
การกระจายชุดตรวจหา
แอนติเจนด้วยตนเอง (ATK)
สําหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง
ในระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ
phase 2

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ

�



�



3



วัตถุประสงค์ในกระจายชุดตรวจหาแอนติเจน
ด้วยตนเอง (antigen test self-test)

เพื่อให้เกิดการกระจายชุดตรวจหาแอนติเจน
ด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test)
สู่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ โดยใช้กลไกกระจายผ่านหน่วยบริการ
ในระบบหลักประกนัสุขภาพแหง่ชาติให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
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• ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  

• เป็นกลุ่มเสี่ยง ตามเงื่อนไขที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กําหนด  ดังนี้
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• ข้อจํากัด ของระบบเดิม
• เป็นภาระของรพ.  เนื่องจากต้องดูแล
รักษาผู้ป่วยจํานวนมาก

• ประชาชนสว่นมากอยู่ในชุมชน การ
เข้ารับบริการทีร่พ.  ไม่สะดวก

• การจ่ายเงินชดเชยค่าบริการลา่ชา้ 

• ระบบสารสนเทศไม่เอื้อ  บริหาร
จัดการ คลังด้วยตัวร้านยาเองไม่ได้  
การรายงานผลการให้บรกิาร ไม่
ทันเวลา เป็นต้น
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ระบบการดําเนินงาน โครงการ ATK phase 2

1. ร้านยา หรือคลินิก เป็นผู้จัดหาและบริหารจัดการ stock  ATK  ด้วยตนเอง 
• ทั้งนี้ ATK  ที่จัดหา  ต้องเป็น ATK  ที่อยู่ในรายการที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศ รับรอง เท่านั้น

• สภาเภสัชกรรม  ประสานงานติดต่อ องค์การเภสัชกรรม  บริษัทผู้นาํเข้าและจําหน่าย   บริษัทผู้ผลิตนวัตกรรม  เป็นต้น        
ให้ตรึงราคาขาย  อยู่ ในช่วง 35 – 40 บาท  ต่อชิ้น หรือ ในบางพื้นที่ อาจ รวมศูนย์ เจรจา จัดหา ATK   กันเอง)

2. หลังจากที่ประชาชนทําแบบประเมินความเสี่ยง ผ่านแล้ว  จะต้องพิสูจน์ตัวตน ที่ร้านยา หรือคลินิกต่างๆ ใน
ระบบหลักประกันสุขภาแห่งชาติ ก่อนรับ ATK 

3. ร้านยา สามารถ ปรับ ปริมาณ ATK  ที่จ่าย  ได้ในช่วง 1 – 2 ชิ้น ต่อราย

ทั้งนี้ มีเงื่อนไข คือ ประชาชนจะมีสิทธิใช้ ATK  1 ชิ้น ต่อ 10 วัน

4. เภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย ์ ต้องให้คําปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการใช้ ATK  ที่
ถูกต้อง วิธีปฎิบัติตนหากผลการตรวจเป็นบวก (ส่วนนี้จะสัมพันธก์ับนโยบายการเตรียมการ HI/CI หรือการเข้า
รับการรักษาที่ รพ. ของแต่ละพื้นที่)

5. ระบบจะประมวลผลเพื่อจ่ายค่าชดเชยการใหค้ําแนะนําและแจก ATK ภายใน 24 – 48  ชั่วโมง
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ร้านยา/คลินิกแพทย์/

คลินิกพยาบาล

แหล่ง ATK 

อย. รับรอง

            องค์การเภสัชกรรม

               ผู้จําหน่ายทั่วไป

               ร้านในพท. ซื้อรวม

ราคา  

ไม่เกิน 35 - 40 บาทต่อ ชิ้น
บันทึกข้อมูลการให้บริการ

ประเมินความเสี่ยง

หาร้านใกล้ฉัน

นัดรับ ATK

จ่าย ATK พร้อมคําแนะนํา

(ATK  1 ชิ้น ต่อ 10 วัน จ่ายต่อครั้งไม่เกิน 2 ชิ้น) 

    - วิธีการใช้  ATK

    - วิธีการบันทึกผลการตรวจ

    - วิธีการปฏิบัติตน

บันทึกผลตรวจ กรณี +  แยกกักตัว
Home Isolation

Community Isolation

Hospital

ตามบริบทของพืน้ที่

ประมวลผลและจ่ายชดเชย

ค่าบริการภายใน 24 – 48 ชม.

ขั้นตอนการดําเนินงาน การกระจาย ATK 

phase 2



การสมัคร เข้าโครงการ
• ร้านยา คลินิกแลป คลินิกพยาบาล ที่เคยเข้าโครงการ phase 1  : กรอกข้อมูล
ยืนยัน เข้าร่วมโครงการ  ที่ทางสภาเภสัชกรรม สํารวจ  เพื่อที่จะได้รวบรวมข้อมูล
เป็นฐานในการขับเคลื่อนกิจกรรมอื่น ต่อไปด้วย

  คลินิกแลป  ประสานงานยืนยันกับทางสภาเทคนิคการแพทย์ 

  คลินิกพยาบาล  ประสานงานยืนยันกับแบบสอบถาม

• ร้านยา คลินิกแลป คลินิกพยาบาล   ที่ไม่เคยเข้าโครงการ    
1) กรอกข้อมูลยืนยัน เข้าร่วมโครงการ  ที่ทางสภาเภสัชกรรม สํารวจ (สําหรับร้านยา)
2) สมัครเข้าเป็นหน่วยร่วมบริการทางด้านเภสัชกรรม  ได้ที่ link 

https://www.nhso.go.th/downloads/179
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คุณสมบตัิและหลกัฐา
นประกอบการสสมคัร

เอกสารหมายเลข 7

เอกสารหมายเลข 4 
ญาใหบ้รกิการสาธารณ
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คุณสมบัติเฉพาะบริการเภสัชกรรม

สําหรับการเข้าร่วมเป็นหน่วยร่วมบริการ

ด้านเภสัชกรรม เพื่อช่วยในการกระจาย 

ATK  ให้กับประชาชน   นั้น

  

รับร้านยาที่มีเภสัชกรอยูต่ลอดเวลาทีเ่ปิด

บริการ 

เนื่องจากมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มหน่วย

แจกให้มากพอที่จะตอบสนองต่อความ

ต้องการ ATK ของประชาชนใน

สถานการณ์การระบาด ของโรค โควิด 19



1. ส่งเอกสารทีอ่ีเมล register@nhso.go.th

2. มีจนท.ตอบรับเอกสารทางอีเมล  และติดต่อกลับถ้าเอกสารไม่
ครบถ้วนถูกต้อง

3. ประกาศขึ้นทะเบียนรา้นยา ทุกวันศุกร ์(เป็นการเฉพาะกิจ) แจ้ง
ผลทางอีเมล ที่ร้านให้ข้อมูลไว้

     หมายเหตุ สํานักงานเปดิรับขึ้นทะเบียน ตลอดเวลา  

                  ตั้งแต่ 1 เม.ย. 65 เป็นต้นไป  การประกาศขึ้นทะเบียน
ร้านยาเป็นหน่วยบรกิารในระบบหลกัระกันสขุภาพแห่งชาติ จะ
ดําเนินการประกาศทกุวันที ่1 และ วันที่ 16 ของทุกเดือน 
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ตัวอย่างผลงานความร่วมมือ
ที่ สปสช. ได้รับจากร้านยา
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นโยบายคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 




