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อนุโมทนากถา

 การสร้างหลกัประกนัด้านสขุภาพให้กบัคนไทย ส�านกังานหลกัประกนั
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้พัฒนาและขับเคลื่อนงานหลักประกัน
สขุภาพแห่งชาติมาอย่างต่อเนือ่งตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.หลกัประกนั
สขุภาพแห่งชาต ิพ.ศ. 2545 เพือ่ดแูลประชาชนให้สามารถเข้าถงึบรกิาร
ด้านสุขภาพได้ตามความจ�าเป็น ท้ังในหน่วยบรกิาร ในชมุชน หรอืทีบ้่าน 
โดยครอบคลมุทัง้บรกิารสร้างเสรมิสขุภาพ ป้องกันโรค การรกัษาพยาบาล 
ตลอดจนการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องภาระค่าใช้จ่าย 
แม้ว่าจะเป็นโรคที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูง 

 การด�าเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในกลุ่มพระภิกษุ
และสามเณร ส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ(สปสช.) ได้ด�าเนนิการ
อย่างมีแผนยุทธศาสตร์ โดยให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมให้พระสงฆ์
เข้าถึงสิทธิ และไปใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ ตลอดจนสนับสนุน 
บทบาทพระสงฆ์ในการเป็นผู้น�าด้านสุขภาวะ  สปสช. ได้ด�าเนินการ 
จดัท�า “คูม่อืการใช้สิทธิหลกัประกันสขุภาพแห่งชาติสาํหรบัพระภกิษ ุ
สามเณร” ขึ้น เพื่อสื่อสารท�าความเข้าใจให้พระภิกษุและสามเณร และ
ผู้เกี่ยวข้อง ใช้เป็นคู่มือในการเข้าใช้สิทธิตามระบบหลักประกันสุขภาพ 
สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพและบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง 
ครอบคลุมเพิ่มขึ้น



 ขออนุโมทนากับความตั้งใจจริงของผู ้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องของส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และ 
ผูเ้ก่ียวข้องทุกภาคส่วนท่ีได้ด�าเนนิการจัดท�า “คูม่อืการใช้สทิธหิลกัประกนั
สุขภาพแห่งชาติสําหรับพระภิกษุสามเณร” หวังเป็นอย่างย่ิงว่า  
คู่มือฯ นี้ จะเป็นส่วนส�าคัญในการสร้างหลักประกันด้านสุขภาพให้แก่
พระภกิษแุละสามเณร ได้เข้าถงึสทิธหิลกัประกนัสขุภาพ และเข้าใช้บรกิาร
ด้านสุขภาพได้เมื่อมีความจ�าเป็น ทั้งด้านสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค 
การรักษาพยาบาล ตลอดจนการฟื้นฟูสมรรถภาพ ขออ�านาจแห่งคุณ
พระรัตนตรัยและคุณงามความดีทั้งหลาย จงส่งผลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกท่าน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ขอทุกท่านจงมีพลานามัย 
ที่สมบูรณ์แข็งแรง ขออนุโมทนา.

  (พระราชวรมุนี,รศ.ดร.)
  รองเจ้าคณะภาค ๖
  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



ค�าน�า

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 - 2564) ก�าหนดให้ยุทธศาสตร์ที่ 1 เน้นสร้าง

ความม่ันใจในการเข้าถึงบริการของกลุ่มเปราะบางและกลุ่มท่ียัง

เข้าไม่ถึงบริการ เพื่อสร้างความม่ันคงทางสุขภาวะแก่ประชาชน 

คนไทยให้ได้รับการดูแลรักษาที่มีมาตรฐานอย่างท่ัวถึง โดยไม่ม ี

ข้อจ�ากัดเรื่องเศรษฐฐานะ ไม่ต้องล้มละลายจากการเจ็บป่วย ซึ่งใน

ปัจจุบัน มีพระภิกษุและสามเณรที่อาศัยบนผืนแผ่นดินไทยจ�านวน

กว่า 300,000 รูป ยังขาดความมั่นใจในการเข้าใช้บริการสาธารณสุข 

เนื่องจากมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องสิทธิ หน้าที่ และวิธีการเข้าใช้

บริการในระบบหลักประกันสุขภาพไม่เพียงพอ ท�าให้ยากต่อการ

เข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาลเมื่อมีความจ�าเป็น หรือเมื่ออาพาธ

 ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เห็นความส�าคัญใน

การสื่อสารกับพระสงฆ์และสามเณรให้เกิดความเข้าใจรับรู้สิทธิ วิธี

ใช้สิทธิ ตรวจสอบสิทธิ ลงทะเบียนสิทธิ และเข้าใช้สิทธิหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติได้อย่างถูกต้อง จึงจัดท�า “คู่มือการใช้สิทธิหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติสําหรับพระภิกษุสามเณร” ขึ้น และหวัง

ให้ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางการส่งเสริมให้พระสงฆ์เป็นผู้น�าด้าน



สุขภาวะในท้องถิ่นชุมชน สร้างการรับรู้เรื่องการใช้สิทธิหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติไปถ่ายทอดให้แก่ญาติโยม ประชาชนในชุมชน 

เครือข่ายภาคีในระดับพื้นที่ และผู้สนใจได้ใช้ประโยชน์ ทั้งที่บ้าน 

วดั โรงเรยีน และสามารถเข้าถงึ / เข้าใช้สทิธใินระบบบรกิารสาธารณสขุ 

ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้อย่างถูกต้อง  

 ส�านกังานฯ ขอนมสัการด้วยความขอบพระคุณพระเถรานเุถระ 

คณะสงฆ์จากหลายพื้นที่ ทั้งเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาชุมชน 

พระนักสื่อสาร และขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ ที่เมตตาให้

ค�าแนะน�าและข้อคิดเห็นต่อการด�าเนินงานจนส�าเร็จเรียบร้อย หวัง

เป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สาํหรับพระภกิษุสามเณรนี ้ จะเป็นเครือ่งมือทีเ่อ้ือประโยชน์ต่อการ

ดูแลสุขภาพ เพ่ิมการเข้าถึงบริการแก่พระภิกษุสงฆ์ และฆราวาส 

ในชุมชนได้อย่างเหมาะสมสืบต่อไป 

      

  ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

  กุมภาพันธ์ 2562

ส�ำหรับพระภิกษุและสำมเณร
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10  ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : สิทธิของคนไทยทุกคน

12  การลงทะเบียนใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพของพระภิกษุ สามเณร

15  ใคร? เป็นผู้ที่มีสิทธิลงทะเบียน 

17  การตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล และการลงทะเบียน

  ของพระภิกษุ สามเณร

20  เอกสารและสถานที่ลงทะเบียน

24  สทิธคินพิการ พระภกิษ ุสามเณรทีพ่กิาร จะไปลงทะเบยีนได้อย่างไร? 

25  หน่วยบริการ คืออะไร

27  การขอเปลี่ยนหน่วยบริการประจ�า เมื่อพระภิกษุย้ายสถานที่พ�านัก

29  การใช้สิทธิเข้ารับบริการสาธารณสุข กรณีทั่วไป

34    สิทธิประโยชน์ด้านสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

37    สิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลโรคเรื้อรัง

40    สิทธิประโยชน์ด้านบริการกรณีเฉพาะ

สารบัญ



42  สิทธิการขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีพระภิกษุ สามเณร

   ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล

46 ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ

47   หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน 

   ตามมาตรา 50(5)

49    ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน

51  บทบาทของพระสงฆ์ในการเป็นผู้น�าด้านสุขภาวะของชุมชน

   และสังคม

54  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับภารกิจการพัฒนาสุขภาวะ

  พระสงฆ์ ในระดับพื้นที่

59  แผนที่แสดงการจัดพื้นที่ในความรับผิดชอบของ สปสช.เขต 1-13

60  ที่อยู่และการติดต่อ สปสช.เขต 1-13

62  สายด่วน สปสช. โทร. 1330

63  ภาคผนวก 

   ตัวอย่างโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุน

   หลักประกัน สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่



ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
: สิทธิของคนไทยทุกคน

 รัฐบาลจัดให้ม ี“กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” เพื่อ

เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลรกัษาสขุภาพและเป็นค่าบรกิารสาธารณสขุ 

ช่วยให้คนไทยทุกเพศทุกวัยทุกสถานะสามารถเข้าถึงบริการด้าน

การแพทย์และสาธารณสขุ เพือ่การสร้างเสรมิสขุภาพ การป้องกนัโรค 

การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ที่จ�าเป็นต่อสุขภาพ และการด�ารงชีวิตตาม พ.ร.บ.หลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 โดยมีส�านักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ (สปสช.) ท�าหน้าที่บริหารกองทุนตามหลักเกณฑ์ของคณะ

กรรมการหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ ซึง่มีรัฐมนตรว่ีาการกระทรวง

สาธารณสุขเป็นประธานคณะกรรมการฯ 

คู่มือการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส�าหรับพระภิกษุสามเณร
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 “สทิธหิลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต”ิ จงึเป็นสทิธติามกฎหมาย 

ของคนไทยทุกคนต้ังแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิต (ไม่ใช่สิทธ ิ

เพือ่การสงเคราะห์เฉพาะกลุม่) สทิธิหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาตนิี้ 

บางคนอาจเคยรู้จักกันในชื่อ “สิทธิบัตรทอง หรือสิทธิ 30 บาท”

หน้าที่ของประชาชน
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

2
ย้ายหน่วยบริการ

กรณีย้ายที่อยู่
(ย้าย 4 ครั้ง /
ปีงบประมาณ)

4
ปฏิบัติตาม

คําแนะนําของ
ผู้ให้การรักษา

1
ลงทะเบียนสิทธิ

3
ใช้บริการตาม

ขั้นตอนที่หน่วย
บริการประจํา

คู่มือการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส�าหรับพระภิกษุสามเณร คู่มือการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส�าหรับพระภิกษุสามเณร
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2
ย้ายหน่วยบริการ

กรณีย้ายที่อยู่

1

ลงทะเบียนสิทธิ

3
ใช้บริการตาม

ขั้นตอนที่หน่วย
บริการประจํา

หลักฐาน : 1. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน /
  หนังสือสุทธิ / สูติบัตร 
 2. ส�าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อที่อยู่
สถานที่ : กทม. ส�านักงานเขต 19 เขต  
 และสถานีรถไฟหัวล�าโพง
 ต่างจังหวัดไปที ่รพ.สต. / 
 รพ.รัฐ ใกล้บ้าน

 ไปหน่วยบริการประจําตามสิทธิ  
 ไปที่หน่วยบริการปฐมภูมิก่อนเสมอ
 แจ้งใช้สิทธิโดยแสดงบัตรประจําตัวประชาชน / 
 หนังสือสุทธิ / สูติบัตร

 กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินเข้าหน่วยบริการที่ใกล้ที่สุด
  กรณีอุบัติเหตุ / เจ็บป่วยฉุกเฉิน ไม่จ�ากัดจ�านวนครั้ง
 แต่อุบัติเหตุจากรถใช้ พ.ร.บ. ก่อน

 กรณีเกินศักยภาพ จะได้รับการส่งต่อตามขั้นตอน  

การลงทะเบียนใช้สิทธิ
หลักประกันสุขภาพของพระภิกษุ

สามเณร

หมายเหตุ : 
ถ้าที่พักอาศัยไม่ตรงตามทะเบียนบ้านให้เพิ่มหลักฐานรับรองอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น หนังสือรับรอง
ของเจ้าบ้าน (เจ้าอาวาส) หนังสือรับรองการเข้าพ�านักของมหาวิทยาลัยสงฆ์ โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
ผู้น�าชุมชน ผู้ว่าจ้าง หรือเอกสารหลักฐานอื่น เช่น ใบเสร็จค่าสาธารณูปโภค ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าที่พัก 
สัญญาเช่าที่พัก ที่แสดงว่าตนเองมีถิ่นที่อยู่หรือพักอาศัยในวัดที่สังกัด

(ย้าย 4 ครัง้ / 
ปีงบประมาณ)

คู่มือการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส�าหรับพระภิกษุสามเณร
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หมายเหต ุ* หน่วยบริการประจ�า อ่านเพิ่มเติมได้ที่ หน้า 25

การลงทะเบียนใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
และเลือกหน่วยบริการประจ�า* 

มี 3 ลักษณะ คือ 

	 1)	การลงทะเบยีนรายบคุคล เพือ่เลอืกหน่วยบรกิารประจ�า หรอื 

  ขอเปลี่ยนหน่วยบริการประจ�า

	 2)	การลงทะเบียนในกลุ่มเฉพาะ เช่น

•	กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ที่ศึกษาหรือพักในหอพักของ

สถานศึกษา

• กลุม่ทหารกองประจ�าการ (ทหารเกณฑ์) ด�าเนนิการโดย

กรมการแพทย์ทหาร กระทรวงกลาโหม

	 3)	การลงทะเบียนแทนผู้มีสิทธิ ตามมติคณะกรรมการ 

  หลักประกนัสขุภาพแห่งชาตโิดยมอบให้ สปสช. ด�าเนนิการ

•	กรณีเด็กแรกเกิด 0-5 ปี

•	กรณบีคุคลสิน้สดุสทิธสิวสัดกิารรักษาพยาบาลข้าราชการ 

/ รัฐวิสาหกิจ หรือสิ้นสุดสิทธิประกันสังคม หรือสิ้นสุด

สิทธิประกันสุขภาพอื่นที่รัฐจัดให้

• กรณีหน่วยบริการประจ�าที่บุคคลได้ลงทะเบียนไว้แล้ว

ถอนตัว หรือพ้นจากการเป็นหน่วยบริการประจ�า	

คู่มือการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส�าหรับพระภิกษุสามเณร คู่มือการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส�าหรับพระภิกษุสามเณร
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• กรณีเปลี่ยนหน่วยบริการประจ�า ส�าหรับนักศึกษาที่

ส�าเร็จการศึกษาแล้ว แต่ยังไม่ได้เปลี่ยนหน่วยบริการ

กลับไปยังภูมิล�าเนา / ผู้พ�านักในราชทัณฑ์ท่ีพ้นโทษ 

(ผู ้พ้นโทษต้องขังในเรือนจ�า) / ทหารเกณฑ์ที่ปลด

ประจ�าการ

“บุคคลที่ได้รับการลงทะเบียนแทน	
สามารถยื่นค�าขอเปลี่ยนแปลง

หน่วยบริการประจ�าได้”	

 โดยติดต่อที่ หน่วยรับลงทะเบียน

(อ่านเพิ่มเติม หน้า 21-23)

คู่มือการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส�าหรับพระภิกษุสามเณร
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ใคร?
เป็นผู้ที่มีสิทธิลงทะเบียน

	 “สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ”	หรือ	“สิทธิบัตรทอง” 

หรือสิทธิ	30	บาท ครอบคลุมผู้มีสิทธิ ดังนี้คือ

	 	บุคคลที่มีสัญชาติไทย	
  มีเลขประจ�าตัวประชาชน	13	หลัก ของกรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย ทั้งน้ีอาจแสดงบัตรประชาชน หรือหนังสือ

สุทธิ หรือเด็กอายุต�่ากว่า 7 ปีให้ใช้สูติบัตร/ใบเกิด

 	ผูท้ีไ่ม่มสีทิธิประกันสขุภาพอืน่	ทีใ่ช้จ่ายจากเงินงบประมาณ

ของรัฐ ได้แก่ สิทธิตามกฎหมายประกันสังคม สิทธิสวัสดิการ

รักษาพยาบาลของข้าราชการ / พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือสิทธิ

สวัสดิการรักษาพยาบาลของหน่วยงานรัฐอื่นๆ เช่น รัฐวิสาหกิจ 

องค์การมหาชน ข้าราชการการเมือง

คู่มือการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส�าหรับพระภิกษุสามเณร คู่มือการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส�าหรับพระภิกษุสามเณร
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 สปสช. บริการลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพโดยระบบ

อัตโนมัต ิ ให้กับผู้หมดสิทธิประกันสังคม และผู้หมดสิทธิสวัสดิการ 

การรักษาพยาบาลของข้าราชการ และสิทธิของหน่วยงานรัฐ  

โดยท่านสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลได้ด้วยตนเอง  

ผ่าน สายด่วน สปสช. โทร. 1330  หรือ www.nhso.go.th และ 

เข้าเมนูตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพ

(ข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาลจะปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกวันท่ี 15 และวันที่ 28 

ของทุกเดือน)

หมายเหตุ : 

คนไทย / พระภกิษแุละสามเณร ทีอ่าศยัอยูต่่างประเทศ
ติดต่อกันมากกว่า 2 ปีขึ้นไป (ข้อมูลจากส�านักตรวจคน
เข้าเมือง) หรือผู้ที่ลงทะเบียนเลือกต้ังในต่างประเทศ 
(ข้อมูลจากส�านักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง) 
จะสามารถใช ้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ 
เมื่อเดินทางมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยแล้ว และผู้นั้น
ต้องไปติดต่อขอแก้ไขสถานะบุคคล ณ หน่วยรับ 
ลงทะเบียน

คู่มือการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส�าหรับพระภิกษุสามเณร
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การตรวจสอบสิทธิ
รักษาพยาบาล และการลงทะเบียน

ของพระภิกษุ สามเณร

 เพื่อความสะดวกในการรับบริการสาธารณสุข หรือเข้าใช้สิทธิ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พระสงฆ์และสามเณร ควรรู้สิทธิ

การรักษาของตนเอง และรู้หน่วยบริการประจําของตนเอง โดย

สามารถตรวจสอบสิทธิได้ 3 วิธี ดังนี้ 

 1. ติดต่อด้วยตนเองในวันเวลาราชการ

  • ต่างจังหวัด 
   • หน่วยบรกิารในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล (รพ.สต.) หรือที่คุ้นเคยใน

ชื่อสถานีอนามัย ศูนย์บริการสาธารณสุข คลินิกชุมชนอบอุ่น ศูนย์

สุขภาพชุมชนเมือง โรงพยาบาลของรัฐ

คู่มือการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส�าหรับพระภิกษุสามเณร คู่มือการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส�าหรับพระภิกษุสามเณร
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   • สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัทกุแห่ง

   • สาํนักงานหลกัประกันสขุภาพแห่งชาต ิเขต 1-12

  • กรุงเทพมหานคร
   • ติดต่อ ณ สาํนกังานหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ 

เขต 13 กรุงเทพมหานคร อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการ

เฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 

กรุงเทพมหานคร

   • จดุรบัลงทะเบยีนสทิธหิลกัประกันสขุภาพแห่งชาติ 

    ในพื้นที่ กทม. ได้แก่ 

   • สํานักงานเขต 19 เขต ของกรุงเทพมหานคร 

    (ข้อมูลเพิ่มเติม ในหน้า 20)

   • สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลําโพง)

   • ธนาคารออมสิน สาขาราชดําเนิน

   • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

     - สาขาตลาดยิ่งเจริญ

     - สาขาสถานีขนส่งหมอชิต

     - สาขาย่อยวัดไทร

คู่มือการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส�าหรับพระภิกษุสามเณร
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(ข้อมูลสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในระบบตรวจสอบสิทธิอัตโนมัติ

จะปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกวันที่ 15 และวันที่ 28 ของทุกเดือน)

 3. ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
  ทางเว็บไซต์ สปสช. www.nhso.go.th และเข้าเมนตูรวจสอบ

สิทธิหลักประกันสุขภาพ และจากโปรแกรม Application สปสช.

 2. ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ
 โทร. 1330 กด 2 ตามด้วยเลขประจ�าตัวประชาชน 13 หลัก 

และกด # กดโทรออก 

  • อัตราค่าบริการโทรเข้าสายด่วน บัตรทอง สปสช. 

   หมายเลข 1330 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 ปรับเป็น

    - ค่าบรกิารโทรศพัท์มอืถอื คดิค่าโทร 1 บาท / 15 นาที  

     (ทกุค่าย)

    - โทรศัพท์พื้นฐาน (โทรศัพท์บ้านหรือตู้สาธารณะ)  

     ครัง้ละ 1 บาททัว่ประเทศ ไม่จ�ากดัเวลา (เดมิ 3 บาท 

     ต่อครั้ง)

www.nhso.go.th Application สปสช.

คู่มือการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส�าหรับพระภิกษุสามเณร คู่มือการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส�าหรับพระภิกษุสามเณร
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เอกสาร
และสถานที่ลงทะเบียน

เอกสารและสถานที่ลงทะเบียน

	 1.	บัตรประจ�าตัวประชาชน	หรือหนังสือสุทธิ ที่มีรูปถ่ายและ 

เลขประจ�าตัวประชาชน 13 หลัก ที่หน่วยงานราชการออกให้

	 2.	ส�าหรับกรณีคนไทยที่เป็นเด็กชายหรือสามเณร อายุต�่ากว่า 

15 ปี ถ้าไม่มบีตัรประจ�าตัวประชาชน ให้แสดงส�าเนาสติูบัตร (ใบเกดิ) 

หรือใช้หนังสือสุทธิ ที่มีรูปถ่ายและเลขประจ�าตัวประชาชน 13 หลัก 

ที่ทางราชการออกให้ 

คู่มือการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส�าหรับพระภิกษุสามเณร
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	 3.	หนงัสือรับรองการพกัอาศัย	/	พ�านกัประจ�า	(กรณท่ีีอยูไ่ม่ตรง

ตามบตัรประจ�าตัวประชาชน) พร้อมส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน

ของเจ้าบ้าน / เจ้าอาวาสวดั / หรอืผูท้ีไ่ด้รบัมอบหมายให้เป็นผูอ้อก

หนงัสอืรบัรองของวดั / มหาวทิยาลัยสงฆ์ / โรงเรยีนพระปรยัิตธิรรม 

หรือสถานพ�านักแต่ละแห่งนั้น หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าพระภิกษุ 

/ สามเณรรูปนั้นอาศัยอยู่หรือพ�านักร่วมในวัดนั้นจริง เช่น หนังสือ

แสดงหลกัฐานการให้เข้าพ�านกั / พกัอาศยัประจ�า-ชัว่คราวในวดันัน้ๆ 

หรือมีบุคคลที่สามที่ออกหนังสือรับรองให้ เป็นต้น

	 4.	แบบค�าร้องขอลงทะเบียนได้	ณ จุดรับลงทะเบียนทุกแห่ง

สถานที่ลงทะเบียนในวันเวลาราชการ

 • ต่างจังหวัด
  • หน่วยบรกิารในระบบหลักประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ เช่น  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล (รพ.สต.) หรือท่ีคุ้นเคยในชื่อ

สถานอีนามยั ศนูย์บรกิารสาธารณสขุ คลนิกิชมุชนอบอุ่น ศูนย์สุขภาพ

ชุมชนเมือง โรงพยาบาลของรัฐ

  • สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง

  • สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1-12
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 • กรุงเทพมหานคร 
	 	 1.	ส�านกังานหลกัประกันสขุภาพแห่งชาติ	เขต	13	กรงุเทพฯ 

   ในวันเวลาราชการ 

	 	 2.	ส�านกังานเขต	19	แห่งในกรงุเทพมหานคร	

    วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.

  1) ส�านักงานเขตคลองเตย  โทร. 0 2126 6902

  2) ส�านักงานเขตคลองสามวา  โทร. 0 2548 0134

  3) ส�านักงานเขตธนบุรี โทร. 0 2465 5841

  4) ส�านักงานเขตบางกะปิ โทร. 0 2130 7260

  5) ส�านักงานเขตบางขุนเทียน  โทร. 0 2416 0170

  6) ส�านักงานเขตบางแค โทร. 0 2455 4310

  7) ส�านักงานเขตบางพลัด โทร. 0 2424 1265

  8) ส�านักงานเขตประเวศ โทร. 0 2130 7302

  9) ส�านักงานเขตพระโขนง โทร. 0 2136 5960

  10) ส�านักงานเขตมีนบุรี โทร. 0 2540 7035

  11) ส�านักงานเขตราชเทวี  โทร. 0 2126 6913

  12) ส�านักงานเขตราษฎร์บูรณะ โทร. 0 2408 4249

  13) ส�านักงานเขตลาดกระบัง  โทร. 0 2326 6134

  14) ส�านักงานเขตลาดพร้าว  โทร. 0 2538 6531

  15) ส�านักงานเขตสายไหม  โทร. 0 2147 5464

คู่มือการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส�าหรับพระภิกษุสามเณร
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  16) ส�านักงานเขตหนองแขม  โทร. 0 2421 5818

  17) ส�านักงานเขตหนองจอก  โทร. 0 2548 2953

  18) ส�านักงานเขตหลักสี่ โทร. 0 2147 5411

  19) ส�านักงานเขตห้วยขวาง โทร. 0 2126 6905

	 3.	จดุรบัลงทะเบยีนบรกิารเชงิรกุ	

  3.1 สถานีรถไฟหัวล�าโพง เวลาท�าการ

     วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-19.00 น. 

    วนัเสาร์-วนัอาทติย์/วนันกัขตัฤกษ์ เวลา 08.00-17.00 น. 

  3.2 ธนาคารออมสิน สาขาราชด�าเนิน เวลาท�าการ

    วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30-15.00 น. 

   3.3 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

    - สาขาตลาดยิ่งเจริญ 

    ให้บริการทุกวัน เวลา 09.30-16.30 น. 

   - สาขาสถานีขนส่งหมอชิต 

    ให้บริการทุกวัน เวลา 09.00-16.00 น. 

   - สาขาย่อยวัดไทร 

    ให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-15.30 น. 

สามารถสอบถาม
วันเวลาทําการเพิ่มเติมได้ที่

คู่มือการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส�าหรับพระภิกษุสามเณร คู่มือการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส�าหรับพระภิกษุสามเณร

23



	 พระภิกษุ	สามเณรที่พิการหรือป่วยติดเตียงใช้สิทธิหลักประกนั

สุขภาพแห่งชาติ สามารถลงทะเบียนคนพิการในระบบหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติได้ โดยน�าใบรับรองความพิการจากแพทย์ หรือ

แสดงบัตรคนพิการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ลงทะเบียน ณ สถานที่รับลงทะเบียน

สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อรับสิทธิในการเข้ารับบริการ

การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ รวมทั้งได้รับอุปกรณ์คนพิการ

ได้ตามความจ�าเป็นอย่างต่อเนื่องทั้งในหน่วยบริการและในชุมชน / 

ในวดั เช่น เครือ่งช่วยฟัง อปุกรณ์เครือ่งช่วยในการเคลือ่นไหว รวมท้ัง

ค่าฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์และค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน 

โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สิทธิคนพิการ 
พระภิกษุ สามเณรที่พิการ 
จะไปลงทะเบียนได้อย่างไร?

คู่มือการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส�าหรับพระภิกษุสามเณร
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	 หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หมายถึง 

สถานบริการ* ที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล (รพ.สต.) 

หรือที่คุ้นเคยในชื่อสถานีอนามัย คลินิกชุมชนอบอุ่น ศูนย์บริการ

สาธารณสุข ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง โรงพยาบาล

สถานบริการ*

หมายถงึ สถานบรกิารสาธารณสขุของรฐั ของเอกชน และของ

สภากาชาดไทย หน่วยบริการการประกอบโรคศิลปสาขาต่างๆ 

และสถานบริการสาธารณสุขอ่ืน ที่คณะกรรมการก�าหนด

เพิ่มเติม

หน่วยบริการ คืออะไร
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	 หน่วยบริการปฐมภูมิ	/	หน่วยบริการประจ�า หมายถึง หน่วย

บริการที่ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเลือกลงทะเบียน เพื่อ

เข้ารับบริการสาธารณสุขตามสิทธิเป็นล�าดับแรกทุกครั้ง โดยทั่วไป 

จะเป็นหน่วยบริการที่มีสถานที่ตั้งใกล้กับท่ีพักอาศัย / หรือใกล้วัด

ของพระภิกษุผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 

สุขภาพดีทุกวัย อุ่นใจกับหน่วยบริการใกล้วัด

คู่มือการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส�าหรับพระภิกษุสามเณร
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การขอเปลี่ยนหน่วยบริการประจ�า 
เมื่อพระภิกษุย้ายสถานที่พ�านัก

 พระภกิษแุละสามเณร ผูม้สีทิธิหลกัประกันสขุภาพแห่งชาติ 

สามารถขอเปล่ียนหน่วยบริการประจ�าได้ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี 

(นับจาก 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายนของปีถัดไป) โดยน�าเอกสาร

การลงทะเบียนติดต่อด้วยตนเองได้ที่ 

 • โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตาํบล (รพ.สต.) โรงพยาบาล 

  ของรฐัใกล้บ้าน / ใกล้วัด 

 • สาํนกังานสาธารณสขุจังหวดั 

 • สาํนกังานหลกัประกันสขุภาพแห่งชาต ิเขต 1-13 หรือ 

 • สาํนกังานเขตของกรงุเทพมหานคร 

  ที่เปิดรับลงทะเบียนในวันเวลาราชการ
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การเข้ารับบริการ ณ หน่วยบริการแห่งใหม่ 
สามารถใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ 
หลังแจ้งความจ�านงเปลี่ยนหน่วยบริการประมาณ 1 เดือน

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต�าบล (รพ.สต.) 

โรงพยาบาลของรัฐ
ใกล้บ้าน / ใกล้วัด 

ส�านักงาน
หลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ 
เขต 1-13  

ส�านักงานเขต
ของกรุงเทพ
มหานคร 

ส�านักงาน
สาธารณสุข

จังหวัด 

สถานทีข่อเปล่ียน
หน่วยบรกิารประจ�า

คู่มือการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส�าหรับพระภิกษุสามเณร
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การใช้สิทธิเข้ารับบริการ
สาธารณสุข กรณีทั่วไป

 1. ตดิต่อท่ีหน่วยบรกิารปฐมภูม ิ/ หน่วยบริการประจ�าของผูม้สิีทธิ 

  หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

 2. แจ้งความจ�านงใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ก่อนรับ 

  บริการ

 3. แสดงบัตรประจ�าตัวประชาชน หรอืส�าหรบัพระภกิษ ุ/ สามเณร 

  ใช้หนังสือสุทธิที่มีรูปถ่ายและเลขประจ�าตัวประชาชน 13 หลัก 

  ที่ทางราชการออกให้ 

 4. กรณีที่เป็นเด็ก หรือสามเณรอายุต�่ากว่า 15 ปี ถ้าไม่มีบัตร 

  ประจ�าตัวประชาชน ให้แสดงส�าเนาสูติบัตร (ใบเกิด) หรือใช้ 

  หนังสือสุทธิที่มีรูปถ่ายและเลขประจ�าตัวประชาชน 13 หลัก 

   ที่ทางราชการออกให้ 
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 พระภิกษุ สามเณร ผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ

ที่ลงทะเบียนสิทธิคนพิการ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

กรณทีีจ่าํเป็น เข้าใช้สทิธิบรกิารสาธารณสุขได้ทีห่น่วยบรกิารของรฐั

ที่ขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ทุกแห่ง

กรณีอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน
 ถ้าพระภิกษุ สามเณร ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

เกิดอุบัติเหตุหรือภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน อยู่ไกลจากหน่วยบริการ

ประจ�าตามสิทธิ สามารถใช้สิทธิเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการใน

ระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาตทิีอ่ยูใ่กล้ทีส่ดุได้ตามความจ�าเป็น 

โดยไม่จ�ากัดจ�านวนครั้ง

กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินถึงแก่ชีวิต 
 การเจ็บป่วยฉุกเฉินถึงแก่ชีวิต หมายถึง ผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับ

บาดเจ็บ ซึง่มีอาการบ่งช้ีว่า จะเป็นอาการทีคุ่กคามต่อการทาํงาน

ของอวยัวะสาํคญั ได้แก่ หัวใจ สมอง การหายใจ ต้องได้รบัการ

รักษาและดูแลติดตามอย่างใกล้ชิด เพราะอาจทําให้เสียชีวิต

ได้รวดเร็ว ยกตัวอย่าง เช่น หัวใจหยุดเต้น / หอบรุนแรง /มีอาการ

เขียวคล�้า / หมดสติไม่รู้สึกตัว / สิ่งแปลกปลอมอุดกั้นหลอดลม /  
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มีอาการวิกฤติจากอุบัติเหตุ / มีเลือดออกมากห้ามไม่หยุด / ภาวะ

ขาดน�้าอย่างรุนแรง / แขน-ขา อ่อนแรง ปากเบี้ยว พูดล�าบาก / ชัก 

/ มีอาการวิกฤติจากไข้สูง เป็นต้น

 ถ้าพระภกิษ ุสามเณร มอีาการทีอ่าจเจบ็ป่วยฉุกเฉนิถงึแก่ชีวิต 

จ�าเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีเพื่อการรอดชีวิต เมื่อมี

อาการเจ็บป่วยฉุกเฉินถึงแก่ชีวิต สามารถเข้ารักษาพยาบาลใน

โรงพยาบาลที่ใกล้ทีส่ดุ โดยใช้บตัรประจ�าตัวประชาชนเพือ่แสดงตน

ในการเข้ารับบริการ จะได้รับการรักษาจนอาการพ้นวิกฤติ จากนั้น 

โรงพยาบาลทีใ่ห้การรักษาจะส่งตวัผูป่้วยกลบัไปยงัหน่วยบรกิารประจ�า 

หรือหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่พร้อม

ให้การรักษาต่อไป

    

 สอบถามข้อมูลการเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
 ได้ที่ โทร. 1669 
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สิทธิประโยชน์ : 
บริการสาธารณสุขที่คุ้มครองค่าใช้จ่าย* 
 พระภกิษ ุสามเณร และผูใ้ช้สทิธหิลกัประกันสขุภาพแห่งชาติ 

จะได้รับการคุ้มครองค่าใช้จ่าย* บริการสาธารณสุข ดังนี้

•	 	การสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค (ข้อมูลเพิ่มเติม

หน้า 34)

•	 การตรวจ	 การวินิจฉัย	 การรักษา ต้ังแต่โรคทั่วไป เช่น  

ไข้หวัด โรคเรือ้รงั จนถงึโรคเฉพาะทางทีมี่ค่าใช้จ่ายสูง เช่น 

เบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะเร็ง ไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจ 

เอดส์ วัณโรค ฯลฯ รวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพตามข้อบ่งชี้

ทางการแพทย์

•	 การคลอดบตุร ใช้สทิธิได้ไม่จ�ากดัจ�านวนคร้ัง (กรณผู้ีใช้สิทธิฯ 

สตรี)

•	 บริการทันตกรรม	 ได้แก่ อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน การ 

ให้ฟลูออไรด์เสริมในกลุ ่มเสี่ยงต่อโรคฟันผุ การรักษา 

โพรงประสาทฟันน�้านม การเคลือบหลุมร่องฟัน ผ่าฟันคุด  

ใส่เพดานเทยีมเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ และการท�าฟันปลอม

ฐานพลาสติก

* คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามการวินิจฉัยทางการแพทย์และประกาศของคณะกรรมการ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

คู่มือการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส�าหรับพระภิกษุสามเณร
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•	 ค่ายาและเวชภัณฑ์	ตามกรอบบัญชียาหลักแห่งชาติ และยา

ทีม่ค่ีาใช้จ่ายสูง ตามประกาศของคณะกรรมการหลักประกนั

สุขภาพแห่งชาติ

•	 ค่าอาหารและค่าห้องสามัญ ระหว่างพักรักษาตัว ณ หน่วย

บริการ

•	 การจัดการส่งต่อ เพื่อการรักษาระหว่างหน่วยบริการ

•	 บริการแพทย์แผนไทย ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ได้แก่  

ยาสมนุไพรหรอืยาแผนไทย การนวดเพือ่การรกัษาและการ 

ทับหม้อเกลือ ฟื้นฟูสุขภาพแม่หลังคลอด การอบหรือ

ประคบสมุนไพรเพื่อการรักษา 

•	 บริการฟื ้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ให้แก่คนพิการ  

ผู้สูงอายุและผู้ที่จ�าเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู เช่น กายภาพ 

บ�าบัด จิตบ�าบัด พฤติกรรมบ�าบัด กิจกรรมบ�าบัด ฟื้นฟ ู

การได้ยิน ฟื้นฟูการมองเห็น และรับอุปกรณ์เครื่องช่วย

ตามประเภทความพิการได้ตามเกณฑ์ที่ สปสช. ก�าหนด 

คู่มือการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส�าหรับพระภิกษุสามเณร คู่มือการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส�าหรับพระภิกษุสามเณร
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สิทธปิระโยชน์ด้านสร้างเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค*
 สปสช. มุ่งสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยจัดบริการ

สร้างเสริมสุขภาพและบริการป้องกันโรคให้กับคนไทยอย่างท่ัวถึง  

ทุกเพศทุกกลุม่วัย ดังนี้

•	 กรณีหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด	

  ครอบคลมุต้ังแต่ทดสอบการตัง้ครรภ์ ตรวจครรภ์และประเมนิ

ความเสีย่ง ตรวจเลอืดคัดกรองภาวะซดี ซฟิิลสิ เอชไอว ีตบัอกัเสบบี 

ธาลสัซเีมยีและภาวะดาวน์ซนิโดรม ตรวจปัสสาวะ ฉดีวคัซนีบาดทะยกั

และวัคซนีไข้หวดัใหญ่ ให้ยาบ�ารงุเสริมธาตุเหลก็ โฟลกิและไอโอดนี 

การให้ยาต้านไวรัสเอชไอวีเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู ่ลูก 

ตรวจช่องปากและฟัน ประเมินสขุภาพจติ ตรวจหลงัคลอดและการ

คมุก�าเนดิ ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สมุดบันทึกสุขภาพ

•	 	กลุ่มเด็กเล็ก	อายุ	0-5	ปี	

  ฉดีวคัซนีบซีจีี ตับอักเสบบ ีบาดทะยกั คอตีบ ไอกรน โปลิโอ 

หัด หัดเยอรมัน คางทูม ไข้หวัดใหญ่และไข้สมองอักเสบเจอี  

ตรวจเลือดคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ (โรคเอ๋อ) ภาวะซีด การ

ติดเช้ือเอชไอวี ชั่งน�้าหนักวัดส่วนสูงเพื่อติดตามการเจริญเติบโต 

ตรวจคดักรองพฒันาการ ตรวจช่องปากและฟัน เคลือบฟลูออไรด์ 

* คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพฯ 

เรื่องประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2559

คู่มือการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส�าหรับพระภิกษุสามเณร
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การให้ยาไทรอกซนิป้องกนัภาวะพร่องไทรอยด์ ยาบ�ารงุเสรมิธาตเุหล็ก 

ยาต้านไวรัสเอดส์ สมุดบันทึกสุขภาพ / บันทึกพัฒนาการ และ

แว่นตาหากมีภาวะสายตาผิดปกติ

•	 กลุ่มเด็กโตและวัยรุ่นอายุ	6	-	24	ปี	

  ฉดีวคัซนีคอตบี บาดทะยกั ชัง่น�า้หนักวดัส่วนสงูเพือ่ติดตาม

การเจรญิเตบิโต ตรวจเลอืดคัดกรองภาวะซดี เอชไอว ีตรวจช่องปาก

และฟัน ตรวจวัดความดนัโลหติ ตรวจคัดกรองสายตาและการได้ยนิ 

คัดกรองความเสี่ยงจากการสูบบุหรี่ / สุรา / สารเสพติด เคลือบ 

ฟลูออไรด์และหลุมร่องฟัน การให้ยาบ�ารุงเสริมธาตุเหล็ก แว่นตา

หากมภีาวะสายตาผดิปกต ิ(ส�าหรบันกัเรยีน ป.1) การป้องกนัและแก้ไข

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ การคุมก�าเนิด 

การให้ค�าปรึกษาแนะน�า ฉีดวัคซีนเอชพีวีป้องกันมะเร็งปากมดลกู 

(ส�าหรับนักเรียนหญิง ป.5) 

•	 กลุ่มผู้ใหญ่อายุ	25-59	ปี	

  ฉดีวคัซนีคอตีบ บาดทะยัก ตรวจวดัความดนัโลหติ ตรวจเลือด

คดักรองเบาหวาน เอชไอว ีคดักรองความเสีย่งจากการสบูบหุรี ่/ สุรา 

/ สารเสพติด คดักรองปัจจยัเสีย่งต่อการเกดิโรคหวัใจและหลอดเลือด 

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เคลือบฟลูออไรด์ การให้ยาบ�ารุง

เสริมธาตุเหล็ก การป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ 

การคมุก�าเนดิ การให้ความรูต้รวจเต้านมด้วยตนเอง การให้ค�าปรกึษา

แนะน�า

คู่มือการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส�าหรับพระภิกษุสามเณร คู่มือการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส�าหรับพระภิกษุสามเณร
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•	 กลุ่มผู้สูงอายุ	60	ปีขึ้นไป	

  ฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ตรวจประเมินความสามารถใน

การท�ากจิวัตรประจ�าวนั (ADL) ตรวจวดัดัชนมีวลกาย ความดนัโลหิต 

ตรวจเลือดคัดกรองเบาหวาน เอชไอวี คัดกรองปัจจัยเสี่ยงต่อการ

เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง คัดกรองโรค

ซึมเศร้า การเคลือบฟลูออไรด์ การให้ความรู้ออกก�าลังกายและ 

ฝึกสมองป้องกันโรคสมองเสือ่ม การให้ความรูต้รวจเต้านมด้วยตนเอง 

การให้ค�าปรึกษาแนะน�า

•	 กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล มีดังนี้

  1) หญิงตั้งครรภ์ ที่มีอายุครรภ์มากกว่า 4 เดือนขึ้นไป

  2) เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี

  3) ผู้ป่วยโรคเรือ้รงัทุกกลุม่อาย ุได้แก่ โรคหอบหืด โรคปอด 

 อุดกั้นเรื้อรัง โรคไตวายเรื้อรัง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ  

 โรคหลอดเลือดสมอง และผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษา 

 ด้วยเคมีบ�าบัด

  4) ผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป

คู่มือการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส�าหรับพระภิกษุสามเณร
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สทิธปิระโยชน์ด้านการรกัษาพยาบาลโรคเรือ้รัง*
 สทิธหิลักประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการ

รกัษาพยาบาล และไม่ต้องล้มละลายจากค่ารกัษาพยาบาลโรคเรือ้รงั 

ที่มีค่าใช้จ่ายสูง ตัวอย่างเช่น 

	 •	สิทธิประโยชน์ด้านการดูแลรักษาพยาบาลมะเร็ง*

   1) การตรวจคัดกรองและวนิจิฉัยโรคมะเรง็ตามแพทย์สัง่ 

   2) การรักษาอาการทั่วไปและการรักษาเฉพาะทาง เช่น  

  การผ่าตัด การฉายแสง การให้ยาเคมีบ�าบัด 

   3) การดูแลผู ้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง  

  (Palliative Care) 

   4) วัคซีนไข้หวดัใหญ่ตามฤดูกาล (เฉพาะผูป่้วยมะเร็งท่ีได้ 

  รบัการรักษาด้วยเคมีบ�าบัด)

* คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพฯ 

เรื่องประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2559

คู่มือการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส�าหรับพระภิกษุสามเณร คู่มือการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส�าหรับพระภิกษุสามเณร
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สิทธิประโยชน์ด้านบริการทดแทนไตส�าหรับผู้ป่วย
ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย*
  ขั้นตอนการเข้ารับบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย 

ต้องไปใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติท่ีหน่วยบริการตามสิทธิ 

หน่วยบริการจะลงทะเบียน และให้คณะกรรมการฯ ระดับเขต 

พิจารณาการให้บรกิารทดแทนไตทีเ่หมาะสมส�าหรับผูป่้วยแต่ละราย 

โดยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 

ได้แก่

    1) การล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง 

    2) การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 

    3) การผ่าตัดปลูกถ่ายไต

 ส�าหรับการล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง สปสช. ได้

จัดบริการส่งน�้ายาล้างไตให้ผู้ป่วยถึงบ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้

เข้าถึงบริการทดแทนไตได้ง่ายขึ้น ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง 

และได้รับการทดแทนไตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลถึงคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้นของผู้ป่วย

* คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามการวินิจฉัยทางการแพทย์และประกาศของ

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

คู่มือการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส�าหรับพระภิกษุสามเณร
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สทิธปิระโยชน์ด้านบรกิารดแูลรกัษาพยาบาล
กรณผีูต้ดิเชือ้เอชไอวแีละผูป่้วยเอดส์*

•	 ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงและต้องการทราบสถานะการติดเชื้อ 

เอชไอว ีสามารถขอรบับรกิารให้ค�าปรกึษาและตรวจเลือดหา

การติดเชื้อเอชไอวี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่หน่วยบรกิาร

ในระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ

•	 ผู้ที่ตรวจเลือดพบการติดเชื้อเอชไอวี จะได้รับการประเมิน

เพื่อเริ่มการรักษาด้วยยาต้านไวรัสและติดตามการรักษา 

รวมถึงการให้ยารักษาภาวะไขมันในเลือดสูงจากการ 

รับประทานยาต้านไวรัสโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย รวมถึง

การตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันหาการติดเชื้อไวรัส 

ตับอกัเสบซตีามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์

•	 ผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ควรรับบริการกับ

หน่วยบริการประจําตามสิทธิ เพื่อความสะดวก แต่หากมี

ความจ�าเป็นก็สามารถเข้ารับบริการกับหน่วยบริการอื่นท่ี

ไม่ใช่หน่วยบริการประจ�าตามสิทธิได้

* คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามการวินิจฉัยทางการแพทย์และประกาศของ

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

คู่มือการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส�าหรับพระภิกษุสามเณร คู่มือการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส�าหรับพระภิกษุสามเณร
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สทิธปิระโยชน์ด้านบรกิารกรณเีฉพาะ* 
 บรกิารรกัษาพยาบาลทีจ่�าเป็นต้องบรหิารจดัการเป็นกรณเีฉพาะ 

ในหน่วยบริการที่ร่วมโครงการ เช่น

•	 การให้สารเมทาโดนระยะยาว เพื่อการบ�าบัดรักษาผู้ป่วยที่

ติดสารเสพติดในกลุ่มฝิ่นและอนุพันธ์ของฝิ่น (เช่น เฮโรอนี) 

ที่สมัครใจ

•	 การให้ยาละลายลิ่มเลือดเพื่อการรักษาเร่งด่วน ส�าหรับ 

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน และผู้ป่วยโรค

กล้ามเนือ้หวัใจขาดเลอืดชนดิเฉียบพลนั ชนดิท่ีมีการยกขึน้

ของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน ST

•	 การสวนหัวใจ	การผ่าตัดหัวใจ	

•	 การปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�าเนิดเม็ดโลหิต

•	 การผ่าตัดรักษาข้อเข่าเสื่อม	การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา	

การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ	

•	 การปลูกถ่ายตับในเด็ก (อายุไม่เกิน 18 ปี) ท่ีเป็นโรค 

ท่อน�า้ดตีบีตนัแต่ก�าเนิด 

•	 การรักษาเฉพาะโรคที่เกิดจากการด�าน�้า (Decompression 

Sickness)

* คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามการวินิจฉัยทางการแพทย์และประกาศของ

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

คู่มือการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส�าหรับพระภิกษุสามเณร
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ส่วน “บริการที่ไม่อยู่ในความคุ้มครอง” 
ของสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

•	 การรักษาภาวะมีบุตรยาก / การผสมเทียม

•	 การแปลงเพศ / การกระท�าใดๆ เพื่อความสวยงามโดยไม่มี

ข้อบ่งชี้ทางการแพทย์

•	 การตรวจวนิจิฉยัและรกัษาใดๆ ทีเ่กนิความจ�าเป็นจากข้อบ่งชี้

ทางการแพทย์

•	 การรักษาที่อยู่ระหว่างการค้นคว้าทดลอง วิจัย

•	 การบาดเจ็บจากการประสบภยัจากรถ ซึง่อยูใ่นความคุ้มครอง

ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผูป้ระสบภัยจากรถ เฉพาะ

ส่วนที่บริษัทหรือกองทุนตามกฎหมายนั้นต้องเป็นผู้จ่าย

•	 การบ�าบัดรักษาและฟื ้นฟูผู ้ติดยาและสารเสพติดตาม

กฎหมายว่าด้วยสารเสพติด ยกเว้นบางกรณีตามประกาศ

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

•	 โรคเดยีวกนัทีต้่องใช้ระยะเวลารกัษาตวัในโรงพยาบาลประเภท

ผู้ป่วยในเกินกว่า 180 วัน ยกเว้นกรณีมีความจ�าเป็นต้อง

รกัษาต่อเนือ่งจากภาวะแทรกซ้อนหรอืข้อบ่งชีท้างการแพทย์

• การปลกูถ่ายอวยัวะ (Organ Transplantation) ยกเว้นบางกรณี

ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

เช่น การปลกูถ่ายไตเพือ่รกัษาโรคไตวายเรือ้รงัระยะสุดท้าย 

การปลกูถ่ายตับในเด็ก (อายไุม่เกนิ 18 ปี) ท่ีเป็นโรคท่อน�า้ดี

ตีบตันแต่ก�าเนิด เป็นต้น

คู่มือการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส�าหรับพระภิกษุสามเณร คู่มือการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส�าหรับพระภิกษุสามเณร

41



สิทธิ การขอรับเงินช่วยเหลือ
เบื้องต้น กรณีพระภิกษุ สามเณร 

ได้รับความเสียหายจาก
การรักษาพยาบาล

 ผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ได้รับความเสียหาย

จากการรกัษาพยาบาลของหน่วยบรกิาร ซึง่ไม่ใช่เป็นพยาธิสภาพของโรค 

หรือเหตุแทรกซ้อนของโรค มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น

 โดยผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือทายาท สามารถยื่นค�าร้อง

ขอรับเงินช่วยเหลือเบ้ืองต้นได้ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ทราบ

ความเสียหาย

คู่มือการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส�าหรับพระภิกษุสามเณร
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1. เป็นผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

2. เป็นความเสียหายที่เกิดจากการให้บริการสาธารณสุข

3. เป็นการให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ

4. ความเสียหายที่เกิดขึ้นต้องไม่เป็นไปตามพยาธิสภาพ 
 หรือเหตุแทรกซ้อนของโรค

5. ต้องยื่นค�าร้องภายใน 1 ปี นับแต่วันที่รับทราบความเสียหาย

หลักเกณฑ์การพิจารณา

อัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้อต้น

ไม่ต้องรอการพิสูจน์ถูกผิด

ประเภทของความเสียหาย อัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือ

1. เสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร  
หรือเจ็บป่วยเรื้อรังที่ต้องได้รับ 
การรักษาตลอดชีวิต

240,000 แต่ไม่เกิน 400,000 บาท

2. สูญเสียอวัยวะหรือพิการ 
ที่มีผลต่อการดําเนินชีวิต

100,000 แต่ไม่เกิน 240,000 บาท

3. บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง ไม่เกิน 100,000 บาท

ทั้งนี้เริ่มมีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2555

คู่มือการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส�าหรับพระภิกษุสามเณร คู่มือการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส�าหรับพระภิกษุสามเณร
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หัวข้อส�าคัญในการเขียนค�าร้องต้องมีสาระส�าคัญ	ดังนี้
 1. ชื่อผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหาย

 2. ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล

 3. ชื่อของหน่วยบริการที่ให้การรักษาพยาบาล

 4. วันทีเ่ข้ารบัการรักษาพยาบาล และวนัทีท่ราบถงึความเสยีหาย 

  ที่เกิดขึ้น

 5. สถานที่ที่สามารถติดต่อผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหายได ้

  โดยสะดวก

 6. ระบุภาระที่ผู้รับบริการจะต้องรับผิดชอบเศรษฐฐานะ

หลักฐานประกอบค�าร้องของผู้ได้รับความเสียหาย	ได้แก่ 

 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือสูติบัตร หนังสือสุทธิ

(กรณีพระภิกษุ) หรือหนังสือมอบอ�านาจ (กรณีมีการมอบอ�านาจ) 

เอกสารหรอืหลกัฐานทีแ่สดงรายละเอยีดข้อมลูทีอ่าจเป็นประโยชน์

ประกอบการพิจารณา

สถานที่ยื่นค�าร้อง
 • หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 • ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด (ในจังหวัดที่เกิดเหตุ) 

  หรือส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1-13

คู่มือการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส�าหรับพระภิกษุสามเณร
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การให้บริการสายด่วน สปสช. 1330

 • หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน 

  ตามมาตรา 50(5)

 • สอบถามเพิ่มเติมที่
  

ที่ตั้ง : ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
อัตรากําลัง : 60 คู่สาย
ให้บริการ : 24 ชั่วโมง 
อัตราค่าโทร : เบอร์บ้าน 1 บาทต่อครั้งทั่วไทย
 : โทรศัพท์มือถือ คิด 1 บาท
  ต่อ 15 นาที
การบริการ : - ให้ข้อมูล แนะน�าการใช้สิทธิ
  - รับเรื่องร้องเรียน
  - แก้ไขปัญหา คุ้มครองสิทธิ
  - ประสานส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน

มีระบบฝากเรื่องผ่าน	voice	mail
แล้วมีเจ้าหน้าที่โทรกลับ

คู่มือการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส�าหรับพระภิกษุสามเณร คู่มือการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส�าหรับพระภิกษุสามเณร
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ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ
 เป็นจุดบริการข้อมูลที่เกี่ยวกับการรับบริการสาธารณสุขใน

ระบบหลักประกันสุขภาพ รับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองสิทธิ ให้แก่

ผู้รับบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ ซึ่งตั้งอยู่ในโรงพยาบาล/

หน่วยบริการ มีป้ายแสดงเห็นชัดเจน และมักตั้งอยู่ในที่ติดต่อได้

สะดวก เช่น แผนกผู้ป่วยนอก ผู้มารับบริการสามารถเข้าติดต่อ

สอบถามข้อมลู ตลอดจนยืน่เรือ่งร้องเรยีนทีเ่กิดจากการใช้บรกิารได้

 ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ ท�าหน้าที่ให้

บริการข้อมูลสิทธิประโยชน์ ค�าแนะน�าในการเข้าใช้บริการ รับเรื่อง

ร้องเรียน สร้างความเข้าใจ ประสานแก้ไขปัญหาทั้งในและนอก

หน่วยบริการ / โรงพยาบาล ให้ความช่วยเหลือ และคลี่คลายความ

กังวลใจให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ และบุคลากร โดยมีเป้าหมาย 

เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ  

 สปสช. สนบัสนนุการจดัตัง้ศนูย์ประสานงานหลักประกนัสุขภาพ

ในหน่วยบริการ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549  มีการพัฒนาให้สามารถ

บรกิารแบบ One Stop Service มีเจ้าหน้าทีป่ระจ�าในการรบัเรือ่ง / 

แก้ไขปัญหาจากการใช้บริการในหน่วยบริการ มุ่งสร้างความเข้าใจ

อันดีระหว่างแพทย์ พยาบาล และผู้ป่วย โดยมีมาตรฐานการ

ด�าเนินงาน 5 ด้าน คอื ด้านกายภาพ ด้านบคุลากร ด้านการด�าเนนิงาน

แก้ไขปัญหา ด้านระบบข้อมูล และด้านการพัฒนาบริการเชิงรุก 

ท�าให้ประชาชน / ผู้ป่วยเข้าถึงบริการด้วยความมั่นใจ  

คู่มือการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส�าหรับพระภิกษุสามเณร
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 ปัจจุบัน มีศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ 

ทัว่ประเทศ ทัง้ในโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทัว่ไป โรงพยาบาล

ชมุชน รวม 885 แห่ง จากการด�าเนนิงานของศนูย์บรกิารหลักประกนั

สุขภาพฯ  ท�าให้ผู้รับบริการเข้าถึงบริการด้วยความมั่นใจ และได้รับ 

การช่วยเหลือเบื้องต้น เข้าถึงการคุ้มครองสิทธิมากขึ้น นอกจากนี้  

หน่วยบริการยังได้รับทราบข้อมูล / ปัญหา เพื่อน�าไปแก้ไขและ

ป้องกันไม่ให้เกิดซ�้าต่อไป ท�าให้ผู้ป่วยได้รับความคุ้มครองให้ได้รับ

ความปลอดภัยจากการเข้ารับบริการสาธารณสุข

หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน
 เป็นหน่วยงานหรือกลไกที่เป็นอิสระ ภายใต้ พ.ร.บ.หลัก

ประกันสขุภาพแห่งชาติ ตามมาตรา 50(5) ซ่ึงไม่ใช่หน่วยบรกิาร หรอื

หน่วยงานในสังกัดของหน่วยบริการด้วย ด�าเนินการโดยให้ภาค

ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพให้มี

ความมัน่คง ยัง่ยนื บทบาทของหน่วยรบัเรือ่งร้องเรยีนฯ เน้นกจิกรรม

สร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ  

รับและตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ตลอดจนประสานงานเชื่อมโยง

เพื่อแก้ไขปัญหา เน้นการคุ้มครองสิทธิระหว่างผู้รับบริการกับหน่วย

บริการ สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา เพื่อน�าไปสู่คุณภาพมาตรฐาน

การบริการ 
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 ตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน มีหน่วยรับเรื่องร้องเรียนฯ 122 แห่ง

ทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ ธันวาคม 2561) 

 ดังน้ัน เมือ่พระภกิษุ สามเณร เข้ารบับริการแล้วไม่ได้รบัความ

สะดวก ถูกเรียกเก็บเงิน ไม่ได้รับบริการตามสิทธิที่ก�าหนด หรือถูก

ละเมิดสิทธิจากการรับบริการ สามารถติดต่อสอบถามได้ ผ่าน 

“สายด่วน สปสช. โทร. 1330” ตลอด 24 ชั่วโมง

1.	รับเรื่องและ	 	
	 ตรวจสอบ
	 เรื่องร้องเรียน2.	บันทึกข้อมูล

	 การร้องเรียน	และ
	 ข้อเท็จจริงต่างๆ

7.	ปฏิบัติหน้าที่อื่น	 	
	 ตามที่คณะ	 	 	
	 อนุกรรมการ
	 มอบหมาย

3.	รวบรวม
	 พยานหลักฐาน
	 ที่เกี่ยวข้อง

4.	ให้ข้อมูล	ชี้แจงและแนะน�า	
	 ประสาน	ไกล่เกลี่ย	แก้ปัญหา	
	 และให้ความช่วยเหลือใน
	 เบื้องต้น	หากไม่สามารถ
	 ยุติเรื่องได้	ให้ส่งเรื่องนั้น	 	
	 พร้อมทั้งเอกสาร	หรือ
	 หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
	 ให้ส�านักงานเพื่อด�าเนินการ		
	 ต่อไป

5.	กรณีเรื่องร้องเรียนใด	
	 เป็นการยื่นขอรับเงิน
	 ช่วยเหลือเบื้องต้นให้ส่ง	
	 เรื่องนั้นให้อนุกรรมการ
	 ที่มีหน้าที่พิจารณา

6.	จัดท�ารายงานข้อมูล		
	 การร้องเรียน	เสนอ	 	
	 คณะอนุกรรมการ
	 ทุกเดือน

บทบาทหน้าที่
ของหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน
ตาม	พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	มาตรา	50(5)
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ช่องทางการคุ้มครองสิทธิและประชาสัมพันธ์

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพต�าบล
เครือข่ายศูนย์ประสานงานฯ	ประชาชน	/	
หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นๆ	ระดับอ�าเภอ

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ
ในหน่วยบริการ

ศูนย์ประสานงานหลักประกัน
สุขภาพประชาชน

ผู้ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพ

ต�าบล

สปสช.กลาง	
(Call	Center	1330) สปสช.เขต สสจ.

หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่น
ที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน

 นอกจากนี้ยังมี “ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ

ประชาชน” เป็นอกีหนึง่ช่องทางรบัเรือ่งร้องเรยีนเพือ่ให้พระภกิษ ุและ

ประชาชนเข้าถงึบริการทีม่คีณุภาพมาตรฐานได้ ศูนย์ประสานงานฯ 

ด�าเนินงานโดยเครือข่ายองค์กรประชาชนท่ีหลากหลาย เน้นการ

ท�างานอย่างมีส่วนร่วมของภาคประชาชนที่เป็นรูปธรรม โดยได้รับ

การสนับสนุนจากส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 

คู่มือการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส�าหรับพระภิกษุสามเณร คู่มือการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส�าหรับพระภิกษุสามเณร

49



โดยมีจุดก�าเนิดจากความร่วมมือของกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน 

ได้แก่ เครือข่ายองค์กรผู้บริโภค ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ เอชไอวี

แรงงานนอกระบบ เกษตรกร กลุ่มออมทรัพย์ สหกรณ์ องค์กร 

ชุมชน และกลุ่มประชาสังคม ซ่ึงกลุ่มองค์กรเหล่านี้มีกิจกรรมกับ 

กลุ่มเป้าหมายในพื้นท่ีของตนเองมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเคยมี

บทบาทในการเคลือ่นไหวผลกัดนั พ.ร.บ.หลกัประกันสขุภาพแห่งชาติ 

รวมทั้งมีส ่วนร ่วมในการติดตามการด�าเนินงานสร ้างระบบ 

หลักประกันสุขภาพฯ นับเป็นการพัฒนาและยกระดับการท�างาน

ขององค์กรประชาชนต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ปัจจุบันมีศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ�านวน 

184 แห่ง (ข้อมูล ณ ธันวาคม 2561)
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บทบาทของพระสงฆ์
ในการเป็นผู้น�าด้านสุขภาวะ

ของชุมชนและสังคม

 บทบาทพระสงฆ์ในการเป็นผู้น�าด้านสุขภาวะของชุมชนและ

สงัคม เพือ่น�าไปสูก่ารส่งเสรมิและสนบัสนนุการดแูลสขุภาวะพระสงฆ์

ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญาและ

ทางสังคม ตลอดจนการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพแล้ว ยังก่อ 

ให้เกดิความเช่ือมโยงระหว่างวัดกบัชมุชน ดังค�ากล่าว พระแข็งแรง 

วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข ภายใต้ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ 

พ.ศ. 2560 

“พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข”
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 เป็นทีป่ระจกัษ์ดว่ีาสงัคมไทยในระดบัพืน้ท่ีหรอืชมุชน พระสงฆ์เป็น

บคุคลท่ีประชาชนให้ความเคารพ เลือ่มใส ศรทัธา เป็นผู้น�าตามธรรมชาติ 

เป็นทีพ่ึง่และเข้าถงึประชาชนในชมุชน ควรมบีทบาทเป็นผูน้�าด้านสขุภาวะ

ของชุมชนและสังคม โดยสามารถด�าเนินกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 

 1) ส�ารวจข้อมูลพระสงฆ์และสามเณรในเขตการปกครอง หรอืทกุวัด

ในเขตรับผดิชอบ เพือ่ปรบัปรงุทะเบียนสทิธหิลกัประกนัสขุภาพ

แห่งชาติส�าหรับพระสงฆ์ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

 2) เป็นนักสื่อสารหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ช่วยสร้างการรับรู้

เรื่องสิทธิประโยชน์และการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพให้ 

พระสงฆ์ สามเณรในพื้นที่ ญาติโยม และประชาชนในชุมชนได้

รับรู้ข้อมูลท่ีถูกต้อง ช่องทางการสื่อสาร ได้แก่ การสอนใน 

ชัน้เรียน ในงานบญุวนัพระ งานมงคล งานขึน้บ้านใหม่ งานศพ 

ตลอดจนในที่ประชุมพระสงฆ์ (ต�าบล / อ�าเภอ / จังหวัด) และ

การแลกเปลี่ยนความรู้ทางกลุ่มไลน์ หรือ social media เป็นต้น 

 3) เชื่อมประสานการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

ในกลุม่พระสงฆ์และสามเณร โดยด�าเนนิงานร่วมกบัหน่วยงาน

สาธารณสขุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ญาติโยมและชุมชน 

เช่น การพัฒนาพระอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าวัด (อสว.), 

การสร้างทมีในรปูแบบเครอืข่าย เข้าร่วมในการบรหิารจดัการใน

รูปแบบต่างๆ เป็นทีป่รกึษา / คณะกรรมการ / คณะท�างานต่างๆ 

คู่มือการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส�าหรับพระภิกษุสามเณร
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 4) พัฒนาวัดต้นแบบ “วัดส่งเสริมสุขภาพ” เป็นศูนย์กลางด้านการ

เรียนรู้สุขภาพแก่พระภิกษุ สามเณร และชุมชน ด้วยภูมิปัญญา

ท้องถิ่น สมุนไพรพื้นบ้าน

 5) พัฒนาท�าฐานข้อมูลด้านสุขภาพ พระภิกษุและสามเณร จัดท�า

ข้อเสนอเชงิพัฒนา คนืข้อมลูให้ชุมชน และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง 

เช่น ข้อมูลโภชนาการทีเ่หมาะสม การถวายอาหารและเครือ่งดืม่

เพื่อสุขภาพส�าหรับพระภิกษุและสามเณร 

 6) คุม้ครองสทิธด้ิานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ รับเรือ่งร้องเรยีน

ให้ค�าแนะน�าปรกึษาประสานงานแก้ไขปัญหาร่วมกบัหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง โดยด�าเนินงานร่วมกับศูนย์บริการหลักประกัน

สุขภาพในหน่วยบริการ ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ

ประชาชน หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นท่ีเป็นอิสระจากผู้ถูก 

ร้องเรยีน ตามมาตรา 50(5) ในระดับพื้นที่ 

 7) เผยแพร่กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและสอดแทรกเนื้อหา

เกี่ยวกับสุขภาวะ การใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ / สิทธิการ

รกัษาพยาบาล และน�าปฏบัิตเิป็นตวัอย่างแก่พระภกิษ ุสามเณร 

และประชาชนในชุมชน
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กับภารกิจการพัฒนาสุขภาวะ

พระสงฆ์ในระดับพื้นที่ 

 ส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ (สปสช.) มีความร่วมมอื

กับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีส่วนร่วมสร้าง

ระบบหลกัประกันสขุภาพแห่งชาติให้แก่ประชาชนในพืน้ที ่ ผ่านกลไก

การบริหารจัดการ “กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น

หรือพื้นที่” ที่เน้นดูแลด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค 

การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก 

ที่จ�าเป็นต่อสุขภาพและการด�ารงชีวิตได้อย่างท่ัวถึง ตามความ

เหมาะสมและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดย อปท. 

จะได้รับการจัดสรรงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  

(งบ PP) จาก “กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” รวมกับเงินที่ 
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อปท. สมทบด้วย ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ซึ่งบางครั้งอาจเรียกกันว่า 

“กองทุน อบต. / กองทุนเทศบาล หรือกองทุนสุขภาพต�าบล” 

 กองทุนหลกัประกนัสขุภาพในระดบัท้องถิน่หรอืพืน้ท่ี จึงเป็น

กลไกการท�างานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลและพัฒนาสุขภาวะ

ประชาชน ให้ตอบสนองความต้องการ / ความจ�าเป็นของคนในชมุชน 

โดยมี “เงินกองทุน” ท่ี สปสช. และ อปท. สมทบร่วมกันเป็น 

แหล่งทุนส�าหรับบริการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนในพื้นที่

ด้วยกระบวนการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมในรูปแบบ “คณะ

กรรมการกองทนุ” ท�าหน้าทีบ่รหิารจดัการ พจิารณาอนมุตัแิผนงาน / 

โครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของประชาชน 

ทุกกลุ่มวัย ให้เป็นตามมาตรฐานบริการสาธารณสุข สอดคล้อง 

กับบริบทในพื้นที่ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและเพิ่ม

คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในท้องถิ่นได้ 

 นบัจากนีไ้ป องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อบต. / เทศบาล) จงึ

สามารถขับเคลื่อนสนับสนุนภารกิจด้านสุขภาพให้ครอบคลุมทุกมิติ 

(ส่งเสริม-ป้องกนั-รักษา-ฟ้ืนฟ)ู  เช่นเดียวกบัการดูแลประชาชนท่ัวไป 

เพ่ือเพิม่คณุภาพชวีติ ลดปัจจยัเส่ียงทางสุขภาพ ตลอดจนช่วยแก้ไข

ปัญหาการเข้าไม่ถึงบริการสาธารณสุขแก่กลุ่มพระภิกษุ สามเณร  

ในท้องถิ่น / พื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม
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บทบาทการด�าเนินงานที่ส�าคัญของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ได้แก่

	• จัดท�าข้อมลูสขุภาพ แผนทีย่ทุธศาสตร์ของชมุชน โดยชมุชน 

สู่ชุมชนสุขภาพดีที่ตื่นรู้ 

	•	 ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง และคนพิการในชุมชน

	•	 ควบคุม และป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เอดส์ 

วัณโรค 

	• จัดกิจกรรมปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของคนในชุมชน

	• ประสานความร่วมมอืกบัหน่วยบรกิาร และหน่วยงานในพ้ืนที่

จัดบริการสุขภาพชุมชน

ผู้มีสิทธิขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ

ท้องถิ่นหรือพื้นที่

 คณะกรรมการหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ ประกาศหลักเกณฑ์

เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ด�าเนินงาน

และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ

พื้นที่ พ.ศ. 2561 ก�าหนดไว้ว่า ผู้มีสิทธิที่จะขอรับการสนับสนุนเงิน

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ได้แก่ 

 1. หน่วยบริการ / สถานบริการ / หน่วยงานสาธารณสุข

 2. องค์กร / กลุ่มประชาชน / หน่วยงานอื่น

 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / ศูนย์ที่ด�าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการ

พัฒนาและดแูลเด็กเลก็ในชมุชน / ศูนย์พฒันาคุณภาพชวีติผู้สูงอายุ

ในชุมชน / หน่วยงานท่ีรับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ที่

คู่มือการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส�าหรับพระภิกษุสามเณร
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ด�าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชนหรือ

การพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการในชุมชน

 4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หลักเกณฑ์การขอรับงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ 

ท้องถิ่นหรือพื้นที่

 หลักเกณฑ์การขอรับสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

ตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมด้านสุขภาพ ตามท่ีคณะ

กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก�าหนดไว้ ให้คณะกรรมการ

กองทุนฯ สามารถพิจารณาอนุมัติงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ไว้ดังนี้

  1) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข 

ของหน่วยบริการ สถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

เน้นงานสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ และรักษา

ระดับปฐมภูมิเชิงรุก 

  2) เพ่ือสนับสนุนให้กลุม่ / องค์กรประชาชน หรอืหน่วยงานอืน่

ในพื้นที ่ด�าเนินงาน / ส่งเสริมการจัดกระบวนการ / กิจกรรมด้าน

การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 

  3) เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ในชุมชน หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์

ที่ด�าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือ

การพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หรือคนพิการในชุมชน
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	 4)	 เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุน 

หลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ	ทั้งนี้ไม่เกินร้อยละ	15	ของเงิน

รายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละปีงบประมาณนั้น 

ส่วน อปท. ที่ได้รับเงินเพิ่มในส่วนค่าบริการสาธารณสุขส�าหรับ 

ผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พิง อาจสนบัสนนุค่าใช้จ่ายเพิม่เติมได้อกีไม่เกนิ

ร้อยละ 5 กรณีที่มีความจ�าเป็นต้องใช้จ่ายจัดหาครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

และให้ครุภัณฑ์ที่จัดหานั้นเป็นทรัพย์สินของ อปท. นั้น 

	 5)	 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาด	 หรือ

ภัยพิบัติในพ้ืนท่ี	ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตาม

ความจ�าเป็น	เหมาะสม	และทันต่อสถานการณ์ได ้โดย อปท. จัดการ

ประชาสัมพันธ์ / สื่อสารข้อมูล ให้ผู ้มีสิทธิในพื้นที่ เข้ารับการ

สนับสนนุงบประมาณจากกองทนุหลกัประกนัสขุภาพในระดบัท้องถิน่

หรือพื้นที่ เพื่อไปด�าเนินการตามโครงการหรือกิจกรรม ที่มีกลุ่ม

เป้าหมายทางสุขภาพเป็น “พระภิกษุ สามเณร” ที่อยู่ในพื้นที่ 

หรอือาจมอบหมายให้หน่วยงานอ่ืนภายในของ อปท. ทีไ่ด้รบัมอบหมาย

ให้ด�าเนินงานและเป็นผู้รับผิดชอบโครงการได้ 

  ทั้งนี้ ได้จัดท�า “ตัวอย่างโครงการ” เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ / 

ท้องถิน่ ใช้เป็นแนวทางการเขยีนโครงการขอรบัสนบัสนนุงบประมาณ

จาก “กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี” ซ่ึง

สามารถปรับให้สอดคล้องกับความต้องการ / ปัญหาทางสุขภาพ

ของพระภกิษุ สามเณร ตามบรบิทของแต่ละพืน้ทีไ่ด้ (รายละเอยีด

ตามภาคผนวก) 
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สปสช.เขต 1 เชียงใหม่
เชียงใหม่, เชียงราย, 
พะเยา, แม่ฮ่องสอน, 

ลําปาง, ลําพูน, แพร่, น่าน

สปสช.เขต 2 พิษณุโลก
พิษณุโลก, ตาก, เพชรบูรณ์, 

สุโขทัย, อุตรดิตถ์

สปสช.เขต 3 นครสวรรค์
นครสวรรค์, กําแพงเพชร, 
ชัยนาท, พิจิตร, อุทัยธานี

สปสช.เขต 4 สระบุรี
สระบุรี, อยุธยา, ลพบุรี, 

สิงห์บุรี, อ่างทอง, ปทุมธานี, 
นนทบุรี, นครนายก

สปสช.เขต 5 ราชบุรี
ราชบุรี, กาญจนบุรี, 

ประจวบคีรีขันธ์, เพชรบุรี, 
สมุทรสงคราม, นครปฐม, 
สุพรรณบุรี, สมุทรสาคร

สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี, กระบี่, ชุมพร, 

นครศรีธรรมราช, พังงา, 
ภูเก็ต, ระนอง

สปสช.เขต 12 สงขลา
สงขลา, ตรัง, นราธิวาส, 

ปัตตานี, พัทลุง, ยะลา, สตูล

สปสช.เขต 8 อุดรธานี
อุดรธานี, สกลนคร, นครพนม, 
หนองคาย, หนองบัวลําพู, 
เลย, บึงกาฬ

สปสช.เขต 7 ขอนแก่น
ขอนแก่น, กาฬสินธุ์, 
มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด

สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี
อุบลราชธานี, มุกดาหาร, 
ยโสธร, ศรีสะเกษ, 
อํานาจเจริญ

สปสช.เขต 13 
กรุงเทพมหานคร

สปสช.เขต 6 ระยอง
ระยอง, จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, 
ชลบุรี, ตราด, สระแก้ว, 
ปราจีนบุรี, สมุทรปราการ

สปสช.เขต 9 นครราชสีมา
นครราชสีมา, ชัยภูมิ, 
บุรีรัมย์, สุรินทร์

แผนที่แสดงการจัดพื้นที่ในความรับผิดชอบของ 
สปสช.เขต 1-13
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ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่
 เลขที่ 6 อาคารส�านักงานไปรษณีย์เขต 5 ถ.มหิดล ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

 โทรศัพท์ 053-285355 โทรสาร 053-285364
 http://chiangmai.nhso.go.th/

ส�านักงานหลักประกันสุขภาแห่งชาติ เขต 2 พิษณุโลก
 เลขท่ี 118 อาคารไปรษณีย์พษิณุโลก ช้ัน 4 ถ.พทุธบูชา ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.พษิณโุลก 65000

 โทรศัพท์ 055-245111 โทรสาร 055-247111
 http://phitsanulok.nhso.go.th/

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ 
 เลขท่ี 1045/2 อาคารแว่นกรงุไทย ช้ัน 4 หมู ่10 ถ.นครสวรรค์-พษิณโุลก ต.นครสวรรค์ตก 
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

 โทรศัพท์ 056-371831-3  โทรสาร 056-371838
 http://nakhonsawan.nhso.go.th/

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี 
 เลขที่ 65/3 ซอย1 ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000

 โทรศัพท์ 036-213205 โทรสาร 036-213263
 http://saraburi.nhso.go.th/

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี 
 เลขที ่2 อาคารส�านักงานไปรษณย์ี ชัน้ 3 ถ.สมทุรศักดารกัษ์ ต.หน้าเมอืง อ.เมือง จ.ราชบรุ ี70000

 โทรศัพท์ 032-332590 โทรสาร 032-332593
 http://ratchaburi.nhso.go.th/

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง
 เลขที ่115 สตาร์พลาซ่า ชัน้ 2 ซ.ศนูย์การค้าสาย 4 ถ.สขุมุวทิ ต.เชงิเนนิ อ.เมอืง จ.ระยอง 21000

 โทรศัพท์ 038-864313-19 โทรสาร 038-864320
 http://rayong.nhso.go.th/

ที่อยู่และการติดต่อ สปสช.เขต 1-13

คู่มือการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส�าหรับพระภิกษุสามเณร

60



ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต7 ขอนแก่น
 เลขที่ 356/1 อาคาร ซีพี ชั้น 3 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

 โทรศัพท์ 043-365200-3 โทรสาร 043-365111
 http://khonkaen.nhso.go.th/

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี
 เลขที่ 2 อาคารส�านักงานไปรษณีย์อุดรธานี ชั้น 3 ถ.วัฒนานุวงศ์  
ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

 โทรศัพท์ 042-325681 โทรสาร 042-325674
 http://udonthani.nhso.go.th

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา
 เลขที่ 154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ ชั้น 3 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

 โทรศัพท์ 044-248870-4 โทรสาร 044-248875
 http://korat.nhso.go.th/

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
 เลขที่ 145 ที่ท�าการไปรษณีย์ ชั้น 3 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

 โทรศัพท์ 045-240591 โทรสาร 045-255393
 http://ubon.nhso.go.th/

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี
 เลขที่ 91/1 หมู่ 1 อาคาร พี.ซี. ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง  
จ.สุราษฎร์ธานี 84000

 โทรศัพท์ 077-274811 โทรสาร 077-274818
 http://suratthani.nhso.go.th/

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา
 อาคารสยามนครินทร์ คอมเพล็กซ์ (ชั้น 3) เลขที่ 488/88 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่  
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

 โทรศัพท์ 074 233 888 โทรสาร 074 235 494
 http://songkhla.nhso.go.th/

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
 เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  
5 ธันวาคม 2550 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.10210 

 โทรศัพท์ 0 2142 1000 โทรสาร 0 21438 772-3
 http://bkk.nhso.go.th/

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่
 เลขที่ 6 อาคารส�านักงานไปรษณีย์เขต 5 ถ.มหิดล ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

 โทรศัพท์ 053-285355 โทรสาร 053-285364
 http://chiangmai.nhso.go.th/

ส�านักงานหลักประกันสุขภาแห่งชาติ เขต 2 พิษณุโลก
 เลขท่ี 118 อาคารไปรษณีย์พษิณุโลก ช้ัน 4 ถ.พทุธบูชา ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.พษิณโุลก 65000

 โทรศัพท์ 055-245111 โทรสาร 055-247111
 http://phitsanulok.nhso.go.th/

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ 
 เลขที ่1045/2 อาคารแว่นกรงุไทย ช้ัน 4 หมู ่10 ถ.นครสวรรค์-พษิณโุลก ต.นครสวรรค์ตก 
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

 โทรศัพท์ 056-371831-3  โทรสาร 056-371838
 http://nakhonsawan.nhso.go.th/

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี 
 เลขที่ 65/3 ซอย1 ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000

 โทรศัพท์ 036-213205 โทรสาร 036-213263
 http://saraburi.nhso.go.th/

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี 
 เลขที ่2 อาคารส�านกังานไปรษณย์ี ชัน้ 3 ถ.สมทุรศักดารกัษ์ ต.หน้าเมอืง อ.เมอืง จ.ราชบรุ ี70000

 โทรศัพท์ 032-332590 โทรสาร 032-332593
 http://ratchaburi.nhso.go.th/

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง
 เลขที ่115 สตาร์พลาซ่า ชัน้ 2 ซ.ศนูย์การค้าสาย 4 ถ.สขุมุวทิ ต.เชงิเนนิ อ.เมอืง จ.ระยอง 21000

 โทรศัพท์ 038-864313-19 โทรสาร 038-864320
 http://rayong.nhso.go.th/

คู่มือการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส�าหรับพระภิกษุสามเณร



www.nhso.go.th  ตรวจสอบสิทธิFacebook 
ก้าวใหม่ สปสช. 

สายด่วน สปสช. 
โทร.1330 บริการ 24 ชั่วโมง

•	บริการตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลด้วยระบบอัตโนมัติ	 โทร.	 1330	

กด	2	ตามด้วยเลขประจ�าตัวประชาชน	13	หลัก	กด	#	แล้วกดโทรออก

•	บริการข้อมลู	ให้ค�าแนะน�าเก่ียวกับการใช้สทิธหิลกัประกันสขุภาพแห่งชาติ

•	รับเรื่องร้องเรียน	ร้องทุกข์

คู่มือการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส�าหรับพระภิกษุสามเณร
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ภาคผนวก
ตัวอย่างโครงการ 

เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

แบบเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

เรื่อง ขอเสนอโครงการ คัดกรองสุขภาพพระสงฆ ์    

เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ     

  

 ด้วยหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข / อปท. มีความประสงค์จะจัดท�า

โครงการ คัดกรองสุขภาพพระสงฆ ์ ในปีงบประมาณ ........................ โดยขอรับการสนับสนุน

งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ.................................. เป็นเงิน ........................ บาท 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม (สําหรับผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด)

หลักการเหตุผล (มีหรือไม่มีก็ได้) ..................................................................................................

.........................................................................................................................................................

1. วัตถุประสงค์

 1. เพื่อตรวจคัดกรอง ประเมิน และค้นหาภาวะความเสี่ยงต่อการเกิดโรค

 2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายทางสุขภาพที่จ�าเป็นต้องรักษา ได้รับการส่งต่อเพื่อให้เกิดการ

รักษาต่อเนื่อง ตามสิทธิประโยชน์ที่ได้รับในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

2. วิธีดําเนินการ

 1. จัดท�าข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่จ�าเป็นต้องได้รับการคัดกรอง

 2. จัดอบรมให้ความรู้ทางสุขภาพเบื้องต้นแก่กลุ่มเป้าหมาย

 3. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขด�าเนินการตรวจคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย (โดยอาจน�าแนวทาง 

การตรวจสุขภาพที่จ�าเป็นและเหมาะสมส�าหรับประชาชนของกรมการแพทย์มาประกอบการ

ด�าเนินงานได้)
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 4. ประสานและติดตามข้อมูลกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องได้รับการส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาล 

โดยออกเยี่ยมและให้ค�าปรึกษา 

 5. จัดท�าคู่มือความรู้เรื่องการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพ พร้อมแนวทางการดูแลสุขภาพให้กับกลุ่มเป้าหมาย

 6. สรปุผลการด�าเนนิงานตามแผนงานโครงการพร้อมแบบรายงาน ส่งให้กองทนุหลกัประกนั

สุขภาพองค์การบริหารส่วนต�าบล/เทศบาล .......................................................................

3. กลุ่มเป้าหมาย พระสงฆ ์จํานวน .................. รูป 

4. ระยะเวลาดําเนินการ

 ระหว่างเดือน .......................... พ.ศ. ................ ถึงเดือน .................. พ.ศ. ......................

5. สถานที่ดําเนินการ

 พื้นที่ ......................................................................................................................................

6. งบประมาณ

 จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต�าบล / เทศบาล

........................................................................จ�านวน ........................................................... บาท 

รายละเอียด ดังนี้

 6.1 ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ จ�านวน ........... วัน เป็นเงิน ............................. บาท 

  - ค่าอาหารกลางวัน จ�านวน .................. คน คนละ ...................................... บาท/มื้อ 

   จ�านวน ............. มื้อ เป็นเงิน ............. บาท

  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ�านวน ............. คน คนละ ........................... บาท/มื้อ 

   จ�านวน ........................ มื้อ เป็นเงิน ................................................................. บาท

  - ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จ�านวน .......... เล่ม เล่มละ ...................... บาท  

   เป็นเงิน ................................................. บาท

   - ค่าตอบแทนวิทยากร จ�านวน ............................... ชั่วโมง ชั่วโมงละ ............... บาท 

   เป็นเงิน ................................................. บาท

 6.2 ค่าใช้จ่ายการตรวจคัดกรอง เป็นเงิน .................................................................... บาท

คู่มือการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส�าหรับพระภิกษุสามเณร
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  - ค่าวัสดุ (เช่น แบบประเมินและอื่นๆ) เป็นเงิน .................................................. บาท

  - ค่าจ้างเหมาบริการคัดกรอง รายละ .................................................................. บาท 

   จ�านวน ......................... ราย เป็นเงิน ............................................................... บาท

 6.3 ค่าใช้จ่ายการออกเยี่ยมบ้านและติดตาม เป็นเงิน ................................................ บาท

  - ค่าน�้ามันเชื้อเพลิง ..................................................................................... บาท

 6.4 ค่าจัดท�าคู่มือ จ�านวน ............................ เล่ม เป็นเงิน ........................................ บาท

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการคัดกรองแล้วมีผลการคัดกรองผิดปกติได้รับการส่งต่อในการ

รักษา และเกิดการดูแลต่ออย่างต่อเนื่อง

8. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อ

ได้รับอนุมัติแล้ว โดยสามารถลงรายการได้มากกว่า 1 รายการ สําหรับใช้ในการจําแนก

ประเภทเท่านั้น)

 8.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชน ที่ขอรับการสนับสนุน (ตามประกาศฯ พ.ศ. 2561  

  ข้อ 10)

  ชื่อหน่วยงาน / องค์กร / กลุ่มประชาชน .....................................................................

  R 1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต. [ข้อ 10 (1)] 

 8.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)

  R 1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ 

    สถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10 (1)]

 8.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก

  R 5 กลุ่มผู้สูงอายุ จ�านวน ................... คน

 8.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก

 8.4. 5 กลุ่มผู้สูงอายุ

  R 1. การส�ารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดท�าทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

  R 2. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
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คู่มือการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสําหรับพระภิกษุสามเณร
จัดท�าโดย  : ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ปรับปรุงเนื้อหา  : กุมภาพันธ์ 2562

ประสานงานพิมพ์และเผยแพร่  : ชาลีมาศ ตันสุเทพวีรวงศ์

จ�านวนพิมพ์  : 50,000 เล่ม 

พิมพ์ที่  : บริษัท สหมิตรพริ้นติ้ง พับลิชชิ่ง จ�ากัด 





สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)


