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ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๖๓

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การดาเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพือ่ บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ
(ฉบับที่ ๕)
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การดาเนินงานและการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับ
ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ เพื่อให้การดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และดาเนินงาน
การแก้ปัญหาด้านสาธารณสุขกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) (๑๔) และมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ และข้อ ๖ และข้อ ๑๐ ของระเบียบคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกอบกับมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันที่
๒ มีนาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์การดาเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาหรับผู้มีสิทธิ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับ
ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ (ฉบับที่ ๕)”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ แห่งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การดาเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาหรับ
ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๖ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประกอบด้วยรายการต่าง ๆ จานวน ๘ รายการ ดังนี้
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หนา้ ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
รายการ

๑. บริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว
๑.๑ ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการทางการแพทย์ต่าง ๆ
๑.๒ ค่ า แรงของหน่ ว ยบริ ก ารของรั ฐ ในระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพ
แห่งชาติ
๒. บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์
๓. บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
๔. บริการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเรื้อรัง
๕. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสาหรับหน่วยบริการในพื้นที่กันดาร พื้นที่เสี่ยงภัย และ
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
๖. ค่าบริการสาธารณสุขสาหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน
๗. ค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสาหรับการบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจา
ครอบครัว
๘. ค่าชดเชยวัคซีนป้องกันโรคหัด คางทูม และหัดเยอรมัน (MMR) เพื่อแก้ไข
ปัญหาการระบาดในภาคใต้ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๒
รวมทั้งสิ้น
รวมกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ไม่รวมเงินเดือนหน่วยบริการของรัฐ)

๒ เมษายน ๒๕๖๓
จานวนเงิน
(ล้านบาท)
๑๒๓,๙๑๗.๘๒๐๐
๔๙,๘๓๒.๕๘๐๐
๓,๓๔๓.๕๓๘๔
๙,๓๗๕.๔๑๓๘
๑,๑๓๕.๐๒๕๐
๑,๔๙๐.๒๘๘๐
๙๗๕.๖๙๐๐
๒๖๘.๖๔๐๐
๒๗.๐๐๙๐
๑๙๐,๓๖๖.๐๐๔๒
๑๔๐,๕๓๓.๔๒๔๒

ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๖/๓ แห่งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การดาเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ส าหรั บ ผู้ มี สิ ท ธิ ห ลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ปี ง บประมาณ ๒๕๖๓ และหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร
และเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ
“ข้อ ๖/๓ ให้เพิ่มเติมค่าใช้จ่ายเพื่อบริการทางการแพทย์ต่าง ๆ อีก จานวนไม่เกิน ๑,๐๒๐
ล้านบาท ซึ่งได้มาจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติรายการ “รายได้สูง(ต่า)กว่าค่าใช้จ่าย
สะสม” สาหรับกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019
(COVID-19))
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖๘ แห่งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การดาเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาหรับ
ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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๒ เมษายน ๒๕๖๓

“ข้ อ ๖๘ เงิ น บริ ก ารผู้ ติ ด เชื้ อ เอชไอวี แ ละผู้ ป่ ว ยเอดส์ ปี ง บประมาณ ๒๕๖๓ จ านวน
๓,๓๔๓.๕๓๘๔ ล้านบาท โดยจัดสรรเป็นประเภทบริการต่าง ๆ ดังนี้
ประเภทบริการ
๑. บริการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัสและบริการที่เกี่ยวข้อง
๒. บริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
๓. การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีและ
ผู้ป่วยเอดส์
รวม

จานวนเงิน (ล้านบาท)
๓,๐๖๘.๕๓๘๐
๒๓๗.๐๐๐๐
๓๘.๐๐๐๐
๓,๓๔๓.๕๓๘๔

ทั้งนี้ ให้ สปสช. สามารถเกลี่ยเงินระหว่างประเภทบริการได้ตามศักยภาพของระบบบริการ
โดยหลักเกณฑ์การดาเนินงานและการบริหารจัดการบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในแต่ละ
ประเภทบริการ ให้เป็นไปตามส่วนที่ ๑ - ๓ ดังนี้”
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗๕ แห่งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การดาเนินงานและการบริหารจั ดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาหรับ
ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้ อ ๗๕ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยบริ ก ารทดแทนไตส าหรั บ ผู้ มี สิ ท ธิ ห ลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
จานวน ๙,๓๗๕.๔๑๓๘ ล้านบาท ครอบคลุมค่าใช้จ่าย ค่ายาและบริการที่เกี่ยวข้องในการล้างไต
ผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม การปลูกถ่ายไตสาหรับผู้ป่วยไตวาย
เรื้อรัง และเริ่มบริการล้างไตผ่านทางช่องท้องด้วยเครื่องอัตโนมัติ (Automated peritoneal dialysis
: APD) หากไม่มีปัญหาค่าใช้จ่ายเรื่องเครื่องอัตโนมัติที่จะทาให้ราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น”
ข้อ ๗ ให้ ยกเลิกความในข้อ ๗๘ ข้อ ๗๙ และข้อ ๘๐ แห่งประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การดาเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ สาหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ และให้ใช้ความต่อไปนีแ้ ทน
“ข้อ ๗๘ ค่าบริการควบคุมป้องกันและรักษาโรคเรื้อรัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จานวน
๑,๑๓๕.๐๒๕๐ ล้านบาท จัดสรรเป็นประเภทบริการต่าง ๆ ดังนี้
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ประเภทบริการ
๑. การบริ ก ารควบคุ ม ป้ อ งกั น และรั ก ษาผู้ ป่ ว ยโรคเบาหวานและ
ความดั น โลหิ ต สู ง โดยเน้ น การควบคุ ม ป้ อ งกั น ระดั บ ทุ ติ ย ภู มิ
(Secondary prevention)
๒. การบริการผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน
รวม

๒ เมษายน ๒๕๖๓
จานวนเงิน (ล้านบาท)
๑,๐๖๓.๐๒๕๐
๗๒.๐๐๐๐
๑,๑๓๕.๐๒๕๐

ข้อ ๗๙ ค่าบริการควบคุมป้องกันและรักษาโรคเรื้อรัง จานวน ๑,๐๖๓.๐๒๕๐ ล้านบาท
เป็น เงิน เพิ่มเติมจากเงินเหมาจ่ายรายหัว เป็นค่าใช้จ่ายสาหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ในการบริ ก ารควบคุ ม ป้ อ งกั น ความรุน แรงของโรคเบาหวานและความดัน โลหิ ต สู ง ซึ่ ง มี เ ป้ า หมาย
ในการเพิ่มการเข้าถึงบริการส่งเสริมป้องกันและยกระดับการบริการให้ได้ตามมาตรฐานโดยในปี ๒๕๖๓
เน้ น การควบคุมป้องกันภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ ๑ ซึ่งจะช่วยชะลอไม่ให้เป็น
โรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง
ข้อ ๘๐ หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการควบคุมป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง ดังนี้
๘๐.๑ ไม่ เ กิ น ๒๐.๔๕๔๐ ล้ า นบาท บริ ห ารจั ด การภาพรวมระดั บ ประเทศ
เป็นค่าใช้จ่ายสาหรับบริการผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ ๑ โดยจ่ายให้หน่วยบริการที่ดูแลผู้ป่วยแบบเหมาจ่าย
ตามจานวนผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ ๑ ตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และเงื่อนไขที่ สปสช. กาหนด
๘๐.๒ ไม่ น้ อ ยกว่ า ๑,๐๔๒.๕๗๑๐ ล้ า นบาท บริ ห ารเป็ น Global budget
ระดับเขต โดยให้คานวณ Global budget ระดับเขตตั้งแต่เริ่มต้นปีงบประมาณ ด้วยข้อมูลที่เป็นปัจจุบนั
ดังนี้ ร้อยละ ๖๐ ตามคุณภาพผลงานบริการควบคุมป้องกันระดับทุตยิ ภูมิ (Secondary prevention)
ในผู้ป่วย DM/HT และร้อยละ ๔๐ คานวณตามจานวนผู้ป่วย DM/HT
๘๐.๓ หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายจาก Global budget ระดับเขต ให้จ่ายแบบ
เหมาจ่ า ยให้ ห น่ ว ยบริ ก าร โดยผ่ า นความเห็ น ชอบจาก อปสข. ภายใต้ เ งื่ อ นไขการค านวณให้
หน่วยบริการตามตัวชี้วัดคุณภาพผลงานบริการควบคุมป้องกันระดับทุติยภูมิ (Secondary prevention)
ในผู้ ป่ ว ย DM/HT ที่ ป รั บ ด้ ว ยจ านวนผู้ ป่ ว ย DM/HT โดยก าหนดตั ว ชี้ วั ด กลางจ านวน ๕ ตั ว
ตามที่ สปสช. กาหนด และสามารถเพิ่มตัวชี้วัดระดับเขตได้ไม่เกิน ๓ ตัว”
ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความในข้อ ๘๘ และข้อ ๘๙ แห่งประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การดาเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ สาหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้ อ ๘๘ ค่ า บริ ก ารสาธารณสุ ข ส าหรั บ ผู้ ป่ ว ยติ ด บ้ า นติ ด เตี ย งที่ มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง
จานวน ๙๗๕.๖๙๐๐ ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพในชุมชนสาหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง
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ที่มีภาวะพึ่งพิงที่เป็นประชาชนไทยทุกคนให้สามารถเข้า ถึงบริการด้านสาธารณสุขที่เชื่อมโยงบริการ
ทางสังคมโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมถึงการเชื่อมต่อระหว่างบ้าน ชุมชน หน่วยบริการ/
สถานบริ ก าร/ศู น ย์ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู้ สู ง อายุ อย่ า งเป็ น ระบบ โดยในปี ง บประมาณ ๒๕๖๓
มีเป้าหมายจานวน ๑๙๗,๖๑๕ คน มีแนวทางการบริหารจัดการ ดังนี้
ข้อ ๘๙ หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายบริการสาธารณสุขสาหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่มีภาวะ
พึ่งพิง ให้จ่ายให้หน่วยบริการและหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
๘๙.๑ จานวน ๑๕๐.๐๐๐๐ ล้านบาท
๘๙.๑.๑ จ่ า ยแบบเหมาจ่ า ยให้ ห น่ ว ยบริ ก ารประจ าในพื้ น ที่ สปสช.
เขต ๑-๑๒ จ่ายให้หน่วยบริการที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมดาเนินการดูแลผู้ป่วยติดบ้าน
ติดเตียงที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนแห่งละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท และจะจ่ายเพิ่มเติมตามจานวนผู้ป่วยติดบ้าน
ติดเตียงที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนที่ได้รับการอนุมัติแผนการดูแลรายบุคคล (Care plan)
๘๙.๑.๒ จ่ า ยแบบเหมาจ่ า ยให้ ห น่ ว ยบริ ก ารในพื้ น ที่ สปสช.เขต ๑๓
กรุงเทพมหานคร ตามจานวนผู้ป่ว ยติด บ้านติด เตียงที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนที่ได้รับการอนุมัติแผน
การดูแลรายบุคคล (Care plan) ในอัตรา ๑,๐๐๐ บาทต่อคน
๘๙.๒ จานวน ๘๒๕.๖๙๐๐ ล้านบาท จ่ายแบบเหมาจ่ายให้กองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่และกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ที่เข้าร่วมดาเนินการ
ดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน ในอัตรา ๕,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี ทั้งนี้ เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่เกี่ยวข้องและตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่ สปสช. กาหนด”
ข้อ ๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็นหมวด ๑๓ ค่าใช้จ่ายสาหรับกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ข้อ ๑๐๗ และข้อ ๑๐๘
แห่งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การดาเนินงานและการบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ
๒๕๖๓ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ
“หมวด ๑๓
ค่าใช้จ่ายสาหรับกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
ข้อ ๑๐๗ เป็น ค่าใช้จ่ายสาหรับกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) โดยเป็นงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ รายการ “รายได้สูง(ต่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม” จานวนไม่เกิน ๑,๐๒๐ ล้านบาท และงบกลาง
รายการเงินสารองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นที่อาจได้รับ เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรค
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ข้อ ๑๐๘ การจ่ายค่าใช้จ่ายสาหรับกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ให้ ห น่ ว ยบริ ก ารมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยเพื่ อ บริ ก าร
สาธารณสุขในอัตราตามระบบปกติและจ่ายเพิ่มเติม ดังนี้
๑๐๘.๑ การตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันการติดเชื้อ
๑๐๘.๑.๑ ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันการติดเชื้อ รวมค่าอุปกรณ์
ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE) สาหรับบุคลากรห้องปฏิบัติการยืนยัน
การติดเชื้อ จ่ายตามจริงไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาทต่อครั้งบริการ
๑๐๘.๑.๒ ค่ า อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น ส่ ว นบุ ค คล (Personal Protective
Equipment : PPE สาหรับบุคลากรเพื่อเก็บตัวอย่างส่งตรวจ จ่ายตามจริงไม่เกิน ๕๔๐ บาทต่อครั้ง
บริการ
๑๐๘.๒ ค่าห้องควบคุมรวมค่าอาหาร
๑๐๘.๒.๑ ค่ า ห้ อ งควบคุ ม หรื อ ห้ อ งดู แ ลการรั ก ษารวมค่ า อาหาร
ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขกาหนดหรือแนะนา จ่ายตามจริงไม่เกิน ๒,๕๐๐ บาทต่อวัน
๑๐๘.๒.๒ ค่ า หอผู้ ป่ ว ยเฉพาะกิ จ โควิ ด 19 จ่ า ยตามจริ ง ไม่ เ กิ น
๑,๕๐๐ บาทต่อวัน
๑๐๘.๓ ค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment :
PPE) จ่ายตามจริงไม่เกิน ๗๔๐ บาทต่อชุด
๑๐๘.๓.๑ ส าหรั บ ผู้ ป่ ว ยอาการเล็ ก น้ อ ย ถึ ง อาการปานกลาง
จ่ายตามการให้บริการจริงไม่เกินจานวน ๑๕ ชุดต่อวัน
๑๐๘.๓.๒ สาหรับผู้ป่วยอาการรุนแรง จ่ายตามการให้บริการจริ ง
ไม่เกินจานวน ๓๐ ชุดต่อวัน
๑๐๘.๔ ค่ายาที่เป็นการรักษาเฉพาะผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) จ่ายตามจริง ไม่เกิน ๗,๒๐๐ บาท
ต่อราย หรือจ่ายชดเชยเป็นยา ทั้งนี้ ในกรณีมีความจาเป็นที่หน่วยบริการต้องใช้ยารักษาผู้ป่วยเกินกว่า
อัตราที่กาหนด ให้หน่วยบริการขออนุมัติต่อสานักงานเป็นรายกรณี
๑๐๘.๕ ค่าพาหนะรับส่งต่อผู้ป่วยระหว่างหน่วยบริการ
๑๐๘.๕.๑ ค่าพาหนะรับส่งต่อผู้ป่วยระหว่างหน่วยบริการ อัตราจ่าย
เป็นไปตามคู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของสานักงาน
๑๐๘.๕.๒ ค่ า อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น ส่ ว นบุ ค คล (Personal Protective
Equipment : PPE) รวมค่ า ท าความสะอาดฆ่ า เชื้ อ พาหนะ จ่ า ยตามจริ ง ไม่ เ กิ น ๓,๗๐๐ บาท
ต่อครั้งที่มีการส่งต่อผู้ป่วย
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๑๐๘.๖ ค่าตรวจคัดกรองและตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันการติดเชื้อ
สาหรับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ประชาชนไทยทุกคน จ่ายตามอัตราที่กาหนดใน
๑๐๘.๑ โดยอนุโลม
ข้อ ๑๐ เพื่อให้ การดาเนิ นงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ การดาเนินงาน
ตามข้อ ๖ ข้อ ๖๘ ข้อ ๗๕ ข้อ ๗๘ ข้อ ๗๙ ข้อ ๘๐ ข้อ ๘๘ และข้อ ๘๙ แห่งประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การดาเนินงานและการบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
และหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขการรั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยเพื่ อ บริ ก ารสาธารณสุ ข ของหน่ ว ยบริ ก าร
ซึ่งได้ดาเนินงานก่อนประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นการดาเนินงานตามประกาศนี้ด้วย
ข้อ ๑๑ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสิทธิของบุคคลให้ได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่อ
อันตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้การดาเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ และการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข สาหรับการให้บริการแก่ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ซึ่งได้ดาเนินงาน
ก่อนประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นการดาเนินงานตามประกาศนี้ด้วย
ข้อ ๑๒ ให้ ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติรักษาการตามประกาศนี้ และ
ให้คณะอนุกรรมการกาหนดหลักเกณฑ์การดาเนินงานและการบริหารกองทุนเป็นที่ปรึกษาผู้รักษาการ
ตามประกาศนี้ในการตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
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