
สทิธกิารรักษาพยาบาล 

วนิดา  เซ่งล่าย 

11-12  กรกฎาคม  2559  

 



ระบบสวสัดิการรกัษาพยาบาล 

ในประเทศไทย 

• ประกนัสงัคม 

• กรมบญัชีกลาง 

• สปสช.สุขภาพถว้นหนา้ 

• อ่ืน ๆ 

มาตรา 15 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องไทยบญัญติัว่า 

“สภาพบุคคลย่อมเร่ิมแต่เมือ่คลอดแลว้อยู่รอดเป็นทารก และส้ินสุดลงเมือ่ตาย” 



การตรวจสอบสทิธโิดยบคุคลทัว่ไป 

การตรวจสอบสทิธ ิ



การตรวจสอบสทิธโิดยบคุคลทั่วไป 



การตรวจสอบสทิธ ิ



สปสช.โปรแกรม UC Search 3 and 
foreigner  พมิพเ์อกสารได ้ตอ้งใช ้
รหสั Password เฉพาะ  (หอ้งบตัร/รพ.สต)  
 
 
 

การตรวจสอบสทิธโิดยเจา้หนา้ที ่



สปสช.โปรแกรม UC Client   พมิพเ์อกสาร
ไมไ่ด ้ตอ้งใช ้รหสั Password เฉพาะ  

เนน้กลุม่ขา้ราชการ 

  



 
 

ใชก้บั smart card 
ลงทะเบยีน UC 

 สปสช.โปรแกรม 
NHSO Authen 
ลงทะเบยีนสทิธ ิUC
พมิพเ์อกสารได ้ตอ้ง
ใช ้รหสั Password 
เฉพาะ 
 



การลงทะเบียนสทิธต่ิางๆ 

 สทิธ ิบัตรทอง  ตามภมิูล าเนาที่อยู่ อาศัย ย้ายได้ ปี ละ 4คร้ัง  ทุกวันที่ 15 และ 

28 ของเดือน 

 สทิธ ิข้าราชการ  ใช้บริการที่ไหน สแกนที่โรงพยาบาลน้ัน ผู้ป่วยใน ไม่ต้อง ทุก

วันที่ 4 และ 22 ของเดือน 

 สทิธข้ิาราชการบ านาญ  สแกน ตัวเองแล้วใช้ได้เลย  

 สทิธ ิอปท. ยังไม่ได้สแกน ใช้ได้โดยติดต่อห้องศูนย์สทิธก่ิอน และต้องสแกน

เพ่ือใช้คร้ังต่อไป  

 สทิธ ิประกนัสงัคม ใช้ได้ เฉพาะโรงพยาบาลหาดใหญ่ และสงขลา   

 

 

 

 



     สทิธบิตัรทอง 

ใครใชส้ทิธไิด ้

    

    ผูม้สีทิธใิชบ้ตัรประกนัสขุภาพ
ถว้นหนา้คอื ผูม้สีญัชาตไิทยทกุ
คนทีม่เีลขประจ าตวัประชาชน 13 
หลกั ทีย่งัไมม่สีทิธใิด ๆ จาก
หลกัประกนัอืน่ทีรั่ฐจัดให ้



ข้อยกเว้นการใช้บัตรทอง 

1.ตรวจสขุภาพประจ าปี หรือ

ขอตรวจเพ่ิมขอยา/

เวชภัณฑโ์ดยไม่มีข้อบ่งช้ี

ทางการแพทย ์

2.ศัลยกรรมความงาม 

3.รักษาภาวะมีบุตรยาก 

 

 

 



ผูม้สีทิธใิชบ้ตัรทองกบัรพ.ควนเนยีง 

1.สิทธิบตัรทองระบุ อ  าเภอควนเนียง 
2.สิทธิบตัรทองรพ.สต.โหละยาว- รพ.รัตภมิู

ระบุทีอยูห่มู่ท่ี 5,6,9 ต.ควนรู 
3. อยูท่ี่อ่ืนมาดว้ยอุบติัเหตุ/ฉุกเฉิน ตามการ

วินิจฉยัของแพทย ์
4.คลอดฉุกเฉินก่อนก าหนด หรือมี

ภาวะแทรกซอ้น 

พิมพเ์อกสารการเชค็สิทธิเพ่ือเบิกจ่ายคืน 



 
1.สิทธิบตัรทองระบุ อ าเภอควนเนยีง 

  1. การรกัษาพยาบาลทัว่ไป  และการส่งเสริมสุขภาพ 

 2. การคลอด ไม่จ ากดัจ านวนครั้ง 

 3.การบริการทางทนัตกรรม ไดแ้ก่ 

       การถอนฟัน  การอุดฟัน และการขูดหินปูน  ผ่าฟันคุด รกัษาโพรงประสาทรากฟัน

น ้ านม  เคลือบฟลูออไรด ์ เคลือบหลุมร่องฟัน  ท าฟันปลอมใชฐ้านอคริลิค 

 4.การวางแผนครอบครวั  ยาฉีด ยากิน ถุงยาง ฟรี  ใส่ห่วง ตอ้งช าระเงิน 

 5.ยาฝัง ฟรีในอายุ ต า่กว่า 20 ปี กรณี 3 ปี หรือ 5 ปี  หากตอ้งเอาออก ก่อนก าหนด   

        ตอ้งช าระเงิน 

 6.ยาฝัง อายุมากกว่า 20 ปีช าระเงิน  ทั้งกรณี 3 ปี  และ 5 ปี  หากตอ้งเอาออกก่อน

ก าหนด ไม่ตอ้งช าระเงิน  

 7.นวด แผนไทย ช าระเงิน 150 บาท 

 



2.สิทธิบตัรทองรพ.สต.โหละยาว- รพ.รตัภูมิ 

ระบุทีอยู่ หมู่ที่ 5,6,9 ต.ควนรู 

  1.ใหก้ารรกัษาพยาบาลทัว่ไป และ อุบติัเหตุ ฉุกเฉิน   

 - กรณีสุนขักดั โดยฉีดวคัซีน ERIC (หากจ าเป็น)  วคัซีนพิษสุนขับา้ ฉีด 1 ครั้ง 

      ครั้งต่อไป ใหไ้ปฉีดที่ รพ.รตัภูมิ หรือช าระเงินที่รพ.ควนเนียง 

 2. Lab ประจ าปี คนไข ้HT/DM ใหก้ลบัไปตรวจที่ รพ.รตัภูมิ หรือช าระเงิน 

 3. ยา บางตวัตอ้งช าระเงิน เช่น   1) Mixtard pnfill     2)หวัเข็มฉีดยา    

      3)ยา pioglitazone      4)ยา Seroflo inhaler        5)ยาSymmbiocort accuhaler  

 4. นวด แผนไทย ตอ้งช าระเงิน  150 บาท    

 5. ทนัตกรรม ใชไ้ดเ้ฉพาะ ฉุกเฉิน 

 6. คลอด  ไดเ้ฉพาะ ฉุกเฉิน  ตามแพทยร์ะบุ       

 7.  คุมก าเนิด   ช าระเงิน     



สิทธิบตัรทอง  ที่อ่ืน 

(นอกเครือข่ายในจงัหวดั และนอกจงัหวดัสงขลา) 

 การรกัษาพยาบาล กรณี อุบติัเหตุ  ฉุกเฉิน ตามแพทยร์ะบุ 

 1. กรณีอุบติัเหตุ ฉุกเฉิน เขา้รบับริการไม่จ ากดัจ านวนครั้ง และเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ ์ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เช่นอุบติัเหตุจากรถ ใชส้ิทธิ

ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถก่อน 

 2. เจ็บป่วยฉุกเฉิน ใชไ้ดไ้ม่จ ากดัจ านวนครั้ง โดยมีขอ้บ่งช้ีคือ 

      * อาการของโรคทีม่ีลกัษณะรุนแรง ตอ้งรบัการรกัษาเร่งด่วน หากปล่อยไว้

เป็นอนัตรายต่อชีวิต ทุพพลภาพ หรือเป็นอนัตรายต่อผูป่้วย 

     * โรคทีต่อ้งผ่าตดัเร่งด่วน หากปล่อยไวเ้ป็นอนัตรายต่อชีวิต 

 กรณี สุนขักดั และตอ้งฉีด ยา Eric ใหฉี้ดไดเ้ลย รวมทั้งวคัซีน ป้องกนัพิษสุนขับา้ 

และครั้งต่อไป แนะน าใหก้ลบัไปรบับริการ ณ สถานบริการหลกั 

 



 

 1. ผูป่้วยฉุกเฉินวิกฤต  

 ไดแ้ก่ บุคคลซ่ึงไดร้บับาดเจ็บหรือมีอาการป่วยกะทนัหนัซ่ึงมี เป็นภาวะที่

คุกคามต่อชีวิตตอ้งใหก้ารช่วยเหลืออย่างรีบด่วน ผูป่้วยตอ้งไดร้บัการตรวจ

รกัษาทนัที มิฉะนั้นผูป่้วยจะเสียชีวิตหรือพิการอย่างถาวรในเวลาไม่กีน่าที ซ่ึง

ผูป่้วยฉุกเฉินวิกฤติทีต่อ้งไดร้บัการวินิจฉยัและใหก้ารตรวจรกัษาทนัที  ซ่ึง

ผูป่้วยกลุ่มนี้  เราจะใชส้ญัลกัษณ ์"สีแดง"ดงัตวัอย่าง เช่น  ภาวะ "หวัใจหยุด

เตน้" (Cardiac arrest)   ภาวะหยุดหายใจ   ภาวะ "ช็อก"จากการเสียเลือด

รุนแรง   ชกัตลอดเวลาหรือชกัจนตวัเขียว   อาการซึม หมดสติ ไม่

รูส้ึกตวั  อาการเจ็บหนา้อกรุนแรงจากหลอดเลือดหวัใจตีบตนัทีม่ีความ

จ าเป็นตอ้งไดร้บัยาละลายลิม่เลือด อาการทางสมองจากหลอดเลือดสมองตีบ

ตนัทนัทีมีความจ าเป็นตอ้งไดร้บัยาละลายลิม่เลือด   เลือดออกมากอย่าง

รวดเร็วและตลอดเวลา เป็นตน้  

   

   

  

 

 



2. ผูป่้วยฉุกเฉินเร่งด่วน  

ได้แก่ เป็นภาวะที่ต้องการการช่วยเหลือโดยเรว็ รอได้บ้างแต่ไม่นาน เป็นภาวะที่

ผู้ป่วยต้องการการช่วยเหลือทางการรักษาพยาบาลจัดเป็นอนัดับรองจากกลุ่มแรก 

ผู้ป่วยประเภทน้ีถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ให้การดูแลรักษาพยาบาลอย่างถูกต้อง กอ็าจท าให้

สญูเสยีชีวิตหรือพิการได้ภายในเวลาไม่กี่ช่ัวโมง ผู้ป่วยประเภทนี้จะมีอาการหรือ

อาการแสดงอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง โดยใช้สญัลักษณ ์"สเีหลือง" ดัง

ตัวอย่าง เช่น   หายใจล าบากหรือหายใจเหน่ือยหอบ  ชีพจรช้ากว่า 40 หรือเรว็กว่า 

150 คร้ัง/นาท ีโดยเฉพาะถ้าร่วมกบัลักษณะทางคลินิกข้ออื่น  ไม่รู้สกึตัว ชัก 

อมัพาต หรือตาบอด หูหนวกทนัท ี  ตกเลือด ซีดมากหรือเขยีว  เจบ็ปวดมากหรือ

ทุรนทุราย   มือเท้าเยน็ซีด และเหงื่อแตก   ความดันโลหิตตัวบนต ่ากว่า 90 มม.

ปรอทหรือตัวล่างสงูกว่า 130 มม.ปรอท   อณุหภมูิร่างกายต ่ากว่า 35?c หรือสงู

กว่า 40? c    ถูกพิษหรือ Drug overuse     ได้รับอบุัติเหตุ โดยเฉพาะบาดแผลที่

ใหญ่มากและมีหลายแห่ง เช่น major multiple fractures , Burns, Back injury 

with or without spinal cord damage    ภาวะจิตเวชฉุกเฉิน เป็นต้น 

 



 3. ผูป่้วยฉุกเฉินไม่รุนแรง  

 ไดแ้ก่ บุคคลซ่ึงไดร้บับาดเจ็บหรือมีอาการป่วยซ่ึงมี

ภาวะเฉียบพลนัไม่รุนแรง อาจรอรบัปฏิบติัการแพทย์

ไดใ้นช่วงระยะเวลาหนึง่หรือเดินทางไปรบับริการ

สาธารณสุขดว้ยตนเองได ้แต่จ าเป็นตอ้งใชท้รพัยากร

และหากปล่อยไวเ้กินเวลาอนัสมควรแลว้จะท าใหก้าร

บาดเจ็บหรืออาการป่วยของผูป่้วยฉุกเฉินนั้นรุนแรงข้ึน

หรือเกิดภาวะแทรกซอ้นข้ึนได ้เราใชส้ญัญลกัษณ ์"สี

เขียว" 

   
 



สิทธิบตัรทอง (ทุกที)่ ประเภท 

1.มาคร้ังแรกให้การรักษาได้ทุกกรณ ี 

2.คร้ังต่อไป ให้ตามความจ าเป็น เช่นต้องท าแผล ไม่

สามารถเคล่ือนย้ายได้ หรือยังกลับไปต้นสงักดัไม่ได้  

 

 

มีสิทธิไดร้บัการรกัษาพยาบาลได้

ทุกกรณี โดยไม่จ ากดัจ านวนครั้ง 

ตามความจ าเป็นของแพทย ์ 

 

พระภิกษุ  

สามเณร  

แม่ชี  

3. หากผูป่้วยจ าเป็นตอ้งอยู่ท่ีอ าเภอควนเนียงเพือ่ตอ้งรบัยา 

หรือรกัษาจนกว่าจะหาย ใชเ้วลา มากกว่า 15 วนั  หรือตอ้งรบั

ยาที่นี ่ประจ า ใหย้า้ยสิทธิ มาอ าเภอควนเนียง               

(พระ 76 ) หากยงัไม่เปลีย่นสถานะสิทธิแนะน าใหเ้ปลีย่น ดว้ย  

ท.74 

 ทหารผ่านศึก 
(66 67 75 80)  

ทหารเกณฑที์่เป็น 

เรือ/อากาศ 



  กองทุนประกนัสงัคม 

 

 



สทิธปิระกนัสงัคม 

เมื่อเจบ็ป่วย 

 

1.ผู้ป่วยทั่วไป  ใช้สทิธไิด้เฉพาะบตัรที่ระบุโรงพยาบาล

หาดใหญ่  โรงพยาบาลสงขลา 
 

2.ผู้ป่วยฉุกเฉิน ใช้สทิธไิด้ทุกโรงพยาบาล   ถ้ารักษา

เป็นผู้ป่วยในไม่เกนิ 72 ช่ัวโมงวันท าการ  เกนิ 72 

ช่ัวโมงประสานส่งกลับโรงพยาบาลที่ระบุในบตัร 

 



ตรวจสอบสิทธิ 



 

xxxxx 

xxxxx 



 

1.คุมก าเนิด ช าระเงิน 

2.คลอด จ่ายก่อนเบิกทหีลัง 

3.นวดแผนไทย ช าระเงิน  

4.ยาต้านไวรัส เอดสรั์บยาที่โรงพยาบาลตามบตัร 

   

 

สทิธปิระกนัสงัคม 

 



ทนัตกรรม---จ่ายก่อนเบกิทีหลงั 

การถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และผ่าตัด

ฟันคุด ให้ผู้ประกนัตนมีสทิธไิด้รับ

ค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริง 

ตามความจ าเป็นแต่ไม่เกนิ 300 บาทต่อ

คร้ัง  และไม่เกนิ 600 บาทต่อปี 

กรณีใส่ฟันเทียมชนดิถอดไดบ้างส่วนใหผู้ป้ระกนัตน

มีสิทธิไดร้บัค่าบริการทางการแพทยแ์ละค่าฟัน

เทียมเท่าที่จ่ายจริง ตามความจ าเป็นในวงเงินไม่

เกิน 1,500  บาท  ภายในระยะเวลา  5  ปีนบัแต่

วนัท่ีใส่ฟันเทียมนั้น ตามหลกัเกณฑด์งันี้  

             (ก)  1-5 ซ่ี   เท่าที่จ่ายจริงตามความจ า

เป็นในวงเงินไม่เกิน  1,300 บาท 

             (ข)  มากกว่า 5 ซ่ึ   เท่าที่จ่ายจริงตาม

ความจ าเป็นในวงเงินไม่เกิน 1,500 บาท  



 ทนัตกรรม---จ่ายก่อนเบิกทหีลัง 

  

กรณใีส่ฟันเทยีมชนิดถอดได้ทั้งปาก  ให้ผู้ประกนัตนมีสทิธไิด้รับ

ค่าบริการทางการแพทย์และค่าฟันเทยีมเท่าที่จ่ายจริง ตามความ

จ าเป็นในวงเงินไม่เกนิ 4,400 บาท ภายในระยะเวลา  5  ปี

นับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันเทยีมน้ัน ตามหลักเกณฑด์ังน้ี 

             (ก)  ฟันเทยีมชนิดถอดได้ทั้งปากบนหรือล่าง  เท่าที่

จ่ายจริงตามความจ าเป็นในวงเงินไม่เกนิ  2,400  บาท 

             (ข)  ฟันเทยีมชนิดถอดได้ทั้งปากบนและล่าง  เท่าที่

จ่ายจริงตามความจ าเป็นในวงเงินไม่เกนิ  4,400 บาท 

 



ข้อยกเว้นการใช้สทิธปิระกนัสงัคม 

1. ตรวจสขุภาพประจ าปี 

2. Admit โรคเดิมเกนิ 180 วัน  

3. ขอ ตรวจ รักษาไม่มีข้อบ่งช้ีทาง

การแพทย์ 

 



 

 

ผูป้ระกนัตนภาคบงัคบั (มาตรา 33) 

 
           ผู้ประกนัตนในกลุ่มนี้  คือ พนักงานบริษัทเอกชนทั่วไป ซึ่งมี

สถานะเป็นลูกจ้างที่ท  างานอยู่ในสถานประกอบการที่มีพนักงานตั้งแต่ 

1 คนขึ้นไป อายุไม่ต ่ากว่า 15 ปี และไม่เกนิ 60 ปี โดยต้องส่งเงิน

สมทบเข้ากองทุน คิดเป็นสดัส่วนดังนี้  ลูกจ้าง 5%  + นายจ้าง 5% + 

รัฐบาล 2.75% ของฐานเงินค่าจ้าง ขั้นต ่าตั้งแต่ 1,650 บาท แต่ไม่เกนิ 

15,000 บาท สทิธปิระโยชน์ที่ผู้ประกนัตนภาคบงัคับ (มาตรา 33) จะ

ได้รับความคุ้มครอง มีดังนี้  กรณเีจบ็ป่วย / อบุัติเหตุ กรณทีุพพลภาพ 

กรณเีสยีชีวิต กรณคีลอดบุตร กรณสีงเคราะห์บุตร กรณชีราภาพ และ

กรณว่ีางงาน 

 



  

มาตรา 38 

ความเป็นผูป้ระกนัตนส้ินสุดลง 

เมือ่.....ส้ินสภาพการเป็นลูกจา้ง 

คุม้ครอง 

เจ็บป่วย      คลอดบุตร       ทุพพลภาพ     ตาย 

ต่อไปอกี  6  เดอืน 



  

เงื่อนไข 
1. จ่ายเงินสมทบมาแลว้              

ไม่นอ้ยกว่า  12  เดือน 

2. ยืน่ค าขอภายใน  6  เดือน  นบัแต่วนัทีส้ิ่นสุดความเป็นลูกจา้ง 

มาตรา 38 



      ผูป้ระกนัตนภาคสมคัรใจ (มาตรา 39) 

 
           ผู้ประกนัตนตามมาตราน้ี คือ บุคคลที่เคยท างานอยู่ในบริษัทเอกชนใน

มาตรา 33 มาก่อนแล้วลาออกแต่ต้องการรักษาสทิธปิระกนัสงัคมไว้ จึงสมัคร

เข้าใช้สทิธปิระกนัสงัคมในมาตรา 39 แทน การสมัครประกนัสงัคมในกลุ่มน้ี มี

เงื่อนไขว่าต้องเป็นผู้ประกนัตนในมาตรา 33 มาแล้วไม่ต ่ากว่า 12 เดือน และ

ลาออกมาแล้วไม่ต ่ากว่า 6 เดือน อกีทั้งต้องไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ผู้ประกนัตน

ต้องส่งเงินเข้ากองทุน 432  บาทต่อเดือน และรัฐบาลจะช่วยสมทบอกี 120 

บาทต่อเดือน ผู้ประกนัตนตามมาตรา 39 จะได้รับความคุ้มครอง ดังนี้  กรณี

เจบ็ป่วย / อบุัติเหตุ กรณีทุพพลภาพ กรณเีสยีชีวิต กรณีคลอดบุตร กรณี

สงเคราะห์บุตร และกรณีชราภาพ 

 

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93-%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%81-%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81


  

เงื่อนไข 

-บุคคลทีม่ิใช่ลูกจา้งตามมาตรา 33 หรือเป็นผูป้ระกนัตนโดย

สมคัรใจ มาตรา 39 ขา้ราชการ เรียกว่า ผูป้ระกนัตนโดยอิสระ              

-15 ปีบริบูรณ ์และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ ์ 

ทางเลือกที่  1 จ่าย 100 บาท/เดือน  

(จ่ายเอง 70 บาท รัฐสนับสนุน 30 บาท) 

ทางเลือกที่  2 จ่าย 150 บาท/เดือน  

(จ่ายเอง 100 บาท รัฐสนับสนุน 50 บาท) (มีเงินบ าเหนจ็ให)้ 

ผู้ประกนัตนมาตรา 40 



  

มาตรา 40 

1.  เงินทดแทนการขาดรายไดเ้มือ่เจ็บป่วย  เมือ่นอนโรงพยาบาลเป็นผูป่้วยในตั้งแต่ 2 วนั

ข้ึนไป จะไดร้บัเงินทดแทนการขาดรายไดจ้ านวน 200 บาทต่อวนั ไม่เกิน 20 วนัต่อปี 

(การรกัษาพยาบาลใชสิ้ทธิหลกัประกนัสุขภาพ (บตัรทอง)      

2.  เงินทดแทนการขาดรายไดเ้มือ่ทุพพลภาพ  รบัเงินทดแทนการขาดรายไดจ้ านวน 500 

- 1,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลานานถงึ 15 ปี  

3.  ค่าท าศพ (เสียชีวิต) จะไดร้บัค่าท าศพจ านวน 20,000 บาทต่อราย   

4.  เงินบ าเหน็จชราภาพผูป้ระกนัตนสามารถรบัเงินกอ้นเมือ่อายุครบ 60 ปีบริบูรณ ์

เงือ่นไข มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ ์ (ส าหรับ 150 บาท) 

 

       การรักษาพยาบาลใชส้ิทธิหลักประกันสุขภาพ (บัตรทอง)      

 



สทิธข้ิาราชการ 

 ข้าราชการ / ลูกจ้างประจ า 

 ผู้รับเบี้ยหวัด   / บ านาญ  

 พนักงานรัฐวิสาหกจิ  พนักงานองค์กรอสิระ  

 ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

 บุคคลในครอบครัวของบุคคล 

 



      สทิธทิี่ได้รับ 

     ลงทะเบียนเบิก-จ่ายตรง ผู้ป่วยนอก  

กบัโรงพยาบาลของรัฐที่ต้องการไปรักษา 
 

    เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน  ในโรงพยาบาล

ของรัฐทุกแห่งโดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัว 



การบริการที่ไม่สามารถใช้สทิธเิบกิจ่ายตรง 

1.ตรวจสุขภาพประจ าปี  (ใชใ้บเสร็จเบิกตามการตรวจและ

วงเงินทีก่ าหนด) 

2.นวดแผนไทยไม่เกินสปัดาหล์ะ 1 ครั้งยกเวน้มีใบรบัรองจาก

แพทย ์ 

3. ผูป่้วยทีอ่อกเยีย่มทีบ่า้น  (ไม่สามารถออกใบเสร็จเพือ่เบกิ

กลบัได)้ 

4.ฟันปลอม (ใชใ้บเสร็จเบิกตามวงเงินทีก่ าหนด)  

        ภายใน 5 ปี 



 1.ค่าเวชภณัฑไ์ม่ใช่ยา  กอ๊ส  ส าลี  ออกซิเจน Needle novomix    

     (หัวเขม็ฉีดยา เบาหวาน) ปากกา  ส าหรับผู้ป่วยเบาหวาน ไปใช้ที่บ้าน 

  2.ยานวด balm   วิตามินบี   วิตามินซี   แชมพูขจัดรังแค  

  3. อปุกรณเ์พ่ือการฟ้ืนฟูสภาพ      Knee Support     wrist Support  

          Ankle Support    Clavicle Support  

 

 

การบริการที่ไม่สามารถใช้สทิธเิบกิจ่ายตรง 



 

กรณี มี 2 สิทธิ 



โรงพยาบาลเอกชนที่ร่วมโครงการ 

http://www1.kasemradbangkae.com/home/home/uploads/2011/05/direct.jpg


 
การใช้สิทธิฉุกเฉินที ่รพ.เอกชน  

 

   1.การเบิกค่ารกัษาพยาบาลกรณีฉุกเฉิน สามารถเบกิค่ารกัษาไดใ้น         

     โรงพยาบาลเอกชนทุกแห่ง กรณีวิกฤต (สีแดง) กรณีเร่งด่วน(สเีหลือง)     

ระบบหายใจ ระบบไหลเวยีนเลือด ระบบประสาท   เสียชีวติทนัที หรือปล่อยไวอ้าจเสียชีวติ หรือพิการตลอดชีวติ  

       

 2.การเบกิค่ารกัษาพยาบาลกรณีฉุกเฉินไม่รุนแรง (สีเขียว) หรือเป็นกรณีที่ไม่

เขา้เกณฑผู์ป่้วยฉุกเฉินวิกฤตหรือฉุกเฉินเร่งด่วน กรมบญัชีกลางก าหนดใหน้ ามาเบกิจาก

ตน้สงักดั คือ ค่ารกัษาพยาบาลคร่ึงหนึง่ของที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 8,000 บาท เบกิค่าหอ้ง

ค่าอาหารไดว้นัละ 1,000 บาท และเบกิค่าอุปกรณบ์ าบดัรกัษาโรคฯ ไดต้ามที่

กระทรวงการคลงัก าหนดไว ้

บตัรทอง หรือ ประกนัสงัคม ส่งกลบั รพ.รฐั หรือตน้สงักดัหลงั 72 ชม. 

 



  3.การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีส่งต่อ สามารถเบิกได้ 2 กรณ ีคือ การล้าง
ไต หรือรังสรัีกษา โดยต้องเป็นคนไข้นอก และต้องเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่เข้า

ร่วมโครงการเบิกตรงกบักรมบัญชีกลาง 

  4. การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีนัดผ่าตดัล่วงหน้า โดยต้องเป็นคนไข้ใน
ของสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ ซ่ึงในขณะน้ีมีทั้งหมด 30 แห่ง 

และการนัดผ่าตัดล่วงหน้าเฉพาะโรคที่ก าหนดไว้ตามรายการโรค/หัตถการที่

ประกาศในเวบ็ไซต์กรม เช่น การผ่าตัดถุงน า้ดีแบบผ่านกล้อง การผ่าตัดไส้

เล่ือน การผ่าตัดเปล่ียนข้อเข่า การผ่าตัดต้อหิน การรักษาภาวะแทรกซ้อน

โดยตรงจากการรักษาคร้ังก่อน เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    การใช้สิทธิฉุกเฉินที ่รพ.เอกชน  

 



สทิธติามพรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ 

                                การประกัน ภยัรถยนต์ – ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) 

                  พระราชบัญญัติคุม้ครองผู ้ประสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 

 

 กฏหมายบงัคบัใหร้ถยนตทุ์กคนัที่จดทะเบียนกบัการขนส่ง ทางบก

จะตอ้งมีการประกนัภยัตาม พ.ร.บ. นี้  หากไม่ท าจะมีความผิดมีโทษ

ปรบัไม่เกิน 10,000 บาท และหากท าแลว้แต่ไม่ติดเครื่องหมายไว้

ที่รถใหเ้ห็นชดัเจนมีโทษปรบัไม่เกิน 1,000 บาท 

การประกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบั (พ.ร.บ.) นี้  คุม้ครองผูป้ระสบภยั

จากอุบติัเหตุรถยนต ์ทุกคนที่ประสบภยัจากรถ ไม่ว่าจะเป็นผูข้บัข่ี 

ผูโ้ดยสาร คนเดินเทา้ หากไดร้บัความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย 

อนามยั รวมไปถงึทายาทของผูป้ระสบภยัขา้งตน้ ในกรณี

ผูป้ระสบภยัเสียชีวิต  

 



ขอ้พึงปฏิบติัเมือ่ประสบภยัจากรถ 

 กรณีมผูีบ้าดเจ็บ  

-   น าคนเจ็บเขา้ รกัษาพยาบาลในสถานพยาบาลที่ใกลที้่สุดและสะดวกที่สุดก่อน 

-   แจง้เหตุ ท่ีเกิดใหต้ ารวจทราบ และขอส าเนาประจ าวนัต ารวจเก็บไว ้

-   แจง้ เหตุบริษทัประกนัภยัทราบ แจง้วนั เวลา สถานที่เกิดเหตุ 

-    เตรียม เอกสาร อาทิ ถา่ยส าเนากรมธรรมป์ระกนัภยัรถคนัเกิดเหตุ ภาพถา่ยส าเนา

บตัรประชาชน หรือหลกัฐานอ่ืนใดที่ออกโดยราชการ 

-    กรณีเมือ่เรียกรอ้งค่าเสียหายใหช่ื้อ ที่อยู่ ผูที้่พบเห็นเหตุการณเ์พือ่ช่วยเหลือในการ

เป็นพยานใหแ้ก่คนเจ็บ 

 



ขอ้พึงปฏิบติัเมือ่ประสบภยัจากรถ 

ขอ้พึงปฏิบติัของสถานพยาบาลเมือ่รบัผูป้ระสบภยั  

   - ใหก้ารรกัษา พยาบาลทนัที 

   -  ท าประวติั คนไข ้และขอส าเนาบตัรประจ าตวัคนเจ็บ 

   -  ขอส าเนา ประจ าวนัต ารวจ 

   -  ขอส าเนากรมธรรมป์ระกนัภยั 

   -   บนัทึกช่ือ ที่อยู่ ผูน้ าคนเจ็บส่งเขา้รกัษาพยาบาล 

   - บนัทึกขอ้มูลในสมุดบนัทึก พรบ. และลงขอ้มูลใน Hos XP หนา้ตรวจสอบสิทธิ 

ของบริษทักลาง เพือ่ใหก้ารคุม้ครองเบื้ องตน้  

   - แจง้ใหใ้ชสิ้ทธิ พรบ.  หากผูป่้วยอา้ง สิทธิประกนัสงัคม ใหม้าติดต่อ เจา้หนา้ที่ 

หอ้งตรวจสอบสิทธิ  

 



ผูป้ระสบภยัจากรถ 

 ต้องใช้สทิธ ิพรบ.ก่อน เมื่อครบก าหนด 30,000 บาท ใช้สทิธิ

ตัวเองได้  

 ยกเว้น รถจักรยาน  รถไฟ  ใช้สทิธติัวเอง  

 



  

เงื่อนไข 

สิทธิการรกัษาพยาบาล มี 3 ประเภท  

1. ข้ึนทะเบียนบตัรประกนัสุขภาพ กบั โรงพยาบาล 

2. ประกนัสงัคม  

3. ไม่มีสิทธิใดๆ   

การให้บริการคนต่างด้าว 
คนต่างดา้ว หมายถงึ บุคคลธรรมดาซ่ึงไม่มีสญัชาติไทย 

แรงงานต่างดา้ว  3 สญัชาติ พม่า  ลาว กมัพูชา  



http://fwf.cfo.in.th/ 
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สทิธทิี่ได้รับ(ประกนัสขุภาพ) 

 การตรวจรักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพทั่วไป  

 คุมก าเนิด ยกเว้นใส่ห่วง และยาฝงั  

 ฝากครรภ์  คลอดบุตร  ดูแลทารกแรกคลอด ตรวจหลังคลอด 

 ถอนฟัน อดุฟัน ขูดหินปูน ยกเว้นใส่ฟันปลอม  

 การบริการทุกคร้ัง ร่วมจ่าย 30 บาท  

 เกนิศักยภาพ ส่งต่อโรงพยาบาลหาดใหญ่(ตามจ่าย) 

 อบุัติเหตุ ฉุกเฉิน เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลใดๆได้ 

 



เลขบตัรประชาชน 4, 5, 8 เลข 6 เลข 3  เลข 7 เลข 0  

ผูม้ีปัญหาสถานะและสิทธิ 



จ านวนผูมี้สิทธิประเภทน้ีของควนเนียง 



สทิธทิี่ได้รับ 

 การตรวจรักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพทั่วไป  

 คุมก าเนิด ยกเว้นใส่ห่วง และยาฝงั  

 ฝากครรภ์  คลอดบุตร ได้ไม่เกนิ 2 คร้ัง  

 ดูแลทารกแรกคลอด ตรวจหลังคลอด 

 ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ใส่ฟันปลอมฐานพลาสติก 

 เกนิศักยภาพ ส่งต่อโรงพยาบาลหาดใหญ่(ตามจ่าย) 

 อบุัติเหตุ ฉุกเฉิน เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลใดๆได้ 

 



ผูป่้วยที่ตอ้งนอนพกัรกัษาตวัที่โรงพยาบาล  
 
สิทธิท่ีตอ้งช าระเงินเอง ไดแ้ก่  

 1.รฐัวิสาหกิจ / ตน้สงักดั  ไม่ส่งใบส่งตวั  หรือ

ประสงคจ์ะจ่ายเงินเอง 

 2.คลอดโดยสิทธิ ประกนัสงัคม  

 3.ต่างดา้วไม่ข้ึนทะเบียน 

 4.สิทธิต่างอ าเภอ /ต่างจงัหวดั คลอดปกติ  

 5.พรบ.ไม่มีหลกัฐาน  

 



 1.ผู้ป่วยรายใหม่ทุกรายที่เกนิศักยภาพโรงพยาบาลควนเนียง 

ให้ส่งต่อ โรงพยาบาลหาดใหญ่ ระบุกองทุนตามสทิธ ิหาก

เป็นสทิธอิ าเภอควนเนียง  

 ระบุวันหมดอายุ จนกว่า สิ้นสดุการรักษา   หากสทิธอิ าเภอ/

จังหวัดอื่น ให้ใช้ได้คร้ังเดียว คร้ังต่อไปให้ไปติดต่อ หน่วย

ประจ าตามสทิธ ิ 

 

การส่งต่อ ผูป่้วยไปรบัการรกัษาที่โรงพยาบาลอ่ืนๆ 



 2.ผู้ป่วยรายเก่าโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ซ่ึงยังนัดต่อเนื่อง 

และเป็นผู้ป่วยที่เกนิศักยภาพโรงพยาบาลหาดใหญ่ชัดเจน ให้

ส่งต่อโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ได้  โดยระบุ เรียกเกบ็

อ าเภอควนเนียง ระบุวันหมดอายุ 1 ปี ตามวันที่ออกใบส่งตัว 

หรือแล้วแต่แพทย์พิจารณา (อาจให้ 1 คร้ัง)  โดยต้องมีเลข 

H refer จากโรงพยาบาลหาดใหญ่ทุกคร้ัง โดยงานประกนั 

 

การส่งต่อ ผูป่้วยไปรบัการรกัษาที่โรงพยาบาลอ่ืนๆ 



 3. โรงพยาบาลจิตเวช สงขลา 

 - กรณ ีไปตามนัด  

 - ต้องคัดกรองพิเศษ  คัดกรองตามโรงเรียน 

 4.กรณ ีส่งต่อ โรงพยาบาลสงขลา กรณ ีไปตามนัด  กรณ ี

คนไข้ขอไปเนื่องจากใกล้บ้าน  

 5.กรณ ีส่งต่อโรงพยาบาล นอกเขตจังหวัด เช่น 

โรงพยาบาลรามา/ราชวิถ ี   กรณี ไปตามนัดเท่านั้น  

   

 

การส่งต่อ ผูป่้วยไปรบัการรกัษาท่ีโรงพยาบาลอ่ืนๆ 



 มาตรา 15 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ของไทยบัญญัติว่า 
 

“สภาพบุคคลย่อมเร่ิมแต่เมือ่คลอดแล้ว 

อยู่รอดเป็นทารก และส้ินสุดลงเมือ่ตาย” 
 

จะเห็นไดว่้าบุคคล นั้นจะสามารถมีสิทธิต่างๆ ไดก็้ต่อเมือ่บุคคล

นั้นมีสภาพบุคคลตามกฎหมายแลว้เท่านั้น และการ ส้ินสภาพ
บุคคลกย่็อมทาํให้สิทธิและหน้าที่ทั้งปวงหมดลงไปด้วย 



        สดุทา้ยขอฝาก  

    ให้สทิธรัิกษาผู้ป่วยถูกต้อง    

       ด าเนินการตามขั้นตอนได้ครบถ้วน 

            ผู้ป่วยได้ประโยชน์มีความสขุ 

               เรากร็ู้สกึภมูิใจที่ท างานให้ผู้อื่นมีความสขุ 

 

 





 



 



  


