
FM-๔๐๑-๐๔-๐๔๐  ฉบับที่ ๐๕ 
วันที่ ๒ เมษายน  ๒๕ 

ที่  สปสช. ๖.๗๐ /  

  มีนาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง ซักซอมความเขาใจกรณีเบิกวัสดุ/อุปกรณใชเก็บของเสียในผูปวยผาตัดเปดทวารเทียม สิทธิหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ 

เรียน ผูอำนวยการหนวยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
อางถึง  ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง รายการอุปกรณ อวัยวะเทียมในการบำบัดรักษาโรคและ

ขอบงชี้ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ตามท่ี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ไดมีประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
เรื่อง รายการอุปกรณและอวัยวะเทียมในการบำบัดรักษาโรค พ.ศ. ๒๕๖๕  โดยกำหนดรายการจายอุปกรณหมวด ๕.๗ วัสดุ/
อุปกรณใชเก็บของเสียในผูปวยผาตัดเปดทวารเทียม นั้น  

ในการน้ี เพ่ือใหการเบิกจายคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุขดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงคตามที่กำหนด สปสช.จึงขอแจงซักซอมแนวทางปฏิบัติในการใหบริการและการเบิกจายคาใชจายเพื่อบริการ
สาธารณสุข กรณีอุปกรณหมวด ๕.๗ วัสดุ/อุปกรณใชเก็บของเสียในผูปวยผาตัดเปดทวารเทียม  ดังนี้ 

๑. อุปกรณหมวด ๕.๗ วสัดุ/อุปกรณใชเก็บของเสียในผูปวยผาตัดเปดทวารเทียม ประกอบดวยอุปกรณ
รหัส ๐๖๐๔ และ ๕๗๐๑-๕๗๐๔ โดยกำหนดขอบงชี้หลัก ใหใชสำหรับผูปวยเด็กและผูใหญที่มีการผาตัดเปดทวารเทียม 

๒. จำนวนการเบิกอุปกรณฯ  สามารถเบิกจายไดตามความจำเปน โดยครอบคลุมระยะเวลาในการนัด
ผูปวยคร้ังตอไป 

๓. กำหนดลักษณะ ขอบงชี้ การจายฯ อุปกรณหมวด ๕.๗ วัสดุ/อุปกรณใชเก็บของเสียในผูปวยผาตัด
เปดทวารเทียม ตามประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื ่อง รายการอุปกรณ อวัยวะเทียมในการ
บำบัดรักษาโรคและขอบงชี้ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามท่ีอางถึง  โดยมีรายละเอียด ดงันี้ 

รหัส รายการ หนวย ราคาจาย 
ไมเกิน (บาท) 

๕๗๐๐ ๕.๗  วัสดุ/อุปกรณใชเกบ็ของเสียในผูปวยผาตัดเปดทวารเทยีม 
       ขอบงชี้หลัก รายการ ๐.๖.๔ และ ๕.๗.๑-๕.๗.๔ สำหรับผูปวยเด็กและ
ผูใหญที่มีการผาตัดเปดทวารเทียม  

๕๗๐๑ ๕.๗.๑ ถุงเกบ็ของเสียจากลำไสชนิด ๑ ชิ้น (One piece appliance) 
       ลักษณะ  ถุงรองรับอุจจาระชนิดชิน้เดียวมีแผนปดผิวหนังที่มีสารปองกัน

ผิวหนัง อายุการใชงาน ๓-๕ วัน/ชิ้น ใชแลวท้ิง 
       ขอบงชี้ ผูปวยที่มีผาตัดชองเปดลำไสที่หนาทองเพื่อระบายอุจจาระ เก็บ

กักแกส ใชกับผิวหนังรอบลำไสที่มีลักษณะเรียบ ชวยใหผิวหนังรอบลำไสแหง
สะอาด ปราศจากกล่ิน 

ถุงละ ๗๐ 

๕๗๐๒ ๕.๗.๒ ถุงเกบ็ของเสียจากลำไสชนิด ๒ ชิ้น (Two pieces appliance) ถุงละ ๗๐ 

๑๒๐ หมู  ๓ ชั้น  ๒ – ๔  อาคารรวมหนวยงานราชการ  “ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐  พรรษา  ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๐ ” 
ถนนแจงวัฒนะ  แขวงทุงสองหอง  เขตหลักสี่  กรุงเทพ ฯ  ๑๐๒๑๐ โทรศัพท  ๐๒ ๑๔๑ ๐๐๐๐ โทรสาร (Fax) ๐๒ ๑๔๓ ๙๗๓๐ 



FM-๔๐๑-๐๔-๐๔๐  ฉบับที่ ๐๕ 
วันที่ ๒ เมษายน  ๒๕ 

รหัส รายการ หนวย ราคาจาย 
ไมเกิน (บาท) 

       ลักษณะ  ถุงรองรับอุจจาระชนิดใชรวมกับแปนปดหนาทองรอบลำไส อายุ
การใชงาน มากกวา ๒ สปัดาห สามารถซักลางและนำกลบัมาใชใหมได 

       ขอบงชี้ ใชรองรับอุจจาระทางหนาทอง เก็บกักแกส ใชรวมกับแปนปด
หนาทอง ชวยใหผิวหนงัรอบลำไสแหง สะอาด ปราศจากกลิน่ 

๕๗๐๓ ๕.๗.๓ แปนปดรอบลำไส/ทวารเทียม (Colostomy Flange) ในผูปวยผาตัด
เปดทวารเทียม 
         รายการอุปกรณรหัส ๕๗๐๓A และ ๕๗๐๓B สามารถใชรวมกับถุงเก็บ
ปสสาวะหนาทอง (Urostomy) 

๕๗๐๓A แปนปดรอบลำไส/ทวารเทียม (Colostomy Flange) แบบเรียบ ชิ้นละ ๑๔๐ 
        ลักษณะ แปนปดหนาทองรอบลำไส/ทวารเทียม แบบเรียบ เปนแปน หรือ
แผนรองที่ติดกับผวิหนัง มีลักษณะแบนเรียบ ทำหนาที่ปองกันผิวหนังระคายเคือง
จากอุจจาระหรือปสสาวะ และอีกดานหนึ่งใชสำหรับปดถุงรองรับอุจจาระหรือ
ปสสาวะ อายุการใชงาน ๓-๕ วนั/ชิน้ ใชแลวท้ิง 
        ขอบงชี้  ผูปวยที่มีชองเปดลำไส/ทวารเทียม ที่หนาทองเพื่อระบายอุจจาระ 
หรือปสสาวะ ใชกบัผิวหนงัรอบลำไส/ทวารเทียมท่ีมีลักษณะเรียบ ชวยใหผิวหนงั
รอบลำไส/ทวารเทียม แหง สะอาด ปราศจากกลิน่ 

๕๗๐๓B แปนปดรอบลำไส/ทวารเทียม (Colostomy Flange) แบบนนู (Convexity) 
        ลักษณะ แปนปดปดหนาทองรอบลำไส/ทวารเทียม  แบบนนู เปนแปน 
หรือแผนรองที่ติดกับผิวหนัง มลีักษณะแบนนนู ทำหนาทีป่องกันผิวหนังระคาย
เคืองจากอุจจาระ หรือปสสาวะ และอีกดานหนึ่งใชสำหรับปดถงุรองรับอุจจาระ
หรือปสสาวะ อายุการใชงาน ๓-๕ วัน/ชิน้ ใชแลวท้ิง 
       ขอบงชี้  ใชกับผูปวยมีผ่ิวหนังมีรองหรือรอยพับ ไมเรียบเสมอกับลำไส/

ทวารเทียม ไมเสมอกับผิวหนังหนาทองของผูปวย จากลำไสถูกดึงรั้งเขาไปในชอง
ทอง หรือ ผนังหนาทองขยายใหญ ชวยใหผิวหนังรอบลำไส/ทวารเทียม ที่มีระดับ
เดียวหรือต่ำกวาผนังหนาทองแหง สะอาด ปราศจากกล่ิน 

ชิ้นละ ๑๘๕ 

๕๗๐๔ ๕.๗.๔ อุปกรณเสริมใชรวมกับผูปวยที่ผาตัดเปดทวารเทียม 
         รายการอุปกรณรหัส ๕๗๐๔A, ๕๗๐๔B, ๕๗๐๔C และ ๕๗๐๔D  
สามารถใชรวมกับถุงเก็บปสสาวะหนาทอง (Urostomy) 

๕๗๐๔A ผงแปง (Stoma Powder)  
       ลักษณะ ผงแปงดูดซบัความชื้นและละลายใหเปนลักษณะเจลาตินเคลือบ

ปกปองผิวหนัง  
        ขอบงชี้ ใชโรย/พนบางๆ บนผิวหนังรอบลำไส/ทวารเทียม ที่เปนแผล ชวย
การหายของแผลไดเร็วข้ึน 

ขวดละ ๓๐๐ 

๕๗๐๔B 
กาว (Stoma Paste)  

 ลักษณะ ครีมขนที่มีลักษณะคลายกาว หรือแปงเปยกดูดซบัความชืน้ 
ปกปองผิว สงเสริมการหายของแผล 

 ขอบงชี้ ใชทา หรือปายบนผิวหนังที่มีแผลเพื่อสงเสริมการหายของแผล ใช
ปกปองผิวหนังรอบลำไส/ทวารเทียม ไมใหสัมผัสกบัของเสีย ใชเติมหรือเสริม
ผิวหนังที่มีรอยพับ มชีองของผิวหนัง หรือลำไส/ทวารเทียม ไมเสมอกับผิวหนัง
หนาทองของผูปวย 

หลอด
ละ 

๓๐๐ 



FM-๔๐๑-๐๔-๐๔๐  ฉบับที่ ๐๕ 
วันที่ ๒ เมษายน  ๒๕ 

รหัส รายการ หนวย ราคาจาย 
ไมเกิน (บาท) 

๕๗๐๔C แผนปดรักษาแผลเปอย (Stoma Wafer)  ขนาด ๑๐ x ๑๐  ซม. 
 ลักษณะ เปนแผนรองที่บางและยืดหยุน ทำหนาทีดู่ดซับความชื้น ไมยอม

ใหของเหลว อากาศ และเชื้อโรคผานเขาสูผิวหนังสามารถตัดใหเขากับรูปรางของ
ผิวหนังได 

 ขอบงชี้ ใชติดกับผิวที่มีแผล เพื่อปกปองผิวหนัง หรือใชเพื่อปรับสภาพ
ผิวหนัง ใหเรียบ 

ชิ้นละ ๓๐๐ 

๕๗๐๔D เข็มขัด (Stoma Belt) 
ลักษณะ เข็มขัดรัดแปนปดหนาทอง ชนิด  two-pieces appliance 

เสนละ ๓๐๐ 

ขอบงชี้ ใชยึดแปนรองใหติดกับผนังหนาทอง กรณีลำไส/ทวารเทียมท่ีหนา
ทองมีระดับเดียว หรือต่ำกวาผนังหนาทอง 

๐๖๐๔ ๐.๖.๔ ถุงเกบ็ปสสาวะหนาทอง (Urostomy) ชนิดใชระยะยาว 
ลักษณะ ถุงรองรับปสสาวะตองมีลิ้นกั้นไมใหน้ำปสสาวะไหลยอนกลับไปยัง

บริเวณทวารเทียมปองกันการติดเชื้อ ปลายถุงเปนกอกเพื่อสะดวกในการระบาย
น้ำปสสาวะ 

ขอบงชี้ สำหรับรองรับปสสาวะในผูปวยมะเร็งกระเพาะปสสาวะท่ีมีการ
ผาตัดเปดทวารเทียม   

ถุงละ ๑๕๐ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาแจงผูเกี่ยวของตอไป จะเปนพระคุณ 

ขอแสดงความนับถือ 

        (นายจเด็จ ธรรมธัชอารี) 
 เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

ฝายบรหิารการจัดสรรและชดเชยคาบริการ  
โทร. ๐๒-๕๕๔-๐๕๐๕        
ผูรับผิดชอบ  นางสาววันวิสาข พลอยบุศย   
สำเนาเรียน  ผูอำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติสาขาเขต 

ขอแสดงความนับถื




