
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขการก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการผูป้่วยฉุกเฉิน 

โรคติดต่ออนัตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคตดิต่อ  กรณโีรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 
หรือโรคโควดิ  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19)) 

(ฉบับที ่ 4) 
 
 

โดยเป็นการแก้ไขอัตราค่าใช้จ่าย  และเพ่ิมเติมบัญชีบางรายการมีความจ าเป็นต้องใช้กับผู้ป่วย
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))   
ในบัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายแนบท้ายหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
ผู้ป่วยฉุกเฉินโรคตดิตอ่อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ  กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือ
โรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ให้มีความเหมาะสม  
และสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  6  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
และมาตรา  36  วรรคห้า  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล  (ฉบับที่   4)  พ.ศ.  2559  ประกอบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่   
29  มิถุนายน  2564  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ 
และเงื่อนไขการก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมาย  
ว่าด้วยโรคติดต่อ  กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  
(COVID-19))  (ฉบับที่  4)” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับ  ดังต่อไปนี้ 
(1) ข้อ  1  และข้อ  2  ของหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขท้ายประกาศนี้  ให้ใช้บังคับ 

ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป 
(2) ข้อ  3  ของหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขนี้   และหมวดที่   16  ค่าบริการอื่น ๆ   

ที่ไม่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโดยตรง  แห่งบัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายแนบท้ายหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และเงื่อนไข  ท้ายประกาศนี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  24  ธันวาคม  พ.ศ.  2563  เป็นต้นไป 

(3) หมวดที่  2  ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรค  หมวดที่  3  ค่ายา  
หมวดที่  5  ค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา  หมวดที่  10  ค่าท าหัตถการ  และหมวดที่  12  ค่าบริการวิชาชีพ  
(แพทย์/เภสัชกร/พยาบาล/อื่น  ๆ)  ของบัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายแนบท้ายหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และเงื่อนไข  ท้ายประกาศนี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  5  มีนาคม  พ.ศ.  2563  เป็นต้นไป 

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๗๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   กรกฎาคม   ๒๕๖๔



ข้อ ๓ ให้หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
ผู้ป่วยฉุกเฉินโรคตดิตอ่อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ  กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือ
โรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้ว  
เป็นไปตามแนบท้ายประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  19  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 

อนุทิน  ชาญวรีกูล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๗๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   กรกฎาคม   ๒๕๖๔



 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการผู้ป่วยฉุกเฉิน 
โรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 
(ฉบับที่ 4) 

 
 

ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติ เห็นชอบหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขการก าหนดค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ๒๕๖3 โดยให้มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
ผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 2) เมื่อวันที่ 21 เมษายน ๒๕๖3 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ 5 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
ผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่  3) เมื่อวันที่  27 เมษายน ๒๕๖4 โดยให้มีผลใช้บั งคับ 
ตั้งแต่วันที่  24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป เว้นแต่ค่าใช้จ่ายที่ เกิดจากอาการแพ้วัคซีนหรืออาการ 
ไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการฉีดวัคซีนให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไปนั้น แต่เนื่องจากบัญชี
และอัตราค่าใช้จ่ายแนบท้ายหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการผู้ป่วยฉุกเฉิน
โรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19)) ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยบัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายแนบท้ายหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 2) และบัญชีและอัตรา
ค่าใช้จ่ายแนบท้ายหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่อ
อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่  3) มีอัตราค่าใช้จ่ายบางรายการที่ ไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 
และไม่ครอบคลุมถึงบัญชีบางรายการมีความจ าเป็นต้องใช้กับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) จึงจ าเป็นต้องแก้ไขและเพ่ิมเติมบัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายแนบท้าย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขดังกล่าวให้มีความเหมาะสม 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 36 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่  4) พ.ศ. 2559 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 คณะรัฐมนตรีจึงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการก าหนดค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 4) ไว้ดังนี้ 
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ข้อ 1 ให้ยกเลิกความ ในล าดับ 1.4 รหัสรายการ 21401C และล าดับ 1.5 รหัสรายการ 
21501C ในหมวด 1 ค่าห้องและค่าอาหาร แห่งบัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายแนบท้ายหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ 
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) และให้ใช้ 
ความต่อไปนี้แทน 

 

ID ล ำดับ รหัสรำยกำร ICD 10-TM รำยกำร หน่วย รำคำ 
Covid 19 

2 1.4 21401C   หอผู้ป่วยวิกฤต วัน 6,250 
3 1.5 21501C   ห้องแยกโรค (Negative pressure Room) วัน 6,250 

 
 
 

ข้อ 2  ให้ยกเลิกความในล าดับ 12.1.3 รหัสรายการ 55012C ใน 12.1 ค่าบริการ 
ทางการพยาบาลทั่วไป และล าดับ 12.7.5 รหัสรายการ 55915C ใน 12.7 อ่ืน ๆ ในหมวด 12 ค่าบริการวิชาชีพ 
(แพทย์/เภสัชกร/พยาบาล/อ่ืน ๆ) แห่งบัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายแนบท้ายหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการก าหนด
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 

ID ล ำดับ รหัส
รำยกำร 

ICD 10-TM รำยกำร หน่วย รำคำ 
Covid 19 

12.1 ค่ำบริกำรทำงกำรพยำบำลทั่วไป 
555 12.1.3 55012C   ค่าบริการพยาบาลทั่วไป ICU วัน 7,400 

12.7 อ่ืนๆ  
594 12.7.5 55915C   ค่าบริการแพทย์ขณ ะส่ งต่อผู้ ป่ วยด้วย

รถพยาบาล 
ครั้ง 2,000 
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ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในล าดับ 16.3 รหัสรายการ 90003C ในหมวด 16 ค่าบริการอ่ืนๆ          
ที่ไม่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโดยตรง แห่งบัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายแนบท้ายหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข      
การก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 

ID ล ำดับ รหัส
รำยกำร 

ICD 10-TM รำยกำร หน่วย รำคำ 
Covid 19 

598 16.3 90003C  ค่ารถยนต์รับส่งต่อผู้ป่วย จากบ้านหรือโรงแรม 
ไป-กลับ 
 

ครั้ง 875 

ค่าเรือ/แพขนานยนต์ส่งต่อผู้ป่วย จ่ายชดเชย 
ตามระยะทางชนิดของเรือตามอัตราดังนี้ 
1. ระยะทางไปกลับ 5-15 กิโลเมตร 
     - เรือหางยาวเร็ว 1,200 
     - เรือเร็ว 2,000 
     - เรือเร็ว 2 เครื่องยนต์ 5,000 
2. ระยะทางไปกลับ 16-50 กิโลเมตร 
     - เรือหางยาวเร็ว 3,000 
     - เรือเร็ว 5,000 
     - เรือเร็ว 2 เครื่องยนต์ 35,000 
3. ระยะทางไปกลับ 51-100 กิโลเมตร 
     - เรือหางยาวเร็ว 4,000 
     - เรือเร็ว 10,000 
     - เรือเร็ว 2 เครื่องยนต์ 35,000 
4. ระยะทางไปกลับ 101 กิโลเมตร เป็นต้นไป 
     - เรือเร็ว 35,000 
     - เรือเร็ว 2 เครื่องยนต์ 35,000 
5. ไม่จ ากัดระยะทาง 
    - แพขนานยนต์ อัตราตามจริง ไม่เกิน 
5,000 บาทต่อครั้ง 
 
 
 

บาท/
ครั้ง 

- 

ค่าอากาศยานปีกหมุน (เฮลิคอปเตอร์) ส่งต่อ 
ผู้ป่วย ตามอัตราจ่ายตามชนิดเครื่องยนต์และ 
ระยะเวลาในการบินดังนี้ 
     - เฮลิคอปเตอร ์1 เครื่องยนต์ชั่วโมงบินละ 
40,000 บาท 

บาท/
ชั่วโมง 
บิน 

- 
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ID ล ำดับ รหัส
รำยกำร 

ICD 10-TM รำยกำร หน่วย รำคำ 
Covid 19 

     - เฮลิคอปเตอร ์2 เครื่องยนต์ชั่วโมงบินละ 
80,000 บาท 
     - เฮลิคอปเตอร ์3 เครื่องยนต์ชั่วโมงบินละ 
120,000 บาท 
     - เฮลิคอปเตอร ์4 เครื่องยนต์ชั่วโมงบินละ 
160,000 บาท 

 

 ข้อ 4 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ 4 ของหมายเหตุท้ายบัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายแนบท้าย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยบัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายแนบท้ายหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการก าหนดค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 3) 

“ยา Remdesivir 100 mg inj. ให้เบิกจากกระทรวงสาธารณสุข” 

ข้อ 5 ให้เพ่ิมบัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายแนบท้ายหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขนี้ เป็นบัญชี 
และอัตราค่าใช้จ่ายแนบท้ายหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการผู้ป่วยฉุกเฉิน
โรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การก าหนด
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 2) และหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไข การก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ 
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 3) 
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ข้อ 6 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขนี้ ให้ใช้บังคับดังต่อไปนี้ 
(1) ข้อ 1 และข้อ 2 แห่ งหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขนี้  ให้ ใช้บั งคับตั้ งแต่  วันที่ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ เป็นต้นไป 
(2) ข้อ 3 แห่ งหลักเกณฑ์  วิ ธีการ และเงื่อนไขนี้  และหมวด 16 ค่ าบริการอ่ืนๆ 

ที่ไม่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโดยตรง แห่งบัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายแนบท้ายหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขนี้ 
ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

(3) หมวด 2 ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรค หมวด 3 ค่ายา หมวด 5  
ค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา หมวด 10 ค่าท าหัตถการ และหมวด 12 ค่าบริการวิชาชีพ (แพทย์/เภสัชกร/พยาบาล/อ่ืนๆ) 
แห่งบัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายแนบท้ายหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม  
พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

ข้อ 7 การใดที่อยู่ในระหว่างด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการก าหนดค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
การก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่  2) และหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วย
โรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 
(ฉบับที่ 3) ก่อนวันที่หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขนี้มีผลใช้บังคับ ให้ด าเนินการต่อไปได้และให้ถือว่าเป็น 
การด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขนี้ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บัญชแีละอัตราค่าใช้จ่ายแนบท้าย 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการก าหนดค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินการผู้ป่วยฉกุเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมาย 

ว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 

(ฉบับที่ 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 2 
ค่าอวัยวะเทียมและ 

อุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรค



 
1 
 

ID ล าดับ รหัส
รายการ 

ICD 10-TM รายการ หน่วย ราคา 
 Covid 19 

601 2.6.6.1.3 6103C   6.1.3 ตัวกรองแบบพิ เศษดูดซับสารพิษ
(Hemoperfusion catridge) ชนิดผงถ่าน 
 

ชุดละ 13,750.00 

602 2.6.6.1.4 6104C   6.1.4 ตัวกรองแบบพิ เศษดูดซับสารพิษ
(Hemoperfusion catridge) ชนิดเรซิน 
 

ชุดละ 31,250.00 

 



 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

หมวดที ่3 

ค่ายา



1 
 
 

ล ำดับ TMTID(TPU) รำยกำร รำคำต่อหน่วย 
Covid 19 

2607 664221 TOCILIZUMAB(ACTEMRA) 80 mg/4ml INJ. 9,596.50 
2608 829468 ALBUMIN-GCC (GREEN CROSS, KOREA) (human serum albumin 

20 g/100 mL) solution for infusion, 50 mL vial  
1,936.25 

2609 792563 ALBUTEIN (GRIFOLS BIOLOGICALS, U.S.A.) (human serum 
albumin 20 g/100 mL) solution for infusion, 50 mL vial (TPU) 

1,386.25 

2610 1001529 ALBUMIN 20 TRCS (สภากาชาดไทย) (human serum albumin 20 
g/100 mL) solution for infusion, 50 mL vial (TPU) 

1,741.00 

2611 767437 FLEXBUMIN (BAXTER HEALTHCARE, U.S.A.) (human serum 
albumin 20 g/100 mL) solution for infusion, 50 mL bag (TPU) 

1,443.00 

2612 648098 NAPPY HIPPO (เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์) (zinc oxide 7.5 g/100 g) 
cream, 5 g tube (TPU) 

25.25 

2613 652521 NEUTAPIN (เคนยากุ) (quetiapine 25 mg) film-coated tablet, 1 
tablet (TPU) 

11.50 

2614 649437 SEROQUEL (ASTRAZENECA, U.K.) (quetiapine 25 mg) film-
coated tablet, 1 tablet (TPU) 

18.75 

2615 653636 QUANTIA 25 (ยูนีซัน) (quetiapine 25 mg) film-coated tablet, 1 
tablet (TPU) 

12.50 

2616 861134 VIVACOR (IPR PHARMACEUTICALS, U.S.A.) (rosuvastatin 10 mg) 
film-coated tablet, 1 tablet (TPU) 

21.00 

2617 1034163 CHOLESTOR 10 (แมคโครฟาร์) (rosuvastatin 10 mg) film-coated 
tablet, 1 tablet (TPU) 

15.00 

2618 1022227 K-ZUVA 10 (มิลลิเมด) (rosuvastatin 10 mg) film-coated tablet, 
1 tablet (TPU) 

15.00 

2619 1048687 SUROTIN (สยามเภสัช) (rosuvastatin 10 mg) film-coated tablet, 
1 tablet (TPU) 

15.00 

2620 1123707 OTAGIL 10 (ยูนีซัน) (rosuvastatin 10 mg) film-coated tablet, 1 
tablet (TPU) 

14.00 

2621 740927 ROSUVASTATIN SANDOZ (SANDOZ, SLOVENIA) (rosuvastatin 
10 mg) film-coated tablet, 1 tablet (TPU) 

15.50 
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ล ำดับ TMTID(TPU) รำยกำร รำคำต่อหน่วย 
Covid 19 

2622 117192 CRESTOR (I.P.R. PHARMACEUTICALS, PUERTO RICO) 
(rosuvastatin 10 mg) film-coated tablet, 1 tablet (TPU) 

27.25 

2623 496672 DERMIZOLE (2 เอ็ม (เมด-เมเกอร์)) (clotrimazole 1 g/100 g) 
cream, 5 g tube (TPU) 

9.50 

2624 497109 LYMA (2 เอ็ม (เมด-เมเกอร์)) (clotrimazole 1 g/100 g) cream, 5 g 
tube (TPU) 

9.50 

2625 496798 FANGO (บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค) (clotrimazole 1 g/100 g) 
cream, 5 g tube (TPU) 

12.00 

2626 496266 CLOMAZOL (นิด้า ฟาร์มา) (clotrimazole 1 g/100 g) cream, 5 g 
tube (TPU) 

13.00 

2627 497465 TARATEN (โปลิฟาร์ม) (clotrimazole 1 g/100 g) cream, 5 g tube 
(TPU) 

10.25 

2628 496307 CLOTRICIN (แสงไทยก าปะนี) (clotrimazole 1 g/100 g) cream, 5 g 
tube (TPU) 

11.25 

2629 1125892 MYCOTOPIC (ยูโทเปี้ยน) (clotrimazole 1 g/100 g) cream, 5 g 
tube (TPU) 

12.25 

2630 496693 DERMIZOLE (ชุมชนเภสัชกรรม) (clotrimazole 1 g/100 g) cream, 
5 g tube (TPU) 

13.50 

2631 496751 FADAE (ห้างขายยาตราเจ็ดดาว) (clotrimazole 1 g/100 g) cream, 5 
g tube (TPU) 

13.50 

2632 496812 FUNGI (พาตาร์แลบ) (clotrimazole 1 g/100 g) cream, 5 g tube 
(TPU) 

13.50 

2633 496877 FUNGIDERM (เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า) (clotrimazole 1 g/100 g) cream, 
5 g tube (TPU) 

13.50 

2634 497010 HOFRA (โอสถอินเตอร์ แลบบอราทอรีส์) (clotrimazole 1 g/100 g) 
cream, 5 g tube (TPU) 

13.50 

2635 497270 MYDA (ที.แมน. ฟาร์มา) (clotrimazole 1 g/100 g) cream, 5 g tube 
(TPU) 

13.50 

2636 1038092 VAMAZOLE (แอดวานซ์ ฟาร์มาซูติคอล แมนูเฟคเจอริ่ง) 
(clotrimazole 1 g/100 g) cream, 5 g tube (TPU) 

13.50 
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ล ำดับ TMTID(TPU) รำยกำร รำคำต่อหน่วย 
Covid 19 

2637 497580 ZEMA (สามัคคีเภสัช) (clotrimazole 1 g/100 g) cream, 5 g tube 
(TPU) 

13.50 

2638 495570 CANASONE (ไทยนครพัฒนา) (clotrimazole 1 g/100 g) cream, 5 g 
tube (TPU) 

13.50 

2639 495618 CANAZOL (ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) (กรุงเทพฯ)) (clotrimazole 1 
g/100 g) cream, 5 g tube (TPU) 

13.50 

 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่5 

ค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา



1 
 

ล าดับ code_M รายการ หน่วยนับ ราคาต่อหน่วย 
Covid 19 

400 M0139000 Heated Breathing Tube with MR290/Adult + Opti flow set 4,500.00 
401 M0140000 Optiflow nasal canular set 1,450.00 
402 M0141000 Triple Lumen Venous catheter set 2,400.00 
403 M0142000 Triple Lumen  Hemodialysis  catheter set 8,400.00 
404 M0030000 DISPOSABLE PRESSURE TRANSDUCER SET  

ชุดอุปกรณ์เปลี่ยนแปลงสัญญาณแรงดันให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า ใช้
ส าหรับวัดแรงดันเลือดในหัวใจ, ปอด 

set 1,450.00 

405 M0143000 Syringe for contrast Delivery System 50 ml. and  coil tube set 876.25 
406 M0144000 Syringe for contrast Delivery System 100 ml. and  coil 

tube 
set 1,163.75 

407 M0145000 Cotton wool 450 gm. ม้วน 134.75 
408 M0146000 แผ่นฟิล์มกันน  าปิดแผล 10x12 cm (Tegaderm) แผ่น 52.25 
409 M0146001 แผ่นฟิล์มกันน  าปิดแผล 6x7 cm (Tegaderm) แผ่น 25.25 
410 M0074004 EXTENSION TUBE 18" set 8.25 
411 M0074005 EXTENSION TUBE 42" set 11.25 
412 M0147000 แผ่นปิดแผลเอนกประสงค์ 2" (Fixomull) 1 cm. 1.25 
413 M0147001 แผ่นปิดแผลเอนกประสงค์ 4" (Fixomull) 1 cm. 2.00 
414 M0147002 แผ่นปิดแผลเอนกประสงค์ 6" (Fixomull) 1 cm. 2.00 
415 M0147003 แผ่นปิดแผลเอนกประสงค์ 2" (Fixomull) ม้วน 330.00 
416 M0147004 แผ่นปิดแผลเอนกประสงค์ 4" (Fixomull) ม้วน 660.00 
417 M0147005 แผ่นปิดแผลเอนกประสงค์ 6" (Fixomull) ม้วน 660.00 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

 

หมวดที่ 10 
ค่าท าหัตถการ



1 
 

ID ล ำดับ รหัส
รำยกำร 

ICD 10-TM รำยกำร หน่วย รำคำ 
Covid 19 

1. ค่ำท ำหัตถกำรนอกห้องผ่ำตัด (ไม่รวม doctor fee) 
603 10.7.7 71640C   การใช้ไตเทียม (Hemodialysis)  - Acute 

Hemodialysis 
ครั้ง 5,250 

604 10.7.8 71641C   ก า ร ใ ช้ ไ ต เ ที ย ม  ( Hemodialysis)   - 
Chronic Hemodialysis) 

ครั้ง 3,000 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 12 
ค่าบริการวิชาชีพ 

(แพทย์/เภสัชกร/พยาบาล/อื่นๆ)



1 
 

ID ล ำดับ รหัส
รำยกำร 

ICD 10-TM รำยกำร หน่วย รำคำ 
Covid 19 

12.3 ค่ำบริกำรทำงกำรพยำบำลทำงเดินหำยใจ ระบบหัวใจและกำรไหลเวียน 

607 12.3.8 52314C   ก าร ใช้ เค รื่ อ งช่ ว ย ห าย ใจ   - Invasive 
respirator 

<8 ชม. 2,250 

608 12.3.9 52315C   ก าร ใช้ เค รื่ อ งช่ ว ย ห าย ใจ   - Invasive 
respirator 

วัน 4,375 

12.8 ค่ำบริกำรตรวจวินิจฉัยและท ำหัตถกำรโดยแพทย์ 
605 12.8.4183 84390C 923-84-08 Extracorporeal membrane 

oxygenation {ECMO} 
ครั้ง 30,000 

606 12.8.4184 84391C 900-85-00 Therapeutic plasmapheresis ครั้ง 1,000 
 



 
 
 

 
 
 

 

หมวดที ่16 

ค่าบริการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับ 
การรักษาพยาบาลโดยตรง



1 
 
 

ID ล ำดับ รหัส
รำยกำร 

ICD 10-TM รำยกำร หน่วย รำคำ 
Covid 19 

600 16.5 90005C   ค่าน้้ามันเชื้อเพลิงรถยนต์รับส่งต่อผู้ป่วย 
จากบ้านหรือโรงแรม ไป-กลบั 
 

บาท/
กม. 

5 

 
หมำยเหตุ: ยา Remdesivir  100 mg inj. ให้เบิกจากกระทรวงสาธารณสุข 
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