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กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามท่ี ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

เรื่อง การเบิกจ่ายค่ายาหรือสารอาหารสำหรับผู้ป ่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ อธิการบดี ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 
ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อำนวยการสถานพยาบาลชองทางราชการ และผู้อำนวยการสถานพยาบาลชองเอกซน

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๑๖.๔/ว ๑๔๖ ลงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๔๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการยาหรือสารอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 
ที่สามารถเบิกจากสถานพยาบาลของทางราชการไปใช้ในหน่วยไตเทียมสถานพยาบาลของเอกชน

ตามห น ังส ือท ี่อ ้างถ ึง  กรมบ ัญ ช ีกลางได ้กำหนดหล ัก เกณ ฑ ์และอ ัตราค ่าร ักษ าพ ยาบ าล 
ส ำห ร ับ ผ ู้ป ่วย โรค ไต วาย เร ื้อ ร ังด ้วย ว ิธ ีก ารฟ อก เล ือด ด ้วย เค ร ื่อ งไต เท ีย ม  โดยให ้ผ ู้ม ีส ิทธ ิ สถานพยาบาล 
ชองทางราชการ และสถานพยาบาลของเอกซน ทราบและถือปฏิบัติในการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า กรมบัญชีกลางได้หารือร่วมกับสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 
เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าวโดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง 
ด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป ่วยโรคดังกล่าว โดยได้มีมติร่วมกัน 
เห ็น ค วรให ้ผ ู้ป ่วย ท ี่ม ีค วาม จำเป ็น ต ้อ งได ้ร ับ ส ารอ าห ารใน ระห ว ่างฟ อ ก เล ือ ด ฯ  สาม ารถ เบ ิกสารอาห าร 
จากสถานพยาบาลของทางราชการเพ ื่อนำไปใช ้ในสถานพยาบาลของเอกซน ประกอบกับบ ิจจ ุบ ันการให ้ยา 
หร ือสารอาหารบางกรณ ีผ ู้ป ่วยสามารถเช ้าร ับบร ิการในหน ่วยบร ิการปฐมภ ูม ิหร ือท ี่บ ้าน โดยการกำก ับชอง 
ผู้ประกอบวิชาชีพ การปร ับปร ุงหล ัก เกณ ฑ ์เก ี่ยวก ับการเบ ิกยาหร ือสารอาหารเพ ื่อ เตร ียมการรองร ับบร ิการ 
ทางการแพทย์ท ี่จะเก ิดขึ้นในอนาคตจีงม ีความจำเป ็น ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๙ ของหลักเกณฑ์ 
กระทรวงการคล ังว ่าด ้วยว ิธ ีการเบ ิกจ ่ายเง ินสว ัสด ิการเก ี่ยวก ับการร ักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๔๔๓ จ ึงเห ็นควร 
ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้

๑ .ให ้ยกเล ิกความในข้อ ๔ ตามหนังส ือที่อ ้างถึง และให ้ใช ้ความต่อไปนี้แทน “ การเบิกจ่าย 
ยาหร ือสารอาหารท ี่จะต ้องบร ิหารจ ัดการในสถานพยาบาลโดยผ ู้บ ิระกอบว ิชาช ีพ เวชกรรม  ให ้เบ ิกจ ่ายได ้ 
เฉพาะกรณ ีท ี่ใซ ้ก ับผ ู้ป ่วยในขณะที่อย ู่ในสถานพยาบาลเท ่าน ั้น ม ิให ้เบ ิกจ ่ายเพ ื่อนำไปใช ้นอกสถานพยาบาล 
ยกเว้นยาหรือสารอาหารตามหลักเกณฑ์และรายการที่กรมบัญชีกลางกำหนด”

๒. รายการยาหรือสารอาหารตามสิ่งที่ส ่งมาด้วย ผู้ป ่วยโรคไตวายเรื้อร ังด ้วยวิธ ีการฟอกเลือด 
ด ้วยเครื่องไตเท ียม สามารถเบ ิกยาหรือสารอาหารด ังกล ่าวจากสถานพยาบาลของทางราชการเพ ื่อนำไบ ิใช ้ 
ในหน่วยไตเทียม (สถานพยาบาลของเอกซน) ได ้ ตามความเห็นชองแพทย์ผู้รักษาที่สถานพยาบาลของทางราชการ 
โดยอ้างอิงมาตรฐานทางการแพทย์ที่สมาคมโรคไตแห่งบิระเทศไทยหรือราชวิทยาลัยที่เก ี่ยวช้องได้กำหนดไว้

๓. ยากระต ุ้น ...



-๒-
๓. ยากระต ุ้นการสร ้างเม ็ดเล ือดแดง (Erythropoietin) ซ ึ่งใช ้ก ับผ ู้ป ่วยโรคอ ื่น  หร ือผ ู้ป ่วย 

โรคไตวายเรื้อรัง หรือผู้ป ่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท ้ายที่บำบัดทดแทนไตด้วยวิธ ีการอื่นซึ่งม ิใซ ่การฟอกเลือด 
ด ้วยเครื่องไตเท ียม (HD) ให ้สามารถเบ ิกค ่ายาด ังกล ่าวเพ ื่อนำไปใช ้นอกสถานพยาบาลของทางราชการได ้ 
ตามความจำเปีนและคำแนะนำของแพทย์ผู้ทำการรักษา

๔. การเบ ิกค ่ายาหร ือสารอาหารตามข ้อ ๒ และข้อ ๓ ให ้สถานพยาบาลของทางราชการ 
เป ็นผ ู้เบ ิกแทนผู้ม ีส ิทธ ิในระบบเบ ิกจ ่ายตรงเท ่าน ั้น

จึงเรียนมาเพื่อโป่รดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ท ี่เก ี่ยวช้องทราบและถือปฏิบัติต ่อไป่

ขอแสดงความนับถือ

(นายภูมิศักด อรัญญาเกษมสุข) 
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองสวัสดิการรักษาพยาบาล
กลุ่มงานกฎหมายด้านสวัสดิการรักษาพยาบาล
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๖๑๔ ๔๔๔๑ ๔๓๔๔ ๖๘๔๒ ๖๘๔๔
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๔๗



สิ่งที่ล่งมาด้วย

รายการยวหรือสารอาหารสำหรับผู้'ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่อง'ไตเทียมที่สามารถ 
เบิกจากสถานพยาบาลของทางราชการไปใช้ในหน่วยไตเทียมสถานพยาบาลของเอก'ชน

Parenteral N utrition

• Low molecular weight heparin ใข้ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ อื่นๆ
• ๒๐% glucose ^ท ี่ม ิใช ่เป ็นการฟอกเล ือดประจำ
• ๕๐% dextrose in water
o Amino acids solution
9 Lipids emulsion
• Admixture parenteral nutrition >— ใช้สำหรับผู้ปวยที่จำเป็นต้องได้รับสารอาหาร
<9 W ater soluble vitam in M ulti Nutrition
<9 Vitam in c

ft Calcium gluconate
9 Intravenous phosphate solution

Human A lbum in

IV iron

หมายเหตุ การให้ยาหรือสารอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์ที่สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยหรือราชวิทยาลัย 
ที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้


