
หลกัเกณฑก์ารเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยเพือ่บรกิารสาธารณสขุ 

กรณี UCEP COVID 

สายงานบรหิารกองทนุ



ความเป็นมา

➢ 4  ม.ีค. 2563 กระทรวงสาธารณสขุ ประกาศ เรือ่ง ก าหนดผูป่้วยฉุกเฉนิโรคตดิตอ่
อนัตราย ตามกฎหมายวา่ดว้ยโรคตดิตอ่ กรณีตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรอืโรค
โควดิ 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ราชกจิจานุเบกษา

➢ 31 ม.ีค. 2563 คณะรฐัมนตร ีมมีตเิห็นชอบหลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไขการ
ก าหนดคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการผูป่้วยฉุกเฉนิโรคตดิตอ่อนัตราย ตาม
กฎหมายวา่ดว้ยโรคตดิตอ่ กรณีตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรอืโรคโควดิ 19 
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

➢ 3 เม.ย. 2564  กระทรวงสาธารณสขุ ประกาศ เรือ่งหลกัเกณฑ ์วธิกีารและ
เง ือ่นไขการก าหนดคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการผูป่้วยฉุกเฉนิโรคตดิตอ่
อนัตราย ตามกฎหมายวา่ดว้ยโรคตดิตอ่ กรณีตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรอื
โรคโควดิ 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19 มผีลบงัคบัใช ้วนัที่
5 มนีาคม 2563

5 ม.ีค. 2563  เร ิม่ระบบ UCEP-COVID-19



ความเป็นมา

❖ 19 พฤษภาคม 2564 กระทรวงสาธารณสขุ ประกาศ เรือ่งหลกัเกณฑ ์วธิกีารและ
เงือ่นไขการก าหนดคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการผูป่้วยฉุกเฉนิโรคตดิตอ่อนัตราย 
ตามกฎหมายวา่ดว้ยโรคตดิตอ่ กรณีตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรอืโรคโควดิ 19 
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19 (ฉบบัที ่3) 

“ “ผูป่้วย” หมายความวา่ ผูป่้วยโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรอืโรคโควดิ 19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) และใหห้มายความรวมถงึบคุคล
กลุม่เป้าหมายทีไ่ดร้บัการป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรอืโรคโควดิ 19 
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) โดยการฉดีวคัซนีจากสถานพยาบาล
ทีภ่าครฐัก าหนด และเกดิอาการแพว้คัซนีหรอือาการไมพ่งึประสงคท์ีเ่กดิจากการฉดี
วคัซนี” มผีลบงัคบัใช ้วนัที ่1 มนีาคม 2564 เป็นตน้ไป



ความเป็นมา

❖ 19 กรกฎาคม 2564 กระทรวงสาธารณสขุ ประกาศ เรือ่ง หลกัเกณฑ ์วธิกีารและ
เงือ่นไขการก าหนดคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการผูป่้วยฉุกเฉนิโรคตดิตอ่อนัตราย ตาม
กฎหมายวา่ดว้ยโรคตดิตอ่ กรณีตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรอืโรคโควดิ 19 
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19 (ฉบบัที ่4) 

➢ แกไ้ขเพิม่เตมิหมวดคา่ใชจ้า่ยที่ 2 คา่อวยัวะเทยีมและอปุกรณ์ในการ
บ าบดัรกัษาโรค, หมวด 3 คา่ยา, หมวด 5 คา่เวชภณัฑท์ีไ่มใ่ชย่า, หมวด 10 
คา่ท าหตัถการ และหมวด 12 คา่บรกิารวชิาชพี (แพทย/์เภสชักร/พยาบาล/
อืน่ๆ) มผีลบงัคบัใช ้วนัที ่5 มนีาคม 2563

➢ ปรบัปรงุราคาหมวดคา่ใชจ้า่ยที ่1 คา่หอ้งและคา่อาหาร และหมวด 12 
คา่บรกิารวชิาชพี (แพทย/์เภสชักร/พยาบาล/อืน่ๆ) มผีลบงัคบัใช้

วนัที่ 29 มถินุายน 2564 

➢ ปรบัปรงุราคาหมวดคา่ใชจ้า่ยที ่16 คา่บรกิารอืน่ ๆ ทีไ่มเ่กีย่วกบัการ
รกัษาพยาบาลโดยตรง มผีลบงัคบัใช ้วนัที ่24 ธนัวาคม 2563 



รพ.เอกชน

UCEP COVID ตรวจคดักรอง COVID-19

ประมวลผลออกรายงาน
จา่ยชดเชย

ขอPA

จา่ยตาม F/S 
UCEP-Covid-19 
ถงึวนัทีท่ราบผลกรณีผล Negative

กองทนุตา่ง ๆ จา่ยชดเชย

ผูม้สีทิธเิขา้รบับรกิารใน

UCEP Non UCEP

72 ชม. แรก 
จา่ย F/S 

ตามหลกัเกณฑก์ารจา่ยที่
แตล่ะกองทนุก าหนด

หลงั 72 ชม.

ตามหลกัเกณฑก์ารจา่ยที่
แตล่ะกองทนุก าหนด

เขา้เกณฑ ์PUI

1.เขา้เกณฑ ์PUI

2. Pre op ทีก่รมการแพทยก์ าหนด

3. ดลุยพนิจิของแพทย์

กรณีผล Negative

e - Claim

รพ.เอกชนตอ้งขอ AUTHEN 
CODE ทกุคร ัง้ทีใ่หบ้รกิาร

1.RT-PCR 2.Pooled Samples

3.Antibody 4.Antigen

(**กรณีตรวจ RT-PCR, Pooled Samplesรพ.ตอ้ง
ผา่นการรบัรองจากกรมวทิย)์

การเขา้รบับรกิารกรณี UCEP COVID-19 และตรวจคดักรอง COVID-19 ในรพ.เอกชน

IP OP

กรณีแพว้คัซนี
กรณีผล Positive

จา่ยตาม F/S UCEP-Covid-19
ต ัง้แต ่admit จนถงึ D/C



Flow การเบกิจา่ยกรณี UCEP COVID-19

จา่ยตาม F/S UCEP-Covid-19
ต ัง้แต ่admit จนถงึ D/C

จา่ยตาม F/S UCEP-Covid-19 
ถงึวนัทีท่ราบผล

หลงัทราบผลจา่ยตามหลกัเกณฑ์
ทีแ่ตล่ะกองทนุก าหนด

สง่กองทนุตา่ง ๆ เพือ่จา่ยเงนิชดเชยคนืโรงพยาบาลภายใน 15  วนั  หลงัไดร้บัรายงาน

ประมวลผลการออกรายงานทกุ 15 วนั

อาการเขา้เกณฑ ์PUI 
ผล Negative

ผลตรวจ POSITIVE กลุม่แพว้คัซนี



แนวทางขอรบัคา่ใชจ้า่ย UCEP Covid-19



หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขการเบกิจา่ย กรณี UCEP-Covid 19 

01

02

05

04

ประชาชนคนไทยทกุสทิธ ิรวมท ัง้คนตา่งชาต/ิตา่งดา้ว ทีม่สีทิธ ิ
ประกนัสงัคม และขา้ราชการ

โรงพยาบาลเอกชนท ัง้หมดเวน้แตท่ีเ่ป็นหนว่ยบรกิารของ UC 

03

เงนิชดเชยท ัง้หมด ตอ้งหกัคา่ใชจ้า่ยจาก พรบ. และประกนั
ชวีติ และประกนัวนิาศภยั (ถา้ม)ี กอ่น

หา้มเรยีกเก็บเงนิจากผูป่้วย

ผูป่้วยโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรอืโรคโควดิ 19 และใหห้มายความ
รวมถงึบุคคลกลุ่มเป้าหมายทีไ่ดร้บัการป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 
2019 หรอืโรคโควดิ 19 โดยการฉดีวคัซนีจากสถานพยาบาลทีภ่าครฐั
ก าหนด และเกดิอาการแพว้คัซนีหรอือาการไมพ่งึประสงคท์ีเ่กดิจากการ
ฉดีวคัซนี

กรณีแพว้คัซนีทีไ่ดร้บัสนบัสนุนจากภาครฐั (ไมร่วมกรณีวคัซนีที่
โรงพยาบาลจดัซือ้เอง) มผีลบงัคบัใช้ เร ิม่ 1 มนีาคม 2564

06



กรณีการสง่ตอ่ไปรบัการรกัษาพยาบาลยงัสถานพยาบาลอืน่ ดงันี ้คอื 

หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขการเบกิจา่ย กรณี UCEP-Covid 19 

กรณีสง่ตอ่ผูป่้วยไปรบัการดแูลรกัษายงัสถานพยาบาลอืน่ตามขอ้ 1 หากผูป่้วยหรอืญาตผิูป่้วยปฏเิสธ

ไมข่อใหส้ง่ตอ่ หรอืกรณีผูป่้วยหรอืญาตผิูป่้วย ประสงคจ์ะไปรบัการรกัษาทีส่ถานพยาบาลอืน่ตามขอ้ 3
ผูป่้วยตอ้งรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้เอง

1 2 3

สถานพยาบาลมี
ศกัยภาพไมเ่พยีงพอใน
การดแูลรกัษาผูป่้วย

สถานพยาบาลสง่ตอ่
ผูป่้วยไปรกัษาตวัใน

เครอืขา่ยสถานพยาบาล
ทีจ่ดัไวส้ าหรบัผูป่้วย

ผูป่้วยหรอืญาตมิคีวาม
ประสงคจ์ะไปรบัการ
รกัษาพยาบาลที่
สถานพยาบาลอืน่ 



หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขการเบกิจา่ย กรณี UCEP-Covid 19

จา่ยระบบ Fee Schedule ตามรายการทีก่ าหนดในประกาศแนบทา้ยฯ
ต ัง้แตแ่รกรบั จนถงึ วนัจ าหนา่ย

กรณี Negative

จา่ยระบบ Fee Schedule ตามรายการทีก่ าหนดในประกาศแนบทา้ยฯ
ต ัง้แตแ่รกรบั จนถงึ วนัทีท่ราบผล

หลงัทราบผล  ใหน้ าหลกัเกณฑ ์UCEP หรอื Non UCEP มาใชใ้นการเบกิจา่ย

และกลุม่ผูป่้วยแพว้คัซนีทีไ่ดร้บัสนบัสนนุจากภาครฐั 

(ไมร่วมกรณีวคัซนีทีโ่รงพยาบาลจดัซือ้เอง)
กรณี Positive 



Login UCEP 
Covid-19

บนัทกึขอ้มลู
เพือ่ขอรบั
คา่ใชจ้า่ย

ตรวจสอบ
ขอ้มลูและ
พจิารณา
จา่ยเงนิ
ชดเชยสง่
ขอ้มลูให้
กองทนุ

โอนเงนิ

Fee Schedule 
Catalogue

Drug 
Catalogue

กรณีเขา้เกณฑผ์ูป่้วย
Covid

ตามเกณฑ์ ที ่สธ. 
ก าหนด

ขอPA

กรณีผล Positive และกลุม่แพว้คัซนีทีไ่ดร้บัสนบัสนนุจาก
ภาครฐั (ไมร่วมกรณีวคัซนีทีโ่รงพยาบาลจดัซือ้เอง)

ไมต่อ้งขอPA

กรณี PUI ผล Negative

Non UCEP

UCEP

เบกิโปรแกรม 
UCEP Covid-19

เบกิโปรแกรม UCEP Covid-19 ถงึ
วนัทีท่ราบผลและหลงัทราบผลเบกิ

โปรแกรม Non UCEP

ภาพรวมระบบการจา่ยชดเชย UCEP Covid-19



การออกรายงาน และการโอนเงนิ

ตดัขอ้มลูจา่ยเงนิทกุ

วนัที ่1 และ 16 ของเดอืน

การโอนเงนิจะโอนหลงัออกรายงาน
สมบรูณ ์ไมเ่กนิ 15 วนั



การเบกิจา่ยคา่ชดเชย UCEP COVID 
กรณี HI/CI



CI

รพ.เอกชน

กรณีผล Positive

Hospitel/รพ.สนามผูม้สีทิธเิขา้รบับรกิารใน

HI

ประมวลผลออกรายงานจา่ยชดเชย

จา่ยตาม F/S UCEP-Covid-19
ต ัง้แต ่admit จนถงึ D/C

กองทนุตา่ง ๆ จา่ยชดเชย

การเขา้รบับรกิาร UCEP COVID กรณี HI/CI

ปรอทวัดไขแ้บบดจิติอลและ Pulse 
Oximeter จา่ยตามจรงิไมเ่กนิ 1,100 บ.

Initial Inpatient General และ/หรอื
uncomplicated for HI 750 บ./ครัง้

คา่บรกิารเหมาจา่ยส าหรับการดแูลการ
ใหบ้รกิารผูป่้วยโควดิ วันละ 1,000 บาท



01
ประชาชนคนไทยทกุสทิธ ิรวมท ัง้คนตา่งชาต/ิตา่งดา้ว 
ทีม่สีทิธปิระกนัสงัคม และขา้ราชการ

02
โรงพยาบาลเอกชนและคลนิกิเอกชนท ัง้หมด 
เวน้แตท่ีเ่ป็นหนว่ยบรกิารของ UC 

03 การดแูลรกัษาในทีพ่กัระหวา่งรอเขา้รบัการรกัษาแบบผูป่้วยใน
โรงพยาบาล (Home Isolation) หมายถงึ  การใหบ้รกิาร
สาธารณสขุของหนว่ยบรกิาร กรณีทีผู่ป่้วยไดร้บัการวนิจิฉยั
วา่เป็นผูป่้วยโควดิ 19 และแพทยผ์ูด้แูลรกัษาของหนว่ยบรกิาร
พจิารณาแลว้ เห็นสมควรใหผู้ป่้วยรายน ัน้สามารถแยกกกัตวั
ในทีพ่กัไดอ้ยา่งเหมาะสม และปลอดภยั โดยไดร้บัความ
ยนิยอมจากผูป่้วยและเจา้ของสถานที ่และรวมถงึกรณีทีผู่ป่้วย
รกัษาในหนว่ยบรกิาร และกลบัมาแยกกกัตวัในทีพ่กัตอ่จน
ครบก าหนด ท ัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์แนวทาง ทีก่ระทรวง
สาธารณสขุก าหนด

04 หา้มเรยีกเก็บเงนิจากผูป่้วย

หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขการเบกิจา่ย กรณี UCEP-Covid 19 HI /CI



กรณี HI / CI ตอ้งถา่ยรปูหนา้ตรง
ของผูป่้วยคูก่บับตัรประชาชน เพือ่
พสิจูนต์วัตนและการเขา้รบับรกิาร

กรณีรบัดแูลผูป่้วย กอ่นเขา้รบัการ
รกัษาทีโ่รงพยาบาล ควรจะ
สอบถามผูป่้วยทกุคร ัง้เกีย่วกบัการ
ใชส้ทิธแิละประวตักิารดแูลจาก
โรงพยาบาลอืน่ หรอืเขา้ตรวจสอบ
การรบัผูป่้วยในหนว่ยบรกิาร UC
ผา่น Link

การจดัท า HI / CI เป็นไปตามแนวทางที่
กระทรวงสาธารณสขุก าหนด

หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขการเบกิจา่ย กรณี UCEP-Covid 19 HI /CI 

https://portal.nhso.go.th/
hici/search.php



Login 
UCEP 

Covid-19

บนัทกึ
ขอ้มลูเพือ่
ขอรบั

คา่ใชจ้า่ย

ตรวจสอบ
ขอ้มลูและ
พจิารณา
จา่ยเงนิ
ชดเชยสง่
ขอ้มลูให้
กองทนุ

โอนเงนิ

Fee Schedule 
Catalogue

Drug 
Catalogue

กรณีผล Positive

ไมต่อ้งขอPA

ภาพรวมระบบการจา่ยชดเชย UCEP Covid-19 กรณี HI/CI

กรณี HI/CI



การออกรายงาน และการโอนเงนิ

ตดัขอ้มลูจา่ยเงนิทกุ

วนัที ่1 และ 16 ของเดอืน

การโอนเงนิจะโอนหลงัออกรายงาน
สมบรูณ ์ไมเ่กนิ 15 วนั



ส านกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ


