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สารบัญ

•  หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ สิทธิของคนไทย 
•  กำรลงทะเบียนใช้สิทธิ
•  ใคร ? ที่มีสิทธิลงทะเบียน 
•  ตรวจสอบสิทธิ
•  เอกสำรและสถำนที่ ลงทะเบียน
•  สิทธิคนพิกำร ลงทะเบียนอย่ำงไร ?
•  หน่วยบริกำร คืออะไร
•  กำรขอเปลี่ยนหน่วยบริกำรประจ�ำ
•  กำรใช้สิทธิเข้ำรับบริกำรสำธำรณสุข
•  บริกำรที่คุ้มครองค่ำใช้จ่ำย  
•  บริกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและบริกำรป้องกันโรค
•  กำรรักษำพยำบำลโรคเรื้อรัง 
• บริกำรกรณีเฉพำะ 
• บริกำรที่ไม่อยู่ในควำมคุ้มครอง
• สิทธิกำรขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
 กรณีได้รับควำมเสียหำยจำกกำรรักษำพยำบำล
• แผนที่แสดงกำรจัดพื้นท่ีในควำมรับผิดชอบของสปสช.  
 เขต 1-13
• ที่อยู่และกำรติดต่อ สปสช.เขต
• ทีมหมอครอบครัว 
• สำยด่วน สปสช.โทร 1330

3
4
6
8
10 
14
15
17
18
21
24
30
34
36
38

40

41
46
48



3คู่มือผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 รัฐบำลจัดให ้มีกองทุนหลักประกันสุขภำพ 
แห่งชำติ เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยให้คนไทยเข้ำถึงบริกำร
ด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข เพ่ือกำรสร้ำงเสริม 
สุขภำพ กำรป้องกันโรค กำรตรวจวนิจิฉยัโรค กำรรกัษำ
พยำบำล และกำรฟ้ืนฟสูมรรถภำพทีจ่�ำเป็นต่อสขุภำพ
และกำรด�ำรงชีวิต ตำม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภำพ 
แห่งชำติ พ.ศ. 2545 และส�ำนักงำนหลักประกัน
สุขภำพแห่งชำติ (สปสช.) ท�ำหน้ำที่บริหำรกองทุน
ตำมหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมกำรหลกัประกันสขุภำพ
แห่งชำติ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข
เป็นประธำน
	 “สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” จึงเป็น
สิทธิตำมกฎหมำยของคนไทยทุกคนตั้งแต่แรกเกิด 
และตลอดช่วงชีวิต (ไม่ใช่สิทธิเพื่อกำรสงเครำะห์
เฉพำะกลุ่ม) ซึ่งรู้จักกันในชื่อ“ สิทธิบัตรทอง หรือ 
สิทธิ 30 บำท”

หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
สิทธิของคนไทย 
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 กำรลงทะเบยีนใช้สทิธหิลกัประกนัสขุภำพแห่งชำติ
และเลือกหน่วยบริกำรประจ�ำ* มี 3 ลักษณะ คือ 
 1) การลงทะเบียนรายบุคคล เพื่อเลือกหน่วย
บริกำรประจ�ำหรือขอเปลี่ยนหน่วยบริกำรประจ�ำ 
 2)  การลงทะเบียนในกลุ่มเฉพาะ เช่น
   - กลุ่มนักเรียน นักศึกษำ ที่ศึกษำหรือพัก 
ในหอพักของสถำนศึกษำ
   - กลุ่มทหำรกองประจ�ำกำร (ทหำรเกณฑ์) 
ด�ำเนินกำรโดยกรมกำรแพทย์ทหำร กระทรวง
กลำโหม
 3) การลงทะเบียนแทนผู้มีสิทธิตำมมติคณะ
กรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ โดยมอบให้
สปสช.ด�ำเนินกำร

การลงทะเบียน
ใช้สิทธิ
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   - กรณี เด็กแรกเกิด 0-5 ปี
   - กรณี บุคคลสิ้นสุดสิทธิสวัสดิกำรรักษำ
พยำบำลข้ำรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือสิ้นสุดสิทธิ
ประกันสังคม หรือสิ้นสุดสิทธิประกันสุขภำพอื่นท่ี
รัฐจัดให้
   - กรณี หน่วยบริกำรประจ�ำที่บุคคลได้ลง
ทะเบียนไว้แล้ว ถอนตัว หรือพ้นจำกกำรเป็น 
หน่วยบริกำรประจ�ำ
   - กรณี เปลี่ยนหน่วยบริกำรประจ�ำ ส�ำหรับ
นักศึกษำที่ส�ำเร็จกำรศึกษำแล้วแต่ยังไม่ได้เปลี่ยน
หน่วยบริกำรกลับไปยังภูมิล�ำเนำ / ผู ้พ�ำนักใน
รำชทัณฑ์ที่พ้นโทษ (ผู้พ้นโทษต้องขังในเรือนจ�ำ) / 
ทหำรเกณฑ์ที่ปลดประจ�ำกำร

หมายเหตุ* หน่วยบริกำรประจ�ำ อ่ำนเพิ่มเติมได้ที่ 
หน้ำ 15

“บุคคลที่ได้รับการลงทะเบียนแทน	สามารถยื่น
ค�าขอเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการประจ�าได้”

โดยติดต่อที่	หน่วยรับลงทะเบียน
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 ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ หรือที่ 
คุน้เคยกนัในชือ่ สิทธิบตัรทอง หรอื สิทธ ิ30 บำท คอื 

	 เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย 

	 มีเลขประจ�าตัวประชาชน	13	หลัก ของกรม
กำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย 

 ไม ่ มี สิ ทธิ ประ กัน สุขภาพอื่ นที่ ใช ้ จ ่ า ย 
จากเงินงบประมาณของรัฐ ได้แก่ สิทธิตำม
กฎหมำยประกันสังคม สิทธิสวัสดิกำรรักษำ 
พยำบำลของข้ำรำชกำร / พนักงำนส่วนท้องถิ่น  
หรือ สิทธิสวัสดิกำรรักษำพยำบำลของหน่วย
งำนรัฐอ่ืนๆ เช่น รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน 
ข้ำรำชกำรกำรเมือง

ใคร ?
ที่มีสิทธิลงทะเบียน
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หมายเหตุ คนไทยที่อำศัยอยู ่ ในต ่ำงประเทศ 
ติดต่อกันมำกกว่ำ 2 ปีขึ้นไป (ข้อมูลจำกส�ำนักตรวจ 
คนเข ้ำ เมือง )หรือผู ้ที่ ลงทะเบียนเลือกตั้ ง ใน 
ต่ำงประเทศ (ข้อมูลจำกส�ำนักบริหำรทะเบียน 
กรมกำรปกครอง) จะสำมำรถใช้สิทธิหลักประกัน 
สุขภำพแห่งชำติได ้เมื่อเดินทำงมำอำศัยอยู ่ใน 
ประเทศไทยแล้ว โดยประชำชนติดต่อขอแก้ไข 
สถำนะบุคคล ณ หน่วยรับลงทะเบียน
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 เพื่อควำมสะดวกในกำรใช้สิทธิหลักประกัน
สุขภำพแห่งชำติ ทุกคนควรตรวจสอบสิทธิและ 
รู ้หน่วยบริกำรประจ�ำของตนเอง โดยสำมำรถ 
ติดต่อได้ 3 วิธี 
1. ติดต่อด้วยตนเองในวันเวลำรำชกำร
  •  ต่างจังหวัด
   - หน่วยบรกิำรในระบบหลกัประกนัสขุภำพแห่งชำติ  
    เช่น โรงพยำบำลส่งเสรมิสขุภำพต�ำบล (รพ.สต.)  
    หรอืทีคุ่น้เคยในชือ่สถำนอีนำมยั ศนูย์บรกิำร 
    สำธำรณสุข คลินิกชุมชนอบอุ่น ศูนย์สุขภำพ 
    ชุมชนเมือง โรงพยำบำลของรัฐ
   - ส�ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
   - ส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ  
    เขต 1-12
  •  กรุงเทพมหานคร
   - ส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ  
    เขต 13 กทม.

ตรวจสอบสิทธิ
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   - จุดรับลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภำพ
แห่งชำติ ในพื้นที่ กทม.ได้แก่ 
  •  ส�ำนักงำนเขต 19 เขตของกรุงเทพมหำนคร  
    (ข้อมูลเพิ่มเติม หน้ำ 12)
  •  สถำนีรถไฟกรุงเทพ (หัวล�ำโพง)
2. ระบบโทรศัพท์อตัโนมตั ิโทร.1330 กด 2 ตำมด้วย 
เลขประจ�ำตัวประชำชน 13 หลัก และ กด #
กดโทรออก 
หมายเหตุ	 : ค่ำบริกำรโทรศัพท์มือถือตำมโปรโมชั่นส�ำหรับ 
โทรศัพท์พ้ืนฐำน (โทรศัพท์บ้ำนหรือตู้สำธำรณะ) ครั้งละ 3 บำท 
ทั่วประเทศ

3. ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต ได้แก่

ข้อมูลสิทธิหลักประกันสุขภำพแห่งชำติในระบบตรวจสอบ 
สิทธิอัตโนมัติจะปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
ทุกวันที่ 15 และวันที่ 28 ของทุกเดือน

www.nhso.go.th app	สปสช.
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เอกสารการลงทะเบียน
1) บตัรประจ�ำตวัประชำชน ส�ำหรบัเดก็อำยตุ�ำ่กว่ำ  
 15 ปี ถ้ำไม่มีบัตรประจ�ำตัวประชำชน ให้ใช ้
 สูติบัตร (ใบเกิด)
2) หนังสือรับรองกำรพักอำศัย (กรณีที่อยู่ไม่ตรง 
 ตำมบตัรประจ�ำตวัประชำชน) พร้อมส�ำเนำบตัร 
 ประจ�ำตัวประชำชนของเจ้ำบ้ำน หรือหลักฐำน 
 อ่ืนท่ีแสดงว่ำตนเองนัน้อำศยัอยูจ่รงิ เช่น ใบเสรจ็ 
 ค่ำน�้ำ ค่ำไฟ สัญญำเช่ำที่พัก ฯลฯ 
3) แบบค�ำร้องขอลงทะเบียน (ขอได้ ณ จุดรับลง 
 ทะเบียน)

เอกสารและสถานที่
ลงทะเบียน
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สถานที่ลงทะเบียน	ในวันเวลาราชการ
 • ต่างจังหวัด
 - หน่วยบริกำรในระบบหลักประกันสุขภำพ 
  แห่งชำติ เช่น โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ 
  ต�ำบล (รพ.สต.) หรือที่คุ ้นเคยในชื่อสถำนี 
  อนำมยั  ศนูย์บริกำรสำธำรณสขุ คลนิิกชุมชน 
  อบอุ่น  ศูนย์สุขภำพชุมชนเมือง  โรงพยำบำล 
  ของรัฐ
 - ส�ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
 - ส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห ่งชำติ  
  เขต 1-12
 • กรุงเทพมหานคร
 - ส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห ่งชำติ  
  เขต 13 กทม. ในวันเวลำรำชกำร  
 - ส�ำนักงำนเขต 19 เขตของกรุงเทพมหำนคร  
  (ข้อมูลเพิ่มเติมหน้ำ 12) และสถำนีรถไฟ 
  กรุงเทพ (หัวล�ำโพง)
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• ส�ำนักงำนเขตคลองเตย   เบอร์ติดต่อ 02-126-6902 

• ส�ำนักงำนเขตคลองสำมวำ  เบอร์ติดต่อ 02-548-0134

•  ส�ำนักงำนเขตธนบุรี  เบอร์ติดต่อ   02-465-5841

•  ส�ำนักงำนเขตบำงกะปิ เบอร์ติดต่อ 02-130-7260

•  ส�ำนักงำนเขตบำงขุนเทียน  เบอร์ติดต่อ   02-416-0170 

•  ส�ำนักงำนเขตบำงแค  เบอร์ติดต่อ   02-455-4310

•  ส�ำนักงำนเขตบำงพลัด  เบอร์ติดต่อ   02-424-1265

•  ส�ำนักงำนเขตประเวศ  เบอร์ติดต่อ   02-130-7302

•  ส�ำนักงำนเขตพระโขนง  เบอร์ติดต่อ   02-136-5960

• ส�ำนักงำนเขต 19 เขตของกรุงเทพมหำนคร 
ที่ เป ิดรับลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภำพ 
แห ่ งชำติ  เป ิดให ้บริกำรในวันเวลำรำชกำร 
(เวลำ 8.00 น. - 16.00 น.)
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•  ส�ำนักงำนเขตมีนบุรี  เบอร์ติดต่อ   02-540-7035

•  ส�ำนักงำนเขตรำชเทวี    เบอร์ติดต่อ   02-126-6913

•  ส�ำนักงำนเขตรำษฎร์บูรณะ เบอร์ติดต่อ 02-408-4249

•  ส�ำนักงำนเขตลำดกระบัง  เบอร์ติดต่อ   02-326-6134

•  ส�ำนักงำนเขตลำดพร้ำว  เบอร์ติดต่อ   02-538-6531

•  ส�ำนักงำนเขตสำยไหม  เบอร์ติดต่อ   02-147-5464

•  ส�ำนักงำนเขตหนองแขม  เบอร์ติดต่อ   02-421-5818

• ส�ำนักงำนเขตหนองจอก  เบอร์ติดต่อ   02-548-2953

•  ส�ำนักงำนเขตหลักสี่  เบอร์ติดต่อ   02-147-5411

•  ส�ำนักงำนเขตห้วยขวำง เบอร์ติดต่อ   02-126-6905

 • สถำนรีถไฟกรงุเทพ (หวัล�ำโพง) เปิดให้บรกิำร
ทุกวัน ณ จุดรับลงทะเบียน (สิทธิบัตรทอง) 
ตั้งแต่เวลำ 8.00 น. - 19.00 น. 
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สิทธิคนพิการ
ลงทะเบียนอย่างไร ? 

 คนพิกำรผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ  
ทีย่งัไม่ได้ลงทะเบยีนคนพกิำรในระบบหลกัประกนั
สุขภำพแห่งชำติ ต้องน�ำใบรับรองควำมพิกำร 
จำกแพทย์หรือแสดงบัตรคนพิกำรตำม พ.ร.บ  
ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรแห่งชำติ 
พ.ศ.2550 ลงทะเบียน ณ สถำนที่รับลงทะเบียน 
สทิธหิลกัประกนัสขุภำพแห่งชำต ิเพือ่รับสทิธฟ้ืินฟู
สมรรถภำพได้
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หน่วยบริการ
คืออะไร ?

 หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ 
แห่งชาต	ิหมายถงึ สถำนบรกิำร* ทีข่ึน้ทะเบียนเป็น
หน่วยบริกำรในระบบหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ  
เช่น โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล (รพ.สต.)  
หรอืท่ีคุ้นเคยในชือ่สถำนอีนำมยั คลนิกิชมุชนอบอุ่น 
ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข ศูนย์สุขภำพชุมชนเมือง  
โรงพยำบำล

 สถำนบรกิำร* หมำยถงึ สถำนบรกิำรสำธำรณสขุ
ของรัฐ ของเอกชน และของสภำกำชำดไทย 
หน่วยบริกำรกำรประกอบโรคศิลปะสำขำต่ำงๆ  
และสถำนบริกำรสำธำรณสขุอืน่ ท่ีคณะกรรมกำร
ก�ำหนดเพิ่มเติม
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	 หน่วยบริการปฐมภูมิ	 /	หน่วยบริการประจ�า	
หมายถึง หน่วยบริกำรท่ีผู ้มีสิทธิหลักประกัน
สุขภำพแห่งชำติ เลือกลงทะเบียนเพ่ือเข้ารับ
บรกิารสาธารณสขุตามสิทธเิป็นล�าดบัแรกทกุคร้ัง	 
โดยท่ัวไปจะเป็นหน่วยบริกำรท่ีมีสถำนท่ีตั้งใกล ้
กับท่ีพักอำศัยของผู ้มีสิทธิหลักประกันสุขภำพ 
แห่งชำติ

สุขภาพดีทุกวัย......อุ่นใจใกล้บ้าน
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 กำรเข้ำรับบริกำร ณ หน่วยบริกำรแห่งใหม่ 
สำมำรถใช ้สิทธิหลักประกันสุขภำพแห ่ งชำติ 
ได้หลังแจ้งควำมจ�ำนงเปล่ียนหน่วยบริกำรประมำณ 
1 เดือน

  ผู ้มีสิทธิหลักประกันสุขภำพแห ่งชำติ 
สำมำรถขอเปลี่ยนหน่วยบริกำรประจ�ำได้ไม่เกิน         
4 ครัง้ต่อปี (1 ตลุำคม ถงึ 30 กนัยำยน ของปีถดัไป)  
โดยน�ำเอกสำรกำรลงทะเบียน ติดต่อด้วยตนเอง 
ได้ท่ี โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล (รพ.สต.) 
โรงพยำบำลของรัฐใกล้บ้ำน ส�ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัด ส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ  
เขต 1-13 หรือส�ำนักงำนเขตของกรุงเทพมหำนคร
ที่เปิดรับลงทะเบียนในวันเวลำรำชกำร

การขอเปลี่ยน
หน่วยบริการประจ�า
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กรณีทั่วไป 
1. ติดต่อที่หน่วยบริกำรปฐมภูมิ/หน่วยบริกำร 
 ประจ�ำของผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
2. แจ้งควำมจ�ำนงใช้สิทธิหลักประกันสุขภำพ 
 แห่งชำตกิ่อนรับบริกำร
3. แสดงบตัรประจ�ำตัวประชำชนหรอืบตัรประจ�ำตวั 
 ที่มีรูปถ่ำยและเลขประจ�ำตัวประชำชนท่ีทำง 
 รำชกำรออกให้ ส�ำหรับเด็กทีม่อีำยตุ�ำ่กว่ำ 15 ปี  
 ถ้ำไม่มีบัตรประจ�ำตัวประชำชน แสดงส�ำเนำ 
 สตูบิตัร (ใบเกดิ)

ผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภำพแห่งชำติที่ลงทะเบียน 
คนพิกำรในระบบหลักประกันสุขภำพแห่งชำต ิ
กรณีท่ีจ�ำเป็น ใช้สิทธิรับบริกำรสำธำรณสุขได้ท่ี 
หน่วยบรกิำรของรฐัทีข่ึน้ทะเบยีนในระบบหลักประกัน 
สุขภำพแห่งชำติได้ทุกแห่ง

การใช้สิทธิเข้ารับ
บริการสาธารณสุข
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กรณีอุบัติเหตุ	หรือ	เจ็บป่วยฉุกเฉิน
 ถ ้ำผู ้มีสิทธิหลักประกันสุขภำพแห ่งชำติ 
เกิดอุบัติเหตุหรือภำวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน อยู่ไกลจำก
หน่วยบริกำรประจ�ำตำมสิทธิ สำมำรถใช้สิทธิเข้ำ
รับบริกำรได้ที่หน่วยบริกำรในระบบหลักประกัน
สุขภำพแห่งชำติที่อยู่ใกล้ท่ีสุดได้ตำมควำมจ�ำเป็น
โดยไม่จ�ำกัดจ�ำนวนครั้ง

กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินถึงแก่ชีวิต 
 ผูเ้จบ็ป่วยฉุกเฉินถงึแก่ชวีติ จ�ำเป็นต้องได้รับ
กำรรกัษำอย่ำงทนัท่วงทเีพือ่กำรรอดชวีติ สำมำรถ
เข้ำรักษำพยำบำลในโรงพยำบำลที่ใกล้ที่สุด โดย 
ใช้บัตรประจ�ำตัวประชำชนเพ่ือแสดงตนในกำร 
เข้ำรบับรกิำร จะได้รบักำรรกัษำจนอำกำรพ้นวิกฤติ 
จำกน้ัน โรงพยำบำลที่ให้กำรรักษำจะส่งตัวผู้ป่วย
กลับไปยังหน่วยบริกำรประจ�ำ หรือหน่วยบริกำร 
ในระบบหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ที่พร้อม
ให้กำรรักษำต่อไป
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 ผูป่้วยเจ็บป่วยฉกุเฉนิถงึแก่ชวีติ หมำยถงึ ผูป่้วย
หรือผู้ท่ีได้รับบำดเจ็บ ซึ่งมีอำกำรบ่งชี้ว่ำ จะเป็น
อาการที่คุกคามต่อการท�างานของอวัยวะส�าคัญ	
ได้แก่	หวัใจ	สมอง	การหายใจ	ต้องได้รับการรกัษา
และดแูลติดตามอย่างใกล้ชดิ	เพราะอาจท�าให้เสยี
ชีวิตได้รวดเร็ว ยกตัวอย่ำง เช่น หัวใจหยุดเต้น / 
หอบรนุแรง / มอีำกำรเขยีวคล�ำ้ / หมดสตไิม่รูส้กึตวั / 
สิง่แปลกปลอมอุดกัน้หลอดลม / มอีำกำรวกิฤตจิำก
อุบัติเหตุ / มีเลือดออกมำกห้ำมไม่หยุด / ภำวะ 
ขำดน�้ำอย่ำงรุนแรง / แขน ขำ อ่อนแรง ปำกเบี้ยว 
พูดล�ำบำก / ชัก / มีอำกำรวิกฤติจำกไข้สูง เป็นต้น

สอบถามข้อมูล
เจ็บป่วยฉุกเฉิน
ได้ที่	โทร	1669
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• การสร้างเสริมสุขภาพ	 และการป้องกันโรค 
 (ข้อมูลเพิ่มเติมหน้ำ 24) 
• การตรวจ	การวินิจฉัย	การรกัษา ตัง้แต่โรคทัว่ไป  
 เช่น ไข้หวดั จนถงึกำรรกัษำโรคเรือ้รงั โรคเฉพำะ 
 ทำงที่มีค่ำใช้จ่ำยสูง เช่น เบำหวำน ควำมดัน 
 โลหิตสูง มะเร็ง ไตวำยเรื้อรัง โรคหัวใจ เอดส์  
 วัณโรค ฯลฯ รวมถึงกำรฟื ้นฟูสมรรถภำพ  
 ตำมข้อบ่งชี้ทำงกำรแพทย์
• การคลอดบุตร ใช้สิทธิได้ไม่จ�ำกัดจ�ำนวนครั้ง 
• บริการทันตกรรม  ได้แก่ อุดฟัน ถอนฟัน  
 ขูดหินปูน กำรให้ฟลูออไรด์เสริมในกลุ่มเสี่ยงต่อ 
 โรคฟันผุ กำรรักษำโพรงประสำทฟันน�้ำนม  

 ผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ จะได้รับกำร
คุ้มครองค่ำใช้จ่ำยบริกำรสำธำรณสุข ดังนี้

บริการที่คุ้มครอง
ค่าใช้จ่าย * 

*  คุ้มครองค่ำใช้จ่ำยตำมกำรวินิจฉัยทำงกำรแพทย์และประกำศ
 ของคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
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 กำรเคลือบหลุมร่องฟัน ผ่ำฟันคุด ใส่เพดำน 
 เทียม เด็กปำกแหว่งเพดำนโหว่ และกำรท�ำ 
 ฟันปลอม ฐำนพลำสติก
• ค่ายาและเวชภัณฑ์ ตำมกรอบบัญชียำหลัก 
 แห่งชำติ และยำที่มีค่ำใช้จ่ำยสูง ตำมประกำศ 
 ของคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
• ค่าอาหารและค่าห้องสามัญ ระหว่ำงพกัรกัษำตวั  
 ณ หน่วยบริกำร
• การจัดการส่งต่อ เพื่อกำร
 รักษำระหว่ำงหน่วยบริกำร
• บริการแพทย์แผนไทย ตำมข้อบ่งชี้ทำงกำร 
 แพทย์ ได ้แก่ ยำสมุนไพรหรือยำแผนไทย  
 กำรนวดเพื่อกำรรักษำและทับหม ้อเกลือ 
 ฟื้นฟูสุขภำพแม่หลังคลอด กำรอบหรือประคบ 
 สมุนไพรเพื่อกำรรักษำ 

*  คุ้มครองค่ำใช้จ่ำยตำมกำรวินิจฉัยทำงกำรแพทย์และประกำศ
 ของคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
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• บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ 
 ให้แก่คนพิกำร ผู้สูงอำยุและผู้ที่จ�ำเป็นต้องได้รับ 
 กำรฟ้ืนฟ ูเช่น กำยภำพบ�ำบัด จติบ�ำบัด พฤตกิรรม 
 บ�ำบัด กิจกรรมบ�ำบัด ฟื้นฟูกำรได้ยิน ฟื้นฟูกำร 
 มองเหน็ และรบัอปุกรณ์เครือ่งช่วยตำมประเภท 
 ควำมพิกำรได้ตำมเกณฑ์ที่ สปสช.ก�ำหนด

 ทั้ ง น้ี  ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ห ลั ก ป ร ะ กั น สุ ข ภ ำ พ 

แห ่ งชำติก� ำหนดให ้ผู ้ ใช ้สิทธิหลักประกันสุขภำพ

แห่งชำติจ ่ำยค่ำบริกำรเมื่อรับบริกำรรักษำพยำบำล

และได ้รับยำค ร้ังละ 30 บำทให ้แก ่ โรงพยำบำล 

ในระบบหลักประกันสุขภำพแห ่งชำติตั้ งแต ่ระดับ 

โรงพยำบำลชมุชนขึน้ไป (สถำนพยำบำลท่ีมเีตยีงนอนต้ังแต่  

10 เตียงขึ้นไป) โดยยกเว้นบุคคล 21 กลุ่มตำมประกำศ 

กระทรวงสำธำรณสุข และผู ้ท่ีมีควำมประสงค์ไม่จ่ำย 

ค่ำบรกิำร 30 บำท สำมำรถแจ้งควำมจ�ำนงไม่จ่ำยค่ำบรกิำร

ได้ที่หน่วยบริกำร

*  คุ้มครองค่ำใช้จ่ำยตำมกำรวินิจฉัยทำงกำรแพทย์และประกำศ
 ของคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
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 สปสช. มุง่สร้ำงหลกัประกนัสขุภำพถ้วนหน้ำ โดยจดั 
บริกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและบริกำรป้องกันโรค 
ให้กบัประชำชนคนไทยอย่ำงทัว่ถงึ ทกุกลุม่วยั ดงันี้

• หญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด
 ทดสอบกำรตั้งครรภ์ ตรวจครรภ์และประเมิน
ควำมเสี่ยง ตรวจเลือดคัดกรองภำวะซีด ซิฟิลิส 
เอชไอวี ตับอักเสบบี ธำลัสซีเมีย และดำวน์ ตรวจ
ปัสสำวะ ฉีดวัคซีนบำดทะยักและวัคซีนไข้หวัด
ใหญ่  ให้ยำบ�ำรงุเสรมิธำตเุหลก็ โฟลกิ และไอโอดนี  
กำรให้ยำต้ำนไวรัสเอชไอวีเพื่อป้องกันกำรติดเชื้อ
จำกแม่สูล่กู ตรวจช่องปำกและฟัน ประเมินสขุภำพจติ 
ตรวจหลงัคลอดและคุมก�ำเนดิ ส่งเสรมิกำรเลีย้งลกู
ด้วยนมแม่ สมุดบันทึกสุขภำพ

บริการสร้างเสริมสุขภาพ
และบริการป้องกันโรค



25คู่มือผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

• กลุ่มเด็กเล็ก	อายุ	0-5	ปี	
 ฉีดวัคซีนบีซีจี ตับอักเสบบี บำดทะยัก คอตีบ  
ไอกรน โปลิโอ หัด หัดเยอรมัน คำงทูม ไข้หวัดใหญ่
และไข้สมองอักเสบเจอี ตรวจเลือดคัดกรองภำวะ
พร่องไทรอยด์ (โรคเอ๋อ) ภำวะซีด กำรติดเช้ือ 
เอชไอวี ช่ังน�้ำหนักวัดส่วนสูงเพื่อติดตำมกำร 
เจริญเติบโต ตรวจคัดกรองพัฒนำกำร ตรวจช่อง
ปำกและฟัน เคลือบฟลูออไรด์ กำรให้ยำไทรอกซิน
ป้องกนัภำวะพร่องไทรอยด์ ยำบ�ำรงุเสรมิธำตเุหลก็ 
ยำต้ำนไวรัสเอดส์ สมุดบันทึกสุขภำพ/บันทึก
พัฒนำกำร และแว่นตำหำกมีภำวะสำยตำผิดปกติ

*  คุ้มครองค่ำใช้จ่ำยตำมกำรวินิจฉัยทำงกำรแพทย์และประกำศ
 ของคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
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• กลุ่มเด็กโตและวัยรุ่นอายุ	6	-	24	ปี 
 ฉีดวัคซีนคอตีบ บำดทะยัก ชั่งน�้ำหนักวัดส่วนสูง
เพื่อติดตำมกำรเจริญเติบโต ตรวจเลือดคัดกรอง
ภำวะซีด เอชไอวี ตรวจช่องปำกและฟัน ตรวจวัด
ควำมดนัโลหติ ตรวจคดักรองสำยตำและกำรได้ยนิ 
คัดกรองควำมเสี่ยงจำกกำรสูบบุหรี่/สุรำ/สำร 
เสพติด เคลือบฟลูออไรด์และหลุมร่องฟัน กำรให้
ยำบ�ำรุงเสริมธำตุเหล็ก แว่นตำหำกมีภำวะสำยตำ
ผดิปกต ิ(ส�ำหรับนกัเรยีน ป.1) กำรป้องกนัและแก้ไข
กำรตัง้ครรภ์ในวยัรุน่และกำรตัง้ครรภ์ไม่พงึประสงค์ 
กำรคุมก�ำเนิด กำรให้ค�ำปรึกษำแนะน�ำ ฉีดวัคซีน
เอชพีวีป้องกันมะเร็งปำกมดลูก (ส�ำหรับนักเรียน
หญิง ป.5)
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• กลุ่มผู้ใหญ่อายุ	25-59	ปี 
 ฉีดวัคซีนคอตีบ บำดทะยัก ตรวจวัดควำมดัน
โลหิต ตรวจเลือดคัดกรองเบำหวำน เอชไอว ี
คัดกรองควำมเสี่ยงจำกกำรสูบบุหรี่/สุรำ/สำร 
เสพติด คัดกรองปัจจัยเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคหัวใจ 
และหลอดเลือด ตรวจคัดกรองมะเร็งปำกมดลูก 
เคลือบฟลูออไรด์ กำรให้ยำบ�ำรุงเสริมธำตุเหล็ก  
กำรป้องกันและแก้ไขกำรตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ 
กำรคุมก�ำเนดิ กำรให้ควำมรูต้รวจเต้ำนมด้วยตนเอง 
กำรให้ค�ำปรึกษำแนะน�ำ
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• กลุ่มผู้สูงอายุ	60	ปีขึ้นไป 
 ฉีดวัคซีนคอตีบ บำดทะยัก ตรวจประเมิน 
ควำมสำมำรถในกำรท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน (ADL) 
ตรวจวัดดัชนีมวลกำย ควำมดันโลหิต ตรวจเลือด
คัดกรองเบำหวำน เอชไอวี คัดกรองปัจจัยเสี่ยงต่อ
กำรเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือด
สมอง คัดกรองโรคซึมเศร้ำ กำรเคลือบฟลูออไรด์ 
กำรให้ควำมรู้ออกก�ำลังกำยและฝึกสมองป้องกัน
โรคสมองเสื่อม กำรให้ควำมรู ้ตรวจเต้ำนมด้วย
ตนเอง กำรให้ค�ำปรึกษำแนะน�ำ
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• กลุ่มเป้าหมายท่ีจะได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ ่
	 ตามฤดูกาล มีดังนี้
 1) หญิงตั้งครรภ์ที่อำยุครรภ์มำกกว่ำ 4 เดือน 
  ขึ้นไป
 2) เด็กอำยุ 6 เดือน ถึง 2 ปี
 3) ผูป่้วยโรคเรือ้รงัทกุกลุม่อำย ุได้แก่ โรคหอบหดื  
  โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคไตวำยเร้ือรัง  
  โรคเบำหวำน โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง  
  และผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับกำรรักษำด้วยเคมี 
  บ�ำบัด
 4) ผู้ที่อำยุ 65 ปีขึ้นไป

*  คุ้มครองค่ำใช้จ่ำยตำมประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพ ฯ 
 เรื่องประเภทและขอบเขตของบริกำรสำธำรณสุข ฉบับที่ 10 พ.ศ.2559
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 สทิธหิลกัประกันสขุภำพแห่งชำต ิช่วยลดภำระ
ค่ำใช้จ ่ำยด้ำนสุขภำพ และไม่ต ้องล้มละลำย 
จำกค่ำรักษำพยำบำลโรคเรื้อรังที่มีค่ำใช้จ่ำยสูง 
ตัวอย่ำงเช่น 

บริการดูแลรักษาพยาบาล	โรคมะเร็ง 
 1) กำรตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโรคมะเร็ง  
  ตำมที่แพทย์สั่ง 
 2) กำรรักษำอำกำรทั่วไปและกำรรักษำเฉพำะ 
  ทำง เช่น กำรผ่ำตัด กำรฉำยแสง กำรให้ยำ 
  เคมีบ�ำบัด 
 3) กำรดูแลแบบประคับประคอง ท่ีบ ้ ำน  
  (Palliative care) 
 4) วคัซนีไข้หวดัใหญ่ตำมฤดกูำล (เฉพำะผูป่้วย 
  มะเร็งที่ได้รับกำรรักษำด้วยเคมีบ�ำบัด) 

การรักษาพยาบาล
โรคเรื้อรัง *
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บริการทดแทนไตส�าหรับผู ้ป่วยไตวายเรื้อรัง 
ระยะสุดท้าย
 ขั้นตอนกำรเข้ำรับบริกำร ผู้ป่วยไตวำยเรื้อรัง
ระยะสุดท้ำยต้องไปใช้สิทธิหลักประกันสุขภำพ 
แห่งชำติที่หน่วยบริกำรตำมสิทธิ หน่วยบริกำร 
จะลงทะเบียนและให้คณะกรรมกำรฯ ระดับเขต 
พิจำรณำกำรให้บริกำรทดแทนไตที่เหมำะสม
ส�ำหรับผู้ป่วยในแต่ละรำย โดยเป็นไปตำมเกณฑ์
มำตรฐำนของสมำคมโรคไตแห่งประเทศไทย ได้แก่
 1)  กำรล้ำงไตผ่ำนทำงช่องท้องอย่ำงต่อเนื่อง 
 2) กำรฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 
 3)  กำรผ่ำตัดปลูกถ่ำยไต
 ส�ำหรบักำรล้ำงไตผ่ำนทำงช่องท้องอย่ำงต่อเนือ่ง 
สปสช.ได้จัดบริกำรส่งน�้ำยำล้ำงไตให้ผู้ป่วยถึงบ้ำน
โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย เพื่อให้เข้ำถึงบริกำรทดแทนไต 
ได้ง่ำยขึ้น ลดภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง และได้
รับกำรทดแทนไตอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลถึง
คุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ป่วย 
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บรกิารดแูลรกัษาพยาบาล	 กรณีผูติ้ดเชือ้เอชไอวี
และผู้ป่วยเอดส์

• ผู ้ที่ มีพฤติกรรมเส่ียงและต้องการทราบ 
	 สถานะการติดเชื้อเอชไอวี สำมำรถขอรับ 
 บริกำรให้ค�ำปรึกษำและตรวจเลือดหำกำรติด 
 เช้ือเอชไอวี โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำยได้ที่หน่วย 
 บริกำรในระบบหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ

• ผู้ที่ตรวจเลือดพบการติดเชื้อเอชไอวี	 จะได้ 
 รับกำรประเมินเพื่อเริ่มกำรรักษำด้วยยำต้ำน 
 ไวรัสและติดตำมกำรรักษำ รวมถึงกำรให้ยำ 
 รักษำภำวะไขมันในเลือดสู งจำกกำรรับ 
 ประทำนยำต้ำนไวรัสโดยไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำย  
 รวมถึงกำรตรวจคัดกรองและตรวจยืนยัน 
 หำกำรติดเช้ือไวรัสตับอักเสบซีตำมข้อบ่งช้ี 
 ทำงกำรแพทย์
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*  คุ้มครองค่ำใช้จ่ำยตำมกำรวินิจฉัยทำงกำรแพทย์
 และประกำศของ คณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ

• ผู ้ ใช ้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห ่งชาต ิ
	 ควรรับบริการกับหน ่วยบริการประจ�า 
	 ตามสิทธิเพื่อควำมสะดวก แต่หำกมีควำม 
 จ�ำเป็นก็สำมำรถรับบริกำรกับหน่วยบริกำรอ่ืน 
 ที่ไม่ใช่หน่วยบริกำรประจ�ำตำมสิทธิได้
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 บริกำรรักษำพยำบำลท่ีจ�ำเป็นต้องบรหิำรจดักำร
เป็นกรณเีฉพำะ ในหน่วยบรกิำรทีร่่วมโครงกำร เช่น

• กำรให้สำรเมทำโดนระยะยำว เพื่อกำรบ�ำบัด 
 รกัษำผูป่้วยตดิสำรเสพตดิในกลุม่ฝ่ิน และอนพุนัธ์ 
 ของฝิ่น (เช่น เฮโรอีน) ที่สมัครใจ

• กำรให้ยำละลำยลิ่มเลือดเพื่อกำรรักษำเร่งด่วน  
 ส�ำหรับผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองตบีหรอือุดตนั  
 และผู ้ป่วยโรคกล้ำมเนื้อหัวใจขำดเลือดชนิด 
 เฉยีบพลนัชนดิทีม่กีำรยกขึน้ของคลืน่ไฟฟ้ำหวัใจ 
 ส่วน ST

บริการ
กรณีเฉพาะ *
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• กำรสวนหัวใจ กำรผ่ำตัดหัวใจ 

• กำรปลูกถ่ำยเซลล์ต้นก�ำเนิดเม็ดโลหิต

• กำรผ่ำตัดรักษำข้อเข่ำเสื่อม กำรผ่ำตัดเปลี่ยน 
 กระจกตำ กำรผ่ำตัดเปลี่ยนหัวใจ 

• กำรปลูกถ่ำยตับในเด็ก (อำยุไม่เกิน 18 ปี) ที่เป็น 
 โรคท่อน�้ำดีตีบตันแต่ก�ำเนิด 

• กำร รักษำเฉพำะโรคท่ี เ กิดจำกกำรด�ำน�้ ำ  
 (Decompression sickness)

*  คุ้มครองค่ำใช้จ่ำยตำมกำรวินิจฉัยทำงกำรแพทย์
 และประกำศของคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ

สอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมทางโทรศัพท์

สายด่วน	สปสช.
โทร.	1330
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บริการที่ไม่อยู่ใน
ความคุ้มครอง

• กำรรักษำภำวะมีบุตรยำก / กำรผสมเทียม 
• กำรแปลงเพศ / กำรกระท�ำใดๆ เพื่อควำม 
 สวยงำมโดยไม่มีข้อบ่งชี้ทำงกำรแพทย์
• กำรตรวจวินิจฉัยและรักษำใดๆ ที่เกินควำม 
 จ�ำเป็นจำกข้อบ่งชี้ทำงกำรแพทย์
• กำรรักษำที่อยู่ระหว่ำงกำรค้นคว้ำทดลอง วิจัย 
• กำรบำดเจ็บจำกกำรประสบภัยจำกรถ ซึ่งอยู่ใน 
 ควำมคุ้มครองตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครอง 
 ผู ้ประสบภัยจำกรถเฉพำะส่วนที่บริษัทหรือ 
 กองทุนตำมกฎหมำยนั้นต้องเป็นผู้จ่ำย
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• กำรบ�ำบัดรกัษำและฟ้ืนฟผููต้ดิยำและสำรเสพตดิ 
 ตำมกฎหมำยว่ำด้วยสำรเสพตดิ ยกเว้น บำงกรณ ี
 ตำมประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพ 
 แห่งชำติ
• โรคเดียว กันที่ ต ้ องใช ้ ระยะเวลำรักษำตัว 
 ในโรงพยำบำลประเภทผู ้ป ่วยในเกินกว ่ำ  
 180 วัน ยกเว้น กรณีมีควำมจ�ำเป็นต้องรักษำ 
 ต่อเนื่องจำกภำวะแทรกซ้อนหรือข้อบ่งช้ีทำง 
 กำรแพทย์
• กำรปลูกถ่ำยอวัยวะ (Organ Transplantation)  
 ยกเว้น บำงกรณีตำมประกำศคณะกรรมกำร 
 หลกัประกนัสขุภำพแห่งชำต ิเช่น กำรปลกูถ่ำยไต 
 เพื่ อรั กษำโรคไตวำยเรื้ อรั ง ระยะ สุดท ้ ำย  
 กำรปลูกถ่ำยตับในเด็ก (อำยุไม่เกิน 18 ปี) ที่เป็น 
 โรคท่อน�้ำดีตีบตันแต่ก�ำเนิด เป็นต้น
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กรณีได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล

 ผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ท่ีได้รับ
ควำมเสียหำยจำกกำรรักษำพยำบำลของหน่วย
บริกำร ซึ่งไม่ใช่เป็นพยำธิสภำพของโรค หรือ
เหตุแทรกซ้อนของโรค มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ 
เบือ้งต้น โดยผูท้ีไ่ด้รบัควำมเสยีหำยหรอืทำยำท ฯลฯ 
สำมำรถยื่นค�าร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบ้ืองต้นได้
ภายใน	1	ปี	นับตั้งแต่วันที่ทราบความเสียหาย 

การเขียนค�าร้องต้องมีสาระส�าคัญ	ดังนี้
 1. ช่ือ-นำมสกลุ ผูร้บับรกิำรทีไ่ด้รบัควำมเสยีหำย
 2. ควำมเสยีหำยทีเ่กดิขึน้จำกกำรรกัษำพยำบำล
 3. ชื่อของหน่วยบริกำรที่ให้กำรรักษำพยำบำล
 4. วนัทีเ่ข้ำรบักำรรกัษำพยำบำล และวนัท่ีทรำบ 
  ถึงควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น

สิทธิการขอรับเงิน
ช่วยเหลือเบื้องต้น
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 5. สถำนท่ีที่สำมำรถติดต่อผู้รับบริกำรท่ีได้รับ 
  ควำมเสียหำยได้โดยสะดวก
 6. ระบุภำระที่ผู ้รับบริกำรจะต้องรับผิดชอบ 
  เศรษฐำนะ

หลกัฐานประกอบค�าร้องของผูไ้ด้รับความเสียหาย 
ได้แก่  ส�ำเนำบตัรประจ�ำตวัประชำชน หรอืสตูบิตัร 
หนังสือมอบอ�ำนำจ (กรณีมีกำรมอบอ�ำนำจ) 
เอกสำรหรือหลักฐำนที่แสดงรำยละเอียดข้อมูลที่
อำจเป็นประโยชน์ประกอบกำรพิจำรณำ

สถานที่ยื่นค�าร้อง
• หน่วยบริกำรในระบบหลักประกันสุขภำพ 
 แห่งชำติ
• ส�ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด (ในจังหวัด 
 ท่ีเกิดเหตุ) หรือ ส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพ 
 แห่งชำติ เขต 1-13
• หน่วยรับเร่ืองร ้องเรียนอื่นที่ เป ็นอิสระจำก 
 ผู้ถูกร้องเรียน ตำมมำตรำ50(5)
• สอบถำมเพิม่เตมิที ่“สำยด่วน สปสช. โทร 1330”
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แผนที่แสดงการจัดพื้นที่
ในความรบัผดิชอบของ สปสช. เขต 1-13
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ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขต	1	เชียงใหม่	
เลขที่ 6 อำคำรส�ำนักงำนไปรษณีย์เขต 5
ถ.มหิดล ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-285355 โทรสำร 053-285364
http://chiangmai.nhso.go.th/

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขต	2	พิษณุโลก	
เลขที่ 118 อำคำรไปรษณีย์พิษณุโลก ชั้น 4 ถ.พุทธบูชำ   
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-245111 โทรสำร 055-247111
http://phitsanulok.nhso.go.th/

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขต	3	นครสวรรค์	
เลขที่ 1045/2 อำคำรแว่นกรุงไทย ชั้น 4
หมู่ 10 ถ.นครสวรรค์-พิษณุโลก ต.นครสวรรค์ตก
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 056-371831 โทรสำร 056-371831
http://nakhonsawan.nhso.go.th/

ที่อยู่และการติดต่อ
สปสช.เขต
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ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขต	4	สระบุรี		
เลขที่ 65/3 ซอย 1 ถ.พิชัยรณรงค์สงครำม  
ต.ปำกเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-213205 โทรสำร 036-213263
http://saraburi.nhso.go.th/

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขต	5	ราชบุรี   
เลขที่ 2 อำคำรส�ำนักงำนไปรษณีย์ ชั้น 3 
ถ.สมุทรศักดำรักษ์  ต.หน้ำเมือง อ.เมือง  จ.รำชบุรี 70000
โทรศัพท์ 032-332590 โทรสำร 032-332593
http://ratchaburi.nhso.go.th/

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขต	6	ระยอง  
เลขที่ 115 อำคำรสตำร์พลำซ่ำ ชั้น 2 ซ.ศูนย์กำรค้ำสำย 4 
ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-864313-19 โทรสำร 038-864320
http://rayong.nhso.go.th/
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ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขต	7	ขอนแก่น  
เลขที่ 356/1 อำคำรซีพี ชั้น3 ถ.มิตรภำพ อ.เมือง            
จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 043-365201-3 โทรสำร 043-365111
http://khonkaen.nhso.go.th/

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขต	8	อุดรธานี  
เลขที่ 2 อำคำรส�ำนักงำนไปรษณีย์อุดรธำนี ชั้น 3 
ถ.วัฒนำนุวงศ์ ต.หมำกแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธำนี  41000
โทรศัพท์ 042-325681 โทรสำร 042-325674
http://udonthani.nhso.go.th/

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขต	9	นครราชสีมา  
เลขที่ 154/1 อำคำรรำชสีมำเซ็นเตอร์ ชั้น 3 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ 30000
โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสำร 044-248875
http://korat.nhso.go.th/
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ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขต	10	อุบลราชธานี	 
เลขที่ 145 ที่ท�ำกำรไปรษณีย์ ชั้น 3 
ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลรำชธำนี 34000
โทรศัพท์ 045-240591โทรสำร 045-255393
http://ubon.nhso.go.th/

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขต	11	สุราษฎร์ธานี 
เลขที่ 91/1 หมู่ 1 อำคำรพีซีทำวเวอร์ ชั้น 10 
ถ.กำญจนวิถี ต.บำงกุ้ง อ.เมือง จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000
โทรศัพท์ 077-274811-3 โทรสำร 077-274818
http://suratthani.nhso.go.th/

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เขต	12	สงขลา 
เลขที่  456/2  ถ.เพชรเกษม  อ.หำดใหญ่  จ.สงขลำ  90110
โทรศัพท์ 074-233888 โทรสำร 074-235494
http://songkhla.nhso.go.th/
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ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขต	13	กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 120 หมู่ 3 อำคำรรัฐประศำสนภักดี ชั้น 5  
ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษำ ๕ ธันวำคม ๒๕๕o  
ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.10210  
โทร 02-142 1000 โทรสำร 02-1438772-3
http://bkk.nhso.go.th/

facebook	สปสช.
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 คนไทยจะมีทีมหมอครอบครัวประจ� ำตั ว 
ทุกครัวเรือน ดูแลปัญหำสุขภำพ รักษำพยำบำล 
เบ้ืองต้น ประสำนส่งต่อเมือ่เกนิควำมสำมำรถ มุง่เน้น 
ส่งเสรมิสขุภำพ และป้องกนัโรคเสรมิพลงักำรพึง่พำ
ตนเอง เช่ือมประสำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ภำครัฐ และเอกชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ 
ดขีึน้	โดยเฉพาะ	ผูส้งูอาย	ุผูพ้กิาร		ผูป่้วยตดิเตยีง	
ผูป่้วยจิตเวชเรือ้รงั	และผู้ป่วยทีต้่องได้รบัการดูแล
แบบประคับประคอง	(Palliative	Care)	ที่บ้าน
หรือในชุมชน

ทีมหมอครอบครัว
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ทีมหมอครอบครัว	 ประกอบด้วย แพทย์ พยำบำล 
นักจิตวิทยำ นักสังคมสงเครำะห์ กำยภำพบ�ำบัด 
สำธำรณสุขอ�ำเภอ เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข ทันตำภิบำล 
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ�ำหมู่บ้ำน (อสม.) องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ภำคประชำชน และ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรดูแลสุขภำพของประชำชน

• ผู้ป่วยจะเดินทำงไปรักษำที่โรงพยำบำลน้อยลง  
 เพรำะได ้รับกำรดูแลอย ่ำงดีจำกทีมหมอ 
 ครอบครัว
•  ผู้ดูแลผู้ป่วยมีทุกข์น้อยลง ต้องมีเวลำไปท�ำงำน 
 หำเงินมำเลี้ยงชีพ
• ทมีหมอครอบครวัจำกโรงพยำบำล หน่วยบริกำร 
 ประจ�ำ ท�ำหน้ำทีเ่ป็นพีเ่ลีย้งให้ทมีหมอครอบครวั 
 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบลด้วยระบบ 
 ให้ค�ำปรึกษำ รวมทั้งจัดระบบส่งต่อที่มีคุณภำพ
• สร้ำงควำมมั่นใจประชำชนไม่กังวลว่ำต้อง 
 ไปพบใคร เมื่อต้องไปรักษำในโรงพยำบำล 
 ขนำดใหญ่ 



• บริกำรตรวจสอบสิทธิรักษำพยำบำลด้วยระบบ 
 อัตโนมัติ โทร.1330 กด 2 ตำมด้วยเลขประจ�ำ 
 ตัวประชำชน 13 หลัก กด # แล้วกดโทรออก
• บริกำรข้อมูล ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับกำรใช้สิทธิ 
 หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
• รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

บริกำร  24  ชั่วโมง



www.nhso.go.th

facebook สปสช.

app สปสช.



เลขที่ ๑๒๐ หมู ๓ ชั้น ๒-๔  อาคารรัฐประศาสนภักดี
“ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐”  
ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ 
โทร. ๐๒ ๑๔๑๔๐๐๐  โทรสาร ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐-๑  

www.nhso.go.th

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.)


