
ประชุมชีแ้จงแนวทางปฏบิตัใินการขอรบัคา่ใชจ้า่ย
เพือ่บรกิารสาธารณสขุ กรณีผูป่้วยฉุกเฉนิวกิฤต 

(กรณีโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรอืโรคโควดิ 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

24 มนีาคม 2565

สายงานบรหิารกองทนุ

ส านกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ



ความเป็นมา
เมือ่วนัที ่8 ม.ีค. 2565 คณะรฐัมนตรมีมีตเิห็นชอบตามทีก่ระทรวงสาธารณสขุ (สธ.) 

เสนอ โดยมสีาระส าคญั ดงันี้

1.  หลกัเกณฑ์ ว ิธีการ  และเงื่อนไขการก าหนดค่าใช้จ่ายในการด า เนินการผู ้ป่ วยฉุกเฉินว ิกฤต 
(กรณีโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรอืโรคโควดิ 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

.....................................................................................................

1.1 ก าหนดบทนยิามในหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขนี ้ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ค าว่า “คา่ใชจ้่าย” หมายความว่า คา่ใชจ้่ายจากการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารการ รกัษาพยาบาล 
หรอืการส่งตอ่ผูป่้วยฉุกเฉนิวกิฤต ทีป่รากฏตามบญัชแีละอตัราคา่ใชจ้่ายแนบทา้ยหลกัเกณฑ ์วธิกีาร 
และเงือ่นไขนี ้

(2) เฉพาะกรณีโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 201ค าวา่ “ผูป่้วยฉุกเฉนิวกิฤต” หมายความวา่ ผูป่้วยฉุกเฉนิวกิฤต
ตามกฎหมายวา่ ดว้ยการแพทยฉุ์กเฉนิ 9 หรอืโรคโควดิ 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 

(3) ค าวา่ “สถานพยาบาล” หมายความวา่ สถานพยาบาลประเภททีร่บัผูป่้วยไวค้า้งคนื 
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สรปุสาระส าคญัมต ิ

ครม. ๘ ม.ีค. ๖๔



สรปุสาระส าคญัของแนวทางการเบกิจา่ยเงนิชดเชย 
กรณีผูป่้วย Covid 19 ตามมต ิครม.

1. แกไ้ขค านยิามของผูป่้วย โดยตดักลุม่ผูป่้วยสเีขยีวออกจากสทิธปิระโยชน ์ใหค้งไวเ้ฉพาะผูป่้วยสี

เหลอืง-แดงตามค านยิามผูป่้วยฉุกเฉนิวกิฤต ตามกฎหมายวา่ ดว้ยการแพทยฉุ์กเฉนิ เฉพาะกรณี

โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรอืโรคโควดิ 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 

2. แกไ้ขค านยิามของสถานพยาบาล ใหเ้บกิไดเ้ฉพาะสถานพยาบาลประเภททีร่บัผูป่้วย

ไวค้า้งคนื

3.   โรงพยาบาลเอกชนนอกระบบตอ้งประเมนิคดัแยกภาวะฉุกเฉนิวกิฤต ตามแนวทาง

ทีส่ถาบนัการแพทยฉุ์กเฉนิแหง่ชาตกิ าหนด

4.   ผูป่้วย Covid 19 กลุม่เหลอืง-แดง จา่ยตามระบบ F/S UCEP Plus 

สเีขยีว ตามเงือ่นไขแตล่ะกองทนุ 
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UCEP+

จา่ยแบบ F/S
ต ัง้แต ่Admit - Discharge

รพ.เอกชนนอกระบบ UC

ผล Positive

เป็นไปตามเงือ่นไขที่
กองทนุตา่งๆ ก าหนด

Pre-Authorize Authentication Code

Flow การเขา้รบับรกิารและขอรบัคา่ใชจ้า่ย 
กรณีใหก้ารดแูลรกัษาผูป่้วย Covid 19 ตามมต ิครม. 8 ม.ีค. 65

4

ไมเ่ขา้เกณฑฉุ์กเฉนิวกิฤตเขา้เกณฑฉุ์กเฉนิวกิฤต



01

หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขการเบกิจา่ย 
กรณี UCEP Plus



หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขการเบกิจา่ย กรณี UCEP Plus 

ประชาชนคนไทยทกุสทิธ ิ
รวมท ัง้คนตา่งชาต/ิตา่งดา้ว ทีม่สีทิธปิระกนัสงัคม และขา้ราชการ

เงนิชดเชยท ัง้หมด ตอ้งหกัคา่ใชจ้า่ยจาก พรบ. และประกนัชวีติ
และประกนัวนิาศภยั (ถา้ม)ี กอ่น

หา้มเรยีกเก็บเงนิจากผูป่้วย

โรงพยาบาลเอกชนท ัง้หมด ทีเ่ป็นสถานพยาบาลรบัผูป่้วยไวค้า้ง
คนื เวน้แตท่ีเ่ป็นหนว่ยบรกิารของ UC

ผูป่้วยฉุกเฉนิวกิฤตตามกฎหมายวา่ ดว้ยการแพทยฉุ์กเฉนิ 9 หรอื
โรคโควดิ 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 



หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขการเบกิจา่ย กรณี UCEP Plus 

กรณีการสง่ตอ่ไปรบัการรกัษาพยาบาลยงัสถานพยาบาลอืน่ ดงันี ้คอื 

กรณีสง่ตอ่ผูป่้วยไปรบัการดแูลรกัษายงัสถานพยาบาลอืน่ตามขอ้ 1 หากผูป่้วยหรอืญาตผิูป่้วย

ปฏเิสธไมข่อใหส้ง่ตอ่ หรอืกรณีผูป่้วยหรอืญาตผิูป่้วย ประสงคจ์ะไปรบัการรกัษาทีส่ถานพยาบาลอืน่ตาม
ขอ้ 3 ผูป่้วยตอ้งรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้เอง

1 2 3

สถานพยาบาลมศีกัยภาพไมเ่พยีงพอ
ในการดแูลรกัษาผูป่้วย

สถานพยาบาลส่งต่อผูป่้วยไปรกัษา
ตวัในเครอืขา่ยสถานพยาบาลทีจ่ดัไว้
ส าหรบัผูป่้วย

ผูป่้วยหรอืญาตมิคีวามประสงคจ์ะไปรบั
การรกัษาพยาบาลทีส่ถานพยาบาลอืน่



Login 
UCEP 

Covid-19

บนัทกึ
ขอ้มลูเพือ่
ขอรบั

คา่ใชจ้า่ย

Fee Schedule 
Catalogue

Drug 
Catalogue

กรณีเขา้เกณฑผ์ูป่้วย Covid 19

UCEP+

จา่ยแบบ F/S ต ัง้แต ่Admit - Discharge

ตรวจสอบ
ขอ้มลูและ
พจิารณา
จา่ยเงนิ
ชดเชยสง่
ขอ้มลูให้
กองทนุ

ภาพรวมระบบการจา่ยชดเชย กรณี UCEP Plus

ผล Positive

Pre-Authorize Authentication Code

โอนเงนิ



ตดัขอ้มลูจา่ยเงนิทกุ

วนัที ่1 และ 16 ของเดอืน

การโอนเงนิจะโอนหลงัออก
รายงานสมบรูณ ์ไมเ่กนิ 15 วนั

การออกรายงาน และการโอนเงนิ
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หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขการเบกิจา่ย 
กรณีดแูลผูป่้วย Covid-19 ทีไ่มเ่ขา้เกณฑฉุ์กเฉนิวกิฤต

สทิธ ิUC ขา้ราชการกรมบญัชกีลาง และ อปท.
ส าหรบัสถานพยาบาลเอกชนนอกระบบทีท่ าขอ้ตกลง



Flow การเขา้รบับรกิารและขอรบัคา่ใชจ้า่ย 
กรณีผูป่้วย Covid 19 ทีไ่มเ่ขา้เกณฑฉุ์กเฉนิวกิฤต

รพ.เอกชนนอกระบบ
ทีท่ าขอ้ตกลงกบั UC

Pre-Authorize 

ผล Positive

11

Authentication Code

OP with self Isolation

✓ 48 ชม.   เหมาจา่ย 1,000 บาท/ราย

✓ หลงั 48 ชม.* เหมาจา่ย 300 บาท/ราย

OPD IPD

HI/CI/Hotel Isolation/Hospitel

คา่ดแูลรวมคา่อาหาร

รกัษา 1 – 6 วนั* รกัษา 7 วนัข ึน้ไป

6,000 12,000

* ส าหรบักรณี Step up/Step down

*กรณีผูป่้วยมอีาการเปลีย่นแปลง โดยผูป่้วย
โทรกลบัมา และรพ.มกีารใหค้ าปรกึษา

มอีาการ

ไมม่อีาการ โทรแจง้ 1330

รพ.เอกชนนอกระบบ
ทีไ่มท่ าขอ้ตกลงกบั UC

มอีาการ

ไมม่อีาการ

สง่ตอ่ภาครฐั

โทรแจง้ 1330



หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขการเบกิจา่ย 
กรณีดแูลผูป่้วย Covid-19 ทีไ่มเ่ขา้เกณฑฉุ์กเฉนิวกิฤต

ผูป่้วยสทิธ ิUC ขา้ราชการกรมบญัชกีลาง และ อปท.

หา้มเรยีกเก็บเงนิจากผูป่้วย

สถานพยาบาลเอกชนทีท่ าขอ้ตกลงกบั UC

ผูป่้วย Covid-19 (เขยีว) ทีไ่มเ่ขา้เกณฑผ์ูป่้วยฉุกเฉนิวกิฤต
ตามกฎหมายวา่ ดว้ยการแพทยฉุ์กเฉนิ 9 หรอืโรคโควดิ 19 
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 
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อตัราจา่ยชดเชยการใหบ้รกิารดแูลรกัษาผูป่้วยโรคโควดิ 19 
ทีไ่มเ่ขา้เกณฑฉุ์กเฉนิวกิฤต กรณีผูป่้วยนอก

คา่บรกิารดแูลรกัษาฯ การจา่ยชดเชยในลกัษณะเหมาจา่ย 1,000 บาท/ราย

✓ คา่บรกิารใหค้ าแนะการแยกกกัตวัทีบ่า้น 
✓ การใหย้าทีเ่ป็นการรกัษาโรคโควดิ 19 ไดแ้ก ่ฟ้าทะลายโจร หรอื Favipiravir
(เบกิจาก กสธ) ตามแนวทางกรมการแพทย ์และยาตามอาการ รวมคา่จดัสง่

✓ การประสานตดิตามอาการเมือ่ใหก้ารดแูลครบ 48 ช ัว่โมง 
✓ การจดัระบบสง่ตอ่เมือ่ผูป่้วยมอีาการเปลีย่นแปลงจ าเป็นตอ้งสง่ตอ่

คา่บรกิารส าหรบัการใหค้ าปรกึษาหรอืการดแูลรกัษาเบือ้งตน้เมือ่ไดร้บัค าปรกึษา
จากผูป่้วยโควดิ 19 หลงัใหก้ารดแูลครบ 48 ช ัว่โมงไปแลว้ (Call back)

1

2

✓ เมือ่ผูป่้วยมอีาการเปลีย่นแปลง และโทรสอบถามเพือ่ขอค าปรกึษาหลงั 48
ช ัว่โมง จา่ยชดเชยในลกัษณะเหมาจา่ย 300 บาทตอ่ราย ส าหรบัสถานบรกิาร
อืน่ทีใ่หก้ารดแูลตามขอ้ (1)

OP with self Isolation



❖ การจา่ยชดเชยในลกัษณะเหมาจา่ย ในอตัราเดยีวกนัทกุประเภทบรกิาร โดยครอบคลมุ รายการดงันี ้

คา่บรกิารใหก้ารดแูลผูต้ดิเชือ้ (รวมคา่อาหาร 3 มือ้ และตดิตามประเมนิอาการ การใหค้ าปรกึษา) 

คา่อปุกรณ์ในการดแูลและตดิตามสญัญาณชพี 

คา่ยาทีเ่ป็นการรกัษาโรคโควดิ 19 เชน่ ฟ้าทะลายโจร, ยา Favipiravir (สามารถขอสนบัสนนุจากกระทรวง)

คา่ Chest X-ray กรณีทีม่คีวามจ าเป็น

1

2

4

รายการ
คา่ดแูลรวมคา่อาหาร

รกัษาต ัง้แต ่1 – 6 วนั* รกัษา 7 วนัขึน้ไป

ขอ้เสนอการก าหนดราคา (บาท) 6,000 12,000

การก าหนดอตัราการจา่ยแบบเหมาจา่ย ตอ่การใหบ้รกิารผูป่้วย 1 ราย

* ส าหรบักรณี Step up/Step down

HI/CI/Hotel Isolation/Hospitel

อตัราจา่ยชดเชยการใหบ้รกิารดแูลรกัษาผูป่้วยโรคโควดิ 19
ทีไ่มเ่ขา้เกณฑฉุ์กเฉนิวกิฤต กรณีผูป่้วยใน

14

3



แนวทางการบนัทกึขอ้มลูเพือ่เบกิจา่ย 
กรณีดแูลผูป่้วย Covid-19 ทีไ่มเ่ขา้เกณฑฉุ์กเฉนิวกิฤต

หนว่ยบรกิาร UC (ไมจ่ าเป็นตอ้งท าขอ้ตกลง)

บนัทกึผา่น e-Claim บนัทกึผา่น Covid Plus

ตดัขอ้มลูจา่ยเงนิทกุ

วนัที ่1 และ 16 ของเดอืน

การโอนเงนิจะโอนหลงัออกรายงาน
สมบรูณ์ ไมเ่กนิ 15 วนั

OPD สง่ขอ้มลูวนัที ่1-15 
จา่ยเงนิทกุวนัที ่22
สง่ขอ้มลู 16-สิน้เดอืน 

จา่ยเงนิทกุ วนัที ่7 เดอืนถดัไป

IPD สง่ขอ้มลูวนัที ่1-สิน้เดอืน
จา่ยเงนิทกุวนัที ่7 เดอืนถดัไป

สถานพยาบาลเอกชนนอกระบบทีท่ าขอ้ตกลง



THANK YOU
สายงานบรหิารกองทนุ

ส านกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ

THANK YOU


