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เรื่องควรรู้
สิทธิหลักประกันสุขภาพ

สิทธิรักษาพยาบาล
ของคนไทย1

 องค์การอนามัยโลกให้การยอมรับประเทศไทยเป็นต้นแบบของการสร้าง
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เน่ืองจากรัฐบาลให้การดูแลคนไทยเข้าถึงบริการ
รักษาพยาบาลอย่างทั่วถึง โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่มใหญ่ คือ 1) สิทธิหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 2) สิทธิประกันสงัคม 3) สทิธสิวสัดกิารการรกัษาพยาบาลของ
ข้าราชการ 4) สทิธสิวสัดกิารพนกังานส่วนท้องถ่ิน และ 5) สิทธิหน่วยงานรัฐอื่นๆ

 1) สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือเคยรู ้จักกันในชื่อ 
“สทิธบิตัรทอง” เป็นสทิธขิองประชาชนคนไทยทกุคน ตาม พ.ร.บ.หลกัประกนั
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 โดยผู้มีสิทธิลงทะเบียนใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ
ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย มีเลขประจ�าตัวประชาชน 13 หลักของกรม   
การปกครอง กระทรวงมหาดไทย และไม่ได้รับสิทธิประกันสุขภาพที่ใช้จ่ายจาก
เงนิงบประมาณของรฐั ได้แก่ สทิธติามกฎหมายประกนัสงัคม สิทธสิวสัดกิารรกัษา
พยาบาลของข้าราชการ / พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือสิทธิอื่นๆ เช่น รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน ข้าราชการการเมือง
  ปัจจุบันผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพมีจ�านวนกว่า 48 ล้านคน สามารถ
เข้าถึงบริการสาธารณสุข ทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจ
วินิจฉัย การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพท่ีจ�าเป็นต่อสุขภาพและ 
การด�ารงชีวิต โดยมีส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ด�าเนินงาน
ตามมติของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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บุคคลที่มีสิทธิลงทะเบียนใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ ตัวอย่างเช่น 
 • เด็กแรกเกิด ที่ไม่มีสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลจากพ่อแม่
 • บุตรข้าราชการที่บรรลุนิติภาวะ (อายุ 20 ปีขึ้นไป หรือ สมรส) 
  และไม่มีสิทธิประกันสุขภาพจากหน่วยงานรัฐ
 • บุตรข้าราชการคนที่ 4 ขึ้นไป และไม่มีสิทธิประกันสุขภาพ
  จากหน่วยงานรัฐ (สิทธิข้าราชการคุ้มครองบุตรเพียง 3 คน)
 • ผู้ประกันตนที่ขาดการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
  (หมดสิทธิประกันสังคม)
 • ข้าราชการที่เกษียณอายุหรือออกจากราชการโดยมิได้รับบ�านาญ
 • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และไม่ได้เป็นผู้ประกันตน
 กลุ่มคนเหล่านี้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามกฎหมายและ
สามารถลงทะเบียนเพื่อเลือกหน่วยบริการประจ�า โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 2) สทิธปิระกนัสงัคม โดยส�านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานและ
สวสัดกิารสงัคม ท�าหน้าทีด่แูลระบบการเบกิจ่ายค่ารกัษาพยาบาล ให้กบัผูป้ระกนั
ตนที่ส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม สามารถเข้ารับบริการรักษาพยาบาลได้ที่
โรงพยาบาลที่เลือกลงทะเบียน

 3) สทิธสิวสัดกิารการรกัษาพยาบาลของข้าราชการ โดยมีกรมบัญชี
กลาง กระทรวงการคลัง ท�าหน้าที่ดูแลระบบออกกฎระเบียบและข้อบังคับ ดูแล
สิทธิการรักษาพยาบาลให้กับข้าราชการและบุคคลในครอบครัว (บิดา มารดา  
คู่สมรสและบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย) เมื่อเจ็บป่วยสามารถเข้ารับบริการรักษา
พยาบาลได้ที่โรงพยาบาลของรัฐ
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 4) สทิธสิวสัดกิารการรกัษาพยาบาลของพนกังานส่วนท้องถิน่  โดยมี
กระทรวงมหาดไทย ท�าหน้าที่ดูแลระบบออกกฎระเบียบและข้อบังคับ เพื่อดูแล
สทิธริกัษาพยาบาลให้กบัข้าราชการ ข้าราชการการเมอืง พนกังาน ลกูจ้างประจ�า
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคคลในครอบครัว เมื่อเจ็บป่วยสามารถ 
เข้ารับบริการรักษาพยาบาลได้ที่โรงพยาบาลของรัฐ

 5) สทิธหิน่วยงานรฐัอืน่ๆ คุม้ครองบรกิารรกัษาพยาบาลให้กบัพนกังาน
หน่วยงานรัฐต่างๆ เช่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานรัฐที่จัดตั้งตาม 
พ.ร.บ เฉพาะ ฯลฯ และอาจคุม้ครองถงึบคุคลในครอบครวัด้วย ทัง้นีข้ึน้กบัระเบยีบ 
ของแต่ละหน่วยงาน
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 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ระบุให้คนไทยทุกคนมี 
สิทธิได้รับบริการสาธารณสุข ท่ีมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มี 
“กองทนุหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต”ิ เพือ่เป็นค่าใช้จ่าย สนบัสนนุและส่งเสรมิ
การจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ ส่งเสริมให้คนไทยสามารถเข้าถึง
บริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ 

 “สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” จึงเป็นสิทธิตามกฎหมายของ
คนไทยทุกคน
 คุณสมบัติของบุคคล ที่มีสิทธิลงทะเบียนใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ คือ 
 √ บุคคลที่มีสัญชาติไทย 
 √ มีเลขประจ�าตัวประชาชน 13 หลัก ของกรมการปกครอง กระทรวง 
  มหาดไทย 
 √ ไม่มสีทิธปิระกนัสขุภาพอืน่ทีใ่ช้จ่ายจากเงนิงบประมาณของรฐั ได้แก่  
  สิทธิตามกฎหมาย ประกันสังคม สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของ 
  ข้าราชการ / พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือ  สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล 
  ของหน่วยงานรัฐอื่นๆ เช่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ข้าราชการ 
  การเมือง

สิทธิหลักประกันสุขภาพ
ตามกฎหมาย2
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 ส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ(สปสช.) ท�าหน้าทีบ่รหิารจดัการระบบ
ทะเบียน บริหารกองทุนภายใต้การควบคุมดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
และคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยเข้าถึง
บริการสาธารณสุข ทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล 
และการฟ้ืนฟสูมรรถภาพทีจ่�าเป็นต่อสขุภาพและการด�ารงชวีติ รวมถงึบรกิารการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกตามกฎหมายประกอบโรคศิลปะ ทั้งน้ี 
เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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 คนไทยทกุคนมสีทิธริกัษาพยาบาลตามกฎหมาย จงึควรต้องตรวจสอบสิทธิ
รกัษาพยาบาลของตนเอง เพือ่ความสะดวกและเตรยีมพร้อมใช้สิทธเิข้ารบับรกิาร
ได้อย่างถูกต้อง 

 ช่องทางการตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล  มีดังนี้  
  1. ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลด ้วยระบบโทรศัพท ์อัตโนมัติ  
   ทางสายด่วน สปสช.โทร.1330 กด 2 ตามด้วยเลขประจ�าตัว 
   ประชาชน 13 หลกั (โทรศพัท์บ้านค่าบรกิาร 3 บาท/ครัง้ ทัว่ประเทศ  
   ส�าหรับค่าบริการโทรศัพท์มือถือตามโปรโมชั่น) 
  2. ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลด้วยระบบคอมพิวเตอร์
   • ผ่านเว็บไซต์สปสช. www.nhso.go.th/peoplesearch/
   • ทาง Application “ก้าวใหม่ สปสช.”

  

  3.  ติดต่อด้วยตนเองในวันเวลาราชการได้ที่ สถานีอนามัย โรงพยาบาล 
   ส่งเสริมสุขภาพต�าบล (รพ.สต.) หรือโรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน  
   ห รือส� านักงานสาธารณสุขจั งหวัด  ส� าหรับ ผู ้พักอาศัยใน 
   กรุงเทพมหานคร ติดต่อส�านักงานเขตของกรุงเทพมหานคร  
   ที่เปิดรับลงทะเบียน 

การลงทะเบียน
ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ3
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หมายเหตุ : โดยข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาลจะปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกวันที่ 
15 และวันที่ 28 ของทุกเดือน

เอกสารการลงทะเบียน
 1) บัตรประจ�าตัวประชาชน ส�าหรับเด็กอายุต�่ากว่า 15 ปี ให้ใช้สูติบัตร  
  (ใบเกิด)
 2) หนังสือรับรองการพักอาศัย (กรณีที่อยู ่ไม่ตรงตามบัตรประจ�าตัว 
  ประชาชน) พร้อมส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนของเจ้าบ้าน หรือ 
  หลักฐานอื่นที่แสดงว่าตนเองนั้นอาศัยอยู ่จริง เช่น ใบเสร็จค่าน�้า  
  ค่าไฟ สัญญาเช่าที่พักฯลฯ 
 3) แบบค�าร้องขอลงทะเบียน (ขอได้ ณ จุดรับลงทะเบียน)

สถานที่ลงทะเบียน ในวันเวลาราชการ 
 • ต่างจังหวัด : สถานีอนามัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล 
  (รพ.สต.) โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน หรือส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 • กรุงเทพมหานคร : ติดต่อส�านักงานเขตของ กทม. ที่เปิดรับลงทะเบียน  
  27 แห่ง  ดังนี้
   ส�านักงานเขตคลองเตย เบอร์ติดต่อ 02 - 249 -2072
   ส�านักงานเขตคลองสามวา  เบอร์ติดต่อ   02 - 548 - 0134
   ส�านักงานเขตจอมทอง เบอร์ติดต่อ   02 - 427 - 4561
   ส�านักงานเขตดุสิต     เบอร์ติดต่อ   02 - 241 - 7887
   ส�านักงานเขตลิ่งชัน  เบอร์ติดต่อ   02 - 433 - 6024
   ส�านักงานเขตธนบุรี เบอร์ติดต่อ 02 - 465 – 5841
   ส�านักงานเขตบางกอกใหญ่ เบอร์ติดต่อ   02 - 467 - 5232
   ส�านักงานเขตบางกะปิ  เบอร์ติดต่อ   02 - 377 - 7984
   ส�านักงานเขตบางขุนเทียน  เบอร์ติดต่อ   02 - 416 - 0170
   ส�านักงานเขตบางคอแหลม  เบอร์ติดต่อ   02 - 291 - 3504
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   ส�านักงานเขตบางแค  เบอร์ติดต่อ   02 - 455 - 4310
   ส�านักงานเขตบางซื่อ  เบอร์ติดต่อ   02 - 585 - 1542
   ส�านักงานเขตบางนา   เบอร์ติดต่อ   02 -173 - 5232
   ส�านักงานเขตบางพลัด   เบอร์ติดต่อ   02 - 424 - 1265
   ส�านักงานเขตประเวศ  เบอร์ติดต่อ   02 - 328 - 8321
   ส�านักงานเขตพระโขนง  เบอร์ติดต่อ   02 - 331 - 5170
   ส�านักงานเขตมีนบุรี  เบอร์ติดต่อ   02 - 540 - 7035
   ส�านักงานเขตราชเทวี    เบอร์ติดต่อ 02 - 354 - 3168
   ส�านักงานเขตราษฎร์บูรณะ  เบอร์ติดต่อ   02 - 427 - 4636
   ส�านักงานเขตลาดกระบัง  เบอร์ติดต่อ   02 - 326 - 6134
   ส�านักงานเขตลาดพร้าว  เบอร์ติดต่อ   02 - 538 - 6531
   ส�านักงานเขตสะพานสูง  เบอร์ติดต่อ   02 - 372 - 2865
   ส�านักงานเขตสายไหม  เบอร์ติดต่อ   02 - 158 - 7353
   ส�านักงานเขตหนองแขม  เบอร์ติดต่อ   02 - 421 - 5818
   ส�านักงานเขตหนองจอก  เบอร์ติดต่อ   02 - 548 - 2953
   ส�านักงานเขตหลักสี่  เบอร์ติดต่อ   02 - 576 - 1140
   ส�านักงานเขตห้วยขวาง  เบอร์ติดต่อ   02 - 277 - 5090

สปสช.เขต 13 กทม.บริการตรวจสอบสิทธิผ่านเว็ปไซด์ทาง

http://bkk.nhso.go.th
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หมายเหต ุ
  1. สปสช.บริการลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
   พร้อมเลือกหน่วยบริการประจ�าโดยระบบอัตโนมัติให้กับผู้หมด 
   สิทธิประกันสังคม และผู้หมดสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของ 
   ข้าราชการ ซึง่ประชาชนสามารถตรวจสอบสทิธไิด้ที ่สายด่วน สปสช. 
   โทร 1330 
  2. การขอเปลีย่นหน่วยบรกิารประจ�า น�าเอกสารแสดงการพกัอาศยัจรงิ  
   ติดต่อสถานท่ีรับลงทะเบียนในวันเวลาราชการ โดยมีสิทธิเปลี่ยน 
   หน่วยบรกิารประจ�าไม่เกนิ 4 ครัง้ ต่อปี (รอบปีงบประมาณ นบัตัง้แต่  
   วันที่ 1 ตุลาคมถึง วันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป)
  3. ผู้ขอเปลี่ยนหน่วยบริการประจ�า สามารถเข้ารับบริการโดยใช้สิทธิ 
   หลักประกันสุขภาพ  ณ หน่วยบริการแห่งใหม่ หลังแจ้งความจ�านง 
   เปลี่ยนหน่วยบริการประจ�าประมาณ 1 เดือน
  4.  คนพกิารผูใ้ช้สทิธหิลกัประกนัสขุภาพฯ ทีย่งัไม่ได้ลงทะเบยีนคนพกิาร 
   ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ต้องน�าใบรับรองความพิการ 
   จากแพทย์ หรือแสดงบัตรคนพิการตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนา 
   คณุภาพชวีติคนพกิารแห่งชาต ิพ.ศ.2550 ลงทะเบยีน ณ สถานทีร่บั 
   ลงทะเบียน เพื่อรับสิทธิฟื้นฟูสมรรถภาพได้
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ตรวจสอบ
สิทธิหลักประกัน

สุขภาพ

www.nhso.go.th
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 “หน่วยบรกิาร” เป็นค�าทีใ่ช้เรยีก  โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพ
ต�าบล (รพ.สต) ศูนย์บริการสาธารณสุข สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ของ
เอกชนและของสภากาชาดไทย รวมท้ังสถานบริการสาธารณสุขอื่น ที่คณะ
กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก�าหนดและข้ึนทะเบียนเป็นหน่วยบริการ
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 “เครือข่ายหน่วยบริการ” หมายถึง หน่วยบริการท่ีรวมตัวกันและขึ้น
ทะเบียนเป็นเครือข่ายหน่วยบริการ 
 
 หน่วยบริการประจ�า หมายถึง หน่วยบริการหรือกลุ่มหน่วยบริการที่ขึ้น
ทะเบียนเป็นหน่วยบริการประจ�า โดยได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุนหลักประกัน
สขุภาพแห่งชาต ิเพือ่บรกิารสาธารณสขุในลกัษณะเหมาจ่ายรายหวั และค่าใช้จ่าย
อื่นตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก�าหนด โดยหน่วยบริการมี
คุณลักษณะ ดังนี้
  1. ให้บริการด้านเวชกรรม
  2. จดับรกิารสาธารณสขุระดบัปฐมภมูทิีจ่�าเป็นต่อสขุภาพและการด�ารง 
   ชีวิตอย่างเป็นองค์รวม ท้ังการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค  
   การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพ
  3. เป็นหน่วยต้นสงักดัของหน่วยบรกิารปฐมภมู ิและอาจมหีน่วยบรกิาร 
   ปฐมภูมิมากกว่า 1 แห่งเป็นเครือข่าย
  4. มีเครือข่ายหน่วยบริการเพื่อการส่งต่อผู ้รับบริการไปรับบริการ 
   สาธารณสุขการส่งต่อการรักษา ในกรณีที่เกินขีดความสามารถ

หน่วยบริการ*
และการใช้สิทธิรับบริการ4
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  5. ผูม้สีทิธหิลกัประกนัสขุภาพ สามารถเลอืกลงทะเบยีนในหน่วยบรกิาร 
   ประจ�า เพือ่เป็นหน่วยบรกิารประจ�าตวัของตนเองทีจ่ะเข้ารบับรกิาร 
   สาธารณสุขโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ ตามสิทธิที่ก�าหนด

 หน่วยบริการปฐมภูมิ หมายถึง หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วย
บริการปฐมภูมิในเครือข่ายของหน่วยบริการประจ�า และรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการ
สาธารณสุขจากหน่วยบริการประจ�า หรือค่าใช้จ่ายอื่นตามที่คณะกรรมการหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติก�าหนด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
  1. จัดบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ด้านเวชกรรม และทันตกรรม 
   ขั้นพื้นฐานได้อย่างเป็นองค์รวม ได้แก่ การสร้างเสริมสุขภาพ  
   การป้องกนัโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการ 
   ฟื้นฟูสมรรถภาพ
  2. ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ สามารถเข้ารับใช้บริการสาธารณสุข 
   ในหน่วยบริการปฐมภูมิท่ีเป็นเครือข่ายของหน่วยบริการประจ�า 
   ที่เลือก (ต้นสังกัดของหน่วยบริการปฐมภูมิ) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
   ได้ตามสิทธิที่ก�าหนด

 หน่วยบริการรับส่งต่อ หมายถึง หน่วยบริการท่ีขึ้นทะเบียนเป็นหน่วย
บรกิารรบัการส่งต่อทัว่ไป  หรอืหน่วยบรกิารทีร่บัการส่งต่อเฉพาะด้าน ซึง่สามารถ
จัดบริการสาธารณสุขระดับทุติยภูมิ ตติยภูมิ หรือเฉพาะทาง โดยผู้มีสิทธิหลัก
ประกันสุขภาพสามารถใช้บริการสาธารณสุข ณ หน่วยบริการรับส่งต่อได้ เมื่อได้
รบัการส่งต่อหรอืได้รบัความเหน็ชอบจากหน่วยบรกิารประจ�า หรอืตามที ่สปสช.
ก�าหนด ทัง้นี ้หน่วยบรกิารทีร่บัส่งต่อมสีทิธไิด้รบัค่าใช้จ่ายเพือ่บรกิารสาธารณสุข
จากหน่วยบริการประจ�าหรอืจากกองทนุ ตามทีค่ณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพ
แห่งชาติก�าหนด
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 หน่วยบริการร่วมให้บริการ หมายถึง สถานบริการที่จัดบริการ
สาธารณสุขระดับปฐมภูมิเฉพาะด้าน ตามเกณฑ์ท่ีสปสช.ก�าหนด และได้ขึ้น
ทะเบยีนเป็นหน่วยบรกิารร่วมให้บรกิารโดยมข้ีอตกลงเป็นหนงัสอืกบัหน่วยบรกิาร
ประจ�าหรือส�านักงาน ในการให้บริการสาธารณสุขแก่ผู้มีสิทธิ ทั้งนี้ หน่วยบริการ
ร่วมให้บริการมสีทิธไิด้รับค่าใช้จ่ายเพือ่บรกิารสาธารณสขุจากหน่วยบรกิารประจ�า
หรือจากกองทุน ตามที่คณะกรรมการก�าหนด
    
      
   
 * ดรูายละเอยีดได้ที ่ศนูย์ข้อมลูกฎหมาย สปสช. http://law.nhso.go.th/ 
ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ  
พ.ศ.2558
 อ้างอิงข้อมูล จากข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการและ 
เครือข่ายหน่วยบริการ พ.ศ.๒๕๕๘, ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒  
ตอนพิเศษ ๘๒ ง หน้า ๒o-๒๓ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘
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 การใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุข 

 กรณีทั่วไป
  1. ติดต่อที่หน่วยบริการปฐมภูมิ / หน่วยบริการประจ�าของผู้มีสิทธิ 
   หลักประกันสุขภาพ
  2. แจ้งความจ�านงใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพก่อนรับบริการ
  3. แสดงบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ�าตัวที่มีรูปถ่ายและ 
   เลขประจ�าตัวประชาชนท่ีทางราชการออกให้ ส�าหรับเด็กที่มีอาย ุ
   ต�่ากว่า 15 ปี แสดงส�าเนาสูติบัตร (ใบเกิด)
 
 ผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพที่ลงทะเบียนคนพิการในระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ กรณีที่จ�าเป็น ใช้สิทธิบริการสาธารณสุขได้ที่หน่วยบริการ 
ของรัฐที่ขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ทุกแห่ง 

กรณีอุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วยฉุกเฉิน
 ถ้าผู ้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพเกิดอุบัติเหตุหรือภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
สามารถใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพเข้ารับบริการท่ีหน่วยบริการในระบบหลัก
ประกนัสุขภาพแห่งชาต ิทีอ่ยูใ่กล้ทีส่ดุได้ตามความจ�าเป็นโดยไม่จ�ากดัจ�านวนครัง้ 

กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินถึงแก่ชีวิต 
 ผูเ้จบ็ป่วยฉกุเฉนิถงึแก่ชวีติ จ�าเป็นต้องได้รบัการรกัษาอย่างทนัท่วงทเีพือ่
การรอดชีวิต เมื่อผู้ป่วยมีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินถึงแก่ชีวิต สามารถเข้ารักษา
พยาบาลในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด โดยใช้บัตรประจ�าตัวประชาชนเพื่อแสดงตน
ในการเข้ารับบริการ จะได้รับการรักษาจนอาการพ้นวิกฤติ จากนั้น โรงพยาบาล
ที่ให้การรักษาจะส่งตัวผู้ป่วยกลับไปยังหน่วยบริการประจ�าหรือโรงพยาบาล 
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่พร้อมให้การรักษาต่อไป
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 ผู้ป่วยเจ็บป่วยฉุกเฉินถึงแก่ชีวิต หมายถึง ผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งมี
อาการบ่งชีว่้า จะเป็นอาการทีค่กุคามต่อการท�างานของอวยัวะส�าคญั ได้แก่ หวัใจ 
สมอง การหายใจ ต้องได้รบัการรกัษาและดแูลตดิตามอย่างใกล้ชดิ เพราะอาจ
ท�าให้เสยีชวีติได้รวดเรว็ ยกตวัอย่าง เช่น หวัใจหยดุเต้น / หอบรนุแรง / มอีาการ
เขียวคล�้า / หมดสติไม่รู้สึกตัว / สิ่งแปลกปลอมอุดกั้นหลอดลม / มีอาการวิกฤติ
จากอบุตัเิหต ุ/ มเีลอืดออกมากห้ามไม่หยดุ / ภาวะขาดน�า้อย่างรนุแรง / แขน ขา 
อ่อนแรง ปากเบี้ยว พูดล�าบาก / ชัก / มีอาการวิกฤติจากไข้สูง เป็นต้น

สอบถามข้อมูลเจ็บป่วยฉุกเฉิน ได้ที่
โทร 1669
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 ผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพฯ  เข้ารับบริการสาธารณสุขที่หน่วยบริการ
ตามระบบ จะได้รับการคุ้มครองค่าใช้จ่ายบริการสาธารณสุข ตามการวินิจฉัย
ทางการแพทย์ และประกาศของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
โดยคุ้มครองบริการสาธารณสุข ดังนี้ 
  • การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 
  • การตรวจ การวินิจฉัย การรักษา ตั้งแต่โรคทั่วไป เช่น ไข้หวัด จนถึง 
   การรักษาโรคเรื้อรัง โรคเฉพาะทางท่ีมีค่าใช้จ่ายสูง เช่น เบาหวาน  
   ความดันโลหิตสูง มะเร็ง ไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจ เอดส์ วัณโรค ฯลฯ  
   รวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพ ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
  • การคลอดบุตร ใช้สิทธิได้ไม่จ�ากัดจ�านวนครั้ง 
  • บรกิารทนัตกรรม  ได้แก่ อดุฟัน ถอนฟัน ขดูหนิปนู การให้ฟลอูอไรด์ 
   เสริมในกลุ่มเสี่ยงต่อโรคฟันผุ การรักษาโพรงประสาทฟันน�้านม  
   การเคลือบหลุมร่องฟัน ผ่าฟันคุด ใส่เพดานเทียมเด็กปากแหว่ง 
   เพดานโหว่ และการท�าฟันปลอมฐานพลาสติก
  • ค่ายาและเวชภณัฑ์ ตามกรอบบญัชียาหลกัแห่งชาต ิและยาทีม่ค่ีาใช้ 
   จ่ายสูง ตามประกาศของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  • ค่าอาหารและค่าห้องสามัญ ระหว่างพักรักษาตัว ณ หน่วยบริการ
  • การจัดการส่งต่อ เพื่อการรักษาระหว่างหน่วยบริการ
  • บรกิารแพทย์แผนไทย ตามข้อบ่งชีท้างการแพทย์ ได้แก่ ยาสมนุไพร 
   หรือยาแผนไทย การนวดเพื่อการรักษาและและทับหม้อเกลือฟื้นฟ ู
   สุขภาพแม่หลังคลอด การอบหรือประคบสมุนไพรเพื่อการรักษา

บริการสาธารณสุขที่คุ้มครอง* 
และบริการที่ไม่คุ้มครอง5



(24)
10 เรื่องควรรู้ สิทธิหลักประกันสุขภาพ

  • บรกิารฟ้ืนฟสูมรรถภาพด้านการแพทย์ ให้แก่คนพกิาร ผูส้งูอายแุละ 
   ผูท้ีจ่�าเป็นต้องได้รบัการฟ้ืนฟ ูเช่น กายภาพบ�าบดั จติบ�าบดั พฤตกิรรม 
   บ�าบัด กิจกรรมบ�าบัด ฟื้นฟูการได้ยิน ฟื้นฟูการมองเห็น และรับ 
   อุปกรณ์เครื่องช่วยตามประเภทความพิการได้ตามเกณฑ์ที่ สปสช. 
   ก�าหนด 

บริการที่ไม่อยู่ในความคุ้มครอง
  • การรักษาภาวะมีบุตรยาก / การผสมเทียม 
  • การแปลงเพศ / การกระท�าใดๆ เพื่อความสวยงามโดยไม่มีข้อบ่งช้ี 
   ทางการแพทย์
  • การตรวจวนิจิฉยัและรกัษาใดๆ ทีเ่กนิความจ�าเป็นจากข้อบ่งชีท้างการ 
   แพทย์
  • การรักษาที่อยู่ระหว่างการค้นคว้าทดลอง 
  • การบาดเจ็บจากการประสบภัยจากรถ ซึ่งอยู่ในความคุ้มครองตาม 
   กฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ  เฉพาะส่วนทีบ่รษิทั 
   หรือกองทุนตามกฎหมายนั้นต้องเป็นผู้จ่าย
  • การบ�าบดัรกัษาและฟ้ืนฟผููต้ดิยาและสารเสพตดิตามกฎหมายว่าด้วย 
   สารเสพตดิ ยกเว้น บางกรณตีามประกาศคณะกรรมการหลกัประกนั 
   สุขภาพแห่งชาติ
  • โรคเดยีวกนัทีต้่องใช้ระยะเวลารกัษาตวัในโรงพยาบาลประเภทผู้ป่วย 
   ในเกนิกว่า 180 วนั ยกเว้น กรณมีคีวามจ�าเป็นต้องรกัษาต่อเนือ่งจาก 
   ภาวะแทรกซ้อนหรือข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
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  • การปลูกถ่ายอวัยวะ (Organ Transplantation) ยกเว้น บางกรณ ี
   ตามประกาศคณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิเช่น การปลูก 
   ถ่ายไตเพือ่รกัษาโรคไตวายเรือ้รงัระยะสดุท้าย การปลกูถ่ายตบัในเดก็  
   (อายุไม่เกิน 18 ปี) ที่เป็นโรคท่อน�้าดีตีบตันแต่ก�าเนิด

* คุม้ครองค่าใช้จ่ายตามการวนิจิฉยัทางการแพทย์และประกาศของคณะกรรมการหลกัประกนั 
 สุขภาพแห่งชาติ
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 สทิธิหลกัประกนัสขุภาพ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการรกัษาพยาบาลโรคเรือ้รงั
ที่มีค่าใช้จ่ายสูงตัวอย่าง เช่น มะเร็ง ไตวายเรื้อรัง เอดส์ เป็นต้น

* บริการรักษาพยาบาลโรคมะเร็ง 
  1) การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง ตามที่แพทย์สั่ง 
  2) การรักษาอาการทั่วไปและการรักษาเฉพาะทาง เช่น การผ่าตัด  
   การฉายแสง การให้ยาเคมีบ�าบัด 
  3) การดูแลแบบประคับประคองที่บ้าน (Palliative care) 
  4) วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล (เฉพาะผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษา 
   ด้วยเคมีบ�าบัด)

* บริการทดแทนไตส�าหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
 ขั้นตอนการเข้ารับบริการ ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายต้องไปใช้สิทธิ
หลักประกันสุขภาพ  ท่ีหน่วยบริการตามสิทธิ หน่วยบริการจะลงทะเบียนและ 
ให้คณะกรรมการฯ ระดับเขต พิจารณาการให้บริการทดแทนไตที่เหมาะสม 
ส�าหรับผู้ป่วยในแต่ละราย โดยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสมาคมโรคไต 
แห่งประเทศไทย ได้แก่
  1) การล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง 
  2) การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 
  3) การผ่าตัดปลูกถ่ายไต

บริการรักษาพยาบาลโรคเรื้อรัง 
และบริการกรณีเฉพาะ6
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 ส�าหรับการล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเน่ือง สปสช.ได้จัดบริการ 
ส่งน�้ายาล้างไตให้ผู้ป่วยถึงบ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้เข้าถึงบริการทดแทนไต
ได้ง่ายขึน้ ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง และได้รบัการทดแทนไตอย่างต่อเนือ่ง 
ซึ่งจะส่งผลถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ป่วย 

* บริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์
 ผูท้ีต้่องการทราบสถานะการตดิเชือ้เอชไอว ี สามารถรบับรกิารให้ค�าปรกึษา
และตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่หน่วยบริการ 
ในระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิหากพบว่าตดิเชือ้เอชไอว ีจะได้รบัการประเมนิ
เพื่อเริ่มการรักษาด้วยยาต้านไวรัสและติดตามการรักษา รวมถึงการให้ยารักษา
โรคติดเชื้อฉวยโอกาสตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
 ผู้ป่วยเอดส์ควรรับยาต้านไวรัสกับหน่วยบริการประจ�าตามสิทธิเพื่อความ
สะดวก แต่หากมีความจ�าเป็นก็สามารถรับยากับหน่วยบริการอื่นที่ไม่ใช่หน่วย
บริการตามสิทธิได้

บริการกรณีเฉพาะ* 
 บริการรักษาพยาบาลที่จ�าเป ็นต้องบริหารจัดการเป็นกรณีเฉพาะ 
ในโรงพยาบาลที่ร่วมโครงการ เช่น
  • ผู้ติดยาเสพติดประเภทเฮโรอีนท่ีสมัครใจเข้ารับการรักษาและไม่ต้อง 
   โทษคดียาเสพติดให้ได้รับสารทดแทนยาเสพติด (เมทาโดน) 
  • การให้ยาละลายลิม่เลอืดเพือ่การรกัษาเร่งด่วน ส�าหรับผู้ป่วยโรคหลอด 
   เลือดสมองตีบหรืออุดตัน และผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 
   ชนิดเฉียบพลันชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน ST
  • การผ่าตดัรักษาข้อเข่าเสือ่ม / การผ่าตดัเปลีย่นกระจกตา / การผ่าตดั 
   เปลี่ยนหัวใจ 
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  • การปลูกถ่ายไตเพื่อรักษาโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
  • การปลูกถ่ายตับในเด็ก (อายุไม่เกิน 18 ปี) ที่เป็นโรคท่อน�้าดีตีบตัน 
   แต่ก�าเนิด 
  • การรักษาเฉพาะโรคทีเ่กดิจากการด�าน�า้ (Decompression sickness)

*  คุม้ครองค่าใช้จ่ายตามการวนิจิฉยัทางการแพทย์และประกาศของคณะกรรมการหลกัประกนั 
 สุขภาพแห่งชาติ
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 “บรกิารสร้างเสรมิสขุภาพ” เป็นบรกิารหรอืกจิกรรมทีใ่ห้โดยตรงแก่บคุคล 
ครอบครวัหรอืกลุม่บคุคล เพือ่สร้างเสรมิความตระหนกัและขดีความสามารถของ
บุคคลในการดูแลสุขภาพของตนเอง 
 “บรกิารป้องกนัโรค” เป็นบรกิารหรอืกจิกรรมทางการแพทย์และสาธารณสขุ
ที่ให้โดยตรงแก่บุคคล ครอบครัวหรือกลุ่มบุคคล เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรค 

 ขอบเขตของบริการสร้างเสริมสุขภาพและบริการป้องกันโรค มีดังนี้
    (1) การตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาภาวะเสี่ยงต่อการเสียสุขภาพ 
เป็นการตรวจกรองในบคุคลทีป่กต ิหรอืยงัไม่มอีาการหรอือาการแสดงของโรคนัน้ๆ 
ด้วยวิธีการใช้แบบประเมิน / แบบทดสอบ การตรวจวัดร่างกาย / พัฒนาการ  
การตรวจเลือด ปัสสาวะ และเซลล์เน้ือเยื่อ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือร่วมกัน  
เพื่อค้นหาภาวะหรือปัจจัยเสี่ยงที่จะท�าให้เกิดโรคและด�าเนินการป้องกัน ความถี่
ของการตรวจอาจเพียงครั้งเดียวหรือเป็นประจ�าทุกปี 3 ปี 5 ปี แล้วแต่กรณี  
เช่น การตรวจเลือดคัดกรองภาวะซีด ซิฟิลิส เอชไอวี ธาลัสซีเมียและดาวน์ใน 
หญงิตัง้ครรภ์ การตรวจวดัสายตาเดก็ การตรวจเลอืดคดักรองเบาหวาน การตรวจ
วัดความดันโลหิตสูง การตรวจกรองมะเร็งปากมดลูก
    (2) การส่งเสริมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การให้ค�าปรึกษาแนะน�า  
การให้ความรู้ และการสาธิต เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เช่น การให้
ค�าแนะน�ากระตุ ้นพัฒนาการเด็ก การให้ค�าปรึกษาการวางแผนครอบครัว  
การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี การเลิกบุหรี่ การสอนและสาธิตเพื่อลดภาวะ 
อ้วนลงพุง 

บริการสร้างเสริมสุขภาพ
และบริการป้องกันโรค7
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    (3) การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน การใช้ยา และการท�าหัตถการเพื่อ 
สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เช่น การฉีดวัคซีนในเด็กและหญิงตั้งครรภ์  
การให้ยาบ�ารุงเสริมธาตุเหล็ก โฟลิกและไอโอดีน การให้ยาต้านไวรัสเอชไอวี 
เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก การเคลือบฟลูออไรด์ การวางแผนครอบครัว
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รายการบริการสร้างเสริมสุขภาพและบริการป้องกันโรคของคนไทยในแต่ละกลุ่ม

 หญงิตัง้ครรภ์และหลงัคลอด ทดสอบการตั้งครรภ์ ตรวจครรภ์และประเมินความเสี่ยง ตรวจเลือดคัดกรองภาวะซีด  
  ซิฟิลิส เอชไอวี ตับอักเสบบี ธาลัสซีเมีย และดาวน์ ตรวจปัสสาวะ ฉีดวัคซีนบาดทะยัก
  และวัคซีนไข้หวัดใหญ่  ให้ยาบ�ารุงเสริมธาตุเหล็ก โฟลิก และไอโอดีน การให้ยาต้านไวรัส 
  เอชไอวีเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก  ตรวจช่องปากและฟัน ประเมินสุขภาพจิต   
  ตรวจหลังคลอดและคุมก�าเนิด ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สมุดบันทึกสุขภาพ
 
 กลุ่มเด็กเล็ก ฉีดวัคซีนบีซีจี ตับอักเสบบี บาดทะยัก คอตีบ ไอกรน โปลิโอ หัด หัดเยอรมัน คางทูม  
 อายุ 0 - 5 ปี ไข้หวัดใหญ่และไข้สมองอักเสบเจอี ตรวจเลือดคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ ภาวะซีด  
  การติดเชื้อเอชไอวี ชั่งน�้าหนักวัดส่วนสูงเพื่อติดตามการเจริญเติบโต ตรวจคัดกรอง  
  พัฒนาการ ตรวจช่องปากและฟัน เคลือบฟลูออไรด์ การให้ยาไทรอกซินป้องกันภาวะ
  พร่องไทรอยด์ ยาบ�ารุงเสริมธาตุเหล็ก ยาต้านไวรัสเอดส์ สมุดบันทึกสุขภาพ/บันทึก  
  พัฒนาการ และแว่นตาหากมีภาวะสายตาผิดปกติ
 
 กลุ่มเด็กโตและวัยรุ่น  ฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ชั่งน�้าหนักวัดส่วนสูงเพื่อติดตามการเจริญเติบโต 
 อายุ 6 - 24 ปี  ตรวจเลือดคัดกรองภาวะซีด เอชไอวี ตรวจช่องปากและฟัน ตรวจวัดความดันโลหิต 
  ตรวจคัดกรองสายตาและการได้ยิน คัดกรองความเสี่ยงจากการสูบบุหรี่/สุรา/สารเสพติด  
  เคลอืบฟลอูอไรด์และหลมุร่องฟัน การให้ยาบ�ารุงเสริมธาตุเหลก็ แว่นตาหากมภีาวะสายตา
  ผิดปกติ (ส�าหรับนักเรียน ป.1) การป้องกันและควบคุมการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
  และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ การคุมก�าเนิด การให้ค�าปรึกษาแนะน�า 
 
 กลุ่มผู้ใหญ่ ฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจเลือดคัดกรองเบาหวาน 
 อายุ 25 - 59 ปี เอชไอวี  คัดกรองความเสี่ยงจากการสูบบุหรี่/สุรา/สารเสพติด คัดกรองปัจจัยเสี่ยง
  ต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เคลือบฟลูออไรด์ 
  การให้ยาบ�ารุงเสริมธาตุเหล็ก การป้องกันและควบคุมการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์                     
  การคุมก�าเนิด การให้ความรู้ตรวจเต้านมด้วยตนเอง การให้ค�าปรึกษาแนะน�า 
 
 กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป  ฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ตรวจประเมินความสามารถในการประกอบกิจวัตร  
  ประจ�าวัน (ADL) ตรวจวัดดัชนีมวลกาย ความดันโลหิต ตรวจเลือดคัดกรองเบาหวาน 
  เอชไอวี คัดกรองปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง 
  คัดกรองโรคซึมเศร้า การเคลือบฟลูออไรด์ การให้ความรู้ออกก�าลังกายและฝึกสมอง
  ป้องกันโรคสมองเสื่อม การให้ความรู้ตรวจเต้านมด้วยตนเอง การให้ค�าปรึกษาแนะน�า 
 
 กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล มีดังนี้
  1) หญิงตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์มากกว่า 4 เดือนขึ้นไป
  2) เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี
  3) ผู้ป่วยโรคเรื้อรังทุกกลุ่มอายุ ได้แก่ โรคหอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคไตวายเรื้อรัง โรคเบาหวาน 
   โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบ�าบัด
  4) ผู้ที่อายุ 65 ปีขึ้นไป

 หมายเหตุ : รายละเอียดบริการที่แต่ละกลุ่มอายุจะได้รับ สามารถอ่านได้จากประกาศคณะกรรมการ
  หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2559

กลุ่ม บริการสร้างเสริมสุขภาพและบริการป้องกันโรค
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 ผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ ท่ีได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล
ของหน่วยบริการ ซึ่งไม่ใช่ เป็นพยาธิสภาพของโรค หรือเหตุแทรกซ้อนของโรค  
มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น โดยผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือทายาท ฯลฯ 
สามารถยืน่ค�าร้องขอรบัเงนิช่วยเหลอืเบือ้งต้นได้ภายใน 1 ปี นบัตัง้แต่วนัทีท่ราบ
ความเสียหาย 
 
 การเขียนค�าร้องต้องมีสาระส�าคัญ ดังนี้
  1. ชื่อผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหาย
  2. ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล
  3. ชื่อของหน่วยบริการที่ให้การรักษาพยาบาล
  4. วนัทีเ่ข้ารับการรกัษาพยาบาล และวนัทีท่ราบถึงความเสียหายทีเ่กดิขึน้
  5. สถานที่ที่สามารถติดต่อผู้รับบริการท่ีได้รับความเสียหายได้โดย 
   สะดวก
  6. ระบุภาระที่ผู้รับบริการจะต้องรับผิดชอบเศรษฐานะ

สิทธิการรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 
กรณีได้รับความเสียหายจาก
การรักษาพยาบาล 
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 หลักฐานประกอบค�าร้องของผู้ได้รับความเสียหาย ได้แก่ ส�าเนาบัตร
ประจ�าตัวประชาชน หรือสูติบัตร หนังสือมอบอ�านาจ (กรณีมีการมอบอ�านาจ) 
เอกสารหรอืหลกัฐานทีแ่สดงรายละเอยีดข้อมลูทีอ่าจเป็นประโยชน์ประกอบการ
พิจารณา
 สถานที่ยื่นค�าร้อง
  • ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด (ในจังหวัดที่เกิดเหตุ) หรือ ส�านักงาน 
   หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1-13
  • หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นท่ีเป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ตามมาตรา  
   50 (5)
  • สอบถามเพิ่มเติมที่ “สายด่วน สปสช.โทร 1330”
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1330 สายด่วน สปสช.
รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน
ให้ค�าแนะน�าเรื่องการใช้
สิทธิหลักประกันสุขภาพ

(สิทธิบัตรทอง)
ทั้งระบบอัตโนมัติ

และเจ้าหน้าที่
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กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่9

 เพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพให้ทั่วถึงและยั่งยืน โดยส่งเสริมกระบวนการ
การมีส่วนร่วมตามความพร้อมความเหมาะสมและความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น คณะกรรมหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงก�าหนดให้มีกองทุนหลัก
ประกนัสขุภาพในระดบัท้องถิน่หรอืพืน้ที ่ โดยมอีงค์การบรหิารส่วนต�าบล (อบต.)           
และเทศบาลเป็นเจ้าภาพในการบริหารจัดการกองทุนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 
การป้องกนัโรค การฟ้ืนฟสูมรรถภาพ และการรกัษาพยาบาลระดบัปฐมภูมเิชิงรกุ
ในพืน้ทีไ่ด้อย่างทัว่ถงึและทีจ่�าเป็นต่อสขุภาพและการด�ารงชวีติ (สบืค้นข้อมลูเพิม่
เตมิได้ที ่http://obt.nhso.go.th/) บางครัง้อาจเรยีกว่า “กองทนุ อบต./กองทนุ
เทศบาล หรือกองทุนสุขภาพต�าบล”

 แหล่งที่มาของเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่
 1) เงินที่ได้รับจัดสรรแต่ละปีจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ
  ในส่วนของการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ตามที่คณะกรรมการ 
  หลักประกันสุขภาพแห่งชาติก�าหนด ได้รับการจัดสรรเป็นเงิน 45 บาท 
  ต่อประชาชนในพื้นที่หนึ่งคน
 2) เงนิสมทบจากเงนิหรอืงบประมาณทีไ่ด้รบัจากองค์การบรหิารส่วนต�าบล 
  หรือเทศบาล หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นตามที่ 
  กฎหมายบัญญัติ
 3) เงินสมทบจากชุมชนหรือกองทุนชุมชนอื่น
 4) รายได้อื่นๆหรือทรัพย์สินที่ได้รับมาในกิจการของกองทุนหลักประกัน 
  สุขภาพ
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 คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ ประกอบด้วย
 • ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เป็นประธานกรรมการ
 • ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ 2 คน เป็นรองประธานกรรมการ
 • สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภามอบหมาย จ�านวน 2 คน  
  เป็นกรรมการ
 • หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่ เป็นกรรมการ 
 • อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านในพื้นท่ีท่ีคัดเลือกกันเอง จ�านวน  
  2 คน เป็นกรรมการ
 • ผูแ้ทนหมูบ้่านหรอืชมุชนทีป่ระชาชนในหมูบ้่านหรอืชมุชนคดัเลอืกกนัเอง 
  ไม่เกิน จ�านวนไม่เกิน 5 คน เป็นกรรมการ
 • ผูแ้ทนศนูย์ประสานหลกัประกนัสขุภาพประชาชนหรอืหน่วยรบัเรือ่งร้อง
  เรียนอิสระในพื้นที่ จ�านวน 1 คน (ถ้ามี) เป็นกรรมการ 
 • ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่อื่นที่ผู้บริหารสูงสุดของ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ
 • ผู ้อ�านวยการหรือหัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หรือส่วน 
  สาธารณสุข หรือท่ีเรียกชื่ออื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ 
  เจ้าหน้าทีอ่ืน่ทีผู่บ้รหิารสงูสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มอบหมาย 
       เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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 บทบาทส�าคญัของกองทนุหลกัประกนัสขุภาพในระดบัท้องถิน่หรอื
พื้นที่
 • จัดท�าข้อมูลสุขภาพ แผนที่ยุทธศาสตร์ของชุมชน โดยชุมชน สู่ชุมชน 
  สุขภาพดีที่ตื่นรู้ 
 • ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง และคนพิการในชุมชน
 • ควบคุมและป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เอดส์ วัณโรค
 • จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของคนในชุมชน
 • ประสานความร่วมมือกับหน่วยบริการและหน่วยงานในพื้นที่จัดบริการ 
  สุขภาพชุมชน

 ลักษณะกิจกรรมของกองทุน แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ 
 เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนหรือส่งเสริมเป็น 
ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน หรอืโครงการ หรอืกจิกรรม ทีค่ณะกรรมการกองทนุอนมุตัิ 
ดังนี้
 (1) เพือ่สนบัสนนุ และส่งเสรมิการจดับรกิารสาธารณสขุของหน่วยบรกิาร  
  หรอืสถานบรกิาร หรอืหน่วยงานสาธารณสขุในพืน้ที ่โดยเน้นเรือ่งการ 
  สร้างเสรมิสขุภาพ การป้องกนัโรค การฟ้ืนฟสูมรรถภาพ และการรกัษา 
  พยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ที่จ�าเป็นต่อสุขภาพและการด�ารงชีวิต  
  เพื่อให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบ 
  อาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่ สามารถเข้า 
  ถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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 (2) เพือ่สนบัสนนุให้กลุม่หรอืองค์กรประชาชน หรอืหน่วยงานอืน่ ในพืน้ที่ 
  ได้ด�าเนนิงานตามแผนงาน หรอืโครงการ หรอืกจิกรรมเพือ่การสร้าง 
  เสริมสขุภาพ การป้องกนัโรค ให้แก่สมาชกิหรอืประชาชนในพืน้ที ่ และ 
  กรณมีคีวามจ�าเป็นต้องจดัซือ้วสัดทุีม่ลีกัษณะเป็นครภุณัฑ์ให้สนบัสนนุ 
  ได้ในวงเงนิไม่เกนิ 5,000 บาทต่อโครงการ วสัดทุีม่ลีกัษณะเป็นครภุณัฑ์ 
  ที่จัดหาได้ ให้อยู่ในความดูแลและบ�ารุงรักษาของกลุ่มหรือองค์กร 
  ประชาชนหรือหน่วยงานอื่น ที่ได้รับการสนับสนุนนั้นๆ 
 
 (3) เพือ่สนบัสนนุและส่งเสรมิกจิกรรมการสร้างเสรมิสขุภาพ การป้องกนัโรค  
  การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก  
  ของศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์ช่ืออื่นท่ีด�าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนา 
  และดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิต 
  ผู้สูงอายุและคนพิการ หรือศูนย์ชื่ออื่นที่ด�าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการ 
  พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน ตามหลัก 
  เกณฑ์ทีส่�านกังานก�าหนด เป็นเงนิไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของเงนิรายรบั 
  ของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละปีงบประมาณนั้น
 
 (4) เพือ่สนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการบรหิารหรอืพฒันากองทนุหลกัประกนั 
  สุขภาพให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรับ 
  ของกองทนุหลกัประกนัสขุภาพในแต่ ละปีงบประมาณนัน้ และในกรณี 
  ที่มีความจ�าเป็นต้องใช้จ ่ายเพื่อซ้ือครุภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง  
  ครุภัณฑ์นั้นจะต้องมีราคาไม่เกิน 20,000 บาทต่อหน่วย โดยการจัดซื้อ 
  จัดจ้างให้ใช้ระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยอนุโลม และ 
  ครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ ให้อยู ่ในความดูแลและบ�ารุงรักษาขององค์กร 
  ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ 
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 (5) กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนท่ี ให้คณะกรรมการกองทุน 
  พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมใน 
  การป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจ�าเป็น เหมาะสม               
  และทันต่อสถานการณ์ได้
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 ผูส้นใจต้องการข้อมลูเกีย่วกบัหน้าทีแ่ละสทิธหิลกัประกนัสขุภาพ ขัน้ตอนการ
ใช้บรกิาร หรอืข้อมลูทีเ่กีย่วข้อง สามารถตดิต่อและสบืค้นข้อมลูผ่านช่องทางต่างๆ 
ดงันี้
 1. สายด่วน สปสช.โทร.1330 ให้บรกิาร 24 ชัว่โมง (ค่าบรกิาร 3 บาท/ครัง้ 
ทัว่ประเทศ ส�าหรับค่าบรกิารโทรศพัท์มอืถือตามโปรโมช่ัน)
 2. บรกิารข้อมลูทางสือ่สงัคมออนไลน์ เพิม่ความสะดวก ได้แก่
  2.1 www.nhso.go.th และสามารถสบืค้นข้อมลูเฉพาะเรือ่ง เช่น
             • ศนูย์ข้อมลูกฎหมาย สปสช.  http://law.nhso.go.th/
   • ศนูย์บริการสารสนเทศประกนัสขุภาพ http://eis.nhso.go.th/
   • ข้อมลูกองทนุหลกัประกนัสขุภาพในระดบัท้องถิน่หรอืพืน้ที่ 
    http://obt.nhso.go.th/
   • รายงานวจิยั/คูม่อื/หนงัสอืวชิาการด้านหลกัประกนัสขุภาพ
    http://library.nhso.go.th/index.html
  2.2  Facebook ส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ
  2.3  Youtube ก้าวใหม่ สปสช.
  2.4 การเข้าถงึข้อมลูผ่าน Application ก้าวใหม่ สปสช. ทางโทรศพัท์ 
   มอืถอื Smartphone ทัง้ระบบ Android และ iOS

ช่องทางบริการข้อมูลหลักประกันสุขภาพ10

www.nhso.go.th Facebook
ส�านักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ

 Application
ก้าวใหม่ สปสช.

Youtube
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ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่  

เลขที่ 6 อาคารส�านักงานไปรษณีย์เขต 5

ถ.มหิดล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ 053-285355 โทรสาร 053-285364

http://chiangmai.nhso.go.th/

ส�านักงานหลักประกันสุขภาแห่งชาติ เขต 2 พิษณุโลก

เลขที่ 118 อาคารไปรษณีย์พิษณุโลก ชั้น 4 ถ.พุทธบูชา   

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 055-245111 โทรสาร 055-247111

http://phitsanulok.nhso.go.th/

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์  

เลขที่ 1045/2 อาคารแว่นกรุงไทย ชั้น 4

หมู่ 10 ถ.นครสวรรค์ -พิษณุโลก ต.นครสวรรค์ตก

อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ 056-371831 โทรสาร 056-371831

http://nakhonsawan.nhso.go.th/

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี 

เลขที่ 65/3 ซอย 1 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 

เลขที่ 2 อาคารส�านักงานไปรษณีย์ ชั้น 3 

ถ.สมุทรศักดารักษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง   

จ.ราชบุรี 70000

โทรศัพท์ 032-332590 โทรสาร 032-332593

http://ratchaburi.nhso.go.th/

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง

เลขที่ 115 อาคารสตาร์พลาซ่า ชั้น 2 ซ.ศูนย์การค้าสาย 4 

ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000

โทรศัพท์ 038-864313-19 โทรสาร 038-864320

http://rayong.nhso.go.th/

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น

เลขที่ 356/1 อาคารซีพี 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, 045-240839, 045-240974, 

045-241228, 045-241231 โทรสาร 045-255393

http://ubon.nhso.go.th/

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี

เลขที่ 91/1 หมู่ 1 อาคารพีซีทาวเวอร์ 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

เลขที่ 456/2 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ 074-233888โทรสาร 074-235494

http://songkhla.nhso.go.th/

ส�านกังานหลักประกนัสุขภาพแห่งชาต ิเขต 13 กรงุเทพมหานคร

เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5                               

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕o  

ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.10210  

โทร 02 142 1000 โทรสาร 02-1438772-3

http://bkk.nhso.go.th/

ทีอ่ยู่
สปสช.

เขต 1-13
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ผ่านการหารือร่วมกันระหว่าง 3 กองทุน กุมภาพันธ์ 2560

ตารางเปรียบเทียบระบบประกันสุขภาพของรัฐ  3  ระบบ

1. ผู้มีสิทธิ

3. งบประมาณ        
 (ณ ปี 2559)

2. แหล่งเงิน

5. จ�านวนผู้มีสิทธิ

6. ผู้ให้บริการ

7. วิธีการจ่ายเงิน

4. หน่วยงานที่ท�า  
 หน้าที่บริหาร

ประชาชนไทยที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง
สวัสดิการด้านสุขภาพใดๆจากรัฐ เช่น 
ไม่มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของ
ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกันสังคม ครูเอกชน หรือหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ เป็นต้น

งบเหมาจ่ายรายหัว = 3,028.94 บาท/คน/ปี
(รวมค่าส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค+
ค่าเสื่อม+เงินชดเชยค่าเสียหายฯ)

ภาษีทั่วไป

ประมาณ 48.7 ล้านคน

โรงพยาบาลคู่สัญญาทั้งภาครัฐ/เอกชน 
และลูกข่าย

- ส�าหรับบริการผู้ป่วยนอกและบริการ 
 สร้างเสริมสุขภาพ จ่ายแบบเหมาจ่าย
 รายหัว 
- ส�าหรับบริการผู้ป่วยใน จ่ายตามกลุ่ม 
 วินิจฉัยโรคร่วม (ภายใต้เพดานงบ 
 ประมาณ global budget) 

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

- ข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า 
 รวมทัง้ผูร้บับ�านาญหรอืเบีย้หวดั   
 รวมคู่สมรส บิดา มารดา และ 
 บตุรโดยชอบด้วยกฎหมาย 3 คน  
 ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 (ไม่รวมบุตรบุญธรรม) 

งบประมาณ 66,476 ล้านบาท หรือ
ประมาณ 15,459 บาท/คน/ปี

ภาษีทั่วไป

ประมาณ 4.3 ล้านคน

- สถานพยาบาลของรัฐทุกแห่ง
- สถานพยาบาลของ เอกชน 
 (เฉพาะกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน)
- ขยายสถานพยาบาลของเอกชนที่ 
 เข้าร่วมโครงการ (ผู้ป่วยใน) 
 โดยให้ไปใช้บริการได้ตามเงื่อนไข/ 
 โรคที่ก�าหนด
- สถานพยาบาลของเอกชน กรณี 
 สถานพยาบาลของทางราชการ 
 ส่งตัวไปเข้ารับการฟอกเลือดด้วย 
 เครื่องไตเทียม และฉายรังสี

- ผู้ป่วยนอก จ่ายเงินตามรายการ
 ที่สถานพยาบาลเรียกเก็บไม่เกิน 
 อัตราที่ก�าหนด Fee Schedule  
 โดยใช้ระบบเบิกจ่ายตรง หรือน�า
 ใบเสร็จรับเงินยื่นขอเบิกจาก
 ต้นสังกัด
- ผู้ป่วยใน จ่ายตามกลุ่มวินิจฉัย 
 โรคร่วม (DRGs) โดยไม่มีเพดาน 
 งบประมาณ (เริ่มใช้ปีงบประมาณ  
 2550) 

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

- ลูกจ้าง ในองค์กร/หน่วยงานที่มีลูกจ้าง 
 ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป และขยายไปยัง 
 หน่วยงานที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป  
 ตั้งแต่ 1 เมย. 45 
- ลูกจ้างที่ออกจากงานและต้องการ 
 เป็นผู้ประกันตนต่อเนื่อง สามารถจ่าย 
 เงินสมทบด้วยตนเอง (ส่วนของตนเอง  
 และส่วนของนายจ้าง) และได้รับความ 
 คุ้มครองต่อเนื่อง ตามมาตรา 39

ค่าใช้จ่ายประมาณ 3,190 บาท/คน/ปี
(เฉพาะค่ารักษาพยาบาลไม่รวม
ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค)

สมทบสามฝ่ายจาก นายจ้าง ลูกจ้าง 
และรัฐบาล

ประมาณ 11.6 ล้านคน

โรงพยาบาลคู่สัญญาทั้งสถานพยาบาล
ภาครัฐ (158 แห่ง) 
สถานพยาบาลเอกชน (80) 
และสถานพยาบาลเครือข่าย 
(ประมาณ 2,000 แห่ง)

- จ่ายแบบเหมาจ่ายรายหัวอัตรา 
 1,460 บาท/คน/ปี ส�าหรับการบริการ
 ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
- จ่ายเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการ 
 ก�าหนด เช่น     
 • จ่ายค่าความเสี่ยงในอัตรา 432บาท/ 
  คน/ปี (ผู้ป่วยนอก 26 โรค ผู้ป่วยใน  
  ทุกรายที่น้�าหนักสัมพัทธ์น้อยกว่า 2) 
 • จ่ายเพิ่มกรณีผ่าน HA ขั้น 2 ขึ้นไป 
  ในอัตรา 40 บาท/คน/ปี ผ่าน HA  
  หรือ JCI ในอัตรา 80 บาท/คน/ปี

ส�านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
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8. ทางเลือกของ
 ผู้รับบริการ

- ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการ
 ปฐมภูมิ หน่วยบริการประจ�าได้ 
 4 ครั้ง/ปีงบประมาณ สามารถเข้ารับ 
 บริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิก่อนเสมอ  
 หากเกินศักยภาพจะได้รับการส่งต่อ
 ไปยังหน่วยที่มีศักยภาพสูงกว่า

- ไม่ต้องลงทะเบียนเลือกโรงพยาบาล 
 กรณีเข้ารับบริการหน่วยบริการรัฐ
 • ประเภทผู้ป่วยนอกใช้ระบบเบิก 
  จ่ายตรงหรือทดรองจ่ายเงินและ 
  น�าไปเบิกก็ได้
 • ประเภทผู้ป่วยในระบบเบิกจ่าย 
  ตรงโดยใช้ฐานข้อมูลหรือหนังสือ 
  ส่งตัวเพื่อเข้ารับบริการ

กรณีเข้ารับบริการหน่วยบริการเอกชน   
 • ประเภทผู้ป่วยนอก เฉพาะกรณี 
  หน่วยบริการรัฐ ส่งตัวไป
  ฟอกเลือด หรือส่งตัวไปฉายรังสี 
  เนื่องจากเป็นมะเร็ง ซึ่งต้องเป็น 
  หน่วยบริการที่เป็นคู่สัญญา
 • ประเภทผู้ป่วยใน กรณีการนัด 
  ผ่าตัดล่วงหน้า (Elective  
  surgery) เฉพาะหน่วยบริการที่ 
  เป็นคู่สัญญา หรือกรณีฉุกเฉินถึง 
  ชีวิตไม่จ�ากัดหน่วยบริการ
- เพิ่มเติม กรณีเข้ารับบริการหน่วย 
 บริการเอกชน ประเภทผู้ป่วยนอก  
 มี 3 กรณี คือ 1. เจ็บป่วยฉุกเฉิน 
 สามารถเบิกได้จากระบบร่วมสาม 
 กองทุน (EMCO) 2. กรณี ที่สถาน 
 พยาบาลของทางราชการไม่มี ยา  
 อุปกรณ์อวัยวะเทียม หรือ 
 ห้องทดลอง การฉายรังสี สามารถ 
 ส่งตัวเพื่อเข้ารับบริการสถาน
 พยาบาลเอกชนได้ตามหลักเกณฑ์  
 และ 3. การส่งต่อเพื่อฟอกเลือด 
 กรณีโรคไตหรือรังสีรักษากับหน่วย 
 บริการที่เข้าร่วมโครงการกับกรม 
 บัญชีกลาง
- ประเภทผู้ป่วยใน กรณีนัดผ่าตัด
 ล่วงหน้า (Elective surgery)  
 เฉพาะหน่วยบริการที่เป็นคู่สัญญา 
 กับกรมบัญชีกลาง และกรณี
 เจ็บป่วยฉุกเฉินถึงชีวิตไม่จ�ากัด 
 หน่วยบริการ

- ลงทะเบียนเลือกสถานพยาบาล
 คู่สัญญาหลัก (สถานพยาบาลที่มี 
 ศักยภาพ 100 เตียง) และสามารถ
 ใช้บริการได้ในโรงพยาบาลตามบัตร 
 และเครือข่าย
- กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือประสบ 
 อันตราย สามารถใช้บริการที่ใด
 ก็ได้ โดย
 - หากรับบริการที่ รพ.รัฐ เบิกได้เท่าที่ 
  จ่ายจริงตามความจ�าเป็น
 - หากไป รพ.เอกชน เบิกจ่ายได้ตาม 
  อัตราเพดานที่ก�าหนด

 • จ่ายเพิ่มกรณีการรักษาโดยแพทย์ 
  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทาง/อุปกรณ์  
  อวัยวะในการบ�าบัดรักษา 
 • ผู้ป่วยในทุกรายที่น�้าหนักสัมพัทธ์  
  ตั้งแต่ 2 ขึ้นไปในอัตราไม่เกิน 
  15,000 บาทต่อ น�้าหนักสัมพัทธ์  
  ในกรอบวงเงิน 560 บาท/คน/ปี



(50)
10 เรื่องควรรู้ สิทธิหลักประกันสุขภาพ

ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(บัตรทอง)

ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ

ระบบประกันสังคมประเด็น

9. ประเภทและ  
 ขอบเขตบริการ 
 สาธารณสุข
 (ภาพรวม)

9.1 สร้างเสริม
 สุขภาพและ 
 ป้องกันโรค

- ครอบคลุมการสร้างเสริมสุขภาพ 
 ป้องกันโรค การวินิจฉัยโรคตามข้อบ่งชี้ 
 ทางการแพทย์ การตรวจคัดกรอง
 การเจ็บป่วย การรักษาพยาบาล และ 
 การฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งใน รพ.และใน 
 ชุมชน รวมทั้งบริการแพทย์แผนไทย
 และแพทย์ทางเลือก
หมายเหตุ : บริการสร้างเสริมสุขภาพ 
ครอบคลุมการให้บริการส�าหรับประชาชน
ไทยทุกคน 

ครอบคลุมบริการสร้างเสริมสุขภาพตาม
กลุ่มวัย 
1. หญิงตั้งครรภ์ 
 • บริการฝากครรภ์คุณภาพ
 • บริการตรวจหลังคลอด
 • บริการเยี่ยมบ้าน
 • บริการส่งเสริมการให้นมแม่ในสถานที่ 
  ท�างาน
2. เด็กเล็กอายุ 0-5 ปี 
 • บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
  โรคทั่วไป
 • บริการวิตามินเค
 • บริการคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ 
  ฮอร์โมน
 • บริการวัคซีนป้องกันโรค
  o วัณโรค (BCG)
  o ไวรัสตับอักเสบบี (HB)
  o คอตีบ บาดทะยัก และไอกรนชนิด 
   ทั้งเซลล์ และตับอักเสบบี 
   (DTwP-HB) และวัคซีนป้องกัน 
   คอตีบ บาดทะยัก และไอกรนชนิด 
   ทั้งเซลล์ (DTwP)
  o โปลิโอชนิดกิน/ฉีด (OPV/IPV)
  o หัด หัดเยอรมัน และคางทูม (MMR)
  o ไข้สมองอักเสบเจอี (JE)
  o ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล
 • บริการคัดกรองโลหิตจางจากการขาด 
  ธาตุเหล็ก
 • บริการประเมินการเจริญเติบโต
  ของเด็กจากการวัดเส้นรอบศีรษะเด็ก
 • บรกิารตรวจการคดักรองพฒันาการเดก็
 • บริการคัดกรองภาวะสายตาผิดปกติ
 • บริการตรวจสุขภาพช่องปากและ
  การทาฟลูออร์ไรด์วาร์นิช
 • บริการยาน�้าเสริมธาตุเหล็กเพื่อป้องกัน 
  โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
 • บริการยาต้านไวรัสเอดส์และตรวจการ 
  ติดเชื้อเอชไอวี

- ครอบคลุมการรักษาพยาบาล
 จนสิ้นสุดการรักษาใน รพ. 
 รวมทั้งการนวดไทย (เบิกได้ตาม 
 ราคาที่ก�าหนด)
- ครอบคลุมค่าตรวจสุขภาพ
 ประจ�าปี เฉพาะผู้มีสิทธิ เบิกได้ 
 ตามสิทธิที่ก�าหนด และใช้ได้เฉพาะ 
 รพ.รัฐเท่านั้น  ทั้งนี้ ไม่รวมบุคคล 
 ในครอบครัว

- ครอบคลุมการสร้างเสริมสุขภาพ 
 และป้องกันโรคส�าหรับผู้มีสิทธิ
 และบุคคลในครอบครัว (บริการ 
 สร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน 
 โรคพื้นฐานทีครอบคลุมคนไทย
 ทุกคน บริหารจัดการโดยกองทุน 
 หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)

- ครอบคลุมการรักษาพยาบาลจนสิ้น 
 สุดการรักษาในสถานพยาบาลตาม
 บัตรรับรองสิทธิฯ หรือสถานพยาบาล 
 ระดับสูงที่สถานพยาบาลตามบัตร 
 รับรองสิทธิฯ ส่งตัว

- ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับบริการส่งเสริม 
 และป้องกันโรคในสถานพยาบาลตาม 
 บัตรรับรองสิทธิฯครอบคลุมการตรวจ 
 ร่างกาย และการตรวจทางห้องปฏิบัติ 
 การตามที่ประกาศคณะกรรมการการ 
 แพทย์ก�าหนด
- ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับบริการ
 สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
 ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ที่ส�านักงาน 
 หลักประกันสุขภาพแห่งชาติก�าหนด
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 • บริการนมผงทารกส�าหรับเด็กที่เกิด 
  จากแม่ติดเชื้อเอชไอวี
 • บริการสมุดบันทึกสุขภาพเด็ก
 • บริการเยี่ยมบ้าน/ชุมชน
3. เด็กโตและวัยรุ่นอายุ 6-24 ปี 
 • บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
  ทั่วไป
 • บริการวัคซีนป้องกันโรค
  o วัณโรค (BCG)
  o คอตีบ บาดทะยัก (DT)
  o โปลิโอชนิดกิน (OPV)
  o หดั หดัเยอรมนั และคางทมู (MMR)
  o ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล
 • บริการคัดกรองโลหิตจางจากการขาด 
  ธาตุเหล็ก
 • บริการคัดกรองสุขภาพช่องปากใน 
  โรงเรียน
 • บริการคัดกรองภาวะสายตาผิดปกติ
 • บริการคัดกรองความผิดปกติทางการ 
  ได้ยิน
 • บริการประเมินการเจริญเติบโตและ 
  ภาวะโภชนาการ
 • บริการคัดกรองความเสี่ยงจากการสูบ 
  บุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ
  การเสพสารเสพติด
 • บริการให้ค�าปรึกษาและคัดกรองการ 
  ติดเชื้อเอชไอวี
 • บริการวัดความดันโลหิต
 • บริการยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กเพื่อ 
  ป้องกนัโลหติจางจากการขาดธาตเุหลก็
 • บริการเคลือบฟลูออไรด์
 • บริการเคลือบหลุมร่องฟัน
 • บริการอนามัยเจริญพันธุ์และ
  การป้องกันและควบคุมการตั้งครรภ์
  วัยรุ่นและการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์
 • บริการสมุดบันทึกสุขภาพนักเรียน
 • บริการเยี่ยมบ้าน/ชุมชน
4. ผู้ใหญ่อายุ 25-59 ปี 
 • บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
  ทั่วไป
 • บริการวัคซีนป้องกันโรค
  o คอตีบ บาดทะยัก (DT)
  o ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล
 • บริการคัดกรองความเสี่ยงจากการ
  สูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
  และการเสพสารเสพติด
 • บริการวัดความดันโลหิต
 • บริการคัดกรองเบาหวาน

ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(บัตรทอง)

ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ

ระบบประกันสังคมประเด็น
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ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(บัตรทอง)

ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ

ระบบประกันสังคมประเด็น

 • บริการคัดกรองปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด 
  โรคหัวใจและหลอดเลือด
 • บริการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • บริการให้ค�าปรึกษาและคัดกรองการ 
  ติดเชื้อเอชไอวี
 • บริการให้ความรู้เรื่องการคัดกรอง 
  มะเร็งเต้านมด้วยการตรวจคล�าเต้านม 
  ด้วยตนเอง
 • บริการยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กเพื่อ 
  ป้องกนัโลหติจางจากการขาดธาตเุหลก็
 • บริการเคลือบฟลูออไรด์
 • บริการอนามัยเจริญพันธุ์และ
  การป้องกันและควบคุมการตั้งครรภ์
  วัยรุ่นและการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์
 • บริการเยี่ยมบ้าน/ชุมชน
5. ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป 
 • บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
  ทั่วไป
 • บริการวัคซีนป้องกันโรค
  o คอตีบ บาดทะยัก (DT)
  o ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล
 • บริการประเมินภาวะโภชนาการ
 • บริการวัดความดันโลหิต
 • บริการคัดกรองเบาหวาน
 • บริการคัดกรองปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด 
  โรคหัวใจและหลอดเลือด
 • บริการคัดกรองปัจจัยเสี่ยงต่อ
  โรคหลอดเลือดสมอง
 • บริการประเมินสมรรถนะผู้สูงอายุ
 • บริการคัดกรองและประเมินโรคซึม 
  เศร้า
 • บริการให้ค�าปรึกษาและคัดกรอง
  การติดเชื้อเอชไอวี
 • บริการป้องกันโรคติดต่อทางเพศ 
  สัมพันธ์
 • บริการเคลือบฟลูออไรด์
 • บริการให้ความรู้เรื่องการออกก�าลัง 
  กายหรือกิจกรรมทางกายและการฝึก 
  การท�างานของสมองอย่างสม�่าเสมอ 
  เพื่อป้องกันโรคสมองเสื่อม
 • บริการให้ความรู้เรื่องการคัดกรอง 
  มะเร็งเต้านมด้วยการตรวจคล�าเต้านม 
  ด้วยตนเอง
 • บริการเยี่ยมบ้าน/ชุมชน
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ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(บัตรทอง)

ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ

ระบบประกันสังคมประเด็น

9.2 เจ็บป่วยทั่วไป

9.3 เจ็บป่วย  
 ฉุกเฉินหรือ  
 อุบัติเหตุ 

ครอบคลุม ครอบคลุม

กรณีเข้ารับบริการในสถานพยาบาลที่อยู่ในระบบ

กรณีเข้ารับบริการในสถานพยาบาลเอกชนที่อยู่นอกระบบ

ครอบคลุม

- ใช้บริการได้ที่หน่วยบริการใกล้ที่สุด 
 โดยไม่จ�ากัดจ�านวนครั้ง
- กรณีใช้บริการที่หน่วยบริการในระบบ 
 หลักประกันสุขภาพฯ ไม่ต้องเสียค่า
 ใช้จ่าย

ใช้สิทธิฉุกเฉินสามกองทุน ตามเงื่อนไขที่
สามกองทุนตกลงร่วมกัน (ฉุกเฉินวิกฤต
และฉุกเฉินเร่งด่วน) จะได้รับการรักษาจน
พ้นภาวะวิกฤติโดยผู้รับบริการไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่าย และไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน

- สามารถใช้บริการโรงพยาบาลของ 
 รัฐได้ทุกแห่งและการเบิกจ่ายเป็น 
 ไปตามเงื่อนไขปกติ

-  ใช้สิทธิฉุกเฉินสามกองทุน ตาม 
 เงื่อนไขที่สามกองทุนตกลงร่วมกัน  
 (ฉุกเฉินวิกฤตและฉุกเฉินเร่งด่วน)  
 จะได้รับการรักษาจนพ้นภาวะ 
 วิกฤติโดยผู้รับบริการไม่ต้องเสียค่า 
 ใช้จ่าย และไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน
- กรณีฉุกเฉินไม่รุนแรงตามเกณฑ์ 
 การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน สามารถ 
 เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตาม 
 เงื่อนไขที่ก�าหนด (ตามหนังสือ
 กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด 
 ที่ กค 0422.2/ว 95 
 ลงวันที่ 25 เมษายน 2557)

สามารถใช้บริการได้จาก รพ.อื่น (ไม่ใช่ 
รพ.ตามบัตร) ทั้งรัฐและเอกชนที่อยู่ใกล้
ที่เกิดเหตุได้ภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมง
ก่อนสถานพยาบาลตามบัตรได้รับแจ้ง 
โดยไม่จ�ากัดจ�านวนครั้ง
- เข้ารับบริการในสถานพยาบาลของรัฐ  
 ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน เบิกได้เต็ม 
 จ�านวน
- เข้ารับบริการในสถานพยาบาลเอกชน 
 เบิกได้ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ 
 ประกาศก�าหนด

ใช้สิทธิฉุกเฉินสามกองทุนตามเงื่อนไขที่
สามกองทุนตกลงร่วมกัน (ฉุกเฉินวิกฤต
และฉุกเฉินเร่งด่วน) จะได้รับการรักษา
จนพ้นภาวะวิกฤติโดยผู้รับบริการไม่ต้อง
เสียค่าใช้จ่าย และไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน

9.4 โรคทางจิตเวช - ครอบคลุมการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเวช
 ทั้งผู้ป่วย  นอกและผู้ป่วยใน โดยไม่
 จ�ากัดวันนอนโรงพยาบาล
- มีบริการต่อเนื่องในชุมชน
- คุ้มครองการฆ่าตัวตายจากทุกสาเหตุ  
 รวมทั้งภาวะแทรกซ้อนจากการ
 ฆ่าตัวตาย
- มีการบริหารจัดการยาจิตเวชเป็นกรณี 
 เฉพาะ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงยาตามความ 
 จ�าเป็น

- รักษาพยาบาลในระบบปกติ  
 ครอบคลุมการดูแลรักษาทั้ง
 ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

- ครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยโรคจิตเวช 
 ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในโดยไม่จ�ากัด 
 วันนอนเช่นเดียวกับโรคที่อยู่ในความ
 คุ้มครองอื่นๆ
- คุ้มครองการฆ่าตัวตายจากทุกสาเหตุ  
 รวมทั้งภาวะแทรกซ้อนจากการ
 ฆ่าตัวตาย
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9.5 โรคหรือการ  
 บาดเจ็บที่มี  
 สาเหตุจาก
 การใช้สาร
 เสพติด

9.6 การผ่าตัด
 ปลูกถ่าย
 อวัยวะ

9.7 การปลูกถ่าย  
 เนื้อเยื่อ หรือ  
 เซลล์ต้นก�าเนิด
 เม็ดเลือด   
 (ไขกระดูก)

ไม่ครอบคลุมโรคหรือการบาดเจ็บที่มี
สาเหตุจาการใช้สารเสพติด ยกเว้นการให้
สารเมทาโดน (Methadone) เพื่อบ�าบัด
รักษาผู้ประกันตน ที่ติดสารเสพติดเฉพาะ
ในกลุ่มฝิ่นและอนุพันธ์ของฝิ่นที่สมัครใจ
จ่ายตามจริงไม่เกินตามราคาที่ สปสช.
ก�าหนด (ปี 2557 อัตราไม่เกิน 35 บาท
ต่อวัน)

- ไม่ครอบคลุม ยกเว้น การปลูกถ่ายไต  
 การปลูกถ่ายหัวใจ และการปลูกถ่ายตับ 
 ในเด็กท่อน�้าดีอุดตันตั้งแต่เกิด 
 ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด และครอบคลุม
- อย่างไรก็ตาม มีการสนับสนุนงบ 
 ประมาณในการรณรงค์การบริจาค 
 อวัยวะและพัฒนาระบบการจัดหาและ 
 จัดเก็บอวัยวะที่มีการบริจาค

- ครอบคลุมการผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตา  
 (รวมอยู่ในงบเหมาจ่ายรายหัวและจ่าย 
 ตามกลุม่วนิจิฉยัโรครว่ม) ยกเวน้ป ี2552  
 มีการบริหารจัดการพิเศษการผ่าตัดปลูก 
 ถ่ายกระจกตาโดยมีการแยกจ่ายชดเชย 
 ค่าบริการ
- มีการบริหารจัดการเฉพาะโรค 
 ในลักษณะโครงการน�าร่อง 
 (ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551-ปัจจุบัน)  
 คือ การปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�าเนิด
 เม็ดเลือด (ไขกระดูก) ในการรักษา
 ผู้ป่วยLeukemia & Lymphoma 
 เพื่อพัฒนาระบบ บริการให้พร้อมรองรับ 
 การเข้าถึงบริการในอนาคต ตามหลัก 
 เกณฑ์ที่ตกลงกับสถานพยาบาล และ 
 เหมาจ่าย 800,000 บาท/ราย

- ไม่ครอบคลุมการบ�าบัดผู้ติด
 ยาเสพติดในทุกกรณี

- ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว
 ที่เป็นผู้รับบริจาคอวัยวะสามารถ 
 เบิกได้ทุกกรณี โดยเบิกจ่ายตาม 
 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษา
 ตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม  
 ส�าหรับค่าใช้จ่ายของผู้บริจาคให้ 
 เบิกได้เฉพาะกรณีการบริจาคไต 
 ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด 
 (เริ่ม ม.ค..55)
- มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ 
 จัดเตรียมและจัดหาอวัยวะที่ได้ 
 รับบริจาคจากผู้เสียชีวิต (ไตและ 
 กระจกตา) ตามหลักเกณฑ์และ 
 อัตราค่ารักษาที่กรมบัญชีกลาง 
 ก�าหนด (เริ่ม 1 ตุลาคม 2559)

- ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว
 ที่ได้รับการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อหรือ 
 เซลล์ต้นก�าเนิดเม็ดเลือดตามข้อ 
 บ่งชี้ทางการแพทย์ สามารถเบิก 
 จ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตรา
 ค่ารักษาตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัย
 โรคร่วม

ไม่ครอบคลุมโรคหรือการบาดเจ็บที่มี
สาเหตุจาการใช้สารเสพติด ยกเว้นการ
ให้สารเมทาโดน (Methadone)
เพื่อบ�าบัดรักษาผู้ประกันตน ที่ติดสาร
เสพติดเฉพาะในกลุ่มฝิ่นและอนุพันธ์
ของฝิ่น โดยจ่ายเป็นค่าสารเมทาโดน  
(Methadone) แก่สถานพยาบาลที่
ให้การบ�าบัดรักษาผู้ประกันตนในอัตรา
เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 30 บาทต่อวัน

- ไม่ครอบคลุม ยกเว้น การปลูกถ่ายไต
 ผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะกระจกตาปลูก
 ถ่ายตับ ปลูกถ่ายหัวใจ ปลูกถ่ายปอด 
 ปลูกถ่ายตับอ่อน และปลูกถ่ายอวัยวะ 
 มากกว่า 1 อวัยวะขึ้นไป (ได้แก่ ผ่าตัด 
 ปลูกถ่ายหัวใจและปลูกถ่ายไต / 
 ปลูกถ่ายตับและปลูกถ่ายตับอ่อน /  
 ปลูกถ่ายไตและปลูกถ่ายตับอ่อน  
 ปลูกถ่ายตับและปลูกถ่ายไต/ปลูกถ่าย 
 ตับและปลูกถ่ายหัวใจ

- การปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�าเนิดเม็ดเลือด    
 (ไขกระดูก) เพื่อรักษาโรคมะเร็งตาม 
 เงื่อนไขที่ก�าหนด โดยการใช้เนื้อเยื่อ
 ของตนเอง ของพี่น้องร่วมบิดามารดา   
 และเนื้อเยื่อของผู้บริจาค
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ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(บัตรทอง)

ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ

ระบบประกันสังคมประเด็น

9.8 โรคไตวาย  
 เรื้อรัง

1. กรณีไตวายเฉียบพลันหรือไตวายเรื้อรัง  
 รวมอยู่ในงบเหมาจ่ายรายหัว และจ่าย 
 ตาม DRG ไม่มีการพิจารณาจ่าย
 ชดเชยพิเศษ 
2. ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย 
 ให้บริการบ�าบัดทดแทนไตด้วยวิธี  
 CAPD, HD หรือ KT ตามหลักเกณฑ์ 
 และเงื่อนไขที่ก�าหนดในประกาศ ดังนี้
2.1 ล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง  
 (CAPD)
  - เหมาจ่ายค่าบริการให้ รพ.220,000  
  บาท/ราย/ปี หรือ 18,300 บาท/ 
  ราย/เดือน (ค่าน�้ายา 14,100 บาท  
  + ค่าดูแลครบวงจร 4,200 บาท)  
  และผู้ป่วยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 - จัดส่งน�้ายาไปให้ผู้ป่วยที่บ้าน
2.2 การฟอกเลือด (HD)
  - กรณีมีความจ�าเป็นตามเงื่อนไข 
  ผู้ป่วยไม่ต้องร่วมจ่าย (สปสช.จ่ายค่า 
  บริการให้หน่วยบริการ 1,500 บาท 
  ต่อครั้ง หรือ 1,700 บาท กรณีมี
  โรคอื่นร่วมด้วยและต้องรับบริการ
  ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มี ICU)
  - กรณีผู้ป่วยรายเก่าที่ท�า HD อยู่แล้ว 
  ก่อน 1 ต.ค.2551 และไม่สมัครใจ
  ท�า CAPD สามารถท�า HD 
  ต่อเนื่องได้ ไม่เสียค่าใช้จ่าย  
 - กรณีผู้ป่วยที่เคยท�า HD มาก่อนด้วย 
  สิทธิอื่น เมื่อมีสิทธิ UC สามารถใช้ 
  สิทธิท�า HD ต่อเนื่องได้เลย 
  (ตามนโยบายบูรณาการ 3 กองทุน)
  - กรณีผู้ป่วยรายใหม่ ไม่สมัครใจท�า  
  CAPD และไม่เข้าเงื่อนไขตามความ 
  จ�าเป็นของการท�า HD ผู้ป่วยต้อง 
  จ่ายค่าบริการเอง ส่วนยา EPO ใช้ 
  สิทธิได้ (ไม่ครอบคลุม)
2.3 ยากระตุ้นการผลิตเม็ดเลือด
 *   ผู้ป่วย CAPD และ HD มีสิทธิได้รับ 
 ยากระตุ้นการผลิตเม็ดเลือด  
 (Erythropoietin) เฉพาะชนิด  
 Biosimilars ผ่านระบบ VMI 
 ตามหลักเกณฑ์ที่ สปสช.ก�าหนด 
 และ สปสช.ชดเชยให้หน่วยบริการ
 และสถานบริการเป็นค่าบริการฉีดยา 
 และค่าบริการอื่นๆครั้งละ 50 บาท  
 หรือไม่เกินเดือนละ 200 บาท/ราย

- รักษาโรคไตทุกประเภทและเป็น 
 ไปตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ 
 เบิกค่ารักษาได้ตามที่ รพ.เรียกเก็บ  
 ยกเว้นค่าอุปกรณ์เบิกได้ตาม 
 ประเภทและอัตราที่ก�าหนด
 

ค่าฟอกเลือด (HD) 
- เบิกได้ครั้งละ 2,000 บาท 
 (เหมาจ่าย) ทั้งใน รพ.รัฐและ
 เอกชน (เฉพาะกรณีส่งตัว
 จาก รพ.รัฐเท่านั้น)

ยากระตุ้นการผลิตเม็ดเลือด 
- ชดเชย โดยเบิกจ่ายตรง หรือใช้
 ใบเสร็จตั้งเบิก ตามดุลยพินิจ
 ของแพทย์ โดยมียา 
 Erythropoietin ทั้งชนิด 
 Prototype และ Biosimilars

1. กรณีไตวายเรื้อรัง รวมอยู่ในงบเหมา 
 จ่ายรายหัว และจ่ายเพิ่มพิเศษด้วย
 เงินภาระเสี่ยงกรณีไตวายเฉียบพลัน 
 ครอบคลุมการรักษาจนสิ้นสุดการ 
 รักษา โดยจ่ายค่าฟอกเลือดฯ
    เพิ่มให้ไม่เกินครั้งละ 3,000 บาท 
    ไม่เกิน 60 วัน 
2. ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย 
 ให้บ�าบัดด้วย วิธี HD CAPD หรือ 
 KT ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ 
 ก�าหนดในประกาศ ดังนี้
2.1 ล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนือ่ง 
     (CAPD)
 - เหมาจ่ายเดือนละ 20,000 บาท  
  และเบิกค่าวางท่อพร้อมอุปกรณ์
  ได้ไม่เกิน 20,000 บาท/ราย/2 ปี 
  และเบิกเพิ่มได้อีกไม่เกิน
  10,000 บาท กรณีที่ต้องมีการ 
  ผ่าตัดแก้ไข
2.2 การฟอกเลือด (HD)
 - ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะ
  สุดท้ายทั้งก่อนและหลังจากเป็น
  ผู้ประกันตน : เบิกได้ครั้งละไม่เกิน  
  1,500 บาท/ครั้ง และไม่เกิน  
  4,500 บาท/สัปดาห์
 - ค่าเตรียมเส้นเลือด อัตรา 20,000  
  บาท ต่อรายในระยะเวลา 2 ปี   
  และเบิกเพิ่มได้อีกไม่เกิน 10,000   
  บาท กรณีที่ต้องผ่าตัดแก้ไข              
  เส้นเลือดฯ
2.3 ยากระตุ้นการผลิตเม็ดเลือด
*    ผู้ป่วย CAPD และ HD มีสิทธิได้รับ 
 ยากระตุ้นการผลิตเม็ดเลือด  
 (Erythropoietin) จ่ายค่ายา  
 Erythropoietin  ส�าหรับผู้ป่วย
 ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่มีภาวะ 
 ซีด ทั้งชนิด Prototype และ  
 Biosimilars ตามประกาศราคา
 กลางยา ในอัตราตั้งแต่ 750 - 1,125  
 บาท/สัปดาห์ หรือไม่เกิน 2,250/ 
 สองสัปดาห์ แต่ไม่เกิน 4,500 บาท/ 
 สี่สัปดาห์ เฉพาะยาบางรายการ
 ที่ ก�าหนด และค่าฉีดยาเข็มละ 
 50 บาท/ครั้ง
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2.4 การปลูกถ่ายไต (KT)
 ให้สิทธิผู้ป่วยที่สามารถหาไตบริจาค
 ได้  โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายดังนี้
-  ค่าใช้จ่ายก่อนปลูกถ่ายไต
ผู้บริจาค
 1)  ผู้บริจาคไตที่สมองตาย ค่าเตรียม 
  และผ่าตัดผู้บริจาคที่สมองตาย
  เหมาจ่าย 40,000 บาท/ราย
 2) ผู้บริจาคไตมีชีวิต ค่าใช้จ่าย
  ผู้บริจาคระหว่างเข้ารับการผ่าตัด   
  เหมาจ่าย 32,800 บาท/ราย 
ผู้รับบริจาค
 1) ค่าเตรียมผู้รับบริจาคก่อนเข้ารับ 
  การผ่าตัด เหมาจ่าย 31,300 บาท/ 
  ราย
 2) ค่าเตรียมผู้รับบริจาคระหว่างรอ
  ผู้บริจาคที่สมองตาย ทุก 3 เดือน/ 
  ครั้ง จ่ายครั้งละ 1,800 บาท
ค่าใช้จ่ายการผ่าตัดปลูกถ่ายไต
 1) จ่ายตามความเสี่ยง ตั้งแต่   
  Protocal I-IV โดยมีค่าใช้จ่ายเหมา 
  จ่ายตั้งแต่ต�่าสุด คือ 143,000 บาท  
  และสูงสุด คือ 292,000 บาท
 2) กรณีมีภาวะแทรกซ้อนจ่ายตาม  
  Protocal ทั้งสิ้น 7 Protocal 
  โดยมีค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายตั้งแต่   
  23,000 - 59,000 บาท 

ค่าใช้จ่ายหลังการปลูกถ่ายไต
ค่ายากดภูมิคุ้มกัน และค่าติดตามผู้ป่วย
หลังออกจากโรงพยาบาลจ่ายอัตราเดียว
กับส�านักงานประกันสังคม ดังนี้ 
 เดือนที่  1-6 จ่าย  30,000 บาท/ด
 เดือนที่  7-12 จ่าย 25,000 บาท/ด
 ปีที่ 2     จ่าย  20,000 บาท/ด 
    ปีที่ 3 เป็นต้นไป จ่าย 15,000 บาท/ด

กรณีผู้ป่วยในที่มีมีภาวะแทรกซ้อน
จากการปลูกถ่ายไตเบิกตามรายการ
และอัตราที่ก�าหนด อัตราสูงสุดถึง 
345,220 บาท

ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(บัตรทอง)

ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ

ระบบประกันสังคมประเด็น

การปลูกถ่ายไต (KT)
- ครอบคลุมค่าเตรียมผู้บริจาคไต
 ที่มีชีวิต โดย ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน 
 และเบิกตามรายการค่าตรวจตาม
 ที่ก�าหนด
- ค่าผ่าตัดน�าไตออกจากผู้บริจาค
 ที่มีชีวิต และค่าปลูกถ่ายไต 
 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
 อัตราค่ารักษาตามเกณฑ์กลุ่ม 
 วินิจฉัยโรคร่วม โดยอนุโลม
- ยกเว้น กรณีผ่าตัดน�าไตออกจาก
 ผู้บริจาคโดยการใช้กล้อง 
 (Laparoscopic Donor  
 Nephrectomy) ให้เบิกเหมารวม 
 ตามจริง ไม่เกิน 10,000 บาท 
- กรณีผู้รับบริจาคไต เกิดภาวะ
 สลัดไต (Rejection) และจ�าเป็น 
 ต้องใช้ยา เช่น IVIG, Rituximab  
 การใช้ยาให้เป็นไปตามข้อบ่งชี้ที่ 
 ประกาศก�าหนด และเบิกจ่าย
 ค่ายาได้ตามอัตราที่สถานพยาบาล 
 เรียกเก็บ

2.4 การปลูกถ่ายไต (KT) 
  ให้สิทธิผู้ป่วยที่สามารถหาไตบริจาค
 ได้โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายดังนี้

-  ค่าใช้จ่ายก่อนปลูกถ่ายไต
ผู้บริจาค
 1) ผู้บริจาคไตที่สมองตาย ค่าเตรียม
  และผ่าตัดผู้บริจาคที่สมองตายเหมา 
  จ่าย 40,000 บาท/ราย
 2) ผู้บริจาคไตมีชีวิต ค่าใช้จ่ายผู้บริจาค 
  ระหว่างเข้ารับการผ่าตัด เหมาจ่าย  
  32,800 บาท/ราย 
ผู้รับบริจาค
   1) ค่าเตรียมผู้รับบริจาคก่อนเข้ารับการ 
  ผ่าตัด เหมาจ่าย 31,300 บาท/ราย
  2) ค่าเตรียมผู้รับบริจาคระหว่างรอ
  ผู้บริจาคที่สมองตาย ทุก 3 เดือน/ 
  ครั้ง จ่ายครั้งละ 1,800 บาท
ค่าใช้จ่ายการผ่าตัดปลูกถ่ายไต
 1) จ่ายตามความเสี่ยง ตั้งแต่  
  Protocal I-IV โดยมีค่าใช้จ่ายเหมา 
  จ่ายตั้งแต่ต�่าสุด คือ 143,000 บาท  
  และสูงสุด คือ 292,000 บาท
 2) กรณีมีภาวะแทรกซ้อนจ่ายตาม  
  Protocal ทั้งสิ้น 7 Protocal โดยมี 
  ค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายตั้งแต่ 23,000  
  - 59,000 บาท 

ค่าใช้จ่ายหลังการปลูกถ่ายไต
ค่ายากดภูมิคุ้มกัน และค่าติดตามผู้ป่วย
หลังออกจากโรงพยาบาลจ่ายอัตราเดียว
กับส�านักงานประกันสังคม ดังนี้ 
 เดือนที่  1-6  จ่าย 30,000 บาท/ด
 เดือนที่  7-12 จ่าย 25,000 บาท/ด
 เดือนที่  8-24 จ่าย 20,000 บาท/ด 
 เดือนที่ 25 เป็นต้นไป  15,000 บาท/ด

กรณีผู้ป่วยในที่มีมีภาวะแทรกซ้อน
จากการปลูกถ่ายไตเบิกตามระบบ DRG
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ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(บัตรทอง)

ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ

ระบบประกันสังคมประเด็น

9.9 ผู้ป่วยในที่  
 รักษาเกิน
     180 วัน

 9.10 การฟื้นฟู 
 สมรรถภาพ 
 และบริการผู้ 
 ทุพพลภาพ/
 ผู้พิการ

- ไม่ครอบคลุม ยกเว้นการรักษาต่อ 
 เนื่องจากภาวะแทรกซ้อน หรือ 
 มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์

- ผู้พิการ/ทุพพลภาพ สามารถใช้สิทธิ
 รักษาพยาบาลได้ในสถานพยาบาล
 ของรัฐ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- ให้บริการจนสิ้นสุดการรักษา และ 
 ครอบคลุมการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการ 
 แพทย์หลังสิ้นสุดการรักษา/รวมถึง 
 บริการในชุมชน
- ครอบคลุมค่าพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพ  
 ค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งร่างกาย 
 และจิตใจ รวมทั้งกิจกรรมบ�าบัด
- ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ�าบัด 
 รักษาโรค รวมทั้งกายอุปกรณ์ส�าหรับ
 คนพิการ 

- ครอบคลุม ทั้งนี้เป็นไปเพื่อการ 
 บ�าบัดรักษาโรคที่เกิดจากความ
 เจ็บป่วยหรือเกิดลักษณะผิดปกติ 
 ที่แพทย์เห็นว่าต้องรักษาให้กลับสู่ 
 สภาพปกติมิฉะนั้นจะเกิดอันตราย 
 ต่อผู้ป่วย

- ให้บริการจนสิ้นสุดการรักษาใน
 โรงพยาบาล และการฟื้นฟู 
 สมรรถภาพทางการแพทย์ที่ด�าเนิน 
 การในโรงพยาบาล
- ครอบคลุมค่าบริการฟื้นฟู 
 สมรรถภาพร่างกายและจิตใจ 
 รวมทั้งกิจกรรมบ�าบัด และ
 กายอุปกรณ์ส�าหรับคนพิการ
 สามารถเบิกจ่ายได้ตามสถาน 
 พยาบาลของทางราชการเรียก
 เก็บ ทั้งนี้ ยังไม่ได้ก�าหนดอัตรา 
 และรหัส
- ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ใน
 การบ�าบัดรักษาโรค รวมทั้งกาย 
 อุปกรณ์ส�าหรับคนพิการ 
 รวมทั้งค่าซ่อมแซมกายอุปกรณ์
 ดังกล่าว สามารถเบิกจ่ายได้ 
 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง 
 ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 457  
 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
 (เริ่ม 1 มกราคม 2560)

ครอบคลุมกรณีที่มีข้อบ่งชี้ทาง
การแพทย์ตามดุลพินิจของ
คณะกรรมการการแพทย์

1. สิทธิการรักษาพยาบาลส�าหรับ
    ผู้ทุพพลภาพ
 - หากใช้บริการในโรงพยาบาลของ 
  รัฐทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
  ไม่จ�ากัดจ�านวนครั้ง เบิกได้ทั้งหมด 
  ตามที่จ่ายจริง   
 - หากใช้บริการในโรงพยาบาลเอกชน  
  กรณีผู้ป่วยนอก เบิกได้ ตามจริง 
  ไม่เกิน 2,000 บาท/เดือน กรณี
  ผู้ป่วยใน เบิกได้ไม่เกิน 4,000 บาท/ 
  เดือน
 -  ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการ 
  บ�าบัดรักษาโรคส�าหรับผู้ทุพพลภาพ
 - ครอบคลุมค่าพาหนะรับส่งผู้ 
  ทุพพลภาพ เหมาจ่ายไม่เกิน
  เดือนละ 500 บาท
 - มีการฝึกอาชีพหลังจ�าหน่ายออก 
  จากโรงพยาบาลส�าหรับผู้ประกันตน 
  ทุพพลภาพ

2. สิทธิการฟื้นฟูสมรรถาพ                               
 ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ ซึ่งจ�าเป็น
 ต้องเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
 ต้องผ่านความเห็นชอบจาก
 คณะกรรมการการแพทย์มี
 สิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟู
 สมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจ และ
 อาชีพของผู้ประกันตนทุพพลภาพ 
 กองทุนประกันสังคม ดังนี้          
 1) ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูฯด้านอาชีพ
   ไม่เกิน 24,000 บาท/ราย   
 2) ค่าใช้จ่ายในกระบวนการเวชศาสตร์ 
   ฟื้นฟูฯ ด้านการแพทย์  โดยเป็น 
   ค่าใช้จ่ายทางกายภาพบ�าบัดไม่ 
   เกินวันละ 200 บาท และค่าใช้ 
   จ่ายทางกิจกรรมบ�าบัดไม่เกิน
   วนัละ 100 บาท แตร่วมแล้วไม่เกิน   
   24,000 บาท/ราย      
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ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(บัตรทอง)

ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ

ระบบประกันสังคมประเด็น

- ครอบคลุมบริการการแพทย์แผนไทย
 และการแพทย์ทางเลือก เช่น ยา  
 สมุนไพร การนวดเพื่อการรักษา และ 
 การนวดประคบหลังคลอด โดยอยู่ใน 
 ความควบคุมของแพทย์

ครอบคลุมบริการดังนี้
- ถอนฟันในกรณีปกติ
- ศัลยศาสตร์ช่องปาก ผ่าฟันคุด (ยกเว้น 
 การผ่าฟันคุดที่ไม่มีอาการหรือเพื่อการ
 จัดฟัน)
- อุดฟันทุกชนิด ขูดหินปูน เกลารากฟัน  
 รักษาโรคเหงือก ศัลย์-ปริทันต์
- รักษาโพรงประสาทฟันน้�านม
- เคลือบฟลูออไรด์ (เฉพาะในกลุ่มเสี่ยงสูง) 
- เคลือบหลุมร่องฟัน (เฉพาะอายุไม่เกิน  
 15 ปี)
- การใส่ฟันปลอมฐานอคริลิค
- การใส่เพดานเทียมในเด็กปากแหว่ง 
 เพดานโหว่

-  ครอบคลุมการรักษาแพทย์
 แผนไทย เฉพาะการนวดเพื่อรักษา 
 หรือฟื้นฟูสภาพ รวมทั้งการให้ยา 
 แผนไทย โดยความควบคุมของ 
 แพทย์ และมีเพดานการเบิกจ่าย 
 ตามราคาที่ก�าหนด

ครอบคลุมบริการดังนี้
- การถอนฟันในกรณีปกติ
- ศัลยศาสตร์ช่องปาก ผ่าฟันคุด

- อุดฟันทุกชนิด ขูดหินปูน เกลา 
 รากฟัน รักษาโรคเหงือก 
 ศัลย์-ปริทันต์
- การครอบฟัน การใส่เดือยฟัน 
 (ต้องควบคู่กับการท�าครอบฟัน)
- รักษาโพรงประสาทฟันน�้านม  
 รักษาโพรงประสาทฟันแท้
- ฟันปลอม 
- การใส่เพดานเทยีมในเดก็ปากแหว่ง 
 เพดานโหว่
- การจดัฟันเพือ่แก้ไขปัญหาการบดเคีย้ว

- ได้รับบริการตามความจ�าเป็นขึ้นกับ 
 ดุลพินิจของแพทย์ที่ท�าการรักษา

9.11 บริการแพทย์ 
 แผนไทย

9.12 บริการ
 ทันตกรรม

 3) ค่าใช้จ่ายในกระบวนการบ�าบัด 
   รักษาและการผ่าตัดเพื่อประโยชน์ 
   ในการฟื้นฟูฯไม่เกิน 40,000 
   บาท/ราย  
   4) ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ด้านเวชศาสตร์ 
   ฟื้นฟูหน่วยละไม่เกินอัตราตาม 
   ที่กระทรวง การคลังก�าหนด รวม 
   แล้วไม่เกิน 160,000 บาท/ราย   
   หากกระทรวงการคลังไม่มีก�าหนด 
   ไว้  ให้คณะกรรมการการแพทย์ 
   เป็นผู้มีอ�านาจพิจารณาตามความ 
   จ�าเป็นเป็นรายกรณี
   กรณีที่มีความจ�าเป็นจะต้อง 
   ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ 
   ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะกรรมการ 
   การแพทย์เป็นผู้มีอ�านาจ
   พิจารณาความจ�าเป็นดังกล่าว
 5) ในกรณีท่ีส�านักงานเห็นว่าผู้ประกันตน
       ทุพพลภาพมีสิทธิที่จะได้รับค่า 
   บริการทางการแพทย์นอกเหนือ 
   จากที่ก�าหนดไว้ให้ส�านักงาน 
   พิจารณาจ่ายให้แก่ผู้ประกันตน
      หรือ สถานพยาบาลตามค�าแนะน�า 
   ของคณะกรรมการการแพทย์

- ผู้ประกันตนสามารถใช้บริการ
 ทันตกรรม ที่สถานพยาบาลใดก็ได้
- การถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และ 
 ผ่าตัดฟันคุด เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงตาม 
 ความ จ�าเป็นไม่เกิน 900  บาท/ราย/ปี
- การใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้บางส่วน  
 เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจ�าเป็น  
 วงเงนิไมเ่กิน 1,500 บาท ในระยะเวลา  
 5 ปี โดยมีหลักเกณฑ์ คือ 1-5 ซี่ 
 เบกิไดไ้ม่เกิน 1,300 บาท และมากกวา่  
 5 ซี่ ไม่เกิน 1,500 บาท
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ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(บัตรทอง)

ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ
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- เป็นไปตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ โดย 
 ครอบคลุมยาตามกรอบบัญชียาหลัก
 แห่งชาติ รวมทั้งยาที่ผ่านการพิจารณา 
 ของคณะอนุกรรมการบัญชียาหลักฯ
 แล้วและอยู่ระหว่างรอประกาศใน
 ราชกิจจานุเบกษา
- อย่างไรก็ตาม หากแพทย์เห็นว่าจ�าเป็น 
 ต้องใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ
 และไม่มียาอื่นทดแทนได้ ถือว่าอยู่ใน
 ความคุ้มครองของระบบหลักประกัน 
 สุขภาพถ้วนหน้า เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยา 
 ตามความจ�าเป็น
- มีการบริหารจัดการยาราคาแพง (ยาใน 
 บัญชี จ 2 และยา CL) โดยจัดระบบ 
 อนุมัติการใช้ยาและบริหารจัดการผ่าน 
 ระบบ VMI รวมทั้งแยกจ่ายชดเชยค่ายา  
 เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยาตามความจ�าเป็น  
 แม้จะมีราคาแพง
- มีบริการยาก�าพร้า (ยาที่มีความจ�าเป็น 
 ต้องใช้เพื่อรักษาโรคที่พบน้อย หรือโรค 
 ที่เป็นอันตรายร้ายแรง ไม่มียาอื่นมาใช้ 
 ทดแทนได้ และมีปัญหาการขาดแคลน)  
 และมีการจัดระบบการจัดหาและส�ารอง 
 ยาก�าพร้าส�าหรับประชาชนไทยทุกสิทธิ 

- เป็นไปตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์  
 กรณีมีความจ�าเป็นต้องใช้ยานอก 
 บัญชียาหลักแห่งชาติ ต้องมี คกก. 
 แพทย์รับรอง
- มีการบริหารจัดการการเบิก 
 จ่ายยาราคาแพงบางรายการ 
 เช่น ยา มะเร็ง 6 รายการ (เบิกได้ 
 ตามที่ก�าหนด)
 1. Bivacizumab (Avastin)
 2. Gefitinib (Iressa)
 3. Erlotinib (Tarceva)
 4. Imatinib (Glivec)
 5. Rituximab (Mabthera)
 6. Trastuzumab (Herceptin)

- การใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปาก 
 เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจ�าเป็น  
 วงเงนิไม่เกิน 4,400 บาท ในระยะเวลา  
 5 ปี โดยมีหลักเกณฑ์ คือ ฟันเทียม
 บนหรือล่าง เบิกได้ไม่เกิน 2,400 บาท  
 และฟันเทียมทั้งบนและล่าง เบิกได้ไม่ 
 เกิน 4,400 บาท

- เป็นไปตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ 
 โดยครอบคลุมยาไม่ต�่ากว่าบัญชียา
 หลักแห่งชาติและครอบคลุมยาบัญชี
 ยาหลักแห่งชาติ
- สนบัสนนุยาราคาแพง (ยาในบัญชี จ.2)   
 มีการบริหารจัดการคล้ายคลึงกับระบบ 
 หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

9.13 บริการ
 ด้านยา

- การตรวจวินิจฉัยสภาพของโรคใน
 ช่องปาก รวมทั้งการให้ยาก่อน/หลัง
 การรักษา และการตรวจวินิจฉัยทาง 
 รังสีวิทยารับบริการได้ตามความจ�าเป็น
 ที่หน่วยบริการประจ�าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
 เพิ่มเติม

- การตรวจวินิจฉัยสภาพของโรค 
 ในช่องปาก รวมทั้งการให้ยาก่อน/ 
 หลังการรักษา, การตรวจวินิจฉัย 
 ทางรังสีวิทยา รับบริการได้ โดยมี 
 เงื่อนไข เบิกจ่ายได้ตามอัตราราคา 
 ที่ก�าหนด
ส่วนที่เบิกไม่ได้ 
- การเคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์
-  เครื่องมือกันฟันล้ม

สามารถเบิกได้ ตามหนังสือกรม
บัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0431.2/
ว246 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 
และที่ กค 0416.2/ว 369 ลงวันที่ 
21 กันยายน 2559 (เริ่ม 1 ตุลาคม 
2559) ส�าหรับการครอบฟัน การใส่
เดือยฟัน (ต้องควบคู่กับการท�า
ครอบฟัน) การจัดฟันเพื่อแก้ไข
ปัญหาการบดเคี้ยว รวมถึงการจัดฟัน
เพื่อแก้ไขปัญหาการบดเขี้ยว เป็นไป
ตามความเห็นแพทยสภา 
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ทั้ง 3 ระบบ มีการประกาศประเภทรายการอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สามารถเบิกจ่ายได้
แต่ยังมีความแตกต่างกันทั้งรายการและราคา 

9.14 อุปกรณ์และ 
 อวัยวะเทียม

- ครอบคลุมค่าห้องและค่าอาหารสามัญ

- บริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและ 
 ผู้ป่วยเอดส์ ตามแนวทางการตรวจรักษา
 และป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี 
 ประเทศไทยของกรมควบคุมโรค  
 กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งบูรณาการ
 ร่วมกัน 3 กองทุน
- การรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ส�าหรับ 
 ผู้ติดเช้ือเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ โดยไม่จ�ากัด 
 ระดับค่า CD4
- มีการตรวจ Viral Load ปีละ 1-2 ครั้ง
- มีบริการให้ค�าปรึกษาในกลุ่มเสี่ยงและ
 ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์
- มีการลงทะเบียนผู้ป่วย จัดหาและ 
 กระจายยาต้านไวรัสสูตรพื้นฐานและ
 สูตรดื้อยา ผ่านระบบ VMI ไปยังหน่วย 
 บรกิารทกุระดบัทัง้ รพศ.รพท.และ รพช.  
 ในพื้นที่

ยกเลิกของเดิม และปรับปรุงใหม่
ดังนี้
- ค่าห้องสถานพยาบาลทางราชการ  
 เตียงสามัญ 400 บาท/วัน ไม่จ�ากัด 
 จ�านวนวัน เตียงพิเศษเบิกได้ตาม 
 จริงแต่ไม่เกิน 1,000 บาท/วัน 
 ไม่จ�ากัดจ�านวนวัน
- ค่าห้องสถานพยาบาลเอกชนเตียง 
 สามัญ 400 บาท/วัน เตียงพิเศษ 
 เบิกได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 1,000  
 บาท/วัน ไม่เกิน 13 วัน ยกเว้น 
 แพทย์ผู้ท�าการรักษามีหนังสือ 
 รับรองว่ามีความจ�าเป็น

- ครอบคลุมบริการตามระบบปกติ 
 การรักษาเป็นไปตามดุลยพินิจของ 
 แพทย์ผู้รักษา และตามแนวทาง 
 การตรวจรักษาและป้องกันการติด
 เชื้อเอชไอวีประเทศไทย 
 ของกรมควบคุมโรค กระทรวง 
 สาธารณสุข ซึ่งบูรณาการร่วมกัน 
 3 กองทุน

ค่าห้องและค่าอาหารสามัญ 
หรือตามที่ รพ.ก�าหนด

- บริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี
 และผู้ป่วยเอดส์ ตามแนวทางการ 
 ตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อ
 เอชไอวีประเทศไทย ของกรมควบ
 คุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
 ซึ่งบูรณาการร่วมกัน 3 กองทุน
- การรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ส�าหรับ 
 ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ โดยไม่ 
 จ�ากัดระดับค่า CD4
- มีการตรวจ Viral Load ปีละ 2 ครั้ง
- จัดหาและกระจายยาต้านไวรัสสูตร
 พื้นฐานและสูตรดื้อยา ให้กับ รพ.ผ่าน 
 ระบบ VMI ไปยัง รพ.ที่ผู้ประกันตนขึ้น 
 ทะเบียนไว้ (รพ.ตามบัตร)

9.15 ค่าห้องและ 
 ค่าอาหาร

9.16 ระบบบริการ 
 ผู้ป่วยเอดส์  
 และผู้ป่วย
 ติดเชื้อ HIV

- เพิ่มการเข้าถึงยาในบัญชียาหลักฯ ยา 
 บัญชี จ(2) 4 รายการ ได้แก่ 
 1. ยา Trastuzumab ในมะเร็งเต้านม 
  ระยะเริ่มต้น  
 2. ยา peginterferon ในผู้ป่วยติดเชื้อ 
  ตับอักเสบซี สายพันธ์ 1, 2, 3 หรือ 6 
 3. ยา Nilotinib ในผู้ป่วยกลุ่มมะเร็ง
  เม็ดเลือดขาว ที่ไม่สามารถใช้ยา  
  imatinib ได้ 
 4. ยา Dasatinib ในผู้ป่วยกลุ่มมะเร็ง
  เม็ดเลือดขาว ที่ไม่สามารถใช้ยา  
  nilotinib ได้
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ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(บัตรทอง)

ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ

ระบบประกันสังคมประเด็น

- มีงบประมาณส�าหรับการจ่ายเงิน
 ช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีประชาชน 
 ได้รับความเสียหายจากการรับบริการ 
 สาธารณสุข (ตามมาตรา 41 ของ 
 พรบ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)  
 และไม่ตัดสิทธิการฟ้องร้องตามกระบวน 
 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- มีงบประมาณส�าหรับการจ่ายเงิน
 ช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีบุคลากรผู้ให้ 
 บริการได้รับความเสียหายจากการให้ 
 บริการสาธารณสุข

- มีระบบบริหารจัดการเฉพาะโรค เพื่อเพิ่ม 
 การเข้าถึงบริการของผู้ป่วย เช่น ระบบ 
 การดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ 
 โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย เป็นต้น
- มีการบริหารจัดการเพื่อการลดการ
 รอคิวโรคที่มีความส�าคัญหรือเป็นปัญหา 
 เช่น การผ่าตัดหัวใจ การรักษานิ่วไต  
 ต้อกระจก การขยายหลอดเลอืดโคโรนารี ่
 ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ�้า  
 (Stent) เป็นต้น

- ไม่รวมอยู่ในสิทธิพื้นฐาน

- หากต้องการใช้บริการ ต้องจ่ายเงิน
 เพิ่มให้ สถานพยาบาล

- มีสายด่วน 1330 บริการ 24 ชั่วโมง 
- มีศูนย์ประสานงานด้านหลักประกันฯ
 ในทุกระดับ ท้ังในหน่วยบริการ ในชุมชน  
 และหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็น 
 อิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ช่วยประสานงาน 
 และแก้ไขปัญหาการใช้บริการ รวมทั้งรับ 
 เรื่องร้องเรียนต่างๆ

- หากได้รับความเสียหายจากการ 
 รับบริการสาธารณสุข สามารถ
 ฟ้องร้องตามกระบวนกฎหมายแพ่ง 
 และพาณิชย์

- มีการบริหารจัดการการเบิกจ่าย 
 ยาราคาแพง ส�าหรับโรคมะเร็ง
 บางประเภท

- สถานพยาบาลทางราชการ มีสิทธิ 
 ใช้บริการห้องพิเศษได้โดยสามารถ 
 เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน  
 1,000 บาท/วัน ไม่จ�ากัดจ�านวน
- สถานพยาบาลเอกชน มีสิทธิใช้ 
 บริการห้องพิเศษได้โดยสามารถ 
 เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน  
 1,000 บาท/วัน ระยะเวลาไม่เกิน  
 13 วัน ยกเว้นแพทย์ผู้ท�าการรักษา 
 มีหนังสือรับรองว่ามีความจ�าเป็น

ไม่มี

1. หากได้รับความเสียหายจากการรับ 
 บริการสาธารณสุข สามารถฟ้องร้อง 
 ตามกระบวนกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
2. สิทธิตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  
 พ.ศ. 2533
 2.1 กรณีที่ต้องหยุดงานเพื่อการ รักษา 
  พยาบาลจะได้รับเงินค่าทดแทน 
  การขาดรายได้ 50% ของค่าจ้าง
 2.2 กรณีทุพพลภาพจ่ายค่าทดแทน  
  การขาดรายได้ 50% ของค่าจ้าง 
  ไปตลอดชีวิต
 2.3 กรณีตาย
  - ค่าท�าศพ 40,000บาท
  -  เงินสงเคราะห์ 1 เท่าครึ่งถึง  
   5 เท่าของเงินเดือน

ผู้ประกันตนสามารถรับบริการทางการ
แพทย์ตลอด 24 ช่ัวโมง ในสถานพยาบาล
ตามบัตรรับรองสิทธิฯหรือสถานพยาบาล
เครือข่าย เนื่องจากผู้ประกันตนบางราย
ท�างานเป็นกะ ระบบบริการทางการ
แพทย์ของประกันสังคมจึงออกแบบให้
สอดคล้องกับการใช้บริการของผู้ประกัน
ตน เพื่อให้ผู้ประกันตนสามารถเข้าถึง
บริการได้อย่างทั่วถึง

- ไม่รวมอยู่ในสิทธิพื้นฐาน แต่โดยทั่วไป
 ร.พ.จะจัดห้องพิเศษรวมให้
- หากต้องการใช้บริการห้องพิเศษเดี่ยว 
 ต้องจ่ายเงินเพิ่มให้ รพ.

- มีสายด่วน 1506 บริการ 24 ชั่วโมง

10. การคุ้มครอง  
 สิทธิ
10.1 การจ่ายเงิน 
  ช่วยเหลือ  
  เบ้ืองต้นกรณี 
  ได้รับความ 
  เสียหายจาก 
  การรับบริการ 
  สาธารณสุข

11 บริการพิเศษ 
 เพื่อเพิ่มการ 
 เข้าถึงบริการ  
 รวมถึงการ
 ลดระยะเวลา 
 รอคอย

12. บริการพิเศษ 
 อื่นๆ
12.1 บริการห้อง  
  พิเศษ

10.2 บริการให้
  ค�าปรึกษา  
  และรับข้อ
  ร้องเรียน 
  ประสาน
  หาเตียง
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ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(บัตรทอง)

ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ

ระบบประกันสังคมประเด็น

ไม่มี ไม่มี จ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้ ดังนี้
1. กรณีหยุดงานเพื่อการรักษาพยาบาล
 - จ่ายค่าทดแทนการขาดรายได้  
  50% ของค่าจ้าง
2. หยุดงานเพื่อการคลอดบุตร
 -  จ่ายค่าทดแทนการขาดรายได้  
  50% ของค่าจ้างเป็นเวลา 90 วัน
3. กรณีทุพพลภาพ  จ่ายค่าทดแทน  
 การขาดรายได้ 50% ของค่าจ้าง 
 ไปตลอดชีวิต
4. กรณีตาย
 -  ค่าท�าศพ 40,000 บาท
 -  เงินสงเคราะห์ 1 เท่าครึ่งถึง 5 เท่า 
  ของเงินเดือน

12.2 การจ่ายเงิน 
 ทดแทนการ 
 ขาดรายได้  
 กรณีที่ต้อง  
 หยุดงาน



(63)
10 เรื่องควรรู้ สิทธิหลักประกันสุขภาพ

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 

 1. ส�านักงานประกันสังคม จาก http://www.sso.go.th/wpr/category.jsp?lang=th&cat=602

 2. ตามประกาศของคณะกรรมการการแพทย์ตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราส�าหรับประโยชน์ 

  ทดแทนใน กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการท�างาน (ทันตกรรม) ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2553   

  จาก http://www.sso.go.th/wpr/content.jsp?lang=th&cat=602&id=1117

 3. ประกาศคณะกรรมการแพทย์ตามพระบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และจ�านวนเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์

  กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554 

  จาก http://www.sso.go.th/wpr/content.jsp?lang=th&cat=602&id=1113

 4. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553

 5. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 249 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2553

 6. รายงานการประชุมรายงานการประชุมคณะกรรมการประสานความร่วมมือระหว่างกรมบัญชีกลาง 

  ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และส�านักงานประกันสังคม ในการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ครั้งที่ 10 (1/2553)  

  วันที่ 23 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิค โซเวอเรน รีสอร์ทแอนด์สปา อ.ชะอ�า จ.เพชรบุรี

 7. สรุปสาระส�าคัญจากการประชุมวิชาการประกันสังคม ประจ�าปี 2554  ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ วันที่ 15 กันยายน 2554

 8. บันทึกการประชุมหารือแนวทางการด�าเนินงานตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545  

  ระหว่างผู้แทนคณะกรรมการประกันสังคม และผู้แทนคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 

  วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2554

 9. ผจงสิน วรรณโกวิทย์, การประเมินคุณภาพบริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลประกันสังคม   

  จากhttp://www.sso.go.th/wpr/uploads/uploadImages/file/QualityOfMedicalCare.pdf

10. http://audit.obec.go.th/hospi/hosp1.htm

11. เอกสารเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์บริการทางการแพทย์กองทุนประกันสังคมและกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

  จัดท�าโดยส�านักงานประกันสังคม ณ กุมภาพันธ์ 2554

12. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ 0422.2 / ว 355 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 

  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลการบ�าบัดทดแทนไตด้วยวิธีปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคไตที่มีชีวิต
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Note
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