
หมายเหตุ

1. จ ำนวนวนัที่ท ำกำรนอนพกัรักษำในโรงพยำบำลขึน้อยู่กับอำกำรบำดเจ็บของผู้ประสบภยั

2.รำคำยำและรำยกำรยำนีเ้ป็นกำรยกตวัอย่ำงเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำรำยกำรที่สำมำรถเกิดขึน้กับผู้ประสบอบุตัิเหตจุรำจร

ที่บริษัทประกันภยัต้องจ่ำยให้แก่ผู้ประสบภยัจำกรถ และจะเป็นอตัรำรำคำตำมประกำศของสถำนพยำบำลนัน้ๆ

3. อตัรำรำคำนีย้งัไม่รวมกำรผนัแปรอ่ืนใดอนัเก่ียวกับกำรบำดเจ็บและกำรรักษำ

4. จ ำนวนรำยกำรที่พิจำรณำนัน้เป็นมำตรฐำนขัน้ต้นที่เหมำะสมต่อกำรรักษำ

5. อตัรำนีไ้ม่ใช่เป็นอตัรำตำยตวั ขึน้อยู่กับอตัรำโรงพยำบำลแต่ละแห่ง หรือตำมประกำศกระทรวง โดยสถำนพยำบำลต้องเบิกตำมจริง แต่ไม่เกินรำคำของมำตรฐำนนี ้

6. กรอบกำรพิจำรณำในเบือ้งต้นประกอบด้วยรำยกำรต่อไปนี ้

1.ค่ารักษาพยาบาล  (Medical Services)

    1.1 ค่าบริการทางแพทย์ (Hospital Medical Expenses)

        1.1.1  ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด (Drugs and 
Parenteral Nutrition)

# ยารับประทาน

               1.1.1 (1) ยาผู้ ป่วยใน (Inpatient Medication)    1. ยำแก้ปวด ให้อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง

               1.1.1 (2) ยาผู้ ป่วยกลับบ้าน (Home Medication) ครัง้หน่ึง
ประมาณ 7 วัน

พาราเซตตามอล ( Paracetamol 500  mg.) ให้ครัง้ละ 2 เม็ด วนัละ 4 ครัง้ ส ำหรับผู้ ใหญ่ สว่นเด็กให้ลดลงตำม

ขนำดและให้รวมถึงช่ือยำอ่ืนๆที่มีสรรพคณุแก้ปวด, ลดไข้ เช่นเดียว

กับพำรำเซตตำมอล

               1.1.1 (3) ยาผู้ ป่วยนอก (Outpatient Medication) โวลทาเรน ( Voltaren 25 mg. ) ให้ครัง้ละ 1 เม็ด วนัละ 3 ครัง้ มีฤทธ์ิกัดกระเพำะมำกจะให้

ยำเคลือบกระเพำะควบคู่ไปด้วย

บรูเฟน (Brufen 400 mg.) ให้ครัง้ละ 1 เม็ด วนัละ 2-3 ครัง้ สว่นมำกจะใช้กรณีผู้ ป่วยมีอำกำรปวดมำก

มีฤทธ์ิกัดกระเพำะมำกจะให้ยำเคลือบกระเพำะควบคู่ไปด้วย

ทามอล (Tramol 50  mg.) ให้ครัง้ละ 1 เม็ด วนัละ 3 ครัง้ หรือทกุ 8 ชม. มีฤทธ์ิกัดกระเพำะมำกจะให้ยำเคลือบกระเพำะควบคู่ไปด้วย

   2. ยำลดบวม

แดนเซ่น (Danzen) ให้ครัง้ละ 1 เม็ด วนัละ 3 ครัง้

   3. ยำแก้อกัเสบ/ยำปฏิชีวนะ

คล็อกซ่าซิลิน (Cloxacillin 500 mg.) ให้ครัง้ละ 1 เม็ด วนัละ 4 ครัง้

   4. ยำเคลือบกระเพำะ/ลดกรด

ไซเมททิดีน (Cimethidine 400 mg.) ให้ครัง้ละ 1 เม็ด วนัละ 2 ครัง้

โอเมพราโซล (Omeprazole 20 mg) ให้ครัง้ละ 1 เม็ด วนัละ 2 ครัง้

   5. ยำนอนหลบั ใช้เป็นครัง้ครำวเม่ือจ ำเป็น

 ไดอะซีแพม (Diazepam 2 mg., 5 mg.) ให้ครัง้ละ 1 เม็ด วนัละ 1 ครัง้ สว่นใหญ่ให้ก่อนนอน

 แอทติแวน (Activan 0.5 mg) ให้ครัง้ละ 1 เม็ด วนัละ 1 ครัง้ สว่นใหญ่ให้ก่อนนอน

  6. ยำเสริมสร้ำงกระดกู

Calcium ให้กรณีต้องกำรเสริมสร้ำงกระดกู เช่น กรณีกระดกูเชิงกรำนร้ำว 

หรือผู้ ป่วยที่อำยเุกิน 50 ปีขึน้ไป

หลักเกณฑ์การพิจารณาเก่ียวกับการรักษาพยาบาล

มาตรฐานกลาง'60
(เล่มน า้เงนิ)

กระทรวง สาธารณสุข'60
(เล่มเขียว)

ขอบเขตการพิจารณา (Scope)ความหมายและ/หรือรายละเอียดรายการ

ราคาตามประกาศของสถานพยาบาลนัน้ๆโดยพจิารณาวา่
สอดคลอ้งกบัอาการบาดเจ็บหรอืไม ่



มาตรฐานกลาง'60
(เล่มน า้เงนิ)

กระทรวง สาธารณสุข'60
(เล่มเขียว)

ขอบเขตการพิจารณา (Scope)ความหมายและ/หรือรายละเอียดรายการ

   # ยาฉีด (ใช้หลังผ่าตัด 24-48 ช.ม.แรก)

   1. ยำฉีดแก้ปวด

   2. ยำฉีดแก้อกัเสบ/ยำปฏิชีวนะ

คล๊อกซ่าซิลิน (Cloxacillin),  เซฟฟ่าโซลิน(Cefazolin) ให้ครัง้ละ 1 gm. วนัละ 4 ครัง้

เจนต้าไมซิน (Gentamicin) ขนำด 240 mg วนัละ 1 ครัง้ หรือ ขนำด 80 mg วนัละ 3 ครัง้

    3. ยำฉีดลดบวม

 เดกซาเมทาโซน (Dexamethasone 4 mg) ให้ครัง้ละ 1 ampule ทกุ 4 ชัว่โมง  ในช่วงหลงัผ่ำตดั

   4. ยำกันบำดทะยกั

วัคซีน (Tetanus toxoid 0.5 cc) ให้แค่ 1 ampule   เฉพำะอำกำรที่มีแผลเปิด

   5. ยำชำ ให้ในกรณีที่มีกำรเย็บแผล ซึ่งจะต้องมีกำรฉีดยำชำ cc. ละ 20 บำท 

2% xylocaine โดยให้ครัง้ละไม่เกิน 5 cc.ต่อแผลที่มีกำรเย็บ สว่น รพ.รัฐให้รวมในค่ำเย็บ

แผลแล้ว หำกมีกำรผ่ำตดัจะมีค่ำยำวิสญัญีจ ำนวน 20 cc. เป็นเงิน 400 บำท

  # ยาทาภายนอก

เรพพาริล (Reparil)

เคาน์เตอร์เพน (Counterpain)

  # น า้เกลือ (ให้ทางเส้นเลือด )

0.9%NSS 1000 cc

5%D/N/2 1000 cc

    1.1.2  ค่าเวชภัณฑ์ (Medical Supplies)        

             1.1.2 (1)  เวชภัณฑ์ 1 (Medical Supplies 1)

                           -  ได้แก่เวชภัณฑ์สิน้เปลือง # ไหมเย็บแผล ไหมเย็บแผล 1 แพ็ค ควำมยำวประมำณ 2 ฟตุ เย็บได้ประมำณ 15 เข็ม

# วสัดอุปุกรณ์ในกำรท ำแผล กรณีต้องใช้เพ่ิมจำก1.1.14(1) ชดุบริกำรเหมำจ่ำยขึน้อยู่กับจ ำนวน

     ส ำลี ก๊อซ ยำเบต้ำดีน บำดแผลของผู้ ป่วยจำกเล็กน้อยและมีกำรเบิกใน 1.2.14 (1)   

แล้วต้องไม่มีกำรเบิกซ ำ้ กรณีเป็นของ ร.พ.ของรัฐ มีกำรรวมอยู่ในชดุ

เหมำจ่ำยแล้ว จึงไม่มีรำคำ

# วสัดอุปุกรณ์ในกำรฉีดยำ

      เข็ม ไซร๊ิง แอลกอฮอล์/ถงุมือ

# วสัดอุปุกรณ์ในกำรให้น ำ้เกลือ

     Jelco, Three way, Extension ใช้ได้ตลอดที่นอนรักษำตวัอยู่ ที่ รพ. โดยมีกำรให้น ำ้เกลือไม่วำ่จะใข้ก่ีขวด

บำง ร.พ.อำจมีกำรเปลี่ยนทกุ 3 วนั

# ชดุระบำยเลือด

     ICD (Inter costal Drain) ใช้เม่ือมีควำมจ ำเป็น ใช้เฉพำะได้รับอบุตัิเหตชุ่วงอก เช่น ซ่ีโครงหกั

# ผ้ำยืดพยงุ (Elastic Bandage) กรณีไม่ได้เข้ำเฝือก เช่น เอ็นฉีก เคล็ด

    ชนิดใดชนิดหนึ่ง ใช้ตลอดกำรรักษำ

ให้ครัง้ละ 1 ampule ทกุ 6 ช.ม. (ให้ 24 ชม.แรกหลงัผ่ำตดั)
มอร์ฟีน(Morphine), เพททิดีน(Pethidine), ทามอล(Tramol),

ไดโคลฟีแนก(Diclofenac)

     ชนิดใดชนิดหนึ่ง ให้ 2-3 ขวด/วนั กรณีที่รับประทำนไม่ได้ หรือให้ยำฉีด

ราคาตามประกาศของสถานพยาบาลนัน้ๆ โดยพจิารณาวา่

สอดคลอ้งกบัอาการบาดเจ็บหรอืไม ่



มาตรฐานกลาง'60
(เล่มน า้เงนิ)

กระทรวง สาธารณสุข'60
(เล่มเขียว)

ขอบเขตการพิจารณา (Scope)ความหมายและ/หรือรายละเอียดรายการ

             1.1.2 (2)  เวชภัณฑ์ 2 (Medical Supplies 2) แพทย์เป็นผู้สัง่เท่ำนัน้  ,กรณีซือ้เอง ต้องมีใบค ำสัง่แพทย์เจ้ำของไข้ประกอบ

                          - ได้แก่เวชภัณฑ์ที่ใช้ภายนอกตัวผู้ ป่วย # ผ้ำคล้องแขน กรณีแขนหกัลกัษณะผ้ำที่เป็นแบบมีซองส ำหรับคล้องแขน 

# ไม้ค ำ้ยนั กรณีขำหกั

# เฝือกพยงุคอ (คอลำร์) กรณีบำดเจ็บสว่นคอรุนแรงหรือกระดกูคอเลื่อน

# เฝือกพยงุไหล่ กรณีไหปลำร้ำเคลื่อน หรือ หกั

# เฝือกพยงุล ำตวั (L-S Support) กรณีกระดกูสนัหลงัเคลื่อน ถ้ำขนำดคร่ึงตวั (L-S Support) แต่หำกใช้ขนำด

เต็มตวั (Body Jetket) คิดอตัรำ 4,000 บำท (เอกชน)

#  เฝือกอ่อนส ำหรับดำมนิว้ (Finger Splint) กรณีกระดกูนิว้หกั

# ชดุอปุกรณ์ดึงกระดกูภำยนอก เป็นอปุกรณ์ชดุกำรดึงกระดกูให้เข้ำที่ก่อนจะใช้เฝือก กรณีเป็น ร.พ.ของรัฐ

ให้รวมค่ำแพทย์แล้ว

#ไม้ค ำ้ยนั ( Walker)

             1.1.2 (3)  เวชภัณฑ์ 3 (Medical Supplies 3) มกัเบิกในรำยที่มีกำรผ่ำตดัเสมอ , เคลสที่ไม่มีกำรผ่ำตดัจะไม่พบเวชภณัฑ์ 3  

                         - ได้แก่เวชภัณฑ์ที่ใช้ภายในร่างกายผู้ ป่วย # สกรู (screw) ใช้ในกรณีกำรผ่ำตดัดำมเหล็กเป็นไปตำมขนำดของแผ่นเพลท 

# แผ่นเพลท (plate) ใช้ในกรณีกำรผ่ำตดัดำมเหล็กขึน้อยู่กับขนำดของกระดกูที่หกั 

#เส้นลวดโลหะ(K-wire) ใช้ในกรณีกำรผ่ำตดัดำมเหล็กขึน้อยู่กับขนำดของกระดกูที่หกั

# น้อต (Washer) ใช้ในกรณีกำรผ่ำตดัดำมเหล็กขึน้อยู่กับขนำดของกระดกูที่หกั

    1.1.3  ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่ำตรวจ  ABO (ตรวจหำกรุ๊ปเลือด ABO) 100 30 กรณีไม่ทรำบกรุ๊ปเลือดจะมีกำรตรวจกรุ๊ปเลือดก่อนจองเลือด 

             (Blood Tranfusion Servies and Blood Components) RH Typing  (ตรวจหำกรุ๊ปเลือด Rh) 120 50/100

กำรจองเลือดไว้เพ่ือใช้ในกำรผ่ำตดั หรือเพ่ือกำรรักษำกรณีสญูเสียเลือด

ปริมำณมำกซึ่งอำจมีกำรใช้เลือดจริง หรือไม่ใช้ก็ได้

ค่ำเลือด (Whole blood 1 unit=250-300 ซีซี) 800 800 เม่ือมีกำรให้เลือดเท่ำนัน้รำคำต่อยนิูต 

ค่ำเลือด( Packed Red cells) 800 600 เม่ือมีกำรให้เลือดเท่ำนัน้  รำคำต่อยนิูต 

ค่ำเลือด( Leukocyte PRC) - 600 เม่ือมีกำรให้เลือดเท่ำนัน้  รำคำต่อยนิูต 

ค่ำเลือด (Platelets) 800 400 เม่ือมีกำรให้เลือดเท่ำนัน้  รำคำต่อยนิูต 

ค่ำเลือด (FFP) 800 400 เม่ือมีกำรให้สำรช่วยกำรแข็งตวัของเลือดเท่ำนัน้  รำคำต่อยนิูต 

    1.1.4  ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา

             (Lab Investigation and Pathology) # CBC (ตรวจเม็ดเลือดรวม) 120 120 ตรวจเป็น Routine ในรำยประสบอบุตัิเหต ุ กรณีที่ Admit

#Hct. (ฮีมำโตคริด) ตรวจควำมเข้มข้นเม็ดเลือด 50 30

# Anti HIV (ตรวจเชือ้เอดส์) 300 250 ต้องมีกำรตรวจทกุครัง้ที่มีกำรผ่ำตดั

Blood Sugar (ตรวจระดบัน ำ้ตำล)/FBS/DTX 100 45

BUN  (ตรวจกำรท ำงำนของไต) 100 50 ตรวจเป็น Routine ในรำยประสบอบุตัิเหต ุ กรณีที่ Admit

Creatinine  (ตรวจกำรท ำงำนของไต) 100 50 ตรวจเป็น Routine ในรำยประสบอบุตัิเหต ุ กรณีที่ Admit

Electrolytes (ตรวจระดบัเกลือแร่ในเลือด) 440 140 ตรวจเป็น Routine ในรำยประสบอบุตัิเหต ุ กรณีที่ Admit

# UA (ตรวจปัสสำวะ) 100 100 กรณีได้รับอบุตัิเหตบุริเวณช่องท้องเพ่ือดวูำ่มีเลือดออกในช่องท้องหรือไม่ 

PTT (ตรวจดกูำรแข็งตวัของเลือด) 300 80

PT  (ตรวจดกูำรแข็งตวัของเลือด) 300 70

L.F.T(ตรวจหน้ำที่ของตบัทัง้หมด) 720 300

ค่ำจองเลือด (Cross matching) 80/170360

ราคาตามประกาศของสถานพยาบาลนัน้ๆ โดยพจิารณาวา่

สอดคลอ้งกบัอาการบาดเจ็บหรอืไม ่

ราคาตามประกาศของสถานพยาบาลนัน้ๆ โดยพจิารณาวา่

สอดคลอ้งกบัอาการบาดเจ็บหรอืไม ่
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SGOT(ตรวจหน้ำที่ของตบั) 100 55

SGPT(ตรวจหน้ำที่ของตบั) 100 55

    1.1.5  ค่าตรวจวินิจฉัยและการรักษารังสีวิทยา

              (Diagnostic Radiology and Radiotherapy)
             1.1.5 (1) ค่าตรวจวินิจฉัยปกติ (Standard Diagnostic 
Imaging)

X-ray ฟิล์มทกุขนำด 300 200 ประมำณ 2 - 4 ภำพต่อต ำแหน่งกำรรักษำก่อนและหลงัผ่ำตดั

X-ray ฟิล์มดิจิตอล - 220

Mobile X-ray ( เอกซเรย์แบบเคลื่อนที)่ ตำมประกำศ 600  เคร่ืองเอกซเรย์เคลื่อนที่ ใช้กรณีที่ผปภ.ไม่สำมำรถเคลื่อนที่เพ่ือไปเอกซเรย์ที่ห้องเอกซเรย์ได้ 

Dental film (เอ๊กซเรย์ฟัน) ตำมประกำศ 120

Panoramic / Cephalometry ตำมประกำศ 330 ใช้กรณีเอกซเรย์ฟัน ซึ่งได้ภำพแบบ 360 องศำ

Fluoroscopic observation(กำรสอ่งกล้องเพ่ือตรวจหรือผ่ำตดั) ตำมประกำศ 800 ใช้กรณีที่มีกำรผ่ำตดั 

             1.1.5 (2) ค่าตรวจวินิจฉัยพเิศษ (Special Diagnostic Imaging) CT  Brain NC  ( เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองแบบไม่ฉีดส)ี 5,000 3,000 เม่ือมีอำกำรซึม ระดบั Coma Score น้อยกวำ่ 12 หรือศรีษะกระแทกรุนแรง

CT Brain with CM  ( เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองแบบฉีดส)ี 5,000 5,000 หรือไม่มีลกัษณะบำดแผลภำยนอก จะมีกำรรอดอูำกำรไม่เกิน 24 ชม.
CT Whole Abdomen  (เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องท้องทัง้สว่นบนและ

สว่นลำ่งแบบไม่ฉีดส)ี
10,000 10,100

CT Whole Abdomen with CM  (เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องท้องทัง้

สว่นบนและสว่นลำ่งแบบฉีดส)ี
10,000+CM 1,700 บำท/100 ml 10,100+CM 870 บำท/50 ml

CT Upper/Lower  Abdomen  (เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องท้องเฉพำะ

สว่นบนหรือสว่นลำ่งแบบไม่ฉีดส)ี
6,000 6,000

CT Upper/Lower  Abdomen  (เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องท้องเฉพำะ

สว่นบนหรือสว่นลำ่งแบบฉีดส)ี
6,000+CM 1,700 บำท/100 ml 6,000+CM 870 บำท/50 ml

CT Spine NC ( เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์กระดกูสนัหลงัแบบไม่ฉีดส)ี 6,000 4,600 เม่ือมีกำรบำดเจ็บกระดกูสนัหลงั อนัเน่ืองมำจำกอบุตัิเหตเุท่ำนัน้

(หำกอำยเุกิน 50 ปี อำจมีภำวะกระดกูเสื่อม โดยให้พิจำรณำจำกข้อบง่ชีจ้ำกภำยนอกร่ำงกำยให้เห็นชดัเจน

วำ่เกิดจำกอบุตัิเหตหุรือไม)่ และตำมคู่มือเลม่ชมพ ูกรณีฉีดสีให้คิดค่ำสำรทึบแสงเพ่ิมได้ 50 ซีซี 750 บำท

MRI  Brain ( ตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำสมอง) 8,000 8,000 กรณีที่สงสยักำรบำดเจ็บของไขสนัหลงัหรือไขประสำท (มีน้อยมำก) และคู่มือเลม่น ำ้เงิน 

MRI  Spine (ตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำไขสนัหลงั) 8,000 6,700 หำกมีกำรฉีดสีร่วมด้วย สำมำรถเบิกค่ำฉีดส(ี+ contrast)เพ่ิมเติม 2500 บำท

MRI  KNEE (ตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำเข่ำ) รำคำตำมประกำศ 6,700 กรณีได้รับบำดเจ็บบริเวณเส้นเอ็นบริเวณหวัเข่ำ  เช่นเส้นเอ็นไขว้ขำด 

US Whole abdomen (อลุตร้ำซำวด์ช่องท้องทัง้สว่นบนและสว่นลำ่ง) 1,920 1,100
US Upper/Lower  Abdomen (อลุตร้ำซำวด์ช่องท้องชสว่นบนหรือ

สว่นลำ่ง)
1,080 800

             1.1.5 (3) ค่ารักษาทางรังสีวิทยา  (Radiotherapy) - - ไม่ได้ใช้รักษำโรคที่เกิดจำกอบุตัิเหตุ

    1.1.6  ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพเิศษอ่ืนๆ (Special Diagnostics) EKG หรือ ECG (ตรวจคลื่นไฟฟ้ำหวัใจ) 350 200 ต้องใช้ทกุครัง้ที่มีกำรใช้ห้องผ่ำตดัสว่นใหญ่จะใช้กับผู้สงูอำยหุรือผู้ ป่วยโรคหวัใจ

    1.1.7  ค่าอุปกรณ์ของใช้และเคร่ืองมือทางการแพทย์  (Medical 
Equipment)

              1.1.7 (1) อุปกรณ์เคร่ืองมือนอกห้องผ่าตัด # เคร่ืองช่วยหำยใจ เฉพำะกรณีผู้ ป่วยที่จ ำเป็นต้องใช้เคร่ืองช่วยหำยใจไม่ใช่ใช้กับทกุกรณี

    เคร่ืองควบคมุด้วยควำมดนั ( Bird - Pressure control )ต่อวนั 1,800 1,000 อำทิ Bird's Respiratorต่อวนั กรณี ร.พ.กระทรวงสำธำรณสขุถ้ำต ำ่กวำ่ 8 ชม.

คิดในอตัรำ 1,200 บำท ถ้ำเกินกวำ่ 8 ชม. คิดในอตัรำ 1,800 บำท

    เคร่ืองควบคมุด้วยปริมำตร (Bennelt) - Volume control ต่อวนั 3,000 1,900 อำทิ Bennette's Respirator กรณีถ้ำต ำ่กวำ่ 8 ชม. คิดรำคำ 2,000 บำท

ถ้ำเกินกวำ่ 8 ชม. คิดรำคำ 3,000 บำท

# เคร่ืองกระตุ้นหวัใจด้วยไฟฟ้ำ ( D.C.Shock) 500 - ใช้กรณีผู้ ป่วยหยดุหำยใจรำคำนีร้วมอปุกรณ์ที่ใช้ร่วมแล้ว เช่น ครีม/เจล

*กำรฟืน้คืนชีพ (รวมเคร่ืองกระตุ้นหวัใจ) (CPR) - 900 กรณี ร.พ.รัฐให้เหมำรวมชดุฟืน้คืนชีพ (แพทย์+อปุกรณ์)

CT Spine with CM ( เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์กระดกูสนัหลงัสว่นอกแบบฉีด

ส)ี
6,000

       กรณีที่สงสยัวำ่มีเลือดออกในช่องท้อง เช่นกรณี ม้ำมแตก ตบัแตก

4,600+CM 870 บำท/50 ml

          เม่ือมีกำรบำดเจ็บบริเวณช่องท้อง อนัเน่ืองมำจำกอบุตัิเหตเุท่ำนัน้



มาตรฐานกลาง'60
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ขอบเขตการพิจารณา (Scope)ความหมายและ/หรือรายละเอียดรายการ

เคร่ืองควบคมุปริมำณสำรน ำ้ต่อวนั (Infusion Pump) 350 220

กำรให้ออกซิเจน ไม่เกิน 8 ชม. 800 160

กำรให้ออกซิเจน  เกิน 8 ชม. 800 450

     # เคร่ืองวดัระดบัออกซิเจนในเลือด (O2 Sat) - -

# เคร่ืองวดัสญัญำณชีพ (Monitor V.S) ต่อวนั 600 -

          1.1.7 (2) อุปกรณ์เคร่ืองมือที่ใช้ในห้องผ่าตัด # Basic Standard Set เฉพำะกรณีที่ใช้ในห้องผ่ำตดัใหญ่

      ชดุเคร่ืองมือผ่ำตดัทัว่ไป ชดุใหญ่ - Major 1,680 - เป็นกำรผ่ำตดัใหญ่ทัว่ไป

      ชดุเคร่ืองมือผ่ำตดัทัว่ไป ชดุเล็ก - Minor 900 - เป็นกำรผ่ำตดัเล็กที่แผลสกปรกมำกหรือไม่สำมำรถด ำเนินกำรในห้องER ได้

      ชดุเคร่ืองมือผ่ำตดักระดกูทัว่ไป - General Ortho 2,000 -     เป็นกรณีที่ต้องมีกำรผ่ำตดัเพ่ือยึดเพลทและสกรู/ชดุออร์โธ/ชดุผ่ำตดัสมอง

      ชดุเคร่ืองมือผ่ำตดักระดกูสนัหลงั - Ortho spine 2,400 -     ให้เพ่ิมชดุผ่ำตดัทัว่ไปได้อีก 1,680 บำท กรณีรพ.รัฐ ให้เหมำรวมในค่ำแพทย์

      ชดุเคร่ืองมือผ่ำตดัสมอง 3,000 -     และอปุกรณ์

    1.1.8  ค่าห้องผ่าตัดและห้องคลอด (Operating Theater and 
Delivery Room)

# ห้องผ่ำตดัเล็ก (ต่อช.ม.) 800  - กำรเย็บแผล หรือท ำแผลไม่จ ำเป็นต้องท ำในห้องผ่ำตดั ยกเว้นกำรตดัเนือ้ตำย

ของแผลขนำดใหญ่มำก อำจท ำในห้องผ่ำตดัป้องกันกำรติดเชือ้

# ห้องผ่ำตดัใหญ่ (ต่อช.ม.) ชัว่โมงแรก 2,400  - ใช้กับกรณีอบุตัิเหตจุำกรถ ที่มีกำรผ่ำตดั

                                     ชัว่โมงต่อไป 1,200  -

    1.1.9  ค่าบริการทางทันตกรรม (Dental Services) ตำมประกำศ ตำมคู่มือ ให้พิจำรณำตำมควำมจ ำเป็นที่เกิดจำกอบุตัิเหตเุป็นกรณี

    1.1.10 ค่าบริการทางกายภาพบ าบัด (Physical Therapy)  Ambulation training (กำรฝึกพลิกตวั, นั่ง, นอน, ยืน,เดิน) 150 130
เฉพำะบำงรำยที่มีกำรบำดเจ็บบริเวณไขสนัหลงัหรือภำยหลงักำรผ่ำตดักระดกูสนัหลงั,ขำ,เท้ำ หรือกรณี

ใสเ่ฝือก

HOT PACK / COLD PACK 100 60

    1.1.11 ค่าบริการฝังเข็ม (Acupuncture) -  - 300 ไม่เก่ียวกับกำรรักษำโรคอบุตัิเหต ุ
    1.1.12 ค่าบริการการพยาบาลของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และผดุงครรภ์

WARD 500 1,000

              (Nursing and Midwifery Charge) ICU 700 2,300

ER 100 -

OPD 30 -

    1.1.13 ค่าบริการของผู้ประกอบโรคศิลปะอ่ืนๆ (Miscellaneous - - มีกำรคิดรวมอยู่ในแพทย์เฉพำะทำงแล้ว

Health Professional  Charges)
    1.1.14 ค่าบริการเหมาจ่ายการรักษาพยาบาล (Packaged Medical 
 Charges)
             1.1.14 (1) ค่าบริการชุดเหมาจ่าย (Medical  Packaged)

แผลแห้ง / แผลเย็บ - 120 กรณีผู้ ป่วยมีบำดแผลมำก อปุกรณ์ในชดุไม่เพียงพอ อำจมีกำรเบิกเพ่ิมเติม

แผลเปิด/ติดเชือ้ - 140 ในหมวดรำยกำรเวชภณัฑ์ (1) 

แผลขนำดใหญ่ (>15 นำที) - 270 พิจำรณำกำรท ำแผลต่อครัง้ มิใช่ตำมจ ำนวนแผล

ชดุเย็บแผล (Set suture) 200 -

ค่ำเย็บแผล ตำมประกำศ 500
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ค่ำชดุท ำแผล (SET DRESSING) 100 -

Set ฉีดยำเข้ำกล้ำมเนือ้ (IM) 50 25     กรณีเบิกค่ำอปุกรณ์ในกำรฉีดยำในรำยกำรเวชภณัฑ์แล้วไม่สำมำรถเบิกค่ำชดุฉีดยำแยกได้อีก

Set ฉีดยำเข้ำเส้นเลือด (IV) 50 25

             1.1.14 (2) ค่าบริการทางการแพทย์อ่ืนๆ  (Other Service 
Charges)

ค่ำบริกำรโรงพยำบำล กรณีผู้ ป่วยนอก ต่อครัง้ 80 100-110

ค่ำบริกำรโรงพยำบำล กรณีผู้ ป่วยใน ต่อวนั 30 -

    1.2 ค่าธรรมเนียมบุคลากรทางการแพทย์ (Health Professional 
Fees)

        1.2.1  ค่าตรวจรักษาทั่วไปของผู้ประกอบวิชาชีพ  
                 (Physical Evaluation and Management Services)

200 เหมำรวมต่อวนั กรณี ร.พ.รัฐ แต่กรณี ร.พ.เอกชนให้แยกตำมวงเล็บต่ำง ๆ

               1.2.1 (1)  ตรวจรักษากรณีผู้ ป่วยนอก ครัง้แรก 200  -

               1.2.1 (2)  ตรวจรักษากรณีผู้ ป่วยนอก ครัง้ต่อไป ส าหรับ
ปัญหาเดียวกัน

200  -

               1.2.1 (3)  ตรวจรักษากรณีผู้ ป่วยนอก ครัง้ต่อไป ส าหรับ
ปัญหาเรือ้รัง

200  -

               1.2.1 (4)  ตรวจรักษากรณีผู้ ป่วย ฉุกเฉิน 300  -

               1.2.1 (5)  ตรวจรักษากรณีผู้ ป่วยใน ครัง้แรก  ส าหรับการ
รับตัวครัง้นัน้

500  - 

               1.2.1 (6)  ตรวจรักษากรณีผู้ ป่วยใน ครัง้ต่อไป  ส าหรับ
การรับตัวครัง้นัน้

300  -  

               1.2.1 (7)  ตรวจรักษากรณีผู้ ป่วยใน เม่ือจ าหน่ายผู้ ป่วย
และสรุปเวชระเบียน

300  -
เป็นกำรตรวจสรุปให้ผู้ ป่วยออกจำกรพ.และสรุปกำรรักษำในแบบสรุปกำรจ ำหน่ำยผู้ ป่วย (Discharge ' s

 summary)
               1.2.1 (8)  ตรวจรักษากรณีผู้ ป่วยในครัง้แรกส าหรับการรับ
ตัวในห้องผู้ ป่วยหนัก

840  - ส ำหรับ ICU

               1.2.1 (9)  ตรวจรักษากรณีผู้ ป่วยในครัง้ต่อไปส าหรับการ
รับตัวในห้องผู้ ป่วยหนัก

500  - ส ำหรับ ICU

               1.2.1 (10)  ตรวจรักษากรณีผู้ ป่วยในประจ าวัน  -

               1.2.1 (11)  ตรวจวินิจฉัยสาขาเฉพาะ/ค่าแพทย์ที่ปรึกษา ต่อสำขำเฉพำะทำง 500 300 ระวงักำรเบิกซ ำ้ซ้อนในหมวดรำยกำรอ่ืน และรพ.ควรระบวุำ่สำขำใด

               1.2.1 (12)  ตรวจสุขภาพต่างๆ - -

        1.2.2  ค่าท าศัลยกรรมและหัตถการต่าง ๆ ของผู้ประกอบ
วิชาชีพ

                 (Physical Procedures) # ค่ำแพทย์เข้ำเฝือก

# ค่ำศลัยกรรมพลำสติก

รำคำตำมประกำศของสถำนพยำบำลนัน้ๆ

      แล้วแต่ต ำแหน่งกำรบำดเจ็บ หรือควำมหนักเบำของอำกำร
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# ค่าแพทย์ท าผ่าตัด กรณีกำรบำดเจ็บบนใบหน้ำที่อำจท ำให้เสียโฉม

     Humerus กระดูกต้นแขน 7,000 - 10,000 10,000 อตัรำค่ำธรรมเนียมแพทย์ศลัยกรรมอ้ำงอิงตำมประกำศคู่มือค่ำธรรมเนียม

     Radius, Ulna กระดูกแขนส่วนปลาย 9,000 - 10,000 9500 แพทย์ พ.ศ. 2544 ของส ำนักงำนเลขำธิกำรแพทยสภำ

     Femur กระดูกต้นขา 10,000 - 14,000 11,000

     Tibia, Fibula กระดกูขำสว่นปลำย 6,000 - 12,000 10,500

     Carpal or Wrist ข้อมือ 6,000 - 8,000 6,500

     Metacarpal ฝ่ำมือ 9,000 - 10,000 6,500

     Tarsal ข้อเท้ำ 4,500 - 5,000 7,500

     Metatarsal ฝ่ำเท้ำ 4,500 - 5,000 7,500

     Clavicle กระดกูไหปลำร้ำ 8,000 - 9,000 9,000

     Zygoma กระดกูโหนกแก้ม 9,000 - 20,000 9,500

     Nasal จมกู 3,500 - 4,000 4,500

     Maxillary ขำกรรไกรบน 7,000 - 16,000 10,000

     Mandible ขำกรรไกรลำ่ง 9,000 - 16,000 10,500

     ค่ำเข้ำเฝือกแขน 1000-2000 250-340

     ค่ำเข้ำเฝือกขำ 1000-2500 420-1,000

        1.2.3  ค่าปฎิบัติการอ่ืนๆของผู้ประกอบวิชาชีพ (Other 
Professional Fee)

 

               1.2.3 (1)  ค่าวิสัญญีแพทย์ และ/หรือวิสัญณีพยาบาล ค่ำแพทย์วิสญัญี หรือพยำบำลวิสญัญี เฉพำะกรณีที่ต้องมีกำรดมยำจะคิดอตัรำไม่เกิน 30 % ของค่ำแพทย์

                            (Anestheitc Professional Fee) ค่ำวำงยำสลบแบบทัว่ไป (GA) ชม.แรก ตำมประกำศ 2,400

ค่ำวำงยำสลบแบบทัว่ไป (GA) ชม.ถัดไป ตำมประกำศ 1,200

               1.2.3 (2) ค่าวิชาชีพทันตกรรม (Dental Professional Fee) ตำมประกำศ  - ของรพ.รัฐบำล จะรวมไว้ในค่ำบริกำรทำงทนัตกรรม

               1.2.3 (3) ค่าผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลและผดุงครรภ์ 
(Nursing and

 -  - มีกำรคิดรวมอยู่ในแพทย์เฉพำะทำงแล้ว

                            Midwifery  Charge)

               1.2.3  (4) ค่าบริการของผู้ประกอบโรคศิลปะอ่ืนๆ  -  - มีกำรคิดรวมอยู่ในแพทย์เฉพำะทำงแล้ว

                            (Miscellaneous Health  Professional  Charges)

2.ค่าบริการโรงพยาบาลอ่ืนๆ  (OTHER HOSPITAL SERVICES)

    2.1 ค่าห้องหรือค่าเตียงผู้ ป่วยในประเภทต่างๆ  (Standard 
Inpatient Accommodation)

              2.1 (1) ค่าห้องหรือค่าตียงผู้ ป่วยในทั่วไป

ห้องสามัญ วนัละ ตำมประกำศ 220

ห้องพเิศษ วนัละ ตำมประกำศ 1,200-4,000

              2.2 (2) ค่าห้อง ICU ต่อวัน วนัละ 1500 ตำมประกำศ ตำมคู่มือเลม่ชมพ ูค่ำห้องพิเศษ ICU เบิกได้ตำมลกัษณะของเตียงและพืน้ที่ (เตียงรวม(400 บำท)

หรือเตียงแยก(1000 บำท) และต้องไม่คิดค่ำห้องอ่ืนเพ่ิม
    2.2 ค่ำห้องหรือค่ำเตียงที่ใช้สงัเกตอำกำร กำรพกัฟืน้ หรืออ่ืนๆ (Observed

 Room)
- 200  - ต้องนอนสงัเกตอำกำรมำกกวำ่ 2 ชม.ขึน้ไป

ราคาตามประกาศของสถานพยาบาลนัน้ๆ โดย

พจิารณาวา่สอดคลอ้งกบัอาการบาดเจ็บหรอืไม่



มาตรฐานกลาง'60
(เล่มน า้เงนิ)

กระทรวง สาธารณสุข'60
(เล่มเขียว)

ขอบเขตการพิจารณา (Scope)ความหมายและ/หรือรายละเอียดรายการ

    2.3 อาหารผู้ ป่วยใน (Foods)

        2.3.1  อาหารผู้ ป่วยในปกติ (Standard Inpatient Foods) ต่อวนั 450 160

        2.3.2  อาหารทางการแพทย์ (Special Inpatient Foods) อำหำรทำงสำยยำง/มือ้ 300 260

        2.3.3  อาหารทที่มีวัตถุประสงค์พเิศษอ่ืนๆ (Other 
Special-Purpose Nutrition)

 -  -

        2.3.4  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Dietary Supplement)  -  -

    2.4 ค่าบริการรักษาศพ (Mortuary Services)  -  -

    2.5 ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน (Amburance  Service+A122) ต่อครัง้ 10 กม. แรก คิดรำคำ 1,100  บ. 10 กม. แรก คิดรำคำ 1,100  บ. กรณีกำรใช้รถ Refer ต้องมีเหตอุนัสมควรเท่ำนัน้
เกิน 10 กม. เพ่ิมค่ำบริกำร  10 บำท/

กม.
เกิน 10 กม. เพ่ิมค่ำบริกำร  10 บำท/กม.

    2.6 ค่าบริการอ่ืนๆ (Other Hospital Charges)  -  - ไม่มีกำรจ่ำยทัง้สิน้ ไม่จดัเป็นค่ำรักษำพยำบำลผู้ประสบภยัจำกรถ


