
แนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข สำหรับกรณีโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ปีงบประมาณ 2564 

ลำดับ เลขที่หนังสือ เรื่อง เอกสาร 
1 สปสช.2.57/ว.2014 

23 มีนาคม 2564 
แนวทางขอรับค่าใช้จ่าย เพ่ือบริการสาธารณสุข สำหรับกรณีโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับแก้ไขและเพ่ิมเติม) 
 

ดาวน์โหลด สปสช.
2.57/ว.2014 

 

2  สปสช.2.57/ว.2583 
23 เมษายน 2654 

ขอความร่วมมือในการบริการผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ในช่วงการแพร่ระบาด COVID-19  
1) การขยายอายุของหนังสือส่งต่อผู้มีสิทธิทั้งกรณีผู้ป่วย และผู้ป่วยใน 
2) พิจารณาการจัดบริการด้านยา และเวชภัณฑ์ โดยจัดส่งยา และ
เวชภัณฑ์ทางไปรษณีย์ 
 

ดาวน์โหลด สปสช.
2.57/ว.2583 

3 สปสช.2.57/ว.2679 
3 พฤษภาคม 2564 

1) แนวทางปฏิบัติการขอรับค่าใช้จ่าย(เพ่ิมเติม) สำหรับการกักกัน
โรคกรณีผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง ตามท่ีหน่วยบริการจัดให้  

2) ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการขอรับค่าใช้จ่ายบริการ
สาธารณสุขฯ กรณีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกระบวนการ หรืออุปกรณ์
อ่ืนเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อในบริการผู้ป่วยใน 
 

ดาวน์โหลด สปสช.
2.57/ว.2679 

4 สปสช.2.57/ว.2760  
6 พฤษภาคม 2564 

การปรับอัตราการจ่ายค่าตรวจเชื้อไวรัส Antigen 
1) การตรวจเชิงรุกนอกสถานบริการ หรือนอกสถานที่ของหน่วย
บริการภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานบริการอื่น 
2) การตรวจในหน่วยบริการภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานบริการอ่ืน 
 

ดาวน์โหลด สปสช.
2.57/ว.2760 

5 สปสช.2.57/ว.2841 
13 พฤษภาคม 2564 

ซักซ้อมความเข้าใจการบันทึกข้อมูลการขอรับค่าใช้จ่าย กรณีการ
ตรวจคัดกรอง COVID-19 สำหรับสถานบริการเอกชน 

ดาวน์โหลด สปสช.
2.57/ว.2841 

 
6 สปสช.2.57/ว.3004  

21 พฤษภาคม 2564 
ซักซ้อมความเข้าใจกรณีรับผู้ป่วยโควิด-19 ไว้ในโรงพยาบาล/
โรงพยาบาลสนาม/Hospitel จากการตรวจคัดกรองเพ่ือค้นหาผู้ติด
เชื้อเชิงรุก (Active Case finding) สำหรับผู้มีสิทธิในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 

ดาวน์โหลด สปสช.
2.57/ว.3004  

7 สปสช.2.57/ว.3876  
28 มิถุนายน 2564 

แนวทางปฏิบัติการขอรับค่าใช้จ่ายบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 
2564 (เพ่ิมเติม) การดูแลรักษาในที่พักระหว่างรอเข้ารับการรักษา
แบบผู้ป่วยในโรงพยาบาล (HI)และการดูแลรักษาในโรงพยาบาล
สนาม สำหรับคนในชุมชน (CI) 

ดาวน์โหลด สปสช.
2.57/ว.3876  

https://ucapps1.nhso.go.th/eclaimdownload/download/file/2.57_%E0%B8%A7.2014_%E0%B8%99.%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AF_COVID_(%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A2).pdf
https://ucapps1.nhso.go.th/eclaimdownload/download/file/2.57_%E0%B8%A7.2014_%E0%B8%99.%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AF_COVID_(%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A2).pdf
https://ucapps1.nhso.go.th/eclaimdownload/download/file/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87.pdf
https://ucapps1.nhso.go.th/eclaimdownload/download/file/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87.pdf
https://ucapps1.nhso.go.th/eclaimdownload/download/file/2.57-%E0%B8%A7.2679_%E0%B8%A5%E0%B8%A7_3%E0%B8%9E%E0%B8%8464%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87_COVID_edit_.pdf
https://ucapps1.nhso.go.th/eclaimdownload/download/file/2.57-%E0%B8%A7.2679_%E0%B8%A5%E0%B8%A7_3%E0%B8%9E%E0%B8%8464%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87_COVID_edit_.pdf
https://ucapps1.nhso.go.th/eclaimdownload/download/file/2.57-%E0%B8%A7.2760_%E0%B8%99.%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88_Antige_%E0%B8%9B%E0%B8%B5_64_edit_060564.pdf
https://ucapps1.nhso.go.th/eclaimdownload/download/file/2.57-%E0%B8%A7.2760_%E0%B8%99.%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88_Antige_%E0%B8%9B%E0%B8%B5_64_edit_060564.pdf
https://ucapps1.nhso.go.th/eclaimdownload/download/file/5)_%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%8A.2.57-%E0%B8%A7.2841_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87_COVID-19_%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%99.pdf
https://ucapps1.nhso.go.th/eclaimdownload/download/file/5)_%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%8A.2.57-%E0%B8%A7.2841_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87_COVID-19_%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%99.pdf
https://ucapps1.nhso.go.th/eclaimdownload/download/file/(5)_%E0%B9%92.%E0%B9%95%E0%B9%97__%E0%B8%A7.%E0%B9%93%E0%B9%90%E0%B9%90%E0%B9%94_%E0%B8%99.%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2_covid_%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99.pdf
https://ucapps1.nhso.go.th/eclaimdownload/download/file/(5)_%E0%B9%92.%E0%B9%95%E0%B9%97__%E0%B8%A7.%E0%B9%93%E0%B9%90%E0%B9%90%E0%B9%94_%E0%B8%99.%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2_covid_%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99.pdf
https://ucapps1.nhso.go.th/eclaimdownload/download/file/2.57-%E0%B8%A7.3876_%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87_Home_community.pdf
https://ucapps1.nhso.go.th/eclaimdownload/download/file/2.57-%E0%B8%A7.3876_%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87_Home_community.pdf


ลำดับ เลขที่หนังสือ เรื่อง เอกสาร 
8 สปสช.2.57/ว.4035 

2 กรกฎาคม 2564 
 

ซักซ้อมความเข้าใจแนวทาง COVID -19 กรณีค่าพาหนะการรับ-
ส่งต่อผู้ป่วยกลับภูมิลำเนา 

ดาวน์โหลด สปสช.
2.57/ว.4035 

9 สปสช.2.57/ว.4168 
7 กรกฎาคม 2564 
 

บริการตรวจหาเชื้อโรคโควิด -19 ผู้ให้กับประชาชนไทยทุกคนเข้า
รับการกักกันใน Alternative Quarantine (AQ)   

ดาวน์โหลด สปสช.
2.57/ว.4168 

10 สปสช.6.70/ว.4320 
9 กรกฎาคม 2564                                 

แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข 
(เพิ่มเติม) 
1) ค่าบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
2) ค่าบริการกรณีเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีน 
3) ค่ายาสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร และยาจากผงฟ้าทะลายโจร  

 

ดาวน์โหลด สปสช.
6.70/ว.4320 

11 สปสช.6.70/ว.4322 
11 กรกฎาคม 2564 

แนวทางปฏิบัติการขอรับค่าใช้จ่ายบริการสาธารณสุข กรณีโรคติด
เชื้อโควิด-19  
1) การตรวจคัดกรองวิธี Antigen Test kit (ATK)  
2) การดูแลแบบ HI และ CI ลกัษณะบริการแบบผู้ป่วยนอก 
 

ดาวน์โหลด สปสช.
6.70/ว.4322 

12 สปสช.6.70/ว.4608  
22 กรกฎาคม 2564 

ซักซ้อมความเข้าใจการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข
สำหรับโรคติดเชื้อโควิด-19  
1) กรณีดูแลใน HI/CI การขอ Authen และการส่งข้อมูลใน e-claim 
2) แจ้งการปรับปรุงราคา RT-PCR,  Antigen , ค่าบริการดูแลผู้สัมผัส
เสี่ยงสูง และค่าพาหนะรับส่งต่อโดยใช้รถโดยสารขนาดใหญ่ 
 

ดาวน์โหลด สปสช.
6.70/ว.4608  

13 สปสช.6.70/ว.4615 
23 กรกฎาคม 2564 

ปรับวิธีการจ่ายชดเชยค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-
19 กรณีดูแลใน HI/CI ในงวดแรกแบบเหมาจ่าย 3,000 บาท เมื่อ
หน่วยบริการ Authen code 
 

ดาวน์โหลด สปสช.
6.70/ว.4615 

14 สปสช.6.70/ว.4759  
27 กรกฎาคม 2564 

ซักซ้อมการตรวจคัดกรอง COVID-19 โดยใช้ ATK ดาวน์โหลด สปสช.
6.70/ว.4759  

 
15 สปสช.6.70/ว.4760  

27 กรกฎาคม 2564 
การรับดูแลรักษาแบบ HI ผ่านระบบ PI Portal ของหน่วยบริการ
ในพื้นที่ สปสช.เขต 13 

ดาวน์โหลด สปสช.
6.70/ว.4760  

 
16 สปสช.6.70/ว.16689                                   

6 สิงหาคม 2564 
แนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข สำหรับกรณี
โรคโควิด-19 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม 
1) ปรับแนวทางการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 

ดาวน์โหลด สปสช.
6.70/ว.16689 
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ลำดับ เลขที่หนังสือ เรื่อง เอกสาร 
2) หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการขอรับค่าใช้จ่ายฯ โควิด-19 เพ่ิมเติม 
   ค่าออกซิเจน ค่าป้องกันการแพร่เชื้อการจัดการศพ ค่าห้อง ค่า PPE
หรืออุปกรณ์ป้องกันฯ  
3) วิธีการขอรับค่าใช้จ่ายฯ HI/CI 
 

 


