
การขอรบัเงนิชว่ยเหลอืเบือ้งตน้แก ่ผูใ้หบ้รกิารสาธารณสุข
ตามขอ้บงัคบัคณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิพ.ศ.๒๕๕๖

ส านักงานสาธารณสขุจงัหวดัขอนแกน่

โดย...นางสุริยประภา สงคราม
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
วันที่ 26 พฤษภาคม 2565



หลกัการเบือ้งตน้ในการยืน่ค ารอ้ง

กรณีผูใ้หบ้รกิารไดร้บัความเสยีหายจากผูป้่ว วย

สทิธหิลกัป่ระกนัสุขภาพแหวงชาต ิและสวสัดกิาร

รกัษาพยาบาลพนกังานสววนทอ้งถิน่ (อป่ท.)

กรณีผูใ้หบ้รกิารไดร้บัความเสยีหาย

จากผูป้่ว วยสทิธขิา้ราชการฯ 

และสทิธอิืน่ๆ

(UC+อปท.) (ขา้ราชการ +อืน่ๆ)



1. แนวคิด หลักการ ระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (สปสช.) มีกลไกกำรคุ้มครองสิทธิ กำร

จ่ำยเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริกำรได้รับควำมเสียหำยจำกกำรรักษำพยำบำลและผู้ให้
บริกำรที่ได้รับควำมเสียหำยจำกกำรให้บริกำรสำธำรณสุขแก่ผู้มีสิทธิรักษำพยำบำลในระบบ
หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ดังนี้
1. กำรช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริกำร (มำตรำ 41) ตำมข้อบังคับคณะกรรมกำรหลักประกัน
สุขภำพแห่งชำติ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขในกำรจ่ำยเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณี
ผู้รับบริกำรได้รับควำมเสียหำยจำกกำรรักษำพยำบำล พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
2. กำรช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้ให้บริกำรตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ 
วิธีกำรและเงื่อนไขกำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน กำรรักษำเงิน และรำยกำรของค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้อง
และจ ำเป็นต่อกำรสนับสนุนและส่งเสริมกำรจัดบริกำรสำธำรณสุขและค่ำใช้จ่ำยอื่น พ.ศ. 2559
3. วิธีปฏิบัติงำนกำรจ่ำยเงินช่วยเหลือเบ้ืองต้นแก่ผู้รับบริกำรและผู้ให้บริกำร



หลักเกณฑ์การพิจารณา แนวทางการยื่นค าร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
1. ผู้ได้รับควำมเสียหำย ต้องเป็น ผู้ให้บริการสาธารณสขุ ของหน่วยบริกำรตำม พ.ร.บ. หลักประกันสุขภำพ
แห่งชำติ พ.ศ. 2545
2. ควำมเสียหำยเกิดจำกการให้บริการสาธารณสขุ หรือเกิดจากการช่วยเหลอืให้บริการสาธารณสุข 
ต้องไม่เกิดจำกควำมจงใจ หรือกำรกระท ำที่ไม่เป็นไปตำมขั้นตอนที่ถูกต้อง หรือควำมประมำทเลินเล่ออย่ำง
ร้ำยแรงของตนเอง
4.เป็นกำรให้บริกำรสำธำรณสุขกับ ผู้มีสิทธิการรักษาพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ หรือสิทธิ
สวัสดิกำรรักษำพยำบำลพนักงำนส่วนท้องถิ่น (อปท.)
5. วันทีย่ื่นค าร้องอยู่ในระยะเวลาภายใน 1 ปี นับจากวันที่ทราบความเสยีหาย
6. กำรแจ้งผลกำรพิจำรณำ เลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรฯ จะมีหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำ 
ไปยัง "ผู้ร้อง  หน่วยงานต้นสังกัด  และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในพืน้ที่
ของหน่วยงานต้นสังกัด” พร้อมแจ้งสิทธิในกำรยื่นอุทธรณ์ ภายใน 30 วัน 
นับจำกวันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำทำงไปรษณีย์ตอบรับ
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แนวทางการยื่นค าร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้ให้บริการ(ต่อ)
ผู้ให้บริการสาธารณสุข หมายถึง บุคคลที่ให้บรกิารสาธารณสุข ดังนี้
1. เป็นผู้ท าหน้าที่ให้บริการสาธารณสุข บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
2. เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยบริการให้ท าหน้าที่บริการสาธารณสุข แม้จะไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของหน่วยบริการนั้น
เช่น พยาบาล part time
3. เป็นผู้ที่หน่วยบริการมอบหมายให้ท าหน้าที่ช่วยเหลือสนับสนุนการให้บริการสาธารณสุข เช่น เวรเปล ได้รับมอบหมายให้
ช่วยจับคนไข้ขณะฉีดยา

ผู้มีสิทธิยื่นค าร้อง ได้แก่ ผู้ให้บริการ หรือทายาท ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส ผู้สืบสันดาน (บุตร) พี่น้องร่วมบิดา มารดา 
พี่น้องร่วมบิดา พี่น้องร่วมมารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา โดยให้ทายาทคนใดคนหนึ่งยื่นได้โดยไม่จ าเป็นต้องยื่นตามล าดับ

สถานที่ยื่นค ารอ้ง - ต่างจังหวัด : สสจ. ที่เกิดเหตุ
- กรุงเทพมหานคร : สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร  
- ไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยถือเอาวันที่ประทับตราเป็นวันที่ยื่นค าร้อง
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เอกสารประกอบการยื่นค าร้อง 
กรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข
1. แบบยื่นค าร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบ้ืองต้น กรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหาย
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนส าเนาเวชระเบียนผู้ให้บริการ/ ผู้รับบริการ(UC)
3. เอกสารแสดงสิทธิการรักษาพยาบาลของผู้รับบริการ รายที่ท าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ให้บริการ
4. ส าเนาเวชระเบียนของผู้รับบริการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเสียหาย
5. ส าเนาเวชระเบียนของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาเมื่อเกิดความเสียหาย, ใบรับรองแพทย์ (ถ้าม)ี 
6. หนังสือน าส่งจากหน่วยบริการ ยื่นผ่าน สสจ. ----> สปสช.เขต
7. เอกสารหรือหลักฐานอื่น ที่มีประโยชน์ต่อการพิจารณา เช่น 

7.1 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผลตรวจเสมหะ ผลเอกซเรย์
7.2 รูปถ่าย บาดแผล รอยขีดข่วน ประกอบการพิจารณากรณีถูกท าร้ายร่างกาย
7.3 ตารางเวร ขึ้นปฏิบัติงาน เอกสารการมอบหมายหน้าที่ขณะเกิดความเสียหาย
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เอกสารประกอบการยื่นค าร้อง (ต่อ)

7.4 กรณีติดเชื้อวัณโรคปอด
7.4.1 ข้อมูลสุขภาพ/ CXR ย้อนหลัง 1-3 ปี ก่อนทราบความเสียหาย
7.4.2 ข้อมูลผลการตรวจรักษาเมื่อสิ้นสุดการรักษาด้วยยาต้านวัณโรค
7.4.3 ข้อมูลการติดตามผลการรักษา การรักษาอาการข้างเคียง หรือภาวะแทรกซ้อน

7.5 กรณีติดเชื้อ COVID-19 มีเอกสารที่เพ่ิมเติม ได้แก่ 
7.5.1 ข้อมูล Timeline ก่อนตรวจด้วยวิธี PCR พบว่าติดเชื้อ COVID-19
7.5.2 รายงานสอบสวนโรคของหน่วยงานต้นสังกัด/จังหวัด และความเห็นหลังการสอบสวนโรค

ของผู้อ านวยการโรงพยาบาลเห็นว่าเป็นการติดเชื้อจากการปฏิบัติงานจริง
7.5.3 RCA แนวทางจัดการของหน่วยงานต้นสังกัด เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลติดเชื้อ 

COVID-19 จากการปฏิบัติงานใน Cohort Ward



7.5.4 กรณีผูใ้หบ้รกิารมภีาวะแทรกซอ้นจากการตดิเช ือ้ไวรสั COVID-19 
ใหเ้พิม่ประวตักิารตรวจรกัษากรณีเจ็บป่วยและมภีาวะแทรกซอ้น เขา้

มาเพิม่เตมิเพือ่ประกอบการพจิารณา

แบบตรวจสอบความพรอ้ม
ของเอกสารกวอนสวงค ารอ้ง

แบบสรุป่ค ารอ้งขอรบัเงิน
ชววยเหลอืเพือ่การชดเชย
ของผูใ้หบ้รกิาร (กรณีไดร้บั
เชือ้วณัโรคจากผูร้บับรกิาร)

แบบยืน่ค ารอ้ง กรณีผูใ้หบ้รกิาร
ไดร้บัความเสยีหายฯ

เอกสาร ของ สปสช/a-แบบคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น_ผู้.docx
เอกสาร ของ สปสช/a-แบบคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น_ผู้.docx
เอกสาร ของ สปสช/b-แบบสรุปคำร้องฯ ผู้ให้บริการ_กรณีวัณโรค.doc
เอกสาร ของ สปสช/b-แบบสรุปคำร้องฯ ผู้ให้บริการ_กรณีวัณโรค.doc
เอกสาร ของ สปสช/c-รายการตรวจสอบเอกสารประกอบคำร้องขอรับเงิ.docx
เอกสาร ของ สปสช/c-รายการตรวจสอบเอกสารประกอบคำร้องขอรับเงิ.docx
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การพิจารณาประเภทความเสียหาย และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
ประเภทความเสียหาย/ผลกระทบต่อผู้ให้บริการ อัตราจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น (บาท)

(1) กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภำพอย่ำงถำวรหรือเจ็บป่วยเรื้อรัง 
ที่ต้องได้รับกำรรักษำตลอดชีวิต และมีผลกระทบอย่ำงรุนแรง
ต่อกำรด ำรงชีวิต

จ่ำยเงินช่วยเหลือได้ตั้งแต่ 240,000 บำท 
แต่ไม่เกิน 400,000 บำท

(2) กรณีสูญเสียอวัยวะหรือพิกำรที่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินชีวิต จ่ำยเงินช่วยเหลือได้ตั้งแต่ 100,000 บำท 
แต่ไม่เกิน 240,000 บำท

(3) กรณีบำดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง จ่ำยเงินช่วยเหลือได้ไม่เกิน 100,000 บำท

(3)-1 กรณีติดเชื้อวัณโรค –
เชื้อไวรัส COVID-19

พิจำรณำตำมผลกระทบจำกกำรติดเชื้อ รอยโรค ภำวะแทรกซ้อน 
ระยะเวลำกำรรักษำ, อำกำรข้ำงเคียงจำกกำรรักษำ

(3)-2 กรณีเข็มต ำหรือสัมผัส
สำรคัดหลั่ง

พิจำรณำจำกข้อมูลกำรติดเชื้อของผู้รับบริกำรที่ท ำให้เกิดควำมเสียหำย 
ภำวะแทรกซ้อน อำกำรข้ำงเคียง/ผลกระทบจำกกำรรักษำ

(3)-3 กรณีได้รับบำดเจ็บ
จำกกำรให้บริกำร

พิจำรณำจำกควำมรุนแรงของกำรบำดเจ็บ ระยะเวลำที่รักษำ
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แนวทางการพิจารณาจ่ายเงนิช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้ให้บริการติดเชื้อไวรัส COVID-19  เขต 7 ขอนแก่น

ความเสียหาย/ผลกระทบ อัตราจ่าย (บาท) ขั้นต่ า สูงสุด NOTIC
(1) กรณีเสียชีวิต/ทุพพลภำพถำวร ไม่เกิน 400,000 บำท 240,000 400,000
(2) เสียอวัยวะ หรือพิกำร ไม่เกิน 240,000 บำท 100,000 240,000
(3) เจ็บป่วยหรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง ไม่เกิน 100,000 บำท - 100,000
3.1) ติดเชื้อ COVID-19 ไม่มีอำกำร

- กรณี HI/CI 5,000 เหมาจ่ายไม่เกิน
อัตราที่ก าหนด- กรณี นอน รพ./ รพ.สนำม 7,000

3.2) ผู้ป่วยมีอำกำรเล็กน้อย เช่น ไข้ ไอ เป็นต้น เพิ่มจำก 3.1 = 2,000 บำท 9,000.00
3.3) อำกำรปำนกลำง ไม่รุนแรง มีปอดอักเสบ เพิ่มจำก 3.1 = 10,000 - 15,000 12,000.00 22,000.00 ปรับ

วันที่ 30 มีนาคม 2565

3.4) อำกำรรุนแรง ต้องใช้ออกซิเจนแรงดันสูง เพิ่มจำก 3.1 = 15,000 - 30,000 22,000.00 37,000.00 
3.5) อำกำรรุนแรงมำก ต้องใส่ ETT เพิ่มจำก 3.1 = 30,000 - 50,000 37,000.00 57,000.00 
3.6) กรณีต้องต้องนอนพักรักษำตัว
ในโรงพยำบำล เกิน 14 วัน

เพิ่มวันละ 1,000 บำท เริ่มนับวันที่ 15 ทุกระดับ
ของอำกำรเจ็บป่วย



การขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้ให้บริการสาธารณสุข
ที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข 

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑

ส านักงานสาธารณสขุจงัหวดัขอนแกน่

โดย...นางสรุิยประภา สงคราม
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
วันที่ 26 พฤษภาคม 2565



1. แนวคิด หลักการ ระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
1.แนวทางการด าเนินการขอรบัเงนิชว่ยเหลอืเบือ้งตน้-สป.-ฉบบัปรบัปรงุใหม่-พ.ศ.2562

2.ระเบยีบกระทรวงการคลงั-ผูใ้หบ้รกิารสาธารณสขุไดร้บัความเสยีหาย-พ.ศ.-2561

“ผูใ้หบ้รกิารสาธารณสขุ” หมายความวา่ ขา้ราชการ ลกูจา้ง พนักงานราชการ พนักงาน กระทรวงสาธารณสขุ หรอื

เจา้หนา้ทีอ่ืน่ ของโรงพยาบาลในสงักดักระทรวงกลาโหม ส านักงานต ารวจแหง่ชาต ิกระทรวงศกึษาธกิาร หรอืหน่วยงาน

อืน่ ซ ึง่ไดร้บัมอบหมายใหบ้รกิารสาธารณสขุ และใหห้มายความรวมถงึ นิสตินักศกึษาซึง่เขา้รบัการศกึษาอบรมตาม

หลกัสตูรทางการแพทยห์รอืสาธารณสขุของสถาบนัการศกึษา และไดร้บัมอบหมายจากอาจารยผู์ค้วบคมุในการ

ใหบ้รกิารสาธารณสขุดว้ย 

“ความเสยีหาย” หมายความวา่ ความเสยีหายทีเ่กดิจากการตดิเช ือ้ อบุตัเิหต ุถกูท ารา้ย หรอื จากการสง่ต่อผูป่้วย หรอื

ความเสยีหายอืน่ ๆ ตามทีร่ฐัมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสขุประกาศก าหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลงั 

“ตดิเช ือ้” หมายความวา่ ไดร้บัเช ือ้โรคตดิตอ่หรอืโรคตดิตอ่อนัตรายตามกฎหมายวา่ดว้ยโรคตดิตอ่ ทัง้นี ้ตามที่

รฐัมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสขุประกาศก าหนดตามกฎหมายวา่ดว้ยโรคตดิตอ่ 

“บรกิารสาธารณสขุ” หมายความวา่ บรกิารดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสขุซึง่ใหแ้กบ่คุคล เพือ่การสรา้งเสรมิสขุภาพ 

การควบคมุและการป้องกนัโรค การตรวจวนิิจฉัยโรค การตรวจชนัสตูร ทางหอ้งปฏบิตักิาร การรกัษาพยาบาลและการ

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และการคุม้ครองผูบ้รโิภค ทัง้นี ้ใหร้วมถงึการใหค้วามชว่ยเหลอืหรอืสนับสนุนการบรกิารสาธารณสขุ

ดว้ย

http://www.uckkpho.com/wp-content/uploads/2022/01/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99-%E0%B8%AA%E0%B8%9B.-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.2562.pdf
http://www.uckkpho.com/wp-content/uploads/2022/01/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87-%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.-2561.pdf


‘’ผูใ้หบ้รกิารสาธารณสุข’’ ของส านกัป่ลดักระทรวงสาธารณสุข

ป่ระกอบดว้ย
1.ขา้ราชการ
2.ลกูจา้งประจ า
3.พนักงานราชการ
4.พนักงานกระทรวงสาธารณสขุ

5.ลกูจา้งช ัว่คราว
6.นิสติ นักศกึษา ซึง่เขา้รบัการศกึษาตามหลกัสตูรทางการแพทยห์รอื
สาธารณสขุของสถาบนัการศกึษา ทีไ่ดร้บัมอบหมายจากอาจารย ์

ผูค้วบคมุในการใหบ้รกิารสาธารณสขุ
7.เจา้หนา้ทีอ่ืน่



หลกัเกณฑก์ารพจิารณา แนวทางการยืน่ค ารอ้งขอรบัเงินชววยเหลอืเบือ้งตน้

ทีร่ะเบยีบก าหนด 
1. ตอ้ง ‘‘รายงานแจง้เหต’ุ’

2. ตอ้งยืน่ค ารอ้งขอรบัเงนิชว่ยเหลอื ภายใน 1 ปี นับแตว่นัทีไ่ดร้บัความเสยีหาย   

3. ตอ้งเกดิจากการใหบ้รกิารสาธารณสขุ และ ตอ้งไม่เกดิจากความจงใจหรอืประมาทเลนิเลอ่อย่างรา้ยแรงของตนเอง

4. ตอ้งเป็น “ผูใ้หบ้รกิารสาธารณสขุ” ตามระเบยีบฯ หมายความวา่ ขา้ราชการ ลกูจา้ง พนักงานราชการ 

พนักงานกระทรวงสาธารณสขุ หรอืเจา้หนา้ทีอ่ืน่ ของโรงพยาบาลในสงักดักระทรวงกลาโหม ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ

กระทรวงศกึษาธกิาร หรอืหน่วยงานอืน่ ซ ึง่ไดร้บัมอบหมายใหบ้รกิารสาธารณสขุ และใหห้มายความรวมถงึนิสตินักศกึษา

ซึง่เขา้รบัการศกึษาอบรมตามหลกัสตูรทางการแพทยห์รอืสาธารณสุขของสถาบนัการศกึษาและไดร้บัมอบหมายจาก

อาจารยผู์ค้วบคมุในการใหบ้รกิารสาธารณสขุดว้ย

5. “ความเสยีหาย” หมายความวา่ ความเสยีหายทีเ่กดิจาก การตดิเช ือ้ อบุตัเิหต ุถกูท ารา้ย  จากการสง่ตอ่ผูป่้วย หรอื

ความเสยีหายอืน่ ๆ ตามทีร่ฐัมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนด 

6. “ตดิเชือ้” หมายความวา่ ไดร้บัเช ือ้โรคตดิตอ่หรอืโรคตดิตอ่อนัตรายตามกฎหมายวา่ดว้ยโรคตดิตอ่ ทัง้นี ้ตามที่

รฐัมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสขุประกาศก าหนดตามกฎหมายวา่ดว้ยโรคตดิตอ่ 

7. “บรกิารสาธารณสขุ” หมายความวา่ บรกิารดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสขุซึง่ใหแ้กบุ่คคล 

เพือ่การสรา้งเสรมิสขุภาพ การควบคมุและการป้องกนัโรค การตรวจวนิิจฉัยโรค การตรวจชนัสตูร

ทางหอ้งปฏบิตักิาร การรกัษาพยาบาลและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และการคุม้ครองผูบ้รโิภค 

ทัง้นี ้ใหร้วมถงึการใหค้วามชว่ยเหลอืหรอืสนับสนุนการบรกิารสาธารณสุขดว้ย



เอกสารประกอบการยื่นค าร้อง 
กรณผีู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข

รายการเอกสารหลกัฐาน จ านวน

1.แบบรายงานความเสยีหาย 1 ฉบบั

2.แบบค ารอ้ง 1 ฉบบั

3.แบบสรปุขอ้เท็จจรงิ 1 ฉบบั

4.ส าเนาบตัรประชาชน ผูเ้สยีหาย1 ฉบบั และหรอืผูย้ืน่แทน 1 ฉบบั

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น                          ผูเ้สยีหาย1 ฉบบั และหรอืผูย้ืน่แทน 1 ฉบบั

6.ใบมรณบตัร ผูเ้สยีหาย1 ฉบบั *กรณีเสยีชวีติ 1 ฉบบั

7.เอกสารทางการแพทยแ์สดงผลการตดิเช ือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19) ซึง่

รบัรองส าเนาโดยหวัหนา้หน่วยบรกิารหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย

คณะกรรมการขอเพิม่เตมิ

7.1 ผลการตรวจหาเชือ้ Covid-19 (ผล Swab) หรอืใบรบัรองแพทย ์
7.2 แบบสอบสวนโรค (ขอใหร้ะบอุณุภมูแิรกรบัดว้ย)

7.3เอกสารแสดงถงึระยะเวลารกัษา อาการ ความรนุแรง ฯลฯ เชน่ เวชระเบยีน 

ส าเนาภาพถา่ยฟิลม์เอกซเรย ์(ปร ิน้ทใ์ส่กระดาษ A4) เป็นตน้

ผูเ้สยีหาย1 ชดุ

8.เอกสารอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี

8.1 ค าสัง่มอบหมายใหป้ฏบิตังิานเกีย่วกบัการป้องกนัโควดิ โดยเฉพาะสายสาย

งานทีม่ใิชว่ชิาชพี

ตามแตก่รณี



แบบฟอรม์ หมายเลข 1

แบบรายงานความเสยีหายตอ่ผูบ้งัคบับญัชา

เอกสารป่ระกอบการยืน่ค ารอ้ง (ตวอ)
กรณีผูใ้หบ้รกิารไดร้บัความเสยีหายจากการใหบ้รกิารสาธารณสุข

แบบฟอรม์ หมายเลข 2

แบบการยืน่ค ารอ้งขอรบัเงนิชว่ยเหลอืเบือ้งตน้ 

แบบฟอรม์หมายเลข 3

แบบสรปุขอ้เท็จจรงิ

แบบสอบสวนโรค-กรมควบคมุโรค

ตาราง หมายเลขที ่4

รายการเอกสารหลกัฐาน

เอกสารของ สป/1 รายละเอียด แนบ 1-4.pdf
เอกสารของ สป/1 รายละเอียด แนบ 1-4.pdf
เอกสารของ สป/4.-แบบสอบสวนโรค-กรมควบคุมโรค.pdf
เอกสารของ สป/4.-แบบสอบสวนโรค-กรมควบคุมโรค.pdf


การพจิารณาป่ระเภทความเสยีหาย และอตัราการจวายเงินชววยเหลอืเบือ้งตน้

กรณีเสยีชวีติหรอืทุพพลภาพอยวางถาวร หรอืเจบ็ป่ว วย

เร ือ้รงัทีต่อ้งไดร้บัการรกัษาตลอดชวีติ และมผีลกระทบอยวาง

รุนแรงตวอการด ารงชวีติ

กรณีสูญเสยีอวยัวะ หรอืพกิารทีม่ผีลกระทบตวอการ

ด าเนินชวีติ

กรณีตดิเชือ้ หรอืกรณีบาดเจบ็จนไดร้บัอนัตรายสาหสั

กรณีตดิเชือ้ หรอืกรณีบาดเจบ็ และไดร้บัการ

รกัษาไมวเกนิยีส่บิวนั 

ต ัง้แตว 240,000

แตวไมวเกนิ 400,000

ต ัง้แตว 100,000 

แตวไมวเกนิ 240,000

ไมวเกนิ 100,000

ไมวเกนิ 50,000

1

2

3

4



ขัน้ตอนการยืน่ขอรบัเงินชววยเหลอืเบือ้งตน้

ตามระเบยีบกระทรวงการคลงัฯ ทีก่ าหนด

ขัน้ตอนการรายงานเหตุ

ข ัน้ตอนการยืน่ขอรบัเงินชววยเหลอืฯ

1

2



หากพบววาตดิเชือ้ ใหห้วัหน้าหนววยบรกิาร รายงานผลการตรวจพสูิจน ์ใหผู้บ้งัคบับญัชาตามล าดบัจนถงึหวัหน้าสววนราชการตน้สงักดัทราบ 

(รายงานฯถงึ นพ.สสจ. ผูร้บัมอบอ านาจการรายงานฯ แทนป่ลดัฯ)  ทราบภายใน 7 วนั 
นบัแตววนัทีท่ราบผลการตรวจรวางกายและหรอืตรวจทางหอ้งป่ฏบิตักิาร 

หวัหน้าหนววยบรกิารทีไ่ดร้บัรายงาน จดัใหม้กีารตรวจ

พสูิจน ์ภายใน 72 ชม. นบัแตววนัรบัรายงาน

เมือ่เกดิเหต ุใหผู้ท้ีไ่ดร้บัความเสยีหาย/ผูบ้งัคบับญัชาช ัน้ตน้ หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชา ยืน่รายงาน 
(ตามแบบฟอรม์ หมายเลข 1)ตวอผูบ้งัคบับญัชา ภายใน 72 ชม.นบัแตววนัทราบเหต ุหรอืทราบความเสยีหาย

การรายงานเหตุ

ใหผู้ร้บัรายงานดงักลวาว รายงานตามล าดบัช ัน้ จนถงึหวัหน้าหนววยบรกิารสาธารณสุขโดยเรว็ หรอือยวางชา้ภายใน 
48 ชม. นบัแตวไดร้บัรายงาน

เมือ่ นพ.สสจ. ลงนาม แบบรายงานฯ แลว้สวงตน้ฉบบัคนืแกวหนววย

บรกิาร เพือ่ใหห้นววยบรกิารใหเ้ป็่นหลกัฐานป่ระกอบการยืน่ค ารอ้งฯ 

ตวอไป่



ผูท้ีไ่ดร้บัความเสยีหาย/ผูบ้งัคบับญัชาช ัน้ตน้ หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย
จากผูบ้งัคบับญัชา ตามแตก่รณี ยืน่ค ารอ้งขอรบัเงนิชว่ยเหลอื (ตามแบบฟอรม์หมายเลข 2)

ตอ่หวัหนา้หน่วยบรกิาร ภายใน 1 ปี นับแตว่นัทีไ่ดร้บัความเสยีหาย

หวัหนา้หน่วยบรกิาร สง่ค ารอ้งและขอ้มูลประกอบการพจิารณา (ตามตารางหมายเลข 4) 
เรยีนปลดักระทรวงสาธารณสขุ โดยยืน่ผ่าน สสจ.

ภายใน 15 วนั นับแตว่นัทีไ่ดร้บัค ารอ้ง

ปลดัฯไดร้บัค ารอ้งจาก สสจ. สง่เร ือ่งใหค้ณะกรรมการพจิารณาวนิิจฉัยฯ

ภายใน 15 วนั 

คณะกรรมการพจิารณาวนิิจฉัยฯ

ภายใน 60 วนั (ขยายเพิม่ไดไ้ม่เกนิ 30 วนั)

เมือ่คณะกรรมการฯมมีตแิลว้ เสนอผลการพจิารณาตามมตดิงักลา่ว 
เพือ่ใหป้ลดัฯ เห็นชอบและสัง่จา่ยเงนิชว่ยเหลอืฯ ตามแตก่รณี

การยืน่ขอรบั

เงินชววยเหลอืฯ

6.1 แจง้ผลการสัง่จา่ยใหก้องบรหิารการคลงั สป. ด าเนินการตดัโอน

งบประมาณไปยงัหน่วยเบกิของผูไ้ดร้บัเงนิชว่ยเหลอืเบือ้งตน้ฯ ตามมติ

6.2 แจง้ผลการพจิารณาวนิิจฉัยใหห้น่วยบรกิารตน้สงักดั

ทราบ

1

2

4

5

6



ส านักงานสาธารณสขุจงัหวดัขอนแกน่

ป่ระเดน็ทีพ่บและขอ้เสนอแนะจากการยืน่แบบค ารอ้งฯ

และการแนบเอกสารป่ระกอบการพจิารณา

1.ใชแ้บบฟอรม์การยืน่ค ารอ้งฯไม่ถกูตอ้ง ไมทราบวา่ตอ้งใชแ้บบฟอรม์ 

สปสช. หรอื สป.สธ.

2.ลงขอ้มูลในแบบฟอรม์ไม่ครบถว้น

3.สง่เอกสารมาซ า้หลายชดุ เชน่ ส าเนาบตัรประชาชน ทะเบยีนบา้น 

หนา้สมุดบญัชธีนาคาร เป็นตน้
4.การเรยีงล าดบัเอกสาร ควรเรยีงตามรายการ checklist เอกสาร
5 .แนบเอกสารใบรบัรองแพทย ์และใบสอบสวนโรคมาดว้ยทกุคร ัง้

6. กรณีลกูจา้งช ัว่คราว ใหแ้นบส าเนาเอกสารการจา้งเหมา

7. กรณีผูใ้หบ้รกิารตดิเชือ้จากบุคคลในครอบครวั หรอืจากเพือ่น

รว่มงานทีไ่ม่ใชก้ารปฏบิตัหินา้ทีก่ารใหบ้รกิารสาธารณสขุ ไม่สามารถ

ยืน่ค ารอ้งฯได ้



ป่ระเดน็ทีพ่บและขอ้เสนอแนะจากการยืน่แบบค ารอ้งฯ

และการแนบเอกสารป่ระกอบการพจิารณา 



ล าดบั รายการเอกสาร สป่สช.ม.18(4) สป่.สธ.

1 แบบรายงานความเสยีหายตอ่ผูบ้งัคบับญัชา /

2 แบบการยืน่ค ารอ้งขอรบัเงนิชว่ยเหลอืเบือ้งตน้ / /

3 แบบสรปุขอ้เท็จจรงิ /

4 ส าเนาบตัรประชาชน/ส าเนาทะเบยีนบา้น/ใบมรณะบตัร(กรณีเสยีชวีติ) / /

5 เอกสารแสดงสทิธกิารรกัษาพยาบาลของผูร้บับรกิาร รายทีท่ าใหเ้กดิความเสยีหายแกผู่ใ้หบ้รกิาร /

6 หนังสอืมอบหมายงาน /ขอความรว่มมอืใหป้ฏบิตังิาน/ตารางเวร / /

7 ส าเนาเอกสารการจา้งเหมา (กรณีลูกจา้งช ัว่คราว) /

8 ส าเนาเวชระเบยีนของผูใ้หบ้รกิาร และ/หรอืใบรบัรองของแพทย ์ / /

9 ส าเนาเวชระเบยีนของผูร้บับรกิาร (วนัทีท่ าใหเ้กดิความเสยีหายกบัผูใ้หบ้รกิาร) /

10 RCA /

11 รายงานการสอบสวนโรค / /

12 ผลการตรวจหาเชือ้ Covid-19 หรอืใบรบัรองแพทย ์ /

13 อืน่ๆ (ถา้ม)ี

เอกสารการขอรบัเงินชววยเหลอืเบือ้งตน้ของผูใ้หบ้รกิาร                      

กรณีไดร้บัความเสยีหายจากการใหบ้รกิารในระบบหลกัป่ระกนัสุขภาพแหวงชาต ิตาม ม.18 (4) 

และของส านกังานป่ลดักระทรวงสาธารณสุข จ.ขอนแกวน



ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัขอนแกวน


