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1. หลักการและเหตุผล
การบริการบำาบัดทดแทนไต (Renal Replacement Therapy: RRT) เป็นการรักษาพยาบาล

ที่มีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งเกินความสามารถของครัวเรือนที่จะรับภาระได้ ดังน้ัน เพื่อให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง

ระยะสุดท้าย สทิธหิลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิเข้าถงึบรกิารทีม่คีณุภาพและได้มาตรฐาน ป้องกนัการ

ล้มละลายจากการเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2550 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติ อนุมัติ 

ให้ขยายชุดสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองแก่ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในระบบหลัก ประกัน

สขุภาพแห่งชาต ิให้ครอบคลมุการบำาบดัทดแทนไต และตัง้แต่ 1 มกราคม 2551 เป็นต้นมา ได้คุ้มครอง

เรื่องการผ่าตัดปลูกถ่ายไต (Kidney Transplantation: KT) ในกรณีที่สามารถหาไตบริจาคได้ และ

ขยายการทดแทนไตด้วยวิธีล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง (Continuous Ambulatory 

Peritoneal Dialysis: CAPD) ทัง้ผูป่้วยรายเก่า และผูป่้วยรายใหม่ ส่วนผูป่้วยรายเก่าทีฟ่อกเลอืดด้วย

เครื่องไตเทียม (Hemodialysis: HD) ตั้งแต่ ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถ้าใช้วิธีเดิมไม่เปลี่ยนเป็น 

CAPD จะได้รับความคุ้มครองโดยร่วมจ่าย หนึ่งในสามส่วนของค่าฟอกเลือด ทั้งนี้ ให้ตั้งงบประมาณ

ในกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพิ่มเติมตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 เป็นต้นไป ต่อจากนั้น ได้มี

การขยายสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมอีก โดยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ขยายการให้ยากระตุ้นการสร้าง

เม็ดเลือดแดงสำาหรับ ผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมรายใหม่ ที่รับบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไต

เทียมหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2551 และไม่ประสงค์จะรับบริการล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเน่ือง 

ตามหลักเกณฑ์ที่สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำาหนด

1บทที่

ก�รบริห�รจัดก�รบริก�ร
ผู้ป่วยไตว�ยเรื้อรัง

บทที่ 1 การบริหารจัดการบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง   |   7



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 25608   

ต่อมาคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มีมติเม่ือวันท่ี 10 กรกฎาคม 2555 ให้

ยกเลิกการร่วมจ่ายตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป สำาหรับกรณีการทดแทนไตด้วยการ 

ฟอกเลอืดด้วยเครือ่งไตเทยีมสำาหรบัผูป่้วยไตวายเรือ้รงัระยะสดุท้ายรายเก่า ทีรั่บบรกิารฟอกเลอืดด้วย

เครือ่งไตเทยีมก่อนวนัที ่1 ตลุาคม 2551 ซึง่ไม่ประสงค์จะเปลีย่นมารบับรกิารล้างไตผ่านทางช่องท้อง

อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ที่ประชุมเชิงนโยบายเรื่องการสร้างความเป็นเอกภาพและบูรณาการสิทธิประโยชน์

ภายใต้ระบบหลกัประกนัสขุภาพภาครฐั เมือ่วนัที ่21 มถินุายน 2555 ซึง่มนีายกรฐัมนตรเีป็นประธาน

ได้พิจารณาการบูรณาการ การให้บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายมีข้อเสนอให้ 3 กองทุน 

ปรับเกณฑ์เข้ารับบริการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยใช้มาตรฐานกลางของสมาคมวิชาชีพและปรับ 

ปรุงระเบียบให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่จำาเป็นต้องเปลี่ยนสิทธิการรักษาพยาบาลให้ได้รับ 

วิธีการรักษาแบบเดิมอย่างต่อเนื่องภายใต้หลักเกณฑ์หรือประกาศของแต่ละกองทุน

2. แนวทางการพัฒนาระบบบริการทดแทนไต
เพ่ือให้เกิดระบบบริการที่มีคุณภาพ ให้บริการแก่ผู้ป่วยได้อย่างเป็นธรรม สามารถควบคุม 

ค่าใช้จ่าย และเกิดการใช้งบประมาณของประเทศอย่างคุ้มค่า ในปีงบประมาณ 2560 สำานักงาน 

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้กำาหนดแนวทางการดำาเนินงาน ดังนี้

2.1 สนับสนุนการบริการบำาบัดทดแทนไต และเริ่มต้นด้วยวิธีการล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่าง

ต่อเนื่อง (CAPD) แก่ผู้ป่วยทุกราย ในผู้ป่วยที่ไม่มีข้อห้าม และสนับสนุนนโยบาย PD First Policy 

ต่อเนื่อง

2.2 จดัให้มบีรกิารทดแทนไตด้วยวธิกีารล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเน่ือง (CAPD) การผ่าตดั

ปลูกถ่ายไต (KT) และการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD)

2.3 พัฒนาระบบบริการทดแทนไตทั้งการล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเน่ือง (CAPD) 

การฟอกเลอืดด้วยเครือ่งไตเทยีม (HD) และการผ่าตดัปลกูถ่ายไต (KT) ให้เพยีงพอ มคีณุภาพมาตรฐาน

และเป็นธรรมในการเข้าถึง รวมถึงมีการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

2.4 การบรูณาการการจัดบรกิารบำาบดัทดแทนไต แก่ผูป่้วยไตวายเรือ้รังระยะสดุท้าย ให้มคีวาม

เป็นเอกภาพ เท่าเทยีม ทัง้ด้านสิทธิประโยชน์ การเข้าถงึบรกิาร ประสทิธภิาพและมาตรฐานของระบบ

หลักประกันสุขภาพทุกระบบ
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2.5 สนับสนนุให้มกีารพัฒนาและควบคมุคณุภาพมาตรฐานการให้บรกิารบำาบดัทดแทนไตควบคู่

ไปกับการพัฒนาวิชาการและระบบข้อมูล

2.6 สนับสนุนให้ดำาเนินการป้องกันภาวะไตเสื่อม โดยเช่ือมต่อระบบบริการปฐมภูมิกับการ

ป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

2.7 สนับสนุนให้ผู้ป่วย ญาติ อาสาสมัคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสังคมได้มีส่วนร่วม

ในการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย 

3. วัตถุประสงค์
 3.1 ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายได้รับบริการบำาบัดทดแทนไตที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน

ตามความจำาเป็นด้านสุขภาพ

3.2 เพ่ือให้มีการพัฒนาระบบบริการ สำาหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน 

มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการ

3.3 มีการบริหารจัดการและควบคุมกำากับเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากร และงบประมาณอย่าง 

มีประสิทธิภาพ

4. กรอบการบริหารงบประมาณ
งบบรกิารผูป่้วยไตวายเรือ้รงั เป็นงบประมาณทีไ่ด้รบัเป็นการเฉพาะแยกจากงบบรกิารทางการ

แพทย์เหมาจ่ายรายหัว โดยในปีงบประมาณ 2560 จัดสรรเป็นงบประมาณเพื่อการบริการทดแทนไต 

ดังนี้
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ร�ยก�ร เป้�หม�ย (ร�ย) งบประม�ณที่ได้รับ(บ�ท)

1.  การบริการทดแทนไต

1.1 บริการล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง 

(CAPD)

26,883 3,844,329,100

1.2 บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) 19,146 3,196,987,900

1.3 บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมรายใหม่ รับ

ยา EPO (HD SelfPay) 

5,060 82,146,900

1.4 บริการผ่าตัดปลูกถ่ายไต  

 - ผ่าตัด (KT)   183 61,993,100

 - รับยากดภูมิ (KTI) 1,639 343,778,300

รวม 52,911 7,529,235,300

ต�ร�งที่ 1  รายการงบประมาณบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ปีงบประมาณ 2560

ทั้งนี้ ให้สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สามารถเกลี่ยงบประมาณปี 2560 ระหว่าง

ประเภทบริการได้ตามศักยภาพของระบบบริการและในระหว่างปีหากมีจำานวนผู้ป่วยมากกว่าที่ได้รับ 

งบประมาณหรือจำาเป็นต้องจ่ายค่าใช้จ่ายตามบรกิารของปีทีผ่่านมาซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การ เรยีก

เกบ็ค่าบรกิารท่ี สำานกังานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตกิำาหนด ให้สามารถเบกิจ่ายได้โดยใช้งบประมาณ

ปีปัจจุบัน และ/หรือ อาจใช้เงินคงเหลือตามระบบบัญชีเงินกองทุนรายการ “รายได้สูง (ตำ่า) กว่า 

ค่าใช้จ่ายสะสม” มาจ่ายได้ หรือเสนอของบประมาณเพิ่มเติม

โดยหลักเกณฑ์การดำาเนินงาน และการบริหารจัดการบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรังในแต่ละ 

ประเภทบริการให้เป็นไปตามข้อ 4.1 ดังนี้

4.1 งบประม�ณเพื่อก�รบริก�รทดแทนไต เป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ 

ทดแทนไตสำาหรับประชาชนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครอบคลุมค่าบริการ ค่ายา และบริการ

ท่ีเก่ียวข้องในการล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนือ่ง การฟอกเลือดด้วยเครือ่งไตเทียม และการปลกู

ถ่ายไตสำาหรบัผูป่้วยไตวายเรือ้รงั การบรหิารเป็นภาพรวมระดบัประเทศ หลักเกณฑ์การจ่ายค่าบรกิาร

ทดแทนไต จ่ายตามปริมาณงานที่เรียกเก็บภายหลังการให้บริการ เป็นไปตามมาตรการ หลักเกณฑ์ 

วธิกีาร เงือ่นไขและอตัราท่ีสำานกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาตกิำาหนด ซึง่ครอบคลมุค่าใช้จ่าย ดงันี้
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  4.1.1 การบริการล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง (CAPD) ครอบคลุมค่าใช้จ่ายการ

บริการล้างไตผ่านทางช่องท้อง การผ่าตัดวางสายล้างช่องท้อง การนัดและดูแลรักษาผู้ป่วยอย่าง 

ต่อเนื่อง รวมถึงการสนับสนุนนำ้ายาล้างไตทางช่องท้องพร้อมอุปกรณ์ การให้ยาพื้นฐาน ยากระตุ้น 

การสร้างเม็ดเลือดแดง ตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนด ยารักษาโรคอื่นที่จำาเป็น และการรักษาภาวะ

แทรกซ้อนที่เกิดจากการใช้บริการล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเน่ืองโดยตรงเฉพาะกรณีใช้บริการ

แบบผู้ป่วยนอก (สำาหรับกรณีบริการแบบผู้ป่วยในใช้ค่าใช้จ่ายบริการผู้ป่วยในทั่วไป)

   4.1.2 การฟอกเลอืดด้วยเคร่ืองไตเทยีม สำาหรบัผูป่้วยไตวายเรือ้รงัระยะสดุท้ายรายเก่า

ที่รับบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2551 และไม่ประสงค์จะเปลี่ยนมารับ 

บรกิาร CAPD และการฟอกเลอืดด้วยเครือ่งไตเทียมตามเง่ือนไขสำาหรบัผูป่้วยไตวายเรือ้รงัระยะสดุท้าย

รายใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 ที่ไม่สามารถใช้บริการ CAPD โดยครอบคลุมค่าใช้จ่ายฟอกเลือด

ด้วยเครื่องไตเทียม ค่าการเตรียมเส้นเลือด การให้ยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงตามหลักเกณฑ ์

ทีก่ำาหนด และการรกัษาภาวะแทรกซ้อนทีเ่กดิขึน้ระหว่างทีผู่ป่้วยรบัการฟอกเลอืดด้วยเครือ่งไตเทยีม

โดยตรงเฉพาะกรณใีช้บรกิารแบบผูป่้วยนอก (สำาหรบับรกิารแบบผูป่้วยในใช้ค่าใช้จ่ายบรกิารผูป่้วยใน

ทัว่ไป) การนัดและดแูลรกัษาผูป่้วยอย่างต่อเนือ่ง รวมท้ังการให้ยาท่ีจำาเป็น ตามแนวเวชปฏบิตัท่ีิสมาคม

โรคไตแห่งประเทศไทยกำาหนด

  4.1.3 การให้ยากระตุน้การสร้างเม็ดเลอืดแดง สำาหรบัผูป่้วยฟอกเลอืดด้วยเครือ่งไตเทียม

รายใหม่ ทีร่บับรกิารฟอกเลือดด้วยเครือ่งไตเทียมตัง้แต่วันท่ี 1 ตลุาคม 2551 เป็นต้นไป และไม่ประสงค์

จะรับบริการ CAPD

  4.1.4 การปลูกถ่ายไต ครอบคลุมค่าใช้จ่ายสำาหรับบริการผู้บริจาคไตและผู้รับบริจาค 

โดยเป็นค่าเตรียมการผู้บริจาค ค่าเตรียมการผู้รับบริจาค ค่าผ่าตัดผู้บริจาคและผู้รับบริจาค ค่าบริการ

กรณีมภีาวะแทรกซอ้น รวมถึง ค่ายากดภูมคิุม้กนัหลังการผ่าตดัและการตดิตามผลภายหลังการผ่าตดั

ปลูกถ่ายไต ตามแนวทางเวชปฏิบัติที่สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยกำาหนด

5. ระยะเวลาดำาเนินการ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
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6. ผลผลิต
6.1 มีหน่วยบริการล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง (CAPD) ท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐาน

กระจายในพื้นที่เพื่อให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเข้าถึงได้อย่างเพียงพอ

6.2 มีหน่วยบริการ/สถานบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) ที่มีคุณภาพมาตรฐาน

ให้การดูแลผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงได้อย่างเพียงพอ

6.3 มรีะบบการบรกิารปลกูถ่ายอวยัวะ และจดัหาอวยัวะ ทีม่คีณุภาพ มาตรฐานและเป็นธรรม

ในการเข้าถึงบริการ

6.4 หน่วยบรกิารสนบัสนนุการผลิตและพฒันาบุคลากร ทีใ่ห้บรกิารทดแทนไต โดยเฉพาะการ

ผลิตพยาบาล PD เพื่อให้ทำาหน้าที่ดูแลผู้ป่วยในศูนย์บริการ CAPD ให้ครบทุกแห่ง

6.5 มีระบบการพัฒนาและควบคุมคุณภาพมาตรฐานการให้บริการทดแทนไต โดยเฉพาะ 

CAPD  และ HD

6.6 มีการจัดบริการ CKD clinic ในหน่วยบริการ CAPD หรือที่มีความพร้อมในการให้บริการ

6.7 มเีครอืข่ายการดูแลผูป่้วยในระดบัชมุชน รวมถงึสนบัสนนุให้สงัคมเข้ามามส่ีวนร่วมในการ

ดูแลผู้ป่วย

7. ผลลัพธ์
ผู้ป่วยไตวายเร้ือรังระยะสุดท้ายในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สามารถเข้าถึงบริการ

ทดแทนไตตามชุดสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม

ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สามารถดำาเนินชีวิตได้

อย่างปกติ ไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคม

8. บทบาทหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
8.1 คณะกรรมก�ร/คณะทำ�ง�นทีเ่กีย่วข้องในก�รพฒัน�ระบบ เพือ่ให้การบริหารระบบ

บริการทดแทนไตในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีการจัดตั้ง 

คณะกรรมการและคณะทำางาน เพื่อทำาหน้าที่บริหารจัดการสนับสนุนพัฒนาระบบในภาพรวม ดังนี้

 8.1.1 คณะกรรมการ 3 คณะ ได้แก่

1) คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการทดแทนไตในระบบ 

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีหน้าที่เกี่ยวกับ การพัฒนา และให้ข้อเสนอ 
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เกี่ยวกับนโยบายงบประมาณ และระบบบริการ รวมทั้งกำาลังคนของระบบ

บรกิาร กำาหนดหลกัเกณฑ์และแนวทางการให้บรกิารและการควบคมุคณุภาพ

มาตรฐานของระบบบริการทดแทนไต

2) คณะกรรมการเพื่อสนับสนุนผู้ป่วยโรคไตวายเร้ือรังระยะสุดท้าย ในระบบ 

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้เข้าถึงการบริการทดแทนไตระดับเขต ม ี

หน้าทีเ่กีย่วกับการสนบัสนนุและส่งเสรมิการจดับรกิารสำาหรบัผูป่้วยไตวายใน

ระดับเขต การพัฒนา การควบคุมกำากับการดำาเนินงานด้านคุณภาพบริการ

ของหน่วยบริการ เสนอแนะแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้ผู้ป่วยไตวาย 

เข้าถงึบรกิารอย่างทัว่ถงึและเป็นธรรม พจิารณาคดัเลอืก จัดลำาดบัและกำาหนด

ให้ผู้ป่วยไตวายในทุกจังหวัดในพื้นที่เขตรับผิดชอบ เข้ารับการบำาบัดทดแทน

ไตด้วยวิธี CAPD หรือ HD หรือ KT ตามลำาดับการขอเข้ารับบริการ ข้อบ่งชี้

ทางการแพทย์และแนวทางทีค่ณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิหรอื 

สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำาหนด พิจารณาเปลี่ยนแปลงวิธีการ

ทดแทนไตของผู้ป่วยที่มีความจำาเป็นจาก CAPD เป็น HD อย่างถาวร

3) คณะกรรมการพิจารณากรณีผู้ป่วยไม่สามารถทำาการล้างไตผ่านทางช่องท้อง

อย่างต่อเน่ือง (CAPD) มีหน้าท่ีเก่ียวกับการ พิจารณากรณีผู้ป่วยอุทธรณ ์

ผลการพจิารณาของคณะกรรมการฯ ระดบัเขต และกรงุเทพมหานคร ในกรณี

ที่ผู ้ป่วยไม่สามารถทำาการล้างไตผ่านทางช่องท้องได้ด้วยตนเองหรือไม่มี 

ผู้ดูแล จำาเป็นต้องเปลี่ยนเป็นวิธี HD อย่างถาวร

 8.1.2 คณะทำางาน 3 คณะ ได้แก่

1) คณะทำางานพัฒนาระบบบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายไตในระบบ 

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทำาหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดทำาแผนพัฒนาระบบ

บริจาคอวัยวะ และการปลูกถ่ายไต ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบบริการ

ทดแทนไต ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประสานหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง และสนับสนุนเชิงระบบเพื่อให้มีการบริจาคไตเพิ่มข้ึน เพื่อรองรับ

ความต้องการในการปลูกถ่ายไตของผู้ป่วย สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ และ

การเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจ และบริจาคอวัยวะ 

เพิ่มขึ้น
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2) คณะทำางานพัฒนาระบบข้อมูลโรคไตแห่งประเทศไทย ทำาหน้าที่เกี่ยวกับการ

จัดทำาแผนแม่บทการพัฒนาระบบข้อมูลการทดแทนไตในระบบหลักประกัน

สขุภาพแห่งชาต ิให้สามารถเชือ่มโยงกบัระบบข้อมลูการทดแทนไตของระบบ

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนให้เกิดการ

พัฒนาระบบข้อมูลการทดแทนไตในภาพรวมของประเทศ สนับสนุนให้เกิด

การพฒันา การเชือ่มโยงฐานข้อมลูและการใช้ข้อมลูของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

3) คณะทำางานพัฒนาระบบบริการและคุณภาพมาตรฐานการดูแลรักษา กรณี

ฟอกเลอืดด้วยเครือ่งไตเทยีม ในระบบหลักประกนัสุขภาพแห่งชาต ิทำาหนา้ที่

ในการพฒันา กำาหนดหลกัเกณฑ์และแนวทางควบคมุคณุภาพ และมาตรฐาน

การดูแลรักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 

8.2 แผนง�นสนับสนุนระบบบริก�รโรคไตว�ย

 8.2.1 ประสานงานและสนบัสนนุการจดัประชมุ และการดำาเนนิงานของคณะกรรมการ/

คณะทำางานชุดต่างๆ ในส่วนกลางและเขต

 8.2.2 ประสานงานองค์กรวิชาชีพ ชมรมผู้ป่วยโรคไตฯ และผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้ร่วมมือกัน

พัฒนาระบบบริการทดแทนไตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสนับสนุนส่งเสริมการดำาเนินงานควบคุมและ

ป้องกันการชะลอไตเสื่อม (CKD Prevention) เช่ือมต่อระบบบริการปฐมภูมิกับการป้องกันโรค 

เบาหวานและความดันโลหิตสูง

 8.2.3 ทำาแผน และสนับสนุนการพัฒนาระบบในภาพรวม ให้สอดคล้องกับนโยบาย 

ทั้งในเรื่องงบประมาณ ระบบบริการ การพัฒนากำาลังคน หลักเกณฑ์และแนวทางการให้บริการ และ

การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของระบบบริการทดแทนไต 

 8.2.4 ประสาน และสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมวิชาชีพ ให้มีการบริการ

บำาบัดทดแทนไต ทั้งการล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเน่ือง (CAPD) การฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไต

เทียม (HD) การบริการผ่าตัดปลูกถ่ายไต (KT) และการให้ยากดภูมิคุ้มกันหลังการปลูกถ่ายไตเพื่อให้มี

บริการที่เพียงพอสำาหรับให้บริการผู้ป่วย

 8.2.5 ประสานและสนับสนุน สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต (สปสช.เขต) 

เพ่ือให้ดำาเนินการพัฒนาระบบในพื้นที่ให้สอดคล้องกับแนวทางที่ สำานักงานหลักประกันสุขภาพ 

แห่งชาติกำาหนด
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   8.2.6 ดำาเนินการจ่ายชดเชยค่าบริการบำาบัดทดแทนไตทุกประเภท แก่หน่วยบริการ/

สถานบริการ

 8.2.7 ประสานให้มีการติดตาม ควบคุมกำากับและประเมินผลโดย สปสช.เขต และ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ

8.3 สำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติเขต

 8.3.1 ประสานงานและสนับสนุนการจัดประชุมและการดำาเนินงานของคณะกรรมการ/

คณะทำางานชุดต่างๆ ระดับเขต

 8.3.2 ประสานงานองค์กรวิชาชพี หน่วยงาน ตวัแทนผู้ป่วยระดบัเขต คณะกรรมการต่างๆ 

ในระดับพื้นที่ และดำาเนินการเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการตามระบบ

 8.3.3 ทำาแผนพฒันาระบบ และสนบัสนนุการดำาเนนิงานบรกิารบำาบดัทดแทนไตในพืน้ที่

ให้สอดคล้องกับการดำาเนินงานในภาพรวมของประเทศ

 8.3.4 ประสานจัดหา ขึ้นทะเบียน และสนับสนุนการดำาเนินงานของหน่วยบริการ 

สถานบริการ ที่ให้บริการล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง (CAPD) และฟอกเลือดด้วยเครื่อง 

ไตเทียม (HD) และสนับสนุนให้เกิดการบริการผ่าตัดปลูกถ่ายไต (KT) การบริจาคอวัยวะ และ 

การให้ยากดภูมิคุ้มกันหลังการปลูกถ่ายไต เพื่อให้มีบริการที่เพียงพอสำาหรับผู้ป่วยในพื้นที่

 8.3.5 ชี้แจงทำาความเข้าใจหน่วยบริการ สถานบริการ ตามแนวทางที่กำาหนด

 8.3.6 ประสานการลงทะเบียนผู้ป่วย และแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้แก่ผู้ป่วย

 8.3.7 กำากับ ติดตาม สุ่มตรวจสอบการให้บริการของหน่วยบริการ สถานบริการ ทั้งใน

ด้านคุณภาพมาตรฐานการเรียกเก็บชดเชยค่าบริการ โดยร่วมมือกับคณะกรรมการ/คณะทำางาน 

ในระดับเขต ตามข้อ 8.3.1 หรือคณะกรรมการในระดับเขตที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะอนุกรรมการควบคุม 

คุณภาพฯ ระดับเขต คณะกรรมการด้าน Service Plan ของกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น

8.4 หน่วยบริก�ร สถ�นบริก�ร และเครือข่�ย

 8.4.1 ให้บริการแก่ผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามมาตรฐานวิชาชีพ

 8.4.2 พัฒนาคุณภาพ การให้บริการให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน อย่างต่อเนื่อง

 8.4.3 เก็บรวบรวม ข้อมูลคุณภาพการให้บริการ

 8.4.4 รายงานผลการให้บรกิาร ทัง้เพือ่การชดเชยค่าบริการ และเพือ่การพฒันาคณุภาพ
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 8.4.5 ร่วมดำาเนินการการบริหารวัสดุที่ใช้ในโครงการให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการขอ

ความร่วมมือจัดระบบของเครือข่ายเป็นคลังสำารองนำ้ายา (Buffer) ในระดับพื้นที่

 8.4.6 ให้ความร่วมมือในการดำาเนินงาน ในด้านต่างๆ ตามท่ี สำานักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ กำาหนดเพื่อประสิทธิภาพ คุณภาพบริการ

9. การกำากับ ติดตาม ประเมินผล
ให้ดูรายละเอียดในบทที่ 8
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1. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทย ได้กำาหนดการสนบัสนนุให้ผูป่้วยได้รบับรกิารล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนือ่ง 

(CAPD) เป็นบริการแรกสำาหรับการทดแทนไตที่ให้กับผู้ป่วยทุกราย หรือที่เรียกว่า PD first policy 

เนือ่งจากคำานงึถงึผลกระทบทีจ่ะมต่ีอผูป่้วยและสงัคมโดยรวม กล่าวคอื บรกิาร CAPD นัน้เป็นบรกิาร

ที่ใช้เวลาของบุคลากรทางการแพทย์ในการให้บริการน้อยกว่า HD และเป็นบริการที่ผู้ป่วยสามารถ 

ทำาเองได้ที่บ้านด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเดินทางมาที่โรงพยาบาลสัปดาห์ละ 2 - 3 ครั้ง ทำาให้ประหยัด

ทั้งเวลาในการเดินทาง และค่าเสียโอกาสของผู้ป่วย และญาติในการทำางาน นอกจากนี้ คาดว่าบริการ 

CAPD เป็นบริการที่จะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ดีกว่า HD เพราะค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่านำ้ายา

ล้างช่องท้อง ซึ่งมีโอกาสที่จะลดราคาลงได้ถ้ามีการบริหารจัดการท่ีดี มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิด 

การพฒันาต่อเนือ่ง จึงได้กำาหนดแผนพัฒนาระบบบรกิารล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเน่ือง (CAPD) 

ในปี 2560 ดังนี้

1.1 สนบัสนนุการพฒันาศักยภาพหน่วยบรกิารล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนือ่ง (CAPD) 

หน่วยเดิมต่อเนื่อง และขยายหน่วยบริการใหม่ที่เป็นเครือข่ายของหน่วยบริการเดิมในโรงพยาบาล

ชุมชนที่มีความพร้อม เพื่อให้มีหน่วยบริการ CAPD ที่สามารถให้บริการผู้ป่วยได้เพียงพอ

1.2 สนบัสนนุให้ม ีRegional Renal Replacement Therapy Center (RRRTC) เพือ่พฒันา 

รูปแบบการให้บริการ CAPD ผลิตและพัฒนาบุคลากร สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ งานวิชาการและ

การวิจัย

2บทที่

ก�รจัดบริก�รล้�งไตผ่�นท�งช่องท้อง
อย่�งต่อเนื่อง 

 (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis: CAPD)
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1.3 สนับสนุนให้มีการพัฒนาและควบคุมคุณภาพมาตรฐานการให้บริการ CAPD ใน 

หน่วยบริการและเครือข่าย

1.4 สนบัสนนุคณะกรรมการเพือ่สนบัสนนุผูป่้วยไตวายเรือ้รงัระยะสดุท้ายในระบบหลกัประกนั

สขุภาพแห่งชาตใิห้เข้าถงึการบรกิารทดแทนไตระดบัเขต ให้มบีทบาทในการสนบัสนนุการพฒันาระบบ

บริการ เครือข่ายหน่วยบริการ ควบคุมคุณภาพ และประเมินผลการให้บริการ CAPD ในพื้นที่

1.5 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในโรงพยาบาลชุมชน แพทย์ พยาบาล นักกำาหนด

อาหาร นักโภชนาการ นักสังคมสงเคราะห์ ชมรมผู้ป่วยโรคไต รวมท้ังสนับสนุนการสร้างเครือข่าย 

การดูแลผู้ป่วย CAPD ในชุมชน

1.6 สนับสนุนการรวมตัวทำากิจกรรมของแพทย์ พยาบาล PD ผู้ป่วยและสนับสนุนการพัฒนา 

วิชาการและงานวิจัยแบบ R2R รวมทั้งให้มีการประชุมระดับชาติ

1.7 ให้มีการพัฒนาข้อเสนอทางเลือกสำาหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบบริการได้

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพือ่ให้ผูป่้วยไตวายเรือ้รงัระยะสดุท้ายทีบ่ำาบดัทดแทนไตด้วยการล้างไตผ่านทางช่องท้อง

อย่างต่อเนื่อง (CAPD) ได้รับการดูแลรักษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี และได้ผลลัพธ์

ทางสุขภาพที่ดี

2.2 เพื่อให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เข้าถึงการ

บริการทดแทนไต และได้รับบริการ CAPD

2.3 เพื่อเตรียมผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ให้มีความพร้อมจนกว่าจะสามารถรับบริการ

ปลูกถ่ายไต

3. การบริหารงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2560 จะสนบัสนนุการพฒันาระบบและจะชดเชยค่าบรกิาร CAPD ตามแนวทาง

ที่สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำาหนด

เป้าหมายบรกิาร: ผู้ป่วยรายเดมิทีท่ำา CAPD ต่อเน่ืองมาจากปีก่อน และผูป่้วยรายใหม่ในปี 2560

ระยะเวลาดำาเนินการ: วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560



บทที่ 2

บทที่ 2 การจัดบริการล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง   |   19

4. การบริหารจัดการ
การสนับสนุนการบริการ CAPD เป็นการดำาเนินงานในลักษณะการบริหารจัดการโรคเฉพาะ 

จึงต้องมีการดำาเนินงานเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ลงทะเบียนผู้ป่วย และจ่ายชดเชยค่าบริการ 

ตามแนวทาง ดังนี้

4.1 ก�รขึ้นทะเบียนหน่วยบริก�ร

  4.1.1 การสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยบริการ CAPD

   ในปีงบประมาณ 2560 สนับสนุนให้มีการจัดตั้งหน่วยบริการ CAPD โดยเน้น 

การขยายเครือข่ายหน่วยบริการ CAPD สู่โรงพยาบาลชุมชนที่มีศักยภาพ ภายใต้ความร่วมมือของ 

หน่วยบริการ CAPD เดิม คณะกรรมการฯ ระดับเขต และ สปสช.เขต

  4.1.2 วิธีการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ CAPD/หน่วยบริการเครือข่าย CAPD

1)  หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียน ต้องเป็นหน่วยบริการระดับโรงพยาบาลศูนย์ 

โรงพยาบาลทั่วไป หรือโรงพยาบาลชุมชน ที่เป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อ

หรือหน่วยบริการประจำาในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และมีความ

พร้อมทั้งด้านบุคลากร สถานที่อุปกรณ์ รวมถึงมีระบบและเครือข่ายดูแลการ

รับผู้ป่วย ตามเกณฑ์ที่กำาหนด กรณีเป็นโรงพยาบาลชุมชน จะต้องเริ่มต้นใน

ลกัษณะเป็นหน่วยบรกิารเครอืข่ายกบัโรงพยาบาลศนูย์ หรอืโรงพยาบาลท่ัวไป

ในพื้นที่ก่อน

  2)  หน่วยบริการแสดงความจำานงเพื่อเข้าร่วมบริการ ต่อ สปสช.เขต

3)  คณะกรรมการที่กำาหนดโดยสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ 

สปสช.เขต จะตรวจประเมนิความพร้อม ตามแนวทางทีส่ำานกังานหลกัประกนั

สุขภาพแห่งชาติ กำาหนด

  4)  สปสช.เขต ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ

  5)  หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียน มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

5.1) จัดให้ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายได้รับการลงทะเบียน และ 

จัดทำาระบบข้อมูล รวมทั้งคลินิกบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะที่ III, IV 

และ V (Chronic Kidney Disease clinic หรือ CKD clinic)

5.2) จัดให้มีศูนย์บริการ CAPD ที่มีสถานที่และเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมและ 

พอเพียงเพื่อบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
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5.3)  จดัให้มแีพทย์ผูเ้ชีย่วชาญโรคไตหรืออายรุแพทย์ทีผ่่านการฝึกอบรมตาม

หลักสูตรที่สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยกำาหนดหน่ึงคนเป็นหัวหน้า 

รับผิดชอบศูนย์บริการ CAPD และดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง

5.4) จัดให้มีพยาบาลท่ีผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขา

การพยาบาลผูป่้วยท่ีได้รบัการบำาบดัทดแทนไต (การล้างไตผ่านช่องท้อง) 

หนึง่คนเป็น CAPD case manager ประจำา ทำาหน้าท่ีบรหิารจัดการศนูย์

บริการ CAPD จัดเตรียมสถานท่ี ลงทะเบียนผู้ป่วย บริหารจัดการให ้

ผูป่้วยได้รบับรกิาร CAPD ในเวลาทีเ่หมาะสม ให้ความรูผู้ป่้วย และญาติ

ติดตามเยี่ยม บันทึกข้อมูลการเบิกนำ้ายา ข้อมูลบริการและแก้ไขปัญหา

ต่างๆ

5.5) ให้บริการ CAPD ตามแผนการรักษาที่สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

กำาหนด และจดัให้บรกิารผูป่้วยได้รบัการฟอกเลอืด (HD) ในกรณผีูป่้วย 

CAPD มคีวามจำาเป็นต้องเปลีย่นวธิกีารทดแทนไตช่ัวคราว (Temporary 

HD) ตามหลักเกณฑ์ท่ี สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำาหนด 

รวมทั้งรักษาภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการทดแทนไต

5.6) ประสานงานและฝึกอบรม ให้ความรูเ้จ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องของโรงพยาบาล

และเครอืข่ายหน่วยบรกิาร เช่น โรงพยาบาลชมุชน และ รพ.สต.ในพืน้ท่ี 

เพื่อบริหารจัดการให้ผู้ป่วยได้รับนำ้ายา CAPD ตามที่กำาหนดและผู้ป่วย 

CAPD ได้รับการเยี่ยมบ้านอย่างสมำ่าเสมอต่อเนื่อง

5.7) ติดตามผลการให้บริการผู้ป่วย และมีระบบพัฒนาคุณภาพบริการของ

ศูนย์ โดยการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผลและพัฒนาคุณภาพอย่าง 

ต่อเนื่อง

5.8) สนับสนุนให้ผู้ป่วยและญาติมีส่วนร่วมในการให้คำาแนะนำาช่วยเหลือ 

ผู้ป่วย ญาติ และโรงพยาบาล เช่น การตั้งชมรมผู้ป่วยโรคไต การเป็น

อาสาสมัคร การมีกิจกรรมร่วม เป็นต้น

5.9) รายงานผลการลงทะเบียนผู้ป่วย การให้บริการ การเยี่ยมบ้าน ภาวะ

แทรกซ้อนที่เกิดขึ้น และเบิกชดเชยค่าบริการผ่านระบบที่กำาหนด
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5.10)  ประเมินความพร้อมในการเป็นหน่วยบริการ CAPD เป็นประจำาทุกปี 

  ตามแนวทางที่สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำาหนด 

4.2 ก�รลงทะเบียนผู้ป่วย

 ผู้ป่วยที่มีสิทธิรับบริการ CAPD จะต้องเป็นผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ วันที่

ขอรับบริการ และต้องเป็นผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าต้องได้รับการบำาบัด

ทดแทนไตตามข้อบ่งชี้ของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย และหน่วยบริการต้องลงทะเบียนผู้ป่วย 

ในโปรแกรม DMIS_CAPD 

 แนวทางข้อบ่งชี้ของการเริ่มต้นทำา Dialysis ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง (Chronic Kidney 

Disease) ของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ควรเป็นดังนี้

 4.2.1 เมื่อผู้ป่วยมีระดับอัตราการกรองของไตโดยประมาณ (Estimated Glomerular 

Filtration Rate: eGFR) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 มล./นาที/1.73 ตารางเมตรและไม่พบเหตุที่ทำาให้ 

ไตเสื่อมชั่วคราว โดยอาจมีหรือไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากโรคไตเรื้อรังก็ได้ หรือ

 4.2.2 เมื่อผู้ป่วยมีระดับ eGFR มากกว่าหรือเท่ากับ 6 มล./นาที/1.73 ตารางเมตร 

ร่วมกับมีภาวะแทรกซ้อนจากโรคไตเร้ือรัง ซ่ึงไม่ตอบสนองต่อการรักษาแบบประคับประคองอย่างใด

อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1) ภาวะนำา้และเกลือเกินในร่างกาย จนเกดิภาวะหวัใจวายหรอืความดนัโลหติสงู

ควบคุมไม่ได้

2) ระดับโปแตสเซี่ยมในเลือดสูง เลือดเป็นกรด หรือ ฟอสเฟสในเลือดสูง

3) ความรู้สึกตัวลดลง หรืออาการชักกระตุกจากภาวะยูรีเมีย

4) เยื่อหุ้มปอดหรือเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบจากภาวะยูรีเมีย

5) คลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหาร นำ้าหนักลดหรือมีภาวะทุพโภชนาการ 

 เนื่องจากข้อบ่งชี้ดังกล่าวต้องใช้ระดับ eGFR ในการพิจารณาโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่ยังไม่มี

ภาวะแทรกซ้อน สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยจึงได้กำาหนด คำาแนะนำาในการรายงานผลค่า eGFR 

ดังนี้

1) ใช้วิธีคำานวณค่า eGFR โดยแทนค่าตัวแปรในสมการ The Chronic Kidney 

Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI) equation สำาหรับ

ผู้ใหญ่และ Schwartz Equation สำาหรับเด็ก (<18ปี)
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2) ใช้วิธีการวัดค่าครีเอตินินในเลือดโดยวิธี Enzymatic และใช้ค่าระดับ 

ครีเอตินิน โดยใช้ทศนิยม 2 ตำาแหน่ง เพื่อความแม่นยำาในการคำานวณมากขึ้น

5. แนวทางการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
5.1 ก�รสนับสนุนก�รชดเชยบริก�ร

 หน่วยบริการที่เข้าร่วมให้บริการ CAPD จะได้รับการสนับสนุนการชดเชยบริการ โดยมี 

รายละเอียดตามประกาศสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง แนวทางการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อ

บรกิารสาธารณสขุสำาหรบัการบำาบดัทดแทนไตด้วยการล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนือ่ง (CAPD) 

 ทัง้นี ้การสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการให้บรกิาร CAPD ในส่วนชดเชยค่าบรกิารแบบเหมาจ่าย 

ให้เป็นไปตามที่สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำาหนด โดยครอบคลุมบริการดังต่อไปนี้

 5.1.1 การตรวจคัดกรอง ให้คำาปรึกษา รวมทั้งค่าบริการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วย CAPD

 5.1.2 ค่าตรวจเลือด หรือการตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐานเกี่ยวข้องกับการล้างไต 

ผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง เช่น CBC BUN Creatinine Electrolyte ตรวจความพอเพียงของ 

การล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนือ่ง และชนดิของเยือ่บชุ่องท้อง ผลการตรวจทางห้องปฏบิตักิาร

ที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อ

 5.1.3 ยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ CAPD เช่น ยาปฏิชีวนะ 

Heparin (หรือยา กลุ่ม Anticoagulant) เป็นต้น

 5.1.4 กรณผู้ีป่วยใหม่ทีร่อวางสายท่ีมีภาวะยรูเีมีย และผูป่้วยเก่าท่ีมีความจำาเป็นต้องหยดุ

บริการ CAPD เป็นการชั่วคราว หากมีความจำาเป็นต้องฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมช่ัวคราว 

(Temporary HD) สำานกังานจะจ่ายค่าตอบแทนในราคา 1,500 บาทต่อครัง้ของการบรกิารฟอกเลอืด

ด้วยเครื่องไตเทียม (HD) จำานวนไม่เกิน 90 วัน ทั้งนี้ หากหน่วยบริการ CAPD ไม่สามารถให้บริการ 

HD ได้เอง และส่งผู้ป่วยไปรับบริการ HD ท่ีหน่วยฟอกเลือดอ่ืนท่ีไม่ได้เป็นหน่วยบริการ CAPD 

กรณีที่หน่วยบริการรับฟอกเลือดเป็นเอกชนหน่วยบริการ CAPD ที่ส่งไปจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

ในการฟอกเลือดให้กับหน่วยบริการที่รับฟอกเลือด โดยหน่วยบริการ CAPD ที่ส่งไปเป็นผู้เบิก 

ค่าตอบแทนจากสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามอัตราที่สำานักงานหลักประกันสุขภาพ 

แห่งชาติกำาหนด สำาหรับกรณีที่หน่วยบริการที่รับฟอกเลือดเป็นหน่วยงานราชการ ให้หน่วยบริการที่

รบัฟอกเลอืดทำาการเบกิค่าใช้จ่ายในการฟอกเลอืดจากสำานกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาตโิดยตรง 

โดยบันทึกข้อมูลการให้บริการ Temporary HD ในโปรแกรม DMIS-CAPD
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 กรณี มคีวามจำาเป็นต้องฟอกเลือดด้วยเครือ่งไตเทยีมชัว่คราว (Temporary HD) มากกว่า 

90 วนั ให้หน่วยบริการทำาเรือ่งขอขยายระยะเวลาผ่านคณะกรรมการเพือ่สนบัสนนุผูป่้วยไตวายเรือ้รงั

ระยะสุดท้ายในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้เข้าถึงการบริการทดแทนไตระดับเขต โดย 

ขอขยายระยะเวลาได้ 1 ครั้ง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน 

 5.1.5 กรณีเจ็บป่วยอื่นๆ หรือภาวะแทรกซ้อนอื่นนอกเหนือจาก CAPD หน่วยบริการ 

จะได้รับค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายรายหัวผู้ป่วยนอก (สำาหรับกรณีบริการแบบผู้ป่วยในใช้ค่าใช้จ่ายบริการ 

ผูป่้วยในทัว่ไป) และอ่ืนๆ รายละเอียดตามคู่มอืแนวทางการขอรบัค่าใช้จ่ายเพือ่บรกิารสาธารณสขุของ 

สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

5.2 วิธีปฏิบัติในก�รขอรับก�รสนับสนุนจ�กสำ�นักง�น 

  5.2.1 การรับการสนับสนุนนำ้ายา CAPD ยา Erythropoietin และ สาย Tenckhoff 

catheter

1) หน่วยบริการบันทึกข้อมูล เบิกจ่ายนำ้ายา CAPD ยา Erythropoietin และ 

สาย Tenckhoff catheter และอุปกรณ์อื่นๆ เช่น Transfer set, Out port 

clamp, Minicap ผ่านโปรแกรม DMIS_CAPD หรือโปรแกรมอื่นที่สำานักงาน

กำาหนด

2) สำานักงานจะให้การสนับสนุนผ่านระบบการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ ตามที่

สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำาหนด 

 5.2.2 การขอรับค่าใช้จ่ายในการให้บริการ 

  หน่วยบริการบันทึกข้อมูลการบริการ และการนัดติดตามผู้ป่วยผ่านโปรแกรม 

DMIS CAPD หรือโปรแกรมอื่นที่สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำาหนด 

5.3 ก�รกำ�หนดรอบข้อมูลและก�รออกร�ยง�นก�รจ่�ยชดค่�บริก�ร

 กำาหนดวันในการส่งข้อมูลแจ้งหนี้ให้ สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คือ 30 วัน

ภายหลังจากวันที่ให้บริการ

1) ส่งช้ากว่าวันที่กำาหนดไม่เกิน 30 วัน จ่ายชดเชยการบริการในอัตรา ร้อยละ 

95 ของอัตราที่จ่ายให้ของข้อมูลที่มีการแจ้งหนี้ภายในวันที่กำาหนด

2) ส่งช้ากว่าวันที่กำาหนดไม่เกิน 60 วัน จ่ายชดเชยการบริการในอัตรา ร้อยละ 

90 ของอัตราที่จ่ายให้ของข้อมูลที่มีการแจ้งหนี้ภายในวันที่กำาหนด
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3) ส่งช้ากว่าวันที่กำาหนดไม่เกิน 330 วัน จ่ายชดเชยการบริการในอัตรา ร้อยละ 

80 ของอัตราที่จ่ายให้ของข้อมูลที่มีการแจ้งหนี้ภายในวันที่กำาหนด

 กำาหนดวันปิดรับข้อมูลการแจ้งหนี้ จะสิ้นสุดการแจ้งหนี้ (ส่งเบิก) ภายใน 360 วันนับจาก

วันที่ให้บริการ 

 ทั้งนี้ ข้อมูลที่ส่งหลังจากที่กำาหนด ถือว่าหน่วยบริการไม่ประสงค์จะขอรับค่าใช้จ่าย

 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะตัดข้อมูลจากโปรแกรม DMIS_CAPD ทุกวัน 

สิ้นเดือน ตรวจสอบและออกรายงานขออนุมัติการจ่ายชดเชยในทุกวันสิ้นเดือนของเดือนถัดไป 

5.3 ก�รอุทธรณ์หลังก�รจ่�ย

 ให้ดูรายละเอียดในบทที่ 7
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1. หลักการและเหตุผล
แม้ว่าการให้บริการบำาบัดทดแทนไตด้วยวิธีการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเน่ือง (CAPD) แก่ 

ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ถือเป็นนโยบายหลักในการจัด

บรกิารบำาบดัทดแทนไต แต่ก็มผู้ีป่วยไตวายเรือ้รงัระยะสดุท้ายจำานวนหน่ึงทีมี่ความจำาเป็นต้องใช้บรกิาร

ฟอกเลือด(Hemodialysis: HD) เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่อง จึงได้กำาหนดแผนพัฒนาระบบบริการ

ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยมีเป้าหมายในปี 2560 จะให้การสนับสนุนการพัฒนา และควบคุม

คุณภาพ มาตรฐานการให้บริการมากขึ้น

2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่บำาบัดทดแทนไตด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไต

เทียม (HD) ได้รับการดูแลรักษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี และได้ผลลัพธ์ทางสุขภาพ

ที่ดี

2.2. เพื่อให้ผู้ป่วยไตวายเร้ือรังระยะสุดท้ายในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ไม่สามารถ

รับบริการ CAPD ได้รับบริการทดแทนไตด้วยวิธี HD

2.3.  เพ่ือเตรียมผู้ป่วยไตวายเร้ือรังระยะสุดท้ายให้มีความพร้อมจนกว่าจะได้รับบริการปลูก 

ถ่ายไต

3บทที่

ก�รจัดบริก�รฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียม 

(Hemodialysis: HD)



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 256026   

3. การบริหารงบประมาณ
เป้าหมายบริการในปีงบประมาณ 2560 จะชดเชยค่าบริการ กรณีผู้ป่วยรับบริการฟอกเลือด

ด้วยเครื่องไตเทียม (HD) ตามเงื่อนไข ทั้งรายเก่าและรายใหม่

ระยะเวลาดำาเนินการ: วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

4. การบริหารจัดการ
4.1 ก�รขึน้ทะเบียนหน่วยบรกิ�รท่ีรบัก�รส่งต่อเฉพ�ะด้�นก�รให้บรกิ�รฟอกเลอืด

ด้วยเครื่องไตเทียม

 4.1.1 การสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยบริการ HD

   ในปีงบประมาณ 2560 สนับสนุนให้มีการจัดตั้งหน่วยบริการ HD โดยเน้นการ

พัฒนาคุณภาพบริการควบคู่ไปกับการขยายหน่วยบริการ HD ให้มีการ กระจายอย่างเพียงพอ 

ตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ภายใต้ความร่วมมือของคณะกรรมการ 

เพือ่สนบัสนนุผู้ป่วยโรคไตวายเรือ้รงัระยะสุดท้ายในระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาตใิห้เข้าถงึบรกิาร

ทดแทนไต ระดับเขต และ สปสช.เขต

  4.1.2 แนวทางการขึ้นทะเบียนและการควบคุมกำากับคุณภาพหน่วยบริการ HD 

  คุณสมบัติของหน่วยหน่วยบริการ/สถานบริการที่ประสงค์ขอขึ้นทะเบียน มีดังนี้

1) เป็นสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สภากาชาด หรือสถานพยาบาลตาม

กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ท่ีมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร สถานที่ 

อุปกรณ์ รวมถึงมีระบบการรับส่งต่อผู้ป่วย ตามเกณฑ์ที่กำาหนด 

2) ต้องผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่อง 

ไตเทียม โดยคณะอนุกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการ 

ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ตรต.) กรณีที่หน่วยบริการ/สถานบริการม ี

หน่วยไตเทยีมมากกว่า 1 หน่วย ต้องได้รบัการรบัรองจาก ตรต. ครบทกุหน่วย

ก่อนการข้ึนทะเบียน หากหน่วยไตเทียมใดไม่ผ่านการตรวจรับรองคุณภาพ

มาตรฐานจะไม่สามารถเข้าร่วมบริการ และขอรับการชดเชยค่าบริการ 

ฟอกเลือดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ กับสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้

  หลักฐ�นประกอบก�รสมัคร

   (1)  สถานบริการภาครัฐทุกสังกัด ประกอบด้วย
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(1.1) สำาเนาแบบประเมินตนเองของคณะอนุกรรมการตรวจรับรอง

มาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ตรต.)

(1.2) สำาเนาใบรับรองรับรองคุณภาพมาตรฐานการให้บริการฟอกเลือด

ด้วยเครือ่งไตเทยีม โดยคณะอนกุรรมการตรวจรบัรองมาตรฐานการ

รักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ตรต.) 

   (2) สถานบริการเอกชน ประกอบด้วย

(2.1) สำาเนาแบบประเมินตนเองของคณะอนุกรรมการตรวจรับรอง

มาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ตรต.)

(2.2) สำาเนาใบรับรองรับรองคุณภาพมาตรฐานการให้บริการฟอกเลือด

ด้วยเครื่องไตเทียม โดยคณะอนุกรรมการตรวจรับรองมาตรฐาน 

การรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ตรต.)

(2.3) สำาเนาใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (สพ.7)

(2.4) เอกสารหลักฐานการแสดงการเป็นผู้ประกอบกิจการ

 กรณีเป็นบริษัท ใช้สำาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนจาก 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึง่รับรองไม่เกนิ 6 เดอืน

 กรณีเป็นมูลนิธิ/สมาคม ใช้สำาเนาการจดทะเบียนมูลนิธิ จาก 

นายทะเบียนมูลนิธิประจำาจังหวัด

 กรณีบุคคลธรรมดา ใช้สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนเจ้าของ

กิจการ

  หม�ยเหตุ กรณีที่สถานบริการ มีหน่วยไตเทียมมากกว่า 1 หน่วย ต้องส่งเอกสาร

ที่ระบุไว้ในข้อ (1) และข้อ (2) ทุกหน่วย 

  ระยะเวล�รับสมัคร กำาหนดระยะเวลาการรับสมัคร ดังนี้

รอบที่ ระยะเวล�รับสมัคร ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร สปสช. ประก�ศขึ้นทะเบียน

1 มิถุนายน - สิงหาคม กันยายน ตุลาคม

2 กันยายน - พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม

3 ธันวาคม - กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน

4 มีนาคม - พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม
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  การรบัสมคัรเพือ่การขึน้ทะเบยีนเป็นหน่วยบรกิารทีร่บัการส่งต่อเฉพาะด้านบรกิาร

ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) กำาหนดเป็นรอบ จำานวน 4 รอบต่อปี ตามกำาหนดเวลา ดังนี้

  กรณีมีความจำาเป็นเร่งด่วน ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจัดบริการของแต่ละพื้นที่ 

หรือมีผลกระทบต่อเพิ่มการเข้าถึงและลดปัญหาบริการสาธารณสุขในพื้นที่ สำานักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ อาจพิจารณารับสมัครและประกาศข้ึนทะเบียนหน่วยบริการท่ีรับการส่งต่อ 

เฉพาะด้าน HD ใหม่ที่แตกต่างจากกำาหนดเวลาข้างต้นได้

  ขั้นตอนก�รรับสมัครและขึ้นทะเบียน

1) สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แจ้งรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียน

หน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

ประจำาปี ให้ สปสช.เขตรับทราบ โดยผ่านทางช่องทางการประชุม เอกสาร 

หรือเวปไซต์ โดยแจ้งภายในเดือนกันยายน ของทุกปี

2) สปสช.เขต ดำาเนินการประชาสัมพันธ์/ช้ีแจงแนวทางการขึ้นทะเบียน ให้แก่

หน่วยบริการ/สถานบริการในพื้นที่ เพื่อแสดงความจำานงเข้าร่วมเป็น 

หน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้าน HD ผ่านช่องทางการประชมุ เอกสาร 

หรอืเวปไซต์ โดยดำาเนนิการก่อนการตรวจประเมนิประจำาปี

3) หน่วยบรกิาร/สถานบรกิาร แสดงความจำานงเพือ่เข้าร่วมบรกิาร ต่อ สปสช.เขต 

โดยยอมรับเง่ือนไขการชดเชยค่าบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และ 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำาหนดทั้งหมด

4) สปสช.เขต พิจารณาคุณสมบัติหน่วยบริการ/สถานบริการ ที่สมัครเข้าร่วม

โครงการ หากครบถ้วนตามทีก่ำาหนดให้เสนอต่อทีป่ระชมุคณะอนกุรรมการหลกั

ประกนัสขุภาพแห่งชาติระดับเขต (อปสข) พิจารณาความจำาเป็นในการเข้า 

ร่วมเป็นหน่วยบริการรับการส่งต่อเฉพาะด้านบริการฟอกเลือดด้วยเครื่อง 

ไตเทียม ตามบริบทของพื้นที่ในเขต 

5) สปสช.เขต ดำาเนินการจัดทำาข้อตกลง หรือสัญญา ให้บริการสาธารณสุขตาม

กิจกรรมบริการกับหน่วยบริการ/สถานบริการ ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา 

ให้เข้าร่วมเป็นหน่วยบรกิารทีร่บัการส่งต่อเฉพาะด้านการให้บรกิารฟอกเลอืด

ด้วยเครื่องไตเทียม  
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6) สปสช.เขต แจ้งข้ึนทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้าน 

การบรกิารฟอกเลอืดด้วยเครือ่งไตเทียม ในระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ 

ตามรอบเวลากำาหนด มายังสำานักบริหารงานทะเบียน เพื่อรับขึ้นทะเบียน 

และปรับปรุงฐานข้อมูล

7) มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการ HD เป็นประจำาทุกปี โดยใช้แบบ

ประเมินตนเอง ตามแนวทางที่สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำาหนด

8) กรณีตรวจพบว่าหน่วยไตเทียมใดท่ีอยู่ภายใต้หน่วยบริการ HD ไม่ได้รับการ

รบัรองหรือหมดอายกุารรบัรองคณุภาพมาตรฐานการให้บรกิารฟอกเลอืดด้วย

เครือ่งไตเทยีมของ ตรต. สำานกังานหลกัประกันสขุภาพแห่งชาต ิจะชะลอการ

จ่ายชดเชยและไม่จ่ายชดเชยค่าบริการในช่วงดังกล่าว

  ก�รต่อสัญญ�หน่วยบริก�รเดิม

1) หน่วยบริการ HD ที่ใบรับรอง ตรต. ยังไม่หมดอายุภายในปีงบประมาณ ทั้ง

หน่วยงานของรฐัและเอกชน ต้องทำาแบบประเมนิตนเอง (Self Assessment) 

เป็นรายหน่วยไตเทียมส่งให้ สปสช.เขต เพื่อใช้ในการกำากับติดตามคุณภาพ

หน่วยและพจิารณาต่อสญัญาให้บรกิารเป็นประจำาทุกปี หากไม่ดำาเนินการตาม

ที่กำาหนดสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอาจพิจารณา ยกเลิกสัญญา

การให้บริการ

2) หน่วยไตเทียมที่ใบรับรอง ตรต.หมดอายุภายในปีงบประมาณ 2560 ต้อง 

ดำาเนนิการขอต่ออายกุารรบัรองจาก ตรต. ก่อนวันหมดอายอุย่างน้อย 6 เดอืน 

เพื่อให้มีการรับรองอย่างต่อเนื่อง หากหน่วยไตเทียมหมดอายุการรับรอง

สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะชะลอการจ่ายชดเชยค่าบริการ 

ตั้งแต่วันที่หมดอายุ

2.1) กรณีที่หน่วยไตเทียมขอต่ออายุและได้รับการรับรองจาก ตรต. ภายใน 

6 เดือนนับจากวันที่หมดอายุ สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ

จะเริม่จ่ายค่าบรกิารตัง้แต่วนัทีต่รต.รบัรองเป็นต้นไป (การบรกิารในช่วง

เวลาที่หน่วยไตเทียมขาดการรับรองจาก ตรต. สำานักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ จะไม่จ่ายชดเชยค่าบริการ หากตรวจพบว่ามีการ 
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จ่ายชดเชยในช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว สำานักงานหลักประกันสุขภาพ 

แห่งชาติ จะดำาเนินการเรียกเงินคืนในภายหลัง)

2.2)  กรณีท่ีหน่วยไตเทียมขอต่ออายุการรับรอง แต่ไม่ผ่านการรับรองจาก 

ตรต. สำานกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิจะไม่จ่ายชดเชยค่าบรกิาร

ในช่วงที่ได้ชะลอไว้ และพิจารณายกเลิกสัญญาการให้บริการกับหน่วย

บริการ HD นั้น

2.3)  กรณีที่หน่วยไตเทียมหมดอายุการรับรอง ตรต. เกิน 6 เดือน นับจาก 

วันที่หมดอายุ และไม่ดำาเนินการขอต่ออายุการรับรอง สำานักงาน 

หลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิจะพจิารณายกเลกิสัญญาการให้บรกิารกบั

หน่วยบรกิาร HD นัน้ และไม่จ่ายค่าชดเชยค่าบรกิารตัง้แต่วนัทีห่มดอายุ

การรับรองเป็นต้นไป 

2.4)  กรณตีรวจพบว่าหน่วยไตเทยีมดำาเนนิการไม่เป็นไปตามเกณฑ์การตรวจ

รับรองมาตรฐานการรักษาจาก ตรต. สำานักงานหลักประกันสุขภาพ 

แห่งชาติ จะชะลอการจ่ายชดเชยค่าบริการ หรือยกเลิกสัญญาการให้

บริการแล้วแต่กรณี

   ก�รเปิดหน่วยไตเทียมย่อยหน่วยใหม่ในหน่วยบริก�ร HD เดิม

1) หน่วยไตเทยีมย่อยหน่วยใหม่ต้องผ่านการรบัรองมาตรฐานการฟอกเลอืดด้วย

เครื่องไตเทียมจาก ตรต.เป็นรายหน่วย กรณีเป็นหน่วยบริการ HD เอกชน 

ต้องแสดงใบอนุญาตจัดตั้งสถานพยาบาลจากกองประกอบโรคศิลปะด้วย

2) หน่วยบริการ HD ส่งแบบประเมินตนเองของหน่วยไตเทียมย่อยหน่วยใหม่ 

ที่ สปสช.เขต เพ่ือเสนอคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง

ระยะสดุท้ายในระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาตใิห้เข้าถึงการบรกิารทดแทนไต 

ระดับเขต พิจารณาความเหมาะสมของการขยายบริการ

3) กรณีที่คณะกรรมการเพื่อสนับสนุนผู้ป่วยโรคไตวายเร้ือรังระยะสุดท้ายใน 

ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้เข้าถึงการบริการทดแทนไต ระดับเขต 

เห็นชอบตามข้อ 2) สปสช.เขตดำาเนินการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และ

แจ้งสำานักบริหารงานทะเบียนทราบ
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  4.1.3 หน้าที่ของหน่วยบริการ HD

1) หน่วยบริการ HD ที่สมัครเข้าร่วมให้บริการ จะต้องให้บริการฟอกเลือดด้วย 

เครื่องไตเทียมแก่ผู้ป่วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามแนวทางการให้

บริการที่กำาหนด และมีสิทธิ ได้รับการชดเชยค่าบริการฟอกเลือดด้วยเครื่อง

ไตเทียม (HD) และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามท่ีสำานักงานหลักประกันสุขภาพ 

แห่งชาติกำาหนดทั้งหมด

2) จดัให้มกีารลงทะเบยีนข้อมูลการรกัษาผูป่้วย HD ท่ีมีสทิธิในระบบหลกัประกนั

สุขภาพแห่งชาติ และส่งให้สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามระบบ

ที่สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำาหนด

3) จัดให้มีแพทย์ผู ้เชี่ยวชาญโรคไตหรืออายุรแพทย์ท่ีผ่านการฝึกอบรมตาม

หลักสูตรทีส่มาคมโรคไตแห่งประเทศไทยกำาหนด อย่างน้อย 1 คนเป็นหวัหน้า

ผูร้บัผดิชอบหน่วยบรกิาร/สถานบรกิาร HD และดแูลการบรกิารให้มีมาตรฐาน

ตามที่กำาหนด

4) จัดให้มีพยาบาลที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วย

ที่ได้รบัการบำาบดัทดแทนไต (การฟอกเลอืดด้วยเครือ่งไตเทียม: HD) อย่างน้อย 

1 คนเป็น HD case manager ประจำา ทำาหน้าที่บริหารจัดการ ดูแลความ

พร้อมของสถานที่ เครืองมืออุปกรณ์ จัดให้ผู้ป่วยได้รับบริการตามมาตรฐาน

และตามสิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสม

5) จัดให้มบีรกิารฟอกเลือดด้วยเครือ่งไตเทยีมท่ีมีสถานทีแ่ละบคุลากรท่ีเหมาะสม

และพอเพียงตามมาตรฐานที่สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยกำาหนด

6) จัดให้มีการบริการหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่จำาเป็น เช่น การให้ความรู้ผู้ป่วยและ

ญาติ การเยี่ยมบ้าน การรักษา หรือส่งต่อภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น เป็นต้น

7) จัดส่งข้อมลูและเบิกค่าบริการฟอกเลอืดด้วยเครือ่งไตเทยีมและค่าใช้จ่ายอืน่ๆ 

ที่เกี่ยวข้องโดยตรงตามอัตราที่สำานักงานกำาหนด ผ่านโปรแกรมบันทึกการ 

เบิกค่าใช้จ่ายของสำานักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) หรือ

โปรแกรมอื่นที่สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำาหนด

8) อำานวยความสะดวกในการตรวจรับรองมาตรฐานจากสมาคมโรคไตแห่ง

ประเทศไทย และ สปสช.เขต
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9) มกีารประเมนิผลคณุภาพการให้บรกิาร HD อย่างต่อเนือ่ง เพือ่ควบคมุคณุภาพ

บริการตามที่สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำาหนด และสามารถ 

นำามาแสดงได้เมื่อสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ/สปสช.เขต ร้องขอ

หรือตรวจสอบ

10) จัดเตรียมเวชระเบียนและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษา เช่น 

ใบ Hemo work sheet, ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ, คำาสั่งการรักษาของ

แพทย์ โดยสามารถนำามาแสดงเมื่อ สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ร้องขอเพื่อต้องการตรวจสอบ

11) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือที ่

คณะกรรมการเพื่อสนับสนุนผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในระบบ 

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้เข้าถึงบริการทดแทนไต ระดับเขตกำาหนด

  หน่วยบรกิาร HD มหีน้าทีใ่ห้บรกิารผูป่้วยทีล่งทะเบยีนไว้ตามมาตรฐาน กรณทีีเ่กดิ

ภาวะแทรกซ้อนระหว่างบรกิาร HD หน่วยบรกิาร/สถานพยาบาลมหีน้าทีต้่องปฏบิตัใินการรกัษาภาวะ

แทรกซ้อนแก่ผูป่้วยตามมาตรฐานวชิาชพี จนพ้นภาวะวกิฤติ และส่งต่อไปยงัหน่วยบรกิารตามศกัยภาพ

และเครือข่ายที่ สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำาหนด โดยจะได้รับค่าใช้จ่ายตามระบบการ

จ่ายชดเชยค่าบริการปกติ

4.2 ก�รลงทะเบียนผู้ป่วย

  4.2.1 ประเภทผู้ป่วย ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในระบบหลักประกันสุขภาพ 

แห่งชาติที่ได้รับบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis: HD) แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1) ผู้ป่วย HD รายเก่า หมายถึง ผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ได้

รบัการรกัษาด้วยการฟอกเลอืดมาก่อนวนัท่ี 1 ตลุาคม 2551 และหมายรวมถงึ

ผู้ป่วยที่รับสิทธิการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมมาจากระบบประกันสุขภาพ 

อืน่ๆ (เช่น สทิธปิระกนัสงัคมและสทิธสิวสัดกิารข้าราชการ เป็นต้น) ก่อนทีจ่ะ

เปลี่ยนมาเป็นผู ้ป่วยระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยต้ังแต่วันที ่

1 ตุลาคม 2555 ผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวได้รับสิทธิ HD โดยไม่ต้องร่วมจ่าย

2)  ผู้ป่วย HD รายใหม่ หมายถึง ผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ว่าไม่สามารถใช้วิธีล้างไตผ่าน

ทางช่องท้องอย่างต่อเนือ่ง (CAPD) หรอืต้องเปลีย่นจาก CAPD เป็นฟอกเลือด

ด้วยเครื่องไตเทียมแบบถาวรตามหลักเกณฑ์หรือข้อบ่งช้ีหรือข้อห้ามในข้อ 
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4.3 และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนผู้ป่วยโรคไตวาย

เรื้อรังระยะสุดท้ายในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้เข้าถึงการบริการ

ทดแทนไตระดับเขต ว่าต้องใช้วิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยไม่ต้อง 

ร่วมจ่าย

  ผู้ป่วย HD รายใหม่ซึ่งไม่สมัครใจเลือกรับบริการ CAPD และไม่ผ่านการพิจารณา

เห็นชอบของคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในระบบหลักประกัน

สขุภาพแห่งชาตใิห้เข้าถงึการบรกิารทดแทนไต ระดบัเขต เพือ่ให้ใช้วิธีฟอกเลอืดด้วยเครือ่งไตเทียมตาม

ข้อ 4.3 ผู้ป่วยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฟอกเลือดเอง โดยมีสิทธิได้รับการให้ยากระตุ้นการสร้าง

เม็ดเลือดแดงตามหลักเกณฑ์ที่สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำาหนด 

4.3 ข้อบ่งชี้หรือข้อห้�มของก�รบริก�รฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD)

  กำาหนดเงือ่นไขดงัต่อไปนี ้เป็นข้อบ่งชีห้รอืข้อห้ามของการบรกิารฟอกเลอืดด้วยเครือ่งไต

เทียม (HD) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

  4.3.1 ข้อบ่งชี้ของการเปลี่ยน CAPD เป็น HD ไม่เกิน 3 เดือนหลังรักษาแล้วสามารถทำา 

CAPD ต่อได้ และผู้ป่วยได้รับสิทธิไม่ต้องร่วมจ่าย ได้แก่

  1) มีการอักเสบของช่องท้องที่รักษาแล้วไม่ดีขึ้น

  2) มีการอักเสบของช่องท้องจากเชื้อรา

  3) มีการอักเสบประจำาของแผลหน้าท้องที่วางสาย

  4) มีการอักเสบของสายต่อของท่อในช่องท้อง

  5) มีการอักเสบติดเชื้อภายในช่องท้อง

  6) ได้รับการผ่าตัดอวัยวะในช่องท้อง

  4.3.2 ข้อบ่งชี้ของการเปลี่ยน CAPD เป็น HD และหลังเปลี่ยนเป็น HD ผู้ป่วยได้รับสิทธิ

ไม่ต้องร่วมจ่าย ได้แก่

  1) นำ้ายารั่วออกจากช่องท้องประจำาไม่สามารถทำา CAPD

  2) เยื่อบุช่องท้องเป็นพังผืดไม่สามารถทำา CAPD

  3) ภาวะซึมเศร้าอย่างรุนแรง ไม่สามารถทำา CAPD

  4.3.3 ข้อห้ามสมัพทัธ์ของการทำา CAPD ทำาให้ผูป่้วยมสีทิธทิำา HD ได้โดยไม่ต้องร่วมจ่าย

และเมื่อข้อห้ามสัมพัทธ์ดังกล่าวสิ้นสุดลง ผู้ป่วยต้องเปลี่ยนเป็น CAPD จึงจะได้รับสิทธิ ได้แก่
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  1) มีสิ่งแปลกปลอมในช่องท้องมาก่อน เช่น ใส่เส้นเลือดเทียม เป็นต้น

  2) มไีส้เล่ือนทีย่งัไม่แก้ไข หรอืมีช่องทางตดิต่อระหว่างช่องท้องกบัอวยัวะภายนอก

  3) อ้วนมาก (BMI>35 กก./ตรม.)

  4) มี Recurrent diverticulitis หรือการอักเสบของลำาไส้บ่อยๆ

  5) มีการผ่าตัดนำากระเพาะหรือลำาไส้ออกมาทางหน้าท้อง

  6) ผู้ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองในการทำา CAPD ได้

  4.3.4 ข้อห้ามสมบูรณ์ของการทำา CAPD ทำาให้ผู้ป่วยมีสิทธิทำา HD และไม่ต้องร่วมจ่าย

ได้แก่

  1) มีรอยโรคบริเวณผิวหนังหน้าท้องที่ไม่สามารถวางสายได้

  2) มีพังผืดภายในช่องท้องไม่สามารถวางสายได้

3) มีสภาพจิตบกพร่องอย่างรุนแรง ซึ่งอาจกระทบต่อการรักษาด้วยวิธี CAPD 

ทั้งนี้ สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ

พิจารณาหลักเกณฑ์ ข้อบ่งชี้ และข้อห้ามของการล้างไตฯ ในบางประเด็นให้

ชัดเจนขึ้น ดังนี้

3.1)  ผู้ป่วยที่มีสติปัญญาบกพร่อง (Mental retardation) จัดเป็นผู้ป่วยที่มี

สภาพจิตบกพร่องรนุแรง ซึง่อาจมผีลกระทบต่อการรักษาด้วยวธิ ีCAPD 

เป็นข้อห้ามสมบรูณ์ (Absolute contraindication) สำาหรบัการล้างไต

ผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง

3.2) ภาวะพังผืดในช่องท้องท่ีเป็นข้อห้ามสมบูรณ์ มีรายละเอียดหรือระดับ

ความรุนแรง เม่ือพิจารณาต้องมีหลักฐานทางการแพทย์บ่งบอกชัดเจน

ว่า มี Peritoneal fibrosis หรือ Peritoneal sclerosis หรือมี Bowel 

adhesion ซึ่งอาจทราบได้จากการตรวจ Abdominal CT scan หรือ 

Laparoscopic examination หรอืการผ่าตดัวางสาย Tenckhoff แล้ว

ประสบปัญหา

3.3)  ภาวะ Pleuro peritoneal leak ถอืเป็นข้อห้ามของการล้างไตผ่านทาง

ช่องท้องอย่างต่อเนื่อง

3.4)  ภาวะรอยโรคบริเวณผิวหนังหน้าท้องที่ไม่สามารถวางสายได้ มีความ

หมาย ถงึ รอยโรคท่ีเป็นถาวรในบรเิวณผวิหนงัทีจ่ะทำาการผ่าตดัวางสาย 
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Tenckhoff ได้แก่ แนว Midline หรอื Paramedian และผวิหนงับรเิวณ

ที่จะทำา Exit site ซึ่งรอยโรคดังกล่าวจะเป็นอุปสรรคต่อ Healing หรือ

เส่ียงต่อการติดเชือ้ (ตามหนังสอืท่ี สตท.42/2552 ลงวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 

2552)

4.4 วิธีก�รลงทะเบียน

  4.4.1.  ผู้ป่วย HD รายใหม่ ซึ่งไม่สมัครใจเลือกรับบริการ CAPD ให้หน่วยบริการบันทึก

ข้อมลูในแบบฟอร์ม FM-31812-006 เพือ่เสนอรายชือ่ต่อคณะกรรมการเพือ่สนบัสนนุผูป่้วยโรคไตวาย

เรือ้รงัระยะสดุท้ายในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตใิห้เข้าถงึการบรกิารทดแทนไต ระดบัเขต เพือ่

พิจารณาขอใช้บริการ HD

 สำาหรับผู้ป่วยรายใหม่ท่ีได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 

2551 เป็นต้นไป และไม่สมัครใจเลือกรับบริการ CAPD ให้ใช้แบบเสนอรายชื่อผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง 

ระยะสุดท้าย เพื่อพิจารณารับยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง (FM-31812 00-024)

 4.4.2 คณะกรรมการเพื่อสนับสนุนผู ้ป ่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในระบบ 

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้เข้าถึงการบริการทดแทนไตระดับเขต พิจารณาและส่งรายช่ือผู้ป่วย 

ที่ผ่านการพิจารณาว่าต้องทำา HD พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ สปสช.เขต

 4.4.3 สปสช.เขต ดำาเนินการลงทะเบียนในรายที่ได้รับอนุมัติในโปรแกรม DMIS_HD 

ยกเว้นกรณอีทุธรณ์ ให้ส่งรายชือ่พร้อมแบบเสนอรายชือ่และเอกสารประกอบเพือ่เสนอคณะกรรมการ 

พจิารณากรณีผู้ป่วยไม่สามารถทำาการล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนือ่ง (CAPD) พจิารณาเมือ่ผ่าน

การพจิารณาอนมุตัแิล้ว สำานกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิจะดำาเนินการลงทะเบยีนใน DMIS_HD 

ตามแนวทางการเกิดสิทธิที่ สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำาหนด

 4.4.4 สำานกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิตรวจสอบข้อมลูการลงทะเบยีนในโปรแกรม 

DMIS_HD และส่งข้อมูลให้สำานักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) เพื่อเป็นฐานข้อมูล 

ในการเบิกชดเชยค่าบริการเดือนละ 2 ครั้ง

 4.4.5 หน่วยบริการ/สถานบริการ รับข้อมูลผู้ป่วยท่ีได้รับการลงทะเบียนผ่านโปรแกรม

ของ สกส. เพื่อบันทึกการให้บริการผู้ป่วยจะได้รับสิทธิ HD ในวันที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจาก 

คณะกรรมการฯ
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5. แนวทางการสนับสนุนค่าบริการ

สำานกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ ให้การสนบัสนนุค่าบรกิารฟอกเลอืดด้วยเครือ่งไตเทยีม

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงแก่หน่วยบริการที่เข้าร่วมให้บริการดังนี้

5.1 ชดเชยค่�ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม HD

  สำาหรับผู้ป่วย HD รายเก่า และผู้ป่วย HD รายใหม่ ครั้งละ 1,500 บาท ยกเว้น ผู้ป่วย 

ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี และมีโรคเรื้อรังเก่ียวกับอวัยวะอื่นๆ เช่น โรคหัวใจ ปอด ตับร่วมด้วย และ 

ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในหน่วยบริการหรือสถานบริการขนาดใหญ่ที่มีการให้บริการหอผู้ป่วย 

ไอซียู โดยชดเชยผู้ป่วยรายเก่า และผู้ป่วยรายใหม่ครั้งละ 1,700 บาท ไม่เกิน 3 ครั้ง/สัปดาห์ 

5.2 ค่�ใช้จ่�ยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง

  5.2.1 การให้ยา Erythropoietin ตามที่สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำาหนด

  5.2.2 การชดเชยค่าเตรียมเส้นเลือด (Vascular access)

   หน่วยบริการที่เข้าร่วมให้บริการ HD จะรับการสนับสนุนการบริการ โดยม ี

รายละเอยีดตามประกาศสำานกังานหลักประกันสขุภาพแห่งชาต ิเรือ่ง การสนบัสนนุและชดเชยบรกิาร

ผู ้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis: HD) 

พ.ศ. 2559 ที่กำาหนด

6. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายชดเชย
6.1 ก�รจ่�ยชดเชยค่�ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

อัตราค่าบริการฟอกเลือดดังกล่าวตามประกาศสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง 

การสนับสนุนและชดเชยบริการผู้ป่วยไตวายเร้ือรังระยะสุดท้ายด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 

(Hemodialysis: HD) ครอบคลุมการบริการ ดังต่อไปนี้

 6.1.1 ค่าอปุกรณ์ ได้แก่ Dialyzer, Blood line, AVF needle, Bicarbonate dialysate, 

Anticoagulant

 6.1.2 ยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ ท่ีแพทย์ส่ังระหว่างการฟอกเลือดได้แก่ Glucose, 

Analgesic, Antihistamine และ Transquilizer drug

 6.1.3 ค่าตรวจเลือด หรือการตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐานที่เกี่ยวเนื่องกับการ 

ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ตามแนวทางที่สมาคมโรคไตกำาหนด ได้แก่ CBC, BUN, Creatinine, 



บทที่ 3

บทที่ 3 การจัดบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม   |   37

Electrolytes, Calcium, Phosphate, Albumin, KT/V, URR, HBsAg, HBsAb, Anti HCV., EKG 

และ Chest X-ray

 6.1.4 การล้างไตต้องทำาไม่น้อยกว่า 4 ช่ัวโมง ยกเว้น 1.กรณีการล้างไตสัปดาห์แรก 

(นับวันจันทร์เป็นวันแรก) น้อยกว่า 4 ชั่วโมง และ 2.กรณีผู้ป่วยอาการไม่ Stable ให้จ่ายชดเชยได้

 6.1.5 กรณีภาวะแทรกซ้อนทีเ่กิดขึน้ระหว่างการล้างไต ทีจ่ำาเป็นเร่งด่วน ให้หน่วยบรกิาร

ทีร่กัษาภาวะแทรกซ้อนนี ้เรยีกเก็บค่าใช้จ่ายตามระบบปกต ิเช่น กรณฉีกุเฉนิผูป่้วยในให้เรยีกเก็บตาม

ระบบ DRG จากกองทุนผู้ป่วยใน ยกเว้น ในกรณีสถานบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่เป็น 

สถานบริการตามสัญญา สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามแนวทางปฏิบัติการขอรับค่าใช้จ่ายตาม 

ข้อบังคับมาตรา 7 ได้

 6.1.6 ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการให้บริการอื่นๆ เบิกจ่ายตามแนวทางการขอรับค่าใช้จ่าย 

เพื่อบริการสาธารณสุข เช่น กรณีส่งต่อ กรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน

 6.1.7 กรณีเปลี่ยนสิทธิหรือเสียชีวิต จะหมดสิทธิในการขอรับค่าใช้จ่ายในเดือนท่ีตรวจ 

สอบหรือเป็นไปตามแนวทางที่ สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำาหนด

 6.1.8 กรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมท่ีหน่วยบริการท่ีลงทะเบียน

ไว้ จะต้องทำาการส่งตัวผู้ป่วยไปรับการฟอกเลือดอีกหน่วยบริการหน่ึง หน่วยบริการที่รับลงทะเบียน 

จะต้องส่งตัวผู้ป่วยผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์ตามที่สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำาหนด 

(โปรแกรม สกส.) และหน่วยบริการที่ฟอกเลือดสามารถรับค่าใช้จ่ายตามอัตราที่กำาหนดไว้

  6.1.9 การเบิกชดเชยค่าบรกิาร หน่วย HD จะเบกิได้เฉพาะผูป่้วยทีล่งทะเบยีนและมารบั

บริการในหน่วยของตนเองเท่าน้ัน หาก สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตรวจพบว่า มีการนำา

ข้อมูลที่ไม่ได้รับบริการที่หน่วยของตนเอง หรือการเบิกน้ันๆ ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขการจ่ายชดเชยท่ี

กำาหนด หรอื ไม่มคุีณภาพในการให้บรกิารตามเกณฑ์และแนวทางการตรวจรบัรองมาตรฐานการรกัษา

โดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะพิจารณาเรียกเงินคืน

หรือดำาเนินการตามแนวทางที่สำานักงานกำาหนดต่อไป

  6.1.10 ในกรณีที่ผู้ป่วยมีความจำาเป็นต้องทำาการฟอกเลือดที่หน่วยบริการแห่งอื่น (ที่อยู่

ในโครงการ) นอกเหนือจากที่รับบริการประจำาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ในกรณีดังกล่าวขอให้

หน่วยบริการแห่งอื่นที่รักษา ประสานแจ้งหน่วยบริการ HD ท่ีผู้ป่วยลงทะเบียนไว้ ให้ทำาการส่งต่อ 

ผู้ป่วยผ่านโปรแกรม สกส. หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำาหนด และ

หน่วยบริการแห่งอื่น ที่ฟอกเลือดสามารถรับค่าใช้จ่ายตามอัตราที่กำาหนดไว้ โดยไม่ให้เบิกค่าตัวกรอง



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 256038   

เพิ่ม (การส่งตัวในโปรแกรมของ สกส. ในผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มี 3 แบบ ได้แก่ 

1.โอนย้าย คือการส่งตัวชนิดถาวร 2.ชั่วคราว คือการส่งตัวเป็นระยะเวลา 7 วัน และ 3.ร่วมดูแล คือ

การส่งตัวที่สามารถเบิกจ่ายได้ทั้ง 2 หน่วย)

6.2 ก�รชดเชยค่�เตรียมเส้นเลือด (Vascular access)

 6.2.1 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะจ่ายชดเชยให้หน่วยบริการในระบบ 

หลักประกนัสขุภาพแห่งชาต ิและ/หรอืหน่วยบรกิารทีม่สีญัญาให้บรกิารฟอกเลอืดด้วยเครือ่งไตเทยีม

 6.2.2 ผู้ป่วยที่มีสิทธิได้รับการเตรียมเส้นเลือด สำาหรับทำา HD (Vascular Access) ต้อง

เป็นผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่มีสิทธิในการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม HD และลงทะเบียน

แล้วเท่านั้น/ผู้ป่วย HD รายใหม่ที่ได้รับเฉพาะสิทธิ EPO จะไม่มีสิทธิเบิกค่า Vascular Access

 6.2.3 หน่วยบริการที่ให้บริการเตรียมเส้นเลือด สำาหรับทำา HD (Vascular Access) 

แก่ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนด

 6.2.4 กรณีที่มีการส่งตัวผู้ป่วยจากหน่วยบริการที่ไม่สามารถให้บริการเตรียมเส้นเลือด

สำาหรับทำา HD ได้ไปรับบริการที่หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือหน่วยบริการ

ที่ทำาสัญญาให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม หน่วยบริการที่ให้บริการเตรียมเส้นเลือดสำาหรับ 

ทำา HD สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้

 6.2.5 สำานกังานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตกิำาหนดการตดัรอบข้อมูลเพือ่การจ่ายชดเชย

ทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ทุกสัปดาห์ และทำาการตรวจสอบข้อมูลพร้อมทั้งออกรายงานและ 

ขออนุมัติการจ่ายชดเชยภายใน 30 วันนับจากวันที่ตัดข้อมูล

7.  วิธีปฏิบัติในการขอรับการสนับสนุนและชดเชยค่าใช้จ่าย
ในการบริการ

7.1 ก�รบันทึกข้อมูลก�รให้บริก�ร HD

 หน่วยบรกิารสามารถบนัทกึข้อมลูการให้บรกิาร HD และข้อมูลการให้ยา Erythropoietin 

ในโปรแกรม HD ที่พัฒนาโดยสำานักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) โดยก่อนบันทึกข้อมูล

เพื่อรับค่าใช้จ่ายต้องทำาการรับข้อมูลทะเบียนผู้ป่วยเข้าโปรแกรม HD ก่อน และศึกษาขั้นตอนได้จาก 

Web site ของ สกส. กรณใีห้บรกิารผูป่้วยทีอ่ยูร่ะหว่างการลงทะเบยีน (ได้รบัการอนมุติัสทิธ ิHD แล้ว

แต่ยังไม่มีชื่อในทะเบียน) ให้เก็บข้อมูลบริการไว้และบันทึกหลังจากมีชื่อผู้ป่วยในทะเบียนแล้ว
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 ก�รบันทึกค่�บริก�ร

 7.1.1 บนัทกึเบกิค่ารกัษาพยาบาลด้วยโปรแกรมทะเบียนการรกัษาทดแทนไต (HD) ของ 

สกส. ให้บริการผู้ป่วยทุกราย

 7.1.2 ใช้อัตรา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำาหนด

 7.1.3 หน่วยบริการ ส่งข้อมูลการรักษาได้ทุกวัน สกส. จะมีการตรวจสอบข้อมูล และ 

ส่งเอกสารตอบกลับค่ารักษาพยาบาลรายวัน (REP) ให้หน่วยบริการรับทราบในวันทำาการถัดไป

 7.1.4 สกส.จะตัดข้อมูลเพื่อประมวลผลทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือนและจัดส่งรายงาน

สรุปยอดรวมรายการค่ารักษาพยาบาล (Statement) ให้หน่วยบริการเดือนละ 2 ครั้ง

 7.1.5 สกส. จะตัดข้อมูลเพื่อประมวลผลทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไปและจัดส่งรายงาน

สรุปยอดตามรายการยา Erythropoietin (EUR) ให้หน่วยบริการเดือนละ 1 ครั้ง

 7.1.6 หลังจากได้รับข้อมูลสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะทำาการประมวลผล

และออกรายงานการชดเชยให้ภายใน 30 วัน นับจากตัดข้อมูล

7.2 ก�รบนัทกึข้อมลูก�รเตรยีมเส้นเลอืดสำ�หรบัทำ� HD (Vascular access) บนัทกึ

ในโปรแกรม E- Claim ของสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เท่านั้น

7.3 ก�รกำ�หนดรอบข้อมูลและก�รออกร�ยง�นก�รจ่�ยชดเชยค่�บริก�ร กำาหนดวัน 

ในการส่งข้อมลูแจ้งหนีใ้ห้ สำานกังานหลกัประกันสขุภาพแห่งชาต ิคอื 30 วนัภายหลงัจากวนัท่ีให้บรกิาร

1) ส่งช้ากว่าวนัทีก่ำาหนดไม่เกนิ 30 วัน จ่ายชดเชยการบรกิารในอตัราร้อยละ 95 

ของอัตราที่จ่ายให้ของข้อมูลที่มีการแจ้งหนี้ภายในวันที่กำาหนด

2) ส่งช้ากว่าวนัทีก่ำาหนดไม่เกนิ 60 วัน จ่ายชดเชยการบรกิารในอตัราร้อยละ 90 

ของอัตราที่จ่ายให้ของข้อมูลที่มีการแจ้งหนี้ภายในวันที่กำาหนด

3) ส่งช้ากว่าวันที่กำาหนดไม่เกิน 330 วัน จ่ายชดเชยการบริการในอัตราร้อยละ 

80 ของอัตราที่จ่ายให้ของข้อมูลที่มีการแจ้งหนี้ภายในวันที่กำาหนด 

 กำาหนดวันปิดรับข้อมูลการแจ้งหนี้ จะสิ้นสุดการแจ้งหนี้ (ส่งเบิก) ภายใน 360 วันนับจาก

วันที่ให้บริการ เช่น ผู้ป่วยที่ให้บริการในเดือนตุลาคม 2559 จะปิดรับการแจ้งหนี้ในวันที่ 30 ตุลาคม 

2560   

 ทั้งนี้ ข้อมูลที่ส่งหลังจากที่กำาหนด ถือว่าหน่วยบริการไม่ประสงค์จะขอรับค่าใช้จ่าย

  7.3.1 ค่าบริการ HD จะออกรายงานขออนุมัติจ่ายชดเชย เดือนละ 2 ครั้ง



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 256040   

  7.3.2 การชดเชยค่าเตรียมเส้นเลือดสำาหรับทำา HD (Vascular access) สำานักงาน 

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะตัดข้อมูลทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ทุกสัปดาห์และทำาการ 

ตรวจ สอบข้อมูลพร้อมทั้งออกรายงานและขออนุมัติการจ่ายชดเชยภายใน 30 วันนับจากวันที่ตัด 

ข้อมูล

หมายเหตุ: อาจพิจารณาก�าหนดให้หน่วยบริการ HD บันทึกข้อมูลการให้บริการ HD ตามข้อ 7.1 โดยโปรแกรม

อื่นตามที่ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก�าหนด 

 7.4 ก�รอุทธรณ์หลังก�รจ่�ย

  ให้ดูรายละเอียดในบทที่ 7
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1.  หลักการและเหตุผล
การปลูกถ่ายไต (Kidney Transplantation: KT) เป็นเป้าหมายหลักสำาหรบัการจัดบรกิารบำาบดั

ทดแทนไตแก่ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายของประเทศไทย เน่ืองจากเป็นวิธีการที่จะทำาให้ผู้ป่วย

กลับมาใช้ชีวิตและทำางานได้ดีที่สุด การผ่าตัดปลูกถ่ายไตเป็นการรักษาพยาบาลท่ีมีค่าใช้จ่ายสูงมาก

และไม่เพยีงต้องการความรูค้วามชำานาญของทมีงานในโรงพยาบาลเท่านัน้ แต่ยงัต้องการความร่วมมอื

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การเตรียมการจัดหาอวัยวะที่จะปลูกถ่าย การจัดเตรียมความพร้อม

ของผู้บริจาคหรืออวัยวะที่บริจาค การเตรียมความพร้อมของผู้รับบริการ จนถึงภายหลังจากการปลูก

ถ่ายไตแล้วก็ยังต้องมีการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องไปตลอดชีวิต เพื่อลดผลจากภาวะภูมิคุ้มกันท่ีมีต่อ

อวัยวะที่ปลูกถ่าย

ดังนั้น เพื่อสนับสนุนการจัดบริการปลูกถ่ายไตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อ 

ผู้ป่วยและหน่วยบริการ จึงกำาหนดแผนพัฒนาระบบในปี 2560 โดยจะสนับสนุนการพัฒนาระบบ

บรจิาคและปลกูถ่ายอวยัวะ การพฒันาบคุลากร รวมถึงระบบการจดัการให้ราคายากดภมูคิุม้กนัลดลง

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้เข้าถึง

บริการบำาบัดทดแทนไต ด้วยการผ่าตัดปลูกถ่ายไต

2.2 เพื่อให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายได้รับการดูแลรักษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

4บทที่

ก�รจัดบริก�รบำ�บัดทดแทนไต
ด้วยก�รปลูกถ่�ยไต

 (Kidney Transplantation: KT)
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มีคุณภาพชีวิตที่ดี และได้ผลลัพธ์สุขภาพที่ดีสามารถกลับมาใช้ชีวิตและทำางานได้ตามปกติ

3. การบริหารงบประมาณ
เป้าหมายบรกิาร ปีงบประมาณ 2560 จะสนับสนุนการพัฒนาระบบตามแผนพฒันาระบบบรกิาร

ดังกล่าวข้างต้น และการชดเชยค่าบริการผู้ป่วยที่รับบริการผ่าตัดปลูกถ่ายไต

ระยะเวลาในการดำาเนินการ: ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

4. การบริหารจัดการ
4.1 ก�รขึ้นทะเบียนหน่วยบริก�ร

 หน่วยบรกิารทีจ่ะให้บรกิารบำาบดัทดแทนไตด้วยวธีิผ่าตดัปลกูถ่ายไต ต้องแสดงความจำานง

เข้าร่วมบรกิาร โดยต้องเป็นหน่วยบรกิารทีม่คุีณสมบติัเป็นสมาชกิตามเกณฑ์ของศนูย์รบับรจิาคอวยัวะ

สภากาชาดไทยและให้บริการผู้ป่วยตามแนวทางของสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย สปสช.

เขต ดำาเนินการตรวจสอบเอกสารรับรอง และแจ้งสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกาศ 

ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบบริการ KT และ สปสช.เขต จะเพิ่มหน่วยบริการในระบบ Data 

Center และออก Username และ Password ให้หน่วยบริการนั้นๆ ดำาเนินการให้บริการและบันทึก

ข้อมูลกิจกรรมบริการของ KT ได้ โดยอาจจะมีการประเมินความพร้อมในการให้บริการทุกปี ตาม 

หลักเกณฑ์ที่สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำาหนด

4.2  หน้�ที่ของหน่วยบริก�ร

  จัดระบบการลงทะเบียนผู้รับบริการปลูกถ่ายไต (Kidney Transplantation)

 4.2.1 จัดให้มีระบบการให้บริการ KT ที่มีสถานที่และเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมและพอเพียง

เพื่อบริการผู้ป่วยรับบริการปลูกถ่ายไต

 4.2.2 จัดให้มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไต หรืออายุรแพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร 

ที่สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยกำาหนดหนึ่งคน เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ และมีพยาบาล 

โรคไตเป็น KT case manager

 4.2.3 ให้บริการปลูกถ่ายไต (Kidney Transplantation) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ตามมาตรฐาน
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 4.2.4 จัดบริการให้เป็นไปตามชุดบริการต่างๆ (Protocol) ตามแนวทางของสมาคม 

ปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย

 4.2.5 จัดให้มีกิจกรรมการให้บริการในแต่ละชุดบริการ (Protocol) ตามแนวทางของ

สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย

 4.2.6 จัดเตรยีมระบบในการส่งข้อมลูต่างๆ ตามท่ีสำานักงานหลกัประกันสขุภาพแห่งชาติ 

กำาหนดเพื่อประกอบการขอรับการชดเชยหรือสนับสนุนค่าบริการ

 4.2.7 จัดให้มคีณะกรรมการโดยมจีำานวน และองค์ประกอบตามทีส่ำานกังานหลกัประกนั

สุขภาพแห่งชาติกำาหนด ทำาหน้าที่คัดกรองเบื้องต้นผู้ป่วยปลูกถ่ายไต

4.3 ร�ยชื่อหน่วยบริก�รที่ขึ้นทะเบียน

 หน่วยบริการที่มีศักยภาพและได้แสดงความจำานงให้บริการ รวม 20 แห่ง ดังนี้

 4.3.1 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช   กรุงเทพมหานคร

 4.3.2 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า   กรุงเทพมหานคร

 4.3.3 โรงพยาบาลรามาธิบดี    กรุงเทพมหานคร

 4.3.4 โรงพยาบาลราชวิถี    กรุงเทพมหานคร

 4.3.5 โรงพยาบาลศิริราช    กรุงเทพมหานคร

 4.3.6 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์    กรุงเทพมหานคร

 4.3.7 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  กรุงเทพมหานคร

  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

 4.3.8  โรงพยาบาลขอนแก่น    ขอนแก่น

 4.3.9  โรงพยาบาลศรีนครินทร์    ขอนแก่น

 4.3.10  โรงพยาบาลชลบุรี    ชลบุรี

 4.3.11  โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  เชียงใหม่

 4.3.12  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  นครราชสีมา

 4.3.13  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  ปทุมธานี

 4.3.14  โรงพยาบาลพุทธชินราช    พิษณุโลก

 4.3.15 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์   สงขลา

 4.3.16 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี   สุราษฎร์ธานี

 4.3.17 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์   อุบลราชธานี
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 4.3.18 โรงพยาบาลตำารวจ    กรุงเทพมหานคร

 4.3.19 โรงพยาบาลหาดใหญ่    สงขลา

 4.3.20 โรงพยาบาลอุดรธานี    อุดรธานี

หมายเหตุ: หากมีหน่วยบริการขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดส�านักงานหลักประกันสุขภาพ 

แห่งชาติจะประกาศเพิ่มเติมต่อไป

4.4 ก�รลงทะเบียนผู้ป่วย

 4.4.1 ผู้มีสิทธิ หมายถึง ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่เป็นผู้มีสิทธิการรักษา

พยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รวมทั้งสิทธิว่าง และเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการพิจารณาว่า

จำาเป็นต้องได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายไตตามเกณฑ์ของสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ส่วน 

ผู้บริจาคไต (Donor) เป็นผู้มีสิทธิอื่นได้

 4.4.2  การลงทะเบยีนผูป่้วยให้หน่วยบรกิารทีเ่ข้าร่วมโครงการลงทะเบยีนโดยบนัทกึข้อมลู

ผู้ป่วยผ่านโปรแกรม DMIS_KT ซึ่งหน่วยบริการจะต้องตรวจสอบสิทธิก่อนการให้บริการทุกครั้ง และ 

ณ วันที่รับบริการ KT ผู้ป่วยจะต้องเป็นผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

5. แนวทางการสนับสนุนค่าบริการ
การสนับสนนุการให้บรกิาร KT ครอบคลมุ ขัน้ตอนการเตรียมตวัก่อนการผ่าตัด การปลกูถ่ายไต 

และการดูแลหลังปลูกถ่ายไต โดยการสนับสนุนเป็นไปตามแบบแผนการรักษา (Protocol) ตามที่

สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยเสนอ โดย Protocol ดังกล่าว มีการจำาแนกย่อย และม ี

ค่าใช้จ่ายที่จ่ายเหมาตาม Protocol โดยแบ่งการจ่ายเงินเป็น 2 ช่วง มีรายละเอียดดังนี้

5.1 ค่�ใช้จ่�ยในก�รเตรียมตัวก่อนผ่�ตัด

 5.1.1 สำาหรับผู้บริจาคอวัยวะ ทั้งผู้บริจาคที่มีชีวิต และผู้บริจาคสมองตาย

 5.1.2 สำาหรับผู้รับบริจาค

5.2 ค่�ใช้จ่�ยระหว่�งผ่�ตัด

 ชดเชยให้หน่วยบรกิาร แบบราคาเหมาจ่ายค่าบริการต่อชุดบรกิาร (Protocol) ในระหว่าง

เข้ารับบริการเป็นผู้ป่วยในจนกระทั่งจำาหน่าย รวมท้ังเม่ือมีภาวะแทรกซ้อนท่ีเกิดข้ึนหลังผ่าตัด 

แบ่งเป็น 2 กรณี คือ
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 5.2.1 กรณีไม่มีภาวะแทรกซ้อน จ่ายตาม Protocol I-IV

 5.2.2 กรณีมีภาวะแทรกซ้อนร่วมด้วย จ่ายตาม Protocol ดังนี้

1) Antibody Mediated Rejection ประกอบด้วย Protocol AMR-A และ 

Protocol AMR-B

2) Acute Cellular Rejection ประกอบด้วย Protocol ACR-A และ Protocol 

ACR-B

3) Delayed Graft Function ประกอบด้วย Protocol DGF-A Protocol DGF-B 

และ Protocol DGF-C

แผนก�รรักษ�ต�มชุดบริก�ร

(Protocol)

ร�ยก�รที่รวมอยู่ในชุดบริก�ร ร�ค�เหม�จ่�ย

ต่อร�ย

1. ค่�ใช้จ่�ยในก�รเตรียมตัวก่อนผ่�ตัด

1.1 สำาหรับผู้บริจาค (Donor)

1.1.1 ผู้บริจาคที่มีชีวิต (Living donor)

1.1.1.1 ค่าเตรียมผู้บริจาคที่มีชีวิต 
(Living donor)

• ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ
• ค่าตรวจเอกซเรย์
• ค่าตรวจเนื้อเยื่อ HLA
• ค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยตรง
• จ่ายไม่เกิน 2 ครั้งต่อผู้รับบริจาค  1 ราย

40,000

1.1.1.2 ค่าใช้จ่ายสำาหรับผู้บริจาคที่มี
ชีวิต (Living donor) ระหว่างเข้ารับ
การผ่าตัด

• ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ
• ค่าตรวจเอกซเรย์
• ค่าผ่าตัด
• ค่าห้องและค่าอาหาร
• ค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยตรง

32,800

ต�ร�งที่ 2 รายละเอียดการสนับสนุนค่าบริการปลูกถ่ายไต
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แผนก�รรักษ�ต�มชุดบริก�ร

(Protocol)

ร�ยก�รที่รวมอยู่ในชุดบริก�ร ร�ค�เหม�จ่�ย

ต่อร�ย

1.1.2 ผู้บริจาคสมองตาย (Deceased donor)

1.1.2.1 ค่าเตรียมและผ่าตัด
ผู้บริจาคที่สมองตาย (Deceased 
donor) (ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ 
สภากาชาดไทย โดยผ่านหน่วยบริการ
ที่ผ่าตัด)

• ค่าดูแล Donor 
• ค่าผ่าตัด
• ค่าน้ำายาถนอมอวัยวะ
• ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ
• ค่าดำาเนินการเกี่ยวกับร่างผู้บริจาค

40,000

1.2 สำาหรับเตรียมผู้รับบริจาค (Recipient)

1.2.1 ผู้รับบริจาคจากผู้บริจาคที่มีชีวิต

1.2.1.1 ค่าเตรียมผู้รับบริจาคก่อนเข้า
รับการผ่าตัด 

• ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ
• ค่าตรวจเอกซเรย์
• ค่าตรวจเนื้อเยื่อ HLA
• ค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยตรง

31,300

1.2.2 ผู้รับบริจาคจากผู้บริจาคสมองตาย

1.2.2.1 ค่าเตรียมผู้รับบริจาคก่อนเข้า
รับการผ่าตัด 

• ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ
• ค่าตรวจเอกซเรย์
• ค่าตรวจเนื้อเยื่อ HLA
• ค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยตรง

31,300

1.2.2.2 ค่าส่งตรวจ Panel reactive 
antibody

• ค่าตรวจ Panel reactive antibody
ทุก 3 เดือน/ครั้ง จ่ายครั้งละ

1,800

2. ค่�ใช้จ่�ยระหว่�งผ่�ตัด

2.1 สำาหรับผู้รับบริจาคเมื่อเข้ารับการผ่าตัด กรณีไม่มีภาวะแทรกซ้อน

Protocol-I
• สำาหรับการเปลี่ยนไตในผู้ป่วยกลุ่ม 

Low risk ตามแนวทางของสมาคม
ปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย

• ใช้ยากดภูมิคุ้มกัน Cyclosporine 
+ Mycophenolate 

• ไม่รวม Complication 
ต่างๆ 

• ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ
• ค่าตรวจเอกซเรย์
• ค่าผ่าตัด
• ค่าห้องและค่าอาหาร
• ค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยตรง
• ค่ายาปฏิชีวนะป้องกันการติดเชื้อ
• ค่ายา Cyclosporine และ Mycopheno-

late ระหว่างการรักษาในโรงพยาบาล 

143,000
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แผนก�รรักษ�ต�มชุดบริก�ร

(Protocol)

ร�ยก�รที่รวมอยู่ในชุดบริก�ร ร�ค�เหม�จ่�ย

ต่อร�ย

• ค่าตรวจวัดระดับยา Cyclosporine level 
ในระหว่างรับการรักษาในโรงพยาบาล

Protocol-II
• สำาหรับการเปลี่ยนไตในผู้ป่วยกลุ่ม 

Low risk ตามแนวทางของสมาคม
ปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย

• ใช้ยากดภูมิคุ้มกัน Tacrolimus + 
Mycophenolate

• ไม่รวม Complication 
ต่างๆ 

• ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ
• ค่าตรวจเอกซเรย์
• ค่าผ่าตัด
• ค่าห้องและค่าอาหาร
• ค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยตรง
• ค่ายาปฏิชีวนะป้องกันการติดเชื้อ
• ค่ายา Tacrolimus และ Mycophenolate 

ระหว่างการรักษาในโรงพยาบาล
• ค่าตรวจวัดระดับยา Tacrolimus level ใน

ระหว่างรับการรักษาในโรงพยาบาล 

148,000

Protocol-III
• สำาหรับการเปลี่ยนไตในผู้ป่วยกลุ่ม 

High risk ตามแนวทางของสมาคม
ปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย

• ใช้ยากดภูมิคุ้มกัน Basiliximap + 
Cyclosporine + Mycopheno-
late

• ไม่รวม Complication ต่างๆ

• ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ
• ค่าตรวจเอกซเรย์
• ค่าผ่าตัด
• ค่าห้องและค่าอาหาร
• ค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยตรง
• ค่ายาปฏิชีวนะป้องกันการติดเชื้อ
• ค่ายา Basiliximab X 2 dose
• ค่ายา Cyclosporine และ Mycopheno-

late ระหว่างการรักษาในโรงพยาบาล
• ค่าตรวจวัดระดับยา Cyclosporine level 

ในระหว่างรับการรักษาในโรงพยาบาล

287,000

Protocol-IV
• สำาหรับการเปลี่ยนไตในผู้ป่วยกลุ่ม 

High risk ตามแนวทางของสมาคม
ปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย

• ใช้ยากดภูมิคุ้มกัน Basiliximab + 
Cyclosporine + Mycopheno-
late

• ไม่รวม Complication 
ต่างๆ 

• ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ
• ค่าตรวจเอกซเรย์
• ค่าผ่าตัด
• ค่าห้องและค่าอาหาร
• ค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยตรง
• ค่ายาปฏิชีวนะป้องกันการติดเชื้อ
• ค่ายา Basiliximab X 2 dose 
• ค่ายา Cyclosporine

292,000
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แผนก�รรักษ�ต�มชุดบริก�ร

(Protocol)

ร�ยก�รที่รวมอยู่ในชุดบริก�ร ร�ค�เหม�จ่�ย

ต่อร�ย

• ค่ายา Tacrolimus และ Mycophenolate 
ระหว่างการรักษาในโรงพยาบาล

• ค่าตรวจวัดระดับยา Cyclosporine level 
ในระหว่างรับการรักษาในโรงพยาบาล

2.2 สำาหรับผู้รับบริจาคเมื่อเข้ารับการผ่าตัด กรณีมีภาวะแทรกซ้อน

Protocol ACR-A (Acute
Cellular Rejection)
• ใช้ร่วมกับ Protocol อื่นๆ ใน

กรณีที่มีภาวะ Acute Cellular       
Rejection

• เกณฑ์การรักษาเป็นไปตามแนวทาง
ของสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะ     
แห่งประเทศไทย 

• ค่าทำา Ultrasound guided renal biopsy 
ค่าเข็ม ค่าตรวจชิ้นเนื้อ

• ค่ายา Methylprednisolone
• ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ
• ค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยตรง
• ไม่รวมค่าทำา Acute hemodialysis (กรณีที่

ทำา Aute hemodialysis ให้เพิ่ม Protocol 
DGF-B) 

23,000

Protocol ACR-B (Refractory 
Acute Cellular Rejection)
• ใช้ร่วมกับ Protocol อื่นๆ ใน

กรณีที่มีภาวะ Refractory Acute   
Cellular Rejection

• เกณฑ์การรักษาเป็นไปตามแนวทาง
ของสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะ     
แห่งประเทศไทย 

• ค่าทำา Ultrasound guided renal biopsy 
ค่าเข็ม ค่าตรวจชิ้นเนื้อ

• ค่ายา Methylprednisolone
• ค่ายา Anti-thymocyte globulin
• ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ
• ค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยตรง
• ไม่รวมค่าทำา Acute hemodialysis (กรณีที่

ทำา Acute hemodialysis ให้เพิ่ม Proto-
col DGF-B )

493,000

Protocol AMR-A (Antibody 
Mediated Rejection)
• ใช้ร่วมกับ Protocol อื่นๆ ในกรณี

ที่มีภาวะ Antibody Mediated 
Rejection

• เกณฑ์การรักษาเป็นไปตามแนวทาง
ของสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะ     
แห่งประเทศไทย 

• ค่าทำา Ultrasound guided renal biopsy 
ค่าเข็ม ค่าตรวจชิ้นเนื้อ

• ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ
• ค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยตรง
• ค่ายา Methylprednisolone
• ค่ายา Intravenous immunoglobulin
• ค่า Plasmapheresis และตัวกรอง Plasma 

flux
• ค่าสาย Double lumen catheter

340,000
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แผนก�รรักษ�ต�มชุดบริก�ร

(Protocol)

ร�ยก�รที่รวมอยู่ในชุดบริก�ร ร�ค�เหม�จ่�ย

ต่อร�ย

• ไม่รวมค่าทำา Acute hemodialysis (กรณี
ที่ทำา Acute hemodialysis ให้เพิ่มด้วย 
Protocol DGF-C)

Protocol AMR-B (Refractory 
Antibody Mediated Rejection)
• ใช้ร่วมกับ Protocol อื่นๆ ในกรณี

ที่มีภาวะ Refractory Antibody 
Mediated Rejection

• เกณฑ์การรักษาเป็นไปตามแนวทาง
ของสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะ     
แห่งประเทศไทย  

• ค่าทำา Ultrasound guided renal biopsy 
ค่าเข็ม ค่าตรวจชิ้นเนื้อ

• ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ
• ค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยตรง
• ค่ายา Methylprednisolone
• ค่ายา Intravenous Immunoglobulin
• ค่ายา Rifuximab
• ค่า Plasmapheresis และตัวกรอง Plas-

maflux
• ค่าสาย Double lumen catheter
• ไม่รวมค่าทำา Acute hemodialysis (กรณี

ที่ทำา Acute hemodialysis ให้เพิ่มด้วย 
Protocol DGF-C) 

426,000

Protocol DGF-A (Delayed 
Graft Function)
• ใช้ร่วมกับ Protocol I-VI ในกรณีที่

มีภาวะ Delay Graft Function
• เกณฑ์การรักษาเป็นไปตามแนวทาง

ของสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะ     
แห่งประเทศไทย  

• ค่าทำา Ultrasound guided renal biopsy 
ค่าเข็ม ค่าตรวจชิ้นเนื้อ

• ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ
• ค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยตรง
• ค่าสาย Double lumen catheter
• ค่าทำา Acute hemodialysis  

56,000

Protocol DGF-B (Delayed 
Graft Function Acute Cellular 
Rejection)
• ใช้ร่วมกับ Protocol I-VI และ 

Protocol ACR-A หรือ B ในกรณี
ที่มีภาวะ Delay Gaft Function 
ร่วมกับ Aute Cellular Rejection

• เกณฑ์การรักษาเป็นไปตามแนวทาง
ของสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะ     
แห่งประเทศไทย 

• ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ
• ค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยตรง
• ค่าสาย Double lumen catheter
• ค่าทำา Acute hemodialysis 
• ไม่รวมค่าทำา Ultrasound guide renal 

biopsy ค่าเข็ม ค่าตรวจชิ้นเนื้อ (เนื่องจาก
ได้คิดรวมอยู่ใน Protocol ACR-A และ 
ACR-B) 

40,000
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แผนก�รรักษ�ต�มชุดบริก�ร

(Protocol)

ร�ยก�รที่รวมอยู่ในชุดบริก�ร ร�ค�เหม�จ่�ย

ต่อร�ย

Protocol DGF-C (Delayed 
Graft Function with Antibody 
Mediated Rejection)
• ใช้ร่วมกับ Protocol I-VI และ 

Protocol AMR-A หรือ B ในกรณี
ที่มีภาวะ Delay Graft Function 
ร่วมกับ Antibody Mediated 
Rejection

• เกณฑ์การรักษาเป็นไปตามแนวทาง
ของสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะ     
แห่งประเทศไทย 

• ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ
• ค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยตรง
• ค่าทำา Acute hemodialysis 
• ไม่รวมค่าทำา Ultrasound guide renal 

biopsy ค่าเข็ม ค่าตรวจชิ้นเนื้อ และค่าสาย 
Double lumen catheter (เนื่องจากได้คิด
รวมอยู่ใน Protocol AMR-A และ AMR-
B) 

35,000

ประเภทก�รจ่�ย เงื่อนไข อัตร�จ่�ย (บ�ท)

ผู้บริจาค สมองตาย ผ่าตัดนำาอวัยวะออก 40,000 ต่อไต 1 ข้าง

มีชีวิต เตรียมผู้บริจาค 40,000

ผ่าตัดนำาอวัยวะออก 32,800

ผู้รับบริจาค ก่อนรับผ่าตัด 31,300

ค่าตรวจ PRA ทุก 3 เดือน 1,800 ต่อครั้ง

5.3 สรุป

 5.3.1 ค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวก่อนผ่าตัด รายละเอียดตามตารางที่ 3

ต�ร�งที่ 3  แสดงค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวก่อนผ่าตัด

 5.3.2 ค่าใช้จ่ายระหว่างผ่าตัด แยกเป็นประภท ดังนี้

  1) อัตราจ่ายกรณีไม่มีภาวะแทรกซ้อน (ตามตารางที่ 4)

  2) อัตราจ่ายกรณีที่มีภาวะแทรกซ้อนร่วมด้วย (ตามตารางที่ 5)
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Protocol อัตร�จ่�ย (บ�ท)

Protocol-I 143,000

Protocol-II 148,000

Protocol-III 287,000

Protocol –IV 292,000

Protocol อัตร�จ่�ย (บ�ท)

Protocol ACR-A (Acute cellular rejection) 23,000

Protocol ACR-B (Refractory acute cellular rejection) 493,000

Protocol AMR-A (Antibody mediated rejection) 340,000

Protocol AMR-B (Refractory antibody mediated rejection) 426,000

Protocol DGF-A (Delayed graft function) 56,000

Protocol DGF-B (Delayed graft function with acute cellular rejection) 40,000

Protocol DGF-C (Delayed graft function with antibody mediated rejec-
tion)

35,000

ต�ร�งที่ 4 แสดงอัตราจ่ายกรณีไม่มีภาวะแทรกซ้อน

ต�ร�งที่ 5 แสดงอัตราจ่ายกรณีที่มีภาวะแทรกซ้อนโดยตรงจากการผ่าตัดปลูกถ่ายไต

หมายเหต:ุ การรบับรกิารปลกูถ่ายไต ให้หน่วยบรกิารประจ�าจดัท�าใบส่งตวัผู้ป่วยไปรบับรกิารทีห่น่วยบรกิารทีท่�า

ข้อตกลงปลูกถ่ายไต ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และให้ถือว่าใบส่งตัวนั้น ครอบคลุมการส่งตัวรักษา

โรคอื่น ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการปลูกถ่ายไต 1 ปี
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หมายเหตุ: 

 1. ภาวะแทรกซ้อน Protocol AMR และ Protocol ACR สามารถเกิดขึ้นได้ภายหลังการผ่าตัด (ในช่วง

ระหว่างนอนรักษาในโรงพยาบาล) หน่วยบริการสามารถเบิกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมจาก Protocol 1-4 ได้

โดยบันทึกข้อมูลในโปรแกรม DMIS-KT แพทย์ผู้รักษาจะใช้เกณฑ์การวินิจฉัยตามข้อบ่งชี้ของสมาคมปลูกถ่าย 

อวัยวะแห่งประเทศไทย

 2. ภาวะแทรกซ้อน Protocol DGF (Delay graft function) สามารถเกิดขึ้นภายหลังจ�าหน่ายกลับไป

อยู่ที่บ้านแล้ว และกลับมานอนในโรงพยาบาลใหม่ หน่วยบริการสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามที่ก�าหนด

 5.3.3 เงื่อนไขการจ่ายชดเชย

1) การจ่ายค่าบริการเป็นแบบเหมาจ่ายตาม Protocol ที่กำาหนด หากมีการปรับ 

เปลี่ยน Protocol ระหว่างรับการรักษา จะได้รับค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ที ่

คณะกรรมการอุทธรณ์เป็นผู้พิจารณา

2) ค่าบริการที่จ่ายนี้ไม่ครอบคลุมโรคแทรกซ้อน หรือโรคที่เป็นอยู่เดิม หาก 

หน่วยบริการต้องให้บริการในกรณีโรคแทรกซ้อน หรือโรคเดิม ให้ส่งข้อมูล

ขอรับค่าใช้จ ่ายตามแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ ่ายเพื่อบริการ

แผนภ�พที่ 1  แนวทางการจ่ายชดเชยค่าบริการปลูกถ่ายไต 
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สาธารณสุข ประจำาปี 2560 (หน่วยบริการประจำาหรือหน่วยบริการที่ร่วม

โครงการต้องแจ้งให้ผู้ป่วยผ่านระบบส่งต่อตั้งแต่แรกเริ่มเข้าสู่โครงการ เพื่อ

ป้องกันการปฏิเสธการจ่ายในกรณทีีม่กีารรกัษาโรคอืน่ๆ เช่น ภาวะแทรกซ้อน 

หรือโรคเดิม เป็นต้น)

3) ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลจากโครงการตามขอบเขตการให้บริการสาธารณสุขน้ี 

จนกระทั่งสิ้นสุดสภาพการเป็นผู้มีสิทธิ เช่น เสียชีวิต หรือเปลี่ยนสิทธิ

4) กรณีเสียชีวิตระหว่างเข้ารับการรักษาเพื่อผ่าตัด ในช่วงเวลาประมาณ 21 วัน 

หน่วยบริการจะได้รับค่าใช้จ่ายในช่วงเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดตามอัตราท่ี

กำาหนด ส่วนการเบิกจ่าย ระหว่างและหลังผ่าตัด จะได้รับค่าใช้จ่ายตามจริง

ไม่เกินราคาที่กำาหนดใน Protocol 

 5.3.4 งวดการจ่ายเงิน

   สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำาหนดการตัดข้อมูลเพื่อจ่ายชดเชยทุกวัน

สิ้นเดือน และทำาการตรวจสอบและออกรายงานขออนุมัติจ่ายชดเชยภายใน 30 วัน

 5.3.5 การส่งเอกสารหลักฐานเพื่อขอรับค่าใช้จ่าย

  ให้หน่วยบรกิารทีร่่วมโครงการบนัทกึข้อมลูในโปรแกรม DMIS-KT ในกรณทีีม่กีาร 

ปรับเปลี่ยน Protocol หรือเสียชีวิต ระหว่างผ่าตัด หรืออื่นๆ สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

อาจขอสำาเนาเวชระเบียนฉบับสมบูรณ์มาเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายเงินชดเชยได้

 5.3.6 การอุทธรณ์

  หน่วยบริการที่ได้ให้บริการนอกเหนือจากแนวทางปฏิบัติท่ีกำาหนดใน Protocol 

สามารถส่งหลักฐาน คือ สำาเนาเวชระเบียนฉบับสมบูรณ์ขออุทธรณ์ได้ที่สำานักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาต ิภายใน 30 วนัหลงัรับรายงานการโอนเงินทาง www.nhso.go.th/acc หากหลงัจากท่ีกำาหนด

แล้ว ถือว่าหน่วยบริการไม่ประสงค์จะอุทธรณ์ขอรับค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ผลการอุทธรณ์ให้ถือตามผลการ

พิจารณาของคณะกรรมการที่สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำาหนด รายละเอียดตามบทที่ 7
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1. หลักการและแหตุผล
เพื่อสนับสนุนให้ผู ้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไต ได้รับการดูแลอย่างต่อเน่ือง สำานักงาน 

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงได้จัดระบบการสนับสนุน การให้ยากดภูมิคุ้มกันหลังการปลูกถ่ายไต 

(Immunosuppressive drug) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ทั้งต่อผู้ป่วยและ 

หน่วยบริการที่ร่วมโครงการ ด้วยแนวทางการสนับสนุนดังนี้

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพือ่ให้ผู้ป่วยไตวายเรือ้รงัระยะสุดท้ายในระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาตทิีไ่ด้รบับำาบดั

ทดแทนไตด้วยการผ่าตัดปลูกถ่ายไตเข้าถึงยากดภูมิคุ้มกัน

2.2 เพื่อให้ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายไตได้รับการดูแลรักษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

มีคุณภาพชีวิต และได้ผลลัพธ์สุขภาพที่ดีสามารถกลับมาใช้ชีวิตและทำางานได้ตามปกติ

3. การบริหารงบประมาณ
เป้าหมาย: ผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไตรายเก่า (ผ่าตัดก่อน 1 ตุลาคม 2551) และรายใหม่

(ผ่าตัดหลัง 1 ตุลาคม 2551)

ระยะเวลาในการดำาเนินการ: ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

5บทที่

ก�รจัดบริก�รย�กดภูมิคุ้มกัน
ภ�ยหลังก�รปลูกถ่�ยไต
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4. การบริหารจัดการ
การรับยากดภูมิคุ้มกัน (Immunosuppressive drug) ภายหลังการทำาปลูกถ่ายไต โดยเกณฑ์

การให้ยากดภูมิคุ้มกันต้องเป็นไปตามแนวทางของสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ท้ังนี ้

ยากดภูมิคุ้มกันต้องเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติเท่านั้น

4.1 ก�รขึ้นทะเบียนหน่วยบริก�ร

หน่วยบรกิารทีจ่ะดำาเนนิการให้บรกิารจ่ายยากดภมูคิุม้กนั ต้องแสดงความจำานงเข้าร่วมบรกิาร 

โดยต้องเป็นหน่วยบรกิารทีม่คีณุสมบตัติามเกณฑ์ของศนูย์รบับรจิาคอวยัวะสภากาชาดไทยและสมาคม

ปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ซึ่ง สปสช.เขต จะดำาเนินการตรวจรับรองและขึ้นทะเบียน โดยจะมี

การประเมนิความพร้อมในการให้บรกิารทกุปี ตามหลกัเกณฑ์ทีส่ำานกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ

กำาหนด

 4.1.1 หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียน มีจำานวน 22 แห่ง ดังนี้

  1) โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช    กรุงเทพมหานคร

  2) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    กรุงเทพมหานคร

  3) โรงพยาบาลรามาธิบดี    กรุงเทพมหานคร

  4) โรงพยาบาลราชวิถี     กรุงเทพมหานคร

  5) โรงพยาบาลศิริราช     กรุงเทพมหานคร

  6) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์    กรุงเทพมหานคร

  7) คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  กรุงเทพมหานคร

   มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช        

   8) โรงพยาบาลขอนแก่น    ขอนแก่น

  9) โรงพยาบาลศรีนครินทร์    ขอนแก่น

  10)  โรงพยาบาลชลบุรี    ชลบุรี

  11) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่   เชียงใหม่

  12) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา   นครราชสีมา

  13) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  ปทุมธานี

  14) โรงพยาบาลพุทธชินราช    พิษณุโลก

  15) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร   พิษณุโลก

  16) โรงพยาบาลระยอง     ระยอง
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  17) โรงพยาบาลสงขลานครินทร์    สงขลา

  18) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี    สุราษฎร์ธานี

  19) โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์   อุบลราชธานี

  20) โรงพยาบาลตำารวจ     กรุงเทพมหานคร

  21) โรงพยาบาลหาดใหญ่    สงขลา

  22) โรงพยาบาลอุดรธานี    อุดรธานี

หมายเหตุ: ทั้งนี้ หากมีหน่วยบริการเพิ่มเติม ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะประกาศเพิ่มต่อไป

 4.1.2 หน้าที่ของหน่วยบริการ

  ให้บริการยากดภูมิคุ้มกันแก่ผู้ป่วยท่ีหน่วยบริการน้ันได้ผ่าตัดปลูกถ่ายไต ให้หรือ 

ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายไตมาจากหน่วยบริการ/สถานบริการอื่นๆ โดยดำาเนินการ ดังนี้

1) จัดระบบการลงทะเบียนผู้รับบริการรับยากดภูมิคุ้มกันภายหลังปลูกถ่ายไต

2) จัดให้มีระบบการให้บริการจ่ายยากดภูมิคุ้มกัน ที่มีสถานที่และเจ้าหน้าที ่

ที่เหมาะสมและพอเพียงเพื่อบริการผู้ป่วยภายหลังปลูกถ่ายไตอย่างต่อเนื่อง

3) จดัให้มแีพทย์ผูเ้ชีย่วชาญโรคไต หรอือายรุแพทย์ท่ีผ่านการฝึกอบรมตามหลกัสตูร 

ที่สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยกำาหนด และมีพยาบาลโรคไตเป็น KT case 

manager

4) ให้บริการการจ่ายยากดภูมิคุ้มกัน (Immunosuppressive drug) ให้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ

5) การให้บริการเป็นไปตามเงื่อนไขการจ่าย ตามแนวทางของสมาคมปลูกถ่าย

อวัยวะแห่งประเทศไทย

6) จัดเตรยีมระบบในการส่งข้อมลูต่างๆ ตามทีส่ำานกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่ง

ชาติกำาหนดเพื่อประกอบการขอรับการชดเชยหรือสนับสนุนค่าบริการ

4.2 ก�รลงทะเบียนผู้ป่วย

 ผู้มีสิทธิ หมายถึง ผู้ป่วยที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รวมถึง สิทธิว่าง เป็นผู้ป่วย

ที่ได้รับการปลูกถ่ายไตจากหน่วยบริการ สถานบริการต่างๆ ทั้งรายเก่า และรายใหม่
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 การลงทะเบียนผู้ป่วย ให้หน่วยบริการท่ีเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนผู้ป่วยท่ีมีสิทธิ 

รับบริการยากดภูมคุ้ิมกนัภาย หลงัการปลกูถ่ายไตในโปรแกรม DMIS_KT เมือ่ได้รบัการลงทะเบียนแล้ว 

หน่วยบริการจะตรวจสอบสิทธิก่อนการให้บริการทุกครั้ง และ ณ วันท่ีรับบริการรับยากดภูมิคุ้มกัน 

หลังปลูกถ่ายไต ผู้ป่วยจะต้องเป็นผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสิทธิว่าง

5. แนวทางการสนับสนุนค่าบริการ
เกณฑ์การให้ยากดภมูคิุม้ภายหลงัการปลกูถ่ายไต ต้องเป็นไปตามแนวทางของสมาคมปลกูถ่าย

อวัยวะแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ อัตราท่ีจ่ายนี้ครอบคลุมการตรวจรักษาเพื่อติดตามผลหลังการผ่าตัด 

ปลูกถ่ายไต การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจปัสสาวะ การตรวจระดับยากดภูมิคุ้มกันด้วย 

โดยแบ่งตามระยะเวลาหลังปลูกถ่ายไต ดังนี้

เงื่อนไขก�รรับย� อัตร�ก�รชดเชยต่อเดือน (บ�ท)

หลังผ่าตัด 1-6 เดือน 30,000

หลังผ่าตัด 7-12 เดือน 25,000

หลังผ่าตัด 13-24 เดือน 20,000

หลังผ่าตัด 25 เดือนขึ้นไป 15,000

6. เงื่อนไขการจ่ายชดเชย
การจ่ายยากดภูมิคุ้มกัน จะจ่ายชดเชยต่อเน่ืองจนกระทั่งสิ้นสุดตามระบบหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ หรือผู้ป่วยเสียชีวิต

7. การส่งข้อมูลเพื่อขอรับค่าใช้จ่าย
ให้หน่วยบริการที่ร่วมโครงการ บันทึกข้อมูลการรักษาและติดตามผลให้ครบถ้วน ในโปรแกรม 

DMIS_KT โดยหน่วยบริการบันทึกข้อมูลการให้ยาได้ไม่เกิน 1 ครั้ง/เดือน

กำาหนดวันในการส่งข้อมลูแจ้งหนีใ้ห้ สำานกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิคอื 30 วนัภายหลงั

จากวันที่ให้บริการ

1) ส่งช้ากว่าวนัท่ีกำาหนดไม่เกนิ 30 วนั จ่ายชดเชยการบรกิารในอตัรา ร้อยละ 95 

ของอัตราที่จ่ายให้ของข้อมูลที่มีการแจ้งหนี้ภายในวันที่กำาหนด
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2) ส่งช้ากว่าวนัท่ีกำาหนดไม่เกนิ 60 วนั จ่ายชดเชยการบรกิารในอตัรา ร้อยละ 90 

ของอัตราที่จ่ายให้ของข้อมูลที่มีการแจ้งหนี้ภายในวันที่กำาหนด

3) ส่งช้ากว่าวนัท่ีกำาหนดไม่เกนิ 330 วัน จ่ายชดเชยการบรกิารในอตัรา ร้อยละ 80 

ของอัตราที่จ่ายให้ของข้อมูลที่มีการแจ้งหนี้ภายในวันที่กำาหนด

กำาหนดวันปิดรับข้อมูลการแจ้งหนี้ จะสิ้นสุดการแจ้งหนี้ (ส่งเบิก) ภายใน 360 วันนับจากวันที่

ให้บริการ เช่น ผู้ป่วยที่ให้บริการในเดือนตุลาคม 2559 จะปิดรับการแจ้งหนี้ในวันที่ 30 ตุลาคม 2560  

 ทั้งนี้ ข้อมูลที่ส่งหลังจากที่กำาหนด ถือว่าหน่วยบริการไม่ประสงค์จะขอรับค่าใช้จ่าย

8. การออกรายงานการจ่ายเงิน
สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กำาหนดรอบในการตัดข้อมูลขอรับค่าใช้จ่าย ทุกวัน 

สิ้นเดือนของทุกเดือน และพิจารณาออกรายงานเพื่อขออนุมัติจ่ายเงิน ทุกวันสิ้นเดือนของเดือนถัดไป

9. การอุทธรณ์
ให้ดูรายละเอียดในบทที่ 7
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1. หลักการและเหตุผล
เพื่อให้ผู ้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ได้รับบริการทดแทนไตที่มีคุณภาพ สำานักงาน 

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงกำาหนดให้การสนับสนุนยา Erythropoietin ซ่ึงเป็นยากระตุ้นการ 

สร้างเม็ดเลือดแดงที่มีความจำาเป็นต่อการรักษาพยาบาล

2. แนวทางการสนับสนุน
2.1 ให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายท่ีมีสิทธิรับบริการล้างไตทางช่องท้อง CAPD และ 

ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม HD และผู้ป่วยรายใหม่ ที่รับบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 

หลังวันที่ 1 ตุลาคม 2551 และไม่ประสงค์จะรับบริการล้างไตผ่านทางช่องท้อง ตามหลักเกณฑ์ที ่

สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำาหนด มีสิทธิได้รับยาตามความจำาเป็น และข้อบ่งชี้ทาง 

การแพทย์ รวมทั้งราคาของยาแต่ละชื่อยา ตามตารางที่ 6 ดังนี้

6บทที่

ก�รสนับสนุนย�
Erythropoietin
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หมายเหตุ: รายการยาอาจมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปีตามสถานการณ์ทางตลาด และคุณสมบัติของยาท่ีม ี

ผลต่อจัดหา และยา Recombinant ใช้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 

2.2 ให้หน่วยบรกิารทีร่่วมให้บรกิาร CAPD และ HD มสีทิธิเบกิยา Erythropoietin ที่ใช้บริการ 

ผู้ป่วย ตามหลักเกณฑ์ที่สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำาหนด โดยเบิกยาและส่งข้อมูลผ่าน

ระบบตามที่สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำาหนดทุกเดือน

2.3 หน่วยบรกิารทีใ่ห้ยา Erythropoietin ชือ่ทางการค้าชือ่ใดชือ่หนึง่ ควรใช้ยาชือ่นัน้ต่อเนือ่ง

กันอย่างน้อย 1 ปี ยกเว้นมีเหตุจำาเป็นทางการแพทย์ก็สามารถเปลี่ยนเป็นยาชนิดอื่นหรือที่มีชื่ออื่นได้ 

โดยให้หน่วยบริการทำาหนังสือชี้แจงเหตุผลในการเปลี่ยนยาให้สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ทราบ รวมทั้งต้องติดตามระดับ Hematocrit (Hct) ทุก 4 สัปดาห์ในผู้ป่วย HD และ ทุก 8 สัปดาห์ 

ในผู้ป่วย CAPD เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการให้ยาผู้ป่วย

กรณีผู้ป่วย HD จะต้องลงนามผูใ้ห้ยาพร้อมทัง้ตดิสตกิเกอร์กำากับลงในใบ HemoSheet ทกุครัง้

หากไม่ดำาเนินการสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอาจพิจารณาเรียกคืนยาได้ และกรณีหาก

สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตรวจสอบแล้วพบว่าระดับ Hct. ที่ตรวจได้ไม่ตรงกับข้อมูล 

ที่หน่วยบริการบันทึกเบิกกับสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอาจพิจารณาเรียกคืนยาได้

2.4 การให้ยา Erythropoietin ต้องให้โดยบุคลากรทางการแพทย์ของหน่วยบริการ หรือ 

สถานบริการโดยตรง สำาหรับผู้ป่วย CAPD อาจให้ที่หน่วยบริการปฐมภูมิที่เป็นเครือข่ายที่อยู่ใกล้บ้าน

ชื่อย� ขน�ดย� ระดับ Hct ≤ 30%
เบิกได้ต�มจ่�ยจริงและไม่เกิน

ระดับ Hct > 30%
เบิกได้ต�มจ่�ยจริงและไม่เกิน

Epiao 4,000 ü 4,000 ü X 8 ครั้งต่อเดือน 4,000 ü X 4 ครั้งต่อเดือน

Eporon 4,000 ü 4,000 ü X 8 ครั้งต่อเดือน 4,000 ü X 4 ครั้งต่อเดือน

Renogen 4,000 ü 4,000 ü X 8 ครั้งต่อเดือน 4,000 ü X 4 ครั้งต่อเดือน

Hema-plus 4,000 ü 4,000 ü X 8 ครั้งต่อเดือน 4,000 ü X 4 ครั้งต่อเดือน

Espogen 4,000 ü 4,000 ü X 8 ครั้งต่อเดือน 4,000 ü X 4 ครั้งต่อเดือน

Recombinant 
Himan EPO*

4,000 ü 4,000 ü X 8 ครั้งต่อเดือน 4,000 ü X 4 ครั้งต่อเดือน

Eritromax 4,000 ü 4,000 ü X 8 ครั้งต่อเดือน 4,000 ü Xv 4 ครั้งต่อเดือน

Hypercrit 4,000 ü 4,000 ü X 8 ครั้งต่อเดือน 4,000 ü X 4 ครั้งต่อเดือน

Epokine 4,000 ü 4,000 ü X 8 ครั้งต่อเดือน 4,000 ü X 4 ครั้งต่อเดือน

ต�ร�งที่ 6  แสดงรายการสนับสนุนยา Erythropoietin
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ได้โดยจะต้องส่งยาด้วยระบบ Cold chain และมีใบส่งตัวผู้ป่วย สำาหรับผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่อง

ไตเทียมจะได้รับยาเมื่อมารับบริการฟอกเลือดในหน่วย HD โดยไม่ให้ผู้ป่วยนำายาไปฉีดเองที่บ้าน

3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายชดเชย
3.1 ผูท้ีม่สิีทธิรบัยา เป็นผู้ป่วยไตวายเรือ้รงัระยะสดุท้าย ในระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ

ทีม่สีทิธล้ิางไตทางช่องท้อง CAPD ผูป่้วยมสีทิธฟิอกเลอืดด้วยเครือ่งไตเทยีม HD และผูป่้วยฟอกเลอืด

ด้วยเครื่องไตเทียมรายใหม่ ที่รับบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2551 และ

ไม่ประสงค์จะรับบริการล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง (ผู้ป่วยที่จ่ายค่าฟอกเลือดเอง)

3.2 สำานกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาตจิะจ่ายชดเชยยาให้หน่วยบรกิารทีข่ึน้ทะเบยีนเป็น

หน่วยบริการ CAPD และหน่วยบริการที่มีสัญญาให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

3.3 หน่วยบริการที่ให้ยาแก่ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย มีสิทธิเบิกยาได้ตามหลักเกณฑ์ 

ที่กำาหนด

3.4 การประมวลข้อมูลเพื่อชดเชยยา Erythropoietin จะดูจากผล Hct ขนาดยา และ 

ชื่อยาที่ใช้กับผู้ป่วย รายละเอียดการคำานวณจำานวนยาสำาหรับหน่วยบริการ CAPD และ หน่วยบริการ 

HD จะใช้วิธีการคำานวณแบบเดียวกัน

3.5 ค่า Hematocrit (Hct) ทีใ่ช้ในเป็นเกณฑ์ คอืค่า Hct ตำา่สุดของเดอืนในกรณท่ีีหน่วยบรกิาร

ไม่ได้ตรวจในครั้งใด ก็จะใช้ค่า Hct ที่หน่วยบริการนั้นตรวจให้แก่ผู้ป่วยในครั้งก่อนแต่ไม่เกิน 28 วัน

ในผู้ป่วย HD และไม่เกิน 60 วัน ในกรณีผู้ป่วย CAPD

3.6 รอบบัญชีที่ใช้ในการคำานวณคือ 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันสิ้นเดือนของแต่ละเดือน

สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะชดเชยยาให้แก่หน่วยบริการ เดือนละ 1 ครั้ง

4. วิธีปฏิบัติในการขอรับการสนับสนุน และชดเชยค่าใช้จ่ายในการ
บริการ

4.1 ก�รบันทึกข้อมูลก�รให้ย� Erythropoietin 

  4.1.1 หน่วยบริการ CAPD

1) บนัทกึข้อมลูการให้ยา Erythropoietin ในโปรแกรม DMIS_CAPD โดยบันทึก

ข้อมลูหลงัจากให้บรกิารแก่ผูป่้วยทกุเดอืน และ สำานกังานหลกัประกนัสขุภาพ

แห่งชาตจิะตดัข้อมลูการบรกิารของเดอืนทีผ่่านมา ในวันที ่15 ของเดอืนถัดไป
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2) สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะประมวลข้อมูลและคำานวณเพื่อ

ชดเชยยา Erythropoietin ตามแนวทางที่สำานักงานหลักประกันสุขภาพ 

แห่งชาตกิำาหนด ซึง่ยาจะส่งถึงหน่วยบรกิารหลงัจากตดัข้อมูลประมาณ 10 วัน

3) หน่วยบรกิารสามารถตรวจสอบข้อมลูการได้รบัชดเชยยา หรอื Erythropoietin 

Usage Report (EUR) ได้ที่ Web site DMIS_CAPD

  4.1.2 หน่วยบริการ HD

1) บันทึกข้อมูลการให้ยา Erythropoietin ในโปรแกรมฟอกเลือด ที่พัฒนาโดย

สำานักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)

2) หน่วยบริการส่งข้อมูลการรักษาได้ทุกวัน สกส.จะมีการตรวจสอบข้อมูล และ

ส่งเอกสารตอบรับรายวัน (REP) ให้หน่วยบริการรับทราบในวันทำาการถัดไป

3) สกส. จะตัดข้อมูลการบริการของรอบเดือนที่ผ่านมา ในวันที่ 15 ของเดือน 

ถดัไป และจะประมวลผลเพือ่ส่งยาให้หน่วยบรกิาร ซ่ึงยาจะส่งถึงหน่วยบรกิาร 

หลังจากตัดข้อมูลประมาณ 10 วัน

4) สกส.จะส่งรายงานสรุปยอดรวมการให้ยา Erythropoietin (EUR) ให ้

หน่วยบริการเดือนละ 1 ครั้ง

4.2 ก�รกำ�หนดรอบข้อมูล และก�รออกร�ยง�น

 4.2.1 การชดเชยยา Erythropoietin แก่หน่วยบริการ หลังได้รับข้อมูลจาก สกส. 

สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะดำาเนินการจัดส่งยา โดยหน่วยบริการจะได้รับยา ประมาณ 

10 วัน หลังตัดข้อมูล 

4.3 ก�รอุทธรณ์หลังก�รจ่�ย

 ให้ดูรายละเอียดในบทที่ 7

 ทั้งนี้ รายละเอียดการสนับสนุนต่างๆ เป็นไปตามประกาศสำานักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาตเิรือ่งการให้ยา Erythropoietin แก่ผูป่้วยไตวายเรือ้รงัระยะสดุท้าย และแนวทางการสนบัสนุน

ยา Erythropoietin สำาหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่รับบริการ CAPD และ HD
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1. ความหมาย

การอุทธรณ์การจ่ายชดเชย เป็นการขอให้สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพิจารณา

ทบทวนการจ่ายชดเชยค่าบริการที่สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ตรวจสอบข้อมูลการจ่าย

และทำาการโอนเงินให้แล้ว และทางหน่วยบริการไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาการจ่ายชดเชย 

ค่าบริการ นั้น

การอุทธรณ์การจ่ายชดเชยค่าบริการจะเกิดข้ึนได้ หลังจากหน่วยบริการได้ทราบผลการ 

จ่ายชดเชยค่าบริการในแต่ละงวดแล้ว และมีความเห็นแย้งกับผลการจ่ายชดเชยท้ังกรณีไม่ได้รับการ

ชดเชย ได้รับการชดเชยไม่ครบ หรือไม่ตรงกับที่ขอเบิก (กรณีที่ยังไม่ถึงรอบการพิจารณา หรือยังไม่ได้

รับการตรวจสอบ จึงไม่ใช่การขออุทธรณ์)

2. วิธีการขออุทธรณ์
2.1 ค่าบรกิารล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนือ่ง (Continuous Ambulatory Peritoneal 

Dialysis: CAPD) ให้หน่วยบริการทำาหนังสือ เรื่องการขออุทธรณ์ค่าใช้จ่ายโดยระบุสาเหตุ และลงนาม

โดยผู้บริหารหน่วยบริการ พร้อมกับแนบหลักฐานประกอบ ได้แก่

 2.1.1 รายงานการจ่ายเงินจากสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จาก

www.nhso.go.th/acc

7บทที่

ก�รอุทธรณ์ก�รจ่�ยชดเชย
ค่�บริก�รบำ�บัดทดแทนไต 

 สำ�หรับผู้ป่วยไตว�ยเรื้อรังระยะสุดท้�ย



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 256066   

 2.1.2 สำาเนาการบันทึกข้อมูล Follow up ในโปรแกรม DMIS_CAPD

2.2 ค่าบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis: HD)

 2.2.1 ให้หน่วยบริการบันทึกขอแก้ไขข้อมูล พร้อมท้ังแนบหลักฐาน ประกอบการขอ

อุทธรณ์ ในโปรแกรม HDepac ของสำานักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) รายละเอียด 

ดังคู่มือการใช้งานโปรแกรม HDepac (Download ที่ http://cs3.chi.or.th/hdepac)

2.3 ยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง (Erythropoietin)

 2.3.1 กรณีผู้ป่วย HD ให้ใช้วิธีการเช่นเดียวกับการอุทธรณ์ค่าบริการฟอกเลือดด้วย 

เครื่องไตเทียมในข้อ 2.2

  2.3.2 กรณีผูป่้วย CAPD ให้ทำาหนงัสอืขออทุธรณ์ ลงนามโดยผูบ้รหิารพร้อมแนบเอกสาร 

ได้แก่

1) รายงานการจ่ายชดเชยยา Erythropoietin (EUR) จากโปรแกรม DMIS_CAPD

2) รายงานการเงินจากสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจาก

 www.nhso.go.th/acc 

  3) บันทึก ผลการตรวจความเข้มข้นของเลือด (Hematrocrit)

2.4 ค่าบริการปลูกถ่ายไต (Kidney Transplantation)

  2.4.1 หน่วยบริการที่ได้ให้บริการนอกเหนือจากแนวทางปฏิบัติที่กำาหนดใน Protocol

สามารถส่งหลักฐาน มาขออุทธรณ์ได้ที่สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ คือ 

1) หนังสือขออุทธรณ์ พร้อมสำาเนาเวชระเบียนฉบับสมบูรณ์

2) รายงานการจ่ายเงินจากสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จาก 

www.nhso.go.th/acc

2.5 ค่ายากดภูมิคุ้มกัน ให้ทำาหนังสือขออุทธรณ์ พร้อมแนบเอกสาร ได้แก่

 2.5.1 รายงานการจ่ายเงินจากสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จาก 

www.nhso.go.th/acc

 2.5.2 สำาเนาการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม DMIS_KTI
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3. เงื่อนไขและระยะเวลาการอุทธรณ์
3.1 การอุทธรณ์การจ่ายชดเชยต้องดำาเนินการภายใน 30 วันหลังรับรายงานการโอนเงินทาง 

ww.nhso.go.th/acc สำาหรับการอุทธรณ์ยา Erythropoietin ต้องดำาเนินการภายใน 30 วัน 

หลังรับรายงานสรุปยอดรวมการใช้ยา (EUR) การอุทธรณ์จะสิ้นสุด ภายใน 360 วันนับจากวันที่ให้

บริการ เช่น ผู้ป่วยที่ให้บริการในเดือนตุลาคม 2559 จะปิดรับการอุทธรณ์ในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 

หากหลังจากที่กำาหนดแล้ว ถือว่าหน่วยบริการไม่ประสงค์จะอุทธรณ์

3.2 กรณีผู้ป่วย HD (ค่าบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และยา Erythropoietin) 

หน่วยบริการจัดทำาหนังสือแจ้งการขออุทธรณ์ พร้อมแนบหลักฐานประกอบให้ครบถ้วนให้ส่งข้อมูล 

ผ่านโปรแกรม HDepac เท่านั้น

3.3 การตัดรอบการรับข้อมูลอุทธรณ์เพื่อนำามาตรวจสอบและพิจารณาจ่าย จะดำาเนินการ 

ทุก 3 เดือน

3.4 กรณีอุทธรณ์ค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) จะพิจารณาจากข้อมูลที่หน่วยบริการ

สถานบริการบันทึกในโปรแกรมของ สกส. และมีผลการตอบรับเป็นปฏิเสธการชดเชย เท่านั้น 

กรณีไม่มีข้อมูลจาก สกส. จะไม่พิจารณา

3.5 หน่วยบริการสามารถตรวจสอบข้อมูลการโอนเงิน ได้ทาง Website พร้อมกับงวดการ 

จ่ายชดเชยปกติทาง www.nhso.go.th/acc



|  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 256068   
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1. หลักการและเหตุผล
การกำากับติดตามประเมินผล เป็นส่ิงที่มีความสำาคัญสำาหรับการบริหารจัดการในทุกระดับ 

ช่วยให้ทราบว่าแผนงาน โครงการมีความก้าวหน้า บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายหรือไม่อย่างไร ผลที่

ได้จากการกำากับติดตามประเมินผลจะช่วยให้มีข้อมูลความสำาเร็จ จุดแข็ง หรือข้อจำากัดและแนวทาง

ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันถึงความสำาเร็จตามเป้าหมาย 

วตัถุประสงค์ ทีก่ำาหนดไว้ใน บทที ่1 ในปีงบประมาณ 2560 จึงได้มีการกำาหนดตวัช้ีวัดของระบบบริการ

โรคไตวายไว้ ดังต่อไปนี้ 

2. ตัวชี้วัดผลการดำาเนินงานบริหารงบบริการผู้ป่วยไตวายเรื้องรัง 
ปีงบประมาณ 2560 

2.1 ก�รเข้�ถึงบริก�ร พิจ�รณ�จ�ก 

8บทที่

ก�รกำ�กับติดต�มประเมินผล



ชื่อตัวชี้วัด อัตราการเข้าถึงบริการบำาบัดทดแทนไตเทียบกับอัตราความชุกของการเกิดโรค

วัตถุประสงค์ ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย เข้าถึงการบำาบัดทดแทนไต 

คว�มสำ�คัญ การบำาบัดทดแทนไตเป็นการรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง การดำาเนินการเพื่อ
ให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานป้องกันการล้มละลายจากการ
เจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูงซึ่งเกินความสามารถของครัวเรือนที่จะรับภาระได้ 

วิธีก�รวัด
(Measurement
tool)

สัดส่วนของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่เข้าถึงการบริการบำาบัดทดแทนไต ด้วยวิธี CAPD 
HD และ KT ตามเกณฑ์ (ของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยแห่งประเทศไทย) 
เมื่อเทียบกับความชุก (Prevalence) ของผู้ป่วยที่ต้องรับบริการทดแทนไต ใน
ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ผู้ป่วย หมายถึง ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ
ความชุก (Prevalence ) ของผู้ป่วยที่ต้องรับบริการทดแทนไต หมายถึง ผู้ป่วย
รายเก่าที่ต้องรับบริการทดแทนไตต่อเนื่อง และผู้ป่วยรายใหม่ตามประมาณการ
ตามอุบัติการณ์ตามปีงบประมาณ
ผู้ป่วยรายใหม่ตามประมาณการ หมายถึง ประมาณการของผู้ป่วยรายใหม่ที่จะ
เกิดขึ้นในปีงบประมาณที่คำานวณจาก จำานวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติในปีงบประมาณ X อัตราอุบัติการณ์ผู้ป่วยรายใหม่ของสมาคมโรคไต
แห่งประเทศไทยในปีงบประมาณ

ตัวตั้ง
(Numerator)

(ผู้ป่วยรายเก่าที่ได้รับบริการทดแทนไตต่อเนื่อง + ผู้ป่วยรายใหม่ ที่ลงทะเบียน
รับบริการทดแทนไต)

ตัวห�ร
(Denominator)

(ผู้ป่วยรายเก่าที่ต้องรับบริการทดแทนไตต่อเนื่อง + ผู้ป่วยรายใหม่ ตามประมาณ
การในปีงบประมาณ)

วิธีคำ�นวณ
(Calculation
method)

(ผู้ป่วยรายเก่าที่ได้รับบริการทดแทนไตต่อเนื่อง + ผู้ป่วยรายใหม่ ที่ลงทะเบียน
รับบริการทดแทนไต) x 100

(ผู้ป่วยรายเก่าที่ต้องรับบริการทดแทนไตต่อเนื่อง + ผู้ป่วยรายใหม่ ตามประมาณ
การในปีงบประมาณ)

แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูล DMIS ของ สปสช. ประมาณการอัตราอุบัติการณ์
ผู้ป่วยรายใหม่ของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

เวล�ในก�รร�ยง�น รายงานทุก 3 เดือน และรายงานสรุปผลการดำาเนินงานรายปีงบประมาณ 

หน่วยง�นที่รับผิด
ชอบร�ยง�น

หน่วยบริก�ร: บันทึกข้อมูลบริการผ่านโปรแกรม DMIS
สำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติส่วนกล�ง: รวบรวมและจัดทำารายงาน 
ข้อมูลการมารับบริการในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ รายไตรมาส และนำา
เสนอผ่านระบบบริการข้อมูลสารสนเทศสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ติดตามและประเมินผลผลลัพธ์ ประสิทธิภาพการดำาเนินงานการให้บริการใน
ระดับประเทศและระดับเขตสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยวิเคราะห์
ผลเปรียบเทียบกับนโยบาย แผนการดำาเนินงาน การบริหารจัดการ มาตรฐาน
การให้บริการและปัจจัยแวดล้อมในพื้นที่

 2.1.1 อัตราการเข้าถึงบริการบำาบัดทดแทนไตเทียบกับอัตราความชุกของการเกิดโรค 



บทที่ 8

บทที่ 8 การกำากับติดตามประเมินผล  |   71

ชื่อตัวชี้วัด อัตราการเข้าถึงของผู้ป่วยปลูกถ่ายไต

วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงบริการผ่าตัดปลูกถ่ายไตสำาหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะ
สุดท้าย

คว�มสำ�คัญ การผ่าตัดปลูกถ่ายไตเป็นวิธีการที่ทำาให้ผู้ป่วยไตกลับมาใช้ชีวิตและทำางานได้ดี
ที่สุด ลดภาวะแทรกซ้อน ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตดี

วิธีก�รวัด
(Measurement
tool)

สัดส่วนของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนไต

ตัวตั้ง
(Numerator)

จำานวนผู้ป่วยได้รับบริการผ่าตัดปลูกถ่ายไต ปีงบประมาณปัจจุบัน - จำานวน
ผู้ป่วยได้รับบริการผ่าตัดปลูกถ่ายไต ปีงบประมาณที่ผ่านมา

ตัวห�ร
(Denominator)

จำานวนผู้ป่วยได้รับบริการผ่าตัดปลูกถ่ายไต ปีงบประมาณที่ผ่านมา

วิธีคำ�นวณ
(Calculation
method)

จำานวนผู้ป่วยได้รับบริการผ่าตัดปลูกถ่ายไต ปีงบประมาณปัจจุบัน - จำานวน
ผู้ป่วยได้รับบริการผ่าตัดปลูกถ่ายไต ปีงบประมาณที่ผ่านมา x 100 

จำานวนผู้ป่วยได้รับบริการผ่าตัดปลูกถ่ายไต ปีงบประมาณที่ผ่านมา

แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูล DMIS ของ สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

เวล�ในก�รร�ยง�น รายงานทุก 3 เดือน และรายงานสรุปผลการดำาเนินงานรายปีงบประมาณ 

หน่วยง�นที่รับผิด
ชอบร�ยง�น

หน่วยบริก�ร: บันทึกข้อมูลบริการผ่านโปรแกรม DMIS
สำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติส่วนกล�ง: รวบรวมและจัดทำารายงาน 
ข้อมูลการมารับบริการในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ รายไตรมาส และ
นำาเสนอผ่านระบบบริการข้อมูลสารสนเทศสำานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ติดตามและประเมินผลผลลัพธ์ ประสิทธิภาพการดำาเนินงานการให้
บริการในระดับประเทศและระดับเขตสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
โดยวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบกับนโยบาย แผนการดำาเนินงาน การบริหารจัดการ 
มาตรฐานการให้บริการและปัจจัยแวดล้อมในพื้นที่

 2.1.2 อัตราการเพิม่ขึน้ของผูป่้วยปลกูถ่ายไต
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วัตถุประสงค์ สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีนโยบายสนับสนุน PD first policy 
เพื่อติดตามคุณภาพมาตรฐานการให้บริการ CAPD ในหน่วยบริการและเครือข่าย 
และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการรอดชีวิตของผู้ป่วย 

คว�มสำ�คัญ เพื่อประเมินผลสำาเร็จของการบำาบัดทดแทนไตด้วย CAPD ตัวชี้วัดนี้ใช้ติดตาม
ประสิทธิผลการดำาเนินงานภาพรวม

คว�มหม�ย โอกาสการรอดชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับการบำาบัดทดแทนไตด้วยวิธีล้างไตผ่านทาง
ช่องท้องอย่างต่อเนื่อง ในระยะเวลา 12 เดือนหลังเริ่มต้นรับการรักษา ด้วยการ
วิเคราะห์ทางสถิติ

วิธีก�รวัด
(Measurement
tool)

วิเคราะห์ Survival function ด้วยวิธีของ Kaplan-Meier ในผู้ป่วย CAPD 
(ไม่นับรวมผู้ป่วยที่เสียชีวิตก่อน 90 วันหลังเริ่มการรักษา)

ตัวตั้ง
(Numerator)

จำานวนผู้ป่วยที่ได้รับการบำาบัดทดแทนไตด้วยวิธี CAPD ที่รอดชีวิต

ตัวห�ร
(Denominator)

จำานวนผู้ป่วยที่ได้รับการบำาบัดทดแทนไตด้วย CAPD ทั้งหมด

วิธีคำ�นวณ
(Calculation
method)

เข้าสูตรคำานวณของ Kaplan-Meier

แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูล DMIS ของสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

เวล�ในก�รร�ยง�น รายงานสรุปผลการดำาเนินงานรายปีงบประมาณ

หน่วยง�นที่รับผิด
ชอบร�ยง�น

หน่วยบริก�ร: บันทึกข้อมูลบริการผ่านโปรแกรม DMIS
สำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติส่วนกล�ง: รวบรวมและจัดทำารายงาน 
ข้อมูลการมารับลงทะเบียนเข้ารับบริการบำาบัดทดแทนไตในระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ และนำาเสนอผ่านระบบบริการข้อมูลสารสนเทศสำานักงานหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ ติดตามและประเมินผลผลลัพธ์ ประสิทธิภาพการดำาเนิน
งานการให้บริการในระดับประเทศและระดับเขตสำานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ โดยวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบกับนโยบาย แผนการดำาเนินงาน การ
บริหารจัดการ มาตรฐานการให้บริการและปัจจัยแวดล้อมในพื้นที่
สำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติเขต: ติดตามผลการดำาเนินงานการให้
บริการในระดับหน่วยบริการและพื้นที่รับผิดชอบ โดยวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบ
กับมาตรฐานการให้บริการและปัจจัยแวดล้อมในพื้นที่

2.2 ติดต�มคุณภ�พก�รให้บริก�ร พิจ�รณ�จ�ก

 2.2.1 อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วย CAPD 



บทที่ 8
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ชื่อตัวชี้วัด ช่ือตัวช้ีวัด อัตราการเกิดการติดเช้ือท่ีเย่ือบุช่องท้องในรอบเวลา 1 ปี (จำานวนเดือน
ต่อการติดเช้ือหน่ึงคร้ัง) (Peritonitis rate, patient-month)

วัตถุประสงค์ สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีนโยบายสนับสนุน PD first policy
เพ่ือติดตามคุณภาพมาตรฐานากรให้บริการ CAPD ในหน่วยบริการและเครือข่าย 
และปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการรอดชีวิตของผู้ป่วย 

คว�มสำ�คัญ เพ่ือประเมินผลสำาเร็จของการบำาบัดทดแทนไตด้วยวิธี CAPD 
ตัวช้ีวัดน้ีใช้ติดตามประสิทธิผลการดำาเนินงานภาพรวม 

คว�มหม�ย จำานวนเดือนต่อการติดเช้ือหน่ึงคร้ัง (Peritonitis rate, patient-month)

วิธีก�รวัด
(Measurement
tool)

จำานวนเดือนท่ีผู้ป่วยรับการรักษาด้วยวิธี CAPD ท่ีมีการติดเช้ือเย้ือบุช่องท้อง 1 คร้ัง

ตัวตั้ง
(Numerator)

A = ผลรวมของจำานวนเดือนท่ีผู้ป่วยรับการรักษาด้วยวิธี CAPD ท้ังหมดรวมกันใน
รอบเวลา 1 ปี

ตัวห�ร
(Denominator)

B = ผลรวมของจำานวนคร้ังท่ีเกิดการติดเช้ือท่ีเย่ือบุช่องท้องของผู้ป่วยท้ังหมดใน
รอบเวลา 1 ปี

วิธีคำ�นวณ
(Calculation
method)

A / B

แหล่งข้อมูล ข้อมูลจากหน่วยบริการ

เวล�ในก�รร�ยง�น รายงานสรุปผลการดำาเนินงานรายปีงบประมาณ 

หน่วยง�นที่รับผิด
ชอบร�ยง�น

หน่วยบริก�ร: บันทึกข้อมูลบริการ
สำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติส่วนกล�ง: รวบรวมและจัดทำารายงาน
สำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติเขต: ติดตามผลการดำาเนินงานการให้
บริการในระดับหน่วยบริการและพ้ืนท่ีรับผิดชอบ โดยวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานการให้บริการ

 2.2.2 อตัราการตดิเชือ้ในเยือ่บชุ่องท้องโดยเฉลีย่ของผูป่้วย CAPD 
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