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แนวทางและเงื่อนไขการเรียกเก็บค่าบริการสาธารณสุข
ตามข้อบังคับฯ มาตรา 7

กรณีอุบัติเหตุ หรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน



• 31 ม.ีค. 2560 กระทรวงสาธารณสขุ ประกาศเรือ่ง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขการก าหนด
คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการผูป่้วยฉุกเฉนิวกิฤต ในพระราชกจิจานเุบกษา มผีลบงัคบัใช ้วนัที ่1 
เมษายน 2560

• 1 เม.ย. 2560 เร ิม่ระบบ UCEP ยกเลกิระบบ EMCO เดมิ จา่ยเฉพาะ ผูป่้วยฉุกเฉนิวกิฤต ิ(สแีดง)

• 13 ก.ค. 2560 ประกาศใชข้อ้บงัคบัฯ มาตรา 7 พ.ศ. 2560 มผีลบงัคบัใช ้1 เม.ย. 2560 เป็นตน้ไป

ความเป็นมา



▪ 4  ม.ีค. 2563 กระทรวงสาธารณสขุ ประกาศ เรือ่ง ก าหนดผูป่้วยฉุกเฉนิโรคตดิตอ่
อนัตราย ตามกฎหมายวา่ดว้ยโรคตดิตอ่ กรณีตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรอืโรคโควดิ 
19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ราชกจิจานเุบกษา  มผีลบงัคบัใช ้
วนัที ่5 มนีาคม 2563

▪ 31 ม.ีค. 2563 – คณะรฐัมนตร ีมมีตเิห็นชอบหลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไขการ
ก าหนดคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการผูป่้วยฉุกเฉนิโรคตดิตอ่อนัตราย ตามกฎหมายวา่
ดว้ยโรคตดิตอ่ กรณีตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรอืโรคโควดิ 19 (Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19)) มผีลบงัคบัใช ้วนัที ่5 มนีาคม 2563

▪ ขอ้บงัคบัคณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิวา่ดว้ยการใชส้ทิธริบับรกิาร
สาธารณสขุ กรณีมเีหตสุมควร กรณีอบุตัเิหตหุรอืกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉนิ(ฉบบัที่ 2)  ราช
กจิจานเุบกษา 2 เมษายน 2563

▪ 5 ม.ีค. 2563  เร ิม่ระบบ UCEP-COVID-19

ความเป็นมา



• 8 ม.ีค. 2565  คณะรฐัมนตร ีมมีตเิห็นชอบระบบ UCEP Plus

• 25 ก.ค. 2565 ประกาศส านกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิเร ือ่ง การจา่ยคา่ใชจ้า่ย
เพือ่บรกิารสาธารณสขุส าหรบัผูป่้วยโรคโควดิ 19 เพือ่รองรบัการเป็นโรคประจ าถิน่ 
พ.ศ. 2565

ความเป็นมา



ประกอบดว้ย 3 กรณีดงันี ้
1. กรณีอบุตัเิหตหุรอืกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉนิวกิฤต ิ หรอื กรณี UCEP
2. กรณีอบุตัเิหตหุรอืกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉนิเรง่ดว่น/ไมร่นุแรง หรอื กรณี Non-UCEP
3. กรณีเหตสุมควร 
4. กรณี COVID-19

ผูม้สีทิธ ิ

สถานพยาบาลอืน่

ขอ้บงัคบัคณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ
วา่ดว้ยการใชส้ทิธริบับรกิารสาธารณสขุ  กรณีเหตสุมควร 
กรณีอบุตัเิหตหุรอืกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉนิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2563

ผูม้สีทิธลิงทะเบยีนแลว้เทา่น ัน้

สถานพยาบาลของเอกชน นอกระบบ UC

มผีลบงัคบัใช้

ต ัง้แตว่นัที ่1 
เมษายน 2560 
เป็นตน้ไป



หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขการเบกิจา่ย 
กรณี UCEP



NON-UCEPUCEP

จา่ยแบบ F/S 
72ชม. 

ต ัง้แตแ่รกรบั

PA CODE

1330

ยา้ยไมไ่ด้
ยา้ยได้

Pre-Authorize

PA CODE

รพ.เอกชน

e-Claim

UCEP 
เกนิ 72 ชม.

72 Hr.

จา่ยตามเพดาน  
กอ่น รพ.แจง้ 1330
+ 24 ชม. แรกหลงั

แจง้

OPD ไมเ่กนิ 700

IPD ไมเ่กนิ 4,500

OR<2Hr. ไมเ่กนิ 8,000

OR>2Hr.(ICU) ไมเ่กนิ 14,000

24 Hr.

1330

Non UCEP
หลงัแจง้ครบ 24 ชม.

Fee for Service
หรอืตามขอ้ตกลง

Flow การจา่ย UCEP และ Non UCEP (กรณีฉุกเฉนิ)



➢ ประชาชนคนไทยทกุสทิธ ิรวมท ัง้คนตา่งชาต/ิตา่งดา้ว ทีม่สีทิธปิระกนัสงัคม และ 
ขา้ราชการ

➢ โรงพยาบาลเอกชนท ัง้หมด เวน้แตท่ีเ่ป็นหนว่ยบรกิารของ UC 

➢ ผูป่้วยทีม่ภีาวะเจ็บป่วยฉุกเฉนิวกิฤต (สแีดง) ทีเ่ขา้เกณฑต์ามการประเมนิของ สพฉ.

➢ กรณีผูป่้วยพน้ภาวะวกิฤตและมเีตยีงรบัยา้ยแตไ่มป่ระสงคย์า้ยกลบัเขา้ระบบ ให้
ผูป่้วยรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้เอง

➢ เงนิชดเชยท ัง้หมด ตอ้งหกัคา่ใชจ้า่ยจาก พรบ. และประกนัชวีติ (ถา้ม)ี กอ่น

หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขการเบกิจา่ย กรณี UCEP



➢จา่ยระบบ Fee Schedule ตามรายการที่
ก าหนดในประกาศแนบทา้ยฯ

➢กรณีทีผู่ป่้วยมสีทิธไิดร้บัความคุม้ครอง
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครอง
ผูป้ระสบภยัจากรถ หรอืตามกฎหมายวา่
ดว้ยการประกนัชวีติ ใหใ้ชส้ทิธดิงักลา่ว
กอ่น

➢หา้มเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยจากผูป่้วย เวน้แต ่
พน้วกิฤต ิมเีตยีงรบัยา้ย แตผู่ป่้วยปฏเิสธ
ไมไ่ปตามสทิธิ

กรณี 72 
ช ัว่โมงแรก

หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขการเบกิจา่ย กรณี UCEP



➢ใหเ้ป็นไปตามอตัราคา่
รกัษาพยาบาลของ
สถานพยาบาล หรอื 
ตามขอ้ตกลง ระหวา่ง
สถานพยาบาลกบักองทนุของผูม้ ี
สทิธ ิหรอืเรยีกเก็บจากผูป่้วย

กรณีหลงั 
72 ช ัว่โมง

หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขการเบกิจา่ย กรณี UCEP



ภาพรวมระบบการจา่ยชดเชย UCEP

โรงพยาบาล

Pre-Authorize  

พจิารณาภาวะฉุกเฉนิ
และออก

PA CODE

ตรวจสอบรายการ F/S 
และประมวลผลจา่ยเงนิ
ชดเชย (ภายใน 30 วนั
หลงั รพ.สง่เอกสาร
สมบรูณ)์

กองทนุ

โอนเงนิใหโ้รงพยาบาล
เอกชน

PA 
CODE

รายงาน
การจา่ย
ชดเชย

โอนเงนิภายใน 15 วนั

พจิารณา 30 วนั



• ตดัขอ้มลูจา่ยเงนิทกุวนัที ่1 และ 16 ของเดอืน

• การโอนเงนิจะโอนหลงัออกรายงานสมบรูณ์ ไมเ่กนิ 15 วนั

การออกรายงาน และการโอนเงนิ



หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเบิกจ่าย
กรณี Non UCEP



▪ ผูป่้วยสทิธ ิUC ทีไ่ดล้งทะเบยีนสทิธเิรยีบรอ้ยแลว้เทา่น ัน้

▪ โรงพยาบาลเอกชนท ัง้หมด เวน้แตท่ีเ่ป็นหนว่ยบรกิารของ UC

▪ ผลการพจิารณา Pre Authorize จะตอ้งไมเ่ขา้เกณฑผ์ูป่้วยฉุกเฉนิวกิฤต ิ(สแีดง)

▪ ผูป่้วยจะตอ้งเขา้เกณฑ ์ผูป่้วยเรง่ดว่น(สเีหลอืง) และไมเ่รง่ดว่น(สเีขยีว) และ
เงือ่นไขอืน่ๆ ตามประกาศที ่สปสช. ก าหนด

▪ กรณีทีผู่ป่้วยเขา้รบับรกิาร รพ.จะตอ้งโทรแจง้ 1330 หรอืบนัทกึขอ้มลูผา่น
โปรแกรม Non-UCEP ทนัท ีเพือ่หาเตยีงรบัยา้ยโดยเร็ว

หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขการเบกิจา่ย กรณี Non UCEP



➢ OPD ไมเ่กนิ 700 บาท

➢ IPD ไมเ่กนิ 4,500 บาท

➢ OR < 2Hr. ไมเ่กนิ 8,000 บาท

➢ OR > 2Hr. หรอื ICU ไมเ่กนิ 14,000 บาท

24 ช ัว่โมง
กอ่นแจง้

➢ กรณีทีไ่มส่ามารถยา้ยกลบัเขา้ระบบได้

เนือ่งจาก ยงัไมพ่น้ภาวะวกิฤตหรอืกรณีไมม่ี
เตยีงรบัยา้ย จา่ยแบบ Fee for Service

➢ กรณียา้ยไดแ้ตไ่มย่า้ย ผูป่้วยรบัผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้เอง

หลงัแจง้ 
24 ช ัว่โมง

หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขการเบกิจา่ย กรณี Non UCEP



สามารถขออทุธรณ์ผลการพจิารณาภายใน 90 วนั 
นบัแตว่นัทีท่ราบขอ้ขดัขอ้งดงักลา่ว แตไ่มเ่กนิ 1 ปี นบัจาก
วนัจ าหนา่ยผูป่้วย 

โดยท าหนงัสอืแจง้ตอ่เลขาธกิาร สปสช. โดยค า
วนิจิฉยัของเลขาธกิาร สปสช. ใหถ้อืเป็นทีส่ดุ

การอุทธรณ์ค่าใช้จ่าย Non UCEPการอทุธรณค์า่ใชจ้า่ย กรณี Non UCEP



• ตดัขอ้มลูจา่ยเงนิทกุวนัที ่1 และ 16 ของ
เดอืน

• การโอนเงนิจะโอนหลงัออกรายงานสมบรูณ์ 
ไมเ่กนิ 30 วนั

การออกรายงาน และการโอนเงนิ



เปรยีบเทยีบขอ้แตกตา่งระหวา่ง UCEP & Non-UCEP 

รายละเอยีด UCEP Non- UCEP

1. ผูม้สีทิธ ิ คนไทยทกุสทิธ ิรวมถงึคน
ตา่งชาต/ิตา่งดา้วทีม่สีทิธ ิ
ขา้ราชการ และ 
ประกนัสงัคม

เฉพาะสทิธ ิUC ทีล่งทะเบยีนแลว้

2. ภาวะเจ็บป่วย เจ็บป่วยฉุกเฉนิวกิฤต
(แดง)

เจ็บป่วยฉุกเฉนิเรง่ดว่นและเจ็บป่วยฉุกเฉนิไม่
รนุแรง (เหลอืง-เขยีว)

3. ระบบการจา่ยเงนิ -72 ชม. แรก Fee 
Schedule

-หลงั 72 ชม. Fee for 
Service 

-กอ่นรพ.แจง้ 1330+24 ช.ม. แรกหลงัแจง้
จา่ยตามราคาตามเพดาน
-หลงัแจง้ 1330 ครบ 24 ชม. จา่ย Fee for 
Service 

4. คา่ใชจ้า่ยทีน่ ามา
ตดัออกจากเงนิชดเชย

พรบ. + ประกนัชวีติ พรบ.









บริการ เดิมปี 2565 ใหม่_ ท่ีเปล่ียนแปลง ปี 2566

บริการ
ฉุกเฉิน
ภาครฐั 

หลกัเกณฑ์
เงื่อนไข

- บริการใหม่ เพ่ือให้ประชาชนมัน่ใจในการเข้ารบับริการฉุกเฉินในหน่วยบริการภาครฐั
โดยไม่มีอปุสรรคการจ่ายค่าใช้จ่าย
▪ บริการเจบ็ป่วยฉุกเฉินท่ีรกัษาในหน่วยบริการภาครฐั  
▪ จ่ายเพ่ิมเติมตามรายการและอตัรา Fee Schedule ท่ีก าหนดภายใน 24 ชม.แรก 

และจ่ายตามระบบ DRGs

ผูมี้สิทธิ - สิทธิ UC

หน่วยบริการ - จ่ายเฉพาะหน่วยบริการ UHos Net และ หน่วยบริการตามประกาศ ER คณุภาพ  

อตัราจ่าย

- 1) จ่ายตามระบบ DRGs 
▪ บริการในเขต จ่ายเบือ้งต้น 8,350 บาท/adjRW (ปรบัลดค่าแรงหน่วยงานรฐั)
▪ บริการข้ามเขต จ่าย 9,600 บาท/adjRW (ไม่ปรบัลดค่าแรง)

2) จ่ายเพ่ิมเติมส าหรบับริการใน 24 ชม.แรก ตามรายการและอตัรา FS ส าหรบับริการ
ฉุกเฉินท่ีก าหนด

โปรแกรม - e-Claim

การบริหารกองทุนฯ ปี 2566 ท่ีมีการเปล่ียนแปลง



ผูป้ระสานงาน สปสช. เขต 7 ขอนแกน่

นายณฐัพล ชยัศริถิาวรกลุ

email : nhso7.c4@nhso.go.th , nattapol.c@nhso.go.th
เบอร์โทร :  092-281-2610

นกัวชิาการหลกัประกนัสขุภาพ

กลุม่ภารกจิสนบัสนนุและก ากบัตดิตามประเมนิผลกองทนุหลกัประกนัสุขภาพ

งานทีร่บัผดิชอบ :  
- งานบริหารงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน
- Help Desk งานชดเชยค่าบริการ e-Claim
- งานบริหารการชดเชยค่าบริการสาธารณสุข : กองทุนผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
(OPAE) และ กองทุนค่าใช้จ่ายสูง (HC)
- งานบริหารการชดเชยค่าบริการสาธารณสุข : เจ็บป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลเอกชน (UCEP) 

mailto:nhso7.c4@nhso.go.th
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