยกายภาพบ�ำบัดหรื อการรั กษาการบาดเจ็บ
ทางแพทย์ แผนจีน ท่านต้ องช�ำระค่าบริ การในส่วนที่ต้องรั บภาระเอง
เพิ่มครัง้ ละ 50 เหรี ยญไต้ หวัน นับตังแต่
้ การรักษาครัง้ ที่ 2 ของการเข้ ารับ
บ�ำบัดรักษาซ้ำ�เป็ นต้ นไป (ยกเว้ นการรักษากายภาพบ�ำบัดในระดับ “ปาน
กลาง-รุนแรง” และ “รุนแรง”)

4. ค่าบริการทางการแพทย์ผป
ู ้ ่ วยใน ในสว่ นทีต
่ อ
้ งร ับภาระเอง :

ค่าบริ การทางการแพทย์ส่วนที่ท่านต้ องรับภาระเองกรณีรับการรักษาตัว
ในโรงพยาบาลของเครื อประกันสุขภาพ จะขึ ้นอยู่กบั ประเภทห้ องพักว่า
เป็ นห้ องพักผู้ป่วยเฉียบพลันหรื อผู้ป่วยเรื อ้ รังและจ�ำนวนวันที่พกั โดยจะ
จัด เก็ บ ตามสัด ส่ว นจากค่า ใช้ จ่ า ยทัง้ หมดของการพัก รั ก ษาตัว ในโรง
พยาบาลแต่ละครั ง้ ซึ่งมีสดั ส่วนการจัดเก็บค่าใช้ จ่ายในส่วนที่ต้องรั บ
ภาระเองดังนี ้ :
ประเภทห้องพ ัก

สัดส่วนค่าใช ้จ่ายในส่วนทีต
่ ้องรับภาระเอง
5%

10%

20%

30%

ห้องพ ักผูป
้ ่ วยเฉียบพล ัน

--

ไม่เกิน 30 วัน

31-60 วัน

61 วันขึน้ ไป

้ ร ัง
ห้องพ ักผูป
้ ่ วยเรือ

ไม่เกิน 30 วัน

31-90 วัน

91-180 วัน

181 วันขึน้ ไป

หมายเหตุ:
หากท่านเนื่องจากโรคเดียวกันพักรักษาตัวในห ้องผู ้ป่ วยเฉียบพลันไม่เกิน 30 วัน หรือพักรัก
ษาตัวในห ้องพักผู ้ป่ วยโรคเรือ
้ รังไม่เกิน 180 วัน ค่าใช ้จ่ายในส่วนทีต
่ ้องรับภาระเองจะจัดเก็บ
โดยมีเพดานสูงสุด ซึง่ จะมีการประกาศก�ำหนดเพดานค่าใช ้จ่ายสูงสุดปี ละครัง้ เช่นระหว่างวันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2562 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 หากเข ้ารับการรักษาพยาบาลด ้วยโรคเดียวกัน
ในห ้องผู ้ป่ วยเฉียบพลันไม่เกิน30 วัน หรือพักรักษาตัวในห ้องพักผู ้ป่ วยโรคเรือ
้ รังไม่เกิน 180 วัน
การรักษาตัวในโรงพยาบาลส่วนทีต
่ ้องรับภาระเองสูงสุดไม่เกิน 39,000 เหรียญไต ้หวัน และการ
รักษาตัวในโรงพยาบาลตลอดปี สว่ นทีต
่ ้องรับภาระเองสูงสุดไม่เกิน 65,000 เหรียญไต ้หวัน โดย
สามารถขอเบิก คืน ค่ า ใช ้จ่ า ยส่ว นที่เ กิน จากก� ำ หนดเพดานสูง สุด ตลอดปี ได ้ก่อ นวั น ที่ 30
มิถน
ุ ายน ของปี ถด
ั ไป (หมายเหตุ:กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการประกาศเพดานสูงสุดของ
ค่าใช ้จ่ายการรักษาตัวในโรงพยาบาลส่วนทีต
่ ้องรับภาระเองประจ�ำปี ส�ำหรับปี นัน
้ ๆ)

63

7 ผู ้มีสถานะเป็ นผู ้ประกันตนสามารถรับ การรักษาพยาบาลอย่างไร

ยืน
่ เรือ
่ งขอเบิกค่าร ักษาพยาบาลทีส
่ �ำรองจ่ายไปก่อนอย่างไร:

1. กรอกแบบฟอร์มขอเบิกค่ารักษาพยาบาลทีไ่ ด ้ส�ำรองจ่ายไปก่อน
จากการประกัน สุขภาพพร ้อมแนบใบเสร็จรับเงินค่าใช ้จ่ายการ
รักษาพยาบาลตัวจริงและใบรายการค่าใช ้จ่ายโดยละเอียด แต่หาก
ผู ้ประกันตนเป็ นผู ้ทีต
่ กลงให ้ผู ้รับการประกันคิดค�ำนวนอนุมต
ั ค
ิ น
ื เงิน
ค่าใช ้จ่าย ก็ไม่จ�ำเป็ นต ้องแนบใบเสร็จรับเงินค่าใช ้จ่ายการรักษา
พยาบาลตัวจริงและใบรายการค่าใช ้จ่ายโดยละเอียด โดยให ้และ
ยืน
่ เรือ
่ งได ้ที่ ฝ่ ายบริการสาขาส�ำนักงานประกันสุขภาพในเขตทีต
่ งั ้
ของสถานพยาบาลทีร่ ับการตรวจรักษาครัง้ แรก
2. สามารถขอแบบฟอร์มได ้ทีเ่ คาน์เตอร์ฝ่ายธุรการสาขาส�ำนักงาน
ประกันสุขภาพทุกเขตหรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ https://www.
nhi.gov.tw→บริการประกันสุขภาพ→ค่ารักษาพยาบาลประกันสุข
ภาพ→ค่ารักษาพยาบาลและคืนเงิน→คืนค่ารักษาพยาบาลที่
ส�ำรองจ่ายเอง→ รายละเอียดโดยสังเขปขอคืนค่ารักษาพยาบาล
ทีส
่ �ำรองจ่ายเองและแบบค�ำร ้องทีเ่ กีย
่ วข ้อง→แบบค�ำร ้องขออนุมต
ั ิ
ค่ารักษาพยาบาลทีส
่ �ำรองจ่ายเองประกันสุขภาพประชาชน

ิ ธิไ์ ด้ร ับการยกเว้นค่าบริการทางการแพทย์ ในสว่ น
ใครคือผูม
้ ส
ี ท
ทีต
่ อ
้ งร ับภาระเอง
ิ ธิไ์ ด ้รับการยกเว ้นค่าบริการทางการแพทย์ในส่วนทีต
1. ผู ้มีสท
่ ้องรับ
ภาระเองทัง้ หมด:
(1) ผู ้ทีเ่ ข ้ารับการรักษาด ้วยโรคร ้ายแรง คลอดบุตรและอยูอ
่ าศัยในพืน
้ ที่
ภูเขาหรือพืน
้ ทีห
่ มูเ่ กาะรอบนอก
(2) ผู ้ป่ วยนอกหรือผู ้ป่ วยฉุกเฉินทีไ่ ด ้รับการส่งตัวจากสถานพยาบาลใน
พืน
้ ทีห
่ มูเ่ กาะรอบนอกเพือ
่ มารับการรักษาต่อในไต ้หวัน
(3) ทหารผ่านศึกและตัวแทนครอบครัวของทหารผ่านศึกเสียชีวต
ิ ทีม
่ รี ะบุ
ค�ำว่า “เกียรติ” บนบัตรประกันสุขภาพ
(4) ครอบครัวผู ้มีรายได ้ต่ำ�
(5) เด็กอายุต่ำ�กว่า 3 ขวบ
(6) ผู ้ทีข
่ นึ้ ทะเบียนผู ้ป่ วยวัณโรคและเข ้ารับการรักษายังโรงพยาบาลใน
เครือ ประกันสุขภาพ
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(7) ผู ้ท�ำประกันภัยแรงงานทีเ่ ข ้ารับการรักษาพยาบาลจากการเจ็บป่ วยจาก
การท�ำงาน
(8) ผู ้ป่ วยได ้รับสารพิษโพลีคลอรีเนท ไบฟี นอลทีเ่ ข ้ารับการรักษาผู ้ป่ วยนอก
(9) ผู ้สูงอายุเกิน 100 ปี
(10) ทหารบริการพลเรือนทีอ
่ ยูร่ ะหว่างการเป็ นทหารและมีบต
ั รทหาร
(รวมทหารบริการพลเรือนทัว่ ไปและทหารบริการพลเรือนทีอ
่ ยูใ่ นการ
วิจัยพัฒนาระยะแรกและระยะที2่ )
ิ ธิไ์ ด ้รับการยกเว ้นค่ายาในส่วนทีต
2. ผู ้มีสท
่ ้องรับภาระเอง :
(1) ผู ้ทีม
่ ี “ใบสัง่ ยารักษาโรคเรือ
้ รังต่อเนือ
่ ง” (การสัง่ ยาส�ำหรับ 28 วันขึน้
ไป) (โรคเรือ
้ รังตามประกาศของทบวงสาธารณสุขมีทงั ้ สิน้ 100
ประเภท เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และสามารถค ้นหาข ้อมูล
ได ้ทางเว็บไซต์ของส�ำนักงานประกันสุขภาพที่ https://www.nhi.
gov.tw)→บริการประกันสุขภาพ→บริการรักษาพยาบาลประกันสุขภาพ
→โรคเรือ
้ รังและใบสัง่ ยา→ค ้นหาใบสัง่ ยารักษาโรคเรือ
้ งรังต่อเนือ
่ ง
(2) ผู ้รับบริการรักษาทางทันตกรรม
(3) ผู ้รับบริการรักษา “กลุม
่ วินจิ ฉั ยโรคร่วมหรือดีอาร์จี (DRG)”
ตามข ้อก�ำหนด มาตรฐานค่าใช ้จ่ายและรายการบริการทางการแพทย์ท่ ี
การประกันสุขภาพออกให ้
ิ ธิไ์ ด ้รับการยกเว ้นค่าบริการกายภาพบ�ำบัดผู ้ป่ วยนอกในส่วน
3. ผู ้มีสท
ทีต
่ ้องรับภาระเอง :
(1) การรักษาด ้วยกายภาพบ�ำบัดประเภท “การรักษาระดับ ปานกลางรุนแรง” ซึง่ ก็คอ
ื การรับการรักษาระดับปานกลางตัง้ แต่ 3 รายการขึน้
ไป และมีระยะเวลาการรักษารวมนานกว่า 50 นาที เช่น การกระตุ ้นด ้วย
ไฟฟ้ า และอืน
่ ๆ อีกกว่า 14 รายการ
(2) การรักษาด ้วยกายภาพบ�ำบัดประเภท “การรักษาระดับรุนแรง” จ�ำ
เป็ นต ้องมีเจ ้าหน ้าทีผ
่ ู ้เชีย่ วชาญเฉพาะทางเป็ นผู ้บ�ำบัดรักษาให ้ เช่น
การฝึ กการทรงตัวและอืน
่ ๆอีกกว่า 7 รายการ โดยต ้องได ้รับค�ำสัง่ จาก
แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูเท่านัน
้
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4. พืน
้ ทีข
่ าดแคลนทรัพยากรทางการแพทย์ :
ผู ้ทีร่ ับบริการทางการแพทย์ประเภทผู ้ป่ วยนอกฉุกเฉิน หรือบริการดูแลรัก
ษาในเคหสถาน ซึง่ อยูใ่ นพืน
้ ทีข
่ าดแคลนทรัพยากรทางการแพทย์ จะได ้
รับการยกเว ้นค่าบริการทางการแพทย์ในส่วนทีต
่ ้องรับภาระเอง 20%
(ส�ำนักงานประกันสุขภาพจะประกาศรายชือ่ พืน
้ ทีข
่ าดแคลนทรัพยากร
ทางการแพทย์ปีละ 1 ครัง้ )

้ า่ ย
ใบเสร็จร ับเงินค่าร ักษาพยาบาล ใบรายการค่าใชจ
โดยละเอียดและใบรายการยา

หลัง จากที่ ท่ า นเข้ า รั บ การตรวจรั ก ษาเป็ น ที่ เ รี ย บร้ อยแล้ ว หรื อ ออก
จากโรงพยาบาล อย่ า ลื ม ขอรั บ “ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ค่ า รั ก ษาพยาบาล”
“ใบรายการค่า ใช้ จ่า ยโดยละเอี ย ด” และ “ใบรายการยา” จากคลินิ ก
หรื อโรงพยาบาล และเก็บรักษาไว้ ให้ ดี

1. ใบเสร็จร ับเงินค่าร ักษาพยาบาล

“ใบเสร็ จรั บเงินค่ารั กษาพยาบาล” จะระบุรายละเอียดค่าใช้ จ่ายสอง
รายการ ได้ แก่ “รายการเบิกจ่ายจากประกันสุขภาพ” และ “รายการค่า
ใช้ จ่ า ยที่ ต้ อ งจ่ า ยเอง” และเลขล� ำ ดับ ที่ เ ข้ า รั บ การรั ก ษาโดยใช้ บัต ร
ประกันสุขภาพ โดยใบเสร็จรับเงินฉบับนี ้สามารถใช้ เป็ นหลักฐานในการ
หักลดหย่อนภาษี เมื่อยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี เงินได้ ส่วนบุคคล
เลขล�ำดับที่เข้ ารั บการรั กษาโดยใช้ บัตรประกันสุขภาพ จะบ่งบอกถึง
จ�ำนวนครัง้ ที่เข้ ารับบริ การทางการแพทย์ประเภทผู้ป่วยนอกในปี นนั ้ และ
ยั ง ช่ ว ยป้ อ งกั น การลงบั น ทึ ก บั ต รประกั น สุ ข ภาพผิ ด พลาดด้ วย
ทัง้ นี ค้ ลินิกและโรงพยาบาลบางแห่งจะออก “ใบเสร็ จรั บเงินค่ารั กษา
พยาบาล” แยกต่างหาก แต่บางแห่งจะออก “ใบรายการค่าใช้ จ่ายโดย
ละเอียด” โดยจัดพิมพ์พร้ อมกับ “ใบเสร็ จรับเงินค่ารักษาพยาบาล” ลง
บนกระดาษใบเดียวกัน

้ า่ ยโดยละเอียด
2.ใบรายการค่าใชจ
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ยอดช�ำระเงินส่วนที่ต้องออกเองในการเข้ ารับการรักษาพยาบาลครัง้ นัน้
(รวมถึงค่าลงทะเบียนการพบแพทย์ และค่าบริ การทางการแพทย์ในส่วน
ที่ต้องรับภาระเองและรายการค่าใช้ จ่ายอื่นๆ) ยอดเบิกจ่ายจากประกัน
สุขภาพ (แบ่งได้ เป็ น ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา และ
ค่าบริ การ) หากท่านรั บการรั กษาด้ วยกายภาพบ�ำบัดทางแพทย์ แผน
ปั จจุบนั หรื อรักษาการบาดเจ็บทางแพทย์แผนจีน “ใบรายการค่าใช้ จ่าย
โดยละเอียด” จะต้ องระบุรายการที่เข้ ารับการบ�ำบัดรักษาไว้ ด้วย
ใบแสดงรายการอย่างละเอียดนี ้ จะช่วยให้ ท่านสามารถตรวจสอบได้ วา่
คลินิกหรื อโรงพยาบาลที่ท่านเข้ ารับการรักษาจัดเก็บค่าใช้ จ่ายจากท่าน
ถู ก ต้ องหรื อ ไม่ และช่ ว ยให้ ท่ า นทราบด้ วยว่ า การรั ก ษาในครั ง้ นั น้
ส�ำนักงานประกันสุขภาพมีการเบิกจ่ายไปเท่าไหร่

3.ใบรายการยา

รายละเอียดที่ต้องระบุใน “ใบรายการยา” ได้ แก่ ชื่อนามสกุลของผู้เข้ า
รับการรักษา เพศ ชื่อยา ขนาดยาและจ�ำนวนยา วิธีใช้ และปริ มาณการใช้
ยา ชื่ อ ที่ อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของสถานที่ จัดยา (หน่วยงานที่
ให้ การรั กษาหรื อร้ านยา) ชื่อนามสกุลของผู้จัดเตรี ยมยา วันที่จ่ายยา
(มอบยา) ค�ำเตือนต่างๆ เป็ นต้ น ตามกฎหมายยา ข้ อมูลเหล่านี ้ควรจัด
พิมพ์ไว้ บนซองยา หากไม่สามารถระบุได้ ควรมีใบรายการยาโดยละเอียด
แนบมาด้ วย
ใบรายการยาจะสามารถช่ ว ยให้ ท่ า นมี ค วามชั ด เจนมากขึ น้ ว่ า รั บ
ประทานยาชนิดใดบ้ าง และจะรับประทานอย่างไร กรณีที่ท่านต้ องการ
รับการรักษาพยาบาลจากแพทย์คนละแผนก ก็สามารถมอบให้ กบั แพทย์
ผู้ตรวจรักษาใช้ อ้างอิงประกอบการรักษาได้

แพทย์ตอ
้ งแจ้งผูป
้ ่ วยล่วงหน้า หากผูป
้ ่ วยต้อง
้ า่ ยในการร ักษาพยาบาลเอง
ร ับผิดชอบค่าใชจ

กรณี ที่แพทย์ จะให้ การรั กษาแก่ท่าน “ในรายการที่นอกเหนื อจากที่
ประกัน สุข ภาพจ่ า ยให้ ” จะต้ อ งแจ้ ง ให้ ท ราบล่ ว งหน้ าและได้ รั บ ความ
ยินยอมจากท่านก่อน จึงจะท�ำการรักษาได้
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หากท่านมีข้อสงสัยหรื อไม่เข้ าใจเกี่ ยวกับ “รายการที่ต้องเสียค่าใช้
จ่ายเอง” ที่ปรากฏบนใบรายการค่าใช้ จ่ายโดยละเอียดสามารถขอให้ ทาง
สถานพยาบาลช่ ว ยตรวจสอบได้ ห รื อ สามารถโทรศัพ ท์ บ ริ ก ารสอบถาม
ส�ำนักงานประกันสุขภาพหมายเลข 0800-030-598 มือถือโทร 02-4128-678
้ า่ ย
มาตรา 51 กฎหมายการประก ันสุขภาพระบุวา
่ ค่าใชจ
จากรายการด ังต่อไปนี้ ไม่อยูใ่ นขอบข่ายทีก
่ ารประก ัน
สุขภาพจ่ายให้

1. การบริการทางการแพทย์ทรี่ ัฐบาล ต ้องเป็ นผู ้รับภาระค่าใช ้จ่าย ตาม
ทีร่ ะบุไว ้ในกฎหมายฉบับอืน
่
2. การฉีดวัคซีนป้ องกันโรคและการบริการทางการแพทย์อน
ื่ ๆ ทีร่ ัฐบาล
ต ้องเป็ นผู ้รับภาระค่าใช ้จ่าย
3. การบ�ำบัดรักษาผู ้ติดยาเสพติด (รวมการติดสุรา ติดบุหรี)่ การผ่าตัด
ศัลยกรรมตกแต่ง การจัดฟั นทีไ่ ม่ได ้เกิดจากการรักษาการบาดเจ็บ
ภายนอก การผ่าตัดป้ องกัน การผสมเทียม การเปลีย่ นเพศ
4. ยาทีข
่ ายได ้โดยไม่ต ้องมีค�ำสัง่ แพทย์ ยาทีแ
่ พทย์ เภสัชกรหรือผู ้ช่วย
เภสัชกรแนะน� ำ
5. การระบุแพทย์ พยาบาลพิเศษหรือเจ ้าหน ้าทีพ
่ ยาบาลผู ้ให ้การดูแล
รักษา
6. โลหิต ยกเว ้นได ้รับการวินจ
ิ ฉั ยจากแพทย์วา่ มีความจ�ำเป็ นต ้องถ่าย
เลือดเนือ
่ งจากได ้รับการบาดเจ็บอันตรายเร่งด่วน
7. การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
8. การพักรักษาตัวในโรงพยาบาลระหว่างวัน ยกเว ้นการดูแลทางจิตเภท
9. ค่าอาหารนอกเหนือจากค่าอาหารทางสายยาง ส่วนต่างค่าห ้องพักผู ้ป่ วย
10. ค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียนการพบแพทย์และค่าเอกสารรับรองของ
ผู ้ป่ วย
11. ฟันปลอม ตาปลอม แว่นตา เครือ
่ งช่วยฟั ง รถเข็น ไม ้เท ้าและอุปกรณ์
อืน
่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่อป
ุ กรณ์ในการบ�ำบัดรักษาโรค
12. การบริการทางการแพทย์และยาอืน
่ ๆ ทีเ่ สนอโดยผู ้ประกันตน ซึง่
จะต ้องได ้รับการอนุมต
ั ป
ิ ระกาศจากหน่วยงานทีม
่ อ
ี �ำนาจในการ
ตัดสินใจ หลังผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประกันสุขภาพ

68

2563-2564 คู่มือสิทธิประโยชน์ระบบประกันสุขภาพสำ�หรับประชาชน

สว่ นต่างทีป
่ ระชาชนต้องจ่ายเองส�ำหร ับอุปกรณ์พเิ ศษ
1. ประก ันสุขภาพเปิ ดเผยราคาอุปกรณ์การแพทย์ทต
ี่ อ
้ ง
จ่ายเอง เพือ
่ ให้ประชาชนมีทางเลือกในการร ักษาพยาบาล
้
มากยิง่ ขีน

ประกั น สุ ข ภาพพิ จ ารณาอนุ มั ติ ร าคาอุ ป กรณ์ ก ารแพทย์ พิ เ ศษบาง
ส่ ว นที่ ป ระชาชนต้ อ งจ่ า ยเอง ทัง้ นี เ้ พื่ อ ให้ ป ระชาชนมี ท างเลื อ กใน
การรั ก ษาพยาบาลมากยิ่ ง ขี น้ ปั จ จุ บัน ส� ำ นัก งานประกัน สุข ภาพมี
การจ่ า ยค่ า อุป กรณ์ พิ เ ศษอย่ า งเพี ย งพอและได้ ผ ลดี แต่ เ นื่ อ งจาก
อุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ดี ขึ น้ ต่ อ เนื่ อ งอุ ป กรณ์ พิ เ ศษ
บางส่ว นที่ ป รั บ ปรุ ง วัส ดุหรื อ สมรรถนะให้ ดีขึน้ เล็ก น้ อ ย แต่ร าคากลับ
แพงกว่ า อุ ป กรณ์ ต ามรายการที่ ป ระกั น สุ ข ภาพระบุ เ ป็ นอย่ า งมาก
ประกัน สุข ภาพไม่ ส ามารถชดเชยเต็ ม จ� ำ นวนได้ เพื่ อ บรรเทาภาระ
ของประชาชนส� ำ นั ก งานประกั น สุ ข ภาพจึ ง ได้ มี ก ารแสดงรายการ
ส่ ว นต่ า งค่ า อุป กรณ์ พิ เ ศษ ซึ่ง ก็ คื อ ประกัน สุข ภาพจ่ า ยชดเชยราคา
ตามสมรรถนะพื น้ ฐาน โดยมี ป ระชาชนเป็ น ผู้รั บ ภาระจ่ า ยส่ว นต่า ง
เองเพื่ อ ให้ ประชาชนมี ท างเลื อ กมากขึ น้ เมื่ อ รั บ การรั ก ษาพยาบาล
จนถึง วัน ที่ 1 ม.ค. 2562 ประกันสุขภาพได้ รวบรวมรายการอุปกรณ์
พิ เศษไว้ ดัง ต่อ ไปนี ้
(1) กายอุปกรณ์
นับแต่วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2538 เป็ นต้ นมาได้ มีการบรรจุไว้ ใน
รายการส่วนต่างที่ต้องจ่ายเอง ปั จจุบนั ประกันสุขภาพออกค่าใช้ จา่ ย
ให้ คือกายอุปกรณ์แบบทัว่ ไป ส่วนกายอุปกรณ์ที่ประชาชนออกค่าใช้
จ่ายส่วนต่างเองสามารถสัง่ ท�ำเฉพาะได้ สวยงามมากกว่า หากคนไข้
ต้ อ งการใช้ ก ายอุป กรณ์ ที่ มี ส มรรถนะพิ เ ศษ หลัง จากที่ แ พทย์ ไ ด้
อธิบายชี ้แจงอย่างละเอียดและเข้ าใจแล้ วหากมีความต้ องการเลือก
ใช้ ตามความสมัครใจ ส�ำนักงานประกันสุขภาพจะจ่ายตามราคาของ
กายอุปกรณ์ทวั่ ไปจ่ายให้ โดยคนไข้ ต้องรับภาระส่วนต่างค่าใช้ จ่ายที่
เกิดขึ ้นเอง
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(2) เครื่ องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจสมรรถนะพิเศษ
นับแต่วนั ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2538 เป็ นต้ นมาได้ มีการบรรจุไว้ ในรายการส่วน
ต่างที่ประชาชนต้ องจ่ายเอง ปั จจุบนั เครื่ องควบคุมจังหวะการเต้ นของหัวใจ
(รวมสายสื่อน�ำสัญญาณไฟฟ้า) ที่ประกันสุขภาพออกค่าใช้ จา่ ยให้ เป็ นการใช้
กระแสไฟอย่างอ่อนกระตุ้นหัวใจ เพื่อปรับการเต้ นของหัวใจรักษาการท�ำงาน
และกระตุ้นการเต้ นของหัวใจส่วน "เครื่ องกระตุ้นไฟฟ้าหัวในสมรรถนะ
พิเศษ” ที่เพิ่มเข้ ามาใหม่นี ้ มีการตรวจวัดสัญญาณที่ดีกว่าเหมาะสมต่อความ
ต้ องการในการท�ำงานของหัวใจมากขึน้ ช่วยสนองความต้ องการระยะยาว
ทางคลินิกแก่ผ้ ปู ่ วยได้ อย่างใกล้ เคียงมากขึน้ แต่เครื่ องคุมจังหวะการเต้ นของ
หัวใจประเภทนี ้ก็มีข้อจ�ำกัดอาการโรคที่ห้ามใช้ เป็ นต้ น ดังนันจ�
้ ำเป็ นต้ องผ่าน
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ข อ ง แ พ ท ย์ เ ฉ พ า ะ ท า ง อ ย่ า ง ล ะ เ อี ย ด เ พื่ อ ใ ห้ ก า ร
วินิจฉัยและรักษาอย่างดีที่สดุ
หากต้ องการใช้ "เครื่ องกระตุ้นไฟฟ้าหัวในสมรรถนะพิเศษ” ส�ำหรับผู้ป่วยที่มี
คุณสมบัติเข้ าข่ายในการใช้ เครื่ องคุมจังหวะการเต้ นของหัวใจ ส�ำนักงาน
ประกันสุขภาพจะจ่ายตามราคา “เครื่ องคุมจังหวะการเต้ นของหัวใจ” จ่ายให้
โดยคนไข้ ต้องรับภาระส่วนต่างค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึนเอง
้
(3) ขดลวดเคลือบยาถ่างหลอดเลือดหัวใจ
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ธันวาคมพ.ศ. 2549 เป็ นต้ นมาได้ มีการบรรจุไว้ ในรายการส่วน
ต่างที่ประชาชนต้ องจ่ายเองโดยอุปกรณ์ขดลวด (stent) แบบทัว่ ไปที่ประกัน
สุขภาพรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายให้ ในปั จจุบนั นัน้ เพียงพอกับการใช้ งานอยู่แล้ ว
ส่วน “ขดลวดเคลือบยาถ่างหลอดเลือดหัวใจ" ก็คือขดลวดแบบทัว่ ไปที่
เคลือบด้ วยยาหรื อเคลือบชัน้ พิเศษที่สามารถลดหรื อยับยัง้ อัตราการตีบของ
เส้ นเลือดลงได้ แต่ก็มีข้อห้ ามและผลข้ างเคียงเช่นกัน ดังนัน้ จึงขึน้ อยู่กบั
ดุลยพินิจของแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญในการเลือกวิธีการรักษาที่ดีที่สดุ
หากมีความต้ องการใช้ อุปกรณ์ “ขดลวดเคลือบยาถ่างหลอดเลือดหัวใจ”
ส�ำนักงานประกันสุขภาพจะจ่ายตามราคา “ขดลวดทัว่ ไป” จ่ายให้ ทังนี
้ ้คนไข้
ต้ องรับภาระส่วนต่างค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึนเอง
้
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(4) ข้ อสะโพกเทียมท�ำจากวัสดุพิเศษ:
ทังข้้ อสะโพกเทียมท�ำจากเซรามิกและข้ อสะโพกเทียมพลาสติกโพลีเอททิลีน
น� ้ำหนักโมเลกุลสูงผสมสารแอนตี ้ออกซิแดนท์ เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.
2550 และ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็ นต้ นมาได้ มีการบรรจุไว้ ในรายการส่วน
ต่างที่ประชาชนต้ องจ่ายเองตามล�ำดับ ปั จจุบนั ประกันสุขภาพจะออกค่าใช้
จ่ า ยให้ ส� ำ หรั บ ข้ อ สะโพกเที ย มไทเทเนี ย มและโคบอลท์ - โครงกระดูก ปี ก
สะโพกท�ำจากโพลีเอทิลีนน� ้ำหนักโมเลกุลสูง มีอตั ราการสึกหรอที่ต�่ำมาก ใน
สภาวะปกติสามารถใช้ งานได้ นาน 15 ถึง 20ปี สมาคมแพทย์สาธารณรัฐจีน
ระบุวา่ ข้ อสะโพกเทียมที่ประกันสุขภาพจ่ายให้ ล้ วนจัดอยูใ่ นระดับคุณภาพ
ชันน�
้ ำไม่วา่ จะเป็ นทางด้ านวัสดุหรื อคุณภาพ ซึง่ หากมีการใช้ งานอย่างเหมาะ
สมก็มีโอกาสไม่มากนักที่จะต้ องรับการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนข้ อสะโพกเทียมอีก
ครัง้ หากมีความต้ องการใช้ อปุ กรณ์ “ข้ อสะโพกเทียมเซรามิก” หรื อ “ข้ อ
สะโพกเทียมพลาสติกโพลีเอททิลีนน� ้ำหนักโมเลกุลสูง" ส�ำนักงานประกัน
สุขภาพจะจ่ายตามราคา “ข้ อสะโพกเที ยมแบบดัง้ เดิม”จ่ายให้ กับผู้ที่มี
เงื่อนไขตรงตามการรักษาด้ วยการเปลี่ยน “ข้ อสะโพกเทียมแบบดังเดิ
้ ม” โดย
คนไข้ ต้องรับภาระส่วนต่างค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึนเอง
้
ทังนี
้ ้ข้ อสะโพกเทียมก็มีข้อ
ห้ ามและผลข้ างเคียงเช่นกัน ควรต้ องให้ แพทย์ผ้ ูเชี่ยวชาญเป็ นผู้ประเมิน
อย่างละเอียด
(5) เลนส์แก้ วตาเทียมชนิดพิเศษ:
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 เป็ นต้ นมาได้ มีการบรรจุไว้ ในรายการส่วน
ต่างที่ประชาชนต้ องจ่ายเอง ผู้ที่มีเงื่อนไขสอดคล้ องกับการรักษาการผ่าตัด
ต้ อกระจกตามระเบียบประกันสุขภาพ จะได้ รับสิทธิ์ ในการผ่าตัดเปลี่ยน
“เลนส์แก้ วตาเทียมชนิดธรรมดา” ซึง่ เป็ นรายการที่อยูใ่ นขอบข่ายของประกัน
สุขภาพเลนส์แก้ วตาเทียมดังกล่าว ผลิตจากวัสดุ PMMA, Silicone และ
Acrylic “เลนส์แก้ วตาเทียมชนิดธรรมดา” มีความคงทนเป็ นเวลานาน พร้ อม
กับมีประสบการณ์ใช้ งานได้ ถึง 20 ปี ของจักษุแพทย์ในประเทศ เพียงพอ
ส�ำหรับการใช้ งานมากกว่า 90%ในคนไข้ ต้อกระจก ส่วนเลนส์ “แก้ วตาเทียม
ชนิดพิเศษ”มีการใช้ วสั ดุที่ไม่ใช่เลนส์สมรรถนะโฟกัสภาพได้ หลายระยะ และ
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แก้ ไขสายตาเอี ยงเป็ นต้ น จึงไม่ได้ หมายความว่าจะเหมาะสมกับคนไข้
ต้ อกระจกทุกคนควรให้ แพทย์ตรวจดูสภาพความเจ็บป่ วยของคนไข้ รายกรณี
เมื่อแพทย์ประเมินพร้ อมปรึกษาร่วมกับคนไข้ แล้ ว จึงค่อยเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์
ให้ เหมาสมอย่างระมัดระวัง
เมื่อผู้ป่วยมีเงื่อนไขที่ตรงตามระเบียบการเข้ ารับการผ่าตัดต้ อกระจกหลัง
จากที่แพทย์ได้ อธิบายชีแ้ จงอย่างละเอียดแล้ ว หากมีความต้ องการเลือกใช้
“เลนส์แก้ วตาเทียมชนิดพิเศษ” ส�ำนักงานประกันสุขภาพจะจ่ายตามราคา
“เลนส์แก้ วตาเทียมชนิดธรรมดา” จ่ายให้ ทังนี
้ ้คนไข้ ต้องรับภาระส่วนต่างค่า
ใช้ จา่ ยที่เกิดขึนเอง
้
(6) อุปกรณ์พิเศษลิ ้นหัวใจเทียมจากเนื ้อเยื่อ
นับแต่วนั ที่ 1 มิถนุ ายน พ.ศ. 2557 เป็ นต้ นมาได้ มีการบรรจุไว้ ในรายการส่วน
ต่างที่ประชาชนต้ องจ่ายเอง ปั จจุบนั ลิน้ หัวใจเทียมของประกันสุขภาพมี
คุณภาพเพียงพอต่อการใช้ ของคนไข้ ส่วนใหญ่ สมรรถนะที่เพิ่มขึน้ ได้ แก่
อุปกรณ์พิเศษลิ ้นหัวใจเทียมจากเนื ้อเยื่อ ซึง่ เป็ นลิ ้นหัวใจจากเนื ้อเยื่อประเภท
หนึ่งเทียบกับลิ ้นหัวใจจากเนือ้ เยื่อแบบดัง้ เดิม มีความแตกต่างด้ านเทคนิค
ต้ านการเกิดหินปูนวิธีการ ท�ำให้ เนื ้อเยื่อคงตัววัสดุลิ ้นหัวใจและวิธีการใส่ลิ ้น
หัวใจหรื ออายุการใช้ งานเป็ นต้ นซึ่งมีตวั เลขวิจยั ยืนยันที่แสดงว่าดีกว่า แต่
อุปกรณ์พิเศษลิ ้นหัวใจเทียมจากเนือ้ เยื่อก็มีข้อห้ ามและผลข้ างเคียงของการ
ใช้ ดังนันจึ
้ งจ�ำเป็ นต้ องผ่านการประเมินจากแพทย์เฉพาะทางอย่างละเอียด
เพื่อให้ การตรวจรักษาที่ดีที่สดุ
หากคนไข้ มีความจ�ำเป็ นต้ องผ่าตัดเปลี่ยนลิน้ หัวใจเทียมหลังจากได้ รับการ
อธิบายอย่างละเอียดจากแพทย์แล้ ว ผู้ที่มีความต้ องการใช้ “อุปกรณ์พิเศษ
ลิน้ หัวใจเทียมจากเนือ้ เยื่อ” ซึ่งมีส่วนต่างที่ต้องจ่ายเองส�ำนักงานประกัน
สุขภาพจะจ่ายตามราคาลิ ้นหัวใจเทียมแบบดังเดิ
้ มจ่ายให้ ทังนี
้ ้คนไข้ ต้องรับ
ภาระส่วนต่างค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึนเอง
้
้
(7) ระบบระบายนำ�จากโพรงสมองลงช่องท้ องแบบปรับความดัน
นับแต่วนั ที่ 1 มิถนุ ายนพ.ศ. 2558 เป็ นต้ นมาได้ มีการบรรจุไว้ ในรายการส่วน
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ต่างที่ประชาชนต้ องจ่ายเองปั จจุบนั ระบบระบายน�ำ้ จากโพรงสมองลงช่อง
ท้ องทัว่ ไปที่ประกันสุขภาพออกค่าใช้ จ่ายให้ เป็ นวาล์วระบายแบบความดัน
คงที่ส�ำหรับคนไข้ ที่อาการคงตัวสามารถใช้ งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพเพียง
พอต่ อ การใช้ ง านของผู้ ป่ วยส่ ว นใหญ่ แ ต่ ส� ำ หรั บ ผู้ ป่ วยที่ อ าจมี อ าการ
เปลี่ยนแปลงไม่คงที่ (เช่นผู้ป่วยโรคน� ้ำคัง่ ในโพรงสมองภาวะความดันปกติ ผู้
ป่ วยสมองบาดเจ็บ ผู้ป่วยเด็ก ฯลฯ) หากต้ องการเปลี่ยนการตังค่
้ าความดัน
ในภายหลังจะท�ำได้ โดยการติดตังใหม่
้ อีกครัง้ เท่านัน้ รายการเพิ่ม “ระบบ
ระบายน� ำ้ จากโพรงสมองลงช่องท้ องแบบปรั บความดัน” ไม่จ�ำเป็ นต้ อง
ท�ำการผ่าตัดอีกครัง้ สามารถปรับความดันจากภายนอกร่างกายได้ โดยตรง
แต่จ�ำเป็ นต้ องผ่านการประเมินของแพทย์ เฉพาะทางอย่างละเอียด เพื่อ
ให้ การวินิจฉัยและรักษาอย่างดีที่สดุ
หากคนไข้ จ�ำเป็ นต้ องใช้ ระบบระบายน� ้ำจากโพรงสมองลงช่องท้ อง หลังจาก
ได้ รับการอธิบายอย่างละเอียดจากแพทย์และเข้ าใจแล้ ว ผู้ที่มีความต้ องการ
ใช้ ระบบระบายน�ำ้ จากโพรงสมองลงช่องท้ องแบบปรับความดันส�ำนักงาน
ประกันสุขภาพจะจ่ายตามราคาระบบระบายน�ำ้ จากโพรงสมองลงช่องท้ อง
ทัว่ ไปจ่ายให้ ทังนี
้ ้คนไข้ ต้องรับภาระส่วนต่างค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึนเอง
้
(8) การรักษาหลอดเลือดแดงต้ นขาชันตื
้ ้นอุดตันด้ วยอุปกรณ์เคลือบยา
นับแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เป็ นต้ นมาได้ มีการบรรจุไว้ ในรายการ
ส่วนต่างที่ประชาชนต้ องจ่ายเอง ปั จจุบนั การใช้ ขดลวดค�ำ้ ยันผนังหลอด
เลือดที่ประกันสุขภาพจ่ายให้ เป็ นชนิดไม่เคลือบยา สามารถที่จะเลือกขนาด
ได้ ตามความเหมาะสมของเส้ นเลือดที่จะใช้ อีกทัง้ ลดการเกิดความตีบตัน
หรื อการฉีกขาดของเส้ นเลือดเพื่อช่วยให้ โลหิตไหลเวียนสะดวกได้ เพิ่ม “การ
รักษาหลอดเลือดแดงต้ นขาชัน้ ตืน้ อุดตันด้ วยอุปกรณ์ เคลือบยา” (รวมขด
ลวดเคลือบยาและบอลลูนเคลือบยา) ที่ต้องจ่ายเองซึง่ เทียบกับการรักษา
แบบดัง้ เดิมคือการถ่างขยายด้ วยบอลลูนหรื อการใส่ขดลวดที่หลอดเลือด
แดงต้ นขาชันตื
้ ้นแล้ ว (ขดลวดค� ้ำยันผนังหลอดเลือดชนิดไม่เคลือบยา) โดย
เฉลี่ยหลังการรักษา 1 ปี จะมีอตั ราการเกิดอุดตันซ� ้ำต�่ำกว่า แต่เนื่องจากคนไข้
แต่ละรายมีสภาพความเจ็บป่ วยแตกต่างกัน ยังคงต้ องผ่านการประเมินอย่าง
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7 ผู ้มีสถานะเป็ นผู ้ประกันตนสามารถรับ การรักษาพยาบาลอย่างไร
ละเอี ย ดจากแพทย์ ผ้ ู เชี่ ย วชาญเพื่ อ ท� ำ การรั ก ษาที่ ใ ห้ ผลดี ที่ สุ ด
หากคนไข้ ต้องใช้ การรักษาหลอดเลือดแดงต้ นขาชัน้ ตืน้ อุดตันด้ วยอุปกรณ์
เคลือบยา เมื่อผ่านการอธิบายชีแ้ จงอย่างละเอียดจากแพทย์และมีความ
เข้ าใจอย่างเต็มที่แล้ ว ผู้ที่ตกลงเลือกใช้ การรักษาหลอดเลือดแดงต้ นขาชัน้
ตื ้นอุดตันด้ วยอุปกรณ์เคลือบยา ส�ำนักงานประกันสุขภาพจะจ่ายตามราคา
ของการใส่ขดลวดที่หลอดเลือดแดงต้ นขาชัน้ ตืน้ (ขดลวดค�ำ้ ยันผนังหลอด
เลือดชนิดไม่เคลือบยา) จ่ายให้ ทังนี
้ ้คนไข้ ต้องรับภาระส่วนต่างค่าใช้ จา่ ยที่
เกิดขึนเอง
้
(9) การรักษาภาวะหัวใจห้ องบนสัน่ พลิ ้วด้ วยวิธีจี ้ด้ วยความเย็นจัด
นับแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เป็ นต้ นมาได้ มกี ารบรรจุไว้ ในรายการ
ส่วนต่างทีป่ ระชาชนต้ องจ่ายเอง ปัจจุบนั การรักษาทีป่ ระกันสุขภาพจ่ายให้ คอื
ระบบภาพหัวใจ 3 มิติ (3D) สอดสายสวนจี ้ร้ อนด้ วยไฟฟ้า เป็ นวิธีการใช้ ไฟฟ้า
เปลีย่ นเป็ นความร้ อนใส่สายสวนพิเศษเข้ าสูห่ วั ใจใช้ พลังงานความร้ อนจี ้รักษา
ซึง่ สามารถใช้ รักษาผู้ป่วยหัวใจเต้ นผิดจังหวะจากหลายสาเหตุได้ ส�ำหรับ “การ
รักษาภาวะหัวใจห้ องบนสัน่ พลิ ้วด้ วยวิธีจี ้ด้ วยความเย็นจัด” ทีเ่ พิม่ ขึนเมื
้ อ่ เทียบ
กับการรักษาด้ วย “ระบบภาพหัวใจ 3 มิต(ิ 3D) สอดสายสวนจี ้ร้ อนด้ วยไฟฟ้า”
ทีป่ ระกันสุขภาพจ่ายให้ จะสามารถลดเวลาในการผ่าตัดลงและผู้ป่วยไม่คอ่ ย
รู้สกึ เจ็บในระหว่างการรักษา แต่เนือ่ งจากสภาพความเจ็บป่ วยของผู้ป่วยแต่ละ
รายแตกต่างกัน อีกทังความเหมาะสมต่
้
อต�ำแหน่งทีใ่ ช้ กต็ า่ งกันด้ วย ดังนันจึ
้ ง
จ�ำเป็ นต้ องผ่านการประเมินจากแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญอย่างละเอียด เพือ่ เลือกใช้
วิธีการตรวจรักษาทีด่ ที ส่ี ดุ
หากคนไข้ จ�ำเป็ นต้ องใช้ การรักษาภาวะหัวใจห้ องบนสัน่ พลิว้ ด้ วยวิธีจีด้ ้ วย
ความเย็นจัด หลังรับฟังการอธิบายอย่างละเอียดจากแพทย์และเข้ าใจดีแล้ ว ผู้
ที่เลือกใช้ การรักษาภาวะหัวใจห้ องบนสัน่ พลิ ้วด้ วยวิธีจี ้ด้ วยความเย็นจัดด้ วย
ความสมัครใจส�ำนักงานประกันสุขภาพจะจ่ายตามราคาการรักษาด้ วยระบบ
ภาพหัวใจ 3 มิติ (3D) สอดสายสวนจี ้ร้ อนด้ วยไฟฟ้าจ่ายให้ ทังนี
้ ้คนไข้ ต้องรับ
ภาระส่วนต่างค่าใช้ จา่ ยทีเ่ กิดขึนเอง
้
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(10) อปุ กรณ์พิเศษโลหะยึดตรึงกระดูกภายในโพรงกระดูกแกรมม่าแบบ
เสริ มความยาว
นับแต่วนั ที่ 1 มิถนุ ายน พ.ศ. 2561เป็ นต้ นมาได้ มกี ารบรรจุไว้ ในรายการส่วน
ต่างทีป่ ระชาชนต้ องจ่ายเอง ปัจจุบนั ประกันสุขภาพจ่ายให้ คอื การรักษาโดย
ใช้ โลหะยึดตรึงกระดูกภายในโพรงกระดูกแกรมม่าแบบธรรมดา ใช้ ส�ำหรับ
การยึดติดกระดูกจากภาวะกระดูกต้ นขาส่วนคอคอดหัก เนือ่ งจากกระดูกต้ น
ขาส่วนขอคอดอยู่บริ เวณต้ นกระดูก จึงใช้ โลหะยึดตรึงกระดูกภายในโพรง
กระดูกทีค่ อ่ นข้ างสัน้ เพียงพอต่อความแข็งแรงมัน่ คงในการยึดกระดูก และ
การประสานติดกันของกระดูก หากบริเวณทีก่ ระดูกต้ นขาหักลามลงไปจาก
ต้ นกระดูก เช่นคอคอดกระดูกต้ นขาหักร่วมกับกระดูกส่วนทีอ่ ยูต่ ำ�่ กว่าคอคอด
กระดูกลงมา กระดูกบริเวณต�ำ่ กว่าคอคอดกระดูกหัก กระดูกต้ นขาส่วนบน
หัก หรือกระดูกหักทีม่ โี รคหรือพยาธิสภาพอยูก่ อ่ นแล้ วเป็ นต้ นเนือ่ งจากบาง
รายมีภาวะกระดูกหักเป็ นบริ เวณค่อนข้ างยาว โลหะยึดตรึงกระดูกภายใน
โพรงกระดูกแกรมม่าแบบธรรมดามีความยาวไม่เพียงพอต่อการยึดกระดูกที่
หักได้ อย่างแข็งแรง ในภาวะเช่นนี ้ จ�ำเป็ นต้ องใช้ โลหะยึดตรึงกระดูกภายใน
โพรงกระดูกแกรมม่าแบบเสริมความยาว จึงจะสามารถให้ ความแข็งแรงต่อ
การยึดกระดูกได้ อย่างเหมาะสม
หากคนไข้ จำ� เป็ นต้ องใช้ อปุ กรณ์พเิ ศษโลหะยึดตรึงกระดูกภายในโพรงกระดูก
แกรมม่าแบบเสริมความยาว หลังรับฟั งการอธิบายอย่างละเอียดจากแพทย์
และเข้ าใจดีแล้ วและเลือกใช้ การรักษาด้ วยความสมัครใจ ส�ำนักงานประกัน
สุขภาพจะจ่ายตามราคาการรั กษาด้ วยโลหะยึดตรึ งกระดูกภายในโพรง
กระดูกแกรมม่าแบบธรรมดาจ่ายให้ ทังนี
้ ้คนไข้ ต้องรับภาระส่วนต่างค่าใช้
จ่ายทีเ่ กิดขึนเอง
้

2. ก
 ารร ักษาด้วยระบบยึดตรึงกระดูกกะโหลกศรี ษะโดย
คอมพิวเตอร์ชว่ ยออกแบบ ทีแ
่ ต่เดิมประชาชนต้องร ับภาระสว่ น
้ า่ ยเองนนั้ น ับตงแต่
ต่างค่าใชจ
ั้
ว ันที่ 1 ธ ันวาคม พ.ศ. 2561
เป็นต้นมา ได้มก
ี ารบรรจุไว้ในรายการชดเชยทงหมดของ
ั้
ประก ันสุขภาพ หากประชาชนเข้าข่ายตามเงือ
่ นไขชดเชยของ
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7 ผู ้มีสถานะเป็ นผู ้ประกันตนสามารถรับ การรักษาพยาบาลอย่างไร
้ ป
ประก ันสุขภาพ ใชอ
ุ กรณ์ตามระบบยึดตรึงนีใ้ นการร ักษา ไม่
จ�ำเป็นต้องจ่ายเองในสว่ นต่างอีกต่อไป ประก ันสุขภาพจ่ายให้
ทงหมด
ั้
3. เพือ่ เสริมการได้ร ับข้อมูลอย่างเต็มทีข
่ องผูป
้ ่ วย ส�ำน ักงานประก ัน
สุขภาพก�ำหนดให้หน่วยงานบริการทางการแพทย์ตามการ
้ ป
ประก ัน เมือ
่ แนะน�ำให้ผป
ู ้ ่ วยใชอ
ุ กรณ์ ทีม
่ ส
ี ว่ นต่างต้องจ่ายเอง
ต้องให้ขอ
้ มูลอย่างเปิ ดเผย ท�ำการอธิบายอย่างเต็มทีแ
่ ละลง
ื่ ในหน ังสอ
ื ยินยอม
ลายมือชอ

เมื่ อ สถานพยาบาลเสนอให้ ผ้ ูประกันตนใช้ อุปกรณ์ พิ เ ศษที่ มี ส่ว นต่า ง
ต้ องจ่ายเองเพื่อให้ ประชาชนได้ รับข้ อมูลอย่างเต็มที่ การแจ้ งให้ ทราบ
แบ่งเป็ น 2 ขันตอนคื
้
อ:
◎ ขันตอนที
้
่1
(1) ก่อนการรักษาหรื อผ่าตัด 2 วัน (นอกจากภาวะฉุกเฉิน) แพทย์ต้อง
มอบหนังสืออธิ บายแก่ผ้ ูประกันตนหรื อญาติ ขณะเดียวกัน ต้ องท�ำ
การอธิบายอย่างละเอียด พร้ อมทังให้
้ แพทย์และผู้ประกันตนหรื อญาติ
ลงนามทัง้ สองฝ่ ายแบบเดียวกัน 2 ฉบับ โดย 1 ฉบับมอบให้ กับ
ผู้ประกันตนหรื อญาติ อีก 1 ฉบับเก็บไว้ กบั แฟ้ม ประวัตคิ นไข้
(2) รายละเอียดหนังสืออธิบายประกอบด้ วย: ส่วนต่างต้ องจ่ายเองของ
ค่าใช้ จ่ายอุปกรณ์ พิเศษและสาเหตุที่ต้องใช้ อุปกรณ์ คุณสมบัติพิเศษ
ข้ อ ควรระวัง ผลข้ า งเคี ย งและผลการรั ก ษาเปรี ย บเที ย บกับ อุป กรณ์
ที่ประกันสุขภาพจ่ายให้
◎ ขันตอนที
้
่2
(1) ผ้ ูป ระกัน ตนหรื อ ญาติ ห ลัง ได้ รั บ ข้ อ มูล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งแล้ ว หน่ ว ยงาน
บริ การทางการแพทย์ ยังต้ องอธิบายการเก็บค่าใช้ จ่ายและให้ เวลา
ผู้ป่วยพิจารณาอย่างเต็มที่ จากนันขอให้
้
ลงนามในหนังสือให้ ความ
ยินยอมแบบเดียวกัน 2 ฉบับ โดย 1 ฉบับมอบให้ กบั ผู้ประกันตนหรื อ
ญาติเก็บรักษา อีก 1 ฉบับเก็บไว้ กบั แฟ้มประวัตคิ นไข้
(2) รายการที่ระบุในหนังสือให้ ความยินยอมประกอบด้ วย:
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2563-2564 คู่มือสิทธิประโยชน์ระบบประกันสุขภาพสำ�หรับประชาชน

ชื่อรายการและหมายเลขรหัสอุปกรณ์พิเศษที่มีส่วนต่างต้ องจ่ายเอง
หมายเลขใบอนุญาตอุปกรณ์การแพทย์ ราคาต่อหน่วย ปริ มาณและ
จ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ายเอง
สถานพยาบาลต้ อ งออกใบเสร็ จ มอบให้ ผ้ ูป ระกัน ตนหรื อ ญาติ เ ก็ บ ไว้
นอกจากนี ต้ ้ องมอบรายละเอี ย ดชื่ อ รายการของอุ ป กรณ์ พิ เ ศษที่ มี
ส่วนต่างต้ องจ่ายเอง หมายเลขรหัสอุปกรณ์ ราคาต่อหน่วย ปริ มาณและ
จ�ำนวนเงินโดยรวมที่ต้องจ่ายเองให้ ผ้ ปู ระกันตนหรื อญาติเก็บรักษา
การเพิ่มเติม ยกเลิก หรื อมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเก็บค่าใช้ จา่ ย
ของรายการอุปกรณ์ที่มีสว่ นต่างต้ องจ่ายเอง สถานพยาบาลต้ องท�ำการ
บันทึกในเครื อข่ายเว็บไซต์ข้อมูลประกันสุขภาพ (VPN) ตามก�ำหนดของ
ส�ำนักงานประกันสุขภาพ และประกาศในเว็บไซต์ของส�ำนักงานประกัน
สุขภาพ เพื่อให้ ทุกฝ่ ายสามารถตรวจสอบได้ ประชาชนสามารถใช้
เว็บไซต์ของส�ำนักงานประกันสุขภาพส่วน “เว็บเปรี ยบเทียบราคาอุปกรณ์
การแพทย์ที่ต้องจ่ายเอง”(เว็บเพจ/บริ การประกันสุขภาพ/ยาและอุปกรณ์
พิ เศษประกัน สุข ภาพ/อุปกรณ์ พิเศษประกันสุขภาพ/เว็บเปรี ยบเที ยบ
ราคาอุปกรณ์การแพทย์ที่ต้องจ่ายเอง) ตรวจสอบการเก็บค่าใช้ จ่ายของ
สถานพยาบาลต่างๆ พร้ อมทังสามารถลิ
้
งค์ดรู ายละเอียดข้ อควรระวัง
ส�ำหรั บรายการอุปกรณ์ การแพทย์ ที่ได้ รับอนุมัติ เช่นความเหมาะสม
โรคที่ห้ามใช้ ผลข้ างเคียงและข้ อควรระวัง เป็ นต้ น

ร้องเรียนและปรึกษาสอบถาม

เมื่อเข้ ารับการรักษาพยาบาล และพบว่าสถานพยาบาลไม่ปฏิบตั ิตาม
ระเบียบดังกล่าวข้ างต้ น สามารถจะร้ องเรี ยนหรื อปรึกษาสอบถามผ่านช่อง
ทางต่อไปนี ้ :
1. โทรศัพท์บริ การสอบถามส�ำนักงานประกันสุขภาพหมายเลข 0800-030598 มือถือโทร 02-4128-678
2. ร้องเรี ยนผ่านทางเว็บไซต์ของส�ำนักงานประกันสุขภาพหรื อติดต่อกับฝ่ าย
รั บ ร้ องเรี ย นของโรงพยาบาลในเครื อ ทุก แห่ง (ค้ นหาข้ อมูลหมายเลข
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7 ผู ้มีสถานะเป็ นผู ้ประกันตนสามารถรับ การรักษาพยาบาลอย่างไร
โทรศัพท์ ติดต่อเกี่ ยวข้ องได้ ที่เว็บไซต์ ส�ำนักงานประกันสุขภาพhttps://
www.nhi.gov.tw→บริ การประกันสุขภาพ→บริ การรักษาพยาบาลประกัน
สุขภาพ→บริ การค้ นหาร้ องเรี ยนการรักษาพยาบาล)
3. ติดต่อฝ่ ายบริ การหรื อฝ่ ายประสานงานของส�ำนักงานประกันสุขภาพทุก
แห่งด้ วยตัวเอง

ยืน
่ ค�ำร้องตรวจสอบข้อพิพาท

ผู้ ที่ มี ข้ อสงสัย การประกาศอนุ มั ติ เ รื่ อ งดั ง ต่ อ ไปนี ข้ องกรมประกั น
สุขภาพ สามารถยื่นค�ำร้ องขอตรวจสอบการพิจารณาข้ อโต้ แย้ งต่อคณะ
กรรมการพิจารณาข้ อโต้ แย้ งการประกันสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขและ
สวัสดิการได้ ภายใน 60 วันนับตัง้ แต่วันที่สองที่เอกสารการอนุมัติของ
ส�ำนักงานประกันสุขภาพส่งไปถึง
1.คุณสมบัตผิ ้ ทู �ำประกันและขันตอนการยื
้
่นขอท�ำประกัน
2.การก�ำหนดค่าประกันที่ใช้ เป็ นฐานในการค�ำนวณ
3.เงินสมทบประกันสุขภาพและค่าปรับ
4.ค่าบริ การทางการแพทย์ที่ประกันสุขภาพจ่ายให้
5.เกี่ยวกับการควบคุมดูแลเครื อสัญญาประกันสุขภาพ
6.สิทธิประโยชน์การประกันสุขภาพอื่นๆ
ข้ อมูลการติดต่อคณะกรรมการพิจารณาข้ อโต้ แย้ งการประกันสุขภาพ
กระทรวงสาธาณสุขและสวัสดิการดังนี ้:
ที่อย่:ู เลขที่ 488 ถ.จงเสี่ยวตงลูต่ อน 6 เขตหนานกัง่ กรุงไทเป รหัส
ไปรษณีย์ 11558
เว็บไซต์: https://dep.mohw.gov.tw/NHIDSB/mp-117.html
รายละเอียดด�ำเนินการ
ข ้อพิพาทด ้าน
สิทธิประโยชน์
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ส�ำหรับผู ้ประกันตนและหน่วยงานท�ำประกัน เกีย่ วกับการ
จ่ายเงินสมทบการประกัน เงินสมทบเพิม่ เติม สถานะการ
ท�ำประกัน การจ่ายชดเชย การอนุมต
ั อิ อกใบรับรอง
โรคร ้ายแรง หน่วยงานทางการแพทย์ทรี่ ว่ มประกันสุขภาพ
ในส่วนรายการทีร่ ว่ มและสิทธิประโยชน์ด ้านอืน
่ ๆ

โทรศ ัพท์

(02)8590-7222

8
สมรรถนะ การอ ัพเดท การร ักษาและ
การยืน
่ ขอท�ำบ ัตรประก ันสุขภาพ
ส�ำนักงานประกันสุขภาพเริ่ มใช้ บตั รประกันสุขภาพติดไมโครชิปทังหมด
้
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547 หากบนบัตรมีรูปถ่ายของผู้ถอื บัตร เวลาไป
พบแพทย์กไ็ ม่จำ� เป็ นต้ องแสดงบัตร
ประจ�ำตัวประชาชนให้ สถานพยาบาลตรวจสอบ นอกจากนี ้ไมโครชิปในบัตร
ยังสามารถเก็บข้ อมูลการรักษาพยาบาลได้ ถงึ 6 ครัง้ ที่ผา่ นมา รวมทังข้
้ อมูล
การเป็ นผู้ป่วยโรคร้ ายแรง การตรวจที่ส�ำคัญๆ และประวัตกิ ารใช้ ยา เพื่อเป็ น
การช่วยเหลือ เวลาท่านรับการรักษาพยาบาลจะได้ มีหลักประกันยิ่งขึ ้น

บทบาทของบ ัตร

1. บ ันทึกการร ักษาพยาบาลต่างๆ

บัต รประกัน สุข ภาพเป็ น ใบรั บ รองในการรั ก ษาพยาบาลของประกัน
สุขภาพพลเมือง รายการรักษาพยาบาลต่างๆ จะถูกบันทึกไว้ ในบัตร
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8 สมรรถนะ การอัพเดท การรักษาและ การยืน่ ขอท�ำบัตรประกันสุขภาพ
้ า
2. บ ันทึกการตรวจทีส
่ �ำค ัญๆ และการใชย

การบันทึกรายการใช้ ยาและการตรวจไว้ ในบัตรประกันสุขภาพเพื่อเวลา
แพทย์ท�ำการรักษาท่าน สามารถอ้ างอิงลักษณะการใช้ ยาและการตรวจ
วินิจฉัยครัง้ ก่อน เพื่อหลีกเลี่ยงการให้ ยาหรื อการตรวจที่ซ้ำ�ซ้ อน ทังนี
้ ้เพื่อ
ประกันความปลอดภัยในการรักษาพยาบาล ยกระดับคุณภาพทางการ
แพทย์ ทังยั
้ งสามารถลดความสูญเสียทรัพยากรทางการแพทย์อีกด้ วย

3. การบ ันทึกประว ัติการเจ็บป่วยโรคร้ายแรง

การป่ วยเป็ นโรคร้ ายแรงจะถูกบันทึกลงในบัตรประกันสุขภาพโดยตรง
เมื่อผู้ป่วยเป็ นโรคร้ ายแรงไปพบแพทย์เพียงแค่พกบัตรประกันสุขภาพก็
จะได้ ลดหย่อนค่าใช้ จ่ายส่วนที่ต้องจ่ายเองผู้ประกันที่สมัครและได้ รับ
อนุมตั เิ ป็ นผู้ป่วยโรคร้ ายแรงแล้ วเวลาไปพบ
แพทย์หากบัตรประกันสุขภาพยังไม่ได้ รับการบันทึกข้ อมูลว่าป่ วยเป็ นโรค
ร้ ายแรงสามารถขอให้ คลินิกหรื อโรงพยาบาลช่วยปรับข้ อมูลให้ ใหม่หรื อ
ไปยังจุดที่มีเครื่ องอ่านบัตร (ส�ำนักงานประกันสุขภาพท้ องที่หรื อที่วา่ การ
จังหวัดเขตอ�ำเภอต�ำบลทุกแห่ง) เพื่อท�ำการปรั บข้ อมูลบันทึกการเจ็บ
ป่ วยโรคร้ ายแรงในบัตรประกันสุขภาพโดยอัตโนมัติ

4. สม ัครใจลงบ ันทึกการบริจาคอว ัยวะร่างกายหรือผูป
้ ่ วยดูแลระยะ
ิ
สุด ท้า ยหรือ บ น
ั ทึก การต ด
ั ส น ใจด้า นความต้อ งการการร ก
ั ษา
พยาบาลล่วงหน้า

ท่านสามารถเขียนแบบค�ำร้ องยื่นเรื่ องตามความต้ องการผ่าน “สมาคม
รับบริ จาคอวัยวะร่างกายไต้ หวัน ”หรื อ “ มูลนิธิศนู ย์รับบริ จาคอวัยวะเพื่อ
การปลูกถ่ายไต้ หวัน” หรื อ “องค์กรให้ บริ การปรึกษาการท�ำบันทึกด้ าน
ความต้ อ งการการรั ก ษาพยาบาลล่ ว งหน้ าที่ ป ระกาศโดยกระทรวง
สาธารณสุข และสวัส ดิก าร” หน่วยงานดังกล่าวจะส่ง ต่อข้ อมูลไปให้
กระทรวงสาธารณสุข และสวัส ดิ ก าร หลัง จากยื น ยัน แล้ ว กระทรวง
สาธารณสุข และสวัส ดิ ก ารจะส่ ง ต่ อ ให้ ศูน ย์ ข้ อ มูล ส� ำ นัก งานประกัน
สุข ภาพ เมื่ อ มี ก ารปรั บข้ อ มูล บนบัต รประกันสุขภาพใหม่ก็จ ะท� ำ การ
บัน ทึ ก ข้ อ มูล จากศูน ย์ ข้ อ มูล ลงในบัต รประกั น สุข ภาพของท่ า นโดย
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อัตโนมัติ เป็ นผลให้ เจ้ าหน้ าที่พยาบาลทราบความประสงค์ของท่านแต่
แรกได้ ทนั ทีวา่ ท่านสมัครใจบริ จาคอวัยวะร่างกายหรื อประสงค์เป็ นผู้ป่วย
ดูแลระยะสุดท้ ายหรื อได้ มีบนั ทึกการตัดสินใจด้ านการรักษาพยาบาลล่วง
หน้ า

้ ลไกตรวจสอบของบ ัตรประก ันสุขภาพเตือนให้ประชาชน
5. ใชก
้ ประก ันทีค
จะต้องเข้าร่วมประก ันและช�ำระเบีย
่ า้ งอยู่

หากท่านยังไม่ได้ เข้ าร่ วมประกันสุขภาพท่านจะไม่สามารถพบแพทย์หรื อ
ท�ำเรื่ องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในสถานะผู้ประกันตนได้ เพื่อรักษาผล
ประโยชน์ของตัวท่านเองขอให้ ทา่ นรี บท�ำเรื่ องเข้ าร่วมประกันโดยเร็ วที่สดุ

้ ต
6. ใ ช บ
ั รประก น
ั สุข ภาพลงทะเบีย นร บ
ั บริก ารผ่า นอิน เตอร์เ น็ ต
(หรือติดตงระบบผู
ั้
กข้อมูลก ับอุปกรณ์เคลือ
่ นที)่

เว็บไซต์กรมประกันสุขภาพจัดท�ำ “งานบริ การผ่านอินเตอร์ เน็ตข้ อมูล
ประกันสุขภาพส่วนบุคคล” ประชาชนสามารถใช้ “หลักฐานแสดงตน
อิเล็กทรอนิกส์” ยื่นท�ำเรื่ องเกี่ยวกับประกันสุขภาพผ่านอินเตอร์ เน็ตได้
หลายรายการ และนับแต่วนั ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เป็ นต้ นมาได้ เปิ ด
ให้ ป ระชาชนใช้ “บัต รประกัน สุข ภาพ” ลงทะเบี ย นรั บ บริ ก ารผ่ า น
อินเตอร์ เน็ต ตรวจสอบและยืน่ ท�ำเรื่องประกันสุขภาพรายการต่างๆ
นอกจากนี ้ประชาชนยังสามารถดาวน์โหลด “APP ประกันสุขภาพประชาชนอีซี่
โก” จาก Google play หรื อ Apple store พร้ อมลงทะเบียนบัตรประกันสุข
ภาและติดตังระบบผู
้
กข้ อมูลบัตรในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ก็สามารถใช้ บริ การ
ทางอินเตอร์ เน็ตที่สะดวกรวดเร็ว

การปร ับข้อมูลบ ัตรประก ันสุขภาพ
1. การปร ับข้อมูลบ ัตรประก ันสุขภาพ

ทุกครัง้ ก่อนการน�ำบัตรประกันสุขภาพไปรับการรักษา สถานพยาบาลที่
ท่านรับการรักษาจะท�ำการปรับข้ อมูลบัตรให้ กบั ท่านโดยอัตโนมัติ แล้ วจึง
จะใช้ บตั รไปรับการรักษาที่คลินิกหรื อโรงพยาบาลต่อได้ เพื่อหลีกเลี่ยง
ผลกระทบต่อสิทธิการรักษาพยาบาลของท่าน โปรดระวังเรื่ องสภาพการ
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8 สมรรถนะ การอัพเดท การรักษาและ การยืน่ ขอท�ำบัตรประกันสุขภาพ
ร่ วมประกันสุขภาพของท่าน พร้ อมทังจ่
้ ายค่าประกันสุขภาพตามเวลา
และเก็บรักษาบัตรประกันสุขภาพให้ ดี เพื่อหลีกเลี่ยงบัตรประกันสุขภาพ
ไม่สามารถปรับข้ อมูลใหม่ ส่งผลต่อสิทธิการรักษาพยาบาลของท่าน

2. สถานทีป
่ ร ับข้อมูลบ ัตร

โดยทั่ว ไปคลิ นิ ก หรื อ โรงพยาบาลจะเป็ น ผู้ป รั บ ข้ อ มูล บัต รให้ ใ หม่โ ดย
อัตโนมัติ ในขณะที่ทา่ นลงทะเบียนรับการรักษา ทังนี
้ ้ท่านยังสามารถปรับ
ข้ อ มูล บัต รได้ เ องที่ เ ครื่ อ งอ่ า นบัต รของฝ่ ายธุ ร การส� ำ นัก งานประกัน
สุขภาพสาขาทุกเขต หรื อส�ำนักงานติดต่อประกันสุขภาพทุกแห่ง หรื อ
ส�ำนักงานที่วา่ การเขตทุกแห่ง

3. บ ันทึกเปลีย
่ นแปลงสถานภาพ

หากท่ า นเปลี่ ย นแปลงสถานภาพใช้ ฐานะผู้ มี ร ายได้ น้ อยหรื อ
ทหารผ่า นศึก ที่ ไ ม่มี อ าชี พ เข้ าร่ วมประกัน ต้ อ งไปยัง ฝ่ ายธุร การสาขา
ส�ำนักงานประกันสุขภาพทุกเขต หรื อคลินิก โรงพยาบาลเพื่อปรับข้ อมูล
บัตรให้ ใหม่ขึ ้น จึงจะลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลส่วนที่ต้องจ่ายเองได้

บ ัตรประก ันสุขภาพท�ำให้ขอ
้ มูลการร ักษาพยาบาล
่
สวนบุคคลรว่ ั ไหลหรือไม่

1. ข้อมูลในบัตรประกันสุขภาพได้ รับการออกแบบเข้ ารหัสอย่างเข้ มงวด
เครื่ องอ่านบัตรตามสถานพยาบาลต้ องใช้ “การ์ ดโมเดลความปลอดภัย”
ที่จดั ให้ โดยส�ำนักงานประกันสุขภาพจึงจะท�ำงานได้ มีกลไกมอบอ�ำนาจ
และตรวจสอบซึง่ กันและกันอย่างเข้ มงวด แพทย์จะต้ องใช้ “บัตรแพทย์”
จึงจะอ่านข้ อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับผู้ป่วยโรคร้ ายแรงและใบสัง่ ยาของผู้ป่วย
นอก ไม่ใช่ว่าใครก็สามารถอ่านข้ อมูลได้ ดังนันท่
้ านไม่ต้องกังวลใจใน
เรื่ องข้ อมูลส่วนตัวด้ านการรักษาพยาบาลจะรั่วไหล
2. ท่านสามารถใช้ วิธีตงรหั
ั ้ สบัตรหรื อไม่ก็ได้ (บัตรใหม่จะถูกตังมาเแบบปิ
้
ด
การใช้ รหัส) เมื่อตังรหั
้ สแล้ ว แม้ จะมีเครื่ องอ่านบัตรและโมเดลความ
ปลอดภัย ก็จะต้ องใส่รหัสที่ถกู ต้ องจึงจะอ่านข้ อมูลบัตรได้
3. สามารถตังเปลี
้ ่ยนแปลงหรื อยกเลิกรหัสบัตรได้ ที่เครื่ องอ่านบัตรเฉพาะ
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ของประกันสุขภาพ ณ ศูนย์บริ การส�ำนักงานประกันสุขภาพ ส�ำนักงาน
ติดต่อและที่วา่ การเขตทุกแห่ง หากลืมรหัสให้ น�ำบัตรประจ�ำตัวประชาชน
ไปติดต่อท�ำเรื่ องที่ศนู ย์บริ การส�ำนักงานประกันสุขภาพส�ำนักงานติดต่อ
ทุกแห่ง หรื อยื่นเรื่ องทางโทรสารเพื่อขอยกเลิกการตังรหั
้ ส

การร ักษาบ ัตรประก ันสุขภาพ

หากข้ อมูลหรื อแผ่นไมโครชิปบนผิวของบัตรประกันสุขภาพสึกหรอ จะ
เป็ นผลให้ อา่ นข้ อมูลไม่ได้ จึงควรระวังเป็ นพิเศษดังนี ้ :
1. อย่าดัดบัตรจนงอเกินไป ขูดขีดแผ่นไมโครชิป หรื อนัง่ ทับ มิเช่นนันแผ่
้ น
ไมโครชิปอาจช�ำรุด
2. อย่าใช้ น้ำ�ล้ างหรื อแช่น้ำ� อย่าใช้ แอลกอฮอล์ สารละลาย ยางลบลบแผ่น
ไมโครชิป อย่าใส่บตั รไว้ ร่วมกับของแหลมคม หรื อใส่บตั รไว้ ในบริ เวณที่มี
สารกัดกร่อนที่เป็ นกรดหรื อด่างอย่างรุนแรง
3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับไฟฟ้า แหล่งไฟ ตากแดดที่อณ
ุ หภูมิสงู โดยตรง
หรื อวางอยู่ในบริ เวณที่มีสนามแม่เหล็กสูงจากโทรทัศน์หรื อคอมพิวเตอร์
เป็ นต้ น
4. บตั รประกันสุขภาพมีอายุการใช้ งานเป็ นเวลานานมากแม้ จะเปลี่ยนสถาน
ที่ ท�ำงานก็ ไม่ต้องเปลี่ยนบัตรใหม่กรุ ณาเก็ บบัตรประกันสุขภาพอย่าง
เหมาะสม
ทารกแรกเกิดหรือชาวต่างชาติจะยืน
่ ขอบ ัตร
ประก ันสุขภาพครงแรกอย่
ั้
างไร

ตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2558 เป็ นต้ นไป เมือ่ ไปขอแจ้ งเกิดให้ กบั ทารก
แรกเกิดที่ส�ำนักงานทะเบียนราษฎร์ ทกุ เขต ก็สามารถยื่นขอร่ วมท�ำประกัน
สุขภาพและรับบัตรประกันสุขภาพไปพร้ อมกัน ส�ำหรับทารกทีเ่ กิดในต่างประ
เทศทีแ่ จ้ งขอมีชื่อในทะเบียนบ้ านเป็ นครัง้ แรก จะต้ องรอให้ มชี ื่ออยูใ่ นทะเบียน
บ้ านครบ 6 เดือนก่อน ถึงจะมีสทิ ธิขอท�ำประกันสุขภาพได้ โดยสามารถยื่น
ค�ำร้ องขอร่ วมประกันและรั บบัตรประกันสุขภาพได้ ที่หน่วยงานต้ นสังกัด
ส�ำหรั บทารกแรกเกิ ดและชาวต่างชาติที่ต้องการมีรูปถ่ายบนบัตรประกัน
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8 สมรรถนะ การอัพเดท การรักษาและ การยืน่ ขอท�ำบัตรประกันสุขภาพ
สุขภาพ กรุณาดูจากบทที่ 2 เลือกการร่วมประกันสุขภาพตามสถานะบุคคลที่
เหมาะสม พร้ อมทังกรอก
้
“แบบฟอร์ มยืน่ ขอบัตรประกันสุขภาพ” พร้ อมแนบส�ำ
เนาหลักฐานประจ�ำตัวและรูปถ่าย 2 นิ ้ว 1 ใบ (เด็กทารกแรกเกิดอายุไม่ครบ
1 ขวบ สามารถเลือกแบบไม่ตดิ รูปภาพ) ส่งทางไปรษณีย์หรื อยื่นที่ฝ่ายงาน
ธุรการ ส�ำนักงานประกันสุขภาพสาขา
เขตต่างๆ บัตรประกันสุขภาพใบแรกเป็ นการออกฟรี ประชาชนไม่ต้องจ่ายค่า
ธรรมเนียมการท�ำบัตร ในระหว่างรอการท�ำบัตร หากมีความจ�ำเป็ นต้ องรับ
การรั กษาพยาบาล กรุ ณาน�ำแบบฟอร์ มยื่นขอท�ำบัตรและบัตรประจ�ำตัว
ประชาชน เขียนใบค�ำร้ อง “รายชื่อการรักษาแบบพิเศษ” ยังสถานพยาบาลที่
ร่วมมือกับประกันสุขภาพ ก็สามารถรับการรักษาในสถานะผู้ประกันตนของ
ประกันสุขภาพได้ ทารกแรกเกิดหลังคลอดภายใน 60 วันที่ยงั ไม่มีบตั ร
ประกันสุขภาพของตนเอง หากต้ องรับการรักษาพยาบาล สามารถใช้ บตั ร
ประกันสุขภาพของบิดาหรื อมารดา(ที่ถือบัตรที่มีบนั ทึกทารกแรกเกิด) เพื่อ
รับการรักษาได้
ื่
หากบ ัตรประก ันสุขภาพช�ำรุด สูญหาย เปลีย
่ นชอ
เปลีย
่ นรูปภาพ ฯลฯ ควรท�ำอย่างไร

เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกในการรักษาพยาบาลแก่ผ้ ปู ระกันตน ลดความยุง่
ยากการตรวจสอบสถานะบุคคลของสถานพยาบาล ขณะเดียวกันก็สามารถ
หลีกเลี่ยงการแอบอ้ างใช้ บตั รประกันสุขภาพในการรักษาพยาบาลเป็ นต้ น
จึงได้ เพิ่มข้ อก�ำหนดให้ ผ้ ปู ระกันตนที่ยื่นขอรับบัตรใหม่ ขอเปลี่ยนบัตรหรื อ
ขอออกบัตรใหม่แทนบัตรเก่าที่ช�ำรุดหรื อสูญหาย ต้ องแนบรูปถ่าย 1 ใบ เพื่อ
พิมพ์ลงบนบัตร แต่พิจารณาจากผู้ทีมีอายุไม่ครบ1 ขวบ การแยกแยะบุคคล
ด้ วยรู ปภาพท�ำได้ ยาก และผู้ที่มีลกั ษณะพิเศษ สามารถเลือกขอท�ำบัตรที่
ไม่มีรูปถ่ายได้ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชน รู ปถ่ายที่ใช้ กบั บัตร
ประกันสุขภาพ นอกจากผู้ประกันตนน�ำมาเองแล้ ว สามารถใช้ ไฟล์รูปถ่ายที่
ผู้ ประกั น ตนเก็ บ บั น ทึ ก ไว้ หรื อ ตรวจสอบโอนใช้ ระหว่ า งหน่ ว ยงานได้

1. ยืน
่ เรือ
่ งขอร ับบ ัตรด้วยตนเองทีส
่ �ำน ักงานประก ันสุขภาพ

หากไปท�ำเรื่องด้ วยตนเอง กรุณาน�ำบัตรประจ�ำตัวประชาชน รูปถ่าย 2 นิ ้ว 1
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รูป และเงินค่าธรรมเนียม 200 เหรียญไต้ หวัน ไปติดต่อท�ำเรื่องทีฝ่ ่ ายธุรการ
ส�ำนักงานติดต่อกรมประกันสุขภาพทุกเขตและที่ ว่าการต�ำบลอ� ำเภอ
และเขตทีไ่ ด้ รับมอบอ�ำนาจ หากมอบให้ ผ้ แู ทนมาติดต่อท�ำเรื่อง ณ สถานที่
ด� ำ เนิ น การ ให้ แสดงหลัก ฐานประจ� ำ ตัว ของผู้ ยื่ น ขอและผู้ ท� ำ การ
แทนต่อเจ้ าหน้ าทีเ่ คาน์เตอร์ เพือ่ ตรวจสอบด้ วย
จุดบริ การยื่นเรื่ องขอรับบัตรประกันสุขภาพของส�ำนักงานประกันสุขภาพ
(สามารถดูได้ จากภาคผนวก: หมายเลขโทรศัพท์และที่อยูข่ องส�ำนักงาน
ประกันสุขภาพสาขาเขตต่างๆ)

2. ไปรษณียร์ ับเรือ
่ งแทน

กรุ ณาเขียน “แบบค�ำร้ องขอมีบัตรประกันสุขภาพ” ติดรู ปถ่าย 2 นิว้
ด้ านหน้ าและติดส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนด้ านหลังแบบค�ำร้ อง
ขอ พร้ อมจ่ายค่าธรรมเนียม 200 เหรียญไต้ หวันมอบให้ กบั พนักงานบริการ
เคาน์เตอร์ จะได้ รับบัตรใหม่หลังยื่นขอภายใน 7 วันท�ำการ สามารถขอ
แบบค�ำร้ องได้ ท่ีท�ำการไปรษณีย์หรื อดาวน์โหลดจากเว็บไซต์กรมประกัน
◎ สุขภาพที่อยูแ
่ ละเวลาท�ำการของไปรษณีย์เขตต่าง ๆ กรุณาดูได้ จากเว็บ
ไซต์การไปรษณีย์จงฮวา https://www.post.gov.tw
3. ยืน
่ เรือ
่ งผ่านอินเตอร์เน็ ต

ผู้ที่ยื่นเรื่ องผ่านอินเตอร์ เน็ต (เฉพาะขอบัตรใหม่เนื่องจากบัตรประกัน
สุขภาพช�ำรุด สูญหายหรื อเปลี่ยนรูปถ่าย) กรุณาไปท�ำเรื่ องผ่านช่องทาง
ต่อไปนี ้:
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ช่องทางใน
การยืน่ เรือ่ ง

ช่องทางบริการผ่าน
อินเตอร์เน็ตโดยพิสจู น์
หลักฐาน

งานบริการผ่านอินเตอร์เน็ต
ข้อมูลประกันสุขภาพ
ส่วนบุคคล

เว็บไซต์ E.SUN
Commercial Bank

APP ประกันสุขภาพ
ประชาชนอีซโี่ ก

บริการแบบ
ไม่ใช้หลักฐานแสดงตน

วิธกี ารใช ้งาน

ใช ้หลักฐานแสดงตนของ
หน่วยงาน (หรือบัตรประกัน
สุขภาพของผูรั้ บผิดชอบที่
ลงทะเบียนแล ้ว) หลักฐาน
แสดงตนอิเล็กทรอนิกส์ทไี่ ด ้
รับมอบหมาย (หรือบัตร
ประกันสุขภาพทีล่ งทะเบียน
แล ้ว) เข ้าสูร่ ะบบจัดการ

เข ้าสูร่ ะบบครัง้ แรกต ้อง
ตรวจสอบยืนยันการติดตัง้
ระบบอุปกรณ์ สามารถ
เลือกท�ำได ้ดังนี้
1. ตรวจ
สอบยืนยัน “หมายเลข
ระบบอุปกรณ์” ใช ้หลัก
ฐานแสดงตนอิเล็กทรอ
ใช ้บัตรเอทีเอ็มแผ่นไมโคร
ใช ้หลักฐานแสดงตน
นิกส์ (หรือบัตรประกัน
ชิป
อิเล็กทรอนิกส์ (หรือบัตรประกัน
สุขภาพทีล่ งทะเบียนแล ้ว)
E.SUN Commecial Bank
สุขภาพทีล่ งทะเบียนแล ้ว) เข ้าสู่
2. ตรวจ
เข ้าสูร่ ะบบจัดการ
ระบบจัดการ
สอบยืนยัน “โทร
ศัพท์
เคลือ่ นที”่ ใช ้โทร
ศัพท์เคลือ่ นทีส่ ว่ นบุคคล
และหมาย
เลขเช่ารายเดือนภายใน
ประเทศ สือ่ สารไร ้สาย
ผ่านอุปกรณ์เคลือ่ นที่
(4G)

ผูยื้ น่ เรือ่ ง

ผูประกั
้ นตนทัง้ หมดทีอ่ ยู่
ระหว่างร่วมประกันกับ
หน่วยงานยืน่ ท�ำประกัน

เจ ้าของหมายเลขบัญชีและ
สมาชิกในครอบครัว

เจ ้าของผูถื้ อบัตรเอทีเอ็ม
แผ่นไมโครชิป

เจ ้าของหมายเลขบัญชี
และสมาชิกในครอบครัว

ผูประกั
้ นตนทัง้ หมดทีอ่ ยู่
ระหว่างร่วมประกัน

ATM ออนไลน์
บัญชีเงินฝากเผือ่ เรียกดาวน์
โหลดใบช�ำระเงิน

ATM ออนไลน์

บัญชีเงินฝากเผือ่ เรียก

ATM ออนไลน์
บัญชีเงินฝากเผือ่ เรียก

ATM ออนไลน์
วิธกี ารช�ำระเงิน บัญชีเงินฝากเผือ่ เรียก
ดาวน์โหลดใบช�ำระเงิน

4. หน่วยงานทะเบียนราษฎร์ร ับเรือ
่ งแทน

ใส่เลขรหัสบ ้านทีอ่ ยูบ่ นทะ
เบียนบ ้านของผูขอท�
้ ำบัตร
หลังจากยืน่ ค�ำร ้องและช�ำ
ระค่าธรรมเนียมทางอิน
เตอร์เน็ตแล ้ว ให ้ไปรับบัตร
ประกันสุขภาพทีจ่ ดุ บริการ
กรมประกันสุขภาพตามทีก่ ำ�
หนด

หากประชาชนท� ำ บัต รประจ� ำ ตัว ประชาชนและบัต รประกัน สุข ภาพ
สูญหายเปลี่ยนแปลงข้ อมูลส่วนบุคคล (หมายเลขบัตรประชาชนชื่ อ
นามสกุลและวันเดือนปี เกิด) สามารถยื่นเรื่ องขอท�ำบัตรประกันสุขภาพ
ไปพร้ อมกันกับการยื่นขอท�ำบัตรประชาชนได้ ที่ส�ำนักทะเบียนราษฎร์ ทกุ
เขตประชาชนเพียงแต่ระบุว่าจะท�ำการยื่นขอบัตรประกันสุขภาพพร้ อม
กันพร้ อมน�ำใบช�ำระเงินท�ำการช�ำระเงินแล้ วภายในประมาณ 7 วันท�ำการ
ก็จะได้ รับบัตรประกันสุขภาพโดยหลักการแล้ วบัตรประกันสุขภาพจะใช้
รู ปภาพที่บนั ทึกไว้ ในข้ อมูลบัตรประชาชนที่สง่ ผ่านมาจากส�ำนักทะเบียน
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ราษฎร์ ผู้ที่ยงั ไม่ได้ รับบัตรประชาชน เนื่องจากไม่สามารถใช้ รูปภาพจาก
บันทึกข้ อมูลบัตรประชาชน สามารถขอให้ ส�ำนักทะเบียนราษฎร์ แจ้ งเรื่ อง
“ท�ำบัตรประกันสุขภาพแบบมีรูปภาพ (มอบรูปภาพภายหลัง)” ได้ เมื่อ
แจ้ งเรื่ องแล้ วโปรดสแกน QR Code บนหนังสือหลักฐานที่ส�ำนักทะเบียน
ราษฎร์ มอบให้ ลิงค์ไปยัง “แพลตฟอร์ มอัพโหลดรูปภาพ” ของส�ำนักงาน
ประกันสุขภาพ เพื่อส่งมอบรูปภาพ ส�ำนักงานประกันสุขภาพจะท�ำบัตร
ประกันสุขภาพที่ตดิ รูปภาพดังกล่าวส่งให้ ตอ่ ไป

5. ยืน
่ ขอย ังทีว่ า่ การต�ำบล (อ�ำเภอ เมือง เขต)

หากบัตรประกันสุขภาพสูญหายหรื อช�ำรุ ด ประชาชนสามารถไปท�ำการ
ยื่นขอยังที่ว่าการท้ องที่ใกล้ บ้านได้ ผู้ยื่นขอน�ำบัตรประจ�ำตัวประชาชน
(หากมอบให้ ผ้ แู ทนมาติดต่อท�ำเรื่อง ณ สถานทีด่ ำ� เนินการ ให้ แสดงหลักฐาน
ประจ�ำตัวฉบับจริ งของผู้ยื่นขอและผู้ท�ำการแทนต่อเจ้ าหน้ าที่เคาน์เตอร์
เพื่อตรวจสอบด้ วย) และไฟล์รูปภาพไปยื่นเรื่ องต่อเจ้ าหน้ าที่เคาน์เตอร์
ส�ำนักงานที่ว่าการเขตที่ได้ รับมอบอ�ำนาจ พร้ อมน�ำใบช�ำระเงินท�ำการ
ช�ำระเงินแล้ ว ภายในประมาณ 7 วันท�ำการก็จะได้ รับบัตรประกันสุขภาพ
◎ ที่อยู่เคาน์ เตอร์ ยื่นรับบัตรประกันสุขภาพภายในที่ว่าการเขตที่ได้ รับมอบ
อ� ำ นาจ สามารถตรวจสอบจากเว็ บ ไซต์ ข องส� ำ นั ก งานประกั น
สุขภาพ→www.nhi.gov.tw→บริ การประกันสุขภาพ→ยื่นขอและลงทะเบี
ยนบัตรประกันสุขภาพ→ยื่นท�ำบัตรประกันสุขภาพอย่างไร→เปลี่ยนบัตร
ประกัน สุข ภาพใหม่ → รั บ บัต รประกัน สุข ภาพที่ เ คาน์ เ ตอร์ ใ นสถานที่
ี หายคดงอ แต่
บ ัตรประก ันสุขภาพภายนอกปกติไม่เสย
ไม่สามารถใชไ้ ด้ควรจ ัดการอย่างไร

กรณีทไี่ ม่ใช่เกิดจากการกระท�ำของบุคคล ซึง่ ตัวบัตรประกันสุขภาพและแผ่น
ไมโครชิปบิดงอ มีรอยฉีกขาด รูปร่างบิดเบี ้ยว แผ่นไมโครชิปหลุด เปลี่ยนสี
หรือช�ำรุดสึกหรอจนไม่สามารถใช้ งานได้ สามารถยืน่ เรื่องขอเปลีย่ นท�ำบัตร
ใหม่ได้ ฟรี กบั ส�ำนักงานประกันสุขภาพ โดยเลือกวิธีใดวิธีหนึง่ ดังนี ้
1. หากยื่นเรื่ องที่ที่ท�ำการไปรษณีย์กรุณาเขียน “แบบค�ำร้ องขอมีบตั รประกัน
สุขภาพ” พร้ อมติดส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนและรูปภาพ 2 นิ ้ว รวม
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ทัง้ บัต รเก่ า ท� ำ การส่ง คื น ไปยัง ส� ำ นัก งานประกัน สุข ภาพทางไปรษณี ย์
2. หากยื่นเรื่ องที่เคาน์เตอร์ กรมประกันสุขภาพ กรุณาน�ำหลักฐานประจ�ำตัว
ฉบับจริ ง (หากให้ ผ้ อู ื่นท�ำการแทน ผู้ท�ำ การแทนต้ องน�ำบัตรประจ�ำตัว
ประชาชนฉบับจริ งของตนมาแสดงด้ วย) รูปถ่าย 2 นิ ้วและบัตรประกัน
สุขภาพ มาติดต่อท�ำการที่จดุ บริ การต่างๆ ของกรมประกันสุขภาพ
ข้อควรระว ัง

1. เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกในการตรวจสอบสถานะบุคคลแก่แพทย์และพยาบาล
ทัง้ หลีกเลีย่ งการแอบอ ้างใช ้บัตรประกันสุขภาพโดยพลการ การยืน่ ขอบัตร
ประกันสุขภาพแบบท�ำบัตรใหม่ การขอเปลีย่ นบัตรหรือขอท�ำบัตรทดแทน ต ้อง
แนบรูปถ่าย 2 นิว้ 1 ใบ (ส�ำนักงานประกันสุขภาพทุกเขตหรือส�ำนักงานติดต่อ
ประกันสุขภาพทุกแห่งล ้วนมีบริการถ่ายรูปในสถานทีฟ
่ รี) ส�ำหรับทารกแรกเกิด
หรือผู ้ทีม่ ลี ก
ั ษณะพิเศษสามารถยืน่ ท�ำบัตรประกันสุขภาพทีไ่ ม่มรี ป
ู ภาพได ้
2. การเปลีย่ นหรือขอบัตรใหม่แทนบัตรเดิมต ้องเสียค่าธรรมเนียม 200 เหรียญ
ไต ้หวัน เมือ่ ท�ำบัตรใหม่เสร็จแล ้ว บัตรเก่าจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัต ิ ไม่
สามารถใช ้ได ้ต่อไป
3. ส�ำหรับผู ้ทีใ่ ช ้บัตรประกันสุขภาพทีไ่ ม่มรี ป
ู ถ่ายเข ้ารับการรักษาพยาบาล ต ้องมี
้แสดงตนมายื
บัตรประจ�ำตัวอืน่ ทีส่ ามารถใช
น่ แสดงด ้วย เช่นบัตรประจ�ำตัว
ประชาชน (ผู ้ทีม่ อี ายุต�ำ่ กว่า 14 ปี ทไี่ ม่มบ
ี ต
ั รประชาชนให ้ใช ้ทะเบียนบ ้านหรือ
ทะเบียนบ ้านฉบับคัดส�ำเนาแทน) ใบขับขี่ หนังสือเดินทางหรือหลักฐานใบถิน่
ทีอ่ ยูเ่ ป็ นต ้น เพือ่ ให ้สถานพยาบาลใช ้ในการตรวจสอบสถานะบุคคล
4. ในระหว่างทีร่ อรับบัตรทีข่ อใหม่ หากมีเหตุจ�ำเป็ นต ้องรับการรักษาพยาบาล
ด่วน ท่านสามารถน�ำหลักฐานการจ่ายค่าธรรมเนียมเพือ่ ขอมีบต
ั รใหม่ทมี่ อี ายุไม่
เกิน 14 วัน (เช่น ใบรับในกรณีขอบัตรใหม่) และหลักฐานประจ�ำตัวประชาชน
ไปทีส่ ถานพยาบาล เขียน “รายชือ่ ผู ้รับการรักษาพยาบาลในกรณีพเิ ศษ” ก็
สามารถรับการรักษาพยาบาลในฐานะผู ้ประกันสุขภาพได ้
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9
ิ การร ักษาพยาบาลคนไข้โรค
สทธิ
เจ็บป่วยพิเศษ
้ ร ัง (ใบสง่ ั ยาต่อเนือ
้ ร ัง)
คนไข้โรคเรือ
่ งส�ำหร ับโรคเรือ

เมื่ อ ท่ า นผ่ า นการตรวจและรั บ รองจากแพทย์ ว่ า เป็ น โรคเรื อ้ รั ง ตาม
ประกาศของกระทรวงสาธารณสุขและอาการโรคคงที่ เพียงกินยาก็ควบคุม
อาการได้ แพทย์ก็จะออก“ใบสัง่ ยาต่อเนื่องส�ำหรับโรคเรื อ้ รัง”ให้ แก่ทา่ น ซึง่
ช่วยให้ ทา่ นประหยัดค่ารักษาพยาบาล ประชาชนสามารถเข้ าไปตรวจสอบ
ขอบข่ายโรคเรื อ้ รังได้ ในเว็บไซต์ ของกรมประกันสุขภาพ https://www.nhi.
gov.tw→บริ การประกันสุขภาพ→บริ การรั กษาพยาบาลประกันสุขภาพ→
โรคเรื อ้ รังและใบสัง่ ยา→ค้ นหาใบสัง่ ยารักษาโรคเรื อ้ งรังต่อเนื่อง
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ก�ำหนดเวลาการใช้ของ “ใบสัง่ ยาต่อเนือ่ งส�ำหรับโรคเรื ้อรัง” เริ่มนับตังแต่
้ วนั ที่
ออกใบสัง่ ยาให้ นอกจากน� ้ำยาที่ใช้ เพื่อการล้ างไตทางช่องท้ องที่ต้องจ่ายยา
มากที่สดุ จ�ำนวน 31 วันตามอาการของโรคแล้ ว นอกนันสู
้ งสุดรับได้ ไม่เกิน
30 วัน จ�ำนวนวันให้ ยารวมสูงสุดคือ 90 วันการรับยาแต่ละครัง้ โรงพยาบาล
คลินิกหรื อร้ านยาต้ องตรวจสอบบัตรประกันสุขภาพของท่าน แต่จะไม่นบั
สะสมจ�ำนวนครัง้ ของการรักษา เพียงแต่จะบันทึกการเบิกใช้ ยาของท่านตาม
“ใบสัง่ ยาต่อเนื่องส�ำหรับโรคเรื อ้ รัง” เท่านัน้ หากรับยาแต่ละครัง้ มากกว่า 28
วันยังไม่ต้องจ่ายเงินค่ายาที่ต้องรับภาระเองอีกด้ วย
คนไข้ โรคเรื ้อรังทีต่ ้ องทานยาเป็ นเวลานาน หาก ผู้ป่วยมีการเคลือ่ นไหวทีไ่ ม่
สะดวก (ผ่านแพทย์รับรองหรื อผู้รับมอบฉันทะแสดงหนังสือยืนยัน) หรื อออก
ทะเลเนื่ อ งจากประกอบอาชี พ ประมงหรื อ ท� ำ งานบริ ษั ท เดิ น เรื อ เส้ น ทาง
ระหว่างประเทศ (ผู้รับมอบฉันทะแสดงหนังสือยืนยัน) ผู้ถกู กักขังผู้ที่ศาล
ประกาศให้ เป็ นบุคคลที่ต้องมีผ้ ดู แู ล (ผู้รับมอบฉันทะแสดงส�ำเนาหนังสือค�ำ
ตัดสินของศาล) ผู้ป่วยที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็ นโรคสมองเสื่อม หรื อผ่านการ
รับรองจากส�ำนักงานประกันสุขภาพว่าเป็ นผู้มีลกั ษณะพิเศษ ซึง่ ไม่สามารถ
พบแพทย์ได้ ด้วยตนเอง และจ�ำกัดเฉพาะการรับยาต�ำรับเดิมเท่านัน้ สามารถ
มอบหมายให้ ผ้ ูอื่นไปพบแพทย์และแจ้ งอาการของโรคแทนได้ เมื่อแพทย์
ท�ำการวินิจฉัยตามความรู้ เฉพาะทาง และเชื่อมัน่ ว่าสามารถติดตามอาการ
ของโรคได้ จึงจะออกยาต�ำรับเดิมต่อให้
“ใบสั่ง ยาต่ อ เนื่ อ งส� ำ หรั บ โรคเรื อ้ รั ง ” สามารถประหยั ด ค่ า รั ก ษา
พยาบาลได้ ไม่น้อย แต่ทา่ นเหมาะที่จะใช้ “ใบสัง่ ยาทัว่ ไป” หรื อ “ใบสัง่ ยา
ต่อเนื่องส�ำหรับโรคเรื อ้ รัง” แพทย์เป็ นผู้วินิจฉัย แม้ วา่ ท่านอาจเป็ นโรคเรื อ้ รัง
ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข แต่อาการป่ วยยังไม่คงที่ จ�ำเป็ น
ต้ องกลับไปหาแพทย์บ่อยๆ จึงไม่เหมาะที่จะใช้ “ใบสัง่ ยาต่อเนื่องส�ำหรับ
โรคเรื อ้ รัง”
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้ ร ัง
ข้อควรระว ังในการใชใ้ บสง่ ั ยาต่อเนือ
่ งส�ำหร ับโรคเรือ
1. นับแต่วน
ั ที1
่ มิถน
ุ ายน พ.ศ.2561 เป็ นต ้นมาส�ำหรับประชาชนทีไ่ ม่
ได ้พกบัตรประกันสุขภาพ สามารถออกใบสั่งยาทั่วไปได ้เท่านั น
้
่
ห ้ามออกใบสังยาต่อเนือ
่ งส�ำหรับโรคเรือ
้ รัง
2. หากท่านท�ำ  “ใบสัง่ ยาต่อเนือ
่ งส�ำหรับโรคเรือ
้ รัง” สูญหาย กรุณา
กลับไปพบแพทย์ยงั คลินก
ิ หรือโรงพยาบาลเดิมใหม่อก
ี ครัง้ พร ้อม
จ่ายค่ารักษาพยาบาลในส่วนทีต
่ ้องจ่ายเองตามข ้อก�ำหนด
3. ห ากต ้องพบแพทย์ใ หม่ เนื่ อ งจากท� ำ ยาหรือ ใบสั่ ง ยาต่ อ เนื่ อ ง
ส� ำหรั บโรคเรื้อรั งสูญหายหรือเสีย หาย บนพื้นฐานแห่ง หลัก การ
ของประกั น สุข ภาพห ้ามมิใ ห ้จ่ า ยยาซ�้ ำ ส� ำ หรั บ การรั ก ษาในครั ง้
เดียวกัน ค่าใช ้จ่ายในการรักษาพยาบาลทัง้ หมดทีเ่ กิดจากการพบ
แพทย์ใหม่อก
ี ครัง้ ผู ้ป่ วยต ้องเป็ นผู ้รับผิดชอบเอง ดังนั น
้ จึงขอให ้
ประชาชนระมัดระวังในการเก็บรักษายา
4. เพือ
่ ป้ องกันปั ญหาการทานยาไม่ตอ
่ เนื่อง ท่านสามารถรับยาใหม่
ได ้ภายใน 10 วันก่อนทีย
่ าจะหมด ยกเว ้นช่ว งเทศกาลตรุ ษ จี น
ซึง่ เป็ นวันหยุดยาว และเนือ
่ งจากยึดหลักการทานยาอย่างต่อเนือ
่ ง
จึงจะอนุโลมให ้ท่านไปรับยาก่อนเวลาได้
5. ถอ
ื “ใบสัง่ ยาต่อเนือ
่ งส�ำหรับโรคเรือ
้ รัง” ไปรับยาทีค
่ ลินก
ิ หรือโรง
พยาบาลเดิมทีท
่ � ำการรักษา หรือร ้านยาทีท
่ � ำสัญญากับส�ำนั กงาน
ประกันสุขภาพแห่งชาติ หากในท ้องทีน
่ ัน
้ ไม่มรี ้านยาทีท
่ � ำสัญญา
กับส�ำนั กงานประกันสุขภาพแห่งชาติ และไม่สามารถไปรับยาที่
คลินิก หรือ โรงพยาบาลเดิม ได ้ ท่ า นสามารถไปรั บ ยาจากโรง
พยาบาลอืน
่ หรือสาธารณสุขท ้องทีไ่ ด ้
6. ก รณี ท ี่ท่า นวางแผนจะเดิน ทางไปต่า งประเทศ (ก� ำ หนดเกิน 2
เดือน) เดินทางกลับภูม ล
ิ � ำเนาในเกาะรอบนอก หรือเป็ นลูก เรือ
ประมงจั บ ปลาทะเลหรือ ลูก เรือ เดิน เรือ เส ้นทางระหว่า งประเทศ
หรือเป็ นผู ้ป่ วยโรคทีพ
่ บได ้น ้อย หรือส�ำนักงานประกันสุขภาพตรวจ
สอบรับรองเป็ นผู ้ป่ วยลักษณะพิเศษทีจ
่ �ำเป็ นต ้องรับยาในครัง้ เดียว
เพียงแสดงหลักฐานทีเ่ กีย
่ วข ้องหรือหนั งสือยืนยันขณะรั บยา ก็
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สามารถรับยาตามใบสั่งยาต่อเนื่องส�ำหรับโรคเรือ
้ รังได ้ทัง้ หมดใน
ครัง้ เดียว โดยจ�ำกัดจ�ำนวนยาทัง้ หมดทีไ่ ด ้รับต ้องไม่เกิน 90 วันต่อ
ครัง้
7. ในระหว่างทีท
่ า่ นทานยาตาม “ใบสัง่ ยาต่อเนื่องส�ำหรับโรคเรือ
้ รัง”
หากพบว่ามีอาการไม่สบาย ให ้รีบกลับไปปรึกษาแพทย์ทค
ี่ ลินก
ิ
หรือ โรงพยาบาลเดิม โดยต ้องน� ำ ใบสั่ง ยาเดิม ไปปรึก ษาแพทย์
ของท่าน จ�ำไว ้ว่าท่านต ้องแจ ้งการใช ้ยาตามใบสัง่ ยาเดิมให ้แพทย์ทราบ
จึงจะไม่เกิดกรณีการจัดยาซ�ำ้ โดยแพทย์ไม่รู ้ตัว ซึง่ จะมีผลต่อความปลอดภัย
ในการใช ้ยาของท่าน

ผูป
้ ่ วยโรคร้ายแรง

หากท่านเป็ นโรคที่แพทย์วินิจฉัยว่าเข้ าข่าตามประกาศ รายการโรคร้ าย
แรงของกระทรวงสาธารณสุข ตัวท่านเองหรือผู้รับมอบอ�ำนาจ โรงพยาบาล
คลินิก เป็ นผู้ท�ำการแทนในการเตรี ยมหลักที่เกี่ยวข้ องยื่นค�ำร้ อง (หรื อให้
สถานพยาบาลที่รักษาเป็ นผู้ยื่นค�ำร้ องแทนให้ ) เมื่อผ่านการพิจารณาก็จะได้
ใบรับรอง ผู้ป่วยโรคร้ ายแรง กรุณาน�ำข้ อมูลใบรับรองไปยังโรงพยาบาลที่ท�ำ
สัญญากับ กรมประกันสุขภาพเพื่อท�ำการบันทึกข้ อมูลไว้ ในบัตรประกัน
สุขภาพ คนไข้ สามารถใช้ ขอรับการรักษาที่สถานพยาบาล ตราบเท่าที่ใบรับ
รองผู้ป่วยโรค ร้ ายแรงมีอายุ หากเป็ นการรักษาโรคที่ระบุไว้ ในใบรับรองผู้
ป่ วยร้ ายแรง หรื อ แพทย์ผ้ รู กั ษาวินจิ ฉัยแล้ วเห็นว่าเป็ นการรักษาทีเ่ กีย่ วกับโรค
ร้ ายแรงนัน้ ตรวจรัก ษาผู้ป่วยนอกที่เป็ นโรคร้ ายแรง การรักษาโรคอื่นที่ท�ำโดย
แพทย์คนเดียวกัน ในการรักษาครัง้ นัน้ ผู้ป่วยโรคร้ ายแรงทีต่ ้ องรักษาตัวในโรง
พยาบาลพร้ อมท�ำ การรักษาโรคในแผนกอื่น หรื อมีความจ�ำเป็ นตามลักษณะ
อาการขณะที่อยู่ พักรักษาตัวในโรงพยาบาล จะไม่ต้องรับภาระค่าใช้ จา่ ยใน
ส่ ว นที่ ต้ องจ่ า ยเอง เมื่ อ ไปตรวจรั ก ษาผู้ ป่ วยนอกหรื อ เมื่ อ พั ก รั ก ษา
ตัวในโรงพยาบาล
ส�ำหรั บโรคนอกเหนื อจากโรคร้ ายแรงคนไข้ จะต้ องรั บการรั กษาตาม
ขันตอนปกติ
้
และรับภาระค่าใช้ จา่ ยส่วนที่ต้องจ่ายเอง
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เกี่ยวกับขอบเขตของโรคร้ ายแรง สามารถดูจากเว็บไซต์ของส�ำนักงาน
ประกันสุขภาพ www.nhi.gov.tw→บริ การประกันสุขภาพ→บริ การรักษา
พยาบาลประกันสุขภาพ→สอบถามขอบเขตโรคร้ ายแรง

ผูเ้ จ็บป่วยจากการท�ำงาน

นอกเหนือจากประกันสุขภาพแล้ ว ถ้ าในขณะเดียวกันท่านยังได้ เข้ าร่วม
ประกันภัยแรงงาน เมื่อท่านเจ็บป่ วยจากการท�ำงานและไปรับการรักษาที่
คลินิกในเครื อประกันสังคมหรื อโรงพยาบาล นอกจากท่านจะไม่ต้องรับภาระ
ค่าใช้ จา่ ยในส่วนที่ต้องจ่ายเองแล้ ว ทางส�ำนักงานประกันภัยแรงงานจะเป็ น
ผู้ รั บ ภาระค่ า ใช้ จ่ า ยค่ า อาหารกึ่ ง หนึ่ ง ขณะที่ ท่ า นพั ก รั ก ษาตั ว อยู่ ใ น
โรงพยาบาลภายใน 30 วัน

ค�ำนิยามของการเจ็บป่วยจากการท�ำงาน

1. บาดเจ็บขณะปฏิบตั ิหน้ าที่
2. ป่วยเป็ นโรคจากการท�ำงานตามขอบข่ายที่ส�ำนักงานประกันภัยแรงงาน
ระบุ จากตารางชนิดของโรคทีเ่ กิดจากการท�ำงานและการประกาศเพิม่ เติม
3. บาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุขณะที่ไปหรื อกลับจากท�ำงาน แต่ต้องตรวจสอบว่า
เป็ นช่วงเวลาท�ำงานหรื อเลิกงาน และเป็ นจุดที่จ�ำเป็ นต้ องผ่านเพื่อไป
ท�ำงานจริ ง รวมทังไม่
้ ได้ ฝ่าฝื นกฎจราจรที่ส�ำคัญ
หมายเหตุ:
1. เมือ
่ เกิดเหตุบาดเจ็ บจากการท� ำงาน จะต ้องเป็ นไปตาม “ระเบียบการพิจารณาผู ้ประกันตน
ประกันภัยแรงงานทีบ
่ าดเจ็บจากการท�ำงาน” ทีก
่ �ำหนด
2. จด
ุ ทีจ
่ �ำเป็ นต ้องผ่าน คือ เส ้นทางระหว่างทีพ
่ ักอาศัยและสถานทีท
่ �ำงาน ทีต
่ ้องผ่านเพือ
่ ไป
หรือกลับจากการท�ำงาน

เอกสารทีใ่ ชใ้ นการร ักษาพยาบาล

1. ห นั ง สื อ ทางการแพทย์ ใ นการรั ก ษาผู้ ประกั น ภั ย แรงงานที่ เ จ็ บ ป่ วย
จากการท� ำ งาน (แบบค� ำ ร้ องเข้ ารั บ การรั ก ษาแผนกผู้ ป่ วยนอก
ส�ำหรั บประกันภัยแรงงานที่เจ็บป่ วยจากการท�ำงาน หรื อแบบค�ำร้ อง
เข้ า พัก รั ก ษาในโรงพยาบาลส�ำหรั บประกันภัย แรงงานที่ เ จ็ บป่ วยจาก
การท�ำงาน)
2. บตั รประกันสุขภาพ
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9 สิทธิการรักษาพยาบาลคนไข ้โรคเจ็บป่ วยพิเศษ
หมายเหตุ:
1. “หนังสือทางการแพทย์ในการรักษาผู ้ประกันภัยแรงงานทีเ่ จ็บป่ วยจากการท�ำงาน”
สามารถดาวน์โหลดได ้สามารถดาวน์โหลด ได ้จากเว็บไซต์กรมประกันภัยแรงงานหรือ
ขอได ้จาก ส�ำนั กงานท�ำการเขตต่างๆ พร ้อมให ้หน่วยงานต ้นสังกัดท�ำประกันประทับตรา
แล ้วจึงสามารถใช ้ในการรักษาได ้ กรุณาดูได ้จากเว็บไซต์กรมประกันภัยแรงงาน
    https://www.bli.gov.tw
2. “แบบรักษาพยาบาลผู ้ป่ วยนอกส�ำหรับประกันภัยแรงงานทีเจ็ บป่ วยจากการท� ำงาน” ใบ
เดีย วกัน จ� ำกัด ให ้ใช ้ได ้กับคลินิกหรือโรงพยาบาลแห่งเดียวกันและรั ก ษาโรคเดีย วกัน
เท่านัน
้ หนึง่ ใบใช ้ได ้ 6 ครัง้
3. ผู ท
้ ี่ ไ ม่ ม ี " แ บ บ รั ก ษ า พ ย า บ า ล ผู ป
้ ่ ว ย น อ ก ส� ำ ห รั บ ป ร ะ กั น ภั ย แ ร ง ง า น ที่ เ จ็ บ ป่ ว ย
จากการท� ำงาน" ไปขอรั บ การรั ก ษาแผนกผู ป
้ ่ วยนอก หากเป็ นแพทย์ ห รื อ โรง
พยาบาลศูนย์กลางแพทย์ระดับเขตขึน
้ ไปทีม
่ ค
ี ณ
ุ สมบัตต
ิ ามประกาศของกระ
ทรวงสาธารณสุ ข ตรวจสอบแล ว้ เป็ นผู ป
้ ่ วยที่ เ จ็ บป่ วยจากการท� ำงานจริ ง ก็ ไ ม่
ต ้องรับภาระค่าใช ้จ่ายในส่วนทีต
่ ้องจ่ายเองเช่นกัน

ื ทางการแพทย์ในการ
เมือ
่ ไปร ับการร ักษาไม่ได้น�ำ "หน ังสอ
ร ักษาผูป
้ ระก ันภ ัยแรงงานทีเ่ จ็บป่วยจากการท�ำงาน" ติดต ัว
้ า่ ยในสว่ นทีต
ไป และได้จา่ ยค่าใชจ
่ อ
้ งจ่ายเองไปแล้ว
จะ ท�ำอย่างไร

1. น บั จากวันรับการรักษาผู้ป่วยนอกภายใน 10 วัน (ไม่รวมวันหยุด)หรื อก่อน
ออกจากโรงพยาบาล ให้ ยื่น “หนังสือ ทางการแพทย์ ใ นการรั กษาผู้
ประกันภัยแรงงานที่เจ็บป่ วยจากการท�ำงาน” ต่อคลินิกหรื อโรงพยาบาล
ที่ไปรักษาย้ อนหลัง คลินิกหรื อโรงพยาบาลก็จะคืนเงินส่วนที่จ่ายเองไป
แล้ วให้ กบั ท่าน
2. นบั จากวันรับการรักษาที่ผ้ ปู ่ วยนอกภายใน 10 วันหรื อก่อนออกจากโรง
พยาบาล ไม่สามารถยื่นหนังสือทางการแพทย์ในการรักษาผู้ประกันภัย
แรงงานย้ อนหลังได้ และได้ ท�ำการส�ำรองจ่าย
ค่ารักษาพยาบาลส่วนที่จา่ ยเอง ภายใน 6 เดือน (วันที่ 21 ธ.ค. 2555
เป็ นต้ นไป ผู้ที่มีเหตุผลพิเศษก�ำหนดภายใน 5 ปี ) นับจากวันรับการรักษา
ผู้ป่วยนอก (หรื อวันออกจากโรงพยาบาล) สามารถน�ำเอกสารดังต่อไปนี ้
ส่งทางไปรษณีย์ไปยังกรมประกันภัยแรงงาน:
(1) แบบค�ำร้ องขออนุมัติคืนค่ารั กษาพยาบาลที่ส�ำรองจ่ายเองส�ำหรั บ
ประกันภัยแรงงานที่เจ็บป่ วยจากการท�ำงานและหลักฐานการจ่ายเงิน
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2563-2564 คู่มือสิทธิประโยชน์ระบบประกันสุขภาพสำ�หรับประชาชน

(2) แ บบรั ก ษาพยาบาลผู้ป่ วยนอกหรื อ ผู้ป่ วยในโรงพยาบาลส� ำ หรั บ
ประกันภัยแรงงานที่เจ็บป่ วยจากการท�ำงาน (ตามที่กล่าวมา ผู้ที่
แบบค� ำ ร้ องขอคื น ที่ ห น่ ว ยงานต้ นสั ง กั ด ท� ำ ประกั น ประทั บ ตรา
รับรองแล้ วไม่จ�ำเป็ นต้ องแนบ)
(3) ใบเสร็ จค่ารักษาพยาบาลฉบับจริ งพร้ อมรายละเอียด ผู้ที่ใบเสร็ จฉบับ
จริ งและรายละเอียดสูญหายหรื อใช้ ไปเพื่อการอื่น ต้ องแสดงฉบับ
ส�ำเนาที่ออกให้ พร้ อมทังประทั
้
บตราโดยสถานพยาบาลและประทับ
ค�ำแสดงว่าเหมือนต้ นฉบับจริ งด้ วย
(4) ใบรับรองแพทย์หรื อใบรับรอง
หมายเหตุ: “แบบค�ำร ้องขออนุมัตค
ิ น
ื ค่ารักษาพยาบาลทีส
่ �ำรองจ่ายเองส�ำหรับประกันภัย
แรงงานทีเ่ จ็บป่ วยจากการท�ำงานและหลักฐานการจ่ายเงิน” ขอได ้ทีก
่ รมประกันภัย
แรงงานและส�ำนั กงานท�ำการทุกสาขา หรือดาวน์โหลดได ้จากเว็บไซต์
ของกรมประกันภัยแรงงาน:
1. เว็บไซต์ของกรมประกันภัยแรงงานประกันสุขภาพ https://www.bli.gov.tw/en→Employee
→ How to Apply for Insurance Benefit? → Labor Insurance Benefit→ Occupational
Accident Medical Benefits
2. ทอ
ี่ ยูก
่ รมประกันภัยแรงงาน เลขที:่ No.4, Sec. 1, Roosevelt Rd., Zhongzheng Dist.,
Taipei City 10013, Taiwan (R.O.C.) โทรศัพท์: (02)2396-1266

ผูป
้ ่ วยเป็นโรคทีพ
่ บได้นอ
้ ย

โรคทีพ่ บได้ น้อยถือว่าอยูใ่ นขอบข่ายรายการของโรคร้ ายแรง หลังจากแพทย์
ตรวจสอบยื น ยัน และรายงานตามขัน้ ตอนไปยัง กรมสุข ภาพประชาชน
กระทรวงสาธารณสุข และสวัส ดิก ารแล้ ว แนบหลัก ฐานได้ แ ก่ ใ บวิ นิ จ ฉัย
รับรองของแพทย์ หลักฐานแสดงตน และหนังสือค�ำร้ องผู้ป่วยโรคร้ ายแรง ยื่น
ขออนุมตั บิ ตั รผู้ป่วยโรคร้ ายแรงได้ การรักษาที่เกี่ยวข้ องกับโรคดังกล่าว จะ
ไม่ต้องรั บภาระในส่วนที่ต้องจ่ายเอง ส�ำหรั บยารั กษาโรคที่พบได้ น้อยนัน้
ประกันสุขภาพ
จะจ่ายให้ แบบ “รายกรณี” เพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยเป็ นโรคที่พบได้ น้อย ได้ รับการ
รักษาตามความเหมาะสม
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9 สิทธิการรักษาพยาบาลคนไข ้โรคเจ็บป่ วยพิเศษ
ผู้ป่วยเป็ นโรคที่พบได้ น้อยสามารถไปรั บการรั กษาที่สถานพยาบาลที่
มี สัญญากับ ส� ำ นัก งานประกันสุขภาพ แพทย์ จะด� ำเนิ น การจ่า ยยาตาม
อาการวินิจฉัย ซึง่ จะเป็ นไปตามระเบียบการจ่ายยาที่เกี่ยวข้ อง
หากยาที่จ�ำเป็ นเป็ นยาที่ยงั ไม่ได้ รับอนุญาตและกระทรวงสาธารณสุข
และสวัสดิการ อนุมตั ใิ ห้ น�ำเข้ าเป็ นกรณีพิเศษ (หรื อผลิต) และได้ จดั ให้ เป็ น
ยาตาม “กฎหมายป้องกันโรคที่พบได้ น้อยและการใช้ ยา” จะต้ องผ่านการ
พิจารณาใช้ เป็ นกรณีของส�ำนักงานประกันสุขภาพ ส�ำหรับขันตอนการยื
้
่น
ค�ำร้ องที่เกี่ยวข้ อง สามารถดูได้ ที่เว็บไซต์ส�ำนักงานประกันสุขภาพ https://
www.nhi.gov.tw→ดาวน์โหลดข้ อมูล→ดาวน์โหลดไฟล์→ไฟล์รายการ
ใช้ ยาเลือก“รายการยาตามประกันสุขภาพและจัดให้ เป็ นยาตาม “กฎหมาย
ป้องกันโรคที่พบได้ น้อยและการใช้ ยา”
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10
่ ยเหลือประชาชนทีม
มาตรการชว
่ ี
ความ ล�ำบากในการร ักษาพยาบาล
้ ประก ันแก่ประชาชนผูด
ร ัฐบาลอุดหนุนเบีย
้ อ
้ ยโอกาส

มีประชาชนบางส่วนสามารถได้ รับเงินอุดหนุนค่าประกันสุขภาพ
จากรัฐบาล ผู้มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมรับการอุดหนุนแตกต่างกันดังนี ้:

1. ผูท
้ ไี่ ด้การอุดหนุนเต็มอ ัตรา

(1) ครอบครัวที่มีรายได้ น้อย
(2) เด็กและเยาวชนอายุไม่ถงึ 18 ปี บริ บรู ณ์ในครอบครัวที่มีรายได้ น้อย
และปานกลาง
(3) ผู้สงู อายุ 70 ปี ขึ ้นไปครอบครัวมีรายได้ น้อยและปานกลาง
(4) ใช้ สถานะ "ประชากรในท้ องที่" ที่เข้ าร่วมประกันกับส�ำนักงาน
ที่ท�ำการเขต (ผู้วา่ งงาน) และเป็ นชนเผ่าพื ้นเมืองที่มีอายุครบ 55 ปี
ขึ ้นไปและอายุไม่ครบ 20 ปี บริ บรู ณ์
(5) ชนพื ้นเมืองที่มีทะเบียนบ้ านที่เกาะหลันอวี่ และใช้ สถานะ "ประชากร
ในท้ องที่ "(หมายถึงผู้วา่ งงาน) หรื อ "สมาชิกสมาคมวิชาชีพ สหกรณ์
เกษตร สหกรณ์ประมง" หรื อ “สมาชิกครอบครัว” เข้ าร่วมประกัน
(6) ผู้พิการระดับรุนแรงหรื อรุนแรงมาก
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10 มาตรการช่วยเหลือประชาชนทีม่ คี วาม ล�ำบากในการรักษาพยาบาล
(7) ผ้ เู ข้ าร่วมประกันที่วา่ งงานหรื อสมาชิกครอบครัวของผู้วา่ งงาน (ผู้รับ
การช่วยเหลือจ�ำกัดเป็ นผู้เข้ าร่ วมประกันในสถานะประชากรในท้ องที่
ภายใต้ ประเภทที่ 6 ข้ อที่ 2 และสมาชิกครอบครัวผู้เข้ าร่วมประกัน
ประเภทที่ 1, ที่ 2 และที่ 3) การอุดหนุนเบี ้ยประกันในระหว่างรับเงิน
ชดเชยการว่างงานหรื อรับเงินค่าครองชีพในระหว่างฝึ กอบรมอาชีพ
(8) ชนพื ้นเมืองที่มีทะเบียนบ้ านในกรุงไทเป (อายุ 20 ปี บริ บรู ณ์แต่ไม่
ถึง 55 ปี มีทะเบียนบ้ านและอาศัยอยู่จริ งในไทเป 6 เดือนขึ ้นไป
เนื่องจากว่างงานโดยไม่สมัครใจ เศรษฐกิจครอบครั วอยู่ในสภาพ
ล�ำบากหรื อสภาพพิเศษที่คล้ ายกัน จนท�ำให้ การร่ วมประกันสุขภาพ
ขาดตอนและเป็ นผู้ที่ไม่ได้ รับการอุดหนุนช่วยเหลือแบบเดียวกันจาก
หน่วยงานอื่น ซึง่ เมื่อคณะกรรมการกิจการชนพื ้นเมืองเทศบาลกรุ ง
ไทเป ได้ พิจารณารายชื่อที่ส่งโดยที่ว่าการต�ำบลต่างๆและเห็นชอบ
แล้ ว อุด หนุน เบี ย้ ประกันสุขภาพส่วนที่ ต้อ งจ่ายเองสูง สุดไม่เ กิ น
3 เดือน)
(9) ผ้ สู งู อายุที่มีอายุมากกว่า 65 ปี มีทะเบียนบ้ านอยู่ในเขตเกาะรอบ
นอกครบ 1 ปี
(10) ผู้ตงถิ
ั ้ ่นฐานใหม่ผ้ มู ีรายได้ น้อยและยังไม่มีทะเบียนราษฏร์ (หลังจาก
ทางกรมฯ ยื่นขอและได้ รับการอนุมตั ชิ ว่ ยเหลือจาก “กองทุนพัฒนา
ผู้ตงถิ
ั ้ ่นฐานใหม่” ของส�ำนักงานตรวจคนเข้ าเมือง)

2. ผูท
้ ไี่ ด้การอุดหนุน 1/2 หรือครึง่ หนึง่

(1) ครอบครั วที่มีรายได้ น้อยและปานกลาง ตามที่ก�ำหนดในกฎหมาย
สังคมสงเคราะห์
(2) ผู้พิการระดับปานกลาง
(3) ผ้ ูตัง้ ถิ่ นฐานใหม่ผ้ ูมีรายได้ น้อยและปานกลางและยังไม่มีทะเบียน
ราษฏร์ (หลังจากทางกรมฯ ยื่นขอและได้ รับการอนุมตั ชิ ว่ ยเหลือจาก
“กองทุนพัฒนาผู้ตงถิ
ั ้ ่นฐานใหม่” ของส�ำนักงานตรวจคนเข้ าเมือง)

3. ผูท
้ ไี่ ด้การอุดหนุน 1/4: ผูพ
้ ก
ิ ารระด ับต่ำ�
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้ ประก ันส�ำหร ับประชากรในท้องที่
4. เพดานการอุดหนุนค่าเบีย
ปัจจุบ ันคือ 749 เหรียญไต้หว ัน

(1) ผ้ สู งู อายุที่มีอายุ 65 ปี ขึ ้นไปที่มีทะเบียนบ้ านในนครเถาหยวน (เสีย
ภาษี ในอัตราไม่ถงึ 20%) หรื อนครเกาสง (เสียภาษี ในอัตรา 5%หรื อ
ต�่ำกว่า ) หรื อนครไถจง(เสียภาษี ในอัตรา 5 %หรื อต�่ำกว่า )ครบ 1 ปี
(2) ผ้ สู งู อายุที่มีอายุครบ 70 ปี หรื อก่อนวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
(รวม)มีอายุครบ 65 ปี ขึ ้นไป (เสียภาษี ในอัตราไม่ถงึ 20%) ที่มีทะเบียน
บ้ านในกรุงไทเปครบ 1 ปี
(3) ผู้สงู อายุที่มีอายุ 65 ถึง 69 ปี ที่มีรายได้ น้อยและปานกลาง มีทะเบียน
บ้ านในนครนิวไทเป นครเถาหยวน เมืองซินจู๋ เขตซินจู๋ นครไถจง
เขตจังฮัว่ เขตหยุนหลิน เมืองเจียอี ้ นครไถหนัน เขตอี๋หลัน เขตไถตง
หรื อเขตฮัวเหลียนครบ 1 ปี
(4) ผ้ สู งู อายุที่มีทะเบียนบ้ านในกรุงไทเป นครเถาหยวน และนครเกาสง
(ครบ 1 ปี ) มีอายุไม่ครบ 70 ปี และเป็ นผู้สงู อายุที่มีรายได้ น้อยและ
ปานกลางตามเงื่อนไขการจ่ายเงินอุดหนุนค่าครองชีพแก่ผ้ สู งู อายุ
(5) ชนเผ่าพื ้นเมืองอายุ 55 ปี ขึ ้นไป ที่มีทะเบียนบ้ านในกรุงไทเป(เสีย
ภาษี ในอัตราไม่ถึง 20%) นครเถาหยวน (เสียภาษี ในอัตราไม่ถึง
20%) หรื อนครไถจง (เสียภาษี ในอัตรา 5 %·หรื อต�่ำกว่า) ครบ 1 ปี
(6) ผ้ สู งู อายุที่มีอายุ 65 ปี ขึ ้นไปหรื อชนพื ้นเมืองที่มีอายุ 55 ปี ขึ ้นไป มี
ทะเบียนบ้ านในเมืองจีหลงครบ 3 ปี
(7) ชาวบ้ านที่มีทะเบียนบ้ านในเขตอันหนัน (มีทะเบียนบ้ านในเสี่ยนกง
หลูเอ่อ ซื่อเฉ่าก่อนวันที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2548) ที่ได้ รับผลกระทบ
จากมลภาวะการปิ โตรเลี่ยมแห่งไต้ หวัน (CPDC) และพนักงานบัญชี
รายชื่อที่กระทรวงเศรษฐกิจท�ำขึ ้นมา
(8) ผ้ ู พิ ก ารระดั บ น้ อย ระดั บ ปานกลางที่ มี อ ายุ ค รบ 65 ปี ขึ น้ ไป
ซึง่ มีทะเบียนบ้ านในนครไถหนานและนครเกาสง (ครบ 1 ปี และเสีย
ภาษี ในอัตรา 12% ลงมา)
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(9) ประชาชนซึง่ มีคมู่ ือผู้พิการและเสียภาษี ในอัตรา 5%หรื อต�่ำกว่า ที่มี
ทะเบียนบ้ าน ในนครเกาสงครบ 1 ปี
(10) เด็กอายุต่ำ�กว่า 6 ปี และผู้ป่วยโรคมะเร็งในเขตเผิงหู
บุคคลที่ได้ รับการอุดหนุนตามประเภทต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้ างต้ น (ผู้ยื่นขอ
ต้ องยื่นค�ำร้ องทุกปี ยกเว้ นผู้ตงถิ
ั ้ ่นฐานใหม่ผ้ ูมีรายได้ น้อยและปานกลาง
และยังไม่มีทะเบียนราษฎร์ ) ไม่จ�ำเป็ นต้ องยื่นค�ำร้ องต่อส�ำนักงานประกัน
สุขภาพด้ วยตนเอง ทางส�ำนักงานประกันสุขภาพจะใช้ ข้อมูลที่ได้ จากหน่วย
งานให้ การอุดหนุน ท�ำการลดค่าเบี ้ยประกันโดยตรง กรณีผ้ ทู ี่มีคณ
ุ สมบัตริ ับ
การอุดหนุน แต่มีข้อสงสัยว่าไม่ได้ รับการอุดหนุนเบี ้ยประกัน กรุณาสอบถาม
ได้ จากหน่วยงานการอุดหนุนที่เกี่ยวข้ อง ส�ำหรับรายการบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
กับหน่วยงานรัฐบาลแต่ละระดับที่จดั การอุดหนุนค่าเบี ้ยประกันแก่ผ้ ปู ระกัน
ตน สามารถดูได้ ที่เว็บไซต์ของส�ำนักงานประกันสุขภาพ https://www.nhi.
gov.tw→บริ การทัว่ ไป→การค�ำนวณและช�ำระเบี ้ยประกันสุขภาพ→ช่วย
เหลือผู้ด้อยโอกาส→ตรวจสอบตารางรายการผู้มีคณ
ุ สมบัติตามการช่วย
เหลือค่าประกันสุขภาพของหน่วยงานภาครัฐ

้ ประก ันหรือสว่ นทีต
กรณีทา่ นไม่มเี งินจ่ายเบีย
่ อ
้ งจ่ายเอง
อย่างกะท ันห ัน

หากท่านไม่สามารถจ่ายเบี ้ยประกันสุขภาพหรื อค่ารักษาพยาบาลส่วนที่
ต้ องจ่ายเองเพราะเกิดเหตุที่ไม่ได้ คาดคิดปั จจุบนั ทางส�ำนักงานประกันสุข
ภาพมีมาตรการช่วยเหลือแก้ ปัญหาให้ ทา่ นดังนี ้

1. เงินกูจ้ ากกองทุนชว่ ยเหลือ

(1) เงื่อนไขการสมัคร ต้ องมีคณ
ุ สมบัตติ าม "มาตรฐานตัดสินผู้ประกัน
สุขภาพประสบปั ญหาทางเศรษฐกิจ" ตามส�ำนักงานที่ท�ำการเขตที่
ตนเองมีทะเบียนบ้ านอยูก่ �ำหนด
(2) วธิ ีการสมัคร: น�ำบัตรประจ�ำตัวประชาชน และตราประทับของผู้ทคี่ ้ าง
ช�ำระเบี ้ย (หากไม่สามารถท�ำเรื่ องด้ วยตนเอง จ�ำเป็ นต้ องตรวจสอบ
บัตรประชาชนและตราประทับของผู้ท�ำการแทนด้ วย ซึง่ ผู้ท�ำการแทน
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ต้ องบรรลุนิติภาวะ) และเอกสารยืนยันคุณสมบัติตาม "มาตรฐาน
ตัดสินผู้ประกันสุขุ ภาพประสบปั ญหาทางเศรษฐกิจ" (รวมทะเบียน
บ้ า นทัง้ เล่ ม ของผู้ ค้ า งช� ำ ระ คุณ สมบัติ ผ้ ู มี ปั ญ หาทางเศรษฐกิ จ
หลักฐานรายได้ ปีที่ผ่านมาและหลักฐานทางทรัพย์สิน) ส�ำหรับผู้ยื่น
ขอกู้เงิน ที่ใช้ ประกันสุขภาพและต้ องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง จะ
ต้ องแสดงใบแจ้ งช�ำระเงินที่ ออกโดยสถานพยาบาลพร้ อมกันด้ วย
ท�ำการยื่นค�ำร้ องต่อส�ำนักงานประกันสุขภาพท้ องที่ตา่ งๆ เมื่อค�ำร้ อง
ผ่าน ให้ ช�ำระเงินคืนเป็ นงวดตามข้ อก�ำหนดในค�ำร้ องกู้เงิน

้ ประก ัน
2. แนะน�ำให้องค์กรการกุศลสาธารณะอุดหนุนเบีย

(1) เงื่อนไขการสมัครเป็ นผู้เข้ าร่วมประกันในฐานะ “ประชากรในท้ องที่”
กับส�ำนักงานที่ท�ำการเขตและไม่มีก�ำลังจ่ายเบี ้ยประกัน
(2) น�ำทะเบียนบ้ านฉบับเจ้ าบ้ านหรื อทะเบียนบ้ านฉบับคัดรับรองพร้ อม
ทังใบรั
้ บรองผู้ยากไร้ ที่ออกให้ โดยผู้ใหญ่บ้าน(หากผู้ที่เจ็บป่ วยได้ รับ
การรับรองจากแพทย์วา่ ไม่สามารถท�ำงานได้ และมีผลกระทบต่อความ
เป็ น อยู่ต้ อ งมี ใ บรั บ รองแพทย์ ม าด้ ว ย)ให้ ยื่ น ค� ำ ร้ องต่อ ฝ่ ายธุ ร การ
ส� ำ นัก งานประกัน สุขภาพสาขาเขตต่างๆเพื่ อ ส่งต่อ เมื่ อผ่า นการ
จากองค์กรสาธารณกุศล ก็จะได้ รับอุดหนุนเบี ้ยประกันจากองค์กร
สาธารณะกุศล

้ ประก ัน
3. ผ่อนจ่ายเบีย

(1) เงื่อนไขการสมัคร
ผ้ ขู าดคุณสมบัตขิ อเงินกู้จากกองทุนช่วยเหลือ แต่ค้างจ่ายเบี ้ยประ

กัน(รวมค่าปรับ) 2,000 เหรี ยญไต้ หวันขึ ้นไป ไม่สามารถช�ำระหมด
ได้ ในครัง้ เดียวเพราะฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี ไม่สามารถช�ำระเบี ้ย
ประกันหมดได้ ในครัง้ เดียวได้ สามารถยื่นเรื่ องต่อส�ำนักงานประ
กันสุขภาพท้ องที่ตา่ งๆ เพื่อขอท�ำการผ่อนช�ำระเป็ นงวด
เ
บี ้ยประกันสุขภาพของผู้เข้ าร่ วมประกันที่ได้ ถกู ส่งให้ กรมบังคับคดี
แล้ ว ให้ ท�ำการผ่อนช�ำระเป็ นงวดตามค�ำสัง่ ของฝ่ ายบังคับคดี
(2) วิธีการสมัคร
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ยื่นเรื่ องที่เคาน์เตอร์ :

น�ำบัตรประชาชน ตราประทับ (หากไม่สามารถท�ำเรื่องด้ วยตนเอง
จ�ำเป็ นต้ องตรวจสอบบัตรประชาชน และตราประทับของผู้ท�ำการ
แทน ซึง่ ท�ำการแทนต้องบรรลุนติ ภิ าวะ) ไปยืน่ เรือ่ งยังส�ำนักงานประกันสุข
ภาพท้องทีใ่ กล้บ้าน พร้ อมช�ำระเบี ้ยประกันงวดแรกขฯะยืน่ ขอ หากค้าง
ช�ำระและได้ สง่ กรมบังคับคดีในท้ องทีแ่ ล้ ว การยืน่ ขอผ่อนช�ำระเป็ น
งวด ต้ องได้ รบั การเห็นชอบจากหน่วยงานบังคับคดี
ยื่นเรื่ องทางอินเตอร์ เน็ต:
น�ำบัตรประกันสุขภาพหรื อหลักฐานแสดงตนอิเล็กทรอนิกส์ที่ลง
ทะเบียนเปิ ดบัตรแล้ วเข้ าสูร่ ะบบ “งานบริการผ่านอินเตอร์ เน็ตข้ อมูล
ประกันสุขภาพส่วนบุคคล” ของกรมประกันสุขภาพ คลิกเลือก
“สอบถามค้ างช�ำระเบี ้ยประกันส่วนบุคคลและการผ่อนจ่ายแบบ
ง่าย” ทีอ่ ยูใ่ ต้ หวั ข้ อ “สอบถามและพิมพ์งานทีเ่ กี่ยวกับเบี ้ยประกัน” ก็
สามารถตรวจสอบข้ อมูลการค้ างเบี ้ยประกันส่วนบุคคล พร้ อมยื่น
ขอผ่อนช�ำระเป็ นงวดแบบง่าย (เฉพาะผู้ค้างช�ำระที่ไม่ได้ ถกู ส่งเรื่ อง
ให้ กรมบังคับคดี และยังไม่เคยยื่นขอผ่อนช�ำระเป็ นงวดมาก่อน
และไม่เคยมีหรื อมีประวัติท�ำผิดสัญญาผ่อนช�ำระเป็ นงวดเพียง 1
ครัง้ เท่านัน)
้
เงือ
่ นไขและคุณสมบ ัติผป
ู ้ ระสบปัญหาทางเศรษฐกิจ
ประกอบด้วย:

1. ครอบครัวทีม
่ รี ายได ้น ้อยและปานกลางตามก�ำหนดของกฏหมาย
สังคมสงเคราะห์ และมีหลักฐานทีอ
่ อกให ้โดยส�ำนักงานทีท
่ ำ� การเขต
2. ผู ้หาเลี้ย งชีพ หลั ก ของครอบครั ว เกิด เหตุอ ย่า งใดอย่า งหนึ่ง ดั ง ต่อ ไปนี้
เป็ นเหตุท�ำให ้ไม่มก
ี �ำลังจ่ายเบีย้ ประกัน
(1) เสียชีวต
ิ ไม่ครบ 2 ปี
(2) หายสาบสูญ 6 เดือนขึน้ ไป และแจ ้งความยังไม่ครบ 2 ปี
(3) มีใบรับรองผู ้พิการ
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(4) ท�ำงานไม่ได ้เนือ
่ งจากป่ วยเป็ นโรคร ้ายแรงหรือป่ วยด ้วยโรคทีต
่ ้องใช ้
เวลารักษาระยะยาว
(5) ตัง้ ครรภ์ 6 เดือนขึน้ ไป หรือคลอดลูกภายใน 2 เดือน
(6) รับราชการทหารหรือทหารบริการพลเรือน เวลาประจ�ำการมากกว่า 6
เดือนขึน้ ไป
(7) อยูร่ ะหว่างคุมขังในทัณฑสถาน ก�ำหนดเวลามากกว่า 6 เดือนขึน้ ไป
(8) ว่างงานมากกว่า 6 เดือนขึน้ ไป
3. สมาชิกครอบครัวเกิดเหตุอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี้ เป็ นเหตุท�ำ
ให ้ไม่มก
ี �ำลังจ่ายเบีย้ ประกัน
(1) คูส
่ มรสหรือญาติทางสายเลือดป่ วยด ้วยโรคร ้ายแรง
(2) ครอบครัวพ่อหรือแม่คนเดียว ต ้องเลีย้ งอุปการะบุตรตามล�ำพัง
ู เสียชีวติ ต ้องเลีย้ งอุปการะบุตรซึง่ ยังไม่บรรลุนต
ิ ภ
ิ าวะทีเ่ กิดจากลูก
(3) ลก
ของ ตนตามล�ำพัง
รายละเอียดท่านสามารถดูเพิมเติมจากเว็
่
บไซต์ของส�ำนักงานประกันสุขภาพ
https://www.nhi.gov.tw→บริการประกันสุขภาพ→ร่วมประกันและ
ค่าประกันสุขภาพ→ช่วยเหลือผู ้ด ้อยโอกาส→เงินกู ้จากกองทุนช่วย
เหลือ หรือโทรศัพท์บริการสอบถามส�ำนักงานประกันสุขภาพ
หมายเลข 0800-030-598  มือถือโทร 02-4128-678

ิ ธิประโยชน์การร ักษาพยาบาล ปลดล็อคบ ัตร
ร ักษาสท
ประก ันสุขภาพทงหมด
ั้
เสริมการเร่งร ัดเก็บค่าค้างจ่าย

เพื่อสร้ างคุณค่าแห่งการทัดเทียมด้ านการรั กษาพยาบาล นับตัง้ แต่
วันที่ 7 มิถนุ ายน พ.ศ. 2559 เป็ นต้ นมา ได้ มีการด�ำเนินมาตรการตาม “แผน
แยกการค้ า งช� ำ ระค่ า ประกั น สุข ภาพออกจากสิ ท ธิ ก ารรั ก ษาพยาบาล
(ปลดล็อคบัตรทังหมด)”
้
ผลักดันการปลดล็อคบัตรประกันสุขภาพทังหมด
้
ให้ การปกป้ อ งสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ด้ านการรั ก ษาพยาบาลของประชาชน
ประชาชนเพียงแต่ท�ำการยื่นเรื่ องร่วมระบบประกันสุขภาพ ก็สามารถวางใจ
ในการรับการรักษาได้ ส�ำหรับผู้ที่ไม่มีก�ำลังความสามารถจ่ายค่าประกัน
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10 มาตรการช่วยเหลือประชาชนทีม่ คี วาม ล�ำบากในการรักษาพยาบาล
สุขภาพ จะมีมาตรการช่วยเหลือเกี่ยวกับการค้ างช�ำระ เช่น ผ่อนช�ำระ
เป็ นงวด การกู้เงินจากกองทุนช่วยเหลือและการส่งต่อไปยังองค์กรสังคม
สงเคราะห์ เป็ นต้ น หากท่านมีปัญหาหรื อข้ อสงสัยใดๆ กรุ ณาโทรศัพท์
บริ การสอบถามส�ำนักงานประกันสุขภาพหมายเลข 0800-030-598 มือถือ
โทร 02-4128-678
ชว่ ยลดภาระสว่ นทีต
่ อ
้ งจ่ายเองของผูป
้ ่ วยพิเศษ

1. ส�ำหรับผู้ที่มี “ใบรับรองผู้พิการ” เมื่อขอรับการรักษาในแผนกผู้ป่วยนอก
ของโรงพยาบาล ไม่ว่าโรงพยาบาลระดับไหนจะเก็บส่วนที่ต้องจ่ายเอง
เพี ย ง 50 เหรี ย ญไต้ หวัน เท่ า กั บ คลิ นิ ก ซึ่ ง ต่ำ�กว่ า ชาวบ้ านทั่ว ไป
(80-420 เหรี ยญไต้ หวัน)
2. ส�ำหรับผู้ป่วยที่มีใบรับรองว่าเป็ นโรคร้ ายแรง เช่น โรคมะเร็ ง โรคประสาท
เรื อ้ รัง โรคไต โรคที่พบได้ น้อยและโรคเป็ นมาแต่ก�ำเนิด เมื่อเข้ ารับการ
รักษาโรคนันๆ
้ จะไม่ต้องรับภาระค่าใช้ จ่ายในส่วนที่ต้องจ่ายเอง นอก
จากนี ้เพื่อคุ้มครองสิทธิผ้ ปู ่ วยโรคที่พบได้ น้อย ยาที่ใช้ กบั โรคที่พบได้ น้อย
ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ทางส�ำนักงานฯ จะเป็ นผู้รับผิด
ชอบทังหมด
้
เท่ากับได้ ชว่ ยบรรเทาภาระค่าใช้ จา่ ยได้ อย่างแท้ จริ ง

้ ประก ันเพิม
เพิม
่ ขีดระด ับรายได้ต่ำ�สุดทีต
่ อ
้ งจ่ายเบีย
่ เติม
ทีเ่ ก็บจากกลุม
่ ผูด
้ อ
้ ยโอกาส

นับแต่วนั ที่ 1 กันยายน พ.ศ.2557 เป็ นต้ นมา กระทรวงสาธารณสุขจึง
ได้ ท�ำการปรับปรุ งเพิ่มมาตรฐานจ�ำนวนรายได้ ที่ไม่ใช่เงินเดือนจากหน่วย
งานต้ นสังกัด ที่ต้องหักจ่ายสมทบประกันสุขภาพเพิ่มเติม เป็ นจ�ำนวนเท่ากับ
รายได้ ขนต�
ั ้ ่ำทังหมด
้
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ม.ค. พ.ศ.2558 เป็ นต้ นมา ผู้ที่เป็ นสมาชิกครอบครัวผู้
มีรายได้ ต่ำ�และปานกลาง ผู้สูงอายุที่มีรายได้ ต่ำ�และปานกลาง เด็กและ
เยาวชนผู้ด้อยโอกาสที่รับการอุดหนุนค่าครองชีพ ผู้พิการที่ได้ รับการอุดหนุน
เงินสงเคราะห์ ผู้รับการอุดหนุนช่วยเหลือในครอบครัวประสบภาวะพิเศษ
และผู้ที่มีฐานะยากจน ตรงตามข้ อก� ำหนดกฎหมายการประกันสุขภาพ
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ประชาชนมาตรา100 รายได้ จากการประกอบธุรกิจ เงินได้ จากเงินปั นผล
เงินได้ จากดอกเบี ้ยและรายได้ จากค่าเช่า ยอดเงินที่จ่ายต่อครัง้ ไม่ถึงรายได้
ค่าแรงขันต�
้ ่ำตามประกาศของหน่วยงานแรงงานส่วนกลาง ไม่จ�ำเป็ นต้ องหัก
เก็บเงินสมทบเพิ่มเติมประกันสุขภาพ
้ ทีข
โครงการปร ับปรุงพืน
่ าดแคลนทร ัพยากรด้านการแพทย์

ส�ำ นัก งานประกัน สุขภาพได้ จัด ท� ำโครงการปรั บปรุ งพื น้ ที่ ข าดแคลน
ทรัพยากรด้ านการแพทย์ โดยส่งเสริ มให้ แพทย์แผนปั จจุบนั แผนจีนและ
ทันตแพทย์ ไปให้ บริ การประชาชนที่อาศัยอยู่ในพืน้ ที่ขาดแคลนทรั พยากร
ด้ านการแพทย์ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนที่
อยูพ่ ื ้นที่หา่ งไกลมากขึ ้น
ดูข้ อ มูล สถานที่ และช่ ว งเวลาที่ มี แ พทย์ สัญ จรจากสถานพยาบาล
ออกไปให้ บ ริ ก ารในพื น้ ที่ ข าดแคลนทรั พ ยากรด้ า นการแพทย์ ได้ จ าก
เว็บไซต์ของส�ำนักงานประกันสุขภาพ https://www.nhi.gov.tw→นโยบ
ายส�ำคัญ→ค้ นหาพืน้ ที่ปรั บปรุ งขาดแคลนทรั พยากรด้ านการแพทย์ หรื อ
โทรศัพท์ สอบถามข้ อมูลสถานที่ และช่วงเวลาที่มีแพทย์ สญ
ั จรจากสถาน
พยาบาลออกไปให้ บ ริ ก ารในพื น้ ที่ ข าดแคลนทรั พ ยากรด้ า นการแพทย์
ได้ ที่ ฝ่ ายธุ ร การของส� ำ นัก งานประกัน สุข ภาพท้ อ งที่ ต่ า ง ๆ และเลื อ ก
สถานที่ใกล้ ที่สุดรั บการรั กษาพยาบาล
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11
ระบบคลาวด์ตรวจสอบข้อมูลการ
ร ักษาพยาบาลประก ันสุขภาพ
อะไรคือ “ระบบคลาวด์ตรวจสอบข้อมูลการร ักษาพยาบาล
ประก ันสุขภาพ”

เพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ภาพการรั ก ษาพยาบาลและการใช้ ยาแก่ ป ระชาชน
พ ร้ อ ม เ ส ริ ม ก า ร ดู แ ล สุ ข ภ า พ ป ร ะ ช า ช น ข อ ง แ พ ท ย์ แ ล ะ เ ภ สั ช ก ร
ส� ำ นั ก งานประกั น สุ ข ภาพอาศัย เทคโนโลยี ร ะบบคลาวด์ ใ นการจั ด ท� ำ
“ระบบคลาวด์ ต รวจสอบข้ อมู ล การรั ก ษาพยาบาลประกั น สุ ข ภาพ”
ขึ น้ โด ย มี ผู้ ป่ วย เป็ น ศู น ย์ ก ล า ง เ พื่ อ ใ ห้ แพ ท ย์ แล ะเ ภสั ช กรเ มื่ อ
ท� ำ การตรวจรั ก ษา ออกใบสั่ ง ยา สามารถตรวจสอบข้ อมู ล บั น ทึ ก
ก า ร ต ร ว จ วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ ก า ร ใ ช้ ย า ข อ ง ค น ไ ข้ ใ น ช่ ว ง ที่ ผ่ า น ม า
ประกอบด้ วยบั น ทึ ก การใช้ ยาแพทย์ แ ผนปั จจุ บั น บั น ทึ ก การใช้ ยา
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แพทย์ แผนจีนโบราณ บันทึกการตรวจสอบและตรวจวิเคราะห์ บันทึกผล
การตรวจสอบและตรวจวิ เ คราะห์ บั น ทึ ก รายละเอี ย ดการผ่ า ตั ด
บั น ทึ ก การตรวจรั ก ษาทางทั น ตกรรมและการใช้ ยา บั น ทึ ก การแพ้
ยา บั น ทึ ก การใช้ ยาชนิ ด ควบคุ ม บั น ทึ ก การใช้ ยาต้ านการแข็ ง ตั ว
ของเลื อ ด บัน ทึ ก การรั ก ษากายภาพบ� ำ บัด และประวัติ ผ้ ู ป่ วยโดยย่ อ
เมื่ออกจากโรงพยาบาลและรายการบันทึกการฉีดวัคซีนของกรมควบคุมโรค
เป็ นต้ น รวมข้ อมูลทังหมด
้
12 รายการ
นับแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 เป็ นต้ นมา ส�ำนักงานประกันสุขภาพได้
สนับสนุนให้ สถานพยาบาลทุกแห่งท�ำการอัพโหลดข้ อมูลผลการตรวจรักษา
และฟิ ลม์ ภ าพทั น ที ประกอบด้ วยผลการตรวจด้ วยเครื่ อ งเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ (CT) การตรวจวินิจฉัยโรคด้ วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) การ
ส่องกล้ องตรวจกระเพาะอาหารและล�ำไส้ เล็กส่วนต้ น การส่องกล้ องตรวจ
ล�ำไส้ ใหญ่ การตรวจอัลตราซาวด์และการเอ็กซ์เรย์ ฯลฯ แพทย์สามารถ
สามารถอ่านรายละเอียดข้ อมูลฟิ ล์มและผลการตรวจผ่านทางระบบดังกล่าว
นีไ้ ด้ ยกระดับคุณภาพและความสะดวกสบายในการรั กษาพยาบาลของ
คนไข้
นับแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 เป็ นต้ นมาได้ เพิ่มสมรรถนะการเตือน
ออกใบสัง่ ยาแพทย์ซ� ้ำแบบอัตโนมัติ ให้ ข้อมูลสนองกลับในการออกใบสัง่ ยา
และการสี่งตรวจสอบซ� ้ำของแพทย์ในทันที ช่วยลดความฟุ่ มเฟื อยทรัพยากร
ด้ านการรักษาพยาบาลจากการจ่ายยาและการตรวจสอบตรวจวิเคาระห์ที่
ซ� ำ้ ซ้ อ น มี ป ระโยชน์ ด้ า นบวกอย่ า งกระตื อ รื อ ร้ นต่ อ คุณ ภาพการรั ก ษา
พยาบาลและความปลอดภั ย ในการใช้ ยาของคนไข้ เป็ นอย่ า งมาก
ประโยชน์ของ “ระบบคลาวด์ตรวจสอบข้อมูลการร ักษา
พยาบาลประก ันสุขภาพ” ส�ำหร ับประชาชน

“ระบบคลาวด์ตรวจสอบข้ อมูลการรั กษาพยาบาลประกันสุขภาพ” มี
คนไข้ เป็ นศูนย์ กลาง รวบรวมข้ อมูลการตรวจรั กษาจากแหล่งต่างกันของ
คนไข้ ช่วยให้ แพทย์ท�ำความเข้ าใจต่อผลการตรวจสอบและตรวจวิเคราะห์
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11 ระบบคลาวด์ตรวจสอบข ้อมูลการรักษาพยาบาลประกันสุขภาพ
ตลอดจนการใช้ ยาของคนไข้ ได้ สมบูรณ์ขึ ้น ตลอดจนแพทย์ตรวจวินิจฉัยและ
จ่ า ยยาได้ แ ม่ น ย� ำ ยิ่ ง ขึ น้ ลดการก่ อ ผลร้ ายต่ อ คนไข้ แ ละความฟุ่ มเฟื อย
ทรัพยากรด้ านการรักษาพยาบาลจากการจ่ายยาและการตรวจสอบตรวจ
วิเคราะห์ที่ซ� ้ำซ้ อน มีประโยชน์อย่างมากต่อคุณภาพการรักษาพยาบาลและ
ความปลอดภัยในการใช้ ยาของคนไข้ ระบบสร้ างประโยชน์ ต่อประชาชน
ดังนี ้:
1. ปลอดภ ัย:

(1) ล ดการเจาะเลือดตรวจวิเคราะห์ซ� ้ำซ้ อน ลดความเสี่ยง
จากการใช้ ยาซ� ้ำซ้ อน
(2) ลดการรับปริ มาณรังสีแพร่กระจายเกินอัตราเนื่องจากการฉาย
เอ็กซเรย์หลายครัง้
(3) ลดจ�ำนวนครัง้ ของการตรวจด้ วยการส่องกล้ องตรวจกระเพาะอาหาร
และล�ำไส้ เล็กส่วนต้ น การส่องกล้ องตรวจล�ำไส้ ใหญ่ ซึง่ สร้ างความ
ไม่สบายต่อร่างกาย

2. ประหย ัด: ลดค่าใชจ้ า่ ยในการยืน
่ ขอส�ำเนาประว ัติผป
ู ้ ่ วยและการ
ี ฟ
ก้อปปี้ แผ่นซด
ี ิ ล์ม ฯลฯ เมือ
่ ต้องท�ำการย้ายไปร ักษาย ังสถาน
พยาบาลอืน
่ ตลอดจนต ันทุนด้านเวลาและการเดินทางด้วย

สถานพยาบาลในเครือประก ันสุขภาพสามารถใช ้ “ระบบ
คลาวด์ตรวจสอบข้อมูลการร ักษาพยาบาลประก ันสุขภาพ”
ได้

ระบบคลาวด์ตรวจสอบข้ อมูลการรักษาพยาบาลประกันสุขภาพ เป็ น
ระบบเครื อข่ายบริ การข้ อมูลประกันสุขภาพ (VPN) ที่สร้ างไว้ ในเขตพื ้นที่
อิ น เตอร์ เ น็ ต ปิ ด เสนอให้ แพทย์ และเภสัชกรของสถานบริ การการรั กษา
พยาบาลที่ มี สัญ ญาในเครื อ ประกัน สุข ภาพ สามารถใช้ ต รวจสอบเมื่ อ
ประชาชนพบแพทย์และมีความต้ องการข้ อมูลในการตรวจรักษาจากสถิติ
ปี พ.ศ. 2561 มีสถานพยาบาลในเครื อประกันสุขภาพและร้ านยาจ�ำนวน
25,885แห่งที่ใช้ ระบบนี ้ตรวจสอบข้ อมูลแล้ ว เมื่อประชาชนน�ำบัตรประกัน
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สุข ภาพไปท� ำ การตรวจรั ก ษายัง สถานพยาบาลในเครื อ ประกัน สุข ภาพ
จ�ำเป็ นต้ องผ่านขันตอนการยื
้
นยันจากการใช้ 3 บัตรร่วมกัน (บัตรโมดูลรักษา
ความปลอดภัยด้ านฮาร์ ดแวร์ บัตรผู้ท�ำงานการรั กษาพยาบาลและบัตร
ประกันสุขภาพของผู้ป่วย) ผู้ท�ำงานด้ านการรักษาพยาบาลจึงจะสามารถ
ท�ำการตรวจสอบข้ อมูลตามความต้ องการในการรักษาได้
เมื่อวันก่อนฉันไปหาหมอเพราะเป็นหวัด เมื่อวานก็ไปเพราะปวดท้อง ทั้งสองครั้งก็ได้ยามา แต่ว่าฉันสับสนไม่แน่ใจว่ายาอันไหนเป็นอันไหนแล้ว

ดิฉันจะช่วยคุณตรวจสอบสถานะการใช้ยาของคุณให้ค่ะ
ขอบคุณค่ะ ยังดีที่มีคุณช่วยฉัน

ร้านยาชุมชนในเครือประกันสุขภาพ
ไม่ต้องกังวลครับ ผมตรวจสอบข้อมูลให้ครับ

เภสัชกรประจำบ้านก็ช่วยคุณตรวจสอบได้

ร้านยาชุมชนช่วยคุณตรวจสอบประวัติการใช้ยาได้

NHI MediCloud

ฉุกเฉิน

ยาโรงพยาบาลอื่นที่จ่ายให้คุณเมื่อก่อนกับยาที่จะจ่ายให้ในวันนี้ มียาบางชนิดที่จ่ายซ้ำกัน เดี๋ยวผมช่วยคุณปรับเปลี่ยนให้นิดนึงนะครับ

ผู้ป่วยเป็นลมกลางถนนพูดจาไม่ได้

ตรวจสอบดูว่าตอนนี้ผู้ป่วยทานยาอะไรไหม

เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินช่วยตรวจสอบได้

ขอบคุณครับหมอ คุณหมอนี่ใส่ใจจริง ๆ ครับ

แผนกผู้ป่วยนอก ง่ายต่อการตรวจสอบข้อมูล
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12
การขอคืนค่าร ักษาพยาบาลทีส
่ ำ� รอง
จ่ายเอง
หากท่านเข้ าข่ายข้ อใดข้ อหนึ่งดังต่อไปนี ้ เพียงท่านยื่นค�ำร้ องภายใน
เวลาก�ำหนด เตรี ยมเอกสารที่เกี่ยวข้ องยื่นกับส�ำนักงานประกันสุขภาพ ก็จะ
สามารถคืนค่ารักษาพยาบาลแก่ทา่ นตามผลพิจารณา
1. กรณีเนื่องในภาวะฉุกเฉิน ไปรับการรักษาพยาบาลที่คลินิกหรื อโรงพยา
บาลทีม่ สี ญ
ั ญาไม่ทนั จ�ำเป็ นต้ องไปรับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบา
ลที่ไม่ใช่โรงพยาบาลด้ านประกันสุขภาพในทันที หรื อเนื่องจากไปท�ำธุระ
หรื อท่องเที่ยวในต่างประเทศเกิดเหตุ
เจ็บป่ วยหรื อคลอดลูกอย่างไม่คาดคิด จ�ำเป็ นต้ องรับการรักษาพยาบาลที่
คลินิกหรื อโรงพยาบาลในท้ องถิ่น
2. ในระหว่างทีถ่ กู ระงับการใช้ ชวั่ คราว ได้ เข้ ารักษาพยาบาลทีส่ ถานพยาบาล
ทีม่ สี ญ
ั ญา และท่านก็ได้ ชำ� ระเบี ้ยประกันต่างๆ ของช่วงเวลานันเป็
้ นทีเ่ รียบ
ร้ อยแล้ ว
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3. การรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลที่มีสญ
ั ญา เนื่องจากไม่ใช่ความรับ
ผิดชอบของท่าน (เช่น ในครัง้ ทีเ่ ข้ ารักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากป่ วย
เป็ นโรคร้ ายแรง แต่หลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้ วถึงได้ รับอนุมตั ใิ ห้ เป็ น
ผู้ป่วยร้ ายแรง) เป็ นเหตุท�ำให้ ทา่ นต้ องส�ำรอง จ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อน
และไม่อยูใ่ นก�ำหนดเวลาการขอเงินคืนจาก
สถานพยาบาล (ภายใน 10 วันนับจากวันรักษาพยาบาล ไม่รวมวันหยุด)
หรื อก่อนออกจากโรงพยาบาลได้ ยื่นบัตรประกันสุขภาพและบัตรประชาชน
ย้ อนหลัง
4. ผ้ ทู ี่พกั รักษาตัวในโรงพยาบาลรวมตลอดปี ห้องผู้ป่วยฉุกเฉินภายใน 30
วัน หรื อห้ องผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังภายใน 180 วัน มีคา่ ใช้ จา่ ยในส่วนที่ต้องรับ
ภาระจ่ายเองมากกว่าเพดานสูงสุดตามกฎหมาย
ก�ำหนดเวลาการขอเงินคืน

1. เริ่ มนับตังแต่
้ วนั ที่เข้ ารับการตรวจรักษาแผนกผู้ป่วยนอก แผนกฉุกเฉิน
หรื อนับตังแต่
้ ออกจากโรงพยาบาลภายใน 6 เดือน แต่ลกู เรื อที่ออกท�ำ
งาน กลางทะเล ถือภายใน 6 เดือนนับจากวันที่กลับประเทศ
2. หากรับการรักษาในช่วงระงับการจ่ายเงินชดเชยชัว่ คราว และช�ำระเงินที่
เกี่ยวข้ องทังหมดแล้
้
ว ก�ำหนดเวลาการยื่นขอคือเริ่ มจากวันที่ช�ำระเบี ้ย
ประกันทังหมดแล้
้
วภายใน 6 เดือน (สามารถยื่นขอคืนเงินค่ารักษาในช่วง
เวลาค้ างช�ำระเบี ้ยประกันภายใน 5 ปี ที่ผา่ นมา)
3. ก�ำ หนดเวลาดัง กล่า วใช้ กับเหตุที่เกิ ด ทัง้ ภายในและต่างประเทศ เลย
ก� ำ หนดเวลา ไม่ส ามารถยื่ นขออนุมัติคืนเงิ นได้ ขอให้ ท่า นดูแ ลเรื่ อง
ก�ำหนดเวลาให้ ดี
4. ผ้ ทู ี่พกั รักษาตัวผู้ป่วยในโรงพยาบาลตลอดปี ส่วนที่ต้องรับภาระจ่ายเอง
มากกว่าเพดานสูงสุดตามกฎหมาย ก่อนวันที่ 30 มิถนุ ายน ปี ถดั ไป
5. ผ้ ปู ระกันตนที่ยื่นขอบัตรผู้ป่วยเป็ นโรคร้ ายแรงระหว่างอยู่ในโรงพยาบาล
แต่ไ ด้ รั บ อนุมัติ ห ลัง ออกจากโรงพยาบาล การยื่ น ขอต้ อ งเริ่ ม นับ จาก
วันที่ออกจากโรงพยาบาลภายใน 6 เดือน
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1. แบบค�ำร้ องขอคืนค่ารักษาพยาบาลประกันสุขภาพ
ท่า นสามารถขอแบบค� ำร้ องได้ โ ดยตรงที่ ฝ่ ายธุร การส� ำ นักงานประกัน
สุขภาพท้ องที่ตา่ ง ๆ
(1) ขอที่ส�ำนักงานประกันสุขภาพท้ องที่ตา่ ง ๆ ได้ โดยตรง
(2) ท่านสามารถดาวน์ โหลดจากเว็บไซต์ ของส�ำนักงานประกันสุขภาพ
https://www.nhi.gov.tw→บริ การประกันสุขภาพ→ค่ารักษาพยา
บาลประกันสุขภาพ→ค่ารักษาพยาบาลและคืนเงิน→คืนค่ารักษา
พยาบาลที่ส�ำรองจ่ายเอง→รายละเอียดโดยสังเขปขอคืนค่ารักษา
พยาบาลที่สำ� รองจ่ายเองและแบบค�ำร้ องที่เกี่ยวข้ อง→แบบค�ำร้ องขอ
อนุมัติค่ารั กษาพยาบาลที่ ส�ำรองจ่ายเองประกันสุขภาพประชาชน
(3) พ ิ ม พ์ ข้ อมู ล ในหนั ง สื อ ค� ำ ร้ องบนเว็ บ ไซต์ ก รมประกั น สุ ข ภาพ
และพิมพ์หนังสือค�ำร้ องออกมาแบบออนไลน์ที่:
https://www.nhi.gov.tw→บริ การประกันสุขภาพ→ค่ารักษาพยาบ
าลประกันสุขภาพ→ค่ารั กษาพยาบาลและคืนเงิน→คืนค่ารั กษา
พยาบาลทีส่ ำ� รองจ่ายเอง→เข้ าสูร่ ะบบขอคืนเงินค่ารักษาพยาบาลทีส่ ำ�
รองจ่ายเองด้ วยตนเองแบบออนไลน์
2. แ นบใบเสร็ จรับเงินค่ารักษาพยาบาลฉบับจริ ง และรายละเอียดค่าใช้ จา่ ย
หากท่ า นท� ำ ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ฉบับ จริ ง หรื อ รายละเอี ย ดค่ า ใช้ จ่ า ยหาย
หรื อใบเสร็ จเอกสารฉบับจริ งต้ องน�ำไปใช้ ในการอื่น ท่านสามารถยื่นขอ
ให้ สถานพยาบาลเดิมในประเทศออกส�ำเนาใบเสร็ จ และประทับตรา
รั บรองของสถานพยาบาลด้ วยค� ำว่า "เหมื อ นต้ นฉบับ" ใบเสร็ จของ
ต่างประเทศฉบับถ่ายส�ำเนา หากมีความล�ำบากในการขอประทับตรา
ก็ ไ ม่ จ� ำ เป็ นต้ องกลั บ ไปยั ง สถานพยาบาลเดิ ม เพื่ อ ขอประทั บ ตรา
นอกจากนี ไ้ ม่ว่าเป็ นผู้ที่รักษาตัวในหรื อต่างประเทศ หากใช้ ใบเสร็ จที่
ไม่ใช่ตวั จริ ง ต้ องลงนามหนังสือแถลง “ไม่สามารถแสดงใบเสร็ จรับเงิน
ฉบับจริ ง” พร้ อมทังเขี
้ ยนระบุอธิบายสาเหตุที่ไม่สามารถน�ำมาแสดงได้
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3. ส�ำหรับการรักษาพยาบาลของผู้เยาว์ (อายุต�่ำกว่า 20 ปี ) ต้ องให้ ตวั แทน
ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดเป็ นผู้ยนื่ ค�ำร้ องพร้ อมลงลายมือชือ่ และยังต้ องแนบ
ส�ำเนาทะเบียนบ้ านฉบับเจ้ าบ้ านเพื่อตรวจสอบ กรณีที่มอบอ�ำนาจให้ ผ้ ู
อืน่ ท�ำการแทน ต้ องท�ำหนังสือมอบอ�ำนาจ ผู้ทำ� การแทนต้ องน�ำบัตรประชา
ชนของตนมาแสดงด้ วย
4. ใบรับรองแพทย์หรื อเอกสารรับรอง
หากเป็ นผู้รับการรักษาในพื ้นที่ที่ไม่อยู่ในการคุ้มครองของประกันสุขภาพ
(รวมถึงต่างประเทศและประเทศจีน) หรื อคลินิก และโรงพยาบาลที่ไม่ได้
ร่ วมกับประกันสุขภาพ ให้ ท่านขอเอกสารรับรองจากนายแพทย์หรื อโรง
พยาบาลดังนี ้
(1) หากเป็ นผู้ป่วยนอกหรื อรักษาฉุกเฉิน ให้ เตรี ยม “ใบรับรองแพทย์”
(รายละเอียดต้ องบันทึกอาการและชื่อโรคที่วินิจฉัย)
(2) หากนอนรักษาในโรงพยาบาล นอกจาก “ใบรับรองแพทย์” (ต้ องเขียน
ชี ้แจงลักษณะอาการและชื่อโรค) แล้ ว ยังต้ องเตรี ยม “ประวัตคิ นไข้
ออกจากโรงพยาบาลโดยย่อ”
5. หากท่านขอคืนค่ารักษาพยาบาลส�ำรองจ่ายเองที่เกิดในต่างประเทศท่าน
จะต้ องแนบส�ำเนาหลักฐานการเดินทางเข้ าออกไต้ หวันของครัง้ นัน้ (เช่น
หน้ าหนังสือเดินทางที่มีรูปถ่ายและหน้ าที่มีตราประทับวันที่เข้ าและออก
สาธารณรัฐจีนเป็ นต้ น) ยื่นออนไลน์ขอหนังสือรับรองวันเดินทางเข้ าออก
ประเทศจากส�ำนักงานตรวจคนเข้ าเมืองกระทรวงมหาดไทยหรื อใบรับรอง
ที่ออกให้ โดยหน่วยงานบริ การนันหากท่
้
านใช้ “ระบบตรวจหนังสือเดินทาง
อัตโนมัต”ิ ผ่านด่านตรวจคนเข้ าเมือง ท่านสามารถขอท�ำการประทับตรา
การเดินทางออกประเทศในครัง้ นันได้
้ ที่ “เคาน์เตอร์ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบ”
ซึง่ จะอยูต่ รงทางเข้ าเมื่อผ่านด่านแล้ ว หรื อสามารถพิมพ์หลักฐานได้ โดย
ใช้ “ระบบยื่นขอหลักฐานวันที่เดินทางเข้ าออกประเทศออนไลน์” ของ
ส�ำนักงานตรวจคนเข้ าเมืองกระทรวงมหาดไทย และยังสามารถใช้ ใบ
ค� ำ ร้ องพร้ อมส� ำ เนาหน้ าหนัง สื อ เดิ น ทางพร้ อมระบุ “ใช้ ร ะบบตรวจ
หนังสือเดินทางอัตโนมัตผิ า่ นด่านตรวจคนเข้ าเมือง” ได้ เช่นกัน หากยังไม่
กลับเข้ าประเทศ
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สามารถขอให้ ผ้ อู ื่นท�ำการแทนได้ แต่ต้องมีหนังสือมอบอ�ำนาจ (ดาวน์
โหลดจากเว็บไซต์กรมประกันสุขภาพ: https://www.nhi.gov.tw→บริ การ
ประกั น สุ ข ภาพ→ ค่ า รั ก ษาพยาบาลประกั น สุ ข ภาพ→ ค่ า รั ก ษา
พยาบาลและคืนเงิน→ขออนุมตั ิคืนเงินค่ารักษาพยาบาลที่ส�ำรองจ่าย
เอง→แนะน�ำการขออนุมตั ิคืนเงินค่ารักษาพยาบาลที่สำ� รองจ่ายเองและ
แบบค�ำร้ องที่เกี่ยวข้ อง→หนังสือมอบอ�ำนาจ)

หมายเหตุ: ยืน
่ ขอคืนค่ารักษาพยาบาลส�ำรองจ่ายเองทีเ่ กิดในพืน
้ ทีน
่ อกเขตไต ้หวัน เอกสารทีแ
่ นบ
ได ้แก่ใบรับรองแพทย์ ใบเสร็จฉบับจริง รายละเอียดค่าใช ้จ่ายและหลักฐานทีเ่ กีย
่ วข ้อง
หากไม่ใช่ฉบับภาษาอังกฤษ ต ้องแนบฉบับแปลเป็ นภาษาจีนด ้วย

6. หากท่านขออนุมตั ิคืนค่ารักษาพยาบาลที่ส�ำรองจ่ายก่อนที่เกิดจากการ
พักรักษาในโรงพยาบาลในประเทศจีน 5 วันขึ ้นไป (รวม 5 วัน ไม่นบั วันที่
ออกจากโรงพยาบาล: เช่น เข้ าโรงพยาบาล วันที่ 1 มกราคม ออกจาก
โรงพยาบาล วันที่ 6 มกราคม รวมอยู่โรงพยาบาล 5 วัน) ท่านจะต้ องน�ำ
ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง ใบรับรองแพทย์ ประวัตคิ นไข้ ออกจากโรงพยาบาล
โดยย่อ(รายงานติดตามอาการและบันทึกอาการหลังออกจากโรงพยาบาล)
ไปรับรองที่ฝ่ายรับรองเอก
สารในประเทศจีนก่อน เมื่อกลับถึงไต้ หวัน ให้ น�ำหนังสือรับรองฉบับจริ ง
ไปขอพิสจู น์การรับรองที่มลู นิธิแลกเปลี่ยนระหว่างสองฝั่ งช่องแคบไต้ หวัน
สอบถามข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องได้ ที่ โทรศัพท์ 02-2533-5995 หรื อเว็บไซต์:
http://www.sef.org.tw
7. หากเป็ นผู้ที่จ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ายเองจากการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
สะสมรวมตลอดปี มากกว่าระดับสูงสุดตามที่กฏหมายก�ำหนด และหากผู้
ประกัน ตนยิ น ยอมให้ ส�ำนัก งานประกันสุขภาพ ค� ำนวณเงิ นจากช่อง
ทางการแจ้ งข้ อมูลของสถานพยาบาล เพื่ออนุมตั ิจ�ำนวนเงินคืนค่ารักษา
พยาบาล ก็ไม่จ�ำเป็ นต้ องแนบรายละเอียดค่าใช้ จ่ายการรักษาพยาบาล
และใบเสร็ จรับเงินฉบับจริ ง
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วิธก
ี ารขอยืน
่ เรือ
่ ง

เมื่อท่านเตรี ยมเอกสารต่างๆ ที่กล่าวมาข้ างต้ นเรี ยบร้ อยแล้ วให้ ยื่น
ค�ำร้ องออนไลน์ทางเว็บไซต์ส�ำนักงานประกันสุขภาพ (ยังคงต้ องส่งหนังสือ
ค�ำร้ องใบเสร็ จฉบับจริ ง ใบรับรองแพทย์ และใบรับรองประวัตคิ นไข้ ออกจาก
โรงพยาบาลเป็ นต้ น ทางไปรษณีย์ด้วยการส่งจดหมายแบบลงทะเบียน) ยื่น
ด้ วยตนเองที่เคาน์เตอร์ หรื อส่งทางไปรษณีย์:
1. ประชาชนที่ขออนุมตั ิคืนเงินจากต่างประเทศ ู่กรุ ณายื่นขอต่อฝ่ ายธุรการ
ส�ำนักงานประกันสุขภาพสาขาในเขตที่อยู่ หรื อฝ่ ายธุรการส�ำนักงาน
ประกันสุขภาพในเขตที่อยูเ่ ป็ นผู้โอนย้ ายข้ อมูลการยื่นเรื่ องแทน
2. ยื่นขออนุมตั คิ ืนเงินค่ารักษาพยาบาลที่ส�ำรองจ่ายก่อนในประเทศ กรุณา
ยื่ น เรื่ อ งต่ อ ฝ่ ายธุ ร การส� ำ นัก งานประกัน สุข ภาพสาขาในเขตที่ ส ถาน
พยาบาลที่รับการรักษาตังอยู
้ ่

จ�ำนวนเงินสูงสุดทีข
่ อคืนได้

การยื่ น ขออนุมัติ คื น เงิ น ค่ า รั ก ษาพยาบาลที่ ส� ำ รองจ่ า ยก่ อ นในประ
เทศ กรมประกันสุขภาพจะอนุมัติจ่ายเงินอ้ างอิงตามมาตรฐานจ่ายเงิน
ชดเชยของประกันสุขภาพ หลังจากที่ผ่านการตรวจสอบจากแพทย์ผ้ เู ชี่ยว
ชาญแล้ ว ดัง นัน้ จ� ำ นวนเงิ น อาจจะมี ค วามแตกต่ า งจากการที่ ท่ า นรั บ
การรั กษาพยาบาลโดยการจ่ายเอง อีกทัง้ จ�ำเป็ นต้ องผ่านการตรวจสอบ
จากแพทย์ผ้ ูเชี่ยวชาญก่อน เพื่อตัดสินการจ่ายในรายการและจ�ำนวนเงิน
จึงขอแนะน� ำให้ ท่านพยายามด�ำเนินการน�ำบัตรประกันสุขภาพไปบันทึก
ข้ อมูลยังสถานพยาบาลที่รับการรักษา นับแต่หลังวันรับการรักษาภายใน 10
วัน (ไม่รวมวันหยุด)
การขอเบิก จ่า ยค่า รั กษาพยาบาลของการรั ก ษาผู้ป่วยนอก ฉุกเฉิ น
และนอนรั กษาในโรงพยาบาลนอกอาณาเขตของการใช้ ประกันสุขภาพนี ้
(รวมต่างประเทศและประเทศจีนด้ วย) เหมือนการขอเบิกค่าใช้ จ่ายของ
คลินกิ และโรงพยาบาลในไต้ หวันคือต้ องผ่านการวินจิ ฉัยเฉพาะทาง ตรวจสอบ
ความเหมาะสมทางการแพทย์ ว่ า อยู่ ใ นขอบข่ า ยของความเจ็ บ ป่ วย
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ฉุกเฉินทีไ่ ม่อาจคาดการล่วงหน้ าได้ หรือไม่ เงือ่ นไขและขอบเขตในการเบิกจ่าย
เหมือนรั กษาในไต้ หวัน ซึ่งจะต้ องสอดคล้ องตามข้ อก� ำหนดการเบิกจ่าย
ของประกันสุขภาพ
การก�ำหนดจ�ำนวนเงินสูงสุดที่เบิกได้ จ�ำนวนเงินสูงสุดคือ: ค่าใช้ จ่าย
เฉลี่ ย ในไตรมาสก่ อ นหน้ าที่ ป ระกั น สุ ข ภาพจ่ า ยให้ โรงพยาบาลหรื อ
คลินิก จากผู้ป่วยนอกต่อคนต่อครั ง้ ผู้ป่วยฉุกเฉิ นต่อคนต่อครั ง้ หรื อผู้
ป่ วยในต่ อ คนต่ อ วัน เนื่ อ งจากจ� ำ นวนเงิ น ที่ อ นุ มัติ คื น จะเปลี่ ย นตาม
แต่ ล ะไตรมาศ ซึ่ ง จะประกาศให้ ทราบทางเว็ บ ไซต์ ข องกรมประกั น
สุขภาพ ท่านสามารถขึ ้นเว็บไซต์ตรวจสอบได้ ที่ https://www.nhi.gov.
tw→บริ การประกันสุขภาพ→ค่ารั กษาพยาบาลประกันสุขภาพ→ค่า
รั ก ษาพยาบาลและคื น เงิ น →ขออนุมัติ เ บิ ก ค่ า รั ก ษาพยาบาลที่ ส� ำ รอง
เอง→ขออนุมัติเบิกค่ารั กษาพยาบาลสูงสุดที่ ส�ำรองเองในต่างประเทศ
หรื อประเทศจีน
ส�ำนักงานประกันสุขภาพขอเรี ยกร้ องให้ ประชาชนร่ วมกันใช้ ทรัพยากร
ประกันสุขภาพด้ วยความทนุถนอมอย่างถูกต้ องตามฎหมาย ส�ำหรับผู้ที่ใช้
หลักฐานปลอมแปลง จะมีโทษปรับ 2 เท่าถึง 20 เท่าของจ�ำนวนเงินที่ขอเบิก
คืน ตามก�ำหนดของกฎหมายประกันสุขภาพมาตรา 81 ส�ำหรับผู้ที่มีความ
ผิดทางอาญา จะส่งตัวด�ำเนินคดีตามกระบวนการยุตธิ รรมต่อไป
หากท่า นยัง มี ข้ อ สงสัย ให้ ติด ต่อ สอบถามส�ำนัก งานประกัน สุข ภาพ
ดังนี ้
1. โทรศัพท์บริ การสอบถามส�ำนักงานประกันสุขภาพหมายเลข 0800-030598 มือถือโทร 02-4128-678 หรื อโทรศัพท์สอบถามฝ่ ายธุรการสาขา
ส�ำนักงานประกันสุขภาพทุกเขต
2. สง่ อีเมล์ไปที่ https://www.nhi.gov.tw “ตู้รับความคิดเห็น” ของส�ำนักงาน
ประกันสุขภาพ
3. ตดิ ต่อสอบถามส�ำนักงานประกันสุขภาพหรื อติดต่อส�ำนักงานต่างๆ ด้ วย
ตนเอง
116

2563-2564 คู่มือสิทธิประโยชน์ระบบประกันสุขภาพสำ�หรับประชาชน

ั ตด
ทีอ
่ ยูแ
่ ละหมายเลขโทรศพท์
ิ ต่อก ับกรมประก ันสุขภาพ
ส�ำหร ับด�ำเนินการด้านขอคืนค่าร ักษาพยาบาลทีส
่ �ำรองจ่ายก่อน
้ ทีเ่ ขต
พืน

โทรศ ัพท์ตด
ิ ต่อ

ฝ่ ายธุรการ
ไทเป

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

กรุงไทเป นครนิวไทเป
เมืองจีหลง เขตอีห
๋ ลัน
เขตจินเหมิน เขตเหลียน
เจียง

(02)2523-2388

ฝ่ ายธุรการ
เขตเหนือ

No.525, Sec. 3, Zhongshan
นครเถาหยวน เมืองซิน
E. Rd., Zhongli Dist.,
จู๋ เขตซินจู๋ เขตเหมียวลี่
Taoyuan City (32005)

(03)433-9111

ฝ่ ายธุรการ
เขตกลาง

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

(04)2258-3988

ฝ่ ายธุรการ
เขตใต ้

No.96, Gongyuan Rd., West เขตหยุนหลิน เมือง
Central Dist., Tainan
เจียอี้ เขตเจียอี้ เมือง
City(70006)
ไถหนาน

(06)224-5678

ฝ่ ายธุรการ
เกาสง ผิงตง

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

(07)231-5151

ฝ่ ายธุรการ
เขตตะวันออก

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

(03)833-2111

ฝ่ายธุรการ

ทีอ
่ ยู่

เขตฮวาเหลียน
เขตไถตง
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มาตรการอ�ำนวยความสะดวกแก่
ประชาชนของประก ันสุขภาพ
เพื่ อ ยกระดับ ประสิ ท ธิ ภ าพการจัด การ กรมประกัน สุข ภาพเสนอ
มาตรการอ� ำ นวยความสะดวกแก่ ป ระชาชนหลายรายการอย่ า ง
ต่อเนื่อง ปกป้องสุขภาพของประชาชน

บริการข้ามหน่วยงานเพือ
่ ความสะดวกแก่ประชาชน

“บริการแจ้งข้อมูลบ ัตรประก ันสุขภาพข้ามหน่วยงานของส�ำน ัก
ทะเบียนราษฎร์” เพือ่ ความสะดวกแก่ประชาชน

1. ห ากประชาชนยื่ น ขอบัต รประจ� ำ ตัว ประชาชนใหม่ เ นื่ อ งจากบัต รประ
จ� ำ ตัว ประชาชนและบัต รประกัน สุข ภาพสูญ หายในเวลาเดี ย วกัน
เปลี่ยนแปลงข้ อมูลส่วนบุคคล (ชื่อนามสกุล วัน เดือนปี เกิด หมายเลขบัตร
ประชาชน ชนพื ้นเมืองเปลี่ยนกลับไปใช้ ชื่อเดิม)
เจ้ าหน้ าที่ทะเบียนราษฎร์ ใส่ข้อมูลผิด เป็ นต้ น สามารถท�ำการตามขันตอน
้
พร้ อมกันในที่เดียวได้ เมื่อกรมประกันสุขภาพได้ รับข้ อมูลช�ำระเงินของ
ประชาชนแล้ วเสร็จจะจัดท�ำและส่งมอบบัตรทันที ประชาชนจะได้ รับบัตร
ประกันสุขภาพตามที่อยูท่ ี่แจ้ งไว้ ภายในเวลา
ประมาณ 5-7 วันท�ำการ
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2. ผ้ ูปกครองของเด็กแรกเกิ ดเมื่อไปด� ำเนินการแจ้ งเกิ ดยังส�ำนักทะเบียน
ราษฏร์ สามารถด�ำเนินการให้ กบั เด็กแรกเกิดท�ำประกันสุขภาพร่ วมด้ วย
และท�ำบัตรประกันสุขภาพที่มีรูปภาพ (มอบรูปภาพภายหลัง) หรื อบัตร
แบบไม่มีรูปภาพได้ เมื่อส�ำนักงานประกันสุขภาพได้ รับข้ อมูลการแจ้ งเรื่ อง
จะด�ำเนินการร่วมระบบประกันสุขภาพให้ กบั เด็กแรกเกิดเอง พร้ อมทังส่
้ ง
บัตรประกันสุขภาพให้ ผู้ที่เลือกท�ำบัตรประกันสุขภาพแบบ “มี” รูปภาพ
(มอบรู ปภาพภายหลัง) เมื่อแจ้ งเรื่ องแล้ วโปรดสแกน QR Code บน
หนังสือหลักฐานที่ส�ำนักทะเบียนราษฎร์ มอบให้ ลิงค์ไปยัง “แพลตฟอร์ ม
อัพ โหลดรู ป ภาพ” ของส�ำนัก งานประกันสุขภาพเพื่ อ ส่ง มอบรู ปภาพ
ส�ำนักงานประกันสุขภาพจะท�ำบัตรประกันสุขภาพที่ติดรู ปภาพดังกล่าว
ส่งให้ ต่อไป เด็กทารกแรกเกิดหลังคลอดภายใน 60 วันที่ยงั ไม่มีบตั ร
ประกันสุขภาพสามารถรับบริ การฉี ดวัคซีนและตรวจสุขภาพหรื อรักษา
พยาบาลโดยใช้ ร่วมกับบิดามารดาได้
ยกระด ับงานบริการ

1. บริการ "ไม่ตอ
้ งกรอกแบบค�ำร้อง ไร้กระดาษ"

หากบัตรประกันสุขภาพของท่านสูญหาย ช�ำรุด หรื อเปลี่ยนชื่อ นามสกุล
เป็ นต้ น กรุ ณาน�ำหลักฐานประจ�ำตัวฉบับจริ ง (ผู้ที่อายุต่ำ�กว่า 14 ปี ที่
ยังไม่มีบตั รประชาชน กรุณาพกพาทะเบียนบ้ านฉบับจริ ง) พร้ อมรูปถ่าย
2 นิ ้ว 1 รู ปไปยื่นเรื่ องที่ส�ำนักงานประกันสุขภาพเขตต่างๆ ของกรม
ประกั น สุ ข ภาพ ยื่ น ค� ำ ขอที่ เ คาน์ เ ตอร์ โ ดยไม่ ต้ องกรอกใบค� ำ ร้ อง
เพียงแต่ตรวจสอบยืนยันข้ อมูลและรูปถ่ายถูกต้ องเท่านัน้

2. บริการท�ำบ ัตรในท้องที่

เพื่อบริ การประชาชนในทุกพื ้นที่ และเกาะรอบนอกพื ้นที่ห่างไกลความ
เจริ ญ สามารถยื่นขอท�ำบัตรประกันสุขภาพได้ ทนั ท่วงทีนบั ตังแต่
้ ปีพ.ศ.
2559 เป็ นต้ นมาจุดบริ การภายนอกของส�ำนักงานประกันสุขภาพและ
ที่ ท� ำ การเขตบางแห่ ง เปิ ดบริ ก ารงานท� ำ บัต รในพื น้ ที่ แ ล้ ว ทัง้ หมด
ประชาชนสามารถยื่นขอท�ำบัตรที่เคาน์เตอร์ และรับบัตรในสถานที่ได้
ทัง้ นี เ้ พื่ อบรรเทาความต้ องการใช้ บัตรเร่ งด่วนของประชาชนในท้ องที่
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13 มาตรการอ�ำนวยความสะดวกแก่ ประชาชนของประกันสุขภาพ
ประชาชนที่ไปยื่นเรื่ องยังเคาน์เตอร์ สามารถใช้ แผ่นซีดีไฟล์รูปภาพ หรื อ
ใช้ อปุกรณ์เคลื่อนที่ E-mailอัพโหลดไฟล์รูปภาพได้ (ส�ำหรับ “จุดบริ การ
ยื่นท�ำบัตรประกันสุขภาพในสถานที่” กรุณาดูได้ ในบทที่ 8)

3. บริการยืน
่ ขอท�ำบ ัตรประก ันสุขภาพด้วยระบบบริการแบบไม่ใช ้
หล ักฐานแสดงตน

เพื่ อ ประหยั ด เวลาในการรอยื่ น ขอและรั บ บั ต รประกั น สุ ข ภาพของ
ประชาชน และการให้ บริ การทางอินเตอร์ เน็ตที่ดี จึงเปิ ดให้ ประชาชนใช้
รหัสเลขบ้ านที่เขียนไว้ ในทะเบียนบ้ านของผู้ยื่นขอท�ำบัตร ท�ำการยื่นเรื่ อง
ขอบัตรประกันสุขภาพพร้ อมช�ำระค่าธรรมเนียมออนไลน์ได้ ที่เว็บไซต์กรม
ประกันสุขภาพ ทัง้ สามารถเลือกจุดบริ การภายนอกของกรมประกัน
สุขภาพที่ต้องการไปรับบัตรได้ เมื่อไปขอรับบัตรกรุณาน�ำหลักฐานประจ�ำ
ตัวฉบับจริ งไปเพื่อการตรวจสอบด้ วย หากให้ ผ้ อู ื่นไปรับบัตรแทน จะต้ อง
มีแสดงหลักฐานประจ�ำตัวฉบับจริ งทังของผู
้
้ ยื่นขอบัตรและผู้ที่มารับบัตร
แทน

4. ม เี คาน์เ ตอร์บ ริก ารช�ำ ระเงิน ด้ว ยบ ต
ั รเครดิต และบ ต
ั รเงิน สด
อิเล็กทรอนิกส ์

เพื่อลดความเสี่ยงในการพกเงินสดของประชาชน ที่จดุ บริ การต่างๆ ของ
ส�ำนักงานประกันสุขภาพมีบริ การช�ำระค่าประกันสุขภาพด้ วยบัตรเครดิต
นอกจากนี ย้ ังสามารถหักช� ำระเงิ นค่าท� ำบัตรประกันสุขภาพจากบัตร
เงินสดอีซีการ์ ด(EasyCard) และบัตรไอพาส(iPASS) ได้

5. ยืน
่ ขอ “บ ัตรผูป
้ ่ วยโรคร้ายแรง” ไม่ตอ
้ งวิง่ รอก
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(1) หากมีเหตุการณ์พกั รักษาตัวในโรงพยาบาล เป็ นโรคที่ตรงกับเงื่อนไข
ยืน่ ขอบัตรผู้ป่วยโรคร้ ายแรง ญาติสามารถน�ำเอกสารทีเ่ กีย่ วข้ องไปยืน่
ขอบัตรผู้ป่วยโรคร้ ายแรงยังส�ำนักงานประกันสุขภาพในทุกเขต ของ
กรมประกันสุขภาพหลังผ่านการตรวจสอบอนุมตั ิแล้ ว สามารถลด
หย่อนค่ารักษาพยาบาลในส่วนต้ องจ่ายเองได้ ตามข้ อก�ำหนด
(2) นอกจากนี ้ หากโรคที่ป่วยตรงกับเงื่อนไขยื่นขอบัตรผู้ป่วยโรคร้ ายแรง
นอกจากไปท� ำ เรื่ อ งที่ เ คาน์ เ ตอร์ ห รื อ ส่ ง ค� ำ ร้ องทางไปรษณี ย์ แ ล้ ว
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โรงพยาบาลยังสามารถใช้ บริ การผ่านอินเตอร์ เน็ตช่วยยื่นขอ “บัตรผู้
ป่ วยโรคร้ ายแรง” กั บ กรมประกั น สุ ข ภาพหรื อ ตรวจสอบการ
อนุมตั ไิ ด้ ด้วย
(3) ปั จจุบนั บัตรผู้ป่วยโรคร้ ายแรงจากมะเร็งหลายชนิดมีอายุ 5 ปี มะเร็ ง
บางชนิดมีอายุบตั ร 3 ปี เมื่อครบก�ำหนดต้ องยื่นขอเปลี่ยนบัตรผู้ป่วย
โรคร้ ายแรงใหม่ กรมประกันสุขภาพจะมอบหมายให้ แพทย์ผ้ เู ชีย่ วชาญ
ตรวจสอบคุณสมบัตผิ ้ ปู ่ วยอย่างรอบคอบว่าเข้ าข่ายตามก�ำหนด “ต้ อง
รักษาอย่างกระตือรื อร้ นหรื อระยะยาว” หรื อไม่ เพื่อใช้ อ้างอิงในการ
อนุมตั บิ ตั รผู้ป่วยโรคร้ ายแรงให้ ใหม่

ห่วงใยดูแลผูด
้ อ
้ ยโอกาสแบบเชงิ รุก

1. ห่วงใยผูด
้ อ
้ ยโอกาส ชว่ ยเหลือด้วยใจร ัก

กรมประกันสุขภาพมีบริ การ “บัญชีด้วยใจรัก” ส�ำหรับผู้ด้อยโอกาสที่
ไม่มีก�ำลังความสามารถจ่ายค่าประกันสุขภาพ ต้ องผ่อนช�ำระเป็ นงวด
กู้เงินจากกองทุนช่วยเหลือ และไม่มีวิธีแก้ ไขปั ญหาความล�ำบากทาง
เศรษฐกิจของผู้นนได้
ั ้ จะใช้ เงินบริจาคด้ วยใจรัก ช่วยจ่ายค่าประกันสุขภาพ
ให้ แก่ผ้ นู นั ้ เพื่อให้ ความรักในสังคมถูกส่งและช่วยเหลือแก่ประชาชนด้ อย
โอกาสเหล่านี ้

้ ประก ันสุขภาพส�ำหร ับผูต
2. “โครงการอุดหนุนเบีย
้ งถิ
ั้ น
่ ฐานใหม่ทย
ี่ ัง
ไม่มบ
ี ัตรประชาชน”

ส�ำนักงานประกันสุขภาพร่ วมกับแผนกกิจการสังคมที่ว่าการเขตทุกแห่ง
ส�ำหรับ “ครอบครัวรายได้ น้อย” หรื อ“รายได้ น้อยถึงปานกลาง” และผู้ตงั ้
ถิ่นฐานใหม่ที่ยงั ไม่มีบตั รประชาชนให้ การช่วยแนะแนว และรับเรื่ องใน
เชิงรุกเพื่อให้ ประชาชนสามารถท�ำเรื่ องยังที่วา่ การเขตใกล้ บ้านได้
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ภาคผนวก
หมายเลขโทรศัพท์ และที่ อยู่ของส�ำนักงานกลางประกันสุขภาพและฝ่ าย
ธุรการสาขาเขตต่างๆกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ
โทรศัพท์บริ การสอบถามส�ำนักงานประกันสุขภาพหมายเลข 0800-030-598
มือถือโทร 02-4128-678
จุดบริการ
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โทรศ ัพท์

ส�ำนักงานใหญ่

(02)2706-5866

ฝ่ ายธุรการไทเป

(02)2191-2006

ส�ำนักงานติดต่อจีหลง

(02)2191-2006

ส�ำนักงานติดต่ออีหลัน

(02)2191-2006

ส�ำนักงานติดต่อจินเหมิน

(082)372-465

ส�ำนักงานติดต่อเหลียนเจียง

(083)622-368

ฝ่ ายธุรการเขตเหนือ

(03)433-9111

ส�ำนักงานติดต่อเถาหยวน

(03)433-9111

ส�ำนักงานติดต่อซินจู๋

(03)433-9111

ส�ำนักงานติดต่อจูเ๋ ป่ ย

(03)433-9111

ส�ำนักงานติดต่อเหมียวลี่

(03)433-9111

ฝ่ ายธุรการเขตกลาง

(04)2258-3988

ส�ำนักงานติดต่อฟงหยวน

(04)2258-3988

ส�ำนักงานติดต่อซาลู่

(04)2258-3988

ทีอ
่ ยู่
No. 140, Sec. 3, Xinyi Rd., Daan District, Taipei
City (10634), Taiwan (R.O.C.)
5th Fl., No. 15-1, Gongyuan Rd. Zhongzheng
District, Taipei City (10041), Taiwan (R.O.C.)
No. 95, Yiyi Rd., Keelung City (20241), Taiwan
(R.O.C.)
No. 11, Jhancian N. Rd., Luodong Town, Yilan
County (26550), Taiwan (R.O.C.)
1st Floor, No. 65, Huandao N. Rd., Jincheng
Town,Jinmen County (89350), Taiwan (R.O.C.)
No. 216, Fusing Village, Nangan Township,
Lienchiang County (20941), Taiwan (R.O.C.)
No. 525, Sec. 3, Zhongshan E. Rd., Zhongli
District, Taoyuan City (32005), Taiwan (R.O.C.)
No. 11-4, Jieshou Rd., Taoyuan District,
Taoyuan City (33062), Taiwan (R.O.C.)
No. 3, Wuling Rd., North Section , Hsinchu
City, (30054), Taiwan (R.O.C.)
No. 9-12, Guangming 9th Rd., Jhubei City,
Hsinchu County (30268), Taiwan (R.O.C.)
No. 1146, JhongJheng Rd., Miaoli City, Miaoli
County (36052), Taiwan (R.O.C.)
No. 66, Shihjheng North One Rd., Xitun
District, Taichung City (40709), Taiwan
(R.O.C.)
No. 146, Ruei-an St., Fongyuan District,
Taichung City  (42041), Taiwan (R.O.C.)
No. 16, Fulu St., Shalu District, Taichung City
(43352), Taiwan (R.O.C.)
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จุดบริการ

โทรศ ัพท์

ส�ำนักงานติดต่อจังฮัว่

(04)2258-3988

ส�ำนักงานติดต่อหนันโถว

(04)2258-3988

ฝ่ ายธุรการเขตใต ้

(06)224-5678

ส�ำนักงานติดต่อซินหยิง

(06)224-5678

ส�ำนักงานติดต่อเจียอี้

(06)224-5678

ส�ำนักงานติดต่อหยุนหลิน

(06)224-5678

ฝ่ ายธุรการเขตเกาผิง

(07)231-5151

ส�ำนักงานติดต่อกังซัน

(07)231-5151

ั
ส�ำนักงานติดต่อฉีซน

(07)231-5151

ส�ำนักงานติดต่อผิงตง

(07)231-5151

ส�ำนักงานติดต่อตงกัง่

(07)231-5151

ส�ำนักงานติดต่อเผิงหู

(07)231-5151

ฝ่ ายธุรการเขตตะวันออก

(03)833-2111

ส�ำนักงานติดต่ออวีห
่ ลี่

(03)833-2111

ส�ำนักงานติดต่อไถตง

(03)833-2111

ทีอ
่ ยู่
3F, No. 369, Jhonghua W. Rd., Changhua City,
Changhua County (50056), Taiwan (R.O.C.)
No. 126, Jhongsing Rd., Caotun Town, Nantou
County (54261), Taiwan (R.O.C.)
No. 96, Gongyuan Rd., Jhongsi District, Tainan
City (70006), Taiwan (R.O.C.)
No. 78, Dongsyue Rd., Sinying District, Tainan
City (73064), Taiwan (R.O.C.)
No. 131, De-an Rd., Chiayi City (60085),
Taiwan (R.O.C.)
No. 395, Jhuangjing Rd., Douliou City, Yunlin
County (64043), Taiwan (R.O.C.)
No.259, Zhongzheng 4Th Rd.,Qianjin
Dist.,Kaohsiung City (80147), Taiwan (R.O.C.)
No. 1, Dayi 2nd Rd., Gangshan District,
Kaohsiung City(82050) (1st Floor, Inside the
KaohsiungArmed Forced General Hospital
Gangshan Branch), Taiwan (R.O.C.)
No. 60, Jhongsyue Rd., Cishan District,
Kaohsiung City (84247) (Inside Chi-Shan
Hospital), Taiwan (R.O.C.)
No. 1518, Guangdong Rd., Pingtung City,
Pingtung County (90071), Taiwan (R.O.C.)
No. 210, Sec. 1, Jhongshan Rd., Donggang
Town, Pingtung County (92842) (Inside Antai  
Tian-Sheng Memorial Hospital), Taiwan
(R.O.C.)
No. 63-40 Siwun Ao, Siwun Li, Magong City,
Penghu County (88050), Taiwan (R.O.C.)
No. 36, Syuanyuan Rd., Hualien City, Hualien
County (97049), Taiwan (R.O.C.)
No. 91, Hsinhsing St., Yuli Town, Hualian
County (98142), Taiwan (R.O.C.)
No. 146, Sec. 3, Siwei Rd., Taitung City,
Taitung County (95049), Taiwan (R.O.C.)
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