
MAPPING
สิทธิการเงิน



4301020105.201 รายได้ค่ารักษา UC -OP  ใน CUP 



ชื่อสิทธิอะไรก็ตาม Hosman / Hossub ต้องเป็นของ รพ. เรา



4301020105.244 รายได้ค่ารักษา UC- OP บริการกรณเีฉพาะ (CR)



UC- OP บริการ
กรณีเฉพาะ (CR)

บตัรทอง ท.74 (ผูพ้ิการตา่งจงัหวดั)

บตัรทองทหารผ่านศกึชัน้ 1 – 3 

มติบอรด์ สปสช.

สิทธิวา่ง  

สิทธิ สปสช. ตามนโยบายเปลี่ยนสิทธิ



4301020105.241
รายได้ค่ารักษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) 



รายได้ค่ารักษาด้าน
การสร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกนัโรค
(P&P)

• ทันตกรรม(โรงเรียน)

• ฝากครรภ์ ANC,วัคซีนเด็ก ฟรีทุกสิทธิ์

• โครงการพิเศษ(งานบ าบัด/ฟื้นฟ/ูตรวจเลือด)

• งานส่งเสริม/ป้องกัน (PP)/คุมก าเนิด/ตรวจ
มะเร็งปากมดลูก

• โครงการพิเศษ

• โครงการทันตกรรมฟรี

• โครงการพิเศษ(UC)

• โครงการพิเศษ(ข้าราชการ)

• โครงการพิเศษ(อปท.)

• โครงการพิเศษ(ปกส.)

• โครงการพิเศษ(แรงงานต่างด้าว รพ.....)

• โครงการพิเศษ (บัตรอ่ืน ๆ)

• ฟันปลอม

• โครงการพิเศษ ATK (UC)

• โครงการพิเศษ ATK (ข้าราชการ)

• โครงการพิเศษ ATK (อปท.)

• โครงการพิเศษ ATK (ปกส.)

• โครงการพิเศษ ATK (บัตรอื่นๆ)

• วัคซีนเด็ก บัตรทอง รพ......

• วัคซีนเด็ก บัตรทองในจงัหวัด......

• วัคซีนเด็ก บัตรทองต่างจังหวัด

• วัคซีนเด็ก สิทธิข้าราชการ/อปท.



4301020105.203
รายได้ค่ารักษา

UC - OP 
นอก CUP ในจังหวัด



UC - OP นอก CUP ในจังหวัด

รพ.นคิมพัฒนา ไมม่ ีท. รว่มจา่ย 30 บาท กรณี  Refer /AE

รพ.นคิมพัฒนา ม ีท.  กรณี Refer/AE

รพ.บา้นฉาง ไมม่ ีท. รว่มจา่ย 30 บาท กรณี Refer/AE

รพ.บา้นฉาง ม ีท.  กรณี Refer/AE

รพ.ปลวกแดง ไมม่ ีท. รว่มจา่ย 30 บาท กรณี Refer/AE

รพ.ปลวกแดง ม ีท.  กรณี Refer/AE

รพ.บา้นคา่ย ไมม่ ีท. รว่มจา่ย 30 บาท กรณี Refer/AE

รพ.บา้นคา่ย ม ีท.  กรณี Refer/AE

รพ.ระยอง ไมม่ ีท. รว่มจา่ย 30 บาท กรณี Refer/AE

รพ.ระยอง ม ีท.  กรณี Refer/AE

รพ.แกลง ไมม่ ีท. รว่มจา่ย 30 บาท กรณี Refer/AE

รพ.แกลง ม ีท.  กรณี Refer/AE

รพ.เขาชะเมาฯ ไมม่ ีท. รว่มจา่ย 30 บาท กรณี Refer/AE

รพ.เขาชะเมาฯ ม ีท.   กรณี Refer/AE

รพ.วงัจันทร ์ ไมม่ ีท. รว่มจา่ย 30 บาท กรณี Refer/AE

รพ.วงัจันทร ์ม ีท.  กรณี Refer/AE

• บัตรทองฉุกเฉิน ไม่มี ท.        
(นอก CUP ในจังหวัด)

• บัตรทองฉุกเฉิน มี ท.                      
(นอก CUP ในจังหวัด)

• หรือตั้งชื่อสิทธิเป็นโรงพยาบาลนั้น
ในจังหวัดของตัวเองก็ได้



4301020106.305 รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย



ประกนัสังคม ในเครือข่าย
วธีิการง่าย ๆ คือ ตั้งช่ือสิทธิตามโรงพยาบาลท่ีเป็นแม่ข่ายของเราเลย

สิทธิ HOSxP
ประกันสังคม รพ.........
LAB สิทธิประกันสังคม รพ..........



ประกนัสงัคม-
กองทุนทดแทน

สิทธิ HOSxP
กองทุนทดแทน
ประกันสังคม(กรณีท ำฟัน)
กองทุนทดแทน (มัดจ ำค่ำรักษำ)
ประกันสังคมทุพลภำพ
ผู้ประกันตนคนพิกำร รพ.......
ผู้ประกันตนคนพิกำร ในจังหวัด
ผู้ประกันตนคนพิกำร ต่ำงจังหวัด
ประกันสังคม(ตรวจสุขภำพประจ ำปี)



4301020106.311
รายได้ค่ารักษา
ประกันสังคม
กองทุนทดแทน



กองทุนทดแทน



ประกนัสงัคมทุพลภาพ
- แบบ สปส.2-19
- ส าเนาบตัรประชาชน



ล ำดับ รำยกำร ชดเชย

1 CBC 80

2 UA 50

3 FBS 40

4 Cr 45

5 Total Cholesterol &HDL 200

6 HBsAg 130

7 มะเร็งปากมดลูก (PAP Smear) 50

8 มะเร็งปากมดลูก  (VIA) 50

9 เลือดในอุจาระ FOBT 30

10 Chest X-ray 200



4301020106.313 
รายได้ค่ารักษาประกนัสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัตเิหตุ/ฉุกเฉิน OP

กรณีที่ผู้รับบริการเข้ารับการรักษาด้วยอุบัติเหตุ หรือ อาการฉุกเฉิน 
และท าเอกสารเรียกเก็บไปที่ส านักงานประกันสังคมจังหวัด 

อาจตั้งช่ือสิทธิว่า “ประกันสังคม ฉุกเฉิน(OPD)”



ประกนัสงัคมฉุกเฉิน
- แบบ สปส.2-15

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน



4301020106.312
รายไดค่้ารักษา

ประกนัสงัคม 72 ชัว่โมงแรก

ตัวอย่างสิทธิการรักษา
• ประกันสังคมรพ.อื่น(72 ชั่วโมง)
กรณีที่ผู้รับบริการต้องนอนโรงพยาบาลเท่านั้น



แรงงานต่างดา้ว
• คนต่างดา้ว และ แรงงานตา่งดา้ว OP คือ  ลกูหนีค้า่รกษัาพยาบาลผูป่้วยนอก สิทธิคนต่างดา้วและ
แรงงาน ตา่งดา้วที่ขึน้ทะเบียนกบัหน่วยบรกิาร รบับรกิาร

• คนตา่ง ดา้วและแรงงานตา่งดา้ว OP นอก CUP คือ คนต่างดา้วและแรงงาน ต่างดา้วที่ขึน้ทะเบียนกบั
หน่วยบรกิารอ่ืนมารบับรกิารท่ีหน่วยบรกิาร

• คนตา่ง ดา้วและแรงงานตา่งดา้ว เบิกจากสว่นกลาง คือ คนต่างดา้วและแรงงานตา่งดา้วประเภท ผูป่้วย
นอกกรณีคา่ใชจ้่ายสงู/อบุตัิเหต/ุฉกุเฉิน รบับรกิารท่ีหน่วยบรกิาร

สิทธิแรงงานตา่งดา้วโรงพยาบาล...........................

สิทธิแรงงานตา่งดา้วโรงพยาบาล...........................
หรือ สิทธิแรงงานตา่งดา้ว นอก CUP ในจังหวัด

สิทธิแรงงานต่างด้าวเบกิส่วนกลาง



https://fwf.cfo.in.th



รายการ Claim วคัซีน
(กรณีสิทธิแรงงาน
ต่างดา้วข้ึนทะเบียน)
365 บาท ประกัน1ปี(เดก็ 0-7 ปี)



รหัส รำยกำร รำคำ หมำยเหตุ

Norplant การคุมก าเนิดกึ่งถาวร : ยาฝังคุมก าเนิด 2,500 บาท เบิกได้เฉพาะผู้ป่วยนอก

SC01 ผู้ป่วยในเด็ก0-7ปีที่มีบัตรประกันสุขภาพต่างด้าว 10,300 บาท (RW)

8305 เฝือกพยุงล าตัว ตามจริงไม่เกิน 2,000 บาท

ยาต้านไวรัส(ARV) , Lab ตาม Flie แนบ

แรงงานต่างด้าว/รายการ Claim สิทธิแรงงานต่างด้าวเบิกส่วนกลาง.xlsx




สิทธิ พรบ.รถ

จุดเน้น
• ลงเหตุ           ภายใน 24 ชม.

• เอกสารครบ   เรียกเกบ็ภายในสัปดาห์

• ส่งClaim     ส่ง Claim ทุกสัปดาห์





เอกสารเบ้ืองต้น

X



ตรวจสุขภาพ
สิทธิ

กรมบญัชีกลาง
(เจา้หนา้ท่ี)



บุคคลผูมี้ปัญหาสถานะและสิทธิ
• บคุคลท่ี มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP คือ ลกูหนีค้า่รกษัาพยาบาลบคุคลท่ีมีปัญหาสถานะและสิทธิ
ท่ีขึน้ ทะเบียนกบัหน่วยบรกิารกรณีผูป่้วยนอก มารบ ับรกิารที่หน่วย บรกิาร

• บคุคลท่ี มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP นอก CUP คือ ลกูหนีค้า่รกษัาพยาบาลบคุคลท่ีมีปัญหาสถานะและ
สิทธิกรณี ผูป่้วยนอกท่ีขึน้ทะเบียนกบัหน่วยบรกิารอ่ืนดว้ยระบบสง่ตอ่ ผูป่้วยมารบ ับรกิารท่ีหน่วยบรกิาร

• บคุคลท่ีมี ปัญหาสถานะและสิทธิ- เบิกจากสว่นกลาง คือ ลกูหนีค้า่รกษัาพยาบาลบคุคลท่ีมีปัญหาสถานะและ
สิทธิกรณี ผูป่้วยนอกซึง่เบิกตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนดแนว ทางการปฏิบตัิตามมติ ครม. วนัท่ี 23
มีนาคม 2553 โดยเรยีกเก็บมาที่สว่นกลางส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ

บุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ โรงพยาบาล...........................

บุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ โรงพยาบาล...........................
หรือ บุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ โรงพยาบาล นอก CUP ในจังหวัด

บุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ โรงพยาบาลเบกิส่วนกลาง



รหัส ช่ือ จ ำนวน รำคำต่อหน่วย OPD IPD

IPAE1
ผู้ป่วยในอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉิน ในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข DRGs
 with global budget (9,600/adj.rw) AdjRW 9,600.00           No Yes

IPAE2
ผู้ป่วยในอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉิน นอกสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข 
(9,600/adj.rw) AdjRW 9,600.00           No Yes

IPRefer1
รับรักษำผู้ป่วยใน ในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข DRGs with global 
budget (9,600/adj.rw) AdjRW 9,600.00           No Yes

IPRefer2 รับรักษำผู้ป่วยใน นอกสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข (9,600/adj.rw) AdjRW 9,600.00           No Yes

OPAE1 ผู้ป่วยนอกฉุกเฉินนอกจังหวัด รักษำ รพ ในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข
จ่ำยตำมจริง
ไม่เกิน/คร้ัง              700.00 Yes No

OPAE2 ผู้ป่วยนอกฉุกเฉินนอกจังหวัด รักษำ รพ นอกสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข  
จ่ำยตำม

ค่ำใชจ่้ำยจริง
 จ่ำยตำมค่ำใชจ่้ำย

จริง Yes No

กรณีอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน

รหัส ช่ือ จ ำนวน รำคำต่อหน่วย OPD IPD
อุปกรณ์พยุงแกนล ำตัว (Spinal orthosis)

8305 ๘.๓.๕ เฝือกพยุงล ำตัว ชดุละ 2,000.00           Yes Yes
8306 ๘.๓.๖ โลหะหรือ พลำสติกดำมหลังคด ชดุละ 8,000.00           Yes Yes
8307 ๘.๓.๗ เฝือกพยุงระดับเอว (Lumbosacral support ) ชดุละ 1,000.00           Yes Yes

อุปกรณ์พยุงข้อ (Single joint orthosis)
8601 ๘.๖.๑ สำยคล้องแขนกันไหล่หลุด ข้ำงละ 200.00             Yes Yes
8602 ๘.๖.๒ สำยคล้องแขน (Arm sling) อันละ 150.00             Yes Yes
8603 ๘.๖.๓ อุปกรณ์พยุงข้อศอก (Elbow support) มีแกนด้ำนข้ำง ข้ำงละ 1,500.00           Yes Yes
8604 ๘.๖.๔ อุปกรณ์พยุงข้อศอก (Elbow support) ไม่มีแกนด้ำนข้ำง ข้ำงละ 1,500.00           Yes Yes

อตัราค่าบริการ



บุคคลผูมี้ปัญหาสถานะและสิทธิ

ประเภทบริกำร รหัสเบิก ช่ือรำยกำร หน่วย
 อัตรำเดิม 

(บำท)
 อัตรำใหม่

(บำท)
วันท่ีเร่ิมบริกำร หมำยเหตุ

COVR04 ค่ำดูแลผู้สัมผัสใกล้ชิดเส่ียงสูงในสถำนกักกันโรค (High Risk closed contract) วัน 600.00       600.00       1 ธันวำคม 2564 จ่ำยไม่เกิน 10 วัน
COVR05 ค่ำดูแลรักษำในท่ีพัก (Home Isolation) รวมอำหำร วัน 1,000.00     ยกเลิก จ่ำยไม่เกิน 10 วัน
COVR06 ค่ำดูแลรักษำแยกกักในชุมชน (Community Isolation) รวมอำหำร วัน 1,000.00     ยกเลิก จ่ำยไม่เกิน 10 วัน
COVR07 ค่ำห้องส ำหรับผู้ป่วยโควิดสีเขียว (ใน รพ. ) วัน 1,500.00     ยกเลิก
COVR09 ค่ำห้องส ำหรับผู้ป่วยโควิดสีเหลือง วัน 3,000.00     ยกเลิก
COVR10 ค่ำห้องส ำหรับผู้ป่วยโควิดสีแดง วัน 7,500.00     ยกเลิก
COVR11 ค่ำดูแลรักษำในท่ีพัก (Home Isolation) ไม่รวมอำหำร วัน 600.00       ยกเลิก จ่ำยไม่เกิน 10 วัน
COVR12 ค่ำดูแลรักษำแยกกักในชุมชน (Community Isolation) ไม่รวมอำหำร วัน 600.00       ยกเลิก จ่ำยไม่เกิน 10 วัน

COVR13
ค่ำบริกำรให้กำรดูแลผู้ป่วย รวมค่ำอำหำร 3 มื้อ และติดตำมประเมินอำกำร 
ส ำหรับผู้ป่วยสีเขียวในหอผู้ป่วยเฉพำะกิจโควิด 19 วัน 1,000.00     ยกเลิก

COVR14 ค่ำดูแลกำรให้บริกำรผู้ป่วย 1-6 วัน รวมกำรจัดอำหำร เหมำจ่ำย -            6,000.00     1 มีนำคม 2565
COVR15 ค่ำดูแลกำรให้บริกำรผู้ป่วย ต้ังแต่ 7 วันข้ึนไป รวมกำรจัดอำหำร เหมำจ่ำย -            12,000.00   1 มีนำคม 2565
COVR16 ค่ำดูแลกำรให้บริกำรผู้ป่วย 1-6 วัน ไม่รวมกำรจัดอำหำร เหมำจ่ำย -            4,000.00     1 มีนำคม 2565
COVR17 ค่ำดูแลกำรให้บริกำรผู้ป่วย ต้ังแต่ 7 วันข้ึนไป ไม่รวมกำรจัดอำหำร เหมำจ่ำย -            8,000.00     1 มีนำคม 2565
COVR18 ค่ำห้องรวมค่ำอำหำร เตียงระดับ 1 ไม่ใช้ Oxygen วัน -            1,000.00     1 มีนำคม 2565
COVR19 ค่ำห้องรวมค่ำอำหำร เตียงระดับ 2.1 ใช้ Oxygen Canula วัน -            1,500.00     1 มีนำคม 2565
COVR20 ค่ำห้องรวมค่ำอำหำร เตียงระดับ 2.2  ใช้ Oxygen High flow วัน -            3,000.00     1 มีนำคม 2565
COVR21 ค่ำห้องรวมค่ำอำหำร เตียงระดับ 3 ใส่เคร่ืองช่วยหำยใจ วัน -            7,500.00     1 มีนำคม 2565

COVR22
ค่ำบริกำรดูแลรักษำ แบบผู้ป่วยนอกและแยกกักตัวท่ีบ้ำน 
(OP self Isolation) รำย -            1,000.00     1 มีนำคม 2565

COVR23
ค่ำบริกำรส ำหรับกำรให้ค ำปรึกษำหรือกำรดูแลรักษำเบ้ืองต้น 
กรณี OP self Isolation รำย -            300.00       1 มีนำคม 2565

COVID-DRUG3 Darunavir 1 มกรำคม 2565
COVID-DRUG4 Favipiravir 1 มกรำคม 2565
COVID-DRUG5 lopinavir + ritonavir 1 มกรำคม 2565
COVID-DRUG6 Oseltamivir 1 มกรำคม 2565
COVID-DRUG7 Remdesivir 1 มกรำคม 2565
COVID-DRUG8 Ritonavir 1 มกรำคม 2565
COVID-DRUG9 Tocilizumab 1 มกรำคม 2565

COVID-
DRUG11 ฟ้ำทะลำยโจร

2 มิถุนำยน 2564
ฟ้ำทะลำยโจรจ่ำยไม่เกิน 300 
บำท
จำกยอดรวม 7,200 บำท

PCR2G LAB RT-PCR (2 Genes) และค่ำบริกำรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกำรตรรวจ Lab คร้ัง 1,000.00     800.00       1 มีนำคม 2564
PCR3G LAB RT-PCR (3 Genes) และค่ำบริกำรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกำรตรรวจ Lab คร้ัง 1,200.00     1,000.00     1 มีนำคม 2564
145004 ค่ำบริกำรส ำหรับตรวจ Lab คร้ัง 200.00       ยกเลิก
145005 ค่ำบริกำรเก็บ Swab คร้ัง 100.00       100.00       1 มกรำคม 2565
Salva2 Lab saliva+บริกำรตรวจ Lab (2) และค่ำเก็บตัวอย่ำง คร้ัง 240.00       180.00       1 มีนำคม 2565
145006 ค่ำบริกำรเก็บตัวอย่ำง Pooled saliva คร้ัง 40.00         ยกเลิก
Nswab2 Lab Nswab + บริกำรตรวจ Lab (3) และค่ำเก็บตัวอย่ำง คร้ัง 300.00       225.00       1 มีนำคม 2565
POPUI LAB RT-PCR+ค่ำบริกำรอ่ืนๆ Pooled Positive (4) คร้ัง 1,200.00     800.00       1 มีนำคม 2565

กำรตรวจภูมิคุ้มกัน
(Antibody) Antib Antibody+ค่ำตรวจ Lab+ค่ำเก็บตัวอย่ำง (5) คร้ัง 350.00       350.00       1 มกรำคม 2565

AgCG3 Antigen Chromatography คร้ัง 300.00       250.00       1 มีนำคม 2565

AgFI3 Antigen Fluorescent Immunoassay (FIA) คร้ัง 400.00       350.00       1 มีนำคม 2565

บริกำรอ่ืนๆ

145002

ค่ำชุด PPE เจ้ำหน้ำท่ีป้องกันส่วนบุคคล
1) เตียงระดับ 2.1 ท่ีต้องใช้ Oxygen Canula ตำมจริงไม่เกิน 5 ชุดต่อวัน
2) เตียงระดับ 2.2 ท่ีต้องใช้ Oxygen High flow ตำมจริงไม่เกิน 10 ชุดต่อวัน
3) เตียงระดับ 3 ท่ีต้องใส่เคร่ืองช่วยหำยใจ ตำมจริงไม่เกิน 20 ชุดต่อวัน ชุด 600.00       550.00       1 มีนำคม 2565

145010 ค่ำชุด PPE เจ้ำหน้ำท่ีป้องกันส่วนบุคคล เตียงระดับ 1 ไม่ใช้ Oxygen วัน 300.00       300.00       1 มีนำคม 2565

145011
ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับกระบวนกำร หรืออุปกรณ์อ่ืนเพ่ือป้องกันกำรแพร่กระจำยเชื้อ
เตียงระดับ 1 ไม่ใช้ Oxygen วัน 300.00       300.00       1 มีนำคม 2565

145012
ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับกระบวนกำร หรืออุปกรณ์อ่ืนเพ่ือป้องกันกำรแพร่กระจำยเชื้อ
เตียงระดับ 2.1 ใช้ Oxygen Canula วัน 3,000.00     2,750.00     1 มีนำคม 2565

145013
ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับกระบวนกำร หรืออุปกรณ์อ่ืนเพ่ือป้องกันกำรแพร่กระจำยเชื้อ
เตียงระดีบ 2.2 ใช้ Oxygen High flow วัน 9,000.00     5,500.00     1 มีนำคม 2565

145014 ค่ำออกซิเจน วัน 450.00       ยกเลิก

145015
ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับกระบวนกำร หรืออุปกรณ์อ่ืนเพ่ือป้องกันกำรแพร่กระจำยเชื้อ
เตียงระดับ 3 ใส่เคร่ืองช่วยหำยใจ วัน 18,000.00   11,000.00   1 มีนำคม 2565

145016
HI_ค่ำอุปกรณ์ในกำรดูแลและติดตำมสัญญำณชีพส ำหรับผู้ป่วยสีเขียวท่ีดูแล
ใน Home Isolation รำย 1,100.00     ยกเลิก

145017

CI/Cohort_ค่ำอุปกรณ์ในกำรดูแลและติดตำมสัญญำณชีพส ำหรับผู้ป่วยสีเขียวท่ี
ดูแล
ในหอผู้ป่วยเฉพำะกิจโควิด 19 หรือ Community Isolation คร้ัง 500.00       ยกเลิก

145018

CI/Cohort_ค่ำอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) หรือค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับ
กระบวนกำร 
หรืออุปกรณ์อืนเพ่ือป้องกันกำรแพร่กระจำยเชื้อในหอผู้ป่วยเฉพำะกิจโควิด 19
หรือ Community Isolation ต่อคนต่อวัน 150.00       ยกเลิก

COVV01 ค่ำท ำควำมสะอำดพำหนะในกำรส่งต่อและ ค่ำชุด PPE คร้ัง 1,400.00     1,400.00     1 ธันวำคม 2564
080001 Chest X-ray กรณีโควิด คร้ัง 100.00       ยกเลิก
070001 CBC คร้ัง 50.00         50.00         28 กุมภำพันธ์ 2564
30115 Heparin-PF4 antibody (IgG) ELISA assay คร้ัง 1,550.00     1,550.00     28 กุมภำพันธ์ 2564
30116 Heparin induced Platelet activation test (HIPA) คร้ัง 1,550.00     1,550.00     28 กุมภำพันธ์ 2564
J2IVIG10 Human Normal Immunoglobulin, Intravenous (IVIG) 5 g/100 ml vial 5,139.78     ยกเลิก
J2IVIG5 Human Normal Immunoglobulin, Intravenous (IVIG) 5 g/100 ml vial 2,756.66     ยกเลิก
S1801A ค่ำพำหนะในกำรส่งต่อ รถโดยสำรขนำดใหญ่ ระยะทำง'ไม่เกิน 100 กิโลเมตร คร้ังละ 5,000.00     5,000.00     1 สิงหำคม 2564
S1802A ค่ำพำหนะในกำรส่งต่อ รถโดยสำรขนำดใหญ่ ระยะทำงมำกกว่ำ 100 กิโลเมตร กม.ละ 10.00         10.00         1 สิงหำคม 2564
VAC-OP เจ็บป่วยหรืออำกำรไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดภำยหลังกำรฉีดวัคซีน คร้ัง 150.00       150.00       1 มกรำคม 2565
DEADCO ค่ำบริกำรจัดกำรศพผู้เสียชีวิตด้วยโรคโควิด-19 รำย 2,500.00     2,500.00     1 มกรำคม 2565

ATKSelf ค่ำชุดตรวจ ATK ชนิด self-test kits + ค่ำบริกำรให้ค ำแนะน ำ กำรอ่ำนผล เหมำจ่ำย/ชุด -            55.00         1 มีนำคม 2565
ส ำหรับผู้มีสิทธิทีเ่ป็นกลุ่มเส่ียง 
ได้รับไม่เกิน 2 ชุด/รำย

บริกำรอ่ืนๆ

กำรตรวจด้วย
วิธี RT-PCR 
จำกตัวอย่ำง 

nasopharyngeal
swab

กำรตรวจด้วย
วิธี RT-PCR 
โดยกำรท ำ 

Pooled Sample

กำรตรวจเชื้อไวรัส
(Antigen) 

โดยชุดตรวจชนิด 
professional test

รำยกำรเบิกจ่ำยชดเชยค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์บุคคลท่ีมีปัญหำสถำนะและสิทธิ
กรณีโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ค่ำห้อง
ค่ำดูแลผู้ป่วย

ค่ำยำ
จ่ำยตำมจริง
ไม่เกิน/รำย

7,200.00     7,200.00     

(ข้อมูลกำรรักษำ/จ ำหน่ำยต้ังแต่ 1 มกรำคม 2565 เป็นต้นไป ส่งข้อมูลทำงโปรแกรม สปสช. ตำมที่ สปสช.ก ำหนด)
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