ด่วนทีสดุ
ที กค ๐๔๑๖.๔/P (ร

^

^

กรมบัญ ชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

3

b b

กัน ยายน ๒๔๖๓

เรื่อง

การเบิก จ่า ยค่า ยาหรือ สารอาหารสำหรับ ผู้ป ่ว ยโรคไตวายเรื้อ รัง ด้ว ยวิธ ีก ารฟอกเลือ ดด้ว ยเครื่อ งไตเทีย ม

เรียน

ปลัดกระทรวง อธิบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ อธิการบดี ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อำนวยการสถานพยาบาลชองทางราชการ และผู้อำนวยการสถานพยาบาลชองเอกซน

อ้างถึง หนังสือ กรมบัญ ชีก ลาง ด่วนที่ส ุด ที่ กค ๐๔๑๖.๔/ว ๑๔๖ ลงวัน ที่ ๑๔ เมษายน ๒๔๖๓
สิ่งที่ส่งมาด้วย

รายการยาหรือ สารอาหารสำหรับ ผู้ป ่ว ยโรคไตวายเรื้อ รัง ด้ว ยวิธ ีก ารฟอกเลือ ดด้ว ยเครื่อ งไตเทีย ม
ที่สามารถเบิกจากสถานพยาบาลของทางราชการไปใช้ในหน่วยไตเทียมสถานพยาบาลของเอกชน

ตามหนัง สือ ที่อ ้า งถึง กรมบัญ ชีก ลางได้ก ำหนดหลัก เกณ ฑ ์แ ละอัต ราค่า รัก ษาพยาบาล
สำห รับ ผู้ป ่ว ยโรคไตวายเรื้อ รัง ด้ว ยวิธ ีก ารฟ อกเลือ ดด้ว ยเครื่อ งไตเทีย ม โดยให้ผ ู้ม ีส ิท ธิ สถานพยาบาล
ชองทางราชการ และสถานพยาบาลของเอกซน ทราบและถือ ปฏิบ ัต ิในการเบิก เงิน ค่า รัก ษาพยาบาล นั้น
กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า กรมบัญชีกลางได้หารือร่วมกับสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าวโดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง
ด้ว ยวิธ ีก ารฟอกเลือ ดด้ว ยเครื่อ งไตเทีย มและการอำนวยความสะดวกให้ก ับ ผู้ป ่ว ยโรคดัง กล่า ว โดยได้ม ีม ติร่ว มกัน
เห ็น ค วรให ้ผ ู้ป ่ว ยท ี่ม ีค วาม จำเป ็น ต ้อ งได้ร ับ สารอาหารในระหว่า งฟ อกเลือ ด ฯ สามารถเบิก สารอาหาร
จากสถานพยาบาลของทางราชการเพื่อ นำไปใช้ใ นสถานพยาบาลของเอกซน ประกอบกับ บิจ จุบ ัน การให้ย า
หรือ สารอาหารบางกรณ ีผ ู้ป ่ว ยสามารถเช้า รับ บริก ารในหน่ว ยบริก ารปฐมภูม ิห รือ ที่บ ้า น โดยการกำกับ ชอง
ผู้ป ระกอบวิช าชีพ การปรับ ปรุง หลัก เกณ ฑ์เ กี่ย วกับ การเบิก ยาหรือ สารอาหารเพื่อ เตรีย มการรองรับ บริก าร
ทางการแพทย์ท ี่จ ะเกิด ขึ้น ในอนาคตจีง มีค วามจำเป็น ดังนั้น อาศัย อำนาจตามความในข้อ ๑๙ ของหลัก เกณฑ์
กระทรวงการคลัง ว่า ด้ว ยวิธ ีก ารเบิก จ่า ยเงิน สวัส ดิก ารเกี่ย วกับ การรัก ษาพยาบาล พ.ศ. ๒๔๔๓ จึง เห็น ควร
ให้ถ ือ ปฏิบ ัต ิ ดังนี้
๑ . ให้ย กเลิก ความในข้อ ๔ ตามหนัง สือ ที่อ ้า งถึง และให้ใ ช้ค วามต่อ ไปนี้แ ทน “ การเบิก จ่า ย
ยาหรือ สารอาหารที่จ ะต้อ งบริห ารจัด การในสถานพยาบาลโดยผู้บ ิร ะกอบวิช าชีพ เวชกรรม ให้เ บิก จ่า ยได้
เฉพาะกรณีท ี่ใ ซ้ก ับ ผู้ป ่ว ยในขณะที่อ ยู่ใ นสถานพยาบาลเท่า นั้น มิใ ห้เบิก จ่า ยเพื่อ นำไปใช้น อกสถานพยาบาล
ยกเว้น ยาหรือ สารอาหารตามหลัก เกณฑ์แ ละรายการที่ก รมบัญ ชีก ลางกำหนด”
๒. รายการยาหรือ สารอาหารตามสิ่ง ที่ส ่ง มาด้ว ย ผู้ป ่ว ยโรคไตวายเรื้อ รัง ด้ว ยวิธ ีก ารฟอกเลือ ด
ด้ว ยเครื่อ งไตเทีย ม สามารถเบิก ยาหรือ สารอาหารดัง กล่า วจากสถานพยาบาลของทางราชการเพื่อ นำไบิใ ช้
ในหน่วยไตเทียม (สถานพยาบาลของเอกซน) ได้ ตามความเห็น ชองแพทย์ผ ู้รัก ษาที่ส ถานพยาบาลของทางราชการ
โดยอ้า งอิง มาตรฐานทางการแพทย์ท ี่ส มาคมโรคไตแห่ง บิร ะเทศไทยหรือ ราชวิท ยาลัย ที่เกี่ย วช้อ งได้ก ำหนดไว้

๓.

ยากระตุ้น ...

-๒ยากระตุ้น การสร้า งเม็ด เลือ ดแดง (Erythropoietin) ซึ่ง ใช้ก ับ ผู้ป ่ว ยโรคอื่น หรือ ผู้ป ่ว ย
โรคไตวายเรื้อ รัง หรือ ผู้ป ่ว ยโรคไตวายเรื้อ รัง ระยะสุด ท้า ยที่บ ำบัด ทดแทนไตด้ว ยวิธ ีก ารอื่น ซึ่ง มิใ ซ่ก ารฟอกเลือ ด
ด้ว ยเครื่อ งไตเทีย ม (HD) ให้ส ามารถเบิก ค่า ยาดัง กล่า วเพื่อ นำไปใช้น อกสถานพยาบาลของทางราชการได้
ตามความจำเปีน และคำแนะนำของแพทย์ผ ู้ท ำการรัก ษา
๔. การเบิก ค่า ยาหรือ สารอาหารตามข้อ ๒ และข้อ ๓ ให้ส ถานพยาบาลของทางราชการ
เป็น ผู้เบิก แทนผู้ม ีส ิท ธิใ นระบบเบิก จ่า ยตรงเท่า นั้น
๓.

จึง เรีย นมาเพื่อ โป่ร ดทราบ และแจ้ง ให้เจ้า หน้า ที่ท ี่เกี่ย วช้อ งทราบและถือ ปฏิบ ัต ิต ่อ ไป่
ขอแสดงความนับ ถือ

(นายภูมิศักด อรัญ ญาเกษมสุข)
อธิบ ดีกรมบัญ ชีกลาง

กองสวัส ดิก ารรัก ษาพยาบาล
กลุ่ม งานกฎหมายด้า นสวัส ดิก ารรัก ษาพยาบาล
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๖๑๔ ๔๔๔๑ ๔๓๔๔ ๖๘๔๒ ๖๘๔๔
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๔๗

สิ่งที่ล่งมาด้วย
รายการยวหรือสารอาหารสำหรับ ผู้'ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่อง'ไตเทียมที่สามารถ
เบิกจากสถานพยาบาลของทางราชการไปใช้ในหน่วยไตเทียมสถานพยาบาลของเอก'ชน
P arenteral N u tritio n

• Low molecular weight heparin
• ๒๐% glucose
• ๕๐% dextrose in water
Amino acids solution
Lipids emulsion
• Admixture parenteral nutrition
Water soluble vitamin
Vitamin c
ft Calcium gluconate
Intravenous phosphate solution

ใข้ในกรณีท ี่ม ีข ้อ บ่งชี้ท างการแพทย์ อื่นๆ
^ที่ม ิใ ช่เ ป็น การฟอกเลือ ดประจำ
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ใช้สำหรับ ผู้ป วยที่จ ำเป็น ต้อ งได้รับ สารอาหาร
M ulti Nutrition
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Hum an A lb u m in
IV iron

หมายเหตุ การให้ยาหรือสารอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์ที่สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยหรือราชวิทยาลัย
ที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้

