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1) กำรให้บริกำรตรวจคัดกรองและตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรเพื่อยืนยันกำรติดเชื้อโรค Covid-19 
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3) กำรให้บริกำรสำธำรณสุข แก่ผู้ป่วยที่มีสิทธอิื่น

2



งบประมำณสนับสนุนหน่วยบริกำร

งบกลำงรัฐบำล 
3,260 ล้ำนบำท

งบ สปสช.
1,020 ล้ำนบำท

รวมเป็นเงิน
4,280 ล้ำนบำท

ส ำหรับจ่ำยชดเชยค่ำรักษำพยำบำลผู้ป่วย COVID-19 แก่สถำนพยำบำล โดยจะเป็นกำร
จ่ำยเพิ่มจำกอัตรำเดิม ตำมรำยกำรจ่ำยแบบ Fee Schedule
หรือจ่ำยตำมเงื่อนไขรำยกำรเพดำนรำคำที่ก ำหนด ครอบคลุม 

ค่ำ Lab ค่ำ PPE ค่ำยำ ค่ำห้องควบคมุ และค่ำรถส่งต่อ
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ค ำจ ำกัดควำมเพื่อใช้ส ำหรับจ่ำยชดเชยค่ำรักษำพยำบำล
ผู้ป่วย COVID-19 

“หน่วยบริกำร” หมำยควำมว่ำ สถำนบริกำรที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตำมกฎหมำยว่ำด้วย
หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ

“สถำนบริกำร” หมำยควำมว่ำ สถำนบริกำรสุขของรัฐ ของเอกชน และของ
สภำกำชำดไทย หน่วยบริกำรกำรประกอบโรคศิลปะสำขำต่ำงๆ และสถำนบริกำร
สำธำรณสุขอื่นที่คณะกรรมกำรก ำหนดเพิ่มเติม

“ผู้ป่วย” หมำยควำมว่ำ ผู้ติดเชื้อ หรือ ผู้ที่มีอำกำรและ อำกำรแสดงที่สันนิษฐำนไว้
ก่อนว่ำผู้ป่วยดังกล่ำวเป็นผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโรคโควิด 19 ตำม
ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 หรือโรคโควิด 19 หรือตำมแนวทำงที่กระทรวงสำธำรณสุขประกำศก ำหนด



กำรให้บริกำรตรวจคัดกรองและตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรเพ่ือ
ยืนยันกำรติดเชื้อ COVID-19 ส ำหรับกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ
และป้องกันโรคส ำหรับประชำชนไทยทุกคน



มติคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ๒ มีนำคม ๒๕๖๓

เห็นชอบให้กำรป้องกันโรค สร้ำงเสริมสุขภำพ ตรวจวินิจฉัยโรค รักษำพยำบำล รวมถึงกำร
ฟื้นฟูสมรรถภำพทำงกำรแพทย์ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019(COVID-19) อยูใ่น

ประเภทและขอบเขตบริกำรสำธำรณสุขในระบบหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
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เห็นชอบรำยละเอียดตำม ข้อบังคับ ประกำศ เพื่อรองรับกำรด ำเนินงำนตำมที่เสนอและปรับตำม
ข้อเสนอของอนุกรรมกำร ดังนี้ 

ประกำศคณะกรรมกำรฯ เรื่อง สิทธิกำรรับบริกำรสำธำรณสุข กรณีโรคติดเชื้อ               
ไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโรคโควิด 19 พ.ศ. 2563 โดยปรับใหก้ำรบริกำรตรวจ               
คัดกรองและตรวจยืนยันกำรติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 เป็นสิทธิประโยชน์บริกำร          
สร้ำงเสริมสุขภำพและป้องกันโรค ครอบคลุมประชำชนทุกสิทธิประกันสุขภำพ



หลักเกณฑ์  เงื่อนไข และอัตรำกำรจ่ำยค่ำใช้จ่ำยฯ 
กรณีกำรตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันกำรติดเชื้อโรค Covid-19
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๑. เพื่อค้นหำผู้ติดเชื้อในระยะแรก (early detection) ให้สำมำรถบริหำรจัดกำรได้อย่ำงเหมำะสม
๒. เพื่อเพิ่มกำรเข้ำถึงบริกำรตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันกำรติดเชื้อโรค Covid-19 (early screening)

วัตถุประสงค์

เงื่อนไขกำรจ่ำยเงินชดเชย

กลุ่มที่เข้ำเกณฑ์กำรตรวจคัดกรองและยืนยัน ได้แก่

๑.๑ กลุ่มเสี่ยงตำมเกณฑ์ที่กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด  

๑.๒ กลุ่มที่แพทย์ผู้ตรวจรักษำประเมินว่ำมีควำมจ ำเป็นตำมดุลยพินิจของแพทย์
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หลักเกณฑ์เงื่อนไขกำรจ่ำย

1. เป็นกำรให้บริกำรตรวจคัดกรองและตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรเพื่อยืนยันกำรติดเชื้อ COVID-19 แก่ประชำชน
ไทยทุกคน (ทุกสิทธิ)

2. กลุ่มที่เข้ำเกณฑ์กำรคัดกรอง ต้องผ่ำนกำรคัดกรองจำกหน่วยบริกำรในระบบหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ 

3. เป็นกำรจ่ำยให้แก่หน่วยบริกำรในระบบหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เช่น หน่วยบริกำรประจ ำ หน่วยบริกำร
รับส่งต่อ และหน่วยบริกำรรับส่งต่อด้ำนเทคนิคกำรแพทย ์เป็นต้น

4. ส ำหรับข้อมูลกำรรับบริกำรตั้งแต่ ๒ มีนำคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป แต่ถ้ำกรณีหน่วยบริกำรได้รับกำรจ่ำยหรือ
กำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยรำยกำรใดรำยกำรหนึ่งจำกงบประมำณของรัฐแล้ว ไม่ให้น ำขอ้มลูมำเบิกซ้ ำซ้อนกับ 
สปสช.อีก 

** หน่วยบริกำรที่ได้ส่ง SAT-CODE เพื่อขอเบิกจ่ำยจำกกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสขุ ให้ส่งข้อมลูกำร
บริกำรถึง 31 มีนำคม 2563 (24.00 น.)ไปเบิกจ่ำยที่ กรมควบคุมโรค จำกนั้นข้อมูลบริกำรตั้งแต่ 1 เมษำยน 
2563 มำเบิกจ่ำยที่ สปสช **



อัตรำจ่ำย
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1. ค่ำตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรยืนยนักำรติดเชื้อ รวมค่ำอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal protective 
equipment : PPE) ส ำหรับบุคลำกรห้องปฏิบัติกำร จ่ำยตำมจริงไม่เกิน 3,000 บำท ต่อครั้งบริกำร 

2. ค่ำอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE) ส ำหรับบุคลำกรเก็บตัวอย่ำง จ่ำย
ตำมจริงไมเ่กิน 540 บำทต่อครั้งบริกำร

1 หน่วยบริกำรเฉพำะด้ำนเทคนิคกำรแพทย ์
ตรวจ Lab อย่ำงเดียว

ค่ำตรวจ Lab + PPE จนท.ตรวจ Lab 3,000

2 หน่วยบริกำรประจ ำ/รับส่งต่อทัว่ไป ที่ไม่มี
ศักยภำพตรวจ lab

PPE จนท.เก็บ specimen 540

1+2 หน่วยบริกำรประจ ำ,รับส่งต่อทั่วไป ที่มี
ศักยภำพตรวจ Lab/หน่วยบริกำรเฉพำะ
ด้ำนเทคนิคกำรแพทย์ ที่เก็บ specimen ได้

PPE จนท.เก็บ specimen + ค่ำตรวจ Lab 
+ PPE จนท.ตรวจ lab

3,540
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(1) กำรให้บริกำรตรวจคัดกรองและตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรเพื่อยืนยันกำรติดเชื้อโรค COVID-19
และกำรส่งข้อมูลขอรับค่ำใช้จ่ำยฯ

12

หน่วยบริกำร

1 2

หน่วยรับส่งต่อด้ำนเทคนิคกำรแพทย์ที่
มีศักยภำพเก็บ specimen และตรวจ 

Lab

ศักยภำพ
ในกำรตรวจ Lab

หน่วยรับส่งต่อด้ำนเทคนิค
กำรแพทย์เฉพำะตรวจLab

ศักยภำพในกำรเก็บ specimen

3

ประชำชนกลุ่มที่เข้ำเกณฑ์กำรคัดกรอง

ส่งข้อมูลเบิกจ่ำย 2 ประเภท

n y

yn

ส่งข้อมูลเบิกจ่ำย
2 ประเภท

ส่งข้อมูล
เบิกจ่ำย lab

ส่งข้อมูล
เบิกจ่ำยค่ำ PPE 
เก็บ specimen

n

จ่ำยตำมจริง
ไม่เกิน 3,540 บ.จ่ำยตำมจริง

ไม่เกิน 3,540 บ. จ่ำยตำมจริง
ไม่เกิน 3,000 บ.

จ่ำยตำมจริง
ไม่เกิน 540 บ.

หน่วยคัดกรองเสริม

 ให้ค ำปรึกษำ 
 ประเมินคัดกรองตำม คร.
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หน่วยบริกำรบันทึกข้อมูลในโปรแกรม e-Claim
1. เมื่อมีกำรให้บริกำรให้ส่งขอ้มูลทันที ทั้งนีไ้มเ่กิน 30 วันหลังให้บริกำร เพื่อรับเงินได้รวดเร็ว

2. บันทึกรหัสกำรวินิจฉัยโรค (ICD10) เป็นไปตำมแนวทำงกำรสรุปและให้รหัสโรค ในนี้กรณีกำรตรวจ lab เพ่ือ
คัดกรอง ให้ใช้ Z11.5 Special screening examination for other viral diseases เป็นรหัสกำรวินิจฉัยอื่น 
ร่วมด้วย เพื่อใช้ในกำรประมวลผลจ่ำยชดเชย

4. สปสช.จะตอบกลับผลกำรส่งข้อมูลทกุวันจันทร์ พุธ และศุกร์ แสดงให้หน่วยบริกำรทรำบทำง 
www.eclaim.nhso.go.th

5. ในเดือนแรกตัดยอดข้อมูลทุก 15 วัน แจ้งให้หน่วยบริกำรทรำบทำwww.eclaim.nhso.go.th

6. โอนเงินให้หน่วยบริกำรไมเ่กิน 30 วันนับจำกวันตัดยอดข้อมูล

กำรอุทธรณ์กำรจ่ำยค่ำใช้จ่ำย

กรณีเกิดควำมผิดพลำดในกำรเบิกจ่ำย อุทธรณ์ผ่ำนโปรแกรม e-claim ได้ภำยใน 30 วัน

กำรส่งข้อมูลขอรับค่ำใช้จ่ำย กำรตัดรอบข้อมูลและรอบกำรจ่ำย

http://www.eclaim.nhso.go.th/
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กำรลงทะเบียนและออกรหัส SAT- Code

กำรลงทะเบียนและออกรหัส SAT- Code ถือเป็นกำรแจ้งตำม พรบ.โรคติดต่อ ปี 2558
กำรส่ง E-Claim เพื่อกำรชดเชยไม่ได้ใช้  SAT-Code ในกำรประมวล แต่ สปสช.จะแจ้งข้อมูลให้ทำง 

กรม คร.ไว้ส ำหรับทวนสอบข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้องตำมระบำดวิทยำ



1. กรณีเป็นหน่วยบริกำรที่เก็บ specimen และตรวจ lab 
เอกสำรที่เป็นหลักฐำน

• ใบประเมินควำมเสี่ยงที่เข้ำเกณฑ์ที่กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด 
• เวชระเบียนที่มีกำรบันทึกอำกำร รวมทั้งเหตุผลในกำรส่งตรวจในกรณีที่เป็นดุลยพินิจของแพทย์ และกรณีสงสัยว่ำ

เป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีอำกำร
• ใบแสดงควำมยินยอมให้ตรวจ lab มีกำรลงนำมผู้เก็บตัวอย่ำง และลงนำมผู้ป่วย(ควรม)ี
• ใบ request lab / ใบค ำสั่งตรวจ lab
• ผลกำรตรวจ lab ลงนำมนักเทคนิคกำรแพทย์ (ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ)

เอกสำรหลักฐำน ส ำหรับกำรตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบ 

2.  กรณีเป็นหน่วยบริกำรที่ตรวจ lab อย่ำงเดียว
เอกสำรที่เป็นหลักฐำน
 ใบ request lab / ใบค ำสั่งตรวจ lab
 ผลกำรตรวจ lab ลงนำมนักเทคนิคกำรแพทย์  (ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ)



3.  กรณีเป็นหน่วยบริกำรที่เก็บ specimen อย่ำงเดียว
เอกสำรที่เป็นหลักฐำน

 ใบประเมินควำมเสี่ยงที่เข้ำเกณฑ์ที่กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด 

 เวชระเบียนที่มีกำรบันทึกอำกำรรวมทั้งเหตุผลในกำรส่งตรวจในกรณีที่เป็นดุลยพินิจของ
แพทย์ และ กรณีสงสัยว่ำเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีอำกำร

 ใบแสดงควำมยินยอมให้ตรวจ lab มีกำรลงนำมผู้เก็บตัวอย่ำง และลงนำมผู้ป่วย(ควรม)ี

ทั้งนี้ สปสช. ได้จัดท ำ ตัวอย่ำงบันทึกส ำหรับหน่วยตรวจคัดกรองเพื่อส่งตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร 
COVID 19 แบบ one- page ให้หน่วยบริกำรสำมำรถปรับให้เหมำะสมส ำหรับกำรใช้งำน 

แต่ขอให้มีข้อมูลส ำคัญตำมแนวทำงเวชปฏิบัติ และมำตรฐำนวิชำชีพ

เอกสำรหลักฐำน ส ำหรับกำรตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบ (ต่อ) 



กำรขอรับค่ำใช้จ่ำยเพื่อบริกำรสำธำรณสุข
ส ำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด 19
ในระบบหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
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1. เป็นกำรให้บริกำรแก่ผู้ที่มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ที่เป็นผู้ติดเชื้อ หรือผู้ที่มอีำกำร
และอำกำรแสดงที่สันนิษฐำนไว้ก่อนว่ำผู้ป่วยดังกล่ำวเป็นผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019  หรือ
โรคโควิด 19 (Coronavirus  Disease 2019 (COVID-19)) ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข 

2. เป็นกำรจ่ำยให้แก่หน่วยบริกำรในระบบหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ที่ให้บริกำรแก่ผู้มีสิทธิ
หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ 

3. ส ำหรับกำรเข้ำรับบริกำรประเภทบริกำรผู้ป่วยนอก ตั้งแต่วันที่ 2  มีนำคม 2563 เป็นต้นไป และ
ประเภทผู้ป่วยใน ที่จ ำหน่ำยออกจำกหน่วยบริกำรตั้งแต่วันที่ 2 มีนำคม 2563 เป็นต้นไป

4. กรณีที่หน่วยบริกำรได้รับกำรจ่ำย หรือกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยรำยกำรใดรำยกำรหนึ่งจำก
งบประมำณของรัฐแล้ว ไม่ให้น ำข้อมูลมำเบิกซ้ ำซ้อนกับ สปสช.อีก

ขอบเขตบริกำรและเงื่อนไขกำรขอรับค่ำใช้จ่ำย
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สปสช. จ่ำยค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรจัดบริกำรสำธำรณสุขให้แก่ผู้ป่วยที่มีสิทธิหลักประกัน
สุขภำพแห่งชำติ โดยจ่ำยค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมจำกอัตรำตำมระบบปกติ ดังนี้

1) ค่ำตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรยืนยันกำรติดเชื้อ
2) ค่ำยำที่เป็นกำรรักษำเฉพำะผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโรคโควิด 19 

(Coronavirus Disease 2019 (COVID 19))
3) ค่ำห้องควบคุมและค่ำอำหำร 
4) ค่ำอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal protective equipment : PPE)
5) ค่ำพำหนะรับส่งต่อผู้ป่วย

กำรจ่ำยค่ำใช้จ่ำยเพื่อบริกำรสำธำรณสุข
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1.ประเภทบริกำรผู้ป่วยนอก (OP) 
1.1 กำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรยืนยันกำรติดเชื้อ มีรำยละเอียด ดังนี้

1) ค่ำตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรยืนยนักำรติดเชื้อ รวมค่ำอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ส ำหรับ
บุคลำกรห้องปฏิบัติกำรยืนยันกำรติดเชื้อ จ่ำยตำมจริงไม่เกิน 3,000 บำทต่อครั้งบริกำร

2) ค่ำอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ส ำหรับบุคลำกรเพื่อเก็บตัวอย่ำงส่งตรวจ จ่ำยตำมจริงไมเ่กิน 
540 บำทต่อครั้งบริกำร

1.2 ค่ำยำทีเ่ป็นกำรรักษำเฉพำะผู้ป่วยโควิด 19 จ่ำยตำมจริง ไม่เกิน 7,200 บำทต่อรำย
1.3 ค่ำพำหนะรับส่งต่อผู้ป่วยระหว่ำงหน่วยบริกำร โดยมีรำยละเอียด ดังนี้

1) ค่ำพำหนะรับส่งต่อผู้ป่วยระหว่ำงหน่วยบริกำร อัตรำจ่ำยเป็นไปตำมคูม่ือแนวทำงปฏิบัติในกำรขอรับค่ำใชจ้่ำย
เพื่อบริกำรสำธำรณสุขของส ำนักงำน

2) ค่ำอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) รวมค่ำท ำควำมสะอำดฆำ่เชื้อพำหนะ จ่ำยตำมจริงไม่เกิน 3,700 บำทต่อ
ครั้งที่มีกำรส่งต่อผู้ป่วย 

อัตรำและเงื่อนไขกำรขอรับค่ำใช้จ่ำย
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2. ประเภทบริกำรผู้ป่วยใน (IP) 
หมำยถึง กรณีเป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 หรือ ผู้ป่วยที่เข้ำเกณฑ์ต้องสอบสวนโรค (PUI) ตำมหลักเกณฑ์ที่

กระทรวงสำธำรณสขุก ำหนด  และแพทย์มคีวำมเห็นว่ำต้องรับไว้ในหน่วยบริกำรหรือหอผู้ป่วยเฉพำะกิจโควิด 19 จะถือ
ว่ำ เป็นกรณีบริกำรประเภทผู้ป่วยใน ซึ่งสำมำรถขอรับค่ำใช้จำ่ยจำก สปสช.ได้ตำมอัตรำและเงื่อนไขนี้

2.1 กำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรยืนยันกำรติดเชื้อ มีรำยละเอียด ดังนี้
1) ค่ำตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรยืนยนักำรติดเชื้อ รวมค่ำอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ส ำหรับ

บุคลำกรห้องปฏิบัติกำรยืนยันกำรติดเชื้อ จ่ำยตำมจริงไม่เกิน 3,000 บำทต่อครั้งบริกำร

2) ค่ำอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ส ำหรับบุคลำกรเพื่อเก็บตัวอย่ำงส่งตรวจ จ่ำยตำมจริงไมเ่กิน 
540 บำทต่อครั้งบริกำร

2.2 ค่ำห้องควบคุมรวมค่ำอำหำร 

1) ค่ำห้องควบคุมหรือห้องดูแลกำรรักษำรวมค่ำอำหำร จ่ำยตำมจริงไม่เกิน 2,500 บำทต่อวัน

2) ค่ำหอผู้ป่วยเฉพำะกิจโควิด 19 จ่ำยตำมจริงไม่เกิน 1,500 บำทต่อวัน 

อัตรำและเงื่อนไขกำรขอรับค่ำใช้จ่ำย
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หอผู้ป่วยเฉพำะกิจโควิด 19 หมำยถึง สถำนที่อื่นของหน่วยบริกำร ที่จัดให้เป็นหอผู้ป่วยที่อยู่ภำยใต้กำร
ควบคุมก ำกับของหน่วยบริกำรนั้น ๆ ตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุขก ำหนดหรือแนะน ำ เช่น Hospitel,
Hotel Isolation, Cohort ward, โรงพยำบำลสนำม เป็นต้น

กำรที่โรงพยำบำลจะมกีำรก ำหนดให้โรงแรมเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยำบำล (เป็นส่วนต่อขยำยของ รพ.)

1. กรณีโรงพยำบำลเอกชน กำรจะเพิ่มตึก หรือก ำหนดให้โรงแรมเป็นส่วนหนึ่งของ รพ. ต้องได้รับกำรตรวจ
ประเมินจำกกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพก่อน 

2. กรณีโรงพยำบำลรัฐสำมำรถด ำเนินกำรได้ เพรำะ พรบ.สถำนพยำบำลฯ รพ.รัฐได้รับกำรยกเว้น แต่ รพ.
รัฐนั้น ๆ ต้องให้กำรรับรอง ให้กำรช่วยเหลือดูแลรักษำพยำบำล ให้ค ำแนะน ำ และรับส่งต่อผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน 
เป็นต้น

3.กำรเบิกจ่ำยค่ำบริกำร สปสช.จะจ่ำยผ่ำนหน่วยบริกำรหลกันั้นๆ ไม่เกินอัตรำที่ก ำหนด โดยถือว่ำโรงแรม
เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยบริกำรนั้น หน่วยบริกำรนั้นเป็นผู้จัดสรรเงินต่อให้โรงแรม

ค่ำหอผู้ป่วยเฉพำะกิจโควิด 19
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กรณีโรงพยำบำลรัฐจะมีกำรก ำหนดให้โรงแรม /สถำนที่อื่น เป็นส่วนหนึ่งของ
โรงพยำบำล  ควรมีขั้นตอนกำรด ำเนินงำนดังนี้
1) กระบวนกำรตรวจประเมินศักยภำพ ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง 

“ลักษณะและมำตรฐำนของสถำนพยำบำลอื่นซึ่งได้รับกำรยกเว้นไม่ต้องอยู่ใน
บังคับตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำนพยำบำล กรณีให้บริกำรเฉพำะผู้ป่วยโรคติดต่อ
อันตรำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 หรือ
โรคโควิด 19 เป็นกำรชั่วครำว” ตำมแบบประเมินของกรมสนับสนุนฯ เพื่อควำม
ปลอดภัยของผู้ป่วย และกำรควบคุมกำรแพร่กระจำยของโรคโควิด19 

2) จัดท ำข้อตกลงกำรให้บริกำรร่วมกัน รวมทั้ง อัตรำกำรชดเชยแก่กัน

ค่ำหอผู้ป่วยเฉพำะกิจโควิด 19 (ต่อ)
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2. ประเภทบริกำรผู้ป่วยใน (IP) 
2.3 ค่ำอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) จ่ำยตำมจริงไมเ่กิน 740 บำทต่อชุด

1) อำกำรเล็กน้อยถึงอำกำรปำนกลำง* จ่ำยตำมกำรให้บริกำรจริง ไม่เกินจ ำนวน 15 ชุดต่อวัน

2) อำกำรรุนแรง** จ่ำยตำมกำรใหบ้ริกำรจริง ไม่เกินจ ำนวน 30 ชุดต่อวัน
* ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขฯปัจจบุัน หมำยถึง ผู้ป่วยกลุ่มอำกำรระดับ 1,2 และ 3
** ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขฯปัจจบุัน ผู้ป่วยกลุ่มอำกำรระดับ 4

2.4 ค่ำยำที่เป็นกำรรักษำเฉพำะผู้ป่วยโควิด 19  จ่ำยตำมจริง ไม่เกิน 7,200 บำทต่อรำย หรือจ่ำยชดเชยเป็นยำ ใน
กรณีมีควำมจ ำเป็นที่หน่วยบริกำรต้องใช้ยำรักษำผู้ป่วยเกินกว่ำอัตรำที่ก ำหนด สำมำรถอุทธรณ์มำยัง สปสช.
เป็นรำยกรณี 

***กรณีที่หน่วยบริกำรได้รับชดเชยเป็นยำ หน่วยบริกำรจะได้รับยำตำมระบบกำรจัดส่งยำขององค์กำรเภสัช
กรรม (VMI) จะไม่ได้กำรชดเชยเป็นเงินอีก***

อัตรำและเงื่อนไขกำรขอรับค่ำใช้จ่ำย
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2. ประเภทบริกำรผู้ป่วยใน (IP) 
2.3 ค่ำอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) จ่ำยตำมจริงไมเ่กิน 740 บำทต่อชุด

1) อำกำรเล็กน้อยถึงอำกำรปำนกลำง จ่ำยตำมกำรให้บริกำรจริง ไม่เกินจ ำนวน 15 ชุดต่อวัน

2) อำกำรรุนแรง จ่ำยตำมกำรใหบ้ริกำรจริง ไม่เกินจ ำนวน 30 ชุดต่อวัน

2.4 ค่ำยำที่เป็นกำรรักษำเฉพำะผู้ป่วยโควิด 19 จ่ำยตำมจริง ไม่เกิน 7,200 บำทต่อรำย หรือจ่ำยชดเชยเป็นยำ ใน
กรณีมีควำมจ ำเป็นที่หน่วยบริกำรต้องใช้ยำรักษำผู้ป่วยเกินกว่ำอัตรำที่ก ำหนด สำมำรถอุทธรณ์มำยัง สปสช.
เป็นรำยกรณี กรณียำที่จ่ำยชดเชยเป็นยำ หน่วยบริกำรจะได้รับยำตำมระบบกำรจัดส่งยำขององคก์ำรเภสัช
กรรม (VMI) จะไม่ได้กำรชดเชยเป็นเงินอีก

2.5 ค่ำพำหนะรับส่งต่อผู้ป่วยระหว่ำงหน่วยบริกำร โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
1) ค่ำพำหนะรับส่งต่อผู้ป่วยระหว่ำงหน่วยบริกำร อัตรำจ่ำยเป็นไปตำมคูม่ือแนวทำงปฏิบัติในกำรต่อครั้งที่มี

กำรส่งต่อผู้ป่วย ขอรับค่ำใช้จ่ำยเพื่อบริกำรสำธำรณสุขของส ำนักงำน

2) ค่ำอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) รวมค่ำท ำควำมสะอำดฆำ่เชื้อพำหนะ จ่ำยตำมจริงไม่เกิน 3,700บำท

อัตรำและเงื่อนไขกำรขอรับค่ำใช้จ่ำย
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1. กรณีคดั
กรองความเสีย่ง

หนว่ยบรกิารในระบบUC

ทกุสทิธิ
1. คา่ตรวจ Lab รวมชดุ PPE จา่ยตามจรงิไมเ่กนิ 3,000บาทตอ่ครัง้
2. คา่ชดุ PPE (ผูเ้ก็บตวัอยา่ง) จา่ยตามจรงิไมเ่กนิ 540 บาทตรวจLab

2. กรณีOP

1. คา่ตรวจ Lab รวมชดุ PPE จา่ยตามจรงิไมเ่กนิ 3,000 บาทตอ่ครัง้ รวมคา่ชดุ PPE (ผูเ้ก็บ
ตวัอยา่ง) จา่ยตามจรงิไมเ่กนิ 540 บาทตอ่ครัง้

2. คา่ยาทีเ่ป็นการรักษาเฉพาะผูป่้วยโรคตดิเชือ้Covid 19 จา่ยตามจรงิไมเ่กนิ 7,200 บาทตอ่ราย
3. คา่รถสง่ตอ่+ ชดุ PPE +ยาฆา่เชือ้(จา่ยตามจรงิตามระยะทาง+3,700บาท) ตอ่ ครัง้

3. กรณีIP

1. คา่ตรวจ Lab รวมชดุ PPE จา่ยตามจรงิไมเ่กนิ 3,000 บาทตอ่ครัง้ รวมคา่ชดุ PPE (ผูเ้ก็บตวัอยา่ง)
จา่ยตามจรงิไมเ่กนิ 540 บาทตอ่ครัง้

2. คา่ยาทีเ่ป็นการรักษาเฉพาะผูป่้วยโรคตดิเชือ้ Covid 19 จา่ยตามจรงิไมเ่กนิ 7,200บาทตอ่ราย
3. คา่ชดุ PPE จา่ยตามจรงิไมเ่กนิ 740 บาท ตอ่ ชดุ
4. คา่หอ้ง

4.1 คา่หอ้งควบคมุ หรอืหอ้งดแูลการรักษาภายในรพ. จา่ยตามจรงิไมเ่กนิ 2,500 บาทตอ่วัน
4.2 คา่หอผูป่้วยเฉพาะกจิ Covid 19 จา่ยตามจรงิไมเ่กนิ 1,500 บาทตอ่วัน

5. คา่รถสง่ตอ่+PPE+ยาฆา่เชือ้(จา่ยตามจรงิตามระยะทาง+3,700บาท) ตอ่ ครัง้

สทิธ ิUC

สทิธิ
UC

จา่ยเพิม่เตมิจากระบบปกติ

Flow กำรจ่ำยชดเชยฯกรณีCOVID 19 ในระบบหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ

1. คา่ตรวจ Lab รวมชดุ PPE จา่ยตามจรงิไมเ่กนิ 3,000 บาทตอ่ครัง้ และ คา่ชดุPPE (ผูเ้ก็บตวัอยา่ง)
จา่ยตามจรงิไมเ่กนิ 540 บาท ตอ่ ครัง้

2. คา่ชดุ PPE จา่ยตามจรงิไมเ่กนิ 740 บาท ตอ่ ชดุ
3. คา่หอ้ง

3.1 คา่หอ้งควบคมุ หรอืหอ้งดแูลการรักษาภายใน รพ. จา่ยตามจรงิไมเ่กนิ 2,500 บาทตอ่วัน
3.2 คา่หอผูป่้วยเฉพาะกจิ Covid 19 จา่ยตามจรงิไมเ่กนิ 1,500 บาทตอ่วัน

PUI Admit



ค่ำใช้จ่ำยในกำรให้บริกำรเพื่อเป็นกำรป้องกันและควบคุม
กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 และลดควำมเสี่ยงของผู้ป่วย
ในกำรเดินทำงมำยังหน่วยบริกำร โดยกำรจัดส่งยำ
หรือเวชภัณฑ์ให้ผู้ป่วยโรคอื่นทำงไปรษณีย์
ส ำหรับผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ 

https://www.google.co.th/url?sa=i&url=http://www.thaistampcamp.com/stampcamp/index.php?option%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D4%26Itemid%3D132&psig=AOvVaw0w1IFOhTKlN3JaqidvSwy5&ust=1586763976750000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJj25Lqq4ugCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.co.th/url?sa=i&url=http://www.thaistampcamp.com/stampcamp/index.php?option%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D4%26Itemid%3D132&psig=AOvVaw0w1IFOhTKlN3JaqidvSwy5&ust=1586763976750000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJj25Lqq4ugCFQAAAAAdAAAAABAJ


สิทธิ UC
หน่วยบริกำรประจ ำ/หน่วยบริกำรรับส่งต่อ 
มีช่องทำงกำรสือ่สำรระหว่ำงแพทยผ์ู้รักษำและผู้ป่วย
แพทย์สั่งกำรรักษำ ซักประวัติ ถำมอำกำร บันทึกข้อมูล

กำรรักษำในเวชระเบียน
หน่วยบริกำรท ำหน้ำที่ packing ยำ
ไปรษณีย์ นัดหมำยหน่วยบริกำรเวลำไปรับยำที่ รพ. 

เพ่ือจัดส่งยำให้ผู้ป่วยทีบ้่ำน (EMS)
สปสช.จ่ำยชดเชยเงินให้ รพ. 50 บำท/ครั้ง
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เงื่อนไขกำรจัดบริกำร

ค่ำบริหำรจัดกำรด้ำนยำหรือเวชภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ ทำงไปรษณีย์

หน่วยบริกำรใน
ระบบ UCไปรษณีย์ในพื้นที่         

น ำกล่องพัสดุไปวำง 
และนัดเวลำรับยำ

กำรสื่อสำรกับ
แพทย์และผู้ป่วย

เบิกจ่ำย



1) เป็นผู้ป่วยที่รักษำในหน่วยบริกำรประจ ำหรือหน่วยบริกำรรับส่งต่อ ที่ต้องรับยำหรือ
เวชภัณฑ์ทำงกำรแพทย์

2) หน่วยบริกำรประจ ำหรือหน่วยบริกำรรับส่งต่อ จัดให้มีช่องทำงกำรสื่อสำรระหว่ำงแพทย์
ผู้รักษำและผู้ป่วย เพื่อสั่งกำรรักษำ ซักประวัติ หรือสอบถำมอำกำรจำกผู้ป่วยหรือผู้ดูแล 
และบันทึกข้อมูลกำรรักษำในเวชระเบียน

3) ให้ก ำหนดประเภทของยำหรือเวชภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ โดยค ำนึงถึงคุณภำพ วิธีกำรใช้ และ
ปริมำณ ที่เหมำะสมและปลอดภัยต่อผู้ป่วย

29

เงื่อนไขกำรบริหำรจัดกำรด้ำนยำหรือเวชภัณฑ์ทำงกำรแพทย์



4) กำรจัดส่งยำหรือเวชภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ ด้วยบริกำรไปรษณียด์่วนพิเศษ (EMS) ในประเทศ ประกอบกำร
ขอรับค่ำใช้จ่ำยเพื่อบริกำรสำธำรณสุข  

5) อัตรำกำรจ่ำยค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนยำหรือเวชภัณฑ์ทำงกำรแพทย ์ให้หน่วยบริกำรประจ ำหรือ
หน่วยบริกำรรับส่งต่อ เพิ่มเติมในอัตรำไม่เกิน 50 บำทต่อครั้ง

6) มำตรกำรเพิ่มเติมดังกล่ำวข้ำงต้น ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษำยน ถึง 30 กันยำยน 2563 และหำก
สถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคยงัไมก่ลับสู่ภำวะปกติ อำจพิจำรณำขยำยกรอบเวลำด ำเนินกำรต่อไป

30

มติบอร์ด สปสช.(7 เม.ย 63) กำรเดินทำงระหว่ำงพื้นที่ในสถำนกำรณ์ COVID-19 มีข้อจ ำกัด ขอให้ผู้ป่วยโรค

เรื้อรังที่จ ำเป็นต้องได้รับยำต่อเนื่อง หรือต้องเข้ำรับบริกำรในเรื่องอื่น ๆ ที่จ ำเป็น สำมำรถรับยำหรือบริกำรทำง

กำรแพทย์ตำมควำมจ ำเป็นในหน่วยบริกำรที่ไม่ใช่หน่วยบริกำรประจ ำของตนได้ โดยถือเป็นกำรเจ็บป่วยกรณี

ฉุกเฉินในมิติของประชำชนภำยใต้สถำนกำรณ์โรคระบำด 

เงื่อนไขกำรบริหำรจัดกำรด้ำนยำหรือเวชภัณฑ์ทำงกำรแพทย์
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• สปสช.ได้ส่งรำยชื่อหน่วยบริกำรที่เข้ำร่วมด ำเนินกำรจัดส่งยำ หรือเวชภัณฑ์ ให้ผู้มี
สิทธิในระบบหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ในสถำนกำรณ์ระบำด COVID-19 ให้กับ
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด เพื่อประสำนหน่วยบริกำรต่ำง ๆ

• บริษัท ไปรษณีย์ไทยแต่ละพื้นที่ จะประสำนหน่วยบริกำรต่ำง ๆ โดยจะน ำกล่อง
พัสดุขนำดต่ำง ๆ ไปวำงที่หน่วยบริกำรเพื่อบรรจุยำ และนัดหมำยเวลำไปรษณีย์
เข้ำไปรับยำในแต่ละวัน และจัดส่งยำด้วยบริกำรไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ให้
ผู้ป่วยที่บ้ำน

กำรด ำเนินงำนของไปรษณีย์ไทย



กำรประมวลผลกำรจ่ำยค่ำใช้จ่ำยเพื่อบริกำรสำธำรณสุข 
ส ำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อโรคโควิด 19
ในระบบหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ

https://www.google.co.th/url?sa=i&url=http://stream.nhso.go.th/&psig=AOvVaw1-YPk9_A9ZURqOHdWJuwZ1&ust=1586766940133000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLielLO14ugCFQAAAAAdAAAAABAI
https://www.google.co.th/url?sa=i&url=http://stream.nhso.go.th/&psig=AOvVaw1-YPk9_A9ZURqOHdWJuwZ1&ust=1586766940133000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLielLO14ugCFQAAAAAdAAAAABAI


กำรประมวลผล กำรตัดยอดข้อมูล และกำรอุทธรณ์กำรจ่ำย

1) กำรบันทึกขอรับค่ำใช้จ่ำยของหน่วยบริกำรในระบบหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ผ่ำนโปรแกรม e-claim

2) สปสช.ท ำกำรตรวจสอบและประมวลผลแล้วจะรำยงำนผลกำรรับส่งข้อมลูรำยวัน (REP) ให้หน่วยบริกำร
ตรวจสอบทำงหน้ำ Website e-Claim ในวันท ำกำร จันทร์ พุธ และศุกร์ 

3) กำรตัดยอดข้อมูล จะตัดทุกวันสุดท้ำยของเดือนและออกรำยงำนกำรจำ่ยเงินรำยเดือน (Statement) ตำมวันที่
ก ำหนดเช่นเดียวกับกำรเบิกจ่ำยในระบบปกติอื่น ๆ 

4) กำรโอนเงินให้หน่วยบริกำร หน่วยบริกำรจะได้รับกำรโอนเงินภำยใน 30 วัน นับจำกวันตัดยอดข้อมูล

5) กำรอุทธรณ์ค่ำใชจ้่ำย หน่วยบริกำรสำมำรถขออุทธรณ์ค่ำใช้จำ่ยได้ ภำยใน 30 วัน หลังได้รับรำยงำนกำร
จ่ำยเงิน

33



หำกหน่วยบริกำรมีข้อสงสัยต้องกำรสอบถำมเพิ่มเติม สำมำรถติดต่อได้ดังนี้

1)ส ำนักงำนหลักประสุขภำพแห่งชำติ เขต 1-13

2)สำยด่วน สปสช. 1330 ตลอด 24 ชั่วโมง

3)Help Desk ส ำนักบริหำรกำรจัดสรรและชดเชยค่ำบริกำร ในวันและ
เวลำรำชกำร เบอร์โทรศัพท์ 02-142-3100-3 
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กำรติดต่อประสำนงำน



กำรขอรับค่ำใช้จ่ำยเพื่อบริกำรสำธำรณสุข 
ในสถำนพยำบำลเอกชนนอกระบบ 
(UCEP - COVID 19)
ส ำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ



ควำมเป็นมำ

• 4  มีนำคม 2563 กระทรวงสำธำรณสุข ประกำศ เรื่อง ก ำหนดผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่อ
อันตรำย ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อ กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโรคโควิด 19 
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) รำชกิจจำนุเบกษำ มีผลบังคับใช้วันที่ 5
มีนำคม 2563

• 31 มีนำคม 2563 – คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขกำรก ำหนด
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรำย ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อ 
กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-
19)) มีผลบังคับใช้ วันที่ 5 มีนำคม 2563

• ข้อบังคับคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรใช้สิทธิรับบริกำรสำธำรณสุข 
กรณีมีเหตุสมควร กรณีอุบัติเหตุหรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน(ฉบับที่ 2)  รำชกิจจำนุเบกษำ 2 
เมษำยน 2563



ให้กำรรักษำพยำบำล
ผู้ป่วยฉุกเฉิน Covid-19 
เพื่อให้พ้นจำกอันตรำย
โดยไม่มีเงื่อนไขในกำร
เรียกเก็บและแจ้งต่อ

กองทุนของผู้มีสิทธิ โดย
ไม่เรียกเก็บจำกผู้มีสิทธิ

- สร้ำงควำมเข้ำใจแก่
ประชำชน 

- ทบทวนปรับปรุงบัญชีและ
อัตรำค่ำใช้จ่ำยเพื่อเสนอผู้มี

อ ำนำจต่อไป

- ตรวจสอบควำมถูกต้อง
ของข้อมูลกำรเบิกจ่ำย
พร้อมสรุปค่ำใช้จ่ำย

-แจ้งให้กองทุนของผู้มีสิทธิ
ทรำบภำยใน 30 วัน
นับตั้งแต่เวลำที่ได้รับ
เอกสำร ครบถ้วนแล้ว

- แก้ไขระเบียบให้รองรับกำร
จ่ำยเงินชดเชยและจ่ำย

ค่ำใช้จ่ำยในอัตรำค่ำใช้จ่ำย
แนบท้ำยหลักเกณฑ์ 

- จ่ำยเงินให้แก่สถำนพยำบำล
ภำยใน 15 วัน

บทบำทและหน้ำที่ของหน่วยงำนต่ำงๆ กรณี UCEP-COVID-19



ประกอบด้วย 4 กรณดีังนี้
1. กรณีอุบัติเหตุหรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ  หรือ กรณี UCEP
2. กรณีอุบัติเหตุหรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน/ไม่รุนแรง หรือ กรณี Non-UCEP
3. กรณีเหตุสมควร 
4.  กรณีผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 
(COVID-19)) หรือ กรณี  UCEP-COVID-19 มีผลบังคับใช้ 5 มีนำคม 2563

ผู้มีสิทธิ

สถำนพยำบำลอื่น

ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ

สถำนพยำบำลของเอกชน นอกระบบUC

ข้อบังคับคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
ว่ำด้วยกำรใช้สิทธิรับบริกำรสำธำรณสุข  กรณีเหตุสมควร  กรณีอุบัติเหตุหรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563



FLOW กำรเข้ำรับบริกำรตำมข้อบังคับ ฯ มำตรำ 7 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

UCEP Non UCEP

72 ชม. แรก จ่ำย F/S

Fee for serviceหลัง 72 ชม. 24 ชม. หลังแจ้ง

24 ชม. ก่อนแจ้ง รำคำ
ตำมเพดำน

กรณี COVID-19

รพ.เอกชน นอกระบบ

ผู้มีสิทธิ

ไม่เข้ำเกณฑ์ COVID-19

ประมวล/ออกรำยงำน จ่ำยชดเชย



หลักเกณฑ์และอัตรำกำรเบิกจ่ำย กรณี UCEP- COVID -19 สิทธิ UC

จ่ำยตำมระบบ Fee schedule ตำมบัญชีรำยกำรของCOVID 19 1.  กรณีคัดกรองควำมเสี่ยง (ตำมเกณฑ์กระทรวงฯ)

2.   กรณีผู้ป่วยนอก
3.   กรณีผู้ป่วยใน

(ตั้งแต่Admit – Discharge)

 ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ  กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโรคโควิด 19
หรือกลุ่มเสี่ยงตำม เกณฑ์ที่กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด 

 รพ.เอกชนนอกระบบหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ

 เงินชดเชยทั้งหมด ต้องหักค่ำใช้จ่ำยจำก พรบ. และประกันชีวิต และประกันวินำศภัยก่อน (ถ้ำมี)  

 กรณีชุดPPE  หำกเบิกจำกกระทรวงฯแล้ว ยังมีควำมจ ำเป็นต้องใช้ สำมำรถเบิกจ่ำยในระบบUCEP-COVID 19
ได้ ตำมรำยกำรFee Schedule

**ค่ำชุดPPE และยำ Favipiravir เบิกจำก ก.สธ.

โดยไม่มีเรียกเก็บจำกผู้มีสิทธิ



กรณี UCEP –COVID19 และกรณี UCEP แตกต่ำงกันอย่ำงไร

1. หำกผู้ป่วยเข้ำเกณฑ์กรณี COVID 19  ไม่ต้องขอ PA   
2. อัตรำจ่ำยตำมรำยกำร Fee Schedule เฉพำะกรณี COVID 19
3. ไม่มีเงื่อนไขเรียกเก็บจำกผู้ป่วย ทั้งกรณีผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน ตั้งแต่ แรกรับจนถึงจ ำหน่ำย
4.  กำรรักษำผู้ป่วย และกำรส่งต่อให้เป็นไปตำมประกำศของกระทรวงสำธำรณสุข
5. กรณีค่ำยำ Favipiravir ให้เบิกเป็นยำไปยังกระทรวงสำธำรณสุข
6. กรณีค่ำชุด PPE  ให้เบิกไปยังกระทรวงสำธำรณสุขก่อน  หำกมีควำมจ ำเป็นต้องใช้  สำมำรถเบิก

ได้ตำมรำยกำรFee schedule



ขั้นตอนกำรพิจำรณำกำรจ่ำยชดเชย UCEP – COVID -19 
ในโปรแกรม UCEP –COVID19

❖ 1.ตรวจสอบ
ควำมถูกต้องของ
รำยกำร F/S และ
รหัสโรค

❖ 2.พิจำรณำ
อนุมัติค่ำชดเชย
ทั้งหมด

❖ 3.ตัดงวดจ่ำย ❖ 4.ส่งข้อมูลให้
กองทุน

30 วันท ำกำร

ออกรำยงำน
ฐำนข้อมูล F/S 
Catalogue

ฐำนข้อมูล Drug 
Catalogue



ขั้นตอนกำรพิจำรณำกำรจ่ำยชดเชย 
UCEP-Covid-19

ไม่เกิน 30 วัน ไม่เกิน 15 วัน

UCEP-COVID-19



กำรขอรับค่ำใช้จ่ำยเพื่อบริกำรสำธำรณสุข 
ส ำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อโรคโควิด 19
สิทธิข้ำรำชกำร / อปท.



หนังสือที่เกี่ยวข้อง

หนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 102
ลงวันที่ 20 มีนำคม 2563
หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำรักษำพยำบำลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของสถำนพยำบำลของทำง
รำชกำรกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโรคโควิด 19

หนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 130
ลงวันที่ 3 เมษำยน 2563
หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำรักษำพยำบำลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของสถำนพยำบำลของทำง
รำชกำรกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโรคโควิด 19 
(ฉบับที่ 2)



ผู้มีสิทธิฯ มีอำกำรไข้ ไอ 
เจ็บคอ หอบเหนื่อย หรือมี
อำกำรปอดอักเสบ และ
แพทย์สอบสวนโรคตำม
แนวทำงที่ สธ.ก ำหนดแล้ว
เห็นว่ำจ ำเป็นต้องตรวจทำง
ห้องปฏิบัติกำร

ค่ำตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร รวมค่ำอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล 
(PPE) ในอัตรำเท่ำที่จ่ำยจริงไม่เกิน 3,000 บำทต่อคร้ัง

ค่ำอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ส ำหรับบุคลำกรเก็บตัวอย่ำง 
ในอัตรำเท่ำที่จ่ำยจริงไม่เกิน 540 บำทต่อคร้ัง

หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำรักษำพยำบำล ประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของสถำนพยำบำลของทำงรำชกำรกรณีผู้มีสิทธหิรือ
บุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโรคโควิด 19

ว 102 , ว130 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 มีนำคม 2563ผู้ป่วยนอก 



ผู้มีสิทธิฯ ซึ่งได้รับกำรวินิจฉัย
ว่ำติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
ในกรณีที่รับไว้เป็นผู้ป่วยใน ให้
มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มเติมจำกกำร
จ่ำยเงินค่ำรักษำฯตำม DRGs

 ค่ำตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร รวมค่ำอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ในอัตรำ
เท่ำที่จ่ำยจริงไมเ่กิน 3,000 บำทต่อครั้ง

 ค่ำอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ส ำหรับบุคลำกรเก็บตัวอย่ำง ในอัตรำเท่ำที่
จ่ำยจริงไมเ่กิน 540 บำทต่อครั้ง

ค่ำห้องพักส ำหรับควบคุมหรือดูแลรักษำ
1 ค่ำห้องในสถำนพยำบำล ในอตัรำเท่ำที่จ่ำยจริงไมเ่กิน 2,500 บำทต่อวัน
2 ค่ำห้องนอกสถำนพยำบำล ในอัตรำเท่ำที่จ่ำยจริงไม่เกิน 1,500 บำทต่อวัน

ผู้ป่วยใน

ค่ำยำทีเ่ป็นกำรรักษำเฉพำะผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ในอัตรำเท่ำที่จ่ำยจริงไม่
เกิน 7,200 บำท

ค่ำอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ในอัตรำเท่ำที่จ่ำยจริงไม่เกิน 740 บำทต่อชุด
-อำกำรเล็กน้อยถึงปำนกลำง ไมเ่กินจ ำนวน 15 ชุดต่อวัน 
-อำกำรรุนแรง ไม่เกินจ ำนวน 30 ชุดต่อวัน

หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำรักษำพยำบำล ประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของสถำนพยำบำลของทำงรำชกำรกรณีผู้มีสิทธหิรือ
บุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโรคโควิด 19 (ต่อ)



สถำนพยำบำลจ ำเป็นต้องส่งตัวผู้มีสทิธิฯทีต่ิดเชื้อไวรัสโค
โรนำ 2019 ไปเข้ำรับกำรรักษำต่อเนื่องเป็นผู้ป่วยใน ณ 
สถำนพยำบำลของทำงรำชกำรแห่งอ่ืน ให้มีสิทธิได้รับเงิน
นอกเหนือจำกค่ำพำหนะสง่ต่อรวมคำ่อุปกรณ์ป้องกันส่วน
บุคคลและคำ่ท ำควำมสะอำดฆำ่เชื้อบนรถพำหนะสง่ต่อ 

1.ค่ำพำหนะส่งต่อตำมระยะทำง

2.ค่ำอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) และค่ำท ำ
ควำมสะอำดฆ่ำเชื้อบนรถพำหนะส่งต่อ ในอัตรำ
เท่ำที่จ่ำยจริง ไม่เกิน 3,700 บำทต่อครั้งที่มกีำร
ส่งต่อ

ค่ำพำหนะ

หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำรักษำพยำบำล ประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของสถำนพยำบำลของทำงรำชกำรกรณีผู้มีสิทธหิรือ
บุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโรคโควิด 19 (ต่อ)



กำรเบิกค่ำรักษำพยำบำลตำมหลักเกณฑ์นี้ ให้สถำนพยำบำลของทำงรำชกำรเป็น    ผู้เบิก
แทนผู้มีสิทธิในระบบเบิกจ่ำยตรงเท่ำนั้น และให้หมำยควำมรวมถึงกรณีท่ีสถำนพยำบำลของ
ทำงรำชกำรไม่อำจให้กำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรได้และมีควำมจ ำเป็นต้องส่งตัวผู้ป่วยหรือเก็บ
ตัวอย่ำงไปตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร ณ สถำนที่อื่นด้วย

กำรเบิกค่ำรักษำพยำบำล

หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำรักษำพยำบำล ประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของสถำนพยำบำลของทำงรำชกำรกรณีผู้มีสิทธหิรือ
บุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโรคโควิด 19 (ต่อ)



เป็นผู้ป่วยเก่ำที่รับยำต่อเนื่อง
จัดให้มีช่องทำงกำรสื่อสำรระหว่ำงแพทย์ผู้รักษำและผู้ป่วย
ก ำหนดประเภทของยำโดยค ำนึงถึงคุณภำพ วิธีกำรใช้ ปริมำณที่เหมำะสม และปลอดภัยกับผู้ป่วย
กำรจัดส่งยำให้ด ำเนินกำรด้วยวิธี ดังนี้ 

1) จัดส่งยำให้ผู้ป่วยโดยตรง โดยใช้ไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์ด่วนพิเศษ หรือไปรษณีย์ตอบรับปลำยทำง 
โดยให้เก็บเลขพัสดุที่จัดส่งไว้เพื่อประโยชน์ในกำรตรวจสอบ

2) จัดส่งยำไปยังหน่วยบริกำรปฐมภูมิหรือสถำนที่ที่สถำนพยำบำลได้จัดเตรียมไว้ และเจ้ำหน้ำที่         ที่ได้รับ
มอบหมำยเป็นผู้ส่งมอบยำให้ผู้ป่วย โดยให้ออกใบรับยำไว้เป็นหลักฐำนเพื่อประโยชน์ในกำรตรวจสอบ

√ กำรท ำธุรกรรมกำรเบิกจ่ำยให้ด ำเนินกำรผ่ำน KTB Corporate online ระบุเหตุผล “ส่งยำ”
50

กำรจัดส่งยำทำงไปรษณีย์

หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำรักษำพยำบำล ประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของสถำนพยำบำลของทำงรำชกำรกรณีผู้มีสิทธหิรือ
บุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโรคโควิด 19 (ต่อ)



51

กำรเบิกจ่ำยกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
สิทธิข้ำรำชกำร / อปท. เหมือนสิทธิ UC 



ข    อ    บ    คุ    ณ    ค    ะ


