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คูมือการบันทึกรายการอวัยวะเทียมหรืออุปกรณในการบําบัดโรค ของ สปสช. ปงบประมาณ 2549  
การเลือกใชรายการและอัตราอวัยวะเทียมหรืออุปกรณฯ ในโปรแกรม NHSO 2.1 

1. เมนูหลัก เลือก 6.จัดการระบบ  
2. เลือก  4. กําหนดวิธีการทํางานของโปรแกรม  
3. เขาสูหนาตาง “ต้ังคาวิธีทํางานของโปรแกรม” เลือกตัวเลือกในหัวขอ 8 . กําหนดแฟมอัตราเบิกอางอิง

แลวกดปุม 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หามเลือก 
เลือกอันใดอันหนึ่ง
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เมื่อเลือก  รุน 100 สําหรับชวงเปลี่ยนผาน (ประกอบดวยรายการเกาที่จะยกเลิกใช ,รายการเกาที่ใชตอไปและ
รายการใหม) จะมีขอความเพื่อยืนยันการใชบัญชีรายการที่เลือก ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

เมื่อเลือก  รุน 100 ใชงานปกติ (ประกอบดวยรายการเกาที่ใชตอไปและรายการใหม) จะมีขอความเพื่อยืนยันการ
ใชบัญชีรายการที่เลือก ดังนี้ 
 
 
 
 
 

รายละเอียดของรายการอวัยวะเทยีมหรืออุปกรณฯ และรายการคาใชจายสงู (High cost) ประเภทจายชดเชยบางสวน 
เนื่องจากในปงบประมาณ 2549 สปสช. ไดปรับปรุงรายการและอัตราอวัยวะเทียมหรืออุปกรณ ฯ  เพื่อใชกับ

ผูปวยที่จําหนายหลัง 30 ก.ย. 2548 ในชวงเปลี่ยนผานจะมีผูปวยที่ใชรายการหรืออัตราในบัญชีเกาและใหมผสมกันอยูเพื่อให
ผูใชสามารถใชงานไดทั้งสองกรณี    สกส. ไดจัดเตรียม รายการและอัตราอวัยวะเทียมหรืออุปกรณฯ  สําหรับชวงเปลี่ยนผาน 
ซึ่งมีทั้งรายการเกาที่จะยกเลิก, รายการเกาที่ใชตอไปไดและรายการใหมเมื่อมีการใชงานไประยะหนึ่งจนไมมีขอมูลผูปวยเกา
แลว   ผูใชสามารถเปลี่ยนไปใช รายการและอัตราอวัยวะเทียมหรืออุปกรณฯ สําหรับการใชงานปกติ ซึ่งมีเฉพาะรายการ
ปจจุบันเทานั้น 

ขอมูลผูปวยที่จําหนายหลัง 30 กันยายน 2548 และไดสง สกส. กอนหนาประกาศนี้ จะติดรหัส C (Error code 352 
เบิกคาอุปกรณฯ / กรณีจายเพิ่ม แตวันที่จําหนายเกินกําหนด) เมื่อสถานพยาบาลทําการปรับปรุงรายการตามขั้นตอนทั้งหมด
แลวก็สามารถแกไขบันทึก รายการและอัตราอวัยวะเทียมหรืออุปกรณฯ ในโปรแกรม NHSO 2.1 และสงขอมูลมา สกส. อีก
ครั้ง 
รายการสําหรับชวงเปลี่ยนผาน จํานวน 392 รายการ ประกอบดวย 

1. รายการอวัยวะเทียมและอุปกรณทั่วไป ที่ใชต้ังแตตนปงบประมาณ 2548 เปนรหัส 5 หลัก จํานวน 51 รายการ 
โดยมีสัญลักษณ [-] นําหนาขอความ เพื่อแสดงวาเปนรหัสที่หมดอายุ ใชไดเฉพาะผูปวยที่จําหนายถึงวันที่ 30 
ก.ย. 2548 เชน 

Code Description 
20001 [-] ทอตอชองสมอง [Shunt] 
20002 [-] เครื่องชวยการเตนของหัวใจ [Pacemaker] 
........ ............. 
....... ............. 
20050 [-] ฟนปลอมที่ใชฐานอคริลิค ฟนปลอมทั้งปาก กรณี 1 ช้ิน 
20051 [-] ฟนปลอมที่ใชฐานอคริลิค ฟนปลอมทั้งปาก กรณี 2 ช้ิน 
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2. รายการอวัยวะเทียมและอุปกรณ และบริการสําหรับคนพิการที่เริ่มใช 1 ส.ค. 48 (รหัส 5 ถึง 6 หลัก) จํานวน 
107 รายการ ใหยกเลิกการใชรหัสในกลุมนี้ เปลี่ยนไปใชรหัสในขอ 4 เพื่อใหตรงกับบัญชีรายการของ สปสช. 
โดยมีสัญลักษณ [->xxxx] อยูดานหนาและตอทายดวยขอความ “[ยกเลิก]”เชน 

Code Descritption 
22001 [->2001] 2.0.1 อุปกรณคนพิการ:ลูกตาเทียมทําดวยพลาสติก [Eye prosthesis] 

[เบิกไดครั้งเดียว] [ยกเลิก] 
22002 [->2002] 2.0.2 อุปกรณคนพิการ: วัสดุใสหนุนรับลูกตาเทียมชนิดไมมีรูพรุน [ยกเลิก] 
........ ............. 
....... ............. 
2H9438 [->H9438] บริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ:Early Intervention [ยกเลิก] 
2H0489 [->H0489] บริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ:Phenol block [ยกเลิก] 

3. รายการอวัยวะเทียมและอุปกรณทั่วไป สําหรับปงบประมาณ 49 จํานวน 129 รายการ โดยมีสัญลักษณ [+] 
หนาขอความ เพื่อแสดงวาเปนรหัสที่เริ่มใชกับผูปวยที่จําหนายหลังวันที่ 30 ก.ย. 2548 เชน 

Code Description 
1001 [+] 1.0.1 กะโหลกศีรษะเทียม [Cranioplastic implant] 
1003 [+] 1.0.3 เยื่อหุมสมองเทียม [Dural substitute] 
........ ............. 
....... ............. 
9202 [+] ฟนปลอมที่ใชฐานอคริลิค ฟนปลอมทั้งปาก กรณี 1 ช้ิน 
9203 [+] ฟนปลอมที่ใชฐานอคริลิค ฟนปลอมทั้งปาก กรณี 2 ช้ิน 

4. เปนรายการเดียวกับขอ 2 จํานวน 102 รายการ ใชไดตอเนื่องในป 2549 แตลดจํานวนหลักของเลขรหัสลง 
1 หลัก เพื่อใหตรงกับบัญชีรายการของ สปสช. เชน 

Code Descritption 
2002 [+] 2.0.2 อุปกรณคนพิการ: วัสดุใสหนุนรับลูกตาเทียมชนิดไมมีรู 
2003 [+] 2.0.3 อุปกรณคนพิการ: วัสดุใสหนุนรับลูกตาเทียมชนิดมีรูพรุน 
........ ............. 
....... ............. 
H9438 [+] บริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ:Early Intervention 
H0489 [+] บริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ:Phenol block 
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เนื่องจากมีอวัยวะเทียมและอุปกรณฯ จํานวน 5 รายการ ที่สามารถใชไดกับทั้งผูพิการและไมพิการ ไดแก 
2.0.1 ตาเทียมทําดวยพลาสติก [Eye prosthesis] [เบิกไดครั้งเดียว] 
2.0.5 กระจกตาดําเทียม [Corneal prosthesis] 
2.4.4 ใบหูเทียม 
8.3.5 เฝอกพยุงลําตัว 
8.3.6 โลหะหรือ พลาสติกดามหลังคด 

หมายเหต ุ: รายการดังกลาวใหใชรหัสในขอ 3 ทั้งผูพิการและไมพิการ(ไมมีขอความ “อุปกรณผูพิการ” นําหนา) 

5. การรักษาที่ใหเบิกเพิ่ม ในป งบประมาณ 2549 มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจายเงินของการลางไต/ฟอกเลือดลาง
ไตกรณีผูปวยไตวายเฉียบพลัน จากเดิม 15,000 บาท/Admit (รหัส IP001) เปน 2,000 บาท/1 ครั้งของการลาง
ไต/ฟอกเลือดลางไต (รหัส IP003) โดยรหสั IP001 มีสัญลักษณ [-] นําหนาขอความ เพื่อแสดงวาเปนรหัสที่
หมดอายุ ใชไดเฉพาะผูปวยที่จําหนายถึงวันที่ 30 ก.ย. 2548 และรหัส IP003 มีสัญลักษณ [+] หนาขอความ เพื่อ
แสดงวาเปนรหัสที่เริ่มใชกับผูปวยที่จําหนายหลังวันที่ 30 ก.ย. 2548 สวนรหัส IP002 ไมมีการเปลี่ยนแปลงให
ใชไดเหมือนเดิม เชน 

Code Description 
IP001 [-] การลางไต/ฟอกเลือดลางไตกรณีผูปวยไตวายเฉียบพลัน [peritoneal and hemodialysis  

for acute renal failure]ใชเฉพาะผูปวยจําหนายถึง 30 ก.ย. 48 
IP002 [+] การใหยารักษาการติดเชื้อราในสมอง[Cryptococcal Meningitis] สําหรับผูติดเชื้อ HIV  

ใชทั้งผูปวยจําหนายในปงบฯ 48 และ 49 
IP003 [+] การลางไต/ฟอกเลือดลางไตกรณีผูปวยไตวายเฉียบพลัน [peritoneal and hemodialysis  

for acute renal failure] ใชเฉพาะผูปวยจําหนายหลัง 30 ก.ย. 48 

รายการสําหรับชวงใชงานปกติ จํานวน 233 รายการ 
คือ รายการตามขอ 3, 4. และรหัส IP002, IP003 ในขอ 5 ของรายการสําหรับชวงเปลี่ยนผาน 

และไมมีสัญลักษณนําหนา Description ของแตละรายการ 

สรุป Revision class และ Revision rate ของรายการอวยัวะเทียมและอุปกรณฯ 

 Revclass Revrate 
1. รายการอวัยวะเทียมฯ ป 2548 000 000 
2. รายการอวัยวะเทียมฯสําหรับคนพิการ ป 2548 (มีรหัส 5 ถึง 6 หลัก) 011 011 
3. รายการอวัยวะเทียมฯ ป 2549 100 001 
4. รายการอวัยวะเทียมฯ สําหรับคนพิการ ป 2548 (มีรหัส 4 ถึง 5 หลัก) 012 011 
5. การรักษาที่ใหเบิกเพิ่ม ป 2548(IP001, IP002) 
การรักษาที่ใหเบิกเพิ่ม ป 2549 (IP003) 

000 
100 

000 
001 
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บัญชีเปรียบเทียบรายการอวยัวะเทียมหรืออุปกรณในการบําบัดโรค ของ สปสช. ปงบฯ 2548 และ 2549 
รายการอวัยวะเทียมและอุปกรณฯ ปงบประมาณ 2548 รายการอวัยวะเทียมและอุปกรณฯ ปงบประมาณ 2549 

20001 ทอตอชองสมอง (Shunt) 1.1.2 อุปกรณชวยระบายน้ําในชองสมองVentriculoperitoneal 
shunt 

20002 เครื่องชวยการเตนของหัวใจ (Pacemaker) 4501 เครื่องชวยการเตนของหัวใจถาวรชนิดกระตุนหัวใจหอง
เดียว Single chamber pacemaker 

4502 เครื่องชวยการเตนของหัวใจถาวรชนิดกระตุนหัวใจหอง
เดียวปรับอัตราการเตนอัตโนมัติ Rate responsive 
pacemaker 

4503 เครื่องชวยการเตนของหัวใจถาวรชนิดกระตุนหัวใจสอ
หองตอเนื่องกัน Dual chamber pacemaker  

4504 เครื่องชวยการเตนของหัวใจถาวรชนิดกระตุนหัวใจสอง
หองตอเนื่องกันปรับอัตราการเตนอัตโนมัติ Dual 
chamber rate - responsive pacemaker 

4505 เครื่องชวยการเตนของหัวใจชนิดกระตุนหัวใจหองลาง
สองหองพรอมกัน Resynchronization pacemaker 

4507 สายเครื่องชวยกระตุนหัวใจชนิดถาวร 
4508 สายเครื่องชวยกระตุนหัวใจชนิดช่ัวคราว 
4509 สายกระตุนหัวใจหองลางซายพรอมอุปกรณการใส 

Coronary sinus pacing lead 
4510 สายเครื่องกระตุกไฟฟาหัวใจอัตโนมัติ Implantable 

cardioverter - defibrillator lead 
20003 ล้ินหัวใจเทียม ชนิดทําดวยพลาสติก หรือโลหะ 
20004 ล้ินหัวใจเทียม ชนิดทําดวยหัวใจสัตว  
20005 ล้ินหัวใจเทียม ชนิดทําดวยพลาสติก หรือโลหะ และ

หลอดเลือดเทียม  
20006 ล้ินหัวใจเทียม ชนิดทําดวยหัวใจและหลอดเลือดเทียม 

4001 ล้ินหัวใจเทียมชนิดลูกบอลล 
4002 ล้ินหัวใจเทียมชนิดจานแบน 1 แผน ปด - เปด 
4003 ล้ินหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผน ปด - เปด 
4004 ล้ินหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทําจากหมู ชนิดมีโครง 
4005 ล้ินหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทําจากหมู ชนิดไมมีโครง 
4006 ล้ินหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทําจากเยื่อบุหัวใจวัว 
4007 ล้ินหัวใจเทียมและหลอดเลือดเทียม 

20007 ขอเทียม ขอนิ้ว  7001 ขอนิ้ว 
20008 ขอเทียม ขอมือ   
20009 ขอเทียม ขอศอก  7002 ขอศอก 
20010 ขอเทียม ขอไหล  7003 ขอไหล 
20011 ขอเทียม ขอเทา   
20012 ขอเทียม ขอเขา  7004 ขอเขาชนิดที่สวนรับน้ําหนักเคลื่อนไหวได  

7005 ขอเขาชนิดที่สวนรับน้ําหนักไมสามารถเคลื่อนไหวได  
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รายการอวัยวะเทียมและอุปกรณฯ ปงบประมาณ 2548 รายการอวัยวะเทียมและอุปกรณฯ ปงบประมาณ 2549 
20013 ขอเทียม ขอตะโพกมีเบา  7006 ขอตะโพกมีเบา Total hip prosthesis รวมทั้ง

อุปกรณเสริมไมรวมซีเมนตกระดูก 
20014 ขอเทียม ขอตะโพกไมมีเบา  7007 ขอตะโพกไมมีเบา Austin-Moore prosthesis 
20015 ขอเทียม วัสดุรองเบาขอตะโพก  7009 วัสดุรองเบาขอตะโพก Supporting ring 
20016 เสนเอ็นเทียม ชนิดธรรมดา 
20017 เสนเอ็นเทียม ชนิดในขอเขา 
20018 เสนเลือดเทียม แบบเสนตรง  
20019 เสนเลือดเทียม แบบเสนแยก 
20020 เสนเลือดเทียม แบบ Aortic 

7103 เสนเอ็นเทียมใชบริเวณมือ  

20021 กระดูกขอมือเทียม กระดูกลูเนต   
20022 กระดูกขอมือเทียม กระดูกสแคปฟอย  
20023 หัวกระดูกเรเดียสเทียม  7101 หัวกระดูกเรเดียสเทียม 
20024 เยื่อหุมสมองเทียม 1003 เยื่อหุมสมองเทียม Dural substitue 
20025 กะโหลกศีรษะเทียม  1001 กระโหลกศีรษะเทียม Cranioplastic implant 
20026 กระดูกหูเทียม 2401 กระดูกหูเทียม ชนิดแยกชิ้น  

2402 กระดูกหูเทียม ทดแทนกระดูกหูทั้งหมด Total ossicle 
reconstruction prosthesis 

2403 กระดูกหูเทียม ทดแทนกระดูกหูบางสวน Partial ossicle 
reconstruction prosthesis 

20027 เลนสแกวตาเทียม (Intraocalar Lens Implant) 2006 เลนสแกวตาเทียม ชนิดพับได Foldable intraocular lens 
2007 เลนสแกวตาเทียม ชนิดแข็งพับไมได Unfoldable 

intraocular lens 
20028 ชุดวัสดุปอดเทียม Disposible Oxygenater  
20029 ชุดวัสดุปอดเทียม Membrane Oxygenater 4101 ปอดเทียม Membrane oxygenator 
20030 เฝอกพยุงตัว หรือเฝอกกระดูกสันหลัง โลหะตามลําตัว

ใชบําบัดโรคของกระดูกสันหลัง 
20031 เฝอกพยุงตัว หรือเฝอกกระดูกสันหลัง พลาสติกตาม

ลําตัวใชบําบัดโรคของกระดูกสันหลัง 

8305 เฝอกพยุงลําตัว 

20032 โลหะใสในโพรงกระดูก (วัสดุพิเศษใชในการผาตัดดาม
กระดูก) ชนิดไมมีรูล็อค 

7201 โลหะใสในโพรงกระดูก Nail ชนิดไมมีรูล็อก K-nail  

20033 โลหะใสในโพรงกระดูก (วัสดุพิเศษใชในการผาตัดดาม
กระดูก) ชนิดมีรูล็อค 

7202 โลหะใสในโพรงกระดูก Nail ชนิดมีรูล็อก รวมคาสกรู 

20034 โลหะดามกระดูกและใสในโพรงกระดูก (วัสดุพิเศษใช
ในการผาตัดดามกระดูก) ชนิดไมมีเกลียว (Angle Blade 
Plate)  

7203 โลหะดามกระดูกและใสในโพรงกระดูก ชนิดไมมีเกลียว 
Nail plate รวมสกรู 
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รายการอวัยวะเทียมและอุปกรณฯ ปงบประมาณ 2548 รายการอวัยวะเทียมและอุปกรณฯ ปงบประมาณ 2549 
20035 โลหะดามกระดูกและใสในโพรงกระดูก(วัสดุพิเศษใช

ในการผาตัดดามกระดูก)ชนิดมีเกลียว (Dynamic Hip 
Screw) 

7204 โลหะดามกระดูกและใสในโพรงกระดูกขอตะโพก ชนิด
มีเกลียว เชน ชุด Dynamic hip screw 

20036 โลหะดามกระดูกสันหลัง (วัสดุพิเศษใชในการผาตัด
ดามกระดูก) แบบ Luque  

7207 โลหะดามกระดูกสันหลัง สวนคอ Cervical locking plate 

20037 โลหะดามกระดูกสันหลัง (วัสดุพิเศษใชในการผาตัด
ดามกระดูก) แบบอื่นๆ 

20038 โลหะดามกระดูก แผนโลหะชนิดกวาง (Broad Plate) 

7208 โลหะดามกระดูกสันหลัง สวนอก,เอว PDS 
7209 แผนโลหะดามกระดูก ชนิดกวาง Broad plate  

20039 โลหะดามกระดูก แผนโลหะชนิดแคบ (Narrow Plate) 7210 แผนโลหะดามกระดูก ชนิดแคบ Narrow plate 
20040 โลหะดามกระดูก แผนโลหะมีแผนพยุง (Buttress Plate) 7211 แผนโลหะดามกระดูก ชนิดมีแผนพยุง Bustress plate 
20041 โลหะดามกระดูก แผนโลหะชนิดเล็ก (Mini or small 

D.C.P.) 
7212 แผนโลหะดามกระดูก ชนิดเล็ก Small fragment plate, 

mini plate 
20042 โลหะดามกระดูก แผนโลหะชนิดเปนตะขอ (Hook 

Plate)  
7215 แผนโลหะดามกระดูกยึดกระดูกที่นิ้วมือ ชนิดเล็ก 

20043 โลหะดามกระดูก แผนโลหะชนิดดัดไดเปนพิเศษ 7213 แผนโลหะดามกระดูก ชนิดดัดได Reconstruction plate 
20044 โลหะดามกระดูก ลวด (Steinman Pin หรอื Kirschner 

wire)  
7313 K-wire 

20045 โลหะดามกระดูก ตะขอตรึงกระดูก (Staple) 7311 ตะขอตรึงกระดูก Staple 
20046 สารยึดกระดูก (Bone Cement)  7401 สารยึดกระดูก Bone cement ชนิดธรรมดา   
20047 สกรูยึดกระดูก (Cancellous screw) 
20048 สกรูยึดแผนโลหะดามกระดูก (Cortical Screw) 

7301 สกรูยึดแผนโลหะชนิดหัวล็อก Lock screw 
7302 สกรูยึดแผนโลหะดามกระดูก 
7304 สกรูยึดกระดูกที่นิ้วมือ ชนิดเล็ก 

20049 ฟนปลอมที่ใชฐานอคริลิค ฟนปลอมบางสวน 9201 ฟนปลอมที่ใชฐานอะคริลิค ฟนปลอมบางสวน 
20050 ฟนปลอมที่ใชฐานอคริลิค ฟนปลอมทั้งปาก กรณี 1 ช้ิน 9202 ฟนปลอมที่ใชฐานอะคริลิค ฟนปลอมทั้งปาก กรณี 1 ช้ิน 
20051 ฟนปลอมที่ใชฐานอคริลิค ฟนปลอมทั้งปาก กรณี 2 ช้ิน 9203 ฟนปลอมที่ใชฐานอะคริลิค ฟนปลอมทั้งปาก กรณี 2 ช้ิน 
IP001 การลางไต/ฟอกเลือดลางไตกรณีผูปวยไตวายเฉียบพลัน

(peritoneal and hemodialysis for acute renal failure) 
IP003 การลางไต/ฟอกเลือดลางไตกรณีผูปวยไตวายเฉียบพลัน 

peritoneal and hemodialysis for acute renal failure 
IP002 การใหยารักษาการติดเชื้อราในสมอง(Cryptococcal 

Meningitis)สําหรับผูติดเชื้อ HIV 
IP002 การใหยารักษาการติดเชื้อราในสมอง Cryptococcal 

Meningitis สําหรับผูติดเชื้อ HIV 



8/10 

บัญชีรายการอวัยวะเทียมหรืออุปกรณในการบําบัดโรค ในปงบประมาณ 2549 ท่ีเพิ่มจาก ป งบประมาณ 2548 
Code Description 
1101 1101 ชุดทอตอชองสมอง External ventricular drainage system 
1104  1.1.4 คีมหนีบหลอดเลือดโปงพองในชองกระโหลกศีรษะ Aneurysm clip for Intracranial aneurysm 
2001  2.0.1 ลูกตาเทียมทําดวยพลาสติก Eye prosthesis เบิกไดครั้งเดียว 
2005  2.0.5 กระจกตาดําเทียม Corneal prosthesis 
2101  2.1.1 วัสดุที่ใชหนุนในลูกตาในการผาตัดซอมจอประสาทตา Buckle 
2102  2.1.2 ของเหลวสําหรับกดจอประสาทตา Perfluorocarbon liquid  
2103  2.1.3 น้ํามันซิลิโคนสําหรับกดจอประสาทตา Silicone oil 
2104  2.1.4 กาซสําหรับฉีดกดจอประสาทตา Intraocular gas 
2113  2.1.13 ชุดผาตัดน้ําวุนลูกตา Vitrectomy set 
2115  2.1.15 ใบมีดตัดกระจกตา Corneal trephine 
2404  2.4.4 ใบหูเทียม 
3003  3.0.3 หลอดคอชวยการหายใจ Tracheostomy tube ชนิดทําดวยพลาสติก 
4012  4.0.12 หลอดเลือดเทียมสําหรับการผาตัดหลอดเลือดแดงใหญ Aorta แบบเสนตรง 
4013  4.0.13 หลอดเลือดเทียมสําหรับการผาตัดหลอดเลือดแดงใหญ Aorta แบบเสนแยก 
4014  4.0.14 หลอดเลือดเทียมแบบ Aortic 
4102  4.1.2 ชุดสายยางประกอบการไหลเวียนนอกรางกาย Extracorporeal complete set 
4103  4.1.3 อุปกรณกักกรองเลือด Reservoir 
4104  4.1.4 อุปกรณกรองฟองอากาศทางเดินเลือดแดง Bubble trap 
4301  4.3.1 สายสวนหลอดเลือดนําทางเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ Coronary guiding catheter 
4302  4.3.2 สายลวดนําสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ PTCA guide wire 
4303  4.3.3 สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ดวยบอลลูน Coronary balloon dilatation catheter หรือ PTCA 

balloon 
4304  4.3.4 สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ดวยขดลวด Coronary stent 
4305 4.3.5 สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ดวยขดลวดเคลือบยาตานการตีบซ้ํา Drug - eluting stent 
4306 4.3.6 สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ดวยขดลวดหุมกราฟต Coronary stent graft 
4307 4.3.7 สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ดวยหัวกรอกากเพชร Rotational atherectomy burr catheter 
4308 4.3.8 เครื่องกรอความถี่สูงเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ดวยหัวกรอกากเพชร Rotational atherectomy advancer 
4309 4.3.9 สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ดวยบอลลูนชนิดติดใบมีด Cutting balloon cathetereter 
4310 4.3.10 สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ดวยการดูดลิ่มเลือด Thrombectomy device/cath 
4311  4.3.11 สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ดวยลําแสงเลเซอร Laser angioplasty catheter 
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Code Description 
4312  4.3.12 สายสวนและอุปกรณเพื่อปองกันลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดสวนปลาย Distal protection device 
4313  4.3.13 สายสวนเพื่อตรวจภายในหัวใจหรือหลอดเลือดดวยการถายภาพคลื่นเสียงสะทอน Intravascular or 

Intracardiac ultrasound 
4314  4.3.14 สายลวดเพื่อวัดความดันภายในหลอดเลือดโคโรนารี่ Coronary pressure wire 
4316  4.3.16 สายสวนหลอดเลือดอเนกประสงค Multipurpose หรือ Transit catheter 
4401  4.4.1 สายสวนหัวใจและหลอดเลือดเพื่อการวินิจฉัย Diagnostic catheter 
4402  4.4.2 สายสวนหลอดเลือดสําหรับการเจาะผนังระหวางหองหัวใจ Mullins transeptal catheter 
4403  4.4.3 เข็มสําหรับเจาะผนังหองหัวใจบร็อคเคนโบร Brocken brough needle 
4404  4.4.4 สายสวนหลอดเลือดสําหรับวัดความดันเลือดในปอดชนิดวัดปริมาณเลือดออกจากหัวใจ Swan ganz catheter 
4405  4.4.5 สายสวนหลอดเลือดสําหรับวัดความดันเลือดในปอดชนิดมีบอลลูน Balloon-tip catheter 
4406  4.4.6 สายลวดสําหรับนําสายสวนหลอดเลือด Diagnostic guide wire 
4407  4.4.7 สายสวนหลอดเลือดสําหรับฉีดสีหลอดเลือดโคโรนารี่ Diagnostic coronary angiography catheter 
4408  4.4.8 สายสวนและอุปกรณเพื่อการขยายลิ้นหัวใจดวยบอลลูนธรรมดา Valvulplasty balloon 
4409  4.4.9 สายสวนและอุปกรณเพื่อการขยายลิ้นหัวใจดวยบอลลูนอินนูเอ Inoue balloon 
4410  4.4.10 สายสวนและอุปกรณเพื่อการขยายลิ้นหัวใจดวยเครื่องขยายกานโลหะ Metallic valvular dilator 
4411  4.4.11 ขดลวดสําหรับปดรูรั่ว Coil 
4412  4.4.12 สายสวนและอุปกรณสําหรับปลอยขดลวดสําหรับปดรูรั่ว ชนิดปลดได Detachable coil delivery system 
4413  4.4.13 สายสวนและอุปกรณสําหรับปลอยขดลวดสําหรับปดรูรั่ว ชนิดปากคีบ Biotome for controlled release of coil 
4415  4.4.15 วัสดุสําหรับปดรูรั่วที่ผนังหองหัวใจเอเตรียมชนิดแอมพลาสเซอร Amplatzer atrial septal occluder 
4416  4.4.16 สายสวนและชุดอุปกรณสําหรับวางและปลอยวัสดุสําหรับปดรูรั่วที่ผนังหองหัวใจเอเตรียม ชนิดแอมพลาส

เซอร Delivery system for atrial septal 
4417  4.4.17 วัสดุสําหรับปดรูรั่วในหลอดเลือด ชนิดแอมพลาสเซอร Amplatzer duct occluder 
4418  4.4.18 สายสวนและชุดอุปกรณสําหรับวางและปลอยวัสดุสําหรับปดรูรั่วในหลอดเลือด ชนิดแอมพลาสเซอร 

Delivery system for Amplatzer duct occluder 
4419  4.4.19 ตะแกรงกรองลิ่มเลือดหลอดเลือดดําใหญ IVC Interruption device 
4420  4.4.20 สายสวนที่มีลูกโปงสําหรับขยายผนังกั้นหองหัวใจเอเตรียม Balloon atrial septostomy catheter 
4421  4.4.21 สายสวนสําหรับคลองเกี่ยว Snare catheter 
4422  4.4.22 สายสวนสําหรับตัดช้ินเนื้อหัวใจ Endomyocardial biopsy 
4423  4.4.23 สายสวนและอุปกรณสําหรับการเจาะเยื่อหุมหัวใจ Pericardiocentesis 
4424  4.4.24 สายสวนหลอดเลือดแดงเอออรตาใชเพื่อเพิ่มสมรรถภาพหัวใจ Intra aortic balloon catheter 
4511  4.5.11 แผนปดหนาอกเพื่อรับหรือปลอยไฟฟาในการกระตุนหัวใจ Disposable defibrillation electrode, disposable 

pacing electrode 
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Code Description 
4602  4.6.2 สายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหัวใจเตนผิดจังหวะชนิดธรรมดา Deflectable ablation catheter 
4603  4.6.3 สายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหัวใจเตนผิดจังหวะ โดยการสรางภาพสามมิติในสนามแมเหล็ก CARTO catheter 
4604  4.6.4 สายสวนหัวใจเพื่อการวิเคราะหคลื่นไฟฟาภายในหัวใจรูปบวงบาศก LASSO catheter 
4605  4.6.5 สายตอสายสวนหัวใจเพื่อรับคลื่นไฟฟาภายในหัวใจ Connecting cable for multi-electrode catheter 
4701  4.7.1 สายสวนนําเขาหลอดเลือด Introducer sheath 
4702  4.7.2 อุปกรณซอมปดหลอดเลือด Vascular closure device 
4704  4.7.4 สายสวนหลอดเลือดนําทางสําหรับการขยายหลอดเลือดแดงสวนปลาย Peripheral guiding catheter 
4705  4.7.5 สายลวดนําสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงสวนปลาย Peripheral angioplasty guide wire 
4801  4.8.1 สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงสวนปลายดวยบอลลูน Peripheral balloon dilatation catheter หรือ PTA  

balloon 
4803  4.8.3 สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงสวนปลายดวยขดลวดหุมกราฟต Peripheral stent graft 
4804  4.8.4 สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญเอออรตาดวยขดลวดหุมกราฟต Aortic stent graft 
7214  7.2.14 แผนโลหะดามกระดูก ชนิดมีหัวสกรูพยุง Lock plate 
7216  7.2.16 โลหะดามกระดูกภายนอก 
7305  7.3.5 สกรูยึดเอ็นขอเขา 
8306  8.3.6 โลหะหรือ พลาสติกดามหลังคด 
 


