
 

แนวปฏบิตัิการเบิกจา่ยคา่บรกิารทางการแพทย ์ตามแนวทางการรกัษาผูป้ระกนัตนที่ป่วยโรคโควดิ 19  

แบ่งตามระดบัความรุนแรง ส าหรบัสถานพยาบาลที่ใหก้ารดูแลผูป้ระกนัตนที่ป่วย 

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

 



 แนวปฏบิตัิส าหรบัการเบิกจา่ยค่าบรกิารทางการแพทย ์

แกส่ถานพยาบาลที่มีศกัยภาพในการดูแลผูป่้วยโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 

• แบ่งตามระดับความรุนแรง ตามที่กระทรวงสาธารณสขุก าหนด โดยสถานพยาบาลจะต้อง
ด าเนินการรับผูป้่วยเข้ารับการดูแลรกัษา ดังนี ้

           1) สถานพยาบาลมีระบบการพิสจูน์ตัวตนของผูร้ับบริการเพื่อยืนยันการใชส้ิทธ ิเพื่อประโยชน์
ในการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์มิให้เกิดความซ ้าซ้อน 

           2) สถานพยาบาลต้องมีการประเมินคัดแยกระดับความรุนแรงของผูป้่วยติดเชื้อโรคโควิด 19  
โดยด้าเนินการ Pre authorization (PA) ตามเกณฑ์ที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ส้าหรับกลุ่มผู้ป่วยสีเหลือง 
และสีแดง ทั งนี กรณีกลุ่มผู้ป่วยอาการสีเขียวให้แพทย์ที่ให้การรักษาเป็นผู้วินิจฉัยประเมินตามเกณฑ์การคัดแยกระดับความ
รุนแรงของโรค 

           3) สถานพยาบาลจะต้องเก็บหลักฐานการให้บริการทางการแพทย์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
เช่น ระบบ Amed Telehealth หรือระบบเวชระเบียนผู้ป่วย พร้อมเอกสารยินยอมการเข้ารับการรักษา เพื่อประกอบการ
ตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกต่อไป 

 



  การดูแลรกัษาผูป้ระกนัตนที่ตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 กลุม่อาการสเีขียว 

ประเภทที่ 1)  Home isolation, communities isolation, hotel isolation และโรงพยาบาลสนาม  

ก าหนดอัตราการจ่ายในลักษณะเหมาจ่าย  

            
สถานพยาบาลของรฐั 

สถานพยาบาลของเอกชน 



• ประเภทที่ 1)  Home isolation, communities isolation, hotel isolation และรพ.สนาม  

 

  การบนัทกึเบกิจา่ย 

        (1) หน่วยบริการปฐมภูมิ ได้แก่ คลินิกอบอุ่น 
ศูนย์บริการสาธารณสุข คลินิกเวชกรรม  

 บันทึกเบิกจ่ายผ่านระบบ e-claim 
ส าหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) 
ให้โรงพยาบาลแม่ข่ายบันทึกเบิกจ่ายผ่านระบบ 
ของส านักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) 

ส านักงานประกันสังคม จะจ่ายให้กับ
สถานพยาบาลที่ให้บริการที่บันทึกส่งเบิกโดยตรง 

เว้นแต่ (รพ.สต.)  

ส านักงานจะจ่ายให้โรงพยาบาลแม่ข่าย 

(2) สถานพยาบาลรัฐและเอกชนในและ
นอกระบบประกันสังคม บันทึกเบิกจ่าย
ผ่านระบบ ของส านักสารสนเทศบริการ

สุขภาพ (สกส.)  



 
ประเภทที ่2)  หอผู้ป่วยเฉพาะกจิ (Hospitel) 

 ก าหนดอัตราการจ่ายส าหรับการรักษาไม่เกิน 7 วัน (นับตั้งแต่วันที ่Admit) ค่าใช้จ่ายตามรายการและ
อัตราทีส่ านักงานประกันสังคมก าหนด 

กรณีการดูแลรักษาผู้ป่วยใน Hospitel (รพ.รัฐบาล/รพ.เอกชน) *** 
ก าหนดการดูแลรักษาไม่เกิน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ Admit ใน Hospitel  ดังนี้   
รายการ ราคาใหม่ 1/3/2565 
1)  ค่าห้องพักพร้อมค่าอาหาร 3 มื้อ จ่ายตามจริงไม่เกิน 1,000 บาท/วัน 
2)  ค่าบริการตรวจเยี่ยมของแพทย์ทางออนไลน์ จ่ายตามจริงไม่เกิน 200 บาท/วัน/ราย 
3)  ค่าบริการของพยาบาลทางออนไลน์ จ่ายตามจริงไม่เกิน 675 บาท/วัน/ราย 

4)  ค่าบริการเหมาจ่ายค่ายา รวมค่าบริหารจัดการยา เหมาจ่าย 300 บาท/ราย 

5)  ค่า X-ray   
      - mobile X-ray film จ่ายตามจริงไม่เกิน 338 บาท/ราย 
      - Digital mobile X-ray จ่ายตามจริงไม่เกิน 450 บาท/ราย 
6)  ค่าอุปกรณ์ในการดูแล และติดตามสัญญาณชีพ 
( เช่น ปรอทวัดไข้ / เครื่ องวัดออกซิ เจนปลายนิ้ ว  
เครื่องวัดความดัน เป็นต้น) 

จ่ายตามจริงไม่เกิน 1,100 บาท/ราย 

**กรณีการดูแลรักษาผู้ป่วยใน Hospitel (รพ.รัฐบาล/รพ.เอกชน) ** มีผล 1/3/2565 - 30/4/2565 

  การดูแลรกัษาผูป้ระกนัตนที่ตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 กลุม่อาการสเีขียว 



ให้บันทึกเบิกจ่ายผ่านระบบของ 

ส านักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) 

               
 
 
                             
         ส านักงานประกันสังคมจะจ่ายให้กับสถานพยาบาลที่ให้บริการโดยตรง 
ทั้งนี้กรณีสถานพยาบาลเอกชนที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม สามารถแจ้งความประสงค์ขอร่วมให้บริการประเภท Hospitel 
  
  

  การบนัทกึเบกิจา่ย 



 
ประเภทที่ 3)  Self Isolation กรณีผู้ป่วยนอก แยกกักตัวที่บ้าน 

  ก าหนดอัตราการจ่ายตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข มีสถานพยาบาลที่ให้บริการดูแลรักษาผู้ประกันตนที่
ป่วยด้วยโรคโควิด 19 ดังนี้  

  การดูแลรกัษาผูป้ระกนัตนที่ตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 กลุม่อาการสเีขียว 

        1) สถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม และเครือข่ายตามประกาศส านักงานประกันสังคม   
เรื่อง ก้าหนดเขตท้องที่ และรายชื่อสถานพยาบาล ซ่ึงเป็นรายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคมทั งภาครัฐบาล          
และภาคเอกชน ที่ส้านักงานประกันสังคมได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 
        2) สถานพยาบาลของทางราชการที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม  
   
        3) สถานพยาบาลอื่นๆ ที่ท าบันทึกข้อตกลงกับสถานพยาบาลหลักในระบบประกันสังคม 



1) สถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม และเครือข่ายตามประกาศส านักงานประกันสังคม รายงานข้อมูลผ่านระบบของ (สกส.) 
 โดยส้านักงานจะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลที่ให้การรักษา  ยกเว้น โรงพยาบาลเครือข่ายที่อยู่ใน
หน่วยปฐมภูมิให้ด้าเนินการเบิกจ่าย ดังนี   
 (1) คลินิกอบอุ่นหรือคลินิกเวชกรรมที่เป็นคู่สัญญาของโรงพยาบาลในโครงการประกันสังคม สามารถให้บริการฯ และ
รายงานข้อมูลผ่านระบบของ (สกส.) ได้ โดยส านักงานจะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในโครงการประกันสังคม    
ที่เป็นคู่สัญญาของคลินิกอบอุ่นหรือคลินิกเวชกรรม 
 (2) ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล สามารถให้บริการฯ ผ่านระบบของสกส.ได้ ส านักงานจะ
จ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลแม่ข่าย ของศูนย์บริการสาธารณสุข รพ.สต. 

  การบนัทกึเบกิจา่ย 

2) สถานพยาบาลของทางราชการที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม  
       รายงานข้อมูลผ่านระบบของ (สกส.)  
โดยส้านักงานจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาล 
ที่ให้การรักษา และรายงานข้อมูล  

   3) สถานพยาบาลอื่นที่ท าบันทึกข้อตกลงกับสถานพยาบาลหลัก                 
ในระบบประกันสังคม  
      รายงานข้อมูลผ่านระบบของ (สกส.)  
โดยส้านักงานจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้กับสถานพยาบาลหลัก            
ที่ท้าบันทึกข้อตกลง  



    ก าหนดอัตราการจ่ายตามตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด  
โดยเบิกจากระบบของ สปสช.เป็น clearing house 

  การดูแลรกัษาผูป้ระกนัตนที่ตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 กลุม่อาการสเีหลอืงและสแีดง 


