
• บริการสงเสริมสุขภาพ ควบคุม ปองกันโรค 
 ครอบคลุมประชาชนกลุมเสี่ยง คนไทยทุกสิทธิ 

• การตรวจ การวินิจฉัย การรักษา ตั้งแตโรคทั่วไป 
 เชน ไขหวัด จนถึงการรักษาโรคเรื้อรัง 
 โรคเฉพาะทางที่มีคาใชจายสูง เชน เบาหวาน 
 ความดันโลหิตสูง มะเร็ง ไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจ 
 เอดส วัณโรค ฯลฯ รวมถึงการฟนฟูสมรรถภาพ 
 ตามขอบงชี้ทางการแพทย 

• การคลอดบุตร ใชสิทธิไดไมจำกัดจำนวนครั้ง 

• บริการทันตกรรม  ไดแก อุดฟน ถอนฟน ขูดหินปูน 
 การใหฟลูออไรดเสริมในกลุมเสี่ยงตอโรคฟนผุ 
 การรักษาโพรงประสาทฟนน้ำนม 
 การเคลือบหลุมรองฟน ผาฟนคุด 
 ใสเพดานเทียมเด็กปากแหวงเพดานโหว 
 และการทำฟนปลอมฐานพลาสติก

• คายาและเวชภัณฑ ตามกรอบบัญชียาหลักแหงชาติ 
 และยาที่มีคาใชจายสูง ตามประกาศของคณะกรรมการ
 หลักประกันสุขภาพแหงชาติ

• คาอาหารและคาหองสามัญ 
 ระหวางพักรักษาตัว ณ หนวยบริการ

• การจัดการสงตอ เพื่อการรักษาระหวางหนวยบริการ

• บริการแพทยแผนไทย ตามขอบงชี้ทางการแพทย ไดแก 
 ยาสมุนไพรหรือยาแผนไทย การนวดเพื่อการรักษาและ
 ทับหมอเกลือ ฟนฟูสุขภาพแมหลังคลอด 
 การอบหรือประคบสมุนไพรเพื่อการรักษา 

• บริการฟนฟูสมรรถภาพดานการแพทย ใหแกคนพิการ 
 ผูสูงอายุและผูที่จำเปนตองไดรับการฟนฟู เชนกายภาพบำบัด 
 จิตบำบัด พฤติกรรมบำบัด กิจกรรมบำบัด ฟนฟูการไดยิน 
 ฟนฟูการมองเห็น และรับอุปกรณเครื่องชวยตามประเภท
 ความพิการไดตามเกณฑที่ สปสช.กำหนด 

สิทธิบัตรทองคุมครองคาใชจายบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ

การลางไตผานชองทองอยางตอเนื่อง สปสช. ไดจัดบริการ
สงน้ำยาลางไตใหผูปวยถึงบาน โดยไมมีคาใชจายเพื่อให
ผูปวยเขาถึงบริการทดแทนไตไดงายขึ้น ลดภาระคาใชจาย
ในการเดินทางซึ่งสงผลใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

สิทธิหลักประกันสุขภาพแหงชาติ(สิทธิบัตรทอง) ชวยคนไทย กวา 100,000 ครัวเรือน 
ไมตองลมละลายจากคารักษาพยาบาล เมื่อตองเผชิญวิกฤติความเจ็บปวยดวยโรคคาใชจายสูง

บริการดูแลรักษาพยาบาล โรคมะเร็ง*

(ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2562, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ)

บริการทดแทนไต 
ผูปวยไตวายเรื้อรังระยะสุดทาย

หมายเหตุ: บริการดังกลาวเปนไปตามแนวทางที่ สปสช. กำหนดคุมครองคาใชจาย
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพฯ เรื่องประเภทและขอบเขตของบริการ
สาธารณสุขฉบับที่ 10 พ.ศ.2559  

ดูแลแบบประคับประคองที่บาน

ใหบริการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญตามฤดูกาล 
(เฉพาะผูปวยมะเร็งที่ไดรับการรักษา
ดวยเคมีบำบัด)  

คัดกรอง วินิจฉัยโรคมะเร็ง
ตามที่แพทยสั่ง

การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม

การลางไตผานชองทองอยางตอเนื่อง 

การผาตัดปลูกถายไต 
รักษาอาการทั่วไป และรักษาเฉพาะทาง 
เชน ผาตัด ฉายแสง การใหยาเคมีบำบัด

รูและตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลไดทันที! 
แคแอด Line Official Account สปสช.

สแกนเลย!
หรือพิมพคนหาคำวา

@nhso

แอดปุบ รูปบ เรื่อง
สิทธิบัตรทอง

“รูสิทธิประโยชน”มากมาย
ในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
เพื่อใชสิทธิ

สรางเสริมสุขภาพ

ปองกันโรค

รักษาพยาบาล 

ฟนฟูสมรรถภาพ รวมถึง
เมื่อตองเผชิญวิกฤตยามเจ็บปวย 
โดยผานระบบใหบริการขอมูล
อัตโนมัติ(แชทบอท สปสช). 

รูปบ ใชเปน

สอบถามขอมูล โทร.สายดวน สปสช. 1330 ไดทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง  สิทธิหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สิทธิบัตรทอง) เปนสิทธิตามกฎหมายของคนไทย

ดูแลผูปวย
ไตวายเรื้อรัง กวา
59,000 ราย 

ดูแลผูติดเชื้อเอชไอวี 
ผูปวยเอดส กวา

270,000 ราย 

ดูแลผูปวยเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง กวา
4,100,000 ราย 

ดูแลผูสูงอายุสูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิง กวา
210,000 ราย



เอกสารที่ใช

• บัตรประจำตัวประชาชน หรือสูติบัตร

• ทะเบียนบาน หรือหนังสือรับรองการพักอาศัย
 (กรณีที่อยูไมตรงตามบัตรประจำตัวประชาชน)

• แบบคำรองขอลงทะเบียน (รับไดที่จุดลงทะเบียน)

ติดตอที่ 

• โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)  

• โรงพยาบาลของรัฐใกลบาน  

• สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

• สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเขต 1-13 

• สำนักงานเขต ของกรุงเทพมหานคร
   ที่เปดรับลงทะเบียน (ในวันและเวลาราชการ) 

ใชสิทธิหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สิทธิบัตรทอง) งายกวาที่คิด

เจ็บปวยทั่วไป 
• ติดตอหนวยบริการปฐมภูมิ

• แจงความจำนงใชสิทธิ              

• แสดง บัตรประจำตัวประชาชน
 หรือหนวยบริการตามสิทธิ 
 (เด็กอายุต่ำกวา 15 ป แสดงสูติบัตร) 

อุบัติเหตุ หรือเจ็บปวยฉุกเฉิน 
• เขาหนวยบริการในระบบ

• แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หลักประกันสุขภาพแหงชาติ
 ที่ใกลที่สุด (เด็กอายุต่ำกวา 15 ป แสดงสูติบัตร) 
 (ไมจำกัดจำนวนครั้ง) 
 หมายเหตุ: กรณีประสบภัยจากรถ ตองใชสิทธิการรักษาตามวงเงิน พ.ร.บ.รถกอน 
 สวนเกินถึงจะใชสิทธิบัตรทองได หรือโทรสอบถาม สายดวน สปสช. 1330 
 หรือสายดวน 1186 สายดวนกองทุนผูประสบภัยจากรถไดเลยคะ  

เจ็บปวยฉุกเฉิน
วิกฤตถึงแกชีวิต 
• เขารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่ใกลที่สุด

• แสดงบัตรประจำตัวประชาชน      

• เมื่ออาการพนวิกฤต 
 (เด็กอายุต่ำกวา 15 ป แสดงสูติบัตร) 
 จะสงตัวผูปวยกลับไปยังหนวยบริการตามสิทธิ 
 หรือหนวยบริการในระบบหลักประกัน
 สุขภาพแหงชาติที่พรอมใหการรักษาตอไป

รูสิทธิกอนไปใชสิทธิ
ที่หนวยบริการประจำตามสิทธิ

ติดตั้ง แอปพลิเคชัน สปสช. 

เขาแฟนเพจ
เฟสบุก สปสช. 

เขาเมนูกลองขอความ

เลือกเมนู ตรวจสอบสิทธิตนเอง 
หรือ ตรวจสอบสิทธิคนในครอบครัว

สปสช.

ฟรี! ไมมีคาใชจาย

หมายเหตุ: การเขารับบริการ ณ หนวยบริการแหงใหม สามารถใชสิทธิไดหลังแจงความจำนง เปลี่ยนหนวยบริการประมาณ 1 เดือน   

xxxx

สปสช.
ตั้งแตป พ.ศ.2545 กวา 18 ปของการสรางหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
เพื่อใหทุกคนที่อาศัยอยูบนแผนดินไทยไดรับความคุมครอง หลักประกัน
สุขภาพอยางถวนหนาดวยความมั่นใจ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ (สปสช.) เปน “องคกรของรัฐ” ทำหนาท่ีเปนสำนักงานเลขานุการ
ของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติและคณะกรรมการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ พ.ศ.2545โดย สปสช. มีภารกิจหลักในการบริหารจัดการเงิน
กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและพัฒนา
ระบบบริการสาธารณสุข เพื่อใหประชาชนคนไทยทุกชวงวัยทุกกลุมวัย
เขาถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐานครอบคลุมตั้งแต
การสรางเสริมสุขภาพ ปองกันโรครักษาพยาบาลและฟนฟูสมรรถภาพ 
อยางครบวงจร

แอด Line Official Account สปสช. 

เลือกเมนู
“ตรวจสอบสิทธิ”

เขาเวปไซด สปสช. ที่
www.nhso.go.th

เลือกเมนูตรวจสอบ
สิทธิหลักประกันสุขภาพ

แสดงบัตรประชาชน

ทุกครั้งเมื่อใชสิทธิ

ครั้งตอป

สิทธิบัตรทอง เปลี่ยนหนวยบริการประจำได

ชองทาง

1

2

3

4
5

เมื่อทานจำเปนตองยายภูมลำเนา ยายถิ่นฐาน ผูใชสิทธิหลักประกันสุขภาพ 
สามารถขอเปลี่ยนหนวยบริการประจำได 4 ครั้ง/ปงบประมาณ

กดเลขบัตรประจำตัว
ประชาชน 13 หลัก

โทร

กด


