
ชี้แจงหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการจ่าย
การดูแลผู้ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ



1)การใหบ้รกิารตรวจคดักรองและตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารเพือ่ยนืยนั

การตดิเชือ้โรค Covid-19 

2)การใหบ้รกิารสาธารณสขุ ใหแ้กผู่ป่้วยทีม่สีทิธ ิUC 

2.1 หน่วยบรกิารในระบบหลักประกนัสขุภาพแหง่ชาติ

2.2 คา่บรหิารจัดการดา้นยาหรอืเวชภัณฑท์างการแพทย ์

2.3 สถานบรกิารอืน่ นอกระบบหลักประกนัสขุภาพแหง่ชาติ

3) การใหบ้รกิารสาธารณสขุ ใหแ้กผู่ป่้วยทีม่สีทิธอิ ืน่
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ประกาศ ฯ เร ือ่ง หลกัเกณฑก์ารด าเนนิงานและการบรหิารจดัการกองทนุ
หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตปีิงบประมาณ ๒๕๖๓ ฯ (ฉบบัที ่๕)
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(1) การใหบ้รกิารตรวจคดักรองและตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารเพือ่ยนืยนัการตดิเชือ้โรค COVID-19
และการสง่ขอ้มลูขอรบัคา่ใชจ้า่ยฯ
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หนว่ยบรกิาร

1
2

หนว่ยรบัสง่ตอ่ดา้นเทคนคิ
การแพทยท์ีม่ศีกัยภาพเก็บ 
specimen และตรวจ Lab

ศกัยภาพ
ในการตรวจ Lab

หนว่ยรบัสง่ตอ่ดา้นเทคนคิ
การแพทยเ์ฉพาะตรวจLab

ศกัยภาพในการเก็บ specimen
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ประชาชนกลุม่ทีเ่ขา้เกณฑก์ารคดักรอง

สง่ขอ้มลูเบกิจา่ย 2 ประเภท

n
y

yn

สง่ขอ้มลูเบกิจา่ย
2 ประเภท

สง่ขอ้มลู
เบกิจา่ย lab

สง่ขอ้มลู
เบกิจา่ยคา่ PPE 
เก็บ specimen

n

จา่ยตามจรงิ
ไมเ่กนิ 3,540 บ.

จา่ยตามจรงิ
ไมเ่กนิ 3,540 บ. จา่ยตามจรงิ

ไมเ่กนิ 3,000 บ.

จา่ยตามจรงิ
ไมเ่กนิ 540 บ.



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

2.  เพือ่เพิม่การเขา้ถงึบรกิารตรวจคัดกรองและตรวจยนืยันการตดิเชือ้โรค Covid-19 (early 
screening)

หลกัเกณฑก์ารจา่ย
1. เป็นการใหบ้รกิารแกป่ระชาชนไทยทกุคน (ทกุสทิธ)ิ

2. กลุม่ทีเ่ขา้เกณฑก์ารคัดกรอง ไดแ้ก่
1.1  กลุม่เสีย่งตามเกณฑท์ีก่ระทรวงสาธารณสขุก าหนด  
1.2 กลุม่ทีแ่พทยผ์ูต้รวจรักษาประเมนิวา่มคีวามจ าเป็นตามดลุยพนิจิของแพทย์

3. การตรวจคัดกรอง จะด าเนนิการโดยหน่วยบรกิารในระบบหลักประกนัสขุภาพแหง่ชาติ

4. จา่ยใหแ้กห่น่วยบรกิารในระบบหลักประกนัสขุภาพแหง่ชาตทิัง้ภาครัฐและภาคเอกชน ไดแ้ก ่
หน่วยบรกิารประจ า หน่วยบรกิารรับสง่ตอ่ และหน่วยบรกิารรับสง่ตอ่ดา้นเทคนคิการแพทย ์

5. ส าหรับขอ้มลูการรับบรกิารตัง้แต ่2 มนีาคม 2563 เป็นตน้ไป



อตัราจา่ย
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1. คา่ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารยนืยันการตดิเชือ้ รวมคา่อปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคล (Personal 
protective equipment : PPE) ส าหรับบคุลากรหอ้งปฏบิตักิาร จา่ยตามจรงิไมเ่กนิ 3,000 บาท 
ตอ่ครัง้บรกิาร 

2. คา่อปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคล (Personal Protective Equipment : PPE) ส าหรับบคุลากรเก็บ
ตัวอยา่ง จา่ยตามจรงิไมเ่กนิ 540 บาทตอ่ครัง้บรกิาร

1 หน่วยบรกิารเฉพาะดา้นเทคนคิการแพทย ์
ตรวจ Lab อยา่งเดยีว

คา่ตรวจ Lab + PPE จนท.ตรวจ Lab 3,000

2 หน่วยบรกิารประจ า/รับสง่ตอ่ท่ัวไป ทีไ่มม่ี
ศกัยภาพตรวจ lab

PPE จนท.เก็บ specimen 540

1+2 หน่วยบรกิารประจ า,รับสง่ตอ่ท่ัวไป ทีม่ี
ศกัยภาพตรวจ Lab/หน่วยบรกิารเฉพาะดา้น
เทคนคิการแพทย์ ทีเ่ก็บ specimen ได ้

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

3,540



การสง่ขอ้มลูขอรบัคา่ใชจ้า่ย การตดัรอบขอ้มลูและรอบการจา่ย
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หนว่ยบรกิารบนัทกึขอ้มลูในโปรแกรม e-Claim

1. เมือ่มกีารใหบ้รกิารใหส้ง่ขอ้มลูทันท ีทัง้นีไ้มเ่กนิ 30 วันหลังใหบ้รกิาร เพือ่รับเงนิไดร้วดเร็ว

2. บนัทกึรหัสการวนิจิฉัยโรค (ICD10) เป็นไปตามแนวทางการสรปุและใหร้หัสโรค ในนีก้รณีการ
ตรวจ lab เพือ่คัดกรอง ใหใ้ช ้Z11.5 Special screening examination for other viral 
diseases เป็นรหัสการวนิจิฉัยอืน่ รว่มดว้ย เพือ่ใชใ้นการประมวลผลจา่ยชดเชย

4. สปสช.จะตอบกลับผลการสง่ขอ้มลูทกุวันจันทร ์พธุ และศกุร ์แสดงใหห้น่วยบรกิารทราบทาง 
www.eclaim.nhso.go.th

5. ในเดอืนแรกตัดยอดขอ้มลูทกุ 15 วัน แจง้ใหห้น่วยบรกิารทราบทาง www.eclaim.nhso.go.th

6. โอนเงนิใหห้น่วยบรกิารไมเ่กนิ 30 วันนับจากวันตัดยอดขอ้มลู

การอทุธรณ์การจา่ยคา่ใชจ้า่ย

กรณีเกดิความผดิพลาดในการเบกิจา่ย อทุธรณ์ผา่นโปรแกรม e-claim ไดภ้ายใน 30 วัน

http://www.eclaim.nhso.go.th/


เอกสารหลกัฐาน ส าหรบัการตรวจสอบของหนว่ยตรวจสอบ
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1.  กรณีเป็นหนว่ยบรกิารทีเ่ก็บ specimen อยา่งเดยีว

เอกสารทีเ่ป็นหลกัฐาน

▪ ใบประเมนิความเสีย่งทีเ่ขา้เกณฑท์ีก่ระทรวงสาธารณสขุก าหนด 

▪ เวชระเบยีนทีม่กีารบนัทกึอาการรวมทัง้เหตผุลในการสง่ตรวจในกรณีทีเ่ป็นดลุย

พนิจิของแพทย ์และ กรณีสงสยัวา่เป็นกลุม่เสีย่งทีม่อีาการ

▪ ใบแสดงความยนิยอมใหต้รวจ lab มกีารลงนามผูเ้ก็บตวัอยา่ง และลงนามผูป่้วย



เอกสารทีเ่ป็นหลกัฐาน

▪ ใบ request lab / ใบค าสัง่ตรวจ lab

▪ ผลการตรวจ lab ลงนามนักเทคนคิการแพทย ์ (ตามมาตรฐานวชิาชพี)

2.  กรณีเป็นหนว่ยบรกิารทีต่รวจ lab อยา่งเดยีว

เอกสารหลกัฐาน ส าหรบัการตรวจสอบของหนว่ยตรวจสอบ (ตอ่)



3. กรณีเป็นหนว่ยบรกิารทีเ่ก็บ specimen และตรวจ lab 

เอกสารทีเ่ป็นหลกัฐาน

▪ ใบประเมนิความเสีย่งทีเ่ขา้เกณฑท์ีก่ระทรวงสาธารณสขุก าหนด 

▪ เวชระเบยีนทีม่กีารบนัทกึอาการ รวมทัง้เหตผุลในการสง่ตรวจในกรณีทีเ่ป็นดลุยพนิจิของ

แพทย ์และกรณีสงสยัวา่เป็นกลุม่เสีย่งทีม่อีาการ

▪ ใบแสดงความยนิยอมใหต้รวจ lab มกีารลงนามผูเ้ก็บตวัอยา่ง และลงนามผูป่้วย

▪ ใบ request lab / ใบค าสัง่ตรวจ lab

▪ผลการตรวจ lab ลงนามนักเทคนคิการแพทย ์(ตามมาตรฐานวชิาชพี)

เอกสารหลกัฐาน ส าหรบัการตรวจสอบของหนว่ยตรวจสอบ (ตอ่)
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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

(2) 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 คา่หอผูป่้วยเฉพาะกจิ Covid 19 จา่ยตามจรงิไมเ่กนิ 1,500 บาทตอ่วัน

PUI Admit

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

ตอ้งผา่นการรับรองตามเกณฑป์ระเมนิจาก สบส.และขึน้เป็นหน่วย
บรกิารรับสง่ตอ่เฉพาะดา้น และเป็นการสง่ตอ่ผูป่้วยจากหน่วยบรกิาร 
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ขอบเขตบรกิารและเงือ่นไขการขอรบัคา่ใชจ้า่ย

1) เป็นการใหบ้รกิารแกผู่ป่้วยทีม่สีทิธใินระบบหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิทีเ่ป็นผูต้ดิเชือ้ 
หรอืผูท้ีม่อีาการและอาการแสดงทีส่นันษิฐานไวก้อ่นวา่ผูป่้วยดังกลา่วเป็นผูป่้วยโรคตดิ
เชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรอืโรคโควดิ 19 (Coronavirus  Disease 2019 (COVID-
19)) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ

2) เป็นการจา่ยใหแ้กห่น่วยบรกิารในระบบหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิทีใ่หบ้รกิารแกผู่ม้ี
สทิธหิลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิตามขอ้ 1

3) ส าหรับการเขา้รับบรกิารประเภท
▪ บรกิารผูป่้วยนอก ตัง้แตว่นัที ่2  มนีาคม 2563 เป็นตน้ไป และ
▪ ประเภทผูป่้วยใน ทีจ่ าหน่ายออกจากหน่วยบรกิารตัง้แตว่นัที ่2 มนีาคม 2563 เป็น 

ตน้ไป
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การจา่ยคา่ใชจ้า่ยเพือ่บรกิารสาธารณสขุ

สปสช. จา่ยคา่ใชจ้า่ยส าหรับการจัดบรกิารสาธารณสขุใหแ้กผู่ป่้วยทีม่สีทิธหิลกัประกนั

สขุภาพแหง่ชาต ิโดยจา่ยคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิจากอตัราตามระบบปกติ ดงันี้

1) คา่ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารยนืยนัการตดิเชือ้

2) คา่ยาทีเ่ป็นการรักษาเฉพาะผูป่้วยโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรอืโรคโควดิ 19 

(Coronavirus Disease 2019 (COVID 19))

3) คา่หอ้งควบคมุและคา่อาหาร 

4) คา่อปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคล (Personal protective equipment : PPE)

5) คา่พาหนะรับสง่ตอ่ผูป่้วย

หมายเหต ุ: อปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคล (Personal Protective Equipment : PPE) ทีส่ามารถขอรับ
คา่ใชจ้า่ยไดจ้าก สปสช. ตอ้งเป็นอปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคล ทีเ่ป็นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนด 
และไมไ่ดรั้บการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐอืน่
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1.ประเภทบรกิารผูป่้วยนอก (OP) 

1.1 การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารยนืยนัการตดิเชือ้ มรีายละเอยีด ดงันี้

1) คา่ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารยนืยนัการตดิเชือ้ รวมคา่อปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคล (PPE) ส าหรับ

บคุลากรหอ้งปฏบิตักิารยนืยนัการตดิเชือ้ จา่ยตามจรงิไมเ่กนิ 3,000 บาทตอ่ครัง้บรกิาร

2) คา่อปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคล (PPE) ส าหรับบคุลากรเพือ่เก็บตวัอยา่งสง่ตรวจ จา่ยตามจรงิไมเ่กนิ 

540 บาทตอ่ครัง้บรกิาร

1.2 คา่ยาทีเ่ป็นการรกัษาเฉพาะผูป่้วยโควดิ 19 จา่ยตามจรงิ ไมเ่กนิ 7,200 บาทตอ่ราย

1.3 คา่พาหนะรบัสง่ตอ่ผูป่้วยระหวา่งหนว่ยบรกิาร โดยมรีายละเอยีด ดงันี้

1) คา่พาหนะรับสง่ตอ่ผูป่้วยระหวา่งหน่วยบรกิาร อตัราจา่ยเป็นไปตามคูม่อืแนวทางปฏบิตัใินการขอรับ

คา่ใชจ้า่ยเพือ่บรกิารสาธารณสขุของส านักงาน

2) คา่อปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคล (PPE) รวมคา่ท าความสะอาดฆา่เชือ้พาหนะ จา่ยตามจรงิไมเ่กนิ 

3,700 บาทตอ่ครัง้ทีม่กีารสง่ตอ่ผูป่้วย 

อตัราและเงือ่นไขการการขอรบัคา่ใชจ้า่ย 
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2. ประเภทบรกิารผูป่้วยใน (IP) 
หมายถงึ กรณีเป็นผูป่้วยตดิเชือ้โควดิ 19 หรอื ผูป่้วยทีเ่ขา้เกณฑต์อ้งสอบสวนโรค (PUI) ตาม

หลักเกณฑท์ีก่ระทรวงสาธารณสขุก าหนด  และแพทยม์คีวามเห็นวา่ตอ้งรับไวใ้นหน่วยบรกิารหรอืหอ
ผูป่้วยเฉพาะกจิโควดิ 19 จะถอืวา่ เป็นกรณีบรกิารประเภทผูป่้วยใน ซึง่สามารถขอรับคา่ใชจ้า่ยจาก 
สปสช.ไดต้ามอตัราและเงือ่นไขนี้

2.1 การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารยนืยนัการตดิเชือ้ มรีายละเอยีด ดังนี้

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

2) คา่อปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคล (PPE) ส าหรับบคุลากรเพือ่เก็บตวัอยา่งสง่ตรวจ จา่ยตามจรงิไมเ่กนิ 
540 บาทตอ่ครัง้บรกิาร

2.2 คา่หอ้งควบคมุรวมคา่อาหาร 

1) คา่หอ้งควบคมุหรอืหอ้งดแูลการรักษารวมคา่อาหาร จา่ยตามจรงิไมเ่กนิ 2,500 บาทตอ่วนั

2) คา่หอผูป่้วยเฉพาะกจิโควดิ 19 จา่ยตามจรงิไมเ่กนิ 1,500 บาทตอ่วนั 

อตัราและเงือ่นไขการการขอรบัคา่ใชจ้า่ย 
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2. ประเภทบรกิารผูป่้วยใน (IP) 

2.3 คา่อปุกรณป้์องกนัสว่นบคุคล (PPE) จา่ยตามจรงิไมเ่กนิ 740 บาทตอ่ชดุ

1) อาการเล็กนอ้ยถงึอาการปานกลาง จา่ยตามการใหบ้รกิารจรงิ ไมเ่กนิจ านวน 15 ชดุตอ่วัน

2) อาการรนุแรง จา่ยตามการใหบ้รกิารจรงิ ไมเ่กนิจ านวน 30 ชดุตอ่วัน

2.4 คา่ยาทีเ่ป็นการรกัษาเฉพาะผูป่้วยโควดิ 19 จา่ยตามจรงิ ไมเ่กนิ 7,200 บาทตอ่ราย หรอื
จา่ยชดเชยเป็นยา ในกรณีมคีวามจ าเป็นทีห่น่วยบรกิารตอ้งใชย้ารักษาผูป่้วยเกนิกวา่อตัราที่
ก าหนด สามารถอทุธรณ์มายัง สปสช.เป็นรายกรณี กรณียาทีจ่า่ยชดเชยเป็นยา หน่วยบรกิารจะ
ไดรั้บยาตามระบบการจัดสง่ยาขององคก์ารเภสชักรรม (VMI) จะไมไ่ดก้ารชดเชยเป็นเงนิอกี

2.5 คา่พาหนะรบัสง่ตอ่ผูป่้วยระหวา่งหนว่ยบรกิาร โดยมรีายละเอยีด ดังนี้

1) คา่พาหนะรับสง่ตอ่ผูป่้วยระหวา่งหน่วยบรกิาร อตัราจา่ยเป็นไปตามคูม่อืแนวทางปฏบิตัใิน
การตอ่ครัง้ทีม่กีารสง่ตอ่ผูป่้วย ขอรับคา่ใชจ้า่ยเพือ่บรกิารสาธารณสขุของส านักงาน

2) คา่อปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคล (PPE) รวมคา่ท าความสะอาดฆา่เชือ้พาหนะ จา่ยตามจรงิไม่
เกนิ 3,700บาท

อตัราและเงือ่นไขการการขอรบัคา่ใชจ้า่ย 



✓ 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

(2.2) คา่บรหิารจัดการดา้นยาหรอืเวชภัณฑท์างการแพทย ์ทางไปรษณีย์

หนว่ยบรกิาร
ในระบบ UC

ไปรษณียใ์นพืน้ที ่        
น ากลอ่งพัสดไุปวาง 
และนัดเวลารับยา

การสือ่สารกบั
แพทยก์บัผูป่้วย

เบกิจา่ย



เง ือ่นไขการบรหิารจดัการดา้นยาหรอืเวชภณัฑท์างการแพทย์

1) เป็นผูป่้วยทีรั่กษาในหน่วยบรกิารประจ าหรอืหน่วยบรกิารรับสง่ตอ่ ทีต่อ้งรับยาหรอืเวชภณัฑท์างการแพทย์

2) หน่วยบรกิารประจ าหรอืหน่วยบรกิารรับสง่ตอ่ จัดใหม้ชีอ่งทางการสือ่สารระหวา่งแพทยผ์ูรั้กษาและผูป่้วย 

เพือ่สัง่การรักษา ซกัประวตั ิหรอืสอบถามอาการจากผูป่้วยหรอืผูด้แูล และบนัทกึขอ้มลูการรักษาในเวช

ระเบยีน

3) ใหก้ าหนดประเภทของยาหรอืเวชภณัฑท์างการแพทย ์โดยค านงึถงึคณุภาพ วธิกีารใช ้และปรมิาณ ที่

เหมาะสมและปลอดภยัตอ่ผูป่้วย

4) การจัดสง่ยาหรอืเวชภณัฑท์างการแพทย ์ดว้ยบรกิารไปรษณียด์ว่นพเิศษ (EMS) ในประเทศ ประกอบการ

ขอรับคา่ใชจ้า่ยเพือ่บรกิารสาธารณสขุ  

5) อตัราการจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจัดการดา้นยาหรอืเวชภณัฑท์างการแพทย ์ใหห้น่วยบรกิารประจ าหรอื

หน่วยบรกิารรับสง่ตอ่ เพิม่เตมิในอตัราไมเ่กนิ 50 บาทตอ่ครัง้ 
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การประมวลผล การตดัยอดขอ้มลู และการอทุธรณ์การจา่ย

1) การบนัทกึขอรับคา่ใชจ้า่ยของหน่วยบรกิารในระบบหลักประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิผา่นโปรแกรม 

e-claim

2) สปสช.ท าการตรวจสอบและประมวลผลแลว้จะรายงานผลการรับสง่ขอ้มลูรายวัน (REP) ให ้

หน่วยบรกิารตรวจสอบทางหนา้ Website e-Claim ในวันท าการ จันทร ์พธุ และศกุร ์

3) การตัดยอดขอ้มลู จะตัดทกุวันสดุทา้ยของเดอืนและออกรายงานการจา่ยเงนิรายเดอืน 

(Statement) ตามวันทีก่ าหนดเชน่เดยีวกบัการเบกิจา่ยในระบบปกตอิืน่ ๆ 

4) การโอนเงนิใหห้น่วยบรกิาร หน่วยบรกิารจะไดร้ับการโอนเงนิภายใน 30 วัน นับจากวันตัดยอด

ขอ้มลู

5) การอทุธรณ์คา่ใชจ้า่ย หน่วยบรกิารสามารถขออทุธรณ์คา่ใชจ้า่ยได ้ภายใน 30 วัน หลังไดร้ับ

รายงานการจา่ยเงนิ
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การตดิตอ่ประสานงาน

หากหน่วยบรกิารมขีอ้สงสยัตอ้งการสอบถามเพิม่เตมิ สามารถตดิตอ่ไดด้ังนี้

1)ส านักงานหลักประสขุภาพแหง่ชาต ิเขต 1-13

2)สายดว่น สปสช. 1330 ตลอด 24 ชัว่โมง

3)Help Desk ส านักบรหิารการจัดสรรและชดเชยคา่บรกิาร ในวันและเวลา

ราชการ เบอรโ์ทรศพัท ์02-142-3100-3 
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(2.3) แนวทางขอรบัคา่ใชจ้า่ย UCEP-COVID-19 รพ. เอกชน สทิธ ิUC 

ส านกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ



ความเป็นมา

▪ 4  มนีาคม 2563 กระทรวงสาธารณสขุ ประกาศ เรือ่ง ก าหนดผูป่้วยฉุกเฉนิโรคตดิตอ่
อนัตราย ตามกฎหมายวา่ดว้ยโรคตดิตอ่ กรณีตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรอืโรคโควดิ 
19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ราชกจิจานุเบกษามผีลบงัคบัใช ้วนัที่
5 มนีาคม 2563

▪ 31 มนีาคม 2563 – คณะรัฐมนตร ีมมีตเิห็นชอบหลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไขการ
ก าหนดคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการผูป่้วยฉุกเฉนิโรคตดิตอ่อนัตราย ตามกฎหมายวา่ดว้ย
โรคตดิตอ่ กรณีตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรอืโรคโควดิ 19 (Coronavirus Disease 
2019 (COVID-19)) มผีลบงัคบัใช ้วนัที ่5 มนีาคม 2563

▪ ขอ้บงัคบัคณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิวา่ดว้ยการใชส้ทิธรัิบบรกิาร
สาธารณสขุ กรณีมเีหตสุมควร กรณีอบุตัเิหตหุรอืกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉนิ(ฉบบัที่ 2) ราช
กจิจานุเบกษา 2 เมษายน 2563

▪ 5 ม.ีค. 2563  เริม่ระบบ UCEP-COVID-19
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บทบาทและหนา้ทีข่องหนว่ยงานตา่งๆ กรณี UCEP-COVID-19

ใหก้ารรกัษาพยาบาล
ผูป่้วยฉุกเฉนิ Covid-
19 เพือ่ใหพ้น้จาก
อนัตราย โดยไมม่ี
เง ือ่นไขในการเรยีก
เก็บและแจง้ตอ่กองทนุ
ของผูม้สีทิธ ิโดยไมม่ี
เรยีกเก็บจากผูม้สีทิธ ิ

- สรา้งความเขา้ใจแก่
ประชาชน 

- ทบทวนปรบัปรงุบญัชี
และอตัราคา่ใชจ้า่ย 
เสนอตอ่รฐัมนตรวีา่การ
กระทรวงสาธารณสขุ

- ตรวจสอบความถกู
ตอ้งของขอ้มลูการ
เบกิจา่ยพรอ้มสรปุ
คา่ใชจ้า่ย

-แจง้ใหก้องทนุของผูม้ ี
สทิธทิราบภายใน 30 วนั
นบัต ัง้แตเ่วลาทีไ่ดร้บั
เอกสาร ครบถว้นแลว้

- แกไ้ขระเบยีบให้
รองรบัการจา่ยเงนิ
ชดเชยและจา่ย
คา่ใชจ้า่ยในอตัรา
คา่ใชจ้า่ยแนบทา้ย
หลกัเกณฑ ์

- จา่ยเงนิใหแ้ก่
สถานพยาบาลภายใน
15 วนั



ประกอบดว้ย 4 กรณีดงันี้

1. กรณีอบุตัเิหตหุรอืกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉนิวกิฤต ิ หรอื กรณี UCEP

2. กรณีอบุตัเิหตหุรอืกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉนิเรง่ดว่น/ไมร่นุแรง หรอื กรณี Non-UCEP

3. กรณีเหตสุมควร 

4.  กรณีผูป่้วยโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรอืโรคโควดิ 19 (Coronavirus Disease 2019 
(COVID-19)) หรอื กรณี  UCEP-COVID-19 มผีลบงัคบัใช ้5 ม.ีค. 63

ผูม้สีทิธิ

สถานพยาบาลอืน่

ผูม้สีทิธหิลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ

สถานพยาบาลของเอกชน นอกระบบUC

ขอ้บงัคบัคณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ
วา่ดว้ยการใชส้ทิธริบับรกิารสาธารณสขุ  กรณีเหตสุมควร  กรณีอบุตัเิหตหุรอืกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉนิ 

(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2563
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UCEP Non UCEP

72 ชม. แรก 
จา่ย F/S 

Fee for serviceหลงั 72 ชม. 24 ชม. หลงัแจง้

24 ชม. กอ่นแจง้ 
ราคาตามเพดาน

กรณี COVID-19

รพ.เอกชน นอกระบบ

ผูม้สีทิธ ิ

ไมเ่ขา้เกณฑก์รณี
COVID-19

ประมวล/ออกรายงาน จา่ยชดเชย

Flow การเขา้รบับรกิารตามขอ้บงัคบั ฯ มาตรา 7 (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2563



หลกัเกณฑแ์ละอตัราการเบกิจา่ย กรณี UCEP- COVID -19 สทิธ ิUC

จา่ยตามระบบ Fee schedule ตามบญัชรีายการของCOVID 19 1.  กรณีคดักรองความเสีย่ง
(ตามเกณฑก์ระทรวงฯ)

2.   กรณีผูป่้วยนอก
3.   กรณีผูป่้วยใน

(ต ัง้แตA่dmit – Discharge)

➢ ผูม้สีทิธหิลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ กรณีตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรอืโรคโควดิ 19 หรอืกลุม่เสีย่งตาม 

เกณฑท์ีก่ระทรวงสาธารณสขุก าหนด 

➢ โรงพยาบาลเอกชนนอกระบบประกนัสขุภาพแหง่ชาติ

➢กรณีผูป่้วยมเีตยีงรับยา้ยแต ่ไมป่ระสงคย์า้ยกลบัเขา้ระบบ ใหผู้ป่้วยรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้เอง

➢ เงนิชดเชยทัง้หมด ตอ้งหกัคา่ใชจ้า่ยจาก พรบ. และประกนัชวีติ และประกนัวนิาศภยั (ถา้ม)ี กอ่น 

**คา่ชุดPPE และยา Favipiravir เบกิจากกระทรวงสาธารณสขุ

โดยไมม่เีรยีกเก็บจากผูม้สีทิธิ
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❖ 1.ตรวจสอบ
ความถกูตอ้ง
ของรายการ 
F/S และรหสั
โรค

❖ 2.พจิารณา
อนมุตั ิ
คา่ชดเชย
ท ัง้หมด

❖ 3.ตดังวด
จา่ย

❖ 4.สง่ขอ้มลู
ใหก้องทนุ

30 วนัท าการ

ออกรายงาน
ฐานขอ้มลู F/S

Catalogue

ฐานขอ้มลู
Drug 

Catalogue

ข ัน้ตอนการพจิารณาการจา่ยชดเชย UCEP – COVID -19 ในโปรแกรม UCEP –COVID19



ไมเ่กนิ 30 วนั ไมเ่กนิ 15 วนั

UCEP-COVID-19



(3) แนวทางการเบิกจ่าย กรณี COVID19 
สิทธิข้าราชการ / อปท. / จนท. สปสช.



ประกาศ / หนงัสอืทีเ่ก ีย่วขอ้ง

▪ ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรือ่ง ชือ่และอาการส าคญัของ

โรคตดิตอ่อนัตราย (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2563

▪ หนังสอืกรมบญัชกีลาง ดว่นทีส่ดุ ที ่กค 0416.4/ว 102 ลงวนัที ่

20 มนีาคม 2563

▪ หนังสอืกรมบญัชกีลาง ดว่นทีส่ดุ ที ่กค 0416.4/ว 130 ลงวนัที ่3 

เมษายน 2563



หลกัเกณฑ ์ตาม ว 102

ขอ้ 4 ผูม้สีทิธหิรอืบคุคลในครอบครัว ทีม่อีาการไข ้ไอ เจ็บคอ หอบเหนือ่ย หรอืมี
อาการของโรคปอดอกัเสบ ตามประกาศประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรือ่ง ชือ่และอาการ
ส าคญัของโรคตดิตอ่อนัตราย (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2563 หากแพทยผ์ูรั้กษาไดด้ าเนนิการ
สอบสวนโรคตามแนวทางทีก่ระทรวงสาธารณสขุก าหนดแลว้มคีวามเห็นวา่ จ าเป็นตอ้งตรวจ
ทางหอ้งปฏบิตักิารเพือ่ยนืยนัวา่ตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรอืโรคโควดิ 19 ใหผู้ม้สีทิธิ
ไดรั้บเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการรักษาพยาบาลส าหรับตนเองและบคุคลในครอบครัว ...

ขอ้ 7 การเบกิคา่รักษาพยาบาลตามหลกัเกณฑน์ี ้ใหส้ถานพยาบาลของทางราชการ
เป็นผูเ้บกิแทนผูม้สีทิธใินระบบเบกิจา่ยตรงเทา่นัน้ และใหห้มายความรวมถงึกรณีที่
สถานพยาบาลของทางราชการไมอ่าจใหก้ารตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารไดแ้ละมคีวาม
จ าเป็นตอ้งสง่ตวัผูป่้วยหรอืเก็บตวัอยา่งไปตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร ณ สถานทีอ่ืน่ดว้ย 

หลกัเกณฑน์ีม้ผีลกบัขอ้มลูบรกิารต ัง้แตว่นัที ่2 มนีาคม 2563 จนกวา่จะยกเลกิหลกัเกณฑน์ี ้



ขอบเขตบรกิาร เป็นการจา่ยเพิม่เตมิจากระบบปกต ิดงันี้

1 คา่ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารยนืยันการตดิเชือ้ 

2 คา่อปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคล (Personal protective equipment : PPE)

3 คา่หอ้งควบคมุ และคา่อาหาร (ใน และ นอกสถานพยาบาล)

4 คา่ยาทีเ่ป็นการรักษาเฉพาะผูป่้วยโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรอืโรค

โควดิ 19 

5 คา่อปุกรณ์ป้องกนัและคา่ท าความสะอาดพาหนะรับสง่ตอ่ผูป่้วย



รายการ เง ือ่นไขและอตัราจา่ย ประเภทบรกิาร OP

รายการ อตัราจา่ย

1. คา่ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารยนืยันการตดิเชือ้

1) คา่ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารยนืยันการตดิเชือ้ รวมคา่อปุกรณ์

ป้องกนัสว่นบคุคล (Personal protective equipment : PPE)

2) คา่อปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคล (Personal Protective Equipment

: PPE) ส าหรับบคุลากรเก็บตวัอยา่ง

ตามจรงิไมเ่กนิ 3,000 บาท/ครัง้

ตามจรงิไมเ่กนิ 540 บาท/ครัง้

2. คา่ยาทีเ่ป็นการรักษาเฉพาะผูป่้วยตดิเชือ้
COVID-19 **ตามรายการทีก่ าหนด   

จา่ยตามจรงิ ไมเ่กนิ 
7,200 บาทตอ่ครัง้

การท าธรุกรรมในระบบเบกิจา่ยตรงประเภทผูป่้วยนอกหากผูม้สีทิธหิรอืบคุคลในครอบครัวไป
แสดงตน ณ สถานพยาบาลอาจใชบ้ตัรประชาชน หรอื ใชเ้ลขบตัรประชาชนได ้(ว 103)
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รายการ เง ือ่นไขและอตัราจา่ย ประเภทบรกิาร IP

รายการ อตัราจา่ย

1. คา่ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารยนืยันการตดิเชือ้
1) คา่ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารยนืยันการตดิเชือ้ รวมคา่อปุกรณ์ป้องกนัสว่น
บคุคล (Personal protective equipment : PPE)

2) คา่อปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคล (Personal Protective Equipment : PPE) 
ส าหรับบคุลากรเก็บตวัอยา่ง

ตามจรงิไมเ่กนิ 3,000 บาท/ครัง้

ตามจรงิไมเ่กนิ 540 บาท/ครัง้

2. คา่ยาทีเ่ป็นการรักษาเฉพาะผูป่้วยตดิเชือ้COVID-19 **ตามรายการทีก่ าหนด จา่ยตามจรงิ ไมเ่กนิ 7,200 บาทตอ่ราย

3. คา่หอ้งควบคมุและคา่อาหาร
1) คา่หอ้งในสถานพยาบาล
2) คา่หอ้งนอกสถานพยาบาล (Hospitel) ** สถานพยาบาลทีรั่กษาเป็นผู ้

เบกิ**

จา่ยตามจรงิไมเ่กนิ 2,500 บาทตอ่วัน
จา่ยตามจรงิไมเ่กนิ 1,500 บาทตอ่วัน

4. คา่อปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคล (PPE) 
-อาการไมร่นุแรง ไมเ่กนิจ านวน 15 ชดุตอ่วัน 
-อาการรนุแรง ไมเ่กนิจ านวน 30 ชดุตอ่วัน

จา่ยตามจรงิไมเ่กนิ 740 บาทตอ่ชดุ

รายการท่ีจ่ายเพ่ิมเติมจาก DRGs



เง ือ่นไขการจา่ยคา่รถรบัสง่ตอ่ รวมคา่บรกิารอืน่ๆ (ท ัง้กรณี OP และ IP) 

OP IP

เงือ่นไขบรกิาร เฉพาะผูป่้วยทีต่รวจแลว้ พบวา่ Lab
Positive

ตามหลักเกณฑรั์บสง่ตามระบบปกติ

คา่รถสง่ตอ่ จา่ยชดเชยตามระยะทาง จา่ยชดเชยตามระยะทาง

คา่บรกิารอืน่ๆ

คา่ท าความสะอาด
ฆา่เชือ้พาหนะ + 
ชดุ PPE

จา่ยตามจรงิไมเ่กนิ 3,700 บาทตอ่
ครัง้ ทีม่กีารสง่ตอ่ผูป่้วย

1.คา่ท าความสะอาดฆา่เชือ้

2.คา่ชดุ PPE ไมเ่กนิจ านวน 3 ชดุ 
และไมเ่กนิราคาชดุละ 740 บาท

จา่ยตามจรงิไม ่เกนิ 3,700 บาทตอ่ครัง้
ทีม่กีารสง่ตอ่ผูป่้วย

1.คา่ท าความสะอาดฆา่เชือ้

2.คา่ชดุ PPE ไมเ่กนิจ านวน 3 ชดุ และ
ไมเ่กนิราคาชดุละ 740 บาท



กรณีการตรวจคดักรอง (SCREENING)

▪ เบกิจา่ยจากกองทนุหลักประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิหลักเกณฑ ์

เงือ่นไข และวธิกีารเบกิจา่ยตามที ่สปสช.ก าหนด (เหมอืนสทิธ ิUC) 



กรณีการเบกิดว้ยใบเสร็จในสทิธ ิอปท.

ตาม ว 102 ขอ้ 7 ระบ ุใหส้ถานพยาบาลเป็นผูเ้บกิในระบบเบกิจา่ยตรงเทา่น ัน้
กรณีผูม้สีทิธเิห็นแยง้ตอ้งขอท าความตกลงเป็นรายกรณี ตามระเบยีบทีก่ าหนด ดงันี้

1. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการรักษาพยาบาลของ
พนักงานสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอ้ ๒๑ ในกรณีทีร่ะเบยีบนีย้งัไมไ่ดก้ าหนดใหน้ า
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข และอตัราคา่ใชจ้า่ยทีก่ระทรวงการคลงัก าหนดตามพระราช
กฤษฎกีาวา่ดว้ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการรักษาพยาบาลมาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม 

2. หลักเกณฑก์ระทรวงการคลังวา่ดว้ยวธิกีารเบกิจา่ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการ
รักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๓ ขอ้ ๓๐ ในกรณีทีส่ว่นราชการหรอืสถานพยาบาลของทาง
ราชการไมส่ามารถปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ าหนดไวไ้ด ้หรอืมคีวามจ าเป็นตอ้ง
ปฏบิตันิอกเหนอืจากทีก่ าหนดในหลกัเกณฑน์ีใ้หข้อท าความตกลงกบักระทรวงการคลงั

3. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการรักษาพยาบาลของ
พนักงานสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพิม่เตมิ) ขอ้ ๑๒ (๔) วรรคสอง “หากก าหนดใหต้อ้ง
ขอท าความตกลงกบักระทรวงการคลังกอ่นด าเนนิการหรอืเบกิจา่ยเงนิ ใหห้มายความถงึ
กระทรวงมหาดไทยแทน
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✓ เป็นผูป่้วยเกา่ทีร่ับยาตอ่เนือ่ง

✓ จัดใหม้ชีอ่งทางการสือ่สารระหวา่งแพทยผ์ูรั้กษาและผูป่้วย

✓ ก าหนดประเภทของยาโดยค านงึถงึคณุภาพ วธิกีารใช ้ปรมิาณทีเ่หมาะสม และปลอดภยักบัผูป่้วย

✓ การจัดสง่ยาใหด้ าเนนิการดว้ยวธิ ีดงันี ้

1) จัดสง่ยาใหผู้ป่้วยโดยตรง โดยใชไ้ปรษณียล์งทะเบยีน หรอืไปรษณียด์ว่นพเิศษ หรอืไปรษณีย์

ตอบรับปลายทาง โดยใหเ้ก็บเลขพัสดทุีจั่ดสง่ไวเ้พือ่ประโยชนใ์นการตรวจสอบ

2) จัดสง่ยาไปยังหน่วยบรกิารปฐมภมูหิรอืสถานทีท่ีส่ถานพยาบาลไดจั้ดเตรยีมไว ้และเจา้หนา้ทีท่ี่

ไดรั้บมอบหมายเป็นผูส้ง่มอบยาใหผู้ป่้วย โดยใหอ้อกใบรับยาไวเ้ป็นหลักฐานเพือ่ประโยชน์ใน

การตรวจสอบ

√ การท าธรุกรรมการเบกิจา่ยใหด้ าเนนิการผา่น KTB Corporate online ระบเุหตผุล “สง่ยา”
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ตาม ว 102 และ ว 130 ก าหนดเงือ่นไข ดงันี้

การจดัสง่ยาทางไปรษณีย์

สง่ขอ้มลูตามระบบปกต ิไมก่ าหนดคา่จัดสง่ยา
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