
บทบาทของ สปสช.
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 

โดย นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี  (เลขาธิการ สปสช.) 

ประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไประดับประเทศ ประจ าปี 2564
วันที่ 25 มิถุนายน 2564  
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
ได้รับรองสิทธิด้านสาธารณสุขเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในรัฐธรรมนูญ 

หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 
มาตรา 47 ระบุว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐ 

บุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิได้รบับริการสาธารณสุขของรัฐ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามท่ีกฎหมายบัญญัต ิ
บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจดัโรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย” 



บทบาทของ สปสช. ในช่วงสถานการณ์ COVID-19

เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
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จัดสิทธิประโยชน์/
บริการที่จ าเป็น
เหมาะสมส าหรับ

ประชาชน 
(ตรวจคัดกรอง

กลุ่มเสี่ยง & รักษาพยาบาล) 
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สื่อสาร ให้ข้อมูล 
ประสานหาเตียงและ 
ส่งต่อเข้ารับการรักษา 
รับเรื่องร้องเรียนต่างๆ
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การจ่ายเงินช่วยเหลือ
เบื้องต้น เมื่อเกิดอาการไม่

พึงประสงค์จากวัคซีน 
COVID-19 

สนับสนุนด าเนินงาน
ร่วมกับกองทุน

หลักประกันสุขภาพ
ท้องถิ่น (กปท.) 

สนับสนุนระบบบริการ
อ านวยความสะดวก 
เพิ่มการเข้าถึงบริการ



สิทธิประโยชน์และบริการส าหรับประชาชน กรณี COVID-19 
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ABC
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ค่าตรวจ Lab & ค่าบริการที่เกี่ยวข้อง

คัดกรองความเสี่ยง

กรณี Quarantine

Hospital  
Quarantine*

หน่วยบริการ
/สถานพยาบาลอื่น

ค่าฉีดวัคซีนโควิด 19

ชดเชยความเสียหายเบื้องต้นจากการฉีดวัคซีนโควิด 19

ค่าตรวจ Lab + ค่าดูแล รวมอาหาร 
3 มื้อ วันละไม่เกิน 1,500 บาท /     

ไม่เกิน 14 วัน

หน่วยบริการ
/สถานพยาบาลอื่น

*ส ำหรับหน่วยบริกำร เท่ำนั้น

ค่าฉีดเหมาจ่ายครั้งละ 40 บาท

หน่วยบริการ
/สถานพยาบาลอื่น

• เสียชีวิต  400,000 บาท
• พิการ/ทุพลภาพ 240,000 บาท
• บาดเจ็บต่อเนื่อง  100,000 บาท

ส าหรับคนไทยทุกคนทุกสิทธิ 

1.

2.

3.

4.
กรณี UCEP  COVID 19

หน่วยบริการ 
1.กรณี OP

3.อาการไม่พึงประสงค์จากวัคซีน
*รพ.สนาม Hospitel เป็นต้น

จ่ายเพิ่มเติมจากระบบ

2

1

จ่ายเพิ่มเติมจากระบบDRGs

2.2 หอเฉพาะกิจ
โควิด19

2.1 Hospital  

2.กรณี IP/IP PUI
ค่ายาฟ้า

ทะลายโจร

ส าหรับประชาชนสิทธิบัตรทอง กรณีรักษา

ค่ายาฟ้า
ทะลายโจร

สถานบริการอื่น 

ทีมา : ส านักบริหารการจัดสรรและชดเชย สปสช. 

OP
เหมาจ่าย 150 บาท/คร้ัง

IP

Hospital  

ตามระบบ DRGs และจ่ายเพิ่มเติมกรณี VITT
1) CBC อัตราไม่เกิน 50 บาท
2) Heparin-PF4 antibody (IgG) ELISA assay อัตราไม่เกิน 1,550 บาท
3) Heparin induced Platelet activation test (HIPA) อัตราไม่เกิน 1,550 บาท
4) ยา IVIG ระบบ VMI



การประสานจัดหาเตียงและส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19 ไปรับการรักษา

5

สายด่วน สปสช. 1330 (ตลอด 24 ชั่วโมง) 

ABC

2

• สปสช. ท างานร่วมกับสายด่วนกรมการแพทย์ (1668) & ศูนย์เอราวัณ กทม. (1669) 
• ช่วยหาเตียงให้ผู้ป่วยได้ ~ วันละ 100 ราย ยอดสะสม (7 เมย. - 20 มิย. 64)  มีมากกว่า 4,700 ราย
• เน้นการจัดหาเตียงให้ผู้ป่วยเข้ารับการดูแลในโรงพยาบาลให้ได้แบบวันต่อวัน หรือ ภายใน 24 ชั่วโมง 

ที่มา : ส านักบริการประชาชน & M&E สปสช. 
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ยอดสะสม หาเตียงรายใหม่ และ ได้เตียง ตั้งแต่ 7 เมษายน - 20 มิถุนายน 2564

รายใหม่ ได้เตียง



การสื่อสาร ให้ข้อมูล และจัดการเรื่องร้องเรียน
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สายด่วน สปสช. 1330 (ตลอด 24 ชั่วโมง) 
2

• ขยายเพิ่มคู่สาย Call Center จาก 300 เป็น 1,600 คู่สาย รองรับการหาเตียงให้ผู้ป่วยโควิดและบริการอื่นๆทั่วไป
โดยตั้งเป้าหมายไม่ให้มีสายหลุด (Abandon = 0%)

• สายเข้า Call center 1330 เฉลี่ย 500-800 สายต่อวัน
• ตั้งแต่ 1 เม.ย.- 20 มิย. 64 มีเรื่องร้องเรียน “ถูกเรียกเก็บเงิน COVID” จ านวน 2,415 ราย มากกว่า 91% เป็น รพ.เอกชน (2,216 

เคส) ซึ่ง ก.สธ และ สปสช. ได้หารือท าความตกลงกับ รพ.เอกชน และปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไข (เรื่องยุติแล้ว 2,154 เคส)
• รอบ 1 เดือนที่ผ่านมา ส่วนใหญ่มีการสอบถามข้อมูลเรื่องสิทธิ รองลงมา คือ วัคซีน และ การให้ช่วยหาเตียงโควิด-19

ที่มา : ส านักบริการประชาชน & M&E สปสช. 
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สอบถาม ถูกเรียกเก็บเงิน ส ารองเตียง วัคซีน จองฉีดวัคซีน

ประเด็นการให้บริการ 1330 รายวัน (20 พค. – 20 มิย. 64) 



การช่วยเหลือเบื้องต้น กรณเีกิดความเสียหาย/อาการไม่พึงประสงค์
จากการฉีดวัคซีน COVID-19 
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ABC
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คนไทยทุกคนทุกสิทธิ สามารถยื่นค าร้องเพ่ือขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จาก สปสช. ได้ ตามนโยบายรัฐบาล 

1. ยื่นค าร้อง
2. คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาค าร้อง
3. ลงมติว่าเห็นชอบที่จะจ่ายเงินช่วยเหลือหรือไม่ จ านวน

เท่าใด 
4. กรณีมีมติให้จ่าย สปสช. จะโอนเงินเข้าบัญชี

ภายใน 5 วันหลังจากที่คณะอนุกรรมการมีมติ
5. ยื่นค าร้องได้ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ทราบความ

เสียหาย ทั้งนี้ ต้องเป็นวัคซีนที่รัฐจัดให้ฟรีเท่านั้น 

กระบวนการพิจารณา 
อัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 

• ตาย/ทุพลภาพถาวร                      ไม่เกิน 4 แสนบาท 
เจ็บป่วยเรื้อรังที่ต้องรักษา
ตลอดชีวิต 5(1)

• สูญเสียอวัยวะ/พิการ 5(2) ไม่เกิน 2.4 แสนบาท
• บาดเจ็บ/เจ็บป่วยต่อเนื่อง 5(3)           ไม่เกิน 1 แสนบาท 

“เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน 
ไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิด ถือเป็นเหตุสุดวิสัย”



การจ่ายเงินช่วยเหลอืเบื้องต้น กรณีได้รับความเสียหายจากการฉีดวัคซนี COVID-19
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ตาย/ทพุลภาพถาวร                      ไมเ่กิน 4 แสนบาท 
เจ็บป่วยเรือ้รังท่ีต้องรักษา

ตลอดชีวิต 5(1)
สญูเสียอวยัวะ/พิการ 5(2)                  ไมเ่กิน 2.4 แสนบาท

บาดเจ็บ/เจ็บป่วยตอ่เน่ือง 5(3)

3

ที่มา : M&E สปสช.ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม – 18 มิถุนายน 2564 
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จ านวน (บาท)

ประเภทความเสียหาย

เงินชดเชยต่ าสุด เงินชดเชยสูงสุด

เงินชดเชยเฉลี่ย

จ านวนค าร้อง
649 ราย

ยอดเงินชดเชย

12,596,800 บาท

ได้รับชดเชย

539 ราย

5 (1) ตาย/ทุพลภาพถาวร เจ็บป่วยเรื้อรัง
ท่ีต้องรักษาตลอดชีวิต

5(2) สูญเสียอวัยวะ/พิการ 
5(3) บาดเจ็บ/เจ็บป่วยต่อเนื่อง



สนับสนุนระบบบริการ และจัดหาบริการใหม่ๆ อ านวยความสะดวกการรบับริการ
ในช่วง COVID-19 
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• ปรับระบบการเบิกจ่ายเงินให้เร็วขึ้น เพื่อเพิ่มสภาพ
คล่องให้กับโรงพยาบาล ลดเวลาการจ่ายชดเชย
ค่าบริการ จากเดิม 30 วัน เป็น 15 วัน

• จัดสายด่วนส าหรับหน่วยบริการฯ ให้ค าปรึกษาเรื่อง
การเบิกจ่ายค่าบริการต่างๆ โดยไม่เรียกเก็บเงินจาก
ผู้ป่วยโควิด-19 

• สนับสนุนนวัตกรรม/เทคโนโลยีที่ผลิตโดยคนไทย 
เช่น หุ่นยนต์ส่งยาภาคสนาม โดย สปสช. ช่วยเป็น
กลไกกลางและน าไปทดลองใช้ในหน่วยบริการ  

สนับสนุนการจัดบริการของหน่วยบริการฯ 

• การจัดส่งยาทางไปรษณีย์
• ผู้ป่วยรับยาที่ร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ขย.1) ใกล้บ้าน
• การตรวจ Lab นอกหน่วยบริการ
• การท ากายภาพบ าบัด นอกหน่วยบริการ
• การให้บริการยาเคมีบ าบัดส าหรับรักษาโรคมะเร็งล าไส้

ใหญ่ที่บ้าน (Home chemo) 
• บริการสาธารณสุขทางไกล (Telehealth, 

Telemedicine) สายด่วนสุขภาพจิต 

>> อ านวยความสะดวกให้ประชาชน และลดความแออัด
ของโรงพยาบาลในช่วงแพร่ระบาดของโรค COVID-19  

อ านวยความสะดวกประชาชนในการรับบริการ



สนับสนุนการด าเนินงานร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.) 
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สปสช. ร่วมกับ อปท. กองทุนหลักประกันสุขภำพท้องถิ่น (กปท.) กว่า 7,700 ต าบลทั่วประเทศ ร่วมด าเนินการป้องกันโรคโควิด-19 
เช่น การรณรงค์ให้ความรู้ จัดหาอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมโรค คัดกรองกลุ่มเสี่ยง ติดตามเยี่ยมกลุ่มเสี่ยงในชุมชน และควบคุมเฝ้าระวัง
ผู้เดินทางมาจากต่างถิ่น เป็นต้น 

5

ที่มา : ส านักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชน
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564
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▪ การมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทย ท าให้
ประชาชนไม่ล้มละลายจากค่ารักษาพยาบาล COVID-19 
โดยทุกคนสามารถเข้าถึงบริการตามที่รัฐบาลจัดให้อย่าง    
เท่าเทียม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

▪ การควบคุมการระบาดของโรค COVID-19 ที่ดีที่สุด คือ
ประชาชน : ป้องกันตนเอง สวมหน้ากาก ล้างมือ 

เว้นระยะห่าง และให้ความร่วมมือกับมาตรการภาครัฐ 
ภาครัฐ : เร่งค้นหาผู้ปว่ยเชิงรุก และน าเข้าสู่ระบบ   

การรักษาพยาบาล รวมทั้งให้บริการวัคซีนครอบคลุมตาม
เป้าหมายให้เร็วที่สุด

Thank You 


