ครอบคลุมรอบดานมิติบริการสาธารณสุขที่คุมครอง*
การสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค เชน

•
•
•
•
•

บริการวางแผนครอบครัว ไดแก การใหคําแนะนําปรึกษาแกคูสมรส
รวมทั้งบริการคุมกําเนิด
การดูแลสุขภาพหญิงมีครรภ ทารกแรกเกิด และพัฒนาการของเด็ก
บริการวัคซีนเสริมสรางภูมิคุมกันโรคตามแผนงานการใหภูมิคุมกันโรค
ของประเทศ
การตรวจคัดกรองความเสี่ยงตอการเปนโรค เชน ตรวจระดับนํ้าตาล
ในเลือด ตรวจมะเร็งปากมดลูก/มะเร็งเตานม
การใหยาตานไวรัสเอดสเพื่อปองกันการติดเชื้อเอดสจากแมสูลูก

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

การคลอดบุตร ใชสิทธิไดไมจํากัดจํานวนครั้ง
บริการทันตกรรม ไดแก อุดฟน ถอนฟน ขูดหินปูน การใหฟลูออไรดเสริมในกลุมเสี่ยงตอโรคฟนผุ
การรักษาโพรงประสาทฟนนํา้ นม การเคลือบหลุมรองฟน และการทําฟนปลอมฐานพลาสติก

การตรวจ การวินิจฉัย การรักษา ตัง้ แตโรคทัว่ ไป เชน ไขหวัด จนถึงการรักษาโรคเรือ้ รัง/โรคเฉพาะทาง
ที่มีคาใชจายสูง เชน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะเร็ง ไตวายเรื้อรัง เอดส ผาตัดตาตอกระจก
ผาตัดหัวใจ ฯลฯ รวมถึง การฟนฟูสมรรถภาพตามขอบงชี้ทางการแพทย
คายาและเวชภัณฑ ตามกรอบบัญชียาหลักแหงชาติ และยาทีม่ คี า ใชจา ยสูง ตามประกาศของคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ

คาอาหารและคาหองสามัญ ระหวางพักรักษาตัว ณ หนวยบริการ
การจัดการสงตอ เพื่อการรักษาระหวางหนวยบริการ
บริการแพทยแผนไทย ไดแก ยาสมุนไพรหรือยาแผนไทย การนวดเพื่อการรักษาและและทับหมอเกลือ

ฟนฟูสุขภาพแมหลังคลอด การอบหรือประคบสมุนไพรเพื่อการรักษา ตามขอบงชี้ทางการแพทย

บริการฟนฟูสมรรถภาพดานการแพทย ใหแกคนพิการ ผูสูงอายุและผูที่จําเปนตองไดรับการฟนฟู เชน
กายภาพบําบัด จิตบําบัด พฤติกรรมบําบัด กิจกรรมบําบัด ฟนฟูการไดยิน ฟน ฟูการมองเห็น และรับอุปกรณ
เครือ่ งชวยตามประเภทความพิการไดตามเกณฑที่ สปสช. กําหนด

คนไทย กวา 100,000 ครัวเรือน

ไม
ต
อ

งล
ม
ละลาย
เพราะโรคคาใชจายสูง

• ใหบริการทดแทนไตสําหรับผูปวยไตวายเรื้อรังระยะสุดทาย

พิจารณาการใหบริการทดแทนไตที่เหมาะสมสําหรับผู  ป  ว ยในแต ล ะราย
โดยเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของสมาคมโรคไตแหงประเทศไทย ไดแก
1) การลางไตผานทางชองทองอยางตอเนื่อง
2) การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม
• บริการรักษาพยาบาลโรคมะเร็ง
3) การผาตัดปลูกถายไต
1. การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง ตามที่แพทยสั่ง
• บริการดูแลรักษาผูติดเชื้อ
2. การรักษาอาการทั่วไปและการรักษาเฉพาะทาง
เอชไอวีและผูปวยเอดส
เชน การผาตัด การฉายแสง การใหยาเคมีบําบัด
3.
การดูแลแบบประคับประคองทีบ่ า น (Palliative care)
บริการใหคําปรึกษาและตรวจเลือด
หากพบวาติดเชื้อเอชไอวีจะไดรับการประเมิน
4. วัคซีนไขหวัดใหญตามฤดูกาล (เฉพาะผูปวยมะเร็ง
เพื่อเริ่มการรักษาดวยยาตานไวรัสและติดตามการ
ที่ไดรับการรักษาดวยเคมีบําบัด)
รักษา รวมถึงการใหยารักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาส
ตามขอบงชี้ทางการแพทย
ผูปวยเอดสรับยาตานไวรัสกับโรงพยาบาลอื่น
ที่ไมใชหนวยบริการประจําตามสิทธิได

คุมครองคาใชจายตามการวินิจฉัยทางการแพทยและประกาศของ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

www.nhso.go.th
พ�มพคําวา กาวใหม สปสช.
Mobile Application
“กาวใหม สปสช.”
พ�มพคําวา nhso.official

www.facebook.com

พ�มพคําวา สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

สอบถามขอมูลเร�่องหลักประกันสุขภาพเพ��มเติมไดที่
• สายดวน สปสช. โทร 1330 ใหบร�การทุกวันตลอด 24 ชม.
• สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 1-13
• สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแหง
• ศูนยบร�การหลักประกันสุขภาพในหนวยบร�การ
• หนวยรับเร�่องรองเร�ยนฯ ตามมาตรา 50(5) ใกลบาน
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

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.)

วิสัยทัศน
“ทุกคนที่อาศัยอยูบนแผนดินไทย ไดรับความคุมครอง
หลักประกันสุขภาพอยางถวนหนาดวยความมั่นใจ”

พันธกิจ
“พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ
และมีสวนรวมอยางสรางสรรคจากทุกภาคสวน และเปนตัวแทนประชาชน
ในการจัดหาบริการที่มีคุณภาพใหประชาชนเขาถึงไดอยางเทาเทียม
ตามความจําเปน”

พันธกิจเฉพาะ
1. สงเสริมและพัฒนาใหเกิดระบบหลักประกันสุขภาพที่ประชาชนเขาถึงไดดวยความมั่นใจ
และเสริมสรางความเทาเทียมกันในระหวางกองทุนประกันสุขภาพภาครัฐ
2. สนับสนุนการพัฒนาการบริการสาธารณสุขภายใตระบบหลักประกันสุขภาพ
ใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน ทุกคนเขาถึงได และเปนที่พึงพอใจของประชาชนและ
ผูใหบริการ
3. บริหารเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอยางตอเนื่อง
4. ดําเนินการใหทุกภาคสวนมีความเปนเจาของและมีสวนรวมในระบบหลักประกันสุขภาพ
อยางถวนหนา รวมทั้งสงเสริมความสัมพันธที่ดีระหวางผูใหบริการและผูรับบริการโดย
เนนการเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน
5. พัฒนาและจัดการระบบขอมูลเชิงประจักษและองคความรูตางๆ และใชในการตัดสินใจ
เชิงนโยบาย

3 เปาประสงค:

“3 Goals: CSG”
C

Effective, Equitable and
Responsive Coverage
ประชาชนเขาถึงบร�การ

S

SAFE

Financing System
การเง�นการคลังมั่นคง

G

Good

Governance
ดํารงธรรมาภิบาล

5 กลยุทธสรางความมั่นใจ
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)

ประชาชนรูสิทธิ รูหนาที่ ใชสิทธิหลักประกันสุขภาพไดอยางมั่นใจ

กรณี
ทั่วไป
1. ติดตอที่หนวยบริการปฐมภูมิ / หนวยบริการประจําของผูมีสิทธิหลักประกันสุขภาพ
2. แจงความจํานงใชสิทธิหลักประกันสุขภาพกอนรับบริการ
3. แสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวที่มีรูปถายที่ทางราชการออกให
สําหรับเด็กที่มีอายุตํ่ากวา 15 ป แสดงสําเนาสูติบัตร (ใบเกิด)

กรณีอุบัติเหตุ หรือ เจ็บปวยฉุกเฉิน

ถาผูมีสิทธิหลักประกันสุขภาพเกิดอุบัติเหตุหรือภาวะเจ็บปวยฉุกเฉิน สามารถใช
สิทธิหลักประกันสุขภาพเขารับบริการที่หนวยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
ที่อยูใกลที่สุดไดตามความจําเปนโดยไมจํากัดจํานวนครั้ง

กรณีเจ็บปวย

ฉุกเฉินถึงแกชีวิต

ผูเจ็บปวยฉุกเฉินถึงแกชีวิต จําเปนตองไดรับการรักษาอยางทันทวงทีเพื่อการรอดชีวิต
เมื่อผูปวยมีอาการเจ็บปวยฉุกเฉินถึงแกชีวิต สามารถเขารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล
ที่ใกลที่สุดโดยใชบัตรประจําตัวประชาชนเพื่อแสดงตนในการเขารับบริการ จะไดรับการ
รักษาจนอาการพนวิกฤติ จากนั้น โรงพยาบาลที่ใหการรักษาจะสงตัวผูปวยกลับไปยัง
หนวยบริการประจําหรือโรงพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติทพี่ รอม
ใหการรักษาตอไป

อยากรูสิทธิอัตโนมัติ

รูสิทธิดวยวิธีงายๆ แคโทร 1330 กด 2
และตามดวยเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก

กลยุทธที่ 4

สรางความมั่นใจการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
(Ensure participation and ownership of all stakeholders)

กลยุทธที่ 5

สรางความมั่นใจในธรรมาภิบาล
(Ensure good governance)
หลักประกันสุขภาพ: สิทธิตามกฎหมายของคนไทย

คนไทยทุกคนมีสทิ ธิไดรบั บริการสาธารณสุขทีม่ มี าตรฐานและมีประสิทธิภาพ
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

โทร. 1330

กด 2

อุนใจเราดูแลคนไทยกวา

กดเลขบัตรประจําตัว
ประชาชน 13 หลัก

48 ลานคน

ที่ใชส�ทธิหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
ดูแลครอบคลุมทุกพื้นที่ สปสช. มีสาขาเขต 13 แหง ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ
เพื่อดูแลประชาชนไดอยางใกลชิดในการเขารับบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สํานักงานใหญ) โทร. 0 2141 4000
สปสช.เขต 1 เชียงใหม
สปสช.เขต2 พิษณุโลก
สปสช.เขต 3 นครสวรรค
สปสช.เขต 4 สระบุรี
สปสช.เขต 5 ราชบุรี
สปสช.เขต 6 ระยอง
สปสช.เขต 7 ขอนแกน

โทร. 053-285355-63

สปสช.เขต 8 อุดรธานี
สปสช.เขต 9 นครราชสีมา

โทร.

042-325681
โทร. 055-245111
โทร. 044-248870-4
โทร. 056-371831
สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี โทร. 045-240591,
045-240839
โทร. 036-213205
สปสช.เขต 11 สุราษฎรธานี โทร. 077-274811
โทร. 032-332590
โทร. 074-233888
โทร. 038-864313-9 สปสช.เขต 12 สงขลา
สปสช.เขต 13 กรุงเทพฯ โทร. 0 2142 1000
โทร. 043-365200

