
1. EPO reimbursement in dialysis

ตารางที่ 1 แนวทางก ากบัการเบิกยา ESA (Erythropoietin) ในปัจจุบัน 
ในสกส สปสช ปกส 

1.การเบิกยา ESA ต้อง
บันทึกระดับความเข้มข้น
ของเลือดเป็นเกณฑ์
ประกอบการจ่ายยาทุก
ครั้งและ Hctต้องไม่เกิน 
39 % 

1.ให้หน่วยบริการที่เข้าร่วม
ให้บริการมีสิทธิเบิกยากระตุ้นเม็ด
เลือดแดง ระดับค่า Hct ≤30%
เบิกESA 4000 IU ได้ตามจริงไม่
เกิน8ครั้ง/เดือน 

1.ผู้ประกันตนมีระดับความเข้มข้นของเลือด≤36%
เบิกจ่ายจริงไม่เกินราคากลางและไม่เกินสัปดาห์ละ
1,125บาท 

2.การเบิกยา ESA เบิก
ตามราคาจริงไม่เกินอัตรา
ที่กรมบัญชีกลางก าหนด
และไม่ให้เรียกส่วนเกิน
จากผู้ป่วย 

2.ให้หน่วยบริการที่เข้าร่วม
ให้บริการมีสิทธิเบิกยากระตุ้นเม็ด
เลือดแดง ระดับค่า Hct ≥30%
เบิกESA 4000 IUได้ตามจริงไม่
เกิน4ครั้ง/เดือน 

2.ผู้ประกันตนมีระดับความเข้มข้นของเลือด≥36%
แตไ่ม่เกิน39% เบิกจ่ายจริงไม่เกินราคากลางและไม่
เกินสัปดาห์ละ750บาท 
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ตารางท่ี 2: แนวทางก ากับการเบิกยา ESAs ตามระดับของ hemoglobin (เสนอใหม่) 

 
 
 

ระดบั Hemoglobin Recombinant human erythropoietin ท่ีสามารถเบิกได้ 
< 10.0 กรัม/ดล. - เบกิได้ตามจริงได้ไมเ่กิน 12,000 unit/สปัดาห์ (อาจ

เพิ่มได้ในบางกรณีท่ี Hb ยงัไมถ่ึงเป้าหมาย) 
10.0 - ≤ 11.5 กรัม/ดล. - เบกิได้ตามจริงได้ไมเ่กิน 8,000 unit/สปัดาห์ (อาจเพิ่ม

ได้ในบางกรณีท่ี Hb ยงัไมถ่ึงเป้าหมาย) 

11.6 - < 12.9 กรัม/ดล. - เบกิได้ตามจริงได้ตามจริงไมเ่กิน 4,000 unit/สปัดาห์ 

≥ 13.0 กรัม/ดล. - หยดุยา (ประเมินใหมใ่น 2 สปัดาห์) 
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ค าชีแ้จงและเหตุผล 
ปัจจบุนัหลกัเกณฑ์การเบิกจ่าย ESAs ให้แก่ผู้ ป่วยโรคไตเรือ้รังท่ีท าการบ าบดัทดแทนไตในแตล่ะสิทธิ

การรักษายงัมีความแตกตา่งกนั ได้แก่ กรมบญัชีกลาง, ส านกังานหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า และส านกังาน
ประกนัสงัคม (รายละเอียดในตารางท่ี 1) ท าให้สถานพยาบาลและศนูย์ไตเทียมหลายแห่งท่ีให้การดแูลรักษา
ผู้ ป่วยทัง้ 3 สิทธิต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ทัง้ 3 รูปแบบท่ีทางแตล่ะสิทธิได้ก าหนดไว้ ซึ่งอาจท าให้เกิดปัญหา
ในกรณีผู้ ป่วยมีการแปล่ียนสิทธิการรักษา นอกจากนีเ้กณฑ์ท่ีได้ก าหนดไว้ในปัจจุบนัยงัท าให้มีโอกาสท าให้
ผู้ ป่วยมีค่า hemoglobin ออกนอกเกณฑ์ท่ีก าหนดคือ 10-12 กรัม/ดล. ได้บ่อย (1-3) รวมทัง้มีโอกาสเกิดภาวะ 
hemoglobin variability เพิ่มมากขึน้ (4) สาเหตเุป็นเพราะหลกัเกณฑ์ท่ีท าให้เกิดการปรับลด / เพิ่ม ขนาดของยา 
ESAs ค่อนข้างเร็ว ทางคณะท างานฯ จึงได้พิจารณาแล้วเห็นควรว่า สิทธิการเบิกจ่ายยา ESAs ในแต่ละสิทธิ
การรักษาควรท่ีจะใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน ตามรายละเอียดในตารางท่ี 2 โดยได้แบ่งกลุ่มตามระดับของ 
hemoglobin แทน hematocrit ตามค าแนะน าท่ีเขียนไว้ในแนวทางปฏิบตัิการดูแลรักษาภาวะโลหิตจางของ
สมาคมโรคไตแห่งประเทสไทย และเป็นแนวทางเดียวกับแนวเวชปฏิบัติของประเทศอ่ืนๆ นอกจากนีท้าง
คณะท างานฯ เสนอว่าปริมาณของยา ESAs ท่ีใช้ควรระบไุว้เป็นขนาดยา (dosage) แทนการระบเุป็นราคายา 
เน่ืองจากราคาของยา ESAs ในแตล่ะย่ีห้อมีความแตกตา่งกนัคอ่นข้างมาก หรือแม้แตย่ี่ห้อเดียวกนัเองก็อาจถกู
ก าหนดราคาไว้ในแต่ละสถานพยาบาลแตกต่างกัน ซึ่งเหตผุลดงักล่าวท าให้ผู้ ป่วยบางรายได้รับขนาดของยา 
ESAs น้อยกว่าท่ีควรจะเป็น ทัง้นีใ้นแตล่ะสิทธิการรักษาสามารถท่ีจะควบคมุคา่ใช้จ่ายได้ด้วยการก าหนดย่ีห้อ
ของ ESAs ท่ีสามารถเบกิจา่ยในแตล่ะสิทธิได้ 

ส าหรับข้อมูลขนาดยา ESAs ท่ีเหมาะสมในแต่ละช่วงของ hemoglobin นัน้ทางคณะท างานฯ ได้ท า
การรวบรวมมาจากข้อมูลการศึกษาในต่างประเทศ  (5,6) ตลอดจนข้อมูล registry ของผู้ ป่วยโรคไตเรือ้รังใน
ประเทศไทย (7) ท่ีได้ระบคุา่เฉล่ียของขนาดยา ESAs ชนิดตา่งๆ 

 
2. IV iron reimbursement 

              แนะน าให้เหล็กทางเส้นเลือดในผู้ ป่วยโรคไตเรือ้รังท่ีได้รับการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียมเพ่ือรักษา

ภาวะขาดเหล็กและลดปริมาณยากระตุ้นเม็ดเลือดแดง ตามรูปภาพ ขึน้อยูก่บัระดบั ferritin ในเลือด  โดยขนาด

อยู่ระหว่าง 100-400 มิลลิกรัมตอ่เดือน อย่างตอ่เน่ือง เม่ือไม่มีระดบั ferritin ในเลือด  มากกว่า 800 นาโนกรัม

ตอ่มิลลิลิตร เพ่ือลดความเส่ียงในการตดิเชือ้และลดภาวะเหล็กเกินจากการให้ปริมาณมากในเวลาสัน้ 
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ค าชีแ้จงและเหตุผล 
         การรักษาภาวะซีดในผู้ ป่วยในผู้ ป่วยไตเรือ้รังท่ีได้รับการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียมเป็นสิ่งท่ีต้องอาศยั
ความสมดลุของการให้เหล็กและปริมาณยากระตุ้นเม็ดเลือดแดง เน่ืองจากปริมาณของยากระตุ้นเม็ดเลือด
ขนาดสงูสมัพนัธ์กบัอตัราการเสียชีวิตท่ีเพิ่มขึน้(47-49)  เพ่ือลดปริมาณยากระตุ้นเม็ดเลือดแดง Kidney Disease–
Improving Global Outcomes (KDIGO) Clinical Practice Guideline ได้แนะน าให้มีการให้เหล็กทางหลอด
เลือด เม่ือมีระดบั  transferrin saturation (TSAT) is ≤ 30% และ  ferritin is ≤ 500 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร (3)    
นอกจากนีย้งัมีข้อมลูจ านวนมากจากงานวิจยัแบบอนมุานพบวา่การให้เหล็กทางหลอดเลือดสามารถเพิ่มระดบั
ความเข้มข้นในเลือดและลดปริมาณการให้ยากระตุ้นเม็ดเลือดได้ (65-68)   แต่ในทางปฏิบตัิก็ต้องระมดัระวงัใน
การให้เหล็กในปริมาณมากเกินไปจนเกิดภาวะเหล็กเกิน  อีกทัง้ต้องมีการเฝ้าระวงัการกระตุ้นภาวะการอกัเสบ 
และอาจจะเพิ่มความเส่ียงในการตดิเชือ้รวมทัง้ความเส่ียงในการเกิดภาวะหวัใจและหลอดเลือด(69-71)   
             จากการศกึษาล่าสดุ the PIVOTAL study(12) ซึง่ท าการศกึษาเป็นการศกึษาสุม่ขนาดใหญ่ในคนไข้โรค

ไตเรือ้รังท่ีได้รับการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียมพบว่าการให้ยาเหล็กทางเส้นเลือดในขนาด 400 มิลลิกรัมตอ่

เดือน หากไมมี่ระดบั ferritin ในเลือดมากกว่า 700 นาโนกรัมตอ่มิลลิลิตร หรือ TSATมากกว่าหรือเท่ากบั 40% 

สามารถลดปริมาณการให้ยากระตุ้นเม็ดเลือดแดงและลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางหวัใจและหลอด

เลือดและอตัราการเสียชีวิตได้  

            ส าหรับในประเทศไทย มีการศึกษาแบบสุ่มในคนไข้ไตเรือ้รังท่ีได้รับการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม

จ านวน 200 ราย เพ่ือหาระดบั ferritin ในเลือด ท่ีเหมาะสมในคนไทยและพบว่าการให้เหล็กในขนาด 200 

มิลลิกรัมตอ่เดือนเพ่ือรักษาระดบั ferritin ในเลือด ท่ี 600-700 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร สามารถลดปริมาณการ

ให้ยากระตุ้นเม็ดเลือดได้(11)  นอกจากนีย้งัพบว่าจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูล TRT พบว่าคนไข้จะ

ได้รับเหล็กขนาด 100-200 มิลลิกรัมตอ่เดือน เพ่ือรักษาระดบัความเข้มข้นในเลือดภายใต้ข้อจ ากดัของปริมาณ

การให้ยากระตุ้นเม็ดเลือด 

3 EPO reimbursement in pre-dialysis 

            1)แนะน าให้เร่ิมให้ยากระตุ้นเม็ดเลือดแดงในผู้ ป่วยไตเรือ้รังท่ียังไม่ได้ รับการบ าบดัทดแทนไตเม่ือมี

ระดบัความเข้มข้นในเลือดน้อยกว่า 8 กรัมตอ่เดซิลิตร และไม่มีภาวะขาดเหล็ก (serum ferritin มากกว่า 100 

นาโนกรัมตอ่เดซิลิตร และ TSAT มากกวา่ 20) และภาวะเลือดออกทางเดนิอาหาร (stool occult -negative)                    
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            2) แนะน าให้เร่ิมให้ยากระตุ้นเม็ดเลือดแดงในผู้ ป่วยไตเรือ้รังท่ียงัไม่ได้ รับการบ าบดัทดแทนไตเม่ือมี

ระดบัความเข้มข้นในเลือดอยู่ระหว่าง 8-10 กรัมตอ่เดซิลิตร และไม่มีภาวะขาดเหล็ก (serum ferritin มากกว่า 

100 นาโนกรัมต่อเดซิลิตร และ TSAT มากกว่า 20) และภาวะเลือดออกทางเดินอาหาร (stool occult -

negative)  

ค าชีแ้จงและเหตุผล 
           ภาวะโลหิตจางในผู้ ป่วยไตเรือ้รังจะพบมากขึน้เม่ือมีคา่การท างานของไตท่ีลดลง โดยเฉพาะเม่ือมีค่า
การท างานของไตน้อยกว่า 30 มิลลิลิตรต่อนาทีต่อ 1.73 ตารางเมตร  พบว่าร้อยละ 9 และร้อยละ 33-67 ใน
ผู้ ป่วยท่ีมีคา่การท างานของไตน้อยกวา่ 30 มิลลิลิตรตอ่นาทีตอ่ 1.73 ตารางเมตร  และ 15 มิลลิลิตรตอ่นาทีต่อ 
1.73 ตารางเมตร  ตามล าดบัมีภาวะโลหิตจาง (72-74) 
             จากการศึกษาขนาดใหญ่ของ  Dialysis Outcome and Practice Pattern Study (DOPPS) พบว่า
ระดบัความเข้มข้นเลือดท่ีน้อยกว่า 8 กรัมต่อเดซิลิตรเพิ่มความเส่ียงต่อการนอนโรงพยาบาลและเสียชีวิตถึง 
1.26 เท่า(75)   ระดบัความเข้มข้นเลือดท่ีน้อยกว่า 8 กรัมตอ่เดซิลิตรยงัเพิ่มความเส่ียงต่อการเกิดโรคหวัใจและ
หลอดเลือดรวมถึงโรคหลอดเลือดสมอง 12.85 และ 5.11 เทา่ (76)   นอกจากนีภ้าวะโลหิตจางยงัเพิ่มความเส่ียง
ของการเส่ือมของไตท่ีเพิ่มขึน้ โดยพบว่าระดบัความเข้มข้นเลือดท่ีลดลง 1 กรัมตอ่เดซิลิตร เพิ่มความเส่ียงใน
การเข้าสูภ่าวะไตเส่ือมเรือ้รังระยะสดุท้ายร้อยละ 11(77) 

              จากการศึกษาแบบย้อนหลงัในประเทศญ่ีปุ่ นพบว่าการรักษาภาวะซีดโดยการให้ยากระตุ้นเม็ด
เลือดเพ่ือเพิ่มระดบัความเข้มข้นเลือดอยู่ระหว่าง  11-13 กรัมตอ่เดซิลิตร ในผู้ ป่วยไตเรือ้รังท่ียงัไม่ได้รับการ
บ าบดัทดแทนไตสามารถลดอตัราการเร่ิมฟอกเลือดได้ร้อยละ 29 เม่ือเทียบกับระดบัความเข้มข้นเลือดอยู่
ระหวา่ง  9-11 กรัมตอ่เดซิลิตร (78)  ตอ่มาได้มีการศกึษาแบบสุม่ขนาดใหญ่ในประเทศญ่ีปุ่ นในผู้ ป่วยไตเรือ้รัง
ท่ียงัไม่ได้รับการบ าบดัทดแทนไตจ านวน 2851 ราย พบว่าการให้ยากระตุ้นเม็ดเลือดเพ่ือเพิ่มระดบัความ
เข้มข้นเลือดอยูร่ะหวา่ง  9-11 กรัมตอ่เดซิลิตร ในผู้ ป่วยไตเรือ้รังท่ียงัไมไ่ด้รับการบ าบดัทดแทนไต เพิ่มอตัรา
การเร่ิมฟอกเลือดได้ร้อยละ 26 เม่ือเทียบกบัระดบัความเข้มข้นเลือดอยู่ระหวา่ง 11-13 กรัมตอ่เดซิลิตร(79) 

                 KDIGO guideline แนะน าให้พิจารณาให้ยากระตุ้นเม็ดเลือดในผู้ ป่วยไตเรือ้รังท่ียังไม่ได้บ าบดั
ทดแทนไตเม่ือมีระดบัความเข้มข้นเลือดน้อยกว่า 10 กรัมต่อเดซิลิตร โดยให้พิจารณาถึงอตัราการลดลงของ
ความเข้มข้น การตอบสนองต่อการให้เหล็ก ความเส่ียงในการให้เลือดและยากระตุ้นเม็ดเลือด รวมถึงอาการ
ของภาวะโลหิตจาง  แตเ่น่ืองจากข้อมลูท่ีมีผลตอ่อตัราการเกิดภาวะแทรกซ้อนจะมีความชดัเจนอย่างมากเม่ือมี
ระดบัความเข้มข้นเลือดต ่ากว่า 8 กรัมต่อเดซิลิตร จึงแนะน าว่าหากมีระดบัความเข้มข้นเลือดต ่ากว่าเกณฑ์
ดงักล่าว ควรพิจารณาให้เร่ิมยากระตุ้นเม็ดเลือด ในขณะท่ีหากมีระดบัความเข้มข้นเลือดอยู่ระหว่าง 8-10 กรัม
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ตอ่เดซิลิตร แนะน าให้หาสาเหตอ่ืุนก่อน อาทิเช่นภาวะขาดเหล็กและภาวะเลือดออกจากทางเดินอาหาร และ
พิจารณาให้ยากระตุ้นเม็ดเลือด เม่ือไมพ่บความผิดปกตจิากสาเหตอ่ืุนท่ีกลา่วมา 
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