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เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลสถานพยาบาลของเอกขน กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคล
ในครอบครัวติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด เลขาธิการ อธิการบดี ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้บัญชาการ 
ตำรวจแห่งชาติ ผู้อำนวยการสถานพยาบาลของเอกชน

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๑๖.๔/ว ๒๗๓ ลงวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลสถานพยาบาลของเอกซน กรณีผู้มีสิทธิ 

หรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙
ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เห็นขอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 

การกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ปวยฉุกเฉินวิกฤต กรณีโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ 
(Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) กรณ ีต ิดเช ื้อโรคโควิด ๑๙ ส ่าหรับผู้ป ่วยติดโรคโควิด ๑ ๙
ที่แพทย์วิน ิจฉัยว่าเช้าเกณฑ์วิกฤตฉุกเฉินตามเกณฑ์ที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ได้กำหนด 
แนวทางและเกณฑ์ประเม ินคัดแยกระดับความฉุกเฉ ิน ใช้ระดับความรุนแรงของผู้ป ่วย (สีแดง สีเหลือง 
และสีเชียว) เปีนเกณฑ์ในการพิจารณาให้เช้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกซบโดยให้มีผลใช้บังคับ 
ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า อธิบดีกรมบัญชีกลางโดยได้รับมอบอำนาจจาก 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๘ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๙ แห่ง 
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แล้ไขเพิ่มเติม ให้ยกเลิกหนังสือ 
กรมบัญชีกลางที่อ้างถึง และกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลสถานพยาบาลของเอกซบ 
กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ เพื่อให้สถานพยาบาล 
ของเอกซนเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีดังกล่าวจากทางราชการได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวช้องทราบและถือปฏิป่ตต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
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(นางสาวกุลยา ตันติเตมิท)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กองสวัสดิการรักษาพยาบาล
กลุ่มงานกฎหมายด้านสวัสดิการรักษาพยาบาล
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๓๙๘
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๕๗



หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลสถานพยาบาลของเอกซน กรณีผู้มีสิ,ทธิ 
หรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๘ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๙ แห่งพระราขกฤษฎีกา 
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๓ และทีพา1ฃเพิ่มเติม อธิบดีกรมบัญชีกลางใด้รับมอบอำนาจ 
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ หลักเกณฑ์นี้เรืยกว่า “หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลสถานพยาบาล 
ของเอกซน กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลไนครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑ ๙ ”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และอัตราประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกขน 
กรณ ีผ ู้ม ีล ิทธิหรือบ ุคคลในครอบครัวเส ี่ยงหรือต ิดเช ื้อไวรัสโคโรนา ๒ ๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ลงวันที่ 
๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

ข้อ ๓ หลักเกณฑ์นี๋ให้ไข้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ จนกว่าจะยกเลิกหลักเกณฑ์นี้

หมวดท่ี ๑ 
ผู้ป่วยอุกเฉินวิกฤต

ข้อ ๔ ผู้มีลิทธิหรือบุคคลในครอบครัว ซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
หรือโรคโควิด ๑๙ หากเข้ารับการรักษาพยาบาลเป ็นผู้ป ่วยในในสถานพยาบาลของเอกซน ทั้งกรณีเข ้ารับ 
การรักษาพยาบาลด้วยตนเองหรือโดยการส ่งต ัวให ้เข ้าทำการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกซน 
และได้รับการวินิจฉัยจากระบบสนับสนุนวินิจฉัยการคัดแยกความเจ็บป่วยฉุกเฉิน (Emergency Preauthorize) 
ของสถาบ ันการแพทย์ฉ ุกเฉ ินแห ่งซาติ ว ่าเข ้าเกณ ฑ ์เป ็นผ ู้ป ่วยฉ ุกเฉ ินว ิกฤตตามประกาศคณ ะกรรมการ 
การแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินคัดแยกระดับความฉุกเฉินและมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉิน 
ให ้ผ ู้ม ีล ิทธ ิม ีส ิทธ ิได ้ร ับ เง ินสว ัสด ิการเก ี่ยวก ับการร ักษาพยาบาลสำหร ับตนเองและบ ุคคลในครอบคร ัว 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใข้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต กรณีโรคติดเชื้อ 
ใวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) โดยที่ครอบคลุมตั้งแต่
ว ันท ี่สถานพยาบาลของเอกซนรับไว้เป ็นผู้ป ่วยในจนสิ้นส ุดการรักษาและให้รวมถึงกรณ ีท ี่สถานพยาบาล 
ของเอกซนส่งตัวผู้มีลิทธิหรือบุคคลในครอบครัวไปเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกซนแห่งอื่น 
หรือสถานที่ที่สถานพยาบาลของเอกซนจัดเตรียมไว้ด้วย

ข้อ ๕ ในกรณีสถานพยาบาลของเอกซนส่งตัวผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวท่ีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ไป ร ักษาพ ยาบ าลต ่อ เน ื่องท ี่เคร ือข ่ายส ถาน พ ยาบ าลของเอกซ น  หากผู้ม ีล ิทธิ 
ห ร ือบ ุคคลใน ครอบ คร ัวป ฏ ิเส ธการส ่งต ่อห ร ือม ีความป ระส งค ์จะขอย ้ายไป เข ้าร ับ การร ักษาพ ยาบ าล 
ท ี่สถานพยาบาลของเอกซนแห่งอื่นจะต้องรับผิดขอบค่ารักษาพยาบาลภายหลังจากนั้นเอง โดยไม่สามารถ 
ขอใข้ส ิทธิเบ ิกจากทางราซการได้ และให้หมายความรวมถึงกรณีที่ผ ู้ม ีส ิทธิหรือบุคคลในครอบครัวไม'อาจ
แสดงเจตนาด้วยตนเองได้ แต่ญาติของบุคคลดังกล่าวเป็นผู้แสดงเจตนาแทน

ข้อ ๖ ในกรณ ีผ ู้ม ีส ิทธ ิหรือบ ุคคลในครอบครัวทำส ัญญาประกันภ ัยซ ึ่งให ้ความค ุ้มครอง 
ค่ารักษาพยาบาลกรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ หากสิทธิที่จะได้รับเงินค่ารักษาพยาบาล
ตามสัญญาประกันภัยนั้นตํ่ากว่าค่ารักษาพยาบาลในคราวนั้น ใ ห ้ ผ ู ้ ม ี ส ิ ทธ ิ ม ี ! ' ท ี ่ ธแผส^ ด ี กา ร เ ก ี ่ ยวก ั บ 
การรักษาพยาบาลตามหลักเกณฑ์นี้เฉพาะส่วนที่ขาดอย่

หมวดท ๒ ...



- ๒-

หมวดท่ี ๒
ผู้ป่วยอาการเล็กน้อย

ข้อ ๗ ในกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว ซึ่งใต้รับการวินิจฉัยว่าเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ แต่ไม,เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตตามข้อ ๔ หากเข้าทำการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล 
ของเอกซน ที,เข้าร่วมจัดบริการทางการแพทย์ให้กับผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่-!ชาติ ให้ผู้มีสิทธิ 
มีสิทธิไต้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสำหรับตนเองและบุคคลในครอบครัวตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
เง่ือนไข อัตราการจ่าย ที่สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด

หมวดท่ี ๓ 
วิธีการเบิกจ่าย

ข้อ ๘ การเบ ิกเง ินค ่าร ักษาพยาบาล ให ้สถานพยาบาลของเอกซนเป ็นผู้เบ ิกแทนผู้ม ีส ิทธิ 
ในระบบเบิกจ่ายตรงเท่านั้น โดยดำเนินการส่งข้อมูลผ่านระบบของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทั้งนี้ 
รูปแบบและวิธีการให้เป็นไปตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด

บทเฉพาะกาล
ข้อ ๙ การเข้ารับการรักษาพยาบาลที่เกิดชื้นก่อนวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ และการรักษาพยาบาล 

ย ังไม ่ส ิ้น ส ุดล งให ้ถ ือ ป ฏ ิบ ัต ิตาม ห ล ัก เก ณ ฑ ์และอ ัตราค ่าร ักษ าพ ยาบ าล ป ระเภ ท ผ ู้ไ^พ พ ห ^ผ ป ่วยใน  
สถานพยาบาลของเอกชน กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเส่ียงหรือติดเช้ือไวรัสโคโร]
ลงวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓


