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	 “สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” เป็นสิทธิ 
ตามกฎหมายของคนไทยทุกคนตั้ งแต ่แรกเกิด 
และตลอดช่วงชีวิต (ไม่ใช่สิทธิเพื่อการสงเคราะห์
เฉพาะกลุ่ม) ซึ่งรู้จักกันในช่ือ “สิทธิบัตรทอง หรือ 
สิทธิ 30 บาท”
 รฐับาลจดัให้มกีองทนุหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ  
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายให้คนไทยเข้าถึงบรกิารด้านการแพทย์ 
และสาธารณสุข เพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ การ
ป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล 
และการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จ�าเป็นต่อสุขภาพและ 
การด�ารงชีวติ ตาม พ.ร.บ.หลกัประกันสขุภาพแห่งชาติ  
พ.ศ. 2545 และส�านักงานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ  
(สปสช.) ท�าหน้าที่บริหารกองทุนตามหลักเกณฑ์ของ 
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน

หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ : 
สิทธิของคนไทย 
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 ผู ้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือท่ี 
คุน้เคยกนัในชือ่ สิทธิบตัรทอง หรอื สิทธ ิ30 บาท คอื 
 	เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย 
 	มีเลขประจ�าตัวประชาชน	 13	 หลัก ของ 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
  ไม่มีสิทธิประกันสุขภาพอื่นที่ใช้จ่ายจาก 
เงินงบประมาณของรัฐ ได้แก่ สิทธิตามกฎหมาย
ประกันสังคม สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล  
ของข้าราชการ / พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือ 
สิทธสิวสัดกิารรกัษาพยาบาลของหน่วยงานรฐัอ่ืนๆ  
เช่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ข้าราชการ
การเมอืง

ใคร
ที่มีสิทธิลงทะเบียน ?
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หมายเหตุ	 : คนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ 
ติดต่อกันมากกว่า 2 ปีขึ้นไป (ข้อมูลจากส�านัก
ตรวจคนเข้าเมือง) หรือผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้ง 
ในต่างประเทศ (ข้อมลูจากส�านกับรหิารงานทะเบยีน 
กรมการปกครอง) จะสามารถใช้สทิธหิลกัประกนั 
สุขภาพแห่งชาติได้เมื่อเดินทางมาอาศัยอยู่ใน 
ประเทศไทยแล้ว โดยประชาชนติดต่อขอแก้ไข 
สถานะบุคคล ณ หน่วยรับลงทะเบียน
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 การลงทะเบยีนสทิธหิลักประกนัสขุภาพแห่งชาติ
เพื่อเลือกหน่วยบริการประจ�า* มี 3 ลักษณะ คือ 
 1. การลงทะเบียนรายบุคคล เพื่อเลือกหน่วย
บริการประจ�าหรือขอเปลี่ยนหน่วยบริการประจ�า
หมายเหตุ บุคคลที่มีสิทธิยื่นค�าขอลงทะเบียน
เลือกหน่วยบริการประจ�า ต ้องมีอายุ 15 ป ี
บริบูรณ์ขึ้นไป กรณีต�่ากว่า 15 ปี จะต้องได้รบัความ
ยินยอมจากผูป้กครอง

การลงทะเบียน
ใช้สิทธิ

หมายเหต*ุ หน่วยบรกิารประจ�า อ่านเพิม่เตมิได้ที ่หน้า 17
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 2. การลงทะเบียนแทนผู ้มี สิท ธิตามมติ 
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห ่งชาติ 
โดยมอบให้ สปสช.ด�าเนินการ
  - กรณีเด็กแรกเกิด 0-5 ปี
  - กรณีบุคคลสิ้นสุดสิทธิสวัสดิการรักษา
พยาบาลข้าราชการ / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รัฐวิสาหกิจ หรือสิ้นสุดสิทธิประกันสังคม หรือ 
สิ้นสุดสิทธิประกันสุขภาพอื่นที่รัฐจัดให้
  - กรณีหน่วยบริการประจ�าที่บุคคลได้ลง
ทะเบยีนไว้แล้ว ถอนตวั หรอืพ้นจากการเป็นหน่วย
บริการประจ�า
  - กรณีเปลี่ยนหน่วยบริการประจ�า ส�าหรับ
นักศึกษาที่ส�าเร็จการศึกษาแล้วแต่ยังไม่ได้เปลี่ยน
หน่วยบริการกลับไปยังภูมิล�าเนา / ผู ้พ�านักใน
ราชทัณฑ์ที่พ้นโทษ (ผู้พ้นโทษต้องขังในเรือนจ�า) / 
ทหารเกณฑ์ที่ปลดประจ�าการ
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  - กรณีบุคคลเข ้ารับบริการสาธารณสุข 
เป็นคร้ังแรก และยังไม่ลงทะเบียนเลือกหน่วย 
บริการประจ�า (ฐานข้อมูลในระบบตรวจสอบสิทธิ
ของ สปสช. ไม่แสดงข้อมลูชือ่หน่วยบริการประจ�า)
 หมายเหตุ บุคคลที่ สปสช.ลงทะเบียนแทน 
สามารถยืน่ค�าขอเปลีย่นแปลงหน่วยบรกิารประจ�า
ได้ โดยติดต่อที่หน่วยรับลงทะเบียน

การลงทะเบียนสิทธิคนพิการ
ในระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ

ต้องน�าใบรบัรองความพกิารจากแพทย์ หรอื

แสดงบัตรคนพกิาร ตาม พ.ร.บ. ส่งเสรมิและ

พฒันาคณุภาพชวิีตคนพกิารแห่งชาติ พ.ศ.2550 

ลงทะเบยีน ณ สถานทีร่บัลงทะเบยีน เพือ่รับ

สทิธฟ้ืินฟสูมรรถภาพ
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 เพื่อความสะดวกในการใช้สิทธิหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ทุกคนควรตรวจสอบสิทธิและ 
รู ้หน่วยบริการประจ�าของตนเอง โดยสามารถ 
ติดต่อได้ 3 วิธี
1. ติดต่อด้วยตนเองในวันเวลาราชการ
 • ต่างจังหวัด
  - หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ 
   แห่งชาต ิเช่น โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล  
   (รพ.สต.) หรือที่คุ้นเคยในช่ือสถานีอนามัย  
   ศูนย์บริการสาธารณสุข คลินิกชุมชนอบอุ่น  
   ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง โรงพยาบาลของรัฐ
  - ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
   เขต 1-12

ตรวจสอบสิทธิ
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 • กรุงเทพมหานคร
  - ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
   เขต 13 กทม.
  - จุดรับลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพ 
   แห่งชาติ ในพื้นที่ กทม. ได้แก่ 
   • ส�านกังานเขต 19 เขตของกรงุเทพมหานคร  
    (ข้อมูลเพิ่มเติม หน้า 15)
   • จดุบรกิารด่วนมหานคร เดอะมอลล์บางแค 
   • ธนาคารออมสิน สาขาราชด�าเนิน
   • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 
    การเกษตร (ธกส.) 3 สาขา

2. ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ โทร. 1330 กด 2  
 ตามด้วยเลขประจ�าตวัประชาชน 13 หลกั และ  
 กด #  กดโทรออก 

หมายเหตุ	 : ค่าบริการโทรศัพท์มือถือ 1 บาท / 15 นาที 
ส�าหรับโทรศัพท์พื้นฐาน (โทรศัพท์บ้านหรือตู้สาธารณะ) 
โทรครั้งละ 1 บาท ทั่วประเทศ (ไม่จ�ากัดเวลา)
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3. ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ได้แก่

ข้อมูลสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ในระบบตรวจสอบสิทธิอัตโนมัติ

จะปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน	ทุกวันที่	15	
และวันที่	28	ของทุกเดือน

facebook สปสช.

app สปสช.

WWW.nhso.go.th

LINE สปสช.
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เอกสารส�าหรับแสดงการลงทะเบียน
1) บัตรประจ�าตัวประชาชน (ตัวจริง) หรือบัตรหรือ
เอกสารอื่นใดท่ีทางราชการออกให้ ซึ่งมีเลขประจ�าตัว
ประชาชนและรูปถ่าย หรือแสดงสูติบัตร (ใบเกิด) (กรณ ี
เด็กอายุต�่ากว่า 15 ปี ท่ีไม่มีบัตรประจ�าตัวประชาชน) 
พร้อมแสดงบตัรประจ�าตวัประชาชนของผูป้กครอง
2) กรณีไม่มีบัตรประจ�าตัวประชาชน แสดงใบคัดส�าเนา
ทะเบียนบ้าน ทร.14/1 หรือ แสดงใบคัดทะเบียนประวัติ
บุคคล ทร.12
3) หนังสือรับรองการพักอาศัย (กรณี ลงทะเบียนไม่ตรง
ตามที่อยู่หน้าบัตรประจ�าตัวประชาชน) แสดงหลักฐาน
อย่างใดอย่างหนึ่ง (1) หนังสือรับรองของเจ้าบ้าน (2) 
หนังสือรับรองของผู้น�าชุมชน (3) หนังสือรับรองผู้ว่าจ้าง
หรือนายจ้าง (4) เอกสารหรือหลักฐานอื่น เช่น ใบเสร็จ 
ค่าสาธารณูปโภค ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าที่พัก สัญญาเช่า
ที่พัก ฯลฯ ที่แสดงว่าตนเองนั้นอาศัยอยู่จริง
4) แบบค�าร้องขอลงทะเบยีน (ขอได้ ณ จดุรบัลงทะเบยีน)

เอกสารและสถานที่
ลงทะเบียน
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สถานที่ลงทะเบียน	ในวันเวลาราชการ
 • ต่างจังหวัด
 - หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ 
  แห่งชาติ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
  ต�าบล (รพ.สต.) หรือที่คุ ้นเคยในชื่อสถาน ี
  อนามัย ศูนย์บริการสาธารณสุข คลินิกชุมชน 
  อบอุ่น ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง โรงพยาบาล 
  ของรัฐ
 - ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห ่งชาติ  
  เขต 1-12
 • กรุงเทพมหานคร
 - ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห ่งชาติ  
  เขต 13 กทม. ในวันเวลาราชการ  
 - ส�านักงานเขต 19 เขตของกรุงเทพมหานคร  
  (ข้อมลูเพิม่เตมิหน้า 15) และเดอะมอลล์บางแค

กรณีมอบให้ผู้อื่นลงทะเบียนแทน ต้องเพิ่มหนังสือมอบอ�านาจ 
และส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ�านาจด้วย
(***กรณีเด็กอายุต�่ากว่า	15	ปีบริบูรณ์	จะต้องได้รับความยินยอม
จากผู้ปกครอง)
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• ส�านักงานเขตคลองเตย   เบอร์ติดต่อ 02-126-6902
• ส�านักงานเขตคลองสามวา  เบอร์ติดต่อ 02-548-0134
•  ส�านักงานเขตธนบุรี  เบอร์ติดต่อ   02-465-5841
•  ส�านักงานเขตบางกะปิ เบอร์ติดต่อ 02-130-7260
•  ส�านักงานเขตบางขุนเทียน  เบอร์ติดต่อ   02-416-0170
•  ส�านักงานเขตบางแค  เบอร์ติดต่อ   02-455-4310
•  ส�านักงานเขตบางพลัด  เบอร์ติดต่อ   02-424-1265
•  ส�านักงานเขตประเวศ  เบอร์ติดต่อ   02-130-7302
•  ส�านักงานเขตพระโขนง  เบอร์ติดต่อ   02-136-5960
•  ส�านักงานเขตมีนบุรี  เบอร์ติดต่อ   02-540-7035
•  ส�านักงานเขตราชเทวี    เบอร์ติดต่อ   02-126-6913
•  ส�านักงานเขตราษฎร์บูรณะ เบอร์ติดต่อ 02-408-4249
•  ส�านักงานเขตลาดกระบัง  เบอร์ติดต่อ   02-326-6134
•  ส�านักงานเขตลาดพร้าว  เบอร์ติดต่อ   02-538-6531

• ส�านักงานเขต 19 เขตของกรุงเทพมหานคร 
 ที่เปิดรับลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพ 
 แห ่งชาติ  เปิดให้บริการในวันเวลาราชการ 
 (เวลา 08.00-16.00 น.)

คู่มือผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 15
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•  ส�านักงานเขตสายไหม  เบอร์ติดต่อ   02-147-5464
•  ส�านักงานเขตหนองแขม  เบอร์ติดต่อ   02-421-5818
• ส�านักงานเขตหนองจอก  เบอร์ติดต่อ   02-548-2953
•  ส�านักงานเขตหลักสี่  เบอร์ติดต่อ   02-147-5411
•  ส�านักงานเขตห้วยขวาง เบอร์ติดต่อ   02-126-6905

• จุดรับลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 -  เดอะมอลล์บางแค ณ จุดบริการด่วนมหานคร ชั้น 3 
   เบอร์ติดต่อ 02-455-4309
 - 	 ธนาคารออมสิน	(สาขาราชด�าเนิน)
   เปิดให้บริการ (จันทร์-ศุกร์) ตั้งแต่เวลา 8.30-15.30 น.
 -  ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	(ธกส.) 
 •  สาขาสถานีขนส่งหมอชิต
   เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.
 •  สาขาตลาดยิ่งเจริญ
   เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.30-16.30 น.
 •  สาขาย่อยวัดไทร (เขตจอมทอง)
   เปิดให้บริการ (จันทร์-ศุกร์) ตั้งแต่เวลา 8.30-15.30 น.

จุดรับลงทะเบียน
สิทธิหลักประกันสุขภาพ

ใน กทม.

รายชื่อหน่วยบริการ
ที่สามารถเลือกลงทะเบียน

ในพื้นที่ กทม.

ลงทะเบียนรับสิทธิบริการ
สร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค

ผ่านระบบออนไลน์ 

คู่มือผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ16
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ลงทะเบียนรับสิทธิบริการ
สร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค

ผ่านระบบออนไลน์ 

หน่วยบริการ
คืออะไร ?

 หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ 
แห่งชาต	ิหมายถงึ สถานบรกิาร* ท่ีข้ึนทะเบียนเป็น
หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ
เช่น โรงพยาบาลสังกัดต่างๆ โรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพต�าบล (รพ.สต.) หรือที่คุ้นเคยในชื่อสถานี
อนามัย คลนิกิชมุชนอบอุน่ ศนูย์บรกิารสาธารณสขุ 
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง  โรงพยาบาล (ซึ่งในปี 
2562 ร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ขย.1) และศูนย์
บรกิารคนพิการ ได้รบัการประกาศเป็นสถานบริการ
สาธารณสุขอื่น)

สถานบริการ* หมายถึง สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 
ของเอกชน และของสภากาชาดไทย หน่วยบริการการ 
ประกอบโรคศิลปะสาขาต่างๆ และสถานบรกิารสาธารณสขุอืน่ 
ที่คณะกรรมการก�าหนดเพิ่มเติม
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	 หน่วยบริการปฐมภูมิ	/	หน่วยบริการประจ�า	
หมายถึง หน่วยบริการทีผู่ม้สีทิธหิลกัประกนัสขุภาพ 
แห่งชาติ เลือกลงทะเบียนเพื่อเข้ารับบริการ
สาธารณสุขตามสิทธิเป ็นล�าดับแรกทุกครั้ง	 
โดยทัว่ไปจะเป็นหน่วยบรกิารทีม่สีถานทีต่ัง้ใกล้กบั
ทีพ่กัอาศยัของผูม้สีทิธหิลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ

สุขภาพดีทุกวัย...
อุ่นใจใกล้บ้าน
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 การเข้ารับบริการ ณ หน่วยบริการแห่งใหม ่
สามารถใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ 
หลังแจ้งความจ�านงเปลี่ยนหน่วยบริการประมาณ 
1 เดือน

 ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สามารถ
ขอเปลี่ยนหน่วยบริการประจ�าได้ไม่เกิน	 4	 ครั้ง 
ต่อปี	 (1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน ของปีถัดไป)  
โดยน�าเอกสารการลงทะเบยีน ตดิต่อด้วยตนเองได้ที่

• โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล (รพ.สต.)  
• โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน
• ส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิเขต 1-13  
• ส�านักงานเขตของกรุงเทพมหานคร
 ที่เปิดรับลงทะเบียน (ในวันเวลาราชการ)

การขอเปลี่ยน
หน่วยบริการประจ�า
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กรณีทั่วไป 
1. ติดต่อที่หน่วยบริการปฐมภูมิ / หน่วยบริการ 
 ประจ�าของผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2. แจ้งความจ�านงใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ 
 แห่งชาติก่อนรับบริการ
3. แสดงบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือบัตร หรือ 
 เอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมีเลข 
 ประจ�าตัวประชาชนและรูปถ่าย หรือแสดง 
 สูติบัตร (ใบเกิด) (กรณีเด็กอายุต�่ากว่า 15 ป ี
 ทีไ่ม่มบีตัรประจ�าตวัประชาชน) พร้อมแสดงบตัร 
 ประจ�าตัวประชาชนของผู้ปกครอง

ผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติท่ีลงทะเบียนคนพิการใน
ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรณีท่ีจ�าเป็น ใช้สิทธิรับ
บริการสาธารณสุขได้ที่หน่วยบรกิารของรฐัทีข่ึน้ทะเบยีนในระบบ 
หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติได้ทุกแห่ง

การใช้สิทธิเข้ารับ
บริการสาธารณสุข
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กรณีอุบัติเหตุ	หรือ	เจ็บป่วยฉุกเฉิน
   ถ้าผูมี้สิทธหิลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ
เกิดอุบัติเหตุหรือภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน อยู ่ไกล
จากหน่วยบริการประจ�าตามสิทธิ สามารถใช้สิทธิ 
เข้ารบับริการได้ทีห่น่วยบรกิารในระบบหลกัประกนั
สุขภาพแห่งชาติที่อยู่ใกล้ท่ีสุดได้ตามความจ�าเป็น
โดยไม่จ�ากัดจ�านวนครั้ง

กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินถึงแก่ชีวิต 
 ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินถึงแก่ชีวิต จ�าเป็นต้องได้รับ
การรักษาอย่างทันท่วงทีเพื่อการรอดชีวิต สามารถ
เข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด โดย 
ใช้บัตรประจ�าตัวประชาชนเพื่อแสดงตนในการ 
เข้ารบับรกิาร จะได้รบัการรกัษาจนอาการพ้นวกิฤต
จากนั้น โรงพยาบาลที่ให้การรักษาจะส่งตัวผู้ป่วย
กลับไปยังหน่วยบริการประจ�า หรือหน่วยบริการ 
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่พร้อม
ให้การรักษาต่อไป
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 ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินถึงแก่ชีวิต หมายถึง ผู้ป่วย 
หรือผู้ท่ีได้รับบาดเจ็บ ซึ่งมีอาการบ่งชี้ว่า จะเป็น
อาการที่คุกคามต่อการท�างานของอวัยวะส�าคัญ	
ได้แก่	หวัใจ	สมอง	การหายใจ	ต้องได้รับการรกัษา
และดูแลติดตามอย่างใกล้ชิด	 เพราะอาจท�าให้ 
เสยีชีวติได้รวดเรว็ ยกตวัอย่างเช่น หวัใจหยดุเต้น / 
หอบรนุแรง / มอีาการเขยีวคล�า้ / หมดสตไิม่รูส้กึตัว /  
ส่ิงแปลกปลอมอุดกั้นหลอดลม / มีอาการวิกฤต 
จากอบุัติเหต ุ/ มีเลือดออกมากห้ามไมห่ยดุ / ภาวะ 
ขาดน�้าอย่างรุนแรง / แขน ขา อ่อนแรง ปากเบี้ยว 
พูดล�าบาก / ชัก / มีอาการวิกฤติจากไข้สูง เป็นต้น

สอบถามข้อมูล
เจ็บป่วยฉุกเฉิน

ได้ที่	โทร. 1669
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• การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
 (ข้อมูลเพิ่มเติมหน้า 26) 
• การตรวจ	 การวินิจฉัย	 การรักษา ตั้งแต ่
 โรคทั่วไป เช่น ไข้หวัด จนถึงการรักษาโรคเรื้อรัง 
 โรคเฉพาะทางท่ีมีค่าใช้จ่ายสูง เช่น เบาหวาน 
 ความดันโลหิตสูง มะเร็ง ไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจ 
 เอชไอว ีวณัโรค ฯลฯ รวมถงึการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ  
 ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
• การคลอดบุตร ใช้สิทธิได้ไม่จ�ากัดจ�านวนครั้ง 
• บริการทันตกรรม ได ้แก่ อุดฟัน ถอนฟัน  
 ขูดหินปูน การให้ฟลูออไรด์เสริมในกลุ่มเสี่ยง 

 ผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะได้รับการ
คุ้มครองค่าใช้จ่ายบริการสาธารณสุข ดังนี้

บริการที่คุ้มครอง
ค่าใช้จ่าย*

* คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามการวินิจฉัยทางการแพทย์และประกาศ
 ของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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 ต่อโรคฟันผุ การรักษาโพรงประสาทฟันน�้านม  
 การเคลอืบหลมุร่องฟัน ผ่าฟันคุด ใส่เพดานเทียม  
 เด็กปากแหว่งเพดานโหว่ และการท�าฟันปลอม  
 ฐานพลาสติก
• ค่ายาและเวชภัณฑ์ ตามกรอบบัญชียาหลัก 
 แห่งชาติ และยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ตามประกาศ 
 ของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
• ค่าอาหารและค่าห้องสามัญ ระหว่างพกัรกัษาตวั  
 ณ หน่วยบริการ
• การจัดการส่งต่อ เพื่อการ
 รักษาระหว่างหน่วยบริการ
• บรกิารแพทย์แผนไทย ตามข้อบ่งชีท้างการแพทย์  
 ได้แก่ ยาสมุนไพรหรือยาแผนไทย การนวด 
 เพ่ือการรักษาและทับหม้อเกลือฟื้นฟูสุขภาพ 
 แม่หลังคลอด การอบหรือประคบสมุนไพรเพ่ือ 
 การรักษา 



คู่มือผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 25

• บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	
 ให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่จ�าเป็นต้องได้รับ 
 การฟ้ืนฟ ูเช่น กายภาพบ�าบัด จติบ�าบัด พฤตกิรรม 
 บ�าบัด กิจกรรมบ�าบัด ฟื้นฟูการได้ยิน ฟื้นฟูการ 
 มองเหน็ และรบัอปุกรณ์เครือ่งช่วยตามประเภท 
 ความพิการได้ตามเกณฑ์ที่ สปสช.ก�าหนด

 ทั้งน้ี คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ก�าหนดให้ผู ้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจ่าย 

ค่าบริการเม่ือรับบริการรักษาพยาบาลและได้รับยา 

ครั้งละ 30 บาทให้แก่โรงพยาบาลในระบบหลักประกัน 

สุขภาพแห่งชาติตั้งแต่ระดับโรงพยาบาลชุมชนขึ้นไป 

(สถานพยาบาลท่ีมีเตียงนอนตั้งแต่ 10 เตียงขึ้นไป) โดย

ยกเว้นบุคคล 20 กลุ่มตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

และผู้ที่มีความประสงค์ไม่จ่ายค่าบริการ 30 บาท สามารถ 

แจ้งความจ�านงไม่จ่ายค่าบริการได้ที่หน่วยบริการ

* คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามการวินิจฉัยทางการแพทย์และประกาศ
 ของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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 สปสช. มุ่งสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
โดยจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
ให้กบัประชาชนคนไทยอย่างทัว่ถงึ ทกุกลุม่วยั ดงันี้
• หญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด
 ทดสอบการตั้งครรภ์ ตรวจครรภ์และประเมิน
ความเสี่ยง ตรวจครรภ์ด้วยอัลตราซาวด์ ตรวจ
เลือดคัดกรองภาวะซีด ซิฟิลิส เอชไอวี ตับอักเสบบี 
ธาลัสซีเมียและดาวน์ ตรวจปัสสาวะ ฉีดวัคซีน 
คอตบี บาดทะยักและวัคซนีไข้หวดัใหญ่ ให้ยาบ�ารงุ
เสริมธาตุเหล็ก โฟลิกและไอโอดีน การให้ยาต้าน
ไวรัสเอชไอวีเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู ่ลูก 
ตรวจช่องปากและฟัน ขัดและท�าความสะอาดฟัน 
รวมถึงการขูดหินน�้าลาย ประเมินสุขภาพจิต 
ตรวจหลงัคลอดและคุมก�าเนิด ส่งเสริมการเลี้ยงลูก 
ด้วยนมแม่ สมุดบันทึกสุขภาพ

บริการสร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค
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• กลุ่มเด็กเล็ก	อายุ	0-5	ปี	
 ฉีดวัคซีนป้องกันวัณโรค ตับอักเสบบี คอตีบ 
บาดทะยัก ไอกรน โปลิโอ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ 
อุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัสโรต้า หัด หัดเยอรมัน 
คางทูม ไข้หวัดใหญ่ และไข้สมองอักเสบเจอี  
ตรวจเลือดคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ (โรคเอ๋อ) 
ภาวะซีด การติดเชื้อเอชไอวี ชั่งน�้าหนักวัดส่วนสูง
เ พ่ือติดตามการเจริญเติบโต ตรวจคัดกรอง
พฒันาการ ตรวจช่องปากและฟัน เคลอืบฟลอูอไรด์ 
การให้ยาไทรอกซินป้องกันภาวะพร่องไทรอยด์  
ยาบ�ารุ ง เสริมธาตุ เหล็ก ยาต ้านไวรัสเอดส ์  
สมุดบนัทกึสขุภาพ / บนัทกึพฒันาการ และแว่นตา
หากมีภาวะสายตาผิดปกติ

*  คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามการวินิจฉัยทางการ
แพทย ์และประกาศ ของคณะกรรมการ 
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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• กลุ่มเด็กโตและวัยรุ่นอายุ	6-24	ป ี
 ฉดีวคัซนีคอตบี บาดทะยกั ชัง่น�า้หนกั วดัส่วนสงู
เพ่ือติดตามการเจริญเติบโต ตรวจเลือดคัดกรอง
ภาวะซีด เอชไอวี ตรวจช่องปากและฟัน ตรวจวัด
ความดนัโลหติ ตรวจคดักรองสายตา และการได้ยนิ 
คัดกรองความเสี่ยงจากการสูบบุหรี่ / สุรา / สาร 
เสพติด เคลือบฟลูออไรด์และหลุมร่องฟัน การให้
ยาบ�ารุงเสริมธาตุเหล็ก แว่นตาหากมีภาวะสายตา
ผิดปกต ิ(ส�าหรบันักเรยีน ป.1) การป้องกนัและแก้ไข
การตัง้ครรภ์ในวยัรุน่และการตัง้ครรภ์ไม่พงึประสงค์ 
การคุมก�าเนิด การให้ค�าปรึกษาแนะน�า ฉีดวัคซีน
เอชพีวีป้องกันมะเร็งปากมดลูก (ส�าหรับนักเรียน
หญิง ป.5)
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• กลุ่มผู้ใหญ่อายุ	25-59	ป ี
 ฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ตรวจวัดความดัน
โลหิต ตรวจเลือดคัดกรองเบาหวาน เอชไอว ี
คัดกรองความเส่ียงจากการสูบบุหรี่ / สุรา / สาร 
เสพติด คัดกรองปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ 
และหลอดเลือด ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
เคลือบฟลูออไรด์ การให้ยาบ�ารุงเสริมธาตุเหล็ก  
การป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ 
การคุมก�าเนดิ การให้ความรูต้รวจเต้านมด้วยตนเอง 
การให้ค�าปรึกษาแนะน�า
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• กลุ่มผู้สูงอายุ	60	ปีขึ้นไป 
 ฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ตรวจประเมิน 
ความสามารถในการท�ากิจวัตรประจ�าวัน (ADL) 
ตรวจวัดดัชนีมวลกาย ความดันโลหิต ตรวจเลือด
คัดกรองเบาหวาน เอชไอวี คัดกรองปัจจัยเส่ียง 
ต่อการเกดิโรคหวัใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลอืด
สมอง คัดกรองโรคซึมเศร้า การเคลือบฟลูออไรด์ 
การให้ความรู้ออกก�าลังกายและฝึกสมองป้องกัน
โรคสมองเสื่อม การให้ความรู ้ตรวจเต้านมด้วย
ตนเอง การให้ค�าปรึกษาแนะน�า
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• กลุ่มเป้าหมายท่ีจะได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ ่
	 ตามฤดูกาล มีดังนี้

 1. หญิงตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
 2. เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี
 3. ผูป่้วยโรคเรือ้รงัทกุกลุม่อาย ุ(ปอดอดุกัน้เรือ้รงั  
  หืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วย 
  มะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบ�าบัด)
 4. ผู้ที่อายุ 65 ปีขึ้นไป
 5. ผู้พิการทางสมองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
 6. ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง 
  รวมถึงผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการ
 7. ผู้ที่มีน�้าหนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัม หรือดัชนี 
  มวลกายตั้งแต่ 35 กิโลกรัม ต่อตารางเมตร
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*  คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพฯ 
 เรื่องประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2559

 สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ช่วยลดภาระ
ค่าใช้จ ่ายด้านสุขภาพ และไม่ต ้องล้มละลาย 
จากค่ารักษาพยาบาลโรคเรื้อรังที่มีค่าใช้จ่ายสูง 
ตัวอย่างเช่น 

บริการดูแลรักษาพยาบาล	โรคมะเร็ง* 
1. การตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโรคมะเร็ง ตามที ่
 แพทย์สั่งภายใต ้สิทธิประโยชน์ ในระบบ 
 หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2. การรกัษาอาการทัว่ไปและการรกัษาเฉพาะทาง  
 เช่น การผ่าตัด การฉายแสง การให้ยาเคมบี�าบัด 
3. การดูแลแบบประคับประคองที่บ้าน 
 (Palliative care) 
4. วคัซนีไข้หวดัใหญ่ตามฤดกูาล (เฉพาะผูป่้วยมะเร็ง 
 ที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบ�าบัด)
	 ทั้งน้ีบริการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทาง 
	 ที่	สปสช.	ก�าหนด

การรักษาพยาบาล
โรคเรื้อรัง*
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บริการทดแทนไตส�าหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
ระยะสุดท้าย* 

 ขั้นตอนการเข้ารับบริการ ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
ระยะสุดท้ายสามารถใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ 
แห่งชาติ ที่หน่วยบริการตามสิทธิ หน่วยบริการ 
จะลงทะเบียน และให้บริการทดแทนไตทีเ่หมาะสม
ส�าหรับผู้ป่วยในแต่ละราย โดยเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ได้แก่

 1. การล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง 
 2. การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 
 3. การผ่าตัดปลูกถ่ายไต

 ส�าหรบัการล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนือ่ง  
สปสช. ได้จดับรกิารส่งน�า้ยาล้างไตให้ผูป่้วยถงึบ้าน
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้เข้าถึงบริการทดแทนไต 
ได้ง่ายขึ้น ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และได้
รบับริการอย่างต่อเนือ่ง ซึง่จะส่งผลถงึคณุภาพชวีติ 
ที่ดีขึ้นของผู้ป่วย 
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บริการดูแลรักษาพยาบาล	กรณีผู้ติดเชื้อเอชไอวี
และผู้ป่วยเอดส์

• ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงและต้องการทราบสถานะ		
	 การติดเชื้อเอชไอวี สามารถขอรับบริการ 
 ให้ค�าปรึกษาและตรวจเลือดหาการติดเชื้อ 
 เอชไอวี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่หน่วยบริการ 
 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ไม่เกิน 
 2 ครั้ง/คน/ปี

• ผู้ที่ตรวจเลือดพบการติดเชื้อเอชไอวี	 จะได้รับ 
 การประเมินเพื่อเริ่มการรักษาด้วยยาต้านไวรัส 
 และติดตามการรักษา รวมถึงการให้ยารักษา 
 ภาวะไขมันในเลือดสูง การตรวจคัดกรองและ 
 ตรวจยนืยนัหาการตดิเชือ้ไวรสัตบัอกัเสบซ ีและ 
 การคัดกรองวัณโรค ตามข้อบ่งชีท้างการแพทย์
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• ผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ควร 
	 รับบริการกับหน่วยบริการประจ�าตามสิทธ ิ
 เพือ่ความสะดวก แต่หากมคีวามจ�าเป็นกส็ามารถ 
 รับบริการกับหน่วยบริการอื่น ในระบบหลัก 
 ประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ไม่ใช่หน่วยบริการ 
 ประจ�าตามสิทธิได้
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 บรกิารรักษาพยาบาลท่ีจ�าเป็นต้องบรหิารจดัการ
เป็นกรณเีฉพาะ ในหน่วยบรกิารทีร่่วมโครงการ เช่น

• การให้สารเมทาโดนระยะยาว เพื่อการบ�าบัด 
 รกัษาผูป่้วยตดิสารเสพตดิในกลุม่ฝ่ิน และอนพุนัธ์ 
 ของฝิ่น (เช่น เฮโรอีน) ที่สมัครใจ

• การให้ยาละลายลิ่มเลือดเพื่อการรักษาเร่งด่วน  
 ส�าหรบัผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองตบีหรอือดุตนั  
 และผู ้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดชนิด 
 เฉยีบพลนัชนดิทีม่กีารยกขึน้ของคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ 
 ส่วน ST

• การสวนหัวใจ การผ่าตัดหัวใจ 

• บริการให้เคมีบ�าบัด หรือฮอร์โมน
 หรือรังสีรักษา ส�าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

บริการ
กรณีเฉพาะ*
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• การปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�าเนิดเม็ดโลหิต ส�าหรับ 
 ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมน�้าเหลือง 
 ผู้ป่วยโรคหายาก ผู้ป่วยธาลัสซีเมีย และอื่นๆ 
 ตามข้อบ่งช้ีและเง่ือนไขบริการที่ สปสช.ก�าหนด

• การผ่าตัดรักษาข้อเข่าเสื่อม การผ่าตัดเปลี่ยน 
 กระจกตา การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ 

• การปลูกถ่ายตับในเด็ก (อายุไม่เกิน 18 ปี) ที่เป็น 
 โรคท่อน�้าดีตีบตันแต่ก�าเนิด 

• การรักษาด้วยออกซิเจนความกดดันสูง (Hyper 
 baric Oxigen therapy) การรักษาเฉพาะโรคทีเ่กดิ 
 จากการด�าน�้า (Decompression sickness)

*  คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามการวินิจฉัยทางการแพทย์
 และประกาศของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมทางโทรศัพท ์
สายด่วน	สปสช.

โทร.	1330
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บริการที่ไม่อยู่ใน
ความคุ้มครอง*

• การรักษาภาวะมีบุตรยาก / การผสมเทียม 
• การแปลงเพศ / การกระท�าใดๆ เพือ่ความสวยงาม 
 โดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
• การตรวจวนิจิฉยัและรกัษาใดๆ ทีเ่กนิความจ�าเป็น 
 จากข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
• การรักษาที่อยู่ระหว่างการค้นคว้าทดลอง วิจัย 
• การบาดเจ็บจากการประสบภัยจากรถ ซึ่งอยู่ใน 
 ความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง 
 ผู ้ประสบภัยจากรถเฉพาะส่วนท่ีบริษัทหรือ 
 กองทุนตามกฎหมายนั้นต้องเป็นผู้จ่าย

*  คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามการวินิจฉัยทางการแพทย์
 และประกาศของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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• การบ�าบดัรกัษาและฟ้ืนฟผููต้ดิยาและสารเสพตดิ 
 ตามกฎหมายว่าด้วยสารเสพติด ยกเว้น การให ้
 สารเมทาโดนระยะยาว เพื่อการบ�าบัดรักษา 
 ผู้ป่วยติดสารเสพติดในกลุ่มฝิ่น และอนุพันธ์ของ 
 ฝ่ิน (เช่น เฮโรอนี) ทีส่มคัรใจ บางกรณตีามประกาศ 
 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
• โรคเดียวกันที่ ต ้องใช ้ ระยะเวลารักษาตัว 
 ในโรงพยาบาลประเภทผูป่้วยในเกนิกว่า 180 วนั  
 ยกเว้น กรณีมีความจ�าเป็นต้องรักษาต่อเนื่อง 
 จากภาวะแทรกซ้อนหรือข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
• การปลกูถ่ายอวยัวะ (Organ Transplantation)  
 ยกเว้น บางกรณีตามประกาศคณะกรรมการ 
 หลักประกนัสขุภาพแห่งชาต ิเช่น การปลกูถ่ายไต 
 เพื่อรักษาโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย การ 
 ปลูกถ่ายตับในเด็ก (อายุไม่เกิน 18 ปี) ที่เป็น 
 โรคท่อน�้าดีตีบตันแต่ก�าเนิด การผ่าตัดเปลี่ยน 
 กระจกตา การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ เป็นต้น
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กรณีได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล
(มาตรา 41)

 ผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ได้รับ 
ความเสียหายจากการรักษาพยาบาลของหน่วย
บริการ ซึ่งไม่ใช ่เป็นพยาธิสภาพของโรคหรือ 
เหตุแทรกซ้อนของโรค มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ
เบ้ืองต้น โดยผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือทายาท 
หรือผู ้อุปการะหรือหน่วยบริการท่ีให ้บริการ  
ต้องยื่นค�าร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้
ภายใน	1	ปี	นับตั้งแต่วันที่ทราบความเสียหาย 

สิทธิการขอรับเงิน
ช่วยเหลือเบื้องต้น
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การเขียนค�าร้องต้องมีสาระส�าคัญ	ดังนี้

 1. ชือ่-นามสกลุ ผูร้บับรกิารทีไ่ด้รบัความเสยีหาย
 2. ความเสยีหายท่ีเกดิข้ึนจากการรกัษาพยาบาล
 3. ชื่อของหน่วยบริการที่ให้การรักษาพยาบาล
 4. วนัทีเ่ข้ารบัการรกัษาพยาบาล และวนัทีท่ราบ 
  ถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น
 5. สถานที่ที่สามารถติดต่อผู้รับบริการที่ได้รับ 
  ความเสียหายได้โดยสะดวก
 6. ระบุภาระที่ผู ้รับบริการจะต้องรับผิดชอบ 
  เศรษฐานะ

หลกัฐานประกอบค�าร้องของผูไ้ด้รับความเสียหาย 
 ได้แก่ ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือ
สูติบัตร หนังสือมอบอ�านาจ (กรณีมีการมอบ
อ�านาจ) เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียด
ข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณา
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สถานที่ยื่นค�าร้อง
 • หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ 
  แห่งชาติ
 • ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด (ในจังหวัดที ่
  เกิดเหตุ) หรือส�านักงานหลักประกันสุขภาพ 
  แห่งชาติ เขต 1-13 หรือใน กทม. ติดต่อ 
  ส�านักงานเขต ทั้ง 19 เขต (หน้า 15-16)
 • หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจาก 
  ผู้ถูกร้องเรียน ตามมาตรา 50(5)
 • สอบถามเพิ่มเติมที่
 	 “สายด่วน	สปสช.	โทร.	1330”
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รู้จัก...
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพท้องถิ่น (กปท.)

 กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น	 (กปท.) 
ตั้ ง ข้ึนตามบทบัญญัติ ใน พ.ร.บ.หลักประกัน 
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 13(3) 
มาตรา 18(4) (8) (9) และมาตรา 47 ซึ่งก�าหนดให ้
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห ่งชาติ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
มี ส ่ วนร ่ วม ในการบริหารจั ดการระบบ 
หลักประกันสุขภาพในท ้องถิ่ น เพื่ อก� าหนด 
หลักเกณฑ์ ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค สปสช. 
ร่วมกับ อปท. อนัได้แก่ เทศบาล องค์การบรหิาร
ส่วนต�าบล (อบต.) จัดให้มีกองทุนหลักประกัน
สุขภาพท้องถิ่น โดย สปสช. และ อปท. ที่เข้าร่วม 
กองทุน สนับสนุนงบประมาณในการด�าเนินงาน 
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กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถ่ิน	 พร้อมทั้ง 
ตั้งคณะกรรมการกองทุนฯ ท�าหน้าที่พิจารณา 
โคร งการและกิ จกรรม  ท่ี มี วั ต ถุประสงค  ์
ให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงบริการสาธารณสุข 
ทั้งที่บ้าน ชุมชน และหน่วยบริการปฐมภูมิ เช่น

 • การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุมชน
 • การสร้างเสรมิสขุภาพเพือ่ป้องกนัและควบคมุ 
  โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงในกลุ่มเสี่ยง  
  เช่น ผูส้งูอาย ุคนอ้วน ฯลฯ
 • การป้องกันโรคติดต่อระบาดในพื้นท่ี
 • การจัดให้มีการดแูลผูส้งูอายท่ีุเจบ็ป่วย ตดิบ้าน  
  ติดเตียง ให้ได้รับการดูแลด้านสุขภาพอย่าง 
  ต่อเน่ืองในระยะยาวทีบ้่านได้
 • การฟื้นฟูสมรรถภาพท่ีจ�าเป็นต่อสุขภาพ



คู่มือผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 45

ใครบ้างมีสิทธิ
ขอรับการสนับสนุน จากกองทุน 

หลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.)

 กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถ่ิน (กปท.) 
มีหน้าทีส่นบัสนนุโครงการ กิจกรรม ทีค่ณะกรรมการ 
กองทุนอนุมัติ ผู้ที่มีสิทธิขอรับการสนับสนุนจาก 
กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ได้แก่

 • หน่วยบริการ หรอืสถานบรกิาร หรอืหน่วยงาน 
  สาธารณสุขในพื้นที่
 • องค์กรประชาชนในพื้นที่
 • ศูนย์เด็กเล็ก หรือศูนย์ช่ืออื่นๆ ท่ีด�าเนิน 
  กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็ก 
  ในชุมชน
 • ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
  และคนพิการ หรือศูนย์ชื่ออื่นๆ ท่ีด�าเนิน 
  กจิกรรมเก่ียวกับการพฒันาและดแูลผูส้งูอาย ุ
  และคนพิการ
 • ฯลฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เทศบาล / อบต.ในพื้นที่ 
หรือส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต (สปสช.เขต)
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แผนที่แสดงการจัดพื้นที่
ในความรบัผดิชอบของ สปสช.เขต 1-13
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ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขต	1	เชียงใหม่	
เลขที่ 6 อาคารส�านักงานไปรษณีย์เขต 5
ถ.มหิดล ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-285-355 โทรสาร 053-285-364
http://chiangmai.nhso.go.th/

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขต	2	พิษณุโลก	
เลขที่ 83 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-245-111 โทรสาร 055-247-111
http://phitsanulok.nhso.go.th/

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขต	3	นครสวรรค์	
เลขที่ 1045/2 อาคารแว่นกรุงไทย ชั้น 4
หมู่ 10 ถ.นครสวรรค์-พิษณุโลก ต.นครสวรรค์ตก
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 056-371-831 โทรสาร 056-371-831
http://nakhonsawan.nhso.go.th/

ที่อยู่และการติดต่อ สปสช.เขต 1-13
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ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขต	4	สระบุรี		
เลขที่ 65/3 ซอย 1 ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม 
ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-213-205 โทรสาร 036-213-263
http://saraburi.nhso.go.th/

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขต	5	ราชบุร ี  
เลขที่ 2 อาคารส�านักงานไปรษณีย์ ชั้น 3 
ถ.สมุทรศักดารักษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ 032-332-590 โทรสาร 032-332-593
http://ratchaburi.nhso.go.th/

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขต	6	ระยอง  
เลขที่ 115 อาคารสตาร์พลาซ่า ชั้น 2 ซ.ศูนย์การค้าสาย 4 
ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-864-313-9 โทรสาร 038-864-320
http://rayong.nhso.go.th/

คู่มือผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ48
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ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขต	7	ขอนแก่น  
เลขที่ 356/1 อาคารซีพี ชั้น 3
ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 043-365-200-3 โทรสาร 043-365-111
http://khonkaen.nhso.go.th/

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขต	8	อุดรธาน ี 
26/68 อาคาร TOT มหาชน 
ถ.วัฒนานุวงศ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 042-325-681 โทรสาร 042-325-674
http://udonthani.nhso.go.th/

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขต	9	นครราชสีมา
เลขที่ 154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ ชั้น 3 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-248-871-4 โทรสาร 044-248-875
http://korat.nhso.go.th/
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ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขต	10	อุบลราชธานี	 
เลขที่ 145 ที่ท�าการไปรษณีย์ ชั้น 3 
ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-240-591 โทรสาร 045-255-393
http://ubon.nhso.go.th/

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขต	11	สุราษฎร์ธาน ี
เลขที่ 91/1 หมู่ 1 อาคารพีซีทาวเวอร์ ชั้น 10 
ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-274-811-3 โทรสาร 077-274-818
http://suratthani.nhso.go.th/

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ
เขต	12	สงขลา 
เลขที่ 488/88 อาคารสยามนครินทร์ (ชั้น 3)
ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90110
http://songkhla.nhso.go.th/
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ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขต	13	กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) 
ชัน้ 5 (ฝ่ังลานจอดรถ) ศนูย์ราชการเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา 
5 ธันวาคม 2550 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-142-1000 โทรสาร 02-143-8772-3
http://bkk.nhso.go.th/

facebook	สปสช.
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ผู้ใช้สิทธิบัตรทองกว่า 

48	ล้านคน
สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข

ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่มีคุณภาพ

ได้อย่างครบวงจร ทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค

การฟื้นฟูสมรรถภาพ การรักษาพยาบาล และเพิ่มความสะดวก

ผู้ใช้สิทธิบัตรทองสามารถขอเปลี่ยน

หน่วยบริการประจ�าได้ 4 ครั้ง/ปี
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สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	(สิทธิบัตรทอง)

ลดภาระค่ารักษาพยาบาล
คนไทยกว่า 100,000 ครัวเรือน ไม่ต้องล้มละลาย

จากค่ารักษาพยาบาล* เมื่อเจ็บป่วยและสามารถเข้าถึง 

การรักษาพยาบาลโรคค่าใช้จ่ายสูง เช่น

 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน

 ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

 ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

 ผู้ป่วยตาต้อกระจก

 ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์

 ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง

* คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามการวินิจฉัยทางการแพทย์และประกาศ 
 ของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ












