
นายรชตะ อุ่นสุข

สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ



ระบบสวสัดิการในประเทศไทย

 สทิธกิรมบญัชีกลาง        

(02 127 7000)

 สทิธหิลกัประกนั        

สขุภาพแห่งชาต ิ(1330)

 สทิธิทอ้งถิ่น

 สทิธิรฐัวสิาหกจิ

 สทิธิองคก์รอสิระ



• ขา้ราชการ

• ลูกจา้งประจ า

• ผูร้บัเบี้ยหวดั

บ านาญ

เฉพาะผูม้ีสทิธิ

• ตรวจได ้7 รายการ

อายตุ า่กว่า 35 ปี

• ตรวจได ้16 รายการ

อายมุากกว่า 35 ปี

• ตามปีงบประมาณ

ปีละ 1 คร ัง้

ค่าตรวจสขุภาพประจ าปีตามพระราชกฤษฎกีาเดิม)



ค่าตรวจสขุภาพประจ าปี (อายตุ า่กว่า 35 ปี)

ล าดบั รายการ ราคา (บาท)

1 Film Chest (41001) 170

2 Mass Chest (41301) 50

3 Urine Examination/Analysis (31001) 50

4
Stool Examination – Routine direct smear (31201) ร่วมกบั 

Occult blood (31203)
70

5 Complete Blood Count: CBC แบบ Automation (30101) 90

6 ตรวจภายใน (55620) 100

7 Pap Smear (38302) 100



ค่าตรวจสขุภาพประจ าปี (อายตุ ัง้แต่ 35 ปีข้ึนไป)

ล าดบั รายการ ราคา (บาท)

1 รายการตรวจอายุไมเ่กนิ 35 ปีบรบูิรณท์กุรายการ

2 Glucose (32203) 40

3 Cholesterol (32501) 60

4 Triglyceride (32502) 60

5 Blood Urea Nitrogen: BUN (32201) 50

6 Creatinine (32202) 50

7 SGOT (AST) (32310) 50

8 SGPT (ALT) (32311) 50

9 Alkaline Phosphatase (32309) 50

10 Uric Acid (32205) 60



การตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-Ray)

Chest X-Ray

Film

Mass

Digital  

ว. ๓๖๒



แนวคิดหลกั (ดา้นการรกัษาพยาบาล)







ผูม้ีสทิธิ และบคุคลในครอบครวั

ผูม้ีสทิธิ

• เจา้ของสทิธิ / ผูท้รงสทิธิ

• สทิธเิกดิจากบคุคลดงักลา่ว         

รบัราชการ หรอืรบัเบี้ยหวดับ านาญ

บคุคลในครอบครวั

• ผูอ้าศยัสทิธิ

• ชอบดว้ยกฎหมาย                    

(มีหลกัฐานทางราชการรบัรอง)



ตวัอย่าง

25 ปี 60 ปี 60 ปี 3 เดือน 85 ปี



บตุรชอบดว้ยกฎหมายล าดบัที่ 1 - 3

เกดิสทิธิ

"คลอด"

หมดสทิธิ

"บรรลนิุตภิาวะ"

• อาย ุ(ครบ 20 ปีบรบูิรณ์)

• จดทะเบยีนสมรส

การบรรลนิุตภิาวะ



เงือ่นไขของบตุรชอบดว้ยกฎหมาย





หนงัสอืกรมบญัชีกลาง ด่วนที่สดุ ที่ กค 

0422.2/ว 376 ลงวนัที่ 30 กย. 53

การรายงานขอ้มูลผูม้ีสทิธิ และบคุคลในครอบครวั

•  ใหผู้ม้ีสทิธมิีหนา้ที่รายงานขอ้มูลของ

ตนเอง และบคุคลในครอบครวั       

ต่อสว่นราชการเจา้สงักดั พรอ้ม

รบัรองความถกูตอ้ง ตามหลกัเกณฑ์

และวิธกีารที่กระทรวงการคลงัก าหนด

(มาตรา 5 วรรค 2)



• สทิธิหลกั – สทิธิรอง             

(หลกั-หลกั, หลกั-รอง, รอง-รอง)

• กค. ก าหนดหลกัเกณฑ ์และวิธกีาร

ในการเลอืกสทิธิ

มาตรา 10

สทิธิซ ้าซอ้น

สทิธิที่เกดิจากตนเอง       

(เจา้ของสทิธ)ิ

สทิธิที่เกดิจากการเป็น

บคุคลในครอบครวั      

(ผูอ้าศยัสทิธ)ิ

การเลอืกสทิธ ิและสทิธซิ ้าซอ้น



สทิธซิ ้าซอ้น

• ผูม้ีสทิธิเลอืกว่าจะใชส้ทิธิจากหน่วยงานใด

• เลอืกสทิธจิากหน่วยงานอืน่แลว้ ใหห้มดสทิธิตาม พรฎ. น้ี

• การเลอืก การเปลีย่นแปลงสทิธิเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์

วธิีการ ที่ กค. ก าหนด (ว 377)

สทิธิหลกั – หลกั (เจา้ของสทิธิ – เจา้ของสทิธ)ิ



สทิธซิ ้าซอ้น

•ตอ้งใชส้ทิธิในฐานะเจา้ของสทิธิ (ใชส้ทิธิหลกั)

•เลอืกสทิธิไม่ได ้

•หากค่ารกัษาที่ไดร้บัต า่กว่า พรฎ. น้ี สามารถเบกิ
สว่นที่ขาดอยู่จากสทิธิได ้

สทิธิหลกั – รอง (เจา้ของสทิธิ – ผูอ้าศยัสทิธิ)



สทิธซิ ้าซอ้น

•ใชส้ทิธิตาม พรฎ. น้ีได ้(ไม่ตอ้งเลอืก)

สทิธิรอง – รอง (ผูอ้าศยัสทิธิ – ผูอ้าศยัสทิธิ)



การเลอืกสทิธิของผูม้ีสทิธิ

หนงัสอืกรมบญัชีกลาง ด่วนที่สดุ ที่ กค 

0422.2/ว 377 ลงวนัที่ 30 กย. 53

• ผูม้ีสทิธิเลอืกว่าจะใชส้ทิธิตามพระราช

กฤษฎกีา หรอืจากหน่วยงานอืน่          

(มาตรา 10 วรรค 1)

• บคุคลในครอบครวัไม่สามารถเลอืกได ้     

ตอ้งใชส้ทิธิหลกัของตนเอง (มีสทิธิในฐานะ

เจา้ของสทิธิจากหน่วยงานอืน่)





ค่าอปุกรณ์

อวยัวะเทยีม

ค่าบรกิาร ตรวจ

วเิคราะหโ์รค

ค่าหอ้งและ

อาหาร

ค่าเสรมิสรา้ง

สขุภาพ 

ป้องกนัโรค

ค่าฟ้ืนฟู

สมรรถภาพ

ค่าใชจ้า่ยอืน่

ค่ายา

รายการและอตัรา

เช่น             

ค่ารถ Refer

เช่น         

ค่ากายภาพ



ค่ายา

 มีคุณสมบตัใินการ

• ไม่เสรมิสวย ไม่ป้องกนั

• อยู่ในบญัชียาหลกัแห่งชาติ

• ยานอกบญัชียาหลกัแห่งชาติ เบิกได ้

หากแพทยผู ้ร ักษาออกหนังสือ

รบัรองระบเุหตผุล A - E

หลกัเกณฑ์ ขอ้ยกเวน้

ค่ายา



ยามะเรง็ 6 ชนิด

• มะเร็งเมด็เลือดขาวชนิดเร้ือรัง และมะเร็งล าไส้ชนิด 
gastrointestinal stromal tumor (GIST)

• มะเร็งต่อมน ้าเหลือง

• มะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย

• มะเร็งล าไส้ใหญ่ระยะแพร่กระจาย

• มะเร็งปอดระยะแพร่กระจายทีไ่ม่ตอบสนองต่อยา          
กลุ่ม Platinum และ Docetaxel แล้ว

• มะเร็งปอดระยะแพร่กระจายทีไ่ม่ตอบสนองต่อยา           
กลุ่ม Platinum และ Docetaxel แล้ว

ค่ายา



ยารกัษากลุม่โรครูมาติก และสะเกด็เงนิ
(ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.2/ว. 124 ลงวันที่ 2 เมษายน 2553)

Rituximab

Etanercept

Infliximab 

เบกิจ่ายตรง
หา้มเบกิยา              

“ชีววตัถอุืน่”

• หา้มเบิกใบเสรจ็รบัเงนิ

ค่ายา



ยาสมนุไพร ยาแผนไทย 4 ประเภท ค่ายา

1. ตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ (ไม่รวม

น ้ามนัไพล เจลพรกิ)

2. ยาสามญัประจ าบา้นแผนโบราณ

ตามประกาศ สธ.

3. เภสชัต ารบั รพ. (รพ.ผลติเอง)

4. ยาที่ปรุงส าหรบัผูป่้วยเฉพาะราย

(ที่ กค. 0422.2/ว. 33 ลงวันที่ 11 เมษายน 2554)



วิตามินและแร่ธาตุ

ขึ้นทะเบียนเปน็ยากับ 
ส านักงาน อย.

มีคุณสมบัตใินการ
บ าบัดรักษาโรค

บัญชียาหลักแห่งชาติ

ว. ๗๒



ค่าบรกิารฝงัเข็ม และค่านวด ค่ายา

• 100 บาท/คร ัง้ (รวมค่าเข็ม และค่าบรกิารทางการแพทย)์

• มีหนังสอืรบัรองจากแพทยป์ระกอบการเบิกจา่ย

• นวดเพื่อรกัษา (ไม่รวมนวดลดอาการปวดเม่ือย)

• นวด+ประคบ 250 บาท/คร ัง้

• นวด 200 บาท/คร ัง้, ประคบ 100 บาท/คร ัง้

• รวมค่านวด ค่าประคบ ลูกประคบ ค่าบริการทางการแพทย์

• 100 บาท/คร ัง้ (รวมสมนุไพร และค่าบริการทางการแพทย)์

(ที่ กค. 0422.2/ว. 33 ลงวันที่ 11 เมษายน 2554)



เงือ่นไขการใหบ้รกิารของสถานพยาบาล ค่ายา

1. แพทย์บ ันทึกข้อมู ลการร ักษา     

ในเวชระเบยีนเพือ่การตรวจสอบ

2. สถานพยาบาลออกใบเสร็จค่ายา

สมุน ไพรตามประ เภทที่  กค . 

ก าหนด (ประเภทที่ 1 - 4)

3. หา้มแพทย ์หรือ คกก.แพทยอ์อก

ห นั ง สื อ ร ับ ร อ ง ย า ส มุ น ไ พ ร

นอกเหนือจากที่ กค. ก าหนด

(ที่ กค. 0422.2/ว. 33 ลงวันที่ 11 เมษายน 2554)

4. แ พ ท ย์ อ อ ก ห นั ง สื อ ร ั บ ร อ ง

ประกอบการรกัษา (นวด ประคบ 

อบสมุนไพร) เพื่อเป็นหลกัฐาน

ประกอบการเบิกจ่าย โดยระบุ

ระยะเวลาเริ่ม-สิ้นสดุใหช้ดัเจน



๑. เฉพาะข้อเข่าเสื่อมจากความชรา                  
ซึ่งมีอายุตั้งแต่ ๕๖ ปีขึ้นไป

๒. ไม่สามารถเบิกในระบบเบิกจ่ายตรงได้
ผู้ป่วยต้องน าใบเสร็จไปเบิกต้นสังกัด
พร้อมหนังสือรับรองการใช้ยา

๓. ผู้สั่ง : แพทย์เฉพาะทางสาขาอายุร
แพทย์โรคข้อ สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู หรือ
สาขาออร์โธปิดิกส์เท่านั้น

๔. ผู้ป่วยต้องมีพยาธิสภาพข้อเข่าเสื่อม
ระยะปานกลาง

๕. ผู้ป่วยต้องผ่านการรักษาอย่างอนุรักษ์
นิยมอย่างเต็มที่ตามแนวเวชปฏิบัติของ
ราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์

๖. สั่งได้ครั้งละไม่เกิน ๖ สัปดาห์

เงื่อนไขการเบิกยาข้อเข่าเส่ือม



• ด่วนที่สดุ ที่ กค. 0417/ ว. 77                                 

ลงวนัที่ 15 กมุภาพนัธ ์2548

• ด่วนที่สดุที่ กค. 0417/ ว. 165                             
ลงวนัที่ 11 พฤษภาคม 2550

• ด่วนที่สดุที่ กค. 0417/ ว. 370                      

ลงวนัที่ 26 ตลุาคม 2550

• ด่วนที่สดุที่ กค. 0422.2/ ว. 236                    ลง

วนัที่ 7 กรกฎาคม 2551 

• ด่วนที่สดุที่ กค. 0422.2/ ว. 249     
ลงวนัที่ 15 กรกฎาคม 2553

อปุกรณ์และอวยัวะเทียม



• ด่วนที่สดุ ที่ กค. 0417/ ว. 177                                         

ลงวนัที่ 24 พฤศจกิายน 2549

• ด่วนที่สดุที่ กค. 0417/ ว. 309                               

ลงวนัที่ 17 กนัยายน 2550

• ด่วนที่สดุที่ กค. 0417/ ว. 414                      

ลงวนัที่ 26 พฤศจกิายน 2550

• ด่วนที่สดุที่ กค. 0422.2/ ว. 297                                    

ลงวนัที่ 5 กนัยายน 2551 

• ด่วนที่สดุที่ กค. 0422.2/ ว. 42             

ลงวนัที่ 13 กมุภาพนัธ ์2552

ค่าบรกิาร ค่าตรวจวิเคราะหโ์รค



ค่าบรกิาร ค่าตรวจวิเคราะหโ์รค

หมวด 11 : หตัถการ
ในหอ้งผ่าตดั

หมวด 14 : กายภาพ              
เวชกรรมฟ้ืนฟู

ยกเวน้



หลกัเกณฑ์ที่น่าสนใจ



การรักษาโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย

การฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียม

• ครั้งละ ๒,๐๐๐ 
บาท

• เบิกจ่ายตรง

การล้างไตทาง  
ช่องท้อง

• รพ. เรียกเก็บ
• ใบเสร็จรับเงิน/

จ่ายตรง

การปลูกถ่ายไต

• DRGs
• เบิกจ่ายตรง



การปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคที่มีชีวิต

ก่อนปลูกถ่าย

• ผู้ป่วยนอก

• รับผิดชอบเอง

ระหว่างปลูกถา่ย

• ผู้ป่วยใน
• รับผิดชอบเอง

หลังจากปลูกถ่าย

• ผู้ป่วยนอก
• รับผิดชอบเอง



ขั้นตอนการใช้สิทธิ

ผู้มีสิทธิ/บุคคลในครอบครัว

ฐานข้อมูลต้องสมบูรณ์

เข้ารับบริการตามปกติ

โรงพยาบาล

ลงทะเบียนผู้มสีิทธิและผู้บริจาค

ส่งเบิกตามหลกัเกณฑ์



การเบิกค่าพาหนะส่งต่อผู้ป่วย

เงื่อนไขสถานพยาบาล เงื่อนไขการเบิก

ต้น
ทาง

ปลายทาง

ผู้ป่วย

IPD

OPD

จ่ายตรง

เงื่อนไขการส่งต่อ



เงื่อนไขการส่งต่อ

ผู้มีสิทธิ

• ข้อมูลสมบูรณ์

• รักษาอยู่ที่ รพ.

ผู้ป่วยใน

• ไม่สามารถให้การ
รักษาผู้ป่วยได้

• ส่งไปเพื่อรักษา 
รพ. อื่นที่
ศักยภาพสูงกว่า

ผู้ป่วยนอก

• อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน

• ภาวะวิกฤติ/
อันตรายต่อชีวิต

• ส่งไปเพื่อรักษา 
รพ. อื่นที่
ศักยภาพสูงกว่า



เงื่อนไขสถานพยาบาล

ไม่อาจให้การ
รักษาผู้ป่วยได้

ผู้ป่วยใน/
ผู้ป่วยนอก

ต้นทาง

รับไว้เป็นผู้ป่วยใน

สังเกตอาการ

ปลายทาง



สิ่งที่ไม่เข้าเงื่อนไขการเบิกค่าพาหนะส่งต่อ

รถส่วนตัวหรือรถ
สาธารณะ

ส่งไปตรวจทาง
ห้องทดลอง 
เอกซเรย์

รับผูป้่วยจาก
บ้านหรือที่เกิด

เหตุ



เงื่อนไขการเบิก

เบิกจ่ายตรง
เท่านั้น

เหมาจ่าย ๕๐๐ + 
๔ บาท/กิโลเมตร

(ไป-กลับ)

หากเกิดใบเสรจ็
ต้องขอตกลง

เท่านั้น

ว. ๗๖



นโยบายรัฐบาล

“เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึง
ทุกคน” 



หลักการ

ผู้ป่วยเป็น
ศูนย์กลาง

ไม่ถามสิทธิ

ไม่ตอ้งจ่ายเงิน

มาตรฐาน
เดียวกัน



เงื่อนไขสิทธิประโยชน์

ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน

เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ.)



กลไกการท างาน

สปสช.
จัดท าข้อมูล

ทดรองจ่าย
สปส. บก.



ผลกระทบต่อกรมบัญชีกลาง

แก้ไขพระราชกฤษฎีกาฯ

(ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕)

ยกเลิกการเบิกค่ารักษากรณีฉุกเฉินถึงชีวิต 
๔,๐๐๐ บาท (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน 
๒๕๕๕)



การยื่นขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกับหน่วยงานอ่ืนกรณี
กรมบัญชีกลางเรียกเงินคืนจากผู้มีสิทธิ

กรมบัญชีกลา
ง

ตรวจสอบ

เรียกคืน
ส่วนราชการ ผู้มีสิทธิ



ค าถามของผู้มีสิทธิ

คืนอย่างไร
คืนแล้วเบิกได้

ไหม
ใช้หลักฐานอะไร

เบิกที่ใหม่



ค าตอบจากกรมบัญชีกลาง

คืนอย่างไร

ผ่านส่วนราชการเดิม
ก่อนพ้นสถานะความ
เป็นผู้มีสิทธิ

คืนแล้วเบิกไดไ้หม

๑. ต้องดูว่าค่าใช้จ่าย
เกิดขึ้นเมื่อใด

๒. หน่วยงานใหม่มี
ข้อจ ากัดสิทธิหรือไม่

ใช้หลักฐานอะไรเบิก

ใบสรุปยอดคืนเงินค่า
รักษาพยาบาลประเภท
ผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอก

ว. ๓๖๔



ตัวอย่างการเบิกจ่ายที่ผิดระเบียบ




