เรื่องควรรู้

สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สิทธิบัตรทอง)

ค�ำน�ำ
สุขภาพเป็นปัจจัยพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ การมีสุขภาพดีของบุคคล
มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การเข้ า ถึ ง บริ ก ารสุ ข ภาพที่ ค รอบคลุ ม ทั้ ง 4 มิ ติ ทั้ ง การ
สร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ที่จ�ำเป็นต่อสุขภาพและการด�ำรงชีวิต แนวคิดพื้นฐานที่ส�ำคัญของการสร้าง
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า คือ การให้สิทธิประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพ
ที่จ�ำเป็นโดยไม่มีอุปสรรคทางการเงิน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจึงเป็นเรื่อง
ของการสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพให้กับทุกคนให้มีสุขภาพที่ดี ตั้งแต่แรกเกิด
ไปจนถึงตลอดช่วงชีวิต เมื่อเจ็บป่วยจะได้รับการดูแลรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน น�ำไปสู่การเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์ให้มีความพร้อมขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม

เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจต่อระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของประชาชนคนไทยในระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จึงได้จัดท�ำหนังสือ
“เรื่องควรรู้...สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” โดยได้รวบรวมข้อมูลความรู้
พื้นฐานด้านหลักประกันสุขภาพ เพื่อให้เครือข่ายภาคีต่างๆ และผู้สนใจ ใช้เป็น
คู่มือประกอบการเรียนรู้เรื่องหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และน�ำความรู้ไป
ถ่ายทอด ตลอดจนสร้างความเข้าใจ ให้กับครอบครัว ชุมชน และสื่อสารสังคม
น�ำไปสู่การรับรู้ เข้าใจ เข้าถึงบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของ
ประชาชนคนไทย
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
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หลักการของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

(Universal Health Coverage: UHC)

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Health Coverage : UHC) คือ
การคุม้ ครองสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงบริการสุขภาพทีจ่ ำ� เป็นได้อย่างถ้วนหน้า
โดยไม่มอี ปุ สรรคทางการเงิน การขับเคลือ่ นหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าครอบคลุม
3 มิติ คือ
1 ประชาชนที่ได้รับความคุ้มครอง (Covered population)  
2 บริการสุขภาพที่ครอบคลุม (Covered services)
3 ค่าใช้จ่ายสุขภาพที่ครอบคลุม (Covered costs)
โดยปกป้องการล้มละลายของครัวเรือนจากค่ารักษาพยาบาล การทีป่ ระเทศไทย
มี  พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ถือเป็นจุดเปลีย่ นส�ำคัญ ซึง่ ท�ำให้
คนไทยมีสิทธิเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพิ่มขึ้น ความส�ำเร็จ
ดังกล่าวส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลกให้เป็น
ต้นแบบการเรียนรู้ด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของนานาชาติ
รูปภาพที่ 1 มิติการขยายความครอบคลุมการสร้าง
ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ลดการร่วมจ่ายและค่าบริการ
ที่ประชาชนจ่ายเอง
ขยายสิทธิ
ประโยชน์
ด้านบริการ
สุขภาพ

กองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ปัจจุบัน

ความครอบคลุมประชาชน
ที่มา: World Health Report 2010, WHO
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ความครอบคลุมค่าใช้จ่าย
ขยายสิทธิประโยชน์
ด้านบริการสุขภาพ

ความครอบคลุมบริการ

จากความส�ำเร็จของการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทยขับเคลือ่ น
สู่เวทีโลก ส่งผลให้เกิดการสร้างความตระหนักถึงสิทธิสุขภาพที่เป็นพื้นฐานของ
การมีสุขภาพดีถ้วนหน้า องค์การสหประชาชาติได้ก�ำหนดให้วันที่ 12 ธันวาคม
ของทุ ก ปี เป็ น วั น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพถ้ ว นหน้ า สากล (Universal Health
Coverage Day: UHC Day) เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักสิทธิเข้าถึงบริการ
สุขภาพของทุกคน และกระตุ้นให้ประเทศสมาชิกทั่วโลกมีการพัฒนาให้บรรลุ
การมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน ก่อนปี 2030 (พ.ศ. 2573)
ส�ำหรับประเทศไทย ปัจจุบันคนไทยมีสิทธิเข้าถึงบริการสาธารณสุขครอบคลุม
ร้อยละ 99.92 ของจ�ำนวนประชากรทั้งประเทศ (ณ กันยายน 2562) โดยรัฐบาล
จัดให้มีประกันสุขภาพภาครัฐส�ำหรับคนไทย ดังนี้
1 สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Universal Coverage Scheme,
UCS) หรือที่นิยมเรียกกันในชื่อ “สิทธิ 30 บาท หรือสิทธิบัตรทอง”
ประชาชนคนไทยที่มีเลขประจ�ำตัวประชาชน 13 หลัก และไม่มีสิทธิ
ประกันสุขภาพจากหน่วยงานรัฐ มีสิทธิลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการ
ประจ�ำเพื่อใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเข้ารับบริการสาธารณสุข
ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าบริการ ยกเว้น การร่วมจ่าย 30 บาทตามเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประกาศก�ำหนด โดยมี
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ท�ำหน้าทีบ่ ริหารกองทุน
เพือ่ ให้คนไทยเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ทัง้ การสร้างเสริม
สุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และ
การฟืน้ ฟูสมรรถภาพทีจ่ ำ� เป็นต่อสุขภาพและการด�ำรงชีวติ รวมถึงบริการ
การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกตามกฎหมายประกอบโรคศิลปะ
2 สิทธิประกันสังคม โดยส�ำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน
ท�ำหน้าที่ดูแลระบบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ให้กับผู้ประกันตน
ทีส่ ง่ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม สามารถเข้ารับบริการรักษาพยาบาล
ได้ที่โรงพยาบาลที่เลือกลงทะเบียน
เรื่องควรรู้
สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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3 สิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ โดยมีกรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง ท�ำหน้าที่ดูแลระบบออกกฎระเบียบและข้อบังคับ
ดูแลสิทธิการรักษาพยาบาลให้กับข้าราชการและบุคคลในครอบครัว
(บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย) เมื่อเจ็บป่วย
สามารถเข้ารับบริการรักษาพยาบาลได้ที่โรงพยาบาลของรัฐ
4 สิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยมี
กระทรวงมหาดไทย ท�ำหน้าที่ดูแลระบบ ออกกฎระเบียบและข้อบังคับ
เพื่ อ ดู แ ลสิ ท ธิ รั ก ษาพยาบาลให้ กั บ ข้ า ราชการ ข้ า ราชการการเมื อ ง
พนักงาน ลูกจ้างประจ�ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคคล
ในครอบครัว เมื่อเจ็บป่วยสามารถเข้ารับบริการรักษาพยาบาลได้ที่
โรงพยาบาลของรัฐ
5 สิทธิหน่วยงานรัฐอื่นๆ คุ้มครองบริการรักษาพยาบาลให้กับพนักงาน
หน่วยงานรัฐต่างๆ เช่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานรัฐที่
จัดตั้งตาม พ.ร.บ. เฉพาะ ฯลฯ และอาจคุ้มครองถึงบุคคลในครอบครัว
ด้วย ทั้งนี้ขึ้นกับระเบียบของแต่ละหน่วยงาน
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แผนภูมิที่ 1 แสดงความครอบคลุมการมีสิทธิในระบบประกันสุขภาพภาครัฐ
ของประชากรไทย

แผนภูมิที่ 2 แสดงสัดส่วนประชากรแยกตามสิทธิ

ที่มา: รายงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประจ�ำปีงบประมาณ 2560

เรื่องควรรู้
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แผนภูมิที่ 3 ผลของการมีระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ร้อยละของครัวเรือนที่ต้องกลายเป็นครัวเรือนยากจนภายหลังจากการจ่ายค่ารักษาพยาบาล
(Health impoverishment)

รูปภาพที่ 4 ความพึงพอใจของประชาชน ผู้ให้บริการ และองค์กรภาคี
ต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ของคนไทย

เรื่องควรรู้
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2

สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ของคนไทย

พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ก�ำหนดให้คนไทยทุกคนมีสทิ ธิ
ได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มี “กองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สนับสนุนและส่งเสริมการ
จัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ ส่งเสริมให้คนไทยสามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขได้อย่างทัว่ ถึง และมีประสิทธิภาพ โดยมีสำ� นักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) ท�ำหน้าที่บริหารกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติก�ำหนด
“สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” หรือ “สิทธิบตั รทอง หรือ สิทธิ 30 บาท”
เป็นสิทธิตามกฎหมายที่รัฐบาลจัดให้คนไทยทุกคนตั้งแต่แรกเกิด และตลอด
ช่วงชีวิต (ไม่ใช่สิทธิเพื่อการสงเคราะห์เฉพาะกลุ่ม)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 3 ข้อ คือ
1. เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย
2. มีเลขประจ�ำตัวประชาชน 13 หลัก ของกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
3. ไม่มีสิทธิประกันสุขภาพจากหน่วยงานรัฐ (ที่ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ
ของรัฐ) ได้แก่ สิทธิตามกฎหมายประกันสังคม สิทธิสวัสดิการรักษา
พยาบาลของข้าราชการ / พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือสิทธิสวัสดิการรักษา
พยาบาลของหน่ ว ยงานรั ฐ อื่ น ๆ เช่ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ องค์ ก ารมหาชน
ข้าราชการการเมือง
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ใครบ้างมีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ?
• เด็กแรกเกิด ที่ไม่มีสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ
จากบิดามารดา
• บุตรข้าราชการที่บรรลุนิติภาวะ (อายุ 20 ปีขึ้นไป หรือสมรส)
และไม่มีสิทธิประกันสุขภาพจากหน่วยงานรัฐ
• บุตรข้าราชการคนที่ 4 ขึ้นไป และไม่มีสิทธิประกันสุขภาพ
จากหน่วยงานรัฐ เช่น สิทธิข้าราชการคุ้มครองบุตรเพียง 3 คน
• ผู้ประกันตนที่ขาดการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
(หมดสิทธิประกันสังคม)
• ข้าราชการที่เกษียณอายุหรือออกจากราชการโดยมิได้รับบ�ำนาญ
• ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และไม่ได้เป็นผู้ประกันตน
กลุม่ คนเหล่านีม้ สี ทิ ธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามกฎหมาย และสามารถ
ลงทะเบียนเพื่อเลือกหน่วยบริการประจ�ำ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
คนไทยทีอ่ าศัยอยูใ่ นต่างประเทศติดต่อกันมากกว่า 2 ปีขนึ้ ไป (ข้อมูล
จากส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง) หรือผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งใน
ต่างประเทศ (ข้อมูลจากส�ำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง)
จะสามารถใช้ สิ ท ธิ ห ลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ต ่ อ เมื่ อ เดิ น ทาง
กลับมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยแล้ว โดยประชาชนติดต่อแก้ไข
สถานะบุคคล ณ หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ที่อยู่ใกล้บ้าน
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การตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เพื่อความสะดวกในการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้อย่างถูกต้อง
สามารถตรวจสอบสิทธิของตนเองและบุคคลในครอบครัวได้ 3 วิธี ดังนี้
1 ติดต่อด้วยตนเอง ในวันเวลาราชการ
		
• ต่างจังหวัด ติดต่อ หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) ศูนย์บริการสาธารณสุข
คลินิกชุมชนอบอุ่น ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง โรงพยาบาลของรัฐ)
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1-12
		
• กรุงเทพมหานคร ติดต่อ ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขต 13 กทม. หรือจุดรับลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ในพื้นที่ กทม. ได้แก่ ส�ำนักงานเขต 19 เขตของกรุงเทพมหานคร
(ข้อมูลเพิ่มเติม หน้า 23-24) เดอะมอลล์บางแค ธนาคารออมสิน
สาขาราชด�ำเนิน และ ธกส. 3 สาขา (ข้อมูลเพิ่มเติมหน้า 23-24)
2 ทางโทรศัพท์ สายด่วน สปสช. โทร. 1330
		
• ตรวจสอบสิทธิอัตโนมัติ โทร. 1330 กด 2
ตามด้วยเลขประจ�ำตัวประชาชน 13 หลัก กด # กดโทรออก
		
• สอบถามเจ้าหน้าที่บริการข้อมูล โทร. 1330 กด 0
			หมายเหตุ : กสทช.มีมติอนุมตั ลิ ดหย่อนอัตราค่าบริการโทรศัพท์มอื ถือ
1 บาท/15 นาที ส�ำหรับโทรศัพท์พนื้ ฐาน (โทรศัพท์บา้ นหรือตูโ้ ทรศัพท์
สาธารณะ) ครั้งละ 1 บาททั่วประเทศ (ไม่จ�ำกัดเวลา) มีผลบังคับใช้
มกราคม 2562
ข้อมูลสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ในระบบตรวจสอบสิทธิอัตโนมัติจะปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
ทุกวันที่ 15 และวันที่ 28 ของทุกเดือน
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3 ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
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3

รู้จักหน่วยบริการ

ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มีหน้าที่อะไร ?
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้
การก�ำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ท�ำหน้าที่บริหารกองทุน
ให้เ ป็ น ไปตามระเบียบที่คณะกรรมการหลัก ประกั นสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ก� ำ หนด
เพื่อส่งเสริมให้คนไทยเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ที่มีคุณภาพ
มาตรฐานอย่างทัว่ ถึงตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพมาตรฐาน
บริการสาธารณสุข
หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หมายถึง สถานบริการ
ที่ ขึ้ น ทะเบี ย น เป็ น หน่ ว ยบริ ก ารในระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ เช่ น
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลเอกชน
โรงพยาบาลสังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิน่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
(รพ.สต.) หรือที่คุ้นเคยในชื่อสถานีอนามัย คลินิกชุมชนอบอุ่น ศูนย์บริการ
สาธารณสุข ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง เป็นต้น

สถานบริการ หมายถึง สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ของเอกชน และของสภากาชาดไทย
หน่วยบริการการประกอบโรคศิลปะสาขาต่าง ๆ และสถานบริการสาธารณสุขอื่น ที่คณะ
กรรมการก�ำหนดเพิ่มเติม
เรื่องควรรู้
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“เครือข่ายหน่วยบริการ” หมายถึง หน่วยบริการทีร่ วมตัวกันและขึน้ ทะเบียน
เป็นเครือข่ายหน่วยบริการ
หน่ ว ยบริ ก ารประจ� ำ หมายถึ ง หน่ ว ยบริ ก ารหรื อ กลุ ่ ม หน่ ว ยบริ ก าร
ทีข่ นึ้ ทะเบียนเป็นหน่วยบริการประจ�ำ โดยได้รบั ค่าใช้จา่ ยจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เพือ่ บริการสาธารณสุขในลักษณะเหมาจ่ายรายหัว และค่าใช้จา่ ย
อื่นตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก�ำหนด โดยหน่วยบริการ
จะต้องมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. ให้บริการด้านเวชกรรมด้วยตนเอง
2. จัดบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมทิ จี่ ำ� เป็นต่อสุขภาพและการด�ำรงชีวติ
อย่างเป็นองค์รวม ทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจ
วินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพ
3. เป็นหน่วยต้นสังกัดของหน่วยบริการปฐมภูมิ และอาจมีหน่วยบริการ
ปฐมภูมิมากกว่า 1 แห่งเป็นเครือข่าย
4. มีเครือข่ายหน่วยบริการเพือ่ การส่งต่อผูร้ บั บริการไปรับบริการสาธารณสุข
ในกรณีที่เกินขีดความสามารถ
5. ผู ้ มี สิ ท ธิ ห ลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ สามารถเลื อ กลงทะเบี ย นใน
หน่ ว ยบริ ก ารประจ� ำ  เพื่ อ เป็ น หน่ ว ยบริ ก ารประจ� ำ ตั ว ของตนเอง
ที่จะเข้ารับบริการสาธารณสุขโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ ตามสิทธิที่ก�ำหนด
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หน่วยบริการปฐมภูมิ หมายถึง หน่วยบริการทีข่ นึ้ ทะเบียนเป็นหน่วยบริการ
ปฐมภูมใิ นเครือข่ายของหน่วยบริการประจ�ำ และรับค่าใช้จา่ ยเพือ่ บริการสาธารณสุข
จากหน่วยบริการประจ�ำ หรือค่าใช้จา่ ยอืน่ ตามทีค่ ณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติก�ำหนด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. จัดบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมไิ ด้อย่างเป็นองค์รวม ทัง้ การสร้างเสริม
สุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และ
การฟื้นฟูสมรรถภาพ
2. ผู ้ มี สิ ท ธิ ห ลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ สามารถใช้ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข
ในหน่วยบริการปฐมภูมิที่เป็นเครือข่ายของหน่วยบริการประจ�ำที่เลือก
(ต้นสังกัดของหน่วยบริการปฐมภูมิ) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ตามสิทธิ
ที่ก�ำหนด
หน่วยบริการรับส่งต่อ หมายถึง หน่วยบริการทีข่ นึ้ ทะเบียนเป็นหน่วยบริการ
รับการส่งต่อทั่วไปหรือหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้าน ซึ่งสามารถจัด
บริการสาธารณสุขระดับทุตยิ ภูมิ ตติยภูมิ หรือเฉพาะทาง โดยผูม้ สี ทิ ธิหลักประกัน
สุขภาพสามารถใช้บริการสาธารณสุข ณ หน่วยบริการรับส่งต่อได้ เมื่อได้รับการ
ส่งต่อหรือได้รับความเห็นชอบจากหน่วยบริการประจ�ำ หรือตามที่ สปสช.ก�ำหนด
ทั้งนี้ หน่วยบริการที่รับส่งต่อมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขจาก
หน่วยบริการประจ�ำหรือจากกองทุน ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติก�ำหนด
หน่วยบริการร่วมให้บริการ หมายถึง สถานบริการที่จัดบริการสาธารณสุข
ระดับปฐมภูมิเฉพาะด้านตามเกณฑ์ที่ สปสช.ก�ำหนด และได้ขึ้นทะเบียนเป็น
หน่วยบริการร่วมให้บริการ โดยมีขอ้ ตกลงเป็นหนังสือกับหน่วยบริการประจ�ำหรือ
ส�ำนักงาน ในการให้บริการสาธารณสุขแก่ผมู้ สี ทิ ธิ ทัง้ นี้ หน่วยบริการร่วมให้บริการ
มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่าย เพื่อบริการสาธารณสุขจากหน่วยบริการประจ�ำหรือจาก
กองทุน ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก�ำหนด
เรื่องควรรู้
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การลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจ�ำ
เพื่อให้ประชาชนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีหน่วยบริการประจ�ำ 
(ข้อมูลเพิม่ เติมหน้า 18) สปสช.จัดระบบลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ของประชาชน ดังนี้
1 การลงทะเบียนรายบุคคล แยกเป็น 2 กรณี
1.1 กรณียื่นแบบค�ำร้องด้วยตนเอง ของผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้รับการลง
ทะเบียน (สิทธิว่าง) และผู้มีสิทธิขอเปลี่ยนหน่วยบริการประจ�ำ 
1.2 กรณีหน่วยบริการลงทะเบียนให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการรักษาพยาบาล
ครั้งแรก
หมายเหตุ : บุคคลที่มีสิทธิยื่นค�ำขอลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจ�ำ  ต้องมี
อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป กรณีอายุต�่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ จะต้องได้รับความยินยอม
จากผู้ปกครอง

2 การลงทะเบียนแทนผู้มีสิทธิ ตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ได้แก่
		
• กรณีเด็กแรกเกิด 0-5 ปี
		
• กรณีบคุ คลสิน้ สุดสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
หรือสิ้นสุดสิทธิประกันสังคม หรือสิ้นสุดสิทธิประกันสุขภาพอื่นที่รัฐ
จัดให้
• กรณีหน่วยบริการประจ�ำที่บุคคลได้ลงทะเบียนไว้แล้วถอนตัว หรือ
พ้นจากการเป็นหน่วยบริการประจ�ำ 
		
• กรณีเปลีย่ นหน่วยบริการประจ�ำส�ำหรับนักศึกษาทีส่ ำ� เร็จการศึกษาแล้ว
แต่ยังไม่ได้เปลี่ยนหน่วยบริการประจ�ำกลับไปยังภูมิล�ำเนา / ผู้พ�ำนัก
ในราชทัณฑ์ที่พ้นโทษ (ผู้พ้นโทษต้องขังในเรือนจ�ำ) / ทหารเกณฑ์
ที่ปลดประจ�ำการ
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• กรณีบคุ คลเข้ารับบริการสาธารณสุขเป็นครัง้ แรก และยังไม่ลงทะเบียน
เลือกหน่วยบริการประจ�ำ  (ฐานข้อมูลในระบบตรวจสอบสิทธิของ
สปสช. ไม่แสดงข้อมูลชื่อหน่วยบริการประจ�ำ)
หมายเหตุ : บุคคลที่ สปสช. ลงทะเบียนแทน สามารถยื่นค�ำร้องพร้อมเอกสาร
ลงทะเบียนขอเปลี่ยนหน่วยบริการประจ�ำได้ โดยติดต่อสถานที่รับลงทะเบียน

3 การลงทะเบียนสิทธิคนพิการ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
			 คนพิการผูใ้ ช้สทิ ธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทยี่ งั ไม่ได้ลงทะเบียน
สิทธิคนพิการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ต้องน�ำใบรับรอง
ความพิการจากแพทย์ หรือแสดงบัตรคนพิการ ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริม
และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก ารแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2550 ลงทะเบี ย น
ณ สถานที่รับลงทะเบียน เพื่อรับสิทธิฟื้นฟูสมรรถภาพ

ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเปลี่ยนหน่วยบริการประจ�ำได้
ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี
ผูม้ สี ทิ ธิทไี่ ด้รบั การลงทะเบียนและมีหน่วยบริการประจ�ำแล้ว ประสงค์จะขอ
เปลี่ยนหน่วยบริการประจ�ำ สามารถยื่นค�ำร้องขอลงทะเบียนเปลี่ยนหน่วยบริการ
ประจ�ำ  ณ หน่วยรับค�ำร้องลงทะเบียน หรือหน่วยรับลงทะเบียน ตามระบบการ
ลงทะเบียนผูม้ สี ทิ ธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยขอเปลีย่ นหน่วยบริการประจ�ำ
ได้ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปีงบประมาณ
** ทัง้ นี้ ไม่ควรเปลีย่ นหน่วยบริการระหว่างรับบริการรักษาผูป้ ว่ ยใน (Admit)
โดยให้หน่วยบริการยึดถือสิทธิ ณ วันที่เข้ารับบริการจนสิ้นสุดการรักษาในหน่วย
บริการ (Discharge) ครั้งนั้น
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การนับครั้งของการเปลี่ยนหน่วยบริการประจ�ำ (4 ครั้งต่อปีงบประมาณ)
ไม่นับรวมครั้งแรกของการลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจ�ำ เช่น
• การลงทะเบียนแทนตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
• การลงทะเบียนเปลีย่ นหน่วยบริการประจ�ำอันเนือ่ งมาจากการจัดแบ่งพืน้ ที่
ในการดูแลประชากรใหม่ ตามมติของคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติระดับเขต (อปสข.)
• การลงทะเบียนเปลีย่ นหน่วยบริการประจ�ำอันเนือ่ งมาจากมีหน่วยบริการ
เข้าใหม่ หรือหน่วยบริการลาออกจากโครงการ
• การลงทะเบียนเปลี่ยนหน่วยบริการประจ�ำตามโครงการโรงพยาบาล
ลดความแออัด
• การลงทะเบียนเปลีย่ นหน่วยบริการประจ�ำครัง้ แรกในกรณีทหี่ น่วยบริการ
ประจ�ำที่ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติลงทะเบียนแทนตามมติ
คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติไม่ตรงตามทีพ่ กั อาศัยอยูจ่ ริง

เอกสารลงทะเบียน
เอกสารส�ำหรับแสดงการลงทะเบียน
1) บัตรประจ�ำตัวประชาชน (ตัวจริง) หรือบัตรหรือเอกสารอื่นใดที่ทางราชการ
ออกให้ ซึ่งมีเลขประจ�ำตัวประชาชน หรือ แสดงสูติบัตร (ใบเกิด) (กรณีเด็ก
อายุต�่ำกว่า 15 ปี ที่ไม่มีบัตรประจ�ำตัวประชาชน) พร้อมแสดงบัตรประจ�ำตัว
ประชาชนของผู้ปกครอง
2) กรณีไม่มีบัตรประจ�ำตัวประชาชน แสดงใบคัดส�ำเนาทะเบียนบ้าน ทร.14/1
หรือ แสดงใบคัดทะเบียนประวัติบุคคล ทร.12
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3) หนังสือรับรองการพักอาศัย (กรณี ลงทะเบียนไม่ตรงตามทีอ่ ยูห่ น้าบัตรประจ�ำ
ตัวประชาชน) แสดงหลักฐานอย่างใดอย่างหนึง่ (1) หนังสือรับรองของเจ้าบ้าน
(2) หนังสือรับรองของผู้น�ำชุมชน (3) หนังสือรับรองผู้ว่าจ้างหรือนายจ้าง
(4) เอกสารหรือหลักฐานอื่น เช่น ใบเสร็จค่าสาธารณูปโภค ใบเสร็จรับเงิน
ค่าเช่าที่พัก สัญญาเช่าที่พัก ฯลฯ ที่แสดงว่าตนเองนั้นอาศัยอยู่จริง
4) แบบค�ำร้องขอลงทะเบียน (ขอได้ ณ จุดรับลงทะเบียน)
กรณีมอบให้ผู้อื่นลงทะเบียนแทน ต้องเพิ่มหนังสือมอบอ�ำนาจ และส�ำเนาบัตร
ประจ�ำตัวประชาชนของผู้รับมอบอ�ำนาจด้วย
(***กรณีเด็กอายุต�่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง)

สถานที่ลงทะเบียน
• ต่างจังหวัด ติดต่อในวันเวลาราชการ ได้ที่
- หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เช่น โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) ศูนย์บริการสาธารณสุข คลินิกชุมชน
อบอุ่น ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง โรงพยาบาลของรัฐ
- ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1-12
• กรุงเทพมหานคร
- ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กทม. ในวันเวลาราชการ  
- ส�ำนักงานเขต 19 เขตของกรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการในวันเวลา
ราชการ (เวลา 8.00-16.00 น.)
				 ส�ำนักงานเขตคลองเตย
ส�ำนักงานเขตคลองสามวา
ส�ำนักงานเขตธนบุรี
ส�ำนักงานเขตบางกะปิ
ส�ำนักงานเขตบางขุนเทียน
ส�ำนักงานเขตบางแค

เบอร์ติดต่อ
เบอร์ติดต่อ
เบอร์ติดต่อ
เบอร์ติดต่อ
เบอร์ติดต่อ
เบอร์ติดต่อ

02-126-6902
02-548-0134
02-465-5841
02-130-7260
02-416-0170
02-455-4310
เรื่องควรรู้
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ส�ำนักงานเขตบางพลัด
ส�ำนักงานเขตประเวศ
ส�ำนักงานเขตพระโขนง
ส�ำนักงานเขตมีนบุรี
ส�ำนักงานเขตราชเทวี
ส�ำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ
ส�ำนักงานเขตลาดกระบัง
ส�ำนักงานเขตลาดพร้าว
ส�ำนักงานเขตสายไหม
ส�ำนักงานเขตหนองแขม
ส�ำนักงานเขตหนองจอก
ส�ำนักงานเขตหลักสี่
ส�ำนักงานเขตห้วยขวาง

เบอร์ติดต่อ
เบอร์ติดต่อ
เบอร์ติดต่อ
เบอร์ติดต่อ
เบอร์ติดต่อ
เบอร์ติดต่อ
เบอร์ติดต่อ
เบอร์ติดต่อ
เบอร์ติดต่อ
เบอร์ติดต่อ
เบอร์ติดต่อ
เบอร์ติดต่อ
เบอร์ติดต่อ

จุดรับลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

02-424-1265
02-130-7302
02-136-5960
02-126-6913
02-354-3168
02-408-4249
02-326-6134
02-538-6531
02-147-5464
02-421-5818
02-548-2953
02-147-5411
02-126-6905

		

เดอะมอลล์บางแค ณ จุดบริการด่วนมหานคร ชั้น 3
เบอร์ติดต่อ 02-455-4309
		
ธนาคารออมสิน (สาขาราชด�ำเนิน) เปิดให้บริการ (จันทร์-ศุกร์)
ตั้งแต่เวลา 8.30-15.30 น.
		 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (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
สิทธิหลักประกันสุขภาพใน กทม.
เรื่องควรรู้
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ลงทะเบียนรับสิทธิบริการสร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคผ่านระบบออนไลน์

รายชื่อหน่วยบริการ
ที่สามารถเลือกลงทะเบียนในพื้นที่ กทม.

การใช้สิทธิ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่องควรรู้
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4

การใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสามารถเข้ารับบริการสาธารณสุข ดังนี้
กรณีทั่วไป
ติดต่อรับบริการทีห่ น่วยบริการปฐมภูม/ิ หน่วยบริการประจ�ำตามสิทธิของผูม้ ี
สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แจ้งความจ�ำนงใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติก่อนรับบริการ และแสดงบัตรประจ�ำตัวประชาชนหรือบัตรหรือเอกสาร
อื่นใดที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมีเลขประจ�ำตัวประชาชนและรูปถ่าย หรือแสดง
สูตบิ ตั ร (ใบเกิด) (กรณีเด็กอายุตำ�่ กว่า 15 ปี ทีไ่ ม่มบี ตั รประจ�ำตัวประชาชน) พร้อม
แสดงบัตรประจ�ำตัวประชาชนของผู้ปกครอง
ส�ำหรับผูล้ งทะเบียนสิทธิคนพิการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรณีที่จ�ำเป็นสามารถรับบริการสาธารณสุขได้ที่หน่วยบริการของรัฐ
ที่ขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ทุกแห่ง
กรณีอุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วยฉุกเฉิน
ถ้าผูม้ สี ทิ ธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเกิดอุบตั เิ หตุหรือภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน
อยู่ไกลจากหน่วยบริการประจ�ำตามสิทธิ สามารถใช้สิทธิเข้ารับบริการได้ที่หน่วย
บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่อยู่ใกล้ที่สุด ได้ตามความจ�ำเป็น
โดยไม่จ�ำกัดจ�ำนวนครั้ง
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กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตถึงแก่ชีวิต
ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตถึงแก่ชีวิต จ�ำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที
เพื่อการรอดชีวิต เมื่อผู้ป่วยมีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตถึงแก่ชีวิต สามารถ
เข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด โดยใช้บัตรประจ�ำตัวประชาชน
เพื่ อ แสดงตนในการเข้ า รั บ บริ ก าร จะได้ รั บ การรั ก ษาจนอาการพ้ น วิ ก ฤต
จากนั้นโรงพยาบาลที่ให้การรักษาจะส่งตัวผู้ป่วยกลับไปยังหน่วยบริการประจ�ำ
หรือหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทีพ่ ร้อมให้การรักษาต่อไป
ผู้ป่วยเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตถึงแก่ชีวิต หมายถึง ผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
ซึง่ มีอาการบ่งชีว้ า่ จะเป็นอาการทีค่ กุ คามต่อการท�ำงานของอวัยวะส�ำคัญ ได้แก่
หัวใจ สมอง การหายใจ ต้องได้รับการรักษาและดูแลติดตามอย่างใกล้ชิด
เพราะอาจท�ำให้เสียชีวติ ได้รวดเร็ว ยกตัวอย่างเช่น หัวใจหยุดเต้น / หอบรุนแรง /
มีอาการเขียวคล�้ำ / หมดสติไม่รู้สึกตัว / สิ่งแปลกปลอมอุดกั้นหลอดลม / มีอาการ
วิกฤตจากอุบัติเหตุ / มีเลือดออกมากห้ามไม่หยุด / ภาวะขาดน�้ำอย่างรุนแรง /
แขน ขา อ่อนแรง ปากเบี้ยว พูดล�ำบาก / ชัก / มีอาการวิกฤตจากไข้สูง เป็นต้น

เจ็บป่วยฉุกเฉิน
ติดต่อได้ที่ โทร.

1669
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5

เจ็บป่วยอุ่นใจใช้สิทธิบัตรทอง

ผู ้ ใช้ สิ ท ธิ ห ลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ จ ะได้ รั บ การคุ ้ ม ครองค่ า ใช้ จ ่ า ย
บริการสาธารณสุข ดังนี้
• การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค (รายละเอียดหน้า 39-41)
• การตรวจ การวินิจฉัย การรักษาพยาบาล ตั้งแต่โรคทั่วไป เช่น ไข้หวัด
จนถึงการรักษาโรคเรื้อรัง โรคเฉพาะทางที่มีค่าใช้จ่ายสูง เช่น เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง มะเร็ง ไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจ เอดส์ วัณโรค ฯลฯ
รวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพ ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
• การคลอดบุตร ใช้สิทธิได้ไม่จ�ำกัดจ�ำนวนครั้ง
• บริการทันตกรรม ได้แก่ อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน การให้ฟลูออไรด์เสริม
ในกลุ่มเสี่ยงต่อโรคฟันผุ การรักษาโพรงประสาทฟันน�้ำนม การเคลือบ
หลุมร่องฟัน ผ่าฟันคุด ใส่เพดานเทียมเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ และ
การท�ำฟันปลอมฐานพลาสติก
• ค่ายาและเวชภัณฑ์ ตามกรอบบัญชียาหลักแห่งชาติ
• ค่าอาหารและค่าห้องสามัญ ระหว่างพักรักษาตัว ณ หน่วยบริการ
• การจัดการส่งต่อ เพื่อการรักษาระหว่างหน่วยบริการ
• บริการแพทย์แผนไทย ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ได้แก่ ยาสมุนไพร
หรือยาแผนไทย การนวดเพื่อการรักษา การอบหรือประคบสมุนไพร
เพื่อการรักษา การฟื้นฟูสุขภาพแม่หลังคลอด

คุม้ ครองค่าใช้จา่ ยตามการวินจิ ฉัยทางการแพทย์และประกาศของคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
เรื่องควรรู้
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• บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุและ
ผู้ที่จ�ำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู เช่น กายภาพบ�ำบัด จิตบ�ำบัด พฤติกรรม
บ�ำบัด กิจกรรมบ�ำบัด ฟื้นฟูการได้ยิน ฟื้นฟูการมองเห็น และรับอุปกรณ์
เครื่องช่วยตามประเภทความพิการได้ตามเกณฑ์ที่ สปสช.ก�ำหนด

แม่ท้องสบายใจ ใช้สิทธิบัตรทอง
คลอดบุตรไม่จ�ำกัดจ�ำนวนครั้ง

ทั้ ง นี้ คณะกรรมการหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ก� ำ หนดให้ ผู ้ ใช้ สิ ท ธิ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติจ่ายค่าบริการเมื่อรับบริการรักษาพยาบาลและ
ได้รับยาครั้งละ 30 บาทให้แก่หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ตั้งแต่ระดับโรงพยาบาลชุมชนขึ้นไป (สถานพยาบาลที่มีเตียงนอนตั้งแต่ 10 เตียง
ขึ้นไป) โดยยกเว้นบุคคล 21 กลุ่ม ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และผู้ที่มี
ความประสงค์ไม่จ่ายค่าบริการ 30 บาท สามารถแจ้งความจ�ำนงไม่จ่ายค่าบริการ
ได้ที่หน่วยบริการ

เรื่องควรรู้
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บริการที่ไม่อยู่ในความคุ้มครอง
• การรักษาภาวะมีบุตรยาก / การผสมเทียม
• การแปลงเพศ / การกระท�ำใดๆ เพื่อความสวยงามโดยไม่มีข้อบ่งชี้ทาง
การแพทย์
• การตรวจวิ นิ จ ฉั ย และรั ก ษาใดๆ ที่ เ กิ น ความจ� ำ เป็ น จากข้ อ บ่ ง ชี้ ท าง
การแพทย์
• การรักษาที่อยู่ระหว่างการค้นคว้าทดลอง วิจัย
• การบาดเจ็ บ จากการประสบภั ย จากรถ ซึ่ ง อยู ่ ใ นความคุ ้ ม ครองตาม
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เฉพาะส่วนที่บริษัท
หรือกองทุนตามกฎหมายนั้นต้องเป็นผู้จ่าย
• การบ�ำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาและสารเสพติดตามกฎหมายว่าด้วย
สารเสพติด ยกเว้น ผู้ติดสารเสพติดในกลุ่มฝิ่นและอนุพันธ์ของฝิ่น
ที่สมัครใจเข้ารับการรักษาด้วยสารทดแทนยาเสพติด (เมธาโดน)
• โรคเดียวกันที่ต้องใช้ระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน
เกินกว่า 180 วัน ยกเว้น กรณีมีความจ�ำเป็นต้องรักษาต่อเนื่องจากภาวะ
แทรกซ้อนหรือข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
• การปลูกถ่ายอวัยวะ (Organ Transplantation) ยกเว้น บางกรณีตาม
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เช่น การปลูกถ่ายไต
วายเรื้อรัง การปลูกถ่ายหัวใจ การปลูกถ่ายตับในเด็ก (อายุไม่เกิน 18 ปี)
ทีม่ ภี าวะตับวายจากท่อน�ำ้ ดีตบั ตีบตันแต่กำ� เนิด หรือ ตับวายจากโรคอืน่ ๆ
เป็นต้น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อสายด่วน สปสช.โทร
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สิทธิบัตรทอง

คุ้มครองโรคร้ายค่าใช้จ่ายสูง
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6

สิทธิบัตรทองคุ้มครอง
โรคร้ายค่าใช้จ่ายสูง

สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบตั รทอง) ช่วยลดภาระค่าใช้จา่ ยด้าน
สุขภาพ และไม่ต้องล้มละลายจากค่ารักษาพยาบาลโรคเรื้อรัง โรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง
ตัวอย่างเช่น
บริการดูแลรักษาพยาบาล โรคมะเร็ง
• การตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโรคมะเร็ง ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
• การรักษาอาการทั่วไปและการรักษาเฉพาะทาง เช่น การผ่าตัด
การฉายแสง การให้ยาเคมีบ�ำบัด
• การดูแลแบบประคับประคองที่บ้าน (Palliative care)
• วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล (เฉพาะผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษา
ด้วยเคมีบ�ำบัด)
บริการดูแลรักษาพยาบาล กรณีผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์
• ผูท้ มี่ พี ฤติกรรมเสีย่ งและต้องการทราบสถานะการติดเชือ้ เอชไอวี  สามารถ
ขอรับบริการให้คำ� ปรึกษาและตรวจเลือดหาการติดเชือ้ เอชไอวี โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย
ได้ที่หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
• ผูท้ ตี่ รวจเลือดพบการติดเชือ้ เอชไอวี จะได้รบั การประเมินเพือ่ เริม่ การรักษา
ด้วยยาต้านไวรัสและติดตามการรักษา รวมถึงการให้ยารักษาภาวะไขมันในเลือดสูง
การตรวจคัดกรอง และตรวจยืนยันหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี และการตรวจ
คัดกรองวัณโรค ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
• ผูใ้ ช้สทิ ธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ควรรับบริการกับหน่วยบริการประจ�ำ 
ตามสิ ท ธิ เ พื่ อ ความสะดวก แต่ ห ากมี ค วามจ� ำ เป็ น ก็ ส ามารถรั บ บริ ก ารกั บ
หน่วยบริการอืน่ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทีไ่ ม่ใช่หน่วยบริการประจ�ำ
ตามสิทธิได้
เรื่องควรรู้
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บริการทดแทนไตส�ำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
ขั้นตอนการเข้ารับบริการ ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายสามารถใช้สิทธิ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่หน่วยบริการตามสิทธิ หน่วยบริการจะลงทะเบียน
ให้บริการทดแทนไตที่เหมาะสมส�ำหรับผู้ป่วยในแต่ละราย โดยเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ได้แก่
1. การล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง
2. การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
3. การผ่าตัดปลูกถ่ายไต
กรณีการขอรับบริการฟอกเลือดด้วยเครือ่ งไตเทียมจะต้องได้รบั การพิจารณา
จากคณะกรรมการฯ ระดับเขต
ส�ำหรับการล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนือ่ ง สปสช.ได้จดั บริการส่งน�ำ้ ยา
ล้างไตให้ผู้ป่วยถึงบ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้เข้าถึงบริการทดแทนไตได้ง่ายขึ้น
ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และได้รับบริการอย่างต่อเนื่องซึ่งจะส่งผล
ถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ป่วย
บริการกรณีเฉพาะ
บริการกรณีเฉพาะ เป็นการบริการรักษาพยาบาลทีจ่ ำ� เป็นต้องบริหารจัดการ
เป็นกรณีเฉพาะ ในหน่วยบริการที่ร่วมโครงการ เพื่อปกป้องการได้รับบริการ
นอกเครือข่ายกรณีจ�ำเป็น รวมไปถึงกรณีที่ต้องบริหารจัดการแบบเฉพาะโรค เช่น
• การให้สารเมทาโดนระยะยาว เพื่อการบ�ำบัดรักษาผู้ป่วยติดสารเสพติด
ในกลุ่มฝิ่น และอนุพันธ์ของฝิ่น (เช่น เฮโรอีน) ที่สมัครใจ
• การให้ ย าละลายลิ่ ม เลื อ ดเพื่ อ การรั ก ษาเร่ ง ด่ ว น ส� ำ หรั บ ผู ้ ป ่ ว ยโรค
หลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน และผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
ชนิดเฉียบพลัน ชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน ST
• การสวนหัวใจ การผ่าตัดหัวใจ
• การปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�ำเนิดเม็ดโลหิต
เรื่องควรรู้
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• การผ่าตัดรักษาข้อเข่าเสื่อม การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา การผ่าตัด
เปลี่ยนหัวใจ
• การปลูกถ่ายตับในเด็ก (อายุไม่เกิน 18 ปี) ที่เป็นโรคท่อน�้ำดีตีบตัน
แต่ก�ำเนิด
• การรักษาเฉพาะโรคที่เกิดจากการด�ำน�้ำ (Decompression sickness)

สอบถามข้อมูลเพิม
่ เติม
ติดต่อสายด่วน สปสช.
โทร.

1330

คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามการวินิจฉัยทางการแพทย์และประกาศของคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่องควรรู้
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สิทธิการขอรับ
เงินช่วยเหลือเบื้องต้น

กรณีได้รับความเสียหายจาก
การรักษาพยาบาล
เรื่องควรรู้
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สิทธิการขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
กรณีได้รับความเสียหายจากการรักษา
พยาบาล

ผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ได้รับความเสียหายจากการรักษา
พยาบาลของหน่วยบริการ ซึ่งไม่ใช่เป็นพยาธิสภาพของโรคหรือเหตุแทรกซ้อน
ของโรค มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีได้รับความเสียหายจากการรักษา
พยาบาล ตามมาตรา 41 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 โดย
ผู้ที่ได้รับความเสียหาย หรือทายาท หรือผู้อุปการะ หรือหน่วยบริการที่ให้บริการ
ต้องยื่นค�ำร้องภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ทราบความเสียหาย
การเขียนค�ำร้องต้องมีสาระส�ำคัญ ดังนี้
1. ชื่อผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหาย
2. ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล
3. ชื่อของหน่วยบริการที่ให้การรักษาพยาบาล
4. วันที่เข้ารับการรักษาพยาบาล และวันที่ทราบถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น
5. สถานที่ที่สามารถติดต่อผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหายได้โดยสะดวก
6. ระบุภาระที่ผู้รับบริการจะต้องรับผิดชอบเศรษฐานะ
หลักฐานประกอบค�ำร้องของผู้ได้รับความเสียหาย ได้แก่ ส�ำเนาบัตร
ประจ�ำตัวประชาชน หรือสูติบัตร หนังสือมอบอ�ำนาจ (กรณีมีการมอบอ�ำนาจ)
เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์ประกอบ
การพิจารณา

เรื่องควรรู้
สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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สถานที่ยื่นค�ำร้อง
• หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
• ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (ในจังหวัดที่เกิดเหตุ)
หรือส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1-13
• หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน
ตามมาตรา 50 (5)
• สอบถามเพิ่มเติมที่ “สายด่วน สปสช. โทร. 1330”

1330
สายด่วน สปสช.

รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน

ให้ค�ำแนะน�ำเรื่องการใช้
สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

(สิทธิบัตรทอง)

เรื่องควรรู้
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บริการสร้างเสริมสุขภาพ

และป้องกันโรค

เรื่องควรรู้
สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

“บริการสร้างเสริมสุขภาพ” เป็นบริการหรือกิจกรรมที่ให้โดยตรงแก่บุคคล
ครอบครัวหรือกลุ่มบุคคล เพื่อสร้างเสริมความตระหนักและขีดความสามารถของ
บุคคลในการดูแลสุขภาพของตนเอง
“บริการป้องกันโรค” เป็นบริการหรือกิจกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข
ที่ให้โดยตรงแก่บุคคล ครอบครัวหรือกลุ่มบุคคล เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรค
ขอบเขตของบริการสร้างเสริมสุขภาพและบริการป้องกันโรค มีดังนี้
1. การตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาภาวะเสี่ยงต่อการเสียสุขภาพ เป็นบริการ
การตรวจสุ ข ภาพในบุ ค คลที่ ป กติ ห รื อ ยั ง ไม่ มี อ าการหรื อ อาการแสดง
ของโรคนั้นๆ ด้วยวิธี เช่น ใช้แบบประเมิน / แบบทดสอบ การตรวจวัดร่างกาย
การตรวจพัฒนาการ การตรวจเลือด ปัสสาวะและเซลล์เนือ้ เยือ่ ฯลฯ เพือ่ ค้นหาภาวะ
หรือปัจจัยเสี่ยงที่จะท�ำให้เกิดโรค และด�ำเนินการป้องกัน ความถี่ของการตรวจ
อาจเป็นประจ�ำทุกปี / 3 ปี / 5 ปี แล้วแต่กรณี เช่น การตรวจเลือดคัดกรอง
ภาวะซีด ซิฟิลิส เอชไอวี ธาลัสซีเมีย และดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ การตรวจวัด
สายตาเด็ก การตรวจเลือดคัดกรองเบาหวาน การตรวจวัดความดันโลหิตสูง
การตรวจมะเร็งปากมดลูก
2. การส่งเสริมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ  การให้
ความรู้ และการสาธิต เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เช่น การให้ค�ำ
แนะน�ำกระตุน้ พัฒนาการเด็ก การให้คำ� ปรึกษาการวางแผนครอบครัว การป้องกัน
การติดเชื้อเอชไอวี การเลิกบุหรี่ การสอนและสาธิตเพื่อลดภาวะอ้วนลงพุง
3. การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน การใช้ยา และการท�ำหัตถการเพื่อสร้างเสริม
สุขภาพและป้องกันโรค เช่น การฉีดวัคซีนในเด็กและหญิงตัง้ ครรภ์ การให้ยาบ�ำรุง
เสริมธาตุเหล็ก โฟลิคและไอโอดีน การให้ยาต้านไวรัสเอชไอวีเพื่อป้องกันการ
ติดเชื้อจากแม่สู่ลูก การเคลือบฟลูออไรด์ การวางแผนครอบครัว
เรื่องควรรู้
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รายการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของคนไทยในแต่ละกลุ่ม
กลุ่ม

บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

หญิงตั้งครรภ์
และหลังคลอด

ทดสอบการตั้งครรภ์ตรวจครรภ์และประเมินความเสี่ยง ตรวจครรภ์ด้วยอัลตราซาวด์
ตรวจเลือดคัดกรองภาวะซีด ซิฟิลิส เอชไอวี ตับอักเสบบี ธาลัสซีเมียและดาวน์ ตรวจปัสสาวะ
ฉีดวัคซีนบาดทะยักและวัคซีนไข้หวัดใหญ่  ให้ยาบ�ำรุงเสริมธาตุเหล็ก โฟลิกและไอโอดีน
การให้ยาต้านไวรัสเอชไอวีเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก ตรวจช่องปากและฟัน
ขัดและท�ำความสะอาดฟันรวมถึงการขูดหินน�้ำลาย ประเมินสุขภาพจิต  
ตรวจหลังคลอดและคุมก�ำเนิด ให้ค�ำแนะน�ำการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สมุดบันทึกสุขภาพ

กลุ่มเด็กเล็ก         ฉีดวัคซีนบีซีจี ตับอักเสบบี บาดทะยัก คอตีบ ไอกรน โปลิโอ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ
อุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัสโรต้า หัด หัดเยอรมัน คางทูม ไข้หวัดใหญ่และไข้สมองอักเสบเจอี
อายุ 0-5 ปี
ตรวจเลือดคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ ภาวะซีด การติดเชื้อเอชไอวี ชั่งน�้ำหนักวัดส่วนสูง
เพื่อติดตามการเจริญเติบโต ตรวจคัดกรองพัฒนาการ ตรวจช่อง ปากและฟัน เคลือบฟลูออไรด์
การให้ยาไทรอกซินป้องกันภาวะพร่องไทรอยด์ ยาบ�ำรุงเสริมธาตุเหล็ก ยาต้านไวรัสเอชไอวี
สมุดบันทึกสุขภาพ/พัฒนาการ และแว่นตาหากมีภาวะสายตาผิดปกติ
กลุ่มเด็กโตและ
วัยรุ่นอายุ
6-24 ปี

ฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ชั่งน�้ำหนักวัดส่วนสูงเพื่อติดตามการเจริญเติบโต ตรวจเลือด  
คัดกรองภาวะซีด เอชไอวี ตรวจช่องปากและฟัน ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจคัดกรองสายตา
และการได้ยิน คัดกรองความเสี่ยงจากการสูบบุหรี่/สุรา/สารเสพติด เคลือบฟลูออไรด์และหลุม
ร่องฟัน การให้ยาบ�ำรุงเสริมธาตุเหล็ก แว่นตาหากมีภาวะสายตาผิดปกติ (ส�ำหรับนักเรียน ป.1)
การป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ การคุมก�ำเนิด
การให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ ฉีดวัคซีนเอชพีวีป้องกันมะเร็งปากมดลูก (ส�ำหรับนักเรียนหญิง ป.5)

ฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจเลือดคัดกรองเบาหวาน เอชไอวี  
คัดกรองความเสี่ยงจากการสูบบุหรี่/สุรา/สารเสพติด คัดกรองปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและ
กลุ่มผู้ใหญ่         หลอดเลือด ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เคลือบฟลูออไรด์ การให้ยาบ�ำรุงเสริมธาตุเหล็ก การ
อายุ 25-59 ปี ป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ การคุมก�ำเนิด การให้ความรู้ตรวจเต้านมด้วยตนเอง
การให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ
กลุ่มผู้สูงอายุ
60 ปีขึ้นไป

ฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ตรวจประเมินความสามารถในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน (ADL)
ตรวจวัดดัชนีมวลกาย ความดันโลหิต ตรวจเลือดคัดกรองเบาหวาน เอชไอวี คัดกรองปัจจัยเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง คัดกรองภาวะซึมเศร้า การเคลือบ
ฟลูออไรด์ การให้ความรู้ออกก�ำลังกายและฝึกสมองป้องกันโรคสมองเสื่อม  การให้ความรู้
ตรวจเต้านมด้วยตนเอง การให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ

กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล มีดังนี้
1) หญิงตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
2) เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี
3) ผู้ป่วยโรคเรื้อรังทุกกลุ่มอายุ (ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับ
การรักษาด้วยเคมีบ�ำบัด)
4) ผู้ที่อายุ 65 ปีขึ้นไป
5) ผู้พิการทางสมองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
6) โรคทาลัสซิเมีย
7) ผู้ที่มีน�้ำหนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัม หรือดัชนีมวลกายตั้งแต่ 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
หมายเหตุ : รายละเอียดบริการที่แต่ละกลุ่มอายุจะได้รับ สามารถอ่านได้จากประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข ฉบับที่ 10 พ.ศ.2559
เรื่องควรรู้
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

9

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมใน
ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สปสช. ได้สนับสนุนและประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
ให้เป็นผู้ด�ำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ เพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้กับบุคคลในพื้นที่โดยการ
มีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นที่รับผิดชอบ (พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545
มาตรา 47 ) ในการด�ำเนินงาน สปสช. และ อปท. ได้สมทบเงินร่วมกันจัดตั้งเป็น
กองทุน โดย อปท. ด�ำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนดังกล่าว เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ย
สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขในท้องถิ่นของหน่วยบริการ
หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงกลุ่มประชาชน รายละเอียด
พอสังเขป มีดังนี้
• ร่วมกับเทศบาล องค์การบริหารส่วนต�ำบล เมืองพัทยา จัดตั้งเป็น
กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.)
• ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด   จัดตั้งเป็นกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ
ที่จ�ำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด    
• ร่วมกับกรุงเทพมหานคร
จัดตั้งเป็นกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร คล้ายกองทุนต�ำบล
แต่มขี นาดใหญ่และซับซ้อนมากกว่า ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ อปท. และทุกภาคส่วนมีสว่ นร่วม
ในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพในชุมชน
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กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.)
กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิน่ (กปท.) ตัง้ ขึน้ ตามประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด�ำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 โดย อปท. เป็นผู้ด�ำเนินการและบริหารจัดการ
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม การจั ด บริ ก ารสาธารณสุ ข ของ
หน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงาน องค์กรหรือกลุม่ ประชาชน เพือ่ ให้ประชาชน
สามารถเข้ า ถึ ง บริ ก ารสาธารณสุ ข ได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น
โดยส่ ง เสริ ม กระบวนการมี ส ่ ว นร่ ว มตามความพร้ อ ม ความเหมาะสม และ
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  
แหล่งที่มาของเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
• เงินทีไ่ ด้รบั จัดสรรแต่ละปีจาก สปสช. (กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)
• เงินสมทบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• รายได้อน่ื ๆ หรือทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั มาในกิจการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
การจัดสรรเงินสมทบของ สปสช.
สปสช. จัดสรรให้ กองทุนหลักประกันสุขภาพในอัตราต่อหัวของประชากร
ที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นนั้น ปีงบประมาณ 2562  สปสช. จัดสรรสมทบในอัตรา
45 บาทต่อหัวประชากร
การสมทบของ อปท.
อปท. สมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ ในอัตราร้อยละของเงิน
ที่ได้รับจัดสรรจาก สปสช. ดังนี้
• สมทบเงินไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 กรณีรายได้ของ อปท. ไม่รวมเงินอุดหนุน
ต�่ำกว่า 6 ล้านบาท  
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• สมทบเงินไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 กรณีรายได้ของ อปท.ไม่รวมเงินอุดหนุน
ตั้งแต่ 6 ถึง 20 ล้านบาท  
• สมทบเงินไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50  กรณีรายได้ของ อปท.ไม่รวมเงินอุดหนุน
สูงกว่า 20 ล้านบาท  
การใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
อปท. จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยเพือ่ สนับสนุนและส่งเสริมตามแผนงานโครงการ หรือ
กิจกรรม ทีค่ ณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพอนุมตั ิ ซึง่ แบ่งเป็น 5 ประเภท  
(1) สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ
สถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุข
(2) สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
และการป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอื่น
(3) สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม การจั ด บริ ก ารสาธารณสุ ข ของศู น ย์ เ ด็ ก เล็ ก
หรือศูนย์ทดี่ ำ� เนินกิจกรรมเกีย่ วกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์ที่ด�ำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแล
เด็กเล็กในชุมชน หรือการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือ
คนพิการในชุมชน
(4) สนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ
ให้มีประสิทธิภาพ ของอปท. ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรับของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละปีงบประมาณ และอาจสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้อีกไม่เกินร้อยละ 5 กรณีที่ อปท. บริหารจัดบริการ
สาธารณสุขส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพึง  
(5) สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมกรณี เ กิ ด โรคระบาดหรื อ ภั ย พิ บั ติ
ในพืน้ ที่ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจ�ำเป็น
เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์
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องค์ประกอบและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุน
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุด
ของ อปท. ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิที่จัดบริการ
สาธารณสุข ผู้แทนภาคประชาชน ฯลฯ โดยให้สาธารณสุขอ�ำเภอ หัวหน้าหน่วย
บริการประจ�ำที่จัดบริการสาธารณสุขในพื้นที่ และท้องถิ่นอ�ำเภอเป็นที่ปรึกษา
มีอ�ำนาจหน้าที่
1 พิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจ�ำปีของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
2 พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของกองทุน
3 ออกระเบียบที่จ�ำเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน  
4 สนับสนุนให้บคุ คลในท้องถิน่ เข้าถึงบริการสาธารณสุขทัง้ ทีบ่ า้ น ในชุมชน
หรือหน่วยบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
5 ให้ค�ำแนะน�ำในการจัดท�ำข้อมูลและโครงการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
งานสาธารณสุ ข ของกลุ ่ ม เป้ า หมาย แก่ ห น่ ว ยงาน องค์ ก รหรื อ
กลุ่มประชาชน และ อปท.
6 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการด�ำเนินงาน รายงานการรับเงิน
การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
การขอรับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
หน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงาน องค์กรหรือกลุ่มประชาชน ที่จะขอรับ
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ต้องเขียนโครงการ หรือ
กิจกรรมตามรูปแบบโครงการที่ก�ำหนด เสนอต่อ อปท. เพื่อเสนอคณะกรรมการ
กองทุนพิจารณาโครงการ หรือ กิจกรรม ที่แต่ละหน่วยดังกล่าวจะเสนอ ต้องอยู่
ภายในขอบเขตของการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 1-5 เช่น
องค์กร หรือกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอื่นซึ่งไม่มีภารกิจด้านสาธารณสุข
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ขอรับการสนับสนุนได้ตามข้อ 2 คือ การจัดกระบวนการ หรือ กิจกรรมสร้างเสริม
สุขภาพ และการป้องกันโรคโดยองค์กร หรือกลุม่ ประชาชนหรือหน่วยงานด�ำเนินงานเอง
หากคณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติ ทาง อปท. จะแจ้งกลับและติดต่อ
ให้ไปท�ำนิติกรรมต่อไป
รายละเอียด สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://obt.nhso.go.th/ รวมถึง
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรือ่ ง หลักเกณฑ์เพือ่ สนับสนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�ำเนินงานและบริหารจัดการะบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561  
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด เป็นกองทุนฯ ที่ สปสช. สนับสนุนให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ที่สมัครใจ โดยร่วมกันสมทบเงินเข้ากองทุนฯ
และให้ อบจ. ด�ำเนินการจัดหาบริการฟืน้ ฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ อาทิ อุปกรณ์
เครื่องช่วยส�ำหรับคนพิการรวมค่าซ่อมแซม บริการฝึกการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วย
คนพิการ บริการฟื้นฟูฯ ผู้ป่วยที่หน่วยบริการแบบผู้ป่วยนอก บริการต่อเนื่อง
ที่บ้าน/ในชุมชน บริการฟื้นฟูฯ ในชุมชน แก่ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ ได้แก่
• คนพิการ (รหัสสิทธิย่อย 74)
• ผู้ที่จ�ำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ประกอบด้วย
คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง
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ระบบสุขภาพชุมชน ทุกคนมีส่วนร่วม
กองทุนต�ำบล : สร้างหลักประกันสุขภาพทุกกลุ่มวัยในต�ำบล

พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก
ในชุมชน

สร้างเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
ในกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ คนอ้วน ฯลฯ

ป้องกันโรคติดต่อ
ระบาดในพื้นที่

ระบบ LTC : บริการส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

ประเมินความต้องการ
ด้านสาธารณสุขตามชุดสิทธิประโยชน์
แก่ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป สิทธิบัตรทอง
ที่มีภาวะพึ่งพิง (กลุ่มติดบ้านติดเตียง)

จัดท�ำแผน
การดูแลรายบุคคล
(Care Plan: CP)

จัดให้มีการดูแลผู้สูงอายุ
ที่เจ็บป่วย ติดบ้านติดเตียง ให้ได้
รับการดูแลด้านสุขภาพอย่าง
ต่อเนื่องในระยะยาวที่บ้านได้

กองทุนฟืน้ ฟูสมรรถภาพทีจ่ ำ� เป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด : บริการฟืน้ ฟูฯ เพือ่ ผูพ้ กิ าร   

สนับสนุนอุปกรณ์
เครื่องช่วยส�ำหรับคนพิการ
รวมค่าซ่อมแซม
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บริการฝึกการใช้อุปกรณ์
เครื่องช่วยคนพิการ

บริการฟื้นฟูฯ
ผู้ป่วยที่หน่วยบริการ
แบบผู้ป่วยนอก

บริการต่อเนื่องที่บ้าน /
ในชุมชน บริการฟื้นฟูฯ
ในชุมชน

หลักประกันสุขภาพ

ของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
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หลักประกันสุขภาพ
ของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

สปสช. ได้จดั ให้มสี ทิ ธิประโยชน์บริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส�ำหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care : LTC) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุ
60 ปีขึ้นไป สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่มีภาวะพึ่งพิง ไม่สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ ต้องอยู่ติดเตียงหรือติดบ้าน (เจ้าหน้าที่ได้ท�ำการประเมินความสามารถ
ในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันตามดัชนีบาเธลเอดีแอล (Barthel ADL index)
มี ค ะแนนเท่ า กั บ หรื อ น้ อ ยกว่ า 11 คะแนน) ให้ ไ ด้ รั บ บริ ก ารดู แ ลระยะยาว
ด้านสาธารณสุขตามชุดสิทธิประโยชน์ ที่เชื่อมโยงกับบริการทางสังคม ณ ที่บ้าน
หรือชุมชนของผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง  
ในการด�ำเนินงาน สปสช. สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับอปท. (ที่มีกองทุน
หลักประกันสุขภาพ) ที่สมัครใจ เป็นผู้ด�ำเนินงานและบริหารจัดการบริการดูแล
ระยะยาวส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อจ่ายสนับสนุนให้แก่หน่วยบริการ
หรือสถานบริการหรือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน ที่จัดบริการดูแล
ด้านสาธารณสุขส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
อย่างต่อเนื่องที่บ้าน โดยมีผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) ไปช่วยเหลือดูแล ทั้งนี้ตาม
ชุดสิทธิประโยชน์การบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส�ำหรับผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงที่ก�ำหนด หน่วยบริการหรือสถานบริการหรือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูส้ งู อายุในชุมชน ทีจ่ ะจัดบริการดูแลระยะยาวส�ำหรับผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะพึง่ พิงต้อง
เสนอโครงการ แผนการดูแลรายบุคคล รวมถึงค่าใช้จา่ ยตามแผนการดูแลรายบุคคล
เสนอ อปท. เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว
ส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อพิจารณาอนุมัติการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

เรื่องควรรู้
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ช่องทางบริการข้อมูลหลักประกันสุขภาพ

สปสช. พัฒนาช่องทางเพิ่มความสะดวกให้ผู้สนใจต้องการข้อมูลเกี่ยวกับ
หน้าทีแ่ ละสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขัน้ ตอนการใช้บริการ หรือข้อมูลอืน่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สามารถติดต่อและสืบค้นข้อมูลได้
ดังนี้
1 บริการทางโทรศัพท์ สายด่วน สปสช. โทร. 1330 มีเจ้าหน้าที่ให้บริการ
24 ชั่วโมง
• บริการตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพ ด้วยระบบอัตโนมัติ
• บริการข้อมูล ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ
• รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
หมายเหตุ : กสทช. มีมติอนุมัติอัตราลดหย่อนค่าบริการโทรศัพท์มือถือ 1 บาท / 15 นาที
ส�ำหรับโทรศัพท์พื้นฐาน (โทรศัพท์บ้านหรือตู้โทรศัพท์สาธารณะ) ครั้งละ 1 บาททั่วประเทศ
(ไม่จ�ำกัดเวลา) มีผลบังคับใช้ มกราคม 2562

2 บริการข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ได้แก่
เว็บไซต์ สปสช. www.nhso.go.th และสามารถสืบค้นข้อมูลเฉพาะเรื่อง
เช่น
• ศูนย์ข้อมูลกฎหมาย สปสช. http://law.nhso.go.th/
• ศูนย์บริการสารสนเทศประกันสุขภาพ http://eis.nhso.go.th/
• ข้อมูลกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
http://obt.nhso.go.th/
• รายงานวิจัย / คู่มือ / หนังสือวิชาการด้านหลักประกันสุขภาพ
http://library.nhso.go.th/index.ht
เรื่องควรรู้
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ที่อยู่และการติดต่อ สปสช.เขต 1-13
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่

เลขที่ 6 อาคารส�ำนักงานไปรษณีย์เขต 5 ถ.มหิดล ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-285-355 โทรสาร 053-285-364 http://chiangmai.nhso.go.th/

ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  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�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 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/
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต 4 สระบุรี
เลขที่ 65/3 ซอย1 ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม  ต.ปากเพรียว  อ.เมือง  จ.สระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-213-205 โทรสาร 036-213-263 http://saraburi.nhso.go.th/
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต 5 ราชบุรี
เลขที่ 2  อาคารส�ำนักงานไปรษณีย์ 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�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  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/
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต7 ขอนแก่น
เลขที่ 356/1 อาคารซีพี ชั้น3  ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 043-365-200-3 โทรสาร 043-365-111  http://khonkaen.nhso.go.th/

ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี
เลขที่ 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�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต 9 นครราชสีมา
เลขที่ 154/1   อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์  ชั้น 3 ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.นครราชสีมา  30000
โทรศัพท์ 044-248-870-4 โทรสาร 044-248-875 http://korat.nhso.go.th/
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
เลขที่ 145  ที่ท�ำการไปรษณีย์  ชั้น 3
ถ.ศรีณรงค์  ต.ในเมือง  อ. เมือง  จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-240591, 045-240839, 045-240974,
045-241-228, 045-241-231โทรสาร 045-255-393  http://ubon.nhso.go.th/
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี
เลขที่  91/1 หมู่ 1 อาคารพีซีทาวเวอร์  ชั้น 10
ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง  อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-274-811 โทรสาร 077-274-818  http://suratthani.nhso.go.th/
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 12 สงขลา
เลขที่  488/88 อาคารสยามนครินทร์ ชั้น 3  ถ.เพชรเกษม  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110
โทรศัพท์  074-233-888 โทรสาร 074-235-494  http://songkhla.nhso.go.th/
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 13 กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี ) ชั้น 5 (ฝั่งลานจอดรถ)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕o  ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กทม.10210  โทร 02-142-1000
โทรสาร 02-1438-772-3 http://bkk.nhso.go.th/

แผนที่แสดงการจัดพื้นที่ในความรับผิดชอบของ สปสช.เขต 1-13

ข้อมูลอ้างอิง
1) ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ พ.ศ ๒๕๖๒,
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๘๒ ง หน้า ๒o-๒๓ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
2) คู ่ มื อ การบริ ห ารงานลงทะเบี ย นผู ้ มี สิ ท ธิ ใ นระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ,
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ , มีนาคม ๒๕๕๙
3) คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๓,
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, พฤศจิกายน ๒๕๖๒
4) คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓, ส�ำนักงานหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ, กันยายน ๒๕๖๒
5) พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ , ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙ ตอนที่
๑๑๖ ก วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
6) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรือ่ ง ประเภทและขอบเขตของบริการ
สาธารณสุข ฉบับที่ ๑๐  พ.ศ.๒๕๕๙ , ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๓๙ ง.
วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐.
7) รายงานการสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๒, ส�ำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

การติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• สิทธิประกันสังคม สายด่วนประกันสังคม 1506 (บริการ 24 ชัว่ โมง)
- ให้บริการข้อมูลสิทธิประกันสังคม
- ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาล / ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม
- สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th

• สิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ กรมบัญชีกลาง
สายด่วนกรมบัญชีกลาง (บริการในวัน-เวลาราชการ)
- ให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล สิ ท ธิ ก ารรั ก ษาพยาบาล และการเบิ ก จ่ า ย  
สิทธิสวัสดิการข้าราชการ
- ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาล / ตรวจสอบสิทธิข้าราชการ
- สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.cgd.go.th

• กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน สายด่วน 1669 (บริการ 24 ชั่วโมง)
- ให้บริการ / ประสานข้อมูลกรณีขอรับบริการรถกู้ชีพ 1669
- ประสานให้ค�ำปรึกษากรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน
- สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.niems.go.th

