
เกณฑ์การประเมินคัดแยกผู้ป่วย ตามกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน 
เฉพาะกรณีโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19



การปรับปรุง UCEP รองรับผู้ป่วย COVID-19
ความเป็นมา

เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อร้ายแรง COVID-19 รัฐบาลประกาศให้ประชาชนใช้รักษาฟรี กรณีเป็นผู้ป่วย COVID หรือ PUI ที่เข้ารับ
การรักษา ณ สถานพยาบาลเอกชน ดังนั้นจึงเห็นว่าสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ มีโปรแกรมประเมินคัดแยกระดับความฉุกเฉิน(PA) ที่เชื่อมต่อ
กับสถานพยาบาลเอกชนอยู่แล้ว จึงได้ใช้โปรแกรม (PA) เป็นช่องทางการเข้าเชื่อมต่อข้อมูลเพื่อส่งต่อไปยัง สปสช . เพื่อเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม
นโยบายท่ีรัฐบาลก าหนด ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563

ข้อเท็จจริง
จากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 มีแนวโน้มความรุนแรงลดลง ประกอบกับงบประมาณรัฐบาลไม่เพียงพอ จึงได้มีการ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อ COVID-19 และให้มีผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด ต่อมาวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
2565 กระทรวงสาธารณสุขได้เชิญผู้บริหารหารือการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จึงมีมติให้ยังคงรักษาผู้ป่วย COVID-19 ในกลุ่ม
ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (สีแดง) และผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน (สีเหลือง) เท่านั้น กรณี ผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรง (สีเขียว) ให้ไปรักษาตามสิทธิ และให้
เปลี่ยนชื่อเป็น UCEP PLUS และได้มอบหมาย สพฉ ก าหนดกลุ่มอาการเพื่อประกอบการคัดแยกส าหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการบริการสถานพยาบาล
เอกชน และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้แก้ไขประกาศ พร้อมกับปรับปรุงรายการบัญชีอัตราจ่าย Fee scheduleให้สอดคล้องกับ UCEP PLUS
และให้เริ่มใช้ วันที่ 16 มีนาคม 2565 ตาม มติ ครม.

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยคณะท างานแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของ
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 



จัดท ำเกณฑ์กำรประเมินกำรคดัแยก
ผู้ป่วยฉุกเฉิน เพิม่กลุ่มอำกำร 26

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)









เรือ่ง 16 17 18 19 20 21 22 รวม

เขา้เกณฑ ์ผูป่้วยฉุกเฉนิวกิฤต 366          614          787          834          786          847          1,789      6,023      

ไมเ่ขา้เกณฑ ์ผูป่้วยฉุกเฉนิวกิฤต 1,016      1,921      2,139      2,741      3,648      4,265      5,834      21,564    

รวม ผูป่้วย COVID-19 ทีม่ารับบรกิาร 1,382      2,535      2,926      3,575      4,434      5,112      7,623      27,587    

สรุปยอด UCEP PLUS กลุม่อาการ 26  โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรือ่ง 16 17 18 19 20 21 22 รวม

สทิธ ิหลกัประกันสขุภาพแหง่ชาติ 890          1,531      1,719      1,967      1,906      2,267      3,721      14,001    

สทิธ ิประกันสงัคม 394          803          1,028      1,332      2,279      2,556      3,357      11,749    

สทิธ ิขา้ราชการ 79            159          147          232          227          260          492          1,596      

สทิธ ิอืน่ ๆ 19            42            32            44            22            29            53            241          

รวม 1,382      2,535      2,926      3,575      4,434      5,112      7,623      27,587    

สรุปยอด UCEP PLUS กลุม่อาการ 26  โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรือ่ง 16 17 18 19 20 21 22 รวม

ปปช. และ รพ. โทรปรกึษา UCEP PLUS 228          234          252          285          292          274          144          1,709      

สรุปยอด UCEP PLUS กลุม่อาการ 26  โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)























กรณี รพ. ยงัไม่ท ำกำรประเมิน PA
1. ผูป่้วย เขำ้รพ. 
2. ผูป่้วย ATK เอง หรือ รพ.ท ำ RT-PCR
3. ผูป่้วย ติดเช้ือ COVID
4. เลือกกลุ่มอำกำร 26 COVID

กรณี ผูป่้วยมำดว้ย Covid แต่เลือกกลุ่มอำกำรผดิ ไม่เขำ้เกณฑ์

1. ผูป่้วย เขำ้รพ. 
2. เลือกกลุ่มอำกำรน ำ 1-25
3. คีย ์PA ไม่เขำ้เกณฑ์
4. แจง้วำ่คียผ์ดิ เพรำะ ผูป่้วย ติดเช้ือ Covid อยูแ่ลว้ 
5. ใหร้พ. เปิด PA ใหม่ เลือก ผูป่้วย เขำ้เกณฑ ์COVID ใช่
6. ปลดลอ็คซ ้ ำ ลบ PA
7. ใหร้พ.คียใ์หม่ ดว้ยกลุ่มอำกำร 26
8. ใชว้นั เวลำ เดิม

กรณี ผูป่้วย อำกำรน ำ 1-25 เขำ้เกณฑ์

1. ผูป่้วย เขำ้รพ. 
2. กลุ่มอำกำรน ำ 1-25
3. คีย ์PA เขำ้เกณฑ์
4. ภำยหลงัรพ.ท ำกำร RT-PCR
5. ผูป่้วย ติดเช้ือ COVID
6. ใหป้ลดลอ็คแกไ้ข 
7. ใหร้พ. เลือก ผูป่้วย เขำ้เกณฑ ์COVID ใช่
8. เพรำะเม่ือเลือกใช่ ระบบจะไม่ก ำหนดเวลำหมด 72 ชม. จะรักษำยำว
9. ไม่ตอ้งลบ PA ไม่ตอ้งคียใ์หม่
10. เร่ืองเบิกจ่ำย จะยำวตำมแผนกำรรักษำ Covid ต่อ และเบิกตำม

รำยกำรFee schedule และรำยกำรตำมประกำศฉบบัท่ี 8

แนวทำง และ เง่ือนไข



กรณี ผูป่้วย อำกำรน ำ 1-25 ไม่เขำ้เกณฑ์
1. ผูป่้วย เขำ้รพ. เลือก กลุ่มอำกำรน ำ 1-25
2. คีย ์PA ไม่เขำ้เกณฑ์
3. ภำยหลงัรพ.ท ำกำร RT-PCR
4. ผูป่้วย ติดเช้ือ COVID
5. ใหร้พ. เปิด PA ใหม่ เลือก ผูป่้วย เขำ้เกณฑ ์COVID ใช่
6. ไม่ตอ้งลบ PA
7. ใหร้พ.คียใ์หม่ ดว้ยกลุ่มอำกำร 26
8. ใชว้นั เวลำ ใหม่ท่ีพบกำรติดเช้ือ
9. ถำ้รพ.แจง้วำ่ ผูป่้วย ไปอยู ่hospitel แลว้ กค่็อยเอำ V/S ท่ีนัน่มำคียก์็

ได ้เพรำะยงัไงhospitel มีกำรตรวจร่ำงกำยอยูแ่ลว้

กรณี ผูป่้วย admit covid รพ.คียม์ำแลว้ไม่เขำ้เกณฑ ์ต่อมำมีอำกำรเปล่ียนแปลง ท่ี รพ. 
1. ผูป่้วย เขำ้รพ. , 2. คีย ์PA กลุ่มอำกำร 26 ไม่เขำ้เกณฑ ์ , 3. admit รพ. อำกำรเปล่ียนแปลง
4. ใหร้พ.คียใ์หม่ ใหม่ เลือก ผูป่้วย เขำ้เกณฑ ์COVID ใช่ ดว้ยกลุ่มอำกำร 26
5.ไม่ตอ้งลบ PA เก่ำ 6.ใชว้นั เวลำ ใหม่ท่ีพบกำรติดเช้ือ

กรณี ผูป่้วยกลบับำ้น ประเมินใหม่ตำมเวลำท่ีมำรพ.
1. ผูป่้วย กลุ่มอำกำร 26 มำแลว้ไม่เขำ้เกณฑ์
2. กลุ่มอำกำรน ำ 26
3. ผูป่้วย เขำ้รพ. 
4. ท ำกำร swab หรือรับยำกลบับำ้น
5. คีย ์PA ไม่เขำ้เกณฑ์
6. ภำยหลงั ผลออก.ผูป่้วย ติดเช้ือ COVID หรือใหม้ำ admit
7. ใหร้พ. เปิด PA ใหม่ เลือก ผูป่้วย เขำ้เกณฑ ์COVID ใช่
8. ไม่ตอ้งลบ PA เก่ำ
9. ใหร้พ.คียใ์หม่ ดว้ยกลุ่มอำกำร 26
10. ใชว้นั เวลำ ใหม่ท่ีพบกำรติดเช้ือ

แนวทำง และ เง่ือนไข



ถำม : Covid Plus เร่ิมเม่ือไหร่
ตอบ : 16 มนีำคม 2565

ถำม : เร่ิมคย์ี PA กรณ ีผู้ป่วย Covid Plus กลุ่มอำกำร 26 
ตอบ : 16 มนีำคม 2565 เวลำ 00.30 น.  ***เร่ิมนับเวลำแรกรับ จนถึงจ ำหน่ำยกลบับ้ำน

ถำม : สพฉ. ออกประกำศหลกัเกณฑ์หรือไม่
ตอบ : ออกประกำศ ลง หน้ำเวป็ไซต์

ถำม : รพ.เอกชน คย์ีย้อนหลงั ได้หรือไม่
ตอบ : คย์ีได้เหมือนเดมิ

ถำม : ผู้ป่วย ทีส่งสัย PUI หรือ จับตรวจ swab ต้องกำรไปเบิกกบั สปสช.
ตอบ : ผู้ป่วยเข้ำเกณฑ์ PUI  เลือก  ใช่ 

ถำม : ผู้ป่วยทีม่ำก่อนวนัที ่16 ม.ีค. 65 เลือกกลุ่มอำกำรใด (รพ.คย์ีย้อนหลงั)
ตอบ : มำก่อน 16 ให้เลือกกลุ่มอำกำร 5 หรือ 17

ถำม : ผู้ป่วยทีม่ำหลงัวนัที ่16 ม.ีค. 65 เลือกกลุ่มอำกำรใด
ตอบ : มำตั้งแต่ 16 ให้เลือกกลุ่มอำกำร 26

ถำม : ผู้ป่วย เขยีว Admit ในรพ. ต่อมำวนัที่ 4 อำกำรเหลืองแดง คย์ีอย่ำงไร
ตอบ : ให้คย์ีใหม่ ใช้อำกำร วนัเวลำใหม่ (เข้ำตำมเกณฑ์ห้ำมเกบ็เงิน) ***คร้ังแรกไม่ต้อง
ลบ PA 

ถำม : ผู้ป่วย อยู่ HI CI อยู่หลำยวนั ต่อมำสีเหลืองแดง
ตอบ : ให้เร่ิมประเมนิ วนัที่ เวลำ ณ สถำนพยำบำลทีเ่ข้ำรักษำ

ถำม : ประกนัสังคม กรณป่ีวยโรคทัว่ไป (ไม่ใช่โควดิ)
ตอบ : เข้ำ รพ.ตนเองไม่ต้องคย์ี

ถำม : ผู้ป่วยไปรพ.หน่ึง ทีม่ศัีกยภำพ แต่ไม่พอใจสำมำรถขอย้ำยได้หรือไม่
ตอบ : ได้ ผู้ป่วย ต้องจ่ำยเงนิเอง

ค ำถำม ค ำตอบ



ถำม : ผู้ป่วยประกนัสังคม เข้ำ รพ. ตนเอง
ตอบ : เข้ำรพ.ตนเอง คย์ี PA ได้ เพรำะ ปกส.ไม่ได้จ่ำยรวมโรค COVID-19 ร่วมใน
รำยจ่ำยค่ำหัว ท ำให้กรณี วกิฤต สำมำรถเบิกเพิม่ได้ตำมมติ ค.ร.ม.

ถำม : กรณผู้ีป่วย มำ swab แล้วกลบัไม่มหีลกัฐำนอะไรเลย
ตอบ : ยงัไม่สำมำรถคย์ี PA ได้เพรำะในโปรแกรมต้องมข้ีอมูล ตำมหลกักำรกำรคย์ี PA 
1.ม ีV/S 2.มปีระวตัิกำรตรวจร่ำงกำย 3. ม ีDx. 4. ม ีOPD CARD 5. มวีนัที่และเวลำรับ
กำรรักษำ  6. แนบไฟล์ 

ถำม : ดฉัิน เป็นคนท้อง จะได้รับใช้สิทธิหรือไม่
ตอบ : ยกเว้น ตั้งครรภ์ ให้เข้ำเกณฑ์ ได้ ตำมที ่คร. แจ้ง ตดิเช้ือในหญิงตั้งครรภ์ เส่ียงสูง
ทั้งหมด แพทย์ผู้ท ำกำรรักษำรู้อยู่แล้วว่ำเส่ียงสูง

ค ำถำม ค ำตอบ ถำม : ผมอำยุ 70 เข้ำเกณฑ์ตำมที ่สพฉ ก ำหนด ผมจะได้รับใช้สิทธิหรือไม่
ตอบ : ต้องมอีำกำร หำยใจเหน่ือย หำยใจเร็ว ปัจจัยเส่ียง อ่ืนๆ ร่วมกบั โรคประจ ำตัว และ
ยงัมข้ีอดุลยพนิิจ ถ้ำแพทย์ประเมนิว่ำเส่ียงกส็ำมำรถเข้ำเกณฑ์ได้ แต่ถ้ำแพทย์ประเมนิว่ำ
ไม่เส่ียง ถ้ำเป็นโรคประจ ำตวัอย่ำงเดยีวไม่มอีำกำรร่วมใดเลยกไ็ม่เข้ำ แนะน ำ ให้ HI CI 
หรือ ไป รพ.ตำมสิทธิ แต่ถ้ำอำกำรเปลีย่น มอีำกำร หำยใจเหน่ือย หำยใจเร็ว กส็ำมำรถ 
เข้ำรับกำรรักษำ รพ.ไหนกไ็ด้  

ถำม : ผมอำยุ 40 แต่เป็นโรคไต เบำหวำน ไปรพ.เอกชนจะได้รับใช้สิทธิเลยใช่มั้ย
ตอบ : 1. ประเมนิตนเองก่อน มอีำกำร หำยใจเหน่ือย หำยใจเร็ว ปัจจัยเส่ียง อ่ืนๆ หรือไม่

2. ถ้ำไม่มอีำกำร แนะน ำให้ไปรักษำตำมสิทธิก่อน 
3. ถ้ำมอีำกำร แนะน ำให้เข้ำโรงพยำบำลทีใ่กล้ทีสุ่ด ทั้งรัฐและเอกชน

*** แต่กรณเีข้ำ รพ. เอกชน ต้องประเมนิเข้ำเกณฑ์ ถึงจะได้รับสิทธิ ถ้ำ ประเมนิไม่
เข้ำเกณฑ์ ต้องช ำระเงนิเองหรือเป็นไปตำมเง่ือนไขทีก่องทุนก ำหนด

ถำม : ผู้ป่วย covid เกนิศักยภำพ รพ.รัฐบำล และ เอกชน ส่งต่อ โรงพยำบำลเอกชน ได้
หรือไม่
ตอบ : สำมำรถส่งต่อได้ ***เร่ิมนับเวลำแรกรับ จนถึงจ ำหน่ำยกลบับ้ำน



ปัญหาอุปสรรค
กองทุน

1. ประชาชนยังไม่เข้าใจ สับสน เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของ
การใช้สิทธิ

2. ประชาชนไม่ทราบสิทธิของตนเอง
3. แต่ละกองทุน ให้ค าอธิบายที่ไม่เข้าใจ สร้างความสับสน เช่น 

บอกประชาชนว่าเข้าเกณฑ์ใช้ได้ เมื่อไปถึงรพ. ไม่ได้รับใช้สิทธิ 
ศคส.สพฉ. ต้องแก้ไขปัญหา
(แจ้งกองทุน ท าความเข้าใจ ในการตอบค าถาม)

4. หาเตียง – กองทุนให้ค าแนะน าโทรหา ศคส.สพฉ.

ศคส.สพฉ.
1. ประชาชนต้องการให้ ศคส.สพฉ. วินิจฉัยทางโทรศัพท์ เข้าเกณฑ์ หรือ 

ไม่เข้าเกณฑ์ (อยู่ที่ดุลยพินิจแพทย์ผู้ท าการรักษา)
2. ประชาชนยังขาดความเข้าใจ มุ่งเข้าร้บการรักษาสถานพยาบาลเอกชน
3. ประชาชนสับสน INFO สีเหลือง แต่ไปถึงรพ. ไม่เข้าเกณฑ์
4. ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในสถานพยาบาลของรัฐ
5. ผู้ป่วย - ไม่เข้าเกณฑ์ (สีเขียว) ถูกเรียกเก็บเงิน
6. ผู้ป่วย - เข้าเกณฑ์ (แพทย์วินิจฉัยให้กลับบ้าน HI) แจ้งว่าเตียงเต็ม 

(ให้ร้องเรียนที่ สบส)
7. กรมบัญชีกลาง และ ประกันสังคม ท างานตามวันเวลาราชการ
8. จ านวนสายโทรเข้า ทั้งประชาชน และ สถานพยาบาล มีจ านวนมาก




