คูมือการยื่นคํารองขอรับเงินชวยเหลือ
เบื้องตน(มาตรา 41)

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี

คํานํา
จากผลกระทบของปญหาความขัดแยงทางดานการแพทยและสาธารณสุขที่ยิ่งนับวันจะเพิ่มและทวีความรุนแรง
อยางเห็นไดชัด สงผลใหสัมพันธภาพที่ดีระหวางผูใหและผูรับบริการเกิดการสั่นคลอนและการแพทยเชิงธุรกิจเติบโตขึ้น
อยางรวดเร็ว โรงพยาบาลรัฐนับวาเปนโรงพยาบาลที่บุคลากรทางการแพทยมีภาระงานมากและจํา นวนผูรับบริการมี
จํานวนมากในแตละวัน ปญหาดานการสื่อสารเปนปญหาที่เราสามารถปองกันการเกิดได ถาสามารถหาวิธีปองกันการเกิด
ปญหาหรือแมแตเมื่อเกิดปญหาเกิดขึ้นแลวสามารถจัดการกับปญหานั้นได ก็จะชวยลดสถิติการยื่นคํารองไปไดจํานวนมาก
การมีระบบไกลเกลี่ยเบื้องตนทําใหเกิดการจัดการความขัดแยงทางการแพทย และชวยเยียวยา ทําใหเกิดความ
เขาใจ ลดชองวาง ฟนฟูความสัมพันธระหวางผูใหและผูรับบริการ และลดการฟองรองสามารถอยูรวมกันอยางสงบสุขได
และการพัฒนาองคกรในการจัดการความขัดแยงดานบริการทางการแพทยและสาธารณสุข มาตรา 41 ที่เกิดขึ้นไดอยาง
มีประสิทธิภาพ อันจะสงผลทําใหจํานวนคํารองขอรับเงินชวยเหลือเบื้องตนกรณีผูรับบริการที่ไดรับความเสียหายจากการ
รับบริการทางการแพทยและสาธารณสุขลดลง
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทองผาภูมิ หวัง เปนอยางยิ่ง วาคูมือการยื่นคํารองขอรับเงินชวยเหลือ เบื้องตน
(มาตรา41) เลมนี้จะเปนประโยชนแกผูอานเพื่อลดผลกระทบและปญหาความรุนแรงจากความขัดแยงทางการแพทย
ตอไป

คณะผูจัดทํา
มกราคม 2562

การยื่นคํารองขอรับเงินชวยเหลือ เบื้องตน(มาตรา 41)
การพิจารณาจายเงินชวยเหลือเบื้องตน ใหแกผูรับบริการ ในกรณีที่ผูรับบริการไดรับความเสียหาย จากการ
รักษาพยาบาล เปนมาตรการที่ดําเนินการตามบทบัญญัติของมาตรา 41 แหงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
พ.ศ.2545 ซึ่งบัญญัติไววา “ ใหคณะกรรมการ กันเงินจํานวนไมเกินรอยละหนึ่ง ของเงินที่จะจายใหหนวยบริการ ไวเปน
เงินชวยเหลือเบื้องตน ใหกับผูรับบริการ ในกรณีที่ผูรับบริการ ไดรับความเสียหายที่เกิดขึ้น จากการรักษาพยาบาลของ
หนวยบริการ โดยหาผูกระทําผิดมิไดหรือหาผูกระทําผิดไดแตยังไมไดรับความเสียหาย ภายในระยะเวลาอันสมควร ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด ”
เงินชวยเหลือเบื้องตน หมายถึง เงินที่จายใหผูรับบริการหรือทายาทหรือผูอุปการะ เพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนในกรณีที่ผูรับบริการไดรับคาเสียหายจากการรักษาพยาบาลในหนวยบริการ โดยมิตองรอการพิสูจนถูกผิด
การยื่นคํารอง
ผูมีสิทธิยื่นคํารอง ไดแก ผูรับบริการ หรือทายาท ซึ่งทายาท ไดแก บิดา มารดา คูสมรส ผูสืบสันดาน(บุตร) พี่นองรวม
บิดามารดา พี่นองรวมบิดา พี่นองรวมมารดา ปู ยา ตา ยาย ลุง ปา นา อา โดยใหทายาทคนใดคนหนึ่งยื่นไดโดยไม
จําเปนตองยื่นตามลําดับชั้น ระยะเวลายื่นคํารอง 1 ป นับจากทราบความเสียหาย
วิธียื่นคํารอง
การยื่นคํารองทําได 2 วิธี คือ
ยื่นคํารองดวยตนเองที่หนวยรับคํารอง
สงคํารองทางไปรษณียลงทะเบียน โดยคณะกรรมการจะถือวันที่ประทับตราเปนวันที่ยื่นคํารอง
สถานที่ยื่นคํารอง ตางจังหวัด ----> สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติสาขาจังหวัด (สสจ.) ที่เกิดเหตุ
กทม. ----> สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติสาขาเขต13 กรุงเทพมหานครหรือ 120 ม.3 อาคารบี โซนทิศใต ชั้น
5(ฝงลานจอดรถ) ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
สาระสําคัญของคํารอง
การยื่นคํารองจะเขียนตามแบบฟอรมที่กําหนด หรือเขียนเปนหนังสือก็ได แตขอความในหนังสือควรมี
1. ชื่อ – สกุล ของผูรับบริการที่ไดรับความเสียหาย
2. ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใหบริการสาธารณสุข
3. ชื่อของหนวยบริการที่ใหบริการสาธารณสุข
4. วันที่มีความเสียหายเกิดขึ้น หรือวันที่ทราบความเสียหาย
5. สถานที่ที่ติดตอผูรับบริการหรือผูยื่นคํารองไดโดยรวดเร็ว
6. สถานภาพของผูรับบริการ เชน อาชีพ รายไดหรือเปนหัวหนาครอบครัว เปนตน
7. เอกสารหลักฐานในการยื่นคํารอง
8. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
9. สําเนาทะเบียนบาน

10. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีที่มีการมอบอํานาจ)
11. เอกสารหรือหลักฐานแสดงรายละเอียดขอมูลอื่นที่อาจใชเปนประโยชนประกอบการพิจารณา (ถามี)
เกณฑการพิจารณา
ผูมีอํานาจพิจารณาคํารองขอรับเงินชวยเหลือเบื้องตน ไดแก คณะอนุกรรมการ
พิจารณาวินิจฉัยคํารองขอรับเงินชวยเหลือเบื้องตนซึ่งมีอยูในทุกจังหวัด
คณะกรรมการดังกลาวจะทําหนาที่พิจารณาวาความเสียหายที่เกิดขึ้นแกผูรับบริการควรไดรับเงินชวยเหลือ
ตามขอบังคับหรือไมเพียงใด หากควรไดรับเงินชวยเหลือก็จะพิจารณาโดยคํานึงถึงความรุนแรงของความเสียหาย
และเศรษฐานะของผูเสียหายดวย โดยมีขั้นตอน ดังนี้
พิจารณาตามเกณฑที่กําหนดในขอบังคับ คือ
- พิจารณาถึงประเภทของความเสียหาย
- พิจารณาถึงความรุนแรงและเศรษฐานะของผูเสียหาย
- เกณฑการพิจารณาเงินชวยเหลือ
- ความเสียหายที่เกิดกอน 1 ต.ค.55 จะไดรับเกณฑชวยเหลือดังนี้
- เสียชีวิตหรือทุพพลภาพอยางถาวร จายเงินชวยเหลือไมเกิน 200,000 บาท
- พิการหรือสูญเสียอวัยวะ จายเงินชวยเหลือไมเกิน 120,000 บาท
- บาดเจ็บหรือเจ็บปวยตอเนื่อง จายเงินชวยเหลือไมเกิน 50,000 บาท
- ความเสียหายที่เกิดหลัง 1 ต.ค.55 จะไดรับเกณฑชวยเหลือดังนี้
- เสียชีวิตหรือทุพพลภาพอยางถาวร จายเงินชวยเหลือตั้งแต 240,000 บาท แตไมเกิน 400,000 บาท
- พิการหรือสูญเสียอวัยวะ จายเงินชวยเหลือตั้งแต 100,000 บาท แตไมเกิน 240,000 บาท
- บาดเจ็บหรือเจ็บปวยตอเนื่อง จายเงินชวยเหลือไดไมเกิน 100,000 บาท
- กรณีฝากครรภอยางสม่ําเสมอตอเนื่องและไดรับการดูแลตามมาตราฐานการฝากครรภ จนอายุครรภตั้งแต 37
สัปดาหขึ้นไป และทารกเสียชีวิตในครรภระหวางการดูแลในหนวยบริการ ใหจายเงินชวยเหลือเบื้องตนไดเทากรณี
เสียชีวิตหรือทุพพลภาพอยางถาวร และหากมารดาไดรับความเสียหายดวยก็ใหไดรับเงินชวยเหลือไดอีกตามประเภท
ความเสียหายนั้น
การแจงผลการพิจารณา เลขานุการของคณะอนุกรรมการจะมีหนังสือแจงผลการพิจารณา ใหผูรับบริการที่
ไดรับความเสียหายหรือทายาททราบพรอมแจงสิทธิในการยื่นอุทธรณภายใน 30 วัน หลังไดรับหนังสือแจงผลทาง
ไปรษณียตอบรับ
การอุทธรณ หากผูรับบริการหรือทายาทที่ยื่นคํารอง ไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการ สามารถ
ยื่นอุทธรณไดภายใน 30 วัน หลังไดรับแจง โดยวิธีการและสถานที่ยื่นคํารอง เหมือนกับการยื่นคํารองครั้งแรก โดย
สํานักงานสาขาจะนําคํารองอุทธรณและผลการวินิจฉัยครั้งแรกสงมาที่ สปสช.เพื่อใหคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณเปนผูพิจารณา
- สาระสําคัญของการอุทธรณ
- ชื่อผูอุทธรณ
- วันที่ทราบผลการวินิจฉัย

- เหตุผลที่ไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัย
- สถานที่ที่สามารถติดตอผูยื่นอุทธรณไดโดยเร็ว
หมายเหตุ : ผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณเปนที่สิ้นสุด ผูรับบริการหรือทายาทจะอุทธรณอีก
ไมได

แบบยืน่ คํารอง
แบบการยื่นคํารองขอรับเงินชวยเหลือเบื้องตน (มาตรา41)

1. รายละเอียดของผูรับบริการ

หนวยรับเรื่องรองเรียน……………………………………
วันที่ยื่นคํารอง…………………………………………….

1.1. ชื่อ – สกุล………………………………………………………………………………………………...
1.2. เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน…………………………………………………………………………...
1.3. อาชีพ………………………………..รายได………………………….สถานภาพอื่น…………………..
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
1.4. ที่อยูที่สามารถติดตอไดโดยสะดวก……………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
โทรศัพท…………………………………………………………………………………………………

2. รายละเอียดเกี่ยวกับการเขารับการรักษาพยาบาล
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

ชื่อหนวยบริการ………………………………………………………………………………………….
สถานที่ตั้ง………………………………………………………………………………………………..
วันที่เขารับการรักษาพยาบาล…………………………………………………………………………….
เหตุที่เขารับการรักษาพยาบาล……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
2.5. วันที่ทราบถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น……………………………………………………………………...
2.6. ความเสียหายที่เกิดขึ้นไดแก……………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
รายละเอียดของผูยื่นคํารอง (กรณีผูยื่นคํารองไมใชเปนผูรับบริการ)
2.7. ชื่อ – สกุล………………………………………………………………………………………………..
2.8. เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน…………………………………………………………………………...
2.9. ความสัมพันธกับผูรับบริการ……………………………………………………………………………..
2.10. ที่อยูที่สามารถติดตอไดโดยสะดวก……………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
โทรศัพท…………………………………………………………………………………………………

3. เอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นมาพรอมกับคํารอง
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
ลงชื่อ……………………………………….ผูยื่นคํารอง
(………………………………………)

4. หนังสือมอบอํานาจ

โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจา…………………………………………………………….ซึ่งเปนผูรับบริการไดรับความเสียหาย
จากการรักษาพยาบาลของหนวยบริการ………………………………………………………ขอมอบอํานาจ
ให………………………………………………………เปนตัวแทนโดยชอบดวยกฎหมายแทนขาพเจา เพื่อดําเนินการยื่นคํารองขอรับ
เงินชวยเหลือเบื้องตน กรณีไดรับความเสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลของหนวยบริการ
ขาพเจาผูมอบอํานาจ ขอยอมรับผิดชอบตามที่ผูรับมอบอํานาจไดกระทําไปภายในของเขตแหงหนังสือนี้เสมือน
ดังขาพเจาไดกระทําไปดวยตนเองทุกประการ
ลงชื่อ…………………………………….ผูมอบอํานาจ
(…………………………………….)

ลงชื่อ………………………………….ผูรับมอบอํานาจ
(………………………………….)

ลงชื่อ…………………………………………….พยาน
(……………………………………………)

ลงชื่อ…………………………………………….พยาน
(……………………………………………)

แบบการยื่นคํารองขอรับเงินชวยเหลือเพื่อการชดเชย
กรณีผูใหบริการไดรับความเสียหายจากการใหบริการสาธารณสุข
เขียนที่.......................................................
วันที่.......................................................
1. รายละเอียดของผูใหบริการ
1.1 ชื่อ – สกุล................................................................................................................................................
1.2 เลขที่ประชาชน     
1.3 ตําแหนง..................................................................................................................................................
1.4 ปฏิบัติงานในหนวยบริการ (ระบุชื่อ).......................................................................................................
1.5 ลักษณะงานที่รับผิดชอบ (ระบุงานในหนาที่ที่รับผิดชอบ)......................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
1.6 ที่อยูที่สามารถติดตอไดโดยสะดวก เลขที่.............................หมู.....................ถนน...............................
ตําบล............................................อําเภอ.........................................จังหวัด.............................................
รหัสไปรษณีย.........................................โทรศัพท..................................................................................
2. รายละเอียดเกี่ยวกับความเสียหายจากการใหบริการสาธารณสุข
2.1 ชื่อ – สกุล ผูรับบริการที่ทําใหเกิดความเสียหาย......................................................................................
2.2 เลขที่ประชาชน     
2.3 สิทธิตามระบบหลักประกันสุขภาพของผูรับบริการ (มีสิทธิบัตรทอง)
 มี
 ไมมี
2.4 วันที่ทราบถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น........................................................................................................
2.5 เหตุและความเสียหายที่เกิดขึ้น (บรรยายถึงเหตุการณและความเสียหายตาง ๆ ที่ไดรับอยางชัดเจน ถามี
บาดแผลใหบอกลักษณะบาดแผล การรักษาที่ไดรับและระยะเวลาที่ตองรักษาตัว)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

3. รายละเอียดของผูยื่นคํารอง (ถาเปนบุคคลเดียวกับขอ 1 ไมตองกรอก)
3.1 ชื่อ – สกุล................................................................................................................................................
3.2 เลขที่ประชาชน     
3.3 ความสัมพันธกับผูใหบริการ...................................................................................................................
3.4 ที่อยูที่สามารถติดตอไดโดยสะดวก เลขที่.............................หมู.....................ถนน...............................
ตําบล............................................อําเภอ.........................................จังหวัด.............................................
รหัสไปรษณีย.........................................โทรศัพท..................................................................................
4. เอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นมาพรอมกับคํารอง (ทั้งของผูใหบริการและผูรับบริการ)
 4.1 สําเนาเวชระเบียนของผูใหบริการ และ/ หรือใบรับรองแพทย (ถามี)
 4.2 ใบตรวจสอบสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพของผูรับบริการ
 4.3 สําเนาเวชระเบียนของผูรับบริการ (ชวงที่มารักษาและทําใหผูใหบริการไดรับความเสียหาย)
 4.4 เอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ เชน กรณี เกิดโรคติดเชื้อ ควรมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
 หลักฐานทางการแพทย หรือเวชระเบียนที่ยืนยันวาบุคคลในครอบครัวปลอดจากการ
ติดเชื้อจากโรคดังกลาว
 สําเนาทะเบียนบานผูใหบริการ
 อื่น ๆ (ระบุ)....................................................................................................................
5. ขาพเจาขอรับรองวาขอความทั้งหมดเปนความจริง

ลงชื่อ..............................................................ผูยื่นคํารอง
(......................................................)
วันที่............/......................./...........

รายละเอียดของพยานผูอ ยูในเหตุการณ
1. รายละเอียดของพยานผูอ ยูในเหตุการณ (กรอกดวยลายมือพยาน)
1.1 ชื่อ – สกุล................................................................................................................................................
1.2 ตําแหนงและหนาที่รับผิดชอบ...............................................................................................................
1.3 ปฏิบัติงานในหนวยบริการ (ระบุชื่อ).......................................................................................................
1.4 ความเกี่ยวของในเหตุการณ.....................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
1.5 ที่อยูที่สามารถติดตอไดโดยสะดวก เลขที่.............................หมู.....................ถนน...............................
ตําบล............................................อําเภอ.........................................จังหวัด.............................................
รหัสไปรษณีย.........................................โทรศัพท..................................................................................
1.6 ขาพเจาขอรับรองวาขอความทั้งหมดเปนความจริง
ลงชื่อ................................................................พยานผูอยูในเหตุการณ
(......................................................) วันที่........./................/..........
2. รายละเอียดของพยานผูอ ยูในเหตุการณ (กรอกดวยลายมือพยาน)
1.1 ชื่อ – สกุล................................................................................................................................................
1.2 ตําแหนง..................................................................................................................................................
1.3 ปฏิบัติงานในหนวยบริการ (ระบุชื่อ).......................................................................................................
1.4 ความเกี่ยวของในเหตุการณ.....................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
1.5 ที่อยูที่สามารถติดตอไดโดยสะดวก เลขที่.............................หมู.....................ถนน...............................
ตําบล............................................อําเภอ.........................................จังหวัด.............................................
รหัสไปรษณีย.........................................โทรศัพท..................................................................................
1.6 ขาพเจาขอรับรองวาขอความทั้งหมดเปนความจริง
ลงชื่อ................................................................พยานผูอยูในเหตุการณ
(......................................................)วันที่........./................/..........
หมายเหตุ

1. ควรมีพยานอยางนอย 1 คน
2. ขอความใดที่เปนเท็จมีความผิดทางกฎหมาย

