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Ⅱ-２ ประกันการรักษาพยาบาล            
（ประกันสุขภาพพลเมือง(โคะคุมินเคนโควฮกเคน)และการประกันเพือรับการดูแล(
ไคโกะฮกเคน) ฯลฯ） 
１．ประกันการรักษาพยาบาลของญีปุ่ น 

ทีญีปุ่ นมีประกนัการรักษาพยาบาลซงึแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ 
และตามกฎหมายกําหนดว่าจะต้องทําประกนัอย่างใดอย่างหนงึ  ค่ารักษาพยาบาลทีญีปุ่ นราคาแพง  
ดงันนัการทําประกนัจะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ สําหรับชาวต่างชาติทีได้รับอนญุาตให้พํานกัเกิน 3 
เดือนและลงทะเบียนถินทีอยู่สามารถทําประกนัสขุภาพพลเมืองได้ 

          

   สาํหรับผู้มีอายุ  ปีขนึไปจะต้องทาํ 「ประกันผู้สูงอายุระยะปลาย(โคกโิควเรชะฮกเคน)」  
(ดูรายละเอียดท ี3． ระบบประกันการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุระยะปลาย) 
 
２．ประกันสุขภาพพลเมือง  ผู้ทมีีคุณสมบัตติรงตามระเบียบการประกันสุขภาพพลเมือง＊ 
 
   
 
 
                                                                                            
 
                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ยกเว้นชาวต่างชาติดงัต่อไปนี 
  ＊สําหรับผู้มาจากประเทศทีมีข้อตกลงกบัประเทศญีปุ่ นเกียวกบัประกนัสงัคมรวมทงัประกนัการรักษา 
พยาบาล และมีใบรับรองการทําประกนัสงัคมจากรัฐบาลญีปุ่ น จะอยู่ในข้อยกเว้นในการทําประกนันี 
＊ผู้ พํานกัด้วยสถานภาพการพํานกัหวัข้อ「ผู้ ทํากิจกรรมพเิศษ」 โดยพํานกัเพือทําการรักษาทาง 

การแพทย์ และพํานกัเพือพยาบาลผู้ ป่วยนนั 
＊ผู้ พํานกัด้วยสถานภาพการพํานกั「ผู้ พํานกัระยะสนั」,「นกัการทตู」 

ผู้ ทีเป็นลกูจ้าง 
พนกังานบริษัท
บริษัท 

ประกันสังคม(ชะไคฮกเคน) 
＊บริหารโดยบริษัทหรือวงการธุรกิจทีบริษัทสังกัด 

ประกันสุขภาพพลเมือง 
＊บริหารโดยเทศบาลทท่ีานอาศัยอยู่  

ผู้ ทีไมใ่ช่ลกูจ้างพ
นกังานบริษัท 

ผู้ ทีไมไ่ด้ทํา 
ประกนัสงัคม 

กรุณาตรวจสอบและสมคัรทีช่
องติดตอ่ของหนว่ยงานประกั
นสขุภาพพลเมืองในเทศบาล
ทีทา่นอาศยัอยู ่

กรุณาตรวจสอบราย 
ละเอียดกบัเจ้าหน้าที 
ผู้ รับผิดชอบของบริษัท 

ผู้ ทีได้รับอนญุาตให้พํานกัตาํกวา่  เดือน 
（ผู้ ทีไมไ่ด้ลงทะเบียนถินทีอยู）่ 

มีคณุสมบตัิทําประกนัสขุภาพพลเมือง 

ผู้ ทีได้รับอนญุาตให้พํานกัตาํกวา่   เดือน ด้วยวีซา่ ผู้ประกอบธุรกิจ, 
ฝึกงาน,  ติดตามพํานกัอยูก่บัครอบครัว, อนญุาตทํากิจกรรมพิเศษ   
ซงึคาดวา่จะพํานกัทีญีปุ่ นเกิน   
เดือนและเขตเทศบาลยอมรับโดยพิจารณาจากเอกสาร ใบสญัญาฯลฯ 

ผู้ ทีได้รับอนญุาตให้พํานกัเกิน  
เดือน（ผู้ลงทะเบียนถินทีอยู ่ 
ผู้ ทีได้รับอนญุาตให้พํานกัด้วยงา
นราชการ） 
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（１）ระเบียบการทาํประกัน 
・ เวลาสมคัรทําประกนั 

  เมือเข้าประเทศ, เมือย้ายเข้ามาอยู่ใหม่, เมือบตุรเกิด, เมือยกเลิกประกนัสงัคม ฯลฯ 
・ สิงทีจําเป็น 

  บตัรพํานกั(ไซริวการ์ด) （กรณีทีไม่ได้ลงทะเบียนถินทีอยู่ แต่มีเอกสารรับรองว่าการพํานกัที 
ญีปุ่ นได้เกิน ３เดือน） 

 
（２）การจ่ายเงนิช่วยแก่ผู้ททีาํประกัน (บริการทสีามารถใช้ได้) 
             ระเบียบการและจํานวนเงินช่วยเหลือ ฯลฯ กรุณาติดต่อสอบถามทีช่องติดต่อของเขต เทศบาล 
อําเภอทีรับผิดชอบ （ภาคผนวกⅨ－１ ） 
・ ค่ารักษาพยาบาลทีต้องจ่ายเอง 

ผู้ ทําประกนัจ่ายค่ารักษาพยาบาล 30% 〔ผู้ ทีอยู่ในวยัก่อนถึงเกณฑ์เข้ารับการศกึษาภาค 
บงัคบัจ่าย 20%,  ผู้ มีอาย ุ70 ปีขนึไปไม่เกิน 74 ปี จ่าย 20% （สําหรับผู้ ทีมีวนัเกิดก่อนวนัที 
1 เมษายน  ค.ศ. จะได้รับมาตรการพเิศษของประเทศให้จ่าย 10%    ส่วนผู้ ทีมีรายได้ 
เกินกว่าทีกําหนดไว้จ่าย 30%）〕ของค่ารักษา ค่าอาหารระหว่างการเข้าพกัรักษาทีโรงพยาบาล 
นีจําเป็นต้องจ่ายเอง และค่าแตกต่างของค่าเตียง, ค่าจิปาถะอืน ๆ ทีไม่อยู่ภายใต้การจ่ายเงิน 
ช่วยเหลือของประกนัสขุภาพนีก็ได้ จะต้องจ่ายเอง 

・ ค่ารักษาพยาบาลทีสงู       
  แต่ละบคุคลทีจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้สถาบนัการแพทย์เดียวกนัใน 1 เดือนเกินกว่าจํานวนที 

กําหนดไว้ จะได้รับเงินช่วยเหลือในส่วนทีเกินภายหลงั 
・ เงินช่วยเหลือค่าคลอดบตุร                         

เมือผู้ ทีทําประกนัคลอดบตุร หวัหน้าครอบครัว จะได้รับเงินช่วยสําหรับค่าใช้จ่ายส่วนหนงึ 
・ ค่างานศพ  

เมือผู้ ทีทําประกนัเสียชีวิต ผู้ ทีจดังานศพจะได้รับเงินช่วยเหลือสําหรับค่าใช้จ่ายส่วนหนงึ 
・ การรักษาพยาบาลโรคทีรัฐบาลกําหนด 

มีระบบเงินช่วยเหลือคําจนุค่ารักษาพยาบาล ซงึเกิดจากโรคทีรัฐบาลกําหนดไว้ 
 
 （３） ค่าเบียประกนั(ภาษี) 

ค่าเบียประกนัจะไม่เสมอกนั  การคํานวณนีขนึอยู่กบัโครงสร้างครอบครัว, รายได้ของปีทีผ่าน 
มาของท่าน ทางเขต เทศบาล อําเภอจะส่งใบแจ้งมาให้ กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดทีเขต  
เทศบาล อําเภอทีทําประกนัอยู่  (ภาคผนวกⅨ－１ )   

ในรอบ 1 ปีจะแบ่งจ่ายเบียประกนัเป็นงวด ๆ ใบเรียกเก็บค่าประกนัจะถกูส่งมาให้ทางไปรษณีย์ 
กรุณานําไปจ่ายทีแผนกประกนั หรือสถาบนัการเงินใกล้บ้าน หรือร้านสะดวกซือ   มีบริการหกัจาก 
บญัชีเงินฝากจากธนาคารบางแห่ง หรือทีทําการไปรษณีย์  กรุณาติดต่อสอบถามกบัทีทําการนนัๆ  

สําหรับครอบครัวทีผู้ มีประกนัสขุภาพพลเมืองทกุคนมีอายเุกิน ปี ซงึหวัหน้าครอบครัวได้รับเงิน 
บํานาญสวสัดิการมากกว่า 15,000 เยนต่อเดือน และเมือค่าเบียประกนั รวมกบัค่าประกนัเพือรับการด ู
แลและพยาบาลยามชราภาพแล้ว เป็นจํานวนเงินไม่เกินครึงหนงึของเงินบํานาญสวสัดิการ โดยหลกั 
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การจะถกูหกัจากเงินบํานาญสวสัดิการ 
หากได้รับความเสียหายจากภยัพบิตัิต่างๆหรือตกงาน จนไม่สามารถจ่ายค่าเบียประกนัได้ใน 

ชวัระยะเวลาหนงึ กรุณาปรึกษาเจ้าหน้าทีเทศบาล เพราะอาจมีสิทธิได้รับการลดหย่อน 
ค่าเบียประกนั (ถกูลงหรืออาจจะไม่ต้องจ่ายเป็นกรณีพเิศษ)   

หากประสบอบุตัิเหตทุางการจราจรหรือได้รับบาดเจ็บจากผู้ อืน โดยหลกัการผู้ ทําผิดควรจะ 
เป็นผู้ จ่ายค่ารักษาพยาบาล แต่เมือแจ้งความแล้วสามารถใช้ประกนัสขุภาพของตวัเองจ่ายค่ารักษา 
พยาบาลก่อน ภายหลงัทางฝ่ายประกนัจะทําการเรียกร้องให้ผู้ ทําผิดชดใช้ จ่ายค่าเสียหายนี 
ควรปรึกษากบัแผนกทีรับผิดชอบของทางเทศบาลล่วงหน้า ก่อนมีการยอมความ  (ภาคผนวกⅨ－１ ) 
         ตงัแต่เดือนเมษายน  ค.ศ.  ทางเทศบาลจงัหวดัโอซาก้าได้ทําการบริหารการประกนัสขุภาพ 
พลเมืองร่วมกบัทางเขต เทศบาล อําเภอ  ดงันนัมาตรฐานการลดหย่อนค่าประกนัทีแตกต่างกนัแต่ละ 
เขต เทศบาล อําเภอนนั จึงกลายเป็นจํานวนเดียวกนัทวัทงัจงัหวดั   แต่ได้จดัมาตรการยืดหยุ่นไว้เป็น 
เวลา  ปี ดงันนัในช่วงเวลานีอาจจะมีความแตกต่างอยู่  กรุณาติดต่อสอบถามกบัทีทําการทีอาศยัอยู่ 
 
３．ระบบการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุระยะปลาย 

ทีญีปุ่ น ผู้ มีอาย ุ75 ปีขนึไปจะพ้นจากการประกนัการรักษาพยาบาลเดิมทีมีอยู่ และจะเปลียน 
เป็นประกนัการรักษาพยาบาลสําหรับผู้สงูอายรุะยะปลายใหม่โดยอตัโนมตัิ   สําหรับชาวต่างชาติทีได้ 
รับอนญุาตสถานภาพการพํานกัเกินกว่า  เดือนและลงทะเบียนถินทีอยู่ ก็สามารถเข้าประกนันีโดย 
อตัโนมตัิเช่นกนั  ทงันี ถึงแม้ไม่ได้ลงทะเบียนถินทีอยู่ หากเห็นว่าจะพํานกัเกินกว่า  เดือน 
ก็สามารถทําประกนันีได้ (หากไม่ได้ลงทะเบียนถินทีอยู่จะไม่สามารถเข้าทําประกนันีโดยอตัโนมตั ิ
กรุณาปรึกษา 
แผนกทีรับผิดชอบการรักษาพยาบาลผู้สงูอายรุะยะปลายของหน่วยงานเขตเทศบาลทีอาศยัอยู่) 

(เงือนไขคณุสมบตัิของระบบการรักษาพยาบาลผู้สงูอายรุะยะปลายนนั เช่นเดียวกนักบัประกนั 
สขุภาพพลเมือง  รายละเอียดตรวจดไูด้ทีข้อ ２．ประกนัสขุภาพพลเมือง) 
 
（１）ระเบียบการทาํประกัน 
・ ไม่จําเป็นต้องสมคัรทําประกนั เนืองจากกลุ่มองค์กรประกนัจะส่งบตัรประกนัสขุภาพมาให้ 1เดือน 

ก่อนครบรอบวนัเกิดอาย ุ75 ปี 
・ สําหรับผู้ มีอาย ุ 65 ปีขนึไปไม่เกิน 74 ปี 

เมือสมคัรและได้รับการรับรองว่าเป็นผู้พกิารตามทีกําหนดไว้ 
ก็สามารถทําประกนัการรักษาพยาบาลผู้สงูอายรุะยะปลายได้ 
ทําการสมคัรได้ทีหน่วยงานทีรับผิดชอบด้านการักษาพยาบาลผู้สงูอายรุะยะปลายของเขตเทศบา
ลทีอาศยัอยู่  

（２）เงนิช่วยเหลือสนับสนุนผู้ทาํประกัน (บริการทสีามารถใช้ได้) 
・ ค่ารักษาพยาบาลทีต้องจ่ายเอง 

สามารถรับการรักษาพยาบาลได้โดยจ่ายค่ารักษาพยาบาล 10% (ผู้ มีรายได้เกินกว่าทีกําหนดไว้จ่าย 
30%) (ทงันีอาจจะไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดต่างๆในการเข้าโรงพยาบาล) 

・ ค่ารักษาพยาบาลทีสงู 
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เมือค่ารักษาพยาบาลใน 1 เดือนมีราคาสงูเกินกว่าทีกําหนดไว้ เมือทําการยืนคําร้องขอ จะได้รับ 
การจ่ายคืนจากค่ารักษาพยาบาลทีจ่ายเองในส่วนทีเกิน  

・ ค่างานศพ    เมือเสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือค่างานศพ 
・ ระบบเงินช่วยเหลือสนบัสนนุค่ารักษาพยาบาล   

เงินช่วยเหลือเมือจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยโรคทีรัฐบาลกําหนดไว้ (เช่น ค่าใช้จ่ายถกูลง) 
 
ระเบียบการเกียวกบัค่างานศพหรือเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลรัฐบาลกําหนดไว้ 

กรุณาติดต่อทีหน่วยงานทีรับผิดชอบการรักษาพยาบาลผู้สงูอายรุะยะปลายของ เขต เทศบาล 
อําเภอทีอาศยัอยู่  
（３）ค่าเบียประกัน 

ค่าเบียประกนัของแต่ละจงัหวดัจะแตกต่างกนัขนึอยู่กบัโครงสร้างครอบครัว, 

รายได้ในปีทีผ่านมาของท่าน  วิธีการจ่ายค่าเบียประกนันนั กรณีทีได้รับเงินบํานาญสวสัดิการมากกว่า 
15,000เยนต่อเดือน  และเมือรวมกบัค่าประกนัเพือรับการดแูลและพยาบาล 
แล้วไม่เกินครึงหนงึของเงินบํานาญทีได้รับจะถกูหกัจากเงินบํานาญ  ผู้ ทีไม่อยู่ในกรณีนี 
จะได้รับใบเรียกเก็บเงินทีส่งมาให้ทางไปรษณีย์ กรุณานําไปจ่ายทีช่องติดต่อของหน่วยงานทีรับผิดชอบ 
หรือสถาบนัการเงินทีอยู่ใกล้บ้านทีสดุ หากท่านได้รับความเสียหายจากภยัพบิตัิ หรือตกงาน 
ทําให้ไม่สามารถจ่ายค่าเบียประกนัได้ระยะหนงึ อาจจะได้รับการลดหย่อนค่าเบียประกนัได้ 
กรุณาปรึกษาหน่วยงานทีรับผิดชอบของเขต เทศบาล (ภาคผนวกⅨ－１) 
  
４．การประกันเพือรับการดูแลและพยาบาล 

ทีญีปุ่ นเมือจําเป็นต้องรับการพยาบาลและดแูล เนืองจากการเจ็บป่วยเพราะความแก่ชรามาก 
สามารถใช้บริการทีจําเป็นนีได้ จากการประกนั ซงึจดับริการโดยเทศบาล 
 
（１）ผู้ทาํประกัน 

ผู้อาศยัอยู่ในญีปุ่ นทีมีอาย ุ65 ปีขนึไป (ผู้ ทําประกนัประเภท 1) และ อายตุงัแต่  ปี ถึง  ปี 
ทีมีประกนัรักษาพยาบาลของรัฐ (ผู้ ทําประกนัประเภท 2)  จะถือว่าเป็นผู้ ได้รับประกนัเพือรับการดแูล  
พยาบาลนี  สําหรับชาวต่างชาติ หากพํานกัทีญีปุ่ นเกิน  เดือน มีทีอยู่ในญีปุ่ น  ก็สามารถทําประกนัได้  
(ผู้ ทีพํานกัไม่ถึง  เดือน หากได้รับอนญุาตให้พํานกัเกิน  เดือน ก็สามารถทําประกนัได้) 
 
（２）ผู้มีสิทธิใช้บริการได้ 
■สําหรับผู้ ทีมีอายเุกิน 65 ปี (ผู้ ได้รับประกนัประเภท 1) และเป็น 
・ ผู้ ทีช่วยเหลือตวัเองไม่ได้หรือป่วยเป็นโรคสมองเสือมจําเป็นต้องรับการดแูลและพยาบาลอยู่  

ตลอดเวลา (สภาพทีจําเป็นต้องรับการดแูลและพยาบาล) ซงึได้รับการรับรองจากเทศบาล 
・ ผู้ ทียงัไม่จําเป็นต้องรับการดแูลและพยาบาลอยู่ตลอดเวลา เพียงแต่อยู่ในสภาพทีจําเป็นต้องได้รับ  

ความช่วยเหลือบางประการเกียวกบัการใช้ชีวิตประจําวนั เช่น การแต่งตวั ฯลฯ (สภาพทีจําเป็น 
ต้อง ได้รับการช่วยเหลือบางประการ) ซงึได้รับการรับรองจากเทศบาล 

■ผู้ ทีมีอายตุงัแต่ 40 ปี ถึง 64 ปีทีมีประกนัการรักษาพยาบาล (ผู้ ได้รับประกนัประเภท 2) 
และได้รับการรับรองจากเทศบาลว่า 
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เป็นผู้ ทีอยู่ในสภาพทีจําเป็นต้องรับการดแูลและพยาบาลและอยู่ในสภาพ 
ทีจําเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือบางประการ เนืองจากมีอาการป่วย  ประการทีมีสาเหตมุาจาก 
การมีอายมุากขนึ เช่น ความจําเสือมขนัแรกเพราะเริมชราภาพ,มีอาการผิดปกติของหลอดเลือด 
ในสมอง เป็นต้น  
 

 
 
（３）บริการทสีามารถใช้ได้   
■บริการถึงบ้านสําหรับผู้（「จําเป็นต้องช่วยเหลือ」 รวมทงัการป้องกนัก่อนถึงระยะต้องรับการดแูลและ  

พยาบาล） 
・ การมาดแูลและพยาบาลให้ทีบ้าน (home help service) 

โดยเจ้าหน้าทีพยาบาลจะมาช่วยดแูลด้านการใช้ชีวิต และพยาบาลด้านสขุภาพร่างกายให้ทีบ้าน 
・ การมาช่วยรักษาพยาบาลให้ทีบ้าน พยาบาลจะมาแนะนําและดแูลพยาบาลตามสภาพการพกัฟืน 
・ การดแูลทีศนูย์พยาบาล (day service) ไปกลบัไม่ค้างคืน รับบริการเช่น การอาบนํา ทานอาหาร 

การออกกําลงักายแบบฟังก์ชนันลั ฯลฯ 
・ การดแูลใช้ชีวิตด้วยการเข้ามาพกัอาศยัอยู่ในศนูย์พยาบาลในระยะสนั (short stay)  
・ การดแูลการใช้ชีวิตผู้ พํานกัในศนูย์พยาบาลทีกําหนดไว้เป็นพเิศษ เป็นต้น 
■ บริการของศนูย์  
・ ศนูย์สงัคมสงเคราะห์ดแูลและพยาบาลคนชรา(บ้านพกัคนชรา)  คือศนูย์ซงึให้บริการผู้พกัอาศยั 

ในศนูย์(ตามหลกัแล้วต้องเป็นผู้ ทีอยู่ในสภาพทีต้องการความช่วยเหลือระดบั  
ขนึไป)โดยมีการดแูลการใช้ชีวิตประจําวนั การออกกําลงักายแบบฟังก์ชนันลั การพยาบาลต่าง ๆ 
แก่ผู้ ทีไม่สะดวกทีจะใช้ชีวิตทีบ้านของตน และจําเป็นต้องรับการดแูลพยาบาลอยู่เสมอ 

・ ศนูย์สขุภาพและอนามยัเพือดแูลและพยาบาลคนชรา  
คือศนูย์ซงึให้บริการช่วยในการออกกําลงักายแบบฟังก์ชนันลั การดแูล พยาบาลแก่ผู้ จําเป็น 
และประสงค์จะกลบัไปใช้ชีวิตทีบ้านตนอีกครัง 

・ ศนูย์แพทย์สาธารณสขุเพือดแูลและรักษาพยาบาลคนชรา   คือศนูย์ซงึให้บริการด้านการรักษา 
พยาบาล เช่น การพยาบาล การออกกําลงักายแบบฟังก์ชนันลั ฯลฯ 

สําหรับผู้ ทีจําเป็นต้องได้รับการรักษาระยะยาว 
・ ศนูย์แพทย์สาธารณสขุเพือดแูลและรักษาพยาบาลคนชรา ทีจําเป็นต้องได้รับการรักษาระยะยาว  

คือศนูย์ซงึให้บริการด้านการรักษาพยาบาลดแูลประจําวนั และการดแูลในการใช้ชีวิตประจําวนั 
※ เกียวกบัการบริการของศนูย์ คนชราทีอยู่ในข่าย 「ผู้อยู่ในสภาพทีต้องการความช่วยเหลือบาง 

ประการ」 ไม่สามารถใช้บริการได้ 
■ บริการเฉพาะในชมุชน : สําหรับผู้（ 「จําเป็นต้องช่วยเหลือ」  

รวมทงัการป้องกนัก่อนถึงระยะต้องรับการดแูลและ พยาบาล） 
 

（４）วิธีการชาํระค่าประกัน 
■ ผู้ มีอาย ุ65 ปีขนึไป (ผู้ ได้รับประกนัการรักษาพยาบาลประเภท 1) 
・ ผู้ ทีมีเงินบํานาญหรือเงินประกนัสวสัดิการสงัคมคนชราเป็นต้น เดือนละ 15,000 เยนขนึไปจะถกู 

หกัค่าประกนัออกจากเงินบํานาญ  ส่วนผู้ ทีไม่ได้อยู่ในข่ายบคุคลประเภทนีจะต้องชําระค่าประกนั 
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แก่เทศบาลโดยตรง เช่น ชําระด้วยการนําเงินเข้าบญัชีทีเทศบาลระบไุว้ 
■ ผู้ ทีมีอายตุงัแต ่40 ปี ถึง 64 ปีทีมีประกนัการรักษาพยาบาลของรัฐ (ผู้ ได้รับประกนัประเภท 2)  
・ ชําระค่าประกนั โดยไม่แยกผ่อนเป็นงวด และต้องชําระพร้อมกบัเงินค่าประกนัการรักษาพยาบาล 

ทีทําไว้อยู่แล้ว 
 
（５）อัตราค่าใช้จ่ายทต้ีองจ่ายเอง 

 ・เมือจําเป็นต้องใช้บริการจากประกนัเพือรับการดแูลและพยาบาล ตามหลกัแล้วผู้ใช้บริการจะต้อง 
จ่ายเงินเอง  % หรือ 20 % (ขนึอยู่กบัรายได้) ของค่าใช้จ่ายทงัหมด ในกรณีทีเข้าไปรับการดแูล 
ในศนูย์สาธารณสขุเพือคนชรา นอกจากค่าใช้จ่ายดงักล่าวแล้วยงัจะต้องจ่ายค่าห้อง 
ค่าอาหารฯลฯเองต่างหากอีกด้วย 

 ・เพือป้องกนัไม่ให้เงินจํานวนทีผู้ ทําประกนั ต้องจ่ายเองในแต่ละเดือนมีจํานวนสงูเกินไป  จงึมีการ 
กําหนดจํานวนเงินค่าสงูสดุเอาไว้ (มีการจ่ายเงินให้ในกรณีทีต้องจ่ายเงินค่าบริการดแูล และ 
พยาบาลในอตัราทีสงูกว่าปกติ) โดยเฉพาะในกรณีทีผู้ ทําประกนัมีรายได้น้อย จะมีการกําหนด 
จํานวนเงินสงูสดุ ทีต้องจ่ายเองนีไว้ในอตัราทีตํา รวมทงักําหนดค่าห้อง ค่าอาหารไว้ในอตัราทีตํา 
ด้วย  ทงันีเพือไม่ให้ผู้ ทําประกนัต้องรับภาระในส่วนทีต้องจ่ายเองมากเกินไป 

 

（６）หน่วยงานให้คาํปรึกษาเกียวกับการ ประกันเพือรับการดูแลและพยาบาลของเทศบาล 
       สอบถามรายละเอียดของขนัตอนการทําประกนัดแูลและพยาบาลและรายละเอียดเกียวกบับริการ 
ทีมีสิทธิได้รับ ได้ทีหน่วยงานให้คําปรึกษาการประกนัของเขตเทศบาลทีอาศยัอยู่  (ภาคผนวกⅨ－１  ) 
 


