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กรอบการพจิารณาอตัราคา่รกัษาพยาบาล

รายการมาตรฐานคา่รกัษาพยาบาล
(Standard Items List)

หมวดที9 1  คา่รกัษาพยาบาล

หมวดที9 2  คา่บรกิารของโรงพยาบาลอื9นๆ
2.1 ค่าห้อง/เตยีงผู้ป่วยใน 2.3 ค่าอาหาร 2.5 ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน
2.2 ค่าห้อง/เตยีงที<ใช้สังเกตอาการ 2.4 ค่าบริการและเกบ็รักษาศพ 2.6 ค่าบริการอื<นๆ

1.1 ค่าบริการทางการแพทย์ 
1.2 ค่าธรรมเนียมบุคลากรทางการแพทย์
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รายการ ความหมายและ/หรือรายละเอียด
มาตรฐานกลาง'78

(เล่มนํ <าเงนิ)

กระทรวง
สาธารณสุข'78

(เล่มเขียว)
E.ค่ารักษาพยาบาล  (Medical Services)

E.E ค่าบริการทางแพทย์ (Hospital Medical Expenses)

E.E.E  ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด (Drugs and Parenteral Nutrition) # ยารับประทาน

E.E.E (E) ยาผู้ป่วยใน (Inpatient Medication) E. ยาแก้ปวด

E.E.E (S) ยาผู้ป่วยกลับบ้าน (Home Medication) ครั<งหนึUงประมาณ V วัน พาราเซตตามอล ( Paracetamol 500  mg.)

E.E.E (X) ยาผู้ป่วยนอก (Outpatient Medication) โวลทาเรน ( Voltaren 25 mg. )
E.E.S  ค่าเวชภณัฑ์ (Medical Supplies)

E.E.S (E)  เวชภณัฑ์ E (Medical Supplies 1)
- ได้แก่เวชภณัฑ์สิ <นเปลือง # ไหมเยบ็แผล

E.E.S (S)  เวชภณัฑ์ S (Medical Supplies 2)
- ได้แก่เวชภณัฑ์ทีUใช้ภายนอกตวัผู้ป่วย # ผ้าคล้องแขน

E.E.S (X)  เวชภณัฑ์ X (Medical Supplies 3)
- ได้แก่เวชภณัฑ์ทีUใช้ภายในร่างกายผู้ป่วย # สกรู (screw)

E.E.X  ค่าบริการโลหติและส่วนประกอบของโลหติ ค่าตรวจ  ABO (ตรวจหากรุ๊ปเลือด ABO) 100 30
(Blood Tranfusion Servies and Blood Components) RH Typing  (ตรวจหากรุ๊ปเลือด Rh) 120 50/100

E.E.b  ค่าตรวจวนิิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวทิยา

(Lab Investigation and Pathology) # CBC (ตรวจเมด็เลือดรวม) 120 120

ราคาตามประกาศของ
สถานพยาบาลนั5นๆ โดย
พิจารณาวา่สอดคลอ้งกบัอาการ
บาดเจบ็หรือไม่ 
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!.!.#  ค่าตรวจวนิิจฉัยและการรักษารังสีวทิยา 
(Diagnostic Radiology and Radiotherapy)

!.!.# (!) ค่าตรวจวนิิจฉัยปกต ิ(Standard Diagnostic Imaging ) X-ray ฟิล์มทกุขนาด 300                 200/220
!.!.# (C) ค่าตรวจวนิิจฉัยพเิศษ (Special Diagnostic Imaging ) CT  Brain NC  ( เอก็ซเรย์คอมพวิเตอร์สมองแบบไม่ฉีดสี) 5000 3000

CT Brain with CM  ( เอก็ซเรย์คอมพวิเตอร์สมองแบบฉีดสี) 5000 5000

CT Whole Abdomen  (เอก็ซเรย์คอมพวิเตอร์ช่องท้องทั Nง
ส่วนบนและส่วนล่างแบบไม่ฉีดสี) 10000 10100

CT Whole Abdomen with CM  (เอก็ซเรย์คอมพวิเตอร์
ช่องท้องทั Nงส่วนบนและส่วนล่างแบบฉีดสี)

10,000+CM 1,700 
บาท/!PP ml

10,100+CM 870 
บาท/    #P ml

!.!.# (Q) ค่ารักษาทางรังสีวทิยา  (Radiotherapy) - -
!.!.R  ค่าตรวจวนิิจฉัยโดยวธีิพเิศษอืVนๆ (Special Diagnostics) EKG หรือ ECG (ตรวจคลืVนไฟฟ้าหวัใจ) 350 200
!.!.Z  ค่าอุปกรณ์ของใช้และเครืVองมือทางการแพทย์  (Medical Equipment)

!.!.Z (!) อุปกรณ์เครืVองมือนอกห้องผ่าตดั # เครืVองช่วยหายใจ
!.!.Z (C) อุปกรณ์เครืVองมือทีVใช้ในห้องผ่าตดั # Basic Standard Set

!.!.^  ค่าห้องผ่าตดัและห้องคลอด (Operating Theater and Delivery Room) # ห้องผ่าตดัเล็ก (ต่อช.ม.) 800 -
# ห้องผ่าตดัใหญ่ (ต่อช.ม.) ชัVวโมงแรก 2400

ชัVวโมงต่อไป 1200 -

มาตรฐาน
กลาง'RP

(เล่มนํ Nาเงนิ)

กระทรวง
สาธารณสุข'RP

(เล่มเขียว)

รายการ ความหมายและ/หรือรายละเอียด
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!.!.#  ค่าบริการทางทนัตกรรม (Dental Services) ตามประกาศ ตามคู่มือ

!.!.!9 ค่าบริการทางกายภาพบาํบดั (Physical Therapy) Ambulation training (การฝึกพลิกตวั, นัD ง, 

นอน, ยืน,เดนิ)
150 130

HOT PACK / COLD PACK 100 60
!.!.!! ค่าบริการฝังเข็ม (Acupuncture) - - 300
!.!.!I ค่าบริการการพยาบาลของผู้ประกอบวชิาชีพการพยาบาล

และผดุงครรภ์          
WARD 500 1000

(Nursing and Midwifery Charge) ICU 700 2300
ER 100 -
OPD 30 -

!.!.!Q ค่าบริการของผู้ประกอบโรคศิลปะอืDนๆ (Miscellaneous - -
Health Professional  Charges)

มาตรฐาน

กลาง'V9

(เล่มนํ Wาเงนิ)

กระทรวง

สาธารณสุข'V

0

(เล่มเขียว)

รายการ ความหมายและ/หรือรายละเอียด
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!.!.!# ค่าบริการเหมาจ่ายการรักษาพยาบาล (Packaged 
Medical  Charges)

!.!.!# (!) ค่าบริการชุดเหมาจ่าย (Medical  
Packaged)

แผลแห้ง / แผลเยบ็ -
แผลเปิด/ตดิเชื Cอ - 140
แผลขนาดใหญ่ (>!J นาท)ี - 270
ชุดเยบ็แผล (Set suture) 200 -
ค่าเยบ็แผล ตามประกาศ 500
ค่าชุดทาํแผล (SET DRESSING) 100 -

!.!.!# (P) ค่าบริการทางการแพทย์อืRนๆ  (Other 
Service Charges)

ค่าบริการโรงพยาบาล กรณีผู้ป่วยนอก ต่อครัCง 80 100-110
ค่าบริการโรงพยาบาลกรณีผู้ป่วยในต่อวัน 30 -

มาตรฐาน
กลาง'Z[

(เล่มนํ Cาเงนิ)

กระทรวง
สาธารณสุข'Z[

(เล่มเขียว)

รายการ ความหมายและ/หรือรายละเอียด
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!.# ค่าธรรมเนียมบุคลากรทางการแพทย์ (Health Professional Fees)
!.#.!  ค่าตรวจรักษาทั>วไปของผู้ประกอบวชิาชีพ  

(Physical Evaluation and Management Services)                                                                                 200
!.#.! (!)  ตรวจรักษากรณีผู้ป่วยนอก ครัKงแรก 200 -
!.#.! (#)  ตรวจรักษากรณีผู้ป่วยนอก ครัKงต่อไป สาํหรับปัญหาเดยีวกัน 200 -
!.#.! (Q)  ตรวจรักษากรณีผู้ป่วยนอก ครัKงต่อไป สาํหรับปัญหาเรื Kอรัง 200 -
!.#.! (S)  ตรวจรักษากรณีผู้ป่วย ฉุกเฉิน 300 -
!.#.! (U)  ตรวจรักษากรณีผู้ป่วยใน ครัKงแรก  สาํหรับการรับตวัครัKงนั Kน 500 -
!.#.! (W)  ตรวจรักษากรณีผู้ป่วยใน ครัKงต่อไป  สาํหรับการรับตวัครัKงนั Kน 300 -
!.#.! (X)  ตรวจรักษากรณีผู้ป่วยใน เมื>อจาํหน่ายผู้ป่วยและสรุปเวชระเบยีน

300 -
!.#.! (Y)  ตรวจรักษากรณีผู้ป่วยในครัKงแรกสาํหรับการรับตวัในห้องผู้ป่วยหนัก

!.#.! (Z)  ตรวจรักษากรณีผู้ป่วยในครัKงต่อไปสาํหรับการรับตวัในห้องผู้ป่วยหนัก 500 -
!.#.! (![)  ตรวจรักษากรณีผู้ป่วยในประจาํวัน -
!.#.! (!!)  ตรวจวนิิจฉัยสาขาเฉพาะ/ค่าแพทย์ที>ปรึกษา ต่อสาขาเฉพาะทาง 500 300
!.#.! (!#)  ตรวจสุขภาพต่างๆ - -

มาตรฐาน

กลาง'W[

(เล่มนํ Kาเงนิ)

กระทรวง

สาธารณสุข'W[

(เล่มเขียว)

รายการ ความหมายและ/หรือรายละเอียด
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!.#.#  ค่าทาํศัลยกรรมและหตัถการต่าง ๆ ของผู้ประกอบวชิาชีพ ราคาตามประกาศของสถานพยาบาลนัFนๆ 
(Physical Procedures) # ค่าแพทย์เข้าเฝือก

# ค่าศัลยกรรมพลาสตกิ
# ค่าแพทย์ทาํผ่าตดั

Humerus กระดกูต้นแขน 7,000 - 10,000 10,000
Radius, Ulna กระดกูแขนส่วนปลาย 9,000 - 10,000 9500
Femur กระดกูต้นขา 10,000 - 14,000 11,000
Tibia, Fibula กระดกูขาส่วนปลาย 6,000 - 12,000 10,500
Carpal or Wrist ข้อมือ 6,000 - 8,000 6,500
Metacarpal ฝ่ามือ 9,000 - 10,000 6,500
Tarsal ข้อเท้า 4,500 - 5,000 7,500
Metatarsal ฝ่าเท้า 4,500 - 5,000 7,500
Clavicle กระดกูไหปลาร้า 8,000 - 9,000 9,000
Zygoma กระดกูโหนกแก้ม 9,000 - 20,000 9,500
Nasal จมูก 3,500 - 4,000 4,500
Maxillary ขากรรไกรบน 7,000 - 16,000 10,000
Mandible ขากรรไกรล่าง 9,000 - 16,000 10,500
ค่าเข้าเฝือกแขน 1000-2000 250-340
ค่าเข้าเฝือกขา 1000-2500 420-1,000

มาตรฐาน
กลาง'RS

(เล่มนํ Fาเงนิ)

กระทรวง
สาธารณสุข'RS

(เล่มเขียว)

รายการ ความหมายและ/หรือรายละเอียด
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!.#.$  ค่าปฎบิตักิารอื3นๆของผู้ประกอบวชิาชีพ (Other 
Professional Fee)

!.#.$ (!)  ค่าวสัิญญีแพทย์ และ/หรือวสัิญณีพยาบาล ค่าแพทย์วสัิญญี หรือพยาบาลวสัิญญี

(Anestheitc Professional Fee) ค่าวางยาสลบแบบทั3วไป (GA) ชม.แรก ตามประกาศ 2400
ค่าวางยาสลบแบบทั3วไป (GA) ชม.ถดัไป ตามประกาศ 1200

!.#.$ (#) ค่าวชิาชีพทนัตกรรม (Dental 
Professional Fee)

ตามประกาศ -
!.#.$ ($) ค่าผู้ประกอบวชิาชีพพยาบาลและผดุงครรภ์ 

(Nursing and    - -

Midwifery  Charge)
!.#.$  (S) ค่าบริการของผู้ประกอบโรคศลิปะอื3นๆ - -

(Miscellaneous Health  
Professional  Charges)

มาตรฐาน

กลาง'WX

(เล่มนํ [าเงนิ)

กระทรวง

สาธารณสุข'WX

(เล่มเขียว)

รายการ ความหมายและ/หรือรายละเอียด
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มาตรฐาน

กลาง'+,

(เล่มนํ 1าเงนิ)

กระทรวง

สาธารณสุข'+,

(เล่มเขียว)

รายการ ความหมายและ/หรือรายละเอียด

E.G ค่าห้องหรือค่าเตยีงผู้ป่วยในประเภทต่างๆ  (Standard Inpatient 
Accommodation)

E.G (G) ค่าห้องหรือค่าตยีงผู้ป่วยในทัQวไป

ห้องสามัญ วันละ ตามประกาศ 220
ห้องพเิศษ วันละ ตามประกาศ 1,200-4,000

E.E (E) ค่าห้อง ICU ต่อวัน วันละ 1500 ตามประกาศ

E.E ค่าห้องหรือค่าเตยีงทีQใช้สังเกตอาการ การพกัฟื1น หรืออืQนๆ (Observed Room) - 200 -

E.Y อาหารผู้ป่วยใน (Foods)
E.Y.G  อาหารผู้ป่วยในปกต ิ(Standard Inpatient Foods) ต่อวัน 450 160
E.Y.E  อาหารทางการแพทย์ (Special Inpatient Foods) อาหารทางสายยาง/มื 1อ 300 260

E.Y.Y  อาหารททีQมีวัตถุประสงค์พเิศษอืQนๆ (Other Special-Purpose Nutrition) - -

E.Y.\  ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร (Dietary Supplement) - -
E.\ ค่าบริการรักษาศพ (Mortuary Services) - -

E._ ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน (Amburance  Service+A122) ต่อครั1ง

G, กม. แรก คดิ

ราคา G,G,,  บ.

G, กม. แรก คดิ

ราคา G,G,,  บ.

เกิน G, กม. เพิQม  

G, บาท/กม.

เกิน G, กม. เพิQม  

G, บาท/กม.

E.+ ค่าบริการอืQนๆ (Other Hospital Charges) - -




