
การสรา้งเสริมสุขภาพการสรา้งเสริมสุขภาพ  
และสิทธิประโยชน ์และสิทธิประโยชน ์https://khonkaen.nhso.go.th/

สํานกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ
เขต 7 ขอนแก่น 

https://www.facebook.com/nhso7kkn NHSO 7 Channel

งานสนบัสนุนการมีส่วนร่วมงานสนบัสนุนการมีส่วนร่วม  
การคุม้ครองสิทธิและการสื� อสารการคุม้ครองสิทธิและการสื� อสาร
หลกัประกนัสุขภาพหลกัประกนัสุขภาพ



สํานกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น

งานสนบัสนุนการมีส่วนร่วม การคุม้ครองสิทธิและการสื� อสารหลกัประกนัสุขภาพ

ม.18 (4)
ผูไ้ดร้บัผลกระทบวคัซีน Covid
งานประชาสมัพันธ ์

นางพชัรี สุป�ญญา 
นกัวิชาการหลกัประกนัสุขภาพ

รกัษาการหวัหนา้กลุ่มงาน

งานคุม้ครองสิทธิ
ม.41
 

นางกนกวรรณ ยศธสาร
นกัวิชาการหลกัประกนัสุขภาพ

สนบัสนุนงานท ั�วไป

น.ส.วรทญากร จินดามยั
พนกังานจา้งเหมาบริการ

งานภาคีเครือข่าย
ศูนยป์ระสานงานฯ
หน่วย 50(5)

น.ส.ขวญัเรียม นิลวงค ์
นกัวิชาการหลกัประกนัสุขภาพ



ส่งเสริม สรา้งสุขภาพ และป� องกนัโรค

บริการคนไทยทุกสิทธิ 5 กลุ่มวยั

ตรวจดูแล เพื� อส่งเสริมสุขภาพของหญิงต ั�งครรภ ์

ดูแลสุขภาพแม่และเด็ก พฒันาการเด็ก และวยัรุ่น

ตรวจสุขภาพประชาชนท ั�วไปและกลุ่มเสี�ยง

ส่งเสริมสุขภาพป�องกนัโรคและช่องปาก

เยี�ยมบา้น / ดูแลผูป้� วยที�่บา้น

วางแผนครอบครวั (ช ั�วคราวและถาวร)



หญิงต ั �งครรภแ์ละหลงัคลอด สําหรบัทุกคนทุกสิทธิ

สนบัสนุนค่าใชจ่้ายสําหรบัการจดับริการ สรา้งเสริมสุขภาพ



กลุ่มเด็กเล็ก 0 - 5 ป�
สําหรบัทุกคนทุกสิทธิ

สนบัสนุนค่าใชจ่้ายสําหรบัการจดับริการ สรา้งเสริมสุขภาพ



กลุ่มเด็กโตและวยัรุ่น 6 - 24 ป�
สําหรบัทุกคนทุกสิทธิ

สํานกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 

สรา้งเสริมสุขภาพและป� องกนัโรค
ของคนไทย

สนบัสนุนค่าใชจ่้ายสําหรบัการจดับริการ สรา้ง
เสริมสุขภาพ



กลุ่มผูใ้หญ่ 25 - 59 ป�

สําหรบัทุกคนทุกสิทธิ

สํานกังานหลกัประกนั
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 

สรา้งเสริมสุขภาพและป� องกนัโรค
ของคนไทย

สนบัสนุนค่าใชจ่้ายสําหรบัการ
จดับริการ สรา้งเสริมสุขภาพ



กลุ่มผูสู้งอายุ  60  ป�   ขึ �นไป

สํานกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 

สรา้งเสริมสุขภาพและป� องกนัโรคของคนไทย

สนบัสนุนค่าใชจ่้ายสําหรบัการจดับริการ
สรา้งเสริมสุขภาพ

สําหรบัทุกคนทุกสิทธิ



ผา้ออ้มผูใ้หญ่และแผ่นรองซบั
สําหรบัผูป้� วยติดบา้นติดเตียง และป� ญหาการกล ั �นป� สสาวะ ทุกสิทธิ









การรกัษาพยาบาล การฟ� �นฟูสมรรถภาพ

1

2 การคลอดบุตรไม่จํากดัจํานวนคร ั �ง (1 ต.ค. 2558)

ถอนฟ�น อุดฟ�น ขูดหินปูน ทําฟ�นปลอมฐานพลาสติก รกัษา
โพรงประสาทฟ�นนํ �านม ใส่เพดานเทียมในเด็กปากแหว่ง
เพดานโหว่

3

การตรวจ การวินิจฉยั การรกัษา และฟ� �นฟูสมรรถภาพ 
ทางการแพทย ์จนสิ �นสุดการรกัษา รวมถึงการแพทย ์
ทางเลือกที�ผ่านการรบัรองของ คกก.

ยาและเวชภฑัณต์ามกรอบบญัชียาหลกัแห่งชาติ4



การรกัษาพยาบาล การฟ� �นฟูสมรรถภาพ (ต่อ)
5

6 การบําบดัทดแทนไต

การจดัส่งต่อเพื�อการรกัษาระหว่างหน่วยบริการ7

การรกัษาผูติ้ดเชื �อ HIV โรคแทรกซ็อน ยาตา้นไวรสัเอดส ์

ค่าหอ้งและค่าอาหาร กรณีผูป้� วยใน
หอ้งสามญั
หอ้งพิเศษ

หอ้งไม่เสียค่าใชจ่้าย
จ่ายส่วนต่าง (ค่าหอ้งและค่าอาหารพิเศษ-ค่าหอ้งและ

ค่าอาหารสามญั



บริการกรณีเฉพาะทาง

1

2 การใหย้าละลายลิ�มเลือดเพื�อรกัษาเร่งด่วนในผูป้� วยโรคหลอด
เลือดสมองตีบและอุดตนัและผูป้� วยโรคกลา้มเนื �อหวัใจขาดเลือด
เฉียบพลนั

การสวนหวัใจ ผ่าตดัหวัใจ3

การใหส้ารเมทาโดนระยะยาว เพื�อบําบดัผูป้� วยติดสารเสพติดใน
กลุ่มฝ�� นและอนุพนัธข์องฝ�� นโดยสมคัรใจ เช่น เฮโรอีน

การปลูกถ่ายเซลลต์น้กําเนิดเม็ดเลือด (Stem Cell) ในผูป้� วย
มะเร็งเม็ดเลือดขาวและต่อมนํ �าเหลือง4



บริการกรณีเฉพาะทาง (ต่อ)

5

6 ผ่าตดัเปลี�ยนกระจกตา

ผ่าตดัเปลี�ยนหวัใจ7

ผ่าตดัเปลี�ยนขอ้เข่า

การปลูกถ่ายตบัในเด็กอายุไม่เกิน 18 ป�  ที�ท่อนํ �าดีตีบตนัต ั �งแต่เกิด8

การรกัษาเฉพาะโรคที�เกิดจากการดํานํ �า 
(Decompression sickness)9



บุคคลซึ�งไดร้บับาดเจ็บ หรือมีอาการป� วยกะทนัหนั ซึ�งมีภาวะคุกคาม ต่อชีวิต
ซึ�งหากไม่ไดร้บัปฏิบติัการแพทยท์นัทีเพื�อแกไ้ข ระบบการหายใจ ระบบไหล
เวียนเลือด หรือระบบประสาทแลว้ ผูป้� วยจะมีโอกาสเสียชีวิตไดสู้ง หรือทําให ้
การบาดเจ็บหรืออาการป� วยของผูป้� วยฉุกเฉินน ั �น รุนแรงขึ �น 
หรือเกิดภาวะแทรกซอ้นขึ �นไดอ้ย่างฉบัไว

“ เจ็บป� วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที� ”
ผูป้� วยฉุกเฉินวิกฤต

  ใชส้ญัลกัษณ ์  สีแดง





หน่วยรบัเรื�องรอ้งเรียนอิสระในพื �นที� ม.50 (5) 

และ ศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน 
ภายในเขตพื �นที�รอ้ยแก่นสารสินธุ ์

หน่วยรบัเรื�องรอ้งเรียนฯ ม.50 (5) จงัหวดัขอนแก่น

ผูป้ระสานงาน นายศตคุณ  คนไวบตัรทองของเรา

หน่วยรบัเรื�องรอ้งเรียนฯ ม.50 (5) จงัหวดัมหาสารคาม
หน่วยรบัเรื�องรอ้งเรียนอื�นที�เป� นอิสระจากผูถู้กรอ้งเรียนตามมาตรา50-5จมค

ผูป้ระสานงาน นายสงัคม  จริงไธสง

หน่วยรบัเรื�องรอ้งเรียนฯ ม.50 (5) จงัหวดัรอ้ยเอ็ด

ผูป้ระสานงาน นางอาภรณ ์ อะทาโส

ศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน /50(5)รอ้ยเอ็ด

https://www.facebook.com/groups/420522682723197/


หน่วยรบัเรื�องรอ้งเรียนอิสระในพื �นที� ม.50 (5) 

และ ศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน 
ภายในเขตพื �นที�รอ้ยแก่นสารสินธุ ์

หน่วยรบัเรื�องรอ้งเรียนฯ ม.50 (5) ตําบลธงธานี จงัหวดัรอ้ยเอ็ด

ผูป้ระสานงาน   นางเลิศลกัษณ ์ นามไพร

หน่วยรบัเรื�องรอ้งเรียนอื�นที�เป� นอิสระจากผูร้อ้งเรียน ต.ธงธานี

(ต่อ)

หน่วยรบัเรื�องรอ้งเรียนฯ ม.50 (5) จงัหวดักาฬสินธุ ์(ขบวนเครือข่ายหญิงไทย)

ผูป้ระสานงาน   นางมว้น  ถิ�นวิลยั

หน่วยรบัเรื�องรอ้งเรียนอื�น ที�เป� นอิสระจงัหวดักาฬสินธุ ์

https://www.facebook.com/groups/420522682723197/
https://www.facebook.com/groups/420522682723197/


หน่วยรบัเรื�องรอ้งเรียนอิสระในพื �นที� ม.50 (5) 

และ ศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน 
ภายในเขตพื �นที�รอ้ยแก่นสารสินธุ ์

ศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน HIV จงัหวดัขอนแก่น 

ผูป้ระสานงาน   น.ส.จิดาภา  เฉียบแหลม

ศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพ - เครือข่ายhiv/เอดส ์

(ต่อ)

ศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน HIVจงัหวดักาฬสินธุ ์

ผูป้ระสานงาน   นายสุวิทย ์  อมัพวา

ศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชนจงัหวดักาฬสินธุ ์

https://www.facebook.com/groups/420522682723197/
https://www.facebook.com/groups/420522682723197/


หน่วยรบัเรื�องรอ้งเรียนอิสระในพื �นที� ม.50 (5) 

และ ศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน 
ภายในเขตพื �นที�รอ้ยแก่นสารสินธุ ์

ศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน เครือข่ายผูสู้งอายุ 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

ผูป้ระสานงาน   นางกฤษณา  ไชยสิทธิ �

ศูนยป์ระสานงานฯภาคประชาชน วดัใตโ้พธิ �คํ �า

(ต่อ)

ศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน สภาฮกัแพง เบิ�งแงงคน
มหาสารคาม

ผูป้ระสานงาน   นางสุมาลี  บุตรคําโชติ

ศูนยป์ระสานงานหลกัประกนัสุขภาพประชาชน-สภาฮกัแพง

https://www.facebook.com/groups/420522682723197/
https://www.facebook.com/groups/420522682723197/



