สิทธิประโยชนการบริการ
สุขภาพสําหรับประชากรไทยใน
ระบบประกันสุขภาพ
Ø

10เรื่องควรรู.....สิทธิหลักประกันสุขภาพ

sony
[Pick the date]
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10 เรื่องควรรู....สิทธิหลักประกันสุขภาพ
สิทธิหลักประกันสุขภาพเปนสิทธิของคนไทยตามกฎหมายสงเสริมใหคนไทยเขาถึงบริการสาธารณสุขได
อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพทั้งการสรางเสริมสุขภาพการปองกันโรคการตรวจวินิจฉัยโรคการรักษาพยาบาลและ
การฟนฟูสมรรถภาพที่จําเปนตอสุขภาพและการดํารงชีวิต......
10

เรื่ อ งควรรู สิ ท ธิ ห ลั ก ประกั น สุ ข ภาพได ร วบรวมสาระสํ า คั ญ เพื่ อ ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ก าร

รักษาพยาบาลการตรวจสอบสิทธิเอกสารการลงทะเบียนการใชสิทธิกรณีทั่วไป / กรณีเจ็บปวยฉุกเฉินบริการที่
ไดรับ สิทธิคุมครองคาใชจายการขอรับเงินชวยเหลือเบื้องตนกรณีไดรับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล

1สิทธิรักษาพยาบาล 3 ระบบของคนไทย
คนไทยไดรับการคุมครองสิทธิการรักษาพยาบาลจากรัฐบาลโดยสิทธิการรักษาพยาบาลมี 3 ระบบใหญคือ
1) สิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลของขาราชการ2) สิทธิประกันสังคมและ 3) สิทธิหลักประกันสุขภาพ 30 บาท
ซึ่งรัฐบาลใหการดูแลคาใชจายแตกตางกันดังนี้
1. สิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลของขาราชการ เปนการคุมครองบริการรักษาพยาบาลใหกับขาราชการ
และบุคคลในครอบครัว (บิดามารดาคูสมรสและบุตรที่ถูกตองตามกฎหมาย) เมื่อเจ็บปวยสามารถเขารับบริการ
รักษาพยาบาลไดที่โรงพยาบาลของรัฐโดยมีกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังทําหนาที่ดูแลระบบออกกฎระเบียบ
2. สิทธิประกันสังคม เปนการคุมครองบริการรักษาพยาบาลใหกับผูประกันตนตามสิทธิสามารถเขารับ
บริก ารรั ก ษาพยาบาลได ที่ โรงพยาบาลที่ เลื อกลงทะเบีย นโดยสํา นัก งานประกั นสัง คมกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคมทําหนาที่ดูแลระบบการเบิกจายคารักษาพยาบาล
3 สิทธิหลักประกันสุขภาพ 30 บาท เปนการคุมครองบุคคลที่เปนคนไทยมีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก
ที่ไมไดรับสิทธิสวัสดิการขาราชการหรือสิทธิประกันสังคม หรือสิทธิสวัสดิการรัฐวิสาหกิจ หรือสิทธิอื่นๆ จากรัฐ
ใหไดรับการบริการสาธารณสุข ทั้งการสรางเสริมสุขภาพการปองกันโรคการตรวจวินิจฉัยการรักษาพยาบาลและ
การฟนฟูสมรรถภาพที่จําเปนตอสุขภาพและการดํารงชีวิตตามพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแหงชาติพ.ศ. 2545 โดยมี
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ทําหนาที่บริหารจัดการระบบเพื่อการเขาถึงบริการสาธารณสุขที่มี
มาตรฐานอยา งทั่วถึง ตามที่ค ณะกรรมการหลั กประกั นสุ ข ภาพแห ง ชาติ กํ า หนด ( รั ฐมนตรี วา การกระทรวง
สาธารณสุขเปนประธานคณะทํางาน ) ปจจุบันมีผูใชสิทธิหลักประกันสุขภาพจํานวนกวา 48 ลานคน

คู่มือการปฏิบัติงาน โครงการการบริการงานส่งเสริมสุขภาพในร้านยาคุณภาพ ปี 2

111

คนไทยที่ยังไมไดรับการคุม ครองสิทธิการรักษาพยาบาลจากรัฐ : ตัวอยางเชน
• เด็กแรกเกิดที่ไมมีสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลขาราชการจากพอแม
• บุตรขาราชการที่บรรลุนิติภาวะ (อายุ 20 ปขึ้นไปหรือสมรส)
• บุตรขาราชการคนที่ 4 ขึ้นไป (สิทธิขาราชการคุมครองบุตรเพียง 3 คน)
• ผูประกันตนที่ขาดการสงเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (หมดสิทธิประกันสังคม)
• ขาราชการที่เกษียณอายุหรือออกจากราชการโดยมิไดรับบํานาญ
• ผูประกอบอาชีพอิสระและไมไดเปนผูประกันตน
กลุมคนเหลานี้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายและ
สามารถลงทะเบียนเพื่อเลือกหนวยบริการประจําโดยไมเสียคาใชจาย

2 สิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมาย

พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545 ระบุใหคนไทยทุกคนมีสิทธิไดรับบริการสาธารณสุขที่มี
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพโดยจัดใหมี “กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ” เพื่อเปนคาใชจายสนับสนุนและ
สงเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหนวยบริการสงเสริมใหคนไทยสามารถเขาถึงบริการสาธารณสุขไดอยาง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
“สิทธิหลักประกันสุขภาพ” หรือที่รูจักกันในนาม “สิทธิ 30 บาทหรือสิทธิบัตรทอง”จึงเปนสิทธิตาม
กฎหมายที่คนไทย(คนไทยที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักที่ไมไดรับสิทธิสวัสดิการขาราชการหรือสิทธิ
ประกั น สั ง คมหรื อ สิ ท ธิ ส วั ส ดิ ก ารรั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ สิ ท ธิ อื่ น ๆจากรั ฐ )มี สิ ท ธิ เ ข า ถึ ง บริ ก ารด า นการแพทย แ ละ
สาธารณสุ ข เพื่ อการสร า งเสริ ม สุ ข ภาพการป องกั นโรคการตรวจวิ นิจ ฉั ย โรคการรั ก ษาพยาบาลและการฟ น ฟู
สมรรถภาพที่จําเปนตอสุขภาพและการดํารงชีวิตรวมถึงบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกตาม
กฎหมายประกอบโรคศิ ล ปะทั้ ง นี้ เ ป น ไปตามประกาศของคณะกรรมการหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห ง ชาติ

3 การตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลและการลงทะเบียน

คนไทยทุกคนมีสิทธิรักษาพยาบาลตามกฎหมายจึงควรตองตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลของตนเองเพื่อ
ความสะดวกและเตรียมพรอมใชสิทธิเขารับบริการไดอยางถูกตอง
ชองทางการตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล
1. ติดตอดวยตนเองไดที่สถานีอนามัย/โรงพยาบาลของรัฐใกลบานหรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สําหรับผูพักอาศัยในกรุงเทพมหานครสามารถติดตอสํานักงานเขตของกทม. หรือสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ (สปสช.)เขต 13 กทม.
2. บริการตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลดวยระบบอัตโนมัติโทร.1330 กด 2 ตามดวยเลขประจําตัว
ประชาชน 13 หลัก (คาบริการ3 บาท/ครั้ง)
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• ผานสื่อสังคมออนไลนทางwww. NHSO.go.th
หมายเหตุ : ขอมูลสิทธิการรักษาพยาบาลจะปรับปรุงใหเปนปจจุบันทุกวันที่ 15 และวันที่ 28 ของทุกเดือน
สถานที่รับลงทะเบียนสําหรับผูใชสิทธิหลักประกันสุภาพ
• ตางจังหวัด : สถานีอนามัยโรงพยาบาลของรัฐใกลบานหรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ในวันเวลาราชการ
• กรุงเทพมหานคร : สํานักงานเขตของกรุงเทพมหานคร หรือ สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ (สปสช.) เขต 13 กทม. ในวันเวลาราชการ
เอกสารลงทะเบียนสําหรับผูใชสิทธิหลักประกันสุภาพ
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนสําหรับเด็กใชสําเนาสูติบัตร (ใบเกิด)
2. สําเนาทะเบียนบานหรือหนังสือรับรองการพักอาศัยจริง
หมายเหตุ:
1. สปสช. บริการลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพพรอมเลือกหนวยบริการประจําโดยระบบอัตโนมัติ
ให กั บ ผู หมดสิท ธิ ป ระกั นสัง คมและผูหมดสิ ท ธิ ส วั สดิ ก ารรั ก ษาพยาบาลของข า ราชการซึ่ ง ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบสิทธิทางระบบออนไลน www.nhso.go.th และสามารถนําบัตรประจําตัวประชาชนติดตอขอเปลี่ยนหนวย
บริการประจําไดที่สถานที่รับลงทะเบียน
2. การขอเปลี่ยนหนวยบริการประจํานําเอกสารแสดงการพักอาศัยจริงติดตอสถานที่รับลงทะเบียนในวัน
และเวลาราชการโดยมีสิทธิเปลี่ยนหนวยบริการประจําไมเกิน 4 ครั้งตอป (รอบปงบประมาณนับตั้งแต 1 ตุลาคมถึง
30 กันยายนของปถัดไป)
3. ผูขอเปลี่ยนหนวยบริการประจําสามารถเขารับบริการโดยใชสิทธิหลักประกันสุขภาพ ณ หนวยบริการ
แหงใหมหลังแจงความจํานงเปลี่ยนหนวยบริการประจําประมาณ 1 เดือน
4. คนพิการที่ยังไมไดระบุสิทธิยอย ท.74 ในระบบหลักประกันสุขภาพตองนําใบรับรองความพิการจาก
แพทยหรือแสดงบัตรคนพิการตาม พ.ร.บ.สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ พ.ศ. 2550 ลงทะเบียน
ณ สถานที่รับลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิฟนฟูสมรรถภาพได

4 หนวยบริการและการใชสิทธิหลักประกันสุขภาพ

หนวยบริการ เปนคําที่ใชเรียกโรงพยาบาลสถานีอนามัยสถานบริการสาธารณสุขของรัฐศูนยบริการสาธารณสุข
สภากาชาดไทยสถานพยาบาลเอกชนที่ขึ้นทะเบียนเปนหนวยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ“เครือขายหนวย
บริการ” หมายถึงหนวยบริการที่รวมตัวกันและขึ้นทะเบียนเปนเครือขายหนวยบริการ
หนวยบริการประจํา หมายถึง หนวยบริการหรือกลุมหนวยบริการที่ขึ้นทะเบียนเปนหนวยบริการประจํา
โดยไดรับคาใชจายจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติเพื่อบริการสาธารณสุขในลักษณะเหมาจายรายหัวและ
คาใชจายอื่นตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติกําหนดโดยหนวยบริการมีคุณลักษณะดังนี้
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1. บริการดานเวชกรรม
2. บริ ก ารสาธารณสุ ข ระดั บ ปฐมภู มิ ที่ จํ า เป น ต อ สุ ข ภาพและการดํ า รงชี วิ ต อย า งเป น องค ร วมทั้ ง การ
สรางเสริมสุขภาพการปองกันโรคการตรวจวินิจฉัยโรคการรักษาพยาบาลและการฟนฟูสมรรถภาพ
3. มีเครือขายหนวยบริการเพื่อการสงตอการรักษาในกรณีเกินขีดความสามารถ
4. ผู ใ ช สิ ท ธิ หลั ก ประกั นสุ ข ภาพสามารถเลื อกเป น หน วยบริ ก ารประจํ า เพื่ อเข า รั บ บริ ก ารสาธารณสุ ข
โดยไมเสียคาใชจายไดตามสิทธิที่กําหนด
หนวยบริการปฐมภูมิ หมายถึง หนวยบริการที่ขึ้นทะเบียนเปนหนวยบริการปฐมภูมิในเครือขายของหนวย
บริการประจําและรับคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุขจากหนวยบริการประจําหรือคาใชจายอื่นตามที่คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติกําหนดโดยมีคุณลักษณะดังนี้
1. บริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิดานเวชกรรมและทันตกรรมขั้นพื้นฐานไดอยางเปนองครวมไดแกการ
สรางเสริมสุขภาพการปองกันโรคการตรวจวินิจฉัยโรคการรักษาพยาบาลและการฟนฟูสมรรถภาพ
2. ผูมีสิทธิหลักประกันสุขภาพที่เลือกหนวยบริการประจํา (ตนสังกัดของหนวยบริการปฐมภูมิ) สามารถเขา
รับบริการสาธารณสุขโดยไมเสียคาใชจายไดตามสิทธิที่กําหนด
หนวยบริการรับสงตอ หมายถึง หนวยบริการที่ขึ้นทะเบียนเปนหนวยบริการรับการสงตอซึ่งสามารถ
จัดบริการสาธารณสุขระดับทุติยภูมิ ตติยภูมิหรือเฉพาะทางโดยผูมีสิทธิหลักประกันสุขภาพสามารถใชบริการ
สาธารณสุขณหนวยบริการรับสงตอไดเมื่อไดรับการสงตอหรือไดรับความเห็นชอบจากหนวยบริการประจําหรือ
ตามที่สปสช. กําหนดทั้งนี้หนวยบริการที่รับสงตอมีสิทธิไดรับคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุขจากหนวยบริการ
ประจําหรือจากกองทุนตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติกําหนด
หนวยบริการรวมใหบริการ หมายถึง หนวยบริการที่ใหบริการสาธารณสุขไมครบเกณฑระดับปฐมภูมิและ
ขึ้นทะเบียนเปนหนวยบริการรวมใหบริการสาธารณสุขเฉพาะดานใดดานหนึ่งโดยจัดทําขอตกลงเปนลายลักษณ
อักษรกับหนวยบริการประจําและรับคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุขจากหนวยบริการประจําตามขอตกลงเพื่อให
บริการแกผูมีสิทธิหลักประกันสุขภาพ
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การใชสิทธิหลักประกันสุขภาพ

กรณีทั่วไป
1. ติดตอที่หนวยบริการปฐมภูมิ / หนวยบริการประจําของผูมีสิทธิหลักประกันสุขภาพ
2. แจงความจํานงใชสิทธิหลักประกันสุขภาพกอนรับบริการ
3. แสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวที่มีรูปถายที่ทางราชการออกให
สําหรับเด็กแสดงสําเนาสูติบัตร (ใบเกิด)
หมายเหตุ : คนพิการที่ไดรับการลงทะเบียนท.74 ในระบบหลักประกันสุขภาพใชสิทธิเขารับบริการ
สาธารณสุขกรณีที่จําเปนจากหนวยบริการของรัฐที่ขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพไดทุกแหง
กรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บปวยฉุกเฉิน
ถาผูมีสิทธิหลักประกันสุขภาพเกิดอุบัติเหตุหรือภาวะเจ็บปวยฉุกเฉินสามารถใชสิทธิหลักประกันสุขภาพ
เขารับบริการที่หนวยบริการของรัฐหรือเอกชนที่เขารวมโครงการที่อยูใกลที่สุดไดตามความจําเปนโดยไมจํากัด
จํานวนครั้ง
กรณีเจ็บปวยฉุกเฉินถึงแกชีวิต*
เมื่อผูปวยมีอาการเจ็บปวยฉุกเฉินถึงแกชีวิตสามารถเขารักษาพยาบาลไดทุกโรงพยาบาลที่ใกลที่สุดไดโดย
ใชบัตรประจําตัวประชาชนเพื่อแสดงตนในการเขารับบริการจะไดรับการรักษาโดยไมถูกปฏิเสธและไมตองสํารอง
จายผูปวยเจ็บปวยฉุกเฉินถึงแกชีวิตจะไดรับการรักษาจนอาการพนวิกฤติจากนั้นโรงพยาบาลที่ใหการรักษาจะสงตัว
ผูปวยกลับไปยังหนวยบริการประจําหรือโรงพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาที่พรอมใหการรักษา
ตอไป
**** สอบถามขอมูลเจ็บปวยฉุกเฉิน โทร. 1669 ****
กรณีฉุกเฉินถึงแกชีวิต หมายถึง ผูปวยหรือผูที่ไดรับบาดเจ็บซึ่งมีอาการบงชี้วาจะเปนอาการที่คุกคามตอ
การทํางานของอวัยวะสําคัญไดแกหัวใจสมองการหายใจตองไดรับการรักษาและดูแลติดตามอยางใกลชิดเพราะอาจ
ทําใหเสียชีวิตไดรวดเร็วจําเปนตองไดรับการรักษาอยางทันทวงทีเพื่อการรอดชีวิต

5 บริการสาธารณสุขที่คุมครอง/บริการทีไ่ มคุมครอง

ผูใชสิทธิหลักประกันสุขภาพเขารับบริการสาธารณสุขที่หนวยบริการตามระบบจะไดรับการคุมครอง
คาใชจายบริการสาธารณสุขตามการวินิจฉัยทางการแพทยและประกาศของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติโดยคุมครองบริการสาธารณสุขดังนี้
1. การสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค เชน
• บริการวางแผนครอบครัวไดแกการใหคําแนะนําปรึกษาแกคูสมรสรวมทั้งบริการคุมกําเนิด
• การดูแลสุขภาพหญิงมีครรภทารกแรกเกิดและพัฒนาการของเด็ก
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• บริการวัคซีนเสริมสรางภูมิคุมกันโรคตามแผนงานการใหภูมิคุมกันโรคของประเทศ
• การตรวจคัดกรองความเสี่ยงตอการเปนโรคเชนตรวจระดับน้ําตาลในเลือด การตรวจ
มะเร็งปากมดลูก/มะเร็งเตานม
• การใหยาตานไวรัสเอดสเพื่อปองกันการติดเชื้อเอดสจากแมสูลูก
2. การคลอดบุตร คลอดรวมกันไมเกิน 2 ครั้งกรณีที่บุตรมีชีวิตอยู
3.
บริ ก ารทั น ตกรรม ได แ ก อุ ด ฟ น ถอนฟ น ขู ด หิ น ปู น การให ฟ ลู อ อไรด เ สริ ม ในกลุ ม เสี่ ย ง
ตอโรคฟนผุการรักษาโพรงประสาทฟนน้ํานมการเคลือบหลุมรองฟนและการทําฟนปลอมฐานพลาสติก
4. การตรวจการวินิจฉัยการรักษา ตั้งแตโรคทั่วไป เชน ไขหวัดจนถึงการรักษาโรคเรื้อรัง /โรคเฉพาะทาง
ที่มีคาใชจายสูงเชนเบาหวานความดันโลหิตสูงมะเร็งไตวายเรื้อรังเอดส การผาตัดตาตอกระจกผาตัดหัวใจฯลฯ
รวมถึงการฟนฟูสมรรถภาพตามขอบงชี้ทางการแพทย
5. คายาและเวชภัณฑตามกรอบบัญชียาหลักแหงชาติและยาที่มีคาใชจายสูงตามประกาศของคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ
6. คาอาหารและคาหองสามัญ ระหวางพักรักษาตัว ณ หนวยบริการ
7. การจัดการสงตอ เพื่อการรักษาระหวางหนวยบริการ
8. บริการแพทยแผนไทยไดแกยาสมุนไพรหรือยาแผนไทยการนวดเพื่อการรักษาและฟนฟูสมรรถภาพการ
อบหรือประคบสมุนไพรเพื่อการรักษาตามขอบงชี้ทางการแพทย
9. บริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการตาม พ.ร.บ.สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ
พ.ศ. 2550 และไดรับการลงทะเบียน ท.74 ในระบบหลักประกันสุขภาพสามารถขอรับบริการฟนฟูสมรรถภาพ
ไดเชนกายภาพบําบัด จิตบําบัด กิจกรรมบําบัดฟนฟูการไดยิน ฟนฟูการมองเห็น และรับอุปกรณเครื่องชวย
ตามประเภทความพิการไดตามเกณฑที่ สปสช. กําหนด

บริการที่ไมคุมครอง ไดแก

1. การรักษาภาวะมีบุตรยาก / การผสมเทียม
2. การเปลี่ยนเพศ / การกระทําใดๆเพื่อความสวยงามโดยไมมีขอบงชี้ทางการแพทย
3. การตรวจวินิจฉัยและรักษาใดๆที่เกินความจําเปนจากขอบงชี้ทางการแพทย
4. การรักษาที่อยูระหวางการคนควาทดลอง
5. การบาดเจ็บจากการประสบภัยจากรถซึ่งอยูในความคุมครองตามกฎหมายวาดวยการคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถเฉพาะสวนที่บริษัทหรือกองทุนตามกฎหมายนั้นตองเปนผูจาย
6. การบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาและสารเสพติดตามกฎหมายวาดวยสารเสพติดยกเวนผูติดยา
เสพติดประเภทเฮโรอีนที่สมัครใจเขารับการรักษาและไมตองโทษคดียาเสพติดใหไดรับสารทดแทนยาเสพติด(เมทา
โดน) จากหนวยบริการที่ขึ้นทะเบียนได
7. โรคเดียวกันที่ตองใชระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาลประเภทผูปวยในเกินกวา 180 วัน
ยกเวนกรณีมีความจําเปนตองรักษาตอเนื่องจากภาวะแทรกซอนหรือขอบงชี้ทางการแพทย
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8. การเปลี่ยนถายอวัยวะ (Organ Transplantation) ยกเวน
• การปลูกถายไตเพื่อรักษาโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดทาย
• การปลูกถายตับในเด็ก (อายุไมเกิน 18 ป) ที่เปนโรคทอน้ําดีตีบตันแตกําเนิด
• การปลูกถายหัวใจ

6 บริการรักษาพยาบาลโรคเรื้อรัง / โรคคาใชจายสูง

สิทธิหลักประกันสุขภาพคุมครองบริการรักษาพยาบาลโรคเรื้อรังและและมีคาใชจายสูงตามการวินิจฉัย
ทางการแพทยและประกาศของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติเชน
บริการรักษาพยาบาลโรคมะเร็ง
สิทธิหลักประกันสุขภาพใหการดูแลรักษาพยาบาลผูปวยมะเร็งไวอยางครอบคลมุและครบวงจรอยางมี
คุณภาพไดมาตรฐาน
1. การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งตามที่แพทยสั่ง
2. การรักษาอาการทั่วไปและการรักษาเฉพาะทางเชนการผาตัดการฉายแสงการใหยาเคมีบําบัด
3. การดูแลแบบประคับประคองที่บาน (Palliative Care)
4. วัคซีนไขหวัดใหญตามฤดูกาล (เฉพาะผูปวยมะเร็งที่ไดรับการรักษาดวยเคมีบําบัด)
บริการทดแทนไตสําหรับผูปวยไตวายเรื้อรัง
ขั้นตอนการเขารับบริการผูปวยไตวายเรื้อรังตองไปลงทะเบียนใชสิทธิหลักประกันสุขภาพที่หนวยบริการ
ตามสิทธิเพื่อใหคณะกรรมการฯระดับจังหวัดพิจารณาการใหบริการทดแทนไตที่เหมาะสมสําหรับผูปวยในแตละ
รายโดยเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของสมาคมโรคไตแหงประเทศไทยไดแก
1. การลางไตผานทางชองทองอยางตอเนื่อง
2. การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม
3. การผาตัดปลูกถายไต
สําหรับการลางไตผานทางชองทองอยางตอเนื่องสปสช. ไดจัดบริการสงน้ํายาลางไตถึงบานโดยไมมี
คาใชจายเพื่อเขาถึงบริการทดแทนไตไดงายขึ้นลดภาระคาใชจายในการเดินทางไดรับการทดแทนไตอยางตอเนื่อง
ซึ่งจะสงผลถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผูปวย
บริการดูแลรักษาผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดส
ผูที่ตองการทราบสถานะการติดเชื้อเอชไอวีสามารถรับบริการใหคําปรึกษาและตรวจเลือดหาการติดเชื้อ
เอชไอวีโดยไมเสียคาใชจายไดที่หนวยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพหากพบวาติดเชื้อเอชไอวีจะไดรับการ
ประเมินเพื่อเริ่มการรักษาดวยยาตานไวรัสและใหยาปองกันโรคติดเชื้อฉวยโอกาสตามขอบงชี้ทางการแพทยโดยไม
ตองเสียคาใชจาย
ผูปวยเอดสสามารถรับยาตานไวรัสกับโรงพยาบาลอื่นที่ไมใชหนวยบริการประจําตามสิทธิ อยางไรก็ตาม
หากสามารถรักษาที่หนวยบริการประจําตามสิทธิจะไดรับความสะดวกมากกวา
คู่มือการปฏิบัติงาน โครงการการบริการงานส่งเสริมสุขภาพในร้านยาคุณภาพ ปี 2
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7 บริการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค

การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคเปนบริการที่สปสช. ดําเนินการรวมกับกระทรวงสาธารณสุขจัดใหคน
ไทยทุกกลุมวัยไดเขาถึงบริการเพื่อการเสริมสรางพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตองปองกันการเจ็บปวยและลดคาใชจาย
ดานสุขภาพที่เกิดจากการรักษาพยาบาลได
กลุมวัย
บริการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
ฝากครรภดูแลหลังคลอดวางแผนครอบครัววัคซีนสรางเสริมภูมิคุมกันโรคประเมิน
แมและเด็ก
พฤติกรรมสุขภาพแนะนําใหคําปรึกษาอนามัยแมและเด็ก
เด็กแรกเกิด - 5 ป วัคซีนสรางเสริมภูมิคุมกันโรค (EPI) คลินิกแมและเด็กเฝาระวังภาวะขาดสาร
อาหารดูแลสุขภาพชองปากแนะนําใหคําปรึกษาพัฒนาการเด็กใหเติบโตสมวัย
เด็ก 6-12 ปและวัยรุน วัคซีนสรางเสริมภูมิคุมกันโรค (EPI) ดูแลสุขภาพชองปากเฝาระวังภาวะขาดสารอาหาร
และการเจริญเติบโตตามวัย
แนะนําใหคําปรึกษาเรื่องเพศศึกษาสุขบัญญัติ 10 ประการ
ตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูงและภาวะโรคเบาหวาน
วัยทํางาน
ตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม/มะเร็งปากมดลูก
วางแผนครอบครัวใหคําแนะนําสุขศึกษา
ตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูงและภาวะโรคเบาหวาน
ผูสูงอายุ
วัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาลใหคําแนะนําสุขศึกษา
ประชาชนกลุมเสี่ยง วัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาลติดตามเฝาระวังปองกันภาวะ
ความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน
แนะนําใหความรูและคําปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใหถูกตอง

8 การขอรับเงินชวยเหลือเบื้องตนกรณีไดรับความเสียหายจากบริการรักษาพยาบาล

ในกรณีผูใชสิทธิหลักประกันสุขภาพไดรับความเสียหายจากบริการรักษาพยาบาลผูเสียหายหรือทายาท
ฯลฯสามารถยื่นคํารองขอรับเงินชวยเหลือเบื้องตนไดภายใน 1 ป(นับตั้งแตวันที่ทราบความเสียหาย) โดยมิตองรอ
พิสูจนถูกผิด
การเขียนคํารองตองมีสาระสําคัญดังนี้
1. ชื่อผูรับบริการที่ไดรับความเสียหาย
2. ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล
3. ชื่อของหนวยบริการที่ใหการรักษาพยาบาล
4. วันที่เขารับการรักษาพยาบาลและวันที่ทราบถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น
5. สถานที่ที่สามารถติดตอผูรับบริการที่ไดรับความเสียหายโดยสะดวก
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คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ประกอบดวย
• ผูอํานวยการโรงพยาบาลและสาธารณสุขอําเภอเปนที่ปรึกษา
• นายกองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) หรือนายกเทศมนตรีเปนประธานกรรมการ
• ผูทรงคุณวุฒิในพื้นที่ 2 คนเปนรองประธานกรรมการ
• สมาชิกอบต. / สภาเทศบาลที่สภามอบหมาย 2 คน
• หัวหนาหนวยบริการปฐมภูมิในพื้นที่ทุกแหง
• อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ในพื้นที่ที่คัดเลือกกันเอง 2 คน
• ผูแทนหมูบาน / ชุมชนที่ประชาชนในหมูบาน / ชุมชนคัดเลือกกันเองไมเกิน5 คน
• ผูแทนศูนยประสานหลักประกันสุขภาพประชาชนหรือหนวยรับเรื่อง
รองเรียนอื่นที่เปนอิสระจากผูถูกรองเรียนตามมาตรา 50(5) พ.ร.บ.
หลักประกันสุขภาพแหงชาติในพื้นที่หนวยละ 1 คน (ถามี)
• ปลัดอบต. / ปลัดเทศบาลหรือเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเปนกรรมการ
และเลขานุการ
บทบาทสําคัญของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
• จัดทําขอมูลสุขภาพชุมชนแผนที่ยุทธศาสตรและแผนสุขภาพชุมชน
• ดูแลผูสูงอายุผูปวยเรื้อรังและคนพิการในชุมชน
• ควบคุมและปองกันโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงเอดสวัณโรค
• จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของคนในชุมชน
• ประสานความรวมมือกับหนวยบริการและหนวยงานในพื้นที่จัดบริการสุขภาพชุมชน
ลักษณะกิจกรรมของกองทุนแบงออกเปน 4 ประเภทคือ
ประเภทที่ 1 การจัดบริการสรางเสริมสุขภาพปองกันโรคและฟนฟูสมรรถภาพตามชุดสิทธิประโยชนแก
กลุมเปาหมายหลัก 5 กลุมไดแก
• กลุมแมและเด็ก
• กลุมผูสูงอายุ
• กลุมผูพิการ
• กลุมผูประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง
• กลุมผูปวยโรคเรื้อรัง
ประเภทที่ 2 การสนับสนุนงบประมาณแกหนวยบริการสาธารณสุขไดแก สถานีอนามัยโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) โรงพยาบาลชุมชนศูนยบริการสาธารณสุขคลินิกชุมชนอบอุนเปนตนโดยเนน
กิจกรรมเพื่อการปองกันหรือแกไขปญหาสาธารณสุขในพื้นที่เชนการปองกันโรคติดตอตามฤดูกาล
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เลขประจําตัวประชาชน
ในบัตรประชาชน หรือที่เดี๋ยวนี้เรียก สมารทการด ที่มีดวยกัน 13 หลัก และแตละหลักก็มิใชแคเปนเพียง
จํานวนนับธรรมดาๆ แตมีความหมายแฝงอยูดวย ซึ่งกลุมประชาสัมพันธ สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แหงชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ขอนํามาเสนอเพื่อเปนความรู ดังนี้
ตัวอยาง : เลขบัตรประชาชนของเราเขียนไววา 1 1001 01245 29 9 (เขียนเวนวรรค
ตามแบบ) แตละหลักก็จะมีความหมายดังนี้
หลักที่ 1 (คือหมายเลข 1 ในตัวอยาง) จะหมายถึง ประเภทบุคคล ซึ่งมีอยู 8 ประเภทไดแก
ประเภทที่ 1 คือ คนที่เกิดและมีสัญชาติไทย และไดแจงเกิดภายในกําหนดเวลา หมายความวา เด็กคนใดก็ตามที่เกิด
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2527 เปนตนไป อันเปนวันเริ่มแรกที่เขาประกาศใหประชาชนทุกคน ตองมีเลขประจําตัว
13 หลัก เมื่อพอแมผูปกครองไปแจงเกิดที่อําเภอ หรือสํานักทะเบียนในเขตที่อยูภายใน 15 วันนับแตเกิดมา ตามที่
กฎหมายกําหนด เด็กคนนั้นก็ถือเปนบุคคลประเภท 1 และจะมีเลขประจําตัวขึ้นดวยเลข 1 เชน เด็กหญิงสมจี๊ด เกิด
เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2527 และพอไปแจงเกิดที่เขตดุสิตภายในวันที่ 17 มกราคม 2527 เด็กหญิงสมจี๊ด ก็จะมี
หมายเลขประจําตัวขึ้นตนดวยเลข 1 และก็ตอดวยเลขหลักอื่นๆ อีก 12 ตัว เปน 1 1001 01245 29 9 เปนตน ซึ่งเลขนี้
จะปรากฏในทะเบียนบาน และจะเปนเลขประจําตัว เมื่อสมจี๊ดไปทําบัตรประชาชนตอนอายุ 15 ป
ประเภทที่ 2 คือ คนที่เกิดและมีสัญชาติไทย ไดแจงเกิดเกินกําหนดเวลา หมายความวา เด็กคนใดก็ตามที่เกิดตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2527 เปนตนไป แลวบังเอิญวาพอแมผูปกครองลืมหรือติดธุระ ทําใหไมสามารถไปแจงเกิดที่
อําเภอหรือเขตภายใน 15 วันตามกฎหมายกําหนด เมื่อไปแจงภายหลัง เด็กคนนั้นก็จะกลายเปนบุคคลประเภท 2
และจะมีเลขตัวแรกในทะเบียนบานขึ้นดวยเลข 2 ทันที เชน ในกรณีสมจี๊ด หากพอไปแจงเกิดให ในวันที่ 18
มกราคม 2527 หรือเกินกวานั้น สมจี๊ดก็จะมีเลขประจําตัวเปน 2 1001 01245 29 9 ในทะเบียนบาน และเมื่อไปทํา
บัตรประชาชนในภายหนา
ประเภทที่ 3 คือ คนไทยและคนตางดาว ที่มีใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว และมีชื่ออยูในทะเบียนบาน ในสมัย
เริ่มแรก (คือตั้งแตกอนวันที่ 31 พฤษภาคม 2527) หมายความวา บุคคลใดก็ตาม ไมวาจะเปนคนไทย หรือคนตาง
ดาว ที่มีใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว และมีชื่ออยูในทะเบียนบาน ณ ที่ใดที่หนึ่งในประเทศไทย มาตั้งแตกอนวันที่
31 พฤษภาคม พ.ศ. 2527 คนนั้นถือวาเปนบุคคลประเภท 3 และก็จะมีเลขประจําตัวขึ้นตนดวยเลข 3 เชน สมจี๊ด เกิด
เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2501 และมีชื่ออยูในทะเบียนบานแลว สมจี๊ดก็จะมีเลขประจําตัวในทะเบียนบาน และ
บัตรประชาชนเปน 3 1001 01245 29 9
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ประเภทที่ 4 คือ คนไทยและคนตางดาว ที่มีใบสําคัญคนตางดาวแตแจงยายเขา โดยยังไมมีเลขประจําตัวประชาชน
ในสมัยเริ่มแรก หมายความวา คนไทยหรือคนตางดาว ที่มีใบสําคัญคนตางดาว ที่อาจจะเปนบุคคลประเภท 3 คือมี
ชื่ออยูในทะเบียนบานเดิมอยูแลว แตยังไมทันไดเลขประจําตัว ก็ขอยายบานไปเขตหรืออําเภออื่น กอนชวงวันที่ 31
พฤษภาคม พ.ศ. 2527 ก็จะเปนบุคคลประเภท 4 ทันที เชน สมจี๊ดมีชื่ออยูในสํานักทะเบียนเขตคลองสาน มาตั้งแตป
พ.ศ. 2501 ตอมาในเดือนกุมภาพันธ 2527 สมจี๊ดก็ขอยายบานไปเขตดุสิต โดยที่สมจี๊ดยังไมทันไดเลขประจําตัวจาก
เขตคลองสาน พอแจงยายเขาเขตดุสิต สมจี๊ดก็จะกลายเปนบุคคลประเภท 4 มีเลขประจําตัวขึ้นตนดวย 4 กลายเปน 4
1001 01245 29 9 ทันที แตถาสมจี๊ดยายจากเขตคลองสานเดิม ไปเขตดุสิต หลังวันที่ 31 พฤษภาคม 2527 สมจี๊ดก็ยัง
เปนบุคคลประเภท 3 อยู เพราะถือวาจะไดเลขประจําตัวจากเขตคลองสานแลว จะยายอยางไรก็ไมเปลี่ยนแปลง
การกําหนดใหบุคคลเริ่มมีเลขประจําตัว 13 หลักในทะเบียนบานหรือบัตรประชาชน โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 1
มกราคม 2527 เปนตนไป จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2527 อันเปนวันสุดทาย ของการดําเนินการใหประชาชน ที่ไมมี
เลขประจําตัวในบัตรหรือทะเบียนบาน ไดมีเลขประจําตัวจนครบแลวนั้น ก็เพราะกอนหนานี้ ประเทศไทยยังไมเคย
มีการกําหนดเลขประจําตัวดังกลาวมากอนเลย ดังนั้น ชวงที่วาจึงเปนระยะเวลาจัดระบบใหเขาที่เขาทาง เพราะ
หลังจากวันที่ 31 พฤษภาคม 2527 แลว ทุกคนจะตองมีเลขประจําตัวเพื่อสําแดงตนวา เปนบุคคลประเภทใด โดยดู
ตามเงื่อนไขในแตละกรณี ซึ่งมีอีก 4 ประเภท คือ
ประเภทที่ 5 คือ คนไทยที่ไดรับอนุมัติใหเพิ่มชื่อ เขาไปในทะเบียนบานในกรณีตกสํารวจ หรือกรณีอื่นๆ เชน สมจี๊ด
มีชื่ออยูในทะเบียนบานเขตดุสิตอยูแลว แตบังเอิญวาตอนที่มีการสํารวจรายชื่อผูอยูในบาน เกิดความผิดพลาดทาง
เทคนิค ทําใหชื่อของสมจี๊ดหายไปจากทะเบียนบาน เมื่อไปแจงเจาหนาที่และตรวจสอบแลววาตกสํารวจจริง หรือ
จะเปนเพราะกรณีอื่นใดก็ตาม เจาหนาที่ก็จะเพิ่มชื่อให แตสมจี๊ดก็จะมีหมายเลขในทะเบียนบานเปนบุคคลประเภท
5 และบัตรประชาชนจะขึ้นตนดวยเลข 5 ทันที คือ กลายเปน 5 1001 01245 29 9
ประเภทที่ 6 คือ ผูที่เขาเมืองโดยไมชอบดวยกฎหมาย และผูที่เขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมาย แตอยูในลักษณะ
ชั่วคราว กลาวคือ คนที่มาอาศัยอยูในประเทศไทย แตยังไมไดสัญชาติไทย เพราะทางการยังไมรับรองทางกฎหมาย
เชน ชนกลุมนอยตามชายแดน หรือชาวเขา กลุมนี้ถือวาเปนผูเขาเมืองโดยไมชอบดวยกฎหมาย สวนบุคคลที่เขา
เมืองโดยชอบดวยกฎหมาย แตอยูชั่วคราว เชน นักทองเที่ยวหรือชาวตางชาติที่เดินทางเขาประเทศไทย แมบางคน
จะถือพาสปอรตประเทศของตน แตอาจจะมีสามีหรือภริยาคนไทย จึงไปขอทําทะเบียนประวัติ เพื่อใหมีชื่ออยูใน
ทะเบียนบานสามีหรือภริยา คนทั้งสองแบบที่วา ถือวาเปนบุคคลประเภท 6 เลขประจําตัวในบัตรจะขึ้นตนดวยเลข 6
เชน 6 1012 23458 12
ประเภทที่ 7 คือ บุตรของบุคคลประเภทที่ 6 ซึ่งเกิดในประเทศไทย คนกลุมนี้ในทะเบียนประวัติจะมีเลขประจําตัว
ขึ้นตนดวยเลข 7 เชน 7 1012 2345 133
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ประเภทที่ 8 คือ คนตางดาวที่เขาเมืองโดยถูกตองตามกฎหมาย คือ ผูที่ไดรับใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว หรือคน
ที่ไดรับการแปลงสัญชาติเปนสัญชาติไทย และคนที่ไดรับการใหสัญชาติไทย ตั้งแตหลังวันที่ 31 พฤษภาคม 2527
เปนตนไปจนปจจุบัน คนกลุมนี้เลขในทะเบียนประวัติจะขึ้นดวยเลข 8 เชน 8 1018 01234 24 7
คนทั้ง 8 ประเภทนี้ จะมีเพียงประเภทที่ 3, 4 และ 5 เทานั้น ที่จะมีบัตรประชาชนไดเลย สวนประเภทที่ 1 และ 2 จะมี
บัตรประชาชนได ก็ตอเมื่อมีอายุถึงเกณฑทําบัตรประจําตัวประชาชน คืออายุ 15 ป แตสําหรับบุคคลประเภทที่ 6, 7
และ 8 จะมีเพียงทะเบียนประวัติเลมสีเหลืองเทานั้น จะไมมีการออกบัตรประชาชนให
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