
สิทธิการรักษาทางทันตกรรมที่จดัให้โดยรัฐในประเทศไทย 

 

       ค ำถำมท่ีพบบ่อยๆเม่ือผูป่้วยมำรับบริกำรทำงทนัตกรรมท่ีโรงพยำบำลคือสำมำรถเบิกค่ำรักษำ 
ไดห้รือไม่และมีกำรรักษำแบบไหนบำ้งท่ีเบิกได ้ผูป่้วยหลำยคนไม่ทรำบสิทธิในกำรเบิกค่ำรักษำของตวัเอง 
ท ำใหบ้ำงคร้ังเกิดควำมเขำ้ใจผดิจนเสียสิทธิท่ีตนควรไดห้ลำยคร้ังผูป่้วยก็ไม่เขำ้ใจวำ่ท ำไม่กำรรักษำ
บำงอยำ่งถึงเบิกค่ำรักษำไม่ได ้บทควำมน้ีไดร้วบรวมสวสัดิกำรต่ำงๆท่ีจดัใหโ้ดยรัฐ เพื่อใหผู้อ่้ำนเขำ้ใจใน
สิทธิในกำรเขำ้รับบริกำรทำงของตนเอง โดยจะเนน้เฉพำะบริกำรท่ีเก่ียวกบัสุขภำพช่องปำกเท่ำนั้น 

ระบบประกนัสุขภำพในประเทศไทยท่ีจดัใหโ้ดยรัฐ ปัจจุบนัประกอบดว้ย 3 ระบบไดแ้ก่ 

 

1. ระบบประกนัสุขภำพถว้นหนำ้          
2. ระบบประกนัสังคม 

3. ระบบสวสัดิกำรรักษำพยำบำลส ำหรับขำ้รำชกำร ลูกจำ้ง หรือพนกังำนของรัฐ และรัฐวิสำหกิจ 

 

1. ระบบประกนัสุขภาพถ้วนหน้า 
เกิดจำกกำรท่ีรัฐบำลมีควำมตั้งใจท่ีจะท ำใหป้ระชำชนทุกคนมีหลกัประกนัสุขภำพ โดยถว้นหนำ้ และได้
ริเร่ิมนโยบำย 30 บำท รักษำทุกโรคข้ึน โดยมีเป้ำหมำยให้ประชำชนทุกคน สำมำรถเขำ้ถึงบริกำรดำ้น
สุขภำพไดต้ำมควำมจ ำเป็นตำมพระรำชบญัญติัหลกัประกนัสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ.2545 มำตรำ 5 ก ำหนดให ้
บุคคลทุกคนมีสิทธิไดรั้บบริกำรสำธำรณสุขท่ีมีมำตรฐำนและมีประสิทธิภำพตำมท่ีก ำหนดใน
พระรำชบญัญติั ซ่ึงบุคคลในท่ีน้ี หมำยถึง บุคคลท่ีมีสัญชำติไทย ดงันั้น ผูมี้สิทธิในระบบหลกัประกนั
สุขภำพถว้นหนำ้ คือ บุคคลท่ีมีสัญชำติไทย มีเลขประจ ำตวัประชำชน 13 หลกั และไมมี่สวสัดิกำรดำ้นกำร
รักษำพยำบำลอ่ืนใดท่ีรัฐจดัให้ 
 
ตวัอยำ่งบุคคลท่ีมีสวสัดิกำรดำ้นกำรรักษำพยำบำลจำกรัฐ เช่น  

 

1. ผูมี้สิทธิตำมพระรำชบญัญติัประกนัสังคม เช่น ลูกจำ้งท่ีท ำงำนในกิจกำรท่ีมีลูกจำ้งตั้งแต่ 1 คน 
ข้ึนไปยกเวน้ ลูกจำ้งท ำงำนบำ้น หำบเร่ แผงลอย หรือลูกจำ้งของบุคคลธรรมดำท่ีไม่มีกำร 
ประกอบธุรกิจรวมอยูด่ว้ย 

2. ผูมี้สิทธิตำมพระรำชกฤษฎีกำเงินสวสัดิกำรเก่ียวกบักำรรักษำพยำบำล เช่น ขำ้รำชกำร ลูกจำ้งประจ ำของ
ส่วนรำชกำร และครอบครัว 

3. ผูอ้ยูใ่นควำมคุม้ครองของหลกัประกนัสุขภำพอ่ืนท่ีรัฐจดัให ้เช่น พนกังำนรัฐวสิำหกิจ  
พนกังำนหรือเจำ้หนำ้ท่ีในองคก์รอิสระ ครูโรงเรียนเอกชนในระบบ 



ส ำหรับ ผูมี้สิทธิในระบบหลกัประกนัสุขภำพถว้นหนำ้สำมำรถขอรับบริกำรดำ้นทนัตกรรมไดโ้ดยไม่เสีย
ค่ำใชจ่้ำยตำมชุดสิทธิประโยชน์ ดงัน้ี  

 

ชุดสิทธิประโยชน์ทางทนัตกรรม 
 
ด้านการรักษา 

o กำรถอนฟัน 

o กำรอุดฟัน 

o กำรขดูหินปูน 

o กำรท ำฟันเทียมฐำนพลำสติก 

o กำรรักษำโพรงประสำทฟันน ้ ำนม 

o กำรใส่เพดำนเทียมในเด็กปำกแหวง่เพดำนโหว ่

 

ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคในช่องปาก 

o กำรตรวจสุขภำพช่องปำก 

o กำรแนะน ำดำ้นทนัตสุขภำพ 

o กำรใหฟ้ลูออไรดเ์สริมในกลุ่มท่ีมีควำมเส่ียงต่อโรคฟันผ ุเช่น กลุ่มเด็ก ผูสู้งอำย ุผูป่้วยฉำยรังสีบริเวณศีรษะ
และล ำคอ 

o กำรเคลือบหลุมร่องฟัน 

 

ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคในช่องปาก 

o กำรตรวจสุขภำพช่องปำก 

o กำรแนะน ำดำ้นทนัตสุขภำพ 

o กำรใหฟ้ลูออไรดเ์สริมในกลุ่มท่ีมีควำมเส่ียงต่อโรคฟันผ ุเช่น กลุ่มเด็ก ผูสู้งอำย ุผูป่้วยฉำยรังสีบริเวณศีรษะ
และล ำคอ 

o กำรเคลือบหลุมร่องฟัน 

 

 

 

 



2. ระบบประกนัสังคม 
เป็นระบบท่ีมีกำรระดมเงินทุนจำกปัจเจกชนผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในภำคเอกชนตำมขอ้บงัคบัในกฎหมำย 
ลกัษณะต่ำงๆซ่ึงประกอบไปดว้ยระบบยอ่ย 3 รูปแบบไดแ้ก่ 

 

1)ระบบสวสัดิกำรลูกจำ้งตำมกฎหมำยประกนัสังคม ซ่ึงมีแหล่งท่ีมำของเงินทุนจำกไตรภำคี ไดแ้ก่ 
นำยจำ้ง ลูกจำ้ง และเงินสมทบจำกรัฐ 

 

2)กองทุนชดเชยแรงงำน เป็นกำรชดเชยของนำยจำ้งส ำหรับค่ำรักษำพยำบำลควำมเจบ็ป่วยหรือกำรบำดเจบ็
จำกกำรท ำงำน รวมทั้งค่ำปลงศพกรณีเสียชีวติจำกกำรท ำงำน 

 

3)กำรคุม้ครองผูบ้ำดเจบ็และเสียชีวติจำกอุบติัเหตุจรำจรตำมกฎหมำยคุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ เป็นระบบ
ท่ีมีแหล่งเงินทุนจำกเบ้ียประกนัภยัรถภำคบงัคบัซ่ึงเจำ้ของรถจ่ำยใหบ้ริษทัประกนัภยัเอกชน 

 

ส ำหรับกำรรับบริกำรทำงทนัตกรรมของผูมี้สิทธิประกนัสังคม สำมรถเบิกไดจ้ำกระบบสวสัดิกำรลูกจำ้งตำม
กฎหมำยประกนัสังคม โดยผูป้ระกนัตนมีสิทธิเขำ้รับบริกำร ณ สถำนพยำบำลใดก็ได ้

 

สิทธิในการรักษามีดังนี้ 
  ในกรณีถอนฟัน อุดฟัน ขดูหินปูน ใหส้ ำรองจ่ำยไปก่อนและน ำหลกัฐำนมำขอเบิกเงินคืนไดใ้นอตัรำ ไม่

เกิน 250 บำทต่อคร้ัง ปีละไม่เกิน 500 บำท  

 กรณีใส่ฟันเทียมฐำนอคริลิก(พลำสติก) 
 ใส่ฟัน 1-5 ซ่ีเบิกไดไ้ม่เกิน 1,200บำท ภำยในระยะเวลำ 5 ปี นบัตั้งแต่ใส่ฟันเทียม 

o ใส่ฟันตั้งแต่ 6 ซ่ีข้ึนไปจะเบิกไดไ้ม่เกิน 1,400 บำท ภำยในระยะเวลำ 5 ปี นบัตั้งแต่ใส่ฟันเทียม  
 

หลกัฐานทีต้่องใช้ในการย่ืนขอรับประโยชน์กรณีทนัตกรรม 

  แบบค ำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทนัตกรรม 

 ใบรับรองแพทย ์ใบเสร็จรับเงิน 

 ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนและส ำเนำบตัรรับรองสิทธิฯ 

 กรณีขอรับเงินทำงธนำคำร ใหแ้นบส ำเนำสมุดบญัชีเงินฝำกมำดว้ย 

 
 

3. ระบบสวสัดิการรักษาพยาบาลส าหรับข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานของรัฐ และรัฐวสิาหกจิ 
ระบบสวสัดิกำรรักษำพยำบำลของขำ้รำชกำร(Civil Servant Medical Benefit Scheme,CSMBS) เป็น
สวสัดิกำรควำมคุม้ครองทำงสุขภำพท่ีรัฐบำลใหแ้ก่ขำ้รำชกำร และขำ้รำชกำรบ ำนำญตลอดจนสมำชิกใน
ครอบครัวอนัไดแ้ก่ คู่สมรส บิดำมำรดำและบุตรธิดำท่ีอำยไุม่เกิน 20 ปี ไม่เกิน 3 คน ในส่วนของกำรบริกำร
ทำงทนัตกรรม ผูป่้วยท่ีมีสิทธิขำ้รำชกำร สำมำรถเบิกไดโ้ดยค่ำบริกำรทำงทนัตกรรมท่ีเบิกไดต้อ้งเป็นไปเพื่อ



กำรรักษำพยำบำลกำรเจบ็ป่วยหรือุบติัเหตุ เช่น กำรถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน กำรจดัฟันเฉพำะกรณีประสบ
อุบติัเหตุ  
 

กรณฟัีนเทยีม มีเง่ือนไขและหลกัเกณฑ์ในการเบิกค่ารักษาดังนี้ 
 

1. ฟันเทียมถอดไดแ้ละอุปกรณ์ไม่เกินช้ินละ/ชุดละ(ตำมท่ีกรมบญัชีกลำงก ำหนด) ภำยในระยะเวลำ 5 ปี (โดย
ใหร้ะบุต ำแหน่งในแต่ละคร้ัง) 

2. ฟันเทียมติดแน่นและอุปกรณ์ใหมี้สิทธิเบิกไดค้นละไม่เกินช้ินละ/ชุดละ(ตำมท่ีกรมบญัชีกลำงก ำหนด) 
ภำยในระยะเวลำ 10 ปี (โดยใหร้ะบุต ำแหน่งในแต่ละคร้ัง) 

3. กำรเบิกฟันเทียมทั้งหมด รำคำท่ีใหเ้บิกเป็นรำคำท่ีเหมำจ่ำยและไดร้วมค่ำวสัดุในกำรพิมพป์ำกแลว้ 

4. ค่ำซ่อมแซมอุปกรณ์ในกำรบ ำบดัรักษำโรคท่ีเก่ียวกบัฟันเทียมใหเ้บิกเท่ำท่ีจ่ำยจริง แต่ไม่เกินคร่ึงหน่ึงท่ี
กระทรวงกำรคลงัก ำหนด ซ่ีละ/ช้ินละ/ชุดละ 

5. กำรเบิกจ่ำยฟันเทียมไม่สำมำรถเขำ้สู่ระบบกำรเบิกจ่ำยตรงเงินสวสัดิกำรเก่ียวกบักำรรักษำพยำบำล ใน
สถำนพยำบำลของทำงรำชกำรได ้

  

รำยละเอียดของกำรเบิกจ่ำยเก่ียวกบัฟันเทียมหำขอ้มูลไดเ้พิ่มจำกเวปไซดข์องกรมบญัชีกลำง หวัขอ้ค่ำ
รักษำพยำบำล>>> http://www.cgd.go.th/knowldata_detail.asp?id=6530&cat=21&scat=1 

  

จะเห็นไดว้ำ่ในระบบประกนัสุขภำพทั้ง 3 แบบ สิทธิในกำรเขำ้รับบริกำรทำงทนัตกรรมไม่เหมือนกนั ผูป่้วย
ควรท ำควำมเขำ้ใจวำ่ตนเองมีสิทธิในกำรประกนัสุขภำพแบบใด (ระบบประกนัสุขภำพถว้นหนำ้,ระบบ
ประกนัสังคม หรือ ระบบสวสัดิกำรรักษำพยำบำลส ำหรับขำ้รำชกำร ลูกจำ้ง หรือพนกังำนของรัฐ และ
รัฐวสิำหกิจซ่ึงสำมำรถตรวจสอบสิทธิไดท่ี้โรงพยำบำลของรัฐทุกแห่ง) และในกำรประกนัสุขภำพแบบนั้  มี
สิทธิในกำรรับบริกำรทำงทนัตกรรมใดไดบ้ำ้ง เพื่อประโยชน์ในกำรเขำ้รับบริกำรของตนเอง 
**ส ำหรับผูป่้วยท่ีมำรับบริกำรท่ีคณะทนัตแพทยศำสตร์ มหำวทิยำลยัมหิดล ผูป่้วยท่ีมีสิทธิประกนัสังคม
หรือสิทธิขำ้รำชกำร สำมำรถเบิกค่ำรักษำไดต้ำมสิทธิ โดยตอ้งส ำรองจ่ำยไปก่อนแลว้จึงน ำหลกัฐำนไปเบิก
เงินคืนท่ีหน่วยงำนท่ีรับผดิชอบต่อไป 

  

ทีม่า 
ส ำนกังำนหลกัประกนัสุขภำพแห่งชำติ >>>http://www.nhso.go.th/ 

กรมบญัชีกลำง >>> http://www.cgd.go.th 

ส ำนกังำนประกนัสงัคม >>> http://www.sso.go.th 

 

http://www.cgd.go.th/knowldata_detail.asp?id=6530&cat=21&scat=1
http://www.nhso.go.th/
http://www.cgd.go.th/
http://www.sso.go.th/

