Facebook live สปสช. “การตรวจคัดกรองโควิด-19 กับภารกิจเปิดเมือง”
วันที่ 4 พฤษภาคม 2563
วิทยากรนำโดย : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข, อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, อธิบดีกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ, รองเลขาธิการ สปสช., นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน
คำถาม
มาตรฐานการให้บริการตรวจคัดกรอง /ห้อง Lab covid
1. การตรวจคัดกรองทุกวันนี้มีความแม่นยำเพียงใด
เชื่อถือได้ไหม
2. หน่วยงาน ที่ จะ เปิดตรวจ PCR. บุคคลากร ต้องมีชม.
การทำงาน กี่ชั่วโมง เหมือนชั่วโมงบิน ของนักบิน ไหม
3. ตามที่อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์กล่าว...มาตรฐาน ของ
RT-PCR นักเทคนิคการแพทย์ ที่มีประสบการณ์ PCR
แนวทางปฏิบัติวัดจากอะไร
4. สอบถามเกี่ยวกับมาตรฐานชุดตรวจ Rapid Test
ยี่ห้อ Wondfo ปัจจุบัน อย.ได้อนุญาตให้นำเข้ามา
ให้บริการ แต่มีข่าวเรื่องประสิทธิภาพและการทุจริตใน
ต่างประเทศ จะมีการดำเนินการอย่างไร
5. มาตรฐานการตรวจ Lab ก่อนเปิดเมืองที่ใช้ rapid
test เนื่องจากต่างประเทศมีปัญหาการใช้งานและมี
ขายในไทย ที่ อย. ให้ผ่าน ควรให้ตรวจเฉพาะวิธี RTPCR เนื่องจากได้รับการรับรองจากกรมวิทย์ หรือใช้
Elisa เพื่อความแม่นยำ
6. การตรวจกรณีคนที่ได้รับเชื้อ แต่ไม่มีอาการก็มี anti
body ขึ้น ใช่หรือไม่ คุณหมอแจ้งว่าต้องมีอาการถึงจะ
ตรวจเจอ anti body
7. คุณภาพการตรวจ มีมาตรฐานทั่วประเทศ ต่างกัน
อย่างไร ? ถึงทำให้ที่ยะลา"ตรวจ"error ถึง 40ราย !

ชี้แจง
การตรวจทางห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับ COVID 19 ปัจจุบัน
1. การตรวจหาเชื้อหรือการตรวจหารหัสพันธุกรรมของ
เชื้อทางเดินหายใจ (RT-PCR) การตรวจตรงลำคอ ในจมูก
หรือปอด ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานที่องค์การอนามัยโลก
2. การตรวจภูมิคุ้มกัน (Anti-body หรือ Rapid test)
ขณะนี้องค์การอนามัยโรคยังไม่แนะนำ
ปัจจุบันประเทศไทยใช้วิธี RT-CPR โดยตรวจในกลุ่ม PUI
ผู้ที่ป่วยและมีอาการเข้าข่ายต้องสอบสวนโรค โดยใช้วิธีซัก
ประวัติ มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก และมีประวัติสัมผัส
ผู้ป่วย ประวัติเดินทางไปต่างประเทศ หรืออยู่ในที่แออัด ซึ่ง
หากพบผลเป็น Positive จะเข้าสู่กระบวนการรักษา และเข้า
สู่กระบวนการสอบสวนตามระบาดวิทยา โดยดูว่าผู้ป่วยไป
สัมผัสกับใคร เพื่อทำการตรวจต่อไป
เป้าหมายต่อไปตามมาตรการผ่อนปรนต่าง ๆ การตรวจ
จะเป็นการค้นหาเชิงรุก โดยมีวัตถุประสงค์เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง
ต่างหรือการค้นหาเชิงรุกลงไปค้นหาผู้ป่วย (Active case
finding) ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายขยายการ
ตรวจห้อง Lab ที่ได้มาตรฐานจำนวน 140 แห่ง ทั้งภาครัฐ
และเอกชน ตามมาตรฐานที่กำหนดดังนี้
1.ต้องมีนักเทคนิคการแพทย์ที่มีประสบการณ์การตรวจ
RT-PCR
2.มีเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน
3. มีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ
4. การทดสอบความชำนาญ

คำถาม
แนวทางการให้บริการเชิงรุกของ รพ.เอกชน
1. การเข้าตรวจคัดกรองโดย รพ.เอกชนในพื้นที่ต่างๆ มี
แนวทางให้ รพ.เอกชนต้องส่งแผนล่วงหน้า 5 วัน
เพื่อให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอนุมัติก่อน
ดำเนินการให้บริการ ซึ่งในแนวทางการปฏิบัติ รพ.
เอกชนไม่อาจรู้พื้นที่เสี่ยงได้ จึงไม่มีโอกาสลงตรวจโดย
ได้รับงบจาก สปสช.
2. สปสช.มีการตรวจสอบแบบไหน กรณีที่ รพ.เอกชน
ออกคัดกรองแต่ไม่ได้ทำตามกฎกติกาของ สปสช.
3. ศูนย์แลป หรือสถานพยาบาลเอกชน ที่ไม่ได้รับผู้ป่วย
ไว้ค้างคืน ที่มีเทคนิคการแพทย์ประจำ สามารถ
ออกไปเก็บสิ่งส่งตรวจได้หรือไม่ หากสามารถออกไป
ได้ ต้องแจ้ง สปสช. ประจำเขตพื้นที่ให้ทราบด้วย
หรือไม่
4. เอกชน ที่ทำหน้าที่คัดกรอง..ต้อง มีแพทย์ ไปปฏิบัติ
หน้าที่ ด้วยหรือไม่ . มีเฉพาะเทคนิคการแพทย์
ออกไปได้ ไหม
5. การทีร่ พ เอกชนลงตรวจคัดกรอง ถ้าทำตามประกาศ
ก็ถือว่าประชาชนได้ประโยชน์ แต่ ต้องให้ความรู้ด้วย
ว่าตรวจแล้วยังต้องระวังตัว ใส่แมส ล้างมือ เว้น
ระยะห่าง ไม่ออกนอกบ้าน และเมื่อไปตรวจที่ไหนถ้า
มีคนไปติดต่อให้ลงตรวจพื้นที่ต่อไปไม่ควรรับและนัด
วันลงตรวจ ควรประสาน สสจ.ก่อนว่าพื้นที่ตรงที่ได้รับ
การประสานเป็นอย่างไร และการคัดกรองก่อนตรวจ
ควรเข้มข้น ที่เห็นถามไม่มากส่งตรวจทุกราย ฝากด้วย
ค่ะ
6. หากธรุกิจเอกชนต้องการให้ห้อง Lab ไปตรวจกับ
พนักงานที่บริษัท ต้องขออนุญาติหรือไม่

ชี้แจง
1.การให้บริการตรวจคัดกรองฯ สามารถดำเนินการได้
ตามความเหมาะสม ซึ่งต้องดำเนินการร่วมกับหน่วยงานของ
รัฐในพื้นที่ โดยแจ้งรายละเอียดตามแบบ สพ.อ.4 ตามที่ สบส.
กำหนดไปยังผู้อนุญาตทราบก่อนให้บริการอย่างน้อย 5 วัน
ก่อนดำเนินการ และเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติการเฝ้าระวัง
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข ดังนี้
1.1 นอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้แจ้งไปยัง
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือสาธารณสุขจังหวัด เพื่อ
พิจารณาเห็นชอบในการดำเนินการ ซึ่งอาจกำหนดพื้นที่
เป้าหมาย จำนวนกลุ่มเป้าหมาย และกำหนดแนวทางการ
ปฏิบัติในระดับพื้นที่ร่วมกัน พร้อมทั้ง สำเนาแผนการ
ให้บริการแจ้งไปยัง สปสช.เขตในพื้นที่รับผิดชอบ
1.2 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้แจ้งไปยัง
คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร หรือสำนักอนามัย
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเห็นชอบในการดำเนินการ ซึ่ง
อาจกำหนดพื้นที่เป้าหมาย จำนวนกลุ่มเป้าหมาย และกำหนด
แนวทางการปฏิบัติในระดับพื้นที่ร่วมกัน พร้อมทั้ง สำเนา
แผนการให้บริการแจ้งไปยัง สปสช. เขต 13 กทม.
2. ผู้ให้บริการต้องเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรม
หรือผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และต้องดำเนินการ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยใช้ชุดตรวจ วัสดุ อุปกรณ์หรือ
เครื่องมือดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา รวมทั้ง ต้องส่งสิ่งส่งตรวจให้
ส่งไปตรวจยังห้องปฏิบัติการตามที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ให้การรับรองเท่านั้น
3. การรายงาน และการให้คำปรึกษา
3.1 เมื่อทราบผล ให้แจ้งไปยังผู้รับบริการ พร้อมทั้ง
รายงานผลไปยังกรมควบคุมโรคและกรมวิทย์ฯตามช่องทางที่
กำหนดทุกราย
3.2 การให้คำปรึกษาแก่กลุ่มเสี่ยงทุกราย ระหว่างรอ
ผลตรวจ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติตัว และการป้องกันการ
แพร่เชื้อไปสู่บุคคลอื่นโดยการแยกตัวที่บ้านเป็นระยะเวลา 14
วัน (Self-Quarantine) ตามแนวทางของกรมควบคุมโรค
กรณีผู้ป่วยผลบวก (Positive) หากสถานบริการเอกชน มี
ศักยภาพในการให้ดูแลรักษา สถานบริการนั้นควรรับผู้ป่วยไว้

คำถาม

แนวทางการเบิกจ่ายคัดกรอง COVID
1. รพ.รับส่งต่อ อยากตรวจ RT-PCR ก่อนผ่าตัด....รพ.
รับส่งต่อนั้น สามารถเบิกจาก สปสช.ได้หรือไม่
2. ถ้าหน่วยรับส่งต่อ ไม่มี Lab PCR กรณีนี้หน่วยตรวจ
PCR มีแนวทางการเบิกจ่ายอย่างไ
3. ค่ารถส่งต่อ...รวมค่ารถที่หน่วยส่งตรวจ PCR นำ
ตัวอย่างส่งด้วยหรือไม่ครับ
4. กรณี รพ. รับ tube จากคลินิกมาตรวจ ทาง รพ. ต้อง
ให้คลินิกส่ง sat code มาพร้อม tube ใช่หรือไม่ เพื่อ
ประกอบกรเบิกจ่าย
5. การทำงานเพื่อช่วยเหลือกัน ต้องเปลี่ยนราคาเบิก
ต้นทุนการทำแลป เฉพาะราคาน้ำยา ประมาณ 1000
บาท บริษัทขายน้ำยาลงเครื่องให้ฟรี เพื่อไม่ให้เป็น
การค้ากำไร ทำงานช่วยกัน ควรให้เบิกแค่ 1500 บาท
6. กรณีการตรวจคัดกรองในคนไร้บ้าน ไม่มีบัตร
ประชาชนยืนยัน สามารถเบิกจ่ายกับหน่วยงานใด
ขอบคุณค่ะ
7. กรณีอื่น เบิกจาก กระทรวง สธ. เบิิกอย่างไรคะ
8. ถ้าคนไข้มาขอตรวจที่สถานพยาบาล แล้วเข้าเกณฑ์
ตรวจคัดกรอง สามารถทำการตรวจได้เลยไหมครับ
แล้วสามารถเบิก สปสช ได้หรือไม่
9. การเบิกจ่ายค่าตรวจ PCR for COVID19 กรณีตรวจ
ซ้ำเพื่อการวินิจฉัยก่อนให้ผู้ป่วยกลับบ้านสามารถ
เบิกจ่ายได้หรือไม่ เพราะถ้าผู้ป่วยติดเชื้อและนอนที่
รพ.แล้วจะต้องมีการส่งตรวจเกิน1ครั้งค่ะ

ชี้แจง
รักษาให้พ้นอันตรายตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยไม่มีเงื่อนไข
การเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากผู้ป่วย ทั้งนี้ กรณีสถาน
บริการไม่มีศักยภาพให้ส่งต่อผู้ป่วยรักษาในเครือข่าย หรือ
ประสาน 1330 เพื่อส่งผู้ป่วยในการรักษาต่อไป
1. กลุ่มที่เข้าเกณฑ์การตรวจคัดกรองและยืนยัน ได้แก่
1.1 กลุ่มเสี่ยงตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุข
กำหนด
1.2 กลุ่มที่แพทย์ผู้ตรวจรักษาประเมินว่ามีความ
จำเป็นตามดุลยพินิจของแพทย์
2.การตรวจคัดกรองเป็นการให้บริการแก่ประชาชนไทยทุกคน
(ทุกสิทธิ) โดยการเข้ารับบริการตรวจคัดกรอง เข้ารับบริการ
ที่หน่วยบริการในระบบ เพื่อให้แพทย์ประเมิน
3.การจ่ายชดเชย สปสช.จ่ายการตรวจคัดกรองและตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันการติดเชื้อ ให้เบิกค่าใช้จ่ายตามการ
ให้บริการจริงไม่เกินกว่าอัตราที่กำหนด รวมทั้ง ไม่เป็นบริการ
ที่ซ้ำซ้อนกับที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น
ดังนี้
3.1 ค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective
Equipment : PPE) สำหรับบุคลากรเก็บตัว อย่าง จ่ายตาม
จริงไม่เกิน 540 บาทต่อครั้งบริการ ทั้งนี้ หากหน่วยบริการมี
ใช้ อ ุ ป กรณ์ ป ้ อ งกั น ส่ ว นบุ ค คล ( Personal Protective
Equipment : PPE) ตามความจำเป็น และเหมาะสมสำหรับ
ผู ้ ร ั บ บริ ก าร ในแต่ ล ะกรณี ให้ บ ั น ทึ ก การขอรั บ ค่ าใช้จ่าย
ดังกล่าวตามจำนวนที่ใช้จริงเท่านั้น
3.2 ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันการติดเชื้อ รวมค่า
อ ุ ป ก ร ณ ์ ป ้ อ ง ก ั น ส ่ ว น บ ุ ค ค ล ( Personal Protective
Equipment : PPE) สำหรั บ บุ ค ลากรห้ อ งปฏิ บ ั ต ิ ก าร แบ่ ง
ออกเป็น 2 ส่วนคือ
1) ค่าตรวจยืนยันการติดเชื้อ จ่ายตามจริงไม่เกิน 2,500
บาทต่อครั้งบริการ
2) อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective
Equipment : PPE) สำหรับบุคลากรห้องปฏิบัติการ จ่ายตาม
จริงไม่เกิน 500 บาทต่อครั้งบริการ ทั้งนี้ หากหน่วยบริการใช้
ชุด PPE ในการตรวจ Lab เป็นรายรอบของการตรวจในแต่ละ
ครั้ง ให้เบิกค่าชุด PPE ที่ใช้จริง (ไม่ควรเบิก 1 ชุดต่อการตรวจ
ตัวอย่าง 1 ตัวอย่าง)

คำถาม

ชี้แจง
4.การบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายกรณีการตรวจคัดกรองและ
ตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ หน่วยการที่ให้บริการ
สามารถเบิกได้ตามศักยภาพการให้บริการ (เฉพาะส่วนที่
ดำเนินการ) โดยบันทึกเบิกมายังโปรแกรมe-Claim ให้รหัส
โครงการพิเศษ SCRCOV: การตรวจคัดกรองและตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการโควิด 19
สำหรับการเบิกค่ารถส่งต่อนั้น สามารถเบิกได้กรณีสง่ ต่อ
ผู้ป่วยทัง้ กรณีPUI และกรณีติดเชื้อโควิด 19 ไปรักษาต่อ ณ
หน่วยบริการได้ตามอัตราที่สปสช.กำหนด
ทั้งนี้ กรณีให้บริการคนต่างด้าว ไม่มีเลข 13 หลัก เบิกจ่าย
ไปยังกระทรวงสาธารณสุข

