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ส�รบัญ
•  หลักประกันสุขภ�พ : สิทธิของคนไทย
•  ก�รลงทะเบียน ใช้สิทธิ
•  ใคร ? ที่มีสิทธิลงทะเบียน 
•  ตรวจสอบสิทธิ ก�รรักษ�พย�บ�ล
•  เอกส�รและสถ�นที่ ลงทะเบียน
•  สิทธิคนพิก�ร ลงทะเบียนอย่�งไร ?
•  หน่วยบริก�ร คืออะไร
•  ก�รขอเปลี่ยนหน่วยบริก�รประจำ�
•  ก�รร่วมจ่�ยค่�บริก�ร 30 บ�ท
•  บุคคลที่ไม่ต้องจ่�ยค่�บริก�ร
•  ก�รใช้สิทธิ เข้�รับบริก�รส�ธ�รณสุข
•  บริก�รส�ธ�รณสุข ที่คุ้มครอง
•  บริก�รสร้�งเสริมสุขภ�พและป้องกันโรค
•  บริก�รโรคเรื้อรัง 
• บริก�รกรณีเฉพ�ะ
• บริก�รที่ไม่อยู่ในคว�มคุ้มครอง
• สิทธิก�รขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
 กรณีได้รับคว�มเสียห�ยจ�กก�รรักษ�พย�บ�ล
• แผนที่แสดงก�รจัดพื้นท่ีในคว�มรับผิดชอบของสปสช.  
 เขต 1-13
• ที่อยู่ สปสช.เขต 1-13
• ทีมหมอครอบครัว 
• บริก�รส�ยด่วน สปสช.โทร 1330
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เป็นสิทธิของคนไทยตามกฎหมาย
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 คนไทยทุกคนมีสิทธิได้รับบริก�รส�ธ�รณสุขท่ี
มีม�ตรฐ�นและมีประสิทธิภ�พ ต�ม พ.ร.บ.หลัก
ประกันสุขภ�พแห่งช�ติ พ.ศ.2545 โดยมีสำ�นักง�น
หลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ (สปสช.) ทำ�หน้�ท่ี
บริห�รจัดก�รระบบทะเบียน บริห�รกองทุนภ�ยใต้ 
ก�รควบคุมดูแลของรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวง
ส�ธ�รณสุข และคณะกรรมก�รหลักประกัน
สุ ขภ�พแห่ งช�ติ  เพื่ อส่ ง เสริ ม ให้คนไทยเข้ �
ถึงบริก�รส�ธ�รณสุข ทั้งก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ  
ก�รป้องกันโรค ก�รรักษ�พย�บ�ล และก�รฟื้นฟู
สมรรถภ�พที่จำ�เป็นต่อสุขภ�พและก�รดำ�รงชีวิต 
“สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” จึงเป็นสิทธิ 
ต�มกฎหม�ยของคนไทยทุกคน

สิทธิของคนไทย
หลักประกัน

สุขภ�พ
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 ก�รลงทะเบียนใช้สิทธิหลักประกันสุขภ�พและ
เลือกหน่วยบริก�รประจำ�* มี 3 ลักษณะ คือ 
 1) ก�รลงทะเบียนร�ยบุคคล 
 2)  ก�รลงทะเบียนในกลุ่มเฉพ�ะ ได้แก่ 
   - กลุ่มนักเรียน นักศึกษ� ที่ศึกษ�หรือพัก 
ในหอพักของสถ�นศึกษ�
   - กลุ่มทห�รกองประจำ�ก�ร (ทห�รเกณฑ์) 
สังกัดกรมก�รแพทย์ทห�ร กระทรวงกล�โหม

ก�รลงทะเบียน
ใช้สิทธิ



5คู่มือผู้ใช้สิทธหิลักประกันสุขภาพ

 3) ก�รลงทะเบียนแทนผู้มีสิทธิต�มมติคณะ
กรรมก�รหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ
   - กรณี เด็กแรกเกิด
   - กรณี บุคคลสิ้นสุดสิทธิสวัสดิก�รรักษ�
พย�บ�ลข้�ร�ชก�ร รัฐวิส�หกิจ หรือสิ้นสุดสิทธิ
ประกันสังคม หรือสิ้นสุดสิทธิประกันสุขภ�พอื่นท่ี
รัฐจัดให้
   - กรณี หน่วยบริก�รประจำ�ที่บุคคลได้ลง
ทะเบียนไว้แล้ว ถอนตัว หรือพ้นจ�กก�รเป็น 
หน่วยบริก�รประจำ� 

หมายเหตุ* หน่วยบริก�รประจำ� อ่�นเพิ่มเติมได้ที่ 
หน้� 14
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 ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภ�พ หรือท่ีคุ้นเคยกัน 
ในชื่อ สิทธิ 30 บ�ท หรือ สิทธิบัตรทอง คือ 

 √ บุคคลที่มีสัญชาติไทย 

 √ มเีลขประจำาตวัประชาชน 13 หลกั ของกรม
ก�รปกครอง กระทรวงมห�ดไทย 

 √ ไ ม่มี สิ ทธิประกันสุขภาพอื่ นที่ ใช้ จ่ าย 
จากเงินงบประมาณของรัฐ ได้แก่ สิทธิต�ม
กฎหม�ยประกันสังคม สิทธิสวัสดิก�รรักษ� 
พย�บ�ลของข้�ร�ชก�ร / พนักง�นส่วนท้องถิ่น  
หรือ สิทธิสวัสดิก�รรักษ�พย�บ�ลของหน่วย
ง�นรัฐอื่นๆ เช่น รัฐวิส�หกิจ องค์ก�รมห�ชน 
ข้�ร�ชก�รก�รเมือง

ใคร? 
ที่มีสิทธิลงทะเบียน
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 สปสช.บริก�รลงทะเบียนสิทธิหลักประกัน
สุขภ�พโดยระบบอัตโนมัติ ให้กับผู้หมดสิทธิ
ประกันสังคมและผู้หมดสิทธิสวัสดิก�รก�รรักษ�
พย�บ�ลของข้�ร�ชก�ร และสิทธิของหน่วยง�น
รัฐ   โดยประช�ชนส�ม�รถตรวจสอบสทิธกิ�รรกัษ�
พย�บ�ลได้ด้วยตนเองท�ง ส�ยด่วน สปสช. โทร 
1330 หรือ www.nhso.go.th/peoplesearch/
(ข้อมูลสิทธิก�รรักษ�พย�บ�ลจะปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบันทุกวันที่ 15 และวันที่ 28 ของทุกเดือน)
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 เพื่อคว�มสะดวกในก�รใช้สิทธิ ทุกคนควรรู้สิทธิ
ก�รรักษ�ของตนเอง โดยตรวจสอบสิทธิได้ ดังนี้
 • ติดต่อด้วยตนเองในวันเวล�ร�ชก�รได้ที่   
สถ�นีอน�มัย โรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พตำ�บล  
(รพ.สต.) หรือโรงพย�บ�ลของรัฐใกล้บ้�น  
หรือสำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัด สำ�หรับผู้พัก
อ�ศัยใน กรุงเทพมห�นคร ติดต่อสำ�นักง�นเขต 
ของกรุงเทพมห�นคร ที่เปิดรับลงทะเบียน 
 • ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ โทร.1330 กด 2  
ต�มด้วยเลขประจำ�ตัวประช�ชน 13 หลัก  
(โทรศัพท์บ้�น ค่�บริก�ร 3 บ�ท /ครั้ง ทั่วประเทศ 
สำ�หรับค่�บริก�รโทรศัพท์มือถือต�มโปรโมชั่น) 

ก�รรักษ�พย�บ�ล
ตรวจสอบสิทธิ
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 • ระบบอินเทอร์ เน็ต ท�งเว็บไซต์ สปสช.  
www.nhso.go.th/peoplesearch/ 
 • โปรแกรม Application ก้�วใหม่ สปสช.

 ข้อมูลสิทธิก�รรักษ�พย�บ�ลจะปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบันทุกวันที่ 15 และวันที่ 28 ของทุกเดือน

Application ก้�วใหม่ สปสช. www.nhso.go.th
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เอกสารการลงทะเบียน
1) บตัรประจำ�ตวัประช�ชน สำ�หรบัเดก็อ�ยตุำ�่กว่�  
 15 ปี ใช้สำ�เน�สูติบัตร (ใบเกิด)
2) หนังสือรับรองก�รพักอ�ศัย (กรณีที่อยู่ไม่ตรง 
 ต�มบตัรประจำ�ตวัประช�ชน) พร้อมสำ�เน�บตัร 
 ประจำ�ตัวประช�ชนของเจ้�บ้�น หรือหลักฐ�น 
 อ่ืนท่ีแสดงว่�ตนเองนัน้อ�ศยัอยูจ่รงิ เช่น ใบเสรจ็ 
 ค่�นำ้� ค่�ไฟ สัญญ�เช่�ที่พัก ฯลฯ 
3) แบบคำ�ร้องขอลงทะเบียน (ขอได้ ณ จุดรับลง 
 ทะเบียน)

สถานที่ลงทะเบียน ในวันเวลาราชการ 
• ต่างจังหวัด : สถ�นีอน�มัย โรงพย�บ�ล 
 สง่เสรมิสขุภ�พตำ�บล (รพ.สต.) โรงพย�บ�ลของ 
 รัฐใกล้บ้�น หรือสำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัด
• กรุงเทพมหานคร : ติดต่อสำ�นักง�นเขตของ  
 กทม.

ลงทะเบียน
เอกส�รและสถ�นที่
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• สำ�นักง�นเขตคลองเตย เบอร์ติดต่อ  02 - 249 - 2072

• สำ�นักง�นเขตคลองส�มว�  เบอร์ติดต่อ 02 - 548 - 0134

• สำ�นักง�นเขตจอมทอง     เบอร์ติดต่อ   02 - 427 - 4561

• สำ�นักง�นเขตดุสิต     เบอร์ติดต่อ   02 - 241 - 7887

• สำ�นักง�นเขตตลิ่งชัน  เบอร์ติดต่อ   02 - 433 - 6024

•  สำ�นักง�นเขตธนบุรี  เบอร์ติดต่อ 02 - 465 - 5841

• สำ�นักง�นเขตบ�งกอกใหญ่  เบอร์ติดต่อ   02 - 467 - 5232

• สำ�นักง�นเขตบ�งกะปิ  เบอร์ติดต่อ   02 - 377 - 7984

• สำ�นักง�นเขตบ�งขุนเทียน  เบอร์ติดต่อ   02 - 416 - 0170

• สำ�นักง�นเขตบ�งคอแหลม  เบอร์ติดต่อ   02 - 291 - 3504

• สำ�นักง�นเขตบ�งแค  เบอร์ติดต่อ   02 - 455 - 4310

• สำ�นักง�นเขตบ�งซื่อ  เบอร์ติดต่อ   02 - 585 - 1542

• สำ�นักง�นเขตบ�งน�   เบอร์ติดต่อ   02 - 173 - 5232

• สำ�นักง�นเขตบ�งพลัด   เบอร์ติดต่อ   02 - 424 - 1265

• สำ�นักง�นเขตประเวศ  เบอร์ติดต่อ   02 - 328 - 8321

• สำ�นักง�นเขตพระโขนง  เบอร์ติดต่อ   02 - 331 - 5170

• สำ�นักง�นเขตมีนบุรี  เบอร์ติดต่อ   02 - 540 - 7035

สำ�นักง�นเขตของกทม.
ที่เปิดรับลงทะเบียน 27 แห่ง 
ในวันและเวล�ร�ชก�ร

11คู่มือผู้ใช้สิทธหิลักประกันสุขภาพ
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สปสช.เขต 13 กทม.บริการตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์ทาง

• สำ�นักง�นเขตร�ชเทวี    เบอร์ติดต่อ    02 - 354 - 3168

• สำ�นักง�นเขตร�ษฎร์บูรณะ  เบอร์ติดต่อ   02 - 427 - 4636

• สำ�นักง�นเขตล�ดกระบัง  เบอร์ติดต่อ   02 - 326 - 6134

• สำ�นักง�นเขตล�ดพร้�ว  เบอร์ติดต่อ   02 - 538 - 6531

• สำ�นักง�นเขตสะพ�นสูง  เบอร์ติดต่อ   02 - 372 - 2865

• สำ�นักง�นเขตส�ยไหม  เบอร์ติดต่อ   02 - 158 - 7353

• สำ�นักง�นเขตหนองแขม  เบอร์ติดต่อ   02 - 421 - 5818

• สำ�นักง�นเขตหนองจอก เบอร์ติดต่อ   02 - 548 - 2953

• สำ�นักง�นเขตหลักสี่  เบอร์ติดต่อ   02 - 576 - 1140

• สำ�นักง�นเขตห้วยขว�ง  เบอร์ติดต่อ   02 - 277 - 5090

12 คู่มือผู้ใช้สิทธหิลักประกันสุขภาพ

http://bkk.nhso.go.th
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ลงทะเบียนอย่�งไร ? 
สิทธิคนพิก�ร

 คนพิก�รผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภ�พ ท่ียังไม่ได้ 
ลงทะเบียนคนพิก�รในระบบหลักประกันสุขภ�พ 
แห่งช�ติต้องนำ�ใบรับรองคว�มพิก�รจ�กแพทย์
หรือแสดงบัตรคนพิก�รต�ม พ.ร.บ ส่งเสริมและ
พัฒน�คุณภ�พชีวิตคนพิก�รแห่งช�ติ พ.ศ.2550  
ลงทะเบียน ณ สถ�นท่ีรับลงทะเบียน เพ่ือรับสิทธิ
ฟ้ืนฟูสมรรถภ�พได้
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หน่วยบริก�ร
คืออะไร?

 หน่วยบริการ หม�ยถึง โรงพย�บ�ล สถ�นี
อน�มัย สถ�นบริก�รส�ธ�รณสุขของรัฐ ศูนย์บริก�ร
ส�ธ�รณสุข สถ�นพย�บ�ลของเอกชนท่ีข้ึนทะเบียน
เป็นหน่วยบริก�รในระบบหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ
 หน่วยบริการปฐมภูมิ / หน่วยบริการประจำา  
หมายถึง หน่วยบริก�รท่ีผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภ�พ       
เลือกลงทะเบียน เพ่ือเข้�รับบริก�รส�ธ�รณสุขต�ม
สิทธิเป็นลำ�ดับแรกทุกคร้ัง โดยท่ัวไปจะเป็นหน่วย
บรกิ�รทีมี่สถ�นทีต่ัง้ใกล้เคยีงกบัทีพ่กัอ�ศยัของผูม้ ี
สิทธิหลักประกันสุขภ�พ

สุขภาพดีทุกวัย......อุ่นใจใกล้บ้าน
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 ก�รเข้�รับบริก�ร ณ หน่วยบริก�รแห่งใหม่ 
ส�ม�รถใช้สิทธิหลักประกันสุขภ�พได้หลังแจ้ง
คว�มจำ�นงเปลีย่นหน่วยบรกิ�รประม�ณ 1 เดอืน

การขอเปลี่ยนหน่วยบริการประจำา
 นำ�เอกส�รก�รลงทะเบียน ติดต่อด้วยตนเอง 
ได้ที่สถ�นีอน�มัย โรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พ 
ตำ�บล (รพ.สต.) โรงพย�บ�ลของรัฐใกล้บ้�น หรือ
สำ�นักง�นเขตของกรุงเทพมห�นคร ท่ีเปิดรับ 
ลงทะเบียนในวันเวล�ร�ชก�รโดยมีสิทธิเปลี่ยน
หน่วยบริก�รประจำ�ได้ไม่ เกิน 4 ครั้ ง ต่อปี 
งบประม�ณ (ตุล�คมถึงกันย�ยนของปีถัดไป)
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ก�รร่วมจ่�ย
ค่�บริก�ร 30 บ�ท

 บุคคลที่มีคว�มประสงค์ไม่จ่�ยค่�บริก�ร  
30 บ�ท ส�ม�รถแจ้งคว�มจำ�นงได้ที่หน่วยบริก�ร

 คณะกรรมก�รหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ

กำ�หนดให้ ผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภ�พจ่�ยค่�

บริก�ร เมื่อรับบริก�รรักษ�พย�บ�ลและได้รับย� 

ครั้งละ 30 บ�ท ให้แก่โรงพย�บ�ลในระบบหลัก

ประกันสุขภ�พแห่งช�ติ ตั้งแต่ระดับโรงพย�บ�ล

ชุมชนขึ้นไป (สถ�นพย�บ�ลท่ีมีเตียงนอน ตั้งแต่ 

10 เตียงขึ้นไป) โดยยกเว้น บุคคล 21 กลุ่ม  

ต�มประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข
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 กระทรวงส�ธ�รณสุขได้ออกประก�ศให้บุคคลใช้สิทธิหลักประกัน

สุขภ�พโดยไม่ต้องจ่�ยค่�บริก�ร  21 กลุ่ม ดังนี้

 1) ผู้มีร�ยได้น้อย ต�มระเบียบสำ�นักน�ยก ฯ   

 2) ผู้นำ�ชุมชน ได้แก่ กำ�นัน ส�รวัตรกำ�นัน ผู้ใหญ่บ้�น ผู้ช่วย 

  ผู้ใหญ่บ้�น และแพทย์ประจำ�ตำ�บลและบุคคลในครอบครัว 

 3) อ�ส�สมัครส�ธ�รณสุขประจำ�หมู่บ้�น (อสม.) อ�ส�สมัคร 

  ส�ธ�รณสุขกรุงเทพมห�นคร และบุคคลในครอบครัว

 4) ผู้ท่ีมีอ�ยุ 60 ปี ข้ึนไป 

 5) เด็กอ�ยุไม่เกิน 12 ปี บริบูรณ์

 6) คนพิก�ร ต�มกฎหม�ยว่�ด้วยส่งเสริมและพัฒน�คุณภ�พ 

  ชีวิตคนพิก�ร 

 7) พระภิกษุ ส�มเณร แม่ชี นักบวช นักพรต และผู้นำ�ศ�สน� 

  อิสล�มท่ีมีหนังสือรับรอง รวมถึงครอบครัวของผู้นำ�อิสล�ม 

 8) ทห�รผ่�นศึกทุกระดับช้ันท่ีมีบัตรทห�รผ่�นศึกและบุคคล 

  ในครอบครัว รวมถึงผู้ได้รับพระร�ชท�นเหรียญช้ันสมรภูมิ 

  และท�ย�ท 

 9) นักเรียนไม่เกินช้ันมัธยมศึกษ�ตอนต้น 

10) นักเรียนทห�รและทห�รเกณฑ์ 
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ค่�บริก�ร
บุคคลที่ไม่ต้องจ่�ย
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 11) ผู้ได้รับพระร�ชท�นเหรียญง�นพระร�ชสงคร�มในทวีปยุโรป 

  และบุคคลในครอบครัว 

12) อ�ส�สมัครม�ล�เรีย ต�มโครงก�รของกระทรวงส�ธ�รณสุข  

  และบุคคลในครอบครัว

13) ช่�งสุขภัณฑ์หมู่บ้�นต�มโครงก�รของกรมอน�มัยและบุคคล 

  ในครอบครัว 

14) ผู้บริห�รโรงเรียน และครูของโรงเรียนเอกชนท่ีสอนศ�สน�

  อิสล�มควบคู่กับวิช�ส�มัญหรือวิช�ชีพและบุคคลใน 

  ครอบครัว ในเขตจังหวัดปัตต�นี ยะล� นร�ธิว�ส สตูล สงขล�  

  พัทลุง นครศรีธรรมร�ช ระนอง กระบ่ี พังง� และภูเก็ต 

15) ผู้ได้รับพระร�ชท�นเหรียญร�ชก�รช�ยแดน 

16) ผู้ได้รับพระร�ชท�นเหรียญพิทักษ์เสรีชน

17) สม�ชิกผู้บริจ�คโลหิตของสภ�ก�ช�ดไทย ซ่ึงมีหนังสือรับรอง 

  จ�กสภ�ก�ช�ดไทย ว่�ได้บริจ�คโลหิตต้ังแต่ 18 คร้ังข้ึนไป

18) หมออ�ส�หมู่บ้�นต�มโครงก�รกระทรวงกล�โหม 

19) อ�ส�สมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

20) อ�ส�สมัครทห�รพร�นในสังกัดกองทัพบก 

21) บุคคลท่ีแสดงคว�มประสงค์ไม่จ่�ยค่�บริก�ร

หมายเหตุ บุคคลในครอบครัว หม�ยถึง บิด�ม�รด� คู่สมรส และ

บุตรโดยชอบต�มกฎหม�ย
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เข้�รับบริก�รส�ธ�รณสุข

กรณีทั่วไป 

1. ติดต่อที่หน่วยบริก�รปฐมภูมิ/หน่วยบริก�ร 

 ประจำ�ของผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภ�พ

2. แจ้งคว�มจำ�นงใช้สิทธิหลักประกันสุขภ�พ 

 ก่อนรับบริก�ร

3. แสดงบตัรประจำ�ตวัประช�ชนหรอืบตัรประจำ�ตวั 

 ทีม่รีปูถ่�ยและเลขประจำ�ตวัประช�ชนชนทีท่�ง 

 ร�ชก�รออกให้ สำ�หรับเด็กทีม่อี�ยตุำ�่กว่� 15 ปี  

 แสดงสำ�เน�สตูบิตัร (ใบเกดิ)

ผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภ�พที่ลงทะเบียน 
คนพิก�รในระบบหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ 
กรณีที่จำ�เป็น ใช้สิทธิบริก�รส�ธ�รณสุขได้ที่
หน่วยบริก�รของรัฐที่ขึ้นทะเบียนในระบบ 
หลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติได้ทุกแห่ง

ก�รใช้สิทธิ
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กรณีอุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วยฉุกเฉิน
 ถ้�ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภ�พเกิดอุบัติเหตุ
หรือภ�วะเจ็บป่วยฉุกเฉิน ส�ม�รถใช้สิทธิหลัก
ประกันสุขภ�พเข้�รับบริก�รที่หน่วยบริก�ร 
ในระบบหลกัประกันสขุภ�พแหง่ช�ตทิีอ่ยูใ่กลท้ีส่ดุ
ได้ต�มคว�มจำ�เป็นโดยไม่จำ�กัดจำ�นวนคร้ัง 

กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินถึงแก่ชีวิต 
 ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินถึงแก่ชีวิต จำ�เป็นต้องได้รับ
ก�รรักษ�อย่�งทันท่วงทีเพ่ือก�รรอดชีวิต เม่ือผู้ป่วย
มีอ�ก�รเจ็บป่วยฉุกเฉินถึงแก่ชีวิต ส�ม�รถเข้�
รักษ�พย�บ�ลในโรงพย�บ�ลท่ีใกล้ท่ีสุด โดยใช้
บัตรประจำ�ตัวประช�ชนเพื่อแสดงตนในก�รเข้�
รับบริก�ร จะได้รับก�รรักษ�จนอ�ก�รพ้นวิกฤติ  
จ�กน้ัน โรงพย�บ�ลที่ให้ก�รรักษ�จะส่งตัวผู้ป่วย
กลับไปยังหน่วยบริก�รประจำ�หรือโรงพย�บ�ล 
ในระบบหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติท่ีพร้อมให้ 
ก�รรักษ�ต่อไป
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 ผูป่้วยเจบ็ป่วยฉกุเฉนิถงึแก่ชวีติ หม�ยถงึ ผูป่้วย
หรือผู้ท่ีได้รับบ�ดเจ็บ ซึ่งมีอ�ก�รบ่งชี้ว่� จะเป็น
อาการที่คุกคามต่อการทำางานของอวัยวะสำาคัญ 
ได้แก่ หวัใจ สมอง การหายใจ ต้องได้รับการรกัษา
และดแูลติดตามอย่างใกล้ชดิ เพราะอาจทำาให้เสยี
ชีวิตได้รวดเร็ว ยกตัวอย่�ง เช่น หัวใจหยุดเต้น / 
หอบรนุแรง / มอี�ก�รเขยีวคลำ�้ / หมดสตไิม่รูส้กึตวั / 
สิง่แปลกปลอมอดุกัน้หลอดลม / มอี�ก�รวกิฤตจิ�ก
อุบัติเหตุ / มีเลือดออกม�กห้�มไม่หยุด / ภ�วะ 
ข�ดนำ้�อย่�งรุนแรง / แขน ข� อ่อนแรง ป�กเบี้ยว 
พูดลำ�บ�ก / ชัก / มีอ�ก�รวิกฤติจ�กไข้สูง เป็นต้น

สอบถามข้อมูลเจ็บป่วยฉุกเฉิน ได้ที่
โทร 1669
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• การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 
• การตรวจ การวนิจิฉยั การรกัษา ตัง้แตโ่รคท่ัวไป  
 เช่น ไขห้วดั จนถงึก�รรกัษ�โรคเรือ้รงั โรคเฉพ�ะ 
 ท�งที่มีค่�ใช้จ่�ยสูง  เช่น เบ�หว�น คว�มดัน 
 โลหิตสูง มะเร็ง ไตว�ยเรื้อรัง โรคหัวใจ เอดส์  
 วัณโรค ฯลฯ รวมถึงก�รฟื้นฟูสมรรถภ�พ  
 ต�มข้อบ่งชี้ท�งก�รแพทย์
• การคลอดบุตร ใช้สิทธิได้ไม่จำ�กัดจำ�นวนครั้ง 
• บริการทันตกรรม  ได้แก่ อุดฟัน ถอนฟัน  
 ขูดหินปูน ก�รให้ฟลูออไรด์เสริมในกลุ่มเสี่ยงต่อ 
 โรคฟันผุ ก�รรักษ�โพรงประส�ทฟันนำ้�นม  
 ก�รเคลอืบหลมุร่องฟัน ผ่�ฟันคดุ ใส่เพด�นเทียม 

*  คุ้มครองค่�ใช้จ่�ยต�มก�รวินิจฉัยท�งก�รแพทย์และประก�ศ
 ของคณะกรรมก�รหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ

ส�ธ�รณสุข
ที่คุ้มครอง*

บริก�ร
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 เด็กป�กแหว่งเพด�นโหว่ และก�รทำ�ฟันปลอม 
 ฐ�นพล�สติก
• ค่ายาและเวชภัณฑ์ ต�มกรอบบัญชีย�หลัก 
 แห่งช�ติ และย�ที่มีค่�ใช้จ่�ยสูง ต�มประก�ศ 
 ของคณะกรรมก�รหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ
• ค่าอาหารและค่าห้องสามัญ ระหว่�งพักรักษ�ตัว  
 ณ หน่วยบริก�ร
• การจัดการส่งต่อ เพื่อก�รรักษ�ระหว่�งหน่วย 
 บริก�ร
• บริการแพทย์แผนไทย ต�มข้อบ่งชี้ท�งก�ร 
 แพทย์ ได้แก่ ย�สมุนไพรหรือย�แผนไทย  
 ก�รนวดเพื่อก�รรักษ�และและทับหม้อเกลือ 
 ฟื้นฟูสุขภ�พแม่หลังคลอด ก�รอบหรือประคบ 
 สมุนไพรเพื่อก�รรักษ�

*  คุ้มครองค่�ใช้จ่�ยต�มก�รวินิจฉัยท�งก�รแพทย์และประก�ศ
 ของคณะกรรมก�รหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ
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*  คุ้มครองค่�ใช้จ่�ยต�มก�รวินิจฉัยท�งก�รแพทย์และประก�ศ
 ของคณะกรรมก�รหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ

• บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ให้ 
 แก่คนพิก�ร ผู้สูงอ�ยุและผู้ที่จำ�เป็นต้องได้รับ 
 ก�รฟืน้ฟ ูเชน่ก�ยภ�พบำ�บดั จติบำ�บดั พฤตกิรรม 
 บำ�บัด กิจกรรมบำ�บัด ฟื้นฟูก�รได้ยิน ฟื้นฟูก�ร 
 มองเหน็ และรบัอปุกรณเ์ครือ่งชว่ยต�มประเภท 
 คว�มพิก�รได้ต�มเกณฑ์ที่ สปสช.กำ�หนด
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และป้องกันโรค *
บริก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ

 สปสช. มุง่สร�้งหลกัประกนัสขุภ�พถว้นหน�้ โดย
จดับรกิ�รสร�้งเสรมิสขุภ�พและบรกิ�รป้องกนัโรค
ใหก้บัประช�ชนคนไทยอย�่งทัว่ถงึ ทกุกลุม่วยั ดงันี้

• หญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด
 ทดสอบก�รตั้งครรภ์ ตรวจครรภ์และประเมิน
คว�มเสี่ยง ตรวจเลือดคัดกรองภ�วะซีด ซิฟิลิส 
เอชไอวี ตับอักเสบบี ธ�ลัสซีเมีย และด�วน์ ตรวจ
ปัสส�วะ ฉีดวัคซีนบ�ดทะยักและวัคซีนไข้หวัด
ใหญ ่ ใหย้�บำ�รงุเสริมธ�ตเุหลก็ โฟลกิ และไอโอดนี  
ก�รให้ย�ต้�นไวรัสเอชไอวีเพื่อป้องกันก�รติดเชื้อ
จ�กแม่สู่ลูก ตรวจช่องป�กและฟัน ประเมินสุขภ�พจิต 
ตรวจหลงัคลอดและคุมกำ�เนดิ สง่เสรมิก�รเลีย้งลกู
ด้วยนมแม่ สมุดบันทึกสุขภ�พ
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•  กลุ่มเด็กเล็ก อายุ 0-5 ปี 
 ฉีดวัคซีนบีซีจี ตับอักเสบบี บ�ดทะยัก คอตีบ  
ไอกรน โปลิโอ หัด หัดเยอรมัน ค�งทูม ไข้หวัดใหญ่
และไข้สมองอักเสบเจอี ตรวจเลือดคัดกรองภ�วะ
พร่องไทรอยด์ (โรคเอ๋อ) ภ�วะซีด ก�รติดเชื้อ 
เอชไอวี ช่ังนำ้�หนักวัดส่วนสูงเพื่อติดต�มก�ร 
เจริญเติบโต ตรวจคัดกรองพัฒน�ก�ร ตรวจช่อง
ป�กและฟัน เคลือบฟลูออไรด์ ก�รให้ย�ไทรอกซิน
ป้องกนัภ�วะพร่องไทรอยด์ ย�บำ�รงุเสรมิธ�ตเุหลก็ 
ย�ต้�นไวรัสเอดส์ สมุดบันทึกสุขภ�พ/บันทึก
พัฒน�ก�ร และแว่นต�ห�กมีภ�วะส�ยต�ผิดปกติ
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•  กลุ่มเด็กโตและวัยรุ่นอายุ 6 - 24 ปี 
 ฉีดวัคซีนคอตีบ บ�ดทะยัก ชั่งนำ้�หนักวัดส่วนสูง
เพื่อติดต�มก�รเจริญเติบโต ตรวจเลือดคัดกรอง
ภ�วะซีด เอชไอวี ตรวจช่องป�กและฟัน ตรวจวัด
คว�มดนัโลหติ ตรวจคดักรองส�ยต�และก�รได้ยนิ 
คัดกรองคว�มเสี่ยงจ�กก�รสูบบุหรี่/สุร�/ส�ร 
เสพติด เคลือบฟลูออไรด์และหลุมร่องฟัน ก�รให้
ย�บำ�รุงเสริมธ�ตุเหล็ก แว่นต�ห�กมีภ�วะส�ยต�
ผิดปกติ (สำ�หรับนักเรียน ป.1) ก�รป้องกันและ
ควบคุมก�รตัง้ครรภ์ในวยัรุน่และก�รตัง้ครรภ์ไม่พงึ
ประสงค์ ก�รคุมกำ�เนิด ก�รให้คำ�ปรึกษ�แนะนำ�
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• กลุ่มผู้ใหญ่อายุ 25-59 ปี 
 ฉีดวัคซีนคอตีบ บ�ดทะยัก ตรวจวัดคว�มดัน
โลหิต ตรวจเลือดคัดกรองเบ�หว�น เอชไอว ี
คัดกรองคว�มเสี่ยงจ�กก�รสูบบุหรี่/สุร�/ส�ร 
เสพติด คัดกรองปัจจัยเสี่ยงต่อก�รเกิดโรคหัวใจ 
และหลอดเลือด ตรวจคัดกรองมะเร็งป�กมดลูก 
เคลือบฟลูออไรด์ ก�รให้ย�บำ�รุงเสริมธ�ตุเหล็ก  
ก�รป้องกันและควบคุมก�รตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ 
ก�รคุมกำ�เนดิ ก�รให้คว�มรูต้รวจเต้�นมด้วยตนเอง 
ก�รให้คำ�ปรึกษ�แนะนำ�
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• กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 
 ฉีดวัคซีนคอตีบ บ�ดทะยัก ตรวจประเมิน
ประเมินคว�มส�ม�รถในก�รประกอบกิจวัตร
ประจำ�วัน (ADL) ตรวจวัดดัชนีมวลก�ย คว�มดัน
โลหิต ตรวจเลือดคัดกรองเบ�หว�น เอชไอวี  
คัดกรองปัจจัยเสี่ยงต ่อก�รเกิดโรคหัวใจและ 
หลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง คัดกรอง 
โรคซึมเศร้� ก�รเคลือบฟลูออไรด์ ก�รให้คว�มรู้ 
ออกกำ�ลังก�ยและฝึกสมองป้องกันโรคสมองเสื่อม  
ก�รให้คว�มรู้ตรวจเต้�นมด้วยตนเอง ก�รให้คำ�
ปรึกษ�แนะนำ�
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• กลุม่เปา้หมายทีจ่ะไดรั้บวคัซนีไขห้วดัใหญต่าม
ฤดูกาล มีดังนี้
 1) หญิงตั้งครรภ์ที่อ�ยุครรภ์ม�กกว่� 4 เดือน 
  ขึ้นไป
 2) เด็กอ�ยุ 6 เดือน ถึง 2 ปี
 3) ผู้ป่วยโรคเร้ือรังทุกกลุ่มอ�ยุ ได้แก่ โรคหอบหืด  
  โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคไตว�ยเรื้อรัง  
  โรคเบ�หว�น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง  
  และผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับก�รรักษ�ด้วยเคมี 
  บำ�บัด
 4) ผู้ที่อ�ยุ 65 ปีขึ้นไป

*  คุ้มครองค่�ใช้จ่�ยต�มประก�ศคณะกรรมก�รหลักประกันสุขภ�พ ฯ 
 เรื่องประเภทและขอบเขตของบริก�รส�ธ�รณสุข ฉบับที่ 10 พ.ศ.2559
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โรคเรื้อรัง
บริก�ร

 สทิธหิลกัประกันสขุภ�พช่วยลดภ�ระค่�ใช้จ่�ย
ในก�รรักษ�พย�บ�ลโรคเรื้อรังท่ีมีค่�ใช้จ่�ยสูง 
ตัวอย่�ง เช่น มะเร็ง ไตว�ยเรื้อรัง เอดส์ เป็นต้น

*บริการรักษาพยาบาลโรคมะเร็ง 
 1) ก�รตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง ต�มที่แพทย์สั่ง 
 2) ก�รรักษ�อ�ก�รทั่วไปและก�รรักษ�เฉพ�ะ 
  ท�ง เช่น ก�รผ่�ตัด ก�รฉ�ยแสง ก�รให้ย� 
  เคมีบำ�บัด 
 3) ก�รดูแลแบบประคับประคอง ท่ีบ ้ �น  
  (Palliative care) 
 4) วคัซนีไข้หวดัใหญ่ต�มฤดกู�ล (เฉพ�ะผูป่้วย 
  มะเร็งที่ได้รับก�รรักษ�ด้วยเคมีบำ�บัด)
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*บริการทดแทนไตสำาหรับผู ้ป่วยไตวายเรื้อรัง
ระยะสุดท้าย
 ขั้นตอนก�รเข้�รับบริก�ร ผู้ป่วยไตว�ยเรื้อรัง
ระยะสุดท้�ยต้องไปใช้สิทธิหลักประกันสุขภ�พ  
ทีห่น่วยบรกิ�รต�มสทิธ ิหน่วยบรกิ�รจะลงทะเบียน
และให้คณะกรรมก�รฯ ระดับเขต พิจ�รณ�ก�ร 
ให้บริก�รทดแทนไตที่เหม�ะสมสำ�หรับผู ้ป ่วย 
ในแต่ละร�ย โดยเป็นไปต�มเกณฑ์ม�ตรฐ�นของ
สม�คมโรคไตแห่งประเทศไทย ได้แก่
 1)  ก�รล้�งไตผ่�นท�งช่องท้องอย่�งต่อเนื่อง 
 2) ก�รฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 
 3)  ก�รผ่�ตัดปลูกถ่�ยไต
 สำ�หรบัก�รล้�งไตผ่�นท�งช่องท้องอย่�งต่อเนือ่ง 
สปสช.ได้จัดบริก�รส่งนำ้�ย�ล้�งไตให้ผู้ป่วยถึงบ้�น
โดยไม่มีค่�ใช้จ่�ย เพื่อให้เข้�ถึงบริก�รทดแทนไต 
ได้ง่�ยขึ้น ลดภ�ระค่�ใช้จ่�ยในก�รเดินท�ง และได้
รับก�รทดแทนไตอย่�งต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลถึง
คุณภ�พชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ป่วย 
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*บริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วย
เอดส์
 ผู ้ที่ต้องก�รทร�บสถ�นะก�รติดเชื้อเอชไอวี  
ส�ม�รถรับบริก�รให้คำ�ปรึกษ�และตรวจเลือด 
ห�ก�รติดเชื้อเอชไอวี โดยไม่เสียค่�ใช้จ่�ยได้ที่
หน่วยบริก�รในระบบหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ 
ห�กพบว่�ติดเชื้อเอชไอวี จะได้รับก�รประเมินเพื่อ
เริม่ก�รรกัษ�ด้วยย�ต้�นไวรสัและตดิต�มก�รรกัษ� 
รวมถึงก�รให้ย�รักษ�โรคติดเชื้อฉวยโอก�สต�ม 
ข้อบ่งชี้ท�งก�รแพทย์ โดยไม่ต้องเสียค่�ใช้จ่�ย
 ผูป่้วยเอดส์ควรรบัย�ต้�นไวรสักบัหน่วยบรกิ�ร
ประจำ�ต�มสิทธิเพื่อคว�มสะดวก แต่ห�กมีคว�ม
จำ�เป็นก็ส�ม�รถรับย�กับหน่วยบริก�รอื่นที่ไม่ใช่
หน่วยบริก�รต�มสิทธิได้

*  คุ้มครองค่�ใช้จ่�ยต�มก�รวินิจฉัยท�งก�รแพทย์
 และประก�ศของ คณะกรรมก�รหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ
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 บรกิ�รรกัษ�พย�บ�ลท่ีจำ�เป็นต้องบรหิ�รจดัก�ร
เป็นกรณเีฉพ�ะ ในโรงพย�บ�ลทีร่่วมโครงก�ร เช่น
• ผู้ติดย�เสพติดประเภทเฮโรอีนที่สมัครใจเข้�รับ 
 ก�รรักษ�และไม่ต้องโทษคดีย�เสพติดให้ได้รับ 
 ส�รทดแทนย�เสพติด (เมท�โดน) 
• ก�รให้ย�ละล�ยลิ่มเลือดเพื่อก�รรักษ�เร่งด่วน  
 สำ�หรบัผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองตบีหรอือดุตนั  
 และผู ้ป่วยโรคกล้�มเนื้อหัวใจข�ดเลือดชนิด 
 เฉยีบพลนัชนดิทีม่กี�รยกขึน้ของคลืน่ไฟฟ้�หวัใจ 
 ส่วน ST

กรณีเฉพ�ะ*
บริก�ร
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• ก�รผ่�ตัดรักษ�ข้อเข่�เสื่อม / ก�รผ่�ตัดเปลี่ยน 
 กระจกต� / ก�รผ่�ตัดเปลี่ยนหัวใจ 
• ก�รปลูกถ่�ยไตเพื่อรักษ�โรคไตว�ยเรื้อรังระยะ 
 สุดท้�ย
• ก�รปลูกถ่�ยตับในเด็ก (อ�ยุไม่เกิน 18 ปี) ที่เป็น 
 โรคท่อนำ้�ดีตีบตันแต่กำ�เนิด 
• ก�ร รักษ�เฉพ�ะโรคท่ี เกิดจ�กก�รดำ�นำ้ �  
 (Decompression sickness)

*  คุ้มครองค่�ใช้จ่�ยต�มก�รวินิจฉัยท�งก�รแพทย์
 และประก�ศของคณะกรรมก�รหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ

สอบถามข้อมูล
เพิ่มเติม ทางโทรศัพท์

สายด่วน สปสช.
โทร. 1330
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คว�มคุ้มครอง
บริก�รที่ไม่อยู่ใน

• ก�รรักษ�ภ�วะมีบุตรย�ก / ก�รผสมเทียม 
• ก�รแปลงเพศ / ก�รกระทำ�ใดๆ เพื่อคว�ม 
 สวยง�มโดยไม่มีข้อบ่งชี้ท�งก�รแพทย์
• ก�รตรวจวินิจฉัยและรักษ�ใดๆ ที่เกินคว�ม 
 จำ�เป็นจ�กข้อบ่งชี้ท�งก�รแพทย์
• ก�รรักษ�ที่อยู่ระหว่�งก�รค้นคว้�ทดลอง 
• ก�รบ�ดเจ็บจ�กก�รประสบภัยจ�กรถ ซึ่งอยู่ใน 
 คว�มคุ้มครองต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รคุ้มครอง 
 ผู ้ประสบภัยจ�กรถ เฉพ�ะส่วนท่ีบริษัทหรือ 
 กองทุนต�มกฎหม�ยนั้นต้องเป็นผู้จ่�ย
• ก�รบำ�บัดรกัษ�และฟ้ืนฟผููต้ดิย�และส�รเสพตดิ 
 ต�มกฎหม�ยว่�ด้วยส�รเสพตดิ ยกเว้น บ�งกรณี 
 ต�มประก�ศคณะกรรมก�รหลักประกันสุขภ�พ 
 แห่งช�ติ



37คู่มือผู้ใช้สิทธหิลักประกันสุขภาพ

สอบถามข้อมูล
เพิ่มเติม ทางโทรศัพท์

สายด่วน สปสช.
โทร. 1330

• โรคเดียว กันที่ ต ้ องใช ้ ระยะเวล�รักษ�ตัว 
 ในโรงพย�บ�ลประเภทผู ้ป ่วยในเกินกว ่�  
 180 วัน ยกเว้น กรณีมีคว�มจำ�เป็นต้องรักษ� 
 ต่อเนื่องจ�กภ�วะแทรกซ้อนหรือข้อบ่งช้ีท�ง 
 ก�รแพทย์
• ก�รปลูกถ่�ยอวัยวะ (Organ Transplantation)  
 ยกเว้น บ�งกรณีต�มประก�ศคณะกรรมก�ร 
 หลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ เช่น ก�รปลูกถ่�ย 
 ไตเพื่อรักษ�โรคไตว�ยเรื้อรังระยะสุดท ้�ย  
 ก�รปลูกถ่�ยตับในเด็ก (อ�ยุไม่เกิน 18 ปี) ที่เป็น 
 โรคท่อนำ้�ดีตีบตันแต่กำ�เนิด
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สิทธิก�รขอ

กรณีได้รับคว�มเสียห�ยจ�กก�รรักษ�พย�บ�ล
รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น

 ผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภ�พ ที่ได้รับคว�ม 
เสียห�ยจ�กก�รรักษ�พย�บ�ลของหน่วยบริก�ร  
ซึง่ไม่ใช่ เปน็พย�ธสิภ�พของโรค หรอืเหตแุทรกซอ้น
ของโรค มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเบ้ืองต้น โดยผู้ 
ที่ได้รับคว�มเสียห�ยหรือท�ย�ท ฯลฯ ส�ม�รถยื่น
คำ�ร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ภ�ยใน 1 ปี 
นับตั้งแต่วันที่ทร�บคว�มเสียห�ย 

การเขียนคำาร้องต้องมีสาระสำาคัญ ดังนี้
 1. ชื่อผู้รับบริก�รที่ได้รับคว�มเสียห�ย
 2. คว�มเสยีห�ยทีเ่กดิขึน้จ�กก�รรกัษ�พย�บ�ล
 3. ชื่อของหน่วยบริก�รที่ให้ก�รรักษ�พย�บ�ล
 4. วนัทีเ่ข�้รบัก�รรกัษ�พย�บ�ล และวนัท่ีทร�บ 
  ถึงคว�มเสียห�ยที่เกิดขึ้น
 5. สถ�นที่ที่ส�ม�รถติดต่อผู้รับบริก�รที่ได้รับ 
  คว�มเสียห�ยได้โดยสะดวก
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 6. ระบุภ�ระที่ผู้รับบริก�รจะต้องรับผิดชอบ 
  เศรษฐ�นะ

หลักฐานประกอบคำาร้องของผู้ได้รับความเสียหาย 
ไดแ้ก ่ สำ�เน�บตัรประจำ�ตวัประช�ชน หรอืสตูบิตัร 
หนังสือมอบอำ�น�จ (กรณีมีก�รมอบอำ�น�จ) 
เอกส�รหรือหลักฐ�นที่แสดงร�ยละเอียดข้อมูลที่
อ�จเป็นประโยชน์ประกอบก�รพิจ�รณ�

สถานที่ยื่นคำาร้อง
 • สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัด (ในจังหวัดท่ี 
  เกิดเหตุ) หรือ สำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พ 
  แห่งช�ติ เขต 1-13
 • หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอ่ืนท่ีเป็นอิสระจ�ก 
  ผู้ถูกร้องเรียน ต�มม�ตร�50(5)
 • สอบถ�มเพิ่มเติมท่ี “ส�ยด่วน สปสช. 
  โทร1330”
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แผนที่แสดงการจัดพื้นที่ในความรับผิดชอบของ สปสช. เขต 1 - 13
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สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขต 1 เชียงใหม่ 
เลขที่ 6  อ�ค�รสำ�นักง�นไปรษณีย์เขต 5
ถ.มหิดล  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-285355 โทรส�ร 053-285364

สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขต 2 พิษณุโลก 
เลขที่ 118  อ�ค�รไปรษณีย์พิษณุโลก ชั้น 4
ถ.พุทธบูช�  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-245111 โทรส�ร 055-247111

สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขต 3 นครสวรรค์ 
เลขที่ 1045/2 อ�ค�รแว่นกรุงไทย ชั้น 4
หมู่ 10  ถ.นครสวรรค์ - พิษณุโลก  ต.นครสวรรค์ตก
อ.เมือง  จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 056-371831 โทรส�ร 056-371831

ที่อยู่สปสช.เขต
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สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขต 4 สระบุรี  
เลขที่ 65/3  ซอย 1  ถ.พิชัยรณรงค์สงคร�ม  
ต.ป�กเพรียว  อ.เมือง  จ.สระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-213205 โทรส�ร 036-213263

สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขต 5 ราชบุรี   
เลขที่ 2  อ�ค�รสำ�นักง�นไปรษณีย์ ชั้น 3 
ถ.สมุทรศักด�รักษ์  ต.หน้�เมือง อ.เมือง จ.ร�ชบุรี  70000
โทรศัพท์ 032-332590 โทรส�ร 032-332593

สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขต 6 ระยอง  
เลขที่ 115  อ�ค�รสต�ร์พล�ซ่�  ชั้น 2 
ซ.ศูนย์ก�รค้�ส�ย 4  ถ.สุขุมวิท  ต.เชิงเนิน    
อ.เมือง  จ.ระยอง  21000
โทรศัพท์ 038-864313-19 โทรส�ร 038-864320
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สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขต 7 ขอนแก่น  
เลขที่ 356/1 อ�ค�รซีพี ชั้น 3  ถ.มิตรภ�พ 
อ.เมือง  จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 043-365200-3 โทรส�ร 043-365111  

สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขต 8 อุดรธานี  
เลขที่ 2 อ�ค�รสำ�นักง�นไปรษณีย์อุดรธ�นี ชั้น 3 
ถ.วัฒน�นุวงศ์  ต.หม�กแข้ง  อ.เมือง 
จ.อุดรธ�นี  41000
โทรศัพท์ 042-325681 โทรส�ร 042-325674

สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขต 9 นครราชสีมา  
เลขที่ 154/1  อ�ค�รร�ชสีม�เซ็นเตอร์  ชั้น 3 
ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครร�ชสีม�  30000
โทรศัพท์ 044-248870-4 โทรส�ร 044-248875
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สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขต 10 อุบลราชธานี  
เลขที่ 145  ที่ทำ�ก�รไปรษณีย์  ชั้น 3  ถ.ศรีณรงค์  
ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.อุบลร�ชธ�นี  34000
โทรศัพท์ 045-240591, 045-240839, 045-240974, 
045-241228, 045-241231
โทรส�ร 045-255393

สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขต 11 สุราษฎร์ธานี 
เลขที่  91/1 หมู่ 1 อ�ค�รพีซีท�วเวอร์  ชั้น 10 
ถ.ก�ญจนวถิ ี ต.บ�งกุง้  อ.เมือง  จ.สรุ�ษฎรธ์�นี 84000
โทรศัพท์ 077-274811 โทรส�ร 077-274818

สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เขต 12 สงขลา 
เลขที่  456/2  ถ.เพชรเกษม  อ.ห�ดใหญ่  
จ.สงขล�  90110
โทรศัพท์ 074-233888 โทรส�ร 074-235494
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สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขต 13 กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 120 หมู่ 3 อ�ค�รรัฐประศ�สนภักดี ชั้น 5
ศูนย์ร�ชก�รเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษ� 
๕ ธันว�คม  ๒๕๕o  ถ.แจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง 
เขตหลักสี่  กทม.  10210                
โทร 02 142 1000 โทรส�ร 02-1438772-3
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 คนไทยจะมีทีมหมอครอบครัวประจำ �ตั ว 
ทุกครัวเรือน ดูแลปัญห�สุขภ�พ รักษ�พย�บ�ล 
เบือ้งตน้ ประส�นสง่ตอ่เมือ่เกนิคว�มส�ม�รถ มุง่เนน้ 
สง่เสรมิสขุภ�พ และปอ้งกันโรคเสรมิพลงัก�รพึง่พ�
ตนเอง เช่ือมประส�นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ภ�ครัฐ และเอกชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดี
ขึ้น โดยเฉพาะ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ผู้ป่วยติดเตียง 
ผูป้ว่ยจิตเวชเรือ้รงั และผูป้ว่ยทีต่อ้งไดร้บัการดแูล
แบบประคับประคอง (Palliative Care) ที่บ้าน
หรือในชุมชน
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ทีมหมอครอบครัว ประกอบด้วย แพทย์ พย�บ�ล 
นักจิตวิทย� นักสังคมสงเคร�ะห์ ก�ยภ�พบำ�บัด  
ส�ธ�รณสุขอำ � เภอ เจ้ �หน้ �ที่ ส�ธ�รณสุข  
ทนัต�ภบิ�ล อ�ส�สมคัรส�ธ�รณสขุ (อสม.) องคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ภ�คประช�ชน และ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องในก�รดูแลสุขภ�พของประช�ชน

• ผู้ป่วยจะเดินท�งไปรักษ�ท่ีโรงพย�บ�ลน้อยลง  
 เพร�ะได้ รับก�รดูแลอย่�งดีจ�กทีมหมอ 
 ครอบครัว
•  ผู้ดูแลผู้ป่วยมีทุกข์น้อยลง ต้องมีเวล�ไปทำ�ง�น 
 ห�เงินม�เลี้ยงชีพ
• ทมีหมอครอบครวัจ�กโรงพย�บ�ล หน่วยบรกิ�ร 
 ประจำ� ทำ�หน�้ทีเ่ปน็พีเ่ลีย้งใหท้มีหมอครอบครวั 
 โรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พตำ�บล ด้วยระบบ 
 ให้คำ�ปรึกษ� รวมทั้งจัดระบบส่งต่อที่มีคุณภ�พ
• สร้�งคว�มมั่นใจประช�ชนไม่กังวลว่�ต้อง 
 ไปพบใคร เม่ือต้องไปรักษ�ในโรงพย�บ�ล 
 ขน�ดใหญ่ 
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• บริก�รตรวจสอบสิทธิรักษ�พย�บ�ลด้วยระบบ 
 อัตโนมัติ โทร.1330 กด 2 ต�มด้วยเลขประจำ� 
 ตัวประช�ชน 13 หลัก
• บรกิ�รขอ้มูล คำ�ปรกึษ�เกีย่วกบัก�รใชส้ทิธหิลกั 
 ประกันสุขภ�พเข้�รับบริก�รส�ธ�รณสุข
• รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

สปสช. โทร.1330
สายด่วน

บริก�ร  24  ชั่วโมง



www.nhso.go.th

Application กาวใหม สปสช.

Facebook สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ



เลขที่ ๑๒๐ หมู ๓ ชั้น ๒-๔ อาคารรวมหนวยงานราชการ
“ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐”
ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
โทรศัพท ๐๒ ๑๔๑๔๐๐๐ (เวลาราชการ) โทรสาร ๐๒ ๑๔๓๙๗๓๐-๑
Website : www.nhso.go.th


