
รหสัเบกิจา่ย

Antigen Test Kit (ATK) ชนดิ professional test ตามจรงิไมเ่กนิ     200 บาท/ครัง้ AgPRO

OP-Self Isolation หน่วยบรกิาร เหมาจา่ยในอัตรา 600 บาท/ราย COVR22
OP-Self Isolation รา้นยา เหมาจา่ยในอัตรา 500 บาท/ราย A-MED

ดแูลการใหบ้รกิารผูป้่วย จํานวน 1-6 วนั ไมจ่ัดอาหาร 3 มือ้ เหมาจา่ยในอัตรา   4,000 บาท/ราย COVR16
ดแูลการใหบ้รกิารผูป้่วย ตัง้แต ่7 วนัขึน้ไป ไมจ่ัดอาหาร 3 มือ้ เหมาจา่ยในอัตรา   8,000 บาท/ราย COVR17

ดแูลการใหบ้รกิารผูป้่วย จํานวน 1-6 วนั ไมจ่ัดอาหาร 3 มือ้ เหมาจา่ยในอัตรา   4,000 บาท/ราย COVR16
ดแูลการใหบ้รกิารผูป้่วย ตัง้แต ่7 วนัขึน้ไป ไมจ่ัดอาหาร 3 มือ้ เหมาจา่ยในอัตรา   8,000 บาท/ราย COVR17
ดแูลการใหบ้รกิารผูป้่วย จํานวน 1-6 วนั จัดอาหาร 3 มือ้ เหมาจา่ยในอัตรา   6,000 บาท/ราย COVR14
ดแูลการใหบ้รกิารผูป้่วย ตัง้แต ่7 วนัขึน้ไป จัดอาหาร 3 มือ้ เหมาจา่ยในอัตรา 12,000 บาท/ราย COVR15

รหสัเบกิจา่ย

Antigen Test Kit (ATK) ชนดิ professional test ตามจรงิไมเ่กนิ    200 บาท/ครัง้ AgPRO
การตรวจยนืยันการตดิเชือ้ดว้ยวธิ ีRT-PCR (รวมคา่บรกิารเก็บตัวอยา่ง) ตามจรงิไมเ่กนิ    900 บาท/ครัง้ RTPCR

เตยีงระดับ 1 ไมใ่ช ้Oxygen ตามจรงิไมเ่กนิ    400 บาท/วนั COVR18
เตยีงระดับ 2.1 ทีต่อ้งใช ้Oxygen Canula ตามจรงิไมเ่กนิ 1,000 บาท/วนั COVR19
เตยีงระดับ 2.2 ทีต่อ้งใช ้Oxygen High flow ตามจรงิไมเ่กนิ 1,500 บาท/วนั COVR20
เตยีงระดับ 3 ทีต่อ้งใสเ่ครือ่งชว่ยหายใจ ตามจรงิไมเ่กนิ 7,500 บาท/วนั COVR21

เตยีงระดับ 1 ไมใ่ช ้Oxygen ตามจรงิไมเ่กนิ      150 บาท/วนั 145011
เตยีงระดับ 2.1 ทีต่อ้งใช ้Oxygen Canula ตามจรงิไมเ่กนิ   1,100 บาท/วนั 145012
เตยีงระดับ 2.2 ทีต่อ้งใช ้Oxygen High flow ตามจรงิไมเ่กนิ   2,750 บาท/วนั 145013
เตยีงระดับ 3 ทีต่อ้งใสเ่ครือ่งชว่ยหายใจ ตามจรงิไมเ่กนิ 11,000 บาท/วนั 145015

คา่บรกิารดแูลรกัษาผูป้่วยโรคตดิเชือ้โควดิ 19 สาํหรบัผูม้สีทิธ ิUC   เร ิม่ 15 พ.ค. 2565

การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารตดิเชือ้โควดิ 19

คา่หอ้งสาํหรบัดแูลรกัษา รวมคา่อาหาร

คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบักระบวนการ หรอือปุกรณ์อืน่เพือ่ป้องกนัการแพรก่ระจายเชือ้

บรกิารดแูลรกัษาผูป้่วยโรคตดิเชือ้โควดิ 19 
กลุม่ไมม่อีาการหรอืสบายด ีและกลุม่มอีาการไมร่นุแรง ไมม่ปีอดอกัเสบ ไมม่ปีจัจยัเสีย่ง

การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารตดิเชือ้โควดิ 19
บรกิารผูป้่วยนอก (OPD)

คา่บรกิารดแูลรกัษาผูป้่วยโรคตดิเชือ้โควดิ 19 
กลุม่ทีม่ปีจัจยัเส ีย่งตอ่โรครนุแรง หรอืกลุม่ทีม่ปีอดอกัเสบแตย่งัไมต่อ้งใหอ้อกซเิจน

Home Isolation    ***รบับรกิารภายใน 31 พ.ค. 2565***

Community Isolation   ***รบับรกิารภายใน 31 พ.ค. 2565***

บรกิารผูป้่วยใน (IPD)
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คา่บรกิารดแูลรกัษาผูป้่วยโรคตดิเชือ้โควดิ 19 สาํหรบัผูม้สีทิธ ิUC   เร ิม่ 15 พ.ค. 2565
รหสัเบกิจา่ย

ยารักษาโรคโควดิ 19 ตามจรงิไมเ่กนิ   7,200 บาท/ราย ตามรหสัยา
ยาฟ้าทะลายโจร และยาจากผงฟ้าทะลายโจร จา่ยตามจรงิไมเ่กนิ 120 บาท/ราย COVID-DRUG11

รหสัเบกิจา่ย
ระยะทางไป – กลับ ไมเ่กนิ 50 กโิลเมตร ตามจรงิไมเ่กนิ 500 บาท S1801
ระยะทางไป - กลับ มากกวา่ 50 กโิลเมตร จา่ยเริม่ตน้ 500 บาท และจา่ยเพิม่เตมิ

กโิลเมตรละ 4 บาท S1802
คา่อปุกรณ์ป้องกันสว่นบคุคล (Personal Protective Equipment : PPE) รวมคา่ทําความสะอาด
ฆา่เชือ้พาหนะ ตามจรงิไมเ่กนิ 500 บาท/ครัง้ทีม่กีารสง่ผูป้่วย COVV01

รหสัเบกิจา่ย
การตรวจคัดกรองการตดิเชือ้ Covid-19 สนับสนุนชดุตรวจ ATK ใหป้ระชาชนกลุม่เสีย่ง เหมาจา่ยในอัตรา      55 บาท/ชดุ APP KTB
คา่บรกิารฉีดวคัซนีป้องกันโรคโควดิ 19 สําหรับประชาชนไทยทกุคน เหมาจา่ยในอัตรา      40 บาท/ครัง้ MOPH IC
คา่ใชจ้า่ยในการจัดการศพผูเ้สยีชวีติ สําหรับประชาชนไทยทกุคน เหมาจา่ยในอัตรา 2,500 บาท/ผูเ้สยีชวีติ DEADCO

รหสัเบกิจา่ย
บรกิารผูป้่วยนอก (รวมบรกิารสาธารณสขุทางไกล และการสง่ยาทางไปรษณีย)์ เหมาจา่ยในอัตรา    150 บาท/ครัง้ VAC-OP

บรกิารผูป้่วยใน
จา่ยตามระบบกลุม่วนิจิฉัยโรครว่ม (DRGs) 
โดยใชค้า่นํ้าหนักสมัพันธท์ีป่รับดว้ยวนันอน 
(adj.RW)

รหสัเบกิจา่ย
ตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลอืดแดง CBC ตามจรงิไมเ่กนิ      50 บาท/ครัง้ 070001
ตรวจวนิจิฉัยดว้ย Heparin-PF4 antibody (IgG) ELISA assay ตามจรงิไมเ่กนิ 1,550 บาท/ครัง้ 30115
ตรวจวนิจิฉัย Heparin induced Platelet activation test (HIPA) ตามจรงิไมเ่กนิ 1,550 บาท/ครัง้ 30116

หมายเหต ุ: มขีอ้สงสยัสามารถตดิตอ่สอบถามไดท้ี ่0 2554 0505

คา่ยารกัษาโรคโควดิ 19

ทีม่า : อา้งองิจาก หนังสอื สปสช.6.70/ว.3281 ลงวนัที ่14 พฤษภาคม 2565  เรือ่ง แนวทางปฏบิัตกิารขอรับคา่ใชจ้า่ยคา่บรกิารสาธารณสขุโรคโควดิ 19 ใน
ระบบหลักประกันสขุภาพแหง่ชาต ิตามแผนและมาตรการการบรหิารจัดการสถานการณ์โรคโควดิ 19 สูโ่รคประจําถิน่

คา่บรกิารกรณีเกดิอาการไมพ่งึประสงคจ์ากการฉดีวคัซนีป้องกนัโรคโควดิ 19 สาํหรบัผูม้สีทิธ ิUC

การตรวจวนิจิฉยัและรกัษา ภาวะเกล็ดเลอืดตํา่ทีก่ระตุน้การเกดิหลอดเลอืดอดุตนัจากภมูคิุม้กนัภายหลงัไดร้บัวคัซนี

คา่บรกิารคนไทยทกุสทิธิ

หนว่ยบรกิารไดร้บัสนบัสนนุเป็นยาตามระบบการจดัสง่ยาขององคก์ารเภสชักรรม (VMI) จะไมไ่ดก้ารคา่ใชจ้า่ยเป็นเงนิอกี

คา่พาหนะรบัสง่ตอ่ผูป้่วยระหวา่งหนว่ยบรกิาร (กรณีรถยนต)์ สาํหรบัผูม้สีทิธ ิUC
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