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ระบบการจ'ายชดเชยบริการ การจ%ายชดเชย Antigen Test Kit 

Home Isolation & Community Isolation

ในระบบหลักประกันสุขภาพแห'งชาติ
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สายงานบริหารกองทุน
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1.การจ'ายชดเชยค'าตรวจ Antigen Test Kit (ATK) 

1) เป%นค(าใช,จ(ายสำหรับหน(วยบริการ สถานบริการอื่น ท่ีให,บริการประชาชนไทยทุกคน
2) เกณฑEการตรวจคัดกรอง ได,แก( เกณฑEกลุ(มเสี่ยง คัดกรองก(อนทำหัตถการ แพทยEผู,ตรวจรักษาประเมินว(ามีความจำเป%นตามดุลย

พินิจของแพทยE 

3) การใช,ชุดตรวจ ATK ต,องผ(านการประเมินและขึ้นทะเบียนจาก อย.

4)  หน(วยบริการให,ประชาชน ณ จุดรับบริการ โดยขอ Authentication Code ด,วยบัตร Smart card หรือ ตามแนวทาง

ดำเนินการท่ี สปสช.กำหนด โดยไม(ต,องผ(านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตรEการแพทยE
5) การรายงานผลการตรวจ ให, สปสช.ทราบทุกราย เพื่อเป%นการติดตามประเมินว(ามีการให,บริการกับประชาชน

6) กรณีผลการตรวจ ATK เป%นผลบวก ภายใต,การกำกับการดูแลของแพทยE โดยพิจารณาดังน้ี

6.1) ให,การดูแลการรักษาแบบ Home Isolation 

6.2) กรณีมีความจำเป%นต,องรักษาแบบผู,ปpวยใน หน(วยบริการสามารถรับไว,รักษาเป%นผู,ปpวยใน หรือกรณีไม(มีศักยภาพให,ส(ง

ต(อไปรักษาในเครือข(ายของหน(วยบริการ หรือสถานบริการท่ีมีศักยภาพ 
7) อัตราจ(ายค(าใช,จ(ายค(าตรวจ Antigen Test Kit (ATK)

7.1) การตรวจด,วยเทคนิค Chromatography จ(ายตามจริงไม(เกิน 450 บาทต(อคร้ังบริการ 

7.2) การตรวจด,วยเทคนิค Fluorescent Immunoassay (FIA) จ(ายตามจริงไม(เกิน 550 บาทต(อคร้ังบริการ

โดยมีผลการเข-ารับบริการตั้งแต5วันท่ี 12 กรกฎาคม 2564 เปCนต-นไป



ภาพรวมการจา่ยชดเชย บรกิารแบบ Home /Community -Isolation

1. ปรบัราคา RT-PCR1 สงิหาคม 
2564 2. เพิ1มการจา่ยคา่ออกซเิจน

สําหรบัผูป่้วย
คา่ออกซเิจนจา่ยตามจรงิไม่

เกนิ 450 บาทตอ่วนั 

ตอ้งขอ AUTHEN CODE ทกุคร ัLงทีNใหบ้รกิารการเบกิจา่ย



วธิกีารจา่ยชดเชยคา่บรกิารดแูลใน Home Isolation และ Community Isolation 
ในระบบหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ

ตรวจใหป้ระชาชน
ณ จดุรับบรกิาร 

Authen code

เหมาจา่ยงวด 1 จาํนวน 3,000 บาท
(โอนเงนิทกุสปัดาห)์

Authen code

ใหบ้รกิารครบ 14 วนั

e-Claim

ประมวลจา่ยจาก
Authen code

กรณีบนัทกึรายการเบกิไมถ่งึ 3,000 บาท ไมเ่รยีกคนืถา้มบีรกิารจรงิ

โดยประชาชน 
Smart card/QR code

บนัทกึตามการใหบ้รกิารจรงิ

หากมากกวา่จาํนวนเงนิที1จา่ยแบบเหมาจา่ยแลว้ หนว่ยบรกิารจะไดร้บัการจา่ยชดเชยเพิ1มเตมิ



การดแูลรกัษาในที.พกัระหว่างรอเข้ารบัการรกัษาแบบผูป่้วยในโรงพยาบาล (Home 
Isolation) หมายถึง  การให้บริการสาธารณสขุของหน่วยบริการ กรณีที:ผูป่้วยได้รบัการวินิจฉัยว่าเป็น
ผูป่้วยโควิด GH และแพทยผ์ูด้แูลรกัษาของหน่วยบริการพิจารณาแล้ว เหน็สมควรให้ผูป่้วยรายนัOนสามารถ
แยกกกัตวัในที:พกัได้อย่างเหมาะสม และปลอดภยั โดยได้รบัความยินยอมจากผูป่้วยและเจ้าของสถานที: 
และรวมถึงกรณีที:ผูป่้วยรกัษาในหน่วยบริการ และกลบัมาแยกกกัตวัในที:พกัต่อจนครบกาํหนด ทั OงนีO  
เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์แนวทาง ที:กระทรวงสาธารณสขุกาํหนด

การดแูลรกัษาการแยกกกัในชมุชน (Community Isolation) หมายถึง การให้บริการ
สาธารณสขุของหน่วยบริการ กรณีที:ผูป่้วยได้รบัการวินิจฉัยว่าเป็นผูป่้วยโควิด GH และแพทยผ์ูด้แูลรกัษา
ของหน่วยบริการพิจารณาแล้ว เหน็สมควรให้ผูป่้วยรายนัOนสามารถแยกกกัตวัในชมุชนได้ ทั Oงผูป่้วยที:อยู่
ระหว่างรอเข้ารบัการรกัษาแบบผูป่้วยในโรงพยาบาล หรือกลบัมาดแูลรกัษาต่อจากโรงพยาบาลจนครบ
กาํหนด โดยการจดัให้มีพืOนที:เอกเทศในชมุชนสาํหรบัแยกกกัผูติ้ดเชืOอ  โดยได้รบัความยินยอมจากผูป่้วย
และเจ้าของสถานที: ในการจดัเตรียมสถานที:เพื:อได้รบัการดแูลรกัษาอย่างเหมาะสม ทั OงนีO  เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์แนวทาง ที:กระทรวงสาธารณสขุกาํหนด

นิยาม

2.การจ'าย Home Isolation & Community Isolation
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1. เป%นการให,บริการแก0ผู,ท่ีมีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห0งชาติ ท่ีได,รับการวินิจฉัยว0าเป%นผู,ปJวยโควิด 19 

และแพทยNผู,ดูแลรักษาพิจารณาแล,ว ว0าผู,ปJวยเข,าเกณฑNการดูแลรักษาในท่ีพักระหว0างรอเข,ารับการ

รักษาในโรงพยาบาล (Home Isolation) หรือสามารถดูแลรักษาแยกกักตัวในชุมชนได, 

(Community Isolation) 

2. เป%นการจ0ายให,แก0หน0วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห0งชาติ ที่มีศักยภาพในการดูแลผู,ปJวย

โควิด 19 ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกำหนด

3. หน0วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห0งชาติ ท่ีให,บริการดูแลผู,ปJวยโควิด 19 ใน Home 

Isolation และ Community Isolation ต,องใช,ระบบพิสูจนNตัวตนเพื่อยืนยันการเข,ารับบริการ โดย

ขอ Authentication Code ด,วยบัตร Smart card ตามแนวทางดำเนินการท่ี สปสช.กำหนด

7

ขอบเขตบริการและเงื่อนไขการขอรับค%าใช;จ%าย
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4. สปสช.จะสนับสนุนและประสานติดตามอาการผู,ปJวยโควิด 19 ท่ีเข,าเกณฑNให,บริการดูแลรักษาใน 

Home Isolation และ Community Isolation (โดยการสนับสนุนอุปกรณN และบริการโทรติดตาม

อาการจากCall center 1330 )

5. สถานท่ีแยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) ต,องเป%นไปตามเกณฑNท่ีกระทรวงสาธารณสุข

กำหนด และผ0านความเห็นชอบให,ดำเนินการจากคณะกรรมการโรคติดต0อจังหวัด หรือคณะกรรมการ

โรคติดต0อกรุงเทพมหานคร 

6. สำหรับการเข,ารับบริการต้ังแต0วันท่ี 28 มิถุนายน 2564 เป%นต,นไป 

7. กรณีที่หน0วยบริการได,รับการจ0ายหรือการสนับสนุนค0าใช,จ0ายรายการใดรายการหนึ่งจากงบประมาณ

ของรัฐ หรือจากหน0วยงานภาครัฐอื่นแล,ว ต,องไม0นำข,อมูลมาเบิกซ้ำซ,อนกับ สปสช.อีก 

8

ขอบเขตบริการและเงื่อนไขการขอรับค%าใช;จ%าย
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การจ'ายค'าใชVจ'ายเพ่ือบริการสาธารณสุข

1) การจ'ายค'าใช,จ'ายสำหรับ Home Isolation และ Community Isolation 
1.1) ค+าตรวจทางห3องปฏิบัติการยืนยันการติดเช้ือ

1.2) ค+าดูแลรักษาในที่พักระหว+างรอเข3ารับการรักษาในโรงพยาบาล (Home Isolation) หรือ ค+าดูแล

รักษาแยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) 
1.3) ค+าอุปกรณ]ทางการแพทย]ที่จำเป_นเพื่อสนับสนุนให3แก+ผู3ปbวยเป_นรายบุคคล สำหรับการติดตาม

อาการและเพื่อปcองกันการแพร+กระจายเช้ือ

1.4) ค+ายาที่เป_นการรักษาเฉพาะผู3ปbวยโรคโควิด 19 

1.5) ค+าพาหนะรับส+งต+อผู3ปbวย

2) ค'าบริการถ'ายภาพรังสีทรวงอก (chest X-ray) 

9
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1.การจ'ายค'าใช,จ'ายสำหรับ Home Isolation และ Community Isolation 

1.1) การตรวจทางห,องปฏิบัติการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด,วยวิธี RT-PCR โดยการทำ

nasopharyngeal and throat swab sample

1) ค0าตรวจทางห,องปฏิบัติการยืนยันการติดเชื้อ จ0ายตามจริงไม0เกิน 1,600 บาทต0อครั้งบริการ 

2) ค0าบริการอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข,องกับบริการตรวจห,องปฏิบัติการยืนยันการติดเชื้อ จ0ายแบบเหมาจ0าย 

ในอัตรา 600 บาทต0อครั้งบริการ 

3) ค0าบริการเก็บตัวอย0างเพื่อส0งตรวจห,องปฏิบัติการ จ0ายแบบเหมาจ0าย ในอัตรา 100 บาทต0อ

ครั้งบริการ

1.2) ค0าดูแลการให,บริการผู,ปJวยโควิด 19 โดยเป%นค0าดูแลรักษาในท่ีพักระหว0างรอเข,ารับการรักษาแบบ

ผู,ปJวยในโรงพยาบาล (Home Isolation) หรือค0าดูแลรักษาแยกกักตัวในชุมชน (Community 

Isolation) โดยเป%นค0าใช,จ0ายรวมค0าอาหาร 3 ม้ือ และ ติดตามประเมินอาการ การให,คำปรึกษา จ0าย

แบบเหมาจ0าย ในอัตรา 1,000 บาทต0อวัน ไม0เกินจำนวน 14 วัน 

10
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1.การจ'ายค'าใชVจ'ายสำหรับ Home Isolation และ Community Isolation 

1.3) ค0าอุปกรณNทางการแพทยNท่ีจำเป%นเพื่อสนับสนุนให,แก0ผู,ปJวยเป%นรายบุคคล สำหรับการติดตาม

อาการและเพื่อป�องกันการแพร0กระจายเชื้อ

1) สำหรับผู,ป.วย ประกอบด,วย ปรอทวัดไข,แบบดิจิตอล เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด และอุปกรณGอ่ืนๆ 

ท่ีจำเปJน โดยจLายเปJนคLาใช,จLายตามรายการอุปกรณGท่ีใช,จริง ไมLเกินจำนวน 1,100 บาทตLอราย หรือจLายเปJน
อุปกรณGทางการแพทยGผLานระบบ Vender Managed Inventory : VMI ขององคGการเภสัชกรรม เม่ือ

สามารถจัดหาได,

2) สำหรับบุคลากรทางการแพทยG ท่ีให,การดูแลรักษา การแยกกักตัวในชุมชน (Community 
Isolation) โดยจLายเปJนคLาใช,จLายคLาอุปกรณGปlองกันสLวนบุคคล (Personal Protective Equipment : 

PPE) หรือ คLาใช,จLายเกี่ยวกับกระบวนการ หรืออุปกรณGอ่ืนเพื่อปlองกันการแพรLกระจายเชื้อ โดยเลือกเบิกกรณี
ใดกรณีหนึ่ง จLายตามจริงไมLเกินวันละ 740 บาทตLอราย โดยในการเบิกจLายคLาใช,จLายดังกลLาว ให,คิดจำนวน

เบิกจLายตามจำนวนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานจริงตLอวัน

11
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1.4) ค0ายาท่ีเป%นการรักษาเฉพาะผู,ปJวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จ0ายตามจริง ไม0

เกิน 7,200 บาทต0อราย หรือจ0ายชดเชยเป%นยา ท้ังนี้ กรณียาท่ีหน0วยบริการ ได,รับจ0ายชดเชยเป%นยา 

หรือ หน0วยบริการได,รับยาตามระบบการจัดส0งยาขององคNการเภสัชกรรม (Vender Managed 

Inventory : VMI) จะไม0ได,การชดเชยเป%นเงินอีก ขณะนี้รายการยาเพิ่มยาฟ�าทะลายโจร เหมาจ0าย 

300 บาทต0อครั้ง

1.5) ค0าพาหนะรับส0งต0อผู,ปJวย ระหว0างท่ีพัก สถานท่ีแยกกักในชุมชน และหน0วยบริการ โดย สปสช.จะ

จ0ายชดเชยให,หน0วยบริการ ท่ีจัดให,มีพาหนะรับส0งต0อผู,ปJวย และมีระบบการขจัดเชื้อเป%นไปตาม

มาตรฐานท่ีกำหนด ท้ังการส0งต0อภายในจังหวัดและข,ามจังหวัด
1) คLาพาหนะรับสLงตLอผู,ป.วย อัตราจLายเปJนไปตามคูLมือแนวทางปฏิบัติในการขอรับคLาใช,จLายเพื่อบริการ

สาธารณสุขของสำนักงาน

2) คLาอุปกรณGปlองกันสLวนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE) รวมคLาทำความสะอาด
ฆLาเชื้อพาหนะ จLายตามจริงไมLเกิน 3,700 บาทตLอครั้งท่ีมีการสLงตLอผู,ป.วย

12

1.การจ'ายค'าใชVจ'ายสำหรับ Home Isolation และ Community Isolation 



National Health Security Office –
NHSO –

w
w

w.nhso.go.th

สปสช.จ'ายชดเชยเพ่ิมเติมสำหรับกรณีผู,ป^วยนอก เพ่ือการคัดแยกระดับความรุนแรงของ

โรค และภาวะปอดอักเสบของผู,ป^วยโควิด-19 ก'อนเข,ารับไว,รักษาใน Home Isolation หรือ 

Community Isolation ในอัตรา 100 บาทต'อคร้ัง
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2.ค'าบริการถ'ายภาพรังสีทรวงอก (chest X-ray) 
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