
หลกัเกณฑ ์และเง่ือนไขการจ่าย

การดแูลผ ูติ้ดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)

ในระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ

การประชมุบรหิารจดัการศนูยป์ฏิบติัการฉกุเฉินดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสขุ

กรณีโรคปอดอกัเสบจากเช้ือไวรสัโคโรนา 2019
ครัง้ท่ี 7 วนัท่ี 9 เมษายน 2563 หอ้งประชมุชา้งเผือก รพ.มหาราชนครราชสีมา



หัวข้อน ำเสนอ

1) ประกำศฯที่เกี่ยวข้อง
2) ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโควิด19
3) กำรจัดส่งยำหรือเวชภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ให้แก่ผู้ป่วยได้ทำงไปรษณีย์  

ช่วงระบำด COVID

2



3



4

ขอบเขตบริกำรและเงื่อนไขกำรกำรขอรับค่ำใช้จ่ำย
1) เป็นกำรให้บริกำรแก่ผู้ป่วยที่มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ที่เป็นผู้ติดเชื้อ หรือผู้ที่มี

อำกำรและอำกำรแสดงที่สันนิษฐำนไว้ก่อนว่ำผู้ป่วยดังกล่ำวเป็นผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus  Disease 2019 (COVID-19)) ตำมประกำศกระทรวง
สำธำรณสุข

2) เป็นกำรจ่ำยให้แก่หน่วยบรกิำรในระบบหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ที่ให้บริกำรแก่ผู้มีสิทธิ
หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ตำมข้อ 1

3) ส ำหรับกำรเข้ำรับบริกำรประเภท
▪ บริกำรผู้ป่วยนอก ตั้งแต่วันที่ 2  มีนำคม 2563 เป็นต้นไป และ
▪ ประเภทผู้ป่วยใน ที่จ ำหน่ำยออกจำกหน่วยบริกำรตั้งแต่วันที่ 2 มีนำคม 2563 เป็น 

ต้นไป

ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโควิด19
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1. กรณีคดั
กรองความเสีย่ง

หนว่ยบรกิาร

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

2. กรณีOP

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

สทิธ ิUC

จา่ยเพิม่เตมิจากระบบปกติ

กำรจ่ำยชดเชยฯกรณCีOVID 19 ในระบบหลักประกันสุขภำพแหง่ชำติ

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

“หอผูป่้วยเฉพาะกจิโควดิ 19 ”  สถานทีอ่ ืน่ของหน่วยบรกิาร ทีจ่ัด
ใหเ้ป็นหอผูป่้วยทีอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคมุก ากบัของหน่วยบรกิารนัน้ ๆ 
ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสขุก าหนด หรอืแนะน า เชน่ Cohort 
ward, Camp Isolation, โรงพยาบาลสนาม เป็นตน้

ตอ้งผา่นการรับรองตามเกณฑป์ระเมนิจาก สบส.และขึน้เป็นหน่วยบรกิาร
รับสง่ตอ่เฉพาะดา้น และเป็นการสง่ตอ่ผูป่้วยจากหน่วยบรกิาร 







✓ สทิธ ิUC

✓ หน่วยบรกิารประจ า/หน่วยบรกิารรับสง่ตอ่ 

✓ มชีอ่งทางการสือ่สารระหวา่งแพทยผ์ูรั้กษาและผูป่้วย

✓ แพทยส์ัง่การรักษา ซกัประวตั ิถามอาการ บนัทกึ

ขอ้มลูการรักษาในเวชระเบยีน

✓ หน่วยบรกิารท าหนา้ที ่packing ยา

✓ ไปรษณีย ์นัดหมายหน่วยบรกิารเวลาไปรับยาที ่รพ. 

เพือ่จัดสง่ยาใหผู้ป่้วยทีบ่า้น (EMS)

✓ สปสช.จา่ยชดเชยเงนิให ้รพ. 50 บาท/ครัง้
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เงือ่นไขการจดับรกิาร

ค่ำบริหำรจัดกำรด้ำนยำหรือเวชภัณฑ์ ทำงไปรษณีย์
หนว่ยบรกิาร
ในระบบ UC

ไปรษณียใ์นพืน้ที ่        
น ากลอ่งพัสดไุปวาง 
และนัดเวลารับยา

การสือ่สารกบั
แพทยก์บัผูป่้วย

เบกิจา่ย



เง่ือนไขกำรบริหำรจัดกำรด้ำนยำหรือเวชภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ 

1) เป็นผูป่้วยทีรั่กษาในหน่วยบรกิารประจ าหรอืหน่วยบรกิารรับสง่ตอ่ ทีต่อ้งรับยาหรอืเวชภณัฑท์างการแพทย์

2) หน่วยบรกิารประจ าหรอืหน่วยบรกิารรับสง่ตอ่ จัดใหม้ชีอ่งทางการสือ่สารระหวา่งแพทยผ์ูรั้กษาและผูป่้วย เพือ่

สัง่การรักษา ซกัประวัต ิหรอืสอบถามอาการจากผูป่้วยหรอืผูด้แูล และบันทกึขอ้มลูการรักษาในเวชระเบยีน

3) ใหก้ าหนดประเภทของยาหรอืเวชภณัฑท์างการแพทย ์โดยค านงึถงึคณุภาพ วธิกีารใช ้และปรมิาณ ที่

เหมาะสมและปลอดภยัตอ่ผูป่้วย

4) การจัดสง่ยาหรอืเวชภณัฑท์างการแพทย ์ดว้ยบรกิารไปรษณียด์ว่นพเิศษ (EMS) ในประเทศ ประกอบการขอรับ

คา่ใชจ้า่ยเพือ่บรกิารสาธารณสขุ  

5) อตัราการจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจัดการดา้นยาหรอืเวชภณัฑท์างการแพทย ์ใหห้น่วยบรกิารประจ าหรอื

หน่วยบรกิารรับสง่ตอ่ เพิม่เตมิในอตัราไมเ่กนิ 50 บาทตอ่ครัง้ 
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