ด่วนที่สุด
ที่ กค ๐๔๑๖.

กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๔J3f 9 n o
9 0 มีนาคม ๒๔๖๔

เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
(ฉบับที่ ๒)
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ อธิการบดี ผู้'ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อำนวยการสถานพยาบาลของทางราชการ และผู้อำนวยการสถานพยาบาลของเอกซน
อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๔/ว ๑๔๖ ลงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๔๖๓
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อ ง หลัก เกณฑ์แ ละอัต ราค่า รัก ษาพยาบาลสำหรับ ผู้ป ่ว ย
โรคไตวายเรื้อ รังด้วยวิธ ีก ารฟอกเลือ ดด้ว ยเครื่อ งไตเทียม (ฉบับที่ ๒)

ตามหนัง สือ ที่อ ้า งถึง กรมบัญ ชีก ลางได้ก ำหนดหลัก เกณฑ์แ ละอัต ราค่า รัก ษาพยาบาล
สำหรับ ผู้ป ่ว ยโรคไตวายเรื้อ รัง ด้ว ยวิธ ีก ารฟอกเลือ ดด้ว ยเครื่อ งไตเทีย ม โดยให้ผ ู้ม ีส ิท ธิ สถานพยาบาล
ของทางราชการ และสถานพยาบาลของเอกชน ทราบและถือปฏิบัติในการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล นั้น
กรมบัญ ชีก ลางพิจ ารณาแล้ว ขอเรีย นว่า สืบ เนื่อ งจากกรมบัญ ชีก ลางได้รับ ทราบถึงบิญ หา
ข้อ ร้อ งเรีย นของสมาคมเพื่อ นโรคไตแห่ง ประเทศไทยและเครือ ข่า ยผู้ต ิด เชื้อ เอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย
กรณีผ ู้ป ่ว ยโรคไตวายเรื้อ รัง ที่เป็น ผู้ต ิด เชื้อ เอซไอวีถ ูก เรีย กเก็บ ค่า บริก ารฟอกเลือ ดเพิ่ม เติม ทำให้ผ ู้ป ่ว ย
มีภ าระค่า ใช้จ ่า ยเพิ่ม ชื้น โดยที่ก รมบัญ ชีก ลางและสำนัก งานหลัก ประกัน สุข ภาพแห่ง ชาติไ ด้พ ิจ ารณา
เรื่อ งดังกล่าวร่ว มกัน แล้ว เห็น ควรให้ป รับ อัต ราการจ่า ยเงิน ชดเชยค่า บริก ารฟอกเลือ ดด้ว ยเครื่อ งไตเทีย ม
สำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่เป็นผู้ติดเชื้อเอซไอวี เพื่อเป็น การช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้ก ับ ผู้ป ่วย
โรคไตวายเรื้อ รังที่เป็น ผู้ต ิด เชื้อ เอซไอวี รวมทั้งช่วยให้ผ ู้ป ่วยสามารถเช้าถึงบริก ารสาธารณสุข ได้อ ย่างทั่ว ถึง
ดังนั้น อาศัย อำนาจตามความในมาตรา ๘ (๑) (๔) และวรรคสอง แห่ง พระราชกฤษฎีก าเงิน สวัส ดิก าร
เกี่ย วกับ การรัก ษาพยาบาล พ.ศ. ๒๔๔๓ และที่แ ก้ไ ขเพิ่ม เติม อธิบ ดีก รมบัญ ชีก ลางโดยได้รับ มอบอำนาจ
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงเห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วย
โรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ฉบับที่ ๒) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวช้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายประภาค คงเอียด)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง
กองสวัสดิการรักษาพยาบาล
กลุ่มงานกฎหมายด้านสวัสดิการรักษาพยาบาล
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๖๑๔ ๔๔๔๑ ๔๓๔๔ ๖๘๔๒ ๖๘๔๔
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๔๗

ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
(ฉบับที่ ๒)
โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับการบำบัดทดแทนไต
ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
อาศัย อำนาจตาม มาตรา ๘ (๑) (๔) และวรรคสอง แห่ง พระราชกฤษฎีก าเงิน สวัส ดิก าร
เกี่ย วกับ การรัก ษาพยาบาล พ.ศ. ๒๔๔๓ และที่แ ก้ไขเพิ่ม เติม อธิบ ดีก รมบัญ ชีก ลางโดยได้รับ มอบอำนาจ
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตวาย
เรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาล
สำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ฉบับที่ ๒)”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๔๖๔ เป็นด้นไป
ข้อ ๓ ให้เพิ่ม ความต่อ ไปนี้เป็น ข้อ ๔/๑ ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลัก เกณฑ์
และอัต ราค่ารัก ษาพยาบาลสำหรับ ผู้ป ่ว ยโรคไตวายเรื้อ รัง ด้ว ยวิธ ีก ารฟอกเลือ ดด้ว ยเครื่อ งไตเทีย ม ลงวันที่
๑๔ เมษายน ๒๔๖๓
“ข้อ ๔/๑ ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว ซึ่งได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้ทำการรักษา
ว่าเป็น ผู้ป ่วยโรคไตวายเรื้อรังที่เป็นผู้ติดเชื้อเอซไอวีและมีความจำเป็นต้องล้างไต ให้มีสิทธิได้รับค่าฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียมที่สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลของเอกขน ครั้งละไม่เกิน ๔,0๐๐ บาท”
ประกาศ ณ วันที่ 9 0 มีนาคม ๒๔๖๔

(นายประภาศ คงเอียด)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง
ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

