
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 
๘๘/๔๐ หมู่ที่ ๔  อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ๘๔ พรรษา  
สาธารณสุขซอย ๖ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๗๒ ๑๖๐๐  โทรสาร ๐ ๒๘๗๒ ๑๖๐๑-๖ เว็บไซต์:  www.niems.go.th 

ที่ สพฉ ๑๒/ 

  พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกลุ่มอาการนำ / การประเมินระดับความฉุกเฉิน / ผลการประเมิน จากกลุ่มอาการที่ 
๑ - ๒๕ เป็น กลุ่มอาการท่ี ๒๖ ในระบบโปรแกรมสนับสนุนวินิจฉัยการคัดแยกความเจ็บป่วยฉุกเฉินของ
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

เรียน   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกชน ทุกแห่ง 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ตัวอย่างขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงกลุ่มอาการนำ / การประเมินระดับความฉุกเฉิน     จำนวน ๑ ชุด 
 /ผลการประเมิน จากกลุ่มอาการท่ี ๑ - ๒๕ เป็น กลุ่มอาการท่ี ๒๖  (แบบ excel)   

ด้วยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ร ับคำร้องเรียนจากสถานพยาบาลเอกชน กรณี
สถานพยาบาลเอกชน เกิดความเข้าใจที ่คลาดเคลื ่อนในการบันทึกข้อมูลของผู ้ป่วยฉุกเฉินในส่วนผู ้ป่วย 
กลุ่มอาการที่ ๒๖ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus  Disease 2019 (COVID – 19)) 
ผิดผลาดเป็น กลุ่มอาการที่ ๑ – ๒๕ ในระบบโปรแกรมสนับสนุนวินิจฉัยการคัดแยกความเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เฉพาะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่เข้ารับการรักษา ระหว่างวันที่ 
๑๖ มีนาคม ถึง วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นั้น 

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ขอเรียนว่าเพ่ือให้การดำเนินการแก้ไขการขอเปลี่ยนแปลงกลุ่ม
อาการนำ / การประเมินระดับความฉุกเฉิน / ผลการประเมิน จากกลุ่มอาการที่ ๑ - ๒๕ เป็น กลุ่มอาการที่ ๒๖ 
เฉพาะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามวันเวลาดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งหน่วยงาน  
ของท่าน หากมีความประสงค์ขอแก้ไขดังกล่าว ขอให้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดการขอแก้ไขตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ 
ส่งมายังสถาบันฯ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ UCEP@niems.go.th ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
เพ่ือให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ นำข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานของท่านมาแก้ไขต่อไป ทั้งนี้หากล่วงเลย
เวลาดังกล่าวถือว่าท่านไม่ประสงค์ขอแก้ไข   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

หน่วยบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินกลาง 
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๗๒ ๑๖๖๙ ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต 

ฉบับราง

http://www.niems.go.th/


พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงกลุ่มอาการนำ / การประเมินระดับความฉุกเฉิน / ผลการประเมิน จากกลุ่มอาการ
ที่ ๑ - ๒๕ เป็น กลุ่มอาการที่ ๒๖ ในระบบโปรแกรมสนับสนุนวินิจฉัยการคัดแยกความเจ็บป่วยฉุกเฉิน
ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

เรียน เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงกลุ่มอาการนำ / การประเมินระดับความฉุกเฉิน    จำนวน ๑ ชุด 
 /ผลการประเมิน จากกลุ่มอาการท่ี ๑ - ๒๕ เป็น กลุ่มอาการท่ี ๒๖  (แบบ excel)   

ตามที่ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เปิดโอกาสให้มีการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงกลุ่มอาการนำ / 
การประเมินระดับความฉุกเฉิน / ผลการประเมิน จากกลุ่มอาการที่ ๑-๒๕ เป็น กลุ่มอาการที่ ๒๖ ในระบบโปรแกรม
สนับสนุนวินิจฉัยการคัดแยกความเจ็บป่วยฉุกเฉินของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  ทำให้สถานพยาบาล
เอกชนไม่สามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ เฉพาะสิทธิหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ที่เข้ารับการรักษา ระหว่างวันที่ ๑๖ มีนาคม ถึง วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นั้น 

ขอเรียนว่า โรงพยาบาล     (ชื่อสถานพยาบาลของท่าน)     ได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียด
ข้อมูลเพื่อประกอบการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงกลุ่มอาการนำ / การประเมินระดับความฉุกเฉิน / ผลการประเมิน 
จากกลุ่มอาการที่ ๑-๒๕ เป็น กลุ่มอาการที่ ๒๖ ในระบบโปรแกรมสนับสนุนวินิจฉัยการคัดแยกความเจ็บป่วย
ฉุกเฉินของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย จึงขอให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแหง่ชาติ 
ได้โปรดดำเนินการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงกลุ่มอาการนำ / การประเมินระดับความฉุกเฉิน / ผลการประเมิน 
รายละเอียดตามสิ ่งที ่ส่งมาด้วย และในการนี ้โรงพยาบาลขอให้คำยืนยันว่าจะไม่มีการเรียกเก็บเงินค่ารักษา  
พยาบาลทั้งหมดหรือบางส่วนจากผู้ป่วยหรือญาติผู ้ป่วยแต่ประการใด พร้อมทั้งยินยอมให้สถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตรวจสอบความถูกต้องของการแก้ไขข้อมูลนี้  
พร้อมทั้งยอมรับเงื่อนไขตามมาตรการที่กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนับถือ 

( ชื่อ/ นามสกุล ) 
    ผู้อำนวยการโรงพยาบาล... 

ผู้ประสานงาน............................. โทร.................... (เบอร์มือถือที่ติดต่อได้สะดวก) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย หัวหนังสือของสถานพยาบาลเอกชน 



(ตัวอย่าง) เปลี่ยนกลุ่มอาการ กลุ่ม 1-25 แก้ไขรหัสคัดกรองทุกอย่าง 

PA_CODE เลขประจำตัว
ประชาชน 

ชื่อผู้ป่วย_คำ
นำหน้า 

ชื่อผู้ป่วย_ชื่อ ชื่อผู้ป่วย_นามสกุล รหัสคัดกรอง  
จากเดิม 

รหัสคัดกรอง 
ขอแก้ไขเป็น 

202206304157306053 3401700746996 นาย ประดิษฐ์ ก้อนศรีษะ 25วิกฤต5 26ไม่รุนแรง9 

202206301168717247 3100700581328 น.ส. นิตยา เตียวิบูลย์ 23วิกฤต3 26ไม่รุนแรง9 

202206301161602416 3101801325760 นาย เมธี แซ่แต้ 17วิกฤต9 26ไม่รุนแรง9 

202206304157306053 3401700746996 นาย ประดิษฐ์ ก้อนศรีษะ 25วิกฤต5 26วิกฤต9 

202206301168717247 3100700581328 น.ส. นิตยา เตียวิบูลย์ 23วิกฤต3 26วิกฤต6 


