
งบผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
ปีงบประมาณ 2566 (สิ่งที่เปลีย่นแปลง)

นางพิทยา สิงห์โตทอง  ผู้จัดการกลุ่มภารกิจ
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง 

วันที่ 26 ตุลาคม 2565









+รหัส 4016 = 600 บาทต่อซม. +รหัส 4905 = 5,000 บาท















การบริหารกองทุนไตวายเรื้อรัง ปี 2566 ที่มีการเปลี่ยนแปลง
บริการ เดิม_ปี2565 ใหม่_ปี2566

1. การล้าง
ไตผ่านทาง
ช่องท้อง 

หลักเกณฑ์
เงื่อนไข

ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะ
สุดท้ายที่ต้องบ าบัดทดแทนไต ลงทะเบียน 
CKD_DMIS  

เพ่ิม  
ผู้ป่วยใหม่ หรือผู้ป่วย Shift mode ให้ท า Consent Form

ผู้มีสิทธิ UC คงเดิม

อัตราจ่าย 1. ค่าบริการ จ่าย 2,500 บาท/เดือน
2. ค่าวางสาย TK  
3.น้ ายาล้างไตผ่านทางช่องท้อง  และอุปกรณ์ 
ผ่านระบบ VMI 
4. ยา Erythropoietin จ่ายเป็นยา ตาม
ระดับ Hct

เพ่ิม
1.น้ ายาล้างไตผ่านทางช่องท้อง และอุปกรณ์

- ทางเลือกที่ 1 ขอรับผ่านระบบ VMI (เหมือนปี 65) 
- ทางเลือกที่ 2 ขอรับเป็นเงิน จ่าย CAPD 15,000 / APD 18,000 บาทต่อ

รายต่อเดือน
2. ยา Erythropoietin จ่ายเป็นเงิน 180 บาท ตามระดับ Hct
3. ค่าบริการส่งเสริมประสิทธิภาพและคุณภาพการล้างไตผา่นทางช่องท้อง 

จ่ายเพ่ิมเติม 500 บาทต่อผู้ป่วยต่อเดือน (หน่วยบริการ 85 แห่ง)  

หน่วยบริการ หน่วยบริการ UC ที่มีบริการ CAPD - APD คงเดิม

โปรแกรม CKD_DMIS / e-Claim คงเดิม 

concent form



บริการ
เดิม_ปี 
2565

ใหม่_ที่เปลี่ยนแปลง ปี 2566

1. การล้าง
ไตผ่านทาง
ช่องท้อง
(ต่อ) 

- 3.อัตราจ่าย  
▪ ค่าบริการส่งเสริมประสิทธิภาพและคุณภาพการล้างไตผ่านทางช่องท้อง 
▪ หน่วยบริการที่มีคะแนนรวมเกณฑ์คุณภาพมากที่สุด 85 ล าดับแรก จ่ายค่าบริการเพิ่มเติมแบบเหมาจ่ายในอัตรา 500 บาทต่อผู้ป่วย

ต่อเดือน 

▪ รอบเวลาในการคิดค านวณผลงานและรอบการจ่าย เป็นดังนี้
o รอบท่ี 1 : น าผลงานในช่วง 6 เดือนแรก (ตค.65 – มีค.66) เป็นเกณฑ์ในการจ่ายส าหรับช่วง 6 เดือนถัดมา (เมย.-กย.66)
o รอบท่ี 2 : น าผลงานในช่วง 6 เดือนหลัง (เมย – กย.66) เป็นเกณฑ์ในการจ่ายส าหรับ ช่วง 6 เดือนถัดมา (ตค.66 –มีค.67)

การบริหารกองทุนไตวายเรื้อรัง ปี 2566 ที่มีการเปลี่ยนแปลง



การบริหารกองทุนไตวายเรื้อรัง ปี 2566 ที่มีการเปลี่ยนแปลง
บริการ เดิม_ปี2565 ใหม_่ปี2566

2. การ
ฟอกเลือด
ด้วยเคร่ือง
ไตเทียม 

หลักเกณฑ์
เง่ือนไข

ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไตวายเร้ือรังระยะสุดท้ายท่ีต้อง
บ าบัดทดแทนไต ลงทะเบียน CKD_DMIS  

เพ่ิม  
ผู้ป่วยใหม่  หรือ ผู้ป่วย Shift mode ท า Consent Form

ผู้มีสิทธิ UC คงเดิม

อัตราจ่าย 1. ค่าฟอกเลือด 1,500 , 4,000 บาท/คร้ัง
2. ผู้ป่วยโควิด จ่ายเพ่ิม ชุด PPE / ค่าพาหนะ / ฆ่าเชื้อ
3. ค่าท า Vascular access 5,000 – 22,000 บาท 
4. ยา Erythropoietin จ่ายเป็นยา ตามระดับ Hct

เพ่ิม
1. ค่าฟอกเลือด

- ทางเลือกที่ 1 จ่าย 1,500 , 4,000 บาท/คร้ัง
- ทางเลือกที่ 2 จ่าย 1,300 , 3,800 บาท/คร้ัง  + ตัวกรอง สาย เข็ม [HIV, TB, Covid 19

(ค่าอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ ค่ารถ ค่าท าความสะอาดรถคงเดิม)]
2. ค่าท า Vascular access  

- TCC จ่าย 5,600 บาท + รหัส 4905 จ่าย  5,000 บาท
- AVF จ่าย 13,500 บาท
- AVG จ่าย 13,500 บาท + รหัส 4016 จ่าย 600 บาท/ซม.
- DLC จ่าย  5,000 บาท 

3. ยา Erythropoietin จ่ายเป็นเงิน 180 บาท ตามระดับ Hct

หน่วยบริการ หน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะด้าน HD 
และบันทึกข้อมูลใน CPP

หน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะด้าน HD กรณีฟอกเลือด
หน่วยบริการ UC ที่มีศักยภาพท า Vascular access / หน่วย บริการ ODS 
(หน่วยบริการที่ไม่มีการรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน  ให้เบิกจ่าย DLC ได้เฉพาะเคสที่มีปัญหาในขณะท า
การฟอกเลือด เช่น สายอุดตัน  ต้อง revise สาย เป็นต้น โดยบันทึกเบิกผ่าน e-Claim)

โปรแกรม CKD_DMIS / e-Claim คงเดิม 



การบริหารกองทุนไตวายเรื้อรัง ปี 2566 ที่มีการเปลี่ยนแปลง

บริการ เดิม_ปี2565 ใหม่_ปี2566
3. บริการ
ปลูกถ่ายไต

หลักเกณฑ์
เงื่อนไข

ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไตวายเร้ือรังระยะสุดท้าย
ที่ต้องบ าบัดทดแทนไต ลงทะเบียน CKD_DMIS  

เพิ่ม  
ผู้ป่วยใหม่  หรือ ผู้ป่วย Shift mode ท า Consent Form

ผู้มีสิทธิ UC คงเดิม

อัตราจ่าย 1. ค่าเตรียมผู้รับบริจาค
2. ค่าเตรียมผู้บริจาค
3. ค่าผ่าตัด ตาม Protocol
4. ค่ายากดภูมิหลังผ่าตัด

คงเดิม 

หน่วย
บริการ

หน่วยบริการที่เป็นสมาชิกศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
สภากาชาดไทย

คงเดิม 

โปรแกรม CKD_DMIS / e-Claim คงเดิม 
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จ านวนหน่วยบริการ HD เขต 6 ระยอง

จ านวน 97 แห่ง

จังหวัด
จ านวน

หน่วยบริการ HD
จ านวนเครื่อง 
Chronic HD 

จันทบุรี 5 65
ฉะเชิงเทรา 10 113

ชลบุรี 25 342
ตราด 2 27

ปราจีนบุรี 8 84
ระยอง 12 163

สมุทรปราการ 31 417
สระแก้ว 4 56

รวม 97 1,267



ค าถามที่พบบ่อย

❑ หาก ตรต. ยังไม่ได้มาตรวจรับรอง ต้องท าอย่างไร 
❑ หาก ติด C 349 ท าอย่างไร
❑ สามารถดูรายงานการจ่ายเงินรายบุคคลได้ที่ไหน
❑ โรงพยาบาลภาครัฐ จัดซื้อ EPO ไม่ทันท าอย่างไร
❑ EPO ต้องใช้ยาบัญชีนวตกรรมอย่างเดียวใช่หรือไม่ 
❑ ยา EPOต้นทุนมากกว่า 180 บาทต่อ vialโรงพยาบาลขอเรียกเก็บเงินจากผู้ป่วยได้หรือไม่
❑ คลินิกเอกชนขอเข้าร่วมบริการ Vascular access ได้หรือไม่
❑ การลงทะเบียนผู้ป่วย HD รายใหม่  โรงพยาบาลใดเป็นผู้ลงทะเบียน
❑ โรงพยาบาลที่ต้องการเบิก Vascular access แบบ ODS ต้องท าอย่างไร
❑ ค่าเจาะเลือด ค่า Chest x-ray โรงพยาบาลขอเรียกเก็บเงินจากผู้ป่วยได้หรือไม่



Call Center : 1330 กด 5 กด 3

Provider Center : 02 554 0505 

เว็บบอร์ด (http://eclaim.nhso.go.th)

ติดต่อเรา 


