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ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม   
พ.ศ.  ๒๕๓๓ 

เร่ือง  หลักเกณฑ์  และอัตราสําหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราย 
หรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทํางาน 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และอัตราสําหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วยอันมิใช่ เนื่องจากการทํางาน  เพื่อปรับปรุงการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้ มี 
ความเหมาะสมย่ิงขึ้น  คณะกรรมการการแพทย์มีมติให้แก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราสําหรับ 
ประโยชน์ทดแทน  ในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทํางาน  ซึ่งคณะกรรมการประกันสังคม  
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๕  (๒)  และมาตรา  ๖๓  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  
พ .ศ .   ๒๕๓๓  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม  (ฉบับที่  ๔)  พ .ศ .  ๒๕๕๘  
คณะกรรมการการแพทย์จึงออกประกาศไว้  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกรายการค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์การบําบัดรักษาโรค  กรณีสูญเสียสมรรถภาพ
ของอวัยวะหรืออวัยวะบางส่วน  แนบท้ายประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  
พ.ศ.  ๒๕๓๓  เร่ือง  หลักเกณฑ์  และอัตราสําหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย  
อันมิใช่เนื่องจากการทํางาน  ลงวันที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๔๖ 

ข้อ ๒ ให้ใช้รายการและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์การบําบัดรักษาโรค  กรณีสูญเสีย
สมรรถภาพของอวัยวะบางส่วน  อ้างอิงรายการอุปกรณ์อวัยวะเทียมและข้อบ่งชี้ในการบําบัดรักษาโรค
แนบท้ายประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ลงวันที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๕๗  
และหลักเกณฑ์  วิธีการ  และอัตราค่าใช้จ่ายเพื่อการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เคร่ืองช่วยฟัง
สําหรับคนพิการทางการได้ยินในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  แนบท้ายประกาศสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ลงวันที่  ๙  ตุลาคม  ๒๕๕๘  ท้ายประกาศฉบับนี้ 

ข้อ ๓ ในกรณีที่ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์การบําบัดรักษาโรค  กรณีสูญเสียสมรรถภาพ  
ของอวัยวะหรืออวัยวะบางส่วนในรายการใดที่ไม่มีในบัญชีประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์  
การบําบัดรักษาโรคกรณีสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะบางส่วน  อ้างอิงรายการอุปกรณ์อวัยวะเทียมและ  
ข้อบ่งชี้ในการบําบัดรักษาโรคแนบท้ายประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๗   
ลงวันที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๕๗  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  และอัตราค่าใช้จ่ายเพื่อการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ  
และอุปกรณ์เคร่ืองช่วยฟังสําหรับคนพิการทางการได้ยินในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  แนบท้าย
ประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ลงวันที่  ๙  ตุลาคม  ๒๕๕๘  หรือมีความจําเป็น
ที่ต้องใช้รายการที่มีราคาสูงกว่าที่กําหนดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้  ให้เสนอคณะกรรมการการแพทย์
พิจารณารายการนั้น ๆ  เป็นรายกรณี  และเสนอคณะกรรมการประกันสังคมพิจารณาต่อไป   
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ข้อ ๔ ผู้ใดมีสิทธิได้รับค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์การบําบัดรักษาโรค  กรณีสูญเสียสมรรถภาพ  
ของอวัยวะหรืออวัยวะบางส่วนตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  
พ.ศ.  ๒๕๓๓  เร่ือง  หลักเกณฑ์  และอัตราสําหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
อันมิใช่เนื่องจากการทํางาน  ลงวันที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๔๖  อยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับให้มีสิทธิ
ได้รับค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์การบําบัดรักษาโรคตามอัตรานั้น ๆ 

ข้อ ๕ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ชาตรี  บานชื่น 

ประธานกรรมการการแพทย์ 



๑ 
 

                                                                   
บัญชีประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบําบัดรักษาโรค   

กรณสีูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรืออวยัวะบางสว่น 
 

ลําดับ รหัส ประเภท หน่วย ราคาไม่เกิน  
(บาท) หมายเหต ุ

 ๒.๕ เครื่องช่วยฟังสําหรับคนพิการ    
 

 

๑. ข้อบ่งช้ีท่ัวไปของการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง  
   สูญเสียการได้ยิน   ๒   หู   และมีการได้ ยินที่ยั งคงเหลืออยู่  
(Residual Hearing) ในหูข้างที่ได้ยินดีกว่าหลังส้ินสุดการรักษาด้วยยา
หรือการผ่าตัด  โดยต้องระบุสาเหตุความจําเป็นที่เข้าได้กับลักษณะใด
ลักษณะหน่ึง ดังต่อไปนี้ 
  ๑.๑ ไม่สามารถรักษาให้หายได้ด้วยยาหรือการผ่าตัด หรือมีข้อห้าม
ในการผ่าตัดหรือแพทย์ผู้รักษาพิจารณาแล้วว่าการผ่าตัดไม่เกิดประโยชน์
หรือผู้ป่วยปฏิเสธการผ่าตัด 
  ๑.๒ สูญเสียการได้ยินแบบประสาทหูเส่ือมอย่างเฉียบพลันหลังการรักษา
ด้วยยาอย่างต่อเน่ืองมากกว่า ๑๐๐ วัน  
  ๑.๓ การสูญเสียการได้ยินเป็นอุปสรรคต่อการส่ือความหมาย  และ
การดํารงชีวิตประจําวัน  หรือทําให้คุณภาพชีวิตลดลง 
  ๑.๔ การสูญเสียการได้ยินเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาษาและการพูด
หรือมีความพิการซ้อน 
๒. ระดับการสูญเสียการได้ยินที่เหมาะสมในการใส่เครื่องช่วยฟัง  ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของโสต  ศอ  นาสิก  แพทย์  ทั้งน้ี  ต้องมีการสูญเสียการได้ยิน 
ทั้งสองข้าง โดยข้างที่ดีกว่าจะต้องมีค่าเฉลี่ยของระดับการได้ยินทางอากาศ 
(Air Conduction Threshold) ของความถี่ ๕๐๐, ๑,๐๐๐ และ 
๒,๐๐๐ เฮิรตซ์ เท่ากับหรือมากกว่า ๔๐ เดซิเบล  จากการตรวจวัดการได้ยิน
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
๓.  หลักเกณฑ์และมาตรฐานการขอรับค่าบริการในการให้บริการอุปกรณ์
เครื่องช่วยฟัง 
  ๓ .๑  คุณสมบัติของสถานพยาบาลต้องมีบุคลากร  อุปกรณ์  
เครื่องมือ  สถานที่  มีการบริหารจัดการเป็นไปตามมาตรฐานที่
กําหนด  
  ๓.๒  เกณฑ์ในการใส่เครื่องช่วยฟัง  วิธีการตรวจการได้ยิน  การเลือกและ
การประเมินเครื่องช่วยฟังเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐาน  
ที่กําหนด  โดยสถานพยาบาลต้องแสดงหลักฐานการตรวจการได้ยิน  
ผลการเลือกและการประเมินการทํางานของเคร่ืองช่วยฟัง  เอกสาร
การเซ็นต์รับเคร่ืองช่วยฟัง  เอกสารการจัดซ้ือรายการอุปกรณ์
เครื่องช่วยฟัง  รวมทั้งหลักฐาน  Sticker  ที่ระบุรุ่น  และเลขที่  
(serial  number)  ของเครื่องช่วยฟัง  เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการ
ตรวจสอบภายหลัง 
 
 

   



๒ 
 

ลําดับ รหัส ประเภท หน่วย ราคาไม่เกิน  
(บาท) หมายเหต ุ

    ๓.๓  อายุการใช้งานเคร่ืองช่วยฟังอย่างน้อย  ๓  ปี  และตรวจสอบ
แล้วว่าเครื่องไม่สามารถใช้งานได้หรือไม่เหมาะสมกับการสูญเสียการได้ยิน 
  ๓.๔  หากเคร่ืองช่วยฟังสูญหาย  ผู้มีสิทธิจะไม่สามารถใช้สิทธิได้ 
  ๓.๕  สถานพยาบาลต้องมีการลงบันทึกข้อมูลในเวชระเบียน  เพ่ือใช้สําหรับ
การตรวจสอบหลังจ่าย  (Post  Audit)  โดยในใบประวัติผู้รับบริการ  
(OPD  Card)  ประกอบด้วยข้อมูลสําคัญคือ 
        -  ผลการตรวจ  Otoscopy  และผลการตรวจการได้ยินภายใน  
๖  เดือน  นับถึงวันที่ประเมินเครื่องช่วยฟัง 
        -  เหตุผลความจําเป็นในการใส่เครื่องช่วยฟัง 
        -  ผลการประเมินการใช้เครื่องช่วยฟัง 
        -  การแนะนําการใช้เครื่องช่วยฟัง 
        -  การติดตามผลการใช้เครื่องช่วยฟัง 
        -  จํานวนเครื่องที่ให้กับผู้สูญเสียการได้ยิน  พร้อมทั้งลักษณะเฉพาะ  
ของแต่ละเครื่อง  ได้แก่  ชนิดเคร่ืองช่วยฟัง  ช่ือการค้าของเครื่องช่วยฟัง  
(ยี่ห้อ)  และรุ่นหรือเลขเครื่อง 

 

  เครื่องช่วยฟังสําหรับคนหูพิการ สําหรับผู้ใหญ่  

๑ ๒๕๐๕, 
 

๒.๕.๕  เครื่องช่วยฟังแบบกล่อง ระบบดิจิตอล  และการปรับแต่ง
เสียงของเครื่องช่วยฟังด้วยทริมเมอร์หรือคอมพิวเตอร์ 
ระบบการทํางาน : 
-  ใช้กับผู้ที่มีปัญหาการได้ยินเท่ากับหรือมากกว่า  ๔๐  เดซิเบล 
คุณสมบัติทางเทคนิค  : 
โดยวิเคราะห์  ๒  CC  Coupler  ตามมาตรฐาน  ANSI  หรือ  IEC  
-  กําลังขยายสูงสุด  ๕๐-๙๐ เดซิเบล 
- ช่วงความถ่ีที่ตอบสนองตํ่าสุดไม่น้อยกว่า  ๑๐๐ – ๖๐๐  Hz.  
สูงสุดไม่น้อยกว่า  ๓,๐๐๐ Hz. 
-  ความดังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เดซิเบล

เครื่องละ ๙,๐๐๐ 
 
 
 

***ราคาน้ีรวม
ค่ าบ ริ ก า รทาง 
การแพทย์ ด้ วย  
๓,๐๐๐  บาท 

๒ ๒๕๐๖ ๒.๕.๖  เครื่องช่วยฟังแบบกล่อง ระบบอนาล็อก  และการปรับแต่ง
เสียงของเครื่องช่วยฟังด้วยทริมเมอร์หรือคอมพิวเตอร์ 
ระบบการทํางาน : 
-  ใช้กับผู้ที่มีปัญหาการได้ยินเท่ากับหรือมากกว่า  ๔๐  เดซิเบล 
คุณสมบัติทางเทคนิค  : 
โดยวิเคราะห์  ๒  CC  Coupler  ตามมาตรฐาน  ANSI  หรือ  IEC  
-  กําลังขยายสูงสุด  ๕๐-๙๐ เดซิเบล 
- ช่วงความถ่ีที่ตอบสนองตํ่าสุดไม่น้อยกว่า  ๑๐๐ – ๖๐๐  Hz.  
สูงสุดไม่น้อยกว่า  ๓,๐๐๐ Hz. 
-  ความดังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เดซิเบล

เครื่องละ ๗,๐๐๐ 
 

***ราคาน้ีรวม
ค่ าบ ริ ก า รทาง 
การแพทย์ ด้ วย  
๓,๐๐๐  บาท 

๓ ๒๕๐๗ ๒.๕.๗  เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังใบหู  ระบบดิจิตอล  และการปรับแต่งเสียง
ของเคร่ืองช่วยฟังด้วยทริมเมอร์หรือคอมพิวเตอร์ 
ระบบการทํางาน : 
-  ใช้กับผู้ที่มีปัญหาการได้ยินเท่ากับหรือมากกว่า  ๔๐  เดซิเบล 
คุณสมบัติทางเทคนิค  : 
โดยวิเคราะห์  ๒  CC  Coupler  ตามมาตรฐาน  ANSI  หรือ  IEC  
-  กําลังขยายสูงสุด  ๔๐-๙๐ เดซิเบล 
- ช่วงความถ่ีที่ตอบสนองตํ่าสุดไม่น้อยกว่า  ๑๐๐ – ๓๐๐  Hz.  
สูงสุดไม่น้อยกว่า  ๓,๙๐๐ Hz. 
-  ความดังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ เดซิเบล

ข้างละ ๑๒,๐๐๐ 
 

***ราคาน้ีรวม
ค่ าบ ริ ก า รทาง 
การแพทย์ ด้ วย 
๓,๐๐๐  บาท 



๓ 
 

ลําดับ รหัส ประเภท หน่วย ราคาไม่เกิน  
(บาท) หมายเหต ุ

๔ ๒๕๐๘ ๒.๕.๘  เครื่องช่วยฟังแบบใส่ในช่องหู ระบบดิจิตอล  และการปรับแต่งเสียง
ของเคร่ืองช่วยฟังด้วยทริมเมอร์หรือคอมพิวเตอร์  
ระบบการทํางาน : 
-  ใช้กับผู้ที่มีปัญหาการได้ยินเท่ากับหรือมากกว่า  ๔๐  เดซิเบล 
คุณสมบัติทางเทคนิค  : 
โดยวิเคราะห์  ๒  CC  Coupler  ตามมาตรฐาน  ANSI  หรือ  IEC  
-  กําลังขยายสูงสุด  ๓๐-๗๐ เดซิเบล 
- ช่วงความถ่ีที่ตอบสนองตํ่าสุดไม่น้อยกว่า  ๑๐๐ – ๒๐๐  Hz.  
สูงสุดไม่น้อยกว่า  ๔,๙๐๐ Hz. 
-  ความดังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เดซิเบล 
  

ข้างละ ๑๒,๕๐๐ 
 

***ราคาน้ีรวม
ค่ าบ ริ ก า รทาง 
การแพทย์ ด้ วย  
๓,๐๐๐  บาท 

๕ ๒๕๐๙ ๒.๕.๙  เคร่ืองช่วยฟังแบบนําเสียงผ่านกระดูกแบบหูเดียว ระบบดิจิตอล  
และการปรับแต่งเสียงของเครื่องช่วยฟังด้วยทริมเมอร์หรือคอมพิวเตอร์ 
ระบบการทํางาน : 
-  ใช้กับผู้ที่มีปัญหาการได้ยินเท่ากับหรือมากกว่า  ๔๐  เดซิเบล 
คุณสมบัติทางเทคนิค  : 
โดยวิเคราะห์  ๒  CC  Coupler  ตามมาตรฐาน  ANSI  หรือ  IEC  
-  กําลังขยายสูงสุดไม่ต่ํากว่า  ๖๐  เดซิเบล 
- ช่วงความถี่ที่ตอบสนองต่ําสุดไม่น้อยกว่า  ๑๓๐  Hz.  สูงสุดไม่น้อยกว่า  
๓,๓๐๐ Hz. 
-  ความดังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เดซิเบล 
 

เครื่องละ ๑๒,๕๐๐ 
 

***ราคาน้ีรวม
ค่ าบ ริ ก า รทาง 
การแพทย์ ด้ วย  
๓,๐๐๐  บาท 

๖ ๒๗๐๒ เคร่ืองช่วยพูด เครื่องละ ๓๖,๐๐๐   

๗ ๕๗๐๑ ถุงเก็บส่ิงขับถ่ายจากลําไส้  ชนิดใช้ระยะยาวมีเข็มขัด ถุงละ ๕๐๐  

๘ ๕๗๐๒ ถุงเก็บส่ิงขับถ่ายจากลําไส้  (Colostomy bag)  ชนิดใช้ระยะยาว  
ใช้ร่วมกับแป้นปิดรอบลําไส้ 

ถุงละ ๕๐  

๙ ๕๗๐๓ แป้นปิดรอบลําไส้  (Colostomy  flange)   อันละ ๑๔๐  

๑๐ ๕๗๐๔ แผ่นปิดรักษาแผลเป่ือย ช้ินละ ๔๖๐  

  แขนเทียม (Prosthesis, upper extremity)    

  
    

  ข้อบ่งช้ีทั่วไปของการใช้อุปกรณ์ส่วนปลายที่มีระบบการใช้งาน 
(มือ ๕ น้ิวหรือมือตะขอ) หรือ Body-Powered Prosthesis  คือผู้ป่วย
หรือผู้รับบริการ ต้องมีการเคล่ือนไหวข้อต่อไหล่ (shoulder joint) 
รวมทั้ง scapulothoracic motion ที่ปกติ และกําลังกล้ามเนื้อรอบ
หัวไหล่ที่แข็งแรงสามารถออกแรงดึงหรือควบคุมสายบังคับของอุปกรณ์
ส่วนปลายได้ (การเคล่ือนไหวที่สําคัญ คือ glenohumeral flexion และ 
scapular abduction) สํ า ห รั บ ก า ร เ ลื อ ก ใ ช้  Body-Powered 
Prosthesis ส่ิงที่จําเป็นต้องประเมินและฝึกให้ผู้ป่วย/คนพิการ คือ 
ความสามารถในการเคล่ือนไหวร่างกาย   
  ๑) Scapular Abduction    
  ๒) Chest Expansion   
  ๓) Shoulder Depression, Extension และ Abduction  
  ๔) Humeral Flexion  
  ๕) Elbow Flexion และ Extension   
  ๖) Forearm Pronation และ Supination

    



๔ 
 

ลําดับ รหัส ประเภท หน่วย ราคาไม่เกิน  
(บาท) หมายเหต ุ

๑๑ 
 
 
 

๘๑๐๑ ๘.๑.๑ แขนเทียมต่ํากว่าระดับศอกส่วนปลายชนิดห้าน้ิว มีระบบการใช้งาน 
ลักษณะ :  
 ๑. มือเทียมที่มีลักษณะเป็นน้ิวมือ ๕ น้ิว สามารถใช้งานได้ ระบบดึงแล้วอ้า 
 ๒. ถุงมือยางสวยงามคล้ายของจริงสําหรับสวมมือเทียม ความยาว
จากข้อมือถึงขอบถุงมือยางไม่น้อยกว่า ๓๐ ซม. ทําจากยางหรือวัสดุ
ชนิด PVC 
 ๓. ข้อมือประกอบด้วยอลูมิเนียม เกลียวภายในทําด้วยโลหะปลอดสนิม 
 ๔. สายเคเบิลควบคุมเป็นชนิดสายเอ็นหรือสายโลหะปลอดสนิมพร้อม
ตัวยึดสาย 
 ๕. ชุดสายยึดเบ้าแขนเทียม (Harness) เป็นชนิดสายที่มีความกว้าง
ระหว่าง  ๒.๕-๓.๕ ซม. พร้อมวงแหวน (O ring) ขอบมนทําด้วยสแตนเลส 
พร้อมน็อตแป้นยึดสาย  
 ๖. เบ้าแขนเทียมต่ํากว่าระดับศอก ผลิตจากเรซ่ินหรือพลาสติก 
 ข้อบ่งช้ี  : 
 ๑. ใช้สําหรับคนพิการที่ตัดแขนระดับใต้ข้อศอก (Trans radial 
amputation level) 
 ๒. ความยาวของตอแขนอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถประกอบข้อมือเทียม 
(Wrist Component)  และมือเทียม (Terminal Device) ได้ 
๓. คนพิการมีระดับความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกายเหมาะสม 
สําหรับการใช้แขนเทียม (Body-Control Motions for a Body-
Powered Prosthesis) 
๔. ใช้สําหรับผู้ที่ต้องการแขนเทียมชนิดมือมีห้าน้ิวมีระบบการใช้งานมือเทียม 
 อายุการใช้งาน  :  ไม่น้อยกว่า ๒ ป ี

ข้างละ ๓๖,๕๐๐  

๑๒ ๘๑๐๒ ๘.๑.๒ แขนเทียมต่ํากว่าระดับศอกส่วนปลายชนิดห้าน้ิว ไม่มีระบบการใช้งาน 
 ลักษณะ :  
  ๑. มือเทียมที่มีลักษณะเป็นน้ิวมือ ๕ น้ิว ชนิดที่สามารถดัดน้ิวมือได้ 
  ๒. ข้อมือใช้ต่อกับมือเทียม 
  ๓. ถุงมือยางสวยงามคล้ายของจริงสําหรับสวมมือเทียม ความยาว
จากข้อมือถึงขอบถุงมือยางไม่น้อยกว่า ๓๐ ซม. ทําจากยางหรือวัสดุ
ชนิด PVC 
  ๔. เบ้าแขนเทียมต่ํากว่าระดับศอก ผลิตจากเรซ่ินหรือพลาสติก 
ข้อบ่งช้ี  : 
  ๑. ใช้สําหรับคนพิการที่ตัดแขนระดับใต้ข้อศอก (Trans radial 
amputation level) 
  ๒. ความยาวของตอแขนอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถประกอบข้อมือเทียม 
(Wrist Component) และมือเทียม (Terminal Device) ได้ 
  ๓. ใช้สําหรับผู้ที่ต้องการความสวยงามหรือในผู้ป่วย/คนพิการกลุ่ม
ผู้สูงอายุ 
อายุการใช้งาน :  ไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
 
 

ข้างละ ๑๗,๒๐๐  



๕ 
 

ลําดับ รหัส ประเภท หน่วย ราคาไม่เกิน  
(บาท) หมายเหต ุ

๑๓ 
 
 

๘๑๐๓ ๘.๑.๓  แขนเทียมต่ํากว่าระดับศอกส่วนปลายชนิดตะขอโลหะ 
ลักษณะ :  
  ๑. มือตะขอโลหะทําด้วยโลหะปลอดสนิม 
  ๒. ข้อมือประกอบด้วยอลูมิเนียม เกลียวภายในทําด้วยโลหะปลอดสนิม 
  ๓. สายเคเบิลควบคุมเป็นชนิดสายโลหะปลอดสนิม พร้อมตัวยึดสาย 
  ๔. ชุดสายยึดเบ้าแขนเทียม (Harness) เป็นชนิดสายที่มีความกว้าง
ระหว่าง ๒.๕-๓.๕ ซม. พร้อมวงแหวน (O ring) ขอบมนทําด้วยสแตนเลส 
พร้อมน๊อตแป้นยึดสาย 
  ๕. เบ้าแขนเทียมต่ํากว่าระดับศอก ผลิตจากเรซ่ินหรือพลาสติก  
ข้อบ่งช้ี  : 
  ๑. ใช้สําหรับคนพิการที่ตัดแขนระดับใต้ข้อศอก (Trans radial 
amputation level) 
  ๒. ความยาวของตอแขนอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถประกอบข้อมือเทียม 
(Wrist Component) และมือเทียม ชนิดตะขอโลหะ (Terminal 
Device) ได้ 
  ๓ .  คนพิการมีระดับความสามารถในการเคล่ือนไหวร่างกาย 
เหมาะสมสําหรับการใช้แขนเทียม (Body-Control Motions for a 
Body-Powered Prosthesis) 
  ๔. ใช้สําหรับผู้ที่ต้องการแขนเทียมชนิดตะขอโลหะมีระบบ การใช้
งานที่ต้องการใช้หยิบจับส่ิงของขนาดเล็กหรืองานที่ต้องการความ
ละเอียดสูง 
 อายุการใช้งาน :  ไม่น้อยกว่า ๒ ปี 

ข้างละ ๒๘,๕๐๐ 
 

 

๑๔ ๘๑๐๔ ๘.๑.๔ แขนเทียมเหนือศอกส่วนปลายชนิดห้าน้ิวไม่มีระบบใช้งาน
ข้อศอกล็อกได้ด้วยมือ 
ลักษณะ :  
   ๑. มือเทียมที่มีลักษณะเป็นนิ้วมือ ๕ น้ิว ชนิดที่สามารถดัดนิ้วมือได้ 
   ๒. ข้อมือใช้ต่อกับมือเทียม 
   ๓. ถุงมือยางสวยงามคล้ายของจริงสําหรับสวมมือเทียม ความยาว
จากข้อมือถึงขอบถุงมือยางไม่น้อยกว่า ๓๐ ซม. ทําจากยางหรือวัสดุ
ชนิด PVC 
   ๔. ข้อศอกปรับล็อคได้ด้วยมือ (manual lock) 
   ๕. เบ้าแขนเทียมระดับเหนือศอก ผลิตจากเรซ่ินหรือพลาสติก 
 ข้อบ่งช้ี  : 
  ๑. ใช้สําหรับผู้ป่วย/คนพิการที่ตัดแขนระดับเหนือข้อศอก 
(Trans humeral amputation level) หรือระดับศอก  ( Elbow 
disarticulation amputation level) 
  ๒. ความยาวของตอแขนอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถประกอบข้อศอกเทียม 
(Elbow joint unit) ได้ 
  ๓. ใช้สําหรับผู้ที่ต้องการแขนเทียมชนิดมือมีห้าน้ิวไม่มีระบบการใช้
งานมือเทียม 
 อายุการใช้งาน  :  ไม่น้อยกว่า ๒ ปี 

ข้างละ ๓๗,๐๐๐ 
 

 



๖ 
 

ลําดับ รหัส ประเภท หน่วย ราคาไม่เกิน  
(บาท) หมายเหต ุ

๑๕ ๘๑๐๕ ๘.๑.๕ แขนเทียมเหนือศอกส่วนปลายชนิดตะขอโลหะข้อศอกล๊อกได้ด้วยมือ 
 ลักษณะ :  
  ๑. มือตะขอโลหะทําด้วยโลหะปลอดสนิม 
  ๒. ข้อมือประกอบด้วยอลูมิเนียม เกลียวภายในทําด้วยโลหะปลอดสนิม  
  ๓. ข้อศอกปรับล็อคได้ด้วยมือ (manual lock)  
  ๔. สายเคเบิลควบคุมเป็นชนิดสายโลหะปลอดสนิม พร้อมตัวยึดสาย 
  ๕. ชุดสายยึดเบ้าแขนเทียม (Harness) เป็นชนิดสายที่มีความกว้าง
ระหว่าง ๒.๕–๓.๕ ซม. พร้อมวงแหวน (Oring) ขอบมนทําด้วยสแตนเลส 
พร้อมน็อตแป้นยึดสาย 
  ๖. เบ้าแขนเทียมระดับเหนือศอก ผลิตจากเรซ่ินหรือพลาสติก 
 ข้อบ่งช้ี  : 
  ๑. ใช้สําหรับผู้ป่วย/คนพิการที่ตัดแขนระดับเหนือข้อศอก 
(Trans humeral amputation level) หรือระดับศอก (Elbow 
disarticulation amputation level) 
  ๒. ความยาวของตอแขนอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถประกอบข้อศอกเทียม 
(Elbow joint unit) ได้ 
  ๓. คนพิการมีระดับความสามารถในการเคล่ือนไหวร่างกาย
เหมาะสมสําหรับการใช้แขนเทียม (Body-Control Motions for a 
Body-Powered Prosthesis) 
  ๔. ใช้สําหรับผู้ที่ต้องการแขนเทียมชนิดตะขอโลหะมีระบบการใช้งาน   
ที่ต้องการใช้หยิบจับส่ิงของขนาดเล็กหรืองานที่ต้องการความละเอียดสูง 
  อายุการใช้งาน :  ไม่น้อยกว่า  ๒ ปี 
 

ข้างละ ๔๘,๐๐๐ 
 

 

๑๖ ๘๑๐๖ ๘.๑.๖ แขนเทียมชิดไหล่หรือแนบไหล่ส่วนปลายชนิดห้าน้ิวไม่มีระบบ
ใช้งานข้อศอกล็อกได้ด้วยมือ  
 ลักษณะ :   
  ๑. มือเทียมที่มีลักษณะเป็นน้ิวมือ ๕ น้ิว ชนิดที่สามารถดัดน้ิวมือได้ 
  ๒. ข้อมือใช้ต่อกับมือเทียม 
  ๓. ถุงมือยางสวยงามคล้ายของจริงสําหรับสวมมือเทียม ความยาว
จากข้อมือถึงขอบถุงมือยางไม่น้อยกว่า ๓๐  ซม. ทําจากยางหรือวัสดุ
ชนิด PVC 
  ๔. ข้อศอกปรับล็อคได้ด้วยมือ (manual lock) 
  ๕. เบ้าแขนเทียมระดับชิดไหล่หรือแนบไหล่ ผลิตจากเรซิ่นหรือ
พลาสติก 
 ข้อบ่งช้ี  :   
  ๑ .  ใ ช้ สํ า ห รั บ ค น พิ ก า ร ที่ ตั ด แ ข น ร ะ ดั บ ไ ห ล่  ( Shoulder 
disarticulation level)  
  ๒. ใช้สําหรับผู้ที่ต้องการแขนเทียมชนิดมือมีห้าน้ิวไม่มีระบบการใช้งาน
มือเทียม 
  ๓. การตัดระดับน้ีความยาวตอแขนและกล้ามเน้ือที่ เหลืออยู่มี  
ไม่เพียงพอต่อการควบคุมการทํางานของแขนเทียม  
 อายุการใช้งาน :  ไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
 

ข้างละ ๓๘,๐๐๐ 
 

 



๗ 
 

ลําดับ รหัส ประเภท หน่วย ราคาไม่เกิน  
(บาท) หมายเหต ุ

๑๗ ๘๑๐๗ ๘.๑.๗ แขนเทียมเหนือศอกส่วนปลายชนิดห้านิ้วมีระบบใช้งาน
ข้อศอกล็อกได้ด้วยมือ 
 ลักษณะ :  
  ๑. มือเทียมที่มีลักษณะเป็นนิ้วมือ ๕ นิ้ว สามารถใช้งานได้ ระบบดึงแล้วอ้า 
  ๒. ถุงมือยางสวยงามคล้ายของจริงสําหรับสวมมือเทียม ความยาว
จากข้อมือถึงขอบถุงมือยางไม่น้อยกว่า ๓๐ ซม. ทําจากยางหรือวัสดุ
ชนิด PVC 
  ๓. ข้อมือประกอบด้วยอลูมิเนียม เกลียวภายในทําด้วยโลหะปลอดสนิม 
  ๔. ข้อศอกปรับล็อคได้ด้วยมือ (manual lock) 
  ๕. สายเคเบิลควบคุมเป็นชนิดสายเอ็นหรือสายโลหะปลอดสนิม 
พร้อมตัวยึดสาย 
  ๖. ชุดสายยึดเบ้าแขนเทียม (Harness) เป็นชนิดสายที่มีความกว้าง
ระหว่าง  ๒.๕-๓.๕ ซม. พร้อมวงแหวน (O ring) ขอบมนทําด้วยสแตนเลส 
พร้อมน็อตแป้นยึดสาย  
  ๗. เบ้าแขนเทียมระดับเหนือศอก ผลิตจากเรซ่ินหรือพลาสติก 
 ข้อบ่งช้ี  :  
  ๑. ใช้สําหรับคนพิการที่ตัดแขนระดับเหนือข้อศอก (Trans humeral 
amputation level) 
  ๒. ความยาวของตอแขนอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถประกอบข้อศอกเทียม 
(Elbow joint unit) ได้ 
  ๓. คนพิการมีระดับความสามารถในการเคล่ือนไหวร่างกายเหมาะสม
สําหรับการใช้แขนเทียม (Body-Control Motions for a Body-
Powered Prosthesis)  
 อายุการใช้งาน  :  ไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
 

ข้างละ ๕๖,๐๐๐ 
 

 

  ส่วนประกอบแขนเทียมสําหรับกรณีซ่อม    

๑๘ ๘๑๐๘ ๘.๑.๘ เบ้าแขนเทียมใต้ศอก  

ลักษณะ :  ผลิตจากเรซ่ินหรือพลาสติก ใช้สวมตอแขนเทียมต่ํากว่า
ระดับศอก แบบขอบเบ้าขึ้นอยู่กับความยาวของตอแขนท่ีเหลืออยู่  
ข้อบ่งช้ี : ใช้สําหรับผู้ป่วย/คนพิการที่ตัดแขนระดับใต้ข้อศอก (Trans 
radial amputation level) 
อายุการใช้งาน : หนึ่งปีแรกที่ใช้แขนเทียมสามารถเบิกจ่ายค่าเบ้าแขนเทียมได้  
๒ ครั้งใน ๑ ปี หลังจากน้ันให้มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี 

ข้างละ ๒,๐๐๐  

๑๙ ๘๑๐๙ ๘.๑.๙ เบ้าแขนเทียมระดับศอก  

ลักษณะ :  ผลิตจากเรซ่ินหรือพลาสติก ใช้สวมตอแขนเทียมระดับศอก 
แบบขอบเบ้าข้ึนอยู่กับความยาวของตอแขนที่เหลืออยู่  
ข้อบ่งช้ี  :  ใช้สําหรับคนพิการที่ตัดแขนระดับระดับศอก (Elbow 
disarticulation amputation level) 
อายุการใช้งาน : หน่ึงปีแรกที่ใช้แขนเทียมสามารถเบิกจ่ายค่าเบ้าแขนเทียมได้  
๒ ครั้งใน ๑ ปี หลังจากน้ันให้มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี 

ข้างละ ๓,๐๐๐   



๘ 
 

ลําดับ รหัส ประเภท หน่วย ราคาไม่เกิน  
(บาท) หมายเหต ุ

๒๐ ๘๑๑๐ ๘.๑.๑๐ เบ้าแขนเทียมระดับเหนือศอก  
ลักษณะ : ผลิตจากเรซิ่นหรือพลาสติก ใช้สวมตอแขนเทียมระดับ
เหนือศอกแบบขอบเบ้าขึ้นอยู่กับความยาวของตอแขนที่เหลืออยู่ 
ข้อบ่ ง ช้ี  :  ใ ช้ สํ าหรับคนพิการที่ ตั ดแขนระดับ เห นือ ข้อศอก 
(Trans humeral amputation level) 
อายุการใช้งาน : หนึ่งปีแรกที่ใช้แขนเทียมสามารถเบิกจ่ายค่าเบ้าแขนเทียมได้  
๒ ครั้งใน ๑ ปี หลังจากน้ันให้มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี 

ข้างละ ๓,๐๐๐   

๒๑ ๘๑๑๑ ๘.๑.๑๑ เบ้าแขนเทียมระดับไหล่  
ลักษณะ : ผลิตจากเรซ่ินหรือพลาสติก  ใช้สวมตอแขนเทียมระดับไหล่ 
แบบขอบเบ้าข้ึนอยู่กับความยาวของตอแขนเหลืออยู่  
ข้อบ่ง ช้ี  : ใ ช้สําหรับคนพิการที่ตัดแขนระดับไหล่ (Shoulder 
disarticulation level)  
อายุการใช้งาน : หนึ่งปีแรกที่ใช้แขนเทียมสามารถเบิกจ่ายค่าเบ้าแขนเทียมได้ 
๒ ครั้งใน ๑ ปี หลังจากน้ันให้มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี 

ข้างละ ๔,๐๐๐   

๒๒ ๘๑๑๒ ๘.๑.๑๒ สายบังคับแขนเทียม/มือเทียม  
ลักษณะ : ทําหน้าที่ยึดแขนเทียมกับตอแขนที่เหลืออยู่ ควบคุมการล็อค
และปลดล็อคของข้อศอกและการทํางานหุบอ้าของมือเทียมหรือการ
เคล่ือนไหวของอุปกรณ์ส่วนปลาย 
ข้อบ่งช้ี  :  สําหรับคนพิการที่ใช้แขนเทียมระดับต่างๆที่มีระบบการใช้งาน 
อายุการใช้งาน  :  ไม่น้อยกว่า ๒ ปี 

เส้นละ ๓,๒๐๐ 
 

 

๒๓ ๘๑๑๔ ๘.๑.๑๔  มือเทียมห้าน้ิวไม่มีระบบการใช้งาน 
ลักษณะ : มือเทียมที่มีลักษณะเป็นน้ิวมือ ๕ นิ้ว ชนิดที่สามารถดัดน้ิวมือได้
ทําจากโฟมนุ่มมีหลายขนาดให้เลือก รูปร่างเหมือนมือและใช้ร่วมกับ
ถุงมือเทียมสวยงาม   
ข้อบ่งช้ี  :  สําหรับเปล่ียนเฉพาะมือเทียมชนิดห้านิ้วไม่มีระบบการใช้งาน 
กรณีชํารุดไม่สามารถซ่อมแซมได้ 
อายุการใช้งาน :  ไม่น้อยกว่า ๒ ปี 

ข้างละ ๘,๐๐๐ 
 

 

๒๔ ๘๑๑๕ ๘.๑.๑๕  มือตะขอโลหะ   
ลักษณะ :   
  ๑. มือตะขอโลหะทําด้วยโลหะปลอดสนิม หุ้มด้วยพลาสติก 
  ๒. เป็นตะขอสําหรับถือ จับ หิ้วอุปกรณ์/เคร่ืองมือ สามารถอ้าหรือ
หุบได้ตามความต้องการของคนพิการ ควบคุมการใช้งานด้วยลําตัว 
ข้อบ่งช้ี :  สําหรับเปล่ียนเฉพาะมือเทียมตะขอโลหะ กรณีชํารุด  
ไม่สามารถซ่อมแซมได้ 
อายุการใช้งาน :  ไม่น้อยกว่า ๒ ปี 

ข้างละ ๒๐,๐๐๐ 
 

 

๒๕ ๘๑๑๖ ๘.๑.๑๖  มือเทียมห้าน้ิวมีระบบการใช้งาน  
ลักษณะ : สามารถอ้าหรือหุบได้ตามความต้องการของผู้พิการ 
ควบคุมการใช้งานด้วยลําตัว  
ข้อบ่งช้ี :  สําหรับเปล่ียนเฉพาะมือเทียม กรณีชํารุดไม่สามารถ
ซ่อมแซมได้ 
อายุการใช้งาน :  ไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
 

ช้ินละ ๒๑,๐๐๐ 
 

 



๙ 
 

ลําดับ รหัส ประเภท หน่วย ราคาไม่เกิน  
(บาท) หมายเหต ุ

๒๖ ๘๑๑๗ ๘.๑.๑๗  ข้อมือเทียมชนิดโลหะ   
ลักษณะ :   เป็นส่วนประกอบที่ เ ช่ือมต่อระหว่างแขนท่อนล่าง 
(Forearm) และ  มือเทียม/มือตะขอโลหะ โดยข้อมือประกอบด้วย
อลูมิเนียม เกลียวภายในทําด้วยโลหะปลอดสนิม  
ข้อบ่งช้ี  :  สําหรับเปล่ียนเฉพาะข้อมือเทียม กรณีชํารุดไม่ สามารถ
ซ่อมแซมได้ 
อายุการใช้งาน :  ไม่น้อยกว่า ๒ ปี 

ช้ินละ ๕,๐๐๐ 
 

๒๗ ๘๑๑๘ ๘.๑.๑๘  ข้อมือเทียมชนิดไม้ 
ลักษณะ :  เป็นส่วนประกอบที่ เ ช่ือมต่อระหว่างแขนท่อนล่าง 
(Forearm) และ   มือเทียม/มือตะขอโลหะ โดยข้อมือทําจาก  
ไม้ เกลียวภายในทําด้วยโลหะปลอดสนิม 
ข้อบ่งช้ี  :  สําหรับเปล่ียนเฉพาะข้อมือเทียม กรณีชํารุดไม่สามารถ
ซ่อมแซมได้ 
อายุการใช้งาน :  ไม่น้อยกว่า ๒ ปี 

ช้ินละ ๑,๙๐๐ 

๒๘ ๘๑๑๙ ๘.๑.๑๙  ข้อศอกล๊อคได้ด้วยมือ  
ลักษณะ :   
  ๑. เป็นส่วนประกอบของข้อศอกเทียมที่เช่ือมต่อระหว่างแขนท่อนล่าง 
(Forearm) และแขน/เบ้าท่อนบน (Arm) เพ่ือประกอบเป็นแขนเทียม 
  ๒. ข้อศอกเทียมเป็นชนิดปรับล็อคได้ด้วยมือ (manual lock) 
ข้อบ่งช้ี  :  สําหรับเปล่ียนเฉพาะข้อศอกเทียม กรณีชํารุดไม่สามารถ
ซ่อมแซมได้ 
อายุการใช้งาน :  ไม่น้อยกว่า ๒ ปี 

ช้ินละ ๑๙,๐๐๐ 

๒๙ ๘๑๒๐ ๘.๑.๒๐  ข้อศอกเทียมล็อกได้แบบอัตโนมัติ
ลักษณะ :   
  ๑. เป็นส่วนประกอบของข้อศอกเทียมที่เช่ือมต่อระหว่างแขนท่อนล่าง 
(Forearm) และแขน/เบ้าท่อนบน (Arm)เพ่ือประกอบเป็นแขนเทียม 
  ๒. ข้อศอกเทียมเป็นชนิดปรับล็อคได้แบบอัตโนมัติ 
ข้อบ่งช้ี  :  สําหรับเปล่ียนเฉพาะข้อศอกเทียม กรณีชํารุดไม่สามารถ
ซ่อมแซมได ้
อายุการใช้งาน :  ไม่น้อยกว่า ๒ ปี 

ช้ินละ ๔๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐ ๘๑๒๑ ๘.๑.๒๑  ข้อศอกเทียมล็อคได้ด้วยสายบังคับ
ลักษณะ :   
  ๑. เป็นส่วนประกอบของข้อศอกเทียมที่เช่ือมต่อระหว่างแขนท่อนล่าง
(Forearm) และแขน/เบ้าท่อนบน (Arm) เพ่ือประกอบเป็นแขนเทียม 
  ๒. ข้อศอกเทียมเป็นชนิดปรับล็อคได้ด้วยสายบังคับ 
ข้อบ่งช้ี  :  สําหรับเปล่ียนเฉพาะข้อศอกเทียม กรณีชํารุดไม่สามารถ
ซ่อมแซมได้ 
อายุการใช้งาน :  ไม่น้อยกว่า ๒ ปี 

ช้ินละ ๔๕,๐๐๐ 
 

๓๑ ๘๑๒๒ ๘.๑.๒๒  สายรัดแขนเทียม 
ลักษณะ : สายคล้องรัดพยุงแขนเทียมกับลําตัว เป็นชุดสายยึดเบ้า
แขนเทียม (Harness) ทําจากสายไนล่อนเป็นชนิดสายที่มีความกว้าง
ระหว่าง ๒.๕-๓.๕ ซม. พร้อมวงแหวน (O ring) ขอบมนทําด้วยสแตน
เลสพร้อมน็อตแป้นยึดสาย  
ข้อบ่งช้ี : สําหรับเปล่ียนเฉพาะสายรัดแขนเทียม กรณีชํารุดไม่สามารถ
ซ่อมแซมได้ 
อายุการใช้งาน :  ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

เส้นละ ๒๕๐ 



๑๐ 
 

ลําดับ รหัส ประเภท หน่วย ราคาไม่เกิน  
(บาท) หมายเหต ุ

  
ขาเทียม (Prosthesis, lower extremity) 

     

   

ข้อบ่งช้ีทั่วไป : ใช้ในผู้ที่ขาขาดเพ่ือทดแทนขาที่หายไปเพ่ือประโยชน์  
ในการยืน  เดิน 

     

๓๒ ๘๒๐๑ ๘.๒.๑ ขาเทียมระดับข้อเท้า (Symes) 
ลักษณะ : ขาเทียมระดับข้อเท้าที่มีเบ้าขาเทียมติดกับเท้าเทียมโดยตรง 
ประกอบด้วย 
 ๑. เบ้าขาเทียมระดับข้อเท้า ผลิตจากเรซิ่นหรือพลาสติกชนิดมีเบ้าอ่อน
หรือไม่มีเบ้าอ่อน 
 ๒. เท้าเทียม ชนิดไม่มีข้อ หรือเท้าเทียมแบบเฉพาะสําหรับขาเทียม
ระดับข้อเท้า 
ข้อบ่งช้ี  : ใช้สําหรับคนพิการที่ตัดขาระดับข้อเท้า (Syme/Ankle 
disarticulation amputation level) 
อายุการใช้งาน  :  ไม่น้อยกว่า ๒ ปี 

ข้างละ ๑๑,๐๐๐ 
 

 

๓๓ ๘๒๐๒ ๘.๒.๒ ขาเทียมระดับใต้เข่าแกนนอก 
ลักษณะ : ขาเทียมระดับใต้เข่าแกนนอก ใช้ไม้หรือโฟมสังเคราะห์เช่ือม
ระหว่างเบ้าขาเทียม ข้อเท้าเทียมและเท้าเทียม ภายหลังจัดแนวขาเทียมจะใช้
วิธีตกแต่งรูปร่างของไม้หรือโฟมสังเคราะห์ให้มีรูปร่างใกล้เคียงกับขา
อีกข้างหน่ึง แล้วเคลือบด้วยเรซ่ินอีกครั้งเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรง 
ประกอบด้วย 
 ๑. เบ้าขาเทียมใต้เข่าผลิตจากเรซ่ินหรือพลาสติก ชนิดมีเบ้าอ่อนหรือ  
ไม่มีเบ้าอ่อน 
 ๒. เท้าเทียมชนิด Solid Ankle Cushion Heel (SACH) Foot   
 ๓. ข้อเท้าไม้  โดยมีหัวฝังหกเหล่ียมพร้อมแป้นดาวกระจายและแหวน
สปริง เพ่ือใช้ยึดกับน็อต ยึดฝ่าเท้า                         
 ๔. น็อตยึดฝ่าเท้า    
 ๕. สายเข็มขัดขาเทียมใต้เข่า (ขึ้นกับลักษณะของเบ้าอาจจะมีหรือไม่มี)  
 ๖. แป้นและนอตยึดสายเข็มขัดทําด้วยสแตนเลส ๑ ชุด (ข้ึนกับ
ลักษณะของเบ้าอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้)    

ข้อบ่งช้ี : ใช้สําหรับคนพิการที่ตัดขาระดับใต้เ ข่า (Trans tibial 
amputation level)   
อายุการใช้งาน :  ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
 
 
 
 
 
 
 

ข้างละ ๖,๐๐๐ 
 

 



๑๑ 
 

ลําดับ รหัส ประเภท หน่วย ราคาไม่เกิน  
(บาท) หมายเหต ุ

๓๔ ๘๒๐๓ ๘.๒.๓ ขาเทียมระดับใต้เข่าแกนใน 
ลักษณะ : ขาเทียมระดับใต้เข่าแกนใน มีแกนท่อเช่ือมต่อระหว่างเบ้าขาเทียม 
และเท้าเทียม  โดยส่วนประกอบดังกล่าวทําหน้าที่รับน้ําหนักและส่งผ่าน
น้ําหนักไปสู่เท้าเทียม  ภายหลังจากการจัดแนวขาเทียมจะใช้โฟมน่ิมหรือ
โฟมสังเคราะห์แข็งในการห่อหุ้มด้านนอกและตกแต่งรูปร่างให้ใกล้เคียง
กับขาอีกข้างหน่ึงประกอบด้วย 
 ๑. เบ้าขาเทียมใต้เข่าผลิตจากเรซ่ินหรือพลาสติกชนิดมีเบ้าอ่อนหรือ  
ไม่มีเบ้าอ่อน 
 ๒. ตัวยึดเบ้าขาเทียม     
 ๓. แกนขาเทียม/แกนหน้าแข้ง   
 ๔. ตัวยึดแกนขาเทียม/ปลอกรัดท่อ 
 ๕. แป้นยึดฝ่าเท้าเทียม/ ตัวยึดเท้าเทียม   
 ๖. เท้าเทียมชนิด Solid Ankle Cushion Heel (SACH) Foot   
 ๗. น็อตยึดฝ่าเท้า   
 ๘. สายเข็มขัดขาเทียมใต้เข่า (ขึ้นกับลักษณะของเบ้าอาจจะมีหรือไม่มี) 
 ๙. แป้นและนอตยึดสายเข็มขัดทําด้วยสแตนเลส ๑ ชุด (ข้ึนกับ
ลักษณะของเบ้าอาจจะมีหรือไม่มี) 
 ๑๐. โฟมขาเทียมใต้เข่า (ข้ึนกับผู้ป่วย อาจจะมีหรือไม่มี) 
ข้อบ่งช้ี :   
 ๑ . ใ ช้ สํ า ห รั บ คน พิ ก า รที่ ตั ด ข า ร ะดั บ ใ ต้ เ ข่ า  ( Trans tibial 
amputation level)  
 ๒. เหมาะสําหรับคนพิการรายใหม่ คนพิการที่ถูกตัดขาสองข้าง หรือ
คนพิการเด็กที่ต้องมีการเปล่ียนแปลงขนาดเบ้าและความสูงขาเทียม 
อายุการใช้งาน :  ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

ข้างละ ๑๒,๐๐๐ 
 

 

๓๕ ๘๒๐๔ ๘.๒.๔ ขาเทียมระดับข้อเข่าแกนนอก
ลักษณะ : ขาเทียมระดับข้อเข่าแกนนอก ใช้ไม้หรือโฟมสังเคราะห์
เช่ือมระหว่างข้อเข่าขาเทียมข้อเท้าเทียมและเท้าเทียม  ภายหลัง  
จัดแนวขาเทียมจะใช้วิธีตกแต่งรูปร่างของไม้หรือโฟมสังเคราะห์ให้มี
รูปร่างใกล้เคียงกับขาอีกข้างหนึ่งแล้วเคลือบด้วยเรซ่ินอีกคร้ังเพ่ือเพิ่ม
ความแข็งแรงประกอบด้วย 
  ๑. เบ้าขาเทียมระดับเข่าเข่าผลิตจากเรซ่ินหรือพลาสติกชนิดมีเบ้าอ่อน
หรือไม่มีเบ้าอ่อน 
  ๒. ข้อเข่าแบบประกบข้างนอกและข้างในข้อ ชนิด Outside hinge 
joint ทําจากสแตนเลส หรือโลหะอย่างดี     
  ๓. หน้าแข้งขาเทียม ผลิตจากเรซ่ินหรือพลาสติก    
  ๔. เท้าเทียมชนิด Solid Ankle Cushion Heel (SACH) Foot  
  ๕. ข้อเท้าไม้ โดยมีหัวฝังหกเหล่ียมพร้อมแป้นดาวกระจายและ
แหวนสปริง เพ่ือใช้ยึดกับน็อตยึดฝ่าเท้า    
  ๖. น็อตยึดฝ่าเท้า  
  ๗. สายเข็มขัดขาเทียมเหนือเข่า (ขึ้นกับลักษณะของเบ้าอาจจะมีหรือไม่มี)   
  ๘. แป้นและนอตยึดสายเข็มขัดทําด้วยสแตนเลส ๑ ชุด(ข้ึนกับ
ลักษณะของเบ้าอาจจะมีหรือไม่มี) 
ข้ อบ่ ง ช้ี   :   ใ ช้ สํ าห รับคนพิ การที่ ตั ดขาระดั บข้ อ เข่ า  (Knee 
Disarticulation level) 
อายุการใช้งาน :  ไม่น้อยกว่า ๒ ปี 

ข้างละ ๒๑,๐๐๐  



๑๒ 
 

ลําดับ รหัส ประเภท หน่วย ราคาไม่เกิน  
(บาท) หมายเหต ุ

๓๖ ๘๒๐๕ ๘.๒.๕ ขาเทียมระดับเหนือเข่าแกนนอก
ลักษณะ : ขาเทียมระดับเหนือเข่าแกนนอก ใช้ไม้หรือโฟมสังเคราะห์
เช่ือมระหว่างเบ้าขาเทียมต่อกับข้อเข่าเทียม และระหว่างข้อเข่าเทียม
กับข้อเท้าเทียมและเท้าเทียม ภายหลังจัดแนวขาเทียมจะใช้วิธีตกแต่ง
รูปร่างของไม้หรือโฟมสังเคราะห์ให้มีรูปร่างใกล้เคียงกับขาอีกข้างหน่ึง 
แล้วเคลือบด้วยเรซ่ินอีกครั้งเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงประกอบด้วย 
  ๑. เบ้าขาเทียมระดับเหนือเข่าเข่าผลิตจากเรซ่ินหรือพลาสติก 
ชนิดมีเบ้าอ่อนหรือไม่มีเบ้าอ่อน 
  ๒. ข้อเข่าชนิดแกนเดี่ยวพร้อมระบบเบรกอัตโนมัติ มีตัวช่วยเหยียด
ข้อเข่าและปรับความฝืดข้อเข่าได้ 
  ๓. เท้าเทียมชนิด Solid Ankle Cushion Heel (SACH) Foot   
  ๔. ข้อเท้าไม้ โดยมีหัวฝังหกเหล่ียมพร้อมแป้นดาวกระจายและ
แหวนสปริงเพ่ือใช้ยึดกับน็อตยึดฝ่าเท้า 
  ๕. น็อตยึดฝ่าเท้า 
  ๖. สายเข็มขัดขาเทียมเหนือเข่า (ข้ึนกับลักษณะของเบ้า อาจจะมีหรือไม่มี)  
  ๗. แป้นและนอตยึดสายเข็มขัดทําด้วยสแตนเลส ๑ ชุด (ข้ึนกับ
ลักษณะของเบ้าอาจจะมีหรือไม่มี)  
ข้อบ่งช้ี : ใช้สําหรับคนพิการที่ตัดขาระดับเหนือเข่า (Trans femoral 
amputation level) 
อายุการใช้งาน :  ไม่น้อยกว่า ๒ ปี 

ข้างละ ๒๖,๐๐๐ 
 

๓๗ ๘๒๐๖ 
 
 
 
 
 
 

 

๘.๒.๖  ขาเทียมระดับเหนือเข่าแกนใน
ลักษณะ : ขาเทียมระดับเหนือเข่าแกนใน มีตัวต่อเบ้าเช่ือมต่อระหว่าง
เบ้าขาเทียมกับข้อเข่าเทียมและมีแกนท่อเช่ือมต่อระหว่างข้อเข่าและ
เท้าเทียม โดยส่วนประกอบดังกล่าวทําหน้าที่รับน้ําหนักและส่งผ่าน
น้ําหนักไปสู่เท้าเทียม ภายหลังจากการจัดแนวขาเทียมจะใช้โฟมนิ่ม
หรือโฟมสังเคราะห์แข็ง ในการห่อหุ้มด้านนอกและตกแต่งรูปร่างให้
ใกล้เคียงกับขาอีกข้างหน่ึงประกอบด้วย 
 ๑. เบ้าขาเทียมเหนือเข่าผลิตจากเรซิ่นหรือพลาสติก ชนิดมีเบ้าอ่อน
หรือไม่มีเบ้าอ่อน 
 ๒. ตัวยึดเบ้าขาเทียม 
๓. ข้อเข่าเทียม ชนิดแกนเดี่ยว หรือหลายแกน ตามความแข็งแรงและ
เหมาะสมกับกิจกรรมของคนพิการ 
 ๔. แกนขาเทียม/แกนหน้าแข้ง   
 ๕. ตัวยึดแกนขาเทียม/ปลอกรัดท่อ 
 ๖. แป้นยึดฝ่าเท้าเทียม/ ตัวยึดเท้าเทียม 
 ๗. เท้าเทียมชนิด Solid Ankle Cushion Heel (SACH) Foot  หรือ
แกนเดี่ยวหรือหลายแกน         
 ๘. น็อตยึดฝ่าเท้า    
 ๙. สายเข็มขัดขาเทียมใต้เข่า (ข้ึนกับลักษณะของเบ้า อาจจะมีหรือไม่มี)   
 ๑๐. แป้นและนอตยึดสายเข็มขัดทําด้วยสแตนเลส ๑ ชุด  (ข้ึนกับ
ลักษณะของเบ้าอาจจะมี หรือไม่มี)  
 ๑๑. โฟมขาเทียมเหนือเข่า (ข้ึนกับผู้ป่วย อาจจะมีหรือไม่มี) 
ข้อบ่งช้ี  :  
  ๑ . ใช้ สํ าหรั บคนพิการที่ ตั ดขาระดั บเหนือเข่ า (Transfemoral 
amputation level) 
  ๒. เหมาะสําหรับคนพิการรายใหม่ คนพิการที่ถูกตัดขาสองข้าง หรือ
คนพิการเด็กที่ต้องมีการเปล่ียนแปลงขนาดเบ้าและความสูงขาเทียม 
อายุการใช้งาน :  ไม่น้อยกว่า ๒ ปี 

ข้างละ
 
 
 
 
 
 

 

๒๘,๐๐๐ 
 



๑๓ 
 

ลําดับ รหัส ประเภท หน่วย ราคาไม่เกิน  
(บาท) หมายเหต ุ

๓๘ ๘๒๐๗ ขาเทียมระดับสะโพกแกนนอก ข้างละ ๓๐,๐๐๐  

๓๙ ๘๒๐๘ ขาเทียมระดับสะโพกแกนใน ข้างละ ๕๐,๐๐๐  

๔๐ ๘๒๒๔ ๘.๒.๒๔  ขาเทียมระดับใต้เข่าแกนในเท้าเทียมชนิดข้อเท้าโยกได้ 
(Single axis) 
ลักษณะ : ขาเทียมระดับใต้เข่าแกนใน มีแกนท่อเช่ือมต่อระหว่างเบ้า
ขาเทียม และเท้าเทียม โดยส่วนประกอบดังกล่าวทําหน้าที่รับนํ้าหนัก
และส่งผ่านน้ําหนักไปสู่เท้าเทียม ภายหลังจากการจัดแนวขาเทียมจะ
ใช้โฟมนิ่มหรือโฟมสังเคราะห์แข็ง ในการห่อหุ้มด้านนอกและตกแต่ง
รูปร่างให้ใกล้เคียงกับขาอีกข้างหน่ึง  ประกอบด้วย 
๑. เบ้าขาเทียมใต้เข่าผลิตจากเรซ่ินหรือพลาสติก ชนิดมีเบ้าอ่อนหรือ  
ไม่มีเบ้าอ่อน 
 ๒. ตัวยึดเบ้าขาเทียม 
 ๓. แกนขาเทียม/แกนหน้าแข้ง 
 ๔. ตัวยึดแกนขาเทียม/ปลอกรัดท่อ 
 ๕. แป้นยึดฝ่าเท้าเทียม/ ตัวยึดเท้าเทียม 
 ๖. เท้าเทียมชนิด Single axis  
 ๗. น็อตยึดฝ่าเท้า 
 ๘. สายเข็มขัดขาเทียมใต้เข่า (ขึ้นกับลักษณะของเบ้าอาจจะมีหรือไม่มี)    
 ๙. แป้นและนอตยึดสายเข็มขัดทําด้วยสแตนเลส ๑ ชุด (ข้ึนกับ
ลักษณะของเบ้า อาจจะมีหรือไม่มี)    
๑๐. โฟมขาเทียมใต้เข่า (ขึ้นกับผู้ป่วย อาจจะมีหรือไม่มี) 
ข้อบ่งช้ี  :   
 ๑. ใช้สําหรับคนพิการที่ตัดขาระดับใต้เข่า (Trans tibial 
amputation level)  
 ๒. เหมาะสําหรับคนพิการรายใหม่ ผู้สูงอายุ คนพิการที่ถูกตัดขาสองข้าง 
หรือคนพิการเด็กที่ต้องมีการเปล่ียนแปลงขนาดเบ้าและความสูงขาเทียม   
มีกําลังกล้ามเน้ือไม่เพียงพอในการควบคุมข้อเข่าในช่วงการเดินได้ 
อายุการใช้งาน  :  ไม่น้อยกว่า ๒ ปี 

ข้างละ ๓๐,๐๐๐ 
 

 

๔๑ ๘๒๒๕ ๘.๒.๒๕  ขาเทียมระดับข้อเข่าแกนใน 
ลักษณะ : ขาเทียมระดับข้อเข่าแกนใน มีตัวต่อเบ้าเช่ือมต่อระหว่าง
เบ้าขาเทียมกับข้อเข่าเทียมและมีแกนท่อเช่ือมต่อระหว่างข้อเข่าและ
เท้าเทียม โดยส่วน ประกอบดังกล่าวทําหน้าที่รับนํ้าหนักและส่งผ่าน
น้ําหนักไปสู่เท้าเทียม ภายหลังจากการจัดแนวขาเทียมจะใช้โฟมนิ่ม
หรือโฟมสังเคราะห์แข็ง ในการห่อหุ้มด้านนอกและตกแต่งรูปร่าง  
ให้ใกล้เคียงกับขาอีกข้างหน่ึง  ประกอบด้วย 
  ๑. เบ้าขาเทียมระดับข้อเข่าผลิตจากเรซ่ินหรือพลาสติก ชนิดมีเบ้าอ่อน
หรือไม่มีเบ้าอ่อน 
  ๒. ตัวยึดเบ้าขาเทียม 
  ๓. ข้อเข่าเทียมชนิดแกนเดี่ยวหรือหลายแกนตามความแข็งแรง  
และเหมาะสมกับกิจกรรมของคนพิการ     

ข้างละ ๒๘,๐๐๐ 
 

 



๑๔ 
 

ลําดับ รหัส ประเภท หน่วย ราคาไม่เกิน  
(บาท) หมายเหต ุ

    ๔. แกนขาเทียม/แกนหน้าแข้ง   
  ๕. ตัวยึดแกนขาเทียม/ปลอกรัดท่อ   
  ๖. แป้นยึดฝ่าเท้าเทียม/ตัวยึดเท้าเทียม  
  ๗. เท้าเทียมชนิด Solid Ankle Cushion Heel (SACH) Foot หรือ
แกนเดี่ยวหรือหลายแกน        
  ๘. น็อตยึดฝ่าเท้า     
  ๙. สายเข็มขัดขาเทียมใต้เข่า (ข้ึนกับลักษณะของเบ้าอาจจะมีหรือไม่มี)   
  ๑๐. แป้นและนอตยึดสายเข็มขัดทําด้วยสแตนเลส ๑ ชุด (ข้ึนกับ
ลักษณะของเบ้าอาจจะมีหรือไม่มี) 
 ๑๑. โฟมขาเทียมเหนือเข่า (ข้ึนกับผู้ป่วย อาจจะมีหรือไม่มี) 
 

ข้อบ่งช้ี  :  
  ๑. ใช้สําหรับคนพิการที่ตัดขาระดับข้อเข่า (Knee Disarticulation level) 
  ๒. คนพิการสามารถลงน้ําหนักที่ปลายตอขาได้ 
  ๓. เหมาะสําหรับคนพิการรายใหม่ คนพิการที่ถูกตัดขาสองข้าง 
หรือคนพิการเด็กที่ต้องมีการเปล่ียนแปลงขนาดเบ้าและความสูงขาเทียม 
อายุการใช้งาน :  ไม่น้อยกว่า ๒ ปี 

    

 
 

 ส่วนประกอบขาเทียมสําหรับกรณีซ่อม    

๔๒ ๘๒๐๙ ๘.๒.๙ เท้าเทียมที่ต้องใส่ร่วมกับขาเทียมแบบต่าง ๆ 
ลักษณะ : เท้าเทียมที่ต้องใส่ร่วมกับขาเทียมแบบต่างๆ แบ่งออกเป็น
หลายๆแบบ  ตัวอย่างเช่น Solid Ankle Cushion Heel (SACH), 
Single-axis, Multiaxial, Flexible keel และ Dynamic response 
เป็นต้น  
ข้อบ่งช้ี : สําหรับการเปล่ียนเฉพาะเท้าเทียม กรณีชํารุดไม่สามารถ
ซ่อมแซมได้  
อายุการใช้งาน :  ไม่น้อยกว่า ๑ ปี   

ข้างละ ๓,๐๐๐ 
 

 

๔๓ ๘๒๑๘ ๘.๒.๑๘ เบ้าขาเทียมใต้เข่า/ข้อเท้า 
ลักษณะ :  ผลิตจากเรซ่ินหรือพลาสติก ใช้สวมตอขาระดับใต้เข่า/ข้อเท้า 
แบบขอบเบ้าข้ึนอยู่กับความยาวของตอขาที่เหลืออยู่ 
ข้อบ่งช้ี :  
  ๑. สําหรับการเปล่ียนเฉพาะเบ้าขาเทียม  
  ๒. สําหรับคนพิการที่ตัดขาระดับใต้เข่า/ข้อเท้า 
อายุการใช้งาน : หนึ่งปีแรกที่ใช้ขาเทียมสามารถเบิกจ่ายค่าเบ้าขาเทียม  
ได้ ๒ ครั้งใน ๑ ปี หลังจากน้ันให้มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี 

ข้างละ ๓,๐๐๐  

๔๔ ๘๒๑๙ ๘.๒.๑๙ เบ้าขาเทียมระดับเข่า 
ลักษณะ :  ผลิตจากเรซ่ินหรือพลาสติก ใช้สวมตอขาระดับเข่าแบบ
ขอบเบ้าข้ึนอยู่กับความยาวของตอขาที่เหลืออยู่ 
ข้อบ่งช้ี  :  
  ๑. สําหรับการเปล่ียนเฉพาะเบ้าขาเทียม 
  ๒. สําหรับคนพิการที่ตัดขาระดับเข่า 
อายุการใช้งาน : หนึ่งปีแรกที่ใช้ขาเทียมสามารถเบิกจ่ายค่าเบ้าขาเทียม   
ได้ ๒ ครั้งใน ๑ ปี หลังจากน้ันให้มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี 

ข้างละ ๔,๐๐๐  



๑๕ 
 

ลําดับ รหัส ประเภท หน่วย ราคาไม่เกิน  
(บาท) หมายเหต ุ

๔๕ ๘๒๒๐ ๘.๒.๒๐ เบ้าขาเทียมเหนือเข่า 
ลักษณะ  :  ผลิตจากเรซ่ินหรือพลาสติก ใช้สวมตอขาระดับเหนือเข่า 
แบบขอบเบ้าข้ึนอยู่กับความยาวของตอขาที่เหลืออยู่ 
ข้อบ่งช้ี  :  
  ๑. สําหรับการเปล่ียนเฉพาะเบ้า   
  ๒. สําหรับคนพิการที่ตัดขาระดับเหนือเข่า 
อายุการใช้งาน : หนึ่งปีแรกที่ใช้ขาเทียมสามารถเบิกจ่ายค่าเบ้าขาเทียม  
ได้ ๒ ครั้งใน ๑ ปี หลังจากน้ันให้มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี

ข้างละ ๔,๐๐๐  

๔๖ ๘๒๒๑ ๘.๒.๒๑  เบ้าขาเทียมระดับสะโพก 
ลักษณะ  :  ผลิตจากเรซ่ินหรือพลาสติก ใช้สวมตอขาระดับเหนือเข่า 
แบบขอบเบ้าข้ึนอยู่กับความยาวของตอขาที่เหลืออยู่ 
ข้อบ่งช้ี  :  
  ๑. สําหรับการเปล่ียนเฉพาะเบ้า    
  ๒. สําหรับคนพิการที่ตัดขาระดับสะโพก 
อายุการใช้งาน : หน่ึงปีแรกที่ใช้ขาเทียมสามารถเบิกจ่ายค่าเบ้าขาเทียม 
ได้ ๒ ครั้งใน ๑ ปี หลังจากน้ันให้มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี 

ข้างละ ๖,๐๐๐  

๔๗ ๘๒๒๒ ๘.๒.๒๒ สายเข็มขัดเทียม/สายยึดเบ้าขาเทียม 
ลักษณะ : เป็นสายเข็มขัดหนังหรือไนลอน เพ่ือยึดเบ้าขาเทียมกับลําตัว
ของคนพิการ 
ข้อบ่งช้ี  :  
  ๑. ใช้สําหรับยึดขาเทียมระดับใต้เข่า  (Supracondylar cuff 
suspension) 
  ๒. ใช้สําหรับยึดขาเทียมระดับเหนือเข่า/ระดับเข่า (Silesian band) 
อายุการใช้งาน :  ไม่น้อยกว่า ๒ ปี   

ข้างละ ๒๕๐  

๔๘ ๘๒๒๓ ๘.๒.๒๓ แป้นสายเข็มขัด 
ข้อบ่งช้ี :  
  ๑. ใช้สําหรับยึดสายเข็มขัดขาเทียมระดับใต้เข่า/เหนือเข่า/ระดับเข่า 
  ๒. ใช้ควบคู่กับสายเข็มขัดขาเทียม 
อายุการใช้งาน :  ไม่น้อยกว่า ๒ ปี  

คู่ละ ๑๐๐  

๔๙ ๘๒๒๖ ๘.๒.๒๖  ข้อเข่าเทียมแบบแกนใน 
ลักษณะ : เป็นช้ินส่วนข้อเข่าเทียมเพื่อประกอบขาเทียมแบบแกนใน
ระดับข้อเข่า/เหนือเข่า/สะโพก 
ข้อบ่งช้ี : สําหรับการเปล่ียนเฉพาะข้อเข่าเทียม กรณีชํารุดไม่สามารถ
ซ่อมแซมได้   
อายุการใช้งาน  :  ไม่น้อยกว่า ๒ ปี   

ข้างละ ๑๓,๐๐๐ 
 

 

๕๐ ๘๒๒๗ ๘.๒.๒๗  ข้อเท้าสําหรับเท้าเทียมชนิดข้อเท้าโยกได้ (Single axis 
ankle joint)     
ลักษณะ : ข้อเท้าโลหะอย่างดีชนิดแกนเดี่ยวสามารถขยับกระดกขึ้นลงได้  
ในแนวหน้าหลังมีลูกยางด้านหลังสําหรับประคองขณะกระดกข้อเท้าลง 
ข้อบ่งช้ี  :  ใช้สําหรับการเปล่ียนเฉพาะข้อเท้าสําหรับเท้าเทียมชนิดข้อ
เท้าโยกได้ กรณีชํารุดไม่สามารถซ่อมแซมได้                
อายุการใช้งาน  :  ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

ข้างละ ๒,๕๐๐  



๑๖ 
 

ลําดับ รหัส ประเภท หน่วย ราคาไม่เกิน  
(บาท) หมายเหต ุ

๕๑ ๘๒๒๘ 
 

๘.๒.๒๘  เท้าหลุมสําหรับข้อเท้าโยกได้  
ลักษณะ : เป็นเท้าเทียมชนิดพิเศษที่ ใช้ประกอบกับข้อเท้าโยก 
(Single Axis Ankle Joint  
ข้อบ่งช้ี  :  ใช้สําหรับเปล่ียนเท้าเทียมกับขาเทียมแกนในที่มีข้อเท้าโยกได้   
อายุการใช้งาน  : ๑ ปี 

ข้างละ ๓,๐๐๐  

๕๒ ๘๒๒๙ ๘.๒.๒๙  แป้นยึดฝ่าเท้าเทียมระบบแกนใน / ตัวยึดเท้าเทียม 
ลักษณะ :  เป็นช้ินส่วนเพื่อยึดเท้าเทียมกับตัวยึดแกนขาเทียม 
เพ่ือประกอบขาเทียมระดับใต้เข่า/ข้อเข่า/เหนือเข่า/สะโพก  แบบแกนใน  
ข้อบ่งช้ี : สําหรับการเปล่ียนเฉพาะแป้นยึดฝ่าเท้าเทียม กรณีชํารุดไม่สามารถ
ซ่อมแซมได้       
อายุการใช้งาน :  ไม่น้อยกว่า ๒ ปี            

ข้างละ ๑,๐๐๐  

๕๓ ๘๒๓๐ ๘.๒.๓๐  แกนขาเทียม/แกนหน้าแข้ง 
ลักษณะ : เป็นช้ินส่วนเพ่ือยึดระหว่างเบ้าขาเทียมหรือข้อเข่าเทียมกับ
เท้าเทียม เพ่ือประกอบขาเทียมให้มีความยาวที่เหมาะสมใช้ได้กับ  
ขาเทียมระดับใต้เข่า/ข้อเข่า/เหนือเข่า/สะโพกแบบแกนใน 
ข้อบ่ง ช้ี : สําหรับการเปล่ียนเฉพาะแกน กรณีชํารุดไม่สามารถ
ซ่อมแซมได้    
อายุการใช้งาน :  ไม่น้อยกว่า ๒ ปี   

ข้างละ ๑,๐๐๐ 
 

 

๕๔ ๘๒๓๑ ๘.๒.๓๑  ตัวยึดแกนขาเทียม/ปลอกรัดท่อ 
ลักษณะ : เป็นช้ินส่วนเพื่อยึดระหว่างแป้นยึดฝ่าเท้าเทียมกับเบ้าขาเทียม/  
ข้อเข่า เพ่ือประกอบขาเทียมระดับใต้เข่า/ ข้อเข่า/เหนือเข่า/สะโพก 
แบบแกนใน 
ข้อบ่งช้ี : สําหรับการเปล่ียนเฉพาะตัวยึด/ปลอกกรณีชํารุดไม่สามารถ
ซ่อมแซมได้ 
อายุการใช้งาน :  ไม่น้อยกว่า ๒ ปี  

อันละ ๑,๐๐๐ 
 

 

๕๕ ๘๒๓๒ ๘.๒.๓๒  ตัวยึดเบ้าเทียม 
ลักษณะ : เป็นช้ินส่วนเพ่ือยึดระหว่างแกนขาเทียมกับเบ้าขาเทียมหรือ
ข้อเข่าเทียม เพ่ือประกอบขาเทียมระดับใต้เข่า/ข้อเข่า/เหนือเข่า/
สะโพกแบบแกนใน 
ข้อบ่งช้ี : สําหรับการเปล่ียนเฉพาะตัวยึดเบ้าเทียม  
อายุการใช้งาน  :  ไม่น้อยกว่า ๒ ปี 

ข้างละ ๑,๐๐๐ 
 

 

๕๖ ๘๒๓๓ ๘.๒.๓๓  โฟมขาเทียมเหนือเข่า 
ลักษณะ : เป็นฟองนํ้าหุ้มขาเทียมแกนในเพ่ือความสวยงาม 
ข้อบ่งช้ี : สําหรับการเปล่ียนเฉพาะโฟมขาเทียมเหนือเข่าระบบแกนใน  
อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๒ ปี 

อันละ ๓,๕๐๐  

๕๗ ๘๒๓๔ ๘.๒.๓๔  โฟมขาเทียมใต้เข่า 
ลักษณะ :  เป็นฟองนํ้าหุ้มขาเทียมแกนในเพ่ือความสวยงาม 
ข้อบ่งช้ี : สําหรับการเปล่ียนเฉพาะโฟมขาเทียมใต้เข่าระบบแกนใน             

อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๒ ปี   
 
 

อันละ ๑,๕๐๐  



๑๗ 
 

ลําดับ รหัส ประเภท หน่วย ราคาไม่เกิน  
(บาท) หมายเหต ุ

๕๘ ๘๒๓๕ ๘.๒.๓๕  ถุงน่องขาเทียมเหนือเข่า 

ลักษณะ : เป็นถุงน่องสําหรับหุ้มบนฟองน้ําหุ้มขาเทียมเหนือเข่า  
แกนในเพ่ือความสวยงาม 
ข้อบ่งช้ี : สําหรับการเปล่ียนถุงน่องหุ้มโฟมขาเทียมเหนือเข่าระบบแกนใน 
กรณีชํารุดไม่สามารถซ่อมแซมได้    
อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๑ ปี  

อันละ ๒๐๐  

๕๙ ๘๒๓๖ ๘.๒.๓๖  ถุงน่องขาเทียมใต้เข่า  

ลักษณะ : เป็นถุงน่องสําหรับหุ้มบนฟองนํ้าหุ้มขาเทียมใต้เข่าแกนใน  
เพ่ือความสวยงาม 
ข้อบ่งช้ี : สําหรับการเปล่ียนถุงน่องหุ้มโฟมขาเทียมใต้เข่าระบบแกนใน 
กรณีชํารุดไม่สามารถซ่อมแซมได้     
อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๑ ปี      

อันละ ๒๐๐  

๖๐ ๘๓๐๕ เฝือกพยุงลําตัว ชุดละ ๒,๐๐๐  
๖๑ ๘๓๐๖ โลหะหรือพลาสติกดามหลังคด ชุดละ ๘,๐๐๐   

๖๒ ๘๓๐๗ เฝือกพยุงระดับเอว(Lumbosacral support) 
 ชุดละ ๑,๐๐๐  

๖๓ ๘๔๐๒ ๘.๔.๒ โลหะหรอืพลาสติกดามขอ้ไหล่ ข้อมือ ข้อศอกผู้ใหญ่ ข้างละ ๑,๐๐๐   

๖๔ ๘๔๐๓ ๘.๔.๓ โลหะหรือพลาสติกดามข้อไหล่ ข้อมือ ข้อศอกผู้ใหญ่พร้อมลวดสปริง ข้างละ ๑,๐๐๐   

  โลหะ/หรือพลาสติกดามขาภายนอก     

๖๕ 
 

๘๕๐๘ ๘.๕.๘  เบ้ารับนํ้าหนักที่กระดูกก้นกบ (Ischium tuberosity)
ลักษณะ : วัสดุโครงสร้างทําจากพลาสติกหรือเรซ่ินใช้ประกอบกับส่วน
ขาท่อนบน 
ข้อบ่งช้ี  :  ใช้ร่วมกับอุปกรณ์โลหะหรือพลาสติกดามขาชนิดยาว 
เพ่ือให้กระดูกก้นกบเป็นส่วนที่รับนํ้าหนักตัวผู้ป่วยแทนการลงนํ้าหนัก
ที่ขาหรือเท้าโดยตรง 
อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๒ ปี 

ข้างละ ๔,๒๐๐  

๖๖ ๘๕๒๔ ๘.๕.๒๔ PTB brace ชนิดโลหะแบบมีข้อเท้า 
ลักษณะ : วัสดุโครงสร้างที่รองรับขาท่อนล่างและเท้าทําจากโลหะ
หรือพลาสติกมีฝาประกบด้านหน้าและด้านหลังทําจากพลาสติก
หรือเรซ่ิน เพ่ือเป็นพื้นที่รับนํ้าหนักที่  Patella tendon  มีแกนโลหะ
พร้อมข้อเท้าขนาบด้านข้างใน-นอก 
ข้อบ่งช้ี :  สําหรับผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บที่เท้าบริเวณเท้าหรือกระดูกขาท่อนล่าง
ขณะลงนํ้าหนักและมีปัญหาการควบคุมการเคล่ือนไหวข้อเท้า 
อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๒ ปี   

ช้ินละ ๖,๕๐๐  

๖๗ ๘๕๒๖ ๘.๕.๒๖ ที่คลุมเข่า Knee pad 
ลักษณะ :  ทําจากหนังหรือวัสดุที่น่ิม มีสายเข็มขัดยึด ระหว่างแผ่น
รองคลุมเข่ากับอุปกรณ์ 
ข้อบ่งช้ี : สําหรับใช้ร่วมกับพลาสติก/โลหะดามขามีข้อเข่า มีข้อเท้า
หรือไม่มีข้อเท้า 
อายุการใช้งาน :  ไม่น้อยกว่า ๑ ปี   

ช้ินละ ๓๕๐  



๑๘ 
 

ลําดับ รหัส ประเภท หน่วย ราคาไม่เกิน  
(บาท) หมายเหต ุ

๖๘ ๘๕๒๗ ๘.๕.๒๗   โลหะดามขาชนิดส้ัน 
ลักษณะ :  วัสดุโครงสร้างที่รองรับขาท่อนล่างและเท้าทําจากโลหะ 
ประกอบกันเป็นข้อเท้าโลหะ 
ข้อบ่งช้ี  :  สําหรับคนพิการที่มีอาการเกร็งมาก (severe spasticity) 
ต้องการความแข็งแรง ทนทานของอุปกรณ์สูง ใช้ดัดแก้ข้อเท้าผิดรูป 
varus /valgus ได้ดี เน่ืองจากสามารถเพ่ิม T- straps ได้ เช่น ผู้ป่วย 
Stroke , Hemiplegia and Hemiparesis , CP , Polio late effect 
,Muscular dystrophy, ankle contracture,Equinovarus/valgus 
 อายุการใช้งาน :  ไม่น้อยกว่า ๒ ปี 

ข้างละ ๕,๕๐๐  

๖๙ ๘๕๒๘ ๘.๕.๒๘  PTB brace ชนิดพลาสติกไม่มีข้อเท้า 
ลักษณะ : วัสดุโครงสร้างที่รองรับขาท่อนล่างและเท้าทําจากพลาสติก 
มีฝาประกบด้านหน้าและด้านหลังทําจากพลาสติกหรือเรซ่ิน  เพ่ือเป็น
พ้ืนที่รับน้ําหนักที่ Patella tendon  
ข้อบ่งช้ี :  สําหรับผู้ป่วย fracture ที่กระดูกขาท่อนล่าง หรือเจ็บที่เท้า
ขณะลงนํ้าหนักโดยให้เอ็นสะบ้าเป็นบริเวณรับนํ้าหนัก  และใช้หลักการ 
circumferencial pressureในการกระจายนํ้าหนัก 
อายุการใช้งาน :  ไม่น้อยกว่า ๒ ปี   

ช้ินละ ๔,๐๐๐  

๗๐ ๘๗๐๑ เคร่ืองช่วยเดินชนิด ๔ ขา (Pick-up-walker) อันละ ๗๐๐  

๗๑ ๘๗๐๒ ๘.๗.๒ เครื่องช่วยเดินชนิด ๔ ขา มีล้อ อันละ ๖,๐๐๐ 
 

๗๒ ๘๗๐๓ ไม้เท้า ๑ ปุม่ อันละ ๑๙๐ 
 

๗๓ ๘๗๐๔ ไม้เท้าชนิด ๓ หรือ ๔ ปุ่ม อันละ ๖๐๐   

๗๔ ๘๗๐๕ ๘.๗.๕ ไม้ค้ํายัน คู่ละ ๒๕๐  

๗๕ ๘๗๐๖ ๘.๗.๖ ไม้ค้ํายันรักแร้แบบอลูมิเนียม 
ลักษณะ : ไม้คํ้ายันความสูงจากระดับรักแร้ถึงพ้ืนส่วนค้ํายันทําจาก
อลูมิเนียม ความหนาของอลูมิเนียมไม่ต่ํากว่า ๑.๒ มม. มีที่มือจับอยู่
ระหว่างกลาง มีลูกยางกันล่ืน  
ข้อบ่งช้ี : สําหรับคนพิการที่สามารถเดินได้แต่มีข้อห้ามในการลง
น้ําหนักที่ขาข้างใดข้างหน่ึง หรือมีอาการขาอ่อนแรง หรือมีการทรงตัว
ขณะเดินไม่ดี 
อายุการใช้งาน :  ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

คู่ละ ๖๕๐   

๗๖ ๘๗๐๗ ๘.๗.๗ ไม้เท้าอลูมิเนียมแบบสามขา 
ลักษณะ : ไม้คํ้ายันความสูงจากระดับรักแร้ถึงพ้ืนส่วนค้ํายันทําจาก
อลูมิเนียม ความหนาของอลูมิเนียมไม่ต่ํากว่า ๑.๒ มม. มีที่มือจับอยู่
ระหว่างกลาง มีลูกยางกันล่ืน  
ข้อบ่งช้ี : สําหรับคนพิการที่สามารถเดินได้แต่มีข้อห้ามในการลง
น้ําหนักที่ขาข้างใดข้างหน่ึง หรือมีอาการขาอ่อนแรง หรือมีการทรงตัว
ขณะเดินไม่ดี 
อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

อันละ ๖๐๐  



๑๙ 
 

ลําดับ รหัส ประเภท หน่วย ราคาไม่เกิน  
(บาท) หมายเหต ุ

๗๗ ๘๗๐๘ ๘.๗.๘ ไม้เท้าสําหรับคนตาบอดพับได้
ลักษณะ : ไม้เท้าก้านยาว ทําจากวัสดุโลหะ อลูมิเนียม หรือสแตนเลส 
สามารถพับเก็บได้ 
ข้อบ่งช้ี  :  สําหรับคนพิการทางการเห็น 
อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

อันละ ๕๐๐  

๗๘ ๘๗๐๙ ๘.๗.๙ ที่ช่วยฝึกเดินแบบมีล้อขนาดกลาง (Anterior Wheel Walker)
ลักษณะ : คอกเดินทําจากอลูมิเนียม มีขา ๒ ข้างพร้อมลูกยางกันล่ืน 
และมีล้อ  ๒  ข้าง  ขนาดเล็ก 
ข้อบ่งช้ี : สําหรับเด็กพิการที่สามารถเดินได้แต่มีอาการอ่อนแรงของขา
ทั้งสองข้าง หรือเดินได้แต่ไม่มั่นคง   
อายุการใช้งาน  : ไม่น้อยกว่า ๒ ปี 

อันละ ๑,๒๐๐  

๗๙ ๘๗๑๐ ๘.๗.๑๐ ที่ช่วยฝึกเดินแบบมีล้อขนาดเล็ก (Anterior Wheel Walker)
ลักษณะ : คอกเดินทําจากอลูมิเนียม มีขา ๒ ข้างพร้อมลูกยางกันล่ืน 
และมีล้อ ๒ ข้างขนาดเล็ก 
ข้อบ่งช้ี : สําหรับเด็กพิการที่สามารถเดินได้แต่มีอาการอ่อนแรงของขา
ทั้งสองข้าง หรือเดินได้แต่ไม่มั่นคง  
อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๒ ปี 

อันละ ๑,๐๐๐   

๘๐ ๘๗๑๑ ๘.๗.๑๑  ไม้คํ้ายันรักแร้แบบไม้ 
ลักษณะ :  ไม้คํ้ายันความสูงจากระดับรักแร้ถึงพ้ืนส่วนคํ้ายันทําจากไม้ 
มีที่มือจับอยู่ระหว่างกลางมีลูกยางกันล่ืน  
ข้อบ่งช้ี : สําหรับคนพิการที่สามารถเดินได้แต่มีข้อห้ามในการลง
น้ําหนักที่ขาข้างใดข้างหนึ่งหรือมีอาการขาอ่อนแรง หรือมีการทรงตัว
ขณะเดินไม่ดี 
อายุการใช้งาน :  ไม่น้อยกว่า ๑ ป ี

คู่ละ ๓๕๐  

 ๘๘๐๐ ๘.๘ รองเท้า   

๘๑ ๘๘๐๑ ๘.๘.๑ รองเท้าคนพิการขนาดเล็ก ชนิดตัดเฉพาะราย
ลักษณะ :  วัสดุที่ใช้ทําจากหนัง ตัดเย็บเฉพาะราย 
ข้อบ่งช้ี : สําหรับคนพิการที่มีเท้าผิดรูปที่ไม่สามารถใช้รองเท้าทั่วไปได้ 
มีเท้าเขย่งขาส้ันยาวไม่เท่ากัน หรือต้องใช้รองเท้าร่วมกับอุปกรณ์ชนิดอ่ืน 
เช่น โลหะ/พลาสติกดามขา โดยมีความยาวเท้าต่ํากว่า ๑๕ ซม. 
อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ยกเว้นกรณีเด็กอายุต่ํากว่า ๕ ปี  
อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๖ เดือน 

คู่ละ ๘๐๐   

๘๒ ๘๘๐๒ ๘.๘.๒ รองเท้าคนพิการขนาดกลาง  ชนิดตัดเฉพาะราย
ลักษณะ :  วัสดุที่ใช้ทําจากหนัง ตัดเย็บเฉพาะราย 
ข้อบ่งช้ี : สําหรับคนพิการที่มีเท้าผิดรูปที่ไม่สามารถใช้รองเท้าทั่วไปได้ 
มีเท้าเขย่งขาสั้นยาวไม่เท่ากัน หรือต้องใช้รองเท้าร่วมกับอุปกรณ์ชนิดอ่ืน 
เช่น โลหะ/พลาสติกดามขา โดยมีความยาวเท้า  ๑๕-๒๒ ซม. 
อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

คู่ละ ๑,๐๐๐  

๘๓ ๘๘๐๓ ๘.๘.๓ รองเท้าคนพิการขนาดใหญ่ ชนิดตัดเฉพาะราย
ลักษณะ :  วัสดุที่ใช้ทําจากหนัง ตัดเย็บเฉพาะราย 
ข้อบ่งช้ี :  สําหรับคนพิการที่มีเท้าผิดรูปที่ไม่สามารถใช้รองเท้าทั่วไปได้ มีเท้า
เขย่งขาส้ันยาวไม่เท่ากัน หรือต้องใช้รองเท้าร่วมกับอุปกรณ์ชนิดอื่น 
เช่น โลหะ/พลาสติกดามขา โดยมีความยาวเท้า ๒๒-๒๗ ซม. 
อายุการใช้งาน :  ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
 

คู่ละ
 
 
 
 
 

๑,๒๐๐   



๒๐ 
 

ลําดับ รหัส ประเภท หน่วย ราคาไม่เกิน  
(บาท) หมายเหต ุ

๘๔ ๘๘๐๔ ๘.๘.๔ รองเท้าคนพิการขนาดใหญ่พิเศษ ชนิดตัดเฉพาะราย
ลักษณะ  :  วัสดุที่ใช้ทําจากหนัง ตัดเย็บเฉพาะราย 
ข้อบ่งช้ี  :  สําหรับคนพิการที่มีเท้าผิดรูปที่ไม่สามารถใช้รองเท้าทั่วไปได้ 
มีเท้าเขย่ง ขาส้ันยาวไม่เท่ากัน หรือต้องใช้รองเท้าร่วมกับอุปกรณ์
ชนิดอื่น เช่น โลหะ/พลาสติก ต้องใช้รองเท้าร่วมกับอุปกรณ์ชนิดอื่น 
เช่น โลหะ/พลาสติก  
อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

คู่ละ ๑,๔๐๐ 
 

๘๕ ๘๘๐๕ ๘.๘.๕ ค่าดัดแปลงรองเท้าคนพิการ  
ลักษณะ : การเสริมอุ้งเท้าภายใน ขนาดใหญ่/เล็ก เสริมล่ิมเท้า
ภายใน/นอก, เสริมความสูงรองเท้า เปล่ียนส้นรองเท้า ด้วยการใช้
วัสดุสําหรับทํารองเท้า เช่น โฟมชนิดต่างๆ ยาง  
ข้อบ่งช้ี : สําหรับคนพิการที่มีเท้าผิดรูปที่ไม่สามารถใช้รองเท้าทั่วไปได้ 
มีเท้าเขย่ง ขาส้ันยาวไม่เท่ากัน หรือต้องใช้รองเท้าร่วมกับอุปกรณ์ชนิดอื่น 
อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อหน่ึงข้าง

ข้างละ
 
 
 
 
 

๔๐๐ 
 

๘๖ ๘๘๐๙ ๘.๘.๙ เสริมฝ่าเท้าส่วนหน้า 
ลักษณะ :  วัสดุที่นํามาเสริมเท้าส่วนหน้าทําจากโฟมน่ิม หรือโฟมแข็ง 
หรือวัสดุที่สามารถต่อความยาวเท้าร่วมกับอุปกรณ์ได้ 
ข้อบ่งช้ี  :  สําหรับผู้ป่วยที่เท้าบางส่วนถูกตัด 
อายุการใช้งาน : ๑ ป ี

ข้างละ ๑,๕๐๐ 

๘๗ ๘๘๑๐ ๘.๘.๑๐ T-strap 
ลักษณะ : ทําจากหนังหรือวัสดุที่นิ่ม มีสายเข็มขัดคลุมข้อเท้ายึดกับ
อุปกรณ์ 
ข้อบ่งช้ี : สําหรับใช้ร่วมกับพลาสติก/โลหะดามขา มีข้อเข่า มีข้อเท้า 
หรือไม่มีข้อเท้า ในกรณีที่ผู้ป่วยมีข้อเท้าบิด 
อายุการใช้งาน :  ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

เส้นละ ๓๐๐ 

๘๘ ๘๘๑๓ ๘.๘.๑๓ รองเท้าสําหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีความเส่ียงสูง  และยัง
สามารถสวมใส่รองเท้าสําเร็จรูปได้ 
ลักษณะ  เป็นรองเท้าสําเร็จรูปที่มีพ้ืนภายในรองรับการเสริมวัสดุและ
ตัดตามขนาดและรูปเท้าของผู้ป่วย  (Depth-inlay shoes) 
ข้อบ่งช้ี  (ก)  มีประวัติการตัดนิ้วเท้าหรือบาง ส่วนของเท้า ซ่ึงทําให้
เท้าผิดรูป  
           (ข)  มีประวัติการเกิดแผลที่เท้าจากปลายประสาทเส่ือม 
หรือการขาดเลือด และ/หรือที่มีพยาธิสภาพของเท้าที่มีแผล 
          (ค)  มีปลายประสาทเสื่อม โดยการตรวจ Monofilament 
เนื่องจากการดําเนินของโรคเบาหวานไปสู่ปลายประสาท และ/หรือปลายประสาท
บริเวณข้อต่อ และ/หรือมีการขาดเลือด ร่วมกับการเกิดมีเท้าผิดรูป  

คู่ละ ๑,๒๐๐ 

๘๙ ๘๘๑๔ ๘.๘.๑๔ รองเท้าสําหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีความเส่ียงสูง ที่มีเท้าผิด
รูปเน่ืองจากบางส่วนถูกตัด และ/หรือ Charcot foot  ที่ไม่สามารถ
หารองเท้าสําเร็จรูปได้ (Custom-molded shoes )   
ลักษณะ เป็นรองเท้าสําหรับผู้ป่วยเบาหวานที่ต้องมีการตัดตามขนาด
และรูปเท้าของผู้ป่วยเฉพาะราย (Custom-molded shoes)   
ข้อบ่งชี้  เหมือนรหัส ๘๘๑๓  แต่เป็นผู้ป่วยที่ไม่สามารถสวมใส่
รองเท้าสําเร็จรูปชนิด Depth-inlay shoes ได้  

คู่ละ ๑,๘๐๐ 

  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเบิกรองเท้าสําหรับผู้ป่วยเบาหวานให้มี
สิทธิเบิกได้คนละไม่เกิน  ๑ คู่   ภายในระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันที่
ส่ังจ่ายรองเท้า 

 



๒๑ 
 

 
 

     

ลําดับ รหัส ประเภท หน่วย ราคาไม่เกิน  
(บาท) หมายเหต ุ

 
 อุปกรณ์อื่น ๆ  

๙๐ ๖๐๐๖ ๖.๐.๖  สายสวนปัสสาวะแบบสวนด้วยตนเอง
ลักษณะ : เป็นสายซิลิโคนสําหรับสวนปัสสาวะ มีปลอกพลาสติก
สําหรับใส่สายสวนปัสสาวะ และสายสวนสามารถนํากลับมาใช้ซํ้าได้  
โดยนํามาแช่นํ้ายาฆ่าเช้ือโรคในหลอดพลาสติก  
ข้อบ่งช้ี  : สําหรับคนพิการที่มีความบกพร่องของระบบทางเดินปัสสาวะ 
อายุการใช้งาน  : ไม่น้อยกว่า  ๑ ป ี

เส้นละ ๘๐๐ 

๙๑ ๘๙๐๑ ๘.๙.๑ รถน่ังคนพิการชนิดพับได้ทําด้วยโลหะแบบปรับให้เหมาะสม
กับความพิการได้ 
ลักษณะ :  เป็นอุปกรณ์สําหรับการเคล่ือนที่ด้วยล้อ มีโครงสร้างหลัก
ผลิตจากโลหะสแตนเลส  อลูมิเนียม  อัลลอยด์หรือโลหะอ่ืนที่ผ่าน
กระบวนการชุบหรือพ่นสี สามารถพับเก็บได้และสามารถปรับส่วน
ต่างๆ ให้เข้ากับขนาดร่างกายของผู้ใช้งานได้ 
ข้อบ่งช้ี : สําหรับคนพิการ โดยรถนั่งคนพิการที่ได้ต้องปรับให้เหมาะสม   
กับความพิการนั้น 
อายุการใช้งาน : ๓ ป ี

คันละ ๖,๖๐๐ 

๙๒ ๘๙๐๒ ๘.๙.๒ รถน่ังคนพิการชนิดพับได้ทําด้วยโลหะแบบปรับไม่ได้
ลักษณะ : เป็นอุปกรณ์สําหรับการเคล่ือนที่ด้วยล้อ มีโครงสร้างหลัก
ผลิตจากโลหะแสตนเลส อลูมิเนียม อัลลอยด์หรือโลหะอื่นที่ผ่าน
กระบวนการชุบหรือพ่นสี  สามารถพับเก็บได้ 
ข้อบ่งช้ี  :  สําหรับคนพิการที่ไม่สามารถเดินได้ 
อายุการใช้งาน : ๓ ปี 

คันละ ๔,๔๐๐ 

๙๓ ๘๙๐๓ ๘.๙.๓ เบาะรองนั่งสําหรับคนพิการ
ลักษณะ : ทําจากวัสดุนิ่มที่มีคุณสมบัติไม่ต่ํากว่า polyurethane 
foam, gel cushion, water cushion, หรือชนิด air cushion ที่มี
ลักษณะน่ิมสามารถกระจายน้ําหนัก 
ข้อบ่งช้ี : ใช้สําหรับคนพิการที่ต้องนั่งรถน่ังคนพิการแต่ยังสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้บ้าง  
อายุการใช้งาน : ๑ ปี 

อันละ ๘๐๐ 
 

๙๔ ๘๙๐๔ ๘.๙.๔  รถสามล้อโยกมาตรฐานสําหรับคนพิการ
ลักษณะ :  เป็นอุปกรณ์สําหรับการเคล่ือนที่ในระยะไกล โครงสร้าง
หลักทําด้วยเหล็กชุบสี หรือโลหะอื่นที่มีความแข็งแรงมั่นคง ขับเคล่ือน
โดยการควบคุมก้านโยก 
ข้อบ่งช้ี : สําหรับคนพิการที่ทรงตัวในท่าน่ังได้ดีแขน ๒ ข้างปกติ และ
สามารถออกนอกบ้านเพ่ือการเข้าสู่สังคมหรือประกอบอาชีพ 
อายุการใช้งาน :  ๓ ปี 

คันละ ๖,๐๐๐ 

๙๕ ๙๐๐๑ ๙.๐.๑ แผ่นรองตัวสําหรับผู้ป่วยอัมพาตหรือที่นอนลม
ลักษณะ :   เป็นแผ่นสําหรับรองบนที่นอน ทําจากวัสดุ น่ิมที่มี
คุณสมบัติไม่ต่ํากว่า polyurethane foam, gel, water, air  
สามารถกระจายแรงกดทับได้ดี และสามารถรองรับร่างกายผู้ใช้งานได้ 
ข้อบ่งช้ี  :  สําหรับคนพิการระดับรุนแรง หรือนอนติดเตียงไม่สามารถพลิกตัว
เพ่ือเปล่ียนท่านอนเองได้และมีความเส่ียงต่อการเกิดแผลกดทับ 
อายุการใช้งาน : ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
 

อันละ ๑,๐๐๐ 


