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หมวด 1 ระบบประสาท

1000 1.0 กระโหลกศีรษะเทียม เยื่อหุมสมองเทียม และวัสดุยึดกระโหลก

1.0.1 กระโหลกศรีษะเทียม (Cranioplastic Implant)
         ลักษณะ  แตละชุดประกอบดวยผง Methyl methacrylate และ 

Solution
         ขอบงชี้   สําหรับผูปวยที่มีสวนของกระดูกกระโหลกขาดหายไป

1.0.3 เยื่อหุมสมองเทียม (Dural Substitue)

         ลักษณะ  เปนแผนบางๆ ทําจากสารสังเคราะห หรือเนื้อเย่ือ

         ขอบงชี ้  ใชทดแทนสวนที่หายไป หรือปกคลุมสมอง หรือไขสันหลัง ใน

สวนที่บวม จนไมสามารถเย็บปดเย่ือหุมสมองได

1100 1.1 ทอ/สายตอจากชองกระโหลก และวัสดุใชในชองกระโหลก

1.1.1 ชุดทอตอชองสมอง (External  Ventricular Drainage System)

         ลักษณะ เปนชุดเพื่อใชระบายน้ําหลอสมอง และไขสันหลังออกสูภายนอก

รางกาย ประกอบดวย ทอตอเชื่อมสมอง และไขสันหลัง (Ventricular Catheter) 

อุปกรณกักเก็บน้ํา และทอตอเชื่อม

         ขอบงชี้  น้ําหลอสมอง และไขสันหลังคั่ง (Hydrocephalus)  หรือมี

เลือดออกในชองสมอง

1.1.2 อุปกรณชวยระบายน้ําในชองสมอง (Ventriculoperitoneal Shunt)
         ลักษณะ  เปนชุดประกอบดวยสายตอชองสมอง กระเปาะสําหรับ  กด

ทดสอบ และสายตอภายในสูชองทอง หรือชองหัวใจ รวมถึงอุปกรณที่ใชตอสาย 

(Connector)
        ขอบงชี้  น้ําหลอเลี้ยงสมอง และไขสันหลังคั่ง (Hydrocephalus)

1.1.4 คีมหนบีหลอดเลือดโปงพองในชองกะโหลกศรีษะ (Aneurysm Clip for 

Intracranial Aneurysm)

        ลักษณะ  เปนคมีหนีบหลอดเลือดแดงที่โปงพองผิดปกติ โดยใสไวในรางกาย

ตลอดไป

       ขอบงชี้  เพื่อปองกันเลือดออกในสมองจากหลอดเลือดแดงโปงพอง

หมวด 2 ตา หู  คอ จมูก

2000 2.0 ลูกตา กระจกตา และเลนสแกวตาเทียม

2.0.1 ลูกตาเทียมทําดวยพลาสติก (Eye Prosthesis)

      ลักษณะ  เปนตาปลอม โดยมีลักษณะเปนแผนสารสังเคราะหระบายสี ทําจาก

วัสดุไดหลายชนิด เชน พลาสติก อคริลิก

      ขอบงชี้  ใชใสในผูปวยที่ไมมีลูกตาหรือตาฝอ

2.0.2 วัสดุใสหนุนรับลูกตาเทียมชนิดไมมีรูพรุน

5 1104 อันละ 6,700

6 2001 ขางละ 1,000

3 1101 ชุดละ 4,500

4 1102 ชุดละ 8,100

เอกสารหมายเลข ๒ แนบทายประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

เรื่อง การจายคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีการใหบริการอปุกรณและอวัยวะเทียม

ในการบําบัดรักษาโรค พ.ศ. ๒๕๖๖

1 1001 ชุดละ 4,000

2 1003 แผนละ 9,000
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      ลักษณะ  เปนวัสดุสังเคราะหคลายพลาสติกแข็งๆ รูปรางกลมเรยีบ ใส

หลังจากผาตัดเอาลูกตาออก

     ขอบงชี้  ใชหนุนรับลูกตาเทียมในผูปวยที่จําเปนตองผาตัดเอาลูกตาออก

2.0.3 วัสดุใสหนุนรับลูกตาเทียมชนิดมีรูพรุน (Integrated Orbital Implant)

        ลักษณะ  รูปรางกลม มีรูพรุน ทําดวยวัสดุหลายชนิด เชน Hydroxyapatite

 ใสหลังจากผาตัดเอาลูกตาออก

        ขอบงชี้  ใชหนุนรับลูกตาเทียม ในผูปวยที่จําเปนตองเอาลูกตาออก และ

ตองการใหตาเทียมสามารถกรอกตาไดคลายของจริง

2.0.4 วัสดุเสริมกระดูกเบาตา (Orbital  Implant for Orbit)

         ลักษณะ  เปนแผนรองกระดูกเบาตาที่แตก สามารถทําไดจากวัสดุหลายชนิด

         ขอบงชี้  ใชในผูปวยที่กระดูกเบาตาแตก เพื่อแทนที่กระดูกที่หัก

2.0.5 กระจกตาดําเทียม (Corneal Prosthesis)

        ลักษณะ  เปนวัสดุสังเคราะห มีความใส

        ขอบงชี้  ใชในผูปวยที่กระจกตา (Cornea) ขุน

2.0.6 เลนสแกวตาเทียม ชนิดพับได (Foldable Intraocular Lens)

        ลักษณะ  เปนวัสดุสังเคราะหใสแทนเลนสแกวตาเพื่อชวยในการมองเห็น 

สามารถพับได
        ขอบงชี้  ใชสําหรับผูปวยที่ตองผาตัดเปลี่ยนเลนสแกวตา หรือไมมีเลนส

แกวตา
2.0.7 เลนสแกวตาเทียม ชนิดแข็งพับไมได (Unfoldable Intraocular Lens)

        ลักษณะ  เปนวัสดุสังเคราะหใสแทนเลนสแกวตา เพื่อชวยในการมองเห็น มี

เนื้อแข็งไมสามารถพับได
        ขอบงชี้  ใชสําหรับผูปวยที่ตองผาตัดเปลี่ยนเลนสแกวตา หรือไมมีเลนส

แกวตา
2100 2.1 วัสดุ/เครื่องมือพเิศษที่ใชในการผาตัดตา

2.1.1 วัสดุที่ใชหนุนในลูกตาในการผาตัดซอมจอประสาทตา (Buckle)

         ลักษณะ  เปนวัสดุสังเคราะหคลายฟองน้ําหรือแผนซิลิโคน

         ขอบงชี้  ใชหนุนดันใหผนังลูกตาสัมผัสจอประสาทตาในกรณีที่เปนโรคจอ

ประสาทตาลอก หรืออาจใชในการผาตัดอื่น เชน โรคหนังตาตก

2.1.2 ของเหลวสําหรับกดจอประสาทตา (Perfluorocarbon liquid)

        ลักษณะ  เปนของเหลวมีความหนาแนนสูง

        ขอบงชี้   ใชฉีดเขาภายในลูกตา เพ่ือชวยในการผาตัดจอประสาทตา และ

การผาตัดน้ําวุนตา

2.1.3 น้ํามันซิลิโคนสําหรับกดจอประสาทตา (Silicone Oil)

         ลักษณะ  มีลักษณะเปนน้ํามันใส

         ขอบงชี้   ใชฉีดเขาภายในลูกตาเพ่ือชวยในการผาตัดจอประสาทตาและ

การผาตัดน้ําวุนตา

15 2103 หลอดละ 5,400

13 2101 อันละ 2,700

14 2102 หลอดละ 6,400

11 2006 อันละ 2,800

12 2007 อันละ 700

9 2004 อันละ 2,000

10 2005 อันละ 15,000

7 2002 อันละ 200

8 2003 อันละ 13,500
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2.1.4  กาซสําหรับฉีดกดจอประสาทตา (Intraocular Gas)

          ลักษณะ  เปนกาซที่ขยายตัวได และอยูในลูกตาไดนาน

          ขอบงชี้   ใชฉีดเขาภายในลูกตา เพ่ือชวยในการผาตัดจอประสาทตาและ

การผาตัดน้ําวุนตา

2.1.5  ทอระบายและที่เก็บกักลดความดันตาในโรคตอหิน ชนิดมีลิ้นปดเปด

(Glaucoma shunt device with valve)

 ลักษณะ  เปนทอกลวงเพ่ือระบายน้ําในลูกตามายังที่เก็บกักซึ่งอยูใตเย่ือบุตา โดย

มีลิ้นปดเปดควบคมุความดันตา

 ขอบงชี้  ใชในโรคตอหินในกรณีที่แพทยเห็นวาการผาตัดตอหินดวยวิธีอื่นไมไดผล

และมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียการมองเห็น เชน ผูปวยเด็ก ผูปวยตามองเห็นขาง

เดียว (One eye) เปนตน

 คุณสมบัติของแพทยผูสั่งใช  จักษุแพทยผูเชี่ยวชาญตอหิน

2.1.6  ทอระบายและที่เก็บกักลดความดันตาในโรคตอหิน ชนิดไมมีลิ้นปดเปด 

(Glaucoma shunt device without valve)

 ลักษณะ เปนทอกลวงเพ่ือระบายน้ําในลูกตามายังที่เก็บกักซึ่งอยูใตเย่ือบุตา โดย

ไมมีลิ้นปดเปดควบคุมความดันตา

 ขอบงชี้ ใชในโรคตอหินในกรณีที่แพทยเห็นวาการผาตัดตอหินดวยวิธีอื่นไมไดผล

 คุณสมบัติของแพทยผูสั่งใช  จักษุแพทยผูเชี่ยวชาญตอหิน

2.1.13 ชุดผาตัดน้ําวุนลูกตา (Vitrectomy Set)

           ลักษณะ เปนชุดอุปกรณ ซึ่งประกอบดวย เครื่องมือตัดน้ําวุนลูกตาและ

อุปกรณชวยหลายชนิด

           ขอบงชี้  ใชในการผาตัดน้ําวุนลูกตา

2.1.15  ใบมีดตัดกระจกตา (Corneal Trephine)

            ลักษณะ เปนใบมีดผาตัดรูปรางทรงกระบอกใชตัดกระจกตา

            ขอบงชี้  ใชในการผาตัดเปลี่ยนกระจกตา

2.2 แวนตา เลนสสัมผัส ที่ใชใสหลังจากการผาตัดเอาแกวตาออกเพื่อรักษาตอ

กระจก (กรณีไมใสเลนสแกวตาเทียม)

           ขอบงชี้ รายการ 2.2.1 - 2.2.5 ใชใสหลังการผาตัดเอาเลนสแกวตาออก 

และไมไดใสเลนสแกวตาเทียม

21 2201 2.2.1  แวนตาสําหรับมองไกล 1 อัน (Distance Eyeglasses) อันละ 1,800

2.2.2  แวนตาสําหรับมองใกล 1 อัน (Near Eyeglasses) อันละ 1,800

          (สําหรับการผาตัด ครั้งที่ 2 ในตาขางเดิม ใหเปลี่ยนไดเฉพาะเลนส) ขางละ 900

23 2203 2.2.3  เลนสสัมผัส ชนิดแข็ง (Hard Contact Lens) ขางละ 1,300

24 2204 2.2.4  เลนสสัมผัส ชนิดคร่ึงนุมคร่ึงแข็ง  (Rigid Gas Permeable Lens) ขางละ 1,800

25 2205 2.2.5 เลนสสัมผัส ชนิดนิ่ม (Soft Contact Lens) ขางละ 1,800

2200

22 2202

19 2113 ชุดละ 9,000

20 2115 ชุดละ 5,400

17 2105 อันละ 16,000

18 2106 อันละ 8,000

16 2104 ครั้งละ 500
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2.2.6 แวนตาสําหรับเด็กที่มีสายตาผิดปกติที่ประกอบดวยเลนสสายตาผิดปกติ

ทั่วไป (Stock lens)

        ขอบงชี้ ใชสําหรับเด็กที่มีคาสายตา ชวง -6.0 ถึง +6.0 หรือ สายตาเอียงไม

เกิน -2.0 D

หมายเหตุ

1) ใหมีสิทธิเบิกไดไมเกิน 1 อันตอป

2) การเบิกแวนตา ราคาที่ใหเบิกเปนราคาที่เหมาจายรวมคาเลนส คากรอบแวน 

รวมอุปกรณและคาประกอบแวนตา โดยอิงตามประเภทของเลนสที่ใช

2.2.7 แวนตาสําหรับเด็กที่มีสายตาผิดปกติที่ประกอบดวยเลนสสายตาผิดปกติที่

ตองสั่งตัดพิเศษ (Lab lens)

         ขอบงชี้

1. ใชสําหรับเด็กที่มีคาสายตาผิดปกติ ที่มีกําลังเลนสเกินชวงเลนสสายตาผิดปกติ

ทั่วไป (ขอบงชี้รหัส 2206) หรือ

2. มีปญหาความผิดปกติทางตาดานอื่นที่สามารถแกไขไดดวยแวนตา

หมายเหตุ

1) ใหมีสิทธิเบิกไดไมเกิน 1 อันตอป

2) การเบิกแวนตา ราคาที่ใหเบิกเปนราคาที่เหมาจายรวมคาเลนส

คากรอบแวน รวมอุปกรณและคาประกอบแวนตา โดยอิงตามประเภท

ของเลนสที่ใช

2400 2.4 อวัยวะเทียมเกี่ยวกับหู

2.4.1 กระดูกหูเทียม ชนิดแยกชิ้น

         ลักษณะ เปนทอนเล็กๆ ทําจากสารสังเคราะห เชน โพลิมเมอร

ไฮดรอกซี แอพาไทต ไทเทเนียม ทําหนาที่เชื่อมการนําเสียง

         ขอบงชี้  ใชทดแทนกระดูกโกลน (Stapes)

2.4.2 กระดูกหูเทียมทดแทนกระดูกหูทั้งหมด (Total Ossicle 

Reconstruction Prosthesis)
         ลักษณะ เปนทอนเล็กๆ ทําจากสารสังเคราะห เชน โพลิมเมอรลักษณะ

คลายรม
         ขอบงชี้  ใชเชื่อมระหวางกระดูกหู หรือเชื่อมกับหูชั้นใน

2.4.3 กระดูกหูเทียมทดแทนกระดูกหูบางสวน (Partial Ossicle 

Reconstruction Prosthesis)

         ลักษณะ  เปนทอนเล็กๆ ทําจากสารสังเคราะห  เชน โพลิมเมอร

         ขอบงชี้  ใชเชื่อมระหวางกระดูกหูหรือเชื่อมกับหูชั้นใน

2.4.4 ใบหูเทียม

         ลักษณะ  ทําจาก Silicone ติดโดยใชกาว

30 2403 ชิ้นละ 4,500

31 2404 ขางละ 10,800

28 2401 ชิ้นละ 2,700

29 2402 ชิ้นละ 4,500

26 2206 อันละ 600

27 2207 อันละ 600
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         ขอบงชี้   สําหรับผูที่ใบหูขาดไมสามารถตกแตงกลับมาได หรือความ

ผิดปกติของใบหูที่ไมสามารถผาตัดได

2.4.5 ชุดประสาทหูเทียม (Cochlear Implant)

ลักษณะ เปนชุดอุปกรณประกอบดวย 2 สวน คือ สวนที่อยูในรางกายและสวน ที่

อยูนอกรางกาย ดังนี้

1)     สวนที่อยูในรางกาย ประกอบดวย อุปกรณสําคัญ คือ ตัวรับสัญญาณ 

(receiver) และขั้วไฟฟา (electrode array) ชนิดหลายขั้วตั้งแต 12 electrodes 

ขึ้นไป สามารถรองรบัเทคโนโลยีใหมในอนาคตได โดยไมจําเปนตองทําการผาตัด

ใหม สามารถเขาเครื่อง MRI  ที่มีความเขมขนไมนอยกวา 1.5 เทสลา โดยไมตอง

ผาตัดเอาแมเหล็กออก และสามารถถอดแมเหล็กออกไดเมื่อตองการโดยไมชํารุด 

รับประกันอายุการใชงานไมต่ํากวา 10 ป

2)    สวนที่อยูนอกรางกาย ประกอบดวย

2.1)     เครื่องแปลงสัญญาณเสียงพูด (speech processor) รับประกันอายุการใช

งานไมต่ํากวา 5 ป

2.2)     ขดลวดสงตอสัญญาณและแมเหล็ก รับประกันอายุการใชงานไมต่ํากวา  2 ป

2.3)     สายไฟเชื่อมตอเครื่องแปลงสัญญาณเสียงพูดเขากับขดลวดสงตอสัญญาณ 

(coil cable) รับประกันอายุการใชงานไมต่ํากวา 2 ป

2.4)     แบตเตอรี่ชนิดประจุไฟฟาใหมได (rechargeable battery) อยางนอย 2 

ชุดพรอมแทนชารต

2.5)     มีระบบ Data Logging เพื่อใหสามารถรูวาผูปวยใชงานหรือไม
2.6)     มีระบบปองกันน้ําที่มาตรฐานไมต่ํากวา International Protection 57 

ขึ้นไป
2.7)     มีไมโครโฟน (omni direction) อยางนอย 2 ตัว
2.8)     มีกลองอบกันความชื้นที่รองรับการใชงานอยางนอย 2 ป โดยไมมีคาใชจาย

เพิ่ม
ขอบงชี้

1)   ผูปวยอายุนอยกวาหรือเทากับ 3 ป 6 เดือน ในกรณี prelingual หรืออายุ

นอยกวาหรือเทากับ 5 ป ในกรณี postlingual (ณ วันที่ผูปวยไดรับการประเมิน

วามีความพรอมในการผาตัดตามขอบงชี้ครบทุกขอ) และ

2)   ใชการประเมินโดยการวัดการไดยิน โดยดูการตอบสนองของเสียงผานกานสมอง

 (Auditory Brainstem Response; ABR  และ Auditory Steady State 

Response; ASSR) มีระดับการไดยินตั้งแต 90 เดซิเบลขึ้นไปในหูทั้งสองขาง และ

3)    มีการฟนฟูสมรรถภาพการฟง และการพูดมากอน ณ สถานพยาบาลที่ทําการ

ผาตัดประสาทหูเทียมอยางนอย 3 ครั้ง ในเวลา

 3 เดือน ขณะใชเครื่องชวยฟงที่ปรบัอยางเหมาะสมแลวไมไดผล หรือไดผลนอย

จากการใชเคร่ืองชวยฟง ประเมินโดยแบบประเมินมาตรฐาน หรือไมมีพัฒนาการ

ความกาวหนาทางดานการไดยิน ภาษา และการพูดอยางนอย

32 2405 ชุดละ

สนับสนุนเปน

อุปกรณทาง

การแพทยผาน

เครอืขายหนวย

บริการดานยาฯ

31 2404 ขางละ 10,800
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3-6 เดือน ยกเวนกรณี prelingual หรือ postlingual ที่หูหนวกจากเย่ือหุม

สมองอักเสบสามารถผาตัดไดทันที

หลักเกณฑและเงื่อนไขการเบิกชุดประสาทหูเทียม

1)   หนวยบริการสามารถเบิกอุปกรณชุดประสาทหูเทียมไดจํานวน

1 ชุดตอการใหบริการผูปวย 1 คน

2)   ผูรับบริการจะตองมีใบรับรองแพทยที่ระบุขอบงชี้ครบทุกขอ พรอมทั้งหลักฐาน

การตรวจการไดยินที่รบัรองโดยแพทยผูทําการผาตัด และตรวจระดับสติปญญา

หรือพัฒนาการที่รับรองโดยจิตแพทย หรือนักจิตวิทยา หรือกุมารแพทยพัฒนาการ

เด็ก  มาเพื่อประกอบการเบิกจาย

3)   หนวยบริการตองขออนุมัติกอนใหบรกิารผาตัดฝงประสาทหูเทียม 

(Pre-authorized : PA) ตามแนวทางที่ สปสช. กําหนด

หมายเหต ุ หลักเกณฑและเงื่อนไขอื่น ๆ ใหเปนไปตามแนวทางการใชอุปกรณชุด

ประสาทหูเทียมในการผาตัดฝงประสาทหูเทียมในระบบหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติที่สํานักงานกําหนด

คาบํารุงรักษา (maintenance) อุปกรณชุดประสาทหูเทียม (Cochlear 

Implant) สวนที่อยูนอกรางกายรวมอะไหลภายหลังสิ้นสุดการรับประกัน *

หมายเหต ุเหมาจาย/ป ตั้งแต ปที่ 3-10  สําหรับผูปวยที่ลงทะเบียนเบิกชุด

ประสาทหูเทียม (รหัส 2405) ระยะเวลาไมเกิน 10 ป

2600 2.6 อุปกรณเกี่ยวกับจมูก

2.6.1 จมูกเทียมชนิดติดกาว

         ลักษณะ เปนสารสังเคราะหที่มีรปูรางภายนอกชองจมูก

         ขอบงชี้  ใสหลังผาตัดจมูกออก ซึ่งมักเปนรายที่เปนมะเร็ง

ชวยปกปดอวัยวะภายในชองจมูก และแกไขความพิการ  ผิดรูป

2700 2.7   อุปกรณชวยการพูด และอุปกรณอื่น เกี่ยวกับคอ

2.7.1 ฝาครอบชวยพูด (Speaking Valve)

         ลักษณะ  เปนทอกลวงทําจากซิลิโคน ภายในมีลิ้นใหลมเขาออกได

ทางเดียว

        ขอบงชี้  ใชในผูปวยที่ผาตัดเอากลองเสียงออก  เพื่อใหสามารถมีเสียงพูด

2.7.2 เครื่องชวยพูด

         ลักษณะ  เปนอุปกรณอิเลคโทรนิก เมื่อกดกับพื้นผิวจะเกิดเสียงจากการ

สั่นสะเทือน  เพื่อชวยในการสื่อสาร มีสวิทปดเปดใชแบตเตอรี

         ขอบงชี้  ใชในกรณีที่ผาตัดกลองเสียงออกทั้งหมด

36 2704 2.7.4  เพดานเทียม (Palatal Obturator) ชิ้นละ 800

เพดานเทียม  (Obturator + Screw)

35 2702 เครื่องละ 36,000

33 2601 ชิ้นละ 9,000

34 2701 อันละ 2,400

2405A ชุดละ 10,000
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          ขอบงชี้  สําหรับจัดสันเหงือกที่แหวงและถางออก ยื่นออกโดยใชสกรู เพ่ือ

ชวยในการดูดนม

เพดานเทียม [Obturator + Nasoalveolar Molding (NAM)]

          ขอบงชี้  สําหรับจัดโครงสรางจมูกและสันเหงือก ใชหลังเย็บริมฝปากเพ่ือ

ชวยดูดนมและคงสภาพโครงสรางจมูก

เพดานเทียม [Obturator + Screw + Nasoalveolar Molding (NAM)] ชุดละ 2,500

          ขอบงชี้ สําหรับจัดสันเหงือกที่แหวงและถางออก ยื่นออก โดยใชสกรู และ

สําหรับจัดโครงสรางจมูก

เพดานเทียม  [Nasoalveolar Molding (NAM)]

          ขอบงชี้ เพื่อจัดโครงสรางกระดูก และคงสภาพโครงสรางจมูก

หมวด 3 ระบบทางเดินหายใจ

3000 3.0 ทอ/หลอดคอ/อุปกรณชวยการหายใจ

3.0.3 หลอดคอชวยการหายใจ (Tracheostomy Tube) ชนิดทําดวยพลาสติก
         ลักษณะ  เปนทอพลาสติกกลวง โคงงอเล็กนอย มีปกสองขางสําหรับคลอง

เชือก
         ขอบงชี้  ใสหลอดลมคอเพ่ือชวยในการหายใจ

 หมวด 4 หัวใจและหลอดเลือด

4.0 ลิ้นหัวใจเทียม ผนังหัวใจเทียม และหลอดเลือดเทียม

     ขอบงชี้หลัก

     รายการ 4.0.1 - 4.0.10 เปนอวัยวะเทียมชนิดตางๆ สําหรับใสไปในตัวผูปวยใน

การผาตัดหัวใจ เพื่อแกไขความผิดปกติของลิ้นหัวใจ หรือผนังก้ันหัวใจ และหัวใจ

พิการแตกําเนิด โดยเลือกใชตามความเหมาะสม
     รายการ 4.0.12- 4.0.14 สําหรับใสทดแทนในผูปวยที่หลอดเลือดแดงใหญโปง

พอง    รายการ 4.0.16 สําหรับใสทดแทนในผูปวยที่หลอดเลือดสวนปลายตีบ หรืออุด

ตัน
38 4001 4.0.1  ลิ้นหัวใจเทียมชนิดลูกบอลล * อันละ 25,000

39 4002 4.0.2  ลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 1 แผน ปด – เปด * อันละ 28,000

40 4003 4.0.3  ลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผน ปด – เปด * อันละ 30,000

41 4004 4.0.4  ลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อ ทําจากหมู (ชนิดมีโครง) * อันละ 45,000

42 4005 4.0.5  ลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อ ทําจากหมู (ชนิดไมมีโครง) * อันละ 50,000

43 4006 4.0.6  ลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อ ทําจากเยื่อบุหัวใจวัว * อันละ 60,000

44 4007 4.0.7  ลิ้นหัวใจเทียมและหลอดเลือดเทียม * อันละ 55,000

45 4008 4.0.8  ขอบลิ้นหัวใจเทียม (Valve Ring) * อันละ 16,000

46 4009 4.0.9  ผนงัหัวใจเทียม (PTFE Patch) ชนิดแผนสังเคราะห * แผนละ 3,000

47 4010 4.0.10 ผนงัหัวใจเทียม (Dacron Patch) * แผนละ 2,500

48 4012
4.0.12 หลอดเลือดเทียมสําหรับการผาตัดหลอดเลือดแดงใหญ (Aorta) แบบ

เสนตรง *
เสนละ 11,000

4000

36/4 2704D ชิ้นละ 700

37 3003 อันละ 1,900

36/2 2704B ชุดละ 1,800

36/3 2704C

36/1 2704A ชุดละ 1,500
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49 4013
4.0.13 หลอดเลือดเทียมสําหรับการผาตัดหลอดเลือดแดงใหญ (Aorta) แบบ

เสนแยก
เสนละ 15,000

          ลักษณะ เปนหลอดเลือดเทียมที่มีแขนงสําเรจ็รูปสําหรับ Aortic arch และ

 Branch ของ Aortic ach

51 4016 4.0.16  หลอดเลือดเทียมสําหรับการผาตัดหลอดเลือดสวนปลาย ซม.ละ

51/1 4016A
4.0.16A  หลอดเลือดเทียมสําหรับการผาตัดหลอดเลือดสวนปลายชนิดมีวง

แหวน PTFE ring vascular graft  (ตามความยาวที่ใช) *
ซม.ละ 500

51/2 4016B
4.0.16B หลอดเลือดเทียมสําหรับการผาตัดหลอดเลือดสวนปลายชนิดไมมีวง

แหวน
ซม.ละ 300

52 4019 4.0.19 ลิ้นหัวใจเทียมชนิดทําจากเนื้อเยื่อ (Homograft) * ชิ้นละ 45,000

       ขอบงชี้

1)   ผูปวยที่มีการติดเชื้อของลิ้นหัวใจ (Infective Endocarditis)

2)   ผูปวยโรคลิ้นหัวใจที่ลิ้นหัวใจมีขนาดเล็กไมสามารถใสลิ้นหัวใจเทียมชนิดอื่นได

3)   ผูปวยโรคหัวใจพิการแตกําเนิด ชนิดที่ไมมีลิ้นหัวใจพัลโมนิก (Pulmonic Valve)

 หรือมีแตขนาดเล็ก

4)   ผูปวยโรคหัวใจพิการแตกําเนิด ชนิดที่ไมมีลิ้นหัวใจเอออรติก (Aortic Valve) 

หรือมีแตขนาดเล็ก

5)   ผูปวยโรคหัวใจพิการแตกําเนิดที่ตองการสรางเสริมเสนเลือดแดงใหญที่ออกจาก

หัวใจ (Aortic Reconstruction,  Pulmonary Artery Reconstruction)

4.0.22 ลิ้นหัวใจเทียมและหลอดเลือดเทียมชนิดเนื้อเย่ือจากหลอดเลือดดําที่คอ

ของวัว (Bovine Jugular Vein)

ลักษณะ ลิ้นหัวใจเทียมจากเนื้อสัตวและมีสวนที่เปนหลอดเลือดมาพรอมกัน

ขอบงชี้

1)    ผูปวยโรคหัวใจพิการแตกําเนิดชนิดที่ไมมีลิ้นหัวใจพัลโมนิก (Pulmonic Valve)

  หรือมีขนาดเล็กมาก

2)    ผูปวยโรคหัวใจพิการแตกําเนิดที่ตองการสรางเสริมหรือทดแทนหลอดเลือดแดง

ใหญที่ออกจากหัวใจ

      คุณสมบัติของแพทยผูสั่งใช  ศัลยแพทยทรวงอก

4.0.23 หลอดเลือดเทียมขนาดใหญ PTFE vascular graft สําหรับการเย็บ

เชื่อมตอหลอดเลือดขนาดใหญ
ลักษณะ  หลอดเลือดเทียมชนิด PTFE ขนาดเสนผาศูนยกลางตั้งแต 14 มิลลิเมตร

ขึ้นไป
ขอบงชี ้  ผูปวยโรคหัวใจพิการแตกําเนิดที่มีการทํางานของเวนตริเคลิเดียวที่ตอง

ไดรับการผาตัด Fontan Operation

      คุณสมบัติของแพทยผูสั่งใช ศัลยแพทยทรวงอก

54 4023
เซนติเมตร

ละ
500

53 4022 ชุดละ 80,000

50 4014
4.0.14 หลอดเลือดเทียมสําหรับการผาตัดหลอดเลือดแดงใหญเอออรตาพรอม

แขนงบริเวณตรงกลางหลอดเลือดเทียม (Aortic with Branches) *
เสนละ 40,000
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4.0.24 หลอดเลือดเทียมสําหรับการผาตัดหลอดเลือดแดงใหญเอออรตาพรอม

แขนงชนิดมีสายสวนหลอดเลือดแดงใหญชนิดขดลวดหุมกราฟต (Aortic 

Branched Graft with Aortic Stent Graft)

ลักษณะ เปนหลอดเลือดเทียมที่มีแขนงและมีสายสวนหลอดเลือดแดงใหญชนิด

ขดลวดหุมกราฟตเพื่อใชในการผาตัดหลอดเลือดแดงใหญเอออรตาบรเิวณสวนโคง 

(Arch of Aorata & Descending Aorta) ที่มีพยาธิสภาพลุกลามลงมาใน 

Descending thoracic aorta หรือต่ํากวา

ขอบงชี ้ใชสําหรับผาตัดเปลี่ยนหลอดเลือดแดงใหญบริเวณสวนโคงที่มีพยาธิสภาพ

โปงพองหรือ ผนังหลอดเลือดมีการฉีกเซาะที่ซับซอน พยาธิสภาพลุกเลามเลยไป

จนถึงหลอดเลือดแดงใหญเอออรตาในชองอกหรือในชองทองซึ่งไมสามารถผาตัด

แกไขจากทางดานหนาไดในคราวเดียวกัน

      คุณสมบัติของแพทยผูสั่งใช ศัลยแพทยทรวงอก

4100
4.1 วัสดุ อุปกรณที่ใชประกอบการผาตัดหัวใจชนิดเปดโดยใชเครื่องปอดหัวใจ

เทียม      ขอบงชี้หลัก  รายการ 4.1.1 - 4.1.9 สําหรับผูปวยที่ตองรับการผาตัดหัวใจ

ชนิดเปด
56 4101 4.1.1 ปอดเทียม (Membrane Oxygenator) * ชุดละ 8,000

57 4102
4.1.2 ชุดสายยางประกอบการไหลเวียนนอกรางกาย (Extracorporeal 

Complete Set) *
ชุดละ 3,000

58 4103 4.1.3 อุปกรณกักกรองเลือด (Reservoir) * อันละ 2,500

59 4104 4.1.4 อุปกรณกรองฟองอากาศทางเดินเลือดแดง (Bubble Trap) * อันละ 900

4.1.7 ชุดสายยางประกอบการใหน้ํายารักษาสภาพกลามเนื้อหัวใจ

(Cardioplegia Set) *

61 4108
4.1.8 อุปกรณใหน้ํายารักษาสภาพกลามเนื้อหัวใจ ชนิดทางตรง (Antegrade 

Cardioplegia Set) *
อันละ 900

62 4109
4.1.9 อุปกรณใหน้ํายารักษาสภาพกลามเนื้อหัวใจ ชนิดยอนทาง (Retrograde

 Cardioplegia Set) *
อันละ 3,000

4.1.15 ชุดเครื่องมือรักษาการเตนของหัวใจผิดปกติดวยการผาตัด (AF 

Surgery)โดยใชคลื่นวิทยุ, Ultrasound เลเซอร, ลวดความเย็น ชนิด 1 ขั้ว *

ลักษณะ  ชุดเคร่ืองมือรักษาการเตนของหัวใจผิดปกติโดยการจี้ทําลายเนื้อเย่ือ 

ประกอบดวยอุปกรณที่ใชในการรกัษาผูปวยที่มีความผิดปกติของการเตนของหัวใจ

ดวยการผาตัดหัวใจชนิดเปด ชนิดหัวจี้

ขอบงชี้

1)       ผูปวยที่เปน Symptomatic Paroxysmal/Persistent Atrial Fibrillation 

ที่ตองไดรบัการผาตัดหัวใจเพื่อรักษาโรคหัวใจอ่ืนอยูแลว โดยที่มีขนาด Left 

Atrium นอยกวา 8 เซนติเมตร

60 4107 ชุดละ 3,000

63 4115 ชุดละ 25,000

55 4024 ชิ้นละ 300,000



ลําดับ รหัส ประเภท หนวย อัตราจาย (บาท)

2)       ผูปวยที่เปน(Symptomatic Paroxysmal/Persistent Atrial Fibrillation)ที่

ไมมีโรคหัวใจอื่น และลมเหลวจากการรักษาดวยยารวมกับวิธีการจี้โดยการสราง

ภาพ 3 มิติ (RF Ablation by 3 D)

      คุณสมบัติของแพทยผูสั่งใช ศัลยแพทยทรวงอก

4.1.16 ชุดเครื่องมือรักษาการเตนของหัวใจผิดปกติดวยการผาตัด (AF 

Surgery) โดยใชคล่ืนวิทยุ, Ultrasound เลเซอร, ลวดความเย็น  ชนิด 2 ขั้ว *

ลักษณะ ชุดเคร่ืองมือรักษาการเตนของหัวใจผิดปกติโดยการจี้ทําลายเนื้อเย่ือ 

ประกอบดวยอุปกรณที่ใชในการรกัษาผูปวยที่มีความผิดปกติของการเตนของหัวใจ

ดวยการผาตัดหัวใจชนิดเปด ชนิดหัวจี้

ขอบงชี้

1)    ผูปวยที่เปน Symptomatic Paroxysmal/Persistent Atrial Fibrillation ที่

ตองไดรับการผาตัดหัวใจเพื่อรักษาโรคหัวใจอื่นอยูแลว โดยที่มีขนาด Left Atrium

 นอยกวา 8 เซนติเมตร

2)      ผูปวยที่เปน Symptomatic Paroxysmal/Persistent Atrial Fibrillation ที่

ไมมีโรคหัวใจอื่น และลมเหลวจากการรักษาดวยยารวมกับวิธีการจี้โดยการสราง

ภาพ 3 มิติ (RF Ablation by 3 D)

     คุณสมบัติของแพทยผูสั่งใช ศัลยแพทยทรวงอก

4300
4.3 อุปกรณ หรือสายสวนสําหรับการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารี่ตีบ 

(Coronary Intervention)

      ขอบงชี้หลัก

       รายการ 4.3.1 -4.3.14, 4.3.16 สําหรับผูปวยที่มีขอบงชี้

ในการทําหัตถการตามมาตรฐานวิชาชีพในกลุมโรคหลอดเลือดแดง

โคโรนารี่ตีบ (Coronary artery diseases) ทั้ง acute coronary syndrome

 และ chronic coronary syndrome ที่มีความจําเปนตองขยาย (Coronary 

Intervention) โดยเลือกใชตามความเหมาะสม และขอบงชี้เพิ่มเติมที่อาจมีใน

รายการนั้นๆ

65 4301
4.3.1 สายสวนหลอดเลือดนําทางเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ (Coronary

 Guiding Catheter) *
ชุดละ 2,500

         ลักษณะ  เปนสายใชสําหรับนําทางสายสวนที่ใชขยายหลอดเลือดชนิดตางๆ

  เขาไปในหลอดเลือดโคโรนารี่
4.3.2 สายลวดนําสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ (PTCA 

GuideWire) *
         ลักษณะ  เปนสายลวดใชสําหรับใสสายสวนเพ่ือการขยายหลอดเลือดโคโร

นารี่ชนิดตางๆ ผานรอยตีบในหลอดเลือดโคโรนาร ี่

67 4303
4.3.3 สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ดวยบอลลูน (Coronary 

Balloon Dilatation catheter หรือ PTCA Balloon) *
ชุดละ 3,800

66 4302 ชุดละ 2,000

64 4116 ชุดละ 30,000
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         ลักษณะ  เปนสายสวนที่มีบอลลูนที่ปลายสาย ใชเพ่ือการขยายหลอดเลือด

โคโรนารี่

68 4304
4.3.4 สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ดวยขดลวด (Coronary 

Stent) ชนิดทําจากโลหะ *
ชุดละ 6,000

         ลักษณะ  เปนสายสวนที่มีขดลวดที่ปลายสาย ใชเพ่ือการขยายหลอดเลือด

โคโรนารี่ ผลิตจากวัสดุที่ทํามาจากโลหะ (Stainless Steel)

         ขอบงชี้  เปนไปตามประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเร่ือง 

เกณฑการพิจารณาจายคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุข สําหรับบริการรกัษาโรค 

หลอดเลือดโคโรนารี่ผานสายสวน ในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติที่

สํานักงานประกาศกําหนด

69 4305
4.3.5  สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ ดวยขดลวดเคลือบยาตาน

การตีบซ้ํา (Drug-eluting Stent)

          ลักษณะ  เปนสายสวนที่มีขดลวดเคลือบยาตานการตบีซ้ําที่ปลายสายใช

เพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่

         ขอบงชี้  ใหเปนไปตามที่สํานักงานกําหนด

69/1 4305A
สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ดวยขดลวดเพื่อค้ํายัน เคลือบยาตาน

การตีบซ้ํา (Drug-eluting Stent) ชนิดโลหะอัลลอยด *
ชุดละ

สนับสนุนเปน

อุปกรณทาง

การแพทยผาน

เครอืขายหนวย

69/2 4305B
สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ดวยขดลวดเพื่อค้ํายัน เคลือบยาตาน

การตีบซ้ํา (Drug-eluting Stent) ชนิดโลหะสแตนเลส *
ชุดละ

สนับสนุนเปน

อุปกรณทาง

การแพทยผาน

เครอืขายหนวย

69/4 4305D
สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ดวยขดลวดเพื่อค้ํายัน เคลือบยาตาน

การตีบซ้ํา (Drug-eluting Stent) ชนิดไมมีโพลิเมอร *
ชุดละ

สนับสนุนเปน

อุปกรณทาง

การแพทยผาน

เครอืขายหนวย

70 4306
4.3.6 สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ดวยขดลวดหุมกราฟต 

(Coronary Stent Graft) *
ชุดละ 75,000

        ลักษณะ  เปนสายสวนที่มีขดลวดหุมกราฟตที่ปลายสาย ใชเพ่ือการขยาย

หลอดเลือดโคโรนารี่

71 4307
4.3.7 สายสวนหัวกรอกากเพชรเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ (Rotational

 Atherectomy Burr Catheter) *
ชุดละ 28,000

         ลักษณะ  สายสวนที่มีหัวกรอกากเพชรที่ปลายสาย ใชเพ่ือการขยายหลอด

เลือดโคโรนารี่

72 4308
4.3.8 อุปกรณขับเคลื่อนสายสวนหัวกรอกากเพชรเพื่อการขยายหลอดเลือดโค

โรนารี่ (Rotational Atherectomy Burr Advancer) (รหัส 4307) *
ชุดละ 29,000

69/3 4305C
สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ดวยขดลวดเพื่อค้ํายัน เคลือบยาตาน

การตีบซ้ํา (Drug-eluting Stent) ชนิดอัลลอยดแบบ โพลีเมอร ชนิดยอยสลาย
ชุดละ

สนับสนุนเปน

อุปกรณทาง
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         ลักษณะ  เปนอุปกรณสําหรับกรอดวยความถ่ีสูงและขับเคลื่อนสายสวนที่มี

หัวกรอกากเพชรที่ปลายสาย ใชเพ่ือการขยายหลอดเลือด

โคโรนารี่

4.3.9 สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่และหลอดเลือดแดงที่ไต 

(Renal artery) ดวยบอลลูน ชนิดติดใบมีด (Cutting Balloon Catheter) *

         ลักษณะ  สายสวนที่มีบอลลูนชนิดติดใบมีดที่ปลายสาย ใชเพื่อการขยาย

หลอดเลือดโคโรนารี่ และหลอดเลือดแดงที่ไต (Renal artery)

         ขอบงชี้  ใชสําหรับทําการถางขยายรักษาการตีบตันของหลอดเลือดที่ไม

สามารถขยายไดดวยสายสวนบอลลูนปกติ ไดแก

1)   หลอดเลือดแดงโคโรนารี่

2)   หลอดเลือดแดงที่ไต (Renal artery) ในผูปวยผาตัดเปลี่ยนถายไต

74 4310
4.3.10 สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ ดวยการดูดลิ่มเลือดดวยวิธี

เชิงกล (Thrombectomy Catheter) *
ชุดละ 10,000

          ลักษณะ เปนสายสวนที่มีอุปกรณสําหรับดูดลิ่มเลือดที่ปลายสาย ใชเพื่อ

การขยายหลอดเลือดโคโรนารี่

4.3.11 สายสวนเพื่อการขยายหรือตัดเซาะหลอดเลือดดวยลําแสงเลเซอร 

(Laser Angioplasty Catheter)

          ลักษณะ  เปนสายสวนที่สามารถปลอยลําแสงเลเซอรจากปลายสายใชเพื่อ

การขยาย หรือตัดเซาะหลอดเลือดโคโรนารี่

          ขอบงชี้  เพื่อชวยในการตัดขยายหลอดเลือดขณะทําการดึงสาย

เครื่องกระตุนหัวใจออกจากรางกายผูปวย ในกรณีที่ไมสามารถดึงสายเครื่องกระตุน

หัวใจออกไดดวยวิธีการดึงธรรมดา หรือดวยอุปกรณยึดเหนี่ยวสายเครื่องกระตุน

หัวใจ (Lead Locking Stylet)

 คุณสมบัติของแพทยผูสั่งใช  แพทยอนุสาขาวิชาหัตถการปฏิบัติรกัษาโรคหัวใจ

และหลอดเลือด และอายุรแพทยโรคหัวใจและกุมารแพทยโรคหัวใจที่ไดรบัการ

ฝกอบรมในหองปฏิบัติการระบบไฟฟาหัวใจ (Electrophysiology Laboratory) 

ในสถาบันที่มีการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดสาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด

 หรือไดรับการรับรองจากชมรมชางไฟฟาหัวใจแหงประเทศไทย และสมาคมแพทย

โรคหัวใจแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป

76 4312
4.3.12 ชุดสายสวนและอุปกรณเพื่อปองกันลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดสวนปลาย

 (Distal Embolic Protection Device) *
ชุดละ 57,000

           ลักษณะ  เปนชุดสายสวนและอุปกรณใชสําหรับปองกันลิ่มเลือดที่บริเวณ

รอยตีบเคลื่อนไปอุดตันหลอดเลือดสวนปลาย เพื่อความปลอดภัยในการขยายหลอด

เลือด  โคโรนารี่และหลอดเลือดแดงสวนปลายในกรณีที่ลิ่มเลือดมีปรมิาณมาก

          คุณสมบัติของแพทยผูสั่งใช

75 4311 ชุดละ 60,000

73 4309 ชุดละ 22,000
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1)  แพทยผูเชี่ยวชาญรังสีรวมรักษาระบบประสาท (Interventional 

Neuroradiology)
2)  แพทยอนุสาขาวิชาหัตถการปฏิบัติรกัษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

3)  ศัลยแพทยหลอดเลือด (Vascular Surgeon)

4)  ประสาทศัลยแพทย ประกาศนียบัตรศลัยศาสตรหลอดเลือดสมองและไขสันหลัง

4.3.13 สายสวนเพื่อตรวจภายในหัวใจหรือหลอดเลือดดวยการถายภาพคลื่น

เสียงสะทอน หรือคลื่นแสง *

           ลักษณะ  เปนสายสวนใชสําหรับตรวจภายในหัวใจ หรือหลอดเลือดโคโร

นารี่ หรือหลอดเลือดแดงสวนปลาย ดวยการถายภาพคลื่นเสียงสะทอนหรือคลื่นแสง

           ขอบงชี้

1)    คุณสมบัติของแพทยผูสั่งใช ศัลยแพทยหลอดเลือด (Vascular Surgeon)

2)    หนวยบริการรบัสงตอเฉพาะดานการทําหัตถการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารี่

ผานสายสวน ระดับ 1

78 4314
4.3.14 สายลวดเพื่อวัดความดันภายในหลอดเลือดโคโรนารี่ (Coronary 

Pressure Wire) *
ชุดละ 21,000

          ลักษณะ  เปนสายลวดใชสําหรับวัดความดันภายในหลอดเลือด

โคโรนารี่

79 4316
4.3.16 สายสวนหลอดเลือดอเนกประสงค (Multipurpose หรือ Transit 

Catheter) *
ชุดละ 10,000

           ลักษณะ เปนสายสวนหลอดเลือดอเนกประสงค สําหรับใชในการขยาย

หลอดเลือด และการรักษาผูปวยมะเรง็ตับ

4.3.19 สายลวดนําสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ที่ตันเรื้อรัง 

(Chronic Total Occlusion PTCA guide wire) *

       ลักษณะ  เปนสายลดใชสําหรับสายสวนเพ่ือการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ที่

ตันชนิดเร้ือรังมีลักษณะจําเพาะที่มีความแข็ง ขนาดเล็ก ปลายแหลม และมีสาร

หลอลื่นเคลือบอยูมากกวาสายลวดนําปกติ

       ขอบงชี้

1)    ใชเฉพาะผูปวยที่หลอดเลือดโคโรนารี่ หรือหลอดเลือดสวนปลายอุดตันสนิท 

ชนิดเรื้อรัง

       2) ใชรักษาโรคหัวใจพิการแตกําเนิด (Congenital heart disease) หรือ

โรคหัวใจผิดปกติทางโครงสรางอื่นๆ (Structural heart disease) ในกรณีที่รอย

โรคมีความจําเปนตองใชสายลวดที่มีความแข็ง ขนาดเล็ก ปลายแหลม และมีสาร

หลอลื่นเคลือบอยูมากกวาสายลวดนําปกติ

80 4319 เสนละ 7,000

77 4313 ชุดละ 32,000



ลําดับ รหัส ประเภท หนวย อัตราจาย (บาท)

4.3.20 สายลวดนําสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ดวยหัวกรอกากเพชร 

(Rotablator guide wire) *

ลักษณะ  เปนสายลวดนําสายสวนเพ่ือการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ดวยหัวกรอกาก

เพชร ที่ใชในการกรอหินปูนภายในหลอดเลือดหัวใจ

       ขอบงชี้  ใชในการนําเพ่ือกรอและขยายหลอดเลือดหัวใจที่มีปริมาณหินปูนเกาะอยู

มากจนเกิดการตีบตัน

4.3.21 สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ที่อุดตันสนิทชนิดเรื้อรังดวย

บอลลูน (Coronary Balloon Dilatation catheter for CTO lesion หรือ 

PTCA Balloon for CTO lesion) *

      ลักษณะ เปนสายสวนที่มีบอลลูนขนาดเล็ก เสนผาศูนยกลางของบอลลูน ไม

เกิน 1.25 มิลลิเมตร ใชเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ที่อุดตันสนิทชนิดเร้ือรัง

4400 4.4  อุปกรณหรือสายสวนหัวใจสําหรับการวินจิฉัยและการรักษาโรคหัวใจ อื่นๆ

       ขอบงชี้หลัก

       รายการ 4.4.1 - 4.4.7 ใชกับผูปวยที่มีความผิดปกติทางกายวิภาค หรือการ

ทํางานของลิ้นหัวใจ ผนังหัวใจ กลามเนื้อหัวใจ หรือหลอดเลือดโคโรนารี่   ที่มี

ความจําเปนตองรับการตรวจโดยการสวนหัวใจ

       รายการ 4.4.1 และ 4.4.6 เพิ่มขอบงชี้สําหรับใชในการรกัษาผูปวยมะเรง็ตับ

83 4401 4.4.1 สายสวนหัวใจและหลอดเลือดเพื่อการวินิจฉัย (Diagnostic Catheter) * ชุดละ 3,500

        ลักษณะ  เปนสายสวนหลอดเลือดใชสําหรับวัดความดัน หรือฉีดสีเพ่ือ

ถายภาพเอกซเรย เชน NIH, Pigtail Catheter

84 4402
4.4.2 สายสวนหลอดเลือดสําหรับการเจาะผนังระหวางหองหัวใจ (Transeptal

 Catheter)
ชุดละ 4,000

        ลักษณะ  เปนสายสวนหลอดเลือดใชสําหรับนําเข็ม สายสวน หรืออุปกรณ

อ่ืนๆ แทงผานผนังหองหัวใจ

85 4403 4.4.3 เข็มสําหรับเจาะผนังระหวางหองหัวใจ (Needle) * ชุดละ 7,500

         ลักษณะ  เปนเข็มใชสําหรับการเจาะผนังหองหัวใจเพื่อนําอุปกรณหรือสาย

สวนตาง ๆ แทงผานผนังก้ันหองหัวใจ

86 4404
4.4.4 สายสวนหลอดเลือดสําหรับวัดความดันเลือดในปอด ชนิดวัดปริมาณ

เลือดออกจากหัวใจ (Swan-Ganz Catheter) *
ชุดละ 3,500

         ลักษณะ  เปนสายสวนหลอดเลือดที่มีบอลลูนที่ปลายสาย และมีชอง

สําหรับวัดความดันมากกวา 1 ชอง

87 4405
4.4.5 สายสวนหลอดเลือดสําหรับวัดความดันเลือดในปอด ชนิดมีบอลลูน 

(Balloon-tip Catheter) *
ชุดละ 2,500

         ลักษณะ  เปนสายสวนหลอดเลือดชนิดที่มีบอลลูนที่ปลายสายใชสําหรับวัด

ความดันเลือดในปอด

81 4320 เสนละ 9,000

82 4321 ชุดละ 8,000



ลําดับ รหัส ประเภท หนวย อัตราจาย (บาท)

88 4406 4.4.6 สายลวดสําหรับนําสายสวนหลอดเลือด (Diagnostic Guide Wire) * ชุดละ 300

89 4407
4.4.7 สายสวนหลอดเลือดสําหรับฉีดสีหลอดเลือดโคโรนารี่ (Diagnostic 

Coronary Angiography Catheter) *
ชุดละ 350

         ลักษณะ  เปนสายสวนหลอดเลือดใชสําหรับการฉีดสีเพื่อถายภาพเอกซเรย

หลอดเลือดโคโรนารี่

         คุณสมบัติแพทยผูสั่งใช

         1) อายุรแพทยโรคหัวใจ

         2) แพทยอนุสาขาวิชาหัตถการปฏิบัติรกัษาโรคหัวใจ

90 4408
4.4.8 สายสวนและอปุกรณเพื่อการขยายลิ้นหัวใจดวยบอลลูนธรรมดา 

(Vulvuloplasty Balloon) *
ชุดละ 23,000

         ลักษณะ  เปนสายสวนที่มีบอลลูนที่ปลายสาย ใชเพ่ือการขยาย

ลิ้นหัวใจ

         ขอบงชี้  สําหรับผูปวยลิ้นหัวใจตีบ

4.4.9 ชุดสายสวนและอปุกรณเพื่อการขยายลิ้นหัวใจไมตรัล ดวยบอลลูน *

         ลักษณะ  เปนสายสวนที่มีบอลลูนและชุดอุปกรณเสรมิ ใชเพ่ือการขยายลิ้น

หัวใจไมตรลั

         ขอบงชี้  สําหรับผูปวยลิ้นหัวใจไมตรัลตีบ

92 4410
4.4.10 สายสวนและอุปกรณเพื่อการขยายลิ้นหัวใจดวยเคร่ืองขยายกานโลหะ 

(Metallic Valvular Dilator) *
ชุดละ 250,000

           ลักษณะ  เปนสายสวนซึ่งเปนเคร่ืองขยายกานโลหะ และชุดอุปกรณเสรมิ

ใชเพื่อการขยายลิ้นหัวใจ

           ขอบงชี้  สําหรับผูปวยลิ้นหัวใจตีบ และใหเบิกไดเฉพาะอุปกรณใหมที่ถูก

ใชเปนครั้งแรกเทานั้น และใหมีหลักฐานการใชสําหรับการตรวจสอบดวย

4.4.11 ขดลวดสําหรับปดรูรั่ว (Coil) *

           ลักษณะ เปนขดลวด ใชสําหรับปดรรูั่ว (Coil Embolization)

           ขอบงชี้  สําหรับรักษาผูปวยที่มีตําแหนงหลอดเลือดเกิน หรือผูปวย PDA

 หรือผูปวยมะเรง็ตับ

94 4412
4.4.12 สายสวนและอุปกรณสําหรับปลอยขดลวดสําหรับปดรูรั่ว ชนิดปลดได 

(Detachable Coil Delivery System) *
ชุดละ 6,000

      ลักษณะ  เปนสายสวนและอุปกรณสําหรับใชปลอยขดลวด ชนิดปลดได

      ขอบงชี้  สําหรับรักษาผูปวยที่มีตําแหนงหลอดเลือดเกิน หรือผูปวย PDA

95 4413
4.4.13 สายสวนและอุปกรณสําหรับปลอยขดลวดสําหรับปดรูรั่ว ชนิดปากคีบ 

(Biotome for Controlled Release of Coil)
ชุดละ 20,000

          ลักษณะ เปนสายสวนและอุปกรณสําหรับใชปลอยขดลวดชนิดปากคีบ

91 4409 ชุดละ 75,000

93 4411 ชุดละ 4,000

         ลักษณะ  เปนสายลวดใชใสนําสายสวนหัวใจอื่นๆ เขาในหลอดเลือด หรือใช

ในการสลับเปลี่ยนสายสวนหัวใจ (Exchange) มีหลายขนาดความยาว



ลําดับ รหัส ประเภท หนวย อัตราจาย (บาท)

          ขอบงชี้  สําหรับผูปวยที่มีตําแหนงหลอดเลือดเกิน หรือผูปวย PDA

96 4415 4.4.15 วัสดุสําหรับปดรูรั่วที่ผนังหองหัวใจ (Septal Occluder) ชุดละ 50,000

           ลักษณะ  เปนวัสดุปดกั้นที่มี 2 ดาน รูปรางเปนรม เกลียว หรือแผนใช

สําหรับปดรูรั่วที่ผนังหองหัวใจ

           ขอบงชี้  สําหรับผูปวยที่มี ASD, VSD

97 4416
4.4.16 สายสวนและชุดอุปกรณสําหรับวางและปลอยวัสดุสําหรับปดรูรั่วที่ผนงั

หองหัวใจ (Delivery System for Septal Occluder)
ชุดละ 19,000

           ลักษณะ  ชุดอุปกรณสําหรับวางและปลอยวัสดุใชคูกับรายการวัสดุ

สําหรับปดรูรั่วที่ผนังหองหัวใจ

           ขอบงชี้  สําหรับผูปวยที่มี ASD, VSD

98 4417 4.4.17 วัสดุสําหรับปดรูรั่วในหลอดเลือด (Duct Occluder) ชุดละ 35,000

           ลักษณะ  เปนวัสดุปดกั้นที่มี 2 ดาน รูปรางเปนรม เกลียว หรือแผนใช

สําหรับปดชองตอที่ผิดปกติระหวางหลอดเลือดที่อยูติดกัน

99 4418
4.4.18 สายสวนและชุดอุปกรณสําหรับวางและปลอยวัสดุสําหรับปดรูรั่วใน

หลอดเลือด (Delivery System for Duct Occluder)
ชุดละ 19,000

           ลักษณะ  ชุดอุปกรณสําหรับวางและปลอยวัสดุ ใชคูกับรายการวัสดุ

สําหรับ ปดรูรั่วในหลอดเลือด (Duct Occluder) (รหัส 4417)

           ขอบงชี้  สําหรับรักษาผูปวยที่มี PDA
4.4.19 ตะแกรงกรองลิ่มเลือดหลอดเลือดดําใหญ (IVC Interruption Device)

 *
           ลักษณะ เปนอุปกรณใชสําหรับดักลิ่มเลือดในหลอดเลือดดําใหญ

           ขอบงชี้ สําหรับรักษาผูปวยที่มีลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดในปอด 

และ/หรือหลอดเลือดดําสวนปลาย

101 4420
4.4.20 สายสวนที่มีลูกโปงสําหรับขยายรูผนังกั้นหองหัวใจเอเตรียม (Balloon 

Atrial Septostomy Catheter)
ชุดละ 6,000

           ลักษณะ  เปนสายสวนที่มีลูกโปงสําหรับขยายผนังก้ันหองหัวใจ

เอเตรียม

           ขอบงชี้  สําหรับรักษาผูปวยเพื่อเปดทางเดินระหวางผนังก้ันหองหัวใจ

หองบน ในกรณีที่เลือดไมสามารถไหลเวียนในทิศทางปกติได

102 4421 4.4.21 สายสวนสําหรับคลองเกี่ยว (Snare Catheter) * ชุดละ 19,000
           ลักษณะ  เปนสายสวนใชสําหรับคลองเก่ียววัสดุอุปกรณอ่ืนในการสวน

หัวใจในกรณีมีการหลุด เคลื่อนที่ หรือหักชํารุด เพื่อนําวัสดุอุปกรณนั้นๆ ออกจาก

รางกาย
           ขอบงชี้  สําหรับรักษาผูปวยที่เกิดภาวะแทรกซอนจากการสวนหัวใจ 

และมีชิ้นสวนของอุปกรณคางอยูในหลอดเลือด

           ขอบงชี้  สําหรับรักษาผูปวยที่มี  PDA

100 4419 ชุดละ 38,000
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103 4422 4.4.22 สายสวนสําหรับตัดชิ้นเนื้อหัวใจ (Endomyocardial Biopsy) * ชุดละ 19,000

           ลักษณะ  เปนสายสวนใชสําหรับตัดชิ้นเนื้อหัวใจเพื่อการวินิจฉัยโรค

           ขอบงชี้  สําหรับวินิจฉัยและติดตามพยาธิสภาพ

1)     โรคของกลามเนื้อหัวใจ

2)     โรคเย่ือหุมภายในหองหัวใจ

104 4423
4.4.23  สายสวนและอุปกรณสําหรับการเจาะเย่ือหุมหัวใจ 

(Pericardiocentesis) *
ชุดละ 4,500

           ลักษณะ เปนสายสวนและอุปกรณใชสําหรับการเจาะเย่ือหุมหัวใจเพื่อ

การวินิจฉัยและการรักษา

           ขอบงชี้  ใชสําหรับผูปวยที่มีของเหลวที่ผิดปกติในชองเย่ือหุมหัวใจ

105 4424
4.4.24 สายสวนหลอดเลือดแดงเอออรตาใชเพื่อเพิ่มสมรรถภาพหัวใจ (Intra 

Aortic Balloon Catheter) *
ชุดละ 18,000

          ลักษณะ  เปนสายสวนหลอดเลือดแดงใหญเอออรตา ประกอบดวย 

บอลลูนซึ่งตอเชื่อมกับเครื่องปมกาซใชเพื่อเพ่ิมสมรรถภาพหัวใจ

          ขอบงชี้  สําหรับผูปวยที่อยูในภาวะหัวใจลมเหลวที่รกัษาดวยยาไมไดผล

4.4.25 ชุดเครื่องพยุงการทํางานของปอดและหัวใจ (Extracorporeal 

Membrane Oxygenator : ECMO)

ลักษณะ  เปนชุดอุปกรณพยุงการทํางานของปอดและหัวใจชนิดใชภายนอก 

ประกอบดวย

1)    ปอดเทียมชนิดใชระยะยาว (long-term)

2)    ทอนําหลอดเลือด (cannula) จํานวน 2 เสน ไดแก inflow cannula และ 

outflow cannula

3)    ชุดแทงหลอดเลือด (Insertion kit)

4)    สายยางหลอดเลือดระบบไหลเวียนเลือด (Circuit)

5)    หัวปมชนิดหมุนเหวี่ยง (Centrifugal pump)

6)    อุปกรณอ่ืนๆ ที่จําเปน

          ขอบงชี้  สําหรับการรักษาผูปวยที่มีภาวะหัวใจและ/หรือปอดลมเหลว ทั้ง

ในกรณีปกติและเฉียบพลัน หรือโรคอื่นที่เก่ียวของกับระบบหายใจ โดยใหเปนไป

ตามแนวทางการใชอุปกรณชุดเคร่ืองพยุงการทํางาน

ของปอดและหัวใจ (Extracorporeal Membrane Oxygenator : ECMO) ใน

ระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

4.4.28 ทอนําหลอดเลือด (inflow cannula/ outflow cannula)

           สําหรับกรณีจําเปนตองใชทอนําหลอดเลือด (cannula) มากกวา

2 เสนทั้งนี้ทอนําหลอดเลือดสําหรับใชในเด็กมีอัตราจายเทากับทอนํา

หลอดเลือดสําหรับใชในผูใหญ

107 4428 เสนละ 5,000

106 4425 ชุดละ 60,000
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4500
4.5   เครื่องชวยการเตนของหัวใจถาวร (Permanent  Pacemaker 

Generator) เครื่องกระตุกไฟฟาหัวใจ และสาย

          ขอบงชี้หลัก

          รายการ 4.5.1 - 4.5.4 สําหรับผูปวยที่หัวใจเตนผิดจังหวะชนิดชา 

(Bradyarrhythmia) ที่มีอาการเปนลมหมดสติ หรืออัตราการเตนของหัวใจนอยกวา

 40 ครั้ง/นาทีโดยเฉลี่ย หรือมีอาการอ่ืนที่บงถึงการทํางานของหัวใจไมเพียงพอ 

หรือรวมกับการพยากรณโรคที่เลวในระยะยาวในผูปวยแตละราย

108 4501
4.5.1  เคร่ืองชวยการเตนของหัวใจถาวร ชนิดกระตุนหัวใจหองเดียว (Single 

Chamber Pacemaker) *
ชุดละ 35,000

         ลักษณะ  เปนเคร่ืองชวยใหจังหวะการเตนของหัวใจใหเพียงพอ ฝงไวใต

ผิวหนังอยางถาวร ชนิดกระตุนหัวใจหองลางหองเดียว

4.5.2 เครื่องชวยการเตนของหัวใจถาวร ชนิดกระตุนหัวใจหองเดียวปรับอัตรา

การเตนอตัโนมัติ (Rate Responsive Pacemaker) *

         ลักษณะ  เปนเคร่ืองชวยใหจังหวะการเตนของหัวใจใหเพียงพอฝงไวใต

ผิวหนังอยางถาวร ชนิดกระตุนหองเดยีวสามารถปรับอัตราการเตนขึ้นลงไดตาม

ความตองการของรางกายโดยอัตโนมัติ

         ขอบงชี้  สําหรับผูปวยที่ การใส Fixed Rate Pacemaker ไมสามารถ

ตอบสนองความตองการของรางกายได เชน อายุนอยมีกิจกรรมการทํางานมาก

110 4503
4.5.3  เคร่ืองชวยการเตนของหัวใจถาวรชนิดกระตุนหัวใจสองหองตอเนื่องกัน 

(Dual Chamber Pacemaker) *
ชุดละ 68,000

         ลักษณะ  เปนเคร่ืองชวยใหจังหวะการเตนของหัวใจใหเพียงพอ ฝงไวใต

ผิวหนังอยางถาวร ชนิดกระตุนหัวใจหองบนและหองลางตอเนื่องกันเหมือนใน

ธรรมชาติ
         ขอบงชี้  สําหรับผูปวยที่ตองการ AV Synchrony เชน หัวใจหองลางบีบตัว

ออน หรือ Hypertrophic Cardiomyopathy
4.5.4  เครื่องชวยการเตนของหัวใจถาวรชนิดกระตุนหัวใจสองหองตอเนื่องกัน

ปรับอัตราการเตนอตัโนมัติ (Dual Chamber Rate  Responsive 

Pacemaker) *
          ลักษณะ  เปนเคร่ืองชวยใหจังหวะการเตนของหัวใจใหเพียงพอ ฝงไวใต

ผิวหนังอยางถาวร  ชนิดกระตุนหัวใจหองบนและหองลางตอเนื่องกัน และสามารถ

ปรับอัตราการเตนไดโดยอัตโนมัติ

          ขอบงชี้  สําหรับผูปวยที่มีขอบงชี้ตามขอ 4.5.2 รวมกับ 4.5.3

112 4505
4.5.5  เคร่ืองชวยการเตนของหัวใจชนิดกระตุนหัวใจหองลางสองหองพรอมกัน 

(Resynchronization Pacemaker) *
ชุดละ 175,000

          ลักษณะ  เปนเคร่ืองชวยเพิ่มกําลังการบีบตัวของหัวใจโดยกระตุนหัวใจ

หองลางสองหองพรอมกัน

111 4504 ชุดละ 78,000

109 4502 ชุดละ 50,000
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          ขอบงชี ้ ใชในผูปวยหัวใจลมเหลวที่มีอาการรนุแรง (NYHA class III/IV 

ดื้อตอการรกัษาดวยยาอยูในกลุมโรค Dilated Cardiomyopathy หรือ Ischemic

 Cardiomyopathy )

4.5.6 เครื่องกระตุกไฟฟาหัวใจอัตโนมัติ (Implantable 

Cardioverter-Defibrillator Lead) *

         ลักษณะ เปนเคร่ืองช็อคไฟฟาหัวใจอัตโนมัติฝงไวในรางกายผูปวย

         ขอบงชี้  สําหรับผูปวยที่มีความผิดปกติขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้

1)    มีการเตนของหัวใจเรว็ผิดปกติชนิดรายแรง (Ventricular Tachycardia or 

Fibrillation) ซึ่งไมพบสาเหตุ หรือไมสามารถรักษาโรคพ้ืนฐานใหหายได

2)    เปนผูที่รอดจากการเสียชีวิตกระทันหัน ที่นาจะมีสาเหตุมาจากการเตนผิด

จังหวะของหัวใจชนิดรายแรง

3)    มีโรคหัวใจอยูแลว และมีอัตราเสี่ยงสูงที่จะเกิดการเตนผิดจังหวะชนิดรายแรง 

เชน เคยเปนโรคกลามเนื้อหัวใจตายมากอน และมีการบีบตัวของหัวใจหองลางซาย

ออน (LVEF< 35%)  หรือเปน Long QT Syndrome

         คุณสมบัติของแพทยผูสั่งใช

         แพทยดานชางไฟฟาในหัวใจ (electrophysioligist)

114 4507 4.5.7 สายเครื่องชวยกระตุนหัวใจชนิดถาวร * ชุดละ 14,000

        ลักษณะ เปนสายนําไฟฟา จากเครื่องชวยการเตนของหัวใจถาวรเขาสูหัวใจ

115 4508 4.5.8 สายเครื่องชวยกระตุนหัวใจชนิดชั่วคราว * ชุดละ 3,500

        ลักษณะ  เปนสายนําไฟฟา จากเครื่องชวยการเตนของหัวใจ เขาสู

กลามเนื้อหัวใจ ชนิดใสไวชั่วคราว

        ขอบงชี้  เหมือนรายการ 4.5.1 แตใชในผูปวยซึ่งมีทางเดินไฟฟาติดขัด

ชั่วคราว หรือใชในกรณีฉุกเฉิน เพื่อรอการตัดสินใจที่จะใสชนิดถาวรตอไป

116 4509
4.5.9 สายกระตุนหัวใจหองลางซายพรอมอุปกรณการใส (Coronary Sinus 

Pacing Lead) *
ชุดละ 65,000

         ลักษณะ  ใชกับเครื่องชวยการเตนของหัวใจชนิดกระตุนหัวใจหองลางสอง

หองพรอมกัน  (Resynchronization Pacemaker)

         ขอบงชี้  เหมือนรายการ 4.5.5

117 4510
4.5.10 สายเคร่ืองกระตุกไฟฟาหัวใจอัตโนมัติ (Implantable Cardioverter -

 Defibrillator Lead) *
ชุดละ 85,000

        ลักษณะ เปนสายตอจากเครื่องกระตุกไฟฟาหัวใจอัตโนมัติเขาไปภายในหอง

หัวใจ

        ขอบงชี้  เหมือนรายการ 4.5.6

        ขอบงชี้  เชนเดยีวกับรายการ 4.5.1

113 4506 ชุดละ 175,000
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4.5.11 แผนปดหนาอกเพื่อรับหรือปลอยไฟฟาในการกระตุนหัวใจ 

(Disposable Defibrillation Electrode, Disposable Pacing  Electrode) 

*
ลักษณะ  เปนแผนเจลขนาดใหญใชปดที่หนาอกผูปวย 2 แผน เพื่อรับไฟฟาจาก

ผูปวย หรือปลอยไฟฟากระตุนหรือกระตุกหัวใจ จากภายนอกรางกาย

         ขอบงชี้

         1) ใชกระตุกหัวใจชั่วคราวโดยตอกับเครื่องกระตุกหัวใจภายนอกรางกายใน

กรณีฉุกเฉิน หรือ

         2) ใช monitor ในการตรวจระบบไฟฟาภายในหัวใจ (Cardiac 

Electrophysiologic Study)

         3) ถาใช monitor ระหวางทํา PCI ตองเปนผูปวยที่มี Cardiovascular 

Instability เทานั้น

4600 4.6   สายสวนหัวใจชนิดขั้วโลหะรับสัญญาณไฟฟาภายในหองหัวใจ

        ขอบงชี้หลัก  รายการ 4.6.2 - 4.6.4 สําหรับผูปวยที่มีหัวใจเตนผิดจังหวะ 

ชนิดเรว็ (Tachyarrhythmia) หรือเตนสะดุด (Ectopic Beats) ที่มีอาการ หรืออาจ

เปนอันตรายตอชีวิต

119 4601
4.6.1 สายสวนหัวใจเพื่อการวิเคราะหคลื่นไฟฟาภายในหองหัวใจ (Multipolar

 electrode catheter) *
ชุดละ 15,000

         ลักษณะ  เปนสายสวนหัวใจที่มีขั้วโลหะที่ปลายสาย 2-10 ขั้ว  ใชในการ

ตรวจระบบไฟฟาภายในหัวใจ (Cardiac Electrophysiologic study)

         ขอบงชี้

1)  Syncope or near syncope of unknown etiology

2)    Arrthythmia induction

120 4602
4.6.2 สายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหัวใจเตนผิดจังหวะชนิดธรรมดา 

(Deflectable ablation catheter) *
ชุดละ 24,000

         ลักษณะ เปนสายสวนหัวใจที่มีขั้วโลหะที่ปลายสาย 2-10 ขั้ว ใชในการ

รักษาหัวใจเตนผิดจังหวะชนิดเร็วใหหายขาด ดวยคลื่นวิทยุ (Radiofrequency 

Ablation)
4.6.3 ชุดสายสวนหัวใจเพื่อการตรวจรักษาหัวใจเตนผิดจังหวะ โดยการสราง

ภาพสามมิติ *

         ลักษณะ  เปนสายสวนหัวใจที่ใชรวมกับคอมพิวเตอรในการสรางภาพหัวใจ

แบบสามมิติในสนามแมเหล็ก เมื่อไมสามารถใชสายจี้หัวใจปกติในการตรวจรักษา

หัวใจเตนผิดจังหวะชนิดเร็วได

         ขอบงชี้  ใชในการรกัษาหัวใจเตนผิดจังหวะชนิดเร็วที่ไมสามารถใชสายจี้

หัวใจปกติในการตรวจรักษาได เพราะวงจรการเตนผิดจังหวะมีความซับซอน

121 4603 ชุดละ 95,000

118 4511 ชุดละ 2,500
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122 4604
4.6.4 สายสวนหัวใจเพื่อการวิเคราะหคลื่นไฟฟาภายในหัวใจ ชนิดหลายขั้ว 

(Multi-Electrode Catheter) *
ชุดละ 55,000

        ลักษณะ  เปนสายสวนหัวใจที่มีขั้วโลหะที่ปลายสาย 2-10 ขั้ว ใชในการ

รักษา หัวใจเตนผิดจังหวะชนิด Atrial Fibrillator

123 4605
4.6.5 สายตอสายสวนหัวใจเพื่อรับคลื่นไฟฟาภายในหัวใจ (Connecting 

Cable for Multi-Electrode Catheter) *
ชุดละ 4,500

         ลักษณะ  ใชตอสายสวนหัวใจชนิดขั้วโลหะเพ่ือนําสัญญาณไฟฟาภายใน

หองหัวใจเขากับเครื่องแสดงผลบนจอภาพ

         ขอบงชี้

1)    Syncope or near syncope of unknown etiology

2)    Arrthythmia induction

4700
4.7 อุปกรณหรือสายสวนสําหรับนําเขาและซอมปดหลอดเลือด ลวดนําสายสวน

 และสายสวนนําทาง

124 4701 4.7.1 ทอนําสายสวนเขาหลอดเลือด (Introducer Sheath) * ชุดละ 500

        ลักษณะ เปนทอนําใสเขาทางหลอดเลือด (ใชไดทั้งหลอดเลือดดําและหลอด

เลือดแดง) เพื่อเปนชองทางสําหรับใส และเปลี่ยนสายสวนเพื่อการวินิจฉัย หรือ

รักษาผูปวย
        ขอบงชี้  ใชเพื่อเปนทางนําเพื่อการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคผานทางหลอด

เลือด สําหรับผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือด และผูปวยมะเรง็ตับที่ไมสามารถผาตัด

ได
       คุณสมบัติของแพทยผูสั่งใช

1) รังสีแพทย (Radiologist)

2) อายุรแพทยโรคหัวใจ

3) ศัลยแพทยอนุสาขาวิชาศัลยแพทยหลอดเลือดที่ไดรับวุฒิบัตรซึ่งรับรองจาก

แพทยสภาและสมาคมแพทยโรคหลอดเลือดแหงประเทศไทย

4) กุมารแพทยโรคหัวใจ

5) ศัลยแพทยหลอดเลือด (Vascular Surgery)

6)     ศัลยแพทยหลอดเลือด หัวใจ และทรวงอก (Cadiovascular and thoracic 

Surgeon)

7)     ประสาทศัลยแพทย ประกาศนียบัตรศลัยศาสตรหลอดเลือดสมองและไขสันหลัง

4.7.2 ชุดอุปกรณที่สามารถเย็บปดรอยเจาะผนังหลอดเลือด (Vascular 

Closure Device) *

        ลักษณะ   เปนชุดอุปกรณที่สามารถเย็บปดรอยเจาะผนังหลอดเลือดแดง

หรือฉีดสารสมานหลอดเลือดที่ผนังดานนอกของหลอดเลือดแดง

ขอบงชี ้  ใชเย็บปดหลอดเลือดแดงหลังการทําหัตถการทุกชนิด (ที่ทําผาน  หลอด

เลือดแดง) ในกรณีที่
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1)   ผูปวยไมสามารถที่จะนอนนิ่งๆ นานเกิน 6 ชั่วโมงได หลังการหามเลือดแบบ

ธรรมดา ไดแก โรคทางระบบประสาท หรือกลามเนื้อกระตุก และโรคกระดูกสันหลัง

2)   ผูปวยที่จําเปนตองใหยากันเลือดแข็งตัว (Anticoagulant) ตอเนื่องโดยไม

สามารถหยุดชั่วคราวเพื่อการหามเลือดได

       คุณสมบัติของแพทยผูสั่งใช

1)    รังสีแพทย (Radiologist)

2)    แพทยอนุสาขาวิชาหัตถการปฏิบัติรกัษาโรคหัวใจและหลอดเลือด และกุมาร

แพทยโรคหัวใจที่มีประสบการณการทํางานดานหัวใจมาอยางนอย 1 ป และไดรับ

การรับรองจากคณะอนุกรรมการดานการรกัษาผานสายสวนของชมรมกุมารแพทย

3)    ศัลยแพทยอนุสาขาวิชาศัลยศาสตรหลอดเลือด

4)    ศัลยแพทยหลอดเลือด (Vascular Surgery)

5)    ศัลยแพทยหลอดเลือด หัวใจ และทรวงอก (Cadiovascular and thoracic 

Surgeon) ประสาทศัลยแพทย ประกาศนียบัตรศลัยศาสตรหลอดเลือดสมองและ

ไขสันหลัง

126 4704
4.7.4 สายสวนหลอดเลือดนําทางสําหรับการขยายหลอดเลือดแดงสวนปลาย 

(Peripheral Guiding Catheter) *
ชุดละ 5,000

        ลักษณะ  เปนสายสวนหลอดเลือดใชสําหรับนําสายสวนเพ่ือการขยายหลอด

เลือดแดงสวนปลายชนิดตางๆ เขาในหลอดเลือด

        ขอบงชี้   ใชกับผูปวยที่มีหลอดเลือดสวนปลายตีบหรือตัน

127 4705
4.7.5 สายลวดนําสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงสวนปลาย 

(Peripheral Angioplasty Guide Wire) *
ชุดละ 3,500

        ลักษณะ  เปนสายลวดใชสําหรับนําสายสวนเพ่ือการขยายหลอดเลือดแดง

สวนปลายชนิดตางๆ ผานรอยตีบในหลอดเลือด

        ขอบงชี้  ใชกับผูปวยที่มีหลอดเลือดสวนปลายตีบ หรือตัน

4.7.12 สายลวดนําสายสวนชนิดมีความยาวพเิศษ (Exchange wire) (ความ

ยาวไมต่ํากวา 260 ซม.) *

     ลักษณะ  เปนสายลวดนําสายสวนที่มีความยาวพิเศษตางจากสายลวดนําสาย

สวนทั่วไป (Guidewire) โดยมีความยาวไมต่ํากวา 260 เซนติเมตร

     ขอบงชี้  ใชสําหรับเปนสายลวดนําทางเขา ที่บริเวณสวนปลายของขอมือ 

(Radial Artery) เพื่อไวเปนเสนทางสําหรับนําสายสวนอ่ืนๆ เขา-ออกจากรางกาย

ในผูปวยที่มีหลอดเลือดแดงโคโรนารี่ตีบ และ มีความจําเปนตองขยายหลอดเลือด

หัวใจโคโรนารี่ (Percutaneous Coronary Intervention)

4.7.16 ทอนําสายสวนสําหรับหลอดเลือดขนาดเล็ก *

     ลักษณะ เปนทอนําใสเขาทางหลอดเลือด เพื่อเปนชองทางสําหรับใสและ

เปลี่ยนสายสวนเพ่ือการวินิจฉัย หรือรักษาผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือด

128 4712 ชิ้นละ 770

125 4702 ชุดละ 5,500



ลําดับ รหัส ประเภท หนวย อัตราจาย (บาท)

     ขอบงชี้ ใชสําหรับใสเขาทางหลอดเลือดที่บรเิวณขอมือ (Radial Artery) เพื่อไว

เปนชองทางสําหรับนําสายสวนอ่ืนๆ เขา-ออก จากรางกายในผูปวยที่มีหลอดเลือด

แดงโคโรนารี่ตีบ และมีความจําเปนตองขยายหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี่ 

(Percutaneous Coronary Intervention)

4.7.21 สายรัดขอมือเพื่อหามเลือดหลังถอดทอนําสายสวนบริเวณขอมือ *

     ลักษณะ เปนสายรัดขอมือที่มีลูกโปงติดอยูเพื่อกดใหเลือดหยุดโดยการใสลม

เพิ่มเขาไปในลูกโปง
    ขอบงชี ้ใชสําหรับกดหยุดเลือดที่บรเิวณสวนปลายของขอมือ (Radial Artery) 

หลังจาการทําหัตถการสิ้นสุด ในผูปวยที่มีหลอดเลือดแดงโคโรนารี่ตีบ และมีความ

จําเปนตองขยายหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี่ (Percutaneous Coronary 

Intervention)

4800
4.8  อุปกรณหรือสายสวนสําหรับการรักษาโรคหลอดเลือดแดงที่อยูนอกหัวใจ 

ตีบหรือตัน

        ขอบงชี้หลัก  รายการ 4.8.1- 4.8.4 สําหรับผูปวยที่มีหลอดเลือดที่อยูนอก

หัวใจ ตีบหรืออุดตัน เฉพาะรายการ 4.8.1 และ 4.8.2 เพิ่มขอบงชี้ใหใชสําหรับการ

รักษาผูปวยมะเรง็ตับ

4.8.1 สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงที่อยูนอกหัวใจดวยบอลลูน 

(Peripheral Balloon Dilatation Catheter หรือ PTA Balloon) *

        ลักษณะ  เปนสายสวนที่มีบอลลูนที่ปลายสาย ใชเพ่ือการขยายหลอดเลือด

แดงที่อยูนอกหัวใจ

        ขอบงชี้  ใชรักษาโรคหลอดเลือดแดงตีบ

        คุณสมบัติของแพทยผูสั่งใช

1)    แพทยผูเชี่ยวชาญรังสีรวมรักษาของลําตัว (Body Intervention Radiology)

2)    แพทยผูเชี่ยวชาญรังสีรวมระบบประสาท (Intervention Neuroradiology)

3)     แพทยอนุสาขาวิชาหัตถการปฏิบัติรกัษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

4)     ศัลยแพทยหลอดเลือด (Vascular Surgeon)

5)     ศัลยแพทยหลอดเลือด หัวใจ และทรวงอก (Cadiovascular and thoracic 

Surgeon)

6)     ประสาทศัลยแพทย ประกาศนียบัตรศลัยศาสตรหลอดเลือดสมองและไขสันหลัง

132 4802
4.8.2 สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงที่อยูนอกหัวใจ ดวยขดลวด 

(Peripheral Stent) *
ชุดละ 40,000

        ลักษณะ  เปนสายสวนที่มีขดลวดที่ปลายสาย ใชเพ่ือการขยายหลอดเลือด

แดงที่อยูนอกหัวใจ

        ขอบงชี้  ใชรักษาโรคหลอดเลือดแดงตีบที่จําเปนตองใสขดลวดค้ํายัน

       คุณสมบัติของแพทยผูสั่งใช

1)    แพทยผูเชี่ยวชาญรังสีรวมรักษาของลําตัว (Body Intervention Radiology)

131 4801
ชุดละ

10,000

129 4716 ชิ้นละ 1,230

130 4721 ชิ้นละ 500
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2)    แพทยผูเชี่ยวชาญรังสีรวมระบบประสาท (Intervention Neuroradiology)

3)    แพทยอนุสาขาวิชาหัตถการปฏิบัติรกัษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

4)    ศัลยแพทยหลอดเลือด (Vascular Surgeon)

5)    ศัลยแพทยหลอดเลือด หัวใจ และทรวงอก (Cadiovascular and thoracic 

Surgeon)

6)    ประสาทศัลยแพทย ประกาศนียบัตรศลัยศาสตรหลอดเลือดสมองและไขสันหลัง

133 4803
4.8.3 สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงที่อยูนอกหัวใจ ดวยขดลวดหุม

กราฟต (Peripheral Stent Graft) *
ชุดละ 90,000

        ลักษณะ เปนโครงลวดถางขยายที่มีขนาดและความยาวตางๆกัน และมี

กราฟตหุมขดลวดโดยรอบ โดยใชสายสวนหลอดเลือดเปนตัวนํา

        ขอบงชี้  สําหรับรักษาผูปวยที่มีรรูั่วของหลอดเลือดแดง หรือ

โรคหลอดเลือดโปงพอง

คุณสมบัติของแพทยผูสั่งใช

1)   แพทยผูเชี่ยวชาญรังสีรวมรักษาของลําตัว (Body intervention radiology)

2)   แพทยผูเชี่ยวชาญรังสีรวมระบบประสาท (Intervention Neuroradiology)

3)   แพทยอนุสาขาวิชาหัตถการปฏิบัติรกัษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

4)   ศัลยแพทยหลอดเลือด (Vascular Surgeon)

5)   ศัลยแพทยหลอดเลือด หัวใจ และทรวงอก (Cadiovascular and thoracic 

Surgeon)

6)   ประสาทศัลยแพทย ประกาศนียบัตรศลัยศาสตรหลอดเลือดสมองและไขสันหลัง

4.8.4 สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญเอออรตา ดวยขดลวดหุม

กราฟต (Aortic Stent Graft) *

        ลักษณะ  เปนสายสวนที่มีขดลวดหุมกราฟที่ปลายสายใชเพื่อการขยาย

หลอดเลือดแดงใหญเอออรตา

        ขอบงชี้  ใชสําหรับขยายหลอดเลือดแดงใหญในผูปวยหลอดเลือดแดงตีบ

หรือตัน หรือใชค้ํายันหลอดเลือดแดงใหญเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของหลอดเลือดใน

ผูปวยโรคหลอดเลือดโปงพอง

        คุณสมบัติของแพทยผูสั่งใช

1)    รังสีแพทย อนุสาขารังสีรวมรักษา

2)    อายุรแพทยโรคหัวใจ อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

3)    ศัลยแพทยหลอดเลือด (Vascular Surgeon)

4)    ศัลยแพทยทรวงอก
4.8.10 ชุดอุปกรณสลายลิ่มเลือดหลอดเลือดในสมอง (Thrombectomy 

Device)
           ลักษณะ  เปนชุดอุปกรณสลายลิ่มเลือดหลอดเลือดในสมอง ประกอบดวย

134 4804 ชุดละ 200,000
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1)    ทอค้ํายัน (Intracranial Stent) หรือเปนสายสวนหลอดเลือด (Catheter) ที่ใส

ผานสายสวนหลอดเลือดเพื่อการรกัษา (Interventional Vascular Guiding 

Catheter)  เพื่อใหเขาถึงตําแหนงที่มีการอุดตันของหลอดเลือดแดงสมอง เพื่อเขา

ไปทําการคลองเก่ียวลิ่มเลือดออกมา หรือดูดลิ่มเลือดดวยเครื่อง Suction ที่มี

ความจําเพาะ
2)    สายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กและยาวพิเศษเพื่อการรักษา (Interventional 

Vascular Microcatheter) เปนสายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กกวา หรือเทากับ 3 

Fr และยาวตั้งแต 90 เซนติเมตร โดยจําเปนตองใชรวมกับสายลวดนําขนาดเล็ก

พิเศษ (Micro guidewire) เพื่อการนําวัสดุอุดวัสดุถางขยาย หรือยา สงผานใหถึง

ตําแหนงของรอยโรค

           ขอบงชี ้ สําหรับรักษาภาวะหลอดเลือดสมองอุดตันเฉียบพลันโดยมี

หลักการ ในการเลือกผูปวยดังนี้

1)      เกิดอาการของการขาดเลือดอยางเฉียบพลันในเวลาไมเกิน

8 ชั่วโมง

2)      ไมมีภาวะเลือดออกในสมอง
3)      ผูปวยที่พนระยะที่จะใหยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดํา หรือมีขอหาม

ของการใหยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดํา เชน หลังการผาตัดใหมๆ ผูปวยที่

ไดรับยากันเลือดแข็งตัว หรือผูปวยที่มีความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด 

รวมถึงผูปวยที่ไมไดผลจากการใหยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดํา แตยังอยูใน

พิสัยของการรักษา
           คุณสมบัติของแพทยผูสั่งใช

1)      รังสีแพทย อนุสาขารังสีรวมรักษา

2)      ประสาทศัลยแพทย อนุสาขารังสีรวมรักษาระบบประสาท

3)      อายุรแพทยประสาทวิทยา อนุสาขารังสีรวมรักษาระบบประสาท
4)      ประสาทศัลยแพทย ประกาศนียบัตรศลัยศาสตรหลอดเลือดสมองและไขสัน

หลัง
4.8.17 ขดลวดพรอมอุปกรณสําหรับปลอย ชนิดปลดได (Detachable coil 

delivery system)

           ลักษณะ  ประกอบดวย

1)   เปนขดลวดที่ทําจาก Platinum มีความนุมพิเศษสามารถปรับรูปรางได

สอดคลองกับลักษณะ ของรอยโรคเพ่ืออุดภายในหลอดเลือดหรือรอยโรคของหลอด

เลือดโดยสอดใสผานสายสวนขนาดเล็ก (Microcatheter)

2)   อุปกรณสําหรับปลอยขดลวดที่สามารถปลดไดดวยกระแสไฟฟา (Electric 

Detachable Coils) หรือดวยแรงดัน (Pressure syringe) หรือกลไก 

(Mechanism) ขดลวดจะมีขนาดเสนผานศูนยกลางและความยาวที่ตางกัน เพื่อการ

เลือกใชที่เหมาะสมกับขนาดของรอยโรคและหลอดเลือด และถาหากไมสามารถวาง

ในตําแหนงที่เหมาะสมไดแลวสามารถดึงกลับออกมาได

      ขอบงชี้ สําหรับรักษาโรคตอไปนี้

135 4810 ชุดละ 60,000
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1)      เพื่อรักษาโรคหลอดเลือดสมองโปงพอง (Aneurysms) โดยการนํา 

Detachable Coils ผานทางสายสวนหลอดเลือดเพื่อปดก้ันเฉพาะสวนของหลอด

เลือดที่โปงพอง
2)      ใชเพื่ออุดรูรั่วของหลอดเลือดที่ฉีกขาดซึ่งอาจเกิดจากอุบัติเหตุ หรือโรคของ

ผนังหลอดเลือดเอง หรือ Arterovenous Fistula โดยการนํา Detachable Coils 

ผานทาง Vascular Guiding Catheter ไปยังตําแหนงนั้นๆ

3)      ผูปวย PDA

     คุณสมบัติของแพทยผูสั่งใช

1)      รังสีแพทย อนุสาขารังสีรวมรักษา

2)      อายุรแพทยโรคหัวใจ อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

3)      อายุรแพทยประสาทวิทยา อนุสาขารังสีรวมรักษาระบบประสาท

4)      ศัลยแพทย อนุสาขาศัลยศาสตรหลอดเลือด

5)      ศัลยแพทยทรวงอก

6)      ประสาทศัลยแพทย อนุสาขารังสีรวมรักษาระบบประสาท

7)      กุมารแพทยโรคหัวใจ ที่ไดรับการฝกอบรมหัตถการปฏิบัติรกัษาโรคหัวใจและ

หลอดเลือดในเดก็จากสถาบันฝกอบรมที่แพทยสภารับรอง
8)      ประสาทศัลยแพทย ประกาศนียบัตรศลัยศาสตรหลอดเลือดสมองและไขสัน

หลัง
4.8.34 สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงดวยขดลวด สําหรับผูปวย

โรคหัวใจพกิารแตกําเนิด
     ลักษณะ  เปนสายสวนหลอดเลือดที่มีบอลลูนนําขดลวด เพื่อค้ํายันผนังหลอด

เลือด โดยรอยปลายสายสวนไปบนลวดนําและออกจากสายสวนที่ดานขางเพ่ือใช

งานสะดวกในการนําเขาและนําออกจากรางกายไดรวดเร็ว (Monorail-Rapid 

Exchange) สายสวนสามารถใชงานรวมกับลวดนําสายสวน (Guidewire) ขนาดไม

เกิน 0.014 นิ้ว ได
     ขอบงชี้  ใชถางขยายเสนเลือดแดงที่ตีบตันในผูปวยโรคหัวใจพิการแตกําเนิด

           คุณสมบัติของแพทยผูสั่งใช  แพทยผูเชี่ยวชาญดานการรักษาโรคหัวใจ

และหลอดเลือดในเด็ก
4.8.35 สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญเอออรตาในชองทองดวยขดลวด

หุมกราฟตชนิดมีรูเจาะขางหรือแขนงขาง (Fenestrated/Branched aortic stent 

graft) *
ลักษณะ เปนสายสวนที่มีหลอดเลือดแดงใหญเอออรตาชนิดมีขดลวดหุมกราฟตแบบมี

รูเจาะขางหรือแขนงขาง

ขอบงชี ้ สําหรับรักษาในกรณีที่หลอดเลือดแดงปริแตกในชองทองที่มีผลใหการไหลเวียน

ของเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะภายในตางๆ ไมเพียงพอ ซึ่งไมสามารถผาตัดแกไขไดดวยการ

ผาตัดตามปกติ หรือการผาตัดดวยวิธีปกติมีความเสี่ยงสูงกวา

      คุณสมบัติของแพทยผูสั่งใช  ศัลยแพทยทรวงอก

4.8.36 สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดดวยบอลลูน ชนิดเคลือบยาตานการตีบซ้ํา 

(Drug-coated balloon catheter) *

137 4834 ชุดละ 35,000

138 4835 ชุดละ 200,000

136 4817 ตัวละ 13,500
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        ลักษณะ: สายสวนที่มีบอลลูนและเคลือบดวยยาที่มีคุณสมบัติปองกันการเติบโต

ของเซลลหลอดเลือด ใชสําหรับการถางขยายรักษาการตีบตันของหลอดเลือดแดง กรณีท่ี

ไมเหมาะสมจะใสขดลวดเคลือบยาได (Drug eluting stent)

        ขอบงชี้

๑)  ขอบงชี้หลัก สําหรับผูปวยกลุมโรคหัวใจและหลอดเลือด ที่มีการตีบซ้ําของหลอด

เลือดในตําแหนงที่ไดรับการใสขดลวดมากอน (In-stent Restenosis)

๒)  ขอบงชี้รอง สําหรับผูปวยกลุมโรคหัวใจและหลอดเลือด ที่มีหลอดเลือดหัวใจ

ขนาดเล็ก (เสนผานศูนยกลาง นอยกวาหรือเทากับ 2.5 มิลลิเมตร) หรือหลอด

เลือดหัวใจที่ไมสามารถใสขดลวดค้ํายันผนังหลอดเลือดหัวใจ (Stent) ได

4.9.5  สายสวนสองชองแบบกึ่งถาวรสําหรับฟอกเลือดลางไต 

(Semi-Permanent Double Lumen Hemodialysis Catheter)

         ลักษณะ เปนชุดอุปกรณสายสวนหลอดเลือดสําหรับตอกับเครื่องฟอกเลือด 

เพื่อใชในการรกัษาผูปวยไตวาย มีขนาดตั้งแต 7 - 16 Fr มีการออกแบบพิเศษ ใหมี

คุณสมบัติตานทานการติดเชื้อและการอุดตัน สามารถใสไวในรางกายไดเปนระยะ

เวลานานไมนอยกวา 3 เดือน

         ขอบงชี้  เพื่อฟอกเลือดลางไตในผูปวยซึ่งมีภาวะไตวายเรื้อรัง ซึ่งตองไดรับ

การรักษาตอเนื่อง

หมวด 5 ทางเดินอาหาร

5100 5.1 ทอ/สาย/ถุงใหอาหาร

141 5101
5.1.1 สายใหอาหารผานรูจมูกสูกระเพาะอาหาร (Nasogastric Tube) ระยะ

ยาว
เสนละ 300

        ลักษณะ  เปนทอซิลิโคนที่มีความออนนุม มีการระคายเคืองตอจมูกนอย

        ขอบงชี้  สําหรับผูปวยที่กินอาหารทางปากไมได มีความจําเปนตองคาสายไว

 นานเกิน 1 เดือน

5.1.3 ชุดสายสวนกระเพาะอาหารแบบใสผานกลอง (Percutaneous 

Endoscopic Gastrostomy : PEG Set)

         ลักษณะ  ประกอบดวยสายสวนกระเพาะอาหาร และอุปกรณสําหรับชวย

ในการใสสายสวนนี้ จากผนังทองเขาสูกระเพาะอาหารโดยตรง รวมกับการสอง

กลอง โดยไมตองผาตัด

         ขอบงชี้  สําหรับผูปวยที่ตองไดรับอาหารเขาทางกระเพาะอาหารโดยตรง 

จําเปนตองคาสายไวนาน 4 เดือนข้ึนไป

143 5104 5.1.4 สายใหอาหารผานรูจมูกสูลําไสเล็ก (Nasojejunostomy, NJ  tube) เสนละ 2,700

        ลักษณะ เปนทอซิลิโคน มีความยาวพอสําหรับใสผานรูจมูกสูลําไสเล็กมีการ

ระคายเคอืงตอจมูกนอย

        ขอบงชี้ สําหรับผูปวยที่กระเพาะอาหารไมทํางาน ตองใหอาหารผานทาง

สายเปนเวลานานเกิน 1 เดือน

139 4836 ชุดละ 26,000

140 4905 ชุดละ 5,000

142 5103 อันละ 4,400
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5200 5.2 วัสดุ/อุปกรณที่ใช/ใสภายในทางเดินอาหารเพื่อหามเลือด

144 5201
5.2.1 ชุดยางรัดเสนเลือดขอดในหลอดอาหาร (Esophageal Variceal Band 

Ligator)
ชุดละ 4,500

        ลักษณะ ประกอบดวยยางรัดไมนอยกวา 4 เสน และอุปกรณสําหรับชวยใน

การนําไปรัดเสนเลือดขอดรวมกับการใชกลองสอง

        ขอบงชี้  สําหรับผูปวยที่มีเสนเลือดขอดในหลอดอาหาร หรือกระเพาะ

อาหารที่อยูในภาวะเลือดออก เฉียบพลัน และที่ตองไดรบัการทําลายหลอดเลือด

ขอดเพ่ือปองกันเลือดออกซ้ํา

5300 5.3 วัสดุ/อุปกรณใชถางขยายระบายทอน้ําดี

145 5301 5.3.1 อุปกรณขยายทอน้ําดี (Biliary Dilator) เสนละ 2,500

         ขอบงชี้  ใชขยายทอน้ําดีที่อุดตันกอนการใสทอระบาย

5.3.2 ทอระบายน้ําดี ชนิดพลาสติก (Biliary and Pancreatic Duct Stent : 

Plastic type)

         ลักษณะ  เปนทอใชใสในทอน้ําดีเพ่ือกันไมใหตีบตัน ใสผานกลองสอง

ทางเดินอาหาร

         ขอบงชี้  สําหรับผูปวยที่มีทอน้ําดีและตับออนอุดตัน

5.3.3 ทอระบายน้ําดี ชนิดโลหะ (Biliary Stent : Self Expandable Metal 

Stent)
         ลักษณะ  เปนอุปกรณโลหะใชใสในทอน้ําดีเพ่ือค้ํายันไมใหตีบตัน ใสโดย

ผานกลองสอง เมื่อใสเขาไปแลวจะขยายขึ้นเปนรปูรางแบบทอ

         ขอบงชี้ สําหรับผูปวยทอน้ําดีอุดตันจากเนื้องอกที่ไมสามารถผาตัดรกัษาได

5.3.4 ทอระบายน้ําดีชนิดมีปลายเปดทางจมูก (Naso Biliary Tube)

         ขอบงชี้  ใชรักษาผูปวยทอน้ําดีอักเสบรั่ว

5500 5.5    เคร่ืองมือชวยการผาตัด(อวัยวะแบบอตัโนมัติ)

         ขอบงชี้หลัก รายการ 5.5.1-5.5.3  ผูปวยที่ทําการผาตัด ตัดตออวัยวะใน

ชองอก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลําไส ที่ไมสามารถผาตัดตอดวยวิธีปกติ

โดยเลือกใชตามลักษณะของการผาตัดตออวัยวะ

149 5501 5.5.1 เครื่องมือตัดตออวัยวะอตัโนมัติแบบวงกลม อันละ 10,000

   ขอบงชี ้ ใชสําหรับตัดตอหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลําไส

150 5502 5.5.2 เครื่องมือเย็บอวัยวะแบบอตัโนมัติ อันละ 4,000

         ขอบงชี้  ใชสําหรับการตดัเย็บอวัยวะในชองอก หลอดอาหาร กระเพาะ

อาหาร และลําไส

151 5503 5.5.3 เครื่องมือเย็บอวัยวะอัตโนมัติแบบปรับหัวได อันละ 7,000

         ขอบงชี้  ใชสําหรับการตดัเย็บอวัยวะในชองอก หลอดอาหาร กระเพาะ

อาหาร และลําไส

146 5302 อันละ 1,300

147 5303 อันละ 20,000

148 5304 อันละ 2,200
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5600 5.6 วัสดุ/อุปกรณอื่นๆ

152 5608 5.6.8 แผนใยสังเคราะหแทนผนงัทอง (Mesh Graft) ชนิดธรรมดา อันละ 2,800

         ลักษณะ  เปนแผนสารสังเคราะห ขนาดไมนอยกวา
15 X 10 เซนติเมตรทําขึ้นจาก polypelene, polyester, 

polytetrafluoroethylene (PTFE)  ใชเย็บปด และเสรมิความแข็งแรงของชอง

ไสเลื่อนสวนเนื้อเยื่อที่ขาดหายไปที่ผนังหนาทอง แผนนี้จะติดอยูในรางกายตลอด

ชีวิต โดยจะกลมกลืนกับเนื้อเยื่อในรางกาย
         ขอบงชี้ สําหรับกรณี

1)    สําหรับไสเลื่อนขาหนีบ (Inguinal hernia) ที่มีแผลอยูนอกเย่ือบุชองทอง

2)    การรักษาโรคไสเลื่อนที่ขาหนีบในครั้งแรก และกรณีไสเลื่อนกลับเปนซ้ํา

         คุณสมบัติของแพทยผูสั่งใช

         ศัลยแพทยทั่วไป หรือแพทยทําผาตัดที่ใหการรักษาโรคไสเลื่อน

ขาหนีบ

153 5611 5.6.11 แผนใยสังเคราะหแทนผนังทอง (Mesh Graft) ชนิดเมมเบรน อันละ 15,000

          ลักษณะ  เปนแผนใยสังเคราะห ขนาดไมนอยกวา 15 X 10 เซนติเมตร

ดานในมีสารสังเคราะหพิเศษปองกันไมใหลําไสมาติดกับผนังหนาทอง แผนนี้จะติด

อยูในรางกายตลอดชีวิต โดยจะกลมกลืนกับเนื้อเย่ือในรางกาย

          ขอบงชี้  สําหรับการผาตัดซอมไสเลื่อนจากแผลผาตัดหนาทอง 

(Incisional hernia) ที่มีการฉีกขาดของเย่ือยุชองทอง หรือมีโอกาสเกิดการสัมผัส

ของอวัยวะในชองทอง โดยเฉพาะลําไสกับผนังหนาทอง

          คุณสมบัติของแพทยผูสั่งใช

           ศัลยแพทยทั่วไป หรือแพทยทําผาตัดที่ใหการรักษาโรคไสเลื่อน

5.7  วัสดุ/อุปกรณใชเก็บของเสียในผูปวยผาตัดเปดทวารเทียม

       ขอบงชี้หลัก รายการ 0.6.4 และ 5.7.1-5.7.4 สําหรับผูปวยเด็กและผูใหญที่

มีการผาตัดเปดทวารเทียม

5.7.1 ถุงเก็บของเสียจากลําไสชนิด 1 ชิ้น (One piece appliance)

         ลักษณะ  ถุงรองรับอุจจาระชนิดชิ้นเดยีวมีแผนปดผิวหนังที่มีสารปองกัน

ผิวหนัง อายุการใชงาน 3-5 วัน/ชิ้น ใชแลวทิ้ง

         ขอบงชี้ ผูปวยที่มีผาตัดชองเปดลําไสที่หนาทองเพื่อระบายอุจจาระ เก็บกัก

แกส ใชกับผิวหนังรอบลําไสที่มีลักษณะเรียบ ชวยใหผิวหนังรอบลําไสแหงสะอาด 

ปราศจากกลิ่น

5.7.2 ถุงเก็บของเสียจากลําไสชนิด 2 ชิ้น (Two pieces appliance)

         ลักษณะ  ถุงรองรับอุจจาระชนิดใชรวมกับแปนปดหนาทองรอบลําไส อายุ

การใชงาน มากกวา 2 สัปดาห สามารถซักลางและนํากลับมาใชใหมได

5700

154 5701 ถุงละ 70

155 5702 ถุงละ 70
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         ขอบงชี้ ใชรองรับอุจจาระทางหนาทอง เก็บกักแกส ใชรวมกับแปนปดหนา

ทอง ชวยใหผิวหนังรอบลําไสแหง สะอาด ปราศจากกลิ่น

5.7.3 แปนปดรอบลําไส/ทวารเทียม (Colostomy Flange) ในผูปวยผาตัด

เปดทวารเทียม

         รายการอุปกรณรหัส 5703A และ 5703B สามารถใชรวมกับถุงเก็บ

ปสสาวะหนาทอง (Urostomy)

แปนปดรอบลําไส/ทวารเทียม (Colostomy Flange) แบบเรียบ

        ลักษณะ แปนปดหนาทองรอบลําไส/ทวารเทียม แบบเรยีบ เปนแปน หรือ

แผนรองที่ติดกับผิวหนัง มีลักษณะแบนเรยีบ ทําหนาที่ปองกันผิวหนังระคายเคือง

จากอุจจาระหรือปสสาวะ และอีกดานหนึ่งใชสําหรับปดถุงรองรับอุจจาระหรือ

ปสสาวะ อายุการใชงาน 3-5 วัน/ชิ้น ใชแลวทิ้ง

        ขอบงชี้  ผูปวยที่มีชองเปดลําไส/ทวารเทียม ที่หนาทองเพ่ือระบายอุจจาระ

 หรือปสสาวะ ใชกับผิวหนังรอบลําไส/ทวารเทียมที่มีลักษณะเรียบ ชวยใหผิวหนัง

รอบลําไส/ทวารเทียม แหง สะอาด ปราศจากกลิ่น

แปนปดรอบลําไส/ทวารเทียม (Colostomy Flange) แบบนูน (Convexity)

        ลักษณะ แปนปดปดหนาทองรอบลําไส/ทวารเทียม  แบบนูน เปนแปน 

หรือแผนรองที่ติดกับผิวหนัง มีลักษณะแบนนูน ทําหนาที่ปองกันผิวหนังระคาย

เคืองจากอุจจาระ หรือปสสาวะ และอีกดานหนึ่งใชสําหรับปดถุงรองรับอุจจาระ

หรือปสสาวะ อายุการใชงาน 3-5 วัน/ชิ้น ใชแลวทิ้ง

         ขอบงชี้  ใชกับผูปวยมี่ผิวหนังมีรองหรือรอยพับ ไมเรียบเสมอกับลําไส/

ทวารเทียม ไมเสมอกับผิวหนังหนาทองของผูปวย จากลําไสถูกดึงรั้งเขาไปในชอง

ทอง หรือ ผนังหนาทองขยายใหญ ชวยใหผิวหนังรอบลําไส/ทวารเทียม ที่มีระดับ

เดียวหรือต่ํากวาผนังหนาทองแหง สะอาด ปราศจากกลิ่น

5.7.4 อุปกรณเสริมใชรวมกับผูปวยที่ผาตัดเปดทวารเทียม

         รายการอุปกรณรหัส 5704A, 5704B, 5704C และ 5704D  สามารถใช

รวมกับถุงเก็บปสสาวะหนาทอง (Urostomy)

157/1 5704A ผงแปง (Stoma Powder) ขวดละ 300

         ลักษณะ ผงแปงดูดซับความชื้นและละลายใหเปนลักษณะเจลาตินเคลือบ

ปกปองผิวหนัง

        ขอบงชี้ ใชโรย/พนบางๆ บนผิวหนังรอบลําไส/ทวารเทียม ที่เปนแผล ชวย

การหายของแผลไดเร็วขึ้น

157/2 5704B กาว (Stoma Paste) หลอดละ 300

156/1 5703A ชิ้นละ 140

156/2 5703B ชิ้นละ 185

156 5703

157 5704
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 ลักษณะ ครีมขนที่มีลักษณะคลายกาว หรือแปงเปยกดูดซับความชื้น ปกปองผิว 

สงเสริมการหายของแผล
 ขอบงชี้ ใชทา หรือปายบนผิวหนังที่มีแผลเพ่ือสงเสริมการหายของแผล ใชปกปอง

ผิวหนังรอบลําไส/ทวารเทียม ไมใหสัมผัสกับของเสีย ใชเตมิหรือเสริมผิวหนังที่มี

รอยพับ มีชองของผิวหนัง หรือลําไส/ทวารเทียม ไมเสมอกับผิวหนังหนาทองของ

ผูปวย
157/3 5704C แผนปดรักษาแผลเปอย (Stoma Wafer)  ขนาด 10 x 10  ซม. ชิ้นละ 300

 ลักษณะ เปนแผนรองที่บางและยืดหยุน ทําหนาที่ดูดซับความชื้น ไมยอมให

ของเหลว อากาศ และเชื้อโรคผานเขาสูผิวหนังสามารถตัดใหเขากับรูปรางของ

ผิวหนังได ขอบงชี้ ใชติดกับผิวที่มีแผล เพ่ือปกปองผิวหนัง หรือใชเพื่อปรบัสภาพผิวหนัง ให

เรยีบ
เข็มขัด (Stoma Belt)

ลักษณะ เข็มขัดรัดแปนปดหนาทอง ชนิด  two-pieces appliance

ขอบงชี้ ใชยึดแปนรองใหติดกับผนังหนาทอง กรณีลําไส/ทวารเทียมที่หนาทองมี

ระดับเดียว หรือต่ํากวาผนังหนาทอง

0.6.4 ถุงเก็บปสสาวะหนาทอง (Urostomy) ชนิดใชระยะยาว

ลักษณะ ถุงรองรับปสสาวะตองมีลิ้นก้ันไมใหน้ําปสสาวะไหลยอนกลับไปยังบริเวณ

ทวารเทียมปองกันการติดเชื้อ ปลายถุงเปนกอกเพื่อสะดวกในการระบายน้ําปสสาวะ

ขอบงชี้ สําหรับรองรับปสสาวะในผูปวยมะเรง็กระเพาะปสสาวะที่มีการผาตัดเปด

ทวารเทียม

หมวด 7 กระดูก ขอตอ กลามเนื้อ เสนเอ็น

7000 7.0 ขอเทียม

159 7001 7.0.1 ขอนิ้ว

         ลักษณะ  เปนขอเทียมสําหรับ Metacarpophalangeal Joint

         ขอบงชี้  ทดแทนขอที่เสื่อมสภาพสําหรับผูปวยซึ่ง

1)    มีอาการปวดที่ขอที่ไมตอบสนองตอการรักษาดวยวิธีทางอนุรักษนิยม 

(Conservative Treatment) ที่ใหอยางเต็มที่แลว หรือ

2)     มีทุพพลภาพที่ขัดตอการใชงานตามปกติ หรือ

3)    มีขอมูลที่บงชี้วาอาจทําใหเกิดปญหาทางชีวกลศาสตรตอรางกายสวนอ่ืน หรือ

4)     มีขอมูลชัดเจนวาผานการรักษาโดยอนุรักษนิยมมาแลวอยางนอย 6 เดือนแลว

ไมทุเลา หรือเกิดภาวะแทรกซอนจากการรักษาทางยา

160 7.0.2 ขอศอก ขอละ 22,000

         ขอบงชี้  สําหรับผูปวยซึ่งมีสภาพตามขอใดขอหนึ่ง ดังนี้

1)    มีอาการปวดที่ขอที่ไมตอบสนองตอการรักษาดวยวิธีทางอนุรักษนิยม 

(Conservative Treatment) ที่ใหอยางเต็มที่แลว หรือเกิดภาวะแทรกซอนจาก

การรักษาทางยา

2)    มีทุพพลภาพที่ขัดตอการใชงานตามปกติ

158 604 ถุงละ 150

ขอละ 11,000

7002

157/4 5704D เสนละ 300
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3)    มีขอมูลที่บงชี้วาอาจทําใหเกิดปญหาทางชีวกลศาสตรตอรางกายสวนอ่ืน

4)    กระดูกขอศอกแตกละเอียดในผูปวยอายุมากกวา 70 ป

161 7003 7.0.3 ขอไหล ขอละ 65,000

         ขอบงชี้  สําหรับผูปวยซึ่งมีสภาพตามขอใดขอหนึ่ง ดังนี้

1)    มีอาการปวดที่ขอที่ไมตอบสนองตอการรักษาดวยวิธีทางอนุรักษนิยม 

(Conservative Treatment) ที่ใหอยางเต็มที่แลว หรือเกิดภาวะแทรกซอนจาก

การรักษาทางยา

2)    มีทุพพลภาพที่ขัดตอการใชงานตามปกติ

3)    มีขอมูลที่บงชี้วาอาจทําใหเกิดปญหาทางชีวกลศาสตรตอรางกายสวนอ่ืน

4)    กระดูกขอไหลแตกละเอียดในผูปวยอายุมากกวา 70 ป

162 7004 7.0.4 ขอเขาชนิดที่สวนรับน้ําหนักเคลื่อนไหวได ขอละ 48,000

7.0.4 ขอเขาชนิดที่สวนรับน้ําหนักเคลื่อนไหวได

         ขอบงชี้

1)  สําหรับการรักษาโรคขอเขาเสื่อมโดยการผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียมทั้งขอ (Total 

Knee Arthroplasty, TKA) เปนไปตามขอบงชี้ในประกาศแนวปฏิบัติสําหรับ

ใหบรกิารผาตัดรักษาขอเขาเสื่อมตามที่สํานักงานประกาศกําหนด

2)  สําหรับกรณีอ่ืนๆ ไดแก อุบัติเหตุ เนื้องอกของกระดูก และการเจ็บปวยอื่นซึ่งมี

ทุพพลภาพที่ขัดตอการใชงานตามปกติ หรือมีขอมูลที่บงชี้วาอาจทําใหเกิดปญหา

ทางชีวกลศาสตรตอรางกายสวนอ่ืน

162/2 7.0.4 ขอเขาชนิดที่สวนรับน้ําหนักเคลื่อนไหวได ขอละ 48,000

         ขอบงชี้

         1)  สําหรับการรักษาโรคขอเขาเสื่อมโดยการผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียม

บางสวนดานใน (Medial Unicompartmental Knee Arthroplasty, UKA) 

เปนไปตามขอบงช้ีในประกาศแนวปฏิบัติสําหรับใหบริการผาตัดรกัษาขอเขาเสื่อม

ตามที่สํานักงานประกาศกําหนด

         2)  สําหรับกรณีอ่ืนๆ ไดแก อุบัติเหตุ เนื้องอกของกระดูก และการเจ็บปวย

อ่ืน ซึ่งมีทุพพลภาพที่ขัดตอการใชงานตามปกติ หรือมีขอมูลที่บงชี้วาอาจทําใหเกิด

ปญหาทางชีวกลศาสตรตอรางกายสวนอ่ืน

163 7005 7.0.5 ขอเขาชนิดที่สวนรับน้ําหนักไมสามารถเคลื่อนไหวได ขอละ 48,000

163/1 7.0.5 ขอเขาชนิดที่สวนรับน้ําหนักไมสามารถเคลื่อนไหวได ขอละ 48,000

         ขอบงชี้  เชนเดยีวกับ 7004A

7.0.5 ขอเขาชนิดที่สวนรับน้ําหนักไมสามารถเคลื่อนไหวได

162/1
7004A ขอละ 48,000

7005A

163/2 7005B ขอละ 48,000

7004B

Apisit
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         ขอบงชี้  เชนเดยีวกับ 7004B

164 7006
7.0.6 ขอตะโพกมีเบา (Total Hip Prosthesis) รวมทั้งอุปกรณเสริมไมรวม

ซีเมนตกระดูก
ขอละ 37,000

         ขอบงชี้  เชนเดยีวกับ 7.0.1

165 7007 7.0.7 ขอตะโพกไมมีเบา (Unipolar prosthesis) ขอละ 10,500

         ขอบงชี้  ทดแทนขอที่เสื่อมสภาพสําหรับผูปวยซึ่ง

1)    มีอาการปวดที่ขอที่ไมตอบสนองตอการรักษาดวยวิธีทางอนุรักษนิยม 

(Conservative Treatment) ที่ใหอยางเต็มที่แลว หรือเกิดภาวะ แทรกซอนจาก

การรักษาทางยา

2)    มีทุพพลภาพที่ขัดตอการใชงานตามปกติ

3)    มีขอมูลที่บงชี้วาอาจทําใหเกิดปญหาทางชีวกลศาสตรตอรางกายสวนอ่ืน

4)    ใชในผูปวยที่มีกระดูกขอตะโพกหักในผูสูงอายุ

166 7008 7.0.8 ขอตะโพกแบบมีเบา ชนิดผาแกไข (Total hip Revision Arthoplasty) ขอละ 120,000

         ขอบงชี้  ทดแทนขอที่เสื่อมสภาพในผูปวยที่ ไดรับการผาตัดเปลี่ยนขอ

เทียมมาแลว หรือขอถูกทําลายจากเนื้องอก หรือการติดเชื้อ ซึ่ง

         1)  มีอาการปวดที่ขอที่ไมตอบสนองตอการรักษาดวยวิธีทางอนุรักษนิยมที่ 

ใหอยางเต็มที่แลว หรือ

         2)  มีทุพพลภาพที่ขัดตอการใชงานตามปกติ หรือ

         3)  มีขอมูลที่บงชี้วา อาจทําใหเกิดปญหาทางชีวกลศาสตรตอรางกายสวน

อ่ืน หรือ

167 7009 7.0.9 วัสดุรองเบาขอตะโพก (Supporting Ring) ขอละ 9,500

         ขอบงชี้  เสริมเบาขอตะโพกที่เสื่อมสภาพ ที่มีพยาธิสภาพมาก   ไมสามารถ

ใชขอเทียมชนิดที่ใชกันทั่วไปได  พิจารณาไดจากภาพถายรังสีและลักษณะขอที่ถูก

ทําลายที่ตรวจพบขณะผาตัด

7.0.10 ขอตะโพกไมมีเบาชนิด 2 ชั้น (ไบโพลา)

          ขอบงชี้  ใชทดแทนขอที่เสื่อมสภาพ  ซึ่ง

           1) ขอเสื่อมสภาพ ชนิดที่เกิดการทําลายเฉพาะหัวกระดูกตนขา หรือ

           2) กระดูกบรเิวณขอตะโพกหัก ชนิดที่ไมสามารถดึงกระดูกใหเขาที่และ

ดามกระดูกภายในดวยโลหะได

169 7011 7.0.11 ขอตะโพกมีเบา (ชนิดไมใชซีเมนต) ขอละ 60,000

           ขอบงชี้ ทดแทนขอที่เสื่อมสภาพสําหรับผูปวย ซึ่ง

            1) มีอาการปวดขอที่ไมตอบสนองตอการรักษาดวยวิธีทางอนุรักษนิยม 

(conservative treatment) ที่ใหอยางเต็มที่แลว หรือ

        4)  มีขอมูลชัดเจนวาผานการรักษาโดยอนุรักษนิยมมาแลวอยางนอย 6 

เดือนแลวไมทุเลาหรือ เกิดภาวะแทรกซอนจากการรักษาทางยา

168 7010 ขอละ 35,000

163/2 7005B ขอละ 48,000
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            2) มีทุพพลภาพที่ขัดตอการใชงานตามปกติ หรือ

            3) มีขอมูลที่บงชี้วา อาจทําใหเกิดปญหาทางชีวกลศาสตรตอรางกายสวน

อ่ืน หรือ

            4) มีขอมูลชัดเจนวาผานการรักษาโดยอนุรักษนิยมมาแลวอยางนอย 6 

เดือนแลวไมทุเลา หรือเกิดภาวะแทรกซอนจากการรักษาทางยา

            5) เปนการรกัษาสําหรับผูที่อายุนอยกวา 75 ป  หรือพิจารณาวินิจฉัยการ

รักษาจากแพทยผูเชี่ยวชาญ

7.0.19 ขอตะโพกมีเบา (ชนิด hybrid)

           ลักษณะ

           1. กานตะโพกเทียมแบบใชสารยึดกระดูก

1.1)  กานตะโพกเปนชนิดผิวเรียบเปนมัน มีลักษณะเปนรูปลิ่ม และผิวกานตะโพก

ไมยึดติดกับสารยึดกระดูก (bone cement) ไมมีสวนคอของกานตะโพก (collar)

1.2) สวนที่ตอกับหัวขอตะโพกมีลักษณะเปน modular คือสามารถใชกับหัวขอ

ตะโพกหลายๆขนาดได

1.3) เปนกานตะโพกเทียมลักษณะกานตรงและกานมี Taper เพื่อปองกันการเกิด 

Stress Shielding

1.4) สามารถตอกับ Centralizer ดานปลายของกานตะโพกเทียมได
1.5) กานตะโพกมีขนาดใหเลือกหลายขนาดใหเหมาะสมกับขนาดของโพรงกระดูก

ผูปวย
            2. เบาตะโพกเทียมแบบไมใชสารยึดกระดูก

2.1) เปนเบาตะโพกเทียมแบบไมใชสารยึดกระดูก

2.2) พื้นผิวของเบาตะโพกเทียมทั้งหมดมีการทําพื้นผิวแบบ porous-coated เพื่อ

เหนี่ยวนําใหเกิดมีกระดูกเขาไปยึดติดกับเบาขอเทียม

2.3) ผลิตจากโลหะ Titanium Alloy

2.4) เบาตะโพกเทียมมีขนาดใหเลือกหลายขนาด

           ขอบงชี้ ทดแทนขอที่เสื่อมสภาพสําหรับผูปวย ซึ่ง

 1) มีอาการปวดขอที่ไมตอบสนองตอการรักษาดวยวิธีทางอนุรักษนิยม 

(conservative treatment) ที่ใหอยางเต็มที่แลว หรือ

 2) มีทุพพลภาพที่ขัดตอการใชงานตามปกติ หรือ

 3) มีขอมูลที่บงชี้วา อาจทําใหเกิดปญหาทาง ชีวกลศาสตรตอรางกายสวนอ่ืน หรือ

 4) มีขอมูลชัดเจนวาผานการรักษาโดยอนุรักษนิยมมาแลวอยางนอย 6 เดือนแลว

ไมทุเลา หรือเกิดภาวะแทรกซอนจากการรักษาทางยา

7.0.27 ขอเขาเทียมชนิดที่ใชในการผาตัดแกไข (Revision Knee Prosthesis)

 ชนิด Full set

      ลักษณะ เปนขอเขาเทียมที่ใชทดแทนขอเขาเทียมที่เสื่อมสภาพ และมี

องคประกอบตางๆ ดังนี้

1)       ขอเขาเทียมสวนฟเมอร (Femoral component)

170 7019

ขอละ 45,000



ลําดับ รหัส ประเภท หนวย อัตราจาย (บาท)

2)       ขอเขาเทียมสวนทิเบีย (Tibial component)

3)       กานตอของ Femoral Extension Rod

4)       กานตอของ Tibial Extension Rod

5)       โลหะเสริมสวนกระดูกที่หายไป (Metal augmentation)

6)       ผิวขอเทียมที่ทําจาก Polyethylene (Polyethylene insert)

7)       ผิวลูกสะบาเทียม

ขอบงชี้

1)    ใชในการผาตัดแกไขในผูปวยที่เคยไดรับการผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียมมาแลว

2)    ใชในการผาตัดขอเขาเทยีมที่มีกระดูกรอบขอเขาหายไปอยางมาก จนขอเขา

เทียมแบบปกติไมสามารถมีความมั่นคงไดหลังจากการผาตัด

3)    ใชในการผาตัดขอเขาเทยีมที่ผูปวยไมมีความมั่นคงของขอเขาแบบธรรมดาจาก

เสนเอ็นรอบเขาที่หลวมมาก

4)    ใชรวมกับการผาตัดเนื้องอกของกระดูก หรือเนื้อเยื่อรอบกระดูกที่ตองมีการตัด

กระดูกบรเิวณขอเขาทิ้ง

คุณสมบัติของแพทยผูสั่งใช ศัลยแพทยออรโธปดิกส

7.0.28 ขอเขาเทียมชนิดที่ใชในการผาตัดแกไข (Revision Knee Prosthesis)

 ชนิด Half set สวนฟเมอร (Femoral component)

    ลักษณะ เปนขอเขาเทียมที่ใชทดแทนขอเขาเทียมสวนฟเมอรที่เสื่อมสภาพ และ

มีองคประกอบตางๆ ดังนี้

1)       ขอเขาเทียมสวนฟเมอร Femoral component

2)       กานตอของ Femoral Extension Rod

3)       โลหะเสริมสวนกระดูกที่หายไป (Metal augmentation)

4)       ผิวขอเทียมที่ทําจาก Polyethylene (Polyethylene insert)

5)       ผิวลูกสะบาเทียม

ขอบงชี้

1)    ใชในการผาตัดแกไขในผูปวยที่เคยไดรับการผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียมมาแลว

2)    ใชในการผาตัดขอเขาเทยีมที่มีกระดูกรอบขอเขาหายไปอยางมาก จนขอเขา

เทียมแบบปกติไมสามารถมีความมั่นคงไดหลังจากการผาตัด

3)    ใชในการผาตัดขอเขาเทยีมที่ผูปวยไมมีความมั่นคงของขอเขาแบบธรรมดาจาก

เสนเอ็นรอบเขาที่หลวมมาก

4)    ใชรวมกับการผาตัดเนื้องอกของกระดูก หรือเนื้อเยื่อรอบกระดูกที่ตองมีการตัด

กระดูกบรเิวณขอเขาทิ้ง

    คุณสมบัติของแพทยผูสั่งใช ศัลยแพทยออรโธปดิกส

7.029 ขอเขาเทียมชนิดที่ใชในการผาตัดแกไข (Revision Knee Prosthesis) 

ชนิด Half set สวนทิเบีย (Tibial component)

ชุดละ 100,000

172 7028 ชุดละ 75,000

171 7027

Apisit

Apisit



ลําดับ รหัส ประเภท หนวย อัตราจาย (บาท)

ลักษณะ เปนขอเขาเทียมที่ใชทดแทนขอเขาเทียมสวนทิเบียที่เสื่อมสภาพ และมี

องคประกอบตางๆ ดังนี้

1)       ขอเขาเทียมสวนทิเบีย (Tibial component)

2)       กานตอของ Tibial Extension Rod

3)       โลหะเสริมสวนกระดูกที่หายไป (Metal augmentation)

4)       ผิวขอเทียมที่ทําจาก Polyethylene (Polyethylene insert)

5)       ผิวลูกสะบาเทียม

ขอบงชี้

1) ใชในการผาตัดแกไขในผูปวยที่เคยไดรับการผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียมมาแลว

2) ใชในการผาตัดขอเขาเทยีมที่มีกระดูกรอบขอเขาหายไปอยางมาก จนขอเขา

เทียมแบบปกติไมสามารถมีความมั่นคงไดหลังจากการผาตัด

3) ใชในการผาตัดขอเขาเทยีมที่ผูปวยไมมีความมั่นคงของขอเขาแบบธรรมดาจาก

เสนเอ็นรอบเขาที่หลวมมาก

4) ใชรวมกับการผาตัดเนื้องอกของกระดูก หรือเนื้อเยื่อรอบกระดูกที่ตองมีการตัด

กระดูกบรเิวณขอเขาทิ้ง

      คุณสมบัติของแพทยผูสั่งใช ศัลยแพทยออรโธปดิกส

7.0.30 ขอเขาเทียมประเภทที่มีสวนแกนเชื่อมตอ (Hinge  total knee 

prosthesis) ในการผาตัดแกไข (Revision total knee arthroplasty)

       ลักษณะ เปนขอเขาเทียมที่ใชทดแทนขอเขาเทียมที่เสื่อมสภาพ และมี

องคประกอบตางๆ ดังนี้

1)       ขอเขาเทียมสวนฟเมอร (Femoral component)

2)       ขอเขาเทียมสวนทิเบีย (Tibial component)

3)       กานตอของ Femoral Extension Rod

4)       กานตอของ Tibial Extension Rod

5)       โลหะเสริมสวนกระดูกที่หายไป (Metal augmentation)

6)       ผิวขอเทียมที่ทําจาก Polyethylene (Polyethylene insert)

7)       ผิวลูกสะบาเทียม

ขอบงชี้

ใชในการผาตัดแกไขในผูปวยที่เคยไดรับการผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียมมาแลว

หมายเหตุ
1)       หนวยบริการที่เบิกอุปกรณขอเขาเทียม ประเภทที่มีสวนแกนเชื่อมตอ (Hinge 

total knee prosthesis) ในการผาตัดแกไข (Revision total knee 

arthroplasty) จะตองขออนุมัติกอนใหบริการผาตัดขอเขาเทียม 

(Pre-authrorized: PA)
2)       หลักเกณฑและเงื่อนไขอื่น ๆ ใหเปนไปตามแนวทางการใชขอเขาเทียม 

ประเภทที่มีสวนแกนเชื่อมตอ (Hinge total knee prosthesis) ในการผาตัดแกไข 

(Revision total knee arthroplasty)

75,000

174 7030 ชุดละ 150,000

173 7029 ชุดละ

Apisit

Apisit



ลําดับ รหัส ประเภท หนวย อัตราจาย (บาท)

7100 7.1 กระดูกเทียม และเสนเอน็เทียม

175 7101 7.1.1 หัวกระดูกเรเดียสเทียม ชิ้นละ 4,000

         ขอบงชี้ ทดแทนสวนกระดูกเรเดยีสที่ชํารุด เสียหายจากการบาดเจ็บ หรือ

โรคของกระดูกที่ไมสามารถใหการรักษาโดยวิธีทางอนุรกัษนิยมและการผาตัดวิธีอื่น 

เชน การดึงกระดูกใหเขาที่และดามดวยโลหะได

7.1.2 สารทดแทนกระดูกเพื่อการสรางกระดูก

         ลักษณะ  เปนสารจําพวกเซรามิก เชน Hydroxyapatite, Calcium 

phosphate, Tricalcium phosphate และ Calcium salphate

         ขอบงชี้  ทดแทนกระดูกที่ชํารุดเสียหายจากการบาดเจ็บ หรือโรคของ

กระดูก หรือกระดูกของผูปวยมีปรมิาณไมเพียงพอ โดยไมสามารถใหการรักษาโดย

วิธีทางอนุรกัษนิยม และการผาตัดบางวิธี เชน การตรึงกระดูกใหเขาที่ การเชื่อม

กระดูกใหติดกัน การดามกระดูกดวยโลหะดามกระดูก

หมายเหตุ  ใชไดไมเกิน 20 ซีซี ตอการผาตัด 1 ครั้ง

177 7103 7.1.3 เสนเอ็นเทียมใชบริเวณมือ เสนละ 3,500
         ขอบงชี้  ทดแทนเสนเอ็นบริเวณมือและแขนสวนลางที่ชํารุดเสียหายจาก

การบาดเจ็บหรือโรคของเอ็นที่ไมสามารถใหการรักษาโดยวิธีทางอนุรกัษนิยมและ

การผาตัดวิธีอื่น เชน การเย็บตอเสนเอ็นใหเขาที่หรือใชการปลูกเสนเอ็นจากสวน

อ่ืนของรางกายได
7200 7.2 โลหะดามยึดกระดูก

178 7201 7.2.1 โลหะใสในโพรงกระดูก (Nail) ชนิดไมมีรูล็อก (K-nail) ชิ้นละ 1,400

         ขอบงชี้  ยึดตรึงกระดูกที่หักจากการบาดเจ็บหรือโรคของกระดูกยาวใน

บริเวณรยางค โดยเปนการหักชนิดที่ ไมรุนแรง และรูปแบบการหักไมซับซอน

7.2.2 โลหะใสในโพรงกระดูก(Nail) ชนิดมีรูล็อก สําหรับยึดกระดูกสวนกลาง 

(Diaphysis) (รวมคาสกรู)

         ขอบงชี้

1)    ยึดตรึงกระดูกที่หักจากการบาดเจ็บ หรือโรคของกระดูกยาวในบริเวณรยางค

2)    กระดูกยาวในบริเวณรยางคที่หัก เนื่องจากภาวะเนื้องอก หรือกระดูกพรุน หรือ

โรคทางเมตะโบลิซึม

7.2.3 โลหะดามกระดูกและใสในโพรงกระดูก ชนิดไมมีเกลียว (Nail Plate)

รวมสกรู

         ขอบงชี้  ยึดตรึงกระดูกที่หักบริเวณขอที่มีขนาดใหญ เชน ขอตะโพกและขอ

เขาจากการบาดเจ็บ หรือโรคโดยเปนการหักชนิดที่ยังคงมีความมั่นคง เปนการ

บาดเจ็บที่ไมรุนแรง  และรูปแบบการหักไมซับซอน

7.2.4 โลหะดามกระดูกและใสในโพรงกระดูกขอตะโพก ชนิดมีเกลียว  เชน ชุด 

Dynamic Hip Screw

179 7202 ชุดละ 15,000

180 7203 ชุดละ 5,000

176 7102 5 ซีซี 2,000



ลําดับ รหัส ประเภท หนวย อัตราจาย (บาท)

        ขอบงชี้  ยึดตรึงกระดูกที่หักบริเวณขอที่มีขนาดใหญ เชน ขอตะโพก จาก

การบาดเจ็บหรือโรค โดยเปนการหักชนิดที่ไมม่ันคง กระดูกอาจเกิดการทรดุตัว 

หรือเปนการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นรุนแรง และรูปแบบการหักที่ซับซอน

182 7205
7.2.5 โลหะดามกระดูกและใสในโพรงกระดูกที่เขา ชนิดมีเกลียว เชน ชุด 

Dynamic Condylar Screw
ชุดละ 11,000

        ขอบงชี้  ยึดตรึงกระดูกที่หักบริเวณขอที่มีขนาดใหญ เชน ขอเขาจากการ

บาดเจ็บหรือโรค โดยเปนการหักชนิดที่ไมมั่นคงกระดูกอาจเกิดการทรุดตัว หรือ

เปนการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นรุนแรงและรูปแบบการหักที่ซับซอน

183 7206
7.2.6 โลหะดามกระดูกและใสในโพรงกระดูก ชนิดแยกชิ้น เชน  Gamma Nail

 รวมสกรู
ชุดละ 24,000

7.2.7 โลหะดามกระดูกสันหลัง สวนคอ (Cervical Locking Plate)

ระดับแรก   ไมเกิน  24,000 บาท

ระดับถัดไป  ไมเกิน 12,000 บาทตอระดับ
        ขอบงชี้  ยึดตรึงกระดูกสันหลังสวนคอที่หัก หรือขอถูกทําลายจากความ

เสื่อม หรือโรคชนิดที่ทําใหเกิดความไมมั่นคง และไมสามารถยึดตรึงดวยการปลูก

กระดูกได        ลักษณะ มีแผนโลหะ 1 ชิ้นและสกรูอยางนอย 4 ตัว (ขึ้นกับจํานวนระดับที่

ผาตัด)
7.2.8 โลหะดามกระดูกสันหลัง สวนอก,เอว (PDS)

ระดับแรก   ไมเกิน  25,000 บาท

ระดับถัดไป  ไมเกิน 12,500  บาท ตอระดับ

         ขอบงชี้  ยึดตรึงกระดูกสันหลังสวนอก หรือเอว ที่หัก หรือขอถูกทําลาย

จากความเสื่อม หรือโรคชนิดที่ทําใหเกิดความไมมั่นคง และไมสามารถยึดตรึงดวย

การปลูกกระดูกได

         ลักษณะ มีแทงโลหะ 2 ชิ้น และสกรูอยางนอย 4 ตัว (ขึ้นกับจํานวนระดับ

ที่ผาตัด)

186 7209 7.2.9 แผนโลหะดามกระดูก ชนิดกวาง (Broad Plate) ชิ้นละ 5,200

          ขอบงชี้  ยึดตรึงกระดูกรยางคขนาดใหญที่หักและไมสามารถใหการรกัษา

โดยวิธีอนุรกัษนิยมได

187 7210 7.2.10 แผนโลหะดามกระดูก ชนิดแคบ (Narrow Plate) ชิ้นละ 2,500

          ขอบงชี้  เชนเดยีวกับ 7.2.9

188 7211 7.2.11 แผนโลหะดามกระดูก ชนิดมีแผนพยุง (Buttress Plate) ชิ้นละ 3,800

          ขอบงชี้  ยึดตรึงกระดูกรยางคขนาดใหญที่หักบริเวณขอและไมสามารถให

การรักษาโดยวิธีอนุรักษนิยมได

189 7212 7.2.12 แผนโลหะดามกระดูก ชนิดเล็ก (Small Fragment Plate, Mini Plate) ชิ้นละ 1,500

184 7207 ระดับละ 24,000

185 7208 ระดับละ 25,000

11,000

        ขอบงชี้  ยึดตรึงกระดูกที่หักบริเวณขอตะโพกจากการบาดเจ็บหรือโรค โดย

เปนการหักชนิดที่ไมมั่นคง กระดูกอาจเกิดการทรุดตัว หรือเปนการบาดเจ็บที่

181 7204 ชุดละ



ลําดับ รหัส ประเภท หนวย อัตราจาย (บาท)

           ขอบงชี ้ ยึดตรึงกระดูกรยางคขนาดเล็กที่หัก และไมสามารถใหการรักษา

โดยวิธีอนุรกัษนิยมได หรือการยึดตรงึกระดูกใบหนาและกะโหลกศีรษะในกรณี

กระดูกหัก หรือมีการตัดกระดูกเพื่อการรักษาโรค

190 7213 7.2.13 แผนโลหะดามกระดูก ชนิดดัดได (Reconstruction Plate) ชิ้นละ 2,700

          ขอบงชี้  ยึดตรึงกระดูกที่หักที่มีลักษณะการหักซับซอน และไมสามารถให

การรักษาโดยวิธีอนุรักษนิยมได

191 7214 7.2.14 แผนโลหะดามกระดูก ชนิดมีหัวสกรูพยุง (Lock plate)

แผนโลหะดามกระดูก ชนิดหัวล็อค (Locking compression plate)

         ขอบงชี้

1)     ยึดตรึงกระดูกที่หักจากการบาดเจ็บ หรือโรคของกระดูกยาวบริเวณรยางค 

โดยที่เปนการหักชนิดที่รุนแรง หรือรูปแบบการหักที่ซับซอน

2)     กระดูกยาวในบริเวณรยางคหักเนื่องจากภาวะเนื้องอก หรือกระดูกพรุน หรือ

โรคทางเมตะโบลิซึม

แผนโลหะดามกระดูก ชนิดหัวล็อกสําหรับใสบริเวณที่หักใกลขอ (Anatomical

 Plate)

ขอบงชี้ ใชยึดตรงึกระดูกที่หักซับซอน (Complex Fracture)  ในโรคดังตอไปนี้

1)      เนื้อกระดูกผิดปกติจากภาวะเนื้องอก กระดูกพรุน หรือโรคทางเมตะโบลิซึม

2)      กระดูกหักบริเวณใกลหรือเขาขอ (Periarticular or Intra-articular Fracture)

3)      กระดูกหักบริเวณใกลขอเทียม หรือใกลโลหะดามกระดูกเดิม

192 7215 7.2.15 แผนโลหะขนาดเล็กที่ใชดามกระดูก ชิ้นละ 1,500
         ขอบงชี้  ใชยึดกระดูกที่หักรวมกับแผนดามกระดูกหรือใชยึดกระดูก

โดยตรงก็ได
7.2.16 โลหะดามกระดูกภายนอก

          ลักษณะ 1 ชุด มีแทงโลหะ ดามกระดูก 2 แทง โลหะยึดกระดูก 4-6 แทง 

และคีมยึด 4-6 ตัว

          ขอบงชี้  ยึดตรึงกระดูกที่หักที่มีการบาดเจ็บรนุแรง การติดเชื้อและการ

ผาตัดที่มีลักษณะจําเพาะ ไดแก การยืด เลื่อน และหดกระดูก

7.2.24 อุปกรณใสโพรงกระดูกเพื่อเชื่อมขอเทาและขอใตเทา

(Tibiotalocalcaneal fusion nail : TTC nail) พรอมสกรู 3-4 ชิ้น

ขอบงชี้
1)    ผูปวยที่มีกระดูกหักและขอเคลื่อนบรเิวณขอเทา หรือขอเทาเสื่อมและกระดูก

ถูกทําลาย ในผูปวยที่มีการทํางานของเสนประสาทที่ผิดปกติ จากสาเหตุตางๆ เชน 

เบาหวาน ไขสันหลังบาดเจ็บ ขออักเสษรูมาตอยด เปนตน หรือในรายที่ตรวจพบวา

มีการทํางานของเสนประสาทผิดปกติแตไมพบสาหตุที่ชัดเจน (idiopathic 

neuropathy)
2)    ผูปวยที่มีการทํางานของเสนประสาทที่ผิดปกติ (neuropathy) ทั้งที่พบสาหตุ

และไมพบสาเหตุโดยมีรอยโรคอยางนอย 1 ขอ ดังนี้

191/2 7214B ชิ้นละ 17,000

193 7216 ชุดละ 10,000

194 7224 ชุดละ 20,000

191/1 7214A ชิ้นละ 10,000

Apisit

Apisit



ลําดับ รหัส ประเภท หนวย อัตราจาย (บาท)

2.1) กระดูกหักและหรือขอเคลื่อนบริเวณขอเทาโดยจะมีประวัติอุบัติเหตุหรือไมก็ได

2.2) ขอเทาเสื่อมและหรือมีการทําลายของกระดูกบริเวณขอเทา
2.3) ไมสามารถรักษาโดยวิธีอนุรักษหรือการผาตัดยึดกระดูกหรือเชื่อมขอโดยวิธี

ปกติได
      คุณสมบัติของแพทยผูสั่งใช ศัลยแพทยออรโธปดิกส

7300 7.3 โลหะยึดกระดูก/เอ็น

195 7.3.1 สกรูยึดแผนโลหะชนิดหัวล็อก (Lock screw) ตัวละ 1,600

         ขอบงชี้  ใชยึดตรงึกระดูกที่หักที่มีปญหา ไมสามารถใชสกรูธรรมดา และใช

รวมกับแผนโลหะดามกระดูกชนิดหัวล็อก แบบตรงสําหรับใสบริเวณกระดูก

สวนกลาง (Diaphysis) และโลหะดามกระดูกชนิดหัวล็อคสําหรับใสบริเวณที่หัก

ใกลขอ (Anatomical plate)

196 7302 7.3.2 สกรูยึดแผนโลหะดามกระดูก ตัวละ 300

        ขอบงชี้

1)   ใชยึดตรงึกระดูกที่หักที่มีปญหาไมสามารถใชสกรูธรรมดา หรือ

2)   ใชยึดตรงึกระดูกที่หักรวมกับแผนโลหะดามกระดูกชนิดหัวล็อก

197 7303 7.3.3 แทงโลหะดามกระดูกขนาดตางๆ ( Schanz Screw) อันละ 900

         ขอบงชี้  ยึดตรึงกระดูกที่หักทั่วไป

198 7304 7.3.4 สกรูขนาดเล็กที่ใชดามกระดูก ตัวละ 800
         ลักษณะ ใชยึดกระดูกที่หักรวมกับแผนดามกระดูกหรือใชยึดกระดูก

โดยตรงก็ได

199 7305 7.3.5 สกรูยึดเอ็นขอเขา ตัวละ 5,700

         ลักษณะ  เปนสกรูหัวจมหกเหลี่ยมมีเกลียวหยาบที่สามารถยึดสวนกระดูก

ของเอ็นที่นําไปปลูกกับโพรงในกระดูกขอเขา

         ขอบงชี้  ใชในการซอมเอ็นขอเขา

200 7306 7.3.6 หมุดสมอยึดติดกับกระดูกชนิดมีวัสดุยึดเสนเอ็น ตัวละ 5,000

         ลักษณะ  เปนหมุดที่สามารถใชยึดเอ็นกับกระดูกไดโดยตรงและมีสวนตอ

กับวัสดุที่ใชเย็บเอ็น

         ขอบงชี้  ใชในการซอมเอ็นขอไหลและมือ

7.3.7 สมอยึดกระดูกเขากับเนื้อเยื่อ (Suture Anchor)

         ขอบงชี้  ใชสําหรับการเย็บซอมเอ็นบริเวณขอตางๆ ที่เอ็นถูกกระชากหลุด

ออกจากกระดูก

202 7308
7.3.8 ชุดสมอสําหรับเย็บซอมหมอนรองกระดูกเขา (Arthroscopic Meniscus

 Repair System)
ชุดละ 5,000

          ลักษณะ  เปนชุดประกอบดวยเข็ม 1 อันและดายสําหรับเย็บ

          ขอบงชี้   ใชสําหรับเย็บซอมแซมหมอนรองกระดูกออนในขอเขา

6,000201 7307 อันละ

         ขอบงชี้  ยึดตรึงกระดูกที่หัก

7301

Apisit

Apisit



ลําดับ รหัส ประเภท หนวย อัตราจาย (บาท)

203 7311 7.3.11 ตะขอตรึงกระดูก (Staple) ชิ้นละ 1,000

           ขอบงชี้  ใชยึดตรงึกระดูกที่หักที่มีลักษณะจําเพาะและการตัดตอกระดูก

204 7313 7.3.13 K-wire ชิ้นละ 300

          ขอบงชี้  ยึดตรึงกระดูกสวนปลายและกระดูกที่หักมีขนาดเล็ก รวมทั้งใช

เพื่อการดึงรักษากระดูกหัก

205 7314 7.3.14 สกรูชนิดพิเศษสําหรับใสขอมือ ชิ้นละ 3,000

          ขอบงชี้  ยึดตรึงกระดูกขอมือ

7.3.15 สกรูยึดกระดูกชนิดมีรูสอดแกนนาํทาง (Cannulated screw)

ลักษณะ  สกรูยึดกระดูกชนิดที่มีรูสอดตามแนวแกนของสกรู (Canulated) โดยใช

แกนโลหะนําทาง ยิงนําและสอดสกรูตามแนวแกน

ขอบงชี้

1)       ใชสําหรับการผาตัดยึดกระดูก ดวยวิธีผาตัดแบบแผลเล็ก

2)       ใชสําหรับการผาตัดยึดกระดูกผิวขอแตกหัก (articular fracture) และ/หรือ 

การแตกหักรอบๆขอ (periarticular fracture)

3)       ใชสําหรับการผาตัดซอมกระดูกที่แตกหักบรเิวณรอยตอระหวางเสนเอ็นและ

กระดูก (avulsion fracture)

4)       ใชสําหรับการผาตัดเชื่อมกระดูกหรือขอตอกระดูก (arthrodesis)

คุณสมบัติของแพทยผูสั่งใช ศัลยแพทยออรโธปดิกส

7400 7.4 วัสดุ/อุปกรณที่ใชยึดกระดูกอื่นๆ

7.4.1 สารยึดกระดูก (Bone Cement) ชนิดธรรมดา
          ลักษณะ  เปนสารเมตทิลเมตาไคลเลต มีสองสวนคือสวนที่เปนของเหลว

และสวนที่เปนผง ใชผสมกันเพ่ือใหเกิดการโพลิเมอไรเซชั่นและเปนวัสดุปราศจาก

เชื้อ
          ขอบงชี้  ยึดตรึงขอเทียมกับกระดูกและใชในผูปวยเนื้องอกของกระดูก

208 7402 7.4.2 สารยึดกระดูก (Bone Cement) ชนิดมียาปฏิชีวนะผสม ชุดละ 4,300

          ลักษณะ  เปนสารเมตทิลเมตาไคลเลต มีสองสวน คือ สวนที่เปนของเหลว

 และสวนที่เปนผงใชผสมกันเพ่ือใหเกิดการโพลิเมอไรเซชั่นและเปนวัสดุปราศจาก

เชื้อและมียาปฏิชีวนะผสม เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อในผูปวยที่มีภูมิตานทานต่ํา 

และใชในรายที่เปนการผาตัดแกไขขอเทียมที่เคยติดเชื้อ

          ขอบงชี้

1)    ใชในการยึดขอเทียมติดกับกระดูก

2)     ใชปนเปนรปูรางเพ่ือเติมเขาไปในพื้นที่วางระหวางกระดูกชั่วคราว เพื่อทําการ

รักษาการติดเชื้อในกระดูกและขอ

3)    ใชในผูปวยที่เปนเนื้องอกของกระดูก

7500 7.5 กระดูกชีวภาพ

209 7502 7.5.2 กระดูกแชแข็งขนาดเล็ก ชิ้นละ 5,000

206 7315 ชิ้นละ 2,000

207 7401 ชุดละ 2,000

Apisit



ลําดับ รหัส ประเภท หนวย อัตราจาย (บาท)

         ลักษณะ เตรียมจากกระดูกชีวภาพที่ปราศจากโรคติดเชื้อผานการทําความ

สะอาด และการแชแข็งที่เทากับหรือต่ํากวา 70 องศาเซลเซียส รวมทั้งอาจการทํา

ใหปราศจากเชื้อ  โดยรังสีแกมมาผนึกโดยระบบสูญญากาศ

         ขอบงชี้ เพื่อการปลูกทดแทนกระดูกที่ถูกทําลายไปจากการบาดเจ็บ หรือ

โรค  ในบริเวณกระดูกขนาดเล็ก

7.5.3 กระดูกแชแข็งขนาดกลาง

        ลักษณะ  เตรียมจากกระดูกชีวภาพที่ปราศจากโรคติดเชื้อผานการทําความ

สะอาด และการแชแข็งที่เทากับหรือต่ํากวา 70 องศาเซลเซียส รวมทั้งอาจการทํา

ใหปราศจากเชื้อ โดยรังสีแกมมาผนึกโดยระบบสูญญากาศ

        ขอบงชี้  เพื่อการปลูกทดแทนกระดูกที่ถูกทําลายไปจากการบาดเจ็บหรือโรค

ในบริเวณกระดูกขนาดใหญ

211 7504 7.5.4 กระดูกแชแข็งขนาดใหญ ชิ้นละ 25,000

        ลักษณะ เตรียมจากกระดูกชีวภาพที่ปราศจากโรคติดเชื้อผานการทําความ

สะอาดและการแชแข็งที่เทากับหรือต่ํากวา 70 องศาเซลเซียส รวมทั้งอาจการทํา

ใหปราศจากเชื้อ โดยรังสีแกมมาผนึก โดยระบบสูญญากาศ

        ขอบงชี้ เพื่อการปลูกทดแทนกระดูกที่ถูกทําลายไปจากการบาดเจ็บหรือโรค

ในบริเวณกระดูกขนาดใหญและบริเวณขอและใชรวมกับขอเทียม

212 7506 7.5.6 แคลเซี่ยมไฮดรอกซี เอพาไตต ขนาด 1 ลูกบาศกเซนติเมตร ชิ้นละ 2,500

        ลักษณะ  เปนสารไฮดรอกซีเอพาไตตที่สังเคราะหขึ้นหรือกึ่งสังเคราะห หรือ

ผลิตจากวิธีทางธรรมชาติผานขบวนการทําใหปราศจากเชื้อและผนึกดวยวิธีที่ใชใน

การเก็บวัสดุทางการแพทย
        ขอบงชี้  เพื่อการปลูกกระดูกบริเวณใบหนา กราม และกระดูกคอสวนบน

เทานั้น
7600 7.6 อุปกรณที่ใชในการผาตัดกระดูกและขอ

213 7601 7.6.1 ใบมีดตัดเนื้อเย่ือออนในขอ (Blade for Arthroscopic Shaver) อันละ 4,500

         ขอบงชี้  สําหรับผูปวยที่มีปญหาของเนื้อเยื่อออนในขอ ใชในกรณีสองกลอง

 Arthroscopy

หมวด 8 วัสดุ/อุปกรณดานเวชศาสตรฟนฟู

8300 8.3 อุปกรณพยุงแกนลําตัว (Spinal orthosis)

214 8305 8.3.5 เฝอกพยุงลําตัว ชุดละ 2,000

215 8306 8.3.6 โลหะหรือ พลาสติกดามหลังคด ชุดละ 8,000

216 8307 8.3.7 เฝอกพยุงระดับเอว (Lumbosacral support ) ชุดละ 1,000

8400 8.4 โลหะ/พลาสติกดามแขนภายนอก (Orthosis, upper extremity)

217 8401 8.4.1 โลหะ/พลาสติกดามขอไหล ขอมือ และขอศอกเด็ก ขางละ 800

218 8402 8.4.2 โลหะ/พลาสติกดามขอไหล ขอมือ และขอศอกผูใหญ ขางละ 1,000

219 8403 8.4.3 โลหะ/พลาสติกดามขอมือและขอศอกพรอมลวดสปริง ชุดละ 1,000

210 7503 ชิ้นละ 15,000
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8500
8.5 โลหะ/หรือพลาสติกดามขาภายนอกไมรวมรองเทา (Orthosis, Lower 

Extremity)

220 8501 8.5.1 โลหะ/พลาสติกดามขาเด็กเล็ก ชนิดยาวไมมีขอเขา ขางละ 1,500

221 8502 8.5.2 พลาสติกดามขาเด็กเล็กชนิดยาวมีขอเขาล็อกได ขางละ 5,500

222 8503 8.5.3 โลหะดามขาเด็กเล็กชนิดยาวมีขอเขาล็อกได ขางละ 11,000

223 8504 8.5.4 พลาสติกดามขาเด็กขนาดกลางชนิดยาวมีขอเขาล็อกได ขางละ 5,500

224 8505 8.5.5 โลหะดามขาเด็กขนาดกลางชนิดยาวมีขอเขาล็อกได ขางละ 11,000

225 8506 8.5.6 พลาสติกดามขาขนาดใหญมีขอเขาล็อกได ขางละ 5,500

226 8507 8.5.7 โลหะดามขาขนาดใหญมีขอเขาล็อกได ขางละ 12,000

227 8509 8.5.9 เบารับน้ําหนักที่เอ็นสะบา (PTB) ขางละ 3,000

228 8510 8.5.10 พลาสติกดามขาเด็กเล็กชนิดสั้น (กันเทาตก) ขางละ 1,200

229 8512 8.5.12 พลาสติกดามขาขนาดกลาง (กันเทาตก) ขางละ 1,500

231 8519 8.5.19 พลาสติกดามขอเทา (Ankle-Foot Orthosis) ขางละ 3,000

          ขอบงชี้  ใชเฉพาะผูปวยที่มีขอเทาที่หลวม (Ankle Instability)

232 8520 8.5.20 สายรัดกันเทาตก ขางละ 150

8600 8.6 อุปกรณพยุงขอ (Single joint orthosis)

233 8601 8.6.1 สายคลองแขนกันไหลหลุด ขางละ 200

234 8602 8.6.2 สายคลองแขน (Arm sling) อันละ 150

235 8603 8.6.3 อุปกรณพยุงขอศอก (Elbow support) มีแกนดานขาง ขางละ 1,500

236 8604 8.6.4 อุปกรณพยุงขอศอก (Elbow support) ไมมีแกนดานขาง ขางละ 1,500

237 8605 8.6.5 แผนโลหะ/พลาสติกบังคับเชิงกรานเด็ก ขางละ 500

238 8606 8.6.6 แผนโลหะบังคบัเชิงกรานผูใหญ ขางละ 1,500

239 8609 8.6.9 อุปกรณพยุงสนเทาและฝาเทาชนิดสําเร็จรูป คูละ 1,200

        ขอบงชี้  สําหรับผูปวยที่มีขอเทา เอ็นขอเทา กระดูกฝาเทาอักเสบ และใช

ในการบําบัดรกัษาเอ็นฝาเทาอักเสบที่เร้ือรังตอเนื่อง

240 8610 8.6.10 อุปกรณพยุงสนเทาและฝาเทาชนิดหลอพเิศษเฉพาะราย ขางละ 1,200

         ขอบงชี้  เชนเดยีวกับ 8.6.9

8.6.12 อุปกรณพยุงสนเทาและฝาเทาสําหรับผูปวยเบาหวานชนิดหลอพเิศษ

เฉพาะราย (Total Contact Insole/Orthosis)

        ลักษณะ เปนวัสดุที่เสริมรองรับเทาชนิดหลอพิเศษเฉพาะราย (Total 

Contact Insole/Orthosis) มีคุณสมบัติ

1)   ทําจากวัสดุที่ชั้นบนมีความนุมและยืดหยุน (Cushion) สวนวัสดุชั้นลางชวยใน

การคงรูปของชั้นบน (Contour)

241 8612 คูละ 1,200

230 8514 8.5.14 พลาสติกดามขาชนิดสั้นขนาดใหญ (กันเทาตก) ขางละ 1,800
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2)   ตองหลอพิเศษเฉพาะราย มีความหนาอยางนอย 5 มิลลิเมตร และโคงเขารูป

ตลอดความยาวของฝาเทาผูปวยแตละราย (Total Contact Insole/Orthosis)

        ขอบงชี้  ใชกับผูปวยที่ไดรับการประเมินโดยเกณฑ แนวทางเวชปฏิบัติการ

ปองกันและดูแลรกัษาผูปวยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซอนที่เทาแลวพบวามีความ

เสี่ยงอยูในระดับสูง

8700 8.7 เครื่องชวยเดิน (Walking Aids)

242 8701 8.7.1 เครื่องชวยเดินชนิด 4 ขา  (Pick-Up-Walker) อันละ 700

243 8702 8.7.2 เครื่องชวยเดินชนิด 4 ขา มีลอ (จายใหครั้งเดียวไมมีคาซอมหรือซื้อใหม) อันละ 3,000

244 8703 8.7.3  ไมเทา 1 ปุม อันละ 190

245 8704 8.7.4 ไมเทาชนิด 3 หรือ 4 ปุม อันละ 600

246 8705 8.7.5 ไมค้ํายัน คูละ 250

8800 8.8 รองเทา

8.8.13 รองเทาสําหรับผูปวยเบาหวานที่มีความเสี่ยงสูง และยังสามารถสวมใส

รองเทาสําเร็จรูปได

      ลักษณะ

1)   รองเทาทําจากหนังแท หรือวัสดุสังเคราะหที่มีความยืดหยุน ระบายอากาศ บุ/

หรือซับในดวยหนังแท หรือวัสดุสังเคราะหที่ออนนุม (วัสดุสังเคราะหที่ใชหามเปน

ยางพารา /ไวนิล /พลาสติก)

2)   สวนหัวรองเทาเปนชนิดปดปลายนิ้วเทาและตองกวางพอเพ่ือไมใหบีบหรือกด

นิ้วเทา ไมมีตะเข็บแข็ง เพื่อปองกันการเกิดแผล และตองมีสายรัดสน หรือ หุมสน

เทา (Back strap /Heel counter) สวนหัวรองเทาชนิดเปดปลายนิ้วเทา ใชได

เฉพาะกรณีที่มีแผลและอยูระหวางการทําแผล เทานั้น

3)    รองเทาตองปรับขนาดไดดวยเชือก หรือ Velcro เปนตน

เพื่อสามารถกระชับเทาใหอยูในตําแหนงที่เหมาะสม ไมเกิดการเสียดสี

4)    เปนรองเทาที่มีความลึกมากกวาปกติอยางนอย 5 มิลลิเมตร (Deep Inlay) 

สามารถถอดพื้นรองเทาดานใน เพื่อใสแผนเสรมิได

5)    พื้นรองเทาดานใน รวมแผนรองสําเร็จรูปที่ไดรับการปรับแตง

ทําจากวัสดุที่มีความยืดหยุน นุม มีความหนาอยางนอย 5 มิลลิเมตร

6)    พื้นรองเทาดานนอก (Outsole) ทําดวยวัสดุที่แข็งแรง ไมลื่น สามารถ

ปรับแตงพื้นได และมีความโคง ลักษณะ Toe Only Rocker Bottom Shoes

      ขอบงชี้ ใชกับผูปวยที่ไดรับการประเมิน โดยเกณฑแนวทาง

เวชปฏิบัติการปองกัน และดูแลรักษาผูปวยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซอนที่เทาแลว

พบวามีความเสี่ยงอยูในระดับสูง

248 8814
8.8.14 รองเทาสําหรับผูปวยเบาหวาน ที่มีความเสี่ยงสูง ที่มีเทาผิดรูปจนไม

สามารถปรับรองเทาสําเร็จรูปได
คูละ 2,800

247 8813

คูละ 1,800
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        ลักษณะ  เหมือนรหัส 8813 แตเปนรองเทาตัด ไมใชรองเทาสําเร็จรูป

        ขอบงชี้   เหมือนรหัส 8813 แตเปนผูปวยที่ไมสามารถปรับรองเทา

สําเร็จรูปชนิด Depth-Inlay Shoes ใหสวมใสได
        หลักเกณฑและเงื่อนไขการเบิกอุปกรณสําหรับผูปวยเบาหวานทั้ง 3 

รายการ
        ใหมีสิทธิเบิกไดคนละไมเกิน 1 คูตอรายภายในระยะเวลา 1 ป
นับจากวันที่ไดรับอุปกรณ ทั้งนี้ใหเปนไปตามประกาศสํานักงานหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการจายคาใชจายเพ่ือบริการ

สาธารณสุข กรณีหนวยบรกิารใหบรกิารอุปกรณสําหรับผูปวยเบาหวานที่มีความ

เสี่ยงเพ่ือปองกันการเกิดแผล แผลซ้ําซอน และการตัดเทา ตามที่สํานักงานประกาศ

กําหนด
8.8.15 คาซอมรองเทาสําหรับผูปวยเบาหวานที่มีความเสี่ยงสูง และยังสามารถ

สวมใสรองเทาสําเร็จรูปได

           ขอบงชี้  ใหเบิกไดตามที่แพทยของสถานพยาบาลที่ตรวจรักษาเปนผูสั่ง

ซอมโดยประหยัด

8.8.16 คาซอมรองเทาสําหรับผูปวยเบาหวาน ที่มีความเสี่ยงสูง ที่มีเทาผิดรูป

จนไมสามารถปรับรองเทาสําเร็จรูปได

           ขอบงชี ้ ใหเบิกไดตามที่แพทยของสถานพยาบาลที่ตรวจรักษาเปนผูสั่ง

ซอมโดยประหยัด

หมวด 9 อื่นๆ

9.2 รายการฟนเทียมถอดไดและอุปกรณ

      หลักเกณฑและเงื่อนไขการเบิกฟนเทียม

1) ฟนเทียมถอดไดและอุปกรณ ใหมีสิทธิเบิกไดคนละไมเกินชิ้นละ/ชุดละ ภายใน

ระยะเวลา 5 ป (โดยใหระบุตําแหนงที่ทําแตละครั้ง)

2) การเบิกฟนเทียมทั้งหมด ราคาที่ใหเบิกเปนราคาที่เหมาจายและไดรวมคาวัสดุที่

ใชในการพิมพปากแลว

3) สําหรับอุปกรณฟนเทยีมบางสวนถอดได รายการ 9.2.0.4 และ 9.2.0.5 ในกรณี

ที่จําเปนตองใชตะขอ ราคาตะขอจะรวมอยูกับราคาฟนเทียมบางสวนถอดไดแลว

9.2.0 ฟนเทียมทั้งปากถอดได

9.2.0.2 ฟนเทียมทั้งปาก ถอดได 1 ชิ้น บนหรือลาง (Single Denture)

         ลักษณะ  ฟนเทยีมทั้งปากถอดได ฐานอะครลิิก ชิ้นเดียว

         ขอบงชี้  ใชทดแทนฟนธรรมชาติที่สูญเสียไปทั้งหมด เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการบดเคี้ยวอาหาร

252 9203 9.2.0.3 ฟนเทียมทั้งปาก ถอดได 2 ชิ้น บนและลาง (Complete Denture) ชุดละ 4,400

          ลักษณะ ฟนเทยีมทั้งปากถอดได ฐานอะครลิิก สองชิ้น

          ขอบงชี้ ใชทดแทนฟนธรรมชาติที่สูญเสียไปทั้งหมด เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการบดเคี้ยวอาหาร

249 8815 ครั้งละ 900

250 8816 ครั้งละ 1,400

251 9202 ชิ้นละ 2,400
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253 9204 9.2.0.4 ฟนเทียมบางสวน ถอดได 1-5 ซี่ ชิ้นละ 1,300

           ลักษณะ  ฟนเทยีมบางสวนถอดได ฐานอะครลิิก

           ขอบงชี้  ใชทดแทนฟนธรรมชาติบางซี่ที่สูญเสียไป เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการบดเคี้ยวอาหาร

254 9205 9.2.0.5 ฟนเทียมบางสวน ถอดได มากกวา 5 ซี่ ชิ้นละ 1,500

           ลักษณะ  ฟนเทยีมบางสวนถอดได ฐานอะครลิิก

           ขอบงชี้  ใชทดแทนฟนธรรมชาติบางซี่ที่สูญเสียไป เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการบดเคี้ยวอาหาร

9.2.20 ชุดรากฟนเทียมพรอมอุปกรณจับยึดฟนเทียมทั้งปาก

ลักษณะ

 1. ใชเปนอุปกรณจับยึดฟนเทียมสําหรับผูที่มีฟนเทียมทั้งปากแบบถอดได

 2. ประกอบดวยชิ้นสวนในการใชงาน 3 ชิ้น รวมกับฟนเทียมแบบถอดได ไดแก

 2.1  รากฟนเทียม (Implant Fixture)

 2.2  เดือยรับฟนเทียม (Abutment)

 2.3  ชุดจับยึดฟนเทียม (Abutment Accessory)

           ขอบงชี้ สําหรับผูสูญเสียฟนทั้งหมดของขากรรไกรบนและ/หรือ

ขากรรไกรลางซึ่งทันตแพทยพิจารณาแลวพบวามีการละลายตัวของกระดูก

ขากรรไกรเปนอยางมากจนไมสามารถใสฟนเทียมตามวิธีการปกติได

หมายเหต:ุ * เป็นรายการอปุกรณ์และอวัยวะเทยีมทมีกีารเปลยีนแปลงในปีงบประมาณ 2566

255 9220 ชุดละ

สนับสนุนเปน

อุปกรณทาง

การแพทยผาน

เครอืขายหนวย

บริการดานยาฯ


