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แนวทางการเบิกจายเงินคาบริการทางการแพทยกรณีคา ใชจายสูง
ระบบประกันสุขภาพแรงงานตางดาว (สัญชาติ พมา ลาว กัมพูชา)
ประจําป 2550 (1 กรกฎาคม 2550 –30 มิถุนายน 2551 )
1.หลักเกณฑ เงื่อนไข และอัตราการจายคาบริการทางการแพทยกรณีคา ใชจายสูง
(High cost care) การจายเงินกรณีบริการคาใชจายสูง (High cost care) แบงเปน 2 กรณี
1.1 กรณีการบริการผูป วยในที่มีราคาสูง หนวยบริการที่ใหบริการผูปวยในที่ปว ยเปนโรคที่มีคา
RW ≥ 4.0 ตามระบบกลุมวินิจฉัยโรครวม ( Diagnosis Related Group : DRG ) ซึ่งคํานวณอัตราการจาย
จากคาน้ําหนักสัมพัทธที่ปรับตามจํานวนวันนอน ( Adj.RW ) ในอัตรา 1 Adj.RW = 10,300 บาท จะไดรับการ
จายชดเชยตรงจากกลุมประกันสุขภาพ
1.2 กรณีการบริการคาใชจายสูงเฉพาะบางรายการ
1) รายการที่เปนการรักษาผูป วยในทัง้ ราย ( Treatment for specific diseases )
กลุมประกันสุขภาพ จายเงินชดเชยใหหนวยบริการโดยจายทั้งรายแมวาคา RW < 4 ตามระบบกลุมวินิจฉัย
โรครวม (Diagnosis Related Group : DRG) ซึ่งคํานวณอัตราการจายจากคาน้ําหนักสัมพัทธที่ปรับตาม
จํานวนวันนอน ( Adj.RW ) ในอัตรา 1 Adj.RW = 10,300 บาท ในการรักษาโรคที่มีคาใชจายสูง
ประกอบดวย
• การรักษาผูปวยมะเร็งดวยเคมีบําบัดและรังสีรักษา ( cancer with chemo and radio therapy )
• การรักษาผูปวยบาดเจ็บทางสมองดวยการผาตัด ( head injury with craniotomy )
• การรักษาผูปวยโรคหัวใจที่ตอ งผาตัด ( open heart surgery )
• การทําหัตถการของเสนเลือดหัวใจ ไดแก
- การผาตัดหัวใจในโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (Coronary Bypass)
- การรักษาโรคลิ้นหัวใจโดยใชบอลลูนผานทางผิวหนัง( Percutaneous Ballon Valvuloplasty )
- การรักษาผูปวยดวยการขยายหลอดเลือดหัวใจโดยการใชบอลลูน หรือการแกไขการ
อุดตันของหลอดเลือดหัวใจดวยหัวกรอ
• เด็กแรกเกิดทีค่ ลอดกับมารดาตางดาวที่ขนึ้ ทะเบียนและเขาสูระบบประกันสุขภาพทีม่ ีภาวะ
ผิดปกติ นับตั้งแตแรกเกิดจนถึง 28 วัน ( ตั้งแตวนั ที่ 29 เปนตนไปหนวยบริการจะไดรับ
การชดเชยจากตนสังกัด)
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2) รายการที่เปนสวนหนึง่ ของการบริการรักษาผูปวย (Specific service or treatment)
กลุมประกันสุขภาพจายเงินชดเชยใหหนวยบริการเปนคา Lab / คายา / คาอุปกรณ / คาบริการ
ที่เกี่ยวของกับการใหยาตามจริงแตไมเกินเพดานที่กําหนดโดยการเบิกคาชดเชยดังกลาวจะเปนการเบิกสวนเพิ่ม
(additional payment) ประกอบดวย
• การใหเคมีบําบัดหรือรังสีรักษาสําหรับผูป วยมะเร็ง
- กรณีผูปวยนอก ใหเบิกไดตามจริงแตไมเกิน 4,000 บาท/Visit
• การใหยารักษาการติดเชื้อราในสมอง (Cryptococcus Meningitis) สําหรับผูติดเชื้อ HIV
- กรณีผูปวยนอก ใหเบิกไดตามจริงแตไมเกิน 3,000 บาท/ Visit
- กรณีผูปวยใน ใหเบิกไดตามจริงแตไมเกิน 15,000 บาท/admit
• การลางไต/ฟอกเลือดลางไตกรณีผูปวยไตวายเฉียบพลัน (peritoneal and hemodialysis for
acute renal failure) ที่มีระยะเวลาไมเกิน 60 วัน
- กรณีผูปวยนอก ใหเบิกไดตามจริงแตไมเกิน 2,000 บาท/Visit
- กรณีผูปวยใน ใหเบิกไดตามจริงแตไมเกิน 15,000 บาท/admit
หมายเหตุ สําหรับ คาใชจายอื่นๆที่ไมใช คา Lab / คายา / คาอุปกรณ / คาบริการที่เกี่ยวของกับ
การใหยาใน 3 รายการขางตน หนวยบริการจะไดรับการชดเชยจากตนสังกัด
3) รายการที่เปนอุปกรณ/อวัยวะเทียมในการบําบัดโรค ( Instruments )ใหเรียกเก็บตามจริง
กลุมประกันสุขภาพ จะจายเฉพาะรายการที่เปนอุปกรณ / อวัยวะเทียม ในการบําบัดตามจริงไมเกินราคากลาง
ที่กําหนดอัตราคาอุปกรณและรายการอวัยวะเทียมในการบําบัดโรคตามเอกสารแนบ ( ภาคผนวก ก)
2.การสงขอมูลเพื่อขอรับการชดเชยคาบริการทางการแพทยกรณีคาใชจายสูงของหนวยบริการจากกลุมประกัน
สุขภาพ ใหดาํ เนินการดังนี้
1. กรณีการบริการผูป วยในที่ปวยเปนโรคที่มีคาใชจา ยสูง หนวยบริการที่ใหบริการผูปวยในที่ปว ยเปนโรค
ที่มีคา RW ≥ 4.0 ตามระบบกลุมวินิจฉัยโรครวม (Diagnosis Related Group : DRG) ซึ่งคํานวณอัตราการ
จายจากคาน้ําหนักสัมพัทธที่ปรับตามจํานวนวันนอน(Adj.RW)ในอัตรา 1 Adj.RW = 10,300 บาท จะไดรบั
การจายชดเชยตรงจากกลุมประกันสุขภาพ ใหทําหนังสือนําสงประกอบดวยเอกสารดังนี้
1. ใบสรุป/ใบแสดงรายการคารักษาพยาบาลแบบ นค 2 สําหรับผูปวยใน (ตนฉบับ)
2. แบบฟอรมขอรับคาบริการทางการแพทยกรณีคาใชจายสูง (ชช1)
3. สําเนาSummary Discharge ที่สรุปการวินจิ ฉัยโรคและหัตถการ และใหรหัสโรคและรหัส
หัตถการตามICD-10และICD-9CM
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4. สําเนาเวชระเบียนที่เกี่ยวของ ดังนี้
- ใบสรุปการรักษาผูปวย (General In Patient Summary)
- ใบรายงานการดมยา (Anesthesia Record)
- ใบรายงานการผาตัด (Operation Note)
5. สําเนาบัตรประกันสุขภาพแรงงานตางดาวดานหนาและดานหลัง และหลักฐานรับรองสิทธิอื่นๆที่ออก
โดยกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
2. กรณีการบริการคาใชจายสูงเฉพาะบางรายการ ( 9 รายการเดิม )
1 รายการที่เปนการรักษาผูป วยในทั้งรายการ ( Treament for specific diseases )
กลุมประกันสุขภาพ จายเงินชดเชยใหหนวยบริการโดยจายทั้งรายแมวาคา RW < 4 ตามระบบ
กลุมวินิจฉัยโรครวม (Diagnosis Related Group : DRG) ซึ่งคํานวณอัตราการจายจากคาน้ําหนัก
สัมพัทธที่ปรับตามจํานวนวันนอน(Adj.RW)ในอัตรา 1 Adj.RW = 10,300 บาท
1.1 การรักษาผูป
 วยมะเร็งดวยเคมีบําบัดและรังสีรักษา ( cancer with chemo and radiotherapy )
ใหหนวยบริการทําหนังสือนําสง ประกอบดวยเอกสาร ดังนี้
1. ใบสรุป/ใบแสดงรายการคารักษาพยาบาลแบบ นค 2 สําหรับผูปวยใน ( ตนฉบับ )
2. แบบฟอรมขอรับคาบริการทางการแพทยกรณีคาใชจายสูง ( ชช 1 )
3. สําเนาSummary Discharge ที่สรุปการวินิจฉัยโรคและใหรหัสหัตถการตาม ICD-10 และ
ICD-9CM
4. สําเนาเวชระเบียนที่เกี่ยวของ
- คําสั่งใหยาของแพทยตามวันและจํานวนที่แจงขอเบิก
- ใบแสดงการใหยา (Medication Record)
- ใบบันทึกการใหรังสีรักษา (กรณีที่มีการฉายรังสี)
5.สําเนาบัตรประกันสุขภาพแรงงานตางดาวดานหนาและดานหลัง และหลักฐานรับรองสิทธิอื่น ๆ
ที่ออกโดยกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
1.2 การรักษาผูปวยบาดเจ็บทางสมองดวยการผาตัด ( head injiury with craniotomy )
1. ใบสรุป/ใบแสดงรายการคารักษาพยาบาลผูปวยนอกและแบบ นค 2สําหรับผูปวยใน(ตนฉบับ)
2. แบบฟอรมขอรับคาบริการทางการแพทยกรณีคาใชจายสูง (ชช 1)
3. สําเนา Summary Discharge ที่สรุปการวินิจฉัยโรคและหัตถการ และ ใหรหัสโรค และ
รหัสหัตถการตาม ICD-10และICD-9CM
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4. สําเนาเวชระเบียนที่เกี่ยวของ
- OPD Card ที่มีรายละเอียดสาเหตุการเขารับการรักษาในครั้งที่ขอเบิก
- ใบสรุปการรักษาผูปวย (General In Patient Summary)
- ใบรายงานการดมยา (Anesthesia Record)
- ใบรายงานการผาตัด (Operation Note)
- กรณีโรคแทรกซอนหรือมีการติดเชื้อ ตองมีผล Lab หรือผล X-ray หลังผาตัด หรือเอกสาร
ทางการแพทยที่แสดงวามีโรคแทรกซอน
- กรณีผูปวยไมรูสึกตัวเกิน 15 วัน ตองมี Progress Note หรือ Neurological Record หรือ
Nurse’Note ที่แสดงระดับความรูสึกตัวของผูปวยเกิน 15 วัน
5. สําเนาบัตรประกันสุขภาพแรงงานตางดาวดานหนาและดานหลัง และหลักฐานรับรองสิทธิอื่นๆ
ที่ออกโดยกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
1.3 การรักษาผูปวยโรคหัวใจที่ตองผาตัด ( openheartsurgery )
1.ใบสรุป/ใบแสดงรายการคารักษาพยาบาลแบบ นค 2 สําหรับผูปวยใน (ตนฉบับ)
2. แบบฟอรมขอรับคาบริการทางการแพทยกรณีคาใชจายสูง (ชช 1)
3. สําเนา Summary Discharge ที่สรุปการวินิจฉัยโรคและหัตถการ และใหรหัสโรคและ
รหัสหัตถการตาม ICD-10และICD-9CM
4. สําเนาเวชระเบียนที่เกี่ยวของ
- ใบสรุปการรักษาผูปวย (General In Patient Summary)
- ใบรายงานการดมยา (Anesthesia Record)
- ใบรายงานการผาตัด (Operation Note)
5. สําเนาบัตรประกันสุขภาพแรงงานตางดาวดานหนาและดานหลังดานหนาและดานหลัง และ
หลักฐานรับรองสิทธิอื่น ๆ ที่ออกโดยกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
1.4 การทําหัตถการของเสนเลือดหัวใจ
• การผาตัดหัวใจในโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (Coronary Bypass)
1.ใบสรุป/ใบแสดงรายการคารักษาพยาบาลแบบ นค 2 สําหรับผูปวยใน (ตนฉบับ)
2. แบบฟอรมขอรับคาบริการทางการแพทยกรณีคาใชจายสูง (ชช 1)
3. สําเนา Summary Discharge ที่สรุปการวินิจฉัยโรคและหัตถการ และใหรหัสโรคและ
รหัสหัตถการตาม ICD-10และICD-9CM
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4. สําเนาเวชระเบียนที่เกี่ยวของ
- ใบสรุปการรักษาผูปวย (General In Patient Summary)
- ใบรายงานการดมยา (Anesthesia Record)
- ใบรายงานการผาตัด (Operation Note)
5. สําเนาบัตรประกันสุขภาพแรงงานตางดาวดานหนาและดานหลัง และหลักฐานรับรองสิทธิ
อื่นๆที่ออกโดย กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
• การรักษาโรคหัวใจโดยใชสายบอลลูนผานทางผิวหนัง( Percutaneous Balloon Valvuloplasty)
1.ใบสรุป/ใบแสดงรายการคารักษาพยาบาลแบบ นค 2 สําหรับผูปวยใน (ตนฉบับ)
2. แบบฟอรมขอรับคาบริการทางการแพทยกรณีคาใชจายสูง (ชช 1)
3. สําเนาSummary Discharge ที่สรุปการวินิจฉัยโรคและหัตถการ และใหรหัสโรคและ
รหัสหัตถการตาม ICD-10และICD-9CM
4. สําเนาเวชระเบียนที่เกี่ยวของ
- ใบสรุปการรักษาผูปวย (General In Patient Summary)
- ใบแสดงหัตถการในการทําการขยายหลอดเลือด
- ใบรายงานการดมยา (Anesthesia Record)
5. สําเนาบัตรประกันสุขภาพแรงงานตางดาวดานหนาและดานหลัง และหลักฐานรับรองสิทธิ
อื่นๆที่ออกโดยกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
• การขยายหลอดเลือดหัวใจโดยการใชบอลลูน ( Balloon ) หรือการแกไขการอุดตัน
ของหลอดเลือดหัวใจดวย หัวกรอ
1. ใบสรุป/ใบแสดงรายการคารักษาพยาบาลแบบ นค 2 สําหรับผูปวยใน (ตนฉบับ)
2. แบบฟอรมขอรับคาบริการทางการแพทยกรณีคาใชจายสูง (ชช 1)
3. สําเนาSummary Discharge ที่สรุปการวินิจฉัยโรคและหัตถการ และใหรหัสโรค
รหัสหัตถการตาม ICD-10และICD-9CM
4. สําเนาเวชระเบียนที่เกี่ยวของ
- ใบสรุปการรักษาผูปวย (General In Patient Summary)
- ใบรายงานการดมยา (Anesthesia Record)
- ใบแสดงหัตถการในการทําการขยายหลอดเลือด
5. สําเนาบัตรประกันสุขภาพแรงงานตางดาวดานหนาและดานหลัง และหลักฐานรับรองสิทธิ
อื่นๆที่ออกโดยกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
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3. รายการที่เปนสวนหนึ่งของบริการรักษาผูปวย ( Specific service or treatment )
1) การใหเคมีบําบัด (Chemotherapy) และหรือรังสีรักษา (Radiotherapy) ในผูปวย
โรคมะเร็ง กรณี ผูปวยนอก
1. ใบสรุป/ใบแสดงรายการคารักษาพยาบาล แบบนค 1สําหรับผูปวยนอก (ตนฉบับ)
2. แบบฟอรมขอรับคาบริการทางการแพทยกรณีคาใชจายสูง (ชช 1)
3. ตนฉบับใบสั่งยาจากแพทยผูรักษา พรอมระบุราคาของยาแตละชนิด
4. สําเนาเวชระเบียนที่เกี่ยวของ
- ใบแสดงการใหยา (Medication Record)
- ใบบันทึกการใหรังสีรักษา (กรณีที่มีการฉายรังสี)
5. สําเนาบัตรแรงงานตางดาวดานหนาและดานหลัง และหลักฐานรับรองสิทธิอื่นๆที่ออกโดย
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
2) การใหยารักษาการติดเชื้อราในสมอง ( Cryptococcus Meningitis ) สําหรับผูติดเชื้อ HIV
กรณีผูปวยนอกและผูปวยใน
1. ใบสรุป/ใบแสดงรายการคารักษาพยาบาล แบบนค 1สําหรับผูปวยนอก และแบบ นค 2
สําหรับผูปวยใน (ตนฉบับ)
2. แบบฟอรมขอรับคาบริการทางการแพทยกรณีคาใชจายสูง (ชช. 1)
3. สําเนา Summary Discharge ที่สรุปการวินิจฉัยโรคและหัตถการ และใหรหัสโรค และ
รหัสหัตถการตาม ICD-10และICD-9CM
4.ใบสั่งยาจากแพทยผูรักษา พรอมระบุราคายาแตละชนิด
5. สําเนาเวชระเบียนที่เกี่ยวของ
- ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ แสดงภาวะติดเชื้อCryptococcal Meningitisในน้ําไขสันหลัง
- คําสั่งการใหยาของแพทยผูรักษา
6. สําเนาบัตรประกันสุขภาพแรงงานตางดาวดานหนาและดานหลัง และหลักฐานรับรองสิทธิอื่น ๆ
ที่ออกโดยกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
3) การลางไต/ฟอกเลือดลางไตกรณีผูปวยไตวายเฉียบพลัน ( peritoneal and hemodialysis
for acute renalfailure ) ที่มีระยะเวลาไมเกิน 60 วัน กรณีผูปวยนอกและผูปวยใน
1.ใบสรุป/ใบแสดงรายการคารักษาพยาบาล แบบนค 1 สําหรับผูปวยนอกและแบบนค 2
สําหรับผูปวยใน (ตนฉบับ)
2. แบบฟอรมขอรับคาบริการทางการแพทยกรณีคาใชจายสูง (ชช. 1)
7/ ขอ 3......
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3. สําเนาSummary Discharge ที่สรุปการวินิจฉัยโรคและหัตถการ และใหรหัสโรคและ
รหัสหัตถการตาม ICD-10 และ ICD-9CM
4. สําเนาเวชระเบียนในสวนที่เกี่ยวของ ซึ่งแสดงผลการทํา Haemodialysisหรือ Peritoneal Dialysis
5. สําเนาบัตรประกันสุขภาพแรงงานตางดาวดานหนาและดานหลัง และหลักฐานรับรองสิทธิอื่นๆ
ที่ออกโดยกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
4. การผาตัดใสอวัยวะเทียมหรืออุปกรณ ( Instruments ) ในการบําบัดรักษาโรคภายในรางกาย
1.ใบสรุป/ใบแสดงรายการคารักษาพยาบาลแบบนค1 สําหรับผูปวยนอกและแบบนค2 สําหรับ
ผูปวยใน (ตนฉบับ)
2. แบบฟอรมขอรับคาบริการทางการแพทยกรณีคาใชจายสูง (ชช. 1)
3. สําเนาSummary Discharge ที่สรุปการวินิจฉัยโรคและหัตถการ และใหรหัสโรคและ
รหัสหัตถการตาม ICD-10 และ ICD-9CM
4. ตนฉบับใบสั่งยาจากแพทยผูรักษา ระบุประเภทและจํานวนอวัยวะเทียม/อุปกรณในการบําบัดโรค
5. สําเนาเวชระเบียนที่เกี่ยวของ
- OPD Card ที่มีรายละเอียดสาเหตุการเขารับการรักษาในครั้งที่ขอเบิก
- ใบสรุปการรักษาผูปวย (General In Patient Summary)
- ใบรายงานการดมยา (Anesthesia Record)
- ใบรายงานการผาตัด (Operation Note)
6. สําเนาบัตรประกันสุขภาพแรงงานตางดาวดานหนาและดานหลัง และหลักฐานรับรองสิทธิอื่นๆ
ที่ออกโดยกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
หมายเหตุ ใหหนวยบริการที่ใหการรักษาพยาบาลสงเอกสารเรียกเก็บชดเชยคาบริการทางการแพทย กรณี
คาใชจายมาที่ ผูอํานวยการกลุมประกันสุขภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธาณสุข ถ. ติวานนท อ. เมือง
จ. นนทบุรี 11000 ภายหลังจําหนายผูปว ยภายใน 30 วัน

ภาคผนวก ก.
บัญชีประเภท และอัตราคาอวัยวะเทียม และอุปกรณในการบําบัดรักษาโรคภายในรางกาย
ประจําป 2550
รหัส
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

รายการ
ทอตอชองสมอง (Shunt)
เครื่องชวยการเตนของหัวใจ (Pace maker)
ลิ้นหัวใจเทียม ชนิดทําดวยพลาสติก หรือโลหะ
ลิ้นหัวใจเทียม ชนิดทําดวยหัวใจสัตว
ลิ้นหัวใจเทียม ชนิดทําดวยพลาสติก หรือโลหะ และหลอดเลือดเทียม
ลิ้นหัวใจเทียม ชนิดทําดวยหัวใจและหลอดเลือดเทียม
ขอเทียม ขอนิ้ว
ขอเทียม ขอมือ
ขอเทียม ขอศอก
ขอเทียม ขอไหล
ขอเทียม ขอเทา
ขอเทียม ขอเขา
ขอเทียม ขอตะโพกมีเบา
ขอเทียม ขอตะโพกไมมีเบา
ขอเทียม วัสดุรองเบาขอตะโพก
เสนเอ็นเทียม ชนิดธรรมดา
เสนเอ็นเทียม ชนิดในขอเขา
เสนเลือดเทียม แบบเสนตรง
เสนเลือดเทียม แบบเสนแยก
เสนเลือดเทียม แบบ Aortic
กระดูกขอมือเทียม กระดูกลูเนต
กระดูกขอมือเทียม กระดูกสแคปฟอย
หัวกระดูกเรเดียสเทียม
เยื่อหุมสมองเทียม
กะโหลกศีรษะเทียม
กระดูกหูเทียม
เลนสแกวตาเทียม (Intraocalar Lens Implant)
ชุดวัสดุปอดเทียม Disposible Oxygenater
ชุดวัสดุปอดเทียม Membrane Oxygenater

หนวย

อัน
ชุด
อัน
อัน
อัน
อัน
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ชิ้น
เสน
เสน
เสน
เสน
เสน
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ราย
ราย
ชิ้น
ขาง
ชุด
ชุด

ราคา :
หมายเหตุ
หนวย
5,000.00
50,000.00
32,000.00
40,000.00
57,000.00
57,000.00
2,500.00
10,000.00
22,000.00
15,000.00
15,000.00
50,000.00
30,000.00
9,000.00
4,000.00
3,500.00
25,000.00
8,700.00
7,500.00
17,000.00
3,500.00
3,500.00
3,000.00
4,000.00
2,700.00
1,000.00
4,000.00
7,500.00
9,500.00
หนา 1 จาก 2

รหัส

รายการ

หนวย

30
31
32
33

เฝอกพยุงตัว หรือเฝอกกระดูกสันหลัง โลหะดามลําตัวใชบําบัดโรคของกระดูกสันหลัง
เฝอกพยุงตัว หรือเฝอกกระดูกสันหลัง พลาสติกดามลําตัวใชบําบัดโรคของกระดูกสันหลัง
โลหะใสในโพรงกระดูก (วัสดุพิเศษใชในการผาตัดดามกระดูก) ชนิดไมมีรูล็อค
โลหะใสในโพรงกระดูก (วัสดุพิเศษใชในการผาตัดดามกระดูก) ชนิดมีรูล็อค
โลหะดามกระดูกและใสในโพรงกระดูก (วัสดุพิเศษใชในการผาตัดดามกระดูก) ชนิดไมมี
เกลียว (Angle Blade Plate)
โลหะดามกระดูกและใสในโพรงกระดูก (วัสดุพิเศษใชในการผาตัดดามกระดูก) ชนิดมี
เกลียว (Dynamic Hip Screw)
โลหะดามกระดูกสันหลัง (วัสดุพิเศษใชในการผาตัดดามกระดูก) แบบ Luque
โลหะดามกระดูกสันหลัง (วัสดุพิเศษใชในการผาตัดดามกระดูก) แบบอื่นๆ
โลหะดามกระดูก แผนโลหะชนิดกวาง (Broad Plate)
โลหะดามกระดูก แผนโลหะชนิดแคบ (Narrow Plate)
โลหะดามกระดูก แผนโลหะมีแผนพยุง (Buttress Plate)
โลหะดามกระดูก แผนโลหะชนิดเล็ก (Mini or small D.C.P.)
โลหะดามกระดูก แผนโลหะชนิดเปนตะขอ (Hook Plate)

ชุด
ชุด
ชิ้น
ชิ้น

ราคา :
หมายเหตุ
หนวย
5,500.00
5,500.00
2,000.00
3,500.00

ชิ้น

3,000.00

ชิ้น
ขาง
ขาง
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชุด
ตัว
ตัว

7,000.00
4,500.00
4,500.00
2,400.00
1,800.00
3,500.00
1,200.00
3,200.00
3,000.00
200.00
900.00
1,200.00
500.00
300.00

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

โลหะดามกระดูก แผนโลหะชนิดดัดไดเปนพิเศษ
โลหะดามกระดูก ลวด (Steinman Pin หรือ Kirschner wire)
โลหะดามกระดูก ตะขอตรึงกระดูก (Staple)
สารยึดกระดูก (Bone Cement)
สกรูยึดกระดูก (Cancellous screw)
สกรูยึดแผนโลหะดามกระดูก (Cortical Screw)

หนา 2 จาก 2

