
บ นั ท กึ ข อ้ ค ว า ม
ส่วนราชการ . .จังหวัดชัยนาท . . . ส ำ น ั ก ุงานคลั!จังหวัดชัยนาท^ โทร .0-๕๖๔๑-๑๒๐๙ .........................................................................

ท.ชน..0 0 0 ๓ /1  ZWZZZZZZZZl วันที่..^.^....เมพยน...๒๕๖๓...........................
เรื่อง..หลักเกณฑ์และอัตราเด่ารัก.,พา,พยาบาล.ประเภท.ผ ู ้ป่วย'นอก.และ.ผู้ป่วย,ใน.สถานพ.ยาบาลของทางราชการ.... 

กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙

เรียน นายแพทย์สาธารณาสุฃจังหวัดชัยนาท, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ด้วยกรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๑๖.๔/ว ๑๐๒ ลงวันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๔๖๓ 
แจ้งว่าอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ 
เก ี่ยวก ับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๔๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อธิบดีกรมบัญชีกลางโดยได้รับมอบอำนาจ 
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำหนดหลักเกณฑ์ อัตรา วิธีการ และเงื่อนไขการเบิกเงินสวัสดิการ 
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ 
โรคโควิด ๑๙ เพ ื่อให ้สถานพยาบาลของทางราชการสามารถเบ ิกค ่าร ักษาพยาบาล กรณ ีด ังกล ่าวจาก 
ทางราชการได้

จังหวัดชัยนาท ขอเรียนว่าเพื่อให้สถานพยาบาลของทางราชการสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาล 
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ปวยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ 
กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ เบ็เนไปในแนวทาง 
เดียวกัน จึงแจ้งเวียนหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๑๖.๔/ว ๑๐๒ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๔๖๓ 
ให้ทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดหนังสือดังกล่าว ที่เว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท 
w w w .cgd.go .th /cs/cn t/cn t หน้าหลัก h tm l หัวข้อ “หนังสือเวียนคลัง”

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

/
(นายนที มนตรีว ัต )

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ปฏิป่ติราชการน.พน 
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท
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กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม, ๑๐๔๐๐

fei 0  มีนาคม ๒๔๖๓
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประนาทผู้ป่วยบอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ

กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙
เรียน ผู้ว ่าราชการจังหวัด ชัยนาท

สี่งที่ส่งมาด้วย หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทาง
ราชการกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเส่ียงหรือติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙
สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ่โรคโควิด ๑๙ ชีงเป็นโรคติดต่อ 

อันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง นื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๔๖๓ จึฟ ้ทำให ้สถานพยาบาลของทางราชการม ีความจำเป ็นต ้องใช ้การตรวจทางห ้องปฏิบ ัต ิการ 
แบบพิเศษ ตลอดจนเครื่องมือแพทย์ต่างๆ ในการให้บริการทางการแพทย์แกผู้มืสิทธิหรือบุคคลใบครอบครัว 
ที่ต ิดเชื้อดังกล่าวเพิ่มมากชื้น ซี่งหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลใบปัจจุบ ันมิได้กำหนดเรื่องดังกล่าว 
ไว้เป็นการเฉพาะ เน่ืองจากเป็นโรคอุบัติใหม่ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายบางประเภทไม่สามารถเบิกจากทางราชการได้ น้ัน

ภรมบัญ?กลางพิจารณาแล้ว อาคัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๘. และมาตรา ๑๔ 
แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๔๔๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
โดยได้รับมอบอำนาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงเห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ อัตรา วิธ ีการ 
และเง่ือนไข การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลกรณีผู้มืสิทธิหรือบุคคลใบ.ครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโดวิด ๑๙ เพื่อให้สถานพยาบาลของทางราชการลามารถเบิกค่ารักษาพยาบาล 
กรณีดังกล่าวจากทางราชการได้รายละเอียดปรากฏตามสี่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวช้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(บายภูมิศักด อรัญญาเกษมสุข) 
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองสวัสดิการรักษาพยาบาล
กลุ่มงานกฎหมายด้านสวัสดิการรักษาพยาบาล
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หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประ๓ ทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ 
กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคล 
ในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙

อาศ ัยอำน าจตามความใน มาตรา ๔ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๔ แห ่งพระราชกฤษฎีกา 
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๔๔๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม อธิบดีกรมบัญชีกลางโดยได้รับมอบอำนาจ 
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ หลักเกณฑ์น ี้เร ียกว่า “หล ักเกณฑ ์และอัตราค ่าร ักษาพยาบาลประเภทผู้ป ่วยนอก 
และผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑ ๙ ”

ข้อ ๒ หลักเกณฑ์นี้Iห ้ใข ้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม ๒๔๖๓ จนกว่าจะยกเลิกหลักเกณฑ์นี้ 
ข้อ ๓ นอกเหน ือจากหลักเกณฑ ์ อัตรา วิธ ีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไวิในหลักเกณฑ์นี้ 

การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ให ้ถ ือปฏิบ ัต ิตามประกาศ หนังสือเวียน ท ี่ออกตามความในพระราชกฤษฎีกา 
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๔๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ ๔ ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว ที่มีอาการ'ไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย หรือมีอาการ 
ของโรคปอดอักเสบ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ขื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ. ๒๔๖๓ หากแพทย์ผู้รักษาได้ดำเนินการสอบสวนโรคตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดแล้ว 
มีความเห็นว่า จำเป็นต้องตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ 
ให้ผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสำหรับตนเองและบุคคลในครอบครัว ดังนี้

๔.๑ ค ่าตรวจท างห ้องป ฏ ิบ ัต ิการด ้วยเท คน ิค  Real tim e PCR หรือเทคนิคอื่นๆ 
ซ ึ่งรวมค่าอ ุปกรณ ์ป ่องกับส ่วนบุคคล (Personal Protective Equipm ent) ในอ ัตราเท ่าท ี่จ ่ายจร ิงไม ่เก ิน  
๓ , ๐๐๐ บาท ต่อครั้ง

๔.๒ ค ่าอ ุปกรณ ์ป ้องก ันส ่วนบ ุคคล (Personal P rotective Equipm ent) สำหรับ 
บุคลากรเก็บตัวอย่าง ในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน ๔๔๐ บาท ต่อครั้ง

ข้อ ๔ ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว ซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
หรือโรคโควิด ๑๙  แล้ว ในกรณีท ี่สถานพยาบาลของทางราขการรับตัวไว้เป ็นผู้ป ่วยใน ให้มีสิทธิได้รับเงิน 
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเพิ่มเติมนอกเหนือการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลตามเกณฑ์กลุ่มวิน ิจฉัย 
โรคร่วม (DRGs) ดังนี้

๔.๑ ค ่าตรวจทางห ้องปฏ ิบ ัต ิการด ้วยเทคน ิค R e a ltim e  PCR หรือเทคนิคอ ื่น  ๆ
ซ ึ่งรวมค่าอ ุปกรณ ์ป ่องกันส ่วนบุคคล (Personal Protective Equipm ent) ในอ ัตราเท ่าท ี่จ ่ายจร ิงไม ่เก ิน  
๓,๐ ๐ ๐  บาท ต ่อครั้ง และค ่าอ ุปกรณ ์ป ้องก ันส ่วนบ ุคคล (Personal P rotective Equipm ent) สำหรับ 
บุคลากรเก็บตัวอย่าง ในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน ๔๔๐ บุาท ต่อครั้ง

๔๒ ค่าห้องพักสำหรับควบคุมหรื.อดูแลรักษา ในอัตราเท่าท่ีจ่ายจริงไม่เภิน ๒,๔๐๐ บาท ต่อวัน 
๔.๓ ค่ายาที่เป ็นการรักษาเฉพาะผู้ต ิดเช ื้อไวรัสโคโรบา ๒ ๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙

ในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน ๗,๒๐๐ บาท

๔.๔ ค่าอุปกรณ์... 

^  *
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๔.๔ ค ่าอ ุปกรณ ์ป ้องกันส ่วนบุคคล (Personal Protective Equipm ent) ในอัตรา 

เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน ๗๔๐ บาท ต่อชุด ดังนี้
(ก) กรณีอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง ไม่เกินจำนวน ๑๔ ชุด ต่อวัน 
(ข) กรณีอาการรุนแรง ไม่เกินจำนวน ๓๐ ชุด ต่อวัน 

ข้อ ๖ กรณ ีสถานพยาบาลของทางราชการม ีความจำเป ็นต ้องส ่งต ัวผ ู้ม ีส ิทธ ิหร ือบ ุคคล 
ในครอบครัวที่ติดเซื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ไปเข้ารับการรักษาพยาบาลต่อเนื่องเป็นผู้ป่วยใน 
ณ สถานพยาบาลของทางราฃการแห ่งอ ื่น ผ ู้ม ีส ิทธิม ีส ิทธิไต ้ร ับเงินสวัสดิการเก ี่ยวก ับการรักษาพยาบาล 
นอกเหนือจากค่าพาหนะส่งต่อ รายการค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipm ent) 
และค่าบริการทำความสะอาดฆ่าเซื้อบนรถพาหนะส่งต่อ ในอัตราเท่าที่จ ่ายจริง ไม่เกิน ๓,๗๐๐ บาท ต่อครั้ง 
ที่มีการส่งต่อ

ข้อ ๗ การเบิกค่ารักษาพยาบาลตามหลักเกณฑ์นี้ให้สถานพยาบาลของทางราชการเป็นผู้เบิก 
แทนผู้ม ีส ิทธิในระบบเบิกจ่ายตรงเท่านั้น และให้หมายความรวมถึงกรณีท ี่สถานพยาบาลของทางราชการ 
ไม ่อาจให ้การตรวจทางห ้องปฏ ิบ ัต ิการได ้และม ีความจำเป ็นต ้องส ่งต ัวผ ู้ป ่วยหร ือเก ็บต ัวอย ่างไปตรวจ 
ทางห้องปฏิบัติการ ณ สถานที่อื่นด้วย สำหรับวิธ ีการส่งข้อมูลให้เป ็นไปตามที,หน ่วยงานท ี่กรมบ ัญช ีกลาง 
มอบหมายให้ทำหน้าที่รับส่งข้อมูลเป็นผู้กำหนด

ข้อ ๘ การใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป ่วยนอกกรณีทั่วไป 
ให้ยกเว้นการแสดงตนของผู้ป่วย เพื่อทำธุรกรรมผ่านเครื่องรับรายการอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) โดยให้สถานพยาบาล 
ของทางราชการดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไข ด้งต่อไปน้ี

๘.๑ เป็นผู้ป่วยเก่าของสถานพยาบาลที่รับยาอย่างต่อเนื่อง
๘.๒ จัดให้ม ีช ่องทางการสื่อสารระหว่างแพทย์ผ ู้ร ักษาและผู้ป ่วย เพ ื่อสั่งการรักษา 

ซักประวิติ หรือสอบถามอาการจากผู้ป่วยหรือผู้ดูแลผู้ป่วย และบันทึกข้อมูลการรักษาพยาบาลในเวชระเบียน
๘.๓ ให ้กำหนดประเภทของยาโดยคำน ึงถ ึงค ุณภาพ ว ิธ ีการใช ้ปร ิมาณ ท ี่เหมาะสม

และปลอดภัยกับผู้ป่วย
๘.๔ การจัดส่งยาให้ใช้ระบบไปรษณีย์ตอบรับปลายทางเท่านั้น 
๘.๔ การทำธุรกรรมเบิกค่ารักษาพยาบาลให้ดำเนินการผ่านระบบ KTB C orporate 

Online โดยบันทึกเหตุผลว่า “ส่งยา”
ทั่งนี้ในระหว่างยังมิได้พัฒนาระบบเพื่อยืนยันการรับยาชองผู้ป่วย ณ สถานท่ีแห่งอ่ืน ซึ่งมิใช่สถานพยาบาล ใหใช้เลข 
Approval Code จากระบบ KTB C orporate O nline ตามข้อ ๘.๔ เพ ื่อประกอบการเบ ิกค ่าร ักษาพยาบาล 
โดยที่กรมบัญชีกลางจะกำหนดแนวทางการรับยา ณ สถานท่ีแห่งอ่ืน ให้ทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ข้อ ๙ ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นก่อนหลักเกณฑ์นี้มีผลใข้บังคับ สถานพยาบาลของทางราชการ 
อาจขอรับค่ารักษาพยาบาลบางรายการตามหลักเกณฑ์ อัตรา วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด


