
แนวทางการบริหารจัดการ Antigen test kit (ATK) สําหรับ
รานขายยยาแผนปจจุบันประเภท 1 ที่เปนหนวยบริการ

จาย  ATK  ใหแกประชาชน

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
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สถานการณ

• สถานการณการระบาดของ โรค covid-19 มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง จากขอมูลของกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบวา มผีูติดเช้ือ covid-19 ในประเทศ สะสม ต้ังแตวันที่ 1 เม.ย.
2564 – 1 ส.ค. 2564 จํานวน 584,286 คน

• กระทรวงสาธารณสุข และ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ มีนโยบาย การกระจาย ชุด
ทดสอบแอนติเจนดวยตนเอง (Antigen test kit : ATK) ใหแกประชาชน และรายงานการตรวจ
กลับเขาสูระบบการดูแลแบบการกักตัวที่บาน (Home insolation) หรือ ระบบการดูแลแบบการกัก
ตัวในชุมชน (Community isolation)

• การนํารานยาที่เขารวมโครงการน้ี มารวมเปนหนวยบริการจาย Antigen test kit (ATK) ใหแก
ประชาชน จะสงผลใหประชาชนไดรับ ATK ไดสะดวก ไดรับคําแนะนําการตรวจ ATK ที่ถูกตอง
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วัตถุประสงค

1. เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชน ในการรับชุดตรวจ ATK ที่ รานยาแผนปจจุบัน
ประเภท 1 ใกลบาน โดยไมเสียคาใชจาย

2. เพ่ือสนับสนุนความรูและทักษะที่ถูกตองในการใชชุดตรวจ ATK และ การอานผลการตรวจการ
ติดเช้ือ covid-19 ใหแกประชาชน

3. เพ่ือใหเภสัชกรในรานยาแผนปจจุบันประเภท 1 ไดมีสวนรวมในการดูแลตอเน่ืองผูปวยที่ติด
เช้ือ covid-19  และเขารับการดูแลแบบการกักตัวที่บาน (Home insolation) หรือ ระบบการ
ดูแลแบบการกักตัวในชุมชน (Community isolation) จนครบกําหนดระยะกักตัว
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เงื่อนไขการกระจาย ATK ใหกับประชาชน
1. เริ่ม ในเขตพ้ืนที่ สีแดงเขม และสีแดง กอน

2. ATK  แบงเปน 3 สวน สวนที่กระจายโดย 
a) รพ. และ  รพ. สต.  
b) คลินิก
c) รานยาในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

3. สวนที่กระจายผานรานยา
a) รานยา จะเปนเครือขายกับรพ. ในพ้ืนท่ี  เพ่ือประโยชน ในการสงตอผูปวย เขาระบบ HI หรือ CI หรือ รพ. ใน

พ้ืนท่ีนั้น ๆ หรือทํา CCR team ได
b) กระจายคร้ังละ 2 test ตอคร้ัง สําหรับการตรวจ 2 อาทิตย
c) ระบบสารสนเทศท่ีใชบริหารจัดการ  คือ  

I. ระบบ e-claim ระบบการพิสูจนตัวตน เลข 13 หลัก  หรือ QR code หรือ Line@สปสช. 
II. ระบบของ KTB   ระบบการพิสูจนตัวตนผานระบบเปาตังค (รองรับ ประชาชน สิทธิหลักประกันสุขภาพ ประกันสังคม 

และ ขาราชการ)
d) ประชาชน  ตองบันทึกผลการตรวจ atk ในระบบ เพ่ือ เช่ือมไปกับระบบการจาย Favipiravir  



แนวทางการกระจาย ATK
4. เกณฑผูปวยที่ควรไดรับ ATK ตามแนวทาง กองระบาด กรมควบคุมโรค

1. ผูที่มีอาการเขากันไดกับ PUI COVID -19 ซ่ึงอยูระหวางนัดวันตรวจ RT-PCR ณ สถานพยาบาลหรืออยูใน
สถานที่ที่มีขอจํากัดในเรื่องการตรวจ RT-PCR

2. ผูที่มีประวัติสัมผัสใกลชิดกับผูปวยยืนยัน

3. ผูที่ทํางานใน setting เสี่ยงซ่ึงตองพบปะกับบุคคลเปนจํานวนมาก และมีการรายงานวาพบผูปวยหรือผูติด
เชื้อยืนยันในชวง 28 วันที่ผานมา

4. ผูที่อาศัยอยูในสถานที่ที่มีประชาชนหนาแนน และมีการรายงานวาพบผูปวยหรือผูติดเอยืนยันในชวง 28 
วันที่ผานมา

5. ผูที่ไปในสถานที่ที่มีประชาชนหนาแนน และมีการรายงานวาพบผูปวยหรือผูติดเอยืนยันในชวง 28 วันที่ผาน
มา

6. หากผลเปนลบ ใหตรวจซํ้าทุก 5 วัน



ขั้นตอนการใหบริการจาย Favipiravir แกประชาชน โดยกลไกรานยาชุมชนอบอุน

พิสูจนตัวตน

พิสูจนตัวตนผาน

จาย ATK  

ตามเง่ือนไข

ผล ATK เปนบวก  

1. ลงทะเบียน เพ่ือเขารับการรักษาแบบ HI หรือ หาก

ลงทะเบียนแลว 48  ชม. หากไมมี จนท.ติดตอกลับ 

ติดตอที่https://crmsup.nhso.go.th/ หรือ ติดตอ 

1330 กด 14

2. กรณี ผูปวยขอกลับรักษาที่ภูมิลําเนา  ติดตอที่

https://crmdci.nhso.go.th/ หรือ ติดตอ 1330 

กด 14

3. คําแนะนําในการแยกกักตัวที่บาน (กรมการแพทย)

ใหค้าํปรกึษาวิธีการใช ้ATK การดแูลตนเอง การแปรผล 
ฯลฯ รวมทัง้วิธีการหรอืช่วยกรอกขอ้มลู ท่ีเก่ียวขอ้ง

ติดตอ 1330

Scan QR code

หรือ Line@สปสช



ข้ันตอนการเตรียมการของรานยา
รานยาตอบแบบสอบถามความ

สมัครใจเขารวมโครงการ
Scan เพื่อตอบสอบถามความ

สมัครใจเขารวมโครงการ

สนใจรวม

โครงการ?

เปนรานยา

ในระบบ UC 

หรือไม?

สปสช.เขต ประสาน รานยาเตรยีม

เอกสารทีจําเปนสําหรับการข้ึน

ทะเบียนเปนหนวยบรกิาร UC

GPO สงชุดตรวจ ATK

ให รานยา ตามยอดการ

จัดสรรของ สปสช.

สปสช.จัดสรรชุดตรวจ ATK 

รายรานยา และสงให

องคการเภสัชกรรม (GPO) 

รานยาตรวจรับและ

ใหบริการจายชุดตรวจ 

ATK ใหผูปวย

สนใจรวมโครงการ

ไมสนใจ
สิ้นสุดการตอบ

แบบสอบถาม

เปนไมเปน

สปสช.จายชดเชยคาบริการจาย ATK ใหแกราน

ยาเมื่อรานยายืนยันตัวตนผูปวย และจาย ATK 

ตามเง่ือนไขที่ สปสช.กําหนด

สปสช.เขต รวบรวมเอกสาร ตรวจสอบและทําสญัญา

กับรานยา และสปสช.ประกาศใหรานยาเปนหนวย

บริการในระบบ UC

Scan เพื่อ download เอกสารการขอ

ขึ้นทะเบียนเปนหนวยงานในระบบ UC
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