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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการกําหนดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต 

ด้วยมาตรา  36  วรรคห้า  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2559  กําหนดให้ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
ช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน  การระดมทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเยียวยาและการจัด
ให้มีการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอื่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะรัฐมนตรี
กําหนด  ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันที่  28  มีนาคม  2560  มีมติอนุมัติหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขการกําหนดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตแล้ว  เห็นควรประกาศให้ทราบ 
เป็นการทั่วไป  นั้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  6  วรรคหน่ึงแห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เง่ือนไขการกําหนดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  เมษายน  2560  เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการกําหนดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการผู้ป่วย

ฉุกเฉินวิกฤต  ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้วเป็นไปตามแนบท้ายประกาศนี้ 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
ปิยะสกล  สกลสัตยาทร 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 



 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกําหนดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการผูป้ว่ยฉุกเฉินวิกฤต 
 
 

เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิผู้ ป่วยฉุกเฉิน กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล           
ให้มีความเหมาะสม เห็นควรกําหนดค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการให้มีความสอดคล้องกับสภาวการณ์                
เป็นธรรมและสามารถใช้บังคับทุกภาคส่วน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  36 วรรคห้า  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล               
พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ . 2559 ประกอบกับ             
มติคณะรัฐมนตรี เมื่ อ วัน ท่ี  28 มีนาคม  พ .ศ .  2560 คณะรัฐมนตรี จึ ง กํ าหนดหลักเกณฑ์  วิ ธี การ                   
และเง่ือนไขการกําหนดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ไว้ดังน้ี 
  ข้อ 1  ในหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขน้ี 

“ค่าใช้จ่าย” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายที่ได้รับการชดเชยจากการรักษาพยาบาล หรือการส่งต่อ
ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ที่ปรากฏตามบัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายแนบท้ายหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขน้ี 

“ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต” หมายความว่า ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตตามกฎหมายว่าด้วยการแพทย์      
ฉุกเฉิน 

“สถานพยาบาล” หมายความว่า สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 
ข้อ 2  กรณีผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตให้สถานพยาบาลให้การรักษาพยาบาลโดยฉุกเฉินเพ่ือให้พ้น     

จากอันตรายตามมาตรฐานวิชาชีพและขีดความสามารถของสถานพยาบาลโดยไม่มีเง่ือนไขในการเรียกเก็บ        
ค่ารักษาพยาบาลเพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการดูแลรักษา และให้สถานพยาบาลแจ้งต่อกองทุนของผู้มีสิทธิได้รับ
การรักษาพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม           
หรือกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน หรือจากส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ     
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐทราบโดยเร็ว  

ข้อ 3 กรณีที่มีปัญหาการวินิจฉัยในการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตให้ปรึกษาศูนย์ประสาน
คุ้มครองสิท ธิผู้ ป่วยฉุกเฉินวิกฤต  ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่ งชาติ ได้ตลอดเวลายี่สิบสี่ ชั่ ว โมง                  
เพ่ือดําเนินการวินิจฉัย โดยคําวินิจฉัยของศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ของสถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติให้ถือเป็นที่สุด  

ข้อ ๔  สถานพยาบาลต้องให้การดู แลรั กษาผู้ ป่ วยฉุ กเฉินวิกฤตจนพ้นภาวะวิกฤตหรื อ                    
ถ้ามีความจําเป็นต้องส่งต่อหรือผู้ ป่วยฉุกเฉินวิกฤตหรือญาติมีความประสงค์จะไปรับการรักษาพยาบาล              
ที่สถานพยาบาลอ่ืน สถานพยาบาลต้องจัดการให้มีการจัดส่งต่อไปยังสถานพยาบาลอ่ืนตามความเหมาะสม     
ตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานการส่งต่อผู้ป่วย 

ข้อ ๕  สถานพยาบาลจะได้รับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นในช่วงเวลานับตั้งแต่รับผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต  
จนถึงเวลาเจ็ดสิบสองชั่วโมง ในอัตราตามบัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายแนบท้ายหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขน้ี 

 
ข้อ 6... 
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ข้อ 6 ค่าใช้ จ่ายที่ เ กิด ข้ึนหลังเวลาเจ็ดสิบสองชั่ วโมง นับตั้ งแต่ รับผู้ ป่วยฉุกเฉินวิกฤต               
ให้สถานพยาบาลเรียกเก็บไปที่กองทุนของผู้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติหรือกฎหมายว่าด ้วยประกันส ังคม  หรือกฎหมายว่าด ้วยเง ินทดแทน  หรือจากส่วนราชการ          
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือเรียกเก็บจากผู้ป่วย ทั้งน้ี          
ให้เป็นไปตามอัตราค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลหรือตามข้อตกลงระหว่างสถานพยาบาลกับกองทุนของ   
ผู้มีสิทธิ 

ข้อ 7 ให้สถานพยาบาลเรียกเก็บค่าใช้ จ่ายที่ เ กิดข้ึนภายในเวลาเจ็ดสิบสองชั่วโมงไปที่    
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามแนวทางการเรียกเก็บท่ีสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ    
กําหนด 

ข้อ ๘  ให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตรวจสอบความถูกต้อง สรุปค่าใช้จ่าย         
และแจ้งให้กองทุนของผู้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ           
หรือกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม หรือกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน หรือจากส่วนราชการ หรือองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ทราบภายในสามสิบวันนับตั้งแต่เวลาท่ีได้รับเอกสาร
ครบถ้วนแล้ว 

ข้อ ๙  ให้กองทุนของผู้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติหรือกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม หรือกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน หรือจากส่วนราชการ หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ จ่ายค่าใช้จ่ายในอัตราตามบัญชีและอัตรา
ค่าใช้จ่ายแนบท้ายหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขน้ีให้แก่สถานพยาบาลภายในสิบห้าวัน นับจากวันท่ีสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติแจ้งกองทุนของผู้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ หรือกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม หรือกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน หรือจากส่วนราชการ      
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  

ข้อ 10   ใ น ก รณี ที่ มี ก า ร ส่ ง ต่ อ ผู้ ป่ ว ย ฉุ ก เ ฉิ น วิ ก ฤ ต จ า กสถ านพย าบ า ลแห่ ง ท่ี ห น่ึ ง                     
ไปยังสถานพยาบาลแห่งที่สอง ภายในเวลาก่อนครบเจ็ดสิบสองชั่ว โมงนับตั้ งแต่ผู้ ป่วยฉุกเฉินวิกฤต                 
เข้ารับการรักษาพยาบาลท่ีสถานพยาบาลแห่งท่ีหน่ึง สถานพยาบาลแห่งที่สองจะได้รับค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน              
ในช่วงเวลาตั้งแต่รับผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตจนครบเจ็ดสิบสองชั่วโมง (โดยนับเวลาต่อเน่ืองจากสถานพยาบาล        
แห่งที่หน่ึงรับ) ในอัตราตามบัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายแนบท้ายหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขน้ี เว้นแต่ 

(1) กรณีสถานพยาบาลคู่สัญญาของสํานักงานประกันสังคม รับย้ายผู้ ป่วยฉุกเฉินวิกฤต         
ในสังกัดของตนให้ปฏิบัติตามระบบของสํานักงานประกันสังคม 

(2) กรณีสถานพยาบาลคู่สัญญาของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติรับย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน
วิกฤตที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนให้ปฏิบัติตามระบบของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

(3) กรณีสถานพยาบาลของรัฐ รับย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตซ่ึงมีสิทธิตามพระราชกฤษฎีกา      
เงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ให้ดําเนินการตามแนวทางท่ี
กรมบัญชีกลางกําหนด 

           ข้อ 11... 
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ข้อ 11 ในกรณีที่ผู้ ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสามารถย้ายสถานพยาบาลได้แต่ปฏิเสธไม่ขอย้าย        
ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนต่อไปเอง 

ข้อ 12  กรณีหากมีความจําเป็น  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบ   
ของคณะกรรมการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ดําเนินการทบทวนปรับปรุงบัญชี           
และอัตราตามข้อ 5 ข้อ 9 และข้อ 10 ที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขนี้ ให้มีความเหมาะสมได้      
โดยให้คํ านึงถึงประโยชน์ที่ผู้ ป่วยฉุกเฉินจะได้ รับเป็นสําคัญ ภายในสามปีหรือตามที่คณะกรรมการ      
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลเห็นสมควร   ทั้งน้ี  ให้นําเสนอผลการทบทวนปรับปรุง       
บัญชีและอัตราตามท่ีแนบท้ายหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขน้ี เพ่ือให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบด้วย 

ข้อ 13  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขน้ี  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2560     
เป็นต้นไป 

หมายเหตุ ในกรณีทีผู่้ป่วยมีสิทธิไดรั้บความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
หรือตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตให้ใชส้ิทธิดงักลา่วก่อน 




