
แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

VDO Conference ชี้แจงการดําเนินงานเฝ้าระวัง ตรวจวินิจฉัย  ดูแลรักษา สอบสวน 

และ ค้นหาผู้ป่วย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 

ณ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสขุ กระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มภารกิจบริหารกองทุน   สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ



งบประมาณสนบัสนนุหนว่ยบรกิาร

งบกลางรฐับาล 
3,260 ลา้นบาท

งบ สปสช.
1,020 ลา้นบาท

รวมเป็นเงนิ
4,280 ลา้นบาท
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เพือ่ใชส้ําหรบัจา่ยชดเชยคา่รกัษาพยาบาลผูป้่วย COVID-19  โดยจะเป็นการจา่ยเพิม่จากอตัราเดมิ 



การใหบ้รกิารตรวจคดักรองและตรวจทาง
หอ้งปฏบิตักิารเพือ่ยนืยนัการตดิเชือ้ COVID-19 

สาํหรบัการสรา้งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค
สาํหรบัประชาชนไทยทกุคน

แนวทางปฏบิตัใินการขอรบัคา่ใชจ้า่ยเพือ่บรกิารสาธารณสขุ
กรณีโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019



หลกัเกณฑ ์ เง ือ่นไข และอตัราการจา่ยคา่ใชจ้า่ยฯ 
กรณีการตรวจคดักรองและตรวจยนืยนัการตดิเชือ้โรค COVID-19
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วตัถปุระสงค์
1.  เพือ่คน้หาผูต้ดิเชือ้ในระยะแรก (early detection) ใหส้ามารถบรหิารจัดการได ้

อยา่งเหมาะสม
2.  เพือ่เพิม่การเขา้ถงึบรกิารตรวจคดักรองและตรวจยนืยันการตดิเชือ้โรค Covid-19 

(early screening)

เง ือ่นไขการจา่ย
กลุม่ทีเ่ขา้เกณฑก์ารตรวจคดักรองและยนืยนั ไดแ้ก่

1.1  กลุม่เสีย่งตามเกณฑท์ีก่ระทรวงสาธารณสขุกําหนด  
  1.2 กลุม่ทีแ่พทยผ์ูต้รวจรักษาประเมนิวา่มคีวามจําเป็นตามดลุยพนิจิของแพทยใ์น
(ความหมายของประเด็นนี ้ควรจะเป็นบรกิารในโรงพยาบาลในกลุม่ ผป ทีม่อีาการ แตย่งัไมค่รบถว้น  
ตามcriteria หรอื กรณีแพทยจ์ะทําหตัถการบางประเภททีม่คีวามเสีย่งทีจ่ะเกดิแพรก่ระจายเชือ้)

 



รา่ง

    แนะนําใหต้รวจคดักรองทางหอ้งปฏบิตักิารไวรสัวทิยา ในการผา่ตดัทีม่คีวามเสีย่งตอ่การตดิเชือ้ 
SARS-CoV-2 ตอ่ไปนี ้
 การผา่ตดัทีใ่หก้ารระงับความรูส้กึแบบ General Anesthesia หรอื Potential General Anesthesia เชน่ 

Regional anesthesia: spinal block ทีอ่าจทําไมส่าเร็จ 
 การผา่ตดัหรอืหตัถการทีเ่ป็น high risk สําหรับ droplet and aerosol generating procedures เชน่ head 

& neck surgery, bronchoscopy, upper GI endoscopy, ENT surgery, thoracic surgery, intraoral 
surgery แมจ้ะใหก้ารระงับความรูส้กึโดยวธิ ีLocal anesthesia
 มาตรการการดแูลผูป้วุยระหวา่งทีร่อผลตรวจแลป ใหเ้ป็นไปตามนโยบายของแตล่ะโรงพยาบาลทีจ่ะกําหนด

ตามแนวโนม้ความชกุของพืน้ทีต่ัง้ของโรงพยาบาล
 หากผลตรวจเป็นบวก และวนิจิฉัยวา่ผูป้วุยเป็น Asymptomatic COVID patient ใหร้ักษาโรคตามแนวทาง

ของกระทรวงสาธารณสขุ และเลือ่นการผา่ตดั elective ไปกอ่น
 หากผลตรวจเป็นลบ ใหด้ําเนนิการผา่ตดัโดยเร็วไมเ่กนิ 7 วนัหลงัการตรวจเพือ่ลดความเสีย่งตอ่การทีผู่ป้วุย

จะตดิเชือ้ในระหวา่งนี้
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1. ผูม้สีทิธใินการตรวจคดักรองเพือ่ยนืยนัการตดิเชือ้ COVID-19 ไดแ้กป่ระชาชนไทยทกุคน (ทกุสทิธ)ิ
2. การตรวจคดักรองจะดําเนนิการโดยหน่วยบรกิารในระบบหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิหรอืสํานักงาน

หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ
3. การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารเพือ่ยนืยนัการตดิเชือ้ COVID-19 ตอ้งเป็นหอ้งปฏบิตักิารเครอืขา่ยทีผ่า่น

การทดสอบความชาํนาญทางหอ้งปฏบิตักิาร ทีไ่ดร้ับการรับรองมาตรฐานจาก
กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์และขึน้ทะเบยีนเป็นหน่วยรับสง่ตอ่ทางดา้นหอ้งปฏบิตักิารหน่วยบรกิารที่
รับการสง่ตอ่เฉพาะดา้นเทคนคิการแพทย ์ในระบบหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ

4. การจา่ยชดเชยคา่บรกิาร สํานักงานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตจิะจา่ยชดเชยสําหรับขอ้มลูบรกิาร
ตัง้แต ่วนัที ่2 มนีาคม 2563 เป็นตน้ไป กรณีหน่วยบรกิารไดร้ับการจา่ย หรอืการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ย
รายการใดรายการหนึง่จากงบประมาณของรัฐแลว้ ไมใ่หน้ําขอ้มลูมาเบกิซํ้าซอ้นกบั สปสช.อกี

** หน่วยบรกิารทีไ่ดส้ง่ SAT-CODE เพือ่ขอเบกิจา่ยจากกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ 
ใหส้ง่ขอ้มลูการบรกิารถงึ 31 มนีาคม 2563 (24.00 น.)ไปเบกิจา่ยที ่กรมควบคมุโรค จากนัน้

ขอ้มลูบรกิารตัง้แต ่1 เมษายน 2563 มาเบกิจา่ยที ่สปสช **



อตัราจา่ย
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หมายเหตุ
1.การจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการใหบ้รกิารตรวจคดักรองและตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารยนืยนัการตดิเชือ้ จา่ย 1 

คร ัง้ตอ่ราย เทา่นัน้กรณีทีม่คีวามจําเป็น สามารถอทุธรณ์เป็นรายกรณีตามแนวทางทีส่ํานักงานกําหนด

2.กรณีหน่วยบรกิารไดร้ับการจา่ย หรอืการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยรายการใดรายการหนึง่จากงบประมาณของ
รัฐแลว้ ไมใ่หน้ําขอ้มลูมาเบกิซํา้ซอ้นกบั สปสช.อกี เพราะอาจจะทําใหถ้กูตรวจสอบจากผูต้รวจสอบได ้
เชน่ ชดุ PPE หน่วยบรกิารในสงักดัสธ.ไดร้ับการจัดสรรจาก กระทรวงสาธารณสขุ ผา่นทางองคก์ารเภสชั 
ตามที ่อย. กําหนด

จา่ยเป็น คา่ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารยนืยนัการตดิเชือ้ 
จา่ยเป็น คา่PPEทีเ่จา้หนา้ทีแ่ลปใสใ่นการตรวจLab) 

จา่ยเป็น คา่PPEใสใ่นการทาํ SWAB เพือ่เก็บตวัอยา่ง

จา่ยตามจรงิไมเ่กนิ 2,500 บาทตอ่คร ัง้

จา่ยตามจรงิไมเ่กนิ 540 บาทตอ่คร ัง้
จา่ยตามจรงิไมเ่กนิ 500 บาทตอ่คร ัง้
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การใหบ้รกิารตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารเพือ่ยนืยนัการตดิเชือ้โรค COVID-19
กรณีคดักรองความเสีย่ง

 

หนว่ยบรกิารใน ระบบ UC/
หนว่ยรว่ม PP คดักรอง COVID

1

2
หนว่ยรบัสง่ตอ่เฉพาะดา้น

เทคนคิการแพทย(์รพ.เอกชน)

ไมม่ศีกัยภาพตรวจLAB
เก็บตวัอยา่งเอง 

และสง่ Lab ตรวจ

3

ประชาชนกลุม่ทีเ่ขา้เกณฑก์ารคดักรอง
      (ประชาชนไทยทกุคน)

เก็บตวัอยา่ง+ตรวจLab

จา่ยตามจรงิ
ไมเ่กนิ 3,540 บ.

จา่ยตามจรงิ
ไมเ่กนิ 3,540 บ.

จา่ยตามจรงิ
ไมเ่กนิ 3,000 บ.

จา่ยตามจรงิ
ไมเ่กนิ 540 บ.

รบัตวัอยา่งมาตรวจLab

หนว่ยรบัสง่ตอ่เฉพาะดา้น
เทคนคิการแพทย(์ของรฐั)

มศีกัยภาพตรวจLAB
เก็บตวัอยา่งและ ตรวจLAB

สง่ตอ่

โปรแกรม e-Claim
หากเขา้เกณฑP์UI สามารถเบกิเป็น

กรณีUCEP  COVID 19

Walk in

หลกัการ คอื ใครทํา ใครเบกิ

หนว่ยคดักรองเสรมิ

 ใหค้ําปรกึษา 
 ประเมนิคดักรองตาม คร.



แนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการเบกิจา่ย

1) กรณีการตรวจคดักรองทีห่น่วยบรกิาร ทีต่อ้งรับไวร้ักษาเป็นผูป้่วยใน ใหบ้นัทกึคา่ใชจ้า่ยในการ
ตรวจคดักรองเก็บสิง่สง่ตรวจ และตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารมายัง สปสช.ภายใน 24 ชัว่โมง
หลงัจากทีท่ราบผลการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร เพือ่ประโยชนใ์นการตดิตามผูป้่วย สว่นขอ้มลู
ขอรับคา่ใชจ้า่ยกรณีผูป้่วยใน สามารถสง่มาภายหลงัจากทีจ่ําหน่าย

2) การสง่ขอ้มลูเบกิจา่ยกรณีคดักรอง และตอ้งลงผลการตรวจทกุครัง้ วา่บวกหรอื ลบ กรณีไมล่งผล 
สปสช จะไมป่ระมวลผลจา่ย เนือ่งจาก สปสช.ตอ้งสง่ขอ้มลูคดักรองใหก้รมคร.เพือ่ดําเนนิการ
สอบสวนโรคตอ่ไป  ทัง้นีต้อ่ไปหากไมล่งผลการตรวจขอ้มลูจะสง่ไมผ่า่นตดิ C 

3) สําหรับหน่วยรับสง่ตอ่เฉพาะดา้นเทคนคิการแพทยท์ีไ่มใ่ชห่น่วยรว่มใหบ้รกิารPPประเภทตรวจคดั
กรองการตรวจเชือ้โควดิ19  ตอ้งมกีารสง่ตอ่ผูป้่วยมาจากหน่วยบรกิารในระบบหลกัประกนัสขุภาพ
แหง่ชาตเิทา่นัน้  โรงพยาบาลเอกชนในเครอืทีไ่มไ่ดข้ ึน้ทะเบยีนเป็นหน่วยบรกิารของสปสช นํา
แลปมาสง่ตรวจทีห่น่วยรับสง่ตอ่เฉพาะดา้นเทคนคิการแพทย ์หน่วยแลปนัน้ไมส่ามารถนํามา
เบกิจา่ยจาก สปสช ไดเ้ชน่กนั

4) การใช ้PPE ในการคดักรองใหใ้ชต้ามความจําเป็นและเหมาะสมสําหรับผูร้ับบรกิารในแตล่ะกรณี 
และขอเบกิชดเชยมาตามจํานวนทีใ่ชจ้รงิเทา่นัน้
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คา่LAB

บนัทกึผลLAB

PPE

 กรณีหน่วยบรกิารไดร้ับการจา่ย หรอืการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยรายการใดรายการหนึง่จากงบประมาณของรัฐแลว้ ไมใ่หน้ํา
ขอ้มลูมาเบกิซํ้าซอ้นกบั สปสช.อกี โดยบนัทกึเป็นการขอเบกิเป็น 0

 การใช ้PPE ในการคดักรอง และตรวจแลบใหใ้ชต้ามความจําเป็นและเหมาะสมสําหรับผูร้ับบรกิารในแตล่ะกรณี และ
ขอเบกิชดเชยมาตามจํานวนทีใ่ชจ้รงิเทา่นัน้ โดยบนัทกึเป็นคา่เฉลีย่ ตอ่ ราย
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การลงทะเบยีนและออกรหสั SAT- CODE

 การลงทะเบยีนและออกรหสั SAT- Code ถอืเป็นการแจง้ตาม พรบ.โรคตดิตอ่ ปี 2558
 การสง่ E-Claim เพือ่การชดเชยไมไ่ดใ้ช ้ SAT-Code ในการประมวล แต ่สปสช.จะแจง้

ขอ้มลูใหท้าง กรม คร.ไวส้ําหรบัทวนสอบขอ้มลูใหค้รบถว้น ถกูตอ้งตามระบาดวทิยา



1. กรณีเป็นหนว่ยบรกิารทีเ่ก็บ specimen และตรวจ lab 
เอกสารทีเ่ป็นหลกัฐาน
 ใบประเมนิความเสีย่งทีเ่ขา้เกณฑท์ีก่ระทรวงสาธารณสขุกําหนด* 
 เวชระเบยีนทีม่กีารบนัทกึอาการ รวมทัง้เหตผุลในการสง่ตรวจในกรณีทีเ่ป็นดลุยพนิจิของแพทย ์

และกรณีสงสยัวา่เป็นกลุม่เสีย่งทีม่อีาการ
 ใบแสดงความยนิยอมใหต้รวจ lab มกีารลงนามผูเ้ก็บตวัอยา่ง และลงนามผูป้่วย(ควรม)ี
 ใบ request lab / ใบคําสัง่ตรวจ lab
 ผลการตรวจ lab ลงนามนักเทคนคิการแพทย ์(ตามมาตรฐานวชิาชพี)

เอกสารหลกัฐาน สําหรบัการตรวจสอบของหนว่ยตรวจสอบ 

2.  กรณีเป็นหนว่ยบรกิารทีต่รวจ lab อยา่งเดยีว
เอกสารทีเ่ป็นหลกัฐาน
  ใบ request lab / ใบคําสัง่ตรวจ lab
  ผลการตรวจ lab ลงนามนักเทคนคิการแพทย ์ (ตามมาตรฐานวชิาชพี)

*เกณฑต์ามนยิามสงสยัตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019ทีเ่ขา้เกณฑส์อบสวนโรค (Patient Under Investigation : PUI)



เอกสารหลกัฐาน สําหรบัการตรวจสอบของหนว่ยตรวจสอบ (ตอ่)

3.  กรณีเป็นหนว่ยบรกิารทีเ่ก็บ specimen อยา่งเดยีว
 เอกสารทีเ่ป็นหลกัฐาน
  ใบประเมนิความเสีย่งทีเ่ขา้เกณฑท์ีก่ระทรวงสาธารณสขุกําหนด 
  เวชระเบยีนทีม่กีารบนัทกึอาการรวมทัง้เหตผุลในการสง่ตรวจในกรณีทีเ่ป็น
ดลุยพนิจิของแพทย ์และ กรณีสงสยัวา่เป็นกลุม่เสีย่งทีม่อีาการ
  ใบแสดงความยนิยอมใหต้รวจ lab มกีารลงนามผูเ้ก็บตวัอยา่ง และลงนาม
ผูป้่วย(ควรม)ี

ท ัง้นี ้สปสช. ไดจ้ดัทาํ ตวัอยา่งบนัทกึสําหรบัหนว่ยตรวจคดักรองเพือ่สง่ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร 
COVID 19 แบบ one- page ใหห้นว่ยบรกิารสามารถปรบัใหเ้หมาะสมสําหรบัการใชง้าน 

แตข่อใหม้ขีอ้มลูสําคญัตามแนวทางเวชปฏบิตั ิและมาตรฐานวชิาชพี
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 ตวัอยา่งบนัทกึสาํหรบัหนว่ยตรวจคดักรองเพือ่สง่ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร COVID 19 

!! ถา้หน่วยบรกิารมรีะบบบนัทกึในเวช
ระเบยีนปกตคิรบถว้นแลว้ ไม่
จําเป็นตอ้งจัดทําแบบฟอรม์เพิม่



การประมวลผล การตดัยอดขอ้มลู และการอทุธรณ์การจา่ย

1) การบนัทกึขอรับคา่ใชจ้า่ยของหน่วยบรกิารในระบบหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิผา่นโปรแกรม 
e-claim

2) สปสช.ทําการตรวจสอบและประมวลผลแลว้จะรายงานผลการรับสง่ขอ้มลูรายวนั (REP) ให ้
หน่วยบรกิารตรวจสอบทางหนา้ Website e-Claim ในวนัทําการ จันทร ์พธุ และศกุร ์

3) การตดัยอดขอ้มลู จะตดัทกุวนัสดุทา้ยของเดอืนและออกรายงานการจา่ยเงนิรายเดอืน 
(Statement) ตามวนัทีก่ําหนดเชน่เดยีวกบัการเบกิจา่ยในระบบปกตอิืน่ ๆ 

4) การโอนเงนิใหห้น่วยบรกิาร หน่วยบรกิารจะไดร้ับการโอนเงนิภายใน 30 วนั นับจากวนัตดัยอด
ขอ้มลู

5) การอทุธรณค์า่ใชจ้า่ย หน่วยบรกิารสามารถขออทุธรณค์า่ใชจ้า่ยได ้ภายใน 30 วนั หลงัไดร้ับ
รายงานการจา่ยเงนิ
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การตดิตอ่ประสานงาน

หากหน่วยบรกิารมขีอ้สงสยัตอ้งการสอบถามเพิม่เตมิ สามารถตดิตอ่ไดด้งันี้

1) สํานักงานหลกัประสขุภาพแหง่ชาต ิเขต 1-13 

2)สายดว่น สปสช. 1330 ตลอด 24 ชัว่โมง

3)Help Desk สํานักบรหิารการจัดสรรและชดเชยคา่บรกิาร ในวนัและเวลา
ราชการ เบอรโ์ทรศพัท ์02-142-3100-3 
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Q & A



การขอรบัคา่ใชจ้า่ยเพือ่บรกิารสาธารณสขุ 
สําหรบัผูป้่วยโรคตดิเชือ้โรคโควดิ 19 
ในระบบหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ
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1. เป็นการใหบ้รกิารแกผู่ท้ีม่สีทิธใินระบบหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิทีเ่ป็นผูต้ดิเชือ้ 
หรอืผูท้ีม่อีาการและอาการแสดงทีส่นันษิฐานไวก้อ่นวา่ผูป้่วยดงักลา่วเป็นผูป้่วยโรค
ตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019  หรอืโรคโควดิ 19 (Coronavirus  Disease 2019 
(COVID-19)) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 

2. เป็นการจา่ยใหแ้กห่น่วยบรกิารในระบบหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิทีใ่หบ้รกิารแก่
ผูม้สีทิธหิลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ

3. สําหรับการเขา้รับบรกิารประเภทบรกิารผูป้่วยนอก ตัง้แตว่นัที ่2  มนีาคม 2563 
เป็นตน้ไป และประเภทผูป้่วยใน ทีจ่ําหน่ายออกจากหน่วยบรกิารตัง้แตว่นัที ่2   
มนีาคม 2563 เป็นตน้ไป

4. กรณีทีห่น่วยบรกิารไดร้ับการจา่ย หรอืการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยรายการใดรายการ
หนึง่จากงบประมาณของรัฐแลว้ ไมใ่หน้ําขอ้มลูมาเบกิซํา้ซอ้นกบั สปสช.อกี

ขอบเขตบรกิารและเงือ่นไขการขอรบัคา่ใชจ้า่ย
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การจา่ยคา่ใชจ้า่ยเพือ่บรกิารสาธารณสขุ

สปสช. จา่ยคา่ใชจ้า่ยสําหรับการจัดบรกิารสาธารณสขุใหแ้กผู่ป้่วยทีม่สีทิธหิลักประกนั
สขุภาพแหง่ชาต ิโดยจา่ยคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิจากอตัราตามระบบปกต ิดงันี้

1) คา่ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารยนืยันการตดิเชือ้
2) คา่ยาทีเ่ป็นการรักษาเฉพาะผูป้่วยโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรอืโรคโควดิ 19 

(Coronavirus Disease 2019 (COVID 19))
3) คา่หอ้งควบคมุและคา่อาหาร 
4) คา่อปุกรณป์้องกนัสว่นบคุคล (Personal protective equipment : PPE)
5) คา่พาหนะรับสง่ตอ่ผูป้่วย
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1.ประเภทบรกิารผูป้่วยนอก (OP) 
1.1 การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารยนืยนัการตดิเชือ้ มรีายละเอยีด ดงันี้

          1) คา่ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารยนืยนัการตดิเชือ้ รวมคา่อปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคล (PPE) สําหรับ
              บคุลากรหอ้งปฏบิตักิารยนืยนัการตดิเชือ้ จา่ยตามจรงิไมเ่กนิ 3,000 บาทตอ่ครัง้บรกิาร

2) คา่อปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคล (PPE) สําหรับบคุลากรเพือ่เก็บตวัอยา่งสง่ตรวจ จา่ยตามจรงิไมเ่กนิ 
              540 บาทตอ่ครัง้บรกิาร

1.2 คา่ยาทีเ่ป็นการรกัษาเฉพาะผูป้่วยโควดิ 19 จา่ยตามจรงิ ไมเ่กนิ 7,200 บาทตอ่ราย
1.3 คา่พาหนะรบัสง่ตอ่ผูป้่วยระหวา่งหนว่ยบรกิาร โดยมรีายละเอยีด ดงันี้

1) คา่พาหนะรับสง่ตอ่ผูป้่วยระหวา่งหน่วยบรกิาร อตัราจา่ยเป็นไปตามคูม่อืแนวทางปฏบิตัใินการขอรับ
คา่ใชจ้า่ยเพือ่บรกิารสาธารณสขุของสํานักงาน

2) คา่อปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคล (PPE) รวมคา่ทําความสะอาดฆา่เชือ้พาหนะ จา่ยตามจรงิไมเ่กนิ 
3,700 บาทตอ่ครัง้ทีม่กีารสง่ตอ่ผูป้่วย 

อตัราและเงือ่นไขการการขอรบัคา่ใชจ้า่ย 
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2. ประเภทบรกิารผูป้่วยใน (IP) 
           หมายถงึ กรณีเป็นผูป้่วยตดิเชือ้โควดิ 19 หรอื ผูป้่วยทีเ่ขา้เกณฑต์อ้งสอบสวนโรค (PUI) ตาม
หลกัเกณฑท์ีก่ระทรวงสาธารณสขุกําหนด  และแพทยม์คีวามเห็นวา่ตอ้งรับไวใ้นหน่วยบรกิารหรอืหอ
ผูป้่วยเฉพาะกจิโควดิ 19 จะถอืวา่ เป็นกรณีบรกิารประเภทผูป้่วยใน ซึง่สามารถขอรับคา่ใชจ้า่ยจาก 
สปสช.ไดต้ามอตัราและเงือ่นไขนี้

2.1 การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารยนืยนัการตดิเชือ้ มรีายละเอยีด ดงันี้
          1) คา่ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารยนืยนัการตดิเชือ้ รวมคา่อปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคล (PPE) สําหรับ
              บคุลากรหอ้งปฏบิตักิารยนืยนัการตดิเชือ้ จา่ยตามจรงิไมเ่กนิ 3,000 บาทตอ่ครัง้บรกิาร

2) คา่อปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคล (PPE) สําหรับบคุลากรเพือ่เก็บตวัอยา่งสง่ตรวจ จา่ยตามจรงิไมเ่กนิ 
              540 บาทตอ่ครัง้บรกิาร

2.2 คา่หอ้งควบคมุรวมคา่อาหาร 
1) คา่หอ้งควบคมุหรอืหอ้งดแูลการรักษารวมคา่อาหาร จา่ยตามจรงิไมเ่กนิ 2,500 บาทตอ่วนั

 2) คา่หอผูป้่วยเฉพาะกจิโควดิ 19 จา่ยตามจรงิไมเ่กนิ 1,500 บาทตอ่วนั 
 

อตัราและเงือ่นไขการการขอรบัคา่ใชจ้า่ย 
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คา่หอผูป้่วยเฉพาะกจิโควดิ 19

หอผูป้่วยเฉพาะกจิโควดิ 19 หมายถงึ สถานทีอ่ืน่ของหน่วยบรกิาร ทีจ่ัดใหเ้ป็นหอผูป้่วยทีอ่ยู่
ภายใตก้ารควบคมุกํากบัของหน่วยบรกิารนัน้ ๆ ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสขุกําหนดหรอื
แนะนํา เชน่ Hospitel, Hotel Isolation, Cohort ward, โรงพยาบาลสนาม เป็นตน้

การทีโ่รงพยาบาลจะมกีารกาํหนดใหโ้รงแรมเป็นสว่นหนึง่ของโรงพยาบาล (เป็นสว่นตอ่
ขยายของ รพ.)
        1. กรณีโรงพยาบาลเอกชน การจะเพิม่ตกึ หรอืกําหนดใหโ้รงแรมเป็นสว่นหนึง่ของ รพ. ตอ้ง
ไดร้ับการตรวจประเมนิจากกรมสนับสนุนบรกิารสขุภาพกอ่น 
   2. กรณีโรงพยาบาลรัฐสามารถดําเนนิการได ้เพราะ พรบ.สถานพยาบาลฯ รพ.รัฐไดร้ับการ
ยกเวน้ แต ่รพ.รัฐนัน้ ๆ ตอ้งใหก้ารรับรอง ใหก้ารชว่ยเหลอืดแูลรักษาพยาบาล ใหค้ําแนะนํา และ
รับสง่ตอ่ผูป้่วยในกรณีฉุกเฉนิ เป็นตน้
   3.การเบกิจา่ยคา่บรกิาร สปสช.จะจา่ยผา่นหน่วยบรกิารหลกันัน้ๆ ไมเ่กนิอตัราทีก่ําหนด โดย
ถอืวา่โรงแรมเป็นสว่นหนึง่ของหน่วยบรกิารนัน้ หน่วยบรกิารนัน้เป็นผูจ้ัดสรรเงนิตอ่ใหโ้รงแรม
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คา่หอผูป้่วยเฉพาะกจิโควดิ 19 (ตอ่)
กรณีโรงพยาบาลรฐัจะมกีารกําหนดใหโ้รงแรม/สถานทีอ่ ืน่ เป็นส่วนหนึง่ของ
โรงพยาบาล  ควรมขี ัน้ตอนการดาํเนนิงานดงันี้
1) กระบวนการตรวจประเมินศักยภาพ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 

“ลกัษณะและมาตรฐานของสถานพยาบาลอืน่ซึง่ไดร้ับการยกเวน้ไมต่อ้งอยูใ่นบังคับ
ตามกฎหมายว่าดว้ยสถานพยาบาล กรณีใหบ้รกิารเฉพาะผูป้่วยโรคตดิต่ออันตราย
ตามกฎหมายวา่ดว้ยโรคตดิตอ่ กรณีโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรอืโรคโควดิ 
19 เป็นการชั่วคราว” ตามแบบประเมนิของกรมสนับสนุนฯ เพือ่ความปลอดภัยของ
ผูป้่วย และการควบคมุการแพรก่ระจายของโรคโควดิ19 

2) จัดทําขอ้ตกลงการใหบ้รกิารรว่มกนั รวมทัง้ อตัราการชดเชยแกก่นั
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2. ประเภทบรกิารผูป้่วยใน (IP)  ตอ่

2.3 คา่อปุกรณป์้องกนัสว่นบคุคล (PPE) จา่ยตามจรงิไมเ่กนิ 740 บาทตอ่ชดุ
1) อาการเล็กนอ้ยถงึอาการปานกลาง* จา่ยตามการใหบ้รกิารจรงิ ไมเ่กนิจํานวน 15 ชดุตอ่วนั
2) อาการรนุแรง** จา่ยตามการใหบ้รกิารจรงิ ไมเ่กนิจํานวน 30 ชดุตอ่วนั

* ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุฯปัจจบุนั หมายถงึ ผูป้่วยกลุม่อาการระดบั 1,2 และ 3
** ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุฯปัจจบุนั ผูป้่วยกลุม่อาการระดบั 4

2.4 คา่ยาทีเ่ป็นการรกัษาเฉพาะผูป้่วยโควดิ 19  จา่ยตามจรงิ ไมเ่กนิ 7,200 บาทตอ่ราย หรอื
จา่ยชดเชยเป็นยา ในกรณีมคีวามจําเป็นทีห่น่วยบรกิารตอ้งใชย้ารักษาผูป้่วยเกนิกวา่อตัราที่
กําหนด สามารถอทุธรณม์ายงั สปสช.เป็นรายกรณี 

         ***กรณีทีห่น่วยบรกิารไดร้ับชดเชยเป็นยา หน่วยบรกิารจะไดร้ับยาตามระบบการจัดสง่ยาของ
องคก์ารเภสชักรรม (VMI) จะไมไ่ดก้ารชดเชยเป็นเงนิอกี***

อตัราและเงือ่นไขการการขอรบัคา่ใชจ้า่ย 
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2.5 คา่พาหนะรบัสง่ตอ่ผูป้่วยระหวา่งหนว่ยบรกิาร โดยมรีายละเอยีด ดงันี้
1) คา่พาหนะรับสง่ตอ่ผูป้่วยระหวา่งหน่วยบรกิาร อตัราจา่ยเป็นไปตามคูม่อืแนวทาง

ปฏบิตัใินการตอ่ครัง้ทีม่กีารสง่ตอ่ผูป้่วย ขอรับคา่ใชจ้า่ยเพือ่บรกิารสาธารณสขุของ
สํานักงาน

2) คา่อปุกรณป์้องกนัสว่นบคุคล (PPE) รวมคา่ทําความสะอาดฆา่เชือ้พาหนะ จา่ยตาม
จรงิไมเ่กนิ 3,700บาท

อตัราและเงือ่นไขการการขอรบัคา่ใชจ้า่ย 
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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. คา่ยาทีเ่ป็นการรักษาเฉพาะผูป้่วยโรคตดิเชือ้Covid 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.  คา่ยาทีเ่ป็นการรักษาเฉพาะผูป้่วยโรคตดิเชือ้ 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 คา่หอผูป้่วยเฉพาะกจิ Covid 19 จา่ยตามจรงิไมเ่กนิ 1,500 บาทตอ่วัน

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

สทิธ ิUC

สทิธ ิUC

จา่ยเพิม่เตมิจากระบบปกติ

Flow การจา่ยชดเชยฯกรณีCOVID 19 ในระบบหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ

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 คา่หอผูป้่วยเฉพาะกจิ Covid 19 จา่ยตามจรงิไมเ่กนิ 1,500 บาทตอ่วัน

PUI Admit


