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ค าน า 

อ้างถึงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัด 
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2562  ได้ให้หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขก าหนดอัตรา
ค่าบรกิารสาธารณสุขและจัดท าบัญชีรายการอัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการตนเองเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และประกาศในที่เปิดเผยหรือสื่อสารด้วยช่องทางการสื่อสารอ่ืนที่สามารถตรวจสอบได้
โดยสะดวก เพ่ือให้ผู้รับบริการในหน่วยบริการนั้นๆ รับทราบ 

ดังนั้น โรงพยาบาลบ้านไร่ จึงได้ก าหนดอัตราค่าบริการสาธารณสุขของโรงพยาบาลบ้านไร่  โดย 
อ้างอิงมาจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2562  เพื่อถือปฏิบัติเป็นแนวทางในการก าหนดอัตราค่าบริการจากผู้มารับ
บริการให้เหมาะสมและเป็นทิศทางเดียวกัน  
 
                       งานประกันสุขภาพ 
                                                                                                      ตุลาคม 2563 
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                                      สารบัญ 

 

ค าน า                                                                                                                                
สารบัญ            
หลักการและแนวคิด          
ค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ 
รายการอัตราค่าบริการสาธารณสุข 
   - หมวดที่ 1   ค่าห้องและค่าอาหาร        
   - หมวดที่ 2   ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรค     
   - หมวดที่ 3   ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด       
   - หมวดที่ 4   ค่ายากลับบ้าน          
   - หมวดที่ 5   ค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา        
   - หมวดที่ 6   ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต      
   - หมวดที่ 7   ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา    
   - หมวดที่ 8   ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา      
   - หมวดที่ 9   ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอ่ืนๆ       
   - หมวดที่ 10 ค่าอุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางการแพทย์     
   - หมวดที่ 11 ค่าท าหัตถการและวิสัญญี        
   - หมวดที่ 12 ค่าบริการทางการพยาบาล        
   - หมวดที่ 13 ค่าบริการทางทันตกรรม        
   - หมวดที่ 16 ค่าบริการอ่ืนๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโดยตรง 
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หมวดค่ารักษาพยาบาล 
 

ค่าบริการสาธารณสุข หมายถึง ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าตรวจ ค่าวิเคราะห์โรค                
ที่สถานพยาบาลเรียกเก็บในการรักษาพยาบาลผู้ปุวยโดยทั่วไปตามปกติ สามารถเบิกได้ เช่น ค่าห้อง
ผ่าตัด ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการทางการพยาบาล ค่า X-ray ค่าตรวจ MRI เป็นต้น แต่ไม่รวม 
ค่าธรรมเนียมพิเศษ ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าบริการอ่ืนที่มีลักษณะพิเศษ เช่น ค่าจ้าง พยาบาลพิเศษ
ส าหรับดูแลผู้ปุวย ค่าธรรมเนียมแพทย์พิเศษ  

การก าหนดอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพ่ือการเบิกจ่าย เมื่อผู้ปุวยรับบริการจากทางสถาน 
พยาบาลแล้วมีรายการค่าบริการทางการแพทย์ ค่าตรวจ ค่าวิเคราะห์โรค ผู้มีสิทธิจะเบิกได้ตาม 
รายละเอียด ดังนี้  

1. การเบิกจ่ายกรณีบริการผู้ปุวยนอก ผู้มีสิทธิจะเบิกได้ตามรายการก าหนด โดยไม่เกิน อัตราที่
ก าหนดทั้งนี้ หากรายการใดยังไม่ได้ก าหนดไว้ ผู้มีสิทธิสามารถเบิกจ่ายได้ตามจ านวนเงินที่ 
สถานพยาบาลเรียกเก็บ  

2. การเบิกจ่ายกรณีบริการผู้ปุวยใน การเบิกจ่ายเงินเป็นค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ปุวยใน 
สถานพยาบาลของทางราชการ ให้ใช้อัตราฐานในบัญชีที่ส านักสารสนเทศบริการสุขภาพ ซึ่งเป็น 
หน่วยงานที่กรมบัญชีกลางมอบหมายให้จัดท าค านวณค่าน้ าหนักสัมพัทธ์ของแต่ละกลุ่มโรคตาม การจัด
กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมและน้ าหนักสัมพัทธ์ (DRGs) (หมวด 1 และหมวด 2 เบิกได้ตาม รายการก าหนด
โดยไม่เกินอัตราที่ก าหนดส่วนหมวดอ่ืนๆ เบิก รวมใน DRG ยกเว้นที่ก าหนดเป็นอื่น เชน่ กรณียารักษา
โรคมะเร็ง เป็นต้น)  

การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของทางราชการ  
ให้เบิกจา่ยตามประกาศกระทรวงการคลังก าหนด ตามหนังสือด่วนที่สุด กค 0417/ว 177  ลงวันที่ 
24 พฤศจิกายน 2549และมีการแก้ไขในหนังสือด่วนที่สุด กค 0416.2/ว 372 ลงวนัที่ 22 สิงหาคม 
2561 มีทั้งหมด 16 หมวด ดังนี้  
หมวด 1 : ค่าห้องและค่าอาหาร  
หมวด 2 : ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรค  
หมวด 3 : ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด  
หมวด 4 : ค่ายากลับบ้าน  
หมวด 5 : ค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา  
หมวด 6 : ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต  
หมวด 7 : ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา 
หมวด 8 : ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา  
หมวด 9 : ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอ่ืน ๆ  
หมวด 10 : ค่าอุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางการแพทย์  
หมวด 11 : ค่าท าหัตถการ และวิสัญญี  
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หมวด 12 : ค่าบริการทางการพยาบาล  
หมวด 13 : ค่าบริการทางทันตกรรม  
หมวด 14 : ค่าบริการทางกายภาพบ าบัดและทางเวชกรรมฟ้ืนฟู  
หมวด 15 : ค่าบริการฝังเข็ม และค่าบริการการให้การบ าบัดของผู้ประกอบโรคศิลปะอ่ืน  
หมวด 16 : ค่าบริการอ่ืน ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการรักษาโดยตรง 
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หมวด 1 ค่าห้องค่าอาหาร  

ค่าห้องและค่าอาหาร ผู้มีสิทธิสามารถเบิกได้ตามอัตราที่ก าหนดตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
ค่าอาหาร หมายถึง  
1. อาหารปกติ  
2. อาหารทางสายยาง (อาหารเหลวที่ให้ผู้ปุวยผ่านทางสายยาง)  
3. อาหารทางการแพทย์ที่ให้ทางปากหรือสายยาง (อาหารที่ขึ้นทะเบียนกับ อ.ย. เป็นอาหารทาง
การแพทย์) ทั้งนี้อาหารเสริมที่ให้ทางเส้นเลือด จัดอยู่ในหมวดค่ายาและ สารอาหารทางเส้นเลือด  
ค่าห้อง  
1. กรณีท่ีสถานพยาบาลรับตัวไว้เป็นผู้ปุวยใน จนถึงเวลาที่สถานพยาบาลจ าหน่ายผู้ปุวย ออกจาก
สถานพยาบาลโดย ให้นับ 24 ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน ถ้าไม่ถึง 24 ชั่วโมง หรือเกิน 24 ชั่วโมง และส่วนที่ไม่
ถึงหรือเกิน 24 ชั่วโมงนั้นนับได้เกิน 6 ชั่วโมง ให้ถือเป็นหนึ่งวัน  
- ค่าเตียงสามัญ เบิกรวมกับค่าอาหาร ในราคาไม่เกิน 400 บาทต่อวัน  
- ค่าห้องพิเศษ เบิกรวมกับค่าอาหาร ในราคาไม่เกิน 1,000 บาทต่อวัน  
2.    ผู้ปุวยที่รับไว้นอนในโรงพยาบาล และผู้ปุวยได้เสียชีวิต หรือมีจ าเป็นทางการแพทย์ ต้องส่งต่อไป
รับการรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าในวันแรกนั้น ให้นับ ตั้งแต่เวลาที่
สถานพยาบาลรับตัวไว้เป็นผู้ปุวยภายใน จนถึงเวลาที่ผู้ปุวยเสียชีวิต หรือเวลาที่สถาน พยาบาลจ าหน่าย
ผู้ปุวยออกจากสถานพยาบาล ถ้าไม่ถึง 24 ชั่วโมงและส่วนท่ีไม่ถึงนั้นนับได้ไม่เกิน 6 ชั่วโมง ให้เบิกค่า
ห้องและค่าอาหาร ดังนี้  
- ค่าเตียงสามัญ ให้เบิกได้ไม่เกิน 100 บาท  
- ค่าห้องพิเศษ ให้เบิกได้ไม่เกิน 200 บาท 
3. กรณีสถานพยาบาลรับตัวไว้เป็นผู้ปุวยภายในแล้ว ปรากฏว่าผู้ปุวยไม่ได้รับการรักษา พยาบาลใน
สถานพยาบาล โดยมิได้มีการจ าหน่ายผู้ปุวยออกจากสถานพยาบาล มิให้สถานพยาบาล เบิกค่าเตียง
สามัญ หรือค่าห้องพิเศษ ในช่วงระยะเวลาที่ผู้ปุวยไม่ได้รับการรักษาพยาบาลนั้น รายละเอียดดังนี้  
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ล าดับ รายการ หน่วย ราคา
(บาท) 

ค่า
ส่วนเกิน 

หมวดเหตุ รหัส
รายการ 

1 เตียงสามัญ วัน 400 - เบิกได้รวมกับค่าอาหารในราคา
ไม่เกิน 400 บาท ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง 

21101 

2 เตียงสังเกตุอาการ ครึ่ง/
วัน 

100 - ส าหรับผู้ปุวยนอกที่มาให้ยา
เคมีบ าบัด หัตถการที่ไม่
จ าเป็นต้องนอนโรงพยาบาล 

21301 

3 ห้องพิเศษ(บัตรทอง) วัน 400 600 เบิกได้รวมกับค่าอาหารในราคา
ไม่เกิน 1,000 บาท ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง 

21201 

4 ห้องพิเศษ(ช าระเงิน
เอง) 

วัน - 1,000 เบิกไม่ได้ 21201 

5 ห้องพิเศษ(เบิกได้) วัน 1,000 - เบิกได้รวมกับค่าอาหารในราคา
ไม่เกิน 1,000 บาท ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง 

21201 

6 ห้องพิเศษ  
(ผู้น าชุมชน/
ครอบครัวอสม.) 

วัน 400 500 เบิกได้รวมกับค่าอาหารในราคา
ไม่เกิน 500 บาท ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง 

21201 

7 ห้องพิเศษ  
(พรบ.หลักฐานครบ) 

วัน 1,000 - เบิกได้รวมกับค่าอาหารในราคา
ไม่เกิน 1,000 บาท ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง 

21201 

8 ห้องพิเศษ  
(ปกส.รพ.อน) 

วัน 400 600 เบิกได้รวมกับค่าอาหารในราคา
ไม่เกิน 400 บาท ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง 

21201 

9 ห้องพิเศษ  
(ปกส.ฉุกเฉิน/
กองทุนทดแทน) 

วัน 700 300 เบิกได้รวมกับค่าอาหารในราคา
ไม่เกิน 700 บาท ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง 

21201 

10 ห้องพิเศษ  
(ปกส.คลอดบุตร) 

วัน 1,000 1,000 กรณีคลอดบุตรเคลมไม่ได้ 21201 

11 ห้องพิเศษ  
(อสม.) 
 

วัน ฟรี ฟรี เบิกตามสิทธิ์  
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ล าดับ รายการ หน่วย ราคา
(บาท) 

ค่า
ส่วนเกิน 

หมวดเหตุ รหัส
รายการ 

12 ห้องพิเศษ  
(จนท.รพ.เบิกได้) 

วัน 1,000 - เบิกได้รวมกับค่าอาหารในราคา
ไม่เกิน 1,000 บาท ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง 

21201 

13 ห้องพิเศษ  
(ครอบครัวจนท.และ
จนท.รพ.สิทธิอื่นๆ) 

วัน ฟรี ฟรี เบิกตามสิทธิ์  
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หมวด 2 ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรค  

ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรค หมายถึง ค่าใช้จ่ายตามรายการ ค่าอวัยวะ
เทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรคตามที่กระทรวงการคลังก าหนด ดังนี้  
ตามหนังสือประกาศกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที ่กค 0416.4/ว 484 ลงวันที่ 21 ธนัวาคม 2560 
เรื่องประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรค  
- หมวด 1 ระบบประสาท  
- หมวด 2 ตา ห ูคอ จมูก  
- หมวด 3 ระบบทางเดินหายใจ  
- หมวด 4 หัวใจและหลอดเลือด  
- หมวด 5 ทางเดินอาหาร  
- หมวด 6 ทางเดินปัสสาวะ และสืบพันธุ์  
- หมวด 7 กระดูก ข้อต่อ กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น  
- หมวด 8 วัสดุ/อุปกรณ์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู  
- หมวด 9 อ่ืนๆ  
- หมวดวัสดุสิ้นเปลืองที่เป็นวัสดุทางการแพทย์  
ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติตามลักษณะข้อบ่งชี้ในการใช้ ดังนี้  

1. ประเภทอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรค ที่มีลักษณะ ข้อบ่งชี้ในการใช้ และ
คุณสมบัติของแพทย์ผู้สั่งใช้เป็นการเฉพาะ ให้ถือปฏิบัติตามที่ประกาศ  

2. ประเภทอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรค ที่มีความชัดเจนอยู่ในตัว จะไม่มี
การก าหนดลักษณะ ข้อบ่งชี้ ในการใช้และคุณสมบัติของแพทย์ผู้สั่งใช้  

3. การซ่อมแซมอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรค ให้เบิกได้ตามที่แพทย์ ของ
สถานพยาบาลที่ตรวจรักษาเป็นผู้สั่งซ่อมโดยประหยัด ทั้งนี้ไม่เกินอัตราตามรายการที่ก าหนด เว้นแต่ค่า
ซ่อมแซมฟันเทียมให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินครึ่งหนึ่งของราคาฟันเทียมตามรายการ ที่ก าหนด  

4. การเบิกจ่ายค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรค ต้องด าเนินการผ่าน ระบบ
เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทั้งกรณีผู้ปุวยในและผู้ปุวยนอกเท่านั้น เว้นแต่ การเบิกจ่าย ค่าฟันเทียม
สามารถเบิกจ่ายได้ทั้งในระบบเบิกจ่ายตรงหรือน าใบเสร็จรับเงินยื่นขอใช้สิทธิเบิก  ที่ส่วนราชการต้น
สังกัด  

5.  ในการออกใบเสร็จรับเงินค่าฟันเทียม ให้สถานพยาบาลระบุรหัสและต าแหน่งของฟัน ที่ท า
ในแต่ละครั้ง เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบของส่วนราชการ ส าหรับกรณีที่ใช้สิทธิเบิกจ่าย ตรงให้
บันทึกไว้ในเวชระเบียนของผู้ปุวย 

6.  กรณีที่สถานพยาบาลไม่มีอวัยวะเทียม และอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรคจ าหน่าย ให้ผู้มี
สิทธิน าหลักฐานพร้อมใบเสร็จรับเงินไปยื่นขอเบิกกับส่วนราชการต้นสังกัด โดยถือปฏิบัติ ตามพระราช
กฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
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7. กรณีที่รายการอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรคใดมีราคาสูงกว่าอัตรา ที่
กระทรวงการคลังก าหนด และผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวประสงค์จะใช้รายการดังกล่าว  ให้
สถานพยาบาลสามารถเรียกเก็บเงินส่วนเกินสิทธิจากผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว  ทั้งนี้ 
สถานพยาบาลจะต้องชี้แจงถึงคุณภาพและค่าใช้จ่ายส่วนเกินของอวัยวะเที ยมและอุปกรณ์ในการ 
บ าบัดรักษาโรคที่ไม่สามารถน ามาเบิกจากทางราชการให้ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวทราบ พร้อมทั้ง
มีหลักฐานการยินยอมและรับทราบจ านวนเงินที่ต้องร่วมจ่ายของผู้มีสิทธิหรือบุคคล ในครอบครัวไว้เป็น
หลักฐานเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ  

8. กรณีผู้ปุวยมีความจ าเป็นทางการแพทย์ต้องใช้รายการอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการ 
บ าบัดรักษาโรค หมวด 8 วัสดุ/อุปกรณ์ด้านเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูเนื่องจากอวัยวะของร่างกายใช้งาน ไม่ได้
อย่างปกต ิแม้ผู้ปุวยจะมิได้เป็นคนพิการ กรณีดังกล่าวสามารถเบิกจ่ายได้ตามอัตราที่ก าหนด  

9.    การเบิกค่าวัสดุสิ้นเปลืองในการผ่าตัดด้วยกล้อง (รหัส 5601) กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคล ใน
ครอบครัวเข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ปุวยในสถานพยาบาลจะสามารถแยกเบิก  ค่าวัสดุ
สิ้นเปลืองฯ นอกเหนือ DRGs ได้เฉพาะข้อบ่งชี้ที่ก าหนดเท่านั้น เนื่องจากกรมบัญชีกลาง ได้ด าเนินการ
ค านวณอัตราฐาน (Base Rate) ซึ่งรวมรายการวัสดุสิ้นเปลืองฯ ไว้แล้ว จึงขอให้ งดการเรียกเก็บค่าวัสดุ
สิ้นเปลืองฯ จากผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว เว้นแต่ ส่วนเกินอัตรา ที่ก าหนดซึ่งเป็นการใช้ตามข้อ
บ่งชี้ที่สามารถเบิกต่างหากจาก DRG 

         ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรค 
แนบท้ายประกาศกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ทีก่ค.0431.2/ว 246 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 

ล าดับ รายการ หน่วย ราคา หมายเหตุ รหัสรายการ 

1. ฟันเทียมทั้งปากถอดได้     

 
1.1 ฟันเทียมถอดได้ทั้งขากรรไกร 1 ชิ้น บนหรือ
ล่าง 

ชิ้นละ 3,000  9202 

 ลักษณะ ฟันเทยีมทั้งปากถอดได้ชิ้นเดียว     

 
ข้อบ่งช้ี ใช้ทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไปท้ังหมด
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวอาหาร 

    

2. ฟันเทียมถอดได้ทั้งปาก 2 ชิ้น บนและล่าง ชุดละ 6,000  9203 

 ลักษณะ ฟันเทียมท้ังปากถอดได้     

 
ข้อบ่งช้ี ใช้ทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไปท้ังหมด
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวอาหาร 

    

3. ฟันเทียมถอดได้ 1 – 5 ซี่ ชิ้น 1,500  9204 
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ล าดับ รายการ หน่วย ราคา หมายเหตุ รหัสรายการ 

 ลักษณะ ฟันเทียมบางส่วนถอดได้     

 
ข้อบ่งช้ี ใช้ทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไปท้ังหมด
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวอาหาร 

    

4. ฟันเทียมถอดได้มากกว่า 5 ซี่ ชิ้น 2,000  9205 

 ลักษณะ ฟันเทียมบางส่วนถอดได้     

 
ข้อบ่งช้ี ใช้ทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไปท้ังหมด
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวอาหาร 

    

5. ครอบฟันแท้ (metal  crown) ซ่ี 3,000  9212 

        ลักษณะ ครอบฟันแท้ วัสดุที่ใช้อาจเป็นโลหะ
หรือพอร์ซเลน   หรืออคริลิก หรือโลหะร่วมกับพอร์
ซเลนหรือโลหะกับอคริลิก หรือวัสดุอื่นๆ ที่จ าเป็น
แล้วแต่กรณีเพ่ืออนุรักษ์ฟันแท้ซี่นั้นไว้ให้มี
ประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวอาหาร 

    

 

 

       ข้อบ่งชี ้บูรณะฟันที่การผุได้ลุกลามมากเกินกว่า
บูรณะด้วยการอุดฟันได้ หรือบูรณะฟันหลังจากท่ี
ไดร้ับการรักษาคลองรากฟันแล้ว 

    

6. สะพานฟันติดแน่น (Dental Bridge) รวมค่า 
อุปกรณ์ต่างๆ ทั้งนี้ ไม่รวมรากฟันเทียม 

ชิ้น 8,000  9213 

       ลักษณะ สะพานเทียมฟันติดแน่น วัสดุที่ใช้อาจ
เป็นโลหะหรือพอร์ซเลน หรือโลหะร่วมกับพอร์ซเลน 
หรือวัสดุอ่ืนๆ ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณ ี

    

       ข้อบ่งชี้ ใช้ทดแทนฟันธรรมชาติบางซี่ที่สูญเสีย
ไป เพื่อประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวอาหาร 

    

7. เดือยฟัน (Pin Tooth)  ซ่ี 1,000  9214 

      ลักษณะ เดือยฟัน     

      ข้อบ่งชี้ ใช้เพ่ือเสริมการยึดอยู่ให้กับครอบฟัน 
ในกรณีที่ฟันได้รับการรักษาครองรากฟันแล้วมีส่วน
ของเนื้อฟันเหลืออยู่น้อย 
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หมวด 3 ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด  
หมวด 4 ค่ายากลับบ้าน  

ค่ายา หมายถึง ค่ายาที่ใช้ในการบ าบัดรักษาโรคไม่ว่าจะมีวิธีการให้ยาในลักษณะใด เช่น เป็นยา
ฉีด ยาทา ยาใส่แผล หรือยารับประทาน  

ค่ายาที่เบิกได้ หมายถึง ค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ส่วนยานอกบัญชีหลักแห่งชาติจะ ต้องให้
คณะกรรมการแพทย์ที่ผู้อ านวยการสถานพยาบาลของทางราชการแต่งตั้งเป็นผู้วินิจฉัย และออกหนังสือ
รับรองให้เพ่ือประกอบการเบิกจ่ายจึงจะสามารถเบิกได้ โดยให้ถือปฏิบัติตาม หนังสือกระทรวงการคลัง 
ด่วนที่สุด ที่ กค 0526.5/ว 66 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2542 ส าหรับ สถานพยาบาลให้ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0526.5/ว 65  

ค่ายานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ให้เบิกในกรณีที่ไม่สามารถใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติได้ 
เนื่องจากร่างกายของแต่ละบุคคลมีความจ าเพาะ ซึ่งเป็นข้อจ ากัดที่เป็นเหตุผลทางการแพทย์ โดยตรง มิ
ใช้เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ปุวย ตามเงื่อนไขดังนี ้ 

1. ให้แพทย์ผู้ท าการรักษาเป็นผู้วินิจฉัยและออกใบรับรองในการสั่งใช้ยานอกบัญชียาหลัก  
แห่งชาติ เพ่ือประกอบการเบิกจ่ายทั้งในระบบเบิกจ่ายตรงและระบบใบเสร็จรับเงินตามเหตุผล A-F  

2. เป็นยาที่มีการขึ้นทะเบียนกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพ่ือ จ าหน่ายใน
ประเทศ ทั้งนี ้ยาที่น าเข้าโดยกระทรวง ทบวง กรม ในหน้าที่ปูองกันหรือบ าบัดโรค สภากาชาดไทย และ
องค์การเภสัชกรรม ไม่สามารถเบิกได้  

สารอาหารทางเส้นเลือด หมายถึง สารน้ าหรือสารอาหารที่ให้ผู้ปุวยทางเส้นเลือด ซึ่งไม่ได้ ใช้
รับประทานทางปากโดยปกติ เช่น กลูโคส น้ าเกลือ กรดอะมิโน เป็นต้น  

ค่ายากลับบ้าน หมายถึง ส่วนของค่ายาที่ให้ผู้ปุวยน ากลับไปใช้ที่บ้าน โดยแยกออกจาก ค่ายาที่
ใช้ขณะอยู่โรงพยาบาลให้ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นยาฉีดหรือยารับประทาน ผู้ปุวยที่สถานพยาบาล ได้รับตัว
ไว้เป็นผู้ปุวยในตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ให้สถานพยาบาลสามารถเบิกค่ายา แยก
ต่างหากจาก DRGs ได ้ในกรณีดังต่อไปนี้  

1. รายการยาประเภทที่ผู้ปุวยจ าเป็นต้องได้รับอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ร่างกายกลับสู่สภาวะ  ปกติ
ภายหลังจากที่สถานพยาบาลได้จ าหน่ายตัวผู้ปุวยออกจากสถานพยาบาล เช่น กลุ่มยาวัณโรค ให้
สถานพยาบาล สามารถส่งเบิกค่ายาดังกล่าวเฉพาะส่วนที่เกินกว่า 2 สัปดาห์ ขึ้นไป  

2. กรณีผู้ปุวยที่จ าเป็นต้องได้รับยาโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมัน ในเส้น
เลือดสูง หัวใจ และเคยได้รับยาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องมาก่อนที่จะรับตัวไว้เป็นผู้ปุวยใน ให้สถานพยาบาล
สามารถส่งเบิกค่ายาท่ีสั่งจ่ายให้ผู้ปุวยน ากลับไปใช้ที่บ้านดังกล่าวได้  
หมายเหตุ การจ่ายยาต้องให้สอดคล้องกับวันนัด และสอดคล้องกับแผนการรักษา 
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หลักเกณฑ์ในการก าหนดราคายา 

ก าหนดราคายาจากราคาอ้างอิงของศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข 
อ้างอิง จาก Website: dmsic.moph.go.th ซึ่งเป็นราคาจัดซื้อเฉลี่ยแยกรายตัวยาและบริษัท ผู้ผลิต
และน ามาค านวณตาม หลักเกณฑ์การก าหนดราคายาที่ประกาศในอัตราค่าบริการสาธารณสุข เพ่ือใช้
ส าหรับการเบิกจ่าย ค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ของกรมบัญชีกลาง ดังตาราง 

ราคาต้นทุนต่อหน่วย (บาท) ราคาที่ให้เบิก 
0.01-0.02 0.50 
0.21-0.50 1.00 

0.51-1 1.50 
1.01-10 1.50+125% ของส่วนที่เกิน 1 บาท 

10.01-100 13+120% ของส่วนที่เกิน 10 บาท 
100.01-1,000 126+115% ของส่วนที่เกิน 100 บาท 

เกิน 1,000 1,362+110% ของส่วนที่เกิน 1,000 บาท 
หมายเหตุ ควรปัดเศษให้เป็นบาท โดย ถ้าเศษน้อยกว่า 0.50 ให้ปัดลง ถ้าเศษมากกว่า 0.50 บาท ให้
ปัดขึ้น 
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หมวด 5 ค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา 

 ค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หมายถึง ค่าวัสดุทางการแพทย์ที่ใช้เพ่ือการบ าบัดรักษาผู้ปุวย 
แต่ไม่รวมถึงวัสดุทางการแพทย์ที่จัดอยู่ในรายการค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรคใน
หมวดที่ 2 

 หลักเกณฑ์การเบิกค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช้ยา ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
 1. กรณีผู้ป่วยนอก ค่าวัสดุทางการแพทย์ที่ใช้ในโรงพยาบาลเพื่อการบ าบัดรักษา

ผู้ปุวยนอกให้เบิกตามอัตราที่สถานพยาบาลเรียกเก็บ เว้นแต่ รายการและอัตราที่กรมบัญชีกลางก าหนด  
 ค่าวัสดุทางการแพทย์ที่สถานพยาบาลสั่งจ่ายให้ผู้ปุวยนอกน ากลับมาใช้ที่บ้านให้เบิกได้

เฉพาะรายการที่กรมบัญชีกลางก าหนดตามบัญชีแนบท้าย 
  2. กรณีผู้ป่วยใน ค่าวัสดุทางการแพทย์ที่ใช้เพ่ือการรักษาผู้ปุวยในขณะท่อยู่
โรงพยาบาลหรือสั่งจ่ายให้ปุวยเมื่อจ าหน่ายออกจากสถานพยาบาลส าหรับน ากลับไปใช้ที่บ้าน ให้เบิก
เหมารวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลผู้ปุวยในตามเกณฑ์การจัดสรรกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG) 
  3. ค่าวัสดุทางการแพทย์ที่ได้มีการคิดราคารวมอยู่ในค่าใช้จ่ายหมวดอ่ืนแล้วห้ามน ามา
เบิกในหมวดนี้อีก อาทิเช่น ค่าวัสดุสิ้นเปลืองที่เป็นอุปกรณ์พ้ืนฐานที่ใช้ในการท าหัตถการผ่าตัดจนครบ
กระบวนการการผ่าตัด ซึ่งได้มีการคิดรวมอยู่ในราคาค่าผ่าตัดแล้ว เช่น ใบมีด ค่าไหมเย็บแผลที่ใช้ในการ
ผ่าตัด ไซริงค์ เข็มฉีดยา สายออกซิเจน พลาสเตอร์ ส าลี วัสดุที่ใช้ในการปิดแผล ถุงมือ เป็นต้น 
 
หลักเกณฑ์ในการก าหนดราคาค่าเวชภัณฑ์ ให้ก าหนดเช่นเดียวกับการก าหนดราคายา 
 

บัญชีแนบท้าย 

อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพ่ือใช้ส าหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล 
ข้าราชการ 

หมวด 5 ค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 118 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2554 

รายการค่าวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ที่สามารถเบิกจ่ายได้ ในกรณีที่สถานพยาบาลสั่งจ่ายให้ผู้ปุวย
นอกเพ่ือน ากลับมาใช้ 

รหัส ล าดับที่ รายการ หน่วย ราคาไม่เกิน
(บาท) 

 1 ท่อ/สาย/ถุงให้อาหาร   

020700  1.1. สายให้อาหารผ่านรูจมูกสู่กระเพาะอาหาร  
(Nasogastric tube) ระยะสั้น 
 

 

เส้นละ 15 



อัตราค่าบริการสาธารณสุข  โรงพยาบาลบ้านไร่        15 
 

รหัส ล าดับที่ รายการ หน่วย ราคาไม่เกิน
(บาท) 

            ข้อบ่งช้ี ส าหรับผู้ปุวยที่กินอาหารทางปากไม่ได้ 
หรือที่ต้องได้รับการระบายก๊าช หรือของเหลวออกจาก
กระเพาะอาหาร 

  

 2 วัสดุ/อุปกรณ์ใช้เก็บของเสียจากล าไส้   

024840  2.1. ถุงเก็บสิ่งขับถ่ายจากล าไส้ (Colostomy bag) ถุงละ 10 

            ข้อบ่งใช้ ใช้เก็บสิ่งขับถ่ายในผู้ปุวยที่มีล าไส้เปิดที่
หน้าห้อง 

  

 3 สายระบบปัสสาวะ   

023000  3.1. สายสวนปัสสาวะส าหรบัเด็ก เส้นละ  200 

023020  3.2. สายสวนปัสสาวะ ชนิดใช้ระยะยาว ชนิด 2 หาง เส้นละ 30 

 4 ถุงเก็บปัสสาวะ   

023801  4.1. ถุงเก็บน้ าปัสสาวะแบบติดกาวส าหรับเด็ก ถุงละ 7 

023803  4.2. ถุงเก็บน้ าปัสสาวะซึ่งต่อจากสายสวนระยะยาว 
ชนิดใบใหญ่ 

ถุงละ 15 

024810  4.3. ถุงเก็บน้ าปัสสาวะจากรูเปิดหน้าท้อง (Urotomy 
bag) ชนิดใช้ระยะยาว 

ถุงละ 290 

024820  4.4. ถุงเก็บน้ าปัสสาวะจากรูเปิดหน้าท้อง (Urotomy 
bag) ชนิดใช้ครั้งเดียว 

ถุงละ 80 
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หมวด 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต  
หมวด 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา 

 
การบันทึกข้อมูลและการเบิกจ่ายในหมวดนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ดังนี้ 

1. ว 372 ข้อ 2 กรณีสถานพยาบาลส่งเบิกค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่า
ตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์ ซึ่งมิใช่การตรวจสุขภาพประจ าปี ในระบบเบิกจ่ายตรง ค่า
รักษาพยาบาลผู้ปุวยนอก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ให้ระบุรหัสรายการทุกรายการ ตาม
รูปแบบหรือโปรแกรมที่ส านักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) หรือส านักงานหลักประกัน สุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) ก าหนดแล้วแต่กรณี (ขึ้นอยู่กับสถานพยาบาลส่งข้อมูลเพ่ือเบิกจ่ายเงิน ค่า
รักษาพยาบาลกับกรมบัญชีกลางผ่านหน่วยงานใด)  

2. ว 393 ข้อ 1 ยกเลิกรายการอัตราค่าบริการฯ หมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิค 
การแพทย์และพยาธิวิทยา เฉพาะในส่วนของค่าตรวจวินิจฉันทางเทคนิคการแพทย์ (หัวข้อ 7.1-7.6) 
ตาม ว 177 และให้ถือปฏิบัติตามอัตราค่าบริการสาธารณสุขฯ แนบท้ายหนังสือ ว 393 บัญชีที่ 2 
หมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา เฉพาะรายการค่าตรวจวินิจฉัย ทาง
เทคนิคการแพทย์ โดยให้มีผลบังคับส าหรับการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 
เป็นต้นไป ทั้งนี้รายการค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์ นอกเหนือจากรายงาน ที่ก าหนดไว้ไม่
สามารถเบิกได้ ส่วนกรณีรหัสที่ลงท้ายด้วย 999 จะสามารถเบิกได้เฉพาะ หัวข้อ 7.7 ค่าตรวจทาง
พยาธิวิทยา รหัสรายการ 38xxx ตาม ว 177 
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หมวด 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต  

ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต หมายถึง ค่าจัดการบริการการให้โลหิตหรือ 
ส่วนประกอบของโลหิต เช่น โลหิต (Whole Blood) เม็ดโลหิตแดง (Packed Red Cell) พลาสมา 
(Fresh Plasma หรือ Fresh Frozen Plasma) เกล็ดโลหิต (Platelet Concentrate) พลาสมา 
(Plasma) โดยให้รวมค่าอุปกรณ์บรรจุ น้ ายาที่ใช้ในการเตรียมการตรวจทางเทคนิค ตลอดจน ค่าบริการ
ในการให้ด้วย  

ล าดับ รายการ Blood Bank Section หน่วยนับ ราคา หมายเหตุ รหัสรายการ 

6.1 การตรวจวิเคราะห์เพื่อการให้เลือดหรือ
ส่วนประกอบของเลือด 

    

6.1.1 Antibody screening, (Indirect 
antiglobulin) (tube method) 

Test 60  22103 

6.1.2 Blood group (ABO) - Tube method Test 100  22105 

6.1.3 ABO Cell grouping – slide method 
(กรณีตรวจหมู่เลือดซ้ าเท่านั้น) 

Test 30  22106 

6.1.4 Rh. (D) Typing - Tube method Test 50  22108 

6.1.5 Direct antiglobulin test - Tube 
method 

Test 60  22110 

6.1.6 Cross matching - Tube method Test 80  22114 

6.2 ผลิตภัณฑ์ชนิด Packed Red Cell (PRC) 
และ Granulocytes(WBC) 

    

6.2.1 PRC (NAT)(กาชาด) Unit 540  23201 

6.2.2 Leukocyte poor PRC (NAT) (กาชาด) Unit 520  23202 

6.3 ผลิตภัณฑ์ชนิด Platelets     

6.3.1 Random platelet concentrate  (NAT) 
(กาชาด) 

Unit 340  23301 
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หมวด 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา 

ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา หมายถึง ค่าบริการการตรวจทาง 
ห้องปฏิบัติการ เช่น ค่าตรวจน้ าตาลในเลือด ค่าตรวจปัสสาวะ ค่าตรวจชิ้นเนื้อ เป็นต้น โดยให้คิด 
ค่าบริการรวมค่าน้ ายาและวัสดุสิ้นเปลือง ค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจ และค่าบริการ ใน
การจัดเก็บตัวอย่างเพ่ือตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วย  
ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์   

ล าดับ รายการ หน่วย ราคา รหัสรายการ 

7.1 Hematology/Cell count/special staining 

7.1.1 Blood Cells 

7.1.1.1 ESR (Erythrocyte Sedimentation Rate) Test 50 30105 

7.1.1.2 Hematocrit (centrifuged) Test 30 30104 

7.1.1.3 Hb typing (Hemoglobin typing) Test 270 30313 

7.1.1.4 Occult blood Test 30 31203 

7.2 PANEL HEMATOLOGY/CELL COUNT/SPECIAL 
STAINING 

   

7.2.1 Cell count and diff,Body fluid  Test 50 31301 

7.2.2 Complete blood count (CBC) Test 90 30101 

7.3 COAGULATION    

7.3.1 PTT (Partial Thomboplastin Time) Test 85 30202 

7.3.2 PT (Prothombin Time) Test 60 30201 

7.3.3 VCT (Venous Cloting Time) Test 50 30204 

7.4 Urine examination    

7.4.1 Albumin Test 10 31004 

7.4.2 Glucose,Urine (Qualitative) Test 10 31005 

7.4.3 Ketone,Urine (Test strip) Test 40 31007 

7.4.4 Ph,Urine  Test 20 31003 
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ล าดับ รายการ หน่วย ราคา รหัสรายการ 

7.4.5 Pregnancy test,Urine Test 70 31101 

7.4.6 Specific gravity Test 20 31002 

7.4.7 Urinalysis(Physical + Chemical + 
Microscopic)  

Test 60 31001 

7.4.8 Urobilinogen,Urine Test 50 31009 

7.5 CHEMISTRY    

7.5.1 ELECTROLYTE/CATION    

7.5.1.1 Calcium Test 50 32106 

7.5.1.2 Cl Test 40 32104 

7.5.1.3 CO2 Test 40 32105 

7.5.1.4 Serum iron Test 100 30304 

7.5.1.5 Magnesium  Test 70 32107 

7.5.1.6 Phosphorus Test 50 32109 

7.5.1.7 K Test 40 32103 

7.5.1.8 Na Test 40 32102 

7.5.2 INORGANIC/ORGANIC    

7.5.2.1 Bilirubin, Micro Test 40 32209 

7.5.2.2 Bilirubin, Total Test 40 32208 

7.5.2.3 BUN (Blood Urea Nitrogen) Test 40 32201 

7.5.2.4 Creatinine Test 40 32202 

7.5.2.5 Ferritin Test 310 30306 

7.5.2.6 Glucose(Blood,Urine,other) Test 40 32203 

7.5.2.7 Lipid  - Cholesterol Test 60 32501 

7.5.2.8 Lipid  - HDL - Cholesterol Test 100 32503 
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ล าดับ รายการ หน่วย ราคา รหัสรายการ 

7.5.2.9 Lipid  - TG (Triglyceride) Test 60 32502 

7.5.2.10 Uric acid Test 60 32205 

7.5.3 ENZYME/PROTEIN    

7.5.3.1 Albumin Test 30 32403 

7.5.3.2 Alkaline phosphatase Test 40 32309 

7.5.3.3 Amylase ,Serum Test 100 32303 

7.5.3.4 G-6-PD (Qualitative) Test 60 30310 

7.5.3.5 Gamma glutamyl transpeptidase  Test 130 32312 

7.5.3.6 Hb A1C Test 150 32401 

7.5.3.7 Urine Microalbumin Test 270 34116 

7.5.3.8 SGOT (AST) Test 40 32310 

7.5.3.9 SGPT (ALT)  Test 40 32311 

7.5.3.10 Total Protein (Qualitative) Test 60 34301 

7.5.3.11 Troponin I Test 260 32307 

7.5.4 HORMONE    

7.5.4.1 Cortisol   Test 300 32603 

7.5.4.2 Thyroid hormone  - Free T4 (Free 
Thyroxine) 

Test 150 32610 

7.5.4.3 Thyroid hormone  - T3 (Tri - 
iodothyroxine) 

Test 150 32611 

7.5.4.4 Thyroid hormone  - TSH (Thyroid 
Stimulating Hormone) 

Test 170 32608 

7.5.5 TOMOR MARKER    

7.5.5.1 Alpha Fetoprotein (AFP) - ELISA, MEIA, 
ECLIA 

Test 250 37302 
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ล าดับ รายการ หน่วย ราคา รหัสรายการ 

7.5.5.2 Beta-HCG     Test 160 37303 

7.5.5.3 CA 125 Test 550 37306 

7.5.5.4 CA 19-9 Test 550 37307 

7.5.5.5 CEA (Carcinoembryonic antigen) Test 280 37308 

7.5.5.6 PSA (Prostate-specific antigen) Test 300 37310 

7.5.6 PANEL CHEM    

7.5.6.1 Electrolyte (Na, K, Cl, CO2)   Test 100 32001 

7.5.6.2 Lipid profile (Cholesterol, HDL-chol,  
LDL-chol, TG) 

Test 200 32004 

7.5.6.3 Lipoprotein electrophoresis Test 300 32005 

7.5.6.4 Liver function test Test 290 32003 

8. CHALLENGE TEST    

8.1 Oral Glucose Tolerance Test (ระดับ 
plasma glucose 2 ครั้ง 

Test 300 32218 

9. DRUG/TOXICOLOGY     

9.1 Alcohols,blood  (Qualitative) 

ข้อบ่งชี้ในการตรวจในกรณีท่ีผู้ปุวยมีภาวะเลือด
เป็นกรด โดยไม่ทราบสาเหตุ 

Test 1,000 33901 

9.2 Digoxin(Qualitative) Test 240 33302 

9.3 Marijuana (cannabinoid)วิธี immunoassay Test 145 33705 

9.4 Methamphetamine(Qualitative) 

 

 

 

Test 100 33708 



อัตราค่าบริการสาธารณสุข  โรงพยาบาลบ้านไร่        22 
 

ล าดับ รายการ หน่วย ราคา รหัสรายการ 

10. MICROBIOLOGY    

10.1 BACTERIA    

10.1.1 Routine aerobic culture and sensitivity       Test 250 35101 

10.1.2 Gram stain Test 65 35002 

10.1.3 Hemoculture and sensitivity, Automate 
ต่อ 1 ขวด 

Test 300 35105 

10.1.4 Leptospira-Ab screening    Test 200 36007 

10.1.5 Orientia tsutsugamushi(scub Typhus)Ab 
detection 

Test 200 36053 

10.1.6 Rickettsia typhi Ab detection Test 200 36740 

10.1.7 Treponema pallidum-TPHA Test 100 36006 

10.1.8 Treponema pallidum-VDRL (RPR) Test 50 36003 

10.2 MYCOBACTERIA    

10.2.1 AFB stain (Acid-Fast Bacilli stain) Test  60 35001 

10.3 Viruses    

10.3.1 Dengue virus Ag NSI Test 260 36614 

10.3.2 Dengue virus Ab (Qualitative) Test 260 36610 

10.3.3 HBs-Ab (Hepatitis B surface Ab)  - ELISA, 
MEIA, ECLIA 

Test 150 36317 

10.3.4 HBs-Ag (Hepatitis B surface antigen)  - 
ELISA, MEIA, ECLIA 

Test 130 36319 

10.3.5 HCV-Ab (Hepatitis C Antibody)  - ELISA, 
MEIA, ECLIA 

Test 300 36331 

10.3.6 HIV-Ab (screening)  -  RAPID Test 220 36350 

10.3.7 Indian ink preparation  Test 60 35003 
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ล าดับ รายการ หน่วย ราคา รหัสรายการ 

10.3.8 KOH preparation Test 60 35004 

10.4 PROTOZOA    

10.4.1 Malaria,thick film Test 50 31214 

10.4.2 Malaria,thin film Test 50 301216 

10.5 PARASITE    

10.5.1 Enterobiasis-Scotch tape technique Test 120 31207 

10.5.2 Filariasis-Glemsa stain Test 190 31307 

10.5.3 Wet smear for ova/parasite Test 60 35007 

11. SEROLOGY    

11.1 Anti-Sm (ELISA) Test 270 37006 

11.2 Rheumatoid factor test  - Nephelometry 
(Qualitative,Titer) 

Test 200 37002 
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หมวด 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา 

ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสี หมายถึง ค่าบริการทางรังสีวิทยาทั้งในการตรวจวินิจฉัย 
และการรักษา เช่น การท า X-ray, CT scan, Ultrasonography, MRI, Radionuclide scan และรังสี
รักษาต่างๆ เป็นต้น โดยให้คิดค่าบริการรวมค่าอุปกรณ ์ค่ายา (ถ้ามี) และวัสดุสิ้นเปลือง ที่จ าเป็นโดยตรง 
เช่น ฟิล์ม (ต้องไม่น าไปคิดรวมกับค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาอีก) และค่าบริหารจัดการ รายการรังสีร่วมรักษา 
จัดอยู่ในหมวดหัตถการนอกห้องผ่าตัด (หมวดที ่11)  

ค่าบริการรังสีวินิจฉัย (8.1 - 8.5)  
มาตรฐานก าหนดการใช้สารทึบรังสีในการตรวจ Computerized tomography เป็น Ionic 

contrast media ถ้าใช้ Nonionic contrast media ให้คิดราคาเพ่ิมตามที่ก าหนดในรายการ 
รายการที่ไม่มีระบุแยกเป็น Non contrast (NC) และ with contrast media (CM) ให้ใช้เป็น

ราคาเดียวกัน โดยถ้าใช้ Nonionic contrast media ให้คิดราคาเพ่ิมตามที่ก าหนดในรายการ 
 ส าหรับการตรวจพิเศษ ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟูา ราคาที่ก าหนดไว้นี้ไม่รวม Gd-contrast   ถ้า
จ าเป็นต้องใช้ ให้คิดราคาเพ่ิมตามที่ก าหนดในรายการ 
 ค่าตรวจที่ก าหนดนี้ไม่รวมค่าท าหัตถการร่วม เช่น การตัดชิ้นเนื้อ การส่งตรวจ การใส่สายสวนต่างๆ 
 รายการ General X-Ray กรณีที่ X-Ray แล้วได้ภาพไม่ชัดเจนหรืออ่านผลไม่ได้ และต้องมีการX-Ray 
ซ้ า ให้นับเป็นการ X-Rayเพียง film หรือ exposure ครั้งเดียว ไม่ให้คิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม 
 

ล าดับ รายการ หน่วย ราคา หมายเหตุ รหัสรายการ 

8.1 General X-Ray     

8.1.1 ภาพถ่ายเอ็กซเรย์ดิจิทัล exposure 250  41003 
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หมวด 9 ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอ่ืน ๆ  

ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอ่ืนๆ หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการตรวจวินิจฉัยด้วยวิธีอ่ืน 
นอกเหนือจากการตรวจทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา และรังสีวิทยา เช่น EKG, EMG, EEG, 
Exercise stress test, Echocardiography, Audiometry เป็นต้น โดยให้รวมค่าการใช้อุปกรณ์ ค่ายา
และวัสดุสิ้นเปลืองที่จ าเป็นโดยตรง ค่าบริหารจัดการด้วย 

ล าดับ รายการ หน่วย ราคา หมายเหตุ 
รหัส 

รายการ 

9.1 การตรวจเกี่ยวกับปอด 

9.1.1 Lung Function Test  - Spirometry (Peak 
flow) 

ครั้ง 30  51310 

9.1.2 Lung Function Test  - Spirometry 
(Pulmonary Function Test) 

ครั้ง 300  51311 

9.2 การตรวจเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด 

9.2.1 E.C.G. (Electrocardiography) ครั้ง 200 รวม red dot 51410 

9.3 การตรวจทางจิตวิทยา 

9.6.1 บริการตรวจทางจิตวิทยาทั้งหมด ครั้ง 200 กรณีผู้ปุวยที่เป็น
โรคทางจิตเวช
หรือปัญญาอ่อน
ที่ต้องได้รับการ
บ าบัดรักษา 

51900 

9.6.2 ทดสอบเชาว์ปัญญา ครั้ง 200 51901 

9.6.3 ทดสอบบุคลิกภาพ ครั้ง 300 51902 

9.6.4 ทดสอบพยาธิวิทยาทางสมอง ครั้ง 200 51903 

9.6.5 Standardized occupational therapy 
assessment (DDST, reflex testing, 
dexterity) 

ครั้ง 100  51910 

9.6.6 Non-standardized OT assessment ครั้ง 80  51911 

9.6.7 Group assessment (no later than 5 
clients per one OT) 

ครั้ง 80  51912 
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หมวด 10 ค่าอุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางการแพทย์  

ค่าอุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางการแพทย์ หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการใช้อุปกรณ์หรือ 
เครื่องมือของสถานพยาบาลเพ่ือประกอบการบ าบัดรักษา โดยให้รวมค่ายาและวัสดุสิ้นเปลือง ที่จ าเป็น
ต่อการใช้ และมีปริมาณการใช้ที่แน่นอน ร่วมกับอุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางการแพทย์นั้น ทั้งนี ้
การคิดค่าบริการจะต้องไม่ซ้ าซ้อนกับค่าบริการประเภทอ่ืนและสถานพยาบาลต้องมีหลักเกณฑ์ใน การ
ก าหนดอัตราที่ชัดเจน เช่น เครื่องช่วยหายใจ (ให้รวมค่าออกซิเจน) เครื่อง monitor ต่าง ๆ และ ค่า 
set ที่ใช้ในการตรวจรักษาต่าง ๆ เป็นต้น 

ล าดับ รายการ หน่วย ราคา หมายเหตุ 
รหัส

รายการ 

10.1 ทั่วไป 

10.1.1 ค่าตู้อบเด็กคลอดก่อนก าหนด   วัน 550  52010 

10.1.2 Infant radiant warmer วัน 100  52011 

10.1.3 ค่าฉายแสงรักษาเด็กตัวเหลือง ตลอด 
การรักษา 

300  52012 

10.1.4 การใช้ Hypo-hyperthemia ครั้ง 200 รวมผ้าห่มต่อเครื่อง 52013 

10.2 เกี่ยวกับระบบการหายใจ 

10.2.1 ค่าเครื่องช่วยหายใจ   - Pressure 
control respirator 

<8 ชม. 650 รวมออกซิเจนและ
ท่อต่อทุกชนิด เช่น 
Flexible tube, 
Connector 

52310 

10.2.2 ค่าเครื่องช่วยหายใจ  - Pressure 
control respirator 

วัน 1,000 52311 

10.2.3 ค่าเครื่องช่วยหายใจ  - Volume 
control respirator 

<8 ชม. 1,000 52312 

10.2.4 ค่าเครื่องช่วยหายใจ  - Volume 
control respirator 

วัน 1,900 52313 

10.2.5 ค่าเครื่องช่วยหายใจ  - Bipap (non 
invasive positive pressure) 

วัน 1,000 52314 

10.2.6 ค่าออกซิเจน    <8 ชม. 160 

 
รวมสายให้ออกซิเจน  
Canular หรือ Mask

52320 
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ล าดับ รายการ หน่วย ราคา หมายเหตุ 
รหัส

รายการ 

10.2.7 ค่าออกซิเจน    วัน 450 หรือ T-tube และ
อุปกรณ์ 

52321 

10.3 เกี่ยวกับระบบหัวใจและการไหลเวียน 

10.3.1 EKG monitor  วัน 300 รวม Red dot 52410 

10.3.2 ค่าเครื่องติดตามการงานของหัวใจ    ต่อ 
1 วัน 

วัน 600 Monitor อย่างน้อย 
3 ชนิด BP, EKG, O2 
sat รวม Red dot 

52411 

10.3.3 Monitoring of cardiac output 

 

วัน 1,000 
 

52420 

10.3.4 NIBP วัน 100  52440 

10.3.5 O2 sat วัน 100  52441 

10.3.6 Defibrillator วัน 400  52450 

10.3.7 Intraaortic balloon pump วัน 1,000  52460 

10.5 เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร 

10.5.1 Intermittent NG suction วัน 100  52510 

10.6 เกี่ยวกับการคลอด/ระบบสืบพันธ์/ทางเดินปัสสาวะ 

10.6.1 Electronic fetal monitoring ระหว่าง
เจ็บครรภ์ 

ครั้ง/วัน 200  52610 

10.6.2 Continuous electronic fetal 
monitoring 

วัน 200  52611 

10.6.3 ตรวจคัดกรองทารกในครรภ์ด้วย     
อัลตราซาวน์ (1st level ultrasound 
for pregnant woman) 

ครั้ง 400  52612 

10.6.4 Contraction stress test 

 

ครั้ง/วัน 200 ไม่รวมยา 52620 
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ล าดับ รายการ หน่วย ราคา หมายเหตุ 
รหัส

รายการ 

10.6.5 Non stress test/ acoustic 
stimulation test 

ครั้ง 200  52621 

10.7 เกี่ยวกับผิวหนังและระบบอ่ืนๆ 

10.7.1 การใช้ที่นอนลม วัน 40  52810 

10.8 อ่ืนๆ 

10.8.1 การใช้เครื่องควบคุมสารน้ า (Infusion 
pump) 

วัน 180 รวม Set infusion 
pump  

52910 
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หมวด 11 ค่าท าหัตถการ และวิสัญญี  

ค่าวิสัญญี  
1. เครื่องดมยาสลบและวัสดุพื้นฐานที่ใช้ร่วมกับเครื่องดมยาสลบ เช่น Bacteria filter ถุงและ

สายดูดเสมหะ ก๊าซออกซิเจนและไนตรัสออกไซด์ เครื่อง Monitor วัด Vital Signs อัตโนมัติ (NIBP, 
EKG) เครื่องวัดค่าความอ่ิมตัวออกซิเจนในเลือด และค่าแรงงานในการให้ บริการวิสัญญี หอ้ง Recovery 
room  

2. ค่าวัสดุพ้ืนฐานที่ใช้ในการเปิดเส้น เช่น เข็มและชุดให้น้ าเกลือ 3-way, Extension tube, 
Syringes  

หลักเกณฑ์ในการนับเวลา เศษของเวลาต่ ากว่า 15 นาที ไม่ให้คิดเงิน เวลา 15-30 นาท ีให้คิด 
30 นาท ีถ้าเกิน 30 นาที ให้คิดเป็นชั่วโมง (นับตามที่ปรากฏในใบดมยาสลบ)  

ค่าบริการวางยาสลบ สามารถเบิกได้ตามรหัส และราคาท่ีก าหนด  
ค่าท าหัตถการ หมายถึง ค่าบริการเหมาตามรายการหัตถการต่าง ๆ รวมถึงการผ่าตัด และ การ

ท าคลอดด้วย  
การคิดค่าบริการประกอบด้วย  

1. ค่าอุปกรณ์ ของใช้ และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ในการท าหัตถการนั้น ๆ เช่น ในการ
ผ่าตัด ให้รวมค่าเครื่องมือผ่าตัด ค่าผ้าคลุม ผ้าปูต่าง ๆ ด้วย  

2. ค่ายาพ้ืนฐานที่ใช้ เช่น Antiseptic ยาชา ที่ใช้ในการท าหัตถการ  
3. ค่าวัสดุสิ้นเปลืองพ้ืนฐานที่ใช้ในการท าหัตถการ เช่น ใบมีด ไหมเย็บแผล ผ้าก๊อส ส าลี วัสดทุี่

ใช้ในการปิดบาดแผล ถุงมือ เป็นต้น  
ค่าหัตถการในห้องผ่าตัด สามารถเบิกตามที่สถานพยาบาลเรียกเก็บ 
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รายการหัตถการนอกห้องผ่าตัด (ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมอุปกรณ์/วัสดุพ้ืนฐานทุกอย่าง) 

ล าดับ รายการ หน่วย ราคา หมายเหตุ 
รหัส

รายการ 

11.1 ทั่วไป 

11.1.1 การฟ้ืนคืนชีพ ครั้ง 900 - รวมการใช้เครื่อง 
Defibrillation    

- ไม่รวมยา และ ET tube 

71011 

11.2 การตรวจรักษาทางประสาทวิทยา 

11.2.1 Lumbar puncture ครั้ง 200  71121 

11.3 ตา หู คอ จมูก 

11.3.1 Remove eye FB  ครั้ง 70  71210 

11.3.2 I & D ทางตา/ข้าง ครั้ง 90  71211 

11.3.3 การขยายม่านตาและดูจอ
ประสาทตา 

ครั้ง 50  71220 

11.3.4 เอาสิ่งแปลกปลอมออกจากหู ครั้ง 100  71230 

11.3.5 เอาสิ่งแปลกปลอมออกจาก
จมูก 

ครั้ง 120 ไม่รวม Fiber optic 71240 

11.3.6 Nasal packing, anterior ครั้ง 120  71241 

11.3.7 Nasal packing, anterior 
and posterior 

ครั้ง 1,000 รวมยาและวัสดุ packing 71242 

11.3.8 Nasal endoscope ครั้ง 800  71250 

11.3.9 เอาสิ่งแปลกปลอมออกจากคอ ครั้ง 120 ไม่รวม Fiber optic 71260 

11.4 ทางเดินหายใจและปอด 

11.4.1 การใส่ท่อหลอดลมคอ 
(Intubation/ไม่รวมท่อ) 

ครั้ง 180 - รวมอุปกรณ์/วัสดุและ 
Airway  

- ไม่รวม ET tube 

 

71310 
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ล าดับ รายการ หน่วย ราคา หมายเหตุ 
รหัส

รายการ 

11.4.2 เจาะปอด (Diagnostic 
thoracocentesis) 

ครั้ง 200  71340 

11.4.3 การระบายเอาน้ าในช่องปอด
ออก (Chest Drain) 

ครั้ง 400 ไม่รวมสาย chest drain 
(รหัส 3101)   

71341 

11.4.4 ตัดเยื่อบุช่องปอด (Pleural 
Biopsy) 

ครั้ง 300  71342 

11.5 หัวใจและหลอดเลือด 

 

หัตถการโรคหัวใจต่อไปนี้ เป็นราคาเหมาจ่ายทั้งหมด รวมค่าแรง ค่าใช้เครื่องมือตามมาตรฐาน set และ
เวชภัณฑ์มิใช่ยา เช่น Thouhy bose, Indeflater, Needle pucture, Manifold, Connector, Dome, 
Contrast media, Torguer device, etc. และวัสดุที่อยู่ในรายการอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรค (ตามหมวดที่ 2) 
เช่น Introducer sheath, Guide wire, Balloon for PTCA, Guide wire for PTCA แต่ไม่รวมรายการ
อุปกรณ์บ าบัดรักษาโรค ในรหัส 4307, 4308, 4309, 4310, 4313, 4802 

 

11.5.1 การเปิดหลอดเลือดด า (Cut 
down)  

ครั้ง 800 รวมอุปกรณ์/วัสดุ เช่น 
สาย Cut down ยาชา 
ถุงมือ  ยาฆ่าเชื้อ       
พลาสเตอร์ ฯลฯ 

71410 

11.5.2 การเปิดหลอดเลือดแดง ครั้ง 400  71411 

11.5.3 การสวนหลอดเลือดที่สาย
สะดือ   

ครั้ง 350  71412 

11.6 ทางเดินอาหาร 

11.6.1 เจาะท้องเอาน้ าออก 
(Abdominal Paracentesis) 

ครั้ง 200  71510 

11.6.2 การเจาะชิ้นเนื้อตับส่งตรวจ
พยาธิ (Liver Biopsy) 

 

ครั้ง 250  71512 
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ล าดับ รายการ หน่วย ราคา หมายเหตุ 
รหัส

รายการ 

11.6.3 การส่องตรวจทวารหนัก 
(Proctoscopy) 

ครั้ง 40  71550 

11.6.4 การส่องตรวจทวารหนักและ 
ซิกมอยด์ 
(Proctosigmoidoscopy 
fiberoptic) 

ครั้ง 1,000  71551 

11.6.5 Banding Hemorrhoid ครั้ง 250  71552 

11.6.6 Colonoscopy (การส่อง
ตรวจล าไส้ใหญ่) 

ครั้ง 2,300  71560 

11.7 งานโรคไตและทางเดินปัสสาวะ 

11.7.2 การล้างไตทางช่องท้อง 
(Peritoneal Dialysis) 
ประเภทชั่วคราว  - ใส่สาย 
Tro cath 

ครั้ง 1,100 ไม่รวมสาย Tro cath 
รหัส 5603 

71620 

11.7.3 การล้างไตทางช่องท้อง 
(Peritoneal Dialysis) 
ประเภทชั่วคราว  - ค่า
ปฏิบัติการ       24 ชั่วโมง 
(Manual) 

ครั้ง 900 ไม่รวมค่าน้ ายาล้างไต 71621 

11.7.4 การล้างไตทางช่องท้อง 
(Peritoneal Dialysis) 
ประเภทชั่วคราว  - ค่า
ปฏิบัติการ 24 ชั่วโมง 
(Machine) 

ครั้ง 2,500 71622 

11.7.5 การล้างไตทางช่องท้อง 
ประเภทถาวร (CAPD)            
- ค่าใส่สาย Tenchkoff 
(CAPD) 

 

ครั้ง 1,400 ไม่รวมสาย Tenchkoff 
รหัส 5604, 5605 

71630 
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ล าดับ รายการ หน่วย ราคา หมายเหตุ 
รหัส

รายการ 

11.7.6 การล้างไตทางช่องท้อง 
ประเภทถาวร (CAPD)            
- ค่าปฏิบัติการควบคุมและ
ฝึกสอนผู้ปุวย 

ครั้ง 1,400 เหมารวมจนผู้ปุวยปฏิบัติ
ได้ 

71631 

11.7.7 การใช้ไตเทียม 
(Hemodialysis)  - Acute 
Hemodialysis 

ครั้ง 3,500 รวมอุปกรณ์พ้ืนฐาน  วัสดุ
สิ้นเปลือง ตัวกรอง 
Blood line เข็มแทง    
ยาพ้ืนฐาน ออกซิเจน และ 
monitor 

71640 

11.8 สูติ – นรีเวชกรรม 

11.8.1 ค่าคลอดปกติทางช่องคลอด 
ท่าศีรษะ 

ครั้ง 1,000  71650 

11.8.2 ค่าคลอดท่าก้นทางช่องคลอด ครั้ง 1,300  71651 

11.8.3 ค่าคลอดใช้เครื่องมือช่วย 
(Vac/forcep) 

ครั้ง 1,300 
 

71652 

11.8.4 ล้วงรก ครั้ง 350  71653 

11.8.5 ค่าตรวจมะเร็งปากมดลูก ครั้ง 70    71660 

11.8.7 Culdocentesis  ครัง้  170  71662 

11.8.9 จี้หูดปาก/ในช่องคลอดด้วย
ไฟฟูา 

ครั้ง 250  71671 

11.8.10 จี้หูดปาก/ในช่องคลอดด้วยยา 
Podiphyllin หรือ 
Trichloacetic acid 

ครั้ง 130  71672 

11.8.11 ผ่าฝีที่ปากช่องคลอด/
Incission and drain of 
Bartholin abscess 

ครั้ง 300  71673 

11.8.12 Marsupialization of 
Bartholin cyst 

ครั้ง 350  71674 
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ล าดับ รายการ หน่วย ราคา หมายเหตุ 
รหัส

รายการ 

11.8.13 Endometrial biopsy  ครั้ง 150  71680 

11.8.14 ค่าใส่ห่วง  ครั้ง 0 ผู้มีสิทธิรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายส่วนนี้เอง 

71681 

11.8.15 ค่าเอาห่วงออก ครั้ง 0 71682 

11.8.16 Artificial Insemination ครั้ง 0 71683 

11.8.17 ค่าฝังยาคุม ครั้ง 0 71690 

11.8.18 ค่าเอายาฝังออก ครั้ง 0 71691 

11.9 โรคภูมิแพ้อิมมูนวิทยาและโรคข้อ 

11.9.1 เจาะน้ าออกจากข้อ  ครั้ง 150  71710 

11.9.2 การฉีดยาเข้าข้อ ครั้ง 120  71711 

11.10 หัตถการทั่วไปเกี่ยวกับกระดูกและข้อ 

11.10.1 ตัดเฝือก ครั้ง 100 1. AP Slab หมายถึง 
Slab 2 ชิ้น ทางด้าน 
anterior และ posterior 

2. Volar slab, post. 
slab หมายถึง slab 1 
ชิ้น 

3. ทุกรายการรวมค่าวัสดุ
ทุกอย่างแล้ว 

71720 

11.10.2 ถอดเหล็กออก ครั้ง 300 71721 

11.10.3 Skin traction ครั้ง 300 71722 

11.10.4 Skeletal traction ครั้ง 900 71723 

11.10.5 ดามนิ้ว (Finger splint) ครั้ง 100 71724 

11.10.6 ดามข้อ หรือดามกระดูก
ภายนอกชั่วคราว 

ครั้ง 300 71725 

เข้าเฝือกปูนทั่วไปและเฝือกปูนซับซ้อน  

11.10.7 Short arm AP slab ครั้ง 250 71730 

11.10.8 Short arm volar slab ครัง้ 180 71731 

11.10.11 Long arm AP slab ครั้ง 380 71734 

11.10.12 Long arm post. slab ครั้ง 340 71735 

11.10.13 U slab ครั้ง 380 71736 
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ล าดับ รายการ หน่วย ราคา หมายเหตุ 
รหัส

รายการ 

11.10.14 Thumb spica slab ครั้ง 220 71737 

11.10.15 Short leg AP slab ครั้ง 500  71738 

11.10.16 Short leg post. slab ครั้ง 400 71739 

11.10.17 Long leg AP slab ครั้ง 850 71740 

11.10.18 Long leg post slab ครั้ง 750 71741 

11.10.19 Knee AP slab ครั้ง 650 71742 

11.10.20 Knee post. slab ครั้ง 550 71743 

11.10.21 Short arm cast ครั้ง 250 71750 

11.10.22 Long arm cast ครั้ง 380 71751 

11.10.23 Thumb spica cast ครั้ง 250 71752 

11.10.24 Short leg cast ครั้ง 420 71753 

11.10.25 Long leg cast ครั้ง 800 71754 

11.10.26 Short leg walking cast ครั้ง 500 71755 

11.10.28 Knee cast ครั้ง 570 71757 

11.10.30 Body jacket ครั้ง 1,900 71760 

11.10.31 Single hip spica ครั้ง 1,500 71761 

11.10.32 Double hip spica ครั้ง 1,800 71762 

11.10.33 Shoulder spica ครั้ง 1,300 71763 

11.10.34 Minerva cast ครั้ง 2,000 71764 

เข้าเฝือกปูนกึ่งส าเร็จรูปด้านเดียว  

11.10.35 Short arm volar slab ครั้ง 260 71770 

11.10.36 Short arm post. slab ครั้ง 750 71771 

11.10.37 Long arm post. slab ครั้ง 500 71772 
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ล าดับ รายการ หน่วย ราคา หมายเหตุ 
รหัส

รายการ 

11.10.38 Thumb spica slab ครั้ง 420 71773 

11.10.39 Long leg post. slab ครั้ง 1,100 71774 

11.10.40 Knee slab ครั้ง 680 71775 

เข้าเฝือกพลาสติก  

11.10.41 Short arm cast ครั้ง 670 71780 

11.10.42 Long arm cast ครั้ง 1,350 71781 

11.10.13 Short leg cast ครั้ง 1,750 71782 

11.10.44 Long leg cast ครั้ง 3,300 71783 

11.10.45 Knee cast ครั้ง 1,750 71784 

11.10.46 PTB (Patella tension 
banding) cast 

ครั้ง 2,650 71785 

11.10.47 Body jacket ครั้ง 4,000 71786 

11.11 ผิวหนัง 

11.11.5 การจี้ด้วยไฟฟูา ครั้ง 250  71822 

11.11.6 เย็บแผลทั่วไป  ครั้ง 350 รวมชุดเย็บ เข็ม ด้าย  ไหม
เย็บ 1 เส้น ยาชา   (ไม่
รวมไหมชนิดพิเศษ) 

 

71830 

11.11.7 ถอดเล็บ  ครั้ง 300 71831 

11.11.8 ผ่า Sebaceous cyst ครั้ง 500 71832 

11.11.9 จี้หูด ครั้ง 300 71833 

11.11.10 ผ่าฝี ครั้ง 300 71834 

11.11.11 ฝานตาปลา ครั้ง 80  71835 
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รายการหัตถการในห้องผ่าตัด 

 ให้เบิกตามอัตราที่สถานพยาบาลเรียกเก็บในปี 2548 โดยการคิดต้นทุนค่าแรงในการผ่าตัด 
ให้คิดเฉพาะค่าตอบแทนที่เป็นเงินนอกงบประมาณ ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 50 ของค่าแรงทั้งหมดและการ
คิดค่าผ่าตัดให้คิดรวม 

 1. ค่ายาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาพ้ืนฐานที่ใช้ในการผ่าตัด เช่น ชุดผ่าตัด ถุงมือ ส าลี ก๊อส ใบมีด
ผ่าตัด ไหมเย็บแผลพ้ืนฐาน เป็นต้น 

  2. ค่าสิ่งก่อสร้าง (ค่าห้องผ่าตัด) เตียงผ่าตัด เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผ่าตัด เช่น Set 
ผ่าตัด ผ้าปูและผ้าคลุมในการผ่าตัดทั้งถาวรและสิ้นเปลือง เครื่องจี้ เครื่อง Suction กล้องช่วยการผ่าตัด 
เป็นต้น 

ทั้งนี้ ไม่รวมอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรคที่อยู่ในรายการตามประกาศ
กระทรวงการคลัง ที่ กค 0417/ว77 และเวชภัณฑ์มิใช่ยาที่ไม่ได้รวมอยู่ในรายการพื้นฐานของการท า
หัตถการนั้นๆ เช่น gel foam 

 การคิดราคาค่าผ่าตัดให้คิดที่หัตถการสุดท้าย เช่น การท าผ่าตัดเปิดช่องท้องเพ่ือตัดม้ามออก 
(Explore laparotomy and splenectomy (54.11 + 41.5)) หากราคา Splenectomy เท่ากับ 6,000 
บาท และราคา Explore laparotomy เท่ากับ 3,150 บาท ให้คิดเฉพาะราคา Splenectomy 
(6,000 บาท) เท่านั้น ไม่ให้คิดราคาของ Explore laparotomy (3,150 บาท) รวมกับราคา 
Splenectomy (6,000 บาท)   

 กรณีการท าหัตถการมากกว่าหนึ่งอย่างพร้อมกันใน Operative fields เดียวกัน ให้ลดค่า
หัตถการชนิดต่อไปเหลือเพียงร้อยละ 25 ของราคาที่ตั้งไว้ เช่น  การท า Cesarian section  (4,100 
บาท) ร่วมกับการท า Incidental appendectomy (2,550 บาท) และ Tubal ligation (1,600 บาท) 
ให้คิดราคาที่สูงกว่าเป็นราคาหลักและราคาที่ต่ ากว่าเป็นราคารอง (4,100 + (0.25 x 2,550) + 
(0.25 x 1,600)) ยกเว้นการผ่าตัดต้อกระจกที่มีการน าเลนส์ออกและใส่เลนส์เข้า ให้ถือเป็นหัตถการ
เดียว 

 ในกรณีที่เป็นการผ่าตัดต่างต าแหน่งกัน ให้คิดราคาแยกตามหัตถการนั้นๆ เช่น ผ่าตัดสมอง
พร้อมกับผ่าตัดที่ขา ให้คิดราคาผ่าตัดสมองและผ่าตัดที่ขาตามราคาที่ก าหนด 

 ส าหรับการท าหัตถการที่เป็นการเสริมความงาม เช่น Cosmetic blepharoplasty (08.36), 
Augmentation rhinoplasty (21.85), Face lift (86.82) เป็นต้น จะไม่สามารถเบิกได้ตาม
กฎหมาย ผู้มีสิทธิรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้เอง 
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หมวด 12 ค่าบริการทางการพยาบาล  

ค่าบริการทางการพยาบาล แบ่งเป็น 2 ส่วน  
1. ค่าบริการพยาบาลทั่วไป และค่าบริการพยาบาลทั่วไป ICU คือ การพยาบาลพ้ืนฐาน ที่คิด

เหมาจ่ายเป็นรายวัน ซึ่งครอบคลุมการพยาบาลมาตรฐานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น การวัด สัญญาณชพี 
การจัดยา การให้ยา การฉีดยา การพ่นยา การเริ่มสายน้ าเกลือ การเจาะเลือด การให้เลือด การให้
สารละลายทางเส้นเลือด การดูแลท่อและสารระบาย การดูดเสมหะ การส่งตรวจ การดูแลปรับตั้ง
อุปกรณ์การแพทย์ การเช็ดตัว การอาบน้ าเด็กแรกเกิด การให้อาหารผ่านทางสายยาง การพลิกตัวผู้ปุวย
ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เป็นต้น ในการนี้ ราคาที่ก าหนดได้คิดรวม อุปกรณ์/วัสดุพื้นฐานทุกอย่าง 
เช่น เข็ม และ Syringes แล้ว และการคิดค่าบริการให้คิดสอดคล้อง กับการคิดจ านวนวันนอน  

2. ค่าบริการกิจกรรมพิเศษท่ีนอกเหนือจากค่าบริการพื้นฐาน เช่น การท าแผล การสวน 
ปัสสาวะ เป็นต้น ในการคิดค่าบริการให้รวมถึงค่าชุดเครื่องมือ ค่ายาพ้ืนฐาน และวัสดุสิ้นเปลืองด้วย  
หมายเหตุ : การเบิกค่าบริการพยาบาลต่อวัน เช่น กรณีรบับริการหลายแผนก สามารถเบิก 
ค่าบริการพยาบาลได้ 50 บาท/วัน 

ล าดับ รายการ หน่วย ราคา หมายเหตุ รหัสรายการ 

12.1 ทั่วไป 

12.1.1 ค่าบริการพยาบาลทั่วไป (IPD) 

 

วัน 300 - รวมบริการพยาบาล
พ้ืนฐานตามค าจ ากัด
ความในหมวด 12 
และรวมเข็ม Syringes 
แล้ว 
 - ไม่รวมเวชภัณฑ์ 
สิ้นเปลืองอ่ืนๆ เช่น       
สาย Suction 

55010 

12.1.2 ค่าบริการผู้ปุวยนอก ในเวลา
ราชการ 

วัน 50 - รวมบริการพ้ืนฐาน
ทั้งหมด ตั้งแต่ท าบัตร 
พบแพทย์ และรับยา 
- มิให้เบิกในกรณีท่ีมีการ
นัดมาท าหัตถการต่างๆ 
เช่น ล้างแผล ฉีดยา ท า
กายภาพ ฟอกเลือด 
ตรวจเลือด หรือ X-
ray เป็นต้น  รวมถึง
กรณีท่ีมีการเบิกค่า
เตียงสังเกตอาการแล้ว 

 55020 

12.1.3 ค่าบริการผู้ปุวยนอก นอกเวลา
ราชการ 

วัน 50 55021 
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ล าดับ รายการ หน่วย ราคา หมายเหตุ รหัสรายการ 

12.1.4 ค่าบริการทั่วไปทางการแพทย์ (IPD) วัน 0 ไม่สามารถเบิกได้และ   
มิให้เรียกเก็บ 

55090 

12.2 ตา หู คอ จมูก 

12.2.1 การล้างตา/ข้าง (ผู้ปุวยนอกและ
ฉุกเฉิน) 

ครั้ง 70 

 

ไม่สามารถคิดในผู้ปุวย
ใน เพราะรวมใน
ค่าบริการพยาบาลทั่วไป 

55210 

12.2.2 เช็ดตา (ผู้ปุวยนอกและฉุกเฉิน) ครั้ง 40 55211 

12.2.4 ค่าล้างจมูก/ข้าง ครั้ง 70  55220 

12.3 ทางเดินหายใจ 

12.3.1 การช่วยทางเดินหายใจให้โล่ง 
(Clear air way) (เฉพาะผู้ปุวย
นอกหรือฉุกเฉิน)  

ครั้ง 

(visit) 

80 รวม Airway 55310 

12.3.2 การดูดเสมหะจากท่อหลอดลม 

(เฉพาะผู้ปุวยนอกหรือฉุกเฉิน)  

 

ครั้ง 

(visit) 

50 - รวมวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ 
เช่น O2, ถุงมือ เป็นต้น 
- ไม่รวมสาย Suction 

55311 

12.3.3 การพ่นยาขยายหลอดลม  

(เฉพาะผู้ปุวยนอกหรือฉุกเฉิน)  

 

ครั้ง 

(visit) 

50 - รวมทุกอย่าง เช่น 
Syringe, Needle, O2, 
NSS 
-  ไม่รวมยา 

55320 

12.4 ทางเดินอาหาร 

12.4.1 การใส่สายยางกระเพาะอาหาร ครั้ง 70 ไม่รวมสาย NG 55510 

12.4.2 การให้อาหารทางสายยาง 

(เฉพาะผู้ปุวยนอกหรือฉุกเฉิน) 

ครั้ง 60 ไม่สามารถคิดในผู้ปุวย
ใน เพราะรวมใน
ค่าบริการพยาบาล
ทั่วไป 

55511 

12.4.3 การล้างกระเพาะอาหาร ครั้ง 220 รวมน้ าเกลือที่ใช้ล้างด้วย 
3-7 ลิตร 

55512 

12.4.4 การตรวจทางทวารหนัก ครั้ง 60 รวมวัสดุ 55520 
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ล าดับ รายการ หน่วย ราคา หมายเหตุ รหัสรายการ 

12.4.5 การสวนอุจจาระด้วยน้ าเกลือ ครั้ง 80 เพ่ิมน้ าเกลือ 2 ขวด 55521 

12.5 ระบบทางเดินปัสสาวะและสืบพันธุ์ 

12.5.1 การสวนปัสสาวะทิ้ง ครั้ง 90 รวมสายสวนและน้ ายา 55610 

12.5.2 การสวนปัสสาวะคาสาย  ครั้ง 90 ไม่รวมสายสวนและถุง  55611 

12.5.3 การล้างกระเพาะปัสสาวะ ครั้ง 130 รวมน้ าเกลือที่ใช้ล้าง 3 
ลิตร 

55612 

12.5.4 การตรวจภายใน ครั้ง 100 รวมน้ ายา ถุงมือ 55620 

12.5.5 การสวนล้างช่องคลอด ครั้ง 200 รวมชุด และน้ ายา 55621 

12.5.6 การอบไฟ Perinium ครั้ง 60 รวม Set flush น้ ายา   
ถุงมือ 

55622 

12.6 ระบบอ่ืนๆ (เช่นผิวหนัง)/หลายระบบ  

12.6.1 การท าแผลแห้ง/แผลเย็บ แผล 70 รวม Set น้ ายา  
พลาสเตอร์ กอส และ
ส าลี ที่อยู่ในชุด  
อย่างละ 5-7 ชิ้น 

55810 

12.6.2 การท าแผลเปิด/ติดเชื้อ แผล 140 รวมเพ่ิม Top dressing  
3-7 ชิ้น  Sterile 
glove, Syringe 

55811 

12.6.3 การท าแผลเปิดขนาดใหญ่       
(>15 นาที) 

แผล 270 รวมเพ่ิม Top dressing 
8-12 ชิ้น  Sterile 
glove, Syringe 

55812 

12.6.4 การให้สารน้ าทางหลอดเลือดด า  

(ผู้ปุวยนอกและฉุกเฉิน) 

ครั้ง 100 - รวม IV set, T-way, 
extension, IV 
catheter   
- ไม่รวมสารน้ า 

55820 

12.6.5 การให้สารน้ าทางหลอดเลือดด า  

(ผู้ปุวยใน) 

ครั้ง 0 - รวมในค่าบริการ
พยาบาลทั่วไปแล้ว  
- ให้เบิกเฉพาะวัสดุ
เป็นค่าเวชภัณฑ์ 
หมวด 5 

55821 



อัตราค่าบริการสาธารณสุข  โรงพยาบาลบ้านไร่        41 
 

ล าดับ รายการ หน่วย ราคา หมายเหตุ รหัสรายการ 

12.6.6 การฉีดยา IV (ผู้ปุวยนอกและ
ฉุกเฉิน) 

เข็ม 20 

รวมเข็ม และ Syringe 

55822 

12.6.7 การฉีดยา IM (ผู้ปุวยนอกและ
ฉุกเฉิน) 

เข็ม 20 55823 

12.6.8 การฉีดยาใต้ผิวหนัง (ผู้ปุวยนอก
และฉุกเฉิน) 

เข็ม 20 55824 

12.6.9 ค่าผสมยาเคมีบ าบัด (ต่อคน) 

(ค่าให้ยาอยู่ในรหัส 21301 กรณี
ผู้ปุวยนอก) 

วัน 160 55825 

12.6.10 การตรวจร่างกายเพ่ือขอใบรับรอง
แพทย์ 

ครั้ง 30 ผู้มีสิทธิรับผิดชอบ 
ค่าใช้จ่ายเอง 

55830 

12.7 อ่ืนๆ เช่นการแนะน า จิตวิทยา 

12.7.1 ค่าบริการให้ค าปรึกษาโดยพยาบาล 
(<30 นาที) 

ครั้ง 0 ไม่สามารถเบิกได้       
คิดรวมในค่าบริการ
รายวัน 

55910 

12.7.2 ค่าบริการให้ค าปรึกษาโดยพยาบาล 
(>30 นาที) 

ครั้ง 0 55911 
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หมวด 13 ค่าบริการทางทันตกรรม  

ค่าบริการทางทันตกรรม หมายถึง ค่าบริการในการรักษาทางทันตกรรมตามรายหัตถการ หรือ
รายโรค โดยการคิดค่าบริการให้คิดครอบคลุม ค่าเครื่องมือ ค่ายาพ้ืนฐานที่ใช้ และวัสดุ สิ้นเปลืองด้วย  

ทั้งนี้ ค่าบริการทางทันตกรรมที่เบิกได้ต้องเป็นไปเพ่ือการรักษาพยาบาลการเจ็บปุวยหรือ 
อุบัติเหตุ เช่น การถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน การจัดฟันเฉพาะกรณีประสบอุบัติเหตุ (โดยให้มี หนังสือ
รับรองแสดงเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย)  
 อัตราค่าบริการทางทันตกรรมนี้ คิดครอบคลุม ค่าแรง ค่าวัสดุสิ้นเปลือง ค่าเสื่อมราคา แต่ไม่
รวมค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรคในหมวด 2 ดังนั้นในทางการปฏิบัติให้สถาน
บริการเรียกเก็บค่าบริการทางทันตกรรมที่เก่ียวข้องในหมวดนี้ ควบคู่กับอัตราค่าชิ้นงานอวัยวะเทียมและ
อุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรคในหมวด 2 
หมายเหตุ  

1. ให้คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลก าหนด และประกาศอัตรา LAB ตามรายการเป็น
ประจ าทุกปีโดยสามารถคิดเพ่ิมจากต้นทุนค่า LAB ได้ไม่เกินร้อยละ 10  (ในผู้ปุวยอุบัติเหตุที่ใช้บริการ
ทันตกรรมประดิษฐ์) 

2.  ค่าบริการทางทันตกรรมที่นอกเหนือจากท่ีก าหนด ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ 
     รายการ เงื่อนไข และอัตราค่ารักษาพยาบาลค่าบริการทางทันตกรรม ที่ให้เบิกมีดังนี้ 
 

ล าดับ รายการ หน่วย ราคา รหัสรายการ  

13.1 ศัลยศาสตร์ช่องปาก 

13.1.1เกี่ยวกับฟันและรากฟัน 

13.1.1.1 ถอนฟันน้ านม/ฟันแท้ ซ่ี 200 62101 

13.1.1.2 ถอนฟันที่ยาก (เช่น กรอแบ่งรากฟัน) ซ่ี 350 62102 

Surgical Extraction 

13.1.1.3 ผ่าตัดเอารากฟันตกค้าง ซ่ี 350 62103 

13.1.1.4 ผ่าตัด Soft Tissue Impact Tooth ไม่กรอกกระดูก/ฟัน  ซ่ี 350 62104 

13.1.1.5 ผ่าตัดฟันคุดหรือฟันฝังโดยกรอกระดูกและฟัน                                     
Partial Bony Impact/Embedded Tooth                            

ซ่ี 700 62105 

13.1.1.6 ผ่าตัดฟันคุดหรือฟันฝังโดยกรอกระดูกและฟัน  
Complete Bony Impact / Embedded Tooth 

ซ่ี 1,000 62106 

13.1.4 Correction or Repair Procedures 

13.1.4.1 Frenectomy,Frenoplasty ต าแหน่ง 400 62401 
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ล าดับ รายการ หน่วย ราคา รหัสรายการ  

13.1.5 Miscellaneous Procedures (เบ็ดเตล็ด) 

13.1.5.1 ล้างแผลในช่องปาก ครั้ง 130 62501 

13.1.5.2 ใส่ยารักษา Dry Socket ครั้ง 150 62502 

13.1.5.3 Wound dressing with Coe-pack : without splint ครั้ง 270 62504 

13.1.5.5 Special procedure stop disorder bleed (gel 
foam) 

ครั้ง 340 62506 

13.1.5.6 Special stent Arch 660 62507 

13.1.5.7 Surgical procedure stop disorder bleed (surgicel) ครั้ง 1,000 62508 

 13.2 ทันตกรรมบูรณะ 

13.2.1 อุดฟันชั่วคราว/Pulp capping ซ่ี 240 67101 

13.2.2 อุดฟันด้วยวัสดุ Amalgam  - ด้านเดียว ซ่ี 260 67201 

13.2.3 อุดฟันด้วยวัสดุ Amalgam  - 2 ด้าน ซ่ี 360 67202 

13.2.4 อุดฟันด้วยวัสดุ Amalgam   - 3 ด้านขึ้นไป ซ่ี 500 67203 

13.2.5 อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟันด้านเดียว ซ่ี 400 67210 

13.2.6 อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 2 ด้าน ซ่ี 500 67211 

13.2.7 อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 3 ด้าน ซ่ี 600 67212 

13.5 บริการเฉพาะกลุ่มเฉพาะ/พิเศษ      

       หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเบิกค่าบริการเฉพาะกลุ่มเฉพาะ/พิเศษ      

       1. เฉพาะกรณีการเจ็บปุวยที่เกิดจากกระดูกขากรรไกรและกระดูกท่ีเกี่ยวข้องแตกหัก  พิการ ที่มีผลต่อการ
ท าความสะอาดช่องปาก Clef lip,Cleft palate,โรคเนื้องอกหรือมะเร็งในช่องปาก โรคที่เกิดหลังการฉายรังสี
รักษาโรคทางระบบที่มีผลท าให้น้ าลายแห้งหรือมีความเสี่ยงสูงต่อโรคฟันผุ                                                                                                                                                                                                                                                           

       2. การจัดฟันกรณีปากแหว่งเพดานโหว่หรือประสบอุบัติเหตุ ให้หน่วยงานต้นสังกัดขออนุมัติเบิกจ่ายกับ
กรมบัญชีกลางเป็นกรณี โดยให้แพทย์ผู้ท าการรักษารับรองเพ่ือเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 

13.5.3 เคลือบฟลูออไรด์ทั้งปาก ครั้ง 170 61101 
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หมวด 14 ค่าบริการทางกายภาพบ าบัดและทางเวชกรรมฟื้นฟู 

ค่าบริการทางกายภาพบ าบัดและทางเวชกรรมฟื้นฟู หมายถึง ค่าบริการในการท ากายภาพบ าบัด และการ
บ าบัดเพื่อฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านจิตใจหรือร่างกายของผู้ปุวย โดยมีการคิด ค่าบริการตามรายการหัตถการหรือ
รายครั้งหรือรายกิจกรรม ทั้งนี้ให้รวมค่ายาพื้นฐาน ค่าวัสดุ สิ้นเปลือง และค่าเครื่องมือในการท ากิจกรรมนั้น ๆ 

ล าดับ รายการ หน่วย ราคา หมายเหตุ รหัสรายการ 

14.1 ค่ารักษาทางกายภาพบ าบัด 

14.1.1 การประคบด้วยแผ่นความร้อน 
(Hydrocollator) 

ครั้ง/วัน 60  56001 

14.1.2 การกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟูา 
(Electrical Stimulation) 

ครั้ง 60  56002 

14.1.3 การรักษาด้วยคลื่นเสียง 
(Ultrasound 
Diathermy) 

ครั้ง 60  56003 

14.1.4 การรักษาด้วยคลื่นสั้น (Short 
Wave 
Diathermy) 

ครั้ง 70  56004 

14.1.5 การรักษาด้วยคลื่นเลเซอร์ (Laser 
Therapy) 

ครั้ง 60  56005 

14.1.6 การแช่พาราฟิน (Parafin Bath) ครั้ง 80  56006 

14.1.7 การกดจุดและการนวด 
(Acupressure 
& Massage) 

ครั้ง/วัน 80  56007 

14.1.8 การพันเทป (Taping) ครั้ง 50  56008 

14.1.9 การออกก าลังกายทั่วไป (Exercise) ครั้ง 80  56009 

14.1.10 สอนญาติและผู้ปุวยปฏิบัติตนที่บ้าน   
(Home Program) 

ครั้ง 100  56020 

14.1.11 การปรับยืนด้วยเตียง (Tilt Table) ครั้ง 80  56110 

14.1.12 การฝึกเดิน (Ambulation 
Training) 

ครัง้ 80  56111 
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ล าดับ รายการ หน่วย ราคา หมายเหตุ รหัสรายการ 

14.1.13 การดึงคอด้วยเครื่อง (Cervical 
Traction) 

ครั้ง 70  56120 

14.1.14 การดึงหลังด้วยเครื่อง (Pelvic 
Traction) 

ครั้ง 70  56121 

14.1.15 การรักษาผู้ปุวยทางเดินหายใจ 
(Chest Therapy) 

ครั้ง 100  56301 

14.1.16 การเคลื่อนไหวข้อต่าง ๆ (Passive 
Movement) 

ครั้ง 80  56701 

14.1.17 การดัดดึงข้อต่อ (Manipulation & 
Mobilization) 

ครั้ง 80  56702 

14.2 การตรวจรักษาทางจิตประสาท     

14.2.1 กลุ่มจิตบ าบัด/พฤติกรรมบ าบัด/
ฟ้ืนฟูสภาพ 
เช่น นันทนาการ อ่านหนังสือ ภาพ
สะท้อน 
เสริมแรงจูงใจ 

คน/ครั้ง/
กลุ่ม 

100  56901 

14.2.2 การท ากลุ่มจิตบ าบัด ต่อคน เดือนละ 300  56902 

14.2.3 พฤติกรรมบ าบัด เดือนละ 300  56905 
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หมวด 15 ค่าบริการฝังเข็ม  

และค่าบริการการให้การบ าบัดของผู้ประกอบโรคศิลปะอ่ืน  

ค่ารักษาพยาบาลเพื่อการบ าบัดรักษาโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพ ด้วยวิธีการทางการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์แผนจีน 

ค่ารักษาพยาบาลเพ่ือการบ าบัดรักษาโรคและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ด้วยวิธีการทางการแพทย์แผนไทย

และการแพทย์แผนจีน หมายถึงค่ารักษาพยาบาลเพ่ือการบ าบัดรักษาโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพ ด้วยวิธีการ

ทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนจีน ตามท่ีก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพและการ

ประกอบโรคศิลปะ 

การเบิกค่ารักษาพยาบาลเพื่อการบ าบัดรักษาโรคและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้วยวิธีการทางการแพทย์

แผนไทยและการแพทย์แผนจีน จะต้องเป็นกรณีเพ่ือการรักษาพยาบาลหรือฟ้ืนฟูสมรรถภาพ มิใช่กรณีเพ่ือการ

ส่งเสริมสุขภาพหรือปูองกันโรค โดยมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ว่าจ าเป็นต้องรักษาหรือฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้วย

ศาสตร์นั้นๆ 

ค่าบ าบัดรักษาและการฟื้นฟูโรคด้วยวิธีทางการแพทย์แผนจีน  

ค่าบริการฝังเข็ม และค่าฝังเข็มพร้อมการกระตุ้นจุดฝังเข็มด้วยเครื่องกระตุ้น โดยผู้ประกอบโรค

ศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการฝังเข็มที่ได้รับ

การรับรองมาตรฐานหลักสูตรจากหน่วยงานภาครัฐของไทย 

1. ค่าบริการฝังเข็ม ให้เบิกได้เฉพาะกรณีการฝังเข็มเพ่ือบ าบัดรักษาโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
2. ค่าฝังเข็มพร้อมการกระตุ้นจุดฝังเข็มด้วยเครื่องกระตุ้น ให้เบิกได้เฉพาะกรณีการรักษาและการ

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ผู้ปุวยโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต  
ทั้งนี้ การเบิกนั้นต้องมีใบรับรองซึ่งออกโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการฝังเข็มที่
ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรจากหน่วยงานภาครัฐของไทย หรือผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์
แผนจีน ว่าผู้ปุวยจ าเป็นต้องได้รับการบ าบัดรักษาโรคหรือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้วยวิธีการฝังเข็มเป็นหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่าย โดยใบรับรองนั้นต้องระบุโรค หรืออาการ และระยะเวลาในการเริ่มต้นและสิ้นสุดการ
รักษาในแต่ละครั้ง หรือรอบขอบการรักษาอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ในแต่ละรอบต้องไม่เกิน 1 เดือน 
  
 ค่าบริการบ าบัดรักษาโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยวิธีการทางการแพทย์แผนไทย 
สามรถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามรายการและไม่เกินอัตราที่ก าหมด และให้เบิกได้เฉพาะกรณีการ
บ าบัดรักษาโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผน
ไทย หรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ทั้งนี้ การเบิกนั้นต้องมีใบรับรอง ซึ่งออกโดยผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยไทย หรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ ว่าผู้ปุวยจ าเป็นต้องได้รับการบ าบัดรักษาโรคและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้วยวิธีการทางการแพทย์แผน
ไทยเป็นหลักประกอบการเบิกจ่าย โดยใบรับรองนั้นต้องระบุโรค หรืออาการ ระยะเวลาในการเริ่มต้น และ
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สิ้นสุดการรักษาแต่ละครั้งอย่างชัดเจน หรือรอบของการรักษาอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ในแต่ละรอบต้องไม่เกิน 1 
เดือน 
 ค่าบริการการบ าบัดรักษาโรคด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย ให้เบิกได้ดังนี้ 
 1. ค่านวดเพื่อการบ าบัดรักษาโรค 
 2. ค่านวดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ ส าหรับผู้ปุวยโรคอัมพฤกษ์ โรคอัมพาต โรคสันนิบาต และ             
การฟ้ืนฟูมารดาหลังคลอด 
 3. ค่าอบไอน้ าสมุนไพร ส าหรับการบ าบัดรักษาโรคหอบ หืด โรคภูมิแพ้ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ปุวย
โรคอัมพฤกษ์ โรคอัมพาต โรคสันนิบาต และการฟ้ืนฟูมารดาหลังคลอด 
 4. ค่าประคบสมุนไพร ส าหรับการบ าบัดรักษาโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ปุวยโรคอัมพฤกษ์ โรค
อัมพาต โรคสันนิบาต และการฟื้นฟูมารดาหลังคลอด 
 5. ค่าทับหม้อเกลือ ส าหรับการฟื้นฟูมารดาหลังคลอด 
       
        รายการ เงื่อนไข และอัตราค่ารักษาพยาบาลเพื่อการบ าบัดรักษาโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพด้วย
วิธีทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนจีน ที่ให้เบิกมีดังนี้ 
 

ล าดับ รายการ หน่วย ราคา หมายเหตุ รหัสรายการ 

15.1 ค่าฝังเข็ม ไม่เกินวันละ 1 
ครั้ง 

 ราคาเหมาจ่ายรวมค่า
เข็มและค่าบริการ
ทางการแพทย์ 

58001 

15.2 ค่าฝังเข็มพร้อมกระตุ้นจุด
ฝังเข็มด้วยเครื่องกระตุ้น
เฉพาะกรณีการรักษาและ
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
ผู้ปุวยโรคอัมพฤกษ์ 
อัมพาต 

ไม่เกินวันละ 1 
ครั้ง 

200 ราคาเหมาจ่ายรวมค่า
เข็มและค่าบริการ
ทางการแพทย์ 

58020 

15.3 ค่านวดเพื่อการ
บ าบัดรักษาโรค 

-ไม่เกินวันละ 1 
ครั้งและต้องไม่
เกิน 3 ครั้ง/
สัปดาห์ 

200 ราคาเหมาจ่าย รวม
ค่าบริการทางการ
แพทย์ 

58101 

15.4 ค่านวดเพื่อการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ปุวยโรคอัม
พฤกษ์ โรคอัมพาต โรค
สันนิบาต และการฟ้ืนฟู
มารดาหลังคลอด 

-ไม่เกินวันละ 1 
ครั้งและต้องไม่
เกิน 5ครั้ง/
สัปดาห์ 
-กรณีการฟ้ืนฟู

200 ราคาเหมาจ่าย รวม
ค่าบริการทางการ
แพทย์ 

58102 
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ล าดับ รายการ หน่วย ราคา หมายเหตุ รหัสรายการ 

 มารดาหลัง
คลอดไม่เกินวัน
ละ 1 ครั้ง รวม
ไม่เกิน 5 ครั้ง
ภายใน 3 เดือน
หลังคลอด 

15.5 ค่านวดและประคบ
สมุนไพร เพ่ือการ
บ าบัดรักษาโรค 

ไม่เกินวันละ 1 
ครั้งและต้องไม่
เกิน 3 ครั้ง/
สัปดาห์ 

250 ราคาเหมาจ่าย รวม
ค่าลูกประคบ และ
ค่าบริการทางการ
แพทย์ 

58130 

15.6 ค่านวดและประคบ
สมุนไพรเพ่ือการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ปุวยโรคอัม
พฤกษ์ โรคอัมพาต โรค
สันนิบาต และการฟ้ืนฟู
มารดาหลังคลอด 

-ไม่เกินวันละ 1 
ครั้งและต้องไม่
เกิน 5ครั้ง/
สัปดาห์ 
-กรณีการฟ้ืนฟู
มารดาหลัง
คลอดไม่เกินวัน
ละ 1 ครั้ง รวม
ไม่เกิน 5 ครั้ง
ภายใน 3 เดือน
หลังคลอด 

250 ราคาเหมาจ่าย รวม
ค่าลูกประคบ และ
ค่าบริการทางการ
แพทย์ 

58131 

15.7 ค่าประคบสมุนไพรส าหรับ
การบ าบัดรักษาโรค การ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ปุวยโรค
อัมพฤกษ์ โรคอัมพาต โรค
สันนิบาต และการฟ้ืนฟู
มารดาหลังคลอด 

-ไม่เกินวันละ 1 
ครั้งและต้องไม่
เกิน 5ครั้ง/
สัปดาห์ 
-กรณีการฟ้ืนฟู
มารดาหลัง
คลอดไม่เกินวัน
ละ 1 ครั้ง รวม
ไม่เกิน 5 ครั้ง
ภายใน 3 เดือน
หลังคลอด 

150 ราคาเหมาจ่าย รวม
ค่าลูกประคบ และ
ค่าบริการทางการ
แพทย์ 

58201 
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ล าดับ รายการ หน่วย ราคา หมายเหตุ รหัสรายการ 

15.8 ค่าทับหม้อเกลือเพ่ือการ
ฟ้ืนฟูมารดาหลังคลอด 

ไม่เกินวันละ 1 
ครัง้ รวมไม่เกิน 
5 ครั้งภายใน 3
เดือนหลังคลอด 

300 ราคารวมเหมาจ่าย 
รวมค่าหม้อเกลือ 
และค่าบริการ
ทางการแพทย์ 

58220 

15.9 ค่าอบไอน้ าสมุนไพร 
ส าหรับการบ าบัดรักษา
โรคหอบ หืด ภูมิแพ้การ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ปุวยโรค
อัมพฤกษ์ โรคอัมพาต โรค
สันนิบาต และการฟ้ืนฟู
มารดาหลังคลอด  

-ไม่เกินวันละ 1 
ครั้งและต้องไม่
เกิน 5ครั้ง/
สัปดาห์ 
-กรณีการฟ้ืนฟู
มารดาหลัง
คลอดไม่เกินวัน
ละ 1 ครั้ง รวม
ไม่เกิน 5 ครั้ง
ภายใน 3 เดือน
หลังคลอด 

120 ราคาเหมาจ่ายรวมค่า
สมุนไพร และ
ค่าบริการทางการ
แพทย์ 

58301 

15.10 การสุมยาสมุนไพร ครั้ง 50   900-78-33 

15.11 การเผายาสมุนไพร ครั้ง 150   900-78-36 

15.12 การกักน้ ามันสมุนไพร ครั้ง 150   900-78-38 

 
อัตราค่าบริการการฟื้นฟูสมรรถภาพมารดาหลังคลอด สิทธ์ หลักประกันสุขภาพ ตามเงื่อนไข ต้อง

บันทึกข้อมูลหัตถการให้ครบทั้ง 5 หัตถการในการบริการ 1 ครั้ง ดังนี้ 
- 9007712 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการทับหม้อเกลือที่ทั่วร่างกาย 
- 9007713 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการนวดที่ทั่วร่างกาย 
- 9007714 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการประคบสมุนไพรที่ทั่วร่างกาย 
- 9007716 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการอบไอน้ าสมุนไพรที่ทั่วร่างกาย 
- 9007730 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการปฏิบัติตัวส าหรับหลังคลอดที่ท่ัวร่างกาย 
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ล าดับ รายการ หน่วย ราคา หมายเหตุ รหัสรายการ 

15.10 การบริบาลหญิงหลังคลอด
ด้วยการทับหม้อเกลือที่ทั่ว
ร่างกาย 

ไม่เกินวันละ 1 
ครั้ง รวมไม่เกิน 
5 ครั้งต่อ 1
ครรภ์ ภายใน
ระยะเวลาไม่
เกิน 3เดือนหลัง
คลอด 

300 ราคารวมเหมาจ่ายรวม
ค่าหม้อเกลือและ
ค่าบริการทางการ
แพทย์ 

58220 

15.11 การบริบาลหญิงหลังคลอด
ด้วยการนวดที่ทั่วร่างกาย 

ไม่เกินวันละ 1 
ครั้ง รวมไม่เกิน 
5 ครั้งต่อ 1
ครรภ์ ภายใน
ระยะเวลาไม่
เกิน 3เดือนหลัง
คลอด 

200 ราคาเหมาจ่ายรวมค่า
เข็มและค่าบริการ
ทางการแพทย์ 

58102 

15.12 การบริบาลหญิงหลังคลอด
ด้วยการประคบสมุนไพรที่
ทั่วร่างกาย 

ไม่เกินวันละ 1 
ครั้ง รวมไม่เกิน 
5 ครั้งต่อ 1
ครรภ์ ภายใน
ระยะเวลาไม่
เกิน 3เดือนหลัง
คลอด 

150 ราคาเหมาจ่ายรวมค่า
ลูกประคบและ
ค่าบริการทางการ
แพทย์ 

58201 

15.13 การบริบาลหญิงหลังคลอด
ด้วยการอบไอน้ าสมุนไพร
ที่ทัว่ร่างกาย 

ไม่เกินวันละ 1 
ครั้ง รวมไม่เกิน 
5 ครั้งต่อ 1
ครรภ์ ภายใน
ระยะเวลาไม่
เกิน 3เดือนหลัง
คลอด 

120 ราคาเหมาจ่ายรวมค่า
สมุนไพรและค่าบริการ
ทางการแพทย์ 

58301 

15.14 การบริบาลหญิงหลังคลอด
ด้วยการปฏิบัติตัวส าหรับ

ไม่เกินวันละ 1 
ครั้ง รวมไมเ่กิน 

0 ไม่มีค่าบริการ  
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หลังคลอดที่ทั่วร่างกาย 5 ครั้งต่อ 1
ครรภ์ ภายใน
ระยะเวลาไม่
เกิน 3เดือนหลัง
คลอด 
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หมวด 16 ค่าบริการอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการรักษาโดยตรง  

ค่าบริการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโดยตรง หมายถึง ค่าบริการที่สถานพยาบาล เรียกเก็บ ซึ่งไม่
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล เช่น ค่าใช้โทรศัพท์ เป็นต้น  
ซ่ึงไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้ 

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการเบิกค่าพาหนะส่งต่อผู้ป่วย 

 โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะส่งต่อผู้ปุวย อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา 4 (8) แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2563 กรมบัญชีกลางโดย
ได้รับมอบอ านาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 หลักเกณฑ์นี้เรียกว่า “หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าพาหนะส่งต่อผู้ปุวย” 
 ข้อ 2 หลักเกณฑ์นี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในหลักเกณฑ์นี้         
  “ผู้มีสิทธิ” หมายความถึง ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว ตามพระราชกฤษฎีกาเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2563 
  “สถานพยาบาล” หมายความว่า สถานพยาบาลของทางราชการตามพระราชกฤษฎีกาเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2563 
  “พาหนะส่งต่อผู้ป่วย” หมายความว่า รถพยาบาลของสถานพยาบาลเท่านั้น ไม่รวมถึงรถ
ส่วนตัวหรือรถสาธารณะ 
  “สถานพยาบาลผู้เบิก” หมายความว่า สถานพยาบาลที่น าพาหนะไปส่งผู้ปุวย 
(สถานพยาบาลต้นทาง) หรือสถานพยาบาลที่รับผู้ปุวย (สถานพยาบาลปลายทาง) 
 ข้อ 4 เงื่อนไขการเบิกค่าพาหนะส่งต่อผู้ป่วย       
  4.1. ผู้ปุวยต้องอยู่ระหว่างรับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลต้นทาง ประเภทผู้ปุวยใน
หรือผู้ปุวยนอกเฉพาะกรณีอุบัติเหตุหรือฉุกเฉิน ซึ่งอยู่ในภาวะวิกฤติหรือเป็นอันตรายต่อชีวิต 
  4.2. สถานพยาบาลปลายทางต้อนรับไว้เป็นผู้ปุวยในหรือสังเกตอาการ (ยกเว้นกรณีเสียชีวิต
ระหว่างส่งต่อ) หรือสถานพยาบาลปลายทางรับไว้เป็นผู้ปุวยใน แล้วท าการรักษาจนพ้นวิกฤติเห็นควรส่งกลับ
เพ่ือไปฟักฟ้ืนหรือไปรักษาต่อยังสถานพยาบาลต้นทางที่ท าการส่งต่อ 
  4.3. เป็นการส่งต่อผู้ปุวยจากสถานพยาบาลหนึ่งไปยังสถานพยาบาลอ่ืน เนื่องจากไม่สามรถ
ท าการรักษาได้ แต่ไม่รวมถึง กรณีรับผู้ปุวยจากบ้านหรือที่เกิดเหตุ การไปส่งตรวจห้องทดลองหรือเอกซเรย์   
ยังสถานพยาบาลอ่ืนเนื่องจากสถานพยาบาลนั้นไม่อาจให้การตรวจทางห้องทดลองหรือเอกซเรย์ แก่ผู้ เข้ารับ
การรักษาได้ 
  4.4. ในกรณีที่พาหนะส่งต่อผู้ปุวยเป็นของสถานพยาบาลอ่ืนนอกจากสถานพยาบาลต้นทาง
หรือปลายทาง หรือเป็นพาหนะส่งต่อขนส่งพยาบาลเอกชน ให้สถานพยาบาลต้นทางหรือปลายทางที่ “ผู้ขอใช้
พาหนะ” เป็นผู้เบิกจ่ายให้กับสถานพยาบาลเจ้าของพาหนะ 
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 ข้อ 5 การคิดระยะทางในการส่งต่อผู้ปุวย ให้คิดจากสถานพยาบาลต้นทางไปยังสถานพยาบาล
ปลายทางตามพิกัด GPS ด้วยโปรแกรมที่ส านักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) ได้จัดท าไว้ ตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  5.1. กรณีที่มีการส่งต่อผู้ปุวยสถานพยาบาลหลายแห่ง จะคิดระยะทางจากสถานพยาบาลต้น
ทางถึงสถานพยาบาลปลายทางท่ีรับตัวผู้ปุวยไว้เพื่อท าการรักษาเท่านั้น 
  5.2. เศษของระยะทางที่ต่ ากว่า 5 กิโลเมตร จะปัดขึ้นเป็นจ าวนเต็มที่หารด้วย 5 ลงตัว 
 ข้อ 6 อัตราการเบิกค่าพาหนะส่งต่อผู้ปุวยให้เบิกได้ในอัตรา 500 บาท บวกด้วยอัตราตามระยะทาง
จากสถานพยาบาลต้นทางถึงสถานพยาบาลปลายทาง (กิโลเมตร) คูณ 2 (ไป-กลับ) คูณอัตรา 4 บาทต่อ
กิโลเมตร 
 ข้อ 7 ค่าบริการพาหนะส่งต่อผู้ปุวย ไม่ถือรวมเป็นค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ปุวยนอกที่เกิดขึ้นก่อน
รับผู้มีสิทธิเป็นผู้ปุวยใน 24 ชั่วโมง ที่จะต้องน ามาค านวณตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG) ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 112 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2554 
  
 

 

 

 


