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Quiz	Online	1330	(สายด่วน	สปสช.)

บทสารคดีวิทยุ	Part  1



10 [ หนังสือ รวมสปอต สารคดส้ัีน ประชาสัมพนัธ์สทิธิหลักประกันสุขภาพ ]

สารคดีวิทยุ	60	วินาที	สปสช.

ตอนที่	1	การตรวจสอบสิทธิ

J. in Quiz Online 1330 (สายด่วน สปสช.) 
 คุณอยากรู้เราตอบ ทุกค�าถามสุดฮิตเรื่องสิทธิหลักประกันสุขภาพ
 โดย ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ญ.	 1330	Quiz	Online	สวัสดีค่ะ

ช. อยากตรวจสอบว่าตัวเองมีสิทธิหลักประกันสุขภาพหรือไม่	ตรวจสอบ 
ได้ที่ไหนบ้างครับ?

ญ.	 การตรวจสอบสิทธิท�าได้หลายช่องทางค่ะ	

 ช่องทางที่ 1	 ติดต่อด้วยตัวเองท่ีสถานีอนามัย	 โรงพยาบาลของรัฐ 
ใกล้บ้านหรือส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด	 ส�าหรับผู้ที่อาศัยอยู่ใน
กรงุเทพฯ	ติดต่อได้ที่ส�านักงานเขตค่ะ

 ช่องทางที่ 2	โทร.	สายด่วน	1330	กด	2	ตามด้วยเลขบัตรประชาชน	
13	หลัก	หรือคุยกับโอเปอเรเตอร์	แล้วแจ้งเลขที่บัตรได้เลยค่ะ

 ช่องทางที่ 3	 เข้าไปที่	 Application	 สิทธิ	 30	บาท	 ใช้ได้ทั้งระบบ	
Android	และ	iOS		

 ช่องทางที่ 4	 เข้าไปที่เว็บไซต์ของส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ	www.nhso.go.th และเข้าไปที่บริการประชาชน ไปที่ตรวจสอบ
สิทธิ	กรอกข้อมูลบัตรประชาชน 13 หลัก วัน/เดือน/ปีเกิด แค่นี้ก็ได้
ค�าตอบแล้วค่ะ 

J. out Quiz Online 1330 (สายด่วน สปสช.) 
 คุณอยากรู้เราตอบ ทุกค�าถามสุดฮิตเรื่องสิทธิหลักประกันสุขภาพ 
 โดย ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ



11บทสารคดวีทิยุ Quiz Online 1330 (สายด่วน สปสช.)

สารคดีวิทยุ	60	วินาที	สปสช.	

ตอนที่	2	ใครบ้างที่มีสิทธิ	

J. in Quiz Online 1330 (สายด่วน สปสช.) 
 คุณอยากรู้เราตอบ ทุกค�าถามสุดฮิตเรื่องสิทธิหลักประกันสุขภาพ
 โดย ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ญ.	1	 อยากทราบว่าจะมีสิทธิในหลักประกันสุขภาพไหม	ฉันไม่เคยท�างาน
และไม่เคยมีประกันสังคมอะไรเลย?

ญ.	2	 เป็นค�าถามที่ดีมากเลยค่ะ	คนไทยทุกคนที่มีเลขประจ�าตัวประชาชน	
13	หลัก	 ไม่มีสิทธิในการรักษาพยาบาลตามกฎหมายประกันสังคม	 
ไม่มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ	พนักงานรัฐวิสาหกิจ
หรือสวัสดิการรักษาพยาบาลอย่างอ่ืนท่ีรัฐจัดให้	ทุกคนจะเป็นผู้มี
สิทธิหลักประกันสุขภาพ	ย�้าค่ะ	คนที่ไม่มีสิทธิเหล่านี้	ทุกคนนั้นมีสิทธิ
หลักประกันสุขภาพค่ะ	ซึ่งส�านักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ	 สปสช.	
ได้เปลี่ยนจากเดิม	ที่เรียกว่า	สิทธิ	30	บาท	หรือสิทธิบัตรทอง	มาเป็น	
“สิทธิหลักประกันสุขภาพ” 

ญ.	1	 หลานฉันเพิ่งเกิดยังไม่มีบัตรประชาชนจะมีสิทธิไหมคะ?

ญ.	2		 มีแน่นอนค่ะ	 เพราะสามารถดูเลขที่	 13	หลัก	จากสูติบัตรได้	 ถ้าม ี
ข้อสงสัยเพิ่มเติมโทร.	สายด่วน	สปสช.	1330	ได้	24	ชม.	ค่ะ

J. out Quiz Online 1330 (สายด่วน สปสช.) 
  คุณอยากรู้เราตอบ ทุกค�าถามสุดฮิตเรื่องสิทธิหลักประกันสุขภาพ 

โดย ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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สารคดีวิทยุ	60	วินาที	สปสช.

ตอนที่	3	สิทธิหลักประกันสุขภาพ

J. in  Quiz Online 1330 (สายด่วน สปสช.) 
  คุณอยากรู้เราตอบ ทุกค�าถามสุดฮิตเรื่องสิทธิหลักประกันสุขภาพ
  โดย ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ญ.	1	 อยากใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพต้องสมัครหรือเปล่า	เสียเงินมั้ยคะ?

ญ.	2	 สิทธิหลักประกันสุขภาพไม่ต้องสมัคร	 แต่ต้องไปลงทะเบียนเพื่อ
ยืนยันสิทธิ	โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ	ทั้งสิ้น	เป็นการยืนยันว่าเรายังมี 
ตัวตนอยู่	 และอัปเดตข้อมูลให้ตรงตามจริง	 ท้ังท่ีอยู่	 หน่วยบริการ
รักษาพยาบาล	ซึ่งการลงทะเบียนมีแค่	2	ขั้นตอน	โดยเริ่มจากเตรียม
เอกสารให้พร้อม	ได้แก่	ส�าเนาบัตรประชาชน	ส�าหรับเด็กให้ใช้ส�าเนา
สูติบัตรและส�าเนาทะเบียนบ้าน	จากนั้นไปสถานท่ีลงทะเบียน	โดย
ต่างจังหวัดไปที่สถานีอนามัย	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 
รพ.	รฐัใกล้บ้าน	หรอืส�านกังานสาธารณสขุจงัหวัด	ส่วนกรงุเทพมหานคร 
ไปที่ส�านักงานเขตตามทะเบียนบ้านค่ะ	

J. out การรักษาพยาบาลยามเจ็บป่วยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่คนไทยทุกคนต้องได้รับ 
การบริการ ถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมโทร. สายด่วน สปสช. 1330 ได้ 24 ชม. ค่ะ



13บทสารคดวีทิยุ Quiz Online 1330 (สายด่วน สปสช.)

สารคดีวิทยุ	60	วินาที	สปสช.

ตอนที่	4	สิทธิหลักประกันสุขภาพรองรับโรคร้ายแรง

J. in Quiz Online 1330 (สายด่วน สปสช.) 
 คุณอยากรู้เราตอบ ทุกค�าถามสุดฮิตเรื่องสิทธิหลักประกันสุขภาพ
 โดย ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ญ.	1	 วันนี้มีค�าถามจากคุณเมตตา	จาก	จ.จันทบุรี	ค่ะ

ญ.	2	 อยากทราบว่าสิทธิ	 30	บาท	กับสิทธิหลักประกันสุขภาพเหมือนกัน
ไหม	และรักษาโรคร้ายแรงอะไรบ้าง?

ญ.	1	 เหมือนกันค่ะ	 เพียงแต่เปลี่ยนชื่อเรียกมาเป็นสิทธิหลักประกัน 
สุขภาพเท่านั้น	ยังคุ้มครองค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลหลายด้าน
เหมือนเดิม	 ได้แก่	 การเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค,	บริการ 
ส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก	และการคลอดบุตร,	บริการทันตกรรม,	
การตรวจ	การวินิจฉัย	การรักษา,	ค่ายาและเวชภัณฑ์,	ค่าอาหารและ
ค่าห้องพักสามัญ,	การจัดการส่งต่อผู้ป่วย,	บริการแพทย์แผนไทย,	
บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ	รวมถึงโรคเรื้อรังร้ายแรง	เช่น	มะเร็ง	
โรคไตวาย	เอดส์	ผ่าตัดต้อกระจก	ผ่าตัดหัวใจ	และการฟื้นฟูหลังจาก	
การรักษาด้วยค่ะ

J. out การรักษาพยาบาลยามเจ็บป่วยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่คนไทยทุกคนต้องได้รับ
การบริการ ถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมโทร. สายด่วน สปสช. 1330 ได้ 24 ชม. ค่ะ
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สารคดีวิทยุ	60	วินาที	สปสช.	

ตอนที่	5	การรักษาโรคร้ายแรงเรื้อรัง

J. in Quiz Online 1330 (สายด่วน สปสช.) 
 คุณอยากรู้เราตอบ ทุกค�าถามสุดฮิตเรื่องสิทธิหลักประกันสุขภาพ
 โดย ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ญ.	1	 วันนี้มีค�าถามจากคุณนัน	จาก	จ.น่าน	ค่ะ

ช.	1	 อายุมากขึ้นเรื่อยๆ	กลัวจะเป็นโรคร้ายตอนแก่	ค่ารักษาก็แพง	ใช้สิทธิ
หลักประกันสุขภาพรักษาได้ไหม?	

ญ.	1	 สบายใจได้ค่ะ	 ไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็ง	 เอดส์	 โรคไตเรื้อรัง	รวมถึงการ
ผ่าตัด	การผ่าต้อกระจก	ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง	สิทธิหลักประกันสุขภาพ
คุม้ครองให้การดูแลรกัษาพยาบาลโรคร้ายแรงเรือ้รังเหล่านี	้ครอบคลุม
ตามการวินิจฉัยของแพทย์	 เช่น	การรักษาโรคมะเร็งจะครอบคลุม
ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งตามท่ีแพทย์สั่ง,	 การรักษาอาการ
ทั่วไปและรักษาเฉพาะทาง	 เช่น	การผ่าตัด	การฉายแสง	การใช้ยา
เคมีบ�าบัด,	การดูแลแบบประคับประคองที่บ้าน,	ให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่
ตามฤดูกาล	เฉพาะผู้ป่วยมะเร็งที่ให้ยาเคมีบ�าบัด

J. out การรักษาพยาบาลยามเจ็บป่วยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่คนไทยทุกคนต้องได้รับ
การบริการ ถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมโทร. สายด่วน สปสช. 1330 ได้ 24 ชม. ค่ะ



15บทสารคดวีทิยุ Quiz Online 1330 (สายด่วน สปสช.)

สารคดีวิทยุ	60	วินาที	สปสช.

ตอนที่	6	ฉุกคิดเรื่องฉุกเฉิน

J. in Quiz Online 1330 (สายด่วน สปสช.) 
 คุณอยากรู้เราตอบ ทุกค�าถามสุดฮิตเรื่องสิทธิหลักประกันสุขภาพ
 โดย ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ญ.	1	 วันนี้เรามีค�าถามจากคุณอ้อ	จ.เพชรบุรี	ค่ะ

ช.	1	 หลานชายตกต้นไม้	ท่าจะเจ็บหนักอยู่	 จะพาไปโรงพยาบาลใกล้เลย
ได้ไหม?	

ญ.	1	 ในกรณีอุบัติเหตุหรือเกิดเหตุฉุกเฉิน	 ผู ้ป่วยสามารถใช้สิทธิหลัก
ประกันสุขภาพได้ที่หน่วยบริการที่อยู่ในโครงการหลักประกันสุขภาพ
ที่ใกล้ที่สุดได้เลยค่ะ	 โดยใช้แค่บัตรประชาชนแจ้งใช้สิทธิได้ทันที	
ภาวะฉุกเฉินนี้ครอบคลุมตั้งแต่ภาวะที่ส่งผลต่อการหายใจ	เช่น	หายใจ 
ติดขัดหรือล�าบาก,	 ภาวะส่งผลต่อหัวใจ	 เช่น	 เจ็บหน้าอกรุนแรง	
หรือเจ็บเสียดบริเวณหน้าอก,	 ภาวะทางด้านสมอง	 เช่น	 ผู้ป่วยมี
อาการซึม	นิ่ง	 ไม่ตอบสนอง	หากมีอาการดังกล่าว	 จัดว่าผู ้ป่วย 
มีความจ�าเป็นเร่งด่วนที่จะเข้ารับการรักษาหรือภาวะฉุกเฉิน	สามารถ
ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพได้ทันทีค่ะ

J. out การรักษาพยาบาลยามเจ็บป่วยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่คนไทยทุกคนต้องได้รับ
การบริการ ถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมโทร. สายด่วน สปสช. 1330 ได้ 24 ชม. ค่ะ
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สารคดีวิทยุ	60	วินาที	สปสช.

ตอนที่	7	อุ่นใจใกล้บ้านกับหน่วยปฐมภูมิ

 
J. in  Quiz Online 1330 (สายด่วน สปสช.) 

คุณอยากรู้เราตอบ ทุกค�าถามสุดฮิตเรื่องสิทธิหลักประกันสุขภาพ
โดย ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ญ.	1	 วันนี้เรามีค�าถามจากคุณนุ้ย	จากกรุงเทพฯ	ค่ะ

ญ.	2	 ไม่สบายไปหาหมอที่โรงพยาบาล	แต่พอตรวจสอบสิทธิแล้ว	เจ้าหน้าที่ 
ให้ไปที่หน่วยบริการตามสิทธิก่อน	ท�าไมเป็นอย่างนี้คะ?

ญ.	1	 ในความหมายของเจ้าหน้าที่คงแนะน�าให้ไปหน่วยบริการปฐมภูม ิ
ก่อนค่ะ	 หน่วยปฐมภูมิก็คือ	 หน่วยบริการท่ีบริการผู ้ป่วยขั้นต้น 
ซึ่งจะมีแพทย์วินิจฉัยและรักษาพยาบาล	แต่หากเกินศักยภาพของ 
หน่วยปฐมภูมิ	 เช่น	ขาดแพทย์เฉพาะทาง	หรือขาดเครื่องมือในการ 
รักษา	หน่วยปฐมภูมิก็จะออกหนังสือส่งตัวไปยังโรงพยาบาลตาม 
สิทธิต่อไป	 ซึ่งหน่วยปฐมภูมิจะเป็นหน่วยบริการท่ีอยู ่ใกล้บ้าน 
เช่น	 ในกรุงเทพฯ	 จะเป็นที่คลินิก	 หรือศูนย์บริการสาธารณสุข	 
แต่ถ้าต่างจังหวัด	 ได้แก่	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	อนามัย	 
โรงพยาบาลชุมชน	หรือศูนย์สุขภาพชุมชนค่ะ

 
J. out การรักษาพยาบาลยามเจ็บป่วยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานท่ีคนไทยทุกคนต้องได้รับ 
 การบริการ ถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมโทร. สายด่วน สปสช. 1330 ได้ 24 ชม. ค่ะ
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สารคดีวิทยุ	60	วินาที	สปสช.

ตอนที่	8	โรคไตใช้หลักประกันสุขภาพ

J. in Quiz Online 1330 (สายด่วน สปสช.) 
 คุณอยากรู้เราตอบ ทุกค�าถามสุดฮิตเรื่องสิทธิหลักประกันสุขภาพ
 โดย ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ญ.	1	 วันนี้เป็นค�าถามจากคุณสุพล	จ.สุราษฎร์ธานี	ค่ะ	

ช.	1	 ผมกลัวว่าจะเป็นโรคไต	ท�ายังไงดี?

ญ.	1		 เพ่ือความแน่ใจขอแนะน�าให้คุณสุพลไปพบแพทย์เพื่อตรวจอย่าง
ละเอียดค่ะ	 โดยเริ่มต้นจากการไปใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพท่ี 
โรงพยาบาลตามสิทธิ	หากป่วยเป็นโรคไตขึ้นมาจริงๆ	ก็สามารถใช้
สิทธิหลักประกันสุขภาพรักษาได้	ซึ่งโรคไตจะมีระยะท่ีจะต้องท�าการ
ฟอกไตหรือล้างไต	 โดยสิทธิหลักประกันสุขภาพจะแนะน�าให้ผู้ป่วย
เข้าร่วมโครงการล้างไตผ่านทางหน้าท้อง	ก่อนที่จะได้รับการรักษา 
ในขั้นตอนต่อไป	แต่ถ้าหากแพทย์วินิจฉัยว่าผู้ป่วยยังไม่ได้เข้าสู่ระยะ
โรคไตวายเรื้อรัง	 คุณหมอก็จะให้การรักษาด้วยยาและแนะน�าให้
ควบคุมอาหาร	เพราะโรคไตระยะเริ่มต้นนั้นผู้ป่วยสามารถดูแลตัวเอง
ก่อนได้ค่ะ	

J. out การรักษาพยาบาลยามเจ็บป่วยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่คนไทยทุกคนต้องได้รับ
การบริการ ถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมโทร. สายด่วน สปสช. 1330 ได้ 24 ชม. ค่ะ
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สารคดีวิทยุ	60	วินาที	สปสช.

ตอนท่ี	9	สทิธิรบัเงนิช่วยเหลอื	หากเกิดความเสยีหายจากการรกัษา

J. in  Quiz Online 1330 (สายด่วน สปสช.) 
 คุณอยากรู้เราตอบ ทุกค�าถามสุดฮิตเรื่องสิทธิหลักประกันสุขภาพ
 โดย ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ญ.	1		 ค�าถามนี้ส่งตรงมาจากคุณชาญวิทย์	จ.บุรีรัมย์	ค่ะ		

ช.	1	 ผมมีข้อสงสัยทางกฎหมายเก่ียวกับความผิดพลาดท่ีเกิดจากการ
รักษาจนเกิดความเสียหายขึ้นกับผู้ใช้สิทธิครับ	 กรณีนี้สามารถแจ้ง
ขอรับสิทธิเงินช่วยเหลือได้ไหมครับ?

ญ.	1		 มีกฎหมายมาตรา	 41	พ.ร.บ.	 คุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายจาก
การรักษาพยาบาลที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพค่ะ	 โดยผู้ใช้สิทธิต้อง
เขยีนค�าร้องและยืน่ค�าร้องไม่เกนิ	1	ปี	หลงัจากการได้รบัความเสียหาย 
ทางการรักษา	แล้วน�าค�าร้องและประวัติทางการรักษาพยาบาล	หรือ
เอกสารอื่นๆ	ที่มีประโยชน์ต่อการพิจารณาไปยื่นท่ีสาธารณสุข
จังหวัดที่เกิดเหตุ	 หลังจากส่งหลักฐานให้แล้ว	 คณะกรรมการจะ
พิจารณาเงินช่วยเหลือตามความเสียหาย	เช่น	ถึงแก่ชีวิต	ทุพพลภาพ	
หรือรูปแบบอื่นๆ	ค่ะ

J. out การรักษาพยาบาลยามเจ็บป่วยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่คนไทยทุกคนต้องได้รับ
การบริการ ถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมโทร. สายด่วน สปสช. 1330 ได้ 24 ชม. ค่ะ
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สารคดีวิทยุ	60	วินาที	สปสช.

ตอนที่	10	อุบัติเหตุทางรถกับการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ

J. in  Quiz Online 1330 (สายด่วน สปสช.) 
 คุณอยากรู้เราตอบ ทุกค�าถามสุดฮิตเรื่องสิทธิหลักประกันสุขภาพ  

โดย ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ญ.		 ค�าถามนี้ส่งตรงมาจากคุณเกล้า	จ.สุพรรณบุรี	ค่ะ

ช.		 ลูกสาวซ้อนรถมอเตอร์ไซค์แล้วเช่ียวชนกัน	บาดเจ็บแขนหัก	สิทธ ิ
หลักประกันสุขภาพครอบคลุมผู้ป่วยประเภทนี้แค่ไหนครับ?	

ญ.	 ในกรณีที่ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพประสบอุบัติเหตุจากรถ	เบื้องต้น 
ต้องใช้สิทธิจากวงเงินที่คุ ้มครองผู้ประสบภัยจากรถก่อน	 ในกรณี
ที่เป็นผู้ซ้อนท้าย	 เบื้องต้นเงินช่วยเหลืออยู่ที่	 30,000	บาท	หรือ	
50,000	บาท	แต่ถ้าหากค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยเกินจากวงเงิน
ที่	พ.ร.บ.	คุ้มครอง	ก็สามารถแจ้งใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพในการ
รักษาพยาบาลได้ค่ะ	ซึ่งกรณีอุบัติเหตุนี้สามารถใช้สิทธิรักษาพยาบาล 
ต่อเนื่องในโรงพยาบาลแรกที่เข้ารักษาได้เลย	 ไม่ต้องย้ายกลับไป 
โรงพยาบาลที่ระบุตามสิทธิ	แต่ผู้ป่วยหรือญาติควรแจ้งความประสงค์
กับทางโรงพยาบาลด้วยว่าจะขอใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพค่ะ

J. out การรักษาพยาบาลยามเจ็บป่วยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่คนไทยทุกคนต้องได้รับ
การบริการ ถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมโทร. สายด่วน สปสช. 1330 ได้ 24 ชม. ค่ะ

 





ชุด	โคกอีลอย	เดอะซีรีย์	

“ใช้สิทธิได้	ง่ายกว่าเดิม”

บทสปอตวทิยุแ
ละสารคดีสัน้Part  2



22 [ หนังสือ รวมสปอต สารคดส้ัีน ประชาสัมพนัธ์สทิธิหลักประกันสุขภาพ ]

สปอตวิทยุและสารคดีสั้น	ชุด	“ใช้สิทธิได้	ง่ายกว่าเดิม”

Spot 1 ตอน รักษาได้จริงหรือ  

ปุยนุ่น	 ถ้าเกิดว่าโรงพยาบาลเล็กๆ	ใกล้บ้านเราเนี่ย	 ไม่มีอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ที่ทันสมัย	ไม่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือโรคร้ายแรง	
มันจะรักษาได้เหรอ

หวานใจ	 ไม่ต้องกังวลไปนะจ๊ะ	 ไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็ง	 โรคไต	โรคหัวใจ	ตา
ต้อกระจก	 โรคเรื้อรัง	อย่างเช่น	 โรคเอดส์	หรือว่าบางคนท่ีมีการ
ผ่าตัดใหญ่ที่โรงพยาบาลขนาดเล็กไม่สามารถท�าได้	หน่วยบริการ
ประจ�าตามสิทธิก็จะส่งตัวไปยังโรงพยาบาลเครือข่ายหรือว่า 
โรงพยาบาลเฉพาะทางได้ค่ะ

หวานใจ	 แต่ถ้ายังไม่เข้าใจเรื่องการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ	สามารถโทร.
เข้าไปเลยจ้ะ	สายด่วน	สปสช.	1330	ตลอด	24	ชั่วโมง	นะจ๊ะ	เขา
จะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะน�าให้จ้ะ	ส�านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ	สร้างหลักประกันสุขภาพให้คนไทย
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สปอตวิทยุและสารคดีสั้น	ชุด	“ใช้สิทธิได้	ง่ายกว่าเดิม”

Spot 2 ตอน บัตรประชาชนใบเดียว    

นายก	อบต.  

	 ตอนนี้มีข่าวลือว่ายกเลิกโครงการบัตรทอง	บัตรประกันสุขภาพ	
ผมเลยต้องเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องมาท�าความเข้าใจ	

บุญช่วย	 ดเีลยครบั	จะได้รูค้วามจรงิให้กระจ่างไปเลยว่าจะงดจะเลิก	

หวานใจ	 ก่อนอื่น	ขอบอกความจริงเกี่ยวกับการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ
หรือบัตรทองนะคะ	ว่าจริงๆ	แล้วยังสามารถใช้ได้จริงและใช้ได้
เหมอืนเดมิ	ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง	แถมยังใช้ได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิม 
แค่มีบัตรประชาชนเพียงใบเดียวเท่านั้น	 สามารถย่ืนรักษาใช้
สิทธิได้ตามหน่วยบริการประจ�าตามสิทธิของเราได้เลยนะคะ	 
ไม่ต้องใช้บัตรทอง	หรือบัตร	30	บาท	ก็ได้ค่ะ	ใช้สิทธิได้	ง่ายกว่าเดิม 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่	สายด่วน	สปสช.	โทร.	1330	ส�านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	สร้างหลักประกันสุขภาพให้คนไทย
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Spot 3 เพลง สปสช. สายด่วน 

เพลง สปสช. สายด่วน 

	 สปสช.	สายด่วน	 โทรด่วน	1330	 	

มีเรื่องมาบอกคุณๆ	 ตามข้อมูล	เชิญมะเชิญมา	(สร้อย)

	 จะกล่าวถึงหลักประกันสุขภาพ	 คนไทยควรทราบเป็นสิทธิรักษา

เพียงพกบัตรประชาชนมา	 ยื่นรักษาที่โรงพยาบาล	(สร้อย)

	 เปลี่ยนหน่วยประจ�าปีละสี่ครั้ง	 ไม่สิ้นหวังเมื่อต้องโยกย้าย

เจบ็ป่วยฉกุเฉนิ	เจยีนตาย	 โรงพยาบาลใกล้ท่ีสุดได้เลย	(สร้อย)

	 เจ็บไข้ไม่ต้องทนจนตรอก	 อยากบอกให้ไปพบหมอ

ไม่ต้องกังวลว่าเงินไม่พอ	 มะเร็ง	ตาต้อ	หัวใจ	ไตวาย	(สร้อย)

	 คุ้นเคยในชื่อบัตรทอง	 หลายคนข้องใจว่ายกเลิก

ขอบอกให้มั่นใจเถิด	 ยังคงเปิดให้การรักษา	(สร้อย)

	 ขอบอกกันอีกสักครั้ง	 สิทธิหลักนี้ยังมีให้ชาวประชา	

สขุภาพจะดถ้ีวนหน้า	 สทิธิหลกัท่ีว่า	ยงัมอียูค่อนเฟิร์ม	(สร้อย)

	 คนไทยทุกคนมีสิทธิ	 แถมใช้สิทธิได้ง่ายกว่าเดิม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม	 สายด่วนเบอร์เดิม	1330	(สร้อย)	

 

สปอตวิทยุและสารคดีสั้น	ชุด	“ใช้สิทธิได้	ง่ายกว่าเดิม”
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Spot 4 ตอน กองทุนต�าบล

นายก	ตรง 

	 คุณรู้มั้ยครับว่า	 กองทุนสุขภาพต�าบลคืออะไร	กองทุนสุขภาพ 
ต�าบลเป็นความร่วมมอืจาก	สปสช.	กบั	อบต.	และเทศบาล	ร่วมกัน 
จัดตั้งขึ้นเพื่อน�าไปใช้จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาสุขภาพให้กับคน 
ในต�าบล	 เช่น	การป้องกันโรคระบาด	การส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพ	
เด็ก	ผู้สูงอายุ	ผู้พิการ	รวมถึงทุกคนในต�าบล	

กองทุนสุขภาพต�าบล	
(ใส่	sound	เสนอกิจกรรม)

หวานใจ	 ทุกคนร่วมเป็นเจ้าของ		

เสียงชาวบ้าน

	 เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	สร้างหลักประกันสุขภาพให้คนไทย

Spot 5 ตอน ผมกลวัเอดส์

หนุ่มหล่อ	 ผมกลัวจะติดเอดส์ครับ

หวานใจ	 แล้วเคยตรวจหาเชื้อเอชไอวีบ้างรึยังคะ

หนุ่มหล่อ	 เอ่อ...ยังไม่เคยครับ	ผมต้องท�ายังไงบ้างครับ

หวานใจ	 หากคิดว่าตนเองมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี	 สามารถ
ตรวจเช้ือเอชไอวีได้	 และถ้าหากตรวจพบเช้ือเอชไอวีก็สามารถ 
มารับยาต้านไวรัสได้ตลอดการรักษาเลยค่ะ	

 

สปอตวิทยุและสารคดีสั้น	ชุด	“ใช้สิทธิได้	ง่ายกว่าเดิม”
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Spot 6 ตอน สิทธิคลอดบุตร

หวานใจ	 บุ้งได้ข่าวว่าท้อง	มาฝากท้องรึยังจ๊ะ	

สามี	 ก็เรื่องฝากท้องนี่แหละครับนายก	เขาบอกว่าจะใช้สิทธิฝากท้องฟรี
กับโรงพยาบาลคุณหวานได้เลย	ผมบอกให้รออีก	10	วัน	ผมยัง
ไม่มีเงิน	แต่เขาดื้อไม่ฟัง	เขาท้องมาตั้งสองคนแล้วนะครับ

ภรรยา	 	แต่พี่คลอดครั้งแรกเป็นลูกแฝดนะจ๊ะ	

นายก	อบต.

	 นี่พี่บุ้งหมายความว่า	พี่บุ้งมาคลอดที่โรงพยาบาลแล้วหนึ่งครั้ง	แต่
คลอดออกมาเป็นลูกแฝด	2	คน

หวานใจ	 ถ้าอย่างงั้นบุ้งเขาเข้าใจถูกแล้วค่ะพี่เบิ้ม	ก็สามารถใช้สิทธิหลัก
ประกันสุขภาพในการคลอดบุตรและการฝากครรภ์ได้นะจ๊ะ	 การ
คลอดแต่ละครั้งจะคลอดลูกกี่คนก็ได้	ไม่จ�ากัดจ�านวนครั้งค่ะ	

ภรรยา	 คลายกังวลแล้วค่ะ	ไม่ว่าจะกี่ครั้ง	กี่คน	ก็ใช้สิทธิได้	

หวานใจ	 ถ้ามีอะไรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่	สายด่วน	สปสช.	1330	

 

สปอตวิทยุและสารคดีสั้น	ชุด	“ใช้สิทธิได้	ง่ายกว่าเดิม”
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Spot 7 ตอน รักษาทุกโรค

Call	center	

	 สวัสดีค่ะ	สายด่วน	สปสช.	1330	ยินดีให้บริการค่ะ

ชายชรา	 ผมสายตาเลือนราง	 เป็นต้อกระจก	 ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ 
ได้ไหมครับ

Call	center	

	 ได้ค่ะ	ขอเลขบัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบสิทธิด้วยค่ะ

คุณป้า	 ป้าเป็นความดัน	สามีก็เป็นมะเร็ง	ป้าจะใช้สิทธิรักษาฟรีได้ไหม

Call	cente	r

	 ได้ค่ะคุณป้า	 สิทธิหลักประกันสุขภาพคุ้มครองตั้งแต่ฝากท้อง	
คลอดบุตร	อุดฟัน	ถอนฟัน	เจ็บป่วยทั่วไป	โรคเบาหวาน	ความดัน 
ตาต้อ	 โรคหัวใจ	 ไตวาย	 เอดส์	 และการรักษาตามข้อบ่งช้ีแพทย์ 
คนไทยทุกคนมีสิทธิหลักประกันสุขภาพ

ชาวบ้าน	 ใช้สิทธิได้	ง่ายกว่าเดิม

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	สร้างหลักประกันสุขภาพให้คนไทย

 

สปอตวิทยุและสารคดีสั้น	ชุด	“ใช้สิทธิได้	ง่ายกว่าเดิม”
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Spot 8 ตอน เลิกบัตรทองจริงหรือ

บทสนทนา

หวานใจ	 นี่...ปุยนุ่น	เธอรู้มั้ยว่า	เดี๋ยวนี้เขาเลิกใช้บัตรทองกันแล้วนะ	

ปุยนุ่น	 จริงเหรอ	(เสียงตกใจ)	อย่างนี้ฉันก็แย่นะสิ	 (เสียงโวยวาย)	แล้วฉัน
จะท�ายังไง

หวานใจ	 เดี๋ยวๆ	หยุดก่อน	ฟังฉันก่อน	ที่บอกว่าเลิกใช้บัตรทองน่ะ	 เพราะ 
เดีย๋วนีเ้ขาเปล่ียนมาใช้บตัรประชาชนแทนกนัแล้ว	แค่บตัรประชาชน
ใบเดียวก็สามารถใช้สิทธิรักษาในโรงพยาบาลรัฐในเขตพ้ืนท่ีท่ีเรา
อาศัยอยู่ได้ตามปกติ	ท�าเป็นโวยวายไปได้

ปุยนุ่น	 แหม…ก็ฉันไม่รู้นี่	แล้วยังรักษาได้ทุกโรคเหมือนเดิมรึเปล่า?

หวานใจ	 ถ้าอยากรู้อะไรก็โทร.	 ไปเลย	สายด่วน	สปสช.	 โทร.	 เลย...1330	 
ใช้สิทธิได้	ง่ายกว่าเดิม	

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	สร้างหลักประกันสุขภาพให้คนไทย
 

สปอตวิทยุและสารคดีสั้น	ชุด	“ใช้สิทธิได้	ง่ายกว่าเดิม”
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Spot 9 ตอน สิทธิรักษาที่ควรรู้

เสียงโทรศัพท์

Call	center	 สายด่วน	สปสช.	1330	ยินดีให้บริการค่ะ

ญาติผู้ป่วย	 แม่ผมเป็นมะเร็ง	สามารถใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพได้ไหมครับ

Call	center	 ใช้ได้ค่ะ	ถ้าถือสัญชาติไทย	มีเลขบัตรประจ�าตัวประชาชน	และ
เป็นผู้ไม่มีสิทธิการรักษาอื่นที่รัฐจัดให้	สามารถใช้สิทธิรักษาได้ท่ี
หน่วยบริการประจ�าตามภูมิล�าเนาได้เลยค่ะ

คนป่วยหญิง	ป้าป่วยเป็นโรคไต	ส่วนลูกชายก็เป็นเบาหวาน	 ใช้สิทธิรักษา 
ได้ไหม

Call	center	 ได้ค่ะ	นอกจากรักษาอาการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุแล้ว	สิทธิหลัก 
ยังครอบคลุมไปถึงการรักษาโรคร ้ายแรง	 เช ่น	 โรคมะเร็ง	 
เบาหวาน	ความดัน	หลอดเลือดสมอง	 โรคไต	ฮีโมฟีเลียหรือ
โรคเลือดแข็งตัวช้า	รวมไปถึงโรคเอดส์ด้วยค่ะ	สายด่วน	สปสช.	
1330	ขอบคุณที่ใช้บริการค่ะ	

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	สร้างหลักประกันสุขภาพให้คนไทย

 

สปอตวิทยุและสารคดีสั้น	ชุด	“ใช้สิทธิได้	ง่ายกว่าเดิม”
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Spot 10 ตอน เปลี่ยนสถานพยาบาลประจ�า 

(เสียงแนวประกาศของทางราชการ)

เพิ่มความสะดวก...ใช้สิทธิได้	ง่ายกว่าเดิม

	 ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ	30	บาท	หรือบัตรทอง	ท่านใดยังไม่ได้
แจ้งย้ายสถานพยาบาลประจ�าตามที่อยู่ปัจจุบัน

	 ขอเชิญน�าบัตรประชาชน	พร้อมทะเบียนบ้านท่ีพักปัจจุบัน	ติดต่อ 
ขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประจ�า	เพื่อใช้สิทธิรักษาพยาบาลฟรีได้ตามสิทธิ	

 “เปลี่ยนสถานพยาบาลประจ�าได้ฟรี ปีละ 4 ครั้ง”

	 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่	สายด่วน	สปสช.	โทร.	1330

 

สปอตวิทยุและสารคดีสั้น	ชุด	“ใช้สิทธิได้	ง่ายกว่าเดิม”



31บทสปอตวทิยุและสารคดส้ัีน ชดุ โคกอลีอย เดอะซรีย์ี “ใช้สิทธไิด้ ง่ายกว่าเดมิ”

Spot 11 ตอน ใช้สิทธิได้ง่าย ๆ เลย 

(แนวเสียงเร้าใจ)

ใช้สิทธิได้	ง่ายกว่าเดิม

สิทธิหลักประกันสุขภาพ	30	บาท	หรือบัตรทอง

-	 ใช้บัตรประชาชนใบเดียวรบับรกิารได้ทีส่ถานพยาบาลประจ�าตามสิทธิ

-	 แจ้งย้ายสถานพยาบาลประจ�าได้ฟรี	ปีละ	4	ครั้ง	

-	 ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลด้วยตนเอง	

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	สายด่วน	สปสช.	โทร.	1330

 

สปอตวิทยุและสารคดีสั้น	ชุด	“ใช้สิทธิได้	ง่ายกว่าเดิม”
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Spot 12 ตอน ใช้สิทธิได้ ง่ายกว่าเดิม 

-	 intro	เพลงน�าเข้าอารมณ์ลกูทุง่ๆ	ชาวบ้านๆ	(เพลง	สปสช.	สายด่วน)

-	 ระหว่างสนทนา	เสียงเพลงคลอเบาๆ

ผู้ใหญ่บ้าน	พ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาทุกท่านครับ	คนไทยทุกคนมี	 “สิทธิหลัก” 
หรือสิทธิหลักประกันสุขภาพ	สิทธิได้รับบริการสาธารณสุขท่ีมี
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ

ชาวบ้าน	1 “สิทธิหลัก”	ที่ว่านี่มันคืออะไรผู้ใหญ่

ผู้ใหญ่บ้าน	ก็คือ	 “สิทธิหลักประกันสุขภาพ”	หรือที่รู้จักกันในนาม	 “สิทธิ 30 
บาท หรือสิทธิบัตรทอง”	 ไง	 เป็นสิทธิตามกฎหมายท่ีคนไทย	 
มีสิทธิเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข	 เพ่ือการ 
สร้างเสริมสุขภาพ	การป้องกันโรค	และการรักษาพยาบาล

ชาวบ้าน	2	สิทธิ	30	บาท	หรือบัตรทองเขาประกาศยกเลิกแล้วไม่ใช่เหรอ

ผู้ใหญ่บ้าน	สิทธิหลักที่ว่านี้ยังมีอยู่คอนเฟิร์ม	แถมใช้สิทธิได้	ง่ายกว่าเดิม

ชาวบ้านรวม 

	 ห๊า...ใช้สิทธิได้	ง่ายกว่าเดิม

ผู้ใหญ่บ้าน	ถูกต้อง	 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	 สายด่วน	 สปสช. 
โทร.	1330

-	 จบด้วยเพลง	สปสช.	ท่อน	“สิทธิหลักที่ว่านี้ยังมีอยู่คอนเฟิร์ม”

สปอตวิทยุและสารคดีสั้น	ชุด	“ใช้สิทธิได้	ง่ายกว่าเดิม”



บทสปอตวทิยุและ
สารคดีสัน้

สาระความรู้	

ชุด	เข้าใจ	รู้ทันกับ	1330

Part  3
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สปอตวิทยุ	“เข้าใจรู้ทันกับ	1330”

1. ถึงป่วยก็ยังยิ้มได้

โฆษก	:	 วันนี้ถึงยายเมี้ยนปวดฟัน...	 (เสียงยายเมี้ยนปวดฟันร้องโอดโอย	
แล้วกลายเป็นเสียงหัวเราะมีความสุข)	

โฆษก	:		 ก็ยังยิ้มได้	

โฆษก	:	 ตาขาวปวดหัว...	 (เสียงตาขาวปวดหัวร้องโอดโอย	แล้วกลายเป็น
เสียงหัวเราะมีความสุข)	

โฆษก	:		 ก็ยังยิ้มได้	

โฆษก	:		 หรือใครจะป่วยหนักป่วยเบายังไงก็ยังยิ้มได้	 เพราะสบายใจกับ
บริการรักษาพยาบาลท่ีได้มาตรฐานจากสิทธิหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า	ที่ท�าให้เรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยของคนไทยเป็นเรื่องเจ็บไข้ 
ได้อุ่นใจไปตลอด	

	 ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลและสอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี	สายด่วน	
1330 
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สปอตวิทยุ	“เข้าใจรู้ทันกับ	1330”

2 . บัตรประชาชนใบเดียว 

โฆษก	:	 ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพวันนี้ไม่มีบัตรทองก็ไม่เป็นไร	 เพียง
แสดงบัตรประชาชนหรือบัตรมีรูปถ่ายที่หน่วยงานราชการออกให้
เข้ารับบริการรักษาพยาบาลหรือส่งเสริมสุขภาพได้ที่หน่วยบริการ
หรือสถานพยาบาลตามสิทธิ	 เพื่อความม่ันใจตรวจสอบสิทธิรักษา
พยาบาลของคุณได้ที่	สายด่วน	สปสช.	1330	กด	2	ส�านักงานหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ	ดูแลคุณให้สบาย...ในเวลาที่คุณไม่สบาย	

สปอตวิทยุ	“เข้าใจรู้ทันกับ	1330”

3. โรคขี้สงสัย

โฆษก	:		 โรคขี้สงสัยเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพ

	 โรคนี้	สปสช.	พบว่าคนไทยเป็นกันมากขึ้น	

	 สงสัยว่าตัวเองใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้มั้ย?

	 สงสัยว่าคุ้มครอง	ครอบคลุมโรคอะไรบ้าง?

โฆษกพูดเร็ว	ๆ	:

	 บัตรประชาชนใช้แทนได้เลยมั้ย?	 อุบัติเหตุใช ้ได ้มั้ย?	 ย ้าย 
โรงพยาบาลได้ม้ัย?...	
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โฆษก	:	 ถ้าเป็นโรคขี้สงสัยเรื่องสิทธิหลักประกันสุขภาพ	วิธีรักษาคือ	 โทร.	 
สายด่วน	สปสช.	 1330	และถ้าเป็นโรคขี้หลงขี้ลืมด้วย	ยิ่งต้อง
เมมเบอร์ไว้เด๋ียวนีเ้ลย	1330	ส�านกังานหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ	
สปสช.

สปอตวิทยุ	“เข้าใจรู้ทันกับ	1330”

4. หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า คุ้มครองตลอดชีวิต

โฆษก	:	 วันน้ีไม่ว่าคนไทยจะเกิดในจังหวัดไหน	 (เสียงเด็กทารกร้อง... 
อุแว้ๆ)	

	 โตเป็นเด็กซุกซนในอ�าเภอใด	(เสียงเด็กเล่นกัน)	

	 เป็นวัยรุ่นวุ่นรักในต�าบลห่างไกล	(เสียงจุ๊บดังๆ)	

	 หรือมีครอบครัวเตรียมเป็นพ่อเป็นแม่	

	 หรือแก่ชราในตรอกซอกซอยใด	

	 หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าก็จะดูแลคุณในทุกช่วงวัยทั่วไทย	

	 เพราะนี่คือ	หลักประกันสุขภาพที่คนไทยจะได้รับสิทธิและเข้าถึง
อย่างถ้วนหน้า	ตั้งแต่เกิดจนชราภาพ	

	 ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลและสอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี	สายด่วน	
สปสช.	1330	
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	สารคดีสั้นสาระความรู้	1	นาที	ชุด	“เข้าใจ	รู้ทันกับ	1330”

TITLE : ตอนที่ 1 “ดีจังที่เข้าใจก่อน” 
(ประเด็นการใช้บัตรประชาชนแสดงสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ) 

SOUND COPY

JINGLE IN
รายการ	

เข้าใจ	รู้ทันกับ	1330

เสียงกดโทรศัพท์ call	center	1330	:	1330	สวัสดีค่ะ	ยินดีให้บริการค่ะ
หญิง	:	ค่ะ	พอดีได้ยินข่าวประกาศเรื่องใช้บัตรประชาชนแทนบัตรทองได	้		
เลยโทร.	มาสอบถามรายละเอียดค่ะ
call	center	1330	:	ค่ะ	คือบัตรประชาชนเดี๋ยวนี้	ผู้ที่มีสิทธิในระบบหลัก
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า	 เวลาจะขอรับการบริการทั้งการป้องกันและ
รักษาโรค	ก็เพียงน�าบัตรประชาชนไปยื่นแสดงขอใช้สิทธิได้แล้วค่ะ	
หญิง	:	แหมดีจัง	จะได้สะดวกมากขึ้นเวลาขอรับบริการแต่ละครั้ง
call	center	1330	:	ค่ะ	แต่ขอเรียนเรื่องความเข้าใจและใช้สิทธิให้ถูกต้อง
เพิ่มเติมนะคะ	คือเม่ือคุณแสดงบัตรประชาชนเพื่อขอรับบริการ	 ไม่ใช่ 
จะไปที่โรงพยาบาลรัฐที่ไหนก็ได้	แต่ต้องไปใช้สิทธิที่หน่วยบริการตามสิทธิ 
คุณนั้นมีอยู่
หญิง	:	อ๋อ	 เข้าใจก่อนใช้สิทธิอย่างนี้จาก	1330	ดีจัง...	 ดิฉันจะได้ไม่เสีย
เวลาและต้องหงุดหงิดเวลาจะใช้สิทธิแต่ละครั้งด้วย	

JINGLE OUT 
รายการ

สปสช.	ดูแลคุณให้สบาย	อุ่นใจ	เพราะมีหลักประกันสุขภาพ

					

สารคดีสั้นสาระความรู้	1	นาที	ชุด	“เข้าใจ	รู้ทันกับ	1330”

TITLE : ตอนที่ 2 “สงสัยเบอร์ 1330 ท�าอะไร” 

SOUND COPY

JINGLE IN
รายการ	

เข้าใจ	รู้ทันกับ	1330

เสียงระบบโทรศัพท์ดังขึ้น	เสียงรับสาย
ANN	หญิง	1	:	เบอร์	1330	ใช่ไหมคะ
ANN	หญิง	2	(call	center)	:	ค่ะ		
ANN	หญิง	1	 :	อ้อ...	ดิฉันอยากรู้เรื่องบริการของเบอร์คุณว่าท�าอะไร	
พอดีอ่านข่าวเจอเรื่องสิทธิหลักประกันสุขภาพและมีเบอร์นี้เขียนไว้
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SOUND COPY

ANN	หญิง	2	 :	ค่ะ	ยินดีให้ข้อมูลค่ะ	คือโทร.	สายด่วน	สปสช.	1330	 
เป็นของส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	มีหน้าที่ให้บริการข้อมูล
เรื่องสิทธิหลักประกันสุขภาพ	หรือที่คนเคยรู้จักว่า	สิทธิบัตรทอง	แนะน�า
ขั้นตอนการเข้ารับบริการด้านสุขภาพต่างๆ	 รวมถึงรับเรื่องร้องทุกข์	 
ร ้องเรียนจากประชาชนที่ใช ้สิทธิหลักประกันสุขภาพ	 เรามีบริการ 
ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลอัตโนมัติ	 พร้อมให้บริการทุกวัน	 ไม่ม ี
วันหยุดค่ะ
ANN	หญิง	1	:	อืม...	 เยี่ยมเลย	อุ๊ย	 (นึกขึ้นได้)	อย่างนี้ต้องบอกเพื่อน 
ที่เขาก�าลังมีปัญหาสงสัยการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพให้โทร.	มาหา	
1330	แล้วล่ะ	น้องคะ	พี่วางสายก่อนนะ	จะรีบโทร.	ไปแจ้งเพื่อนรักเรื่อง
เบอร์น้องก่อน
ANN	หญิง	2	:		ยินดีค่ะ	(เสียงหัวเราะ)

JINGLE OUT 
รายการ

สปสช.	ดูแลคุณให้สบาย	อุ่นใจ	เพราะมีหลักประกันสุขภาพ

สารคดีสั้นสาระความรู้	1	นาที	ชุด	“เข้าใจ	รู้ทันกับ	1330”

TITLE : ตอนที่ 3 “บัตรประชาชนหาย จะใช้สิทธิท�ายังไงดี” 

SOUND COPY

JINGLE IN 
รายการ	

เข้าใจ	รู้ทันกับ	1330

เสียงระบบโทรศัพท์ดังขึ้น	เสียงรับสาย
ANN	หญงิ	1	(Call	Center)	:	สวัสดีค่ะ	สายด่วน	สปสช.	1330	ยินดีให้
บรกิารค่ะ
ANN	หญิง	2	 (เสียงสาวใหญ่ร้อนใจ)	 :	คุณคะ	ดิฉันใช้สิทธิหลักประกัน
สุขภาพอยู่น่ะค่ะ	แต่ตอนนี้บัตรประชาชนหาย	มีแต่ใบเหลืองที่ทางเขต
ให้มาแทน	ถ้าจะไปใช้สิทธิท่ีโรงพยาบาล	ที่สิทธิดิฉันขึ้นทะเบียนไว้ได้มั้ย 
คะเนี่ย	(ร้อนรน)
ANN	หญิง	1	:	ก็ใช้ใบเหลืองแทนได้ค่ะ	 ไม่ต้องเป็นห่วง	คือถ้ากรณีที่คุณ
ไม่มีหรือไม่สามารถแสดงบัตรประชาชนเมื่อเวลาจะใช้สิทธิเพื่อขอรับ
บริการในระบบหลักประกันสุขภาพได้	 เพียงขอให้คุณมีเอกสารหรือ 
หลักฐานอื่นๆ	 ท่ีออกโดยหน่วยงานราชการและต้องมีภาพถ่ายที่ปรากฏ	
ที่เอกสารนั้นๆ	มาแสดงแทนก็ใช้ได้แล้วค่ะ	 เช่น	 ใบเหลือง	 ใบขับข่ี	 
เท่านี้คุณก็ยังใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพของคุณได้เหมือนเดิม	

JINGLE OUT 
รายการ

สปสช.	ดูแลคุณให้สบาย	อุ่นใจ	เพราะมีหลักประกันสุขภาพ
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สารคดีสั้นสาระความรู้	1	นาที	ชุด	“เข้าใจ	รู้ทันกับ	1330”

TITLE : ตอนที่ 4 “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาพยาบาลได้ที่ไหน” 

SOUND COPY

JINGLE IN 
รายการ

เข้าใจ	รู้ทันกับ	1330

เสียงกดโทรศัพท์

เสียงไซเรน

call	center	1330	:	1330	สวัสดีค่ะ	ยินดีให้บริการค่ะ
ชาย	:	ครับ	คือผมใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพอยู่น่ะครับ	 อยากถามว่า 
ถ้าผมเกิดเจ็บป่วยกะทันหันระหว่างเดินทางไปต่างจังหวัด	 ผมจะต้อง 
ท�ายังไงครับ	
call	center	1330	:	ค่ะ	ถ้าคุณซึ่งมีสิทธิหลักประกันสุขภาพเกิดเจ็บป่วย
ฉุกเฉินหรือได้รับอุบัติเหตุ	ก็สามารถเข้ารับบริการในโรงพยาบาลของรัฐ
หรือเอกชนท่ีเข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพที่ใกล้ที่สุดได้เลยค่ะ	
โดยอาการที่เข้าข่ายเจ็บป่วยฉุกเฉินนั้น	 ก็จะต้องมีลักษณะอาการหรือ
โรคท่ีเกิดข้ึนอย่างรุนแรงกะทันหัน	 จ�าเป็นต้องรีบได้รับการรักษาหรือ
ผ่าตัดด่วน	ถ้าปล่อยทิ้งไว้อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต	ทั้งนี้แพทย์ก็จะเป็น 
ผู้พิจารณาจากอาการแรกรับ	รวมถึงการรับรู้ของผู้ป่วยด้วยค่ะ		

JINGLE OUT 
รายการ

สปสช.	ดูแลคุณให้สบาย	อุ่นใจ	เพราะมีหลักประกันสุขภาพ

สารคดีสั้นสาระความรู้	1	นาที	ชุด	“เข้าใจ	รู้ทันกับ	1330”

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
TITLE : ตอนที่ 5 “เจ็บป่วยรุนแรง อุ่นใจด้วยระบบส่งต่อ” 
(ตอนนี้ใช้วิธี 1330 สื่อสารตรงกับ audience เพื่อให้มีรูปแบบน�าเสนอไม่ซ�้าตอนเดิมอื่น เวลาอธิบายชัดขึ้น)

SOUND COPY

JINGLE IN 
รายการ

เข้าใจ	รู้ทันกับ	1330

เสยีงกดโทรศัพท์
คลอเพลงเบาๆ

call	center	1330	:	1330	สวัสดีค่ะ	 ยินดีให้บริการค่ะ	 วันนี้สายด่วน
สปสช.	 มีข้อมูลเรื่องการให้บริการ	กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินและระบบส่งต่อ
มาฝากค่ะ	 โดยผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ	หากเกิดเจ็บป่วยและเข้ารับ
การรักษาพยาบาลที่หน่วยบริการตามสิทธิ	ถ้าแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าอาการ 
ที่เจ็บป่วยนั้นมีความรุนแรงต้องผ่าตัดหรือต้องใช้เครื่องมือแพทย์ที ่
ทันสมัย	ผู้ป่วยจะได้รับการส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลที่มีความพร้อม	
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SOUND COPY

หรือเช่ียวชาญเฉพาะด้านต่อไปค่ะ	 โดยผู ้ป่วยจะได้รับการคุ ้มครอง 
จนสิน้สดุการรกัษา	รวมทัง้การบรกิารส่งต่อเพ่ือการรกัษาระหว่างหน่วยบริการ	
สบายใจได้ค่ะ

JINGLE OUT 
รายการ

สปสช.	ดูแลคุณให้สบาย	อุ่นใจ	เพราะมีหลักประกันสุขภาพ

สารคดีสั้นสาระความรู้	1	นาที	ชุด	“เข้าใจ	รู้ทันกับ	1330”

TITLE : ตอนที่ 6 “หน่วยบริการประจ�าคือที่ไหน?” 

SOUND COPY

JINGLE IN 
รายการ

เข้าใจ	รู้ทันกับ	1330

เสยีงกดโทรศัพท์
คลอเพลงเบาๆ

call	center	1330	:	1330	สวัสดีค่ะ	ยินดีให้บริการค่ะ	วันนี้มีประชาชน
สอบถามเข้ามาว่าเวลาจะใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ	 เห็นสายด่วน
สปสช.	 แนะน�าทุกครั้งว่า	 กรณีเจ็บป่วยทั่วไป	 ผู ้จะขอรับบริการเรื่อง
สุขภาพต้องไปใช้สิทธิท่ีหน่วยบริการประจ�าเป็นที่แรกก่อน	 เลยสงสัย 
ค�าว่า	 “หน่วยบริการประจ�า”	คืออะไรคะ	หน่วยบริการประจ�าก็หมายถึง 
โรงพยาบาล	 สถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 
ศูนย์บริการสาธารณสุข	 และสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ
หลักประกันสุขภาพ	และเป็นหน่วยบริการที่ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ
เลือกลงทะเบียนไว้เพื่อจะได้รับบริการสาธารณสุขเป็นประจ�า	 โดยทั่วไป
หน่วยบริการประจ�าก็จะมีสถานท่ีตั้งใกล้เคียงกับที่พักอาศัยของผู้ใช้สิทธิ
หลักประกันสุขภาพน่ะค่ะ	 ซึ่งจะช่วยให้สะดวกในการขอรับบริการและ
ประหยัดเวลาเดินทางได้ดีเลยค่ะ

JINGLE OUT 
รายการ

สปสช.	ดูแลคุณให้สบาย	อุ่นใจ	เพราะมีหลักประกันสุขภาพ	
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สารคดีสั้นสาระความรู้	1	นาที	ชุด	“เข้าใจ	รู้ทันกับ	1330”

TITLE : ตอนที่ 7 “สิทธิหลักประกันสุขภาพของกลุ่มแม่และเด็ก”

SOUND COPY

JINGLE IN 
รายการ

เข้าใจ	รู้ทันกับ	1330

เสยีงกดโทรศพัท์
คลอเพลงเบาๆ

call	center	1330	 :	1330	สวัสดีค่ะ	 ยินดีให้บริการค่ะ	 วันนี้สายด่วน 
สปสช.	 มีข้อมูลเรื่องโครงการหลักประกันสุขภาพที่เก่ียวข้องกับคุณแม่ 
และลูกๆ	มาฝากค่ะ	ปกติการให้บริการสาธารณสุขในระบบหลักประกัน 
สุขภาพของ	สปสช.	ก็ดูแลส่งเสริมสุขภาพ	ป้องกันโรค	และรักษาโรค 
ทุกเพศทุกวัยอยู่แล้วนะคะ	และในกลุ่มแม่และเด็ก	สปสช.	ก็จะมีบริการ
เรื่องส่งเสริมสุขภาพหญิงต้ังครรภ์	 การคลอดบุตร	การดูแลสุขภาพและ 
ให้ภูมิคุ ้มกันในเด็กตั้งแต่แรกเกิดไปจนโตอีกด้วยค่ะ	ทั้งการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรค	การดูแลรักษาช่องปาก	และด้านอื่นๆ	ซึ่งการขอรับบริการ
ตามสิทธิหลักประกันสุขภาพทั้งหมดดังกล่าว	 ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ	นะคะ 
ขอเพียงผู ้รับบริการสิทธิหลักประกันสุขภาพใช้สิทธิให้ถูกขั้นตอนและ 
ถูกต้องเท่านั้นค่ะ

JINGLE OUT 
รายการ

สปสช.	ดูแลคุณให้สบาย	อุ่นใจ	เพราะมีหลักประกันสุขภาพ

สารคดีสั้นสาระความรู้	1	นาที	ชุด	“เข้าใจ	รู้ทันกับ	1330”

TITLE : ตอนที่ 8 “การลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพกับคนพิการ” 

SOUND COPY

JINGLE IN 
รายการ

เข้าใจ	รู้ทันกับ	1330

เสยีงกดโทรศพัท์
คลอเพลงเบาๆ

call	center	1330	:	 1330	สวัสดีค่ะ	ยินดีให้บริการค่ะ	 วันนี้สายด่วน
สปสช.	 มีข้อมูลหลักประกันสุขภาพท่ีเกี่ยวข้องกับผู้พิการมาฝากค่ะ	โดย
คนพิการท่ีไม่ได้รับความคุ้มครองสิทธิรักษาพยาบาลจากกองทุนประกัน
สุขภาพอื่นๆ	ที่รัฐจัดให้	 ไม่ว่าจะเป็นสิทธิข้าราชการ	สิทธิประกันสังคม	
คนพิการสามารถใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพได้โดยลงทะเบียน	ท.74	 ใน
ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ส�าหรับคนพิการที่ลงทะเบียนมีสิทธิ
หลกัประกนัสขุภาพแล้ว	แต่ยงัไม่ได้ลงทะเบยีน	ท.74	มาก่อนน้ัน	จะต้อง	 
เข้ารบัการตรวจประเมนิความพกิาร	โดยแพทย์ออกใบรบัรองระบปุระเภท
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SOUND COPY

ความพิการ	หรือแสดงบัตรคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	พุทธศักราช	2550	 เพื่อน�าไปลงทะเบียน
สิทธิคนพิการในหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	หรือ	ท.74	เพื่อรับสิทธิฟื้นฟู
สมรรถภาพทางแพทย์ต่อไป	หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติม	สายด่วน
สปสช.	1330	ตลอด	24	ชม.	ค่ะ

JINGLE OUT 
รายการ

สปสช.	ดูแลคุณให้สบาย	อุ่นใจ	เพราะมีหลักประกันสุขภาพ

สารคดีสั้นสาระความรู้	1	นาที	ชุด	“เข้าใจ	รู้ทันกับ	1330”

TITLE : ตอนที่ 9 “สิทธิเฉพาะส�าหรับคนพิการ” 

SOUND COPY

JINGLE IN 
รายการ

เข้าใจ	รู้ทันกับ	1330

เสยีงกดโทรศัพท์
คลอเพลงเบาๆ

call	center	1330	:	1330	สวัสดีค่ะ	ยินดีให้บริการค่ะ	วันนี้มีผู้สอบถาม
เรื่องสิทธิเฉพาะท่ีให้ส�าหรับคนพิการมีอะไรบ้าง	สิทธิหลักประกันสุขภาพ
ครอบคลุมต้ังแต่บริการสร้างเสริมสุขภาพ	การป้องกันโรค	 การตรวจ
วินิจฉัย	การรักษาพยาบาล	และการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จ�าเป็นต่อสุขภาพ
และการด�ารงชีวิตค่ะ	สิทธิเฉพาะส�าหรับคนพิการที่	สปสช.	จัดให้คือ	การ
ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	ได้แก่	กายภาพบ�าบัด	
กิจกรรมบ�าบัด	การประเมินหรือแก้ไขการพูด	 จิตบ�าบัด	พฤติกรรมบ�าบัด	
การฟื ้นฟูการได้ยิน	 การฟื ้นฟูการเห็น	 การได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วย 
ตามประเภทความพิการ	การพัฒนาศักยภาพในรูปแบบอื่นๆ	 เช่น	การ 
เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อฟื้นฟูการมองเห็น	การสื่อสาร	การปรับพฤติกรรม
หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติม	สายด่วน	สปสช.	1330	ตลอด	24	ชม.	ค่ะ

JINGLE OUT 
รายการ

สปสช.	ดูแลคุณให้สบาย	อุ่นใจ	เพราะมีหลักประกันสุขภาพ

			



43บทสปอตวทิยุและสารคดส้ัีนสาระความรู ้ชดุ เข้าใจ รูทั้นกับ 1330

สารคดีสั้นสาระความรู้	1	นาที	ชุด	“เข้าใจ	รู้ทันกับ	1330”

TITLE : ตอนที่ 10 “สิทธิหลักประกันสุขภาพคุ้มครองไต ตอน 1” 

SOUND COPY

JINGLE IN 
รายการ

เข้าใจ	รู้ทันกับ	1330

เสยีงกดโทรศัพท์
คลอเพลงเบาๆ

call	center	1330	:	1330	สวัสดีค่ะ	 ยินดีให้บริการค่ะ	 วันนี้สายด่วน
สปสช.	 มีเรื่องสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่เกี่ยวข้องกับผู ้ป่วย 
ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายมาฝากค่ะ	 โดยสิทธิหลักประกันสุขภาพก็จะ
ให้ความคุ้มครองและดูแลประชาชน	ทั้งเรื่องการผ่าตัดปลูกถ่ายไต	การ
ล้างไตผ่านทางช่องท้อง	และการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	ซึ่งผู้ที่จะ
ได้รับการคุ้มครองบริการทดแทนไตท่ีกล่าวมาท้ังหมดนั้น	ข้อควรรู้เมื่อ
จะใช้สิทธิก็คือ	ต้องเป็นผู้ที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	ต้องมี
อาการเจ็บป่วยเป็นไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย	และต้องเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์
พิจารณาจากคณะกรรมการเรื่องไตของระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ 
จังหวัดด้วยค่ะ	 การได้รับรู ้เรื่องสิทธิอย่างถูกต้องเมื่อจะใช้สิทธิรักษา
พยาบาลในระบบแต่ละครั้ง	 อย่างเช่นเรื่องไต	 เป็นเรื่องจ�าเป็นและช่วย
เพิ่มความสะดวกเมื่อใช้สิทธิค่ะ	

JINGLE OUT 
รายการ

สปสช.	ดูแลคุณให้สบาย	อุ่นใจ	เพราะมีหลักประกันสุขภาพ

สารคดีสั้นสาระความรู้	1	นาที	ชุด	“เข้าใจ	รู้ทันกับ	1330”

TITLE : ตอนที่ 11 “สิทธิรักษาไตของ สปสช. มีอะไร แตกต่างอย่างไร” 

SOUND COPY

JINGLE IN 
รายการ

เข้าใจ	รู้ทันกับ	1330

เสยีงกดโทรศัพท์
คลอเพลงเบาๆ

call	center	1330	:	1330	สวัสดีค่ะ	ยินดีให้บริการค่ะ	ช่วงนี้มีประชาชน
โทร.	มาสอบถามกันมากค่ะ	 เรื่องบริการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะ 
สุดท้ายของ	สปสช.	ว่ามีอะไร	และแตกต่างกันอย่างไร	บริการที่เป็นการ
ผ่าตัดปลูกถ่ายไตนั้นก็เป็นวิธีรักษาผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตใกล้คนปกติ
ที่สุดค่ะ	 โดยการปลูกถ่ายไตจะต้องได้รับการบริจาคไตจากผู้บริจาคที่เป็น 
สายเลือดเดียวกันหรือเลือดกรุ๊ปตรงกัน	 เมื่อปลูกถ่ายไตได้รับผลส�าเร็จ
แล้ว	 ผู ้ป่วยก็ไม่ต้องฟอกเลือดอีกต่อไป	 แต่ก็ต้องกินยากดภูมิคุ ้มกัน



44 [ หนังสือ รวมสปอต สารคดส้ัีน ประชาสัมพนัธ์สทิธิหลักประกันสุขภาพ ]

SOUND COPY

ตลอดนะคะ	ส่วนการล้างไตผ่านทางช่องท้องก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่สะดวก	ซึ่ง
ผู้ป่วยท�าได้ด้วยตนเอง	 ไม่ต้องเสียเวลาไปโรงพยาบาล	แต่ผู้ใช้วิธีน้ีต้อง
ระวังเรื่องความสะอาดท่ีช่องท้องมากๆ	นะคะ	และอีกบริการในระบบ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าคือ	 การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	 ซึ่ง
เป็นวิธีการฟอกเลือดให้ผู้ป่วยครั้งละ	4-5	ชั่วโมง	สัปดาห์ละ	2-3	ครั้ง	 
ที่โรงพยาบาล	วิธีนี้ก็เหมาะกับผู้ป่วยที่ช่วยตนเองไม่ได้ค่ะ

JINGLE OUT 
รายการ

สปสช.	ดูแลคุณให้สบาย	อุ่นใจ	เพราะมีหลักประกันสุขภาพ

สารคดีสั้นสาระความรู้	1	นาที	ชุด	“เข้าใจ	รู้ทันกับ	1330”

TITLE : ตอนที่ 12 “การยื่นค�าร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น” 

SOUND COPY

JINGLE IN 
รายการ

เข้าใจ	รู้ทันกับ	1330

เสยีงกดโทรศัพท์
คลอเพลงเบาๆ

call	center	1330	 :	1330	 สวัสดีค่ะ	 ยินดีให้บริการค่ะ	 คุณผู ้ฟังค่ะ	 
หลายท่านท่ีใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าคงไม่เคยทราบว่า	หาก 
ผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพหรือบัตรทองไปรับบริการสุขภาพ	และเกิด 
ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลที่หน่วยบริการ	ท่านก็สามารถ
ที่จะแจ้งและขอรับเงินช่วยเหลือจากส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาตไิด้ค่ะ	ตาม	ม.41	ของ	พ.ร.บ.	หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	การยื่น
ค�าร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นนั้น	ต้องด�าเนินการยื่นภายในระยะ
เวลาไม่เกินหน่ึงปี	นับตั้งแต่วันที่ได้ทราบความเสียหายนะคะ	โดยไม่ต้อง
รอการพิสูจน์ถูกผิด	ส�าหรับการเขียนค�าร้องนั้น	 เนื้อหาส�าคัญที่จะต้องม ี
และชัดเจนคือ	 การแจ้งช่ือผู ้ที่เสียหาย	 ชื่อของหน่วยบริการท่ีไปรับ 
การรักษา	ความเสียหายท่ีเกิด	 วันท่ีเข้ารับบริการ	และวันที่ทราบความ
เสียหายท่ีได้เกิดข้ึน	นอกจากนี้ในค�าร้องดังกล่าวก็ต้องเขียนที่อยู่ท่ีติดต่อ
ของผู้รับความเสียหายให้ชัดเจนด้วยนะคะ	รวมถึงข้อมูลอื่นๆ	เช่น	อาชีพ	
รายได้	ทั้งนี้เพ่ือให้การพิจารณาช่วยเหลือจาก	สปสช.	มีข้อมูลทุกด้าน
มากที่สุดค่ะ

JINGLE OUT 
รายการ

สปสช.	ดูแลคุณให้สบาย	อุ่นใจ	เพราะมีหลักประกันสุขภาพ
สอบถามเพิ่มเติม	สายด่วน	สปสช.	1330



45บทสปอตวทิยุและสารคดส้ัีนสาระความรู ้ชดุ เข้าใจ รูทั้นกับ 1330

สารคดีสั้นสาระความรู้	1	นาที	ชุด	“เข้าใจ	รู้ทันกับ	1330”

TITLE : ตอนที่ 13 “การเตรียมเอกสารให้พร้อมเมื่อยื่นค�าร้อง ตอน 2” 
(สาระต่อจากตอน 1 เพื่อให้รู้ขั้นตอน เลยมีการทวนข้อมูลบางส่วนอีกครั้ง)

SOUND COPY

JINGLE IN 
รายการ

เข้าใจ	รู้ทันกับ	1330

เสยีงกดโทรศัพท์
คลอเพลงเบาๆ

call	center	1330	:	1330	สวัสดีค่ะ	ยินดีให้บริการค่ะ	ท่านผู้ฟังคะ	ในการ
ขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น	กรณีท่ีได้รับความเสียหายจากบริการรักษา
พยาบาลนั้น	ผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ได้รับความเสียหาย
และต้องการจะยื่นค�าร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นนั้น	นอกจากการ
เขียนค�าร้องท่ีต้องมีข้อมูล	สาระส�าคัญ	ทั้งชื่อผู้เสียหาย	ชื่อหน่วยบริการ
ที่ไปรับการรักษา	 ข้อมูลความเสียหายจากการรับบริการ	 และข้อมูล
อื่นๆ	ที่ต้องแจ้งอย่างชัดเจนแล้ว	การแสดงหลักฐานเอกสารประกอบการ 
ยื่นค�าร้องก็เป็นเรื่องส�าคัญและลืมไม่ได้เลยนะคะ	 โดยเมื่อมาด�าเนินการ
ยื่นค�าร้อง	ผู้เสียหายหรือทายาทต้องน�าเอกสาร	ทั้งส�าเนาบัตรประจ�าตัว
ประชาชนหรือสูติบัตร	ส�าเนาทะเบียนบ้าน	หรือหนังสือมอบอ�านาจกรณี
ไม่ได้มายื่นเอง	ตลอดจนเอกสารอื่นๆ	ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบ
การพิจารณาช่วยเหลือตามมาตรา	41	หรือ	ม.41	มาแสดงด้วยนะคะ	
ท้ังนี้ก็เพื่อการให้บริการจากหน่วยงานของรัฐจะได้เป็นไปอย่างรวดเร็ว
และสะดวกมากขึ้นค่ะ

JINGLE OUT 
รายการ

สปสช.	ดูแลคุณให้สบาย	อุ่นใจ	เพราะมีหลักประกันสุขภาพ

สารคดีสั้นสาระความรู้	1	นาที	ชุด	“เข้าใจ	รู้ทันกับ	1330”

TITLE : ตอนที่ 14 “สถานที่ไหนที่จะไปยื่นค�าร้องได้ ตอน 3” 
(สาระต่อจากตอน 1, 2 เพื่อให้รู้ขั้นตอน เลยมีการทวนข้อมูลบางส่วนอีกครั้ง)

SOUND COPY

JINGLE IN 
รายการ

เข้าใจ	รู้ทันกับ	1330

เสยีงกดโทรศัพท์
คลอเพลงเบาๆ

call	center	1330	:	1330	สวัสดีค่ะ	ยินดีให้บริการค่ะ	มีประชาชนที่ใช ้
สิทธิหลักประกันสุขภาพให้ความสนใจและโทร.	มาสอบถามถึงเรื่องการ 
ยื่นค�าร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น	กรณีได้รับความเสียหายจากการ
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SOUND COPY

รักษาพยาบาลที่หน่วยบริการว่าจะไปยื่นเรื่องได้ที่ไหน	สถานที่ย่ืนค�าร้อง 
เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา	 41	ท่านที่สอบถามมาก ็
สามารถไปยื่นเรื่องได้ท่ีส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด	 ในจังหวัดที่เกิดเหตุ 
ความเสียหายจากการรับบริการรักษาพยาบาลนั้นๆ	 ได้นะคะ	และถ้า 
เกิดเหตุในกรุงเทพฯ	 ก็มาย่ืนค�าร้องได้ท่ีส�านักงานหลักประกันสุขภาพ 
แห่งชาติ	เขต	13	กทม.	ที่ตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	ถ.แจ้งวัฒนะ 
ได้เลยค่ะ	นอกจากนี้ที่ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ 
และศนูย์ประสานงานหลกัประกนัสขุภาพประชาชนทีม่อียูทุ่กภูมภิาค	ก็เป็น 
สถานท่ีท่ีไปยื่นค�าร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา	41	 ได้ค่ะ	
โดยโทร.	สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	สายด่วน	สปสช.	1330	ได้ค่ะ

JINGLE OUT 
รายการ

สปสช.	ดูแลคุณให้สบาย	อุ่นใจ	เพราะมีหลักประกันสุขภาพ

สารคดีสั้นสาระความรู้	1	นาที	ชุด	“เข้าใจ	รู้ทันกับ	1330”

TITLE : ตอนที่ 15 “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รู้สิทธิ และไม่ประมาท”

SOUND COPY

JINGLE IN 
รายการ

เข้าใจ	รู้ทันกับ	1330

เสยีงกดโทรศัพท์
คลอเพลงเบาๆ

call	center	1330	:	1330	สวัสดีค่ะ	ยินดีให้บริการค่ะ	 ระยะนี้เรามักจะ
ได้ยินข่าวคราวเรื่องอุบัติภัยท่ีรุนแรงไม่คาดคิด	และสภาพดินฟ้าอากาศที ่
เปลีย่นแปลงไป	ซึง่มีผลต่อสขุภาพทีต้่องระวงัและไม่ประมาทกันให้มากขึ้น 
นะคะ	ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	หรือ	สปสช.	จึงห่วงใย	อยาก 
บอกให้ผู้ท่ีมีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพทุกคนได้ทราบว่า	หากท่าน
หรือผู้ใช้สิทธิหลักประกันท่านอื่นๆ	เกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือได้รับอุบัติเหตุ
ในที่ห่างไกลจากหน่วยบริการท่ีท่านได้ลงทะเบียนไว	้ ไม่ต้องกังวล	อุ่นใจ 
ได้	 เพราะท่านสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ที่หน่วยบริการของ
รัฐหรือเอกชนท่ีเข้าร่วมโครงการฯ	ที่ตั้งอยู่ใกล้ที่สุดได้ค่ะ	แต่ทั้งนี้อาการ
ที่เข้าข่ายเจ็บป่วยฉุกเฉินตามสิทธิที่ถูกต้องในระบบหลักประกันสุขภาพ
นั้น	ก็จะต้องเป็นการเจ็บป่วยที่เป็นอาการหรือโรคที่เกิดข้ึนอย่างรุนแรง	
กะทันหันและจ�าเป็นต้องรีบได้รับการรักษาหรือผ่าตัดด่วน	และถ้าปล่อย
ทิ้งไว้อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต	ทั้งนี้แพทย์ก็จะเป็นผู้พิจารณาจากอาการ
แรกรับ	รวมถึงการรับรู้ของผู้ป่วยด้วยค่ะ	

JINGLE OUT 
รายการ

สปสช.	ดูแลคุณให้สบาย	อุ่นใจ	เพราะมีหลักประกันสุขภาพ
สอบถามเพิ่มเติม	สายด่วน	สปสช.	1330
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สารคดีสั้นสาระความรู้	1	นาที	ชุด	“เข้าใจ	รู้ทันกับ	1330”

TITLE : ตอนที่ 16 “สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับโรคเอดส์” 

SOUND COPY

JINGLE IN 
รายการ

เข้าใจ	รู้ทันกับ	1330

เสยีงกดโทรศพัท์
คลอเพลงเบาๆ

call	center	1330	:	1330	สวัสดีค่ะ	ยินดีให้บริการค่ะ	วันนี้มีสายเข้ามา
จาก	จ.ลพบุรี	 เพื่อสอบถามเรื่องที่ผู้ป่วยเป็นโรคเอดส์มีสิทธิได้รับความ
ช่วยเหลือในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้หรือไม่	ผู้ป่วยโรคเอดส์
มีสิทธิเข้าถึงการรักษาพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้
นะคะ	โดยส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะให้การดูแล	คุ้มครอง
และช่วยเหลือ	ซึ่งนอกจากการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคให้กับผู้ป่วย
แล้ว	 ผู ้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเช้ือเอดส์ก็สามารถขอรับบริการ 
ให้ค�าปรึกษาและตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอดส์ได้ที่หน่วยบริการตาม 
สิทธิ	และหากพบว่าติดเชื้อก็จะได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์และ
การรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาสต่อไป	อย่างไรก็ตามในกรณีที่ผู ้ใช้สิทธิ 
จะรับยาต้านไวรัสกับโรงพยาบาลอื่นที่ไม่ใช่หน่วยบริการตามสิทธิของตน	
ควรมีใบส่งตัวจากหน่วยบริการตามสิทธิไปแสดงเวลาขอรับบริการด้วยค่ะ

JINGLE OUT 
รายการ

สปสช.	ดูแลคุณให้สบาย	อุ่นใจ	เพราะมีหลักประกันสุขภาพ

สารคดีสั้นสาระความรู้	1	นาที	ชุด	“เข้าใจ	รู้ทันกับ	1330”

TITLE : ตอนที่ 17 “โรคมะเร็ง อุ่นใจเมื่อมีสิทธิหลักประกันสุขภาพ” 

SOUND COPY

JINGLE IN 
รายการ

เข้าใจ	รู้ทันกับ	1330

เสยีงกดโทรศัพท์
คลอเพลงเบาๆ

call	center	1330	:	1330	สวัสดีค่ะ	ยินดีให้บริการค่ะ	คุณจันทิมา	จาก	 
จ.เชียงราย	โทร.	สอบถามเรื่องสิทธิรักษาพยาบาลของระบบหลักประกัน 
สุขภาพถ้วนหน้าว่ามีครอบคลุมโรคมะเร็งด้วยหรือไม่	ซึ่งเป็นโรคค่าใช้จ่าย
สูงท่ีสร้างภาระการเงินให้ผู้ป่วยอย่างมากค่ะ	คุณจันทิมาและคนไทยที่ใช้
สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจะได้รับความคุ้มครองเมื่อต้องเจ็บป่วย
ด้วยโรคมะเร็งค่ะ	 โดยสิทธิก็จะครอบคลุมท้ังการตรวจคัดกรองมะเร็งใน
กลุ่มเสี่ยง	การตรวจวินิจฉัย	การให้เคมีบ�าบัด	การผ่าตัดและฟื้นฟูหลังการ
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SOUND COPY

ผ่าตัดในมะเร็งทุกชนิด	และนอกจากการรักษาทางกายแล้ว	การสนับสนุน
ให้ผู ้ป่วยได้มีการรวมกลุ ่มเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์	 ให้ก�าลังใจ
และช่วยเหลือกันแบบมิตรภาพบ�าบัด	 เพ่ือนช่วยเพื่อน	 ก็เป็นอีกหนึ่ง 
โครงการที่	 สปสช.	 ให้การสนับสนุนด้วยค่ะ	ทั้งนี้การขอรับบริการรักษา
พยาบาลในสิทธิหลักประกันสุขภาพ	อย่าลืมแสดงบัตรประชาชนและ 
ควรไปรับบริการที่หน่วยบริการตามสิทธิให้ถูกต้องด้วยนะคะ

JINGLE OUT 
รายการ

สปสช.	ดูแลคุณให้สบาย	อุ่นใจ	เพราะมีหลักประกันสุขภาพ

สารคดีสั้นสาระความรู้	1	นาที	ชุด	“เข้าใจ	รู้ทันกับ	1330”

TITLE : ตอนที่ 18 “สิทธิหลักประกันสุขภาพรักษาโรคหัวใจ” 

SOUND COPY

JINGLE IN 
รายการ

เข้าใจ	รู้ทันกับ	1330

เสยีงกดโทรศัพท์
คลอเพลงเบาๆ

call	center	1330	 :	1330	 สวัสดีค่ะ	 ยินดีให้บริการค่ะ	 ปัจจุบันนี้ม ี
ผู้ป่วยโรคหัวใจเพิ่มสูงขึ้นทุกปี	 ซึ่งโรคหัวใจนี้มีค่าใช้จ่ายสูงมากในการ
รักษา	ซึ่งท�าให้	 สายด่วน	สปสช.	มีผู้สอบถามมาเป็นจ�านวนมากว่า...
สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าครอบคลุมด้วยหรือไม่	 เมื่อคุณ
เป็นโรคหัวใจและมีสิทธิหลักประกันสุขภาพอยู่น้ัน	 คุณสามารถแสดง 
สิทธิโดยใช้บัตรประชาชน	 เพื่อเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการตามสิทธิ
ได้ค่ะ	 และหากแพทย์ผู ้รักษาได้วินิจฉัยพบอาการโรคหัวใจที่ก�าเริบ 
และรุนแรงข้ึน	 ผู ้ป ่วยก็จะได้รับการส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาล 
เฉพาะทาง	 ซึ่งหน่วยบริการตามสิทธิก็จะท�าหนังสือส่งตัวคุณเพื่อไป 
รักษาในโรงพยาบาลเฉพาะทางต่อไป	โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการส่งต่อค่ะ 
และเพราะไม่อยากให้คนไทยต้องเสียชีวิตและเจ็บป่วยด้วยโรคหัวใจ 
การออกก�าลังกายเป็นประจ�า	กินอาหารที่มีประโยชน์	ท�าจิตใจให้สดใส
ไม่เครียด	 ก็จะช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจได้ค่ะ	

JINGLE OUT 
รายการ

สปสช.	ดูแลคุณให้สบาย	อุ่นใจ	เพราะมีหลักประกันสุขภาพ



49บทสปอตวทิยุและสารคดส้ัีนสาระความรู ้ชดุ เข้าใจ รูทั้นกับ 1330

สารคดีสั้นสาระความรู้	1	นาที	ชุด	“เข้าใจ	รู้ทันกับ	1330”

TITLE : ตอนที่ 19 “การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคร้ายแรง” 

SOUND COPY

JINGLE IN 
รายการ

เข้าใจ	รู้ทันกับ	1330

เสยีงกดโทรศัพท์
คลอเพลงเบาๆ

call	center	1330	:	1330	สวัสดีค่ะ	ยินดีให้บริการค่ะ	 วันนี้มีสายจาก
ภาคใต้	 โทร.	 มาสอบถามข้อมูลเรื่องการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ 
กรณีที่จะขอตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคร้ายแรงว่าท�าได้หรือไม่	บริการ
ป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรังท่ีมีค่าใช้จ่ายสูงก็อยู่ในสิทธิของประชาชนใน
ระบบหลักประกันสุขภาพด้วยค่ะ	 โดยโรคเรื้อรังค่าใช้จ่ายสูง	 เช่น	มะเร็ง	
ไต	 เบาหวาน	หลอดเลือดหัวใจตีบ	ความดันโลหิตสูง	ผู้ที่เสี่ยงและมีสิทธิ
ในระบบหลักประกันสุขภาพสามารถเข้ารับบริการตรวจคัดกรองได้	 โดย 
ผู้เสี่ยงโรคเบาหวานก็จะได้รับการตรวจระดับน�้าตาลในเลือด	ผู้หญิงอาย ุ
สีส่บิปีข้ึนไปก็จะได้รบับรกิารการตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกูและเต้านม 
ก่อนถึงระยะอันตราย	และรวมถึงบริการคัดกรองโรคเรื้อรังร้ายแรงอ่ืนๆ	
ผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพสามารถติดต่อขอรับบริการตรวจ 
คัดกรองความเสี่ยงได้ท่ีหน่วยบริการตามสิทธินะคะ	อ้อ...	อย่าลืมแสดง
บัตรประชาชนทุกครั้งเมื่อขอรับบริการด้วยค่ะ

JINGLE OUT 
รายการ

สปสช.	ดูแลคุณให้สบาย	อุ่นใจ	เพราะมีหลักประกันสุขภาพ

สารคดีสั้นสาระความรู้	1	นาที	ชุด	“เข้าใจ	รู้ทันกับ	1330”

TITLE : ตอนที่ 20 “สิทธิหลักประกันสุขภาพกับปากและฟัน” 

SOUND COPY

JINGLE IN 
รายการ

เข้าใจ	รู้ทันกับ	1330

เสยีงกดโทรศัพท์
คลอเพลงเบาๆ

call	center	1330	 :	1330	สวัสดีค่ะ	 ยินดีให้บริการค่ะ	 วันนี้มีคุณแม่
ของน้องนัทได้โทร.	สอบถามกับ	สปสช.	 เรื่องจะไปใช้สิทธิหลักประกัน
สุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการรักษาฟัน	 เลยขอมาเล่าบอกกล่าวให้ท่านผู้ฟัง 
ได้ทราบกันด้วยเลยค่ะ	 โดยเม่ือท่านผู้ฟังและคุณแม่ของน้องนัทอยากจะ 
ใช้บริการทันตกรรมก็ยื่นแสดงบัตรประชาชนและแจ้งสิทธิหลักประกัน 
สุขภาพได้ที่หน่วยบริการตามสิทธิได้เลยค่ะ	โดยบริการทันตกรรมที่มีนั้น	 
จะครอบคลุมการอุดฟัน	ถอนฟัน	ขูดหินปูน	การให้ฟลูออไรด์เสริมในกลุ่ม
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SOUND COPY

ที่มีความเสี่ยงต่อโรคฟันผุ	การรักษาโพรงประสาทฟันน�้านม	การเคลือบ
หลุมร่องฟันและการท�าฟันปลอมฐานพลาสติก	นอกจากนี้การใส่เพดาน
เทียมในเด็กปากแหว่งเพดานโหว่	และการผ่าตัดฟันคุด	ซึ่งถือเป็นการ
ถอนฟันชนิดหนึ่ง	 คุณแม่ของน้องนัทและท่านผู ้ฟังก็สามารถใช้สิทธ ิ
หลักประกันสุขภาพหากมีปัญหาได้ค่ะ

JINGLE OUT 
รายการ

สปสช.	ดูแลคุณให้สบาย	อุ่นใจ	เพราะมีหลักประกันสุขภาพ

สารคดีสั้นสาระความรู้	1	นาที	ชุด	“เข้าใจ	รู้ทันกับ	1330”

TITLE : ตอนที่ 21 “คุณภาพยาในระบบหลักประกันสุขภาพ” 

SOUND COPY

JINGLE IN 
รายการ

เข้าใจ	รู้ทันกับ	1330

เสยีงกดโทรศัพท์
คลอเพลงเบาๆ

call	center	1330	:	1330	สวัสดีค่ะ	ยินดีให้บริการค่ะ	ในแต่ละวัน	สายด่วน 
สปสช.	นอกจากจะได้รับสายสอบถามข้อมูลเรื่องการใช้สิทธิและตรวจสอบ
สิทธิให้ถูกต้องแล้ว	 เรื่องของคุณภาพยาในระบบหลักประกันสุขภาพก็มี 
ผูส้นใจสอบถามเข้ามาเป็นจ�านวนมาก	โดยในการขอรบับรกิารด้วยเวชภณัฑ์ 
ยา	ผู้ใช้สิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพจะได้รับยาตามกรอบบัญชียาหลัก 
แห่งชาติ	 ท่ียาแต่ละชนิดจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ 
แห่งชาติด้านยาแล้วว่าเป็นยาท่ีมีความปลอดภัยสูง	 มีมาตรฐานในการ
รักษาโรคหรืออาการของโรคได้อย่างครอบคลุม	การสั่งยาให้แก่ผู้รับบริการ 
หรอืผูป่้วยนัน้ก็จะข้ึนอยูกั่บการวินจิฉยัของแพทย์อย่างเหมาะสม	รอบคอบ	
และตามความจ�าเป็น	 ท้ังน้ีก็เพื่อให้ผู้ป่วยที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ
ได้รับบริการรักษาพยาบาล	และรับยาหรือเวชภัณฑ์ยาที่ปลอดภัยและมี
คุณภาพ	ซึ่งผู้ป่วยที่ต้องการขอรับบริการรักษาด้วยเวชภัณฑ์ยา	ก็สามารถ
ไปขอรับบริการได้ที่หน่วยบริการตามสิทธิได้นะคะ

JINGLE OUT 
รายการ

สปสช.	ดูแลคุณให้สบาย	อุ่นใจ	เพราะมีหลักประกันสุขภาพ
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สารคดีสั้นสาระความรู้	1	นาที	ชุด	“เข้าใจ	รู้ทันกับ	1330”

TITLE : ตอนที่ 22 “สิทธิรักษาโรคจิตเวช” 

SOUND COPY

JINGLE IN 
รายการ

เข้าใจ	รู้ทันกับ	1330

เสยีงกดโทรศัพท์
คลอเพลงเบาๆ

call	center	1330	:	1330	สวัสดีค่ะ	 ยินดีให้บริการค่ะ	 วันนี้มีสายจาก
จ.อ่างทอง	 เป็นสายของคุณผู้หญิงที่มีน้องชายที่ป่วยอาการทางจิต	 โทร.	
เข้ามาสอบถาม	 1330	 เรื่องการจะขอรับบริการในระบบหลักประกัน
สุขภาพให้กับน้องชายว่าจะช่วยเหลืออะไร	และมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง	
ส�าหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพที่ป่วยโรคจิตเวชหรืออาการทางจิตนั้น 
ญาติพี่น้องสามารถน�าผู ้ป่วยท่านนั้นไปพบแพทย์ที่หน่วยบริการตาม
สิทธิท่ีระบุของผู้ป่วยได้เลยค่ะ	 โดยขอให้น�าหลักฐานแสดงตนของผู้ป่วย	
คือบัตรประชาชนไปด้วยนะคะ	 เพื่อความสะดวกในการขอรับบริการ 
ค�าปรึกษาหรือการรักษาพยาบาลที่ถูกต้อง	 และหากผู ้ป่วยที่มีอาการ 
ทางจิตในระดับท่ีมากหรือรุนแรง	 เจ้าหน้าท่ีหน่วยบริการตามสิทธิก็จะ
ช่วยประสานส่งต่อผู ้ป่วยไปรับบริการรักษาที่หน่วยบริการเฉพาะทาง 
ต่อไป	 ท้ังนี้ข้ันตอนการรักษาหรือการส่งตัวผู้ป่วยก็จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
ของแพทย์ด้วยค่ะ	

JINGLE OUT 
รายการ

สปสช.	ดูแลคุณให้สบาย	อุ่นใจ	เพราะมีหลักประกันสุขภาพ

	สารคดีสั้นสาระความรู้	1	นาที	ชุด	“เข้าใจ	รู้ทันกับ	1330”

TITLE	:	ตอนที่ 23 “กองทุนสุขภาพชุมชน”

SOUND COPY

JINGLE IN 
รายการ

เข้าใจ	รู้ทันกับ	1330

เสยีงกดโทรศัพท์
คลอเพลงเบาๆ

call	center	1330	 :	1330	สวัสดีค่ะ	 ยินดีให้บริการค่ะ	คุณวีระ	 จาก 
จ.อุดรธานี	ได้โทร.	มาสอบถามเรื่อง	“กองทุนสุขภาพต�าบล”	ว่าคือกองทุน 
อะไร	และประชาชนได้ประโยชน์อะไรบ้าง	กองทุนสุขภาพชุมชน/กองทุน
สุขภาพต�าบล	คือ	กองทุนส่งเสริมสุขภาพที่	 สปสช.	 ได้สนับสนุนเพื่อให้ 
ประชาชนในพื้นที่ทั่วประเทศในระดับต�าบลได้เข้าถึงบริการสุขภาพที ่
จ�าเป็นต่อสุขภาพและการด�ารงชีวิต	ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการป้องกันโรค	การ
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SOUND COPY

ดูแลรักษาเม่ือเจ็บป่วยและการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย	 โดยองค์การ
บริหารส่วนต�าบลหรือเทศบาลในพื้นที่นั้นๆ	จะมีบทบาทส�าคัญที่จะเป็น
เจ้าภาพบริหารจัดการเงินกองทุน	 โดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและเป็น
เจ้าของ	ซึ่งการจัดท�าข้อมูลสุขภาพชุมชน	การดูแลผู้สูงอายุ	ผู้ป่วยเรื้อรัง
คนพิการในชุมชน	การป้องกันโรคเรื้อรัง	และประสานความร่วมมือกับ
หน่วยบริการและหน่วยงานในพื้นท่ีเพื่อจัดบริการสุขภาพชุมชน	ล้วนเป็น
กิจกรรมส�าคัญของกองทุนที่จะให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ค่ะ

JINGLE OUT 
รายการ

สปสช.	ดูแลคุณให้สบาย	อุ่นใจ	เพราะมีหลักประกันสุขภาพ

สารคดีสั้นสาระความรู้	1	นาที	ชุด	“เข้าใจ	รู้ทันกับ	1330”

TITLE : ตอนที่ 24 “ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ”

SOUND COPY

JINGLE IN 
รายการ

เข้าใจ	รู้ทันกับ	1330

เสยีงกดโทรศัพท์
คลอเพลงเบาๆ	

call	center	1330	:	 1330	สวัสดีค่ะ	ยินดีให้บริการค่ะ	ท่านผู้ฟังคะ...	
หลายท่านท่ีเคยไปโรงพยาบาลตามสิทธิหลักประกันสุขภาพได้สังเกตเห็น 
ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการท่ีโรงพยาบาลนั้น	 เลย
อยากทราบว่าให้บริการอะไรบ้าง	 ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพใน
หน่วยบริการปัจจุบันนี้	 มีการจัดตั้งในโรงพยาบาลเกือบทุกแห่งจ�านวน	
885	แห่ง	 เพ่ือเป็นจุดให้บริการข้อมูลเรื่องสิทธิหลักประกันสุขภาพ	 ให้
ค�าแนะน�าการแก้ไข	 รับเรื่องร้องเรียนของประชาชนผู้ใช้สิทธิที่มีปัญหา	
ซึ่งศูนย์บริการดังกล่าวจะจัดตั้งขึ้นที่บริเวณตึกผู้ป่วยนอกหรือสถานที่
ใกล้เคียงในโรงพยาบาลชุมชน	โรงพยาบาลศูนย์	และโรงพยาบาลทั่วไป	 
การให้บริการนอกจากจะเป็นประโยชน์กับประชาชนที่จะอุ่นใจ	 เป็นที่พึ่ง 
เมื่อเกิดปัญหาจากการรับบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแล้ว	ยัง
ช่วยให้หน่วยบริการได้น�าข้อมูลจากการแก้ปัญหาของศูนย์ดังกล่าว 
มาวางแผนเพื่อการพัฒนาบริการอีกด้วย

JINGLE OUT 
รายการ

สปสช.	ดูแลคุณให้สบาย	อุ่นใจ	เพราะมีหลักประกันสุขภาพ



Part  4
รายการ	Quiz	Online	1330	

(สายด่วน	สปสช.)

บทสารคดสีัน้
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สคริปต์รายการ	Quiz	Online	1330	(สายด่วน	สปสช.)

ตอน 1 ตรวจสอบก่อนใช้สิทธิ
ความยาว 2 นาที

ล�าดับ ภาพ เสียง

Title	: CG Quiz Online 
1330	&	4	girl

4	Girl	:	...	1330	Quiz	Online	สวัสดีค่ะ
“คุณอยากรู้เราตอบ	 กับค�าถามสุดฮิตเรื่องสิทธิหลัก
ประกันสุขภาพค่ะ”

 4	Girl	 :	ตอนนี้มีค�าถามเข้ามาค่ะ	จากคุณพิมใจ	จาก	
จ.ตราด	ค่ะ	สวัสดีค่ะคุณพิมใจ...	1330	Quiz	Online	ค่ะ	
มีค�าถามอะไรเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพคะ
คุณพิมใจ	:	อยากตรวจสอบว่าตัวเองมีสิทธิหลักประกัน
สุขภาพ	สามารถตรวจสอบได้ที่ไหนบ้าง?
4	Girl	 :	การตรวจสอบสามารถตรวจสอบสิทธิได้หลาย
ช่องทางค่ะ	 โทร.	 สายด่วน	สปสช.	 1330	 ก็สามารถ 
ตรวจสอบได้เลยค่ะ	แค่แจ้งเลขบัตรประชาชน	13	หลัก
คุณพิมใจบอกเลขบัตรประชาชน	13	หลัก	 ได้เลยค่ะ	
จากข้อมูลคุณพิมใจสามารถใช้สิทธิได้ท่ีหน่วยพยาบาล 
ใกล้บ้านท่ี	โรงพยาบาลตราดค่ะ
คุณพิมใจ	:	อ้อ…ค่ะ	ขอบคุณมากค่ะ	

Info 4	Girl	:	การตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพซึ่งทุกคน
สามารถท�าได้หลายทางนะคะ	ง่ายๆ	 เอาแบบสบายใจ
ได้เลยค่ะ…ตามนี้เลยค่ะ
ช่องทางที่ 1	สามารถติดต่อด้วยตัวเองที่สถานีอนามัย	
โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน	หรือส�านักงานสาธารณสุข
จังหวัดค่ะ	ส�าหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ	 ติดต่อได้ที่
ส�านักงานเขตของคุณค่ะ
ช่องทางที่ 2	ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ	 โทร.	1330	แล้ว
กด	 2	 ตามด้วยเลขบัตรประชาชน	 13	หลักค่ะ	หรือ 
ติดต่อโอเปอเรเตอร์	แล้วแจ้งเลขที่บัตรได้เลยค่ะ
ช่องทางที่ 3	ระบบสมาร์ทโฟน	สามารถใช้	Application	
สิทธิ	30	บาท	ใช้ได้ทั้งระบบ	Android	และ	iOS		
ช่องทางที่ 4	เข้าไปที่เว็บไซต์ของส�านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติที่	 www.nhso.go.th	 และเข้าไปที่ 
บริการประชาชน	 ไปที่ตรวจสอบสิทธิ	 กรอกข้อมูล 
บัตรประชาชน	13	หลัก	วัน/เดือน/ปีเกิดค่ะ			
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ล�าดับ ภาพ เสียง

“สิทธิหลักประกันสุขภาพ
เป็นสิทธพ้ืินฐานของคนไทย”	
+	logo	สปสช.

4	Girl	 :	ช่องทางต่างๆ	 ไม่ยากใช่ม้ัยละคะ	แค่นี้คุณก็
สามารถทราบว่า	สิทธิหลักประกันสุขภาพของคุณอยู่ที่
หน่วยบริการใด	ถ้ามีข้อสงสัยเร่ืองหลักประกันสุขภาพ	
โทร.	สายด่วน	สปสช.	1330	ได้	24	ชม.	...	1330	Quiz	
Online	สวัสดีค่ะ
4	Girl	 :	 การรักษาพยาบาลยามเจ็บป่วยเป็น	 super	
“สิทธิหลักประกันสุขภาพเป็นสิทธิพื้นฐานของคนไทย”	
+	logo	สปสช.

End	Title	:	Logo	all	CG	Quiz	Online	1330	&	สปสช.

สคริปต์รายการ	Quiz	Online	1330	(สายด่วน	สปสช.)

ตอน	2	ไม่มีสิทธิประกันสังคมท�าไง?
ความยาว	2	นาที

ล�าดับ ภาพ เสียง

Title	: CG Quiz Online 
1330	&	4	girl

4	Girl	:	สวัสดีค่ะ...	Quiz	Online	1330	ค่ะ
“คุณอยากรู้เราตอบ	กับค�าถามสุดท็อปเรื่องหลักประกัน
สุขภาพค่ะ”

4	Girl	 :	ตอนนี้มีค�าถามเข้ามาค่ะ	จากคุณเอมอร	จาก	
จ.สมุทรสาคร	 ค่ะ	 สวัสดีค่ะคุณเอมอร	Quiz	Online	
1330	ค่ะ	มีค�าถามอะไรเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพคะ
คุณเอมอร	:	อยากถามหน่อยค่ะว่า	ถ้าไม่มีสิทธิประกัน
สังคมแล้ว	 สิทธิหลักประกันสุขภาพเนี่ยจะสามารถใช้
ได้มั้ย?
4	Girl	 :	อะห๊ะ…	คุณเอมอร	และมีคนสอบถามเข้ามา
มากเลยค่ะส�าหรับค�าถามยอดฮิตติดชาร์ต

CG	+	info 4	Girl	:	ค่ะ	จะอธิบายแบบชิลเข้าใจง่ายๆ	นะคะ	
คือ...	 คนไทยทุกคนที่ไม่มีสิทธิการรักษาพยาบาลใน
ประกันสังคม	ไม่มีสิทธิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ	
หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ	หรือสวัสดิการรักษาพยาบาล
อื่นท่ีรัฐจัดให้	 ทุกคนจะได้สิทธิหลักประกันสุขภาพน้ัน
ทันทีค่ะ	
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ล�าดับ ภาพ เสียง

4	Girl	 :	ในกรณีผู้ว่างงานนั้น	สิทธิผู้ประกันตนจะหมด
อายุภายใน	6	 เดือน	หลังจากวันเลิกจ้าง	ซึ่งยังสามารถ
ใช้สิทธิในสถานพยาบาลที่เราเหลือไว้ได้อยู่ค่ะ	และตาม
กฎหมายประกันสังคม	 เราสามารถต่อสิทธิประกันตน
ของตัวเองได้อีกด้วยค่ะ	 และในกรณีที่หมดจากสิทธิ
ประกันตนแล้วไม่ส่งต่อประกันสังคม	ทุกคนจะมีสิทธิ
หลักประกันสุขภาพทันทีค่ะ	 สามารถติดต่อสอบถาม
ได้ที่	สายด่วน	สปสช.	1330	ค่ะ	และมีสิทธิแล้วอย่าลืม
ไปลงทะเบียนกันนะคะ	ตามหน่วยพยาบาลใกล้บ้านค่ะ	
4	Girl	:	คุณเอมอรมีข้อสงสัยอื่นมั้ยคะ
คุณเอมอร	:	ไม่มีค่ะ	ขอบคุณมากเลยค่ะ

4	Girl	 :	 ค่ะ	 ถ้ามีข้อสงสัยเรื่องหลักประกันสุขภาพ	 
โทร.	สายด่วน	สปสช.	1330	ได้	24	ชม.	ค่ะ
4	Girl	 :	 การรักษาพยาบาลยามเจ็บป่วยเป็นสิทธิขั้น 
พื้นฐานท่ีคนไทยทุกคนต้องได้รับการบริการ	 Quiz	 
Online	1330	สวัสดีค่ะ

End	Title	:	Logo	all	CG	Quiz	Online	1330	&	4	girl

สคริปต์รายการ	Quiz	Online	1330	(สายด่วน	สปสช.)

ตอน	3	ใครบ้างที่มีสิทธิ
ความยาว	2	นาที

ล�าดับ ภาพ เสียง

Title	 : CG Quiz Online 
1330	&	4	girl

4	Girl	:	สวัสดีค่ะ...	Quiz	Online	1330	ค่ะ
“คุณอยากรู้เราตอบ	กับค�าถามสุดท็อปเรื่องหลักประกัน
สุขภาพค่ะ”	

4	Girl	 :	 ตอนนี้มีค�าถามเข้ามาค่ะ	 จากคุณล�าดวน	
อ.หาดใหญ่	จ.สงขลา	สวัสดีค่ะคุณล�าดวน	Quiz	Online	
1330	ค่ะ	มีค�าถามอะไรเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพคะ
คุณล�าดวน	 :	 เอ่อ...	 คืออยากทราบว่าฉันมีสิทธิใน 
หลักประกันสุขภาพไหม	 ฉันไม่เคยท�างานและไม่เคยมี
ประกันสังคมอะไรกับเขาเลย?
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ล�าดับ ภาพ เสียง

4	Girl	 :	 ดี๊ดี...	 เป็นค�าถามที่ดีมากเลยค่ะ	 และทุกคน 
อยากรู้โดยทั่วกันนะคะว่า	คุณล�าดวนและคนไทยทุกคน 
ท่ีมีเลขประจ�าตัวประชาชน	13	หลักนะคะ	ที่ไม่มีสิทธิ 
ในการรักษาพยาบาลตามกฎหมายประกันสังคม	 ไม่มี 
สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ	พนักงาน 
รัฐวิสาหกิจ	หรือสวัสดิการรักษาพยาบาลอย่างอื่นที่รัฐ 
จัดให้	ทุกคนจะเป็นผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพทุกคน 
ค่ะ	ย�้าค่ะ...	คนที่ไม่สิทธิตามที่พูดไป	ทุกคนนั้นมสิีทธ ิ
หลักประกันสุขภาพคะ	 ซึ่งส�านักงานประกันสุขภาพ 
แห่งชาติ	 สปสช.	 ได้เปลี่ยนจากเดิม	ที่เรียกว่า	 สิทธ	ิ 
30	บาท	หรือสิทธิบัตรทอง	มาเป็น	 “สิทธิหลักประกัน
สุขภาพ”	แค่นั้นเองค่ะ

คุณล�าดวน	 :	 อ้อ...	 แล้วถามอีกนิดนะ	 คือหลานฉัน 
เพิ่งเกิด	ไม่มีบัตรประชาชนจะมีสิทธิไหมคะ?
4	Girl	:	 ทุกคนท่ีเป็นคนไทย	สัญชาติไทย	มีสิทธิทุกคน
ค่ะ	 เด็กเกิดมาก็มีเลข	13	หลัก	แล้วนะคะ	ซึ่งสามารถ
ดูได้จากสูติบัตร	มีสิทธิแน่นอนค่ะ	ผู้สูงอายุที่ไม่มีสิทธิ
รักษาพยาบาลอื่นๆ	 คุ ้มครอง	 สามารถใช้สิทธิหลัก
ประกันสุขภาพได้	 ส�าหรับผู ้ว ่างงานสามารถใช้สิทธิ
หลักประกันสุขภาพได้จนกว่าจะเปลี่ยนไปใช้สิทธิรักษา
พยาบาลแบบอื่น	 เมื่อได้งานแล้วก็สามารถเปลี่ยนไปใช้
สิทธิประกันสังคมได้ค่ะ

4	Girl	 :	คุณล�าดวนมีค�าถามอื่นเกี่ยวกับหลักประกัน
สุขภาพอีกไหมคะ
คุณล�าดวน	:	ไม่มีค�าถามแล้วค่ะ	ขอบคุณมากค่ะ
4	Girl	 :	 ค่ะ	 ถ้ามีข้อสงสัยเรื่องหลักประกันสุขภาพ	 
โทร.	สายด่วน	สปสช.	1330	ได้	24	ชม.	ค่ะ
4	Girl	 :	 ค่ะ	 คนไทยทุกคนต้ังแต่เกิดมาก็มีสิทธิใน 
หลักประกันสุขภาพค่ะ	การรักษาพยาบาลยามเจ็บป่วย
เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่คนไทยทุกคนต้องได้รับการบริการ	
Quiz	Online	1330	สวัสดีค่ะ	

End	Title	:	Logo	all	CG	Quiz	Online	1330	&	4	girl
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สคริปต์รายการ	Quiz	Online	1330	(สายด่วน	สปสช.)

ตอน 4 การลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพ
ความยาว 2 นาที

ล�าดับ ภาพ เสียง

Title	: CG Quiz Online 
1330	&	4	girl

4	Girl	:	สวัสดีค่ะ...	Quiz	Online	1330	ค่ะ
“คุณอยากรู้เราตอบ	กับค�าถามสุดท็อปเรื่องหลักประกัน
สุขภาพค่ะ”

4	Girl	 :	ตอนนี้มีค�าถามเข้ามาค่ะ	จากคุณเมตตา	จาก	
จ.พิษณุโลก	ค่ะ	สวัสดีค่ะคุณเมตตา	Quiz	Online	1330	
ค่ะ	มีค�าถามอะไรเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพคะ
คุณเมตตา	 :	การท่ีจะมีสิทธิหลักประกันสุขภาพต้อง
สมัครหรือเปล่า	แล้วต้องเสียเงินมั้ยคะ	อยากรู้ค่ะ?
4	Girl	 :	 โอเค…	จัดไปค่ะ	 ทุกคนอาจยังสงสัยว่าเรา 
ต้องสมัครไหม?	 และมีค่าใช้จ ่ายหรือไม่?	 ขอตอบ
เลยว่า...	 ไม่ต้องสมัครค่ะ	 เพราะทุกคนมีสิทธิอยู่แล้ว	 
แต่ต้องไปลงทะเบียนนะคะ	และไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 
ท้ังส้ินค่ะ

CG	+	info 4	Girl	:	ฮุฮุ	ทุกคนอาจสงสัยว่าท�าไมต้องลงทะเบียนล่ะ	
ในเมื่อทุกคนมีสิทธิไง...	การลงทะเบียนคือการไปยืนยัน
ตามสิทธิแค่นั้นเองค่ะ	 ไม่มีอะไรมากเลยค่ะ	 เท่านี้เอง	 
ว่าเรายังมีตัวตนอยู่นะ	 ข้อมูลท่ีอัปเดตตรงตามที่อยู่ 
หรือไม่...	 รู้ว่าหน่วยบริการรักษาพยาบาลของเราคือ 
ที่ใด...	เวลาเจ็บป่วยเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไงละคะ	
4	Girl	:	การลงทะเบียนก็ไม่ยากอะไรค่ะ	ง่ายมากๆ	คือ	
1.	 เตรียมเอกสารให้พร้อมค่ะ	 ส�าเนาบัตรประชาชน	
ส�าหรับเด็กท่ียังไม่มีบัตรก็ใช้ส�าเนาสูติบัตรและส�าเนา
ทะเบียนบ้าน	2.	 ไปสถานที่ลงทะเบียนในเวลาราชการ
ค่ะ	ต่างจังหวัดไปที่สถานีอนามัย	 โรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพต�าบล	 รพ.	 รัฐใกล้บ้าน	 หรือไปท่ีส�านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดค่ะ	กรุงเทพฯ	ติดต่อลงทะเบียนได้ที่	
ส�านักงานเขตใกล้บ้านค่ะ	และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ	
ทั้งสิ้นค่ะ	ย้�าค่ะ	ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายค่ะ
4	Girl	:	มีค�าถามที่ยังสงสัยอีกไหมคะคุณเมตตา
คุณเมตตา	:	มีค�าถามแค่นี้ล่ะค่ะ	ขอบคุณมากค่ะ
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ล�าดับ ภาพ เสียง

4	Girl	 :	 ค่ะ	 ส�าหรับคนไทยทุกคนมีสิทธิได้รับบริการ
สาธารณสุขค่ะ	อย่าลืมไปลงทะเบียนใช้สิทธิกันนะคะ	
ส�าหรับผู้ที่ไม่มีสิทธิรักษาอื่นๆ
4	Girl	:	ค่ะ	ถ้ามีข้อสงสัยเรื่องหลักประกันสุขภาพ	โทร.
สายด่วน	สปสช.	1330	ได้	24	ชม.	ค่ะ
4	Girl	 :	 การรักษาพยาบาลยามเจ็บป่วยเป็นสิทธิขั้น 
พื้นฐานท่ีคนไทยทุกคนต้องได้รับการบริการ	 Quiz	 
Online	1330	สวัสดีค่ะ

End	Title	:	Logo	all	CG	Quiz	Online	1330	&	4	girl

สคริปต์รายการ	Quiz	Online	1330	(สายด่วน	สปสช.)

ตอน 5 สิทธิหลักประกันสุขภาพรองรับโรคร้ายแรง
ความยาว 2 นาที

ล�าดับ ภาพ เสียง

Title	 : CG Quiz Online 
1330	&	4	girl

4	Girl	:	สวัสดีค่ะ...	Quiz	Online	1330	ค่ะ	“คุณอยากรู้
เราตอบ	กับค�าถามสุดท็อปเรื่องหลักประกันสุขภาพค่ะ”

4	Girl	 :	ตอนนี้มีค�าถามเข้ามาค่ะ	จากคุณพิเชษฐ์	จาก	
จ.จันทบุรี	ค่ะ	สวัสดีค่ะคุณพิเชษฐ์	Quiz	Online	1330	
ค่ะ	มีค�าถามอะไรเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพคะ
คุณพิเชษฐ์	 :	 คืออยากทราบเกี่ยวกับการรักษาโรคว่า
รักษาเหมือนกับโครงการ	 30	บาท	 รักษาทุกโรคมั้ย 
โรคร้ายแรงที่รักษาอะไรบ้าง?
4	Girl	:	อืม…	 เหมือนกันค่ะ	แค่เราเปลี่ยนมาเรียกว่า	 
สทิธหิลกัประกนัสขุภาพแค่นัน้เองค่ะ						การรกัษาพยาบาล 
ตาม	พ.ร.บ.	หลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต	ิพ.ศ.	2545	ค่ะ	
ผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพที่เข้ารับบริการสาธารณสุข
ที่หน่วยรับบริการจะได้รับการคุ้มครองค่าใช้จ่ายบริการ
ตามการวินิจฉัยทางการแพทย์และประกาศของคณะ
กรรมการหลกัประกันสขุภาพแห่งชาตค่ิะ	ซึง่มดีงันีน้ะคะ
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ล�าดับ ภาพ เสียง

CG	+	info 4	Girl	: 
1.	การเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค	
2.	บริการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก	 และการคลอด 
	 บุตร
3.	บริการทันตกรรม	
4.	การตรวจ	การวินิจฉัย	การรักษา
5.	ค่ายาและเวชภัณฑ์
6.	ค่าอาหารและค่าห้องพักสามัญ
7.	การจัดการส่งต่อผู้ป่วย
8.	บริการแพทย์แผนไทย	
9.	บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ	
4	Girl	 :	 ทั้ง	 9	 ข้อนี้ค่ะ	 คือสิทธิหลักประกันสุขภาพ 
จะได้รับการคุ้มครองค่าใช้จ่ายและบริการ
4	Girl	:	ส่วนการรักษาโรคนั้นครอบคลุมตั้งแต่โรคทั่วไป	
จนถึงโรคเรื้อรังร้ายแรง	 เช่น	มะเร็ง	 โรคไตวาย	 เอดส	์
ผ่าตัดต้อกระจก	ผ่าตัดหัวใจ	รวมถึงการฟื้นฟูหลังจาก	
การรักษาด้วยค่ะ
4	Girl	 :	คุณพิเชษฐ์เข้าใจแล้วใช่มั้ยคะ	มีข้อสงสัยอื่น
มั้ยคะ
คุณพิเชษฐ์	:	ไม่มีครับ	ขอบคุณมากเลยครับ

4	Girl	:	ค่ะ	ถ้ามีข้อสงสัยเรื่องหลักประกันสุขภาพ	โทร.	
สายด่วน	สปสช.	1330	ได้	24	ชม.	ค่ะ
4	Girl	 :	การรักษาพยาบาลยามเจ็บป่วยเป็นสิทธิข้ัน 
พื้นฐานท่ีคนไทยทุกคนต้องได้รับการบริการ	Quiz	 
Online	1330	สวัสดีค่ะ

End	Title	:	Logo	all	CG	Quiz	Online	1330	&	4	girl

สคริปต์รายการ	Quiz	Online	1330	(สายด่วน	สปสช.)

ตอน 6 ป้องกัน รักษา ส่งเสริม
ความยาว 2 นาที

ล�าดับ ภาพ เสียง

Title	 :	CG Quiz Online 
1330	&	4	girl

4	Girl	:	สวัสดีค่ะ...	Quiz	Online	1330	ค่ะ	“คุณอยากรู้
เราตอบ	กับค�าถามสุดท็อปเรื่องหลักประกันสุขภาพค่ะ”
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ล�าดับ ภาพ เสียง

4	Girl	:	ตอนนี้มีค�าถามเข้ามาค่ะ	จากคุณทิพอาภา	จาก	
กรุงเทพฯ	ค่ะ	สวัสดีค่ะคุณทิพอาภา	Quiz	Online	1330		
ค่ะ	มีค�าถามอะไรเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพคะ
คุณทิพอาภา	 :	 อยากถามหน่อยว่าสิทธิหลักประกัน
สุขภาพจะดูแลอะไรเราบ้างคะ?	คือถามเพื่อความรู้ค่ะ
4	Girl	:	อืม…	อยากรู้ก็จะบอกให้รู้ค่ะ

CG	+	info 4	Girl	 :	คุณทิพอาภาคะ	รู้ไหมว่าคนไทยทุกคน	หรือ 
แม้กระท่ังเด็กเพิ่งเกิดร้องอุแว้ๆ	ลืมตาบนโลกนี้ก็มีสิทธิ
ได้รับบริการสาธารณสุขตามกฎหมายแล้วล่ะค่ะ
4	Girl	 :	 การใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพนั้นจะเป็น 
หลกัใหญ่ๆ	อยู	่3	อย่าง	คอื	1.	การป้องกนั	2.	การรกัษา	 
3.	 การส่งเสริมสุขภาพ	 ซึ่งเป็นบริการสาธารณสุขที่
คุ้มครอง
การป้องกัน	เช่น	การให้ความรู้ด้านการป้องกันโรค	การ
วางแผนครอบครัว	 รวมทั้งการคุมก�าเนิด	 การบริการ
วัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคในเด็กและผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง	
การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อการเป็นโรค	เป็นต้น
การรักษา	 เช่น	การรักษาเกี่ยวกับทันตกรรม	การตรวจ
วินิจฉัยและการรักษาโรคทั่วไป	 จนถึงการรักษาโรค
เรื้อรังร้ายแรง	 โรคเฉพาะทางที่มีค่าใช้จ่ายสูง	 และ
คุ้มครองการให้ยาและเวชภัณฑ์ตามกรอบบัญชียาหลัก
แห่งชาติด้วย
การส่งเสริมสุขภาพ	 เช่น	การให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ	
โรคภัยใกล้ตัว	การส่งเสริมการรักษาด้วยแพทย์แผนไทย	
รวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ	ซึ่งสามารถเข้ารับ
บริการฟื้นฟูตามหน่วยบริการสุขภาพ	หรือสามารถรับ
อุปกรณ์เครื่องช่วยตามประเภทความพิการ	
4	Girl	:	คุณทิพอาภาอยากรู้เรื่องไหนอีกมั้ยคะ
คุณทิพอาภา	:	ไม่มีค่ะ	ได้ความรู้มากเลย	ขอบคุณมาก
ค่ะ

4	Girl	:	ค่ะ	ถ้ามีข้อสงสัยเรื่องหลักประกันสุขภาพ	โทร.	
สายด่วน	สปสช.	1330	ได้	24	ชม.	ค่ะ
4	Girl	 :	 การรักษาพยาบาลยามเจ็บป่วยเป็นสิทธิขั้น 
พื้นฐานที่คนไทยทุกคนต้องได้รับการบริการ	 Quiz	 
Online	1330	สวัสดีค่ะ

End	Title	:	Logo	all	CG	Quiz	Online	1330	&	4	girl
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สคริปต์รายการ	Quiz	Online	1330	(สายด่วน	สปสช.)

ตอน	7	การรักษาโรคร้ายแรงเรื้อรัง
ความยาว	2	นาที

ล�าดับ ภาพ เสียง

Title	&	Jingle

4	Girl	:	สวัสดีค่ะ...	Quiz	Online	1330	ค่ะ
“คุณอยากรู้เราตอบ	กับค�าถามสุดท็อปเรื่องหลักประกัน 
สุขภาพค่ะ”

4	Girl	 :	 ตอนน้ีมีค�าถามเข้ามาค่ะ	 จากคุณนัน	 จาก	
จ.น่าน	ค่ะ	 สวัสดีค่ะคุณนัน	Quiz	Online	 1330	ค่ะ 
มีค�าถามอะไรเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพคะ
คุณนัน	:	คือตอนนี้ลุงแก่แล้ว	กลัวเป็นโรคร้ายแรง	 เลย
อยากถามหน่อยว่าโรคร้ายแรงเนี่ยหลักประกันสุขภาพ
รักษาหรือเปล่า	มันมีค่าใช่จ่ายสูงด้วย
4	Girl	 :	อืม…	คุณลุงนันคะ	สิทธิหลักประกันสุขภาพ
คุ้มครองโรคร้ายแรงเรื้อรังค่ะ

CG	+	info 4	Girl	 :	 ส�าหรับโรคเรื้อรังร้ายแรง	 เช่น	มะเร็ง	 เอดส์	 
โรคไตเรื้อรัง	 รวมถึงการผ่าตัด	การผ่าต้อกระจก	และ
มีค่าใช้จ่ายสูง	สิทธิหลักประกันสุขภาพคุ้มครองให้การ
ดแูลรกัษาพยาบาล	ครอบคลมุตามการวนิจิฉยัของแพทย์	
และประกาศของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ 
แห่งชาติค่ะ	 ยกตัวอย่างในการรักษาโรคมะเร็งนะคะ	 
จะครอบคลุมและครบวงจรอย่างมีคุณภาพและได้
มาตราฐาน	เช่น	
1.	 มีการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งตามที่แพทย์สั่ง	
2.	 การรักษาอาการท่ัวไปและรักษาเฉพาะทาง	 เช่น	

การผ่าตัด	การฉายแสง	การใช้ยาเคมีบ�าบัด	
3.	 การดูแลแบบประคับประคองที่บ้าน	
4.	 ให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล	 เฉพาะผู ้ป่วย

มะเร็งที่ให้ยาเคมีบ�าบัด
4	Girl	 :	 คุณลุงนันคะ	 เราคุ ้มครองโรคร้ายตามนี้ค่ะ	
อยากถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
คุณนัน	:	ไม่มีแล้วครับ	ไม่อยากเป็นเลยด้วย	แค่นี้แหละ
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ล�าดับ ภาพ เสียง

4	Girl	:	ค่ะ	ถ้ามีข้อสงสัยเรื่องหลักประกันสุขภาพ	โทร.	
สายด่วน	สปสช.	1330	ได้	24	ชม.	ค่ะ
4	Girl	 :	 การรักษาพยาบาลยามเจ็บป่วยเป็นสิทธิขั้น 
พื้นฐานท่ีคนไทยทุกคนต้องได้รับการบริการ	 Quiz	 
Online	1330	สวัสดีค่ะ

End	Title	:	Logo	all	CG	Quiz	Online	1330	&	4	girl

สคริปต์รายการ	Quiz	Online	1330	(สายด่วน	สปสช.)

ตอน	8	โรคที่ไม่คุ้มครอง
ความยาว	2	นาที

ล�าดับ ภาพ เสียง

Title	 :	CG Quiz Online 
1330	&	4	girl

4	Girl	:	สวัสดีค่ะ...	Quiz	Online	1330	ค่ะ	“คุณอยากรู้
เราตอบ	กับค�าถามสุดท็อปเรื่องหลักประกันสุขภาพค่ะ”

 4	Girl	 :	ตอนนี้มีค�าถามเข้ามาค่ะ	จากคุณมาวิน	จาก	
จ.ขอนแก่น	ค่ะ	สวัสดีค่ะคุณมาวิน	Quiz	Online	1330	
ค่ะ	มีค�าถามอะไรเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพคะ
คุณมาวิน	 :	อยากถามเป็นความรู้หน่อยนะครับ	 เรื่อง
โรคที่ไม่คุ ้มครองในสิทธิหลักประกันสุขภาพอะครับ	 
มีไหมครับ
4	Girl	:	โอเค…	มีค่ะ

CG	+	info 4	Girl	:	การบริการที่ไม่คุ้มครองตามหลักประกันสุขภาพ
มีอยู่	8	ข้อค่ะ	คือ	
1.	การรักษาภาวะมีบุตรยาก	การผสมเทียม
2.	การเปลีย่นเพศ	การกระท�าใดๆ	เพือ่เพิม่ความสวยงาม 

โดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
3.	การตรวจวนิิจฉยัและรกัษาใดๆ	ทีเ่กนิความจ�าเป็นจาก 

ข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
4.	การรักษาที่อยู่ในขั้นค้นคว้าทดลอง
5.	การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางรถยนต์	 ซึ่งอยู่ในการ

คุ้มครองของ	พ.ร.บ.	อยู่แล้ว	
6.	การบ�าบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	
7.	โรคเดียวกันที่ต้องใช้ระยะเวลารักษาในโรงพยาบาล

เกิน	180	วัน
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ล�าดับ ภาพ เสียง

8.	การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ
4	Girl	 :	คุณมาวินทราบแล้วใช่มั้ยคะ	อยากถามอะไร
เพิ่มเติมไหมคะ
คุณมาวิน	:	ไม่มีแล้วครับ	ขอบคุณมากครับ

4	Girl	:	ค่ะ	ถ้ามีข้อสงสัยเรื่องหลักประกันสุขภาพ	โทร.	
สายด่วน	สปสช.	1330	ได้	24	ชม.	ค่ะ
4	Girl	 :	 การรักษาพยาบาลยามเจ็บป่วยเป็นสิทธิขั้น 
พื้นฐานที่คนไทยทุกคนต้องได้รับการบริการ	 Quiz	 
Online	1330	สวัสดีค่ะ

End	Title	:	Logo	all	CG	Quiz	Online	1330	&	4	girl

สคริปต์รายการ	Quiz	Online	1330	(สายด่วน	สปสช.)

ตอน 9 ปัญหาคาใจของคุณแม่มือใหม่
ความยาว 2 นาที

ล�าดับ ภาพ เสียง

Title	 : CG Quiz Online 
1330	&	4	girl

4	Girl	:	สวัสดีค่ะ...	Quiz	Online	1330	ค่ะ
“คุณอยากรู้เราตอบ	กับค�าถามสุดท็อปเรื่องหลักประกัน
สุขภาพค่ะ”

4	Girl	 :	 วันนี้เรามีค�าถามจากที่ไหนนะ	 อ้อ...	 จาก
จ.สกลนคร	นั่นเอง	สวัสดีค่ะคุณณัฐริกา	มีข้อสงสัยอะไร
เกี่ยวกับสิทธิหลักประกันสุขภาพคะวันนี้
คุณณัฐริกา	 :	สวัสดีค่ะ	ดิฉันเป็นคุณแม่มือใหม่นะคะ
อยากสอบถามเกี่ยวกับวัคซีนของลูกชายค่ะ	ตอนนี้น้อง
ใกล้ครบเดือน	 เลยอยากทราบว่าสามารถรับวัคซีนได้
อย่างไรบ้างคะ?

4	Girl	 :	 ลูกชายคุณณัฐริกามีสิทธิหลักประกันสุขภาพ
ตั้งแต่แรกเกิดอยู่แล้วล่ะค่ะ	สามารถพาน้องไปรับวัคซีน
ตามสิทธิหลักประกันสุขภาพได้เลยนะคะ	น้องจะได้รับ
วัคซีนตามมาตรฐานที่เด็กจะได้รับตามหลักสาธารณสุข
พื้นฐาน	 โดยกลุ่มวัคซีนพื้นฐานที่ต้องฉีดให้กับเด็กไทย
ตามช่วงอายุมีประมาณ	10	 รายการค่ะ	อาทิ	 โปลิโอ	
คอตีบ	บาดทะยัก	และโรคหัด	เป็นต้นค่ะ	
(ภาพ	icon	buble	ชื่อโรค)
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ล�าดับ ภาพ เสียง

คุณณัฐริกา	 :	 ต้องไปฉีดที่ไหนละคะ	แล้วมีค่าใช้จ่าย 
หรือเปล่า?
4	Girl	 :	สามารถพาน้องไปรับวัคซีนได้ที่หน่วยบริการ
ตามสิทธิเลยค่ะ	และไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ	เลย
คุณณัฐริกา	:	ขอบคุณมากนะคะ

4	Girls	 :	 ยินดีค่ะ	 และสิทธิหลักประกันสุขภาพยังมี 
บริการกลุ่มวัคซีนทั่วไป		คือวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 
อีกนะคะ	ถ้าท่ีบ้านคุณณัฐริกามีผู้สูงอายุตั้งแต่	 65	ปี 
ข้ึนไปซ่ึงเป็นกลุ่มเสี่ยง	ก็น่าจะพาไปฉีดป้องกันไว้ก่อน
นะคะ	(ภาพ	icon	buble	ชื่อโรค	+	อายุ	65	ปี)
คุณณัฐริกา	:	 ดีเลยค่ะ	คงต้องพาคุณตาไปฉีดป้องกัน 
ไว้ก่อนดีกว่า	ขอบคุณอีกครั้งนะคะ	สวัสดีค่ะ
4	Girl	 :	ยินดีมากๆ	ค่ะ	 มีข้อสงสัยเรื่องหลักประกัน
สุขภาพ	 โทร.	สายด่วน	สปสช.	 1330	 ได้	 24	ชั่วโมง
ค่ะ	ขอบคุณคุณณัฐริกา	จาก	จ.สกลนคร	นะคะ	ที่เป็น
ผู ้ใช้บริการสิทธิหลักประกันสุขภาพ	 เพราะการรักษา
พยาบาลยามเจ็บป่วยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่คนไทย 
ทุกคนต้องได้รับการบริการ	สวัสดีค่ะ

End	Title	:	Logo	all	CG	Quiz	Online	1330	&	4	girl

สคริปต์รายการ	Quiz	Online	1330	(สายด่วน	สปสช.)

ตอน 10 สารพัดสารพันเรื่อง “ฝากครรภ์”
ความยาว 2 นาที

ล�าดับ ภาพ เสียง

Title	 : CG Quiz Online 
1330	&	4	girl

4	Girl	:	สวัสดีค่ะ...	Quiz	Online	1330	ค่ะ	“คุณอยากรู้
เราตอบ	กับค�าถามสุดท็อปเรื่องหลักประกันสุขภาพค่ะ”

4	Girl	 :	วันนี้เรามีค�าถามจากที่ไหนนะ	 อ้อ...	 จาก	
จ.อุตรดิตถ์	นั่นเอง	สวัสดีค่ะคุณจันทร	มีข้อสงสัยอะไร
เกี่ยวกับสิทธิหลักประกันสุขภาพคะวันนี้
คุณจันทร	 :	สวัสดีค่ะ	 คือดิฉันคิดว่าตัวเองท้องน่ะค่ะ 
เลยอยากสอบถามว่าสามารถไปฝากท้องได้ที่ไหน	ยังไง 
อะคะ?



66 [ หนังสือ รวมสปอต สารคดส้ัีน ประชาสัมพนัธ์สทิธิหลักประกันสุขภาพ ]

ล�าดับ ภาพ เสียง

4	Girl	 :	 โอ้...	 ยินดีด้วยนะคะคุณจันทร	 เดี๋ยวขอเช็ก
ข้อมูลของคุณจันทรสักครู่นะคะ...	จากข้อมูลคุณจันทร	
มีสิทธิหลักประกันสุขภาพอยู่	 สามารถไปตรวจครรภ์
เพื่อความแน่ใจและฝากครรภ์ได้ที่หน่วยบริการตามสิทธิ
เลยนะคะ
คณุจนัทร	:	ดีจังเลย	แค่นีก้ส็บายใจแล้ว	ถามอกีนดินะคะ	
ถ้าถึงเวลาคลอดเนี่ย	สามารถผ่าคลอดได้มั้ยคะ
4	Girl	 :	 อ้อ...	 ในเบื้องต้นสิทธิหลักประกันสุขภาพ
คุ ้มครองการคลอดตามธรรมชาติเท่านั้นค่ะ	 (insert	
ภาพคนท้อง	 ฝ่ายสูตินารี	 โรงพยาบาลรัฐ)	 แต่หาก 
มีเหตุจ�าเป็นในการผ่าคลอดเพื่อความปลอดภัย	 เช่น	 
มีภาวะเสี่ยงต่างๆ	 ก็สามารถใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ
ผ่าคลอดได้ค่ะ	แต่ทั้งนี้ก็ต้องเป็นไปตามการวินิจฉัยของ
แพทย์ด้วยนะคะ
คุณจันทร	:	 ขอบคุณมากๆ	นะคะ	 เด๋ียวคงต้องรีบไป 
ฝากท้องแล้วล่ะค่ะ
4	Girl	 :	อีกนิดนะคะคุณจันทร	ทาง	 สปสช.	 เราเพิ่ง
ประกาศ	พ.ร.บ.	ฉบับใหม่	 เมื่อเดือนตุลาคม	2558	ว่า
สามารถฝากครรภ์ได้ไม่จ�ากัดจ�านวนครรภ์อีกด้วยนะคะ	
เพราะฉะนั้นสบายใจได้ว่าสามารถท้องได้เรื่อยๆ	น่ะค่ะ 
(ภาพ	info	บรเิวณท้องหญงิมคีรรภ์มตีวัเลขมากขึน้เรือ่ยๆ)
คุณจันทร	:	แหมคุณน้องอะ	 เขาอายนะ	แต่ก็ดีอะ	หาย
ข้องใจเลย	ไปก่อนนะ	สวัสดีค่ะ

4	Girl	 :	 ยินดีมากๆ	ค่ะ	 มีข้อสงสัยเรื่องหลักประกัน
สุขภาพ	 โทร.	 สายด่วน	สปสช.	 1330	 ได้	 24	 ช่ัวโมง
ค่ะ	 ขอบคุณคุณจันทร	จาก	จ.อุตรดิตถ์	นะคะ	ที่เป็น
ผู ้ใช้บริการสิทธิหลักประกันสุขภาพ	 เพราะการรักษา
พยาบาลยามเจ็บป่วยเป็นสิทธิข้ันพ้ืนฐานท่ีคนไทย 
ทุกคนต้องได้รับการบริการ	สวัสดีค่ะ	

End	Title	:	Logo	all	CG	Quiz	Online	1330	&	4	girl
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สคริปต์รายการ	Quiz	Online	1330	(สายด่วน	สปสช.)

ตอน 11 ฉุกคิดเรื่องฉุกเฉิน
ความยาว 2 นาที

ล�าดับ ภาพ เสียง

Title	 : CG Quiz Online 
1330	&	4	girl

4	Girl	:	สวัสดีค่ะ...	Quiz	Online	1330	ค่ะ	“คุณอยากรู้
เราตอบ	กับค�าถามสุดท็อปเรื่องหลักประกันสุขภาพค่ะ”

4	Girl	 :	วันนี้เรามีค�าถามจากที่ไหนนะ	 อ้อ...	 จาก	
จ.เพชรบุรี	 นี่เอง	สวัสดีค่ะคุณอนุชา	มีข้อสงสัยอะไร 
เกี่ยวกับสิทธิหลักประกันสุขภาพคะวันนี้
คุณอนุชา	:	สวัสดีจ้ะหนู	ลุงมีเรื่องฉุกเฉินน่ะ
4	Girl	:	ใจเย็นๆ	นะคะ	ไหนลองเล่ารายละเอียดมาสิคะ 
คุณลุง
คุณอนุชา	:	คือ...	หลานชายตกต้นไม้	ตอนนี้พ่อแม่มัน
ก�าลังดูๆ	กันอยู่	 เห็นว่ามันมีสิทธิบัตรทอง	ฉันจะพา
มันไปโรงพยาบาลใกล้ๆ	นี้เลยได้มั้ย	กลัวอาการมันจะ
หนักอะหนู

4	Girl	 :	 อืม...	 คุณลุงคะ	 ในกรณีอุบัติเหตุหรือเกิด 
เหตุฉุกเฉิน	ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ
ได้ท่ีหน่วยบริการท่ีอยู่ในโครงการหลักประกันสุขภาพ 
ท่ีใกล้ท่ีสุดได้เลยค่ะ	 โดยใช้แค่บัตรประชาชนแจ้งใช้สิทธิ
ได้ทันทีค่ะ	
(ภาพ	icon	buble	อุบัติเหตุ)
คุณอนุชา	:	อ้อ...	ดีเลย	นี่เขาก็ก�าลังพากันไปแล้วล่ะ
ขอบใจมากนะหนู
4	Girl	:	ค่ะคุณลุง	สวัสดีค่ะ	(ภาพลุงปิดไป)	
เกิดเหตุุฉุกเฉินแบบนี้	สปสช.	ขอแนะน�าเพิ่มเติมนะคะ	
อย่างไรถึงจะเรียกว่าฉุกเฉิน	แนะน�าให้ญาติหรือผู้ป่วย
สังเกตอาการดังนี้นะคะ
1.	 ภาวะส่งผลต่อการหายใจ	 เช่น	หายใจติดขัดหรือ

ล�าบากหรือเปล่า
2.	 ภาวะส่งผลต่อหัวใจ	 เช่น	 เจ็บหน้าอกรุนแรง	หรือ

เจ็บเสียดบริเวณหน้าอก
3.	 ภาวะทางด้านสมอง	เช่น	ผู้ป่วยมีอาการซึม	นิ่ง	และ 

ไม่ตอบสนอง	
(ภาพ	info	ทั้ง	3	ภาวะ)
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ล�าดับ ภาพ เสียง

หากมีอาการดังกล่าว	 ผู้ป่วยมีความจ�าเป็นเร่งด่วนที่
จะเข้ารับการรักษาหรือภาวะฉุกเฉิน	สามารถใช้สิทธิ 
หลักประกันสุขภาพได้ท่ีหน่วยบริการที่อยู่ในโครงการ
หลักประกันสุขภาพที่ใกล้ที่สุดได้เลยค่ะ

4	Girl	 :	 มีข ้อสงสัยเรื่องหลักประกันสุขภาพ	 โทร.	 
สายด่วน	 สปสช.	 1330	 ได้	 24	 ชั่วโมงค่ะ	 เรายินดี 
บริการผู ้ มีสิทธิหลักประกันสุขภาพทุกท ่านนะคะ	 
เพราะการรักษาพยาบาลยามเจ็บป่วยเป็นสิทธิ ข้ัน 
พื้นฐานที่คนไทยทุกคนต้องได้รับการบริการ	สวัสดีค่ะ

End	Title	:	Logo	all	CG	Quiz	Online	1330	&	4	girl

สคริปต์รายการ	Quiz	Online	1330	(สายด่วน	สปสช.)

ตอน 12 อุ่นใจใกล้บ้านกับหน่วยปฐมภูมิ
ความยาว 2 นาที

ล�าดับ ภาพ เสียง

Title	 : CG Quiz Online 
1330	&	4	girl

4	Girl	:	สวัสดีค่ะ...	Quiz	Online	1330	ค่ะ	“คุณอยากรู้
เราตอบ	กับค�าถามสุดท็อปเรื่องหลักประกันสุขภาพค่ะ”

4	Girl	 :	 วันนี้เรามีค�าถามจากที่ไหนนะ	 อ้อ...	 จาก
กรุงเทพฯ	 ค่ะ	 สวัสดีค่ะคุณนิตยา	 มีข ้อสงสัยอะไร 
เกี่ยวกับสิทธิหลักประกันสุขภาพคะวันนี้
คุณนิตยา	:	สวัสดีค่ะ	คือพอดีไปหาหมอท่ีโรงพยาบาล	
พอลองเช็กสิทธิดู	 เขาบอกต้องไปที่หน่วยบริการตาม 
สิทธิก่อนน่ะค่ะ	คืออะไรอะคะ
4	Girl	 :	อ๋อ...	 ก็คงจะหมายถึง	 ต้องไปหน่วยบริการ 
ปฐมภูมิน่ะค่ะ
คุณนิตยา	:	เอ่อ...	ยิ่งงงเข้าไปใหญ่อะ

4	Girl	 :	 คืออย่างนี้นะคะ	หน่วยปฐมภูมิ	 (ภาพ	 icon	
buble	หน่วยปฐมภูมิ)	 คือหน่วยบริการท่ีบริการผู้ป่วย 
ข้ันต้น	คือมีความเจ็บป่วยขั้นต้นให้หาหน่วยปฐมภูมิก่อน	 
จากน้ันแพทย์ท่ีหน่วยปฐมภูมิจะวินิจฉัยและท�าการ 
รักษาพยาบาลให้	หากเกินศักยภาพของหน่วยปฐมภูมิ	
เช่น	 ขาดแพทย์เฉพาะทาง	หรือขาดเครื่องมือในการ
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ล�าดับ ภาพ เสียง

รักษา	 หน่วยปฐมภูมิ ก็จะออกหนังสือส่งตัวไปยัง 
โรงพยาบาลตามสิทธิต่อไปค่ะ	(ภาพ	info	ตามเนื้อหา)
คุณนิตยา	:	แล้วหน่วยปฐมภูมิเนี่ยอยู่ที่ไหนคะ
4	Girl	:	โดยปกติหน่วยปฐมภูมิของผู้มีสิทธิหลักประกัน
สุขภาพแต่ละท่านก็จะเป็นหน่วยบริการที่อยู่ใกล้บ้าน 
ค่ะ	 เช่น	ถ้าในกรุงเทพฯ	ก็จะเป็นคลินิกหรือศูนย์บริการ
สาธารณสุข	แต่ถ้าต่างจังหวัด	 เช่น	 โรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพต�าบล	อนามัย	 โรงพยาบาลชุมชน	หรือศูนย์
สุขภาพชุมชน	(ภาพ	info	ตามเนื้อหา)
คุณนิตยา	:	อ้อ...	แล้วของดิฉัน	หน่วยปฐมภูมิเนี่ยอยู่
ที่ไหนอะคะ
4	Girl	:	จากข้อมูล...	หน่วยบริการปฐมภูมิของคุณนิตยา 
คือ	คลินิกเวชกรรมเพชรเกษม	102	นะคะ
คุณนิตยา	:	อ๋อ...	โอเคค่ะ	ใกล้บ้านเลย	ขอบคุณมากๆ	
นะคะ

4	Girl	 :	 ยินดีมากๆ	ค่ะ	มีข้อสงสัยเรื่องหลักประกัน
สุขภาพ	 โทร.	สายด่วน	สปสช.	 1330	 ได้	 24	ชั่วโมง
ค่ะ	ขอบคุณคุณนิตยา	จากกรุงเทพฯ	นะคะ	ที่เป็นผู้ใช ้
บรกิารสทิธหิลกัประกนัสขุภาพ	เพราะการรกัษาพยาบาล 
ยามเจ็บป่วยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่คนไทยทุกคนต้อง 
ได้รับการบริการ	สวัสดีค่ะ

End	Title	:	Logo	all	CG	Quiz	Online	1330	&	4	girl

สคริปต์รายการ	Quiz	Online	1330	(สายด่วน	สปสช.)

ตอน 13 ชื่อนั้นส�าคัญไฉน
ความยาว 2 นาที

ล�าดับ ภาพ เสียง

Title	 : CG Quiz Online 
1330	&	4	girl

4	Girl	:	สวัสดีค่ะ...	Quiz	Online	1330	ค่ะ	“คุณอยากรู้
เราตอบ	กับค�าถามสุดท็อปเรื่องหลักประกันสุขภาพค่ะ”
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ล�าดับ ภาพ เสียง

4	Girl	 :	 วันนี้เรามีค�าถามจากที่ไหนนะ	 อ้อ...	 จาก	
จ.พังงา	ค่ะ	สวัสดีค่ะคุณทนง	มีข้อสงสัยอะไรเก่ียวกับ
สิทธิหลักประกันสุขภาพคะวันนี้
คุณทนง	:	สวัสดีจ้ะหนู	คือตามีข้อสงสัยน่ะ	พอดีฟังข่าว
ในทีวี	 เขาบอกว่าทุกคนมีสิทธิหลักประกันสุขภาพ	เอ…	
แล้วไอ้สิทธิท่ีว่าเนี่ย	 มันต่างกับสิทธิ	30	บาท	หรือสิทธิ
บัตรทอง	ที่ตาเคยมีมั้ยอะ

4	Girl	 :	ค่ะคุณตา	ทั้ง	 3	สิทธิ	 เป็นสิทธิชนิดเดียวกัน 
ค่ะ	แตกต่างกันแค่ช่ือเรียกเท่านั้น	 โดยเป็นสิทธิในการ
ได้รับบริการสาธารณสุข	 เช่น	การรักษาพยาบาล	การ
ป้องกันโรค	ที่มีให้กับบุคคลที่ไม่มีสิทธิประกันสังคม	หรือ 
สวัสดิการของข้าราชการ/รฐัวสิาหกจิ	หรอืสทิธหิน่วยงาน
ของรฐัอืน่ๆ	ค่ะ	เริม่แรกเรยีกสทิธนิีม้ชีือ่ว่า	สทิธ	ิ30	บาท	
รักษาทุกโรค	บัตรจะเป็นกระดาษอ่อนธรรมดา	ต่อมา
ได้ออกเป็นบัตรสีเหลืองทองเคลือบพลาสติก	จึงเรียกว่า 
สทิธบิตัรทอง	และปัจจุบันอยูภ่ายใต้การดูแลของส�านกังาน 
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 เป็นที่มาของสิทธิหลัก
ประกันสุขภาพนั่นเอง	อันเดียวกันทั้งหมดล่ะค่ะคุณตา	
(ภาพ	info	ตามเนื้อหา)
คุณทนง	 :	 อ้อ...	 อย่างนี้นี่เอง	 แล้วสิทธิหลักประกัน 
สุขภาพเนี่ย	เขาใช้บัตรอะไรล่ะ
4	Girl	 :	ง่ายมากๆ	 เลยค่ะคุณตา	 ใช้แค่บัตรประจ�าตัว
ประชาชน	ก็เข้ารับบริการที่หน่วยบริการตามสิทธิได้เลย
ค่ะคุณตา	(ภาพ	info	ตามเนื้อหา)
คุณทนง	:	 โอ้...	 ง่ายจังหนู	 เข้าใจแล้ว	 เดี๋ยวจะได้ไปเล่า
ให้ลูกหลานฟังบ้าง	เขาก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องกัน	ขอบใจมาก
นะหนู	สวัสดีจ้ะ

4	Girl	 :	ยินดีมากๆ	ค่ะ	 มีข้อสงสัยเรื่องหลักประกัน
สุขภาพ	โทร.	สายด่วน	สปสช.	1330	ได้	24	ชั่วโมงค่ะ	
ขอบคุณคุณทนง	จาก	จ.พังงา	นะค่ะ	ที่เป็นผู้ใช้บริการ
สิทธิหลักประกันสุขภาพ	 เพราะการรักษาพยาบาลยาม	
เจ็บป่วยเป็นสิทธิข้ันพื้นฐานที่คนไทยทุกคนต้องได้รับ
การบริการ	สวัสดีค่ะ

End	Title	:	Logo	all	CG	Quiz	Online	1330	&	4	girl
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สคริปต์รายการ	Quiz	Online	1330	(สายด่วน	สปสช.)

ตอน 14 รับน้องใหม่ใส่ใจสุขภาพ
ความยาว 2 นาที

ล�าดับ ภาพ เสียง

Title	 :	CG Quiz Online 
1330	&	4	girl

4	Girl	:	สวัสดีค่ะ...	Quiz	Online	1330	ค่ะ	“คุณอยากรู้
เราตอบ	กับค�าถามสุดท็อปเรื่องหลักประกันสุขภาพค่ะ”

4	Girl	 :	 วันนี้เรามีค�าถามจากที่ไหนนะ	อ้อ...	 จาก	
จ.ราชบุรี	 ค่ะ	 สวัสดีค่ะคุณณัฐมน	 มีข ้อสงสัยอะไร 
เกี่ยวกับสิทธิหลักประกันสุขภาพคะวันนี้
คุณณัฐมน	 :	 สวัสดีค่ะพี่	 คืออย่างนี้ค ่ะพี่ 	 บ ้านหน ู
อยู ่ราชบุรี	 แต่เปิดเทอมหน้าเนี่ย	 หนูต้องไปเรียนที่ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 เชียงรายโน่นน่ะค่ะ	หนูเลย 
อยากถาม	 เราสามารถย้ายสิทธิหลักประกันสุขภาพ 
ไปเชียงรายได้ม้ัยคะ	หรือต้องท�ายังไงคะ	 (ภาพ	 icon	
buble	นครปฐม-เชียงราย)

4	Girl	 :	 สามารถย้ายได้ค่ะ	 โดยน้องณัฐมนน�าส�าเนา 
บัตรประชาชน	 ส�าเนาทะเบียนบ้าน	 บัตรนักศึกษา	 
ติดต่อขอลงทะเบียนย้ายสิทธิได้ที่สถานีอนามัย	หรือ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 หรือโรงพยาบาล
ประจ�าอ�าเภอท่ีน้องจะย้ายไปอยูอ่ะจ้ะ	(ภาพ	info	ตามเน้ือหา)
คุณณัฐมน	:	อ๋อ...	ได้ค่ะ	ขอบคุณนะคะพี่
4	Girl	 :	อ้อ...	หรือน้องณัฐมนลองเช็กดูที่มหาวิทยาลัย 
ที่น้องไปเรียนก่อนก็ได้นะคะ	ว่ามีโรงพยาบาลประจ�า
มหาวิทยาลัยรึเปล่า	ถ้ามีก็สามารถย้ายสิทธิหลักประกัน
สุขภาพได้	 โดยตรวจสอบข้อมูลท่ีกองนิสิตนักศึกษา	 
แล้วให้ทางมหาวิทยาลัยลงทะเบียนย้ายหน่วยบริการ 
ให้ก็ได้นะคะ	(ภาพ	info	ตามเนื้อหา)
คุณณัฐมน	:	โอ้...	สะดวกมากเลยค่ะพี่	ขอบคุณนะคะ

4	Girl	 :	 ยินดีมากๆ	ค่ะ	มีข้อสงสัยเรื่องหลักประกัน
สุขภาพ	 โทร.	 สายด่วน	สปสช.	 1330	 ได้	 24	ชั่วโมง
ค่ะ	 ขอบคุณคุณณัฐมน	จาก	จ.ราชบุรี	 นะคะ	ที่เป็น
ผู ้ใช้บริการสิทธิหลักประกันสุขภาพ	 เพราะการรักษา
พยาบาลยามเจ็บป่วยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่คนไทย 
ทุกคนต้องได้รับการบริการ	สวัสดีค่ะ	

End	Title	:	Logo	all	CG	Quiz	Online	1330	&	4	girl
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สคริปต์รายการ	Quiz	Online	1330	(สายด่วน	สปสช.)

ตอน 15 รู้ไว้ (รักษา) ไม่จ�ากัด
ความยาว 2 นาที

ล�าดับ ภาพ เสียง

Title	 : CG Quiz Online 
1330	&	4	girl

4	Girl	:	สวัสดีค่ะ...	Quiz	Online	1330	ค่ะ	“คุณอยากรู้
เราตอบ	กับค�าถามสุดท็อปเรื่องหลักประกันสุขภาพค่ะ”

4	Girl	 :	 วันนี้เรามีค�าถามจากที่ไหนนะ	 อ้อ...	 จาก	
จ.สุรินทร์	ค่ะ	สวัสดีค่ะคุณยุพิน	มีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับ
สิทธิหลักประกันสุขภาพคะวันนี้
คุณยุพิน	:	อย่างนี้นะลูก	พอดีลูกชายป้าเนี่ยโดนรถชน
รักษาตัวในโรงพยาบาลโดยใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ 
น่ะ	ป้าอยากถามว่าสิทธิหลักประกันสุขภาพเน่ีย	จ�ากัด
เวลาในการรักษารึเปล่าล่ะลูก	

4	Girl	 :	 ในกรณีเข้ารับการรักษาตามสิทธิเนี่ย	 ไม่มีการ
จ�ากัดเวลาหรือจ�านวนวันค่ะ	ทุกอย่างให้เป็นไปตาม 
การวินิจฉัยของแพทย์	 (ภาพ	 info	ตามเน้ือหา	ปฏิทิน
เห็นวันเลื่อนไปเรื่อยๆ)
คุณยุพิน	 :	คือป้ากลัวโรงพยาบาลเขาจะให้ลูกป ้า 
ไปรักษาตัวที่บ้านน่ะ	ก็กลัวอาการมันจะหนักขึ้นมาอีก
4	Girl	 :	ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะคุณป้า	หากลูกชายคุณป้า
จ�าเป็นต้องได้รับการรักษาต่อเนื่อง	ก็สามารถรักษากับ
โรงพยาบาลตามสิทธิได้จนกว่าคุณหมอจะประเมินว่า 
ให้กลับบ้านได้ค่ะ
คุณยุพิน	:	อ๋อ...	เหรอจ๊ะ	ได้ฟังอย่างนี้ก็สบายใจ	ขอบใจ 
มากนะหนู

4	Girl	 :	 ยินดีมากๆ	ค่ะ	มีข้อสงสัยเรื่องหลักประกัน
สุขภาพ	 โทร.	สายด่วน	สปสช.	 1330	 ได้	 24	ชั่วโมง
ค่ะ	 ขอบคุณคุณยุพิน	 จาก	 จ.สุรินทร์	 นะคะ	ที่เป็น 
ผู้ใช้บริการสิทธิหลักประกันสุขภาพ	 เพราะการรักษา
พยาบาลยามเจ็บป่วยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่คนไทย 
ทุกคนต้องได้รับการบริการ	สวัสดีค่ะ

End	Title	:	Logo	all	CG	Quiz	Online	1330	&	4	girl
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สคริปต์รายการ	Quiz	Online	1330	(สายด่วน	สปสช.)

ตอน 16 ทัดเทียมและทั่วถึง
ความยาว 2 นาที

ล�าดับ ภาพ เสียง

Title	 : CG Quiz Online 
1330	&	4	girl

4	Girl	:	สวัสดีค่ะ...	Quiz	Online	1330	ค่ะ	“คุณอยากรู้
เราตอบ	กับค�าถามสุดท็อปเรื่องหลักประกันสุขภาพค่ะ”

4	Girl	 :	วันนี้เรามีค�าถามจากท่ีไหนนะ	 อ้อ...	 จาก	
จ.สุโขทัย	ค่ะ	สวัสดีค่ะคุณปรีชา	มีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับ
สิทธิหลักประกันสุขภาพคะวันนี้
คุณปรีชา	:	ถามหน่อยนะคุณ	สิทธิหลักประกันสุขภาพ
เนี่ยเท่าเทียมกับการเข้ารับการรักษาด้วยสิทธิอื่นๆ	มั้ย

4	Girl	:	ค่ะคุณปรีชา	มาตรฐานการรักษาพยาบาลและ
ยาที่ใช้จะเหมือนกันค่ะ	ต่างกันตรงที่	 ถ้าคุณปรีชาไปใช้
บริการคลินิกนอกเวลาราชการหรือคลินิกพิเศษที่ต้อง
จ่ายเงินเอง	 ก็อาจให้ความสะดวกและรวดเร็วในการใช้
บริการมากกว่า	 เพราะส�าหรับผู้ที่ไม่มีสิทธิประกันสังคม	
หรอืสวัสดกิารของข้าราชการ-รฐัวสิาหกจิ	หรอืหน่วยงาน 
ของรัฐอื่นๆ	การใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ	ก็ถือเป็น 
สวัสดิการที่รัฐมอบให้	 เพ่ือช ่วยประหยัดค่ารักษา
พยาบาลไปได้มากส�าหรับผู้ที่มีรายได้น้อย	หรือผู้ป่วย
โรคเร้ือรังท่ีมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ	 เพราะสามารถประหยัด 
ค่ายานอกบัญชีหลัก	ค่าเดินทางไปโรงพยาบาล	หรือ 
ค่าพยาบาลดแูลท่ีบ้านค่ะ	(ภาพ	info	ตามเนือ้หา)	
คณุปรชีา	:	อืม...	ดีมากๆ	ครับ	 เป็นนโยบายที่ดี	ขอให้
สิทธิหลักประกันสุขภาพรักษาคุณภาพอย่างนี้ไปนานๆ	
นะครบั

4	Girl	 :	 ยินดีมากๆ	ค่ะ	 มีข้อสงสัยเรื่องหลักประกัน
สุขภาพ	โทร.	สายด่วน	สปสช.	1330	ได้	24	ชั่วโมงค่ะ	
ขอบคณุคณุปรชีา	จาก	จ.สโุขทยั	นะคะ	ทีเ่ป็นผูใ้ช้บรกิาร
สิทธิหลักประกันสุขภาพ	 เพราะการรักษาพยาบาลยาม
เจ็บป่วยเป็นสิทธิข้ันพื้นฐานที่คนไทยทุกคนต้องได้รับ
การบรกิาร	สวสัดค่ีะ	

End	Title	:	Logo	all	CG	Quiz	Online	1330	&	4	girl
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สคริปต์รายการ	Quiz	Online	1330	(สายด่วน	สปสช.)

ตอน 17 ผู้พิการได้รับสิทธิพิเศษ...รู้ยัง?
ความยาว 2 นาที

ล�าดับ ภาพ เสียง

Title	 : CG Quiz Online 
1330	&	4	girl

4	Girl	:	สวัสดีค่ะ...	Quiz	Online	1330	ค่ะ
“คุณอยากรู้เราตอบ	กับค�าถามสุดท็อปเรื่องหลักประกัน
สุขภาพค่ะ”

4	Girl	 :	ที่คุยกับเราตอนนี้เป็นคุณวิภาวี	จาก	จ.ยโสธร
ค่ะ	 ข้อมูลเบื้องต้นบอกมาว่า	 คุณวิภาวีเป็นผู ้พิการ
ทางสายตา	 ไม่ทราบว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักประกัน
สุขภาพด้านไหนคะ
คุณวิภาวี	 :	พี่อยากรู้ว่าส�าหรับคนพิการที่เจ็บป่วย	ถ้า
อยากจะเข้ารับการรักษาพยาบาล	คนพิการจะได้รับการ
ช่วยเหลืออย่างไรบ้างคะ
4	Girl	 :	 ถ้าคุณวิภาวีมีบัตรผู ้พิการอยู่แล้ว	 จะต้อง 
ตรวจสอบสิทธิก่อนนะคะ	 ว่าตัวเราได้รับสิทธิรักษา
พยาบาลเป็นสิทธิประเภทไหนอยู ่	 สิทธิหลักประกัน
สุขภาพ	 สิทธิประกันสังคม	หรือสิทธิข้าราชการ	 แต่ 
เท่าที่ ดูข ้อมูลตอนนี้	 พี่ วิภาวีได้รับสิทธิหลักประกัน
สุขภาพประเภทผู้พิการค่ะ
คุณวิภาวี	 :	 ถ ้าอย่างน้ัน	 พี่ก็ให ้ลูกพาไปหาหมอที ่
โรงพยาบาลได้เลยรึเปล่าคะ

4	Girl	 :	 ใช่ค่ะ	 ในกรณีเจ็บป่วย	 ผู ้มีบัตรผู ้พิการและ
ได้รับสิทธิหลักประกันสุขภาพผู้พิการ	 สามารถเข้ารับ
การรักษาได้ท่ีโรงพยาบาลรัฐบาลได้ทุกแห่งตามความ
จ�าเป็น	 แต่ถ้าผู ้ป่วยท่ีเป็นผู ้พิการสามารถสะดวกไป
สถานพยาบาลตามสิทธิท่ีระบุไว้	 ก็ให้ไปใช้บริการที ่
โรงพยาบาลตามสิทธินั้นก่อนน่ะค่ะ	
คุณวิภาวี	 :	ทีนี้นอกจากจะได้รับการรักษาพยาบาล 
แล้วเนี่ย	 พี่อยากจะได้อุปกรณ์ช่วยเหลือบางอย่าง	 
ไม่ทราบว่าต้องท�าอย่างไรบ้างคะ
4	Girl	 :	ค่ะ…	ถ้าหากพี่วิภาวีได้รับการวินิจฉัยแล้วว่า	
เป็นผู้พิการท่ีมีความเป็นผู้บกพร่องตามที่แพทย์เป็น 
ผู้ประเมิน	หลักประกันสุขภาพก็จะมีอุปกรณ์ช่วยเหลือ 
อื่นๆ	 ให้ผู ้ป่วย	 อย่างเช่น	 อุปกรณ์ช่วยเดิน	 รถเข็น	
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ล�าดับ ภาพ เสียง

เครื่องช่วยฟัง	ซึ่งแพทย์ได้ประเมินแล้วว่าผู้ป่วยจะต้อง
ได้รับอุปกรณ์ช่วยเหลือเหล่านี้	 โดยที่พี่วิภาวีจะไม่ต้อง
ช�าระค่าใช้จ่ายใดๆ	ทั้งสิ้นเลยค่ะ
คุณวิภาวี	 :	แล้วถ้าพี่สุขภาพแข็งแรงไม่ได้เจ็บป่วย	 แต่
อยากได้อุปกรณ์เครื่องช่วย	พี่ต้องไปติดต่อที่ไหนดีละคะ
4	Girl	 :	 ได้เลยค่ะ	แต่แนะน�าให้ติดต่อที่หน่วยบริการ
ตามสิทธิก ่อนค่ะ	 เพื่อให้แพทย์วินิจฉัยขออุปกรณ์ 
ดังกล่าว	 แต่ถ้าสถานบริการตามสิทธิไม่มีอุปกรณ์นั้น	 
พี่วิภาวีค่อยไปใช้สิทธิที่โรงพยาบาลรัฐอื่น	หรือที่ศูนย์ 
สิรินธร	ถนนบรมราชชนนี	ศาลายา	จ.นครปฐม	ค่ะ	
คุณวิภาวี	 :	อ๋อ...	 แบบน้ีค่อยอุ่นใจหน่อยว่า	คนพิการ
รายได้น้อยอย่างพี่ก็ได้รับการดูแลจากรัฐ...	ดีใจค่ะ	

4	Girl	 :	 ยินดีมากๆ	ค่ะ	 มีข้อสงสัยเรื่องหลักประกัน
สุขภาพ	โทร.	สายด่วน	สปสช.	1330	ได้	24	ชั่วโมงค่ะ	
ขอบคุณพี่วิภาวี	จาก	จ.ยโสธร	นะคะ	ที่เป็นผู้ใช้บริการ
สิทธิหลักประกันสุขภาพ	 เพราะการรักษาพยาบาลยาม
เจ็บป่วยเป็นสิทธิข้ันพื้นฐานที่คนไทยทุกคนต้องได้รับ
การบริการ	สวัสดีค่ะ

End	Title	:	Logo	all	CG	Quiz	Online	1330	&	4	girl

สคริปต์รายการ	Quiz	Online	1330	(สายด่วน	สปสช.)

ตอน 18 อุ่นใจใช้หน่วยปฐมภูมิ
ความยาว 2 นาที

ล�าดับ ภาพ เสียง

Title	 : CG Quiz Online 
1330	&	4	girl

4	Girl	:	สวัสดีค่ะ...	Quiz	Online	1330	ค่ะ	“คุณอยากรู้
เราตอบ	กับค�าถามสุดท็อปเรื่องหลักประกันสุขภาพค่ะ”

4	Girl	 :	ที่คุยกับเราอยู ่ตอนนี้คือ	 คุณลุงวิชัยค่ะ	 เรา 
ตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพให้คุณลุง	 คุณลุง
สามารถรับสิทธิหลักประกันได้ค่ะ
ลุงวิชัย	:	ลุงอายุ	75	แล้ว	เดินทางไปไหนมาไหนล�าบาก	
ลุงเป็นเบาหวาน	 เลยอยากไปหาหมอใกล้ๆ	บ้าน	หรือ
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ล�าดับ ภาพ เสียง

ถ้าเกิดวันหนึ่งเราไปไม่ไหวแล้วจริงๆ	เขาจะมารักษาเรา 
ยังไง	ลุงอยากรู้	
4	Girl	 :	การรักษาภาวะเจ็บป่วยของคุณลุง	 เราแนะน�า
ให้คุณลุงใช้บริการได้ท่ีหน่วยบริการปฐมภูมิจะเหมาะสม
กับการรักษาและสะดวกที่สุดค่ะ	แปลความง่ายๆ	คือ 
ที่นั่นจะเป็นหน่วยรักษาพยาบาลแบบเบ้ืองต้น	ใกล้บ้าน
ผู้ป่วย	สามารถรักษาโรคทั่วไป	 เหมาะสมส�าหรับการ
ดูแลผู้ป่วยที่ต้องรักษาแบบเรื้อรัง	 รับยาต่อเน่ืองเป็น
ประจ�าค่ะ
ลุงวิชัย	 :	แล้วลุงเป็นเบาหวาน	ที่หน่วยปฐมภูมิเขารับ
รักษาใช่ไหมครับ

4	Girl	 :	รักษาได้แน่นอนค่ะ	แถมคุณลุงยังจะได้รับการ
ดูแลจากทีมแพทย์ทีมพยาบาลท่ีจะให้ค�าปรึกษาและ
ให้การตรวจรักษาคุณลุงอย่างรวดเร็ว	 ซึ่งกลุ ่มผู ้ป่วย 
สูงอายุจะชอบการรักษาพยาบาลที่นี่มาก	 เพราะไม่ต้อง
เดินทางไกลค่ะ	คุณลุงให้ลูกหลานพาไปที่หน่วยปฐมภูมิ
ได้เลยค่ะ
ลุงวิชัย	:	แต่ให้ลุงไปหาหมอตรวจ	 ไปรับยาบ่อยๆ	ลุงก็
ไปไม่ไหวแล้วนะ
4	Girl	 :	ต้องตรวจสอบที่หน่วยก่อนค่ะ	 เพราะหน่วย 
ปฐมภูมิบางแห่งจะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสามารถ
ออกไปตรวจเยี่ยมหรือให้บริการถึงที่บ้านเลย	เป็นการ 
ให้บริการนอกพื้นท่ี	 หรือ	HOME	 health	 care	 แบบ
กรณีของคุณลุงวิชัยหรือผู ้ป่วยสูงอายุท่านอ่ืนๆ	 ค่ะ 
หน่วยบริการจะมีรายละเอียดของผู้ป่วยที่มีสิทธิอย่าง
ชัดเจนว่า	ผู้ป่วยคนไหนจะท�าการรักษาอะไรบ้าง	แล้ว
ออกไปรักษาถึงบ้านและดูแลติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 
ในระยะยาวค่ะ	นอกจากนี้ข้อดีของหน่วยปฐมภูมิก็คือ
เรื่องการเจ็บป่วยเล็กๆ	น้อยๆ	ไม่เป็นอะไรมาก	ที่หน่วยนี้ 
ก็ดูแลได้	ไม่ต้องไปแออัดที่โรงพยาบาล
ลุงวิชัย	:	 งั้นลุงก็ไปเริ่มต้นที่หน่วยปฐมภูมิก่อนนะ	 เห็น
ลูกบอกว่ามีอยู่ใกล้ๆ	กับส�านักงานเขตที่ลุงอยู่
4	Girl	 :	 ได้เลยค่ะ	 เพราะเท่าที่ตรวจสอบจากเลขที ่
บัตรประชาชนคุณลุง	 ได้รับสิทธิหลักประกันสุขภาพ 
อยู่แล้ว	เข้าไปก็จะได้รับบริการทันทีตามสิทธิค่ะ
ลุงวิชัย	:	ขอบคุณมากนะหนู	
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ล�าดับ ภาพ เสียง

4	Girl	 :	ยินดีมากๆ	ค่ะ	 มีข้อสงสัยเร่ืองหลักประกัน
สุขภาพ	โทร.	สายด่วน	สปสช.	1330	ได้	24	ชั่วโมงค่ะ	
ขอบคุณลุงวิชัย	 จากเขตหนองจอกนะคะ	 เพราะการ
รักษาพยาบาลยามเจ็บป่วยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่คนไทย
ทุกคนต้องได้รับการบริการ	สวัสดีค่ะ

End	Title	:	Logo	all	CG	Quiz	Online	1330	&	4	girl

สคริปต์รายการ	Quiz	Online	1330	(สายด่วน	สปสช.)

ตอน 19 โรคซึมเศร้า อยากรักษาอาการทางจิต
ความยาว 2 นาที

ล�าดับ ภาพ เสียง

Title	 : CG Quiz Online 
1330	&	4	girl

4	Girl	:	สวัสดีค่ะ...	Quiz	Online	1330	ค่ะ	“คุณอยากรู้
เราตอบ	กับค�าถามสุดท็อปเรื่องหลักประกันสุขภาพค่ะ”

4	Girl	:	ที่คุยกับเราอยู่ตอนนี้คือ	คุณปราณี	จาก	จ.ล�าปาง	
เป็นยังไงคะ	 อากาศดีไหมคะที่ล�าปาง	 ไม่ทราบว่า 
มีข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพด้านไหนคะ
คุณปราณี	 :	 ล�าปางอากาศดีค ่ะ	 แต่ดิ ฉันกลับรู ้สึก
จิตใจไม่ค่อยดี	 เพราะไม่ทราบว่าพี่สาวเป็นโรคซึมเศร้า 
หรือเปล่า	 เขามีปัญหาครอบครัว	 จนกลายเป็นคนที ่
ไม่ยอมคุยกับใครเลย	อยากจะปรึกษาว่า	คนไข้ในกลุ่ม
ท่ีควรจะต้องบ�าบัดรักษาอาการทางจิตใจ	จะไปใช้สิทธิ
หลักประกันได้หรือเปล่า
4	Girl	:	สิทธิหลักประกันสุขภาพคุ้มครองในกรณีของการ
ตรวจรักษาผู้ป่วยทางด้านจิตเวชค่ะ	 โดยเบื้องต้นผู้ป่วย 
จะต้องด�าเนินการตามขั้นตอนก่อน	อยากแรกคือ	ตรวจ
สิทธิของพี่สาวคุณปราณีโดยใช้เลขที่บัตรประชาชนของ 
พีส่าว	ถ้าได้รบัสทิธถูิกต้อง	กต็รวจว่าพีส่าวได้หน่วยบรกิาร 
ตามสิทธิที่ไหน	ก็ไปตรวจเบื้องต้นกับคุณหมอ	ถ้าหากว่า
โรงพยาบาลตามสิทธิไม่มีบริการด้านจิตเวช	 เนื่องจาก
โรงพยาบาลหลายๆ	 แห่งไม ่มีแผนกหรือว่าแพทย์ 
เฉพาะทางด้านนี	้ ก็จะมกีารออกหนงัสอืส่งตวัไปยังหน่วย
บริการท่ีสามารถรักษาเฉพาะทางด้านการรักษาภาวะ
ความเครียดหรือด้านจิตเวชต่อไป	 แนะน�าว่าพี่สาว 
คุณปราณีต้องท�าตามขั้นตอนนี้ก่อนนะคะ
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ล�าดับ ภาพ เสียง

คุณปราณี	:	แล้วถ้าไม่ไปที่หน่วยบริการตามสิทธิ	แต่ลัด
ขั้นตอนตรงไปที่โรงพยาบาลที่รักษาด้านจิตเวชโดยตรง
เลยจะได้ไหมคะ
4	Girl	:	ปกติสถานพยาบาลท่ีถูกขึ้นทะเบียนเฉพาะทาง 
ด้านจิตเวชจะไม่มีแพทย์ด้านอื่นๆ	 เลยนะคะ	 เพราะ 
โรงพยาบาลแบบนี้จะรักษาเฉพาะด้านเท่านั้น	 ดังนั้น
สถานพยาบาลเฉพาะทางก็จะไม่รับขึ้นทะเบียบเป็น
หน่วยบริการประจ�าในสิทธิหลักประกันสุขภาพค่ะ	จะรับ 
ผู ้ป่วยในกรณีที่เป็นการส่งตัวหรือมีการออกหนังสือ
ส่งตัวไปเท่านั้นค่ะ
คุณปราณี	 :	ถ้าอย่างนั้น	ดิฉันควรพาพี่สาวไปตรวจกับ
คุณหมอที่โรงพยาบาลตามสิทธิก่อนใช่ไหมคะ	ว่าภาวะ
ซึมเศร้าของเขาอยู่ในระดับไหน	คุณหมอจะได้วินิจฉัยว่า
สมควรที่จะส่งต่อหรือไม่		
4	Girl	 :	จะดีกว่าค่ะ	 เพราะเรายังไม่ทราบเลยว่า	พี่สาว
ของคุณปราณีป่วยหรือไม่ป่วย	 เพราะอาการทางจิตเวช
นั้นดูยาก	ความซึมเศร้าของพี่สาวอาจจะอยู่แค่ระดับ
เบื้องต้นที่คุณหมอที่หน่วยบริการตามสิทธิสามารถ 
ช่วยเหลือได้ก็ได้นะคะ	
คุณปราณี	:	นั่นสิคะ	ดิฉันอาจจะกังวลเกินไป	กลัวว่า 
เขาจะคิดมาก	ซึมเศร้าจนกลายเป็นคนป่วยอะค่ะ	

4	Girl	 :	ไม่เป็นไรค่ะ	อย่างน้อยคุณก็ได้รู้ว่ากรณีผู้ป่วย 
ทางจิต	 เรามีความคุ้มครองให้ประชาชนได้อุ่นใจ	ยินดี 
มากๆ	ค่ะ	 มีข้อสงสัยเรื่องหลักประกันสุขภาพ	 โทร.	 
สายด่วน	สปสช.	 1330	 ได้	 24	ชั่วโมงค่ะ	 เพราะการ
รักษาพยาบาลยามเจ็บป่วยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่คนไทย 
ทุกคนต้องได้รับการบริการ	สวัสดีค่ะ

End	Title	:	Logo	all	CG	Quiz	Online	1330	&	4	girl
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สคริปต์รายการ	Quiz	Online	1330	(สายด่วน	สปสช.)

ตอน 20 โรคไตใช้หลักประกันสุขภาพ
ความยาว 2 นาที

ล�าดับ ภาพ เสียง

Title	 :	CG Quiz Online 
1330	&	4	girl

4	Girl	:	สวัสดีค่ะ...	Quiz	Online	1330	ค่ะ	“คุณอยากรู้
เราตอบ	กับค�าถามสุดท็อปเรื่องหลักประกันสุขภาพค่ะ”

 4	Girl	 :	ที่คุยกับเราอยู่ตอนนี้จาก	จ.สุราษฎร์ธานี	ค่ะ	 
คุณสุพลแจ้งมาว่า	กังวลว่าตัวเองจะเป็นโรคไต	กลุ้มใจ
มาก	 เพราะหากเข้าท�าการรักษา	ได้ยินมาว่าจะต้องเสีย 
ค่าใช้จ่ายสูง	จึงอยากจะหาข้อมูลไว้ล่วงหน้า
4	Girl	:	ตอนนี้คุณสุพลมีอาการเป็นอย่างไรบ้างคะ?	
คุณสุพล	:	ผมยังไม่ได้ไปหาหมอหรอกครับ	แต่สังเกต
ดูว่าปัสสาวะมันมีฟองมากกว่าปกติ	 เป็นมาประมาณ
เดือนหนึ่งแล้วครับ
4	Girl	 :	ถ้าอย่างนั้นเพื่อความแน่ใจ	คุณสุพลน่าจะไป 
พบแพทย์เพื่อตรวจอย่างละเอียด	 โดยเริ่มต้นจากไปใช้
สิทธิหลักประกันสุขภาพที่คุณสุพลได้รับที่โรงพยาบาล	
ตามสิทธิ	 จากประวัติมีข้อมูลว่าคุณสุพลก็เคยเข้ารับ
บริการรักษาโรคท่ัวไปมาบ้างแล้ว	 ในขั้นตอนนี้คงไม่ม ี
ข้อสงสัยนะคะ

คุณสุพล	:	ผมเคยไปแล้วครับที่โรงพยาบาลอ�าเภอ	แล้ว
ถ้าคราวนีห้มอตรวจว่าผมเป็นโรคไตขึน้มาจรงิๆ	ละครบั
4	Girl	 :	หมดห่วงค่ะ	สิทธิหลักประกันสุขภาพคุ้มครอง 
ในกรณีไตวายเรื้อรังให้กับประชาชน	ซึ่งโรคไตก็จะมีระยะ
หรือช่วงที่จะต้องท�าการฟอกไตหรือล้างไต	โดยสิทธิหลัก
ประกันสุขภาพจะแนะน�าให้ผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการล้างไต 
ผ่านทางหน้าท้องก่อนที่จะได้รับการรักษาในขั้นตอน 
ต่อไป	แต่ถ้าหากแพทย์วินิจฉัยว่าผู ้ป่วยยังไม่ได้เข้าสู ่
ระยะโรคไตวายเรื้อรัง	คุณหมอก็จะแนะน�าให้ผู้ป่วยดูแล 
ตัวเองเพิ่มเติม	 โดยการให้ยาและควบคุมอาหาร	 เพราะ
โรคไตระยะเริ่มต้นนั้นผู้ป่วยสามารถดูแลตัวเองก่อนได้	 
ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งโภชนาการหรอือาหารการกนิในแต่ละมือ้	
คุณสุพลต้องมีการควบคุมอาหารตามที่แพทย์แนะน�าค่ะ	
เรื่องโรคภัยไข้เจ็บเราควมคุมการลุกลามได้ค่ะ	ถ้าอาการ
ยังอยู่ในระยะเริ่มต้น
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ล�าดับ ภาพ เสียง

คุณสุพล	:	ผมก็คิดมาก	เพราะเป็นคนชอบกินเค็ม	แล้วก็ 
เห็นในข่าวว่าเด๋ียวนี้คนไทยก็เป็นโรคไตกันเยอะเลยกลัว
ครับ
4	Girl	 :	 ใช่ค่ะ	 เพราะสถิติผู ้ป่วยโรคไตก็มีแนวโน้มว่า 
จะสูงข้ึนเร่ือยๆ	ถ้าเราไม่อยากอยู่ในกลุ่มเสี่ยง	 เราเอง 
ก็ต้องรู ้จักดูแลตัวเอง	 โดยเฉพาะเรื่องอาหารการกิน	 
ไม่กินรสจัด	เค็มจัด	ไม่กินตามใจปากค่ะ
คุณสุพล	 :	 ต้องขอบคุณสายด่วน	 1330	มากนะครับ
ส�าหรับข้อมูลเบื้องต้น	

4	Girl	:	ไม่เป็นไรค่ะ	อย่างน้อยคณุสพุลก็ได้ทราบแล้วว่า	 
กรณีผู้ป่วยโรคไตนั้น	 เรามีความคุ้มครองให้ประชาชนได ้
อุน่ใจ	ยินดีมากๆ	ค่ะ	มีข้อสงสัยเรื่องหลักประกันสุขภาพ	
โทร.	สายด่วน	สปสช.	1330	ได้	24	ชั่วโมงค่ะ	เพราะการ
รักษาพยาบาลยามเจ็บป่วยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่คนไทย
ทุกคนต้องได้รับการบริการ	สวัสดีค่ะ

End	Title	:	Logo	all	CG	Quiz	Online	1330	&	4	girl

สคริปต์รายการ	Quiz	Online	1330	(สายด่วน	สปสช.)

ตอน 21 ปวดฟัน หลักประกันสุขภาพช่วยที
ความยาว 2 นาที

ล�าดับ ภาพ เสียง

Title	 : CG Quiz Online 
1330	&	4	girl

4	Girl	:	สวัสดีค่ะ...	Quiz	Online	1330	ค่ะ	“คุณอยากรู้
เราตอบ	กับค�าถามสุดท็อปเรื่องหลักประกันสุขภาพค่ะ”

4	Girl	 :	ที่คุยกับเราอยู่ตอนนี้คือ	คุณกาญ	จาก	จ.ตาก	
ตรวจสอบข้อมูลจากเลขที่บัตรประชาชนของคุณกาญ
แล้ว	คุณกาญสามารถใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพได้ค่ะ
อยากทราบข้อมูลด้านไหนคะคุณกาญ
น.ส.กาญ	:	อยากใช้สิทธิเคสทันตกรรมค่ะ	 ไม่ทราบว่า
สิทธิหลักประกันสุขภาพรองรับการท�าฟันประเภทไหน
บ้าง	คอืฉนัอยากจะไปอดุฟัน	ไม่ทราบว่าคุม้ครองไหมคะ
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ล�าดับ ภาพ เสียง

4	Girl	 :	ค่ะ…	 เรื่องฟัน	 หรือท่ีเรียกว่า	 ทันตกรรม	 
เราคุ้มครองค่ะ	 สิทธิหลักประกันสุขภาพคุ้มครองการ
ถอนฟันอุดฟันอย่างกรณีที่คุณกาญต้องการรักษา	
การขูดหินปูน	ท�าฟันปลอมฐานพลาสติก	 รักษาโพรง
ประสาทฟันน�้านม	 ใส่เพดานเทียมในเด็กปากแหว่ง
เพดานโหว่	รักษาฟันคุดตามข้อบ่งชี้แพทย์	ผู้ที่ได้รับสิทธิ
หลักประกันสุขภาพจะได้รับการบริการที่ครอบคลุมและ
หลากหลายมากค่ะ

น.ส.กาญ	:	ของดิฉันอุดฟันก็ได้ด้วย	แล้วอย่างนี้มีการ
จ�ากัดจ�านวนครั้งที่สามารถเข้ารับบริการมั้ยคะ
4	Girl	:	สิทธิหลักประกันสุขภาพจะท�าการรักษา	ท�าการ
ดูแลด้านทันตกรรมให้โดยไม่จ�ากัดจ�านวนครั้งค่ะ	จะท�า 
การรักษาตามการประเมินของแพทย์ที่ตรวจดูอาการ
แล้ว	(ยกเว้นกรณีผู้ป่วยมีความต้องการรักษารากฟันแท้)
น.ส.กาญ	:	 แต่ขอโทษนะคะ	ตอนนี้เท่าที่ดิฉันตรวจด ู
โรงพยาบาลตามสิทธิ	 ที่โรงพยาบาลเขาไม่มีแผนก 
ทันตกรรมค่ะ	 แล้วจะท�ายังไงละคะ	 ไปโรงพยาบาล 
ของรัฐที่มีแผนกทันตกรรมเลยได้มั้ยค่ะ
4	Girl	 :	 อันดับแรกขอแนะน�าให้ไปที่สถานพยาบาล
ตามสิทธิหรือคลินิกตามสิทธิก่อนนะคะ	ถ้าโรงพยาบาล
ตามสิทธิหรือคลินิกนั้นรักษาไม่ได้	คุณหมอก็จะท�าการ 
ส่งต่อผูป่้วยทันตกรรมไปโรงพยาบาลหรอืคลนิกิเครอืข่าย 
ด้านทันตกรรมที่รองรับได้	ข้อส�าคัญคือ	ประชาชนท่ีม ี
หลักประกันสุขภาพจะไม่ต้องส�ารองจ่ายค่ารักษา	ไม่ต้อง 
เสียค่าใช้จ่ายใดๆ	ทั้งสิ้น	หากคุณกาญใช้สิทธิหลักประกัน 
สุขภาพ	เราดูแลให้ทุกกรณีค่ะ
น.ส.กาญ	:	อย่างนั้นก็ดีสิคะ	รักษาฟรีหมดเลย	รู้แบบนี้
สบายใจแล้วค่ะ	จะได้ไปเริ่มต้นท่ีหน่วยบริการตามสิทธิ
ให้เรียบร้อยเสียก่อน	ขอบคุณมากนะคะพี่	สวัสดีค่ะ

4	Girl	 :	ยินดีค่ะคุญกาญ...	อย่าลืมนะคะ	กรณีผู้ป่วย
ทันตกรรม	เราก็มีความคุ้มครองรอบด้านให้ประชาชนได้
อุ่นใจ	ประชาชนคนไทยหากมีข้อสงสัยเรื่องหลักประกัน
สุขภาพ	 โทร.	 สายด่วน	สปสช.	 1330	 ได้	 24	ชั่วโมง
ค่ะ	 เพราะการรักษาพยาบาลยามเจ็บป่วยเป็นสิทธิข้ัน 
พื้นฐานที่คนไทยทุกคนต้องได้รับการบริการ	สวัสดีค่ะ

End	Title	:	Logo	all	CG	Quiz	Online	1330	&	4	girl
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สคริปต์รายการ	Quiz	Online	1330	(สายด่วน	สปสช.)

ตอน 22 สิทธิรับเงินช่วยเหลือ หากเกิดความเสียหายจากการรักษา
ความยาว 2 นาที

ล�าดับ ภาพ เสียง

Title	 : CG Quiz Online 
1330	&	4	girl

4	Girl	:	สวัสดีค่ะ...	Quiz	Online	1330	ค่ะ	“คุณอยากรู้
เราตอบ	กับค�าถามสุดท็อปเรื่องหลักประกันสุขภาพค่ะ”

4	Girl	 :	ค�าถามนี้ส ่งตรงมาจากคุณชาญวิทย์	 จาก			 
จ.บุรีรัมย์	ค่ะ	สวัสดีค่ะคุณชาญวิทย์
คุณชาญวิทย์	 :	สวัสดีครับ	คือค�าถามของผมเป็นเรื่อง
ทางกฎหมายเกี่ยวกับเคสที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาด	
เนื่องจากการรักษาจนเกิดความเสียหายข้ึนกับผู้ใช้สิทธิ
ครับ	ว่าถ้าบังเอิญเกิดขึ้นแล้วประชาชนจะสามารถแจ้ง
ขอรับสิทธิเงินช่วยเหลือจากทางส�านักงานได้ไหมครับ
4	Girl	 :	ค่ะ…	เรามีมาตรา	41	พ.ร.บ.	คุ้มครองผู้ได้รับ
ความเสียหายจากการรักษาพยาบาลโดยใช้สิทธิจาก
หลักประกันสุขภาพค่ะ	 โดยจะขอยกตัวอย่างง่ายๆ	
คือ	 หากมีคุณแม่ท่านหน่ึงใช้สิทธิในการท�าหมัน	 แต่
บังเอิญในเวลาต่อมาหมันที่ท�าไว้เกิดหลุด	 ท�ายังไง 
ละคะ	บุตรท่ีเกิดมาหลังการวางแผนครอบครัว	อาจจะ 
ท�าให้ครอบครัวนั้นประสบปัญหาตั้งแต่การคลอด	การ
ดูแลลูก	ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดู	ถ้าเป็นแบบนี้ผู้ใช้สิทธิ
หลักประกันสุขภาพสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ค่ะ

คุณชาญวิทย์	:	ครับ	แล้วเขาต้องด�าเนินการอย่างไรครับ
4	Girl	 :	 ผู ้ใช้สิทธิต้องเขียนค�าร้องค่ะ	 โดยยื่นค�าร้อง 
ไม่เกิน	 1	 ปี	 จากการท่ีได้รับความเสียหาย	 โดยน�า 
ค�าร้องและประวัติทางการรักษาพยาบาล	หรือเอกสาร 
อื่นๆ	 ท่ีมีประโยชน์ต่อการพิจารณาไปยื่นที่สาธารณสุข
จังหวัดที่เกิดเหตุค่ะ	อย่างกรณีที่ปัจจุบันคุณชาญวิทย์
อยู่ที่	 จ.บุรีรัมย์	 แต่ตอนเกิดเหตุใช้สิทธิหลักประกันที่ 
โรงพยาบาลสงขลา	คุณชาญวิทย์ต้องน�าหลักฐานไปย่ืน
ที่สาธารณสุขจังหวัดสงขลาน่ะค่ะ	 ใช้วิธีการส่งเอกสาร
ทางไปรษณีย์ก็ได้ค่ะ
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ล�าดับ ภาพ เสียง

คุณชาญวิทย์	 :	ตอนนั้นผมเข้ามาใช้บริการที่กรุงเทพฯ	
ครับ
4	Girl	:	ถ้าเหตุเกิดที่กรุงเทพฯ	ให้ไปที่	สปสช.	 เขต	13	
กรุงเทพมหานคร	 (อยู่ที่ไหนขยายความ)	ผู ้ใช้สิทธิจะ
มายื่นด้วยตนเองหรือส่งเอกสารมาก็ได้ค่ะ	 หลังจาก 
ส่งหลักฐานให้พิจารณาแล้ว	จะได้รับการพิจารณาตาม
รูปแบบของความเสียหาย	 ถึงแก่ชีวิต	ทุพพลภาพ	หรือ
รูปแบบอ่ืนๆ	คณะกรรมการก็จะท�าการพิจารณา	แล้ว
ด�าเนินการจ่ายเงินชดเชยให้ผู้ใช้สิทธิต่อไปค่ะ
คุณชาญวิทย์	 :	ครับ	 ข้ันตอนก็ไม่ยุ ่งยากนะครับ	 ผม
เพียงถามเผื่อไว้ครับ	 เพราะคงไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่อง 
แบบนี้ขึ้นอยู่แล้ว

4	Girl	 :	ค่ะ	ทุกอย่างเป็นเรื่องทางกฎหมายที่ประชาชน
ควรรู้	 และได้รับความคุ้มครองจากบริการสาธารณสุข 
ขั้นพ้ืนฐาน	เพื่อให้ประชาชนได้อุ่นใจ	ประชาชนคนไทย
หากมีข้อสงสัยเรื่องหลักประกันสุขภาพ	โทร.	สายด่วน	
สปสช.	1330	ได้	24	ชั่วโมงค่ะ	เพราะการรักษาพยาบาล
ยามเจ็บป่วยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่คนไทยทุกคนต้อง 
ได้รับการบริการ	สวัสดีค่ะ

End	Title	:	Logo	all	CG	Quiz	Online	1330	&	4	girl

สคริปต์รายการ	Quiz	Online	1330	(สายด่วน	สปสช.)

ตอน 23 การใช้งานสายด่วน 1330 เพียงกด ๆ ๆ
ความยาว 2 นาที

ล�าดับ ภาพ เสียง

Title	 : CG Quiz Online 
1330	&	4	girl

4	Girl	:	สวัสดีค่ะ...	Quiz	Online	1330	ค่ะ	“คุณอยากรู้
เราตอบ	กับค�าถามสุดท็อปเรื่องหลักประกันสุขภาพค่ะ”

4	Girl	 :	คลิปนี้เราเบาๆ	กันด้วยวิธีการใช้งานเมื่อคุณ
โทร.	มาที่	 1330	สายด่วน	สปสช.	มาดูกันว่าโทรศัพท์
ระบบอัตโนมัติ	1330	จะให้ข้อมูลดีๆ	อะไรกับคุณได้บ้าง
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ล�าดับ ภาพ เสียง

4	Girl	 :	ค่ะ…	ใครๆ	 ก็โทร.	มาได้ค่ะ	 ไม่ว่าคุณจะเป็น 
ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพหรือไม่ก็ตาม	 เพียงคุณเป็น
คนไทย	คุณก็สามารถโทร.	1330	คุณสามารถตรวจสอบ
สิทธิให้ตัวของคุณเอง	ตรวจสอบสิทธิให้ญาติมิตร	ตรวจ
สิทธิให้ผู้หลักผู้ใหญ่	ตรวจสอบสิทธิให้ลูกหลานได้นะคะ	
เพียงคุณหยิบโทรศัพท์	กดหมายเลข	1330	แล้วกดโทร.
ออก...	ต้องกดโทร.	ออกด้วยนะคะ
4	Girl	:	หลงัจากโทร.	แล้ว	คุณจะได้ยนิข้อความต่อไปนี ้
Auto	1330	:	 “ส�านักงานหลักประกันสุขภาพ	สวัสดีค่ะ	
ยินดีต้อนรับเข้าสู่บริการข้อมูลอัตโนมัติ”
4	Girl	:	แล้วพาคุณเข้าสู่เมนูต่างๆ	
Auto	1330	 :	 “รับฟังข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิหลัก
ประกันสุขภาพ	กด	1”
4	Girl	:	ถ้ากด	1	คุณก็จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับ...	ฯลฯ	
Auto	1330	:	“ตรวจสอบสิทธิอัตโนมัติ	กด	2”
4	Girl	:	ถ้ากด	2	คุณควรจะเตรียมเลขที่บัตรประชาชน
ของคุณไว้	 หรือไม่ก็เลขบัตรของคนท่ีคุณต้องการจะ
ตรวจสทิธใิห้	เลขบตัรประชาชนคือเลขทีม่	ี13	หลกันะคะ	
แล้วคุณก็กดโทรศัพท์ของคุณตามเลขที่ปรากฏ	 สักครู่
ก็จะทราบว่าเจ้าของเลขทีบ่ตัรประชาชนคนนัน้	มสีทิธิหลกั
ประกนัหรอืไม่	 และสามารถใช้หน่วยบริการตามสิทธิได ้
ที่ไหน	สะดวกมากๆ	ค่ะ	
Auto	1330	:	“รับฟังการแก้ไขสิทธิไม่ตรงตามจริง	กด	3”
4	Girl	:	สิทธิไม่ตรงตามจริง	คือ...	
Auto	1330	:	“สทิธสิวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิน่	กด	4”
4	Girl	:	สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น	หมายถึง...
Auto	1330	:	 “รบัฟังข้อมลูการใช้สทิธฉิกุเฉนิ	3	กองทนุ	
กด	5”
4	Girl	:	สิทธิฉุกเฉิน	3	กองทุน	คือ	กรณีของ...	
Auto	1330	:	“ติดต่อเจ้าหน้าที่	กด	0”
4	Girl	:	อนันีค้อืต้องการสอบถามข้อมลูจากพวกเราโดยตรง
ค่ะ...	
Auto	1330	:	“หรือต้องการฟังซ�้า	กดเครื่องหมาย	#”
4	Girl	 :	กรณีอยากท�ารายการเอง	แต่ขอฟังอีกสักรอบ	 
ก็เชิญตามสะดวกค่ะ
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ล�าดับ ภาพ เสียง

4	Girl	 :	เรายกให้เรื่องสุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บเป็นเรื่อง
เร่งด่วน	ฉะนั้นสายด่วน	สปสช.	1330	โทร.	ได้	24	ชั่วโมง
ค่ะ	 เพราะการรักษาพยาบาลยามเจ็บป่วยเป็นสิทธิข้ัน
พื้นฐานที่คนไทยทุกคนต้องได้รับการบริการ	ปรึกษาเรา
ได้ค่ะ	ท่ีสายด่วน	สปสช.	1330	ทีน่ีเ่รารอรบัสายคณุเสมอ

End	Title	:	Logo	all	CG	Quiz	Online	1330	&	4	girl

สคริปต์รายการ	Quiz	Online	1330	(สายด่วน	สปสช.)

ตอน 24 อุบัติเหตุทางรถ ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพได้มั้ย
ความยาว 2 นาที

ล�าดับ ภาพ เสียง

Title	 : CG Quiz Online 
1330	&	4	girl

4	Girl	:	สวัสดีค่ะ...	Quiz	Online	1330	ค่ะ	“คุณอยากรู้
เราตอบ	กับค�าถามสุดท็อปเรื่องหลักประกันสุขภาพค่ะ”

4	Girl	 :	ค�าถามนีส่้งตรงมาจากคณุพ่อของน้องท่ีประสบ
อบัุตเิหตคุนหนึ่งท่ี	จ.สุพรรณบุรี	ค่ะ	น้องได้รับบาดเจ็บ
จากการขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะ	มีรายละเอียดเก่ียวกับตัวน้อง
อย่างไรบ้างคะ
พ่อน้อง	:	คือน้องเขาเป็นคนซ้อน	 เกิดการเชี่ยวชนกัน 
น้องแขนหัก	ตอนนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแล้ว
ครับ	อยากทราบว่าสิทธิหลักประกันสุขภาพครอบคลุม 
ผู้ป่วยประเภทนี้แค่ไหนครับ	
4	Girl	 :	ในกรณีที่ผู ้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพประสบ
อุบัติเหตุจากรถ	 เบื้องต ้นจะยังไม ่สามารถใช ้สิทธิ 
หลักประกันสุขภาพได้นะคะ	ผู้ป่วยจะต้องใช้สิทธิจาก
วงเงินท่ีคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ	เบื้องต้นที่	30,000	
บาท	หรือ	50,000	บาท	 ในกรณีที่เป็นผู้ซ้อนท้าย	แต ่
ถ้าหากค่ารักษาพยาบาลของผู ้ป่วยเกินจากวงเงินที	่
พ.ร.บ.	คุ้มครอง	ผู้ป่วยก็สามารถแจ้งใช้สิทธิหลักประกัน
สุขภาพในการรักษาพยาบาลต่อเนื่องไปได้เลยค่ะ
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ล�าดับ ภาพ เสียง

พ่อน้อง	 :	 ถ้าต้องการรักษาในโรงพยาบาลเอกชน	จะ
สามารถใช้สทิธไิด้ม้ัยครบั
4	Girl	 :	ต้องตรวจสอบก่อนค่ะ	 ว่าโรงพยาบาลเอกชน
ที่น้องต้องการเข้ารักษานั้นอยู่ในโครงการหลักประกัน
หรือไม่	 ถ้าไม่ได้อยู่…	 แนะน�าให้ย้ายไปโรงพยาบาล
เอกชนท่ีร่วมโครงการ	 ยิ่งถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐบาล 
ไม่ว่าจะตรงตามสิทธิหรือไม่ตรงตามสิทธิก็ตาม	คุณพ่อ
สามารถใช้สิทธิอุบัติเหตุต่อเนื่องจาก	พ.ร.บ.	 ได้เลยค่ะ
พ่อน้อง	 :	 แล้วถ้าวันน้ีลูกผมรักษาอยู่ในโรงพยาบาล
รฐับาลอยูแ่ล้ว	แล้วใช้ความคุม้ครองจาก	พ.ร.บ.	อยูด้่วย	 
ซ่ึงค่าใช้จ่ายถึงตอนนี้ก็น่าจะเกินวงเงินของ	 พ.ร.บ.	 
อยู่พอสมควร	 ไม่ทราบว่าน้องจะแจ้งใช้สิทธิได้ทันทีเลย	
หรอืต้องกลบัไปเริม่ต้นท่ีโรงพยาบาลตามสทิธก่ิอนครบั
4	Girl	:	ในกรณีอุบัติเหตุต่อเน่ืองแบบนี้สามารถใช้สิทธิ
ได้เลยค่ะ	แต่ผู้ป่วยหรือญาติควรจะแจ้งความประสงค์
กับทางโรงพยาบาลด้วยนะคะ	 ว่าจะขอใช้สิทธิประกัน
สขุภาพท่ีมีอยู่
พ่อน้อง	 :	 ถ้าเป็นอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถให้ใช้สิทธิจาก	
พ.ร.บ.	ก่อน	แล้วค่อยต่อด้วยสิทธิหลักประกันสุขภาพ	
พ่อเข้าใจถูกแล้วนะ

4	Girls	 :	 ใช่ค่ะ…	 ในความจริงแล้วกฎหมายคุ้มครอง 
ผู้ประสบภัยจากรถ	 มีไว้ดูแลประชาชนต้ังแต่เบ้ืองต้น
แล้วค่ะ	ส่วนการรักษาต่อเนื่องเนื่องจากอุบัติเหตุ	 เรา
จะดูแลต่อให้ค่ะ	 ไม่ต้องห่วง	ยังไงขอให้น้องหายไวๆ	 
นะคะคุณพ่อ	อย่าลืมนะคะ	สิทธิข้ันพื้นฐานที่คุ้มครอง
การรักษาพยาบาลให้ประชาชนได้อุ ่นใจ	 ประชาชน 
คนไทยหากมีข้อสงสัยเรื่องหลักประกันสุขภาพ	 โทร.	 
สายด่วน	สปสช.	1330	ได้	24	ชั่วโมงค่ะ	เพราะการรักษา
พยาบาลยามเจ็บป่วยเป็นสิทธิข้ันพื้นฐานท่ีคนไทย 
ทุกคนต้องได้รับการบริการ	สวัสดีค่ะ

End	Title	:	Logo	all	CG	Quiz	Online	1330	&	4	girl



Part  5
รายการ	“1330	ถามใหญ่	จัดใหญ่	

บทสารคดสีัน้

สิทธิหลักประกันสุขภาพ”
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สคริปต์	:	1330	ถามใหญ่	จัดใหญ่	สิทธิหลักประกันสุขภาพ

รายการ “1330 ถามใหญ่ จัดใหญ่ 
สิทธิหลักประกันสุขภาพ”
ตอนที่ 1 ตกงานใช้สิทธิอะไร ความยาว 3 นาที

รูปแบบ : สัมภาษณ์ใน Studio
พี่บุ๋มตอบใน Studio
Extra : คนตกงาน  พิธีกรตอบ

ภาพ เสียง

Interlude	IN ดนตรีประจ�ารายการ	เน้ือเพลง
“1330	ค�าถามยอดฮิต	สทิธหิลกัประกนัสขุภาพ”	

ผู้ด�าเนินรายการเปิดรายการ	
หน้าฉาก	 “1330	ถามใหญ่	 จัดใหญ่	 สิทธิหลัก
ประกันสุขภาพ”	

พี่บุ๋ม :	สวัสดีค่ะคุณผู้ชม	ขอต้อนรับคุณผู้ชม 
ทกุท่านเข้าสูร่ายการ	“1330	ถามใหญ่	จดัใหญ่	
สิทธิหลักประกันสุขภาพ”	หรือสิทธิบัตรทอง 
นัน่เองค่ะ	รายการท่ีจะมาไขข้อสงสยัในประเดน็ 
ค�าถามและจัดใหญ่ให้ในค�าตอบ	ส�าหรับวันน้ี 
มีค�าถามเด็ดท่ีรอค�าตอบอยู่ค่ะ	 ค�าถามวันน้ี 
คอือะไร	เราไปชมพร้อมกนัได้เลย

คนตกงานถามค�าถาม คนตกงาน	 :	 อยากสอบถามหน่อยครับว่า	
ตอนนี้ผมตกงาน	แล้วสุขภาพก็แย่	 ต้องเข้า 
โรงพยาบาลบ่อยๆ	 เงินก็ไม่มี	 สิทธิประกัน
สังคมที่ท�างานเก่ายังใช้ได้ไหมครับ

ผู้ด�าเนินรายการตอบ ในกรณีผู้ว่างงานนั้น	สิทธิผู้ประกันตนจะหมด
อายุภายใน	6	เดือน	หลังจากวันเลิกจ้าง	ซึ่งยัง 
สามารถใช้สิทธิในสถานพยาบาลที่เราเหลือไว้ 
ได้อยู่	 และตามกฎหมายประกันสังคม	 เรา
สามารถต่อสิทธิประกันของตนได้อีกด้วย

คนตกงานถามต่อ ครับ...	 แสดงว่าผมยังสามารถใช้ได้อยู่จนถึง	
6	 เดือน	หลังจากถูกยกเลิกว่าจ้าง	แล้วสมมุติ
ประกันสังคมของผมที่มีหมดอายุ	 และไม่ได้
ต่อตามเวลาที่ก�าหนด	มีสิทธิอื่นอีกไหมที่จะ
สามารถใช้แทนได้บ้าง?

ผู้ด�าเนินรายการตอบค�าถาม ในกรณีที่หมดจากสิทธิประกันตนแล้วไม่ส่งต่อ 
ประกันสังคม	 ทุกคนจะมีสิทธิหลักประกัน
สุขภาพทันทีส�าหรับคนไทยทุกคนที่ไม่มีสิทธิ
การรักษาพยาบาลในประกันสังคม	 ไม ่ มี
สิทธิการรักษาพยาบาลของข้าราชการหรือ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ	 หรือสวัสดิการรักษา
พยาบาลอื่นท่ีรัฐจัดให้	 ทุกคนจะได้สิทธิหลัก
ประกนัสขุภาพนัน้ทนัทค่ีะ	
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รายการ “1330 ถามใหญ่ จัดใหญ่ 
สิทธิหลักประกันสุขภาพ”
ตอนที่ 1 ตกงานใช้สิทธิอะไร ความยาว 3 นาที

รูปแบบ : สัมภาษณ์ใน Studio
พี่บุ๋มตอบใน Studio
Extra : คนตกงาน  พิธีกรตอบ

ภาพ เสียง

ผู้ด�าเนินรายการสรุป พี่บุ ๋ม	 :	 ส�าหรับใครท่ีก�าลังสงสัยอยู ่คงได ้ 
ค�าตอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ	ดังนั้นลองไป 
ท�าตามค�าแนะน�ากนัดนูะคะ	หรอืสามารถโทร.	
สอบถามเรื่องหลักประกันสุขภาพหรือสิทธิ
บัตรทองได้ที่	 สายด่วน	สปสช.	1330	ตลอด	
24	ชั่วโมง	ส�าหรับวันนี้	ดิฉัน	ดร.บุ๋ม	ปนัดดา	
วงศ์ผู้ดี	ขอลาไปก่อน	ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

CG	:	มีค�าถามเรื่องหลักประกันสุขภาพ	
โทร.	สายด่วน	สปสช.	1330	ตลอด	24	ชั่วโมง	

แก๊งนางฟ้า	 :	 ส�าหรับท่านใดที่มีค�าถามเรื่อง
หลักประกันสุขภาพ	 สามารถโทร.	 มาได้ที	่ 
สายด่วน	สปสช.	1330	ตลอด	24	ชั่วโมง

CG	:	สิทธิตามกฎหมายของคนไทย เจบ็ป่วยอุน่ใจ	ใช้สทิธหิลกัประกนัสขุภาพ	 สิทธิ 
ตามกฎหมายของคนไทย

CG	:	ช่องทางการติดต่อ
Facebook	:	ก้าวใหม่	สปสช.
เว็บไซต์	: www.nhso.go.th
Youtube	:	ก้าวใหม่	สปสช.

ดนตรี

รายการ  “1330 ถามใหญ่ จัดใหญ่ 
สิทธิหลักประกันสุขภาพ”
ตอนที่ 2 สิทธิหลักประกันสุขภาพคุ้มครอง
โรคใดบ้าง ความยาว 3 นาที

สัมภาษณ์ใน Studio 
พี่บุ๋มตอบใน Studio
Extra : คนขับแท็กซี่
พิธีกรตอบ

ภาพ เสียง

Interlude	IN ดนตรีประจ�ารายการ	เนื้อเพลง
“1330	ค�าถามยอดฮิต	สิทธิหลักประกันสุขภาพ”	

ผู้ด�าเนินรายการเปิดรายการ	
หน้าฉาก	“1330	ถามใหญ่	
จัดใหญ่	สิทธิหลักประกันสุขภาพ”	

พ่ีบุ๋ม	 :	 สวัสดีค่ะคุณผู้ชม	ขอต้อนรับคุณผู้ชม 
ทุกท่านเข้าสู่รายการ	 “1330	ถามใหญ่	 จัดใหญ่	
สิทธิหลักประกันสุขภาพ”	 หรือสิทธิบัตรทอง
นั่นเองค่ะ	รายการที่จะมาไขข้อสงสัยในประเด็น
ค�าถามและจัดใหญ่ให้ในค�าตอบ	ส�าหรับวันน้ี 
มีค�าถามเด็ดที่รอค�าตอบอยู ่ค่ะ	 ค�าถามวันน้ี 
คืออะไร	เราไปชมพร้อมกันได้เลย
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รายการ  “1330 ถามใหญ่ จัดใหญ่ 
สิทธิหลักประกันสุขภาพ”
ตอนที่ 2 สิทธิหลักประกันสุขภาพคุ้มครอง
โรคใดบ้าง ความยาว 3 นาที

สัมภาษณ์ใน Studio 
พี่บุ๋มตอบใน Studio
Extra : คนขับแท็กซี่
พิธีกรตอบ

ภาพ เสียง

คนขับแท็กซี่ถามค�าถาม คนขับแท็กซ่ี	 :	 อยากทราบว่า	 หลักประกัน
สุขภาพสามารถใช้รักษาโรคหรือการเจ็บป่วย
อะไรได้บ้าง	 สิทธิเหมือนกันกับโครงการ	 30	
บาท	รักษาทุกโรคไหม

ผู้ด�าเนินรายการตอบค�าถาม	 พ่ีบุ๋ม	 :	 ในวันนี้บุ ๋มขออนุญาตตอบปัญหานี ้
นะคะ	ส�าหรบัโครงการ	30	บาท	รกัษาทุกโรคน้ัน
ก็คือ	 สทิธหิลกัประกนัสขุภาพ	แค่เราเปลีย่นมาใช้ 
ค�าว่า	 สิทธิหลักประกันสุขภาพ	 การรักษา
พยาบาลเหมือนกันคือ	 เป็นไปตาม	 พ.ร.บ. 
หลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต	ิพ.ศ.	2545

1.	 การเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค
2.	 บริการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก	และการ

คลอดบุตร
3.	 บริการทันตกรรม
4.	 การตรวจ	การวินิจฉัย	การรักษา
5.	 ค่ายาและเวชภัณฑ์
6.	 ค่าอาหารและค่าห้องพักสามัญ
7.	 การจัดการส่งต่อผู้ป่วย
8.	 บริการแพทย์แผนไทย
9.	 บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

ผู ้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพท่ีเข้ารับบริการ
สาธารณสุขที่หน ่วยรับบริการจะได้รับการ
คุม้ครองค่าใช้จ่ายบรกิารตามการวินิจฉัยทางการ
แพทย์และประกาศของคณะกรรมการหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ	ซึ่งมีดังนี้	

ผู้ด�าเนินรายการสรุป พี่บุ๋ม	:	ทั้ง	9	ข้อนี้	คือ	สิทธิหลักประกันสุขภาพ 
จะได้รับการคุ้มครองค่าใช้จ่ายและบริการ	ส่วน
การรักษาโรคนั้นครอบคลุมตั้งแต่โรคทั่วไป
จนถึงโรคเรื้อรังร้ายแรง	 เช่น	มะเร็ง	 โรคไตวาย	
เอดส์	ผ่าตัดต้อกระจก	ผ่าตัดหัวใจ	รวมถงึการ
ฟ้ืนฟหูลงัจากการรกัษาด้วยค่ะ
ส�าหรับใครที่ก�าลังสงสัยอยู่คงได้ค�าตอบเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้วนะคะ	หรือสามารถโทร.	สอบถาม
เรื่องหลักประกันสุขภาพ	หรือสิทธิบัตรทอง	
สามารถโทร.	มาได้ท่ี	 สายด่วน	สปสช.	1330	
ตลอด	 24	 ช่ัวโมง	 ส�าหรับวันนี้	 ดิฉัน	 ดร.บุ๋ม	
ปนัดดา	 วงศ์ผู ้ดี	 ขอลาไปก่อน	 ขอบคุณและ
สวัสดีค่ะ
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รายการ  “1330 ถามใหญ่ จัดใหญ่ 
สิทธิหลักประกันสุขภาพ”
ตอนที่ 2 สิทธิหลักประกันสุขภาพคุ้มครอง
โรคใดบ้าง ความยาว 3 นาที

สัมภาษณ์ใน Studio 
พี่บุ๋มตอบใน Studio
Extra : คนขับแท็กซี่
พิธีกรตอบ

ภาพ เสียง

CG	:	มีค�าถามเรื่องหลักประกันสุขภาพ	
โทร.	สายด่วน	สปสช.	1330	ตลอด	24	ชั่วโมง	

แก๊งนางฟ้า	 :	 ส�าหรับท่านใดท่ีมีค�าถามเรื่อง
หลกัประกนัสขุภาพ	สามารถโทร.	มาได้ที	่สายด่วน	
สปสช.	1330	ตลอด	24	ชั่วโมง

CG	:	สิทธิตามกฎหมายของคนไทย เจ็บป่วยอุ่นใจ	ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ	สิทธิ
ตามกฎหมายของคนไทย

CG	:	ช่องทางการติดต่อ
Facebook	:	ก้าวใหม่	สปสช.
เว็บไซต์	: www.nhso.go.th
Youtube	:	ก้าวใหม่	สปสช.

ดนตรี

รายการ “1330 ถามใหญ่ จัดใหญ่ 
สิทธิหลักประกันสุขภาพ”
ตอนที่ 3 สิทธิหลักประกันสุขภาพจ�ากัด
ค่าใช้จ่ายกับระยะเวลาหรือไม่
ความยาว 3 นาที

สัมภาษณ์ใน Studio 
พี่บุ๋มตอบใน Studio
Extra : แม่บ้าน
พิธีกรตอบ 

ภาพ เสียง

Interlude	IN ดนตรีประจ�ารายการ	เนื้อเพลง
“1330	ค�าถามยอดฮิต	สิทธิหลักประกันสุขภาพ”	

ผู้ด�าเนินรายการเปิดรายการ	
หน้าฉาก	 “1330	ถามใหญ่	 จัดใหญ่	สิทธิหลัก
ประกันสุขภาพ”	

พี่บุ๋ม	 :	 สวัสดีค่ะคุณผู้ชม	ขอต้อนรับคุณผู้ชม
ทุกท่านเข้าสู่รายการ	“1330	ถามใหญ่	จัดใหญ	่
สิทธิหลักประกันสุขภาพ”	 หรือสิทธิบัตรทอง
นั่นเองค่ะ	รายการที่จะมาไขข้อสงสัยในประเด็น
ค�าถามและจัดใหญ่ให้ในค�าตอบ	ส�าหรับวันนี้	 
มีค�าถามเด็ดที่รอค�าตอบอยู ่ค่ะ	 ค�าถามวันนี ้
คืออะไร	เราไปชมพร้อมกันได้เลย

แม่บ้านถามค�าถาม แม่บ้าน	:	พอดีลูกชายป้าเนี่ยโดนรถชน	รักษาตัว
ในโรงพยาบาลโดยใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ	
ป้าอยากถามว่าสิทธิหลักประกันสุขภาพจ�ากัด
เวลาในการรักษาไหมลูก
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รายการ “1330 ถามใหญ่ จัดใหญ่ 
สิทธิหลักประกันสุขภาพ”
ตอนที่ 3 สิทธิหลักประกันสุขภาพจ�ากัด
ค่าใช้จ่ายกับระยะเวลาหรือไม่
ความยาว 3 นาที

สัมภาษณ์ใน Studio 
พี่บุ๋มตอบใน Studio
Extra : แม่บ้าน
พิธีกรตอบ 

ภาพ เสียง

ผู้ด�าเนินรายการตอบค�าถาม	 พ่ีบุ ๋ม	 :	 ในวันน้ีบุ ๋มขออนุญาตตอบปัญหาน้ี 
นะคะ	 ในกรณีเข้ารับการรักษาตามสิทธิไม่มี
การจ�ากัดเวลาหรือจ�านวนวัน	ทุกอย่างให้เป็น
ไปตามการวินิจฉัยของแพทย์	 หากจ�าเป็นต้อง
ได้ รับการรักษาต่อเนื่องก็สามารถรักษากับ 
โรงพยาบาลตามสิทธิได ้จนกว่าคุณหมอจะ
ประเมินว่าให้กลับบ้านได้	คุณป้าสบายใจได้ค่ะ

ผู้ด�าเนินรายการสรุป พี่บุ๋ม	:	ส�าหรับใครที่ก�าลังสงสัยอยู่คงได้ค�าตอบ
เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ	หรือสามารถโทร.	
สอบถามเร่ืองหลักประกันสุขภาพ	สามารถโทร.	
มาได้ที่	สายด่วน	สปสช.	1330	ตลอด	24	ชั่วโมง	
ส�าหรับวันนี้	ดิฉัน	ดร.บุ๋ม	ปนัดดา	วงศ์ผู้ดี	ขอลา
ไปก่อน	ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

CG	:	มีค�าถามเรื่องหลักประกันสุขภาพ	
โทร.	สายด่วน	สปสช.	1330	ตลอด	24	ชั่วโมง	

แก๊งนางฟ้า	:	ส�าหรับท่านใดที่มีค�าถามเรื่องหลัก
ประกันสุขภาพ	สามารถโทร.	มาได้ที่	สายด่วน 
สปสช.	1330	ตลอด	24	ชั่วโมง

CG	:	สิทธิตามกฎหมายของคนไทย เจ็บป่วยอุ่นใจ	 ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ	สิทธิ 
ตามกฎหมายของคนไทย

CG	:	ช่องทางการติดต่อ
Facebook	:	ก้าวใหม่	สปสช.
เว็บไซต์	:	www.nhso.go.th
Youtube	:	ก้าวใหม่	สปสช.

ดนตรี
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รายการ “1330 ถามใหญ่ จัดใหญ่ 
สิทธิหลักประกันสุขภาพ”
ตอนที่ 4 ใครบ้างที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ
ความยาว 3 นาที

รูปแบบ : สัมภาษณ์ใน Studio   
Call Center ตอบใน Studio
Extra : เด็ก
แก๊งนางฟ้า : ช่า

ภาพ เสียง

Interlude	IN ดนตรีประจ�ารายการ	เนื้อเพลง
“1330	ค�าถามยอดฮิต	สทิธหิลักประกนัสุขภาพ”	

ผู้ด�าเนินรายการเปิดรายการ	
หน้าฉาก	 “1330	ถามใหญ่	จัดใหญ่	สิทธิหลัก
ประกันสุขภาพ”	

พี่บุ๋ม	 :	สวัสดีค่ะคุณผู้ชม	 ขอต้อนรับคุณผู้ชม
ทุกท่านเข้าสู่รายการ	“1330	ถามใหญ่	จัดใหญ	่
สิทธิหลักประกันสุขภาพ”	 หรือสิทธิบัตรทอง
นั่นเองค่ะ	 รายการท่ีจะมาไขข้อสงสยัในประเดน็
ค�าถามและจัดใหญ่ให้ในค�าตอบ	ส�าหรับวันนี้	 
มีค�าถามเด็ดท่ีรอค�าตอบอยู่ค่ะ	 ค�าถามวันนี้ 
คืออะไร	เราไปชมพร้อมกันได้เลย

เด็กถามค�าถาม เด็ก	 :	อยากทราบว่าหนูมีสิทธิในหลักประกัน
สุขภาพไหม?	 ไม่เคยท�างานและไม่เคยมปีระกนั
สงัคมอะไรกบัเขาเลย

ผู้ด�าเนินรายการพูดส่งไปที่แก๊งนางฟ้า พี่บุ๋ม	 :	ส�าหรับค�าถามที่น้องก�าลังสงสัยอยู่นั้น	
มีค�าตอบอย่างแน่นอนค่ะ	 โดยทางแก๊งนางฟ้า
ของเราจะเป็นผู้มาไขข้อข้องใจให้เองค่ะ

แก๊งนางฟ้าตอบค�าถาม	(ช่า) คนไทยทกุคนท่ีมเีลขประจ�าตวัประชาชน	13	หลกั	 
ไม่มีสิทธิด้านการรักษาพยาบาลตามกฎหมาย 
ประกนัสงัคม	ไม่มสีทิธสิวสัดกิารรกัษาพยาบาล 
ของข้าราชการ	พนกังานรฐัวสิาหกจิ	หรอืสวสัดกิาร	 
รักษาพยาบาลอย่างอื่นที่รัฐจัดให้	 ทุกคนจะ 
เป็นผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพหรือที่รู ้จักกัน 
ในช่ือ	 สิทธิ	 30	บาท	หรือสิทธิบัตรทอง	 แต่
ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็น	 “สิทธิหลักประกัน
สขุภาพ”	แล้วค่ะ	ดงันัน้ไม่ว่าจะเป็นเดก็แรกเกดิ	 
ผู ้สูงอายุ	 หรือใคร	 หากมีสัญชาติไทย	มีเลข 
ประจ�าตัวประชาชน	 13	หลัก	 และไม่มีสิทธ ิ
ด้านการรักษาพยาบาลใดๆ	 ก็จะได้รับสิทธิ
หลักประกันสุขภาพอย่างแน่นอนค่ะ	 ส�าหรับ 
ผู้ประกันตน	หากลาออกจากงานเกิน	6	 เดือน	
สิทธิประกันสังคมหมดความคุ้มครองด้านการ
รักษาแล้ว	 ก็จะได้รับสิทธิหลักประกันสุขภาพ
โดยอัตโนมัติค่ะ	 เมื่อกลับเข้าไปท�างานและ
ส่งเงินสมทบจนได้รับสิทธิประกันสังคม	 สิทธิ
หลักประกันสุขภาพก็จะสิ้นสุดลงเช่นกันค่ะ	
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รายการ “1330 ถามใหญ่ จัดใหญ่ 
สิทธิหลักประกันสุขภาพ”
ตอนที่ 4 ใครบ้างที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ
ความยาว 3 นาที

รูปแบบ : สัมภาษณ์ใน Studio   
Call Center ตอบใน Studio
Extra : เด็ก
แก๊งนางฟ้า : ช่า

ภาพ เสียง

ผู้ด�าเนินรายการสรุป พ่ีบุ๋ม	:	ส�าหรบัใครท่ีก�าลังสงสัยอยู่คงได้ค�าตอบ
เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ	ดังน้ันลองไปท�าตาม 
ค�าแนะน�ากนัดูนะคะ	หรอืสามารถโทร.	สอบถาม 
เรื่องหลักประกันสุขภาพ	 หรือสิทธิบัตรทอง	
สามารถโทร.	มาได้ท่ี	 สายด่วน	สปสช.	1330	
ตลอด	24	ชั่วโมง	ส�าหรับวันนี้	 ดิฉัน	ดร.บุ๋ม	
ปนัดดา	 วงศ์ผู้ดี	 ขอลาไปก่อน	 ขอบคุณและ
สวสัดีค่ะ

CG	:	มีค�าถามเรื่องหลักประกันสุขภาพ	
โทร.	สายด่วน	สปสช.	1330	ตลอด	24	ชั่วโมง	

แก๊งนางฟ้า	:	ส�าหรับท่านใดที่มีค�าถามเรื่องหลัก
ประกันสุขภาพ	สามารถโทร.	มาได้ท่ี	สายด่วน 
สปสช.	1330	ตลอด	24	ชั่วโมง

CG	:	สิทธิตามกฎหมายของคนไทย เจ็บป่วยอุ่นใจ	 ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ	 สิทธิ
ตามกฎหมายของคนไทย

CG	:	ช่องทางการติดต่อ
Facebook	:	ก้าวใหม่	สปสช.
เว็บไซต์	: www.nhso.go.th
Youtube	:	ก้าวใหม่	สปสช.

ดนตรี

รายการ “1330 ถามใหญ่ จัดใหญ่ 
สิทธิหลักประกันสุขภาพ”
ตอนที่ 5 เป็นโรคไตท�าไงดี 
ความยาว 3 นาที

สัมภาษณ์ใน Studio   
Call Center ตอบใน Studio
Extra : ชาวนา
แก๊งนางฟ้า : ช่า

ภาพ เสียง

Interlude	IN ดนตรีประจ�ารายการ	เนื้อเพลง
“1330	ค�าถามยอดฮิต	สิทธิหลักประกันสุขภาพ”	

ผู้ด�าเนินรายการเปิดรายการ	
หน้าฉาก	 “1330	ถามใหญ่	 จัดใหญ่	สิทธิหลัก
ประกันสุขภาพ”	

พ่ีบุ๋ม	 :	 สวัสดีค่ะคุณผู้ชม	 ขอต้อนรับคุณผู้ชม 
ทุกท่านเข้าสู่รายการ	 “1330	ถามใหญ่	 จัดใหญ	่
สิทธิหลักประกันสุขภาพ”	 หรือสิทธิบัตรทอง
นั่นเองค่ะ	รายการที่จะมาไขข้อสงสัยในประเด็น
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รายการ “1330 ถามใหญ่ จัดใหญ่ 
สิทธิหลักประกันสุขภาพ”
ตอนที่ 5 เป็นโรคไตท�าไงดี 
ความยาว 3 นาที

สัมภาษณ์ใน Studio   
Call Center ตอบใน Studio
Extra : ชาวนา
แก๊งนางฟ้า : ช่า

ภาพ เสียง

ค�าถามและจัดใหญ่ให้ในค�าตอบ	ส�าหรับวันนี	้ 
มีค�าถามเด็ดที่รอค�าตอบอยู่ค่ะ	 ค�าถามวันนี ้
คืออะไร	เราไปชมพร้อมกันได้เลย

ชาวนาถามค�าถาม	 ชาวนา	 :	 คุณบุ๋มครับ	ตอนนี้ตัวผมก�าลังกงัวล
ว่าจะเป็นโรคไต	รูสึ้กกลุ้มใจมาก	เพราะสังเกตดูว่า
ปัสสาวะมันมีฟองมากกว่าปกติ	เป็นมาประมาณ
เดือนหนึ่งแล้ว	 ได้ยินมาว่าค่าใช้จ่ายในการรักษา
สูงมาก	ผมเลยอยากจะทราบข้อมูลเก่ียวกับการ
รักษาโรคนี้ไว้ล่วงหน้า	แล้วก็อยากทราบด้วยว่า
สิทธิประกันสุขภาพสามารถใช้กับโรคนี้ได้ไหม

แก๊งนางฟ้าตอบ	(ช่า) ไม ่ต ้องกังวลไปค่ะคุณลุง	 สิทธิหลักประกัน
สุขภาพก็คุ ้มครองโรคไต	 หากใครป่วยเป ็น 
ไตวายเร้ือรังระยะสุดท้ายจะได้รับการบ�าบัด
ทดแทนไต	 3	 วิธี	 คือ	 1)	 การล้างไตผ่านทาง 
หน้าท้อง	 วิธีนี้ใช ้กับผู ้ป ่วยรายใหม่	 ยกเว้น
กลุ่มคนที่มีรอยโรคบริเวณผนังหน้าท้องจนไม่
สามารถวางสายได้	หรือผู้ท่ีมีภาวะจิตบกพร่อง
และไม่สามารถดูแลตัวเอง	วิธีนี้สามารถช่วยให ้
ผูป่้วยท�างานในชวีติประจ�าวนัได้ตามปกต	ิสะดวก	 
ปลอดภัย	สามารถเปลี่ยนถ่ายน�้ายาล้างไตเอง
ที่บ้านได้	 2)	 การล้างไตผ่านเครื่องฟอกเลือด
ล้างไต	 (HD)	 วิธีน้ีเหมาะกับผู ้ป่วยสูงอายุ	 มี
โรคเรื้อรัง	 หรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถดูแลตนเอง
ได้	 ต้องฟอกเลือดผ่านเครื่องท่ี	 รพ.	 เท่านั้น	
3)	 การผ่าตัดเปลี่ยนไต	 ซึ่งถือเป็นวิธีท่ีดีที่สุด	
ส�าหรับอาการของคุณลุงนั้น	 แนะน�าให้เข้ารับ
การตรวจกับ	 รพ.	 ตามสิทธิก่อนนะคะ	 เพื่อ 
ให้แพทย์ประเมนิว่าอาการท่ีคณุลงุเป็นน้ัน	สุม่เสีย่ง 
ต่อการเป็นโรคไตหรือไม่	จะได้พิจารณาแนวทาง
การรักษาที่เหมาะสมให้

ชาวนาพยักหน้ารับ ชาวนา	 :	 ขอบคุณส�าหรับข้อมูลดีๆ	 นะครับ	
เดี๋ยวผมจะรีบไปพบแพทย์เพื่อความแน่ใจครับ
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รายการ “1330 ถามใหญ่ จัดใหญ่ 
สิทธิหลักประกันสุขภาพ”
ตอนที่ 5 เป็นโรคไตท�าไงดี 
ความยาว 3 นาที

สัมภาษณ์ใน Studio   
Call Center ตอบใน Studio
Extra : ชาวนา
แก๊งนางฟ้า : ช่า

ภาพ เสียง

ผู้ด�าเนินรายการสรุป พี่บุ๋ม	 :	 ถ้ารู ้สึกว่าร่างกายตัวเองก�าลังมีความ
ผิดปกติ	อย่าปล่อยเอาไว้นานนะคะ	ควรรีบไป
พบแพทย์	 เพื่อท�าการตรวจอย่างละเอียด	จะได้
รักษาได้ทันค่ะ

CG	:	มีค�าถามเร่ืองหลกัประกนัสขุภาพ	
โทร.	สายด่วน	สปสช.	1330	ตลอด	24	ชั่วโมง	

แก๊งนางฟ้า	:	ส�าหรับท่านใดที่มีค�าถามเรื่องหลัก
ประกันสุขภาพ	สามารถโทร.	มาได้ที่	 สายด่วน	
สปสช.	1330	ตลอด	24	ชั่วโมง

CG	:	สิทธิตามกฎหมายของคนไทย เจ็บป่วยอุ่นใจ	 ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ	สิทธิ 
ตามกฎหมายของคนไทย

CG	:	ช่องทางการติดต่อ
Facebook	:	ก้าวใหม่	สปสช.
เว็บไซต์	: www.nhso.go.th
Youtube	:	ก้าวใหม่	สปสช.

ดนตรี

รายการ  “1330 ถามใหญ่ จัดใหญ่ 
สิทธิหลักประกันสุขภาพ”
ตอนที่ 6 เราจะมีหลักประกันสุขภาพ
ได้อย่างไร ความยาว 3 นาที

รูปแบบ : สัมภาษณ์ใน Studio  
Call Center ตอบใน Studio
Extra : เด็กมหาวิทยาลัย
แก๊งนางฟ้า : บี

ภาพ เสียง

Interlude	IN ดนตรีประจ�ารายการ	เนื้อเพลง
“1330	ค�าถามยอดฮิต	สิทธิหลักประกันสุขภาพ”	

ผู้ด�าเนินรายการเปิดรายการ	
หน้าฉาก	 “1330	ถามใหญ่	 จัดใหญ่	สิทธิหลัก
ประกันสุขภาพ”	

พ่ีบุ๋ม	 :	 สวัสดีค่ะคุณผู้ชม	ขอต้อนรับคุณผู้ชม 
ทุกท่านเข้าสู่รายการ	 “1330	ถามใหญ่	จัดใหญ่	 
สิทธิหลักประกันสุขภาพ”	 หรือสิทธิบัตรทอง
นั่นเองค่ะ	รายการที่จะมาไขข้อสงสัยในประเด็น
ค�าถามและจัดใหญ่ให้ในค�าตอบ	ส�าหรับวันนี้	 
มีค�าถามเด็ดที่รอค�าตอบอยู่ค่ะ	ค�าถามวันนี้คือ
อะไร	เราไปชมพร้อมกันได้เลย

เด็กมหาวิทยาลัยถามค�าถาม	 เด็กมหาวิทยาลัย	:	พี่บุ๋มครับ	ผมอยากทราบว่า 
ถ้าผมต้องการทีจ่ะมสีทิธหิลักประกนัสขุภาพ	ผม 
จะต้องสมคัรหรอืเปล่า	แล้วมค่ีาใช้จ่ายอะไรไหม
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รายการ  “1330 ถามใหญ่ จัดใหญ่ 
สิทธิหลักประกันสุขภาพ”
ตอนที่ 6 เราจะมีหลักประกันสุขภาพ
ได้อย่างไร ความยาว 3 นาที

รูปแบบ : สัมภาษณ์ใน Studio  
Call Center ตอบใน Studio
Extra : เด็กมหาวิทยาลัย
แก๊งนางฟ้า : บี

ภาพ เสียง

ผู้ด�าเนินรายการพูดส่งไปที่แก๊งนางฟ้า พี่บุ๋ม	 :	ส�าหรับค�าถามท่ีน้องก�าลังสงสัยอยู่น้ัน	 
มีค�าตอบอย่างแน่นอนค่ะ	 โดยทางแก๊งนางฟ้า
ของเราจะเป็นผูม้าไขข้อข้องใจให้เองค่ะ

แก๊งนางฟ้าตอบ	(บี) แก๊งนางฟ้า	 :	 การท่ีจะมีหลักประกันสุขภาพ 
ไม่ต้องสมัคร	 เพราะทุกคนมีสิทธิอยู ่แล้ว	 แต ่
ต้องไปลงทะเบยีน	และไม่เสยีค่าใช้จ่ายใดๆ	ทัง้สิน้	
การลงทะเบยีนคือการไปยนืยนัตามสทิธว่ิาเรายงัม ี
ตัวตนอยู่	 และเลือก	 รพ.	 ตามพื้นที่พักอาศัย 
ของเราคือที่ใด	 เวลาเจ็บป่วยจะได้ไปรักษากับ	
รพ.	ที่เลือกไว้	ซึ่งเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน	
ประกอบด้วย
1. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน	หรือบัตร
หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่าย	มี
เลขประจ�าตวัประชาชน	ส�าหรบัเดก็ท่ียงัไม่มบัีตร
ให้ใช้ส�าเนาสูตบิตัร	
2. ส�าเนาทะเบยีนบ้าน	กรณพีกัไม่ตรงตามท่ีอยู่
ในทะเบียนบ้าน	ให้ใช้หลกัฐานอย่างหนึง่อย่างใด
เพิม่เตมิดงันี้
1)	 หนังสือรับรองการพักอาศัยอยู ่จริงของ 

เจ้าบ้าน	พร้อมส�าเนาทะเบียนบ้านและ
ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนของเจ้าบ้าน	
หรอื

2)	 หนังสือรับรองของผู้น�าชุมชน	พร้อมส�าเนา
บตัรประจ�าตวัประชาชนของผูน้�าชมุชน	หรอื

3)	 หนังสือรับรองของผู ้ว ่าจ้างหรือนายจ้าง	
พร้อมส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนของ 
ผูว่้าจ้างหรอืนายจ้าง

4)	 เอกสารหรอืหลกัฐานอ่ืน	เช่น	ใบเสรจ็รบัเงนิ 
ค่าสาธารณปูโภค	ใบเสรจ็รบัเงนิค่าเช่าทีพ่กั	
สญัญาเช่าท่ีพกัฯ	 ท่ีแสดงว่าตนเองพกัอาศยั
อยูใ่นพืน้ท่ีน้ันๆ	

หากให้ผู้อื่นไปลงทะเบียนแทน	ต้องเพิ่มหนังสือ 
มอบอ�านาจและส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน 
ของผูร้บัมอบอ�านาจด้วยนะคะ	สถานท่ีลงทะเบยีน 
ใน	 กทม.	 ติดต่อได้ที่ส�านักงานเขตใกล้บ้าน	
ปัจจุบนัเปิดรบัลงทะเบียนอยู่	27	เขต	ในวนัเวลา
ราชการ	ต่างจังหวดัตดิต่อได้ท่ี	รพ.	ส่งเสรมิสขุภาพ 
ต�าบล	หรอื	รพ.	รฐับาลใกล้บ้าน	ในวนัเวลาราชการ
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รายการ  “1330 ถามใหญ่ จัดใหญ่ 
สิทธิหลักประกันสุขภาพ”
ตอนที่ 6 เราจะมีหลักประกันสุขภาพ
ได้อย่างไร ความยาว 3 นาที

รูปแบบ : สัมภาษณ์ใน Studio  
Call Center ตอบใน Studio
Extra : เด็กมหาวิทยาลัย
แก๊งนางฟ้า : บี

ภาพ เสียง

เด็กมหาวิทยาลัยยิ้ม	พยักหน้ารับว่าเข้าใจแล้ว เด็กมหาวิทยาลัย	:	อ้อ...เข้าใจแล้วครับ	 เดี๋ยว
ผมจะรีบกลับไปเตรียมเอกสารให้เรียบร้อย	
แล้วไปลงทะเบียนตามค�าแนะน�าครับ

ผู้ด�าเนินรายการสรุป พี่บุ๋ม	:	ทราบอย่างนี้แล้วก็อย่าลืมไปลงทะเบียน
เพ่ือยืนยันตัวตนของตัวเองกันด้วยนะคะ	จะได้
ไม่เสียสิทธิค่ะ

CG	:	มีค�าถามเรื่องหลักประกันสุขภาพ	
โทร.	สายด่วน	สปสช.	1330	ตลอด	24	ชั่วโมง	

แก๊งนางฟ้า	:	ส�าหรับท่านใดที่มีค�าถามเรื่องหลัก
ประกันสุขภาพ	สามารถโทร.	มาได้ท่ี	สายด่วน	
สปสช.	1330	ตลอด	24	ชั่วโมง

CG	:	สิทธิตามกฎหมายของคนไทย เจ็บป่วยอุ่นใจ	 ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ	 สิทธิ 
ตามกฎหมายของคนไทย

CG	:	ช่องทางการติดต่อ
Facebook	:	ก้าวใหม่	สปสช.
เว็บไซต์	: www.nhso.go.th

Youtube	:	ก้าวใหม่	สปสช.

ดนตรี

รายการ  “1330 ถามใหญ่ จัดใหญ่ 
สิทธิหลักประกันสุขภาพ”
ตอนท่ี 7 โรคจิตเวช สิทธิหลักประกันสุขภาพ
คุ้มครองหรือเปล่า ความยาว 3 นาที

สัมภาษณ์ใน Studio
Call Center ตอบใน Studio
Extra : เจ้าของธุรกิจ
แก๊งนางฟ้า : บี

ภาพ เสียง

Interlude	IN ดนตรีประจ�ารายการ	เนื้อเพลง
“1330	ค�าถามยอดฮิต	สิทธิหลักประกันสุขภาพ”	

ผู้ด�าเนินรายการเปิดรายการ	
หน้าฉาก	 “1330	ถามใหญ่	จัดใหญ่	สิทธิหลัก
ประกันสุขภาพ”	

พี่บุ๋ม	 :	 สวัสดีค่ะคุณผู้ชม	 ขอต้อนรับคุณผู้ชม
ทุกท่านเข้าสู่รายการ	 “1330	ถามใหญ่	จัดใหญ่	
สิทธิหลักประกันสุขภาพ”	 หรือสิทธิบัตรทอง
นั่นเองค่ะ	รายการที่จะมาไขข้อสงสัยในประเด็น
ค�าถามและจัดใหญ่ให้ในค�าตอบ	ส�าหรับวันนี	้ 
มีค�าถามเด็ดที่รอค�าตอบอยู่ค่ะ	ค�าถามวันนี้คือ
อะไร	เราไปชมพร้อมกันได้เลย
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รายการ  “1330 ถามใหญ่ จัดใหญ่ 
สิทธิหลักประกันสุขภาพ”
ตอนท่ี 7 โรคจิตเวช สิทธิหลักประกันสุขภาพ
คุ้มครองหรือเปล่า ความยาว 3 นาที

สัมภาษณ์ใน Studio
Call Center ตอบใน Studio
Extra : เจ้าของธุรกิจ
แก๊งนางฟ้า : บี

ภาพ เสียง

เจ้าของธุรกิจถามค�าถาม	 เจ้าของธุรกิจ	 :	 คุณบุ๋มคะ	ตอนนี้ดิฉันมีเร่ือง
กังวลใจเกี่ยวกับพี่สาวมากเลยค่ะ	 เพราะไม่รู้ว่า 
พี่สาวก�าลังเป็นโรคซึมเศร้าอยู่รึเปล่า	 เนื่องจาก
เขามีปัญหาครอบครัว	 จากท่ีเป็นคนร่าเริง	 
พูดเก่ง	ตอนน้ีกลายเป็นคนละคนเลย	 ท้ังชอบ
เก็บตัว	 ไม่พูดคุยกับใคร	 เลยอยากจะปรึกษาว่า	
คนไข้ในกลุม่ทีค่วรจะต้องบ�าบดัรกัษาอาการทาง
จิตใจ	จะไปใช้สทิธหิลกัประกนัสขุภาพได้รเึปล่า

ผู้ด�าเนินรายการพูดส่งไปที่แก๊งนางฟ้า พี่บุ๋ม	 :	 ส�าหรับค�าถามที่คุณก�าลังสงสัยอยู่นั้น	
มีค�าตอบอย่างแน่นอนค่ะ	 โดยทางแก๊งนางฟ้า
ของเราจะเป็นผู้มาไขข้อข้องใจให้เองค่ะ

แก๊งนางฟ้าตอบ	(บี) แก๊งนางฟ้า	 :	สิทธิหลักประกันสุขภาพคุม้ครอง
ในกรณขีองการตรวจรักษาผูป่้วยทางด้านจิตเวช	 
โดยเบือ้งต้นผูป่้วยจะต้องด�าเนนิการตามขัน้ตอน 
ก่อน	อย่างแรกคือ	ตรวจสิทธิของคุณโดยใช้เลขที่ 
บัตรประชาชน	ถ้าได้รับสิทธิถูกต้องก็ตรวจว่า 
ได้หน่วยบรกิารตามสทิธทิีไ่หน	กไ็ปตรวจเบ้ืองต้น 
กับแพทย์ของ	 รพ.	 ตามสิทธิ	 ถ้าหากว่า	 รพ.	 
ตามสทิธไิม่มีบริการด้านจิตเวช	 เนื่องจาก	 รพ.	
หลายๆ	แห่งไม่มีแผนกหรือว่าแพทย์เฉพาะทาง
ด้านนี้	ก็จะมีการออกหนังสือส่งตัวไปยัง	รพ.	ที่
สามารถรักษาเฉพาะทางด้านการรักษาภาวะ
ความเครียดหรือด้านจิตเวชต่อไป	 แนะน�าว่า 
พี่สาวต้องท�าตามขั้นตอนนี้ก่อนค่ะ

เจ้าของธุรกิจถามค�าถาม	ท่าทางสงสัย เจ้าของธุรกิจ	:	แล้วถ้าไม่ไปที่หน่วยบริการตาม
สิทธิ	แต่ลัดขั้นตอนตรงไปที่โรงพยาบาลที่รักษา
ด้านจิตเวชโดยตรงเลยจะได้ไหมคะ

แก๊งนางฟ้าตอบ แก๊งนางฟ้า	 :	 ปกติแล้วสถานพยาบาลท่ีถูก 
ขึ้นทะเบียนเฉพาะทางด้านจิตเวชจะไม่มีแพทย์
ด้านอ่ืนเลย	 เพราะโรงพยาบาลแบบน้ีจะรักษา
เฉพาะด้านเท ่านั้น	 ดั งนั้ นสถานพยาบาล
เฉพาะทางก็จะไม่รับขึ้นทะเบียนเป็นหน่วย
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รายการ  “1330 ถามใหญ่ จัดใหญ่ 
สิทธิหลักประกันสุขภาพ”
ตอนท่ี 7 โรคจิตเวช สิทธิหลักประกันสุขภาพ
คุ้มครองหรือเปล่า ความยาว 3 นาที

สัมภาษณ์ใน Studio
Call Center ตอบใน Studio
Extra : เจ้าของธุรกิจ
แก๊งนางฟ้า : บี

ภาพ เสียง

บริการประจ�าในสิทธิหลักประกันสุขภาพ	จะรับ 
ผู้ป่วยในกรณีที่เป็นการส่งตัวเท่านั้น	 แนะน�า 
ให้ไปตรวจกับแพทย์ที่โรงพยาบาลตามสิทธิก่อน
ดีกว่าค่ะ	ว่าภาวะซึมเศร้าของพี่สาวอยู่ในระดับ 
ไหน	 คุณหมอจะได ้วิ นิจฉัยว ่าสมควรที่จะ 
ส่งต่อหรอืไม่	

เจ้าของธรุกจิท�าท่าโล่งใจ	ตาเป็นประกาย เจ้าของธุรกิจ	 :	 อ๋อ...เข ้าใจแล้วค่ะ	 ได้ยิน 
ค�าตอบแบบนี้ก็ค่อยสบายใจขึ้นหน่อย	 ดิฉัน 
จะได้พาพี่สาวไปรักษาได้ถูกต้อง

ผู้ด�าเนินรายการสรุป พ่ีบุ๋ม	:	ส�าหรับใครท่ีก�าลังสงสัยอยู่คงได้ค�าตอบ
เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ	ดังน้ันลองไปท�าตาม 
ค�าแนะน�าจากแก๊งนางฟ้ากันดูนะคะ

CG	:	มีค�าถามเรื่องหลักประกันสุขภาพ	
โทร.	สายด่วน	สปสช.	1330	ตลอด	24	ชั่วโมง	

แก๊งนางฟ้า	 :	 ส�าหรับท่านใดที่มีค�าถามเรื่อง
หลักประกันสุขภาพ	 สามารถโทร.	 มาได ้ ท่ี	 
สายด่วน	สปสช.	1330	ตลอด	24	ชั่วโมง

CG	:	สิทธิตามกฎหมายของคนไทย เจ็บป่วยอุ่นใจ	 ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ	 สิทธ ิ
ตามกฎหมายของคนไทย

CG	:	ช่องทางการติดต่อ
Facebook	:	ก้าวใหม่	สปสช.
เว็บไซต์	: www.nhso.go.th
Youtube	:	ก้าวใหม่	สปสช.

ดนตรี

รายการ “1330 ถามใหญ่ จัดใหญ่ 
สิทธิหลักประกันสุขภาพ”
ตอนที่ 8 สิทธิหลักประกันสุขภาพกับ 
โรคร้ายแรง เรื้อรัง ค่าใช้จ่ายสูง
ความยาว 3 นาที

สัมภาษณ์ใน Studio
Call Center ตอบใน Studio
Extra : ลุงชาวสวน
แก๊งนางฟ้า : นุ่น

ภาพ เสียง

Interlude	IN ดนตรีประจ�ารายการ	เนื้อเพลง
“1330	ค�าถามยอดฮิต	สิทธิหลักประกันสุขภาพ”	
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รายการ “1330 ถามใหญ่ จัดใหญ่ 
สิทธิหลักประกันสุขภาพ”
ตอนที่ 8 สิทธิหลักประกันสุขภาพกับ 
โรคร้ายแรง เรื้อรัง ค่าใช้จ่ายสูง
ความยาว 3 นาที

สัมภาษณ์ใน Studio
Call Center ตอบใน Studio
Extra : ลุงชาวสวน
แก๊งนางฟ้า : นุ่น

ภาพ เสียง

ผู้ด�าเนินรายการเปิดรายการ	
หน้าฉาก	 “1330	ถามใหญ่	 จัดใหญ่	สิทธิหลัก
ประกันสุขภาพ”	

พ่ีบุ๋ม	 :	 สวัสดีค่ะคุณผู้ชม	ขอต้อนรับคุณผู้ชม
ทุกท่านเข้าสู่รายการ	 “1330	ถามใหญ่	 จัดใหญ่	
สิทธิหลักประกันสุขภาพ”	 หรือสิทธิบัตรทอง
นั่นเองค่ะ	รายการที่จะมาไขข้อสงสัยในประเด็น
ค�าถามและจัดใหญ่ให้ในค�าตอบ	ส�าหรับวันน้ี	 
มีค�าถามเด็ดที่รอค�าตอบอยู่ค่ะ	ค�าถามวันน้ีคือ
อะไร	เราไปชมพร้อมกันได้เลย

ลุงชาวสวนถามค�าถาม ลุงชาวสวน	 :	 คุณบุ๋มครับ	คือตอนน้ีลุงก็อายุ
มากแล้ว	 กลัวว่าวันหนึ่งจะเป็นโรคร้ายแรง	 
เลยอยากจะถามหน่อยว ่าพวกโรคร้ายแรง 
อย่างมะเรง็	หลกัประกนัสุขภาพรักษาหรือเปล่า	
เพราะมันเป็นโรคท่ีต้องใช้เงินเยอะในการรักษา	
แล้วลุงก็เป็นแค่ชาวสวน	รายได้ไม่ได้มากมาย
อะไร

ผู้ด�าเนินรายการพูดส่งไปที่แก๊งนางฟ้า พี่บุ๋ม	:	ส�าหรับค�าถามที่คุณลุงก�าลังสงสัยอยู่นั้น	
มีค�าตอบอย่างแน่นอนค่ะ	 โดยทางแก๊งนางฟ้า
ของเราจะเป็นผู้มาไขข้อข้องใจให้เองค่ะ

แก๊งนางฟ้าตอบ	(นุ่น) แก๊งนางฟ้า	:	สิทธิหลักประกันสุขภาพคุ้มครอง 
ถึงโรคเรื้อรังและโรคร้ายแรงต่างๆ	ด้วยค่ะ	 เช่น	
โรคมะเร็ง	 โรคเอดส์	 โรคไตวายเรื้อรัง	 โรคหัวใจ	
ดังนั้นคุณลุงไม่ต้องกังวลเรื่องภาระค่ารักษา
พยาบาลเลยค่ะ	 ยกตัวอย่างในการรักษาโรค
มะเร็ง	 สิทธิหลักประกันสุขภาพจะครอบคลุม
การรักษาตั้งแต่การตรวจวินิจฉัย	 แนวทาง 
การรักษาตามที่แพทย์วินิจฉัย	 ไม่ว่าจะเป็นการ
ฉายแสง	การให้เคมีบ�าบัด	หรือการผ่าตัด	ล้วน
อยู่ในสิทธิไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยค่ะ	

ลุงชาวสวนยิ้มแก้มปริ	ท�าท่าโล่งใจ ลุงชาวสวน	 :	 ได้ยินแบบน้ีลุงค ่อยสบายใจ 
ขึ้นหน่อย	(ยิ้ม)

ผู้ด�าเนินรายการสรุป พี่บุ๋ม	 :	 ถ้าทราบอย่างนี้แล้วใครท่ียังไม่มีสิทธิ
หลักประกันสุขภาพ	ก็อย่าลืมไปตรวจสอบและ
ลงทะเบียนใช้สิทธิกันด้วยนะคะ	 เพื่อประโยชน์
ของตัวคุณเองค่ะ
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รายการ “1330 ถามใหญ่ จัดใหญ่ 
สิทธิหลักประกันสุขภาพ”
ตอนที่ 8 สิทธิหลักประกันสุขภาพกับ 
โรคร้ายแรง เรื้อรัง ค่าใช้จ่ายสูง
ความยาว 3 นาที

สัมภาษณ์ใน Studio
Call Center ตอบใน Studio
Extra : ลุงชาวสวน
แก๊งนางฟ้า : นุ่น

ภาพ เสียง

CG	:	มีค�าถามเรื่องหลักประกันสุขภาพ	
โทร.	สายด่วน	สปสช.	1330	ตลอด	24	ชั่วโมง	

แก๊งนางฟ้า	 :	 ส�าหรับท่านใดท่ีมีค�าถามเรื่อง
หลักประกันสุขภาพ	 สามารถโทร.	 มาได้ที	่ 
สายด่วน	สปสช.	1330	ตลอด	24	ชั่วโมง

CG	:	สิทธิตามกฎหมายของคนไทย เจ็บป่วยอุ่นใจ	ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ	สิทธิ
ตามกฎหมายของคนไทย

CG	:	ช่องทางการติดต่อ
Facebook	:	ก้าวใหม่	สปสช.
เว็บไซต์	:	www.nhso.go.th
Youtube	:	ก้าวใหม่	สปสช.

ดนตรี

รายการ  “1330 ถามใหญ่ จัดใหญ่ 
สิทธิหลักประกันสุขภาพ”
ตอนที่ 9 บริการที่ไม่คุ้มครอง
ความยาว 3 นาที

สัมภาษณ์ใน Studio
Call Center ตอบใน Studio
Extra : คนขับวินมอเตอร์ไซค์
แก๊งนางฟ้า : ฟาน

ภาพ เสียง

Interlude	IN ดนตรีประจ�ารายการ	เนื้อเพลง
“1330	ค�าถามยอดฮิต	สทิธหิลักประกนัสขุภาพ”	

ผู้ด�าเนินรายการเปิดรายการ	
หน้าฉาก	 “1330	ถามใหญ่	จัดใหญ่	สิทธิหลัก
ประกันสุขภาพ”	

พี่บุ๋ม	 :	สวัสดีค่ะคุณผู้ชม	 ขอต้อนรับคุณผู้ชม 
ทุกท่านเข้าสู่รายการ	 “1330	ถามใหญ่	จัดใหญ่ 
สิทธิหลักประกันสุขภาพ”	หรือสิทธิบัตรทอง 
นั่นเองค่ะ	รายการที่จะมาไขข้อสงสัยในประเด็น 
ค�าถามและจัดใหญ่ให้ในค�าตอบ	ส�าหรับวันนี้	 
มีค�าถามเด็ดที่รอค�าตอบอยู่ค่ะ	ค�าถามวันนี้คือ
อะไร	เราไปชมพร้อมกันได้เลย

คนขับวินมอเตอร์ไซค์ถามค�าถาม คนขับวินมอเตอร์ ไซค์	 :	อยากถามเป็นความรู ้
หน่อยนะครับ	 เรื่องโรคที่ไม่คุ ้มครองในสิทธิ
หลักประกันสุขภาพมีไหมครับ

ผู้ด�าเนินรายการพูดส่งไปที่แก๊งนางฟ้า พี่บุ๋ม	 :	ส�าหรับค�าถามที่คุณก�าลังสงสัยอยู่นั้น	
มีค�าตอบอย่างแน่นอนค่ะ	 โดยทางแก๊งนางฟ้า
ของเราจะเป็นผู้มาไขข้อข้องใจให้เองค่ะ



103บทสารคดส้ัีน รายการ “1330 ถามใหญ่ จดัใหญ่ สิทธิหลักประกันสุขภาพ”

รายการ  “1330 ถามใหญ่ จัดใหญ่ 
สิทธิหลักประกันสุขภาพ”
ตอนที่ 9 บริการที่ไม่คุ้มครอง
ความยาว 3 นาที

สัมภาษณ์ใน Studio
Call Center ตอบใน Studio
Extra : คนขับวินมอเตอร์ไซค์
แก๊งนางฟ้า : ฟาน

ภาพ เสียง

แก๊งนางฟ้าตอบ	(ฟาน) แก๊งนางฟ้า	:	การบรกิารทีไ่ม่อยูใ่นความคุม้ครอง 
ตามสิทธิหลักประกันสุขภาพมีอยู ่ 	 8	 เรื่อง	 
ด้วยกันค่ะ	ได้แก่
1.	 การรักษาภาวะมบีตุรยาก	การผสมเทียม			
2.	 การเปลี่ยนเพศ	การกระท�าใดๆ	 เพื่อความ

สวยงามโดยไม่มข้ีอบ่งชีท้างการแพทย์
3.	 การตรวจวินิจฉัยและรักษาใดๆ	 ท่ีเกินความ

จ�าเป็นจากข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
4.	 การรกัษาทีอ่ยูร่ะหว่างค้นคว้าทดลอง
5.	 การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางรถยนต์	 ซ่ึง 

อยูใ่นการคุม้ครองของ	พ.ร.บ.	อยูแ่ล้ว	
6.	 การบ�าบัดรักษาฟื ้นฟูผู ้ติดยาเสพติดตาม

กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด	
7.	 โรคเดียวกันที่ต ้องใช้ระยะเวลารักษาใน 

โรงพยาบาลเกิน	180	วัน
8.	 การผ ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะและกิจกรรมที่

เก่ียวข้อง	ยกเว้นการปลูกถ่ายไต	ตับ	หัวใจ	
และกระจกตา

ผู้ด�าเนินรายการสรุป พี่บุ ๋ม	 :	 ใครที่ก�าลังสงสัยอยู ่คงได ้ค�าตอบ 
เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ	และถ้าใครที่มีค�าถาม
หรือข ้อสงสัยสามารถโทร.	 สอบถามเรื่อง 
หลักประกันสุขภาพ	 สามารถโทร.	 มาได้ที	่ 
สายด่วน	 สปสช.	 1330	 ตลอด	 24	 ชั่วโมง	
ส�าหรับวันนี้	 ดิฉัน	 ดร.บุ ๋ม	 ปนัดดา	 วงศ์ผู ้ด	ี 
ขอลาไปก่อน	ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

CG	:	มีค�าถามเรื่องหลักประกันสุขภาพ	
โทร.	สายด่วน	สปสช.	1330	ตลอด	24	ชั่วโมง	

แก๊งนางฟ้า	 :	 ส�าหรับท่านใดที่มีค�าถามเรื่อง
หลักประกันสุขภาพ	 สามารถโทร.	 มาได้ที ่
สายด่วน	สปสช.	1330	ตลอด	24	ชั่วโมง

CG	:	สิทธิตามกฎหมายของคนไทย เจ็บป่วยอุ่นใจ	ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ	สิทธิ
ตามกฎหมายของคนไทย

CG	:	ช่องทางการติดต่อ
Facebook	:	ก้าวใหม่	สปสช.
เว็บไซต์	: www.nhso.go.th

Youtube	:	ก้าวใหม่	สปสช.

ดนตรี
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รายการ “1330 ถามใหญ่ จัดใหญ่ 
สิทธิหลักประกันสุขภาพ”
ตอนที่ 10 ตั้งครรภ์ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ
ไม่จ�ากัดจ�านวนครั้ง ความยาว 3 นาที

สัมภาษณ์ใน Studio
Call Center ตอบใน Studio
Extra : แม่ค้าตามตลาด 
แก๊งนางฟ้า : กิ๊ก

ภาพ เสียง

Interlude	IN ดนตรีประจ�ารายการ	เนื้อเพลง
“1330	ค�าถามยอดฮิต	สิทธิหลักประกันสุขภาพ”	

ผู้ด�าเนินรายการเปิดรายการ	
หน้าฉาก	 “1330	ถามใหญ่	 จัดใหญ่	สิทธิหลัก
ประกันสุขภาพ”	

พ่ีบุ๋ม	 :	 สวัสดีค่ะคุณผู้ชม	ขอต้อนรับคุณผู้ชม
ทุกท่านเข้าสู่รายการ	 “1330	ถามใหญ่	 จัดใหญ่	
สิทธิหลักประกันสุขภาพ”	 หรือสิทธิบัตรทอง
นั่นเองค่ะ	รายการที่จะมาไขข้อสงสัยในประเด็น
ค�าถามและจัดใหญ่ให้ในค�าตอบ	ส�าหรับวันน้ี	 
มีค�าถามเด็ดที่รอค�าตอบอยู่ค่ะ	ค�าถามวันน้ีคือ
อะไร	เราไปชมพร้อมกันได้เลย

แม่ค้าตามตลาดถามค�าถาม แม่ค้าตามตลาด	 :	 คุณบุ๋มคะ	คือดิฉันคิดว่า 
ตัวเองก�าลังท้องน่ะค่ะ	 เลยอยากสอบถามว่า	
ดิฉันจะสามารถไปฝากท้องได้ท่ีไหนบ้าง	แล้ว
มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง	มีการจ�ากัดจ�านวนครั้ง 
ในการฝากครรภ์ไหมคะ?

ผู้ด�าเนินรายการพูดส่งไปที่แก๊งนางฟ้า พ่ีบุ๋ม	 :	 ส�าหรับค�าถามที่คุณก�าลังสงสัยอยู่นั้น	
มีค�าตอบอย่างแน่นอนค่ะ	 โดยทางแก๊งนางฟ้า
ของเราจะเป็นผูม้าไขข้อข้องใจให้เองค่ะ

แก๊งนางฟ้าตอบ	(กิ๊ก) แก๊งนางฟ้า	 :	สามารถไปตรวจครรภ์เพื่อความ
แน่ใจและฝากครรภ์ได้ที่หน่วยบริการตามสิทธ	ิ
ในเบื้องต้นสิทธิหลักประกันสุขภาพคุ ้มครอง
การคลอดตามธรรมชาติเท่านั้น	 แต่หากมีเหตุ
จ�าเป็นในการผ่าคลอดเพื่อความปลอดภัย	 เช่น	
มีภาวะเสี่ยงต่างๆ	ก็สามารถใช้สิทธิได้	 ทั้งน้ี 
ก็ต้องเป็นไปตามการวินิจฉัยของแพทย์ด้วย	
โดยเมื่อตุลาคม	 2558	 สปสช.	 ได้ประกาศ	 
พ.ร.บ.	ฉบับใหม่	ให้ใช้สิทธิคลอดบุตรได้ไม่จ�ากัด 
จ�านวนครั้งอีกด้วย	

CG	:	มีค�าถามเรื่องหลักประกันสุขภาพ	
โทร.	สายด่วน	สปสช.	1330	ตลอด	24	ชั่วโมง	

แก๊งนางฟ้า	 :	 ส�าหรับท่านใดท่ีมีค�าถามเรื่อง
หลักประกันสุขภาพ	 สามารถโทร.	 มาได้ที	่ 
สายด่วน	สปสช.	1330	ตลอด	24	ชั่วโมง

CG	:	สิทธิตามกฎหมายของคนไทย เจ็บป่วยอุ่นใจ	ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ	สิทธิ
ตามกฎหมายของคนไทย
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รายการ “1330 ถามใหญ่ จัดใหญ่ 
สิทธิหลักประกันสุขภาพ”
ตอนที่ 10 ตั้งครรภ์ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ
ไม่จ�ากัดจ�านวนครั้ง ความยาว 3 นาที

สัมภาษณ์ใน Studio
Call Center ตอบใน Studio
Extra : แม่ค้าตามตลาด 
แก๊งนางฟ้า : กิ๊ก

ภาพ เสียง

CG	:	ช่องทางการติดต่อ
Facebook	:	ก้าวใหม่	สปสช.
เว็บไซต์	: www.nhso.go.th
Youtube	:	ก้าวใหม่	สปสช.

ดนตรี

รายการ “1330 ถามใหญ่ 
จดัใหญ่  สิทธิหลักประกนัสุขภาพ”
ตอนที่ 11 ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล 
ความยาว 3 นาที

รูปแบบ : พิธีกรลงพื้นที่ สปสช.

ภาพ เสียง หมายเหตุ

Interlude	IN ดนตรปีระจ�ารายการ	เนือ้เพลง
“1330	ค�าถามยอดฮิต	สิทธิหลักประกัน
สขุภาพ”

หน้าส�านักงาน	สปสช. พี่บุ๋ม	:	สวัสดีค่ะคุณผู้ชม	ขอต้อนรับคุณ
ผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ	 “1330	ถาม
ใหญ่	 จัดใหญ่	สิทธิหลักประกันสุขภาพ”	
หรือสิทธิบัตรทองนั่นเองค่ะ	 รายการ
ที่จะมาไขข้อสงสัยในประเด็นค�าถาม	
และจัดใหญ่ให้ในค�าตอบ	และในวนันีเ้รา
มาอยูก่นัทีส่�านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ	 (สปสช.)	 เพื่อจะมาไขข้อสงสัย	
และตอบค�าถามยอดฮิต	 ส�าหรับวันนี้
ค�าถามของเราก็คือ	อยากตรวจสอบว่า
ตัวเองมีสิทธิหลักประกันสุขภาพที่ไหน	
สามารถตรวจสอบจากช่องทางใดได้บ้าง

-	 บรรยากาศในสถานที่ท�างาน
-	 INS	ภาพโรงพยาบาลต่างๆ
-	 ภาพพนักงานรับโทรศัพท์
-	 รูปภาพ	Application	สิทธิ	 30	บาท	

ใช้ได้ทัง้ระบบ	Android	และ	iOS		
-	 หน้าเว็บไซต์ในการตรวจสอบสิทธิหลัก

ประกันสุขภาพ

การตรวจสอบสามารถตรวจสอบได ้
หลายช่องทาง	โทร.	สายด่วน	1330	หรอื
แค่แจ้งเลขบัตรประชาชน	13	หลัก	 การ
ตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพซ่ึง 
ทุกคนสามารถท�าได้หลายทาง	ได้แก่
ช่องทางท่ี 1	สามารถติดต่อด้วยตัวเอง
ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 
โรงพยาบาลหรือส�านักงานสาธารณสุข

เสียง
บรรยาย
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รายการ “1330 ถามใหญ่ 
จดัใหญ่  สิทธิหลักประกนัสุขภาพ”
ตอนที่ 11 ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล 
ความยาว 3 นาที

รูปแบบ : พิธีกรลงพื้นที่ สปสช.

ภาพ เสียง หมายเหตุ

จังหวัดใกล้บ้าน	ส�าหรับผู้ที่อาศัยอยู่ใน
กรุงเทพฯ	ติดต่อได้ที่ส�านักงานเขตที่ใกล้
และสะดวก	ปัจจุบันเปิดรับลงทะเบียน
อยู่	27	เขต	
ช่องทางที่ 2	 ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ	 
โทร.	1330	แล้วกด	2	ตามด้วยหมายเลข
บัตรประจ�าตัวประชาชน	13	หลัก	หรือ 
โทร.	 สายด่วน	 สปสช.	 1330	 ติดต่อ 
พนกังานกด	0	แล้วแจ้งเลขทีบั่ตรประจ�าตวั
ประชาชนได้เลยค่ะ
ช่องทางที่ 3	ระบบสมาร์ทโฟน	สามารถ
ใช้	 Application	 ก้าวใหม่	 เลือกเมนู 
ตรวจสอบสิทธิ	 ใช้ได้ทั้งระบบ	Android	
และ	iOS		
ช ่องทางที่  4	 เข ้าไปท่ีเว็บไซต ์ของ 
ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ที่	www.nhso.go.th	และเข้าไปที่บริการ
ประชาชน	 จากนั้นไปท่ีตรวจสอบสิทธ	ิ 
กรอกข้อมูลบัตรประจ�าตัวประชาชน	 
13	หลกั	วัน/เดือน/ปีเกิด			

หน้าส�านักงาน	ปิดรายการ พ่ีบุ๋ม	 :	 คุณผู้ชมทราบข้อมูลเช่นน้ีแล้ว	
อย่าลืม!	 ตรวจสอบสิทธิหลักประกัน
สุขภาพกันนะคะ	ส�าหรับครั้งหน้าจะเป็น 
ค�าถามยอดฮิตและข้อสงสัยเกี่ยวกับ
อะไร	อย่าลืมติดตาม	ส�าหรับวนันี	้ดฉินั	
ดร.บุ๋ม	ปนัดดา	วงค์ผู้ดี	 ขอลาไปก่อน	
ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

CG	:	 มีค�าถามเร่ืองหลักประกันสุขภาพ	
โทร.	สายด่วน	สปสช.	1330	ตลอด	24	
ชั่วโมง	

แก๊งนางฟ้า	 :	ส�าหรับท่านใดท่ีมีค�าถาม
เรื่องหลักประกันสุขภาพ	สามารถโทร.	
มาได้ที่	 สายด่วน	สปสช.	1330	ตลอด	
24	ชั่วโมง

CG	:	สทิธิตามกฎหมายของคนไทย เจ็บป่วยอุ่นใจ	ใช้สทิธิหลกัประกนัสขุภาพ	
สิทธิตามกฎหมายของคนไทย
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รายการ “1330 ถามใหญ่ 
จดัใหญ่  สิทธิหลักประกนัสุขภาพ”
ตอนที่ 11 ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล 
ความยาว 3 นาที

รูปแบบ : พิธีกรลงพื้นที่ สปสช.

ภาพ เสียง หมายเหตุ

CG	:	ช่องทางการติดต่อ
Facebook	:	ก้าวใหม่	สปสช.
เว็บไซต์	: www.nhso.go.th

Youtube	:	ก้าวใหม่	สปสช.

ดนตรี

รายการ “1330 ถามใหญ่ จัดใหญ่
สิทธิหลักประกันสุขภาพ”
ตอนที่ 12 
สายด่วน สปสช. 1330 ใช้ยังไง
ความยาว 3 นาที

รูปแบบ : พี่บุ๋มลงพื้นที่ สปสช.
แก๊งนางฟ้า : บี

 ภาพ เสียง หมายเหตุ

Interlude	IN ดนตรีประจ�ารายการ	เนื้อเพลง
“1330	ค�าถามยอดฮิต	สิทธิหลักประกัน
สุขภาพ”

หน้าส�านักงาน	สปสช. พี่บุ๋ม	 :	 สวัสดีค่ะคุณผู ้ชม	 ขอต้อนรับ
คุณผู ้ชมทุกท่านเข้าสู ่รายการ	 “1330	
ถามใหญ่	 จัดใหญ่	 สิทธิหลักประกัน
สุขภาพ”	 หรือสิทธิบัตรทองนั่นเองค่ะ	
รายการที่จะมาไขข้อสงสัยในประเด็น
ค�าถามและจัดใหญ่ให้ในค�าตอบ	 และ 
ในวันนี้ เรามาอยู ่กันที่ส�านักงานหลั ก 
ประกนัสขุภาพแห่งชาต	ิ(สปสช.)	เพือ่จะมา 
ไขข้อสงสัยและตอบค�าถามยอดฮิต	และ 
ส�าหรับวันนี้ค�าถามของเราก็คือ	 เมื่อคุณ
โทร.	มาที่สายด่วน	สปสช.	 1330	 มาดู 
กันว ่าโทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ	 1330	 
จะให้ข้อมูลดีๆ	อะไรกับคุณได้บ้าง

บรรยากาศในสถานที่ท�างาน เสียงดนตรี

พี่บุ๋มพูดอธิบาย พี่บุ๋ม	:	ใครๆ	ก็โทร.	มาได้	ไม่ว่าคุณจะเป็น
ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพหรือไม่ก็ตาม	
เพียงคุณเป็นคนไทย	คุณก็สามารถโทร.	
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รายการ “1330 ถามใหญ่ จัดใหญ่
สิทธิหลักประกันสุขภาพ”
ตอนที่ 12 
สายด่วน สปสช. 1330 ใช้ยังไง
ความยาว 3 นาที

รูปแบบ : พี่บุ๋มลงพื้นที่ สปสช.
แก๊งนางฟ้า : บี

 ภาพ เสียง หมายเหตุ

1330	 ...คุณสามารถตรวจสอบสิทธิให้ 
ตวัของคณุเอง	ตรวจสอบสทิธใิห้ญาตมิติร	
ตรวจสอบสิทธิให้ผู้หลักผู้ใหญ่	ตรวจสอบ
สิทธิให้ลูกหลานได้นะคะ	 เพียงคุณหยิบ
โทรศัพท์	 กดหมายเลข	 1330	 แล้วกด
โทรออก

โต๊ะท�างานแก๊งนางฟ้า	(บี) A	:	Auto	1330	 “ส�านักงานหลักประกัน
สุขภาพสวัสดีค่ะ	ยินดีต้อนรับเข้าสู่บริการ
ข้อมูลอัตโนมัติ”

A	:	แล้วพาคุณเข้าสู่เมนูต่างๆ

Auto	1330	 :	 รับฟังข้อมูลท่ัวไป	 กด	
1	ตรวจสอบสิทธิอัตโนมัติ	 กด	 2	ศูนย์
บริการหลักประกันสุขภาพประชาชน	กด	
3	 สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น	
กด	4	ข้อมูลส�าหรับหน่วยบริการ	กด	5	
รับฟังซ�้า	กดเครื่องหมายสี่เหลี่ยม	ติดต่อ
เจ้าหน้าที่	กด	0

A	 :	 ถ ้ากด	 1	 เพื่อรับฟังข ้อมูลทั่วไป	 
ภายใต้เมนนูีจ้ะมข้ีอมูลเรือ่งการลงทะเบยีน
สิทธิหลักประกันสุขภาพ	 สิทธิและวิธี
การเข้ารับบริการ	การแก้ไขสิทธิท่ีไม่ตรง 
ตามจรงิ	การใช้สทิธติามโครงการบรูณาการ 
3	กองทุน	เป็นต้น

Auto	1330	:	 “ตรวจสอบสิทธิอัตโนมัติ	
กด	2”

A	 :	 ถ ้ากด	 2	 คือการตรวจสอบสิทธิ
อัตโนมัติด้วยตัวเอง	 เมื่อเลือกเมนูนี้	คุณ
ควรเตรียมเลขที่บัตรประจ�าตัวประชาชน
ของคณุหรอืบคุคลทีค่ณุจะตรวจสอบสทิธิ 
ไว้ให้พร้อม	แล้วกดหมายเลขลงโทรศัพท์

-	เสียง
โทรศัพท์
ดัง

-	เสียง
บรรยาย
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รายการ “1330 ถามใหญ่ จัดใหญ่
สิทธิหลักประกันสุขภาพ”
ตอนที่ 12 
สายด่วน สปสช. 1330 ใช้ยังไง
ความยาว 3 นาที

รูปแบบ : พี่บุ๋มลงพื้นที่ สปสช.
แก๊งนางฟ้า : บี

 ภาพ เสียง หมายเหตุ

ของคุณตามเลขท่ีปรากฏ	 สักครู ่ก็จะ
ทราบว่าบุคคลนั้นได้รับสิทธิหลักประกัน
สขุภาพหรอืไม่	และได้รับสทิธท่ีิ	รพ.	อะไร	

Auto	1330	 :	 “ศูนย์บริการหลักประกัน
สุขภาพประชาชน	กด	3”

A	:	คือช่องทางด่วนในการติดต่อสอบถาม 
ส�าหรับเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการหลัก
ประกันสุขภาพประชาชน

Auto	1330	:	“สิทธิสวัสดิการพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น	กด	4”

A	:	คือช่องทางด่วนในการติดต่อสอบถาม 
ของเจ้าหน้าท่ีเรือ่งสทิธสิวสัดกิารพนกังาน 
ส่วนท้องถิ่น

Auto	1330	:	“ข้อมูลส�าหรับหน่วยบริการ	
กด	5”

A	:	คือช่องทางด่วนในการติดต่อสอบถาม 
ส�าหรับเจ้าหน้าที่ของ	รพ.

Auto	1330	:	“ตดิต่อเจ้าหน้าที	่กด	0”
A	:	อันนี้คือต้องการสอบถามข้อมูลจาก
พวกเราโดยตรงค่ะ...

Auto	1330	 :	 “หรือต้องการฟังซ�้า	 กด
เครื่องหมาย	#”

A	:	กรณีอยากท�ารายการเอง	แต่ขอฟัง
อีกสักรอบ	ก็เชิญตามสะดวกค่ะ

A	:	เรายกให้เรื่องสุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บ 
เป็นเร่ืองเร่งด่วน	ฉะนั้นสายด่วน	สปสช.	
1330	 โทร.	 ได้	 24	 ชั่วโมง	 เพราะการ
รักษาพยาบาลยามเจ็บป่วยเป็นสิทธิ
ขั้นพื้นฐานที่คนไทยทุกคนต้องได ้รับ
การบริการ	ปรึกษาเราได้ค่ะ	 ท่ีสายด่วน	
สปสช.	1330	ที่นี่เรารอรับสายคุณเสมอ
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รายการ “1330 ถามใหญ่ จัดใหญ่
สิทธิหลักประกันสุขภาพ”
ตอนที่ 12 
สายด่วน สปสช. 1330 ใช้ยังไง
ความยาว 3 นาที

รูปแบบ : พี่บุ๋มลงพื้นที่ สปสช.
แก๊งนางฟ้า : บี

 ภาพ เสียง หมายเหตุ

เข้าพี่บุ๋ม	ปิดรายการ พ่ีบุ๋ม	 :	 คุณผู้ชมทราบข้อมูลเช่นนี้แล้ว	
อย่าลืม!	 ตรวจสอบสิทธิหลักประกัน
สุขภาพกันนะคะ	ส�าหรับครั้งหน้าจะเป็น
ค�าถามยอดฮิตและข้อสงสัยเกี่ยวกับอะไร	
อย่าลืมติดตาม	ส�าหรับวันนี้	ดิฉัน	ดร.บุ๋ม	
ปนัดดา	วงศ์ผู้ดี	 ขอลาไปก่อน	ขอบคุณ
และสวัสดีค่ะ

CG	:	มีค�าถามเร่ืองหลักประกันสุขภาพ	
โทร.	สายด่วน	สปสช.	1330	ตลอด	24	
ชั่วโมง	

แก๊งนางฟ้า	 :	ส�าหรับท่านใดที่มีค�าถาม
เรื่องหลักประกันสุขภาพ	 สามารถโทร.	
มาได้ที่	 สายด่วน	สปสช.	 1330	ตลอด	
24	ชั่วโมง

CG	:	สทิธิตามกฎหมายของคนไทย เจบ็ป่วยอุ่นใจ	ใช้สทิธหิลักประกนัสุขภาพ 
สทิธติามกฎหมายของคนไทย

CG	:	ช่องทางการติดต่อ
Facebook	:	ก้าวใหม่	สปสช.
เว็บไซต์	: www.nhso.go.th
Youtube	:	ก้าวใหม่	สปสช.

ดนตรี

รายการ “1330 ถามใหญ่ จัดใหญ่
สิทธิหลักประกันสุขภาพ”
ตอนที่ 13 อุบัติเหตุทางรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ 
ใช้สิทธิอะไร ความยาว 3 นาที

รูปแบบ : สัมภาษณ์ใน Studio 
Call Center ตอบใน VTR
Extra : แม่ค้า 
แก๊งนางฟ้า : ช่า

ภาพ เสียง หมายเหตุ

Interlude	IN ดนตรีประจ�ารายการ	เนื้อเพลง
“1330	ค�าถามยอดฮิต	สิทธิหลักประกัน
สุขภาพ”

ผู้ด�าเนินรายการเปิดรายการ
หน้าฉาก	“1330	ถามใหญ่	จดัใหญ่”

พีบุ๋่ม	:	สวัสดค่ีะคณุผูช้ม	ขอต้อนรบัคณุ 
ผูช้มทกุท่านเข้าสูร่ายการ	“1330	ถามใหญ่	
จัดใหญ่	สิทธิหลักประกันสุขภาพ”	หรือ
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รายการ “1330 ถามใหญ่ จัดใหญ่
สิทธิหลักประกันสุขภาพ”
ตอนที่ 13 อุบัติเหตุทางรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ 
ใช้สิทธิอะไร ความยาว 3 นาที

รูปแบบ : สัมภาษณ์ใน Studio 
Call Center ตอบใน VTR
Extra : แม่ค้า 
แก๊งนางฟ้า : ช่า

ภาพ เสียง หมายเหตุ

สิทธิบัตรทองนั่นเองค่ะ	รายการที่จะมา
ไขข้อสงสยัในประเด็นค�าถามและจัดใหญ่ 
ให้ในค�าตอบ	ส�าหรับวันน้ีมีค�าถามเด็ด 
ทีร่อค�าตอบอยูค่่ะ	ค�าถามวนัน้ีคอือะไร
-	สวัสดค่ีะคณุป้า	ป้ามคี�าถามอะไรคะ

เข้าหน้าแม่ค้า ค�าถาม	 :	น้องได้รับบาดเจ็บจากการ 
ขี่มอเตอร์ไซค์	 ขาหักและมีบาดแผล 
ตามตัว	กรณีนี้จะใช้สทิธบิตัรทองในการ
รกัษาได้ไหมคะ	

แม่ค้า

เข้าพิธีกร ค�าถามนี้น่าสนใจค่ะ	 ไปฟังค�าตอบจาก 
แก๊งนางฟ้ากันค่ะ

แก๊งนางฟ้า ในกรณีที่ผู ้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ
ประสบอุบัติเหตุจากรถ	 เบื้องต้นจะใช้
สิทธิรักษาจากวงเงินความคุ้มครองตาม	
พ.ร.บ.	คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถก่อน	
ความคุม้ครองเบือ้งต้นอยูท่ี	่30,000	บาท	
และ	80,000	บาท	ส�าหรับกรณีผู้ป่วย
เป็นผูโ้ดยสาร	หากมค่ีารักษาพยาบาลเกิน
จากวงเงินที่	พ.ร.บ.	คุ้มครอง	ผู้ป่วยก็
สามารถแจ้งใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ
ในการรักษาพยาบาลต่อเนื่องได้เลยค่ะ

VTR

เข้าแม่ค้า ค่ะ	 ถ้านอนรักษาใน	 รพ.	 เอกชน	 จะ
สามารถใช้สิทธิได้ไหมค่ะ

แก๊งนางฟ้า ต้องตรวจสอบก่อนว่า	รพ.	เอกชน	ที่น้อง 
รักษานั้นอยู ่ในโครงการหลักประกัน 
หรอืไม่	ถ้าไม่ได้อยู	่แนะน�าให้ย้ายไป	รพ.	
ตามสิทธิ	หรือ	รพ.	รัฐ	และ	รพ.	เอกชน
ที่ร่วมโครงการจะดีกว่า	 เพราะจะได้ใช้
สิทธิหลักประกันสุขภาพต่อเนื่องได้เลย	

VTR

เข้าแม่ค้า แล้วถ้าวนันีน้้องรักษาอยู่ใน	รพ.	รฐับาล 
อยูแ่ล้ว	แล้วกใ็ช้ความคุม้ครองจาก	พ.ร.บ.	
อยูด้่วย	ซึง่ค่าใช้จ่ายถงึตอนนีก้น่็าจะเกนิ
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รายการ “1330 ถามใหญ่ จัดใหญ่
สิทธิหลักประกันสุขภาพ”
ตอนที่ 13 อุบัติเหตุทางรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ 
ใช้สิทธิอะไร ความยาว 3 นาที

รูปแบบ : สัมภาษณ์ใน Studio 
Call Center ตอบใน VTR
Extra : แม่ค้า 
แก๊งนางฟ้า : ช่า

ภาพ เสียง หมายเหตุ

วงเงินของ	พ.ร.บ.	อยูพ่อสมควร	ไม่ทราบว่า 
น้องจะแจ้งใช้สิทธิได้ทันทีเลยหรือต้อง
กลับไปเริ่มต้นที่	รพ.	ตามสิทธิก่อน

แก๊งนางฟ้า ในกรณีอุบตัเิหตตุ่อเนือ่งแบบนี	้สามารถ
ใช้สิทธิต่อเนื่องได้เลยค่ะ	 โดยต้องแจ้ง
ความประสงค์กบัทาง	รพ.	 ด้วยว่าจะขอ 
ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพท่ีมีอยู่	ยังไง 
ขอให้น้องหายไวๆ	นะคะคณุแม่	อย่าลมื 
นะคะสทิธิขัน้พ้ืนฐานทีคุ่ม้ครองการรกัษา 
พยาบาลให้ประชาชนได้อุน่ใจ	ประชาชน 
คนไทยหากมีข้อสงสัยเรื่องหลักประกัน 
สขุภาพ	โทร.	สายด่วน	สปสช.	1330	ได้	 
24	 ช่ัวโมง	 เพราะการรักษาพยาบาล 
ยามเจบ็ป่วยเป็นสิทธขิัน้พืน้ฐานทีค่นไทย 
ทกุคนต้องได้รบัการบรกิาร

VTR

เข้าแม่ค้า อ้อ...เข้าใจแล้วค่ะ	 ขอบพระคุณพี่บุ ๋ม
และน้อง…มากๆ	เลยค่ะ

ผู้ด�าเนินรายการสรุป ขอบพระคุณเช่นกันค่ะ	 คุณผู้ชมทราบ
ข้อมูลแล้ว	 และอย่าลืมตรวจสอบสิทธิ
หลักประกันสุขภาพกันนะคะ	ส�าหรับ 
ครั้งหน ้าจะเป ็นค�าถามยอดฮิตและ 
ข้อสงสัยเกี่ยวกับอะไร	อย่าลืมติดตาม	
ส�าหรบัวันนี	้ดฉัิน	ดร.บุม๋	ปนดัดา	วงศ์ผู้ด	ี 
ขอลาไปก่อน	ขอบคณุและสวสัดค่ีะ

CG	:	 มีค�าถามเร่ืองหลักประกันสุขภาพ	
โทร.	 สายด่วน	สปสช.	 1330	ตลอด	24	
ชั่วโมง	

แก๊งนางฟ้า	:	ส�าหรับท่านใดที่มีค�าถาม
เร่ืองหลักประกันสุขภาพ	สามารถโทร.	
มาได้ที่	 สายด่วน	สปสช.	1330	ตลอด	
24	ชั่วโมง

CG	:	สทิธิตามกฎหมายของคนไทย เจ็บป่วยอุน่ใจ	ใช้สทิธหิลกัประกนัสขุภาพ 
สทิธติามกฎหมายของคนไทย

CG	:	ช่องทางการติดต่อ
Facebook	:	ก้าวใหม่	สปสช.
เว็บไซต์	:	www.nhso.go.th
Youtube	:	ก้าวใหม่	สปสช.

ดนตรี
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รายการ “1330 ถามใหญ่ จัดใหญ่
สิทธิหลักประกันสุขภาพ”
ตอนที่ 14 หากเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินเข้าได้
ทุกโรงพยาบาลเลยหรือเปล่า
ความยาว 3 นาที

รูปแบบ : สัมภาษณ์ใน Studio
Call Center ตอบใน VTR
Extra : ลุงชาวสวน 
แก๊งนางฟ้า : ฟาน

ภาพ เสียง หมายเหตุ

Interlude	IN ดนตรีประจ�ารายการ	เนื้อเพลง
“1330	ค�าถามยอดฮิต	สิทธิหลักประกัน
สุขภาพ”

ผู้ด�าเนินรายการเปิดรายการ
หน้าฉาก	“1330	ถามใหญ่	จัดใหญ่”

พีบุ๋่ม	:	สวสัดค่ีะคุณผูช้ม	ขอต้อนรบัคุณ 
ผู ้ชมทุกท่านเข้าสู ่รายการ	 “1330	ถาม
ใหญ่	จดัใหญ่	สิทธิหลักประกนัสขุภาพ”	
หรือสิทธิบัตรทองน่ันเองค่ะ	 รายการ 
ที่จะมาไขข้อสงสัยในประเด็นค�าถาม
และจัดใหญ่ให้ในค�าตอบ	 ส�าหรับวันนี้	
มีค�าถามเด็ดท่ีรอค�าตอบอยู่ค่ะ	ค�าถาม
วันนี้คืออะไร
-	 สวัสดีค่ะ	 วันนี้มีข้อสงสัยอะไรจะมา
ถามคะ

เข้าหน้าลุงชาวสวน ค�าถาม	 :	หลานชายลุงมาอยู ่บ ้านลุง
ช่วงปิดเทอม	หลานคนนี้ซนมาก	ชอบ
ปีนป่ายต้นไม้	 แล ้วก็มีโรคประจ�าตัว 
คือ	 โรคหอบหืด	 เลยจะขอถามเผื่อไว	้ 
ถ้าเกิดหลานลุงตกต้นไม้แขนขาหัก	หรือ
อาการหอบก�าเริบ	 จะใช้สิทธิบัตรทอง
รักษาที่	 รพ.	แถวบ้านลุงได้ไหม	 เพราะ
หลานมีบัตรทองอยู่	รพ.	ในกรุงเทพฯ

ลงุ
ชาวสวน

เข้าพิธีกร ค�าถามน้ีน่าสนใจค่ะ	 ไปฟังค�าตอบจาก 
แก๊งนางฟ้ากันค่ะ

แก๊งนางฟ้า กรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน	ผู้ป่วย 
สามารถใช ้สิทธิหลักประกันสุขภาพ
ได้ที่หน่วยบริการท่ีอยู่ในโครงการหลัก
ประกันที่ ใกล ้ ท่ี สุดได ้เลย	 โดยแสดง
บัตรประชาชนแจ้งใช้สิทธิได้ทันที	กรณี
อุบัติเหตุ	 เช่น	 ถูกสุนัขกัด	 ตกต้นไม้มี
บาดแผล	ถูกของมีคมบาดได้รับบาดเจ็บ	
หรือลื่นล้มในห้องน�้า	 เป็นต้น	ส่วนกรณี

VTR
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รายการ “1330 ถามใหญ่ จัดใหญ่
สิทธิหลักประกันสุขภาพ”
ตอนที่ 14 หากเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินเข้าได้
ทุกโรงพยาบาลเลยหรือเปล่า
ความยาว 3 นาที

รูปแบบ : สัมภาษณ์ใน Studio
Call Center ตอบใน VTR
Extra : ลุงชาวสวน 
แก๊งนางฟ้า : ฟาน

ภาพ เสียง หมายเหตุ

เจ็บป่วยฉุกเฉิน	เช่น	แน่นหน้าอกหายใจ
ไม่ออก	ชักเกร็ง	เป็นลมหมดสต	ิซึ่งทั้ง	 2	
กรณี	 สามารถใช้สทิธหิลกัประกนัสขุภาพ
ยังหน่วยบริการที่ใกล้ที่สุดได้	 ใช้สิทธิ 
ข้ามบตัร	ข้ามพื้นที่ได้ไม่จ�ากัดจ�านวนครั้ง	
โดยกรณีฉุกเฉินนัน้ต้องได้รบัการวินิจฉยั
จากแพทย์ว่าเข้าเกณฑ์ฉุกเฉินร่วมด้วย	
จึงจะสามารถใช้สิทธิข้ามเขตได้ค่ะ

เข้าหน้าลุงชาวสวน ขอบคุณนะครับ	ค่อยยังชั่ว	คลายกังวล
ไปได้เยอะ	 ขอบคุณคุณบุ ๋มและน้อง
ด้วยครับ

ผู้ด�าเนินรายการสรุป ขอบพระคุณเช่นกันค่ะ	ส�าหรับครั้งหน้า 
จะเป ็นค�าถามยอดฮิตและข้อสงสัย 
เกี่ยวกับอะไร	อย่าลืมติดตาม	 ส�าหรับ 
วันนี้	ดิฉัน	ดร.บุ๋ม	ปนัดดา	วงศ์ผู้ดี	ขอลา 
ไปก่อน	ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

CG	:	 มีค�าถามเรื่องหลักประกันสุขภาพ	
โทร.	 สายด่วน	สปสช.	 1330	ตลอด	24	
ชั่วโมง	

แก๊งนางฟ้า	:	ส�าหรับท่านใดที่มีค�าถาม
เรื่องหลักประกันสุขภาพ	สามารถโทร.	
มาได้ท่ี	สายด่วน	สปสช.	1330	ตลอด	
24	ชั่วโมง

CG	:	สิทธิตามกฎหมายของคนไทย เจบ็ป่วยอุน่ใจ	ใช้สทิธหิลักประกนัสุขภาพ 
สทิธติามกฎหมายของคนไทย

CG	:	ช่องทางการติดต่อ
Facebook	:	ก้าวใหม่	สปสช.
เว็บไซต์	: www.nhso.go.th
Youtube	:	ก้าวใหม่	สปสช.

ดนตรี



115บทสารคดส้ัีน รายการ “1330 ถามใหญ่ จดัใหญ่ สิทธิหลักประกันสุขภาพ”

รายการ “1330 ถามใหญ่ จัดใหญ่
สิทธิหลักประกันสุขภาพ”
ตอนที่ 15 มีความเท่าเทียมในการเข้ารับ
การรักษาพยาบาลไหม
ความยาว 3 นาที

รูปแบบ : สัมภาษณ์ใน Studio
Call Center ตอบใน VTR
Extra : คนขับแท็กซี่ 
แก๊งนางฟ้า : กิ๊ก

ภาพ เสียง หมายเหตุ

Interlude	IN ดนตรีประจ�ารายการ	เนื้อเพลง
“1330	ค�าถามยอดฮิต	สิทธิหลักประกัน
สุขภาพ”

ผู้ด�าเนินรายการเปิดรายการ
หน้าฉาก	“1330	ถามใหญ่	จัดใหญ่”

พี่บุ๋ม	 :	 สวัสดีค่ะคุณผู ้ชม	 ขอต้อนรับ
คุณผู ้ชมทุกท่านเข้าสู ่รายการ	 “1330	
ถามใหญ่	 จัดใหญ่	 สิทธิหลักประกัน
สุขภาพ”	 หรือสิทธิบัตรทองน่ันเองค่ะ
รายการที่จะมาไขข้อสงสัยในประเด็น
ค�าถามและจัดใหญ่ให้ในค�าตอบ	ส�าหรับ
วันนี้มีค�าถามเด็ดที่รอค�าตอบอยู ่ค ่ะ	
ค�าถามวันนี้คืออะไร
-	 สวัสดีค่ะ	 วันนี้มีข้อสงสัยอะไรจะมา
ถามคะ

คนขับแท็กซี่ ค�าถาม	 :	 สิท ธิหลักประกันสุขภาพ 
เท่าเทียมกับการเข้ารับการรักษาด้วย 
สิทธิอื่นๆ	ไหม

คนขับ
แท็กซี่

เข้าพิธีกร ค�าถามน้ีน่าสนใจค่ะ	 ไปฟังค�าตอบจาก 
แก๊งนางฟ้ากันค่ะ

แก๊งนางฟ้า มาตรฐานการรักษาพยาบาลและยา 
ที่ใช้จะเหมือนกัน	ต่างกันตรงท่ีถ้าคุณ 
ไปใช้บริการคลินิกนอกเวลาราชการ	
หรือคลินิกพิเศษที่ต้องจ่ายเงินเอง	อาจ
ได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการ
ใช้บริการมากกว่า	 เพราะจ�านวนคน
ที่มาใช้บริการน้อยกว่า	ส�าหรับผู้ที่ไม่มี
สิทธิประกันสังคม	หรือสวัสดิการของ
ข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจ	หรือหน่วยงาน
ของรัฐอื่นๆ	 การใช้สิทธิหลักประกัน
สุขภาพก็ถือเป็นสวัสดิการท่ีรัฐมอบให	้
เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
รักษาพยาบาลให้กับประชาชน	 เพราะ
เงนิที	่ สปสช.	 ได้รับจัดสรรในการบริหาร
จัดการโครงการหลักประกันสุขภาพ

VTR
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รายการ “1330 ถามใหญ่ จัดใหญ่
สิทธิหลักประกันสุขภาพ”
ตอนที่ 15 มีความเท่าเทียมในการเข้ารับ
การรักษาพยาบาลไหม
ความยาว 3 นาที

รูปแบบ : สัมภาษณ์ใน Studio
Call Center ตอบใน VTR
Extra : คนขับแท็กซี่ 
แก๊งนางฟ้า : กิ๊ก

ภาพ เสียง หมายเหตุ

เป็นเงินภาษีของคนไทยทุกคน	 เราจึง 
ค�านึ งถึ งสิทธิ 	 ความเสมอภาคและ 
เท่าเทียมกันค่ะ	

เข้าคนขับแท็กซี่ ขอบคุณนะครับ

ผู้ด�าเนินรายการสรุป ขอบพระคุณเช ่นกันค ่ะ	 หายสงสัย 
กันแล้วนะคะ	ส�าหรับครั้งหน้าจะเป็น
ค�าถามยอดฮิตและข้อสงสัยเกี่ยวกับ
อะไร	 อย่าลืมติดตาม	1330	ถามใหญ่	 
จัดใหญ่	สิทธิหลักประกันสุขภาพ	ส�าหรับ 
วันนี้	ดิฉัน	ดร.บุ๋ม	ปนัดดา	วงศ์ผู้ดี	ขอลา
ไปก่อน	ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

CG	:	 มีค�าถามเรื่องหลักประกันสุขภาพ	
โทร.	 สายด่วน	สปสช.	 1330	ตลอด	24	
ชั่วโมง	

แก๊งนางฟ้า	:	ส�าหรับท่านใดที่มีค�าถาม
เรื่องหลักประกันสุขภาพ	สามารถโทร.	
มาได้ท่ี	สายด่วน	สปสช.	1330	ตลอด	
24	ชั่วโมง

CG	:	สิทธิตามกฎหมายของคนไทย เจบ็ป่วยอุน่ใจ	ใช้สทิธหิลักประกนัสุขภาพ 
สทิธติามกฎหมายของคนไทย

CG	:	ช่องทางการติดต่อ
Facebook	:	ก้าวใหม่	สปสช.
เว็บไซต์	: www.nhso.go.th
Youtube	:	ก้าวใหม่	สปสช.

ดนตรี



117บทสารคดส้ัีน รายการ “1330 ถามใหญ่ จดัใหญ่ สิทธิหลักประกันสุขภาพ”

รายการ “1330 ถามใหญ่ จัดใหญ่
สิทธิหลักประกันสุขภาพ”
ตอนที่ 16 หน่วยบริการปฐมภูมิ 
ใกล้บ้าน ใกล้ใจ ความยาว 3 นาที

รูปแบบ : สัมภาษณ์ใน Studio 
Call Center ตอบใน VTR
Extra : ลูกเกษตรกร 
แก๊งนางฟ้า : นุ่น

ภาพ เสียง หมายเหตุ

Interlude	IN ดนตรีประจ�ารายการ	เนื้อเพลง
“1330	ค�าถามยอดฮิต	สิทธิหลักประกัน
สุขภาพ”

ผู้ด�าเนินรายการเปิดรายการ
หน้าฉาก	“1330	ถามใหญ่	จัดใหญ่”

พี่บุ๋ม	 :	 สวัสดีค่ะคุณผู ้ชม	 ขอต้อนรับ
คุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ	“1330	ถาม
ใหญ่	จดัใหญ่	สิทธิหลักประกันสุขภาพ”	
หรือสิทธิบัตรทองนั่นเองค่ะ	 รายการ 
ที่จะมาไขข้อสงสัยในประเด็นค�าถาม	
และจัดใหญ่ให้ในค�าตอบ	 ส�าหรับวันนี้	
มีค�าถามเด็ดที่รอค�าตอบอยู่ค่ะ	ค�าถาม
วันนีค้อือะไร
-	 สวัสดีค่ะ	 วันนี้มีข้อสงสัยอะไรจะมา
ถามคะ

เข้าหน้าลูกเกษตรกร พ่อผมอายเุยอะแล้วเดนิทางไปไหนมาไหน 
ล�าบาก	แถมยังเป็นเบาหวาน	 เลยอยาก
ไปหาหมอใกล้ๆ	บ้าน	หรือถ้าเกิดวันหนึ่ง 
พ่อผมไปไม่ไหวแล้วจริงๆ	แล้วตัวผมเอง
ก็ไม่ว่าง	เขาจะมารักษาพ่อผมยังไง

ลุง
เกษตรกร

เข้าพิธีกร ค�าถามน้ีน่าสนใจค่ะ	 ไปฟังค�าตอบจาก 
แก๊งนางฟ้ากันค่ะ

แก๊งนางฟ้า ปัจจุบันประเทศไทยก้าวเข ้าสู ่สังคม 
ผู้สูงอายุ	กระทรวงสาธารณสุข	สปสช.	
และเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง	 จึงร่วมมือกัน
เน้นการจัดบรกิาร	การดแูลผูป่้วยโรคเรือ้รงั	 
ผูส้งูอาย	ุผูป่้วยตดิบ้านตดิเตยีง	โดยพฒันา
ทีมหมอครอบครัว	 ตรวจเย่ียมและให้ 
ค�าแนะน�าผูป่้วยและญาตถิงึบ้าน	นานๆ	ที 
ถึงจะนัดให้คนไข้ไป	รพ.	 เพราะบางครั้ง
อาจต้องใช้อปุกรณ์เฉพาะท่ีมบีรกิารอยูใ่น	 
รพ.	เท่านัน้ในการตรวจความก้าวหน้าของ
โรค	ดังนั้นคุณลุงไม่ต้องกังวลใจเลยค่ะ	 
เจบ็ป่วยอะไร	แนะน�าไปรบับรกิารที	่รพ.สต.	 
ใกล้บ้าน	 เจ้าหน้าที่จะดูแลอย่างใกล้ชิด	
หากมีภาวะใดท่ีเกินศักยภาพก็จะมีการ
ปรกึษา	รพ.	แม่ข่าย	และจัดทมีเยีย่มเยยีน
คณุลงุอย่างต่อเนือ่งค่ะ

VTR
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รายการ “1330 ถามใหญ่ จัดใหญ่
สิทธิหลักประกันสุขภาพ”
ตอนที่ 16 หน่วยบริการปฐมภูมิ 
ใกล้บ้าน ใกล้ใจ ความยาว 3 นาที

รูปแบบ : สัมภาษณ์ใน Studio 
Call Center ตอบใน VTR
Extra : ลูกเกษตรกร 
แก๊งนางฟ้า : นุ่น

ภาพ เสียง หมายเหตุ

เข้าหน้าลูกเกษตรกร แต่ให้ลุงไปหาหมอตรวจ	ไปรับยาบ่อยๆ	
ลุงก็ไปไม่ไหวแล้วนะ

แก๊งนางฟ้า ไม่ต้องกังวลค่ะ	 เพราะหน่วยปฐมภูมิ
หลายแห่งจะมีเจ ้าหน้าที่สาธารณสุข	
สามารถออกไปตรวจเยีย่มหรอืให้บรกิาร 
ถึงที่บ้านเลย	 เป็นการให้บริการนอก 
พ้ืนที่	 เรียกว่า	 HOME	 Health	 Care	
แบบกรณีของคุณลุงหรือผู้ป่วยสูงอายุ 
ท่านอื่นๆ	หน่วยบริการจะมีรายละเอียด 
ของผู้ป่วยที่มีสิทธิอย่างชัดเจน	ว่าผู้ป่วย 
คนไหนจะท�าการรักษาอะไรบ้าง	 แล้ว
ออกไปรักษาถึงบ้านและดูแลติดตามผล	
อย่างต่อเนื่องในระยะยาว	นอกจากนี ้
ข้อดีของหน่วยปฐมภูมิก็คือ	 เร่ืองการ
เจ็บป่วยเล็กๆ	น้อยๆ	ไม่เป็นอะไรมาก	
ที่หน่วยนี้ก็ดูแลได้	ไม่ต้องไปแออัดที่	รพ.

เข้าหน้าลูกเกษตรกร โอเคเลยครับ	 ผมสบายใจและเข้าใจ
ละ	 เดี๋ยวจะไปบอกพ่อผมวันน้ีแหละ	
ขอบคณุมากครับคณุบุม๋

ผู้ด�าเนินรายการสรุป ขอบพระคุณเช่นกันค่ะ	ส�าหรับครั้งหน้า 
จะเป็นค�าถามยอดฮิตและข้อสงสยัเก่ียวกบั 
อะไร	อย่าลืมติดตาม	 1330	 ถามใหญ	่ 
จัดใหญ่	สิทธิหลักประกันสุขภาพ	ส�าหรับ 
วันน้ี	ดฉัิน	ดร.บุ๋ม	ปนดัดา	วงศ์ผูด้	ีขอลา 
ไปก่อน	ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

CG	:	 มีค�าถามเรื่องหลักประกันสุขภาพ	
โทร.	 สายด่วน	สปสช.	 1330	ตลอด	24	
ชั่วโมง	

แก๊งนางฟ้า	:	ส�าหรับท่านใดที่มีค�าถาม
เรื่องหลักประกันสุขภาพ	สามารถโทร.	
มาได้ท่ี	สายด่วน	สปสช.	1330	ตลอด	
24	ชั่วโมง

CG	:	สิทธิตามกฎหมายของคนไทย เจบ็ป่วยอุน่ใจ	ใช้สทิธหิลักประกนัสุขภาพ	
สทิธติามกฎหมายของคนไทย
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รายการ “1330 ถามใหญ่ จัดใหญ่
สิทธิหลักประกันสุขภาพ”
ตอนที่ 16 หน่วยบริการปฐมภูมิ 
ใกล้บ้าน ใกล้ใจ ความยาว 3 นาที

รูปแบบ : สัมภาษณ์ใน Studio 
Call Center ตอบใน VTR
Extra : ลูกเกษตรกร 
แก๊งนางฟ้า : นุ่น

ภาพ เสียง หมายเหตุ

CG	:	ช่องทางการติดต่อ
Facebook	:	ก้าวใหม่	สปสช.
เว็บไซต์	: www.nhso.go.th
Youtube	:	ก้าวใหม่	สปสช.

ดนตรี

รายการ “1330 ถามใหญ่ จัดใหญ่
สิทธิหลักประกันสุขภาพ”
ตอนที่ 17 สิทธิหลักประกันสุขภาพ ส่งเสริม 
คุ้มครอง ป้องกันโรค ความยาว 3 นาที

รูปแบบ : สัมภาษณ์ใน Studio
Call Center ตอบใน VTR
Extra : เจ้าของธุรกิจส่วนตัว 
แก๊งนางฟ้า : บี

ภาพ เสียง หมายเหตุ

Interlude	IN ดนตรปีระจ�ารายการ	เนือ้เพลง
“1330	ค�าถามยอดฮิต	สิทธิหลักประกัน
สุขภาพ”

ผู้ด�าเนินรายการเปิดรายการ
หน้าฉาก	“1330	ถามใหญ่	
จัดใหญ่”

พี่บุ๋ม	:	สวัสดีค่ะคุณผู้ชม	ขอต้อนรับคุณ
ผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ	 “1330	ถาม
ใหญ่	จัดใหญ่	สิทธิหลักประกันสุขภาพ”	
หรือสิทธิบัตรทองน่ันเองค่ะ	 รายการ
ที่จะมาไขข้อสงสัยในประเด็นค�าถาม
และจัดใหญ่ให้ในค�าตอบ	ส�าหรับวันนี้
มีค�าถามเด็ดที่รอค�าตอบอยู่ค่ะ	ค�าถาม
วันนี้คืออะไร
-	 สวัสดีค่ะ	 วันนี้มีข้อสงสัยอะไรจะมา
ถามคะ

เข้าหน้าเจ้าของธุรกิจส่วนตัว ค�าถาม	:	สวัสดีค่ะ	พอดีว่าตัวฉันท�างาน
ค้าขาย	 มีธุรกิจส่วนตัว	 ประกันสังคม 
ก็ไม่มี	ได้ยินว่ามีสิทธิหลักประกันสุขภาพ
ฉันสามารถใช้สิทธินี้ได้หรือเปล่า	 แล้ว
สิทธิหลักประกันสุขภาพคุ้มครองเรื่อง
ไหนบ้างคะ

เจ้าของ
ธุรกิจ
ส่วนตัว

เข้าพิธีกร ค�าถามนี้น่าสนใจค่ะ	 ไปฟังค�าตอบจาก 
แก๊งนางฟ้ากันค่ะ
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รายการ “1330 ถามใหญ่ จัดใหญ่
สิทธิหลักประกันสุขภาพ”
ตอนที่ 17 สิทธิหลักประกันสุขภาพ ส่งเสริม 
คุ้มครอง ป้องกันโรค ความยาว 3 นาที

รูปแบบ : สัมภาษณ์ใน Studio
Call Center ตอบใน VTR
Extra : เจ้าของธุรกิจส่วนตัว 
แก๊งนางฟ้า : บี

ภาพ เสียง หมายเหตุ

แก๊งนางฟ้า	Call	center สิทธิหลักประกันสุขภาพเป ็นสิทธิที่
มอบให้กับคนไทยทุกคนที่ไม่มีสิทธิด้าน 
การรักษาอื่นใดรองรับ	 เช่น	 ไม่มีสิทธิ
สวัสดิการข้าราชการ	 ไม่มีสิทธิประกัน
สังคม	 ไม่มีสิทธิขององค์กรปกครอง
ส ่ วนท ้องถิ่ น 	 ไม ่ มีสิทธิหน ่ วยงาน
รัฐวิสาหกิจต่างๆ	 โดยมีหลักใหญ่ในการ 
ดูแล	 เน้นการสร้าง	ก่อนซ่อม	การสร้าง 
ก็คือ	การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรค	 เช่น	การตรวจและดูแลเพื่อส่งเสริม 
สุขภาพหญิงตัง้ครรภ์	วางแผนครอบครวั	
การตรวจสุขภาพประชาชนท่ัวไปและ 
กลุ่มเสี่ยง	 การเย่ียมบ้านและการดูแล
ผู ้ป่วยที่บ้าน	 การดูแลส่งเสริมสุขภาพ
เด็ก	การให้วัคซีนเสริมสร้างภมูคิุม้กนัโรค
ในเด็กและกลุ่มเสี่ยง	 การตรวจสุขภาพ 
ช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ในเด็ก
และกลุ่มเสี่ยง	เป็นต้น	ส่วนการซ่อมก็คือ	 
การตรวจวินิจฉัยและการรักษา	เช่น	การ
ตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคทั่วไป	โรค
ทีม่ค่ีาใช้จ่ายสงู	โรคเรือ้รงั	การคลอดบตุร 
การตรวจรกัษาทางด้านทันตกรรม	ยาและ 
เวชภณัฑ์ตามกรอบบัญชียาหลกัแห่งชาติ 
เป็นต้น

VTR

เข้าหน้าเจ้าของธุรกิจส่วนตัว อ้อ...เข้าใจแล้วค่ะ	ขอบพระคณุมากค่ะ เจ้าของ
ธุรกิจ
ส่วนตัว

ผู้ด�าเนินรายการสรุป ขอบพระคุณเช่นกันค่ะ	ส�าหรับครั้งหน้า
จะเป ็นค�าถามยอดฮิตและข ้อสงสัย 
เกี่ยวกับอะไร	อย่าลืมติดตาม	ส�าหรับ 
วันนี้	 ดิฉัน	 ดร.บุ ๋ม	 ปนัดดา	 วงศ์ผู ้ ดี	 
ขอลาไปก่อน	ขอบคณุและสวสัดค่ีะ
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รายการ “1330 ถามใหญ่ จัดใหญ่
สิทธิหลักประกันสุขภาพ”
ตอนที่ 17 สิทธิหลักประกันสุขภาพ ส่งเสริม 
คุ้มครอง ป้องกันโรค ความยาว 3 นาที

รูปแบบ : สัมภาษณ์ใน Studio
Call Center ตอบใน VTR
Extra : เจ้าของธุรกิจส่วนตัว 
แก๊งนางฟ้า : บี

ภาพ เสียง หมายเหตุ

CG	:	 มีค�าถามเรื่องหลักประกันสุขภาพ	
โทร.	 สายด่วน	สปสช.	 1330	ตลอด	24	
ชั่วโมง	

แก๊งนางฟ้า	:	ส�าหรับท่านใดที่มีค�าถาม
เร่ืองหลักประกันสุขภาพ	สามารถโทร.	
มาได้ที่	 สายด่วน	สปสช.	1330	ตลอด	
24	ชั่วโมง

CG	:	สทิธิตามกฎหมายของคนไทย เจบ็ป่วยอุน่ใจ	ใช้สทิธิหลักประกนัสุขภาพ	
สิทธิตามกฎหมายของคนไทย

CG	:	ช่องทางการติดต่อ
Facebook	:	ก้าวใหม่	สปสช.
เว็บไซต์	: www.nhso.go.th
Youtube	:	ก้าวใหม่	สปสช.

ดนตรี

รายการ “1330 ถามใหญ่ จัดใหญ่
สิทธิหลักประกันสุขภาพ”
ตอนที่ 18 หากเกิดความเสียหาย 
ในการรักษาสุขภาพ มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือ 
ความยาว 3 นาที

รูปแบบ : สัมภาษณ์ใน Studio
Call Center ตอบใน VTR
Extra : รับจ้างทั่วไป 
แก๊งนางฟ้า : ช่า

ภาพ เสียง หมายเหตุ

Interlude	IN ดนตรีประจ�ารายการ	เนื้อเพลง
“1330	ค�าถามยอดฮิต	สิทธิหลักประกัน
สขุภาพ”

ผู้ด�าเนินรายการเปิดรายการ
หน้าฉาก	“1330	ถามใหญ่	จัดใหญ่”

พี่บุ๋ม	:	สวัสดีค่ะคุณผู้ชม	ขอต้อนรับคุณ
ผู ้ชมทุกท่านเข้าสู ่รายการ	 “1330	ถาม
ใหญ่	จดัใหญ่	สิทธิหลักประกันสุขภาพ”	
หรือสิทธิบัตรทองนั่นเองค่ะ	 รายการ 
ที่จะมาไขข้อสงสัยในประเด็นค�าถาม	
และจัดใหญ่ให้ในค�าตอบ	ส�าหรับวันนี	้
มีค�าถามเด็ดที่รอค�าตอบอยู่ค่ะ	ค�าถาม
วันนี้คืออะไร
-	 สวัสดีค่ะ	 วันนี้มีข้อสงสัยอะไรจะมา
ถามคะ
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รายการ “1330 ถามใหญ่ จัดใหญ่
สิทธิหลักประกันสุขภาพ”
ตอนที่ 18 หากเกิดความเสียหาย 
ในการรักษาสุขภาพ มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือ 
ความยาว 3 นาที

รูปแบบ : สัมภาษณ์ใน Studio
Call Center ตอบใน VTR
Extra : รับจ้างทั่วไป 
แก๊งนางฟ้า : ช่า

ภาพ เสียง หมายเหตุ

รับจ้างทั่วไป ค�าถาม	:	สวัสดีครับ	ผมอยากทราบว่า 
หากประชาชนที่ไปใช ้สิทธิการรักษา 
แล้วเกิดความผิดพลาดจากเจ้าหน้าท่ีขึ้น	
ท�าให้เกิดความเสียหายจากการรักษา
คร้ังนั้น	 เราจะเรียกร้องขอเงินช่วยเหลือ
จาก	สปสช.	ได้ไหมครับ

รับจ้าง
ทั่วไป

เข้าพิธีกร ค�าถามนี้น่าสนใจค่ะ	 ไปฟังค�าตอบจาก
แก๊งนางฟ้ากันค่ะ

แก๊งนางฟ้า เรามีมาตรา	41	ตาม	พ.ร.บ.	หลักประกัน 
สุขภาพแห่งชาติ	 ที่กันเงินไว้ส่วนหนึ่ง 
เป็นเงนิช่วยเหลอืเบือ้งต้นกรณผีูร้บับรกิาร 
ไปใช้สิทธิด้านการรักษาแล้วเกิดความ
เสียหายขึ้นมา	โดยไม่ได้พิจารณาถูกผิด 
ถือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน	ซึ่ง 
จะมีคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา	 โดย
แบ่งการช่วยเหลอืตามระดบัความรนุแรง 
ดังนี้	
1.	 เสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร	

หรือเจ็บป่วยเรื้อรังท่ีต้องได้รับการ
รักษาตลอดชีวิต	ได้รับเงินช่วยเหลือ
ภายในวงเงิน	 240,000	บาท	แต  ่
ไม่เกนิ	400,000	บาท	

2.	 สูญเสียอวัยวะหรือพิการ	 ท่ีมีผลต่อ
การด�าเนินชีวิต	 ได้รับเงินช่วยเหลือ
ภายในวงเงิน	 100,000	บาท	 แต ่
ไม่เกิน	240,000	บาท

3.	 บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง	 ได้รับ 
เงินช่วยเหลือภายในวงเงิน	100,000	
บาท

โดยยื่นค�าร้องภายใน	1	ปี	นับจากวันที่ 
ทราบความเสียหาย	สามารถย่ืนค�าร้อง
ด ้วยตนเองหรือทางไปรษณีย ์มาที่
ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดที่เกิดเหตุ	
สปสช.	สาขาเขต	ในพืน้ทีท่ีเ่กดิเหต	ุหรอื	
สปสช.	ส่วนกลาง	กไ็ด้ค่ะ

VTR
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รายการ “1330 ถามใหญ่ จัดใหญ่
สิทธิหลักประกันสุขภาพ”
ตอนที่ 18 หากเกิดความเสียหาย 
ในการรักษาสุขภาพ มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือ 
ความยาว 3 นาที

รูปแบบ : สัมภาษณ์ใน Studio
Call Center ตอบใน VTR
Extra : รับจ้างทั่วไป 
แก๊งนางฟ้า : ช่า

ภาพ เสียง หมายเหตุ

รับจ้างทั่วไป ถ้าสิทธบิตัรทองอยู	่จ.นครสวรรค์	แต่	รพ.	
ส่งตัวมารักษาใน	กทม.	แล้วการรักษาที	่
กทม.	 มีความเสียหายเกิดขึ้น	แบบนี้ผม
ต้องยื่นค�าร้องที่ไหนครับ

แก๊งนางฟ้า ให ้ ยึดพื้นที่ที่ เกิด เหตุค ่ะ	 ในกรณีนี ้
เกิดความเสียหายท่ี	 รพ.	 ใน	 กทม.	 
แนะน�าให้ยื่นค�าร้องที่	 สปสช.	 เขต	13	
กรุงเทพมหานคร	ซึ่งส�านักงานตั้งอยู่ใน 
ศูนย์ราชการ	อาคาร	B	 ถ.แจ้งวัฒนะ	 
เขตหลักสี่	เองค่ะ

รับจ้างทั่วไป เข้าใจแล้วครบั	ขอบคณุมากครบัพีบุ๋่ม

ผู้ด�าเนินรายการสรุป ขอบพระคุณเช่นกันค่ะ	ส�าหรับครั้งหน้า
จะเป ็นค�าถามยอดฮิตและข ้อสงสัย 
เกี่ยวกับอะไร	 อย่าลืมติดตาม	 1330	 
ถามใหญ่	จดัใหญ่	สทิธหิลกัประกนัสขุภาพ 
ส�าหรบัวนันี	้ดฉินั	ดร.บุ๋ม	ปนดัดา	วงศ์ผู้ดี	
ขอลาไปก่อน	ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

CG	:	 มีค�าถามเรื่องหลักประกันสุขภาพ	
โทร.	 สายด่วน	สปสช.	 1330	ตลอด	24	
ชั่วโมง	

แก๊งนางฟ้า	:	ส�าหรับท่านใดท่ีมีค�าถาม
เรื่องหลักประกันสุขภาพ	สามารถโทร.	
มาได้ที่	 สายด่วน	สปสช.	1330	ตลอด	
24	ชั่วโมง

CG	:	สทิธิตามกฎหมายของคนไทย เจบ็ป่วยอุน่ใจ	ใช้สทิธหิลกัประกันสขุภาพ	
สทิธติามกฎหมายของคนไทย

CG	:	ช่องทางการติดต่อ
Facebook	:	ก้าวใหม่	สปสช.
เว็บไซต์	:	www.nhso.go.th
Youtube	:	ก้าวใหม่	สปสช.

ดนตรี
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รายการ “1330 ถามใหญ่ จัดใหญ่
สิทธิหลักประกันสุขภาพ”
ตอนที่ 19 วัคซีนในเด็กกลุ่มเสี่ยง
ความยาว 3 นาที

รูปแบบ : Situation พี่บุ๋มตอบใน Studio
Extra : พ่อ/แม่/ลูก

ภาพ เสียง หมายเหตุ

Interlude	IN ดนตรีประจ�ารายการ	เนื้อเพลง
“1330	 ค�าถามยอดฮิต	 สิทธิหลัก
ประกนัสุขภาพ”

ภาพ	Graphic	
ประกอบเพลง

ผู้ด�าเนินรายการเปิดรายการ	 หน้าฉาก	
“1330	ถามใหญ่	จัดใหญ่	สิทธิหลักประกัน
สุขภาพ”

พ่ีบุ๋ม	:	สวัสดีค่ะคุณผู้ชม	ขอต้อนรับ 
คุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ	 “1330	
ถามใหญ่	 จัดใหญ่	 สิทธิหลักประกัน
สุขภาพ”	หรือสิทธิบัตรทองนั่นเองค่ะ		
รายการที่จะมาไขข้อสงสัยในประเด็น
ค�าถามและจัดใหญ่ให ้ ในค�าตอบ	
ส�าหรับวันนี้จะเป็นเรื่องเก่ียวกับอะไร	
เราลองไปชมกันค่ะ

กล้องถ่าย
จากมุมกว้าง
ค่อยๆ	ซูม
เข้าไปจนเห็น 
พี่บุ๋มครึ่งตัว
แล้วนิ่งไว้

หน้าบ้านเก่าๆ	หลังคาสังกะสี ดนตรีประกอบ	:	อารมณ์ดนตรีแบบ
เศร้าๆ

กล้องถ่าย 
จากภาพกว้าง
แล้วค่อยๆ	
ซูมเข้าไป

แม่นั่งไกวเปล	ส่วนพ่อนั่งดูทีวี ดนตรีประกอบ	:	อารมณ์ดนตรีแบบ
เศร้าๆ

กล้องค่อยๆ	
ซูมจากประตู
บ้านเข้าไปใน
บ้าน	จนเห็น
แม่ที่นั่ง
ไกวเปลและ
พ่อที่นั่งดูทีวี	
แล้วนิ่งไว้

แม่พูดขึ้นมาระหว่างไกวเปล แม่	 :	 พ่อ	 ตอนนี้ลูกเราถึงก�าหนด 
ที่จะต้องไปรับวัคซีนส�าหรับเด็ก	 1	
เดือน	แล้วนะ

กล้องจับไป
ที่แม่

พ่อที่ก�าลังนั่งดูทีวีอยู่หันมาหาแม่ พ่อ	:	เออ	นั่นสิ	ถ้าเอ็งไม่เตือน	ข้าก็คง 
ลืมไปแล้วนะเนี่ย	 แต่ถ้าไปรับวัคซีน 
ก็ต้องมีค่าใช้จ่าย	 แต่ตอนนี้เงินเรา 
ก็ไม่ค่อยจะมีอยู่ด้วย	เฮ้อ...

กล้องจับไป
ที่พ่อ

แม่ท�าหน้าเศร้า ดนตรีประกอบ	:	อารมณ์ดนตรีแบบ
เศร้าๆ

แม่พูดขึ้นมาด้วยสีหน้าเศร้าปนเครียด แม่	 :	 นั่นสินะ	 แต่ถ้าลูกเราไม่ได้รับ
วัคซีนตามก�าหนด	มันก็ไม่ดีนะพ่อ

กล้องซูมไปที่
หน้าแม่
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รายการ “1330 ถามใหญ่ จัดใหญ่
สิทธิหลักประกันสุขภาพ”
ตอนที่ 19 วัคซีนในเด็กกลุ่มเสี่ยง
ความยาว 3 นาที

รูปแบบ : Situation พี่บุ๋มตอบใน Studio
Extra : พ่อ/แม่/ลูก

ภาพ เสียง หมายเหตุ

แม่กับพ่อนั่งหันหน้าเข้าหากัน	แล้วพ่อพูด
ขึ้นมา

พ่อ	:	แล้วเราจะท�ายังไงกันดีละเนี่ย กล้องจับภาพ
กว้าง	เห็นแม่
ที่นั่งไกวเปล
และพ่อที่นั่ง
หนัหน้า 
เข้าหากนั

แม่หันหน้ามาทางกล้อง	แล้วท�าหน้าเศร้า
หนักกว่าเดิม

แม่	:	คณุบุม๋จ๊ะ	ฉนัเป็นคณุแม่มอืใหม่	
อยากสอบถามเกี่ยวกับวัคซีนของ
ลูกชาย	ตอนนี้ลูกก็ใกล้ครบเดือน	เลย
อยากทราบว่าจะสามารถรับวัคซีนได้
อย่างไรบ้างจ๊ะ?

กล้องซูม 
จากมุมกว้าง
เข้าไปที่
หน้าแม่
แล้วค้างไว้

พี่บุ๋มนั่งตอบอยู่ในสตูดิโอ พีบุ๋่ม	:	คณุแม่ไม่ต้องกงัวลใจไปนะคะ	
ส�าหรับเด็กนั้นมีสิทธิหลักประกัน
สุขภาพตั้งแต่แรกเกิดอยู่แล้ว	สามารถ
พาไปรับวัคซีนตามสิทธิหลักประกัน
สุขภาพได้เลย	 เด็กจะได้รับวัคซีน
ตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุข
ก�าหนด	 โดยจะฉีดให้ตามช่วงอาย	ุ	
ส�าหรับน้องที่จะมีอายุครบ	1	 เดือน	
ตามก�าหนดคือ	ต้องฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคตับอักเสบบี	 เข็มที่	 2	 สามารถ 
พาน้องไปรับวัคซีนได้ที่หน่วยบริการ
ตามสิทธิ	 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยค่ะ	
และควรไปตรงตามนัดนะคะ	

กล้องถ่าย
จากมุมกว้าง
ค่อยๆ	ซูม
เข้าไปจนเห็น 
พี่บุ๋มครึ่งตัว
แล้วนิ่งไว้

ผู้ด�าเนินรายการสรุป พ่ีบุ๋ม	 :	ถ้าทราบอย่างนี้แล้ว	บรรดา
คุณแม่ก็อย่าลืมพาลูกไปใช้สทิธปิระกนั
สุขภาพ	เพื่อจะได้รับวัคซีนครบตามที่
แพทย์ก�าหนดไว้นะคะ

กล้องซูมออก
จนเห็นฉาก
ทั้งหมด

CG	 :	มีค�าถามเรื่องหลักประกันสุขภาพ	
โทร.	 สายด่วน	สปสช.	 1330	ตลอด	24	
ชั่วโมง	

แก๊งนางฟ้า	 :	 ส�าหรับท ่านใดท่ีมี
ค� าถามเรื่ องหลักประกันสุขภาพ	
สามารถโทร.	มาได้ที่	สายด่วน	สปสช.	
1330	ตลอด	24	ชั่วโมง

ภาพ	CG	แก๊ง
นางฟ้า
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รายการ “1330 ถามใหญ่ จัดใหญ่
สิทธิหลักประกันสุขภาพ”
ตอนที่ 19 วัคซีนในเด็กกลุ่มเสี่ยง
ความยาว 3 นาที

รูปแบบ : Situation พี่บุ๋มตอบใน Studio
Extra : พ่อ/แม่/ลูก

ภาพ เสียง หมายเหตุ

CG	:	สิทธิตามกฎหมายของคนไทย เจ็บป่วยอุ ่นใจ	 ใช้สิทธิหลักประกัน
สุ ขภาพ	 สิท ธิตามกฎหมายของ 
คนไทย

CG	:	ช่องทางการติดต่อ
Facebook	:	ก้าวใหม่	สปสช.
เว็บไซต์	:	www.nhso.go.th
Youtube	:	ก้าวใหม่	สปสช.

ดนตรี

รายการ “1330 ถามใหญ่ จัดใหญ่
สิทธิหลักประกันสุขภาพ”
ตอนที่ 20 ขั้นตอนการไปใช้สิทธิ
หลักประกันสุขภาพ
ความยาว 3 นาที

รูปแบบ : Situation พี่บุ๋มตอบใน Studio
Extra : สาวโรงงาน/พนักงานหน้าเคาน์เตอร์

ภาพ เสียง หมายเหตุ

Interlude	IN ดนตรีประจ�ารายการ	เนื้อเพลง
“1330	 ค�าถามยอดฮิต	 สิทธิหลัก
ประกันสุขภาพ”

ภาพ	Graphic	
ประกอบเพลง

ผู้ด�าเนินรายการเปิดรายการ	 หน้าฉาก	
“1330	ถามใหญ่	จัดใหญ่	สิทธิหลักประกัน
สุขภาพ”

พ่ีบุ๋ม	:	สวัสดีค่ะคุณผู้ชม	ขอต้อนรับ
คุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ	 “1330	
ถามใหญ่	 จัดใหญ่	 สิทธิหลักประกัน
สุขภาพ”	หรือสิทธิบัตรทองนั่นเองค่ะ	
รายการที่จะมาไขข้อสงสัยในประเด็น
ค�าถามและจัดใหญ่ให ้ ในค�าตอบ	
ส�าหรับวันนี้จะเป็นเรื่องเก่ียวกับอะไร	
เราลองไปชมกันค่ะ

กล้องถ่าย
จากมุมกว้าง
ค่อยๆ	ซูม
เข้าไปจนเห็น
พี่บุ๋มครึ่งตัว
แล้วนิ่งไว้

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ใน
โรงพยาบาล

สถานที่จริง กล้องถ่าย
จากภาพกว้าง
แล้วค่อยๆ	
ซูมเข้าไป
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รายการ “1330 ถามใหญ่ จัดใหญ่
สิทธิหลักประกันสุขภาพ”
ตอนที่ 20 ขั้นตอนการไปใช้สิทธิ
หลักประกันสุขภาพ
ความยาว 3 นาที

รูปแบบ : Situation พี่บุ๋มตอบใน Studio
Extra : สาวโรงงาน/พนักงานหน้าเคาน์เตอร์

ภาพ เสียง หมายเหตุ

สาวโรงงานก�าลังยืนพูดคุยกับพนักงาน 
ตรงเคาน์เตอร์	ท�าท่าทางไม่เข้าใจ

สถานที่จริง กล้องจับภาพ
มุมกว้าง	 
เห็นทั้ง
สาวโรงงาน
และพนกังาน
ตรงเคาน์เตอร์

พนักงานท�าท่าอธิบายรายละเอียด สถานที่จริง กล้องจับ
พนักงาน

สาวโรงงานเกาศีรษะแล้วหันมาทางกล้อง	
แล้วถามค�าถาม

สาวโรงงาน	 :	 พอดีไปหาหมอท่ี 
โรงพยาบาล	พอลองเช็กสิทธิดู	 เขา
บอกต้องไปทีห่น่วยบรกิารปฐมภมิูก่อน 
หน่วยนี้มันคือหน่วยแบบไหนคะ	

กล้อง
ค่อยๆ	ซูม
จากมุมกว้าง
เข้าไปที่หน้า
สาวโรงงาน 
แล้วนิ่ง

พี่บุ๋มนั่งตอบอยู่ในสตูดิโอ พ่ีบุ ๋ม	 :	หน่วยบริการปฐมภูมิ	 คือ
หน่วยบริการที่บริการผู ้ป่วยขั้นต้น 
ในโรคที่ไม่มีความซับซ้อนมาก	 เน้น
ให้เข้าถึงบริการได้ง ่ายและสะดวก	 
ไม่ต้องไปแออัดรอคิวใน	รพ.	ดังนั้น
หากเจ็บป่วยเล็กน้อยควรหาหน่วย
บริการปฐมภูมิก่อน	 จากนั้นแพทย์
ที่หน ่วยบริการปฐมภูมิจะวินิจฉัย
และท�าการรักษาพยาบาลให้	หากเกิน
ศักยภาพก็จะออกหนังสือส่งตัวไปยัง	
รพ.	ตามสิทธิต่อไป	 โดยปกติหน่วย
บริการปฐมภูมิของผู ้มีสิทธิก็จะเป็น
หน่วยบริการที่อยู่ใกล้บ้าน	เช่น	ถ้าใน
กรุงเทพฯ	ก็จะเป็นคลินิก	หรือศูนย์
บริการสาธารณสุข	แต่ถ้าต่างจังหวัด
ก็เช่น	รพ.	ส่งเสริมสุขภาพต�าบล	รพ.	
ชมุชน	หรอืศนูย์สขุภาพชุมชน

กล้องถ่าย
จากมุมกว้าง
ค่อยๆ	ซูม
เข้าไปจนเห็น
พี่บุ๋มครึ่งตัว
แล้วนิ่งไว้
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รายการ “1330 ถามใหญ่ จัดใหญ่
สิทธิหลักประกันสุขภาพ”
ตอนที่ 20 ขั้นตอนการไปใช้สิทธิ
หลักประกันสุขภาพ
ความยาว 3 นาที

รูปแบบ : Situation พี่บุ๋มตอบใน Studio
Extra : สาวโรงงาน/พนักงานหน้าเคาน์เตอร์

ภาพ เสียง หมายเหตุ

ผู้ด�าเนินรายการสรุป พี่บุ๋ม	 :	ทีนี้หายสงสัยแล้วใช่ไหมคะ	 
เพราะฉะนั้นอย ่าลืมไปเช็กสิทธิที่
หน่วยบรกิารตามสทิธก่ิอนนะคะ	จะได้ 
ใช้สิทธิได้อย่างเต็มที่ค่ะ

กล้องซูมออก
จนเห็นฉาก
ทั้งหมด

CG	:	 มีค�าถามเรื่องหลักประกันสุขภาพ	
โทร.	 สายด่วน	สปสช.	 1330	ตลอด	24	
ชั่วโมง	

แก๊งนางฟ้า	 :	ส�าหรับท ่านใดที่มี
ค� าถามเรื่ องหลักประกันสุขภาพ	
สามารถโทร.	มาได้ที่	สายด่วน	สปสช.	
1330	ตลอด	24	ชั่วโมง

ภาพ	CG	แก๊ง
นางฟ้า

CG	:	สิทธิตามกฎหมายของคนไทย เจ็บป่วยอุ ่นใจ	 ใช้สิทธิหลักประกัน
สขุภาพ	สทิธติามกฎหมายของคนไทย

CG	:	ช่องทางการติดต่อ
Facebook	:	ก้าวใหม่	สปสช.
เว็บไซต์	: www.nhso.go.th
Youtube	:	ก้าวใหม่	สปสช.

ดนตรี

รายการ “1330 ถามใหญ่ จัดใหญ่
สิทธิหลักประกันสุขภาพ”
ตอนที่ 21 ทันตกรรม 
สิทธิหลักประกันสุขภาพใช้ได้
ความยาว 3 นาที

รูปแบบ : Situation พี่บุ๋มตอบใน Studio
Extra : สามี/ภรรยา

ภาพ เสียง หมายเหตุ

Interlude	IN ดนตรีประจ�ารายการ	เนื้อเพลง
“1330	 ค�าถามยอดฮิต	 สิทธิหลัก
ประกันสุขภาพ”

ภาพ	Graphic	
ประกอบเพลง
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รายการ “1330 ถามใหญ่ จัดใหญ่
สิทธิหลักประกันสุขภาพ”
ตอนที่ 21 ทันตกรรม 
สิทธิหลักประกันสุขภาพใช้ได้
ความยาว 3 นาที

รูปแบบ : Situation พี่บุ๋มตอบใน Studio
Extra : สามี/ภรรยา

ภาพ เสียง หมายเหตุ

ผู ้ด�าเนินรายการเปิดรายการ	 หน้าฉาก	
“1330	ถามใหญ่	จัดใหญ่	สิทธิหลักประกัน
สุขภาพ”

พ่ีบุ๋ม	:	สวัสดีค่ะคุณผู้ชม	ขอต้อนรับ
คุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ	 “1330	
ถามใหญ่	 จัดใหญ่	 สิทธิหลักประกัน
สุขภาพ”	หรือสิทธิบัตรทองนั่นเองค่ะ	
รายการที่จะมาไขข้อสงสัยในประเด็น
ค�าถามและจัดใหญ่ให ้ ในค�าตอบ	
ส�าหรับวันนี้จะเป็นเรื่องเก่ียวกับอะไร	
เราลองไปชมกันค่ะ

กล้องถ่าย
จากมุมกว้าง
ค่อยๆ	ซูม
เข้าไปจนเห็น 
พี่บุ๋มครึ่งตัว
แล้วนิ่งไว้

สามี	ภรรยา	ก�าลงันัง่รับประทานอาหาร สถานที่จริง

สามี	ภรรยา	ก�าลงันัง่รับประทานอาหาร สามี	:	เป็นอะไร	ท�าไมไม่ค่อยกนิข้าวเลย
ภรรยา	:	ปวดฟันอะพี่	กินอะไรไม่ค่อย 
ได้เลย

สามี	:	ไหวมั้ย	ไปหาหมอมั้ย
ภรรยา	 :	 เราไม่ค่อยมีตังค์นะพี่	 ท�า
ยังไงดีล่ะ

สามี	:	นั่นสินะ

ภรรยา ภรรยา	:	พี่บุ๋มคะ	สิทธิหลักประกัน
สขุภาพคุม้ครองเรือ่งการท�าฟันไหมคะ

กล้องจับหน้า
ภรรยา

พี่บุ๋มนั่งตอบอยู่ในสตูดิโอ พี่บุ ๋ม	 :	 เรื่ องฟ ัน	 หรือที่ เรียกว ่า 
ทันตกรรม	สิทธิหลักประกันสุขภาพ
คุ้มครองค่ะ	ทั้งการถอนฟัน	อุดฟัน	
ขูดหินปูน	ท�าฟันปลอมฐานพลาสติก	
รักษาโพรงประสาทฟันน�้านม	 ใส ่
เพดานเทียมในเด็กปากแหว่งเพดาน
โหว่	 รักษาฟันคุดตามข้อบ่งชี้แพทย	์
(ยกเว้นการรักษารากฟันแท้	การจดัฟัน 
ท�าฟันเพ่ือความสวยงาม)	 ติดต ่อ 
รับบริการที่หน่วยบริการตามสิทธิ	 
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ	ทั้งสิ้น	หาก
ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ	 เราดูแล
ให้ทุกกรณี

กล้องถ่าย
จากมุมกว้าง
ค่อยๆ	ซูม
เข้าไปจนเห็น
พี่บุ๋มครึ่งตัว
แล้วนิ่งไว้
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รายการ “1330 ถามใหญ่ จัดใหญ่
สิทธิหลักประกันสุขภาพ”
ตอนที่ 21 ทันตกรรม 
สิทธิหลักประกันสุขภาพใช้ได้
ความยาว 3 นาที

รูปแบบ : Situation พี่บุ๋มตอบใน Studio
Extra : สามี/ภรรยา

ภาพ เสียง หมายเหตุ

ผู้ด�าเนินรายการสรุป พี่บุ๋ม	:	แหม	สิทธิทางด้านทันตกรรม
นี่ครอบคลุมมากเลยนะคะ	ทีนี้ถ้าหาย 
สงสัยแล้วก็ลองไปท�าตามค�าแนะน�า
ดูนะคะ

กล้องซูมออก
จนเห็นฉาก
ทั้งหมด

CG	:	 มีค�าถามเรื่องหลักประกันสุขภาพ	
โทร.	 สายด่วน	สปสช.	 1330	ตลอด	24	
ชั่วโมง	

แก๊งนางฟ้า	 :	 ส�าหรับท ่านใดท่ีมี
ค� าถามเรื่ องหลักประกันสุขภาพ	
สามารถโทร.	มาได้ที่	สายด่วน	สปสช.	
1330	ตลอด	24	ชั่วโมง

ภาพ	CG	 
แก๊งนางฟ้า

CG	:	สิทธิตามกฎหมายของคนไทย เจ็บป่วยอุ ่นใจ	 ใช้สิทธิหลักประกัน 
สขุภาพ	สทิธติามกฎหมายของคนไทย

CG	:	ช่องทางการติดต่อ
Facebook	:	ก้าวใหม่	สปสช.
เว็บไซต์	: www.nhso.go.th
Youtube	:	ก้าวใหม่	สปสช.

ดนตรี

รายการ “1330 ถามใหญ่ 
จัดใหญ่ สิทธิหลักประกันสุขภาพ”
ตอนที่ 22 สิทธิหลักประกันสุขภาพ
ต่างกับบัตรทองอย่างไร ความยาว 3 นาที

รูปแบบ : Wox pop พี่บุ๋มตอบใน Studio
Extra : คุณตาอายุ 60 ปี 

ภาพ เสียง หมายเหตุ

Interlude	IN ดนตรีประจ�ารายการ	เนื้อเพลง
“1330	ค�าถามยอดฮิต	สทิธหิลักประกนัสขุภาพ”

ผู้ด�าเนินรายการเปิดรายการ
หน้าฉาก	“1330	ถามใหญ่	จัดใหญ่”

พี่บุ ๋ม	 :	 สวัสดีค ่ะคุณผู้ชม	 ขอต้อนรับคุณ 
ผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ	 “1330	ถามใหญ่	
จัดใหญ่	สิทธิหลักประกันสุขภาพ”	หรือสิทธิ
บัตรทองนั่นเองค่ะ	รายการที่จะมาไขข้อสงสัย 
ในประเด็นค�าถามและจัดใหญ่ให้ในค�าตอบ	
ส�าหรับวันนี้มีค�าถามเด็ดท่ีรอค�าตอบอยู่ค่ะ	
ค�าถามวันนี้คืออะไร	ไปชม	VTR	จากทางบ้าน 
กันค่ะ



131บทสารคดส้ัีน รายการ “1330 ถามใหญ่ จดัใหญ่ สิทธิหลักประกันสุขภาพ”

รายการ “1330 ถามใหญ่ 
จัดใหญ่ สิทธิหลักประกันสุขภาพ”
ตอนที่ 22 สิทธิหลักประกันสุขภาพ
ต่างกับบัตรทองอย่างไร ความยาว 3 นาที

รูปแบบ : Wox pop พี่บุ๋มตอบใน Studio
Extra : คุณตาอายุ 60 ปี 

ภาพ เสียง หมายเหตุ

คุณตาอายุ	60	ปี พอดีฟังข่าวในทีวี	 เขาบอกว่าทุกคนมีสิทธิ
หลักประกันสุขภาพ	 เอ...แล้วสิทธิที่ว่าเนี่ย	
มันต่างกับสิทธิ	 30	บาท	หรือสิทธิบัตรทอง	 
ที่ตาเคยมีมั้ย

VTR

เข้าพิธีกร	พี่บุ๋มตอบค�าถาม ทั้ง	 3	 สิทธิ	 เป ็นสิทธิชนิดเดียวกัน	 ที่ ให ้
สิทธิด้านการรักษาแก่คนไทยทุกคนที่ไม่มี
สวัสดิการด้านการรักษารองรับ	 แตกต่างกัน
แค่ช่ือเรียกเท่านั้น	 เดิมทีเราคุ้นเคยกันในชื่อ	
30	บาท	 รักษาทุกโรคตามนโนบายรัฐบาล
ขณะนั้น	และมีการจัดพิมพ์บัตรสีเหลืองอ่อน
แจกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ	ท�าให้เรียกกันติดปาก
ว่าสิทธิบัตรทอง	ปัจจุบันไม่ได้พิมพ์บัตรแล้ว	
เพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวในการแสดงตน
และตรวจสอบสทิธ	ิกส็ามารถเข้ารบับรกิารได้แล้ว
ค่ะ		

ผู้ด�าเนินรายการสรุป และครั้ งหน ้าจะเป ็นค�าถามยอดฮิตและ 
ข้อสงสัยเก่ียวกับอะไร	อย่าลืมติดตาม	1330	
ถามใหญ่	 จัดใหญ่	 สิทธิหลักประกันสุขภาพ	
ส�าหรับวันนี้	 ดิฉัน	ดร.บุ๋ม	ปนัดดา	 วงศ์ผู ้ด	ี 
ขอลาไปก่อน	ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

CG	 :	 มีค�าถามเรื่องหลักประกัน
สุขภาพ	โทร.	สายด่วน	สปสช.	1330	
ตลอด	24	ชั่วโมง	

แก๊งนางฟ้า	 :	ส�าหรับท่านใดท่ีมีค�าถามเรื่อง
หลักประกันสุขภาพ	สามารถโทร.	 มาได้ที	่
สายด่วน	สปสช.	1330	ตลอด	24	ชั่วโมง

ภาพ	CG	
แก๊งนางฟ้า

CG	:	สิทธิตามกฎหมายของคนไทย เจ็บป่วยอุ่นใจ	ใช้สิทธิหลักประกันสขุภาพ	สทิธิ
ตามกฎหมายของคนไทย

CG	:	ช่องทางการติดต่อ
Facebook	:	ก้าวใหม่	สปสช.
เว็บไซต์	: www.nhso.go.th
Youtube	:	ก้าวใหม่	สปสช.

ดนตรี
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รายการ “1330 ถามใหญ่ จัดใหญ่
สิทธิหลักประกันสุขภาพ”
ตอนที่ 23 โรงพยาบาลตามสิทธิ
คืออะไร ความยาว 3 นาที

รูปแบบ : Wox pop พี่บุ๋มตอบใน Studio
Extra :  นักศึกษาปี 1 

ภาพ เสียง หมายเหตุ

Interlude	IN ดนตรีประจ�ารายการ	เนื้อเพลง
“1330	ค�าถามยอดฮิต	สิทธิหลักประกัน
สุขภาพ”

ผู้ด�าเนินรายการเปิดรายการ
หน้าฉาก	“1330	ถามใหญ่	จัดใหญ่”

พี่บุ๋ม	 :	 สวัสดีค่ะคุณผู ้ชม	 ขอต้อนรับ 
คณุผูช้มทกุท่านเข้าสูร่ายการ	“1330	ถาม
ใหญ่	จัดใหญ่	สิทธิหลักประกันสุขภาพ”	
หรือสิทธิบัตรทองนั่นเองค่ะ	 รายการ 
ที่จะมาไขข้อสงสัยในประเด็นค�าถาม
และจัดใหญ่ให้ในค�าตอบ	ส�าหรับวันนี้	
มีค�าถามเด็ดที่รอค�าตอบอยู่ค่ะ	ค�าถาม
วันนี้คืออะไร	 ไปชม	VTR	จากทางบ้าน
กันค่ะ

นักศึกษาปี	1 บ้านหนูอยู่ราชบุรี	 แต่เปิดเทอมหน้านี	้ 
หนตู้องไปเรยีนทีม่หาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
เชียงรายโน่นน่ะค่ะ	หนูเลยอยากถาม 
เราสามารถย้ายสิทธิหลักประกันสุขภาพ
ไปเชียงรายได้มั้ย	หรือต้องท�ายังไงคะ

VTR

เข้าพิธีกร	พี่บุ๋มตอบค�าถาม	 สามารถย้ายได้ค่ะ	 โดยน�าส�าเนาบัตร 
ประจ�าตวัประชาชน	ส�าเนาทะเบยีนบ้าน	 
บัตรนักศึกษา	ติดต่อขอลงทะเบียนย้าย
สิทธิได้ท่ี	 รพ.	 ส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 
หรือ	รพ.	ประจ�าอ�าเภอ	ที่จะย้ายไปอยู ่
หรือเช็กดทีูม่หาวิทยาลยัทีไ่ปเรยีนก่อนว่า
มี	 รพ.	ประจ�ามหาวิทยาลัยหรือเปล่า	
หากไม่ได้พักหอพักของมหาวิทยาลัย	ให้
เพิ่มเติมหลักฐานสัญญาเช่า	หรือส�าเนา
ทะเบียนบ้านของญาติที่เราไปพกัอยู่ด้วย 
ไปยื่นเพิ่มเติม	แนะน�าตรวจสอบข้อมูล 
ที่กองนิสิตนักศึกษา	เพราะมหาวิทยาลัย
หลายแห่งจะอ�านวยความสะดวกในการ 
ลงทะเบยีนย้ายสทิธใิห้กบันกัศึกษาด้วยค่ะ	
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รายการ “1330 ถามใหญ่ จัดใหญ่
สิทธิหลักประกันสุขภาพ”
ตอนที่ 23 โรงพยาบาลตามสิทธิ
คืออะไร ความยาว 3 นาที

รูปแบบ : Wox pop พี่บุ๋มตอบใน Studio
Extra :  นักศึกษาปี 1 

ภาพ เสียง หมายเหตุ

ผู้ด�าเนินรายการสรุป และครั้งหน้าจะเป็นค�าถามยอดฮิตและ 
ข้อสงสัยเกี่ยวกับอะไร	อย่าลืมติดตาม	
1330	ถามใหญ่	จัดใหญ่	สิทธิหลักประกัน 
สุขภาพ	 ส�าหรับวันน้ี	 ดิฉัน	 ดร.บุ ๋ม	
ปนัดดา	วงศ์ผู้ดี	 ขอลาไปก่อน	ขอบคุณ
และสวัสดีค่ะ

CG	:	 มีค�าถามเรื่องหลักประกันสุขภาพ	
โทร.	 สายด่วน	 สปสช.	 1330	ตลอด	 24	
ชั่วโมง	

แก๊งนางฟ้า	 :	ส�าหรับท่านใดท่ีมีค�าถาม
เรื่องหลักประกันสุขภาพ	สามารถโทร.	
มาได้ที่	 สายด่วน	สปสช.	1330	ตลอด	
24	ชั่วโมง

ภาพ	CG	
แก๊งนางฟ้า

CG	:	สิทธิตามกฎหมายของคนไทย เจบ็ป่วยอุ่นใจ	ใช้สทิธหิลกัประกันสขุภาพ	
สิทธิตามกฎหมายของคนไทย

CG	:	ช่องทางการติดต่อ
Facebook	:	ก้าวใหม่	สปสช.
เว็บไซต์	: www.nhso.go.th
Youtube	:	ก้าวใหม่	สปสช.

ดนตรี

รายการ “1330 ถามใหญ่ จัดใหญ่
สิทธิหลักประกันสุขภาพ”
ตอนที่ 24 สิทธิรักษาพยาบาลของ 
ผู้พิการได้รับอะไรมากกว่าสิทธิอื่นๆ รู้ยัง 
ความยาว 3 นาที

รูปแบบ : Wox pop พี่บุ๋มตอบใน Studio
Extra : ผู้พิการทางสายตา 

ภาพ เสียง หมายเหตุ

Interlude	IN ดนตรีประจ�ารายการ	เนื้อเพลง
“1330	ค�าถามยอดฮิต	สิทธิหลักประกัน
สุขภาพ”

ผู้ด�าเนินรายการเปิดรายการ
หน้าฉาก	“1330	ถามใหญ่	จัดใหญ่”

พี่บุ๋ม	:	สวัสดีค่ะคุณผู้ชม	ขอต้อนรับคุณ
ผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ	 “1330	ถาม
ใหญ่	จัดใหญ่	สิทธิหลักประกันสุขภาพ”	
หรือสิทธิบัตรทองนั่นเองค่ะ	 รายการ
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รายการ “1330 ถามใหญ่ จัดใหญ่
สิทธิหลักประกันสุขภาพ”
ตอนที่ 24 สิทธิรักษาพยาบาลของ 
ผู้พิการได้รับอะไรมากกว่าสิทธิอื่นๆ รู้ยัง 
ความยาว 3 นาที

รูปแบบ : Wox pop พี่บุ๋มตอบใน Studio
Extra : ผู้พิการทางสายตา 

ภาพ เสียง หมายเหตุ

ที่จะมาไขข้อสงสัยในประเด็นค�าถาม	
และจัดใหญ่ให้ในค�าตอบ	 ส�าหรับวันนี้
มีค�าถามเด็ดท่ีรอค�าตอบอยู่ค่ะ	ค�าถาม
วันน้ีคืออะไร	 ไปชม	VTR	จากทางบ้าน
กันค่ะ

ผู้พิการทางสายตา พีอ่ยากรูว่้าส�าหรบัคนพกิารท่ีเจ็บป่วย	 ถ้า
อยากจะเข้ารบัการรกัษาพยาบาล	คนพกิาร
จะได้รับการช่วยเหลืออย่างไรบ้างค่ะ

VTR

เข้าพิธีกร
พี่บุ๋มตอบค�าถาม

ผู ้พิการที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ 
ตดิต่อเข้ารบับริการกบั	รพ.	ตามสทิธก่ิอน 
ยกเว้นกรณีที่มีความจ�าเป็น	 สามารถ
ติดต่อขอรับบริการใน	 รพ.	 รัฐบาล	 ได้
ทุกแห่ง	 นอกจากจะได้รับการรักษา 
ตามข ้อบ ่ ง ช้ีแล ้ ว 	 ผู ้พิ การรายใดมี
ความจ�าเป ็นต ้องใช ้อุปกรณ์ส�าหรับ
ผู ้พิการท่ีเกี่ยวข้อง	 สิทธิหลักประกัน 
สุขภาพก็คุ ้มครองค ่ะ	 ไม ่ว ่าจะเป ็น	 
เคร่ืองช่วยฟัง	 ไม้เท้าขา	 เฝือกพยุงหลัง	
รถเข็นคนพิการ	ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบ่งชี้
ทางการแพทย์และความจ�าเป็นในการ
ด�าเนนิชวีติ	โดยไม่เสยีค่าใช้จ่ายเช่นกนัค่ะ	

ผู้ด�าเนินรายการสรุป และครั้ งหน ้าจะเป ็นค�าถามยอดฮิต
และข ้อสงสัยเกี่ยวกับอะไร	 อย่าลืม
ติดตาม	1330	ถามใหญ่	จัดใหญ่	สิทธิ
หลั กประกั นสุ ขภาพ 	 ส� าหรั บวั นนี้	 
ดิฉัน	 ดร.บุ ๋ม	 ปนัดดา	 วงศ์ผู ้ดี	 ขอลา 
ไปก่อน	ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

CG	:	 มีค�าถามเรื่องหลักประกันสุขภาพ	
โทร.	 สายด่วน	สปสช.	 1330	ตลอด	24	
ชั่วโมง	

แก๊งนางฟ้า	:	ส�าหรับท่านใดที่มีค�าถาม
เรื่องหลักประกันสุขภาพ	สามารถโทร.	
มาได้ท่ี	สายด่วน	สปสช.	1330	ตลอด	
24	ชั่วโมง

ภาพ	CG	
แก๊งนางฟ้า
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รายการ “1330 ถามใหญ่ จัดใหญ่
สิทธิหลักประกันสุขภาพ”
ตอนที่ 24 สิทธิรักษาพยาบาลของ 
ผู้พิการได้รับอะไรมากกว่าสิทธิอื่นๆ รู้ยัง 
ความยาว 3 นาที

รูปแบบ : Wox pop พี่บุ๋มตอบใน Studio
Extra : ผู้พิการทางสายตา 

ภาพ เสียง หมายเหตุ

CG	:	สิทธิตามกฎหมายของคนไทย เจบ็ป่วยอุน่ใจ	ใช้สทิธิหลักประกนัสุขภาพ 
สทิธติามกฎหมายของคนไทย

CG	:	ช่องทางการติดต่อ
Facebook	:	ก้าวใหม่	สปสช.
เว็บไซต์	: www.nhso.go.th
Youtube	:	ก้าวใหม่	สปสช.

ดนตรี





สทิธิหลกัประกัน
สขุภาพPart 6



138 [ หนังสือ รวมสปอต สารคดส้ัีน ประชาสัมพนัธ์สทิธิหลักประกันสุขภาพ ]

สิทธิหลักประกันสุขภาพ

หลักประกันสุขภาพ	:	สิทธิของคนไทย

คนไทยทกุคนมสีทิธิได้รบับรกิารสาธารณสขุทีม่มีาตรฐานและมปีระสทิธภิาพ	

ตาม	พ.ร.บ.	หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	2545	โดยมีส�านักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ	 (สปสช.)	ท�าหน้าที่บริหารจัดการระบบทะเบียน	บริหารกองทุน

ภายใต้การควบคุมดูแลของรัฐมนตรีและคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ 

แห่งชาติ	 เพื่อส่งเสริมให้คนไทยเข้าถึงบริการสาธารณสุข	ทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ	

การป้องกันโรค	การรักษาพยาบาล	และการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จ�าเป็นต่อสุขภาพ

และการด�ารงชีวิต	

การลงทะเบียนใช้สิทธิ
การลงทะเบียนใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพและเลือกหน่วยบริการประจ�า*	 

มี	3	ลักษณะ	คือ	

1) การลงทะเบียนรายบุคคล 

2) การลงทะเบียนในกลุ่มเฉพาะ	ได้แก่	

-	 กลุม่นกัเรยีน	นกัศกึษา	ทีศ่กึษาหรอืพักในหอพกัของสถานศกึษา

-	 กลุ่มทหารกองประจ�าการ	(ทหารเกณฑ์)	สังกัดกรมการแพทย์ทหาร	

กระทรวงกลาโหม

3) การลงทะเบียนแทนผู้มีสิทธิตามมติคณะกรรมการหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ

-	 กรณีเด็กแรกเกิด

-	 กรณบีคุคลสิน้สดุสทิธสิวสัดกิารรกัษาพยาบาลข้าราชการ	รฐัวสิาหกจิ	

หรือสิ้นสุดสิทธิประกันสังคม	หรือสิ้นสุดสิทธิประกันสุขภาพอื่น 

ที่รัฐจัดให้

-	 กรณีหน่วยบริการประจ�าที่บุคคลได้ลงทะเบียนไว้แล้ว	ถอนตัว	หรือ

พ้นจากการเป็นหน่วยบริการประจ�า	
หมายเหตุ *	หน่วยบริการประจ�า	อ่านเพิ่มเติมได้ที่หน้า	14
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ใครมีสิทธิลงทะเบียน
ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ	หรือที่คุ้นเคยกันในชื่อ	สิทธิ	30	บาท	หรือสิทธิ

บัตรทอง	คือ	

• บุคคลที่มีสัญชาติไทย 

• มีเลขประจ�าตัวประชาชน 13 หลัก	ของกรมการปกครอง	กระทรวง

มหาดไทย	

• ไม่มสิีทธปิระกนัสขุภาพอืน่ทีใ่ช้จ่ายจากเงนิงบประมาณของรฐั ได้แก่	

สิทธิตามกฎหมาย	ประกันสังคม	สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของ

ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถ่ิน	หรือสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล

ของหน่วยงานรัฐอื่นๆ	 เช่น	รัฐวิสาหกิจ	องค์การมหาชน	ข้าราชการ

การเมือง

สปสช. บริการลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพโดยระบบอัตโนมัติ  
ให้กับผู้หมดสิทธิประกันสังคมและผู้หมดสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาล
ของข้าราชการและสิทธิของหน่วยงานรัฐ โดยประชาชนสามารถตรวจสอบ
สิทธิการรักษาพยาบาลได้ด้วยตนเองทาง สายด่วน สปสช. โทร. 1330 หรือ 
www.nhso.go.th/peoplesearch/

(ข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาลจะปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกวันที่ 15 และ
วันที่ 28 ของทุกเดือน)

ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล
เพื่อความสะดวกในการใช้สิทธิ	ทุกคนควรรู้สิทธิการรักษาของตนเอง	 โดย

ตรวจสอบสิทธิได้ดังนี้

• ติดต่อด้วยตนเองในวันเวลาราชการได้ที่สถานีอนามัย	 โรงพยาบาล 

ส่งเสรมิสขุภาพต�าบล	 (รพ.สต.)	หรอืโรงพยาบาลของรฐัใกล้บ้าน	 หรือ 

ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด	ส�าหรับผู้พักอาศัยในกรุงเทพมหานคร	

ติดต่อส�านักงานเขตของกรุงเทพมหานครที่เปิดรับลงทะเบียน	

• ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ	 โทร.	 1330	กด	2	ตามด้วยเลขประจ�าตัว

ประชาชน	13	หลัก	 (โทรศัพท์บ้านค่าบริการ	3	บาท/ครั้ง	ทั่วประเทศ	

ส�าหรับค่าบริการโทรศัพท์มือถือตามโปรโมชั่น)	
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• ระบบอินเทอร์เนต็ทางเวบ็ไซต์	สปสช.	

www.nhso.go.th/peoplesearch/	 

โปรแกรมแอปพลิเคชัน่	ก้าวใหม่	สปสช.

ข้อมลูสทิธกิารรกัษาพยาบาลจะปรบัปรงุให้เป็นปัจจบุนัทกุวนัที	่ 

15	และวันที่	28	ของทุกเดือน

เอกสารและสถานที่ลงทะเบียน
เอกสารการลงทะเบียน
1.	 บัตรประจ�าตัวประชาชน	ส�าหรับเด็กอายุต�่ากว่า	15	ปี	 ให้ใช้สูติบัตร	

(ใบเกิด)

2.	 หนังสือรับรองการพักอาศัย	 (กรณีที่อยู่ไม่ตรงตามบัตรประจ�าตัว

ประชาชน)	พร้อมส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนของเจ้าบ้าน	หรือหลักฐานอื่น 

ที่แสดงว่าตนเองนั้นอาศัยอยู่จริง	เช่น	ใบเสร็จค่าน�้า	ค่าไฟ	สัญญาเช่าที่พัก	ฯลฯ	

3.	 แบบค�าร้องขอลงทะเบียน	(ขอได้	ณ	จุดรับลงทะเบียน)

 สถานที่ลงทะเบียนในวันเวลาราชการ 
• ต่างจังหวัด	 :	 สถานีอนามัย	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 

(รพ.สต.)	 โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน	หรือส�านักงานสาธารณสุข

จังหวัด

• กรุงเทพมหานคร	: ติดต่อส�านักงานเขตของ	กทม.

ส�านักงานเขตของ	กทม.	ที่เปิดรับลงทะเบียน	 27	แห่ง	 ในวันและเวลา

ราชการ

ส�านักงานเขตคลองเตย	 เบอร์ติดต่อ		0	2249	2072

ส�านักงานเขตคลองสามวา	 เบอร์ติดต่อ		0	2548	0134

ส�านักงานเขตจอมทอง	 เบอร์ติดต่อ		0	2427	4561

ส�านักงานเขตดุสิต	 เบอร์ติดต่อ		0	2241	7887

ส�านักงานเขตตลิ่งชัน	 เบอร์ติดต่อ		0	2433	6024
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ส�านักงานเขตธนบุรี	 เบอร์ติดต่อ		0	2465	5841

ส�านักงานเขตบางกอกใหญ่	 เบอร์ติดต่อ		0	2467	5232

ส�านักงานเขตบางกะปิ	 เบอร์ติดต่อ		0	2377	7984

ส�านักงานเขตบางขุนเทียน		 เบอร์ติดต่อ		0	2416	0170

ส�านักงานเขตบางคอแหลม		 เบอร์ติดต่อ		0	2291	3504

ส�านักงานเขตบางแค	 เบอร์ติดต่อ		0	2455	4310

ส�านักงานเขตบางซื่อ	 เบอร์ติดต่อ		0	2585	1542

ส�านักงานเขตบางนา	 เบอร์ติดต่อ		0	2173	5232

ส�านักงานเขตบางพลัด	 เบอร์ติดต่อ		0	2424	1265

ส�านักงานเขตประเวศ	 เบอร์ติดต่อ		0	2328	8321

ส�านักงานเขตพระโขนง	 เบอร์ติดต่อ		0	2331	5170

ส�านักงานเขตมีนบุรี	 เบอร์ติดต่อ		0	2540	7035

ส�านักงานเขตราชเทวี	 เบอร์ติดต่อ		0	2354	3168

ส�านักงานเขตราษฎร์บูรณะ	 เบอร์ติดต่อ		0	2427	4636

ส�านักงานเขตลาดกระบัง	 เบอร์ติดต่อ		0	2326	6134

ส�านักงานเขตลาดพร้าว	 เบอร์ติดต่อ		0	2538	6531

ส�านักงานเขตสะพานสูง	 เบอร์ติดต่อ		0	2372	2865

ส�านักงานเขตสายไหม	 เบอร์ติดต่อ		0	2158	7353

ส�านักงานเขตหนองแขม	 เบอร์ติดต่อ		0	2421	5818

ส�านักงานเขตหนองจอก	 เบอร์ติดต่อ		0	2548	2953

ส�านักงานเขตหลักสี่	 เบอร์ติดต่อ		0	2576	1140

ส�านักงานเขตห้วยขวาง	 เบอร์ติดต่อ		0	2277	5090

สิทธิคนพิการลงทะเบียนอย่างไร?
คนพิการผู ้ใช ้สิทธิหลักประกันสุขภาพที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนคนพิการ 

ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ต้องน�าใบรับรองความพิการจากแพทย์ 

หรอืแสดงบตัรคนพกิารตาม	พ.ร.บ.	ส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพกิารแห่งชาติ	 

พ.ศ.	2550	ลงทะเบียน	ณ	สถานที่รับลงทะเบียน	เพื่อรับสิทธิฟื้นฟูสมรรถภาพได้
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หน่วยบริการคืออะไร
หน่วยบริการ	หมายถึง	โรงพยาบาล	สถานีอนามัย	สถานบริการสาธารณสุข

ของรัฐ	 ศูนย์บริการสาธารณสุข	 สถานพยาบาลของเอกชน	ที่ขึ้นทะเบียนเป็น 

หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

หน่วยบริการปฐมภูมิ/หน่วยบริการประจ�า	หมายถึง	หน่วยบริการที่ผู้มีสิทธิ 

หลักประกันสุขภาพเลือกลงทะเบียนเพื่อเข้ารับบริการสาธารณสุขตามสิทธ ิ

เป็นล�าดับแรกทุกครั้ง	 โดยทั่วไปจะเป็นหน่วยบริการที่มีสถานที่ตั้งใกล้เคียงกับ 

ที่พักอาศัยของผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ

 การขอเปลี่ยนหน่วยบริการประจ�า
การขอเปลี่ยนหน่วยบริการประจ�า	น�าเอกสารการลงทะเบียนติดต่อด้วย

ตนเองได้ที่สถานีอนามัย	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 (รพ.สต.)	 โรงพยาบาล 

ของรัฐใกล้บ้าน	ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด	หรือส�านักงานเขตของกรุงเทพ- 

มหานคร	ที่เปิดรับลงทะเบียนในวันเวลาราชการ	 โดยมีสิทธิเปล่ียนหน่วยบริการ

ประจ�าได้ไม่เกิน	4	ครั้งต่อปีงบประมาณ	(ตุลาคมถึงกันยายนของปีถัดไป)	

การเข้ารับบริการ	ณ	หน่วยบริการแห่งใหม่	สามารถใช้สิทธิหลักประกัน

สุขภาพได้หลังแจ้งความจ�านงเปลี่ยนหน่วยบริการประมาณ	1	เดือน

การร่วมจ่ายค่าบริการ	30	บาท
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ก�าหนดให้ผู้ใช้สิทธิหลักประกัน

สุขภาพจ่ายค่าบริการเมื่อรับบริการรักษาพยาบาลและได้รับยาครั้งละ	30	บาท	

ให้แก่โรงพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ตั้งแต่ระดับโรงพยาบาล 

ชุมชนขึ้นไป	 (สถานพยาบาลท่ีมีเตียงนอนต้ังแต่	10	 เตียงข้ึนไป)	 โดยยกเว้นบุคคล	

21	กลุ่ม	ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข	

 บุคคลที่ไม่ต้องจ่ายค่าบริการ
กระทรวงสาธารณสขุได้ออกประกาศให้บุคคลไม่ต้องจ่ายค่าบรกิาร	21	กลุม่	ดงันี้

1.	 ผู้มีรายได้น้อย	ตามระเบียบส�านักนายกฯ		 	

2.	 ผู้น�าชุมชน	ได้แก่	ก�านัน	สารวัตรก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	

และแพทย์ประจ�าต�าบลและบุคคลในครอบครัว	
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3.	 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	 (อสม.)	อาสาสมัครสาธารณสุข

กรุงเทพมหานคร	และบุคคลในครอบครัว

4.	 ผู้ที่มีอายุ	60	ปีขึ้นไป	

5.	 เด็กอายุไม่เกิน	12	ปีบริบูรณ์

6.	 คนพิการ	 ตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

คนพิการ	

7.	 พระภิกษุ	สามเณร	แม่ชี	นักบวช	นักพรต	และผู้น�าศาสนาอิสลามที่มี

หนังสือรับรอง	รวมถึงครอบครัวของผู้น�าอิสลาม	

8.	 ทหารผ่านศึกทุกระดับชั้นที่มีบัตรทหารผ่านศึกและบุคคลในครอบครัว	

รวมถึงผู้ได้รับพระราชทานเหรียญชั้นสมรภูมิและทายาท	

9.	 นักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	

10.	 นักเรียนทหารและทหารเกณฑ์	

11.	 ผู ้ได้รับพระราชทานเหรียญงานพระราชสงครามในทวีปยุโรปและ

บุคคลในครอบครัว	

12.	 อาสาสมัครมาลาเรีย	 ตามโครงการของกระทรวงสาธารณสุข	 และ

บุคคลในครอบครัว

13.	 ช่างสุขภัณฑ์หมู ่บ ้านตามโครงการของกรมอนามัยและบุคคลใน

ครอบครัว	

14.	 ผู ้บริหารโรงเรียนและครูของโรงเรียนเอกชนที่สอนศาสนาอิสลาม

ควบคู่กับวิชาสามัญหรือวิชาชีพและบุคคลในครอบครัว	 ในเขตจังหวัด

ปัตตานี	ยะลา	นราธิวาส	สตูล	สงขลา	พัทลุง	นครศรีธรรมราช	ระนอง	

กระบี่	พังงา	และภูเก็ต	

15.	 ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน

16.	 ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน

17.	 สมาชิกผู ้บริจาคโลหิตของสภากาชาดไทย	 ซึ่งมีหนังสือรับรองจาก

สภากาชาดไทยว่า	ได้บริจาคโลหิตตั้งแต่	18	ครั้งขึ้นไป

18.	 หมออาสาหมู่บ้านตามโครงการกระทรวงกลาโหม	

19.	 อาสาสมัครคุมประพฤติ	กระทรวงยุติธรรม

20.	 อาสาสมัครทหารพรานในสังกัดกองทัพบก	
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21.	 บุคคลที่แสดงความประสงค์ไม่จ่ายค่าบริการ

หมายเหตุ	บุคคลในครอบครัว	หมายถึง	บิดา	มารดา	คู่สมรส	และบุตรโดยชอบตามกฎหมาย

การใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุข	

กรณีทั่วไป
1.	 ติดต่อที่หน่วยบริการปฐมภูมิ/หน่วยบริการประจ�าของผู้มีสิทธิหลัก

ประกันสุขภาพ

2.	 แจ้งความจ�านงใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพก่อนรับบริการ

3.	 แสดงบัตรประจ�าตัวประชาชน	หรือบัตรประจ�าตัวที่มีรูปถ่ายและ 

เลขประจ�าตัวประชาชนที่ทางราชการออกให้	 ส�าหรับเด็กที่มีอายุ 

ต�่ากว่า	15	ปี	แสดงส�าเนาสูติบัตร	(ใบเกิด)

ผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพท่ีลงทะเบียนคนพิการในระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ กรณีที่จ�าเป็น ใช้สิทธิบริการสาธารณสุขได้ท่ีหน่วยบริการ
ของรัฐที่ขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ทุกแห่ง 

 กรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน
ถ้าผู ้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพเกิดอุบัติเหตุหรือภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน	

สามารถใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพเข้ารับบริการที่หน่วยบริการในระบบหลักประกนั

สขุภาพแห่งชาตท่ีิอยูใ่กล้ทีส่ดุได้ตามความจ�าเป็นโดยไม่จ�ากัดจ�านวนครัง้	

 กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินถึงแก่ชีวิต 
ผู ้เจ็บป่วยฉุกเฉินถึงแก่ชีวิตจ�าเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

เพื่อการรอดชีวิต	 เมื่อผู้ป่วยมีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินถึงแก่ชีวิตสามารถเข้ารักษา

พยาบาลในโรงพยาบาลท่ีใกล้ที่สุด	 โดยใช้บัตรประจ�าตัวประชาชนเพื่อแสดงตน

ในการเข้ารับบริการ	จะได้รับการรักษาจนอาการพ้นวิกฤติ	 จากนั้นโรงพยาบาล 

ที่ให้การรักษาจะส่งตัวผู ้ป่วยกลับไปยังหน่วยบริการประจ�าหรือโรงพยาบาล 

ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่พร้อมให้การรักษาต่อไป

ผู้ป่วยเจ็บป่วยฉุกเฉินถึงแก่ชีวิต	 หมายถึง	 ผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ 

ซึ่งมีอาการบ่งชี้ว่าจะเป็นอาการที่คุกคามต่อการท�างานของอวัยวะส�าคัญ	ได้แก ่

หัวใจ	สมอง	การหายใจ	ต้องได้รับการรักษาและดูแลติดตามอย่างใกล้ชิด	 เพราะ
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อาจท�าให้เสียชีวิตได้รวดเร็ว	ยกตัวอย่าง	เช่น	หัวใจหยุดเต้น	หอบรุนแรง	มีอาการ

เขียวคล�้า	หมดสติไม่รู้สึกตัว	สิ่งแปลกปลอมอุดกั้นหลอดลม	มีอาการวิกฤติจาก

อุบัติเหตุ	มีเลือดออกมากห้ามไม่หยุด	ภาวะขาดน�้าอย่างรุนแรง	แขนขาอ่อนแรง	

ปากเบี้ยว	พูดล�าบาก	ชัก	มีอาการวิกฤติจากไข้สูง	เป็นต้น

บริการสาธารณสุขที่คุ้มครอง*	

• การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 

• การตรวจ การวินิจฉัย การรักษา	ตั้งแต่โรคทั่วไป	เช่น	ไข้หวัด	จนถึง

การรักษาโรคเรื้อรัง	 โรคเฉพาะทางที่มีค่าใช้จ่ายสูง	 เช่น	 เบาหวาน

ความดันโลหิตสูง	มะเร็ง	 ไตวายเรื้อรัง	 โรคหัวใจ	 เอดส์	วัณโรค	ฯลฯ	

รวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพ	ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์

• การคลอดบุตร	ใช้สิทธิได้ไม่จ�ากัดจ�านวนครั้ง	

• บริการทันตกรรม	ได้แก่	อุดฟัน	ถอนฟัน	ขูดหินปูน	การให้ฟลูออไรด์

เสริมในกลุ่มเสี่ยงต่อโรคฟันผุ	การรักษาโพรงประสาทฟันน�้านม	การ

เคลือบหลุมร่องฟัน	ผ่าฟันคุด	ใส่เพดานเทียมเด็กปากแหว่งเพดานโหว่	

และการท�าฟันปลอมฐานพลาสติก

• ค่ายาและเวชภัณฑ์ ตามกรอบบัญชียาหลักแห่งชาติและยาที่มี 

ค่าใช้จ่ายสงู	ตามประกาศของคณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ

• ค่าอาหารและค่าห้องสามญั	ระหว่างพักรกัษาตวั	ณ	หน่วยบรกิาร

• การจัดการส่งต่อ	เพื่อการรักษาระหว่างหน่วยบริการ

• บริการแพทย์แผนไทย	ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์	ได้แก่	ยาสมุนไพร

หรือยาแผนไทย	การนวดเพื่อการรักษาและทับหม้อเกลือฟื้นฟูสุขภาพ

แม่หลังคลอด	การอบหรือประคบสมุนไพรเพื่อการรักษา

• บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	ให้แก่คนพิการ	ผู้สูงอายุ	และ

ผู้ที่จ�าเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู	เช่น	กายภาพบ�าบัด	จิตบ�าบัด	พฤตกิรรม 

บ�าบดั	กจิกรรมบ�าบดั	ฟ้ืนฟูการได้ยิน	ฟ้ืนฟูการมองเหน็	และรับอุปกรณ์

เครื่องช่วยตามประเภทความพิการได้ตามเกณฑ์ที่	สปสช.	ก�าหนด	

*คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามการวินิจฉัยทางการแพทย์และประกาศของคณะกรรมการหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ
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บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค*

สปสช.	มุ ่งสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	 โดยจัดบริการสร้างเสริม 

สขุภาพและป้องกนัโรคให้กบัประชาชนอย่างทัว่ถงึทุกกลุม่วัยดงันี้

• หญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด

ทดสอบการตั้งครรภ์	ตรวจครรภ์และประเมินความเสี่ยง	ตรวจเลือดคดักรอง 

ภาวะซดี	ซฟิิลสิ	เอชไอว	ีตบัอกัเสบบ	ีธาลสัซเีมยี	และดาวน์ซนิโดรม	ตรวจปัสสาวะ	

ฉีดวัคซีนบาดทะยักและวัคซีนไข้หวัดใหญ่	 ให้ยาบ�ารุงเสริมธาตุเหล็ก	 โฟลิก	และ

ไอโอดีน	 การให้ยาต้านไวรัสเอชไอวีเพื่อป้องกันการติดเช้ือจากแม่สู่ลูก	ตรวจ 

ช่องปากและฟัน	ประเมินสุขภาพจิต	 ตรวจหลังคลอดและคุมก�าเนิด	 ส่งเสริม 

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	สมุดบันทึกสุขภาพ

• กลุ่มเด็กเล็กอายุ 0-5 ปี 

ฉีดวัคซีนบีซีจี	 ตับอักเสบบี	 บาดทะยัก	 คอตีบ	 ไอกรน	 โปลิโอ	 หัด	 

หัดเยอรมัน	คางทูม	 ไข้หวัดใหญ่	 และไข้สมองอักเสบเจอี	 ตรวจเลือดคัดกรอง 

ภาวะพร่องไทรอยด์	ภาวะซีด	การติดเช้ือเอชไอวี	 ชั่งน�้าหนักและวัดส่วนสูงเพื่อ

ติดตามการเจริญเติบโต	ตรวจคัดกรองพัฒนาการ	ตรวจช่องปากและฟัน	 เคลือบ

ฟลูออไรด์	การให้ยาไทรอกซินป้องกันภาวะพร่องไทรอยด์	ยาบ�ารุงเสริมธาตุเหล็ก	

ยาต้านไวรัสเอดส์	สมุดบันทึกสุขภาพ/บันทึกพัฒนาการ	และแว่นตาหากมีภาวะ

สายตาผิดปกติ

• กลุ่มเด็กโตและวัยรุ่นอายุ 6-24 ปี 

ฉีดวัคซีนคอตีบและบาดทะยัก	 ชั่งน�้าหนักและวัดส่วนสูงเพื่อติดตาม 

การเจริญเติบโต	 ตรวจเลือดคัดกรองภาวะซีด	 เอชไอวี	 ตรวจช่องปากและฟัน	 

ตรวจวัดความดันโลหิต	ตรวจคัดกรองสายตาและการได้ยิน	 คัดกรองความเส่ียง 

จากการสูบบหุรี/่สรุา/สารเสพตดิ	เคลอืบฟลอูอไรด์และหลมุร่องฟัน	การให้ยาบ�ารงุ 

เสรมิธาตเุหลก็	แว่นตาหากมภีาวะสายตาผดิปกต	ิ(ส�าหรบันกัเรยีน	ป.	1)	การป้องกัน 

และควบคุมการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและการต้ังครรภ์ไม่พึงประสงค์	 การคุมก�าเนิด	 

การให้ค�าปรึกษาแนะน�า
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• กลุ่มผู้ใหญ่อายุ 25-59 ปี 

ฉีดวัคซีนคอตีบ	บาดทะยัก	ตรวจวัดความดันโลหิต	ตรวจเลือดคัดกรอง 

เบาหวาน	 เอชไอวี	คัดกรองความเสี่ยงจากการสูบบุหรี่/สุรา/สารเสพติด	 คัดกรอง

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด	ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก	

เคลือบฟลูออไรด์	 การให้ยาบ�ารุงเสริมธาตุเหล็ก	 การป้องกันและควบคุมการ 

ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์	การคุมก�าเนิด	การให้ความรู้ตรวจเต้านมด้วยตนเอง	การให้

ค�าปรึกษาแนะน�า

• กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 

ฉีดวัคซีนคอตีบ	บาดทะยัก	ตรวจประเมินความสามารถในการประกอบ

กิจวัตรประจ�าวัน	(ADL)	ตรวจวัดดัชนีมวลกาย	ความดันโลหิต	ตรวจเลือดคัดกรอง 

เบาหวาน	 เอชไอวี	คัดกรองปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด	โรค

หลอดเลือดสมอง	 คัดกรองโรคซึมเศร้า	 การเคลือบฟลูออไรด์	 การให้ความรู ้ 

ออกก�าลังกายและฝึกสมองป้องกันโรคสมองเสื่อม	 การให้ความรู้ตรวจเต้านม 

ด้วยตนเอง	การให้ค�าปรึกษาแนะน�า

• กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล	มีดังนี้

1.	 หญิงตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์มากกว่า	4	เดือนขึ้นไป

2.	 เด็กอายุ	6	เดือน	ถึง	2	ปี

3.	 ผู้ป่วยโรคเร้ือรังทุกกลุ่มอายุ	 ได้แก่	 โรคหอบหืด	 โรคปอดอุดกั้น

เรื้อรัง	 โรคไตวายเร้ือรัง	 โรคเบาหวาน	 โรคหัวใจ	 โรคหลอดเลือด

สมอง	และผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบ�าบัด

4.	 ผู้ที่อายุ	65	ปีขึ้นไป

*คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพฯ	 เรื่องประเภทและขอบเขต

ของบริการสาธารณสุข	ฉบับที่	10	พ.ศ.	2559

บริการโรคเรื้อรัง*

สิทธิหลักประกันสุขภาพช่วยลดภาระค่าใช้จ ่ายในการรักษาพยาบาล 

โรคเรื้อรังที่มีค่าใช้จ่ายสูง	ตัวอย่างเช่น	มะเร็ง	ไตวายเรื้อรัง	เอดส์	เป็นต้น



148 [ หนังสือ รวมสปอต สารคดส้ัีน ประชาสัมพนัธ์สทิธิหลักประกันสุขภาพ ]

 *บริการรักษาพยาบาลโรคมะเร็ง 

1.	 การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งตามที่แพทย์สั่ง	

2.	 การรักษาอาการทั่วไปและการรักษาเฉพาะทาง	 เช่น	การผ่าตัด	การ

ฉายแสง	การให้ยาเคมีบ�าบัด	

3.	 การดูแลแบบประคับประคองที่บ้าน	(Palliative	care)	

4.	 วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล	 (เฉพาะผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษา

ด้วยเคมีบ�าบัด)

 *บริการทดแทนไตส�าหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย

ขั้นตอนการเข้ารับบริการ	 ผู ้ป ่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายต้องไปใช้

สิทธิหลักประกันสุขภาพที่หน่วยบริการตามสิทธิ	 หน่วยบริการจะลงทะเบียน

และให้คณะกรรมการฯ	 ระดับเขตพิจารณาการให้บริการทดแทนไตที่เหมาะสม

ส�าหรับผู ้ป่วยในแต่ละราย	 โดยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสมาคมโรคไต 

แห่งประเทศไทย	ได้แก่

1.	 การล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง	

2.	 การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	

3.	 การผ่าตัดปลูกถ่ายไต

ส�าหรับการล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง	 สปสช.	 ได้จัดบริการ 

ส่งน�้ายาล้างไตให้ผู้ป่วยถึงบ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่าย	 เพื่อให้เข้าถึงบริการทดแทนไต 

ได้ง่ายขึ้น	ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	และได้รับการทดแทนไตอย่างต่อเน่ือง	

ซึ่งจะส่งผลถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ป่วย	

 *บริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์

ผู้ที่ต้องการทราบสถานะการติดเชื้อเอชไอวี	สามารถรับบริการให้ค�าปรึกษา

และตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวี	 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่หน่วยบริการใน

ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	หากพบว่าติดเชื้อเอชไอวี	จะได้รับการประเมิน

เพื่อเริ่มการรักษาด้วยยาต้านไวรัสและติดตามการรักษา	รวมถึงการให้ยารักษา 

โรคติดเชื้อฉวยโอกาสตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์	โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
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ผู้ป่วยเอดส์ควรรับยาต้านไวรัสกับหน่วยบริการประจ�าตามสิทธิเพื่อความ

สะดวก	แต่หากมีความจ�าเป็นก็สามารถรับยากับหน่วยบริการอื่นที่ไม่ใช่หน่วย

บริการตามสิทธิได้	

*คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามการวินิจฉัยทางการแพทย์และประกาศของคณะกรรมการหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ

 

บริการกรณีเฉพาะ*	

บริการรักษาพยาบาลท่ีจ�าเป็นต้องบรหิารจดัการเป็นกรณีเฉพาะ	ในโรงพยาบาล

ที่ร่วมโครงการ	เช่น

• ผูต้ดิยาเสพตดิประเภทเฮโรอนีท่ีสมคัรใจเข้ารับการรกัษาและไม่ต้องโทษ 

คดียาเสพติดให้ได้รับสารทดแทนยาเสพติด	(เมทาโดน)	

• การให้ยาละลายลิ่มเลือดเพื่อการรักษาเร่งด่วน	ส�าหรับผู้ป่วยโรค

หลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน	 และผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาด

เลือดชนิดเฉียบพลันชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน	ST

• การผ่าตัดรักษาข้อเข่าเสื่อม	 การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา	การผ่าตัด

เปลี่ยนหัวใจ	

• การปลูกถ่ายไตเพื่อรักษาโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย

• การปลูกถ่ายตับในเด็ก	 (อายุไม่เกิน	18	ปี)	ที่เป็นโรคท่อน�้าดีตีบตัน 

แต่ก�าเนิด	

• การรักษาเฉพาะโรคทีเ่กดิจากการด�าน�า้	(Decompression	sickness)

*คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามการวินิจฉัยทางการแพทย์และประกาศของคณะกรรมการหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ		

บริการที่ไม่อยู่ในความคุ้มครอง

• การรักษาภาวะมีบุตรยาก	การผสมเทียม	

• การแปลงเพศ	การกระท�าใดๆ	 เพื่อความสวยงามโดยไม่มีข้อบ่งช้ี

ทางการแพทย์
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• การตรวจวินิจฉัยและรักษาใดๆ	ที่เกินความจ�าเป็นจากข้อบ่งช้ีทาง 

การแพทย์

• การรักษาที่อยู่ระหว่างการค้นคว้าทดลอง	

• การบาดเจ็บจากการประสบภัยจากรถ	 ซ่ึงอยู่ในความคุ้มครองตาม

กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ	 เฉพาะส่วนที่บริษัท

หรือกองทุนตามกฎหมายนั้นต้องเป็นผู้จ่าย

• การบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาและสารเสพติดตามกฎหมายว่าด้วย

สารเสพติด	ยกเว้นบางกรณีตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ

• โรคเดยีวกนัทีต้่องใช้ระยะเวลารกัษาตวัในโรงพยาบาลประเภทผูป่้วยใน 

เกินกว่า	 180	 วัน	 ยกเว้นกรณีมีความจ�าเป็นต้องรักษาต่อเนื่อง 

จากภาวะแทรกซ้อนหรือข้อบ่งชี้ทางการแพทย์

• การปลูกถ่ายอวัยวะ	 (Organ	 Transplantation)	 ยกเว้นบางกรณี 

ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 เช่น	 การ 

ปลูกถ่ายไตเพื่อรักษาโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย	การปลูกถ่ายตับ 

ในเด็ก	(อายุไม่เกิน	18	ปี)	ที่เป็นโรคท่อน�้าดีตีบตันแต่ก�าเนิด	

สอบถำมข้อมลูเพิม่เติมทำงโทรศัพท์	สำยด่วน	สปสช.	โทร.	1330

สิทธิการขอรับเงินช่วยเหลือเบ้ืองต้น	กรณีได้รับความเสียหาย
จากการรักษาพยาบาล

ผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพที่ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล

ของหน่วยบริการ	ซึ่งไม่ใช่เป็นพยาธิสภาพของโรค	หรือเหตุแทรกซ้อนของโรค	 

มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น	 โดยผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือทายาท	ฯลฯ	

สามารถย่ืนค�าร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ภายใน	1	ปี	นับตั้งแต่วันท่ีทราบ

ความเสียหาย	
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การเขียนค�าร้องต้องมีสาระส�าคัญดังนี้

1.	 ชื่อผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหาย

2.	 ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล

3.	 ชื่อของหน่วยบริการที่ให้การรักษาพยาบาล

4.	 วันที่เข้ารับการรักษาพยาบาลและวันที่ทราบถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น

5.	 สถานที่ที่สามารถติดต่อผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหายได้โดยสะดวก

6.	 ระบุภาระที่ผู้รับบริการจะต้องรับผิดชอบเศรษฐานะ

หลักฐานประกอบค�าร้องของผู ้ได้รับความเสียหาย	 ได้แก่	 ส�าเนา 

บัตรประจ�าตัวประชาชนหรือสูติบัตร	หนังสือมอบอ�านาจ	 (กรณีมีการมอบอ�านาจ)	

เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดข้อมูลท่ีอาจเป็นประโยชน์ประกอบ 

การพิจารณา

สถานที่ยื่นค�าร้อง

• ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด	 (ในจังหวัดที่เกิดเหตุ)	 หรือส�านักงาน 

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	เขต	1-13

• หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นท่ีเป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน	ตามมาตรา	

50(5)

• สอบถามเพิ่มเติมที่	“สายด่วน	สปสช.	โทร.	1330”	

ทีมหมอครอบครัว

คนไทยจะมีทีมหมอครอบครัวประจ�าตัวทุกครัวเรือน	ดูแลปัญหาสุขภาพ	

รักษาพยาบาลเบื้องต้น	ประสานส่งต่อเมื่อเกินความสามารถ	มุ่งเน้นส่งเสริม 

สุขภาพ	และป้องกันโรคเสริมพลังการพึ่งพาตนเอง	 เช่ือมประสานองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	ภาครัฐ	และเอกชน	 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน โดยเฉพาะ 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง และผู้ป่วยที่ต้องได้รับการ

ดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) ที่บ้านหรือในชุมชน
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ทีมหมอครอบครัวประกอบด้วยแพทย์	 พยาบาล	 นักสังคมสงเคราะห์	 

นกัจิตวิทยา	นักกายภาพบ�าบดั	สาธารณสขุอ�าเภอ	เจ้าหน้าทีส่าธารณสุข	ทนัตาภิบาล	

อาสาสมัครสาธารณสุข	 (อสม.)	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ชุมชน	ภาคประชาชน	

และผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพของประชาชน	

• ผู้ป่วยจะเดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาลน้อยลง	 เพราะได้รับการดูแล

อย่างดีจากทีมหมอครอบครัว

• ผู้ดูแลผู้ป่วยมีทุกข์น้อยลง	ต้องมีเวลาไปท�างานหาเงินมาเลี้ยงชีพ

• ทีมหมอครอบครัวจากโรงพยาบาล	หน่วยบริการประจ�า	ท�าหน้าที่

เป็นพี่เลี้ยงให้ทีมหมอครอบครัวจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	

ด้วยระบบให้ค�าปรึกษา	รวมทั้งจัดระบบส่งต่อที่มีคุณภาพ

• สร้างความมั่นใจ	ประชาชนไม่กังวลว่าต้องไปพบใคร	เมื่อต้องไปรักษา

ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่	

สายด่วน	สปสช.	โทร.	1330	บริการ	24	ชั่วโมง

• บริการตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลด้วยระบบอัตโนมัติ	 โทร.	1330	

กด	2	ตามด้วยเลขประจ�าตัวประชาชน	13	หลัก

• บริการข้อมูล	ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพเข้ารับ

บริการสาธารณสุข

• รับเรื่องร้องเรียน	ร้องทุกข์	
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* หนวยบริการ หมายถึง โรงพยาบาล สถานีอนามัย สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 
ศูนยบริการสาธารณสุข สถานพยาบาลของเอกชนที่ขึ้นทะเบียนเปนหนวยบริการ
ในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

การเปลี่ยน*หนวยบริการประจำ
ตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ (บัตรทอง)

สามารถลงทะเบียนเปลี่ยน หนวยบริการประจำได 

4 ครั้ง/ป 

กรณีพักอาศัยอยูตามบัตร
ประจำตัวประชาชน
นำหลักฐาน 
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
หรือบัตรหรือเอกสารที่ทางราชการ 
ออกใหที่มีรูปถาย มีเลขประจำตัว 
ประชาชน หากเปนเด็กอายุต่ำกวา 15 ป 
ที่ยังไมไดทำบัตรประจำตัวประชาชน 
ใหใชสูติบัตรแทน (ใบเกิด)

กรณีพักอาศัยไมตรงกับที่อยูในบัตร
ประจำตัวประชาชน 
ตองใชหลักฐานอยางหนึ่งอยางใดเพิ่มเติมดังนี้  
• หนังสือรับรองการพักอาศัยอยูจริงของเจาบาน 

พรอมสำเนาทะเบียนบานและบัตรประจำตัว
ประชาชนของเจาบาน   

•  หนังสือรับรองของผูนำชุมชน พรอมสำเนาบัตร 
ประจำตัวประชาชนของผูนำชุมชน  

•  หนังสือรับรองจากผูวาจางหรือนายจาง 
พรอมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ 
ผูวาจาง/ผูรับจาง  

•  เอกสารหรือหลักฐานอื่น เชน ใบเสร็จรับเงินคา 
สาธารณูปโภค ใบเสร็จรับเงินคาเชาที่พักฯ 
ที่แสดงวาตนเองมีถิ่นที่อยูหรือพักอาศัย
อยูในพื้นที่นั้นๆ 

•  สำเนาทะเบียนบานของผูลงทะเบียน 
(กรณีใหผูอื่นไปลงทะเบียนแทน ตองเพิ่มหนังสือมอบอำนาจ 
และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูรับมอบอำนาจดวย) 

สถานที่ติดตอลงทะเบียน
กทม. สำนักงานเขต 27 เขต 
ในวัน-เวลาราชการ  
ตางจังหวัด  รพ. สงเสริมสุขภาพตำบล 
หรือ รพ.รัฐบาลใกลบาน 
ในวัน-เวลาราชการ

ตอบขอสงสัย คลี่คลายปญหา 
สิทธิหลักประกันสุขภาพ โทรสายดวน สปสช. 
1330  ตลอด 24 ชั่วโมง 







คนไทยอายุ 60 ปขึ้นไปทุกคนมีสิทธิ
รับบริการสรางเสริมสุขภาพและบริการ
ปองกันโรคโดยไมเสียคาใชจาย*



คนไทยอายุ 60 ปขึ้นไปทุกคนมีสิทธิ
รับบริการสรางเสริมสุขภาพและบริการ
ปองกันโรคโดยไมเสียคาใชจาย*



ตอบข้อสงสัย คลี่คลายปัญหา สิทธิหลักประกัน
สุขภาพ โทรสายด่วน สปสช. 1330 

9 เรื่องน่ารู้!	ง่ายๆ	กับ
สายด่วน	สปสช.	1330
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40 คู่มือผู้ใช้สิทธหิลักประกันสุขภาพ

แผนที่แสดงการจัดพื้นที่ในความรับผิดชอบของ สปสช. เขต 1 - 13
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