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การปรับปรุงระบบเบิกจ่ายหน่วยไตเทยีม
สวสัดกิารรักษาพยาบาลข้าราชการ

การเบิกจ่าย ESA และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ในหน่วยไตเทียมสถานพยาบาลเอกชน พ.ศ. 2562

การลงทะเบียนผู้ป่วย ESRD ท่ีต้องทํา HD

การประชมุชีแจงระบบจา่ยตรง สวสัดิการราชการ HD เอกชน  ก,ค,. 2562

ลงทะเบียนกลุ่มโรคเฉพาะ CORT
ที่จอ “ขอหนังสือรับรองสิทธิ” 
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การส่งต่อผู้ป่วย

 ผู้ป่วยได้รับเอกสารสําหรับส่งต่อ
 เอกสารข้อมูลประวัติการเจ็บป่วย, การรักษา และวัตถุประสงค์การส่งต่อ
 แบบส่งต่อ – และมีบันทึกในระบบเครือข่าย

 ผู้ป่วยลงทะเบียนรักษาท่ีหน่วยไตเทียมเอกชน
 แสดงเอกสารข้างต้น

แพทย์ผู้รักษาในสถานพยาบาลของรัฐพิจารณาและส่งต่อผู้ป่วย
สิทธิฯข้าราชการ ไปทํา HD ที่หน่วยไตเทียม ร.พ. เอกชน

เป็นแนวปฏิบัติท่ีดีอยู่แล้ว ไม่มีปัญหา ข้ันตอนนี้ไม่มีการปรับเปลี่ยน

การรับผู้ป่วยส่งต่อ
ผูป่้วยลงทะเบยีนทหีน่วยไตเทยีม ใชแ้บบสง่ตอ่ประจํา

ยังมสีง่ตอ่กรณีชวัคราว/ฉุกเฉนิ
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การต่ออายุการส่งต่อ

 ไม่ต้องต่ออายุการขอส่งต่อทุก 6 เดือนอีก
 การติดตามการรักษา HD และผู้ป่วยมีเอกสารส่ังการรักษา

ส่งให้เป็นระยะ เพียงพอว่ายังคงส่งต่ออยู่
 หากร.พ.จะหยุดส่งต่อทํา HD ย่อมแนะนําผู้ป่วยได้อยู่แล้ว

หมายเหตุ: 
หากขาดการติดต่อเกินกว่า 12 เดือน ให้สถานพยาบาลส่งต่อใหม่อีกคร้ัง

เริ่มประมาณ ม.ค. 63
ช่วงเปลี่ยนผ่านตั้งแต่ พ.ย. 62

รักษา ESRD และโรคร่วมอ่ืนๆ  ใช้ระบบจ่ายตรง

ทํา HD, dialysis adequacy.

ยาเบิกจากร.พ.รัฐ, เบิก lab ไม่ได้ยาเบิกจากร.พ.รัฐ, เบิก lab ไม่ได้ ยาจากหน่วยไตเทียม, เบิก lab บางรายการยาจากหน่วยไตเทียม, เบิก lab บางรายการ

การรักษา ESRD+HD กรณีส่งต่อระหว่างรพ.รัฐ/เอกชน 

Refer

ให้ ESA. ตรวจ lab   ใช้ระบบจ่ายตรงตามท่ีตกลง

Order/Rx Order/RxOrder/Rx Order/Rx
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ใบสั่ง/คําสั่งการให้ยา ESA

การให้ยาเป็นไปตามคําสัง่/ใบสัง่ยาของแพทย์ผู้ดูแลในร.พ.รัฐ
• หน่วยไตเทียมบริหารการจัดหายาและใหย้า ESA แก่ผู้ป่วย
• กรณีที่ต้องใช้ยาเป็นรูปแบบและหรือยาช่ือการค้าอื่นแทน ให้หน่วยไต

เทียมแจ้งและขออนุมัติจากแพทย์ผู้ส่ัง ตามแนวเวชปฏิบัติที่ถูกต้อง

 มาตรการสําคัญ
ผู้ป่วย HD เบิกจ่ายตรง ESA ไม่ได้.  ให้เบิกผ่านโปรแกรม HD เท่านั้น

 หน่วยไตเทียมจัดหายาให้ ไม่ใช่ผู้ป่วย ซ้ือ/รับยาจากห้องยา

มีการตรวจสอบและติดตามราคายาในตลาด
รายการยาและอัตราเบิกได้ จะมีการปรับปรุง
เป็นระยะ
* ยาตัวช่ืออื่น ที่ไม่มีการเบิก
Binocrit, Bioyetin, Eritrogen, Eritromax, 
Hemapo, Renogen …

รายการยา ESA ท่ีใช้ในระบบเบิก

ค่ายาที่เบิก = 
(ขนาดที่ใช้/ขนาดของอัตราเบิก) x อัตรา

ชือยา อัตรา(บาท) ต่อขนาด

Epiao 216

@4000iu

Epokine 240

Eporon 300

Eposis 668

Eprex 1472

Espogen 448

Hema‐Plus 260

Hemax 568

Hypercrit 368

Recormon 1620 @5000iu

NESP 2622 @30ug

Micera 6000 @75ug
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ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ส่งตรวจไม่เกิน 2 คร้ัง/4 สัปดาห์ 
ส่งตรวจเพ่ิมได้ในกรณีที่จําเป็น 

(ระบบเบิกจะมี monitor)

รายการ อัตรา

Hematocrit (centrifuged) 30

CBC 90

Creatinine 40

Phosphate (Phosphorus) 50

บันทึกการส่งตรวจและ
ขอเบิกในโปรแกรม HD

เป็นการตรวจท่ีใช้ติดตามผลของการรักษาท่ีทําเป็นระยะ จึงกําหนดให้เป็น
รายการท่ีจ่ายตรงเพิ่มเตมิไนหน่วยไตเทียมเอกชน เพื่อลดภาระการผูป้่วยตอ้งไป
ตรวจท่ีสถานพยาบาลของรัฐ  สําหรับการส่งตรวจอื่น ๆ ยังให้ส่งตรวจที่
สถานพยาบาลของรัฐ

แนวทางการบันทึกข้อมูลเบิก
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แนวทางการบันทึกข้อมูลเบิก

Hemodialysis service desktop

การประชมุชีแจงบตัรสวสัดิการราชการในระบบจา่ยตรง มี,ค,. 2561
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• บนัทึกการรักษาส่วนอ่ืนๆ ท่ีมี จดัส่งแฟ้มขอ้มูลตามวธีิปัจจุบนั
(หน่วยไตเทียมท่ีบนัทึกขอ้มูล HD นอกสถานท่ี?)

การเบิกค่ารักษาผ่าน EDC + โปรแกรม HD

การประชมุชีแจงบตัรสวสัดิการราชการในระบบจา่ยตรง มี,ค,. 2561

• โปรแกรมแสดงค่าฟอกเลือดและค่ายา EPO ท่ีบนัทึกไว ้
และติดต่อรับส่งขอ้มูลเบิกให้

• ใชบ้ตัรฯ + EDC เม่ือเขา้และออก

หน่วยไตเทียม ใช้บัตรฯ กับ EDC ผ่านโปรแกรม HD 

ผู้ป่วยไตเทียมใช้สิทธิจ่ายตรง โดยทําธุรกรรมบัตรฯ กับ EDC ท่ีหน่วยไต
เทียม(จุดรับบริการ) ได้ ไม่ต้องไปทําธุรกรรมท่ีจุดเก็บเงิน

• การรักษาอ่ืนๆ ที่ OPD ยังไปทําธุรกรรมจ่ายตรงท่ีจุดเก็บเงิน
• ข้อมูลที่บันทึกในโปรแกรมต้องแม่นยํา เพราะใช้เป็นข้อมูลเบิก

โปรแกรม HD ติดต่อกับ EDC รับส่งข้อมูลให้ ไม่ต้อง key ท่ี EDC

หน่วยไตเทียมเอกชน ใช้ EDC ผ่านโปรแกรม HD เช่นเดียวกัน

ทดสอบ โทรศัพท์มือถือ + เครื่องอ่านบัตรประชาชน แทน EDC
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ขั้นตอนการทํางาน: check in, check out

ขั้นตอนการทํางาน

Check in: เมื่อเข้ารับบริการ HD
ผู้ใช้สิทธ์ิแสดงตน + บัตรประจําตัว/บัตรสิทธ์ิฯ + mobile phone ท่ี
โปรแกรม HD
สอดบัตรฯในเคร่ืองอ่าน, check in ด้วย app ในโทรมือถือ

Check out เมื่อเสร็จ HD:
ใช้ app ในโทรมือถือ ตรวจรับ บริการ, ยา, lab และค่าใช้จ่ายรวม
กดใช้สิทธิจ่ายตรง และผลการอนุมัติ

ข้อมูล check in/check out ถูกบันทึกใน HD หน่วยฯ ตรวจสอบและ
ส่งเบิกตามระบบ


