
 หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง  ชนิดหรือประเภทของการรักษาพยาบาล  ยาและเวชภัณฑ์  การบริการทางการแพทย์   

หรือการบริการอื่นของสถานพยาบาล  และสิทธิของผู้ป่วย  ซึ่งผู้รับอนุญาตจะต้องแสดงตามมาตรา  32  (3)   
พ.ศ.  2561 

 
 

โดยที่ เป็นการสมควรกําหนดชนิดหรือประเภทของการรักษาพยาบาล  ยาและเวชภัณฑ์   
การบริการทางการแพทย์  หรือการบริการอื่นของสถานพยาบาล  และสิทธิของผู้ป่วย  ซึ่งผู้รับอนุญาต  
จะต้องแสดงตามมาตรา  32  (3) 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
และมาตรา  ๓๓  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม   
โดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2559  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข   
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการสถานพยาบาลจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เร่ือง  ชนิดหรือประเภท 
ของการรักษาพยาบาล  ยาและเวชภัณฑ์  การบริการทางการแพทย์  หรือการบริการอื่นของสถานพยาบาล  
และสิทธขิองผู้ป่วย  ซึ่งผู้รับอนุญาตจะต้องแสดงตามมาตรา  32  (3)  พ.ศ.  2561” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ฉบับที่  ๓  (พ.ศ.  ๒๕๔๒)  เร่ือง  ชนิด   

หรือประเภทของการรักษาพยาบาล  การบริการอื่นของสถานพยาบาลและสิทธิของผู้ป่วย  ซึ่งผู้รับอนุญาต  
จะต้องแสดงตามมาตรา  ๓๒  (๓) 

ข้อ 4 ผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล  ต้องแสดงรายละเอียดของอัตรา 
ค่ารักษาพยาบาล  ยาและเวชภัณฑ์  การบริการทางการแพทย์  หรือการบริการอื่นของสถานพยาบาล  
ตามบริการที่ จัดให้ มีของสถานพยาบาลตามมาตรา  ๓๒   (๓ )  ไว้ในที่ เปิดเผยและเห็นได้ ง่าย   
ณ  สถานพยาบาลนั้น  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  4.1 ค่ารักษาพยาบาล  ยาและเวชภัณฑ์  ค่าบริการทางการแพทย์  (Drugs  and  
Medical  Supplies,  Hospital  Medical  Expenses)   

   ก. ค่ายาและสารอาหารทางหลอดเลือด  (Drugs  &  Parenteral  Nutrition) 
   ข. ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์  (Medical  Supplies  &  Devices) 
   ค. ค่าบริการจัดหาโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต  (Blood  &  Blood  

Components) 
   ง. ค่าตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ  (Laboratory  Investigation) 
   จ. ค่าตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา  (Pathology) 
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   ฉ. ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและภาพการแพทย์  (Diagnostic  Radiology  &  
Medical  Imaging) 

   ช. ค่าบริการรังสีร่วมรักษา  (Interventional  Radiology) 
   ซ. ค่าบริการรังสีรักษา  (Radiotherapy) 
   ฌ. ค่าบริการเวชศาสตร์นิวเคลียร์  (Nuclear  Medicine) 
   ญ. ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่น  (Special  Diagnostics) 
   ฎ. ค่าเคร่ืองมือทางการแพทย์  (Medical  Equipment  Services) 
   ฏ. ค่าห้องผ่าตัดและห้องคลอด  (Operating  Room  &  Delivery  Room  

Services) 
   ฐ. ค่าบริการทางทันตกรรม  (Dental  Services) 
   ฑ. ค่าบริการทางการพยาบาล-ผดุงครรภ์  (Nursing  Services) 
   ฒ. ค่าบริการทางเภสัชกรรม  (Pharmacy  Services) 
   ณ. ค่าบริการกายภาพบําบัด  (Physical  Therapy  Services) 
   ด. ค่าบริการกิจกรรมบําบัด  (Occupational  Therapy) 
   ต. ค่าบริการจิตวิทยาคลินิก  (Clinical  Psychology) 
   ถ. ค่าบริการการแก้ไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย  (Communication  

Disorders  Services) 
   ท. ค่าบริการเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก  (Cardio-thoracic  Technology  

Services) 
   ธ. ค่าบริการกายอุปกรณ์  (Prosthetic  and  Orthotic  Services) 
   น. ค่าบริการทัศนมาตรศาสตร์  (Optometry) 
   บ. ค่าบริการแพทย์แผนไทย  (Traditional  Thai  Medicine  Services) 
   ป. ค่าบริการแพทย์แผนจีน  (Traditional  Chinese  Medicine  Services) 
   ผ. ค่าบริการไคโรแพรคติก  (Chiropractic  Services) 
   ฝ. ค่าบริการชุดเหมาจ่ายการรักษาพยาบาล  (Packaged  Medical  Services)   
   พ. ค่าบริการทางการแพทย์อื่น  (Other  Medical  Services) 
   ฟ. ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ตรวจรักษาทั่วไป  (Physician  Evaluation  

&  Management  Services) 
   ภ. ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ทําศัลยกรรมและหัตถการ  (Physician  

Surgery  &  Procedure) 
   ม. ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  วิสัญญีแพทย์  (Physician  Anesthesiology  

Services) 
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   ย. ค่าผู้ประกอบวิชาชีพทันตแพทย์  (Dentist  Fees)   
   ร. ค่าผู้ประกอบวิชาชีพอื่น ๆ  (Other  professional  fees)   
  4.2 ค่าบริการอื่นตามบริการที่จัดให้มีของสถานพยาบาล  (Other  Hospital  Services) 
   ก. ค่าห้องพักผู้ป่วยใน  (Inpatient  Room) 
   ข. ค่าห้องพักสังเกตอาการ  (Observe  Room)   
   ค. ค่าอาหารผู้ป่วยใน  (Inpatient  Foods) 
   ง. ค่าอาหารเพื่อวัตถุประสงค์อื่น  (Special  Purpose  Nutrition) 
   จ. ค่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  (Dietary  Supplement  Products) 
   ฉ. ค่าพาหนะเดินทางสําหรับผู้ป่วย  (Patient  Transport  Services) 
   ช. ค่าบริการเก็บรักษาศพ  (Mortuary  Services) 
   ซ. ค่าบริการอื่น ๆ  ของสถานพยาบาล  (Other  Hospital  Services) 
   ฌ. ค่าผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  (Other  Non-Medical  Hospital  Products) 
  รายละเอียด  4.1 - 4.2  ให้เป็นไปตามการจัดทําบัญชีแนบท้าย  ทั้งนี้การจัดทําบัญชี  

แนบท้ายให้เป็นไปตามข้อจํากัดของสถานพยาบาล  และศักยภาพของสถานพยาบาลน้ัน ๆ 
ข้อ 5 ผู้ รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล  ต้องแสดงรายละเอียดถึงสิทธิ 

ของผู้ป่วยที่พึงได้รับจากผู้ประกอบวิชาชีพไว้  ดังต่อไปนี้ 
  5.1 ผู้ ป่วยทุกคนมีสิทธิขั้นพื้นฐานที่จะได้ รับการรักษาพยาบาลและการดูแล   

ด้านสุขภาพตามมาตรฐานวิชาชีพจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติตามที่บัญญัติ  
ไว้ในรัฐธรรมนูญ 

  5.2 ผู้ป่วยที่ขอรับการรักษาพยาบาลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลที่เป็นจริงและเพียงพอ
เก่ียวกับการเจ็บป่วย  การตรวจ  การรักษา  ผลดีและผลเสียจากการตรวจ  การรักษาจากผู้ประกอบวิชาชีพ  
ด้านสุขภาพ  ด้วยภาษาท่ีผู้ป่วยสามารถเข้าใจได้ง่าย  เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเลือกตัดสินใจในการยินยอม
หรือไม่ยินยอมให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพปฏิบัติต่อตน  เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉินอันจําเป็นเร่งด่วน 
และเป็นอันตรายต่อชีวิต 

  5.3 ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือรีบด่วน   
จากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยทันทีตามความจําเป็นแก่กรณี  โดยไม่ต้องคํานึงว่าผู้ป่วยจะร้องขอ  
ความช่วยเหลือหรือไม่ 

  5.4 ผู้ป่วยมีสิทธิได้รับทราบชื่อ  สกุล  และวิชาชีพของผู้ให้การรักษาพยาบาลแก่ตน 
  5.5 ผู้ป่วยมีสิทธิที่ขอความเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอื่นที่มิได้เป็นผู้ให้

การรักษาพยาบาลแก่ตน  และมีสิทธิในการขอเปลี่ยนผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพหรือเปลี่ยน
สถานพยาบาลได้  ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสิทธิการรักษาของผู้ป่วยที่มีอยู่ 
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  5.6 ผู้ป่วยมีสิทธิได้รับการปกปิดข้อมูลของตนเอง  เว้นแต่ผู้ป่วยจะให้ความยินยอม  
หรือเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ  เพื่อประโยชน์โดยตรงของผู้ป่วย   
หรือตามกฎหมาย 

  5.7 ผู้ป่วยมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนในการตัดสินใจเข้าร่วมหรือถอนตัว
จากการเป็นผู้เข้าร่วมหรือผู้ถูกทดลองในการทําวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ 

  5.8 ผู้ป่วยมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะของตนที่ปรากฏ
ในเวชระเบียนเม่ือร้องขอตามข้ันตอนของสถานพยาบาลน้ัน  ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิ  
หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของผู้อื่น 

  5.9 บิดา  มารดา  หรือผู้แทนโดยชอบธรรม  อาจใช้สิทธิแทนผู้ป่วยที่เป็นเด็กอายุ 
ยังไม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์  ผู้บกพร่องทางกายหรือจิต  ซึ่งไม่สามารถใช้สิทธิด้วยตนเองได้ 

ข้อ 6 ให้ผู้รับอนุญาตซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลอยู่ในวันก่อนที่
ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับต้องดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศน้ีภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้   
มีผลใช้บังคับ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ปิยะสกล  สกลสัตยาทร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 



บัญชแีนบท้าย 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  

เรื่อง ชนิดหรือประเภทของการรักษาพยาบาล ยาและเวชภัณฑ์ การบริการทางการแพทย์  
หรือการบริการอื่นของสถานพยาบาล และสิทธิของผู้ป่วย ซึ่งผู้รับอนุญาตจะต้องแสดงตามมาตรา 32 (3)  

พ.ศ. 2561 
   

 
 วัตถุประสงค์ ตามมาตรา 32 (3) แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕41 แก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่  ๔) พ.ศ. 2559  ได้ก าหนดให้ผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ
สถานพยาบาลต้องแสดงอัตราค่ารักษาพยาบาล ค่ายาและเวชภัณฑ์ การบริการทางการแพทย์ หรือการบริการอ่ืน      
ของสถานพยาบาล และสิทธิของผู้ป่วย ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานพยาบาลนั้น หากไม่กระท าจะมีโทษ
ตามที่มาตรา 59 ระบุไว้ คือ ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ประกอบกับมาตรา 33 วรรคสอง ผู้รับอนุญาตจะเรียกเก็บ
หรือยินยอมให้มีการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์ หรือค่าบริการอื่น     
เกินอัตราที่ได้แสดงไว้มิได้ และต้องให้บริการแก่ผู้ป่วยตามสิทธิที่ ได้แสดงไว้ หากกรณีมีการฝ่าฝืนเรียกเก็บ           
ค่ารักษาพยาบาลหรือค่าบริการอ่ืนเกินอัตราที่แสดงไว้จะมีโทษตามที่มาตรา 62 ก าหนดไว้ คือ ต้องระวางโทษ
จ าคุก  ไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 ดังนั้น เพ่ือให้สถานพยาบาลจัดท าบัญชีค่าบริการต่างๆ ของสถานพยาบาลให้ครอบคลุม 
การบริการที่มี และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยแยกเป็นหมวดหมู่เพ่ือให้เกิดความชัดเจนแก่ผู้บริโภค     
และสถานพยาบาลจะมีการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลได้ตามรายการที่ปรากฏในบัญชีที่แสดงไว้ และเก็บได้     
ไม่เกินอัตราที่แสดงไว้ในบัญชีเท่านั้น รายละเอียดดังนี้ 
 4.1 ค่ารักษาพยาบาล ยาและเวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์  (Drugs and Medical 
Supplies, Hospital Medical Expenses) หมายถึง บริการของสถานพยาบาลด้วยการใช้ เทคโนโลยี 
เครื่องมือ อุปกรณ์ ยา และเวชภัณฑ์ โดยบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการตรวจ วินิจฉัย ป้องกัน 
บ าบัด บรรเทา รักษาโรค และบริบาลผู้ป่วย บริการทางการแพทย์ประกอบด้วยบัญชีบริการ ดังนี้   

ก. ค่ายาและสารอาหารทางหลอดเลือด (Drugs & Parenteral Nutrition) 

  1. จัดท าบัญชียาตามกลุ่มรายการมาตรฐาน ดังนี้  
1.1  ยาแผนปัจจุบัน-ยาอันตราย (Modern Medicines-Dangerous Drugs)  
1.2  ยาแผนปัจจุบัน-ยาควบคุมพิเศษ (Modern Medicines-Specially Controlled Drugs)  
1.3 วัตถุออกฤทธิ์ (Psychotropic Drugs)  
1.4 วัตถุเสพติด (Narcotic Drugs)  
1.5 ยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ (Non-dangerous, Non-specially Controlled Drugs)  
1.6 ยาสามัญประจ าบ้าน (OTC)  
1.7 ยาสมุนไพร (Traditional-Herbal Medicines)  
1.8 ชีววัตถุ (Biological Products)  
1.9 สารอาหารทางหลอดเลือด (Parenteral Nutrition)  
1.10 ยาอื่น (Drugs-Others)  

  2. จัดท าบัญชีบริการในระดับหน่วยรายการตามมาตรฐานระบบ  Thai Medicines 
Terminology (TMT) โดยส านักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) ส่วนงานมาตรฐานและบริการ
สารสนเทศระบบบริการสาธารณสุข (สมสส.) ในสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)  



 
-2- 

 
  3. ข้อก าหนดมาตรฐานบัญชีบริการ  

 3.1 ยา และสารอาหารทางหลอดเลือด  รวมต้นทุนการจัดซื้อจัดหา การขนส่ง       
การจัดเก็บรักษาที่ได้มาตรฐาน การใช้สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุภัณฑ์ ระบบสารสนเทศทางเภสัชกรรม      
และการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบริการของบุคลากรที่จ าเป็น ในขั้นตอนการจัด เตรียม และแบ่งบรรจุ 
ผลิตภัณฑ์ จนถึงการบันทึก และรายงานข้อมูลที่เก่ียวข้อง  

ข. ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ (Medical Supplies & Devices) 
  1. จัดท าบัญชีเวชภัณฑ์ตามกลุ่มรายการมาตรฐาน ดังนี้  
  1.1 Medical Supplies-1 (บัญชีเวชภัณฑ์ 1) หมายถึง เวชภัณฑ์สิ้นเปลือง  
  1.2 Medical Supplies-2 (บัญชีเวชภัณฑ์ 2) หมายถึง เวชภัณฑ์คงทนใช้ภายนอก
ร่างกาย  
   1.3 Medical Supplies-3 (บัญชีเวชภัณฑ์  3) หมายถึง เวชภัณฑ์คงทนใช้ภายใน    
ร่างกาย  
  1.4  Medical Supplies-Others (บัญชีเวชภัณฑ์อ่ืน)  
  2. จัดกลุ่มรายการย่อยและหน่วยรายการของบัญชีเวชภัณฑ์ ตามลักษณะการใช้งาน 
หรือกลไกการท างาน หรือเทคโนโลยี หรือเนื้อเยื่อ-อวัยวะที่ท าการรักษา  
  3. ข้อก าหนดมาตรฐานบัญชีบริการ  

 3.1 เวชภัณฑ์ ให้รวมการจัดซื้อ จัดหา การขนส่ง การเก็บรักษาที่ได้มาตรฐาน    
การใช้สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุภัณฑ์ ระบบสารสนเทศ และการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
บริการของบุคลากรที่จ าเป็นในขั้นตอนการเตรียม การปลอดเชื้อ การจัด การบรรจุ การส่งมอบ และการให้
ข้อมูลค าแนะน าแก่ผู้ป่วยเพ่ือการใช้ที่ถูกต้องเหมาะสม หรือพร้อมที่แพทย์จะใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย    
ได ้รวมถึงการบันทึก และรายงานข้อมูลที่เก่ียวข้อง  

 3.2 เวชภัณฑ์ที่ต้องอาศัยการออกแบบ การปรับแต่ง และฝึกสอนการใช้งาน     
โดยบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ใช่แพทย ์(อาท ินักกายอุปกรณ์) ให้รวมบริการของบุคลากรเหล่านั้นไว้ด้วย  

ค. ค่าบริการจัดหาโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต (Blood & Blood Components) 
 1. จัดท าบัญชีบริการตามกลุ่มรายการมาตรฐาน ดังนี้  
  1.1 Whole Blood  
  1.2 Packed Red Cell  
 1.3 Red Cell Products-Others  

 1.4 Platelet Concentrate  
 1.5 Platelet Products-Others  
 1.6 Granulocyte Concentrate  
 1.7 Granulocyte Products-Others  
 1.8 Fresh Frozen Plasma  
 1.9 Cryoprecipitate  
 1.10 Cryopoor Plasma  
 1.11 Plasma Products-Others  
 1.12 Plasma Derivatives  
 1.13 Blood & Blood Components-Others  
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  2. ข้อก าหนดมาตรฐานบัญชีบริการ  
 2.1 บริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต  รวมการจัดหา การรับ การส่ง       

การแยก การเตรียม และการเก็บรักษาตลอดจนการใช้สถานที่ อุปกรณ์ บุคลากร และงานบริหารจัดการในส่วน
ของธนาคารโลหิต  

 2.2 บริการวิเคราะห์การเข้ากันได้ของโลหิตให้อยู่ในบัญชีบริการตรวจวินิจฉัย     
ทางห้องปฏิบัติการ  

ง. ค่าตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Investigation) 
 1. โครงสร้างมาตรฐานบัญชีบริการ  

  1.1 จัดกลุ่มรายการ และกลุ่มรายการย่อยของบริการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ 
ตามเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ หรือเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการ 
  1.2 จัดท าบัญชีบริการในระดับหน่วยรายการตามมาตรฐานระบบ Thai Medical 
Laboratory Terminology โดย ส านักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) ส่วนงานมาตรฐาน
และบริการสารสนเทศระบบบริการสาธารณสุข (สมสส.) ในสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)  
  2. ข้อก าหนดมาตรฐานบัญชีบริการ  
  บริการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ รวมถึงการใช้สถานที่ เครื่องมือ วัสดุ 
อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ท่ีจ าเป็น ระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการ บริการของนักเทคนิคการแพทย์ และบุคลากร
ในส่วนของห้องปฏิบัติการตลอดจนงานบริหารจัดการเพ่ือให้ เกิดบริก ารดังกล่าว  ตั้ งแต่การเก็บ            
การส่ง การรักษา การเตรียม และการตรวจตัวอย่างจากร่างกาย จนถึงการบันทึกและรายงานผล  

จ. ค่าตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา (Pathology) 
  1. จัดท าบัญชีบริการตามกลุ่มรายการมาตรฐาน ดังนี้  

  1.1 Surgical Pathology 
  1.2 Histopathology  
  1.3 Molecular Pathology  
  1.4 Cellular Imaging  
  1.5 Cytopathology  
  1.6 Cytogenetic  
  1.7 Forensic-Postmortem Pathology  
  1.8 Anatomic Pathology-Telepathology  
  1.9 Others  

  2. จัดกลุ่มรายการย่อยและหน่วยรายการของบริการตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา  
ตามประเภทของเทคโนโลยี เทคนิคทางพยาธิวิทยา และอวัยวะที่ท าการตรวจ  
  3. ข้อก าหนดมาตรฐานบัญชีบริการ  

 3.1 บริการตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา รวมถึงการใช้สถานที่ เครื่องมือ วัสดุ 
อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ที่จ าเป็น ระบบสารสนเทศวิเคราะห์และจัดการทางพยาธิวิทยา บริการของพนักงานเทคนิค
พยาธิวิทยา และบุคลากรในส่วนของห้องปฏิบัติการ ตลอดจนงานบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดบริการดังกล่าว 
ตั้งแต่การเก็บ การส่ง การรักษา การเตรียม และการตรวจตัวอย่างเนื้อเยื่อจากร่างกายจนถึงการบันทึก      
และรายงานผล  
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 3.2 บริการตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาแบบโทรเวชกรรมให้ รวมบริการ        
ด้านสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตรวจดังกล่าวไว้แล้ว  

 3.3 บริการตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา ไม่รวมบริการของพยาธิแพทย์  
ฉ. ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและภาพการแพทย์ (Diagnostic Radiology & Medical Imaging) 

  1. จัดท าบัญชีบริการตามกลุ่มรายการมาตรฐาน ดังนี้  
1.1 Radiography-General  
1.2 Radiography-Dental  
1.3 Bone Densitometry (DEXA)  
1.4 Mammography  
1.5 Computed Tomography (CT)  
1.6 Magnetic Resonance Imaging (MRI)  
1.7 Ultrasound Imaging (US)  
1.8 Diagnostic Radiology-Teleradiology  
1.9 Diagnostic Radiology-Others  

  2. จัดกลุ่มรายการย่อย และหน่วยรายการของบริการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา     
ตามประเภทของเทคโนโลยีเทคนิคทางรังสีวิทยา-ภาพการแพทย์ และอวัยวะที่ท าการตรวจ  
  3. ข้อก าหนดมาตรฐานบัญชีบริการ  

 3.1 บริการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา รวมถึงการใช้สถานที่ เครื่องมือ วัสดุ 
อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ที่จ าเป็น ระบบสารสนเทศวิเคราะห์ประมวลบันทึกผลที่เกี่ยวข้อง บริการของนักรังสีเทคนิค 
และบุคลากรในส่วนงานที่ให้บริการตลอดจนงานบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดบริการดังกล่าว  ตั้งแต่การรับตัว   
การเตรียมตัว และการดูแลผู้ป่วยหลังบริการ จนถึงการบันทึกและรายงานผล  

 3.2 บริการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาที่ระบุใช้สารทึบแสง หรือสารกัมมันตรังสี 
หรือสารอื่นใดในการตรวจ ให้รวมสารเหล่านั้นในบริการด้วย  

 3.3 บริการตรวจวินิ จฉัยทางรั งสี วิทยาแบบโทรเวชกรรม ให้ รวมบริการ            
ด้านสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตรวจดังกล่าวไว้แล้ว  

 3.4 บริการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา ไม่รวม บริการของรังสีแพทย์  
ช. ค่าบริการรังสีร่วมรักษา (Interventional Radiology) 

  1. จัดท าบัญชีบริการตามกลุ่มรายการมาตรฐาน ดังนี้  
1.1 Vascular Intervention (Endovascular Procedures)  
1.2 Non-vascular Intervention (Image-guided Procedures)  
1.3 Interventional Radiology-Others  

  2. จัดกลุ่มรายการย่อย และหน่วยรายการของบริการรังสีร่วมรักษา ตามประเภท    
ของเทคโนโลยีเทคนิคทางภาพการแพทย์ที่ใช้ (อาทิ Fluoroscopy, Ultrasound, CT) และอวัยวะที่ท าการ
ตรวจรักษา  
  3. ข้อก าหนดมาตรฐานบัญชีบริการ  

 3.1 บริการรังสีร่วมรักษา รวมถึง การใช้สถานที่ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์
ที่จ าเป็น ระบบสารสนเทศวิเคราะห์ ประมวล บันทึกผลที่เกี่ยวข้อง บริการของนักรังสีเทคนิค และบุคลากรอื่น 
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ในส่วนงานที่ให้บริการ ตลอดจนงานบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดบริการดังกล่าว ตั้งแต่การรับตัว การเตรียมตัว 
และการดูแลผู้ป่วยหลังบริการ จนถึงการบันทึกและรายงานผล  
 3.2 บริการรังสีร่วมรักษาที่ต้องใช้สารทึบแสง หรือสารอ่ืนใดในการตรวจรักษา     
ให้รวมสารเหล่านั้นในบริการด้วย  

 3.3 บริการรังสีร่วมรักษา ไม่รวม บริการของรังสีแพทย์   
ซ. ค่าบริการรังสีรักษา (Radiotherapy) 

  1. จัดท าบัญชีบริการตามกลุ่มรายการมาตรฐาน ดังนี้  
1.1 External Beam Radiation  
1.2 Internal Radiation  
1.3 Radiotherapy-Others  

  2. จัดกลุ่มรายการย่อย  และหน่วยรายการของบริการรังสีรักษา  ตามประเภท          
ของเทคโนโลยีเทคนิครังสีรักษาที่ใช้ และอวัยวะที่ท าการตรวจรักษา  
  3. ข้อก าหนดมาตรฐานบัญชีบริการ  

 3.1 บริการรังสีรักษา รวมถึงการใช้สถานที่ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์     
ที่จ าเป็น ระบบสารสนเทศวิเคราะห์วางแผนรังสีรักษา บริการของนักรังสีเทคนิค นักฟิสิกส์ และบุคลากร       
ในส่วนงานที่ให้บริการตลอดจนงานบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดบริการดังกล่าว  ตั้งแต่การรับตัว การเตรียมตัว 
และการดูแลผู้ป่วยหลังบริการ จนถึงการบันทึกและรายงานผล  
 3.2 บริการรั งสี รักษาที่ ต้ อ งใช้ ส ารกั มมันตรั งสี  หรือสาร อ่ืน ใดร่ วมด้ วย                
ให้รวมสารเหล่านั้นในบริการด้วย  
 3.3 บริการรังสีรักษา ไม่รวม บริการของรังสีแพทย์   

ฌ. ค่าบริการเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (Nuclear Medicine) 
  1. จัดท าบัญชีบริการตามกลุ่มรายการมาตรฐาน ดังนี้  

 1.1 Nuclear Medicine-Diagnostic  
 1.2 Nuclear Medicine-Therapeutic (Systemic Radiation)  
 1.3 Nuclear Medicine-Others  

  2. จัดกลุ่ มรายการย่อย  และหน่ วยรายการของบริการเวชศาสตร์นิ ว เคลียร์             
ตามประเภทของเทคโนโลยีเทคนิคเวชศาสตร์นิวเคลียร์ที่ใช้ และอวัยวะที่ท าการตรวจรักษา  
  3. ข้อก าหนดมาตรฐานบัญชีบริการ  

  3.1 บริการเวชศาสตร์นิวเคลียร์ รวมถึง การใช้สถานที่ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 
เวชภัณฑ์ที่จ าเป็น ระบบสารสนเทศเพ่ือวิเคราะห์ ประมวล บันทึกผลที่เกี่ยวข้อง บริการของนักรังสีเทคนิค 
และบุคลากรในส่วนงานที่เกี่ยวข้องตรง ตลอดจนงานบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดบริการดังกล่าว ตั้งแต่การรับตัว 
การเตรียมตัว การรักษา และการดูแลผู้ป่วยหลังเสร็จสิ้นบริการ จนถึงการบันทึก และรายงานผล  

 3.2 บริการเวชศาสตร์นิวเคลียร์ รวมการใช้สารกัมมันตรังสี หรือสารอ่ืนใดเพ่ือการ
ให้บริการดังกล่าว  

 3.3 บริการตรวจวินิจฉัยทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์แบบโทรเวชกรรม ให้รวมบริการ
ด้านสารสนเทศ และการสื่อสารเพ่ือการตรวจดังกล่าวไว้แล้ว  
 3.4 บริการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา   ไม่รวมบริการของแพทย์เวชศาสตร์
นิวเคลียร์  
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ญ. ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอ่ืน (Special Diagnostics) 
  1. จัดท าบัญชีบริการตามกลุ่มรายการมาตรฐาน ดังนี้  

1.1 Clinical Physiology  
1.2 Endoscopy  
1.3 Ophthalmological Diagnostics  
1.4 Immunodiagnostics  
1.5 Sleep Lab  
1.6 Thermography  
1.7 Special Diagnostics-Others  

  2. จัดกลุ่มรายการย่อย และหน่วยรายการของบริการตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษ        
ตามประเภทของเทคโนโลยีเทคนิคที่ใช้ และอวัยวะที่ท าการตรวจ  
  3. ข้อก าหนดมาตรฐานบัญชีบริการ  
  3.1 บริการตรวจวินิจฉัยด้วยวิธีพิเศษ  รวมถึงการใช้สถานที่  เครื่องมือ วัสดุ 
อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ที่จ าเป็น ระบบสารสนเทศวิเคราะห์ ประมวล บันทึกผลที่เกี่ยวข้อง และบริการของบุคลากร
ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องตรง ตลอดจนงานบริหารจัดการเพื่อให้เกิดบริการดังกล่าว ตั้งแต่การรับตัว การเตรียมตัว 
การตรวจ และการดูแลผู้ป่วยหลังการตรวจจนถึงการบันทึกและรายงานผล  
  3.2 บริการตรวจวินิจฉัยด้วยวิธีพิเศษ  ที่ต้องใช้สารอ่ืนใดร่วมด้วยให้รวมสาร
เหล่านั้นในบริการนั้น  

  3.3 บริการตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษ ไม่รวมบริการของแพทย์ผู้ท าการตรวจ  
  3.4 บริการตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิ เศษ  อาจจัดในรูปแบบบริการชุดเหมาจ่าย       
การรักษาพยาบาลที่รวมบริการของแพทย์ผู้ท าการตรวจด้วย  

  3.5 บริการการตรวจต้องสอดคล้องกับประเภทและศักยภาพของสถานพยาบาล   
ที่ได้รับอนุญาต   
  3.6 การตรวจด้วยอุปกรณ์ตรวจวินิจฉัยในห้องตรวจโรคทั่วไป อาทิ กล้องตรวจช่องหู 
(Otoscope) กล้องตรวจตา (Ophthalmoscope) อุปกรณ์ตรวจทวารหนัก (Proctoscope) อุปกรณ์ตรวจช่องจมูก 
(Nasal Speculum) อุปกรณ์ตรวจภายใน (Vaginal speculum) ถือเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจร่างกายผู้ป่วย
ทั่วไปของแพทย์สาขาต่าง ๆ ไม่ถือเป็นการตรวจวินิจฉัยด้วยวิธีพิเศษ  

ฎ. ค่าเครื่องมือทางการแพทย์ (Medical Equipment Services) 
  1. จัดท าบัญชีบริการตามกลุ่มรายการมาตรฐาน ดังนี้  

1.1 Point-of-Care Equipment  
1.2 Life Support Equipment  
1.3 Emergency Resuscitation Equipment  
1.4 Operating-Delivery Room Equipment  
1.5 Special Therapeutic Equipment  
1.6 Medical Equipment Services-Others  

  2. จัดกลุ่มรายการย่อย  และหน่วยรายการของบริการเครื่องมือทางการแพทย์       
ตามประเภทของเทคโนโลยี และระบบอวัยวะที่ท าการตรวจรักษา  
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  3. ข้อก าหนดมาตรฐานบัญชีบริการ  

  3.1 บริการเครื่องมือทางการแพทย์  รวมถึงการใช้เครื่องมือ วัสดุ เวชภัณฑ์         
ที่จ าเป็น สถานที่วางเครื่องมือ ระบบสารสนเทศสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง และบริการบุคลากรที่เกี่ยวข้อง          
ตลอดจนงานบริหารจัดการตั้งแต่การขนส่ง การเตรียม การปลอดเชื้อ การปรับตั้ง และการดูแลทั่วไป       
เพ่ือให้เกิดบริการของเครื่องมือดังกล่าวตามมาตรฐาน จนถึงการบันทึกและรายงานข้อมูลที่เก่ียวข้อง  

  3.2  บริการเครื่องมือทางการแพทย์ ต้องก าหนดหน่วยของบริการที่ชัดเจนต่อครั้ง 
ต่อช่วงเวลา หรือต่อการตรวจรักษาจนเสร็จสิ้น ซึ่งต้องสอดคล้องการใช้งานและเป็นธรรม  

  3.3  บริการเครื่องมือแพทย์ต้องสอดคล้องประเภทและศักยภาพสถานพยาบาล    
ที่ได้รับอนุญาต  

ฏ. ค่าห้องผ่าตัดและห้องคลอด (Operating Room & Delivery Room Services) 
  1. จัดท าบัญชีบริการตามกลุ่มรายการมาตรฐาน ดังนี้  

1.1 ห้องผ่าตัด (Operating Room)   
1.2 ห้องคลอด (Delivery Room)   
1.3 ห้องผ่าตัดเล็ก หรือห้องหัตถการ (Minor Surgery Operating Room)  
1.4 ค่าห้องหรือค่าเตียงที่ใช้ในการสังเกตอาการหรืออ่ืนๆ (Recovery room) 

  2. จัดกลุ่มรายการย่อย และหน่วยรายการของบริการห้องผ่าตัดและห้องคลอด      
ตามประเภทของเทคโนโลยีเฉพาะทาง หรือสาขาเฉพาะทางของแพทย์  
  3. ข้อก าหนดมาตรฐานบัญชีบริการ  

 3.1 บริการห้องผ่าตัดและห้องคลอด รวมถึงการใช้ห้อง เตียง สาธารณูปโภค   
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการผ่าตัด หรือการคลอด หรือช่วยดูแลผู้ป่วยระหว่างการรักษาพยาบาลดังกล่าว 
บริการของพยาบาล ผดุงครรภ์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพ่ือให้สามารถดูแลผู้ป่วยรับการผ่าตัด       
หรือคลอดบุตรได้ตามมาตรฐาน ตั้งแต่ขั้นตอนเตรียมการ การผ่าตัด การท าหัตถการ ตลอดจนงานบริหารจัดการ 
งานปลอดเชื้อ งานปรับตั้ง งานดูแลทั่วไป เพ่ือให้เกิดบริการดังกล่าวจนถึงการบันทึกและรายงานข้อมูล          
ที่เก่ียวข้อง  

 3.2 บริการห้องผ่าตัดเล็ก หรือห้องท าหัตถการ ต้องไม่ใช่การใช้ห้องตรวจผู้ป่วย 
ห้องสังเกตอาการ หรือเตียงตรวจในห้องฉุกเฉินในการท าหัตถการข้างเตียง (Bed-Side) หรือการใช้ห้องตรวจ
โดยวิธีพิเศษที่ก าหนดให้รวมอยู่ในบริการตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษ  (อาทิ บริการการตรวจโดยกล้องส่อง
กระเพาะอาหาร) หรือการใช้ห้องเพ่ือการตรวจรักษาด้วยเครื่องมือแพทย์ที่ก าหนดให้รวมอยู่ในบริการเครื่องมือ
แพทย ์ 
 3.3 บริการห้องผ่าตัดต้องสอดคล้องประเภท  และศักยภาพสถานพยาบาล          
ที่ได้รับอนุญาต  

 3.4  บริการห้องผ่าตัดและห้องคลอด  ก าหนดหน่วยของบริการต่อช่วงเวลา        
ของการใช้บริการจริงหรือต่อการผ่าตัด หรือต่อหัตถการจนเสร็จสิ้น  

ฐ. ค่าบริการทางทันตกรรม (Dental Services) 
   1. จัดท าบัญชีบริการตามกลุ่มรายการมาตรฐาน ดังนี้  

1.1 Dental Preventive Services  
1.2 Dental Surgery  
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1.3 Endodontic Treatments  
1.4 Periodontal Treatments  
1.5 Prosthodontic Treatments-Adjustment & Repairs  
1.6 Prosthodontic Treatments-Fixed  
1.7 Restorative Treatments  
1.8 หัตถการทางด้านทันตกรรมอื่นๆ 

  2. ข้อก าหนดมาตรฐานบัญชีบริการ  
 2.1 บริการทางทันตกรรม รวมถึงการใช้ห้องเตียง เครื่องมือ อุปกรณ์ ยา เวชภัณฑ์ 

ระบบสารสนเทศสนับสนุนที่จ าเป็น และบริการของบุคลากรสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถตรวจรักษา
ทางทันตกรรมตามที่ระบุอย่างได้มาตรฐาน ตั้งแต่ขั้นตอนเตรียมการ การท าหัตถการ และฟ้ืนตัว ตลอดจนงาน
บริหารจัดการ งานปลอดเชื้อ งานปรับตั้งเครื่องมือ งานดูแลทั่วไป เพ่ือให้เกิดบริการดังกล่าวจนถึงการบันทึก 
และรายงานข้อมูลที่เก่ียวข้อง  

 2.2 บริการทางทันตกรรม ไม่รวมบริการของทันตแพทย์  
ฑ. ค่าบริการทางการพยาบาล-ผดุงครรภ์ (Nursing Services) 

  1. จัดท าบัญชีบริการตามกลุ่มรายการมาตรฐาน ดังนี้  
1.1  บริการทางการพยาบาลห้องฉุกเฉิน (Emergency Room Nursing Service)  
1.2  บริการทางการพยาบาลผู้ป่วยนอก (Outpatient Clinic Nursing Service)  
1.3  บริการทางการพยาบาลผู้ป่วยห้องสังเกตอาการ (Observe Room Nursing Service)  
1.4  บริการทางการพยาบาลผู้ป่วยในทั่วไป (Standard Care Inpatient Nursing Service)  
1.5  บริการทางการพยาบาลผู้ป่วยในกึ่งวิกฤต (Step-down Care Nursing Service)   
1.6  บริการทางการพยาบาลผู้ป่วยในวิกฤต (Intensive-Critical Care Nursing Service)  
1.7  บริการทางการพยาบาลผู้ป่วยในห้องแยก (Isolation Room Inpatient Nursing 

Service) 
1.8  บริการทางการพยาบาลดูแลผู้ป่วยที่บ้าน (Home Health Care Nursing Service)  
1.9  บริการทางการพยาบาลผดุงครรภ์อ่ืน (Nursing Services-Others)  

  2. ข้อก าหนดมาตรฐานบัญชีบริการ  
  2.1 บริการทางการพยาบาล หมายถึง บริการของพยาบาลและบุคลากรสนับสนุน

ทางการพยาบาล (อาทิ ผู้ช่วยพยาบาล) ที่ครอบคลุมงานดูแล บริบาลผู้ป่วยตามมาตรฐานวิชาชีพของสภา     
การพยาบาล โดยจ าแนกประเภทและระดับตามจุดให้การรักษาพยาบาล  

 2.2 บริการทางการพยาบาลผู้ป่วยนอก ก าหนดหน่วยของบริการเป็นต่อครั้ง     
ของการใช้บริการกรณีผู้ป่วยนอก จนเสร็จสิ้นการตรวจรักษาทั้งหมด อนึ่ง การใช้บริการกรณีผู้ป่วยนอกครั้ง
หนึ่งอาจต้องผ่านจุดบริการผู้ป่วยนอกมากกว่าหนึ่งประเภท (อาทิ จากคลินิกศัลยกรรมไปคลินิกอายุรกรรม)   
ให้ถือเป็นการใช้บริการเพียงครั้งเดียว  

 2.3 บริการทางการพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน ก าหนดหน่วยของบริการเป็นต่อวัน   
(24 ชั่วโมง) ของการรับตัวไว้เป็นผู้ป่วยใน  อนึ่ง ในการใช้บริการกรณีผู้ป่วยในรอบ  24 ชั่วโมง (1 วัน)       
ผู้ป่วยอาจต้องใช้ห้องพักผู้ป่วยในมากกว่าหนึ่งประเภทตามความจ าเป็น (อาทิ จากห้องผู้ป่วยวิกฤตย้ายไปห้อง
ผู้ป่วยปกติ) ให้ถือเป็นบริการของแต่ละประเภทตามสัดส่วนชั่วโมง  
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 2.4 บริการทางการพยาบาลกรณีห้องสังเกตอาการ  ก าหนดหน่วยของบริการ     
เป็นต่อชั่วโมง สูงสุดไม่เกิน 6 ชั่วโมง  

 2.5 การบริการทางการพยาบาลอ่ืนๆ 
ฒ. ค่าบริการทางเภสัชกรรม (Pharmacy Services) 

  1. จัดท าบัญชีบริการตามกลุ่มรายการมาตรฐาน ดังนี้  
1.1  บริการทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก (Outpatient Pharmacy Service)  
1.2  บริการทางเภสัชกรรมผู้ป่วยใน (Inpatient Pharmacy Service)  
1.3 บริการติดตาม และจัดการการใช้ยาส าหรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงจากยา 

(Medication Therapy Management Service)  
1.4  บริการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยใน (Inpatient Pharmaceutical Care 

Service)  
1.5  บริการทางเภสัชกรรมเตรียมยาพิเศษ ได้แก่ ยาปลอดเชื้อ เคมีบ าบัด และสารอาหาร

ทางหลอดเลือด (Special Drug Preparation (Aseptic-Chemotherapy Drug & Parenteral Nutrition)  
1.6  ค่าบริการทางเภสัชกรรมอ่ืนๆ (Other Pharmaceutical Services) 

  2. ข้อก าหนดมาตรฐานบัญชีบริการ  
 2.1 บริการทางการเภสัชกรรม หมายถึง บริการของเภสัชกรรม และบุคลากร

สนับสนุนโดยตรง ที่ครอบคลุมกระบวนการจัดยาตามใบสั่งแพทย์ตั้งแต่ การตรวจสอบความถูกต้องของใบสั่งยา 
ตรวจสอบอันตรกิริยาของยา (Drug Interaction) และปัญหาจากการใช้ยาของผู้ป่วย แก้ไข และป้องกันปัญหา
จากการใช้ยาตามใบสั่งยา ตรวจสอบความถูกต้องของรายการยาที่จัดตามใบสั่งยา ไปจนถึงการส่งมอบ 

2.2 ยาพร้อมค าแนะน าให้แก่ผู้ป่วยตามมาตรฐานสภาเภสัชกรรม โดยรวมการใช้
สถานที่อุปกรณ ์และระบบสารสนเทศทางเภสัชกรรมที่จ าเป็น  

2.3 บริการทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก ก าหนดหน่วยของบริการเป็น ต่อใบสั่งยา  
2.4 บริการทางเภสัชกรรมผู้ป่วยใน ก าหนดหน่วยของบริการเป็น ต่อใบสั่งยา  
2.5 บริการบริหารการใช้ยาผู้ป่วยความเสี่ยงสูง ก าหนดหน่วยของบริการเป็นต่อครั้ง  

การปรึกษา  
2.6 บริการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยใน ก าหนดหน่วยของบริการเป็นต่อวัน 

(24 ชั่วโมง) ของการรับตัวไว้เป็นผู้ป่วยใน  
2.7 บริการทางเภสัชกรรมเตรียมยา ก าหนดหน่วยบริการเป็น ต่อชนิด ต่อครั้ง  

ณ. ค่าบริการกายภาพบ าบัด (Physical Therapy Services) 
  1. จัดท าบัญชีบริการตามกลุ่มรายการมาตรฐาน ดังนี้  

1.1 Manual Therapy  
1.2 Exercise Therapy  
1.3 Gait Training  
1.4 Traction  
1.5 Hot-Cold Pack  
1.6 Short Wave Diathermy  
1.7 Ultrasound  
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1.8 Laser Therapy  
1.9 Shock Wave  
1.10 Electrical Stimulation-Transcutaneous Nerve (TENS)  
1.11 Electrical Stimulation-Muscle  
1.12 Patient Education-Physical Therapy  
1.13 Physical Therapy-Others  

  2. ข้อก าหนดมาตรฐานบัญชีบริการ  
 2.1 บริการกายภาพบ าบัด รวมถึงการใช้สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์     
ที่จ าเป็น และระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบริการของนักกายภาพบ าบัด และบุคลากรสนับสนุนอ่ืน    
ที่จ าเป็น เพ่ือให้เกิดบริการที่ได้มาตรฐาน  
 2.2 บริการด้านกายภาพบ าบัด  ไม่รวมบริการของแพทย์ผู้สั่ งการรักษาด้วย
กายภาพบ าบัด  

ด. ค่าบริการกิจกรรมบ าบัด (Occupational Therapy) 
  1. จัดท าบัญชีบริการตามกลุ่มรายการมาตรฐาน ดังนี้  

1.1 Sensory Training  
1.2 Hand Function Training  
1.3 Swallowing Training  
1.4 Activity of Daily Living (ADL) Training  
1.5 Cognitive Function Training  
1.6 Education-Occupational Therapy  
1.7 Occupational Therapy-Others  

  2. ข้อก าหนดมาตรฐานบัญชีบริการ  
 2.1 บริการกิจกรรมบ าบัด รวมถึงการใช้สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์     

ที่จ าเป็น และระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบริการของนักกิจกรรมบ าบัดและบุคลากรสนับสนุนอ่ืน     
ที่จ าเป็น เพ่ือให้เกิดบริการที่ได้มาตรฐาน  
 2.2 บริการด้านกิจกรรมบ าบัด  ไม่รวมบริการของแพทย์ผู้สั่ งการรักษาด้วย
กิจกรรมบ าบัด 

ต. ค่าบริการจิตวิทยาคลินิก (Clinical Psychology) 
  1. จัดท าบัญชีบริการตามกลุ่มรายการมาตรฐาน ดังนี้  

1.1 Psychological Counselling-General  
1.2 Psychological Assessment  
1.3 Psychological Treatment-Rehabilitation  
1.4 Behavior Therapy  
1.5 Clinical Psychology Services-Others  
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  2. ข้อก าหนดมาตรฐานบัญชีบริการ  
 2.1 บริการจิตวิทยาคลินิก รวมถึงการใช้สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์     
ที่จ าเป็น และระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบริการของนักจิตวิทยาคลินิก และบุคลากรสนับสนุนอ่ืน   
ที่จ าเป็น เพ่ือให้เกิดบริการที่ได้มาตรฐาน  
 2.2 บริการจิตวิทยาคลินิก ไม่รวมบริการของแพทย์ผู้สั่งการรักษาด้วยจิตวิทยา
คลินิก  

ถ. ค่าบริการการแก้ ไขความผิดปกติ ของการสื่ อความหมาย  (Communication 
Disorders Services) 
  1. จัดท าบัญชีบริการตามกลุ่มรายการมาตรฐาน ดังนี้  

1.1 บริการแก้ไขการได้ยิน และการทรงตัว  
1.2 บริการแก้ไขการพูด และการกลืน  
1.3 บริการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมายอ่ืนๆ 

  2. ข้อก าหนดมาตรฐานบัญชีบริการ  
 2.1 บริการแก้ไขความผิดปกติการสื่อความหมาย รวมถึง การใช้สถานที่ เครื่องมือ 

อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ที่จ าเป็น และระบบสารสนเทศที่เก่ียวข้อง ตลอดจน บริการของนักแก้ไขความผิดปกติการสื่อ
ความหมาย และบุคลากรสนับสนุนอื่นที่จ าเป็น เพ่ือให้เกิดบริการที่ได้มาตรฐาน  

 2.2 บริการแก้ไขความผิดปกติการสื่อความหมาย ไม่รวมบริการของแพทย์ผู้สั่งการ
รักษาด้วยการแก้ไขความผิดปกติการสื่อความหมาย  

ท. ค่าบริการเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (Cardio-thoracic Technology Services) 
ให้รวมอยู่ในบริการทางการแพทย์ที่เก่ียวข้องกับการตรวจรักษาโรคหัวใจและทรวงอก  

ธ. ค่าบริการกายอุปกรณ์ (Prosthetic and Orthotic Services) 
  ๑. จัดท าบัญชีบริการตามกลุ่มรายการมาตรฐาน ดังนี้ 

๑.๑  Prosthetic Service 
๑.๒  Orthotic Service 
๑.๓  Pedorthic Service 
๑.๔  Mobility Aid Service 

   ๒. ข้อก าหนดมาตรฐานบัญชีบริการ 
๒.๑  บริการกายอุปกรณ์ รวมถึง  การใช้สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์  เวชภัณฑ์     

ที่จ าเป็น  และระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบริการของนักกายอุปกรณ์  และบุคลากรสนับสนุนอ่ืน     
ที่จ าเป็น เพ่ือให้เกดิบริการที่ได้มาตรฐาน 

๒.๒  บริการกายอุปกรณ์ ไม่รวมบริการของแพทย์ผู้สั่งการรักษาด้วยกายอุปกรณ์ 
น. ค่าบริการทัศนมาตรศาสตร์ (Optometry) 
บ. ค่าบริการแพทย์แผนไทย (Traditional Thai Medicine Services) 
ป. ค่าบริการแพทย์แผนจีน (Traditional Chinese Medicine Services) 
ผ. ค่าบริการไคโรแพรคติก (Chiropractic Services) 
ฝ. ค่าบริการชุดเหมาจ่ายการรักษาพยาบาล (Packaged Medical Services) 
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   1. จัดท าบัญชีบริการตามกลุ่มรายการมาตรฐาน ดังนี้  
1.1 ชุดบริการตรวจวินิจฉัยเฉพาะ (Specific Diagnostic Packages)  
1.2 ชุดบริการรักษาพยาบาลเฉพาะ (Specific Treatment Packages)  
1.3 ชุดบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือพิเศษ (Special  Equipment  Diagnostic  Packages)  
1.4 ชุดบริการรักษาพยาบาลด้วยเครื่องมอืพิเศษ (Special Equipment Treatment  Packages)  
1.5 ชุดบริการตรวจวินิจฉัยร่วมทางภาพการแพทย์ (Combined Diagnostic Imaging 

Packages)  
1.6 ชุดบริการหัตถการโดยแพทย์ (Physician Procedural Packages)  
1.7 ชุดบริการหัตถการทางรังสีร่วมรักษา (Physician Interventional Radiology 

Packages)  
1.8 ชุดบริการผ่าตัดโดยแพทย์ (Physician Surgical Packages)  
1.9  ชุดบริการรักษาพยาบาลทางสูติกรรมโดยแพทย์ (Physician Maternity Care 

Packages)  
1.10 ชุดบริการตรวจสุขภาพ เสริมสุขภาพและป้องกันโรค (Checkup-Wellness-  

Preventive Care Packages)   
1.11 ชุดบริการรักษาพยาบาลอ่ืน (Packaged Medical Services-Others)  

  2. จัดกลุ่มรายการย่อย และหน่วยรายการของบริการชุดเหมาจ่ายการรักษาพยาบาล 
ตามประเภทของเทคโนโลยีการตรวจ หรือการรักษา อิงสาขาทางการแพทย์ หรืออวัยวะที่ท าการตรวจรักษา  
  3. ข้อก าหนดมาตรฐานบัญชีบริการ  

 3.1 บริการชุดเหมาจ่ายการรักษาพยาบาล  ให้รวมถึงการใช้สถานที่ ห้องตรวจ
รักษา โครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐาน เครื่องมือ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ วัสดุภัณฑ์ ระบบสารสนเทศที่จ าเป็น 
วิชาชีพและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการบริหารจัดการ ตั้งแต่ข้ันเตรียมการ ขั้นปฏิบัติการและหลังเสร็จสิ้น
บริการ จนถึงการบันทึก และรายงานข้อมูลที่เก่ียวข้อง  

 3.2 บริการชุดเหมาจ่ายการรักษาพยาบาล ต้องรวมบริการหลักที่ชุดเหมาจ่าย    
นั้นระบุ และหากเป็นชุดบริการของแพทย์อาจจะรวมหรือไม่รวมบริการของแพทย์ แต่ทั้งนี้ต้องแจ้งให้ผู้ป่วย   
ทราบก่อน  

 3.3 บริการชุดเหมาจ่ายการรักษาพยาบาลที่ต้องรับตัวผู้ป่วยไว้เป็นผู้ป่วยใน      
ของสถานพยาบาล ต้องรวมจานวนวันที่ผู้ป่วยที่ต้องพักรักษาตัวจริงตามความจ าเป็นทางการแพทย์  

พ. ค่าบริการทางการแพทย์อ่ืน (Other Medical Services) 
ฟ. ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตรวจรักษาทั่วไป (Physician Evaluation & Management 

Services) 
ภ. ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ท าศัลยกรรมและหัตถการ (Physician Surgery & Procedure) 
ม. ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Physician Anesthesiology Services) 
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ย. ค่าผู้ประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ (Dentist Fees)   
ร. ค่าผู้ประกอบวิชาชีพอ่ืนๆ (Other professional fees)    

 4.2 ค่าบริการอ่ืนตามบริการที่ จัดให้มี ของสถานพยาบาล  (Other Hospital Services)      
หมายถึง บริการของสถานพยาบาลเพ่ือสนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์ หรือเพ่ืออ านวยความสะดวก        
หรือ เป็นบริการเสริม หรือเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ประกอบด้วยบัญชีบริการ ดังนี้ 

ก. ค่าห้องพักผู้ป่วยใน (Inpatient Room) 
  1. จัดท าบัญชีบริการห้องพักผู้ป่วยในตามกลุ่มรายการมาตรฐาน ดังนี้  

  1.1 ห้องพักผู้ป่วยในทั่วไป (Standard Care Inpatient Room)  
  1.2 ห้องพักผู้ป่วยในกึ่งวิกฤต (Step-down Care Inpatient Room) 
  1.3 ห้องพักผู้ป่วยในวิกฤต (Intensive Care Inpatient Room)  

  1.4 ห้องพักผู้ป่วยในแบบแยกเพ่ือป้องกันการแพร่หรือการติดเชื้อ (Isolation 
Inpatient Room)  
  จัดหน่ วยรายการของบัญชีบริการห้องผู้ ป่ วยใน  ตามจ านวนเตียงต่อห้อง           
และจ านวนพยาบาลต่อเตียง  
 2. ข้อก าหนดมาตรฐานบัญชีบริการ  

  2.1 บริการห้องพักผู้ป่วยใน รวมถึงเตียง สาธารณูปโภค และอุปกรณ์มาตรฐาน 
เพ่ือการบริบาลผู้ป่วยที่สอดคล้องกับประเภทของห้องพัก ตลอดจนห้องน้ า เครื่องใช้ สิ่งอ านวยความสะดวก    
ที่จ าเป็นส าหรับการพักรักษาตัวในสถานพยาบาล และบริการของบุคลากรที่ดูแลให้ห้องพักอยู่ในสภาพ        
ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานสถานพยาบาลและพร้อมใช้  

ข. ค่าห้องพักสังเกตอาการ (Observe Room) 
  จัดท าบัญชีบริการห้องพักสังเกตอาการเพียงบัญชีเดียว คือ Observe Room  
  จัดท าหน่วยรายการตามจ านวนเตียงต่อห้องพักสังเกตอาการ  
  ข้อก าหนดมาตรฐานบัญชีบริการ  
  1. บริการห้องพักสังเกตอาการ รวมถึงเตียง สาธารณูปโภค และอุปกรณ์มาตรฐานเพ่ือการ
สังเกตอาการของผู้ป่วย ตลอดจนห้องน้ า เครื่องใช้ สิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นและบริการของบุคลากรที่ดูแล  
ให้ห้องพักอยู่ในสภาพถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานสถานพยาบาลและพร้อมใช้บริการห้องพักสังเกตอาการ       
ต้องไม่ใช่การใช้เตียงตรวจในห้องฉุกเฉิน หรือในห้องตรวจผู้ป่วยนอก  

 2. บริการห้องพักสังเกตอาการ ก าหนดหน่วยของบริการเป็นต่อชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 
ชั่วโมง  

ค. ค่าอาหารผู้ป่วยใน (Inpatient Foods) 
  1. จัดท าบัญชีบริการอาหารผู้ป่วยใน ตามกลุ่มรายการมาตรฐาน ดังนี้  

 1.1 อาหารผู้ป่วยในมาตรฐาน  (Standard Inpatient Food) หมายถึง อาหาร
ประจ าวันที่สถานพยาบาลจัดให้แก่ผู้ป่วยเองเป็นมาตรฐาน  
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 1.2 อาหารทางการแพทย์ (Special Inpatient Food) หมายถึง อาหารที่เตรียม
ขึ้นส าหรับผู้ป่วยที่มีสภาวะผิดปกติทางร่างกาย เป็นเหตุให้มิสามารถบริโภคอาหารทางปากได้ตามปกติ      
รวมถึงอาหารส าเร็จรูปที่ขึ้นทะเบียนกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพ่ือให้ทางสายหรือเป็นอาหาร
ที่ทางสถานพยาบาลจัดเตรียมขึ้นเอง ตามมาตรฐานทางโภชนาการเพ่ือวัตถุประสงค์ดังกล่าว  
   จัดท าหน่วยรายการตามลักษณะของอาหาร อาทิ ธรรมดา อ่อน เหลว หรือตามลักษณะ
ของสารอาหาร อาท ิไขมันต่ า โปรตีนสูง  
                2. ข้อก าหนดมาตรฐานบัญชีบริการ  
  2.1 บริการอาหารผู้ป่วยใน หมายถึง อาหารที่จัดเตรียมเป็นมาตรฐานส าหรับผู้ป่วยใน
ของสถานพยาบาล รวมถึงอุปกรณ์  เครื่องใช้ที่จ าเป็น ตลอดจนการบริหารจัดการ และบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง           
ในการให้บริการอาหารแก่ผู้ป่วย  

 2.2 บริการอาหารผู้ป่วยใน ก าหนดหน่วยของบริการเป็น ต่อมื้อ หรือต่อวัน 
ง. ค่าอาหารเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน (Special Purpose Nutrition) หมายถึง บริการอาหาร

ส าหรับบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในการบริโภคอาหารเป็นพิเศษ อาทิ อาหารส าหรับผู้ที่ต้ องการลดน้ าหนัก      
หรืออาหารเพื่อการดูแลสุขภาพ  

  โครงสร้างมาตรฐานบัญชีบริการ สถานพยาบาลสามารถก าหนดได้ตามความเหมาะสม 

จ. ค่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Dietary Supplement Products) หมายถึง ผลิตภัณฑ์     
ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดยส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ใช้บริโภคนอกเหนือ      
จากอาหารตามปกติ โดยมีความมุ่งหมายเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ อาทิ น้ ามันปลาแคปซูล และใยอาหารอัดเม็ด  

ฉ. ค่าพาหนะเดินทางส าหรับผู้ป่วย (Patient Transport Services) 
  1. จัดท าบัญชีบริการพาหนะเดินทางส าหรับผู้ป่วยตามกลุ่มรายการ และหน่วยรายการ
มาตรฐาน ดังนี้  

 1.1 รถพยาบาลฉุ ก เฉิ น ระดั บ สู ง  (Ambulance-Advanced Life Support) 
หมายถึง รถพยาบาลฉุกเฉินที่ ได้มาตรฐานระดับสูง ทั้ งโครงสร้างรถ อุปกรณ์ช่วยชีวิต เครื่องมือ ยา           
และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ สามารถรองรับการตรวจรักษาพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตโดยแพทย์สาขาเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน หรือแพทย์เฉพาะทางสาขาที่สอดคล้องภาวะวิกฤตของผู้ป่วยได้เต็มที่ และนักปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์ (Paramedic)  

 1.2 รถพยาบาลฉุกเฉินระดับมาตรฐาน  (Ambulance-Basic Life Support) 
หมายถึง รถพยาบาลฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน ทั้งโครงสร้างรถ อุปกรณ์ช่วยชีวิต เครื่องมือ ยา และเวชภัณฑ์
ทางการแพทย์รองรับการตรวจรักษาพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตโดยพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ และพยาบาล         
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  

 1.3 พาหนะพยาบาลฉุกเฉินเฉพาะ (Ambulance-Others) หมายถึง พาหนะ
พยาบาลฉุกเฉินที่ออกแบบส าหรับสถานการณ์ หรือภารกิจฉุกเฉินเฉพาะ  

 1.4 พาหนะรับส่งผู้ป่วยทุพลภาพ  (Disabled Patient Transport) หมายถึง 
พาหนะที่มีอุปกรณ์ท่ีได้มาตรฐานรองรับการเดินทางของผู้ป่วยทุพลภาพที่ไม่อยู่ในภาวะฉุกเฉิน  
  จัดท ากลุ่มรายการย่อย และหน่วยรายการตามประเภทพาหนะ ศักยภาพการ
ช่วยชีวิต การตรวจรักษาและการบริบาลผู้ป่วยระหว่างเดินทาง  
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  2. ข้อก าหนดมาตรฐานบัญชีบริการ  
 2.1 บริการพาหนะเดินทางผู้ป่วย รวมถึง พาหนะ เชื้อเพลิง พร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือ

แพทย์ เวชภัณฑ์ที่ได้ตามมาตรฐานของศักยภาพบริการที่ระบุ ระบบสารสนเทศการสื่อสารที่จ าเป็น ตลอดจน
บริการของพนักงานขับรถ นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (Paramedic) และพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน      
และเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ 

2.2 บริการพาหนะพยาบาลฉุกเฉิน ยังไม่รวมบริการของแพทย์  
2.3 บริการพาหนะพยาบาลฉุกเฉิน ยังไม่รวมค่ายา และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 
2.4 บริการพาหนะเดินทางผู้ป่วย ต้องสอดคล้องกับความจ าเป็นทางการแพทย์     

ของผู้ป่วย  
2.5 บริการพาหนะเดินทางผู้ป่วย ก าหนดหน่วยของบริการเป็นต่อระยะทางจริง    

หรือเขตพ้ืนที่ของการเดินทาง  
ช. ค่าบริการเก็บรักษาศพ (Mortuary Services) 

  โครงสร้างมาตรฐานบัญชีบริการ สถานพยาบาลสามารถก าหนดได้ตามความเหมาะสม  
ซ. ค่าบริการอื่นๆ ของสถานพยาบาล (Other Hospital Services) หมายถึง บริการอ่ืนๆ 

ที่มิได้เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโดยตรง  
  1.  โครงสร้างมาตรฐานบัญชีบริการ อาจจัดท าบัญชีบริการอ่ืนๆ ของสถานพยาบาล
ตามกลุ่มรายการมาตรฐาน ดังนี้  

1.1 บริการอาหารและเครื่องดื่มทั่วไป (General Food and Beverage Services)  
1.2 บริการซักรีด (Laundry Services)  
1.3 บริการด้านตัดแต่งผม (Hair Dressing Services)  
1.4 บริการด้านการสื่อสารรวมถึงการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ท  (Communication 

  Services)  
1.5 บริการรถรับส่งผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการทั่วไป (General Transport Services)   
1.6 บริการอ่ืนๆ (Other Hospital Services-Miscellaneous)  

ฌ. ค่าผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ (Other Non-Medical Hospital Products) 
  โครงสร้างมาตรฐานบัญชีบริการ อาจจัดท าบัญชีผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ของสถานพยาบาลตาม
กลุ่มรายการมาตรฐาน ดังนี้  

1. ของใช้ทั่วไป และของที่ระลึก (Amenities, Gifts and Souvenirs)  
2. ผลิตภัณฑ์สุขอนามัยส่วนบุคคล (Personal Care Products)  
3. ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มส าเร็จรูป (Food & Beverage Products)  
4. ผลิตภัณฑ์ทั่วไปอ่ืน (Other Non-Medical Hospital Products-Miscellaneous) 
 

 
 


