ประกาศสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง รายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียม ในการบาบัดรักษาโรค และข้อบ่งชี้
พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยทีเ่ ป็นการสมควรปรับปรุงประกาศว่าด้วยรายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียม ในการบาบัดรักษาโรค
และข้อบ่งชี้ เพื่อให้บริการสาธารณสุขแก่ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ ง และมาตรา ๓๖ (๒) แห่ ง พระราชบั ญ ญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบ ๓๔.๑ ๓๔.๑.๑ ในข้อ ๓๔ แห่งประกาศคณะกรรมการ
หลั กประกัน สุ ขภาพแห่ งชาติ เรื่ อง หลั กเกณฑ์การดาเนินงานและการบริห ารจัดการกองทุนหลั กประกั น
สุขภาพแห่งชาติสาหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริ การสาธารณสุ ขของหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๖๔ สานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง รายการอุปกรณ์
อวัยวะเทียม ในการบาบัดรักษาโรค และข้อบ่งชี้ พ.ศ. ๒๕๖๔”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศส านั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ เรื่ อ ง รายการอุ ป กรณ์
ในการบาบัดรักษาโรค และข้อบ่งชี้ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒
(๒) ประกาศส านั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ เรื่ อ ง รายการอุ ป กรณ์
ในการบาบัดรักษาโรค และข้อบ่งชี้ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔
(๓) ประกาศส านั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ เรื่ อ ง รายการอุ ป กรณ์
ในการบาบัดรักษาโรค และข้อบ่งชี้ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔
(๔) ประกาศส านั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ เรื่ อ ง รายการอุ ป กรณ์
ในการบาบัดรักษาโรค และข้อบ่งชี้ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

อวั ย วะเที ย ม
อวั ย วะเที ย ม
อวั ย วะเที ย ม
อวั ย วะเที ย ม

ข้อ ๔ รายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียม ในการบาบัดโรคและข้อบ่งชี้ สาหรับให้บริการสาธารณสุข
แก่ผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นไปตามเอกสารหมายเลข ๑ แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๕ รายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียม ในการบาบัดโรคและข้อบ่งชี้ สาหรับให้บริการสาธารณสุข
แก่ผู้พิการที่มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นไปตามเอกสารหมายเลข ๒ แนบท้ายประกาศนี้
/ข้อ ๖ ...

-๒ข้ อ ๖ ให้ เ ลขาธิ ก ารส านั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ เป็ น ผู้ รั ก ษาการตามประกาศนี้
และให้มีอานาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
(นายจเด็จ ธรรมธัชอารี)
เลขาธิการสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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เอกสารหมายเลข ๑
แนบท้ายประกาศสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง รายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียม ในการบาบัดโรค และข้อบ่งชี้ พ.ศ. ๒๕๖๔
ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔
ลาดับ

รหัส

๑

๑๐๐๐
๑๐๐๑

๒

๑๐๐๓

๓

๑๑๐๐
๑๑๐๑

๔

๑๑๐๒

๕

๑๑๐๔

ประเภท

หน่วย

หมวด ๑ ระบบประสาท
๑.๐ กระโหลกศีรษะเทียม เยื่อหุ้มสมองเทียม และวัสดุยึดกระโหลก
๑.๐.๑ กระโหลกศีรษะเทียม (Cranioplastic Implant)
ชุดละ
ลักษณะ แต่ละชุดประกอบด้วยผง Methyl methacrylate
และ Solution
ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยที่มีส่วนของกระดูกกระโหลกขำดหำยไป
๑.๐.๓ เยื่อหุ้มสมองเทียม (Dural Substitue)
แผ่นละ
ลักษณะ เป็นแผ่นบำงๆ ทำจำกสำรสังเครำะห์ หรือเนื้อเยื่อ
ข้อบ่งชี้ ใช้ทดแทนส่วนที่หำยไป หรือปกคลุมสมอง หรือไขสัน
หลัง ในส่วนที่บวม จนไม่สำมำรถเย็บปิดเยื่อหุ้มสมองได้
๑.๑ ท่อ/สายต่อจากช่องกระโหลก และวัสดุใช้ในช่องกระโหลก
๑.๑.๑ ชุดท่อต่อช่องสมอง (External Ventricular Drainage
ชุดละ
System)
ลักษณะ เป็นชุดเพื่อใช้ระบำยน้ำหล่อสมอง และไขสันหลังออกสู่
ภำยนอกร่ำงกำย ประกอบด้วย ท่อต่อเชื่อมสมอง และไขสันหลัง
(Ventricular Catheter) อุปกรณ์กักเก็บน้ำ และท่อต่อเชื่อม
ข้อบ่งชี้ น้ำหล่อสมอง และไขสันหลังคั่ง (Hydrocephalus)
หรือมีเลือดออกในช่องสมอง
๑.๑.๒ อุปกรณ์ช่วยระบายน้าในช่องสมอง (Ventriculoperitoneal
ชุดละ
Shunt)
ลักษณะ เป็นชุดประกอบด้วยสำยต่อช่องสมอง กระเปำะสำหรับ
กดทดสอบ และสำยต่อภำยในสู่ช่องท้อง หรือช่องหัวใจ รวมถึงอุปกรณ์ที่
ใช้ต่อสำย (Connector)
ข้อบ่งชี้ น้ำหล่อเลี้ยงสมอง และไขสันหลังคั่ง (Hydrocephalus)
๑.๑.๔ คีมหนีบหลอดเลือดโป่งพองในช่องกะโหลกศีรษะ (Aneurysm อันละ
Clip for Intracranial Aneurysm)
ลักษณะ เป็นคีมหนีบหลอดเลือดแดงที่โป่งพองผิดปกติ โดยใส่ไว้
ในร่ำงกำยตลอดไป
ข้อบ่งชี้ เพื่อป้องกันเลือดออกในสมองจำกหลอดเลือดแดงโป่งพอง

ราคาจ่าย
ไม่เกิน
(บาท)
๔,๐๐๐

๙,๐๐๐

๔,๕๐๐

๘,๑๐๐

๖,๗๐๐

/หมวด ๒ ...

-๒ลาดับ

รหัส

๖

๒๐๐๐
๒๐๐๑

๗

๒๐๐๒

๘

๒๐๐๓

๙

๒๐๐๔

๑๐

๒๐๐๕

๑๑

๒๐๐๖

๑๒

๒๐๐๗

ประเภท
หมวด ๒ ตา หู คอ จมูก
๒.๐ ลูกตา กระจกตา และเลนส์แก้วตาเทียม
๒.๐.๑ ลูกตาเทียมทาด้วยพลาสติก (Eye Prosthesis)
ลักษณะ เป็นตำปลอม โดยมีลักษณะเป็นแผ่นสำรสังเครำะห์ระบำย
สี ทำจำกวัสดุได้หลำยชนิด เช่น พลำสติก อคริลิก
ข้อบ่งชี้ ใช้ใส่ในผู้ป่วยที่ไม่มีลูกตำหรือตำฝ่อ
๒.๐.๒ วัสดุใส่หนุนรับลูกตาเทียมชนิดไม่มีรูพรุน
ลักษณะ เป็นวัสดุสังเครำะห์คล้ำยพลำสติกแข็งๆ รูปร่ำงกลมเรียบ
ใส่หลังจำกผ่ำตัดเอำลูกตำออก
ข้อบ่งชี้ ใช้หนุนรับลูกตำเทียมในผู้ป่วยที่จำเป็นต้องผ่ำตัดเอำลูกตำ
ออก
๒.๐.๓ วัสดุใส่หนุนรับลูกตาเทียมชนิดมีรูพรุน (Integrated Orbital
Implant)
ลักษณะ รูปร่ำงกลม มีรูพรุน ทำด้วยวัสดุหลำยชนิด เช่น
Hydroxyapatite ใส่หลังจำกผ่ำตัดเอำลูกตำออก
ข้อบ่งชี้ ใช้หนุนรับลูกตำเทียม ในผู้ป่วยที่จำเป็นต้องเอำลูกตำ
ออก และต้องกำรให้ตำเทียมสำมำรถกรอกตำได้คล้ำยของจริง
๒.๐.๔ วัสดุเสริมกระดูกเบ้าตา (Orbital Implant for Orbit)
ลักษณะ เป็นแผ่นรองกระดูกเบ้ำตำที่แตก สำมำรถทำได้จำก
วัสดุหลำยชนิด
ข้อบ่งชี้ ใช้ในผู้ป่วยที่กระดูกเบ้ำตำแตก เพื่อแทนที่กระดูกที่หัก
๒.๐.๕ กระจกตาดาเทียม (Corneal Prosthesis)
ลักษณะ เป็นวัสดุสังเครำะห์ มีควำมใส
ข้อบ่งชี้ ใช้ในผู้ป่วยที่กระจกตำ (Cornea) ขุ่น
๒.๐.๖ เลนส์แก้วตาเทียม ชนิดพับได้ (Foldable Intraocular Lens)
ลักษณะ เป็นวัสดุสังเครำะห์ใส่แทนเลนส์แก้วตำเพื่อช่วยในกำร
มองเห็น สำมำรถพับได้
ข้อบ่งชี้ ใช้สำหรับผู้ป่วยที่ต้องผ่ำตัดเปลี่ยนเลนส์แก้วตำ หรือไม่มี
เลนส์แก้วตำ
๒.๐.๗ เลนส์แก้วตาเทียม ชนิดแข็งพับไม่ได้ (Unfoldable
Intraocular Lens)
ลักษณะ เป็นวัสดุสังเครำะห์ใส่แทนเลนส์แก้วตำ เพื่อช่วยในกำร
มองเห็น มีเนื้อแข็งไม่สำมำรถพับได้
ข้อบ่งชี้ ใช้สำหรับผู้ป่วยที่ต้องผ่ำตัดเปลี่ยนเลนส์แก้วตำ หรือไม่มี
เลนส์แก้วตำ

หน่วย

ราคาจ่าย
ไม่เกิน
(บาท)

ข้ำงละ

๑,๐๐๐

อันละ

๒๐๐

อันละ

๑๓,๕๐๐

อันละ

๒,๐๐๐

อันละ

๑๕,๐๐๐

อันละ

๒,๘๐๐

อันละ

๗๐๐

/รหัส ๒๑๐๐ ...

-๓ลาดับ
๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

รหัส

ประเภท

หน่วย

ราคาจ่าย
ไม่เกิน
(บาท)

๒๑๐๐ ๒.๑ วัสดุ/เครื่องมือพิเศษที่ใช้ในการผ่าตัดตา
๒๑๐๑ ๒.๑.๑ วัสดุที่ใช้หนุนในลูกตาในการผ่าตัดซ่อมจอประสาทตา
อันละ
๒,๗๐๐
(Buckle)
ลักษณะ เป็นวัสดุสังเครำะห์คล้ำยฟองน้ำหรือแผ่นซิลิโคน
ข้อบ่งชี้ ใช้หนุนดันให้ผนังลูกตำสัมผัสจอประสำทตำในกรณีที่
เป็นโรคจอประสำทตำลอก หรืออำจใช้ในกำรผ่ำตัดอื่น เช่น โรคหนังตำตก
๒๑๐๒ ๒.๑.๒ ของเหลวสาหรับกดจอประสาทตา (Perfluorocarbon liquid) หลอดละ ๖,๔๐๐
ลักษณะ เป็นของเหลวมีควำมหนำแน่นสูง
ข้อบ่งชี้ ใช้ฉีดเข้ำภำยในลูกตำ เพื่อช่วยในกำรผ่ำตัดจอประสำท
ตำ และกำรผ่ำตัดน้ำวุ้นตำ
๒๑๐๓ ๒.๑.๓ น้ามันซิลิโคนสาหรับกดจอประสาทตา (Silicone Oil)
หลอดละ ๕,๔๐๐
ลักษณะ มีลักษณะเป็นน้ำมันใส
ข้อบ่งชี้ ใช้ฉีดเข้ำภำยในลูกตำเพื่อช่วยในกำรผ่ำตัดจอประสำท
ตำและกำรผ่ำตัดน้ำวุ้นตำ
๒๑๐๔ ๒.๑.๔ ก๊าซสาหรับฉีดกดจอประสาทตา (Intraocular Gas)
ครั้งละ
๕๐๐
ลักษณะ เป็นก๊ำซที่ขยำยตัวได้ และอยู่ในลูกตำได้นำน
ข้อบ่งชี้ ใช้ฉีดเข้ำภำยในลูกตำ เพื่อช่วยในกำรผ่ำตัดจอ
ประสำทตำและกำรผ่ำตัดน้ำวุ้นตำ
๒๑๐๕ ๒.๑.๕ ท่อระบายและที่เก็บกักลดความดันตาในโรคต้อหิน ชนิดมีลน้ิ
อันละ ๑๖,๐๐๐
ปิดเปิด(Glaucoma shunt device with valve)
ลักษณะ เป็นท่อกลวงเพื่อระบำยน้ำในลูกตำมำยังที่เก็บกักซึ่งอยู่
ใต้เยื่อบุตำ โดยมีลิ้นปิดเปิดควบคุมควำมดันตำ
ข้อบ่งชี้ ใช้ในโรคต้อหินในกรณีที่แพทย์เห็นว่ำกำรผ่ำตัดต้อหิน
ด้วยวิธีอื่นไม่ได้ผลและมีควำมเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียกำรมองเห็น เช่น ผู้ป่วย
เด็ก ผู้ป่วยตำมองเห็นข้ำงเดียว (One eye) เป็นต้น
คุณสมบัติของแพทย์ผู้สั่งใช้ จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชำญต้อหิน
๒๑๐๖ ๒.๑.๖ ท่อระบายและที่เก็บกักลดความดันตาในโรคต้อหิน ชนิดไม่มี
อันละ
๘,๐๐๐
ลิ้นปิดเปิด (Glaucoma shunt device without valve)
ลักษณะ เป็นท่อกลวงเพื่อระบำยน้ำในลูกตำมำยังที่เก็บกักซึ่งอยู่
ใต้เยื่อบุตำ โดยไม่มีลิ้นปิดเปิดควบคุมควำมดันตำ
ข้อบ่งชี้ ใช้ในโรคต้อหินในกรณีที่แพทย์เห็นว่ำกำรผ่ำตัดต้อหิน
ด้วยวิธีอื่นไม่ได้ผล
คุณสมบัติของแพทย์ผู้สั่งใช้ จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชำญต้อหิน
/ลำดับ ๑๙ ...
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๒๑๑๓ ๒.๑.๑๓ ชุดผ่าตัดน้าวุ้นลูกตา (Vitrectomy Set)
ลักษณะ เป็นชุดอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วย เครื่องมือตัดน้ำวุ้นลูก
ตำและอุปกรณ์ช่วยหลำยชนิด
ข้อบ่งชี้ ใช้ในกำรผ่ำตัดน้ำวุ้นลูกตำ
๒๑๑๕ ๒.๑.๑๕ ใบมีดตัดกระจกตา (Corneal Trephine)
ลักษณะ เป็นใบมีดผ่ำตัดรูปร่ำงทรงกระบอกใช้ตัดกระจกตำ
ข้อบ่งชี้ ใช้ในกำรผ่ำตัดเปลี่ยนกระจกตำ
๒๒๐๐ ๒.๒ แว่นตา เลนส์สัมผัส ที่ใช้ใส่หลังจากการผ่าตัดเอาแก้วตาออกเพื่อ
รักษาต้อกระจก (กรณีไม่ใส่เลนส์แก้วตาเทียม)
ข้อบ่งชี้ รำยกำร ๒.๒.๑ - ๒.๒.๕ ใช้ใส่หลังกำรผ่ำตัดเอำเลนส์
แก้วตำออก และไม่ได้ใส่เลนส์แก้วตำเทียม
๒๒๐๑ ๒.๒.๑ แว่นตาสาหรับมองไกล ๑ อัน (Distance Eyeglasses)
๒๒๐๒ ๒.๒.๒ แว่นตาสาหรับมองใกล้ ๑ อัน (Near Eyeglasses)
(สำหรับกำรผ่ำตัด ครั้งที่ ๒ ในตำข้ำงเดิม ให้เปลี่ยนได้เฉพำะ
เลนส์)
๒๒๐๓ ๒.๒.๓ เลนส์สัมผัส ชนิดแข็ง (Hard Contact Lens)
๒๒๐๔ ๒.๒.๔ เลนส์สัมผัส ชนิดครึ่งนุ่มครึ่งแข็ง (Rigid Gas Permeable
Lens)
๒๒๐๕ ๒.๒.๕ เลนส์สัมผัส ชนิดนิ่ม (Soft Contact Lens)
๒๔๐๐ ๒.๔ อวัยวะเทียมเกี่ยวกับหู
๒๔๐๑ ๒.๔.๑ กระดูกหูเทียม ชนิดแยกชิ้น
ลักษณะ เป็นท่อนเล็กๆ ทำจำกสำรสังเครำะห์ เช่น โพลิมเมอร์
ไฮดรอกซี แอพำไทต์ ไทเทเนียม ทำหน้ำที่เชื่อมกำรนำเสียง
ข้อบ่งชี้ ใช้ทดแทนกระดูกโกลน (Stapes)
๒๔๐๒ ๒.๔.๒ กระดูกหูเทียมทดแทนกระดูกหูทั้งหมด (Total Ossicle
Reconstruction Prosthesis)
ลักษณะ เป็นท่อนเล็กๆ ทำจำกสำรสังเครำะห์ เช่น โพลิมเมอร์
ลักษณะคล้ำยร่ม
ข้อบ่งชี้ ใช้เชื่อมระหว่ำงกระดูกหู หรือเชื่อมกับหูชั้นใน
๒๔๐๓ ๒.๔.๓ กระดูกหูเทียมทดแทนกระดูกหูบางส่วน (Partial Ossicle
Reconstruction Prosthesis)
ลักษณะ เป็นท่อนเล็กๆ ทำจำกสำรสังเครำะห์ เช่น โพลิมเมอร์
ข้อบ่งชี้ ใช้เชื่อมระหว่ำงกระดูกหูหรือเชื่อมกับหูชั้นใน
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๒๔๐๔ ๒.๔.๔ ใบหูเทียม
ลักษณะ ทำจำก Silicone ติดโดยใช้กำว
ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ที่ใบหูขำดไม่สำมำรถตกแต่งกลับมำได้ หรือ
ควำมผิดปกติของใบหูที่ไม่สำมำรถผ่ำตัดได้
๒๔๐๕ ๒.๔.๕ ชุดประสาทหูเทียม (Cochlear Implant)
ลักษณะ เป็นชุดอุปกรณ์ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ ส่วนที่อยู่ใน
ร่ำงกำยและส่วน ที่อยู่นอกร่ำงกำย ดังนี้
๑) ส่วนที่อยู่ในร่ำงกำย ประกอบด้วย อุปกรณ์สำคัญ คือ ตัวรับ
สัญญำณ (receiver) และขั้วไฟฟ้ำ (electrode array) ชนิดหลำยขั้วตั้งแต่
๑๒ electrodes ขึ้นไป สำมำรถรองรับเทคโนโลยีใหม่ในอนำคตได้ โดย
ไม่จำเป็นต้องทำกำรผ่ำตัดใหม่ สำมำรถเข้ำเครื่อง MRI ที่มีควำมเข้มข้น
ไม่น้อยกว่ำ ๑.๕ เทสลำ โดยไม่ต้องผ่ำตัดเอำแม่เหล็กออก และสำมำรถ
ถอดแม่เหล็กออกได้เมื่อต้องกำรโดยไม่ชำรุด รับประกันอำยุกำรใช้งำนไม่
ต่ำกว่ำ ๑๐ ปี
๒) ส่วนที่อยู่นอกร่ำงกำย ประกอบด้วย
๒.๑) เครื่องแปลงสัญญำณเสียงพูด (speech processor)
รับประกันอำยุกำรใช้งำนไม่ต่ำกว่ำ ๕ ปี
๒.๒) ขดลวดส่งต่อสัญญำณและแม่เหล็ก รับประกันอำยุกำรใช้
งำนไม่ต่ำกว่ำ ๒ ปี
๒.๓) สำยไฟเชื่อมต่อเครื่องแปลงสัญญำณเสียงพูดเข้ำกับ
ขดลวดส่งต่อสัญญำณ (coil cable) รับประกันอำยุกำรใช้งำนไม่ต่ำกว่ำ ๒ ปี
๒.๔) แบตเตอรี่ชนิดประจุไฟฟ้ำใหม่ได้ (rechargeable
battery) อย่ำงน้อย ๒ ชุดพร้อมแท่นชำร์ต
๒.๕) มีระบบ Data Logging เพื่อให้สำมำรถรู้ว่ำผู้ป่วยใช้งำน
หรือไม่
๒.๖) มีระบบป้องกันน้ำที่มำตรฐำนไม่ต่ำกว่ำ International
Protection ๕๗ ขึ้นไป
๒.๗) มีไมโครโฟน (omni direction) อย่ำงน้อย ๒ ตัว
๒.๘) มีกล่องอบกันควำมชื้นที่รองรับกำรใช้งำนอย่ำงน้อย ๒ ปี
โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม
ข้อบ่งชี้
๑) ผู้ป่วยอำยุน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ ๓ ปี ๖ เดือน ในกรณี
prelingual หรืออำยุน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ ๕ ปี ในกรณี postlingual (ณ
วันที่ผู้ป่วยได้รับกำรประเมินว่ำมีควำมพร้อมในกำรผ่ำตัดตำมข้อบ่งชี้ครบ
ทุกข้อ) และ
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๒) ใช้กำรประเมินโดยกำรวัดกำรได้ยิน โดยดูกำรตอบสนองของ
เสียงผ่ำนก้ำนสมอง (Auditory Brainstem Response; ABR และ
Auditory Steady State Response; ASSR) มีระดับกำรได้ยินตั้งแต่
๙๐ เดซิเบลขึ้นไปในหูทั้งสองข้ำง และ
๓) มีกำรฟื้นฟูสมรรถภำพกำรฟัง และกำรพูดมำก่อน ณ
สถำนพยำบำลที่ทำกำรผ่ำตัดประสำทหูเทียมอย่ำงน้อย ๓ ครั้ง ในเวลำ
๓ เดือน ขณะใช้เครื่องช่วยฟังที่ปรับอย่ำงเหมำะสมแล้วไม่ได้ผล หรือได้ผล
น้อยจำกกำรใช้เครื่องช่วยฟัง ประเมินโดยแบบประเมินมำตรฐำน หรือไม่มี
พัฒนำกำรควำมก้ำวหน้ำทำงด้ำนกำรได้ยิน ภำษำ และกำรพูดอย่ำงน้อย
๓-๖ เดือน ยกเว้นกรณี prelingual หรือ postlingual ที่หูหนวกจำกเยื่อ
หุ้มสมองอักเสบสำมำรถผ่ำตัดได้ทันที
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเบิกชุดประสาทหูเทียม
๑) หน่วยบริกำรสำมำรถเบิกอุปกรณ์ชุดประสำทหูเทียมได้จำนวน
๑ ชุดต่อกำรให้บริกำรผู้ป่วย ๑ คน
๒) ผู้รับบริกำรจะต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ระบุข้อบ่งชี้ครบทุกข้อ
พร้อมทั้งหลักฐำนกำรตรวจกำรได้ยินที่รับรองโดยแพทย์ผู้ทำกำรผ่ำตัด
และตรวจระดับสติปัญญำหรือพัฒนำกำรที่รับรองโดยจิตแพทย์ หรือ
นักจิตวิทยำ หรือกุมำรแพทย์พัฒนำกำรเด็ก มำเพื่อประกอบกำรเบิกจ่ำย
๓) หน่วยบริกำรต้องขออนุมัติก่อนให้บริกำรผ่ำตัดฝังประสำท
หูเทียม (Pre-authorized : PA) ตำมแนวทำงที่ สปสช. กำหนด
หมำยเหตุ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตำมแนวทำงกำรใช้
อุปกรณ์ชุดประสำทหูเทียมในกำรผ่ำตัดฝังประสำทหูเทียมในระบบ
หลักประกันสุขภำพแห่งชำติที่สำนักงำนกำหนด
๒.๖ อุปกรณ์เกี่ยวกับจมูก
๒.๖.๑ จมูกเทียมชนิดติดกาว
ลักษณะ เป็นสำรสังเครำะห์ที่มีรูปร่ำงภำยนอกช่องจมูก
ข้อบ่งชี้ ใส่หลังผ่ำตัดจมูกออก ซึ่งมักเป็นรำยที่เป็นมะเร็ง
ช่วยปกปิดอวัยวะภำยในช่องจมูก และแก้ไขควำมพิกำร ผิดรูป
๒.๗ อุปกรณ์ช่วยการพูด และอุปกรณ์อื่น เกี่ยวกับคอ
๒.๗.๑ ฝาครอบช่วยพูด (Speaking Valve)
ลักษณะ เป็นท่อกลวงทำจำกซิลิโคน ภำยในมีลิ้นให้ลมเข้ำออก
ได้ทำงเดียว
ข้อบ่งชี้ ใช้ในผู้ป่วยที่ผ่ำตัดเอำกล่องเสียงออก เพื่อให้สำมำรถมี
เสียงพูด

หน่วย

ราคาจ่าย
ไม่เกิน
(บาท)

ชิ้นละ

๙,๐๐๐

อันละ

๒,๔๐๐

/ลำดับ ๓๓ ...

-๗ลาดับ
๓๓

๓๔
๓๔/๑
๓๔/๒
๓๔/๓

๓๔/๔

๓๕

๓๖
๓๗

รหัส

ประเภท

๒๗๐๒ ๒.๗.๒ เครื่องช่วยพูด
ลักษณะ เป็นอุปกรณ์อิเลคโทรนิก เมื่อกดกับพื้นผิวจะเกิดเสียง
จำกกำรสั่นสะเทือน เพื่อช่วยในกำรสื่อสำร มีสวิทปิดเปิดใช้แบตเตอรี
ข้อบ่งชี้ ใช้ในกรณีที่ผ่ำตัดกล่องเสียงออกทั้งหมด
๒๗๐๔ ๒.๗.๔ เพดานเทียม (Palatal Obturator)
๒๗๐๔ เพดานเทียม (Obturator + Screw)
A
ข้อบ่งชี้ สำหรับจัดสันเหงือกที่แหว่งและถ่ำงออก ยื่นออกโดยใช้
สกรู เพื่อช่วยในกำรดูดนม
๒๗๐๔ เพดานเทียม [Obturator + Nasoalveolar Molding (NAM)]
B
ข้อบ่งชี้ สำหรับจัดโครงสร้ำงจมูกและสันเหงือก ใช้หลังเย็บริม
ฝีปำกเพื่อช่วยดูดนมและคงสภำพโครงสร้ำงจมูก
๒๗๐๔ เพดานเทียม [Obturator + Screw + Nasoalveolar Molding
C (NAM)]
ข้อบ่งชี้ สำหรับจัดสันเหงือกที่แหว่งและถ่ำงออก ยื่นออก โดยใช้
สกรู และสำหรับจัดโครงสร้ำงจมูก
๒๗๐๔ เพดานเทียม [Nasoalveolar Molding (NAM)]
D
ข้อบ่งชี้ เพื่อจัดโครงสร้ำงกระดูก และคงสภำพโครงสร้ำงจมูก
หมวด ๓ ระบบทางเดินหายใจ
๓๐๐๐ ๓.๐ ท่อ/หลอดคอ/อุปกรณ์ช่วยการหายใจ
๓๐๐๓ ๓.๐.๓ หลอดคอช่วยการหายใจ (Tracheostomy Tube) ชนิดทา
ด้วยพลาสติก
ลักษณะ เป็นท่อพลำสติกกลวง โค้งงอเล็กน้อย มีปีกสองข้ำง
สำหรับคล้องเชือก
ข้อบ่งชี้ ใส่หลอดลมคอเพื่อช่วยในกำรหำยใจ
หมวด ๔ หัวใจและหลอดเลือด
๔๐๐๐ ๔.๐ ลิ้นหัวใจเทียม ผนังหัวใจเทียม และหลอดเลือดเทียม
ข้อบ่งชี้หลัก
รำยกำร ๔.๐.๑ - ๔.๐.๑๐ เป็นอวัยวะเทียมชนิดต่ำงๆ สำหรับใส่ไป
ในตัวผู้ป่วยในกำรผ่ำตัดหัวใจ เพื่อแก้ไขควำมผิดปกติของลิ้นหัวใจ หรือ
ผนังกั้นหัวใจ และหัวใจพิกำรแต่กำเนิด โดยเลือกใช้ตำมควำมเหมำะสม
รำยกำร ๔.๐.๑๒- ๔.๐.๑๔สำหรับใส่ทดแทนในผู้ป่วยที่หลอดเลือด
แดงใหญ่โป่งพอง
รำยกำร ๔.๐.๑๖ สำหรับใส่ทดแทนในผู้ป่วยที่หลอดเลือดส่วนปลำย
ตีบ หรืออุดตัน
๔๐๐๑ ๔.๐.๑ ลิ้นหัวใจเทียมชนิดลูกบอลล์
๔๐๐๒ ๔.๐.๒ ลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน ๑ แผ่น ปิด – เปิด

ราคาจ่าย
หน่วย
ไม่เกิน
(บาท)
เครื่องละ ๓๖,๐๐๐

ชิ้นละ
ชุดละ

๘๐๐
๑,๕๐๐

ชุดละ

๑,๘๐๐

ชุดละ

๒,๕๐๐

ชิ้นละ

๗๐๐

อันละ

๑,๙๐๐

อันละ
อันละ

๒๙,๐๐๐
๓๔,๐๐๐
/ลำดับ ๓๘ ...

-๘ลาดับ

รหัส

ประเภท

หน่วย

๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖

๔๐๐๓
๔๐๐๔
๔๐๐๕
๔๐๐๖
๔๐๐๗
๔๐๐๘
๔๐๐๙
๔๐๑๐
๔๐๑๒

อันละ
อันละ
อันละ
อันละ
อันละ
อันละ
แผ่นละ
แผ่นละ
เส้นละ

๔๗

๔๐๑๓

เส้นละ

๑๕,๐๐๐

๔๘

๔๐๑๔

เส้นละ

๑๗,๐๐๐

๔๙

๔๐๑๖

ซม.ละ

๖๐๐

๕๐

๔๐๑๙

๔.๐.๓ ลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน ๒ แผ่น ปิด – เปิด
๔.๐.๔ ลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อ ทาจากหมู (ชนิดมีโครง)
๔.๐.๕ ลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อ ทาจากหมู (ชนิดไม่มีโครง)
๔.๐.๖ ลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อ ทาจากเยื่อบุหัวใจวัว
๔.๐.๗ ลิ้นหัวใจเทียมและหลอดเลือดเทียม
๔.๐.๘ ขอบลิ้นหัวใจเทียม (Valve Ring)
๔.๐.๙ ผนังหัวใจเทียม (PTFE Patch) ชนิดแผ่นสังเคราะห์
๔.๐.๑๐ ผนังหัวใจเทียม (Dacron Patch)
๔.๐.๑๒ หลอดเลือดเทียมสาหรับการผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่
(Aorta) แบบเส้นตรง
๔.๐.๑๓ หลอดเลือดเทียมสาหรับการผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่
(Aorta) แบบเส้นแยก
๔.๐.๑๔ หลอดเลือดเทียมสาหรับการผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์
ต้าพร้อมแขนงบริเวณตรงกลางหลอดเลือดเทียม (Aortic with
Branches)
ลักษณะ เป็นหลอดเลือดเทียมที่มีแขนงสำเร็จรูปสำหรับ Aortic
arch และ Branch ของ Aortic ach
๔.๐.๑๖ หลอดเลือดเทียมสาหรับการผ่าตัดหลอดเลือดส่วนปลายชนิด
มีวงแหวน PTFE Ring Vascular Graft (ตามความยาวที่ใช้)
๔.๐.๑๙ ลิ้นหัวใจเทียมชนิดทาจากเนื้อเยื่อ (Homograft)
ข้อบ่งชี้
๑) ผู้ป่วยที่มีกำรติดเชื้อของลิ้นหัวใจ (Infective Endocarditis)
๒) ผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจที่ลิ้นหัวใจมีขนำดเล็กไม่สำมำรถใส่ลิ้นหัวใจ
เทียมชนิดอื่นได้
๓) ผู้ป่วยโรคหัวใจพิกำรแต่กำเนิด ชนิดที่ไม่มีลิ้นหัวใจพัลโมนิก
(Pulmonic Valve) หรือมีแต่ขนำดเล็ก
๔) ผู้ป่วยโรคหัวใจพิกำรแต่กำเนิด ชนิดที่ไม่มีลิ้นหัวใจเอออร์ติก
(Aortic Valve) หรือมีแต่ขนำดเล็ก
๕) ผู้ป่วยโรคหัวใจพิกำรแต่กำเนิดที่ต้องกำรสร้ำงเสริมเส้นเลือด
แดงใหญ่ที่ออกจำกหัวใจ (Aortic Reconstruction, Pulmonary
Artery Reconstruction)
๔.๑ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการผ่าตัดหัวใจชนิดเปิดโดยใช้เครื่อง
ปอดหัวใจเทียม
ข้อบ่งชี้หลัก รำยกำร ๔.๑.๑ - ๔.๑.๙ สำหรับผู้ปว่ ยที่ต้องรับกำร
ผ่ำตัดหัวใจชนิดเปิด
๔.๑.๑ ปอดเทียม (Membrane Oxygenator)

ราคาจ่าย
ไม่เกิน
(บาท)
๓๑,๐๐๐
๔๘,๐๐๐
๕๕,๐๐๐
๖๕,๐๐๐
๕๗,๐๐๐
๑๘,๐๐๐
๓,๔๐๐
๓,๐๐๐
๑๒,๐๐๐

ชิ้นละ

๒๕,๐๐๐

ชุดละ

๙,๐๐๐

๔๑๐๐

๕๑

๔๑๐๑

/ลำดับ ๕๒ ...

-๙ลาดับ
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗

๕๘

๕๙

๖๐

๖๑

รหัส

ประเภท

๔๑๐๒ ๔.๑.๒ ชุดสายยางประกอบการไหลเวียนนอกร่างกาย
(Extracorporeal Complete Set)
๔๑๐๓ ๔.๑.๓ อุปกรณ์กักกรองเลือด (Reservoir)
๔๑๐๔ ๔.๑.๔ อุปกรณ์กรองฟองอากาศทางเดินเลือดแดง (Bubble Trap)
๔๑๐๗ ๔.๑.๗ ชุดสายยางประกอบการให้น้ายารักษาสภาพกล้ามเนื้อหัวใจ
(Cardioplegia Set)
๔๑๐๘ ๔.๑.๘ อุปกรณ์ให้น้ายารักษาสภาพกล้ามเนื้อหัวใจ ชนิดทางตรง
(Antegrade Cardioplegia Set)
๔๑๐๙ ๔.๑.๙ อุปกรณ์ให้น้ายารักษาสภาพกล้ามเนื้อหัวใจ ชนิดย้อนทาง
(Retrograde Cardioplegia Set)
๔๓๐๐ ๔.๓ อุปกรณ์ หรือสายสวนสาหรับการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารี่
ตีบ (Coronary Intervention)
ข้อบ่งชี้หลัก
รายการ ๔.๓.๑ -๔.๓.๑๔, ๔.๓.๑๖ สาหรับผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้
ในการทาหัตถการตามมาตรฐานวิชาชีพในกลุ่มโรคหลอดเลือดแดง
โคโรนารี่ตีบ (Coronary artery diseases) ทั้ง acute coronary
syndrome และ chronic coronary syndrome ที่มีความ
จาเป็นต้องขยาย (Coronary Intervention) โดยเลือกใช้ตามความ
เหมาะสม และข้อบ่งชี้เพิ่มเติมที่อาจมีในรายการนั้นๆ
๔๓๐๑ ๔.๓.๑ สายสวนหลอดเลือดนาทางเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่
(Coronary Guiding Catheter)
ลักษณะ เป็นสำยใช้สำหรับนำทำงสำยสวนที่ใช้ขยำยหลอดเลือด
ชนิดต่ำงๆ เข้ำไปในหลอดเลือดโคโรนำรี่
๔๓๐๒ ๔.๓.๒ สายลวดนาสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ (PTCA
GuideWire)
ลักษณะ เป็นสำยลวดใช้สำหรับใส่สำยสวนเพื่อกำรขยำยหลอด
เลือดโคโรนำรี่ชนิดต่ำงๆ ผ่ำนรอยตีบในหลอดเลือดโคโรนำรี่
๔๓๐๓ ๔.๓.๓ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูน
(Coronary Balloon Dilatation catheter หรือ PTCA Balloon)
ลักษณะ เป็นสำยสวนที่มีบอลลูนที่ปลำยสำย ใช้เพื่อกำรขยำย
หลอดเลือดโคโรนำรี่
๔๓๐๔ ๔.๓.๔ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวด
(Coronary Stent) ชนิดทาจากโลหะ
ลักษณะ เป็นสำยสวนที่มีขดลวดที่ปลำยสำย ใช้เพื่อกำรขยำย
หลอดเลือดโคโรนำรี่ ผลิตจำกวัสดุที่ทำมำจำกโลหะ (Stainless Steel)

ชุดละ

ราคาจ่าย
ไม่เกิน
(บาท)
๓,๔๐๐

อันละ
อันละ
ชุดละ

๓,๐๐๐
๑,๐๐๐
๓,๔๐๐

อันละ

๑,๑๐๐

อันละ

๓,๔๐๐

ชุดละ

๓,๕๐๐

ชุดละ

๓,๒๐๐

ชุดละ

๘,๐๐๐

ชุดละ

๖,๘๐๐

หน่วย

/ข้อบ่งชี้ ...

- ๑๐ ลาดับ

รหัส

๖๒

๔๓๐๕

๖๒/๑

๔๓๐๕
A
๔๓๐๕
B
๔๓๐๕
C

๖๒/๒
๖๒/๓
๖๒/๔
๖๓

๔๓๐๕
D
๔๓๐๖

๖๔

๔๓๐๗

๖๕

๔๓๐๘

ประเภท
ข้อบ่งชี้ เป็นไปตำมประกำศสำนักงำนหลักประกันสุขภำพ
แห่งชำติเรื่อง เกณฑ์กำรพิจำรณำจ่ำยค่ำใช้จ่ำยเพื่อบริกำรสำธำรณสุข
สำหรับบริกำรรักษำโรค หลอดเลือดโคโรนำรี่ผ่ำนสำยสวน ในระบบ
หลักประกันสุขภำพแห่งชำติที่สำนักงำนประกำศกำหนด
๔.๓.๕ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ ด้วยขดลวดเคลือบ
ยาต้านการตีบซ้า (Drug-eluting Stent)
ลักษณะ เป็นสำยสวนที่มีขดลวดเคลือบยำต้ำนกำรตีบซ้ำที่
ปลำยสำยใช้เพื่อกำรขยำยหลอดเลือดโคโรนำรี่
ข้อบ่งชี้ ให้เป็นไปตำมที่สำนักงำนกำหนด
สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเพื่อค้ายัน
เคลือบยาต้านการตีบซ้า (Drug-eluting Stent) ชนิดโลหะอัลลอยด์
สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเพื่อค้ายัน
เคลือบยาต้านการตีบซ้า (Drug-eluting Stent) ชนิดโลหะสแตนเลส
สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเพื่อค้ายัน
เคลือบยาต้านการตีบซ้า (Drug-eluting Stent) ชนิดอัลลอยด์แบบ
โพลีเมอร์ ชนิดย่อยสลายเองได้
สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเพื่อค้ายัน
เคลือบยาต้านการตีบซ้า (Drug-eluting Stent) ชนิดไม่มีโพลิเมอร์
๔.๓.๖ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดหุ้ม
กราฟต์ (Coronary Stent Graft)
ลักษณะ เป็นสำยสวนที่มีขดลวดหุ้มกรำฟต์ที่ปลำยสำย ใช้เพื่อ
กำรขยำยหลอดเลือดโคโรนำรี่
๔.๓.๗ สายสวนหัวกรอกากเพชรเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่
(Rotational Atherectomy Burr Catheter)
ลักษณะ สำยสวนที่มีหัวกรอกำกเพชรที่ปลำยสำย ใช้เพื่อกำร
ขยำยหลอดเลือดโคโรนำรี่
๔.๓.๘ อุปกรณ์ขับเคลื่อนสายสวนหัวกรอกากเพชรเพื่อการขยาย
หลอดเลือดโคโรนารี่ (Rotational Atherectomy Burr Advancer)
(รหัส ๔๓๐๗)
ลักษณะ เป็นอุปกรณ์สำหรับกรอด้วยควำมถี่สูงและขับเคลื่อน
สำยสวนที่มีหัวกรอกำกเพชรที่ปลำยสำย ใช้เพื่อกำรขยำยหลอดเลือด
โคโรนำรี่

หน่วย

ราคาจ่าย
ไม่เกิน
(บาท)

ชุดละ

๑๒,๕๐๐

ชุดละ

๙,๔๐๐

ชุดละ

๑๖,๐๗๘

ชุดละ

๒๗,๗๒๐

ชุดละ

๘๐,๐๐๐

ชุดละ

๓๐,๐๐๐

ชุดละ

๓๐,๐๐๐

/ลำดับ ๖๖ ...

- ๑๑ ลาดับ
๖๖

๖๗

๖๘

๖๙

รหัส

ประเภท

๔๓๐๙ ๔.๓.๙ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่และหลอดเลือดแดง
ที่ไต (Renal artery) ด้วยบอลลูน ชนิดติดใบมีด (Cutting Balloon
Catheter)
ลักษณะ สำยสวนที่มีบอลลูนชนิดติดใบมีดที่ปลำยสำย ใช้เพื่อ
กำรขยำยหลอดเลือดโคโรนำรี่ และหลอดเลือดแดงที่ไต (Renal artery)
ข้อบ่งชี้ ใช้สำหรับทำกำรถ่ำงขยำยรักษำกำรตีบตันของหลอด
เลือดที่ไม่สำมำรถขยำยได้ด้วยสำยสวนบอลลูนปกติ ได้แก่
๑) หลอดเลือดแดงโคโรนำรี่
๒) หลอดเลือดแดงที่ไต (Renal artery) ในผู้ป่วยผ่ำตัดเปลี่ยน
ถ่ำยไต
๔๓๑๐ ๔.๓.๑๐ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ ด้วยการดูดลิ่ม
เลือดด้วยวิธีเชิงกล (Thrombectomy Catheter)
ลักษณะ เป็นสำยสวนที่มีอุปกรณ์สำหรับดูดลิ่มเลือดที่ปลำยสำย
ใช้เพื่อกำรขยำยหลอดเลือดโคโรนำรี่
๔๓๑๑ ๔.๓.๑๑ สายสวนเพื่อการขยายหรือตัดเซาะหลอดเลือดด้วย
ลาแสงเลเซอร์ (Laser Angioplasty Catheter)
ลักษณะ เป็นสำยสวนที่สำมำรถปล่อยลำแสงเลเซอร์จำกปลำย
สำยใช้เพื่อกำรขยำย หรือตัดเซำะหลอดเลือดโคโรนำรี่
ข้อบ่งชี้ เพื่อช่วยในกำรตัดขยำยหลอดเลือดขณะทำกำรดึงสำย
เครื่องกระตุ้นหัวใจออกจำกร่ำงกำยผู้ป่วย ในกรณีที่ไม่สำมำรถดึงสำย
เครื่องกระตุ้นหัวใจออกได้ด้วยวิธีกำรดึงธรรมดำ หรือด้วยอุปกรณ์ยึด
เหนี่ยวสำยเครื่องกระตุ้นหัวใจ (Lead Locking Stylet)
คุณสมบัติของแพทย์ผู้สั่งใช้ แพทย์อนุสำขำวิชำหัตถกำรปฏิบัติ
รักษำโรคหัวใจและหลอดเลือด และอำยุรแพทย์โรคหัวใจและกุมำรแพทย์
โรคหั ว ใจที่ ไ ด้ รั บ กำรฝึ ก อบรมในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ำรระบบไฟฟ้ ำ หั ว ใจ
(Electrophysiology Laboratory) ในสถำบั น ที่ มี ก ำรฝึ ก อบรมแพทย์
ประจำบ้ำนต่อยอดสำขำโรคหัวใจและหลอดเลือด หรือได้รับกำรรับรอง
จำกชมรมช่ำงไฟฟ้ำหัวใจแห่งประเทศไทย และสมำคมแพทย์โรคหัวใจ
แห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมป์
๔๓๑๒ ๔.๓.๑๒ ชุดสายสวนและอุปกรณ์เพื่อป้องกันลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือด
ส่วนปลาย (Distal Embolic Protection Device)
ลักษณะ เป็นชุดสำยสวนและอุปกรณ์ใช้สำหรับป้องกันลิ่ม
เลือดที่บริเวณรอยตีบเคลื่อนไปอุดตันหลอดเลือดส่วนปลำย เพื่อควำม
ปลอดภัยในกำรขยำยหลอดเลือด โคโรนำรี่และหลอดเลือดแดงส่วน
ปลำยในกรณีที่ลิ่มเลือดมีปริมำณมำก

ชุดละ

ราคาจ่าย
ไม่เกิน
(บาท)
๒๕,๐๐๐

ชุดละ

๑๗,๐๐๐

ชุดละ

๖๐,๐๐๐

ชุดละ

๖๐,๐๐๐

หน่วย

/คุณสมบัติ ...

- ๑๒ ลาดับ

รหัส

๗๐

๔๓๑๓

๗๑

๔๓๑๔

๗๒

๔๓๑๖

๔๔๐๐

๗๓

๔๔๐๑

ประเภท
คุณสมบัติของแพทย์ผู้สั่งใช้
๑) แพทย์ผู้เชี่ยวชำญรังสีร่วมรักษำระบบประสำท
(Interventional Neuroradiology)
๒) แพทย์อนุสำขำวิชำหัตถกำรปฏิบัติรักษำโรคหัวใจและหลอด
เลือด
๓) ศัลยแพทย์หลอดเลือด (Vascular Surgeon)
๔.๓.๑๓ สายสวนเพื่อตรวจภายในหัวใจหรือหลอดเลือดด้วยการ
ถ่ายภาพคลื่นเสียงสะท้อน หรือคลื่นแสง
ลักษณะ เป็นสำยสวนใช้สำหรับตรวจภำยในหัวใจ หรือหลอด
เลือดโคโรนำรี่ หรือหลอดเลือดแดงส่วนปลำย ด้วยกำรถ่ำยภำพคลื่นเสียง
สะท้อนหรือคลื่นแสง
ข้อบ่งชี้
๑) คุณสมบัติของแพทย์ผู้สั่งใช้ ศัลยแพทย์หลอดเลือด
(Vascular Surgeon)
๒) หน่วยบริกำรรับส่งต่อเฉพำะด้ำนกำรทำหัตถกำรรักษำโรค
หลอดเลือดโคโรนำรี่ผ่ำนสำยสวน ระดับ ๑
๔.๓.๑๔ สายลวดเพื่อวัดความดันภายในหลอดเลือดโคโรนารี่
(Coronary Pressure Wire)
ลักษณะ เป็นสำยลวดใช้สำหรับวัดควำมดันภำยในหลอดเลือด
โคโรนำรี่
๔.๓.๑๖ สายสวนหลอดเลือดอเนกประสงค์ (Multipurpose หรือ
Transit Catheter)
ลักษณะ เป็นสำยสวนหลอดเลือดอเนกประสงค์ สำหรับใช้ใน
กำรขยำยหลอดเลือด และกำรรักษำผู้ป่วยมะเร็งตับ
๔.๔ อุปกรณ์หรือสายสวนหัวใจสาหรับการวินิจฉัยและการรักษา
โรคหัวใจ อื่นๆ
ข้อบ่งชี้หลัก
รำยกำร ๔.๔.๑ - ๔.๔.๗ ใช้กับผู้ป่วยที่มีควำมผิดปกติทำงกำยวิภำค
หรือกำรทำงำนของลิ้นหัวใจ ผนังหัวใจ กล้ำมเนื้อหัวใจ หรือหลอดเลือด
โคโรนำรี่ ที่มีควำมจำเป็นต้องรับกำรตรวจโดยกำรสวนหัวใจ
รำยกำร ๔.๔.๑ และ ๔.๔.๖ เพิ่มข้อบ่งชี้สำหรับใช้ในกำรรักษำ
ผู้ป่วยมะเร็งตับ
๔.๔.๑ สายสวนหัวใจและหลอดเลือดเพื่อการวินิจฉัย (Diagnostic
Catheter)
ลักษณะ เป็นสำยสวนหลอดเลือดใช้สำหรับวัดควำมดัน หรือฉีดสี
เพื่อถ่ำยภำพเอกซเรย์ เช่น NIH, Pigtail Catheter

หน่วย

ราคาจ่าย
ไม่เกิน
(บาท)

ชุดละ

๓๔,๐๐๐

ชุดละ

๒๗,๐๐๐

ชุดละ

๑๕,๐๐๐

ชุดละ

๔,๐๐๐

/ลำดับ ๗๔ ...

- ๑๓ ลาดับ
๗๔

๗๕
๗๖

๗๗

๗๘

๗๙

๘๐

๘๑

รหัส

ประเภท

๔๔๐๒ ๔.๔.๒ สายสวนหลอดเลือดสาหรับการเจาะผนังระหว่างห้องหัวใจ
(Transeptal Catheter)
ลักษณะ เป็นสำยสวนหลอดเลือดใช้สำหรับนำเข็ม สำยสวน หรือ
อุปกรณ์อื่นๆ แทงผ่ำนผนังห้องหัวใจ
๔๔๐๓ ๔.๔.๓ เข็มสาหรับเจาะผนังระหว่างห้องหัวใจ (Needle)
ลักษณะ เป็นเข็มใช้สำหรับกำรเจำะผนังห้องหัวใจเพื่อนำ
อุปกรณ์หรือสำยสวนต่ำง ๆ แทงผ่ำนผนังกั้นห้องหัวใจ
๔๔๐๔ ๔.๔.๔ สายสวนหลอดเลือดสาหรับวัดความดันเลือดในปอด ชนิดวัด
ปริมาณเลือดออกจากหัวใจ (Swan-Ganz Catheter)
ลักษณะ เป็นสำยสวนหลอดเลือดที่มีบอลลูนที่ปลำยสำย และมี
ช่องสำหรับวัดควำมดันมำกกว่ำ ๑ ช่อง
๔๔๐๕ ๔.๔.๕ สายสวนหลอดเลือดสาหรับวัดความดันเลือดในปอด ชนิดมี
บอลลูน (Balloon-tip Catheter)
ลักษณะ เป็นสำยสวนหลอดเลือดชนิดที่มีบอลลูนที่ปลำยสำยใช้
สำหรับวัดควำมดันเลือดในปอด
๔๔๐๖ ๔.๔.๖ สายลวดสาหรับนาสายสวนหลอดเลือด (Diagnostic Guide
Wire)
ลักษณะ เป็นสำยลวดใช้ใส่นำสำยสวนหัวใจอื่นๆ เข้ำในหลอดเลือด
หรือใช้ในกำรสลับเปลี่ยนสำยสวนหัวใจ (Exchange) มีหลำยขนำดควำมยำว
๔๔๐๗ ๔.๔.๗ สายสวนหลอดเลือดสาหรับฉีดสีหลอดเลือดโคโรนารี่
(Diagnostic Coronary Angiography Catheter)
ลักษณะ เป็นสำยสวนหลอดเลือดใช้สำหรับกำรฉีดสีเพื่อ
ถ่ำยภำพเอกซเรย์หลอดเลือดโคโรนำรี่
คุณสมบัติแพทย์ผู้สั่งใช้
๑) อำยุรแพทย์โรคหัวใจ
๒) แพทย์อนุสำขำวิชำหัตถกำรปฏิบัติรักษำโรคหัวใจ
๔๔๐๘ ๔.๔.๘ สายสวนและอุปกรณ์เพื่อการขยายลิ้นหัวใจด้วยบอลลูน
ธรรมดา (Vulvuloplasty Balloon)
ลักษณะ เป็นสำยสวนที่มีบอลลูนที่ปลำยสำย ใช้เพื่อกำรขยำย
ลิ้นหัวใจ
ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยลิ้นหัวใจตีบ
๔๔๐๙ ๔.๔.๙ ชุดสายสวนและอุปกรณ์เพื่อการขยายลิ้นหัวใจไมตรัล ด้วย
บอลลูน
ลักษณะ เป็นสำยสวนที่มีบอลลูนและชุดอุปกรณ์เสริม ใช้เพื่อ
กำรขยำยลิ้นหัวใจไมตรัล
ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยลิ้นหัวใจไมตรัลตีบ

ชุดละ

ราคาจ่าย
ไม่เกิน
(บาท)
๔,๐๐๐

ชุดละ

๘,๐๐๐

ชุดละ

๔,๐๐๐

ชุดละ

๓,๐๐๐

ชุดละ

๕๐๐

ชุดละ

๘๐๐

ชุดละ

๒๕,๐๐๐

ชุดละ

๘๐,๐๐๐

หน่วย

/ลำดับ ๘๒ ...

- ๑๔ ลาดับ
๘๒

๘๓

๘๔

๘๕

๘๖

๘๗

๘๘

รหัส

ประเภท

๔๔๑๐ ๔.๔.๑๐ สายสวนและอุปกรณ์เพื่อการขยายลิ้นหัวใจด้วยเครื่องขยาย
ก้านโลหะ (Metallic Valvular Dilator)
ลักษณะ เป็นสำยสวนซึ่งเป็นเครื่องขยำยก้ำนโลหะ และชุด
อุปกรณ์เสริมใช้เพื่อกำรขยำยลิ้นหัวใจ
ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยลิ้นหัวใจตีบ และให้เบิกได้เฉพำะอุปกรณ์
ใหม่ที่ถูกใช้เป็นครั้งแรกเท่ำนั้น และให้มีหลักฐำนกำรใช้สำหรับกำร
ตรวจสอบด้วย
๔๔๑๑ ๔.๔.๑๑ ขดลวดสาหรับปิดรูรั่ว (Coil)
ลักษณะ เป็นขดลวด ใช้สำหรับปิดรูรั่ว (Coil Embolization)
ข้อบ่งชี้ สำหรับรักษำผู้ป่วยที่มีตำแหน่งหลอดเลือดเกิน หรือ
ผู้ป่วย PDA หรือผู้ป่วยมะเร็งตับ
๔๔๑๒ ๔.๔.๑๒ สายสวนและอุปกรณ์สาหรับปล่อยขดลวดสาหรับปิดรูรั่ว
ชนิดปลดได้ (Detachable Coil Delivery System)
ลักษณะ เป็นสำยสวนและอุปกรณ์สำหรับใช้ปล่อยขดลวด
ชนิดปลดได้
ข้อบ่งชี้ สำหรับรักษำผู้ป่วยที่มีตำแหน่งหลอดเลือดเกิน หรือ
ผู้ป่วย PDA
๔๔๑๓ ๔.๔.๑๓ สายสวนและอุปกรณ์สาหรับปล่อยขดลวดสาหรับปิดรูรั่ว
ชนิดปากคีบ (Biotome for Controlled Release of Coil)
ลักษณะ เป็นสำยสวนและอุปกรณ์สำหรับใช้ปล่อยขดลวดชนิด
ปำกคีบ
ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยที่มีตำแหน่งหลอดเลือดเกิน หรือผู้ป่วย
PDA
๔๔๑๕ ๔.๔.๑๕ วัสดุสาหรับปิดรูรั่วที่ผนังห้องหัวใจ (Septal Occluder)
ลักษณะ เป็นวัสดุปิดกั้นที่มี ๒ ด้ำน รูปร่ำงเป็นร่ม เกลียว หรือ
แผ่นใช้สำหรับปิดรูรั่วที่ผนังห้องหัวใจ
ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยที่มี ASD, VSD
๔๔๑๖ ๔.๔.๑๖ สายสวนและชุดอุปกรณ์สาหรับวางและปล่อยวัสดุสาหรับปิด
รูรั่วที่ผนังห้องหัวใจ (Delivery System for Septal Occluder)
ลักษณะ ชุดอุปกรณ์สำหรับวำงและปล่อยวัสดุใช้คู่กับรำยกำร
วัสดุสำหรับปิดรูรั่วที่ผนังห้องหัวใจ
ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยที่มี ASD, VSD
๔๔๑๗ ๔.๔.๑๗ วัสดุสาหรับปิดรูรั่วในหลอดเลือด (Duct Occluder)
ลักษณะ เป็นวัสดุปิดกั้นที่มี ๒ ด้ำน รูปร่ำงเป็นร่ม เกลียว หรือ
แผ่นใช้สำหรับปิดช่องต่อที่ผิดปกติระหว่ำงหลอดเลือดที่อยู่ติดกัน
ข้อบ่งชี้ สำหรับรักษำผู้ป่วยที่มี PDA

ชุดละ

ราคาจ่าย
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หน่วย

/ลำดับ ๘๙ ...

- ๑๕ ลาดับ
๘๙

๙๐

๙๑

๙๒

๙๓

๙๔

รหัส

ประเภท

๔๔๑๘ ๔.๔.๑๘ สายสวนและชุดอุปกรณ์สาหรับวางและปล่อยวัสดุสาหรับปิด
รูรั่วในหลอดเลือด (Delivery System for Duct Occluder)
ลักษณะ ชุดอุปกรณ์สำหรับวำงและปล่อยวัสดุ ใช้คู่กับรำยกำร
วัสดุสำหรับ ปิดรูรั่วในหลอดเลือด (Duct Occluder) (รหัส ๔๔๑๗)
ข้อบ่งชี้ สำหรับรักษำผู้ป่วยที่มี PDA
๔๔๑๙ ๔.๔.๑๙ ตะแกรงกรองลิ่มเลือดหลอดเลือดดาใหญ่ (IVC
Interruption Device)
ลักษณะ เป็นอุปกรณ์ใช้สำหรับดักลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำใหญ่
ข้อบ่งชี้ สำหรับรักษำผู้ป่วยที่มีลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดใน
ปอด และ/หรือหลอดเลือดดำส่วนปลำย
๔๔๒๐ ๔.๔.๒๐ สายสวนที่มีลูกโป่งสาหรับขยายรูผนังกั้นห้องหัวใจเอเตรียม
(Balloon Atrial Septostomy Catheter)
ลักษณะ เป็นสำยสวนที่มีลูกโป่งสำหรับขยำยผนังกั้นห้องหัวใจ
เอเตรียม
ข้อบ่งชี้ สำหรับรักษำผู้ป่วยเพื่อเปิดทำงเดินระหว่ำงผนัง
กั้นห้องหัวใจห้องบน ในกรณีที่เลือดไม่สำมำรถไหลเวียนในทิศทำงปกติได้
๔๔๒๑ ๔.๔.๒๑ สายสวนสาหรับคล้องเกี่ยว (Snare Catheter)
ลักษณะ เป็นสำยสวนใช้สำหรับคล้องเกี่ยววัสดุอุปกรณ์อื่นใน
กำรสวนหัวใจในกรณีมีกำรหลุด เคลื่อนที่ หรือหักชำรุด เพื่อนำวัสดุ
อุปกรณ์นั้นๆ ออกจำกร่ำงกำย
ข้อบ่งชี้ สำหรับรักษำผู้ป่วยที่เกิดภำวะแทรกซ้อนจำกกำรสวน
หัวใจ และมีชิ้นส่วนของอุปกรณ์ค้ำงอยู่ในหลอดเลือด
๔๔๒๒ ๔.๔.๒๒ สายสวนสาหรับตัดชิ้นเนื้อหัวใจ (Endomyocardial
Biopsy)
ลักษณะ เป็นสำยสวนใช้สำหรับตัดชิ้นเนื้อหัวใจเพื่อกำร
วินิจฉัยโรค
ข้อบ่งชี้ สำหรับวินิจฉัยและติดตำมพยำธิสภำพ
๑) โรคของกล้ำมเนื้อหัวใจ
๒) โรคเยื่อหุ้มภำยในห้องหัวใจ
๔๔๒๓ ๔.๔.๒๓ สายสวนและอุปกรณ์สาหรับการเจาะเยื่อหุ้มหัวใจ
(Pericardiocentesis)
ลักษณะ เป็นสำยสวนและอุปกรณ์ใช้สำหรับกำรเจำะเยื่อหุ้ม
หัวใจเพื่อกำรวินิจฉัยและกำรรักษำ
ข้อบ่งชี้ ใช้สำหรับผู้ป่วยที่มีของเหลวที่ผิดปกติในช่องเยื่อหุ้ม
หัวใจ

ชุดละ

ราคาจ่าย
ไม่เกิน
(บาท)
๑๙,๐๐๐

ชุดละ

๔๐,๐๐๐

ชุดละ

๖,๐๐๐

ชุดละ

๒๐,๐๐๐

ชุดละ

๒๐,๐๐๐

ชุดละ

๕,๐๐๐

หน่วย

/ลำดับ ๙๕ ...

- ๑๖ ลาดับ
๙๕

๙๖

๙๗

รหัส

ประเภท

๔๔๒๔ ๔.๔.๒๔ สายสวนหลอดเลือดแดงเอออร์ต้าใช้เพื่อเพิ่มสมรรถภาพหัวใจ
(Intra Aortic Balloon Catheter)
ลักษณะ เป็นสำยสวนหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้ำ
ประกอบด้วย บอลลูนซึ่งต่อเชื่อมกับเครื่องปั้มก๊ำซใช้เพื่อเพิ่มสมรรถภำพ
หัวใจ
ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในภำวะหัวใจล้มเหลวที่รกั ษำด้วยยำไม่
ได้ผล
๔๔๒๕ ๔.๔.๒๕ ชุดเครื่องพยุงการทางานของปอดและหัวใจ
(Extracorporeal Membrane Oxygenator : ECMO)
ลักษณะ เป็นชุดอุปกรณ์พยุงกำรทำงำนของปอดและหัวใจชนิด
ใช้ภำยนอก ประกอบด้วย
๑) ปอดเทียมชนิดใช้ระยะยำว (long-term)
๒) ท่อนำหลอดเลือด (cannula) จำนวน ๒ เส้น ได้แก่ inflow
cannula และ outflow cannula
๓) ชุดแทงหลอดเลือด (Insertion kit)
๔) สำยยำงหลอดเลือดระบบไหลเวียนเลือด (Circuit)
๕) หัวปั๊มชนิดหมุนเหวี่ยง (Centrifugal pump)
๖) อุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็น
ข้อบ่งชี้ สำหรับกำรรักษำผู้ป่วยที่มภี ำวะหัวใจและ/หรือปอด
ล้มเหลว ทั้งในกรณีปกติและเฉียบพลัน หรือโรคอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบ
หำยใจ โดยให้เป็นไปตำมแนวทำงกำรใช้อุปกรณ์ชุดเครื่องพยุงกำรทำงำน
ของปอดและหัวใจ (Extracorporeal Membrane Oxygenator :
ECMO) ในระบบหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
๔๔๒๘ ๔.๔.๒๘ ท่อนาหลอดเลือด (inflow cannula/ outflow cannula)
สำหรับกรณีจำเป็นต้องใช้ท่อนำหลอดเลือด (cannula) มำกกว่ำ
๒ เส้นทั้งนี้ท่อนำหลอดเลือดสำหรับใช้ในเด็กมีอัตรำจ่ำยเท่ำกับท่อนำ
หลอดเลือดสำหรับใช้ในผู้ใหญ่
๔๕๐๐ ๔.๕ เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวร (Permanent Pacemaker
Generator) เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ และสาย
ข้อบ่งชี้หลัก
รำยกำร ๔.๕.๑ - ๔.๕.๔ สำหรับผู้ป่วยที่หัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด
ช้ำ (Bradyarrhythmia) ที่มีอำกำรเป็นลมหมดสติ หรืออัตรำกำรเต้นของ
หัวใจน้อยกว่ำ ๔๐ ครั้ง/นำทีโดยเฉลี่ย หรือมีอำกำรอื่นที่บ่งถึงกำรทำงำน
ของหัวใจไม่เพียงพอ หรือร่วมกับกำรพยำกรณ์โรคที่เลวในระยะยำวใน
ผู้ป่วยแต่ละรำย

ชุดละ

ราคาจ่าย
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ประเภท

๔๕๐๑ ๔.๕.๑ เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวร ชนิดกระตุ้นหัวใจห้องเดียว
(Single Chamber Pacemaker)
ลักษณะ เป็นเครื่องช่วยให้จังหวะกำรเต้นของหัวใจให้เพียงพอ
ฝังไว้ใต้ผิวหนังอย่ำงถำวร ชนิดกระตุ้นหัวใจห้องล่ำงห้องเดียว
๔๕๐๒ ๔.๕.๒ เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวร ชนิดกระตุ้นหัวใจห้องเดียว
ปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ (Rate Responsive Pacemaker)
ลักษณะ เป็นเครื่องช่วยให้จังหวะกำรเต้นของหัวใจให้เพียงพอฝัง
ไว้ใต้ผิวหนังอย่ำงถำวร ชนิดกระตุ้นห้องเดียวสำมำรถปรับอัตรำกำรเต้น
ขึ้นลงได้ตำมควำมต้องกำรของร่ำงกำยโดยอัตโนมัติ
ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยที่ กำรใส่ Fixed Rate Pacemaker ไม่
สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของร่ำงกำยได้ เช่น อำยุน้อยมีกิจกรรม
กำรทำงำนมำก
๔๕๐๓ ๔.๕.๓ เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้อง
ต่อเนื่องกัน (Dual Chamber Pacemaker)
ลักษณะ เป็นเครื่องช่วยให้จังหวะกำรเต้นของหัวใจให้เพียงพอ
ฝังไว้ใต้ผิวหนังอย่ำงถำวร ชนิดกระตุ้นหัวใจห้องบนและห้องล่ำง
ต่อเนื่องกันเหมือนในธรรมชำติ
ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยที่ต้องกำร AV Synchrony เช่น หัวใจห้อง
ล่ำงบีบตัวอ่อน หรือ Hypertrophic Cardiomyopathy
๔๕๐๔ ๔.๕.๔ เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้อง
ต่อเนื่องกันปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ (Dual Chamber Rate
Responsive Pacemaker)
ลักษณะ เป็นเครื่องช่วยให้จังหวะกำรเต้นของหัวใจให้เพียงพอ
ฝังไว้ใต้ผิวหนังอย่ำงถำวร ชนิดกระตุ้นหัวใจห้องบนและห้องล่ำง
ต่อเนื่องกัน และสำมำรถปรับอัตรำกำรเต้นได้โดยอัตโนมัติ
ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ตำมข้อ ๔.๕.๒ ร่วมกับ ๔.๕.๓
๔๕๐๕ ๔.๕.๕ เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจชนิดกระตุ้นหัวใจห้องล่างสองห้อง
พร้อมกัน (Resynchronization Pacemaker)
ลักษณะ เป็นเครื่องช่วยเพิ่มกำลังกำรบีบตัวของหัวใจโดย
กระตุ้นหัวใจห้องล่ำงสองห้องพร้อมกัน
ข้อบ่งชี้ ใช้ในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวที่มีอำกำรรุนแรง (NYHA
class III/IV ดื้อต่อกำรรักษำด้วยยำอยู่ในกลุ่มโรค Dilated
Cardiomyopathy หรือ Ischemic Cardiomyopathy )

ชุดละ

ราคาจ่าย
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๑๐๗

รหัส

ประเภท

๔๕๐๖ ๔.๕.๖ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (Implantable
Cardioverter-Defibrillator Lead)
ลักษณะ เป็นเครื่องช็อคไฟฟ้ำหัวใจอัตโนมัติฝังไว้ในร่ำงกำยผู้ป่วย
ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยที่มีควำมผิดปกติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
๑) มีกำรเต้นของหัวใจเร็วผิดปกติชนิดร้ำยแรง (Ventricular
Tachycardia or Fibrillation) ซึ่งไม่พบสำเหตุ หรือไม่สำมำรถรักษำโรค
พื้นฐำนให้หำยได้
๒) เป็นผู้ที่รอดจำกกำรเสียชีวิตกระทันหัน ที่น่ำจะมีสำเหตุมำจำก
กำรเต้นผิดจังหวะของหัวใจชนิดร้ำยแรง
๓) มีโรคหัวใจอยู่แล้ว และมีอัตรำเสี่ยงสูงที่จะเกิดกำรเต้นผิด
จังหวะชนิดร้ำยแรง เช่น เคยเป็นโรคกล้ำมเนื้อหัวใจตำยมำก่อน และมี
กำรบีบตัวของหัวใจห้องล่ำงซ้ำยอ่อน (LVEF< ๓๕%) หรือเป็น Long
QT Syndrome
คุณสมบัติของแพทย์ผู้สั่งใช้
แพทย์ด้ำนช่ำงไฟฟ้ำในหัวใจ (electrophysioligist)
๔๕๐๗ ๔.๕.๗ สายเครื่องช่วยกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร
ลักษณะ เป็นสำยนำไฟฟ้ำ จำกเครื่องช่วยกำรเต้นของหัวใจถำวร
เข้ำสู่หัวใจ
ข้อบ่งชี้ เช่นเดียวกับรำยกำร ๔.๕.๑
๔๕๐๘ ๔.๕.๘ สายเครื่องช่วยกระตุ้นหัวใจชนิดชั่วคราว
ลักษณะ เป็นสำยนำไฟฟ้ำ จำกเครื่องช่วยกำรเต้นของหัวใจ เข้ำสู่
กล้ำมเนื้อหัวใจ ชนิดใส่ไว้ชั่วครำว
ข้อบ่งชี้ เหมือนรำยกำร ๔.๕.๑ แต่ใช้ในผู้ป่วยซึ่งมีทำงเดินไฟฟ้ำ
ติดขัดชั่วครำว หรือใช้ในกรณีฉุกเฉิน เพื่อรอกำรตัดสินใจที่จะใส่ชนิดถำวร
ต่อไป
๔๕๐๙ ๔.๕.๙ สายกระตุ้นหัวใจห้องล่างซ้ายพร้อมอุปกรณ์การใส่ (Coronary
Sinus Pacing Lead)
ลักษณะ ใช้กับเครื่องช่วยกำรเต้นของหัวใจชนิดกระตุ้นหัวใจห้อง
ล่ำงสองห้องพร้อมกัน (Resynchronization Pacemaker)
ข้อบ่งชี้ เหมือนรำยกำร ๔.๕.๕
๔๕๑๐ ๔.๕.๑๐ สายเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (Implantable
Cardioverter - Defibrillator Lead)
ลักษณะ เป็นสำยต่อจำกเครื่องกระตุกไฟฟ้ำหัวใจอัตโนมัติเข้ำไป
ภำยในห้องหัวใจ
ข้อบ่งชี้ เหมือนรำยกำร ๔.๕.๖

ชุดละ
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๔๕๑๑ ๔.๕.๑๑ แผ่นปิดหน้าอกเพื่อรับหรือปล่อยไฟฟ้าในการกระตุ้นหัวใจ
(Disposable Defibrillation Electrode, Disposable Pacing
Electrode )
ลักษณะ เป็นแผ่นเจลขนำดใหญ่ใช้ปิดที่หน้ำอกผู้ป่วย ๒ แผ่น
เพื่อรับไฟฟ้ำจำกผู้ป่วย หรือปล่อยไฟฟ้ำกระตุ้นหรือกระตุกหัวใจ จำก
ภำยนอกร่ำงกำย
ข้อบ่งชี้
๑) ใช้กระตุกหัวใจชั่วครำวโดยต่อกับเครื่องกระตุกหัวใจภำยนอก
ร่ำงกำยในกรณีฉุกเฉิน หรือ
๒) ใช้ monitor ในกำรตรวจระบบไฟฟ้ำภำยในหัวใจ (Cardiac
Electrophysiologic Study)
๓) ถ้ำใช้ monitor ระหว่ำงทำ PCI ต้องเป็นผู้ป่วยที่มี
Cardiovascular Instability เท่ำนั้น
๔๖๐๐ ๔.๖ สายสวนหัวใจชนิดขั้วโลหะรับสัญญาณไฟฟ้าภายในห้องหัวใจ
ข้อบ่งชี้หลัก รำยกำร ๔.๖.๒ - ๔.๖.๔ สำหรับผู้ป่วยที่มีหัวใจเต้น
ผิดจังหวะ ชนิดเร็ว (Tachyarrhythmia) หรือเต้นสะดุด (Ectopic
Beats) ที่มีอำกำร หรืออำจเป็นอันตรำยต่อชีวิต
๔๖๐๑ ๔.๖.๑ สายสวนหัวใจเพื่อการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าภายในห้องหัวใจ
(Multipolar electrode catheter)
ลักษณะ เป็นสำยสวนหัวใจที่มีขั้วโลหะที่ปลำยสำย ๒-๑๐ ขั้ว
ใช้ในกำรตรวจระบบไฟฟ้ำภำยในหัวใจ (Cardiac Electrophysiologic
study)
ข้อบ่งชี้
๑) Syncope or near syncope of unknown etiology
๒) Arrthythmia induction
๔๖๐๒ ๔.๖.๒ สายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดธรรมดา
(Deflectable ablation catheter)
ลักษณะ เป็นสำยสวนหัวใจที่มีขั้วโลหะที่ปลำยสำย ๒ -๑๐ ขั้ว ใช้
ในกำรรักษำหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดเร็วให้หำยขำด ด้วยคลื่นวิทยุ
(Radiofrequency Ablation)
๔๖๐๓ ๔.๖.๓ ชุดสายสวนหัวใจเพื่อการตรวจรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ โดย
การสร้างภาพสามมิติ
ลักษณะ เป็นสำยสวนหัวใจที่ใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์ในกำรสร้ำง
ภำพหัวใจแบบสำมมิติในสนำมแม่เหล็ก เมื่อไม่สำมำรถใช้สำยจี้หัวใจปกติ
ในกำรตรวจรักษำหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดเร็วได้

ชุดละ

ราคาจ่าย
ไม่เกิน
(บาท)
๓,๐๐๐

ชุดละ

๑๖,๐๐๐

ชุดละ

๒๘,๐๐๐

ชุดละ

๑๐๐,๐๐๐

หน่วย

/ข้อบ่งชี้ ...

- ๒๐ ลาดับ

รหัส

๑๑๒

๔๖๐๔

๑๑๓

๔๖๐๕

๔๗๐๐
๑๑๔

๔๗๐๑

ประเภท
ข้อบ่งชี้ ใช้ในกำรรักษำหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดเร็วที่ไม่สำมำรถ
ใช้สำยจี้หัวใจปกติในกำรตรวจรักษำได้ เพรำะวงจรกำรเต้นผิดจังหวะมี
ควำมซับซ้อน
๔.๖.๔ สายสวนหัวใจเพื่อการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าภายในหัวใจ ชนิด
หลายขั้ว (Multi-Electrode Catheter)
ลักษณะ เป็นสำยสวนหัวใจที่มีขั้วโลหะที่ปลำยสำย ๒-๑๐ ขั้ว ใช้
ในกำรรักษำ หัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด Atrial Fibrillator
๔.๖.๕ สายต่อสายสวนหัวใจเพื่อรับคลื่นไฟฟ้าภายในหัวใจ
(Connecting Cable for Multi-Electrode Catheter)
ลักษณะ ใช้ต่อสำยสวนหัวใจชนิดขั้วโลหะเพื่อนำสัญญำณไฟฟ้ำ
ภำยในห้องหัวใจเข้ำกับเครื่องแสดงผลบนจอภำพ
ข้อบ่งชี้
๑) Syncope or near syncope of unknown etiology
๒) Arrthythmia induction
๔.๗ อุปกรณ์หรือสายสวนสาหรับนาเข้าและซ่อมปิดหลอดเลือด ลวด
นาสายสวน และสายสวนนาทาง
๔.๗.๑ ท่อนาสายสวนเข้าหลอดเลือด (Introducer Sheath)
ลักษณะ เป็นท่อนำใส่เข้ำทำงหลอดเลือด (ใช้ได้ทั้งหลอดเลือดดำ
และหลอดเลือดแดง) เพื่อเป็นช่องทำงสำหรับใส่ และเปลี่ยนสำยสวนเพื่อ
กำรวินิจฉัย หรือรักษำผู้ป่วย
ข้อบ่งชี้ ใช้เพื่อเป็นทำงนำเพื่อกำรตรวจวินิจฉัยและรักษำโรคผ่ำน
ทำงหลอดเลือด สำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด และผู้ป่วยมะเร็ง
ตับที่ไม่สำมำรถผ่ำตัดได้
คุณสมบัติของแพทย์ผู้สั่งใช้
๑) รังสีแพทย์ (Radiologist)
๒) อำยุรแพทย์โรคหัวใจ
๓) ศัลยแพทย์อนุสำขำวิชำศัลยแพทย์หลอดเลือดที่ได้รับวุฒิบัตรซึ่ง
รับรองจำกแพทยสภำและสมำคมแพทย์โรคหลอดเลือดแห่งประเทศไทย
๔) กุมำรแพทย์โรคหัวใจ
๕) ศัลยแพทย์หลอดเลือด (Vascular Surgery)
๖) ศัลยแพทย์หลอดเลือด หัวใจ และทรวงอก (Cadiovascular
and thoracic Surgeon)

หน่วย

ราคาจ่าย
ไม่เกิน
(บาท)

ชุดละ

๖๐,๐๐๐

ชุดละ

๕,๐๐๐

ชุดละ

๘๐๐

/ลำดับ ๑๑๕ ...

- ๒๑ ลาดับ
๑๑๕

๑๑๖

๑๑๗

รหัส

ประเภท

๔๗๐๒ ๔.๗.๒ ชุดอุปกรณ์ที่สามารถเย็บปิดรอยเจาะผนังหลอดเลือด
(Vascular Closure Device)
ลักษณะ เป็นชุดอุปกรณ์ที่สำมำรถเย็บปิดรอยเจำะผนังหลอด
เลือดแดงหรือฉีดสำรสมำนหลอดเลือดที่ผนังด้ำนนอกของหลอดเลือดแดง
ข้อบ่งชี้ ใช้เย็บปิดหลอดเลือดแดงหลังกำรทำหัตถกำรทุกชนิด (ที่
ทำผ่ำน หลอดเลือดแดง) ในกรณีที่
๑) ผู้ป่วยไม่สำมำรถที่จะนอนนิ่งๆ นำนเกิน ๖ ชั่วโมงได้ หลังกำร
ห้ำมเลือดแบบธรรมดำ ได้แก่ โรคทำงระบบประสำท หรือกล้ำมเนื้อ
กระตุก และโรคกระดูกสันหลัง
๒) ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องให้ยำกันเลือดแข็งตัว (Anticoagulant)
ต่อเนื่องโดยไม่สำมำรถหยุดชั่วครำวเพื่อกำรห้ำมเลือดได้
คุณสมบัติของแพทย์ผู้สั่งใช้
๑) รังสีแพทย์ (Radiologist)
๒) แพทย์อนุสำขำวิชำหัตถกำรปฏิบัติรักษำโรคหัวใจและหลอด
เลือด และกุมำรแพทย์โรคหัวใจที่มีประสบกำรณ์กำรทำงำนด้ำนหัวใจมำ
อย่ำงน้อย ๑ ปี และได้รับกำรรับรองจำกคณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรรักษำ
ผ่ำนสำยสวนของชมรมกุมำรแพทย์
๓) ศัลยแพทย์อนุสำขำวิชำศัลยศำสตร์หลอดเลือด
๔) ศัลยแพทย์หลอดเลือด (Vascular Surgery)
๕) ศัลยแพทย์หลอดเลือด หัวใจ และทรวงอก (Cadiovascular
and thoracic Surgeon)
๔๗๐๔ ๔.๗.๔ สายสวนหลอดเลือดนาทางสาหรับการขยายหลอดเลือดแดง
ส่วนปลาย (Peripheral Guiding Catheter)
ลักษณะ เป็นสำยสวนหลอดเลือดใช้สำหรับนำสำยสวนเพื่อกำร
ขยำยหลอดเลือดแดงส่วนปลำยชนิดต่ำงๆ เข้ำในหลอดเลือด
ข้อบ่งชี้ ใช้กับผู้ป่วยที่มีหลอดเลือดส่วนปลำยตีบหรือตัน
๔๗๐๕ ๔.๗.๕ สายลวดนาสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย
(Peripheral Angioplasty Guide Wire)
ลักษณะ เป็นสำยลวดใช้สำหรับนำสำยสวนเพื่อกำรขยำยหลอด
เลือดแดงส่วนปลำยชนิดต่ำงๆ ผ่ำนรอยตีบในหลอดเลือด
ข้อบ่งชี้ ใช้กับผู้ป่วยที่มีหลอดเลือดส่วนปลำยตีบ หรือตัน

ชุดละ

ราคาจ่าย
ไม่เกิน
(บาท)
๖,๐๐๐

ชุดละ

๗,๐๐๐

ชุดละ

๔,๐๐๐

หน่วย

/ลำดับ ๑๑๘ ...

- ๒๒ ลาดับ
๑๑๘

๑๑๙

รหัส

ประเภท

๔๗๒๐ ๔.๗.๒๐ ชุดท่อนาสายสวนนาเข้าหลอดเลือดที่ข้อมือ (Transradial
Set)
ลักษณะ เป็นชุดอุปกรณ์สำหรับกำรรักษำผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
โคโรนำรี่ตีบ ที่มีควำมจำเป็นต้องขยำยหลอดเลือดหัวใจโคโรนำรี่
(Percuneous Coronary Intervention) อุปกรณ์ ๑ ชุด ประกอบด้วย
๑) ท่อนำสำยสวนเข้ำหลอดเลือดที่ข้อมือ (Transradial sheath
and needle) ลักษณะ เป็นท่อนำใส่เข้ำทำงหลอดเลือด เพื่อเป็น
ช่องทำงสำหรับใส่และเปลี่ยนสำยสวนเพื่อกำรวินิจฉัย หรือรักษำผู้ป่วย
๒) สำยลวดนำสำยสวนชนิดมีควำมยำวพิเศษ (Exchange wire)
ลักษณะเป็นสำยลวดนำสำยสวนที่มีควำมยำวพิเศษต่ำงจำกสำยลวดนำ
สำยสวนทั่วไป (Guidewire) โดยมีควำมยำวไม่ต่ำกว่ำ ๒๖๐ เซนติเมตร
๓) สำยรัดข้อมือเพื่อห้ำมเลือดหลังถอดท่อนำสำยสวนบริเวณ
ข้อมือ
ข้อบ่งชี้ ใช้สำหรับใส่เข้ำทำงหลอดเลือดที่บริเวณส่วนปลำย
ของข้อมือ (Radial Arthery) เพื่อไว้เป็นช่องทำงสำหรับนำสำยสวนอื่นๆ
เข้ำ-ออกจำกร่ำงกำยในผู้ป่วยที่มีหลอดเลือดแดงโคโรนำรี่ตีบ และมีควำม
จำเป็นต้องขยำยหลอดเลือดหัวใจ โคโรนำรี่ (Percuneous Coronary
Intervention)
๔๘๐๐ ๔.๘ อุปกรณ์หรือสายสวนสาหรับการรักษาโรคหลอดเลือดแดงที่อยู่
นอกหัวใจ ตีบหรือตัน
ข้อบ่งชี้หลัก รำยกำร ๔.๘.๑- ๔.๘.๔ สำหรับผู้ปว่ ยที่มีหลอด
เลือดที่อยู่นอกหัวใจ ตีบหรืออุดตัน เฉพำะรำยกำร ๔.๘.๑ และ ๔.๘.๒
เพิ่มข้อบ่งชี้ให้ใช้สำหรับกำรรักษำผู้ป่วยมะเร็งตับ
๔๘๐๑ ๔.๘.๑ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงที่อยู่นอกหัวใจด้วย
บอลลูน (Peripheral Balloon Dilatation Catheter หรือ PTA
Balloon)
ลักษณะ เป็นสำยสวนที่มีบอลลูนที่ปลำยสำย ใช้เพื่อกำรขยำย
หลอดเลือดแดงที่อยู่นอกหัวใจ
ข้อบ่งชี้ ใช้รักษำโรคหลอดเลือดแดงตีบ
คุณสมบัติของแพทย์ผู้สั่งใช้
๑) แพทย์ผู้เชี่ยวชำญรังสีร่วมรักษำของลำตัว (Body
Intervention Radiology)
๒) แพทย์ผู้เชี่ยวชำญรังสีร่วมระบบประสำท (Intervention
Neuroradiology)
๓) แพทย์อนุสำขำวิชำหัตถกำรปฏิบัติรักษำโรคหัวใจและหลอดเลือด

ชุดละ

ราคาจ่าย
ไม่เกิน
(บาท)
๒,๕๐๐

ชุดละ

๑๓,๐๐๐

หน่วย

/๔) ศัลยแพทย์...

- ๒๓ ลาดับ

๑๒๐

๑๒๑

รหัส

ประเภท

๔) ศัลยแพทย์หลอดเลือด (Vascular Surgeon)
๕) ศัลยแพทย์หลอดเลือด หัวใจ และทรวงอก (Cadiovascular
and thoracic Surgeon)
๔๘๐๒ ๔.๘.๒ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงที่อยู่นอกหัวใจ ด้วย
ขดลวด (Peripheral Stent)
ลักษณะ เป็นสำยสวนที่มีขดลวดที่ปลำยสำย ใช้เพื่อกำรขยำย
หลอดเลือดแดงที่อยู่นอกหัวใจ
ข้อบ่งชี้ ใช้รักษำโรคหลอดเลือดแดงตีบที่จำเป็นต้องใส่ขดลวดค้ำยัน
คุณสมบัติของแพทย์ผู้สั่งใช้
๑) แพทย์ผู้เชี่ยวชำญรังสีร่วมรักษำของลำตัว (Body Intervention
Radiology)
๒) แพทย์ผู้เชี่ยวชำญรังสีร่วมระบบประสำท (Intervention
Neuroradiology)
๓) แพทย์อนุสำขำวิชำหัตถกำรปฏิบัติรักษำโรคหัวใจและหลอดเลือด
๔) ศัลยแพทย์หลอดเลือด (Vascular Surgeon)
๕) ศัลยแพทย์หลอดเลือด หัวใจ และทรวงอก (Cadiovascular
and thoracic Surgeon)
๔๘๐๓ ๔.๘.๓ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงที่อยู่นอกหัวใจ ด้วย
ขดลวดหุ้มกราฟต์ (Peripheral Stent Graft)
ลักษณะ เป็นโครงลวดถ่ำงขยำยที่มีขนำดและควำมยำวต่ำงๆกัน
และมีกรำฟต์หุ้มขดลวดโดยรอบ โดยใช้สำยสวนหลอดเลือดเป็นตัวนำ
ข้อบ่งชี้ สำหรับรักษำผู้ป่วยที่มีรูรั่วของหลอดเลือดแดง หรือ
โรคหลอดเลือดโป่งพอง
คุณสมบัติของแพทย์ผู้สั่งใช้
๑) แพทย์ผู้เชี่ยวชำญรังสีร่วมรักษำของลำตัว (Body intervention
radiology)
๒) แพทย์ผู้เชี่ยวชำญรังสีร่วมระบบประสำท (Intervention
Neuroradiology)
๓) แพทย์อนุสำขำวิชำหัตถกำรปฏิบัติรักษำโรคหัวใจและหลอดเลือด
๔) ศัลยแพทย์หลอดเลือด (Vascular Surgeon)
๕) ศัลยแพทย์หลอดเลือด หัวใจ และทรวงอก (Cadiovascular
and thoracic Surgeon)

หน่วย

ราคาจ่าย
ไม่เกิน
(บาท)

ชุดละ

๔๒,๐๐๐

ชุดละ

๑๐๐,๐๐๐

/ลำดับ ๑๒๒ ...

-๒๔ลำดับ
๑๒๒

๑๒๓

รหัส

ประเภท

๔๘๐๔ ๔.๘.๔ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้า ด้วย
ขดลวดหุ้มกราฟต์ (Aortic Stent Graft)
ลักษณะ เป็นสายสวนที่มีขดลวดหุ้มกราฟที่ปลายสายใช้เพื่อการ
ขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้า
ข้อบ่งชี้ ใช้สำหรับขยายหลอดเลือดแดงใหญ่ในผู้ป่วยหลอดเลือด
แดงตีบหรือตัน หรือใช้ค้ำยันหลอดเลือดแดงใหญ่เพื่อเพิ่มความแข็งแรง
ของหลอดเลือดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดโป่งพอง
คุณสมบัติของแพทย์ผู้สั่งใช้
๑) รังสีแพทย์ อนุสาขารังสีร่วมรักษา
๒) อายุรแพทย์โรคหัวใจ อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจ
และหลอดเลือด
๓) ศัลยแพทย์หลอดเลือด (Vascular Surgeon)
๔) ศัลยแพทย์ทรวงอก
๔๘๑๐ ๔.๘.๑๐ ชุดอุปกรณ์สลายลิ่มเลือดหลอดเลือดในสมอง
(Thrombectomy Device)
ลักษณะ เป็นชุดอุปกรณ์สลายลิ่มเลือดหลอดเลือดในสมอง
ประกอบด้วย
๑) ท่อค้ำยัน (Intracranial Stent) หรือเป็นสายสวนหลอดเลือด
(Catheter) ที่ใส่ผ่านสายสวนหลอดเลือดเพื่อการรักษา (Interventional
Vascular Guiding Catheter) เพื่อให้เข้าถึงตำแหน่งที่มีการอุดตันของ
หลอดเลือดแดงสมอง เพื่อเข้าไปทำการคล้องเกี่ยวลิ่มเลือดออกมา หรือ
ดูดลิ่มเลือดด้วยเครื่อง Suction ที่มีความจำเพาะ
๒) สายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กและยาวพิเศษเพื่อการรักษา
(Interventional Vascular Microcatheter) เป็นสายสวนหลอดเลือด
ขนาดเล็กกว่า หรือเท่ากับ ๓ Fr และยาวตั้งแต่ ๙๐ เซนติเมตร โดย
จำเป็นต้องใช้ร่วมกับสายลวดนำขนาดเล็กพิเศษ (Micro guidewire) เพื่อ
การนำวัสดุอุดวัสดุถ่างขยาย หรือยา ส่งผ่านให้ถึงตำแหน่งของรอยโรค
ข้อบ่งชี้ สำหรับรักษาภาวะหลอดเลือดสมองอุดตันเฉียบพลัน
โดยมีหลักการ ในการเลือกผู้ป่วยดังนี้
๑) เกิดอาการของการขาดเลือดอย่างเฉียบพลันในเวลาไม่เกิน
๘ ชั่วโมง
๒) ไม่มีภาวะเลือดออกในสมอง

ชุดละ

ราคาจ่าย
ไม่เกิน
(บาท)
๒๒๐,๐๐๐

ชุดละ

๖๐,๐๐๐

หน่วย

/๓) ผู้ป่วย ...

-๒๕ลำดับ

๑๒๔

รหัส

ประเภท

๓) ผู้ป่วยที่พ้นระยะที่จะให้ยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำ
หรือมีข้อห้ามของการให้ยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำ เช่น
หลังการผ่าตัดใหม่ๆ ผู้ป่วยที่ได้รับยากันเลือดแข็งตัว หรือผู้ป่วยที่มี
ความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด รวมถึงผู้ป่วยที่ไม่ได้ผลจากการ
ให้ยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำ แต่ยังอยู่ในพิสัยของการรักษา
คุณสมบัติของแพทย์ผู้สั่งใช้
๑) รังสีแพทย์ อนุสาขารังสีร่วมรักษา
๒) ประสาทศัลยแพทย์ อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท
๓) อายุรแพทย์ประสาทวิทยา อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบ
ประสาท
๔๘๑๗ ๔.๘.๑๗ ขดลวดพร้อมอุปกรณ์สำหรับปล่อย ชนิดปลดได้
(Detachable coil delivery system)
ลักษณะ ประกอบด้วย
๑) เป็นขดลวดที่ทำจาก Platinum มีความนุ่มพิเศษสามารถ
ปรับรูปร่างได้สอดคล้องกับลักษณะ ของรอยโรคเพื่ออุดภายในหลอด
เลือดหรือรอยโรคของหลอดเลือดโดยสอดใส่ผ่านสายสวนขนาดเล็ก
(Microcatheter)
๒) อุปกรณ์สำหรับปล่อยขดลวดที่สามารถปลดได้ด้วย
กระแสไฟฟ้า (Electric Detachable Coils) หรือด้วยแรงดัน (Pressure
syringe) หรือกลไก (Mechanism) ขดลวดจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
และความยาวที่ต่างกัน เพื่อการเลือกใช้ที่เหมาะสมกับขนาดของรอยโรค
และหลอดเลือด และถ้าหากไม่สามารถวางในตำแหน่งที่เหมาะสมได้แล้ว
สามารถดึงกลับออกมาได้
ข้อบ่งชี้ สำหรับรักษาโรคต่อไปนี้
๑) เพื่อรักษาโรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง (Aneurysms) โดย
การนำ Detachable Coils ผ่านทางสายสวนหลอดเลือดเพื่อปิดกั้น
เฉพาะส่วนของหลอดเลือดที่โป่งพอง
๒) ใช้เพื่ออุดรูรั่วของหลอดเลือดที่ฉีกขาดซึ่งอาจเกิดจาก
อุบัติเหตุ หรือโรคของผนังหลอดเลือดเอง หรือ Arterovenous Fistula
โดยการนำ Detachable Coils ผ่านทาง Vascular Guiding Catheter
ไปยังตำแหน่งนั้นๆ
๓) ผู้ป่วย PDA

หน่วย

ราคาจ่าย
ไม่เกิน
(บาท)

ตัวละ

๑๓,๕๐๐

/คุณสมบัติ ...

-๒๖ลำดับ

๑๒๕

๑๒๖

รหัส

ประเภท

คุณสมบัติของแพทย์ผู้สั่งใช้
๑) รังสีแพทย์ อนุสาขารังสีร่วมรักษา
๒) อายุรแพทย์โรคหัวใจ อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจ
และหลอดเลือด
๓) อายุรแพทย์ประสาทวิทยา อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบ
ประสาท
๔) ศัลยแพทย์ อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด
๕) ศัลยแพทย์ทรวงอก
๖) ประสาทศัลยแพทย์ อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท
๗) กุมารแพทย์โรคหัวใจ ที่ได้รับการฝึกอบรมหัตถการปฏิบัติ
รักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดในเด็กจากสถาบันฝึกอบรมที่แพทยสภา
รับรอง
๔๘๓๔ ๔.๘.๓๔ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงด้วยขดลวด สำหรับ
ผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
ลักษณะ เป็นสายสวนหลอดเลือดที่มีบอลลูนนำขดลวด เพื่อค้ำ
ยันผนังหลอดเลือด โดยร้อยปลายสายสวนไปบนลวดนำและออกจากสาย
สวนที่ด้านข้างเพื่อใช้งานสะดวกในการนำเข้าและนำออกจากร่างกายได้
รวดเร็ว (Monorail-Rapid Exchange) สายสวนสามารถใช้งานร่วมกับ
ลวดนำสายสวน (Guidewire) ขนาดไม่เกิน ๐.๐๑๔ นิ้ว ได้
ข้อบ่งชี้ ใช้ถ่างขยายเส้นเลือดแดงที่ตีบตันในผู้ป่วยโรคหัวใจ
พิการแต่กำเนิด
คุณสมบัติของแพทย์ผู้สั่งใช้ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษา
โรคหัวใจและหลอดเลือดในเด็ก
หมวด ๕ ทางเดินอาหาร
๕๑๐๐ ๕.๑ ท่อ/สาย/ถุงให้อาหาร
๕๑๐๑ ๕.๑.๑ สายให้อาหารผ่านรูจมูกสู่กระเพาะอาหาร (Nasogastric
Tube) ระยะยาว
ลักษณะ เป็นท่อซิลิโคนที่มีความอ่อนนุ่ม มีการระคายเคืองต่อจมูก
น้อย
ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยที่กินอาหารทางปากไม่ได้ มีความ
จำเป็นต้องคาสายไว้ นานเกิน ๑ เดือน

หน่วย

ราคาจ่าย
ไม่เกิน
(บาท)

ชุดละ

๓๕,๐๐๐

เส้นละ

๓๐๐

/ลำดับ ๑๒๗ ...

- ๒๗ ลาดับ
๑๒๗

๑๒๘

๑๒๙

๑๓๐
๑๓๑

๑๓๒

รหัส

ประเภท

๕๑๐๓ ๕.๑.๓ ชุดสายสวนกระเพาะอาหารแบบใส่ผ่านกล้อง (Percutaneous
Endoscopic Gastrostomy : PEG Set)
ลักษณะ ประกอบด้วยสำยสวนกระเพำะอำหำร และอุปกรณ์
สำหรับช่วยในกำรใส่สำยสวนนี้ จำกผนังท้องเข้ำสู่กระเพำะอำหำร
โดยตรง ร่วมกับกำรส่องกล้อง โดยไม่ต้องผ่ำตัด
ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยที่ต้องได้รับอำหำรเข้ำทำงกระเพำะอำหำร
โดยตรง จำเป็นต้องคำสำยไว้นำน ๔ เดือนขึ้นไป
๕๑๐๔ ๕.๑.๔ สายให้อาหารผ่านรูจมูกสู่ลาไส้เล็ก (Nasojejunostomy, NJ
tube)
ลักษณะ เป็นท่อซิลิโคน มีควำมยำวพอสำหรับใส่ผ่ำนรูจมูกสู่ลำไส้
เล็กมีกำรระคำยเคืองต่อจมูกน้อย
ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยที่กระเพำะอำหำรไม่ทำงำน ต้องให้อำหำร
ผ่ำนทำงสำยเป็นเวลำนำนเกิน ๑ เดือน
๕๒๐๐ ๕.๒ วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้/ใส่ภายในทางเดินอาหารเพื่อห้ามเลือด
๕๒๐๑ ๕.๒.๑ ชุดยางรัดเส้นเลือดขอดในหลอดอาหาร (Esophageal
Variceal Band Ligator)
ลักษณะ ประกอบด้วยยำงรัดไม่น้อยกว่ำ ๔ เส้น และอุปกรณ์
สำหรับช่วยในกำรนำไปรัดเส้นเลือดขอดร่วมกับกำรใช้กล้องส่อง
ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยที่มีเส้นเลือดขอดในหลอดอำหำร หรือ
กระเพำะอำหำรที่อยู่ในภำวะเลือดออก เฉียบพลัน และที่ต้องได้รับกำร
ทำลำยหลอดเลือดขอดเพื่อป้องกันเลือดออกซ้ำ
๕๓๐๐ ๕.๓ วัสดุ/อุปกรณ์ใช้ถ่างขยายระบายท่อน้าดี
๕๓๐๑ ๕.๓.๑ อุปกรณ์ขยายท่อน้าดี (Biliary Dilator)
ข้อบ่งชี้ ใช้ขยำยท่อน้ำดีที่อุดตันก่อนกำรใส่ท่อระบำย
๕๓๐๒ ๕.๓.๒ ท่อระบายน้าดี ชนิดพลาสติก (Biliary and Pancreatic Duct
Stent : Plastic type)
ลักษณะ เป็นท่อใช้ใส่ในท่อน้ำดีเพื่อกันไม่ให้ตีบตัน ใส่ผ่ำนกล้อง
ส่องทำงเดินอำหำร
ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยที่มีท่อน้ำดีและตับอ่อนอุดตัน
๕๓๐๓ ๕.๓.๓ ท่อระบายน้าดี ชนิดโลหะ (Biliary Stent : Self
Expandable Metal Stent)
ลักษณะ เป็นอุปกรณ์โลหะใช้ใส่ในท่อน้ำดีเพื่อค้ำยันไม่ให้ตีบตัน
ใส่โดยผ่ำนกล้องส่อง เมื่อใส่เข้ำไปแล้วจะขยำยขึ้นเป็นรูปร่ำงแบบท่อ
ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยท่อน้ำดีอุดตันจำกเนื้องอกที่ไม่สำมำรถ
ผ่ำตัดรักษำได้

อันละ

ราคาจ่าย
ไม่เกิน
(บาท)
๔,๔๐๐

เส้นละ

๒,๗๐๐

ชุดละ

๔,๕๐๐

เส้นละ

๒,๕๐๐

อันละ

๑,๓๐๐

อันละ

๒๐,๐๐๐

หน่วย

/ลำดับ ๑๓๓ ...

- ๒๘ ลาดับ
๑๓๓

๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖

๑๓๗

๑๓๘
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๕๓๐๔ ๕.๓.๔ ท่อระบายน้าดีชนิดมีปลายเปิดทางจมูก (Naso Biliary Tube)
ข้อบ่งชี้ ใช้รักษำผู้ป่วยท่อน้ำดีอักเสบรั่ว
๕๕๐๐ ๕.๕ เครื่องมือช่วยการผ่าตัด(อวัยวะแบบอัตโนมัติ)
ข้อบ่งชี้หลัก รำยกำร ๕.๕.๑-๕.๕.๓ ผู้ป่วยที่ทำกำรผ่ำตัด ตัดต่อ
อวัยวะในช่องอก หลอดอำหำร กระเพำะอำหำร และลำไส้ ที่ไม่สำมำรถ
ผ่ำตัดต่อด้วยวิธีปกติ โดยเลือกใช้ตำมลักษณะของกำรผ่ำตัดต่ออวัยวะ
๕๕๐๑ ๕.๕.๑ เครื่องมือตัดต่ออวัยวะอัตโนมัติแบบวงกลม
ข้อบ่งชี้ ใช้สำหรับตัดต่อหลอดอำหำร กระเพำะอำหำร และลำไส้
๕๕๐๒ ๕.๕.๒ เครื่องมือเย็บอวัยวะแบบอัตโนมัติ
ข้อบ่งชี้ ใช้สำหรับกำรตัดเย็บอวัยวะในช่องอก หลอดอำหำร
กระเพำะอำหำร และลำไส้
๕๕๐๓ ๕.๕.๓ เครื่องมือเย็บอวัยวะอัตโนมัติแบบปรับหัวได้
ข้อบ่งชี้ ใช้สำหรับกำรตัดเย็บอวัยวะในช่องอก หลอดอำหำร
กระเพำะอำหำร และลำไส้
๕๖๐๐ ๕.๖ วัสดุ/อุปกรณ์อื่นๆ
๕๖๐๘ ๕.๖.๘ แผ่นใยสังเคราะห์แทนผนังท้อง (Mesh Graft) ชนิดธรรมดา
ลักษณะ เป็นแผ่นสำรสังเครำะห์ ขนำดไม่น้อยกว่ำ
๑๕ X ๑๐ เซนติเมตรทำขึ้นจำก polypelene, polyester,
polytetrafluoroethylene (PTFE) ใช้เย็บปิด และเสริมควำมแข็งแรง
ของช่องไส้เลื่อนส่วนเนื้อเยื่อที่ขำดหำยไปที่ผนังหน้ำท้อง แผ่นนี้จะติดอยู่
ในร่ำงกำยตลอดชีวิต โดยจะกลมกลืนกับเนื้อเยื่อในร่ำงกำย
ข้อบ่งชี้ สำหรับกรณี
๑) สำหรับไส้เลื่อนขำหนีบ (Inguinal hernia) ที่มีแผลอยู่นอกเยื่อ
บุช่องท้อง
๒) กำรรักษำโรคไส้เลื่อนที่ขำหนีบในครั้งแรก และกรณีไส้เลื่อน
กลับเป็นซ้ำ
คุณสมบัติของแพทย์ผู้สั่งใช้
ศัลยแพทย์ทั่วไป หรือแพทย์ทำผ่ำตัดที่ให้กำรรักษำโรคไส้เลื่อน
ขำหนีบ
๕๖๑๑ ๕.๖.๑๑ แผ่นใยสังเคราะห์แทนผนังท้อง (Mesh Graft) ชนิดเมมเบรน
ลักษณะ เป็นแผ่นใยสังเครำะห์ ขนำดไม่น้อยกว่ำ ๑๕ X ๑๐
เซนติเมตรด้ำนในมีสำรสังเครำะห์พิเศษป้องกันไม่ให้ลำไส้มำติดกับผนัง
หน้ำท้อง แผ่นนี้จะติดอยู่ในร่ำงกำยตลอดชีวิต โดยจะกลมกลืนกับเนื้อเยื่อ
ในร่ำงกำย

อันละ

ราคาจ่าย
ไม่เกิน
(บาท)
๒,๒๐๐

อันละ

๑๐,๐๐๐

อันละ

๔,๐๐๐

อันละ

๗,๐๐๐

อันละ

๒,๘๐๐

อันละ

๑๕,๐๐๐

หน่วย

/ข้อบ่งชี้ ...

- ๒๙ ลาดับ

รหัส

๕๗๐๐
๑๓๙

๕๗๐๑

๑๔๐

๕๗๐๒

๑๔๑

๕๗๐๓

๑๔๑/๑ ๕๗๐๓
A

ประเภท
ข้อบ่งชี้ สำหรับกำรผ่ำตัดซ่อมไส้เลื่อนจำกแผลผ่ำตัดหน้ำท้อง
(Incisional hernia) ที่มีกำรฉีกขำดของเยื่อยุช่องท้อง หรือมีโอกำสเกิด
กำรสัมผัสของอวัยวะในช่องท้อง โดยเฉพำะลำไส้กับผนังหน้ำท้อง
คุณสมบัติของแพทย์ผู้สั่งใช้
ศัลยแพทย์ทั่วไป หรือแพทย์ทำผ่ำตัดที่ให้กำรรักษำโรคไส้เลื่อน
๕.๗ วัสดุ/อุปกรณ์ใช้เก็บของเสียในผู้ป่วยผ่าตัดเปิดทวารเทียม
ข้อบ่งชี้หลัก รำยกำร ๐.๖.๔ และ ๕.๗.๑-๕.๗.๔ สำหรับผู้ป่วยเด็ก
และผู้ใหญ่ที่มีกำรผ่ำตัดเปิดทวำรเทียม
๕.๗.๑ ถุงเก็บของเสียจากลาไส้ชนิด ๑ ชิ้น (One piece appliance)
ลักษณะ ถุงรองรับอุจจำระชนิดชิ้นเดียวมีแผ่นปิดผิวหนังที่มีสำร
ป้องกันผิวหนัง อำยุกำรใช้งำน ๓-๕ วัน/ชิ้น ใช้แล้วทิ้ง
ข้อบ่งชี้ ผู้ป่วยที่มีผ่ำตัดช่องเปิดลำไส้ที่หน้ำท้องเพื่อระบำย
อุจจำระ เก็บกักแก๊ส ใช้กับผิวหนังรอบลำไส้ที่มีลักษณะเรียบ ช่วยให้
ผิวหนังรอบลำไส้แห้งสะอำด ปรำศจำกกลิ่น
๕.๗.๒ ถุงเก็บของเสียจากลาไส้ชนิด ๒ ชิ้น (Two pieces
appliance)
ลักษณะ ถุงรองรับอุจจำระชนิดใช้ร่วมกับแป้นปิดหน้ำท้องรอบ
ลำไส้ อำยุกำรใช้งำน มำกกว่ำ ๒ สัปดำห์ สำมำรถซักล้ำงและนำกลับมำ
ใช้ใหม่ได้
ข้อบ่งชี้ ใช้รองรับอุจจำระทำงหน้ำท้อง เก็บกักแก๊ส ใช้ร่วมกับ
แป้นปิดหน้ำท้อง ช่วยให้ผิวหนังรอบลำไส้แห้ง สะอำด ปรำศจำกกลิ่น
๕.๗.๓ แป้นปิดรอบลาไส้/ทวารเทียม (Colostomy Flange) ใน
ผู้ป่วยผ่าตัดเปิดทวารเทียม
รำยกำรอุปกรณ์รหัส ๕๗๐๓A และ ๕๗๐๓B สำมำรถใช้ร่วมกับถุง
เก็บปัสสำวะหน้ำท้อง (Urostomy)
แป้นปิดรอบลาไส้/ทวารเทียม (Colostomy Flange) แบบเรียบ
ลักษณะ แป้นปิดหน้ำท้องรอบลำไส้/ทวำรเทียม แบบเรียบ เป็น
แป้น หรือแผ่นรองที่ติดกับผิวหนัง มีลักษณะแบนเรียบ ทำหน้ำที่ป้องกัน
ผิวหนังระคำยเคืองจำกอุจจำระหรือปัสสำวะ และอีกด้ำนหนึ่งใช้สำหรับ
ปิดถุงรองรับอุจจำระหรือปัสสำวะ อำยุกำรใช้งำน ๓-๕ วัน/ชิ้น ใช้แล้วทิ้ง
ข้อบ่งชี้ ผู้ป่วยที่มีช่องเปิดลำไส้/ทวำรเทียม ที่หน้ำท้องเพื่อ
ระบำยอุจจำระ หรือปัสสำวะ ใช้กับผิวหนังรอบลำไส้/ทวำรเทียมที่มี
ลักษณะเรียบ ช่วยให้ผิวหนังรอบลำไส้/ทวำรเทียม แห้ง สะอำด
ปรำศจำกกลิ่น

หน่วย

ราคาจ่าย
ไม่เกิน
(บาท)

ถุงละ

๗๐

ถุงละ

๗๐

ชิ้นละ

๑๔๐

/ลำดับ ๑๔๑/๒ ...
...

- ๓๐ ลาดับ

รหัส

ประเภท

หน่วย

๑๔๑/๒ ๕๗๐๓ แป้นปิดรอบลาไส้/ทวารเทียม (Colostomy Flange) แบบนูน
ชิ้นละ
B
(Convexity)
ลักษณะ แป้นปิดปิดหน้ำท้องรอบลำไส้/ทวำรเทียม แบบนูน เป็น
แป้น หรือแผ่นรองที่ติดกับผิวหนัง มีลักษณะแบนนูน ทำหน้ำที่ป้องกัน
ผิวหนังระคำยเคืองจำกอุจจำระ หรือปัสสำวะ และอีกด้ำนหนึ่งใช้สำหรับ
ปิดถุงรองรับอุจจำระหรือปัสสำวะ อำยุกำรใช้งำน ๓-๕ วัน/ชิ้น ใช้แล้วทิ้ง
ข้อบ่งชี้ ใช้กับผู้ปวยมี่ผิวหนังมีร่องหรือรอยพับ ไม่เรียบเสมอกับ
ลำไส้/ทวำรเทียม ไม่เสมอกับผิวหนังหน้ำท้องของผู้ป่วย จำกลำไส้ถูกดึง
รั้งเข้ำไปในช่องท้อง หรือ ผนังหน้ำท้องขยำยใหญ่ ช่วยให้ผิวหนังรอบ
ลำไส้/ทวำรเทียม ที่มีระดับเดียวหรือต่ำกว่ำผนังหน้ำท้องแห้ง สะอำด
ปรำศจำกกลิ่น
๑๔๒ ๕๗๐๔ ๕.๗.๔ อุปกรณ์เสริมใช้ร่วมกับผู้ป่วยที่ผ่าตัดเปิดทวารเทียม
รำยกำรอุปกรณ์รหัส ๕๗๐๔A, ๕๗๐๔B, ๕๗๐๔C และ ๕๗๐๔D
สำมำรถใช้ร่วมกับถุงเก็บปัสสำวะหน้ำท้อง (Urostomy)
๑๔๒/๑ ๕๗๐๔ ผงแป้ง (Stoma Powder)
ขวดละ
A
ลักษณะ ผงแป้งดูดซับควำมชื้นและละลำยให้เป็นลักษณะเจ
ลำตินเคลือบปกป้องผิวหนัง
ข้อบ่งชี้ ใช้โรย/พ่นบำงๆ บนผิวหนังรอบลำไส้/ทวำรเทียม ที่เป็น
แผล ช่วยกำรหำยของแผลได้เร็วขึ้น
๑๔๒/๒ ๕๗๐๔ กาว (Stoma Paste)
หลอดละ
B
ลักษณะ ครีมข้นที่มีลักษณะคล้ำยกำว หรือแป้งเปียกดูดซับ
ควำมชื้น ปกป้องผิว ส่งเสริมกำรหำยของแผล
ข้อบ่งชี้ ใช้ทำ หรือป้ำยบนผิวหนังที่มีแผลเพื่อส่งเสริมกำรหำย
ของแผล ใช้ปกป้องผิวหนังรอบลำไส้/ทวำรเทียม ไม่ให้สัมผัสกับของเสีย
ใช้เติมหรือเสริมผิวหนังที่มีรอยพับ มีช่องของผิวหนัง หรือลำไส้/ทวำร
เทียม ไม่เสมอกับผิวหนังหน้ำท้องของผู้ป่วย
๑๔๒/๓ ๕๗๐๔ แผ่นปิดรักษาแผลเปื่อย (Stoma Wafer) ขนาด ๑๐ x ๑๐ ซม.
ชิ้นละ
C
ลักษณะ เป็นแผ่นรองที่บำงและยืดหยุ่น ทำหน้ำที่ดูดซับควำมชื้น
ไม่ยอมให้ของเหลว อำกำศ และเชื้อโรคผ่ำนเข้ำสู่ผิวหนังสำมำรถตัดให้
เข้ำกับรูปร่ำงของผิวหนังได้
ข้อบ่งชี้ ใช้ติดกับผิวที่มีแผล เพื่อปกป้องผิวหนัง หรือใช้เพื่อปรับ
สภำพผิวหนัง ให้เรียบ
๑๔๒/๔ ๕๗๐๔ เข็มขัด (Stoma Belt)
เส้นละ
D
ลักษณะ เข็มขัดรัดแป้นปิดหน้ำท้อง ชนิด two-pieces
appliance

ราคาจ่าย
ไม่เกิน
(บาท)
๑๘๕

๓๐๐

๓๐๐

๓๐๐

๓๐๐

/ข้อบ่งชี้ ...

- ๓๑ ลาดับ

รหัส

๑๔๓

๐๖๐๔

๑๔๔

๗๐๐๐
๗๐๐๑

๑๔๕

๗๐๐๒
**

๑๔๖

๗๐๐๓

ประเภท
ข้อบ่งชี้ ใช้ยึดแป้นรองให้ติดกับผนังหน้ำท้อง กรณีลำไส้/ทวำร
เทียมที่หน้ำท้องมีระดับเดียว หรือต่ำกว่ำผนังหน้ำท้อง
๐.๖.๔ ถุงเก็บปัสสาวะหน้าท้อง (Urostomy) ชนิดใช้ระยะยาว
ลักษณะ ถุงรองรับปัสสำวะต้องมีลิ้นกั้นไม่ให้น้ำปัสสำวะไหล
ย้อนกลับไปยังบริเวณทวำรเทียมป้องกันกำรติดเชื้อ ปลำยถุงเป็นก๊อกเพื่อ
สะดวกในกำรระบำยน้ำปัสสำวะ
ข้อบ่งชี้ สำหรับรองรับปัสสำวะในผู้ป่วยมะเร็งกระเพำะปัสสำวะที่
มีกำรผ่ำตัดเปิดทวำรเทียม
หมวด ๗ กระดูก ข้อต่อ กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น
๗.๐ ข้อเทียม
๗.๐.๑ ข้อนิ้ว
ลักษณะ เป็นข้อเทียมสำหรับ Metacarpophalangeal Joint
ข้อบ่งชี้ ทดแทนข้อที่เสื่อมสภำพสำหรับผู้ป่วยซึ่ง
๑) มีอำกำรปวดที่ข้อที่ไม่ตอบสนองต่อกำรรักษำด้วยวิธีทำง
อนุรักษ์นิยม (Conservative Treatment) ที่ให้อย่ำงเต็มที่แล้ว หรือ
๒) มีทุพพลภำพที่ขัดต่อกำรใช้งำนตำมปกติ หรือ
๓) มีข้อมูลที่บ่งชี้ว่ำอำจทำให้เกิดปัญหำทำงชีวกลศำสตร์ต่อ
ร่ำงกำยส่วนอื่น หรือ
๔) มีข้อมูลชัดเจนว่ำผ่ำนกำรรักษำโดยอนุรักษ์นิยมมำแล้วอย่ำง
น้อย ๖ เดือนแล้วไม่ทุเลำ หรือเกิดภำวะแทรกซ้อนจำกกำรรักษำทำงยำ
๗.๐.๒ ข้อศอก
ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยซึ่งมีสภำพตำมข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
๑) มีอำกำรปวดที่ข้อที่ไม่ตอบสนองต่อกำรรักษำด้วยวิธีทำงอนุรักษ์
นิยม (Conservative Treatment) ที่ให้อย่ำงเต็มที่แล้ว หรือเกิด
ภำวะแทรกซ้อนจำกกำรรักษำทำงยำ
๒) มีทุพพลภำพที่ขัดต่อกำรใช้งำนตำมปกติ
๓) มีข้อมูลที่บ่งชี้ว่ำอำจทำให้เกิดปัญหำทำงชีวกลศำสตร์ต่อ
ร่ำงกำยส่วนอื่น
๔) กระดูกข้อศอกแตกละเอียดในผู้ป่วยอำยุมำกกว่ำ ๗๐ ปี
๗.๐.๓ ข้อไหล่
ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยซึ่งมีสภำพตำมข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
๑) มีอำกำรปวดที่ข้อที่ไม่ตอบสนองต่อกำรรักษำด้วยวิธีทำง
อนุรักษ์นิยม (Conservative Treatment) ที่ให้อย่ำงเต็มที่แล้ว หรือเกิด
ภำวะแทรกซ้อนจำกกำรรักษำทำงยำ
๒) มีทุพพลภำพที่ขัดต่อกำรใช้งำนตำมปกติ

หน่วย

ราคาจ่าย
ไม่เกิน
(บาท)

ถุงละ

๑๕๐

ข้อละ

๑๑,๐๐๐

ข้อละ

๒๒,๐๐๐

ข้อละ

๖๕,๐๐๐

/๓) มีข้อมูล...

- ๓๒ ลาดับ

รหัส

๑๔๗ ๗๐๐๔
๑๔๗/๑ ๗๐๐๔
A

๑๔๗/๒ ๗๐๐๔
B

๑๔๘ ๗๐๐๕
๑๔๘/๑ ๗๐๐๕
A
๑๔๘/๒ ๗๐๐๕
B
๑๔๙ ๗๐๐๖
๑๕๐

๗๐๐๗

ประเภท
๓) มีข้อมูลที่บ่งชี้ว่ำอำจทำให้เกิดปัญหำทำงชีวกลศำสตร์ต่อ
ร่ำงกำยส่วนอื่น
๔) กระดูกข้อไหล่แตกละเอียดในผู้ป่วยอำยุมำกกว่ำ ๗๐ ปี
๗.๐.๔ ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้าหนักเคลื่อนไหวได้
๗.๐.๔ ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้าหนักเคลื่อนไหวได้
ข้อบ่งชี้
๑) สำหรับกำรรักษำโรคข้อเข่ำเสื่อมโดยกำรผ่ำตัดเปลี่ยนข้อเข่ำ
เทียมทั้งข้อ (Total Knee Arthroplasty, TKA) เป็นไปตำมข้อบ่งชี้ใน
ประกำศแนวปฏิบัติสำหรับให้บริกำรผ่ำตัดรักษำข้อเข่ำเสื่อมตำมที่
สำนักงำนประกำศกำหนด
๒) สำหรับกรณีอื่นๆ ได้แก่ อุบัติเหตุ เนื้องอกของกระดูก และกำร
เจ็บป่วยอื่นซึ่งมีทุพพลภำพที่ขัดต่อกำรใช้งำนตำมปกติ หรือมีข้อมูลที่บ่งชี้
ว่ำอำจทำให้เกิดปัญหำทำงชีวกลศำสตร์ต่อร่ำงกำยส่วนอื่น
๗.๐.๔ ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้าหนักเคลื่อนไหวได้
ข้อบ่งชี้
๑) สำหรับกำรรักษำโรคข้อเข่ำเสื่อมโดยกำรผ่ำตัดเปลี่ยนข้อเข่ำ
เทียมบำงส่วนด้ำนใน (Medial Unicompartmental Knee
Arthroplasty, UKA) เป็นไปตำมข้อบ่งชี้ในประกำศแนวปฏิบัติสำหรับ
ให้บริกำรผ่ำตัดรักษำข้อเข่ำเสื่อมตำมที่สำนักงำนประกำศกำหนด
๒) สำหรับกรณีอื่นๆ ได้แก่ อุบัติเหตุ เนื้องอกของกระดูก และ
กำรเจ็บป่วยอื่น ซึ่งมีทุพพลภำพที่ขัดต่อกำรใช้งำนตำมปกติ หรือมีข้อมูล
ที่บ่งชี้ว่ำอำจทำให้เกิดปัญหำทำงชีวกลศำสตร์ต่อร่ำงกำยส่วนอื่น
๗.๐.๕ ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้าหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้
๗.๐.๕ ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้าหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้
ข้อบ่งชี้ เช่นเดียวกับ ๗๐๐๔A
๗.๐.๕ ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้าหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้
ข้อบ่งชี้ เช่นเดียวกับ ๗๐๐๔B
๗.๐.๖ ข้อตะโพกมีเบ้า (Total Hip Prosthesis) รวมทั้งอุปกรณ์เสริม
ไม่รวมซีเมนต์กระดูก
ข้อบ่งชี้ เช่นเดียวกับ ๗.๐.๑
๗.๐.๗ ข้อตะโพกไม่มีเบ้า (Unipolar prosthesis)
ข้อบ่งชี้ ทดแทนข้อที่เสื่อมสภำพสำหรับผู้ป่วยซึ่ง
๑) มีอำกำรปวดที่ข้อที่ไม่ตอบสนองต่อกำรรักษำด้วยวิธีทำง
อนุรักษ์นิยม (Conservative Treatment) ที่ให้อย่ำงเต็มที่แล้ว หรือเกิด
ภำวะ แทรกซ้อนจำกกำรรักษำทำงยำ

หน่วย

ราคาจ่าย
ไม่เกิน
(บาท)

ข้อละ
ข้อละ

๔๙,๘๐๐
๔๙,๘๐๐

ข้อละ

๔๙,๘๐๐

ข้อละ
ข้อละ

๔๙,๘๐๐
๔๙,๘๐๐

ข้อละ

๔๙,๘๐๐

ข้อละ

๓๗,๐๐๐

ข้อละ

๑๐,๕๐๐

/๒) มีทุพพลภำพ ...
...

- ๓๓ ลาดับ

รหัส

๑๕๑

๗๐๐๘

๑๕๒

๗๐๐๙

๑๕๓

๗๐๑๐

๑๕๔

๗๐๑๑

ประเภท
๒) มีทุพพลภำพที่ขัดต่อกำรใช้งำนตำมปกติ
๓) มีข้อมูลที่บ่งชี้ว่ำอำจทำให้เกิดปัญหำทำงชีวกลศำสตร์ต่อ
ร่ำงกำยส่วนอื่น
๔) ใช้ในผู้ป่วยที่มีกระดูกข้อตะโพกหักในผู้สูงอำยุ
๗.๐.๘ ข้อตะโพกแบบมีเบ้า ชนิดผ่าแก้ไข (Total hip Revision
Arthoplasty)
ข้อบ่งชี้ ทดแทนข้อที่เสื่อมสภำพในผู้ป่วยที่ ได้รับกำรผ่ำตัด
เปลี่ยนข้อเทียมมำแล้ว หรือข้อถูกทำลำยจำกเนื้องอก หรือกำรติดเชื้อ ซึ่ง
๑) มีอำกำรปวดที่ข้อที่ไม่ตอบสนองต่อกำรรักษำด้วยวิธีทำง
อนุรักษ์นิยมที่ ให้อย่ำงเต็มที่แล้ว หรือ
๒) มีทุพพลภำพที่ขัดต่อกำรใช้งำนตำมปกติ หรือ
๓) มีข้อมูลที่บ่งชี้ว่ำ อำจทำให้เกิดปัญหำทำงชีวกลศำสตร์ต่อ
ร่ำงกำยส่วนอื่น หรือ
๔) มีข้อมูลชัดเจนว่ำผ่ำนกำรรักษำโดยอนุรักษ์นิยมมำแล้วอย่ำง
น้อย ๖ เดือนแล้วไม่ทุเลำหรือ เกิดภำวะแทรกซ้อนจำกกำรรักษำทำงยำ
๗.๐.๙ วัสดุรองเบ้าข้อตะโพก (Supporting Ring)
ข้อบ่งชี้ เสริมเบ้ำข้อตะโพกที่เสื่อมสภำพ ที่มีพยำธิสภำพมำก
ไม่สำมำรถใช้ข้อเทียมชนิดที่ใช้กันทั่วไปได้ พิจำรณำได้จำกภำพถ่ำยรังสี
และลักษณะข้อที่ถูกทำลำยที่ตรวจพบขณะผ่ำตัด
๗.๐.๑๐ ข้อตะโพกไม่มีเบ้าชนิด ๒ ชั้น (ไบโพล่า)
ข้อบ่งชี้ ใช้ทดแทนข้อที่เสื่อมสภำพ ซึ่ง
๑) ข้อเสื่อมสภำพ ชนิดที่เกิดกำรทำลำยเฉพำะหัวกระดูกต้นขำ
หรือ
๒) กระดูกบริเวณข้อตะโพกหัก ชนิดที่ไม่สำมำรถดึงกระดูกให้
เข้ำที่และดำมกระดูกภำยในด้วยโลหะได้
๗.๐.๑๑ ข้อตะโพกมีเบ้า (ชนิดไม่ใช้ซีเมนต์)
ข้อบ่งชี้ ทดแทนข้อที่เสื่อมสภำพสำหรับผู้ป่วย ซึ่ง
๑) มีอำกำรปวดข้อที่ไม่ตอบสนองต่อกำรรักษำด้วยวิธีทำง
อนุรักษ์นิยม (conservative treatment) ที่ให้อย่ำงเต็มที่แล้ว หรือ
๒) มีทุพพลภำพที่ขัดต่อกำรใช้งำนตำมปกติ หรือ
๓) มีข้อมูลที่บ่งชี้ว่ำ อำจทำให้เกิดปัญหำทำงชีวกลศำสตร์ต่อ
ร่ำงกำยส่วนอื่น หรือ
๔) มีข้อมูลชัดเจนว่ำผ่ำนกำรรักษำโดยอนุรักษ์นิยมมำแล้วอย่ำง
น้อย ๖ เดือนแล้วไม่ทุเลำ หรือเกิดภำวะแทรกซ้อนจำกกำรรักษำทำงยำ
๕) เป็นกำรรักษำสำหรับผู้ที่อำยุน้อยกว่ำ ๗๕ ปี หรือพิจำรณำ
วินิจฉัยกำรรักษำจำกแพทย์ผู้เชี่ยวชำญ

หน่วย

ราคาจ่าย
ไม่เกิน
(บาท)

ข้อละ

๑๒๐,๐๐๐

ข้อละ

๙,๕๐๐

ข้อละ

๓๕,๐๐๐

ข้อละ

๖๐,๐๐๐

/ลำดับ ๑๕๕...

- ๓๔ ลาดับ
๑๕๕

๑๕๖

รหัส

ประเภท

๗๐๑๙ ๗.๐.๑๙ ข้อตะโพกมีเบ้า (ชนิด hybrid)
ลักษณะ
๑. ก้านตะโพกเทียมแบบใช้สารยึดกระดูก
๑.๑) ก้ำนตะโพกเป็นชนิดผิวเรียบเป็นมัน มีลักษณะเป็นรูป
ลิ่ม และผิวก้ำนตะโพกไม่ยึดติดกับสำรยึดกระดูก (bone cement) ไม่มี
ส่วนคอของก้ำนตะโพก (collar)
๑.๒) ส่วนที่ต่อกับหัวข้อตะโพกมีลักษณะเป็น modular คือ
สำมำรถใช้กับหัวข้อตะโพกหลำยๆขนำดได้
๑.๓) เป็นก้ำนตะโพกเทียมลักษณะก้ำนตรงและก้ำนมี Taper
เพื่อป้องกันกำรเกิด Stress Shielding
๑.๔) สำมำรถต่อกับ Centralizer ด้ำนปลำยของก้ำนตะโพก
เทียมได้
๑.๕) ก้ำนตะโพกมีขนำดให้เลือกหลำยขนำดให้เหมำะสมกับ
ขนำดของโพรงกระดูกผู้ป่วย
๒. เบ้าตะโพกเทียมแบบไม่ใช้สารยึดกระดูก
๒.๑) เป็นเบ้ำตะโพกเทียมแบบไม่ใช้สำรยึดกระดูก
๒.๒) พื้นผิวของเบ้ำตะโพกเทียมทั้งหมดมีกำรทำพื้นผิวแบบ
porous-coated เพื่อเหนี่ยวนำให้เกิดมีกระดูกเข้ำไปยึดติดกับเบ้ำข้อ
เทียม
๒.๓) ผลิตจำกโลหะ Titanium Alloy
๒.๔) เบ้ำตะโพกเทียมมีขนำดให้เลือกหลำยขนำด
ข้อบ่งชี้ ทดแทนข้อที่เสื่อมสภำพสำหรับผู้ป่วย ซึ่ง
๑) มีอำกำรปวดข้อที่ไม่ตอบสนองต่อกำรรักษำด้วยวิธีทำง
อนุรักษ์นิยม (conservative treatment) ที่ให้อย่ำงเต็มที่แล้ว หรือ
๒) มีทุพพลภำพที่ขัดต่อกำรใช้งำนตำมปกติ หรือ
๓) มีข้อมูลที่บ่งชี้ว่ำ อำจทำให้เกิดปัญหำทำง ชีวกลศำสตร์ต่อ
ร่ำงกำยส่วนอื่น หรือ
๔) มีข้อมูลชัดเจนว่ำผ่ำนกำรรักษำโดยอนุรักษ์นิยมมำแล้วอย่ำง
น้อย ๖ เดือนแล้วไม่ทุเลำ หรือเกิดภำวะแทรกซ้อนจำกกำรรักษำทำงยำ
๗๑๐๐ ๗.๑ กระดูกเทียม และเส้นเอ็นเทียม
๗๑๐๑ ๗.๑.๑ หัวกระดูกเรเดียสเทียม
ข้อบ่งชี้ ทดแทนส่วนกระดูกเรเดียสที่ชำรุด เสียหำยจำกกำร
บำดเจ็บ หรือโรคของกระดูกที่ไม่สำมำรถให้กำรรักษำโดยวิธีทำงอนุรักษ์
นิยมและกำรผ่ำตัดวิธีอื่น เช่น กำรดึงกระดูกให้เข้ำที่และดำมด้วยโลหะได้

ข้อละ

ราคาจ่าย
ไม่เกิน
(บาท)
๔๕,๐๐๐

ชิ้นละ

๔,๐๐๐

หน่วย

/ลำดับ ๑๕๗...

- ๓๕ ลาดับ
๑๕๗

๑๕๘

๑๕๙

๑๖๐

๑๖๑

รหัส

ประเภท

๗๑๐๒ ๗.๑.๒ สารทดแทนกระดูกเพื่อการสร้างกระดูก
ลักษณะ เป็นสำรจำพวกเซรำมิก เช่น Hydroxyapatite,
Calcium phosphate, Tricalcium phosphate และ Calcium
salphate
ข้อบ่งชี้ ทดแทนกระดูกที่ชำรุดเสียหำยจำกกำรบำดเจ็บ หรือโรค
ของกระดูก หรือกระดูกของผู้ป่วยมีปริมำณไม่เพียงพอ โดยไม่สำมำรถให้
กำรรักษำโดยวิธีทำงอนุรักษ์นิยม และกำรผ่ำตัดบำงวิธี เช่น กำรตรึง
กระดูกให้เข้ำที่ กำรเชื่อมกระดูกให้ติดกัน กำรดำมกระดูกด้วยโลหะดำม
กระดูก
หมายเหตุ ใช้ได้ไม่เกิน ๒๐ ซีซี ต่อกำรผ่ำตัด ๑ ครั้ง
๗๑๐๓ ๗.๑.๓ เส้นเอ็นเทียมใช้บริเวณมือ
ข้อบ่งชี้ ทดแทนเส้นเอ็นบริเวณมือและแขนส่วนล่ำงที่ชำรุด
เสียหำยจำกกำรบำดเจ็บหรือโรคของเอ็นที่ไม่สำมำรถให้กำรรักษำโดยวิธี
ทำงอนุรักษ์นิยมและกำรผ่ำตัดวิธีอื่น เช่น กำรเย็บต่อเส้นเอ็นให้เข้ำที่หรือ
ใช้กำรปลูกเส้นเอ็นจำกส่วนอื่นของร่ำงกำยได้
๗๒๐๐ ๗.๒ โลหะดามยึดกระดูก
๗๒๐๑ ๗.๒.๑ โลหะใส่ในโพรงกระดูก (Nail) ชนิดไม่มีรูล็อก (K-nail)
ข้อบ่งชี้ ยึดตรึงกระดูกที่หักจำกกำรบำดเจ็บหรือโรคของกระดูก
ยำวในบริเวณรยำงค์ โดยเป็นกำรหักชนิดที่ ไม่รุนแรง และรูปแบบกำรหัก
ไม่ซับซ้อน
๗๒๐๒ ๗.๒.๒ โลหะใส่ในโพรงกระดูก(Nail) ชนิดมีรูล็อก สาหรับยึดกระดูก
** ส่วนกลาง (Diaphysis) (รวมค่าสกรู)
ข้อบ่งชี้
๑) ยึดตรึงกระดูกที่หักจำกกำรบำดเจ็บ หรือโรคของกระดูกยำวใน
บริเวณรยำงค์
๒) กระดูกยำวในบริเวณรยำงค์ที่หัก เนื่องจำกภำวะเนื้องอก หรือ
กระดูกพรุน หรือโรคทำงเมตะโบลิซึม
๗๒๐๓ ๗.๒.๓ โลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูก ชนิดไม่มีเกลียว (Nail
Plate)
รวมสกรู
ข้อบ่งชี้ ยึดตรึงกระดูกที่หักบริเวณข้อที่มีขนำดใหญ่ เช่น ข้อ
ตะโพกและข้อเข่ำจำกกำรบำดเจ็บ หรือโรคโดยเป็นกำรหักชนิดที่ยังคงมี
ควำมมั่นคง เป็นกำรบำดเจ็บที่ไม่รุนแรง และรูปแบบกำรหักไม่ซับซ้อน

๕ ซีซี

ราคาจ่าย
ไม่เกิน
(บาท)
๒,๐๐๐

เส้นละ

๓,๕๐๐

ชิ้นละ

๑,๔๐๐

ชุดละ

๑๕,๐๐๐

ชุดละ

๕,๐๐๐

หน่วย

/ลำดับ ๑๖๒...

- ๓๖ ลาดับ
๑๖๒

๑๖๓

๑๖๔

๑๖๕

๑๖๖

๑๖๗

รหัส

ประเภท

หน่วย

๗๒๐๔ ๗.๒.๔ โลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูกข้อตะโพก ชนิดมีเกลียว
ชุดละ
เช่น ชุด Dynamic Hip Screw
ข้อบ่งชี้ ยึดตรึงกระดูกที่หักบริเวณข้อที่มีขนำดใหญ่ เช่น ข้อ
ตะโพก จำกกำรบำดเจ็บหรือโรค โดยเป็นกำรหักชนิดที่ไม่มั่นคง กระดูก
อำจเกิดกำรทรุดตัว หรือเป็นกำรบำดเจ็บที่เกิดขึ้นรุนแรง และรูปแบบกำร
หักที่ซับซ้อน
๗๒๐๕ ๗.๒.๕ โลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูกที่เข่า ชนิดมีเกลียว เช่น
ชุดละ
ชุด Dynamic Condylar Screw
ข้อบ่งชี้ ยึดตรึงกระดูกที่หักบริเวณข้อที่มีขนำดใหญ่ เช่น ข้อเข่ำ
จำกกำรบำดเจ็บหรือโรค โดยเป็นกำรหักชนิดที่ไม่มั่นคงกระดูกอำจเกิด
กำรทรุดตัว หรือเป็นกำรบำดเจ็บที่เกิดขึ้นรุนแรงและรูปแบบกำรหักที่
ซับซ้อน
๗๒๐๖ ๗.๒.๖ โลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูก ชนิดแยกชิ้น เช่น
ชุดละ
Gamma Nail รวมสกรู
ข้อบ่งชี้ ยึดตรึงกระดูกที่หักบริเวณข้อตะโพกจำกกำรบำดเจ็บ
หรือโรค โดยเป็นกำรหักชนิดที่ไม่มั่นคง กระดูกอำจเกิดกำรทรุดตัว หรือ
เป็นกำรบำดเจ็บที่เกิดขึ้นรุนแรงและรูปแบบกำรหักที่ซับซ้อน
๗๒๐๗ ๗.๒.๗ โลหะดามกระดูกสันหลัง ส่วนคอ (Cervical Locking Plate) ระดับละ
** ระดับแรก ไม่เกิน ๒๔,๐๐๐ บาท
ระดับถัดไป ไม่เกิน ๑๒,๐๐๐ บาทต่อระดับ
ข้อบ่งชี้ ยึดตรึงกระดูกสันหลังส่วนคอที่หัก หรือข้อถูกทำลำยจำก
ควำมเสื่อม หรือโรคชนิดที่ทำให้เกิดควำมไม่มั่นคง และไม่สำมำรถยึดตรึง
ด้วยกำรปลูกกระดูกได้
ลักษณะ มีแผ่นโลหะ ๑ ชิ้นและสกรูอย่ำงน้อย ๔ ตัว (ขึ้นกับ
จำนวนระดับที่ผ่ำตัด)
๗๒๐๘ ๗.๒.๘ โลหะดามกระดูกสันหลัง ส่วนอก,เอว (PDS)
ระดับละ
** ระดับแรก ไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ บาท
ระดับถัดไป ไม่เกิน ๑๒,๕๐๐ บาท ต่อระดับ
ข้อบ่งชี้ ยึดตรึงกระดูกสันหลังส่วนอก หรือเอว ที่หัก หรือข้อถูก
ทำลำยจำกควำมเสื่อม หรือโรคชนิดที่ทำให้เกิดควำมไม่มั่นคง และไม่
สำมำรถยึดตรึงด้วยกำรปลูกกระดูกได้
ลักษณะ มีแท่งโลหะ ๒ ชิ้น และสกรูอย่ำงน้อย ๔ ตัว (ขึ้นกับ
จำนวนระดับที่ผ่ำตัด)
๗๒๐๙ ๗.๒.๙ แผ่นโลหะดามกระดูก ชนิดกว้าง (Broad Plate)
ชิ้นละ
ข้อบ่งชี้ ยึดตรึงกระดูกรยำงค์ขนำดใหญ่ที่หักและไม่สำมำรถให้
กำรรักษำโดยวิธีอนุรักษ์นิยมได้

ราคาจ่าย
ไม่เกิน
(บาท)
๑๑,๐๐๐

๑๑,๐๐๐

๒๔,๐๐๐

๒๔,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๕,๒๐๐

/ลำดับ ๑๖๘...

- ๓๗ ลาดับ
๑๖๘

รหัส

ประเภท

๗๒๑๐ ๗.๒.๑๐ แผ่นโลหะดามกระดูก ชนิดแคบ (Narrow Plate)
ข้อบ่งชี้ เช่นเดียวกับ ๗.๒.๙
๑๖๙ ๗๒๑๑ ๗.๒.๑๑ แผ่นโลหะดามกระดูก ชนิดมีแผ่นพยุง (Buttress Plate)
ข้อบ่งชี้ ยึดตรึงกระดูกรยำงค์ขนำดใหญ่ที่หักบริเวณข้อและไม่
สำมำรถให้กำรรักษำโดยวิธีอนุรักษ์นิยมได้
๑๗๐ ๗๒๑๒ ๗.๒.๑๒ แผ่นโลหะดามกระดูก ชนิดเล็ก (Small Fragment Plate,
Mini Plate)
ข้อบ่งชี้ ยึดตรึงกระดูกรยำงค์ขนำดเล็กที่หัก และไม่สำมำรถให้
กำรรักษำโดยวิธีอนุรักษ์นิยมได้ หรือกำรยึดตรึงกระดูกใบหน้ำและ
กะโหลกศีรษะในกรณีกระดูกหัก หรือมีกำรตัดกระดูกเพื่อกำรรักษำโรค
๑๗๑ ๗๒๑๓ ๗.๒.๑๓ แผ่นโลหะดามกระดูก ชนิดดัดได้ (Reconstruction Plate)
ข้อบ่งชี้ ยึดตรึงกระดูกที่หักที่มีลักษณะกำรหักซับซ้อน และไม่
สำมำรถให้กำรรักษำโดยวิธีอนุรักษ์นิยมได้
๑๗๒ ๗๒๑๔ ๗.๒.๑๔ แผ่นโลหะดามกระดูก ชนิดมีหัวสกรูพยุง (Lock plate)
**
๑๗๒/๑ ๗๒๑๔ แผ่นโลหะดามกระดูก ชนิดหัวล็อค (Locking compression plate)
A
ข้อบ่งชี้
๑) ยึดตรึงกระดูกที่หักจำกกำรบำดเจ็บ หรือโรคของกระดูกยำว
บริเวณรยำงค์ โดยที่เป็นกำรหักชนิดที่รุนแรง หรือรูปแบบกำรหักที่
ซับซ้อน
๒) กระดูกยำวในบริเวณรยำงค์หักเนื่องจำกภำวะเนื้องอก หรือ
กระดูกพรุน หรือโรคทำงเมตะโบลิซึม
๑๗๒/๒ ๗๒๑๔ แผ่นโลหะดามกระดูก ชนิดหัวล็อกสาหรับใส่บริเวณที่หักใกล้ข้อ
B
(Anatomical Plate)
ข้อบ่งชี้ ใช้ยึดตรึงกระดูกที่หักซับซ้อน (Complex Fracture) ใน
โรคดังต่อไปนี้
๑) เนื้อกระดูกผิดปกติจำกภำวะเนื้องอก กระดูกพรุน หรือโรคทำง
เมตะโบลิซึม
๒) กระดูกหักบริเวณใกล้หรือเข้ำข้อ (Periarticular or Intraarticular Fracture)
๓) กระดูกหักบริเวณใกล้ข้อเทียม หรือใกล้โลหะดำมกระดูกเดิม
๑๗๓ ๗๒๑๕ ๗.๒.๑๕ แผ่นโลหะขนาดเล็กที่ใช้ดามกระดูก
ข้อบ่งชี้ ใช้ยึดกระดูกที่หักร่วมกับแผ่นดำมกระดูกหรือใช้ยึด
กระดูกโดยตรงก็ได้

ชิ้นละ

ราคาจ่าย
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(บาท)
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ชิ้นละ
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๗๒๑๖ ๗.๒.๑๖ โลหะดามกระดูกภายนอก
ลักษณะ ๑ ชุด มีแท่งโลหะ ดำมกระดูก ๒ แท่ง โลหะยึดกระดูก
๔-๖ แท่ง และคีมยึด ๔-๖ ตัว
ข้อบ่งชี้ ยึดตรึงกระดูกที่หักที่มีกำรบำดเจ็บรุนแรง กำรติดเชื้อ
และกำรผ่ำตัดที่มีลักษณะจำเพำะ ได้แก่ กำรยืด เลื่อน และหดกระดูก
๗๓๐๐ ๗.๓ โลหะยึดกระดูก/เอ็น
๗๓๐๑ ๗.๓.๑ สกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวล็อก (Lock screw)
**
ข้อบ่งชี้ ใช้ยึดตรึงกระดูกที่หักที่มีปัญหำ ไม่สำมำรถใช้สกรู
ธรรมดำ และใช้ร่วมกับแผ่นโลหะดำมกระดูกชนิดหัวล็อก แบบตรง
สำหรับใส่บริเวณกระดูกส่วนกลำง (Diaphysis) และโลหะดำมกระดูก
ชนิดหัวล็อคสำหรับใส่บริเวณที่หักใกล้ข้อ (Anatomical plate)
๗๓๐๒ ๗.๓.๒ สกรูยึดแผ่นโลหะดามกระดูก
ข้อบ่งชี้
๑) ใช้ยึดตรึงกระดูกที่หักที่มีปัญหำไม่สำมำรถใช้สกรูธรรมดำ หรือ
๒) ใช้ยึดตรึงกระดูกที่หักร่วมกับแผ่นโลหะดำมกระดูกชนิดหัวล็อก
๗๓๐๓ ๗.๓.๓ แท่งโลหะดามกระดูกขนาดต่างๆ ( Schanz Screw)
ข้อบ่งชี้ ยึดตรึงกระดูกที่หักทั่วไป
๗๓๐๔ ๗.๓.๔ สกรูขนาดเล็กที่ใช้ดามกระดูก
ลักษณะ ใช้ยึดกระดูกที่หักร่วมกับแผ่นดำมกระดูกหรือใช้ยึด
กระดูกโดยตรงก็ได้
ข้อบ่งชี้ ยึดตรึงกระดูกที่หัก
๗๓๐๕ ๗.๓.๕ สกรูยึดเอ็นข้อเข่า
ลักษณะ เป็นสกรูหัวจมหกเหลี่ยมมีเกลียวหยำบที่สำมำรถยึด
ส่วนกระดูกของเอ็นที่นำไปปลูกกับโพรงในกระดูกข้อเข่ำ
ข้อบ่งชี้ ใช้ในกำรซ่อมเอ็นข้อเข่ำ
๗๓๐๖ ๗.๓.๖ หมุดสมอยึดติดกับกระดูกชนิดมีวัสดุยึดเส้นเอ็น
ลักษณะ เป็นหมุดที่สำมำรถใช้ยึดเอ็นกับกระดูกได้โดยตรงและมี
ส่วนต่อกับวัสดุที่ใช้เย็บเอ็น
ข้อบ่งชี้ ใช้ในกำรซ่อมเอ็นข้อไหล่และมือ
๗๓๐๗ ๗.๓.๗ สมอยึดกระดูกเข้ากับเนื้อเยื่อ (Suture Anchor)
ข้อบ่งชี้ ใช้สำหรับกำรเย็บซ่อมเอ็นบริเวณข้อต่ำงๆ ที่เอ็นถูก
กระชำกหลุดออกจำกกระดูก
๗๓๐๘ ๗.๓.๘ ชุดสมอสาหรับเย็บซ่อมหมอนรองกระดูกเข่า (Arthroscopic
Meniscus Repair System)
ลักษณะ เป็นชุดประกอบด้วยเข็ม ๑ อันและด้ำยสำหรับเย็บ
ข้อบ่งชี้ ใช้สำหรับเย็บซ่อมแซมหมอนรองกระดูกอ่อนในข้อเข่ำ

ชุดละ
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๗๓๑๑ ๗.๓.๑๑ ตะขอตรึงกระดูก (Staple)
ข้อบ่งชี้ ใช้ยึดตรึงกระดูกที่หักที่มีลักษณะจำเพำะและกำรตัด
ต่อกระดูก
๗๓๑๓ ๗.๓.๑๓ K-wire
ข้อบ่งชี้ ยึดตรึงกระดูกส่วนปลำยและกระดูกที่หักมีขนำดเล็ก
รวมทั้งใช้เพื่อกำรดึงรักษำกระดูกหัก
๗๓๑๔ ๗.๓.๑๔ สกรูชนิดพิเศษสาหรับใส่ข้อมือ
ข้อบ่งชี้ ยึดตรึงกระดูกข้อมือ
๗๔๐๐ ๗.๔ วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ยึดกระดูกอื่นๆ
๗๔๐๑ ๗.๔.๑ สารยึดกระดูก (Bone Cement) ชนิดธรรมดา
ลักษณะ เป็นสำรเมตทิลเมตำไคลเลต มีสองส่วนคือส่วนที่เป็น
ของเหลวและส่วนที่เป็นผง ใช้ผสมกันเพื่อให้เกิดกำรโพลิเมอไรเซชั่นและ
เป็นวัสดุปรำศจำกเชื้อ
ข้อบ่งชี้ ยึดตรึงข้อเทียมกับกระดูกและใช้ในผู้ป่วยเนื้องอกของ
กระดูก
๗๔๐๒ ๗.๔.๒ สารยึดกระดูก (Bone Cement) ชนิดมียาปฏิชีวนะผสม
ลักษณะ เป็นสำรเมตทิลเมตำไคลเลต มีสองส่วน คือ ส่วนที่เป็น
ของเหลว และส่วนที่เป็นผงใช้ผสมกันเพื่อให้เกิดกำรโพลิเมอไรเซชั่นและ
เป็นวัสดุปรำศจำกเชื้อและมียำปฏิชีวนะผสม เพื่อลดโอกำสกำรติดเชื้อใน
ผู้ป่วยที่มีภูมิต้ำนทำนต่ำ และใช้ในรำยที่เป็นกำรผ่ำตัดแก้ไขข้อเทียมที่เคย
ติดเชื้อ
ข้อบ่งชี้
๑) ใช้ในกำรยึดข้อเทียมติดกับกระดูก
๒) ใช้ปั้นเป็นรูปร่ำงเพื่อเติมเข้ำไปในพื้นที่ว่ำงระหว่ำงกระดูก
ชั่วครำว เพื่อทำกำรรักษำกำรติดเชื้อในกระดูกและข้อ
๓) ใช้ในผู้ป่วยที่เป็นเนื้องอกของกระดูก
๗๕๐๐ ๗.๕ กระดูกชีวภาพ
๗๕๐๒ ๗.๕.๒ กระดูกแช่แข็งขนาดเล็ก
ลักษณะ เตรียมจำกกระดูกชีวภำพที่ปรำศจำกโรคติดเชื้อผ่ำนกำร
ทำควำมสะอำด และกำรแช่แข็งที่เท่ำกับหรือต่ำกว่ำ ๗๐ องศำเซลเซียส
รวมทั้งอำจกำรทำให้ปรำศจำกเชื้อ โดยรังสีแกมม่ำผนึกโดยระบบ
สูญญำกำศ
ข้อบ่งชี้ เพื่อกำรปลูกทดแทนกระดูกที่ถูกทำลำยไปจำกกำร
บำดเจ็บ หรือโรค ในบริเวณกระดูกขนำดเล็ก

ชิ้นละ

ราคาจ่าย
ไม่เกิน
(บาท)
๑,๐๐๐

ชิ้นละ

๓๐๐

ชิ้นละ

๓,๐๐๐

ชุดละ

๒,๐๐๐

ชุดละ

๔,๓๐๐

ชิ้นละ

๕,๐๐๐

หน่วย

/ลำดับ ๑๘๙...

- ๔๐ ลาดับ
๑๘๙

๑๙๐

๑๙๑

๑๙๒

๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘

รหัส

ประเภท

๗๕๐๓ ๗.๕.๓ กระดูกแช่แข็งขนาดกลาง
ลักษณะ เตรียมจำกกระดูกชีวภำพที่ปรำศจำกโรคติดเชื้อผ่ำนกำร
ทำควำมสะอำด และกำรแช่แข็งที่เท่ำกับหรือต่ำกว่ำ ๗๐ องศำเซลเซียส
รวมทั้งอำจกำรทำให้ปรำศจำกเชื้อ โดยรังสีแกมม่ำผนึกโดยระบบ
สูญญำกำศ
ข้อบ่งชี้ เพื่อกำรปลูกทดแทนกระดูกที่ถูกทำลำยไปจำกกำร
บำดเจ็บหรือโรคในบริเวณกระดูกขนำดใหญ่
๗๕๐๔ ๗.๕.๔ กระดูกแช่แข็งขนาดใหญ่
ลักษณะ เตรียมจำกกระดูกชีวภำพที่ปรำศจำกโรคติดเชื้อผ่ำนกำร
ทำควำมสะอำดและกำรแช่แข็งที่เท่ำกับหรือต่ำกว่ำ ๗๐ องศำเซลเซียส
รวมทั้งอำจกำรทำให้ปรำศจำกเชื้อ โดยรังสีแกมม่ำผนึก โดยระบบ
สูญญำกำศ
ข้อบ่งชี้ เพื่อกำรปลูกทดแทนกระดูกที่ถูกทำลำยไปจำกกำร
บำดเจ็บหรือโรคในบริเวณกระดูกขนำดใหญ่และบริเวณข้อและใช้ร่วมกับ
ข้อเทียม
๗๕๐๖ ๗.๕.๖ แคลเซี่ยมไฮดรอกซี เอพาไตต์ ขนาด ๑ ลูกบาศก์เซนติเมตร
ลักษณะ เป็นสำรไฮดรอกซีเอพำไตต์ที่สังเครำะห์ขึ้นหรือกึ่ง
สังเครำะห์ หรือผลิตจำกวิธีทำงธรรมชำติผ่ำนขบวนกำรทำให้ปรำศจำก
เชื้อและผนึกด้วยวิธีที่ใช้ในกำรเก็บวัสดุทำงกำรแพทย์
ข้อบ่งชี้ เพื่อกำรปลูกกระดูกบริเวณใบหน้ำ กรำม และกระดูกคอ
ส่วนบนเท่ำนั้น
๗๖๐๐ ๗.๖ อุปกรณ์ที่ใช้ในการผ่าตัดกระดูกและข้อ
๗๖๐๑ ๗.๖.๑ ใบมีดตัดเนื้อเยื่ออ่อนในข้อ (Blade for Arthroscopic
Shaver)
ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหำของเนื้อเยื่ออ่อนในข้อ ใช้ในกรณี
ส่องกล้อง Arthroscopy
หมวด ๘ วัสดุ/อุปกรณ์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู
๘๓๐๐ ๘.๓ อุปกรณ์พยุงแกนลาตัว (Spinal orthosis)
๘๓๐๕ ๘.๓.๕ เฝือกพยุงลาตัว
๘๓๐๖ ๘.๓.๖ โลหะหรือ พลาสติกดามหลังคด
๘๓๐๗ ๘.๓.๗ เฝือกพยุงระดับเอว (Lumbosacral support )
๘๔๐๐ ๘.๔ โลหะ/พลาสติกดามแขนภายนอก (Orthosis, upper
extremity)
๘๔๐๑ ๘.๔.๑ โลหะ/พลาสติกดามข้อไหล่ ข้อมือ และข้อศอกเด็ก
๘๔๐๒ ๘.๔.๒ โลหะ/พลาสติกดามข้อไหล่ ข้อมือ และข้อศอกผู้ใหญ่
๘๔๐๓ ๘.๔.๓ โลหะ/พลาสติกดามข้อมือและข้อศอกพร้อมลวดสปริง

ชิ้นละ

ราคาจ่าย
ไม่เกิน
(บาท)
๑๕,๐๐๐

ชิ้นละ

๒๕,๐๐๐

ชิ้นละ

๒,๕๐๐

อันละ

๔,๕๐๐

ชุดละ
ชุดละ
ชุดละ

๒,๐๐๐
๘,๐๐๐
๑,๐๐๐

ข้ำงละ
ข้ำงละ
ชุดละ

๘๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

หน่วย

/รหัส ๘๕๐๐...

- ๔๑ ลาดับ

๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐

รหัส

ประเภท

๘๕๐๐ ๘.๕ โลหะ/หรือพลาสติกดามขาภายนอกไม่รวมรองเท้า (Orthosis,
Lower Extremity)
๘๕๐๑ ๘.๕.๑ โลหะ/พลาสติกดามขาเด็กเล็ก ชนิดยาวไม่มีข้อเข่า
๘๕๐๒ ๘.๕.๒ พลาสติกดามขาเด็กเล็กชนิดยาวมีข้อเข่าล็อกได้
๘๕๐๓ ๘.๕.๓ โลหะดามขาเด็กเล็กชนิดยาวมีข้อเข่าล็อกได้
๘๕๐๔ ๘.๕.๔ พลาสติกดามขาเด็กขนาดกลางชนิดยาวมีข้อเข่าล็อกได้
๘๕๐๕ ๘.๕.๕ โลหะดามขาเด็กขนาดกลางชนิดยาวมีข้อเข่าล็อกได้
๘๕๐๖ ๘.๕.๖ พลาสติกดามขาขนาดใหญ่มีข้อเข่าล็อกได้
๘๕๐๗ ๘.๕.๗ โลหะดามขาขนาดใหญ่มีข้อเข่าล็อกได้
๘๕๐๙ ๘.๕.๙ เบ้ารับน้าหนักที่เอ็นสะบ้า (PTB)
๘๕๑๐ ๘.๕.๑๐ พลาสติกดามขาเด็กเล็กชนิดสั้น (กันเท้าตก)
๘๕๑๒ ๘.๕.๑๒ พลาสติกดามขาขนาดกลาง (กันเท้าตก)
๘๕๑๔ ๘.๕.๑๔ พลาสติกดามขาชนิดสั้นขนาดใหญ่ (กันเท้าตก)
๘๕๑๙ ๘.๕.๑๙ พลาสติกดามข้อเท้า (Ankle-Foot Orthosis)
ข้อบ่งชี้ ใช้เฉพำะผู้ป่วยที่มีข้อเท้ำที่หลวม (Ankle Instability)
๘๕๒๐ ๘.๕.๒๐ สายรัดกันเท้าตก
๘๖๐๐ ๘.๖ อุปกรณ์พยุงข้อ (Single joint orthosis)
๘๖๐๑ ๘.๖.๑ สายคล้องแขนกันไหล่หลุด
๘๖๐๒ ๘.๖.๒ สายคล้องแขน (Arm sling)
๘๖๐๓ ๘.๖.๓ อุปกรณ์พยุงข้อศอก (Elbow support) มีแกนด้านข้าง
๘๖๐๔ ๘.๖.๔ อุปกรณ์พยุงข้อศอก (Elbow support) ไม่มีแกนด้านข้าง
๘๖๐๕ ๘.๖.๕ แผ่นโลหะ/พลาสติกบังคับเชิงกรานเด็ก
๘๖๐๖ ๘.๖.๖ แผ่นโลหะบังคับเชิงกรานผู้ใหญ่
๘๖๐๙ ๘.๖.๙ อุปกรณ์พยุงส้นเท้าและฝ่าเท้าชนิดสาเร็จรูป
ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยที่มีข้อเท้ำ เอ็นข้อเท้ำ กระดูกฝ่ำเท้ำอักเสบ
และใช้ในกำรบำบัดรักษำเอ็นฝ่ำเท้ำอักเสบที่เรื้อรังต่อเนื่อง
๘๖๑๐ ๘.๖.๑๐ อุปกรณ์พยุงส้นเท้าและฝ่าเท้าชนิดหล่อพิเศษเฉพาะราย
ข้อบ่งชี้ เช่นเดียวกับ ๘.๖.๙
๘๖๑๒ ๘.๖.๑๒ อุปกรณ์พยุงส้นเท้าและฝ่าเท้าสาหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิด
หล่อพิเศษเฉพาะราย (Total Contact Insole/Orthosis)
ลักษณะ เป็นวัสดุที่เสริมรองรับเท้ำชนิดหล่อพิเศษเฉพำะรำย
(Total Contact Insole/Orthosis) มีคุณสมบัติ
๑) ทำจำกวัสดุที่ชั้นบนมีควำมนุ่มและยืดหยุ่น (Cushion) ส่วนวัสดุ
ชั้นล่ำงช่วยในกำรคงรูปของชั้นบน (Contour)

หน่วย

ราคาจ่าย
ไม่เกิน
(บาท)

ข้ำงละ
ข้ำงละ
ข้ำงละ
ข้ำงละ
ข้ำงละ
ข้ำงละ
ข้ำงละ
ข้ำงละ
ข้ำงละ
ข้ำงละ
ข้ำงละ
ข้ำงละ

๑,๕๐๐
๕,๕๐๐
๑๑,๐๐๐
๕,๕๐๐
๑๑,๐๐๐
๕,๕๐๐
๑๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
๑,๒๐๐
๑,๕๐๐
๑,๘๐๐
๓,๐๐๐

ข้ำงละ

๑๕๐

ข้ำงละ
อันละ
ข้ำงละ
ข้ำงละ
ข้ำงละ
ข้ำงละ
คู่ละ

๒๐๐
๑๕๐
๑,๕๐๐
๑,๕๐๐
๕๐๐
๑,๕๐๐
๑,๒๐๐

ข้ำงละ

๑,๒๐๐

คูล่ ะ

๑,๒๐๐

/๒) ต้องหล่อ...

- ๔๒ ลาดับ

๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖

รหัส

๘๗๐๐
๘๗๐๑
๘๗๐๒
๘๗๐๓
๘๗๐๔
๘๗๐๕
๘๘๐๐
๘๘๑๓

ประเภท
๒) ต้องหล่อพิเศษเฉพำะรำย มีควำมหนำอย่ำงน้อย ๕ มิลลิเมตร
และโค้งเข้ำรูปตลอดควำมยำวของฝ่ำเท้ำผู้ป่วยแต่ละรำย (Total
Contact Insole/Orthosis)
ข้อบ่งชี้ ใช้กับผู้ป่วยที่ได้รับกำรประเมินโดยเกณฑ์ แนวทำงเวช
ปฏิบัติกำรป้องกันและดูแลรักษำผู้ป่วยเบำหวำนที่มีภำวะแทรกซ้อนที่เท้ำ
แล้วพบว่ำมีควำมเสี่ยงอยู่ในระดับสูง
๘.๗ เครื่องช่วยเดิน (Walking Aids)
๘.๗.๑ เครื่องช่วยเดินชนิด ๔ ขา (Pick-Up-Walker)
๘.๗.๒ เครื่องช่วยเดินชนิด ๔ ขา มีล้อ (จ่ายให้ครั้งเดียวไม่มีค่าซ่อม
หรือซื้อใหม่)
๘.๗.๓ ไม้เท้า ๑ ปุ่ม
๘.๗.๔ ไม้เท้าชนิด ๓ หรือ ๔ ปุ่ม
๘.๗.๕ ไม้ค้ายัน
๘.๘ รองเท้า
๘.๘.๑๓ รองเท้าสาหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีความเสี่ยงสูง และยัง
สามารถสวมใส่รองเท้าสาเร็จรูปได้
ลักษณะ
๑) รองเท้ำทำจำกหนังแท้ หรือวัสดุสังเครำะห์ที่มีควำมยืดหยุ่น
ระบำยอำกำศ บุ/หรือซับในด้วยหนังแท้ หรือวัสดุสังเครำะห์ที่อ่อนนุ่ม
(วัสดุสังเครำะห์ที่ใช้ห้ำมเป็นยำงพำรำ /ไวนิล /พลำสติก)
๒) ส่วนหัวรองเท้ำเป็นชนิดปิดปลำยนิ้วเท้ำและต้องกว้ำงพอเพื่อ
ไม่ให้บบี หรือกดนิ้วเท้ำ ไม่มีตะเข็บแข็ง เพื่อป้องกันกำรเกิดแผล และต้อง
มีสำยรัดส้น หรือ หุ้มส้นเท้ำ (Back strap /Heel counter) ส่วนหัว
รองเท้ำชนิดเปิดปลำยนิ้วเท้ำ ใช้ได้เฉพำะกรณีที่มีแผลและอยู่ระหว่ำงกำร
ทำแผล เท่ำนั้น
๓) รองเท้ำต้องปรับขนำดได้ด้วยเชือก หรือ Velcro เป็นต้น
เพื่อสำมำรถกระชับเท้ำให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมำะสม ไม่เกิดกำรเสียดสี
๔) เป็นรองเท้ำที่มีควำมลึกมำกกว่ำปกติอย่ำงน้อย ๕ มิลลิเมตร
(Deep Inlay) สำมำรถถอดพื้นรองเท้ำด้ำนใน เพื่อใส่แผ่นเสริมได้
๕) พื้นรองเท้ำด้ำนใน รวมแผ่นรองสำเร็จรูปที่ได้รับกำรปรับแต่ง
ทำจำกวัสดุที่มีควำมยืดหยุ่น นุ่ม มีควำมหนำอย่ำงน้อย ๕ มิลลิเมตร
๖) พื้นรองเท้ำด้ำนนอก (Outsole) ทำด้วยวัสดุที่แข็งแรง ไม่ลื่น
สำมำรถปรับแต่งพื้นได้ และมีควำมโค้ง ลักษณะ Toe Only Rocker
Bottom Shoes
ข้อบ่งชี้ ใช้กับผู้ป่วยที่ได้รับกำรประเมิน โดยเกณฑ์แนวทำง
เวชปฏิบัติกำรป้องกัน และดูแลรักษำผู้ป่วยเบำหวำนที่มีภำวะแทรกซ้อน
ที่เท้ำแล้วพบว่ำมีควำมเสี่ยงอยู่ในระดับสูง

หน่วย

ราคาจ่าย
ไม่เกิน
(บาท)

อันละ
อันละ

๗๐๐
๓,๐๐๐

อันละ
อันละ
คู่ละ

๑๙๐
๖๐๐
๒๕๐

คู่ละ

๑,๘๐๐

/ลำดับ ๒๒๗...

- ๔๓ ลาดับ
๒๒๗

๒๒๘

๒๒๙

รหัส

ประเภท

๘๘๑๔ ๘.๘.๑๔ รองเท้าสาหรับผู้ป่วยเบาหวาน ที่มีความเสี่ยงสูง ที่มีเท้าผิด
รูปจนไม่สามารถปรับรองเท้าสาเร็จรูปได้
ลักษณะ เหมือนรหัส ๘๘๑๓ แต่เป็นรองเท้ำตัด ไม่ใช่รองเท้ำ
สำเร็จรูป
ข้อบ่งชี้ เหมือนรหัส ๘๘๑๓ แต่เป็นผู้ป่วยที่ไม่สำมำรถปรับ
รองเท้ำสำเร็จรูปชนิด Depth-Inlay Shoes ให้สวมใส่ได้
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเบิกอุปกรณ์สาหรับผู้ป่วยเบาหวาน
ทั้ง ๓ รายการ
ให้มีสิทธิเบิกได้คนละไม่เกิน ๑ คู่ต่อรำยภำยในระยะเวลำ ๑ ปี
นับจำกวันที่ได้รับอุปกรณ์ ทั้งนี้ให้เป็นไปตำมประกำศสำนักงำน
หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขกำรจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยเพื่อบริกำรสำธำรณสุข กรณีหน่วยบริกำรให้บริกำรอุปกรณ์
สำหรับผู้ป่วยเบำหวำนที่มีควำมเสี่ยงเพื่อป้องกันกำรเกิดแผล แผลซ้ำซ้อน
และกำรตัดเท้ำ ตำมที่สำนักงำนประกำศกำหนด
๘๘๑๕ ๘.๘.๑๕ ค่าซ่อมรองเท้าสาหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีความเสี่ยงสูง และ
ยังสามารถสวมใส่รองเท้าสาเร็จรูปได้
ข้อบ่งชี้ ให้เบิกได้ตำมที่แพทย์ของสถำนพยำบำลที่ตรวจรักษำ
เป็นผู้สั่งซ่อมโดยประหยัด
๘๘๑๖ ๘.๘.๑๖ ค่าซ่อมรองเท้าสาหรับผู้ป่วยเบาหวาน ที่มีความเสี่ยงสูง ที่มี
เท้าผิดรูปจนไม่สามารถปรับรองเท้าสาเร็จรูปได้
ข้อบ่งชี้ ให้เบิกได้ตำมที่แพทย์ของสถำนพยำบำลที่ตรวจรักษำ
เป็นผู้สั่งซ่อมโดยประหยัด
หมวด ๙ อื่นๆ
๙.๒ รายการฟันเทียมถอดได้และอุปกรณ์
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเบิกฟันเทียม
๑) ฟันเทียมถอดได้และอุปกรณ์ ให้มีสิทธิเบิกได้คนละไม่เกินชิ้นละ/
ชุดละ ภำยในระยะเวลำ ๕ ปี (โดยให้ระบุตำแหน่งที่ทำแต่ละครั้ง)
๒) กำรเบิกฟันเทียมทั้งหมด รำคำที่ให้เบิกเป็นรำคำที่เหมำจ่ำย
และได้รวมค่ำวัสดุที่ใช้ในกำรพิมพ์ปำกแล้ว
๓) สำหรับอุปกรณ์ฟันเทียมบำงส่วนถอดได้ รำยกำร ๙.๒.๐.๔ และ
๙.๒.๐.๕ ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ตะขอ รำคำตะขอจะรวมอยู่กับรำคำฟัน
เทียมบำงส่วนถอดได้แล้ว
๙.๒.๐ ฟันเทียมทั้งปากถอดได้

คู่ละ

ราคาจ่าย
ไม่เกิน
(บาท)
๒,๘๐๐

ครั้งละ

๙๐๐

ครั้งละ

๑,๔๐๐

หน่วย

/ลำดับ ๒๓๐...

- ๔๔ ลาดับ
๒๓๐

๒๓๑

๒๓๒

๒๓๓

รหัส

ประเภท

๙๒๐๒ ๙.๒.๐.๒ ฟันเทียมทั้งปาก ถอดได้ ๑ ชิ้น บนหรือล่าง (Single Denture)
ลักษณะ ฟันเทียมทั้งปำกถอดได้ ฐำนอะคริลิก ชิ้นเดียว
ข้อบ่งชี้ ใช้ทดแทนฟันธรรมชำติที่สูญเสียไปทั้งหมด เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรบดเคี้ยวอำหำร
๙๒๐๓ ๙.๒.๐.๓ ฟันเทียมทั้งปาก ถอดได้ ๒ ชิ้น บนและล่าง (Complete
Denture)
ลักษณะ ฟันเทียมทั้งปำกถอดได้ ฐำนอะคริลิก สองชิ้น
ข้อบ่งชี้ ใช้ทดแทนฟันธรรมชำติที่สูญเสียไปทั้งหมด เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรบดเคี้ยวอำหำร
๙๒๐๔ ๙.๒.๐.๔ ฟันเทียมบางส่วน ถอดได้ ๑-๕ ซี่
ลักษณะ ฟันเทียมบำงส่วนถอดได้ ฐำนอะคริลิก
ข้อบ่งชี้ ใช้ทดแทนฟันธรรมชำติบำงซี่ที่สูญเสียไป เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรบดเคี้ยวอำหำร
๙๒๐๕ ๙.๒.๐.๕ ฟันเทียมบางส่วน ถอดได้ มากกว่า ๕ ซี่
ลักษณะ ฟันเทียมบำงส่วนถอดได้ ฐำนอะคริลิก
ข้อบ่งชี้ ใช้ทดแทนฟันธรรมชำติบำงซี่ที่สูญเสียไป เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรบดเคี้ยวอำหำร

ชิ้นละ

ราคาจ่าย
ไม่เกิน
(บาท)
๒,๔๐๐

ชุดละ

๔,๔๐๐

ชิ้นละ

๑,๓๐๐

ชิ้นละ

๑,๕๐๐

หน่วย

หมายเหตุ
๑. โปรแกรมส่งข้อมูลเบิก
๑.๑ รำยกำรอุปกรณ์สำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (UC ทั่วไป) ส่งข้อมูลเบิกในโปรแกรม e-Claim
๑.๒ รำยกำรอุปกรณ์สำหรับคนพิกำร (ท. ๗๔) ส่งข้อมูลเบิกในโปรแกรมกำรเบิกอุปกรณ์คนพิกำร และกำร
ให้บริกำรฟื้นฟูสมรรถภำพด้ำนกำรแพทย์
๒. กำรเบิ ก อุ ป กรณ์ เ ลนส์ แ ก้ ว ตำเที ย ม กรณี ใ ห้ บ ริ ก ำรผ่ ำ ตั ด ต้ อ กระจก ให้ เ ป็ น ไปตำมประกำศส ำนั ก งำน
หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำใช้จ่ำย และแนวทำงกำรให้บริกำรผ่ำตัดต้อกระจก ตำมที่
สำนักงำนประกำศกำหนด
๓. ** เป็นรหัสอวัยวะเทียมและอุปกรณ์บำบัดรักษำที่มีในบัญชีนวัตกรรมไทย สปสช. สนับสนุนให้มีกำรใช้
ผลิตภัณฑ์/บริกำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขในบัญชีนวัตกรรม โดยหน่วยบริกำรบันทึกเบิกในรหัส และรำคำตำม
ประกำศนี้
๔. อุปกรณ์ รหัส ๐๖๐๔ ถุงเก็บปัสสำวะหน้ ำท้อง (Urostomy) ชนิดใช้ระยะยำว เป็นรำยกำรที่เทียบเคียงกับ
รำยกำร เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ (วัสดุสิ้นเปลือง) ของกรมบัญชีกลำง จึงขึ้นต้นด้วยรหัส “๐”

เอกสารหมายเลข ๒
แนบท้ายประกาศสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง รายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียม ในการบาบัดโรค และข้อบ่งชี้ พ.ศ. ๒๕๖๔
(รายการอุปกรณ์เครื่องช่วยสาหรับคนพิการ)
ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔
ลาดับ

รหัส

ประเภท

หมายเหตุ

๒.๕

๑

เครื่องช่วยฟังสาหรับคนพิการ
ข้อบ่งชี้ทั่วไปของการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง
๑. ใช้กับคนพิการที่สูญเสียการได้ยิน ๒ หู และมีการได้
ยินที่ยังคงเหลืออยู่ (Residual Hearing) ในหูข้างที่ได้ยินดี
กว่าหลังสิ้นสุดการรักษาด้วยยาหรือการผ่าตัด และมีลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑.๑ ไม่สามารถรักษาให้หายได้ด้วยยาหรือการผ่าตัด หรือ
มีข้อห้ามในการผ่าตัดหรือปฏิเสธการผ่าตัด
๑.๒ สูญเสียการได้ยินแบบประสาทหูเสื่อมอย่างเฉียบพลัน
หลังการรักษาด้วยยาอย่างต่อเนื่องมากกว่า ๑๐๐ วัน
๑.๓ การสูญเสียการได้ยินเป็นอุปสรรคต่อการสื่อ
ความหมายและการดารงชีวิตประจาวัน หรือทาให้คุณภาพ
ชีวิตลดลง
๑.๔ การสูญเสียการได้ยินเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ภาษาและการพูด หรือมีความพิการซ้อน
๒. ระดับการสูญเสียการได้ยิน มีการสูญเสียการได้ยินทั้ง
สองข้าง โดยข้างที่ดีกว่าจะต้องมีค่าเฉลี่ยของระดับการได้ยิน
ทางอากาศ (Air Conduction Threshold) ของความถี่
๕๐๐, ๑,๐๐๐ และ ๒,๐๐๐ เฮิรตซ์ เท่ากับหรือมากกว่า
๔๐ เดซิเบล จากการตรวจวัดการได้ยินตามมาตรฐานวิชาชีพ
๒๕๐๕ ๒.๕.๕ เครื่องช่วยฟังแบบกล่อง ระบบดิจิตอล
ลักษณะ :
๑. กาลังขยายสูงสุด (Peak Gain) ๕๐-๙๐ เดซิเบล
๒. ช่วงความถี่ที่ตอบสนอง (Frequency Response)
๑๐๐-๓,๐๐๐ เฮิรตซ์ หรือกว้างกว่า
๓. ความดังสูงสุด (Maximum power output) ไม่น้อย
กว่า ๑๒๐ เดซิเบล

หน่วย

ราคาจ่าย
ไม่เกิน
(บาท)

หลักเกณฑ์
วิธีการ และ
อัตรา
ค่าใช้จ่าย
เพื่อบริการ
ฟื้นฟู
สมรรถภาพ
และอุปกรณ์
เครื่องช่วย
ฟังให้เป็นไป
ตามประกาศ
สานักงาน
หลักประกัน
สุขภาพ
แห่งชาติ

เครื่องละ

๙,๐๐๐

ราคานี้รวม
ค่าบริการ
ทาง
การแพทย์
ด้วย ๓,๐๐๐
บาท

/ข้อบ่งชี้...

๒
ลาดับ

๒

รหัส

ประเภท

ข้อบ่งชี้ :
๑. ผู้ที่มีปัญหาเรื่องการใช้มือ การควบคุมปรับปุ่มต่างๆ
การเปลี่ยนแบตเตอรี่ การใส่เครื่อง เช่น ผู้สูงอายุ คนตาบอด
ผู้ที่มีความพิการ
๒. ผู้ที่มีความผิดปกติทางด้านกายวิภาคศาสตร์ของ
ใบหน้า เช่น ผู้ที่ไม่มีใบหู ใบหูขนาดเล็ก หรือช่องหูผิดปกติที่
ไม่สามารถเลือกใช้เครื่องช่วยฟังแบบอื่นได้
๓. ผู้ที่มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย (แบตเตอรี่สาหรับแบบ
กล่องราคาถูกกว่าแบบอื่นๆ)
๔. ผู้ที่มีความลาบากในการหาซื้อแบตเตอรี่ (แบตเตอรี่
สาหรับเครื่องช่วยฟังแบบกล่อง ถ่าน AA, AAA หาซื้อได้ง่าย)
๕. ผู้ต้องการเครื่องช่วยฟังที่มีความทนทานเป็นพิเศษ
เช่น เด็ก ที่มีความพิการซ้าซ้อน
อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๒๕๐๖ ๒.๕.๖ เครื่องช่วยฟังแบบกล่อง ระบบอนาล็อก
ลักษณะ :
๑. กาลังขยายสูงสุด (Peak Gain) ๕๐-๙๐ เดซิเบล
๒. ช่วงความถี่ที่ตอบสนอง (Frequency Response)
๑๐๐ - ๓,๐๐๐ เฮิรตซ์ หรือกว้างกว่า
๓. ความดังสูงสุด (Maximum power output) ไม่น้อย
กว่า ๑๒๐ เดซิเบล
ข้อบ่งชี้ :
๑. ผู้ที่มีปัญหาเรื่องการใช้มือ การควบคุมปรับปุ่มต่างๆ
การเปลี่ยนแบตเตอรี่ การใส่เครื่อง เช่น ผู้สูงอายุ คนตาบอด
ผู้ที่มีความพิการ
๒. ผู้ที่มีความผิดปกติทางด้านกายวิภาคศาสตร์ของใบหน้า
เช่น ผู้ที่ไม่มีใบหู ใบหูขนาดเล็ก หรือช่องหูผิดปกติที่ไม่
สามารถเลือกใช้เครื่องช่วยฟังแบบอื่นได้
๓. ผู้ที่มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย (แบตเตอรี่สาหรับแบบกล่อง
ราคาถูกกว่าแบบอื่นๆ)
๔. ผู้ที่มีความลาบากในการหาซื้อแบตเตอรี่ แบตเตอรี่
สาหรับเครื่องช่วยฟังแบบกล่อง ถ่าน AA, AAA หาซื้อได้ง่าย
๕. ผู้ต้องการเครื่องช่วยฟังที่มีความทนทานเป็นพิเศษ เช่น
เด็กที่มีความพิการซ้าซ้อน
อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๓ ปี

หน่วย

ราคาจ่าย
ไม่เกิน
(บาท)

เครื่องละ

๗,๐๐๐

หมายเหตุ

ราคานี้รวม
ค่าบริการ
ทาง
การแพทย์
ด้วย ๓,๐๐๐
บาท

/ลาดับ ๓...

๓
ลาดับ
๓

๔

๕

รหัส

ประเภท

๒๕๐๗ ๒.๕.๗ เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังใบหู ระบบดิจิตอล
ลักษณะ :
๑. กาลังขยายสูงสุด (Peak Gain) ๔๐-๙๐ เดซิเบล
๒. ช่วงความถี่ที่ตอบสนอง (Frequency Response)
๑๐๐-๓,๙๐๐ เฮิรตซ์ หรือกว้างกว่า
๓. ความดังสูงสุด (Maximum power output) ไม่น้อย
กว่า ๑๑๐ เดซิเบล
ข้อบ่งชี้ :
๑. เหมาะสาหรับเด็กและทุกวัย
๒. ผู้ที่มีการสูญเสียการได้ยินระดับน้อยจนถึงรุนแรงมาก
อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๒๕๐๘ ๒.๕.๘ เครื่องช่วยฟังแบบใส่ในช่องหู ระบบดิจิตอล
ลักษณะ :
๑. กาลังขยายสูงสุด (Peak Gain) ๓๐-๗๐ เดซิเบล
๒. ช่วงความถี่ที่ตอบสนอง (Frequency Response)
๑๐๐-๔,๙๐๐ เฮิรตซ์ หรือกว้างกว่า
๓. ความดังสูงสุด (Maximum power output) ไม่น้อย
กว่า๑๐๐ เดซิเบล
ข้อบ่งชี้ :
๑. ผู้ที่มีการสูญเสียการได้ยินระดับน้อยจนถึงรุนแรง
๒. ผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีกิจกรรมมาก
๓. เด็กที่อายุมากกว่า ๗ ปี หรือเด็กที่มีการพัฒนาใบหู
ช่องหูเต็มที่แล้ว เด็กในวัยเรียน
๔. ผู้ที่ทางานที่ต้องมีการรับโทรศัพท์บ่อย หรือต้องใช้
เครื่องช่วยฟังร่วมกับที่ครอบหู
๕. ผู้ที่ไม่มีปัญหาในการใช้มือ
อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๒๕๐๙ ๒.๕.๙ เครื่องช่วยฟังแบบนาเสียงผ่านกระดูกแบบหูเดียว
ระบบดิจิตอล
ลักษณะ :
๑. กาลังขยายสูงสุด (Peak Gain) ไม่ต่ากว่า ๖๐ เดซิเบล
๒. ช่วงความถี่ที่ตอบสนอง (Frequency Response)
๑๓๐-๓,๓๐๐ เฮิรตซ์ หรือกว้างกว่า
๓. ความดังสูงสุด (Maximum power output) ไม่น้อย
กว่า ๑๒๐ เดซิเบล

หน่วย
ข้างละ

ราคาจ่าย
ไม่เกิน
หมายเหตุ
(บาท)
๑๒,๐๐๐ ราคานี้รวม
ค่าบริการ
ทาง
การแพทย์
ด้วย ๓,๐๐๐
บาท

ข้างละ

๑๒,๕๐๐ ราคานี้รวม
ค่าบริการ
ทาง
การแพทย์
ด้วย ๑,๕๐๐
บาท

เครื่องละ

๑๒,๕๐๐ ราคานี้รวม
ค่าบริการ
ทาง
การแพทย์
ด้วย ๑,๕๐๐
บาท

/ข้อบ่งชี้...

๔
ลาดับ

๖

รหัส

ประเภท

ข้อบ่งชี้ :
๑. ผู้ที่มีการสูญเสียการได้ยินแบบทางนาเสียงบกพร่อง
(Conductive Hearing Loss) ซึ่งไม่สามารถใช้เครื่องช่วยฟัง
แบบอื่นๆ ได้ เช่น มีการติดเชื้อที่หู เป็นหูน้าหนวกเรื้อรัง มีน้า
ไหลออกจากหู
๒. ผู้ที่ไม่มีใบหู ช่องหูผิดปกติ หรือไม่มีช่องหู
อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
แขนเทียม (Prosthesis, upper extremity)
ข้อบ่งชี้ทั่วไป ของการใช้อุปกรณ์ส่วนปลายที่มีระบบ
การใช้งาน (มือ ๕ นิ้ว หรือมือตะขอ) หรือ Body-Powered
Prosthesis คือ ผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ ต้องมีการเคลื่อนไหว
ข้อต่อไหล่ (shoulder joint) รวมทั้ง scapulothoracic
motion ที่ปกติ และกาลังกล้ามเนื้อรอบหัวไหล่ที่แข็งแรง
สามารถออกแรงดึงหรือควบคุมสายบังคับของอุปกรณ์ส่วน
ปลายได้ (การเคลื่อนไหวที่สาคัญ คือ glenohumeral flexion
และ scapular abduction) สาหรับการเลือกใช้ BodyPowered Prosthesis สิ่งทีจ่ าเป็นต้องประเมินและฝึกให้
ผู้ป่วย/คนพิการ คือ ความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกาย
๑) Scapular Abduction ๒) Chest Expansion
๓) Shoulder Depression, Extension และ Abduction
๔) Humeral Flexion ๕) Elbow Flexion และ Extension
๖) Forearm Pronation และ Supination
๘๑๐๑ ๘.๑.๑ แขนเทียมต่ากว่าระดับศอกส่วนปลายชนิดห้านิ้ว มี
ระบบการใช้งาน
ลักษณะ :
๑. มือเทียมที่มีลักษณะเป็นนิ้วมือ ๕ นิ้ว สามารถใช้งานได้
ระบบดึงแล้วอ้า
๒. ถุงมือยางสวยงามคล้ายของจริงสาหรับสวมมือเทียม
ความยาวจากข้อมือถึงขอบถุงมือยางไม่น้อยกว่า ๓๐ ซม. ทา
จากยางหรือวัสดุชนิด PVC
๓. ข้อมือประกอบด้วยอลูมิเนียม เกลียวภายในทาด้วย
โลหะปลอดสนิม
๔. สายเคเบิลควบคุม เป็นชนิดสายเอ็น หรือสายโลหะ
ปลอดสนิมพร้อมตัวยึดสาย

หน่วย

ราคาจ่าย
ไม่เกิน
(บาท)

ข้างละ

๓๖,๕๐๐

หมายเหตุ

/๕. ชุดสายยึด...

๕
ลาดับ

๗

รหัส

ประเภท

๕. ชุดสายยึดเบ้าแขนเทียม (Harness) เป็นชนิดสายที่มี
ความกว้างระหว่าง ๒.๕-๓.๕ ซม. พร้อมวงแหวน (O ring)
ขอบมนทาด้วย สแตนเลส พร้อมน็อต แป้นยึดสาย
๖. เบ้าแขนเทียมต่ากว่าระดับศอก ผลิตจากเรซิ่น หรือ
พลาสติก
ข้อบ่งชี้ :
๑. ใช้สาหรับคนพิการที่ตัดแขนระดับใต้ข้อศอก (Trans
radial amputation level)
๒. ความยาวของตอแขนอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถประกอบ
ข้อมือเทียม (Wrist Component) และมือเทียม (Terminal
Device) ได้
๓. คนพิการมีระดับความสามารถในการเคลื่อนไหว
ร่างกายเหมาะสม สาหรับการใช้แขนเทียม (Body-Control
Motions for a Body-Powered Prosthesis)
๔. ใช้สาหรับผู้ที่ต้องการแขนเทียมชนิดมือมีห้านิ้วมีระบบ
การใช้งานมือเทียม
อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๘๑๐๒ ๘.๑.๒ แขนเทียมต่ากว่าระดับศอกส่วนปลายชนิดห้านิ้ว ไม่
มีระบบการใช้งาน
ลักษณะ :
๑. มือเทียมที่มีลักษณะเป็นนิ้วมือ ๕ นิ้ว ชนิดที่สามารถดัด
นิ้วมือได้
๒. ข้อมือใช้ต่อกับมือเทียม
๓. ถุงมือยางสวยงามคล้ายของจริงสาหรับสวมมือเทียม
ความยาวจากข้อมือถึงขอบถุงมือยางไม่น้อยกว่า ๓๐ ซม.
ทาจากยาง หรือวัสดุชนิด PVC
๔. เบ้าแขนเทียมต่ากว่าระดับศอก ผลิตจากเรซิ่น หรือ
พลาสติก
ข้อบ่งชี้ :
๑. ใช้สาหรับคนพิการที่ตัดแขนระดับใต้ข้อศอก (Trans
radial amputation level)
๒. ความยาวของตอแขน อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถประกอบ
ข้อมือเทียม (Wrist Component) และมือเทียม (Terminal
Device) ได้
๓. ใช้สาหรับผู้ที่ต้องการความสวยงามหรือในผู้ป่วย/คน
พิการกลุ่มผู้สูงอายุ
อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๒ ปี

หน่วย

ราคาจ่าย
ไม่เกิน
(บาท)

ข้างละ

๑๗,๒๐๐

หมายเหตุ

/ลาดับ ๘...

๖
ลาดับ
๘

๙

รหัส

ประเภท

๘๑๐๓ ๘.๑.๓ แขนเทียมต่ากว่าระดับศอกส่วนปลายชนิดตะขอ
โลหะ
ลักษณะ :
๑. มือตะขอโลหะทาด้วยโลหะปลอดสนิม
๒. ข้อมือประกอบด้วยอลูมิเนียม เกลียวภายในทาด้วย
โลหะปลอดสนิม
๓. สายเคเบิลควบคุมเป็นชนิดสายโลหะปลอดสนิม พร้อม
ตัวยึดสาย
๔. ชุดสายยึดเบ้าแขนเทียม (Harness) เป็นชนิดสายที่มี
ความกว้างระหว่าง ๒.๕-๓.๕ ซม. พร้อมวงแหวน (O ring)
ขอบมนทาด้วย สแตนเลส พร้อมน็อตแป้นยึดสาย
๕. เบ้าแขนเทียมต่ากว่าระดับศอก ผลิตจากเรซิ่นหรือ
พลาสติก
ข้อบ่งชี้ :
๑. ใช้สาหรับคนพิการที่ตัดแขนระดับใต้ข้อศอก (Trans
radial amputation level)
๒. ความยาวของตอแขนอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถประกอบ
ข้อมือเทียม (Wrist Component) และมือเทียม ชนิดตะขอ
โลหะ (Terminal Device) ได้
๓. คนพิการมีระดับความสามารถในการเคลื่อนไหว
ร่างกาย เหมาะสมสาหรับการใช้แขนเทียม (Body-Control
Motions for a Body-Powered Prosthesis)
๔. ใช้สาหรับผู้ที่ต้องการแขนเทียมชนิดตะขอโลหะมีระบบ
การใช้งานที่ต้องการใช้หยิบจับสิ่งของขนาดเล็กหรืองานที่
ต้องการความละเอียดสูง
อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๘๑๐๔ ๘.๑.๔ แขนเทียมเหนือศอกส่วนปลายชนิดห้านิ้วไม่มีระบบ
ใช้งานข้อศอกล็อกได้ด้วยมือ
ลักษณะ :
๑. มือเทียมที่มีลักษณะเป็นนิ้วมือ ๕ นิ้วชนิดที่สามารถดัด
นิ้วมือได้
๒. ข้อมือใช้ต่อกับมือเทียม
๓. ถุงมือยางสวยงามคล้ายของจริงสาหรับสวมมือเทียม
ความยาวจากข้อมือถึงขอบถุงมือยางไม่น้อยกว่า ๓๐ ซม. ทา
จากยาง หรือวัสดุชนิด PVC
๔. ข้อศอกปรับล็อคได้ด้วยมือ (manual lock)

หน่วย
ข้างละ

ราคาจ่าย
ไม่เกิน
(บาท)
๒๘,๕๐๐

หมายเหตุ

ข้างละ

/๕. เบ้าแขนเทียม...

๗
ลาดับ

๑๐

รหัส

ประเภท

๕. เบ้าแขนเทียมระดับเหนือศอก ผลิตจากเรซิ่น หรือ
พลาสติก
ข้อบ่งชี้ :
๑. ใช้สาหรับผู้ป่วย/คนพิการที่ตัดแขนระดับเหนือข้อศอก
(Trans humeral amputation level) หรือระดับศอก
(Elbow disarticulation amputation level)
๒. ความยาวของตอแขนอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถประกอบ
ข้อศอกเทียม (Elbow joint unit) ได้
๓. ใช้สาหรับผู้ที่ต้องการแขนเทียมชนิดมือมีห้านิ้ว ไม่มี
ระบบการใช้งานมือเทียม
อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๘๑๐๕ ๘.๑.๕ แขนเทียมเหนือศอกส่วนปลาย ชนิดตะขอโลหะ
ข้อศอกล๊อกได้ด้วยมือ
ลักษณะ :
๑. มือตะขอโลหะทาด้วยโลหะปลอดสนิม
๒. ข้อมือประกอบด้วยอลูมิเนียม เกลียวภายในทาด้วยโลหะ
ปลอดสนิม
๓. ข้อศอกปรับล็อคได้ด้วยมือ (manual lock)
๔. สายเคเบิลควบคุมเป็นชนิดสายโลหะปลอดสนิมพร้อม
ตัวยึดสาย
๕. ชุดสายยึดเบ้าแขนเทียม (Harness) เป็นชนิดสายที่มี
ความกว้างระหว่าง ๒.๕–๓.๕ ซม. พร้อมวงแหวน (Oring)
ขอบมนทาด้วย สแตนเลส พร้อมน็อตแป้นยึดสาย
๖. เบ้าแขนเทียมระดับเหนือศอก ผลิตจากเรซิ่นหรือ
พลาสติก
ข้อบ่งชี้ :
๑. ใช้สาหรับผู้ป่วย/คนพิการที่ตัดแขนระดับเหนือข้อศอก
(Trans humeral amputation level) หรือระดับศอก
(Elbow disarticulation amputation level)
๒. ความยาวของตอแขนอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถประกอบ
ข้อศอกเทียม (Elbow joint unit) ได้
๓. คนพิการมีระดับความสามารถในการเคลื่อนไหว
ร่างกายเหมาะสมสาหรับการใช้แขนเทียม (Body-Control
Motions for a Body-Powered Prosthesis)
๔. ใช้สาหรับผู้ที่ต้องการแขนเทียมชนิดตะขอโลหะ มี
ระบบการใช้งานที่ต้องการใช้หยิบจับสิ่งของขนาดเล็ก หรือ
งานที่ต้องการความละเอียดสูง

หน่วย

ราคาจ่าย
ไม่เกิน
(บาท)

ข้างละ

๔๘,๐๐๐

หมายเหตุ

/อายุการใช้งาน...

๘
ลาดับ
๑๑

๑๒

รหัส

ประเภท

อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๘๑๐๖ ๘.๑.๖ แขนเทียมชิดไหล่หรือแนบไหล่ส่วนปลายชนิดห้านิ้ว
ไม่มีระบบใช้งานข้อศอกล็อกได้ด้วยมือ (ระบบแกนนอก)
ลักษณะ :
๑. มือเทียมที่มีลักษณะเป็นนิ้วมือ ๕ นิ้ว ชนิดที่สามารถดัด
นิ้วมือได้
๒. ข้อมือใช้ต่อกับมือเทียม
๓. ถุงมือยางสวยงามคล้ายของจริงสาหรับสวมมือเทียม
ความยาวจากข้อมือถึงขอบถุงมือยางไม่น้อยกว่า ๓๐ ซม. ทา
จากยางหรือวัสดุชนิด PVC
๔. ข้อศอกปรับล็อคได้ด้วยมือ (manual lock)
๕. เบ้าแขนเทียมระดับชิดไหล่หรือแนบไหล่ ผลิตจากเรซิ่น
หรือพลาสติก
ข้อบ่งชี้ :
๑. ใช้สาหรับคนพิการที่ตัดแขนระดับไหล่ (Shoulder
disarticulation level)
๒. ใช้สาหรับผู้ที่ต้องการแขนเทียมชนิดมือมีห้านิ้วไม่มีระบบ
การใช้งานมือเทียม
๓. การตัดระดับนี้ความยาวตอแขนและกล้ามเนื้อที่
เหลืออยู่มีไม่เพียงพอต่อการควบคุมการทางานของแขนเทียม
อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๘๑๐๗ ๘.๑.๗ แขนเทียมเหนือศอกส่วนปลายชนิดห้านิ้วมีระบบใช้
งานข้อศอกล็อกได้ด้วยมือ
ลักษณะ :
๑. มือเทียมที่มีลักษณะเป็นนิ้วมือ ๕ นิ้ว สามารถใช้งานได้
ระบบดึงแล้วอ้า
๒. ถุงมือยางสวยงามคล้ายของจริงสาหรับสวมมือเทียม
ความยาวจากข้อมือถึงขอบถุงมือยางไม่น้อยกว่า ๓๐ ซม. ทา
จากยางหรือวัสดุชนิด PVC
๓. ข้อมือประกอบด้วยอลูมิเนียม เกลียวภายในทาด้วย
โลหะปลอดสนิม
๔. ข้อศอกปรับล็อคได้ด้วยมือ (manual lock)
๕. สายเคเบิลควบคุมเป็นชนิดสายเอ็นหรือสายโลหะปลอด
สนิม พร้อมตัวยึดสาย
๖. ชุดสายยึดเบ้าแขนเทียม (Harness) เป็นชนิดสายที่มี
ความกว้างระหว่าง ๒.๕-๓.๕ ซม. พร้อมวงแหวน (O ring)
ขอบมนทาด้วยสแตนเลส พร้อมน็อตแป้นยึดสาย

หน่วย
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(บาท)

ข้างละ

๓๘,๐๐๐

ข้างละ
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/๗. เบ้าแขนเทียม...

๙
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๑๕
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ประเภท

๗. เบ้าแขนเทียมระดับเหนือศอก ผลิตจากเรซิ่นหรือ
พลาสติก
ข้อบ่งชี้ :
๑. ใช้สาหรับคนพิการที่ตัดแขนระดับเหนือข้อศอก (Trans
humeral amputation level)
๒. ความยาวของตอแขนอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถประกอบ
ข้อศอกเทียม (Elbow joint unit) ได้
๓. คนพิการมีระดับความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกาย
เหมาะสมสาหรับการใช้แขนเทียม (Body-Control Motions
for a Body-Powered Prosthesis)
อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
ส่วนประกอบแขนเทียมสาหรับกรณีซ่อม
๘๑๐๘ ๘.๑.๘ เบ้าแขนเทียมใต้ศอก
ลักษณะ : ผลิตจากเรซิ่นหรือพลาสติก ใช้สวมตอแขนเทียม
ต่ากว่าระดับศอก แบบขอบเบ้า ขึน้ อยู่กับความยาวของตอ
แขนที่เหลืออยู่
ข้อบ่งชี้ : ใช้สาหรับผู้ป่วย/คนพิการที่ตัดแขนระดับใต้
ข้อศอก (Trans radial amputation level)
อายุการใช้งาน : หนึ่งปีแรกที่ใช้แขนเทียมสามารถเบิกจ่าย
ค่าเบ้าแขนเทียมได้ ๒ ครั้งใน ๑ ปี หลังจากนั้นให้มีอายุการ
ใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๘๑๐๙ ๘.๑.๙ เบ้าแขนเทียมระดับศอก
ลักษณะ : ผลิตจากเรซิ่นหรือพลาสติก ใช้สวมตอแขน
เทียมระดับศอก แบบขอบเบ้าขึ้นอยู่กับความยาวของตอแขน
ที่เหลืออยู่
ข้อบ่งชี้ : ใช้สาหรับคนพิการที่ตัดแขนระดับระดับศอก
(Elbow disarticulation amputation level)
อายุการใช้งาน : หนึ่งปีแรกที่ใช้แขนเทียมสามารถเบิกจ่าย
ค่าเบ้าแขนเทียมได้ ๒ ครั้งใน ๑ ปี หลังจากนั้นให้มีอายุการ
ใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๘๑๑๐ ๘.๑.๑๐ เบ้าแขนเทียมระดับเหนือศอก
ลักษณะ : ผลิตจากเรซิ่นหรือพลาสติก ใช้สวมตอแขนเทียม
ระดับเหนือศอก แบบขอบเบ้าขึ้นอยู่กับความยาวของตอแขน
ที่เหลืออยู่
ข้อบ่งชี้ : ใช้สาหรับคนพิการที่ตัดแขนระดับเหนือข้อศอก
(Trans humeral amputation level)

หน่วย
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๑๖

๘๑๑๑

๑๗

๘๑๑๒

๑๘

๘๑๑๔

๑๙

๘๑๑๕

ประเภท
อายุการใช้งาน : หนึ่งปีแรกที่ใช้แขนเทียมสามารถเบิกจ่าย
ค่าเบ้าแขนเทียมได้ ๒ ครั้งใน ๑ ปี หลังจากนั้นให้มีอายุการ
ใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๘.๑.๑๑ เบ้าแขนเทียมระดับไหล่
ลักษณะ : ผลิตจากเรซิ่นหรือพลาสติก ใช้สวมตอแขนเทียม
ระดับไหล่ แบบขอบเบ้าขึ้นอยู่กับความยาวของตอแขน
เหลืออยู่
ข้อบ่งชี้ : ใช้สาหรับคนพิการที่ตัดแขนระดับไหล่
(Shoulder disarticulation level)
อายุการใช้งาน : หนึ่งปีแรกที่ใช้แขนเทียมสามารถเบิกจ่าย
ค่าเบ้าแขนเทียมได้ ๒ ครั้งใน ๑ ปี หลังจากนั้นให้มีอายุการใช้
งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๘.๑.๑๒ สายบังคับแขนเทียม/มือเทียม
ลักษณะ : ทาหน้าที่ยึดแขนเทียมกับตอแขนที่เหลืออยู่
ควบคุมการล็อคและปลดล็อคของข้อศอกและการทางานหุบ
อ้าของมือเทียมหรือการเคลื่อนไหวของอุปกรณ์ส่วนปลาย
ข้อบ่งชี้ : สาหรับคนพิการที่ใช้แขนเทียมระดับต่างๆ ที่มี
ระบบการใช้งาน
อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๘.๑.๑๔ มือเทียมห้านิ้วไม่มีระบบการใช้งาน
ลักษณะ : มือเทียมที่มีลักษณะเป็นนิ้วมือ ๕ นิ้ว ชนิดที่
สามารถดัดนิ้วมือได้ ทาจากโฟมนุ่มมีหลายขนาดให้เลือก
รูปร่างเหมือนมือและใช้ร่วมกับถุงมือเทียมสวยงาม
ข้อบ่งชี้ : สาหรับเปลี่ยนเฉพาะมือเทียมชนิดห้านิ้วไม่มี
ระบบการใช้งาน กรณีชารุดไม่สามารถซ่อมแซมได้
อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๘.๑.๑๕ มือตะขอโลหะ
ลักษณะ :
๑. มือตะขอโลหะทาด้วยโลหะปลอดสนิม หุ้มด้วย
พลาสติก
๒. เป็นตะขอสาหรับถือ จับ หิ้วอุปกรณ์/เครื่องมือ
สามารถอ้าหรือหุบได้ตามความต้องการของคนพิการ ควบคุม
การใช้งานด้วยลาตัว
ข้อบ่งชี้ : สาหรับเปลี่ยนเฉพาะมือเทียมตะขอโลหะ กรณี
ชารุดไม่สามารถซ่อมแซมได้
อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
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๘๑๑๖ ๘.๑.๑๖ มือเทียมห้านิ้วมีระบบการใช้งาน
ลักษณะ : สามารถอ้าหรือหุบได้ตามความต้องการของผู้
พิการ ควบคุมการใช้งานด้วยลาตัว
ข้อบ่งชี้ : สาหรับเปลี่ยนเฉพาะมือเทียม กรณีชารุดไม่
สามารถซ่อมแซมได้
อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๘๑๑๗ ๘.๑.๑๗ ข้อมือเทียมชนิดโลหะ
ลักษณะ : เป็นส่วนประกอบที่เชื่อมต่อระหว่างแขนท่อน
ล่าง (Forearm) และมือเทียม/มือตะขอโลหะ โดยข้อมือ
ประกอบด้วยอลูมิเนียม เกลียวภายในทาด้วยโลหะปลอดสนิม
ข้อบ่งชี้ : สาหรับเปลี่ยนเฉพาะข้อมือเทียม กรณีชารุดไม่
สามารถ ซ่อมแซมได้
อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๘๑๑๘ ๘.๑.๑๘ ข้อมือเทียมชนิดไม้
ลักษณะ : เป็นส่วนประกอบที่เชื่อมต่อระหว่างแขนท่อน
ล่าง (Forearm) และมือเทียม/มือตะขอโลหะ โดยข้อมือทา
จากไม้ เกลียวภายในทาด้วยโลหะปลอดสนิม
ข้อบ่งชี้ : สาหรับเปลี่ยนเฉพาะข้อมือเทียม กรณีชารุด
ไม่สามารถซ่อมแซมได้
อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๘๑๑๙ ๘.๑.๑๙ ข้อศอกล๊อคได้ด้วยมือ
ลักษณะ :
๑. เป็นส่วนประกอบของข้อศอกเทียมที่เชื่อมต่อระหว่าง
แขนท่อนล่าง (Forearm) และแขน/เบ้าท่อนบน (Arm) เพื่อ
ประกอบเป็นแขนเทียม
๒. ข้อศอกเทียมเป็นชนิดปรับล็อคได้ด้วยมือ (manual
lock)
ข้อบ่งชี้ : สาหรับเปลี่ยนเฉพาะข้อศอกเทียม กรณีชารุด
ไม่สามารถซ่อมแซมได้
อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๘๑๒๐ ๘.๑.๒๐ ข้อศอกเทียมล็อกได้แบบอัตโนมัติ
ลักษณะ :
๑. เป็นส่วนประกอบของข้อศอกเทียมที่เชื่อมต่อระหว่าง
แขนท่อนล่าง (Forearm) และแขน/เบ้าท่อนบน (Arm)เพื่อ
ประกอบเป็นแขนเทียม
๒. ข้อศอกเทียมเป็นชนิดปรับล็อคได้แบบอัตโนมัติ
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ข้อบ่งชี้ : สาหรับเปลี่ยนเฉพาะข้อศอกเทียม กรณีชารุด
ไม่สามารถซ่อมแซมได้
อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๘๑๒๑ ๘.๑.๒๑ ข้อศอกเทียมล็อกได้ด้วยสายบังคับ
ลักษณะ :
๑. เป็นส่วนประกอบของข้อศอกเทียมที่เชื่อมต่อระหว่าง
แขนท่อนล่าง (Forearm) และแขน/เบ้าท่อนบน (Arm) เพื่อ
ประกอบเป็นแขนเทียม
๒. ข้อศอกเทียมเป็นชนิดปรับล็อคได้ด้วยสายบังคับ
ข้อบ่งชี้ : สาหรับเปลี่ยนเฉพาะข้อศอกเทียม กรณีชารุด
ไม่สามารถซ่อมแซมได้
อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๘๑๒๒ ๘.๑.๒๒ สายรัดแขนเทียม
ลักษณะ : สายคล้องรัดพยุงแขนเทียมกับลาตัว เป็นชุด
สายยึดเบ้าแขนเทียม (Harness) ทาจากสายไนล่อนเป็นชนิด
สายที่มีความกว้างระหว่าง ๒.๕-๓.๕ ซม. พร้อมวงแหวน
(Oring) ขอบมนทาด้วยสแตนเลสพร้อมน็อตแป้นยึดสาย
ข้อบ่งชี้ : สาหรับเปลี่ยนเฉพาะสายรัดแขนเทียม กรณีชารุด
ไม่สามารถซ่อมแซมได้
อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
ขาเทียม (Prosthesis, lower extremity)
ใช้ในผู้ที่ขาขาดเพื่อทดแทนขาที่หายไปเพื่อประโยชน์ในการยืน
เดิน
๘๒๐๑ ๘.๒.๑ ขาเทียมระดับข้อเท้า (Symes)
ลักษณะ : ขาเทียมระดับข้อเท้าที่มีเบ้าขาเทียมติดกับเท้า
เทียมโดยตรง ประกอบด้วย
๑. เบ้าขาเทียมระดับข้อเท้า ผลิตจากเรซิ่นหรือพลาสติก
ชนิดมีเบ้าอ่อนหรือไม่มีเบ้าอ่อน
๒. เท้าเทียม ชนิดไม่มีข้อ หรือเท้าเทียมแบบเฉพาะสาหรับ
ขาเทียมระดับข้อเท้า
ข้อบ่งชี้ : ใช้สาหรับคนพิการที่ตัดขาระดับข้อเท้า
(Syme/Ankle disarticulation amputation level)
อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๒ ปี

หน่วย

ราคาจ่าย
ไม่เกิน
(บาท)

ชิ้นละ

๔๕,๐๐๐

เส้นละ

๒๕๐

ข้างละ

๑๑,๐๐๐

หมายเหตุ

/ลาดับ ๒๘...

๑๓
ลาดับ
๒๘

๒๙

รหัส

ประเภท

๘๒๐๒ ๘.๒.๒ ขาเทียมระดับใต้เข่าแกนนอก
ลักษณะ : ขาเทียมระดับใต้เข่าแกนนอก ใช้ไม้หรือโฟม
สังเคราะห์เชื่อมระหว่างเบ้าขาเทียม ข้อเท้าเทียมและเท้า
เทียม ภายหลังจัดแนวขาเทียมจะใช้วิธีตกแต่งรูปร่างของไม้
หรือโฟมสังเคราะห์ให้มีรูปร่างใกล้เคียงกับขาอีกข้างหนึ่ง แล้ว
เคลือบด้วยเรซิ่นอีกครั้งเพื่อเพิ่มความแข็งแรง ประกอบด้วย
๑. เบ้าขาเทียมใต้เข่าผลิตจากเรซิ่นหรือพลาสติก ชนิดมีเบ้า
อ่อนหรือไม่มีเบ้าอ่อน
๒. เท้าเทียมชนิด Solid Ankle Cushion Heel (SACH)
Foot
๓. ข้อเท้าไม้ โดยมีหัวฝังหกเหลี่ยมพร้อมแป้นดาวกระจาย
และแหวนสปริง เพื่อใช้ยึดกับน็อต ยึดฝ่าเท้า
๔. น็อตยึดฝ่าเท้า
๕. สายเข็มขัดขาเทียมใต้เข่า (ขึ้นกับลักษณะของเบ้า
อาจจะมีหรือไม่มี)
๖. แป้นและน็อตยึดสายเข็มขัดทาด้วยสแตนเลส ๑ ชุด
(ขึ้นกับลักษณะของเบ้าอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้)
ข้อบ่งชี้ : ใช้สาหรับคนพิการที่ตัดขาระดับใต้เข่า (Trans
tibial amputation level)
อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๘๒๐๓ ๘.๒.๓ ขาเทียมระดับใต้เข่าแกนใน
ลักษณะ : ขาเทียมระดับใต้เข่าแกนใน มีแกนท่อเชื่อมต่อ
ระหว่างเบ้าขาเทียม และเท้าเทียม โดยส่วนประกอบดังกล่าว
ทาหน้าที่รับน้าหนักและส่งผ่านน้าหนักไปสู่เท้าเทียม ภายหลัง
จากการจัดแนวขาเทียม จะใช้โฟมนิ่มหรือโฟมสังเคราะห์แข็ง
ในการห่อหุ้มด้านนอกและตกแต่งรูปร่างให้ใกล้เคียงกับขาอีก
ข้างหนึ่ง ประกอบด้วย
๑. เบ้าขาเทียมใต้เข่าผลิตจากเรซิ่นหรือพลาสติกชนิดมีเบ้า
อ่อนหรือไม่มีเบ้าอ่อน
๒. ตัวยึดเบ้าขาเทียม
๓. แกนขาเทียม/แกนหน้าแข้ง
๔. ตัวยึดแกนขาเทียม/ปลอกรัดท่อ
๕. แป้นยึดฝ่าเท้าเทียม/ ตัวยึดเท้าเทียม
๖. เท้าเทียมชนิด Solid Ankle Cushion Heel (SACH)
Foot
๗. น็อตยึดฝ่าเท้า

ข้างละ

ราคาจ่าย
ไม่เกิน
(บาท)
๖,๐๐๐

ข้างละ

๑๒,๐๐๐

หน่วย

หมายเหตุ

/๘. สายเข็มขัด...

๑๔
ลาดับ

๓๐

รหัส

ประเภท

๘. สายเข็มขัดขาเทียมใต้เข่า (ขึ้นกับลักษณะของเบ้า
อาจจะมีหรือไม่มี)
๙. แป้นและน็อตยึดสายเข็มขัดทาด้วยสแตนเลส ๑ ชุด
(ขึ้นกับลักษณะของเบ้าอาจจะมีหรือไม่มี)
๑๐. โฟมขาเทียมใต้เข่า (ขึ้นกับผู้ป่วย อาจจะมีหรือไม่มี)
ข้อบ่งชี้ :
๑. ใช้สาหรับคนพิการที่ตัดขาระดับใต้เข่า (Trans tibial
amputation level)
๒. เหมาะสาหรับคนพิการรายใหม่ คนพิการที่ถูกตัดขา
สองข้าง หรือคนพิการเด็กที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงขนาดเบ้า
และความสูงขาเทียม
อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๘๒๐๔ ๘.๒.๔ ขาเทียมระดับข้อเข่าแกนนอก
ลักษณะ : ขาเทียมระดับข้อเข่าแกนนอก ใช้ไม้หรือโฟม
สังเคราะห์เชื่อมระหว่างข้อเข่าขาเทียมข้อเท้าเทียม และเท้า
เทียม ภายหลังจัดแนวขาเทียมจะใช้วิธีตกแต่งรูปร่างของไม้
หรือโฟมสังเคราะห์ให้มีรูปร่างใกล้เคียงกับขาอีกข้างหนึ่งแล้ว
เคลือบด้วยเรซิ่นอีกครั้งเพื่อเพิ่มความแข็งแรง ประกอบด้วย
๑. เบ้าขาเทียมระดับเข่า ผลิตจากเรซิ่น หรือพลาสติกชนิด
มีเบ้าอ่อน หรือไม่มีเบ้าอ่อน
๒. ข้อเข่าแบบประกบข้างนอกและข้างในข้อ ชนิด
Outside hinge joint ทาจากสแตนเลส หรือโลหะอย่างดี
๓. หน้าแข้งขาเทียม ผลิตจากเรซิ่นหรือพลาสติก
๔. เท้าเทียมชนิด Solid Ankle Cushion Heel (SACH)
Foot
๕. ข้อเท้าไม้ โดยมีหัวฝังหกเหลี่ยม พร้อมแป้น
ดาวกระจายและแหวนสปริง เพื่อใช้ยึดกับน็อตยึดฝ่าเท้า
๖. น็อตยึดฝ่าเท้า
๗. สายเข็มขัดขาเทียมเหนือเข่า (ขึ้นกับลักษณะของเบ้า
อาจจะมีหรือไม่มี)
๘. แป้นและน็อตยึดสายเข็มขัดทาด้วยสแตนเลส ๑ ชุด
(ขึ้นกับลักษณะของเบ้าอาจจะมีหรือไม่มี)
ข้อบ่งชี้ : ใช้สาหรับคนพิการที่ตัดขาระดับข้อเข่า (Knee
Disarticulation level)
อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๒ ปี

หน่วย

ราคาจ่าย
ไม่เกิน
(บาท)

ข้างละ

๒๑,๐๐๐

หมายเหตุ

/ลาดับ ๓๑...

๑๕
ลาดับ
๓๑

๓๒

รหัส

ประเภท

๘๒๐๕ ๘.๒.๕ ขาเทียมระดับเหนือเข่าแกนนอก
ลักษณะ : ขาเทียมระดับเหนือเข่าแกนนอก ใช้ไม้หรือโฟม
สังเคราะห์เชื่อมระหว่างเบ้าขาเทียมต่อกับข้อเข่าเทียม และ
ระหว่างข้อเข่าเทียมกับข้อเท้าเทียมและเท้าเทียม ภายหลัง
จัดแนวขาเทียมจะใช้วิธีตกแต่งรูปร่างของไม้หรือโฟม
สังเคราะห์ให้มีรูปร่างใกล้เคียงกับขาอีกข้างหนึ่ง แล้วเคลือบ
ด้วยเรซิ่นอีกครั้งเพื่อเพิ่มความแข็งแรง ประกอบด้วย
๑. เบ้าขาเทียมระดับเหนือเข่า ผลิตจากเรซิ่น หรือ
พลาสติกชนิด มีเบ้าอ่อน หรือไม่มีเบ้าอ่อน
๒. ข้อเข่าชนิดแกนเดี่ยวพร้อมระบบเบรกอัตโนมัติ มีตัว
ช่วยเหยียดข้อเข่าและปรับความฝืดข้อเข่าได้
๓. เท้าเทียมชนิด Solid Ankle Cushion Heel (SACH)
Foot
๔. ข้อเท้าไม้ โดยมีหัวฝังหกเหลี่ยมพร้อมแป้นดาวกระจาย
และแหวนสปริงเพื่อใช้ยึดกับน็อตยึดฝ่าเท้า
๕. น็อตยึดฝ่าเท้า
๖. สายเข็มขัดขาเทียมเหนือเข่า (ขึ้นกับลักษณะของเบ้า
อาจจะมีหรือไม่มี)
๗. แป้นและน็อตยึดสายเข็มขัดทาด้วยสแตนเลส ๑ ชุด
(ขึ้นกับลักษณะของเบ้าอาจจะมีหรือไม่มี)
ข้อบ่งชี้ : ใช้สาหรับคนพิการที่ตัดขาระดับเหนือเข่า
(Trans femoral amputation level)
อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๘๒๐๖ ๘.๒.๖ ขาเทียมระดับเหนือเข่าแกนใน
ลักษณะ : ขาเทียมระดับเหนือเข่าแกนใน มีตัวต่อเบ้า
เชื่อมต่อระหว่างเบ้าขาเทียมกับข้อเข่าเทียมและมีแกนท่อ
เชื่อมต่อระหว่างข้อเข่าและเท้าเทียม โดยส่วนประกอบ
ดังกล่าวทาหน้าที่รับน้าหนักและส่งผ่านน้าหนักไปสู่เท้าเทียม
ภายหลังจากการจัดแนวขาเทียมจะใช้โฟมนิ่มหรือโฟม
สังเคราะห์แข็ง ในการห่อหุ้มด้านนอกและตกแต่งรูปร่างให้
ใกล้เคียงกับขาอีกข้างหนึ่ง ประกอบด้วย
๑. เบ้าขาเทียมเหนือเข่าผลิตจากเรซิ่นหรือพลาสติก
ชนิดมีเบ้าอ่อนหรือไม่มีเบ้าอ่อน
๒. ตัวยึดเบ้าขาเทียม
๓. ข้อเข่าเทียม ชนิดแกนเดี่ยว หรือหลายแกน ตามความ
แข็งแรงและเหมาะสมกับกิจกรรมของคนพิการ
๔. แกนขาเทียม/แกนหน้าแข้ง

ข้างละ

ราคาจ่าย
ไม่เกิน
(บาท)
๒๖,๐๐๐

ข้างละ

๒๘,๐๐๐

หน่วย

หมายเหตุ

/๕. ตัวยึด...

๑๖
ลำดับ

๓๓

รหัส

ประเภท

๕. ตัวยึดแกนขาเทียม/ปลอกรัดท่อ
๖. แป้นยึดฝ่าเท้าเทียม/ ตัวยึดเท้าเทียม
๗. เท้าเทียมชนิด Solid Ankle Cushion Heel (SACH)
Foot หรือแกนเดี่ยว หรือหลายแกน
๘. น็อตยึดฝ่าเท้า
๙. สายเข็มขัดขาเทียมใต้เข่า (ขึ้นกับลักษณะของเบ้า
อาจจะมีหรือไม่มี)
๑๐. แป้นและน็อตยึดสายเข็มขัดทำด้วยสแตนเลส ๑ ชุด
(ขึ้นกับลักษณะของเบ้าอาจจะมี หรือไม่มี)
๑๑. โฟมขาเทียมเหนือเข่า (ขึ้นกับผู้ป่วย อาจจะมีหรือไม่มี)
ข้อบ่งชี้ :
๑. ใช้สำหรับคนพิการที่ตัดขาระดับเหนือเข่า (Transfemoral
amputation level)
๒. เหมาะสำหรับคนพิการรายใหม่ คนพิการที่ถูกตัดขา
สองข้าง หรือคนพิการเด็กที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงขนาดเบ้า
และความสูงขาเทียม
อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๘๒๒๔ ๘.๒.๒๔ ขาเทียมระดับใต้เข่าแกนในเท้าเทียมชนิดข้อเท้า
โยกได้ (Single axis)
ลักษณะ : ขาเทียมระดับใต้เข่าแกนใน มีแกนท่อเชื่อมต่อ
ระหว่างเบ้าขาเทียม และเท้าเทียม โดยส่วนประกอบดังกล่าว
ทำหน้าที่รับน้ำหนักและส่งผ่านน้ำหนักไปสู่เท้าเทียม
ภายหลังจากการจัดแนวขาเทียมจะใช้โฟมนิ่มหรือโฟม
สังเคราะห์แข็ง ในการห่อหุ้มด้านนอกและตกแต่งรูปร่างให้
ใกล้เคียงกับขาอีกข้างหนึ่ง ประกอบด้วย
๑. เบ้าขาเทียมใต้เข่าผลิตจากเรซิ่นหรือพลาสติก ชนิดมีเบ้า
อ่อนหรือไม่มีเบ้าอ่อน
๒. ตัวยึดเบ้าขาเทียม
๓. แกนขาเทียม/แกนหน้าแข้ง
๔. ตัวยึดแกนขาเทียม/ปลอกรัดท่อ
๕. แป้นยึดฝ่าเท้าเทียม/ ตัวยึดเท้าเทียม
๖. เท้าเทียมชนิด Single axis
๗. น็อตยึดฝ่าเท้า
๘. สายเข็มขัดขาเทียมใต้เข่า (ขึ้นกับลักษณะของเบ้า
อาจจะมีหรือไม่มี)

หน่วย

ราคาจ่าย
ไม่เกิน
(บาท)

ข้างละ

๓๐,๐๐๐

หมายเหตุ

/๙. แป้นและน็อต...

๑๗
ลาดับ

๓๔

รหัส

ประเภท

๙. แป้นและน็อตยึดสายเข็มขัดทาด้วยสแตนเลส ๑ ชุด
(ขึ้นกับลักษณะของเบ้า อาจจะมีหรือไม่มี)
๑๐. โฟมขาเทียมใต้เข่า (ขึ้นกับผู้ป่วย อาจจะมีหรือไม่มี)
ข้อบ่งชี้ :
๑. ใช้สาหรับคนพิการที่ตัดขาระดับใต้เข่า (Trans tibial
amputation level)
๒. เหมาะสาหรับคนพิการรายใหม่ ผู้สูงอายุ คนพิการที่
ถูกตัดขาสองข้าง หรือ คนพิการเด็กที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง
ขนาดเบ้าและความสูงขาเทียม มีกาลังกล้ามเนื้อไม่เพียงพอ
ในการควบคุมข้อเข่าในช่วงการเดินได้
อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๘๒๒๕ ๘.๒.๒๕ ขาเทียมระดับข้อเข่าแกนใน
ลักษณะ : ขาเทียมระดับข้อเข่าแกนใน มีตัวต่อเบ้า
เชื่อมต่อระหว่างเบ้าขาเทียมกับข้อเข่าเทียมและมีแกนท่อ
เชื่อมต่อระหว่างข้อเข่าและเท้าเทียม โดยส่วน ประกอบ
ดังกล่าวทาหน้าที่รับน้าหนักและส่งผ่านน้าหนักไปสู่เท้าเทียม
ภายหลังจากการจัดแนวขาเทียมจะใช้โฟมนิ่มหรือโฟม
สังเคราะห์แข็ง ในการห่อหุ้มด้านนอกและตกแต่งรูปร่างให้
ใกล้เคียงกับขาอีกข้างหนึ่ง ประกอบด้วย
๑. เบ้าขาเทียมระดับข้อเข่าผลิตจากเรซิ่นหรือพลาสติก
ชนิดมีเบ้าอ่อนหรือไม่มีเบ้าอ่อน
๒. ตัวยึดเบ้าขาเทียม
๓. ข้อเข่าเทียมชนิดแกนเดี่ยวหรือหลายแกนตามความ
แข็งแรงและเหมาะสมกับกิจกรรมของคนพิการ
๔. แกนขาเทียม/แกนหน้าแข้ง
๕. ตัวยึดแกนขาเทียม/ปลอกรัดท่อ
๖. แป้นยึดฝ่าเท้าเทียม/ตัวยึดเท้าเทียม
๗. เท้าเทียมชนิด Solid Ankle Cushion Heel (SACH)
Foot หรือแกนเดี่ยวหรือหลายแกน
๘. น็อตยึดฝ่าเท้า
๙. สายเข็มขัดขาเทียมใต้เข่า (ขึ้นกับลักษณะของเบ้า
อาจจะมีหรือไม่มี)
๑๐. แป้นและน็อตยึดสายเข็มขัดทาด้วยสแตนเลส ๑ ชุด
(ขึน้ กับลักษณะของเบ้าอาจจะมีหรือไม่มี)
๑๑. โฟมขาเทียมเหนือเข่า (ขึ้นกับผู้ป่วย อาจจะมีหรือไม่มี)

หน่วย

ราคาจ่าย
ไม่เกิน
(บาท)

ข้างละ

๒๘,๐๐๐

หมายเหตุ

/ข้อบ่งชี้...

๑๘
ลาดับ

๓๕

๓๖

๓๗

รหัส

ประเภท

ข้อบ่งชี้ :
๑. ใช้สาหรับคนพิการที่ตัดขาระดับข้อเข่า (Knee
Disarticulation level)
๒. คนพิการสามารถลงน้าหนักที่ปลายตอขาได้
๓. เหมาะสาหรับคนพิการรายใหม่ คนพิการที่ถูกตัดขา
สองข้าง หรือคนพิการเด็กที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงขนาดเบ้า
และความสูงขาเทียม
อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
ส่วนประกอบขาเทียมสาหรับกรณีซ่อม
๘๒๐๙ ๘.๒.๙ เท้าเทียมที่ต้องใส่ร่วมกับขาเทียมแบบต่างๆ
ลักษณะ : เท้าเทียมที่ต้องใส่ร่วมกับขาเทียมแบบต่างๆ แบ่ง
ออกเป็นหลายๆ แบบ ตัวอย่าง เช่น Solid Ankle Cushion
Heel (SACH), Single-axis, Multiaxial, Flexible keel และ
Dynamic response เป็นต้น
ข้อบ่งชี้ : สาหรับการเปลี่ยนเฉพาะเท้าเทียม กรณีชารุดไม่
สามารถซ่อมแซมได้
อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๘๒๑๘ ๘.๒.๑๘ เบ้าขาเทียมใต้เข่า/ข้อเท้า
ลักษณะ : ผลิตจากเรซิ่นหรือพลาสติก ใช้สวมตอขาระดับ
ใต้เข่า/ข้อเท้า แบบขอบเบ้าขึ้นอยู่กับความยาวของตอขาที่
เหลืออยู่
ข้อบ่งชี้ :
๑. สาหรับการเปลี่ยนเฉพาะเบ้าขาเทียม
๒. สาหรับคนพิการที่ตัดขาระดับใต้เข่า/ข้อเท้า
อายุการใช้งาน : หนึ่งปีแรกที่ใช้ขาเทียมสามารถเบิกจ่าย
ค่าเบ้า ขาเทียมได้ ๒ ครั้งใน ๑ ปี หลังจากนั้นให้มีอายุการใช้
งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๘๒๑๙ ๘.๒.๑๙ เบ้าขาเทียมระดับเข่า
ลักษณะ : ผลิตจากเรซิ่นหรือพลาสติก ใช้สวมตอขาระดับ
เข่าแบบขอบเบ้าขึ้นอยู่กับความยาวของตอขาที่เหลืออยู่
ข้อบ่งชี้ :
๑. สาหรับการเปลี่ยนเฉพาะเบ้าขาเทียม
๒. สาหรับคนพิการที่ตัดขาระดับเข่า
อายุการใช้งาน : หนึ่งปีแรกที่ใช้ขาเทียมสามารถเบิกจ่าย
ค่าเบ้าขาเทียมได้ ๒ ครั้งใน ๑ ปี หลังจากนั้นให้มีอายุการใช้
งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี

หน่วย

ราคาจ่าย
ไม่เกิน
(บาท)

ข้างละ

๓,๐๐๐

ข้างละ

๓,๐๐๐

ข้างละ

๔,๐๐๐

หมายเหตุ

/ลาดับ ๓๘...

๑๙
ลาดับ
๓๘

๓๙

๔๐

๔๑

รหัส

ประเภท

๘๒๒๐ ๘.๒.๒๐ เบ้าขาเทียมเหนือเข่า
ลักษณะ : ผลิตจากเรซิ่นหรือพลาสติก ใช้สวมตอขา
ระดับเหนือเข่า แบบขอบเบ้าขึ้นอยู่กับความยาวของตอขาที่
เหลืออยู่
ข้อบ่งชี้ :
๑. สาหรับการเปลี่ยนเฉพาะเบ้า
๒. สาหรับคนพิการที่ตัดขาระดับเหนือเข่า
อายุการใช้งาน : หนึ่งปีแรกที่ใช้ขาเทียมสามารถเบิกจ่าย
ค่าเบ้าขาเทียมได้ ๒ ครั้งใน ๑ ปี หลังจากนั้นให้มีอายุการใช้
งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๘๒๒๑ ๘.๒.๒๑ เบ้าขาเทียมระดับสะโพก
ลักษณะ : ผลิตจากเรซิ่นหรือพลาสติก ใช้สวมตอขา
ระดับเหนือเข่า แบบขอบเบ้าขึ้นอยู่กับความยาวของตอขาที่
เหลืออยู่
ข้อบ่งชี้ :
๑. สาหรับการเปลี่ยนเฉพาะเบ้า
๒. สาหรับคนพิการที่ตัดขาระดับสะโพก
อายุการใช้งาน : หนึ่งปีแรกที่ใช้ขาเทียมสามารถเบิกจ่าย
ค่าเบ้าขาเทียมได้ ๒ ครั้งใน ๑ ปี หลังจากนั้นให้มีอายุการใช้
งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๘๒๒๒ ๘.๒.๒๒ สายเข็มขัดเทียม/สายยึดเบ้าขาเทียม
ลักษณะ : เป็นสายเข็มขัดหนังหรือไนลอน เพื่อยึดเบ้าขา
เทียมกับลาตัวของคนพิการ
ข้อบ่งชี้ :
๑. ใช้สาหรับยึดขาเทียมระดับใต้เข่า (Supracondylar
cuff suspension)
๒. ใช้สาหรับยึดขาเทียมระดับเหนือเข่า/ระดับเข่า
(Silesian band)
อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๘๒๒๓ ๘.๒.๒๓ แป้นสายเข็มขัด
ข้อบ่งชี้ :
๑.ใช้สาหรับยึดสายเข็มขัดขาเทียมระดับใต้เข่า/เหนือเข่า/
ระดับเข่า
๒. ใช้ควบคู่กับสายเข็มขัดขาเทียม
อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๒ ปี

ข้างละ

ราคาจ่าย
ไม่เกิน
(บาท)
๔,๐๐๐

ข้างละ

๖,๐๐๐

ข้างละ

๒๕๐

คู่ละ

๑๐๐

หน่วย

หมายเหตุ

/ลาดับ ๔๒...

๒๐

๔๒

๘๒๒๖ ๘.๒.๒๖ ข้อเข่าเทียมแบบแกนใน
ลักษณะ : เป็นชิ้นส่วนข้อเข่าเทียมเพื่อประกอบขาเทียมแบบ
แกนในระดับข้อเข่า/เหนือเข่า/สะโพก
ข้อบ่งชี้ : สาหรับการเปลี่ยนเฉพาะข้อเข่าเทียม กรณีชารุด
ไม่สามารถซ่อมแซมได้
อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๒ ปี

ข้างละ

ราคาจ่าย
ไม่เกิน
(บาท)
๑๓,๐๐๐

๔๓

๘๒๒๗ ๘.๒.๒๗ ข้อเท้าสาหรับเท้าเทียมชนิดข้อเท้าโยกได้
(Single axis ankle joint)
ลักษณะ : ข้อเท้าโลหะอย่างดีชนิดแกนเดี่ยวสามารถขยับ
กระดกขึ้นลงได้ในแนวหน้าหลัง มีลูกยางด้านหลังสาหรับ
ประคองขณะกระดกข้อเท้าลง
ข้อบ่งชี้ : ใช้สาหรับการเปลี่ยนเฉพาะข้อเท้าสาหรับเท้า
เทียมชนิดข้อเท้าโยกได้ กรณีชารุดไม่สามารถซ่อมแซมได้
อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๘๒๒๘ ๘.๒.๒๘ เท้าหลุมสาหรับข้อเท้าโยกได้
ลักษณะ : เป็นเท้าเทียมชนิดพิเศษที่ใช้ประกอบกับข้อเท้า
โยก (Single Axis Ankle Joint)
ข้อบ่งชี้ : ใช้สาหรับเปลี่ยนเท้าเทียมกับขาเทียมแกนในที่
มีข้อเท้าโยกได้
อายุการใช้งาน : ๑ ปี
๘๒๒๙ ๘.๒.๒๙ แป้นยึดฝ่าเท้าเทียมระบบแกนใน / ตัวยึดเท้า
เทียม
ลักษณะ : เป็นชิ้นส่วนเพื่อยึดเท้าเทียมกับตัวยึดแกนขา
เทียม เพื่อประกอบขาเทียมระดับใต้เข่า/ข้อเข่า/เหนือเข่า/
สะโพก แบบแกนใน
ข้อบ่งชี้ : สาหรับการเปลี่ยนเฉพาะแป้นยึดฝ่าเท้าเทียม
กรณีชารุดไม่สามารถซ่อมแซมได้
อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๘๒๓๐ ๘.๒.๓๐ แกนขาเทียม/แกนหน้าแข้ง
ลักษณะ : เป็นชิ้นส่วนเพื่อยึดระหว่างเบ้าขาเทียมหรือข้อ
เข่าเทียมกับเท้าเทียม เพื่อประกอบขาเทียมให้มีความยาวที่
เหมาะสมใช้ได้กับ ขาเทียมระดับใต้เข่า/ข้อเข่า/เหนือเข่า/
สะโพกแบบแกนใน
ข้อบ่งชี้ : สาหรับการเปลี่ยนเฉพาะแกน กรณีชารุดไม่
สามารถซ่อมแซมได้
อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๒ ปี

ข้างละ

๒,๕๐๐

ข้างละ

๓,๐๐๐

ข้างละ

๑,๐๐๐

ข้างละ

๑,๐๐๐

ลาดับ

๔๔

๔๕

๔๖

รหัส

ประเภท

หน่วย

หมายเหตุ

/ลาดับ ๔๗...

๒๑
ลาดับ
๔๗

๔๘

๔๙

๕๐

๕๑

๕๒

รหัส

ประเภท

๘๒๓๑ ๘.๒.๓๑ ตัวยึดแกนขาเทียม/ปลอกรัดท่อ
ลักษณะ : เป็นชิ้นส่วนเพื่อยึดระหว่างแป้นยึดฝ่าเท้าเทียม
กับเบ้า ขาเทียม/ข้อเข่า เพื่อประกอบขาเทียมระดับใต้เข่า/
ข้อเข่า/ เหนือเข่า/ สะโพก แบบแกนใน
ข้อบ่งชี้ : สาหรับการเปลี่ยนเฉพาะตัวยึด/ปลอกกรณีชารุด
ไม่สามารถซ่อมแซมได้
อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๘๒๓๒ ๘.๒.๓๒ ตัวยึดเบ้าเทียม
ลักษณะ : เป็นชิ้นส่วนเพื่อยึดระหว่างแกนขาเทียมกับเบ้า
ขาเทียมหรือข้อเข่าเทียม เพื่อประกอบขาเทียมระดับใต้เข่า/
ข้อเข่า/เหนือเข่า/สะโพกแบบแกนใน
ข้อบ่งชี้ : สาหรับการเปลี่ยนเฉพาะตัวยึดเบ้าเทียม
อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๘๒๓๓ ๘.๒.๓๓ โฟมขาเทียมเหนือเข่า
ลักษณะ : เป็นฟองน้าหุ้มขาเทียมแกนในเพื่อความ
สวยงาม
ข้อบ่งชี้ : สาหรับการเปลี่ยนเฉพาะโฟมขาเทียมเหนือเข่า
ระบบแกนใน
อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๘๒๓๔ ๘.๒.๓๔ โฟมขาเทียมใต้เข่า
ลักษณะ : เป็นฟองน้าหุ้มขาเทียมแกนในเพื่อความ
สวยงาม
ข้อบ่งชี้ : สาหรับการเปลี่ยนเฉพาะโฟมขาเทียมใต้เข่า
ระบบแกนใน
อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๘๒๓๕ ๘.๒.๓๕ ถุงน่องขาเทียมเหนือเข่า
ลักษณะ : เป็นถุงน่องสาหรับหุ้มบนฟองน้าหุ้มขาเทียม
เหนือเข่าแกนในเพื่อความสวยงาม
ข้อบ่งชี้ : สาหรับการเปลี่ยนถุงน่องหุ้มโฟมขาเทียมเหนือ
เข่าระบบแกนใน กรณีชารุดไม่สามารถซ่อมแซมได้
อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๘๒๓๖ ๘.๒.๓๖ ถุงน่องขาเทียมใต้เข่า
ลักษณะ : เป็นถุงน่องสาหรับหุม้ บนฟองน้าหุ้มขาเทียมใต้เข่า
แกนในเพื่อความสวยงาม
ข้อบ่งชี้ : สาหรับการเปลี่ยนถุงน่องหุ้มโฟมขาเทียมใต้เข่า
ระบบแกนใน กรณีชารุดไม่สามารถซ่อมแซมได้
อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๑ ปี

อันละ

ราคาจ่าย
ไม่เกิน
(บาท)
๑,๐๐๐

ข้างละ

๑,๐๐๐
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๒๐๐
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๒๐๐

หน่วย

หมายเหตุ

/โลหะ...

๒๒
ลาดับ

รหัส

๕๓

๘๕๐๘

๕๔

๘๕๒๔

๕๕

๘๕๒๖

๕๖

๘๕๒๗

ประเภท
โลหะ/หรือพลาสติกดามขาภายนอก
๘.๕.๘ เบ้ารับน้าหนักที่กระดูกก้นกบ
(Ischium tuberosity)
ลักษณะ : วัสดุโครงสร้างทาจากพลาสติกหรือเรซิ่นใช้
ประกอบกับส่วนขาท่อนบน
ข้อบ่งชี้ : ใช้ร่วมกับอุปกรณ์โลหะหรือพลาสติกดามขา
ชนิดยาว เพื่อให้กระดูกก้นกบเป็นส่วนที่รับน้าหนักตัวผู้ป่วย
แทนการลงน้าหนักที่ขาหรือเท้าโดยตรง
อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๘.๕.๒๔ PTB brace ชนิดโลหะแบบมีข้อเท้า
ลักษณะ : วัสดุโครงสร้างที่รองรับขาท่อนล่างและเท้าทา
จากโลหะหรือพลาสติกมีฝาประกบด้านหน้าและด้านหลังทา
จากพลาสติกหรือเรซิ่น เพื่อเป็นพื้นที่รับน้าหนักที่ Patella
tendon มีแกนโลหะพร้อมข้อเท้าขนาบด้านข้างใน-นอก
ข้อบ่งชี้ : สาหรับผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บที่เท้าบริเวณเท้าหรือ
กระดูกขาท่อนล่างขณะลงน้าหนัก และมีปัญหาการควบคุม
การเคลื่อนไหว ข้อเท้า
อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๘.๕.๒๖ ที่คลุมเข่า Knee pad
ลักษณะ : ทาจากหนังหรือวัสดุที่นิ่ม มีสายเข็มขัดยึด
ระหว่างแผ่นรองคลุมเข่ากับอุปกรณ์
ข้อบ่งชี้ : สาหรับใช้ร่วมกับพลาสติก/โลหะดามขามีข้อเข่า มี
ข้อเท้าหรือไม่มีข้อเท้า
อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๘.๕.๒๗ โลหะดามขาชนิดสั้น
ลักษณะ : วัสดุโครงสร้างที่รองรับขาท่อนล่างและเท้าทา
จากโลหะ ประกอบกันเป็นข้อเท้าโลหะ
ข้อบ่งชี้ : สาหรับคนพิการที่มีอาการเกร็งมาก (severe
spasticity) ต้องการความแข็งแรง ทนทานของอุปกรณ์สูง ใช้
ดัดแก้ข้อเท้าผิดรูป varus /valgus ได้ดี เนื่องจากสามารถ
เพิ่ม T- straps ได้ เช่น ผู้ป่วย Stroke, Hemiplegia and
Hemiparesis, CP, Polio late effect ,Muscular
dystrophy, ankle contracture, Equinovarus/valgus
อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๒ ปี

หน่วย

ราคาจ่าย
ไม่เกิน
(บาท)
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ยุบรายการ
โลหะดามขา
รหัส ๘๕๑๑,
๘๕๑๓,
๘๕๑๕

/ลาดับ ๕๗...

๒๓
ลาดับ
๕๗

๕๘

๕๙

๖๐

๖๑

รหัส

ประเภท

๘๕๒๘ ๘.๕.๒๘ PTB brace ชนิดพลาสติกไม่มีข้อเท้า
ลักษณะ : วัสดุโครงสร้างที่รองรับขาท่อนล่างและเท้าทา
จากพลาสติก มีฝาประกบด้านหน้าและด้านหลังทาจาก
พลาสติกหรือเรซิ่นเพื่อเป็นพื้นที่รับน้าหนักที่ Patella
tendon
ข้อบ่งชี้ : สาหรับผู้ป่วย fracture ที่กระดูกขาท่อนล่าง
หรือเจ็บที่เท้าขณะลงน้าหนักโดยให้เอ็นสะบ้าเป็นบริเวณรับ
น้าหนัก และใช้หลักการ circumferencial pressure ในการ
กระจายน้าหนัก
อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๘๗๐๖ ๘.๗.๖ ไม้ค้ายันรักแร้แบบอลูมิเนียม
ลักษณะ : ไม้ค้ายันความสูงจากระดับรักแร้ถึงพื้นส่วนค้ายัน
ทาจากอลูมิเนียม ความหนาของอลูมิเนียมไม่ต่ากว่า ๑.๒ มม. มี
ที่มือจับอยู่ระหว่างกลาง มีลูกยางกันลื่น
ข้อบ่งชี้ : สาหรับคนพิการที่สามารถเดินได้แต่มีข้อห้ามใน
การลงน้าหนักที่ขาข้างใดข้างหนึ่ง หรือมีอาการขาอ่อนแรง
หรือมีการทรงตัวขณะเดินไม่ดี
อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๘๗๐๗ ๘.๗.๗ ไม้เท้าอลูมิเนียมแบบสามขา
ลักษณะ : ไม้ค้ายันความสูงจากระดับรักแร้ถึงพื้นส่วนค้า
ยันทาจากอลูมิเนียม ความหนาของอลูมิเนียมไม่ต่ากว่า ๑.๒
มม. มีที่มือจับอยู่ระหว่างกลาง มีลูกยางกันลื่น
ข้อบ่งชี้ : สาหรับคนพิการที่สามารถเดินได้แต่มีข้อห้ามใน
การลงน้าหนักที่ขาข้างใดข้างหนึ่ง หรือมีอาการขาอ่อนแรง
หรือมีการทรงตัวขณะเดินไม่ดี
อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๘๗๐๘ ๘.๗.๘ ไม้เท้าสาหรับคนตาบอดพับได้
ลักษณะ : ไม้เท้าก้านยาว ทาจากวัสดุโลหะ อลูมิเนียม
หรือสแตนเลส สามารถพับเก็บได้
ข้อบ่งชี้ : สาหรับคนพิการทางการเห็น
อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๘๗๐๙ ๘.๗.๙ ที่ช่วยฝึกเดินแบบมีล้อขนาดกลาง (Anterior
Wheel Walker)
ลักษณะ : คอกเดินทาจากอลูมิเนียม มีขา ๒ ข้างพร้อมลูก
ยางกันลื่น และมีล้อ ๒ ข้างขนาดเล็ก
ข้อบ่งชี้ : สาหรับเด็กพิการที่สามารถเดินได้แต่มีอาการ
อ่อนแรงของขาทั้งสองข้าง หรือเดินได้แต่ไม่มั่นคง

ชิ้นละ

ราคาจ่าย
ไม่เกิน
(บาท)
๔,๐๐๐

คู่ละ

๖๕๐

อันละ

๖๐๐

อันละ

๕๐๐

อันละ

๑,๒๐๐

หน่วย

หมายเหตุ

ราคานี้รวม
ค่า บริการ
ซ่อมบารุง
พืน้ ฐานและ
วัสดุตามอายุ
การใช้งาน

/อายุการใช้งาน...

๒๔
ลาดับ

รหัส

๖๒

๘๗๑๐

๖๓

๘๗๑๑

๖๔

๘๘๐๑

๖๕

๘๘๐๒

ประเภท
อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๘.๗.๑๐ ที่ช่วยฝึกเดินแบบมีล้อขนาดเล็ก (Anterior Wheel
Walker)
ลักษณะ : คอกเดินทาจากอลูมิเนียม มีขา ๒ ข้าง พร้อม
ลูกยางกันลื่น และมีล้อ ๒ ข้างขนาดเล็ก
ข้อบ่งชี้ : สาหรับเด็กพิการที่สามารถเดินได้แต่มีอาการ
อ่อนแรงของขาทั้งสองข้าง หรือเดินได้แต่ไม่มั่นคง
อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๘.๗.๑๑ ไม้ค้ายันรักแร้แบบไม้
ลักษณะ : ไม้ค้ายันความสูงจากระดับรักแร้ถึงพื้นส่วนค้า
ยันทาจากไม้ มีที่มือจับอยู่ระหว่างกลางมีลูกยางกันลื่น
ข้อบ่งชี้ : สาหรับคนพิการที่สามารถเดินได้ แต่มีข้อห้ามใน
การลงน้าหนักที่ขาข้างใดข้างหนึ่งหรือมีอาการขาอ่อนแรง
หรือมีการทรงตัวขณะเดินไม่ดี
อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
รองเท้าคนพิการ
๘.๘.๑ รองเท้าคนพิการขนาดเล็ก ชนิดตัดเฉพาะราย
ลักษณะ : วัสดุที่ใช้ทาจากหนัง ตัดเย็บเฉพาะราย
ข้อบ่งชี้ : สาหรับคนพิการที่มีเท้าผิดรูปที่ไม่สามารถใช้
รองเท้าทั่วไปได้ มีเท้าเขย่งขาสั้นยาวไม่เท่ากัน หรือต้องใช้
รองเท้าร่วมกับอุปกรณ์ชนิดอื่น เช่น โลหะ/พลาสติกดามขา
โดยมีความยาวเท้าต่ากว่า ๑๕ ซม.
อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ยกเว้นกรณีเด็กอายุต่ากว่า
๕ ปี อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๖ เดือน
๘.๘.๒ รองเท้าคนพิการขนาดกลาง ชนิดตัดเฉพาะราย
ลักษณะ : วัสดุที่ใช้ทาจากหนัง ตัดเย็บเฉพาะราย
ข้อบ่งชี้ : สาหรับคนพิการที่มีเท้าผิดรูปที่ไม่สามารถใช้
รองเท้าทั่วไปได้ มีเท้าเขย่งขาสั้นยาวไม่เท่ากัน หรือต้องใช้
รองเท้าร่วมกับอุปกรณ์ชนิดอื่น เช่น โลหะ/พลาสติกดามขา
โดยมีความยาวเท้า ๑๕-๒๒ ซม.
อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๑ ปี

หน่วย

ราคาจ่าย
ไม่เกิน
(บาท)

อันละ

๑,๐๐๐

คู่ละ

๓๕๐

คู่ละ

๘๐๐

คู่ละ

๑,๐๐๐

หมายเหตุ
ราคานี้รวม
ค่า บริการ
ซ่อมบารุง
พื้นฐานและ
วัสดุตามอายุ
การใช้งาน

/ลาดับ ๖๖...

๒๕
ลาดับ
๖๖

๖๗

๖๘

๖๙

๗๐

รหัส

ประเภท

๘๘๐๓ ๘.๘.๓ รองเท้าคนพิการขนาดใหญ่ ชนิดตัดเฉพาะราย
ลักษณะ : วัสดุที่ใช้ทาจากหนัง ตัดเย็บเฉพาะราย
ข้อบ่งชี้ : สาหรับคนพิการที่มีเท้าผิดรูปที่ไม่สามารถใช้
รองเท้าทั่วไปได้ มีเท้าเขย่งขาสั้นยาวไม่เท่ากัน หรือต้องใช้
รองเท้าร่วมกับอุปกรณ์ชนิดอื่น เช่น โลหะ/พลาสติกดามขา
โดยมีความยาวเท้า ๒๒-๒๗ ซม.
อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๘๘๐๔ ๘.๘.๔ รองเท้าคนพิการขนาดใหญ่พิเศษ ชนิดตัดเฉพาะ
ราย
ลักษณะ : วัสดุที่ใช้ทาจากหนัง ตัดเย็บเฉพาะราย
ข้อบ่งชี้ : สาหรับคนพิการที่มีเท้าผิดรูปที่ไม่สามารถใช้
รองเท้าทั่วไปได้ มีเท้าเขย่ง ขาสั้นยาวไม่เท่ากัน หรือต้องใช้
รองเท้าร่วมกับอุปกรณ์ชนิดอื่น เช่น โลหะ/พลาสติก ต้องใช้
รองเท้าร่วมกับอุปกรณ์ชนิดอื่น เช่น โลหะ/พลาสติก
อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๘๘๐๕ ๘.๘.๕ ค่าดัดแปลงรองเท้าคนพิการ
ลักษณะ : การเสริมอุ้งเท้าภายใน ขนาดใหญ่/เล็ก เสริม
ลิ่มเท้าภายใน/นอก เสริมความสูงรองเท้า เปลี่ยนส้นรองเท้า
ด้วยการใช้วัสดุสาหรับทารองเท้า เช่น โฟมชนิดต่างๆ ยาง
ข้อบ่งชี้ : สาหรับคนพิการที่มีเท้าผิดรูปที่ไม่สามารถใช้
รองเท้าทั่วไปได้ มีเท้าเขย่ง ขาสั้นยาวไม่เท่ากัน หรือต้องใช้
รองเท้าร่วมกับอุปกรณ์ชนิดอื่น
อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อหนึ่งข้าง
๘๘๐๙ ๘.๘.๙ เสริมฝ่าเท้าส่วนหน้า
ลักษณะ : วัสดุที่นามาเสริมเท้าส่วนหน้าทาจากโฟมนิ่ม
หรือโฟมแข็ง หรือวัสดุที่สามารถต่อความยาวเท้าร่วมกับ
อุปกรณ์ได้
ข้อบ่งชี้ : สาหรับผู้ป่วยที่เท้าบางส่วนถูกตัด
อายุการใช้งาน : ๑ ปี
๘๘๑๐ ๘.๘.๑๐ T-strap
ลักษณะ : ทาจากหนังหรือวัสดุที่นิ่ม มีสายเข็มขัดคลุมข้อ
เท้ายึดกับอุปกรณ์
ข้อบ่งชี้ : สาหรับใช้ร่วมกับพลาสติก/โลหะดามขา มีข้อเข่า
มีข้อเท้า หรือไม่มีข้อเท้า ในกรณีที่ผู้ป่วยมีข้อเท้าบิด
อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๑ ปี

คู่ละ

ราคาจ่าย
ไม่เกิน
(บาท)
๑,๒๐๐

คู่ละ

๑,๔๐๐

ข้างละ

๔๐๐

ข้างละ

๑,๕๐๐

เส้นละ

๓๐๐

หน่วย

หมายเหตุ

/อุปกรณ์อื่น ๆ...

๒๖
ลาดับ

รหัส

๗๑

๖๐๐๖

๗๒

๘๙๐๑

๗๓

๘๙๐๒

๗๔

๘๙๐๓

ประเภท
อุปกรณ์อื่น ๆ
๖.๐.๖ สายสวนปัสสาวะแบบสวนด้วยตนเอง
ลักษณะ : เป็นสายซิลิโคนสาหรับสวนปัสสาวะ มีปลอก
พลาสติกสาหรับใส่สายสวนปัสสาวะ และสายสวนสามารถนา
กลับมาใช้ซ้าได้ โดยนามาแช่น้ายาฆ่าเชื้อโรคในหลอด
พลาสติก
ข้อบ่งชี้ : สาหรับคนพิการที่มีความบกพร่องของระบบ
ทางเดินปัสสาวะ
อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๘.๙.๑ รถนั่งคนพิการชนิดพับได้ทาด้วยโลหะแบบปรับให้
เหมาะสมกับความพิการได้
ลักษณะ : เป็นอุปกรณ์สาหรับการเคลื่อนที่ด้วยล้อ มี
โครงสร้างหลักผลิตจากโลหะสแตนเลส อลูมิเนียม อัลลอยด์
หรือโลหะอื่นที่ผ่านกระบวนการชุบหรือพ่นสี สามารถพับเก็บ
ได้และสามารถปรับส่วนต่างๆ ให้เข้ากับขนาดร่างกายของ
ผู้ใช้งานได้
ข้อบ่งชี้ : สาหรับคนพิการ โดยรถนั่งคนพิการที่ได้ต้อง
ปรับให้เหมาะสมกับความพิการนั้น
อายุการใช้งาน : ๓ ปี
๘.๙.๒ รถนั่งคนพิการชนิดพับได้ทาด้วยโลหะแบบปรับ
ไม่ได้
ลักษณะ : เป็นอุปกรณ์สาหรับการเคลื่อนที่ด้วยล้อ
มีโครงสร้างหลักผลิตจากโลหะสแตนเลส อลูมิเนียม อัลลอยด์
หรือโลหะอื่นที่ผ่านกระบวนการชุบหรือพ่นสี สามารถพับ
เก็บได้
ข้อบ่งชี้ : สาหรับคนพิการที่ไม่สามารถเดินได้
อายุการใช้งาน : ๓ ปี
๘.๙.๓ เบาะรองนั่งสาหรับคนพิการ
ลักษณะ : ทาจากวัสดุนิ่มที่มีคุณสมบัติไม่ต่ากว่า
polyurethane foam, gel cushion, water cushion,
หรือชนิด air cushion ที่มีลักษณะนิ่มสามารถกระจาย
น้าหนัก
ข้อบ่งชี้ : ใช้สาหรับคนพิการที่ต้องนั่งรถนั่งคนพิการแต่ยัง
สามารถช่วยเหลือตนเองได้บ้าง
อายุการใช้งาน : ๑ ปี

หน่วย

ราคาจ่าย
ไม่เกิน
(บาท)

เส้นละ

๘๐๐

คันละ

๖,๖๐๐

ราคานี้รวม
ค่า บริการ
ซ่อมบารุง
พื้นฐานและ
วัสดุตามอายุ
การใช้งาน

คันละ

๔,๔๐๐

ราคานี้รวม
ค่า บริการ
ซ่อมบารุง
พื้นฐานและ
วัสดุตามอายุ
การใช้งาน

อันละ

๘๐๐

หมายเหตุ

/ลาดับ ๗๕...

๒๗
ลาดับ
๗๕

๗๖

รหัส

ประเภท

๘๙๐๔ ๘.๙.๔ รถสามล้อโยกมาตรฐานสาหรับคนพิการ
ลักษณะ : เป็นอุปกรณ์สาหรับการเคลื่อนที่ในระยะไกล
โครงสร้างหลักทาด้วยเหล็กชุบสี หรือโลหะอื่นที่มีความ
แข็งแรงมั่นคง ขับเคลื่อนโดยการควบคุมก้านโยก
ข้อบ่งชี้ : สาหรับคนพิการที่ทรงตัวในท่านั่งได้ดีแขน ๒
ข้างปกติ และสามารถออกนอกบ้านเพื่อการเข้าสู่สังคมหรือ
ประกอบอาชีพ
อายุการใช้งาน : ๓ ปี
๙๐๐๑ ๙.๐.๑ แผ่นรองตัวสาหรับผู้ป่วยอัมพาตหรือที่นอนลม
ลักษณะ : เป็นแผ่นสาหรับรองบนที่นอน ทาจากวัสดุนิ่มที่
มีคุณสมบัติไม่ต่ากว่า polyurethane foam, gel, water, air
สามารถกระจายแรงกดทับได้ดี และสามารถรองรับร่างกาย
ผู้ใช้งานได้
ข้อบ่งชี้ : สาหรับคนพิการระดับรุนแรง หรือนอนติดเตียง
ไม่สามารถพลิกตัวเพื่อเปลี่ยนท่านอนเองได้และมีความเสี่ยงต่อ
การเกิดแผลกดทับ
อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๑ ปี

หน่วย
คันละ

อันละ

ราคาจ่าย
ไม่เกิน
หมายเหตุ
(บาท)
๖,๐๐๐ ราคานี้รวม
ค่า บริการ
ซ่อมบารุง
พื้นฐานและ
วัสดุตามอายุ
การใช้งาน
๑,๐๐๐

ชื่อรายการ
เดิม
“ฟองน้ารอง
ตัวสาหรับ
ผู้ป่วย
อัมพาต”

