สรุปประเด็นคำถามจากถ่ายทอดสดออนไลน์ face book live วันที่ 13 เมษายน 2563
เรื่อง “หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการเบิกจ่ายกรณีCOVID-19 ผู้ป่วยสิทธิบัตรทองสำหรับโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน
และแนวทางการเบิกจ่ายกรณีคัดกรองความเสี่ยงสำหรับคนไทย”
ประเด็นคำถาม
ลงทะเบียน
1. หมดสิทธิประกันสังคมแล้ว มาใช้สิทธิ์บัตรทอง
ต้องทำอย่างไร
2. ยังไม่มีบัตรทอง ใช้สิทธิ์ได้เลยไหม และต้องการ
มีสิทธิ UC ต้องมีหลักฐานอะไรบ้างค่ะ จึงจะมี
สิทธิ์รักษาฟรี
3. อยากรู้ว่าเราใช้สิทธิ์บัตรทอง ร.พ. ไหน ต้อง
ติดต่อที่ไหน

การชี้แจง
▪ การใช้ลงทะเบียนสิทธิบัตรทอง ต้องดำเนินการดังนี้
1.ติดต่อ รพ.รัฐใกล้บ้าน เพื่อของลงทะเบียนบัตรทอง
โดยใช้เอกสารสำเนาบัตรประชาชน หรือ กรณีที่พักอาศัย
ไม่ตรงกับที่อยู่ทะเบียนบ้าน ต้องมีเอกสาร หลักฐานอื่น ๆ
ที่รับรองการพักอาศัยอยู่จริง
2.กรณีห มดสิทธิประกันสังคมแล้ว จำนวน 6 เดือน
หากผู้มีสิทธิยังไม่ได้ยื่ นความประสงค์ในการลงทะเบียน
บัตรทองตามข้อ 1 สำนักงานฯจะลงทะเบียนบัตรทองให้
ตามมติบอร์ด
3.หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้สิทธิ การลงทะเบียน
หรืออื่นๆ สามารถติดต่อผ่านสายด่วน 1330

ตรวจคัดกรองตรวจคัดกรองและตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันการติดเชื้อ Covid-19
1. สงสัยกลุ่มเสี่ยง ต้องไปต้นสังกัดไหม หรือติดต่อที่ ▪ กลุ่มที่เข้าเกณฑ์การตรวจคัดกรองและยืนยัน ได้แก่
ใด
1.1 กลุ่มเสี่ยงตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุข
2. เกณฑ์กลุ่มเสี่ยงของกระทรวงสาธารณสุข คือ
กำหนด
อะไรกรณีเข้าไปสอบสวนโรค ในพื้นที่ จะเบิกได้
1.2 กลุ่มที่แพทย์ผู้ตรวจรักษาประเมินว่ามีความ
ไหม
จำเป็นตามดุลยพินิจของแพทย์
3. สิทธิรัฐวิสาหกิจ ตรวจคัดกรอง COVID ได้ไหม
▪ การตรวจคัดกรองเป็นการให้บริการแก่ประชาชนไทยทุก
หรือ ต้องแก้ไขระเบียบ เพราะระเบียบได้แค่การ
คน (ทุกสิทธิ)
รักษา
▪ การเข้ารับบริการตรวจคัดกรอง เข้ารับบริการที่หน่วย
4. ตรวจคัดกรองผู้ป่วยทั่วไป (no PUI) ก่อนผ่าตัด
บริการในระบบ เพื่อให้แพทย์ประเมิน หรือติดต่อ 1330
เบิกได้หรือไม่
ซึ่งเป็นหน่วยคัดกรองเสริม
1. รพ.ให้บริการ คนต่างชาติหรือต่างด้าว ไม่ใช่สิทธิ
คนไทย เป็น COVID จะเบิกได้ไหม
2. คนไทยตกสำรวจ ไม่มีเลขบัตร สามารถเบิก
ค่าบริการทางการแพทย์ได้หรือไม่ (กรณีCovid
2019)
3. ถ้าเป็นต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนถูกกฎหมาย และมี
สิทธิ์ประกันสังคม สามารถเบิก Lab ตรวจคัด
กรอง covid ได้หรือไม่

▪ รพ.ที่ให้บริการคนต่างชาติหรือต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนถูก
กฎหมาย และมีสิทธิ์ประกันสังคม ไม่ใช่สิทธิคนไทย หรือผู้
ที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก รพ.ต้องขอ Sat
code และส่งเบิกไปยังกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข
▪ กรณีให้บริการผู้ป่วยPUI และติดเชื้อCOVID ที่ให้บริการ
ก่อน 1 เมย.63 ( รวมทั้งก่อนวันที่ 2 มีค 63 ตามที่ถาม) ที่
มีSAT-Code ให้ส่งเบิกไปยังกรมควบคุมโรค

ประเด็นคำถาม
4. ผู้ป่วย PUI หรือ COVID19 สิทธิUC ที่รับบริการ
ก่อนวันที่ 2 มี.ค.63 มีการจ่ายเพิ่มเติมหรือไม่
อย่างไรคะ
5. กรณีเคสต่างด้าวที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนสิทธิ์ ถ้าเข้า
ข่าย PUI และได้รับการดูแลตามแนวทาง กรณีนี้
ทางหน่วยบริการจะเรียกเก็บค่าบริการไปที่
หน่วยงานใดหรือสามารถเรียกเก็บจากคนไข้ได้
เลย ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมด้วย

▪ โรงพยาบาลเอกชนสามารถเข้าร่วมโครงการได้ดังนี้
1.หน่วยหน่วยร่วมให้บริการด้านส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค
2.หน่วยบริการรับส่งต่อด้านเทคนิคการแพทย์ใน
ระบบหลักประกันสุขภาพต้องผ่านการรับรองจาก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยแจ้งความประสงค์
มายังสปสช.เขตทุกเขต
▪ คลินิกชุมชนอบอุ่น หากมีศักยภาพในการตรวจผู้ป่วย เช่น
เรื่องการคัดกรองความเสี่ยง สามารถเก็บตัวอย่างได้ก็
สามารถเบิกได้ ทั้งนี้ต้องเป็นตามหลักเกณฑ์ที่ กระทรวง
สาธารณสุขกำหนด
รพ. Admit ผู้ป่วยเพื่อรอผล Lab แต่ผลเป็นลบ ▪ การขอSAT-CODE
สามารถเบิกกับ สปสช.ได้ไหม ต้องขอ Sat code
1.กรณีPUI ทุกราย ขอความร่วมมือรพ.ในการ
ก่อนหรือไม่คะ
ลงทะเบียนและออกรหัส SAT- Code ตาม พรบ.
ระบบลงทะเบียนและออกรหัส SAT-CODE
โรคติดต่อ ปี 2558
รองรับการตรวจและยืนยัน กลุ่มที่แพทย์ผู้ตรวจ
2.การส่งเบิก e-Claim เพื่อขอรับค่าใช้จ่ายไม่ได้
รักษาประเมินว่ามีความจำเป็นตามดุลพินิจของ
เชื่อมกับ SAT-Code ในการประมวลผล ทั้งนี้ สปสช.
แพทย์ ต้องขอ SAT-CODE หรือไม่
จะแจ้งข้อมูลให้ทางกรมควบคุมโรคไว้เพื่อการสอบทาน
การเรียกเก็บค่าตรวจ Lab คัดกรอง เรียกเก็บกับ
ข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง
กรมควบคุมโรค ถึง 31 มี.ค.63 และตั้งแต่ 1
▪ การเบิกจ่ายกรณีPUI
เม.ย.63 ศูนย์วิทย์/ สคร./หน่วยบริการเรียกเก็บ
1.กรณีคัดกรองตามเกณฑ์ PUI เป็นการตรวจแบบ
มาที่ สปสช.ใช่ไหม
RT-PCR โดยเบิกได้ 1 ครั้งต่อ 1 ราย สำหรับมีความกรณี
การตรวจคัดกรองตามเกณฑ์ที่กำหนดตั้งแต่วันที่
จำเป็นต้องตรวจซ้ำสามารถเบิกได้ ทั้งนี้ให้เป็นตามดุลย
1 เมษายน เป็นต้นมาไม่ต้องขอ SAT-code แล้ว
พินิจของแพทย์
ใช่มั้ยคะ
2.กรณี PUI Admit ระหว่างรอผล Lab สามารถเบิก
กรณีจำเป็นต้องตรวจคัดกรองซ้ำ สามารถทำได้
ได้เช่นเดียวกับกรณีCOVID IP
ไหมและเบิกได้หรือไม่ และกรณีตรวจหา Anti
3.การส่งเบิกมาที่ สปสช. สามารถส่งข้อมูลที่
body จะเบิกจ่ายได้หรือไม่
ให้บริการตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563เป็นต้นไป ทั้งนี้หาก
หน่วยบริการได้รับการจ่ายหรือการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

1. กรณีโรงพยาบาลเอกชนสนใจเข้าร่วมเป็นหน่วย
บริการในการตรวจคัดกรอง ต้องทำอย่างไร
2. คลินิกชุมชนอบอุ่น (คลินิกบัตรทอง) สามารถ
ให้บริการตรวจ COVID ได้หรือเปล่า

1.
2.

3.

4.
5.

การชี้แจง

ประเด็นคำถาม

การชี้แจง
รายการใดรายการหนึ่งจากงบประมาณของรัฐแล้ว ไม่ให้
นำข้อมูลมาเบิกซ้ำซ้อนกับ สปสช.อีก โดยหน่วยบริการที่
ได้ส่ง SAT-CODE เพื่อขอเบิกจ่ายจากกรมควบคุมโรค ให้
ส่งข้อมูลการบริการถึง 31 มี.ค. 63 (24.00 น.)ไปเบิกจ่าย
ทีก่ รมควบคุมโรค จากนั้นข้อมูลบริการตั้งแต่ 1 เมษายน
2563 มาเบิกจ่ายที่ สปสช
▪ กรณีการตรวจ Anti body ณ ขณะนี้ยังเบิกจ่ายไม่ได้ รอ
ผ่านการรับรองจากกรมวิทย์ก่อน
1. กรณีส่ง Specimen ไปตรวจ Lab อื่น หน่วยไหน ▪ การบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายLab แบ่งออกเป็น 2 กรณี
เป็นหน่วยงานส่งเบิก แยกกันส่งเบิกอย่างไร
1. กรณี ก ารตรวจคั ด กรองและตรวจยื น ยั น ทาง
2. ถ้า รพ.เก็บตัวอย่างอย่างเดียว เบิกค่าชุด PPE
ห้องปฏิบัติการ หน่ว ยการที่ให้บริการสามารถเบิกได้ตาม
อย่างไร
ศักยภาพการให้บริการ (เฉพาะส่วนที่ดำเนินการ) โดยบันทึก
3. ผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยในของ รพ ส่ง swab มาตรวจที่ เบิกมายังโปรแกรมe-Claim ให้รหัสโครงการพิเศษ SCRCOV:
หน่วยตรวจ lab เทคนิคการแพทย์. รพ ผู้ส่ง ระบุ การตรวจคัดกรองและตรวจทางห้องปฏิบัติการโควิด 19
ให้หน่วย lab เป็นผู้เบิก e-Claim จาก สปสช.
2. กรณีที่รักษาผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน หน่วย
เลย โดย รพ นั้น เบิก PPE ค่าเก็บ แบบนี้ทำได้ บริการที่รักษา เป็นผู้ส่งเบิกเองทั้งหมด และตามจ่ายค่าLab
หรือไม่
(กรณีที่ส่งไปตรวจในหน่วยบริการที่มีศักยภาพในตรวจLab)
4. กรณี เบิกจ่าย ค่า Lab Covid19 จาก สปสช.
หากรพ.ไม่ได้ทำ Lab เอง แต่ส่งไปตรวจ lABที่
ศูนย์วิทยาศาสตร์ ใครเป็นผู้คีย์ส่งเบิก
1. การให้บริการตรวจคัดกรองและตรวจทาง
▪ ตรวจคัดกรองประเภท Rapid test ยังไม่ผ่านการรับรอง
ห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันการติดเชื้อ เป็นสิทธิ
จากกรมวิทยาศาสตร์
ประโยชน์บริการ PP สามารถของบกองทุนตำบล
ดำเนินการ ตรวจคัดกรองประเภท Rapid test
ได้หรือไม่
การจ่ายชดเชยค่าบริการ OP-IP
1. ผู้ป่วย Positive กรณี repeat Lab เบิกจ่ายได้
หรือไม่
2. ในหนึ่งวันสามารถตรวจ PUI ได้กี่ครั้งต่อคน
สามารถเรียกเก็บได้ตามจำนวนจริงที่ทำ

สปสช.จ่ายตามการให้บริการจริง ตามดุลยพินิจของแพทย์
ผู้รักษา โดยจ่ายชดเชย ดังนี้ ค่าตรวจ Lab รวมชุด PPE จ่าย
ตามจริงไม่เกิน 3,000 บาทต่อครั้ง และ ค่าชุดPPE (ผู้เก็บ
ตัวอย่าง) จ่ายตามจริงไม่เกิน 540 บาทต่อครั้ง

1. คนไข้ที่ต้องกักกันตัว 14 วัน ที่บ้าน ให้มานอน
รพ.ได้ไหม ตอนนี้คนไข้ในน้อยมากกลัวการมา
โรงพยาบาล
2. กรณีเป็นเคส PUI กำลังรอผลแต่มีโรคอื่นร่วมกับ
รักษา ให้เบิก สปสช. ทั้งหมด หรือ ให้เรียกเก็บ
เงินเฉพาะโรคร่วมได้

หากแพทย์มีดุลยพินิจให้ Admit สามารถเบิกเป็นกรณีผู้ป่วย
ใน PUI ได้ โดย สปสช.จ่ายชดเชยให้หน่วยบริการตามระบบ
DRGsและจ่ายเพิ่มเติม ดังนี้
1. ค่าตรวจ Lab รวมชุด PPE จ่ายตามจริงไม่เกิน 3,000
บาทต่อครั้ง และ ค่าชุดPPE (ผู้เก็บตัวอย่าง) จ่ายตามจริงไม่
เกิน 540 บาทต่อครั้ง

ประเด็นคำถาม

1. เคส PUI รพช admit และเก็บแลบส่งตรวจที่
หน่วยบริการอื่น กรณีนี้สถานพยาบาลที่ admit
หรือหน่วยที่ตรวจแลบ เป็นคนเบิกค่าตรวจ lab
+ชุด PPE
2. กรณี รพ.ชุมชน admit case PUI ผล negative
ในโปรแกรม e-Claim ต้องคีย์ค่า Lab 3000
บาท หรือไม่
ค่ายา Favipiravir ( Avigan) เบิกได้หรือไม่ ...
กรณีผู้ป่วยตอบสนองไม่ดี/ส่วนเกินเรียกเก็บได้
หรือไม่
ICD 10 ของ Covid ใช้ code อะไร

การชี้แจง
2. ค่าชุด PPE จ่ายตามจริงไม่เกิน 740 บาทต่อชุด
3. ค่าห้อง
3.1 ค่าห้องควบคุม หรือห้องดูแลการรักษาภายใน
รพ. จ่ายตามจริงไม่เกิน 2,500 บาทต่อวัน
3.2 ค่าหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ Covid 19 จ่ายตามจริงไม่
เกิน 1,500 บาทต่อวัน
รพ.ที่ Admit ผู้ป่วยขอรับค่าใช้จ่ายมาที่ สปสช.และตามจ่าย
ให้หน่วยตรวจ Lab

ยา Favipiravir ( Avigan) เป็นยาที่ให้เบิกจ่ายในระบบ VMI
ขององค์การเภสัชกรรม ขณะนี้ยังไม่มีการชดเชยเป็นเงิน
หน่วยบริการไม่สามารถเรียกเก็บส่วนเกินจากผู้มีสิทธิได้
ขณะนี้ กยผ.กระทรวงสาธารณสุข กำลังทบทวนเพื่อประกาศ
การใช้ ICD-10 ใหม่ตามข้อแนะนำของ WHO

ค่าพาหนะรับส่งต่อผู้ป่วย + ค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) รวมค่าทำความสะอาดฆ่าเชื้อพาหนะ
1. ค่ารถนำส่ง lab ไปตรวจที่อื่นสามารถเบิกได้ไหม
ต้องเบิกไปที่ไหน
2. กรณี OPD ที่ผล Negative รพ.ส่งแต่ lab ไป
ตรวจ ณ รพ.ประจำจังหวัด หรือ ศูนย์วิทย์ แต่
ไม่ได้ส่งต่อผู้ป่วยไปด้วย อย่างนี้จะขอเบิกค่ารถส่ง
ต่อได้หรือไม่ (ค่ารถส่ง lab)
3. รพ.ออกรถไปรับผู้ป่วยที่บ้านหลังทราบผลว่าเป็น
covid -19 สามารถเบิกค่าชุดPPE+ค่าทำความ
สะอาดรถAmbulance 3,700บาทได้หรือไม่
การ Refer ผู้ป่วย เบิกได้เฉพาะ เคส ผลบวก หรือ
PUI หรือ คัดกรอง

เบิกได้เฉพาะการรับส่งต่อระหว่างหน่วยบริการ ในประเด็นนี้
ทาง สปสช ขอรับไปนำเสนอให้ผู้บริหารพิจารณา ทั้งกรณีค่า
รถนำส่งแลบ และ ค่ารถไปรับผู้ป่วยที่บ้าน

หากมีความจำเป็นต้องส่งต่อผู้ป่วยระหว่างหน่วยบริการ
สามารถขอรับค่าใช้จ่ายจาก สปสช.ได้ทั้งกรณีผู้ป่วยนอกและ
ผู้ป่วยใน ทั้งในกรณีส่งต่อในจังหวัดและข้ามจังหวัด ไม่ว่าผล
ตรวจแลบเป็นบวก หรือลบ
1. ค่ารถ + ค่าทำความสะอาดในรถ กรณี รพ.สนาม หาก รพ.สนามเป็นส่วนขยายของ รพ.ไม่สามารถเบิกได้ ถือว่า
เป็นส่วนของ รพท. (การส่งต่อจาก รพ.สนาม ไป เป็นหน่วยบริการเดียวกัน ยกเว้น ส่งต่อไป รพ.สนามที่เป็น

ประเด็นคำถาม
การชี้แจง
รพท. หรือการส่งต่อจาก รพท.ไป รพ.สนาม) เบิก รพ.แห่งอื่น ในประเด็นนี้ทาง สปสช ขอรับไปนำเสนอให้
ได้ไหม
ผู้บริหารพิจารณาปรับปรุงระเบียบปฏิบัติอีกครั้ง
2. หาก รพ.สนาม อยู่ในจังหวัดเดียว เบิก ค่า Refer
ได้ หรือไม่
3. รพ.ปัตตานี ได้จัดให้มีรพ.สนาม นอกพื้นที่รพ.ลด
ความแออัด กับ ward covid ของรพ.เดิม หากมี
การเคลื่อนย้าย หรือส่งต่อไปมา สามารถ เบิกค่า
รถ และค่าทำความสะอาดรถ Ambulance
3700 บาทได้หรือไม่
การเบิกค่าทำความสะอาดรถ Refer รพ.ผู้ส่งต่อ หรือ สปสช.จ่ายชดเชยค่าพาหนะรับส่งต่อผู้ป่วย + ค่าอุปกรณ์
รพ.ที่รับ เป็นผู้เบิก
ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) รวมพร้อมค่าทำความสะอาดฆ่าเชื้อ
พาหนะ สำหรับหน่วยที่เป็นผู้เบิกเข้ามา
ค่าห้องรวมค่าอาหาร
1. ค่าอาหารของผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนาม เบิกจ่าย
อย่างไร
2. กรณี ผู้ป่วยอาการดีขึ้น และต้องอยู่ต่อ รพ.ให้
ครบ 14วัน เพื่อรอตรวจซ้ำ แต่จะย้ายไปอยู่อีก
ward ในward ที่ย้ายไปใหม่จะเบิกเป็นกรณี หอ
ผู้ป๋วยเฉพาะกิจ 1500บาท ได้หรือไม่
3. กรณีนอนห้อง Single isolate room ที่ไม่ใช่ห้อง
Negative pressure สามารถเบิกค่าห้องได้
หรือไม่ และเท่าไหร่
4. ห้อง negative preesure เบิกค่าห้องได้เท่าไหร่
ห้อง Cohort ward ได้เท่าไหร่ วอร์ด pui ได้
เท่าไหร่. มีเกณฑ์เเยกราคาเเต่ละห้องไหม
1. ค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วย local Quarantine
โรงพยาบาลสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ไหม
2. กรณี state quarantine (กลาโหม) / Local
quarantine มหาดไทย เบิกค่าใช้จ่ายอะไรได้
จาก สปสช.บ้าง ค่าห้อง อาหาร ค่าส่งต่อ ค่าชุด
ได้หรือไม่
การส่งยาทางไปรษณีย์

▪ ค่าห้องควบคุม หรือห้องดูแลการรักษาภายในรพ. รวม
ค่าอาหาร จ่ายตามจริงไม่เกิน 2,500 บาทต่อวัน
▪ ค่าห้องอื่นๆ ที่จัดให้เป็นหอผู้ป่วยที่อยู่ภายใต้การควบคุม
กำกับของหน่วยบริการนั้น ๆ ตามมาตรฐานกระทรวง
สาธารณสุขกำหนดหรือแนะนำ เช่น Hospitel, Hotel
Isolation, Cohort ward, โรงพยาบาลสนาม เป็นต้น
จ่ายตามจริงไม่เกิน 1,500 บาทต่อวัน รวมค่าอาหารด้วย

สปสช. สามารถจ่ายชดเชยได้ในกรณีที่เป็นการรับไว้เป็นผู้ป่วย
ในของหน่วยบริการ แล้วส่งไปดูแลรักษาต่อในสถานที่อื่น ที่
เสมือนเป็นส่วนต่อขยายของหน่วยบริการนั้นๆ มีดูแลกำกับ
ตามแนวทางของกรมสนับสนุนฯโดยหน่วยบริการ ค่าห้อง
สามารถเบิกได้ตามจริงไม่เกิน 1,500 บาทต่อวัน ส่วน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆจ่ายตามแนวทางในแต่ละเรื่อง ถือว่าผู้ป่วยนั้นยัง
เป็นผู้ป่วยในของหน่วยบริการ

1.

2.
3.
4.
5.

ประเด็นคำถาม
การชี้แจง
การส่งยาทางไปรษณีย์ ขอรายละเอียดค่ะ เหมา ▪ มีการทำความตกลงกับไปรษณีย์ไทย ในอัตรา 50 บาททั่ว
จ่าย 50 บาท รวมค่ากล่องด้วยไหม รพ.ต้องจ่าย
ประเทศ ซึ่งรวมซอง/กล่อง และรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
ให้ไปรษณีย์ก่อน หรือให้ไปรษณีย์ เบิกจ่ายกับ
โดยไปรษณีย์พื้นที่จะเข้าไปติดต่อที่หน่วยบริการ เพื่อนำ
สปสช.
ซอง/กล่องไปจัดวางไว้ที่ รพ. และนัดหมายไปรับยาที่ รพ.
ไปรษณีย์แจ้งราคา รพ.มา 2 ราคา 50 กับ 80
เพื่อจัดส่งให้ผู้ป่วยด้วยระบบ EMS
บาท ไม่เท่ากัน
▪ การจ่ายค่าบริการ สปสช.ยังมีข้อติดขัดเรื่องระเบียบการ
ผู้ป่วยHIV สิทธิ์ UC ที่ต้องส่งยาทางไปรษณีย์
จ่ายเงิน ไม่สามารถจ่ายให้ไปรษณีย์โดยตรง โดยใน
ได้รับสิทธิ์ด้วยหรือไม่
เบื้องต้นจะเป็นการจ่ายเงินให้ รพ.ก่อน แล้วให้ รพ.ตาม
ส่งยาทางไปรษณีย์ ก่อนวันที่ 8 เมษายน2563
จ่ายให้ไปรษณีย์
สามารถเบิกจ่ายส่วนนี้ได้หรือไม่
▪ หน่วยบริการสามารถจัดส่งยาให้ผู้ป่วยรายเก่า โดย สปสช.
ต้องมีการบันทึกใบ OPD การ์ดด้วยรึเปล่าคะใน
จ่ายในอัตรา 50 บาท/ครั้ง สำหรับการส่งยาตั้งแต่วันที่ 8
กรณีรับยาทางไปรษณีย์ /ต้องระบุใน OPd Card
เม.ย.63 ซึง่ หน่วยบริการประจำหรือหน่วยบริการรับส่งต่อ
ว่าอย่างไรในกรณีส่งยาทางไปรษณีย์
จัดให้มีช่องทางการสื่อสารระหว่างแพทย์ผู้รักษาและผู้ป่วย
เพื่อสั่งการรักษา ซักประวัติ หรือสอบถามอาการจากผู้ป่วย
หรือผู้ดูแล และบันทึกข้อมูลการรักษาในเวชระเบียน

กรณีที่ให้ อสม. มารับยา ไปให้คนไข้สามารถเบิก
สปสช.ได้ไหม

สปสช.จ่ายชดเชยเฉพาะกรณีหน่วยบริการประจำ/หน่วย
บริการรับส่งต่อจัดส่งยาให้ผู้ป่วยทางไปรษณีย์ ไม่รวมถึงกรณีที่
อสม. มารับยา ไปให้คนไข้

การขอเบิกค่าจัดส่งยาให้ผู้ป่วยทางไปรษณีย์ การขอ
เบิก e-claim คีย์เป็นอะไรคะ ค่าบริการทาง
การแพทย์ หรืออะไร
การจัดส่งยาทางไปรษณีย์ หน่วยบริการต้องสมัคร
ให้บริการกับ สปสช.ก่อนใช่ใหม สมัครช่องทางไหน
อย่างไร ต้องประสาน ขอเบอร์ผู้ติดต่อประสานงาน
กับใคร

เบิกในเมนูค่ารักษาพยาบาล หมวดรายการอื่นๆ ที่ยังไม่จัด
หมวด รหัสเบิก DRUGP
หน่วยบริการประจำ/หน่วยบริการรับส่งต่อ สามารถติดต่อ
ไปรษณีย์ท้องที่ และแจ้งมาที่ สปสช.เขต เพื่อรวบรวมแจ้ง
ไปรษณีย์ส่วนกลาง เพื่อรับทราบข้อมูลที่ตรงกัน และเบิกจ่าย
มาในโปรแกรม e-Claim โดย สปสช.จ่ายชดเชยให้ รพ.ใน
อัตรา 50 บาท/ครั้ง

UCEP-COVID
แพทย์ ลงความเห็นให้ admit ใน รพ. เอกชน หากมี กรณี รพ.เอกชน รับดูแลผู้ป่วย ให้ดูแลจนกว่าจะจำหน่ายได้
เตียงสำรองว่าง ต้อง refer ออก มั้ยคะ หากคนไข้ไม่ ไม่ต้อง Refer แต่ถ้ารพ. จำเป็น Refer ไปรพ. ในเครือข่ายที่
refer. ต้องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายเองมั้ยคะ
รพ.จัดให้หรือเพราะเหตุเกินศักยภาพ แต่ผู้ป่วยไม่ยินยอม
ผู้ป่วยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง
กรณีผู้ป่วยในที่มีการใช้ชุด PPE มากกว่าที่กระทรวง ขณะนี้ ได้มีการจัดทำรายการ เสนอ ครม. ขอปรับรายการค่า
จ่ายมาพอแล้วต้องเบิกตามF/Sแต่ในรายการเบิก.ไม่มี ชุด PPE เพิ่มเติม อยู่ระหว่างดำเนินการ
ชุดPPEให้เบิก..ต้องทำอย่างไร

ประเด็นคำถาม
1.การเบิกจ่าย UCEP-COVID จำเป็นต้องใช้เลข PA
จาก สพฉ.หรือไม่
2. PUI.รพ.เอกชน สิทธิ UCEP ต้องส่งขอPA ก่อนทุก
รายใช่ไหม
คนไข้. PUI ผล. Neg. เบิกได้หรือไม่คะและ ต้องคีย์.
PA. หรือไม่
ผู้ป่วยเป็นโควิดรักษาที่รพ เอกชน เบิกได้หรือไม่
กรณีรพ.เอกชน PPE ยังไม่ได้เบิกจากสาธารณสุข
สามารถเบิกจาก UCEP ได้หรือไหม

การชี้แจง
ไม่ต้องขอPA

กรณีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ PUI สามารถเบิกจ่ายได้ทั้งผลเป็น ลบ
และบวก
เบิกได้ตามระบบ
กรณีชุด PPE รพ. ต้องเบิกจากกระทรวงสาธารณสุขก่อน และ
กรณีทรัพยากรที่ได้รับไม่เพียงพอ สามารถเบิกเพิ่มเติมใน
ระบบ UCEP-Covid-19 ได้
ผ่านระบบ VMI

ช่องทางการเบิกยา Favipiravir จากกระทรวง ขอ
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ไหม
กรณี. รพ เอกชน Refer ระหว่างกัน เบิกในระบบ ทั้ง สามารถเบิกได้ ทั้ง 2 โรงพยาบาล
สอง รพ หรือไม่
กรณี ส่ง ผป.กลับบ้าน สามารถเบิกค่ารถได้ไหม
เบิกไม่ได้

รพ.เอกชน ให้การรักษาCOVID19 แต่ไม่มี CODE FS. ไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากผู้ป่วยได้ แต่กรณีไม่มีรายการ F/S
ต้องทำอย่างไร เรียกเก็บกับ ผป.ได้ไหม
ในประกาศฯ แนบท้าย อนุโลมให้เบิกจากรายการและราคาที่มี
ใน UCEP ได้
จะทราบได้อย่างไรว่า รพ.เอกชน เข้าร่วมในการเบิก รพ.เอกชนทุกแห่ง ต้องปฏิบัติตามมติครม. โดยอยู่ภายใต้
แบบ fee schedule
กฎหมาย พรบ. สถานพยาบาล ซึ่งกำหนดรพ.เอกชนที่เป็น
สถานพยาบาลประเภทรับผู้ป่วยค้างคืน ให้เข้าร่วมทุกแห่ง
กรณี ucep covid รวมสถานพยาบาลที่ไม่รับค้าง ต้องเป็นสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนเท่านั้น
คืนด้วยใช่ไหมคะ เช่นคลินิก
ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
กรณี UCEP เนื่องจากงบฯ ที่ สปสช. มีความ
ครอบคลุม ขอบเขตฯประเภทบริการในส่วนระบบ
ชดเชย ที่มีความซ้อนทับกับทาง สธ ที่ได้มีการ
สนับสนุนหน่วยบริการ 2 กลุ่มรายการใหญ่ คือ ชุด
PPE และ ยา Avigan จะมีแนวทางการประเมินความ
ซ้ำซ้อนของการเบิกชดเชย (audit) จาก 2 แหล่งได้
อย่างไร? หน่วยบริการต้องเตรียมหลักฐานอะไรไว้
รองรับบ้าง?

กรณีค่าชุด PPE มีการชี้แจงกับ รพ.เอกชน ทุกแห่ง โดยผ่าน
สมาคม รพ. เอกชน ห้ามเบิกซ้ำซ้อน เบิกได้เฉพาะกรณีที่
ทรัพยากรที่ได้รับไม่เพียงพอ สำหรับค่ายา Avigan เบิกได้จาก
กระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น

กรณี UCEP ในฐานะที่ สปสช เป็น Clearing house มีการเพิ่มเติมรายการให้ครอบคลุมการให้บริการ Covid-19
ไม่ทราบว่า รายการยา และบริการเพิ่มเติม กรณี
ตามประกาศแนบท้าย ฯ หลักเกณฑ์ ที่กระทรวงสาธารณสุข

ประเด็นคำถาม
COVID ในสิทธิประโยชน์ UCEP มีการเพิ่มเติม
รายการยา และค่าบริการกรณีฉุกเฉิน UCEP ไว้แล้ว
หรือไม่
หน่วยบริการสามารถตรวจสอบการ Update บัญชี
รายการได้จากแหล่งข้อมูลใด

การชี้แจง
ประกาศ และรายการที่ไม่มี ให้อนุโลมใช้รายการและราคาของ
UCEP ได้

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วย
ฉุกเฉิน โรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณี
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) และที่ Website
:
https://ucep.nhso.go.th/UCEP/#/downloads/category
กรณีหน่วยบริการมีการใช้ยารายการอื่นในการ
ได้ตามรายการ ที่กำหนดในประกาศแนบท้าย ฯ หลักเกณฑ์
ให้บริการรักษา เช่น ยาปฏิชีวนะ หรือ ยามาราเลีย ที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ กรณีไม่มีรายการ ให้ส่ง
ในการเข้าตำรับ สามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่
รายการยา พร้อมทั้ง ราคาต้นทุน ให้ สบส. พิจารณานำเสนอ
ครม. ต่อไป
หน่วยบริการเอกชน ที่มีการให้บริการ การตรวจ lab กรณี PUI ผลทั้ง บวก และ ลบ เรียกเก็บไม่ได้ ต้องเบิกจาก
แบบ drive thru ยังสามารถให้บริการ และเรียกเก็บ โครงการ UCEP-Covid-19
เงินจากผู้รับบริการได้อยู่หรือไม่
ในกรณีใดบ้าง ที่โรงพยาบาลเอกชนยังสามารถ
กรณีไม่เข้าเกณฑ์ PUI
ให้บริการและเรียกเก็บจากผู้ป่วยได้ กรณีตรวจ Lab
covid
รพ.เอกชน คนไข้ covid มีโรคประจำตัว ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายตั้งแต่ Admit- Discharge นำมาเบิกได้ตามระบบ
เบิกกับ ucep vovid ใช่หรือไม่
F/S ตามรายการที่กำหนด
ผู้ป่วยมาโรงพยาบาลเอกชน ต้องส่งคืนตามสิทธิที่
ไม่ต้อง Refer กลับ โรงพยาบาลเอกชนรักษาจนจำหน่าย
โรงพยาบาลต้นสังกัดหรือไม่
สิทธิอื่นๆ
กรณีผู้ป่วยในระบบเบิกจ่่ายกรณีเบิกได้ต้นสังกัด ครู
เอกชน รัฐวิสาหกิจ อื่นที่ไม่ใช่กรมบัญชีกลาง ต้องใช้
ใบส่งตัว สามารถผ่านโปรแกรมE claimได้หรือไม่

ทำไมการส่งยาในสิทธิกรมบัญชีกลางและ
ประกันสังคมจึงเบิกค่าส่งไปรษณีย์ไม่ได้เหมือน
สิทธิUC

-กรณีการตรวจคัดกรองและตรวจทางห้องปฏิบัติการ
(screening) ให้ส่งเบิกมายัง สปสช.ผ่านโปรแกรม e-Claim
ทุกสิทธิ
-กรณีการรักษา สิทธิ อปท และสิทธิข้าราชการของ
สถานพยาบาลที่กำหนดให้ส่งที่ สปสช. ให้ส่งเบิกที่ สปสช.
เช่นเดิม ส่วนสิทธิอื่นๆ ให้ส่งเบิกตามระบบเดิม
ตาม ว 102 ไม่ได้กำหนดค่าส่งยา การจัดส่งขึ้นกับการบริหาร
จัดการของ รพ. (เบิกค่าบริการได้ตามหลักเกณฑ์เดิม)

ประเด็นคำถาม
คนที่ไม่ได้มี 13 สิทธิหลัก แต่เป็นสิทธิที่หน่วยงาน
ดูแลให้ (องค์การมหาชนที่มี พรบ.ของตัวเอง) แบบนี้
จะเคลมได้ไหม
คนไข้สิทธิ ข้าราชการ ปกส ถ้านอน รพ.ก่อนแล้วค่อย
คัดกรอง PUI ที่หลัง จะให้เบิกค่ากลับเชื้อ ในeclaim หรือ สามารถเรียกเก็บของกองทุนเจ้าของสิทธิ
ได้เลยไหม
สิทธิข้าราชการยังไม่มีสิทธิในระบบจ่ายตรง
กรมบัญชีกลาง เช่น เพิ่งบรรจุ ผู้ป่วยใช้ใบเสร็จไปเบิก
ได้หรือไม่(กรณี COVID)
สิทธ์ราชการให้คนไข้สำรองจ่ายไปเบิกกับกรมบัญชี
กลา หรือเบิกจ่ายที่ไหน
ค่าส่งไปรษณีย์+ค่ากล่องของสิทธิจ่ายตรงเบิกได้ไหม
ข้าราชการสามารถรักษาโควิดที่โรงพยาบาลเอกชน
ได้ไหม
กรณีจ่ายตรง และอปท. มีการส่งยา เราสามารถคีย์
เบิกค่าบริการทางการแพทย์ 50 ได้ตามปกติหรือไม่
คะ ไม่เข้าใจเงื่อนไขกรณี 50 ที่หน่วยบริการไม่ได้รับ
หมายถึงค่าส่ง ปณ.หรือค่าบริการ
กรณี รพ.อยู่ในกลุ่มที่ต้องส่งเบิกกรมบัญชีกลางกับ
สกส. กรณี เบิก covid19 รพ.ต้องคีย์เบิกกับ eclaim
สปสช. ถูกหรือไม่
การรับยาข้ามจังหวัด ช่วง COVID
1. มติบอร์ด สปสช.(7 เม.ย 63) การเดินทางระหว่าง
พื้นที่ในสถานการณ์ COVID-19 มีข้อจำกัด ขอให้
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่จำเป็นต้องได้รับยาต่อเนื่อง
หรือต้องเข้ารับบริการในเรื่องอื่น ๆ ที่จำเป็น
สามารถรับยาหรือบริการทางการแพทย์ตาม
ความจำเป็นในหน่วยบริการที่ไม่ใช่หน่วยบริการ
ประจำของตนได้ โดยถือเป็นการเจ็บป่วยกรณี
ฉุกเฉินในมิติของประชาชนภายใต้สถานการณ์โรค
ระบาด
2. กรณีผู้ป่วย OPD รับยาโรคเรื้อรังที่ รพ.อื่น นอก
เขต จ. และให้ใช้สิทธิฉุกเฉิน.ในครั้งแรก ถ้าผู้ป่วย
รายนั้นมาตรวจตามนัดเพื่อ ฟังผลแลป เบิกจ่าย
กับ สปสช.ได้หรือไม่

การชี้แจง
เบิกตามระบบที่แต่ละสิทธิกำหนด ยกเว้น screening ที่ส่ง
เบิกที่ สปสช.ในโปรแกรม e-Claim
กรณี screening ส่งเบิกที่สปสช.ผ่านโปรแกรม e-Claim ได้
ตามเงื่อนไขที่กำหนด ส่วนค่ารักษาพยาบาลเบิกตามสิทธิ
กรณีผู้ป่วยนอกต้องใช้ใบเสร็จติดต่อหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อ
ประสานกรมบัญชีกลางเพื่อขอทำความตกลงรายกรณี ส่วน
กรณีผู้ป่วยในใช้หนังสือรับรองสิทธิขอเลขอนุมัติได้
สถานพยาบาลส่งเบิกแทนผู้มีสิทธิ กรณีสำรองจ่ายข้าราชการ
ต้องทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง
สิทธิข้าราชการกำหนดให้จัดส่งยาทางไปรษณีย์ได้ตามที่
กำหนดใน ว102 แต่ไม่ได้จ่ายเงินให้ รพ.เพิ่มเติม
เบิกได้ ตามหลักเกณฑ์กรณี UCEP-COVID
ไม่ได้รับค่าจัดส่งยาทางไปรษณีย์ สามารถเบิกค่าบริการ
ทางการแพทย์ 50 บาท ได้ตามปกติ
รพ.ยังส่งข้อมูลเหมือนเดิม หน่วยที่ส่งเบิกมาที่ สปสช.เป็นกลุ่ม
นอกเหนือ 168 แห่ง ส่วน screening ส่ง e-Claim ทุกสิทธิ

ผู้ป่วยสามารถติดต่อขอรับยาที่หน่วยบริการในระบบที่ใกล้
ที่สุด หน่วยบริการเบิกมาที่ สปสช.เบิกได้เป็นกรณีฉุกเฉินของ
ผู้ป่วย (เบิกเป็น OPAE) สำหรับในจังหวัดเป็นเงื่อนไขใน
จังหวัดที่ตกลงกัน

ประเด็นคำถาม
การชี้แจง
ผู้ป่วยรับยาต่อเนื่องเช่นผู้ป่วยจิตเวชใบส่งตัว
สปสช.มีหนังสือเรื่องการขยายการส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วย
หมดอายุต้องการรับยา ปณ.สามารถขยายวัน
บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกระทรวง
หมดอายุใบส่งตัวได้เลยหรือเปล่าคะหรือว่าต้องให้
สาธารณสุข โดยให้มีอายุของหนังสือส่งต่อ ดังนี้
โรงพยาบาลหลักมีหนังสือยืนยันมาก่อนนัดแพทย์ อีก 1) กรณีผู้ปว่ ยนอก จากเดิม หนังสือส่งต่อให้มีอายุใช้ได้ไม่
ครั้ง จะให้สิทธิฉุกเฉินต่อเนื่องได้หรือไม่
เกิน 90 วัน เป็น ให้มีอายุใช้ได้ ไม่เกิน 180 วัน
2) กรณีผู้ป่วยใน จากเดิม ให้หนังสือส่งต่อมีอายุใช้ต่อไปได้
อีกไม่เกิน 60 วัน นับจากวันที่หน่วยบริการจำหน่าย
ผู้รับบริการ เป็น มีอายุใช้ได้ต่อไปอีก 180 วัน นับจากวันที่
หน่วยบริการจำหน่ายผู้รับบริการ
อื่นๆ
กรณีช่วงมีการระบาดของโรคCOVID-19 ปริมาณ
ผู้ป่วยลดลงมีผลกระทบต่อรายรับหลักของ
โรงพยาบาลชุมชน มีผลต่อสภาพคล่อง ในขณะที่
เงินกองทุนผู้ป่วนในจะค้างอยู่ในระบบและเทไปยัง
โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปอย่างมาก
สปสช.จะ มีแนวทางชดเชยอย่างไร
ในกรณีเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก เป็นการเบิก
ใน global budget ของหน่วยเอง หรือ สปสช จะ
จัดสรรให้เพิ่มมาต่างหาก
ขอทราบการรายละเอียดเบิก ของต่างด้าวที่มีสิทธิ
ประกันสุขภาพและไม่มีประกันสุขภาพ รวมถึง
stateless

อยู่ระหว่าง สปสช.จัดทำข้อมูลเพื่อพิจารณา การปรับแนว
ทางการจ่าย

กรณีผู้ป่วยโรคติดเชื้อ COVID จ่ายชดเชยจากงบกลาง
ประสานงานได้ที่ กรมควบคุมโรค หรือสำนักบริหารกลาง
กระทรวงสาธารณสุข

