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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง รายการยา และรายการอืน่ ๆ เพื่อยกเว้นอากรศุลกากรสาหรับของทีน่ าเข้ามา
เพื่อใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
พ.ศ. 2563
โดยที่ได้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19)) ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ที่ได้มีการแพร่ระบาดไปยังหลายประเทศทั่วโลก
รวมทั้ ง ประเทศไทย และต่ อ มาได้ มี ป ระกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อ ง ชื่ อ และอาการส าคั ญ
ของโรคติ ด ต่ อ อั น ตราย (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ ก าหนดให้ โ รคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรคติดต่อ ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป และกระทรวงสาธารณสุข
คาดการณ์ว่าจะมีการระบาดของโรคดังกล่าวในประเทศไทยในวงกว้าง ส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพ
ของประชาชน เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ จึงเห็นควรมีการออกประกาศกาหนด
รายการยา และรายการอื่น ๆ เพื่อให้ยกเว้นอากรศุลกากรได้
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากร
สาหรับของที่นาเข้ามาเพื่อใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบกับ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการยกเว้นอากรขาเข้าของที่ใช้รักษา
วิ นิ จ ฉั ย หรื อ ป้ อ งกัน โรคติด เชื้อ ไวรัส โคโรนา (COVID-19) รั ฐ มนตรีว่ าการกระทรวงสาธารณสุข
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายการยา และรายการอื่น ๆ
เพื่ อ ยกเว้ น อากรศุ ล กากรส าหรั บ ของที่ น าเข้ า มาเพื่ อ ใช้ รั ก ษา วิ นิ จ ฉั ย หรื อ ป้ อ งกั น โรคติ ด เชื้ อ
ไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อ 3 ให้รายการยา และรายการอื่น ๆ ดังต่อไปนี้ เป็นรายการตามประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสาหรับของที่นาเข้ามาเพื่อใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
๓.1 รายการยา
ก. ยาสาเร็จรูป
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(1) ยาฉีดปราศจากเชื้อ bupivacaine
(2) ยาฉีดปราศจากเชื้อ levobupivacaine
(๓) ยาฉีดปราศจากเชื้อ propofol
(๔) ยาฉีดปราศจากเชื้อ succinylcholine (suxamethonium chloride)
(๕) ยาฉีดปราศจากเชื้อ cisatracurium
(๖) ยาฉีดปราศจากเชื้อ rocuronium
(๗) ยาฉีดปราศจากเชื้อ sugammadex
(๘) ยาฉีดปราศจากเชื้อ etomidate
(๙) ยาเม็ด favipiravir
(๑๐) ยาฉีด remdesivir
(1๑) ยาเม็ดสูตรผสม lopinavir + ritonavir
(1๒) ยาเม็ด chloroquine
(1๓) ยาเม็ด hydroxychloroquine
(1๔) ยาเม็ด darunavir
(1๕) ยาเม็ด ritonavir
(1๖) ยาเม็ด azithromycin
(1๗) ยาเม็ดและยาฉีดปราศจากเชื้อ levofloxacin
(1๘) ยาฉีดปราศจากเชื้อ tocilizumab
ข. เภสัชเคมีภัณฑ์
(1) ยา premix สูตรผสม (lopinavir+ritonavir)
(๒) ยา premix ritonavir
(๓) chloroquine
(๔) favipiravir
(๕) darunavir
(๖) hydroxychloroquine
(๗) azithromycin
(๘) levofloxacin
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๓.2 เครื่องมือแพทย์
(1) น้ายาตรวจวินิจฉัยโรค COVID-19
(2) สารเคมี สารชีวภัณฑ์ และวัสดุเพื่อตรวจวินิฉัยโรค COVID-19
(3) เครื่อง real time PCR
(4) ชุดตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(5) หน้ากากอนามัยทางการแพทย์
(6) หน้ากาก N95 หรือสูงกว่า
(7) ชุดป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE)
(8) เสื้อกาวน์ผ่าตัด (Surgical gown)
(9) Isolation gown
(10) หมวกคลุมผม
(11) เครื่องมือหรืออุปกรณ์วัดไข้
(12) Goggles แว่นตานิรภัย
(13) Face shield กระบังหน้าเลนส์ใส
(14) Hood covering
(15) Leg covering ถุงสวมขา
(1๖) เครื่องช่วยหายใจ Medical Ventilator
(1๗) เตียง ICU
(1๘) อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจเชื้อ SWAB
(1๙) Infusion Pump
(๒๐) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยความดัน สาหรับผู้ใหญ่
(๒๑) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยความดัน สาหรับเด็ก
(2๒) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร สาหรับผู้ใหญ่
(2๓) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร สาหรับทารกแรกเกิด
(2๔) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน
(2๕) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องอัดอากาศ
(2๖) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร สาหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง
(2๗) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบการจ่าย
อากาศตามสภาพปอด

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๙๒ ง

หนา้ ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ เมษายน ๒๕๖๓

(2๘)
(2๙)
(๓๐)
(๓๑)

ชุดเครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบ (สาหรับผู้ใหญ่)
ชุดเครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบ (สาหรับเด็ก)
ชุดเครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบ (สาหรับทารก)
PAPR หน้ากากที่ทาให้อากาศสะอาด ชนิดที่มีพลังงาน ช่วยเป่าอากาศเข้าใน
ในหน้ากาก (Powered air-purifying respirator)
(3๒) ECMO การใช้เครื่องพยุงการทางานของปอดและหัวใจ
(Extracorporeal membrane oxygenation)
(3๓) เครื่องสกัดสารพันธุกรรม
(3๔) Syringe pump
(3๕) ชุดพ่นยา spacer
(3๖) Hand-held pulse oxygenometer
3.๓ รายการวัตถุอันตรายประเภทผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดฆ่าเชื้อโรคที่มีสารดังต่อไปนี้
เป็นสารสาคัญ
(๑) Sodium hypochlorite ไม่ต่ากว่า 0.5%
(๒) Hydrogen peroxide ไม่ต่ากว่า 0.5%
(๓) สูตรผสมของ Hydrogen peroxide และ Peracetic acid
(๔) สูตรผสมของ Hydrogen peroxide , Peracetic acid และ acetic acid
ข้อ ๔ ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖3
อนุทิน ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

