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ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม
เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เชิงรุกในสถานประกอบการ
สาหรับจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด
ด้ ว ยสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรัส โคโรนา 2019 หรื อ โรคโควิ ด 19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ที่มีการระบาดใหม่อย่างรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกัน
และควบคุ มโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 หรื อโรคโควิ ด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
ให้ มีการจากัด อยู่ในพื้น ที่ไ ม่ให้ เกิด การแพร่ระบาดในวงกว้าง อันจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนสุขภาวะของประชาชนทั่วประเทศ คณะกรรมการการแพทย์
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น สั ง คม จึ ง ได้ ก าหนดหลั ก เกณฑ์ และอั ต ราค่ า บริ ก ารทางการแพทย์
กรณีคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
ให้ผู้ประกันตนได้รับบริการทางการแพทย์เชิงรุก (Active case finding) เพื่อการค้นหาผู้ประกันตน
ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ในสถานประกอบการ สาหรับจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามระดับความรุนแรง
ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) มีคาสั่ง
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๕ (๒) และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น สั ง คม (ฉบั บ ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการการแพทย์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกันสังคม จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖4
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“ส านั ก งาน” หมายความว่า ส านั ก งานประกันสั ง คมกรุง เทพมหานครพื้ นที่ ส านั กงาน
ประกันสังคมจังหวัด สานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด
“จังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด” หมายความว่า จังหวัดที่ได้รับการกาหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด
ตามคาสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
ที่ 1/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กาหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามข้อกาหนดออกตามความใน
มาตรา 9 แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 3 มกราคม
พ.ศ. 2564
“สถานพยาบาล” หมายความว่ า สถานพยาบาลตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยสถานพยาบาล
ที่ไ ด้รับการอนุ ญาตให้ ดาเนิน การตรวจคัด กรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
จากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
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“สถานประกอบการ” หมายความว่า สถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด
ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร พิจารณาเห็นชอบ
ให้ได้รับการตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
“การตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19” หมายความว่า การตรวจหา
สารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ด้วยเทคนิค Real time Reverse
Transcription Polymerase Chain Reaction (Real time RT- PCR) ที่คณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัด หรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร กาหนด เพื่อตรวจค้นหาผู้ประกันตนที่อาจ
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในสถานประกอบการ ซึ่งต้องไม่ได้เป็นผู้รับสิทธิจาก
หน่วยงานภาครัฐอื่น หรือต้องไม่เคยได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือโรคโควิด 19 ด้วยเหตุตามเกณฑ์กลุ่มเสี่ยง ตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กาหนด
หรื อ การตรวจคั ด กรองก่ อ นท าหั ต ถการ ตามที่ ก รมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข ก าหนด
หรือแพทย์ผู้ตรวจรักษาประเมินว่ามีความจาเป็นตามดุลยพินิจของแพทย์
ข้อ ๓ ให้ ส านั ก งานประกั น สั ง คมพิ จ ารณาจั ง หวั ด ที่ เ ป็ น พื้ น ที่ ค วบคุ ม สู ง สุ ด และจั ด สรร
จานวนผู้ประกันตนที่จะได้รับการตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
ในสถานประกอบการ เพื่อให้สานักงานขอความเห็นชอบการตรวจคัดกรองในสถานประกอบการจาก
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
ข้อ 4 ให้สานักงานจ่ายค่าบริการทางการแพทย์เป็นค่าตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือโรคโควิด 19 และค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการแก่สถานพยาบาล
ในอั ต ราเท่ าที่ จ่ ายจริงตามความจาเป็ น แต่ ไ ม่ เกิน อัต ราที่ กาหนดไว้ ต ามระเบีย บกรมวิท ยาศาสตร์
การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าตรวจวิเคราะห์และให้บริการ หรือตามที่คณะกรรมการการแพทย์กาหนด
ข้อ 5 ให้ ส ถานพยาบาลจัด ส่ งข้อ มูลค่ าบริการทางการแพทย์ ต ามข้อ 4 ให้ ส านักงาน
ตามรูปแบบที่สานั กงานประกัน สังคมกาหนด และรายงานข้อมูลการดาเนินการตามประกาศนี้ต่อ
สานักงานและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖4
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคณ
ุ เหลือพร ปุณณกันต์
ประธานกรรมการการแพทย์

