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หมวด 1 ระบบประสาท

1.0 กระโหลกศรีษะเทยีม เยื่อหุ้มสมองเทยีมและวัสดุยดึกระโหลก

1001 1.0.1 กระโหลกศีรษะเทยีม (Cranioplastic implant) ชดุละ 4,000     

        ลักษณะ  แตล่ะชดุประกอบด้วยผง Methylmethacrylate 1 ซอง และ solution 1 ขวด

        ข้อบ่งชี ้ ส ำหรับผู้ ป่วยที่มีสว่นของกระดกูกระโหลกขำดหำยไป

1002 1.0.2 ลวดยึดกระโหลกแบบไตตำเนียม (Titanium wire) เส้นละ 200        

        ลักษณะ  เป็นลวดโลหะท ำจำกไตตำเนียมเพ่ือยึดตรึงแผ่นกระโหลกศีรษะ

        ข้อบ่งชี ้ ใช้แทนลวดเหล็กกล้ำในกรณีที่ต้องท ำ MRI หลงักำรผ่ำตดั

1003 1.0.3 เยื่อหุ้มสมองเทยีม (Dural substitue) แผ่นละ 9,000     

        ลักษณะ  เป็นแผ่นบำง ๆ ท ำจำกสำรสงัเครำะห์หรือเนือ้เยื่อ

        ข้อบ่งชี ้ ใช้ทดแทนสว่นที่หำยไปหรือปกคลมุสมองหรือไขสนัหลงั ในสว่นที่บวมจนไมส่ำมำรถ

                        เย็บปิดเยื่อหุ้มสมองได้

1.1 ท่อ/สายต่อจากช่องกระโหลก และวัสดุใช้ในช่องกระโหลก

1101 1.1.1 ชดุทอ่ตอ่ช่องสมอง (External  ventricular drainage system) ชดุละ 4,500     

         ลักษณะ  เป็นชดุเพ่ือใช้ระบำยน ำ้หลอ่สมองและไขสนัหลงัออกสูภ่ำยนอกร่ำงกำย ประกอบด้วย

                          ทอ่ตอ่เช่ือมสมองและไขสนัหลงั (Ventricular catheter) อปุกรณ์กักเก็บน ำ้และทอ่ตอ่เช่ือม

        ข้อบ่งชี ้ น ำ้หลอ่สมองและไขสนัหลงัคัง่ (Hydrocephalus)หรือมีเลือดออกในช่องสมอง

1102 1.1.2 อปุกรณ์ช่วยระบำยน ำ้ในช่องสมอง   (Ventriculoperitoneal shunt) ชดุละ 8,100     

        ลักษณะ  เป็นชดุประกอบด้วยสำยตอ่ช่องสมอง กระเปำะส ำหรับกดทดสอบ และสำยตอ่ภำยในสู่

                        ช่องท้องหรือช่องหวัใจ รวมถึงอปุกรณ์ที่ใช้ตอ่สำย (connector)

        ข้อบ่งชี ้ น ำ้หลอ่เลีย้งสมองและไขสนัหลงัคัง่ (Hydrocephalus)

1103 1.1.3 ชดุวดัควำมดนัภำยใต้กระโหลกศรีษะ  (Continuous intracranial pressure monitoring system) ชดุละ 18,000   

        ลักษณะ  เป็นชดุประกอบด้วยสำยวดัควำมดนั(Sensor) สำยตอ่ และชดุระบำยน ำ้หลอ่สมอง

                        และไขสนัหลงั เพ่ือใช้ตอ่กับเคร่ืองวดัควำมดนัภำยในช่องกะโหลกศีรษะอย่ำงตอ่เน่ือง

        ข้อบ่งชี ้ ผู้ ป่วยที่จ ำเป็นต้องวดัควำมดนัภำยในช่องกะโหลกศีรษะอย่ำงตอ่เน่ือง

แนบท้ายประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 15  กุมภาพันธ์ 2548

                                ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทยีมและอุปกรณ์ในการบ าบดัรักษาโรค

รหสั
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ล าดั
บที่

ประเภท หน่วย
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1104 1.1.4 คีมหนีบหลอดเลือดโป่งพองในช่องกระโหลกศีรษะ ( Aneurysm clip for Intracranial aneurysm) อนัละ 6,700     

        ลักษณะ  เป็นคีมหนีบหลอดเลือดแดงที่โป่งพองผิดปกติ โดยใสไ่ว้ในร่างกายตลอดไป

        ข้อบ่งชี ้ เพ่ือป้องกันเลือดออกในสมองจากหลอดเลือดแดงโป่งพอง

1105  1.1.5 อปุกรณ์ระบายน า้จากช่องไขสนัหลงั (Thecoperitoneal shunt) อนัละ 8,100     

        ลักษณะ  เป็นชดุประกอบด้วยทอ่ตอ่ในช่องไขสนัหลงั กระเปาะส าหรับกดทดสอบ และทอ่ตอ่เข้าสู่

                        ช่องท้องรวมทัง้อปุกรณ์ที่ใช้ตอ่สาย

        ข้อบ่งชี ้ น า้หลอ่สมองและไขสนัหลงัคัง่ และโรคความดนัภายในช่องกะโหลกศีรษะสงู

หมวด 2 ตา ห ู คอ จมูก

2.0 ลูกตา กระจกตา และเลนส์แก้วตาเทยีม

2001 2.0.1ลกูตาเทยีมท าด้วยพลาสติก (Eye prosthesis) (เบกิได้ครัง้เดียว) ข้างละ 1,000     

       ลักษณะ  เป็นตาปลอม โดยมีลกัษณะเป็นแผ่นสารสงัเคราะห์ระบายสี โดยท าจากวสัดไุด้หลายชนิด

                       เช่น พลาสติก อคริลิก

       ข้อบ่งชี ้ ใช้ใสใ่นผู้ ป่วยที่ไมมี่ลกูตาหรือตาฝ่อ

2002 2.0.2 วสัดใุสห่นนุรับลกูตาเทยีมชนิดไมมี่รูพรุน อนัละ 200        

       ลักษณะ  เป็นวสัดสุงัเคราะห์คล้ายพลาสติกแข็ง ๆ รูปร่างกลมเรียบ ใสห่ลงัจากผ่าตดัเอาลกูตาออก

       ข้อบ่งชี  ้ ใช้หนนุรับลกูตาเทยีมในผู้ ป่วยที่จ าเป็นต้องผ่าตดัเอาลกูตาออก

2003 2.0.3 วสัดใุสห่นนุรับลกูตาเทยีมชนิดมีรูพรุน (Integrated orbital implant) อนัละ 13,500   

        ลักษณะ  รูปร่างกลม มีรูพรุน ท าด้วยวสัดหุลายชนิด เช่น  Hydroxyapatite ใสห่ลงัจากผ่าตดัเอาลกูตาออก

        ข้อบ่งชี ้  ใช้หนนุรับลกูตาเทยีมในผู้ ป่วยที่จ าเป็นต้องเอาลกูตาออก

2004 2.0.4 วสัดเุสริมกระดกูเบ้าตา  (Orbital  implant for orbit) อนัละ 2,000     

        ลักษณะ  เป็นแผ่นรองกระดกูเบ้าตาที่แตก สามารถท าได้จากวสัดหุลายชนิด

        ข้อบ่งชี ้ ใช้ในผู้ ป่วยที่กระดกูเบ้าตาแตก เพ่ือแทนที่กระดกูที่หกั

2005 2.0.5 กระจกตาด าเทยีม (Corneal prosthesis) อนัละ 15,000   

       ลักษณะ  เป็นวสัดสุงัเคราะห์ มีความใส

        ข้อบ่งชี ้ ใช้ในผู้ ป่วยที่กระจกตา (Cornea) ขุน่

2006 2.0.6 เลนส์แก้วตาเทยีม ชนิดพบัได้ (Foldable intraocular lens) อนัละ 6,000     

       ลักษณะ  เป็นวสัดสุงัเคราะห์ใสแ่ทนเลนส์แก้วตาเพ่ือช่วยในการมองเหน็ สามารถพบัได้

       ข้อบ่งชี ้ ใช้ส าหรับผู้ ป่วยที่ต้องผ่าตดัเปลีย่นเลนส์แก้วตา หรือไมมี่เลนส์แก้วตา
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2007 2.0.7 เลนส์แก้วตาเทยีม ชนิดแข็งพบัไมไ่ด้ (Unfoldable intraocular lens) อนัละ 4,000     

       ลักษณะ  เป็นวสัดสุงัเคราะห์ใสแ่ทนเลนส์แก้วตาเพ่ือช่วยในการมองเหน็มีเนือ้แข็งไมส่ามารถพบัได้

       ข้อบ่งชี ้ ใช้ส าหรับผู้ ป่วยที่ต้องผ่าตดัเปลีย่นเลนส์แก้วตา หรือไมมี่เลนส์แก้วตา

2.1 วัสดุ/เคร่ืองมือพิเศษที่ใช้ในการผ่าตดัตา

2101 2.1.1 วสัดทุี่ใช้หนนุในลกูตาในการผ่าตดัซ่อมจอประสาทตา (Buckle) อนัละ 2,700     

       ลักษณะ  เป็นวสัดสุงัเคราะห์คล้ายฟองน า้หรือแผ่นซิลิโคน

        ข้อบ่งชี ้ ใช้หนนุดนัให้ผนงัลกูตาสมัผสัจอประสาทตาในกรณีที่เป็นโรคจอประสาทตาลอก หรืออาจใช้

                   ในการผ่าตดัอ่ืน เช่น โรคหนงัตาตก

2102 2.1.2 ของเหลวส าหรับกดจอประสาทตา (Perfluorocarbon liquid) หลอดละ 6,400     

        ลักษณะ  เป็นของเหลวมีความหนาแนน่สงู

        ข้อบ่งชี ้ ใช้ฉีดเข้าภายในลกูตาเพ่ือช่วยในการผ่าตดัจอประสาทตาและการผ่าตดัน า้วุ้นตา

2103 2.1.3 น า้มนัซิลิโคนส าหรับกดจอประสาทตา (Silicone oil) หลอดละ 5,400     

        ลักษณะ  มีลกัษณะเป็นน า้มนัใส

        ข้อบ่งชี ้ ใช้ฉีดเข้าภายในลกูตาเพ่ือช่วยในการผ่าตดัจอประสาทตาและการผ่าตดัน า้วุ้นตา

2104 2.1.4 ก๊าซส าหรับฉีดกดจอประสาทตา( Intraocular gas) ครัง้ละ 500        

        ลักษณะ  เป็นก๊าซที่ขยายตวัได้และอยูใ่นลกูตาได้นาน

        ข้อบ่งชี ้ ใช้ฉีดเข้าภายในลกูตาเพ่ือช่วยในการผ่าตดัจอประสาทตาและการผ่าตดัน า้วุ้นตา

2105 2.1.5 ทอ่ระบายและที่เก็บกักลดความดนัในโรคต้อหนิ ชนิดมีลิน้ปิดเปิด อนัละ 13,500   

         (Glaucoma shunt device with valve)

        ลักษณะ  เป็นทอ่กลวงเพ่ือระบายน า้ในลกูตามายงัที่เก็บกักซึง่อยูใ่ต้เยื่อบตุา โดยมีลิน้ปิดเปิด

                     ควบคมุความดนัตา

       ข้อบ่งชี ้ ใช้ในโรคต้อหนิที่ได้รับการผ่าตดัโดยวิธีอ่ืนแล้วยงัไมส่ามารถควบคมุความดนัตาได้

2106 2.1.6 ทอ่ระบายและที่เก็บกักคูล่ดความดนัในโรคต้อหนิ ชนิดไมมี่ลิน้ปิดเปิด อนัละ 10,000   

         (Non-valve, double  plate glaucoma shunt device)

        ลักษณะ  เป็นทอ่กลวงเพ่ือระบายน า้ในลกูตามายงัที่เก็บกักซึง่อยูใ่ต้เยื่อบตุา ไมมี่ลิน้ปิดเปิด

                    ควบคมุความดนัตา

         ข้อบ่งชี ้ ใช้ในโรคต้อหนิที่ได้รับการผ่าตดัโดยวิธีอ่ืนแล้วยงัไมส่ามารถควบคมุความดนัตาได้
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2107 2.1.7 ทอ่ระบายและที่เก็บกักลดความดนัในโรคต้อหนิ ชนิดไมมี่ลิน้ปิดเปิด  อนัละ 10,800   

        (Non-valve, single plate glaucoma shunt device)

        ลักษณะ  เป็นทอ่กลวงเพ่ือระบายน า้ในลกูตามายงัที่เก็บกักซึง่อยูใ่ต้เยื่อบตุา

        ข้อบ่งชี ้ ใช้ในโรคต้อหนิที่ได้รับการผ่าตดัโดยวิธีอ่ืนแล้วยงัไมส่ามารถควบคมุความดนัตาได้

2108 2.1.8 เนือ้เยื่อชีวภาพ (Biotissue) ชิน้ละ 600        

        ลักษณะ  เป็นเนือ้เยื่อที่ผ่านกระบวนการเตรียมทางวิทยาศาสตร์ มีหลายชนิด เช่น

                         เนือ้เยื่อถงุหุ้มรก (Ammiotic membrane) เนือ้เยื่อหุ้มกล้ามเนือ้ (Fascia lata) 

                         เยื่อหุ้มสมอง (Dura mater) และเยื่อหุ้มหวัใจ (Pericardium)  เป็นต้น

        ข้อบ่งชี ้ ในกรณีผ่าตดัรักษาและแก้ไขความผิดปกติของตา และใช้ทดแทนเนือ้เยื่อเดิมของตา

2109 2.1.9 วสัดสุ าหรับใช้แก้ไขทางเดินทอ่น า้ตา ( Lacrimal tube) อนัละ 500        

       ลักษณะ  ใสใ่นรายทอ่น า้ตาตนัหรือฉีกขาด

       ข้อบ่งชี ้ เป็นวสัดสุงัเคราะห์ เช่น ซิลิโคน ใสใ่นรายผู้ ป่วยที่ทอ่น า้ตาตีบตนั หรือฉีกขาด

2110 2.1.10 วสัดทุี่อดุทอ่น า้ตา ชนิดถาวร  (Permanent punctual plug) ชิน้ละ 1,800     

         ลักษณะ  เป็นวสัดทุี่ท าด้วยซิลิโคน มีลกัษณะเป็นแทง่เล็กๆ รูปร่างแล้วแตก่ารออกแบบ  ใช้ใสใ่นทอ่น า้ตา

         ข้อบ่งชี ้ ใช้ในผู้ ป่วยที่ตาแห้งมากที่ไมส่ามารถรักษาโดยวิธีอ่ืนได้ผล

2111 2.1.11 วงแหวนส าหรับใสใ่นถงุเลนส์ (Capsular tension ring) อนัละ 2,200     

         ลักษณะ  เป็นวสัดสุงัเคราะห์มีลกัษณะเป็นรูปวงกลม

         ข้อบ่งชี ้ ใช้ใสใ่นถงุเลนส์ในรายที่เส้นยึดถงุเลนส์ขาด  ใช้เฉพาะบางรายที่ผ่าตดัต้อกระจกแล้วมีปัญหา

2112 2.1.12 กรรไกรขนาดเล็กส าหรับตดัน า้วุ้นลกูตา  (Intraocular scissors) อนัละ 2,700     

        ลักษณะ  เป็นกรรไกรขนาดเล็ก

        ข้อบ่งชี ้ ใช้ตดัเยื่อพงัผืดน า้วุ้นลกูตา หรือพงัผืดหน้าจอประสาทตา ในผู้ ป่วยโรคจอประสาทตาบางชนิด

2113 2.1.13 ชดุผ่าตดัน า้วุ้นลกูตา (Vitrectomy set) ชดุละ 9,000     

         ลักษณะ  เป็นชดุอปุกรณ์ซึง่ประกอบด้วยเคร่ืองมือตดัน า้วุ้นลกูตาและอปุกรณ์ช่วยหลายชนิด

         ข้อบ่งชี ้ ใช้ในการผ่าตดัน า้วุ้นลกูตา

2114 2.1.14 มีดเจาะลกูตา (Surgical knife/blade) อนัละ 300        

         ลักษณะ  เป็นใบมีดคมแหลม มีหลายชนิด เช่น Slit knife, Crescent knife,

                             Microvitreoretinak blade  

         ข้อบ่งชี ้ ใช้เจาะหรือแยกชัน้กระจกตา (Cornea) หรือสเคลอรา (Sclera)
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2115 2.1.15 ใบมีดตดักระจกตา (Corneal trephine) ชดุละ 5,400     

         ลักษณะ  เป็นใบมีดผ่าตดัรูปร่างทรงกระบอกใช้ตดักระจกตา

         ข้อบ่งชี ้ ใช้ในการผ่าตดัเปลีย่นกระจกตา

2.2 แว่นตา เลนส์สัมผสั ที่ใช้ใส่หลังจากการผ่าตดัเอาแก้วตาออกเพื่อรักษาต้อกระจก 

(กรณีไม่ใส่เลนส์แก้วตาเทยีม)

        ข้อบ่งชี ้ รายการ 2.2.1 - 2.2.5ใช้ใสห่ลงัการผ่าตดัเอาเลนส์แก้วตาออก และไมไ่ด้ใสเ่ลนส์แก้วตาเทยีม

2201 2.2.1 แวน่ตาส าหรับมองไกล 1 อนั   (Distance eyeglasses) อนัละ 1,800     

2202 2.2.2 แวน่ตาส าหรับมองใกล้ 1 อนั   (Near eyeglasses) อนัละ 1,800     

(ส าหรับการผ่าตดั ครัง้ที่ 2 ในตาข้างเดิมให้เปลีย่นได้เฉพาะเลนส์) ข้างละ 900        

2203 2.2.3 เลนส์สมัผสั ชนิดแข็ง (Hard contact lens) ข้างละ 1,300     

2204 2.2.4 เลนส์สมัผสั ชนิดคร่ึงนุ่มคร่ึงแข็ง  (Rigid gas permeable lens) ข้างละ 1,800     

2205 2.2.5 เลนส์สมัผสั ชนิดน่ิม (Soft contact lens) ข้างละ 1,800     

2.3  เคร่ืองช่วยการมองเหน็

2301 2.3.1 เคร่ืองช่วยการมองเหน็ส าหรับคนสายตาพิการ  (Visual aids) ข้างละ 9,000     

        ลักษณะ  มีหลายแบบ เช่น เป็นแวน่ขยาย กล้องสอ่งทางไกล โคมไฟ และจอคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

        ข้อบ่งชี ้  ส าหรับผู้ ป่วยที่มีสายตาเลือนลาง  โดยมีสายตาข้างที่ดีที่สดุต ่ากวา่ 6/18 หรือ 20/70

2.4 อวัยวะเทยีมเก่ียวกับหู

2401 2.4.1 กระดกูหเูทยีม ชนิดแยกชิน้ ชิน้ละ 2,700     

       ลักษณะ  เป็นทอ่นเล็ก ๆ ท าจากสารสงัเคราะห์ เช่น โพลิมเมอร์ท าหน้าที่เช่ือมการน าเสียง

       ข้อบ่งชี ้ ใช้ทดแทนกระดกูโกลน (Stapes)

2402 2.4.2 กระดกูหเูทยีม ทดแทนกระดกูหทูัง้หมด (Total ossicle reconstruction prosthesis) ชิน้ละ 4,500     

       ลักษณะ  เป็นทอ่นเล็ก ๆ ท าจากสารสงัเคราะห์ เช่น โพลิมเมอร์ลกัษณะคล้ายร่ม

       ข้อบ่งชี ้ ใช้เช่ือมระหวา่งกระดกูห ูหรือเช่ือมกับหชูัน้ใน

2403 2.4.3 กระดกูหเูทยีม ทดแทนกระดกูหบูางสว่น  (Partial ossicle reconstruction prosthesis) ชิน้ละ 4,500     

        ลักษณะ  เป็นทอ่นเล็ก ๆ ท าจากสารสงัเคราะห์ เช่น โพลิมเมอร์

        ข้อบ่งชี ้ ใช้เช่ือมระหวา่งกระดกูหหูรือเช่ือมกับหชูัน้ใน

2404 2.4.4 ใบหเูทยีม ข้างละ 10,800   

        ลักษณะ  ท าจาก Silicone ติดโดยใช้กาว

        ข้อบ่งชี ้ ส าหรับผู้ที่ใบหขูาดไมส่ามารถตกแตง่กลบัมาได้
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2.5 เคร่ืองช่วยฟังส าหรับคนหพูิการ และอุปกรณ์อ่ืน เก่ียวกับหู

2501 2.5.1 เคร่ืองช่วยฟังส าหรับคนหพิูการ ส าหรับเด็กอายตุ ่ากวา่ 10 ปี ข้างละ 15,000   

         ลักษณะ  ใช้ทดัใบห ูไมมี่สาย

2502 2.5.2 เคร่ืองช่วยฟังส าหรับคนหพิูการ ส าหรับผู้ใหญ่ ข้างละ 13,500   

        ลักษณะ  ใช้ทดัใบห ูไมมี่สาย

2503 2.5.3 ทอ่ที่ใสเ่ยื่อแก้วห ู(Myringotomy tube) ชิน้ละ 900        

        ลักษณะ  เป็นทอ่ซิลิโคน

        ข้อบ่งชี ้ ส าหรับผู้ ป่วยเด็ก ที่มีหชูัน้กลางอกัเสบซ า้ซาก

2.6 อุปกรณ์เก่ียวกับจมูก

2601 2.6.1 จมกูเทยีมชนิดติดกาว ชิน้ละ 9,000     

        ลักษณะ  เป็นสารสงัเคราะห์ที่มีรูปร่างภายนอกช่องจมกู

         ข้อบ่งชี ้ ใสห่ลงัผ่าตดัจมกูออกซึง่มกัเป็นรายที่เป็นมะเร็ง ช่วยปกปิดอวยัวะภายในช่องจมกู

                       และแก้ไขความพิการ ผิดรูป

2.7 อุปกรณ์ช่วยการพูด และอุปกรณ์อ่ืน เก่ียวกับคอ

2701 2.7.1 ฝาครอบช่วยพดู (Speaking valve) อนัละ 2,400     

        ลักษณะ  เป็นทอ่กลวงท าจากซิลิโคนภายในมีลิน้ให้ลมเข้าออกได้ทางเดียว

       ข้อบ่งชี ้ ใช้ในผู้ ป่วยที่ผ่าตดัเอากลอ่งเสียงออก เพ่ือให้สามารถมีเสียงพดู

2702 2.7.2 เคร่ืองช่วยพดู (จ่ายให้ครัง้เดียวไมมี่คา่ซ่อม หรือซือ้ใหม่) เคร่ืองละ 36,000   

         ลักษณะ  เป็นอปุกรณ์อีเลคโทรนิก เม่ือกดกับพืน้ผิวจะเกิดเสียงจากการสัน่สะเทอืน เพ่ือช่วย

                        ในการสือ่สารมีสวิทปิดเปิดใช้แบตเตอร่ี

        ข้อบ่งชี ้ ใช้ในกรณีที่ผ่าตดักลอ่งเสียงออกทัง้หมด

2703 2.7.3 สารแตง่สายเสียง (Silicone paste) หลอดละ 4,500     

        ลักษณะ  เป็นสารสงัเคราะห์เหลวเหนียวไมท่ าปฏกิิริยากับร่างกาย บรรจใุนหลอดอลมิูเนียม

        ข้อบ่งชี ้ ใช้ส าหรับผู้ ป่วยที่มีสายเสียงอมัพาตมาแล้วไมต่ ่ากวา่ 1 ปี และ 1 หลอดใช้ได้ครัง้เดียว
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หมวด 3 ระบบทางเดินหายใจ

3.0 ท่อ/หลอดคอ/อุปกรณ์ช่วยการหายใจ

3001 3.0.1 ทอ่ช่วยหายใจ (Endotracheal tube) ชนิดไมมี่ cuff อนัละ 100        

3002 3.0.2 ทอ่ช่วยหายใจ (Endotracheal tube) ชนิดมี cuff อนัละ 200        

3003 3.0.3 หลอดคอช่วยการหายใจ (Tracheostomy tube) ชนิดท าด้วยพลาสติก อนัละ 1,900     

          ลักษณะ  เป็นทอ่พลาสติกกลวง โค้งงอเล็กน้อยมีปีกสองข้างส าหรับคล้องเชือก

         ข้อบ่งชี ้ ใสห่ลอดลมคอ เพ่ือช่วยในการหายใจ

3004 3.0.4 หลอดคอช่วยการหายใจ (Tracheostomy tube) ชนิดท าด้วยพลาสติกมีลิน้บงัคบั อนัละ 2,400     

        ลักษณะ  มีช่องเปิดส าหรับพดู (Speaker tube)

        ข้อบ่งชี ้ มีการอดุกัน้ของทางเดินหายใจสว่นต้นระยะยาว

3005 3.0.5 หลอดคอช่วยการหายใจ (Tracheostomy tube) ชนิดท าด้วยโลหะที่ไมข่ึน้สนิม อนัละ 1,000     

        ลักษณะ  เป็นทอ่โลหะที่ไมข่ึน้สนิม กลวง โค้งงอเล็กน้อย มีปีกสองข้าง

        ข้อบ่งชี ้ ใสห่ลอดลมคอเพ่ือช่วยให้หายใจได้ ที่ต้องใช้ระยะยาว

3006 3.0.6 หลอดคอช่วยการหายใจ (Tracheostomy tube) ชนิดท าด้วยซิลิโคน อนัละ 2,400     

         ลักษณะ  เป็นทอ่กลวงท าด้วยซิลิโคน โค้งงอเล็กน้อย มีปีกสองข้าง ส าหรับคล้องเชือก

        ข้อบ่งชี ้ ส าหรับผู้ ป่วยที่ต้องใช้เป็นระยะยาว

3007 3.0.7  T Tube ชนิดท าด้วยพลาสติก อนัละ 400        

        ลักษณะ  ท าด้วยพลาสติก เช่น PE, PP

        ข้อบ่งชี ้ ส าหรับผู้ ป่วย Tracheal stenosis

3008 3.0.8  T Tube ท าจากซิลิโคน อนัละ 2,100     

         ลักษณะ  ท าด้วยซิลิโคน

         ข้อบ่งชี ้ ส าหรับผู้ ป่วย Tracheal stenosis ที่ต้องใช้นานเกิน 6 เดือน

3.1 วัสดุ/อุปกรณ์อ่ืนที่ใช้กับบริเวณทรวงอก

3101 3.1.1 ทอ่ระบายช่องอก (intercostals drainage tube) อนัละ 300        

        ลักษณะ เป็นทอ่พลาสติกปลอดเชือ้หรือท าให้ปลอดเชือ้ได้

        ข้อบ่งชี ้ ส าหรับผู้ ป่วยที่มีเลือดหรือหนองหรือก๊าซในช่องปอด และจ าเป็นต้องดดูหรือระบาย

                         ออกแบบตอ่เน่ือง  
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 หมวด 4 หวัใจและหลอดเลือด

4.0 ลิน้หวัใจเทยีม ผนังหวัใจเทยีม และหลอดเลือดเทยีม

       ข้อบ่งชีห้ลัก  รายการ 4.0.1 - 4.0.11 เป็นอวยัวะเทยีมชนิดตา่งๆ ส าหรับใสไ่ปในตวัผู้ ป่วย ในการ

                              ผ่าตดัหวัใจเพ่ือแก้ไขความผิดปกติของลิน้หวัใจหรือผนงักัน้หวัใจ  และหวัใจพิการแตก่ าเนิด 

                              โดยเลือกใช้ตามความเหมาะสม

                              รายการ 4.0.12 - 4.0.14 ส าหรับใสท่ดแทนในผู้ ป่วยที่หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง

                              รายการ 4.0.15 - 4.0.16 ส าหรับใสท่ดแทนในผู้ ป่วยที่หลอดเลือดสว่นปลายตีบหรืออดุตนั

                              รายการ 4.0.17- 4.0.18 ส าหรับผู้ ป่วยไตวายที่ต้องฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทยีมเป็นระยะยาว

4001 4.0.1 ลิน้หวัใจเทยีมชนิดลกูบอลล์ อนัละ 29,000   

4002 4.0.2 ลิน้หวัใจเทยีมชนิดจานแบน 1 แผ่น ปิด - เปิด อนัละ 34,000   

4003 4.0.3 ลิน้หวัใจเทยีมชนิดจานแบน 2 แผ่น ปิด - เปิด อนัละ 33,000   

4004 4.0.4 ลิน้หวัใจเทยีมชนิดเนือ้เยื่อท าจากหม ู(ชนิดมีโครง) อนัละ 48,000   

4005 4.0.5 ลิน้หวัใจเทยีมชนิดเนือ้เยื่อท าจากหม ู(ชนิดไมมี่โครง) อนัละ 55,000   

4006 4.0.6 ลิน้หวัใจเทยีมชนิดเนือ้เยื่อท าจากเยื่อบหุวัใจววั อนัละ 65,000   

4007 4.0.7 ลิน้หวัใจเทยีมและหลอดเลือดเทยีม อนัละ 57,000   

4008 4.0.8 ขอบลิน้หวัใจเทยีม (Valve ring) อนัละ 18,000   

4009 4.0.9 ผนงัหวัใจเทยีม (PTFE patch) ชนิดแผ่นสงัเคราะห์ แผ่นละ 3,400     

4010 4.0.10 ผนงัหวัใจเทยีม (Dacron patch) แผ่นละ 3,000     

4011 4.0.11 เยื่อบหุวัใจท าจากววั แผ่นละ 11,000   

4012 4.0.12 หลอดเลือดเทยีมส าหรับการผ่าตดัหลอดเลือดแดงใหญ่ (Aorta) แบบเส้นตรง เส้นละ 12,000   

4013 4.0.13 หลอดเลือดเทยีมส าหรับการผ่าตดัหลอดเลือดแดงใหญ่ (Aorta) แบบเส้นแยก เส้นละ 15,000   

4014 4.0.14 หลอดเลือดเทยีมแบบ Aortic เส้นละ 17,000   

4015 4.0.15 หลอดเลือดเทยีมส าหรับการผ่าตดัหลอดเลือดสว่นปลาย PTFE vascular graft (ตามความยาวที่ใช้) ซม.ละ 500        

4016 4.0.16 หลอดเลือดเทยีมส าหรับการผ่าตดัหลอดเลือดสว่นปลายชนิดมีวงแหวน PTFE ring vascular graft ซม.ละ 600        

          (ตามความยาวที่ใช้)

4017 4.0.17 ทอ่ตอ่ระหวา่งหลอดเลือดแดงกับหลอดเลือดด าชนิดอยูน่อกร่างกาย (External A-V shunt) เส้นละ 2,800     

4018 4.0.18 ทอ่ตอ่ระหวา่งหลอดเลือดแดงกับหลอดเลือดด าชนิดอยูใ่นร่างกาย (Internal A-V shunt) เส้นละ 15,000   
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4.1 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการผ่าตดัหวัใจชนิดเปิดโดยใช้เคร่ืองปอดหวัใจเทยีม

       ข้อบ่งชีห้ลัก  รายการ 4.1.1 - 4.1.14 ส าหรับผู้ ป่วยที่ต้องรับการผ่าตดัหวัใจชนิดเปิด

4101 4.1.1 ปอดเทยีม (Membrane oxygenator) ชดุละ 9,500     

4102 4.1.2 ชดุสายยางประกอบการไหลเวียนนอกร่างกาย (Extracorporeal complete set) ชดุละ 3,400     

4103 4.1.3 อปุกรณ์กักกรองเลือด (Reservoir) อนัละ 3,000     

4104 4.1.4 อปุกรณ์กรองฟองอากาศทางเดินเลือดแดง (Bubble trap) อนัละ 1,000     

4105 4.1.5 ทอ่ตอ่หลอดเลือดแดง (Arterial cannulae) อนัละ 1,500     

4106 4.1.6 ทอ่ตอ่หลอดเลือดด า (Venous cannulae) อนัละ 1,700     

4107 4.1.7 ชดุสายยางประกอบการให้น า้ยารักษาสภาพกล้ามเนือ้หวัใจ (Cardioplegia set) ชดุละ 3,400     

4108 4.1.8 อปุกรณ์ให้น า้ยารักษาสภาพกล้ามเนือ้หวัใจชนิดทางตรง (Antegrade cardioplegia set) อนัละ 1,100     

4109 4.1.9 อปุกรณ์ให้น า้ยารักษาสภาพกล้ามเนือ้หวัใจชนิดย้อนทาง (Retrograde cardioplegia set) อนัละ 3,400     

4110 4.1.10 อปุกรณ์ดดูเลือดขณะผ่าตดัหวัใจ (Cardiotomy suction) อนัละ 800        

4111 4.1.11 อปุกรณ์ดดูเลือดจากห้องหวัใจขณะผ่าตดั (Vent) อนัละ 700        

4112 4.1.12 อปุกรณ์ดดูแยกน า้และสารละลายสว่นเกินในเลือด (Hemofiltrator) ชนิดส าหรับผู้ใหญ่ อนัละ 800        

4113 4.1.13 แอ่งบรรจเุลือด (Bio head) อนัละ 8,200     

4114 4.1.14 ตวัวดัอตัราการไหลของเลือด (Flow  probe) อนัละ 1,600     

4.2 อุปกรณ์ใช้ประกอบการผ่าตดัหลอดเลือดแดงโคโรนาร่ีตบี (Coronary artery bypass graft)

       ข้อบ่งชีห้ลัก  รายการ 4.2.1 - 4.2.6 ส าหรับผู้ ป่วยที่ต้องรับการผ่าตดัหลอดเลือดหวัใจ

                             (Coronary artery bypass graft)

4201 4.2.1 อปุกรณ์น าเลือดไปยงัหลอดเลือดแดงผ่านทางเบี่ยง (Multiple octopus set) (ผ่าตดั On pump) อนัละ 800        

4202 4.2.2 ที่เจาะหลอดเลือดแดงใหญ่ (Aortic punch) (ผ่าตดั On pump) อนัละ 1,100     

4203 4.2.3 อปุกรณ์ยึดเกาะหลอดเลือดแดงโคโรนาร่ี (Coronary stabilizer) (ผ่าตดั Off pump) ชดุละ 45,000   

4204 4.2.4 อปุกรณ์พน่ลมไลเ่ลือดขณะตอ่หลอดเลือดโคโรนาร่ี  (Blower) (ผ่าตดั Off pump) ชดุละ 2,200     

4205 4.2.5 ทอ่น าเลือดขณะตอ่หลอดเลือดแดงโคโรนาร่ี  (Coronary shunt) (ผ่าตดั Off pump) อนัละ 2,000     

4206 4.2.6 อปุกรณ์ยกหวัใจ (Suction cup) (ผ่าตดั Off  pump) ชดุละ 15,000   
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4.3 อุปกรณ์หรือสายสวนส าหรับการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนาร่ีตบี (Coronary intervention)

       ข้อบ่งชีห้ลัก  รายการ 4.3.1 - 4.3.16 ส าหรับผู้ ป่วยที่มีหลอดเลือดแดงโคโรนาร่ีตีบ และมีความจ าเป็น

                ต้องขยาย (Coronary intervention) โดยเลือกใช้ตามความเหมาะสมและข้อบง่ชีเ้พ่ิมเติม

                ที่อาจมีในรายการนัน้ๆ  รายการ 4.3.13 ใช้ส าหรับผู้ ป่วยที่มีหลอดเลือดสว่นปลายตีบได้ด้วย

4301 4.3.1 สายสวนหลอดเลือดน าทางเพ่ือการขยายหลอดเลือดโคโรนาร่ี (Coronary guiding catheter) ชดุละ 4,000     

       ลักษณะ  เป็นสายใช้ส าหรับน าทางสายสวนที่ใช้ขยายหลอดเลือดชนิดตา่งๆ เข้าไปในหลอดเลือดโคโรนาร่ี

4302 4.3.2 สายลวดน าสายสวนเพ่ือการขยายหลอดเลือดโคโรนาร่ี (PTCA guide wire) ชดุละ 4,000     

       ลักษณะ  เป็นสายลวดใช้ส าหรับใสส่ายสวนเพ่ือการขยายหลอดเลือดโคโรนาร่ีชนิดตา่ง ๆ ผ่านรอยตีบ

                      ในหลอดเลือดโคโรนาร่ี

4303 4.3.3 สายสวนเพ่ือการขยายหลอดเลือดโคโรนาร่ีด้วยบอลลนู (Coronary balloon dilatation catheter ชดุละ 20,000   

         หรือ PTCA balloon)

       ลักษณะ  เป็นสายสวนที่มีบอลลนูที่ปลายสาย ใช้เพ่ือการขยายหลอดเลือดโคโรนาร่ี

4304 4.3.4 สายสวนเพ่ือการขยายหลอดเลือดโคโรนาร่ีด้วยขดลวด (Coronary stent) ชดุละ 35,000   

       ลักษณะ  เป็นสายสวนที่มีขดลวดที่ปลายสาย ใช้เพ่ือการขยายหลอดเลือดโคโรนาร่ี

4305 4.3.5 สายสวนเพ่ือการขยายหลอดเลือดโคโรนาร่ีด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ า้ (Drug - eluting stent) ชดุละ 85,000   

       ลักษณะ  เป็นสายสวนที่มีขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ า้ที่ปลายสาย ใช้เพ่ือการขยายหลอดเลือดโคโรนาร่ี

4306 4.3.6 สายสวนเพ่ือการขยายหลอดเลือดโคโรนาร่ีด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ (Coronary stent graft) ชดุละ 80,000   

       ลักษณะ  เป็นสายสวนที่มีขดลวดหุ้มกราฟต์ที่ปลายสาย ใช้เพ่ือการขยายหลอดเลือดโคโรนาร่ี

4307 4.3.7 สายสวนเพ่ือการขยายหลอดเลือดโคโรนาร่ีด้วยหวักรอกากเพชร (Rotational atherectomy burr catheter) ชดุละ 30,000   

       ลักษณะ  สายสวนที่มีหวักรอกากเพชรที่ปลายสาย ใช้เพ่ือการขยายหลอดเลือดโคโรนาร่ี

4308 4.3.8 เคร่ืองกรอความถ่ีสงูเพ่ือการขยายหลอดเลือดโคโรนาร่ีด้วยหวักรอกากเพชร ชดุละ 30,000   

        (Rotational atherectomy advancer)

       ลักษณะ  เป็นอปุกรณ์ส าหรับกรอด้วยความถ่ีสงูและขบัเคลือ่นสายสวนที่มีหวักรอกากเพชรที่ปลายสาย

                       ใช้เพ่ือการขยายหลอดเลือดโคโรนาร่ี

4309 4.3.9 สายสวนเพ่ือการขยายหลอดเลือดโคโรนาร่ีด้วยบอลลนูชนิดติดใบมีด (Cutting balloon catheter) ชดุละ 30,000   

       ลักษณะ  สายสวนที่มีบอลลนูชนิดติดใบมีดที่ปลายสาย ใช้เพ่ือการขยายหลอดเลือดโคโรนาร่ี

4310 4.3.10 สายสวนเพ่ือการขยายหลอดเลือดโคโรนาร่ีด้วยการดดูลิม่เลือด (Thrombectomy device/catheter) ชดุละ 50,000   

        ลักษณะ  เป็นสายสวนที่มีอปุกรณ์ส าหรับก าจดัลิม่เลือดที่ปลายสาย ใช้เพ่ือการขยายหลอดเลือดโคโรนาร่ี
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4311 4.3.11 สายสวนเพ่ือการขยายหลอดเลือดโคโรนาร่ีด้วยล าแสงเลเซอร์ (Laser angioplasty catheter) ชดุละ 60,000   

         ลักษณะ  เป็นสายสวนล าแสงเลเซอร์ใช้เพ่ือการขยายหลอดเลือดโคโรนาร่ี

4312 4.3.12 สายสวนและอปุกรณ์เพ่ือป้องกันลิม่เลือดอดุตนัหลอดเลือดสว่นปลาย (Distal protection device) ชดุละ 60,000   

         ลักษณะ  เป็นสายสวนและอปุกรณ์ใช้ส าหรับป้องกันลิม่เลือดที่บริเวณรอยตีบเคลือ่น ไปอดุตนัหลอดเลือด

                          สว่นปลาย เพ่ือความปลอดภยัในการขยายหลอดเลือดโคโรนาร่ีและหลอดเลือดแดงสว่นปลาย

                          ในกรณีที่ลิม่เลือดมีปริมาณมาก

4313 4.3.13 สายสวนเพ่ือตรวจภายในหวัใจหรือหลอดเลือดด้วยการถ่ายภาพคลืน่เสียงสะท้อน ชดุละ 40,000   

           (Intravascular or Intracardiac ultrasound)

         ลักษณะ  เป็นสายสวนใช้ส าหรับตรวจภายในหวัใจหรือหลอดเลือดโคโรนาร่ีและหลอดเลือดแดง

                          สว่นปลายด้วยการถ่ายภาพเคลือ่นเสียงสะท้อน 

4314 4.3.14 สายลวดเพ่ือวดัความดนัภายในหลอดเลือดโคโรนาร่ี (Coronary pressure wire) ชดุละ 30,000   

         ลักษณะ  เป็นสายลวดใช้ส าหรับวดัความดนัภายในหลอดเลือดโคโรนาร่ี

4315 4.3.15 สายลวดเพ่ือวดัปริมาณการไหลของเลือดภายในหลอดเลือดโคโรนาร่ี (Coronary doppler flow wire) ชดุละ 30,000   

         ลักษณะ  เป็นสายลวดใช้ส าหรับวดัปริมาณการไหลของเลือดภายในหลอดลเลือดโคโรนาร่ี

4316 4.3.16 สายสวนหลอดเลือดอเนกประสงค์ (Multipurpose หรือ Transit catheter) ชดุละ 20,000   

         ลักษณะ  เป็นสายสวนหลอดเลือดอเนกประสงค์ ส าหรับใช้ในการขยายหลอดเลือดโคโรนาร่ี

4.4 อุปกรณ์หรือสายสวนหวัใจส าหรับการวินิจฉัยและการรักษาโรคหวัใจ อ่ืนๆ

         ข้อบ่งชีห้ลัก  รายการ 4.4.1 - 4.4.7 ใช้กับผู้ ป่วยที่มีความผิดปกติทางกายวิภาคหรือการท างานของ

                               ลิน้หวัใจ ผนงัหวัใจ กล้ามเนือ้หวัใจ หรือหลอดเลือดโคโรนาร่ี ที่มีความจ าเป็นต้องรับ

                                การตรวจโดยการสวนหวัใจ

4401 4.4.1 สายสวนหวัใจและหลอดเลือดเพ่ือการวินิจฉัย (Diagnostic catheter) ชดุละ 4,000     

       ลักษณะ  เป็นสายสวนหลอดเลือดใช้ส าหรับวดัความดนั หรือฉีดสีเพ่ือถ่ายภาพเอกซเรย์

                       เช่น NIH, Pigtail catheter

4402 4.4.2 สายสวนหลอดเลือดส าหรับการเจาะผนงัระหวา่งห้องหวัใจ (Mullins transeptal catheter) ชดุละ 4,000     

       ลักษณะ  เป็นสายสวนหลอดเลือดใช้ส าหรับน าเข็ม สายสวนหรืออปุกรณ์อ่ืนๆ แทงผ่านหนงัห้องหวัใจ

4403 4.4.3 เข็มส าหรับเจาะผนงัห้องหวัใจบร็อคเคนโบร (Brocken brough needle) ชดุละ 8,000     

       ลักษณะ  เป็นเข็มใช้ส าหรับการเจาะผนงัห้องหวัใจเพ่ือน าอปุกรณ์หรือสายสวนตา่ง ๆ

                       แทงผ่านผนงักัน้ห้องหวัใจ
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4404 4.4.4 สายสวนหลอดเลือดส าหรับวดัความดนัเลือดในปอดชนิดวดัปริมาณเลือดออกจากหวัใจ ชดุละ 8,000     

        (Swan ganz catheter)

       ลักษณะ  เป็นสายสวนหลอดเลือดที่มีบอลลนูที่ปลายสายและมีช่องส าหรับวดัความดนัมากกวา่ 1 ช่อง

4405 4.4.5 สายสวนหลอดเลือดส าหรับวดัความดนัเลือดในปอดชนิดมีบอลลนู (Balloon-tip catheter) ชดุละ 4,000     

       ลักษณะ  เป็นสายสวนหลอดเลือดชนิดที่มีบอลลนูที่ปลายสายใช้ส าหรับวดัความดนัเลือดในปอด

     เช่น  Berman catheter และ Balloon wedge catheter

4406 4.4.6 สายลวดส าหรับน าสายสวนหลอดเลือด (Diagmostic  guide wire) ชดุละ 500        

       ลักษณะ  เป็นสายลวดใช้ใสน่ าสายสวนหวัใจอ่ืนๆ เข้าในหลอดเลือด หรือใช้ในการสลบัเปลีย่น

                       สายสวนหวัใจ (exchange) มีหลายขนาดความยาว

4407 4.4.7 สายสวนหลอดเลือดส าหรับฉีดสีหลอดเลือดโคโรนาร่ี (Diagnostic coronary angiography catheter) ชดุละ 1,000     

       ลักษณะ  เป็นสายสวนหลอดเลือดใช้ส าหรับการฉีดสีเพ่ือถ่ายภาพเอกซเรย์หลอดเลือดโคโรนาร่ี

4408 4.4.8 สายสวนและอปุกรณ์เพ่ือการขยายลิน้หวัใจด้วยบอลลนูธรรมดา (Valvulplasty balloon) ชดุละ 25,000   

       ลักษณะ  เป็นสายสวนที่มีบอลลนูที่ปลายสาย ใช้เพ่ือการขยายลิน้หวัใจ เช่น Mansfield balloon

       ข้อบ่งชี ้ ส าหรับผู้ ป่วยลิน้หวัใจตีบ

4409 4.4.9 สายสวนและอปุกรณ์เพ่ือการขยายลิน้หวัใจด้วยบอลลนูอินนเูอ้ (Inoue balloon) ชดุละ 80,000   

       ลักษณะ  เป็นสายสวนที่มีบอลลนูอินเูอ้ที่ปลายสายและชดุอปุกรณ์เสริม ใช้เพ่ือการขยายลิน้หวัใจ

       ข้อบ่งชี ้ ส าหรับผู้ ป่วยลิน้หวัใจตีบ

4410 4.4.10 สายสวนและอปุกรณ์เพ่ือการขยายลิน้หวัใจด้วยเคร่ืองขยายก้านโลหะ (Metallic valvular dilator) ชดุละ ######

         ลักษณะ  เป็นสายสวนซึง่เป็นเคร่ืองขยายก้านโลหะและชดุอปุกรณ์เสริม ใช้เพ่ือการขยายลิน้หวัใจ

         ข้อบ่งชี ้ ส าหรับผู้ ป่วยลิน้หวัใจตีบ และให้เบกิได้เฉพาะอปุกรณ์ใหมท่ี่ถกูใช้เป็นครัง้แรกเทา่นัน้

                    และให้มีหลกัฐานการใช้ส าหรับการตรวจสอบด้วย

4411 4.4.11 ขดลวดส าหรับปิดรูร่ัว (Coil) ชดุละ 5,000     

         ลักษณะ  เป็นขดลวด ใช้ส าหรับปิดรูร่ัว (Coil embolization)

         ข้อบ่งชี ้ ส าหรับรักษาผู้ ป่วยที่มีต าแหนง่หลอดเลือดเกิน หรือ ผู้ ป่วย PDA

4412 4.4.12 สายสวนและอปุกรณ์ส าหรับปลอ่ยขดลวดส าหรับปิดรูร่ัว ชนิดปลดได้ ชดุละ 8,000     

           (Detachable coil delivery system)

         ลักษณะ  เป็นสายสวนและอปุกรณ์ส าหรับใช้ปลอ่ยขดลวด ชนิดปลดได้

         ข้อบ่งชี ้ ส าหรับรักษาผู้ ป่วยที่มีต าแหนง่หลอดเลือดเกิน หรือผู้ ป่วย PDA
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4413 4.4.13 สายสวนและอปุกรณ์ส าหรับปลอ่ยขดลวดส าหรับปิดรูร่ัว ชนิดปากคีบ ชดุละ 20,000   

           (Biotome for controlled release of coil)

         ลักษณะ  เป็นสายสวนและอปุกรณ์ส าหรับใช้ปลอ่ยขดลวด ชนิดปากคีบ

         ข้อบ่งขี ้ ส าหรับผู้ ป่วยที่มีต าแหนง่หลอดเลือดเกิน หรือ ผู้ ป่วย PDA

4414 4.4.14 สายสวนและอปุกรณ์ส าหรับปิดรูร่ัวชนิดร่ม (Umbrella) ชดุละ ######

         ลักษณะ  เป็นร่มและชดุอปุกรณ์ใช้ส าหรับปิดรูร่ัว ที่ผนงัหวัใจหรือหลอดเลือด

         ข้อบ่งชี ้ ส าหรับผู้ ป่วยที่มี ASD, PFO, PDA หรือมีต าแหนง่หลอดเลือดเกิน

4415 4.4.15 วสัดสุ าหรับปิดรูร่ัวที่ผนงัห้องหวัใจเอเตรียมชนิดแอมพลาสเซอร์ (Amplatzer atrial septal occluder) ชดุละ 85,000   

         ลักษณะ  เป็นวสัดใุช้ส าหรับปิดรูร่ัวที่ผนงัห้องหวัใจเอเตรียม ชนิดแอมพลาสเซอร์

           ข้อบ่งชี ้ ส าหรับผู้ ป่วยที่มี ASD หรือมีต าแหนง่หลอดเลือดเกิน

4416 4.4.16 สายสวนและชดุอปุกรณ์ส าหรับวางและปลอ่ยวสัดสุ าหรับปิดรูร่ัวที่ผนงัห้องหวัใจเอเตรียม  ชดุละ 19,000   

           ชนิดแอมพลาสเซอร์ (Delivery system for atrial septal occluder)

         ลักษณะ  เป็นสายสวนและชดุอปุกรณ์ส าหรับวางและปลอ่ยวสัดสุ าหรับปิดรูร่ัวที่ผนงั

                    ห้องหวัใจเอเตรียมชนิดแอมพลาสเซอร์

         ข้อบ่งชี ้ ส าหรับผู้ ป่วยที่มี ASD หรือมีต าแหนง่หลอดเลือดเกิน

4417 4.4.17 วสัดสุ าหรับปิดรูร่ัวในหลอดเลือด ชนิดแอมพลาสเซอร์ (Amplatzer duct occluder) ชดุละ 35,000   

         ลักษณะ  เป็นวสัดสุ าหรับปิดรูร่ัวในหลอดเลือดและสามารถใช้ปิดต าแหนง่หลอดเลือดเกิน

                     และรูร่ัวชนิดอ่ืนได้

         ข้อบ่งชี ้ ส าหรับรักษาผู้ ป่วยที่มี  PDA

4418 4.4.18 สายสวนและชดุอปุกรณ์ส าหรับวางและปลอ่ยวสัดสุ าหรับปิดรูร่ัวในหลอดเลือด ชนิดแอมพลาสเซอร์ ชดุละ 19,000   

           (Delivery system for amplatzer duct occluder)

         ลักษณะ  เป็นสายสวนและชดุอปุกรณ์ส าหรับวางและปลอ่ยวสัดสุ าหรับปิดรูร่ัวในหลอดเลือด

                         ชนิดแอมพลาสเซอร์  

         ข้อบ่งชี ้ ส าหรับรักษาผู้ ป่วยที่มี PDA

4419 4.4.19 ตะแกรงกรองลิม่เลือดหลอดเลือดด าใหญ่ (IVC Interruption device) ชดุละ 4,000     

         ลักษณะ  เป็นอปุกรณ์ใช้ส าหรับดกัลิม่เลือดในหลอดเลือดด าใหญ่

         ข้อบ่งชี ้ ส าหรับรักษาผู้ ป่วยที่มีลิม่เลือดอดุตนัในหลอดเลือดในปอด และ/หรือหลอดเลือดด าสว่นปลาย
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4420 4.4.20 สายสวนที่มีลกูโป่งส าหรับขยายผนงักัน้ห้องหวัใจเอเตรียม (Balloon atrial septostomy catheter) ชดุละ 6,000     

         ลักษณะ  เป็นสายสวนที่มีลกูโป่งส าหรับขยายผนงักัน้ห้องหวัใจเอเตรียม

         ข้อบ่งชี ้ ส าหรับรักษาผู้ ป่วยเพ่ือเปิดทางเดินระหวา่งผนงักัน้ห้องหวัใจ

4421 4.4.21 สายสวนส าหรับคล้องเก่ียว (Snare catheter) ชดุละ 20,000   

         ลักษณะ  เป็นสายสวนใช้ส าหรับคล้องเก่ียววสัดอุปุกรณ์อ่ืนในการสวนหวัใจในกรณีมีการหลดุ เคลือ่นที่

                          หรือหกัช ารุด เพ่ือน าวสัดอุปุกรณ์นัน้ ๆ ออกจากร่างกาย

         ข้อบ่งชี ้ ส าหรับรักษาผู้ ป่วยที่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการสวนหวัใจ  และมีชิน้สว่นของอปุกรณ์ค้าง

                   อยู่ในหลอดเลือด

4422 4.4.22 สายสวนส าหรับตดัชิน้เนือ้หวัใจ (Endomyocardial biopsy) ชดุละ 20,000   

          ลักษณะ  เป็นสายสวนใช้ส าหรับตดัชิน้เนือ้หวัใจเพ่ือการวินิจฉัยโรค

         ข้อบ่งชี ้ ส าหรับรักษาผู้ ป่วยโรคของกล้ามเนือ้หวัใจ และเยื่อหุ้มภายในห้องหวัใจ

4423 4.4.23 สายสวนและอปุกรณ์ส าหรับการเจาะเยื่อหุ้มหวัใจ (Pericardiocentesis) ชดุละ 5,000     

         ลักษณะ  เป็นสายสวนและอปุกรณ์ใช้ส าหรับการเจาะเยื่อหุ้มหวัใจเพ่ือการวินิจฉัยและการรักษา

         ข้อบ่งชี ้ ใช้ส าหรับผู้ ป่วยที่มีความผิดปกติของเยื่อหุ้มหวัใจ

4424 4.4.24 สายสวนหลอดเลือดแดงเอออร์ต้าใช้เพ่ือเพ่ิมสมรรถภาพหวัใจ (Intra aortic balloon catheter) ชดุละ 28,000   

         ลักษณะ  เป็นสายสวนหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้า ประกอบด้วยบอลลนูซึง่ตอ่เช่ือมกับ

                          เคร่ืองปัม้ก๊าซฮีเลียมใช้เพ่ือเพ่ิมสมรรถภาพหวัใจ

         ข้อบ่งชี ้ ส าหรับผู้ ป่วยที่อยูใ่นภาวะหวัใจล้มเหลว รักษาด้วยยาไมไ่ด้ผล

4.5 เคร่ืองช่วยการเต้นของหวัใจถาวร (Permanent pacemaker generator) และเคร่ืองกระตุกไฟฟ้าหวัใจ 

และสาย

       ข้อบ่งชีห้ลัก  รายการ 4.5.1 - 4.5.4 ส าหรับผู้ ป่วยที่หวัใจเต้นผิดจงัหวะชนิดช้า (Bradyarrhythmia) ที่มี

                             อาการเป็นลมหมดสติหรืออตัราการเต้นของหวัใจน้อยกวา่ 40 ครัง้/นาทโีดยเฉลีย่ หรือ

                             มีอาการอ่ืนที่บง่ถึงการท างานของหวัใจไมเ่พียงพอ หรือร่วมกับการพยากรณ์โรคที่เลวใน

                             ระยะยาวในผู้ ป่วยแตล่ะราย

4501 4.5.1 เคร่ืองช่วยการเต้นของหวัใจถาวรชนิดกระตุ้นหวัใจห้องเดียว (Single chamber pacemaker) ชดุละ 50,000   

       ลักษณะ  เป็นเคร่ืองช่วยให้จงัหวะการเต้นของหวัใจให้เพียงพอ ฝังไว้ใต้ผิวหนงัอย่างถาวร

                       ชนิดกระตุ้นหวัใจห้องลา่ง ห้องเดียว
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4502 4.5.2 เคร่ืองช่วยการเต้นของหวัใจถาวรชนิดกระตุ้นหวัใจห้องเดียวปรับอตัราการเต้นอตัโนมตัิ  ชดุละ 60,000   

        (Rate responsive pacemaker)

       ลักษณะ  เป็นเคร่ืองช่วยให้จงัหวะการเต้นของหวัใจให้เพียงพอฝังไว้ใต้ผิวหนงัอย่างถาวร ชนิดกระตุ้น

                       ห้องเดียวสามารถปรับอตัราการเต้นขึน้ลงได้ตามความต้องการของร่างกายโดยอตัโนมตัิ 

         ข้อบ่งชี ้ ส าหรับผู้ ป่วยที่ การใส ่Fixed rate pacemaker ไมส่ามารถตอบสนองความต้องการของร่างกายได้

                       เช่น อายนุ้อยมีกิจกรรมการท างานมาก

4503 4.5.3 เคร่ืองช่วยการเต้นของหวัใจถาวรชนิดกระตุ้นหวัใจสองห้องตอ่เน่ืองกัน (Dual chamber pacemaker) ชดุละ 80,000   

       ลักษณะ  เป็นเคร่ืองช่วยให้จงัหวะการเต้นของหวัใจให้เพียงพอฝังไว้ใต้ผิวหนงัอย่างถาวร

                       ชนิดกระตุ้นหวัใจห้องบนและห้องลา่งตอ่เน่ืองกันเหมือนในธรรมชาติ

         ข้อบ่งชี ้ ส าหรับผู้ ป่วยที่ ต้องการ AV synchrony เช่นหวัใจห้องลา่งบบีตวัอ่อน หรือ

                       Hypertrophic cardiomyopathy

4504 4.5.4 เคร่ืองช่วยการเต้นของหวัใจถาวรชนิดกระตุ้นหวัใจสองห้องตอ่เน่ืองกันปรับอตัราการเต้นอตัโนมตัิ ชดุละ 90,000   

         (Dual chamber rate - responsive pacemaker)

       ลักษณะ  เป็นเคร่ืองช่วยให้จงัหวะการเต้นของหวัใจให้เพียงพอฝังไว้ใต้ผิวหนงัอย่างถาวร

                        ชนิดกระตุ้นหวัใจห้องบนและห้องลา่งตอ่เน่ืองกันและสามารถปรับอตัราการเต้นได้โดยอตัโนมตัิ

        ข้อบ่งชี ้ ส าหรับผู้ ป่วยที่มีข้อบง่ชีต้ามข้อ 4.5.2 ร่วมกับ 4.5.3

4505 4.5.5 เคร่ืองช่วยการเต้นของหวัใจชนิดกระตุ้นหวัใจห้องลา่งสองห้องพร้อมกัน (Resynchronization pacemaker) ชดุละ ######

       ลักษณะ  เป็นเคร่ืองช่วยเพ่ิมก าลงัการบบีตวัของหวัใจโดยกระตุ้นหวัใจห้องลา่งสองห้องพร้อมกัน

       ข้อบ่งชี ้ ใช้ในผู้ ป่วยหวัใจล้มเหลว ที่มีอาการรุนแรง (NYHA class III/IV ดือ้ตอ่การรักษาด้วยยา

                       อยูใ่นกลุม่โรค Dilated cardiomyopathy หรือ Ischemic cardiomyopathy ) 

4506 4.5.6 เคร่ืองกระตกุไฟฟ้าหวัใจอตัโนมตัิ (Implantable cardioverter-defibrillator lead) ชดุละ ######

       ลักษณะ  เป็นเคร่ืองช็อคไฟฟ้าหวัใจอตัโนมตัิฝังไว้ในร่างกายผู้ ป่วย

       ข้อบ่งชี ้ ส าหรับผู้ ป่วยที่มีความผิดปกติข้อใดข้อหนึ่งดงัตอ่ไปนี ้

                       1. มีการเต้นของหวัใจเร็วผิดปกติชนิดร้ายแรง (Vetricular tachycardia or fibrillation) 

                            ซึง่ไมพ่บสาเหต ุหรือไมส่ามารถรักษาโรคพืน้ฐานให้หายได้

                        2. เป็นผู้ที่รอดจากการเสียชีวิตกระทนัหนั ที่นา่จะมีสาเหตมุาจากการเต้นผิดจงัหวะของหวัใจ ชนิดร้ายแรง

                   3. มีโรคหวัใจอยูแ่ล้วและมีอตัราเสีย่งสงู ที่จะเกิดการเต้นผิดจงัหวะชนิดร้ายแรง

                          เช่นเคย เป็นโรคกล้ามเนือ้หวัใจตายมาก่อน และมีการบบีตวัของหวัใจ

                           ห้องลา่งซ้ายอ่อน (LVEF< 35%) หรือเป็น Long QT Syndrome
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4507 4.5.7 สายเคร่ืองช่วยกระตุ้นหวัใจชนิดถาวร ชดุละ 15,000   

       ลักษณะ เป็นสายน าไฟฟ้าจากเคร่ืองช่วยการเต้นของหวัใจถาวรเข้าสูห่วัใจ

       ข้อบ่งชี ้ เหมือนรายการ 4.5.1

4508 4.5.8 สายเคร่ืองช่วยกระตุ้นหวัใจชนิดชัว่คราว ชดุละ 4,000     

       ลักษณะ  เป็นสายน าไฟฟ้าจากเคร่ืองช่วยการเต้นของหวัใจเข้าสูก่ล้ามเนือ้หวัใจชนิดใสไ่ว้ชัว่คราว

       ข้อบ่งชี ้ เหมือนรายการ 4.5.1 แตใ่ช้ในผู้ ป่วยซึง่มีทางเดินไฟฟ้าติดขดัชัว่คราวหรือใช้ในกรณีฉกุเฉิน

                  เพ่ือรอการตดัสินใจที่จะใสช่นิดถาวรตอ่ไป

4509 4.5.9 สายกระตุ้นหวัใจห้องลา่งซ้ายพร้อมอปุกรณ์การใส ่(Coronary sinus pacing lead) ชดุละ 70,000   

        ลักษณะ  ใช้กับเคร่ืองช่วยการเต้นของหวัใจชนิดกระตุ้นหวัใจห้องลา่งสองห้องพร้อมกัน

                         (Resynchronization pacemaker)

        ข้อบ่งชี ้ เหมือนรายการ 4.5.5

4510 4.5.10 สายเคร่ืองกระตกุไฟฟ้าหวัใจอตัโนมตัิ (Implantable cardioverter - defibrillator lead) ชดุละ ######

         ลักษณะ  เป็นสายตอ่จากเคร่ืองกระตกุไฟฟ้าหวัใจอตัโนมตัิเข้าไปภายในห้องหวัใจ

         ข้อบ่งชี ้ เหมือนรายการ 4.5.6

4511 4.5.11 แผ่นปิดหน้าอกเพ่ือรับหรือปลอ่ยไฟฟ้าในการกระตุ้นหวัใจ จดุละ 3,000     

          (Disposable defibrillation electrode, disposable pacing electrode)

         ลักษณะ  เป็นแผ่นเจลขนาดใหญ่ใช้ปิดที่หน้าอกผู้ ป่วย 2 แผ่น เพ่ือรับไฟฟ้าจากผู้ ป่วย หรือ

                        ปลอ่ยไฟฟ้ากระตุ้นหรือกระตกุหวัใจ จากภายนอกร่างกาย

         ข้อบ่งชี ้ ใช้ในการตรวจระบบไฟฟ้าภายในหวัใจ (Cardiac eletrophysiologic study) หรือ

                          ใช้กระตุ้นหวัใจชัว่คราวโดยตอ่กับ เคร่ืองกระตุ้นหวัใจภายนอกร่างกายในกรณีฉกุเฉิน

4.6 สายสวนหวัใจชนิดขัว้โลหะรับสัญญาณไฟฟ้าภายในห้องหวัใจ

        ข้อบ่งชีห้ลัก  รายการ 4.6.2 - 4.6.4 ส าหรับผู้ ป่วยที่มี หวัใจเต้นผิดจงัหวะชนิดเร็ว (Tachyarrhythmia)

                        หรือเต้นสะดดุ (Ectopic beats) ที่มีอาการ หรืออาจเป็นอนัตรายตอ่ชีวิต

4601 4.6.1 สายสวนหวัใจเพ่ือการวิเคราะห์คลืน่ไฟฟ้าภายในห้องหวัใจ ( Multipolar electrode catheter) ชดุละ 16,000   

        ลักษณะ  เป็นสายสวนหวัใจที่มีขัว้โลหะที่ปลายสาย 2 - 10 ขัว้ ใช้ในการตรวจระบบไฟฟ้าภายในหวัใจ

                         (Cardiac eletrophysiologic study)

        ข้อบ่งชี ้ 1. Syncope or near syncope of unknown etielogy

                        2. Arrthythmia induction
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4602 4.6.2 สายสวนหวัใจเพ่ือการรักษาหวัใจเต้นผิดจงัหวะชนิดธรรมดา (Deflectable ablation catheter) ชดุละ 28,000   

       ลักษณะ  เป็นสายสวนหวัใจที่มีขัว้โลหะที่ปลายสาย 2 -10 ขัว้ ใช้ในการรักษาหวัใจเต้นผิดจงัหวะชนิดเร็ว

                       ให้หายขาดด้วยคลืน่วิทย ุ(Radiofrequency ablation)

4603 4.6.3 สายสวนหวัใจเพ่ือการรักษาหวัใจเต้นผิดจงัหวะ โดยการสร้างภาพสามมิติในสนามแมเ่หล็ก ชดุละ ######

         (CARTO catheter)

       ลักษณะ  เป็นสายสวนหวัใจที่มีขัว้โลหะที่ปลายสาย 2 - 10 ขัว้ ใช้ในการรักษาหวัใจเต้นผิดจงัหวะชนิดเร็ว

                       ที่รักษายากเป็นพิเศษ โดยใช้อปุกรณ์คอมพิวเตอร์สร้างภาพสามมิติ (CARTO)

4604 4.6.4 สายสวนหวัใจเพ่ือการวิเคราะห์คลืน่ไฟฟ้าภายในหวัใจรูปบว่งบาศก์  (LASSO catheter) ชดุละ 60,000   

       ลักษณะ  เป็นสายสวนหวัใจที่มีขัว้โลหะที่ปลายสาย 2 - 10 ขัว้ ใช้ในการรักษาหวัใจเต้นผิดจงัหวะ

                       ชนิด Atrial fibrillation

4605 4.6.5 สายตอ่สายสวนหวัใจเพ่ือรับคลืน่ไฟฟ้าภายในหวัใจ (Connecting cable for multi-electrode catheter) ชดุละ 5,000     

       ลักษณะ  ใช้ตอ่สายสวนหวัใจชนิดขัว้โลหะเพ่ือน าสญัญาณไฟฟ้าภายในห้องหวัใจเข้ากับเคร่ืองแสดงผลบนจอภาพ

         ข้อบ่งชี ้ เหมือนรายการ 4.6.1

4.7 อุปกรณ์หรือสายสวนส าหรับน าเข้าและซ่อมปิดหลอดเลือด และท่อน าสายสวน

4701 4.7.1 สายสวนน าเข้าหลอดเลือด  (Introducer sheath) ชดุละ 1,000     

       ลักษณะ  เป็นสายสวนใช้ส าหรับใสเ่ข้าทางหลอดเลือดเพ่ือไว้เป็นช่องทาง

                       ส าหรับน าสายสวนอ่ืน ๆ เข้า - ออกจากร่างกาย

4702 4.7.2 อปุกรณ์ซ่อมปิดหลอดเลือด  (Vascular closure device) ชดุละ 9,000     

        ลักษณะ  เป็นชดุอปุกรณ์ส าหรับปิดรูที่ผนงัหลอดเลือดหลงัท าการสวนหวัใจ

        ข้อบ่งชี ้ ใช้เย็บปิดหลอดเลือดแดงหลงัการท าหตัถการทกุชนิด (ที่ท าผ่านหลอดเลือดแดง)

                    ในห้องตรวจสวนหวัใจ ในกรณีที่ผู้ ป่วยไมส่ามารถที่จะนอนน่ิงๆ นานหลายชัว่โมงได้

                   หลงัการกดห้ามเลือดแบบธรรมดา

4703 4.7.3 ทอ่น าสายสวนหวัใจชนิด 3 รู (Triple lumen guide insertion kit) ชดุละ 5,900     

       ลักษณะ  เป็นทอ่ผ่านผิวหนงัเพ่ือใสส่ายสวนหวัใจชนิดขัว้โลหะพร้อมกันสามเส้น

       ข้อบ่งชี ้ เหมือยรายการ 4.6.1

4704 4.7.4 สายสวนหลอดเลือดน าทางส าหรับการขยายหลอดเลือดแดงสว่นปลาย (Peripheral guiding catheter) ชดุละ 7,000     

        ลักษณะ  เป็นสายสวนหลอดเลือดใช้ส าหรับน าสายสวนเพ่ือการขยายหลอดเลือดแดงสว่นปลาย

                    ชนิดตา่งๆ เข้าในหลอดเลือด

        ข้อบ่งชี ้  ใช้กับผู้ ป่วยที่มีหลอดเลือดสว่นปลายตีบหรือตนั
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4705 4.7.5 สายลวดน าสายสวนเพ่ือการขยายหลอดเลือดแดงสว่นปลาย  (Peripheral angioplasty guide wire) ชดุละ 4,000     

       ลักษณะ  เป็นสายลวดใช้ส าหรับน าสายสวนเพ่ือการขยายหลอดเลือดแดงสว่นปลายชนิดตา่งๆ

                        ผ่านรอยตีบในหลอดเลือด

       ข้อบ่งชี ้ ใช้กับผู้ ป่วยที่มีหลอดเลือดสว่นปลายตีบหรือตนั

4.8 อุปกรณ์หรือสายสวนส าหรับการรักษาโรคหลอดเลือดแดงที่อยู่นอกหวัใจ ตบีหรือตนั

        ข้อบ่งชีห้ลัก  รายการ 4.8.1 - 4.8.4 ส าหรับผู้ ป่วยที่มีหลอดเลือดสว่นปลาย ตีบหรืออดุตนั

4801 4.8.1 สายสวนเพ่ือการขยายหลอดเลือดแดงสว่นปลายด้วยบอลลนู ชดุละ 20,000   

        (Peripheral balloon dilatation catheter หรือ  PTA balloon)

       ลักษณะ  เป็นสายสวนที่มีบอลลนูที่ปลายสาย ใช้เพ่ือเพ่ือการขยายหลอดเลือดแดงสว่นปลาย

4802 4.8.2 สายสวนเพ่ือการขยายหลอดเลือดแดงสว่นปลายด้วยขดลวด (Peripheral stent) ชดุละ 50,000   

       ลักษณะ  เป็นสายสวนที่มีขดลวดที่ปลายสาย ใช้เพ่ือการขยายหลอดเลือดแดงสว่นปลาย

4803 4.8.3 สายสวนเพ่ือการขยายหลอดเลือดแดงสว่นปลายด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ (Peripheral stent graft) ชดุละ ######

       ลักษณะ  สายสวนที่มีขดลวดหุ้มกราฟต์ที่ปลายสายใช้เพ่ือการขยายหลอดเลือดแดงสว่นปลาย

4804 4.8.4 สายสวนเพ่ือการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ (Aortic stent graft) ชดุละ ######

       ลักษณะ  เป็นสายสวนที่มีขดลวดหุ้มกราฟต์ที่ปลายสายใช้เพ่ือการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้า

4805 4.8.5 สายสวนเส้นเลือดอดุตนั แบบดดูก้อนเลือด เส้นละ 1,200     

       ลักษณะ  เป็นสายสวนใช้ส าหรับดดูลิม่เลือด

       ข้อบ่งชี ้ ส าหรับผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดตีบตนั อนัเกิดจากลิม่เลือด

4806 4.8.6 สายสวนเส้นเลือดอดุตนั แบบล้างเส้นเลือด เส้นละ 1,600     

       ลักษณะ  เป็นสายสวนใช้ส าหรับดดูลิม่เลือด

       ข้อบ่งชี ้ ส าหรับผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดตีบตนั อนัเกิดจากลิม่เลือด

4.9 อุปกรณ์หรือสายสวนส าหรับน าสาร/สารละลายเข้าหลอดเลือด

4901 4.9.1 ชดุให้สารละลายอาหารทางหลอดเลือด (Hyperalimentation) ชดุละ 300        

       ข้อบ่งชี ้ ส าหรับผู้ ป่วยที่ไมส่ามารถรับอาหารทางกระเพาะหรือล าใส้ได้ หรือรับได้ไมเ่พียงพอ

                       และมีความจ าเป็นต้องให้สารอาหารหลายชนิดทางหลอดเลือด

4902 4.9.2 สายสวนชนิดสองช่องในทอ่เดียวกัน (Double lumen catheter) เส้นละ 8,400     

        ข้อบ่งชี ้ ส าหรับผู้ ป่วยที่ต้องได้รับการฟอกเลือด เช่น Hemodialysis, Plasmaphreresis
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หมวด 5 ทางเดินอาหาร

5.1 ท่อ/สาย/ถุงให้อาหาร

5101 5.1.1 สำยให้อำหำรผ่ำนรูจมกูสูก่ระเพำะอำหำร (Nasogastric tube) ระยะยำว เส้นละ 300        

        ลักษณะ  เป็นทอ่ซิลิโคน ที่มีควำมอ่อนนุ่ม มีกำรระคำยเคืองตอ่จมกูน้อย

        ข้อบ่งชี ้ ส ำหรับผู้ ป่วยที่กินอำหำรทำงปำกไมไ่ด้ มีควำมจ ำเป็นต้องคำสำยไว้นำนเกิน 1 เดือน

5102 5.1.2 ทอ่ให้อำหำรเข้ำกระเพำะอำหำรผ่ำนผิวหนงัหน้ำท้อง (Gastrostomy tube) เส้นละ 300        

        ลักษณะ  เป็นทอ่ส ำหรับใสเ่ข้ำไปในกระเพำะอำหำรผ่ำนทำงรูเปิดระหวำ่งกระเพำะอำหำร

                         และผิวหนงัหน้ำท้อง ที่ท ำโดยกำรผ่ำตดั

        ข้อบ่งชี ้  ส ำหรับผู้ ป่วยที่มีควำมจ ำเป็นที่ต้องคำสำยไว้นำนเกิน 1 เดือน

5103 5.1.3 ชดุสำยสวนกระเพำะอำหำรแบบใสผ่่ำนกล้อง(Percutaneous endoscopic gastrostomy:PEG set) อนัละ 5,400     

        ลักษณะ  ประกอบด้วยสำยสวนกระเพำะอำหำร และอปุกรณ์ส ำหรับช่วยในกำรใสส่ำยสวนนีจ้ำกผนงัท้องเข้ำสู่

                        กระเพำะอำหำรโดยตรง ร่วมกับกำรสอ่งกล้อง โดยไมต้่องผ่ำตดั

        ข้อบ่งชี ้ ส ำหรับผู้ ป่วยที่ต้องได้รับอำหำรเข้ำทำงกระเพำะอำหำรโดยตรง จ ำเป็นต้องคำสำยไว้นำน

                        4 เดือนขึน้ไป

5104 5.1.4 สำยให้อำหำรผ่ำนรูจมกูสูล่ ำไส้เล็ก(Nasojejunostomy, NJ  tube) เส้นละ 2,700     

        ลักษณะ  เป็นทอ่ซิลิโคน มีควำมยำวพอส ำหรับใสผ่่ำนรูจมกูสูล่ ำไส้เล็กมีกำรระคำยเคืองตอ่จมกูน้อย

        ข้อบ่งชี ้ ส ำหรับผู้ ป่วยที่กระเพำะอำหำรไมท่ ำงำน ต้องให้อำหำรผ่ำนทำงสำยเป็นเวลำนำนเกิน 1 เดือน

5105 5.1.5 ชดุถงุให้อำหำรทำงสำยยำง ชดุละ 200        

        ลักษณะ  เป็นถงุส ำหรับบรรจสุำรอำหำรที่จะป้อนลงกระเพำะอำหำรผ่ำนสำย/ทอ่ให้อำหำร

                        สำมำรถใช้ได้ท ำควำมสะอำดและใช้ซ ำ้ได้ไมต่ ่ำกวำ่ 1 สปัดำห์

        ข้อบ่งชี ้ ใช้กับผู้ ป่วยที่ต้องได้รับอำหำรเข้ำทำงกระเพำะอำหำรโดยตรง ที่จ ำเป็นต้องควบคมุ

                        กำรป้อนอำหำรแตล่ะมือ้ให้ใช้เวลำไมน้่อยกวำ่ 30 นำที
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5.2 วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้/ใส่ภายในทางเดนิอาหารเพื่อห้ามเลือด

5201 5.2.1 ชดุยำงรัดเส้นเลือดขอดในหลอดอำหำร  (Esophageal variceal band ligator) ชดุละ 4,500     

        ลักษณะ  ประกอบด้วยยำงรัดไมน้่อยกวำ่ 4 เส้น และอปุกรณ์ส ำหรับช่วยในกำรน ำไปรัดเส้นเลือดขอด

                    ร่วมกับกำรใช้กล้องสอ่ง

        ข้อบ่งชี ้ ส ำหรับผู้ ป่วยที่มีเส้นเลือดขอดในหลอดอำหำร หรือกระเพำะอำหำรที่อยูใ่นภำวะเลือดออก

                        เฉียบพลนั และที่ต้องได้รับกำรท ำลำยหลอดเลือดขอดเพ่ือป้องกันเลือดออกซ ำ้

5202  5.2.2 Sengstaken - blakemore tube เส้นละ 3,500     

        ข้อบ่งชี ้ ส ำหรับผู้ ป่วยในภำวะเลือดออกเฉียบพลนัจำกโรคหลอดเลือดขอดที่หลอดอำหำรหรือ

                       กระเพำะอำหำรสว่นต้น

5.3 วัสดุ/อุปกรณ์ใช้ถ่างขยายระบายท่อน า้ดี

5301 5.3.1 อปุกรณ์ขยำยทอ่น ำ้ดี (Biliary dilator) เส้นละ 4,500     

         ข้อบ่งชี ้ ใช้ขยำยทอ่น ำ้ดีที่อดุตนัก่อนกำรใสท่อ่ระบำย

5302 5.3.2 ทอ่ระบำยน ำ้ดี ชนิดพลำสติก   (Biliary and pancreatic duct stent: Plastic type) อนัละ 1,300     

        ลักษณะ  เป็นทอ่ใช้ใสใ่นทอ่น ำ้ดีเพ่ือกันไมใ่ห้ตีบตนั ใสผ่่ำนกล้องสอ่งทำงเดินอำหำร

        ข้อบ่งชี ้ ส ำหรับผู้ ป่วยที่มีทอ่น ำ้ดีและตบัอ่อนอดุตนั

5303 5.3.3 ทอ่ระบำยน ำ้ดี ชนิดโลหะ(Biliary stent: Self expandable metal stent) อนัละ 20,000   

        ลักษณะ  เป็นอปุกรณ์โลหะใช้ใสใ่นทอ่น ำ้ดีเพ่ือค ำ้ยนัไมใ่ห้ตีบตนั ใสโ่ดยผ่ำนกล้องสอ่ง เม่ือใสเ่ข้ำ

                          ไปแล้วจะขยำยขึน้เป็นรูปร่ำงแบบทอ่

        ข้อบ่งชี ้ ส ำหรับผู้ ป่วยทอ่น ำ้ดีอดุตนัจำกเนือ้งอกที่ไมส่ำมำรถผ่ำตดัรักษำได้

5304 5.3.4 ทอ่ระบำยน ำ้ดีชนิดมีปลำยเปิดทำงจมกู (Naso biliary tube) อนัละ 2,200     

        ข้อบ่งชี ้ ใช้รักษำผู้ ป่วยทอ่น ำ้ดีอกัเสบร่ัว

5305 5.3.5 Biliary T tube เส้นละ 400        

        ลักษณะ  เป็นทอ่ ที่ปลำยด้ำนหนึ่งมีปีก 2 ข้ำงซึง่ใสเ่ข้ำไปในทอ่น ำ้ดีได้ ใช้ใสใ่นขณะผ่ำตดั

                   เพ่ือระบำยน ำ้ดีหลงักำรผ่ำตดั

        ข้อบ่งชี ้ ส ำหรับผู้ ป่วยที่ได้รับกำรผ่ำตดัทอ่น ำ้ดี

5.4 วัสดุ/อุปกรณ์ตรวจรักษาอ่ืนๆ ที่ใช้/ใส่ในท่อน า้ดี

5401 5.4.1 แปรงเก็บเซลล์ในทอ่น ำ้ดีแบบมีลวดน ำ (Brush  cytology catheter) เส้นละ 2,700     

        ข้อบ่งชี ้ ส ำหรับผู้ ป่วยที่ทอ่น ำ้ดีอดุตนัและมีสิง่ที่บง่ชีว้ำ่อำจเป็นจำกมะเร็ง
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5.5 เคร่ืองมือช่วยการผ่าตดัล าไส้

        ข้อบ่งชีห้ลัก    รำยกำร 5.5.1-5.5.3 ผู้ ป่วยที่ท ำกำรผ่ำตดั ตดัตอ่ล ำไส้ ที่ไมส่ำมำรถตดัตอ่ล ำไส้ด้วย

                                วิธีเป็นตำมปกติและหลีกเลีย่งกำรที่ต้องมีล ำไส้เปิดที่หน้ำท้อง  โดยเลือกใช้ตำมลกัษณะ

                               ของกำรตอ่ล ำไส้

5501 5.5.1 เคร่ืองมือตดัตอ่ล ำไส้อตัโนมตัิแบบวงกลม อนัละ 13,500   

        ข้อบ่งชี ้ ใช้ส ำหรับตดัตอ่ล ำใส้ตรง (Rectum) สว่น  2ใน 3 ลำ่งเทำ่นัน้

5502 5.5.2 เคร่ืองมือเย็บล ำไส้อตัโนมตัิ อนัละ 7,400     

        ข้อบ่งชี ้ เช่นเดียวกับ 5.5.1

550 5.5.3 เคร่ืองมือเย็บล ำไส้อตัโนมตัิ แบบปรับหวัได้ อนัละ 12,100   

        ข้อบ่งชี ้ เช่นเดียวกับ 5.5.1

5.6 วัสดุ/อุปกรณ์อ่ืนๆ

5601 5.6.1 วสัดสุิน้เปลืองในกำรผ่ำตดัด้วยกล้อง รำยละ 5,500     

        ข้อบ่งชี ้ ใช้ในกำรผ่ำตดัด้วยกล้องกระท ำกันหลำยสำขำ และแตล่ะกำรผ่ำตดัใช้อปุกรณ์ตำ่งกัน

                       จึงคิดเป็นเหมำรวม

5602 5.6.2 ผนงักัน้ระหวำ่งช่องทำงเดินหำยใจและทำงเดินอำหำร (Polypropylene mesh) อนัละ 600        

        ข้อบ่งชี ้ ส ำหรับผู้ ป่วยที่กระบงัลมบกพร่อง ท ำให้มีช่องตอ่ที่ผิดปกติระหวำ่งช่องท้องและทรวงอก

5603 5.6.3 ทอ่ใสเ่ข้ำท้องส ำหรับฟอกเลือดแทนไต แบบชัว่ครำว ชดุละ 250        

        ข้อบ่งชี ้ ส ำหรับผู้ ป่วยไตวำยที่มีอำกำรจำกของเสียคัง่(Uremia) หรือมีภำวะน ำ้เกิน (Fluid overload) หรือ

                       มีภำวะควำมเป็นกรดในเลือดสงู หรือมีเกลือโปแตสเซ่ียมในเลือดสงูจนอำจเป็นอนัตรำยแก่ชีวิต

5604 5.6.4 ทอ่ใสเ่ข้ำท้องส ำหรับฟอกเลือดแทนไต แบบถำวร ชนิดตรง ชดุละ 2,800     

        ข้อบ่งชี ้ ส ำหรับผู้ ป่วยไตวำยเรือ้รังที่ต้องฟอกเลือดโดยวิธี CAPD

5605 5.6.5 ทอ่ใสเ่ข้ำท้องส ำหรับฟอกเลือดแทนไต แบบถำวร ชนิดก้นหอย ชดุละ 3,700     

        ข้อบ่งชี ้ ส ำหรับผู้ ป่วยไตวำยเรือ้รังที่ต้องฟอกเลือดโดยวิธี CAPD

5606 5.6.6 สำยตอ่ ทอ่ใสเ่ข้ำท้องแบบถำวรกับถงุน ำ้ยำแบบธรรมดำ  (Transferred set) ชดุละ 300        

        ข้อบ่งชี ้ ส ำหรับผู้ ป่วยไตวำยเรือ้รังที่ต้องฟอกเลือดโดยวิธี CAPD

5607 5.6.7 สำยตอ่ทอ่ใสเ่ข้ำท้องแบบถำวรกับถงุน ำ้ยำแบบ ตวั Y ชดุละ 600        

        ข้อบ่งชี ้ ส ำหรับผู้ ป่วยไตวำยเรือ้รังที่ต้องฟอกเลือดโดยวิธี CAPD
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5.7 วัสดุ/อุปกรณ์ใช้เก็บของเสียจากล าไส้

        ข้อบ่งชีห้ลัก  รำยกำร 5.7.1 - 5.7.4 ส ำหรับผู้ ป่วยที่มีล ำไส้เปิดที่หน้ำท้อง

5701 5.7.1 ถงุเก็บสิง่ขบัถ่ำยจำกล ำไส้ (Colostomy bag) ขนิดใช้ระยะยำว แบบมีเข็มขดั ถงุละ 500        

5702 5.7.2 ถงุเก็บสิง่ขบัถ่ำยจำกล ำไส้ (Colostomy bag) ชนิดใช้ระยะยำวใช้ร่วมกับแป้นปิดรอบล ำไส้ ถงุละ 50          

5703 5.7.3 แป้นปิดรอบล ำไส้ (Colostomy flange) อนัละ 140        

5704 5.7.4 แผ่นปิดรักษำแผลเป่ือย ชิน้ละ 460        

        ข้อบ่งชี ้ ส ำหรับผู้ ป่วยที่มีแผลเป่ือยจำกกำรที่มีล ำไส้เปิดที่หน้ำท้องเน่ืองจำกสิง่ขบัถ่ำยท ำให้ผิวหนงัอกัเสบ

หมวด 6  ทางเดินปัสสาวะ และสืบพันธ์ุ

6.0  สายระบายปัสสาวะ

6001 6.0.1  สำยสวนปัสสำวะ ชนิดในทอ่ไต เส้นละ 3,700     

        ลักษณะ  เป็นสำยสวนที่ใช้ใสผ่่ำนกระเพำะปัสสำวะไปสูไ่ตโดยผ่ำนทำงทอ่ไต

        ข้อบ่งชี ้ ส ำหรับผู้ ป่วยที่มีกำรตีบหรืออดุตนัของทอ่ไต

6002 6.0.2  สำยสวนปัสสำวะ ชนิดใช้ในไต เส้นละ 3,700     

          ลักษณะ เป็นสำยสวนที่ใช้ใสเ่ข้ำสูไ่ตโดยตรงผิวหนงั

          ข้อบ่งชี ้ส ำหรับผู้ ป่วยที่มีกำรตีบหรืออดุตนัของทอ่ไต

6003 6.0.3  สำยสวนปัสสำวะ ชนิดใช้กับกระเพำะปัสสำวะ ผ่ำนทำงหน้ำท้อง เส้นละ 900        

          ลักษณะ เป็นสำยสวนที่ใช้ใสเ่ข้ำสูก่ระเพำะปัสสำวะโดยตรงผิวหนงั

          ข้อบ่งชี ้ส ำหรับผู้ ป่วยที่มีกำรตีบหรืออดุตนัของทอ่ปัสสำวะ ที่ไมส่ำมำรถใสส่ำยสวนผ่ำนทำงทอ่ปัสสำวะได้

6004 6.0.4  ชดุเจำะปัสสำวะทำงหน้ำท้อง(Trocar percutaneous cystostomy set ) ชดุละ 700        

           ข้อบ่งชี ้เช่นเดียวกับ 6.0.3

6005 6.0.5 ชดุเจำะไตเพ่ือน ำน ำ้ปัสสำวะออกจำกไต (Percutaneous neprostomy set) ชดุละ 3,100     

           ข้อบ่งชี ้เช่นเดียวกับ 6.0.2

6.1  ตวักรองไตเทยีม (Dialyzer)

6101 6.1.1 ตวักรองไตเทยีม (Dialyzer) แบบธรรมดำ ชดุละ 900        

6102 6.1.2  ตวักรองไตเทยีม (Dialyzer) แบบประสิทธิภำพสงู ชดุละ 1,900     

6103 6.1.3  ตวักรองแบบพิเศษดดูซบัสำรพิษ(Hemoperfusion catridge) ชนิดผงถ่ำน ชดุละ 11,000   

        ข้อบ่งชี  ้ ใช้ในกรณีฟอกสำรพิษในเลือด

6104 6.1.4  ตวักรองแบบพิเศษดดูซบัสำรพิษ(Hemoperfusion catridge) ชนิดเรซิน ชดุละ 25,000   

        ข้อบ่งชี ้ ใช้ในกรณีฟอกสำรพิษในเลือดแตจ่ะเป็นสำรพิษคนละตวักับรำยกำร 6.1.3
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6.2  วัสดุ/อุปกรณ์อ่ืนๆ ในการตรวจรักษาในทางเดนิปัสสาวะ

6201 6.2.1 สำยสวนเพ่ือขยำยทอ่ไต (Ureteric dilator) ชดุละ 7,200     

        ข้อบ่งชี ้ 1. ใช้ขยำยทอ่ไตก่อนสอ่งกล้องตรวจทอ่ไต (Dilate ก่อนใส ่Ureterorenoscope)

                    2.  ใช้ขยำยทอ่ไตเพ่ือกำรรักษำทอ่ไตตีบ

6202 6.2.2  สำยสวนเพ่ือขยำยผิวหนงัใช้ส ำหรับเจำะไต ชดุละ 700        

          (Percutaneous dilator for neprostomy)

          ข้อบ่งชี ้ ใช้ขยำยผิวหนงัเพ่ือผ่ำนกล้องสอ่งไต หรือใสส่ำยสวนไตเพ่ือระบำยน ำ้ปัสสำวะ

6203 6.2.3  สำยคล้องน่ิวในทอ่ไตและในไต (Stone basket) ชดุละ 7,500     

        ข้อบ่งชี  ้ส ำหรับผู้ ป่วยที่มีน่ิวในไต หรือในทอ่ไต ที่มีขนำดไมใ่หญ่มำก

6204 6.2.4  เข็มเจำะชิน้เนือ้ตอ่มลกูหมำก (Prostatic biopsy needle) ชดุละ 1,100     

           ข้อบ่งชี ้ส ำหรับผู้ ป่วยที่มีสิง่บง่ชีว้ำ่มีเนือ้งอกของตอ่มลกูหมำก

หมวด 7 กระดูก ข้อต่อ กล้ามเนือ้ เส้นเอ็น

7.0 ข้อเทยีม

7001 7.0.1 ข้อนิว้ ข้อละ 11,000   

       ลักษณะ  เป็นข้อเทยีมส าหรับ metcarpophalangeal joint

       ข้อบ่งชี ้ ทดแทนข้อที่เสือ่มสภาพส าหรับผู้ ป่วยซึง่           

                      1) มีอาการปวดที่ข้อที่ไมต่อบสนองตอ่การรักษาด้วยวิธีทางอนรัุกษ์นิยมที่ให้อย่างเต็มที่แล้ว หรือ

                      2) มีทพุลภาพที่ขดัตอ่การใช้งานตามปกติ หรือ

                      3) มีข้อมลูที่บง่ชีว้า่อาจท าให้เกิดปัญหาทางชีวกลศาสตร์ตอ่ร่างกายสว่นอ่ืน หรือ

                      4) มีข้อมลูชดัเจนวา่ผ่านการรักษาโดยอนรัุกษ์นิยมมาแล้วอย่างน้อย 6 เดือนแล้ว

                           ไมท่เุลาหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาทางยา

7002 7.0.2 ข้อศอก ข้อละ 50,000   

       ข้อบ่งชี ้ เช่นเดียวกับ 7.0.1

7003 7.0.3 ข้อไหล่ ข้อละ 65,000   

       ข้อบ่งชี ้ เช่นเดียวกับ 7.0.1
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7004 7.0.4 ข้อเข่าชนิดที่สว่นรับน า้หนกัเคลือ่นไหวได้ ข้อละ 75,000   

       ข้อบ่งชี ้ ทดแทนข้อที่เสือ่มสภาพในผู้ ป่วยที่มีอายไุมเ่กิน 60 ปี ซึง่

                     1) มีอาการปวดที่ข้อที่ไมต่อบสนองตอ่การรักษาด้วยวิธีทางอนรัุกษ์นิยมที่ให้อย่างเต็มที่แล้ว หรือ

                    2) มีทพุพลภาพที่ขดัตอ่การใช้งานตามปกติ หรือ

                    3) มีข้อมลูที่บง่ชีว้า่อาจท าให้เกิดปัญหาทางชีวกลศาสตร์ตอ่ร่างกายสว่นอ่ืน หรือ

                    4) มีข้อมลูชดัเจนวา่ผ่านการรักษาโดยอนรัุกษ์นิยมมาแล้วอย่างน้อย 6 เดือนแล้ว

                        ไมท่เุลาหรือ เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาทางยา

7005 7.0.5 ข้อเข่าชนิดที่สว่นรับน า้หนกัไมส่ามารถเคลือ่นไหวได้ ข้อละ 50,000   

       ข้อบ่งชี ้ เช่นเดียวกับ 7.0.1

7006 7.0.6 ข้อตะโพกมีเบ้า(Total hip prosthesis) รวมทัง้อปุกรณ์เสริมไมร่วมซีเมนต์กระดกู ข้อละ 65,000   

       ข้อบ่งชี ้ เช่นเดียวกับ 7.0.1

7007 7.0.7 ข้อตะโพกไมมี่เบ้า( Austin-Moore prosthesis) ข้อละ 12,000   

       ข้อบ่งชี ้ เช่นเดียวกับ 7.0.1

7008 7.0.8 ข้อตะโพกแบบมีเบ้าชนิดพิเศษเฉพาะบคุคล (Elmentlon) ข้อละ ######

       ข้อบ่งชี ้ ทดแทนข้อที่เสือ่มสภาพในผู้ ป่วยที่ ได้รับการผ่าตดัเปลีย่นข้อเทยีมมาแล้ว หรือ

                      ข้อถกูท าลายจากเนือ้งอกหรือการติดเชือ้  ซึง่

                      1) มีอาการปวดที่ข้อที่ไมต่อบสนองตอ่การรักษาด้วยวิธีทางอนรัุกษ์นิยมที่ ให้อย่างเต็มที่แล้ว หรือ

                      2) มีทพุพลภาพที่ขดัตอ่การใช้งานตามปกติ หรือ

                      3) มีข้อมลูที่บง่ชีว้า่อาจท าให้เกิดปัญหาทางชีวกลศาสตร์ตอ่ร่างกายสว่นอ่ืน หรือ

                      4) มีข้อมลูชดัเจนวา่ผ่านการรักษาโดยอนรัุกษ์นิยมมาแล้วอย่างน้อย 6 เดือนแล้ว

                          ไมท่เุลาหรือ เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาทางยา

7009 7.0.9 วสัดรุองเบ้าข้อตะโพก (Supporting ring) ข้อละ 12,000   

       ข้อบ่งชี ้ เสริมเบ้าข้อสะโพกที่เสือ่มสภาพที่มีพยาธิสภาพมากไมส่ามารถใช้ข้อเทยีมชนิดที่ใช้กันทัว่ไปได้

                       พิจารณาได้จากภาพถ่ายรังสีและลกัษณะข้อที่ถกูท าลายที่ตรวจพบขณะผ่าตดั

7010 7.0.10 ข้อตะโพกไมมี่เบ้าชนิด 2 ชัน้ (ไบโพลา่) ข้อละ 35,000   

       ข้อบ่งชี ้ ใช้ทดแทนข้อที่เสือ่มสภาพ ในผู้ ป่วยที่อายไุมเ่กิน 65 ปี ซึง่

                        1) ข้อเสือ่มสภาพ ชนิดที่เกิดการท าลายเฉพาะหวักระดกูต้นขา หรือ

                        2) กระดกูบริเวณข้อตะโพกหกั ชนิดที่ไมส่ามารถดงึกระดกูให้เข้าที่และดามกระดกูภายใน
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                             ด้วยโลหะได้

7.1 กระดกูเทยีม และเส้นเอ็นเทยีม

7101 7.1.1 หวักระดกูเรเดียสเทยีม ชิน้ละ 8,000     

        ข้อบ่งชี ้ ทดแทนสว่นกระดกูเรเดียสที่ช ารุด เสียหายจากการบาดเจ็บ หรือโรคของกระดกูที่ไมส่ามารถ

                        ให้การรักษาโดยวิธีทางอนรัุกษ์นิยมและการผ่าตดัวิธีอ่ืน เช่น การดงึกระดกูให้เข้าที่และ     

                        ดามด้วยโลหะได้     

7102 7.1.2 สารทดแทนกระดกูเพ่ือการสร้างกระดกู ชดุละ 4,000     

       ลักษณะ  เป็นสารจ าพวก Hydroxyapatite

       ข้อบ่งชี ้ ทดแทนกระดกูที่ช ารุดเสียหายจากการบาดเจ็บหรือโรคของกระดกู ที่ไมส่ามารถให้การรักษา

                      โดยวิธีทางอนรัุกษ์นิยมและการผ่าตดัวิธีอ่ืน เช่น การดงึกระดกูให้เข้าที่และดามด้วยโลหะได้

7103 7.1.3 เส้นเอ็นเทยีมใช้บริเวณมือ เส้นละ 9,500     

       ข้อบ่งชี ้ ทดแทนเส้นเอ็นบริเวณมือและแขนสว่นลา่งที่ช ารุดเสียหายจากการบาดเจ็บหรือโรคของเอ็น

                      ที่ไมส่ามารถให้การรักษาโดยวิธีทางอนรัุกษ์นิยมและการผ่าตดัวิธีอ่ืน เช่น การเย็บตอ่เส้นเอ็น

                      ให้เข้าที่หรือใช้การปลกูเส้นเอ็นจากสว่นอ่ืนของร่างกายได้

7.2 โลหะดามยดึกระดกู

7201 7.2.1 โลหะใสใ่นโพรงกระดกู (Nail) ชนิดไมมี่รูล็อก (K-nail) ชิน้ละ 1,400     

        ข้อบ่งชี ้ ยึดตรึงกระดกูที่หกัจากการบาดเจ็บหรือโรคของกระดกูยาวในบริเวณรยางค์ โดยเป็นการหกั

                      ชนิดที่ ไมรุ่นแรงและรูปแบบการหกัไมซ่บัซ้อน

7202 7.2.2 โลหะใสใ่นโพรงกระดกู (Nail) ชนิดมีรูล็อก(รวมคา่สกรู) ชดุละ 11,000   

       ข้อบ่งชี ้ ยึดตรึงกระดกูที่หกัจากการบาดเจ็บหรือโรคของกระดกูยาวในบริเวณรยางค์ โดยเป็นการหกั

                      ชนิดที่รุนแรงและรูปแบบการหกัที่ซบัซ้อนไมส่ามารถใช้โลหะใสใ่นโพรงกระดกูชนิดธรรมดาได้

7203 7.2.3 โลหะดามกระดกูและใสใ่นโพรงกระดกู ชนิดไมมี่เกลียว (Nail plate) รวมสกรู ชดุละ 5,000     

       ข้อบ่งชี ้ ยึดตรึงกระดกูที่หกับริเวณข้อที่มีขนาดใหญ เช่น ข้อตะโพกและข้อเข่าจากการบาดเจ็บ หรือโรค

                        โดยเป็นการหกัชนิดที่ยงัคงมีความมัน่คง เป็นการบาดเจ็บที่ไมรุ่นแรง  และรูปแบบการหกัไม่

                         ซบัซ้อน

7204 7.2.4 โลหะดามกระดกูและใสใ่นโพรงกระดกูข้อตะโพก ชนิดมีเกลียว (เช่น ชดุ Dynamic hip screw) ชดุละ 11,000   

       ข้อบ่งชี ้ ยึดตรึงกระดกูที่หกับริเวณข้อที่มีขนาดใหญ่ เช่น ข้อตะโพก จากการบาดเจ็บหรือโรค โดยเป็น

                     การหกัชนิดที่ไมม่ัน่คง กระดกูอาจเกิดการทรุดตวั หรือ เป็นการบาดเจ็บที่เกิดขึน้รุนแรง และ

                      รูปแบบการหกัที่ซบัซ้อน
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7205 7.2.5 โลหะดามกระดกูและใสใ่นโพรงกระดกูที่เข่า ชนิดมีเกลียว (เช่น ชดุ Dynamic condylar screw) ชดุละ 11,000   

       ข้อบ่งชี ้ ยึดตรึงกระดกูที่หกับริเวณข้อที่มีขนาดใหญ่ เช่น ข้อเข่าจากการบาดเจ็บหรือโรค โดยเป็นการหกั

                       ชนิดที่ไมม่ัน่คงกระดกูอาจเกิดการทรุดตวั หรือเป็นการบาดเจ็บที่เกิดขึน้รุนแรงและรูปแบบ

                       การหกัที่ซบัซ้อน

7206 7.2.6 โลหะดามกระดกูและใสใ่นโพรงกระดกู ชนิดแยกชิน้ (เช่น  Gamma  nail) รวมสกรู ชดุละ 24,000   

      ข้อบ่งชี ้ ยึดตรึงกระดกูที่หกับริเวณข้อตะโพกจากการบาดเจ็บหรือโรค โดยเป็นการหกัชนิดที่ไมม่ัน่คง

                     กระดกูอาจเกิดการทรุดตวั หรือเป็นการบาดเจ็บที่เกิดขึน้รุนแรงและรูปแบบการหกัที่ซบัซ้อน

7207 7.2.7 โลหะดามกระดกูสนัหลงั สว่นคอ (Cervical locking plate)

        ข้อบ่งชี ้ ยึดตรึงกระดกูสนัหลงัสว่นคอที่หกั หรือข้อถกูท าลายจากความเสือ่ม หรือโรคชนิดที่ท าให้

                       เกิดความไมม่ัน่คง และไมส่ามารถยึดตรึงด้วยการปลกูกระดกูได้

       กรณีระดบัแรก ระดบัละ 24,000   

       ลักษณะ  ตอ่ 1 ระดบั ต้องมีแผ่นโลหะ 1 ชิน้และสกรู 4 ตวั

       กรณีระดบัถดัไป ระดบัละ 12,000   

       ลักษณะ  มีแผ่นโลหะยาวกวา่ระดบัแรกและมีสกรูเพ่ิมเติมจากระดบัแรกอีก 2 ตวัตอ่ระดบั

7208 7.2.8 โลหะดามกระดกูสนัหลงั สว่นอก,เอว (PDS)

       ข้อบ่งชี ้ เช่นเดียวกับ 7.2.7

       กรณีระดบัแรก ระดบัละ 25,000   

       ลักษณะ  ตอ่ 1 ระดบั ต้องมีแทง่โลหะ 2 ชิน้ และสกรู 4 ตวั

       กรณีระดบัถดัไป ระดบัละ 12,500   

       ลักษณะ  มีแทง่โลหะยาวกวา่ระดบัแรก และมีสกรูเพ่ิมจากระดบัแรกอีก  2 ตวัตอ่ระดบั

7209 7.2.9 แผ่นโลหะดามกระดกู ชนิดกว้าง (Broad plate) ชิน้ละ 5,200     

       ข้อบ่งชี ้ ยึดตรึงกระดกูรยางค์ขนาดใหญ่ที่หกัและไมส่ามารถให้การรักษาโดยวิธีอนรัุกษ์นิยมได้

7210 7.2.10 แผ่นโลหะดามกระดกู ชนิดแคบ (Narrow plate) ชิน้ละ 5,000     

         ข้อบ่งชี ้ เช่นเดียวกับ 7.2.9

7211 7.2.11 แผ่นโลหะดามกระดกู ชนิดมีแผ่นพยงุ (Bustress plate)           ชิน้ละ 4,000     

         ข้อบ่งชี ้ ยึดตรึงกระดกูรยางค์ขนาดใหญ่ที่หกับริเวณข้อและไมส่ามารถให้การรักษาโดยวิธีอนรัุกษ์นิยมได้

7212 7.2.12 แผ่นโลหะดามกระดกู ชนิดเล็ก (Small fragment plate, mini plate) ชิน้ละ 1,500     

           ข้อบ่งชี ้ ยึดตรึงกระดกูรยางค์ขนาดเล็กที่หกัและไมส่ามารถให้การรักษาโดยวิธีอนรัุกษ์นิยมได้
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7213 7.2.13 แผ่นโลหะดามกระดกู ชนิดดดัได้ (Reconstruction plate) ชิน้ละ 2,700     

          ข้อบ่งชี ้ ยึดตรึงกระดกูที่หกัที่มีลกัษณะการหกัซบัซ้อนและไมส่ามารถให้การรักษาโดยวิธีอนรัุกษ์นิยมได้

7214 7.2.14 แผ่นโลหะดามกระดกู ชนิดมีหวัสกรูพยงุ (Lock plate) ชิน้ละ 20,000   

          ข้อบ่งชี ้ ยึดตรึงกระดกูที่หกัที่ซบัซ้อนและเนือ้กระดกูผิดปกติจากโรคทางเมตโบริซึม โรคเลือด

                        หรือ เนือ้งอกบริเวณข้อไหล ่ข้อเข่า และข้อเท้า

7215 7.2.15 แผ่นโลหะดามกระดกูยึดกระดกูที่นิว้มือ ชนิดเล็ก ชิน้ละ 1,500     

           ข้อบ่งชี ้ ยึดตรึงกระดกูที่หกับริเวณมือและนิว้

7216 7.2.16 โลหะดามกระดกูภายนอก ชดุละ 10,000   

         ลักษณะ  1 ชดุ มีแทง่โลหะ ดามกระดกู 2 แทง่ โลหะยึดกระดกู 4-6 แทง่ และคีมยึด 4-6 ตวั

         ข้อบ่งชี ้ ยึดตรึงกระดกูที่หกัที่มีการบาดเจ็บรุนแรง การติดเชือ้และการผ่าตดัที่ทลีกัษณะจ าเพาะ

                          ได้แก่ การยืด เลือ่นและหดกระดกู

7.3 โลหะยดึกระดกู/เอ็น

7301 7.3.1 สกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหวัล็อก (Lock screw) ตวัละ 2,400     

         ข้อบ่งชี ้ ใช้ยึดตรึงกระดกูที่หกัที่มีปัญหาไมส่ามารถใช้สกรูธรรมดา และใช้ร่วมกับแผ่นโลหะดามกระดกู

                       ชนิดหวัล็อก

7302 7.3.2 สกรูยึดแผ่นโลหะดามกระดกู ตวัละ 300        

          ข้อบ่งชี ้ เช่นเดียวกับ 7.3.1

7303 7.3.3 แทง่โลหะดามกระดกูขนาดตา่งๆ ( Schanz screw) อนัละ 900        

         ข้อบ่งชี ้ ยึดตรึงกระดกูที่หกัทัว่ไป

7304 7.3.4 สกรูยึดกระดกูที่นิว้มือ ชนิดเล็ก ตวัละ 800        

       ลักษณะ  ใช้ยึดกระดกูที่หกัร่วมกับแผ่นดามกระดกูหรือใช้ยึดกระดกูโดยตรงก็ได้

         ข้อบ่งชี ้ ยึดตรึงกระดกูมือและนิว้ที่หกัชนิดไมม่ัน่คง

7305 7.3.5 สกรูยึดเอ็นข้อเข่า ตวัละ 5,700     

        ลักษณะ  เป็นสกรูหวัจมหกเหลีย่มมีเกลียวหยาบที่สามารถยึดสว่นกระดกูของเอ็นที่น าไปปลกูกับ

                        โพรงในกระดกูข้อเข่า

          ข้อบ่งชี ้ ใช้ในการซ่อมเอ็นข้อเข่า

7306 7.3.6 หมดุสมอยึดติดกับกระดกูชนิดมีวสัดยุึดเส้นเอ็น ตวัละ 5,000     

          ลักษณะ  เป็นหมดุที่สามรถใช้ยึดเอ็นกับกระดกูได้โดยตรงและมีสว่นตอ่กับวสัดทุี่ใช้เย็บเอ็น

         ข้อบ่งชี ้ ใช้ในการซ่อมเอ็นข้อไหลแ่ละมือ
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7307 7.3.7 สมอยึดกระดกูเข้ากับเนือ้เยื่อ (Suture anchor) อนัละ 6,000     

         ข้อบ่งชี ้ ใช้ส าหรับการเย็บซ่อมเอ็นบริเวณข้อตา่งๆ ที่เอ็นถกูกระชากหลดุออกจากกระดกู

7308 7.3.8 ชดุสมอส าหรับเย็บซ่อมหมอนรองกระดกูเข่า (Arthroscopic meniscus repair system) ชดุละ 5,000     

        ลักษณะ  เป็นชดุประกอบด้วยเข็ม 1 อนัและด้ายส าหรับเย็บ

         ข้อบ่งชี ้ ใช้ส าหรับเย็บซ่อมแซมหมอนรองกระดกูอ่อนในข้อเข้า

7309 7.3.9 วงแหวน (Washer) ชิน้ละ 300        

         ข้อบ่งชี ้ ยึดตตรึงกระดกูที่หกัโดยใช้ร่วมกับสกรู

7310 7.3.10 แหวนรอง (Nut) ชิน้ละ 500        

           ข้อบ่งชี ้ ใช้ยึดตรึงกระดกูที่หกัโดยใช้ร่วมกับโลหะยึดตรึงกระดกูจากภายนอก

7311 7.3.11 ตะขอตรึงกระดกู (Staple) ชิน้ละ 1,400     

           ข้อบ่งชี ้ ใช้ยึดตรึงกระดกูที่หกัที่มีลกัษณะจ าเพาะและการตดัตอ่กระดกู

7312 7.3.12 ลวด (Cerclate wire) ชิน้ละ 1,500     

           ข้อบ่งชี ้ ใช้ยึดตรึงกระดกูที่หกัโดยการมดัและรัด

7313 7.3.13  K-wire ชิน้ละ 300        

          ข้อบ่งชี ้ ยึดตรึงกระดกูสว่นปลายและกระดกูที่หกัมีขนาดเล็ก รวมทัง้ใช้เพ่ือการดงึรักษากระดกูหกั

7314 7.3.14 สกรูชนิดพิเศษส าหรับใสข้่อมือ ชิน้ละ 3,000     

         ข้อบ่งชี ้ ยึดตรึงกระดกูข้อมือ

7.4 วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ยดึกระดกูอ่ืนๆ

7401 7.4.1 สารยึดกระดกู (Bone cement) ชนิดธรรมดา ชดุละ 2,000     

       ลักษณะ  เป็นสารเมตทลิเมตาไคลเลต มีสองสว่นคือสว่นที่เป็นของเหลวและสว่นที่เป็นผง ใช้ผสมกันเพ่ือ

                      ให้เกิดการโพลิเมอไรเซชัน่และเป็นวสัดปุราศจากเชือ้

         ข้อบ่งชี ้ ยึดตรึงข้อเทยีมกับกระดกูและใช้ในผู้ ป่วยเนือ้งอกของกระดกู

7402 7.4.2 สารยึดกระดกู (Bone cement) ชนิดมียาปฏชีิวนะผสม ชิน้ละ 4,300     

       ลักษณะ  เป็นสารเมตทลิเมตาไคลเลต มีสองสว่นคือสว่นที่เป็นของเหลวและสว่นที่เป็นผงใช้ผสมกัน

                       เพ่ือให้เกิดการโพลิเมอไรเซชัน่และเป็นวสัดปุราศจากเชือ้และมียาปฏชีิวนะผสม เพ่ือลดโอกาส

                       การติดเชือ้ในผู้ ป่วยที่มีภมิูต้านทานต ่า และใช้ในรายที่เป็นการผ่าตดัแก้ไขข้อเทยีมที่เคยติดเชือ้ 

        ข้อบ่งชี ้ ยึดตรึงข้อเทยีมกับกระดกูในผู้ ป่วยที่มีหรืออาจมีการติดเชือ้ และใช้ในผู้ ป่วยเนือ้งอกของกระดกู
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7.5 กระดกูชีวภาพ

7501 7.5.1 กระดกูชนิดอบแห้งขนาด 2 ลกูบาศก์เซนติเมตร ชิน้ละ 1,500     

        ลักษณะ  เตรียมจากกระดกูชีวภาพที่ปราศจากโรคติดเชือ้ผ่านการท าความสะอาดและการอบแห้ง

                        รวมทัง้อาจท าให้ปราศจากเชือ้โดยรังสีแกมมา่ผนกึโดยระบบสญูญากาศ

         ข้อบ่งชี ้ เพ่ือการปลกูกระดกูทัว่ไป

7502 7.5.2 กระดกูแช่แข็งขนาดเล็ก ชิน้ละ 5,000     

       ลักษณะ  เตรียมจากกระดกูชีวภาพที่ปราศจากโรคติดเชือ้ผ่านการท าความสะอาด และการแช่แข็งที่

                       เทา่กับหรือต ่ากวา่ 70 องศาเซลเซียส รวมทัง้อาจการท าให้ปราศจากเชือ้  โดยรังสีแกมมา่

                       ผนกึโดยระบบสญูญากาศ

          ข้อบ่งชี ้ เพ่ือการปลกูทดแทนกระดกูที่ถกูท าลายไปจากการบาดเจ็บ หรือโรคในบริเวณกระดกูขนาดเล็ก

7503 7.5.3 กระดกูแช่แข็งขนาดกลาง ชิน้ละ 15,000   

       ลักษณะ  เตรียมจากกระดกูชีวภาพที่ปราศจากโรคติดเชือ้ผ่านการท าความสะอาด และการแช่แข็งที่

                        เทา่กับหรือต ่ากวา่ 70 องศาเซลเซียส รวมทัง้อาจการท าให้ปราศจากเชือ้ โดยรังสีแกมมา่

                        ผนกึโดยระบบสญูญากาศ

         ข้อบ่งชี ้ เพ่ือการปลกูทดแทนกระดกูที่ถกูท าลายไปจากการบาดเจ็บหรือโรคในบริเวณกระดกูขนาดใหญ่

7504 7.5.4 กระดกูแช่แข็งขนาดใหญ่ ชิน้ละ 25,000   

       ลักษณะ  เตรียมจากกระดกูชีวภาพที่ปราศจากโรคติดเชือ้ผ่านการท าความสะอาดและการแช่แข็งที่

                        เทา่กับหรือต ่ากวา่ 70 องศาเซลเซียส รวมทัง้อาจการท าให้ปราศจากเชือ้ โดยรังสีแกมมา่

                       ผนกึโดยระบบสญูญากาศ

         ข้อบ่งชี ้ เพ่ือการปลกูทดแทนกระดกูที่ถกูท าลายไปจากการบาดเจ็บหรือโรคในบริเวณกระดกู

                       ขนาดใหญ่และบริเวณข้อและใช้ร่วมกับข้อเทยีม

7505 7.5.5 ข้อแช่แข็ง ชิน้ละ 35,000   

        ลักษณะ  เตรียมจากกระดกูชีวภาพที่ปราศจากโรคติดเชือ้ผ่านการท าความสะอาดและการแช่แข็งที่

                        เทา่กับหรือต ่ากวา่ 70 องศาเซลเซียส รวมทัง้อาจการท าให้ปราศจากเชือ้ โดยรังสีแกมมา่

                        ผนกึโดยระบบสญูญากาศ

        ข้อบ่งชี ้เพ่ือการปลกูทดแทนกระดกูที่ถกูท าลายไปจากการบาดเจ็บหรือโรคในบริเวณกระดกู

                       ขนาดใหญ่และบริเวณข้อและใช้ร่วมกับข้อเทยีม
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7506 7.5.6 แคลเซ่ียมไฮดอกซี เอพาไตต์ขนาด 1 ลกูบาศก์เซนติเมตร ชิน้ละ 2,500     

        ลักษณะ  เป็นสารไฮดรอกซีเอพาไตต์ที่สงัเคราะห์ขึน้หรือกึ่งสงัเคราะห์หรือผลิตจากวิธีทางธรรมชาติ

                         ผ่านขบวนการท าให้ปราศจากเชือ้และผนกึด้วยวิธีที่ใช้ในการเก็บวสัดทุางการแพทย์

        ข้อบ่งชี ้ เพ่ือการปลกูกระดกูที่มีความต้องการจ าเพาะเช่นการปลกูกระดกูบริเวณใบหน้า

7.6 อปุกรณ์ที่ใช้ในการผ่าตดักระดกูและข้อ

7601 7.6.1 ใบมีดตดัเนือ้เยื่ออ่อนในข้อ (Blade for arthroscopic shaver) อนัละ 4,500     

         ข้อบ่งชี ้ ส าหรับผู้ ป่วยที่มีปัญหาของเนือ้เยื่ออ่อนในข้อ

หมวด 8 วัสดุ/อุปกรณ์ด้านเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู

8 มือเทยีม  นิว้เทยีม  ( Hand prosthesis)

8001 8.0.1 นิว้เทยีม(นิว้หวัแมมื่อ) นิว้ละ 1,000     

8002 8.0.2 นิว้เทยีม( นิว้ชี ้นิว้กลำง นิว้นำง) นิว้ละ 1,000     

8003 8.0.3 นิว้เทยีม(นิว้ก้อย) นิว้ละ 1,000     

8004 8.0.4 นิว้เทยีมมำกกวำ่  2  นิว้ชิดกัน ข้ำงละ 3,000     

8005 8.0.5 ถงุมือยำงส ำหรับมือขำดบำงสว่น ชดุละ 5,000     

8.1 แขนเทยีม (Prosthesis, upper  extremity)

8101 8.1.1 แขนเทยีมต ่ำกวำ่ระดบัศอกสว่นปลำยชนิดห้ำนิว้มีระบบกำรใช้งำน ข้ำงละ 25,000   

8102 8.1.2 แขนเทยีมต ่ำกวำ่ระดบัศอกสว่นปลำยชนิดห้ำนิว้ไมมี่ระบบกำรใช้งำน ข้ำงละ 7,000     

8103 8.1.3 แขนเทยีมต ่ำกวำ่ระดบัศอกสว่นปลำยชนิดตะขอโลหะ ข้ำงละ 27,000   

8104 8.1.4 แขนเทยีมเหนือศอกสว่นปลำยชนิดห้ำนิว้ข้อศอกล็อกได้ด้วยมือ  ข้ำงละ 16,900   

8105 8.1.5 แขนเทยีมเหนือศอกสว่นปลำยชนิดตะขอโลหะข้อศอกล็อกได้ด้วยมือ ข้ำงละ 16,900   

8106 8.1.6 แขนเทยีมชิดไหลห่รือแนบไหล ่สว่นปลำยชนิดห้ำนิว้ข้อศอกล็อกได้ด้วยมือ ข้ำงละ 10,000   

8.2 ขาเทยีม (Prosthesis , lower extremity)

8201 8.2.1 ขำเทยีมระดบัข้อเท้ำ (Symes) ข้ำงละ 5,000     

8202 8.2.2 ขำเทยีมระดบัใต้เข่ำ แกนนอก ข้ำงละ 6,500     

8203 8.2.3 ขำเทยีมระดบัใต้เข่ำแกนใน ข้ำงละ 30,000   

8204 8.2.4 ขำเทยีมระดบัข้อเข่ำ ข้ำงละ 17,000   

8205 8.2.5 ขำเทยีมระดบัเหนือเข่ำแกนนอก ข้ำงละ 18,000   

8206 8.2.6 ขำเทยีมระดบัเหนือเข่ำแกนใน ข้ำงละ 30,000   

8207 8.2.7 ขำเทยีมระดบัตะโพกแกนนอก ข้ำงละ 30,000   
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8208 8.2.8 ขำเทยีมระดบัสะโพกแกนใน ข้ำงละ 50,000   

8209 8.2.9 เท้ำเทยีมที่ต้องใสร่่วมกับขำเทยีมแบบตำ่ง ๆ ข้ำงละ 4,000     

8.3 อุปกรณ์พยุงแกนล าตวั (Spinal orthosis)

8301 8.3.1 เฝือกพยงุคอ (Collar) ชนิดอ่อน ชดุละ 250        

8302 8.3.2 เฝือกพยงุคอ(Collar) แข็ง ชดุละ 250        

8303 8.3.3 เฝือกพยงุคอ (Collar) ชนิดปรับได้ ชดุละ 500        

8304 8.3.4 เฝือกพยงุคอ(Collar)ชนิด  2 หรือ 4 ขำ ชดุละ 1,000     

8305 8.3.5 เฝือกพยงุล ำตวั ชดุละ 2,000     

8306 8.3.6 โลหะหรือ พลำสติกดำมหลงัคด ชดุละ 8,000     

8307 8.3.7 เฝือกพยงุระดบัเอว (Lumbosacral support ) ชดุละ 1,000     

8.4  โลหะ/พลาสตกิดามแขนภายนอก (Orthosis, upper extremity)

8401 8.4.1 โลหะ/พลำสติกดำมข้อไหล ่ข้อมือ และข้อศอกเด็ก ข้ำงละ 800        

8402 8.4.2 โลหะ/พลำสติกดำมข้อไหล ่ข้อมือ และข้อศอกผู้ใหญ่ ข้ำงละ 1,000     

8403 8.4.3 โลหะ/พลำสติกดำมข้อมือและข้อศอกพร้อมลวดสปริง ชดุละ 1,000     

8.5  โลหะ/หรือพลาสตกิดามขาภายนอกไม่รวมรองเท้า (Orthosis, lower extremity)

8501 8.5.1 โลหะ/พลำสติกดำมขำเด็กเล็กชนิดยำวไมมี่ข้อเข่ำ ข้ำงละ 1,500     

8502 8.5.2 พลำสติกดำมขำเด็กเล็กชนิดยำวมีข้อเข่ำล็อกได้ ข้ำงละ 5,500     

8503 8.5.3 โลหะดำมขำเด็กเล็กชนิดยำวมีข้อเข่ำล็อกได้ ข้ำงละ 11,000   

8504 8.5.4 พลำสติกดำมขำเด็กขนำดกลำงชนิดยำวมีข้อเข่ำล็อกได้ ข้ำงละ 5,500     

8505 8.5.5 โลหะดำมขำเด็กขนำดกลำงชนิดยำวมีข้อเข่ำล็อกได้ ข้ำงละ 11,000   

8506 8.5.6 พลำสติกดำมขำขนำดใหญ่มีข้อเข่ำล็อกได้ ข้ำงละ 5,500     

8057 8.5.7 โลหะดำมขำขนำดใหญ่มีข้อเข่ำล็อกได้ ข้ำงละ 12,000   

8508 8.5.8 เบ้ำรับน ำ้หนกัที่กระดกูก้นกบ (Ischium tuberosity) เบ้ำละ 4,200     

8509 8.5.9 เบ้ำรับน ำ้หนกัที่เอ็นสะบ้ำ (PTB) ข้ำงละ 3,000     

8510 8.5.10 พลำสติกดำมขำเด็กเล็กชนิดสัน้ (กันเท้ำตก) ข้ำงละ 1,200     

8511 8.5.11 โลหะดำมขำเด็กเล็กชนิดสัน้ (กันเท้ำตก) ข้ำงละ 4,000     

8512 8.5.12 พลำสติกดำมขำขนำดกลำง (กันเท้ำตก) ข้ำงละ 1,500     

8513 8.5.13 โลหะดำมขำขนำดกลำง (กันเท้ำตก) ข้ำงละ 5,000     

8514 8.5.14 พลำสติกดำมขำชนิดสัน้ขนำดใหญ่ (กันเท้ำตก) ข้ำงละ 1,800     
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8515 8.5.15 โลหะดำมขำชนิดสัน้ขนำดใหญ่ (กันเท้ำตก) ข้ำงละ 6,000     

8516 8.5.16 สลิงบดิขำ (Twister) ขนำดเล็ก ข้ำงละ 350        

8517 8.5.17 สลิงบดิขำ (Twister) ขนำดผู้ใหญ่ ข้ำงละ 500        

8518 8.5.18 อปุกรณ์ประคองข้อเข่ำแบบปรับมมุได้ ชดุละ 5,000     

         ข้อบ่งชี ้ ใช้ในผู้ ป่วยหลงัผ่ำตดัข้อเข่ำ ซึง่มีควำมจ ำเป็นต้องจ ำกัดมมุของข้อเข่ำและปรับเป็นระยะ

8519 8.5.19 พลำสติกดำมข้อเท้ำ (Ankle-foot orthosis) ข้ำงละ 3,000     

         ข้อบ่งชี ้ ใช้เฉพำะผู้ ป่วยที่มีข้อเท้ำที่หลวม (Ankle instability)

8520                                                                                                                              ข้ำงละ 150        

8.6 อุปกรณ์พยุงข้อ (Single joint orthosis)

8601 8.6.1 สำยคล้องแขนกันไหลห่ลดุ ข้ำงละ 200        

8602 8.6.2 สำยคล้องแขน (Arm sling) อนัละ 150        

8603 8.6.3 อปุกรณ์พยงุข้อศอก (Elbow support) มีแกนด้ำนข้ำง (ไมร่วมจำกชนิดที่ท ำจำกผ้ำยืด) ข้ำงละ 1,500     

8604 8.6.4 อปุกรณ์พยงุข้อศอก (Elbow support) ไมมี่แกนด้ำนข้ำง (ไมร่วมจำกชนิดที่ท ำจำกผ้ำยืด) ข้ำงละ 1,500     

8605 8.6.5 แผ่นโลหะ/พลำสติกบงัคบัเชิงกรำนเด็ก ข้ำงละ 500        

8606 8.6.6 แผ่นโลหะบงัคบัเชิงกรำนผู้ใหญ่ ข้ำงละ 1,500     

8607 8.6.7 อปุกรณ์พยงุข้อเข่ำ (Knee support) มีแกนด้ำนข้ำง (ไมร่วมจำกชนิดที่ท ำจำกผ้ำยืด) ข้ำงละ 1,400     

8608 8.6.8 อปุกรณ์พยงุข้อเข่ำ (Knee support) ไมมี่แกนด้ำนข้ำง (ไมร่วมจำกชนิดที่ท ำจำกผ้ำยืด) ข้ำงละ 800        

        ข้อบ่งชี ้ ใช้เฉพำะผู้ ป่วยที่ข้อเข่ำเสือ่ม ช ำรุด ที่ยงัไมพ่ร้อมที่จะผ่ำตดั

8609 8.6.9 อปุกรณ์พยงุส้นเท้ำและฝ่ำเท้ำชนิดส ำเร็จรูป คูล่ะ 1,200     

        ข้อบ่งชี ้ ส ำหรับผู้ ป่วยที่มีข้อเท้ำ เอ็นข้อเท้ำ กระดกูฝ่ำเท้ำอกัเสบ และใช้ในกำรบ ำบดัรักษำ

                       เอ็นฝ่ำเท้ำอกัเสบที่เรือ้รังตอ่เน่ือง

8610 8.6.10 อปุกรณ์พยงุส้นเท้ำและฝ่ำเท้ำชนิดหลอ่พิเศษเฉพำะรำย       ข้ำงละ 2,000     

         ข้อบ่งชี ้ เช่นเดียวกับ 8.6.9

8.7 เคร่ืองช่วยเดนิ (Walking Aids) (จ่ายให้ครัง้เดยีวไม่มีค่าซ่อมหรือซือ้ใหม่)

8701 8.7.1 เคร่ืองช่วยเดินชนิด 4 ขำ  (Pick-up-walker)  อนัละ 700        

8702 8.7.2 เคร่ืองช่วยเดินชนิด 4 ขำ มีล้อ อนัละ 6,000     

8703 8.7.3  ไม้เท้ำ 1 ปุ่ ม อนัละ 190        

8704 8.7.4 ไม้เท้ำชนิด 3 หรือ 4 ปุ่ ม อนัละ 600        

8705 8.7.5 ไม้ค ำ้ยนั คูล่ะ 250        
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8.8 รองเท้า

8801 8.8.1 รองเท้ำคนพิกำรขนำดเล็ก คูล่ะ 600        

8802 8.8.2 รองเท้ำคนพิกำรขนำดกลำง คูล่ะ 800        

8803 8.8.3 รองเท้ำคนพิกำรขนำดใหญ่ คูล่ะ 1,000     

8804 8.8.4 รองเท้ำคนพิกำรขนำดใหญ่พิเศษ คูล่ะ 1,200     

8805 8.8.5 คำ่ดดัแปลงรองเท้ำคนพิกำร ข้ำงละ 400        

8806 8.8.6 รองเท้ำดดัแปลงส ำหรับผู้ ป่วยเบำหวำน  ที่มีกำรชำที่เท้ำหรือเท้ำผิดรูป ข้ำงละ 2,000     

       ข้อบ่งชี ้ ส ำหรับผู้ ป่วยที่มีเท้ำผิดรูป หรือผู้ ป่วยที่มีอำกำรชำที่เท้ำ (neuropathy)

8.9 อุปกรณ์อ่ืน ๆ

8901 8.9.1 รถนัง่คนพิกำรชนิดพบัได้ท ำด้วยโลหะ แบบปรับให้เหมำะสมกับควำมพิกำรได้ คนัละ 6,000     

        ข้อบ่งชี ้ ระบคุวำมพิกำรที่จ ำเป็นต้องนัง่รถ โดยมี ใบรับรองแพทย์และให้เบกิได้ไมเ่กิน 1 คนัตอ่

                   ระยะ เวลำ 5 ปี

8902 8.9.2 รถนัง่คนพิกำรชนิดพบัได้ท ำด้วยโลหะ แบบปรับไมไ่ด้ คนัละ 4,000     

        ข้อบ่งชี ้ ระบคุวำมพิกำรที่จ ำเป็นต้องนัง่รถ โดยมี ใบรับรองแพทย์และให้เบกิได้ไมเ่กิน 1 คนัตอ่

                   ระยะเวลำ 5 ปี

หมวด 9 อ่ืนๆ

9.0 เก่ียวกับผวิหนัง

9001 9.0.1 ฟองน ำ้รองตวัส ำหรับผู้ ป่วยหนกั หรือผู้ ป่วยอมัพำต อนัละ 600        

        ข้อบ่งชี ้ส ำหรับผู้ ป่วยที่เป็นอมัพำต ไมส่ำมำรถพลิกตวัด้วยตนเองได้

9002 9.0.2 Skin graft  knife อนัละ 600        

        ข้อบ่งชี ้ ส ำหรับผู้ ป่วยที่ต้องได้รับกำรผ่ำตดัปลกูถ่ำยผิวหนงั

9.1  วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ดดูหรือระบายเลือด/หนอง/น า้เหลือง

9101 9.1.1 ขวดสญูญากาศดดูเลือด หนอง/ น า้เหลืองหลงัการผ่าตดั (Vaccuum  drianage) แบบชัว่คราว ถงุละ 200        

9102 9.1.2 ขวดสญูญากาศดดูเลือด หนอง/ น า้เหลืองหลงัการผ่าตดั (Vaccuum  drianage) แบบถาวร ถงุละ 650        

9103 9.1.3 แผ่นคลมุผิวหนงัปราศจากเชือ้ก่อนผ่าตดั แผ่นละ 200        
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หมวดวัสดุสิน้เปลืองที่เป็นวัสดุทางการแพทย์

1 วัสดุ/อุปกรณ์อ่ืนที่ใช้กับทางเดนิหายใจ

1.1 อปุกรณ์ส ำหรับเก็บเสมหะ (Lugen tube) อนัละ 50          

           ลักษณะ   เป็นภำชนะทรงกระบอกปลอดเชือ้หรือท ำให้ปลอดเชือ้ได้ ใช้รองรับเสมหะที่เก็บจำกผู้ ป่วย

                             มีรอยตอ่ 2 ด้ำน ด้ำนหนึ่งส ำหรับดดูเสมหะ ด้ำนหนึ่งส ำหรับตอ่เข้ำเคร่ืองดดู

            ข้อบ่งชี ้   ส ำหรับผู้ ป่วยที่มีกำรติดเชือ้ในทำงเดินหำยใจที่ต้องเก็บเสมหะเพ่ือกำรเพำะเชือ้

2 อุปกรณ์หรือสายสวนส าหรับน าสาร/สารละลายเข้าหลอดเลือด

2.1  อปุกรณ์ในกำรให้เลือดหรือสำรน ำ้ ทำงเส้นเลือด (IV Set) ชนิดธรรมดำ ชดุละ 15          

         ข้อบ่งชี ้   ส ำหรับผู้ ป่วยที่มีควำมจ ำเป็นต้องได้รับสำรละลำยหรือยำทำงหลอดเลือด เช่นกินอำหำรไมไ่ด้

                              หรือต้องฉีดยำทำงหลอดเลือดหลำยครัง้ หรือต้องได้รับสำรละลำยทำงหลอดเลือด

2.2 อปุกรณ์ในกำรให้สำรน ำ้ ทำงเส้นเลือด (IV Set) ชนิดหยดเล็ก (Microdrip Set) ชดุละ 75          

         ข้อบ่งชี ้   ส ำหรับผู้ ป่วยที่มีควำมจ ำเป็นต้องได้รับสำรละลำยหรือยำทำงหลอดเลือด แตป่ริมำณไมม่ำก

                              ต้องควบคมุกำรไหลคอ่นข้ำงละเอียดเช่น เด็กเล็ก   หรือเด็กโตและผู้ใหญ่ที่จ ำกัดกำรให้สำรน ำ้

2.3 อปุกรณ์ในกำรให้สำรน ำ้ทำงเส้นเลือดโดยแบง่ปริมำตร ชดุละ 120        

         ลักษณะ    เป็นภำชนะทรงกระบอกมีขีดบอกปริมำตร มีช่องทำงส ำหรับฉีดสำรเข้ำ และมีสำย 2 ด้ำน

                               สำยหนึ่งส ำหรับรับสำรน ำ้เข้ำ  สำยที่สองมีลกัษณะเป็น IV Set ส ำหรับควบคมุกำรสง่สำรน ำ้

                               ไปยงัผู้ ป่วย เช่น Soluset

          ข้อบ่งชี ้   ส ำหรับผู้ ป่วยที่มีควำมจ ำเป็นต้องได้รับสำรละลำยหรือยำทำงหลอดเลือด และต้องมีกำรแบง่ปริมำณ

                                กำรให้เป็นครัง้ๆ หรือต้องก ำหนดควำมเข้มข้นที่แนน่อน เช่นกรณีที่มีกำรให้ยำหยดเข้ำหลอดเลือด

2.4 ชดุสำยวดัควำมดนัในหลอดเลือดด ำ  (CVP) ชดุละ 140        

          ข้อบ่งชี ้   ส ำหรับผู้ ป่วยที่อยูใ่นภำวะช็อคหรือหวัใจล้มเหลว และมีควำมจ ำเป็นต้องตรวจวดัควำมดนัในหลอดเลือดด ำ

                                หรือผู้ ป่วยที่จ ำเป็นต้องได้รับสำรละลำยเข้ำหลอดเลือด แตใ่ห้ทำงหลอดเลือดด ำสว่นปลำยไมไ่ด้

2.5 อปุกรณ์ในกำรเตรียมเลือดชนิดถงุเดียว ชดุละ 52          

2.6 อปุกรณ์ในกำรเตรียมเลือดชนิด 2 ถงุ ชดุละ 120        

2.7 อปุกรณ์ในกำรเตรียมเลือดชนิด 3 ถงุ ชดุละ 178        

2.8 อปุกรณ์ในกำรเตรียมเลือดชนิดถงุถ่ำยเลือด ชดุละ 52          

2.9 ถงุแยกเลือดส ำหรับผู้ ป่วย ชดุละ 140        

2.10 อปุกรณ์ในกำรให้เกร็ดเลือด(ถงุเลือด) ชดุละ 75          

2.11 เข็ม non coring needle อนัละ 140        
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3 วัสดุ/อุปกรณ์ใช้เก็บของเสียจากล าไส้

3.1 ถงุเก็บสิง่ขบัถ่ำยจำกล ำไส้ ( Colostomy bag) ถงุละ 10          

          ข้อบ่งชี ้  ใช้เก็บสิง่ขบัถ่ำยในผู้ ป่วยที่มีล ำไส้เปิดที่หน้ำท้อง

4 ท่อ/สาย/ถุงให้อาหาร

4.1 สำยให้อำหำรผ่ำนรูจมกูสูก่ระเพำะอำหำร (Nasogastric tube) ระยะสัน้ เส้นละ 15          

          ลักษณะ    เป็นทอ่พลำสติก        

          ข้อบ่งชี ้   ส ำหรับผู้ ป่วยที่กินอำหำรทำงปำกไมไ่ด้ หรือที่ต้องได้รับกำรระบำยก๊ำซหรือหรือของเหลว       

                             ออกจำกกระเพำะอำหำร

5 สายระบายปัสสาวะ

5.1 สำยสวนปัสสำวะ ชนิดใช้ระยะยำว ชนิด 2 หำง เส้นละ 30          

5.2 สำยสวนปัสสำวะ ชนิดใช้ระยะยำว ชนิด 3 หำง เส้นละ 120        

            ข้อบ่งชี ้  ส ำหรับผู้ ป่วยที่ต้องได้รับกำรล้ำงกระเพำะปัสสำวะแบบตอ่เน่ือง

5.3 สำยสวนปัสสำวะส ำหรับเด็ก เส้นละ 200        

6  ถุงเก็บปัสาวะ

6.1 ถงุเก็บน ำ้ปัสำวะซึง่ตอ่จำกสำยสวนระยะยำว ชนิดใบใหญ่ ถงุละ 15          

6.2 ถงุเก็บน ำ้ปัสำวะซึง่ตอ่จำกสำยสวนระยะยำว ชนิดใบเล็ก ถงุละ 50          

6.3 ถงุเก็บน ำ้ปัสสำวะจำกรูเปิดหน้ำท้อง (Urotomy bag)ชนิดใช้ครัง้เดียว ถงุละ 80          

6.4 ถงุเก็บน ำ้ปัสสำวะจำกรูเปิดหน้ำท้อง (Urotomy bag)ชนิดใช้ระยะยำว ถงุละ 290        

6.5 ถงุเก็บน ำ้ปัสำวะแบบติดกำวส ำหรับเด็ก ถงุละ 7            
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