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ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ว่าด้วยการใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุข  กรณีที่มีเหตุสมควร  กรณีอุบัติเหตุ 

หรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน   
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

โดยที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข  การกําหนดค่าใช้จ่าย 
ในการดําเนินการผู้ ป่วยฉุกเฉินวิกฤต  และให้หน่วยงานที่เ ก่ียวข้องปรับปรุงแก้ไข  กฎ  ระเบียบ   
จึงต้องปรับปรุงหลักเกณฑ์การเข้ารับบริการสาธารณสุข  กรณีที่มีเหตุสมควร  หรือกรณีอุบัติเหตุ   
หรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน  จากสถานบริการ  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการได้รับค่าใช้จ่าย 
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของสถานบริการ  เพื่อให้ผู้มีสิทธิเข้าถึงการบริการสาธารณสุข 
ในกรณีดังกล่าวได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗  แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   
พ.ศ.  ๒๕๔๕  ประกอบมติคณะรัฐมนตรี  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการกําหนดค่าใช้จ่าย  
ในการดําเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต  เม่ือวันที่  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๖๐  และมติคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติในการประชุมคร้ังที่  ๖/๒๕๖๐  เม่ือวันที่  ๗  มิถุนายน  ๒๕๖๐  คณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ  จึงออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ว่าด้วย
การใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุข  กรณีที่ มีเหตุสมควร  กรณีอุบัติเหตุ  หรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน   
พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๖๐  เป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ว่าด้วยการใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุข  

กรณีที่มีเหตุสมควร  กรณีอุบัติเหตุ  หรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๕๕   
(๒) ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ว่าด้วยการใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุข  

กรณีที่มีเหตุสมควร  กรณีอุบัติเหตุ  หรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
“สถานบริการ”  หมายความว่า  สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ  ของเอกชน  และของสภากาชาดไทย  

หน่วยบริการการประกอบโรคศิลปะสาขาต่าง ๆ  และสถานบริการสาธารณสุขอื่นที่คณะกรรมการกําหนดเพิ่มเติม 
“ผู้มีสิทธิ”  หมายความว่า  บุคคลที่มีสิทธิรับบริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
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ข้อ ๕ ผู้มีสิทธิที่ได้ลงทะเบียนแล้ว  ให้ใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขได้จากหน่วยบริการ
ประจําของตนหรือหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายหน่วยบริการท่ีเก่ียวข้อง  หรือจากหน่วยบริการอื่น 
ที่หน่วยบริการประจําของตนหรือเครือข่ายหน่วยบริการที่เก่ียวข้องส่งต่อ  เว้นแต่  กรณีที่มีเหตุสมควร  
หรือกรณีอุบัติเหตุหรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน  ให้มีสิทธิเข้ารับบริการจากสถานบริการ  ทั้งนี้  โดยคํานึงถึง
ความสะดวกและความจําเป็นของผู้ใช้สิทธิรับบริการ  และสถานบริการท่ีให้บริการมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่าย
จากกองทุน 

กรณีอุบัติเหตุหรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินตามวรรคหน่ึง  ให้แยกระดับตามความฉุกเฉินเป็น   
ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต  ผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน  หรือผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรง  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเ ง่ือนไขการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ ป่วยฉุกเฉินตามกฎหมาย 
ว่าด้วยสถานพยาบาล  และประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการระดมทรัพยากรและมีส่วนร่วม 
ในการช่วยเหลือเยียวยา  และการจัดให้มีการส่งต่อผู้ ป่วยไปยังสถานพยาบาลอ่ืนตามกฎหมาย 
ว่าด้วยสถานพยาบาล 

ข้อ ๖ สถานบริการท่ีให้บริการสาธารณสุขแก่ผู้ ป่วยฉุกเฉินวิกฤตให้แจ้งสํานักงาน 
ทราบโดยเร็ว  และให้สถานบริการนั้นมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุน  ดังนี้ 

(๑) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานับตั้งแต่รับผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตจนถึงเวลาเจ็ดสิบสองชั่วโมง  
จ่ายในอัตราตามบัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการกําหนดค่าใช้จ่าย 
ในการดําเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

(๒) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหลังเวลาเจ็ดสิบสองชั่วโมงนับตั้งแต่รับผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต  กรณีที่   
ไม่สามารถย้ายกลับเข้าระบบหน่วยบริการได้  เนื่องจากยังไม่พ้นภาวะวิกฤตหรือกรณีไม่มีเตียงรับย้าย  
สถานบริการมีสิทธิเรียกเก็บจากสํานักงานตามอัตราค่ารักษาพยาบาลของสถานบริการหรือตามข้อตกลง
ระหว่างสถานบริการกับสํานักงาน   

ในกรณีที่ผู้ป่วยมีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  
หรือตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต  ให้ใช้สิทธิดังกล่าวก่อน 

ในกรณีที่ผู้ ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสามารถย้ายเข้าระบบหน่วยบริการได้  แต่ปฏิเสธไม่ขอย้าย   
ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่อไปเอง   

ข้อ ๗ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตและการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย 
ของสถานบริการ  ให้นําประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 
การช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน  การระดมทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเยียวยา  และ
การจัดให้มีการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอื่น  และประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เร่ือง  หลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขการกําหนดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต  มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
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ข้อ ๘ สถานบริการที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน  ผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรง  มีหน้าที่
แจ้งการเข้ารับบริการให้สํานักงานทราบทันทีหรือโดยเร็วภายในย่ีสิบสี่ชั่วโมง  เพื่อประสานหน่วยบริการประจํา
หรือหน่วยบริการอื่น  พิจารณารับย้ายผู้ป่วย  โดยให้สถานบริการอํานวยความสะดวกในการนําส่งผู้ป่วย  
และให้สถานบริการนั้น  มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุน  ดังนี้ 

(๑) ผู้ป่วยนอก  มีสิทธิได้ รับค่าใช้จ่าย  ตามจํานวนเท่าที่จ่ายจริง  แต่รวมแล้วไม่เกิน   
๗๐๐  บาทต่อคร้ัง 

(๒) ผู้ป่วยใน  มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่าย  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ค่ารักษาพยาบาล  ค่าห้องและอาหาร  ตามจํานวนเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน   

รายละ  ๔,๕๐๐  บาท  ต่อการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง  หรือ 
 (ข) กรณีมีความจําเป็นต้องผ่าตัดใหญ่และใช้เวลาในการผ่าตัดไม่เกินสองชั่วโมง  ให้ได้รับ

ตามจํานวนเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินรายละ  ๘,๐๐๐  บาท  ต่อการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง  
หรือ 

 (ค) กรณีมีความจําเป็นต้องผ่าตัดใหญ่และใช้เวลาในการผ่าตัดเกินกว่าสองชั่วโมง   
หรือกรณีต้องมีการรักษาพยาบาลในห้องผู้ป่วยหนัก  (Intensive  Care  Unit  :  ICU)  ให้ได้รับตามจํานวน 
เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินรายละ  ๑๔,๐๐๐  บาท  ต่อการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง 

(๓) ค่ารถพยาบาล  หรือเรือพยาบาลนําส่งผู้ป่วยที่ประสงค์จะย้ายไปรับบริการที่หน่วยบริการ
ประจําของตนหรือหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายหรือหน่วยบริการอื่นที่หน่วยบริการประจําเห็นชอบ  
จะจ่ายในอัตราตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์การดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ประจําปีงบประมาณน้ัน 

การเปล่ียนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายใน  (๑) - (๓)  ให้เป็นไปตามที่สํานักงานประกาศกําหนด   
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ในกรณีที่ผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วนหรือผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรง  สามารถย้ายเข้าระบบหน่วยบริการได้   
แต่ปฏิเสธไม่ขอย้าย  หรือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนเกิน  (๑) - (๓)  ผู้ป่วยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง   

ข้อ ๙ กรณีที่หน่วยบริการประจําหรือหน่วยบริการอื่นไม่สามารถรับย้ายผู้ป่วยตามข้อ  ๘  
วรรคหน่ึงได้  ให้หน่วยบริการประจําหรือสํานักงาน  รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหลังการแจ้งขอย้าย 
ครบยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นต้นไป  และสถานบริการมีสิทธิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากสํานักงานตามอัตรา   
ค่ารักษาพยาบาลของสถานบริการนั้น  หรือตามข้อตกลงระหว่างสถานบริการกับสํานักงาน  ซึ่งสํานักงาน
จะจ่ายจากเงินกองทุน  แทนหน่วยบริการประจํา 

ข้อ ๑๐ ผู้มีสิทธิที่ได้รับการส่งต่อจากหน่วยบริการหรือจากสํานักงาน  ให้เข้ารับบริการสาธารณสุข
จากสถานบริการได้  ถือเป็นกรณีที่มีเหตุสมควร  และให้สถานบริการท่ีให้บริการนั้น  ได้รับค่าใช้จ่ายจาก
หน่วยบริการประจําที่ส่งต่อหรือจากกองทุน  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  ในอัตราค่าใช้จ่ายตามข้อ  ๙   
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เหตุสมควรอื่นนอกจากวรรคหน่ึง  และอัตราค่าใช้จ่าย  ให้เป็นไปตามที่สํานักงานประกาศ
กําหนด  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ข้อ ๑๑ การส่งข้อมูลและวิธีการบันทึกข้อมูลเพื่อเรียกเก็บค่าใช้จ่าย  ให้สถานบริการ   
บันทึกรายละเอียดการขอรับค่าใช้จ่ายตามแบบที่กําหนดและบันทึกข้อมูลเป็นอิเล็กทรอนิกส์  ผ่าน  Web  online  
พร้อมทั้งแนบเอกสารดังกล่าวเพื่อเรียกเก็บค่าใช้จ่ายผ่าน Web online ด้วย หรือกรณีที่ไม่สามารถบันทึก
และส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Web online ได้ ให้บันทึกข้อมูลเพื่อเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเป็นเอกสาร  ทั้งนี้  
การส่งข้อมูลและการบันทึกข้อมูลเพื่อเรียกเก็บค่าใช้จ่าย  ให้เป็นไปตามที่สํานักงานกําหนด   

ข้อ ๑๒ กรณีที่มีข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้  ให้ผู้มีสิทธิหรือญาติหรือสถานบริการ 
มีหนังสือแจ้งต่อเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เพื่อให้มีคําวินิจฉัย  ทั้งนี้  ภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่ทราบข้อขัดข้องดังกล่าว  แต่ไม่เกินหนึ่งปีนับจากวันจําหน่ายผู้ป่วยออกจากสถานบริการ 

คําวินิจฉัยของเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ให้ถือเป็นที่สุด   
กรณีสถานบริการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้  สํานักงานอาจแจ้งต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อให้

ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลหรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องโดยเร็ว 
ข้อ ๑๓ ให้ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ 
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