
อตัราคา่บรกิาร Covid-19 ปรบัใหม ่เร ิม่ 1 ธนัวาคม 2564 ตามหนงัสอืเวยีนสปสช. ที ่6.70-ว.7625_ลว.29 พฤศจกิายน 2564
อตัราคา่บรกิาร Covid-19 ปรบัใหม ่เร ิม่ 1 ธนัวาคม 2564 อตัราเดมิ อตัราใหม่ รหัสเบกิ บรกิาร

การตรวจดว้ยเทคนคิ Chromatography 450 300 AgCG3 Antigen Chromatography
การตรวจดว้ยเทคนคิ Fluorescent Immunoassay (FIA) 550 400 AgFI3 Antigen Fluorescent Immunoassay (FIA)

คา่ตรวจทางหอ้งปฏบิัตกิารยนืยันการตดิเชือ้ 1,100 1,000 PCR2G LAB RT-PCR (2 Genes)
คา่บรกิารอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับบรกิารตรวจหอ้งปฏบิัตกิารยนืยันการตดิเชือ้ 300 200 145004 คา่บรกิารสําหรับตรวจ Lab
คา่บรกิารเก็บตัวอยา่งเพือ่สง่ตรวจหอ้งปฏบิัตกิาร 100 100 145005 คา่บรกิารเก็บ Swab

คา่ตรวจทางหอ้งปฏบิัตกิารยนืยันการตดิเชือ้ 1,300 1,200 PCR3G LAB RT-PCR (3 Genes)
คา่บรกิารอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับบรกิารตรวจหอ้งปฏบิัตกิารยนืยันการตดิเชือ้ 300 200 145004 คา่บรกิารสําหรับตรวจ Lab
คา่บรกิารเก็บตัวอยา่งเพือ่สง่ตรวจหอ้งปฏบิัตกิาร 100 100 145005 คา่บรกิารเก็บ Swab

คา่ตรวจทางหอ้งปฏบิัตกิารยนืยันการตดิเชือ้ 320 200
คา่บรกิารอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับบรกิารตรวจหอ้งปฏบิัตกิารยนืยันการตดิเชือ้ 100 40
คา่บรกิารเก็บตัวอยา่งเพือ่สง่ตรวจหอ้งปฏบิัตกิาร 40 40 145006 คา่บรกิารเก็บตัวอยา่ง Pooled saliva

คา่ตรวจทางหอ้งปฏบิัตกิารยนืยันการตดิเชือ้ 400 250
คา่บรกิารอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับบรกิารตรวจหอ้งปฏบิัตกิารยนืยันการตดิเชือ้ 75 50
คา่บรกิารเก็บตัวอยา่งเพือ่สง่ตรวจหอ้งปฏบิัตกิาร 100 100 145005 คา่บรกิารเก็บ Swab

คา่ตรวจทางหอ้งปฏบิัตกิารยนืยันการตดิเชือ้ ดว้ยวธิ ีRT-PCR จาก saliva samples หรอื nasopharyngeal and 
throat swab sample 1,600 1,000

คา่บรกิารอืน่ ๆ รวมคา่บรกิารเก็บสิง่ตรวจ และคา่บรกิารทางหอ้งปฏบิัตกิารจ่ายแบบเหมาจ่าย 200 200

ตัง้แตว่ันที ่1 ธันวาคม 2564 เป็นตน้ไป อัตราจ่ายใหมเ่ป็น จ่ายตามจรงิไมเ่กนิ 600 บาทตอ่วัน รวมคา่อาหารจํานวน 
3 มือ้ ไมเ่กนิจํานวน 10 วัน 1,000 600 COVR04 คา่ดแูลผูส้ัมผัสใกลช้ดิเสีย่งสงูในสถานกักกันโรค (High Risk 

closed contract)

บรกิารรับสง่ตอ่ผูป้่วยโรคโควดิ 19 สําหรับคา่อปุกรณ์ป้องกันสว่นบคุคล รวมคา่ทําความสะอาดฆา่เชือ้พาหนะ ตัง้แตว่ันที่
 1 ธันวาคม 2564 เป็นตน้ไป 3,700 1,400 COVV01 คา่ทําความสะอาดพาหนะในการสง่ตอ่และ คา่ชดุ PPE

คา่อปุกรณป์้องกนัสว่นบคุคล (Personal Protective Equipment : PPE)การดแูลรักษาผูม้สีทิธ ิไมม่อีาการ หรอืมี
อาการเล็กนอ้ย (สเีขยีว) ตัง้แตว่ันที ่11 พฤศจกิายน 2564 300 300 145010 คา่ชดุ PPE เจา้หนา้ทีป่้องกันสว่นบคุคล ผูป้่วยโควดิสเีขยีว

คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบักระบวนการ หรอือปุกรณอ์ืน่เพือ่ป้องกนัการแพรก่ระจายเชือ้การดแูลรักษาผูม้สีทิธ ิไมม่ี
อาการ หรอืมอีาการเล็กนอ้ย (สเีขยีว) ตัง้แตว่ันที ่11 พฤศจกิายน 2564 300 300 145011 คา่ใชจ้่ายเกีย่วกับกระบวนการ หรอือปุกรณ์อืน่เพือ่ป้องกันการ

แพรก่ระจายเชือ้ (สเีขยีว)
การดแูลผูม้สีทิธ ิมอีาการปานกลาง (สเีหลอืง) ตัง้แตว่ันที ่1 ธันวาคม 2564 740 600 145002 คา่ชดุ PPE เจา้หนา้ทีป่้องกันสว่นบคุคล

ใช ้Oxygen Canula จ่ายในอัตราชดุละ 600 บาท ตามจรงิไมเ่กนิ 5 ชดุตอ่วัน 11,100-
22,200 3,000 145012 คา่ใชจ้่ายเกีย่วกับกระบวนการ หรอือปุกรณ์อืน่เพือ่ป้องกันการ

แพรก่ระจายเชือ้ (สเีหลอืง)
การดแูลผูม้สีทิธ ิมอีาการรนุแรง (สแีดง) ตัง้แตว่ันที ่1 ธันวาคม 2564 740 600 145002 คา่ชดุ PPE เจา้หนา้ทีป่้องกันสว่นบคุคล

Lab saliva+บรกิารตรวจ Lab (2)

Lab Nswab + บรกิารตรวจ Lab  (3)

LAB RT-PCR+คา่บรกิารอืน่ๆ Pooled Positive  (4)

Salva

Nswab

POPUI

ตัวอยา่งป้ายหลังโพรงจมกูและป้ายลําคอแบบรวมตัวอยา่ง (Pooled nasopharyngeal and throat swab samples) ไมเ่กนิ 4 ราย ตอ่ 1 กลุม่

การตรวจยนืยันการตดิเชือ้โรค COVID -19 กรณีตรวจแบบ Pooled Sample พบผลตรวจเป็นบวก

การตรวจยนืยนัการตดิเชือ้ดว้ยวธิ ีRT-PCR

การตรวจเชือ้ไวรสั (Antigen) โดยใชชุ้ดตรวจชนดิ professional test

การตรวจยนืยันการตดิเชือ้ดว้ยวธิ ีRT-PCR โดยการทําป้ายหลังโพรงจมกูและลําคอ (nasopharyngeal and throat swab sample) ประเภท 2 ยนี

การตรวจยนืยันการตดิเชือ้ดว้ยวธิ ีRT-PCR โดยการทําป้ายหลังโพรงจมกูและลําคอ (nasopharyngeal and throat swab sample) ประเภท 3 ยนี

การตรวจยนืยันการตดิเชือ้ ดว้ยวธิ ีRT-PCR โดยการทํา Pooled Sample
ตัวอยา่งนํ้าลายแบบรวมตัวอยา่ง (Pooled saliva samples) ไมเ่กนิ 5 รายตอ่ 1 กลุม่

คา่อปุกรณป์้องกนัสว่นบคุคล (Personal Protective Equipment : PPE)

บรกิารรบัสง่ตอ่ผูป้่วยโรคโควดิ 19 สําหรบัคา่อปุกรณป์้องกนัสว่นบคุคล (Personal Protective Equipment : PPE)

การกกักนัโรคในสถานทีท่ ีห่นว่ยบรกิารจดัให ้(hospital Quarantine)
ตัง้แตว่ันที ่11 พฤศจกิายน 2564 ปรับระยะเวลาลดลงจากจํานวน 14 วัน ไมเ่กนิจํานวน 10 วัน
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อตัราคา่บรกิาร Covid-19 ปรบัใหม ่เร ิม่ 1 ธนัวาคม 2564 ตามหนงัสอืเวยีนสปสช. ที ่6.70-ว.7625_ลว.29 พฤศจกิายน 2564
อตัราคา่บรกิาร Covid-19 ปรบัใหม ่เร ิม่ 1 ธนัวาคม 2564 อตัราเดมิ อตัราใหม่ รหัสเบกิ บรกิาร

อาการรนุแรง ใช ้Oxygen High flow จ่ายในอัตราชดุละ 600 บาท ตามจรงิไมเ่กนิ 15 ชดุตอ่วัน 11,100 9,000 145013
คา่ใชจ้่ายเกีย่วกับกระบวนการ หรอือปุกรณ์อืน่เพือ่ป้องกันการ
แพรก่ระจายเชือ้ (สแีดง)
ใช ้Oxygen High flow

อาการรนุแรง ใสเ่ครือ่งชว่ยหายใจ จ่ายในอัตราชดุละ 600 บาท ตามจรงิไมเ่กนิ 30 ชดุตอ่วัน 22,200 18,000 145015
คา่ใชจ้่ายเกีย่วกับกระบวนการ หรอือปุกรณ์อืน่เพือ่ป้องกันการ
แพรก่ระจายเชือ้ (สแีดง)
ใสเ่ครือ่งชว่ยหายใจ

คา่ดแูลรักษาในทีพ่ัก (Home Isolation) รวมคา่อาหาร 3 มือ้ และตดิตามประเมนิอาการ การใหค้ําปรกึษา ไมเ่กนิ
จํานวน 10 วัน 1,000 1,000 COVR05 คา่ดแูลรักษาในทีพ่ัก (Home Isolation) รวมอาหาร

คา่ดแูลรักษาแยกกักในชมุชน (Community Isolation) รวมคา่อาหาร 3 มือ้ และตดิตามประเมนิอาการ การให ้
คําปรกึษา ไมเ่กนิจํานวน 10 วัน 1,000 1,000 COVR06 คา่ดแูลรักษาแยกกักในชมุชน (Community Isolation) รวมอาหาร

คา่ดแูลรักษาในทีพ่ัก (Home Isolation) ไมร่วมคา่อาหาร และตดิตามประเมนิอาการ การใหค้ําปรกึษา ไมเ่กนิ
จํานวน 10 วัน 600 600 COVR11 คา่ดแูลรักษาในทีพ่ัก (Home Isolation) ไมร่วมอาหาร

คา่ดแูลรักษาแยกกักในชมุชน (Community Isolation) ไมร่วมคา่อาหาร และตดิตามประเมนิอาการ การให ้
คําปรกึษา ไมเ่กนิจํานวน 10 วัน 600 600 COVR12 คา่ดแูลรักษาแยกกักในชมุชน (Community Isolation) ไมร่วม

อาหาร
คา่อปุกรณ์ในการดแูลและตดิตามสญัญาณชพีเพือ่สนับสนุนใหแ้กผู่ป้่วยเป็นรายบคุคล ทีเ่ป็นผูต้ดิเชือ้โควดิ 19 
แบบ Home Isolation 1,100 1,100 145016 HI_คา่อปุกรณ์ในการดแูลและตดิตามสญัญาณชพีสําหรับผูป้่วยสี

เขยีวทีด่แูลใน Home Isolation

สําหรับผูป้่วย เพือ่เป็นคา่อปุกรณ์ในการดแูลและตดิตามสัญญาณชพี 1,100 500 145017
CI/Cohort_คา่อปุกรณ์ในการดแูลและตดิตามสญัญาณชพี
สําหรับผูป้่วยสเีขยีวทีด่แูลในหอผูป้่วยเฉพาะกจิโควดิ 19 หรอื 
Community Isolation

สําหรับบคุลากรทางการแพทย ์โดยจ่ายเป็นคา่ใชจ้่ายคา่อปุกรณ์ป้องกันสว่นบคุคล (Personal Protective 
Equipment : PPE) หรอื คา่ใชจ้่ายเกีย่วกับกระบวนการ หรอือปุกรณ์อืน่เพือ่ป้องกันการแพรก่ระจายเชือ้ 740 150 145018

CI/Cohort_คา่อปุกรณ์ป้องกันสว่นบคุคล (PPE) หรอืคา่ใชจ้่าย
เกีย่วกับกระบวนการ หรอือปุกรณ์อนืเพือ่ป้องกันการแพรก่ระจาย
เชือ้ในหอผูป้่วยเฉพาะกจิโควดิ 19 หรอื Community Isolation

กรณีใหก้ารดแูลรักษาในโรงพยาบาลสนาม สําหรับคนในชมุชน (Community Isolation) ยกเลกิการจ่ายเหมาจ่ายงวด
แรก 3,000 ไมม่ี
กรณีการดแูลรักษาในทีพ่ักระหวา่งรอเขา้รับการรักษาแบบผูป้่วยในโรงพยาบาล (Home Isolation) ปรับลดอัตราจ่าย
งวดแรกเหลอื 3,000 1,000

อตัราคา่บรกิาร Covid-19 ปรบัใหม ่เร ิม่ 1 มกราคม 2565 อตัราเดมิ อตัราใหม่ รหัสเบกิ บรกิาร

คา่บรกิารใหก้ารดแูลผูป้่วย รวมคา่อาหาร 3 มือ้ และตดิตามประเมนิอาการ การใหค้ําปรกึษา ไมเ่กนิจํานวน 10 วัน 1,500 1,000 COVR13 คา่บรกิารใหก้ารดแูลผูป้่วย รวมคา่อาหาร 3 มือ้ และตดิตาม
ประเมนิอาการ สําหรับผูป้่วยสเีขยีวในหอผูป้่วยเฉพาะกจิโควดิ 19

สําหรับผูป้่วย เพือ่เป็นคา่อปุกรณ์ในการดแูลและตดิตามสัญญาณชพี ไมม่ ี 500 145017
CI/Cohort_คา่อปุกรณ์ในการดแูลและตดิตามสญัญาณชพี
สําหรับผูป้่วยสเีขยีวทีด่แูลในหอผูป้่วยเฉพาะกจิโควดิ 19 หรอื 
Community Isolation

สําหรับบคุลากรทางการแพทย ์โดยจ่ายเป็นคา่ใชจ้่ายคา่อปุกรณ์ป้องกันสว่นบคุคล (Personal Protective 
Equipment : PPE) หรอื คา่ใชจ้่ายเกีย่วกับกระบวนการ หรอือปุกรณ์อืน่เพือ่ป้องกันการแพรก่ระจายเชือ้ ไมม่ ี 150 145018

CI/Cohort_คา่อปุกรณ์ป้องกันสว่นบคุคล (PPE) หรอืคา่ใชจ้่าย
เกีย่วกับกระบวนการ หรอือปุกรณ์อนืเพือ่ป้องกันการแพรก่ระจาย
เชือ้ในหอผูป้่วยเฉพาะกจิโควดิ 19 หรอื Community Isolation

ตัง้แตว่ันที ่11 พฤศจกิายน 2564 ระยะเวลาการใหบ้รกิาร ลดลงจากจํานวน 14 วัน เหลอืจํานวน 10 วัน
ตัง้แตว่ันที ่1 ธันวาคม 2564 เป็นตน้ไป จ่ายตามหลักเกณฑแ์ละอัตรา ดังนี้

การจา่ยคา่ใชจ้า่ยเพือ่คา่บรกิารสาธารณสขุงวดแรก แบบเหมาจา่ย

คา่อปุกรณ์ทางการแพทยท์ีจ่ําเป็น เพือ่สนับสนุนใหแ้กผู่ป้่วย สําหรับการตดิตามอาการและเพือ่ป้องกันการแพรก่ระจายเชือ้ แบบ Community Isolation

บรกิารดแูลรกัษาผูป้่วยโรคโควดิ 19 สําหรบักลุม่อาการสเีขยีว ในหอผูป้่วยเฉพาะกจิโควดิ 19 เชน่ โรงพยาบาลสนาม, Hospitel , Hotel Isolation

บรกิารดแูลรกัษาในทีพ่กัระหวา่งรอเขา้รบัการรกัษาแบบผูป้่วยในโรงพยาบาล (Home Isolation & Community Isolation)
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