
 

 

กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ CQI 

ชื่อเรื่อง พัฒนาระบบเรียกเก็บพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พรบ.)  
ส่วนเกินและภาคสมัครใจ(ประกันภัย)  

ประเภทท่ีต้องการส่งเข้าประกวด  CQI ประเภท   Non Clinic 

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงงาน  นางสาวสุกัญญา  สิทธิวงษ์ หน่วยงานเรียกเก็บ 

บทน า 

เนื่องจากปลายปี 2560 มีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยอุบัติเหตุจราจร เหตุเกิดจากขณะนั่งรถ 

ไปท างานถูกรถอีกคันชนท้ายรถที่ตนนั่งไปท างาน ซึ่งผู้ป่วยรายนี้ย่ืนเอกสารพรบ.เพียงแค่ เบ้ืองต้นเท่านั้นและ
ใช้สิทธิประกันสังคมต่อ หลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลผู้ป่วยพยายามเข้ามาติดต่อที่รพ.หลายครั้งเพ่ือขอ
ใบเสร็จค่ารักษาแต่ทางรพ.ให้ไม่ได้ เนื่องจากผู้ป่วยไม่ได้ช าระเงินสดจึงไม่สามารถออกใบเสร็จได้ ค่าใช้จ่ายของ
ผู้ป่วยรายนี้จ านวนทั้งส้ิน 145,876 บาท แต่รพ.เบิกไปแค่เบ้ืองต้นเท่านั้น หลังจากนั้นบริษัทประกันโทรเข้ามา
สอบถามค่ารักษาและแจ้งผลคดีเพ่ือกันยอดค่ารักษาให้กับทางรพ.และจ่ายค่าสินไหมให้กับผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบแจ้งแค่ยอดเบ้ืองต้นเท่านั้น ผู้ป่วยรายนี้มาติดต่อทางห้องเรียกเก็บหลายครั้งมากจนท าให้หัวหน้า
งานสงสัยและสอบถามเพ่ิมเติมจากบริษัทประกันและบริษัทที่พนักงานคนนี้ท างานอยู่ ท าให้ได้ขอสรุปว่าทาง
รพ.สามารถเบิกค่ารักษาได้ทั้งหมดเนื่องจากผลคดีสรุปแล้วและรถคันที่ชนมีประกันชั้น1 ซึ่งบริษัทที่ผู้ป่วย
ท างานอยู่ได้มอบเอกสารให้กับผู้ป่วย แต่ผู้ป่วยไม่ได้ย่ืนเอกสารส่วนเกินให้กับทางโรงพยาบาล แต่เก็บเอกสาร
ไปเบิกค่าสินไหมให้กับตนเองเต็มวงเงินสองแสนกว่าบาท และผลักภาระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือให้กับ
โรงพยาบาลโดยใช้กองทุนประกันสังคม จากเหตุการณ์นี้หัวหน้างานจึงมอบหมายงานให้รับผิดชอบงานพรบ.
ด าเนินการพัฒนางานนี้ ผู้รับผิดชอบศึกษาข้อมูลของการเบิกค่ารักษาส่วนเกินจากรพ.ชลบุรีถึงวิธีการและ
แนวทางในการเบิกค่าส่วนเกินให้ได้เพ่ิมเติมจากส่วนเกินมาอีก 50,000 บาทและหากรถมีประกันยังเบิกค่า
รักษาเพ่ิมเติมได้ตามกรมธรรม์อีกด้วย อีกทั้งตอนนี้ทางรพ.มีแพทย์เฉพาะทางเพ่ิมขึ้นท าให้การท าหัตถการ
ต่างๆไม่ต้องส่งต่อที่ชลบุรีหรือรพ.อ่ืนๆ ซึ่งหากเก็บส่วนเกินเหล่านี้ได้จะท าให้รพ.มีรายได้เพ่ิมขึ้นและยังช่วย
ประหยัดการดึงเงินจากกองทุนมาใช้ในการตามจ่ายรพ.อ่ืนหรือมาใช้ในการรักษาอีกด้วย จากการศึกษาห า
ข้อมูลย้อนหลัง 2 ปีได้แก่ปี 2559-2560 สรุปตามตารางได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ตารางแสดงข้อมูลผู้ป่วยก่อนการศึกษาท่ีเข้ารับการรักษาสิทธิพรบ.OPD/IPD ปี 2559-2560 

ปี 2559 ปี 2560 
จ านวนทั้งส้ิน 339 ราย จ านวนทั้งส้ิน 355 ราย 

ไม่มี
คู่กรณี 

มีคู่กรณี 

ไม่มี
คู่กรณี 

มีคู่กรณี 
13 ราย 18 ราย 

สรุปผล 

ยังไม่สรุปผล 

สรุปผล 

ยังไม่สรุปผล 
9 ราย 13 ราย 

ค่าใช้จ่ายที่เรียก
เก็บ 

ค่าใช้จ่ายจริง ค่าใช้จ่ายที่เรียก
เก็บ ค่าใช้จ่ายจริง 

322 4 270,000.00 1,666,998.00 337 5 390,000.00 753,352.00 
จากตารางข้างต้นที่แสดงข้อมูลก่อนศึกษา พบว่าปี 2559 มีผู้ป่วยพรบ.เข้ารับการรักษาและมอบ

อ านาจให้โรงพยาบาลตั้งเบิกค่ารักษาจ านวน 339 รายเป็นเหตุที่มีคู่กรณีจ านวน 13 รายมีการติดตามสรุปผล
คดี 4 รายคิดเป็นร้อยละ 30 ของจ านวนที่มีคู่กรณีจ านวนเงินในการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากการเรียก
เก็บส่วนเกินและภาคสมัครใจคิดเป็น 16.2 ของค่ารักษาจริง ปี 2560 ผู้ป่วยพรบ.เข้ารับการรักษาและมอบ
อ านาจให้โรงพยาบาลตั้งเบิกค่ารักษาจ านวน 355 รายเป็นเหตุที่มีคู่กรณีจ านวน 18 รายมีการสรุปผลคดี 5 
รายคิดเป็นร้อยละ 28 ของจ านวนที่มีคู่กรณี จ านวนเงินในการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากการเรียกเก็บ
ส่วนเกินและภาคสมัครใจคิดเป็น 51.8 ของค่ารักษาจริง ซึ่งส่วนที่เหลือหากมีการติดตามผลคดีอาจจะท าให้ได้
ค่ารักษาส่วนเกินเพ่ิมข้ึนจากเดิมมากขึ้นและลดการใช้เงินกองทุนต่างๆได้ และตอบสนองนโยบายของ
โรงพยาบาล “ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได”้ 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือลดการใช้เงินจากกองทุน UC,ประกันสังคม 

2. เพ่ือเพ่ิมรายได้จากการเรียกเก็บสิทธิพรบ.โดยใช้อัตราค่ารักษาตามส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  

 

กิจกรรมการพัฒนา :  
1. ศึกษาข้อมูลจากกฎหมายเกี่ยวกับพรบ.ศึกษาข้อมูลกับรพ.ที่ระดับสูงกว่าที่เคยท ามาก่อนเกี่ยวกับ

วิธีการตั้งเบิก การด าเนินการขอส่วนเกินเพ่ือให้ได้วงเงินค่ารักษาเพ่ิมขึ้นจากเดิม โดยสรุปแนวทางได้
ดังนี้ 

 

 

 

 



 

 

 

รับเอกสารพรบ.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 

 

 มีคู่กรณี       ไม่มีคู่กรณี 
คู่กรณีผิด  เราผิด      คนขับ วงเงิน 30,000 บาท 

         ผู้โดยสาร วงเงิน 80,000 บาท 

เบ้ืองต้นเบิก 30,000 บาท   วงเงิน 30,000 บาท 

จะใช้ของรถตนเองหรือคู่กรณีก็ได้ 
 

ติดต่อบริษัทคู่กรณขีอเลขเคลมและวงเงินส่วนเกิน 

ไว้เลยไม่ว่าจะถึงหรือไม่ถึงก็ตามพร้อมทั้งขอชื่อ ผู้ติดต่อ/เบอร์โทรกลับของบ.ประกัน 

 

สอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับประกันอธิบายถึงความคุ้มครองของกรมธรรม์และแนะน า 

ให้ผู้ป่วยหรือญาติเห็นถึงความคุ้มครองประโยชน์ของประกันภัย 

 

ให้ผู้ป่วยเซ็นเอกสารมอบอ านาจให้รพ.ตั้งเบิกทั้งเบ้ืองต้น/ส่วนเกิน/ภาคสมัครใจ 

หลังจากD/Cแล้วแจ้งค่ารักษาไปที่บริษัทอีกครั้งขอหนังสือรับรองค่ารักษาเพ่ือให้มั่นใจว่า 

รพ.จะได้เงินตามที่เรียกเก็บและป้องกันผู้ป่วยไปเบิกค่าสินไหมก่อน 

  

กรณีที่ผู้ป่วยไปเบิกค่าสินไหมแล้วจะแจ้งบริษัททุกครั้งว่ามารักษาครั้งต่อไปผู้ป่วยต้องช าระเงินเอง
เนื่องจากยังไม่ส้ินสุดการรักษาแต่ผู้ป่วยประสงค์จะรับเงินสินไหมก่อน ดังนั้นค่ารักษาทั้งหมดที่เกิดขึ้นหลังจาก
เบิกค่าสินไหมผู้ป่วยต้องรับผิดชอบเอง โดยขอความร่วมมือกับบริษัทแจ้งและเซ็นต์เอกสารทุกครั้งก่อนรับเงิน
สินไหม ท าPopupแจ้งเตือนในระบบของโรงพยาบาล เพ่ือป้องกันการใช้สิทธิติดตัวหลังจากเบิกค่าสินไหม 

ผลการด าเนินงาน: 

1. เริ่มจากปี 2561 ที่เข้ามารับงานพรบ. และได้เริ่มมีการติดตามผลคดีเก็บค่ารักษาส่วนเกินและภาค
สมัครใจ ใช้อัตราค่ารักษาตามคปภ. สรุปได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ปี 2561 
จ านวนทั้งส้ิน  550 ราย 

ไม่มี
คู่กรณี 

มีคู่กรณี 
27 

สรุปผล(เก็บส่วนเกินได้) สรุปผล(เก็บส่วนเกินไม่ได้) ยังไม่สรุปผล 
19 5 3 

ค่าใช้จ่ายที่เรียก
เก็บ ค่าใช้จ่ายจริง 

ค่าใช้จ่ายที่เรียก
เก็บ 

ค่าใช้จ่าย
จริง 

ค่าใช้จ่ายที่เรียก
เก็บ 

ค่าใช้จ่าย
จริง 

523     1,108,035.00  
  

1,668,683.00         150,000.00  324,135.00  
          
90,000.00  319,434.00  

  จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่าเมื่อมีการเรียกเก็บส่วนเกินค่ารักษารวมถึงภาคสมัครใจ ท าให้
โรงพยาบาลมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากเดิมและสามารถลดการใช้เงินกองทุนได้มากขึ้น หลังจากท่ีมีการพัฒนาการ
เรียกเก็บค่ารักษาส่วนเกินและภาคสมัครใจในปี 2561 มีผู้ป่วยพรบ.เข้ารับการรักษาและมอบอ านาจให้
โรงพยาบาลตั้งเบิกค่ารักษาจ านวน 550 รายเป็นเหตุที่มีคู่กรณีจ านวน 27 รายมีการติดตามสรุปผลคดีจ านวน 
24 รายคิดเป็นร้อยละ 89 ของจ านวนที่มีคู่กรณี และจ านวนเงินในการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากการเรียก
เก็บส่วนเกินและภาคสมัครใจคิดเป็น 66.4 ของค่ารักษาจริง ซึ่งสามารถลดการใช้เงินจากกองทุนได้มากข้ึนจาก
ปีที่ผ่านมา 

 

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

1. การติดต่อประสานงานกับบริษัทหลายๆบริษัทแรกๆค่อนข้างยากในการขอส่วนเกินเนื่องจากแต่
ก่อนทางโรงพยาบาลไม่เคยขอส่วนเกิน ท าให้บริษัทน าเงินส่วนของค่ารักษาส่วนเกินนี้ส่วนนี้ไปจ่ายค่าสินไหม
ให้กับผู้ป่วยซึ่งเป็นการลดรายจ่ายของบริษัท 

2. มีผู้ป่วยสิทธิพรบ.ที่เข้ารับการรักษาในวันหยุด บางรายไม่มีเงินส ารองจ่ายแต่มีพรบ.แต่ก่อนตึกไม่ได้
รับเอกสารให้เพียงแต่แนะน าให้คนไข้น าเอกสารมาย่ืนในวันท าการ แต่ค่อนข้างน้อยมากท่ีผู้ป่วยจะน ากลับมา
ย่ืน จึงแนะน าเจ้าหน้าที่ตึกที่รับผู้ป่วยช่วยรับและตรวจสอบเอกสาร มีการแนะน าและน าเอกสารไปไว้ที่ตึก
เพ่ือให้ผู้ป่วยเซ็นต์ รวมถึงมีเวรให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์ทุกวันหากมีข้อสงสัย 

3. กรณีผู้ป่วยที่ไม่มีพรบ.แนะน าให้ย่ืนเอกสารเพ่ือกู้คปภ.หากวงเงินเกิน 5,000 บาท ไม่แนะน าให้ท า
ค้างช าระ เพราะจะตามมาจ่ายค่อนข้างยาก ก่อนที่จะให้กู้จะให้เซ็นเอกสารยินยอมในการกู้เพ่ือป้องกันการ
ร้องเรียนว่าโรงพยาบาลบังคับกู้กองทุน 

4.กรณีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ ER ก่อน Refer ก่อนหน้านี้มีปัญหาการเซ็นเอกสารตั้งเบิก บริษัท
ต้องการให้ผู้ประสบภัยเซ็นเท่านั้น จึงวางแนวทางให้เจ้าหน้าที่ ER ช่วยน าเอกสารบต.ให้ผู้ป่วยเซ็นหรือป๊ัม
ลายนิ้วมือก่อน Refer ทุกรายและตามเอกสารอ่ืนๆมาย่ืนภายหลัง 

5. จัดอบรมหรือวางแนวทางให้เสมียนหอคีย์ค่ารักษาตามอัตราราคาอคปภ.ให้ครอบคลุมครบ เพื่อลด
ขั้นตอนการท างานในการตรวจทานก่อนแจ้งยอดให้กับบริษัท เพราะผู้ป่วยบางรายออกจากโรงพยาบาลแล้ว 



 

 

วันถัดไปด าเนินการเบิกค่าสินไหมเลย เวลาบริษัทโทรถามจึงตอบค าค่ารักษาไม่ได้เนื่องจากต้องตาม
เวชระเบียนมาคิดค่ารักษาใหม่อีกรอบ ท าให้เสียเวลาหลายครั้ง หากมีการอบรมเสมียนหอจะช่วยลดขั้นตอนนี้
ได้ 

6. มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการติดตามผลคดี 
7. ผู้ป่วยบางรายไม่ยอมย่ืนเอกสารพรบ.ให้เหตุผลว่าเดินเอกสารยุ่งยากจะใช้สิทธิประกันสังคม 

8. เสมียนหอยังคีย์ค่ารักษาไม่ครบ/คีย์เกิน ต้องมาตรวจทบทวนค่ารักษาอีกครั้ง 
9. กรณีผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาลอ่ืนยังมีบางรายที่ติดตามค่ารักษาไม่ได้ หรือตามให้มาส่งเอกสารไม่ได้ 

จึงวางแนวทางแก้ไขให้ERช่วยให้ผู้ป่วยเซ็นเอกสารก่อน Refer 

 

 

แผนพัฒนา 

1. จัดท าทะเบียนคลุมรายชื่อผู้ป่วยที่มีคู่กรณีและมีค่าใช้จ่ายสูงที่ยังไม่ตัดสินคดีตั้งแต่เกิดเหตุให้ได้ 
ครบทุกราย 

 2. ติดต่อ ติดตามผลคดีจากสถานีต ารวจให้ครบทุกรายที่มีคู่กรณี 
 3. เก็บเอกสารพรบ.ให้ได้ครบทุกราย ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน  
 4. ผู้ป่วยสิทธิประกันสังคมที่เข้ารับการรักษาด้วยอุบัติเหตุจราจรแนะน าให้ใช้พรบ.ทุกราย หากพรบ.
ขาดจริงๆเท่านั้นจึงจะให้ใช้สิทธิติดตัวได้ 
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นางสาวสุกญัญา  สิทธิวงษ ์

งานเรียกเก็บ 

เพ่ือลดการใชเ้งินจากกองทุน UC,ประกนัสงัคม 
เพ่ือเพิ่มรายไดจ้ากการเรียกเกบ็สิทธิพรบ.โดยใชอ้ตัราคา่รกัษาตาม
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกจิ
ประกนัภยั (คปภ.)  
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 พ.ร.บ. ยอ่มาจาก พระราชบญัญตัิ ซ่ึง พ.ร.บ. คุม้ครอง
ผูป้ระสบภยัจากรถ หรือพระราชบญัญตัิคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ 
จะเป็นกฎหมายที่บงัคบัใหร้ถทุกคนัที่จดทะเบยีนกบักรมการขนสง่ทาง
บกจะตอ้งท าและมไีวเ้ป็นหลกัประกนัใหก้บัคนในรถทุกคนั หรือผูท้ี่ ใช ้
รถใชถ้นนวา่จะไดร้บัสิทธิความคุม้ครองจากเงินกองกลางที่รถทุกคนั
ไดท้ า พ.ร.บ. วา่ จะไดร้บัความคุม้ครอง/เงินคา่รกัษาพยาบาลจากการ
เกดิอุบตัิเหตุ หรือการประสบภยัจากรถในรูปแบบตา่ง ๆ ไดอ้ยา่ง
ทนัทว่งทนีั้นเอง 

1. ค่าเสียหายเบ้ืองตน้ท่ีไดร้บัทนัทีโดยไม่ตอ้งรอพิสจูนค์วามผิด 

คา่รักษาพยาบาลจากการบาดเจบ็ตามจริง 30,000 บาท/คน 

กรณีเสยีชวีิต สูญเสยีอวยัวะ หรือทุพพลภาพอยา่งถาวร 35,000 บาท/คน 

2. หากมีค่าเสียหายส่วนเกิน พิสจูนไ์ดว่้าเป็นฝ่ายถกู รบัวงเงินคุม้ครองเพ่ิม 

คา่รักษาพยาบาลจากการบาดเจบ็ ซ่ึงจา่ยตามจริง 80,000 บาท/คน 

 เสยีชวีิต หรือทุพพลภาพอยา่งถาวร จา่ย 300,000 บาท/คน 

หากสูญเสยีอวยัวะจากอุบตัิเหตุ ไดแ้ก ่น้ิวขาด 1 ขอ้ข้ึนไป 200,000 บาท, 
สูญเสยีอวยัวะ 1 สว่น 250,000 บาท และสูญเสยีอวยัวะ 2 สว่น 300,000 บาท 

กรณีรักษาตวัเป็นผูป่้วยในที่โรงพยาบาล รับเงินชดเชยรายวนั 200 บาท รวมไม่
เกนิ 20 วนั สูงสุดไมเ่กนิ 4,000 บาท 
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ปี 2559 ปี 2560 

จ ำนวนทัง้ส้ิน 339 รำย จ ำนวนทัง้ส้ิน 355 รำย 

ไม่มี
คู่กรณี 

มีคู่กรณี 

ไม่มี
คู่กรณี 

มีคู่กรณี 

13 รำย 18 รำย 

สรปุผล 

ยงัไม่สรปุผล 

สรปุผล 

ยงัไม่สรปุผล 

9 รำย 13 รำย 

ค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียก
เกบ็ 

ค่ำใช้จ่ำยจริง 
ค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียก
เกบ็ 

ค่ำใช้จ่ำยจริง 

322 

4 270,000.00 1,666,998.00 337 5 390,000.00 753,352.00 
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 ศึกษาขอ้มลูจากกฎหมายเก่ียวกบัพรบ.ศึกษาขอ้มลูกบัรพ.ท่ีระดบัสงูกว่าท่ี
เคยท ามาก่อนเก่ียวกบัวิธีการตัง้เบิก การด าเนินการขอส่วนเกินเพ่ือใหไ้ด้
วงเงินค่ารกัษาเพ่ิมข้ึนจากเดิม โดยสรุปแนวทางไดด้งัน้ี 

กรณีท่ีผูป่้วยไปเบิกค่าสินไหมแลว้จะแจง้บริษทัทุกครัง้ว่ามารกัษาครัง้
ต่อไปผูป่้วยตอ้งช าระเงินเองเน่ืองจากยงัไม่ส้ินสุดการรกัษาแต่ผูป่้วย
ประสงคจ์ะรบัเงินสินไหมก่อน ดงันัน้ค่ารกัษาทัง้หมดท่ีเกิดข้ึนหลงัจากเบิก
ค่าสินไหมผูป่้วยตอ้งรบัผิดชอบเอง โดยขอความร่วมมือกบับริษทัแจง้และ
เซ็นตเ์อกสารทุกครัง้ก่อนรบัเงินสินไหม ท าPopupแจง้เตือนในระบบ
ของโรงพยาบาล เพ่ือป้องกนัการใชสิ้ทธิติดตวัหลงัจากเบิกค่าสินไหม 
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 เร่ิมจากปี 2561 ท่ีเขา้มารบังานพรบ. และไดเ้ร่ิมมีการติดตามผลคดีเก็บ
ค่ารกัษาส่วนเกินและภาคสมคัรใจ ใชอ้ตัราค่ารกัษาตามคปภ. สรุปไดด้งัน้ี 

ปี 2561 

จ ำนวนทัง้ส้ิน  550 ราย 

ไมม่คีูก่รณ ี

มคีูก่รณ ี

27 

สรุปผล(เก็บส่วนเกนิได้) สรุปผล(เก็บส่วนเกนิไมไ่ด้) ยงัไมส่รุปผล 

19 5 3 

คำ่ใช้จำ่ยที่
เรยีกเก็บ คำ่ใช้จำ่ยจรงิ 

คำ่ใช้จำ่ยที่
เรยีกเก็บ คำ่ใช้จำ่ยจรงิ 

คำ่ใช้จำ่ยที่
เรยีกเก็บ 

คำ่ใช้ 

จำ่ยจรงิ 

523 

    

1,108,035.0

0  

  

1,668,683.00  

       

150,000.00  324,135.00  

          

90,000.00  

319,434

.00  
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13 

18 

27 

4 
5 

24 

9 

13 

3 

0

5

10

15

20

25

30

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

จ านวนเหตุท่ีมีคู่กรณี 

สรปุผลคดีแลว้ 
ยงัไม่สรปุผลคดี 

 1,666,998  

 753,352  

 1,668,683  

 270,000  

 390,000  

 1,108,035  

 -

 500,000

 1,000,000

 1,500,000

 2,000,000

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

จ านวนค่ารกัษาจริง 
จ านวนค่ารกัษาท่ีเก็บได ้
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จากขอ้มลูขา้งตน้จะเห็นไดว่้าผูป้ระสบภยัจากรถ อุบติัเหตุจราจรจรมี
แนวโนม้เพ่ิมข้ึนทุกๆปี 

รายไดจ้ากการเรียกเก็บค่ารกัษาหลงัจากมีการเรียกเก็บค่ารกัษา
ส่วนเกินและใชอ้ตัราค่ารกัษาตามพรบ.ท าใหร้พ.มีรายไดเ้พ่ิมข้ึนจากเดิม 

ลดการใชเ้งินจากกองทุนบตัรทอง และประกนัสงัคมไดม้ากข้ึน  
ลดรายจ่ายของเงินกองทุน 

ประกาศคณะกรรมการคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ เร่ืองมาตรฐานกลาง
ของรายการและจ านวนเงินค่ารกัษาพยาบาลและค่าใชจ่้ายอนัจ าเป็น
เก่ียวกบัการรกัษาพยาบาลท่ีบริษทัประกนัภยัหรือกองทุนทดแทนตอ้ง
จ่ายใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัจากรถ(ฉบบัท่ี๒)พ.ศ.๒๕๖๐ 

พระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถปี ๒๕๓๕ 


