
•	เจ็บป่วยฉุกเฉินถึงแก่ชีวิต ไม่ถูกถามสิทธิ์ ไม่ต้อง	
 สำรองจ่าย ใกล้ที่ไหน ไปที่นั่น
• ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ผู้ป่วยเอชไอวี/เอดส์ รักษา	
 เท่าเทียม มาตรฐานเดียวกัน
• ใช้บัตรประชาชนใบเดียวเปลี ่ยนหน่วยบริการ	
 ประจำได้ปีละ 4 ครั้ง (เดิมปีละ 2 ครั้ง)

สอบถามเพิ่มเติม
ติดต่อ

สายด่วน สปสช. โทร. 1330

เพิ่มสิทธิประโยชน์
เพิ่มคุณภาพ

เพิ่มความสะดวก

• ไม่ต้องรอรักษานาน 	
 โรงพยาบาลทุกแห่ง 	
 บริการตลอดวัน ตั ้งแต่ 	
 8 โมงเช้า ถึง 4 โมงเย็น 	
 ไม่หยุดพักเที่ยง 
• ผู้สูงอายุ 70 ปีข้ึนไป ไม่ต้อง	
 รอคิว 
• ตรวจโรค ไม่รับยา ไม่ต้องจ่ายค่าบริการ
• ผู้ป่วยในได้รับอาหารดี เมนูชูสุขภาพ
• มียาดีใช้เพียงพอ ทั่วถึงและเป็นธรรม
• มีหมอรักษาบริการใกล้ใกล้ใจ เชื่อมโยงรักษา 	
 ด้วยระบบ Tele Medicine
• จัดการโรคเรื้อรัง บริการถึงบ้าน ตรวจคัดกรอง	
	 ป้องกัน ดูแลรักษาโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
• โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง บริการ	
 เสริมสร้างสุขภาพครบวงจร ทุกกลุ่มอายุ

30 บาท ยุคใหม่ เพิ่มคุณภาพ
เพื่อสุขภาพของคนไทยที่ดีขึ้น
30 บาท ยุคใหม่ เพิ่มคุณภาพ
เพื่อสุขภาพของคนไทยที่ดีขึ้น

30 บาท ยุคใหม่

สายด่วนโทร. 1330



ใครบ้าง? ที่ร่วมจ่ายค่าบริการ 

บุคคลที่ร่วมจ่ายค่าบริการ 30 บาท คือ 	
ผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ารับบริการ	
รักษาพยาบาลจนสิ้นสุดและได้รับยา โดยยกเว้น	
กลุ่มบุคคลและการบริการท่ีไม่ต้องจ่ายค่าบริการ	
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

บุคคลที่ต้องร่วมจ่าย หากมีความประสงค์	
ไม่จ่ายค่าบริการ 30 บาท สามารถแจ้งความจำนง	
ตามแบบฟอร์มของกระทรวงสาธารณสุขได้ที่หน่วย	
บริการ

บริการที่ไม่ต้องร่วมจ่ายค่าบริการ 

บริการสร้างเสริมสุขภาพ บริการป้องกันโรค 
บริการกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ เจ็บป่วยฉุกเฉิน	
เร่งด่วน หรือการเข้ารับบริการสาธารณสุขในหน่วย
บริการที่มีระดับต่ำกว่าโรงพยาบาลชุมชน

ร่วมจ่าย อย่างไร? ที่ไหน?

• บุคคลที่ต้องร่วมจ่ายค่าบริการ เมื่อรับ	
บริการรักษาพยาบาลและได้รับยา ต้องร่วมจ่าย	
ค่าบริการ ครั้งละ 30 บาท 

• จ่ายค่าบริการให้แก่โรงพยาบาลในระบบ	
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ต้ังแต่ระดับโรงพยาบาล	
ชุมชนขึ้นไป

เริ่มจ่าย เมื่อไหร่ ? 
ตั้งแต่ 1 กันยายน 2555  

บุคคลที่ไม่ต้องร่วมจ่ายค่าบริการ ได้แก่

• ผู้มีรายได้น้อย ตามระเบียบสำนักนายกฯ   
• ผู้นำชุมชน ได้แก่ กำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์	
 ประจำตำบลและบุคคลในครอบครัว
• อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพฯ	
 และบุคคลในครอบครัว
• ผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป   
• เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี บริบูรณ์
• คนพิการ ตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
• พระภิกษุ สามเณร แม่ชี นักบวช นักพรต และผู้นำศาสนาอิสลาม
 ที่มีหนังสือรับรอง รวมถึงครอบครัวของผู้นำอิสลาม
• ทหารผ่านศึกทุกระดับชั้นที่มีบัตรทหารผ่านศึกและบุคคลในครอบครัว 
 รวมถึงผู้ได้รับพระราชทานเหรียญชั้นสมรภูมิและทายาท
• นักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
• นักเรียนทหารและทหารเกณฑ์
• ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญงานพระราชสงครามในทวีปยุโรปและบุคคลในครอบครัว
• อาสาสมัครมาเลเรีย ตามโครงการของกระทรวงสาธารณสุข และบุคคลใน	
 ครอบครัว
• ช่างสุขภัณฑ์หมู่บ้านตามโครงการของกรมอนามัยและบุคคลในครอบครัว
• ผู้บริหารโรงเรียน และครูของโรงเรียนเอกชนที่สอนศาสนาอิสลามควบคู่กับวิชา	
 สามัญหรือวิชาชีพและบุคคลในครอบครัว ในเขตจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส 	
 สตูล สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช ระนอง กระบี่ พังงา และภูเก็ต
• ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน 
• ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน
• สมาชิกผู้บริจาคโลหิตของสภากาชาดไทย ซึ่งมีหนังสือรับรองจากสภากาชาดไทย 	
 ว่าได้บริจาคโลหิตตั้งแต่ 18 ครั้งขึ้นไป
• หมออาสาหมู่บ้านตามโครงการกระทรวงกลาโหม
• อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
• อาสาสมัครทหารพรานในสังกัดกองทัพบก
• บุคคลที่แสดงความประสงค์ไม่จ่ายค่าบริการ

หมายเหตุ : บุคคลในครอบครัว หมายถึง บิดามารดา คู่สมรส 
และบุตรโดยชอบตามกฎหมาย

30 บาท ยุคใหม่ เพิ่มคุณภาพ
ร่วมจ่าย ร่วมพัฒนา  
เพื่อคนไทยสุขภาพดี

30 บาท ยุคใหม่ เพิ่มคุณภาพ
ร่วมจ่าย ร่วมพัฒนา  
เพื่อคนไทยสุขภาพดี



ใครบ้าง? ที่ร่วมจ่ายค่าบริการ 
	 บุคคลท่ีร่วมจ่ายค่าบริการ	30	บาท	คือ	ผู้ใช้สิทธิ	
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ารับบริการรักษาพยาบาล	
จนสิ้นสุดและได้รับยา	 โดยยกเว้นกลุ่มบุคคลและ	
การบริการที่ไม่ต้องจ่ายค่าบริการตามประกาศ	
กระทรวงสาธารณสุข
	 บุคคลท่ีต้องร่วมจ่าย	หากมีความประสงค์ไม่จ่าย	
ค่าบริการ	30	บาท	สามารถแจ้งจำนงตามแบบฟอร์ม	
ของกระทรวงสาธารณสุขได้ที่หน่วยบริการ

30 บาท ยุคใหม่ เพิ่มคุณภาพ 
“ร่วมจ่าย ร่วมพัฒนา เพื่อคนไทยสุขภาพดี”

ร่วมจ่าย อย่างไร? ที่ไหน?
	บุคคลที่ต้องร่วมจ่ายค่าบริการเมื่อรับบริการ	
	 รักษาพยาบาลและได้รับยา	 ต้องร่วมจ่าย	
	 ค่าบริการ	ครั้งละ	30	บาท	
	จ ่ายค่าบร ิการให้แก ่โรงพยาบาลในระบบ	
	 หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ตั ้งแต่ระดับ	
	 โรงพยาบาลชุมชนขึ้นไป

สายด่วนโทร. 1330

บริการที่ไม่ต้องร่วมจ่ายค่าบริการ 
	 บริการสร้างเสริมสุขภาพ	บริการป้องกันโรค		
บริการกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ	เจ็บป่วยฉุกเฉิน	
เร่งด่วน	 หรือการเข้ารับบริการสาธารณสุขใน	
หน่วยบริการที่มีระดับต่ำกว่าโรงพยาบาลชุมชน

บุคคลที่ไม่ต้องร่วมจ่ายค่าบริการ ได้แก่
	ผู้มีรายได้น้อย	ตามระเบียบสำนักนายกฯ	
	ผู้นำชุมชน	 ได้แก่	 กำนัน	 สารวัตรกำนัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	 และแพทย	์
	 ประจำตำบลและบุคคลในครอบครัว
	อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	(อสม.)	อาสาสมัครสาธารณสุข	กรุงเทพฯ	และ	
	 บุคคลในครอบครัว
	ผู้ที่มีอายุ	60	ปี	ขึ้นไป	 	 	
	เด็กอายุไม่เกิน	12	ปี	บริบูรณ์
	คนพิการ	ตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
	พระภิกษุ	สามเณร	แม่ชี	นักบวช	นักพรต	และผู้นำศาสนาอิสลามท่ีมีหนังสือรับรอง	รวมถึง	
	 ครอบครัวของผู้นำอิสลาม
	ทหารผ่านศึกทุกระดับชั้นที่มีบัตรทหารผ่านศึกและบุคคลในครอบครัว	 รวมถึงผู้ได้รับ	
	 พระราชทานเหรียญชั้นสมรภูมิและทายาท
	นักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	นักเรียนทหารและทหารเกณฑ์
	ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญงานพระราชสงครามในทวีปยุโรปและบุคคลในครอบครัว
	อาสาสมัครมาเลเรีย	ตามโครงการของกระทรวงสาธารณสุข	และบุคคลในครอบครัว
	ช่างสุขภัณฑ์หมู่บ้านตามโครงการของกรมอนามัยและบุคคลในครอบครัว
	ผู้บริหารโรงเรียน	และครูของโรงเรียนเอกชนท่ีสอนศาสนาอิสลามควบคู่กับวิชาสามัญหรือ	
	 วิชาชีพและบุคคลในครอบครัว	ในเขตจังหวัดปัตตานี	ยะลา	นราธิวาส	สตูล	สงขลา	พัทลุง		
	 นครศรีธรรมราช	ระนอง	กระบี่	พังงา	และภูเก็ต
	ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน	
	ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน
	สมาชิกผู้บริจาคโลหิตของสภากาชาดไทย	ซ่ึงมีหนังสือรับรองจากสภากาชาดไทย	ว่าได้	
	 บริจาคโลหิตตั้งแต่	18	ครั้งขึ้นไป
	หมออาสาหมู่บ้านตามโครงการกระทรวงกลาโหม
	อาสาสมัครคุมประพฤติ	กระทรวงยุติธรรม
	อาสาสมัครทหารพรานในสังกัดกองทัพบก
	บุคคลที่แสดงความประสงค์ไม่จ่ายค่าบริการ

เริ่มจ่าย เมื่อไหร่? 
ตั้งแต่ 1 กันยายน 2555


