ด่วนธี่สุด

ที่ กค ๐๔๑๖.๒/ เงิ jfa tfc i

เรือ่ ง

กรม'บัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผูป้ ว่ ยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาทีง่ จำเป็น
ต้องใช้ยาทีน่ คิ า่ ใช้จา่ ยสูง

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี ผูว้ า่ ราชการจังหวัด เลขาธิการ ผูอ้ ำนวยการ อธิการบดี ผูว้ า่ การตรวจเงินแผ่นดิน
ผูบ้ ญ
ั ชาการตำรวจแห่งชาติ ผูอ้ ำนวยการสถานพยาบาลของทางราชการ
อ้างถึง ๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีส่ ดุ ที่ กด ๐๔๑๖.๒/ว ๓๓ ลงวันที่ ๑๙ มก่ราคม ๒๔๖๑
๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีส่ ดุ ที่ กด ๐๔๑๖.๒/ว ๓๔ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๖๔๖๑
๓. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กด ๐๔๑๖.๒/ว ๘๔ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๖๔๖๒
๔. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กด ๐๔๑๖.๒/ว ๘๔ ลงวันที่ ๖๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๒
๔. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีส่ ดุ ที่ กด ๐๔๑๖.๒/ว ๕๘๘ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๔๖๓
สิงทีส่ ง่ มาด้วย

๑. แนวทางกำกับการเบิกจ่ายค่ายา Osimertinib ในการรักษาโรคมะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย

ชนิด EGFR m utation (ปรับปรุงครัง้ ที่ ๑)
๒. แนวทางกำกับการเบิกจ่ายค่ายา Erlotinib/Gefitinib ในโรคมะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย
(ปรับปรุงครัง้ ที่ ๑)
ตามหนังสือทีอ่ า้ งถึง ๑ และ ๒ กรมบัญชีกลางได้กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
สำหฺรบั ผูป้ ว่ ยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาทีง่ จำเป็นต้องใช้ยาทีม่ ค่าใช้จา่ ยสูงตามโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
สำหรับผูป้ ว่ ยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา (ระบบ OCPA) พร้อมทัง้ กำหนดรายการยา ทีง่ กรณีการรักษาพยาบาล
ประเภทผูป้ ว่ ยบอก นิให้เบิกใบระบบเบิกจ่ายตรง ส่วนกรณีการรักษาพยาบาลประเภทผูป้ ว่ ยใบ นิให้เบิกแยกต่างหาก.
จากกลุม่ วินจิ ฉัยโรคร่วม (DRGs) และตามหนังสือทีอ่ า้ งถึง ๓ - ๕ ได้ก ำหนดเพิม่ รายการยา O sim ertinib
และ Erlotinib ทีใ่ ช้ใบการรักษาโรคมะเร็งปอดชนิด Non-small cell lung cancer ระยะแพร่กระจาย ทีง่ นิ EGFR
m utation ในระบบ OCPA นัน้
กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพือ่ ให้การเบิกจ่ายค่ายารักษาโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา
ทีน่ คิ า่ ใช้จา่ ยสูงเป็นไปอย่างสมเหตุผล คุม้ ค่า เกดประโยชน์และความปลอดภัยต่อผูป้ ว่ ย รวมทัง้ เพือ่ ให้การเบิกจ่าย
ค่ารักษาพยาบาลเป็นไปอย่างถูกต้องและนิประสิทธิภาพ ดังนัน้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ วรรคหนึง่ (๑)
และวรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกีย่ วกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๓ และทีแ่ ก้ไชเพิม่ เติม
อธิบดีกรมบัญชีกลางโดยได้รบั มอบอำนาจจากรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง จึงเห็นควรตำเนินการ ดังบื้
๑. ยกเสิกรายการยารักษาโรคมะเร็ง ตามสิงทีส่ ง่ มาด้วย ๓ ชองหนังสือทีอ่ า้ งถึง ๒ สำดับที่ ๒๒
Vinorelbine oral โดยให้สามารถเบิกค่ายา Vinorelbine ใบระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลไต้ทง้ั กรณีผปู้ ว่ ยใน
และผูป้ ว่ ยบอก ทีง่ การใช้ยาดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามข้อบ่งชีท้ ข่ี น้ึ ทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) จึง จะสามารถเบิก จ่า ยได้

-๒๒. ปรับปรุงเงือ่ นไขข้อบ่งขึI้ นการเบิกจ่ายค่ายาในระบบ OCPA ดังนี้
๒.๑ ยา Qsimertinib ทีใ่ ข้ในการรักษาโรคมะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย ขนิด EGFR mutation
รายละเอยดปรากฎตามสิงทีส่ ง่ มาด้วย ๑
๒.๒ ยา Erlotinih/Gefrtinib ทีใ่ ข้ในการรักษาโรคมะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย รายละเอียด
ปรากฏตามสิงทีส่ ง่ มาด้วย ๒
๓. กำหนดปริมาณการเบิกยา ดังนี้
๓.© กรณียา Osimertinib ให้เบิกยาสะสมได้ไม่เกิน ๓© เม็ดต่อเดือน และกรณีทส่ี ง์ ไข้ยา
๘๐ มิลสิกรัมต่อวัน ให้เบิกได้เฉพาะยาความแรง ๘© มิลลํกรัม เท่านัน้
๓.๒ กรณียา Erlotinib/Gefitinib ให้ปริมาณการเบิกจ่ายต่อครัง้ ไม่เกินจำนวนยาทีใ่ ข้ใน
- ๑ เดือน ใน ๓ เดือนแรก และไม่เกินจำนวนยาทีใ่ ข้ใน ๒ เดือน ในเดือนต่อ ๆ ไป
ทัง้ นี้ ให้มผึ ลใช้บงั คับสำหรับค่ารักษาพยาบาลทีเ่ กิดขึน้ ตัง้ แต่วนั ที่ ๑ มกราคม ๒ £๖£ เนินด้นไป
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องถือปฎิบติ ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวๆลยา ดับตเตนิท)
อธิบดืกรมนัญ!เกลาง

กองสวัสดืการรักษาพยาบาล
กลุม่ งาบนโยบายสวัสดิการรักษาพยาบาล
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๘£๐
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑£๗

สิงทีส่ ง่ มาด้วย 1
แนวทางกำกับการเบิกจ่ายค่ายา Osim ertinib ในโรคมะเร็งปอคระยะแพร่กระจาย ชนิด EGFR m utation
(ปรับปรุงครัง้ ที่ 1 ตามหนังสิอกรมบัญ?กลาง ต่วนทีส่ คุ ที่ กค 0416.2/ว 1287 ลงวันที่ 28 รนวาคม 2564)

1. คุณสมบัติสถานพยาบาล และแพทย์ผูร้ กั ษา

1.1 เป็นโรงพยาบาลทีม่ แี พทย์เฉพาะทางด้านอายุรแพทย์โรคมะเร็ง หรือ
1.2 กรณีทไ่ี ม่มอี ายุรแพทย์โรคมะเร็ง แพทย์ผรู้ กั ษาจะด้องได้รบั การมอบหมายจากผูอ้ ำนวยการโรงพยาบาล
ไนการให้บริการการรักษาโรคมะเร็งปอด ตามวขา?พอย่างเหมาะสม และรับผิดชอบต่อการส่งข้อนุลทางการแพทย์
ทีถ่ กู ต้องเป็นจริง ในระบบตรวจสอบการเบิกจ่ายตรงค่ายาโรคมะเร็งค่าไข้จา่ ยสูง โดยส่งหนังสือแจ้งรายขือ่ แพทย์
ทีต่ ้องการทำการรักษาต่อสำนักริจ้ยเพือ่ พัฒนาการตรวจสอบการบริการสาธารณสุข (สพตส.) เพือ่ เข้าระบบได้

2. เกณฑ์การวินิจฉัยโรคมะเร็งปอดทีส่ ามารถใช้ยา Osimertinib

ต้องมีผลการตรวจทางพยาธิวทิ ยาของมะเร็งปอดชนิด non-small cell lung cancer ร่วมกับมีการตรวจพบ
T790M ในเนือ้ เยือ่ เชลล์มะเร็ง หรือในเลือด (โดยบริษทั ยาสนับส!{นค่าไข้จา่ ยในการตรวจ T790M)

3. เกณฑ์การเบิกค่ายา Osimertinib มีดง้ ท่อไปนื้

3.1 ใช้เป็นยาขนานที่ 2 ในผูป้ วยที'่ ไม่ตอบสนองต่อยา Gefitinib, Erlotinib หรือ Afatinib มาก่อน และต้องมี
T790M mutation ด้วย
3.2 ใช้เป็นยาขนาบแรกใบผูป้ วยทีต่ รวจพบ de novo T790M mutation
3.3 ต้องอยูใ่ นสภาพทีแ่ ข็งแรง ECOG 0-2 กรณีทเ่ี ป็น ECOG 3 ต้องเป็นภาวะทีเ่ กิดจากโรคมะเร็งปอด
3.4 ไม่แบะนำให้ยาในผูป้ ว่ ยทีม่ ี significant comorbidities ทีก่ ารรักษาไม่สามารถเพืม่ คุณภาพชีวติ แต่ทำให้
เกิดผลข้างเคียงจากยา เช่น ในผูป้ ว่ ยที่ severe dem entia with bed ridden หรือผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่สามารถส์อสาร
เพือ่ บอกอาการโรคหรืออาการข้างเคียงทีเ่ กิดจากการรักษาได้
4. การประเมีนผูป้ ว่ ยระหว่างการรักษา
4.1 ประเนินสภาพผูป้ ว่ ยตามมาตรฐานวิชาชีพ ทุก 1 เดือน ในช่วง 3 เดือนแรก ได้แก่ บันทึกอาการ การตรวจร่างกาย
บิญหาของผูป้ ว่ ย และผลข้างเคียงทีเ่ กิดจากการรักษา
4.2 ป่ระเนินผลการรักษาด้วยอาการทางคลินกิ และผลทางรังสีวนิ จิ ฉัย (CXR, CT scan with or without contrast
เป็นต้น) ตามมาตรฐานวิชาชีพ และควรได้ผลการรักษาภายใน 1 เดือนก่อนขออนุมตการเบิกจ่ายยาครัง้ ต่อไป
5. ขนาคยาทีแ่ นะนำ
Osimertinib 80 นิลลืกรัม รับประทานวันละ 1 ครัง้ ในกรณีทม่ี ผี ลข้างเคียงจากยารุนแรง สามารถพิจารณา
ปรับลดขนาดยาเป็น 3 - 6 วันต่อสัปดาห์
6. เกณฑ์การหยุคยา ให้หยุดยา Osim ertinib เมือ่ ตรวจพบข้อใดข้อหนืง้ ดังต่อไปนื้
6.1 ผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่ตอบสนองต่อการรักษา เป็น progressive disease ยกเว้นกรณีทเ่ี ป็น localiz^d-bratn-ถาetastasis
และไม่มี extra cranial progression
6.2 เกิดผลข้างเคียงจากยาทีร่ นุ แรงระดับ 3-4 ทีโ่ ม่สามารถควบคุมได้

7. เอกสารประกอบการตรวจศอบ
7.1 สำเนาเวชระเบียนตัง้ แต่เริม่ การวินจิ ฉัยโรคมะเร็งปอด ประกอบด้วย บันทึกผูบ้ วี ยนอกทีร่ ะบุเบีาหมาย
ชองการรักษาและแผนการรักษา รวมถึงรายการยาทีว่ างแผนจะให้กบั ผูป้ ว่ ย บันทึกการผ่าตัด (ถ้ามี)
7.2 รายงานผลทางพยาธิทง้ั หมด รวมถึงผลการตรวจ molecular/biomarkers ทีม่ ี
7.3 รายงานผลการตรวจทางรังสีวนิ จิ ฉัยโดยรังสีแพทย์
8. การเบิกยา
8.1 ให้สถานพยาบาลเบิกยาให้กบั ผูป้ ว่ ยสะสมได้ไม่๓ น 30 เม็ดต่อเสือน โดยให้มบี นั ทึกหลักฐานการมารับยา
ในเวชระเบียนทีช่ ดั เจน สามารถตรวจสอบใต้ เนองจากพบว่ามียาเหลอทีผ่ ปู้ ว่ ยจำนวนมากในวันทีต่ รวจพบว่าผูป้ ว่ ย
ไม่ตอบสนองต่อการรักษาและแพทย์ลงั ให้หยุดยา หรือใบวันทีผ่ ูป้ ว่ ยเสียชีวิต ทัง้ นี้ กรณีทส่ี ง์ ไข้ยา 80 มีลลกรัมต่อวัน
ไห้เบิกได้เฉพาะยาความแรง 80 มีลสิกรัม เท่านัน้ (ห้ามเบิกยาความแรง 40 มีลลิกรัม จำนวน 2 เม็ด)
8.2 กรณีทผ่ี ูป้ ว่ ยมีความจำเป็นชืง้ ทำให้เม่สามารถมาแสดงตนทีส่ ถานพยาบาลเพือ่ รับยาได้หรือไม่สะดวกในการรับยา
หรือทำธุรกรรมด้วยตนเอง ให้นำแนวทางปฏิปต่ การเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกีย่ วกับการรักษาพยาบาลประเภท
ผูป้ ว่ ยบอก (สำหรับสถานพยาบาล) ข้อ 5.5 หรือข้อ 5.6 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีส่ ดุ ที่ กค 0416.4/ว 143
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 มาใข้โดยอบุโลม
8.3 กรณีทจ่ี ำเป็นต้องส่งยาให้ผปู้ ว่ ยโดยตรงทางไปรษณีย์ หรือจัดส่งยาไปยังหน่วยบรืการปฐมภูมหิ รือสถานที่
ทีส่ ถานพยาบาลชองทางราชการได้จดั เตรียมไว้ให้นำหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผูป้ ว่ ยนอก
และผูป้ ว่ ยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผูม้ สี ทิ ธิหรือบุคคลในครอบครัวเทีย่ งหรือติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
หรือโรคโควิด 19 ข้อ 8 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีส่ ุด ที่ กค 0416.4/ว
และทีแ่ กัโขเพืม่ เติม มาไข้โดยอนุโลม
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สิงทีส่ ง่ มาด้วย 2

I แนวทางกำกับการเบิกจ่ายส่ายา ^rlotinib/Gefltinib ในโรคมะเร็งปอทระยะแพร่กระจาย
(ปรับปรุงครัง้ ที่ 1 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนหีส่ ดุ ที่ กค 0416.2/ว 1287 ลงวันที่ 28 ซ้นวาคม 2564)
1. คุณสมบัตสิ ถานพยาบาล และแพทย์ผรู้ กั ษา

1.1 เนิบโรงพยาบาลทีม่ แี พทย์เฉพาะทางด้านอายุรแพทย์โรคมะเร็ง หรือ
1.2 กรณีท,ี ไม่มอี ายุรแพทย์โรคมะเร็ง แพทย์ผรู้ กั ษาจะต้องได้รบั การมอบ่หมายจากผูอ้ ำนวยการโรงพยาบาล
ใบการให้บริการการรักษาโรคมะเร็งปอด ตามวิชาชีพอย่างเหมาะสม และรับผิดชอบต่อการส่งช้อยูลทางการแพทย์
ทีถ่ กู ต้องเนินจริงในระบบตรวจสอบการเบิกจ่ายตรงค่ายาโรคมะเร็งค่าใช้จา่ ยสูงโดยส่งหนังสือแจ้งรายสือ่ แพทย์
ทีต่ อ้ งการทำการรักษาต่อสำนักวิจยั เทีอ่ พัฒนาการตรวจสอบการบริการสาธารณสุข (สพตส.) เพือ่ เช้าระบบได้

2. เกณฑ์การวินจิ ฉัยโรคมะเร็งปอคทีส่ ามารถใช้ยา Erlotinib/Gefrtinib

ต้องมีผลการตรวจทางพยาธิวทิ ยาของมะเร็งปอดชนิด Non-small cell lung cancer ร่วมกับมีการตรวจพบ
ความผิดปกติของยน EGFR ใบเบือ้ เยือ่ ห่รือเซลล์มะเร็งหรือ DNA ใบพลาสมาของผูป้ ว่ ย ชนิดทีม่ คี วามไวต่อการตอบสนอง
ต่อยากลุม่ บื้ เช่น EGFR exon 19 deletion, exon 21 [L858R] substitution mutations, L861Q หรือ G719X
ไม่ควรใช้ใบกรณีทีค่ วามผิดปกติของยบ EGFR เนินชนิดทีไ่ ม่ตอบสนองต่อยา เข่น exon 20 insertion หรือ พบ T790M
อย่างเดียว

3. ช้อบ่งใช้ของยา Erlotinib มีดงั ต่อไปนี้

3.1 ใช้เนินยาขนานแรกใบผูป้ ว่ ยโรคมะเร็งปอดชนิด Non-small cell lung cancer ทีม่ ี EGFR m utation
ชนิดทีม่ ีความไวต่อการตอบสนองต่อยากลุม่ นี้ ระยะแพร่กระจาย หรือกลับเนินข่า (metastatic or recurrent disease)
และมีรอยโรคทีส่ ามารถประเมินได้
3.2 ใช้เนินยาขนานที่ 2 และ 3 ในผูป้ ว่ ยทีม่ กี ารกำเริบของโรค (progressive disease) หลังได้ยาเคมีบำบัด
และมี EGFR m utation ร่วมด้วย
3.3 ผูป้ ว่ ยต้องอยูโ่ บสภาพทีแ่ ชีงแรง ECOG 0 - 2 กรณีทเ่ี นิบ ECOG 3 ต้องเนินภาวะทีเ่ กิดจากโรคมะเร็งปอด
3.4 ไม่แนะนำให้ยาในผูป้ ว่ ยทีม่ ี significant com orbidities ทีก่ ารรักษาไม่สามารถเพืม่ คุณภาพชีวติ แต่ทำให้
เกิดผลช้างเคียงจากยา เช่น ใบผูป้ ว่ ยที่ severe dementia with bed ridden หรือผูป้ ว่ ยทีน่ Jสามารถสือ่ สารเพือ่ บอก
อาการโรคหรืออาการช้างเคียงทีเ่ กิดจากการรักษาได้

4. ช้อปงใช้ของยา Gefitinib มีดงั ต่อ'ไปนี้

4.1 มีเงึอ่ บไขทางการแพทย์ทไ่ี ม,สามารถใช้ยา Erlotinib หรือเกิดผลช้างเคียงทีร่ นุ แรง (grade 3-4 toxicity)
จากยา Erlotinib
4.2 เนินผูป้ ว่ ยรายเติมใบระบบ OCPA ทีก่ ำลังได้รบั ยาและตอบสนองดีตอ่ ยา Gefitinib

5. เกณฑ์การประเมินผูป้ ว่ ยระหว่างการรักษา

5.1 ประเมินสภาพผูป้ ่วยตามมาตรฐานวิชาชีพ ทุก 1-2 เดือน ได้แก่ บันทึกอาการ การตรวจร่างกายปึญหาของผูป้ ว่ ย
และผลช้างเคียงทีเ่ กิดจากการรักษา
5.2 ประเมินผลการรักษาด้วยอาการทางคสินกิ และผลทางรังสีวนิ จิ ฉัย (CXR, CT scan with or without contrast

6. ขนาดยาทีแ่ นะนำ

6.1 Erlotinib 150 มิลลืกรัมต่อวัน กรณีทม่ี ผี ลข้างเคียงจากยารุนแรง สามารถพิจารณาปรับลดขนาดยาเป็น
3 - 6 วันต่อสัปดาห์ หรือ Erlotinib 100 มิลลิกรัมต่อวัน
6.2 Gefitinib 250 มิลลืกรัมต่อวับ
7. เกผห์กาฺ รหยุดยา เมือ่ ตรวจพบข้อใดข้อหนืง่ ดังต่อไปนี้
7.1 ผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่ตอบสนองต่อการรักษา เป็น progressive disease ยกเว้นกรณีทเ่ี ป็น localized brain metastasis
และไม่มี extra cranial progression ให้ไข้ยาเดิมต่อไป ร่วมกับการรักษาด้วย local therapy ที่ brain metastasis
7.2 เกัดผลข้างเคียงจากยาทีร่ นุ แรงระดับ 3 - 4 ทีไ่ ม่สามารถควบคุมได้
7.3 ระบบอบุมติ การไข้ยา ทุก 6 เดือน

8. เอกสารประกอบการตรวจสอบ

8.1 สำเนาเวขระเบียนตัง้ แต่เริม่ การวินจิ ฉัยโรคมะเร็งปอด ประกอบด้วย บันทึกผูป้ ว่ ยบอกทีร่ ะบุเฟ้าหมาย
ของการรักษาและแผนการรักษา รวมถึงรายการยาทีว่ างแผนจะให้กบั ผูป้ ว่ ย บันทึกการผ่าดัด (ถ้ามี)
8.2 รายงานผลทางพยาธิทง้ั หมด รวมถึงผลการตรวจ EGFR
8.3 รายงานผลการตรวจทางรังสีวนิ จิ ฉัยโดยรังสีแพทย์
9. การเป็กยา
9.1 ให้สถานพยาบาลเนิกยา ครัง้ ละ 1 เดือน ใน 3 เดือนแรก และไม่เกินครัง้ ละ 2 เดือน ในเดือนต่อ ๆ ใป โดยให้มี
บันทึกหลักฐานการมารับยาใบเวขระเบียนทีข่ ด้ เจน สามารถตรวจสอบได้เนือ่ งจากพบว่ามียาเหลือทีผ่ ปู้ ว่ ยจำนวนมาก
ในวันทีต่ รวจพบว่าผูป้ ว่ ยไม่ตอบสนองต่อการรักษาและแพทย์สง่ั ให้หยุดยา หรือ'ใน'วนั ทีผ่ 'ู้ ปว่ ยเสีย1ธวิ ติ
9.2 กรณีทีผ่ ูป้ ว่ ยมีความจำเป็นข้งทำให้เม่สามารถมาแสดงตนทีส่ ถานพยาบาลเพือ่ รับยาได้ หรือไม่สะดวกในการรับยา
หรือทำธุรกรรมด้วยตนเองให้นำแนวทางปฏบัตการเบีกจ่ายตรงเง๊บสวัสดิการเกีย่ วกับการรักษาพยาบาลประเภท
ผูป้ ว่ ยบอก (สำหรับสถานพยาบาล) ข้อ 5.5 หรือข้อ 5.6 ตามหนังลือกรมบัญข้กลาง ต่วนทีส่ ุด ที่ กค 0416.4/ว 143
ลงวับที่ 19 มีนาคม 2561 มาไข้ไดยอบุโลม
9.3 กรณีทจ่ี ำเป็นต้องส่งยาให้ผปู้ ว่ ยโดยตรงทางไปรษณีย์ หรือจัดส่งยาไปยังหน่วยบริการปฐมภูมหิ รือสถานที่
ทีส่ ถานพยาบาลของทางราขการได้จดั เตรียมไว้ให้นำหลักเกณห์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผูป้ ว่ ยบอก
และผูป้ ว่ ยในสถานพยาบาลของทางราขการ กรณีผมู้ สี ทิ ธิหรือบุคคลใบครอบครัวเทีย่ งหรือดิดเขือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
หรือโรคโควิด1 9 ข อ้ 8 ตามหนังสือ กรมบัญ ข้ก ลางด่ว นทีส่ ดุ ทีก่ ค0416.4/ว1 0 2 ลงวิ) ^ *------นาคม 2563
และทีแ่ ถ้ไขเพืม่ เดิม มาใข้โดยอนุโลม
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