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เง ือ่นไขการจา่ยคา่ใชจ้า่ยเพือ่บรกิารสาธารณสขุ 
กรณีบรกิารผูป่้วยโรคไตวายเรือ้รงั ปีงบประมาณ 2565 

กรณีการล้างไตผ่าน
ทางช่องท้อง

(Peritoneal 

Dialysis)

กรณีการฟอกเลือด
ด้วยเคร่ืองไตเทียม

(Hemodialysis)
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การตรวจสอบการจา่ยชดเชย
กรณีการลา้งไตผา่นทางชอ่งทอ้ง

(Peritoneal dialysis: PD)
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เง ือ่นไขการจา่ยคา่ใชจ้า่ยเพือ่บรกิารสาธารณสขุ
กรณีการลา้งไตผา่นทางชอ่งทอ้ง (Peritoneal dialysis)

2. ในการจา่ยคา่ใชจ้า่ย กรณีทีต่รวจสอบพบวา่ หนว่ยบรกิารไมไ่ดใ้หบ้รกิาร
ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด ส านกังานจะพจิารณาปรบัลดอตัราจา่ยตาม
ขอ้เท็จจรงิทีต่รวจสอบ

1. ส านักงานจะประมวลผลและแจง้รายงานการจา่ยคา่ใชจ้า่ยใหแ้กห่น่วยบรกิาร
เป็นรายเดอืน โดยรายงานการจา่ยคา่ใชจ้า่ยจะแสดงสถานะขอ้มลูดงันี ้

1.1. ขอ้มลูทีผ่า่นการตรวจสอบ จะน าไปประมวลผลจา่ยคา่ใชจ้า่ยบรกิาร
สาธารณสขุ  

1.2. ขอ้มลูปฏเิสธการจา่ย (ขอ้มลู Deny) หน่วยบรกิารสามารถขอทบทวน
เพือ่ขอรับคา่ใชจ้า่ยตามแนวทางทีก่ าหนด
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เง ือ่นไขการจา่ยคา่ใชจ้า่ยเพือ่บรกิารสาธารณสขุ
กรณีการลา้งไตผา่นทางชอ่งทอ้ง (Peritoneal dialysis)

3. ส านักงานจะตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพือ่บรกิาร
สาธารณสขุ ของหน่วยบรกิาร โดยตรวจสอบหลักฐานการใหบ้รกิาร ดงันี้

3.1 เอกสารหลักฐานการใหย้ากระตุน้การสรา้งเม็ดเลอืดแดง 
(Erythropoietin)

• ค าสัง่ของแพทยใ์นการใชย้า

• ผล Hct/Hb อยา่งนอ้ยทกุ 8 สปัดาห์



4. ส านักงานก าหนดเกณฑใ์นการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการใหบ้รกิาร หรอืขอ้มลูการใหบ้รกิารทาง
การแพทยข์องสถานพยาบาลหรอืหน่วยบรกิาร ดงันี้
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เง ือ่นไขการจา่ยคา่ใชจ้า่ยเพือ่บรกิารสาธารณสขุ
กรณีการลา้งไตผา่นทางชอ่งทอ้ง (Peritoneal dialysis)

เกณฑใ์นการตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน

1. ระดบั Hct < 30% หรอื Hb < 10 g/dl พบเบกิจา่ย Erythropoietin 4,000 unit ไมเ่กนิ 8 ครัง้/เดอืน

2. ระดบั Hct ≥ 33% หรอื Hb ≥ 11 g/dl - พบเบกิจา่ย Erythropoietin 4,000 unit ไมเ่กนิ 4 ครัง้/เดอืน
- และ Hct ≥ 36 % หรอื Hb ≥ 12 g/dl หยดุการใหย้า

4.3 กรณีผูป่้วยมภีาวะซดีอยา่งตอ่เนือ่ง 
(คา่เฉลีย่ Hct < 30% หรอื Hb < 10 g/dl  
หลงัใหย้า Erythropoitin

พบเอกสารหลกัฐานการสบืคน้สาเหตทุีผู่ป่้วยยังคงมภีาวะซดีอยู่

3. กรณีผูป่้วยลา้งไตผา่นทางชอ่งทอ้งราย
ใหม ่ตัง้แต ่1 กมุภาพันธ ์พ.ศ.2565

เป็นยากระตุน้การสรา้งเม็ดเลอืดแดงทีอ่ยูใ่นบญัชนีวตกรรม



การตรวจสอบการจา่ยชดเชย
กรณีการฟอกเลอืดดว้ยเครือ่งไตเทยีม 

(Hemodialysis: HD) 
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เง ือ่นไขการจา่ยคา่ใชจ้า่ยเพือ่บรกิารสาธารณสขุ
กรณีการฟอกเลอืดดว้ยเครือ่งไตเทยีม (Hemodialysis)

2. ในการจา่ยคา่ใชจ้า่ย กรณีทีต่รวจสอบพบวา่ หนว่ยบรกิารไมไ่ดใ้หบ้รกิารตาม
หลกัเกณฑท์ีก่ าหนด ส านกังานจะพจิารณา ปฏเิสธ หรอื ปรบัลด อตัราจา่ยตาม
ขอ้เท็จจรงิทีต่รวจสอบ

1. ส านักงานจะประมวลผลและแจง้รายงานการจา่ยคา่ใชจ้า่ยใหแ้กห่น่วยบรกิารเป็นรายเดอืน 
โดยรายงานการจา่ยคา่ใชจ้า่ยจะแสดงสถานะขอ้มลูดงันี ้

1.1. ขอ้มลูทีผ่า่นการตรวจสอบ จะน าไปประมวลผลจา่ยคา่ใชจ้า่ยบรกิารสาธารณสขุ  
1.2. ขอ้มลูปฏเิสธการจา่ย (ขอ้มลู Deny) หน่วยบรกิารสามารถขอทบทวนเพือ่ขอรับ

คา่ใชจ้า่ยตามแนวทางทีก่ าหนด
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เพือ่ประโยชนใ์นการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานเอกสารการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพือ่บรกิารสาธารณสขุ

ใหห้น่วยบรกิารจัดใหม้กีารพสิจูนต์วัตนของผูรั้บบรกิาร
เพือ่ยนืยันการใชส้ทิธใินการเขา้รับบรกิารตามแนวทางทีส่ านักงานก าหนด
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3. ส านักงานจะตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพือ่บรกิารสาธารณสขุ 
ของหน่วยบรกิาร โดยตรวจสอบหลกัฐานการใหบ้รกิาร ดงันี้

3.1 เอกสารหลกัฐานการใหย้า Erythropoietin ไดแ้ก่

• ค าสัง่ของแพทยใ์นการใชย้า

• กรณีผูป่้วย HD จะตอ้งลงนามผูใ้หย้าพรอ้มตดิสติ๊กเกอรก์ ากบัลงในใบ Hemo
sheet ทกุครัง้

• ผล Hct/Hb อยา่งนอ้ยทกุ 4 สปัดาห์

3.2 เอกสารหลกัฐานการฟอกเลอืดดว้ยเครือ่งไตเทยีม ทีบ่นัทกึใน Hemodialysis 
sheet และหรอืเอกสารหลกัฐานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง

เง ือ่นไขการจา่ยคา่ใชจ้า่ยเพือ่บรกิารสาธารณสขุ
กรณีการฟอกเลอืดดว้ยเครือ่งไตเทยีม (Hemodialysis)
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4. ส านักงานก าหนดเกณฑใ์นการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการใหบ้รกิาร หรอืขอ้มลูการใหบ้รกิาร
ทางการแพทยข์องสถานพยาบาลหรอืหน่วยบรกิาร ดังนี้

เง ือ่นไขการจา่ยคา่ใชจ้า่ยเพือ่บรกิารสาธารณสขุ
กรณีการฟอกเลอืดดว้ยเครือ่งไตเทยีม (Hemodialysis)

เกณฑใ์นการตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน

1. ระดบั Hct < 30% หรอื Hb < 10 g/dl พบเบกิจา่ย Erythropoietin 4,000 unit ไมเ่กนิ 8 ครัง้/เดอืน

2. ระดบั Hct ≥ 33% หรอื Hb ≥ 11 g/dl -พบเบกิจา่ย Erythropoietin 4,000 unit ไมเ่กนิ 4 ครัง้/เดอืน
-และ Hct ≥ 36 % หรอื Hb ≥ 12 หยดุการใหย้า

3 กรณีผูป่้วยมภีาวะซดีอยา่งตอ่เนือ่ง 
(คา่เฉลีย่ Hct < 30% หรอื Hb < 10 g/dl) 
หลงัใหย้า Erythropoietin

พบเอกสารหลกัฐานการสบืคน้สาเหตทุีผู่ป่้วยยังคงมภีาวะซดีอยู่

4.3 กรณีผูป่้วยลา้งไตผา่นทางชอ่งทอ้งราย
ใหม ่ตัง้แต ่1 กมุภาพันธ ์พ.ศ.2565

เป็นยากระตุน้การสรา้งเม็ดเลอืดแดงทีอ่ยูใ่นบญัชนีวตกรรม



• ตวัชีว้ดัเชงิกระบวนการ

• ตวัชีว้ดัเชงิคณุภาพ

เกณฑใ์นการตรวจประเมนิ
ดา้นคณุภาพบรกิาร
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ตวัชีว้ดัเชงิ
กระบวนการ
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ตวัชีว้ดัเชงิกระบวนการ (การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร)

1. การสง่ตรวจ routine lab ไดแ้ก ่CBC, BUN, creatinin, electrolytes, 
calcium, phosphate, albumin เมือ่แรกเขา้และอยา่งนอ้ยทกุ 3 เดอืน 

2. การสง่ตรวจ adequacy of dialysis ไดแ้ก ่Kt/V, URR เมือ่แรกเขา้และ
อยา่งนอ้ยทกุ 3 เดอืน

3. การสง่ตรวจ HBsAg (ถา้ผลตรวจยังเป็นลบ), HBsAb, anti-HCV 
เมือ่แรกเขา้และอยา่งนอ้ยทกุ 6 เดอืน

4. การสง่ตรวจ EKG และ CXR เมือ่แรกเขา้และอยา่งนอ้ยปีละครัง้

5. การสง่ตรวจ iron study และ Serum intact parathyroid (iPTH) 
เมือ่แรกเขา้และตอ่ไปอยา่งนอ้ยทกุ 6 เดอืน
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ตวัชีว้ดัเชงิ
คณุภาพ



มกีารตรวจเยีย่มดว้ย nephrologists หรอื
แพทยท์ีผ่า่นการอบรม 4 เดอืน ทกุ 2 สปัดาห์

หมายถงึ ผูป่้วยทีม่กีารตรวจเยีย่มผูป่้วยโดยอายรุแพทยโ์รคไต-กมุารแพทยโ์รคไต หรอือายรุ
แพทยท์ั่วไป-กมุารแพทยท์ั่วไปทีจ่บการอบรมดา้นไตเทยีมและไดร้ับประกาศนยีบตัร รับรอง
จากราชวทิยาลัยอายรุแพทยแ์หง่ประเทศไทย รวมถงึแพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอด (Fellowship) 
อายรุแพทยโ์รคไต กรณีในหน่วยบรกิารทีม่กีารเรยีน การสอนหรอืฝึกปฏบิตั ิอยา่งนอ้ยทกุ 2 
สปัดาห ์

เอกสารประกอบการพจิารณา 

1) ใบ Hemodialysis work sheet และหรอื 

2) Doctors order Progress note หรอืต าแหน่งที ่หน่วยบรกิารแจง้วา่เป็นบนัทกึของแพทย์

แนวทางการพจิารณา ตอ้งมขีอ้มลูดังตอ่ไปนี้

• ลายมอืชือ่แพทยท์ีม่วีฒุบิตัรตามทีก่ าหนด และ

• กรณีทีผู่ป่้วยมอีาการเปลีย่นแปลงจะตอ้งมบีนัทกึการตรวจประเมนิผูป่้วย/บนัทกึการปรับ
วธิกีารรักษาโดยการฟอกเลอืด/การปรับยา 

• กรณีทีม่กีารรายงานและสัง่การทางโทรศัพท ์สามารถใช ้การบนัทกึโดยพยาบาล รคส.แพทย์
ผูส้ัง่การรักษาแตต่อ้งมลีายมอืชือ่แพทยเ์ซ็นก ากบั
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มกีารใช ้hemodialysis informed consent 
แรกเขา้ และทกุ 6 เดอืน   

หมายถงึ ตอ้งมกีารใชแ้บบบนัทกึค ายนิยอมของผูป่้วยในการฟอกเลอืดดว้ยเครือ่งไตเทยีม 
(Hemodialysis informed consent) เป็นประจ าครัง้แรกและอยา่งนอ้ยทกุ 6 เดอืน

เอกสารประกอบการพจิารณา : แบบบนัทกึค ายนิยอมของผูป่้วยในการฟอกเลอืดดว้ย
เครือ่งไตเทยีม (Hemodialysis informed consent) ทีม่ขีอ้ความทีค่รบถว้นตามแบบ
บนัทกึค ายนิยอมของผูป่้วยในการฟอกเลอืดดว้ยเครือ่งไตเทยีม ในการรับบรกิารครัง้แรก
ในหน่วยบรกิารนัน้ และทกุ 6 เดอืน ในปีทีต่รวจสอบ โดยตอ้งมรีายละเอยีดอยา่งนอ้ย
ตอ้งประกอบดว้ย

แนวทางการพจิารณา ตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูดงัตอ่ไปนี้
1) ชือ่ สกลุ ผูป่้วย
2) รายละเอยีดการรับการรักษาโดยการฟอกเลอืดขอ้ดขีอ้เสยีพอสงัเขป
3) มรีายละเอยีดการรับทราบและยนิยอมรับการรักษาของผูป่้วย
4) มลีายมอืชือ่หรอืลายนิว้มอืของผูป่้วย ผูใ้หข้อ้มลู พยานฝ่ายผูป่้วยและพยานของหน่วย

บรกิาร
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ม ีmedication record และทบทวนยาเป็นระยะ

หมายถงึ ควรม ีmedication record ครัง้แรกและมกีารทบทวนรายการยา
เป็นระยะ
เอกสารประกอบการพจิารณา ไดแ้ก ่เอกสารการบนัทกึการใหย้าผูป่้วย 
ในการรับบรกิารครัง้แรกและบนัทกึการทบทวน เป็นระยะ (อยา่งนอ้ยเมือ่
มกีารเปลีย่นแปลงการรักษา) ในปีทีต่รวจสอบ ณ หน่วยบรกิารนัน้

แนวทางการพจิารณา โดยตอ้งมรีายละเอยีดอยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ย
1) ชือ่ สกลุ ผูป่้วย 
2) วนัเดอืนปี ทีบ่นัทกึ
3) รายละเอยีดยาทีผู่ป่้วยไดรั้บ ซึง่ตอ้งประกอบดว้ย ชือ่ยา จ านวนยาที่

ไดรั้บ(Dose, time)
4) มลีายมอืชือ่ผูบ้นัทกึ
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1. การดแูลภาวะซดี

หมายถงึ ภาวะซดีของผูป่้วยโรคไตวายทีค่วรไดรั้บการดแูลรักษา โดย
ประเมนิจากคา่เฉลีย่ Hemoglobin ควรอยูร่ะหวา่ง 10 - 11.5 
g/DL และ คา่เฉลีย่ serum Ferritin นอ้ยกวา่ 100 ng/DL 

หมายเหตุ : ในผูป่้วย 1 ราย ใหน้ าคา่เฉลีย่ Hb และ serum Ferritin
ทัง้ปีของผูป่้วยมาใชใ้นการประเมนิ  
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2. ความเพยีงพอในการฟอกเลอืด

หมายถงึ Adequacy ความเพยีงพอของผูป่้วยในการก าจดัของเสยีจากรา่งกายดว้ยการฟอก
เลอืด โดยพจิารณาจากคา่เฉลีย่ หากมคีา่ดงันี ้ถอืวา่มคีวามเพยีงพอในการฟอกเลอืด 
ไดแ้ก่

(1)  คา่เฉลีย่ URR > 65%, คา่เฉลีย่ Kt/V > 1.2 (กรณีฟอกเลอืด 3 คร ัง้/สปัดาห)์ 
หรอื    

(2) คา่เฉลีย่ Kt/V >1.8 (กรณีฟอกเลอืด 2 คร ัง้/สปัดาห)์

• ในผูป่้วย 1 ราย จะใชจ้ านวนคร ัง้ในการฟอกเลอืดในแตอ่าทติย ์เพยีงคา่เดยีวคอื 2 คร ัง้/
สปัดาห ์หรอื 3คร ัง้/สปัดาห ์

• โดยยดึเอาจ านวนคร ัง้ตอ่สปัดาหท์ีผู่ป่้วยฟอกเลอืดเป็นสว่นใหญม่าใชใ้นการประเมนิ 

• โดยกรณีทีต่รวจพบวา่ผูป่้วยมกีารไปฟอกเลอืดทีห่นว่ยฟอกเลอืดอืน่ดว้ย ใหน้ าจ านวน
คร ัง้มานบัรวมดว้ย เพือ่ใหก้ารคดิความพอเพยีงในการฟอกเลอืดของผูป่้วยถกูตอ้งตรง
กบัขอ้เท็จจรงิ 19



3. หลอดเลอืดเพือ่ใชฟ้อกเลอืด

การพจิารณาผูป่้วยผูใ้หญท่ีไ่ดร้บัการฟอกเลอืดเป็นประจ าผา่นทาง temporary 
venous catheter นานกวา่ 90 วนั ใหพ้จิารณาและบนัทกึเครือ่งหมาย ดงันี้

❑ ในชอ่ง “No” กรณีทีผู่ป่้วยมกีารใช ้ temporary venous catheter เลอืด แตไ่มเ่กนิ 
90 วนั หรอืไมม่ขีอ้มลูวา่ผูป่้วยมกีารใช ้ temporary venous catheter
❑ ในชอ่ง “No data” กรณีทีพ่บวา่ผูป่้วยมกีารใช ้ temporary venous catheter เลอืด 
แตไ่มม่ขีอ้มลูวนัทีเ่ริม่ตน้หรอืสิน้สดุ ไมส่ามารถนับวนัทีใ่ชไ้ดว้า่มากกวา่ 90 วนัหรอืไม่
❑ ในชอ่ง “Yes” กรณีทีผู่ป่้วยมกีารใช ้ temporary venous catheter เลอืด เกนิ 90 วนั
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4. ความผดิปกตทิางเมตะบอลกิของแรธ่าตแุละกระดกู

หมายถงึ ความผดิปกตทิางเมตะบอรกิของแรธ่าตแุละกระดกู โดย

พจิารณาจากคา่เฉลีย่ของคา่ระดบั

– serum calcium>10.2 mg/DL,

– serum phosphorus > 5.0 mg/DL และ 

– iPTH > 9เทา่ของคา่ปกติ

• กรณีการประเมนิความผดิปกตขิอง คา่ iPTH ใหน้ าคา่เฉลีย่มาเปรยีบเทยีบเป็นจ านวน
เทา่ของคา่ปกติ (Upper normal limit) ของหน่วยบรกิารนัน้ 

• กรณีทีห่น่วยบรกิารไมม่คีา่ปกตแิสดงในเวชระเบยีนและไมส่ามารถตดิตามผลมาแสดง
ได ้ใหป้ระเมนิวา่ ไมม่ขีอ้มลู โดยใสเ่ครือ่งหมายในชอ่ง “No Data”
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5. ภาวะโภชนาการ

หมายถงึ ภาวะขาดสารอาหาร โดยพจิารณาจาก
คา่เฉลีย่ของคา่ serum albumin < 3.5 g/DL
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