
 

 

 

ตารางอัตราคาธรรมเนียมการผาตัด 
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ชองทอง การผาตัดไสติ่ง 50.00 

 การผาตัดลาํไส 75.00 

 การผาตัดกระเพาะอาหาร 75.00 

 การตอกระเพาะอาหารกับลําไส 62.50 

 การตัดเอาถุงน้ําดีออก  75.00 

 การผาตัดชองทองเพ่ือการวินิจฉัยโรค รักษาโรค หรือการตัดเอาอวัยวะในชองทองออกหนึ่ง

อยางหรือมากกวาเวนแตจะไดระบุไวในท่ีนี้เปนประการอ่ืน 

  

 50.00 

 การผาตัดชองทอง เพื่อการผาตัดต้ังแต 2 อยางขึ้นไปในแผลเดียวกันใหถือวาเปนการผาตัดคร้ังเดียว  

ฝ การผาเอาหนองออก ฝ หรือหนองแหงเดียวกันหรือหลายแหง 5.00 

 การรักษาหนอง หรือฝ ซึ่งตองอยูรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม คร้ังเดียว

หรือหลายคร้ัง 

12.50 

การตัด นิ้วมือหรือนิ้วเทาแตละนิ้ว 7.50 

 มือ แขนทอนลาง หรือเทาที่ขอเทา 25.00 

 ขา แขน หรือตนขา 37.50 

 ตนขาท่ีตะโพก  75.00 

เตานม การตัดลึกเขาไปถึงตนเหตุในรักแรและตัดนมออกขางเดียวหรือสองขาง 75.00 

 การตัดขางเดียว หรือสองขาง ในลักษณะงายๆ 37.50 

ทรวงอก การเปดหนาอก  100.00 

 การเอาปอด หรือสวนของปอดออก  75.00 

 การผาเขาไปในชองทรวงอกเพ่ือการวินิจฉัยโรค หรือการรักษาอวัยวะภายในทรวงอก ยกเวน

การเจาะ 

25.00 

 การเอาหนองออก ยกเวนการเจาะ  12.50 

 การอัดลมเขาทรวงอก  12.50 

 การบรรจุแตละขาง แตตองไมเกินหกคร้ัง  2.50 

 การวินิจฉัยโรคดวยการใชเคร่ืองมือดูทอหายใจ (BRONCHOSCOPY) 12.50 

 การผาตัด ไมรวมถึงการตัดชิ้นเนื้อตรวจ  25.00 

หัวใจ การผาตัดหวัใจ หลอดเลือดหัวใจ การผาตัดลิ้นหัวใจ  100.00 
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หู การผาตัดเยื่อห ู 5.00 

 การผาตัดเยื่อหูใสทอระบาย 20.00 

 การผาตัด มาสตอย ทั้งหมดขางเดียว การตกแตงเย่ือแกวหู 50.00 

 การผาตัด มาสตอย ทั้งหมดสองขาง 62.50 

 การผาตัดอวัยวะหูภายในเพ่ือใหไดยินเสียง ขางเดียวหรือทั้งสองขาง  100.00 

หลอดอาหาร การผาตัดหลอดอาหารตบี 37.50 

 การใชกลองสองกระเพาะอาหาร 12.50 

ตา การเอาส่ิงแปลกปลอมภายนอกออกจากเยื่อบุตาดํา  2.50 

 แยก RETINA MULTIPLE FUSIONS 100.00 

 ตอกระจก การรักษาจอประสาทตาโดยใชแสงเลเซอร 50.00 

 โรคตาโกลโคมา (GLAUCOMA) 31.25 

 การเอาลูกตาออก การผาตัดกลามเนื้อตา 31.25 

 การลอกเอาตอเน้ือออก 15.00 

 การสวนทอน้ําตา 12.50 

 การสวนทอน้ําตาใสทอระบาย 15.00 

 การผาตัดตกแตงทอน้ําตา 31.25 

 การผาตัดกุงยิงหรือฝที่เปลือกตา  5.00 

กระดูกหัก การรักษากระดูกตนคอ กระดกูสะบัก หรือแขนทอนลาง ตอกระดูกหนึ่งทอน 15.00 

หรือแตก กระดูกกนกบ นิ้วเทา กระดูกเทา หรือกระดูกซนที่เทา 10.00 

 กระดูกตนขา 37.50 

 แขนทอนบน หรือขา ตอกระดูกหน่ึงชิ้น 25.00 

 กระดูกนิ้วมือหรือนิ้วเทา ขางเดียว หรือซ่ีโครง 5.00 

 แขนสวนลาง กระดูกสองชิ้น ชองหัวเขา หรือกระดูกเชิงกรานซ่ึงไมตองดึงเขาที่ 20.00 

 กระดูกขาสองชิ้น 30.00 

 กระดูกขากรรไกรลาง กระดูกบริเวณใบหนา 17.50 

 กระดูกมือ กระดูกฝามือ จมูก ซ่ีโครง สองชิ้นหรือมากกวา หรือกระดูกหนาอก  7.50 

 กระดูกเชิงกรานซึ่งตองดึงเขาที ่ 31.25 

 กระดูกสันหลัง TRANSVERSE PROCESSES แตละขาง  6.25 
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 กระดูกสันหลัง กระดกูแตกโดยแรงบีบกด คร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง 37.50 

 กระดูกขอมือ 11.25 

การหักของ 

กระดูกแทง 

ออกนอกผิวหนัง 

สาํหรับการแตกหักของกระดูกออกนอกเนื้อใหเพิ่มผลประโยชนขางบนนี้อีก 50% 

สําหรับการแตกหักซ่ึงตองผาตัดรวมทั้งการปลูกกระดูก หรือการเฉือนกระดูกให เ พ่ิม

ผลประโยชนขางบนนี้อีก 100% ของรายการนั้น แตตองไมเกิน  

100.00 

ทางเดินรังไข- การผาตัดเอาไตออก 75.00 

ทางปสสาวะ การผาตัดเอาไตเขาท่ี  75.00 

 การตัดเนื้องอก หรือกอนน่ิวในไตออก ทอปสสาวะ หรือกระเพาะปสสาวะโดยการผาตัด 62.50 

 รักษาโดยวิธีจ้ีดวยไฟฟาหรือใชเคร่ืองมอืดูขางใน การนํากอนนิ่วออกโดยการสองกลอง  

การสลายนิ่วโดยใชคลื่นเสียง 

20.00 

 ทอปสสาวะตีบโดยการผาตัด 30.00 

 การผาตัดภายในทอปสสาวะ  15.00 

 การผาตัดตอมลูกหมาก (PROSTRATE) ออกครบกรรมวิธ ี 75.00 

 การตัดตอมลูกหมากออกบางสวน โดยวิธีจ้ีดวยเคร่ืองมือ ENDOSCOPIC 25.00 

 การตัดตอมลูกหมากโดยวิธีผาตัดอยางอ่ืน  50.00 

 การผาตัดลกูอัณฑะ หรือการตัดทอน้ํากาม 25.00 

 การผาตัดรีดการมีน้ําในถุงอัณฑะ หรือเสนเลือดโปงในลูกอัณฑะ 12.50 

 การขลิบหนังหุมปลายอวัยวะเพศชาย 12.50 

 การตัดมดลูกสวนใหญที่เปนมะเรง็ 75.00 

 การตัดมดลูกพรอมท้ังทอและรังไข พรอมทั้งตัดหรือไมตัดไสต่ิง 62.50 

 การขูดหรือการจ้ีปากมดลูก ในระยะไมมีประจําเดือน 10.00 

 การถางหรือการขูดปากมดลูก ในระยะไมมีประจําเดือน 12.50 

 การซอมฝเย็บ หรือชองคลอดขาด มิใชทันทีภายหลังคลอดรวมทั้งถุงในกระเพาะปสสาวะ 

(CYSTOCELE) และถุงในลําไส (RECTOCELE) 

37.50 

 การตัดเนื้องอกไฟบรอยด โดยไมเปดชองทอง การผาตัดมดลูกผานทางชองคลอด 20.00 

คอพอก การตัดตอมไทรอยดออก 75.00 

 การตัดเนื้องอกตอมไทรอยดเฉพาะสวน 37.50 

ไสเล่ือน การรักษาดวยการฉีดยาครบขนาดไสเลื่อนขางเดียว 18.75 
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 การรักษาดวยการฉีดยาครบขนาดไสเลื่อนสองขาง 25.00 

 การผาตัดเอาออกทั้งหมด รวมท้ังการฉีดยารักษาโรคไสเลื่อนขางเดียว 37.50 

 การผาตัดเอาออกทั้งหมด รวมท้ังการฉีดยารักษาโรคไสเล่ือนสองขาง 50.00 

ขอตอและ 

กระดูกเคลื่อน 

การผาตัดเขาไปในขอตอท่ีเปนโรค และไมอยูในภาวะปกตินอกจากกําหนดไวเปนอยางอื่น 

ยกเวนการเจาะ 

12.50 

 การผาบา ขอศอก หรือหวัเขา ยกเวนการเจาะ 37.50 

 การผาตัด และติดเขาที่เดิมโดยการผาตัดขอตอเคล่ือน หรือการอักเสบที่บาตะโพกหรือกระดูก

สนัหลัง 

75.00 

 หวัเขา ขอศอก ขอมือ หรือขอเทา 37.50 

 การเคลื่อนของนิ้วมือหรือนิ้วเทา แตละนิ้ว 5.00 

 บา หรือขอศอก ขอมอื หรือขอเทา 15.00 

 กระดูกขากรรไกรลาง  6.25 

 ตะโพก หรือหัวเขา ยกเวนสะบาหัวเขา 20.00 

 สะบาหัวเขา 5.00 

 การผาตัดปลอดหุมเอ็น  เยื่อหุมกระดูก 12.50 

 สาํหรับการเคลื่อนของขอตอหรือกระดูกซ่ึงจําเปนตองทําการผาตัดเปดนั้นผลประโยชนจํานวนสูงสุด  

ที่ไดรับสําหรับการเคล่ือนนั้นจะเปนจํานวนสองเทาของจํานวนที่กําหนดไวในรายการขางตนนี้ 

จมูก การเจาะสันจมกู 2.50 

 การผาตัดไซนัสในชองจมูก 17.50 

 การผาตัดไซนัสภายนอกจมูก 37.50 

 การเอาเนื้องอกออก (POLYPUS) แหงเดียวหรือหลายแหง 5.00 

 การตัดใตเยื่อเมือก (SUBMUCOUS RESECTION) 25.00 

 TURBINECTOMY  7.50 

การเจาะ การเจาะชองทอง การเจาะคอ การเจาะสวนเสนเลือดดาํ 12.50 

 ทรวงอก หรือกระเพาะปสสาวะ ยกเวนการสวนกระเพาะปสสาวะ 7.50 

 เยื่อแกวหู ถุงน้ําในอัณฑะ ขอตอหรือกระดูกไขสันหลัง 5.00 

ทวาร การผาตัดใหญของมะเร็งทุกระยะ รวมทั้งการเจาะชองอุจจาระใหม 100.00 

 ริดสีดวง เฉพาะภายนอก การตัด ครบวิธีการ 7.50 
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 ริดสีดวงภายใน หรือทั้งภายนอกภายใน รวมทั้งลําไสปลิ้นออกรวมการตัดทั้งหมดหรือการฉีดยา

รักษาครบชุด 

20.00 

 การผาตัดรักษาที่เกิดขึ้นจากทวารออกมาถึงกน (การผาตัดฝกัณฑสูตร) 17.50 

 การผาตัดรอยแตกแยกบริเวณทวาร 5.00 

 การตัดอ่ืนๆ บริเวณทวารหนัก 17.50 

 การตรวจรักษาโดยการสองกลอง 12.50 

กะโหลก การตัดเขาไปในชองสมอง ยกเวนการเปดและการเจาะโดยใชเคร่ืองเจาะ 100.00 

ศีรษะ การเอากระดูกออก การเปด หรือการบรรเทาความกดดัน 31.25 

ลําคอ การผาตอมทอนซิล และการผาตอมอดินอยด 25.00 

 การใชกลองดูหลอดเสียงเพ่ือวินิจฉัยโรค 5.00 

เนื้องอก การผาตัดเนื้องอกอันตราย ยกเวนเยื่อเมือก ผิวหนังและเยื่อพังผืด 50.00 

 เนื้องอกอันตรายที่เย่ือเมือกผิวหนังและเยื่อพังผืด 25.00 

 การผาตัดเนื้องอกแบบ POLONIDAL SINUS 25.00 

 เนื้องอกไมรายแรงที่ลูกอัณฑะ หรือเตานม  20.00 

 เนื้อโปน (GANGLION) 3.75 

 หดูหรอืไฝ 2.50 

 เนื้องอกไมเปนอันตรายแหงเดียวหรือหลายแหง เวนแตจะไดระบุไวเปนประการอื่นในที่นี้ซ่ึงตอง

อยูรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม  

12.50 

 ไมตองอยูรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม 5.00 

 ในกรณีที่มีการรักษาโรคเนื้องอกตามรายการขางบนน้ีโดยรังสีเอกซ หรือแรเรเดียม ผลประโยชนสูงสุดที่

จะจายใหสําหรับการรักษาจนจบวิธีการ รวมทั้งการผาตัดใหเปนไปตามที่กําหนดไวสําหรับการผาตัดเนื้อ

งอกนั้นๆ 

เสนโลหิต เสนโลหิตขอด การผาตัดเสนโลหิตทุกอยางหรือการฉีดยาในขาขางเดียว 20.00 

 การผาตัดหรือการฉีดยาในขาสองขาง 30.00 

 ถาการผาตัดที่กระทําน้ันไมไดแสดงไวในตารางอัตราคาธรรมเนียมการผาตัด บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะ

กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการผาตัดใหสําหรับการผาตัดนั้น  โดยการผาตัดที่มีความสําคัญและความ

รายแรงเทาเทียมกัน จะไดนําไปใชเปนมาตรฐานสําหรับบริษัทในการเปรียบเทียบเพื่อจายผลประโยชน

สาํหรับคาผาตัดดังกลาว 


