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ฉบับที่ 2/2565

วันที่ 10 มกราคม 2565

กรมบัญชีกลางปรับปรุงการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว
เสี่ยงหรือติดเชื้อโควิด 19 เพื่อให้สอดรับกับค่าบริการในปัจจุบัน
นางสาวกุ ลยา ตั นติ เตมิ ท อธิ บดี กรมบั ญ ชี กลาง เปิ ดเผยว่ า ด้ วยปั จจุ บั นการตรวจทางห้ องปฏิ บั ติ การ
เพื่อยื นยั นการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Real Time PCR) และรายการค่ารักษาพยาบาลประเภทอื่น ๆ
ปรับลดลง กรมบั ญชีกลาง สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสานักงานประกันสังคม จึงได้หารือ
ร่ ว มกั น เกี่ ย วกั บ การปรั บ ปรุ ง หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร เงื่ อ นไข และอั ต ราจ่ า ยค่ า บริ ก ารดู แ ลผู้ ป่ ว ยโรคโควิ ด 19
เพื่อให้สอดคล้องกับบริการและต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง โดยมีการปรับปรุงรายละเอียด ดังนี้
1. การตรวจยืนยันการติดเชื้อโควิด 19
1.1 การตรวจยื น ยั น การติด เชื้ อ ด้ว ยวิธี Real Time PCR โดยการท าป้ ายหลั งโพรงจมูก และล าคอ
ประเภท 2 ยีน ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 1,300 บาท จากเดิม 1,500 บาท
1.2 การตรวจยื น ยั น การติด เชื้ อ ด้ว ยวิธี Real Time PCR โดยการท าป้ ายหลั งโพรงจมูก และล าคอ
ประเภท 3 ยีน ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 1,500 บาท จากเดิม 1,700 บาท
1.3 การตรวจการติดเชื้อด้วยวิธี Antigen test ด้วยเทคนิค Chromatography ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง
ไม่เกิน 300 บาท จากเดิม 450 บาท
1.4 การตรวจการติ ดเชื้ อด้ว ยวิธี Antigen test ด้ว ยเทคนิ ค Fluorescent Immuunoassay (FIA)
ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 400 บาท จากเดิม 500 บาท
1.5 การตรวจการติ ด เชื้ อ ด้ ว ยวิ ธี อื่ น ๆ นอกเหนื อ จาก 1.3 – 1.4 ให้ เบิ ก ได้ เท่ า ที่ จ่ า ยจริ งไม่ เกิ น
400 บาท จากเดิม 550 บาท
2. ค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
2.1 กรณีอาการเล็กน้อย (สีเขียว) ให้เบิกได้ในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 300 บาทต่อวัน และไม่เกิน 10 วัน
2.2 กรณีอาการปานกลาง (สีเหลือง) ให้เบิกได้ในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 600 บาทต่อชุด และไม่เกิน 5 ชุดต่อวัน
2.3 กรณีอาการรุนแรง (สีแดง)
- กรณีใช้ Oxygen High Flow ให้เบิกได้ในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 600 บาทต่อชุด ไม่เกิน 15 ชุดต่อวัน
- กรณีใส่เครื่องช่วยหายใจ ให้เบิกได้ในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 600 บาทต่อชุด ไม่เกิน 30 ชุดต่อวัน
3. ค่าห้องพักสาหรับควบคุมหรือดูแลรักษาผู้ป่วยอาการเล็กน้อย (สีเขียว) ในสถานพยาบาลของทางราชการ
หรือสถานที่ที่สถานพยาบาลของทางราชการได้จัดหาไว้เป็นการเฉพาะ ให้เบิกได้ในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 1,000 บาทต่อวัน
จากเดิม 1,500 บาทต่อวัน ทั้งนี้ เบิกได้ไม่เกิน 10 วัน
4. ค่าท าความสะอาดฆ่ าเชื้ อบนรถพาหนะและค่ าชุดป้ องกั นส่ วนบุ คคลของเจ้ าหน้ าที่ ให้ เบิ กได้ ในอัตรา
เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 1,400 บาท จากเดิม 3,700 บาท ต่อครั้งที่มีการส่งต่อหรือรับตัวผู้ป่วยแล้วแต่กรณี

(2)
5. การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน (Home Isolation) หรือในสถานที่อื่น ๆ
(Community Isolation)
5.1 ค่าบริการของสถานพยาบาลและการดู แลผู้ ป่วยกรณี พักรอก่อนเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ ป่วยใน
ให้เบิกได้ในอัตราเท่าที่จ่ายจริงวันละไม่เกิน 1,000 บาท ทั้งนี้ไม่เกิน 10 วัน จากเดิมไม่เกิน 14 วัน
5.2 ค่าอุปกรณ์ ทางการแพทย์ที่ จ าเป็ นต้องใช้ในการติดตามอาการผู้ ป่วยซึ่งได้รับการรักษาพยาบาลที่บ้ าน
(Home Isolation) ให้เบิกได้ในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 1,100 บาท
5.3 ค่ าอุ ป กรณ์ ทางการแพทย์ ที่ จ าเป็ นต้ องใช้ ในการติ ดตามอาการผู้ ป่ วยซึ่ งได้ รั บการรั กษาพยาบาล
ในสถานที่อื่น ๆ (Community Isolation) ให้เบิกได้ในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 500 บาทต่อราย
“ส าหรั บ แนวปฏิ บั ติ ในการเบิ ก จ่ า ยค่ ารั ก ษาพยาบาลกรณี ผู้ มี สิ ท ธิ ห รื อ บุ ค คลในครอบครัว เสี่ ย งหรื อ
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป โดยสามารถศึกษา
รายละเอีย ดเพิ่ มเติมได้ ตามหนั งสื อกรมบั ญ ชีกลาง ด่วนที่สุ ด ที่ กค 0416.4/ว 1292 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการรักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง หมายเลขโทรศัพท์ 02 127 7000 ต่อ 6854 4441
ในวัน เวลาราชการ” อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าว
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