
ประกาศส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขการจ่ายเงินชว่ยเหลือเบื้องต้น 

กรณีผู้รบับรกิารไดร้ับความเสียหายจากการรบัวคัซนีป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019   
หรือโรคโควดิ  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19)) 

พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  ในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบือ้งตน้ 
กรณีผู้รับบริการที่เป็นประชาชนไทยทุกคนได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๖  (๑๔)  มาตรา  ๓๑  และมาตรา  ๓๖  (๒)   
แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ประกอบข้อ  ๓.๒  แห่งประกาศ 
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์การด าเนินงานและการบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   ส าหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   ปีงบประมาณ   
พ.ศ.  ๒๕๖๔  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุข 
ของหน่วยบริการ  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เลขาธิการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ    
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกวา่  “ประกาศส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์  
วิธีการ   และเงื่ อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้ องต้น   กรณีผู้ รับบริการได้รับความเสียหาย 
จากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019   
(COVID-19))  พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๕  เมษายน  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   
“หน่วยบริการ”  หมายความว่า  หน่วยบริการตามมาตรา  ๓  แห่งพระราชบัญญัติหลักประกนั

สุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และให้หมายความรวมถึงสถานบริการอื่นที่ให้บริการด้วย 
“ผู้รับบริการ”  หมายความว่า  ผู้รับบริการซึ่งเป็นประชาชนคนไทยที่รับวัคซีนป้องกัน 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19)) 
“ผู้อุปการะ”  หมายความว่า  ผู้ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลหรือดูแลผู้รับบริการก่อนเข้ารับวัคซีน 

ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))   
อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานพอสมควร   

“เงินช่วยเหลือเบื้องต้น”  หมายความว่า  เงินที่จ่ายให้ผู้รับบริการหรือทายาทหรือผู้อุปการะ
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน  ในกรณีที่ผู้รับบริการได้รับความเสียหายที่เกิดจากการรับวัคซีนป้องกัน 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๑๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))   
โดยไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิด 

“คณะอนุกรรมการ”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยค าร้องขอ 
รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น  กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  ระดับเขตพ้ืนที่ 

ข้อ ๔ ความเสียหายที่ เกิดจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา   2019   
หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  ที่จะเป็นเหตุให้ได้รับเงินช่วยเหลือ
เบื้องต้นตามประกาศนี้จะต้องเป็นการเข้ารับวัคซีนตามแผนงาน  โครงการ  หรือกิจกรรมการป้องกัน 
และขจัดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  
จากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและให้รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัยจากการรับวัคซีนดังกล่าวด้วย  
ทั้งนี้   ไม่รวมถึงวัคซีนทางเลือกที่ให้บริการโดยสถานบริการของเอกชนซึ่งเรียกเก็บค่าใช้จ่าย 
จากผู้รับบริการ   

ข้อ ๕ ประเภทของความเสียหายที่เกิดจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019   
หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือ 
เบื้องต้น  แบ่งเป็น 

(๑) เสียชีวิต  หรือทุพพลภาพอย่างถาวร  หรือเจ็บป่วยเรื้อรังที่ต้องได้รับการรักษาตลอดชีวิต 
และมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการด ารงชีวิต   จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ในอัตราไม่ เกิน   
๔๐๐,๐๐๐  บาท   

(๒) สูญเสียอวัยวะหรือพิการที่มีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต  จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ 
ในอัตราไม่เกิน  ๒๔๐,๐๐๐  บาท   

(๓) บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่องจากการได้รับวัคซีน  โดยมีความเห็นของแพทย์ผู้ตรวจรักษา
ประกอบด้วย  จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ในอัตราไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 

ข้อ ๖ ผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  หรือทายาท   
หรือผู้อุปการะ  หรือหน่วยบริการที่ให้บริการ  มีสิทธิยื่นค าร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ที่หน่วยบริการ   
หรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  หรือส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   สาขาเขตพ้ืนที่    
ทั้งนี้  ต้องยื่นค าร้องภายในสองปีนับแต่วันที่ทราบความเสียหาย 

ข้อ ๗ ให้มีคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยค าร้องข อรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น   
กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา   2019   
หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  ระดับเขตพ้ืนที่  จ านวนไม่เกินห้าคน   
โดยมีผู้อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   สาขาเขตพ้ืนที่  เป็นประธานอนุกรรมการ  
และอนุกรรมการอย่างน้อยต้องประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง   

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๑๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔



เพ่ือท าหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยค าร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นว่า  เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือ
เบื้องต้นตามประกาศนี้หรือไม่   และถ้าควรได้รับควรจะได้ตามค าร้องขอหรือไม่เพียงใด   ทั้งนี้    
โดยค านึงถึงความรุนแรงของความเสียหายและเศรษฐานะของผู้เสียหายด้วย 

คณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งมีอ านาจอนุมัติจ านวนเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ไม่เกิ นอัตรา 
ที่ก าหนดในข้อ  ๕   

การพิจารณาวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการให้กระท าให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  ทั้งนี้  ผลการวินิจฉัย
เมื่อได้แจ้งแก่ผู้ยื่นค าร้องแล้ว  ให้รายงานผลต่อเลขาธิการเพื่อทราบ 

ข้อ ๘ ในกรณีผู้รับบริการหรือทายาทหรือผู้อุปการะของบุคคลดังกล่าว   ไม่เห็นด้วยกับ 
ผลการวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการ  ให้มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อเลขาธิการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ 
ได้ทราบผลการวินิจฉัย  ได้ที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  หรือส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
สาขาเขตพ้ืนที่   

ให้เลขาธิการพิจารณาค าอุทธรณ์และแจ้งผู้อุทธรณ์โดยไม่ชักช้า  แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับอุทธรณ์  ในกรณีที่เห็นด้วยกับค าอุทธรณ์  ก็ให้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงค าสั่งทางปกครอง 
ตามความเห็นของตนภายในก าหนดเวลาดังกล่าวด้วย 

ในการพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคสอง  เลขาธิการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองอุทธรณ์  
พิจารณาเสนอความเห็นก่อนก็ได้   

หากเลขาธิการไม่ เห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน   ก็ให้ เร่งรายงาน 
ความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง   
เพื่อพิจารณาอุทธรณ์อีกชั้นหนึ่ง   

ข้อ ๙ ให้ผู้รับบริการซึ่งได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  ก่อนประกาศนี้ 
ใช้บังคับให้ถือว่าเป็นผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหายตามประกาศนี้ด้วย   

ข้อ ๑๐ ให้เลขาธิการเป็นผู้รักษาการและมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
ตามประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  16  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 

จเด็จ  ธรรมธัชอาร ี
เลขาธกิารส านักงานหลักประกันสขุภาพแหง่ชาติ 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๑๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔


