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สารบัญ
• การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
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คู่มือ ถาม - ตอบ บูรณาการ 3 กองทุน
การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
กลุ่ม

การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามกลุ่มวัย
สิทธิสวัสดิการรักษา
พยาบาลข้าราชการ

สิทธิ
ประกันสังคม

บริการตรวจการตั้งครรภ์ ฝากครรภ์ ตรวจเลือด
คัดกรองภาวะซีด ธาลัสซีเมีย คัดกรองการติด
เชื้อเอชไอวีและป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก
การตรวจปัสสาวะ ฉีดวัคซีนบาดทะยัก ฉีดวัคซีน
ไข้หวัดใหญ่ ให้ยาบ�ำรุงเสริมธาตุเหล็ก โฟลิก
และไอโอดีน คัดกรองความเสี่ยงและรักษา
ความผิดปกติตามอาการ ตรวจสุขภาพช่องปาก
ประเมินสุขภาพจิต บริการตรวจหลังคลอด
และคุมก�ำเนิด ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
และการเยี่ยมบ้านหลังคลอด

เหมือนสิทธิ
หลักประกัน
สุขภาพ
แห่งชาติ

เหมือนสิทธิ
หลักประกัน
สุขภาพ
แห่งชาติ

กลุ่มเด็กเล็ก
อายุ 0-5 ปี

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคตั้งแต่แรกเกิดและตามช่วง
อายุ คัดกรองและรักษาภาวะขาดไอโอดีน
ประเมินและส่งเสริมด้านการเจริญเติบโต
สุขภาพจิต และพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย
ประเมินด้านการมองเห็น การได้ยินเบื้องต้น
ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน และการเคลือบ
ฟลูออไรด์ คัดกรองภาวะซีดและให้ยาเสริมวิตามิน

เหมือนสิทธิ
หลักประกัน
สุขภาพ
แห่งชาติ

เหมือนสิทธิ
หลักประกัน
สุขภาพ
แห่งชาติ

กลุ่มเด็กโต
และวัยรุ่น
อายุ 6-24 ปี

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพื้นฐาน การติดตาม
การเจริญเติบโต บริการทันตสุขภาพ การป้องกัน
และควบคุมการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น บริการให้
ค�ำปรึกษา เช่น ด้านเพศศึกษา/อนามัย
เจริญพันธุ์/สารเสพติด/การออกก�ำลังกาย/
ประเภทอาหารที่ควรบริโภค/พฤติกรรม
ด้านสุขภาพที่เหมาะสม เป็นต้น

เหมือนสิทธิ
หลักประกัน
สุขภาพ
แห่งชาติ

เหมือนสิทธิ
หลักประกัน
สุขภาพ
แห่งชาติ

สป
ส

ช.

หญิงตั้งครรภ์และ
หลังคลอด

สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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กลุ่ม

การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามกลุ่มวัย
สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สิทธิสวัสดิการรักษา
พยาบาลข้าราชการ

สิทธิ
ประกันสังคม

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามช่วงอายุ และวัคซีนไข้
หวัดใหญ่ ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก ตรวจสุขภาพ
ช่องปากและขูดหินปูน คัดกรองสุขภาพจิต
บริการคุมก�ำเนิด ป้องกันการติดเชื้อทางเพศ
สัมพันธ์ ให้ความรู้และป้องกันปัญหาสิ่งเสพติด
บุหรี่ สุรา และอุบัติเหตุ คัดกรองโรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด
มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม

เหมือนสิทธิ
หลักประกัน
สุขภาพ
แห่งชาติ

กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี
ขึ้นไป

ฉีดวัคซีนป้องกันคอตีบและบาดทะยัก และ
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประเมินและส่งเสริมภาวะ
โภชนาการ คัดกรองโรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด คัดกรอง
ความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง ให้ความรู้
เรื่องการออกก�ำลังกาย การป้องกันโรคสมอง
เสื่อม คัดกรองภาวะซึมเศร้า คัดกรองมะเร็ง
ตรวจสุขภาพช่องปาก

เหมือนสิทธิ
หลักประกัน
สุขภาพ
แห่งชาติ

เหมือนสิทธิ
หลักประกัน
สุขภาพ
แห่งชาติ

บริการให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ส�ำหรับ
ประชาชนสัญชาติไทย มีเลขประจ�ำตัวประชาชน
13 หลัก ทุกสิทธิ (เช่น สิทธิหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ สิทธิประกันสังคม สิทธิสวัสดิการรักษา
พยาบาลข้าราชการ) กลุ่มเฉพาะ ดังนี้
1) ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 โรคทุกกลุ่มอายุ ได้แก่
		 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หืด หัวใจ
		 หลอดเลือดสมอง ไตวายเรื้อรัง ผู้ป่วย
		 มะเร็งได้รับยาเคมีบ�ำบัด และเบาหวาน
2) ผู้ที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป
3) เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี
4) หญิงตัง้ ครรภ์ ทีม่ อี ายุครรภ์ 4 เดือนขึน้ ไป

เหมือนสิทธิ
หลักประกัน
สุขภาพ
แห่งชาติ

เหมือนสิทธิ
หลักประกัน
สุขภาพ
แห่งชาติ

สป
ส

ช.

กลุ่มผู้ใหญ่
อายุ 25-59 ปี

กลุ่มเฉพาะ

4

เหมือนสิทธิ
หลักประกัน
สุขภาพ
แห่งชาติ
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กลุ่ม

การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามกลุ่มวัย
สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สิทธิสวัสดิการรักษา
พยาบาลข้าราชการ

สิทธิ
ประกันสังคม

การติดตามดูแล บุคคล ครอบครัว ในกลุ่มที่มี
ภาวะสุขภาพเสี่ยง หรือป่วย จากที่พบในชุมชน
และการเยี่ยมดูแลบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วย
อย่างต่อเนื่องที่บ้าน

เหมือนสิทธิ
หลักประกัน
สุขภาพ
แห่งชาติ

เหมือนสิทธิ
หลักประกัน
สุขภาพ
แห่งชาติ

การคุมก�ำเนิด
ชั่วคราว

- การฉีดยาคุมก�ำเนิด
- การฝังยาคุมก�ำเนิด
- ยาเม็ดคุมก�ำเนิด
- การใส่ห่วงคุมก�ำเนิด
- ถุงยางอนามัย

เหมือนสิทธิ
หลักประกัน
สุขภาพ
แห่งชาติ

เหมือนสิทธิ
หลักประกัน
สุขภาพ
แห่งชาติ

สป
ส

ช.

บริการอื่นๆ
การเยี่ยมบ้าน

การคุมก�ำเนิดถาวร
- การท�ำหมันชาย
- การท�ำหมันหญิง

ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

คู่มือ ถาม - ตอบ บูรณาการ 3 กองทุน

ใช้สิทธิสวัสดิการ ใช้สิทธิ
รักษาพยาบาล ประกันสังคม
ข้าราชการ
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1

Q :
A :
			
			

บุคคลใดบ้างที่ได้รับสิทธิการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
คนไทยทุกสิทธิ ได้แก่ ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สิทธิประกันสังคม
สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/สิทธิองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและสิทธิอื่นๆ

Q : การขอใช้สทิ ธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สามารถไปรับบริการได้ทใี่ ด
A : แสดงบัตรประจ�ำตัวประชาชน ไปติดต่อขอรับบริการได้ดังนี้
		 1. สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เข้ารับบริการกับ รพ.ตามสิทธิก่อนเสมอ
				 หรือรพ. รัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภายในจังหวัดเดียวกัน
		 2. สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ เข้ารับบริการ รพ.รัฐสังกัดกระทรวง
				 สาธารณสุขได้ทุกแห่ง
		 3. สิทธิประกันสังคม เข้ารับบริการกับ รพ.ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
				 ที่ผู้ประกันตนขึ้นทะเบียนไว้หรือ รพ.รัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภายใน
				 จังหวัดเดียวกัน

สป
ส

ช.

2

3

Q : การคุมก�ำเนิดแบบชั่วคราวมีแบบใดบ้าง
A : ยาเม็ดคุมก�ำเนิด ยาฉีดคุมก�ำเนิด ยาฝังคุมก�ำเนิด การใส่ห่วงอนามัย ถุงยาง
			 อนามัย
4 Q :
			
A :
			

6

เคยฝังยาคุมก�ำเนิดไว้เมือ่ 3 ปีกอ่ น ปัจจุบนั ต้องการมีบตุ ร จะใช้สทิ ธิหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติในการถอดยาฝังคุมก�ำเนิดออกได้หรือไม่
ได้ เนือ่ งจากยาฝัง เป็นการคุมก�ำเนิดชนิดชัว่ คราว เมือ่ ประสงค์มบี ตุ รก็สามารถ
ถอดยาฝังคุมก�ำเนิดได้
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5 Q :
			
			
A :
			
			
			
			
			

เมื่อ 5 ปีก่อนคนไข้ได้ฝังยาคุมก�ำเนิดที่ รพ.ในจังหวัดพังงา ปัจจุบันท�ำงานที่
กทม. จะถอดยาคุมก�ำเนิดออกเพราะครบก�ำหนด 5 ปี จะใช้สิทธิได้หรือไม่
และรพ. ที่ด�ำเนินการให้จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอย่างไร
การถอดยาฝังคุมก�ำเนิดสามารถถอดที่ รพ.ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
อื่นได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เนื่องจากยาดังกล่าวมีอายุการใช้งาน 3 - 5 ปี แล้ว
แต่ชนิดของยา โอกาสที่ประชากรจะย้ายที่อยู่และไปถอดยาฝัง ที่ รพ.ในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติอื่นจึงเป็นไปได้สูง เพื่อความสะดวกในการบริหาร
จัดการ สปสช. จึงเหมาจ่ายชดเชยค่าใช้จ่ายในการฝังและถอดยารวมอยู่ใน
รายการเดียว เบิกครั้งเดียวตอนฝังยา โดยใช้แนวคิดการเหมาจ่าย

7

สป
ส

ช.

6 Q : เคยท�ำหมันมานานแล้ว ปัจจุบันต้องการมีบุตร จะไปขอแก้หมันที่ รพ.รัฐ
			 โดยใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้หรือไม่
A : ไม่ได้ ทัง้ หมันหญิงและหมันชาย เนือ่ งจากการแก้หมันไม่มขี อ้ บ่งชีท้ างการแพทย์
Q :
A :
			
			

การตรวจสุขภาพประจ�ำปี ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้หรือไม่
ใช้ได้เฉพาะผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อบ่งชี้
ทางการแพทย์สำ� หรับสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และสิทธิประกัน
สังคม ต้องใช้สทิ ธิตนเองในการตรวจสุขภาพประจ�ำปี

Q : การบริการฝากครรภ์ สามารถใช้สิทธิได้กี่ครั้ง
A : ไม่จ�ำกัดจ�ำนวนครั้ง ใช้ได้ทั้งสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สิทธิสวัสดิการ
			 รักษาพยาบาลข้าราชการ สิทธิประกันสังคม
8
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สามีสทิ ธิประกันสังคม ภรรยามีสทิ ธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ภรรยาจะใช้
สิทธิฝากครรภ์ที่รพ.ตามสิทธิของตนเองได้หรือไม่
ได้ เนื่องจากภรรยาเป็นผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เมื่อจะมารับ
บริการที่ รพ.ตามสิทธิกส็ ามารถ ใช้สทิ ธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ ส�ำหรับ
สามีเนื่องจากเป็นผู้ประกันตนสามารถขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร
จากสิทธิประกันสังคมได้ ปัจจุบันเหมาจ่ายในอัตรา 13,000 บาท ไม่จ�ำกัด
จ�ำนวนครั้ง
การท�ำอัลตร้าซาวด์ เพือ่ ต้องการทราบเพศของบุตร ใช้สทิ ธิตรวจได้หรือไม่
ใช้สิทธิตรวจไม่ได้ทั้งสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สิทธิสวัสดิการรักษา
พยาบาลข้าราชการ สิทธิประกันสังคม เนื่องจากเป็นการตรวจที่ไม่มีข้อบ่งชี้
ทางการแพทย์ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

11 Q :
			
A :
			
			
			
			
			

บุตรของผู้มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ใช้สิทธิในการเคลือบ
ฟลูออไรด์ได้หรือไม่
บุตรของผู้มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ใช้สิทธิในการเคลือบ
ฟลูออไรด์ได้ หากเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อโรคฟันผุ เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ และ
ผู้ป่วยที่ได้รับการฉายรังสีบริเวณศีรษะและล�ำคอ
หมายเหตุ เด็ก ไทยทุก คนที่มีสัญ ชาติไ ทย และมี เ ลขประจ� ำ ตั ว ประชาชน
หากเป็นกลุม่ ทีม่ คี วามเสีย่ งต่อโรคฟันผุ เช่น เด็ก ผูส้ งู อายุ และผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การ
ฉายรังสีบริเวณศีรษะและล�ำคอ สามารถใช้สิทธิได้

12 Q :
			
A :
			
			

นางวรรณ มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ต้องการทราบว่า
การเจาะน�ำ้ คร�ำ่ สามารถใช้สทิ ธิได้หรือไม่
การเจาะน�ำ้ คร�ำ่ เพือ่ วินจิ ฉัยโรคดาวน์ซนิ โดรม โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย สามารถ
ใช้สทิ ธิได้ เบิกจ่ายจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หากไม่อยูใ่ นเงือ่ นไข
ดังกล่าว ให้ใช้สิทธิตามระเบียบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

สป
ส

ช.

9 Q :
			
A :
			
			
			
			
10 Q :
A :
			
			

8

คู่มือ ถาม - ตอบ บูรณาการ 3 กองทุน

ผลิตเดือน มี.ค. 2561

ช.

13 Q : ต้องการพาบุตรอายุ 2 เดือนไปขอรับวัคซีน จะต้องท�ำอย่างไรและติดต่อ
			 ได้ที่ไหน
A : เด็กไทยทุกคน ที่มีสัญชาติไทยและมีเลขประจ�ำตัวประชาชน สามารถรับวัคซีน
			 ส�ำหรับเด็กตามช่วงอายุได้ เนือ่ งจากเป็นวัคซีนป้องกันโรคพืน้ ฐานตามแผนการ
			 ให้วัคซีนของประเทศ
		 สถานที่ติดต่อขอรับวัคซีนดังนี้
			 1. บุตรทีม่ สี ทิ ธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เข้ารับบริการกับ รพ.ตามสิทธิกอ่ น
				 เสมอหรือรพ.รัฐภายในจังหวัดเดียวกัน
		 2. บุตรของผู้มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ เข้ารับบริการ รพ.รัฐ
		 3. บุตรของผู้มีสิทธิประกันสังคม หากไม่มีสิทธิอื่นที่รัฐจัดให้ บุตรก็มีสิทธิหลัก
				 ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ เข้ า รั บ บริ ก ารกั บ รพ.ตามสิ ท ธิ ก ่ อ นเสมอหรื อ
				 รพ.รัฐภายในจังหวัดเดียวกัน
แพทย์แจ้งว่าบุตรจะต้องได้รบั วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบ (JE) แต่ตอ้ งมี
ค่าฉีดเข็มละ 2,000 กว่าบาท ต้องการทราบว่าสามารถใช้สทิ ธิในการฉีดวัคซีน
ได้หรือไม่
การรับวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบ (JE) ตามช่วงอายุใช้สิทธิได้ เนื่องจาก
เป็นวัคซีนป้องกันโรคพืน้ ฐานตามแผนการให้วคั ซีนของประเทศ สถานทีต่ ดิ ต่อ
รับวัคซีนตามข้อ (13)

15 Q :
			
A :
			
			
			
			

บุ ต รอายุ 11 ปี มี สิ ท ธิ ส วั ส ดิ ก ารรั ก ษาพยาบาลข้ า ราชการ ต้ อ งการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกได้หรือไม่
เด็กไทยทุกคนที่มีสัญชาติไทย และมีเลขประจ�ำตัวประชาชน อายุ 11 ปี หรือ
อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สามารถใช้สิทธิได้ โดย รพ. จะลงพื้นที่ไปฉีดให้ที่
โรงเรียน ยกเว้น เด็กอายุ 11-12 ปี ในพื้นที่รับผิดชอบที่ไม่ได้ อยู่ในระบบ
การศึกษา เช่น เด็กในสถานเลี้ยงเด็กก�ำพร้าที่ไม่ได้เรียนหนังสือ หรือเด็กที่มี
ความพิการทางสมอง ให้ไปรับบริการที่ รพ. ตามสิทธิ

สป
ส

14 Q :
			
			
A :
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16 Q : ข้าราชการได้ยื่นขอเบิกค่าตรวจสุขภาพประจ�ำปีของตนเอง ค่าตรวจ
			 เอกซเรย์ปอด สามารถน�ำมาเบิกจากทางราชการได้หรือไม่
A : สามารถเบิกค่าตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest – X – ray) ได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน
			 ราคา 170 บาท
		 อ้างอิงตาม 1. หนั ง สื อ กรมบั ญ ชี ก ลาง ที่ กค 0422.2/ว 362 ลงวั น ที่
						 5 ตุลาคม 2554
		 			
2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 177 ลงวันที่
						 24 พฤศจิกายน 2549

สป
ส

ช.

17 Q : ใบเสร็จรับเงิน ค่าตรวจสุขภาพประจ�ำปี สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
			 ข้าราชการให้ยนื่ เบิกภายในกีป่ ี
A : ให้ยนื่ เบิกเงินค่ารักษาพยาบาลพร้อมด้วยหลักฐานการรับเงินของสถานพยาบาล
			 ภายใน 1 ปี นับถัดจากวันที่ปรากฏในหลักฐานการรับเงินของสถานพยาบาล
			 อ้างอิงตาม 1. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธกี ารเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
						 เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 ข้อ 16
2. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0530.2/ว 138
						 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2543
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ช.
สป
ส
สิทธิประโยชน์สำ� หรับผู้ป่วยเอดส์
และผู้ติดเชื้อเอชไอวี
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สิทธิประโยชน์ส�ำหรับผู้ป่วยเอดส์ และผู้ติดเชื้อเอชไอวี
สิทธิหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ

สิทธิสวัสดิการรักษา
พยาบาลข้าราชการ

สิทธิประกันสังคม

บริการให้ค�ำปรึกษาและ
ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี
โดยสมัครใจ (Voluntary
Counseling and
Testing : VCT) 2 ครั้ง/ปี

ใช้สิทธิได้

ใช้สิทธิได้

ใช้สิทธิได้

การรับยาต้านไวรัสสูตร
พื้นฐานและสูตรดื้อยา

ใช้สิทธิได้

ใช้สิทธิได้

ใช้สิทธิได้

การตรวจ CD4

ใช้สิทธิได้

ใช้สิทธิได้

ใช้สิทธิได้

การตรวจ Viral Load

ใช้สิทธิได้

ใช้สิทธิได้

ใช้สิทธิได้

สป
ส

ช.

สิทธิประโยชน์

การตรวจหาเชื้อดื้อยา
Drug resistance
วิธีการใช้สิทธิ

12

ใช้สิทธิได้

เข้ารับบริการ
รพ.ตามสิทธิของตนเอง

ใช้สิทธิได้

การรักษา
เป็นไปตามดุลยพินิจ
ของแพทย์ แนะน�ำ
ติดต่อ รพ.รัฐ

ใช้สิทธิได้
1. ใช้สิทธิทสี่ ถานพยาบาล
ตามสิทธิ
2. กรณีมีสิทธิประกันสังคม
และมีสทิ ธิสวัสดิการรักษา
พยาบาลข้าราชการจาก
คู่สมรสให้ใช้สิทธิประกัน
สังคมก่อนเนื่องจากเป็น
สิทธิหลักของตนเอง
ส่วนเกินจากสิทธิประกัน
สังคม เบิกจาก
สิทธิสวัสดิการรักษา
พยาบาลข้าราชการ
ของคู่สมรส
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ผู้ป่วยมีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปัจจุบันรับยาต้านไวรัสกับ รพ.A
แต่มาท�ำธุระต่างจังหวัด ยาต้านไวรัสหมด จะขอรับยาต้านไวรัสกับ รพ.B
ซึ่งเป็น รพ.ที่อยู่ในระบบเดียวกัน ได้หรือไม่ และต้องด�ำเนินการอย่างไร
สามารถติดต่อรับยากับ รพ. B ได้ โดยแจ้งความจ�ำนงกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
งานเอดส์ (HIV Coordinator หรือเรียกว่า HIV Co) ประจ�ำ รพ.B แต่ทั้งนี้
ต้องแจ้งรพ.A ให้ทราบเพื่ออนุมัติในโปรแกรม NAP ด้วย

19 Q :
A :
			
			

ผู้ป่วยเอดส์มีสิทธิการรักษาพยาบาลเป็นสิทธิว่าง ต้องท�ำอย่างไร
กรณีสิทธิว่างหรืออยู่ระหว่างรอสิทธิขึ้น สามารถใช้สิทธิว่างได้ไม่จ�ำกัดจ�ำนวน
ครัง้ จนกว่าสิทธิจะขึน้ แนะน�ำเข้ารับบริการกับรพ.ในระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ โดยแจ้งใช้สิทธิพร้อมยื่นเอกสารประกอบการลงทะเบียน

20 Q :
			
			
A :
			
			
			
			
			
			

ผูป้ ว่ ยมีสทิ ธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทจี่ .สุราษฎร์ธานี ต้องการรับยาต้าน
ไวรัสที่ จ.กระบี่ ไม่ขอรับที่ จ.สุราษฏร์ธานี เนื่องจากไม่ต้องการให้ญาติหรือ
คนรู้จักทราบ ต้องท�ำอย่างไร
ผู้ป่วยรายเก่า/เคยรับยาต้านไวรัสมาแล้ว (มีเลข NAP Number แล้ว) หาก
มีความจ�ำเป็น สามารถเข้ารับบริการเพื่อรับยาต้านไวรัสกับ รพ.อื่นในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ ผู้ป่วยต้องแจ้งความประสงค์กับรพ.ที่เคยรับ
ยาต้านไวรัสให้รับทราบด้วย และให้ รพ.ที่เคยรับยาอนุมัติในโปรแกรม NAP
ว่าผู้ป่วยจะย้ายไปรับยาต้านไวรัสที่ รพ.อื่น ทั้งนี้ รพ.ปลายทางต้องยินดีรับ
ผู้ป่วยด้วย หาก รพ.ปลายทางมีผู้ป่วยเอดส์หรือผู้ติดเชื้อเอชไอวีในความดูแล
เป็นจ�ำนวนมากแล้ว รพ.อาจปฏิเสธผู้ป่วยได้

สป
ส

ช.

18 Q :
			
			
A :
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21 Q :
			
A :
			
			
			

ผู ้ ป ่ ว ย HIV มี สิ ท ธิ ห ลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ กรณี ยั ง ไม่ เ คยรั บ ยา
ต้านไวรัส ต้องด�ำเนินการอย่างไร
ผูป้ ว่ ยรายใหม่/ยังไม่เคยรับยาต้านไวรัส (ยังไม่เคยมีเลข NAP Number) แนะน�ำ
ติดต่อรพ.ตามสิทธิของตนเองก่อนเพื่อให้ลงทะเบียนในโปรแกรม และสามารถ
รับยาต้านไวรัสตามสิทธิประโยชน์ของผู้ติดเชื้อได้ โดยเข้ารับบริการที่ รพ.
ตามสิทธิ

สป
ส

ช.

22 Q : การบริการให้คำ� ปรึกษาและตรวจหาการติดเชือ้ เอชไอวีโดยสมัครใจ (Voluntary
			 Counseling and Testing : VCT) มีเงือ่ นไขอย่างไรบ้าง
A : เงื่อนไขรับบริการ (VCT) ต้องมีข้อหนึ่งข้อใดดังนี้
- มีพฤติกรรมเสี่ยง
			 - มีผลตรวจเลือด HIV ของคู่สมรสเป็นบวก
		 - การตรวจเลือดก่อนแต่งงาน
		 - ผู้ที่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ เช่น วัณโรค, PCP (ปอดอักเสบ), Crypto
				 (เชื้อราขึ้นสมอง)
23 Q : การบริการให้คำ� ปรึกษาและตรวจหาการติดเชือ้ เอชไอวีโดยสมัครใจ (Voluntary
			 Counseling and Testing : VCT) มีอะไรบ้าง
A : รายละเอียดดังนี้
1. บริการให้คำ� ปรึกษาและให้ความรูเ้ กีย่ วกับเอชไอวีและความรูอ้ นื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
				 ไม่เกิน 6 ครั้ง/คน/ปี
2. บริการตรวจหาแอนตี้บอดี้ต่อเชื้อเอชไอวี (Anti-HIV testing) ไม่เกิน
				 2 ครั้ง/คน/ปี
3. บริการถุงยางอนามัย ส�ำหรับผู้ที่เข้ารับบริการให้ค�ำปรึกษาและตรวจหา
				 การติดเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ (VCT) ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อเอชไอวี
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24 Q : ผูป้ ว่ ยสิทธิวา่ ง ยังไม่ได้ลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะรับยา
			 ต้านไวรัสได้หรือไม่
A : สามารถรับยาต้านไวรัสได้ ติดต่อขอรับยาได้ที่รพ.ที่จ่ายยาต้านไวรัสได้
25 Q : หากผู้มีสิทธิประกันสังคม ตรวจพบเชื้อเอชไอวี จะต้องใช้สิทธิอย่างไร
A : ต้องเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลตามสิทธิ

ช.

26 Q : ผูป้ ระกันตนทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวีและผูป้ ระกันตนทีเ่ ป็นโรคเอดส์ ต้องเสียค่าใช้จา่ ย
			 ในการรักษาหรือไม่
A : เมือ่ เข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลตามสิทธิ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

สป
ส

27 Q : บุตรที่เกิดจากผู้ประกันตนที่ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ประกันตนที่เป็นโรคเอดส์
			 ใช้สิทธิใด
A : บุตรต้องใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
28 Q :
			
			
A :
			

ผู ้ ป ่ ว ยมี สิ ท ธิ ป ระกั น สั ง คม ต่ อ มาแต่ ง งานได้ รั บ สิ ท ธิ ส วั ส ดิ ก ารรั ก ษา
พยาบาลข้าราชการจากคู่สมรส กรณีนี้จะใช้สิทธิใดในการรักษาและรับยา
ต้านไวรัส
ต้องใช้สิทธิประกันสังคม เนื่องจากเป็นสิทธิหลักที่เกิดจากตนเอง ส่วนเกินจาก
สิทธิประกันสังคม เบิกจากสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการของคูส่ มรสได้

29 Q :
			
			
A :
			
			
			

มีสิทธิประกันสังคมต้องการตรวจเลือดหา HIV สามารถใช้สิทธิหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติได้หรือไม่ และได้สอบถามไปที่ รพ.ตามสิทธิประกันสังคม
แจ้งว่าต้องเสียค่าใช้จ่าย 500 บาท
การบริการให้ค� ำปรึกษาและการตรวจเลือดเพื่อหาการติดเชื้อเอชไอวีโดย
สมัครใจ (VCT) ให้กับผู้ที่มีสัญชาติไทย ครอบคลุมทั้ง สิทธิหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ สิทธิประกันสังคม โดยขอรับ
บริการได้ที่ รพ.ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
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30 Q : ผู้ป่วยมีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ต้องการทราบว่าการตรวจ
			 ทางห้องปฏิบัติการ ก�ำหนดให้ตรวจ HIV Testing ได้ไม่เกินปีละกี่ครั้ง
A : ไม่เกิน 2 ครั้ง / ปี
31 Q : ผูป้ ว่ ยมีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ต้องการทราบว่าการตรวจ
			 ทางห้องปฏิบตั กิ าร ก�ำหนดให้ตรวจ DNA PCR for Baby ได้ไม่เกินกีค่ รัง้ ต่อปี
A : ไม่เกิน 2 ครั้ง / ปี

ช.

ผูป้ ว่ ยมีสทิ ธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ กรณีตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
เพื่อประโยชน์ในการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี หากผู้ป่วยมีโรคหรือเหตุอื่น
ซึง่ ต้องตรวจ Basic Lab สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้หรือไม่
สามารถเบิกได้ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ของโรคนั้นๆ

สป
ส

32 Q :
			
			
A :
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ช.
สป
ส
สิทธิประโยชน์สำ� หรับโรคไตวาย
เรื้อรังระยะสุดท้าย
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สิทธิประโยชน์ส�ำหรับโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
สิทธิสวัสดิการรักษา
พยาบาลข้าราชการ

สิทธิประกันสังคม

CAPD
(ล้างไตทางช่องท้อง)

ใช้สิทธิได้

ใช้สิทธิได้

ใช้สิทธิได้

HD
(ฟอกเลือดด้วยเครื่อง
ไตเทียม)

ใช้สิทธิได้

ใช้สิทธิได้

ใช้สิทธิได้

ยา EPO

ใช้สิทธิได้

ใช้สิทธิได้

ใช้สิทธิได้

KT (การปลูกถ่ายไต)

ใช้สิทธิได้

ใช้สิทธิได้

ใช้สิทธิได้

- ส�ำหรับผู้ป่วยที่เคยมีสิทธิ
ประกันสังคม สิทธิสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการ
กรณีสิทธิเปลี่ยนเป็นสิทธิหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ
ใช้สิทธิฟอกเลือกได้ตามเดิม
ทั้งนี้ต้องเข้ารับการฟอกเลือด
กับหน่วย HD ที่เข้าร่วมโครง
การของสปสช.เท่านั้น
- ผู้ป่วยสิทธิหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เคยฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียม ก่อนวันที่
1 ต.ค. 2551 สามารถใช้สิทธิ
ฟอกเลือดต่อเนื่องได้
- ผู้ป่วยสิทธิหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ที่ป่วยหลังวัน
ที่ 1 ต.ค. 2551 ติดต่อ
ลงทะเบียน CAPD ที่รพ.
ตามสิทธิ เนื่องจากสิทธิหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ
พิจารณาการท�ำ CAPD
เป็นล�ำดับแรก

ส�ำหรับผู้ป่วยที่เคยมีสิทธิ
หลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติหรือสิทธิประกันสังคม
หากมีสิทธิสวัสดิการรักษา
พยาบาลข้าราชการ
สามารถเลือกได้ว่าจะล้าง
ไตทางช่องท้อง หรือฟอก
เลือดด้วยเครื่องไตเทียม

ส�ำหรับผู้ป่วยที่เคยมี
สิทธิสวัสดิการรักษา
พยาบาลข้าราชการ
สิทธิหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ หากสิทธิเปลี่ยน
เป็นสิทธิประกันสังคม
สามารถเลือกได้ว่าจะ
ล้างไตทางช่องท้อง หรือ
ฟอกเลือกด้วยเครื่องไต
เทียมตามความสมัครใจ

สป
ส

วิธีการใช้สิทธิ

ช.

สิทธิหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ

สิทธิประโยชน์
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ผูป้ ว่ ยมีสทิ ธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ป่วยเป็นโรคไตวายเรือ้ รังระยะสุดท้าย
บุตรมีสทิ ธิประกันสังคม จะบริจาคไตให้ 1 ข้าง กรณีนจี้ ะใช้สทิ ธิหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติเข้ารับการปลูกถ่ายไตได้หรือไม่
ใช้สิทธิได้ทั้งผู้ป่วยและผู้บริจาคไต สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคุ้มครอง
ตัง้ แต่ขนั้ ตอนก่อนการปลูกถ่าย ระหว่างผ่าตัดและหลังผ่าตัด ถึงแม้ผบู้ ริจาคจะ
มีสิทธิอื่นก็ตาม โดยให้ติดต่อขอรับบริการผ่าน รพ.ตามสิทธิ

34 Q :
			
A :
			

หลังเข้ารับการปลูกถ่ายไตต้องรับประทานยากดภูมคิ มุ้ กันต่อเนือ่ ง จะใช้สทิ ธิ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้หรือไม่
ใช้สิทธิได้ โดยรพ.จะพิจารณาส่งตัวรับยากดภูมิที่รพ.ที่ขึ้นทะเบียนการจ่ายยา
กดภูมิคุ้มกัน

35 Q :
			
			
A :
			
			
			

เดิมฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเสียเงินเอง ต่อมาปี 2552 ได้รับการ
ปลูกถ่ายไตใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปัจจุบันไตเสื่อม จะใช้สิทธิ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติในการฟอกเลือดต่อได้หรือไม่
กรณีนี้ถือเป็นผู้ป่วยรายใหม่ ต้องเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการเพื่อสนับสนุน
ผูป้ ว่ ยโรคไตวายเรือ้ รังระยะสุดท้ายในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้เข้า
ถึงการบริการทดแทนไตระดับเขต เพื่อพิจารณาวิธีการบ�ำบัดทดแทนไตที่
เหมาะสมให้

สป
ส

ช.

33 Q :
			
			
A :
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ผูป้ ว่ ยมีสทิ ธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ป่วยเป็นโรคไตวายเรือ้ รังระยะสุดท้าย
เคยฟอกเลือดด้วยเครือ่ งไตเทียมโดยใช้สทิ ธิประกันสังคมมาก่อนตัง้ แต่ปี 2550
ปัจจุบันหมดสิทธิประกันสังคม จะขอใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ฟอกเลือดต่อเนื่องได้หรือไม่
ใช้สทิ ธิได้ เป็นไปตามนโยบายบูรณาการ 3 กองทุน ส�ำหรับคนไข้สทิ ธิสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการ สิทธิประกันสังคมให้ได้รับการรักษาต่อเนื่องจาก
การรักษาเดิมทีเ่ คยได้รบั ทัง้ นีต้ อ้ งเข้ารับการฟอกเลือดกับรพ.ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
บ�ำบัดทดแทนไตของ สปสช.เท่านั้น

37 Q :
			
			
A :
			
			

ชาตรีเป็นผูม้ สี ทิ ธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แพทย์ รพ.เอกชน ตรวจพบว่า
เป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2560 จึงแนะน�ำให้
ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม กรณีเช่นนี้ชาตรีต้องท�ำเช่นไร
ให้ติดต่อ รพ.ตามสิทธิ เพื่อน�ำเรื่องเสนอคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนผู้ป่วย
โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้เข้าถึง
การบริการทดแทนไตระดับเขตพิจารณาวิธีการบ�ำบัดทดแทนไตที่เหมาะสมให้

สป
ส

ช.

36 Q :
			
			
			
A :
			
			
			

38 Q : ผูป้ ว่ ยมีสทิ ธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ป่วยเป็นโรคไตวายเรือ้ รังระยะสุดท้าย
			 ต้องการเข้าร่วมโครงการ CAPD ท�ำอย่างไร
A : ยื่นเรื่องที่รพ.ตามสิทธิ เพื่อเข้าร่วมโครงการ CAPD
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39 Q : ผูป้ ว่ ยมีสทิ ธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ป่วยเป็นโรคไตวายเฉียบพลัน มีคา่
			 อุปกรณ์เกี่ยวกับการฟอกไตต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่
A : อุปกรณ์และการฟอกเลือดไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
40 Q :
			
			
A :
			

ผูป้ ว่ ยมีสทิ ธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ป่วยเป็นโรคไตวายเรือ้ รังระยะสุดท้าย
ไม่ประสงค์ท�ำ CAPD (จ่ายค่าฟอกเลือดเอง) ต้องการรับยากระตุ้นเม็ดเลือด
ได้หรือไม่
หากไม่ประสงค์ทำ� CAPD (จ่ายค่าฟอกเลือดเอง) มีสทิ ธิได้รบั ยากระตุน้ เม็ดเลือด
โดยติดต่อขอรับยากับ รพ.ที่เข้าร่วมโครงการบ�ำบัดทดแทนไตกับ สปสช.

สป
ส

ช.

41 Q : ผูม้ สี ทิ ธิประกันสังคมทีป่ ระสงค์จะขอรับบริการทางการแพทย์โดยการบ�ำบัด
			 ทดแทนไต จะต้องยื่นค�ำขอที่ใดใช้เอกสารอะไรบ้าง
A : สถานที่ยื่นค�ำขอ
			 - ส�ำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ ที่ผู้ประกันตนสะดวก
			 เอกสารประกอบการยื่นค�ำขอ
			 - ใบรับรองแพทย์ระบุการเจ็บป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายจาก
				 อายุรแพทย์โรคไต หรือกุมารแพทย์โรคไตที่รักษา
			 - ผลการตรวจพิสูจน์ Serum BUN, Serum Creatinine หรืออัตราการกรอง
				 ของเสียของไต หรือ Creatinine clearance
			 - ผลการตรวจอัลตร้าซาวด์เพื่อดูขนาดของไต
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กรณีผปู้ ว่ ยทีม่ สี ทิ ธิประกันสังคม จ�ำเป็นต้องได้รบั การฟอกเลือดมากกว่า 3 ครัง้
ต่อสัปดาห์ สามารถเบิกได้หรือไม่
สถานพยาบาลจะต้องบันทึกผ่านระบบการอุทธรณ์ (HDEpac) ของโปรแกรม
การเบิก พร้อมแนบใบ Hemo Sheet และใบรับรองแพทย์ระบุเหตุผลที่ต้อง
ฟอกเลือดมากกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ทั้งนี้ส�ำนักงานประกันสังคมจะน�ำเข้า
หารือคณะอนุกรรมการบ�ำบัดทดแทนไตฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

43 Q :
			
A :
			
			
			

การเบิกค่าเตรียมเส้น ถ้าวางท่อรับส่งน�ำ้ ยาล้างช่องท้อง เบิกจ่ายได้อย่างไร
หาก 20,000 บาท แรกหมดแล้วส่วนทีเ่ หลืออีก 10,000 บาท ต้องเบิกอย่างไร
หากภายใน 2 ปี ผู้ประกันตนใช้เงินไปครบ 20,000 บาทแล้ว แต่มีความจ�ำเป็น
ต้องซ่อมแซมหรือผ่าตัดท�ำเส้นส�ำหรับการฟอกเลือดหรือล้างช่องท้องใหม่
ก็สามารถเบิกเพิ่มได้อีก 10,000 บาท โดยผู้ป่วยส�ำรองจ่าย และน�ำใบเสร็จ
รับเงิน ยื่นเรื่องเบิกได้ที่ส�ำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่

สป
ส

ช.

42 Q :
			
A :
			
			
			

44 Q :
			
A :
			

ผูป้ ว่ ยสิทธิประกันสังคม หากเส้นเลือดเดิมทีเ่ คยใช้ในการฟอกเลือดไม่ใช้แล้ว
ต้องการผ่าตัดเอาเส้นเดิมออก ต้องเสียค่าใช้จ่ายเองหรือไม่
เส้นเลือดไม่ใช้แล้ว หากไม่ท�ำให้มีปัญหาอุปสรรคในการด�ำรงชีวิต ถ้าต้องการ
ผ่าตัดเอาเส้นออกผู้ประกันตนต้องเสียค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดเอง

45 Q :
			
			
A :
			

ผูป้ ว่ ยสิทธิประกันสังคม หากเส้นทีไ่ ม่ได้ใช้แล้วมีอาการแทรกซ้อน เจ็บปวดต้อง
ผ่าตัดเอาเส้นออก สถานพยาบาลตามสิทธิหรือผูป้ ระกันตนเป็นผูร้ บั ผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย
เส้ น เลื อ ดไม่ ใช้ แ ล้ ว มี อ าการแทรกซ้ อ น แพทย์ ล งความเห็ น ว่ า ต้ อ งผ่ า ตั ด
เอาเส้นออก สถานพยาบาลตามสิทธิต้องรับผิดชอบ
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ผูม้ สี ทิ ธิประกันสังคม เคยได้รบั สิทธิลา้ งไตทางช่องท้องจากสิทธิหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ แล้วมีการเปลีย่ นสิทธิมาใช้สทิ ธิประกันสังคมต้องเริม่ ต้นด้วย
การล้างไตทางช่องท้องก่อนหรือไม่
ไม่จ�ำเป็นต้องเริ่มต้นด้วยการล้างไตทางช่องท้อง ผู้ประกันตนสามารถเลือกใช้
วิธีการบ�ำบัดทดแทนไตด้วยการล้างไตทางช่องท้องหรือฟอกเลือดด้วยเครื่อง
ไตเทียมตามที่ต้องการได้เลย

47 Q :
			
			
A :
			
			
			
		
			

ผูม้ สี ทิ ธิประกันสังคม ต้องการทราบว่ากรณีฟอกเลือดด้วยเครือ่ งไตเทียม ภายใน
1 สัปดาห์ หากสิน้ สุดสิทธิของส�ำนักงานประกันสังคม ไปใช้สทิ ธิหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติจะสามารถเบิกเงินค่าฟอกเลือดได้หรือไม่
สามารถเบิกได้ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูลการเบิกจะรวมข้อมูลทุกสิทธิ
ประมวลผลการรักษาของแต่ละสัปดาห์ หากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ซึ่งผู้ป่วย
สามารถฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมได้ต่อเนื่องโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ที่คลินิก
หรือรพ.ที่ขึ้นทะเบียนฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
หมายเหตุ : ผู้ป่วยต้องได้รับการฟอกเลือดไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ และ
การฟอกเลือดต่อครั้งต้องไม่น้อยกว่า 4 ชม.

48 Q :
			
A :
			
			

ระหว่างรอการอนุมตั สิ ทิ ธิบำ� บัดทดแทนไตในระบบประกันสังคม ถ้าผูป้ ระกัน
ตนส�ำรองจ่ายเงินค่าฟอกเลือดไปก่อนจะสามารถเบิกคืนได้หรือไม่
การอนุมัติสิทธิ หากผู้ประกันตนได้รับการอนุมัติย้อนหลัง ผู้ประกันตนมีสิทธิ
ขอรับเงินที่ส�ำรองจ่ายไปคืนได้ที่ประกันสังคมจังหวัด/เขตพื้นที่ ตามอัตราที่
ก�ำหนด

สป
ส

ช.

46 Q :
			
			
A :
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หากผู้ป่วยสิทธิประกันสังคมยังไม่ได้รับสิทธิอนุมัติกรณีบ�ำบัดทดแทนไต
แต่แพทย์ผใู้ ห้การรักษาให้การวินจิ ฉัยว่าต้องให้การรักษาด้วยการฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียม ผู้ประกันตนควรท�ำอย่างไร
กรณีผู้ประกันตนเจ็บป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรัง ควรเข้ารับการรักษาในสถาน
พยาบาลตามสิทธิอย่างต่อเนื่องและเมื่อการด�ำเนินของโรคเข้าสู่ไตวายเรื้อรัง
ระยะสุดท้ายจ�ำเป็นต้องฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ให้ด�ำเนินการยื่นเรื่อง
กับส�ำนักงานประกันสังคมทันที เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ กรณีผลเลือดเข้าหลักเกณฑ์
ส�ำนักงานประกันสังคมจะพิจารณาอนุมตั ยิ อ้ นหลังจากวันยืน่ เรือ่ งไม่เกิน 30 วัน
ดั ง นั้ น ผู ้ ป ระกั น ตนจะไม่ เ สี ย ค่ า ใช้ จ ่ า ย หากกรณี ที่ ผ ลการพิ จ ารณาของ
คณะอนุกรรมการเห็นว่าเป็นการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมโดยไม่มีข้อบ่งชี้
ทางการแพทย์ ค ่ า ฟอกเลื อ ดด้ ว ยเครื่ อ งไตเที ย มที่ เ กิ ด ขึ้ น จะต้ อ งอยู ่ ใ น
ความรับผิดชอบของสถานพยาบาลตามสิทธิ

ช.

49 Q :
			
			
A :
			
			
			
			
		
			
			
			

สป
ส

50 Q : สิทธิประกันสังคมมีเงื่อนไขในการเบิกยา Erythropoietin อะไรบ้าง
A : 1. ยา Erythropoietin ต้องอยู่ในรายการยาที่ประกันสังคมก�ำหนด และ
			 2. ราคายาตามที่จ่ายจริงไม่เกินราคาที่ประกันสังคมก�ำหนด และ
			 3. ให้ยาตามความเข้มข้นของเลือด (Hct) ที่กำ� หนด และ
			 4. ความเข้มข้นของเลือด (Hct) ของสัปดาห์นั้นๆ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 36%
				 ได้รับค่ายาสัปดาห์ละ 1,125 บาท หรือมากกว่า 36% แต่ไม่เกิน 39%
				 ได้รับค่ายาสัปดาห์ละ 750 บาท

24

คู่มือ ถาม - ตอบ บูรณาการ 3 กองทุน

ผลิตเดือน มี.ค. 2561

สิทธิประกันสังคม ที่มีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมนอกสถานพยาบาล
(คลินกิ ) หากมีการตรวจ Lab ต่างๆ เช่น CBC, BUN, Creatinine, electrolyte,
KT/V, URR, HBsAg, EKG, CXR คลินิกเบิกได้อย่างไร
คลินิกไม่สามารถเบิกได้ ให้ส่งตรวจ ณ สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิได้
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

52 Q :
A :
			
			
			

รอคิวเปลี่ยนไตใช้สิทธิประกันสังคมต้องรอนานหรือไม่
หากผู้ประกันตนได้รับสิทธิปลูกถ่ายไตและขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วคิวของ
การจะได้รับการปลูกถ่ายไตขึ้นอยู่กับความพร้อมของร่างกายผู้ประกันตน
เป็นหลัก หากผู้ประกันตนได้รับไตบริจาคหรือจากญาติแล้วมีการตรวจเช็คว่า
เนื้อเยื่อเข้ากันได้ก็สามารถผ่าตัดปลูกถ่ายไตได้ทันที

53 Q :
			
A :
			
			

กรณีผมู้ สี ทิ ธิประกันสังคมได้รบั การผ่าตัดปลูกถ่ายไตแล้ว ต่อมาร่างกายปฏิเสธ
ไตทีป่ ลูกถ่าย ต้องกลับมา ฟอกไตด้วยเครือ่ งไตเทียม ต้องด�ำเนินการอย่างไร
ผูป้ ระกันตนจะต้องยืน่ ขอรับบริการทางการแพทย์พร้อมเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องและ
ใบรับรองแพทย์ที่ระบุภาวะร่างกายปฏิเสธไตที่ปลูกถ่าย เพื่อขอรับสิทธิการ
บ�ำบัดทดแทนไตใหม่

สป
ส

ช.

51 Q :
			
			
A :
			

คู่มือ ถาม - ตอบ บูรณาการ 3 กองทุน

25

ผลิตเดือน มี.ค. 2561

สป
ส

ช.

54 Q : บุตรรับราชการจะขอเบิกค่าผ่าตัดของมารดา กรณีมารดาได้บริจาคไตให้กบั
			 บิดาทีม่ สี ทิ ธิรฐั วิสาหกิจ และได้เข้ารับการปลูกถ่ายไตจากผูบ้ ริจาคไตทีม่ ชี วี ติ
			 ณ สถานพยาบาลของทางราชการ ประเภทผู้ป่วยใน และได้ช�ำระค่าผ่าตัด
			 น�ำไตออกจากผู้บริจาคไตที่มีชีวิตไปก่อน และได้น�ำค่าใช้จ่ายดังกล่าวของ
			 คูส่ มรสไปยืน่ เบิกกับสิทธิรฐั วิสาหกิจแล้ว แต่ไม่สามารถเบิกได้ตามข้อบังคับ
			 ของรัฐวิสาหกิจ ดังนัน้ บุตรสามารถน�ำค่ารักษาพยาบาลของมารดามาเบิกจาก
			 ทางราชการได้หรือไม่
A : เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า บิดา (เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ) การเบิกค่ารักษา
			 พยาบาลจึงต้องถือปฏิบตั ติ ามหลักการคือ บิดา จะต้องใช้สทิ ธิเบิกค่าปลูกถ่ายไต
			 จากผู้บริจาคไตที่มีชีวิต (ค่าใช้จ่ายของตนเอง) และค่าผ่าตัดน�ำไตออกจาก
			 ผูบ้ ริจาคไตทีม่ ชี วี ติ (ค่าใช้จา่ ยของผูบ้ ริจาคไต) ตามหลักการจากรัฐวิสาหกิจก่อน
			 โดยข้าราชการจะสามารถน�ำค่ารักษาพยาบาลทัง้ 2 กรณี มาเบิกจากทางราชการ
			 ได้ เ ฉพาะส่ ว นที่ ข าดอยู ่ ซึ่ ง กรณี ดั ง กล่ า ว รั ฐ วิ ส าหกิ จ ได้ มี ห นั ง สื อ แจ้ ง ผู ้ ที่
			 เกี่ยวข้องว่า บิดาไม่สามารถเบิกค่าบริจาคอวัยวะให้แก่ผู้ป่วยตามข้อบังคับของ
			 รัฐวิสาหกิจได้
			 ดังนัน้ ค่าผ่าตัดน�ำไตออกจากผูบ้ ริจาคไตทีม่ ชี วี ติ ของมารดา จึงถือเป็นค่ารักษา
			 พยาบาลเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่ ซึ่งข้าราชการมีสิทธินำ� ค่ารักษาพยาบาลดังกล่าว
			 มาเบิกจากทางราชการได้ตามหลักการในข้อ 3 โดยไม่ต้องขอท�ำความตกลง
			 กับกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเบิกได้ตามสิทธิ
			 ที่ก�ำหนดตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อ
			 ใช้ส�ำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ
		 อ้างอิงตาม 1. พระราชกฤษฎี ก าเงิ น สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ การรั ก ษาพยาบาล
						 พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 10 วรรคสอง
		 			
2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 355 ลงวันที่
						 30 กันยายน 2554
		 			
3. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธกี ารเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
						 เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 ข้อ 16
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ช.

การคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ตามนโยบาย

สป
ส

“เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่”

(Universal Coverage for Emergency Patients : UCEP)

ผลิตเดือน มี.ค. 2561

การคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่”
(Universal Coverage for Emergency Patients : UCEP)
55 Q :
A :
			
			

สิทธิ UCEP (Universal Coverage for Emergency Patients) คืออะไร
สิทธิการรักษาตามนโยบายรัฐ เพื่อคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ให้สามารถเข้า
รับการรักษาในรพ. ทุกแห่งที่ใกล้ที่สุดได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจนพ้นวิกฤต
และสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างปลอดภัย แต่ไม่เกิน 72 ชั่วโมง

สป
ส

ช.

56 Q : อาการอย่างไร ที่เข้าข่ายกรณีฉุกเฉินวิกฤต
A : อาการฉุกเฉินวิกฤต ตามเกณฑ์ที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
			 ก�ำหนดดังนี้
			 1. หมดสติ ไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ
			 2. หายใจเร็ว หอบเหนื่อยรุนแรง หายใจติดขัดมีเสียงดัง
			 3. ซึมลง เหงื่อแตก ตัวเย็น หรือมีอาการชักร่วม
			 4. เจ็บหน้าอกเฉียบพลัน รุนแรง
			 5. แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก พูดไม่ชัด แบบปัจจุบันทันด่วน หรือชักต่อเนื่อง
				 ไม่หยุด
			 6. หรือมีอาการอื่นร่วม ที่มีผลต่อการหายใจ ระบบการไหลเวียนโลหิต และ
				 ระบบสมองที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต
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ช.

57 Q : กรณีผปู้ ว่ ยพ้นภาวะวิกฤตหรือเกิน 72 ชัว่ โมงแล้ว ทัง้ 3 กองทุน จะมีการด�ำเนิน
			 การเรื่องการรับ-ส่งต่อ หรือมีมาตรการใดที่ช่วยหารพ.รับส่งต่อหรือไม่
A : 1. สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ กระทรวงสาธารณสุข ท�ำหน้าที่ใน
				 การจัดระบบและด�ำเนินการในเรือ่ งการรับ-ส่งต่อ โดยสพฉ. เป็นผูป้ ระสานงาน
				 หากเป็นเขตกทม. ติดต่อที่ รพ.ราชวิถี ต่างจังหวัด ประสานที่ รพ.ศูนย์
				 รพ.ประจ�ำจังหวัด ด�ำเนินการเรื่องการรับ-ส่งต่อ
			 2. สิ ท ธิ ป ระกั น สั ง คม ด� ำ เนิ น การเรื่ อ งการรั บ -ส่ ง ต่ อ โดยประสานผ่ า น
				 สถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมด�ำเนินการรับผูป้ ว่ ยไปรักษาต่อ และกรณี
					ไม่มีสถานพยาบาลตามสิทธิ ให้ติดต่อสายด่วนประกันสังคม 1506
			 3. สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ด�ำเนินการเรือ่ งการรับ-ส่งต่อ โดยประสาน
				 ผ่านสายด่วน สปสช. 1330

สป
ส

58 Q : หากมีขอ้ สงสัย เกิดข้อโต้แย้งเรือ่ งอาการของผูป้ ว่ ยฉุกเฉินวิกฤต สามารถติดต่อ
			 สอบถามข้อมูล ร้องเรียน อุทธรณ์เกีย่ วกับการประเมินภาวะฉุกเฉินวิกฤต ติดต่อ
			 ได้ที่ใดบ้าง
A : ศูนย์ประสานงานคุ้มครองสิทธิ ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
			 แห่งชาติ (ศคส. สพฉ.) ดังนี้
		 1. โทรศัพท์หมายเลข 02-872-1669
		 2. E-mail ucepcenter@niems.go.th ติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง
		 3. เขียนจดหมายร้องเรียน อุทธรณ์ ส่งถึง ศูนย์ประสานงานคุ้มครองสิทธิ
				 ผู ้ ป ่ ว ยฉุ ก เฉิ น วิ ก ฤต สถาบั น การแพทย์ ฉุ ก เฉิ น แห่ ง ชาติ เลขที่ 88/40
				 หมู่ 4 สาธารณสุขซอย 6 (ภายในกระทรวงสาธารณสุข) ถนนติวานนท์
				 ต�ำบลตลาดขวัญ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
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สป
ส

ภาคผนวก
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ก�ำหนดการให้วัคซีน ตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข
อายุ

วัคซีนที่ให้

ข้อแนะน�ำ

สป
ส

ช.

BCG
ฉีดให้เด็กก่อนออกจากโรงพยาบาล
แรกเกิด
HB1
ควรให้เร็วที่สุดภายใน 24 ชั่วโมงหลังคลอด
1 เดือน
HB2
เฉพาะรายที่เด็กคลอดออกมาจากมารดาที่เป็นพาหะของไวรัส
		
อักเสบบี
2 เดือน
DTP-HB1, OPV1
4 เดือน
DTP-HB2, OPV2,IPV1
ฉีดวัคซีนโปลิโอ 1 เข็ม พร้อมกับหยอดวัคซีนโปลิโอ 1 ครั้ง
6 เดือน
DTP-HB3, OPV3
9 เดือน
MMR1
หากไม่ได้ฉีดเมื่ออายุ 9 เดือน ให้รีบติดตามฉีดโดยเร็วที่สุด
1 ปี
LAJE1
1 ปี 6 เดือน DTP4, OPV4
LAJE2
2 ปี 6 เดือน
MMR2
4 ปี
DTP5, OPV5
MR/MMR
HB
LAJE
เฉพาะรายที่ได้รับไม่ครบตามเกณฑ์
7 ปี (ป. 1)
IPV
dT, OPV
BCG
1.ให้ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานว่าเคยได้รับเมื่อแรกเกิดและไม่มี
			 แผลเป็น
		
2. ไม่ให้ในเด็กติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการของโรคเอดส์
แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทยก�ำหนดให้ตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีน
ของเด็กนักเรียนชั้น ป.1
11 ปี
HPV1,HPV2
ให้ 2 เข็ม เข็มที่ 2 ห่างจากเข็มแรก 6 เดือน
(ป.5 เพศหญิง)		
แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย ก�ำหนดให้ฉีด
		
เด็กนักเรียนหญิงชั้นป.5
12 ปี (ป.6)
dT
แผนงานสร้างภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย ก�ำหนดให้ฉีด
		
เด็กนักเรียน ชั้น ป.6

หมายเหตุ
1. วัคซีนทุกชนิดถ้าไม่สามารถเริ่มให้ตามก�ำหนดได้ เริ่มให้ทันทีที่พบครั้งแรก
2. วัคซีนที่ต้องให้มากกว่า 1 ครั้ง หากเด็กเคยได้รับมาบ้างแล้ว และไม่มารับครั้งต่อไปตามก�ำหนด
ให้วัคซีนครั้งต่อไปได้ทันทีเมื่อพบเด็ก โดยไม่ต้องเริ่มต้นครั้งที่ 1 ใหม่
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ข้าราชการ

ใช้สิทธิสวัสดิการรักษา
พยาบาลข้าราชการ
ของตนเอง

ข้าราชการ

ประกันสังคม

B : กรณีเลือกใช้สิทธิประกันสังคม
เป็นไปตามระเบียบส�ำนักงานประกัน
สังคม และไม่สามารถเบิกตามสิทธิ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการได้

A : กรณีเลือกใช้สิทธิสวัสดิการรักษา
พยาบาลข้าราชการ หรือไม่แสดงความ
จ�ำนงเลือกสิทธิ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
(ต.ค.) จะได้สิทธิสวัสดิการรักษา
พยาบาลข้าราชการอัตโนมัติ (หากรับ
บริการใน รพ.คู่สัญญาประกันสังคม
ตามระเบียบของส�ำนักงานประกัน
สังคม ก็ใช้สิทธิได้ ไม่ได้ริดรอนสิทธิ

ข้าราชการ

รัฐวิสาหกิจ

อปท.

ให้ใช้สิทธิสวัสดิการ
รักษาพยาบาล
ข้าราชการ

ข้าราชการ

ค�ำจ�ำกัดความ
สิทธิหลัก หมายถึง สิทธิที่เกิดจากตนเอง
สิทธิรอง หมายถึง สิทธิที่ได้รับจากผู้อื่น หรือเรียกว่าผู้อาศัยสิทธิ
สิทธิหลัก - สิทธิหลัก หมายถึง บุคคล 1 คน มี 2 สิทธิ ซึ่งเป็นสิทธิหลักที่เกิดจากตนเองทั้ง 2 สิทธิ

B : กรณีเลือกใช้สิทธิ รัฐวิสาหกิจ/
องค์กรอิสระให้เป็นไปตามระเบียบ
ของแต่ละองค์กร และไม่สามารถเบิก
ตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการได้

A : กรณีเลือกใช้สิทธิสวัสดิการรักษา
พยาบาลข้าราชการ หรือไม่แสดงความ
จ�ำนงเลือกสิทธิ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
(ต.ค.) จะได้สทิ ธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการอัตโนมัติ

ให้เลือกใช้สิทธิใดสิทธิหนึ่ง :

ช.

สป
ส

ให้เลือกใช้สิทธิใดสิทธิหนึ่ง :

ข้าราชการ

สิทธิหลัก - สิทธิหลัก

สรุปการล�ำดับสิทธิ
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ใช้สิทธิสวัสดิการ
รักษาพยาบาล
ข้าราชการ

2.กรณีเข้ารับบริการปกติ
ตรงกับ รพ.ที่เลือกไว้และ
ไม่มีเพดานวงเงินก�ำหนด
แต่คนไข้ร้องขอบริการ
พิเศษเอง ต้องจ่ายเงินส่วน
เกินเอง

ใช้สิทธิสวัสดิการรักษา
พยาบาลข้าราชการ
(สิทธิตนเอง) และในกรณี
ที่มีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน
หรือเป็นบริการที่สิทธิ
สวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการไม่ครอบคลุม
สามารถเบิกรัฐวิสาหกิจ/
องค์กรอิสระได้ ทั้งนี้
ให้เป็นไปตามระเบียบ
ของแต่ละองค์กร
ใช้สิทธิประกันสังคม
(สิทธิตนเอง) และ
ใช้สิทธิร่วมเป็นผู้อาศัย
สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการใน 2 กรณี
ดังนี้
1.กรณีเข้ารับบริการปกติ
ตรงกับ รพ.ที่เลือกไว้และ
มีเพดานวงเงินก�ำหนด
ไม่สามารถเบิกเพิ่มส่วน
เกินกับกรมบัญชีกลางได้
ยกเว้นเข้า รพ. รัฐ เบิก
ส่วนต่างได้ 4 กรณี คือ
1.1 ค่าคลอดบุตรสิทธิ
ประกันสังคมไม่จำ� กัด
จ�ำนวนครั้งเบิกส่วนเกิน
จาก 13,000 บาท
1.2 ค่าฟอกไตส่วนที่เกิน
จาก 1,500 บาท
1.3 การเบิกค่าวางเส้น
Vascular access ซ�ำ้
ภายใน 2 ปี
1.4 ค่าท�ำฟันส่วนที่เกิน
จาก 900 บาท/ปี

ประกันสังคม - ข้าราชการ
(สแกนเบิกจ่ายตรงไม่ได้
ใช้การขอเลขอนุมัติเป็นราย
กรณีใน 4 รายการ)

ประกันสังคม - รัฐวิสาหกิจ

ใช้สิทธิครูเอกชนก่อนเบิกส่วน
ต่างเมื่อใช้ครบ 100,000 และมี
หนังสือรับรองจากต้นสังกัดว่าใช้
ครบแล้วจะเบิกจ่ายตรง ได้เฉพาะ
มะเร็ง ไต รายการอื่น
ต้องใช้ใบเสร็จ

ใช้สิทธิ อปท.
(สิทธิตนเอง)

อปท. - อปท.

ใช้สิทธิประกันสังคมก่อน
ส่วนเกินเบิก อปท.เบิก
ส่วนต่างกรณีสิทธิิประกัน
สังคมเข้า รพ.รัฐ คือ
1.1 ค่าคลอดบุตรสิทธิ
ประกันสังคมไม่จำ� กัด
จ�ำนวนครั้ง เบิกส่วนเกิน
จาก 13,000 บาท
1.2 ค่าฟอกไตส่วนที่เกิน
จาก 1,500 บาท
1.3 การเบิกค่าวางเส้น
Vascular access ซ�ำ้
ภายใน 2 ปี
1.4 ค่าท�ำฟันส่วนที่เกิน
จาก 900 บาท/ปี

ประกันสังคม - อปท.
(สแกนเบิกจ่ายตรงไม่ได้ใช้
การขอเลขอนุมัติเป็นราย
กรณีใน 4 รายการ)

ครูเอกชน - ข้าราชการ,
อปท.

ช.

ใช้สิทธิประกันสังคม
(สิทธิตนเอง) และในกรณี
ที่มีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน
หรือเป็นบริการที่สิทธิ
ประกันสังคมไม่ครอบคลุม
สามารถเบิกรัฐวิสาหกิจ/
องค์กรอิสระได้ทั้งนี้
ให้เป็นไปตามระเบียบ
ของแต่ละองค์กร

สป
ส

ข้าราชการ - อปท.

ค�ำจ�ำกัดความ
สิทธิหลัก หมายถึง สิทธิที่เกิดจากตนเอง
สิทธิรอง หมายถึง สิทธิที่ได้รับจากผู้อื่น หรือเรียกว่าผู้อาศัยสิทธิ
สิทธิหลัก - สิทธิรอง หมายถึง บุคคล 1 คน มี 2 สิทธิ ซึ่งเป็นสิทธิหลักที่เกิดจากตนเอง 1 สิทธิ
และอาศัยสิทธิผู้อื่นอีก 1 สิทธิ

ใช้สิทธิสวัสดิการรักษา
พยาบาลข้าราชการ
ของตนเอง

ข้าราชการ - ข้าราชการ ข้าราชการ - รัฐวิสาหกิจ

สิทธิหลัก - สิทธิรอง

สรุปการล�ำดับสิทธิ

ใช้สิทธิ อปท. (สิทธิตนเอง)
ก่อน ส่วนเกินเบิกจาก
สิทธิสวัสดิการรักษา
พยาบาลข้าราชการ

อปท. - ข้าราชการ

ใช้สิทธิหน่วยงานตนเอง
ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายส่วน
เกินหรือเป็นบริการที่สิทธิ
ของหน่วยงานตนเองไม่
ครอบคลุม สามารถเบิก
จากหน่วยงานทีม่ สี ทิ ธิ
ร่วมได้ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบของแต่ละองค์กร

รัฐวิสาหกิจ - รัฐวิสาหกิจ

ต้องใช้สิทธิสวัสดิการรักษา
พยาบาลข้าราชการ
หรือ อปท. ก่อน

ข้าราชการ, อปท. รัฐวิสาหกิจ

ใช้สิทธิรัฐวิสาหกิจ/
องค์กรอิสระ
(สิทธิตนเอง)
ส่วนเกินเบิก
อปท., รัฐวิสาหกิจ

รัฐวิสาหกิจ - อปท.,
ข้าราชการ
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ใช้สิทธิสวัสดิการรักษา
พยาบาลข้าราชการ

ข้าราชการ - ข้าราชการ

B : กรณีเลือกใช้สิทธิ
รัฐวิสาหกิจ/องค์กรอิสระ
ให้เป็นไปตามระเบียบ
ของแต่ละองค์กร

A : กรณีเลือกใช้สิทธิ
สวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบ ของกรมบัญชี
กลาง

ใช้ได้ 2 สิทธิ ให้เลือกใช้
สิทธิ ณ จุดบริการ

ข้าราชการ - รัฐวิสาหกิจ

สป
ส
ใช้สิทธิรัฐวิสาหกิจ/องค์กร
อิสระ ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
ระเบียบของแต่ละองค์กร

ช.

รัฐวิสาหกิจ - รัฐวิสาหกิจ

ใช้สิทธิ อปท.

อปท. - อปท.

ใช้รัฐวิสาหกิจก่อน
เกินจากวงเงินเบิก
กองทุน อปท.

อปท. - รัฐวิสาหกิจ

ค�ำจ�ำกัดความ
สิทธิหลัก หมายถึง สิทธิที่เกิดจากตนเอง
สิทธิรอง หมายถึง สิทธิที่ได้รับจากผู้อื่น หรือเรียกว่าผู้อาศัยสิทธิ
สิทธิรอง - สิทธิรอง หมายถึง บุคคล 1 คน มี 2 สิทธิ ซึ่งเป็นสิทธิที่ได้มาจากการอาศัยสิทธิบุคคลอื่นทั้ง 2 สิทธิ

ใช้ สิทธิสวัสดิการรักษา
พยาบาลข้าราชการ

ข้าราชการ - อปท.

สิทธิรอง - สิทธิรอง

สรุปการล�ำดับสิทธิ
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สป
ส

ไม่รับรองบุตร
บุตร สิทธิ UCS

รับรองบุตร
บุตร สิทธิ OFC
อายุ 0 - 20 ปี

- บิดาสิทธิ OFC
- มารดาสิทธิ UCS หรือ SSS

บุตร
สิทธิ OFC
อายุ 0 - 20 ปี

บุตร
สิทธิ OFC
อายุ 0 - 20 ปี

ช.

บิดา และ มารดา
สิทธิ OFC

- บิดา สิทธิ UCS หรือ SSS
- มารดา สิทธิ OFC

หมายเหตุ
บุตรอายุ 21 ปีขึ้นไป
1. UCS หมายถึง สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สิทธิ UCS
2. OFC หมายถึง สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
3. SSS หมายถึง สิทธิประกันสังคม
4. สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลบุตรได้ไม่เกิน 3 คน เรียงล�ำดับก่อนหลัง
หากบุตรคนใดตายลงก่อนบรรลุนิติภาวะ ให้สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลส�ำหรับบุตรคนถัดไปแทนได้

บุตร
สิทธิ UCS

บิดา และ มารดา
สิทธิ UCS หรือ SSS

เด็กแรกเกิด

แผนผังสิทธิการรักษาพยาบาล

การแก้ไขสิทธิไม่ตรงตามจริง
สาเหตุของการขอแก้ไขสิทธิ

เอกสารที่ใช้ในการแก้ไข

เกษียณอายุโดยรับบ�ำเหน็จ
1. ส�ำเนาทะเบียนบ้านหรือส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน
		 อย่างใดอย่างหนึ่งของผู้ขอแก้สิทธิ
2. ส�ำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)
3. เอกสารแสดงการรับบ�ำเหน็จ
กรณีเกษียณอายุ
1. ส�ำเนาทะเบียนบ้านหรือส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน
(ลูกจ้างประจ�ำ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)		 อย่างใดอย่างหนึ่งของผู้ขอแก้สิทธิ
2. ส�ำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)
3. เอกสารแสดงการออกจากงาน

ช.

กรณีลาออกจากราชการ /รัฐวิสาหกิจ
1. ส�ำเนาทะเบียนบ้านหรือส�ำเนาบัตรประจ�ำตัว
		 ประชาชนอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้ขอแก้สิทธิ
2. ส�ำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)
3. เอกสารแสดงการออกจากราชการ/รัฐวิสาหกิจ

สป
ส

กรณีเสียชีวิต
1. ส�ำเนาทะเบียนบ้านหรือส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน
		 หากเป็นเด็กอายุต�่ำกว่า 15 ปี ที่ยังไม่ได้ท�ำบัตรประจ�ำตัว
		 ประชาชนให้ใช้สูติบัตร (ใบเกิด) ของผู้ขอแก้สิทธิ
		 อย่างใดอย่างหนึ่ง
2. ส�ำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)
3. ใบมรณะบัตร
กรณีติดสิทธิของรัฐวิสาหกิจที่ให้สิทธิเฉพาะตัว 1. ส�ำเนาทะเบียนบ้านหรือส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน
		 หากเป็นเด็กอายุต�่ำกว่า 15 ปี ที่ยังไม่ได้ท�ำบัตรประจ�ำตัว
		 ประชาชนให้ใช้สูติบัตร (ใบเกิด) ของผู้แก้สิทธิอย่างใด		
		 อย่างหนึ่ง
2. ส�ำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)
3. เอกสารระเบียบสวัสดิการการเบิกค่ารักษาพยาบาล
		 ของหน่วยงาน
คู่สมรสหย่าร้าง
1. ส�ำเนาทะเบียนบ้านหรือส�ำเนาบัตรประจ�ำตัว
		 ประชาชน ของผู้ขอแก้สิทธิอย่างใดอย่างหนึ่ง
2. ส�ำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)
3. ส�ำเนาใบหย่า
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การแก้ไขสิทธิไม่ตรงตามจริง
สาเหตุของการขอแก้ไขสิทธิ

เอกสารที่ใช้ในการแก้ไข

ไม่มีบุตรรับราชการแต่ฐานข้อมูลระบุว่า
1. ส�ำเนาทะเบียนบ้านหรือส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน
ติดสิทธิบุตรรับราชการ		 ของผู้ขอแก้สิทธิอย่างใดอย่างหนึ่ง
2. หนังสือรับรองจากข้าราชการซี 3 ขึ้นไป ก�ำนันและ
		 ผู้ใหญ่บ้านที่รับรองว่าบุคคลดังกล่าว (ชื่อ-สกุล) ไม่มีสิทธิ
		 เบิกค่ารักษาพยาบาลจากบุคคลผู้มีสิทธิข้าราชการหรือ		
		 รัฐวิสาหกิจนั้น
3. ส�ำเนาบัตรข้าราชการของผู้รับรอง

ช.

เป็นบุตรไม่ชอบด้วยกฎหมาย
1. หนังสือรับรองจากต้นสังกัดของผู้มีสิทธิว่า (ชื่อ-สกุล)
		 ไม่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิข้าราชการ
		 หรือรัฐวิสาหกิจนั้น
2. ส�ำเนาทะเบียนบ้าน หรือส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน
		 ของผู้ขอแก้สิทธิอย่างใดอย่างหนึ่ง

สป
ส

เป็นบุตรล�ำดับที่ 4 เป็นต้นไป
1. หนังสือรับรองจากต้นสังกัดของผู้มีสิทธิว่าบุตร
		 (ชื่อ-สกุล) ไม่มีสิทธิเบิก หรือ
2. สูติบัตรที่แสดงว่าเป็นบุตรล�ำดับที่ 4 เป็นต้นไป หรือ
3. ส�ำเนาทะเบียนบ้านของบุตรแต่ละคนที่มีสิทธิเบิกค่ารักษา
		 พยาบาลที่แสดงว่าเป็นบุตรล�ำดับที่ 4 เป็นต้นไป
เคยอาศัยต่างประเทศ
1. ส�ำเนาทะเบียนบ้านหรือส�ำเนาบัตรประจ�ำตัว
ปัจจุบันอาศัยในประเทศไทยแล้ว 		 ประชาชนของผู้ขอแก้สิทธิอย่างใดอย่างหนึ่ง
2. ส�ำเนา Passport หน้าที่มีรูปถ่าย
3. ส�ำเนา Passport หน้าที่มีการประทับตรา
ลงวันที่เดินทางกลับเข้าประเทศไทย
บรรลุนิติภาวะ เนื่องจากจดทะเบียนสมรส
1. ส�ำเนาทะเบียนบ้านหรือส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน
		 ของผู้ขอแก้สิทธิอย่างใดอย่างหนึ่ง
2. ส�ำเนาทะเบียนสมรส
เป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. ส�ำเนาทะเบียนบ้านหรือส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน
		 ของผู้ขอแก้สิทธิอย่างใดอย่างหนึ่ง
2. เอกสารรับรองจากหน่วยงานว่าเป็นลูกจ้างชั่วคราว
		 ไม่สามารถใช้สิทธิเบิกได้
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การแก้ไขสิทธิไม่ตรงตามจริง
สาเหตุของการขอแก้ไขสิทธิ

เอกสารที่ใช้ในการแก้ไข

เป็นบุตรบุญธรรม
1. ส�ำเนาทะเบียนบ้านหรือส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน
ไม่ได้ใช้สิทธิเบิกจากบิดาหรือมารดา 		 หากเป็นเด็กอายุตำ�่ กว่า 15 ปี ที่ยังไม่ได้ทำ� บัตรประจ�ำตัว
รับราชการ		 ประชาชนให้ใช้สูติบัตร (ใบเกิด) ของผู้ขอแก้สิทธิ
		 อย่างใดอย่างหนึ่ง
2. เอกสารทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม

บรรลุนิติภาวะเนื่องจากอายุครบ
20 ปี

ช.

มีสิทธิเบิกจากบุตรมิชอบด้วยกฎหมาย
1. ส�ำเนาทะเบียนบ้านหรือส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน
		 ของผู้ขอแก้สิทธิอย่างใดอย่างหนึ่ง
2. หนังสือรับรองจากเจ้าหน้าที่เบิกค่ารักษาพยาบาลของ
		 หน่วยงานของบุตรผู้มีสิทธิข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
		 ว่าบิดา หรือมารดา (ชื่อ-สกุล) ไม่มีสิทธิเบิกค่ารักษา
		 พยาบาล
ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือส�ำเนาทะเบียนบ้าน

สป
ส

หมดสิทธิการรักษาพยาบาลจากประกันสังคม 1. ส�ำเนาทะเบียนบ้านหรือส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน
		 ของผู้ขอแก้สิทธิอย่างใดอย่างหนึ่ง
2. ใบรับรองการหมดสิทธิรักษาพยาบาลจากประกันสังคม
ลาออกจากครูโรงเรียนเอกชน
1. ส�ำเนาทะเบียนบ้านหรือส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน
		 ของผู้ขอแก้สิทธิอย่างใดอย่างหนึ่ง
2. เอกสารแสดงการลาออก
- จ�ำหน่ายด้วย ทร. 97

1. ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน กรณีเป็นเด็กอายุตำ�่ กว่า 15 ปี

(คือการจ�ำหน่ายชื่อไปอยู่ทะเบียนบ้าน
ทีย่ ังไม่ได้ทำ� บัตรประจ�ำตัวประชาชนให้ใช้สูติบัตร (ใบเกิด)
กลางโดยอ�ำเภอ)
2. ส�ำเนาใบทร.14/1 (แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร์
- จ�ำหน่ายด้วย ทร. 44 		 จากฐานข้อมูลการทะเบียน)
(คือการจ�ำหน่ายชื่อไปอยู่ทะเบียนบ้าน
3. ส�ำเนาทะเบียนบ้านฉบับล่าสุด (ถ้ามี)
กลางโดยส�ำนักงานทะเบียนราษฎร์)
หมายเหตุ : สาเหตุจากการจ�ำหน่าย เช่น
ย้ายทะเบียนบ้าน หรือขาดการติดต่อ
หน่วยงานภาครัฐเป็นระยะเวลานาน

38
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การแก้ไขสิทธิไม่ตรงตามจริง
สาเหตุของการขอแก้ไขสิทธิ

กรณียังไม่เสียชีวิต แต่ข้อมูลทะเบียนราษฎร์แจ้งว่า “ตาย”
ให้ไปติดต่อเขตหรืออ�ำเภอ เพือ่ ไปยืนยันตัวตนว่ายังมีชวี ติ อยู่
และขอหลักฐานเป็นหนังสือที่ได้ถอดสถานะตายแล้ว
และน�ำหลักฐานหนังสือถอดสถานะตายพร้อมด้วยส�ำเนา		
ทะเบียนบ้าน ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน กรณีเป็นเด็ก
อายุต�่ำกว่า 15 ปี ใช้สูติบัตร (ใบเกิด) ส่งมาแก้ไขสถานะ
บุคคลที่ สปสช.

สป
ส

ช.

ขึ้นสถานะว่าตาย

เอกสารที่ใช้ในการแก้ไข

คู่มือ ถาม - ตอบ บูรณาการ 3 กองทุน
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ผลิตเดือน มี.ค. 2561

1. ผู้ขับขี่ ได้รับความคุ้มครอง		
เฉพาะค่าเสียหายเบื้องต้น
จากบริษัทประกันภัยที่รับ		
ประกันภัยรถคันที่ขับขี่มาใน		
วงเงิน 30,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เกิน 		
30,000 บาท ใช้สิทธิ
UCS/OFC
2. ผู้โดยสาร
3. บุคคลภายนอกได้รับความ		
คุ้มครองจากบริษัท
ที่รับประกันภัย รถคันที่
ประสบภัยโดยสารมาหรือรถคัน
ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่		
บุคคลภายนอกรถ ในวงเงิน
80,000 บาท ค่ารักษา พยาบาล
ส่วนเกินกว่า 80,000 บาท
ใช้สิทธิUCS/OFC (กรณีที่ผล		
การสอบสวนทางคดี ระบุว่า 		
บุคคลภายนอกรถ หรือ
ผู้โดยสารเป็น ฝ่ายผิด
จะได้ในวงเงิน 30,000 บาท
และส่วนเกิน 30,000 บาท
ใช้สิทธิ UCS/OFC)

1. ผู้ขับขี่
2. ผู้โดยสารได้รับความคุ้ม
ครองในวงเงิน 80,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เกิน
80,000 บาท ใช้สิทธิ
UCS/OFC

คู่กรณีเป็นฝ่ายถูก

1. ผู้ขับขี่
2. ผู้โดยสาร
3. บุคคลภายนอกได้รับความ
คุ้มครองจากกองทุนแทน
ผู้ประสบภัยในวงเงิน
เบื้องต้น 30,000 บาท		
ค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เกิน
30,000 บาท ใช้สิทธิ
UCS/OFC (ทั้งนี้ ผู้ประสบ
ภัยต้องไม่ได้รับการชดใช้
ค่าเสียหายเบื้องต้นจาก
เจ้าของรถหรือได้รับการ
ชดเชยไม่ครบจ�ำนวน)

คู่กรณีเป็นฝ่ายถูก-ผิด

รถคู่กรณีไม่มีประกันภัย

1. ผู้ขับขี่
2. ผู้โดยสารได้รับความคุ้มครองจากกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัยในวงเงิน 30,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เกิน 30,000 บาท
ใช้สิทธิ UCS/OFC (ทั้งนี้ผู้ประสบภัยต้อง
ไม่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นจาก
เจ้าของรถหรือได้รับการชดใช้ไม่ครบจ�ำนวน)

คู่กรณีเป็นฝ่ายถูก

1. ผู้ขับขี่
2. ผู้โดยสารได้รับความคุ้มครอง
จากบริษัทที่รับประกันภัยรถ
คันคู่กรณี ในวงเงิน 80,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาส่วนเกิน
80,000 บาท ใช้สิทธิ
UCS/OFC

คู่กรณีเป็นฝ่ายผิด

ชนรถคันอื่น

หมายเหตุ : 1. ค�ำย่อประเภทสิทธิ
		 UCS หมายถึง สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
		 OFC หมายถึง สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
SSS หมายถึง สิทธิประกันสังคม
2. ผู้ที่ประสบอุบัติเหตุจากรถที่มีประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
		 พ.ศ.2535 สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท ต่อ 1 คน ต่อ 1 ครั้ง ส�ำหรับความเสียหายต่อร่างกาย และอนามัย
		 ความเสียหายที่เกิดจากการเสียความสามารถในการประกอบการงาน รวมถึงกรณีความเสียหายต่อชีวิต
3. กรณีสิทธิประกันสังคม (SSS) สามารถเลือกได้ว่าจะใช้สิทธิประกันสังคมหรือใช้กองทุนผู้ประสบภัยจากรถ

1. ผู้ขับขี่
2. ผู้โดยสารได้รับความ		
คุ้มครองจากบริษัทที่รับ
ประกันภัยรถคันที่ขับขี่
หรือโดยสารมาในวงเงิน
30,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เกิน
30,000 บาท ใช้สิทธิ
UCS/OFC

คู่กรณีเป็นฝ่ายผิด

รถคู่กรณีมีประกันภัย

ผู้ประสบภัยอยู่ในรถไม่มีประกันภัย

ล้มคว�่ำเอง,ชนสิ่งของ,ชนบุคคลภายนอก

ช.

รถคู่กรณีไม่มีประกันภัย

สป
ส

ชนรถคันอื่น

1. ผู้ขับขี่ได้รับความคุ้มครอง
เฉพาะค่าเสียหายเบื้องต้นใน		
วงเงิน 30,000 บาท จากบริษัท
ที่รับประกันภัยรถคันที่ขับขี่มา
ค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เกิน 		
30,000 บาท ใช้สิทธิ
UCS/OFC
2. ผู้โดยสารได้รับความคุ้มครอง
ในวงเงิน 80,000 บาท
จากบริษัทที่รับประกันภัย
รถคันที่โดยสารมา ค่ารักษา		
พยาบาลส่วนที่เกินกว่า
80,000 บาท ใช้สิทธิ
UCS/OFC

คู่กรณีเป็นฝ่ายถูก

รถคู่กรณีมีประกันภัย

คู่กรณีเป็นฝ่ายผิด

ล้มคว�่ำเอง,ชนสิ่งของ,ชนบุคคลภายนอก

ผู้ประสบภัยอยู่ในรถมีประกันภัย

ค่าเสียหายเบื้องต้น (ใหม่) เริ่มมีผลบังคับใช้ วันที่ 26 ธ.ค. 57 การพิจารณาสิทธิกรณีผู้มีสิทธิ (UCS/OFC/SSS) ประสบอุบัติเหตุจากรถ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
พิจารณาจากผู้ประสบภัย (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 80,000 บาท)

แผนผังการใช้สิทธิกรณีประสบภัยจากรถ

สป
ส

ช.

ส�ำเนา
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ดัชนี (Index)
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1. อัตราค่าบริการสาธารณสุข ที่ กค 0417/ว 177 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
ที่มา website www.cgd.go.th > กฎหมาย ระเบียบและหนังสือเวียน (สวัสดิการ
พยาบาล)
2. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา
พยาบาล พ.ศ. 2553 ที่มา website www.ofm.mof.go.th > ระเบียบกฏหมาย
3. พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 ที่มา website
www.cgd.go.th > กฎหมาย ระเบียบและหนังสือเวียน (สวัสดิการพยาบาล)
4. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 355 ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554
ที่มา website www.cgd.go.th > กฎหมาย ระเบียบและหนังสือเวียน (สวัสดิการ
พยาบาล)
5. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.2/ว 362 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2554 ที่มา website
www.cgd.go.th > กฎหมาย ระเบียบและหนังสือเวียน (สวัสดิการพยาบาล)
6. พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่2) พ.ศ. 2555 ที่มา
website www.cgd.go.th > กฎหมาย ระเบียบและหนังสือเวียน (สวัสดิการพยาบาล)
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1506

กด 5 ส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน

กด 4 กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน

กด 3 กรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน

กด 2 กรมการจัดหางาน

กด 1 ส�ำนักงาน
ประกันสังคม

กด 2 ฟังข้อมูลจาก
ระบบอัตโนมัติ

กด 3 ส�ำหรับประชาชน
ทั่วไป

กด 2 ส�ำหรับ
ผู้ประกันตน

ช.

กด 1 ส�ำหรับนายจ้าง

กด 2 สอบถามข้อมูล
ทั่วไป

กด 1 ตรวจสอบข้อมูล
ส่วนบุคคล

สป
ส

กด 1 ติดต่อ
เจ้าหน้าที่

กด 4 ส�ำหรับ
นายจ้างใหม่

กด 3 ขอเอกสาร
ผ่านเครื่องโทรสาร

กด 2 สิทธิประโยชน์
กองทุนเงินทดแทน

กด 1 สอบถามข้อมูล
ขั้นตอนการท�ำ
ธุรกรรมต่างๆ

Menu IVR สายด่วนประกันสังคม 1506

- กด 1 กรณีเจ็บป่วยหรือ
ประสบอันตรายเนื่องจาก
การท�ำงาน
- กด 2 กรณีทุพลภาพ
หรือสูญเสียอวัยวะ
อันเนื่องจากการท�ำงาน
- กด 3 กรณีตายหรือสูญหาย
อันเนื่องจากการท�ำงาน

- กด 1 การขึ้นทะเบียน
นายจ้าง
- กด 2 การขึ้นทะเบียนลูกจ้าง
- กด 3 การแจ้งเปลี่ยนแปลง
ข้อมูล
- กด 4 การน�ำจ่ายเงินสมทบ
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1330

กด # รับฟังซ้า
กด 0 ติดต่อเจ้าหน้าที่

กด * กลับสู่เมนูหลัก
กด # รับฟังซ้า
กด 0 ติดต่อเจ้าหน้าที่

กด * กลับสู่เมนูหลัก
กด # รับฟังซ้า
กด 0 ติดต่อเจ้าหน้าที่

กด 3. โปรแกรม/Web Site

กด 2. การบริหารจัดการโครงการ

กด 1. การชดเชยค่าบริการทางการแพทย์

กด * กลับสู่เมนูหลัก
กด # รับฟังซ้า
กด 0 ติดต่อเจ้าหน้าที่

กด 2. การใช้สิทธิ 3 กองทุน

กด 1. การใช้สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น

กด รหัสหน่วยงาน

กด * กลับสู่เมนูหลัก
กด # รับฟังซ้า
กด 0 ติดต่อเจ้าหน้าที่

กด 2. ต้องการแก้ไข

กด 9 ต้องการขอรับเอกสารทางโทรสาร
กด * กลับสู่เมนูหลัก
กด # รับฟังซ้า
กด 0 ติดต่อเจ้าหน้าที่

กด * กลับสู่เมนูหลัก
กด # รับฟังซ้า
กด 0 ติดต่อเจ้าหน้าที่

กด * กลับสู่เมนูหลัก
กด # รับฟังซ้า
กด 0 ติดต่อเจ้าหน้าที่

กด 1. ยืนยัน

กด 3. การแก้ไขสิทธิ
คนไทยในต่างประเทศ

ช.

กด 2. การแก้ไขสิทธิ
ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ

กด * กลับสู่เมนูหลัก
กด # รับฟังซ้า
กด 0 ติดต่อเจ้าหน้าที่
กด 1. การแก้ไขสิทธิ
ประกันสังคม

กด 4. วิธีการใช้สิทธิ
หลักประกันสุขภาพ

กด 3. สิทธิหลักประกันสุขภาพ
และความคุ้มครอง

กด 3. การใช้สิทธิ 3 กองทุน

กด 2. รับฟังการแก้ไขสิทธิ
ไม่ตรงตามจริง

กด 4. สิทธิสวัสดิการ พนักงานส่วนท้องถิ่น

กด 5. ข้อมูลสาหรับหน่วยบริการ

กด 2. หลักฐานการลงทะเบียน

กด 1. สถานที่รับลงทะเบียน

สป
ส
กด 1. รับฟังข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ
สิทธิหลักประกันสุขภาพ

กด 3. ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพประชาชน

กด 2. ตรวจสอบสิทธิอัตโนมัติ

กด 1. รับฟังข้อมูลทั่วไป

Menu IVR สายด่วน สปสช 1330

กด 9 ต้องการขอรับเอกสารทางโทรสาร
กด * กลับสู่เมนูหลัก
กด # รับฟังซ้า
กด 0 ติดต่อเจ้าหน้าที่

กด 9 ต้องการขอรับเอกสารทางโทรสาร
กด * กลับสู่เมนูหลัก
กด # รับฟังซ้า
กด 0 ติดต่อเจ้าหน้าที่

กด 9 ต้องการขอรับเอกสารทางโทรสาร
กด * กลับสู่เมนูหลัก
กด # รับฟังซ้า
กด 0 ติดต่อเจ้าหน้าที่

กด * กลับสู่เมนูหลัก
กด # รับฟังซ้า
กด 0 ติดต่อเจ้าหน้าที่

กด 2. กรณีพักอาศัย
ไม่ตรงกับทะเบียน

กด 1. กรณีพักอาศัย
ตรงกับทะเบียนบ้าน

กด 9 ต้องการขอรับเอกสารทางโทรสาร
กด * กลับสู่เมนูหลัก
กด # รับฟังซ้า
กด 0 ติดต่อเจ้าหน้าที่

สช
.
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