
การด าเนินงานตรวจสุขภาพ และประกันสุขภาพ 
คนต่างด้าวทั่วไป  

(Health Card for Uninsured Foreigner) 
รวมทั้งบัตรสุขภาพกลุ่มแม่และเด็ก  

(Health Card for Mother and Child)  
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 กลุ่มประกันสุขภาพ  
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  



ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจสุขภาพและประกัน
สุขภาพคนต่างด้าว หลบหน ี  เข้าเมือง (สัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา) ลงวันที ่22 
มีนาคม 2556 ประกอบกบัมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่15 มกราคม 2556 อนุมัติให้
กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักในการใหก้ารดแูลทางการแพทย์และ
สาธารณสุขแก่คนต่างด้าวที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม และผู้ติดตามทั้งหมด  

ความเป็นมา 

อีกทั้งสุขภาพอนามัยของแม่และเด็กเป็นส่วนส าคัญพื้นฐานที่จะชี้น าถึง
สุขภาพของประชาชนในอนาคต หากแม่และเด็กมีสุขภาพอนามัยที่ดีย่อมสามารถ
สร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต  จัดท า 
“บัตรสุขภาพแม่และเด็ก (Health card for mother and child)” เพื่อด าเนินการ
ด้านสุขอนามัย การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคส าหรับแม่และเด็กอย่าง
ต่อเนื่อง ท้ังคนไทยและคนต่างดา้ว 
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• กลุ่มเป้าหมายของบัตรสุขภาพ (Health card) ที่กระทรวงสาธารณสุขออกให้มี 2 
กลุ่ม และมี 2 บัตร คือ 
1) บัตรประกันสุขภาพคนต่างดา้วทั่วไป (Health Card for Uninsured 

Foreigner) ส าหรับประกันสุขภาพคนต่างด้าวทั่วไป 
2) บัตรสุขภาพแม่และเด็ก (Health Card for Mother and Child) ส าหรับ

อนามัยแม่หรือหญิงตั้งครรภ์+เด็กแรกคลอดจนถึงอายุ 6 ปี ซึ่งรวมทั้งคน
ไทยและคนต่างด้าว 
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1. กลุ่มเป้าหมาย 



ฐานข้อมูลการ
เกิดของ สนบท. 

ลงทะเบียนสิทธ ิ

ออกสูติบัตร 

แจ้งเกิด 

ออกหนังสือรับรองการเกิด 

บันทึกเข้าโปรแกรม 

ฐานข้อมูลการเกิด  
ของ สปสช. 

ฐานสิทธิประกันสุขภาพไทย 
63 ล้านคน 

ระบบการแจ้งเกิดของรพ.ที่มี
อยู่ในโครงการ Birth registry 

เลขรหัสประจ าตัว 
(Personal ID; PID)   

4 

การแจ้งเกิดของเด็กต่างด้าว 



• การตรวจสุขภาพ จ าหน่ายบัตรสุขภาพและขึ้นทะเบียน ส าหรับคนต่างด้าว 
o หน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง ตั้งแต่ระดับโรงพยาบาล

ชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลศูนย์ 
• ให้เก็บเงินค่าตรวจสุขภาพและค่าประกันสุขภาพ พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน 

รวมทั้งขึ้นทะเบียนที่หน่วยบริการ มีผลในการประกันสุขภาพทันท ี
• ถ้าผลการตรวจสุขภาพไม่ผ่าน ให้น าใบเสร็จมาขอรับเงินค่าประกันสุขภาพคืน 
• สปสช. จะด าเนินการปรับโปรแกรม ให้พื้นที่สามารถคีย์ข้อมูล และสามารถ

ออกบัตรประกันสุขภาพได้ ณ จุดขาย โดยรหัสประจ าตัว (Personal ID; PID) 
โดย สปสช. จะด าเนินการออกไม่ให้ซ้ า แต่คนต่างด้าวจะต้องแจ้งด้วยว่า อยู่ใน
พื้นที่ให้บริการใด?  

• โรงพยาบาลสามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากตัวบัตร และฐานข้อมูลทั้งของ 
หน่วยบริการ สปสช. และของกระทรวงสาธารณสุข 
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2. การลงทะเบียนและออกบัตร 



การลงทะเบียนและออกบัตร 

สปสช. 

ดึงข้อมูลจาก สปสช.  
ประกอบด้วย 

1. ข้อมูลบุคคล 
2. ข้อมูลสิทธิ 

พิมพ์บัตรผ่าน
โปรแกรมออนไลน์ 
ณ หน่วยบริการ 

ส่งบัตรให้ประชาชน 5 

4 

3 

ประชาชน แจ้งความ
จ านงขอท าบัตรสุขภาพ 
ณ หน่วยบริการ 

หน่วยบริการตรวจสอบ
ข้อมูลบุคคล/ สิทธิที่ สปสช. 

1 

2 
รพ. 

ประชาชน 
เครื่องพิมพ์บัตร 

บัตร 
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เลขรหัสประจ าตัว 
(Personal ID; PID)   

http://www.iconarchive.com/show/gis-gps-map-icons-by-icons-land/Hospital-icon.html
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สิทธิประโยชน์/บริการที่ได้รับของหญิงตั้งครรภ ์ได้แก ่
1. การตรวจและดูแลเพื่อส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์  
2. การให้ยาต้านไวรัสเอดส์ (ARV) กรณเีพื่อป้องกันการ

แพร่กระจายเชื้อจากแม่สู่ลูก 
3. การให้บริการดูแลการคลอด และหลังคลอด 
4. การวางแผนครอบครัว 

ทั้งนี้รายละเอียดให้เป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

สิทธิประโยชน/์บริการที่ได้รับของเด็ก ได้แก ่
1. การดูแลทารกแรกเกิดต้ังแต่วันคลอดจนถึงอายุ 28 วัน 
2. การให้วัคซีนพื้นฐาน (ในเด็ก 0–15 ปี) 
3. การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก  
 
 
ทั้งนี้รายละเอียดให้เป็นไปตามทีก่ระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

ด้านหน้าบัตร 

ต้องมลีายเซ็น ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล ก ากับ 

เด็ก (ด้านหลังบัตร) แม่ (ด้านหลังบัตร) 

สิทธิประโยชน์คนต่างด้าวที่ได้รับ ได้แก่ 
1. การตรวจรักษาโรคและฟื้นฟูสภาพทั่วไป 
2. การรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง รวมทั้งการให้ยาต้าน

ไวรัสเอดส์ (ARV)  
3. กรณอีุบัติเหตุฉุกเฉิน 
4. การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการรักษาระหว่างสถานพยาบาล 
5. การควบคุมป้องกันโรคในคนต่างด้าว 
6. การเฝ้าระวังโรคในคนต่างด้าว 
ทั้งนี้รายละเอียดให้เป็นไปตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

คนต่างด้าวทั่วไป (ด้านหลังบัตร) 

ช าระเงินทุกครั้งที่รับบริการ 
กรณีที่ไม่ซ้ือประกันสุขภาพ 

ช าระเงินทุกครั้งที่รับบริการ 
กรณีที่ไม่ซ้ือประกันสุขภาพ 

3. รูปแบบของบัตร 



ด้านหน้า บัตรฯแม ่
  

ด้านหน้า บัตรฯเด็ก 
  

ด้านหน้า บัตรฯต่างด้าวทั่วไป  
  

ด้านหลัง บัตรต่างฯด้าวทั่วไป  
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4. สิทธิประโยชน์ของบริการที่ได้รับ 

• สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ  
1) การตรวจรักษาโรคและฟื้นฟูสภาพทั่วไป  
2) การรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง และเพิ่มการให้ยาต้านไวรัสเอดส์ (ARV)  
3) กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน  
4) การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการรักษาระหว่างสถานพยาบาล  
5) การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ได้แก่ 

o การตรวจและดูแลเพื่อส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ การคลอด ตลอดจนการ
ให้บริการดูแลหลังคลอด 

o การให้ยาต้านไวรัสเอดส์ (ARV) กรณีเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากแม่สู่ลูก 
o การวางแผนครอบครัว ประกอบด้วย การท าหมัน ฉีดยาคุม ฝังยาคุม และการจ่าย

ยาคุมก าเนิด  
o การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันในเด็ก เช่น การให้วัคซีนป้องกันโรคตามวัย 
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กลุ่มเป้าหมาย: คนต่างด้าว 
อัตราค่าบริการ ค่าใช้จ่าย  

เมื่อมารับบริการ ตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพ รวม 

 คนต่างด้าวทั่วไป ที่มีอายุเกิน 7 
ปี 

600 บาท 2,200 บาท 2,800 บาท คุ้มครองตามสิทธิ 
  -   จ่ายเอง 

 เด็กต่างด้าว อายุตั้งแต่ 0-6 ปี 
- 365 บาท 365 บาท คุ้มครองตามสิทธ ิ

- จ่ายเอง 

กลุ่มเป้าหมาย: คนไทย 
อัตราค่าบริการ ค่าใช้จ่าย 

เมื่อมารับบริการ ตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพ รวม 

 หญิงคนไทย ที่ตั้งครรภ์ - ตามสิทธิที่ม ี - คุ้มครองตามสิทธิ 

 เด็กคนไทย อายุตั้งแต่ 0-6 ปี - ตามสิทธิที่ม ี - คุ้มครองตามสิทธิ 

5. ราคาบัตรส าหรับคนต่างด้าว 
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เพิ่มเติมสิทธิประโยชน์ส าหรับคนต่างด้าว เรื่อง ยาต้านไวรัสเอดส์ (ARV) 



6. การบริหารจัดการเงินประกันสุขภาพ 

เงินประกันสุขภาพส าหรับคนต่างด้าว/ ผู้ติดตาม (1,300 บาท) 

ค่าบริหารจัดการ 
(130 บาท) 

ค่าส่งเสริมป้องกันโรค 
(206 บาท) 

ค่าบริการทางการแพทย์ 
(964 บาท) 

1) สสจ./ กรมการแพทย์          
120 บาท/คน 

2) สบรส. 10 บาท/คน 

สสจ./ กรมการแพทย์ 
206  บาท/คน 

1) สถานพยาบาลที่รับขึ้นทะเบียน 
914 บาท 

2) กลุ่มประกันสุขภาพ  (เบิก
ชดเชยค่าใช้จ่ายสูง)                  
50 บาท/คน = 3.85% 

• การตรวจสุขภาพ 600 บาทและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวในระบบ บังคับใช้ระบบ
กองทุนประกันสังคม กระทรวงแรงงาน  

• การตรวจสุขภาพ 600 บาทและประกันสุขภาพสุขภาพแรงงานต่างด้าวนอกระบบและ
ผู้ติดตาม 1,300 บาท ใช้ระบบกองทุนคนต่างด้าว กระทรวงสาธารณสุข 

เบิกชดเชยค่าใช้จ่ายสูง  ใช้เพียง 3.85% ของวงเงินประกันสุขภาพ 

การบริหารจัดการเงินประกันสุขภาพส าหรับคนต่างดา้ว/ ผู้ติดตาม (เดิม)  
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1) การบริหารจัดการเงินประกันสุขภาพส าหรับคนต่างด้าวท่ัวไป (ใหม)่  

เงินประกันสุขภาพส าหรับคนต่างด้าวทั่วไป (2,200 บาท) 

ค่าบริหารจัดการ 
(130 บาท) 

ค่าส่งเสริมป้องกันโรค 
(206 บาท) 

ค่าบริการทางการแพทย์ 
(964 บาท) 

1) สสจ./ กรมการแพทย์          
120 บาท/คน 

2) กลุ่มประกันสุขภาพ  
สป. 10 บาท/คน 

สสจ./ กรมการแพทย์ 
206  บาท/คน 

1) สถานพยาบาลทีร่ับขึน้
ทะเบียน 914 บาท/คน 

2) กลุ่มประกันสุขภาพ  สป. 
เบิกชดเชยค่าใช้จ่ายสูง              
50 บาท/คน 

เงินเพิ่ม 
(900 บาท) 

กลุ่มประกันสุขภาพ สป. 
• บริหารจัดการระบบ: จัดท า
บัตรฯ ประชาสัมพันธ์ สร้าง
แรงจูงใจ พัฒนาระบบ ฯลฯ 

• ยาต้านไวรัสเอดส์ (ARV) 
• ส่งคืนหน่วยบริการที่ประสบ
ปัญหาขาดทุน 
 หน่วยงาน รายได้จากการจ าหน่ายบัตร/ราย (บาท) 

• สถานพยาบาล 914 

• สสจ./ กรมการแพทย์  326 

• ส่วนกลาง (กลุ่มประกันสุขภาพ) 960 12 



เงินประกันสุขภาพส าหรับคนต่างด้าวส าหรับเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี (เดิม) 

เงินประกันสุขภาพส าหรับเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี (365 บาท) 

ค่าบริหารจัดการ (36.50 บาท) ค่าส่งเสริมป้องกันโรค  
 

ค่าบริการทางการแพทย์ (270.50 บาท) 

1) สสจ./ กรมการแพทย์ 
33.50 บาท/คน 

2) สบรส. 3 บาท/คน 

สสจ./ กรมการแพทย์ 58 บาท/คน 1) สถานพยาบาลที่รับขึ้นทะเบียน 
256.50 บาท 

2) กลุ่มประกันสุขภาพ (เบิกชดเชย
ค่าใช้จ่ายสูง) 14 บาท/คน = 3.84% 

หน่วยงาน รายได้จากการจ าหน่ายบัตร/ราย (บาท) 

• สถานพยาบาล 256.50 

• สสจ./ กรมการแพทย์  91.50 

• ส่วนกลาง (กลุ่มประกันสุขภาพ) 17 
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เงินประกันสุขภาพส าหรับคนต่างด้าวส าหรับเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี (เดิม) 

เงินประกันสุขภาพส าหรับเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี (365 บาท) 

ค่าบริหารจัดการ (36.50 บาท) ค่าส่งเสริมป้องกันโรค  
 

ค่าบริการทางการแพทย์ (270.50 บาท) 

1) สสจ./ กรมการแพทย์ 
33.50 บาท/คน 

2) สบรส. 3 บาท/คน 

สสจ./ กรมการแพทย์ 58 บาท/คน 1) สถานพยาบาลที่รับขึ้นทะเบียน 
256.50 บาท 

2) กลุ่มประกันสุขภาพ (เบิกชดเชย
ค่าใช้จ่ายสูง) 14 บาท/คน = 3.84% 

หน่วยงาน รายได้จากการจ าหน่ายบัตร/ราย (บาท) 

• สถานพยาบาล 256.50 

• สสจ./ กรมการแพทย์  91.50 

• ส่วนกลาง (กลุ่มประกันสุขภาพ) 17 
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2) เงินประกันสุขภาพส าหรับคนต่างด้าว กรณีเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี (ใหม)่  

เงินประกันสุขภาพส าหรับคนต่างด้าวกลุ่มประกันสังคม (447 บาท) 

ค่าส่งเสริมป้องกันโรค (206 บาท) ค่าบริการทางการแพทย์ (241 บาท) 

สสจ./ กรมการแพทย์                 
(206 บาท/คน) 

1) สถานพยาบาลที่รับขึ้นทะเบียน   229 บาท 
2) กลุ่มประกันสุขภาพ (เบิกชดเชยค่าใช้จ่ายสูง) 12 บาท/คน = 2.68% 

หน่วยงาน รายได้จากการจ าหน่ายบัตร/ราย (บาท) 

• สถานพยาบาล 229 

• สสจ./ กรมการแพทย์  206 

• ส่วนกลาง (กลุ่มประกันสุขภาพ) 12 

เหมือนเดิมทุกอย่าง 



3) เงินประกันสุขภาพส าหรับคนต่างด้าว กลุ่มประกันสังคม (ใหม)่  

เงินประกันสุขภาพส าหรับคนต่างด้าวกลุ่มประกันสังคม (447 บาท) 

ค่าส่งเสริมป้องกันโรค (206 บาท) ค่าบริการทางการแพทย์ (241 บาท) 

สสจ./ กรมการแพทย์                 
(206 บาท/คน) 

1) สถานพยาบาลที่รับขึ้นทะเบียน   229 บาท 
2) กลุ่มประกันสุขภาพ (เบิกชดเชยค่าใช้จ่ายสูง) 12 บาท/คน 

 ไมร่วมยาต้านไวรัสเอดส์ (ARV) 

หน่วยงาน รายได้จากการจ าหน่ายบัตร/ราย (บาท) 

• สถานพยาบาล 229 

• สสจ./ กรมการแพทย์  206 

• ส่วนกลาง (กลุ่มประกันสุขภาพ) 12 

เหมือนเดิมทุกอย่าง 
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หน่วยบริการ 
• ออกหนังสือรับรองการเกิด ในกรณีคลอด 
• บันทึกข้อมูลบุคคลตามแบบฟอร์มที่กระทรวง

สาธารณสุขก าหนด 
• ออกบัตรสุขภาพ (Health card)  
• จัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล/ ทะเบียนของโรงพยาลบาล 
• ส่งข้อมูลและส่งเงินที่ก าหนดให้ส่วนกลาง  

ส านักทะเบียนท้องถิ่น/ อ าเภอ 
• ออกสูติบัตร 

แจ้งเกิด 

สปสช. 
• จัดเก็บข้อมูลใน ฐานข้อมูลกลาง  
• ตรวจ Claim 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
• ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 

รหัสผ่าน 

รหัสผ่าน 

Update ทุกวัน 
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กระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) 
• จัดเก็บข้อมูลใน ฐานข้อมูลส่วนกลาง และ

ทะเบียนของประเทศ 
• รับเงินและบริหารระบบ  
• วิเคราะห์ และประเมินผล  

Update 
ทุกวัน 

รหัสผ่าน Update ทุก 2 wk. 

7. การจัดเก็บข้อมูล 

รหัสผ่าน Update ทุกวัน 



8. การประชาสัมพันธ์ให้ซื้อบัตร 

เริ่มประชาสัมพันธใ์ห้ซื้อบัตร ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 
• ผู้ให้บริการ จดหมายเวียน ประกาศ ประชุมผู้เกี่ยวข้อง 
• ภาคประชาชน สื่อต่าง ๆ 

เริ่มด าเนินการ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2556 

เตรียมการด าเนินการ ในวันที่ 1-30 มิถุนายน 2556 
• การแต่งตั้ง “คณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพคนต่างด้าว” การ

บริหารเงินกองทุนฯ สิทธิประโยชน์ และกฎหมายรองรับ 
• ประกาศ มาตรการ แนวทางการด าเนินงาน เงื่อนไข และบทลงโทษ 
• การสร้างแรงจูงใจ การติดตามควบคุมก ากับ การตรวจสอบ และประเมินหน่วยบริการ  
• รูปแบบบัตรสุขภาพ การขึ้นทะเบียน การเก็บเงิน การเชื่อมข้อมูล (ระหว่างกระทรวง

สาธารณสุข สนบท.และ สปสช.) การบริหารข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและใช้ประโยชน์ 
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