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เรื่อง

การดำเนิ นการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้ รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีน
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ทุกเขต
ด้วยคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ออกประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงาน
และการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับผู้มีสิทธิหลัก ประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๔ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ (ฉบับ ที่ ๕)
พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งกำหนดให้เพิ่มเติมค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งได้รับมาจากพระราช
กำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเป็ นเงินช่ วยเหลือเบื้อ งต้นกรณี
ประชาชนไทยทุกคนได้รับ ความสี ยหายจากการรับวัคซีนป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามหลั ก เกณ ฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่ ส ำนั ก งาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด
สำนั กงานหลักประกั น สุขภาพแห่ งชาติ จึงได้ออกประกาศหลัก เกณฑ์ วิธีก าร และเงื่อ นไขการ
จ่า ยเงิน ช่ว ยเหลือ เบื้อ งต้น กรณีผู้รับ บริการได้รับความเสียหายจากการรับวั คซีนป้องกันโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา
2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) รายละเอียดตามเอกสารแนบ (๑) โดยมี
สาระสำคัญ และการดำเนินการ ดังต่อไปนี้
สาระสำคัญของประกาศหลักเกณฑ์ ฯ
(๑) การจ่ายเงิน ช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีน ป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไม่ใช่เป็นการดำเนินการตามมาตรา ๔๑ แต่เป็นการดำเนินการจากเงิน ที่ได้รับตาม
พระราชกำหนดเงิน กู้ สำหรับ แก้ไขปัญ หา เยีย วยา และฟื้น ฟูเศรษฐกิจ และสัง คมที่ไ ด้รับ ผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(๒) เป็น การให้สิทธิแก่ คนไทยทุกสิทธิที่ได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีน ป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
(๓) วัคซีน ที่ได้รับ ต้องเป็น การฉี ดวัค ซีน ตามแผนงาน โครงการ หรือกิจ กรรมการป้อ งกัน และ
ขจัด โรคติด เชื้อไวรัส โคโรนา 2019 จากรัฐ โดยไม่เสีย ค่าใช้จ่า ย และไม่ใช่วัค ซีน ทางเลือ กที่ให้บ ริก ารโดยสถาน
บริการของเอกชนซึ่งเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้รับบริการ
(๔) ผู้รับบริการ หรือทายาท หรือผู้อุปการะ หรือหน่วยบริการที่ให้บริการ มีสิทธิยื่นคำร้อง และยื่น
ได้ที่หน่วยบริการนั้น หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่
โดยยื่นคำร้องภายใน ๒ ปีนับแต่วันที่ทราบความเสียหาย โดยใช้แบบคำร้อง ตามเอกสารแนบ (๒) หากมีการยื่นโดย
ไม่ได้ใช้แบบคำร้อง ต้องมีข้อมูล อย่างน้อ ยครบตามที่ระบุในแบบคำร้อง และขอให้ห น่ว ยที่รับ คำร้องตรวจสอบ
และให้ค ำแนะนำแก่ผู้ยื่น คำร้อ งเพื่อ ดำเนิน การแก้ไขเพิ่ม เติม ให้ถูก ต้ อ งครบถ้ว น โดยให้ถือ เอาวัน ที่ยื่น คำร้อ ง
ครั้งแรกเป็นหลักในการนับระยะเวลายื่นคำร้อง
/(๕)...

-๒(๕) เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้แต่งตั้ง คณะอนุกรรรมการพิจารณาวินิจฉัย
คำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ฯ ระดับเขตพื้นที่ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยคำร้องว่าเข้าเกณฑ์ที่จะได้รับเงิน
ช่วยเหลือเบื้องต้นหรือไม่ โดยให้พิจารณาความรุนแรงของความเสียหายและเศรษฐานะของผู้เสี ยหายประกอบการ
พิจารณากำหนดจำนวนเงินช่วยเหลือเบื้องต้น โดยจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ไม่เกินอัตราที่กำหนดในแต่ละประเภท
ความเสียหาย รายละเอียดการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ตามเอกสารแนบ (๓)
(๖) คำร้องที่เป็นความเสียหายจากการรับวัคซีนในพื้นที่จังหวัดใด ให้สปสช.เขตที่รับผิดชอบพื้นที่
จังหวัดนั้น เป็นผู้พิจารณาคำร้อง
(๗) การพิจารณาวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฯ ระดับเขตพื้นที่ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
และเมื่อได้แจ้งผลการวินิจฉัยให้แก่ผู้ยื่นคำร้องทราบแล้ว ให้รวบรวมเพื่อรายงานผลต่อเลขาธิการฯทราบ
(๘) กรณีผู้ยื่นคำร้องไม่เห็นด้วยกับผลการวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฯระดับเขตพื้นที่ มีสิทธิยื่น
อุทธรณ์ต่อเลขาธิการฯ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ทราบผลการวินิจฉัย หากเลขาธิการฯไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วน ก็จะเสนอให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติวินิจฉัยอุทธรณ์อีกชั้นหนึ่ง
(๙) รายงานการประชุมของคณะอนุกรรมการฯ เขตพื้นที่ อาจปรับใช้จากแบบรายงานการประชุม
ตามเอกสารแนบ (๔)
การดำเนินการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประชุม
(๑) การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ตามมติคณะอนุกรรมการฯ ระดับเขตพื้นที่ ให้จ่ายโดยวิธีโอน
เข้าบัญชีธนาคารของผู้ยื่นคำร้อง ตามแนวทางการเบิกจ่ายและหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน ที่สำนักการเงินและ
บัญชีกองทุนกำหนด โดยเบิกจากเงินหมวดพระราชกำหนดกู้เงินฯ รหัสงบประมาณ 64-62-06-01-00300-09-01
ตามเอกสารแนบ (๕)
(๒) ค่าใช้จ่ายในการประชุม ให้เบิกจ่ายจากเงินบริหารจัดการสำนักกฎหมาย รหัส I-64-1-03-40308-2-08-01 โครงการพัฒนากลไกมาตรฐานและการจัดการคุ้มครองสิทธิด้านหลักประกันสุขภาพ กรณีโรคติ ดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19(Coronavirus Disease 2019(COVID-19)) ตามประกาศสำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการจัดการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยค่าตอบแทนอนุกรรมการและที่ปรึกษา เบิกจ่ายได้คนละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท ต่อการประชุมหนึ่ง
ครัง้ ตามข้อ ๑๒ (๓) และ (๖) ของประกาศดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องต่อไปด้วย
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