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เริ่มประชุมเวลา  13.00 น.   

วาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ  
ประธานมอบ นายคณิตศักดิ์ จันทราพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบบริการทุติยภูมิและ 

ตติยภูมิ แจ้งมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13/2563 วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เรื่องบริการ
ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี และเรื่องการผ่าตัดปลูกถ่ายตับในผู้ป่วยโรคตับแข็งระยะกลาง
และระยะท้าย ดังน้ี 

1. คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เห็นชอบข้อเสนอการปรับแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
การจ่ายเพ่ือรองรับการดำเนินงานตามนโยบาย “ยกระดับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” การเพ่ิมสิทธิประโยชน์ เพ่ิม
การเข้าถึงบริการล้างไตในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี และบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ นอกหน่วยบริการ ปี 2564 
ตามที่คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนเห็นชอบและมอบ สปสช. 
คณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการด้านโรคไตฯ สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย และทีมวิชาการ พิจารณา
กำหนดอัตราชดเชยค่าบริการที่เหมาะสมต่อไป  

2. คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เห็นชอบข้อเสนอการเพิ่มสิทธิประโยชน์การผ่าตัดปลูก
ถ่ายตับในผู้ป่วยโรคตับแข็งระยะกลางและระยะท้ายในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมอบ สปสช. พิจารณา
รายละเอียดการออกแบบการจ่ายที่เหมาะสม  

นายชัยวัฒน์ ดลยวัฒนา นำเสนอเกณฑ์การประเมินเพื่อพัฒนาสิทธิประโยชน์ ในระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ดังน้ี 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 7 กลุ่ม คือ 1) ผู้กำหนดนโยบาย 2) ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ 3) นักวิชาการด้าน
สาธารณสุข 4) ภาคประชาสังคม 5) ภาคอุตสาหกรรมเครื ่องมือแพทย์ 6) คณะกรรมการ, คณะอนุกรรมการ, 
คณะทำงานที่เก่ียวข้อง 7) นวัตกรรมทางการแพทย์  

เสนอหัวข้อผ่านเว็บไซต์ http://register.nhso.go.th/ucbp/ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม ของทุกปี 
เงื่อนไข จำนวนหัวข้อ ปัญหาและหรือเทคโนโลยีด้านสุขภาพ กลุ่มละ 5 ข้อ ได้แก่ สิทธิประโยชน์ใหม่ 

สิทธิประโยชน์ที่ยังไม่เข้าถึงบริการ สิทธิประโยชน์ที่ต้องทบทวน และประเมินผล 
ทั้งน้ี กำหนดให้มีหัวข้อด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคอย่างน้อย 1 หัวข้อ และหัวข้อประสิทธิผล

ของความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพหรือการเข้าถึงบริการ อย่างน้อย 1 หัวข้อ 
เกณฑ์การพิจารณาสำหรับปัญหาและหรือเทคโนโลยีด้านสุขภาพ มีดังน้ี 
1. เกณฑ์การคัดออก (Exclusion Criteria) มีดังน้ี  

1) เป็นข้อเสนอเรื่อง ยา หรือ วัคซีน หรือ อาหารเสริม  
2) เป็นข้อเสนอที่ขาดหลักฐานที่แสดงว่ามี efficacy และ accuracy  
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3) เคยมีการประเมินความคุ ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ที ่เชื ่อถือได้ และได้รับการพิจารณาโดย
คณะอนุกรรมการกำหนดประเภทและขอบเขตในการให้บริการสาธารณสุขฯ มาแล้ว และยังไม่มีข้อมูลที่ควร
พิจารณาใหม่  

2. เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อเข้าสู่การประเมิน (Selection Criteria) 
“หลักการทั่วไป” ในการพิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อเข้าสู่การประเมินฯ ให้

คำนึงถึงบริการหรือเทคโนโลยีคู่เทียบด้วยและนำมาพิจารณาในเกณฑ์ที่จำเป็น เพื่อประเมินความแตกต่างและให้
คะแนนได้อย่างเหมาะสม โดยดำเนินการอย่างใดอย่างหน่ึง 

1) เปรียบเทียบระหว่างบริการหรือเทคโนโลยีที่ศึกษา กับบริการหรือเทคโนโลยีเดิมที่เป็นสิทธิ
ประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อยู่แล้ว 

2) เปรียบเทียบบริการหรือเทคโนโลยีที่ศึกษา กับการไม่เคยมีบริการหรือเทคโนโลยีนั้น โดยให้มี
การระบุช่ือบริการหรือเทคโนโลยีคู่เทียบให้ชัดเจน 

3. แนวทางพิจารณาเป็นสิทธิประโยชน์ (Decision criteria) ดังน้ี  
1) ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (ต้นทุน-ประสิทธิผล)  
2) มีแนวทางเวชปฏิบัติ (Clinical Practice Guideline)  
3) ความพร้อมของระบบบริการ  
4) ภาระงบประมาณของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
5) ข้อพิจารณาความเป็นไปได้เชิงสังคมและจริยธรรม (Ethical issues) 

 
วาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการด้านโรคไตฯ ครั้งที่ 2/2563   
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2563 วันที ่12 พฤศจิกายน 2563 โดยไมม่ีการแก้ไข 
 

วาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระที่ 3.1 ขอ้เสนอการทบทวนสิทธิประโยชน์การล้างไตทางช่องท้อง (Peritoneal Dialysis) 
พญ.ปิยะธิดา จึงสมาน สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย นำเสนอ การทบทวนสิทธิประโยชน์การล้างไต

ทางช่องท้อง ดังน้ี 
ด้านการเข้าถึงบริการ 
1. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปลี่ยนการบำบัดทดแทนไตจากการล้างไตทางช่องท้อง เป็นการฟอกเลือด

ด้วยเครื่องไตเทียม 
2. พัฒนากระบวนการเปลี่ยนการบำบัดทดแทนไตจากการล้างไตทางช่องท้อง เป็นการฟอกเลือดด้วย

เครื่องไตเทียมโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. เสนอเพ่ิมชนิดน้ำยาล้างไตทางช่องท้องที่มีปริมาตร 2.5 ลิตร 
4. เสนอเพ่ิมชนิดของสายล้างไตทางช่องท้องสำหรับเด็กเล็ก 
5. พิจารณาปรับเกณฑ์การสนับสนุนและการให้ยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง ให้สอดคล้องกับ

เกณฑ์ของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 
ด้านคุณภาพบริการ 
1. เสนอให้มีการติดตามเย่ียมหน่วยบริการล้างไตทางช่องท้องไม่น้อยกว่า 6 เขตต่อปี 
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(ร่าง) รายงานการประชุมคณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการด้านโรคไตและการบำบัดทดแทนไตในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อมูลที่นำเสนอ มีอยู่ในชุดสิทธิประโยชน์แล้ว ทางสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย สามารถปรับแนว

ทางการปฏิบัติ และเสนอเรื่องมาที่ สปสช. เพื่อนำเข้าคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลัง พิจารณาใช้
งบประมาณ หากเพ่ิมเล็กน้อยสามารถใช้งบประมาณในปีน้ันได้  

2. ข้อเสนอการปรับปรุงหลักเกณฑ์และกระบวนการเปลี่ยนการบำบัดทดแทนไต จากการล้างไตทาง
ช่องท้องเป็นการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Shift mode) สามารถนำเสนอในคณะทำงานพัฒนาระบบบริการ
ด้านโรคไตฯ ได้ ส่วนข้อเสนอการเพ่ิมชนิดน้ำยาล้างไตทางช่องท้องที่มีปริมาตร 2.5 ลิตร ยังขาดข้อมูลสนับสนุน เช่น 
จำนวนการใช้ทั้งหมดในปัจจุบันหรือราคา และข้อมูลการใช้น้ำยาชนิดดังกล่าวน้ีจากหน่วยบริการ รวมถึงการใช้สาย
ล้างไตทางช่องท้องสำหรับเด็กเล็ก จึงขอให้สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย จัดทำข้อมูลสนับสนุนและมานำเสนอใน
การประชุมครั้งต่อไป 

3. ควรปรับเกณฑ์การพิจารณา Shift mode เนื่องจาก การพิจารณาของคณะกรรมการเพื่อสนับสนุน
ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายฯ ระดับเขต มีการใช้ดุลยพินิจที่แตกต่างกัน  

4. การให้ยา Erythropoietin ควรปรับปรุงหลักเกณฑ์แนวทางในการให้ยา เนื่องจาก การหยุดยาจะ
ทำให้ผู้ป่วยซีดลงทันที และเมื่อกลับมาให้ยาอีกครั้งจะทำให้ผลเลือดเพิ่มขึ้นยาก แต่ถ้าให้ยาในปริมาณน้อยไปตลอด
เพื่อไม่ให้ผลเลือดต่ำลง อาจคุ้มค่ากว่าการปรับยาตามหลักเกณฑ์แนวทางในปัจจุบัน ทางสมาคมโรคไตแห่งประเทศ
ไทย ควรจัดทำข้อมูลสนับสนุน และนำเสนอเพ่ือพิจารณาต่อไป 

5. การติดตามเย่ียมหน่วยบริการ ควรทำในนามคณะทำงานพัฒนาระบบบริการด้านโรคไตฯ เพ่ือรับฟัง
ปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน โดย สปสช. เป็นผู้ประสานงาน บริหารจัดการจัดทำ
โครงการและสนับสนุบงบประมาณ  

7. การขยายให้เอกชนเข้าร่วมให้บริการล้างไตทางช่องท้อง (CAPD) เป็นเรื่องการดำเนินการ ขณะนี้ยัง
ไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน ซึ่งในปัจจุบันหน่วยบริการ CAPD เป็นหน่วยบริการของรัฐ สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ควร
จัดทำรายละเอียดที่เก่ียวข้อง และนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 

8. การเบิกสาย TK ของเด็ก ไม่มีรายการเบิกในโปรแกรม DMIS ของ สปสช. หน่วยบริการใช้วิธีการขอ
แลกอุปกรณ์กับบริษัทโดยตรง บางครั้งทำให้การเบิกอุปกรณ์มีปัญหา หากมีการพัฒนาโปรแกรมให้สามารถเบิกสาย 
TK ของเด็กในระบบ จะเพ่ิมความสะดวกของหน่วยบริการได้ 

มติที่ประชุม  
1. มอบสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทางการดำเนินงานตามข้อเสนอ และ

จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับการขยายให้เอกชนเข้าร่วมให้บริการล้างไตทางช่องท้อง (CAPD) และนำเสนอในการ
ประชุมครั้งต่อไป 

2. มอบ สปสช. จัดทำโครงการและวางแผนการติดตามเย่ียมหน่วยบริการล้างไตทางช่องท้องอย่างน้อย 
6 เขตต่อปี ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม  

 
วาระที่ 3.2 ข้อเสนอการทบทวนสิทธิประโยชน์การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis) 
นพ.วุฒิเดช โอภาศเจริญสุข สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย นำเสนอ ข้อเสนอสิทธิประโยชน์การฟอก

เลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis) ดังน้ี  
1. เสนอการทำ Online Hemodialfiltration (HDF) สำหรับผู้ป่วย ดังน้ี 

1.1 ผู้ป่วยมีอาการและอาการแสดงทางคลนิิกที่เข้าได้กับภาวะที่เกิดจากการสะสมของสาร 
amyloid (dialysis-related amyloidosis) 
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(ร่าง) รายงานการประชุมคณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการด้านโรคไตและการบำบัดทดแทนไตในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 

1.2 ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่มีความไม่เสถียรของระบบไหลเวียนโลหิตเกิดขึ้นบ่อยระหว่าง
การฟอกเลือด แม้ได้รับประเมินและรักษาตามมาตรฐานอย่างเต็มที่ 

1.3 ผู้ป่วยมีภาวะซีดซึ่งไม่ตอบสนองต่อยากระตุ้นเม็ดเลือดขนาดสูงและไม่พบสาเหตุอื่นๆ รวมถึง
ได้รับการตรวจทางระบบโลหิตวิทยาอย่างครบถ้วนแล้ว 

1.4 ผู้ป่วยมีภาวะทุพโภชนาการ ร่วมกับการคั่งของสารโมเลกุลขนาดกลางและใหญ่โดยตรวจพบ
ระดับ b2 microglobulin มากกว่า 27.5 ไมโครกรัมต่อลิตรและไม่พบสาเหตุอ่ืนๆ 

2. การทำ Vascular Access เสนอเพ่ิม 
2.1 เพ่ิมสิทธิให้ผู้ป่วยที่ชำระค่าบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมด้วยตนเอง 
2.2 เพ่ิมสิทธิการซ่อมเส้นด้วยวิธี intervention 
2.3 เพ่ิมงบประมาณ ค่าอุปกรณ์, จำนวนคร้ัง และการซ่อมเส้น 

3. การใช้ยา Sodium thiosulfate ในการรักษาภาวะ Calciphylaxis ปัจจุบัน Sodium thiosulfate 
เป็นยาอยู่ในบัญชี ค. ซึ่งกำหนดข้อบ่งใช้ เป็น antidote for cyanide poisoning ซึ่งเป็นรายการยาที่ต้องใช้ในโรค
เฉพาะทางโดยผู้ชำนาญ 

เสนอใช้ยา Sodium thiosulfate ในการรักษาภาวะ Calciphylaxis ให้สั่งโดย อายุรแพทย์โรคไต 
และกุมารแพทย์โรคไต 

4. การเบิกจ่ายค่าบริการ Acute HD  
ปัจจุบัน Acute HD กำหนดให้เบิกจ่ายตาม DRGs. สำหรับผู้ป่วยใน เสนอให้เบิกจ่ายตามจำนวน

ครั้งที่ทำจริง และให้เบิกจ่ายแบบผู้ป่วยนอกได้ ส่วนผู้ป่วยที่รอ recovery ให้จำหน่ายออกจากหน่วยบริการก่อน 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  
1. การทำ Online HDF ยังไม่มีในสิทธิประโยชน์ และยังไม่มีข้อมูลจำนวนผู้ป่วยที่ควรทำได้ ทุกหน่วย

บริการ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากผู้ป่วย 500-1,000 บาท (ทุกสิทธิการรักษาไม่สามารถเบิกได้) จึงควรหาข้อ
บ่งช้ีที่ชัดเจน และต้องใช้กับผู้ป่วยที่มีความรู้   

3. ส่วนใหญ่การทำ HDF จะเป็นบริการของหน่วยบริการเอกชน อยู่ห่างไกล การกำกับดูแลจะยากและ
ไม่ทั่วถึง เพราะมีบุคลากรไม่เพียงพอ 

4. หน่วยบริการที่ให้บริการ HDF ในปัจจุบัน ยังไม่มีการตรวจสอบว่าเป็นการให้บริการจริง 
5. การทำ Vascular access ไม่ใช่สิทธิประโยชน์ใหม่ สามารถทำได้ปกติ และหน่วยบริการสามารถ

อุทธรณ์ได้กรณีที่จำเป็นต้องทำมากกว่า 1 ครั้ง  
6. เสนอให้ยกเลิกการกำหนดจำนวนครั้งในการทำ Vascular access ในช่วงแรกมีการระบุการจ่ายที่ 

8,000 บาท ปัจจุบันคู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติไม่ได้ระบุจำนวนเงินไว้ และอัตราการจ่ายเดิม
อาจไม่เพียงพอ  

7. การใช้ยา Sodium thiosulfate ในการรักษาภาวะ Calciphylaxis สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 
ควรเสนอไปที่คณะกรรมการบัญชียาหลักแห่งชาติ โดยตรง 

8. ปัญหาการเบิกจ่าย Acute HD มีการเบิกจ่าย 2 แบบ คือ ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน ซึ่งการเบิกจ่าย
ในผู้ป่วยนอกกรณีผู้ป่วยเรื้อรังจะไม่มีสิทธิประโยชน์รองรับ สำหรับการเบิกในระบบ DRGs จะใช้กับผู้ป่วยใน หาก
ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ ควรมีข้อมูลที่เก่ียวข้องสนับสนุน เพ่ือเสนอ สปสช. ปรับแนวทางและอัตราการจ่าย 

มติที่ประชุม  
1. มอบสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ปรับแนวทางเวชปฏิบัติ (Clinical Practice Guidelines) ในการ

ทำ Vascular access และเสนอมาที่ สปสช. เพื่อใช้อ้างอิงในการปรับแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพ่ือ
บริการสาธารณสุข 
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2. มอบสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย เสนอเรื่องการใช้ยา Sodium thiosulfate ในการรักษาภาวะ 
Calciphylaxis ต่อคณะกรรมการบัญชียาหลักแห่งชาติ  

3. มอบสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย จัดทำข้อมูลการเบิกจ่ายการทำ Acute HD และนำเสนอในการ
ประชุมครั้งต่อไป  

4. มอบ สปสช. เชิญตัวแทนคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลัง เข้าร่วมการประชุมคร้ัง
ต่อไป 

นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ นายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย นำเสนอ ข้อเสนอการทบทวนสิทธิ
ประโยชน์การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis) เพิ่มเติม เรื่องการเบิกจ่ายยา Erythropoietin ใน 3
กองทุนสุขภาพ ดังน้ี 

สิทธิข้าราชการ (กรมบัญชีกลาง)  
1. บันทึกระดับความเข้มข้นของเลือดประกอบการเบิกจ่ายยา Erythropoietin ทุกครั้ง และค่าความ

เข้มข้นของเลือด (Hct.) ต้องไม่เกิน 39 
2. จ่ายค่ายาตามราคาจริงไม่เกินอัตราที่กรมบัญชีกลางกำหนด และไม่ให้เรียกเก็บส่วนเกินจากผู้ป่วย 
สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
หน่วยบริการที่เข้าร่วมให้บริการมีสิทธิเบิกยา Erythropoietin ตามระดับค่าความเข้มข้นของเลือด 

(Hct.) ดังน้ี 
1. กรณี ≤ 30% เบิกจ่ายยา Erythropoietin 4000 IU ได้ตามจริงไม่เกิน 8 ครั้ง/เดือน 
2. กรณี ≥30 % เบิกจ่ายยา Erythropoietin 4000 IU ได้ตามจริงไม่เกิน 4 ครั้ง/เดือน 
สิทธิประกันสังคม (ปกส.) 
1. ผู้ป่วยต้องมีระดับความเข้มข้นของเลือด (Hct.) ≤ 36 % เบิกจ่ายจริงไม่เกินราคากลาง และไม่เกิน

สัปดาห์ละ 1,125 บาท 
2. ผู้ป่วยต้องมีระดับความเข้มข้นของเลือด (Hct.) ≥ 36 % แต่ไม่เกิน 39 % เบิกจ่ายจริงไม่เกินราคา

กลาง และไม่เกินสัปดาห์ละ 750 บาท 
ข้อเสนอปรับการเบิกจ่ายยา Erythropoietin ตามระดับของ hemoglobin (Hb.) ดังน้ี 
1. ระดับ Hb. < 10.0 (g./dl.) เบิกจ่ายตามจริงได้ไม่เกิน 12,000 ยูนิต/สัปดาห์ (เพ่ิมได้บางกรณีที่ Hb. 

ยังไม่ถึงเป้าหมาย) 
2. ระดับ Hb. 10-≤ 11.5 (g./dl.) เบิกจ่ายตามจริงได้ไม่เกิน 8,000 ยูนิต/สัปดาห์ (เพิ่มได้บางกรณีที่ 

Hb. ยังไม่ถึงเป้าหมาย) 
3. ระดับ Hb. 11.6-< 12.9 (g./dl.) เบิกจ่ายตามจริงได้ไม่เกิน 4,000 ยูนิต/สัปดาห์ 
4. ระดับ Hb. ≥ 13.0 (g./dl.) หยุดยา (ประเมินใหมใ่น 2 สัปดาห์) 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  
1. สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ควรเสนอแนวทางการปรับค่า Hemoglobin ต่อคณะอนุกรรมการ

พัฒนาระบบการเงินการคลัง เพื่อพิจารณาปรับการจ่าย ไม่ต้องเสนอต่อคณะอนุกรรมการกำหนดประเภทและ
ขอบเขตในการให้บริการสาธารณสุขฯ 

2. กรณีมีการปรับการเบิกจ่ายยา Erythropoietin ตามระดับของ hemoglobin ตามหลักเกณฑ์ที่
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยเสนอ ทางกรมบัญชีกลางจะนำไปปรับการเบิกจ่ายให้ต่อไป 

3. ชมรมโรคไตเด็กแห่งประเทศไทยขอให้สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย เพิ่มแนวทางปฏิบัติของ 
Erythropoietin ในส่วนของโรคไตเด็กให้ด้วย 
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(ร่าง) รายงานการประชุมคณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการด้านโรคไตและการบำบัดทดแทนไตในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบให้สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ปรับแนวทางปฏิบัติการให้ Erythropoietin ตามระดับค่า

ความเข้มข้นของเลือด และจัดทำข้อเสนอให้ 3 กองทุนพร้อมกัน และนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 

วาระที่ 3.3 ขอ้เสนอการทบทวนสิทธิประโยชน์การปลูกถ่ายอวัยวะ (Kidney Transplant) 
พญ.กรทิพย์ ผลโภค คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ นำเสนอดังน้ี 
การนำเสนอเป็นข้อมูลของ โรงพยาบาลราชวิถี เท่านั้น ยังมีในส่วนของค่าใช้จ่ายทางตรงและทางอ้อม 

เช่น ค่าตอบแทนบุคลากร หรืออ่ืน ๆ และได้แบ่งการดูแลผู้ป่วยปลูกถ่ายไต เพ่ือพิจารณา ดังน้ี 
1. Pre-Transplantation 

1.1 waitlist candidate เสนอปรับเพ่ิม เมื่อรอนานกว่า 3-5 ปี 
1.2 PRA (กรณี deceased donor และ living donor) เสนอปรับจากการจ่ายตามจริง High risk 

ส่งทุก 3 เดือน เป็น การจ่ายตามจริง 
1.3 Potential living donor (เตรียมผู้บริจาค) – ไมม่ ี
1.4 Deceased donor, Donor care และผ่าตัดนำไตออก ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย 

ให้หน่วยบริการ Donor = 20,000 บาท ต่อ 1 donor หากเป็นหน่วยบริการสมาชิกให้ 10,000 บาท ต่อ 1 donor  
- declare BD 14,700 บาท (ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย) 
- ทีมผ่าตัดนำไตออก ต่อ 1 donor 8,000 บาท (ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย) 

+12,000 บาท (มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย) เสนอ เพิ่มเป็นค่าใช้จ่าย ค่าหัตถการ ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย donor 
care = 30,000 บาทต่อวัน 

หัตถการผ่าตัด  
• Bilat nephrectomy 16,000 บาท 
• Total hepatectomy 25,000 บาท 
• Splenectomy 2,875 บาท Organ transport +preservatives 

1.5 Living donor (ผ่าตัดนำไตออก) : ไม่มขี้อเสนอ 
2. Kidney Transplant Period ตาม Protocol I-IV เสนอ สำรวจค่าใช้จ่ายบริการ LDKT 170,000 

บาทต่อราย, DDKT 160,000-500,000 บาทต่อราย, ค่าใช้จ่าย final crossmatch 8,500 บาท คืนให้ศูนย์โลหิต
แห่งชาติ สภากาชาดไทย 

3. Post-Transplantation  
3.1 ค่ายากดภูมิหลังปลูกถ่ายไต (ต่อเดือน) เสนอ ปรับเท่าสิทธิประกันสังคม จ่ายตามจริง (ปี 1-2 : 

30,000 บาท, ปี 3-4 : 25,000 บาท, ปี 5 ขึ้นไป : 20,000 บาท)  
3.2 ภาวะแทรกซ้อน Delayed graft function Acute cellular rejection Antibody-mediated 

rejection เสนอ สำรวจค่าใช้จ่ายจริง กรณี AMR ค่าส่งตรวจ DSA (class I 13,000 บาท, class II 12,500 บาท, 
รวม 25,500 บาท)  

3.3 ภาวะแทรกซ้อนอ่ืน คือ TRAS, CMV disease, Aspergillosis, Fungi, Allograft dysfunction 
ขออนุมัติเพ่ิม ตามแนวทางประกันสังคม และสำรวจค่าใช้จ่ายจริง 

3.4 Preemptive strategy (CMV, BK) ขออนุมัติเพิ่ม ตามแนวทางประกันสังคม CMV viremia 
และสำรวจค่าใช้จ่ายจริง 
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(ร่าง) รายงานการประชุมคณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการด้านโรคไตและการบำบัดทดแทนไตในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  
1. ผู้ป่วยที่ต้องรอคิวผ่าตัดปลูกถ่ายไต 5 ปี สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทสไทย ได้จัดทำข้อมูล

และมีการประมาณการณ์งบประมาณที่ต้องใช้แล้ว  
2. ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดปลูกถ่ายไต สปสช. กำหนดเป็นแผนการรักษาตามชุดบริการ (Protocol) 

ต้ังแต่ปี 2551 ปัจจุบันค่าใช้จ่ายตาม Protocol อาจไม่เพียงพอ จึงควรเบิกจ่ายเป็น DRGs. เพ่ิม On Top 
3. ค่ายากดภูมิคุ้มกัน สำนักงานประกันสังคมได้กำหนดเพิ่มแล้ว แต่ สปสช. ยังไม่มีการปรับ เนื่องจาก

เป็นภาระด้านงบประมาณจำนวนมาก จึงควรนำมาพิจารณาทบทวนอีกคร้ัง 

มติที่ประชุม 
มอบสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย และ คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา

ปลูกถ่ายอวัยวะ จัดทำข้อมูลสนับสนุนเพ่ิมจากที่เสนอ และมานำเสนอในการประชุมในอีก 3 เดือนข้างหน้า 
 
3.4 ข้อเสนอการทบทวนสิทธิประโยชน์การบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย (Palliative care) ในผู้ป่วย 

ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย 
รศ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล นายกสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายแห่งประเทศไทย นำเสนอดังน้ี 
ข้อเสนอแนะการพัฒนา Renal Palliative Care 
1) การศึกษา cost effectiveness and QOL เปรียบเทียบระหว่าง RRT vs. conservative kidney 

management 
2) ส่งเสริมทำ advance care planning ใน ESRD ในเบื้องต้นควรทำเมื่อเริ่มเข้า RRT โดยต้องมีการ

เตรียมการ 
- อบรมแพทย์ พยาบาลโรคไต เรื่องการสื่อสาร ACP (ประสานกับสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย   

- อบรม fellow, แพทย์โรคไต และประสานกับสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย – อบรมพยาบาล CKD) 
- ประสานกับ PC team บางแห่งกำลังเริ่ม ACP clinic ในหน่วยบริการ (ผ่านสมาคมบริบาลผู้ป่วย

ระยะท้าย) 
ข้อเสนอการพัฒนา Renal Palliative Care 
1) การรณรงค์เปิด joint clinic CKD-PC clinic เดือนละ 2 ครั้ง โดยเริ ่มทำในภาคอีสาน ในหน่วย

บริการที่มีศูนย์ PC ที่แข็งแรง โดยให้มีทีม PC ร่วมดูแล 
2) การเตรียมการ: พัฒนา skill ของ PC team ในการดูแลผู้ป่วย ESRD และ พัฒนาองค์ความรู้และ 

skill ของ CKD team เรื่อง PC 
สิทธิประโยชน์ Conservative Kidney Management 
- การเบิกค่า EPO 
- การ top up ถ้ามี ACP 
- การ top up ผู้ป่วยที่มี PC ร่วมดูแลใน joint clinic 
- เย่ียมบ้านตามสิทธิประโยชน์ e-claim ของการเย่ียมบ้านและค่าใช้จ่ายค่า opioids 
- งบประมาณสำหรับฝึกอบรมทักษะการสื่อสาร ACP 
- งบประมาณการฝึกอบรม Renal palliative care สำหรับ CKD nurses และ PC nurses  

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
1. การทำ Renal palliative care ควรมีกระบวนการดำเนินงานที ่ชัดเจน หรือมีหน่วยบริการที่

สามารถให้บริการและวัดผลได้ว่า ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หรือมีผลลัพธ์ที่ชัดเจนมาเสนอให้พิจารณา  
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(ร่าง) รายงานการประชุมคณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการด้านโรคไตและการบำบัดทดแทนไตในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 

2. สปสช. มีการจ่ายชดเชยให้หน่วยบริการ เมื่อมีการเยี่ยมบ้าน และไม่มีนวัตกรรมใหม่ในการจัดการ 
แต่หากมีก็สามารถเสนอให้พิจารณาได้ 

3. ควรมีการจัดทำข้อมูลเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ให้เห็นชัดเจน เพื่อมีโอกาสได้รับการ
พิจารณาเป็นสิทธิประโยชน์ ควรทำเป็นงานวิจัย และขอรับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 

4. ผู้ป่วยที่ต้องดูแลแบบ Long term care ที่เป็น End of Life สปสช. มีการสนับสนุนให้ ผู้ให้การ
ดูแล (Care giver) โดยผ่านทางกองทุนสุขภาพตำบล หน่วยบริการจะได้รับปีละ 6,000 บาท ถ้าผู้ป่วยเสียชีวิตใน
เดือนแรก จะได้รับ 4,000 บาท เสียชีวิตในเดือนที่ 2 จะได้รับ 5,000 บาท เสียชีวิตในเดือนที่ 3 จะได้รับ 6,000 
บาท สุดท้าย 6 เดือน จะได้รับ 9,000 บาท และกำลังจะปรับสิทธิประโยชน์ในกรณีที่เป็นโรคมะเร็ง ดังนั้น ถ้า
คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาไต จัดทำรูปแบบการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย จะได้รับ
การชดเชยเป็นค่าดูแลที่บ้านตามเงื่อนไข และกรมการแพทย์ได้กำหนดให้ทำ Advance care plan ในการดูแล
ผู้ป่วยระยะท้ายด้วย 

5. สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ได้จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายไว้แล้ว และ 
สปสช. ได้กำหนดช่วงการดูแลผู้ป่วย Palliative care และ Long term care โดยพิจารณาระหว่างการดูแลในระยะ 
6 เดือนหรือมากกว่า และมีการใช้งบประมาณในการดำเนินการแล้ว ดังนั้น จึงควรพิจารณากรณีการใช้น้ำยาล้างไต 
หรือ การใช้ยา Erythropoietin ในผู้ป่วยที่ไม่ควรได้รับบริการบำบัดทดแทนไต ให้ได้รับบริการ palliative care 
ต่อไปได้ 

มติที่ประชุม  
มอบสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย สมาคมพยาบาลโรคไต และสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายแห่ง

ประเทศไทย ร่วมกันจัดทำหลักเกณฑ์การให้บริการ Palliative Care ในผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย และนำเสนอต่อที่
ประชุมเมื่อจัดทำแล้วเสร็จ 

 
3.5 ข้อเสนอการทบทวนสิทธิประโยชน์การป้องกันโรคไตวายเรื้อรงัระยะสุดทา้ย (CKD 

Prevention) 
ผศ.พญ.วรางคณา พิชัยวงศ์ คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาไต นำเสนอขอบเขตการ

บริการเพ่ือพิจารณา ดังน้ี 
1. ตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน ได้แก่ Hb A1c, microalbuminuria, LDL, ตรวจ

จอตาและตรวจเท้าอย่างละเอียด อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 
2. ตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนของโรคความดันโลหิตสูง ได้แก่ lipid, urine protein และตรวจหา 

Fasting Blood Sugar (FBS) 
3. การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือลดและชะลอภาวะแทรกซ้อนของโรค 
ข้อเสนอเพ่ิมสทิธิประโยชน์ 
1. ตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน ได้แก่ Hb A1c, LDL, ตรวจจอตาและตรวจเท้า

อย่างละเอียด อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี และตรวจ ค่าการทำงานของไตรวมท้ัง microalbuminuria จำนวน 2 ครั้ง/ปี 
2. ตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนของโรคความดันโลหิตสูง ได้แก่ Lipid, ตรวจหา FBS และตรวจค่า

การทำงานของไตรวมทั้ง urine protein จำนวน 2 ครั้ง/ปี 
3. การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือลดและชะลอภาวะแทรกซ้อน ของโรคไตเรื้อรัง 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  
1. ควรเพิ่มสิทธิประโยชน์ในการคัดกรองผู้ป่วยเบาหวาน และคัดกรองผู้ป่วยความดันโลหิตสูง เพราะ

การตรวจในปัจจุบัน ใช้ดุลยพินิจของแพทย์ และใช้งบเหมาจ่ายรายหัว 
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(ร่าง) รายงานการประชุมคณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการด้านโรคไตและการบำบัดทดแทนไตในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 

2. การจัดอบรมบุคลากร ยังไม่สามารถหางบประมาณสนับสนุนเพียงพอ ถึงแม้จะได้รับการสนับสนุน
จากกระทรวงฯ ไปบ้างแล้ว 

3. การสนับสนุนงบประมาณให้อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ไปสอนผู ้ป่วยที ่บ้านไม่เพียงพอ 
เนื่องจากใช้งบประมาณของหน่วยบริการ หรือของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ซึ่งต้องมีการกำหนดจำนวน
บุคคลตั้งแต่ตอนของบประมาณ จึงควรนำเสนอความคิดเห็นนี้ให้ผู้บริหารในเขตนั้น ในการนำงบ PPA ไปใช้ทำ 
Health literacy 

4. ควรมีผู้รับผิดชอบหลักในการทำงานเชิงระบบ เพราะส่วนใหญ่จะทำเป็นส่วนๆ และนำมาเชื่อมโยง
กันไม่ได้ หรือมีปัญหา อุปสรรคที่ต้องแก้ไขอยู่เสมอ 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบให้เสนอสิทธิประโยชน์ในการคัดกรองผู้ป่วยเบาหวาน และคัดกรองผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 

ต่อคณะอนุกรรมการกำหนดประเภทและขอบเขตในการให้บริการสาธารณสุข ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 
 

วาระที่ 4  กำหนดการประชุมครั้งต่อไป 
กำหนดการประชุมคร้ังที่ 2/2564 วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 – 13.00 น. 

ปิดประชุม เวลา 16.30 น. 
 

.................................................. 
 

            นางขวัญใจ จิรัฐจินดา  ผู้จดรายงานการประชุม 
                                  นายชัยวัฒน์  ดลยวัฒนา  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


