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	 คนไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิการรักษาพยาบาลจากรัฐบาล	 โดยสิทธิการรักษา
พยาบาล	 มี	 3	 ระบบใหญ่	 คือ	 1)	 สิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ		
2)	สิทธิประกันสังคม	 และ	 3)	สิทธิหลักประกันสุขภาพ	30	บาท	ซึ่งรัฐบาลให้การดูแล	
ค่าใช้จ่ายแตกต่างกัน	ดังนี้

 1. สิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ คุ้มครองบริการรักษา
พยาบาลให้กบัข้าราชการและบคุคลในครอบครวั (บดิา มารดา คู่สมรสและบตุรท่ีถูกต้อง 
ตามกฎหมาย) เมื่อเจ็บป่วยสามารถเข้ารับบริการรักษาพยาบาลได้ท่ี โรงพยาบาล 
ของรัฐ โดยมีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ท�าหน้าที่ดูแลระบบออกกฎระเบียบ 
 2. สิทธิประกันสังคม คุ้มครองบริการรักษาพยาบาลให้กับผู้ประกันตนตามสิทธิ  
สามารถเข้ารบับรกิารรกัษาพยาบาลได้ท่ี โรงพยาบาลท่ีเลอืกลงทะเบียน โดยส�านกังาน 
ประกันสังคม กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ท�าหน้าท่ีดูแลระบบการ 
เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล

สิทธิรักษาพยาบาล 
3 ระบบของคนไทย
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 3) สิทธิหลักประกันสุขภาพ 30 บาท คุ้มครองบุคคลท่ีเป็นคนไทยมีเลข 
ประจ�าตัวประชาชน 13 หลัก ท่ี ไม่ ได้รับสิทธิสวัสดิการข้าราชการ หรือสิทธ ิ
ประกนัสงัคม หรือสทิธสิวสัดิการรัฐวสิาหกจิหรือสทิธอิืน่ๆ จากรัฐ ให้ได้รับบริการ 
สาธารณสขุ ท้ังการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัย การ 
รักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีจ�าเป็นต่อสุขภาพและการด�ารงชีวิต  
ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 โดยมสี�านักงานหลักประกนั 
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ท�าหน้าท่ีบริหารจัดการระบบเพ่ือการเข้าถึงบริการ 
สาธารณสุขที่มีมาตรฐานอย่างทั่วถึง ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ 

แห่งชาติก�าหนด (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน) ปัจจุบัน 
มีผู้ ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพจ�านวนกว่า 48 ล้านคน

คนไทยที่ยังไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิการรักษาพยาบาลจากรัฐ 
ยกตัวอย่าง เช่น 

•	เด็กแรกเกดิ	ท่ี ไม่มสีทิธสิวสัดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการจากพ่อแม่
•	บุตรข้าราชการท่ีบรรลุนิติภาวะ	(อายุ	20	ปีขึ้นไป	หรือ	สมรส)
•	บุตรข้าราชการคนท่ี	4	ขึ้นไป	(สิทธิข้าราชการคุ้มครองบุตรเพียง	3	คน)
•	ผู้ประกนัตนท่ีขาดการส่งเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม	 (หมดสิทธิประกัน

สังคม)
•	ข้าราชการท่ีเกษียณอายุหรือออกจากราชการโดยมิได้รับบ�านาญ
•	ผู้ประกอบอาชีพอิสระ	และไม่ได้เป็นผู้ประกันตน

 กลุ่มคนเหล่าน้ีมีสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมาย และสามารถ
ลงทะเบียนเพื่อเลือกหน่วยบริการประจ�า โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
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2
	 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	 2545	ระบุให้คนไทยทุกคนมีสิทธิได้รับ
บริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ	 โดยจัดให้มี	 “กองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ”	 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย	 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข
ของหน่วยบริการ	 ส่งเสริมให้คนไทยสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง	
และมีประสิทธิภาพ

“สิทธิหลักประกันสุขภาพ” หรือที่รู้จักกันในนาม “สิทธิ 30 บาท หรือสิทธิบัตรทอง” 
	 จึงเป็นสิทธิตามกฎหมายท่ีคนไทย* มีสิทธิเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และ 
สาธารณสุข เพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค 
การรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีจ�าเป็นต่อสขุภาพและการด�ารงชวีติ 
รวมถงึบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกตามกฎหมายประกอบ
โรคศิลปะ ท้ังน้ีเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการหลักประกนัสขุภาพแห่งชาติ

สิทธิหลักประกันสุขภาพ
ตามกฎหมาย

*	คนไทยท่ีมีเลขประจ�าตัวประชาชน	13	หลักท่ีไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการข้าราชการ	หรือสิทธิประกันสังคม	
	 หรือสิทธิสวัสดิการรัฐวิสาหกิจ	หรือสิทธิอ่ืนๆ	จากรัฐ
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3
	 คนไทยทุกคนมีสิทธิรักษาพยาบาลตามกฎหมาย	 จึงควรต้องตรวจสอบสิทธิ
รักษาพยาบาลของตนเอง	 เพื่อความสะดวกและเตรียมพร้อมใช้สิทธิเข้ารับบริการได้
อย่างถูกต้อง	

ช่องทางการตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล
 1. ติดต่อด้วยตนเองได้ท่ีสถานีอนามัย/โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือ 
ส�านักงานสาธารณสขุจังหวดั ส�าหรับผู้พักอาศัยในกรุงเทพมหานคร สามารถติดต่อ 
ส�านักงานเขตของ กทม. หรือส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
เขต 13 กทม.

ตรวจสอบสิทธิ
รักษาพยาบาล
และการลงทะเบียน	
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 2. บริการตรวจสอบสทิธรัิกษาพยาบาลด้วยระบบอตัโนมติั 
	 	 • โทร.1330 กด 2 ตามด้วยเลขประจ�าตัวประชาชน 13 หลัก (ค่าบริการ  
   3 บาท/คร้ัง) 
	 	 • ผ่านสือ่สงัคมออนไลน์ ทาง www.nhso.go.th

หมายเหตุ	:	ข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาลจะปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกวันท่ี 15 และวันท่ี 28 ของทุกเดือน

สถานที่รับลงทะเบียน ส�าหรับผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุภาพ 
 • ต่างจังหวัด : สถานีอนามัย โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน หรือส�านักงาน
สาธารณสขุจังหวดั ในวนัเวลาราชการ
 • กรุงเทพมหานคร : ส�านักงานเขตของกรุงเทพมหานคร หรือส�านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 13 กทม. ในวันเวลาราชการ

เอกสารลงทะเบียน ส�าหรับผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุภาพ
 1. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน ส�าหรับเด็กใช้ส�าเนาสูติบัตร (ใบเกิด)
 2. ส�าเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองการพักอาศัยจริง

หมายเหตุ	:
1. สปสช. บริการลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพพร้อมเลือกหน่วยบริการประจ�า โดยระบบอัตโนมัติ 

ให้กับผู้หมดสิทธิประกันสังคม และผู้หมดสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ ซ่ึงประชาชน
สามารถตรวจสอบสิทธิทางระบบออนไลน์ www.nhso.go.th และสามารถน�าบัตรประจ�าตัวประชาชน 
ติดต่อขอเปล่ียนหน่วยบริการประจ�าได้ท่ีสถานท่ีรับลงทะเบียน

2. การขอเปล่ียนหน่วยบริการประจ�า น�าเอกสารแสดงการพักอาศัยจริง ติดต่อสถานท่ีรับลงทะเบียน 
ในวันและเวลาราชการ โดยมีสิทธิเปล่ียนหน่วยบริการประจ�าไม่เกิน 4 คร้ังต่อปี (รอบปีงบประมาณ  
นับต้ังแต่ 1 ตุลาคมถึง 30 กันยายนของปีถัดไป)

3. ผู้ขอเปล่ียนหน่วยบริการประจ�า สามารถเข้ารับบริการโดยใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ ณ หน่วย
บริการแห่งใหม่หลังแจ้งความจ�านงเปล่ียนหน่วยบริการประจ�าประมาณ 1 เดือน

4. คนพิการที่ยังไม่ได้ระบุสิทธิย่อย ท.74 ในระบบหลักประกันสุขภาพต้องน�าใบรับรองความพิการ 
จากแพทย์ หรือแสดงบัตรคนพิการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  
พ.ศ. 2550 ลงทะเบียน ณ สถานที่รับลงทะเบียน เพื่อรับสิทธิฟื้นฟูสมรรถภาพได้
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 “หน่วยบริการ”	 เป็นค�าที่ใช้เรียก	 โรงพยาบาล	สถานีอนามัย	สถานบริการ
สาธารณสุขของรัฐ	 ศูนย์บริการสาธารณสุข	 สภากาชาดไทย	 สถานพยาบาลเอกชน	
ที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ
 “เครือข่ายหน่วยบริการ” หมายถึง	หน่วยบริการที่รวมตัวกันและขึ้นทะเบียน	
เป็นเครือข่ายหน่วยบริการ	

	 หน่วยบริการประจ�า	หมายถึง หน่วยบริการหรือกลุ่มหน่วยบริการท่ีขึ้น 
ทะเบยีนเป็นหน่วยบริการประจ�า โดยได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุนหลักประกนัสขุภาพ 

แห่งชาติ เพ่ือบริการสาธารณสขุในลักษณะเหมาจ่ายรายหัว และค่าใช้จ่ายอืน่ตามท่ี 
คณะกรรมการหลักประกนัสขุภาพแห่งชาติก�าหนด โดยหน่วยบริการมคุีณลักษณะ  
ดังนี้

1. บริการด้านเวชกรรม
2. บริการสาธารณสขุระดับปฐมภมูท่ีิจ�าเป็นต่อสขุภาพและการด�ารงชวีติ  

อย่างเป็นองค์รวมท้ังการสร้างเสริมสขุภาพ การป้องกนัโรค การตรวจ 
วินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพ

หน่วยบริการและการใช้
สิทธิหลักประกันสุขภาพ
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3. มีเครือข่ายหน่วยบริการเพื่อการส่งต่อการรักษา ในกรณีเกินขีดความ
สามารถ

4. ผู้ใช้สทิธหิลักประกนัสขุภาพสามารถเลือกเป็นหน่วยบริการประจ�า เพ่ือ 
เข้ารบับริการสาธารณสุขโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ ตามสิทธิที่ก�าหนด

 หน่วยบริการปฐมภูมิ หมายถงึ หน่วยบริการท่ีขึน้ทะเบยีนเป็นหน่วยบริการ 
ปฐมภมูใินเครือข่ายของหน่วยบริการประจ�า และรับค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสขุ
จากหน่วยบริการประจ�า หรือค่าใช้จ่ายอืน่ตามท่ีคณะกรรมการหลักประกนัสขุภาพ 

แห่งชาติก�าหนด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. บริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิด้านเวชกรรม และทันตกรรมขั้น 

พ้ืนฐานได้อย่างเป็นองค์รวม ได้แก่ การสร้างเสริมสขุภาพ การป้องกนัโรค  
การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพ

2. ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพที่เลือกหน่วยบริการประจ�า (ต้นสังกัดของ 
หน่วยบริการปฐมภูมิ) สามารถเข้ารับบริการสาธารณสุขโดยไม่เสีย 
ค่าใช้จ่ายได้ตามสิทธิท่ีก�าหนด

 หน่วยบริการรับส่งต่อ หมายถงึ หน่วยบริการท่ีขึน้ทะเบยีนเป็นหน่วยบริการ 
รับการส่งต่อ ซ่ึงสามารถ จัดบริการสาธารณสุขระดับทุติยภูมิ ตติยภูมิ หรือ 
เฉพาะทาง โดยผู้มสีทิธหิลักประกนัสขุภาพสามารถใช้บริการสาธารณสขุ ณ หน่วย 
บริการรับส่งต่อได้ เมื่อได้รับการส่งต่อหรือได้รับความเห็นชอบจากหน่วยบริการ 
ประจ�า หรือตามท่ี สปสช. ก�าหนด ท้ังน้ีหน่วยบริการท่ีรับส่งต่อมีสิทธิได้รับ 
ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขจากหน่วยบริการประจ�าหรือจากกองทุน ตามที ่
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก�าหนด 

 หน่วยบริการร่วมให้บริการ หมายถึง หน่วยบริการที่ให้บริการสาธารณสุข 
ไม่ครบเกณฑ์ระดับปฐมภมู ิและขึน้ทะเบยีนเป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการสาธารณสขุ 
เฉพาะด้านใดด้านหน่ึง โดยจัดท�าข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับหน่วยบริการ
ประจ�า และรับค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุขจากหน่วยบริการประจ�าตาม 
ข้อตกลง เพื่อให้บริการแก่ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ
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การใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ
 กรณีทั่วไป

1. ติดต่อท่ีหน่วยบริการปฐมภูมิ / หน่วยบริการประจ�า ของผู้มีสิทธิ 
หลักประกันสุขภาพ

2. แจ้งความจ�านงใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพก่อนรับบริการ
3. แสดงบัตรประจ�าตัวประชาชนหรือบัตรประจ�าตัวท่ีมีรูปถ่ายท่ีทาง 

ราชการออกให้ ส�าหรับเด็กแสดงส�าเนาสูติบัตร (ใบเกิด)
หมายเหตุ	: คนพิการที่ได้รับการลงทะเบียน ท.74 ในระบบหลักประกันสุขภาพ ใช้สิทธิเข้ารับบริการ  
   สาธารณสุข กรณท่ีีจ�าเป็นจากหน่วยบริการของรัฐท่ีขึน้ทะเบยีนในระบบหลกัประกันสุขภาพ 

   ได้ทุกแห่ง

 กรณีอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน
 ถ้าผู ้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพเกิดอุบัติเหตุหรือภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
สามารถใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพเข้ารับบริการท่ีหน่วยบริการของรัฐหรือ
เอกชนท่ีเข้าร่วมโครงการท่ีอยู่ใกล้ท่ีสดุได้ตามความจ�าเป็นโดยไม่จ�ากดัจ�านวนคร้ัง

 กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินถึงแก่ชีวิต*
 เมื่อผู้ป่วยมีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินถึงแก่ชีวิตสามารถเข้ารักษาพยาบาลได้
ทุกโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ โดยใช้บัตรประจ�าตัวประชาชน เพื่อแสดงตนในการ 
เข้ารับบริการ จะได้รับการรักษาโดยไม่ถูกปฏิเสธและไม่ต้องส�ารองจ่าย ผู้ป่วย 
เจ็บป่วยฉุกเฉินถงึแก่ชวีติจะได้รับการรักษาจนอาการพ้นวกิฤติ จากน้ันโรงพยาบาล 
ท่ีให้การรักษาจะส่งตัวผู้ป่วยกลับไปยังหน่วยบริการประจ�า หรือโรงพยาบาล 
ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าท่ีพร้อมให้การรักษาต่อไป

	 สอบถามข้อมูลเจ็บป่วยฉุกเฉิน	ได้ท่ี	

      โทร. 1669

*	ผู้ป่วยหรือผู้ท่ี ได้รับบาดเจ็บซ่ึงมีอาการบ่งช้ีว่าจะเป็นอาการท่ีคุกคามต่อการท�างานของอวัยวะส�าคัญ	
	 ได้แก่	หัวใจ	สมอง	การหายใจ	ต้องได้รับการรักษาและดูแลติดตามอย่างใกล้ชิด	เพราะอาจท�าให	้
	 เสียชีวิตได้รวดเร็ว	จ�าเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีเพ่ือการรอดชีวิต
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5
	 ผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพเข้ารับบริการสาธารณสุขที่หน่วยบริการตามระบบ	
จะได้รับการคุ้มครองค่าใช้จ่ายบริการสาธารณสุข	ตามการวินิจฉัยทางการแพทย	์
และประกาศของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 โดยคุ้มครองบริการ
สาธารณสุข	ดังนี	้

 1. การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เช่น
  • บริการวางแผนครอบครัว ได้แก่ การให้ค�าแนะน�าปรึกษาแก่คู่สมรส  
   รวมทั้งบริการคุมก�าเนิด
  • การดูแลสุขภาพหญิงมีครรภ์ ทารกแรกเกิด และพัฒนาการของเด็ก 
  • บริการวัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคตามแผนงานการให้ภูมิคุ้มกันโรค 
   ของประเทศ 

บริการสาธารณสุขที่คุ้มครอง /  
บริการที่ไม่คุ้มครอง
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  • การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อการเป็นโรค เช่น ตรวจระดับน�้าตาล 
   ในเลือด ตรวจมะเร็งปากมดลูก/มะเร็งเต้านม 
  • การให้ยาต้านไวรัสเอดส์เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอดส์จากแม่สู่ลูก
 2. การคลอดบุตร	รวมกันไม่เกิน 2 ครั้ง กรณีที่บุตรมีชีวิตอยู่
 3. บริการทันตกรรม ได้แก่ อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน การให้ฟลูออไรด์เสริม	
ในกลุ่มเสีย่งต่อโรค ฟันผุ การรักษาโพรงประสาทฟันน�า้นม การเคลือบหลุมร่องฟัน 
และการท�าฟันปลอมฐานพลาสติก
 4. การตรวจ การวินิจฉัย การรักษา ตั้งแต่โรคทั่วไป เช่น ไข้หวัด จนถึงการรักษา 
โรคเรื้อรัง / โรคเฉพาะทางที่มีค่าใช้จ่ายสูง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะเร็ง  
ไตวายเร้ือรัง เอดส์ ผ่าตัดตาต้อกระจก ผ่าตัดหัวใจ ฯลฯ รวมถงึการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
 5. ค่ายาและเวชภัณฑ์	ตามกรอบบญัชยีาหลักแห่งชาติ และยาท่ีมค่ีาใช้จ่ายสงู 
ตามประกาศของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 6. ค่าอาหารและค่าห้องสามัญ	ระหว่างพักรักษาตัว ณ หน่วยบริการ
	 7. การจัดการส่งต่อ	เพื่อการรักษาระหว่างหน่วยบริการ
	 8. บริการแพทย์แผนไทย ได้แก่ ยาสมุนไพรหรือยาแผนไทย การนวดเพื่อการ 
รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ การอบหรือประคบสมุนไพรเพ่ือการรักษา ตามข้อ 
บ่งชี้ทางการแพทย์
	 9.	บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ	ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ 

ชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และได้รับการลงทะเบียน ท.74 ในระบบ 
หลักประกันสุขภาพ สามารถขอรับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพได้ เช่น กายภาพบ�าบดั 
จิตบ�าบดั กจิกรรมบ�าบดั ฟ้ืนฟูการได้ยิน ฟ้ืนฟูการมองเห็น และรับอปุกรณ์เคร่ืองช่วย 
ตามประเภทความพิการได้ตามเกณฑ์ที่ สปสช. ก�าหนด 
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บริการที่ไม่คุ้มครอง
 1. การรักษาภาวะมีบุตรยาก / การผสมเทียม 
 2. การเปล่ียนเพศ / การกระท�าใดๆ เพ่ือความสวยงามโดยไม่มีข้อบ่งชี ้
  ทางการแพทย์
 3. การตรวจวินิจฉัยและรักษาใดๆ ท่ีเกินความจ�าเป็นจากข้อบ่งชี้ทาง 
  การแพทย์
 4. การรักษาที่อยู่ระหว่างการค้นคว้าทดลอง 
 5. การบาดเจ็บจากการประสบภยัจากรถ ซ่ึงอยู่ในความคุ้มครองตามกฎหมาย 
  ว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ เฉพาะส่วนท่ีบริษัทหรือกองทุน 
  ตามกฎหมายน้ันต้องเป็นผู้จ่าย
 6. การบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาและสารเสพติดตามกฎหมายว่าด้วย 
  สารเสพติด ยกเว้น ผู้ติดยาเสพติดประเภทเฮโรอนีท่ีสมคัรใจเข้ารับการ 
  รักษาและไม่ต้องโทษคดียาเสพติดให้ ได้รับสารทดแทนยาเสพติด  
  (เมทาโดน) จากหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนได้
 7. โรคเดียวกนัท่ีต้องใช้ระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน 
  เกนิกว่า 180 วนั ยกเว้น กรณีมคีวามจ�าเป็นต้องรักษาต่อเน่ืองจากภาวะ 
  แทรกซ้อนหรือข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
 8) การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ (Organ Transplantation) ยกเว้น 
   • การปลูกถ่ายไตเพื่อรักษาโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
   •  การปลูกถ่ายตับในเด็ก (อายุไม่เกิน 18 ปี) ท่ีเป็นโรคท่อน�้าดีตีบตัน 
    แต่ก�าเนิด
   • การปลูกถ่ายหัวใจ
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6
	 สิทธิหลักประกันสุขภาพคุ้มครองบริการรักษาพยาบาลโรคเรื้อรังและ	 และมี		
ค่าใช้จ่ายสูงตามการวนิจิฉัยทางการแพทย์	 และประกาศของคณะกรรมการหลักประกนั	
สุขภาพแห่งชาติ	เช่น

บริการรักษาพยาบาลโรคมะเร็ง
 สิทธิหลักประกันสุขภาพให้การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งไว้อย่าง
ครอบคลุมและครบวงจรอย่างมคุีณภาพได้มาตรฐาน  
 1. การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง ตามที่แพทย์สั่ง
 2. การรักษาอาการท่ัวไป และการรักษาเฉพาะทาง เช่น การผ่าตัด การ 
  ฉายแสง การให้ยาเคมีบ�าบัด  
 3. การดูแลแบบประคับประคองที่บ้าน (Palliative Care) 
 4. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล (เฉพาะผู้ป่วยมะเร็งท่ี ได้รับการรักษา 
  ด้วยเคมีบ�าบัด)  

บริการรักษาพยาบาล
โรคเรื้อรัง / โรคค่าใช้จ่ายสูง
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บริการทดแทนไตส�าหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
	 ข้ันตอนการเข้ารับบริการ ผู้ป่วยไตวายเร้ือรังต้องไปลงทะเบียนใช้สิทธ ิ
หลักประกันสุขภาพที่หน่วยบริการตามสิทธิ เพื่อให้คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด 
พิจารณาการให้บริการทดแทนไตท่ีเหมาะสมส�าหรับผู้ป่วยในแต่ละราย โดยเป็นไป 
ตามเกณฑ์มาตรฐานของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ได้แก่
  1. การล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง 
  2. การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 
  3. การผ่าตัดปลูกถ่ายไต
 ส�าหรับการล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเน่ือง สปสช. ได้จัดบริการ 
ส่งน�้ายาล้างไตถึงบ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพ่ือเข้าถึงบริการทดแทนไตได้ง่ายขึ้น 
ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ได้รับการทดแทนไตอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงจะส่งผล
ถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ป่วย

บริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์
	 ผู้ที่ต้องการทราบสถานะการติดเชื้อเอชไอวี สามารถรับบริการให้ค�าปรึกษา 
และตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ท่ีหน่วยบริการ 
ในระบบหลักประกันสุขภาพ หากพบว่าติดเชื้อเอชไอวี จะได้รับการประเมินเพ่ือ 
เร่ิมการรักษาด้วยยาต้านไวรัส และให้ยาป้องกันโรคติดเชื้อฉวยโอกาสตาม 
ข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
 ผู้ป่วยเอดส์สามารถรับยาต้านไวรัสกับโรงพยาบาลอื่นท่ี ไม่ใช่หน่วยบริการ 
ประจ�าตามสทิธ ิอย่างไรกต็าม หากรักษาท่ีหน่วยบริการประจ�าตามสทิธ ิจะได้รับ 
ความสะดวกกว่า
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7
การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นบริการที่	 สปสช.	 ด�าเนินการร่วมกับ	

กระทรวงสาธารณสุขจัดให้คนไทยทุกกลุ่มวัยได้เข้าถึงบริการ	เพื่อการเสริมสร้าง	
พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง	ป้องกันการเจ็บป่วย	และลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ
ที่เกิดจากการรักษาพยาบาลได้

บริการส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค

10	เรื่องควรรู้	สิทธิหลักประกันสุขภาพ18



กลุ่มวัย บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

แม่และเดก็
ฝากครรภ์ ดูแลหลังคลอด วางแผนครอบครัว วัคซีน
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ 
แนะน�าให้ค�าปรึกษาอนามัยแม่และเด็ก

เดก็แรกเกดิ - 5 ปี
วัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (EPI) คลินิคแม่และเด็ก 
เฝ้าระวังภาวะขาดสารอาหาร ดูแลสุขภาพช่องปาก 
แนะน�าให้ค�าปรึกษาพัฒนาการเด็กให้เติบโตสมวัย

เดก็ 6-12 ปี และ
วยัรุน่

วัคซีนสร้างเสรมิภมูคุ้ิมกนัโรค (EPI) ดูแลสุขภาพช่องปาก 
เฝ้าระวงัภาวะขาดสารอาหารและการเจรญิเตบิโตตามวยั  
แนะน�าให้ค�าปรึกษาเรื่องเพศศึกษา สุขบัญญัติ 10 ประการ

วยัท�างาน
ตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูงและภาวะโรคเบาหวาน 
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม/มะเร็งปากมดลูก 
วางแผนครอบครัว ให้ค�าแนะน�าสุขศึกษา

ผูสู้งอายุ
ตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูงและภาวะโรคเบาหวาน 
วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ให้ค�าแนะน�า
สุขศึกษา 

ประชาชนกลุ่มเส่ียง

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ติดตาม
เฝ้าระวังป้องกันภาวะความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน 
แนะน�าให้ความรู้และค�าปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพให้ถูกต้อง

หมายเหตุ : สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สปสช. โทร. 1330
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8
	 ในกรณีผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพได้รับความเสียหายจากบริการรักษาพยาบาล		
ผู้เสียหายหรือทายาท	ฯลฯ	สามารถย่ืนค�าร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ภายใน	1	ปี		
(นับตั้งแต่วันที่ทราบความเสียหาย)	โดยมิต้องรอพิสูจน์ถูกผิด

การเขียนค�าร้องต้องมีสาระส�าคัญ	ดังนี้
 1. ชื่อผู้รับบริการที่ ได้รับความเสียหาย
 2. ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล
 3. ชื่อของหน่วยบริการที่ ให้การรักษาพยาบาล

การขอรบัเงินช่วยเหลือเบือ้งต้น 
กรณไีด้รบัความเสียหาย
จากบรกิารรกัษาพยาบาล
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 4. วันที่เข้ารับการรักษาพยาบาล และวันที่ทราบถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น
 5. สถานที่ที่สามารถติดต่อผู้รับบริการที่ ได้รับความเสียหายโดยสะดวก
 6. สถานภาพของผู้รับบริการ เช่น อาชพี รายได้ เป็นหัวหน้าครอบครัว หรือ 
  ผลกระทบอื่นๆ ที่ ได้รับความเสียหาย

หลักฐานประกอบค�าร้องของผู้เสียหาย	ได้แก่	
 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนหรือสูติบัตร ส�าเนาทะเบียนบ้าน หนังสือ 
มอบอ�านาจ (กรณีมีการมอบอ�านาจ) เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงรายละเอียด 
ข้อมูลท่ีอาจเป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณา

สถานที่ยื่นค�าร้อง
 • ศูนย์บริการหลักประกนัสขุภาพในหน่วยบริการ
 • หน่วยรับเร่ืองร้องเรียนอืน่ท่ีเป็นอสิระจากผู้ถกูร้องเรียน ตามมาตรา 50(5)  
 • ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด (ในจังหวัดท่ีเกิดเหตุ) กรณีเหตุเกิดในเขต 
  กรุงเทพมหานคร ติดต่อ ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 
   กรุงเทพมหานคร 
 • สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมท่ี 
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9
	 เพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพให้ทั่วถึงและย่ังยืน	 โดยส่งเสริมกระบวนการการมี
ส่วนร่วมตามความพร้อม	ความเหมาะสมและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น		
คณะกรรมการหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติจึงก�าหนดให้มกีองทนุหลักประกนัสุขภาพใน	
ระดับท้องถิน่หรอืพืน้ที	่ โดยมอีงค์การบริหารส่วนต�าบล	 (อบต.)	 และเทศบาลเป็นเจ้าภาพ	
ในการบริหารจัดการกองทุนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ	การป้องกันโรค	การฟื้นฟู	
สมรรถภาพ	 และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมเิชิงรกุในพืน้ทีไ่ด้อย่างทัว่ถงึ	 และทีจ่�าเป็น	
ต่อสุขภาพและการด�ารงชีวิต	(สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	http://tobt.nhso.go.th/)	
บางครั้งอาจเรียกว่า	“กองทุน	อบต.	/	กองทุนเทศบาล	หรือ	กองทุนสุขภาพต�าบล”

กองทนุหลักประกนัสุขภาพ
ในระดับท้องถิน่ / พืน้ที่

แหล่งที่มาของเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
1.	 เงินค่าบริการสาธารณสขุท่ี ได้รับจากกองทุนหลักประกนัสขุภาพแห่งชาติ 

ในส่วนของการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามท่ีคณะกรรมการ 
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติก�าหนด 
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2. เงินอุดหนุนท่ี ได้รับจากองค์การบริหารส่วนต�าบลหรือเทศบาล หรือท่ี
ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

3. เงินสมทบจากชุมชนหรือกองทุนชุมชน
4. รายได้อื่นๆ หรือทรัพย์สินท่ีกองทุนได้รับมาในกิจการของกองทุน

คณะกรรมการบรหิารกองทนุหลักประกนัสุขภาพในระดบัท้องถิน่หรอืพืน้ที ่ประกอบด้วย
• ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลและสาธารณสุขอ�าเภอเป็นท่ีปรึกษา
• นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) หรือนายกเทศมนตรีเป็นประธาน 

กรรมการ
• ผู้ทรงคุณวุฒิในพ้ืนท่ี 2 คน เป็นรองประธานกรรมการ 
• สมาชิก อบต. / สภาเทศบาลท่ีสภามอบหมาย 2 คน 
• หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิในพ้ืนท่ีทุกแห่ง 
• อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน (อสม.) ในพ้ืนท่ีท่ีคัดเลือกกนัเอง 2 คน 
• ผู้แทนหมู่บ้าน / ชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้าน / ชุมชนคัดเลือกกันเองไม่เกิน  

5 คน 
• ผู้แทนศูนย์ประสานหลักประกันสุขภาพประชาชนหรือหน่วยรับเร่ือง 

ร้องเรียนอื่นท่ีเป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ตามมาตรา 50(5) พ.ร.บ. 
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในพ้ืนท่ีหน่วยละ 1 คน (ถ้ามี) 

• ปลัด อบต. / ปลัดเทศบาลหรือเจ้าหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายเป็นกรรมการ 
และเลขานุการ 

บทบาทส�าคัญของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
• จัดท�าข้อมูลสุขภาพชุมชน แผนท่ียุทธศาสตร์และแผนสุขภาพชุมชน
• ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเร้ือรัง และคนพิการในชุมชน
• ควบคุมและป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เอดส์ วัณโรค
• จัดกิจกรรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพของคนในชุมชน
• ประสานความร่วมมือกับหน่วยบริการและหน่วยงานในพ้ืนท่ีจัดบริการ

สุขภาพชุมชน
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ลักษณะกิจกรรมของกองทุน แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 
 ประเภทที่ 1	การจดับริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรคและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
ตามชุดสิทธิประโยชน์ แก่กลุ่มเป้าหมายหลัก 5 กลุ่ม ได้แก่  

• กลุ่มแม่และเด็ก
• กลุ่มผู้สูงอายุ
• กลุ่มผู้พิการ
• กลุ่มผู้ประกอบอาชีพท่ีมีความเสี่ยงสูง
• กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

 ประเภทที่ 2 การสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยบริการสาธารณสุข ได้แก่ 
สถานีอนามัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล (รพ.สต.) โรงพยาบาลชุมชน  
ศูนย์บริการสาธารณสขุ คลินิกชมุชนอบอุน่ เป็นต้น โดยเน้นกจิกรรมเพ่ือการป้องกนั 
หรือแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ เช่น การป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล

 ประเภทที่ 3 การสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่น  
ส่งเสริมการสร้างเสริมสขุภาพด้วยภมูปัิญญาพ้ืนบ้าน และความคิดริเร่ิมของประชาชน 
และองค์กรในชุมชนเพื่อการดูแลสุขภาพอนามัยของ 5 กลุ่มเป้าหมายหลัก

 ประเภทที่ 4 การบริหารกองทุน การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ	และการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน ท้ังน้ีต้องไม่เกนิร้อยละ 10 ของค่าใช้จ่ายท้ังหมด
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ในรอบปีงบประมาณน้ัน  
และในกรณีท่ีมคีวามจ�าเป็นต้องใช้จ่ายเพ่ือซ้ือครุภณัฑ์ท่ีเกีย่วข้องโดยตรง ครุภณัฑ์ 

นั้นจะต้องมีราคาไม่เกิน 20,000 บาทต่อหน่วย
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10
ช่องทางบริการข้อมูล

หลักประกันสุขภาพ 
	 ผู้สนใจต้องการข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่และสิทธิหลักประกันสุขภาพ	 ขั้นตอนการ	
ใช้บรกิาร	หรอืข้อมลูทีเ่กีย่วข้อง	สามารถติดต่อและสืบค้นข้อมลูผ่านช่องทางต่างๆ	ดังนี	้

	 1. สายด่วน สปสช. โทร. 1330		 	 	
  ให้บริการ 24 ชั่วโมง (ค่าบริการครั้งละ 3 บาททั่วประเทศ) 
 2. บริการข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ เพิ่มความสะดวก ได้แก่
  2.1 www.nhso.go.th และสามารถสืบค้นข้อมูลเฉพาะเรื่อง ได้ดังนี้
   • ศูนย์ข้อมูลกฎหมาย สปสช. 
	 	 	 	 	 http://law.nhso.go.th/

   • ศูนย์บริการสารสนเทศประกันสุขภาพ 
	 	 	 	 	 http://eis.nhso.go.th/
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   • ข้อมูลกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
	 	 	 	 	 http://tobt.nhso.go.th/

   • รายงานวิจัย / คู่มือ / หนังสือวิชาการด้านหลักประกันสุขภาพ 
	 	 	 	 	 http://library.nhso.go.th/index.html

  2.2	https://www.facebook.com/WELOVENHSO

	 	
  2.3 การเข้าถึงข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือ Smartphone

www.nhso.go.th

ส�านักงานหลักประกนัสขุภาพแห่งชาติ (สปสช.)

Application ระบบ iOS 
บริการข้อมูล สิทธิหลักประกันสุขภาพ 30 บาท
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แผนที่แสดงการจัดพื้นที่ในความรับผิดชอบของ สปสช. เขต 1-13




