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การประกนัสขุภาพคุม้ครองสทิธ ิ
การรกัษาตลอดชพี

นอกจากแพทย์และพยาบาลท่ีคอยดูแลพวกเราในยามเจ็บป่วยแล้ว 
อยา่ลืมวา่ยงัมี “ระบบประกนัสขุภาพ” อยูเ่คียงข้างเราเชน่กนั รัฐบาลได้
จดัตัง้ระบบประกนัสขุภาพขึน้เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2538 เพ่ือเป็นหลกั
ประกนัด้านสขุภาพให้กบัประชาชนทกุคน
การประกนัสขุภาพคอือะไร

การประกันสุขภาพ คือ ระบบประกันท่ีประชาชนทุกคนต้องเข้าร่วม
ตัง้แต่แรกเกิด และเป็นระบบการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างหนึ่งของ
ประชาชนทุกคน โดยปกติทุกคนจะต้องจ่ายเงินสมทบให้กับการประกัน
สุขภาพตามอตัราท่ีกฎหมายก�าหนด เม่ือมีคนเจ็บป่วยรัฐบาลจะน�าเงิน
สมทบท่ีได้รับ มาจา่ยเป็นคา่รักษาพยาบาลบางสว่นแทนผู้ ป่วยให้กบัสถาน
พยาบาลนัน้ๆ ซึง่ชว่ยให้ทกุคนสามารถได้รับบริการทางการแพทย์ท่ีเหมาะ
สมและมีสขุภาพดีขึน้อยา่งรวดเร็วโดยเสียคา่ใช้จา่ยน้อยลง 
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ในอีกแง่หนึ่งก็คือ ขอเพียงท่านจ่ายเงินสมทบให้กับการประกันสุขภาพ
เป็นประจ�าทกุเดือน ไมเ่พียงแตจ่ะเป็นการชว่ยเหลือตวัเองยามเจ็บป่วย ขณะ
เดียวกนัท่านยงัได้รับความช่วยเหลือจากผู้ อ่ืนด้วย และเม่ือผู้ อ่ืนเจ็บป่วยก็
สามารถได้รับความชว่ยเหลือจากทา่นเชน่กนั

กฎหมายหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาตบิงัคบัใหทุ้กคน 
ตอ้งเขา้รว่มการประกนัสขุภาพ

การประกันสุขภาพเป็นประกันสังคมแบบบังคับ โดยก�าหนดให้ชาว
ไต้หวันท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านไต้หวันและชาวต่างชาติท่ีถือใบถ่ินท่ีอยู่
และมีถ่ินพ�านกัในไต้หวนั ไมว่า่เป็นเดก็หรือผู้ใหญ่ เป็นเพศชายหรือเพศหญิง 
ผู้ สูงอายุหรือ เด็กก่อนวัยเรียน มีงานท�าหรือไม่มีงานท�า จะต้องเข้าร่วม
การประกันสุขภาพตามกฎหมายทุกคน นอกจากนี ้ การประกันดงักล่าว
ถือเป็นการประกนัตลอดชีพ ยกเว้นแต่สญูเสียสถานะการท�าประกนั (อาทิ 
เป็นบคุคลหายสาบสญู สละสญัชาติ ย้ายทะเบียนบ้านไปอยู่ต่างประเทศ 
หรือครบก�าหนดอนญุาตการพ�านกัอยู่ในไต้หวนั) ดงันัน้ ตัง้แต่เกิดจนเสีย
ชีวิตจงึไมส่ามารถยกเลกิการท�าประกนัโดยพลการได้

“บตัรประกนัสขุภาพ” บตัรรบัรองสทิธกิารรกัษาพยาบาล
ผู้ ท่ีเข้าร่วมการประกันสุขภาพทุกคน จะต้องย่ืนเร่ืองขอท�า “บัตร

ประกนัสขุภาพ” เพ่ือใช้เป็นหลกัฐานในการขอรับสิทธิการรักษาพยาบาลท่ี
สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาล และจะต้องเก็บรักษาไว้ให้ดี
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เขา้รว่มการประกนัสขุภาพอยา่งไร

ประชาชนไตห้วนัทีม่ชี ือ่อยูใ่นทะเบยีนบา้นไตห้วนั
ผู้ ท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านไต้หวนั จะต้องเข้าร่วมการประกันสุขภาพ

นบัแตว่นัท่ีมีการเพ่ิมช่ือและรายการบคุคลเข้าในทะเบียนบ้านครบ 6 เดือน
เต็ม (ปัจจบุนัผู้ ท่ีได้รับการว่าจ้างและเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีถกูส่งไปประจ�าอยู่
ตา่งประเทศรวมถงึคูส่มรสและบตุรธิดา ไมอ่ยูใ่นข้อจ�ากดั 6 เดือนดงักลา่ว 
โดยเด็กแรกเกิดซึ่งมีสญัชาติไต้หวนัท่ีเกิดในไต้หวนั ต้องท�าการแจ้งเกิด
และเพ่ิมช่ือเข้าในทะเบียนบ้าน และย่ืนท�าประกันนับตัง้แต่วนัท่ีเด็กเกิด) 
เน่ืองจากสถานะของผู้ท�าประกันแบ่งได้เป็น 6 ประเภท ผู้ท�าประกันท่ีมี
สถานะแตกต่างกันจะมีวิธีการท�าประกันท่ีไม่เหมือนกัน สถานะท่ีเปลี่ยน
แปลงไปจะส่งผลให้วิธีการท�าประกนัเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย หากขณะนี ้
ท่านไม่มีงานท�า หรือถกูระงบัประกนัสขุภาพชัว่คราวในช่วงระหว่างเปลี่ยน
งาน แต่ถ้ายังมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านก็ต้องท�าประกันต่อตามสถานะท่ี
ถกูต้อง โดยจะระงบัการท�าประกนัไมไ่ด้
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ขอใหท้า่นพจิารณาสถานะผูป้ระกนัตามลำาดบัตอ่ไปนี้
ในการทำาประกนั

หากท่านมีสถานะผู้ ประกันตนสอดคล้องตามข้อท่ี 1 หรือ 2 จะไม่
สามารถเลือกข้อท่ี 3 ถงึ 5 ได้  หากทา่นมีสถานะผู้ประกนัตนสอดคล้องตาม
ข้อท่ี 3 จะไม่สามารถเลือกข้อท่ี 4 ถึง 5 ได้  หากท่านมีสถานะผู้ประกนัตน
สอดคล้องกบัข้อท่ี 4 ก็ไมส่ามารถเลือกข้อท่ี 5 ได้

1.  หากทา่นเป็นพนกังานของบริษัท หนว่ยงาน ห้างร้าน สถานประกอบการท่ี
ทา่นท�างานอยูมี่หน้าท่ีเป็นผู้ ย่ืนท�าประกนั

2.  หากทา่นเป็นผู้ รับผิดชอบบริษัทหรือห้างร้าน ทา่นต้องจดัตัง้หนว่ยงานรับ
ผิดชอบการท�าประกนัเพ่ือท�าประกนัให้กบัตนเอง ลกูจ้างและครอบครัว

3. หากทา่นเป็นสมาชิกของสมาคมวิชาชีพ สหกรณ์เกษตรหรือสหกรณ์ประมง
องค์กรเหล่านีมี้หน้าท่ีในการย่ืนท�าประกัน (ผู้ ท่ีในขณะเดียวกันเป็น
ทัง้สมาชิกของสมาคมวิชาชีพ สหกรณ์เกษตรหรือสหกรณ์ประมง ควรท�า
ประกนักบัสมาคมวิชาชีพก่อนเป็นอนัดบัแรก)

4. หากทา่นไมมี่งานท�า แตมี่คูส่มรสหรือญาตสิายตรงท่ีมีงานท�าซึง่สามารถ
ขอท�าประกนัร่วมได้ตามกฎหมาย ให้ทา่นย่ืนท�าประกนักบัหนว่ยงานต้น
สงักดัของคูส่มรสหรือญาตสิายตรงในฐานะญาต ิ(หากทา่นมีญาตสิาย
ตรงท่ีมีงานท�ามากกวา่ 2 คนขึน้ไป ต้องย่ืนท�าประกนักบัญาตท่ีิมีความ
สมัพนัธ์ใกล้ชิดท่ีสดุ)

5.  หากท่านไม่มีงานท�าและไม่มีคู่สมรสหรือญาติสายตรงซึ่งสามารถขอท�า
ประกันร่วมได้ตามกฎหมาย ถ้างัน้หน่วยงานต้นสังกัดของท่านคือ
ส�านกังานท่ีว่าการเขตท่ีท่านมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน ขอให้ติดต่อหน่วย
งานเหลา่นัน้เพ่ือย่ืนเร่ืองขอท�าประกนั

ทารก
หลังจากท่ีแจ้งเกิดให้กับทารกเกิดใหม่แล้ว จะถือว่าเป็นบุคคลใน

ครอบครัวของบดิาหรือมารดา (ฝ่ายท่ีมีงานท�า หรือหากมีงานท�าทัง้คูใ่ห้เลอืก
คนใดคนหนึง่) ตามกฎหมายนบัแตว่นัท่ีเดก็เกิด ให้ย่ืนท�าประกนักบัหนว่ย
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งานต้นสังกัดของบิดาหรือมารดาในฐานะญาติ ส่วนทารกท่ีมีสัญชาติ
ไต้หวนัท่ีเกิดในต่างประเทศ จะต้องเดินทางกลบัประเทศ และน�าช่ือเข้า
ทะเบียนบ้านครัง้แรกครบ 6 เดือน จงึจะย่ืนเร่ืองขอท�าประกนัได้ 

นกัเรยีนนกัศกึษา
1. ไมไ่ดป้ระกอบอาชพี 

(1)  หากทา่นยงัเรียนหนงัสืออยูใ่นสถานศกึษา (ต้องมีสถานภาพการเป็น
นกัเรียนและก�าลงัศกึษาอยูภ่ายในประเทศในสถานศกึษาของรัฐหรือ
สถานศึกษาเอกชนท่ีได้รับการรับรองจากหน่วยงานด้านการศึกษา 
หรือสถานศกึษาในต่างประเทศท่ีผ่านการรับรอง โดยผู้ ท่ีมีอายคุรบ 
20 ปีบริบูรณ์ต้องแสดงหนังสือรับรองการศึกษา) และไม่มีงานท�า 
ต้องย่ืนขอท�าประกนั ร่วมกบับิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งในฐานะ
ญาติ

(2)  ผู้ ท่ีไม่สามารถย่ืนขอท�าประกันร่วมกับบิดามารดาได้ ให้ย่ืนขอท�า
ประกนัร่วมกบัปู่ ย่าหรือตายายในฐานะญาติได้เช่นกนั กรณีท่ีไม่มี
ปู่ ย่าหรือตายาย ให้ติดต่อกบัส�านกังานท่ีว่าการเขตท่ีตนมีช่ืออยู่ใน
ทะเบียนบ้านเพ่ือย่ืนเร่ืองขอท�าประกนัสขุภาพ

(3)  ผู้ ท่ีจบการศึกษาหรือทหารเกณฑ์ท่ีปลดประจ�าการและยังไม่ได้
 ประกอบอาชีพ สามารถย่ืนขอท�าประกนัร่วมกบับดิามารดาหรือปู่ ยา่
 ตายายในฐานะญาติได้ ภายใน 1 ปี นบัแตว่นัท่ีจบการศกึษาของปี
 การศกึษานัน้ หรือภายใน 1 ปี นบัจากวนัท่ีปลดประจ�าการ
 หรือวนัท่ีเสร็จสิน้การฝึกทหาร

การประกนัตนเมือ่อายคุรบ 20 ปีบรบิรูณแ์ละยงัศกึษาอยู่
เมื่อมีอายุเกนิ	20	ปี	แต่ยังไม่ไดป้ระกอบอาชพีหรือไม่มีความ

สามารถในการเลี้ยงดูตนเองเนื่องจากอยู่ระหว่างศกึษาเล่าเรียน
สามารถจะยืน่ขอท�าประกนัรว่มกบับดิามารดาหรอืปู่ ยา่ตายายได	้โดย
หน่วยงานตน้สงักัดจะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค�ารอ้งขอตอ่ประกันพรอ้ม
แนบส�าเนาหนังสอืรับรอง	1	ชดุ	สง่ใหก้ับฝ่ายบรกิารของส�านักงาน
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ประกนัสขุภาพ	สาขาทีอ่ยูภ่ายใตส้งักดั	เพือ่ด�าเนนิเรือ่งขอตอ่การท�า
ประกนัภายในสิน้เดอืนของเดอืนทีผู่ท้�าประกนัมอีายคุรบ	20	ปีบรบิรูณ์
หน่วยงานตน้สังกัดตอ้งตรวจหลักฐานประกอบเหตผุลการขอตอ่ประ
กนัของผูข้อท�าประกนั	พรอ้มเกบ็ฉบับถา่ยส�าเนาไวเ้ป็นหลักฐานในการ
ตรวจสอบดว้ย

2. เรยีนดว้ยทำางานดว้ย 
นกัเรียนนกัศกึษาท่ีมีงานประจ�าท�า ต้องให้บริษัทห้างร้านท่ีตนท�างานอยู่
เป็นผู้ ย่ืนขอท�าประกนัให้ตนในฐานะลกูจ้างของบริษัทหรือห้างร้าน

3.  ทำางานชว่งปิดภาคเรยีนฤดรูอ้นหรอืฤดหูนาว (ระยะเวลาไมเ่กนิ
 3 เดอืน) 

หากท่านท�างานนอกเวลาช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนหรือฤดูหนาว แต่มี
ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน และจะกลบัเข้าศกึษาต่อยงัสถานศกึษาเดิม
หลังเปิดภาคเรียน ช่วงระหว่างท่ีท่านท�างานนอกเวลา ท่านสามารถ
เลือกท�าประกนัต่อโดยใช้สถานะเดิมได้

ผูท้ ีม่งีานทำา
ส�าหรับผู้ ท่ีมีงานท�า บริษัทห้างร้านท่ีท่านท�างานอยู่หรือองค์กรท่ีท่าน

สงักดัอยูมี่หน้าท่ีท�าประกนัให้กบัทา่น

1. ผูร้บัผดิชอบบรษิทัหา้งรา้น 
ต้องจดัตัง้หน่วยงานต้นสงักดัส�าหรับการท�าประกนัขึน้เอง หากท�างาน
อ่ืนท่ีเป็นงานหลักก็สามารถย่ืนขอท�าประกันกับบริษัทห้างร้านหรือ
หนว่ยงานท่ีท�างานหลกัอยู่ สามารถท่ีจะไม่ย่ืนขอท�าประกนัด้วยสถานะ
ผู้ รับผิดชอบได้ ้

2. ลกูจา้งของบรษิทัหา้งรา้นทีม่นีายจา้งประจำา 
ให้นายจ้างเป็นผู้ท�าประกนัให้

3. มงีานทำาแตไ่มม่นีายจา้งแนน่อน 
หากเป็นสมาชิกของสมาคมวิชาชีพ หรือเป็นสมาชิกสหกรณ์เกษตรหรือ
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สหกรณ์ประมง หรือประกอบอาชีพเกษตรกรรมและท�าประมง สมาคม
วิชาชีพหรือสหกรณ์เกษตรหรือสหกรณ์ประมงมีหน้าท่ีย่ืนขอท�าประกนัให้

4. ผูท้ ีท่ำางานสองที ่
ให้ยดึงานประจ�าเป็นหลกั (พิจารณาจากระยะเวลาการท�างานจริง หาก
ระยะเวลาการท�างานเท่ากันให้อ้างอิงจากงานท่ีมีรายได้มากกว่าเป็น
เกณฑ์ในการพิจารณา) ในการก�าหนดสถานะการท�าประกนั

5. ผูท้ ีข่อลางานโดยไมร่บัเงนิเดอืน (มใิชก่ารขอลางานโดยไมร่บั
เงนิเดอืนกรณีเลีย้งดบูตุร)
หากหน่วยงานต้นสงักดัเดิมให้ความยินยอม ก็สามารถท่ีจะท�าประกนั
ตอ่กบัหนว่ยงานต้นสงักดัเดมิโดยใช้อตัราทนุประกนัเดมิ ซึง่ผู้ท�าประกนั
ต้องน�าส่งเงินสมทบในส่วนท่ีต้องรับภาระเองให้กับหน่วยงานต้นสงักัด
เดมิในอตัราร้อยละ 30 ของเงินสมทบประกนัสขุภาพ หากหนว่ยงานต้น
สงักดัเดมิไมยิ่นยอมให้ผู้ท�าประกนัท�าประกนัตอ่ ผู้ท�าประกนัต้องย่ืนขอ
ท�าประกนัร่วมกบัคูส่มรสหรือญาตสิายตรงท่ีมีงานท�า แตห่ากไมมี่ญาตใิห้
ย่ืนขอท�าประกนักบัส�านกังานท่ีวา่การเขตท่ีตนมีช่ืออยูใ่นทะเบียนบ้าน

6. ผูท้ำาประกนัทีข่อลางานโดยไมร่บัเงนิเดอืนกรณีคลอดบตุร ตาม
กฎหมายความเสมอภาคระหวา่งเพศในการทำางาน 
สามารถเลือกท่ีจะท�าประกนักบัหน่วยงานต้นสงักดัเดิมโดยใช้อตัราทนุ
ประกันเดิมและต้องน�าส่งเงินสมทบในส่วนท่ีต้องรับภาระเองของเงิน
สมทบประกันสุขภาพซึ่งส�านักงานประกันสุขภาพจะจัดส่งใบแจ้งเงิน
สมทบให้กับผู้ประกันตน เพ่ือน�าไปช�าระโดยสามารถขอผัดผ่อนระยะ
เวลาการช�าระได้ 3 ปี หากเลือกท่ีจะโอนย้ายออกจากหนว่ยงานต้นสงักดั
เดมิ จะต้องย่ืนขอท�าประกนัร่วมกบัคูส่มรสท่ีมีงานท�าในฐานะญาต ิ หาก
ไม่มีญาติจะต้องย่ืนขอท�าประกนักบัส�านกังานท่ีว่าการเขตท่ีตนมีช่ืออยู่
ในทะเบียนบ้าน
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ผูท้ ีไ่มม่งีานทำา
1.  ผู้ ท่ีไม่มีงานท�าและมีญาติท่ีย่ืนขอท�าประกนัร่วมได้ ต้องย่ืนขอท�าประกนั

ร่วมกบัคูส่มรสหรือญาตพ่ีิน้องสายตรงท่ีมีงานท�า

2. ผู้ ท่ีไมมี่คูส่มรสหรือญาตสิายตรงท่ีสามารถจะท�าประกนัร่วมด้วยได้ ให้ย่ืน
ขอท�าประกนักบัส�านกังานท่ีว่าการเขตท่ีตนมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านโดย
ใช้สถานะ “ประชากรในท้องท่ี” ในการท�าประกนั

3 .ทหารผ่านศึก ท่ี ไม่ ไ ด้ประกอบอาชีพและตัวแทนครอบครัวของ
ทหารผ่านศกึท่ีเสียชีวิตให้ย่ืนขอท�าประกนักบัส�านกังานท่ีว่าการเขตท่ีตน
มีช่ืออยูใ่นทะเบียนบ้าน โดยใช้สถานะ“ทหารผา่นศกึ” ในการท�าประกนั

ชาวฮอ่งกง ชาวมาเกา๊ ชาวจนีแผน่ดนิใหญ ่หรอืชาวตา่ง 
ชาตผิูม้ถี ิน่พำานกัอยูใ่นไตห้วนั

ตามกฎหมายการประกันสุขภาพ ชาวต่างชาติ (รวมชาวฮ่องกง 
มาเก๊า และจีนแผน่ดนิใหญ่) ท่ีถือเอกสารรับรองการมีถ่ินท่ีอยู ่ ต้องเข้าร่วม
การประกนัสขุภาพนบัแต่วนัท่ีพ�านกัในไต้หวนัครบ 6 เดือนเต็มหลงัจากท่ี
ได้รับเอกสารรับรองการมีถ่ินท่ีอยู ่ (พ�านกัอยูใ่นไต้หวนัตดิตอ่กนัเป็นเวลา 6 
เดือน หรือเคยเดินทางออกนอกไต้หวนัหนึ่งครัง้แต่ไม่เกิน 30 วนั ให้น�า
จ�านวนวันท่ีพ�านักในไต้หวันหักลบจ�านวนวันท่ีเดินทางออกนอกประเทศ 
และมีจ�านวนวนัทัง้หมดเทียบเท่ากบั 6 เดือน) ยกเว้นผู้ ท่ีเป็นลกูจ้างซึง่มี
นายจ้างแนน่อนท่ีต้องเข้าร่วมการประกนัสขุภาพนบัแตว่นัท่ีเข้าท�างาน  นบั
แตว่นัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา ทารกแรกเกิดชาวตา่งชาตท่ีิเกิดใน
ไต้หวนัและถือเอกสารรับรองการมีท่ีถ่ินท่ีอยู่ในไต้หวนั ต้องเข้าร่วมประกนั
สขุภาพนบัตัง้แตว่นัท่ีเกิด 
นอกจากนีน้บัแตว่นัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2561 เป็นต้นมา ชาวตา่งชาตท่ีิได้รับการ
จ้างงานในสถานะผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทาง คู่สมรส บุตรธิดาท่ียังไม่บรรลุ
นิตภิาวะและบตุรธิดาท่ีมีอาย ุ 20 ปีขึน้ไปแตไ่มส่ามารถชว่ยเหลือตนเองได้ 
เน่ืองจากความทุพพลภาพทางด้านร่างกายและจิตใจ เม่ือได้รับเอกสาร
รับรองการพ�านกัในไต้หวนัแล้ว ต้องเข้าร่วมประกนัสขุภาพนบัแตว่นัท่ีบคุคล
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เขา้รว่มการประกนัสขุภาพอยา่งไร2

ท่ีท�างานเป็นผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางได้รับเอกสารรับรองการมีถ่ินท่ีอยู่ใน
ไต้หวนั

1. นกัเรยีนนกัศกึษาชาวจนีโพน้ทะเล (ฮอ่งกงมาเกา๊) หรอืชาว 
ตา่งชาติ
(1) สามารถย่ืนขอท�าประกนัผา่นสถานศกึษาท่ีก�าลงัศกึษาอยู ่

กรณีจบการศกึษา พ้นสภาพจากการเป็นนกัเรียน หรือพกัการเรียน
จะต้องย่ืนเร่ืองขอถอนการประกนัสขุภาพกบัสถานศกึษาเดมิก่อนเดนิ
ทางกลบัประเทศท่ีตนอาศยัอยูห่รือเดนิทางออกจากไต้หวนั

(2)  หากหลงัจบการศกึษา ก่อนก�าหนดการพ�านกัจะหมดอาย ุ หรือผู้ ท่ีได้
รับอนมุตัิต่ออายกุารพ�านกัจากส�านกังานตรวจคนเข้าเมืองกระทรวง
มหาดไทย ต้องท�าการย่ืนเร่ืองร่วมท�าประกันสุขภาพต่อ ตาม
สถานภาพบคุคลท่ีถกูต้องตามกฎหมาย

2. ผูเ้ป็นลกูจา้งทีม่นีายจา้งแนน่อน
นายจ้างเป็นผู้ ย่ืนขอท�าประกนัให้ นบัแตว่นัท่ีท�าการจ้างงาน

3. กรณีไมม่งีานทำา แตม่คีูส่มรสหรอืญาตสิายตรงทีส่ามารถ
 ขอทำาประกนัรว่มในฐานะญาตไิด้

นบัจากวนัท่ีพ�านกัในไต้หวนัครบ 6 เดือนเตม็เป็นต้นไปก็สามารถย่ืนขอ
ท�าประกนัสขุภาพกบัหนว่ยงานต้นสงักดัของคูส่มรสหรือญาตสิายตรงได้

4.  กรณีไมม่งีานทำาและไมม่ญีาตทิ ีส่ามารถขอทำาประกนัรว่มดว้ยได้
ต้องย่ืนขอท�าประกนักบัส�านกังานเขตถ่ินท่ีอยู่ นบัแต่วนัท่ีพ�านกัครบ 6
เดือนเตม็

5. ผูร้บัผดิชอบบรษิทั
ต้องย่ืนท�าประกนักบับริษัทนบัแตว่นัท่ีพ�านกัครบ 6 เดือนเตม็

6. ทารกแรกเกดิชาวตา่งชาตทิีเ่กดิในไตห้วนั
ตามกฎหมายการประกนัสขุภาพมาตรา 9 วรรค 3 ก�าหนด นบัแตว่นัท่ี 1 
ธันวาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา ให้ทารกแรกเกิดชาวต่างชาติท่ีเกิดใน
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ไต้หวนั และมีเอกสารรับรองการมีถ่ินท่ีอยูไ่ต้หวนั ต้องเข้าร่วมประกนัสขุภาพ
นบัตัง้แตว่นัท่ีเกิด

7.  ญาตขิองชาวตา่งชาตทิีไ่ดร้บัการจา้งงานในสถานะผู ้
เชีย่วชาญเฉพาะทาง
เพ่ือสนองรับกฎหมาย “กฏการสรรหาและวา่จ้างชาวตา่งชาตผิู้ เช่ียวชาญ
เฉพาะทาง” ซึง่เร่ิมมีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 ส�าหรับ
ชาวตา่งชาตท่ีิได้รับการจ้างงานในสถานะผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทาง คูส่มรส 
บตุรธิดาท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะและบตุรธิดาท่ีมีอาย ุ 20 ปีขึน้ไปแต่ไม่
สามารถช่วยเหลือตนเองได้เน่ืองจากความทพุพลภาพทางด้านร่างกาย
และจิตใจ เม่ือได้รับเอกสารรับรองการมีถ่ินท่ีอยู่ในไต้หวนัแล้ว ต้องเข้า
ร่วมประกนัสขุภาพนบัแตว่นัท่ีบคุคลท่ีท�างานเป็นผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทาง
ได้รับเอกสารรับรองการมีถ่ินท่ีอยูใ่นไต้หวนั
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กรณีพเิศษอืน่ๆ

สญูเสยีสถานะการทำาประกนั
ผู้ ท่ีมีเหตตุรงตามเง่ือนไขดงัต่อไปนีไ้ม่สามารถขอท�าประกนัได้ ผู้ ท่ีได้

ท�าประกนัไปแล้วจะต้องถอนการท�าประกนั

1. ผู้ ท่ีหายสาบสญูครบ 6 เดือน: กรณีเป็นการหายสาบสญูเน่ืองจากภยัพิบตัิ
สามารถขอถอนประกนัได้นบัแตว่นัท่ีมีเหตภุยัพิบตัเิกิดขึน้

2. เสยีชีวิต สญูเสยีสญัชาตสิาธารณรัฐจีน ย้ายทะเบียนบ้านไปอยูต่า่ง
ประเทศผู้ ท่ีอาศยัในไต้หวนั ครบก�าหนดตามระยะเวลาท่ีได้รับอนญาุต

ประกนัสขุภาพถกูระงบั จะยืน่ขอทำาประกนัตอ่ไดอ้ยา่งไร
หากประกันสุขภาพถูกระงับชั่วคราวเ น่ืองจากท่านเปลี่ยนงาน  

เปลี่ยนสถานะ ย้ายท่ีอยู่ต่าง ๆ เป็นต้น แนะน�าให้ท่านย่ืนเร่ืองเพ่ือขอ
ท�าประกนัใหมโ่ดยเร็วท่ีสดุ เพ่ือหลกีเลีย่งเม่ือเข้ารับการรักษาพยาบาลอาจจะ
จ�าเป็นต้องส�ารองจา่ยคา่รักษาพยาบาลไปก่อน ขัน้ตอนการย่ืนเร่ืองเพ่ือขอท�า
บตัรใหมมี่ดงันี ้

3
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1.  ช่วงระหว่างท่ีประกันสุขภาพถูกระงับ หากท่านเป็นลูกจ้างของบริษัท 
หนว่ยงาน ห้างร้าน ให้ย่ืนขอท�าประกนัใหมก่บัหนว่ยงานต้นสงักดัเดิม

2.  ช่วงระหว่างท่ีประกนัสขุภาพถูกระงบั หากท่านเป็นสมาชิกของสมาคม
วิชาชีพ สหกรณ์เกษตรหรือสหกรณ์ประมง ให้ย่ืนขอท�าประกนัใหม่กบั
สมาคมวิชาชีพ สหกรณ์เกษตรหรือสหกรณ์ประมง 

3.  ชว่งระหวา่งท่ีประกนัสขุภาพถกูระงบั หากทา่นไมมี่งานท�า แตมี่ญาตท่ีิมี
งานท�าซึ่งสามารถขอท�าประกนัร่วมได้ ให้ท่านย่ืนขอท�าประกนัใหม่กบั
หนว่ยงานต้นสงักดัของคูส่มรสหรือญาตสิายตรงในฐานะญาติ

4.  ช่วงระหว่างท่ีประกนัสขุภาพถูกระงบั หากท่านไม่มีงานท�า และไม่มีคู่

สมรสหรือญาติท่ีมีงานท�าซึ่งสามารถขอท�าประกนัร่วมได้ ให้ท่านย่ืนขอ 
ท�าประกนัใหมก่บัส�านกังานท่ีวา่การเขตท่ีทา่นมีช่ืออยูใ่นทะเบียน

ประชาชนผูพ้ำานกัในตา่งประเทศเป็นเวลานาน
ผู้ ท่ีเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่กลับเป็นเวลา 2 ปีขึน้ไป ซึ่ง

ส�านกังานทะเบียนราษฎร์ได้ท�าการย้ายทะเบียนบ้านของท่านออก ท่านก็
ไมส่ามารถย่ืนร่วมประกนัสขุภาพได้ ควรท�าการถอนประกนั หลงัน�าช่ือเข้า
ทะเบียนบ้านแล้ว จึงท�าการย่ืนเข้าร่วมประกนัใหม่ได้ หากเป็นผู้ ท่ีเคยร่วม
ประกันสุขภาพ และถอนประกันเน่ืองจากทะเบียนบ้านย้ายออกจากการ
ไปต่างประเทศ เม่ือน�าช่ือเข้าทะเบียนบ้านแล้ว กรณีผู้ ท่ีท�างานมีนายจ้าง
แน่นอน หรือมีประวตัิการร่วมประกันสุขภาพยงัอยู่ภายใน 2 ปีเท่านัน้ท่ี
สามารถร่วมประกนัสขุภาพได้ทนัทีเม่ือน�าช่ือเข้าทะเบียนบ้านแล้ว นอกนัน้
ต้องรอให้น�าช่ือเข้าทะเบียนบ้านครบ 6 เดือนก่อนจงึจะสามารถร่วมประกนั
สขุภาพได้

1.  ผู้ ท่ีเดนิทางออกนอกประเทศเป็นเวลาไมเ่กิน 2 ปี ขอเพียงยงัมีช่ืออยูใ่น
ทะเบียนบ้านถือว่ายงัมีสถานะการประกนัสขุภาพอยู่และต้องท�าประกนั
ตามกฎระเบียบ

2.  ผู้ ท่ีย้ายทะเบียนบ้านไปอยู่ตา่งประเทศแตมี่ระยะเวลาการขอถอนประกนั
ไมค่รบ 2 ปี หลงัจากเดนิทางกลบัประเทศ สามารถจะกลบัเข้าร่วมระบบ
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กรณีพเิศษอืน่ๆ3

ประกนัสขุภาพได้ทนัทีท่ีมีการแจ้งเพ่ิมช่ือเข้าในทะเบียนบ้านอีกครัง้

3.  ผู้ ท่ีย้ายทะเบียนบ้านไปอยู่ต่างประเทศและมีระยะเวลาขอถอนประกัน
ครบ 2 ปี หลงัจากเดนิทางกลบัประเทศ ต้องแจ้งเพ่ิมช่ือเข้าในทะเบียน
บ้านครบ 6 เดือน จงึจะกลบัเข้าร่วมประกนัสขุภาพได้

กรณีทีผู่ท้ำาประกนัตอ้งแสดงความจำานงเพือ่
ขอระงบัการทำาประกนัสขุภาพช ัว่คราว
1. ผูท้ ีห่ายสาบสญูไมเ่กนิ 6 เดอืน

(1)  ให้บคุคลในครอบครัวเป็นผู้กรอกแบบฟอร์มแทนผู้ท�าประกนัเพ่ือย่ืน
ขอระงบัการท�าประกนั โดยมีผลนบัจากเดือนท่ีหายสาบสญู

(2)  เอกสารรับรอง: บนัทกึการรับแจ้งความเพ่ือขอความชว่ยเหลือค้นหา
คนหายจากสถานีต�ารวจ

(3)  ญาติท่ีท�าประกนัร่วมกบัผู้ซึง่ย่ืนขอระงบัการท�าประกนัเน่ืองจากหาย
สาบสญูและเป็นผู้ประกนัตน จะต้องย่ืนขอเปลี่ยนสถานะในการท�า
ประกนั

2. ผูท้ ีป่ระสงคเ์ดนิทางออกนอกประเทศ นานเกนิกว่า 6 เดอืน 
 และเลอืกทีจ่ะขอระงบัการทำาประกนัสขุภาพช ัว่คราว แตไ่ดเ้คย
 ยืน่ขอระงบัการทำาประกนัเมือ่เดนิทางออกนอกประเทศไปแลว้
 หลงัจากเดนิทางกลบัเขา้ประเทศและยืน่ขอกลบัเขา้ระบบ ประ
 กนัสขุภาพใหม ่ตอ้งมรีะยะเวลาการทำาประกนัครบ 3 เดอืน จงึจะ
 สามารถยืน่เร ือ่งเพือ่ขอระงบัการทำาประกนัช ัว่คราวไดอ้กีคร ัง้

(1) ผู้ ท่ีเดนิทางออกนอกประเทศไมเ่กิน 6 เดือนและเดนิทางกลบัประเทศ
ก่อนก�าหนด จะต้องย่ืนเร่ืองขอยกเลกิการระงบัการท�าประกนัสขุภาพ
ชัว่คราว พร้อมทัง้ต้องจา่ยเงินสมทบคา่ประกนัสขุภาพย้อนหลงั

(2)  ญาติท่ีท�าประกันร่วมกับผู้ ท�าประกันท่ีย่ืนขอระงับการท�าประกัน
ชัว่คราวเน่ืองจากเดนิทางออกนอกประเทศ ต้องย่ืนขอเปลี่ยนการท�า
ประกนัโดยใช้สถานะอ่ืน แตญ่าตขิองผู้ท�าประกนัท่ีได้รับความยินยอม
จากหน่วยงานต้นสงักดัเดิม ก็ให้ย่ืนขอท�าประกนัสขุภาพกบัหน่วย
งานต้นสงักดัเดมิตอ่ไป18



สาระนา่รูค้วรเลอืกระงบับตัรหรอืไมส่ำาหรบัผูป้ระสงค ์
เดนิทางออกนอกประเทศเป็นเวลานานกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป

หากทา่นประสงค์จะเดนิทางออกนอกประเทศนานเกินกวา่ 6 เดือน ทา่น
สามารถเลือกท่ีจะ “ท�าประกนัสขุภาพต่อ” หรือ “ขอระงบัการท�าประกนั
สขุภาพชัว่คราว” ได้

1. ตอ้งการทำาประกนัสขุภาพตอ่
ไม่จ�าเป็นต้องย่ืนเร่ืองเพ่ิมเติม แต่ต้องไม่ขาดส่งเงินสมทบค่าประกัน
สขุภาพในชว่งระยะเวลาท่ีเดนิทางออกนอกประเทศ และยงัคงได้รับสทิธิ
การรักษาพยาบาลจากระบบประกนัสขุภาพเชน่เดมิ กรณีมีการเจ็บป่วย
ฉุกเฉินหรือคลอดบุตรฉุกเฉินอย่างไม่คาดหมายในต่างประเทศ 
สามารถขอเบิกค่ารักษาพยาบาลท่ี ได้ส�ารองจ่ายไปก่อนคืนได้ 
(“การอนุมตัิเบิกค่ารักษาพยาบาลท่ีส�ารอง จ่ายไปก่อน” กรุณาดรูาย
ละเอียดในบทท่ี12)

2. ตอ้งการขอระงบัการทำาประกนัสขุภาพช ัว่คราว
(1)  กรอกแบบฟอร์ม “ขอระงบัการท�าประกนัสขุภาพชัว่คราว” และย่ืน

เร่ืองก่อนท่ีจะเดนิทางออกนอกประเทศ โดยชว่งระหวา่งท่ีออกนอก
ประเทศไม่ต้องจ่ายเงินสมทบค่าประกนัสขุภาพ แต่จะไม่ได้รับสิทธิ
การรักษาพยาบาล หากไมส่ามารถย่ืนเร่ืองขอระงบัการท�าประกนัได้
ด้วยตนเอง สามารถมอบอ�านาจให้ญาติพ่ีน้องท่ีอยู่ในไต้หวนัเป็นผู้
ด�าเนินการแทนได้ โดยให้น�าข้อมลูบตัรประชาชนของผู้มอบอ�านาจ
และผู้ รับมอบอ�านาจประกอบการย่ืนเร่ืองขอระงบัการประกนัสขุภาพ
ชัว่คราว
กรมประกันสุขภาพอนุมัติให้ผู้ท�าประกันประเภทท่ี 6 (ประชากร 
ในท้องท่ีท่ีว่างงานท่ีย่ืนขอท�าประกันกับส�านักงานเขตท่ีมีช่ืออยู ่
ในทะเบียนบ้าน) สามารถใช้หลกัฐานแสดงตนอิเล็กทรอนิกส์หรือ
บตัรประกนัสขุภาพย่ืนขอระงบัหรือขอกลบัเข้าท�าประกนัสขุภาพทาง
เว็บไซต์ประกันสุขภาพ→บริการประกันสุขภาพ→เคาน์เตอร์งาน
ร่วมประกนัสขุภาพทางอินเตอร์เน็ต→“งานบริการผ่านอินเตอร์เน็ต
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ข้อมลูประกนัสขุภาพสว่นบคุคล” หรือทาง “เคาน์เตอร์เคลื่อนท่ี” ใน 
APP ประกนัสขุภาพประชาชนอีซ่ีโก

(2)  ไม่ต้องจ่ายเงินสมทบค่าประกนัสขุภาพในระหว่างท่ีขอระงบัการท�า
ประกนั แตห่ลงัจากเดนิทางเข้าประเทศแล้ว ต้องย่ืนเร่ืองเพ่ือขอกลบั
เข้าระบบประกนัสขุภาพนบัจากวนัท่ีเดนิทางกลบั เพ่ือรักษาสทิธิการ
รักษาพยาบาลตามระบบประกนัสขุภาพ และเป็นไปตามหน้าท่ี แต่
หากทา่นมีการเดนิทางกลบัเข้าประเทศก่อนครบ 6 เดือน จะต้องย่ืนขอ
ยกเลิกการระงับการท�าประกันสุขภาพ และต้องจ่ายเงินสมทบค่า
ประกันสุขภาพย้อนหลงัโดยนับจากเดือนท่ีขอระงับการท�าประกัน
จนถงึเดนิทางกลบัประเทศ

(3)  ผู้ ท่ีย่ืนขอระงับการท�าประกันสุขภาพชั่วคราว หลงัจากท่ีพ�านักอยู่
ในต่างประเทศแล้ว ให้ยึดวนัท่ีท่ีเอกสารการย่ืนเร่ืองขอระงบัการท�า
ประกนัสง่ถงึส�านกังานประกนัสขุภาพเป็นวนัระงบัการท�าประกนั ไม่
สามารถขอระงบัการท�าประกนัย้อนหลงัไปยงัวนัท่ีเดินทางออกนอก
ประเทศได้ เม่ือเดนิทางกลบัเข้าประเทศก็ไมส่ามารถท่ีจะย่ืนขอให้การ
ระงับการท�าประกันมีผลย้อนหลังหรือร้องขอให้คืนเงินสมทบค่า
ประกนั
สขุภาพในช่วงระหวา่งท่ีออกนอกประเทศซึง่ได้จ่ายไปแล้วก่อนหน้านี ้
ได้ นอกจากนี ้ หลงัจากท่ีย่ืนขอระงบัการท�าประกนัสขุภาพแล้ว ทา่น
ไมส่ามารถท่ีจะย่ืนขอกลบัเข้าระบบประกนั
สขุภาพในระหวา่งท่ีพ�านกัอยูใ่นตา่งประเทศได้ และไมส่ามารถขอเบกิ
คา่รักษาพยาบาลท่ีได้ส�ารองจา่ยไป
ก่อน โดยต้องรอนบัจากวนัท่ีเดินทางกลบัประเทศพร้อมย่ืนเร่ืองขอก
ลบัเข้าระบบประกนัสขุภาพและช�าระ
คา่ประกนัสขุภาพย้อนหลงัครบถ้วนแล้ว จงึจะได้รับสทิธิในการรักษา
พยาบาลตามระบบประกนัสขุภาพ

(4) ผู้ ท่ีเดนิทางออกนอกประเทศและได้ย่ืนขอระงบัการท�าประกนัสขุภาพ
ชั่วคราวไปแล้วจะต้องมีระยะเวลาของการกลับเข้าระบบประกัน
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สขุภาพหลงัจากเดนิทางกลบัเข้าประเทศครบ 3 เดือน จงึจะสามารถ
ย่ืนเร่ืองเพ่ือขอระงบัการท�าประกนัชัว่คราวได้ใหม่

ข ัน้ตอนการยืน่เร ือ่ง “ขอระงบัการทำาประกนัสขุภาพช ัว่คราว
เมือ่เดนิทางออกนอกประเทศ” และ “ขอกลบัเขา้ระบบประกนั
สขุภาพหลงัเดนิทางกลบัเขา้ประเทศ”

การยืน่ขอระงับการประกนัสขุภาพ	หน่วยงานตน้สงักดัมหีนา้ทีใ่นการกรอก
แบบฟอรม์	“แบบค�ารอ้งขอระงับการท�าประกนัสขุภาพของผูท้�าประกนั”	
พรอ้มแนบหลกัฐานประกอบ	อาท	ิการตรวจลงตรา		(วซีา่)บตัรโดยสาร	
เครือ่งบนิ	เป็นตน้	และสง่ไปทีฝ่่ายบรกิาร	ส�านักงานประกนัสขุภาพสาขา
ทีอ่ยูภ่ายใตส้งักดัเพือ่ขอระงับการประกนัสขุภาพชัว่คราว	การระงับการประกนั
สขุภาพชั่วคราว	ส�าหรับผูท้ีส่ง่ค�ารอ้งถงึส�านักงานกอ่นเดนิทางออก	
นอกประเทศ	ใหม้ผีลนับจากเดอืนทีเ่ดนิทาง	สว่นผูท้ีส่ง่ค�ารอ้งหลัง	
จากเดนิทางออกนอกประเทศไปแลว้	การระงับประกนัจะมผีลนับจาก	
เดอืนทีเ่อกสารค�ารอ้งสง่ไปถงึส�านักงาน	หลังจากทีย่ืน่ขอระงับการ	
ท�าประกนัไปแลว้	และเหตผุลในการขอ

ระงับการท�าประกนัไดส้ ิน้สดุลง	เชน่	เดนิทางกลบัเขา้ประเทศ	จะตอ้งยืน่
เรือ่งขอกลบัเขา้ระบบประกนัสขุภาพในวนัเดยีวกบัวนัทีเ่ดนิทางกลบัเขา้
ประเทศ	โดยหน่วยงานตน้สงักดัของทา่นตอ้งกรอกแบบฟอรม์	“แบบ
ค�ารอ้งขอกลบัเขา้ระบบประกนัสขุภาพ”	1	ชดุ	ภายใน	3	วนั	และหลกัฐาน
แสดงประวตักิารเดนิทางเขา้ออกประเทศ	 (หรอืส�าเนาหนังสอืเดนิทางทัง้
เลม่)	สง่มอบใหก้บัฝ่ายบรกิารส�านักงานประกนัสขุภาพสาขาทีอ่ยูภ่าย
ใตส้งักดั	 เพือ่ยืน่ขอกลับเขา้ระบบประกนัสขุภาพ	ผูท้ีต่อ้งยืน่ขอกลับ
เขา้ระบบประ	 กนัสขุภาพแตไ่มไ่ดด้�าเนนิการ	 จะตอ้งจา่ยเงนิสมทบคา่
ประกนัสขุภาพ	ยอ้นหลงันับจากวนัทีเ่ดนิทางเขา้ประเทศในภายหลงั

ประกนัสขุภาพสำาหรบัผูถ้กูกกักนั
ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2556 เป็นต้นไป ขยายความคุ้มครองประกนั 
สขุภาพสูผู่้ถกูกกักนั (ผู้ถกูกกักนัหมายถงึ ผู้ ท่ีอยูร่ะหวา่งรับโทษจ�าคกุ หรือ
รับโทษควบคมุความประพฤต ิ ฝึกอบรมเป็นเวลาไมเ่กิน 2 เดือนของหนว่ย
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งานสถานกักกัน) โดยบังคับให้ผู้ ถูกกักกันจะต้องเข้าร่วมระบบประกัน
สขุภาพ ตามกฎหมายผู้ถกูกกักนัถกูคมุขงัเน่ืองจากกระท�าความผิด และ
ถกูจ�ากดั อิสรภาพในการเคลื่อนไหว ดงันัน้ เพ่ือคุ้มครองสิทธิในการรักษา
พยาบาล ของผู้ถกูกกักนั จงึมีความจ�าเป็นต้องจ�ากดัสถานพยาบาล และ
วิธีการรักษา โดยผู้ถกูกกักนัจะต้องเข้ารับการรักษาจากสถานพยาบาลท่ีอยู่
ภายในหน่วย งานสถานกักกันก่อนเป็นล�าดับแรกหากมีความจ�าเป็นต้อง
ส่งตัวผู้ ป่วย เพ่ือรับการรักษา จะน�าสง่ผู้ ป่วยโดยให้มีเจ้าหน้าท่ีคุ้มกนั
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งบประมาณของระบบประกนัสขุภาพ 
และอตัราเงนิสมทบ

งบประมาณสำาหรบัการรกัษาพยาบาลดว้ยบตัรประกนั
สขุภาพมาจากไหน?

รายได้หลกัของระบบประกนัสขุภาพมาจากเงินสมทบคา่ประกนัสขุภาพ
 โดยมีประชาชน นายจ้างและรัฐบาล 3 ฝ่ายร่วมกนัรับภาระเงินสมทบคา่
ประกนัสขุภาพ ซึง่ส�านกังานประกนัสขุภาพจะน�าเงินสมทบคา่ประกนัสขุภาพ
ท่่ีได้รับ มาจา่ยคา่รักษาพยาบาลให้กบัประชาชนท่ีเข้ารับบริการทางการแพทย์

ขอชีแ้จงอยา่งชดัเจนวา่ เงินสมทบคา่ประกนัสขุภาพของระบบประกนั
สขุภาพ ใช้ส�าหรับการจา่ยคา่รักษาพยาบาลให้กบัประชาชนท่ีเข้ารับบริการ
ทางการแพทย์เทา่นัน้ คา่ใช้จา่ยตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัการด�าเนินงานในเร่ืองของ
การประกนัสขุภาพ เชน่ คา่ใช้จา่ยด้านบคุลากร การบริหาร เงินเดือนพนกังาน
รัฐบาลเป็นผู้ รับผิดชอบออกเงินทัง้หมด โดยไมไ่ด้ใช้งบจากเงินสมทบคา่ประ 
กนัสขุภาพ
วธิกีารคำานวณการจดัเก็บเงนิสมทบประกนัสขุภาพ
เงนิสมทบท ัว่ไป
ผู้ท�าประกนัประเภทท่ี 1, 2 และ 3 ให้ใช้คา่เงินประกนัของแตล่ะประเภทเป็น
ฐานในการค�านวณ ผู้ท�าประกนัประเภทท่ี 4, 5 และ 6 ให้ใช้คา่เฉลี่ยจากคา่
ประกนัสขุภาพทัว่ไปของผู้ท�าประกนัประเภทท่ี 1 – 3

4
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งบประมาณของระบบประกนัสขุภาพ และอตัราเงนิสมทบ4

เป็นฐานในการคำานวณสตูรการคำานวณดงันี ้:

ประเภทที1่

ผูท้�าประกนั
คา่เงนิประกนัทีใ่ชเ้ป็นฐานในการค�านวณ	x	
อตัราคา่ประกนัสขุภาพ	x	สดัสว่นเงนิสมทบ	x	
(1+จ�านวนสมาชกิในครอบครัว)

หน่วยงาน	ตน้สงักดั	
หรอืรัฐบาล

คา่เงนิประกนัทีใ่ชเ้ป็นฐานในการค�านวณ	x	
อตัราคา่ประกนัสขุภาพ	x	สดัสว่นเงนิสมทบ	x	
(1+คา่เฉลีย่จ�านวนสมาชกิในครอบครัว)

ประเภทที2่ - ประเภทที3่

ผูท้�าประกนั
คา่เงนิประกนัทีใ่ชเ้ป็นฐานในการค�านวณ	x	
อตัราคา่ประกนัสขุภาพ	x	สดัสว่นเงนิสมทบ	x	
(1+จ�านวนสมาชกิในครอบครัว)

รัฐบาล
คา่เงนิประกนัทีใ่ชเ้ป็นฐานในการค�านวณ	x	
อตัราคา่ประกนัสขุภาพ	x	สดัสว่นเงนิสมทบ	
xจ�านวนผูท้�าประกนัจรงิ

ประเภท6

ทหารเกษยีณ
หรอืตวัแทน

ครอบครวัทหาร
ทีเ่สยีชวีติ

ผูท้�าประกนั คา่ประกนัสขุภาพเฉลีย่	x	สดัสว่นเงนิสมทบ	x	
จ�านวนสมาชกิในครอบครัว

รัฐบาล คา่ประกนัสขุภาพเฉลีย่	x	สดัสว่นเงนิสมทบ	x	
จ�านวนผูท้�าประกนัจรงิ

ประชากร
ในทอ้งที่

ผูท้�าประกนั คา่ประกนัสขุภาพเฉลีย่	x	สดัสว่นเงนิสมทบ	x	
(1+จ�านวนสมาชกิในครอบครัว)

รัฐบาล คา่ประกนัสขุภาพเฉลีย่	x	สดัสว่นเงนิสมทบ	
xจ�านวนผูท้�าประกนัจรงิ

อธบิาย:
1.		สดัสว่นเงนิสมทบทีต่อ้งจา่ย	 :	 ดหูนา้ถดัไป	 "ตารางแสดงสดัสว่นเงนิสมทบทีต่อ้งรับภาระ
ส�าหรับคา่ประกนัสขุภาพทัว่ไป"	

2.	ตัง้แตเ่ดอืนมกราคม	พ.ศ.	2559	เป็นตน้ไป	อตัราคา่ประกนัสขุภาพทัว่ไปเทา่กบั	4.69%
3.		คา่เงนิประกนั	:	ดหูนา้ถดัไป	"ตารางเปรยีบเทยีบล�าดบัขัน้คา่เงนิประกนัสขุภาพทีใ่ชเ้ป็นฐาน
ในการค�านวณ"	

4.	จ�านวนสมาชกิในครอบครัว	:	ผูท้ีม่ากกวา่	3	คนใหใ้ชจ้�านวน	3	คนในการค�านวณ
5.		คา่เฉลีย่จ�านวนสมาชกิในครอบครัว	:	ตัง้แตว่นัที	่1	มกราคม	พ.ศ.	2563	เป็นตน้ไป	ก�าหนดให ้
มคีา่เทา่กบั	0.58	คน

6.		ตัง้แตเ่ดอืน	มกราคม	พ.ศ.	2563	เป็นตน้ไป	คา่เฉลีย่คา่ประกนัสขุภาพทัว่ไปส�าหรับประเภทที	่
4	และ	5	เทา่กบั	1,785	เหรยีญไตห้วนั	โดยรัฐบาลสนับสนุนใหท้ัง้หมด

7.		ตัง้แตเ่ดอืนเมษายน	 พ.ศ.	 2553	 เป็นตน้ไป	 คา่เฉลีย่คา่ประกนัสขุภาพทัว่ไปของประชากร
ในทอ้งทีส่�าหรับประเภทที	่ 6	 เทา่กบั	 1,249	 เหรยีญไตห้วนั	 โดยตอ้งจา่ยเอง	 60%	 รัฐบาล
สนับสนุน	40%	ดงันัน้	จะตอ้งจา่ยคา่ประกนัสขุภาพคนละ	749	เหรยีญไตห้วนัตอ่คนตอ่เดอืน
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ตารางแสดงสดัสว่นเงนิสมทบสำาหรบัคา่ประกนัสขุภาพท ัว่ไป
ประเภทของผูท้ำาประกนั สดัสว่นเงนิสมทบทีต่อ้งรบัภาระ (%)

ผูท้ำาประกนั หนว่ยงานตน้สงักดั รฐับาล

ประเภทที	่1

ขา้ราชการ ตนเองและ
ครอบครัว 30 70 0

เจา้หนา้ทีข่องรัฐและผูท้ีเ่ป็นทหาร
ดว้ยความสมคัรใจ

ตนเองและ
ครอบครัว 30 70 0

พนักงานสถาบนัการศกึษาเอกชน ตนเองและ
ครอบครัว 30 35 35

ลกูจา้งทีท่�างานในสถานประกอบ
การหรอืหน่วยงานของภาครัฐ
และเอกชน	โดยมนีายจา้งประจ�า

ตนเองและ
ครอบครัว 30 60 10

นายจา้ง ตนเองและ
ครอบครัว 100 0 0

เป็นนายจา้งของตวัเอง ตนเองและ
ครอบครัว 100 0 0

ผูป้ระกอบวชิาชพีและชา่ง
เทคนคิเชีย่วชาญเฉพาะทาง	
ผูป้ระกอบอาชพีสว่นตวั

ตนเองและ
ครอบครัว 100 0 0

ประเภทที	่2
สมาชกิสมาคมวชิาชพี ตนเองและ

ครอบครัว 60 0 40

ลกูเรอืทีไ่ดรั้บการวา่จา้งจากทีอ่ืน่ ตนเองและ
ครอบครัว 60 0 40

ประเภทที	่3 เกษตรกร	ชาวประมง	สมาชกิสมาคมชลประทาน
ตนเองและ
ครอบครัว 30 0 70

ประเภทที	่4

ทหารเกณฑ์ ตนเอง 0 0 100
นักเรยีนทหารทีไ่ดรั้บทนุกองทพั	
ครอบครัวของทหารทีเ่สยีชวีติใน
หนา้ที่

ตนเอง 0 0 100

ทหารเลอืกบรกิารพลเรอืน ตนเอง 0 0 100
ผูถ้กูกกักนั ตนเอง 0 0 100

ประเภทที	่5 ครอบครัวรายไดต้่�า สมาชกิ 0 0 100

ประเภทที	่6	

ทหารผา่นศกึ	และตวัแทน
ครอบครัวทหารผา่นศกึทีเ่สยีชวีติ

ตนเอง 0 0 100
ครอบครัว 30 0 70

ประชากรทอ้งที่ ตนเองและ
ครอบครัว 60 0 40

25

2563-2564 คู่มือสิทธิประโยชน์ระบบประกันสุขภาพสำาหรับประชาชน



งบประมาณของระบบประกนัสขุภาพ และอตัราเงนิสมทบ4

ตารางฐานเงนิในการคำานวณคา่ประกนัสขุภาพ

กลุม่
ชว่งตา่ง

เอา
ประกนั
ระดบั

ฐาน
เงนิ

คำานวณ
คา่ประกนั
รายเดอืน

เงนิเดอืน
รบัจรงิ

(เหรยีญ)
กลุม่

ชว่งตา่ง
เอา

ประกนั
ระดบั

ฐาน
เงนิ

คำานวณ
คา่ประกนั
รายเดอืน

เงนิเดอืน
รบัจรงิ

(เหรยีญ)

กลุม่ที1่
ชว่งตา่ง	900	
เหรยีญ

1 23,800 ต่�ากวา่	23,800

กลุม่ที	่6
ชว่งตา่ง	3,000	

เหรยีญ

22 60,800 57,801-60,800
23 63,800 60,801-63,800
24 66,800 63,801-66,800
25 69,800 66,801-69,800
26 72,800 69,801-72,800

กลุม่ที	่7	
ชว่งตา่ง	3,700	

เหรยีญ

27 76,500 72,801-76,500

กลุม่ที	่2	
ชว่งตา่ง	
1,200		
เหรยีญ

2 24,000 23,801-24,000 28 80,200 76,501-80,200
3 25,200 24,001-25,200 29 83,900 80,201-83,900
4 26,400 25,201-26,400 30 87,600 83,901-87,600
5 27,600 26,401-27,600

กลุม่ที	่8	
ชว่งตา่ง	4,500	

เหรยีญ

31 92,100 87,601-92,100
6 28,800 27,601-28,800 32 96,600 92,101-96,600

กลุม่ที	่3	
ชว่งตา่ง	
1,500		
เหรยีญ

7 30,300 28,801-30,300 33 101,100 96,601-101,100
8 31,800 30,301-31,800 34 105,600 101,101-105,600
9 33,300 31,801-33,300 35 110,100 105,601-110,100
10 34,800 33,301-34,800

กลุม่ที	่9	
ชว่งตา่ง	5,400	

เหรยีญ

36 115,500 110,101-115,500
11 36,300 34,801-36,300 37 120,900 115,501-120,900

กลุม่ที	่4	
ชว่งตา่ง	
1,900		
เหรยีญ

12 38,200 36,301-38,200 38 126,300 120,901-126,300
13 40,100 38,201-40,100 39 131,700 126,301-131,700
14 42,000 40,101-42,000 40 137,100 131,701-137,100
15 43,900 42,001-43,900 41 142,500 137,101-142,500
16 45,800 43,901-45,800 42 147,900 142,501-147,900

กลุม่ที	่5
ชว่งตา่ง	
2,400		
เหรยีญ

17 48,200 45,801-48,200 43 150,000 147,901-150,000
18 50,600 48,201-50,600

กลุม่ที	่10	
ชว่งตา่ง	6,400	

เหรยีญ

44 156,400 150,001-156,400
19 53,000 50,601-53,000 45 162,800 156,401-162,800
20 55,400 53,001-55,400 46 169,200 162,801-169,200

21 57,800 55,401-57,800 47 175,600 169,201-175,600
48 182,000 175,601	ขึน้ไป

มผีลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัที	่1	มกราคม	พ.ศ.	2563
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เกณฑก์ารคดิคำานวณคา่ประกนัสขุภาพท ัว่ไป
1. คดิค�านวณเงินสมทบคา่ประกนัสขุภาพเป็นรายเดือน เดือนท่ีขอท�า

ประกนัต้องจา่ยคา่ประกนัเตม็เดือน เดือนท่ีถอนประกนัไมต้่องจา่ยคา่
ประกนั

2. เดือนท่ีเปลี่ยนย้ายเข้าร่วม ไม่มีบนัทึกการถอนประกนั(ย้ายออก) ทาง
หนว่ยงานต้นสงักดัต้องคดิเก็บคา่ประกนัของเตม็เดือนนัน้

3. ไมว่า่จะเปลี่ยนแปลงย้ายเข้าหรือย้ายออกในเดือนเดียวกนัหรือไม ่เดือน
ท่ีท�าการย้ายออกหนว่ยงานต้นสงักดัเดิมไมต้่องคิดหกัเงินคา่ประกนั
สขุภาพ ยกเว้นในกรณีท่ีท�าการย้ายออกในวนัสดุท้ายของเดือน

4.  ผู้ ท่ีขอเปลี่ยนย้ายการท�าประกันในวันสุดท้ายของเดือน นอกจากว่า
หน่วยงานต้นสงักดัเดิมจะระบหุมายเหตชุดัเจนว่าผู้ขอเปลี่ยนย้ายไม่ได้
รับเงินเดือนในเดือนนัน้ มิเชน่นัน้ จะถือวา่วนัท่ีมีผลคือวนัท่ี 1 ของเดือน
ถัดไป โดยส�านักงานประกันสุขภาพจะเรียกเก็บเงินสมทบค่าประกัน
สุขภาพในเดือนนัน้ของท่านจากหน่วยงานต้นสงักัดเดิม (ตวัอย่างเช่น 
ขอเปลี่ยนย้ายวนัท่ี 30 พฤศจิกายน วนัท่ีมีผลคือวนัท่ี 1 ธนัวาคม และจะ
เรียกเก็บเงินสมทบคา่ประกนัสขุภาพของเดือนพฤศจิกายนกบัหน่วยงาน
ต้นสงักดัเดมิ)

ตวัอยา่งการคดิคำานวณเงนิสมทบคา่ประกนัสขุภาพท ัว่ไป
ตวัอยา่งที	่1	:		นายจางซานท�างานอยูใ่นบรษัิท	ก.	ไดรั้บเงนิเดอืน

เดอืนละ	35,000	เหรยีญไตห้วนั	ภรรยาเป็นแมบ่า้น
และมบีตุรสามคน	ทีย่งัเรยีนหนังสอือยู่

อธิบาย: 
1. ครอบครัวนายจางซานต้องย่ืนท�าประกันสุขภาพกับบริษัท ก. ทุกคน 

แม้วา่จะมีสมาชิกในครอบครัวรวม 4 คน แตปั่จจบุนัการจดัเก็บเงินสมทบ 
ค่าประกันสุขภาพให้ค�านวณโดยใช้จ�านวนสมาชิกในครอบครัวได้มาก
ท่ีสดุเพียง 3 คน ดงันัน้ ไม่ต้องน�าสมาชิกในครอบครัวท่ีเหลืออีก 1 คน 
มาค�านวณ
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2. อ้างอิงจากเงินเดือนของนายจางซาน ค่าเงินประกนัท่ีใช้เป็นฐานในการ
ค�านวณเงินสมทบของนายจางซานคือ 36,300 เหรียญไต้หวนั (ตรงกบั
ระดบัท่ี 11 ตามตารางฐานเงินค�านวณ)

3. เงินสมทบประกนัสขุภาพท่ีนายจางซานต้องน�าสง่เป็นประจ�า
ทกุเดือนเทา่กบั :
36,300 เหรียญไต้หวนั x 4.69% x 30% (จ�านวนเงินเลขทศนิยม 4 ปัดทิง้ 
5 ปัดขึน้) x (1+3) = 2,044 เหรียญไต้หวนั

4. เงินสมทบประกนัสขุภาพท่ีบริษัท ก. ต้องน�าสง่เป็นประจ�าทกุ
เดือนเทา่กบั :
36,300 เหรียญไต้หวนั x 4.69% x 60% x (1+0.58) (จ�านวนเงินเลข
ทศนิยม 4 ปัดทิง้ 5 ปัดขึน้) = 1,614 เหรียญไต้หวนั

5. เงินสมทบประกนัสขุภาพท่ีรัฐบาลต้องจา่ยให้กบันายจางซาน
เป็นประจ�าทกุเดือนตามท่ีกฎหมายประกนัสขุภาพก�าหนด
เทา่กบั :
36,300 เหรียญไต้หวนั x 4.69% x 10% x (1+0.58) (จ�านวนเงินเลข
ทศนิยม 4 ปัดทิง้ 5 ปัดขึน้) = 269 เหรียญไต้หวนั

หมายเหต	ุ:	
1.		ตามค�าอธบิายขอ้ที	่4	และ	5	โดยคา่	0.61	ทีน่�ามาค�านวณตามสตูรหมายถงึคา่เฉลีย่ของ	
จ�านวนสมาชกิในครอบครัว

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

ตวัอยา่งที	่2	:		นายหลีซ่ ือ่และภรรยายืน่ขอท�าประกนักบัส�านักงานเขต
ทีต่นมชีือ่อยูใ่นทะเบยีนบา้น

อธิบาย: 
1. เงินสมทบประกนัสขุภาพท่ีนายหลีซ่ื่อต้องน�าสง่เป็นประจ�าทกุเดือนเทา่กบั :

1,249 เหรียญไต้หวนั x 60% (จ�านวนเงินเลขทศนิยม 4 ปัดทิง้ 5 ปัดขึน้) 
x (1+1) = 1,498 เหรียญไต้หวนั
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2. เงินสมทบประกนัสขุภาพท่ีรัฐบาลต้องจา่ยให้กบันายหลี่ซ่ือเป็นประจ�าทกุ 
เดือนเทา่กบั :
1,249 เหรียญไต้หวนั x 40% (จ�านวนเงินเลขทศนิยม 4 ปัดทิง้ 5 ปัดขึน้) x 
(1+1) = 1,000 เหรียญไต้หวนั

เงนิสมทบคา่ประกนัสขุภาพเพิม่เตมิ
เกณฑก์ารคดิคำานวณเก็บเงนิสมทบคา่ประกนัสขุภาพเพิม่เตมิ
1. ผู้ มีเงินได้หรือมีรายได้ตามรายการ 6 ประเภทด้านล่างนี ้ต้องจ่ายเงิน

สมทบคา่ประกนัสขุภาพเพ่ิมเตมิตามอตัราท่ีก�าหนด(ตัง้แตเ่ดือนมกราคม 
พ.ศ. 2559 เงินสมทบคา่ประกนัสขุภาพเป็น 1.91%)โดย
ให้หน่วยงานท่ีเป็นผู้จ่ายเงินได้นัน้ๆค�านวณเงินสมทบค่าประกนัสขุภาพ
เพ่ิมเติมจาก เงินได้หรือรายได้ x อตัราค่าประกนั แล้วหกัออกเพ่ือน�าส่ง
เป็นคา่ประกนัสขุภาพเพ่ิมเตมิ

รายการ คำาชีแ้จง รหสัภาษเีงนิได ้
(สองหลกัแรก)

เงนิรางวัลทีไ่ดรั้บสะสม
ตลอดปี	สว่นทีเ่กนิจาก	
4	เทา่ของคา่เงนิประกนั
ทีใ่ชเ้ป็นฐานในการ
ค�านวณ

เงนิรางวลัทีม่อบใหก้บัผูท้�าประกนั	ซึง่ไมไ่ดร้วมอยูใ่น
เงนิเดอืนทีน่�ามาค�านวณคา่เงนิประกนัทีใ่ชเ้ป็นฐานใน
การค�านวณ	(เช่น	เงนิโบนัสปลายปี	เงนิของขวัญ
ประจ�าเทศกาล	เงนิรางวัล)	ในส่วนของเงนิสะสมที่
เกนิจาก	4	เทา่ของคา่เงนิประกนัทีใ่ชเ้ป็นฐานในการ
ค�านวณ

50,	79A,	79B

เงนิไดจ้ากวชิาชพีเสรมิ
เงนิรายไดท้ีจ่า่ยใหก้บัผูป้ระกอบวชิาชพีเสรมิ	(หมาย
ถงึรายไดท้ีไ่มไ่ดม้าจากหน่วยงานตน้สังกัดทีย่ืน่ท�า
ประกนัสขุภาพดว้ย)

50,	79A,	79B

รายไดจ้ากการประกอบ
ธรุกจิ

เงนิรายไดท้ี่จ่ายใหก้ับประชาชนจากการประกอบ
ธรุกจิ	(ไมม่กีารหกัคา่ใชจ้า่ยทีจ่�าเป็นหรอืตน้ทนุออก) 9A,	9B

เงนิไดจ้ากเงนิปันผล เงนิปันผลทีบ่รษัิทจา่ยใหก้บัผูถ้อืหุน้ 54,	71G

เงนิไดจ้ากดอกเบีย้
เงนิไดท้ีจ่่ายใหก้ับประชาชนในรูปดอกเบีย้พันธบัตร	
ดอกเบีย้พันธบตัรองคก์ร	ดอกเบีย้ตราสารทางการเงนิ	
ดอกเบีย้ตั๋วเงนิระยะสัน้ทกุประเภท	ดอกเบีย้เงนิฝาก	
และดอกเบีย้ทีไ่ดจ้ากการใหกู้ย้มื

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

รายไดจ้ากการ
จัดเกบ็คา่เชา่

เงนิคา่เชา่ทีจ่า่ยใหก้บัประชาชน	(โดยไมม่กีารหกัคา่
เสือ่มสภาพและคา่ใชจ้า่ยทีจ่�าเป็น) 51,	74G
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2. เงินสมทบเพ่ิมเติมใช้วิธีการหกั ณ ท่ีจ่าย โดยผู้ มีหน้าท่ีจดัเก็บหกัเก็บ
ขณะจ่ายแต่ละครัง้ ผู้ประกนัตนแต่ละรายจะถกูเก็บเงินสมทบเพ่ิมเติม
ค�านวณตอ่คนตอ่ครัง้และไมมี่การค�านวณรวม

ตวัอยา่งการคดิคำานวณเงนิสมทบคา่ประกนัสขุภาพเพิม่เตมิ
[ เงนิไดจ้ากดอกเบีย้ ]

  ตวัอยา่ง : นายฟู่ มียอดเงินฝากประจ�าในธนาคาร ข.อยูห่ลายรายการ ในจ�านวนนี ้
มีเงินฝาก 3  รายการท่ีจะครบก�าหนดในวนัท่ี 20 มิถนุายน พ.ศ. 2560 
ซึง่แบง่การจา่ยดอกเบีย้ออกเป็น 1,500 เหรียญไต้หวนั 25,000 เหรียญ
ไต้หวนั และ 1,800 เหรียญไต้หวนั ธนาคาร ข. จะมีการหกัเงินสมทบคา่
ประกนัสขุภาพเพ่ิมเติมจากนายฟู่ อยา่งไร

  การค�านวณ: เงินสมทบคา่ประกนัสขุภาพเพ่ิมเตมิ = 25,000 เหรียญไต้หวนั 
× 1.91%(จ�าานวนเงินเลขทศนิยม 4 ปัดทิง้ 5 ปัดขึน้) = 478 เหรียญ
ไต้หวนั

  อธิบาย : ค�านวณการจัดเก็บเงินสมทบค่าประกันสุขภาพเพ่ิมเติม โดยอ้างอิง
จากดอกเบีย้เงินฝากแตล่ะรายการ เน่ืองจากดอกเบีย้เงินฝากท่ีได้รับ 2 
รายการได้แก่ 1,500 เหรียญไต้หวนั และ 1,800 เหรียญไต้หวนั มีจ�านวน
ต่�ากวา่ฐานอ้างอิงในการจดัเก็บท่ี จงึไมต้่องน�ามาค�านวณเพ่ือจดัเก็บเงิน

 สมทบคา่ประกนัสขุภาพเพ่ิมเตมิ โดยธนาคาร ข.จะต้องน�าสง่เงินสมทบ
 ค่าประกนัสขุภาพเพ่ิมเติมจ�านวน 478 เหรียญไต้หวนัท่ีหกัเก็บจาก
 นายฟู่  ให้กบัส�านกังานประกนัสขุภาพก่อนวนัท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 

2560

[ เงนิรางวลั ]
  ตวัอยา่ง : นายหวงัมีอาชีพเป็นวิศวกรซอฟท์แวร์ ซึง่ได้รับการวา่จ้างจากบริษัท ค. 

โดยมีค่าเงินประกันท่ีใช้เป็นฐานในการค�านวณต่อเดือนเท่ากับ 
150,000 เหรียญไต้หวนั ได้รับเงินโบนสัปลายปีในเดือนกุมภาพนัธ์ 

 พ.ศ. 2560 จ�านวน 450,000 เหรียญไต้หวัน และได้รับเงินรางวัล
 เพ่ิมอีก 600,000 เหรียญในเดือนตลุาคม
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  การค�านวณ:  เงินสมทบคา่ประกนัสขุภาพเพ่ิมเตมิ = 450,000 เหรียญไต้หวนั 
(600,000 + 450,000 - 150,000 x 4 เหรียญไต้หวนั) × 1.91% = 
8,595 เหรียญไต้หวนั

  อธิบาย :  นายหวงัได้รับเงินรางวลัสะสม ณ เดือนกมุภาพนัธ์รวม 450,000 เหรียญ 
ซึ่งเป็นยอดเงินท่ีไม่ถึง 4 เท่าของค่าเงินประกันท่ีใช้เป็นฐานในการ
ค�านวณ ในเดือนนัน้ คือ 600,000 เหรียญ (150,000 เหรียญไต้หวนั x 4) 
จงึไมต้่องน�ามาหกัคา่ประกนัสขุภาพเพ่ิมเตมิ แตใ่นเดือนตลุาคมได้รับ
เงินรางวลัเพ่ิมอีก 600,000 เหรียญไต้หวนั จงึมีเงินรางวลัสะสมรวมเป็น 
1,050,000 เหรียญไต้หวนั ซึง่มียอดเงินท่ีเกินจาก 4 เท่าของค่าเงิน
ประกนัท่ีใช้เป็นฐานในการค�านวณในเดือนนัน้เทา่กบั 450,000 เหรียญ 
(1,050,000 - 600,000 เหรียญไต้หวนั) ดงันัน้ เม่ือบริษัท ค.จะจา่ยเงิน
รางวลัให้ในเดือนตลุาคม จะต้องหกัเงินสมทบคา่ประกนัสขุภาพเพ่ิมเตมิ
จ�านวน 8,595 เหรียญไต้หวนัก่อนดวูิธีการค�านวณอยา่งละเอียดจาก
ตารางด้านลา่ง: 

วนัเดอืน
ปีทีจ่า่ย

รายการ
เงนิรางวลั

คา่เงนิ
ประกนั

ทีใ่ชเ้ป็น
ฐานในการ

คำานวณของ
เดอืนน ัน้

(A)

4 เทา่ 
ของคา่เงนิ
ประกนัทีใ่ช้
เป็นฐานใน
การคำานวณ
ของเดอืนน ัน้

(B=A×4)

ยอดเงนิ
รางวลั
ตอ่คร ัง้ 

(C)

ยอดเงนิ
รางวลั
สะสม 
(D)

ยอดเงนิรางวลั
ทีเ่กนิจาก 4 
เทา่ของคา่

เงนิประกนัที่
ใชเ้ป็นฐานใน
การคำานวณ
(E=D-B)

ฐานของเงนิ
รางวลัทีน่ำา
มาคำานวณ
คา่ประกนั

สขุภาพเพิม่
เตมิ (F)

Min(C,E)

คา่ประกนั
สขุภาพที่
ตอ้งชำาระ
เพิม่เตมิ 

(G=F*1.91%)

1	ก.พ.	
2560

เงนิโบนัส
ปลายปี 150,000 600,000 450,000 450,000 -150,000 0 0

1	ต.ค.	
2560 เงนิรางวลั 150,000 600,000 600,000 1,050,000 450,000 450,000 8,595

รวม 1,050,000 8,595

หมายเหต	ุ:	ตัง้แตเ่ดอืนมกราคม	พ.ศ.	2559	เงนิสมทบคา่ประกนัสขุภาพเพิม่เตมิเป็น	1.91%
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3. ตารางแสดงรายการการคิดค�านวณค่าเงินสมทบประกนัสขุภาพเพ่ิมเติม
รายบคุคลและฐานอ้างอิงต่�าสดุ, สงูสดุ(หมายเหต ุ1)

รายการการจดัเก็บ ฐานอา้งองิต่ำาสดุ ฐานอา้งองิสงูสดุ
เงนิรางวัลที่ไดรั้บสะสม
ตลอดปี	สว่นทีเ่กนิจาก	4	
เท่าของค่าเงินประกัน
ทีใ่ชเ้ป็นฐานในการ
ค�านวณ

ไมม่ี

เงนิรางวลัทีไ่ดรั้บสะสมตลอดปี	สว่นที่
เกนิจาก	4	เทา่ของคา่เงนิประกนัทีใ่ช ้
เป็นฐานในการค�านวณในเดอืนนัน้สงูสดุ
ไมเ่กนิ	10,000,000	เหรยีญไตห้วนั
ตอ่ครัง้

เงนิไดจ้ากวชิาชพีเสรมิ จ�านวนยอดเงนิทีจ่า่ยตอ่ครัง้	เทา่กบั
รายไดค้า่แรงขัน้ต่�าตามประกาศของ
หน่วยงานแรงงานสว่นกลาง ยอดเงนิทีจ่า่ยตอ่ครัง้สงูสดุไมเ่กนิ	

10,000,000	เหรยีญไตห้วนัรายไดจ้ากการ
ประกอบธรุกจิ(หมายเหต	ุ2)

ยอดเงนิทีจ่า่ยตอ่ครัง้ถงึ	20,000	
เหรยีญไตห้วนั(หมายเหต	ุ3)

เงนิไดจ้ากเงนิปันผล
(หมายเหต	ุ2)

1.	ผูท้ีท่�าประกนัโดยใชส้ถานะนายจา้ง
หรอืเป็นนายจา้งของตวัเอง	:	
จ�านวนยอดเงนิทีจ่า่ยตอ่ครัง้มมีลูคา่
เกนิจากคา่เงนิประกนัทีใ่ชเ้ป็นฐาน
ในการค�านวณเกนิกวา่	20,000	
เหรยีญไตห้วนั(หมายเหต	ุ3)	

2.	ผูท้ีท่�าประกนัโดยไมไ่ดใ้ชส้ถานะ
นายจา้งหรอืเป็นนายจา้งของตวัเอง	:
ยอดเงนิทีจ่า่ยตอ่ครัง้มมีลูคา่ถงึ	
20,000	เหรยีญไตห้วนั(หมายเหต	ุ3)

1.	ผูท้ีท่�าประกนัโดยใชส้ถานะนาย
จา้งหรอืเป็นนายจา้งของตวัเอง:	
จ�านวนยอดเงนิทีจ่า่ยตอ่ครัง้มมีลูคา่
เกนิจากคา่เงนิประกนัทีใ่ชเ้ป็น
ฐานในการค�านวณสงูสดุไมเ่กนิ	
10,000,000	เหรยีญไตห้วนั

2.	ผูท้ีท่�าประกนัโดยไมไ่ดใ้ช ้
สถานะนายจา้งหรอืเป็นนายจา้ง
ของตวัเอง	:	ยอดเงนิทีจ่า่ยตอ่
ครัง้สงูสดุไมเ่กนิ	10,000,000
เหรยีญไตห้วนั

เงนิไดจ้ากดอกเบีย้
(หมายเหต	ุ2)

ยอดเงนิทีจ่า่ยตอ่ครัง้ถงึ	20,000	
เหรยีญไตห้วนั(หมายเหต	ุ3)

ยอดเงนิทีจ่า่ยตอ่ครัง้สงูสดุไมเ่กนิ	
10,000,000	เหรยีญไตห้วนั

รายไดจ้ากคา่เชา่
(หมายเหต	ุ2)

ยอดเงนิทีจ่า่ยตอ่ครัง้ถงึ	20,000	
เหรยีญไตห้วนั(หมายเหต	ุ3)

ยอดเงนิทีจ่า่ยตอ่ครัง้สงูสดุไมเ่กนิ	
10,000,000	เหรยีญไตห้วนั

หมายเหต:ุ
1.		กรณีทีเ่งนิไดห้รอืรายไดท้ีจ่ะน�ามาค�านวณเงนิสมทบประกนัสขุภาพเพิม่เตมิรายบคุคลเทา่กบั
ฐานอา้งองิต่�าสดุ	ใหน้�าเงนิทีไ่ดรั้บทัง้หมดมาค�านวณ	กรณีมากกวา่ฐานอา้งองิสงูสดุ	ให ้
ค�านวณโดยใชย้อดเงนิจากฐานอา้งองิสงูสดุ

2.		ตั ้งแต่วันที่	1	มกราคม	พ.ศ.2558	เป็นตน้มา	ส�าหรับสมาชกิครอบครัวผูม้ีราย		
ไดต้่�าและปานกลาง	ผูส้งูอายุทีม่รีายไดต้่�าและปานกลาง	เด็กและเยาวชนผูด้อ้ยโอกาส	
ทีรั่บ	การอุดหนุนค่าครองชพี	ผูพ้กิารทีไ่ดรั้บการอุดหนุนเงนิสงเคราะห	์ผูรั้บการอุดหนุน	
ช่วยเหลือในครอบครัวประสบภาวะพิเศษ	และผูท้ี่มีฐานะยากจน	ตรงตามขอ้ก�าหนด	
กฎหมายการประกนัสขุภาพประชาชน	(ตอ่ไปเรยีกกฎหมายประกนัสขุภาพ)	มาตรา	100	
รายไดจ้ากการประกอบธุรกจิ	เงินไดจ้ากเงินปันผล	เงินไดจ้ากดอกเบี้ยและรายได	้		
จากค่าเช่า	ยอดเงินที่จ่ายต่อครั ้งไม่ถึงรายไดค้่าแรงขัน้ต่�าตามประกาศของหน่วย	
งานแรงงานสว่นกลาง	(ปัจจบุนัคอื	20,008	เหรยีญไตห้วนั)	ไมจ่�าเป็นตอ้งหกั	เกบ็เงนิสม	
ทบเพิม่เตมิประกนัสขุภาพ

3.	ตัง้แตว่นัที	่1	มกราคม	พ.ศ.2559	เป็นตน้มา	
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4. ผู้ ได้รับการยกเว้นการจดัเก็บเงินสมทบคา่ประกนัสขุภาพเพ่ิมเติมบคุคลท่ี
มีหลกัฐานดงัต่อไปนี ้ ได้รับการยกเว้นการจัดเก็บเงินสมทบค่าประกัน
สขุภาพเพ่ิมเตมิเม่ือได้รับการจา่ยเงินได้

ผูไ้ดร้บัการยกเวน้ รายการทีไ่ดร้บัการยกเวน้ หลกัฐาน

ไมม่คีณุสมบตัทิีจ่ะยืน่ขอท�า	
ประกนัได ้

(1)	เงนิรางวลัสะสมเกนิจาก	4	เทา่
ของคา่เงนิประกนัทีใ่ช	้เป็นฐาน
ในการค�านวณในเดอืนนัน้

(2)	เงนิเดอืนทีไ่ดรั้บซึง่ไมไ่ดม้า
จากหน่วยงานตน้สงักดัทีย่ืน่
ท�าประกนัดว้ย

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

หลงัจากทีไ่ดรั้บแจง้จากผูท้ีไ่มม่คีณุ
สมบตัทิีจ่ะยืน่ขอท�าประกนัแลว้ผูม้	ี
หนา้ทีห่กัเงนิสมทบจะตอ้งท�าการยนื
ยนักบัส�านักงานประกนัสขุภาพ

ผูท้�าประกันทีอ่ยู่ในประเภทที	่
5	 กลุม่ครอบครัวผูม้รีายไดต่้�า	
ตามระบบประกนัสขุภาพ

หนังสอืรับรองสถานะครอบครัวผูม้ี
รายไดต้่�า	ทีอ่อกโดยหน่วยงาน
ราชการ	และยงัมอีายอุยู	่ในชว่ง
ระหวา่งทีไ่ดรั้บการจา่ยเงนิได ้

ผูท้�าประกนัในประเภทที	่2
เงนิเดอืนทีไ่ดรั้บซึง่ไมไ่ดม้าจาก
หน่วยงานตน้สงักดัทีย่ืน่ท�า
ประกนัดว้ย

หนังสอืรับรองการท�าประกนัหรอื
เอกสารรับรองการจา่ยเงนิสมทบออก
โดยสมาคมวชิาชพีในชว่งระหวา่งที่
ไดรั้บการจา่ยเงนิได ้

พนักงานเชี่ยวชาญเฉพาะ	
ทางและชา่งเทคนคิ	 ผูท้ีเ่ป็น	
นายจา้งตวัเอง	 หรอืผูป้ระกอบ	
วชิาชพีอสิระทีย่ืน่ขอท�าประกนั	
ผา่นสมาคมวชิาชพี	 (คา่เงนิ	
ประกันทีใ่ชเ้ป็นฐานในการค�า	
นวณอา้งอิงจากเงินไดจ้าก	
การประกอบธรุกจิ)

รายไดจ้ากการประกอบธรุกจิ

ชว่งระหวา่งทีไ่ดรั้บการจา่ยเงนิได	้:
ก.	ผูท้ีเ่ขา้รว่มการประกนัสขุภาพ
โดยใชส้ถานะพนักงานเชีย่วชาญ
เฉพาะทางและชา่งเทคนคิ	:	หนังสอื
รับรองการท�าประกนัหรอืเอกสาร
รับรองการจา่ยเงนิสมทบออกโดย
หน่วยงานตน้สงักดั

ข.	ผูท้ีย่ ืน่ขอท�าประกนัผา่นสมาคม
วชิาชพี	:	หนังสอืรับรองการท�า
ประกนัหรอืเอกสารรับรองการ
จา่ยเงนิสมทบออกโดยสมาคม
วชิาชพี
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งบประมาณของระบบประกนัสขุภาพ และอตัราเงนิสมทบ4

ผูไ้ดร้บัการยกเวน้ รายการทีไ่ดร้บัการยกเวน้ หลกัฐาน

ครอบครัวผูม้รีายได ้
ต�า่และปานกลาง

ยอดเงนิทีไ่ดรั้บต่อครัง้ไม่ถงึจ�านวน
เงนิเดอืนขัน้ต�่าส�าหรับรายไดต้่อไป
นี:้
1.	รายไดจ้ากการ	ประกอบธรุกจิ
2.	เงนิไดจ้ากเงนิปันผล
3.	เงนิไดจ้ากดอกเบีย้
4.	รายไดจ้ากคา่เชา่

หนังสอืรับรองสถานะครอบครัวผูม้รีาย	
ไดต้่�าและปานกลาง	ทีอ่อกโดยหน่วยงาน	
ราชการและยงัมอีายอุยู	่ ในชว่งระหวา่ง
ทีไ่ดรั้บการจา่ยเงนิได ้

ผูท้ีม่ฐีานะยากจนตรงตามขอ้	
ก�าหนดในมาตราที	่100	ของ	
กฎหมายการประกนัสขุภาพ

บัตรประจ�าตัวหรอืหนังสอืรับรองผูพ้กิาร	
ที่ออกโดยหน่วยงานราชการและยังม	ี
อายุอยู่ในช่วงระหว่างที่ไดรั้บการจ่าย	
เงนิได	้ และเอกสารรับรองการเขา้รว่ม	
ประกนัภยัแรงงาน

ผูส้งูอายทุีม่รีายไดต้่�าและปาน
กลาง

หนังสอืรับรองคณุสมบตัทิีอ่อกโดยหน่วย	
งานราชการในชว่งระหวา่งทีไ่ดรั้บการ	
จา่ยเงนิได ้

ผูพ้กิารทีไ่ดรั้บการอดุหนุนเงนิ
สงเคราะห์
เด็กและเยาวชนผูด้อ้ยโอกาส
ทีรั่บการอดุหนุนคา่ครองชพี
ผูรั้บการอดุหนุนชว่ยเหลอืใน	
ครอบครัวประสบภาวะพเิศษ

5. เงินสมทบคา่ประกนัสขุภาพเพ่ิมเตมิจากนายจ้าง (หนว่ยงานต้นสงักดั)

(ยอดเงนิเดอืนรวมทัง้หมดทีห่น่วยงานตน้สงักดัจา่ยในแตล่ะเดอืน	-	ยอดเงนิ
คา่ประกนัรวมทีใ่ชเ้ป็นฐานในการค�านวณของลกูจา้ง)	×	1.91%

 ไมม่ฐีานอา้งองิสงูสดุ
  นายจา้งค�านวณเองและน�าสง่รว่มกบัเงนิสมทบคา่ประกนั	สขุภาพทัว่ไป	
ทกุเดอืน
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วธิกีารจา่ยเงนิสมทบคา่ประกนั 
สขุภาพ

หากมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัการคำานวณอตัราเงนิสมทบ
คา่ประกนัสขุภาพ สามารถสอบถามเพิม่เตมิไดท้ ีใ่ด

ใบแจ้งการช�าระเงินสมทบค่าประกันสุขภาพท่ีทางส�านักงานประกัน
สขุภาพจดัสง่ให้กบัทา่นหรือบริษัท มีหมายเลขโทรศพัท์ตดิตอ่ของเจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายบริการ หากทา่นยงัคงมีข้อสงสยัเก่ียวกบัการค�านวณ อตัราเงินสมทบคา่
ประกนัสขุภาพ สามารถโทรศพัท์ตดิตอ่เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริการของส�านกังาน
ประกนัสขุภาพผู้นัน้โดยตรง เพ่ือขอให้ชว่ยเหลือจดัการได้
จา่ยเงนิสมทบประกนัสขุภาพ ชว่ยเหลอืซึง่กนั
และกนัและไดล้ดหยอ่นภาษี

ตามมาตรา 17 แหง่กฎหมายภาษีเงินได้ เงินสมทบคา่ประกนัสขุภาพ
ท่ีได้จ่ายไป สามารถน�ามาหกัลดหย่อนภาษีได้โดยไม่จ�ากัดวงเงิน หรือ
หมายถงึ เม่ือย่ืนแบบแสดงรายการช�าระภาษี หากเลือกการหกัลดหยอ่น
ตามรายการท่ีจ่ายจริง จะสามารถแบ่งการหกัลดหย่อนค่าประกนัภยัออก
ได้เป็นสองสว่น:

5
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วธิกีารจา่ยเงนิสมทบคา่ประกนัสขุภาพ5

1. คา่ใชจ้า่ยการประกนัสขุภาพ
เงินสมทบค่าประกันสุขภาพ (หมายรวมถึงเงินสมทบค่าประกันทัว่ไป 
และเงินสมทบคา่ประกนัเพ่ิมเติม) ไมว่า่จะของตนเอง คูส่มรสหรือญาติ
สายตรงท่ีอยูใ่นการ
อปุการะเลีย้งด ู ท่ีได้จ่ายไปในปีนัน้ของแต่ละคน สามารถน�ามาหกัลด
หยอ่นตามรายการท่ีได้จา่ยจริงโดยไมจ่�ากดัวงเงินการหกัลดหยอ่น หรือ
ก็คือ ยามปกติจ่ายเงินสมทบค่าประกนัสขุภาพย่ิงมาก ก็น�ามาหกัลด
หยอ่นภาษีได้มากขึน้ และเสียภาษีเงินได้น้อยลง

2. คา่ใชจ้า่ยประกนัภยัอืน่ๆ
คา่เบีย้ประกนัอ่ืนๆ ได้แก่ ประกนัชีวิต ประกนัการบาดเจ็บ ประกนับ�านาญ 
ประกนัภยัแรงงาน ประกนัการจ้างงาน ประกนัภยัส�าหรับเกษตรกร ประกนัภยั 
ส�าหรับข้าราชการ ครูและทหาร โดยทกุคนสามารถน�าคา่เบีย้ประกนัท่ีได้ 
จา่ยไปในปีนัน้มาหกัลดหยอ่นภาษีได้แตไ่มเ่กินวงเงินการหกัลดหยอ่นสงูสดุ

ขอหลกัฐานแสดงการจา่ยเงนิสมทบประกนัสขุภาพ
อยา่งไร
1.  หลักฐานแสดงการจ่ายสมทบประกันสุขภาพ นอกจากสามารถ 

ย่ืนขอได้จาก หนว่ยงานย่ืนท�าประกนัคือบริษัท(ห้างร้าน) หรือสมาคม 
วิชาชีพ (สหกรณ์ประมง สหกรณ์เกษตร หรือสมาคมการชลประทาน) และ 
ย่ืนขอหลกัฐานแสดงการจา่ยสมทบประกนัสขุภาพเพ่ิมเตมิจากหนว่ยงาน 
ต้นสงักดัจา่ยสมทบประกนัสขุภาพเพ่ิมเตมิแล้ว ยงัสามารถตรวจสอบหรือ 
ย่ืนขอหลกัฐานการจ่ายสมทบประกนัสขุภาพในปีท่ีผ่านมาได้ด้วยวิธีการ
ดงันี:้

(1)  ใช้หลกัฐานแสดงตนอิเลก็ทรอนิกส์หรือบตัรประกนัสขุภาพ ตรวจ 
สอบหรือดาวน์โหลดผา่นบริการเวบ็ไซต์กรมประกนัสขุภาพ

(2)  น�าบตัรประชาชนตวัจริงไปย่ืนขอได้ยงัหนว่ยงานร่วมย่ืนท�าประกนัท่ีวา่ 
การเขต หรือฝ่ายธุรการส�านักงานประกันสุขภาพสาขาทุกเขตหรือ
ส�านกังานตดิตอ่ประกนัสขุภาพทกุแหง่
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(3)  ใช้แพลตฟอร์มบริการมลัติมีเดียร้านสะดวกซือ้ ตรวจสอบหรือดาวน์
โหลด โดยใช้หลกัฐานแสดงตนอิเลก็ทรอนิกส์ 

2.  ในระหวา่งการแจ้งเสยีภาษีรายได้ทกุปีในเดือนพฤษภาคม ส�านกังานสรรพากร
และสาขาของทกุเขต ล้วนสามารถตรวจสอบเพ่ือใช้ข้อมลูประกนัสขุภาพได้ นอกจาก 
นีก้ารใช้หลกัฐานแสดงตนอิเลก็ทรอนิกส์หรือบตัรประกนัสขุภาพ ก็สามารถ 
แจ้งรายการภาษีเงินได้ผา่นโปรแกรมระบบอิเลก็ทรอนิกส์ ตรวจสอบจ�านวน 
เงินท่ีจา่ยสมทบประกนัสขุภาพได้

วธิกีารจา่ยเงนิสมทบคา่ประกนัสขุภาพ
ทา่นสามารถเลอืกชอ่งทางการช�าระเงินตอ่ไปนีต้ามความสะดวกของทา่น:

1. หกัจา่ยจากบญัชเีงนิฝากธนาคารทีต่กลง
(1) บญัชีเงินฝาก

ทา่นสามารถตดิตอ่สถาบนัการเงินท่ีให้บริการรับช�าระเงินสมทบคา่ประกนั 
สุขภาพแทนส�านักงานประกันสุขภาพ เพ่ือย่ืนเร่ืองขอช�าระเงิน
สมทบด้วย
วิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร เม่ือย่ืนเร่ืองหักจากบัญชีเงินฝาก
เรียบร้อยแล้ว เดือนตอ่ไปของการช�าระเงินสมทบคา่ประกนั ก็จะถกู
หกัจากยอดเงินในบญัชีของทา่น

(2) บตัรเครดติ
ท่านสามารถติดตอ่ตกลงช�าระเงินสมทบคา่ประกนัสขุภาพด้วยบตัร
เครดติกบัสถาบนัการเงินท่ีให้บริการรับช�าระ กรอกแบบฟอร์ม “หนงัสอื
ตกลงยินยอมเพ่ิมการมอบหมายหักผ่านบัญชีช�าระเงินสมทบค่า
ประกนัสขุภาพ (ฉบบับตัรเครดติ)” เพ่ือด�าเนินการช�าระเงินสมทบคา่
ประกนัสขุภาพอตัโนมตัด้ิวยบตัรเครดติ

2. ผา่นเคานเ์ตอรธ์นาคาร
ในการช�าระเงินสบทบคา่ประกนัสขุภาพท่ีได้รับย่ืนช�าระเป็นเงินสดหรือ
ช�าระด้วยบตัรเครดติท่ีเจ้าหน้าท่ีท่ีเคาน์เตอร์บริการของสถาบนัการเงินท่ี
ให้บริการหรือท่ีเคาน์เตอร์ของส�านกังานประกนัสขุภาพทกุแหง่ โปรด
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วธิกีารจา่ยเงนิสมทบคา่ประกนัสขุภาพ5

ท�าการตรวจสอบกบัเจ้าหน้าท่ีก่อนวา่สามารถใชบัตัรเครดติของสถาบนั
เงินใดได้บ้าง

3. ผา่นรา้นสะดวกซือ้ (ตอ้งรบัภาระคา่ธรรมเนยีมเอง)
ทา่นสามารถน�าใบแจ้งช�าระเงินสมทบคา่ประกนัสขุภาพย่ืนช�าระได้ท่ีร้าน
สะดวกซือ้ (โดยมีวงเงินช�าระสงูสดุไมเ่กิน 20,000 เหรียญไต้หวนั) ได้แก่ 
ร้านเซเวน่อีเลเวน่ ร้านแฟมิลี่มาร์ท ร้านไฮไลฟ์ และร้านโอเค ทกุสาขา

4.  โอนเงนิผา่นตูก้ดเงนิสด (ATM) (โอนผา่นตา่งธนาคารตอ้งจา่ย
 คา่ธรรมเนยีมเอง)

ทา่นสามารถช�าระโดยโอนเงินผา่นตู้กดเงินสด (ATM) ท่ีมีสญัลกัษณ์บริการ 
โอนเงินตา่งธนาคารผา่นระบบอตัโนมตัไิด้

5. จา่ยผา่นระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต (ตอ้งจา่ยคา่บรกิารเอง)
ทา่นสามารถใช้ บริการทางอินเตอร์เน็ตของเวบ็ไซต์ส�านกังานประกนั
สขุภาพ เช่ือมตอ่ไปยงั“งานบริการผา่นอินเตอร์เน็ตข้อมลูประกนัสขุภาพ
สว่นบคุคล”(ชอ่งทาง “บริการประกนัสขุภาพ” > “เคาน์เตอร์อินเตอร์เน็ต” 
> “เคาน์เตอร์งานร่วมประกนัสขุภาพทางอินเตอร์เน็ต” > “ประชาชน
ทัว่ไป”) หรือ “พืน้ท่ีช�าระคา่ประกนัสขุภาพ ประกนัสขุภาพส�าหรับ
ประชาชน” (ชอ่งทาง “บริการประกนัสขุภาพ” > “เคาน์เตอร์อินเตอร์เน็ต”> 
“ช�าระคา่ประกนัสขุภาพ”) และสามารถใช้ APP “ประกนัสขุภาพประชาชน
อีซ่ีโก”—“เคาน์เตอร์ระบบเคลื่อนท่ี” หรือสแกน QR-Code บนใบแจ้ง
ช�าระคา่ประกนัสขุภาพด้วยอปุกรณ์สื่อสารเคลื่อนท่ีโดยตรง แล้วเช่ือมไป
ยงั “พืน้ท่ีช�าระคา่ประกนัสขุภาพ การประกนัสขุภาพประชาชน” จา่ยเงิน
โดยใช้บญัชีธนาคารเงินฝากกระแสรายวนั บตัรเครดติ (จ�ากดัการช�าระ
เงินเฉพาะคา่ประกนัสขุภาพของเจ้าของบญัชีหรือผู้ ถือบตัรเครดิตเทา่นัน้) 
หรือใช้โมบายเพย์เมนต์ในการจา่ยเงิน

(1)  จา่ยเงินโดยใช้บญัชีธนาคารเงินฝากกระแสรายวนั
ใช้เวบ็ไซต์ e-Bill จา่ยเงินทัว่ประเทศ(https://ebill.ba.org.tw) เลือก 
คา่ประกนัสขุภาพ ท�าตามขัน้ตอนท่ีระบ ุ จา่ยเงินโดยบญัชีธนาคาร
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เงินฝากกระแสรายวนั(จ�ากัดเฉพาะช�าระค่าประกันสขุภาพส�าหรับ
เจ้าของบญัชีเท่านัน้) หรือจ่ายเงินโดยใช้บตัรเอทีเอ็มติดไมโครชิป 
หรือใช้เวบ็ไซต์ของธนาคาร Bank of Taiwan (https://ebank.bot.
com.tw)
เลือกอินเตอร์เน็ตเอทีเอม็ ใช้บตัรเอทีเอม็ตดิไมโครชิป เลือก“ใช้บตัร
จา่ยเงินภาษีรายการตา่งๆ/คา่ประกนัสขุภาพ” หลงัท�าการปอ้นข้อมลู
ตามขัน้ตอนท่ีระบ ุถือวา่จา่ยเงินเสร็จสมบรูณ์

(2)  จา่ยเงินโดยใช้บตัรเครดติ
ลอ็กอิน “บริการแพลตฟอร์มรัฐบาลออนไลน์” ใช้บตัรเครดติจา่ยเงิน 
หลังได้หมายเลขอ้างอิงการช�าระเงินจากหน่วยงานออกบัตรแล้ว 
ถือว่าจ่ายเงินเสร็จสมบรูณ์ หลงัจ่ายเงินตามการอ้างอิงส�าเร็จแล้ว 
ห้ามยกเลกิหรือเปลี่ยนแปลง

(3)  จา่ยเงินโดยใช้โมบายเพย์เมนต์

จา่ยเงินผา่นระบบโมบายเพย์เมนต์ 3 ระบบได้แก่ “JKo Pay” “Line 
Pay – iPASS” “Pi Wallet” 

6. จา่ยเงนิโดยใชโ้มบายเพยเ์มนต(์ตอ้งจา่ยคา่ธรรมเนยีมเอง)
(1)  Taiwan Pay 

ใช้อปุกรณ์สื่อสารเคลื่อนท่ีดาวน์โหลดธนาคารท่ีร่วมมือกบั Taiwan 
Pay หรือ APPของ “ไต้หวนัโมบายเพย์เมนต์”  สแกน QR-Code  บน
ใบแจ้งช�าระคา่ประกนัสขุภาพ จา่ยเงินผา่นบญัชีเงินฝาก

(2)  JKo Pay    Line Pay – iPASS และ Pi Wallet

ใช้ APP ของระบบโมบายเพย์เมนต์ทัง้ 3 สแกน QR-Code  บนใบแจ้ง
ช�าระคา่ประกนัสขุภาพ  ดงึข้อมลูเข้าโดยอตัโนมตั ิช�าระเงินคา่ประกนั
สขุภาพ

แนะน�าให้ท่านใช้วิธีตกลงหักเงินจากบัญชีช�าระค่าประกันสุขภาพ 
ทัง้ประหยดัเวลา และไมต้่องเสยีคา่ปรับเน่ืองจากลมืช�าระคา่ประกนัสขุภาพด้วย
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จะทำาอยา่งไรหากลมืจา่ยเงนิสมทบหรอืยอดเงนิในบญัชี
ธนาคารไมเ่พยีงพอสำาหรบัหกัเงนิสมทบประกนัสขุภาพ
(“การจา่ยเงนิสมทบลา่ชา้” และ การคำานวณ “คา่ปรบั”)

หลงัจากท่ีการย่ืนเร่ืองขอช�าระเงินสมทบค่าประกนัสขุภาพ ด้วยวิธีหกั 
เงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของท่านมีผลอนุมัติอย่างเป็นทางการแล้ว 
สถาบนัการเงินท่ีได้รับมอบหมายจะท�าการหกัเงินสมทบค่าประกนัสขุภาพ  
ทกุวนัท่ี15 ของเดือน (เป็นวนัครบก�าหนดระยะเวลาผอ่นผนัช�าระเงิน สมทบ)  
หากเงินฝากในบญัชีของทา่นไมเ่พียงพอ สถาบนัการเงินจะไม ่ท�าการหกัเงินอีก 
จะเปลีย่นเป็นการสง่ใบแจ้งช�าระเน่ืองจากหกัช�าระผา่น บญัชีไมส่�าเร็จของส�า 
นกังานประกนัสขุภาพไปยงัท่ีอยูข่องทา่น เวลานีท้า่น ต้องน�าใบแจ้งไปช�าระ 
ด้วยชอ่งทางอ่ืน ดงันัน้ก่อนทกุวนัท่ี15 ของเดือน ทา่นต้องฝากเงินในบญัชี 
ของทา่นให้เพียงพอ เพ่ือสะดวกในการหกัช�าระ

ไมว่า่ทา่นเลือกชอ่งทางใดในการช�าระเงินสมทบคา่ประกนัสขุภาพ หาก
ทา่นช�าระเงินสมทบลา่ช้ากวา่ระยะเวลาผอ่นผนัท่ีก�าหนด (วนัครบ ก�าหนด
ช�าระเงินคือวนัท่ี15 ของเดือนถดัไป) ส�านกังานประกนัสขุภาพ จะคดิคา่ปรับใน
อตัราวนัละร้อยละ 0.1 ของคา่ประกนัสขุภาพ นบัตัง้แตว่นัถดัไปของวนัครบ
ก�าหนดระยะเวลาผอ่นผนั (คือวนัท่ี16 ของเดือนถดัไป) จนถงึวนัก่อนวนัท่ีช�าระ
ครบถ้วน โดยเงินคา่ปรับท่ีเรียกเก็บจากหนว่ยงานต้นสงักดัหรือผู้ มีหน้าท่ีจดั
เก็บสงูสดุไมเ่กิน 15% ของเงินสมทบประกนัสขุภาพท่ีต้องช�าระ สว่นผู้ประกนั
ตนจะเสยีคา่ปรับสงูสดุไมเ่กิน 5% ของเงินสมทบประกนัสขุภาพท่ีต้องช�าระ
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บรกิารทางการแพทยท์ีไ่ดร้บั 
จากการ ประกนัสขุภาพ

ตรวจรกัษาโรคท ัว่ไปและการสง่ตอ่ผูป่้วย
เม่ือใช้บตัรประกนัสขุภาพเข้ารับการรักษา การประกนัสขุภาพจะช่วย

ทา่นรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยจากการตรวจวินิจฉยัโรคประเภทผู้ ป่วยนอก คา่ยา
และเวชภัณฑ์ส่วนใหญ่ให้ ซึ่งท่านเพียงแต่ช�าระค่าใช้จ่ายในส่วนน้อย
เท่านัน้ (ดรูายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบั “ค่าธรรมเนียมพืน้ฐานในการเข้า
รับบริการตรวจรักษาผู้ ป่วยนอก” และ “ค่ายาและเวชภณัฑ์ส่วนท่ีต้องรับ
ภาระเอง” บทท่ี 7)

1. เขา้รบัการตรวจรกัษาทีค่ลนิกิ หากมคีวามจำาเป็นคอ่ยสง่
 ตวัเขา้รบัการรกัษาตอ่ทีโ่รงพยาบาล :

เพ่ือให้สถานพยาบาลทกุระดบัชัน้สามารถให้บริการท่านได้อย่างเหมาะ
สมท่ีสดุ ขอให้ทา่นเลือกแพทย์ซึง่ใกล้บ้านท่ีนา่ไว้วางใจเป็นแพทย์ประจ�า
ครอบครัวของทา่น โดยเม่ือทา่นเจ็บป่วยก็สามารถให้
แพทย์ผู้ นีเ้ป็นผู้ดแูลรักษา หากมีความจ�าเป็นต้องรับการตรวจรักษาเพ่ิม
เตมิ ผา่ตดัหรือพกัรักษาตวัในโรงพยาบาล ทางคลนิิกจะชว่ยเหลือน�าสง่
ทา่นไปรับการรักษาตอ่ท่ีโรงพยาบาล ข้อดีของการท�าเชน่นี ้ คือชว่ยลด
เวลาท่ีท่านต้องไปท�าการลงทะเบียนท่ีโรงพยาบาล รอรับการตรวจจาก
แพทย์ รอการจา่ยเงินและรับยา ด้านหนึง่คือทา่นสามารถจดัเก็บประวตัผิู้
ป่วยได้อยา่งครบถ้วนไว้กบัแพทย์ท่ีคลนิิก พร้อมทัง้ได้รับบริการการรักษา

6
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บรกิารทางการแพทยท์ีไ่ดรั้บจากการ ประกนัสขุภาพ6

จากผู้ เช่ียวชาญ อีกด้านหนึง่คือทา่นสามารถลดเวลาและคา่ใช้จา่ยท่ีต้อง
เสียไปกบัการตระเวนพบแพทย์ลงได้

2. เขา้รบัการตรวจรกัษาทีโ่รงพยาบาลโดยไมผ่า่นข ัน้ตอน
 การสง่ตวั ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยมากขึน้ :

ตัง้แตว่นัท่ี 15 เมษายน พ.ศ.2560 เป็นต้นมา หากทา่นเข้ารับการรักษาท่ีคลนิิก
จะเสยีคา่ธรรมเนียมพืน้ฐานในการเข้ารับบริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอกครัง้ละ 
50 เหรียญไต้หวนัเทา่เดมิ กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลเพ่ิมเตมิท่ีวิทยาลยั
การแพทย์ โรงพยาบาลประจ�าเขตโดยมีใบสง่ตวัจากแพทย์ จะเสยีคา่ใช้จา่ย
ในสว่นท่ีต้องจา่ยเองลดลง 40 เหรียญไต้หวนั โดยวิทยาลยัการแพทย์จาก 210 
เหรียญไต้หวนัลดเหลอื 170 เหรียญไต้หวนั ส�าหรับโรงพยาบาลประจ�าเขตจาก 
140 เหรียญไต้หวนัลดเหลอื 100 เหรียญไต้หวนั กรณีแพทย์วินิจฉยัจากสภาพ
ความเจ็บป่วยวา่มีความจ�าเป็นท่ีจะต้องรับการรักษาเพ่ิมเตมิ ก็สามารถถือใบ
น�าสง่ตวัซึง่ออกให้โดยแพทย์ผู้ตรวจรักษาของสถานพยาบาล เข้ารับการรักษา
พยาบาลเพ่ิมเตมิได้ท่ีโรงพยาบาลในท้องท่ี โรงพยาบาลประจ�าเขตหรือท่ี
วิทยาลยัการแพทย์ หลงัรับการรักษาแล้ว หากแพทย์วินิฉยัแล้ววา่ต้องรับการ
รักษาตอ่แผนกผู้ป่วยนอก ให้รับการตรวจรักษาเพ่ิมเตมิได้ไมเ่กิน 4 ครัง้ ภายใน 
1 เดือนนบัจากวนัท่ีเข้ารับการรักษาพร้อมใบสง่ตวั หรือเป็นผู้ป่วยท่ีเข้ารับการ
ผา่ตดัแบบผู้ป่วยนอก ผา่ตดัฉกุเฉินหรืออยูพ่กัรักษาตวัในโรงพยาบาล ท่ีกลบั
ไปตรวจตดิตามการรักษาท่ีแผนกผู้ป่วยนอกครัง้แรกภายใน 1เดือนหลงัออก
จากโรงพยาบาล และผู้คลอดบตุรท่ีกลบัไปตรวจตดิตามท่ีแผนกผู้ป่วยนอก
ครัง้แรก หลงัออกจากโรงพยาบาลภายใน 6 สปัดาห์ ถือวา่เป็นการรักษา
ลกัษณะสง่ตอ่ผู้ป่วย แพทย์แผนปัจจบุนัคา่ธรรมเนียมพืน้ฐานผู้ป่วยนอกท่ี
ต้องจา่ยเอง ให้เก็บตามข้อก�าหนดของผู้ป่วยลกัษณะสง่ตอ่
กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลท่ีโรงพยาบาลท้องท่ี โรงพยาบาลประ 
จ�าเขตหรือวิทยาลยัการแพทย์โดยตรง โดยไม่ได้ผ่านขัน้ตอนการส่งตวั 
(ไมร่วมกรณีทนัตกรรม และแพทย์แผนจีน) “คา่ธรรมเนียมพืน้ฐานในการ
เข้ารับบริการตรวจรักษาผู้ ป่วยนอก”จะสงูกวา่ผู้ ป่วยท่ีผา่นขัน้ตอนการสง่ 
ตวั 30,140 หรือ 250 เหรียญไต้หวนัแล้วแตก่รณี สว่น “คา่ยาและเวชภณัฑ์ 
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ยืน่ขอโอนยา้ยหรอืสง่ตอ่ผูป่้วยอยา่งไร

ในส่วนท่ีต้องรับภาระเอง” จะไม่มีความแตกต่างกนัไม่ว่าจะเป็นการไป 
พบแพทย์ท่ีโรงพยาบาลโดยตรงหรือผา่นขัน้ตอนการสง่ตวั

ผู้ป่วย โรงพยาบาลหรือ
คลินิกในเครือ

จ�าเป็นต้อง
ส่งตัวเพื่อ
รับการรักษา
เพิ่มเติม

หากแพทย์
วินิจฉัยว่ามี
ความจ�าเป็น
ต้องย้ายส่ง
ตัวต่อ	แพทย์
ท�าหนังสือ
ใบส่งตัวหรือ
ใช้แพลตฟอร์ม
อิเล็กทรอนิกส์
ช่วยเหลือผู้
ป่วยในการ
ส่งตัว

ไปรับการรักษา
ยังโรงพยาบาล
หรือคลินิกที่รับ
การส่งตัว(โปรด
แสดงหนังสือใบ
ส่งตัวหรือท�า
การแจ้งว่าเป็น
ผู้ป่วยส่งตัวต่อ)

สถานพยาบาล
รับการส่งตัว
วางแผนการ
รักษาเพิ่มเติม
เช่นผ่าตัด
ตรวจสอบ
และรักษาตัว
ในโรงพยาบาล
เป็นต้น

ส่งตัวกลับ
หรือ
ส่งตัวต่อ
ไปยัง
สถาน
พยาบาล
ที่เหมาะสม

หลังการรักษา
ผู้ป่วยมีอาการ
คงที่
ซึ่งแพทย์วินิจ
ฉัยแล้ว	
แนะน�าให้ส่ง
ตัวผู้ป่วยกลับ
แหล่งรักษา
เดิมหรือสถาน
พยาบาลอื่นที่
เหมาะสม
ท�าการรักษา
หรือติดตามต่อ
ไป
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ขอเพยีงจดจำาข ัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้ทา่นก็สามารถจะขอรบัการสง่ตวัได้
อยา่งเหมาะสม ประหยดัเวลาและกำาลงัของทา่น: 
ขัน้ที	่1	:		ผูป่้วยใหไ้ปรับการรักษาจากคลินิกใกลบ้า้นหรือแพทย์ประจ�า

ครอบครัวกอ่น	 หากแพทยว์นิจิฉัยวา่	 ทา่นมคีวามจ�าเป็นตอ้งท�าการ
รักษาเพิม่เตมิยงัสถานพยาบาลอืน่	 อาทผิา่ตดั	 ตรวจสอบหรอืพัก
รักษาตวัในโรงพยาบาลเป็นตน้	 ทา่นสามารถปรกึษากบัแพทยก์อ่น
ได	้ แพทยจ์ะชว่ยจัดการยา้ยสง่ตวัตอ่เพือ่ใหท้า่นไดท้�าการรักษาใน
แผนกและสถานพยาบาลทีเ่หมาะสมตอ่ไป

ขัน้ที	่2	:		แพทย์จะท�าการออกหนังสือใบส่งตัวหรือท�าการส่งตัวผ่านทาง
แพลตฟอรม์สง่ตวัอเิล็กทรอนกิสข์องกรมประกนัสขุภาพ	 ชว่ยเหลอื
ในการสง่ตอ่ผูป่้วย	 แพทยจ์ะมอบใบสง่ตวัหรอืใชแ้พลตฟอรม์สง่ตวั
อเิล็กทรอนกิสด์�าเนนิการสง่ตวัรักษาตอ่	 โดยจะวางแผนชว่ยเหลอื
นัดควิ	แผนกและวนัทีท่ีจ่ะรับการตรวจรักษา

ใบส่งตัวอิเล็กทรอนิกส์
ห รือใบส่งตัวหนังสือ
ลายลกัษณ์อกัษร

แพลตฟอร์มติดต่อส�าหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

เขียนรายงานผลการส่งตัว

แพทย์ที่ส่งตัว

พิมพ์ใบส่งตัวอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ป่วย

VPN

แพทย์

เจ้าหน้าที่ธุรการเคาน์เตอ พยาบาล
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ขัน้ที	่3	:		เขา้รับการตรวจรักษากอ่นวนัหมดอายตุามทีร่ะบไุวใ้นใบสง่ตวั	 โดย
ใหน้�าใบสง่ตัวมอบใหก้ับเคาน์เตอรบ์รกิารของสถานพยาบาลทีรั่บ
สง่ตวั	เพือ่ตรวจสอบหรอืแจง้วา่ตนคอืผูป่้วยสง่ตวัตอ่

ขัน้ที	่4	:		หลังจากทีท่างโรงพยาบาลรับผูป่้วยส่งตัวท�าการการรักษาเป็นที่
เรยีบรอ้ยแลว้	ตอ้งท�าการแจง้รายละเอยีดการตรวจรักษา	ขอ้แนะน�า
หรอืบันทกึเวชระเบยีนโดยย่อหลังออกจากโรงพยาบาลไปยังโรง
พยาบาลหรอืคลนิกิทีเ่ป็นผูต้รวจรักษาเดมิ	 กรณีผูป่้วยนอกจะแจง้
ภายใน	 3	 วนั	 ผูป่้วยในจะแจง้หลงัออกจากโรงพยาบาลภายใน	 14	
วัน	 ทัง้นี้หากอาการเจ็บป่วยมคีวามจ�าเป็น	 ตอ้งอยู่รักษาในโรง
พยาบาลตอ่	กจ็ะแจง้ไปพรอ้มกนัดว้ย

ขัน้ที	่5	:		ส�าหรับผูป่้วยหลังการรักษาอาการคงที่	 ซึง่แพทย์วินิจฉัยแลว้	
สามารถสง่ตัวกลับไปยังแหล่งรักษาเดมิ	 หรอืสถานพยาบาลอืน่ที่
เหมาะสมเพือ่ท�าการรักษาหรอืตดิตามตอ่ไป	 สง่ตวักลบัรักษาทีเ่ดมิ	
หรอืคลนิกิ	 สถานพยาบาลในเครอืสญัญาประกนัสขุภาพเพือ่รักษา
ตอ่หรอืตดิตามตอ่ไป

หมายเหต:ุ
1.		การสง่ตอ่ผูป่้วยควรด�าเนนิการตามสภาพความเจ็บป่วย	 และความตอ้งการพืน้ฐานดา้นการ
รักษาพยาบาล	 โดยมแีพทยว์นิจิฉัยตามความเชีย่วชาญว่าจ�าเป็นตอ้งสง่ตัว	 แพทยจ์งึจะ
ท�าการออกใบสง่ตัวผูป่้วย

2.	โรงพยาบาลหรอืคลนิกิในเครอืประกนัสขุภาพทกุแหง่สามารถออกใบสง่ตวัผูป่้วยได	้ผู ้
ป่วยเพยีงน�าใบสง่ตัวดังกลา่วเขา้รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลตามทีร่ะบไุด ้
ทกุแหง่	โดยไมจ่�าเป็นตอ้งผา่นการสง่ตวัตอ่ตามล�าดบัขัน้

3.		โรงพยาบาลหรอืคลนิกิในเครอืสญัญาประกนัสขุภาพทกุแหง่สามารถออกใบสง่ตวัผูป่้วยไดผู้ ้
ป่วยเพยีงน�าใบสง่ตัวดังกลา่วเขา้รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลตามทีร่ะบไุดท้กุแหง่	
โดยไมจ่�าเป็นตอ้งท�าการสง่ตัวผา่นโรงพยาบาลเล็ก	 โรงพยาบาลใหญต่อ่กนัตามล�าดับขัน้
แตอ่ยา่งใด

การรกัษาตอ่เนือ่งระยะส ัน้
เม่ือได้รับการวินิจฉัยโรคท่ีเห็นว่าจ�าเป็นต้องได้รับการรักษาต่อเน่ือง

ตามรายการดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือวา่เป็นการบ�าบดัรักษาโรคซ้�า

1. แพทยแ์ผนปจัจบุนั : นบัต ัง้แตว่นัทีเ่ขา้รบัการรกัษาคร ัง้แรก
(1) การท�าแผลธรรมดาภายใน 2 วนั
(2) ฉีดยาท่ีไมใ่ชย่าเคมีบ�าบดัชนิดเดียวกนั ไมเ่กิน 6 ครัง้ภายใน 30 วนั
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(3) กายภาพบ�าบดัแพทย์แผนปัจจบุนัไมเ่กิน 6 ครัง้ภายใน 30 วนั
(4)  การรักษาโรคผิวหนงัโดยใช้แสงบ�าบดั การรักษาภาวะกลัน้ปัสสาวะไมอ่ยู ่

ด้วยการกระตุ้นไฟฟา้ และการฝึกหดัการเบง่ถ่ายอจุจาระด้วยวิธี Biofeedback 
Therapy ไมเ่กิน 6 ครัง้ภายใน 30 วนั

(5) ถอดไหมหลงัจากผา่ตดั ไมเ่กิน 6 ครัง้ภายใน 30 วนั
(6) การบ�าบดัฟืน้ฟสูมรรถภาพปอด ไมเ่กิน 6 ครัง้ภายใน 30 วนั
(7)  การรักษากายภาพบ�าบดัแพทย์แผนปัจจบุนัของเดก็อายตุ�่ากวา่ 9 ปีไมเ่กิน 6 

ครัง้ภายในก่อนปลายเดือนถดัไป
(8) การฉายรังสีรักษาโรคมะเร็งภายใน 30 วนั
(9) การฟอกเลือดการล้างไตทางหน้าท้องภายใน 30 วนั
(10) การรักษาด้วยออกซเิจนความดนัสงู ภายใน 30 วนั
(11) การรักษาด้วยการฉีดภมิูคุ้มกนับ�าบดั ภายใน 30 วนั
(12) การดแูลผู้ ป่วยในเคหสถาน ภายใน 30 วนั
(13) การบ�าบดัความผิดปกตทิางจิตระดบัชมุชน ภายใน 30 วนั
(14) การรักษาทางจิตเวชด้วยกิจกรรมบ�าบดั หรือการบ�าบดัทางจิตภายใน 30 วนั

2. ทนัตกรรม: นบัต ัง้แตว่นัทีเ่ขา้รบัการรกัษาคร ัง้แรก
(1) การรักษาการถอนฟัน ส�าหรับฟันซ่ีเดียวกนั ไมเ่กิน 6 ครัง้ภายใน 30 วนั
(2) ทนัตกรรมหตัถการ (อดุฟัน) ส�าหรับฟันซ่ีเดียวกนั ไมเ่กิน 6 ครัง้ ภายใน 30 วนั
(3) การรักษาฟันซ่ีเดียวกนัด้วยการขดูหินปนู ไมเ่กิน 6 ครัง้ภายใน 30 วนั
(4) การรักษารากฟันเฉพาะท่ีภายใน 60 วนั

3. แพทยแ์ผนจนี: นบัต ัง้แตว่นัทีเ่ขา้รบัการรกัษาคร ัง้แรก
(1)  การฝังเข็มของกลุม่วินิจฉยัโรคร่วมไมเ่กิน 6 ครัง้ภายใน 30 วนัต้องรักษาตอ่เน่ือง
(2)  การรักษากระดกูเคลื่อนของกลุม่วินิจฉยัโรคร่วมไมเ่กิน 6 ครัง้ภายใน 30 วนัต้อง

รักษาตอ่เน่ือง
(3)  การรักษาการบาดเจ็บกลุม่วินิจฉยัโรคร่วมไมเ่กิน 6 ครัง้ภายใน 30 วนัต้องรักษา

ตอ่เน่ือง

การบ�าบัดรักษาโรคซ้�า ยกเว้นการตรวจรักษาในครัง้แรกท่ีต้องจ่ายค่า
ธรรมเนียมพืน้ฐานในการเข้ารับบริการตรวจรักษาผู้ ป่วยนอก ระหวา่งรับการ
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รักษาครัง้อ่ืนๆ ไมต้่องจา่ยคา่ธรรมเนียมดงักลา่วเพ่ิมอีก (ยกเว้นการรักษาด้วย
กายภาพบ�าบดั และการรักษาการบาดเจ็บทางแพทย์แผนจีน)

กรณีท่านรับการรักษาด้วยกายภาพบ�าบดัหรือรักษาการบาดเจ็บทาง
แพทย์แผนจีน ท่านต้องช�าระค่ารับบริการเพ่ิมครัง้ละ 50 เหรียญไต้หวัน 
นบัตัง้แต่การรักษาครัง้ท่ี 2 เป็นต้นไป (ยกเว้นการรักษากายภาพบ�าบดัใน
ระดบั ปานกลาง-รุนแรง และรุนแรง)

ต้องพกบตัรประกนัสขุภาพทกุครัง้ท่ีเข้ารับการรักษา เพ่ือเป็นหลกัฐาน
ส�าหรับให้ทางสถานพยาบาลบนัทกึประวตักิารรักษา

ขอ้ควรระวงั
ระหวา่งรับการรักษา	หากไมส่ามารถเขา้รับการบ�าบดัรักษาโรคซ�้า

เนือ่งจากมกีารเปลีย่นแปลงของโรค	ซึง่เมือ่แพทยต์รวจรักษาและ
วนิจิฉัยใหมว่า่ไมอ่ยูใ่นขอบขา่ยการบ�าบดัรักษาโรคซ�้า	จะตอ้งช�าระ
คา่ใชจ้า่ยการลงทะเบยีน	และการตรวจรักษาตามขัน้ตอนการรับ
บรกิารทางการแพทยท์ัว่ไป

กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉนิ
คา่ใช้จา่ยในการรักษากรณีเจ็บป่วยฉกุเฉิน เชน่ คา่ดแูล คา่ตรวจวินิจฉยั 

คา่ตรวจทางห้องปฏิบตักิาร คา่ยาและเวชภณัฑ์ กรมประกนัสขุภาพจะเป็นผู้
รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยสว่นใหญ่ให้กบัทา่น ทา่นจงึเพียงแครั่บผิดชอบ “สว่นท่ี
ต้องรับภาระเองในการเข้ารับบริการฉกุเฉิน” เทา่นัน้ (สว่นท่ีต้องรับภาระเอง
กรณีรักษาฉกุเฉิน กรุณาดบูทท่ี7)
รกัษาตวัในโรงพยาบาลประเภทผูป่้วยใน

ผู้ ท่ีเข้าร่วมการประกนัสขุภาพทกุคน หากมีความจ�าเป็นต้องรักษาตวั
ในโรงพยาบาลประเภทผู้ ป่วยใน ประกนัสขุภาพจะชว่ยทา่นออกคา่ใช้จา่ย
เก่ียวกบั “ค่าห้องเตียงผู้ ป่วยประกนัสขุภาพ” และ “ค่าใช้จ่ายในการ
รักษาในโรงพยาบาล” สว่นใหญ่ให้กบัทา่น ทา่นเพียงแตรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ย
การรักษาตวัในโรงพยาบาลประเภทผู้ ป่วยในสว่นท่ีต้องรับภาระเองระหว่าง 
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5%-30% เท่านัน้ (ดูรายละเอียดเก่ียวกับค่าใช้จ่ายการรักษาตวัในโรง
พยาบาลประเภทผู้ ป่วยในสว่นท่ีต้องรับภาระเอง ในบทท่ี 7)

1. คา่หอ้ง :
"เตียงผู้ ป่วยประกนัสขุภาพ" หมายถงึ ห้องพกัผู้ ป่วยท่ีมีเตียงผู้ ป่วยตัง้แต ่3 
เตียง (รวม) ขึน้ไปและห้องผู้ ป่วยพิเศษ เชน่ ผู้ ป่วยไอซีย ู และผู้ ป่วยแยก
เป็นต้น หากทา่นพกัรักษาตวัในห้องเตียงผู้ ป่วยประกนัสขุภาพ ประกนั
สขุภาพจะรับผิดชอบคา่ห้องพกัผู้ป่วยทัง้หมด หากทา่นพกัรักษาตวัในห้อง
ประเภทอ่ืน ทา่นจะต้องจา่ยสว่นตา่งคา่ห้องพกัท่ีเกิดขึน้เอง โดยสามารถ
สอบถามอตัราคา่ห้องพกัเด่ียวและห้องพกัคูไ่ด้ท่ี เคาน์เตอร์บริการผู้ ป่วย
ใน จากเวบ็ไซต์หรือเคาน์เตอร์พยาบาลประจ�าหอผู้ ป่วยของโรงพยาบาล
นัน้ๆ
การคิดค่าห้องพักผู้ ป่วยจะเร่ิมนับจากวันท่ีท่านเข้าพักรักษาตัวในโรง
พยาบาลวนัแรก แตไ่มน่บัวนัท่ีออกจากโรงพยาบาล หรือหมายถงึ “นบั
วนัเข้าแตไ่มน่บัวนัออก”

2. คา่ใชจ้า่ยในการพกัรกัษาตวัในโรงพยาบาล :
ค่าใช้จา่ยในการรักษาตวัในโรงพยาบาลได้แก่ คา่ใช้จา่ยท่ีเกิดจากการตรวจ 
รักษาและวินิจฉยัโรค การดแูลและการผา่ตดัตา่งๆ เป็นต้น แม้จะไมจ่�ากดั
จ�านวนวนัของการอยูโ่รงพยาบาล แตต้่องขึน้อยูก่บัความจ�าเป็นในการรับ
การรักษาตามอาการของทา่น
หากแพทย์วินิจฉัยว่าท่านไม่มีความจ�าเป็นต้องนอนพกัในโรงพยาบาล
อีก แตท่า่นยงัต้องการท่ีจะอยูรั่กษาตวัในโรงพยาบาลตอ่ ประกนัสขุภาพ
จะไม่รับผิดชอบออกค่าใช้จ่ายให้ โดยท่านต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการ
อยูรั่กษาตวัในโรงพยาบาลเอง นอกจากนี ้ การสัง่ใช้ยาพิเศษบางตวัจะมี
ระเบียบก�าหนดการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายต่างหาก ซึง่หากแพทย์ลงความ
เห็นว่าอาการของโรคเป็นไปตามข้อก�าหนดในระเบียบ ประกนัสขุภาพ
จะรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยสว่นนีใ้ห้

3. พกัรกัษาตวัในโรงพยาบาลโดยไมต่อ้งมดัจำาบตัรประกนั
สขุภาพ

48



นบัแตว่นัท่ี 1 มิถนุายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา ได้มีการยกเลกิข้อก�าหนด
เดิมท่ีประชาชนต้องมัดจ�าบัตรประกันสุขภาพเม่ือพักรักษาตัวในโรง
พยาบาล แก้ไขเป็นไมต้่องมดัจ�าบตัรประกนัสขุภาพอีกตอ่ไป พิจารณา
จากประชาชนหากเป็นโรคท่ีต้องรับการตรวจรักษาจากแพทย์ต่างแผนก
ในขณะพกัรักษาตวัในโรงพยาบาล และผา่นการวินิจฉยัของแพทย์ผู้ รับ
ผิดชอบแล้ววา่ต้องท�าการตรวจรักษาทนัที ประกอบกบัโรงพยาบาลดงั
กล่าว ไม่มีแพทย์ในแผนกท่ีผู้ ป่วยต้องรับการรักษา ซึ่งต้องท�าการขอ
อนญุาตออกจากโรงพยาบาล เพ่ือไปท�าการตรวจยงัสถานพยาบาลอ่ืน
และต้องใช้บตัรประกนัสขุภาพ แตก่่อนท่ีทา่นจะออกจากโรงพยาบาล ขอ
ให้ท่านเตรียมบตัรประกันสุขภาพเพ่ือท�าเร่ืองขอออกจากโรงพยาบาล
ด้วย

การดแูลผูป่้วยในเคหสถาน
การดแูลผู้ ป่วยในเคหสถาน หมายถึง การให้บริการทางการแพทย์แก่

ผู้ ป่วยถึงท่ีพกัอาศยัโดยแพทย์และพยาบาล ท�าหน้าท่ี คือ การไปตรวจ
เย่ียม การรักษาพยาบาล จดัหาอปุกรณ์การรักษาให้ การรักษาพยาบาล
ทัว่ไป การพยาบาลผู้ ป่วยท่ีใสท่อ่ชว่ยหายใจ ใสส่ายอาหารหรือใสส่ายสวน
ปัสสาวะ ตลอดจนจดัเก็บตวัอย่างเพ่ือน�าส่งตรวจทางห้องปฏิบตัิการต่างๆ 
พร้อมทัง้ให้ค�าแนะน�าเทคนิคการดแูลผู้ ป่วยแก่ญาตหิรือผู้อนบุาล

1. ยืน่เร ือ่งอยา่งไร
(1) ผู้ป่วยท่ีรักษาตวัในโรงพยาบาลและได้รับการประเมินจากแพทย์วา่ตรง

ตามเง่ือนไขการดแูลผู้ ป่วยในเคหสถาน ศนูย์ดแูลผู้ ป่วยในเคหสถาน
ของโรงพยาบาลนัน้จะรับเร่ืองโดยตรง หรือส่งเร่ืองต่อให้กบัสถาบนั
ทางการแพทย์หรือสถานพยาบาลอ่ืนท่ีมีศนูย์ดแูลผู้ ป่วยในเคหสถาน

(2) หากไมใ่ชก่รณีจากการรักษาตวัในโรงพยาบาล แตเ่ป็นผู้ ท่ีได้รับการ
ประเมินจากแพทย์ว่ามีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขของการดูแลใน
เคหสถาน ก็สามารถท่ีจะย่ืนเร่ืองกบัสถาบนัทางการแพทย์หรือสถาน
พยาบาลท่ีมีศนูย์ดแูลผู้ ป่วยในเคหสถานได้โดยตรง
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ผูป่้วยมคีณุสมบตัติรงตามเงือ่นไขการขอรบับรกิารดแูล
ในเคหสถานดงัตอ่ไปนีห้รอืไม่
1.	เมือ่ผูป่้วยรูส้กึตวั	การเคลือ่นไหวของผูป่้วยมากกวา่	50%	จะจ�ากดั
อยูเ่พยีงบนเตยีงหรอืเกา้อี้

2.	เป็นผูท้ีม่คีวามจ�าเป็นทีจ่ะตอ้งไดรั้บบรกิารทางการแพทยท์ีช่ดัเจน
3.		ผูป่้วยโรคเรือ้รังทีจ่�าเป็นตอ้งไดรั้บการดแูลระยะยาวหรอืผูป่้วยที่
ตอ้งไดรั้บการดแูลตอ่เนือ่งหลงัออกจากโรงพยาบาล

2. กฎระเบยีบประกนัสขุภาพทีเ่ก ีย่วขอ้ง
(1)  การให้บริการดแูลผู้ ป่วยในเคหสถาน 30 วนัถือเป็นการบ�าบดัรักษา

โรคครัง้เดียวกนั ดงันัน้จะหกัจ�านวนครัง้ของการรักษาในบตัรประกนั
สขุภาพ 1 ครัง้ในครัง้แรกท่ีเจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์มาตรวจเย่ียมใน
เดือนนัน้เทา่นัน้

(2)  เกณฑ์การให้บริการดูแลในเคหสถานส�าหรับเจ้าหน้าท่ีพยาบาล
เดือนละ 2 ครัง้ แพทย์สองเดือนตอ่ 1 ครัง้

(3)  ผู้ ป่วยต้องรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในสว่นท่ีต้องรับภาระ คือ 5% ของคา่
รักษาพยาบาลจริงในแต่ละครัง้ (ยกเว้นผู้ ท่ีมีคุณสมบัติตรงตาม
เง่ือนไขได้รับการยกเว้นคา่ใช้จา่ยสว่นท่ีต้องรับภาระเองและผู้ ท่ีอยูใ่น
พืน้ท่ีการรักษาพยาบาลขาดแคลน)

(4)  ผู้ ป่วยต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการเดินทางของเจ้าหน้าท่ีพยาบาล
ท่ีไปตรวจเย่ียม

(5)  พิจารณาจากผู้ ป่วยท่ีรับการดแูลในเคหสถาน ไมส่ะดวกตอ่การเดนิ
ทางไปรับยา จึงอนุโลมให้แพทย์เม่ือท�าการออกใบสั่งยาควบคุม
ประเภทท่ี 1 และประเภทท่ี 2 ผู้ ป่วยหากมีเหตท่ีุท�าให้ไมส่ามารถไป
รับยาท่ีโรงพยาบาลท่ีออกใบสัง่ยาเดิมได้ สามารถไปขอรับยายงัโรง
พยาบาลอ่ืนในเครือประกนัสขุภาพหรือท่ีสถานีอนามยัในท้องท่ีได้ 

การดแูลแบบประคบัประคอง
การให้บริการดูแลแบบประคับประคองโดยประกันสุขภาพแบ่งออก 
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เป็น 3 ประเภท ได้แก่ ให้การดแูลในโรงพยาบาล ให้การดแูลท่ีบ้าน (รวมการดแูล
ในชุมชน) และให้การดูแลร่วมโดยเป็นการดูแลผู้ ป่วยกลุ่มท่ี  เป็น 
โรคมะเร็งระยะสดุท้ายทกุชนิด ผู้ ป่วยโรคกล้ามเนือ้ออ่นแรง และผู้ ป่วย 8
โรคร้ายแรงระยะสดุท้าย ซึง่ได้แก่ โรคความจ�า เสื่อมในวยัชราและใกล้ชรา
โรคสมองเสื่อมอ่ืนๆ โรคหวัใจล้มเหลว โรคทางเดินหายใจอุดตนัเรือ้รังซึ่ง
ไมไ่ด้จดัประเภทไว้ โรคทางปอดอ่ืนๆ โรคตบัอกัเสบและตบัแข็ง โรคไตวาย 
เฉียบพลนัไมร่ะบรุายละเอียด และโรคไตวายเรือ้รังไมร่ะบรุายละเอียด
การใหบ้รกิาร :
1. การดแูลผูป่้วยแบบประคบัประคองในโรงพยาบาล

เน่ืองด้วยหอผู้ ป่วยส�าหรับให้บริการดแูลผู้ ป่วยแบบประคบัประคองไม่ได้
มีอยูใ่นโรงพยาบาลทกุแหง่ ทา่นสามารถสืบค้นข้อมลูได้จากเวบ็ไซต์ของ
ส�านกังานประกนัสขุภาพท่ี https://www.nhi.gov.tw→บริการประกนัสขุ
ภาพ→แผนงานการรักษาพยาบาลประกันสขุภาพ→ดแูลแบบประคบั
ประคอง(โรงพยาบาล เคหสถาน บรูณาการ) ตรวจสอบบริการผา่น
เวบ็ไซต์ หรือโทรศพัท์
สอบถามรายช่ือสถานพยาบาลท่ีให้บริการดงักล่าวจากฝ่ายบริการของ
ส�านกังานประกนัสขุภาพทุกสาขา จากนัน้จึงไปติดต่อสถานพยาบาล 
หลงัจากแพทย์เฉพาะทางวินิจฉัยแล้วเห็นว่าตรงตามเง่ือนไขท่ีก�าหนด 
แพทย์จะจดัเตรียมห้องพกัผู้ ป่วยส�าหรับการดแูลแบบประคบัประคองให้
กบัทา่น โดยจะมีชดุเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับการฝึกฝนเฉพาะทางอยา่งเข้มงวด 
ชีแ้จงเก่ียวกับการลงนามในหนังสือยินยอมขอรับการดูแลรักษาแบบ
ประคบัประคองอยา่งละเอียด การรักษาโดยไมบี่บบงัคบั และข้อควร
ระวงัตา่งๆ เป็นต้น

2.  การดแูลผูป่้วยแบบประคบัประคองทีบ่า้น
หากท่านหรือครอบครัวของท่านเลือกท่ีจะกลบัไปดแูลรักษาท่ีบ้าน หรือ
สถานดแูลพกัฟืน้ใกล้บ้าน ส�านกังานประกนัสขุภาพก็ให้บริการการดแูลผู้
ป่วยแบบประคับประคองท่ีบ้านเช่นกัน โดยจะมีเจ้าหน้าท่ีทีมรักษา
พยาบาล (ประเภทก.) หรือสถานดแูลพกัฟืน้ ไปตรวจเย่ียมท่ีบ้าน ให้การ
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รักษาพยาบาลทัว่ไป ตลอดจนให้การดแูลปัญหาในด้านตา่งๆ ทัง้จิตใจ 
สงัคมและจิตวิญญาณของผู้ ป่วยระยะสดุท้ายและของญาตด้ิวย นบัแตปี่ 
พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา ได้เพ่ิมการดแูลประคบัประคองแบบชมุชน (ประ
เภทข.) ขยายขอบเขตการดแูลของเจ้าหน้าท่ีรักษาพยาบาล “ดแูลประคบั
ประคองแบบชมุชน” ให้แพทย์ระดบัต้นมีโอกาสคณุสมบตัเิข้าขา่ย ท�าให้
การดูแลแบบประคับประคองขยายสู่ชุมชนและสร้างประโยชน์ต่อ
ประชาชนท่ีอาศยัในเกาะรอบนอก ทัง้นีส้ถานพยาบาลมีบริการสายตรง
ให้ค�าปรึกษาตลอด 24 ชัว่โมง เพ่ือให้บริการผู้ ป่วยท่ีดแูลรักษาท่ีบ้านโดย
เฉพาะ โดยทา่นสามารถโทรศพัท์สอบถาม เก่ียวกบัปัญหาการดแูลผู้ ป่วย
จากเจ้าหน้าท่ีพยาบาลได้ตลอดเวลา ค้นหาหมายเลขโทรศพัท์ให้ค�า
ปรึกษา 24 ชัว่โมงได้จากเวบ็ไซต์ของส�านกังานประกนัสขุภาพท่ี https://
www.nhi.gov.tw→บริการประกนัสขุภาพ→แผนงานการรักษาพยาบาล
ประกันสุขภาพ→ดูแลแบบประคับประคอง(โรงพยาบาล เคหสถาน 
บรูณาการ) เพ่ือตรวจสอบบริการผา่นเวบ็ไซต์

3. การดแูลผูป่้วยแบบประคบัประคองรว่มกนั
เน่ืองจากหอผู้ ป่วยส�าหรับให้บริการดแูลผู้ ป่วยแบบประคบัประคองไม่ได้
มีอยู่ในโรงพยาบาลทุกแห่ง ท�าให้ผู้ ป่วยท่ีมีความสมัครใจเข้ารับการ
รักษาแบบประคบัประคอง ไม่สามารถเข้าพกัรักษาตวัเพ่ือรับการดแูล
ในห้องพกัผู้ ป่วยแบบประคบัประคองได้ ส�านกังานประกนัสขุภาพจงึเร่ิม
ใช้แผนการดูแลผู้ ป่วยแบบประคับประคองร่วมกัน ซึ่งเป็นโครงการ
น�าร่องในเดือนเมษายน พ.ศ. 2554 เพ่ือช่วยเหลือให้ผู้ ป่วยท่ีรักษา
ตวัในหอผู้ ป่วยโรคฉับพลนัทัว่ไป หอผู้ ป่วยพิเศษอย่างไอซียู อาร์ซีย ู 
เป็นต้นและผู้ ป่วยฉุกเฉิน มีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์จากทีม
เจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์ท่ีให้การรักษาพยาบาลชดุเดมิ
ควบคูก่บัทีมแพทย์ท่ี “ให้การดแูลแบบประคบัประคอง” ในโรงพยาบาล
เดียวกนั (โดยทีมแพทย์การดแูลแบบประคบัประคอง จะให้บริการการ
ดแูลแบบประคบัประคอง สว่นทีมแพทย์ชดุเดมิจะให้บริการการรักษาตวั
ในโรงพยาบาล)
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การรกัษาพยาบาลในเคหสถานแบบบรูณาการ
ตัง้แตเ่ดือนกมุภาพนัธ์พ.ศ.2559 เป็นต้นมาส�านกังานประกนัสขุภาพมี

บริการรักษาพยาบาลในเคหสถานแบบบูรณาการแบบต่อเน่ือง 3 ระดบั
ได้แก่ “การรักษาพยาบาลในเคหสถาน” “การรักษาพยาบาลในเคหสถาน
ส�าหรับผู้ ป่วยอาการหนกั” และ “การดแูลผู้ ป่วยแบบประคบัประคอง” โดย
สถานพยาบาลและศูนย์ดูแลผู้ ป่วยในเคหสถานร่วมกันจัดทีมงานแพทย์
ให้การดแูลรักษาตามลกัษณะอาการของคนไข้ให้การรักษาพยาบาลอย่าง
ต่อเน่ืองโดยยดึคนไข้เป็นหลกัเพ่ือให้คนไข้สามารถใช้ชีวิตในบ้านได้ทีมงาน
แพทย์นอกจากบริการให้ค�าปรึกษาทางโทรศพัท์ตลอด 24 ชัว่โมงแล้วหาก
พบวา่คนไข้มีความจ�าเป็นต้องได้รับการดแูลระยะยาวก็จะช่วยสง่เร่ืองตอ่ไป
ยังศูนย์จัดการดูแลระยะยาวประจ�าเขตต่างๆช่วยประสานงานระหว่าง
ทรัพยากรด้านการแพทย์และด้านการดแูลพยาบาลให้มากขึน้

นบัแตเ่ดือนมิถนุายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา ได้มีการขยายรายละเอียด
แผนงาน เพ่ิมการบรรจบุริการของทนัตแพทย์ แพทย์แผนจีนและเภสชักร 
พร้อมทัง้เพ่ิมความรับผิดชอบของแพทย์รักษาในเคหสถาน และความ
ต้องการโดยรวมของคนไข้ โดยมีแพทย์ผู้ รักษาในเคหะสถานประเมิน หากมี
ความจ�าเป็น ให้ท�าการประสานงานกบัเจ้าหน้าท่ีด้านการรักษาพยาบาลอ่ืน 
เชน่ทนัตแพทย์  แพทย์แผนจีน พยาบาล  และนกับ�าบดัระบบหายใจเป็นต้น 
ส่วนคนไข้ก็ต้องให้ความร่วมมือในการรักษาใช้ยาของแพทย์ผู้ รักษาใน
เคหะสถาน รับการรักษาแบบครบถ้วนสมบรูณ์

ท่านสามารถดูรายช่ือสถานให้บริการใกล้บ้านได้ท่ีเว็บไซต์ของ
ส�านกังานประกนัสขุภาพ https://www.nhi.gov.tw→บริการประกนัสขุภาพ
→แผนงานการรักษาพยาบาลประกนัสขุภาพ→บริการการรักษาพยาบาล
ในเคหะสถานท่ีเก่ียวข้อง
การดแูลเวชศาสตรค์รอบครวัแบบบรูณาการ ตามระบบ
ประกนัสขุภาพ

เป็นการให้บริการทางการแพทย์ท่ีเรียกวา่ “กลุม่การแพทย์ชมุชนุ” ซึง่
เกิดจากความร่วมมือระหว่างคลินิกปฐมภูมิและโรงพยาบาลท่ีอยู่ในพืน้ท่ี
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เดียวกนัตัง้แต่ 5 แห่งขึน้ไป โดยอาศยัความร่วมมือภายในกลุ่มเพ่ือดแูล
สขุภาพของประชาชนในชมุชน
รายละเอยีดการใหบ้รกิาร :
1.  “กลุ่มการแพทย์ชุมชุน” จะมีหมายเลขโทรศัพท์สายตรงส�าหรับให้ค�า

ปรึกษาทางการแพทย์ตลอด 24 ชัว่โมง ท่ีสามารถตอบค�าถามของทา่น
ได้ในทนัทีทนัใด พร้อมทัง้ให้บริการดูแลรักษาทางการแพทย์อย่างต่อ
เน่ืองและครบถ้วน

2.  ให้บริการส่งเสริมสขุภาพและสขุศกึษา แนะน�าความรู้ท่ีถกูต้องเก่ียวกบั
สขุภาพให้กบัท่าน ส่งเสริมการตรวจคดักรองโรค การฉีดวคัซีนป้องกนั
โรค เพ่ิมความสามารถในการดแูลตนเองให้มากขึน้

3.  หากมีความต้องการรับการตรวจรักษาเพ่ิมเติมท่ีโรงพยาบาลหรือมีความ
จ�าเป็นต้องพบแพทย์ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะสาขา แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
ของท่านจะติดต่อกบัโรงพยาบาลท่ีอยู่ในความร่วมมือ ช่วยเหลือในการ
น�าสง่ตวัท่านเพ่ือรับการรักษาตวัในโรงพยาบาล โดยท่ีประวตัิผู้ ป่วยของ
ท่านจะถกูสง่ไปยงัโรงพยาบาลแห่งนัน้ด้วย ซึง่โรงพยาบาลในความร่วม
มือจะแจ้งผลการสง่ตวั และการตรวจรักษากลบัไปยงัคลนิิก การประสาน
งานจากแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว จะสามารถช่วยให้ท่าน “ได้พบ
แพทย์ท่ีเหมาะสม และรับการรักษาท่ีถกูทาง” ชว่ยลดขัน้ตอนการตรวจ
สอบ และการใช้ยาท่ีไม่จ�าเป็น รวมทัง้ลดระยะเวลาการรอเตียงในหอ
ผู้ ป่วยให้กบัท่าน และยงัช่วยลดปัญหาเม่ือไปท่ีโรงพยาบาลขนาดใหญ่
แตไ่มท่ราบวา่จะต้องรับการรักษาอยา่งไรด้วย

4.  หลงัจากท่ีมีอาการดีขึน้ โรงพยาบาลสามารถให้การช่วยเหลือท่านกลบั
ไปรับการดแูลรักษากบัคลินิกเวชศาสตร์ครอบครัวแห่งเดิม ซึ่งจะได้รับ
การดแูลรักษาอยา่งตอ่เน่ืองชว่ยเพ่ิมความสะดวกในการรักษาพยาบาล

การเขา้รว่ม “โครงการการดแูลเวชศาสตรค์รอบครวัแบบ
บรูณาการ”:

ส�านักงานประกันสุขภาพจะน�าข้อมูลการเข้ารับการรักษาพยาบาล
จากแพทย์แผนปัจจุบนัประเภทผู้ ป่วยนอกของประชาชนในปีก่อนหน้ามา
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ท�าการวิเคราะห์เพ่ือค้นหาผู้ ท�าประกันท่ีมีความเหมาะสมส�าหรับให้การ
ดแูลในระดบัปฐมภมิู และจะก�าหนดให้คลนิิกท่ีผู้ท�าประกนัไปใช้บริการ
ทางการแพทย์บ่อยท่ีสดุเป็นคลินิกดแูลหลกั โดยหลงัจากท่ีคลินิกดงักล่าว
เข้าร่วมในโครงการ ส�านกังานประกนัสขุภาพจะจดัส่งรายช่ือให้กบัคลินิก
ในเครือกลุ่มการแพทย์ชุมชน เพ่ือให้บริการดูแลสุขภาพประชาชนในรูป
ขององค์รวม นอกจากตามท่ีกลา่วมา ญาตใินครอบครัวของผู้ ป่วยท่ีมีรายช่ือ
ตามโครงการหรือคนไข้ท่ีมีแพทย์รักษาประจ�า หรือแพทย์ท่ีเข้าร่วมโครงการ 
ก็สามารถจดัการด้านการรักษาด้วยตนเองได้

หากท่านต้องการทราบว่าคลินิกใกล้บ้านแห่งใดท่ีเป็นคลินิกในเครือ 
“กลุ่มการแพทย์ชุมชน”สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ท่ี โทรศัพท์บริการ
สอบถามส�านกังานประกนัสขุภาพหมายเลข 0800-030-598  มือถือโทร 02-
4128-678 หรือค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ของส�านักงานประกันสุขภาพท่ี 
https://www.nhi.gov.tw→บริการประกนัสขุภาพ→แผนงานการรักษาพยา
บ า ล ป ร ะ กัน สุข ภ า พ→ โ ค ร ง ก า ร ดูแ ล เ ว ช ศ า ส ต ร์ ค ร อ บ ค รั ว แ บ บ
บรูณาการ→มมุสมาชิก→ค้นหาแพทย์ประจ�าบ้านบริเวณใกล้บ้าน
เพิม่สทิธคิุม้ครองการรกัษาโรค

“การป้องกันย่อมดีกว่าการรักษา” โรคส่วนใหญ่เม่ือเร่ิมแสดงอาการ
หากสามารถใช้การคดักรองเพ่ือให้พบโรคตัง้แต่ระยะแรกและท�าการรักษา
อย่างทนัท่วงทีท�าให้โอกาสท่ีจะหายจากโรคเป็นปกติเพ่ิมสงูขึน้ นอกจากนี ้
โ ร ค เ รื ้อ รั ง ห รื อ โ ร ค ท่ี 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 หากสามารถปฏิบัติตามท่ีแพทย์แนะน�าและทานยาตามเวลา 
เพียงรู้จกัการควบคมุท่ีเหมาะสม ก็สามารถจะใช้ชีวิตได้เป็นปกติสขุเช่นคน
ทัว่ไป

กรมประกันสุขภาพ ได้ท�าการคัดเลือกโรคท่ีพบบ่อยมาจัดท�าเป็น
โครงการ “แผนการปรับปรุงการจา่ยคา่บริการทางการแพทย์” บนแนวคดิ
พืน้ฐาน “ซือ้สขุภาพให้ประชาชน” โดยอาศยัการเสนอแรงดงึดดูท่ีเหมาะ
สมในการชักน�าให้สถานพยาบาลให้บริการทางการแพทย์ท่ีครบถ้วนและ
ต่อเน่ืองแก่ผู้ ป่วย โดยพิจารณาจากคุณภาพ และประสิทธิภาพของการ
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รักษาพยาบาลในการสนบัสนนุคา่ใช้จา่ย และเป็นมาตรการใหมเ่พ่ือการซือ้
สขุภาพท่ีแท้จริง
รายละเอยีดการใหบ้รกิาร :

ปัจจบุนัมีโรคท่ีเข้าขา่ยในโครงการ “แผนการปรับปรุงการจา่ยคา่บริการ
ทางการแพทย์” ได้แก่โรคเบาหวาน โรคไตเรือ้รังระยะแรก โรคหืดหอบ ผู้ ท่ีเป็น
พาหะโรคไวรัสตบัอกัเสบบีและซี มะเร็งเต้านม โรคจิตเภท การดแูลสตรีมีครรภ์
และคลอดบตุรแบบครบวงจรการดแูลรักษาแตแ่รกเร่ิมและโรคปอดอดุกัน้เรือ้ 
รังปีพ.ศ. 2562 ได้เพ่ิมด�าเนินการตาม “โครงการยกระดบัคณุภาพและความ 
ปลอดภยัการใช้ยาของโรงพยาบาล” เพ่ือเพ่ิมคณุภาพดแูลการใช้ยาทางคลนิิก 
ของโรงพยาบาล โรงพยาบาลเปลีย่นจดุยืนจากเดมิท่ีผู้ป่วยต้องเป็นฝ่ายเข้าหา
แพทย์ มาเป็น
การให้ความช่วยเหลือผู้ ป่วยโรคเฉพาะทางในเชิงรุกน โดยหารือการวาง
แผนการรักษาร่วมกบัผู้ป่วย คอยเตือนให้ผู้ป่วยทายาตามเวลา ตดิตามอาการ
โรคและเตือนให้กลบัมาตดิตามการตรวจรักษาตามก�าหนดเวลา เป็นต้น
จะเขา้รว่มไดอ้ยา่งไร:

สามารถค้นหาข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ของส�านักงานประกันสุขภาพ 
https://www.nhi.gov.tw→บริการประกนัสขุภาพ→ค่ารักษาพยาบาลประ
กันสขุภาพ→แจ้งและจ่ายค่ารักษาพยาบาล→พืน้ท่ีแผนการปรับปรุงการ
จา่ยคา่บริการทางการแพทย์ หรือโทรศพัท์สอบถามรายช่ือโรงพยาบาลท่ีเข้า
ร่วมในโครงการ “แผนการปรับปรุงการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์” จาก
ฝ่ายธุรการสาขาส�านกังานประกนัสขุภาพทกุเขต ซึง่ท่านสามารถจะเข้ารับ
การรักษาได้โดยตรงหรือผา่นขัน้ตอนการสง่ตวัผู้ ป่วย

หากแพทย์วินิจฉัยว่า เป็นโรคท่ีอยู่ในข้อก�าหนดตามแผนดงักล่าวก็ไม่
จ�าเป็นต้องย่ืนเร่ืองใดๆ อีก โดยทีมแพทย์ผู้ เช่ียวชาญจะให้การดแูลรักษา
อาการของท่านพร้อมทัง้ก�าหนดแผนการรักษาท่ีครบถ้วน ขอเตือนท่านว่า 
เพ่ือให้ท่านได้รับการรักษาท่ีครบถ้วนและติดตามผลการรักษาได้อย่างต่อ
เน่ือง ขอให้ทา่นเลือกท�าการรักษาในสถานพยาบาลแหง่เดียวกนั
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ผูม้สีถานะเป็นผูป้ระกนัตนสามารถ 
รบั การรกัษาพยาบาลอยา่งไร

พก ”บตัรประกนัสขุภาพ” ตดิตวัทกุคร ัง้เมือ่เขา้รบั
การรกัษาพยาบาล

ไมว่า่จะเป็นการพบแพทย์ รับยาหรือรับการตรวจรักษาขอให้น�า “บตัร
ประกันสุขภาพ” ติดตัวไปด้วยทุกครัง้ ก็จะสามารถใช้สถานะขอรับ
ผู้ประกันตนในการบริการทางการแพทย์ได้ แต่จะต้องเสียค่าลงทะเบียน
การพบแพทย์และค่าบริการทางการแพทย์ในส่วนท่ีต้องรับภาระเอง

หากท่านลืมพกบัตรประกันสุขภาพ ท่านจะต้องจ่ายค่าบริการ 
ทางการแพทย์ทัง้หมดก่อน และเพียงท่านน�าบัตรประกันสุขภาพและ
ใบเสร็จไปท่ีคลินิกหรือโรงพยาบาลท่ีเป็นผู้ ตรวจรักษาให้กับท่านภายใน 
10 วนั (ไมร่วมวนัหยดุราชการ) ทางคลนิิกหรือโรงพยาบาลจะคืนคา่ใช้จา่ย
ส่วนท่ีเหลือหลงัจากหกัค่าลงทะเบียนการพบแพทย์และค่าบริการทางการ
แพทย์ในสว่นท่ีต้องรับภาระเองให้กบัทา่นทัง้หมด

7
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ผูม้สีถานะเป็นผูป้ระกนัตนสามารถรับ การรักษาพยาบาลอยา่งไร7

อยา่ลมืรบั "ใบส ัง่ยา" ทกุคร ัง้หลงัพบแพทย์
ใบสั่งยาก็คือช่ือท่ีรู้จักกันทั่วไปของ “รายการยา” กฎระเบียบของ

ส�านกังานประกนัสขุภาพก�าหนดให้แพทย์เป็นผู้ รับผิดชอบการตรวจรักษา
และสัง่จ่ายยาให้กับท่าน โดยมีเภสชักรท�าหน้าท่ีจัดเตรียมยาให้กับท่าน
ตามใบสัง่ยาของแพทย์ พร้อมแนะน�าข้อควรระวงัในการใช้ยาเม่ือส่งมอบ
ยาให้กบัทา่น

ดงันัน้ หลงัจากท่ีท่านรับการตรวจรักษาแล้ว แพทย์จะมอบใบสัง่ยา
ท่ีระบรุายละเอียดของยา วิธีใช้และปริมาณยาท่ีต้องใช้ในการรักษาให้กบั
ท่าน ขอให้ท่านน�าใบสัง่ยานีพ้ร้อมด้วยบตัรประกันสุขภาพไปรับยาได้ท่ี 
“ร้านยาในเครือประกันสุขภาพ” ท่ีอยู่ในละแวกใกล้เคียงภายใน 3 วนั 
หลงัจากเข้ารับการรักษา (หากเกินกว่า 3 วนัใบสัง่ยาจะถูกยกเลิกแต่
หากตรงกบัวนัหยุดให้เลื่อนเวลาออกไป) กรณีท่ีคลินิกหรือโรงพยาบาลท่ี 
ท่านเข้ารับการรักษาได้ว่าจ้างเภสชักรท่านก็สามารถท่ีจะรับยาจากแผนก
ยาของคลนิิกหรือโรงพยาบาลนัน้ได้โดยตรง

ใบส่ังยาต้องระบุรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
1. ช่ือนามสกลุของผู้ ป่วยและอาย ุเพศ (หรือวนัเดือนปีเกิด)

2. การวินิจฉยัโรค ลายมือช่ือหรือตราประทบัของแพทย์ผู้ออกใบสัง่ยา

3. ช่ือคลนิิกหรือโรงพยาบาล ท่ีอยูแ่ละหมายเลขโทรศพัท์ติดตอ่

4.  ช่ือยา ขนาดยา จ�านวนยา ปริมาณยา ค�าแนะน�าการใช้ยา (เก่ียวกบั
ข้อควรระวงัในการใช้ยา เชน่ ทานนานเทา่ไหร่หรือทานเม่ือไหร่ เป็นต้น)

5.  วนัเดือนปีท่ีออกใบสัง่ยา ค�าแนะน�าการสัง่ยาต่อเน่ือง (หมายความถึง 
สามารถน�าใบสัง่ยาฉบบันีรั้บยาได้อีกก่ีครัง้และแต่ละครัง้ให้ยาเป็นเวลา
ก่ีวนั)

หลงัพบแพทยอ์ยา่ลมืตอ้งนดัควิตรวจตามเวลาทีก่ำาหนด
หากแพทย์ออกใบสัง่ท�าการตรวจวิเคราะห์ ตรวจสอบหรือท�ากายภาพบ�าบดั

ให้กบัทา่น โปรดให้ความสนใจตอ่ก�าหนดเวลาท่ีต้องท�าการนดัควิกบัสถาน
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พยาบาลในเครือประกนัสขุภาพหรือขอรับบริการด้านการแพทย์ (วนัสดุท้าย
หากตรงกบัวนัหยดุให้เลื่อนออกไป) หากเลยก�าหนดเวลา ห้ามสถาน
พยาบาลในเครือประกนัสขุภาพรับการจองคิวหรือให้บริการด้านการแพทย์ 
โดยมีก�าหนดเวลาดงันี:้
1. นดัควิตามใบสัง่ตรวจวิเคราะห์ ตรวจสอบ: ภายใน 180 วนั นบัจากวนั

ออกใบสัง่
2. นดัควิท�ากายภาพบ�าบดั: ภายใน 30 วนั นบัจากวนัออกใบสัง่
ข ัน้ตอนการรบับรกิารทางการแพทย์

หมายเหต	ุ:
คา่ลงทะเบยีนการพบแพทยไ์มใ่ชร่ายการทีก่ารประกนัสขุภาพจา่ยให	้และไมใ่ชก่ารเรยีกเกบ็โดย	
กรมประกนัสขุภาพ	หากทา่นมขีอ้สงสยั	สามารถตดิตอ่สอบถาม	ไดจ้ากกองสาธารณสขุทอ้งถิน่

ระเบยีบท ัว่ไปสำาหรบัใบส ัง่ยา
การสัง่จา่ยยาใหก้บัผูป่้วยแตล่ะครัง้ของแพทย	์จะสัง่จา่ยยาใหส้งูสดุไม่

เกนิ	7	วนัเป็นหลกั	หากทา่นไดรั้บการวนิจิฉัยวา่เป็นโรคเรือ้รัง	แพทย์
สามารถสัง่จา่ยยาใหก้บัทา่นตอ่ครัง้มากทีส่ดุ	30	วนั	(รายละเอยีดเกีย่ว
กบัใบสัง่ยาตอ่เนือ่งส�าหรับโรคเรือ้รัง	กรณุาดบูทที	่9)หากรา้นยาไมม่ี
ยาตามทีร่ะบใุนใบสัง่ยา	โดยทีแ่พทยก์ไ็มไ่ดร้ะบวุา่จะตอ้งใชย้าชนดินี	้
เทา่นัน้	เภสชักรจะพจิารณาจัดยาตวัเดยีวกนัแตค่นละบรษัิทผูผ้ลติ	
ใหก้บัทา่นแทน	โดยจะตอ้งเป็นยาทีม่รีาคา	“ไมเ่กนิจาก”	ยาทีร่ะบ	ุ
ในใบสัง่ยา	และตอ้งเป็นยาทีม่สีว่นประกอบ	ขนาดยาและปรมิาณยา	
ทีเ่หมอืนกนั	อยา่งไรกต็ามการจัดยาแทนดงักลา่วจะตอ้งเป็นยาใน
รายการยาทีก่รมประกนัสขุภาพจา่ยให ้

น�าบตัรประกนัสขุภาพยืน่ลงทะเบยีน
พบแพทยท์ีค่ลนิกิหรอืโรงพยาบาล

รับการตรวจรักษา

รับใบสัง่ยาจากแพทย์

น�าใบสัง่ยารับยาจาก	“รา้นยาใน
เครอืประกนัสขุภาพ”ทีอ่ยูใ่นละแวก
ใกลเ้คยีง	หรอืรับยาจากแผนกยา
ของคลนิกิหรอืโรงพยาบาลโดยตรง

รับยา
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ระเบยีบการสง่ตอ่ผูป่้วยเพือ่เขา้รบัการรกัษา
กรณีท่ีโรงพยาบาลและคลินิกในเครือประกันสุขภาพ ไม่สามารถ

ให้การรักษาพยาบาลได้อย่างครบถ้วน เน่ืองจากมีข้อจ�ากัดในเร่ืองเจ้า
หน้าท่ี อุปกรณ์เคร่ืองมือหรือความเช่ียวชาญเฉพาะทาง จะต้องให้ความ
ช่วยเหลือท่านในการส่งตัวเพ่ือไปรับการรักษายังสถานพยาบาลอ่ืนท่ี
สามารถให้การรักษาพยาบาลได้ แต่หากท่านมีอาการท่ีอยู่ในภาวะฉกุเฉิน 
สถานพยาบาลในเครือประกนัสขุภาพจะต้องให้การรักษาพยาบาลเร่งด่วน
ท่ีเหมาะสมก่อน จงึจะสง่ตวัเพ่ือไปรับการรักษาตอ่ได้ นอกจากนี ้ หลงัการ
ส่งตวัเพ่ือรับการรักษาและท่านมีอาการดีขึน้โดยไม่มีความจ�าเป็นท่ีจะต้อง
รับการอยู่รักษาตวัในสถานพยาบาลดงักล่าวต่อไปอีก สถานพยาบาลใน
เครือประกันสุขภาพควรให้ความช่วยเหลือท่านในการส่งตัวกลับไปยัง
สถานพยาบาลท่ีเป็นผู้ น�าส่งตัวท่านมาในครัง้แรกหรือส่งตัวไปยังสถาน
พยาบาลในเครือประกนัสขุภาพแห่งอ่ืนท่ีเหมาะสม เพ่ือตรวจติดตามการ
รักษาตอ่ไป

หากท่านมีความจ�าเป็นและต้องได้รับการส่งตัวเพ่ือรับการรักษา
ต่อตามท่ีได้ระบไุว้ด้านบน แพทย์ประจ�าครอบครัวของท่านหรือเคาน์เตอร์
รับส่งตวัของสถานพยาบาลในเครือประกนัสขุภาพ จะจดัเตรียมการส่งตวั
ท่ีเหมาะสมให้กบัทา่น และให้ความชว่ยเหลือในการนดัควิ แผนกและวนัท่ี
ท่ีจะเข้ารับการตรวจรักษา โดยไม่ต้องผ่านขัน้ตอนการส่งตวัตามล�าดบัขัน้
จากโรงพยาบาลเลก็ไปโรงพยาบาลใหญ่ ขอแนะน�าวา่เม่ือแพทย์ออกใบสง่
ตวัให้กบัท่าน ท่านสามารถจะหารือกบัแพทย์ท่ีท่านจะไปรับการรักษาต่อ
ได้ เน่ืองจากการส่งตวัเช่นนีเ้ป็นการจดัเตรียมท่ีผ่านการหารือระหว่างสอง
ฝ่าย ซึง่ท่านจะต้องเข้ารับการตรวจรักษายงัสถานพยาบาลในเครือ คลินิก
หรือแผนกตรวจท่ีระบุบนใบส่งตวั แพทย์จึงจะสามารถให้การดูแลรักษา
ท่านได้อย่างเหมาะสมท่ีสดุ ซึง่จะท�าให้ค่าบริการทางการแพทย์ผู้ ป่วยนอก
ในส่วนท่ีรับภาระเองส�าหรับการพบแพทย์แผนปัจจุบันถูกจัดเก็บโดย
อ้างอิงจากระเบียบการสง่ตวัได้
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กรณีท่ีท่านมีเหตุจ�าเป็นและไม่สามารถเข้ารับการรักษาตามวันเวลา
ท่ีระบุในใบส่งตัว ท่านสามารถติดต่อกับเคาน์เตอร์รับส่งตัวของสถาน
พยาบาลในเครือท่ีรับส่งตวัท่านไปรักษาต่อได้โดยตรง เพ่ือช่วยเหลือนัด
หมายวนัเข้ารับการรักษาใหม ่(เก่ียวกบัการสง่ตอ่ผู้ ป่วย กรุณาดบูทท่ี 6)
คา่รกัษาพยาบาลในสว่นทีผู่ท้ำาประกนัตอ้งรบัภาระเอง

เม่ือเราไปรับการรักษาพยาบาลท่ีคลินิกหรือโรงพยาบาล นอกจาก
กรมประกนัสขุภาพจะช่วยจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้กบัเราแล้ว เรา
ยังต้องรับภาระค่าใช้จ่ายอีกส่วนหนึ่งเพียงเล็กน้อย ซึ่งก็คือ “ค่าบริการ
ทางการแพทย์ในส่วนท่ีต้องรับภาระเอง” มาตรการดังกล่าวมีขึน้เพ่ือไว้
เตือนทุกคนว่าทรัพยากรทางการแพทย์ใช้ส�าหรับช่วยเหลือผู้ ท่ีเจ็บป่วย 
และต้องใช้ในท่ีท่ีมีความจ�าเป็น ทรัพยากรเหล่านีมี้ค่าและไม่ควรใช้อย่าง
ฟุ่ มเฟือย

ในการขอรับบริการทางการแพทย์ผู้ ป่วยนอกทัว่ไป ค่าบริการทางการ
แพทย์ในสว่นท่ีทา่นต้องรับภาระจา่ยเอง ได้แก่รายการดงัตอ่ไปนี ้ คา่บริการ
ทางการแพทย์ผู้ ป่วยนอกในสว่นท่ีต้องรับภาระเอง และคา่ยาผู้ ป่วยนอกใน
ส่วนท่ีต้องรับภาระเอง กรณีท่านรับการบ�าบดัรักษาด้วยกายภาพบ�าบดั
หรือรักษาการบาดเจ็บทางแพทย์แผนจีน ท่านจะต้องจ่าย “ค่าบริการ
กายภาพบ�าบดัผู้ ป่วยนอก (รวมการรักษาการบาดเจ็บแพทย์แผนจีน) ใน
ส่วนท่ีต้องรับภาระเอง” เพ่ิมเติม และหากท่านได้รับการจัดเตรียมให้อยู่
รักษาตวัในโรงพยาบาล เม่ือออกจากโรงพยาบาลท่านจะต้องจ่าย “ค่า
บริการทางการแพทย์ผู้ ป่วยใน ในสว่นท่ีต้องรับภาระเอง” ด้วย
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1. คา่บรกิารทางการแพทยผ์ูป่้วยนอกในสว่นทีต่อ้งรบัภาระเอง 
ประเภท ค่าบริการทางการแพทย์ในส่วนที่ต้องรับภาระเอง

ระดับโรงพยาบาล
ผู้ป่วยนอกแพทย์แผนปัจจุบัน ฉุกเฉิน	(ตามระดับอาการ)

ทันตกรรม แพทย์แผนจีน
ผ่านการส่งตัว ไม่ผ่านการส่งตัว ระดับ	1-2 ระดับ	3-5

วิทยาลัยการแพทย์ 170	เหรียญไต้หวัน 420	เหรียญไต้หวัน 450	
เหรียญไต้หวัน

550	
เหรียญไต้หวัน 50	เหรียญไต้หวัน 50	เหรียญไต้หวัน

โรงพยาบาลเขต 100	เหรียญไต้หวัน 240	เหรียญไต้หวัน 300	เหรียญไต้หวัน 50	เหรียญไต้หวัน 50	เหรียญไต้หวัน
โรงพยาบาลท้องถิ่น 50	เหรียญไต้หวัน 80	เหรียญไต้หวัน 150	เหรียญไต้หวัน 50	เหรียญไต้หวัน 50	เหรียญไต้หวัน

คลินิก 50	เหรียญไต้หวัน 50	เหรียญไต้หวัน 150	เหรียญไต้หวัน 50	เหรียญไต้หวัน 50	เหรียญไต้หวัน

หมายเหต	ุ:	
1.		ส�าหรับผูท้ีม่	ีหนังสอืรับรองผูท้พุพลภาพ	ไมว่า่จะเขา้รับการรักษาประเภทผูป่้วยนอกในสถาน
พยาบาลระดบัใดกต็าม	จะถกูเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยส�าหรับคา่บรกิารทางการแพทยใ์นสว่นทีต่อ้ง
รับภาระเองในอตัราเดยีวกบัการรับบรกิารจากคลนิกิคอื	50	เหรยีญไตห้วนั

2.		ผูป่้วยหลงัจากทีเ่ขา้รับการผา่ตดัแบบผูป่้วยนอกผา่ตดัฉุกเฉนิหรอือยูพั่กรักษาในโรงพยาบาล
ทีเ่ป็นการกลบัมาตรวจตดิตามการรักษาครัง้ที	่ 1	 ภายใน	 1	 เดอืนหลงัออกจากโรงพยาบาล	
และผูค้ลอดบตุรทีเ่ป็นการกลับมาตรวจตดิตามครัง้แรกหลังออกจากโรงพยาบาลภายใน	 6	
สปัดาห	์ หลงัพบแพทยโ์ดยมใีบสง่ตวั	 เมือ่แพทยว์นิจิฉัยวา่การเจ็บป่วยจากการสง่ตวั	 ตอ้ง
ท�าการรักษาแบบผูป่้วยนอกตอ่	 นับแตว่นัถอืใบสง่ตวัพบแพทยเ์ป็นตน้ไป	 รับการรักษาผูป่้วย
นอกไมเ่กนิ	4	ครัง้ภายใน	1	เดอืน	ถอืวา่เป็นการรักษาลกัษณะสง่ตอ่ผูป่้วยโดยโรงพยาบาลจะ
ตอ้งออกหนังสอืรับรองใหก้บัผูป่้วย

2. คา่ยาผูป่้วยนอกในสว่นทีต่อ้งรบัภาระเอง :
ค่ายา ส่วนที่ต้องรับภาระเอง ค่ายา ส่วนที่ต้องรับภาระเอง

ต่�ากว่า	100	
เหรียญไต้หวัน 0	เหรียญไต้หวัน 601~700

เหรียญไต้หวัน 120	เหรียญไต้หวัน

101~200
เหรียญไต้หวัน 20	เหรียญไต้หวัน 701~800

เหรียญไต้หวัน 140	เหรียญไต้หวัน

201~300
เหรียญไต้หวัน 40	เหรียญไต้หวัน 801~900

เหรียญไต้หวัน 160	เหรียญไต้หวัน

301~400
เหรียญไต้หวัน 60	เหรียญไต้หวัน 901~1,000

เหรียญไต้หวัน 180	เหรียญไต้หวัน

401~500
เหรียญไต้หวัน 80	เหรียญไต้หวัน มากกว่า	1,001	

เหรียญไต้หวัน 200	เหรียญไต้หวัน

501~600
เหรียญไต้หวัน 100	เหรียญไต้หวัน
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3. คา่บรกิารกายภาพบำาบดัผูป่้วยนอก (รวมการรกัษาการบาด
เจ็บทางแพทยแ์ผนจนี) ในสว่นทีต่อ้งรบัภาระเอง :
กรณีท่านรับการรักษาด้วยกายภาพบ�าบัดหรือการรักษาการบาดเจ็บ 
ทางแพทย์แผนจีน ท่านต้องช�าระค่าบริการในส่วนท่ีต้องรับภาระเอง
เพ่ิมครัง้ละ 50 เหรียญไต้หวนั นบัตัง้แตก่ารรักษาครัง้ท่ี 2 ของการเข้ารับ
บ�าบดัรักษาซ้�าเป็นต้นไป (ยกเว้นการรักษากายภาพบ�าบดัในระดบั “ปาน 
กลาง-รุนแรง” และ “รุนแรง”)

4. คา่บรกิารทางการแพทยผ์ูป่้วยใน ในสว่นทีต่อ้งรบัภาระเอง :
ค่าบริการทางการแพทย์ส่วนท่ีท่านต้องรับภาระเองกรณีรับการรักษาตวั
ในโรงพยาบาลของเครือประกนัสขุภาพ จะขึน้อยู่กบัประเภทห้องพกัว่า
เป็นห้องพกัผู้ ป่วยเฉียบพลนัหรือผู้ ป่วยเรือ้รังและจ�านวนวนัท่ีพกั โดยจะ
จัดเก็บตามสัดส่วนจากค่าใช้จ่ายทัง้หมดของการพักรักษาตัวในโรง
พยาบาลแต่ละครัง้ ซึ่งมีสดัส่วนการจัดเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนท่ีต้องรับ
ภาระเองดงันี ้:

ประเภทหอ้งพกั
สดัสว่นคา่ใชจ้า่ยในสว่นทีต่อ้งรับภาระเอง

5% 10% 20% 30%
หอ้งพกัผูป่้วยเฉยีบพลนั -- ไมเ่กนิ	30	วนั 31-60	วนั 61	วนัขึน้ไป

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

หมายเหต:ุ
หากทา่นเนื่องจากโรคเดยีวกนัพักรักษาตัวในหอ้งผูป่้วยเฉียบพลันไมเ่กนิ	 30	 วัน	 หรอืพักรัก	
ษาตัวในหอ้งพักผูป่้วยโรคเรือ้รังไมเ่กนิ	 180	 วัน	 คา่ใชจ้า่ยในสว่นทีต่อ้งรับภาระเองจะจัดเก็บ	
โดยมเีพดานสงูสดุ	 ซึง่จะมกีารประกาศก�าหนดเพดานคา่ใชจ้า่ยสงูสดุปีละครัง้	 เชน่ระหวา่งวนัที	่
1	มกราคม	พ.ศ.	2562	–	31	ธนัวาคม	พ.ศ.	2562	หากเขา้รับการรักษาพยาบาลดว้ยโรคเดยีวกนั
ในหอ้งผูป่้วยเฉียบพลนัไมเ่กนิ30	วนั	หรอืพักรักษาตวัในหอ้งพักผูป่้วยโรคเรือ้รังไมเ่กนิ	180	วนั	
การรักษาตวัในโรงพยาบาลสว่นทีต่อ้งรับภาระเองสงูสดุไมเ่กนิ	39,000	เหรยีญไตห้วนั	และการ
รักษาตวัในโรงพยาบาลตลอดปีสว่นทีต่อ้งรับภาระเองสงูสดุไมเ่กนิ	65,000	เหรยีญไตห้วนั	โดย
สามารถขอเบกิคืนค่าใชจ้่ายส่วนที่เกนิจากก�าหนดเพดานสูงสุดตลอดปีไดก้่อนวันที่	 30	
มถินุายน	ของปีถดัไป	 (หมายเหต:ุกระทรวงสาธารณสขุและสวสัดกิารประกาศเพดานสงูสดุของ
คา่ใชจ้า่ยการรักษาตวัในโรงพยาบาลสว่นทีต่อ้งรับภาระเองประจ�าปีส�าหรับปีนัน้ๆ)

63

2563-2564 คู่มือสิทธิประโยชน์ระบบประกันสุขภาพสำาหรับประชาชน



ผูม้สีถานะเป็นผูป้ระกนัตนสามารถรับ การรักษาพยาบาลอยา่งไร7

ยืน่เร ือ่งขอเบกิคา่รกัษาพยาบาลทีส่ำารองจา่ยไปกอ่นอยา่งไร:
1.		กรอกแบบฟอรม์ขอเบกิคา่รักษาพยาบาลทีไ่ดส้�ารองจา่ยไปกอ่น
จากการประกนั	สขุภาพพรอ้มแนบใบเสร็จรับเงนิคา่ใชจ้า่ยการ
รักษาพยาบาลตวัจรงิและใบรายการคา่ใชจ้า่ยโดยละเอยีด	แตห่าก
ผูป้ระกนัตนเป็นผูท้ีต่กลงใหผู้รั้บการประกนัคดิค�านวนอนุมตัคินืเงนิ
คา่ใชจ้า่ย	กไ็มจ่�าเป็นตอ้งแนบใบเสร็จรับเงนิคา่ใชจ้า่ยการรักษา
พยาบาลตวัจรงิและใบรายการคา่ใชจ้า่ยโดยละเอยีด	โดยใหแ้ละ
ยืน่เรือ่งไดท้ี	่ฝ่ายบรกิารสาขาส�านักงานประกนัสขุภาพในเขตทีต่ัง้
ของสถานพยาบาลทีรั่บการตรวจรักษาครัง้แรก

2.		สามารถขอแบบฟอรม์ไดท้ีเ่คานเ์ตอรฝ่์ายธรุการสาขาส�านักงาน	
ประกนัสขุภาพทกุเขตหรอืดาวนโ์หลดจากเว็บไซต	์https://www.
nhi.gov.tw→บรกิารประกนัสขุภาพ→คา่รักษาพยาบาลประกนัสขุ
ภาพ→คา่รักษาพยาบาลและคนืเงนิ→คนืคา่รักษาพยาบาลที่
ส�ารองจา่ยเอง→	รายละเอยีดโดยสงัเขปขอคนืคา่รักษาพยาบาล
ทีส่�ารองจา่ยเองและแบบค�ารอ้งทีเ่กีย่วขอ้ง→แบบค�ารอ้งขออนุมตัิ
คา่รักษาพยาบาลทีส่�ารองจา่ยเองประกนัสขุภาพประชาชน

ใครคอืผูม้สีทิธ ิไ์ดร้บัการยกเวน้คา่บรกิารทางการแพทย ์ในสว่น
ทีต่อ้งรบัภาระเอง
1.		ผูม้สีทิธิไ์ดรั้บการยกเวน้คา่บรกิารทางการแพทยใ์นสว่นทีต่อ้งรับ	
ภาระเองทัง้หมด:
(1)		ผูท้ีเ่ขา้รับการรักษาดว้ยโรครา้ยแรง	คลอดบตุรและอยูอ่าศยัในพืน้ที่

ภเูขาหรอืพืน้ทีห่มูเ่กาะรอบนอก
(2)		ผูป่้วยนอกหรอืผูป่้วยฉุกเฉนิทีไ่ดรั้บการสง่ตวัจากสถานพยาบาลใน

พืน้	ทีห่มูเ่กาะรอบนอกเพือ่มารับการรักษาตอ่ในไตห้วนั
(3)		ทหารผา่นศกึและตวัแทนครอบครัวของทหารผา่นศกึเสยีชวีติทีม่รีะบุ

ค�าวา่	“เกยีรต”ิ	บนบตัรประกนัสขุภาพ
(4)	ครอบครัวผูม้รีายไดต้่�า
(5)	เด็กอายตุ่�ากวา่	3	ขวบ
(6)		ผูท้ีข่ ึน้ทะเบยีนผูป่้วยวณัโรคและเขา้รับการรักษายงัโรงพยาบาลใน

เครอื	ประกนัสขุภาพ
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(7)		ผูท้�าประกนัภยัแรงงานทีเ่ขา้รับการรักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยจาก
การท�างาน

(8)		ผูป่้วยไดรั้บสารพษิโพลคีลอรเีนท	ไบฟีนอลทีเ่ขา้รับการรักษาผูป่้วยนอก
(9)	ผูส้งูอายเุกนิ	100	ปี
(10)		ทหารบรกิารพลเรอืนทีอ่ยูร่ะหวา่งการเป็นทหารและมบีตัรทหาร		

(รวมทหารบรกิารพลเรอืนทัว่ไปและทหารบรกิารพลเรอืนทีอ่ยูใ่นการ
วจัิยพัฒนาระยะแรกและระยะที2่)

2.	ผูม้สีทิธิไ์ดรั้บการยกเวน้คา่ยาในสว่นทีต่อ้งรับภาระเอง	:
(1)		ผูท้ีม่	ี“ใบสัง่ยารักษาโรคเรือ้รังตอ่เนือ่ง”	(การสัง่ยาส�าหรับ	28	วนัขึน้

ไป)	(โรคเรือ้รังตามประกาศของทบวงสาธารณสขุมทีัง้ส ิน้	100	
ประเภท	เชน่	ความดนัโลหติสงู	เบาหวาน	และสามารถคน้หาขอ้มลู
ไดท้างเว็บไซตข์องส�านักงานประกนัสขุภาพที	่https://www.nhi.
gov.tw)→บรกิารประกนัสขุภาพ→บรกิารรักษาพยาบาลประกนัสขุภาพ	
→โรคเรือ้รังและใบสัง่ยา→คน้หาใบสัง่ยารักษาโรคเรือ้งรังตอ่เนือ่ง

(2)	ผูรั้บบรกิารรักษาทางทนัตกรรม
(3)		ผูรั้บบรกิารรักษา	“กลุม่วนิจิฉัยโรครว่มหรอืดอีารจ์	ี(DRG)”	

ตามขอ้ก�าหนด	มาตรฐานคา่ใชจ้า่ยและรายการบรกิารทางการแพทยท์ี่	
การประกนัสขุภาพออกให ้

3.	ผูม้สีทิธิไ์ดรั้บการยกเวน้คา่บรกิารกายภาพบ�าบดัผูป่้วยนอกในสว่น
ทีต่อ้งรับภาระเอง	:
(1)		การรักษาดว้ยกายภาพบ�าบดัประเภท	“การรักษาระดบั	ปานกลาง-

รนุแรง”	ซึง่กค็อืการรับการรักษาระดบัปานกลางตัง้แต	่3	รายการขึน้
ไป	และมรีะยะเวลาการรักษารวมนานกวา่	50	นาท	ีเชน่	การกระตุน้ดว้ย
ไฟฟ้า	และอืน่ๆ	อกีกวา่	14	รายการ

(2)		การรักษาดว้ยกายภาพบ�าบดัประเภท	“การรักษาระดบัรนุแรง”	จ�า	
เป็นตอ้งมเีจา้หนา้ทีผู่เ้ชีย่วชาญเฉพาะทางเป็นผูบ้�าบดัรักษาให	้เชน่	
การฝึกการทรงตวัและอืน่ๆอกีกวา่	7	รายการ	โดยตอ้งไดรั้บค�าสัง่จาก
แพทยเ์วชศาสตรฟ้ื์นฟเูทา่นัน้
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4.	พืน้ทีข่าดแคลนทรัพยากรทางการแพทย	์:
ผูท้ีรั่บบรกิารทางการแพทยป์ระเภทผูป่้วยนอกฉุกเฉนิ	หรอืบรกิารดแูลรัก	
ษาในเคหสถาน	ซึง่อยูใ่นพืน้ทีข่าดแคลนทรัพยากรทางการแพทย	์จะได	้
รับการยกเวน้คา่บรกิารทางการแพทยใ์นสว่นทีต่อ้งรับภาระเอง	20%	
(ส�านักงานประกนัสขุภาพจะประกาศรายชือ่พืน้ทีข่าดแคลนทรัพยากร
ทางการแพทยปี์ละ	1	ครัง้)

ใบเสร็จรบัเงนิคา่รกัษาพยาบาล ใบรายการคา่ใชจ้า่ย
โดยละเอยีดและใบรายการยา

หลังจากท่ีท่านเข้ารับการตรวจรักษาเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วหรือออก 
จากโรงพยาบาล อย่าลืมขอรับ “ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล” 
“ใบรายการค่าใช้จ่ายโดยละเอียด” และ “ใบรายการยา” จากคลินิก
หรือโรงพยาบาล และเก็บรักษาไว้ให้ดี

1. ใบเสร็จรบัเงนิคา่รกัษาพยาบาล
“ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล” จะระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายสอง
รายการ ได้แก่ “รายการเบกิจา่ยจากประกนัสขุภาพ” และ “รายการคา่
ใช้จ่ายท่ีต้องจ่ายเอง” และเลขล�าดับท่ีเข้ารับการรักษาโดยใช้บัตร
ประกนัสขุภาพ โดยใบเสร็จรับเงินฉบบันีส้ามารถใช้เป็นหลกัฐานในการ
หักลดหย่อนภาษีเม่ือย่ืนแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคล 
เลขล�าดับท่ีเข้ารับการรักษาโดยใช้บัตรประกันสุขภาพ จะบ่งบอกถึง
จ�านวนครัง้ท่ีเข้ารับบริการทางการแพทย์ประเภทผู้ ป่วยนอกในปีนัน้ และ
ยังช่ วยป้องกันการลงบันทึกบัตรประกันสุขภาพผิดพลาดด้วย
ทัง้นีค้ลินิกและโรงพยาบาลบางแห่งจะออก “ใบเสร็จรับเงินค่ารักษา
พยาบาล” แยกตา่งหาก แตบ่างแห่งจะออก “ใบรายการคา่ใช้จ่ายโดย
ละเอียด” โดยจดัพิมพ์พร้อมกบั “ใบเสร็จรับเงินคา่รักษาพยาบาล” ลง
บนกระดาษใบเดียวกนั

2.ใบรายการคา่ใชจ้า่ยโดยละเอยีด
รายละเอียดท่ีต้องระบุใน “ใบรายการค่าใช้จ่ายโดยละเอียด” ได้แก่ 
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ยอดช�าระเงินส่วนท่ีต้องออกเองในการเข้ารับการรักษาพยาบาลครัง้นัน้ 
(รวมถงึคา่ลงทะเบียนการพบแพทย์ และคา่บริการทางการแพทย์ในสว่น
ท่ีต้องรับภาระเองและรายการค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ)  ยอดเบิกจ่ายจากประกนั
สขุภาพ (แบง่ได้เป็น คา่ตรวจวินิจฉยัโรค คา่รักษาพยาบาล คา่ยา และ
ค่าบริการ) หากท่านรับการรักษาด้วยกายภาพบ�าบดัทางแพทย์แผน
ปัจจบุนัหรือรักษาการบาดเจ็บทางแพทย์แผนจีน “ใบรายการค่าใช้จ่าย
โดยละเอียด” จะต้องระบรุายการท่ีเข้ารับการบ�าบดัรักษาไว้ด้วย
ใบแสดงรายการอย่างละเอียดนี ้ จะช่วยให้ท่านสามารถตรวจสอบได้วา่
คลินิกหรือโรงพยาบาลท่ีท่านเข้ารับการรักษาจดัเก็บค่าใช้จ่ายจากท่าน
ถูกต้องหรือไม่ และช่วยให้ท่านทราบด้วยว่าการรักษาในครัง้นัน้
ส�านกังานประกนัสขุภาพมีการเบกิจา่ยไปเทา่ไหร่

3.ใบรายการยา
รายละเอียดท่ีต้องระบุใน “ใบรายการยา” ได้แก่ ช่ือนามสกุลของผู้ เข้า
รับการรักษา เพศ ช่ือยา ขนาดยาและจ�านวนยา วิธีใช้และปริมาณการใช้
ยา ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของสถานท่ีจัดยา (หน่วยงานท่ี
ให้การรักษาหรือร้านยา) ช่ือนามสกุลของผู้ จัดเตรียมยา วนัท่ีจ่ายยา 
(มอบยา) ค�าเตือนต่างๆ เป็นต้น ตามกฎหมายยา ข้อมลูเหล่านีค้วรจดั
พิมพ์ไว้บนซองยา หากไมส่ามารถระบไุด้ ควรมีใบรายการยาโดยละเอียด
แนบมาด้วย
ใบรายการยาจะสามารถช่วยให้ท่านมีความชัดเจนมากขึน้ว่ารับ
ประทานยาชนิดใดบ้าง และจะรับประทานอย่างไร กรณีท่ีท่านต้องการ
รับการรักษาพยาบาลจากแพทย์คนละแผนก ก็สามารถมอบให้กบัแพทย์
ผู้ตรวจรักษาใช้อ้างอิงประกอบการรักษาได้

แพทยต์อ้งแจง้ผูป่้วยลว่งหนา้ หากผูป่้วยตอ้ง
รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการรกัษาพยาบาลเอง

กรณีท่ีแพทย์จะให้การรักษาแก่ท่าน “ในรายการท่ีนอกเหนือจากท่ี
ประกันสุขภาพจ่ายให้” จะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและได้รับความ
ยินยอมจากทา่นก่อน จงึจะท�าการรักษาได้
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หากท่านมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจเก่ียวกับ “รายการท่ีต้องเสียค่าใช้
จ่ายเอง” ท่ีปรากฏบนใบรายการค่าใช้จ่ายโดยละเอียดสามารถขอให้ทาง
สถานพยาบาลช่วยตรวจสอบได้หรือสามารถโทรศัพท์บริการสอบถาม
ส�านกังานประกนัสขุภาพหมายเลข 0800-030-598 มือถือโทร 02-4128-678

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

2.	การฉีดวคัซนีป้องกนัโรคและการบรกิารทางการแพทยอ์ืน่ๆ	ทีรั่ฐบาล	
ตอ้งเป็นผูรั้บภาระคา่ใชจ้า่ย

3.	การบ�าบดัรักษาผูต้ดิยาเสพตดิ	(รวมการตดิสรุา	ตดิบหุรี)่	การผา่ตดั
ศลัยกรรมตกแตง่	การจัดฟันทีไ่มไ่ดเ้กดิจากการรักษาการบาดเจ็บ
ภายนอก	การผา่ตดัป้องกนั	การผสมเทยีม	การเปลีย่นเพศ

4.	ยาทีข่ายไดโ้ดยไมต่อ้งมคี�าสัง่แพทย	์ยาทีแ่พทย	์เภสชักรหรอืผูช้ว่ย
เภสชักรแนะน�า

5.	การระบแุพทย	์พยาบาลพเิศษหรอืเจา้หนา้ทีพ่ยาบาลผูใ้หก้ารดแูล
รักษา

6.	โลหติ	ยกเวน้ไดรั้บการวนิจิฉัยจากแพทยว์า่มคีวามจ�าเป็นตอ้งถา่ย
เลอืดเนือ่งจากไดรั้บการบาดเจ็บอนัตรายเรง่ดว่น

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

ผูป่้วย
11.		ฟันปลอม	ตาปลอม	แวน่ตา	เครือ่งชว่ยฟัง	รถเข็น	ไมเ้ทา้และอปุกรณ	์

อืน่ๆ	ทีไ่มใ่ชอ่ปุกรณใ์นการบ�าบดัรักษาโรค
12.	การบรกิารทางการแพทยแ์ละยาอืน่ๆ	ทีเ่สนอโดยผูป้ระกนัตน	ซึง่

จะตอ้งไดรั้บการอนุมตัปิระกาศจากหน่วยงานทีม่อี�านาจในการ
ตดัสนิใจ	หลงัผา่นการพจิารณาจากคณะกรรมการประกนัสขุภาพ
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สว่นตา่งทีป่ระชาชนตอ้งจา่ยเองสำาหรบัอปุกรณพ์เิศษ
1. ประกนัสขุภาพเปิดเผยราคาอปุกรณก์ารแพทยท์ีต่อ้ง
 จา่ยเอง เพือ่ใหป้ระชาชนมทีางเลอืกในการรกัษาพยาบาล
 มากยิง่ขีน้

ประกันสุขภาพพิจารณาอนุมัติราคาอุปกรณ์การแพทย์พิเศษบาง
ส่วนท่ีประชาชนต้องจ่ายเอง ทัง้นี เ้ พ่ือให้ประชาชนมีทางเลือกใน
การรักษาพยาบาลมากย่ิงขีน้ ปัจจุบันส�านักงานประกันสุขภาพมี
การจ่ายค่าอุปกรณ์พิเศษอย่างเพียงพอและได้ผลดี แต่เน่ืองจาก
อุปกรณ์ทางการแพทย์มีการปรับปรุงดีขึน้ต่อเ น่ืองอุปกรณ์พิเศษ
บางส่วนท่ีปรับปรุงวัสดุหรือสมรรถนะให้ดีขึน้เล็กน้อย แต่ราคากลับ
แพงกว่าอุปกรณ์ตามรายการท่ีประกันสุขภาพระบุเป็นอย่างมาก 
ประกันสุขภาพไม่สามารถชดเชยเต็มจ�านวนได้ เพ่ือบรรเทาภาระ
ของประชาชนส�านักงานประกันสุขภาพจึงได้มีการแสดงรายการ
ส่วนต่างค่าอุปกรณ์พิเศษ ซึ่งก็คือประกันสุขภาพจ่ายชดเชยราคา
ตามสมรรถนะพืน้ฐาน โดยมีประชาชนเป็นผู้ รับภาระจ่ายส่วนต่าง
เองเพ่ือให้ประชาชนมีทางเลือกมากขึน้เม่ือรับการรักษาพยาบาล 
จนถึงวันท่ี 1 ม.ค. 2562  ประกันสุขภาพได้รวบรวมรายการอุปกรณ์
พิเศษไว้ดังต่อไปนี ้

(1)  กายอปุกรณ์

นบัแต่วนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2538 เป็นต้นมาได้มีการบรรจไุว้ใน
รายการสว่นตา่งท่ีต้องจา่ยเอง ปัจจบุนัประกนัสขุภาพออกคา่ใช้จา่ย
ให้คือกายอปุกรณ์แบบทัว่ไป สว่นกายอปุกรณ์ท่ีประชาชนออกคา่ใช้
จา่ยสว่นตา่งเองสามารถสัง่ท�าเฉพาะได้ สวยงามมากกวา่ หากคนไข้
ต้องการใช้กายอุปกรณ์ท่ีมีสมรรถนะพิเศษ หลังจากท่ีแพทย์ได้
อธิบายชีแ้จงอย่างละเอียดและเข้าใจแล้วหากมีความต้องการเลือก
ใช้ตามความสมคัรใจ ส�านกังานประกนัสขุภาพจะจา่ยตามราคาของ
กายอปุกรณ์ทัว่ไปจ่ายให้โดยคนไข้ต้องรับภาระส่วนต่างค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้เอง
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(2)  เคร่ืองกระตุ้นไฟฟา้หวัใจสมรรถนะพิเศษ

นบัแตว่นัท่ี 3 สงิหาคม พ.ศ.2538 เป็นต้นมาได้มีการบรรจไุว้ในรายการสว่น
ตา่งท่ีประชาชนต้องจา่ยเอง ปัจจบุนัเคร่ืองควบคมุจงัหวะการเต้นของหวัใจ 
(รวมสายสื่อน�าสญัญาณไฟฟา้) ท่ีประกนัสขุภาพออกคา่ใช้จา่ยให้เป็นการใช้
กระแสไฟอยา่งออ่นกระตุ้นหวัใจ เพ่ือปรับการเต้นของหวัใจรักษาการท�างาน
และกระตุ้ นการเต้นของหัวใจส่วน "เคร่ืองกระตุ้ นไฟฟ้าหัวในสมรรถนะ
พิเศษ” ท่ีเพ่ิมเข้ามาใหมนี่ ้มีการตรวจวดัสญัญาณท่ีดีกวา่เหมาะสมตอ่ความ
ต้องการในการท�างานของหวัใจมากขึน้ ช่วยสนองความต้องการระยะยาว
ทางคลนิิกแก่ผู้ ป่วยได้อยา่งใกล้เคียงมากขึน้ แตเ่คร่ืองคมุจงัหวะการเต้นของ
หวัใจประเภทนีก็้มีข้อจ�ากดัอาการโรคท่ีห้ามใช้เป็นต้น ดงันัน้จ�าเป็นต้องผา่น
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 พ่ื อ ใ ห้ ก า ร
วินิจฉยัและรักษาอยา่งดีท่ีสดุ

หากต้องการใช้ "เคร่ืองกระตุ้นไฟฟา้หวัในสมรรถนะพิเศษ” ส�าหรับผู้ ป่วยท่ีมี
คุณสมบตัิเข้าข่ายในการใช้เคร่ืองคุมจังหวะการเต้นของหวัใจ ส�านักงาน
ประกนัสขุภาพจะจา่ยตามราคา “เคร่ืองคมุจงัหวะการเต้นของหวัใจ” จา่ยให้
โดยคนไข้ต้องรับภาระสว่นตา่งคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้เอง

(3) ขดลวดเคลอืบยาถ่างหลอดเลอืดหวัใจ

ตัง้แตว่นัท่ี 1 ธนัวาคมพ.ศ. 2549 เป็นต้นมาได้มีการบรรจไุว้ในรายการสว่น
ตา่งท่ีประชาชนต้องจา่ยเองโดยอปุกรณ์ขดลวด (stent) แบบทัว่ไปท่ีประกนั
สขุภาพรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ในปัจจบุนันัน้เพียงพอกบัการใช้งานอยู่แล้ว 
ส่วน “ขดลวดเคลือบยาถ่างหลอดเลือดหวัใจ" ก็คือขดลวดแบบทัว่ไปท่ี
เคลือบด้วยยาหรือเคลือบชัน้พิเศษท่ีสามารถลดหรือยบัยัง้อตัราการตีบของ
เส้นเลือดลงได้ แต่ก็มีข้อห้ามและผลข้างเคียงเช่นกนั ดงันัน้จึงขึน้อยู่กบั
ดลุยพินิจของแพทย์ผู้ เช่ียวชาญในการเลือกวิธีการรักษาท่ีดีท่ีสดุ 

หากมีความต้องการใช้อุปกรณ์ “ขดลวดเคลือบยาถ่างหลอดเลือดหวัใจ” 
ส�านกังานประกนัสขุภาพจะจา่ยตามราคา “ขดลวดทัว่ไป” จา่ยให้ ทัง้นีค้นไข้
ต้องรับภาระสว่นตา่งคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้เอง
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(4) ข้อสะโพกเทียมท�าจากวสัดพิุเศษ:
ทัง้ข้อสะโพกเทียมท�าจากเซรามิกและข้อสะโพกเทียมพลาสติกโพลีเอททิลีน
น�า้หนกัโมเลกลุสงูผสมสารแอนตีอ้อกซแิดนท์ เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 
2550 และ 1 ตลุาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นมาได้มีการบรรจไุว้ในรายการสว่น
ตา่งท่ีประชาชนต้องจา่ยเองตามล�าดบั ปัจจบุนัประกนัสขุภาพจะออกคา่ใช้
จ่ายให้ส�าหรับข้อสะโพกเทียมไทเทเนียมและโคบอลท์-โครงกระดูกปีก
สะโพกท�าจากโพลีเอทิลีนน�า้หนกัโมเลกลุสงู มีอตัราการสกึหรอท่ีต�่ามาก ใน
สภาวะปกตสิามารถใช้งานได้นาน 15 ถงึ 20ปี สมาคมแพทย์สาธารณรัฐจีน
ระบวุา่ข้อสะโพกเทียมท่ีประกนัสขุภาพจา่ยให้ ล้วนจดัอยูใ่นระดบัคณุภาพ
ชัน้น�าไมว่า่จะเป็นทางด้านวสัดหุรือคณุภาพ ซึง่หากมีการใช้งานอยา่งเหมาะ
สมก็มีโอกาสไม่มากนกัท่ีจะต้องรับการผ่าตดัเพ่ือเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมอีก
ครัง้ หากมีความต้องการใช้อปุกรณ์ “ข้อสะโพกเทียมเซรามิก” หรือ “ข้อ
สะโพกเทียมพลาสตกิโพลีเอททิลีนน�า้หนกัโมเลกลุสงู" ส�านกังานประกนั
สุขภาพจะจ่ายตามราคา “ข้อสะโพกเทียมแบบดัง้เดิม”จ่ายให้กับผู้ ท่ีมี
เง่ือนไขตรงตามการรักษาด้วยการเปลี่ยน “ข้อสะโพกเทียมแบบดัง้เดมิ” โดย
คนไข้ต้องรับภาระสว่นตา่งคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้เอง ทัง้นีข้้อสะโพกเทียมก็มีข้อ
ห้ามและผลข้างเคียงเช่นกัน ควรต้องให้แพทย์ผู้ เช่ียวชาญเป็นผู้ประเมิน
อยา่งละเอียด

(5) เลนส์แก้วตาเทียมชนิดพิเศษ:

ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นมาได้มีการบรรจไุว้ในรายการสว่น
ตา่งท่ีประชาชนต้องจ่ายเอง ผู้ ท่ีมีเง่ือนไขสอดคล้องกบัการรักษาการผ่าตดั
ต้อกระจกตามระเบียบประกันสุขภาพ จะได้รับสิทธ์ิในการผ่าตดัเปลี่ยน 
“เลนส์แก้วตาเทียมชนิดธรรมดา” ซึง่เป็นรายการท่ีอยูใ่นขอบขา่ยของประกนั
สขุภาพเลนส์แก้วตาเทียมดงักลา่ว ผลติจากวสัด ุ PMMA, Silicone และ 
Acrylic “เลนส์แก้วตาเทียมชนิดธรรมดา” มีความคงทนเป็นเวลานาน พร้อม
กบัมีประสบการณ์ใช้งานได้ถึง 20 ปีของจกัษุแพทย์ในประเทศ เพียงพอ
ส�าหรับการใช้งานมากกวา่ 90%ในคนไข้ต้อกระจก สว่นเลนส์ “แก้วตาเทียม
ชนิดพิเศษ”มีการใช้วสัดท่ีุไมใ่ชเ่ลนส์สมรรถนะโฟกสัภาพได้หลายระยะ และ
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แก้ไขสายตาเอียงเป็นต้น จึงไม่ได้หมายความว่าจะเหมาะสมกับคนไข้
ต้อกระจกทกุคนควรให้แพทย์ตรวจดสูภาพความเจ็บป่วยของคนไข้รายกรณี
เม่ือแพทย์ประเมินพร้อมปรึกษาร่วมกบัคนไข้แล้ว จงึคอ่ยเลือกใช้ผลติภณัฑ์
ให้เหมาสมอยา่งระมดัระวงั

เม่ือผู้ ป่วยมีเง่ือนไขท่ีตรงตามระเบียบการเข้ารับการผ่าตดัต้อกระจกหลงั
จากท่ีแพทย์ได้อธิบายชีแ้จงอย่างละเอียดแล้ว หากมีความต้องการเลือกใช้ 
“เลนส์แก้วตาเทียมชนิดพิเศษ” ส�านกังานประกนัสขุภาพจะจ่ายตามราคา 
“เลนส์แก้วตาเทียมชนิดธรรมดา” จา่ยให้  ทัง้นีค้นไข้ต้องรับภาระสว่นตา่งคา่
ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้เอง

(6) อปุกรณ์พิเศษลิน้หวัใจเทียมจากเนือ้เย่ือ

นบัแตว่นัท่ี 1 มิถนุายน พ.ศ. 2557 เป็นต้นมาได้มีการบรรจไุว้ในรายการสว่น
ต่างท่ีประชาชนต้องจ่ายเอง ปัจจุบนัลิน้หวัใจเทียมของประกันสุขภาพมี
คุณภาพเพียงพอต่อการใช้ของคนไข้ส่วนใหญ่ สมรรถนะท่ีเพ่ิมขึน้ได้แก่
อปุกรณ์พิเศษลิน้หวัใจเทียมจากเนือ้เย่ือ ซึง่เป็นลิน้หวัใจจากเนือ้เย่ือประเภท
หนึ่งเทียบกบัลิน้หวัใจจากเนือ้เย่ือแบบดัง้เดิม มีความแตกต่างด้านเทคนิค
ต้านการเกิดหินปนูวิธีการ ท�าให้เนือ้เย่ือคงตวัวสัดลุิน้หวัใจและวิธีการใสล่ิน้
หวัใจหรืออายุการใช้งานเป็นต้นซึ่งมีตวัเลขวิจยัยืนยนัท่ีแสดงว่าดีกว่า แต่
อปุกรณ์พิเศษลิน้หวัใจเทียมจากเนือ้เย่ือก็มีข้อห้ามและผลข้างเคียงของการ
ใช้ ดงันัน้จงึจ�าเป็นต้องผา่นการประเมินจากแพทย์เฉพาะทางอยา่งละเอียด 
เพ่ือให้การตรวจรักษาท่ีดีท่ีสดุ

หากคนไข้มีความจ�าเป็นต้องผ่าตดัเปลี่ยนลิน้หวัใจเทียมหลงัจากได้รับการ
อธิบายอยา่งละเอียดจากแพทย์แล้ว ผู้ ท่ีมีความต้องการใช้ “อปุกรณ์พิเศษ
ลิน้หวัใจเทียมจากเนือ้เย่ือ” ซึ่งมีส่วนต่างท่ีต้องจ่ายเองส�านักงานประกัน
สขุภาพจะจา่ยตามราคาลิน้หวัใจเทียมแบบดัง้เดมิจา่ยให้ ทัง้นีค้นไข้ต้องรับ
ภาระสว่นตา่งคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้เอง

(7) ระบบระบายน้�าจากโพรงสมองลงชอ่งท้องแบบปรับความดนั

นบัแตว่นัท่ี 1 มิถนุายนพ.ศ. 2558 เป็นต้นมาได้มีการบรรจไุว้ในรายการสว่น
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ต่างท่ีประชาชนต้องจ่ายเองปัจจุบนัระบบระบายน�า้จากโพรงสมองลงช่อง
ท้องทัว่ไปท่ีประกนัสขุภาพออกค่าใช้จ่ายให้เป็นวาล์วระบายแบบความดนั
คงท่ีส�าหรับคนไข้ท่ีอาการคงตวัสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียง
พอต่อการใช้งานของผู้ ป่วยส่วนใหญ่แต่ส�าหรับผู้ ป่วยท่ีอาจมีอาการ
เปลี่ยนแปลงไมค่งท่ี (เชน่ผู้ ป่วยโรคน�า้คัง่ในโพรงสมองภาวะความดนัปกต ิผู้
ป่วยสมองบาดเจ็บ ผู้ ป่วยเดก็ ฯลฯ) หากต้องการเปลี่ยนการตัง้คา่ความดนั
ในภายหลงัจะท�าได้โดยการติดตัง้ใหม่อีกครัง้เท่านัน้ รายการเพ่ิม “ระบบ
ระบายน�า้จากโพรงสมองลงช่องท้องแบบปรับความดัน” ไม่จ�าเป็นต้อง
ท�าการผา่ตดัอีกครัง้ สามารถปรับความดนัจากภายนอกร่างกายได้โดยตรง
แต่จ�าเป็นต้องผ่านการประเมินของแพทย์เฉพาะทางอย่างละเอียด เพ่ือ
ให้การวินิจฉยัและรักษาอยา่งดีท่ีสดุ

หากคนไข้จ�าเป็นต้องใช้ระบบระบายน�า้จากโพรงสมองลงชอ่งท้อง หลงัจาก
ได้รับการอธิบายอยา่งละเอียดจากแพทย์และเข้าใจแล้ว ผู้ ท่ีมีความต้องการ
ใช้ระบบระบายน�า้จากโพรงสมองลงช่องท้องแบบปรับความดนัส�านกังาน
ประกนัสขุภาพจะจ่ายตามราคาระบบระบายน�า้จากโพรงสมองลงช่องท้อง
ทัว่ไปจา่ยให้ ทัง้นีค้นไข้ต้องรับภาระสว่นตา่งคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้เอง

(8) การรักษาหลอดเลือดแดงต้นขาชัน้ตืน้อดุตนัด้วยอปุกรณ์เคลือบยา

นบัแตว่นัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นมาได้มีการบรรจไุว้ในรายการ
ส่วนต่างท่ีประชาชนต้องจ่ายเอง ปัจจุบนัการใช้ขดลวดค�า้ยันผนังหลอด
เลือดท่ีประกนัสขุภาพจา่ยให้เป็นชนิดไมเ่คลือบยา สามารถท่ีจะเลือกขนาด
ได้ตามความเหมาะสมของเส้นเลือดท่ีจะใช้อีกทัง้ลดการเกิดความตีบตนั
หรือการฉีกขาดของเส้นเลือดเพ่ือชว่ยให้โลหิตไหลเวียนสะดวกได้เพ่ิม “การ
รักษาหลอดเลือดแดงต้นขาชัน้ตืน้อุดตนัด้วยอุปกรณ์เคลือบยา” (รวมขด
ลวดเคลือบยาและบอลลนูเคลือบยา) ท่ีต้องจ่ายเองซึง่เทียบกบัการรักษา
แบบดัง้เดิมคือการถ่างขยายด้วยบอลลูนหรือการใส่ขดลวดท่ีหลอดเลือด
แดงต้นขาชัน้ตืน้แล้ว (ขดลวดค�า้ยนัผนงัหลอดเลือดชนิดไมเ่คลือบยา) โดย
เฉลี่ยหลงัการรักษา 1 ปีจะมีอตัราการเกิดอดุตนัซ�า้ต�่ากวา่ แตเ่น่ืองจากคนไข้
แตล่ะรายมีสภาพความเจ็บป่วยแตกตา่งกนั ยงัคงต้องผา่นการประเมินอยา่ง

73

2563-2564 คู่มือสิทธิประโยชน์ระบบประกันสุขภาพสำาหรับประชาชน



ผูม้สีถานะเป็นผูป้ระกนัตนสามารถรับ การรักษาพยาบาลอยา่งไร7

ล ะ เ อี ย ด จ า ก แ พ ท ย์ ผู้ เ ช่ี ย ว ช า ญ เ พ่ื อ ท� า ก า ร รั ก ษ า ท่ี ใ ห้ ผ ล ดี ท่ี สุด

หากคนไข้ต้องใช้การรักษาหลอดเลือดแดงต้นขาชัน้ตืน้อดุตนัด้วยอปุกรณ์
เคลือบยา เม่ือผ่านการอธิบายชีแ้จงอย่างละเอียดจากแพทย์และมีความ
เข้าใจอย่างเต็มท่ีแล้ว ผู้ ท่ีตกลงเลือกใช้การรักษาหลอดเลือดแดงต้นขาชัน้
ตืน้อดุตนัด้วยอปุกรณ์เคลือบยา ส�านกังานประกนัสขุภาพจะจา่ยตามราคา
ของการใส่ขดลวดท่ีหลอดเลือดแดงต้นขาชัน้ตืน้ (ขดลวดค�า้ยนัผนงัหลอด
เลือดชนิดไมเ่คลือบยา) จา่ยให้ ทัง้นีค้นไข้ต้องรับภาระสว่นตา่งคา่ใช้จา่ยท่ี
เกิดขึน้เอง

(9) การรักษาภาวะหวัใจห้องบนสัน่พลิว้ด้วยวิธีจีด้้วยความเยน็จดั
นบัแตว่นัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นมาได้มีการบรรจไุว้ในรายการ
สว่นตา่งท่ีประชาชนต้องจา่ยเอง ปัจจบุนัการรักษาท่ีประกนัสขุภาพจา่ยให้คือ
ระบบภาพหวัใจ 3 มิต ิ(3D) สอดสายสวนจีร้้อนด้วยไฟฟา้ เป็นวิธีการใช้ไฟฟา้
เปลีย่นเป็นความร้อนใสส่ายสวนพิเศษเข้าสูห่วัใจใช้พลงังานความร้อนจีรั้กษา 
ซึง่สามารถใช้รักษาผู้ป่วยหวัใจเต้นผิดจงัหวะจากหลายสาเหตไุด้ ส�าหรับ “การ
รักษาภาวะหวัใจห้องบนสัน่พลิว้ด้วยวิธีจีด้้วยความเยน็จดั” ท่ีเพ่ิมขึน้เม่ือเทียบ
กบัการรักษาด้วย “ระบบภาพหวัใจ 3 มิต(ิ3D) สอดสายสวนจีร้้อนด้วยไฟฟา้” 
ท่ีประกนัสขุภาพจา่ยให้ จะสามารถลดเวลาในการผา่ตดัลงและผู้ป่วยไมค่อ่ย
รู้สกึเจ็บในระหวา่งการรักษา แตเ่น่ืองจากสภาพความเจ็บป่วยของผู้ป่วยแตล่ะ
รายแตกตา่งกนั อีกทัง้ความเหมาะสมตอ่ต�าแหนง่ท่ีใช้ก็ตา่งกนัด้วย ดงันัน้จงึ
จ�าเป็นต้องผา่นการประเมินจากแพทย์ผู้ เช่ียวชาญอยา่งละเอียด เพ่ือเลอืกใช้
วิธีการตรวจรักษาท่ีดีท่ีสดุ
หากคนไข้จ�าเป็นต้องใช้การรักษาภาวะหวัใจห้องบนสัน่พลิว้ด้วยวิธีจีด้้วย
ความเยน็จดั หลงัรับฟังการอธิบายอยา่งละเอียดจากแพทย์และเข้าใจดีแล้ว ผู้
ท่ีเลือกใช้การรักษาภาวะหวัใจห้องบนสัน่พลิว้ด้วยวิธีจีด้้วยความเย็นจดัด้วย
ความสมคัรใจส�านกังานประกนัสขุภาพจะจา่ยตามราคาการรักษาด้วยระบบ
ภาพหวัใจ 3 มิต ิ (3D) สอดสายสวนจีร้้อนด้วยไฟฟา้จา่ยให้ ทัง้นีค้นไข้ต้องรับ
ภาระสว่นตา่งคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้เอง
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(10)  อปุกรณ์พิเศษโลหะยดึตรึงกระดกูภายในโพรงกระดกูแกรมมา่แบบ
เสริมความยาว
นบัแตว่นัท่ี 1 มิถนุายน พ.ศ. 2561เป็นต้นมาได้มีการบรรจไุว้ในรายการสว่น
ตา่งท่ีประชาชนต้องจา่ยเอง ปัจจบุนัประกนัสขุภาพจา่ยให้คือการรักษาโดย
ใช้โลหะยดึตรึงกระดกูภายในโพรงกระดกูแกรมม่าแบบธรรมดา ใช้ส�าหรับ
การยดึตดิกระดกูจากภาวะกระดกูต้นขาสว่นคอคอดหกั เน่ืองจากกระดกูต้น
ขาสว่นขอคอดอยู่บริเวณต้นกระดกู จงึใช้โลหะยดึตรึงกระดกูภายในโพรง
กระดกูท่ีคอ่นข้างสัน้ เพียงพอตอ่ความแขง็แรงมัน่คงในการยดึกระดกู และ
การประสานตดิกนัของกระดกู หากบริเวณท่ีกระดกูต้นขาหกัลามลงไปจาก
ต้นกระดกู เชน่คอคอดกระดกูต้นขาหกัร่วมกบักระดกูสว่นท่ีอยูต่�า่กวา่คอคอด
กระดกูลงมา กระดกูบริเวณต�า่กวา่คอคอดกระดกูหกั กระดกูต้นขาสว่นบน
หกั หรือกระดกูหกัท่ีมีโรคหรือพยาธิสภาพอยูก่่อนแล้วเป็นต้นเน่ืองจากบาง
รายมีภาวะกระดกูหกัเป็นบริเวณคอ่นข้างยาว โลหะยดึตรึงกระดกูภายใน
โพรงกระดกูแกรมมา่แบบธรรมดามีความยาวไมเ่พียงพอตอ่การยดึกระดกูท่ี
หกัได้อยา่งแขง็แรง ในภาวะเชน่นี ้ จ�าเป็นต้องใช้โลหะยดึตรึงกระดกูภายใน
โพรงกระดกูแกรมมา่แบบเสริมความยาว จงึจะสามารถให้ความแข็งแรงตอ่
การยดึกระดกูได้อยา่งเหมาะสม
หากคนไข้จ�าเป็นต้องใช้อปุกรณ์พิเศษโลหะยดึตรึงกระดกูภายในโพรงกระดกู
แกรมมา่แบบเสริมความยาว หลงัรับฟังการอธิบายอยา่งละเอียดจากแพทย์
และเข้าใจดีแล้วและเลอืกใช้การรักษาด้วยความสมคัรใจ ส�านกังานประกนั
สุขภาพจะจ่ายตามราคาการรักษาด้วยโลหะยึดตรึงกระดูกภายในโพรง
กระดกูแกรมมา่แบบธรรมดาจา่ยให้ ทัง้นีค้นไข้ต้องรับภาระสว่นตา่งคา่ใช้
จา่ยท่ีเกิดขึน้เอง

2.  การรกัษาดว้ยระบบยดึตรงึกระดกูกะโหลกศรีษะโดย
คอมพวิเตอรช์ว่ยออกแบบ ทีแ่ตเ่ดมิประชาชนตอ้งรบัภาระสว่น
ตา่งคา่ใชจ้า่ยเองน ัน้ นบัต ัง้แตว่นัที ่1 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
เป็นตน้มา ไดม้กีารบรรจไุวใ้นรายการชดเชยท ัง้หมดของ
ประกนัสขุภาพ หากประชาชนเขา้ขา่ยตามเงือ่นไขชดเชยของ
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ประกนัสขุภาพ ใชอ้ปุกรณต์ามระบบยดึตรงึนีใ้นการรกัษา ไม่
จำาเป็นตอ้งจา่ยเองในสว่นตา่งอกีตอ่ไป ประกนัสขุภาพจา่ยให้
ท ัง้หมด

3.  เพือ่เสรมิการไดร้บัขอ้มลูอยา่งเต็มทีข่องผูป่้วย สำานกังานประกนั 
สขุภาพกำาหนดใหห้นว่ยงานบรกิารทางการแพทยต์ามการ 
ประกนั เมือ่แนะนำาใหผู้ป่้วยใชอ้ปุกรณ ์ทีม่สีว่นตา่งตอ้งจา่ยเอง 
ตอ้งใหข้อ้มลูอยา่งเปิดเผย ทำาการอธบิายอยา่งเต็มทีแ่ละลง 
ลายมอืชือ่ในหนงัสอืยนิยอม
เม่ือสถานพยาบาลเสนอให้ผู้ ประกันตนใช้อุปกรณ์พิเศษท่ีมีส่วนต่าง 
ต้องจ่ายเองเพ่ือให้ประชาชนได้รับข้อมลูอย่างเต็มท่ี การแจ้งให้ทราบ
แบง่เป็น 2 ขัน้ตอนคือ:

◎ ขัน้ตอนท่ี 1
(1)  ก่อนการรักษาหรือผา่ตดั 2 วนั (นอกจากภาวะฉกุเฉิน) แพทย์ต้อง

มอบหนังสืออธิบายแก่ผู้ประกันตนหรือญาติ ขณะเดียวกัน ต้องท�า
การอธิบายอย่างละเอียด พร้อมทัง้ให้แพทย์และผู้ประกนัตนหรือญาติ
ลงนามทัง้สองฝ่ายแบบเดียวกัน 2 ฉบบั โดย 1 ฉบบัมอบให้กับ
ผู้ประกนัตนหรือญาต ิอีก 1 ฉบบัเก็บไว้กบัแฟม้ ประวตัคินไข้

(2)  รายละเอียดหนงัสืออธิบายประกอบด้วย: ส่วนต่างต้องจ่ายเองของ
ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์พิเศษและสาเหตุท่ีต้องใช้อุปกรณ์คุณสมบัติพิเศษ 
ข้อควรระวัง ผลข้างเคียงและผลการรักษาเปรียบเทียบกับอุปกรณ์
ท่ีประกนัสขุภาพจา่ยให้ 

◎ ขัน้ตอนท่ี 2
(1)  ผู้ ประกันตนหรือญาติหลังได้รับข้อมูลท่ีเก่ียวข้องแล้วหน่วยงาน

บริการทางการแพทย์ ยงัต้องอธิบายการเก็บค่าใช้จ่ายและให้เวลา
ผู้ ป่วยพิจารณาอย่างเต็มท่ี จากนัน้ขอให้ลงนามในหนงัสือให้ความ
ยินยอมแบบเดียวกนั 2 ฉบบั โดย 1 ฉบบัมอบให้กบัผู้ประกนัตนหรือ
ญาตเิก็บรักษา อีก 1 ฉบบัเก็บไว้กบัแฟม้ประวตัคินไข้ 

(2) รายการท่ีระบใุนหนงัสือให้ความยินยอมประกอบด้วย:
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ช่ือรายการและหมายเลขรหสัอปุกรณ์พิเศษท่ีมีส่วนต่างต้องจ่ายเอง 
หมายเลขใบอนญุาตอปุกรณ์การแพทย์ ราคาตอ่หนว่ย ปริมาณและ
จ�านวนเงินท่ีต้องจา่ยเอง

สถานพยาบาลต้องออกใบเสร็จมอบให้ผู้ ประกันตนหรือญาติเก็บไว้
นอกจากนีต้้องมอบรายละเอียดช่ือรายการของอุปกรณ์พิเศษท่ีมี 
สว่นตา่งต้องจา่ยเอง หมายเลขรหสัอปุกรณ์ ราคาตอ่หนว่ย ปริมาณและ
จ�านวนเงินโดยรวมท่ีต้องจา่ยเองให้ผู้ประกนัตนหรือญาตเิก็บรักษา

การเพ่ิมเตมิ ยกเลกิ หรือมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเก็บคา่ใช้จา่ย
ของรายการอปุกรณ์ท่ีมีสว่นตา่งต้องจ่ายเอง สถานพยาบาลต้องท�าการ
บนัทกึในเครือขา่ยเวบ็ไซต์ข้อมลูประกนัสขุภาพ (VPN) ตามก�าหนดของ
ส�านกังานประกนัสขุภาพ และประกาศในเว็บไซต์ของส�านกังานประกนั
สุขภาพ เพ่ือให้ทุกฝ่ายสามารถตรวจสอบได้ ประชาชนสามารถใช้
เวบ็ไซต์ของส�านกังานประกนัสขุภาพสว่น “เวบ็เปรียบเทียบราคาอปุกรณ์
การแพทย์ท่ีต้องจ่ายเอง”(เว็บเพจ/บริการประกนัสขุภาพ/ยาและอปุกรณ์
พิเศษประกันสุขภาพ/อุปกรณ์พิเศษประกันสุขภาพ/เว็บเปรียบเทียบ
ราคาอปุกรณ์การแพทย์ท่ีต้องจ่ายเอง) ตรวจสอบการเก็บคา่ใช้จ่ายของ
สถานพยาบาลต่างๆ พร้อมทัง้สามารถลิงค์ดรูายละเอียดข้อควรระวงั
ส�าหรับรายการอุปกรณ์การแพทย์ท่ีได้รับอนุมัติ เช่นความเหมาะสม 
โรคท่ีห้ามใช้ ผลข้างเคียงและข้อควรระวงั เป็นต้น

รอ้งเรยีนและปรกึษาสอบถาม
เม่ือเข้ารับการรักษาพยาบาล และพบว่าสถานพยาบาลไม่ปฏิบตัิตาม

ระเบียบดงักลา่วข้างต้น สามารถจะร้องเรียนหรือปรึกษาสอบถามผ่านช่อง
ทางตอ่ไปนี ้:

1. โทรศพัท์บริการสอบถามส�านกังานประกนัสขุภาพหมายเลข 0800-030-
598  มือถือโทร 02-4128-678

2.  ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของส�านกังานประกนัสขุภาพหรือติดตอ่กบัฝ่าย
รับร้องเรียนของโรงพยาบาลในเครือทุกแห่ง (ค้นหาข้อมูลหมายเลข
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โทรศัพท์ติดต่อเก่ียวข้องได้ท่ีเว็บไซต์ส�านักงานประกันสุขภาพhttps://
www.nhi.gov.tw→บริการประกนัสขุภาพ→บริการรักษาพยาบาลประกนั
สขุภาพ→บริการค้นหาร้องเรียนการรักษาพยาบาล)

3.  ติดต่อฝ่ายบริการหรือฝ่ายประสานงานของส�านกังานประกนัสขุภาพทกุ
แหง่ด้วยตวัเอง

ยืน่คำารอ้งตรวจสอบขอ้พพิาท
ผู้ ท่ี มีข้อสงสัยการประกาศอนุมัติ เ ร่ืองดังต่อไปนีข้องกรมประกัน

สุขภาพ สามารถย่ืนค�าร้องขอตรวจสอบการพิจารณาข้อโต้แย้งต่อคณะ
กรรมการพิจารณาข้อโต้แย้งการประกันสขุภาพกระทรวงสาธารณสขุและ
สวัสดิการได้ภายใน 60 วันนับตัง้แต่วันท่ีสองท่ีเอกสารการอนุมัติของ
ส�านกังานประกนัสขุภาพสง่ไปถงึ

1.คณุสมบตัผิู้ท�าประกนัและขัน้ตอนการย่ืนขอท�าประกนั

2.การก�าหนดคา่ประกนัท่ีใช้เป็นฐานในการค�านวณ

3.เงินสมทบประกนัสขุภาพและคา่ปรับ

4.คา่บริการทางการแพทย์ท่ีประกนัสขุภาพจา่ยให้

5.เก่ียวกบัการควบคมุดแูลเครือสญัญาประกนัสขุภาพ

6.สทิธิประโยชน์การประกนัสขุภาพอ่ืนๆ
ข้อมลูการติดต่อคณะกรรมการพิจารณาข้อโต้แย้งการประกันสขุภาพ

กระทรวงสาธาณสขุและสวสัดกิารดงันี:้ 
ท่ีอย่:ู  เลขท่ี 488 ถ.จงเส่ียวตงลูต่อน 6 เขตหนานกัง่ กรุงไทเป รหสั

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

รายละเอยีดดำาเนนิการ โทรศพัท์

ขอ้พพิาทดา้น	
สทิธปิระโยชน์

ส�าหรับผูป้ระกนัตนและหน่วยงานท�าประกนั	เกีย่วกบัการ	
จา่ยเงนิสมทบการประกนั	เงนิสมทบเพิม่เตมิ	สถานะการ	
ท�าประกนั	การจา่ยชดเชย	การอนุมตัอิอกใบรับรอง	
โรครา้ยแรง	หน่วยงานทางการแพทยท์ีร่ว่มประกนัสขุภาพ
ในสว่นรายการทีร่ว่มและสทิธปิระโยชนด์า้นอืน่ๆ

(02)8590-7222
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สมรรถนะ การอพัเดท การรกัษาและ 
การยืน่ขอท�าบตัรประกนัสขุภาพ

ส�านกังานประกนัสขุภาพเร่ิมใช้บตัรประกนัสขุภาพติดไมโครชิปทัง้หมด
ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2547 หากบนบตัรมีรูปถ่ายของผู้ถือบตัร เวลาไป
พบแพทย์ก็ไมจ่�าเป็นต้องแสดงบตัร
ประจ�าตวัประชาชนให้สถานพยาบาลตรวจสอบ นอกจากนีไ้มโครชิปในบตัร
ยงัสามารถเก็บข้อมลูการรักษาพยาบาลได้ถงึ 6 ครัง้ท่ีผา่นมา รวมทัง้ข้อมลู
การเป็นผู้ ป่วยโรคร้ายแรง การตรวจท่ีส�าคญัๆ และประวตักิารใช้ยา เพ่ือเป็น
การชว่ยเหลือ เวลาทา่นรับการรักษาพยาบาลจะได้มีหลกัประกนัย่ิงขึน้
บทบาทของบตัร
1. บนัทกึการรกัษาพยาบาลตา่งๆ

บัตรประกันสุขภาพเป็นใบรับรองในการรักษาพยาบาลของประกัน
สขุภาพพลเมือง รายการรักษาพยาบาลตา่งๆ จะถกูบนัทกึไว้ในบตัร

8
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2. บนัทกึการตรวจทีส่ำาคญัๆ และการใชย้า
การบนัทึกรายการใช้ยาและการตรวจไว้ในบตัรประกนัสขุภาพเพ่ือเวลา
แพทย์ท�าการรักษาทา่น สามารถอ้างอิงลกัษณะการใช้ยาและการตรวจ
วินิจฉยัครัง้ก่อน เพ่ือหลีกเลี่ยงการให้ยาหรือการตรวจท่ีซ้�าซ้อน ทัง้นีเ้พ่ือ
ประกนัความปลอดภยัในการรักษาพยาบาล ยกระดบัคณุภาพทางการ
แพทย์ ทัง้ยงัสามารถลดความสญูเสียทรัพยากรทางการแพทย์อีกด้วย

3. การบนัทกึประวตักิารเจ็บป่วยโรครา้ยแรง
การป่วยเป็นโรคร้ายแรงจะถูกบนัทึกลงในบตัรประกันสุขภาพโดยตรง
เม่ือผู้ ป่วยเป็นโรคร้ายแรงไปพบแพทย์เพียงแค่พกบตัรประกนัสขุภาพก็
จะได้ลดหย่อนค่าใช้จ่ายส่วนท่ีต้องจ่ายเองผู้ประกันท่ีสมัครและได้รับ
อนมุตัเิป็นผู้ ป่วยโรคร้ายแรงแล้วเวลาไปพบ
แพทย์หากบตัรประกนัสขุภาพยงัไมไ่ด้รับการบนัทกึข้อมลูวา่ป่วยเป็นโรค
ร้ายแรงสามารถขอให้คลินิกหรือโรงพยาบาลช่วยปรับข้อมลูให้ใหม่หรือ
ไปยงัจดุท่ีมีเคร่ืองอา่นบตัร (ส�านกังานประกนัสขุภาพท้องท่ีหรือท่ีวา่การ
จังหวดัเขตอ�าเภอต�าบลทุกแห่ง) เพ่ือท�าการปรับข้อมูลบนัทึกการเจ็บ
ป่วยโรคร้ายแรงในบตัรประกนัสขุภาพโดยอตัโนมตัิ

4.  สมคัรใจลงบนัทกึการบรจิาคอวยัวะรา่งกายหรอืผูป่้วยดแูลระยะ 
สุดทา้ยหรอืบนัทกึการตดัสนิใจดา้นความตอ้งการการรกัษา 
พยาบาลลว่งหนา้
ท่านสามารถเขียนแบบค�าร้องย่ืนเร่ืองตามความต้องการผ่าน “สมาคม
รับบริจาคอวยัวะร่างกายไต้หวนั ”หรือ “ มลูนิธิศนูย์รับบริจาคอวยัวะเพ่ือ
การปลกูถ่ายไต้หวนั” หรือ “องค์กรให้บริการปรึกษาการท�าบนัทกึด้าน
ความต้องการการรักษาพยาบาลล่วงหน้าท่ีประกาศโดยกระทรวง
สาธารณสุขและสวัสดิการ” หน่วยงานดังกล่าวจะส่งต่อข้อมูลไปให้
กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ หลังจากยืนยันแล้วกระทรวง
สาธารณสุขและสวัสดิการจะส่งต่อให้ศูนย์ข้อมูลส�านักงานประกัน
สุขภาพ เม่ือมีการปรับข้อมูลบนบัตรประกันสุขภาพใหม่ก็จะท�าการ
บันทึกข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลลงในบัตรประกันสุขภาพของท่านโดย
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อตัโนมตัิ เป็นผลให้เจ้าหน้าท่ีพยาบาลทราบความประสงค์ของท่านแต่
แรกได้ทนัทีวา่ทา่นสมคัรใจบริจาคอวยัวะร่างกายหรือประสงค์เป็นผู้ ป่วย
ดแูลระยะสดุท้ายหรือได้มีบนัทกึการตดัสนิใจด้านการรักษาพยาบาลลว่ง
หน้า

5. ใชก้ลไกตรวจสอบของบตัรประกนัสขุภาพเตอืนใหป้ระชาชน
 จะตอ้งเขา้รว่มประกนัและชำาระเบีย้ประกนัทีค่า้งอยู่

หากทา่นยงัไม่ได้เข้าร่วมประกนัสขุภาพทา่นจะไม่สามารถพบแพทย์หรือ
ท�าเร่ืองพกัรักษาตวัในโรงพยาบาลในสถานะผู้ประกนัตนได้ เพ่ือรักษาผล
ประโยชน์ของตวัทา่นเองขอให้ทา่นรีบท�าเร่ืองเข้าร่วมประกนัโดยเร็วท่ีสดุ

6.  ใชบ้ตัรประกนัสุขภาพลงทะเบยีนรบับรกิารผ่านอนิเตอรเ์น็ต  
(หรอืตดิต ัง้ระบบผกูขอ้มลูกบัอปุกรณเ์คลือ่นที)่
เว็บไซต์กรมประกันสุขภาพจัดท�า “งานบริการผ่านอินเตอร์เน็ตข้อมูล
ประกนัสขุภาพส่วนบคุคล” ประชาชนสามารถใช้ “หลกัฐานแสดงตน
อิเล็กทรอนิกส์” ย่ืนท�าเร่ืองเก่ียวกบัประกนัสขุภาพผ่านอินเตอร์เน็ตได้
หลายรายการ และนบัแตว่นัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2558 เป็นต้นมาได้เปิด
ให้ประชาชนใช้ “บัตรประกันสุขภาพ” ลงทะเบียนรับบริการผ่าน
อินเตอร์เน็ต ตรวจสอบและย่ืนท�าเร่ืองประกนัสขุภาพรายการตา่งๆ
นอกจากนีป้ระชาชนยงัสามารถดาวน์โหลด “APP ประกนัสขุภาพประชาชนอีซ่ี
โก” จาก Google play หรือ Apple store พร้อมลงทะเบียนบตัรประกนัสขุ
ภาและติดตัง้ระบบผกูข้อมลูบตัรในโทรศพัท์เคลื่อนท่ี ก็สามารถใช้บริการ
ทางอินเตอร์เน็ตท่ีสะดวกรวดเร็ว

การปรบัขอ้มลูบตัรประกนัสขุภาพ
1. การปรบัขอ้มลูบตัรประกนัสขุภาพ

ทกุครัง้ก่อนการน�าบตัรประกนัสขุภาพไปรับการรักษา สถานพยาบาลท่ี
ทา่นรับการรักษาจะท�าการปรับข้อมลูบตัรให้กบัทา่นโดยอตัโนมตั ิแล้วจงึ
จะใช้บตัรไปรับการรักษาท่ีคลินิกหรือโรงพยาบาลต่อได้ เพ่ือหลีกเลี่ยง
ผลกระทบตอ่สทิธิการรักษาพยาบาลของทา่น โปรดระวงัเร่ืองสภาพการ
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ร่วมประกนัสขุภาพของท่าน พร้อมทัง้จ่ายค่าประกนัสขุภาพตามเวลา 
และเก็บรักษาบตัรประกนัสขุภาพให้ดี เพ่ือหลีกเลี่ยงบตัรประกนัสขุภาพ
ไมส่ามารถปรับข้อมลูใหม ่สง่ผลตอ่สทิธิการรักษาพยาบาลของทา่น

2. สถานทีป่รบัขอ้มลูบตัร
โดยทั่วไปคลินิกหรือโรงพยาบาลจะเป็นผู้ ปรับข้อมูลบัตรให้ใหม่โดย
อตัโนมตั ิในขณะท่ีทา่นลงทะเบียนรับการรักษา ทัง้นีท้า่นยงัสามารถปรับ
ข้อมูลบัตรได้เองท่ีเคร่ืองอ่านบัตรของฝ่ายธุรการส�านักงานประกัน
สขุภาพสาขาทกุเขต หรือส�านกังานติดต่อประกนัสขุภาพทกุแห่ง หรือ
ส�านกังานท่ีวา่การเขตทกุแหง่

3. บนัทกึเปลีย่นแปลงสถานภาพ
หากท่ าน เปลี่ ยนแปลงสถานภาพใ ช้ฐานะผู้ มี ร ายไ ด้ น้อยห รือ
ทหารผ่านศึกท่ีไม่มีอาชีพเข้าร่วมประกัน ต้องไปยังฝ่ายธุรการสาขา
ส�านกังานประกนัสขุภาพทกุเขต หรือคลนิิก โรงพยาบาลเพ่ือปรับข้อมลู
บตัรให้ใหมข่ึน้ จงึจะลดหยอ่นคา่รักษาพยาบาลสว่นท่ีต้องจา่ยเองได้

บตัรประกนัสขุภาพทำาใหข้อ้มลูการรกัษาพยาบาล
สว่นบคุคลร ัว่ไหลหรอืไม่
1.  ข้อมูลในบัตรประกันสุขภาพได้รับการออกแบบเข้ารหัสอย่างเข้มงวด 

เคร่ืองอา่นบตัรตามสถานพยาบาลต้องใช้ “การ์ดโมเดลความปลอดภยั” 
ท่ีจดัให้โดยส�านกังานประกนัสขุภาพจงึจะท�างานได้ มีกลไกมอบอ�านาจ
และตรวจสอบซึง่กนัและกนัอยา่งเข้มงวด แพทย์จะต้องใช้ “บตัรแพทย์” 
จงึจะอ่านข้อมลูสว่นตวัเก่ียวกบัผู้ ป่วยโรคร้ายแรงและใบสัง่ยาของผู้ ป่วย
นอก ไม่ใช่ว่าใครก็สามารถอ่านข้อมลูได้ ดงันัน้ท่านไม่ต้องกงัวลใจใน
เร่ืองข้อมลูสว่นตวัด้านการรักษาพยาบาลจะร่ัวไหล

2.  ท่านสามารถใช้วิธีตัง้รหสับตัรหรือไม่ก็ได้ (บตัรใหม่จะถกูตัง้มาเแบบปิด
การใช้รหสั) เม่ือตัง้รหสัแล้ว แม้จะมีเคร่ืองอ่านบตัรและโมเดลความ
ปลอดภยั ก็จะต้องใสร่หสัท่ีถกูต้องจงึจะอา่นข้อมลูบตัรได้ 

3.  สามารถตัง้เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรหสับตัรได้ท่ีเคร่ืองอ่านบตัรเฉพาะ
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ของประกนัสขุภาพ ณ ศนูย์บริการส�านกังานประกนัสขุภาพ ส�านกังาน
ตดิตอ่และท่ีวา่การเขตทกุแหง่ หากลืมรหสัให้น�าบตัรประจ�าตวัประชาชน
ไปติดต่อท�าเร่ืองท่ีศนูย์บริการส�านกังานประกนัสขุภาพส�านกังานติดต่อ
ทกุแหง่ หรือย่ืนเร่ืองทางโทรสารเพ่ือขอยกเลกิการตัง้รหสั

การรกัษาบตัรประกนัสขุภาพ
หากข้อมลูหรือแผ่นไมโครชิปบนผิวของบตัรประกนัสขุภาพสกึหรอ จะ

เป็นผลให้อา่นข้อมลูไมไ่ด้ จงึควรระวงัเป็นพิเศษดงันี ้:

1.  อยา่ดดับตัรจนงอเกินไป ขดูขีดแผน่ไมโครชิป หรือนัง่ทบั มิเชน่นัน้แผน่
 ไมโครชิปอาจช�ารุด

2.  อยา่ใช้น้�าล้างหรือแชน่้�า อยา่ใช้แอลกอฮอล์ สารละลาย ยางลบลบแผน่ 
ไมโครชิป อยา่ใสบ่ตัรไว้ร่วมกบัของแหลมคม หรือใสบ่ตัรไว้ในบริเวณท่ีมี 
สารกดักร่อนท่ีเป็นกรดหรือดา่งอยา่งรุนแรง

3.  หลีกเลี่ยงการสมัผสักบัไฟฟ้า แหล่งไฟ ตากแดดท่ีอณุหภมิูสงูโดยตรง 
หรือวางอยู่ในบริเวณท่ีมีสนามแม่เหล็กสงูจากโทรทศัน์หรือคอมพิวเตอร์ 
เป็นต้น

4.  บตัรประกนัสขุภาพมีอายกุารใช้งานเป็นเวลานานมากแม้จะเปลี่ยนสถาน
ท่ีท�างานก็ไม่ต้องเปลี่ยนบัตรใหม่กรุณาเก็บบัตรประกันสุขภาพอย่าง
เหมาะสม

ทารกแรกเกดิหรอืชาวตา่งชาตจิะยืน่ขอบตัร
ประกนัสขุภาพคร ัง้แรกอยา่งไร

ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฏาคม พ.ศ.2558 เป็นต้นไป เม่ือไปขอแจ้งเกิดให้กบัทารก
แรกเกิดท่ีส�านกังานทะเบียนราษฎร์ทกุเขต ก็สามารถย่ืนขอร่วมท�าประกนั
สขุภาพและรับบตัรประกนัสขุภาพไปพร้อมกนั ส�าหรับทารกท่ีเกิดในตา่งประ 
เทศท่ีแจ้งขอมีช่ือในทะเบียนบ้านเป็นครัง้แรก จะต้องรอให้มีช่ืออยูใ่นทะเบียน 
บ้านครบ 6 เดือนก่อน ถงึจะมีสทิธิขอท�าประกนัสขุภาพได้ โดยสามารถย่ืน 
ค�าร้องขอร่วมประกันและรับบัตรประกันสุขภาพได้ท่ีหน่วยงานต้นสังกัด 
ส�าหรับทารกแรกเกิดและชาวต่างชาติท่ีต้องการมีรูปถ่ายบนบัตรประกัน
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สขุภาพ กรุณาดจูากบทท่ี 2 เลอืกการร่วมประกนัสขุภาพตามสถานะบคุคลท่ี
เหมาะสม พร้อมทัง้กรอก “แบบฟอร์มย่ืนขอบตัรประกนัสขุภาพ” พร้อมแนบส�า 
เนาหลกัฐานประจ�าตวัและรูปถ่าย 2 นิว้ 1 ใบ (เดก็ทารกแรกเกิดอายไุมค่รบ 
1 ขวบ สามารถเลือกแบบไมต่ดิรูปภาพ) สง่ทางไปรษณีย์หรือย่ืนท่ีฝ่ายงาน
ธรุการ ส�านกังานประกนัสขุภาพสาขา
เขตตา่งๆ บตัรประกนัสขุภาพใบแรกเป็นการออกฟรี ประชาชนไมต้่องจา่ยคา่
ธรรมเนียมการท�าบตัร ในระหวา่งรอการท�าบตัร หากมีความจ�าเป็นต้องรับ 
การรักษาพยาบาล กรุณาน�าแบบฟอร์มย่ืนขอท�าบตัรและบตัรประจ�าตวั 
ประชาชน เขียนใบค�าร้อง “รายช่ือการรักษาแบบพิเศษ” ยงัสถานพยาบาลท่ี 
ร่วมมือกบัประกนัสขุภาพ ก็สามารถรับการรักษาในสถานะผู้ประกนัตนของ
ประกนัสขุภาพได้ ทารกแรกเกิดหลงัคลอดภายใน 60 วนัท่ียงัไม่มีบตัร
ประกนัสขุภาพของตนเอง หากต้องรับการรักษาพยาบาล สามารถใช้บตัร
ประกนัสขุภาพของบดิาหรือมารดา(ท่ีถือบตัรท่ีมีบนัทกึทารกแรกเกิด) เพ่ือ
รับการรักษาได้
หากบตัรประกนัสขุภาพชำารดุ สญูหาย เปลีย่นชือ่ 
เปลีย่นรปูภาพ ฯลฯ ควรทำาอยา่งไร

เพ่ืออ�านวยความสะดวกในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประกนัตน ลดความยุง่
ยากการตรวจสอบสถานะบคุคลของสถานพยาบาล ขณะเดียวกนัก็สามารถ
หลีกเลี่ยงการแอบอ้างใช้บตัรประกันสขุภาพในการรักษาพยาบาลเป็นต้น 
จึงได้เพ่ิมข้อก�าหนดให้ผู้ประกนัตนท่ีย่ืนขอรับบตัรใหม่ ขอเปลี่ยนบตัรหรือ
ขอออกบตัรใหมแ่ทนบตัรเก่าท่ีช�ารุดหรือสญูหาย ต้องแนบรูปถ่าย 1 ใบ เพ่ือ
พิมพ์ลงบนบตัร แตพิ่จารณาจากผู้ ทีมีอายไุมค่รบ1 ขวบ การแยกแยะบคุคล
ด้วยรูปภาพท�าได้ยาก และผู้ ท่ีมีลกัษณะพิเศษ สามารถเลือกขอท�าบตัรท่ี
ไม่มีรูปถ่ายได้ เพ่ืออ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน รูปถ่ายท่ีใช้กบับตัร
ประกนัสขุภาพ นอกจากผู้ประกนัตนน�ามาเองแล้ว สามารถใช้ไฟล์รูปถ่ายท่ี
ผู้ ประกันตนเก็บบันทึกไว้หรือตรวจสอบโอนใช้ระหว่างหน่วยงานได้  

1. ยืน่เร ือ่งขอรบับตัรดว้ยตนเองทีส่ำานกังานประกนัสขุภาพ
หากไปท�าเร่ืองด้วยตนเอง กรุณาน�าบตัรประจ�าตวัประชาชน รูปถ่าย 2 นิว้ 1
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รูป และเงินคา่ธรรมเนียม 200 เหรียญไต้หวนั ไปตดิตอ่ท�าเร่ืองท่ีฝ่ายธรุการ
ส�านักงานติดต่อกรมประกันสุขภาพทุกเขตและท่ีว่าการต�าบลอ�าเภอ 
และเขตท่ีได้รับมอบอ�านาจ หากมอบให้ผู้แทนมาตดิตอ่ท�าเร่ือง ณ สถานท่ี
ด�าเนินการ ให้แสดงหลักฐานประจ�าตัวของผู้ ย่ืนขอและผู้ ท�าการ 
แทนตอ่เจ้าหน้าท่ีเคาน์เตอร์เพ่ือตรวจสอบด้วย
จดุบริการย่ืนเร่ืองขอรับบตัรประกนัสขุภาพของส�านกังานประกนัสขุภาพ
(สามารถดไูด้จากภาคผนวก: หมายเลขโทรศพัท์และท่ีอยูข่องส�านกังาน
ประกนัสขุภาพสาขาเขตตา่งๆ)

2. ไปรษณียร์บัเร ือ่งแทน
กรุณาเขียน “แบบค�าร้องขอมีบัตรประกันสุขภาพ” ติดรูปถ่าย 2 นิว้
ด้านหน้าและติดส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชนด้านหลงัแบบค�าร้อง
ขอ พร้อมจา่ยคา่ธรรมเนียม 200 เหรียญไต้หวนัมอบให้กบัพนกังานบริการ
เคาน์เตอร์ จะได้รับบตัรใหม่หลงัย่ืนขอภายใน 7 วนัท�าการ สามารถขอ
แบบค�าร้องได้ท่ีท�าการไปรษณีย์หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์กรมประกนั

◎  สขุภาพท่ีอยูแ่ละเวลาท�าการของไปรษณีย์เขตตา่ง ๆ กรุณาดไูด้จากเวบ็
 ไซต์การไปรษณีย์จงฮวา https://www.post.gov.tw

3. ยืน่เร ือ่งผา่นอนิเตอรเ์น็ต
ผู้ ท่ีย่ืนเร่ืองผ่านอินเตอร์เน็ต (เฉพาะขอบตัรใหม่เน่ืองจากบตัรประกนั
สขุภาพช�ารุด สญูหายหรือเปลี่ยนรูปถ่าย) กรุณาไปท�าเร่ืองผา่นชอ่งทาง
ตอ่ไปนี:้
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4. หนว่ยงานทะเบยีนราษฎรร์บัเร ือ่งแทน
หากประชาชนท�าบัตรประจ�าตัวประชาชนและบัตรประกันสุขภาพ
สูญหายเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล (หมายเลขบัตรประชาชนช่ือ
นามสกลุและวนัเดือนปีเกิด) สามารถย่ืนเร่ืองขอท�าบตัรประกนัสขุภาพ
ไปพร้อมกนักบัการย่ืนขอท�าบตัรประชาชนได้ท่ีส�านกัทะเบียนราษฎร์ทกุ
เขตประชาชนเพียงแต่ระบุว่าจะท�าการย่ืนขอบตัรประกนัสขุภาพพร้อม
กนัพร้อมน�าใบช�าระเงินท�าการช�าระเงินแล้วภายในประมาณ 7 วนัท�าการ
ก็จะได้รับบตัรประกนัสขุภาพโดยหลกัการแล้วบตัรประกนัสขุภาพจะใช้
รูปภาพท่ีบนัทกึไว้ในข้อมลูบตัรประชาชนท่ีสง่ผ่านมาจากส�านกัทะเบียน

ชอ่งทางใน
การยืน่เร ือ่ง

ชอ่งทางบรกิารผา่น
อนิเตอรเ์น็ตโดยพสิจูน์

หลกัฐาน

งานบรกิารผา่นอนิเตอรเ์น็ต
ขอ้มลูประกนัสขุภาพ

สว่นบคุคล

เว็บไซต ์E.SUN 
Commercial Bank

APP ประกนัสขุภาพ 
ประชาชนอซีีโ่ก

บรกิารแบบ
ไมใ่ชห้ลกัฐานแสดงตน

วธิกีารใชง้าน

ใชห้ลกัฐานแสดงตนของ
หน่วยงาน	(หรอืบตัรประกนั
สขุภาพของผูรั้บผดิชอบที่
ลงทะเบยีนแลว้)	หลกัฐาน
แสดงตนอเิล็กทรอนกิสท์ีไ่ด ้
รับมอบหมาย	(หรอืบตัร
ประกนัสขุภาพทีล่งทะเบยีน
แลว้)	เขา้สูร่ะบบจัดการ

ใชห้ลกัฐานแสดงตน
อเิล็กทรอนกิส	์(หรอืบตัรประกนั
สขุภาพทีล่งทะเบยีนแลว้)	เขา้สู่
ระบบจัดการ

ใชบ้ตัรเอทเีอ็มแผน่ไมโคร
ชปิ
E.SUN	Commecial	Bank	
เขา้สูร่ะบบจัดการ

เขา้สูร่ะบบครัง้แรกตอ้ง
ตรวจสอบยนืยนัการตดิตัง้
ระบบอปุกรณ	์สามารถ
เลอืกท�าไดด้งันี้
1.	ตรวจ
สอบยนืยนั	“หมายเลข
ระบบอปุกรณ”์	ใชห้ลกั
ฐานแสดงตนอเิล็กทรอ
นกิส	์(หรอืบตัรประกนั
สขุภาพทีล่งทะเบยีนแลว้)
2.	ตรวจ
สอบยนืยนั	“โทร
ศพัท์
เคลือ่นที”่	ใชโ้ทร
ศพัทเ์คลือ่นทีส่ว่นบคุคล
และหมาย
เลขเชา่รายเดอืนภายใน
ประเทศ	สือ่สารไรส้าย
ผา่นอปุกรณเ์คลือ่นที	่
(4G)

ใสเ่ลขรหสับา้นทีอ่ยูบ่นทะ	
เบยีนบา้นของผูข้อท�าบตัร		
หลงัจากยืน่ค�ารอ้งและช�า	
ระคา่ธรรมเนยีมทางอนิ	
เตอรเ์น็ตแลว้	ใหไ้ปรับบตัร	
ประกนัสขุภาพทีจ่ดุบรกิาร	
กรมประกนัสขุภาพตามทีก่�า	
หนด

ผูย้ืน่เรือ่ง
ผูป้ระกนัตนทัง้หมดทีอ่ยู	่
ระหวา่งรว่มประกนักบั	
หน่วยงานยืน่ท�าประกนั

เจา้ของหมายเลขบญัชแีละ
สมาชกิในครอบครัว

เจา้ของผูถ้อืบตัรเอทเีอ็ม	
แผน่ไมโครชปิ

เจา้ของหมายเลขบญัชี
และสมาชกิในครอบครัว

ผูป้ระกนัตนทัง้หมดทีอ่ยู	่
ระหวา่งรว่มประกนั

วธิกีารช�าระเงนิ
ATM	ออนไลน์
บญัชเีงนิฝากเผือ่เรยีก
ดาวนโ์หลดใบช�าระเงนิ

ATM	ออนไลน์
บญัชเีงนิฝากเผือ่เรยีกดาวน	์
โหลดใบช�าระเงนิ

ATM	ออนไลน์ บญัชเีงนิฝากเผือ่เรยีก ATM	ออนไลน์
บญัชเีงนิฝากเผือ่เรยีก
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ราษฎร์ ผู้ ท่ียงัไมไ่ด้รับบตัรประชาชน เน่ืองจากไมส่ามารถใช้รูปภาพจาก
บนัทกึข้อมลูบตัรประชาชน สามารถขอให้ส�านกัทะเบียนราษฎร์แจ้งเร่ือง 
“ท�าบตัรประกนัสขุภาพแบบมีรูปภาพ (มอบรูปภาพภายหลงั)” ได้ เม่ือ
แจ้งเร่ืองแล้วโปรดสแกน QR Code บนหนงัสือหลกัฐานท่ีส�านกัทะเบียน
ราษฎร์มอบให้ ลงิค์ไปยงั “แพลตฟอร์มอพัโหลดรูปภาพ” ของส�านกังาน
ประกนัสขุภาพ เพ่ือสง่มอบรูปภาพ ส�านกังานประกนัสขุภาพจะท�าบตัร
ประกนัสขุภาพท่ีตดิรูปภาพดงักลา่วสง่ให้ตอ่ไป

5. ยืน่ขอยงัทีว่า่การตำาบล (อำาเภอ เมอืง เขต)
หากบตัรประกนัสขุภาพสญูหายหรือช�ารุด ประชาชนสามารถไปท�าการ 
ย่ืนขอยงัท่ีว่าการท้องท่ีใกล้บ้านได้ ผู้ ย่ืนขอน�าบตัรประจ�าตวัประชาชน  
(หากมอบให้ผู้แทนมาตดิตอ่ท�าเร่ือง ณ สถานท่ีด�าเนินการ ให้แสดงหลกัฐาน 
ประจ�าตวัฉบบัจริงของผู้ ย่ืนขอและผู้ท�าการแทนต่อเจ้าหน้าท่ีเคาน์เตอร์ 
เพ่ือตรวจสอบด้วย) และไฟล์รูปภาพไปย่ืนเร่ืองต่อเจ้าหน้าท่ีเคาน์เตอร์
ส�านกังานท่ีว่าการเขตท่ีได้รับมอบอ�านาจ พร้อมน�าใบช�าระเงินท�าการ
ช�าระเงินแล้ว ภายในประมาณ 7 วนัท�าการก็จะได้รับบตัรประกนัสขุภาพ

◎  ท่ีอยู่เคาน์เตอร์ย่ืนรับบตัรประกนัสขุภาพภายในท่ีว่าการเขตท่ีได้รับมอบ
อ�านาจ สามารถตรวจสอบจากเว็บไซต์ของส�านักงานประกัน
สขุภาพ→www.nhi.gov.tw→บริการประกนัสขุภาพ→ย่ืนขอและลงทะเบี
ยนบตัรประกนัสขุภาพ→ย่ืนท�าบตัรประกนัสขุภาพอย่างไร→เปลี่ยนบตัร
ประกันสุขภาพใหม่→รับบัตรประกันสุขภาพท่ีเคาน์เตอร์ในสถานท่ี

บตัรประกนัสขุภาพภายนอกปกตไิมเ่สยีหายคดงอ แต่
ไมส่ามารถใชไ้ดค้วรจดัการอยา่งไร

กรณีท่ีไมใ่ชเ่กิดจากการกระท�าของบคุคล ซึง่ตวับตัรประกนัสขุภาพและแผน่
ไมโครชิปบดิงอ มีรอยฉีกขาด รูปร่างบดิเบีย้ว แผน่ไมโครชิปหลดุ เปลี่ยนสี
หรือช�ารุดสกึหรอจนไมส่ามารถใช้งานได้ สามารถย่ืนเร่ืองขอเปลีย่นท�าบตัร
ใหมไ่ด้ฟรีกบัส�านกังานประกนัสขุภาพ โดยเลือกวิธีใดวิธีหนึง่ดงันี ้
1.  หากย่ืนเร่ืองท่ีท่ีท�าการไปรษณีย์กรุณาเขียน “แบบค�าร้องขอมีบตัรประกนั

สขุภาพ” พร้อมตดิส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชนและรูปภาพ 2 นิว้ รวม
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ทัง้บัตรเก่าท�าการส่งคืนไปยังส�านักงานประกันสุขภาพทางไปรษณีย์
2.  หากย่ืนเร่ืองท่ีเคาน์เตอร์กรมประกนัสขุภาพ กรุณาน�าหลกัฐานประจ�าตวั

ฉบบัจริง (หากให้ผู้ อ่ืนท�าการแทน ผู้ท�า การแทนต้องน�าบตัรประจ�าตวั
ประชาชนฉบบัจริงของตนมาแสดงด้วย) รูปถ่าย 2 นิว้และบตัรประกนั
สขุภาพ มาตดิตอ่ท�าการท่ีจดุบริการตา่งๆ ของกรมประกนัสขุภาพ

ขอ้ควรระวงั
1.		เพือ่อ�านวยความสะดวกในการตรวจสอบสถานะบคุคลแกแ่พทยแ์ละพยาบาล	
ทัง้หลกีเลีย่งการแอบอา้งใชบ้ตัรประกนัสขุภาพโดยพลการ	การยืน่ขอบตัร
ประกนัสขุภาพแบบท�าบตัรใหม	่การขอเปลีย่นบตัรหรอืขอท�าบตัรทดแทน	ตอ้ง
แนบรปูถา่ย	2	นิว้	1	ใบ	(ส�านักงานประกนัสขุภาพทกุเขตหรอืส�านักงานตดิตอ่
ประกนัสขุภาพทกุแหง่ลว้นมบีรกิารถา่ยรปูในสถานทีฟ่ร)ี	ส�าหรับทารกแรกเกดิ
หรอืผูท้ีม่ลีกัษณะพเิศษสามารถยืน่ท�าบตัรประกนัสขุภาพทีไ่มม่รีปูภาพได ้

2.		การเปลีย่นหรอืขอบตัรใหมแ่ทนบตัรเดมิตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีม	200	เหรยีญ
ไตห้วนั	เมือ่ท�าบตัรใหมเ่สร็จแลว้	บตัรเกา่จะถกูยกเลกิโดยอตัโนมตั	ิไม่
สามารถใชไ้ดต้อ่ไป

3.		ส�าหรับผูท้ีใ่ชบ้ตัรประกนัสขุภาพทีไ่มม่รีปูถา่ยเขา้รับการรักษาพยาบาล	ตอ้งมี
บตัรประจ�าตวัอืน่ทีส่ามารถใชแ้สดงตนมายืน่แสดงดว้ย	เชน่บตัรประจ�าตวั
ประชาชน	(ผูท้ีม่อีายตุ�า่กวา่	14	ปีทีไ่มม่บีตัรประชาชนใหใ้ชท้ะเบยีนบา้นหรอื
ทะเบยีนบา้นฉบบัคดัส�าเนาแทน)	ใบขบัขี	่หนังสอืเดนิทางหรอืหลกัฐานใบถิน่
ทีอ่ยูเ่ป็นตน้	เพือ่ใหส้ถานพยาบาลใชใ้นการตรวจสอบสถานะบคุคล

4.		ในระหวา่งทีร่อรับบตัรทีข่อใหม	่หากมเีหตจุ�าเป็นตอ้งรับการรักษาพยาบาล	
ดว่น	ทา่นสามารถน�าหลกัฐานการจา่ยคา่ธรรมเนยีมเพือ่ขอมบีตัรใหมท่ีม่อีายไุม	่
เกนิ	14	วนั	(เชน่	ใบรับในกรณีขอบตัรใหม)่	และหลกัฐานประจ�าตวัประชาชน	
ไปทีส่ถานพยาบาล	เขยีน	“รายชือ่ผูรั้บการรักษาพยาบาลในกรณีพเิศษ”	ก็
สามารถรับการรักษาพยาบาลในฐานะผูป้ระกนัสขุภาพได ้
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สมรรถนะ การอพัเดท การรักษาและ การยืน่ขอท�าบตัรประกนัสขุภาพ

สทิธกิารรกัษาพยาบาลคนไขโ้รค 
เจ็บป่วยพเิศษ

คนไขโ้รคเรือ้รงั (ใบส ัง่ยาตอ่เนือ่งสำาหรบัโรคเรือ้รงั)
เม่ือท่านผ่านการตรวจและรับรองจากแพทย์ว่าเป็นโรคเรือ้รังตาม

ประกาศของกระทรวงสาธารณสขุและอาการโรคคงท่ี เพียงกินยาก็ควบคมุ
อาการได้ แพทย์ก็จะออก“ใบสัง่ยาตอ่เน่ืองส�าหรับโรคเรือ้รัง”ให้แก่ทา่น ซึง่
ชว่ยให้ทา่นประหยดัคา่รักษาพยาบาล ประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบ
ขอบขา่ยโรคเรือ้รังได้ในเวบ็ไซต์ ของกรมประกนัสขุภาพ https://www.nhi.
gov.tw→บริการประกันสุขภาพ→บริการรักษาพยาบาลประกันสุขภาพ→ 

โรคเรือ้รังและใบสัง่ยา→ค้นหาใบสัง่ยารักษาโรคเรือ้งรังตอ่เน่ือง
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ก�าหนดเวลาการใช้ของ “ใบสัง่ยาตอ่เน่ืองส�าหรับโรคเรือ้รัง” เร่ิมนบัตัง้แตว่นัท่ี
ออกใบสัง่ยาให้ นอกจากน�า้ยาท่ีใช้เพ่ือการล้างไตทางชอ่งท้องท่ีต้องจา่ยยา
มากท่ีสดุจ�านวน 31 วนัตามอาการของโรคแล้ว นอกนัน้สงูสดุรับได้ไมเ่กิน 
30 วนั จ�านวนวนัให้ยารวมสงูสดุคือ 90 วนัการรับยาแตล่ะครัง้โรงพยาบาล 
คลินิกหรือร้านยาต้องตรวจสอบบตัรประกนัสขุภาพของท่าน แต่จะไม่นบั
สะสมจ�านวนครัง้ของการรักษา เพียงแตจ่ะบนัทกึการเบกิใช้ยาของทา่นตาม 
“ใบสัง่ยาตอ่เน่ืองส�าหรับโรคเรือ้รัง” เทา่นัน้ หากรับยาแตล่ะครัง้มากกวา่ 28 
วนัยงัไมต้่องจา่ยเงินคา่ยาท่ีต้องรับภาระเองอีกด้วย

คนไข้โรคเรือ้รังท่ีต้องทานยาเป็นเวลานาน หาก ผู้ป่วยมีการเคลือ่นไหวท่ีไม่

สะดวก (ผา่นแพทย์รับรองหรือผู้ รับมอบฉนัทะแสดงหนงัสือยืนยนั) หรือออก
ทะเลเน่ืองจากประกอบอาชีพประมงหรือท�างานบริษัทเดินเรือเส้นทาง
ระหว่างประเทศ (ผู้ รับมอบฉนัทะแสดงหนงัสือยืนยนั) ผู้ถกูกกัขงัผู้ ท่ีศาล
ประกาศให้เป็นบคุคลท่ีต้องมีผู้ดแูล (ผู้ รับมอบฉนัทะแสดงส�าเนาหนงัสือค�า
ตดัสินของศาล) ผู้ ป่วยท่ีแพทย์วินิจฉยัวา่เป็นโรคสมองเสื่อม หรือผ่านการ
รับรองจากส�านกังานประกนัสขุภาพวา่เป็นผู้ มีลกัษณะพิเศษ ซึง่ไมส่ามารถ
พบแพทย์ได้ด้วยตนเอง และจ�ากดัเฉพาะการรับยาต�ารับเดมิเทา่นัน้ สามารถ
มอบหมายให้ผู้ อ่ืนไปพบแพทย์และแจ้งอาการของโรคแทนได้ เม่ือแพทย์
ท�าการวินิจฉยัตามความรู้เฉพาะทาง และเช่ือมัน่วา่สามารถติดตามอาการ
ของโรคได้ จงึจะออกยาต�ารับเดมิตอ่ให้

“ใบสั่งยาต่อเน่ืองส�าหรับโรคเรือ้รัง” สามารถประหยัดค่ารักษา
พยาบาลได้ไมน้่อย แตท่า่นเหมาะท่ีจะใช้ “ใบสัง่ยาทัว่ไป” หรือ “ใบสัง่ยา
ตอ่เน่ืองส�าหรับโรคเรือ้รัง” แพทย์เป็นผู้วินิจฉยั แม้วา่ทา่นอาจเป็นโรคเรือ้รัง
ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสขุ แต่อาการป่วยยงัไม่คงท่ี จ�าเป็น
ต้องกลบัไปหาแพทย์บ่อยๆ จึงไม่เหมาะท่ีจะใช้ “ใบสัง่ยาต่อเน่ืองส�าหรับ
โรคเรือ้รัง”
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ขอ้ควรระวงัในการใชใ้บส ัง่ยาตอ่เนือ่งสำาหรบัโรคเรือ้รงั
1.		นับแตว่นัที1่	มถินุายน	พ.ศ.2561	เป็นตน้มาส�าหรับประชาชนทีไ่ม่
ไดพ้กบัตรประกันสขุภาพ	 สามารถออกใบสั่งยาทั่วไปไดเ้ท่านัน้	

	 หา้มออกใบสัง่ยาตอ่เนือ่งส�าหรับโรคเรือ้รัง
2.		หากทา่นท�า	 “ใบสัง่ยาตอ่เนือ่งส�าหรับโรคเรือ้รัง”	 สญูหาย	 กรณุา
กลบัไปพบแพทยย์งัคลนิกิหรอืโรงพยาบาลเดมิใหมอ่กีครัง้	 พรอ้ม

	 จา่ยคา่รักษาพยาบาลในสว่นทีต่อ้งจา่ยเองตามขอ้ก�าหนด	
3.		หากตอ้งพบแพทย์ใหม่	 เนื่องจากท�ายาหรือใบสั่งยาต่อเนื่อง
ส�าหรับโรคเรื้อรังสูญหายหรือเสยีหาย	 บนพื้นฐานแห่งหลักการ
ของประกันสุขภาพหา้มมใิหจ้่ายยาซ�้าส�าหรับการรักษาในครัง้
เดยีวกนั	 คา่ใชจ้า่ยในการรักษาพยาบาลทัง้หมดทีเ่กดิจากการพบ
แพทยใ์หมอ่กีครัง้	 ผูป่้วยตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบเอง	 ดังนัน้จงึขอให ้

	 ประชาชนระมดัระวงัในการเกบ็รักษายา
4.		เพือ่ป้องกนัปัญหาการทานยาไมต่อ่เนื่อง	 ทา่นสามารถรับยาใหม่
ไดภ้ายใน	 10	 วนักอ่นทีย่าจะหมด	 ยกเวน้ช่วงเทศกาลตรุษจีน
ซึง่เป็นวนัหยดุยาว	 และเนือ่งจากยดึหลกัการทานยาอยา่งตอ่เนือ่ง	
จงึจะอนุโลมใหท้า่นไปรับยากอ่นเวลาได้

5.		ถอื	 “ใบสัง่ยาตอ่เนือ่งส�าหรับโรคเรือ้รัง”	 ไปรับยาทีค่ลนิกิหรอืโรง
พยาบาลเดมิทีท่�าการรักษา	หรอืรา้นยาทีท่�าสัญญากับส�านักงาน
ประกันสขุภาพแห่งชาต	ิหากในทอ้งทีนั่น้ไม่มรีา้นยาทีท่�าสัญญา
กับส�านักงานประกันสขุภาพแห่งชาต	ิ และไม่สามารถไปรับยาที่
คลนิิกหรือโรงพยาบาลเดมิได	้ ท่านสามารถไปรับยาจากโรง
พยาบาลอืน่	หรอืสาธารณสขุทอ้งทีไ่ด ้

6.		กรณีที่ท่านวางแผนจะเดนิทางไปต่างประเทศ	 (ก�าหนดเกนิ	 2	
เดอืน)	 เดนิทางกลับภูมลิ�าเนาในเกาะรอบนอก	 หรือเป็นลูกเรือ
ประมงจับปลาทะเลหรือลูกเรือเดนิเรือเสน้ทางระหว่างประเทศ	
หรอืเป็นผูป่้วยโรคทีพ่บไดน้อ้ย	 หรอืส�านักงานประกนัสขุภาพตรวจ
สอบรับรองเป็นผูป่้วยลักษณะพเิศษทีจ่�าเป็นตอ้งรับยาในครัง้เดยีว	

	 เพียงแสดงหลักฐานทีเ่กีย่วขอ้งหรือหนังสอืยนืยันขณะรับยา	 ก็
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สามารถรับยาตามใบสั่งยาตอ่เนื่องส�าหรับโรคเรือ้รังไดท้ัง้หมดใน
ครัง้เดยีว	โดยจ�ากดัจ�านวนยาทัง้หมดทีไ่ดรั้บตอ้งไมเ่กนิ	90	วนัตอ่

	 ครัง้	
7.		ในระหวา่งทีท่า่นทานยาตาม	 “ใบสัง่ยาตอ่เนื่องส�าหรับโรคเรือ้รัง”
หากพบว่ามอีาการไม่สบาย	 ใหร้บีกลับไปปรกึษาแพทยท์ีค่ลนิกิ
หรือโรงพยาบาลเดมิ	 โดยตอ้งน�าใบสั่งยาเดมิไปปรกึษาแพทย์
ของทา่น	 จ�าไวว้า่ทา่นตอ้งแจง้การใชย้าตามใบสัง่ยาเดมิใหแ้พทยท์ราบ	
จงึจะไมเ่กดิกรณีการจัดยาซ�า้โดยแพทยไ์มรู่ต้วั	ซึง่จะมผีลตอ่ความปลอดภยั
ในการใชย้าของทา่น

ผูป่้วยโรครา้ยแรง
หากทา่นเป็นโรคท่ีแพทย์วินิจฉยัวา่เข้าขา่ตามประกาศ รายการโรคร้าย

แรงของกระทรวงสาธารณสขุ ตวัทา่นเองหรือผู้ รับมอบอ�านาจ โรงพยาบาล 
คลินิก เป็นผู้ท�าการแทนในการเตรียมหลกัท่ีเก่ียวข้องย่ืนค�าร้อง (หรือให้
สถานพยาบาลท่ีรักษาเป็นผู้ ย่ืนค�าร้องแทนให้) เม่ือผา่นการพิจารณาก็จะได้
ใบรับรอง ผู้ ป่วยโรคร้ายแรง กรุณาน�าข้อมลูใบรับรองไปยงัโรงพยาบาลท่ีท�า
สญัญากับ กรมประกันสุขภาพเพ่ือท�าการบนัทึกข้อมูลไว้ในบตัรประกัน
สขุภาพ คนไข้ สามารถใช้ขอรับการรักษาท่ีสถานพยาบาล ตราบเทา่ท่ีใบรับ
รองผู้ ป่วยโรค ร้ายแรงมีอาย ุ หากเป็นการรักษาโรคท่ีระบไุว้ในใบรับรองผู้
ป่วยร้ายแรง หรือ แพทย์ผู้ รักษาวินิจฉยัแล้วเหน็วา่เป็นการรักษาท่ีเก่ียวกบัโรค
ร้ายแรงนัน้ ตรวจรัก ษาผู้ ป่วยนอกท่ีเป็นโรคร้ายแรง การรักษาโรคอ่ืนท่ีท�าโดย
แพทย์คนเดียวกนั ในการรักษาครัง้นัน้ ผู้ ป่วยโรคร้ายแรงท่ีต้องรักษาตวัในโรง
พยาบาลพร้อมท�า การรักษาโรคในแผนกอ่ืน หรือมีความจ�าเป็นตามลกัษณะ
อาการขณะท่ีอยู ่ พกัรักษาตวัในโรงพยาบาล จะไมต้่องรับภาระคา่ใช้จา่ยใน
ส่วนท่ีต้องจ่ายเอง เ ม่ือไปตรวจรักษาผู้ ป่วยนอกหรือเม่ือพักรักษา
ตวัในโรงพยาบาล

ส�าหรับโรคนอกเหนือจากโรคร้ายแรงคนไข้จะต้องรับการรักษาตาม
ขัน้ตอนปกตแิละรับภาระคา่ใช้จา่ยสว่นท่ีต้องจา่ยเอง
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เก่ียวกบัขอบเขตของโรคร้ายแรง สามารถดจูากเว็บไซต์ของส�านกังาน
ประกนัสขุภาพ www.nhi.gov.tw→บริการประกนัสขุภาพ→บริการรักษา
พยาบาลประกนัสขุภาพ→สอบถามขอบเขตโรคร้ายแรง
ผูเ้จ็บป่วยจากการทำางาน

นอกเหนือจากประกนัสขุภาพแล้ว ถ้าในขณะเดียวกนัทา่นยงัได้เข้าร่วม
ประกนัภยัแรงงาน เม่ือท่านเจ็บป่วยจากการท�างานและไปรับการรักษาท่ี
คลนิิกในเครือประกนัสงัคมหรือโรงพยาบาล นอกจากทา่นจะไมต้่องรับภาระ
คา่ใช้จา่ยในสว่นท่ีต้องจา่ยเองแล้ว ทางส�านกังานประกนัภยัแรงงานจะเป็น
ผู้ รับภาระค่าใช้จ่ายค่าอาหารกึ่ งหนึ่งขณะท่ีท่านพักรักษาตัวอยู่ ใน
โรงพยาบาลภายใน 30 วนั
คำานยิามของการเจ็บป่วยจากการทำางาน
1. บาดเจ็บขณะปฏิบตัิหน้าท่ี

2.  ป่วยเป็นโรคจากการท�างานตามขอบข่ายท่ีส�านกังานประกนัภยัแรงงาน
ระบ ุจากตารางชนิดของโรคท่ีเกิดจากการท�างานและการประกาศเพ่ิมเตมิ

3.  บาดเจ็บจากอบุตัเิหตขุณะท่ีไปหรือกลบัจากท�างาน แตต้่องตรวจสอบวา่
เป็นช่วงเวลาท�างานหรือเลิกงาน และเป็นจุดท่ีจ�าเป็นต้องผ่านเพ่ือไป
ท�างานจริง รวมทัง้ไมไ่ด้ฝ่าฝืนกฎจราจรท่ีส�าคญั

หมายเหต:ุ
1.		เมือ่เกดิเหตุบาดเจ็บจากการท�างาน	 จะตอ้งเป็นไปตาม	 “ระเบยีบการพจิารณาผูป้ระกันตน	
ประกนัภยัแรงงานทีบ่าดเจ็บจากการท�างาน”	ทีก่�าหนด

2.		จดุทีจ่�าเป็นตอ้งผา่น	 คอื	 เสน้ทางระหวา่งทีพั่กอาศัยและสถานทีท่�างาน	 ทีต่อ้งผา่นเพือ่ไป	
หรอืกลบัจากการท�างาน

เอกสารทีใ่ชใ้นการรกัษาพยาบาล
1.  หนังสือทางการแพทย์ในการรักษาผู้ ประกันภัยแรงงานท่ีเจ็บป่วย

จากการท�างาน (แบบค�า ร้องเ ข้า รับการรักษาแผนกผู้ ป่วยนอก
ส�าหรับประกันภัยแรงงานท่ีเจ็บป่วยจากการท�างาน หรือแบบค�าร้อง
เข้าพักรักษาในโรงพยาบาลส�าหรับประกันภัยแรงงานท่ีเจ็บป่วยจาก
การท�างาน)

2.  บตัรประกนัสขุภาพ
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หมายเหต:ุ	
1.		“หนังสอืทางการแพทยใ์นการรักษาผูป้ระกนัภยัแรงงานทีเ่จ็บป่วยจากการท�างาน”	
สามารถดาวน์โหลดไดส้ามารถดาวน์โหลด	ไดจ้ากเว็บไซตก์รมประกันภัยแรงงานหรอื	
ขอไดจ้าก	ส�านักงานท�าการเขตตา่งๆ	พรอ้มใหห้น่วยงานตน้สงักดัท�าประกนัประทับตรา	
แลว้จงึสามารถใชใ้นการรักษาได	้กรณุาดไูดจ้ากเว็บไซตก์รมประกนัภยัแรงงาน	

					https://www.bli.gov.tw
2.		“แบบรักษาพยาบาลผูป่้วยนอกส�าหรับประกันภัยแรงงานทเีจ็บป่วยจากการท�างาน”	ใบ
เดยีวกัน	จ�ากัดใหใ้ชไ้ดก้ับคลนิิกหรือโรงพยาบาลแห่งเดยีวกันและรักษาโรคเดยีวกัน	
เทา่นัน้	หนึง่ใบใชไ้ด	้6	ครัง้

3.		ผู ท้ี่ไม่มี	 "แบบรักษาพยาบาลผู ป่้วยนอกส�าหรับประกันภัยแรงงานที่เ จ็บป่วย	
จากการท�างาน"	ไปขอรับการรักษาแผนกผูป่้วยนอก	หากเป็นแพทย์หรือโรง	
พยาบาลศนูยก์ลางแพทยร์ะดบัเขตขึน้ไปทีม่คีณุสมบตัติามประกาศของกระ	
ทรวงสาธารณสุข	ตรวจสอบแลว้เป็นผู ป่้วยที่เ จ็บป่วยจากการท�างานจริง	ก็ไม	่
ตอ้งรับภาระคา่ใชจ้า่ยในสว่นทีต่อ้งจา่ยเองเชน่กนั

เมือ่ไปรบัการรกัษาไมไ่ดน้ำา "หนงัสอืทางการแพทยใ์นการ
รกัษาผูป้ระกนัภยัแรงงานทีเ่จ็บป่วยจากการทำางาน" ตดิตวั
ไป และไดจ้า่ยคา่ใชจ้า่ยในสว่นทีต่อ้งจา่ยเองไปแลว้
จะ ทำาอยา่งไร
1.  นบัจากวนัรับการรักษาผู้ ป่วยนอกภายใน 10 วนั (ไมร่วมวนัหยดุ)หรือก่อน

ออกจากโรงพยาบาล ให้ย่ืน “หนังสือทางการแพทย์ในการรักษาผู้
ประกนัภยัแรงงานท่ีเจ็บป่วยจากการท�างาน” ตอ่คลนิิกหรือโรงพยาบาล
ท่ีไปรักษาย้อนหลงั คลินิกหรือโรงพยาบาลก็จะคืนเงินส่วนท่ีจ่ายเองไป
แล้วให้กบัทา่น

2.  นบัจากวนัรับการรักษาท่ีผู้ ป่วยนอกภายใน 10 วนัหรือก่อนออกจากโรง
พยาบาล ไม่สามารถย่ืนหนงัสือทางการแพทย์ในการรักษาผู้ประกนัภยั 
แรงงานย้อนหลงัได้ และได้ท�าการส�ารองจา่ย
คา่รักษาพยาบาลสว่นท่ีจา่ยเอง ภายใน 6 เดือน (วนัท่ี 21 ธ.ค. 2555 
เป็นต้นไป ผู้ ท่ีมีเหตผุลพิเศษก�าหนดภายใน 5 ปี) นบัจากวนัรับการรักษา
ผู้ ป่วยนอก (หรือวนัออกจากโรงพยาบาล) สามารถน�าเอกสารดงัตอ่ไปนี ้
สง่ทางไปรษณีย์ไปยงักรมประกนัภยัแรงงาน:

(1)  แบบค�าร้องขออนุมัติคืนค่ารักษาพยาบาลท่ีส�ารองจ่ายเองส�าหรับ 
ประกนัภยัแรงงานท่ีเจ็บป่วยจากการท�างานและหลกัฐานการจา่ยเงิน
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(2)  แบบรักษาพยาบาลผู้ ป่วยนอกหรือผู้ ป่วยในโรงพยาบาลส�าหรับ
ประกันภัยแรงงานท่ีเจ็บป่วยจากการท�างาน (ตามท่ีกล่าวมา ผู้ ท่ี
แบบค�าร้องขอคืนท่ีหน่วยงานต้นสังกัดท�าประกันประทับตรา
รับรองแล้วไมจ่�าเป็นต้องแนบ)

(3)  ใบเสร็จคา่รักษาพยาบาลฉบบัจริงพร้อมรายละเอียด ผู้ ท่ีใบเสร็จฉบบั
จริงและรายละเอียดสูญหายหรือใช้ไปเพ่ือการอ่ืน ต้องแสดงฉบบั
ส�าเนาท่ีออกให้พร้อมทัง้ประทบัตราโดยสถานพยาบาลและประทบั
ค�าแสดงวา่เหมือนต้นฉบบัจริงด้วย

(4) ใบรับรองแพทย์หรือใบรับรอง

หมายเหต:ุ	“แบบค�ารอ้งขออนุมัตคินืคา่รักษาพยาบาลทีส่�ารองจา่ยเองส�าหรับประกนัภัย
แรงงานทีเ่จ็บป่วยจากการท�างานและหลักฐานการจา่ยเงนิ”	ขอไดท้ีก่รมประกนัภัย
แรงงานและส�านักงานท�าการทกุสาขา	หรอืดาวนโ์หลดไดจ้ากเว็บไซต์
ของกรมประกนัภัยแรงงาน:
1.		เว็บไซตข์องกรมประกนัภยัแรงงานประกนัสขุภาพ	 https://www.bli.gov.tw/en→Employee	
→	How	to	Apply	for	Insurance	Benefit?	→	Labor	Insurance	Benefit→	Occupational	
Accident	Medical	Benefits

2.		ทีอ่ยูก่รมประกนัภยัแรงงาน	 เลขที:่	 No.4,	 Sec.	 1,	 Roosevelt	 Rd.,	 Zhongzheng	 Dist.,	
Taipei	City	10013,	Taiwan	(R.O.C.)	โทรศพัท:์	(02)2396-1266

ผูป่้วยเป็นโรคทีพ่บไดน้อ้ย
โรคท่ีพบได้น้อยถือวา่อยูใ่นขอบขา่ยรายการของโรคร้ายแรง หลงัจากแพทย์

ตรวจสอบยืนยันและรายงานตามขัน้ตอนไปยังกรมสุขภาพประชาชน
กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการแล้ว แนบหลักฐานได้แก่ใบวินิจฉัย
รับรองของแพทย์ หลกัฐานแสดงตน และหนงัสือค�าร้องผู้ ป่วยโรคร้ายแรง ย่ืน
ขออนมุตับิตัรผู้ ป่วยโรคร้ายแรงได้ การรักษาท่ีเก่ียวข้องกบัโรคดงักลา่ว จะ
ไม่ต้องรับภาระในส่วนท่ีต้องจ่ายเอง ส�าหรับยารักษาโรคท่ีพบได้น้อยนัน้ 
ประกนัสขุภาพ
จะจ่ายให้แบบ “รายกรณี” เพ่ือให้ผู้ ป่วยเป็นโรคท่ีพบได้น้อย ได้รับการ
รักษาตามความเหมาะสม

95

2563-2564 คู่มือสิทธิประโยชน์ระบบประกันสุขภาพสำาหรับประชาชน



สทิธกิารรักษาพยาบาลคนไขโ้รคเจ็บป่วยพเิศษ9

ผู้ ป่วยเป็นโรคท่ีพบได้น้อยสามารถไปรับการรักษาท่ีสถานพยาบาลท่ี
มีสัญญากับส�านักงานประกันสุขภาพ แพทย์จะด�าเนินการจ่ายยาตาม
อาการวินิจฉยั ซึง่จะเป็นไปตามระเบียบการจา่ยยาท่ีเก่ียวข้อง

หากยาท่ีจ�าเป็นเป็นยาท่ียงัไม่ได้รับอนุญาตและกระทรวงสาธารณสขุ
และสวสัดกิาร อนมุตัใิห้น�าเข้าเป็นกรณีพิเศษ (หรือผลติ) และได้จดัให้เป็น
ยาตาม “กฎหมายปอ้งกนัโรคท่ีพบได้น้อยและการใช้ยา” จะต้องผ่านการ
พิจารณาใช้เป็นกรณีของส�านกังานประกนัสขุภาพ ส�าหรับขัน้ตอนการย่ืน
ค�าร้องท่ีเก่ียวข้อง สามารถดไูด้ท่ีเวบ็ไซต์ส�านกังานประกนัสขุภาพ https://
www.nhi.gov.tw→ดาวน์โหลดข้อมลู→ดาวน์โหลดไฟล์→ไฟล์รายการ 
ใช้ยาเลอืก“รายการยาตามประกนัสขุภาพและจดัให้เป็นยาตาม “กฎหมาย
ปอ้งกนัโรคท่ีพบได้น้อยและการใช้ยา”
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มาตรการชว่ยเหลอืประชาชนทีม่ ี
ความ ล�าบากในการรกัษาพยาบาล

รฐับาลอดุหนนุเบีย้ประกนัแกป่ระชาชนผูด้อ้ยโอกาส
มีประชาชนบางสว่นสามารถได้รับเงินอดุหนนุคา่ประกนัสขุภาพ

จากรัฐบาล ผู้ มีคณุสมบตัเิหมาะสมรับการอดุหนนุแตกตา่งกนัดงันี:้

1. ผูท้ ีไ่ดก้ารอดุหนนุเต็มอตัรา
(1) ครอบครัวท่ีมีรายได้น้อย

(2)  เดก็และเยาวชนอายไุมถ่งึ 18 ปีบริบรูณ์ในครอบครัวท่ีมีรายได้น้อย
และปานกลาง 

(3) ผู้สงูอาย ุ70 ปีขึน้ไปครอบครัวมีรายได้น้อยและปานกลาง

(4)   ใช้สถานะ "ประชากรในท้องท่ี" ท่ีเข้าร่วมประกนักบัส�านกังาน
ท่ีท�าการเขต (ผู้วา่งงาน) และเป็นชนเผา่พืน้เมืองท่ีมีอายคุรบ 55 ปี
ขึน้ไปและอายไุมค่รบ 20 ปีบริบรูณ์

(5) ชนพืน้เมืองท่ีมีทะเบียนบ้านท่ีเกาะหลนัอว่ี และใช้สถานะ "ประชากร
ในท้องท่ี "(หมายถงึผู้วา่งงาน) หรือ "สมาชิกสมาคมวิชาชีพ สหกรณ์
เกษตร สหกรณ์ประมง" หรือ “สมาชิกครอบครัว” เข้าร่วมประกนั

(6) ผู้ พิการระดบัรุนแรงหรือรุนแรงมาก

10
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(7)  ผู้ เข้าร่วมประกนัท่ีวา่งงานหรือสมาชิกครอบครัวของผู้วา่งงาน (ผู้ รับ
การช่วยเหลือจ�ากดัเป็นผู้ เข้าร่วมประกนัในสถานะประชากรในท้องท่ี
ภายใต้ประเภทท่ี 6 ข้อท่ี 2 และสมาชิกครอบครัวผู้ เข้าร่วมประกนั
ประเภทท่ี 1, ท่ี 2 และท่ี 3) การอดุหนนุเบีย้ประกนัในระหวา่งรับเงิน
ชดเชยการวา่งงานหรือรับเงินคา่ครองชีพในระหวา่งฝึกอบรมอาชีพ

(8)  ชนพืน้เมืองท่ีมีทะเบียนบ้านในกรุงไทเป (อาย ุ 20 ปีบริบรูณ์แตไ่ม่
ถึง 55 ปี มีทะเบียนบ้านและอาศยัอยู่จริงในไทเป 6 เดือนขึน้ไป 
เน่ืองจากว่างงานโดยไม่สมัครใจ เศรษฐกิจครอบครัวอยู่ในสภาพ
ล�าบากหรือสภาพพิเศษท่ีคล้ายกนั จนท�าให้การร่วมประกนัสขุภาพ
ขาดตอนและเป็นผู้ ท่ีไม่ได้รับการอดุหนนุช่วยเหลือแบบเดียวกนัจาก
หน่วยงานอ่ืน ซึง่เม่ือคณะกรรมการกิจการชนพืน้เมืองเทศบาลกรุง
ไทเป ได้พิจารณารายช่ือท่ีส่งโดยท่ีว่าการต�าบลต่างๆและเห็นชอบ
แล้ว อุดหนุนเบีย้ประกันสุขภาพส่วนท่ีต้องจ่ายเองสูงสุดไม่เกิน 
3 เดือน)

(9)  ผู้สงูอายท่ีุมีอายมุากกวา่ 65 ปี มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเกาะรอบ
นอกครบ 1 ปี

(10) ผู้ตัง้ถ่ินฐานใหมผู่้ มีรายได้น้อยและยงัไมมี่ทะเบียนราษฏร์ (หลงัจาก
ทางกรมฯ ย่ืนขอและได้รับการอนมุตัชิว่ยเหลือจาก “กองทนุพฒันา
ผู้ตัง้ถ่ินฐานใหม”่ ของส�านกังานตรวจคนเข้าเมือง)

2. ผูท้ ีไ่ดก้ารอดุหนนุ 1/2 หรอืครึง่หนึง่
(1)  ครอบครัวท่ีมีรายได้น้อยและปานกลาง ตามท่ีก�าหนดในกฎหมาย

สงัคมสงเคราะห์

(2) ผู้ พิการระดบัปานกลาง
(3)  ผู้ ตัง้ถ่ินฐานใหม่ผู้ มีรายได้น้อยและปานกลางและยังไม่มีทะเบียน

ราษฏร์ (หลงัจากทางกรมฯ ย่ืนขอและได้รับการอนมุตัชิว่ยเหลือจาก 
“กองทนุพฒันาผู้ตัง้ถ่ินฐานใหม”่ ของส�านกังานตรวจคนเข้าเมือง)

3. ผูท้ ีไ่ดก้ารอดุหนนุ 1/4: ผูพ้กิารระดบัต่ำา
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4. เพดานการอดุหนนุคา่เบีย้ประกนัสำาหรบัประชากรในทอ้งที่
ปจัจบุนัคอื 749 เหรยีญไตห้วนั
(1)  ผู้สงูอายท่ีุมีอาย ุ 65 ปีขึน้ไปท่ีมีทะเบียนบ้านในนครเถาหยวน (เสีย

ภาษีในอตัราไมถ่งึ 20%) หรือนครเกาสง (เสียภาษีในอตัรา 5%หรือ
ต�่ากวา่ ) หรือนครไถจง(เสียภาษีในอตัรา 5 %หรือต�่ากวา่ )ครบ 1 ปี 

(2)  ผู้สงูอายท่ีุมีอายคุรบ 70 ปี หรือก่อนวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558
(รวม)มีอายคุรบ 65 ปีขึน้ไป (เสียภาษีในอตัราไมถ่งึ 20%) ท่ีมีทะเบียน
บ้านในกรุงไทเปครบ 1 ปี

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

(4)  ผู้สงูอายท่ีุมีทะเบียนบ้านในกรุงไทเป นครเถาหยวน และนครเกาสง 
(ครบ 1 ปี) มีอายไุมค่รบ 70 ปี และเป็นผู้สงูอายท่ีุมีรายได้น้อยและ
ปานกลางตามเง่ือนไขการจา่ยเงินอดุหนนุคา่ครองชีพแก่ผู้สงูอายุ

(5)  ชนเผา่พืน้เมืองอาย ุ 55 ปีขึน้ไป ท่ีมีทะเบียนบ้านในกรุงไทเป(เสีย
ภาษีในอตัราไม่ถึง 20%) นครเถาหยวน (เสียภาษีในอตัราไม่ถึง 

20%)  หรือนครไถจง (เสียภาษีในอตัรา 5 %·หรือต�่ากวา่) ครบ 1 ปี 

(6)  ผู้สงูอายท่ีุมีอาย ุ 65 ปีขึน้ไปหรือชนพืน้เมืองท่ีมีอาย ุ 55 ปีขึน้ไป มี
ทะเบียนบ้านในเมืองจีหลงครบ 3 ปี

(7)  ชาวบ้านท่ีมีทะเบียนบ้านในเขตอนัหนนั (มีทะเบียนบ้านในเสี่ยนกง
หลเูออ่ ซ่ือเฉ่าก่อนวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2548) ท่ีได้รับผลกระทบ
จากมลภาวะการปิโตรเลี่ยมแหง่ไต้หวนั (CPDC) และพนกังานบญัชี
รายช่ือท่ีกระทรวงเศรษฐกิจท�าขึน้มา

(8)  ผู้ พิการระดับน้อย ระดับปานกลางท่ีมีอายุครบ 65 ปีขึน้ไป  
ซึง่มีทะเบียนบ้านในนครไถหนานและนครเกาสง (ครบ 1 ปีและเสีย
ภาษีในอตัรา 12% ลงมา)
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(9)  ประชาชนซึง่มีคูมื่อผู้ พิการและเสียภาษีในอตัรา 5%หรือต�่ากวา่ ท่ีมี
ทะเบียนบ้าน ในนครเกาสงครบ 1 ปี

(10) เดก็อายตุ่�ากวา่ 6 ปีและผู้ ป่วยโรคมะเร็งในเขตเผิงหู

บคุคลท่ีได้รับการอดุหนนุตามประเภทตา่ง ๆ ท่ีกลา่วมาข้างต้น (ผู้ ย่ืนขอ
ต้องย่ืนค�าร้องทุกปี ยกเว้นผู้ตัง้ถ่ินฐานใหม่ผู้ มีรายได้น้อยและปานกลาง 
และยงัไม่มีทะเบียนราษฎร์) ไม่จ�าเป็นต้องย่ืนค�าร้องต่อส�านกังานประกนั
สขุภาพด้วยตนเอง ทางส�านกังานประกนัสขุภาพจะใช้ข้อมลูท่ีได้จากหนว่ย
งานให้การอดุหนนุ ท�าการลดคา่เบีย้ประกนัโดยตรง กรณีผู้ ท่ีมีคณุสมบตัรัิบ
การอดุหนนุ แตมี่ข้อสงสยัวา่ไมไ่ด้รับการอดุหนนุเบีย้ประกนั กรุณาสอบถาม
ได้จากหน่วยงานการอดุหนนุท่ีเก่ียวข้อง ส�าหรับรายการบคุคลท่ีเก่ียวข้อง
กบัหน่วยงานรัฐบาลแต่ละระดบัท่ีจดัการอดุหนนุค่าเบีย้ประกนัแก่ผู้ประกนั
ตน สามารถดไูด้ท่ีเว็บไซต์ของส�านกังานประกนัสขุภาพ https://www.nhi.
gov.tw→บริการทัว่ไป→การค�านวณและช�าระเบีย้ประกนัสขุภาพ→ชว่ย 
เหลือผู้ ด้อยโอกาส→ตรวจสอบตารางรายการผู้ มีคณุสมบตัิตามการช่วย
เหลือคา่ประกนัสขุภาพของหนว่ยงานภาครัฐ

กรณีทา่นไมม่เีงนิจา่ยเบีย้ประกนัหรอืสว่นทีต่อ้งจา่ยเอง
อยา่งกะทนัหนั

หากทา่นไมส่ามารถจา่ยเบีย้ประกนัสขุภาพหรือคา่รักษาพยาบาลสว่นท่ี
ต้องจ่ายเองเพราะเกิดเหตท่ีุไม่ได้คาดคิดปัจจุบนัทางส�านกังานประกันสขุ
ภาพมีมาตรการชว่ยเหลือแก้ปัญหาให้ทา่นดงันี ้

1. เงนิกูจ้ากกองทนุชว่ยเหลอื
(1)   เง่ือนไขการสมคัร ต้องมีคณุสมบตัติาม "มาตรฐานตดัสนิผู้ประกนั

สขุภาพประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ" ตามส�านกังานท่ีท�าการเขตท่ี
ตนเองมีทะเบียนบ้านอยูก่�าหนด

(2)   วิธีการสมคัร: น�าบตัรประจ�าตวัประชาชน และตราประทบัของผู้ ท่ีค้าง
ช�าระเบีย้ (หากไมส่ามารถท�าเร่ืองด้วยตนเอง จ�าเป็นต้องตรวจสอบ
บตัรประชาชนและตราประทบัของผู้ท�าการแทนด้วย ซึง่ผู้ท�าการแทน
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ต้องบรรลนิุติภาวะ) และเอกสารยืนยนัคณุสมบตัิตาม "มาตรฐาน
ตดัสินผู้ประกนัสุขุภาพประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ" (รวมทะเบียน
บ้านทัง้เล่มของผู้ ค้างช�าระ คุณสมบัติผู้ มีปัญหาทางเศรษฐกิจ 
หลกัฐานรายได้ปีท่ีผ่านมาและหลกัฐานทางทรัพย์สิน) ส�าหรับผู้ ย่ืน
ขอกู้ เงิน ท่ีใช้ประกนัสขุภาพและต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง จะ
ต้องแสดงใบแจ้งช�าระเงินท่ีออกโดยสถานพยาบาลพร้อมกันด้วย 
ท�าการย่ืนค�าร้องตอ่ส�านกังานประกนัสขุภาพท้องท่ีตา่งๆ เม่ือค�าร้อง
ผา่น ให้ช�าระเงินคืนเป็นงวดตามข้อก�าหนดในค�าร้องกู้ เงิน

2. แนะนำาใหอ้งคก์รการกศุลสาธารณะอดุหนนุเบีย้ประกนั
(1)   เง่ือนไขการสมคัรเป็นผู้ เข้าร่วมประกนัในฐานะ “ประชากรในท้องท่ี” 

กบัส�านกังานท่ีท�าการเขตและไมมี่ก�าลงัจา่ยเบีย้ประกนั

(2)  น�าทะเบียนบ้านฉบบัเจ้าบ้านหรือทะเบียนบ้านฉบบัคดัรับรองพร้อม
ทัง้ใบรับรองผู้ยากไร้ท่ีออกให้โดยผู้ ใหญ่บ้าน(หากผู้ ท่ีเจ็บป่วยได้รับ
การรับรองจากแพทย์วา่ไมส่ามารถท�างานได้และมีผลกระทบตอ่ความ
เป็นอยู่ต้องมีใบรับรองแพทย์มาด้วย)ให้ย่ืนค�าร้องต่อฝ่ายธุรการ
ส�านักงานประกันสุขภาพสาขาเขตต่างๆเพ่ือส่งต่อ เม่ือผ่านการ
จากองค์กรสาธารณกุศล ก็จะได้รับอดุหนุนเบีย้ประกนัจากองค์กร
สาธารณะกศุล

3. ผอ่นจา่ยเบีย้ประกนั
(1) เง่ือนไขการสมคัร
�ผู้ขาดคณุสมบตัขิอเงินกู้จากกองทนุชว่ยเหลือ แตค้่างจา่ยเบีย้ประ 

กนั(รวมคา่ปรับ) 2,000 เหรียญไต้หวนัขึน้ไป ไมส่ามารถช�าระหมด 
ได้ในครัง้เดียวเพราะฐานะทางเศรษฐกิจไมดี่ ไมส่ามารถช�าระเบีย้ 
ประกนัหมดได้ในครัง้เดียวได้ สามารถย่ืนเร่ืองต่อส�านกังานประ
กนัสขุภาพท้องท่ีตา่งๆ เพ่ือขอท�าการผอ่นช�าระเป็นงวด

 เบีย้ประกนัสขุภาพของผู้ เข้าร่วมประกนัท่ีได้ถกูสง่ให้กรมบงัคบัคดี
แล้ว ให้ท�าการผอ่นช�าระเป็นงวดตามค�าสัง่ของฝ่ายบงัคบัคดี

(2) วิธีการสมคัร
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ย่ืนเร่ืองท่ีเคาน์เตอร์:
น�าบตัรประชาชน ตราประทบั (หากไมส่ามารถท�าเร่ืองด้วยตนเอง 
จ�าเป็นต้องตรวจสอบบตัรประชาชน และตราประทบัของผู้ท�าการ
แทน ซึง่ท�าการแทนต้องบรรลนิุตภิาวะ) ไปย่ืนเร่ืองยงัส�านกังานประกนัสขุ
ภาพท้องท่ีใกล้บ้าน พร้อมช�าระเบีย้ประกนังวดแรกขฯะย่ืนขอ หากค้าง
ช�าระและได้สง่กรมบงัคบัคดีในท้องท่ีแล้ว การย่ืนขอผอ่นช�าระเป็น
งวด ต้องได้รับการเหน็ชอบจากหนว่ยงานบงัคบัคดี 
ย่ืนเร่ืองทางอินเตอร์เน็ต:

น�าบตัรประกันสุขภาพหรือหลกัฐานแสดงตนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีลง 
ทะเบียนเปิดบตัรแล้วเข้าสูร่ะบบ “งานบริการผา่นอินเตอร์เน็ตข้อมลู
ประกันสุขภาพส่วนบุคคล” ของกรมประกันสุขภาพ คลิกเลือก 
“สอบถามค้างช�าระเบีย้ประกันส่วนบุคคลและการผ่อนจ่ายแบบ
งา่ย” ท่ีอยูใ่ต้หวัข้อ “สอบถามและพิมพ์งานท่ีเก่ียวกบัเบีย้ประกนั” ก็
สามารถตรวจสอบข้อมลูการค้างเบีย้ประกนัสว่นบคุคล พร้อมย่ืน
ขอผอ่นช�าระเป็นงวดแบบงา่ย (เฉพาะผู้ ค้างช�าระท่ีไมไ่ด้ถกูสง่เร่ือง
ให้กรมบงัคบัคดี และยังไม่เคยย่ืนขอผ่อนช�าระเป็นงวดมาก่อน 
และไม่เคยมีหรือมีประวตัิท�าผิดสญัญาผ่อนช�าระเป็นงวดเพียง 1
ครัง้เทา่นัน้)

เง ือ่นไขและคณุสมบตัผิูป้ระสบปญัหาทางเศรษฐกจิ 
ประกอบดว้ย:
1.		ครอบครัวทีม่รีายไดน้อ้ยและปานกลางตามก�าหนดของกฏหมาย
สงัคมสงเคราะห	์ และมหีลกัฐานทีอ่อกใหโ้ดยส�านักงานทีท่�าการเขต

2.		ผูห้าเลี้ยงชพีหลักของครอบครัวเกดิเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
เป็นเหตทุ�าใหไ้มม่กี�าลงัจา่ยเบีย้ประกนั
(1)	เสยีชวีติไมค่รบ	2	ปี
(2)	หายสาบสญู	6	เดอืนขึน้ไป	และแจง้ความยงัไมค่รบ	2	ปี
(3)	มใีบรับรองผูพ้กิาร
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(4)		ท�างานไมไ่ดเ้นือ่งจากป่วยเป็นโรครา้ยแรงหรอืป่วยดว้ยโรคทีต่อ้งใช	้
เวลารักษาระยะยาว

(5)	ตัง้ครรภ	์6	เดอืนขึน้ไป	หรอืคลอดลกูภายใน	2	เดอืน
(6)		รับราชการทหารหรอืทหารบรกิารพลเรอืน	เวลาประจ�าการมากกวา่	6	

เดอืนขึน้ไป
(7)	อยูร่ะหวา่งคมุขงัในทณัฑสถาน	ก�าหนดเวลามากกวา่	6	เดอืนขึน้ไป
(8)	วา่งงานมากกวา่	6	เดอืนขึน้ไป

3.		สมาชกิครอบครัวเกดิเหตอุยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี	้ เป็นเหตทุ�า
ใหไ้มม่กี�าลงัจา่ยเบีย้ประกนั
(1)	คูส่มรสหรอืญาตทิางสายเลอืดป่วยดว้ยโรครา้ยแรง
(2)	ครอบครัวพอ่หรอืแมค่นเดยีว	ตอ้งเลีย้งอปุการะบตุรตามล�าพัง
(3)		ลกูเสยีชวีติ	 ตอ้งเลีย้งอปุการะบตุรซึง่ยงัไมบ่รรลนุติภิาวะทีเ่กดิจากลกู

ของ	ตนตามล�าพัง
รายละเอยีดทา่นสามารถดเูพิม่เตมิจากเว็บไซตข์องส�านักงานประกนัสขุภาพ

https://www.nhi.gov.tw→บรกิารประกันสขุภาพ→ร่วมประกันและ
คา่ประกันสขุภาพ→ชว่ยเหลอืผูด้อ้ยโอกาส→เงนิกูจ้ากกองทุนชว่ย
เหลอื	หรอืโทรศพัทบ์รกิารสอบถามส�านักงานประกนัสขุภาพ
หมายเลข	0800-030-598		มอืถอืโทร	02-4128-678

รกัษาสทิธปิระโยชนก์ารรกัษาพยาบาล ปลดล็อคบตัร 
ประกนัสขุภาพท ัง้หมด เสรมิการเรง่รดัเก็บคา่คา้งจา่ย

เพ่ือสร้างคุณค่าแห่งการทัดเทียมด้านการรักษาพยาบาล นับตัง้แต่
วนัท่ี 7 มิถนุายน พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา ได้มีการด�าเนินมาตรการตาม “แผน 
แยกการค้างช�าระค่าประกันสุขภาพออกจากสิทธิการรักษาพยาบาล
(ปลดล็อคบตัรทัง้หมด)” ผลกัดนัการปลดล็อคบตัรประกนัสขุภาพทัง้หมด 
ให้การปกป้องสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลของประชาชน 
ประชาชนเพียงแตท่�าการย่ืนเร่ืองร่วมระบบประกนัสขุภาพ ก็สามารถวางใจ
ในการรับการรักษาได้ ส�าหรับผู้ ท่ีไม่มีก�าลงัความสามารถจ่ายค่าประกนั
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มาตรการชว่ยเหลอืประชาชนทีม่คีวาม ล�าบากในการรักษาพยาบาล10

สขุภาพ จะมีมาตรการช่วยเหลือเก่ียวกบัการค้างช�าระ เช่น ผ่อนช�าระ
เป็นงวด การกู้ เงินจากกองทุนช่วยเหลือและการส่งต่อไปยงัองค์กรสงัคม
สงเคราะห์ เป็นต้น หากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสยัใดๆ กรุณาโทรศพัท์
บริการสอบถามส�านกังานประกนัสขุภาพหมายเลข 0800-030-598  มือถือ
โทร 02-4128-678

ชว่ยลดภาระสว่นทีต่อ้งจา่ยเองของผูป่้วยพเิศษ
1.  ส�าหรับผู้ ท่ีมี “ใบรับรองผู้ พิการ” เม่ือขอรับการรักษาในแผนกผู้ ป่วยนอก

ของโรงพยาบาล ไม่ว่าโรงพยาบาลระดบัไหนจะเก็บส่วนท่ีต้องจ่ายเอง
เพียง 50 เหรียญไต้หวันเท่ากับคลินิก ซึ่งต่�ากว่าชาวบ้านทั่วไป 
(80-420 เหรียญไต้หวนั)

2.  ส�าหรับผู้ ป่วยท่ีมีใบรับรองวา่เป็นโรคร้ายแรง เชน่ โรคมะเร็ง โรคประสาท
เรือ้รัง โรคไต โรคท่ีพบได้น้อยและโรคเป็นมาแต่ก�าเนิด เม่ือเข้ารับการ
รักษาโรคนัน้ๆ จะไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในส่วนท่ีต้องจ่ายเอง นอก
จากนีเ้พ่ือคุ้มครองสทิธิผู้ ป่วยโรคท่ีพบได้น้อย ยาท่ีใช้กบัโรคท่ีพบได้น้อย
ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสขุ ทางส�านกังานฯ จะเป็นผู้ รับผิด
ชอบทัง้หมด เทา่กบัได้ชว่ยบรรเทาภาระคา่ใช้จา่ยได้อยา่งแท้จริง

เพิม่ขดีระดบัรายไดต่้ำาสดุทีต่อ้งจา่ยเบีย้ประกนัเพิม่เตมิ
ทีเ่ก็บจากกลุม่ผูด้อ้ยโอกาส

นบัแตว่นัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ.2557 เป็นต้นมา กระทรวงสาธารณสขุจงึ
ได้ท�าการปรับปรุงเพ่ิมมาตรฐานจ�านวนรายได้ท่ีไม่ใช่เงินเดือนจากหน่วย
งานต้นสงักดั ท่ีต้องหกัจา่ยสมทบประกนัสขุภาพเพ่ิมเตมิ เป็นจ�านวนเทา่กบั
รายได้ขัน้ต�่าทัง้หมด 

ตัง้แตว่นัท่ี 1 ม.ค. พ.ศ.2558 เป็นต้นมา ผู้ ท่ีเป็นสมาชิกครอบครัวผู้
มีรายได้ต่�าและปานกลาง ผู้ สูงอายุท่ีมีรายได้ต่�าและปานกลาง เด็กและ
เยาวชนผู้ ด้อยโอกาสท่ีรับการอดุหนนุคา่ครองชีพ ผู้ พิการท่ีได้รับการอดุหนนุ
เงินสงเคราะห์ ผู้ รับการอดุหนุนช่วยเหลือในครอบครัวประสบภาวะพิเศษ
และผู้ ท่ีมีฐานะยากจน ตรงตามข้อก�าหนดกฎหมายการประกันสุขภาพ
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ประชาชนมาตรา100 รายได้จากการประกอบธุรกิจ เงินได้จากเงินปันผล
เงินได้จากดอกเบีย้และรายได้จากคา่เช่า ยอดเงินท่ีจ่ายตอ่ครัง้ไม่ถึงรายได้
คา่แรงขัน้ต�่าตามประกาศของหนว่ยงานแรงงานสว่นกลาง ไมจ่�าเป็นต้องหกั
เก็บเงินสมทบเพ่ิมเตมิประกนัสขุภาพ

โครงการปรบัปรงุพืน้ทีข่าดแคลนทรพัยากรดา้นการแพทย์
ส�านักงานประกันสุขภาพได้จัดท�าโครงการปรับปรุงพืน้ท่ีขาดแคลน

ทรัพยากรด้านการแพทย์ โดยส่งเสริมให้แพทย์แผนปัจจุบนั แผนจีนและ
ทันตแพทย์ไปให้บริการประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในพืน้ท่ีขาดแคลนทรัพยากร
ด้านการแพทย์ เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนท่ี
อยูพื่น้ท่ีหา่งไกลมากขึน้

ดูข้อมูลสถานท่ี และช่วงเวลาท่ีมีแพทย์สัญจรจากสถานพยาบาล
ออกไปให้บริการในพืน้ท่ีขาดแคลนทรัพยากรด้านการแพทย์ ได้จาก
เว็บไซต์ของส�านักงานประกันสุขภาพ https://www.nhi.gov.tw→นโยบ
ายส�าคญั→ค้นหาพืน้ท่ีปรับปรุงขาดแคลนทรัพยากรด้านการแพทย์ หรือ
โทรศพัท์สอบถามข้อมูลสถานท่ี และช่วงเวลาท่ีมีแพทย์สญัจรจากสถาน
พยาบาลออกไปให้บริการในพืน้ท่ีขาดแคลนทรัพยากรด้านการแพทย์
ได้ท่ีฝ่ายธุรการของส�านักงานประกันสุขภาพท้องท่ีต่าง ๆ และเลือก
สถานท่ีใกล้ท่ีสุดรับการรักษาพยาบาล
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ระบบคลาวดต์รวจสอบขอ้มลูการ
รกัษาพยาบาลประกนัสขุภาพ

อะไรคอื “ระบบคลาวดต์รวจสอบขอ้มลูการรกัษาพยาบาล
ประกนัสขุภาพ”

11

เ พ่ือเพ่ิมคุณภาพการรักษาพยาบาลและการใช้ยาแก่ประชาชน 
พ ร้ อ ม เ ส ริ ม ก า ร ดู แ ล สุข ภ า พ ป ร ะ ช า ช น ข อ ง แ พ ท ย์ แ ล ะ เ ภ สัช ก ร 
ส�านักงานประกันสุขภาพอาศัยเทคโนโลยีระบบคลาวด์ในการจัดท�า 
“ระบบคลาวด์ตรวจสอบข้อมูลการรักษาพยาบาลประกันสุขภาพ”
ขึ น้  โ ด ย มี ผู้ ป่ ว ย เ ป็ น ศูน ย์ ก ล า ง  เ พ่ื อ ใ ห้ แ พ ท ย์ แ ล ะ เ ภ สัช ก ร เ ม่ื อ
ท�าการตรวจรักษา ออกใบสั่งยา สามารถตรวจสอบข้อมูลบันทึก
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 ท่ี ผ่ า น ม า 
ประกอบด้วยบันทึกการใช้ยาแพทย์แผนปัจจุบัน บันทึกการใช้ยา
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แพทย์แผนจีนโบราณ บนัทึกการตรวจสอบและตรวจวิเคราะห์ บนัทึกผล
การตรวจสอบและตรวจวิ เคราะห์  บันทึกรายละเ อียดการผ่าตัด 
บันทึกการตรวจรักษาทางทันตกรรมและการใช้ยา บันทึกการแพ้
ยา บันทึกการใช้ยาชนิดควบคุม บันทึกการใช้ยาต้านการแข็งตัว
ของเลือด บันทึกการรักษากายภาพบ�าบัดและประวัติผู้ ป่วยโดยย่อ
เม่ืออกจากโรงพยาบาลและรายการบนัทกึการฉีดวคัซีนของกรมควบคมุโรค
เป็นต้น รวมข้อมลูทัง้หมด 12 รายการ

นบัแตเ่ดือนมกราคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา ส�านกังานประกนัสขุภาพได้
สนบัสนนุให้สถานพยาบาลทกุแห่งท�าการอพัโหลดข้อมลูผลการตรวจรักษา
และฟิลม์ภาพทันที ประกอบด้วยผลการตรวจด้วยเคร่ืองเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ (CT) การตรวจวินิจฉยัโรคด้วยคลื่นแมเ่หลก็ไฟฟา้ (MRI) การ
ส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหารและล�าไส้เล็กส่วนต้น การส่องกล้องตรวจ
ล�าไส้ใหญ่ การตรวจอลัตราซาวด์และการเอ็กซ์เรย์ ฯลฯ แพทย์สามารถ
สามารถอา่นรายละเอียดข้อมลูฟิล์มและผลการตรวจผา่นทางระบบดงักลา่ว
นีไ้ด้ ยกระดบัคุณภาพและความสะดวกสบายในการรักษาพยาบาลของ
คนไข้

นบัแตเ่ดือนกนัยายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นมาได้เพ่ิมสมรรถนะการเตือน
ออกใบสัง่ยาแพทย์ซ�า้แบบอตัโนมตั ิ ให้ข้อมลูสนองกลบัในการออกใบสัง่ยา
และการสี่งตรวจสอบซ�า้ของแพทย์ในทนัที ชว่ยลดความฟุ่ มเฟือยทรัพยากร
ด้านการรักษาพยาบาลจากการจ่ายยาและการตรวจสอบตรวจวิเคาระห์ท่ี
ซ�า้ซ้อน มีประโยชน์ด้านบวกอย่างกระตือรือร้นต่อคุณภาพการรักษา
พยาบาลและความปลอดภัยในการใช้ยาของคนไข้เ ป็นอย่างมาก

ประโยชนข์อง “ระบบคลาวดต์รวจสอบขอ้มลูการรกัษา
พยาบาลประกนัสขุภาพ” สำาหรบัประชาชน

“ระบบคลาวด์ตรวจสอบข้อมูลการรักษาพยาบาลประกันสุขภาพ” มี
คนไข้เป็นศูนย์กลาง รวบรวมข้อมูลการตรวจรักษาจากแหล่งต่างกันของ
คนไข้ ช่วยให้แพทย์ท�าความเข้าใจต่อผลการตรวจสอบและตรวจวิเคราะห์
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11 ระบบคลาวดต์รวจสอบขอ้มลูการรักษาพยาบาลประกนัสขุภาพ

ตลอดจนการใช้ยาของคนไข้ได้สมบรูณ์ขึน้ ตลอดจนแพทย์ตรวจวินิจฉยัและ
จ่ายยาได้แม่นย�าย่ิงขึน้ ลดการก่อผลร้ายต่อคนไข้และความฟุ่ มเฟือย
ทรัพยากรด้านการรักษาพยาบาลจากการจ่ายยาและการตรวจสอบตรวจ
วิเคราะห์ท่ีซ�า้ซ้อน มีประโยชน์อยา่งมากตอ่คณุภาพการรักษาพยาบาลและ
ความปลอดภัยในการใช้ยาของคนไข้ระบบสร้างประโยชน์ต่อประชาชน
ดงันี:้

1. ปลอดภยั:
(1)   ลดการเจาะเลือดตรวจวิเคราะห์ซ�า้ซ้อน ลดความเสี่ยง 

จากการใช้ยาซ�า้ซ้อน
(2)   ลดการรับปริมาณรังสีแพร่กระจายเกินอตัราเน่ืองจากการฉาย

เอก็ซเรย์หลายครัง้
(3)   ลดจ�านวนครัง้ของการตรวจด้วยการสอ่งกล้องตรวจกระเพาะอาหาร

และล�าไส้เลก็สว่นต้น การสอ่งกล้องตรวจล�าไส้ใหญ่ ซึง่สร้างความ
ไมส่บายตอ่ร่างกาย

2. ประหยดั: ลดคา่ใชจ้า่ยในการยืน่ขอสำาเนาประวตัผิูป่้วยและการ 
กอ้ปป้ีแผน่ซดีฟิีลม์ ฯลฯ เมือ่ตอ้งทำาการยา้ยไปรกัษายงัสถาน 
พยาบาลอืน่ตลอดจนตนัทนุดา้นเวลาและการเดนิทางดว้ย

สถานพยาบาลในเครอืประกนัสขุภาพสามารถใช ้“ระบบ
คลาวดต์รวจสอบขอ้มลูการรกัษาพยาบาลประกนัสขุภาพ” 
ได้

ระบบคลาวด์ตรวจสอบข้อมลูการรักษาพยาบาลประกนัสขุภาพ เป็น
ระบบเครือข่ายบริการข้อมลูประกนัสขุภาพ (VPN) ท่ีสร้างไว้ในเขตพืน้ท่ี
อินเตอร์เน็ตปิด เสนอให้แพทย์และเภสัชกรของสถานบริการการรักษา
พยาบาลท่ีมีสัญญาในเครือประกันสุขภาพ สามารถใช้ตรวจสอบเม่ือ
ประชาชนพบแพทย์และมีความต้องการข้อมลูในการตรวจรักษาจากสถิต ิ
ปีพ.ศ. 2561 มีสถานพยาบาลในเครือประกนัสขุภาพและร้านยาจ�านวน 
25,885แห่งท่ีใช้ระบบนีต้รวจสอบข้อมลูแล้ว เม่ือประชาชนน�าบตัรประกนั
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สุขภาพไปท�าการตรวจรักษายังสถานพยาบาลในเครือประกันสุขภาพ 
จ�าเป็นต้องผา่นขัน้ตอนการยืนยนัจากการใช้ 3 บตัรร่วมกนั (บตัรโมดลูรักษา
ความปลอดภัยด้านฮาร์ดแวร์ บัตรผู้ ท�างานการรักษาพยาบาลและบัตร
ประกนัสขุภาพของผู้ ป่วย) ผู้ท�างานด้านการรักษาพยาบาลจึงจะสามารถ
ท�าการตรวจสอบข้อมลูตามความต้องการในการรักษาได้

ไม่ต้องกังวลครับ ผมตรวจสอบข้อมูลให้ครับ

ตรวจสอบดูว่าตอนนี้ผู้ป่วยทานยาอะไรไหม ขอบคุณครับหมอ คุณหมอนี่ใส่ใจจริง ๆ ครับ

ผู้ป่วยเป็นลมกลางถนนพูดจาไม่ได้

ร้านยาชุมชนช่วยคุณตรวจสอบประวัติการใช้ยาได้ เภสัชกรประจำบ้านก็ช่วยคุณตรวจสอบได้

เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินช่วยตรวจสอบได้

เมื่อวันก่อนฉันไปหาหมอเพราะเป็นหวัด เมื่อวานก็ไปเพราะปวดท้อง ทั้งสองครั้งก็ได้ยามา แต่ว่าฉันสับสนไม่แน่ใจว่ายาอันไหนเป็นอันไหนแล้ว

ร้านยาชุมชนในเครือประกันสุขภาพ

แผนกผู้ป่วยนอก ง่ายต่อการตรวจสอบข้อมูล

ฉุกเฉิน

ขอบคุณค่ะ ยังดีที่มีคุณช่วยฉัน

ดิฉันจะช่วยคุณตรวจสอบสถานะการใช้ยาของคุณให้ค่ะ

ยาโรงพยาบาลอื่นที่จ่ายให้คุณเมื่อก่อนกับยาที่จะจ่ายให้ในวันนี้ มียาบางชนิดที่จ่ายซ้ำกัน เดี๋ยวผมช่วยคุณปรับเปลี่ยนให้นิดนึงนะครับ

NHI MediCloudNHI MediCloud
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การขอคนืคา่รกัษาพยาบาลทีส่�ารอง 
จา่ยเอง

หากท่านเข้าข่ายข้อใดข้อหนึ่งดงัต่อไปนี ้ เพียงท่านย่ืนค�าร้องภายใน
เวลาก�าหนด เตรียมเอกสารท่ีเก่ียวข้องย่ืนกบัส�านกังานประกนัสขุภาพ ก็จะ
สามารถคืนคา่รักษาพยาบาลแก่ทา่นตามผลพิจารณา

1.  กรณีเน่ืองในภาวะฉกุเฉิน ไปรับการรักษาพยาบาลท่ีคลินิกหรือโรงพยา 
บาลท่ีมีสญัญาไมท่นั จ�าเป็นต้องไปรับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบา 
ลท่ีไม่ใช่โรงพยาบาลด้านประกนัสขุภาพในทนัที หรือเน่ืองจากไปท�าธุระ
หรือทอ่งเท่ียวในตา่งประเทศเกิดเหตุ
เจ็บป่วยหรือคลอดลกูอยา่งไมค่าดคิด จ�าเป็นต้องรับการรักษาพยาบาลท่ี
คลนิิกหรือโรงพยาบาลในท้องถ่ิน

2.  ในระหวา่งท่ีถกูระงบัการใช้ชัว่คราว ได้เข้ารักษาพยาบาลท่ีสถานพยาบาล 
ท่ีมีสญัญา และทา่นก็ได้ช�าระเบีย้ประกนัตา่งๆ ของชว่งเวลานัน้เป็นท่ีเรียบ 
ร้อยแล้ว
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3.  การรักษาพยาบาลท่ีสถานพยาบาลท่ีมีสญัญา เน่ืองจากไม่ใช่ความรับ 
ผิดชอบของทา่น (เชน่ ในครัง้ท่ีเข้ารักษาตวัในโรงพยาบาลเน่ืองจากป่วย 
เป็นโรคร้ายแรง แตห่ลงัจากออกจากโรงพยาบาลแล้วถงึได้รับอนมุตัใิห้เป็น
ผู้ ป่วยร้ายแรง) เป็นเหตทุ�าให้ทา่นต้องส�ารอง จา่ยคา่รักษาพยาบาลก่อน 
และไมอ่ยูใ่นก�าหนดเวลาการขอเงินคืนจาก
สถานพยาบาล (ภายใน 10 วนันบัจากวนัรักษาพยาบาล ไมร่วมวนัหยดุ) 
หรือก่อนออกจากโรงพยาบาลได้ย่ืนบตัรประกนัสขุภาพและบตัรประชาชน
ย้อนหลงั

4.  ผู้ ท่ีพกัรักษาตวัในโรงพยาบาลรวมตลอดปีห้องผู้ ป่วยฉกุเฉินภายใน 30 
วนั หรือห้องผู้ ป่วยโรคเรือ้รังภายใน 180 วนั มีคา่ใช้จา่ยในสว่นท่ีต้องรับ
ภาระจา่ยเองมากกวา่เพดานสงูสดุตามกฎหมาย

กำาหนดเวลาการขอเงนิคนื
1.  เร่ิมนบัตัง้แต่วนัท่ีเข้ารับการตรวจรักษาแผนกผู้ ป่วยนอก แผนกฉุกเฉิน  

หรือนบัตัง้แตอ่อกจากโรงพยาบาลภายใน 6 เดือน แตล่กูเรือท่ีออกท�า
งาน กลางทะเล ถือภายใน 6 เดือนนบัจากวนัท่ีกลบัประเทศ

2.  หากรับการรักษาในช่วงระงบัการจ่ายเงินชดเชยชัว่คราว และช�าระเงินท่ี
เก่ียวข้องทัง้หมดแล้ว ก�าหนดเวลาการย่ืนขอคือเร่ิมจากวนัท่ีช�าระเบีย้
ประกนัทัง้หมดแล้วภายใน 6 เดือน (สามารถย่ืนขอคืนเงินคา่รักษาในชว่ง
เวลาค้างช�าระเบีย้ประกนัภายใน 5 ปีท่ีผา่นมา)

3.  ก�าหนดเวลาดังกล่าวใช้กับเหตุท่ีเกิดทัง้ภายในและต่างประเทศ เลย
ก�าหนดเวลา ไม่สามารถย่ืนขออนุมัติคืนเงินได้ ขอให้ท่านดูแลเร่ือง
ก�าหนดเวลาให้ดี

4.  ผู้ ท่ีพกัรักษาตวัผู้ ป่วยในโรงพยาบาลตลอดปี สว่นท่ีต้องรับภาระจ่ายเอง
มากกวา่เพดานสงูสดุตามกฎหมาย ก่อนวนัท่ี 30 มิถนุายน ปีถดัไป

5.  ผู้ประกนัตนท่ีย่ืนขอบตัรผู้ ป่วยเป็นโรคร้ายแรงระหว่างอยู่ในโรงพยาบาล 
แต่ได้รับอนุมัติหลังออกจากโรงพยาบาล การย่ืนขอต้องเร่ิมนับจาก
วนัท่ีออกจากโรงพยาบาลภายใน 6 เดือน
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เอกสารทีต่อ้งเตรยีม
1. แบบค�าร้องขอคืนคา่รักษาพยาบาลประกนัสขุภาพ
 ท่านสามารถขอแบบค�าร้องได้โดยตรงท่ีฝ่ายธุรการส�านักงานประกัน

สขุภาพท้องท่ีตา่ง ๆ
(1) ขอท่ีส�านกังานประกนัสขุภาพท้องท่ีตา่ง ๆ ได้โดยตรง

(2)  ท่านสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของส�านักงานประกันสุขภาพ 
https://www.nhi.gov.tw→บริการประกนัสขุภาพ→ค่ารักษาพยา
บาลประกนัสขุภาพ→ค่ารักษาพยาบาลและคืนเงิน→คืนค่ารักษา
พยาบาลท่ีส�ารองจ่ายเอง→รายละเอียดโดยสงัเขปขอคืนค่ารักษา
พยาบาลท่ีส�ารองจา่ยเองและแบบค�าร้องท่ีเก่ียวข้อง→แบบค�าร้องขอ
อนุมัติค่ารักษาพยาบาลท่ีส�ารองจ่ายเองประกันสุขภาพประชาชน

(3)  พิมพ์ข้อมูลในหนังสือค�าร้องบนเว็บไซต์กรมประกัน สุขภาพ
และพิมพ์หนงัสือค�าร้องออกมาแบบออนไลน์ท่ี: 
https://www.nhi.gov.tw→บริการประกนัสขุภาพ→คา่รักษาพยาบ
าลประกันสุขภาพ→ค่ารักษาพยาบาลและคืนเงิน→คืนค่ารักษา
พยาบาลท่ีส�ารองจา่ยเอง→เข้าสูร่ะบบขอคืนเงินคา่รักษาพยาบาลท่ีส�า
รองจา่ยเองด้วยตนเองแบบออนไลน์

2.  แนบใบเสร็จรับเงินคา่รักษาพยาบาลฉบบัจริง และรายละเอียดคา่ใช้จา่ย  
หากท่านท�าใบเสร็จรับเงินฉบับจริงหรือรายละเอียดค่าใช้จ่ายหาย 
หรือใบเสร็จเอกสารฉบบัจริงต้องน�าไปใช้ในการอ่ืน ท่านสามารถย่ืนขอ 
ให้สถานพยาบาลเดิมในประเทศออกส�าเนาใบเสร็จ และประทบัตรา
รับรองของสถานพยาบาลด้วยค�าว่า "เหมือนต้นฉบับ" ใบเสร็จของ
ต่างประเทศฉบบัถ่ายส�าเนา หากมีความล�าบากในการขอประทบัตรา 
ก็ไม่จ�าเป็นต้องกลับไปยังสถานพยาบาลเดิมเ พ่ือขอประทับตรา 
นอกจากนีไ้ม่ว่าเป็นผู้ ท่ีรักษาตัวในหรือต่างประเทศ หากใช้ใบเสร็จท่ี 
ไม่ใช่ตวัจริง ต้องลงนามหนงัสือแถลง “ไม่สามารถแสดงใบเสร็จรับเงิน
ฉบบัจริง” พร้อมทัง้เขียนระบอุธิบายสาเหตท่ีุไมส่ามารถน�ามาแสดงได้
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3.  ส�าหรับการรักษาพยาบาลของผู้ เยาว์ (อายตุ�่ากวา่ 20 ปี) ต้องให้ตวัแทน 
ตามท่ีกฎหมายก�าหนดเป็นผู้ ย่ืนค�าร้องพร้อมลงลายมือช่ือ และยงัต้องแนบ 
ส�าเนาทะเบียนบ้านฉบบัเจ้าบ้านเพ่ือตรวจสอบ กรณีท่ีมอบอ�านาจให้ผู้  
อ่ืนท�าการแทน ต้องท�าหนงัสอืมอบอ�านาจ ผู้ท�าการแทนต้องน�าบตัรประชา
ชนของตนมาแสดงด้วย

4. ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารรับรอง
หากเป็นผู้ รับการรักษาในพืน้ท่ีท่ีไม่อยู่ในการคุ้มครองของประกนัสขุภาพ 
(รวมถงึตา่งประเทศและประเทศจีน) หรือคลนิิก และโรงพยาบาลท่ีไมไ่ด้ 
ร่วมกบัประกนัสขุภาพ ให้ท่านขอเอกสารรับรองจากนายแพทย์หรือโรง
พยาบาลดงันี ้
(1)  หากเป็นผู้ ป่วยนอกหรือรักษาฉกุเฉิน ให้เตรียม “ใบรับรองแพทย์” 

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

ชีแ้จงลกัษณะอาการและช่ือโรค) แล้ว ยงัต้องเตรียม “ประวตัคินไข้ 
ออกจากโรงพยาบาลโดยยอ่”

5.  หากท่านขอคืนคา่รักษาพยาบาลส�ารองจ่ายเองท่ีเกิดในตา่งประเทศท่าน
จะต้องแนบส�าเนาหลกัฐานการเดินทางเข้าออกไต้หวนัของครัง้นัน้ (เช่น
หน้าหนงัสือเดินทางท่ีมีรูปถ่ายและหน้าท่ีมีตราประทบัวนัท่ีเข้าและออก
สาธารณรัฐจีนเป็นต้น) ย่ืนออนไลน์ขอหนงัสือรับรองวนัเดินทางเข้าออก
ประเทศจากส�านกังานตรวจคนเข้าเมืองกระทรวงมหาดไทยหรือใบรับรอง
ท่ีออกให้โดยหนว่ยงานบริการนัน้หากทา่นใช้ “ระบบตรวจหนงัสือเดนิทาง
อตัโนมตั”ิ ผา่นดา่นตรวจคนเข้าเมือง ทา่นสามารถขอท�าการประทบัตรา
การเดินทางออกประเทศในครัง้นัน้ได้ท่ี “เคาน์เตอร์เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ” 
ซึง่จะอยูต่รงทางเข้าเม่ือผา่นดา่นแล้ว หรือสามารถพิมพ์หลกัฐานได้โดย
ใช้ “ระบบย่ืนขอหลกัฐานวนัท่ีเดินทางเข้าออกประเทศออนไลน์” ของ
ส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองกระทรวงมหาดไทย และยังสามารถใช้ใบ
ค�าร้องพร้อมส�าเนาหน้าหนังสือเดินทางพร้อมระบุ “ใช้ระบบตรวจ
หนงัสือเดนิทางอตัโนมตัผิา่นดา่นตรวจคนเข้าเมือง” ได้เชน่กนั หากยงัไม่
กลบัเข้าประเทศ 113
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สามารถขอให้ผู้ อ่ืนท�าการแทนได้ แต่ต้องมีหนงัสือมอบอ�านาจ (ดาวน์

โหลดจากเวบ็ไซต์กรมประกนัสขุภาพ: https://www.nhi.gov.tw→บริการ 
ประกันสุขภาพ→ค่ารักษาพยาบาลประกันสุขภาพ→ค่ารักษา
พยาบาลและคืนเงิน→ขออนุมตัิคืนเงินค่ารักษาพยาบาลท่ีส�ารองจ่าย 
เอง→แนะน�าการขออนมุตัิคืนเงินคา่รักษาพยาบาลท่ีส�ารองจ่ายเองและ
แบบค�าร้องท่ีเก่ียวข้อง→หนงัสือมอบอ�านาจ)

หมายเหต:ุ	ยืน่ขอคนืคา่รักษาพยาบาลส�ารองจา่ยเองทีเ่กดิในพืน้ทีน่อกเขตไตห้วนั	เอกสารทีแ่นบ
ไดแ้กใ่บรับรองแพทย	์ใบเสร็จฉบบัจรงิ	รายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยและหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้ง
หากไมใ่ชฉ่บบัภาษาองักฤษ	ตอ้งแนบฉบบัแปลเป็นภาษาจนีดว้ย

6.  หากท่านขออนุมตัิคืนค่ารักษาพยาบาลท่ีส�ารองจ่ายก่อนท่ีเกิดจากการ
พกัรักษาในโรงพยาบาลในประเทศจีน 5 วนัขึน้ไป (รวม 5 วนั ไมน่บัวนัท่ี
ออกจากโรงพยาบาล: เชน่ เข้าโรงพยาบาล วนัท่ี 1 มกราคม ออกจาก
โรงพยาบาล วนัท่ี 6 มกราคม รวมอยู่โรงพยาบาล 5 วนั) ท่านจะต้องน�า 
ใบเสร็จรับเงินฉบบัจริง ใบรับรองแพทย์ ประวตัคินไข้ออกจากโรงพยาบาล
โดยยอ่(รายงานตดิตามอาการและบนัทกึอาการหลงัออกจากโรงพยาบาล) 
ไปรับรองท่ีฝ่ายรับรองเอก
สารในประเทศจีนก่อน เม่ือกลบัถงึไต้หวนั ให้น�าหนงัสือรับรองฉบบัจริง 
ไปขอพิสจูน์การรับรองท่ีมลูนิธิแลกเปลี่ยนระหวา่งสองฝ่ังช่องแคบไต้หวนั 
สอบถามข้อมลูท่ีเก่ียวข้องได้ท่ี โทรศพัท์ 02-2533-5995 หรือเวบ็ไซต์: 
http://www.sef.org.tw

7.  หากเป็นผู้ ท่ีจ�านวนเงินท่ีต้องจ่ายเองจากการพกัรักษาตวัในโรงพยาบาล
สะสมรวมตลอดปีมากกวา่ระดบัสงูสดุตามท่ีกฏหมายก�าหนด และหากผู้
ประกันตนยินยอมให้ส�านักงานประกันสุขภาพ ค�านวณเงินจากช่อง
ทางการแจ้งข้อมลูของสถานพยาบาล เพ่ืออนมุตัิจ�านวนเงินคืนค่ารักษา
พยาบาล ก็ไม่จ�าเป็นต้องแนบรายละเอียดค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล
และใบเสร็จรับเงินฉบบัจริง
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วธิกีารขอยืน่เร ือ่ง
เม่ือท่านเตรียมเอกสารต่างๆ ท่ีกล่าวมาข้างต้นเรียบร้อยแล้วให้ย่ืน

ค�าร้องออนไลน์ทางเว็บไซต์ส�านกังานประกนัสขุภาพ (ยงัคงต้องสง่หนงัสือ
ค�าร้องใบเสร็จฉบบัจริง ใบรับรองแพทย์ และใบรับรองประวตัคินไข้ออกจาก
โรงพยาบาลเป็นต้น ทางไปรษณีย์ด้วยการสง่จดหมายแบบลงทะเบียน) ย่ืน
ด้วยตนเองท่ีเคาน์เตอร์หรือสง่ทางไปรษณีย์:

1.  ประชาชนท่ีขออนมุตัิคืนเงินจากต่างประเทศ ู่กรุณาย่ืนขอต่อฝ่ายธุรการ 
ส�านักงานประกันสุขภาพสาขาในเขตท่ีอยู่ หรือฝ่ายธุรการส�านักงาน
ประกนัสขุภาพในเขตท่ีอยูเ่ป็นผู้ โอนย้ายข้อมลูการย่ืนเร่ืองแทน

2.  ย่ืนขออนมุตัคืินเงินคา่รักษาพยาบาลท่ีส�ารองจา่ยก่อนในประเทศ กรุณา
ย่ืนเร่ืองต่อฝ่ายธุรการส�านักงานประกันสุขภาพสาขาในเขตท่ีสถาน
พยาบาลท่ีรับการรักษาตัง้อยู่

จำานวนเงนิสงูสดุทีข่อคนืได้
การย่ืนขออนุมัติคืนเงินค่ารักษาพยาบาลท่ีส�ารองจ่ายก่อนในประ

เทศ กรมประกันสุขภาพจะอนุมัติจ่ายเงินอ้างอิงตามมาตรฐานจ่ายเงิน 
ชดเชยของประกนัสขุภาพ หลงัจากท่ีผ่านการตรวจสอบจากแพทย์ผู้ เช่ียว 
ชาญแล้ว ดังนัน้จ�านวนเงินอาจจะมีความแตกต่างจากการท่ีท่านรับ 
การรักษาพยาบาลโดยการจ่ายเอง อีกทัง้จ�าเป็นต้องผ่านการตรวจสอบ 
จากแพทย์ผู้ เช่ียวชาญก่อน เพ่ือตดัสินการจ่ายในรายการและจ�านวนเงิน 
จึงขอแนะน�าให้ท่านพยายามด�าเนินการน�าบัตรประกันสุขภาพไปบันทึก 
ข้อมลูยงัสถานพยาบาลท่ีรับการรักษา นบัแตห่ลงัวนัรับการรักษาภายใน 10 
วนั (ไมร่วมวนัหยดุ)

การขอเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของการรักษาผู้ ป่วยนอก ฉุกเฉิน
และนอนรักษาในโรงพยาบาลนอกอาณาเขตของการใช้ประกันสุขภาพนี ้
(รวมต่างประเทศและประเทศจีนด้วย) เหมือนการขอเบิกค่าใช้จ่ายของ
คลนิิกและโรงพยาบาลในไต้หวนัคือต้องผา่นการวินิจฉยัเฉพาะทาง ตรวจสอบ
ความเหมาะสมทางการแพทย์ ว่าอยู่ในขอบข่ายของความเจ็บป่วย
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12 การขอคนืคา่รักษาพยาบาลทีส่�ารอง จา่ยเอง

ฉกุเฉินท่ีไมอ่าจคาดการลว่งหน้าได้หรือไม ่ เง่ือนไขและขอบเขตในการเบกิจา่ย
เหมือนรักษาในไต้หวัน ซึ่งจะต้องสอดคล้องตามข้อก�าหนดการเบิกจ่าย
ของประกนัสขุภาพ

การก�าหนดจ�านวนเงินสงูสดุท่ีเบิกได้ จ�านวนเงินสงูสดุคือ: ค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยในไตรมาสก่อนหน้าท่ีประกันสุขภาพจ่ายให้โรงพยาบาลหรือ
คลินิก จากผู้ ป่วยนอกต่อคนต่อครัง้ ผู้ ป่วยฉุกเฉินต่อคนต่อครัง้ หรือผู้
ป่วยในต่อคนต่อวัน เน่ืองจากจ�านวนเงินท่ีอนุมัติคืนจะเปลี่ยนตาม
แต่ละไตรมาศ ซึ่งจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของกรมประกัน
สขุภาพ ท่านสามารถขึน้เว็บไซต์ตรวจสอบได้ท่ี https://www.nhi.gov.
tw→บริการประกันสุขภาพ→ค่ารักษาพยาบาลประกันสุขภาพ→ค่า
รักษาพยาบาลและคืนเงิน→ขออนุมัติเบิกค่ารักษาพยาบาลท่ีส�ารอง
เอง→ขออนุมัติเบิกค่ารักษาพยาบาลสูงสุดท่ีส�ารองเองในต่างประเทศ

หรือประเทศจีน

ส�านกังานประกนัสขุภาพขอเรียกร้องให้ประชาชนร่วมกนัใช้ทรัพยากร
ประกนัสขุภาพด้วยความทนถุนอมอย่างถกูต้องตามฎหมาย ส�าหรับผู้ ท่ีใช้
หลกัฐานปลอมแปลง จะมีโทษปรับ 2 เทา่ถงึ 20 เทา่ของจ�านวนเงินท่ีขอเบกิ
คืน ตามก�าหนดของกฎหมายประกนัสขุภาพมาตรา 81 ส�าหรับผู้ ท่ีมีความ
ผิดทางอาญา จะสง่ตวัด�าเนินคดีตามกระบวนการยตุธิรรมตอ่ไป

หากท่านยังมีข้อสงสัย ให้ติดต่อสอบถามส�านักงานประกันสุขภาพ
ดงันี ้

1.  โทรศพัท์บริการสอบถามส�านกังานประกนัสขุภาพหมายเลข 0800-030-
598 มือถือโทร 02-4128-678 หรือโทรศพัท์สอบถามฝ่ายธรุการสาขา
ส�านกังานประกนัสขุภาพทกุเขต

2.  สง่อีเมล์ไปท่ี https://www.nhi.gov.tw “ตู้ รับความคดิเหน็” ของส�านกังาน
ประกนัสขุภาพ

3.  ตดิตอ่สอบถามส�านกังานประกนัสขุภาพหรือตดิตอ่ส�านกังานตา่งๆ ด้วย
ตนเอง
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ทีอ่ยูแ่ละหมายเลขโทรศพัทต์ดิตอ่กบักรมประกนัสขุภาพ
สำาหรบัดำาเนนิการดา้นขอคนืคา่รกัษาพยาบาลทีส่ำารองจา่ยกอ่น

ฝ่ายธรุการ ทีอ่ยู่ พืน้ทีเ่ขต โทรศพัทต์ดิตอ่

ฝ่ายธรุการ
ไทเป

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

กรงุไทเป	นครนวิไทเป	
เมอืงจหีลง	เขตอีห๋ลนั	
เขตจนิเหมนิ	เขตเหลยีน
เจยีง

(02)2523-2388

ฝ่ายธรุการ
เขตเหนอื

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

นครเถาหยวน	เมอืงซนิ
จู	๋เขตซนิจู	๋เขตเหมยีวลี่ (03)433-9111

ฝ่ายธรุการ
เขตกลาง

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

นครไถจง	เขตจางฮัว่	
เขตหนานโถว (04)2258-3988

ฝ่ายธรุการ
เขตใต ้

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

เขตหยนุหลนิ	เมอืง
เจยีอี	้เขตเจยีอี	้เมอืง
ไถหนาน

(06)224-5678

ฝ่ายธรุการ
เกาสง	ผงิตง

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

นครเกาสง	เขตผงิตง	
เขตเผงิหู (07)231-5151

ฝ่ายธรุการ
เขตตะวนัออก

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

เขตฮวาเหลยีน	
เขตไถตง (03)833-2111
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มาตรการอ�านวยความสะดวกแก ่
ประชาชนของประกนัสขุภาพ

เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการจัดการ กรมประกันสุขภาพเสนอ
มาตรการอ� านวยความสะดวกแก่ประชาชนหลายรายการอย่าง
ตอ่เน่ือง ปกปอ้งสขุภาพของประชาชน
บรกิารขา้มหนว่ยงานเพือ่ความสะดวกแกป่ระชาชน
“บรกิารแจง้ขอ้มลูบตัรประกนัสขุภาพขา้มหนว่ยงานของสำานกั
ทะเบยีนราษฎร”์ เพือ่ความสะดวกแกป่ระชาชน
1.  หากประชาชนย่ืนขอบัตรประจ�าตัวประชาชนใหม่เน่ืองจากบัตรประ

จ�าตัวประชาชนและบัตรประกันสุขภาพสูญหายในเวลาเดียวกัน 
เปลี่ยนแปลงข้อมลูสว่นบคุคล (ช่ือนามสกลุ วนั เดือนปีเกิด หมายเลขบตัร

ประชาชน ชนพืน้เมืองเปลี่ยนกลบัไปใช้ช่ือเดิม) 
เจ้าหน้าท่ีทะเบียนราษฎร์ใสข้่อมลูผิด เป็นต้น สามารถท�าการตามขัน้ตอน
พร้อมกนัในท่ีเดียวได้ เม่ือกรมประกนัสขุภาพได้รับข้อมลูช�าระเงินของ
ประชาชนแล้วเสร็จจะจดัท�าและสง่มอบบตัรทนัที ประชาชนจะได้รับบตัร
ประกนัสขุภาพตามท่ีอยูท่ี่แจ้งไว้ภายในเวลา 
ประมาณ 5-7 วนัท�าการ
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2.  ผู้ปกครองของเด็กแรกเกิดเม่ือไปด�าเนินการแจ้งเกิดยังส�านักทะเบียน
ราษฏร์สามารถด�าเนินการให้กบัเด็กแรกเกิดท�าประกนัสขุภาพร่วมด้วย 
และท�าบตัรประกนัสขุภาพท่ีมีรูปภาพ (มอบรูปภาพภายหลงั) หรือบตัร
แบบไม่มีรูปภาพได้เม่ือส�านกังานประกนัสขุภาพได้รับข้อมลูการแจ้งเร่ือง
จะด�าเนินการร่วมระบบประกนัสขุภาพให้กบัเดก็แรกเกิดเอง พร้อมทัง้สง่
บตัรประกนัสขุภาพให้ ผู้ ท่ีเลือกท�าบตัรประกนัสขุภาพแบบ “มี” รูปภาพ 
(มอบรูปภาพภายหลงั) เม่ือแจ้งเร่ืองแล้วโปรดสแกน QR Code บน
หนงัสือหลกัฐานท่ีส�านกัทะเบียนราษฎร์มอบให้ ลงิค์ไปยงั “แพลตฟอร์ม
อัพโหลดรูปภาพ” ของส�านักงานประกันสุขภาพเพ่ือส่งมอบรูปภาพ 
ส�านกังานประกนัสขุภาพจะท�าบตัรประกนัสขุภาพท่ีติดรูปภาพดงักล่าว
ส่งให้ต่อไป เด็กทารกแรกเกิดหลงัคลอดภายใน 60 วนัท่ียงัไม่มีบตัร
ประกันสุขภาพสามารถรับบริการฉีดวคัซีนและตรวจสุขภาพหรือรักษา
พยาบาลโดยใช้ร่วมกบับดิามารดาได้

ยกระดบังานบรกิาร
1. บรกิาร "ไมต่อ้งกรอกแบบคำารอ้ง ไรก้ระดาษ"

หากบตัรประกนัสขุภาพของทา่นสญูหาย ช�ารุด หรือเปลี่ยนช่ือ นามสกลุ 
เป็นต้น กรุณาน�าหลกัฐานประจ�าตวัฉบบัจริง (ผู้ ท่ีอายุต่�ากว่า 14 ปีท่ี
ยงัไมมี่บตัรประชาชน กรุณาพกพาทะเบียนบ้านฉบบัจริง) พร้อมรูปถ่าย 
2 นิว้ 1 รูปไปย่ืนเร่ืองท่ีส�านกังานประกนัสขุภาพเขตต่างๆ ของกรม
ประกันสุขภาพ ย่ืนค�าขอท่ีเคาน์เตอร์โดยไม่ต้องกรอกใบค�าร้อง  
เพียงแตต่รวจสอบยืนยนัข้อมลูและรูปถ่ายถกูต้องเทา่นัน้

2. บรกิารทำาบตัรในทอ้งที่
เพ่ือบริการประชาชนในทกุพืน้ท่ี และเกาะรอบนอกพืน้ท่ีห่างไกลความ
เจริญ สามารถย่ืนขอท�าบตัรประกนัสขุภาพได้ทนัท่วงทีนบัตัง้แตปี่พ.ศ.
2559 เป็นต้นมาจดุบริการภายนอกของส�านกังานประกนัสขุภาพและ
ท่ีท�าการเขตบางแห่ง เปิดบริการงานท�าบัตรในพืน้ท่ีแล้วทัง้หมด 
ประชาชนสามารถย่ืนขอท�าบตัรท่ีเคาน์เตอร์ และรับบตัรในสถานท่ีได้ 
ทัง้นีเ้พ่ือบรรเทาความต้องการใช้บัตรเร่งด่วนของประชาชนในท้องท่ี 
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13 มาตรการอ�านวยความสะดวกแก ่ประชาชนของประกนัสขุภาพ

ประชาชนท่ีไปย่ืนเร่ืองยงัเคาน์เตอร์ สามารถใช้แผน่ซีดีไฟล์รูปภาพ หรือ
ใช้อปกุรณ์เคลื่อนท่ี E-mailอพัโหลดไฟล์รูปภาพได้ (ส�าหรับ “จดุบริการ
ย่ืนท�าบตัรประกนัสขุภาพในสถานท่ี” กรุณาดไูด้ในบทท่ี 8)

3.  บรกิารยืน่ขอทำาบตัรประกนัสขุภาพดว้ยระบบบรกิารแบบไมใ่ช้
หลกัฐานแสดงตน 
เพ่ือประหยัดเวลาในการรอย่ืนขอและรับบัตรประกันสุขภาพของ
ประชาชน และการให้บริการทางอินเตอร์เน็ตท่ีดี จงึเปิดให้ประชาชนใช้
รหสัเลขบ้านท่ีเขียนไว้ในทะเบียนบ้านของผู้ ย่ืนขอท�าบตัร ท�าการย่ืนเร่ือง
ขอบตัรประกนัสขุภาพพร้อมช�าระคา่ธรรมเนียมออนไลน์ได้ท่ีเวบ็ไซต์กรม
ประกันสุขภาพ ทัง้สามารถเลือกจุดบริการภายนอกของกรมประกัน
สขุภาพท่ีต้องการไปรับบตัรได้ เม่ือไปขอรับบตัรกรุณาน�าหลกัฐานประจ�า
ตวัฉบบัจริงไปเพ่ือการตรวจสอบด้วย หากให้ผู้ อ่ืนไปรับบตัรแทน จะต้อง
มีแสดงหลกัฐานประจ�าตวัฉบบัจริงทัง้ของผู้ ย่ืนขอบตัรและผู้ ท่ีมารับบตัร
แทน

4.  มเีคานเ์ตอรบ์รกิารชำาระเงนิดว้ยบตัรเครดติและบตัรเงนิสด 
อเิล็กทรอนกิส์
เพ่ือลดความเสี่ยงในการพกเงินสดของประชาชน ท่ีจดุบริการตา่งๆ ของ
ส�านกังานประกนัสขุภาพมีบริการช�าระคา่ประกนัสขุภาพด้วยบตัรเครดิต 
นอกจากนีย้ังสามารถหักช�าระเงินค่าท�าบัตรประกันสุขภาพจากบัตร
เงินสดอีซีการ์ด(EasyCard) และบตัรไอพาส(iPASS) ได้

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

ย่ืนขอบตัรผู้ป่วยโรคร้ายแรง ญาตสิามารถน�าเอกสารท่ีเก่ียวข้องไปย่ืน
ขอบตัรผู้ ป่วยโรคร้ายแรงยงัส�านกังานประกนัสขุภาพในทกุเขต ของ 
กรมประกนัสขุภาพหลงัผ่านการตรวจสอบอนมุตัิแล้ว สามารถลด 
หยอ่นคา่รักษาพยาบาลในสว่นต้องจา่ยเองได้ตามข้อก�าหนด

(2)  นอกจากนี ้ หากโรคท่ีป่วยตรงกบัเง่ือนไขย่ืนขอบตัรผู้ ป่วยโรคร้ายแรง 
นอกจากไปท�าเร่ืองท่ีเคาน์เตอร์หรือส่งค�าร้องทางไปรษณีย์แล้ว 
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โรงพยาบาลยงัสามารถใช้บริการผ่านอินเตอร์เน็ตช่วยย่ืนขอ “บตัรผู้
ป่วยโรคร้ายแรง” กับกรมประกันสุขภาพหรือตรวจสอบการ 
อนมุตัไิด้ด้วย

(3) ปัจจบุนับตัรผู้ ป่วยโรคร้ายแรงจากมะเร็งหลายชนิดมีอาย ุ5 ปี มะเร็ง
บางชนิดมีอายบุตัร 3 ปี เม่ือครบก�าหนดต้องย่ืนขอเปลี่ยนบตัรผู้ ป่วย
โรคร้ายแรงใหม ่ กรมประกนัสขุภาพจะมอบหมายให้แพทย์ผู้เช่ียวชาญ
ตรวจสอบคณุสมบตัผิู้ ป่วยอยา่งรอบคอบวา่เข้าขา่ยตามก�าหนด  “ต้อง
รักษาอยา่งกระตือรือร้นหรือระยะยาว” หรือไม ่ เพ่ือใช้อ้างอิงในการ
อนมุตับิตัรผู้ ป่วยโรคร้ายแรงให้ใหม่

หว่งใยดแูลผูด้อ้ยโอกาสแบบเชงิรกุ
1. หว่งใยผูด้อ้ยโอกาส ชว่ยเหลอืดว้ยใจรกั

กรมประกนัสขุภาพมีบริการ “บญัชีด้วยใจรัก” ส�าหรับผู้ ด้อยโอกาสท่ี 
ไม่มีก�าลงัความสามารถจ่ายค่าประกนัสขุภาพ ต้องผ่อนช�าระเป็นงวด  
กู้ เงินจากกองทุนช่วยเหลือ และไม่มีวิธีแก้ไขปัญหาความล�าบากทาง 
เศรษฐกิจของผู้นัน้ได้ จะใช้เงินบริจาคด้วยใจรัก ชว่ยจา่ยคา่ประกนัสขุภาพ 
ให้แก่ผู้นัน้ เพ่ือให้ความรักในสงัคมถกูสง่และชว่ยเหลือแก่ประชาชนด้อย 
โอกาสเหลา่นี ้

2. “โครงการอดุหนนุเบีย้ประกนัสขุภาพสำาหรบัผูต้ ัง้ถ ิน่ฐานใหมท่ีย่งั
 ไมม่บีตัรประชาชน”

ส�านกังานประกนัสขุภาพร่วมกบัแผนกกิจการสงัคมท่ีว่าการเขตทกุแห่ง
ส�าหรับ “ครอบครัวรายได้น้อย” หรือ“รายได้น้อยถงึปานกลาง” และผู้ตัง้
ถ่ินฐานใหม่ท่ียงัไม่มีบตัรประชาชนให้การช่วยแนะแนว และรับเร่ืองใน
เชิงรุกเพ่ือให้ประชาชนสามารถท�าเร่ืองยงัท่ีวา่การเขตใกล้บ้านได้
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ภาคผนวก

หมายเลขโทรศัพท์และท่ีอยู่ของส�านักงานกลางประกันสุขภาพและฝ่าย
ธรุการสาขาเขตตา่งๆกระทรวงสาธารณสขุและสวสัดกิาร
โทรศพัท์บริการสอบถามส�านกังานประกนัสขุภาพหมายเลข 0800-030-598   
มือถือโทร 02-4128-678

จดุบรกิาร โทรศพัท์ ทีอ่ยู่

ส�านักงานใหญ่ (02)2706-5866 No.	140,	Sec.	3,	Xinyi	Rd.,	Daan	District,	Taipei	
City	(10634),	Taiwan	(R.O.C.)

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

ส�านักงานตดิตอ่จหีลง (02)2191-2006 No.	95,	Yiyi	Rd.,	Keelung	City	(20241),	Taiwan	
(R.O.C.)

ส�านักงานตดิตอ่อหีลนั (02)2191-2006 No.	11,	Jhancian	N.	Rd.,	Luodong	Town,	Yilan	
County	(26550),	Taiwan	(R.O.C.)

ส�านักงานตดิตอ่จนิเหมนิ (082)372-465 1st	Floor,	No.	65,	Huandao	N.	Rd.,	Jincheng	
Town,Jinmen	County	(89350),	Taiwan	(R.O.C.)

ส�านักงานตดิตอ่เหลยีนเจยีง (083)622-368 No.	216,	Fusing	Village,	Nangan	Township,	
Lienchiang	County	(20941),	Taiwan	(R.O.C.)

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

ส�านักงานตดิตอ่เถาหยวน (03)433-9111 No.	11-4,	Jieshou	Rd.,	Taoyuan	District,	
Taoyuan	City	(33062),	Taiwan	(R.O.C.)

ส�านักงานตดิตอ่ซนิจู๋ (03)433-9111 No.	3,	Wuling	Rd.,	North	Section	,	Hsinchu	
City,	(30054),	Taiwan	(R.O.C.)

ส�านักงานตดิตอ่จูเ๋ป่ย (03)433-9111 No.	9-12,	Guangming	9th	Rd.,	Jhubei	City,	
Hsinchu	County	(30268),	Taiwan	(R.O.C.)

ส�านักงานตดิตอ่เหมยีวลี่ (03)433-9111 No.	1146,	JhongJheng	Rd.,	Miaoli	City,	Miaoli	
County	(36052),	Taiwan	(R.O.C.)

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

ส�านักงานตดิตอ่ฟงหยวน (04)2258-3988 No.	146,	Ruei-an	St.,	Fongyuan	District,	
Taichung	City		(42041),	Taiwan	(R.O.C.)

ส�านักงานตดิตอ่ซาลู่ (04)2258-3988 No.	16,	Fulu	St.,	Shalu	District,	Taichung	City	
(43352),	Taiwan	(R.O.C.)
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จดุบรกิาร โทรศพัท์ ทีอ่ยู่

ส�านักงานตดิตอ่จังฮัว่ (04)2258-3988 3F,	No.	369,	Jhonghua	W.	Rd.,	Changhua	City,	
Changhua	County	(50056),	Taiwan	(R.O.C.)

ส�านักงานตดิตอ่หนันโถว (04)2258-3988 No.	126,	Jhongsing	Rd.,	Caotun	Town,	Nantou	
County	(54261),	Taiwan	(R.O.C.)

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

ส�านักงานตดิตอ่ซนิหยงิ (06)224-5678 No.	78,	Dongsyue	Rd.,	Sinying	District,	Tainan	
City	(73064),	Taiwan	(R.O.C.)

ส�านักงานตดิตอ่เจยีอี้ (06)224-5678 No.	131,	De-an	Rd.,	Chiayi	City	(60085),	
Taiwan	(R.O.C.)

ส�านักงานตดิตอ่หยนุหลนิ (06)224-5678 No.	395,	Jhuangjing	Rd.,	Douliou	City,	Yunlin	
County	(64043),	Taiwan	(R.O.C.)

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

ส�านักงานตดิตอ่กงัซนั (07)231-5151
No.	1,	Dayi	2nd	Rd.,	Gangshan	District,	
Kaohsiung	City(82050)	(1st	Floor,	Inside	the	
KaohsiungArmed	Forced	General	Hospital	
Gangshan	Branch),	Taiwan	(R.O.C.)

ส�านักงานตดิตอ่ฉีซนั (07)231-5151
No.	60,	Jhongsyue	Rd.,	Cishan	District,	
Kaohsiung	City	(84247)	(Inside	Chi-Shan	
Hospital),	Taiwan	(R.O.C.)

ส�านักงานตดิตอ่ผงิตง (07)231-5151 No.	1518,	Guangdong	Rd.,	Pingtung	City,	
Pingtung	County	(90071),	Taiwan	(R.O.C.)

ส�านักงานตดิตอ่ตงกัง่ (07)231-5151
No.	210,	Sec.	1,	Jhongshan	Rd.,	Donggang	
Town,	Pingtung	County	(92842)	(Inside	Antai		
Tian-Sheng	Memorial	Hospital),	Taiwan	
(R.O.C.)

ส�านักงานตดิตอ่เผงิหู (07)231-5151 No.	63-40	Siwun	Ao,	Siwun	Li,	Magong	City,	
Penghu	County	(88050),	Taiwan	(R.O.C.)

ฝ่ายธรุการเขตตะวนัออก (03)833-2111 No.	36,	Syuanyuan	Rd.,	Hualien	City,	Hualien	
County	(97049),	Taiwan	(R.O.C.)

ส�านักงานตดิตอ่อวีห่ลี่ (03)833-2111 No.	91,	Hsinhsing	St.,	Yuli	Town,	Hualian	
County	(98142),	Taiwan	(R.O.C.)

ส�านักงานตดิตอ่ไถตง (03)833-2111 No.	146,	Sec.	3,	Siwei	Rd.,	Taitung	City,	
Taitung	County	(95049),	Taiwan	(R.O.C.)

คูมื่อนีไ้ด้รับการรวบรวมข้อมลูในวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ระเบียบ
กฎหมายเปลี่ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา กรุณาเข้าดเูวบ็ไซต์ของส�านกังาน
สขุภาพได้ตลอดเวลา https://www.nhi.gov.tw เพ่ือรับรู้ข้อมลูลา่สดุ
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