การคํานวณจํานวนยา Epoetin และคาบริหารยา ที่จัดสรรใหกับหนวยบริการ
ขอกําหนดของขอมูลที่ใช :
1. รอบบัญชีที่ใชในการคํานวณคือ 1 เดือน โดยนับตั้งแตวันที่ 1 ถึงวันสิ้นเดือนของแตละเดือน
2. ขอมูลแตละรอบบัญชีไดจากขอมูลการใหบริการฟอกเลือดที่สงเบิกไปยัง สกส. โดยตัดขอมูลเพื่อใชคํานวณแตละรอบบัญชี
ในวันตัดยอดรอบ Statement แรกของเดือนถัดไป กรณีขอมูลสงชาไมทันการตัดยอดของรอบบัญชีนั้นๆ จะไมมีการ
คํานวณยา Epoetin และคาบริหารยาให ทั้งนี้ใหหนวยบริการใชระบบอุทรณไปยัง สปสช.
3. คา Hematocrit(Hct) ที่ใชเปนเกณฑ คือ Hct คาต่ําสุดของเดือน โดยใชคา Hct ของผูปวยรายหนึ่งๆ จากทุกหนวยบริการ
ในเดือนนั้น คา Hct นี้เปนคาที่ตรวจในแตละครั้งที่ไดบันทึกไว กรณีที่หนวยบริการไมไดตรวจในครั้งใด ก็จะใชคา Hct
ที่หนวยบริการนั้นตรวจใหแกผูปวยนี้ในครั้งกอนแตไมเกิน 28 วันแทน
4. การคํานวณ Epoetin ที่ใชกับผูปวยรายหนึ่งๆ ในรอบบัญชีหนึ่งๆ จะรวบรวมขอมูลการใชยา Epoetin ในของทุกหนวย
บริการ โดยนําไปใชคํานวณเฉพาะยาที่ใหตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด กลาวคือ
4.1 เปนบันทึกการฟอกเลือดที่มีการเลือก “ขอเบิก” ไว
4.2 คา Hct ครั้งนั้นตองไมเกินคาที่ระบุวาสามารถให Epoetin ได (36%)
4.3 Epoetin ที่ใหตองเปนยาที่อยูในบัญชีรายชื่อทางการคาที่ สปสช. กําหนดไว
5. การคํานวณปริมาณยา Epoetin กรณีที่มีการใชยามากกวา 1 ชื่อทางการคาในหนวยบริการ 1 แหง หรือมากกวา 1 แหง จะใช
สัดสวนของปริมาณยา Epoetin แตละชื่อทางการคาที่จัดสรรใหเปนเกณฑในการคํานวณ
6. การคํานวณครั้งการบริหารยา Epoetin นับจากจํานวนครั้งของการใชยาตามขอ 4
7. การคํานวณคาบริหารยากรณีที่ผูปวยใชบริการในหนวยบริการมากกวา 1 แหง จะจัดสรรตามสัดสวนจํานวนครั้งการ
บริหารยาของทุกหนวยบริการในรอบบัญชีนั้น
วิธีการคํานวณจํานวนยา Epoetin และคาบริหารยา
1. กรณีใชยา Epoetin ชนิดเดียว จํานวนยาที่ใช ใหเทียบตามตารางชื่อยาและHct คาต่ําสุดประกอบ โดยเบิกไดตามจริงแตไม
เกินที่กําหนด กรณีไปใชบริการมากกวา 1 รพ. ใหแบงตามสัดสวนตามจํานวนยาที่ใช
ตัวอยาง :
กรณี 1. ผูปวยรับบริการ รพ.เดียว ใชยาชนิดเดียว และใชยาเกินกําหนด
- ผูปวยรับบริการเพียง รพ.เดียว ไดรับการฉีดยาชนิด Eritrogen รับบริการ 9 ครั้ง จํานวนยาที่ใชฉีดรวม 36,000 หนวย
Hct ต่ําสุดของผูปวยหาได 32%
พิจารณาชนิดของยา Eritrogen ประกอบกับ ระดับ Hct จากตารางชื่อยา Epoetin
ชื่อยา
Eritrogen

ขนาดยา
4,000

ระดับ Hct ≤ 30%
เบิกไดตามจริงแตไมเกิน
4,000 x 10 ตอเดือน

ระดับ Hct > 30% - 36%
เบิกไดตามจริงแตไมเกิน
4,000 x 5 ตอเดือน

ฉะนั้น ผูปวยรายนี้ สามารถจายยา Eritrogen ได 20,000 หนวย เทานั้น
กรณี 2. ผูปวยรับบริการ 2 รพ. ใชยาชนิดเดียวกัน
กรณี 2.1 ใชยาไมเกินกําหนด
- ผูปวยรับบริการและไดรับการฉีดยาชนิด Eritrogen ดังนี้
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รพ. A รับบริการ 4 ครั้ง จํานวนยาที่ใชฉีดรวม 12,000 หนวย
รพ. B รับบริการ 1 ครั้ง จํานวนยาที่ใชฉีดรวม 4,000 หนวย

Hct ต่ําสุดของผูปวยหาได 32%
Hct ต่ําสุดของผูปวยหาได 30%

จะได จํานวนยา Eritrogen ที่ฉีดใหผูปวย รวม 16,000 หนวย Hct ต่ําสุดคือ 30% เมื่อเทียบตารางชื่อยา Epoetin แลว
ใชไมเกินกําหนด 40,000 หนวย จึงจายยาได 16,000 หนวย
สรุป
รพ. A ไดรับยา = 12,000.00 หนวย
รพ. B ไดรับยา = 4,000.00 หนวย
กรณี 2.2 ใชยาเกินกําหนด
- ผูปวยรับบริการและไดรับการฉีดยาชนิด Eritrogen ดังนี้
รพ. A รับบริการ 4 ครั้ง จํานวนยาที่ใชฉีดรวม 16,000 หนวย
รพ. B รับบริการ 2 ครั้ง จํานวนยาที่ใชฉีดรวม 8,000 หนวย

Hct ต่ําสุดของผูปวยหาได 32%
Hct ต่ําสุดของผูปวยหาได 34%

จะได จํานวนยา Eritrogen ที่ฉีดใหผูปวย รวม 24,000 หนวย Hct ต่ําสุดคือ 32% เมื่อเทียบตารางชื่อยา Epoetin แลว
ใชไมเกินกําหนด 20,000 หนวย จึงจายยาได 20,000 หนวย จึงแบงยาใหทั้ง 2 รพ. ดังนี้ โดยใหแบงตามสัดสวนตาม
จํานวนยาที่ใชดังนี้
สูตร รพ.ไดรับยา = [จํานวนยาที่ฉีดรวมของ รพ. / จํานวนยาที่ฉีดรวมทั้งหมด] x จํานวนยาที่จายได
รพ. A ไดรับยา = [16,000/24,000] x 20,000 = 13,333.3300 หนวย
รพ. B ไดรับยา = [8,000/24,000] x 20,000 = 6,666.6700 หนวย
2. กรณีใชยา Epoetin ตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไป จะตองคํานวณจํานวนยาที่ฉีดใหเปนหนวยเดียวกันกอน โดยใชยาชนิดที่ใหขนาด
ยาใชมากที่สุดเปนมาตรฐาน จากนั้นก็คํานวณตามสัดสวน
วิธีการแปลงยาใหเปนหนวยเดียวกัน (Base)
สูตร จํานวนยาที่แปลงเปนหนวยมาตรฐาน(Base) = u x [M/U]
กําหนด u = จํานวนยาที่ใชฉีดรวมของยาที่ตองการแปลงเปนหนวยมาตรฐาน
M = จํานวนยาที่จายไดตามตารางของยามาตรฐานตามเงื่อนไข Hct
U = จํานวนยาที่จายไดตามตารางของยาที่ตองการแปลงตามเงื่อนไข Hct
วิธีการแปลงยาจากหนวยมาตรฐานใหเปนหนวยเดิมของยา (Net)
สูตร จํานวนยาหนวยมาตรฐานแปลงเปนหนวยเดิม Net(u) = u′x [U/M]
กําหนด u′ = จํานวนยาตามหนวยมาตรฐาน ที่ไดรับการจัดสรรตามสัดสวน
M = จํานวนยาที่จายไดตามตารางของยามาตรฐานตามเงื่อนไข Hct
U = จํานวนยาที่จายไดตามตารางของยาที่ตองการแปลงตามเงื่อนไข Hct
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ตัวอยาง :
กรณี 1. ผูปวยรับบริการ รพ.เดียว ใชยา 2 ชนิด ไมเกินกําหนด
ผูปวย ไดรับการฉีดยา ดังตอไปนี้
- ชนิด Epokine รับบริการจํานวน 2 ครั้ง
จํานวนยาที่ใชฉีดรวม 8,000 หนวย
- ชนิด Renogen รับบริการจํานวน 6 ครั้ง
จํานวนยาที่ใชฉีดรวม 24,000 หนวย
ในการรับบริการทั้งหมดรวม 8 ครั้ง หาคา Hct ต่ําสุดของผูปวยได 30%
พิจารณาชนิดของยา Epokine และ Renogen ประกอบกับ ระดับ Hct จากตารางชื่อยา Epoetin
ชื่อยา
Epokine
Renogen

ขนาดยา
4,000
4,000

..........(a)
..........(b)

ระดับ Hct ≤ 30%
เบิกไดตามจริงแตไมเกิน
4,000 x 8 ตอเดือน ........................(C)
4,000 x 10 ตอเดือน ........................(D)

จะไดวา Renogen ใหขนาดยาใชไดมากที่สุด ดังนั้นจึงตองแปลง Epokine ใหเปนหนวยเดียวกับ Renogen
จากสูตร จํานวนยาที่แปลงเปนหนวยมาตรฐาน แทนคาไดดังนี้
ยาชนิด Epokine Base(a) = 8,000 x [40,000/32,000] = 10,000 หนวย
จากนั้นนําผลรวมจํานวนยาทั้งหมดที่ไดเปนหนวยเดียวกัน(e) = Base(a) + b = 34,000 หนวย
นําผลรวมที่ได(e) มาเทียบกับตารางชื่อยา Epoetin อีกครั้ง จะไดวาไมเกินที่กําหนด(D) ดังนั้นจึงจายยาไดตามจริงแตไม
เกินที่กําหนด (Quota) คือ 34,000 หนวย
Quota(e) = 34,000 หนวย
จากนั้นจัดสรรตามสัดสวนยาของแตละชนิดตามหนวยมาตรฐาน ดังนี้
ยาชนิด Epokine(a′) = Base(a) = 10,000 หนวย
ยาชนิด Renogen(b′) = b
= 24,000 หนวย
จากนั้นพิจารณายาชนิด Epokine(a′) ใหแปลงจากหนวยมาตรฐานใหเปนตามหนวยชนิดยาเดิม
จากสูตร จํานวนยาหนวยมาตรฐานแปลงเปนหนวยเดิม แทนคาไดดังนี้
ยาชนิด Epokine Net(a) = 10,000 x [32,000/40,000] = 8,000 หนวย
สรุป
-

ยาชนิด Epokine จายยาได = Net(a) = 8,000 หนวย
ยาชนิด Renogen จายยาได = b′
= 24,000 หนวย

หมายเหตุ : กรณียาชนิดเดียวกัน ใชใน 2 รพ. ขึ้นไป ใหแบงตามสัดสวนตามจํานวนยาที่ใชเชนเดียวกัน โดยใชหลักการ
เดียวกันกับวิธีการคํานวณ ขอ 1. กรณี ที่ 2
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กรณี 2. ผูปวยรับบริการ รพ.เดียว ใชยา 2 ชนิด เกินกําหนด
ผูปวย ไดรับการฉีดยา ดังตอไปนี้
- ชนิด Epokine รับบริการจํานวน 4 ครั้ง
จํานวนยาที่ใชฉีดรวม 16,000 หนวย
- ชนิด Renogen รับบริการจํานวน 6 ครั้ง
จํานวนยาที่ใชฉีดรวม 24,000 หนวย
ในการรับบริการทั้งหมดรวม 10 ครั้ง หาคา Hct ต่ําสุดของผูปวยได 30%
พิจารณาชนิดของยา Epokine และ Renogen ประกอบกับ ระดับ Hct จากตารางชื่อยา Epoetin
ชื่อยา
Epokine
Renogen

ขนาดยา
4,000
4,000

..........(a)
..........(b)

ระดับ Hct ≤ 30%
เบิกไดตามจริงแตไมเกิน
4,000 x 8 ตอเดือน ........................(C)
4,000 x 10 ตอเดือน ........................(D)

จะไดวา Renogen ใหขนาดยาใชไดมากที่สุด ดังนั้นจึงตองแปลง Epokine ใหเปนหนวยเดียวกับ Renogen
จากสูตร จํานวนยาที่แปลงเปนหนวยมาตรฐาน แทนคาไดดังนี้
ยาชนิด Epokine Base(a) = 16,000 x [40,000/32,000] = 20,000 หนวย
จากนั้นนําผลรวมจํานวนยาทั้งหมดที่ไดเปนหนวยเดียวกัน(e)
e = Base(a) + b = 20,000 + 24,000 = 44,000 หนวย
นําผลรวมที่ได(e) มาเทียบกับตารางชื่อยา Epoetin อีกครั้ง จะไดวาเกินที่กําหนด(D) ดังนั้นจึงจายยาไดตามจริงแตไมเกิน
ที่กําหนด (Quota) คือ 40,000 หนวย
Quota(e) = 40,000 หนวย
จากนั้นจัดสรรตามสัดสวนยาของแตละชนิดตามหนวยมาตรฐาน
ยาชนิด Epokine(a′) = [Quata(e)/e] x Base(a) = [40,000/44,000] x 20,000 = 18,181.8200 หนวย
ยาชนิด Renogen(b′) = [40,000/44,000] x 24,000 = 21,818.1800 หนวย
จากนั้นพิจารณายาชนิด Epokine(a′) ใหแปลงจากหนวยมาตรฐานใหเปนตามหนวยชนิดยาเดิม
จากสูตร จํานวนยาหนวยมาตรฐานแปลงเปนหนวยเดิม แทนคาไดดังนี้
ยาชนิด Epokine Net(a) = 18,181.8200 x [32,000/40,000] = 14,545.4600 หนวย
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สรุป
-

ยาชนิด Epokine จายยาได Net(a) = 14,545.4600 หนวย
ยาชนิด Renogen จายยาได b′
= 21,818.1800 หนวย

หมายเหตุ : กรณียาชนิดเดียวกัน ใชใน 2 รพ. ขึ้นไป ใหแบงตามสัดสวนตามจํานวนยาที่ใชเชนเดียวกัน โดยใชหลักการ
เดียวกันกับวิธีการคํานวณ ขอ 1. กรณี ที่ 2
3. ยอดจํานวนการใชยา Epoetin ทั้งหมดของ รพ. ในรอบบัญชี คือ การรวมจํานวนยาทั้งหมดที่ไดรับการจัดสรรในรอบ
บัญชีนี้ กับ จํานวนยาที่ยกมาเบิกจากรอบบัญชีที่แลวตามชนิดของยา นํามาคํานวณหาจํานวนยาที่จัดสงได คิดเต็มตาม
หนวยบรรจุ(ขวด) เศษเกินจากปริมาณบรรจุตอขวดใหยกไปเบิกในรอบบัญชีถัดไป
ตัวอยาง :
ยาชนิด Epokine ขนาดบรรจุ 4,000 หนวยตอขวด
- ยอดยาจัดสรรครั้งนี้ได
2,025,000 หนวย
- ยอดยายกมาจากรอบบัญชีที่แลว
3,500 หนวย
ยอดยารวมเบิกได
2,025,000 + 3,500 = 2,028,500 หนวย
ดังนั้น ยอดยาจัดสงได
2,028,500 / 4,000 = 507 ขวด
หรือ
507 x 4,000 = 2,028,000 หนวย
เศษของยาคงเหลือยกไป
2,028,500 – 2,028,000 = 500 หนวย
4. การคํานวณคาบริหารยา ในอัตราครั้งละ 50 บาท รวมไมเกิน 200 บาทตอรายตอเดือน การนับจํานวนครั้งที่รับบริการที่มี
การฉีดยาตามชนิดยาที่ประกาศ มีการฉีดยาใหผูปวย มีHct(%) ในครั้งนั้นไมเกินที่ประกาศ รวมถึงมีการขอเบิก
- กรณีไปรับบริการ รพ.เดียว พิจารณา ในอัตรา 50 บาท/ครั้ง/คน รวมทั้งเดือนไมเกิน 200 บาท
- กรณีไปรับบริการ ตั้งแต 2 รพ.
ตัวอยาง ไดรับขอมูลจาก รพ. ดังนี้
รพ. A ผูปวย ไดรับยาชนิด Renogen รับบริการจํานวน 5 ครั้ง
..........(a)
จํานวนยาที่ใชรวม 20,000 หนวย
รพ. B ผูปวย ไดรับยาชนิด Renogen รับบริการจํานวน 1 ครั้ง
..........(b)
จํานวนยาที่ใชรวม 4,000 หนวย
ดังนั้น จํานวนครั้งที่ใชยารวม a + b = 5 + 1 = 6

..........(c)

จึงแบงจายเงินคาบริหารยา ใหทั้ง 2 รพ. ดังนี้
ผูปวยรับบริการทั้งหมด 6 ครัง้ ไดรับเงินคาบริหารยา 200 บาท โดยใหแบงตามสัดสวนตามจํานวนครั้งที่ใชยาดังนี้
รพ. A ไดรับคาบริหารยา = [a / c] x 200 = [5/6] x 200 = 167 บาท
รพ. B ไดรับคาบริหารยา = [b / c] x 200 = [1/6] x 200 = 33 บาท
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-: ตัวอยางใบสรุป EUR สําหรับสถานพยาบาล:สํานักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)
979/103-104 ชั้น 31 อาคารเอสเอ็มทาวนเวอร ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ
โทร : 0-2298-0405-8 โทรสาร : 0-2298-0409 URL: http://www.chi.or.th

ที่

10000_EURSUM_200908

เรื่อง

วันที่ 18 กันยายน 2552
แจงสรุปยอดการใชยา Epoetin ของผูปวยนอกโรคไตวายเรื้อรัง - ระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

เรียน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลตัวอยาง (10000)
สิ่งที่สงมาดวย บัญชีรายการการใชยา Epoetin ของผูปวยนอกฯ เลขที่ 10000_EURSTM_200908
สํานักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ ขอสงบัญชีการใชยา Epoetin ของผูปวยนอกโรคไตวายเรื้อรัง
ระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ตามเอกสารเลขที่ 10000_EURSTM_200908 โดยสรุปการใชยาและคาบริหารยา ดังนี้
บริการตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2552 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2552
จํานวนผูปวยทั้งหมดที่ใหยา Epoetin
101 ราย จํานวนบริการ
ไดรับคาบริหารยาครั้งละ 50 บาท ไมเกิน 200 บาทตอรายตอเดือน รวมทั้งสิ้น
จํานวนยา Epoetin แยกตามชื่อยา
จํานวนยาที่ไดรับทั้งสิ้น
- Eporon(05)
จํานวนยาที่ไดรับทั้งสิ้น
- Erypo(08)

8,000 หนวย คิดเปนจํานวน
2,064,000 หนวย คิดเปนจํานวน

729 ครั้ง
19,107 บาท
2 ขวด
516 ขวด

รายละเอียดการใชยาของแตละรายการ แสดงไวในเอกสารอิเล็กทรอนิกสที่แนบมาดวย หากทานตรวจสอบ
ความถูกตองแลว ขอไดโปรดดําเนินการเบิกตามขั้นตอนที่กําหนดไวในแนวทางปฏิบัติ
หากพบขอมูลผิดพลาด โปรดแจง สกส. ภายในวันที่ 25 กันยายน 2552
ขอแสดงความนับถือ

นายสุชาติ สรณสถาพร
ผูอํานวยการสํานักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ

<รหัสตรวจสอบเอกสาร>
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-: ตัวอยางบัญชีรายการ EUR สําหรับสถานพยาบาล:บัญชีรายการการใชยา Epoetin ของผูปวยนอกไตวายเรื้อรัง – ระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
ประจําเดือน สิงหาคม 2552
เลขที่เอกสาร : 10000_EURSTM_200908
ออกโดย สํานักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ 18 กันยายน 2552
โรงพยาบาลตัวอยาง (10000)
จํานวนผูปวยที่ใชยาและเบิกได
จํานวนเงินคาบริหารยารวมทั้งสิ้น

101
19,107

ราย
บาท

ยอดจํานวนการใชยา Epoetin
ชื่อยา(รหัส)

จัดสรรครั้งนี้

ยกมา

รวมเบิกได

(Unit)

(Unit)

(Unit)

Eporon(05)
Erypo(08)

ยอดจัดสงได
(Unit)

คงเหลือยกไป

(ขวด)

(Unit)

9,231

0

9,231

8,000

2 @4000 iu

1,231

2,065,816

0

2,065,816

2,064,000

516 @4000 iu

1,816

รายการการใชยา Epoetin
ผูปวยรับบริการตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2552 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2552
ลําดับ

HN

1 0577851
2 0678580
3 0782674
4
5
6
7

0795592
0964713
104985
132873

...
99 202063
100 22113
101 227042

EPOTN RepHDs

RepEPO

effHDs effHct

effEPO

netEPO

EpoAdm

08
08
08
x
08
08
08
05
08

9
6
9
4
9
6
5
3
6

36,000
24,000
36,000
16,000
36,000
24,000
20,000
12,000
24,000

8
6
9

28
18
30

32,000
24,000
36,000

24,000
24,000
24,000

200
200
200

9
6
5
3
6

30
23
30
30
30

36,000
24,000
20,000
12,000
24,000

24,000
24,000
19,355
9,231
18,462

200
200
143
200

08
08
08

9
9
8

36,000
36,000
32,000

9
9
7

28
30
28

36,000
36,000
28,000

24,000
24,000
24,000

200
200
200

St

*

หมายเหตุ :
Unit : ปริมาณยา หนวยเปน iu
ยกมา : ยอดยาคางสงจากรอบบัญชีที่แลว - เปนจํานวนยา(iu) ที่เปนเศษเกินจากปริมาณบรรจุตอขวดหรือ packing ที่จัดสงได
ยอดจัดสงได : จํานวนยา คํานวณตามหนวยบรรจุเพื่อจัดสง ที่กําหนดเปน 1 ขวดหรือ 1 packing(หลายขวด) แสดงเปนหนวย iu
ซึ่งเทากับ จํานวนขวด คูณ ปริมาณยา(iu) ตอขวด หรือ จํานวน packing คูณ ปริมาณยา(iu) ตอ packingุ
คงเหลือยกไป : ยอดยาคงเหลือยกไป - จํานวนยา(iu)ที่เปนเศษเกินจากปริมาณบรรจุตอขวด หรือ packing ที่จัดสงได ยกไปเบิกในรอบบัญชีถัดไป
HN : เลขที่ประจําตัวผูป
 วย
EPOTN : รหัสยา Epoetin กรณีมีการใชยา มากกวา 1 ชนิด จะแสดงขอมูลตามรหัสยาในแตละบรรทัด
x หมายถึง ยาชนิดอื่นๆ ที่ไมไดอยูในขอกําหนด
RepHDs : จํานวนครั้งที่เขารับบริการในรอบเดือน
RepEPO : จํานวน Epoetin รวมทั้งหมดที่ รพ.แจง
effHDs : จํานวนครั้งที่เขารับบริการที่มีการใหยา EPO ที่นําไปใชคํานวณเพื่อการจัดสรร
effHct : Hematocrit(%) ที่เบิกได เปนคาต่ําสุดในเดือนนั้น แตมากกวาศูนย ที่นําไปใชคํานวณเพื่อการจัดสรร
effEPO : จํานวน Epoetin รวมที่นําไปใชคํานวณเพื่อการจัดสรร
netEPO : จํานวน Epoetin ที่จัดสรรตามขอกําหนด และแบงใหตามหนวยบริการที่ใชยา
EpoAdm : คาบริหารยาครั้งละ 50 บาท ไมเกิน 200 บาทตอรายตอเดือน
st : รหัสแสดงสถานะขอมูล
วาง - รายการปกติ
* - มีการไปรับบริการที่ รพ. อื่น
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