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เงอืนไขการจา่ยคา่ใชจ้า่ยเพอืบรกิารสาธารณสขุ 
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กรณีการล้างไตผ่าน
ทางช่องทอ้ง

 (Peritoneal 
Dialysis)

กรณีการฟอกเลือด
ดว้ยเคร ืองไตเทยีม 

(Hemodialysis)
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การตรวจสอบการจา่ยชดเชย
กรณีการลา้งไตผา่นทางชอ่งทอ้ง

(Peritoneal dialysis: PD)
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เงอืนไขการจา่ยคา่ใชจ้า่ยเพอืบรกิารสาธารณสขุ
กรณีการลา้งไตผา่นทางชอ่งทอ้ง (Peritoneal dialysis)

2. ในการจา่ยคา่ใชจ้า่ย กรณีทตีรวจสอบพบวา่ หนว่ยบรกิารไมไ่ดใ้หบ้รกิาร
ตามหลกัเกณฑท์กีาํหนด สํานกังานจะพจิารณาปรบัลดอตัราจา่ยตาม
ขอ้เท็จจรงิทตีรวจสอบ

1. สํานักงานจะประมวลผลและแจง้รายงานการจา่ยคา่ใชจ้า่ยใหแ้กห่น่วยบรกิาร
เป็นรายเดอืน โดยรายงานการจา่ยคา่ใชจ้า่ยจะแสดงสถานะขอ้มลูดงัน ี

1.1. ขอ้มลูทผีา่นการตรวจสอบ จะนําไปประมวลผลจา่ยคา่ใชจ้า่ยบรกิาร
สาธารณสขุ  

1.2. ขอ้มลูปฏเิสธการจา่ย (ขอ้มลู Deny) หน่วยบรกิารสามารถขอทบทวน
เพอืขอรับคา่ใชจ้า่ยตามแนวทางทกีําหนด
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เงอืนไขการจา่ยคา่ใชจ้า่ยเพอืบรกิารสาธารณสขุ
กรณีการลา้งไตผา่นทางชอ่งทอ้ง (Peritoneal dialysis)

 3. สํานักงานจะตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพอืบรกิาร
สาธารณสขุ ของหน่วยบรกิาร โดยตรวจสอบหลกัฐานการใหบ้รกิาร ดงันี

3.1 เอกสารหลกัฐานการใหย้ากระตุน้การสรา้งเม็ดเลอืดแดง 
(Erythropoietin)

• คําสงัของแพทยใ์นการใชย้า
• ผล Hct/Hb อยา่งนอ้ยทกุ 8 สปัดาห์



 4. สํานักงานกําหนดเกณฑใ์นการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการใหบ้รกิาร หรอืขอ้มลูการใหบ้รกิารทาง
การแพทยข์องสถานพยาบาลหรอืหน่วยบรกิาร ดงันี
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เงอืนไขการจา่ยคา่ใชจ้า่ยเพอืบรกิารสาธารณสขุ
กรณีการลา้งไตผา่นทางชอ่งทอ้ง (Peritoneal dialysis)

เกณฑใ์นการตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน
1. ระดบั Hct < 30% หรอื Hb < 10 g/dl พบเบกิจา่ย Erythropoietin 4,000 unit ไมเ่กนิ 8 ครัง/เดอืน
2. ระดบั Hct ≥ 30% หรอื Hb ≥ 11 g/dl - พบเบกิจา่ย Erythropoietin 4,000 unit ไมเ่กนิ 4 ครัง/เดอืน

- และ Hct ≥ 36 % หรอื Hb ≥ 12 g/dl หยดุการใหย้า
4.3 กรณีผูป้่วยมภีาวะซดีอยา่งตอ่เนอืง 
(คา่เฉลยี Hct < 30% หรอื Hb < 10 g/dl  
หลงัใหย้า Erythropoitin

พบเอกสารหลกัฐานการสบืคน้สาเหตทุผีูป้่วยยงัคงมภีาวะซดีอยู่

3. กรณีผูป้่วยลา้งไตผา่นทางชอ่งทอ้งราย
ใหม ่ตงัแต ่1 กมุภาพันธ ์พ.ศ.2565 

เป็นยากระตุน้การสรา้งเม็ดเลอืดแดงทอียูใ่นบญัชนีวตกรรม



การตรวจสอบการจา่ยชดเชย
กรณีการฟอกเลอืดดว้ยเครอืงไตเทยีม 

(Hemodialysis: HD) 
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เงอืนไขการจา่ยคา่ใชจ้า่ยเพอืบรกิารสาธารณสขุ
กรณีการฟอกเลอืดดว้ยเครอืงไตเทยีม (Hemodialysis)

2. ในการจา่ยคา่ใชจ้า่ย กรณีทตีรวจสอบพบวา่ หนว่ยบรกิารไมไ่ดใ้หบ้รกิารตาม
หลกัเกณฑท์กีาํหนด สาํนกังานจะพจิารณา ปฏเิสธ หรอื ปรบัลด อตัราจา่ยตาม
ขอ้เท็จจรงิทตีรวจสอบ

1. สํานักงานจะประมวลผลและแจง้รายงานการจา่ยคา่ใชจ้า่ยใหแ้กห่น่วยบรกิารเป็นรายเดอืน 
โดยรายงานการจา่ยคา่ใชจ้า่ยจะแสดงสถานะขอ้มลูดงัน ี

1.1. ขอ้มลูทผีา่นการตรวจสอบ จะนําไปประมวลผลจา่ยคา่ใชจ้า่ยบรกิารสาธารณสขุ  
1.2. ขอ้มลูปฏเิสธการจา่ย (ขอ้มลู Deny) หน่วยบรกิารสามารถขอทบทวนเพอืขอรับ

คา่ใชจ้า่ยตามแนวทางทกีําหนด
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เพอืประโยชนใ์นการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานเอกสารการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพอืบรกิารสาธารณสขุ
ใหห้น่วยบรกิารจัดใหม้กีารพสิจูนต์วัตนของผูร้ับบรกิาร

เพอืยนืยนัการใชส้ทิธใินการเขา้รับบรกิารตามแนวทางทสีํานักงานกําหนด
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 3. สํานักงานจะตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพอืบรกิารสาธารณสขุ 
ของหน่วยบรกิาร โดยตรวจสอบหลกัฐานการใหบ้รกิาร ดงันี

3.1 เอกสารหลกัฐานการใหย้า Erythropoietin ไดแ้ก่
• คําสงัของแพทยใ์นการใชย้า
• กรณีผูป้่วย HD จะตอ้งลงนามผูใ้หย้าพรอ้มตดิสตกิเกอรก์ํากบัลงในใบ Hemo

sheet ทกุครัง
• ผล Hct/Hb อยา่งนอ้ยทกุ 4 สปัดาห์

3.2  เอกสารหลกัฐานการฟอกเลอืดดว้ยเครอืงไตเทยีม ทบีนัทกึใน Hemodialysis 
sheet และหรอืเอกสารหลกัฐานอนืทเีกยีวขอ้ง

เงอืนไขการจา่ยคา่ใชจ้า่ยเพอืบรกิารสาธารณสขุ
กรณีการฟอกเลอืดดว้ยเครอืงไตเทยีม (Hemodialysis)
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 4. สํานักงานกําหนดเกณฑใ์นการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการใหบ้รกิาร หรอืขอ้มลูการใหบ้รกิาร
ทางการแพทยข์องสถานพยาบาลหรอืหน่วยบรกิาร ดงันี

 

เงอืนไขการจา่ยคา่ใชจ้า่ยเพอืบรกิารสาธารณสขุ
กรณีการฟอกเลอืดดว้ยเครอืงไตเทยีม (Hemodialysis)

เกณฑใ์นการตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน
1. ระดบั Hct < 30% หรอื Hb < 10 g/dl พบเบกิจา่ย Erythropoietin 4,000 unit ไมเ่กนิ 8 ครัง/เดอืน
2. ระดบั Hct ≥ 30% หรอื Hb ≥ 11 g/dl -พบเบกิจา่ย Erythropoietin 4,000 unit ไมเ่กนิ 4 ครัง/เดอืน

-และ Hct ≥ 36 % หรอื Hb ≥ 12 หยดุการใหย้า
3 กรณีผูป้่วยมภีาวะซดีอยา่งตอ่เนอืง 
(คา่เฉลยี Hct < 30% หรอื Hb < 10 g/dl) 
หลงัใหย้า Erythropoietin

พบเอกสารหลกัฐานการสบืคน้สาเหตทุผีูป้่วยยงัคงมภีาวะซดีอยู่

4.3 กรณีผูป้่วยลา้งไตผา่นทางชอ่งทอ้งราย
ใหม ่ตงัแต ่1 กมุภาพันธ ์พ.ศ.2565 

เป็นยากระตุน้การสรา้งเม็ดเลอืดแดงทอียูใ่นบญัชนีวตกรรม



• ตวัชวีดัเชงิกระบวนการ
• ตวัชวีดัเชงิคณุภาพ

เกณฑใ์นการตรวจประเมนิ
ดา้นคณุภาพบรกิาร
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ตวัชวีดัเชงิ
กระบวนการ
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ตวัชวีดัเชงิกระบวนการ (การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร) 

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

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

3. การสง่ตรวจ HBsAg (ถา้ผลตรวจยงัเป็นลบ), HBsAb, anti-HCV                  
เมอืแรกเขา้และอยา่งนอ้ยทกุ 6 เดอืน

4. การสง่ตรวจ EKG และ CXR เมอืแรกเขา้และอยา่งนอ้ยปีละครัง
5. การสง่ตรวจ iron study และ Serum intact parathyroid (iPTH)             

เมอืแรกเขา้และตอ่ไปอยา่งนอ้ยทกุ 6 เดอืน
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ตวัชวีดัเชงิ
คณุภาพ



มกีารตรวจเยยีมดว้ย nephrologists หรอื
แพทยท์ผีา่นการอบรม 4 เดอืน ทกุ 2 สปัดาห์

หมายถงึ ผูป้่วยทมีกีารตรวจเยยีมผูป้่วยโดยอายรุแพทยโ์รคไต-กมุารแพทยโ์รคไต หรอือายรุ
แพทยท์ัวไป-กมุารแพทยท์ัวไปทจีบการอบรมดา้นไตเทยีมและไดร้ับประกาศนยีบตัร รับรอง
จากราชวทิยาลยัอายรุแพทยแ์หง่ประเทศไทย รวมถงึแพทยป์ระจําบา้นตอ่ยอด (Fellowship) 
อายรุแพทยโ์รคไต กรณีในหน่วยบรกิารทมีกีารเรยีน การสอนหรอืฝึกปฏบิตั ิอยา่งนอ้ยทกุ 2 
สปัดาห ์

เอกสารประกอบการพจิารณา 
1) ใบ Hemodialysis work sheet และหรอื 
2) Doctors order Progress note หรอืตําแหน่งท ีหน่วยบรกิารแจง้วา่เป็นบนัทกึของแพทย์
แนวทางการพจิารณา ตอ้งมขีอ้มลูดงัตอ่ไปนี
• ลายมอืชอืแพทยท์มีวีฒุบิตัรตามทกีําหนด และ
• กรณีทผีูป้่วยมอีาการเปลยีนแปลงจะตอ้งมบีนัทกึการตรวจประเมนิผูป้่วย/บนัทกึการปรับ

วธิกีารรักษาโดยการฟอกเลอืด/การปรับยา 
• กรณีทมีกีารรายงานและสงัการทางโทรศพัท ์สามารถใช ้การบนัทกึโดยพยาบาล รคส.แพทย์

ผูส้งัการรักษาแตต่อ้งมลีายมอืชอืแพทยเ์ซน็กํากบั 15



มกีารใช ้hemodialysis informed consent 
แรกเขา้ และทกุ 6 เดอืน   

หมายถงึ ตอ้งมกีารใชแ้บบบนัทกึคํายนิยอมของผูป้่วยในการฟอกเลอืดดว้ยเครอืงไตเทยีม 
(Hemodialysis informed consent) เป็นประจําครังแรกและอยา่งนอ้ยทกุ 6 เดอืน  

เอกสารประกอบการพจิารณา  : แบบบนัทกึคํายนิยอมของผูป้่วยในการฟอกเลอืดดว้ย
เครอืงไตเทยีม (Hemodialysis informed consent) ทมีขีอ้ความทคีรบถว้นตามแบบ
บนัทกึคํายนิยอมของผูป้่วยในการฟอกเลอืดดว้ยเครอืงไตเทยีม ในการรับบรกิารครังแรก
ในหน่วยบรกิารนัน และทกุ 6 เดอืน ในปีทตีรวจสอบ โดยตอ้งมรีายละเอยีดอยา่งนอ้ย
ตอ้งประกอบดว้ย

แนวทางการพจิารณา  ตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูดงัตอ่ไปนี
1) ชอื สกลุ ผูป้่วย
2) รายละเอยีดการรับการรักษาโดยการฟอกเลอืดขอ้ดขีอ้เสยีพอสงัเขป
3) มรีายละเอยีดการรับทราบและยนิยอมรับการรักษาของผูป้่วย
4) มลีายมอืชอืหรอืลายนวิมอืของผูป้่วย ผูใ้หข้อ้มลู พยานฝ่ายผูป้่วยและพยานของหน่วย

บรกิาร
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ม ีmedication record และทบทวนยาเป็นระยะ

หมายถงึ ควรม ีmedication record ครังแรกและมกีารทบทวนรายการยา
เป็นระยะ

   เอกสารประกอบการพจิารณา ไดแ้ก ่เอกสารการบนัทกึการใหย้าผูป้่วย 
ในการรับบรกิารครังแรกและบนัทกึการทบทวน เป็นระยะ (อยา่งนอ้ยเมอื
มกีารเปลยีนแปลงการรักษา) ในปีทตีรวจสอบ ณ หน่วยบรกิารนัน

แนวทางการพจิารณา โดยตอ้งมรีายละเอยีดอยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ย
1) ชอื สกลุ ผูป้่วย 
2) วนัเดอืนปี ทบีนัทกึ
3) รายละเอยีดยาทผีูป้่วยไดร้ับ ซงึตอ้งประกอบดว้ย ชอืยา จํานวนยาที

ไดร้ับ(Dose, time)
4) มลีายมอืชอืผูบ้นัทกึ
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1. การดแูลภาวะซดี

หมายถงึ  ภาวะซดีของผูป้่วยโรคไตวายทคีวรไดร้ับการดแูลรักษา โดย
ประเมนิจากคา่เฉลยี Hemoglobin ควรอยูร่ะหวา่ง 10 - 11.5 
g/DL และ คา่เฉลยี serum Ferritin นอ้ยกวา่ 100 ng/DL 

หมายเหต ุ: ในผูป้่วย 1 ราย ใหน้ําคา่เฉลยี Hb และ serum Ferritin
ทงัปีของผูป้่วยมาใชใ้นการประเมนิ  
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2. ความเพยีงพอในการฟอกเลอืด

หมายถงึ Adequacy ความเพยีงพอของผูป้่วยในการกําจดัของเสยีจากรา่งกายดว้ยการฟอก
เลอืด โดยพจิารณาจากคา่เฉลยี หากมคีา่ดงัน ีถอืวา่มคีวามเพยีงพอในการฟอกเลอืด 
ไดแ้ก่

(1)  คา่เฉลยี URR > 65%, คา่เฉลยี Kt/V > 1.2 (กรณีฟอกเลอืด 3 ครงั/สปัดาห)์ 
หรอื    
(2) คา่เฉลยี Kt/V >1.8 (กรณีฟอกเลอืด 2 ครงั/สปัดาห)์

• ในผูป้่วย 1 ราย จะใชจ้ํานวนครงัในการฟอกเลอืดในแตอ่าทติย ์เพยีงคา่เดยีวคอื 2 ครงั/
สปัดาห ์หรอื 3ครงั/สปัดาห ์

• โดยยดึเอาจํานวนครงัตอ่สปัดาหท์ผีูป้่วยฟอกเลอืดเป็นสว่นใหญม่าใชใ้นการประเมนิ 
• โดยกรณีทตีรวจพบวา่ผูป้่วยมกีารไปฟอกเลอืดทหีนว่ยฟอกเลอืดอนืดว้ย ใหน้ําจํานวน

ครงัมานบัรวมดว้ย เพอืใหก้ารคดิความพอเพยีงในการฟอกเลอืดของผูป้่วยถกูตอ้งตรง
กบัขอ้เท็จจรงิ 19



3. หลอดเลอืดเพอืใชฟ้อกเลอืด

การพจิารณาผูป้่วยผูใ้หญท่ไีดร้บัการฟอกเลอืดเป็นประจาํผา่นทาง temporary 
venous catheter นานกวา่ 90 วนั ใหพ้จิารณาและบนัทกึเครอืงหมาย ดงันี
 ในชอ่ง “No” กรณีทผีูป้่วยมกีารใช ้ temporary venous catheter เลอืด แตไ่มเ่กนิ 
90 วนั หรอืไมม่ขีอ้มลูวา่ผูป้่วยมกีารใช ้ temporary venous catheter
 ในชอ่ง “No data” กรณีทพีบวา่ผูป้่วยมกีารใช ้ temporary venous catheter เลอืด 
แตไ่มม่ขีอ้มลูวนัทเีรมิตน้หรอืสนิสดุ ไมส่ามารถนับวนัทใีชไ้ดว้า่มากกวา่ 90 วนัหรอืไม่
 ในชอ่ง “Yes” กรณีทผีูป้่วยมกีารใช ้ temporary venous catheter เลอืด เกนิ 90 วนั
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4. ความผดิปกตทิางเมตะบอลกิของแรธ่าตแุละกระดกู

หมายถงึ ความผดิปกตทิางเมตะบอรกิของแรธ่าตแุละกระดกู โดย
พจิารณาจากคา่เฉลยีของคา่ระดบั

– serum calcium>10.2 mg/DL,
– serum phosphorus > 5.0 mg/DL และ 
– iPTH > 9เทา่ของคา่ปกติ

• กรณีการประเมนิความผดิปกตขิอง คา่ iPTH ใหน้ําคา่เฉลยีมาเปรยีบเทยีบเป็นจํานวน
เทา่ของคา่ปกติ (Upper normal limit) ของหน่วยบรกิารนัน 

• กรณีทหีน่วยบรกิารไมม่คีา่ปกตแิสดงในเวชระเบยีนและไมส่ามารถตดิตามผลมาแสดง
ได ้ใหป้ระเมนิวา่ ไมม่ขีอ้มลู โดยใสเ่ครอืงหมายในชอ่ง “No Data”
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5. ภาวะโภชนาการ

หมายถงึ  ภาวะขาดสารอาหาร โดยพจิารณาจาก
คา่เฉลยีของคา่ serum albumin < 3.5 g/DL
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