
 หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๓๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม 
เร่ือง  หลักเกณฑ์และจํานวนเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์ 

กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์และจํานวนเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์ 
ในกรณีผู้ประกันตนไปรับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลอื่นนอกจากสถานพยาบาลที่สํานักงาน
ประกันสังคมกําหนดให้สําหรับผู้ประกันตน  ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประกันสังคมแล้ว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๕  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓   
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  มาตรา  ๕๙  แห่งพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  และมาตรา  ๖๓  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  คณะกรรมการการแพทย์โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประกันสังคมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๖๐  เป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิก   
(๑) ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  เร่ือง  หลักเกณฑ์  

และจํานวนเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน  ลงวันที่  ๑๑  
เมษายน  ๒๕๔๘   

(๒) ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  เร่ือง  หลักเกณฑ์  
และจํานวนเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๕๔  ลงวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๔ 

(๓) ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  เร่ือง  หลักเกณฑ์  
และจํานวนเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน  (ฉบับที่  ๓)  
พ.ศ.  ๒๕๕๕  ลงวันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๕๕ 

(๔) ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  เร่ือง  หลักเกณฑ์  
และจํานวนเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน  (ฉบับที่  ๔)  
พ.ศ.  ๒๕๕๙  ลงวันที่  ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“สํานักงาน”  หมายถึง  สํานักงานประกันสังคม  สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่  

สํานักงานประกันสังคมจังหวัด  หรือสํานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา  แล้วแต่กรณี 
“สถานพยาบาล”  หมายถึง  สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
“แพทย์”  หมายถึง  ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม 
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“ประสบอันตราย”  หมายถึง  การประสบกับเหตุการณ์หรืออุบัติเหตุที่ทําให้บาดเจ็บอันอาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

“เจ็บป่วยฉุกเฉิน”  หมายถึง  โรคหรืออาการของโรคซึ่งเกิดขึ้นโดยเฉียบพลันที่มีลักษณะรุนแรง
อันอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต  หรือจําเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลเร่งด่วน   

“ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ”  หมายถึง  การได้รับบาดเจ็บ  หรือมีอาการป่วยกะทันหัน  
ซึ่งมีภาวะคุกคามต่อชีวิต  ซึ่งหากไม่ได้รับปฏิบัติการแพทย์ทันทีเพื่อแก้ไขระบบหายใจ  ระบบไหลเวียนเลือด  
หรือระบบประสาทแล้วผู้ป่วยจะมีโอกาสเสียชีวิตได้สูง  หรือทําให้การบาดเจ็บหรืออาการป่วยของผู้ป่วยฉุกเฉินนั้น  
รุนแรงข้ึนหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นได้อย่างฉับไว  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เร่ือง  หลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ ป่วยฉุกเฉิน  การระดมทรัพยากรและมีส่วนร่วม 
ในการช่วยเหลือเยียวยา  และการจัดให้มีการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอื่น 

หมวด  ๑ 
การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน 

 
 

ข้อ ๔ ในกรณีที่ผู้ประกันตนประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินอันมิใช่เนื่องจากการทํางาน  
และมีความจําเป็นทําให้ไม่สามารถไปรับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลท่ีสํานักงานกําหนดสิทธิ
ในการรับบริการทางการแพทย์สําหรับผู้ประกันตนนั้น  เม่ือผู้ประกันตนได้เข้ารับบริการทางการแพทย์   
ณ  สถานพยาบาลอื่น  ให้สํานักงานจ่ายเงินเป็นค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่ผู้ประกันตนหรือสถานพยาบาล 
ที่ให้บริการทางการแพทย์  แล้วแต่กรณี  ดังนี้ 

  ๔.๑ กรณีจําเป็นต้องได้รับบริการทางการแพทย์เนื่องจากประสบอันตรายจ่ายเป็น
ค่าบริการทางการแพทย์เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามความจําเป็นตามประเภทและอัตรา  ดังนี้ 

   ๔.๑.๑ กรณีเข้ารับบริการทางการแพทย์  ณ  สถานพยาบาลของรัฐ 
    (๑) ประเภทผู้ป่วยนอก  จ่ายเท่าที่จ่ายจริงตามความจําเป็น 
    (๒) ประเภทผู้ป่วยใน 
     (ก) ค่าบริการทางการแพทย์  ตามจํานวนเท่าที่จ่ ายจริง 

ตามความจําเป็นภายในระยะเวลาไม่เกินเจ็ดสิบสองชั่วโมงโดยไม่รวมระยะเวลาในวันหยุดราชการ   
หากมีวันหยุดราชการในช่วงระยะเวลาไม่เกินเจ็ดสิบสองชั่วโมงนั้น  ให้นับรวมค่าบริการทางการแพทย์ 
ในวันหยุดราชการด้วย 

     (ข) ค่าห้องและค่าอาหาร  ตามจํานวนเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน
วันละเจ็ดร้อยบาทภายในระยะเวลาไม่เกินเจ็ดสิบสองชั่วโมงโดยไม่รวมระยะเวลาในวันหยุดราชการ   
หากมีวันหยุดราชการในช่วงระยะเวลาไม่เกินเจ็ดสิบสองชั่วโมงนั้น  ให้นับรวมค่าบริการทางการแพทย์ 
ในวันหยุดราชการด้วย 
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   ๔.๑.๒ กรณีเข้ารับบริการทางการแพทย์  ณ  สถานพยาบาลเอกชน 
    (๑) ประเภทผู้ป่วยนอก  ให้ได้รับค่าบริการทางการแพทย์ตามจํานวน

เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินหนึ่งพันบาท  และกรณีที่ค่าบริการทางการแพทย์เกินหนึ่งพันบาทให้จ่ายค่าบริการ
ทางการแพทย์เพิ่มเติมกรณีที่ได้รับการตรวจรักษาตามรายการและอัตรา  ดังต่อไปนี้ 

     (ก) การได้รับเลือดหรือส่วนประกอบของเลือดเท่าที่จ่ายจริง 
ไม่เกินห้าร้อยบาทต่อยูนิต 

     (ข) สารต่อต้านพิษจากเชื้อบาดทะยัก  (Tetanus - Antitoxin)  
ชนิดทําจากมนุษย์เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินสี่ร้อยบาทต่อราย 

     (ค) ค่าวัคซีน/เซรุ่ม  ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
      - Rabies  Vaccine  เฉพาะเข็มแรก  ในอัตราเท่าที่จ่ายจริง

ไม่เกินสองร้อยเกา้สิบบาท 
      - Rabies  antiserum – ERIG  เฉพาะเข็มแรก  ในอัตรา

เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินหนึ่งพันบาท 
      - Rabies  antiserum – HRIG  เฉพาะเข็มแรก  ในอัตรา

เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินแปดพันบาท  โดยมีข้อบ่งชี้ข้อใดข้อหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
       ๑) ทดสอบการแพ้ด้วยเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากม้า

ได้ผลบวก  หรือ 
       ๒) กรณีที่มีบาดแผลบริเวณตา 
     (ง) Ultrasound  เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินหนึ่งพันบาทต่อราย  

เฉพาะกรณีภาวะฉุกเฉินเฉียบพลันในช่องท้อง  (Acute  abdomen)   
     (จ) CT – Scan  เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินสี่พันบาท  หรือ  MRI  

เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินแปดพันบาทต่อราย  ตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
      ๑) ผู้ประกันตนท่ีได้รับการตรวจด้วย  CT – Scan  หรือ  

MRI  แล้ว  และได้รับการผ่าตัดสมองทันทีหรือถงึแก่ความตายภายหลังการตรวจ  หรือ 
      ๒) ผู้ประกันตนได้เข้ารับการรักษาพยาบาลกรณีฉุกเฉิน  

และมีการส่งตรวจเพื่อการวินิจฉัยว่ามีเส้นโลหิตในสมองแตกหรืออุดตัน  โดยมีเหตุผลทางการแพทย์
ประกอบ  หรือ 

      ๓) ผู้ประกันตนได้ รับการตรวจวินิจฉัยเพื่อการผ่าตัด
กระดูกสันหลังหรือไขสันหลังจากแพทย์ของสถานพยาบาลที่ทําการผ่าตัดนั้น 

     (ฉ) การขูดมดลูกเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินสองพันห้าร้อยบาทต่อราย  
เฉพาะกรณีที่มีภาวะตกเลือดหลังการคลอดหรือภาวะตกเลือดจากการแท้งบุตร 



 หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๓๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

     (ช) ค่าฟื้นคืนชีพ  (Cardio  Pulmonary  Resuscitation - CPR)  
รวมค่ายาและอุปกรณ์เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินสี่พันบาทต่อราย 

     (ซ) กรณีที่ มีการสังเกตอาการในห้องสังเกตอาการตั้ งแต่ 
สามชั่วโมงขึ้นไปให้จ่ายค่าบริการทางการแพทย์ในอัตราเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินสองร้อยบาทต่อราย 

    (๒) ประเภทผู้ป่วยใน  ให้ได้รับค่าบริการทางการแพทย์เฉพาะ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามความจําเป็นภายในระยะเวลาไม่เกินเจ็ดสิบสองชั่วโมง  โดยไม่รวมระยะเวลา 
ในวันหยุดราชการ  หากวันหยุดราชการในช่วงระยะเวลาไม่เกินเจ็ดสิบสองชั่วโมงนั้น  ให้นับรวมค่าบริการ
ทางการแพทย์ในวันหยุดราชการด้วย  ตามประเภทและอัตรา  ดังนี้ 

     (ก) ค่ารักษาพยาบาลกรณีไม่ได้รักษาในห้อง  ICU  ตามจํานวน
เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินวันละสองพันบาท 

     (ข) ค่าห้องและค่าอาหาร  ตามจํานวนเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 
วันละเจ็ดร้อยบาท 

     (ค) ค่าห้อง  ค่าอาหาร  ค่ารักษาพยาบาล  กรณีที่รักษาในห้อง  ICU  
เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินวันละสี่พันห้าร้อยบาท 

     (ง) กรณีที่ มีความจํา เ ป็นต้องผ่ าตัดใหญ่   กําหนดอัตรา 
ตามระยะเวลาการผ่าตัด  ดังนี้ 

      ๑) ค่าผ่าตัดไม่เกินหนึ่งชั่วโมง  เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินคร้ังละ
แปดพันบาท 

      ๒) ค่าผ่าตัดเกินหนึ่งชั่วโมงแต่ไม่เกินสองชั่วโมง  เท่าที่จ่ายจริง
ไม่เกินคร้ังละหนึ่งหม่ืนสองพันบาท 

      ๓) ค่าผ่าตัดเกินสองชั่วโมงข้ึนไป  เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินคร้ังละ  
หนึ่งหม่ืนหกพันบาท 

     (จ) ค่าฟื้นคืนชีพ  (Cardio  Pulmonary  Resuscitation - CPR)  
รวมค่ายาและอุปกรณ์เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินสี่พันบาทต่อราย 

     (ฉ) ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการและหรือเอกซเรย์  ตามจํานวน
เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินหนึ่งพันบาทต่อราย 

     (ช) ค่าตรวจวินิจฉัยพิเศษจ่ายตามรายการและอัตรา  ดังต่อไปนี้ 
      ๑) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  (EKG,  ECG)  ตามจํานวนเท่าที่

จ่ายจริงไม่เกินสามร้อยบาทต่อราย 
      ๒) ต ร ว จหั ว ใ จ ด้ ว ย ค ลื่ น เ สี ย ง ส ะท้ อ น ค ว า ม ถี่ สู ง  

(Echocardiography)  ตามจํานวนเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินหนึ่งพันห้าร้อยบาทต่อราย 
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      ๓) ตรวจคลื่นสมอง  (Electro – encephalography - EEG)  
ตามจํานวนเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินสามร้อยห้าสิบบาทต่อราย 

      ๔) ตรวจ  Ultrasound  ตามจํานวนเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน
หนึ่งพันบาทต่อราย 

      ๕) ค่าสวนเส้นเลือดหัวใจและเอกซเรย์  (Coronary  
Angiography - CAG)  ตามจํานวนเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินหนึ่งหม่ืนห้าพันบาทต่อราย 

      ๖) ค่าส่องกล้อง  (Endoscopy)  ยกเว้น  Proctoscopy  
ตามจํานวนเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินหนึ่งพนัห้าร้อยบาทต่อราย 

      ๗) ค่าตรวจ  Intravenous  Pyelography  (IVP)  ตามจํานวน
เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินหนึ่งพันห้าร้อยบาทต่อราย 

      ๘) CT – Scan  ตามจํานวนเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินสี่พันบาท  
หรือ  MRI  ตามจํานวนเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินแปดพันบาทต่อราย  ตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการทํา  
CT – Scan  หรือ  MRI  ของการรับบริการประเภทผู้ป่วยนอก 

  ๔.๒ กรณีจําเป็นต้องได้รับบริการทางการแพทย์เนื่องจากเจ็บป่วยฉุกเฉินจ่ายเป็น
ค่าบริการทางการแพทย์เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามความจําเป็นตามประเภทและอัตรา  ดังนี้ 

   ๔.๒.๑ กรณีเข้ารับบริการทางการแพทย์  ณ  สถานพยาบาลของรัฐ  จ่ายเงิน
ค่าบริการทางการแพทย์ตามประเภทและอัตราที่กําหนดไว้ใน  ๔.๑.๑  (๑)  และ  ๔.๑.๑  (๒) 

   ๔.๒.๒ กรณีเข้ารับบริการทางการแพทย์  ณ  สถานพยาบาลเอกชน  จ่ายเงิน
ค่าบริการทางการแพทย์ตามประเภทและอัตราที่กําหนดไว้ใน  ๔.๑.๒  (๑)  และ  ๔.๑.๒  (๒)  ยกเว้น
ค่าบริการทางการแพทย์เป็นค่ายาละลายลิ่มเลือด  (Thrombolytic  Agent)  ให้จ่ายค่าบริการทางการแพทย์ 
แก่ผู้ประกันตนหรือสถานพยาบาลท่ีให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ประกันตน  ดังนี้ 

    (๑) กรณีการใช้ ยาละลายลิ่ ม เลื อด   (Thrombolytic  Agent)   
ในการรักษาโรคเก่ียวกับการอุดตันของหลอดเลือดสมอง  (Stroke  Fast  Tract)  จ่ายเป็นค่ายาละลายลิ่มเลือด   
rt-PA  ให้กับสถานพยาบาลที่มีการรักษาผู้ป่วยหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันด้วยการฉีดยาละลายลิ่มเลือด 
ทางหลอดเลือดดําและมีการทํา  CT  Brain  ก่อนและหลังการฉีดยาละลายลิ่มเลือดเหมาจ่ายครั้งละ  
๕๐,๐๐๐  บาท  (ห้าหม่ืนบาทถ้วน) 

    (๒) กรณีการใช้ ยาละลายลิ่ ม เลื อด   (Thrombolytic  Agent)   
ในการรักษาโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าส่วน  ST  (Acute  
ST-Elevated  Myocardial  Infarction  Fast  Tract)  จ่ายเป็นค่ายาละลายลิ่มเลือด  ดังนี้ 

     (ก) ค่ายาละลายลิ่มเลือด  Streptokinase  และค่าฉีดยาเหมาจ่าย
คร้ังละ  ๑๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 
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     (ข) ค่ายาละลายลิ่มเลือด  rt-PA  หรือ  TNK-tPA  และค่าฉีดยา
เหมาจ่ายคร้ังละ  ๕๐,๐๐๐  บาท  (ห้าหม่ืนบาทถ้วน) 

ข้อ ๕ กรณีผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบแก่กองทุนประกันสังคมจนก่อให้เกิดสิทธิในการ 
รับประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทํางานและสํานักงานยังไม่ได้
กําหนดสถานพยาบาลที่ให้สิทธิในการรับบริการทางการแพทย์สําหรับผู้ประกันตนนั้น  ให้สํานักงาน
จ่ายเงินเป็นค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่ผู้ประกันตน  หรือสถานพยาบาล  ดังนี้ 

  ๕.๑ กรณีเข้ารับบริการทางการแพทย์เพราะประสบอันตราย  ให้จ่ายตามหลักเกณฑ์
และอัตราที่กําหนดไว้ในข้อ  ๔.๑  ของประกาศ 

  ๕.๒ กรณีเข้ารับบริการทางการแพทย์เพราะเจ็บป่วย  ให้จ่ายตามหลักเกณฑ์ 
และอัตราที่กําหนดไว้ในข้อ  ๔.๒  ของประกาศนี้ 

ข้อ ๖ นอกจากเ งินค่าบริการทางการแพทย์ตามที่ กํ าหนดในข้อ   ๔   และข้อ   ๕   
ของประกาศนี้แล้ว  สํานักงานจะจ่ายเงินเป็นค่าพาหนะให้แก่ผู้ประกันตนหรือสถานพยาบาล   
กรณีผู้ประกันตนได้เข้ารับบริการทางการแพทย์  ณ  สถานพยาบาลอื่นและสถานพยาบาลนั้นมีความจําเป็นต้อง 
รับหรือส่งตัวผู้ประกันตนไปเข้ารับการตรวจวินิจฉัยหรือรักษาพยาบาลต่อ  ณ  สถานพยาบาลอีกแห่งหนึ่ง
ซึ่งมิใช่สถานพยาบาลที่สํานักงานกําหนดสิทธิในการรับบริการทางการแพทย์สําหรับผู้ประกันตนตามอัตรา  
ดังนี้ 

  ๖.๑ การรับหรือส่งต่อผู้ประกันตนระหว่างสถานพยาบาลซึ่งตั้งอยู่ในเขตท้องที่
จังหวัดเดียวกัน 

   ๖.๑.๑ กรณีใช้รถพยาบาลหรือเรือพยาบาลตามจํานวนเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน
ห้าร้อยบาท 

   ๖.๑.๒ กรณีใช้พาหนะรับจ้างหรือพาหนะส่วนบุคคลหรือพาหนะอื่น ๆ   
เหมาจ่ายในอตัราสามร้อยบาท 

  ๖.๒ การรับหรือส่งตัวผู้ประกันตนไปยังสถานพยาบาลซึ่งตั้งอยู่ในเขตท้องที่จังหวัดอื่น
นอกจากจะจ่ายเงินเป็นค่าพาหนะตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กําหนดไว้ในข้อ  ๖.๑  แล้ว  สํานักงาน 
จะจ่ายเงินเพิ่มให้อีกในอัตรากิโลเมตรละหกบาท  โดยคํานวณจ่ายตามระยะทางของกรมทางหลวง 
ในทางสั้นและทางตรง   

ข้อ ๗ เม่ือผู้ประกันตนได้เข้ารับบริการทางการแพทย์  ณ  สถานพยาบาลตามข้อ  ๔   
และข้อ  ๕  ของประกาศนี้  ให้ผู้ประกันตนหรือสถานพยาบาลหรือบุคคลที่เก่ียวข้องดําเนินการ  ดังนี้ 

  ๗.๑ กรณีการเข้ารับบริการทางการแพทย์ตามข้อ  ๔  ให้แจ้งสถานพยาบาล 
ที่สํานักงานกําหนดสิทธิในการรับบริการทางการแพทย์สําหรับผู้ประกันตนทราบโดยเร็ว  เม่ือสถานพยาบาล
ได้รับแจ้งแล้วให้สถานพยาบาลมีหน้าที่  ดังนี้ 
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   ๗.๑.๑ กรณีเคลื่อนย้ายผู้ประกันตนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยได้ให้
สถานพยาบาลที่สํานักงานกําหนดสิทธิในการรับบริการทางการแพทย์สําหรับผู้ประกันตนรับผิดชอบ 
ในการให้บริการทางการแพทย์  แก่ผู้ประกันตนนับแต่เวลาที่ได้รับแจ้งเป็นต้นไป  รวมทั้งค่าพาหนะ 
ในการเคล่ือนย้ายผู้ประกันตนด้วย 

   ๗.๑.๒ กรณีเคลื่อนย้ายผู้ประกันตนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยไม่ได้ให้
สถานพยาบาลที่สํานักงานกําหนดสิทธิในการรับบริการทางการแพทย์สําหรับผู้ประกันตนมีหน้าที่  ดังนี้ 

    (๑) รับผิดชอบค่าใช้จ่ ายในการให้บริการทางการแพทย์ของ
สถานพยาบาลอื่นเฉพาะในส่วนที่เกินกว่าอัตราค่าบริการทางการแพทย์ที่กําหนดในข้อ  ๔.๑  และข้อ  ๔.๒   
ของประกาศนี้  นับแต่เวลาที่ได้รับแจ้งจนถึงเวลาที่ครบเจ็ดสิบสองชั่วโมง 

    (๒) รับผิดชอบค่าใช้จ่ ายในการให้บริการทางการแพทย์ของ
สถานพยาบาลอื่นในช่วงระยะเวลาการให้บริการทางการแพทย์ที่ล่วงพ้นจากระยะเวลาเจ็ดสิบสองชั่วโมง
ตาม  (๑)  หรือนับแต่เวลาที่ได้รับแจ้ง  กรณีแจ้งให้สถานพยาบาลที่สํานักงานกําหนดสิทธิในการรับบริการ 
ทางการแพทย์สําหรับผู้ประกันตนทราบในช่วงระยะเวลาภายหลังจากครบกําหนดระยะเวลาเจ็ดสิบสองชั่วโมง
ตาม  (๑) 

  ๗.๒ กรณีเข้ารับบริการทางการแพทย์ตามข้อ  ๕  ให้แจ้งสํานักงานทราบโดยเร็ว  
เม่ือสํานักงานได้รับแจ้งแล้วให้สํานักงานมีหน้าที่  ดังนี้ 

   ๗.๒.๑ กําหนดสถานพยาบาลให้แก่ผู้ประกันตนเพื่อไปใช้บริการทางการแพทย์
ต่อไป 

   ๗.๒.๒ จ่ายค่าบริการทางการแพทย์ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กําหนดไว้ใน
ประกาศนี้  ในช่วงระยะเวลาที่ได้รับแจ้งแต่ไม่เกินกําหนดระยะเวลาเจ็ดสิบสองชั่วโมง 

   ๗.๒.๓ จ่ายค่าบริการทางการแพทย์ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กําหนดไว้ใน
ประกาศนี้  ในช่วงระยะเวลาภายหลังจากเวลาที่ได้รับแจ้งจนถึงเวลาที่สถานพยาบาลได้จําหน่าย
ผู้ประกันตนออกจากสถานพยาบาลในการให้บริการทางการแพทย์คร้ังนั้น  ตามหลักวิชาทางการแพทย์ 

ข้อ ๘ ในกรณีที่สํานักงานเห็นว่าผู้ประกันตนมีสิทธิที่จะได้รับค่าบริการทางการแพทย์
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้  ให้สํานักงานพิจารณาจ่ายให้แก่ผู้ประกันตนหรือสถานพยาบาล
ตามคําแนะนําของคณะกรรมการการแพทย์ 

หมวด  ๒ 
การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต 

 
 

ข้อ ๙ การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน  การระดมทรัพยากร   
และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเยียวยา  และการจัดให้มีการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอื่น   
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(๑) หมดสติ  ไม่รู้สึกตัว  ไม่หายใจ 
(๒) หายใจเร็ว  หอบเหน่ือยรุนแรง  หายใจติดขัดมีเสียงดัง 
(๓) ซึมลง  เหง่ือแตก  ตัวเย็น  หรือมีอาการชักร่วม 
(๔) เจ็บหน้าอกเฉียบพลัน  รุนแรง 
(๕) แขนขาอ่อนแรงคร่ึงซีก  พูดไม่ชัดแบบปัจจุบันทันด่วน  หรือชักต่อเนื่องไม่หยุด 
(๖) มีอาการอื่นร่วมที่มีผลต่อการหายใจ  ระบบการไหลเวียนโลหิต  และระบบสมองที่อาจเป็น

อันตรายต่อชีวิต 
ข้อ ๑๐ กรณีผู้ประกันตนประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตและกรณีที่สํานักงาน 

ยังมิได้กําหนดสถานพยาบาลที่ให้สิทธิในการรับบริการทางการแพทย์สําหรับผู้ประกันตนหรือกรณีที่ 
ไม่สามารถไปรับบริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาลตามสิทธิในการรับบริการทางการแพทย์สําหรับ
ผู้ประกันตนได้  เม่ือไปรับบริการ  ณ  สถานพยาบาลเอกชน  ให้สํานักงานจ่ายค่าบริการทางการแพทย์
ให้แก่สถานพยาบาลตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

ข้อ ๑๑ เม่ือผู้ประกันตนได้รับบริการทางการแพทย์ตามข้อ  ๑๐  จนพ้นภาวะฉุกเฉินวิกฤตแล้ว
และสามารถย้ายไปรับบริการทางการแพทย์  ณ  สถานพยาบาลที่สํานักงานกําหนดสิทธิในการรับบริการ 
ทางการแพทย์สําหรับผู้ประกันตนได้  แต่ผู้ประกันตนปฏิเสธไม่ขอย้ายไปรับบริการทางการแพทย์   
ณ  สถานพยาบาลที่สํานักงานกําหนดสิทธิในการรับบริการทางการแพทย์สําหรับผู้ประกันตน   
ให้สํานักงานจ่ายค่าบริการทางการแพทย์  ตามระเบียบสํานักงานประกันสังคมว่าด้วยการจ่ายเงินค่าบริการ
ทางการแพทย์แก่สถานพยาบาล  ทั้งนี้  โดยหักค่าบริการทางการแพทย์ที่สํานักงานจะต้องจ่าย 
ตามข้อ  ๑๐  แล้ว 

หมวด  ๓ 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ข้อ ๑๒ ผู้ใดมีสิทธิได้รับเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์ตาม  (๑)  ประกาศสํานักงาน
ประกันสังคม  เร่ือง  กําหนดจํานวนเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์  ลงวันที่  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๓๘  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสํานักงานประกันสังคม  เร่ือง  กําหนดจํานวนเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์  
(ฉบับที่  ๒)  ลงวันที่  ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๔๑  (๒)  ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม  เร่ือง  หลักเกณฑ์และจํานวนเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์กรณีประสบอันตราย 
หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน  ลงวันที่  ๑๑  เมษายน  ๒๕๔๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการการแพทย์ 
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  เร่ือง  หลักเกณฑ์  และจํานวนเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์ 
กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ลงวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๔   
(๓)  ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  เร่ือง  หลักเกณฑ์และจํานวนเงิน



 หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๓๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ทดแทนค่าบริการทางการแพทย์กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน  (ฉบับที่  ๓)  ลงวันที่  ๒๓  
พฤษภาคม  ๒๕๕๕  (๔)  ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม   
เร่ือง  หลักเกณฑ์และจํานวนเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน  
(ฉบับที่  ๔)  ลงวันที่  ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  อยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับอยู่เพียงใดก็ให้มีสิทธิ 
ได้รับเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์นั้นต่อไปจนครบตามสิทธิ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ชาตรี  บานชื่น 
ประธานกรรมการการแพทย์ 


