
การคลอดบุตร ใชสิทธิไดไมจํากัดจํานวนครั้ง 

บริการทันตกรรม ไดแก อุดฟน ถอนฟน ขูดหินปูน การใหฟลูออไรดเสริมในกลุมเส่ียงตอโรคฟนผุ 
การรกัษาโพรงประสาทฟนน้ํานม การเคลอืบหลุมรองฟน และการทาํฟนปลอมฐานพลาสตกิ

การตรวจ การวินิจฉัย การรักษา ตัง้แตโรคทัว่ไป เชน ไขหวดั จนถึงการรกัษาโรคเรือ้รงั/โรคเฉพาะทาง
ที่มีคาใชจายสูง เชน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะเร็ง ไตวายเรื้อรัง เอดส ผาตัดตาตอกระจก 
ผาตัดหัวใจ ฯลฯ รวมถึง การฟนฟูสมรรถภาพตามขอบงชี้ทางการแพทย 

ค�ายาและเวชภัณฑ� ตามกรอบบญัชยีาหลกัแหงชาต ิ และยาทีม่คีาใชจายสูง ตามประกาศของคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ

ค�าอาหารและค�าห�องสามัญ ระหวางพักรักษาตัว ณ หนวยบริการ

การจัดการส�งต�อ เพื่อการรักษาระหวางหนวยบริการ

บริการแพทย�แผนไทย ไดแก ยาสมุนไพรหรือยาแผนไทย การนวดเพื่อการรักษาและและทับหมอเกลือ
ฟนฟูสุขภาพแมหลังคลอด การอบหรือประคบสมุนไพรเพื่อการรักษา ตามขอบงชี้ทางการแพทย

บริการฟ��นฟูสมรรถภาพด�านการแพทย� ใหแกคนพิการ ผูสูงอายุและผูที่จําเปนตองไดรับการฟนฟู เชน 
กายภาพบําบัด จิตบําบัด พฤติกรรมบําบัด กิจกรรมบําบัด ฟนฟูการไดยิน ฟนฟกูารมองเหน็ และรบัอปุกรณ
เครือ่งชวยตามประเภทความพกิารไดตามเกณฑท่ี สปสช. กาํหนด

ครอบคลุมรอบด�านมิติบริการสาธารณสุขที่คุ�มครอง*
การสร�างเสริมสุขภาพและป�องกันโรค เช�น
 • บริการวางแผนครอบครัว ไดแก การใหคําแนะนําปรึกษาแกคูสมรส  
  รวมทั้งบริการคุมกําเนิด
 • การดูแลสุขภาพหญิงมีครรภ ทารกแรกเกิด และพัฒนาการของเด็ก
 • บริการวัคซีนเสริมสรางภูมิคุมกันโรคตามแผนงานการใหภูมิคุมกันโรค 
  ของประเทศ 
 • การตรวจคัดกรองความเสี่ยงตอการเปนโรค เชน ตรวจระดับนํ้าตาล
  ในเลือด ตรวจมะเร็งปากมดลูก/มะเร็งเตานม 
 • การใหยาตานไวรัสเอดสเพื่อปองกันการติดเชื้อเอดสจากแมสูลูก

Mobile Application
“ก�าวใหม� สปสช.”

ไม�ต�องล�มละลาย  

เพราะโรคค�าใช�จ�ายสูง  

คนไทย กว�า 100,000 ครัวเรือน

• ให�บริการทดแทนไตสําหรับผู�ป�วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท�าย
 พิจารณาการใหบริการทดแทนไตที่เหมาะสมสําหรับผู ป วยในแตละราย 
โดยเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของสมาคมโรคไตแหงประเทศไทย ไดแก
 1) การลางไตผานทางชองทองอยางตอเนื่อง 
 2) การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม 
 3) การผาตัดปลูกถายไต

• บริการดูแลรักษาผู�ติดเชื้อ
 เอชไอวีและผู�ป�วยเอดส�

• บริการรักษาพยาบาลโรคมะเร็ง
 1. การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง ตามที่แพทยสั่ง

 2. การรักษาอาการทั่วไปและการรักษาเฉพาะทาง 

  เชน การผาตัด การฉายแสง การใหยาเคมีบําบัด

 3. การดแูลแบบประคับประคองทีบ่าน (Palliative care)

 4. วัคซีนไขหวัดใหญตามฤดูกาล (เฉพาะผูปวยมะเร็ง

  ที่ไดรับการรักษาดวยเคมีบําบัด)

 บริการใหคําปรึกษาและตรวจเลือด 
หากพบวาติดเชื้อเอชไอวีจะไดรับการประเมิน
เพื่อเริ่มการรักษาดวยยาตานไวรัสและติดตามการ
รักษา รวมถึงการใหยารักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาส
ตามขอบงชี้ทางการแพทย
 ผูปวยเอดสรับยาตานไวรัสกับโรงพยาบาลอื่น
ที่ไมใชหนวยบริการประจําตามสิทธิได

คุมครองคาใชจายตามการวินิจฉัยทางการแพทยและประกาศของ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

www.facebook.com 

พ�มพ�คําว�า ก�าวใหม� สปสช.

พ�มพ�คําว�า nhso.official 

พ�มพ�คําว�า สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ

www.nhso.go.th 

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) 
National Health Security Office (NHSO) 

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) 
เลขที่ 120 หมู 3 ชั้น 2-4  อาคารรัฐประศาสนภักดี 
“ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” 
ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
โทร. 0 2141 4000 โทรสาร 02 143 9730-1 

สิทธิหลักประกันสุขภาพ 

เปนสิทธิพ�้นฐาน
ตามกฎหมายของคนไทย 

สอบถามข�อมูลเร�่องหลักประกันสุขภาพเพ��มเติมได�ที ่
 • สายด�วน สปสช. โทร 1330 ให�บร�การทุกวันตลอด 24 ชม. 

 • สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ เขต 1-13 

 • สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห�ง 

 • ศูนย�บร�การหลักประกันสุขภาพในหน�วยบร�การ

 • หน�วยรับเร�่องร�องเร�ยนฯ ตามมาตรา 50(5) ใกล�บ�าน



สปสช.เขต 1 เชียงใหม โทร. 053-285355-63

สปสช.เขต2 พิษณุโลก โทร. 055-245111

สปสช.เขต 3 นครสวรรค โทร. 056-371831

สปสช.เขต 4 สระบุรี โทร. 036-213205

สปสช.เขต 5 ราชบุรี โทร. 032-332590

สปสช.เขต 6 ระยอง โทร. 038-864313-9

สปสช.เขต 7 ขอนแกน โทร. 043-365200

ดูแลครอบคลุมทุกพื้นที ่สปสช. มีสาขาเขต 13 แห�ง ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ 
เพื่อดูแลประชาชนได�อย�างใกล�ชิดในการเข�ารับบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สํานักงานใหญ) โทร. 0 2141 4000

วิสัยทัศน� 
“ทุกคนท่ีอาศัยอยู�บนแผ�นดินไทย ได�รับความคุ�มครอง
หลักประกันสุขภาพอย�างถ�วนหน�าด�วยความม่ันใจ”

พันธกิจ
“พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ�วนหน�า โดยใช�หลักฐานเชิงประจักษ�

และมีส�วนร�วมอย�างสร�างสรรค�จากทุกภาคส�วน และเป�นตัวแทนประชาชน
ในการจัดหาบริการท่ีมีคุณภาพให�ประชาชนเข�าถึงได�อย�างเท�าเทียม

ตามความจําเป�น”

กลยุทธที่ 1  
สรางความมั่นใจในการเขาถึงบริการของ
กลุมเปราะบางและกลุมที่ยังเขาไมถึงบริการ 
(Ensure coverage and access for vulnerable 
and underutilization groups)

กลยุทธที่ 2 
สรางความมั่นใจในคุณภาพมาตรฐาน
และความเพียงพอของบริการ 
(Ensure quality and adequacy of health services)

กลยุทธที่ 3 
สรางความมั่นใจในประสิทธิภาพการบริหารกองทุน
(Ensure financial efficiency)

กลยุทธที่ 4 
สรางความมั่นใจการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
(Ensure participation and ownership of all stakeholders)

กลยุทธที่ 5 
สรางความมั่นใจในธรรมาภิบาล 
(Ensure good governance)

สปสช.เขต 8 อุดรธานี โทร. 042-325681

สปสช.เขต 9 นครราชสีมา โทร. 044-248870-4

สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี โทร. 045-240591, 
045-240839

สปสช.เขต 11 สุราษฎรธานี โทร. 077-274811

สปสช.เขต 12 สงขลา โทร. 074-233888

สปสช.เขต 13 กรุงเทพฯ โทร. 0 2142 1000

พันธกิจเฉพาะ
1. ส�งเสริมและพัฒนาให�เกิดระบบหลักประกันสุขภาพที่ประชาชนเข�าถึงได�ด�วยความมั่นใจ 

และเสริมสร�างความเท�าเทียมกันในระหว�างกองทุนประกันสุขภาพภาครัฐ
2. สนับสนุนการพัฒนาการบริการสาธารณสุขภายใต�ระบบหลักประกันสุขภาพ

ให�มีคุณภาพ ได�มาตรฐาน ทุกคนเข�าถึงได� และเป�นที่พึงพอใจของประชาชนและ
ผู�ให�บริการ

3. บริหารเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห�งชาติให�มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย�างต�อเนื่อง
4. ดําเนินการให�ทุกภาคส�วนมีความเป�นเจ�าของและมีส�วนร�วมในระบบหลักประกันสุขภาพ

อย�างถ�วนหน�า รวมทั้งส�งเสริมความสัมพันธ�ที่ดีระหว�างผู�ให�บริการและผู�รับบริการโดย
เน�นการเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน 

5. พัฒนาและจัดการระบบข�อมูลเชิงประจักษ�และองค�ความรู�ต�างๆ และใช�ในการตัดสินใจ
เชิงนโยบาย

หลักประกันสุขภาพ: สิทธิตามกฎหมายของคนไทย
 คนไทยทุกคนมสิีทธไิดรบับรกิารสาธารณสุขทีมี่มาตรฐานและมีประสทิธภิาพ 
ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2545 โดยมีสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ทําหนาที่จัดบริการสาธารณสุข ใหแกบุคคลที่ไมมีสิทธิ
สวัสดิการรักษาพยาบาลจากกฎหมายประกันสังคม หรือสิทธิสวัสดิการรักษา
พยาบาลของขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐอื่นๆ ภายใตการ
ควบคุมดูแลของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ซึ่งมีชื่อเรียก
อยางเปนทางการวา “สิทธิหลักประกันสุขภาพ” หรือที่เคยรูจักกันในนาม 
“สิทธิ 30 บาท หรือ สิทธิบัตรทอง” เพื่อการเขาถึงบริการสาธารณสุข
ที่มีมาตรฐานอยางทั่วถึง ตั้งแตการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษา
พยาบาล และการฟนฟูสมรรถภาพที่จําเปนตอสุขภาพและการดํารงชีวิต

G
Good 

Governance 
ดํารงธรรมาภิบาล

S
SAFE 

Financing System 
การเง�นการคลังมั่นคง

C
Effective, Equitable and 
Responsive Coverage 

ประชาชนเข�าถึงบร�การ

3 เป�าประสงค�: 

“3 Goals: CSG”

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.)

กรณีเจ็บป�วย ฉุกเฉินถึงแก�ชีวิต
ผู�เจ็บป�วยฉุกเฉินถึงแก�ชีวิต จําเป�นต�องได�รับการรักษาอย�างทันท�วงทีเพื่อการรอดชีวิต 

เมื่อผู�ป�วยมีอาการเจ็บป�วยฉุกเฉินถึงแก�ชีวิต สามารถเข�ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล

ที่ใกล�ที่สุดโดยใช�บัตรประจําตัวประชาชนเพื่อแสดงตนในการเข�ารับบริการ จะได�รับการ 

รักษาจนอาการพ�นวิกฤติ จากนั้น โรงพยาบาลที่ให�การรักษาจะส�งตัวผู�ป�วยกลับไปยัง

หน�วยบรกิารประจาํหรือโรงพยาบาลในระบบหลักประกนัสขุภาพแห�งชาติท่ีพร�อม

ให�การรักษาต�อไป 

กรณีอุบัติเหต ุหรือ เจ็บป�วยฉุกเฉิน
ถ�าผู�มีสิทธิหลักประกันสุขภาพเกิดอุบัติเหตุหรือภาวะเจ็บป�วยฉุกเฉิน สามารถใช�

สิทธิหลักประกันสุขภาพเข�ารับบริการที่หน�วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ

ที่อยู�ใกล�ที่สุดได�ตามความจําเป�นโดยไม�จํากัดจํานวนครั้ง

ประชาชนรูสิทธิ รูหนาที่ ใชสิทธิหลักประกันสุขภาพไดอยางมั่นใจ 

กรณีทั่วไป
1. ติดต�อที่หน�วยบริการปฐมภูมิ / หน�วยบริการประจําของผู�มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ

2. แจ�งความจํานงใช�สิทธิหลักประกันสุขภาพก�อนรับบริการ

3. แสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวที่มีรูปถ�ายที่ทางราชการออกให� 

 สําหรับเด็กที่มีอายุตํ่ากว�า 15 ป� แสดงสําเนาสูติบัตร (ใบเกิด)

โทร. 1330 
กดเลขบัตรประจําตัว 
ประชาชน 13 หลักกด 2

อยากรูสิทธิอัตโนมัติ
รูสิทธิดวยวิธีงายๆ แคโทร 1330 กด 2 

และตามดวยเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก

อุ�นใจเราดูแลคนไทยกว�า 48 ล�านคน 
ที่ใช�ส�ทธิหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ

5 กลยุทธสรางความมั่นใจ


