
การขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการ
ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล ม.41

ส ำนักงำนสำธำรณสขุจงัหวดัขอนแกน่

โดย...นางบัวลักษณ์ จันทระ
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565



ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (สปสช.) มีกลไกกำรคุ้มครองสิทธิ กำรจ่ำยเงิน
ช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริกำรได้รับควำมเสียหำยจำกกำรรักษำพยำบำลและผู้ให้บริกำรที่ได้รับ
ควำมเสียหำยจำกกำรให้บริกำรสำธำรณสุขแก่ผู้มีสิทธิรักษำพยำบำลในระบบหลักประกันสุขภำพ
แห่งชำติ ดังนี้
1. กำรช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริกำร (มำตรำ 41) ตำมข้อบังคับคณะกรรมกำรหลักประกัน
สุขภำพแห่งชำติ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขในกำรจ่ำยเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณี
ผู้รับบริกำรได้รับควำมเสียหำยจำกกำรรักษำพยำบำล พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

1. แนวคิด หลักการ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ส ำนักงำนสำธำรณสขุจงัหวดัขอนแกน่



ผู้รับบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง 
ที่ได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการ 
ทายาท หรือผู้อุปการะ หรือหน่วยบริการที่ให้บริการ มีสิทธิยื่นค าร้อง
ขอรับเงินช่วยเหลือเบ้ืองต้น ตามมาตรา 41 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. 2545

ส ำนักงำนสำธำรณสขุจงัหวดัขอนแกน่



หลกัเกณฑก์ารพจิารณา แนวทางการยืน่ค ารอ้งขอรบัเงินชว่ยเหลอืเบือ้งนน้ 

การพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ให้แก่ผู้รับบริการ ในกรณีที่ผู้รับบริการ
ได้รับความเสียหาย จากการรักษาพยาบาล เป็นมาตรการที่ด าเนินการตามบทบัญญัติของ
มาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “ 
ให้คณะกรรมการกันเงินจ านวนไม่เกินรอ้ยละหนึ่ง ของเงินที่จะจ่ายให้หน่วยบริการ ไว้เป็น
เงินช่วยเหลือเบื้องต้น ให้กับผู้รับบริการ ในกรณีทีผู่้รับบริการได้รับความเสียหายทีเ่กดิขึ้น
จากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการ โดยหาผู้กระท าผิดมิได้หรือหาผู้กระท าผิดได้ แต่
ยังไม่ได้รับความเสียหาย ภายในระยะเวลาอนัสมควร ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่ คณะกรรมการก าหนด ” 

ส ำนักงำนสำธำรณสขุจงัหวดัขอนแกน่



2กลุม่งานพิทกัษ์สิทธิ ส านกักฎหมาย สปสช.



ผู้รับบริการ

ผู้ให้บริการหน่วยบริการ

Win Win Win Situation

กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ

กลุม่งานพิทกัษ์สิทธิ ส านกักฎหมาย  สปสช. 

เงินช่วยเหลอืเบือ้งตน้ ไม่ใช่ เงินชดเชย

บรรเทาความเดือดรอ้น

ลดความขดัแย้ง

ไม่พิสูจนถ์กูผดิ

เจตนารมณ ์มาตรา 41



4
กลุม่งานพิทกัษ์สิทธิ ส านกักฎหมาย  สปสช. 

มาตรา 41 จาก อดีต ถึง ปัจจุบัน

ยื่นค าร้อง
ภายใน 90 วัน

ตาย   80,000
พิการ     50,000
บาดเจ็บ   20,000

2546

เพิ่ม ผู้อุปการะ
เพิ่ม เหตุสุดวิสัย

ตาย   200,000
พิการ     120,000
บาดเจ็บ   50,000

2549
❖ ตาย 
240,000 – 400,000
❖ พิการ
100,00 – 240,000
❖ บาดเจ็บ
ไม่เกิน 100,000

➢ ทารกเสียชีวิตในครรภ์ 
อัตราจ่ายเท่ากับเสียชีวิต
➢ ให้อ านาจ คณะกก.ควบคุม
เทียบเคียงความเสียหาย

25552547

ยื่นค าร้อง
ภายใน 1 ปี

2564

ยื่นค าร้อง
ภายใน 2 ปี

18 ปี



๑. เข้าเงื่อนไขยื่นค ารอ้ง
หรือไม่

ผู้รับบริการเป็นผูม้ีสิทธิตามกฎหมาย หรือไม่

ผู้ยื่นค าร้องมีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือ หรือไม่

ยื่นค าร้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือไม่

๒. เข้าเกณฑ์จ่ายเงินช่วย
หรือไม่

ความเสียหายทางกายภาพเป็นหลัก         

เป็นหน่วยบริการตามกฎหมายหรือไม่

ความเสียหายเกิดจาก
รักษาพยาบาล หรือ เหตุสุดวิสัย 

หรือพยาธิสภาพ                                     

๓. ควรจ่ายเงินเป็นจ านวน 
เท่าไร

เป็นความเสียหาย ประเภทใด 

ความเสียหายสัมพันธ์กับการรักษาพยาบาลอย่างไร

เข้าเกณฑ์

ไม่
เข้าเกณฑ์

ผลกระทบต่อผู้เสียหาย
กลุม่งานพิทกัษ์ ส านกักฎหมาย 5



เข้าเกณฑ์

ประเภทความเสียหาย

ความสัมพนัธ์กบัการรักษา

ความรุนแรงของความ
เสียหาย

เศรษฐานะ

6(1) ตาย
ไม่

สัมพนัธ์กบัโรค

บางส่วน

สัมพนัธ์กบัโรค

สัมพนัธ์กบัโรค
เสียชีวติ

ทุพพลภาพ

เร้ือรังรุนแรง พงึพงิตลอดเวลา

มาก
ปานกลาง

น้อย

1

2

3

4

5

6(2) พกิาร 

6(3) บาดเจ็บ

10% ของอตัราสงูสดุของเพดานในประเภทความเสยีหาย รวมแลว้ตอ้งไมเ่กนิเพดานตามความเสยีหายนัน้
6

การพิจารณาก าหนดจ านวนเงินช่วยเหลือเบื้องต้น

ประเภท 1.ppt
ยี่ต๊อก.ppt
ประเภท 2 .ppt
ประเภท 3.ppt


แนวคดิการจา่ยเงนิ ม.41

1. เป็นการให้ความช่วยเหลือตามความเสียหายทางกายภาพ ที่
ไม่ใช่การชดเชย และไม่พิสูจน์ถูกผิด

2. เพื่อให้การพิจารณามีมาตรฐานไม่แตกต่างกันมากนัก

3. เพื่อประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณ

4. การช่วยเหลือเป็นไปตามประเภทของความเสียหาย (ประเภท 
1, 2, 3 ) ตามระดับความรุนแรง และผลกระทบที่เกี่ยวเนื่อง
ตามประเภทของความเสียหาย 

5. พิจารณาเพิ่มเศรษฐานะไม่เกิน 10 % ของเงินเพดานสูงสุดใน
แต่ละประเภทความเสียหาย และรวมแล้วไม่เกินวงเงินในแต่ละ
ประเภทของความเสียหาย

7กลุม่งานพิทกัษ์ ส านกักฎหมาย



ประเภทความเสียหาย
ความเสียหายต่อชีวิตและร่างกาย 

เสียชีวิต พิการ สูญเสียอวัยวะ
เจ็บป่วยเรื้อรัง/

ต่อเนื่อง
บาดเจ็บ

(1)  
240,000 - 400,000

ตาย ทุพพลภาพถาวร
ต้องพึ่งพาผู้อื่น

ตลอดเวลา
-

(2)  
100,000 - 240,000 

พิการหรือสูญเสียอวัยวะหรือเจ็บป่วยเรื้อรัง
ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต

- มาก ปานกลาง น้อย

(3) 
ไม่เกิน 100,000

เจ็บป่วยต่อเนื่องหรือบาดเจ็บ
ที่ต้องใช้เวลารักษาหรือฟื้นฟูสภาพ

- มาก ปานกลาง น้อย

9ส านกักฎหมาย สปสช.

ความเสียหาย ความรุนแรง และอัตราจ่ายเงิน



การพจิารณาประเภทความเสยีหาย 

และอตัราการจา่ยเงินชว่ยเหลอืเบือ้งตน้
ประเภท 1 (240,000 - 400,000)

ประเภท 2 (100,000 - 240,000)

ประเภท 3(ไม่เกนิ 100,000)

ส ำนักงำนสำธำรณสขุจงัหวดัขอนแกน่



หลักเกณฑ์การพิจารณา แนวทางการยื่นค าร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น (ต่อ)

เงินช่วยเหลือเบื้องต้น หมายถึง เงินที่จ่ายให้ผู้รับบริการหรอืทายาทหรอืผูอุ้ปการะ เพื่อบรรเทา
ความ เดือดร้อนในกรณีทีผู่้รบับริการได้รับค่าเสียหายจากการรกัษาพยาบาลในหน่วยบริการ โดยมิ
ต้องรอการพิสูจน์ ถูกผิด 
ระยะเวลายื่นค าร้อง : 2 ปี นับจากทราบความเสียหาย 

วิธียื่นค าร้อง 2 วิธี  คือ
1. ยื่นค าร้องด้วยตนเองที่หน่วยรับค าร้อง 

2. ส่งค าร้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยคณะกรรมการจะถือวันที่ประทับตราเป็นวันที่ยื่นค าร้อง 

สถานที่ยื่นค าร้อง
ต่างจังหวัด —-> ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาจังหวัด (สสจ.) ที่เกิดเหตุ
กทม. —-> ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาเขต13 กรุงเทพมหานครหรอื 120 ม.3 อาคารบี โซน
ทิศใต้ ชั้น 5(ฝั่งลานจอดรถ) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 
กรุงเทพฯ 1021

ส ำนักงำนสำธำรณสขุจงัหวดัขอนแกน่



เอกสารประกอบการยื่นค าร้อง กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล

1. แบบค าร้อง
2. ส าเนาบัตร ปชช./ทะเบียนบ้าน (ผู้รับบริการ/ ผู้ยื่นค าร้อง)
3. ใบมรณะบัตร ,ใบรับรองการตาย (กรณีเสียชีวิต)
4. ทะเบียนสมรส (ถ้าม)ี
5. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าม)ี
6.หนังสือมอบอ านาจ (กรณีที่มีการมอบอ านาจ) 
6.เอกสารทางการแพทย์หรือรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ (ถ้าม)ี

- แบบบันทึกการรักษา

***เอกสารฉบับส าเนาเซ็นรับรองส าเนาทุกฉบับ***

ส ำนักงำนสำธำรณสขุจงัหวดัขอนแกน่



การแจ้งผลการพิจารณา เลขานุการของคณะอนุกรรมการจะมีหนังสือแจ้ง
ผลการพิจารณา ให้ผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหายหรือ ทายาททราบ พร้อมแจ้ง
สิทธิในการยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน หลังได้รับหนังสือแจ้งผลทางไปรษณีย์ตอบรับ

ส ำนักงำนสำธำรณสขุจงัหวดัขอนแกน่

การแจ้งผลการพิจารณา 



การอทุธรณ์

หากผู้รับบริการหรือทายาทที่ยื่นค าร้อง ไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉยัของ
คณะอนุกรรมการ สามารถยื่นอุทธรณ์ ได้ภายใน 30 วัน หลังได้รับแจ้งโดยวิธีการ
และสถานทีย่ื่นค าร้อง เหมือนกับการยื่นค าร้องครั้งแรก โดย ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด จะน าค าร้องอุทธรณ์และผลการวนิิจฉัยครั้งแรกส่งมาที่ สปสช.เพื่อให้
คณะกรรมการ พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เป็นผู้พิจารณา  
สาระส าคัญของการอทุธรณ์ 
- ชื่อผู้อุทธรณ์
- วันทีท่ราบผลการวินิจฉัย 
- เหตุผลที่ไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉยั 
- สถานที่ที่สามารถติดต่อผู้ยืน่อุทธรณ์ได้โดยเร็ว 

ส ำนักงำนสำธำรณสขุจงัหวดัขอนแกน่



แบบค ารอ้งขอรบัเงินชว่ยเหลอืเบือ้งตน้ (ม ี2 หน้า)

ส ำนักงำนสำธำรณสขุจงัหวดัขอนแกน่

แบบบนัทกึการรกัษา



ตวัอย่างการกรอกแบบค ารอ้งฯ

นำงใจด ีรกัดี

1     2    3     4     5    6    7     8     9     0    1     2    3

/
/

/

เป็นเสำหลกัของครอบครวั รบัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยภำยในครอบครวั

55/5 หมู่ที ่5 ต.บำ้นเป็ด อ.เมอืงขอนแกน่

จ.ขอนแกน่ 085-5555555                      -

10,000

60

สสจ.ขอนแกน่
18 พ.ค. 65

ส ำนักงำนสำธำรณสขุจงัหวดัขอนแกน่



ตวัอย่างการกรอกแบบค ารอ้งฯ

นำงสำวมดี ีรกัดี

1     2      3      4     5      6     7      8     9      0     0      0      1

/

/

/

/

32

55/5 หมู่ที ่5 ต.บำ้นเป็ด อ.เมอืงขอนแกน่ จ.ขอยแกน่

085-5555555                                 -

ส ำนักงำนสำธำรณสขุจงัหวดัขอนแกน่



ตวัอย่างการกรอกแบบค ารอ้งฯ

/

ขอนแกน่

โรงพยำบำลขอนแกน่

54 ถ.ศรจีนัทร ์ต ในเมอืง อ.เมอืง อ ำเภอเมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่ 

40000
1 พฤษภำคม 2565

เขำ้รบักำรรกัษำดว้ยโรคเสน้เลอืดในสมองตบี

ส ำนักงำนสำธำรณสขุจงัหวดัขอนแกน่



ตวัอย่างการกรอกแบบค ารอ้งฯ

นำงสำวมดี ีรกัดี

มดี ีรกัดี

/
/

มำรดำเขำ้รบักำรรกัษำดว้ยโรคเสน้เลอืดในสมองตบี ในโรงพยำบำลขอนแกน่ ตัง้แต่
วนัที ่1 เมษำยน 2565 ต่อมำวนัที ่15 เมษำยน 2565 เจำ้หนำ้ทีโ่รงพยำบำล

ขอนแกน่แจง้ว่ำ มำรดำตดิเชือ้โควดิ-19 จงึตอ้งรบักำรรกัษำตำมแนวทำงของผูป่้วย
โควดิ-19 โดยอำกำรมำรดำไดท้รดุลงเร ือ่ยๆตำมล ำดบั จนกระทัง่เสยีชวีติในวนัที ่
1 พฤษภำคม 2565

ส ำนักงำนสำธำรณสขุจงัหวดัขอนแกน่



ส ำนักงำนสำธำรณสขุจงัหวดัขอนแกน่

ประเดน็ทีพ่บและขอ้เสนอแนะจากการยืน่แบบค ารอ้งฯ

และการแนบเอกสารประกอบการพจิารณา

1.แบบค าร้องฯ ลงข้อมูลให้ครบถ้วน 
2.เอกสารผู้รับบริการ/ผู้ยื่นค าร้องลงนามรับรองส าเนาให้ครบถ้วน
3.แนบเอกสารของผู้รับบริการ/ผู้ยื่นค าร้องให้ครบถ้วน ได้แก่ 

- กรณีผู้รับบริการเสียชีวิต ให้แนบส าเนาใบมรณะบัตร 
- กรณีผู้รับบริการ/ผู้ยื่นค าร้องมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ให้แนบหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล



ชว่งถาม-ตอบ
แลกเปลีย่นเรยีนร ้



ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัขอนแกน่


