ระบบลงทะเบียนสิทธิ
หลักประกันสุขภาพ
และการขึ้นทะเบียนหนวยบริการ
กระบวนการคุมครองสิทธิที่ครอบคลุม
กลุมประชากรเพื่อการเขาถึงบริการสุขภาพ
ที่ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ

ระบบลงทะเบียนสิทธิ
หลักประกันสุขภาพ
และการขึ้นทะเบียนหนวยบริการ
กระบวนการคุมครองสิทธิที่ครอบคลุม
กลุมประชากรเพื่อการเขาถึงบริการสุขภาพ
ที่ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ

อภิธานศัพท
การขึ้นทะเบียนเปนหนวยบริการ
เปนกระบวนการที่ สปสช. ใหสถานพยาบาลขึน้ ทะเบียนเปนหนวยบริการภายใตระบบหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ เพื่อจัดบริการสาธารณสุขใหกับประชาชนไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑมาตรฐานของ สปสช. ประเภทของหนวยบริการทีข่ น้ึ ทะเบียน ไดแก หนวยบริการปฐมภูมิ
หนวยบริการประจำ หนวยบริการรับสงตอ และหนวยบริการรวมใหบริการ

การตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
เปนชองทางทีป่ ระชาชนผูม สี ทิ ธิหลักประกันสุขภาพแหงชาติทย่ี น่ื คำขอลงทะเบียนเลือกหนวย
บริการประจำแลวเขาไปตรวจสอบสิทธิของตนหรือความถูกตองของการลงทะเบียน เชน
ไปตรวจสอบดวยตนเองทีห่ นวยรับลงทะเบียนหรือหนวยบริการ ตรวจสอบผานระบบอัตโนมัติ 1330
หรือทางเว็บไซตของ สปสช.และแอพลิเคชั่น Line เปนตน

การบริหารทะเบียนสิทธิรักษาพยาบาลของประชาชน
(National Beneﬁcially Registration Center: NBRC)
สปสช.เปนหนวยบริหารจัดการทะเบียนสิทธิรกั ษาพยาบาลของประชาชน โดยการบูรณาการ
ขอมูลทะเบียนสิทธิรวมกับหนวยงานภาครัฐ ทั้งการสงขอมูลทะเบียนผูมีสิทธิรายกองทุน
การตรวจสอบและรับขอมูลประชากร ทำใหหนวยงานตางๆ สามารถใชขอมูลไดอยางถูกตอง
ลดความซ้ำซอนของการลงทะเบียน และทำใหประชาชนเขาถึงสิทธิไดอยางมีประสิทธิภาพและตอเนือ่ ง

การเปลี่ยนแปลงหนวยบริการประจำ
ผูม สี ทิ ธิหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เปลีย่ นจากหนวยบริการประจำทีเ่ คยลงทะเบียนเลือกไว หรือ
ไดรบั การลงทะเบียนเลือกหนวยบริการประจำแทนตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
ไปลงทะเบียนกับหนวยบริการประจำแหงใหม โดยสามารถเปลีย่ นไดไมเกิน 4 ครัง้ ตอปงบประมาณ
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การเปลี่ยนแปลงสิทธิของผูมีสิทธิหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
เปนการเปลีย่ นแปลงสิทธิของผูท ม่ี สี ทิ ธิหลักประกันสุขภาพแหงชาติ กรณีหมดสิทธิจากประกันสังคม
สิทธิราชการ/รัฐวิสาหกิจ เชน ผูท เ่ี คยมีสทิ ธิประกันสังคม สิทธิราชการ สิทธิหนวยงานรัฐ แตหมดสิทธิ
เนือ่ งจากออกจากงาน หรือเกษียณอายุรบั บำเหน็จ และกลายเปนผูม สี ทิ ธิวา ง สามารถเปลีย่ นไปใชสทิ ธิ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติได โดยตองลงทะเบียนเลือกหนวยบริการประจำกอน

การลงทะเบียนแทนตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
สปสช. ลงทะเบียนเลือกหนวยบริการประจำแทนผูท ม่ี สี ทิ ธิเปนการชัว่ คราวใหกบั ผูท ม่ี สี ทิ ธิวา ง ตามมติ
ของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ในการประชุมครัง้ ที่ 8/2554

การลงทะเบียนผูใชงานและพิสูจนตัวตน
(Register user & Authentication smart card)
เปนการลงทะเบียนของเจาหนาทีท่ ะเบียนโดยเสียบบัตรประชาชนอัจฉริยะกอนทีจ่ ะเขาไปจัดการ
ระบบฐานขอมูลสิทธิหลักประกันสุขภาพ

ผูมีสิทธิวาง
ผูท ม่ี สี ทิ ธิในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติทย่ี งั ไมไดลงทะเบียนเลือกหนวยบริการประจำ
ในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติและไมมีสิทธิการรักษาพยาบาลอื่นใดที่รัฐจัดให

ผูหมดสิทธิประกันสังคม
ผูท เ่ี คยทำงานในภาคเอกชนและมีสทิ ธิประกันสังคม ลูกจางชัว่ คราว แลวลาออกจากงานหรือ
ตกงานจึงไมสามารถใชสทิ ธิประกันสังคมไดอกี
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ผูหมดสิทธิขาราชการ และสิทธิหนวยงานรัฐ
ผูที่เคยรับราชการ/หนวยงานรัฐวิสาหกิจ และบิดา มารดา คูสมรส บุตร ที่ไดรับสวัสดิการ
การรักษาพยาบาลแลวลาออกจากงาน หรือเกษียณอายุรบั บำเหน็จ ทำใหหมดสิทธิรกั ษาพยาบาล
ที่เบิกจากราชการ/รัฐวิสาหกิจ

หลักเกณฑการประเมินหนวยบริการ
เปนกรอบการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัตแิ ละความเหมาะสมของสถานพยาบาลทีจ่ ะขึน้ ทะเบียน
เปนหนวยบริการประเภทตางๆ ในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ประกอบดวย 5 หมวดหลักๆ
ไดแก ดานศักยภาพการจัดบริการใหประชาชนเขาถึงได ดานการจัดระบบบริการตามประเภท
ดานบุคลากร ดานการบริหารจัดการ และดานอุปกรณ ยา เครื่องมือ และเวชภัณฑ

หนวยบริการที่ผานเกณฑการประเมิน
เปนหนวยบริการทีไ่ ดรบั การตรวจสอบและประเมินตามหลักเกณฑของ สปสช. โดยผานเกณฑ
มาตรฐานตางๆตามทีส่ ปสช.ประกาศรับขึน้ ทะเบียนเปนหนวยบริการ สามารถจัดบริการสาธารณสุข
ตามศักยภาพใหกับประชาชนได

หนวยบริการที่ผานเกณฑแบบมีเงื่อนไข
เปนหนวยบริการไดรบั การตรวจสอบและประเมินตามหลักเกณฑของ สปสช.แลว แตยงั มีการ
ดำเนินงานบางประเด็นทีย่ งั ไมผา นเกณฑ จะตองปรับปรุงบริการตามมติของคณะกรรมการประเมิน
และแจงขอรับการประเมินซ้ำตามกำหนด เมื่อผานการประเมิน จึงจะไดรับการขึ้นทะเบียน
เปนหนวยบริการ

หนวยบริการที่ไมผานเกณฑ
เปนหนวยบริการไดรบั การตรวจสอบและประเมินตามหลักเกณฑของ สปสช.แลว แตยงั มีการ
ดำเนินงานบางประเด็นทีย่ งั ไมผา นเกณฑ และเมือ่ ไดรบั แจงใหมกี ารปรับปรุงบริการ แตหนวย
บริการไมปรับปรุงตามกำหนด หรือไมแจงขอประเมินซ้ำ หรือประเมินแลวแตยังไมผาน
จะไมไดรับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเปนหนวยบริการ
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ทำไมตองมีการลงทะเบียน
สิทธิหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
และขึ้นทะเบียนหนวยบริการ
การลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแหงชาติ มีความสำคัญตอการใชสิทธิหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ (สิทธิ UC – Universal Coverage) เนือ่ งจากมีความเกีย่ วของกับการเลือก
หนวยบริการประจำ การใชบริการ และเชื่อมโยงกับการจัดสรรงบประมาณใหหนวยบริการ
โดยระบุไวในพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 25451
ในระบบบริการสุขภาพของไทย หนวยบริการที่ขึ้นทะเบียนถือเปนหนาดานสำคัญของการ
ใหบริการสุขภาพประชาชน ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
มาตรา 7 วาใหผูที่ลงทะเบียนสิทธิ
UC ใชบริการในหนวยบริการประจำของตน หรือหนวยบริการปฐมภูมใิ นเครือขาย หรือหนวย
บริการรับสงตอ สวนกรณีอบุ ตั เิ หตุหรือฉุกเฉิน บุคคลสามารถเขารับบริการจากสถานพยาบาล
อืน่ ได ดวยเหตุน้ี ผูใ ชบริการจึงจำเปนตองลงทะเบียนและเลือกหนวยบริการประจำ โดย สปสช.
กำหนดหลักการใหเลือกหนวยบริการทีอ่ ยูใ กลทพ่ี กั อาศัยเพือ่ ความสะดวกในการเขาถึงบริการ
และเพือ่ ใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการทุกระดับตามความจำเปน หนวยบริการประจำจะ
ตองมีบทบาทเชือ่ มโยงกับเครือขายหนวยบริการปฐมภูมอิ น่ื ๆ รวมทัง้ หนวยบริการทุตยิ ภูมแิ ละ
ตติยภูมดิ ว ย และทำหนาทีส่ ง ตอผูป ว ยไปยังหนวยบริการทีม่ ศี กั ยภาพ นอกจากนี้ การลงทะเบียน
ยังมีความเกี่ยวของกับการจัดสรรงบประมาณไปยังหนวยบริการ โดยหนวยบริการประจำจะ
ไดรบั เงินเหมาจายรายหัว (capitation) ตามจำนวนผูล งทะเบียน และทำหนาทีบ่ ริหารจัดการ
และจายใหหนวยบริการในเครือขายกรณีทผ่ี ปู ว ยไปใชบริการ หรือมีการสงตอการลงทะเบียน
จึงเปนการตอบโจทยการคุม ครองสิทธิของประชาชนทุกกลุม ใหสามารถเขาถึงบริการสุขภาพ
ไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
1

มาตรา 6 ระบุวา “ใหบคุ คลทีจ่ ะใชสทิ ธิตามมาตรา 5 ยืน่ คำขอลงทะเบียนตอสำนักงาน เพือ่ เลือกหนวยบริการเปนหนวยบริการประจำ”
มาตรา 7 ระบุเกี่ยวกับการใชบริการวา “ผูที่ลงทะเบียนแลว ใหใชสิทธิรับบริการสาธารณสุขจากหนวยบริการประจำของตน หรือหนวย
บริการปฐมภูมิในเครือขายหนวยบริการที่เกี่ยวของ หรือจากหนวยบริการอื่นที่หนวยบริการประจำของตนหรือเครือขายหนวยบริการที่
เกีย่ วของสงตอ เวนแตกรณีทม่ี เี หตุสมควร อุบตั เิ หตุหรือเจ็บปวยฉุกเฉิน ใหบคุ คลนัน้ เขารับบริการจากสถานบริการอืน่ ได มาตรา 8 ระบุให
“ผูที่มีสิทธิตามมาตรา 5 แตยังไมไดลงทะเบียนตามมาตรา 6 อาจเขารับบริการครั้งแรกที่หนวยบริการใดก็ได และใหหนวยบริการที่ให
บริการบุคคลดังกลาว จัดใหบุคคลนั้นลงทะเบียน เลือกหนวยบริการประจำตามมาตรา 6 และแจงใหสำนักงานทราบภายใน 30 วัน
โดยหนวยบริการดังกลาวมีสิทธิไดรับคาใชจายสำหรับการใหบริการครั้งนั้น
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ดังนัน้ เพือ่ ใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพทุกระดับ จึงมีการขึน้ ทะเบียนหนวยบริการ
ซึง่ ทำให สปสช. สามารถควบคุมมาตรฐานของหนวยบริการ (Quality Assurant) ไดอยางทัว่ ถึง
และสามารถวางแผนสนับสนุนหนวยบริการในดานตางๆ ไดอยางเหมาะสม อาทิ การจัดสรรงบประมาณ
หรือการพัฒนาคุณภาพของหนวยบริการ เปนตน
พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแหงชาติ กำหนดใหคนไทยทีไ่ มมสี ทิ ธิรกั ษาพยาบาลอืน่ เปนผูม สี ทิ ธิ
ในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ซึง่ จะตองลงทะเบียนและเลือกหนวยบริการประจำใกลบา น
โดยสามารถยืน่ คำขอลงทะเบียนดวยตนเองทีห่ นวยรับลงทะเบียน กรณีผมู สี ทิ ธิวา ง เชน กลุม ผูห มด
สิทธิขา ราชการ ผูห มดสิทธิประกันสังคม เด็กแรกเกิดถึงอายุ 5 ป บุคคลทีล่ งทะเบียนเลือกหนวย
บริการประจำแลวแตหนวยบริการถอนตัว เปนตน สปสช. จะเปนผูล งทะเบียนแทนและเลือกหนวย
บริการประจำใหกอ นชัว่ คราวโดยไมถอื เปนการกระทำโดยพลการตามทีร่ ะบุใน พ.ร.บ. หลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ พ.ศ 2545 ทั้งนี้ ผูที่ลงทะเบียนและเลือกหนวยบริการประจำแลว สามารถ
เปลี่ยนแปลงหนวยบริการไดไมเกิน 4 ครั้ง ตอปงบประมาณ

2
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การขึ้นทะเบียน
เปนหนวยบริการ
หนวยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ มีหลายรูปแบบ อาทิ หนวยบริการประจำ
หนวยบริการปฐมภูมิ หนวยบริการรับสงตอ และหนวยบริการรวมใหบริการ ซึง่ จัดบริการสุขภาพ
แตกตางกันตามศักยภาพ โดยมีการเชือ่ มเปนเครือขายเพือ่ ใหประชาชนสามารถเขาถึงการรักษา
พยาบาลทุกระดับ ไมเฉพาะบริการระดับปฐมภูมเิ ทานัน้ ดังนัน้ การทีส่ ถานพยาบาลจะสามารถ
ขึน้ ทะเบียนเปนหนวยบริการได จึงตองผานเกณฑการประเมินทีส่ อดคลองกับลักษณะของการจัดบริการ

2.1

ประเภทของหนวยบริการที่ขึ้นทะเบียน ไดแก หนวยบริการประจำ
หนวยบริการปฐมภูมิ หนวยบริการรับสงตอ และหนวยบริการรวมใหบริการ
2
โดยมีลักษณะดังตอไปนี้
หนวยบริการรับสงตอ

เครือขายระบบบริการสุขภาพ
รับสงตอ

หนวยบริการประจำ

ตองสามารถจัดบริการปฐมภูมทิ จ่ี ำเปนไดอยางเปนองครวม และมีเครือขาย
เพือ่ การสงตอผูร บั บริการในกรณีทเ่ี กินขีดความสามารถ หนวยบริการประจำ
มีสทิ ธิรบั งบประมาณรายหัว และมีหนาทีบ่ ริหารจัดการคาใชจา ยการรักษา
พยาบาล สถานพยาบาลทีข่ น้ ึ ทะเบียนเปนหนวยบริการประจำ อาทิ โรงพยาบาล
ชุมชน (รพช.) โรงพยาบาลทัว่ ไป (รพท.) โรงพยาบาลศูนย (รพศ.) โรงพยาบาล
รัฐนอกสังกัดรวมถึงโรงพยาบาลเอกชน และคลินกิ ชุมชนอบอุน

สนับสนุนเงิน
เหมาจายรายหัว

สปสช.

สงตอ

เปนหนวยบริการทีส่ ามารถจัดบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมไิ ดอยาง
เปนองครวมได รับคาใชจา ยเพือ่ บริการสาธารณสุขจากหนวยบริการประจำ
หรือจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สถานพยาบาลทีข่ น้ึ ทะเบียน
เปนหนวยบริการปฐมภูมิ ไดแก สถานีอนามัย หนวยบริการปฐมภูมิใน
โรงพยาบาลศูนยบริการสาธารณสุข คลินกิ ชุมชนอบอุน

จายคาใชจา ย

CUP
ประจำ

สงตอ

หนวยบริการปฐมภูมิ

2.2

แบงเปน หนวยบริการรับสงตอทัว่ ไป และเฉพาะทาง หนวยบริการรับสงตอ
ตองสามารถจัดบริการสาธารณสุขระดับทุตยิ ภูมิ ตติยภูมิ หรือเฉพาะทาง
หนวยบริการทีท่ ำหนาทีร่ บั สงตอ ไดแก โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) โรงพยาบาล
ทั่วไป (รพท.) โรงพยาบาลศูนย (รพศ.) โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาล
เฉพาะทาง (Excellent Center) เชน มะเร็ง หัวใจ อุบัติเหตุ สวนหัวใจ
หลอดเลือดสมอง ทารกแรกเกิด และผาตัดสมอง

จายคาใชจา ย

ปฐมภูมิ

รวมให
บริการ

รับบริการ

รับบริการ

หนวยบริการรวมใหบริการ

เปนหนวยบริการทีจ่ ดั บริการระดับปฐมภูมเิ ฉพาะดาน ไดขน้ึ
ทะเบียนเปนหนวยรวมดานใดดานหนึง่ โดยมีขอ ตกลงรวมกับ
หนวยบริการประจำ หรือเปนหนวยบริการในระบบหลักประกัน
สุขภาพ ไดรบั คาใชจา ยการบริการสาธารณสุขจากหนวยบริการ
ประจำตามขอตกลง หนวยบริการรวมใหบริการ ไดแก
คลินกิ ทันตกรรม รานขายยา เปนตน

จำนวนหนวยบริการ
ที่ขึ้นทะเบียน

ขอมูลเมื่อป 2554-2562 พบวา หนวยบริการที่ขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติมีแนวโนม
เพิม่ ขึน้ ทุกป โดยเฉพาะอยางยิง่ หนวยบริการประจำและปฐมภูมิ สวนหนวยบริการรับสงตอ มีอตั ราเพิม่ และ
ลดสลับกันไป โดยเมือ่ ป 2557-2559 มีหนวยบริการเพิม่ ขึน้ เล็กนอยเมือ่ เทียบกับป 2555 ในขณะทีป่  2560
และ 2562 มีหนวยบริการรับสงตอเพิม่ ขึน้ คอนขางมาก (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 หนวยบริการที่ขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จำแนกตามประเภทของหนวยบริการ
ปงบประมาณ 2554–2562
หนวยบริการจำแนกตาม
ประเภทการขึน้ ทะเบียน (แหง)

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

หนวยบริการประจำ 1,235 1,180 1,187 1,212 1,293 1,301 1,325 1,331 1,360
หนวยบริการปฐมภูมิ 12,157 11,340 11,406 11,511 11,552 11,565 11,578 11,587 11,750
หนวยบริการรับสงตอ
959
1,069 1,084 1,109 1,332 1,019 1,382

รวม

13,479

13,792 13,929 13,975 14,235 13,937 14,492

ที่มา : รายงานการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนาประจำปงบประมาณ 2555 และ ป 2557-2562

2.3

หลักเกณฑการประเมินหนวยบริการ
เพื่อขึ้นทะเบียน

สถานพยาบาลทีส่ ามารถขึน้ ทะเบียนเปนหนวยบริการ ตองผานการประเมิน โดยมีหลักเกณฑดา นตางๆ เชน ศักยภาพ
ในการจัดระบบบริการใหประชาชนเขาถึงได ดานการจัดบริการไดครบถวน ครอบคลุมประเภทและขอบเขตของบริการ
สาธารณสุข ดานบุคลากร ดานการบริหารจัดการ รวมถึงสถานที่ เครือ่ งมือและอุปกรณทจ่ี ำเปน และเวชภัณฑตา งๆ
โดยหนวยบริการแตละประเภทมีรายละเอียดหลักเกณฑการประเมินดังน3ี้ (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 หลักเกณฑการประเมินหนวยบริการ
หนวยบริการ/
เกณฑการ
ประเมิน

หนวยบริการ
ประจำ

หนวยบริการ
ปฐมภูมิ

ดานศักยภาพการ
จัดบริการใหประชาชน
เขาถึงได

-มีการจัดเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ
และหนวยบริการรับสงตอ
-แพทยประจำรวมกับทีมสหวิชาชีพในหนวย
บริการปฐมภูมิอยางนอย 1 แหง
-หนวยบริการปฐมภูมิดูแลผูมีสิทธิ UC
ไมเกิน 10,000 คน

- ตั้งอยูในพื้นที่สะดวก เวลาเฉลี่ยในการเดิน
ทางของผูรับบริการไมเกิน 30 นาที
- ใหบริการในพื้นที่ 10,000 คน
- เปดใหบริการทุกวันรวมเวลาไมนอยกวา
56 ชั่วโมง ตอวัน

- มีหองอุบัติเหตุ/ฉุกเฉินที่ไดมาตรฐาน
- มีเตียงไมนอยกวา 3 เตียง
- หองผาตัดอยางนอย 1 หอง
- มีหอผูปวยหนัก ใหบริการอยางนอย 2 เตียง
- รพ. ขนาดต่ำกวา หรือเทากับ 30 เตียง
อาจไมไดจัดบริการเอง

หมวดที่ 2

-จัดบริการสรางเสริมสุขภาพปองกันโรค
การวินิจฉัย ดูแลรักษาพยาบาล
ฟนฟูสมรรถภาพ การเยี่ยมบานดูแล
ระยะยาว

- บริการสรางเสริมสุขภาพโดยจัดในหนวย
บริการและชุมชน บริการตรวจวินิจฉัยและ
รักษาพยาบาลเยี่ยมบาน ติดตามดูแลผูปวย
ผูสูงอายุ และคนพิการและผูปวยระยะทาย
- บริการเชิงรุกในพื้นที่ไมนอยกวา 12 ชั่วโมง
ตอสัปดาห
- มีบริการทันตกรรม เภสัชกรรมปฐมภูมิ
กายภาพบำบัด บริการตรวจทางหองปฏิบัติการ
ที่ผานการรับรองคุณภาพ

- แยกบริการเปนแผนกชัดเจน
- มีระบบรองรับกรณีอุบัติเหตุ/ฉุกเฉินที่มี
ประสิทธิภาพ 24 ชั่วโมง
- มีระบบประสานใหคำปรึกษาและแผนการรักษา

- แพทยเวชศาสตรครอบครัวอยางนอย 1 คน
ตอผูม สี ทิ ธิไมเกิน 10,000 คน
- พยาบาลวิชาชีพหรือเวชปฏิบตั ทิ ว่ั ไป
เวชศาสตรครอบครัว ประจำอยางนอย 1 คน
ตอผูม สี ทิ ธิ UC ไมเกิน 5,000 คน
- บุคลากรสาธารณสุขประจำ 3 คน ตอผูม สี ทิ ธิ
UC ไมเกิน 5,000 คน
- มีทนั ตแพทย เภสัชกร นักกายภาพบำบัด
แพทยแผนไทย หรือบุคลากรวิชาชีพอืน่
ทีส่ อดคลองกับความจำเปนในพืน้ ที่

- มีแพทยเวชศาสตรครอบครัวอยางนอย 1 คน
ตอผูม สี ทิ ธิ UC 10,000 คน
- พยาบาลวิชาชีพ 1 คน (เวชปฏิบตั หิ รือ
เวชศาสตรครอบครัว) ตอผูม สี ทิ ธิ UC 5,000 คน
- บุคลากรสาธารณสุข 3 คน ตอผูม สี ทิ ธิ UC
ทีล่ งทะเบียนไมเกิน 5,000 คน
- ทันตแพทยและเภสัชกรอยางนอย 1 คน
นักกายภาพบำบัด แพทยแผนไทย หรือบุคลากร
วิชาชีพอืน่ ๆ ทีจ่ ำเปน

- มีบคุ ลากรปฏิบตั ผิ ลัดเปลีย่ นทุกแผนก 24 ชัว่ โมง
- มีแพทยประจำสัดสวน 1 คน ตอผูใ ชบริการ
15,000 คน
- สถานพยาบาลขนาด 90 เตียง ตองมีแพทย 4 สาขา
คือ อายุรกรรม ศัลยกรรม สูตนิ ารีเวชกรรม
กุมารเวชกรรม
- หนวยบริการ 90 เตียงขึน้ ไป ตองมีทนั ตแพทย
เชีย่ วชาญ /ทันตแพทยประจำ ไมนอ ยกวา 1 คน
- รพ. ไมเกิน 60 เตียง ตองมีเภสัชกรประจำ
นักเทคนิคการแพทย อยางละ 1 คน
- มีกลุม วิชาชีพ และบุคลากรอืน่

- มีคณะกรรมการบริหารจัดการดานคุณภาพ
และมาตรฐานบริการ มีระบบการบริหารเรือ่ ง
รองเรียน การบริหารจัดการระบบสงตอ
ระบบสนับสนุนและกำกับติดตามการพัฒนา
คุณภาพหนวยบริการปฐมภูมิ และหนวยรวม
ใหบริการ
- มีการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน โดยการมี
สวนรวมของภาครัฐ ชุมชน และเอกชนในพืน้ ที่
- ผูร บั ผิดชอบดานหลักประกันสุขภาพ
การลงทะเบียนผูม สี ทิ ธิ และการเบิกจาย
ชดเชยคาบริการ

- มีผจู ดั การ ผูร บั ผิดชอบ คณะกรรมการบริหาร
ผูแ ทน อปท. ทำหนาทีก่ ำหนดนโยบาย
- มีแผนงานชัดเจน มีระบบการจัดการ
เรือ่ งรองเรียน
- ระบบสือ่ สารทีส่ ามารถติดตอหารือกับหนวย
บริการประจำและหนวยบริการรับสงตอได
อยางรวดเร็ว
- มีระบบพัฒนาสุขภาพชุมชน โดยมีสว นรวม
ของภาครัฐ ชุมชน และเอกชน

- มีระบบประกันคุณภาพทัง้ องคกร
- มีระบบขอมูลสารสนเทศ ถูกตอง ครบถวน ตรงเวลา

- มีเครือ่ งมือดานเภสัชกรรมปฐมภูมิ
กายภาพบำบัด และเวชกรรมไทย

- มีรถพยาบาล บุคลากร ระบบบริหารจัดการยา
และเวชภัณฑ เครือ่ งมือในการตรวจเทคนิคการแพทย
มีศกั ยภาพตามเกณฑ

หมวดที่ 1

การจัดระบบบริการ
ตามประเภทและ
ขอบเขตบริการ
สาธารณสุข

หมวดที่ 3
ดานบุคลากร

หมวดที่ 4

การบริหารจัดการ

หมวดที่ 5

อุปกรณ เครื่องมือ
ยาและเวชภัณฑ

หนวยบริการ
รับสงตอ

หนวยบริการ
รวมใหบริการ

- อยูในพื้นที่สะดวกตอการเขาถึง

- มีผรู บั ผิดชอบประสานงานดานหลักประกัน
สุขภาพ
- มีระบบจัดการเรือ่ งรองเรียน

ที่มา: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
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2.4

กระบวนการขึ้นทะเบียน
หนวยบริการ

การขึ้นทะเบียนหนวยบริการ เปนการบริหารจัดการเพื่อใหสถานพยาบาลมีสถานะเปนหนวยบริการในระบบหลัก
ประกันสุขภาพถวนหนา หากเปนสถานพยาบาลเอกชนจะตองยืน่ เรือ่ งแสดงความจำนงขอขึน้ ทะเบียนหนวยบริการกับ
สปสช. แตสถานพยาบาลภาครัฐไมตอ งยืน่ จากนัน้ คณะกรรมการประเมิน ทำหนาทีต่ รวจประเมินสถานพยาบาลตาม
หลักเกณฑทก่ี ำหนด หนวยบริการทีผ่ า นเกณฑการประเมิน สปสช. จะประกาศรับขึน้ ทะเบียน และจัดทำขอตกลง/
นิตกิ รรมสัญญาการใหบริการสาธารณสุข และพิจารณาการจัดสรรงบประมาณไปหนวยบริการประจำ จากนัน้ สปสช.
จะปรับปรุงและสรุปขอมูลหนวยบริการเพือ่ เผยแพร หนวยบริการทีผ่ า นเกณฑแบบมีเงือ่ นไข ตองปรับปรุงบริการตาม
มติของคณะกรรมการประเมิน และแจงขอรับการประเมินซ้ำตามกำหนด เมื่อผานการประเมิน จึงจะไดรับการขึ้น
ทะเบียนเปนหนวยบริการ หนวยบริการทีไ่ มผา นเกณฑ สปสช. เขตจะแจงใหมกี ารปรับปรุงบริการ แตหากหนวยบริการ
ไมปรับปรุงตามกำหนด หรือไมแจงขอประเมินซ้ำ หรือประเมินแลวแตไมผานอีก สปสช. จะไมพิจารณาขึ้นทะเบียน
เปนหนวยบริการ
ขอมูลหนวยบริการที่มีการปรับปรุงเรียบรอยแลว จะถูกใชประโยชนในกรณีที่มีผูลงทะเบียนตองการเลือกหนวย
บริการประจำ เเละยังใชเปนขอมูลในการลงทะเบียนและเลือกหนวยบริการประจำใหกบั ผูม สี ทิ ธิทย่ี งั ไมไดลงทะเบียน
แตมารักษาในโรงพยาบาล เชน เด็กแรกเกิด และผูม สี ทิ ธิวา ง ขณะที่ สปสช. ใชขอ มูลหนวยบริการเพือ่ ลงทะเบียนและ
เลือกหนวยบริการประจำแทนชั่วคราวใหกับผูมีสิทธิ UC กลุมตางๆ (รูปที่ 1)
ผลการประเมิน ประกอบดวย “ผานและผานแบบมีเงือ่ นไข” และ “ไมผา น” โดยหนวยบริการเดิมที่ผา นการประเมิน
ยังสามารถคงสภาพการเปนหนวยบริการตอไป สวนหนวยบริการใหม สปสช. จะประกาศรับขึ้นทะเบียนเปนหนวย
บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติกอ นจึงจะสามารถดำเนินการได สำหรับสถานพยาบาลที่ไมผา นการประเมิน
จะตองปรับปรุงบริการ แตหากไมปรับปรุงในระยะเวลาทีก่ ำหนด หรือปรับปรุงแลวแตประเมินไมผา นเปนรอบที่ 2 สปสช.
จะพิจารณาประกาศยกเลิกการขึน้ ทะเบียนหนวยบริการ และประชาสัมพันธใหประชาชนทราบตอไป กรณีหนวยบริการใหม
หากพนกำหนดระยะเวลาที่ สปสช. กำหนดใหปรับปรุงแกไขบริการ แตหนวยบริการไมแจงขอรับการตรวจประเมินซ้ำ
หรือไดรบั การตรวจประเมินซ้ำตามกำหนดแตไมผา นการประเมิน หนวยบริการดังกลาวก็จะไมไดรบั พิจารณาใหขน้ึ ทะเบียน4
อยางไรก็ตาม การพิจารณาขึ้นทะเบียนหนวยบริการ สปสช. จะคำนึงถึงผลประโยชนของประชาชนในพื้นที่เปนหลัก
หากพืน้ ทีน่ น้ั มีทรัพยากรจำกัด ขาดแคลนหนวยบริการ สปสช. จะพิจารณาขึน้ ทะเบียนหนวยบริการตามศักยภาพทีด่ ี
ทีส่ ดุ เทาทีม่ อี ยูใ นปจจุบนั ตามความเหมาะสมของพืน้ ที่ โดยมีการกำกับติดตามและสนับสนุนหนวยบริการใหปรับปรุง
มาตรฐานอยางตอเนือ่ ง
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รูปที่ 1 กระบวนการขึ้นทะเบียนหนวยบริการและลงทะเบียนผูมีสิทธิ
ผานแบบ
มีเงื่อนไข

สถานบริการ
สุขภาพภาครัฐ
สถานบริการ
สุขภาพภาค
เอกชน

ยื่นเรื่องแสดง
ความจำนง
ขอขึ้นทะเบียน
กับ สปสช.

คกก.ประเมิน
ตรวจประเมิน
สถานบริการ/
หนวยบริการ

ผาน
เกณฑ

ไมผาน
เกณฑ

ตองปรับปรุงบริการ
ตามมติ คกก.
ประเมิน

แจงขอรับการ
ประเมินซ้ำ

สำนักงาน
ประกาศ
รับขึ้นทะเบียน

สปสช. เขตแจงหนวย
บริการปรับปรุง

ทำสัญญา/
ขอตกลงให
บริการ
สาธารณสุข

บันทึกขอมูลหนวย
บริการในบัญชี
เครือขายหนวยบริการ

ปรับปรุงผานเกณฑ
ประเมิน
1.หนวยบริการไมแจง
สปสช. ใหประเมินซ้ำ
หลังจากปรับปรุงบริการ
2.ประเมินครั้งที่ 2
แลวแตไมผาน

ผูมีสิทธิ
UC ลงทะเบียน

ผานการประเมิน
ไดรับการขึ้นทะเบียน

หนวยบริการไมได
รับการพิจารณา
ขึ้นทะเบียน

ผูที่ยื่นคำขอลงทะเบียนและเลือกหนวยบริการประจำ
ณ หนวยรับลงทะเบียน จะใชขอมูลจากบัญชีเครือขาย
หนวยบริการ เพื่อเลือกหนวยบริการใกลบาน
หนวยบริการจัดใหผูมีสิทธิวางลงทะเบียนและเลือกหนวย
บริการประจำ โดยตรวจสอบหนวยบริการจากบัญชีเครือขาย
หนวยบริการ เพือ่ ใหผมู สี ทิ ธิวา งเลือกหนวยบริการใกลบา น

สปสช.ลงทะเบี ย นแทนผู  ม ี ส ิ ท ธิ ว  า ง โดยใช ข  อ มู ล หน ว ย
บริการในบัญชีเครือขายหนวยบริการ เพื่อดูวาผูมีสิทธิมี
หนวยบริการใดอยูใกลที่พักอาศัยบาง

สปสช.
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3

การลงทะเบียนสิทธิ
หลักประกันสุขภาพ

3.1 ระบบการลงทะเบียน

สปสช. ใชประโยชนจากฐานขอมูลทะเบียนราษฎรของกระทรวงมหาดไทย ซึง่ ครอบคลุมการระบุ
สัญชาติ คนเกิด คนตาย และขอมูลสิทธิตางๆ จากฐานขอมูล สปสช. ทำให สปสช. สามารถ
วางระบบขอมูลทีส่ อดคลองกับการบริหารกองทุนและสิทธิของประชาชนได นอกจากนี้ ไดรว ม
กับกรมบัญชีกลางเพื่อจัดทำฐานขอมูลทะเบียนสิทธิขาราชการและครอบครัว ทำให สปสช.
ไดใชฐานขอมูลดังกลาวเปนขอมูลตัง้ ตนในการพัฒนาระบบลงทะเบียนสิทธิ ตอมาไดรบั ขอมูล
ผูใ ชสทิ ธิจากสำนักงานประกันสังคมเพิม่ เติม จึงมีขอ มูลสิทธิจากกองทุนหลัก 3 กองทุน จนกระทัง่
มีการพัฒนาระบบทำใหลดความผิดพลาดและความซ้ำซอนของขอมูลลงได และตัง้ แตป 2552
เปนตนมา กระทรวงมหาดไทยพัฒนาการรับสงขอมูลระหวางหนวยงานใหเปนแบบเรียลไทม
ออนไลนและยืนยันตัวตนการเขาใชงานโดยการใชบัตรประจำตัวประชาชน สปสช. นำระบบ
ดังกลาวมาใชโดยนำรองใหเจาหนาทีโ่ รงพยาบาลเสียบบัตรประชาชนเพือ่ เขาถึงโปรแกรมฐานขอมูล
(Smart card Authentication) จนกระทัง่ มีการใชครอบคลุมทัว่ ประเทศในป 2555
การลงทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ประกอบดวย การลงทะเบียน
ดวยตนเองและการลงทะเบียนแทนผูม สี ทิ ธิตามมติคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ ดังนี้

การลงทะเบียนเลือก/เปลีย่ นหนวยบริการประจำดวยตนเอง

คนไทยที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (UC) สามารถลงทะเบียนเลือก/
เปลี่ยนหนวยบริการประจำไดดวยตนเอง รวมทั้งผูมีสิทธิที่ยังไมไดลงทะเบียน
เลือกหนวยบริการประจำ (สิทธิวา ง) และผูม สี ทิ ธิทไ่ี ดรบั การลงทะเบียนและมี
หนวยบริการประจำแลวแตตอ งการเปลีย่ นหนวยบริการประจำเนือ่ งจากเปลีย่ น
ที่อยู เชน นักเรียน นักศึกษา และ ทหารเกณฑ
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การลงทะเบียนแทนผูมีสิทธิตามมติคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ

สปสช.

1
2
3
4

ตามขอบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ วาดวยหลักเกณฑ วิธกี าร
และเงือ่ นไขการขอลงทะเบียนเลือกหนวยบริการ พ.ศ. 25626 ให สปสช. สามารถ
ลงทะเบียนแทนผูม สี ทิ ธิได โดยตองมีการประชาสัมพันธใหผทู ไ่ี ดรบั การลงทะเบียน
แทนทราบ กลุมประชากรที่ไดรับการลงทะเบียนแทน มี 8 กลุม ไดแก

เด็กแรกเกิด
ถึงอายุ 5 ป
ผูหมดสิทธิประกันสังคม
เชน ลาออก ถูกเลิกจาง
ผูหมดสิทธิขาราชการ/รัฐวิสาหกิจและ
ครอบครัวที่หมดสิทธิเบิกคารักษา
พยาบาล และเกษียณรับบำเหน็จ
การลงทะเบียนเลือกหนวยบริการประจำแทนผูที่เขารับบริการ
โดยที่หนวยบริการทำการรักษาและเบิกคาบริการแลว
แตผูมีสิทธิยังไมไดลงทะเบียนเลือกหนวยบริการประจำ

5
6
7
8

บุคคลที่ลงทะเบียนและมีหนวยบริการประจำแลว
แตหนวยบริการประจำถอนตัวหรือพนจากสภาพ
การเปนหนวยบริการ
ผูพนโทษ
นักศึกษาที่จบการศึกษาแลว
หรือยายที่อยูแตยังไมไดเปลี่ยน
หนวยบริการประจำกลับไปยังภูมิลำเนา
ทหารเกณฑที่ปลด
ประจำการ
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3.2

จำนวนผูมีสิทธิวาง
และการลงทะเบียน

ผูมีสิทธิวาง หมายถึง ผูมีสัญชาติไทยที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแหงชาติตามมาตรา 5 แตยังไมไดลงทะเบียน
เลือกหนวยบริการประจำตามมาตรา 6 ตามที่ระบุใน พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545

47

ล2549-2562
านคน

ในป 2549-2562 มีจำนวนผูล งทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เฉลีย่ 47 ลานคน สำหรับจำนวนผูม สี ทิ ธิ
วางในแตละป สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติไดมกี ารคนหาผูม สี ทิ ธิทย่ี งั ไมไดลงทะเบียนใหมาลงทะเบียน
เลือกหนวยบริการประจำ ทำใหผูมีสิทธิวางในระยะหลังมีจำนวนลดลง (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 จำนวนผูล งทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแหงชาติและผูม สี ทิ ธิวา ง ป 2549-2562
ป
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562

จำนวนผูลง
ทะเบียน (คน)

47,542,982
46,672,613
46,949,267
47,558,456
47,729,516
48,116,789
48,620,104
48,612,007
48,312,428
48,336,321
48,330,473
48,109,957
47,802,669
47,522,681

ที่มา: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
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ผูมีสิทธิวาง
(คน)

1,357,460
779,263
522,352
332,541
407,289
31,906
65,113
81,983
105,184
50,148
34,584
33,100
39,351
55,922

ผูมีสิทธิวาง สามารถยื่นคำขอลงทะเบียน เลือกหนวยบริการประจำหรือเปลี่ยนแปลงหนวยบริการ

ประจำดวยตนเองทีห่ นวยรับลงทะเบียนที่ สปสช. จัดให โดยในพืน้ ทีก่ รุงเทพฯไปลงทะเบียนไดทส่ี ำนักงานเขตทุกเขต
สวนตางจังหวัดไปทีโ่ รงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล หรือโรงพยาบาลรัฐใกลบา น กรณีทย่ี น่ื คำขอลงทะเบียน
กอนวันที่ 10 จะไดรับสิทธิวันที่ 15 ของเดือนถัดไป แตหากยื่นคำขอลงทะเบียนหลังจากวันที่ 10 แตไมเกิน
วันที่ 22 จะไดรับสิทธิวันที่ 28 ของเดือนถัดไป สำหรับผูมีสิทธิวางที่ไปรับบริการรักษาพยาบาล หนวยบริการ
มีหนาที่จัดใหลงทะเบียนและเลือกหนวยบริการประจำใกลบาน (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 การลงทะเบียนผูมีสิทธิวาง
ผูมีสิทธิวาง

ไปรักษาใน
หนวยบริการ

ยื่นคำขอลงทะเบียน/เปลี่ยนแปลง
หนวยบริการประจำดวยตนเอง

หนวยบริการจัดให
ลงทะเบียนเลือกหนวยบริการ
ตามบัญชีเครือขาย

หนวยรับลงทะเบียน
กทม. - สนง. เขตทุกเขต
ตจว. - รพ.สต.

• ยื่นเรื่องกอนวันที่ 10
รับสิทธิ UC วันที่ 15 ของเดือนถัดไป
• ยื่นเรื่องหลังวันที่ 10 แตไมเกิน 22
รับสิทธิ UC วันที่ 28 ของเดือนถัดไป
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ผูห มดสิทธิประกันสังคม เชน ลาออก ถูกเลิกจาง นายจาง/เจาของกิจการจะตองแจงใหสำนักงานประกัน

สังคมทราบเพื่อดำเนินการยกเลิกสิทธิและสงขอมูลไปยัง สปสช. บุคคลนั้นจะกลายเปนผูมีสิทธิวาง สปสช
จะลงทะเบียนและเลือกหนวยบริการประจำใหกอ นชัว่ คราว สวนผูห มดสิทธิประกันสังคมทีย่ งั ไมแจงลงทะเบียน
สิทธิ UC แตไปรักษาในหนวยบริการ เมือ่ หนวยบริการตรวจสอบสิทธิพบวา สิทธิวา ง จะตองจัดใหลงทะเบียน
และเลือกหนวยบริการประจำใกลทอ่ี ยูอ าศัย กรณีทบ่ี คุ คลยังติดสิทธิประกันสังคมอยูเ นือ่ งจากนายจาง/เจาของ
กิจการไมแจงยกเลิกสิทธิ แตจำเปนตองไปรักษาในโรงพยาบาล บุคคลนั้นตองติดตอสำนักงานประกันสังคม
ในเขตพื้นที่เพื่อขอหนังสือรับรองผูหมดสิทธิประกันสังคมยื่นตอหนวยบริการ หนวยบริการจึงจะสามารถ
ลงทะเบียนสิทธิ UC ใหได โดยหนวยบริการมีสทิ ธิไดรบั คาบริการจากการรักษาพยาบาลตามทีร่ ะบุใน พ.ร.บ.
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545 (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 การลงทะเบียนผูหมดสิทธิประกันสังคม
ผูหมดสิทธิประกันสังคม
เชน ลาออกจากงาน
ถูกเลิกจาง

สปสช.

สปสช.
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นายจาง/เจาของกิจการ
แจงขอมูลผูหมดสิทธิตอ
ประกันสังคม

นายจาง/เจาของกิจการ
ไมแจงขอมูลผูหมดสิทธิให
ประกันสังคมทราบ

สปสช. ประมวลผล
ขอมูลสิทธิวันที่ 2,17

ผูหมดสิทธิตองติดตอ สนง.
ประกันสังคม เพื่อขอหนังสือ
รับรองการหมดสิทธิ

ผูหมดสิทธิเปน
ผูมีสิทธิวาง

กรณีไปใชบริการตองยื่นหนังสือ
รับรองผูหมดสิทธิประกันสังคม
ตอหนวยบริการ

สปสช. ลงทะเบียนแทนและ
เลือกหนวยบริการให
กอนชั่วคราว

หนวยบริการจัดใหลงทะเบียน
และเลือกหนวยบริการ

ผูห มดสิทธิขา ราชการ/รัฐวิสาหกิจและครอบครัวทีห่ มดสิทธิเบิกคารักษาพยาบาล

ไดแก ลาออก ถูกเลิกจาง ผูเ กษียณอายุรบั บำเหน็จ บุตรบรรลุนติ ภิ าวะหรือสมรสบุตรขาราชการคนที่ 4 ขึน้ ไป
คูส มรสหยาราง เปนตน ตนสังกัดตองแจงกรมบัญชีกลางเพือ่ ยกเลิกสิทธิ และสงขอมูลให สปสช.จากนัน้
สปสช. จะลงทะเบียนแทนและเลือกหนวยบริการประจำใหกอ นชัว่ คราว นอกจากนีผ้ มู สี ทิ ธิสามารถไปยืน่ คำรอง
ลงทะเบียน ณ หนวยรับลงทะเบียนไดดว ยตนเอง สำหรับผูท ห่ี ยารางทีห่ มดสิทธิขา ราชการจะตองแสดงหลักฐาน
ใบหยา ณ จุดลงทะเบียนดวย ผูหมดสิทธิราชการที่ยังไมไดลงทะเบียนสิทธิ UC ไปรักษาทีโ่ รงพยาบาล
หากหนวยบริการตรวจสอบพบวาเปนผูม สี ทิ ธิวา ง หนวยบริการจะตองจัดใหลงทะเบียนและเลือกหนวยบริการประจำ (รูปที่ 4)

รูปที่ 4 การลงทะเบียนผูหมดสิทธิขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ผูหมดสิทธิราชการ/รัฐวิสาหกิจ เชน ลาออก เกษียณรับบำเหน็จ
หยาราง หรือบุตรขาราชการที่บรรลุนิติภาวะ หรือบุตรคนที่ 4 ขึ้นไป

ตนสังกัดแจงขอมูล
ผูหมดสิทธิราชการ
ตอกรมบัญชีกลาง
เพื่อยกเลิกสิทธิ

สปสช.

สปสช.

สปสช. ลงทะเบียนแทน
และเลือกหนวยบริการใหชั่วคราว
(กรณีผูเคยใชสิทธิราชการ
แลวหยาราง จะตองนำหลักฐาน
การหยาไปแสดงที่หนวยรับลงทะเบียน)

ไปรับบริการ
ในโรงพยาบาล

กรมบัญชีกลางสงขอมูลให
สปสช. วันที่ 1 และ 16
ของเดือน

สปสช.

สปสช.ประมวลผล
ขอมูลสิทธิ 2 ครั้ง/เดือน

หนวยบริการจัดใหลงทะเบียน
และเลือกหนวยบริการ
ประจำใกลบาน
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3.3

การเปลี่ยนแปลง
หนวยบริการ

3.4

การเปลี่ยนแปลงสิทธิในรอบปของผูมีสิทธิ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ

การเปลี่ยนแปลงหนวยบริการประจำ สามารถขอเปลี่ยนไดไมเกิน 4 ครั้ง ตอปงบประมาณ

(1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน ของปถดั ไป) โดยผูม สี ทิ ธิตอ งนำบัตรประจำตัวประชาชน พรอมเอกสารแสดง
การพักอาศัยจริง ไปติดตอสถานทีร่ บั ลงทะเบียน ผูท อ่ี ยูต า งจังหวัดไปแจงขอเปลีย่ นหนวยบริการประจำไดท่ี
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล หรือโรงพยาบาลรัฐใกลบา น สวนผูท อ่ี าศัยอยูใ นกรุงเทพมหานคร ติดตอ
สำนักงานเขต การเปลีย่ นแปลงหนวยบริการประจำระหวางทีร่ กั ษาพยาบาลเปนผูป ว ยในยังไมสามารถทำได
จะตองรอจนกระทัง่ รักษาเสร็จสิน้ กอน สำหรับผูท ข่ี อเปลีย่ นหนวยบริการประจำ จะสามารถใชสทิ ธิเขารับบริการ
ณ หนวยบริการประจำใหมไดภายใน 1 เดือน สวนผูท ไ่ี ดรบั การลงทะเบียนแทนหากตองการเปลีย่ นหนวย
7
บริการประจำ สามารถทำไดภายหลังจากไดรบั การลงทะเบียนแทน 1 เดือน กลุม ที่ สปสช. ลงทะเบียน
เปลีย่ นหนวยบริการประจำแทน ไดแก นักศึกษาทีจ่ บการศึกษาแลว หรือยายทีอ่ ยูแ ตยงั ไมไดเปลีย่ นหนวย
บริการประจำกลับไปยังภูมลิ ำเนา กลุม ทหารเกณฑทป่ี ลดประจำการ และการลงทะเบียนเปลีย่ นหนวยบริการ
ประจำแทนผูพ น โทษ

กรณีการเปลีย่ นแปลงสิทธิไปสูอ กี สิทธิหนึง่ เชน ผูท เ่ี คยไดรบั สิทธิหลักประกันสุขภาพแหงชาติจะเปลีย่ น
ไปใชสิทธิประกันสังคม เนื่องจากมีงานทำ ผูประกันตนยังสามารถใชสิทธิในกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติจนกวาจะสงเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมตอเนือ่ ง 3 เดือน จึงจะเปลีย่ นไปใชสทิ ธิประกันสังคม
ได ในทางกลับกัน หากผูที่ไดรับสิทธิประกันสังคมลาออกจากงาน ถูกเลิกจาง หรือตกงาน ก็จะยังคงได
รับสิทธิประกันสังคมตอไปอีก 6 เดือน และกรณีทเ่ ี จ็บปวย ทุพพลภาพ ตาย หรือคลอดบุตร8 โดยนายจางตองแจง
สำนักงานประกันสังคมในเขตพืน้ ทีเ่ พือ่ ยกเลิกสิทธิ จากนัน้ สำนักงานประกันสังคมสงขอมูลไปยัง สปสช.
บุคคลนั้นจึงจะสามารถลงทะเบียนสิทธิ UC และเลือกหนวยบริการประจำได
ขอมูลป 2561-2562 มีจำนวนผูล งทะเบียนประมาณ 3 ลานคน โดยสวนใหญเปนการเปลีย่ นหนวยบริการ
คือประมาณ 1.8 ลานคน ในป 2561 เพิม่ เปนประมาณ 2 ลานคน ในป 2562 สวนการลงทะเบียนรายใหม
ในป 2561 มีประมาณ 6 แสนคน ในป 2561 ลดลงเหลือ 585,838 คน ในป 2562 (ตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 จำนวนผูล งทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เปลีย่ นสิทธิ และเปลีย่ นหนวยบริการ
ระหวางป 2561-2562
เปลี่ยนหนวยบริการ

ป

ขอมูลการ
ลงทะเบียน
(คน)

รายใหม

ตอสิทธิ
ยอย

เปลี่ยนสิทธิ
ยอย

ประจำ

หนวยบริการ
ประจำที่รับสงตอ

นอกจังหวัด

2561

3,165,902

608,479

383,702

286,803

519,115

283,414

990,251

1,108

2562

3,209,400

585,838

273,640

254,301

541,056

374,262

1,179,610

1,100

เปลี่ยนสิทธิ
อื่น

ขอมูลรวมปงบประมาณ ป 2561 ตั้งแตตุลาคม 2560 - กันยายน 2561, ป 2562 ตั้งแตตุลาคม 2561 - กันยายน 2562
ที่มา: สำนักบริหารงานทะเบียน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

3.5

การตรวจสอบสิทธิของประชาชน
กรณีไมไดลงทะเบียนดวยตนเอง

ประชาชนสิทธิ UC ทีไ่ ดรบั การลงทะเบียนแทนตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
สามารถตรวจสอบสิทธิได 5 ชองทาง ไดแก

NHSO

NHSO

1
2
3
4
5

ไปติดตอดวยตนเองทีส่ ำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สาขาเขตพืน้ ที่
(เขตพืน้ ที่ 1-13), โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล/โรงพยาบาลรัฐ
ตรวจสอบผานระบบ
อัตโนมัติ 1330
แอพลิเคชัน่ สปสช.
Line ofﬁcial account สปสช. โดยเพิม่ เปนเพือ่ น Line ID @nhso
หรือ สแกนคิวอารโคด/คลิกลิงก https://lin.ee/zzn3pU6
ทางเว็บไซต สปสช.

“ โดยใชเลขบัตรประชาชนหรือชือ่ นามสกุลและเพือ่ ใหเกิดความแมนยำ
ตองตรวจสอบวันที่ เดือนและ พ.ศ. ทีเ่ กิด หรือจังหวัดภูมลิ ำเนา ”
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3.6

ความครอบคลุมสิทธิหลักประกันสุขภาพ
ของประชาชนกลุมตางๆ

สปสช. ขับเคลือ่ นการลงทะเบียนประชาชนกลุม เฉพาะและกลุม เปราะบางตางๆ อาทิ พระภิกษุสงฆ ผูต อ งขัง
คนพิการ เพือ่ ใหกลุม คนเหลานีไ้ ดรบั สิทธิในการรักษาพยาบาลอยางตอเนือ่ งและเทาเทียม
พระภิกษุสงฆ สปสช. ตัง้ คณะทำงานขับเคลือ่ นธรรมนูญสุขภาพพระสงฆแหงชาติ
โดยประสานงานกับ สปสช. เขตทุกแหง เพือ่ สำรวจเลข 13 หลักของพระสงฆทจ่ี ำวัด
ทัว่ ประเทศและลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแหงชาติใหกบั พระสงฆ9 สวนพระธุดงค
ทีไ่ มทราบสิทธิและยังไมไดลงทะเบียนสิทธิ UC เขารับบริการในโรงพยาบาลนอกพืน้ ทีพ่ กั อาศัย
จะถือเปนผูม สี ทิ ธิวา ง สามารถรับการรักษาพยาบาลไดตาม มาตรา 8**2 ใน พ.ร.บ.
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ
ตองขัง เมือ่ เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 สปสช. รวมกับ กรมราชทัณฑ และกระทรวง
สาธารณสุข ลงนามความรวมมือเพือ่ พัฒนาระบบสุขภาพผูต อ งขังในเรือนจำ โดยขึน้
ทะเบียนสถานพยาบาลในเรือนจำเปนหนวยบริการประจำครบทัง้ หมด 142 แหง
และมีการลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแหงชาติใหผตู อ งขัง จำนวนประมาณ
3 แสนกวาคน ทำใหผตู อ งขังไดรบั บริการทีจ่ ำเปน ทัง้ การรักษาพยาบาล การสงเสริม
สุขภาพ การฟนฟู การคัดกรองและรักษาโรคที่มีความชุกในเรือนจำ เชน วัณโรค
เอชไอวี เอดส เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และจิตเวช10
คนพิการ เมือ่ ป 2559 มีคำสัง่ ตามมาตรา 44 ใหคนพิการในระบบประกันสังคมมี
สิทธิรับบริการสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติดวย จึงมีการสำรวจ
คนพิการทีใ่ ชสทิ ธิประกันสังคม แตไมเคยใชสทิ ธิหลักประกันสุขภาพแหงชาติมากอน
พบวา มีจำนวนประมาณ 12,000 คน โดยใหคนพิการกลุมนี้เลือกวาจะใชสิทธิใด
หากเลือกใชสทิ ธิประกันสังคมตอก็สามารถรับบริการตามเดิม แตหากตองการใชสทิ ธิ
UC สปสช. จะจัดใหลงทะเบียนเลือกหนวยบริการ ทั้งนี้ สปสช. ไดอำนวยความ
สะดวกแกคนพิการทีม่ ปี ญ
 หาการเดินทาง โดยใหคนพิการทีเ่ ลือกใชสทิ ธิ UC สามารถ
ไปรับบริการทีโ่ รงพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติทใ่ี ดก็ไดทส่ี ามารถ
เขาถึงไดสะดวก11 สำหรับคนพิการที่ยังไมไดระบุสิทธิยอย ท.74 ในระบบหลัก
ประกันสุขภาพตองนำใบรับรองความพิการจากแพทย หรือแสดงบัตรคนพิการตาม
พ.ร.บ. สงเสริมคุณภาพชีวติ คนพิการแหงชาติ พ.ศ. 2550 ลงทะเบียน ณ หนวยรับ
ลงทะเบียน จึงจะสามารถรับสิทธิบริการฟนฟูสมรรถภาพได1 2

**ผูม สี ทิ ธิตามมาตร 5 แตยังไมไดลงทะเบียนตามมาตรา 6 อาจเขารับบริการครั้งที่แรกที่หนวยบริการใดก็ได และใหหนวยบริการที่ใหบริการบุคคล
ดังกลาว จัดใหบคุ คลนัน้ ลงทะเบียนเลือกหนวยบริการประจำตามมาตรา 6
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3.7

การพัฒนา
ระบบออนไลน

การพัฒนาระบบการลงทะเบียนของ สปสช. ในปจจุบนั มีวตั ถุประสงคเพือ่ ใหสามารถบริหารจัดการขอมูล
ทะเบียนสิทธิไดอยางมีประสิทธิภาพ เพือ่ คุม ครองสิทธิของประชาชนไดอยางทัว่ ถึง อีกทัง้ ลดภาระของหนวยงาน
ตางๆ ในการจัดการขอมูล และเปนไปตามนโยบายในเรือ่ งความปลอดภัยของขอมูล สปสช. จึงพัฒนาระบบ
ลงทะเบียนเปนแบบออนไลนทง้ั ระบบ ไดแก

1

การลงทะเบียนผูใชงานและพิสูจนตัวตน
(Register User & Authentication Smart Card)

ประกอบดวย 2 ระบบ คือ ระบบบริหารจัดการผูใ ชงานและระบบการตรวจสอบ ปรับปรุงขอมูลประชากร
โดยโปรแกรม Authentication Smart Card พัฒนาขึน้ เพือ่ ใหเจาหนาทีท่ ะเบียนของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
สามารถเขาถึงฐานขอมูลทะเบียนสิทธิอยางปลอดภัย โดยใชบตั รประชาชนอัจฉริยะ (smart card) แสดงตน
เพือ่ เขาระบบฐานขอมูล

2

ระบบการลงทะเบียนออนไลน
(Online Enrollment)

พัฒนาขึน้ เพือ่ ใหการรับสงขอมูลสิทธิระหวางหนวยงานอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ ไดขอ มูลทีถ่ กู ตอง
และเปนปจจุบนั โดยทีห่ นวยบริการและประชาชนสามารถเขาไปตรวจสอบสิทธิไดสะดวกมากยิง่ ขึน้ ชวยลด
ภาระการจัดเก็บหลักฐานทีเ่ ปนเอกสารลงได

3

ระบบตรวจสอบและยืนยันขอมูล

มีหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ ไดแก หนวยบริการ สปสช. เขต สำนักทะเบียน และสำนักไอที โดยหนวยบริการ
ทำหนาทีบ่ นั ทึกหรือแกไขการลงทะเบียนสิทธิ UC ผานโปรแกรม ERM และ UCRegister E FORM ขอมูล
จะถูกสงไปยังฐานขอมูลลงทะเบียนของ สปสช. เขต เพือ่ ตรวจสอบหรือยืนยันขอมูลลงทะเบียน จากนัน้ สง
ขอมูลไปยังสำนักทะเบียนหรือสำนักไอที เพือ่ ประมวลผลหรือปรับปรุงฐานขอมูลสิทธิหลักประกันสุขภาพ
และบันทึกไวในฐานขอมูล โดยแสดงสิทธิทกุ วันที่ 15 และ 28 ของเดือน หนวยบริการสามารถดึงขอมูลไป
ใชในการตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพ ขณะที่ประชาชนก็สามารถตรวจสอบสิทธิผานทางมือถือ
และ สายดวน สปสช. 1330 ได
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4

การแสดงสิทธิและบริการขอมูลงานทะเบียน

สปสช.แสดงสิทธิและบริการขอมูลงานทะเบียนไปยังหนวยงานภายนอกได โดยผาน web service, web search ที่
บันทึกฐานขอมูลกลางประชากรและสิทธิ หนวยงานภายนอกทีส่ ามารถดึงขอมูลไปใชได ไดแก หนวยบริการ และ
สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โดยทีห่ นวยงานภาครัฐสามารถดึงขอมูลจากกรมการปกครอง
ไปใชตามวัตถุประสงคตา งๆ ได

จุดแข็งของระบบลงทะเบียนที่ สปสช. พัฒนาขึน้
คือการบริหารทะเบียนสิทธิรกั ษาพยาบาลของประชาชน
(National Beneﬁcially Registration Center : NBRC)
เปนการบูรณาการขอมูล ทัง้ การสงขอมูลทะเบียนผูม สี ทิ ธิรายกองทุน การตรวจสอบและรับขอมูลประชากร
ทำใหหนวยงานตางๆ สามารถใชขอมูลไดอยางถูกตอง ลดความซ้ำซอนของการลงทะเบียน สงผล
ใหประชาชนเขาถึงสิทธิไดอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง

สปสช. เปนหนวยงานกลางการบริหารจัดการทะเบียนสิทธิรกั ษาพยาบาลของประชาชน
(National Beneﬁciary Registration Center – NBRC)
เนื่องจากสิทธิหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เปนสิทธิสำหรับประชาชนที่ไมมีสิทธิอื่นที่รัฐจัดให ดังนั้น
การทีจ่ ะสามารถลงทะเบียนผูม สี ทิ ธิหลักประกันสุขภาพแหงชาติได จึงตองมีขอ มูลจากหนวยงานอืน่ เพือ่
ยืนยันสิทธิ แมวา สปสช. จะไดรับขอมูลจากหนวยงานภาครัฐหลายแหง แตยังมีปญหาความไมถูกตอง
ครบถวน และเปนปจจุบันของขอมูล สงผลใหเกิดความซ้ำซอนของขอมูลสิทธิรักษาพยาบาล และเปน
ปญหาการเขาถึงบริการและการเบิกจาย ดวยเหตุนจ้ี งึ มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการทะเบียนสิทธิขน้ึ
เพื่อบูรณาการขอมูลระหวาง สปสช. กับหนวยงานภาครัฐในการใชฐานขอมูลรวมกันอยางเปนระบบ
สปสช. ทำหนาที่เปนหนวยงานกลางการบริหารจัดการทะเบียนสิทธิรักษาพยาบาลของประชาชน
(National Beneﬁciary Registration Center – NBRC) โดยมีการพัฒนาระบบ NBRC ตัง้ แตป 2558
เปนตนมา โดยการบูรณาการขอมูลทะเบียนสิทธิรว มกับหนวยงานภาครัฐ 128 หนวยงาน ไดแก รัฐวิสาหกิจ
65 แหง องคการมหาชนตามพระราชบัญญัตเิ ฉพาะ 17 แหง องคการมหาชน 37 แหง องคกรปกครอง
สวนทองถิน่ และหนวยงานรัฐพิเศษ 2 แหง และหนวยงานรัฐอืน่ 7 แหง เปนตน ปจจุบนั คงเหลือ 124 แหง
เนื่องจากมีการยุบหรือเปลี่ยนไปใชสิทธิประกันสังคม
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วัตถุประสงคของการบูรณาการขอมูลทะเบียนสิทธิ มี 3 ประการ คือ 1) เพือ่ คุม ครองสิทธิของประชาชน
เพราะหากประชาชนทราบสิทธิของตนเองก็จะไดรบั ความสะดวกในการเขารับบริการ และสามารถไดรบั
สิทธิรกั ษาพยาบาลอยางตอเนือ่ งเมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงสิทธิ 2) เพือ่ อำนวยความสะดวกใหหนวยบริการ
สามารถตรวจสอบสิทธิกอ นทีจ่ ะบันทึกคารักษาพยาบาลในระบบบันทึกคาบริการทางการแพทย (e-Claim)
เพือ่ เรียกเก็บคาบริการจากกองทุนของผูม สี ทิ ธิไดอยางถูกตอง 3) เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ
ลดงบประมาณของรัฐบาลในการจายซ้ำซอน ระหวางกรมบัญชีกลาง สำนักงานประกันสังคม สปสช.
และหนวยงานรัฐอื่นๆ จากการมีฐานขอมูลที่ถูกตองและเปนปจจุบัน
การจัดทำฐานขอมูลทะเบียนสิทธิ เริม่ จากการทีเ่ จาหนาทีข่ องหนวยงานภาครัฐเขาใชงานโปรแกรมบันทึก
ขอมูลดวยบัตรประชาชน สมารทการด จากนัน้ บันทึกขอมูลในฐานขอมูลผูม สี ทิ ธิ นำเขาขอมูลในระบบ
ประมวลผลและแสดงผลขอมูลในฐานขอมูลกลางประชาชน โดยทีห่ นวยบริการสามารถตรวจสอบสิทธิท่ี
เปนปจจุบนั

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

หนวยงานภาครัฐ
เจาหนาที่เสียบ
บัตรประชาชน
Smart card
เพื่อเขาระบบ

โปรแกรมบริหารจัดการ
ขอมูลทะเบียนสิทธิบุคลากร
หนวยงานรัฐอื่นๆ

ฐานขอมูล
ผูมีสิทธิ

ระบบตรวจ
สอบสิทธิ

ระบบประมวล
ผลขอมูลสิทธิ

ฐานขอมูลกลาง
ประชากรและสิทธิ

หนวยบริการ
ตรวจสอบสิทธิ

ที่มา: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ13
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3.8

ความสำเร็จของการ
ลงทะเบียนโดยใชเลข 13 หลัก

ตัง้ แต พ.ศ. 2452 (ค.ศ.1909) เปนตนมา ประเทศไทยเริม่ มีการลงทะเบียนประชากร ตามพระราชบัญญัตฉิ บับแรก
ระบุใหประชาชนไทยตองลงทะเบียนครัวเรือน การเกิด การตายในครอบครัว โดยมีสำนักบริหารการทะเบียน
(Bureau of Registration Administration: BORA) เปนผูร บั ผิดชอบระบบการลงทะเบียนประชากรนับตัง้ แต
พ.ศ. 2527-2537 (ค.ศ. 1984-1994) ทัง้ นี้ ประชาชนทุกคนจะมีเลขประจำตัว 13 หลัก ทีอ่ อกโดยสำนักบริหาร
การทะเบียน กรมการปกครอง และมีการจัดทำฐานขอมูลและเชือ่ มไปยังหนวยงานราชการอืน่ ๆ เพือ่ วัตถุประสงคตา งๆ
เชน การออกหนังสือเดินทาง บริการสุขภาพ ระบบประกันสังคม รวมทัง้ ระบบการลงคะแนนเลือกตัง้ เปนตน
จากนัน้ ป 2538 จึงเริม่ เปดตัวบัตรประจำตัวประชาชนอัจฉริยะ (smart card) เปนครัง้ แรก โดยมีการใหบริการ
ทำบัตรประชาชนแกคนไทยในตางประเทศ บัตรประชาชนจึงถือเปนสิง่ จำเปนสำหรับคนไทยทุกคนทัง้ ในประเทศ
และตางประเทศ ทีส่ ามารถใชยนื ยันตัวตนทัง้ ทางธุรกิจ ชีวติ ประจำวัน และการใชบริการสุขภาพ การใชขอ มูลใน
บัตรประชาชนมีประโยชนในการแสดงตัวตนทีถ่ กู ตองและมีความปลอดภัย ทำใหไดรบั บริการทีร่ วดเร็ว และสามารถ
ปกปองสิทธิการเขาถึงขอมูลของผูถ อื บัตรและความเปนสวนตัว14
จุดแข็งของระบบการลงทะเบียนสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เริม่ ตัง้ แต พ.ศ. 2545 (ค.ศ.2002)
ที่ สปสช. รวมกับ สำนักบริหารการทะเบียน (Bureau of Registration Administration: BORA) และ กระทรวง
มหาดไทย คือการกำหนดขั้นตอนการลงทะเบียนใหมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดย 1) มีการเพิ่มขอมูลการ
เกิดในฐานขอมูลทะเบียนสิทธิรกั ษาพยาบาล (National Beneﬁciary Database) ทารกแรกเกิดทุกคน ประมาณ
8 แสนคนตอป จะตองลงทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพ 2) ปรับปรุงขอมูลการตาย (ประมาณ 4 แสนคนตอป)
ในฐานขอมูลสิทธิรกั ษาพยาบาล 3) ปรับปรุงขอมูลการเปนสมาชิกในกองทุนหลักประกันสุขภาพ14ตางๆ ใหเปน
ปจจุบนั เชน ผูเ กษียณอายุรบั บำเหน็จ ผูท ต่ี กงาน หรือลาออกจากงาน ทัง้ หมดนี้ ชวยปกปองสิทธิของประชาชน
ทำใหเปลี่ยนแปลงสิทธิหลักประกันสุขภาพไดโดยไมติดขัด และชวยลดความซ้ำซอนของการลงทะเบียนสิทธิ
UC อีกดวย
ตัง้ แตป 2551 เปนตนมา ประเทศไทยมีนโยบายใหใชบตั รประชาชนแบบอัจฉริยะ ในบริการตางๆทัง้ ทำธุรกรรม
กับธนาคารและติดตอราชการ และกำหนดใหเจาหนาทะเบียนทีเ่ ขาถึงขอมูลตองเสียบบัตรประชาชนเพือ่ ยืนยันตัวตน
สำหรับบริการสุขภาพเมือ่ มีการเปลีย่ นมาใชบตั รประชาชนอัจฉริยะ ทำใหการใชบตั รประกันสุขภาพแบบกระดาษ
คอยๆหมดไป เพราะในบัตรประชาชนมีการ update ขอมูลและฝงชิปหนวยความจำไวในบัตรเรียบรอยแลว
โดยขอมูลจะปรากฎขึน้ เมือ่ เขารับบริการในหนวยบริการ สำหรับเด็กทีอ่ ายุตำ่ กวา 7 ป สามารถใชเลข 13 หลัก
จากการลงทะเบียนเกิดทีป่ รากฎในทะเบียนบาน การตรวจสอบเลข 13 หลัก แมในหนวยบริการระดับตำบลก็สามารถทำได
กระบวนการนี้ ไมเพียงแตชว ยปกปองสิทธิของประชาชน แตยงั ชวยเสริมประสิทธิภาพของการบันทึกขอมูลดิจติ อล
ในระบบฐานขอมูลของโรงพยาบาล ทำใหสามารถตรวจสอบขอมูลแบบ Real time ได
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4

การนำขอมูลทะเบียนสิทธิ
และขึ้นทะเบียนไปใชงาน

ขอมูลผูล งทะเบียนสิทธิ UC สามารถนำไปใชประโยชนเพือ่ เปนฐานคำนวนการจัดสรรเงินเหมาจายรายหัวไปยังหนวย
บริการประจำ การจัดสรรเงินมี 2 สวน คือ งบผูป ว ยนอกซึง่ จัดสรรตามจำนวนผูล งทะเบียนในหนวยบริการประจำ
และงบสรางเสริมปองกัน การกำหนดอัตราการเหมาจายจะพิจารณาตามโครงสรางอายุประชากรทีล่ งทะเบียนในหนวย
บริการประจำในพืน้ ทีน่ น้ั ๆ หากพืน้ ทีใ่ ดมีผสู งู อายุหรือเด็กจำนวนมาก อัตราการเหมาจายรายหัวก็จะสูง เนือ่ งจากเปน
กลุม ทีม่ ตี น ทุนการดูแลรักษาสูงกวากลุม วัยทำงาน เปนตน นอกจากนี้ ขอมูลลงทะเบียนยังถูกใชเพือ่ การกำหนดพืน้ ที่
ในการดูแลประชาชน ทำใหสามารถกำหนดขอบเขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบของหนวยบริการในการดูแลประชากรผูล งทะเบียน
อีกทัง้ สามารถใชในการตรวจสอบและติดตามการใชบริการของผูใ ชสทิ ธิอกี ดวย เพราะขอมูลจะปรากฎเมือ่ ไปใชสทิ ธิ
ในหนวยบริการ สปสช. สามารถทราบไดวา ผูม สี ทิ ธิไปใชบริการในพืน้ ทีใ่ ดจากการตรวจสอบผานระบบออนไลนไดตลอดเวลา
ขอมูลขึน้ ทะเบียนหนวยบริการ ใชสำหรับแบงระดับหนวยบริการเพือ่ กำกับคุณภาพ เนือ่ งจากหนวยบริการใน
ระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติมคี วามหลากหลายตามลักษณะการจัดบริการ การกำกับคุณภาพของหนวย
บริการแตละประเภทจึงมีหลักเกณฑและความเขมขนแตกตางกันไป เชน หนวยบริการรับสงตอเฉพาะทาง
จะตองมีคณ
ุ สมบัตดิ า นความพรอมในการรักษาโรคเฉพาะทางทีไ่ ดมาตรฐานมากกวาหนวยบริการรับสงตอทัว่ ไป
เปนตน นอกจากนี้ การมีขอ มูลหนวยบริการชวยใหหนวยบริการประจำสามารถสงตอผูป ว ยไปยังโรงพยาบาลใน
เครือขายและสามารถเบิกจายเงินคารักษาพยาบาลใหกบั หนวยบริการไดอยางถูกตอง ทำใหผปู ว ยไดรบั ความ
สะดวกในการเขาถึงบริการ และสามารถใชสิทธิไดอยางตอเนื่อง
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การขึ้นทะเบียนหนวยบริการ
และการลงทะเบียนผูมีสิทธิทำใหเกิด
ประสิทธิภาพของระบบอยางไรบาง

5.1 ระบบการลงทะเบียน (registration) โดยใชเลข 13 หลัก และการมีฐานขอมูลผูประกันตน ชวยลด
ความซ้ำซอนของการใชสิทธิ ทำใหจัดสรรคารักษาพยาบาลใหหนวยบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ

ในระยะแรกของการดำเนินโครงการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ มีปญ
 หาเรือ่ งการออกบัตรซ้ำ
ซอนใหกบั ผูท ม่ี บี ตั รอยูแ ลวในกองทุนอืน่ สาเหตุเนือ่ งจากขณะนัน้ สปสช. ไมมฐี านขอมูลทีเ่ ปน
ปจจุบนั จากกองทุนอืน่ ๆ แตหลังจากนัน้ สปสช. ไดรว มพัฒนาฐานขอมูลกับหนวยงานตางๆ ไดแก ฐานขอมูลผูม ี
สิทธิสวัสดิการขาราชการ มีการเชือ่ มโยงขอมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และมี
การสงขอมูลผูป ระกันตนในระบบประกันสังคม โดยพัฒนาใหเปนระบบออนไลนทม่ี ขี อ มูลเปนปจจุบนั สามารถ
ตรวจสอบไดทกุ ชวงเวลา ทำใหลดความซ้ำซอนของการลงทะเบียนลงไดอยางมาก
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5.2 การขึ้นทะเบียนหนวยบริการและลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแหงชาติทำใหเกิดการกระจาย

ผูใชบริการไปยังหนวยบริการอยางเหมาะสม
การขึน้ ทะเบียนหนวยบริการ ทำให สปสช. ทราบไดวา แตละพืน้ ทีม่ หี นวยบริการจำนวนเทาไร
ในขณะทีข่ อ มูลผูล งทะเบียนทำใหทราบวาในพืน้ ทีน่ น้ั มีผมู สี ทิ ธิ UC ทีเ่ ลือกหนวยบริการประจำ
แตละแหงเทาไร โดยเบือ้ งตน สปสช. จะจัดคนลงในหนวยบริการประจำใกลบา น และคำนึงถึง
จำนวนประชากรตอหนวยบริการแตละประเภท เพือ่ ใหสอดคลองกับศักยภาพ ทำใหสามารถกระจายทรัพยากร
การรักษาพยาบาลไดอยางทัว่ ถึงและคุม คาตามจำนวนผูล งทะเบียนในพืน้ ที่ และชวยเพิม่ การเขาถึงบริการไดมากขึน้
โดยปจจุบนั หนวยบริการประจำ 1 แหง จะรับดูแลผูม สี ทิ ธิ UC ประมาณ 5-6 พันคน

5.3 การบูรณาการขอมูลทะเบียนสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลทำใหครอบคลุมสิทธิ
การจัดทำระบบลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแหงชาติและขึน้ ทะเบียนหนวยบริการ ผาน
โปรแกรมและฐานขอมูลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยมีการเชือ่ มโยงขอมูลสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ของประชาชน ทำใหคน พบประชากรผูม สี ทิ ธิวา งมากขึน้ จากการบันทึกขอมูลเขามาในโปรแกรม
บันทึกขอมูลทะเบียนบุคลากรของหนวยงานรัฐ จึงชวยเพิม่ ความครอบคลุมในการสรางหลักประกันสุขภาพใหกบั
ประชาชนไดถงึ รอยละ 99.95 เมือ่ ป 256113 เมือ่ ผูม สี ทิ ธิ UC เจ็บปวยเขารับการรักษาในโรงพยาบาล จึงสามารถ
ตรวจสอบสิทธิได ทำใหไดรบั บริการทันที ไมลา ชา เปนการเพิม่ โอกาสการเขาถึงสิทธิรกั ษาพยาบาลไดมากขึน้ อีกดวย14
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ปญหาอุปสรรคและขอทาทายของการขึ้นทะเบียน
หนวยบริการและลงทะเบียนผูมีสิทธิ

6.1 ปญหาการแสดงสิทธิไมตรงตามรอบ สงผลกระทบตอผูใชบริการที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ

จากการดำเนินงานลงทะเบียน พบปญหาจากการทีห่ นวยรับลงทะเบียน ไมบนั ทึกขอมูลลงทะเบียน
ใหทันตามรอบ และปญหาจากการที่เขตไมตรวจสอบ/อนุมัติขอมูลลงทะเบียนใหทันตามรอบ
สงผลกระทบตอประชาชนผูใชสิทธิและการเขาถึงบริการ สำนักบริหารงานทะเบียนจึงพัฒนา
โปรแกรมการลงทะเบียนระบบอัตโนมัตทิ ม่ี อี ยู โดยเพิม่ เมนูการอนุมตั แิ บบกลุม เพือ่ ความสะดวก
รวดเร็ว มีการจัดระบบแจงเตือนและกำกับติดตามหนวยลงทะเบียนทีม่ กี ารแสดงขอมูลผิดปกติ รวมทัง้ ปรับปรุง
ระบบลงทะเบียนแบบ Enrollment (ERM) ใหเปนระบบการลงทะเบียนเลือกหรือเปลีย่ นแปลงหนวยบริการแบบ
UCregister Eform ที่ผูมีสิทธิสามารถยื่นแบบคำรองลงทะเบียนดวยตนเองโดยใชบัตรประจำตัวประชาชน
ณ หนวยบริการ
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6.2 ปญหาการยกเลิกสิทธิผูหมดสิทธิสวัสดิการขาราชการและประกันสังคมเพื่อไปใชสิทธิ UC
กรณีขา ราชการหยาขาดจากความเปนสามีภรรยา แตไมไดแจงใหตน สังกัดทราบ ทำใหขอ มูลสิทธิ
เดิมยังคงอยู ซึ่งจะทำใหเกิดปญหาการใชบริการสุขภาพและการเบิกจายตามสิทธิในภายหลัง
การแกปญ
 หา คือ ผูท ห่ี ยาราง จะตองไปแจงตนสังกัดโดยนำหลักฐานใบหยาไปแสดงตอเจาหนาที่
จากนัน้ หนวยงานจะแจงไปยังกรมบัญชีกลางเพือ่ แกไขขอมูลสิทธิ และแจงไปยัง สปสช. จึงจะสามารถลงทะเบียน
สิทธิ UC ได
สำหรับผูห มดสิทธิประกันสังคม เชน ตกงาน หรือออกจากงาน มักพบปญหาวา นายจางไมแจงสำนักงาน
ประกันสังคม ทำใหขอ มูลสิทธิยงั คงอยูใ นสำนักงานประกันสังคม การแกปญ
 หาคือ ประชาชนผูท ห่ี มดสิทธิประกัน
สังคมจะตองไปขอหนังสือรับรองจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดวาหมดสิทธิเบิกประกันสังคมแลว เพือ่ นำมา
ยืนยันกับหนวยบริการ จึงจะสามารถใชสทิ ธิหลักประกันสุขภาพแหงชาติได
ปญหาเหลานีพ้ บบอยครัง้ ในกรณีทป่ี ระชาชนผูม สี ทิ ธิหลักประกันสุขภาพแหงชาติทห่ี มดสิทธิสวัสดิการ
รักษาพยาบาลขาราชการและประกันสังคมไปรักษาพยาบาลทีห่ นวยบริการ ซึง่ ทำใหเกิดปญหาขอติดขัดในการเขา
ถึงการรักษาพยาบาลและการเบิกจาย

6.3 โอกาสการแสวงหาผลประโยชนในระบบลงทะเบียน
สปสช. พบวามีการรองเรียนเกี่ยวกับปญหาการลงทะเบียนแทนผูมีสิทธิ UC ที่ถือวาเปนการ
กระทำโดยพลการ ซึง่ มีหลายกรณี เชน หนวยบริการนำชือ่ คนมาลงทะเบียนโดยพลการ เพือ่ ขอรับเงิน
เหมาจายรายหัว แตประชาชนไมไดรบั การดูแลรักษาจริงๆ หรือกรณีหนวยบริการวาจางใหบคุ คล
อืน่ ไปรับเอกสารลงทะเบียนจากนักเรียนในโรงเรียนโดยไมแจงผูป กครองทราบ และใชหลักฐานรับรองทีอ่ ยูอ าศัย
ไมเปนความจริง หรือ การทีป่ ระชาชนถูกยายสิทธิโดยเจาของสิทธิไมไดเปนผูย น่ื ขอยาย และไมมเี อกสารหลักฐาน
หรือนายทะเบียนไมทราบเรือ่ ง เปนตน15
แนวทางการปองกันการแสวงหาประโยชนจากการลงทะเบียนทีม่ กี ารดำเนินการในเขตพืน้ ที่ ไดแก
การควบคุมกำกับและตรวจสอบความถูกตองของเอกสารตามแบบคำรอง ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบขัน้ ตอน
ทีถ่ กู ตอง เชน เมือ่ เปลีย่ นสิทธิหลักประกันสุขภาพเปนหนวยบริการใหมแลว จะไมสามารถใชสทิ ธิในหนวยบริการ
เดิมได กรณีลงทะเบียนแทนใหเด็กหรือเยาวชน ตัง้ แตแรกเกิดถึง 15 ป ตองแจงใหผปู กครองรับรู และใหผปู กครอง
ลงชื่อในใบคำรองดวย สวนการลงทะเบียนแบบไมยายทะเบียนบาน โดยเจาของบานเปนผูลงนามรับรองนั้น
จะตองระบุชอ่ื ประชาชนทีข่ อลงทะเบียนในสำเนาบัตรประชาชนของเจาของบานดวย
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สรุป
การลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแหงชาติมีความสำคัญ เนื่องจากเกี่ยวของกับหลายประเด็น อาทิ
การเลือกหนวยบริการประจำ การใชสทิ ธิในหนวยบริการในเครือขาย ตามทีร่ ะบุอยูใ นพระราชบัญญัตหิ ลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 6, 7 และ 8 นอกจากนี้ การลงทะเบียนทำใหลดความซ้ำซอน
ของสิทธิตา งๆ เนือ่ งบุคคลมีสทิ ธิหลายสิทธิ และสามารถเปลีย่ นแปลงสิทธิได การลงทะเบียนจึงเปนกระบวนการ
คุม ครองสิทธิใหกบั ประชาชนทุกกลุม สวนการขึน้ ทะเบียนหนวยบริการ เปนการตอบสนองภารกิจของ สปสช.
ในการทำใหประชาชนเขาถึงบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมาตรฐานในทุกๆ เรือ่ ง ตัง้ แตบริการปฐมภูมิ บริการสงเสริม
สุขภาพปองกันโรค และบริการเฉพาะดาน อีกทัง้ ยังทำให สปสช. สามารถควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของ
หนวยบริการไดอยางทั่วถึง และสนับสนุนหนวยบริการไดอยางเหมาะสม ทั้งการจัดสรรงบประมาณ และ
การพัฒนาคุณภาพ
จากการดำเนินงานที่ผานมานับวา สปสช. ประสบความสำเร็จในการใหประชาชนลงทะเบียนสิทธิโดยใช
เลข 13 หลัก ซึ่งทำใหสามารถวางระบบขอมูลที่มีประสิทธิภาพรวมกับหนวยงานภาครัฐ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งกระทรวงมหาดไทย โดยการเพิ่มขอมูลการเกิดในฐานขอมูลทะเบียนสิทธิ เพื่อใหมีการลงทะเบียนทารก
แรกเกิดที่มีสิทธิ UC ทุกคน โดยทำการเชื่อมโยงขอมูลการคลอดของทารกแรกเกิด ระหวางโรงพยาบาล
และสำนักทะเบียนอำเภอหรือเทศบาล เพือ่ ลดปญหาของเด็กไมไดรบั การแจงเกิด และสามารถลงทะเบียน
การเขาถึงสิทธิรักษาพยาบาลในระบบ UC ตอไป นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงขอมูลการตายในฐานขอมูล
สิทธิใหเปนปจจุบัน อีกทั้งปรับปรุงขอมูลสิทธิของผูที่เปนสมาชิกในกองทุนหลักประสุขภาพตางๆ ใหเปน
ปจจุบนั โดยปจจุบนั ไดพฒ
ั นาระบบการรับสงขอมูลเปนแบบออนไลน จึงชวยลดความซ้ำซอนขอมูลสิทธิลง
ไดอยางมาก เนือ่ งจากสามารถตรวจสอบและ update ขอมูลใหเปนปจจุบนั ไดผา นระบบออลไลน ทีส่ ำคัญคือ
สปสช. เปนหนวยงานกลางบริหารจัดการทะเบียนสิทธิ โดยพัฒนาระบบ NBRC ตัง้ แตป 2558 มีการบูรณาการ
ขอมูลทะเบียนสิทธิรวมกับหนวยงานภาครัฐ 128 หนวยงาน เชน กรมบัญชีกลาง สำนักงานประกันสังคม
กองทุนคืนสิทธิสำหรับผูรอพิสูจนสถานะ เปนตน เพื่อที่จะเชื่อมโยงขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวนและ
เปนปจจุบนั และเมือ่ ป 2562 มีหนวยงานทีร่ ว มในระบบ NBRC เพิม่ เติมอีก 125 แหง เชน หนวยงานรัฐวิสาหกิจ
องคการมหาชน หนวยงานตามพระราชบัญญัติเฉพาะ กรุงเทพมหานครและพัทยา เปนตน ทำใหสามารถ
เชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานมากขึ้น และคุมครองสิทธิครอบคลุมทุกกลุมประชากรยิ่งขึ้น
ในดานการขึน้ ทะเบียนหนวยบริการ จุดสำคัญคือ มีการขึน้ ทะเบียนหนวยบริการทีห่ ลากหลายตามลักษณะ
การใหบริการแตละระดับ ตัง้ แตปฐมภูมิ ทุตยิ ภูมิ และตติยภูมิ ซึง่ ทำใหหนวยบริการเหลานีไ้ ดรบั การควบคุม
คุณภาพมาตรฐานตัง้ แตตน และติดตามเปนประจำทุกป จึงสามารถรองรับการเขาถึงบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพตาม
ความจำเปนไดทุกระดับ
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อยางไรก็ตาม การลงทะเบียนสิทธิ UC ยังมีอุปสรรคในดานการบริหารจัดการขอมูล อาทิ การที่หนวยรับ
ลงทะเบียนไมบนั ทึกขอมูลลงทะเบียนใหทนั ตามรอบหรือ สปสช. เขต ตรวจสอบและอนุมตั ขิ อ มูลลงทะเบียน
ใหไมทนั ตามรอบ สงผลตอประชาชนเมือ่ ไปใชสทิ ธิรกั ษาพยาบาล เพราะขอมูลสิทธิทเ่ี ปนปจจุบนั ไมถกู แสดง
ในระบบฐานขอมูล ในดานการบริหารจัดการ การลงทะเบียนยังมีปญหาดานการประสานระหวางหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ เชน เมื่อบุคคลหมดสิทธิประกันสังคม แตนายจางหรือเจาของกิจการไมแจงใหสำนักงานประกัน
สังคมทราบ หรือประกันสังคมจังหวัดยังไมบันทึกขอมูลเขาระบบ ในกรณีผูที่หมดสิทธิราชการจากการหยา
ไมไดแจงตนสังกัด ทำใหติดสิทธิเดิม เปนตน กรณีเหลานี้กระทบตอประชาชนที่เจ็บปวยตองไปรักษา ทำให
ไมไดรับสิทธิอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนสิ่งที่ สปสช. ตองใหขอมูลและสรางความเขาใจรวมกันทั้งกับหนวยงานที่
เกีย่ วของและประชาชนใหมากขึน้ นอกจากนี้ สปสช. ยังมีความทาทายเกีย่ วกับการแสวงหาผลประโยชนจาก
การลงทะเบียนโดยพลการของหนวยบริการ โดยเฉพาะอยางยิง่ คลินกิ เอกชน ซึง่ ทำใหประชาชนเสียสิทธิอนั พึงได
จึงตองมีการวางแนวทางปองกันโดยการสรางระบบลงทะเบียนทีร่ ดั กุมยิง่ ขึน้ และปฏิบตั ใิ หเปนมาตรฐานเดียวกัน
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