แนวทางปฏิบัตขิ องสถานพยาบาลกองทัพเรือ กรณีตรวจสอบสิทธิกลุ่มประชากรผู้มีสิทธิ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในเครือกรมแพทย์ทหารเรือแล้วพบเป็นสิทธิอื่น

บุคคลผู้มีสิทธิขอลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในเครือกรมแพทย์ทหารเรือ
1. ทหารกองประจาการ สังกัดกองทัพเรือ
2. นักเรียนทหารและนักเรียนในโรงเรียนทหาร สังกัดกองทัพเรือ
3. อาสาสมัครทหารพราน สังกัดกองทัพเรือ
4. บุตรข้าราชการเบี้ยหวัด/บานาญ/ลูกจ้างประจา สังกัดกองทัพเรือที่พ้นสิทธิสวัสดิการ
ข้าราชการ ของบิดา-มารดา (อายุ 20-28 ปี)

แนวทางปฏิบัตินี้ใช้กับบุคคลผู้มีสิทธิขอลงทะเบียนสิทธิหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ในเครือกรมแพทย์ทหารเรือทุกกลุ่ม ยกเว้นกลุ่มที่ 4 (บุตร
ข้ าราชการเบี้ ย หวั ด /บ านาญ/ลู ก จ้ า งประจ า สั งกั ด กองทั พ เรื อ ที่ พ้น สิ ท ธิ
สวั ส ดิ ก ารข้ า ราชการ ของบิ ด า-มารดา ที่ อ ายุ 20-28 ปี ) ในกรณี ที่
สถานพยาบาลกองทัพเรือให้บริการรักษาพยาบาล แต่ตรวจสอบสิทธิแล้ว
พบว่าเป็นสิทธิอื่น ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ได้แก่

 ยังมีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลสิทธิอื่นอยู่ ได้แก่
สิทธิประกันสังคม สิทธิสวัสดิการข้าราชการ
(กรณี อายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์) สิทธิ อปท. หรือสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่อื่น
 สิทธิว่าง เนื่องจากสิทธิหลุด หรืออยู่ระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนเปลี่ยนสิทธิ
 สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลเดิมไม่สามารถใช้ได้แล้ว แต่สิทธิค้าง
 เคยมีสิทธิ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในเครือกรมแพทย์ทหารเรือ แต่ผู้มีสิทธิไปเปลี่ยนสิทธิเป็นสิทธิหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติที่อื่น หรือสิทธิหลุดและถูกดึงข้อมูลไปลงทะเบียนเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่อื่น (มติบอร์ด)

ทั้ง 4 กรณีข้างต้น สถานพยาบาลไม่สามารถนาข้อมูลมาขอรับค่าบริการสาธารณสุขจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติในเครือกรมแพทย์ทหารเรือได้ จึงมีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. สถานพยาบาลที่มีเงินรายรับสถานพยาบาล ให้ดาเนินการขอรับค่าบริการสาธารณสุข ดังนี้
- เบิกกับกองทุนอื่นตามสิทธิตามขั้นตอนปกติ
- ทหารกองประจาการที่มีสิทธิประกันสังคม กรณีเจ็บป่วยทั่วไปต่างพื้นที่ของทหารกองประจาการใช้หลักเกณฑ์ตามหนังสือ
อ้างอิงที่ รง.0609/25173 ลงวันที่ 25 ก.ย.2558 ของสานักงานประกันสังคม เป็นกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินระยะทางโดยอนุโลม
- สิทธิว่าง เบิก สปสช. มาตรา 8 กรณีสิทธิว่าง
- กรณีที่ไม่สามารถเบิกได้ ให้ส่งข้อมูลเป็น Non UC ให้กองสวัสดิการสุขภาพ พร.เก็บไว้เป็นข้อมูล
2. สถานพยาบาลที่ไม่มีเงินรายรับสถานพยาบาล กองสวัสดิการสุขภาพ พร.จะเป็นผู้ดึงข้อมูลจากระบบสารสนเทศ พร.
และดาเนินการขอรับค่าบริการสาธารณสุขจาก สปสช. ได้ 2 กรณี คือ กรณีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่อื่น และสิทธิว่าง
ส่วนข้อมูลอื่นๆ จะบันทึกเป็น Non UC
3. สถานพยาบาลควรดาเนินการ/ให้คาแนะนาเรื่องสิทธิ ดังนี้
- กรณีเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่อื่น และสิทธิว่าง ให้รีบประสานส่งข้อมูลให้กองสวัสดิการสุขภาพ พร.ใน
โอกาสแรก (สาหรับทหารกองประจาการ 2 สังกัด คือ พัน พ.กรม สน.พล.นย. และ พัน พ.กรม.สอรฝ. ให้นายทะเบียนของหน่วย
ดาเนินการได้)
- กรณีสิทธิสวัสดิการข้าราชการค้าง ส่งข้อมูลให้กองสวัสดิการสุขภาพ พร. เพื่อปลดสิทธิเป็นสิทธิว่างและดาเนินการ
เรื่องการลงทะเบียนต่อไป
- กรณีสิทธิ อปท. ค้าง ควรแนะนาให้ บิดา/มารดา ไปแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดปลดสิทธิว่าง และส่งข้อมูลให้กองสวัสดิการ
สุขภาพ พร.
- กรณีใช้สิทธิประกันสังคม ให้แนะนาเปลี่ยนสิทธิเป็น สิทธิประกันสังคม รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า หรือสิทธิประกันสังคม
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ หรือถ้าตรวจสอบสิทธิแล้วพบว่าใกล้หมดสิทธิประกันสังคม ขอให้หน่วยแนะนาให้กรอกใบแบบคาร้อง
ขอลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในเครือกรมแพทย์ทหารเรือ และส่งให้กองสวัสดิการสุขภาพ พร.ในโอกาสแรก
กลุ่มประชากร ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในเครือ พร.

ตรวจสอบสิทธิและแยกประเภทผู้มีสิทธิ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในเครือ พร.
มีสิทธิ

ไม่มีสิทธิ

บชก./อปท.

ปกส.

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติทอี่ ื่น

- เบิกจ่ายตรง
กรมบัญชีกลาง
- กรณีที่เบิก
ไม่ได้ ให้ส่ง
ข้อมูลเป็น Non
UC

-เบิกกรณีเจ็บป่วย
ฉุกเฉินอุบัติเหตุ 72ชม.
-กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน
ระยะทางโดยอนุโลม
(ทหารกองประจาการ)
- กรณีที่เบิกไม่ได้ ให้ส่ง
ข้อมูลเป็น Non UC

- เบิก สปสช. OPAE
- ส่งข้อมูลให้ กสส.พร.
เพื่อลงทะเบียน

สิทธิว่าง

- เบิก สปสช. มาตรา 8
กรณีสิทธิว่าง
- ส่งข้อมูลให้ กสส.พร.
เพื่อลงทะเบียน

สิทธิอื่นๆ
ส่งข้อมูลเป็น
Non UC

แนวทางปฏิบัติในการเบิกค่าใช้จ่าย ที่ติดสิทธิสวัสดิการข้าราชการ/อปท.

กลุ่มประชากรผู้มีสิทธิ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติในเครือ พร.
ตรวจสอบสิทธิ
พบมีสิทธิกรมบัญชีกลาง/อปท.

สถานพยาบาล ทร.
ให้บริการในระบบเบิก
จ่ายตรง
ใช้ไม่ได้

กรณีหมดสิทธิแต่สิทธิยังค้าง
(อายุ20ปีบริบูรณ์)

- กรมบัญชีกลาง : ให้ กสส.พร.
ปลดสิทธิว่าง
- อปท.: ให้ บิดา/มารดา ไป
แจ้งหน่วยงานต้นสังกัด
ปลดสิทธิว่าง และประสานส่ง
ข้อมูลให้ กสส.พร.

ใช้ได้

ไม่มีข้อมูลในฐานบุคลากรภาครัฐ
(อายุต่ากว่า20ปีบริบูรณ์)

ประสานให้บิดา/มารดา
ติดต่อ กพ.ของหน่วยเพื่อ
ดาเนินการลงฐานข้อมูล
บุคลากรภาครัฐ

เบิกค่าใช้จ่าย
กรมบัญชีกลาง

แนวทางปฏิบัติในการเบิกค่าใช้จ่ายที่ติดสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่อื่น

กลุ่มประชากรผู้มีสิทธิ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในเครือ พร.

ตรวจสอบสิทธิ
พบมีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่อื่น

กรณีสิทธิหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติที่อื่น
(มติบอร์ด)

กรณีอุบัติเหตุ
เจ็บป่วยฉุกเฉิน

เบิก OPAE
ฉุกเฉินตามมติบอร์ด

เบิก สปสช.
OPAE

กรณีเจ็บป่วยทั่วไป
(ไม่เข้าข่ายเบิก สปสช.ได้)

ส่งรายงาน นค.1
NON UC ให้ พร.

สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกรณีมติบอร์ด /สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่อื่น
ให้รีบประสานส่งข้อมูลให้กองสวัสดิการสุขภาพ พร. (สาหรับทหารกองประจาการ 2 สังกัด คือ พัน พ.กรม
สน.พล.นย. และ พัน พ.กรม.สอรฝ. ให้นายทะเบียนของหน่วยดาเนินการได้)

แนวทางปฏิบัติกรณีตรวจสอบสิทธิพบเป็นสิทธิประกันสังคม

กลุ่มประชากรผู้มีสิทธิ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติในเครือ พร.

ตรวจสอบสิทธิ
พบว่ามีสิทธิประกันสังคมที่อื่น

กรณีเจ็บป่วยทั่วไป
(สาหรับทหารกอง
ประจาการ)

ให้ส่งเบิกที่สานักงาน
ประกันสังคมพื้นที่ ใช้กรณี
เจ็บป่วยฉุกเฉินระยะทาง
โดยอนุโลม

กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน
หรืออุบัติเหตุ 72 ชม.

เบิกค่าใช้จ่าย
สานักประกันสังคมหรือ
แจ้ง รพ.คู่สัญญาตามบัตร
ให้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
หลัง 72 ชม.

กรณีเจ็บป่วยทั่วไปที่ไม่เข้า
ข่ายเบิกประกันสังคมได้

ส่งรายงาน นค.1
NON UC ให้ พร.

หมายเหตุ - กรณีเจ็บป่วยทั่วไปต่างพื้นที่ของทหารกองประจาการใช้หลักเกณฑ์ตามหนังสืออ้างอิงที่
รง.0609/25173 ลงวันที่ 25 ก.ย.2558 ของสานักงานประกันสังคม
- กรณีเป็นสิทธิประกันสังคมที่อื่น ขอให้สถานพยาบาล ทร.แนะนาให้ เปลี่ยนสิทธิเป็น
ประกันสังคม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. หรือประกันสังคม รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

