หลักเกณฑ์ การพิจารณาเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
หมายเหตุ
1. จำนวนวันที่ทำกำรนอนพักรักษำในโรงพยำบำลขึ ้นอยู่กับอำกำรบำดเจ็บของผู้ประสบภัย
2.รำคำยำและรำยกำรยำนี ้เป็ นกำรยกตัวอย่ำงเพื่อประกอบกำรพิจำรณำรำยกำรที่สำมำรถเกิดขึ ้นกับผู้ประสบอุบตั ิเหตุจรำจร
ที่บริ ษัทประกันภัยต้ องจ่ำยให้ แก่ผ้ ปู ระสบภัยจำกรถ และจะเป็ นอัตรำรำคำตำมประกำศของสถำนพยำบำลนัน้ ๆ
3. อัตรำรำคำนีย้ งั ไม่รวมกำรผันแปรอื่นใดอันเกี่ยวกับกำรบำดเจ็บและกำรรักษำ
4. จำนวนรำยกำรที่พิจำรณำนัน้ เป็ นมำตรฐำนขันต้
้ นที่เหมำะสมต่อกำรรักษำ
5. อัตรำนี ้ไม่ใช่เป็ นอัตรำตำยตัว ขึ ้นอยู่กับอัตรำโรงพยำบำลแต่ละแห่ง หรื อตำมประกำศกระทรวง โดยสถำนพยำบำลต้ องเบิกตำมจริ ง แต่ไม่เกินรำคำของมำตรฐำนนี ้
6. กรอบกำรพิจำรณำในเบื ้องต้ นประกอบด้ วยรำยกำรต่อไปนี ้

รายการ

ความหมายและ/หรือรายละเอียด

มาตรฐานกลาง'60
(เล่ มนา้ เงิน)

กระทรวง สาธารณสุข'60
(เล่ มเขียว)

ขอบเขตการพิจารณา (Scope)

1.ค่ ารั กษาพยาบาล (Medical Services)
1.1 ค่ าบริ การทางแพทย์ (Hospital Medical Expenses)
1.1.1 ค่ ายาและสารอาหารทางเส้ นเลือด (Drugs and
Parenteral Nutrition)
1.1.1 (1) ยาผู้ป่วยใน (Inpatient Medication)

# ยารั บประทาน

1.1.1 (2) ยาผู้ป่วยกลับบ้ าน (Home Medication) ครั ง้ หนึ่ง
ประมาณ 7 วัน

พาราเซตตามอล ( Paracetamol 500 mg.)

1. ยำแก้ ปวด

ให้ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
ให้ ครัง้ ละ 2 เม็ด วันละ 4 ครัง้ สำหรับผู้ใหญ่ ส่วนเด็กให้ ลดลงตำม
ขนำดและให้ รวมถึงชื่อยำอื่นๆที่มีสรรพคุณแก้ ปวด, ลดไข้ เช่นเดียว
กับพำรำเซตตำมอล

1.1.1 (3) ยาผู้ป่วยนอก (Outpatient Medication)

ให้ ครัง้ ละ 1 เม็ด วันละ 3 ครัง้ มีฤทธิ์กัดกระเพำะมำกจะให้

โวลทาเรน ( Voltaren 25 mg. )

ยำเคลือบกระเพำะควบคู่ไปด้ วย
บรู เฟน (Brufen 400 mg.)

ให้ ครัง้ ละ 1 เม็ด วันละ 2-3 ครัง้ ส่วนมำกจะใช้ กรณีผ้ ปู ่ วยมีอำกำรปวดมำก
มีฤทธิ์ กัดกระเพำะมำกจะให้ ยำเคลือบกระเพำะควบคู่ไปด้ วย
ให้ ครัง้ ละ 1 เม็ด วันละ 3 ครัง้ หรื อทุก 8 ชม. มีฤทธิ์ กัดกระเพำะมำกจะให้ ยำเคลือบกระเพำะควบคู่ไปด้ วย

ทามอล (Tramol 50 mg.)
2. ยำลดบวม
แดนเซ่ น (Danzen)

ให้ ครัง้ ละ 1 เม็ด วันละ 3 ครัง้

3. ยำแก้ อกั เสบ/ยำปฏิชีวนะ
คล็อกซ่ าซิลิน (Cloxacillin 500 mg.)

ให้ ครัง้ ละ 1 เม็ด วันละ 4 ครัง้

4. ยำเคลือบกระเพำะ/ลดกรด
ไซเมททิดีน (Cimethidine 400 mg.)

ให้ ครัง้ ละ 1 เม็ด วันละ 2 ครัง้

โอเมพราโซล (Omeprazole 20 mg)

ให้ ครัง้ ละ 1 เม็ด วันละ 2 ครัง้

5. ยำนอนหลับ

ใช้ เป็ นครัง้ ครำวเมื่อจำเป็ น

ไดอะซีแพม (Diazepam 2 mg., 5 mg.)
แอทติแวน (Activan 0.5 mg)
6. ยำเสริ มสร้ ำงกระดูก
Calcium

ให้ ครัง้ ละ 1 เม็ด วันละ 1 ครัง้ ส่วนใหญ่ให้ ก่อนนอน
ราคาตามประกาศของสถานพยาบาลนัน
้ ๆโดยพิจารณาว่า
สอดคล ้องกับอาการบาดเจ็บหรือไม่

ให้ ครัง้ ละ 1 เม็ด วันละ 1 ครัง้ ส่วนใหญ่ให้ ก่อนนอน
ให้ กรณีต้องกำรเสริ มสร้ ำงกระดูก เช่น กรณีกระดูกเชิงกรำนร้ ำว
หรื อผู้ป่วยที่อำยุเกิน 50 ปี ขึ ้นไป

รายการ

ความหมายและ/หรือรายละเอียด

มาตรฐานกลาง'60
(เล่ มนา้ เงิน)

กระทรวง สาธารณสุข'60
(เล่ มเขียว)

ขอบเขตการพิจารณา (Scope)

# ยาฉีด (ใช้ หลังผ่ าตัด 24-48 ช.ม.แรก)
1. ยำฉีดแก้ ปวด
มอร์ ฟีน(Morphine), เพททิดีน(Pethidine), ทามอล(Tramol),
ไดโคลฟี แนก(Diclofenac)

ให้ ครัง้ ละ 1 ampule ทุก 6 ช.ม. (ให้ 24 ชม.แรกหลังผ่ำตัด)

2. ยำฉีดแก้ อกั เสบ/ยำปฏิชีวนะ
คล๊ อกซ่ าซิลิน (Cloxacillin), เซฟฟ่ าโซลิน(Cefazolin)

ให้ ครัง้ ละ 1 gm. วันละ 4 ครัง้

เจนต้ าไมซิน (Gentamicin)

ขนำด 240 mg วันละ 1 ครัง้ หรื อ ขนำด 80 mg วันละ 3 ครัง้

3. ยำฉีดลดบวม
เดกซาเมทาโซน (Dexamethasone 4 mg)

ให้ ครัง้ ละ 1 ampule ทุก 4 ชัว่ โมง ในช่วงหลังผ่ำตัด

4. ยำกันบำดทะยัก
วัคซีน (Tetanus toxoid 0.5 cc)

ให้ แค่ 1 ampule เฉพำะอำกำรที่มีแผลเปิ ด

5. ยำชำ

ให้ ในกรณีที่มีกำรเย็บแผล ซึ่งจะต้ องมีกำรฉีดยำชำ cc. ละ 20 บำท

2% xylocaine

โดยให้ ครัง้ ละไม่เกิน 5 cc.ต่อแผลที่มีกำรเย็บ ส่วน รพ.รัฐให้ รวมในค่ำเย็บ
แผลแล้ ว หำกมีกำรผ่ำตัดจะมีค่ำยำวิสญ
ั ญีจำนวน 20 cc. เป็ นเงิน 400 บำท

# ยาทาภายนอก
เรพพาริ ล (Reparil)

ชนิดใดชนิดหนึ่ง ใช้ ตลอดกำรรักษำ

เคาน์ เตอร์ เพน (Counterpain)
# นา้ เกลือ (ให้ ทางเส้ นเลือด )
0.9%NSS 1000 cc

ชนิดใดชนิดหนึ่ง ให้ 2-3 ขวด/วัน กรณีที่รับประทำนไม่ได้ หรื อให้ ยำฉีด

5%D/N/2 1000 cc
1.1.2 ค่ าเวชภัณฑ์ (Medical Supplies)
1.1.2 (1) เวชภัณฑ์ 1 (Medical Supplies 1)
- ได้ แก่ เวชภัณฑ์ สิน้ เปลือง

# ไหมเย็บแผล

ไหมเย็บแผล 1 แพ็ค ควำมยำวประมำณ 2 ฟุต เย็บได้ ประมำณ 15 เข็ม

# วัสดุอปุ กรณ์ในกำรทำแผล

กรณีต้องใช้ เพิ่มจำก1.1.14(1) ชุดบริ กำรเหมำจ่ำยขึ ้นอยู่กับจำนวน

สำลี ก๊ อซ ยำเบต้ ำดีน

บำดแผลของผู้ป่วยจำกเล็กน้ อยและมีกำรเบิกใน 1.2.14 (1)
แล้ วต้ องไม่มีกำรเบิกซ ้ำ กรณีเป็ นของ ร.พ.ของรัฐ มีกำรรวมอยู่ในชุด

# วัสดุอปุ กรณ์ในกำรฉีดยำ

ราคาตามประกาศของสถานพยาบาลนัน
้ ๆ โดยพิจารณาว่า
สอดคล ้องกับอาการบาดเจ็บหรือไม่

เหมำจ่ำยแล้ ว จึงไม่มีรำคำ

เข็ม ไซริ๊ ง แอลกอฮอล์/ถุงมือ
# วัสดุอปุ กรณ์ในกำรให้ น ้ำเกลือ
Jelco, Three way, Extension

ใช้ ได้ ตลอดที่นอนรักษำตัวอยู่ ที่ รพ. โดยมีกำรให้ น ้ำเกลือไม่วำ่ จะใข้ กี่ขวด
บำง ร.พ.อำจมีกำรเปลี่ยนทุก 3 วัน

# ชุดระบำยเลือด
ICD (Inter costal Drain)
# ผ้ ำยืดพยุง (Elastic Bandage)

ใช้ เมื่อมีควำมจำเป็ น ใช้ เฉพำะได้ รับอุบตั ิเหตุช่วงอก เช่น ซี่โครงหัก
กรณีไม่ได้ เข้ ำเฝื อก เช่น เอ็นฉีก เคล็ด

รายการ

ความหมายและ/หรือรายละเอียด

มาตรฐานกลาง'60
(เล่ มนา้ เงิน)

กระทรวง สาธารณสุข'60
(เล่ มเขียว)

แพทย์เป็ นผู้สงั่ เท่ำนั ้น ,กรณีซื ้อเอง ต้ องมีใบคำสัง่ แพทย์เจ้ ำของไข้ ประกอบ

1.1.2 (2) เวชภัณฑ์ 2 (Medical Supplies 2)
- ได้ แก่ เวชภัณฑ์ ท่ ใี ช้ ภายนอกตัวผู้ป่วย

ขอบเขตการพิจารณา (Scope)

# ผ้ ำคล้ องแขน
# ไม้ ค ้ำยัน
# เฝื อกพยุงคอ (คอลำร์ )

กรณีแขนหักลักษณะผ้ ำที่เป็ นแบบมีซองสำหรับคล้ องแขน
ราคาตามประกาศของสถานพยาบาลนัน
้ ๆ โดยพิจารณาว่า
สอดคล ้องกับอาการบาดเจ็บหรือไม่

กรณีขำหัก
กรณีบำดเจ็บส่วนคอรุ นแรงหรื อกระดูกคอเลื่อน

# เฝื อกพยุงไหล่

กรณีไหปลำร้ ำเคลื่อน หรื อ หัก

# เฝื อกพยุงลำตัว (L-S Support)

กรณีกระดูกสันหลังเคลื่อน ถ้ ำขนำดครึ่งตัว (L-S Support) แต่หำกใช้ ขนำด
เต็มตัว (Body Jetket) คิดอัตรำ 4,000 บำท (เอกชน)

# เฝื อกอ่อนสำหรับดำมนิว้ (Finger Splint)

กรณีกระดูกนิ ้วหัก

# ชุดอุปกรณ์ดึงกระดูกภำยนอก

เป็ นอุปกรณ์ชดุ กำรดึงกระดูกให้ เข้ ำที่ก่อนจะใช้ เฝื อก กรณีเป็ น ร.พ.ของรัฐ
ให้ รวมค่ำแพทย์แล้ ว

#ไม้ ค ้ำยัน ( Walker)
1.1.2 (3) เวชภัณฑ์ 3 (Medical Supplies 3)
- ได้ แก่ เวชภัณฑ์ ท่ ใี ช้ ภายในร่ างกายผู้ป่วย

1.1.3 ค่ าบริ การโลหิตและส่ วนประกอบของโลหิต
(Blood Tranfusion Servies and Blood Components)

# สกรู (screw)

ราคาตามประกาศของสถานพยาบาลนัน
้ ๆ โดยพิจารณาว่า
สอดคล ้องกับอาการบาดเจ็บหรือไม่

มักเบิกในรำยที่มีกำรผ่ำตัดเสมอ , เคลสที่ไม่มีกำรผ่ำตัดจะไม่พบเวชภัณฑ์ 3
ใช้ ในกรณีกำรผ่ำตัดดำมเหล็กเป็ นไปตำมขนำดของแผ่นเพลท

# แผ่นเพลท (plate)

ใช้ ในกรณีกำรผ่ำตัดดำมเหล็กขึ ้นอยู่กับขนำดของกระดูกที่หกั

#เส้ นลวดโลหะ(K-wire)

ใช้ ในกรณีกำรผ่ำตัดดำมเหล็กขึ ้นอยู่กับขนำดของกระดูกที่หกั

# น้ อต (Washer)

ใช้ ในกรณีกำรผ่ำตัดดำมเหล็กขึ ้นอยู่กับขนำดของกระดูกที่หกั

ค่ำตรวจ ABO (ตรวจหำกรุ๊ปเลือด ABO)

100

30

RH Typing (ตรวจหำกรุ๊ปเลือด Rh)

120

50/100

ค่ำจองเลือด (Cross matching)

360

80/170

ค่ำเลือด (Whole blood 1 unit=250-300 ซีซ)ี

800

800

เมื่อมีกำรให้ เลือดเท่ำนัน้ รำคำต่อยูนิต

ค่ำเลือด( Packed Red cells)

800

600

เมื่อมีกำรให้ เลือดเท่ำนัน้ รำคำต่อยูนิต

-

600

เมื่อมีกำรให้ เลือดเท่ำนัน้ รำคำต่อยูนิต

ค่ำเลือด (Platelets)

800

400

เมื่อมีกำรให้ เลือดเท่ำนัน้ รำคำต่อยูนิต

ค่ำเลือด (FFP)

800

400

เมื่อมีกำรให้ สำรช่วยกำรแข็งตัวของเลือดเท่ำนัน้ รำคำต่อยูนิต

# CBC (ตรวจเม็ดเลือดรวม)

120

120

ตรวจเป็ น Routine ในรำยประสบอุบตั ิเหตุ กรณีที่ Admit

#Hct. (ฮีมำโตคริ ด) ตรวจควำมเข้ มข้ นเม็ดเลือด

50

30

# Anti HIV (ตรวจเชื ้อเอดส์)

300

250

Blood Sugar (ตรวจระดับน ้ำตำล)/FBS/DTX

100

45

BUN (ตรวจกำรทำงำนของไต)

100

50

ตรวจเป็ น Routine ในรำยประสบอุบตั ิเหตุ กรณีที่ Admit

Creatinine (ตรวจกำรทำงำนของไต)

100

50

ตรวจเป็ น Routine ในรำยประสบอุบตั ิเหตุ กรณีที่ Admit

Electrolytes (ตรวจระดับเกลือแร่ในเลือด)

440

140

ตรวจเป็ น Routine ในรำยประสบอุบตั ิเหตุ กรณีที่ Admit

# UA (ตรวจปั สสำวะ)

100

100

กรณีได้ รับอุบตั ิเหตุบริ เวณช่องท้ องเพื่อดูวำ่ มีเลือดออกในช่องท้ องหรื อไม่

PTT (ตรวจดูกำรแข็งตัวของเลือด)

300

80

PT (ตรวจดูกำรแข็งตัวของเลือด)

300

70

L.F.T(ตรวจหน้ ำที่ของตับทังหมด)
้

720

300

ค่ำเลือด( Leukocyte PRC)

กรณีไม่ทรำบกรุ๊ปเลือดจะมีกำรตรวจกรุ๊ ปเลือดก่อนจองเลือด
กำรจองเลือดไว้ เพื่อใช้ ในกำรผ่ำตัด หรื อเพื่อกำรรักษำกรณีสญ
ู เสียเลือด
ปริ มำณมำกซึ่งอำจมีกำรใช้ เลือดจริ ง หรื อไม่ใช้ ก็ได้

1.1.4 ค่ าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์ และพยาธิวิทยา
(Lab Investigation and Pathology)

ต้ องมีกำรตรวจทุกครัง้ ที่มีกำรผ่ำตัด

รายการ

มาตรฐานกลาง'60
(เล่ มนา้ เงิน)

กระทรวง สาธารณสุข'60
(เล่ มเขียว)

SGOT(ตรวจหน้ ำที่ของตับ)

100

55

SGPT(ตรวจหน้ ำที่ของตับ)

100

55

X-ray ฟิ ล์มทุกขนำด

300

200

X-ray ฟิ ล์มดิจิตอล

-

220

Mobile X-ray ( เอกซเรย์แบบเคลื่อนที)่

ตำมประกำศ

600

Dental film (เอ๊ กซเรย์ฟัน)

ตำมประกำศ

120

Panoramic / Cephalometry

ตำมประกำศ

330

ใช้ กรณีเอกซเรย์ฟัน ซึ่งได้ ภำพแบบ 360 องศำ

Fluoroscopic observation(กำรส่องกล้ องเพื่อตรวจหรื อผ่ำตัด)

ตำมประกำศ

800

ใช้ กรณีที่มีกำรผ่ำตัด

5,000

3,000

เมื่อมีอำกำรซึม ระดับ Coma Score น้ อยกว่ำ 12 หรื อศรี ษะกระแทกรุนแรง

5,000

5,000

หรื อไม่มีลกั ษณะบำดแผลภำยนอก จะมีกำรรอดูอำกำรไม่เกิน 24 ชม.

10,000

10,100

10,000+CM 1,700 บำท/100 ml

10,100+CM 870 บำท/50 ml

6,000

6,000

6,000+CM 1,700 บำท/100 ml

6,000+CM 870 บำท/50 ml

6,000

4,600

CT Spine with CM ( เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ กระดูกสันหลังส่วนอกแบบฉีด
สี)

6,000

4,600+CM 870 บำท/50 ml

MRI Brain ( ตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำสมอง)

8,000

8,000

กรณีที่สงสัยกำรบำดเจ็บของไขสันหลังหรื อไขประสำท (มีน้อยมำก) และคู่มือเล่มน ้ำเงิน

MRI Spine (ตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำไขสันหลัง)

8,000

6,700

หำกมีกำรฉีดสีร่วมด้ วย สำมำรถเบิกค่ำฉีดสี(+ contrast)เพิ่มเติม 2500 บำท

รำคำตำมประกำศ

6,700

กรณีได้ รับบำดเจ็บบริ เวณเส้ นเอ็นบริ เวณหัวเข่ำ เช่นเส้ นเอ็นไขว้ ขำด

US Whole abdomen (อุลตร้ ำซำวด์ช่องท้ องทังส่
้ วนบนและส่วนล่ำง)
US Upper/Lower Abdomen (อุลตร้ ำซำวด์ช่องท้ องชส่วนบนหรื อ
ส่วนล่ำง)
-

1,920

1,100

1,080

800

EKG หรื อ ECG (ตรวจคลื่นไฟฟ้ำหัวใจ)

350

ความหมายและ/หรือรายละเอียด

ขอบเขตการพิจารณา (Scope)

1.1.5 ค่ าตรวจวินิจฉัยและการรั กษารั งสีวิทยา
(Diagnostic Radiology and Radiotherapy)
1.1.5 (1) ค่ าตรวจวินิจฉัยปกติ (Standard Diagnostic
Imaging)

1.1.5 (2) ค่ าตรวจวินิจฉัยพิเศษ (Special Diagnostic Imaging) CT Brain NC ( เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ สมองแบบไม่ฉีดสี)
CT Brain with CM ( เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ สมองแบบฉีดสี)
CT Whole Abdomen (เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ ช่องท้ องทังส่
้ วนบนและ
ส่วนล่ำงแบบไม่ฉีดสี)
CT Whole Abdomen with CM (เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ ช่องท้ องทัง้
ส่วนบนและส่วนล่ำงแบบฉีดสี)
CT Upper/Lower Abdomen (เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ ช่องท้ องเฉพำะ
ส่วนบนหรื อส่วนล่ำงแบบไม่ฉีดสี)
CT Upper/Lower Abdomen (เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ ช่องท้ องเฉพำะ
ส่วนบนหรื อส่วนล่ำงแบบฉีดสี)
CT Spine NC ( เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ กระดูกสันหลังแบบไม่ฉีดสี)

MRI KNEE (ตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำเข่ำ)

1.1.5 (3) ค่ ารั กษาทางรั งสีวิทยา (Radiotherapy)
1.1.6 ค่ าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพเิ ศษอื่นๆ (Special Diagnostics)
1.1.7 ค่ าอุปกรณ์ ของใช้ และเครื่ องมือทางการแพทย์ (Medical
Equipment)
1.1.7 (1) อุปกรณ์ เครื่ องมือนอกห้ องผ่ าตัด

-

เครื่ องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ใช้ กรณีที่ผปภ.ไม่สำมำรถเคลื่อนที่เพื่อไปเอกซเรย์ที่ห้องเอกซเรย์ได้

เมื่อมีกำรบำดเจ็บบริ เวณช่องท้ อง อันเนื่องมำจำกอุบตั ิเหตุเท่ำนัน้

เมื่อมีกำรบำดเจ็บกระดูกสันหลัง อันเนื่องมำจำกอุบตั ิเหตุเท่ำนั ้น
(หำกอำยุเกิน 50 ปี อำจมีภำวะกระดูกเสื่อม โดยให้ พิจำรณำจำกข้ อบ่งชี ้จำกภำยนอกร่ ำงกำยให้ เห็นชัดเจน
ว่ำเกิดจำกอุบตั ิเหตุหรื อไม่) และตำมคู่มือเล่มชมพู กรณีฉีดสีให้ คิดค่ำสำรทึบแสงเพิ่มได้ 50 ซีซี 750 บำท

กรณีที่สงสัยว่ำมีเลือดออกในช่องท้ อง เช่นกรณี ม้ ำมแตก ตับแตก
ไม่ได้ ใช้ รักษำโรคที่เกิดจำกอุบตั ิเหตุ

200

# เครื่ องช่วยหำยใจ
เครื่ องควบคุมด้ วยควำมดัน ( Bird - Pressure control )ต่อวัน

ประมำณ 2 - 4 ภำพต่อตำแหน่งกำรรักษำก่อนและหลังผ่ำตัด

ต้ องใช้ ทกุ ครัง้ ที่มีกำรใช้ ห้องผ่ำตัดส่วนใหญ่จะใช้ กับผู้สงู อำยุหรื อผู้ป่วยโรคหัวใจ

เฉพำะกรณีผ้ ปู ่ วยที่จำเป็ นต้ องใช้ เครื่ องช่วยหำยใจไม่ใช่ใช้ กับทุกกรณี
1,800

1,000

อำทิ Bird's Respiratorต่อวัน กรณี ร.พ.กระทรวงสำธำรณสุขถ้ ำตำ่ กว่ำ 8 ชม.
คิดในอัตรำ 1,200 บำท ถ้ ำเกินกว่ำ 8 ชม. คิดในอัตรำ 1,800 บำท

เครื่ องควบคุมด้ วยปริ มำตร (Bennelt) - Volume control ต่อวัน

3,000

1,900

อำทิ Bennette's Respirator กรณีถ้ำตำ่ กว่ำ 8 ชม. คิดรำคำ 2,000 บำท
ถ้ ำเกินกว่ำ 8 ชม. คิดรำคำ 3,000 บำท

# เครื่ องกระตุ้นหัวใจด้ วยไฟฟ้ำ ( D.C.Shock)

500

-

*กำรฟื น้ คืนชีพ (รวมเครื่ องกระตุ้นหัวใจ) (CPR)

-

900

ใช้ กรณีผ้ ปู ่ วยหยุดหำยใจรำคำนีร้ วมอุปกรณ์ที่ใช้ ร่วมแล้ ว เช่น ครี ม/เจล
กรณี ร.พ.รัฐให้ เหมำรวมชุดฟื น้ คืนชีพ (แพทย์+อุปกรณ์)

มาตรฐานกลาง'60
(เล่ มนา้ เงิน)

กระทรวง สาธารณสุข'60
(เล่ มเขียว)

เครื่ องควบคุมปริ มำณสำรน ้ำต่อวัน (Infusion Pump)

350

220

กำรให้ ออกซิเจน ไม่เกิน 8 ชม.

800

160

กำรให้ ออกซิเจน เกิน 8 ชม.

800

450

# เครื่ องวัดระดับออกซิเจนในเลือด (O2 Sat)

-

-

# เครื่ องวัดสัญญำณชีพ (Monitor V.S) ต่อวัน

600

-

รายการ

1.1.7 (2) อุปกรณ์ เครื่ องมือที่ใช้ ในห้ องผ่ าตัด

1.1.8 ค่ าห้ องผ่ าตัดและห้ องคลอด (Operating Theater and
Delivery Room)

ความหมายและ/หรือรายละเอียด

# Basic Standard Set

ขอบเขตการพิจารณา (Scope)

เฉพำะกรณีที่ใช้ ในห้ องผ่ำตัดใหญ่

ชุดเครื่ องมือผ่ำตัดทัว่ ไป ชุดใหญ่ - Major

1,680

-

เป็ นกำรผ่ำตัดใหญ่ทวั่ ไป

ชุดเครื่ องมือผ่ำตัดทัว่ ไป ชุดเล็ก - Minor

900

-

เป็ นกำรผ่ำตัดเล็กที่แผลสกปรกมำกหรื อไม่สำมำรถดำเนินกำรในห้ องER ได้

ชุดเครื่ องมือผ่ำตัดกระดูกทัว่ ไป - General Ortho

2,000

-

เป็ นกรณีที่ต้องมีกำรผ่ำตัดเพื่อยึดเพลทและสกรู/ชุดออร์ โธ/ชุดผ่ำตัดสมอง

ชุดเครื่ องมือผ่ำตัดกระดูกสันหลัง - Ortho spine

2,400

-

ให้ เพิ่มชุดผ่ำตัดทัว่ ไปได้ อีก 1,680 บำท กรณีรพ.รัฐ ให้ เหมำรวมในค่ำแพทย์

ชุดเครื่ องมือผ่ำตัดสมอง

3,000

-

และอุปกรณ์

800

-

# ห้ องผ่ำตัดเล็ก (ต่อช.ม.)

กำรเย็บแผล หรื อทำแผลไม่จำเป็ นต้ องทำในห้ องผ่ำตัด ยกเว้ นกำรตัดเนือ้ ตำย
ของแผลขนำดใหญ่มำก อำจทำในห้ องผ่ำตัดป้องกันกำรติดเชื ้อ

# ห้ องผ่ำตัดใหญ่ (ต่อช.ม.) ชัว่ โมงแรก

2,400

-

ชัว่ โมงต่อไป

1,200

-

ตำมประกำศ

ตำมคู่มือ

Ambulation training (กำรฝึ กพลิกตัว, นั่ง, นอน, ยืน,เดิน)

150

130

HOT PACK / COLD PACK

100

60

-

300

WARD

500

1,000

ICU

700

2,300

ER

100

-

OPD

30

-

-

-

แผลแห้ ง / แผลเย็บ

-

120

กรณีผ้ ปู ่ วยมีบำดแผลมำก อุปกรณ์ในชุดไม่เพียงพอ อำจมีกำรเบิกเพิ่มเติม

แผลเปิ ด/ติดเชื ้อ

-

140

ในหมวดรำยกำรเวชภัณฑ์ (1)

แผลขนำดใหญ่ (>15 นำที)

-

270

พิจำรณำกำรทำแผลต่อครัง้ มิใช่ตำมจำนวนแผล

200

-

ตำมประกำศ

500

1.1.9 ค่ าบริ การทางทันตกรรม (Dental Services)

1.1.10 ค่ าบริ การทางกายภาพบาบัด (Physical Therapy)

1.1.11 ค่ าบริ การฝั งเข็ม (Acupuncture)
1.1.12 ค่ าบริ การการพยาบาลของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และผดุงครรภ์
(Nursing and Midwifery Charge)

-

1.1.13 ค่ าบริ การของผู้ประกอบโรคศิลปะอื่นๆ (Miscellaneous

ใช้ กับกรณีอบุ ตั ิเหตุจำกรถ ที่มีกำรผ่ำตัด
ให้ พิจำรณำตำมควำมจำเป็ นที่เกิดจำกอุบตั ิเหตุเป็ นกรณี
เฉพำะบำงรำยที่มีกำรบำดเจ็บบริ เวณไขสันหลังหรื อภำยหลังกำรผ่ำตัดกระดูกสันหลัง,ขำ,เท้ ำ หรื อกรณี
ใส่เฝื อก
ไม่เกี่ยวกับกำรรักษำโรคอุบตั ิเหตุ

มีกำรคิดรวมอยู่ในแพทย์เฉพำะทำงแล้ ว

Health Professional Charges)
1.1.14 ค่ าบริ การเหมาจ่ ายการรั กษาพยาบาล (Packaged Medical
Charges)
1.1.14 (1) ค่ าบริ การชุดเหมาจ่ าย (Medical Packaged)

ชุดเย็บแผล (Set suture)
ค่ำเย็บแผล

รายการ

1.1.14 (2) ค่ าบริ การทางการแพทย์ อ่ ืนๆ (Other Service
Charges)

มาตรฐานกลาง'60
(เล่ มนา้ เงิน)

กระทรวง สาธารณสุข'60
(เล่ มเขียว)

ค่ำชุดทำแผล (SET DRESSING)

100

-

Set ฉีดยำเข้ ำกล้ ำมเนือ้ (IM)

50

25

Set ฉีดยำเข้ ำเส้ นเลือด (IV)

50

25

ค่ำบริ กำรโรงพยำบำล กรณีผ้ ปู ่ วยนอก ต่อครัง้

80

100-110

ค่ำบริ กำรโรงพยำบำล กรณีผ้ ปู ่ วยใน ต่อวัน

30

-

ความหมายและ/หรือรายละเอียด

1.2 ค่ าธรรมเนียมบุคลากรทางการแพทย์ (Health Professional
Fees)
1.2.1 ค่ าตรวจรั กษาทั่วไปของผู้ประกอบวิชาชีพ
(Physical Evaluation and Management Services)

200

1.2.1 (1) ตรวจรั กษากรณีผ้ ูป่วยนอก ครั ง้ แรก
1.2.1 (2) ตรวจรั กษากรณีผ้ ูป่วยนอก ครั ง้ ต่ อไป สาหรั บ
ปั ญหาเดียวกัน
1.2.1 (3) ตรวจรั กษากรณีผ้ ูป่วยนอก ครั ง้ ต่ อไป สาหรั บ
ปั ญหาเรื อ้ รั ง
1.2.1 (4) ตรวจรั กษากรณีผ้ ูป่วย ฉุกเฉิน
1.2.1 (5) ตรวจรั กษากรณีผ้ ูป่วยใน ครั ง้ แรก สาหรั บการ
รั บตัวครั ง้ นัน้
1.2.1 (6) ตรวจรั กษากรณีผ้ ูป่วยใน ครั ง้ ต่ อไป สาหรั บ
การรั บตัวครั ง้ นัน้
1.2.1 (7) ตรวจรั กษากรณีผ้ ูป่วยใน เมื่อจาหน่ ายผู้ป่วย
และสรุ ปเวชระเบียน
1.2.1 (8) ตรวจรั กษากรณีผ้ ูป่วยในครั ง้ แรกสาหรั บการรั บ
ตัวในห้ องผู้ป่วยหนัก
1.2.1 (9) ตรวจรั กษากรณีผ้ ูป่วยในครั ง้ ต่ อไปสาหรั บการ
รั บตัวในห้ องผู้ป่วยหนัก

กรณีเบิกค่ำอุปกรณ์ในกำรฉีดยำในรำยกำรเวชภัณฑ์แล้ วไม่สำมำรถเบิกค่ำชุดฉีดยำแยกได้ อีก

เหมำรวมต่อวัน กรณี ร.พ.รัฐ แต่กรณี ร.พ.เอกชนให้ แยกตำมวงเล็บต่ำง ๆ

200

-

200

-

200

-

300

-

500

-

300

-

300

-

เป็ นกำรตรวจสรุ ปให้ ผ้ ปู ่ วยออกจำกรพ.และสรุ ปกำรรักษำในแบบสรุ ปกำรจำหน่ำยผู้ป่วย (Discharge ' s
summary)

840

-

สำหรับ ICU

500

-

สำหรับ ICU

-

1.2.1 (10) ตรวจรั กษากรณีผ้ ูป่วยในประจาวัน
ต่อสำขำเฉพำะทำง

1.2.1 (11) ตรวจวินิจฉัยสาขาเฉพาะ/ค่ าแพทย์ ท่ ปี รึ กษา
1.2.1 (12) ตรวจสุขภาพต่ างๆ
1.2.2 ค่ าทาศัลยกรรมและหัตถการต่ าง ๆ ของผู้ประกอบ
วิชาชีพ
(Physical Procedures)

ขอบเขตการพิจารณา (Scope)

500

300

-

-

ระวังกำรเบิกซ ้ำซ้ อนในหมวดรำยกำรอื่น และรพ.ควรระบุวำ่ สำขำใด

รำคำตำมประกำศของสถำนพยำบำลนั ้นๆ
# ค่ำแพทย์เข้ ำเฝื อก
# ค่ำศัลยกรรมพลำสติก

แล้ วแต่ตำแหน่งกำรบำดเจ็บ หรื อควำมหนักเบำของอำกำร

รายการ

ความหมายและ/หรือรายละเอียด

มาตรฐานกลาง'60
(เล่ มนา้ เงิน)

กระทรวง สาธารณสุข'60
(เล่ มเขียว)

ขอบเขตการพิจารณา (Scope)
กรณีกำรบำดเจ็บบนใบหน้ ำที่อำจทำให้ เสียโฉม

# ค่ าแพทย์ ทาผ่ าตัด
Humerus กระดูกต้ นแขน

7,000 - 10,000

10,000

อัตรำค่ำธรรมเนียมแพทย์ศลั ยกรรมอ้ ำงอิงตำมประกำศคู่มือค่ำธรรมเนียม

Radius, Ulna กระดูกแขนส่ วนปลาย

9,000 - 10,000

9500

แพทย์ พ.ศ. 2544 ของสำนักงำนเลขำธิ กำรแพทยสภำ

Femur กระดูกต้ นขา

10,000 - 14,000

11,000

Tibia, Fibula กระดูกขำส่วนปลำย

6,000 - 12,000

10,500

Carpal or Wrist ข้ อมือ

6,000 - 8,000

6,500

Metacarpal ฝ่ ำมือ

9,000 - 10,000

6,500

Tarsal ข้ อเท้ ำ

4,500 - 5,000

7,500

Metatarsal ฝ่ ำเท้ ำ

4,500 - 5,000

7,500

Clavicle กระดูกไหปลำร้ ำ

8,000 - 9,000

9,000

Zygoma กระดูกโหนกแก้ ม

9,000 - 20,000

9,500

Nasal จมูก

3,500 - 4,000

4,500

Maxillary ขำกรรไกรบน

7,000 - 16,000

10,000

Mandible ขำกรรไกรล่ำง

9,000 - 16,000

10,500

ค่ำเข้ ำเฝื อกแขน

1000-2000

250-340

ค่ำเข้ ำเฝื อกขำ

1000-2500

420-1,000

ราคาตามประกาศของสถานพยาบาลนัน
้ ๆ โดย
พิจารณาว่าสอดคล ้องกับอาการบาดเจ็บหรือไม่

1.2.3 ค่ าปฎิบัติการอื่นๆของผู้ประกอบวิชาชีพ (Other
Professional Fee)
1.2.3 (1) ค่ าวิสัญญีแพทย์ และ/หรื อวิสัญณีพยาบาล
(Anestheitc Professional Fee)

ค่ำแพทย์วิสญ
ั ญี หรื อพยำบำลวิสญ
ั ญี

เฉพำะกรณีที่ต้องมีกำรดมยำจะคิดอัตรำไม่เกิน 30 % ของค่ำแพทย์

ค่ำวำงยำสลบแบบทัว่ ไป (GA) ชม.แรก

ตำมประกำศ

2,400

ค่ำวำงยำสลบแบบทัว่ ไป (GA) ชม.ถัดไป

ตำมประกำศ

1,200

ตำมประกำศ

-

ของรพ.รัฐบำล จะรวมไว้ ในค่ำบริ กำรทำงทันตกรรม

-

-

มีกำรคิดรวมอยู่ในแพทย์เฉพำะทำงแล้ ว

-

-

มีกำรคิดรวมอยู่ในแพทย์เฉพำะทำงแล้ ว

1.2.3 (2) ค่ าวิชาชีพทันตกรรม (Dental Professional Fee)
1.2.3 (3) ค่ าผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลและผดุงครรภ์
(Nursing and
Midwifery Charge)
1.2.3 (4) ค่ าบริ การของผู้ประกอบโรคศิลปะอื่นๆ
(Miscellaneous Health Professional Charges)
2.ค่ าบริ การโรงพยาบาลอื่นๆ (OTHER HOSPITAL SERVICES)
2.1 ค่ าห้ องหรื อค่ าเตียงผู้ป่วยในประเภทต่ างๆ (Standard
Inpatient Accommodation)
2.1 (1) ค่ าห้ องหรื อค่ าตียงผู้ป่วยในทั่วไป
ห้ องสามัญ

วันละ

ตำมประกำศ

220

ห้ องพิเศษ

วันละ

ตำมประกำศ

1,200-4,000

วันละ

1500

ตำมประกำศ

2.2 (2) ค่ าห้ อง ICU ต่ อวัน

ตำมคู่มือเล่มชมพู ค่ำห้ องพิเศษ ICU เบิกได้ ตำมลักษณะของเตียงและพื ้นที่ (เตียงรวม(400 บำท)
หรื อเตียงแยก(1000 บำท) และต้ องไม่คิดค่ำห้ องอื่นเพิ่ม

2.2 ค่ำห้ องหรื อค่ำเตียงที่ใช้ สงั เกตอำกำร กำรพักฟื น้ หรื ออื่นๆ (Observed
Room)

-

200

-

ต้ องนอนสังเกตอำกำรมำกกว่ำ 2 ชม.ขึ ้นไป

ความหมายและ/หรือรายละเอียด

มาตรฐานกลาง'60
(เล่ มนา้ เงิน)

กระทรวง สาธารณสุข'60
(เล่ มเขียว)

2.3.1 อาหารผู้ป่วยในปกติ (Standard Inpatient Foods)

ต่อวัน

450

160

2.3.2 อาหารทางการแพทย์ (Special Inpatient Foods)

อำหำรทำงสำยยำง/มื ้อ

300

260

-

-

-

-

-

-

รายการ

ขอบเขตการพิจารณา (Scope)

2.3 อาหารผู้ป่วยใน (Foods)

2.3.3 อาหารทที่มีวัตถุประสงค์ พเิ ศษอื่นๆ (Other
Special-Purpose Nutrition)
2.3.4 ผลิตภัณฑ์ เสริ มอาหาร (Dietary Supplement)
2.4 ค่ าบริ การรั กษาศพ (Mortuary Services)
2.5 ค่ าบริ การรถพยาบาลฉุกเฉิน (Amburance Service+A122)
2.6 ค่ าบริ การอื่นๆ (Other Hospital Charges)

ต่อครัง้

10 กม. แรก คิดรำคำ 1,100 บ.
10 กม. แรก คิดรำคำ 1,100 บ. กรณีกำรใช้ รถ Refer ต้ องมีเหตุอนั สมควรเท่ำนั ้น
เกิน 10 กม. เพิ่มค่ำบริ กำร 10 บำท/
เกิน 10 กม. เพิ่มค่ำบริ กำร 10 บำท/กม.
กม.
ไม่มีกำรจ่ำยทังสิ
้ ้น ไม่จดั เป็ นค่ำรักษำพยำบำลผู้ประสบภัยจำกรถ

