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เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร
ต้นเรื่อง กระทรวงการคลังไต้มีหนังสือ ท่ี กค ๐๔๑๗/ว ๔๖๘ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๔๘ 

แจ้งกรุงเทพมหานครเพื่อทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการ 
เบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลสำหรับการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปโดย 
ถูกต้องกรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีสถานพยาบาลของทางราชการมีความ 
จำเป็นต้องส่งตัวผู้ป่วยไปรักษาทดแทนไตในสถานพยาบาลของเอกชน และอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับการ 
รักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังในสถานพยาบาลทั้ง ๒ กรณี เป็นอัตราเหมาจ่ายที่รวมค่าอุปกรณีในการ 
บำบัดรักษาโรค ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๑๗/ว ๗๗ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๘ 
ตังน้ัน ผู้มีสิทธิจึงไม่สามารถนำค่าอุปกรณีในการบำบัดรักษาโรคมาเบิกจ่ายจากส่วนราชการเจ้าสังกัดต่างหาก 
จากอัตราเหมาจ่ายดังกล่าวไต้อีก

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ สำนักการคลังไต้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเวียนแจ้งทุกหน่วยงาน 
ทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบสำนักการคลังจักไต้ดำเนินการต่อไป

‘เฦ กุท.®๓๐๔/ ๐๑'๔๒ ๆ*14̂  ๑ส!. มกร,า!คม.๒๔๔๙

(นางประพิม บริสุทธึ)
รองผู้อำนวยการสำนักการคลัง 

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการคลัง

เห็นชอบ

(คุณหญิงณฐนนท ทวีสิบ) 
ปลัดกรุงเทพมหานคร

(นายพงศ์คักติฐ์ เสมสันต์) 
รองปลัดกรุงเทพมหานคร 

๑๙ ม.ค. ๒๔๔๙

ต ๖ ๑



ท กค ๐๔๑๗/ว ๔๖๘ กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๔๘

เร่ือง ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลสำหรับการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตว่ายเรื้อรัง 
เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย
อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๑๗/ว ๑๒๒ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๔๔๘ - 

๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๒๖.๔/ว ๙๐ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๔๔๑
.ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินค่ารักษา 

พยาบาลผู้ป่วยนอกที่ทำการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังโดยให้ถือปฏิบัติ ด้งนี้
๑. กรณเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของทางราชการให้เบิกได้ในอัตราเหมาจ่ายครั้งละ 

๒.๐๐๐ บาท ทั้งนี้ เงื่อนไขและรายการให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง อัตราค่ารักษาพยาบาล 
สำหรับการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง

๒. กรณีที่สถานพยาบาลของทางราชการมีความจำเป็นต้องส่งตัวผู้ป่วยไปรักษาทดแทนไต 
ในสถานพยาบาลของเอกซน ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการล้างไตรวมอุปกรณีในการล้างไตได้ในอัตราเท่าที่จ่ายจริง 
แต่ไม'เกิน ๑ , ๔๐๐ บาทต่อครั้ง 
ความละเอียดแจ้งแล้ว น้ัน

กรมบัญชีกลางโดยได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เห้นว่าเพื่อให้การ 
ปฏิบัติเป็นไปโดยถูกต้อง จึงขอเรียนซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับการรักษาทดแทน 
ไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังว่า

๑. กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของทางราชการ
๑.๑ อัตราเหมาจ่ายครั้งละ ๒,๐๐๐ บาทที่กำหนดให้เบิกจ่ายเป็นอัตราที่กำหนดตาม 

รายการมาตรฐานในการรักษาพยาบาลที่ได้ร่วมกับสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นอัตราที่ว ิเคราะห์ 
ด้นทุนโดยครอบคลุมทั้งค่าแรง ค่าวัสดุทางการแพทย์ ค่าซ่อมบำรุง ค่าลงทุน และค่าบริหารจัดการ (ราย 
ละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศข้อ ๑ รายการค่ารักษาพยาบาลในการฟอกเลือดเบิกตามอัตรา 
(ช่องทางซ้าย)

๑.๒ สำหรับกรณีที่สถานพยาบาลมีความจำเป็นต้องให้การ;รักษาที่นอกเหนือจากรายการ 
ค่ารักษาตามอัตราเหมาจ่ายในข้อ ๑ .๑  เช่น การใช้รายการ [ ^ เ า โ๐ เว๐๒ปก หรือ IV เโ๐ก เป็นด้น ให้มีการเบิก 
ได ้ตามที่สถานพยาบาลเร ียกเก ็บ (รายละเอ ียดปรากฏตามเอกสารแนบท ้ายประกาศข ้อ ๒ รายการยาเวชก ัณฑ  ์
หรือการชันสูตรเบิกตามที่เรียกเก็บ (ช่องทางขวา)

๒. กรณีที่สถานพยาบาลของทางราชการมีความจำเป็นต้องส่งตัวผู้ป่วยไปรักษาทดแทนไต 
ในสถานพยาบาลของเอกซน ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการล้างไตรวมอุปกรณีในการล้างไตได้ในอัตราเท่าที่จ่ายจริง 
แต่ไม,เกิน ๑,๔๐๐ บาทต่อครั้ง

ฅ ๖ ๒



๓. อัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรบการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังในสถานพยาบาล 
ของทางราชการ และสถานพยาบาลของเอกซน ท้ัง ๒ กรณีเป็นอัตราเหมาจ่ายที่รวมค่าอุปกรณีIนการบำบัดรักษา 
โรคตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๑๗/ว ๗๗ ลงวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ดังน้ัน ผู้มีสิทธิจึงไม่ 
สามารถนำค่าอุปกรณีในการบำบัดรักษ์าโรค มาเบิกจ่ายจากส่วนราชการเจ้าสังกัดต่างหากจากอัตราเหมาจ่าย 
ดังกล่าวได้อีก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมภพ บัณฑรวิพากษ์)
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง 

รักษาราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 
โทร. ๐-๒๒๗๓-๙๐๒๔ ต่อ ๔๔๔๑, ๔๔๓๗ 
ผผผ.(ะ3ป.3๐.1:เา

สำเนาถูกต้อง

ป ^ * * ^ ' ' ----------

(นางสาวลัดดาวัลย์ บุญมา) 
เจ้าหน้าที่ธุรการ ๕ กองคลัง สป. 

๖ ธันวาคม ๒๕๔๘

๗๖ ฅ
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เรียน รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. ห ัวหน้าผ ู้ตรวจราชการ 
กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และ 
ผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิฃย์ของกรุงเทพมหานคร

ด้วยกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๑๗/ว ๑๘๖ ลงวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ 
เรื่อง การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียมกรณีการส่งต่อผู้ป่วย 
เวียนแจ้งเนื่องจากมีความขัดข้องในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้มีสิทธิ 
จึงอนุญาตให้ผู้มีสิทธินำใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียมของ 
สถานพยาบาลเอกซนที่อยู่ในโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ มาวางเบิก ณ ส่วนราชการต้น 
สังกัดได้ (รายละเอียดปรากฏตามหนังสือดังกล่าวข้างต้น) มาเพื่อโปรดทราบและแจ้งผู้มีสิทธิและเจ้าหน้าที่ที่ 
เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ

ส่วนราชการ

(นางวรรพวิไล พรหมลักข,โพ)
รองปลัดกรุงเทพมหานคร 

ปฏิบัติราขการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร

๓๖๔



ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๔๙

เรื่อง การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย 

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๑๗/ว ๑๖๐ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๔๔๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายซื่อลถานพยาบาลของเอกซนที่เข้าร่วมโครงการการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทน 
ไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียมในสถานพยาบาลของเอกซน

ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตใน 
ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม โดยให้สถานพยาบาลของเอกขนเป็นผู้เบิกจ่ายโดยตรงลับกรมบัญชีกลาง 
ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๔๙ เป็นต้นไป น้ัน

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนดังนี้
๑. เนื่องจากมีความขัดข้องในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้สถานพยาบาลของเอกซนที่อยู่ในโค 

รงการฯ ท้ังส้ิน ๑๑๖ แห่งไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายโดยตรงกับกรมบัญชีกลางในวันที่ ๑๔พฤศจิกายน๒๔๔๙ 
ได้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้มีสิทธิ จึงอนุญาตให้ผู้มีสิทธินำใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล 
ทดแทนไตด้วยวิธีไตเทียมของสถานพยาบาลเอกชนที่อยู่ในโครงการฯ ตั้งแต่ว ันที่๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๔๙ มา 
วางเบิก ณ ส่วนราชการต้นลังกัด โดยให้ถือปฏิบัติ ดังนี้

๑.๑ การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เบิกในอัตราเหมาจ่ายที่รวมค่าอุปกรณีในการบำบัด 
รักษาโรคตามประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณีในการบำบัดรักษาโรคตามที่กระทรวงการคลัง 
กำหนดแล้วในจำนวน ๒,๐๐๐ บาทต่อครั้ง

๑.๒ ให้ใข้สำเนาหนังสือส่งตัวผู้ป่วยรักษาต่อเนื่อง กรณีรักษาทดแทนไต ตามแต่ละกรณีที่ 
สถานพยาบาลของทางราชการออกหลังจากวันที่มีการรักษาทดแทนไตด้วยวิธีไตเทียมในสถานพยาบาลเอกซน 
เป็นหลักฐานเพื่อประกอบการเบิกจ่ายได้

๒. รายซื่อสถานพยาบาลของเอกซนที่เข ้าร่วมโครงการการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล 
ทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียมในสถานพยาบาลของเอกซนในอันดับที่ ๖๒ คือ โรงพยาบาล 
เฉลิมขัย จังหวัดนครราชสีมา ไม่พร้อมที่จะดำเนินการตามโครงการฯ จึงขอยกเลิกให้โรงพยาบาลเฉลิมขัยอยู่ใน 
โครงการฯ และในอันดับที่ ๖๔ คือ โรงพยาบาลราชสีมา-ธนบุรี ขอเปลี่ยนซื่อเป็นโรงพยาบาลกรุงเทพ-ราชสีมา 

๓. ที่กำหนดว่า “ส่วนใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วย 
วิธีไตเทียมในสถานพยาบาลของเอกซนที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๔๙ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ 
ที่อ ้างถึง ๑ ” น้ัน หมายความว่าใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป ่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธ ี 
ไตเทียมในสถานพยาบาลของเอกซนทั้งที่เข้าร่วมในโครงการและไม่ได้เข้าร่วมโครงการที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ ๑๔

๓๖๔



พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0 ๕๒๖.๕/ว ๙ 0  ลงวันที่ ๒๑ 
กันยายน ๒๕๔๑

๔. ขณ ะน ี้ม ีสถานพยาบาลของเอกซนท ี่เข ้าร ่วมโครงการเพ ิ่ม เต ิม  จำนวน ๓๑ แห่ง 
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส ่งมาด้วย) โดยให้ดำเนินการในระบบเบิกจ่ายตรงได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม 
๒๕๔๙ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้ผู้มีสิทธิและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ
ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

เ I  /  / ,

'  -

(นายปิยพันธุ นิมมานเหมินท์) 
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 
โทร. 0 -๒๒๗๓-๙๕๖๑, 0 -๒๒๙๘-๖0 ๘๗ 
VVVVVV.̂ ฐป.3๐.1:เา

๓๖๖



รายซื่อสถานพยาบาลของเอกซนที่เข้าร่วมโครงการการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล 
ทดแทนใดในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธืไตเทียมในสถานพยาบาลของเอกซน

ลำดับที ซ ื่อสฤานพยาบาล จังหวัด
๑ โรงพยาบาลซังฮี้ กรุงเทพมหานคร
เอ โรงพยาบาลเดซา กรุงเทพมหานคร
๓ โรงพยาบาลบีเอ็นเอซ กรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยอเนลรัล กรุงเทพมหานคร
๕ ' โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค กรุงเทพมหานคร
๖ โรงพยาบาลบางไผ่ กรุงเทพมหานคร
๗ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร

- ๘ โรงพยาบาลบาง■ ชะกอก ๑ กรุงเทพมหานคร
๙ โรงพยาบาลคลองตัน กรุงเทพมหานคร

๑๐ โรงพยาบาลเทพธารีนทร์ กรุงเทพมหานคร
๑๑ โรงพยาบาลเวชธานี กรุงเทพมหานคร
๑เอ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สุขาภิบาล ๓ กรุงเทพมหานคร
๑๓ โรงพยาบาลลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
๑(^ โรงพยัาบาลวิ'ภาราม กรุงเทพมหานคร-
๑(เ̂ โรงพยาบาลมเหสักฃ์ กรุงเทพมหานคร
๑๖ โรงพยาบาลยันฮี กรุงเทพมหานคร
๑๗ สถานพยาบาลชินเขตงามวงศ์วาน กรุงเทพมหานคร
๑๗ โรงพยาบาลพญาไท ๑ กรุงเทพมหานคร
๑๙ ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ชอนแก่น
เอ๐ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ชลบุรี
เอ๑ โรงพยาบาลเพชรรัซต์ เพชรบุรี
เอเอ โรงพยาบาลสิโรรส ยะลา
เอ๓ โรงพยาบาลรวมแพทย์ระยอง 'ระยอง
เอ๔ โรงพยาบาลเมืองราช ราชบุรี
เอ ๕ โรงพยาบาลประซารักษ์ ศรีสะเกษ
เอ๖ โรงพยาบาลปิยะมินฑร์ สมุทรปราการ
เอ๗ โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล สมุทรปราการ สมุทรปราการ
เอ๘ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี สระบุรี
๒๙ โรงพยาบาลสิงห์บุรีเวชการ (หมอประเจิด) สิงห์บุรี
๓๐ โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี
๓๑ โรงพยาบาลรวมแพทย์สุรินทร์ สุรินทร์

ฅ ๖ ๗



4
ด่วนมาก

บ ัน ท ึก ข ้อ ค ว า ม

ส่วน'ราชการสำ.น ั0.0.ๆ .!?คลัง.(สำนักงาน!..ศร'ษฐการคลัง.โ'ทร.. . ๐ . . ๒๒๒'๔๔๖๘๑.หรือ!ท.รุ.:..®๖๖๓)............
7 เ ฟ 9.9 ว้นฬี.....̂ ...บิ.โ!บิาพ่ื'̂ ..!?.!!-.หั.19....................................
เร ื่อ ง ...ชัก.'ช้?.ม.ค.วาม.เข้า,ใจก.'ารเบิ?าจ่าเะ!!ตรุ;3ค่ารักษา.'สยู.'าบาล'Vๆด.!แทนไต'ในผู้ป่ว:ย.'โต!.ร้ือรังด้วยวิธี!ต.เทียม........

กรณีการส่งต่อผู้ป่วย

เรียน รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนัก หัวหนัาสำนักงาน ก.ก. ห ัวหน้าผู้ตรวจราชภาร 
กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และ 
ผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

ด้วยปลัดกรุงเทพมหานคร ได้สั่งการให้สำนักการคลังเวียนแจ้งหนังสือที่ กท ๑๓๐๕/ ๕๐๙ 
ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๐ เรื่อง ซักซ้อมความเช้าใจการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วย 
ไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

(นายปรีชา สุขสนเทศ)
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

ฅ ๖ ๘



ด่วนมาก
บ ัน ท ึก ข ้อ ค ว า ม

•ส ่ว น ร า ช ก า ร ....สำนักการคลัง.(.สำนัก.งานเศรษฐ!ๆจ;การ]คลัง โทร-..๐.!๒๒๒๔.,!๔๖๘๑;หรือโทุร...๑๖๖๓)......
ท ี ก ท ุ๑!๓0๕1๔๐๙ ว น ท ี ๒๖.ม กฑ คม ..!?.^๐ ...........................................
เร ื่อ ง ...ซักข้อเมค:วามเข้า]จ]าารเ:บิ][1;จ่ายตรุ;งฺค่ารักษาพ]ยาบาล.'ทด.!แทนไตใ;ม.ผู้ป่วย'โต.!ร้ือุรั^.ด้วยวิธี]ต.เทียม........

กรณีการส่งต่อผู้ป่วย

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร
ต้นเรื่อง กรมบัญชีกลางไต้มีหนังสือด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๑๗/ว  ๒๑๐ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม 

๒๔๔๙ แจ้งว่า กรมบัญชีกลางได้มีสถานพยาบาลของเอกซนที่เข ้าร่วมโครงการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล 
ทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม โดยให้สถานพยาบาลของเอกซนเป็นผู้เบิกจ่ายโดยตรงกับกรม 
บัญชีกลางเพิ่มเติม จำนวน ๒๔ แห่ง ซึ่งให้ดำเนินการในระบบเบิกจ่ายตรงไต้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๔๔๐ 
เป็นต้นไป (รายละเอียดตามที่แนบ)

.ข้อเท็จจริง
๑. หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๑๗/ว ๑๖๐ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๔๔๙ 

เรื่อง การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย 
สรุปเนื้อหาที่กำหนดไวิได้ดังนี้

๑.๑ กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไต 
วายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียมโดยให้สถานพยาบาลของเอกซน เป็นผู้เบิกจ่ายโดยตรงกับกรมบัญชีกลาง ตั้งแต่วัน 
ท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๔๙ เป็นด้นไป (รายละเอียดตามหนังสือที่แนบ)

๑.๒ สำหรับกรณีที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วย 
วิธีไตเทียมในสถานพยาบาลของเอกขนที,ยังไม'เข้าสู่ระบบจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลางให้เบิกจ่ายในอัตราเหมา 
จ่ายที่รวมค่าอุปกรณีในการบำบัดรักษาโรคตามประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณีในการบำบัด 
รักษาโรคตามที่กระทรวงการคลังกำหนดแล้วในจำนวน ๒,๐๐๐ บาทต่อครั้ง โดยให้แนบหนังสือส่งตัวผู้ป่วย 
รักษาต่อเนื่องกรณีรักษาทดแทนไต ตามแต่ละกรณีเพื่อประกอบการเบิกจ่าย จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม ๒๔๔๙

๒. หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๑๗/ว ๑๘๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๔๙ 
เรื่อง การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย 
แจ้งว่า เนื่องจากมีความขัดข้องในระบบอิเล็กทรอนิกส์ทำให้สถานพยาบาลของเอกซนที่อยู่ในโครงการฯ 
ท้ังสิ้น ๑๑๖ แห่ง ไม'สามารถดำเนินการเบิกจ่ายโดยตรงกับกรมบัญชีกลางในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๔๙ 
ได้ จึงอนุญาตให้ผู้มีสิทธินำใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตด้วยวิธีไตเทียมของสถานพยาบาลของ 
เอกขนที่อยู่ในโครงการฯ ต้ังแต่วันที ่๑๔ พฤศจิกายน๒๔๔๙มาวางเบิก ณส่วนราซการด้นสังกัด และให้ถือปฏิบัติ 
(รายละเอียดตามหนังสือที่แนบ)

๓ . สำนักการคลังได้เวียนแจ้งหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๑๗/ว ๑๘๖ ลงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๔๙ เรื่อง การเบิกจ่ายตรงค่าร ักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป ่วยไตวายเรือรังด ้วยวิธ ีไตเท ียม  
กรณีการส่งต่อผู้ป่วย ทางเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครให้ทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ ตามหนังสือที่ กท 
๑๓๐๔/ ๑๑๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๔๔๐

๓๖๙



ข้อพิจารณาและเสนลแนะ สำนักการคลังพิจารณาแล้ว!,หุ้นว่าหนังสืคกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด 
ท่ี กค ๐๔๑๗/ว ๒๑๐ ลงวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๔๔๙ เร่ือง การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไต 
วายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียมกรณีการส่งต่อผู้ป่วยให้สถานพยาบาลของเอกชนเป็นผู้เบิกจ่ายโดยตรงกับกรมบัญชี 
กลาง เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๔๔๐ เป็นด้นไปน้ัน แต่เนื่องจากในกรณีของกรุงเทพมหานครยังมิไตใช้ระบบ 
การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเซ่นเดียวกับของกรมบัญชีกลาง ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 
จึงเห็นสมควรแจ้งเวียนให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. ให้ทราบรายซื่อสถานพยาบาลของเอกซนที่เข ้าร่วมโครงการการเบิกจ่ายตรงค่ารักษา 
พยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียมในสถานพยาบาลของเอกซนเพิ่มเติม จำนวน ๒๔ แห่ง 
ตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๑๗/ว ๒๑๐ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๔๔๙ เร่ือง การเบิกจ่าย 
ตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย

๒. ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๑๗/ว ๑๖๐ ลงวันที่ ๑๐ 
พฤศจิกายน ๒๔๔๙ เรื่อง การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม 
ดังนี้

๒.๑ กรณีผู้ป่วยโรคไตซึ่งเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของทางราซการ และสถาน 
พยาบาลของทางราซการมีความจำเป็นต้องส่งตัวผู้ป่วยไปเข้ารับการรักษาพยาบาลทดแทนไตด้วยวิธีไตเทียม 
ในสถานพยาบาลของเอกชน

๒.๑.๑ เป็นประจำ ผู้ป ่วยจะได้รับหนังสือส่งตัวผู้ป ่วยรักษาต่อเนื่องกรณีรักษา 
ทดแทนไตกรณีประจำ ซึ่งมีอายุคราวละ ๖ เดือน

๒.๑.๒ เป็นการชั่วคราว ผู้ป่วยจะได้รับหนังสือส่งตัวผู้ป่วยรักษาต่อเนื่องกรณีรักษา 
ทดแทนไต กรณีชั่วคราว ซึ่งมีอายุคราวละ ๑ สัปดาห์

๒.๒ กรณ ีผ ู้ป ่วยโรคไตซึ่งเข ้ารับการรักษาในสถานพยาบาลซองเอกชน และสถาน 
พยาบาลของเอกซนมีความจำเป็นต้องส่งตัวผู้ป ่วยไปเข้ารับการรักษาพยาบาลทดแทนไตด้วยวิธีไตเทียมใน 
สถานพยาบาลของเอกซนอื่น เป็นการชั่วคราวให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๒.๑.๒

๒.๓ การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง 
๒.๓.๑ กรณีประจำ และกรณีชั่วคราว ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลัง 

เร่ือง อัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
๒.๓ .๒ กรณีชั่วคราว หากสถานพยาบาลที่ให้การรักษาเห็นว่าจำเป็นต้องเปลี่ยน 

ตัวกรองไตเทียมใหม่ให้เรียกเก็บค่าตัวกรองไตเทียมใหม่เพิ่มจากค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวาย 
เรื้อรังด้วยวิธีไตเทียมตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับการรักษาทดแทน 
ไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังในอัตราชุดละ ๔๐๐ บาท ซึ่งหากตัวกรองไตเทียมใหม่มีอัตราเกินจากส่วนที่ให้เบิกให้ 
ผู้ป่วยรับผิดชอบค,าใข้จ่ายส่วนเกินนั้น

๓ . สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผ ูป้่วยไตวายเรื้อรังด้วยว ิธ ไีตเทียมใน 
สถานพยาบาลของเอกซนให้ข้า'ราชการลูกจ้างประจำ และบุคคลในครอบครัวผู้มีสิทธิถือปฏิบัติตามหนังสือ 
กรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๑๗/ว ๑๘๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๔๙ เร่ือง การเบิกจ่ายตรงค่ารักษา 
พยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย โดยใช้ใบเสร็จรับเงินค่ารักษา

ต ๗ ๐



พยาบาลทดแทนไตด้วยวิธีไตเทียมของสถานพยาบาลเอกซนในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังวายด้วยวิธีไตเทียมในสถาน 
พยาบาลของเอกซน และแนบสำเนาหนังสือส่งตัวผู้ป่วยรักษาต่อเนื่อง กรณีรักษาทดแทนไต ตามแต่ละกรณี 
ที่สถานพยาบาลของทางราซการออกให้เป็นหลักฐานเพื่อประกอบการเบิกจ่ายโดยให้เบิกจ่ายในอัตราเหมาจ่าย 
ที่รวมค'าอุป่กรณีในการบำบัดรักษาโรคตามป่ระเภท และอัตราค่าอวัยวะเทียม และอุป่กรณีในการบำบัดรักษา 
โรคตามที่กระทรวง'การคลังกำหนดแล้ว ในจำนวน ๒,๐๐๐ บาทต่อครั้ง ตั้งแต่วันที่ ๑ (ะ พฤศจิกายน ๒๕:๔๙ 
เป็นตันไป่ ทั้งนี้จนกว่ากรุงเทพมหานครจะเริ่มใช้ระบบการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลให้แก,สถานพยาบาล 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

จึงเร ียนมาเพ ื่อโป ่รดพิจารณา หากเห็นขอบสำนักการคลังจัดได้เวียนแจ้งหน่วยงานของ 
กรุงเทพมหานครต่อไป่

--- ^

(นางสาวพรรณราย หล่อตจะกูล)
รองผู้อานวยการสานักการคลิง 

รักษาราซการแทนผู้อำนวยการสำนักการคลัง

เห็นขอบตามเสนอ

^ ๙
(นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ) 

รองปลัดกรุงเทพมหานคร
ปฏิบัติราซการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร

๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๐

๓๗๑



ด่วนที่สุด
ท กค 0๙๑๗/ว เอ๑ 0 กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐
๒๙ ธันวาคม ๒๙๔๙

เรื่อง การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย
เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๑๗/ว  ๑๖๐ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๙๔๙
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายซื่อสถานพยาบาลของเอกขนที่เข้าร่วมโครงการการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไต 

ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียมในสถานพยาบาลของเอกซน
ตามหนังสือที่อ้างถึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตใน 

ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียมโดยให้สถานพยาบาลของเอกซนเป็นผู้เบิกจ่ายโดยตรงกับกรมบัญชีกลางนั้น
กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่าขณะนี้มีสถานพยาบาลของเอกซนที่เข้าร่วมโครงการ 

เพิ่มเติม จำนวน ๒๔ แห่ง (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) โดยให้ดำเนินการในระบบเบิกจ่ายตรงได้ 
ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๙๙๐ เป็นด้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายปียพันธุ นมมานเห่มินท์) 
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราซการ 
โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๖๑, ๐ ๒๒๙๘ ๖๐๘๗ 
V\/พ ผ .0 5 เ±5 0 .ชา

ฅ๗๒



ลำดับที ซื่อสถานพยาบาล จังหวัด

๑ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ กรุงเทพมหานคร
๒ โรงพยาบาลมิซชั่,น กรุงเทพมหานคร
๓ โรงพยาบาลเพชรเวช กรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลธนบุรี กรุงเทพมหานคร
๕ โรงพยาบาลกล้วยนํ้าไท กรุงเทพมหานคร
๖ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กรุงเทพมหานคร
๗ โรงพยาบาลกรุณาพิทักษ์ กรุงเทพมหานคร
๘ โรงพยาบาลโสธราเวช ฉะเชิงเทรา
๙ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ชลบุรี

๑๐ โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา ชลบุรี
๑๑ โรงพยาบาลอนันต์พัฒนา ๒ นนทบุรี
๑๒ สถานพยาบาลการแพทย์รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี
๑๓ โรงพยาบาลเปาโลหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
๑ ๕ โรงพยาบาลแพร่คริสเตียน แพร่
๑๕ โรงพยาบาลคิริเวชลำพูน ลำพูน
๑๒ โรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคี สงขลา
๑๗ สถานพยาบาลจุฬารัตน์ ๙ สมุทรปราการ
๑๗ โรงพยาบาลแม่กลอง ๒ สมุทรสงคราม
๑๙ โรงพยาบาลเอกชัย สมุทรสาคร
๒๐ โรงพยาบาลมิตรภาพเมโรเมืยลสระบุรี สระบุรี
๒๑ โรงพยาบาลวิภาวดี-ปิยราษฎร์ สุพรรณบุรี
๒๒ โรงพยาบาลทักษิณ สุราษฎร์ธานี
๒๓ โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย สุราษฎร์ธานี
๒๔ โรงพยาบาลอ่างทองเวชชการ ๒ อ่างทอง

๓๗๓



บ ัน ท ึก ข ้อ ค ว า ม

ส่วนราชการ ....สำนักการคลัง.(สำนักงาน!..ศร,ษฐ!าจ;การ!คลัง โทร,..9...๒๒๒๔.)๔๖๘๑.หรือโทร,.๙๒๖๓).....
ท ี 0ท.®๓0.^๒๓®®.........................................  วนท ี ®๘..!;ม.,ษา: .̂นุ..!??.!รั.?รั.'9.
เร่ือง.....ก..'IX1ญิ.0 ? ว.ย.ต.'รฺงค่.1'รัก.ษาพ:ยา;ขาล'ทดแท‘นไตใ;มผู้ปวยไ1ตวา!ยเร้ือ[รัง]ด้วย:วิธีไตแทียม..กรณีท่ี.มี.สิทธิซ้ําซ้อ 

กับสิทธประกันสังคม

เรียน รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. ห ัวหน้าผ ู้ตรวจราชการ 
กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการในลังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และ 
ผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

ด้วยปลัดกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้สำนักการคลังเวียนแจ้งหนังสือ ท่ี กท ๑๓๐๕/ ๒๐๔๗ 
ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๐ เรื่อง การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธี 
ไตเทียม กรณีที่มีสิทธิซํ้าซ้อนกับสิทธิประกันลังคม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

(นายปรีชา สุขสนเทศ)
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

๓๗๔



บ ัน ท ึก ข ้อ ค ว า ม

ส่วนราชการ... สัานักการคลัง.(สำนัก.ง:'านเ.ศร;ษฐกิ'จก;ารุ.คลัง.โทร,..๐.๒๒๒1๔;..I๔๖๘๑.;ฬรือโทร.,.๑๖๖๓)......
ท ี่ ก.ท..'๑๓๐๔/ ๒๐๔๗................................................  ๆ น ท ี่ ๔.เมษายน.๒๕๕;๐
เร ื่อ ง ...ก า!1เษิ.ก.จ่าย.ตรง.1ค่า.'รักษา,พ.!ยา.'บา.!ล.ท.!ต'แทนไตใ;นผู้ป่วยไ'ตวาย'เร้ือรัง.!ด้วยวิธีไ!ตแทยม..ก.รณีท่ี.มี.สิทธิซ้ํา.ซ้อน.

กับสิทธิประกันสังคม
เรียน ปลัด'กรุงเทพมหานคร

แจ้งว่า
ต้นเรื่อง กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๑๗/ว ๘๔ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๔๔๐

๑. การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ปวยไตวายเรื้อรังด้วยว ิธ ไีตเทียมในสถาน 
พยาบาลของทางราชการและเอกซน โดยให้สถานพยาบาลเป็นผู้ดำเนินการเบิกจ่ายในระบบเบิกจ่ายตรงกับ 
กรมบัญชีกลางแทนผู้มีสิทธิ แต่เนื่องจากมีกรณีที่ผู้มีสิทธิ หรือบุคคลในครอบครัวที่มีสิทธีซํ้าซ้อนกับสิทธิประกัน 
สังคม ทำให้ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวของผู้นั้นไม,มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
ตามพระราขกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๔๒๓ และที่แกไขเพิ่มเติม เว้นแต่ค่า 
รักษาพยาบาลที่ได้รับนั้นตํ่ากว่าเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่มีสิทธิจะได้รับตามพระราขกฤษฎีกา 
นี้ ก็ให้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่ ดังน้ัน กรณีนี้ผู้มีสิทธิได้รับ 
ความคุ้มครองต่ามพระรวซบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๔๓๓ ซึ่งผู้ปวยโรคไตวายเรื้อรังที่จำต้องรักษาพยาบาล 
ทดแทนไตด้วยวิธีไตเทียม จะต้องใข้สิทธิตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๔๓๓ ก่อน

๒. ส่วนค่าบริการทางการแพทย์ส่วนเกินให้นำมาเบิกจ่ายจากทางราชการแต่เมื่อรวมกับอัตรา 
การเบิกจ่ายบริการ่างการแพทย์กรณีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมให้แก่สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคม 
กำหนดแล้วจะต้องไม'เกินจากอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง อัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับการ 
รักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังโดยให้ผู้มีสิทธิ หรือบุคคลในครอบครัวยื่นดำขอรับการบำบัดทดแทนไต 
ต่อสำนักงานประกันสังคม และยื่นสำเนาคำขอดังกล่าวต่อสถานพยาบาลระหว่างรอการพิจารณาจากสำนักงาน
ประกันสังคมให้สถานพยาบาลเบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลางในอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง อัตรา 
ค่ารักษาพยาบาลสำหรับการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง รายละเอียดตามหนังสือที่แนบ

ข้อเท็จจริง ในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลกรุงเทพมหานครได้ถือ 
ปฏิบัติตามหนังสือ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง แต่เนื่องจากหนังสือ 
ดังกล่าวข้างต้นกำหนดวิธีดำเนินการปฏิบัติให้ใช้ระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลให้แก,สถานพยาบาลใน 
เฉพาะส่วนที่ขาด ซึ่งกรุงเทพมหานครยังมิได้มีการใช้ระบบเบิกจ่ายตรงเข่นเดียวกับของกรมบัญชีกลาง

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ สำนักการคลังได้พิจารณาแล้ว เห ็นว ่าเพ ื่อให ้การเบ ิกจ ่ายค ่า 
รักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียมของกรุงเทพมหานคร กรณีผู้มีสิทธิ หรือบุคคล 
ในครอบครัวที่มีสิทธิซํ้าซ้อนกับสิทธิประกันสังคม ให้ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน จนกว่ากรุงเทพมหานครจะ 
มีการใช้ระบบการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลให้แก่สถานพยาบาล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนัน จึงเห็น 
สมควรให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับบำนาญ และบุคคลในครอบครัวผู้มีสิทธิ ดำเนินการ ดังนี้
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๑. ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับบำนาญ และบุคคลในครอบครัวผู้มีสิทธิที่ป่วยด้วยโรคไต 
วายเรื้อรัง และมีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากสำนักงานประกันสังคม ให้ยื่นคำรัองขอรับการบำบัดทดแทนไต 
ต่อสำนักงานประกันสังคมตามประกาศคณะกรรมการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลัก 
เกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน 
กรณีบำบัดทดแทนไต

๒. ในระหว่างรอการพิจารณาจากสำนักงานประกันสังคมให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับ 
บำนาญและบุคคลในครอบครัวผู้มีสิทธิสามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วย 
วิธีไตเทียมตามประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง อัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับการรักษาพยาบาลทดแทนไตใน 
ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง

๓ . เมื่อได้รับการอนุมัติใหม้ ีสิทธิประโยชน์ทดแทน กรณีการบำบัดแทนไต จากสำนักงาน 
ประกันสังคมแล้วให้เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม 
ในแต่ละครั้งจากสำนักงานประกันสังคมก่อน และหากค่ารักษาพยาบาลสำหรับการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไต 
วายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียมที่ได้รับจากสำนักงานประกันสังคมนั้นตํ่ากว่าเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
ที่มีสิทธิจะได้รับตามพระราชกฤษฎีกาฯ ให้ผู้มีสิทธินำใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไต 
วายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม เฉพาะส่วนที่ขาดอยู่ มาเบิก ณ หน่วยงานด้นสังกัด โดยแนบสำเนาหนังสือคำร้อง 
ต่อสำนักงานประกันสังคม หรือสำเนาหนังสือที่เบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์กรณีการฟอกเลือดด้วยวิธีไต 
เทียมในแต่ละครั้งจากสำนักงานประกันสังคม เพื่อประกอบการเบิกจ่าย แต่ละกรณีตามตัวอย่างหนังสือกรม 
บัญชีกลางด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๑๗/ว ๘๔ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๔๔๐ ที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบสำนักการคลังจักได้เวียนแจ้งให้หน่วยงานของ 
กรุงเทพมหานคร และถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายปรืขา สุขสนเทศ)
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

เห้นขอบตามเสนอ

(นางวรรณวิไล พรหมสักฃโณ)
รองปลัดกรุงเทพมหานคร 

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร 
๔ เมษายน ๒๔๔๐
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ด่วนที่สุด
ท กค ๐๙๑๗/ว ๘๔ กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐
๒ มีนาคม ๒๔๔๐

เรื่อง การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีที่มีสิทธิซํ้าซ้อน 
กับสิทธิประกันสังคม

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
อ้างถึง ๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๑๗/ว ๑๓๓ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๔๔๐

๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๑๗/ว  ๑๖๐ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๔๔๙ 
๓. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด,วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๑๗/ว ๑๘๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๔๙ 
๔. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๑๗/ว ๒๑๐ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๔๔๙ 
๔. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๑๗/ว ๓๔ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๔๔๐ 
๖. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๑๗/ว  ๖๓ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๐ 
๗. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๑๗/ว ๘๔ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๔๔๙ 
๘. ระ เบ ียบ ก ระท รวงก ารค ล ังว ่าด ้วยก ารเบ ิกจ ่าย เง ิน ล ว ัส ด ิก าร เก ี่ยวก ับ ก ารร ัก ษ าพ ยาบ าล  

พ.ศ. ๒๔๔๔
ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดการเบิกจ่ายด่ารักษาพยบาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง 

ด้วยวิธีไตเทียมในสถานพยาบาลของทางราชการและเอกซนโดยให้สถานพยาบาลเป็นผู้ดำเนินการเบิกจ่ายใน 
ระบบเบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลางแทนผู้มีสิทธิ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ ถึง ๖ น้ัน

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่าเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ 
รักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๔๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๙ บัญญัติว่า "ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ 
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกานี้ หรือบุคคลในครอบครัวของผู้นั้นมีสิทธิหรือได้รับเงินด่า 
รักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่นแล้ว ผู้น้ันไม,มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามพระ 
ราชกฤษฎีกานี้เว้นแต่ด่ารักษาพยาบาลที่ได้รับนั้นตํ่ากว่าเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่มีสิทธิจะ 
ได้รับตามพระราชกฤษฎีกานี้ก็ให้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะส่วนที่ชาดอยู่” 
ดังนั้น ในกรณีที่สำนักงานประกันสังคมได้กำหนดอัตราการเบิกจ่ายด่าบริการทางการแพทย์กรณีการฟอก 
เลือดด้วยเครื่องไตเทียมให้แก,สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดในอัตราไม่เกิน ๑,๔๐๐ บาทต่อ 
คร้ัง และไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาทต่อสัปดาห์ สำหรับค่าบริการทางการแพทย์ ส่วนเกินอยู่ในความรับผิดชอบของ 
ประกันตน น้ัน ผู้มีสิทธิ หรือบุคคลในครอบครัวตามพระราชกฤษฎีกาฯ ที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามพระ 
ราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๔๓๓ ซึ่งป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังที่จำต้องรักษาพยาบาลทดแทนไตด้วยวิธีไต 
เทียม จะต้องใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๔๓๓ ก่อน แล้วหากมีด่าบริการทางการแพทย์ 
ส่วนเกินย่อมนำมาเบิกจ่ายจากทางราชการได้ตามพระราชกฤษฎีกาๆ ทั้ง้นี้ ด่าบริการทางการแพทย์ส่วนเกิน 
ที่นำมาเบิกจ่ายจากทางราชการ เมื่อรวมกับอัตราการเบิกจ่ายด่าบริการทางการแพทย์กรณีการฟอกเลือดด้วย
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เครื่องไตเทียมให้แก,สถานพยาบาลที่สำนักงานประกนสังคมกำหนดแล้ว จะต้องไม,เกินจากอัตราตามประกาศ 
กระทรวงการคลัง เร่ือง อัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง โดยให้มีสิทธิ 
หรือบุคคลในครอบครัวตามพระราชกฤษฎีกาฯที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังที่จำต้องรักษาพยาบาลทดแทนไตด้วยวิธีไตเทียมดำเนินการ ดังนี้ 

๑. ยื่นคำขอรับการบำบัดทดแทนไตต่อสำนักงานประกันสังคมตามประกาศคณะกรรมการ 
แพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบ 
อันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน กรณีบำบัดทดแทนไต หลังจากนั้นให้ยื่นสำเนาดำขอรับ 
การบำบัดทดแทนไตต่อสำนักงานประกันสังคมดังกล่าวต่อสถานพยาบาลของทางราชการ เพื่อลงทะเบียนเข้า 
โครงการผู้ป่วยนอกตามหนังสือที่อ้างถึง ๗ ณ สถานพยาบาลของทางราชการที่มีหน่วยไตเทียม

๒. ระหว่างรอการพิจารณาจากสำนักงานประกันสังคมให้สถานพยาบาลชองทางราชการที่รับ 
รักษาผู้ป่วยตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ หรือสถานพยาบาลชองเอกซนที่รับรักษาผู้ป่วยตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ ถึง ๖ 
เป็นผู้ดำเนินการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม ในระบบจ่ายตรง 
กับกรมบัญชีกลางตามประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง อัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับการรักษาทดแทนไตใน 
ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง

๓ . เมื่อได้รับการอนุมัติให้มีสิทธิประโยชน์ทดแทน กรณีการบำบัดทดแทนไต จากสำนักงาน 
ประกันสังคมแล้วให้เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม 
ในแต่ละครั้งจากสำนักงานประกันสังคมก่อน และหากค่ารักษาพยาบาลสำหรับการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไต 
วายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียมที่ได้รับจากสำนักงานประกันสังคมนั้นตํ่ากว่าเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
ที่มีสิทธิจะได้รับตามพระราชกฤษฎีกาฯ ให้สถานพยาบาลของทางราชการที่รับรักษาผู้ป่วยตามหนังสือที่อ้าง 
ถึง ๑ หรือสถานพยาบาลของเอกซนที่รับรักษาผู้ป่วยตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ ถึง ๖ เป็นผู้ดำเนินการเบิกจ่าย 
ค่ารักษาพยาบาลสำหรับการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม เฉพาะส่วนที่ขาดอยู่ในระบบ 
เนื่องจากตรงกับกรมบัญชีกลาง

ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ป ่วยทดรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป ่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธี 
ไตเทียมไปแล้ว ให้นำใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม ณ ส่วน 
ราชการด้นสังกัดตามหนังสือที่อ้างถึง ๘ โดยแนบสำเนาหนังสือคำร้องต่อสำนักงานประกันสังคมหรือสำเนา 
หนังสือที่เบ ิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์กรณีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในแต่ละครั้งจากสำนักงาน 
ประกันสังคม แต่ละกรณีเพื่อประกอบการเบิกจ่ายจนถึงสิ้นเดือนเมษายน ๒๕๕๐

ตัวอย่าง การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีที่มีสิทธิซํ้า 
ซ้อนกับสิทธิประกันสังคม กรณีที่ผู้มีสิทธิ หรือบุคคลในครอบครัวตามพระราชกฤษฎีกาฯ ที่มีสิทธิได้รับความ 
คุ้มครองตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังที่จำต้องรักษาทดแทนไต 
ด้วยวิธีไตเทียม

ตัวอย่างที่ ๑ กรณีสถานพยาบาลคิดว่าบริการทางการแพทย์กรณีการฟอกเลือดด้วยเครื่อง 
ไตเทียม จำนวน ๒,๐๐๐ บาทต่อครั้ง เมื่อสำนักงานประกันสังคมได้เบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์กรณีการ 
ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมให้แก,สถานพยาบาลในอัตราไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาทต่อครั้ง แล้วมีค่าบริการทางการ 
แพทย์ส่วนเกินอยู่จำนวน ๕๐๐ บาท ผู้ป่วยสามารถนำใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตด้วยวิธีไต 
เทียมมาเบิกจ่ายจากทางราชการได้จำนวน ๕๐๐ บาท
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ตัวอย่างที่ ๒ กรณีสถานพยาบาลคิดค่าบริการทางการแพทย์กรณีการฟอกเลือดด้วยเครื่อง 
ไตเทียมจำนวน ๑,๘๐๐ บาทต่อครั้ง เมื่อสำนักงานประกันสังคมได้เบิกจ'ารยค่าบริการทางการแพทย์กรณีการ 
ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมให้แก'สถานพยาบาลในอัตรไม,เกิน ๑,๕๐๐ บาทต่อครั้ง แล้วมีค่าบริการทางการ 
แพทย์ส่วนเกินอยู่จำนวน ๓๐๐ บาท ผู้บิวยสามารถนำใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตด้วยวิธีไต 
เทียมมาเบิกจ่ายจากทางราชการได้จำนวน ๓๐๐ บาท

ตัวอย่างที่ ๓ กรณีที่สำนักงานประกันสังคมได้เบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์กรณีการฟอก 
เลือดด้วยเครื่องไตเทียมให้แก'สถานพยาบาลในอัตราไม่.เกิน ๑,๕๐๐ บาทต่อครั้ง และไม'เกิน ๓,๐๐๐ บาทต่อ 
สัปดาห์ แล้วหากในสัปดาห์นั้น ผู้ป่วยยังมีความจำเป็นต้องรักษาพยาบาลทดแทนไตด้วยวิธีไตเทียมอยู่ และ 
สถานพยาบาลคิดค่าบริการทางการแพทย์กรณีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจำนวน ๒,๐๐๐ บาทต่อครั้ง 
ถือว่าเป็นกรณีที่ผู่ป่วยสามารถนำใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตด้วยวิธีไตเทียมมาเบิกจ่ายจากทาง 
ราชการได้จำนวน ๒,๐๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้ผู้มีสิทธิและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ
ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายปิยพันธุ นิฆมานเหมินที) 
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 
โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๕๖๑, ๐ ๒๒๙๘ ๖๐๘๗ 
ผ ผ ผ .0 3ป.3 0 .1:เา กลุ่มงานนโยบายรายได้และรายจ่าย 

ดำเนินการต่อไป

(นางสาวรสสุคนธ์ แสงอ่อน)
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 

สำนักการคลัง

ฅ ๗ ๙
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ส่วนราชการ....ก:รุงฺ.เท,พมหา,นคร.(สำนักการ!จุ.ลัง.โทร..๐๒.1๒๒.๔๔๖๘๑.หรือโทร..®'๖๖๑โทร;สาร๐.๒๒๒๖๖๒๓๖)
ท ี่ กค..๑๓๐๕/ ๖๘๘.................................... ............... วันท ี่ ๑๕.มิ.ถ'นาย[น.๒๕๕;๐
เรื่อง..กา!!เบิ.ก.จ่ายตรง)จ่ารักษาพยา[บ.'าล:หด!.เทนุไ!ตใ,'นุ!ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไ;ตเท่ียม.กรณีการส่ง.ต่อ.ผู้ป่วย.

เรียน รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. ห ัวหน้าผ ู้ตรวจราชการ 
กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการในลังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และ 
ผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ชองกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ ขอส่งสำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ท่ี มท ๐๒๐๓.๕/ว  ๑๓๙๓ 
ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕:๕๐ พร้อมสำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๑๗/ว ๑๔๓ 
ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๐ เรื่อง การเบิกจ่าตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธี 
ไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางวรรณวิไล พรหมลักฃโณ)
รองปลัดกรุงเทพมหานคร 

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร

ฅ ๘ ๐



ด่วนที่สุด
ท มท 0๒๐๓.๕/'ว ๑๓๙๓

ถึง ปลัดกรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม กัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. 
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี ผู้บริหาร ส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัด สป. หัวหน้าสำนักงานจังหวัด 
ทุกจังหวัด และหน่วยงานตรวจสอบภายใน สป.

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้แจ้งเวียน กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล 
ทดแทนไตในผู้ปวยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียมโดยให้สถานพยาบาลของเอกซนเป็นผู้เบิกจ่ายโดยตรงกับกรม 
บัญชีกลาง และได้มืการประกาศให้สถานพยาบาลชองเอกซนเช้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๑๘๐ แห่ง น้ัน กรมบัญชี 
กลางได้แจ้งเพิ่มเติมว่า ขอยกเลิกการประกาศโรงพยาบาลช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่ เช้าร่วมโครงการการเบิก 
จ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียมในสถานพยาบาลของเอกซน ทั้งนี้ 
ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๐ เป็นด้นไป และมีสถานพยาบาลของเอกซนที่เช้าร่วมโครงการเพิ่มเติม คือ โรง 
พยาบาลเอกชล ๒ จังหวัดชลบุรี โดยให้ดำเนินการในระบบเบิกจ่ายตรงได้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๐ 
เป็นด้นไป ตามรายละเอียดสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่กค ๐๔๑๗/ว  ๑๔๓ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน 
๒๕๕๐ เรื่อง การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อ 
ผู้ป่วยตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวช้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

สำนักงานปลัดกระทรวง 
กองคลัง
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๔๘๗๕, ๕๐๓๔๗ 
โทรสาร ๐ ๒๒๒๒ ๗๑๗๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวระวีวรรณ สุริยรัตนกร) 
เลขานุการสำนักการคลัง

กลุ่มงานนโยบายรายได้และรายจ่าย 
ดำเนินการต่อไป

(นางสาวรสสุคนธ์ แสงอ่อน)
ผู้อำนวยการสำน ักงานเศรษฐกิจการคลัง 

สำนักการคลัง

๓๘๑



ด่วนที่สุด
ท กค ๐๔๑๗/ว ๑๔๓ กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐
๒๐ เมษายน ๒๔๔๐

เรื่อง การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย
เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย
อางถง ๑. 

๒. 
๓. 

๔ .  

๔. 
๖.

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๑๗/ว ๑๖๐ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๔๔๙ 
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๑๗/ว ๑๘๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๔๙ 
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๑๗/ว ๒๑๐ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๔๔๙ 
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๑๗/ว ๓๔ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๔๔๐ 
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๑๗/ว ๖๓ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๐ 
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๑๗/ว ๗๔ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๐

ตามหนังสือที่อางถึง ๑ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทดแทนไต 
ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียมโดยให้สถานพยาบาลของเอกซนเป็นผู้เบิกจ่ายโดยตรงกับกรมบัญชีกลาง 
และได้มีการประกาศให้สถานพยาบาลของเอกซนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๑๘๐ แห่ง (รายละเอียดปรากฏตาม 
หนังสือที่อ้างถึง ๑-๖) น้ัน

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนดังนี้
๑. เนื่องจากได้รับแจ้งการยกเลิกเข้าร่วมโครงการจากโรงพยาบาลข้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่ 

จึงขอยกเลิก การประกาศให้โรงพยาบาลข้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการการเบิกจ่ายตรงค่ารักษา 
พยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียมในสถานพยาบาลของเอกซน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ 
มีนาคม ๒๔๔๐ เป็นต้นไป

๒. ขณะนี้มีสถานพยาบาลของเอกซนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม คือ โรงพยาบาลเอกซล ๒ 
จังหวัดซลบุรี โดยให้ดำเนินการในระบบเบิกจ่ายตรงได้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๔๔๐ เป็นด้นไป
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ และถือปฏิบัติต่อไป

^ — "
(นางสาวลัดดาวัลย์ บุญมา)

เจ้าหน้าที่ธุรการ ๕ 
กองคลัง สป.

๑ พ.ค. ๒๕๔๘

ขอแสดงความนับถือ 
สำเนาถูกต้อง

. 1

(นายปิยพันธุ นัมมานเหมินท์) 
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กลุ่มงานสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ
โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๕๖๑, ๐ ๒๒๙๘ ๖๐๘๗ ผ \ / ^ ๕0เป.3 6 ๕1า
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ด่วนที่สุด
ท กค ๐๔๑๗/ว ๘๓ กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐
๒ มีนาคม ๒๔๔๐

เรื่อง การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตฺในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีที่มีสิทธิซํ้าซ้อนกับ 
สิทธิประกันสังคม

เรียน ผู้อำนวยการสถานพยาบาลของทางราชการ
อ้างถึง ๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๑๗/ว ๑๓๔ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๔๔๙

๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๑๗/ว ๑๖๑ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๔๔๙
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการจัดทำข้อมูลเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตโดยวิธีไตเทียม กรณีผู้ป่วยสิทธิ 

สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการมีสิทธิซํ้าซ้อนกับสิทธิประกันสังคม
ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง 

ด้วยวิธีไตเทียมในสถานพยาบาลชองทางราชการและเอกซน โดยให้สถานพยาบาลเป็นผู้ดำเนินการเบิกจ่ายใน 
ระบบเบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลางแทนผู้มีสิทธิ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ น้ัน

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนวาเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ 
การรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๔๒๓ และที่แกํไขเพิ่มเติม มาตรา ๙ บัญญัติว ่า “ในกรณี'ที่ผู้มีสิทธิ'ได้'รับเงิน 
สว ัสด ิการเก ี่ยวก ับการร ักษาพยาบาลตามพ ระราชกฤษฎ ีกาน ี้ หรือบุคคลในครอบครัวของผู้น ั้นมีส ิทธิ 
ห ร ือได ้ร ับ เง ินค ่าร ักษาพยาบาลจากหน ่วยงานอ ื่นแล ้ว ผ ู้น ั้นไม'ม ีส ิทธิได้ร ับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ 
ร ักษาพ ยาบาลตามพ ระราชกฤษฎ ีกาน ี้ เว ้นแต ่ค ่าร ักษาพยาบาลท ี่ได ้ร ับน ั้นต ํ่ากว ่าเง ินสว ัสด ิการเก ี่ยว 
ก ับการร ักษาพยาบาลท ี่ม ีส ิทธ ิจะได ้ร ับตามพระราชกฤษฎ ีกาน ี้ ก ็ให ้ม ีส ิทธิได้ร ับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ 
การร ักษาพ ยาบาลเฉพ าะส ่วนท ี่ขาดอย ู่” ดังนั้น ในกรณีท ี่สำน ักงานประกันสังคมได้กำหนดอัตราการ 
เบ ิกจ ่ายค ่าบริการทางการแพทย์กรณ ีการฟอกเล ือดด้วยเครื่องไตเท ียมให ้แก'สถานพยาบาลท ี่สำน ักงาน 
ประกันสังคมกำหนด ในอัตราไม'เกิน ๑,๔๐๐ บาทต่อครั้ง และไม'เกิน ๓,๐๐๐ บาทต่อสัปดาห์ สำหรับ 
ค ่าบร ิการทางการแพทย ์ส ่วน เก ินอย ู่ในความร ับผ ิดชอบของผ ู้ประก ันตนน ั้น  ผู้ม ีสิทธิ หรือบุคคลใน 
ครอบ คร ัวตาม พ ระราชกฤษ ฎ ีกาๆ  ท ี่ม ีส ิท ธ ิได ้ร ับ ความค ุ้มครองตามพ ระราชบ ัญ ญ ัตป ระก ัน ส ังคม 
พ.ศ. ๒๔๓๓ ซึ่งป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังที่จำต้องรักษาพยาบาลทดแทนไตด้วยวิธีไตเทียม จะต้องใช้สิทธิตาม 
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๔๓๓ ก่อน แล้วหากมีค่าบริการทางการแพทย์ส่วนเกินย่อมนำมาเบิกจ่าย 
จากทางราชการได้ตามพระราชกฤษฎีกาฯโดยค่าบริการทางการแพทย์ส่วนเกินที่นำมาเบิกจ่ายจากทางราชการ 
เม ื่อรวมกับอัตราการรเบ ิกจ่ายค ่าบริการทางการแพทย์กรณ ีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมให้แก'สถาน 
พยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดแล้ว จะต้องไม'เกินจากอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง 
อัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ประกอบกับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม 
๒๔๔๐ เป็นด้นไป การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป ่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียมในสถาน 
พยาบาลชองทางราชการ กรณีที่มีสิทธิซํ้าซ้อนกับสิทธิประกันสังคมของผู้มีสิทธิ หรือบุคคลในครอบครัวตาม
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พระราชกฤษฎีกาๆ ที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕:๓๓ ซึ่งป่วยด้วย 
โรคไตวายเรื้อรังที่จำต้องรักษาพยาบาลทดแทนไตด้วยวิธีไตเทียม ให้สถานพยาบาลเป็นผู้เบิกจ่ายโดยตรงกับ 
กรมบัญชีกลางโดยผู้มีสิทธิไม'ต้องทดรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลแล้วนำใบเสร็จรับเงินมาเบิกคืนจากส่วน 
ราชการต้นสังกัดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงขอให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. รับผู้ป่วยดังกล่าวลงทะเบียนตามแนวทางการจัดทำข้อมูลเบิกค่ารักษาพยาบาลทดแทนไต 
โดยวิธีไตเทียม กรณ ีผู้ป ่วยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลช้าราชการมีส ิทธิซ ํ้าซ ้อนกับสิทธิป ่ระกันสังคม 
(รายละเอ ียดปรากฏตามสิ่งท ี่ส ่งมาด ้วย) โดยต้องเรียกสำเนาคำขอรับการบำบัดทดแทนไตต่อสำนักงาน 
ประกันสังคม ตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม หรือเอกสารที่แสดงว่า 
ได้รับการอนุมัติให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีการบำบัดทดแทนไตจากสำนักงานประกันสังคม ทั้งนี้ 
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ

๓ . ระหว่างที่ผู้ป่วยรอการพิจารณาจากสำนักงานประกันสังคมให้เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล 
สำหรับการรักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียมตามประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง 
อัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ หรือกรณีที่ 
จำเป็นต้องส่งดัวผู้ป่วยไปรับการรักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียมในสถานพยาบาล 
ชองเอกชน ให้ดำเนินการตามหนังสือที่อ้างถึง ๒

๓ . เมื่อผู้ป่วยได้รับการอนุมัติสิทธิให้ไต้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีการบำบัดทดแทน 
ไตจากสำนักงานประกันสังคมแล้ว ให ้เบ ิกจ ่ายค ่าร ักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป ่วยไตวายเร ื้อร ังด ้วยวิธ ี 
ไตเทียมในแต่ละครั้ง เฉพาะส่วนที่ขาดอยู่จากสิทธิที่ไต้รับจากสำนักงานประกันสังคมในระบบจ่ายตรงกับ 
กรมบัญชีกลาง

ตัวอย่าง การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณี 
ที่มีสิทธิซํ้าซ้อนกับสิทธิประกันสังคม กรณีที่ผู้มีสิทธิ หรือบุคคลในครอบครัวตามพระราชกฤษฎีกาฯ ที่มีสิทธิ 
ไต้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังที่จำต้องรักษา 
พยาบาลทดแทนไตด้วยวิธีไตเทียม

ตัวอย่างท่ี ๑ กรณีสถานพยาบาลคิดค่าบริการทางการแพทย์กรณีการฟอกเลือดด้วยเครื่อง 
ไตเทียมจำนวน ๒,๐๐๐ บาทต่อครั้ง เมื่อสำนักงานประกันสังคมได้เบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์กรณีการ 
ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมให้แก่สถานพยาบาลในอัตราไม่เกิน ๑1๕๐๐ บาทต่อครั้ง แล้วมีค่าบริการทางการ 
แพทย์ส่วนเกินอยู่จำนวน ๕๐๐ บาท สถานพยาบาลสามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไต 
วายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม จากกรมบัญชีกลางในระบบเบิกจ่ายตรงได้จำนวน ๕๐๐ บาท

ตัวอย่างท่ี ๒ กรณีสถานพยาบาลคิดค่าบริการทางการแพทย์กรณีการฟอกเลือดด้วยเครื่อง 
ไตเทียมจำนวน ๑,๘๐๐ บาทต่อครั้ง เมื่อสำนักงานประกันสังคมไต้เบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์กรณีการ 
ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมให้แก,สถานพยาบาลในอัตราไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาทต่อครั้ง แล้วมีค่าบริการทางการ 
แพทย์ส่วนเกินอยู่จำนวน ๓๐๐ บาท สถานพยาบาลสามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไต 
วายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียมจากกรมบัญชีกลางในระบบเบิกจ่ายตรงได้จำนวน ๓๐๐ บาท
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ตัวอย่างหี่ ๓ กรณีที่สำนักงานประกันสังคมได้เบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์กรณีการ
ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมให้แก่สถานพยาบาลในอัตราไม'เกิน ๑ , (ะ๐๐ บาทต่อครั้ง และไม'เกิน ๓ , ๐๐๐ บาท 
ต่อสัปดาห์ แล้วหากในสัปดาห์นั้น ผู้ป่วยยังมีความจำเป็นต้องรักษาพยาบาลทดแทนไตด้วยวิธีไตเทียมอยู่ และ 
สถานพยาบาลคิดค่าบริการทางการแพทย์กรณีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจำนวน ๒,๐๐๐ บาทต่อครั้ง 
ถือว่าเป็นกรณีที่สถานพยาบาลเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียมจาก 
กรมบัญชีกลางในระบบเบิกจ่ายตรงได้จำนวน ๒,๐๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและลือปฏบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นา' , -I
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 
โทร. ๐-๒๒๗๓-๙(^๖๑, ๐-๒๒๙๘-๖๐๘๗ 
VVVVVV.(ะฐป.3 0 .1:เา
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แนวทางการจดทำข้อมูลเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตโดยวิ!!ไตเทียม 
กลุ่มผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการมีสิทธิซํ้าซ้อนกับสิทธิประกันสังคม

เพื่อให้เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ผู้ที่ขอใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 
((15) ที่มีสิทธิซํ้าซ้อนกับสิทธิการรักษาพยาบาลอื่น จะต้องใช้สิทธิฯ อื่นก่อน และจะเบิกค่ารักษาพยาบาลจาก 05 
ได้เฉพาะส่วนที่เกินจากสิทธิฯ อื่นเท่านั้น สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) ขอแจ้งรายละเอียดวิธี 
การจัดทำข้อมูลเพื่อเบิกค่ารักษาทดแทนไตของสวัสดิการรักษาพยาบาลช้าราชการ ([7โ05) ในกรณีที่ผู้ปวยที่ใช้ 
05 มีสิทธิซํ้าซ้อนกับสิทธิประกันสังคม ดังนี้

ก ารล งท ะเบ ีย น เป ็น ผ ู้ม ีส ิท ธ ิ 0 ร  ใน ส ถ าน พ ย าบ าล
ให้ผู้มีสิทธิ 05 ที่มีสิทธิซํ้าซ้อนกับสิทธิอื่น ลงทะเบียนเช้าโครงการผู้ปวยนอกรักษาต่อเนื่อง (0500) 

และใช้สิทธฺ ก !05 ที่สถานพยาบาลของทางราชการที่มีหน่วยไตเทียม ตามวิธีใน “คู,มือการใช้โปรแกรมลงทะเบียน 
ระบบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ผู้ปวยนอกรักษาต่อเนื่อง” พฤศจิกายน ๒๕๔๘ โดย 
มีรายละเอียดที่สำคัญเพิ่มเติมดังนี้

- ในซ่อง [ลงทะเบียนกลุ่มโรคเฉพาะ] บันทึก ก705 สำหรับกรณีข้อ ๑ และ ก7 0 * สำหรับกรณีข้อ ๒

ล ง ท ะ เ น ัย น ก จ ุ่ผ โ ? ต เ ฉ ห า ะ

ล ง ท * .ห ํเ ธ น ก ย ุ่ม โ ร ค เ

ค 7 0 3 — ะ ช  "

- ในซ่อง [เลขที่หนังสือรับรอง] บันทึก 0 0 ก 7  แทนเลขอนุมัติจากระบบขอเลขอนุมัติฯ

ฝ ็ขพ ี๋ห พ ส ัธเ**รธง 
(ะอ87เ

๑. ผู้มีสิทธิซํ้าซ้อนที่อยู่ในโครงการรักษาไตเทียมประกันสังคม (ก755) แล้ว ณ -วันที่ลงทะเบียน 
๑.๑ จะมีรายซื่ออยู่ในทะเบียนระบบจ่ายตรงของสถานพยาบาล
๑.๒ ในบัญชีรายชื่อผ ู้ม ีส ิทธ ิ 0 5  ที่ สกส. ตอบรับ (ระบบ 0551.3๑๕) จะแสดงรายชื่อไว ้ ระบุวัน 

ที่เริ่มมีสิทธิ และวันที่หมดอายุ เป็นวันที่ลงทะเบียน

๓๘๗



๑.๓ ไม'ได้สิทธิในโครงการ 050อ
๑.๔ สามารถเบิก (7705 เฉพาะในส่วนที่เกินสิทธิ (7755 ได้เดยใซ้โปรแกรม แอ (ดูข้างล่าง)

๒. ผู้ที่มีสิทธิซํ้าซ้อนแต่ยังไม่ได้สมัคร (7755 ณ วันลงทะเบียน (รวมกรณีผู้ที่ยังไม'ได้สมัคร (7755 
ณ ๑ พฤศจิกายน ๒(ะ๔๙ ด้วย)

๒.๑ แนะนำให้สมัครเข้าโครงการ (7755 และตรวจสอบหลักฐานเพื่อให้แน่ใจวาผู้บีวยได้สมัครแล้ว 
๒.๒ ระหว่างท ี่ผ ู้บ ีวยรอเข ้าโครงการ 17โ55 สามารถเบ ิกค ่าร ักษาจากระบบ (77715 เต็ม

ตามอัตรา
๓ . ผู้ที่อยู'ในโครงการ (7705 และต่อมามีสิทธิประกันสังคมซํ้าซ้อนเกิดขึ้นภายหลัง 

๓.๑ สกส. จะแจ้งและปรับปรุงสภาพสิทธิ 0 5 0 0  ตามข้อ ๑.๒ และ ๑.๓ 
๓ .๒ แจ้งผู้บีวยทราบ และดำเนินการตามข้อ ๒ โดยไม'จำเป็นต้องสมัครเข้าโครงการ 00(77 

ใหม่ เมื่อสถานพยาบาลทราบผลการพิจารณา (7755 แล้ว ขอให้แจ้ง สกส.
๓.๒.๑ ด้วยโปรแกรมปรับปรุงทะเบียนผู้บีวยนอกรักษาต่อเนื่อง (0?บ|วป) โดยแจ้งรหัส 

ในซ่อง [ลงทะเบียนกลุ่มโรคเฉพาะ] ดังนี้
- ผู้ท่ี'ได้เข้า'โครงการ (7755 ใช้รหัส (770-1- และเริ่มเบิกค่ารักษาส่วนเกินสิทธิ (7755 ตาม 

วิธีข้างล่างนับตั้งแต่วันที่เริ่มเข้าโครงการ (7755 เป็นด้นไป
- ผู้ที่ไม'ผ่านการพิจารณาให้เข้าโครงการ (7755 ใช้ร'หัส (770- และยังคงใช้สิทธิ (7705

ต่อไปได้

( ฬ ท ุะ ! 1̂ ฐ ด ู่ฟ ้เ* ค เ& 'ผ ้า * :

8X0-*. &งทะเธชนฬุนโ?ณฉหา?
• ' -  - "4"เ ^ . ' ;  -'-

๓.๒.๒ ส่งสำเนาเอกสารที่แสดงว่าได้รับการอนุมัติหรือไม'ผ่านการอนุมัติให้ได้รับสิทธิ 
ประโยชน์ทดแทนกรณีการบำบัดทดแทนไตจากสำนักงานประกันสังคม มายัง สกส. ที่เบอร์แฟกซ์ ๐๒-๒๙๘-๐๔๐๙ 
ในวันและเวลาราชการ

กรณท่ีีจำเป็นต้องส่งตัวผู้ปวยไบ่รับการรักษาทดแทนไตวายเร้ือรังด้วยวิธีไตเทียมในสถาน 
พยาบาลเอกชนจะตอ้งลงทะเปยีนทีส่ถานพยาบาลของรัฐ ตามข้ันตอนดังกลา่ว ก่อนออกหนังสือส่งตัวผู้ปีวยไป 
ยงัสถานพยาบาลเอกชน โดยดำเนินการตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ทีก่ด ๐๔๑๗/ว  ๑๖๑ ลงวนัที๑่๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๙

ต (ฬ (ฬ



การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาทดแหนไตทั้งสถานพยาบาลของรัฐและเอกซน
ใช้โปรแกรม แอ ใน “คู,มือการใช้โปรแกรม ทะเบียนการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง รุ่น 

๑.๐ ” มิถุนายน ๒๕๔๙ โดยมีปรับวิธีที่ใช้กับกรณีสิทธิซํ้าซ้อนกับสิทธิประกันสังคม เฉพาะรายละเอียดต่อไปนี้ 
๑. กำหนดให้ระยะเวลา ๑ สัปดาห์เริ่มนับจากวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์
๒. ตรวจสอบบันทึกการรักษาไตเทียมในสมุดบันทึกการรักษาประจำตัวผู้ป่วยที่โครงการ โ!755 ให้ 

จัดทำไว้เพื่อให้ป้อนข้อมูลสิทธิที่จะใช้เบิกได้ถูกต้อง และบันทึกรหัสสิทธิที่ใช้ในแต่ละครั้งในซ่อง “ใช้สิทธิ” โดย 
บันทึก 5 ในกรณี ๔.๓ และบันทึก ^  กรณี ๔.๔

I ®  (♦ง, !ง ่เ  0  ’

โ ^ ๐ ทึอิบั

๓ . การรักษาไตเทียม ๒ ครั้งแรกของแต่ละสัปดาห์ให้ใช้สิทธิ โ!755 ตามระเบียบวิธีการเบิกที่ สปส. 
กำหนดและเบิกตามอัตราที่ โโ^ร กำหนดได้เฉพาะส่วนที่เกินสิทธิ โ!755 เท่านั้น

๔. การรักษาไตเทียมตั้งแต่ครั้งที่ ๓ เป็นด้นไปของแต่ละสัปดาห์ เบิกจาก โโ^ร ตามอัตราที่กำหนด 
๔. การเบิกค่ารักษาไตเทียมในกรณีส่งต่อแบบชั่วคราว ให้ใช้สิทธิการเบิกครั้งนั้นตามเกณฑ์การนับ 

ช้างด้น โดยนับต่อเนื่องกันในรอบสัปดาห์เดียวกัน
๖. รายงานข้อมูลการรักษาไตเทียมที่สถานพยาบาลจัดส่งให้กับ สกส. จะถูกตรวจสอบและตอบกลับ 

ตามระบบป้จจุบัน การรักษาทุกครั้งไม'ว่าจะใช้สิทธิเบิกไตจะแสดงเป็นรายการไว้ และมืสัญลักษณ์กำกับให้ทราบ 
ว่า เป็นการเบิกกรณี ๓ หรือเป็นการเบิกกรณีอื่น

การเบิกเงินสวัสดิการ ^5 ในกรณ ีการรักษาอื่นๆ
การที่ โโ17]5 และ โ!755 ได้แยกค่ารักษาทดแทนไตโดยวิธีไตเทียมออกมาเบิกเป็นการเฉพาะ ทำให้ 

ผู้ป่วยที,มีสิทธิซํ้าซ้อนจึงสามารถเบิกส่วนต่างที่ โก715 มีมากกว่า โ!755 ได้ แต่สำหรับการรักษาในกรณีอื่นๆ โดย 
ทั่วไปแล้ว สิทธิการเบิกค่ารักษาอื่นๆ ไม,ได้กำหนดเกณฑ์หรืออัตราที่จะเบิกไดีใว้เป็นการเฉพาะ แต่กำหนดให้ 
รักษาตามมาตรฐานการรักษาพยาบาล และจ่ายให้แบบเหมาจ่าย ตังน้ัน ผู้ป่วยที่มีสิทธิซํ้าซ้อนจึงได้รับการรักษา 
ตามมาตรฐานการรักษา และไม่สามารถคิดคำนวณส่วนเกินสิทธิได้ จึงไม,สามารถเบิกค่ารักษากรณีทั่วไปได้

กรณีรักษาไตวายกรณีเฉียบพลัน
สามารถเบิกจาก โ!755 ได้ตามเกณฑ์ที่ สปส. กำหนดไวิใม,ต้องเบิกจาก โ โ ^5

ฅ ๘ ๙



ด่วนที่สุด
ท กค ๐๔๑๗/ว ๑๙๘

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐
๖ มิถุนายน ๒๔๔๐

เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการเบิกจายคำรักษาพยาบาลทดแทนไตในผุ้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียมกรณีที่มี 
สิทธิซํ้าซ้อนกับสิทธิประกันสังคม

เรียน ผู้อำนวยการสถานพยาบาลของทางราชการ
อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๑๗/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๔๔๐
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบตอบรับยืนยันการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้บิวยไตวายเรื้อรังด้วยวิธี 

ไตเทียมที่มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสำนักงานประกันสังคมในระบบเบิกจ่ายตรง 
กับกรมบัญชีกลาง

๒. แบบแจ้งผลการพิจารณาสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีการบำบัดทดแทนไตจากสำนักงาน 
ประกันสังคม

ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้กำหนดวิธีการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ปวยไตวาย 
เรื้อรังด้วยวิธีไตเทียมในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีที่มีสิทธีซํ้าซ้อนกับสิทธิประกันสังคมของผู้มีสิทธิ 
หรือบุคคลในครอบครัวตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๔๒๓ และที่ 
แก้ไขเพิ่มเติม ที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๔๓๓ ซึ่งปวยด้วยโรคไต 
วายเรื้อรังที่จำต้องรักษาพยาบาลทดแทนไตด้วยวิธีไตเทียม โดยตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๔๔๐ ให้สถาน 
พยาบาลเป็นผู้ดำเนินการเบิกจ่ายในระบบเบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลางแทนผู้มีสิทธิ น้ัน

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนซ้อมความเข้าใจเพื่อให้เกิดความขัดเจนเกี่ยวกับการ 
ปฏิบัติในกรณีดังกล่าว ดังนี้

๑. ตามหนังสือที่อ้างถึง ที่กำหนดว่า “ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๔๔๐ เป็นด้นไป การเบิก 
จ่ายค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ปวยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียมในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณี 
ที่มีสิทธิซํ้าซ้อนกับสิทธิประกันสังคมของผู้มีสิทธิ หรือบุคคลในครอบครัวตามพระราขกฤษฎีกาฯ ที่มีสิทธิได้ 
รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๔๓๓ ซึ่งปวยด้วยโรคไตวายเรื้อรังที่จำต้องรักษา 
พยาบาลทดแทนไตด้วยวิธีไตเทียมให้สถานพยาบาลเป็นผู้เบิกจ่ายโดยตรงกับกรมบัญชีกลาง” น้ัน หมายความ 
ว่า วันที่มีการให้บริการการรักษาพยาบาลจริง ณ สถานพยาบาล มิใซ่วันที่สถานพยาบาลส่งข้อมูลเพื่อเบิกจ่าย 
ในระบบเบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลาง ดังน้ัน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๔๔๐ หากมีการให้บริการการรักษา 
พยาบาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิะไตเทียมในสถานพยาบาล กรณีที่มีสิทธิซํ้าซ้อบกับสิทธิประกัน 
สังคม สถานพยาบาลจะออกใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียมไม,ได้ แต่ให้ 
ดำเนินการตามหนังสือที่อ้างถึง ทั้งนี้ ต้องมีการยืนยันการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวาย 
เรื้อรังด้วยวิธีไตเทียมที่มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาล จากสำนักงานประกันสังคมในระบบเบิกจ่ายตรงกับกรม 
บัญชีกลาง (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)
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๒. กรณีที่สถานพยาบาลได้เบิกค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไต 
เทียมที่มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสำนักงานประกันสังคมในแต่ละครั้ง และหากมีค่าบริการทางการ 
แพทย์ส่วนเกินสิทธิจากประกันสังคม ให้สถานพยาบาลเป็นผู้เบิกจ่ายโดยตรงกับกรมบัญชีกลางไดไม,เกิน ๕๐๐ 
บาทต่อ่ครั้ง -

๓. กรณีที่มีการลงทะเบียนผู้ป่วยเข้าระบบเบิกจ่ายตรงก่อนวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ โดย 
ไม่ได้เรียกสำเนาคำขอรับการบำบัดทดแทนไตต่อสำนักงานประกันสังคมตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ 
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม หรือเอกสารท่ีแสดงว่าได้รับการอนุมัติให้ได้รับสิทธิประโยชน์•ทดแทนกรณีการ 
บำบัดทดแทนไตจากสำนักงานประกันสังคมขอให้ดำเนินการตรวจสอบแล้วเรียกเอกสารด้งกล่าวจากผู้ป่วยและ 
ให้แจ้งไปยังสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกล.) (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) ทั้งนี้ 
ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๐ มิฉะนั้นผู้ป่วยจะไม,สามารถใช้สิทธิในระบบ 
เบิกจ่ายตรงได้

ทั้งนี้ โปรดส่งเอกสารไปยังสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ เลขที่ ๙๗๙/ ๑๐๓-๔ 
อ าคารเอส เอ ็ม ท าวเวอร ์ ชั้น ๓๑ ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔ ๐๐ 
โทรสาร ๐-๒๒๙๘-๐๔๐๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

/ 4 :(นายปิยพันธุ นิ
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 
โทร. ๐-๒๒๗๓-๙๕๖๑, ๐-๒๒๙๘-๖๐๘๗ 
พพผ.ะ:ฐป.3๐.1:1า
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สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

แบบตอบรับยืนยันการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลุทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง 
ด้วยวิธีไตเทียมที่มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสำนักงานประกันสังคม 

ในระบบเบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลาง

เรื่อง ย ืนย ันการเบ ิกจ่ายค ่าร ักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป ่วยไตวายเร ื้อร ังด ้วยวิธ ีไตเท ียมท ี่ม ีส ิทธิได ้ร ับ
การรักษาพยาบาลจากสำนักงานประกันสังคม ในระบบเบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลาง 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ

โรงพยาบาล.................................................. รหัส...................... ขอยืนยันว่า ได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่า
รักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีที่มีสิทธิซํ้าซ้อนกับสิทธิประกันสังคมของผู้มี 
สิทธิ หรือบุคคลในครอบครัวตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่ 
แกไขเพิ่มเติม ที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งป่วยด้วยโรคไตวาย 
เรื้อรังท่ีจำต้องรักษาพยาบาลทดแทนไตด้วยวิธีไตเทียม'โดยให้สถานพยาบาลเป็นผ ู้เบิกจ่ายโดยตรงกับกรมบัญชี 
กลาง ตามแนวทางจัดทำข้อมูลเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตโดยวิธีไตเทียมกรณีผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการรักษา 
พยาบาลข้าราชการมีสิทธิซํ้าซ้อนกับสิทธิประกันสังคม ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๑๗/ว ๘๓ 
ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นไป ไม่ได้เรียกเก็บค่าบริการในส่วนที่ได้เบิก 
กับกรมบัญชีกลางจากผู้ป่วย และไม,ได้ออกใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังดังกล่าว

สำหรับการให้บริการฟอกเลือดด้วยวิธีไตเทียม ๒ ครั้งแรกของสัปดาห์ที่เบิกกับสำนักงานประกัน
สังคมนั้น ทางโรงพยาบาลขอเบิกส่วนเกินในระบบเบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง ด้วยอัตรา.......................บาท
ต่อการให้บริการฟอกเลือดด้วยวิธีไตเทียม ๑ คร้ัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ลงนาม..................................................

(ซื่อผู้มีอำนาจของสถานพยาบาล)

ผู้ประสานงาน 
โทรศัพท.์........
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แบบแจ้งผลการพิจารณาสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีการบำบัดทดแทนไต
จากสำนักงานประกันสังคม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

วันที่........../ ............................./ .................
เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีการบำบัดทดแทนไตจากสำนักงานประกันสังคม
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ

โรงพยาบาล.................(๑).................... รหัส................. (๒)................ขอแจ้งผลการพิจารณาฯ จาก
สำนักงานประกันสังคม ของ............... (๓)...............เลขบัตรประซาซน................. (๓).............. ที่มารับบริการฟอก
เลือดด้วยเครื่องไตเทียมในโรงพยาบาล เป็นดังนี้

ผู้ป่วยอยู่ระหว่างรอการพิจารณาจากสำนักงานประกันสังคม(ซึ่งกรณีนี้กรมบัญชีกลาง 
จะเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เฉพาะ ๓๐ วันแรกของการเข้าระบบเบิกจ่ายตรง* *

ได้รับการอนุมัติสิทธิใหได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีการบำบัดทดแทนไตจาก 
สำนักงานประกันสังคม

ไม,ได้รับการอนุมัติสิทธิใหได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีการบำบัดทดแทนไตจาก 
สำนักงานประกันสังคม

ทั้งนี้ได้แนบสำเนาผลการพิจารณาจากสำนักงานประกันสังคมมาด้วยแล้ว 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ลงนาม............ (๔)...................

(ซื่อผู้มีอำนาจของสถานพยาบาล) 
ตำแหน่ง................(๕)..................

(๑) ซื่อสถานพยาบาลท่ีมีการให้บริการรักษาพยาบาลทดแทนไตผู้ป่วยไตวายเร้ือรังด้วยวิธีไตเทียม 
(๒) รหัสสถานพยาบาลที่มีการให้บริการรักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม 
(๓) ซื่อฃองผู้'ป่วย และเลขบ ัตรประซาขน ๑๓  หลักของผู้ป ่วย 
(๔) ลายมือซื่อของผู้มีอำนาจ/ผู้รับมอบอำนาจของสถานพยาบาล 
(๔) ตำแหน่งของผู้มือำนาจ/ผู้รับมอบอำนาจ
*หลังจากครบ ๓๐ วันแล้ว ต้องมีเอกสารยืนยันการขอรับบริการรักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเร้ือรังด้วยวิธีไตเทียม 
จากสำนักงานประกันสังคม ดังน้ัน รพ.ต้องให้ผู้ป่วยดำเนินการติดต่อกับสำนักงานประกันสังคมเพื่อขอเอกสารโดยด่วน
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ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐
๓๑ มนาคม ๒๔๔๙

เรื่อง การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง อธิบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ อธิการบดี 

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๑๗/ว ๑๒๒ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๔๔๘
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อลถานพยาบาลจำนวน ๒๓ แห่ง

ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้กำหนดให้การขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในการ 
ฟอกเลือดกรณีเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่ยังไม,เข้าสู'ระบบการจ่ายตรง 
ค ่าร ักษาพยาบาลประเภทผู้ป ่วยนอก ให ้ถ ือปฏิบ ัต ิตามระเบ ียบกระทรวงการคลังว ่าด ้วยการเบ ิกจ่ายเงิน 
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๔๔๔ เว้นแต่ในกรณีการส่งตัวไปรักษาทดแทนไตในสถานพยาบาล 
เอกซน ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๒๓.๔/ว ๙๐ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน 
๒๔๔๑ ทั้งนี้ ในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังกรณีดังกล่าว ให้ถือปฏิบัติได้ 
จนถึงสิ้นเดือนมีนาคม ๒๔๔๙ น้ัน

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไต 
วายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม ให้สถานพยาบาลของทางราชการเป็นผู้เบิกจ่ายโดยตรงกับกรมบัญชีกลาง ทั้งแต่วัน 
ท่ี ๑ เมษายน ๒๔๔๙ เป็นด้นไป โดยผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ป่วยด้วยไตวายเรื้อรัง และจำเป็นต้อง 
รักษาด้วยการฟอกเลือดกรณีเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. การรักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียมในสถานพยาบาลของ 
ทางราชการ ให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวดำเนินการลงทะเบียน ณ สถานพยาบาล ทั้งแต่วันนี้เป็นดันไป 
เพื่อเข้าสู่ระบบจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลาง โดยให้ปฏิบัติตามหนังสือที่อ้างถึง

อย่างไรก็ตาม การเข้าสู่ระบบการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก จะมีรอบระยะ 
เวลาในการจัดส่งและตรวจสอบข้อมูลทะเบียนผู้มีสิทธิรอบละ ๑๔ วัน ดังน้ัน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือด 
ร้อนของผู้มีสิทธิ จึงให้ผู้มีสิทธินำใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม 
ในสถานพยาบาลของทางราชการที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๔๔๙ มาเบิกจากส่วนราชการด้นสังกัดได้ 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๔๔๔ โดย 
ให้ถือปฏิบัติตามวันที่ปรากฏในใบเสร็จรับเงินของสถานพยาบาลของทางราชการ เซ่น หากข้าราชการนำ 
ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป ่วยไดวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียมในสถานพยาบาลชองทาง 
ราชการ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๔๔๙ มายื่นเบิกวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๔๔๙ ย่อมสามารถเบิกจ่ายได้ แต่หาก 
นำใบเสร็จรับเงินชองสถานพยาบาลทางราชการ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๔๔๙ มายื่นเบิกวันที่ ๑ 0  พฤษภาคม 
๒๔๔๙ ย่อมไม,สามารถเบิกจ่ายได้

ฅ ๙ ๔



ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในข้อ ๑. ดังกล่าว ลังมิให้ไข้กับสถานพยาบาลที่ลังไม'เข้าสู่ระบบจ่ายตรงกับ 
กรมบัญชีกลาง ดังน้ัน ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียมที่เกิด 
จากสถานพยาบาลตามรายซื่อตามสิ่งที่ล่งมาด้วยจำนวน ๒๓ แห่ง จึงลังสามารถนำมาเบิกจากส่วนราชการ 
ต้นสังกัดได้

๒. สำหรับกรณีที่สถานพยาบาลของทางราชการจำเปีนต้องส่งดัวผู้ป่วยไตวายเรื้อรังเข้ารับการ 
รักษาพยาบาลทดแทนไตด้วยวิธีไตเทียมในสถานพยาบาลของเอกซน ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง 
ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๕๒๖.๕/ว  ๙๐ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๑ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๙ ทั้งนี้ ตั้งแต่ 
วันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เป็นต้นไป กรมบัญชีกลางจะพัฒนาสถานพยาบาลเอกซนให้เข้าสู่ระบบจ่ายตรงเซ่น 
เดียวกับกรณีของสถานพยาบาลชองทางราชการ โดยจะแจ้งวิธีปฏิบัติให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้ผู้ม ีสิทธิและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ
ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมภพ บัณฑรวิพากษ์) 
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 
โทร. ๐-๒๒๗๓-๙๕๖๑, ๐-๒๒๙๘-๖๐๘๗ 
ผผผ.(ะฐฟ.5๐.1:เา

๓๙๕



รายซ ื่อสถานพยาบาลที่ย ังไม,เข ้าส ู่ระบบจ่ายตรงจำนวน ๒๓ แห่ง
๑. โรงพยาบาลลาดบัวหลวง อยุธยา
๒. ศูนย์อนามัยแม่และเด็กสระบุรี สระบุรี
๓. ศูนย์อนามัยที่ ๓ ชลบุรี
๕. โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว นครสวรรค์
๕. โรงพยาบาลค่ายสฤษดิ้เสนา พิษณุโลก
๖. โรงพยาบาลเนินมะปราง พิษณุโลก
๗. โรงพยาบาลพล ขอนแก่น
๘. โรงพยาบาลธาตุพนม นครพนม
๙. โรงพยาบาลเต่างอย สกลนคร
๑0. โรงพยาบาลพระอาจารย์แบนธนากโร สกลนคร
๑๑. โรงพยาบาลสวี ชุมพร
๑๒. โรงพยาบาลค่ายเทพสตรีศรีสุนทร นครศรีธรรมราช
๑๓. ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด ปัตตานี
๑๕. โรงพยาบาลเคียนซา สุราษฎร์ธานี
๑๕. โรงพยาบาลนํ้าหนาว เพชรบูรณ์
๑๖. โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ชลบุรี
๑๗. โรงพยาบาลดอนมดแดง อุบลราชธานี
๑๘. โรงพยาบาลยาสูบ กรุงเทพมหานคร
๑๙. โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง กรุงเทพมหานคร
๒๐. โรงพยาบาลสิรินธร กรุงเทพมหานคร
๒๑. โรงพยาบาลกลางกรมราชทัณฑ์
๒๒. คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา กรุงเทพมหานคร
๒๓. ศูนย์สุขภาพชุมชน ๑๑ เฉลิมพระเกียรติ

ต ๙ ๖



ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐ 
๑๐ พฤศจิกายน ๒๔๔๙

เรื่อง การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง อธิบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ อธิการบดี 

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ท่ี กด ๐๔๒๖.๔/ว ๙๐ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๔๔๑ 

๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ ๐๔๑๗/ว ๘๔ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๔๔๙
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายซื่อสถานพยาบาลชองเอกซนที่เข้าร่วมโครงการการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไต 

ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียมในสถานพยาบาลชองเอกซน 
๒. แบบหนังสือส่งตัวผู้ป่วยรักษาต่อเนื่องกรณีรักษาทดแทนไต กรณีป่ระจำ 
๓ . แบบหนังสือส่งตัวผู้ป่วยรักษาต่อเนื่องกรณีรักษาทดแทนไต กรณีชั่วคราว
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ (๓) แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา 

พยาบาล พ.ศ. ๒๔๒๓ และที่แกไขเพิ่มเติม กรมบัญชีกลางได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง จึงเห็นสมควร 
ยกเลิกหนังสือที่อ้างถึง ๑. และกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วย 
ไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม โดยให้สถานพยาบาลชองเอกซน (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ) เป็น 
ผู้เบิกจ่ายโดยตรงกับกรมบัญชีกลาง ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๔๙ เป็นด้นไป โดยผู้ป่วยจะต้องเป็นผู้ 
ป่วยนอกรักษาต่อเนื่องตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ และให้ถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. กรณีผู้ป่วยโรคไตฃึ่งเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของทางราชการ และสถานพยาบาล 
ของทางราชการมีความจำเป็นต้องส่งตัวผู้ป่วยไปเข้ารับการรักษาพยาบาลทดแทนไตด้วยวิธีไตเทียมในสถาน 
พยาบาลของเอกซน

๑.๑ เป็นประจำ ผู้ป่วยจะได้รับหนังสือส่งตัวผู้ป่วยรักษาต่อเนื่องกรณีรักษาทดแทนไต 
กรณีประจำ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) ซึ่งมีอายุคราวละ ๖ เดือน -

๑.๒ เป็นการชั่วคราว ผู้ป่วยจะได้รับหนังสือส่งตัวผู้ป่วยรักษาต่อเนื่องกรณีรักษาทดแทบ 
ไตกรณีชั่วคราว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) ซึ่งมีอายุคราวละ ๑ สัปดาห์

๒. กรณีผู้ป่วยโรคไตซึ่งเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลชองเอกชน และสถานพยาบาลของ 
เอกซนมีความจำเป็นต้องส่งตัวผู้ป่วยไปเข้ารับการรักษาพยาบาลทดแทนไตด้วยวิธีไตเทียมในสถานพยาบาลของ 
เอกซนอื่น เป็นการชั่วคราว ให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๑.๒

๓. การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
๓.๑ กรณีประจำ และกรณีชั่วคราว ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง อัตรา 

ค่ารักษาพยาบาลสำหรับการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง

๓๙๗



๓.๒ กรณีชั่วคราว หากสถานพยาบาลที่ให้การรักษา เห็นว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนตัวกรอง 
ไตเทียมใหม่ ให้เรียกเก็บค่าตัวกรองไตเทียมใหม่เพิ่มจากค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วย 
วิธีไตเทียมตามประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง อัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไต 
วายเรื้อรัง ในอัตราชุดละ ๕๐0 บาท ซึ่งหากตัวกรองไตเทียมใหม่มีอัตราเกินจากส่วนที่ให้เบิก ให้ผู้ป่วยรับผิด 
ชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินนั้น

ทั้งนี้ สำหรับกรณีที่ผู้ป ่วยเช้ารับการรักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธ 
‘ไตเทียมในสถานพยาบาลของเอกขนที่ยังไม'เช้าสู่ระบบจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลาง ให้เบิกจ่ายในอัตราเหมาจ่าย 

ที่รวมค่าอุปกรณีในการบำบัดรักษาโรคตามประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณีในการบำบัดรักษา 
โรค ตามที่กระทรวงการคลังกำหนดแล้วในจำนวน ๒,๐๐๐ บาทต่อครั้งโดยให้แนบหนังสือส่งตัวผู้ป่วยรักษา 
ต่อเนื่อง กรณีรักษาทดแทนไต ตามแต่ละกรณี เพื่อประกอบการเบิกจ่าย จนถึงสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๔๙ ส 
วนใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียมในสถานพยาบาลของเอกขน 
ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือที่อัางถึง ๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้ผู้มีสิทธิและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวช้องทราบและถือปฏิบัติ
ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมภพ บัณฑรวิพากษ์) 
รองอธิบดี รักษาราชการแทน 

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลช้าราชการ 
โทร. ๐-๒๒๗๓-๙๕๖๑, ๐-๒๒๙๘-๖๐๘๗ 

^ ฐ ( ± 3 0 . 1: ๒
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รายซื่อสถานพยาบาลของเอกซนที่เขาร่วมโครงการการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทน
ใดในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียมในสถานพยาบาลของเอกซนฃ่

ลำดับที่ ซื่อสถานพยาบาลของเอกซน จังหวัด
๑ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพมหานคร
๒ โรงพยาบาลกรุงธน ๑ กรุงเทพมหานคร
๓ โรงพยาบาลกรุงธน ๒ กรุงเทพมหานคร
๔ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประซาชื่น กรุงเทพมหานคร
๔ โรงพยาบาลคามิลเลียน กรุงเทพมหานคร
๖ โรงพยาบาลเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร
๗ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ กรุงเทพมหานคร
๘ โรงพยาบาลนครธน กรุงเทพมหานคร
๙ โรงพยาบาลบางกอก ๙ อินเตอร์เนซั่นแนล กรุงเทพมหานคร

๑๐ โรงพยาบาลบางนา ๑ , กรุงเทพมหานคร
๑๑ โรงพยาบาลบางโพ. กรุงเทพมหานคร
๑๒ โรงพยาบาลบางมด กรุงเทพมหานคร
๑๓ โรงพยาบาลบี แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร
๑ ๔ โรงพยาบาลปิยะเวท กรุงเทพมหานคร
๑๔ โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล กรุงเทพมหานคร
๑๖ โรงพยาบาลเปาโล สยาม กรุงเทพมหานคร
๑๗ โรงพยาบาลพญาไท ๓ กรุงเทพมหานคร
๑63 โรงพยาบาลพญาไท ๒ - กรุงเทพมหานคร
๑๙ โรงพยาบาลพระรามเก้า กรุงเทพมหานคร
๒๐ โรงพยาบาลแพทย์บีญญา กรุงเทพมหานคร
๒๑ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
๒๒ โรงพยาบาลเมโย กรุงเทพมหานคร
๒๓ โรงพยาบาลรัซดา-ท่าพระ กรุงเทพมหานคร
๒๔ โรงพยาบาลรามคำแหง กรุงเทพมหานคร
๒๔ โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
๒๖ โรงพยาบาลวิซัยยุทธ กรุงเทพมหานคร
๒๗ โรงพยาบาลวิภาวดี กรุงเทพมหานคร
๒๘ โรงพยาบาลศรีว ิช ัย ๑ กรุงเทพมหานคร
๒๙ โรงพยาบาลศรีวิชัย ๒ กรุงเทพมหานคร
๓๐ โรงพยาบาลศรีสยาม กรุงเทพมหานคร

๓๙๙



๓๑ โรงพยาบาลสมิติเวซ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
๓๒ โรงพยาบาลสายไหม กรุงเทพมหานคร
๓๓ โรงพยาบาลสินแพทย์ กรุงเทพมหานคร
๓๔ โรงพยาบาลสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
๓๔ โรงพยาบาลหัวเฉียว กรุงเทพมหานคร
๓๖ โรงพยาบาลศิครินทร์ กรุงเทพมหานคร
๓๗ โรงพยาบาลธนกาญจน์ กาญจนบุรี
๓๘ โรงพยาบาลขอนแก่น ราม ขอนแก่น
๓๙ โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี จันทบุรี
๔๐ โรงพยาบาลสิริเวชจันทบุรี จันทบุรี
๔๑ โรงพยาบาลจุฬารัตน์บางปะกงปิยะเวช ฉะเชิงเทรา
๔๒ โรงพยาบาลชลเวช ชลบุรี
๔๓ โรงพยาบาลเอกชล ชลบุรี
๔๔ โรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาท ชัยนาท
๔๔ โรงพยาบาลธนบุรี-ขุมพร ขุมพร
๔๖ โรงพยาบาล'วิรัชศิลป๋ ขุมพร
๔๗ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ เชียงราย
๔๘ โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค เชียงราย
๔๙ โรงพยาบาลช้างเผือก เชียงใหม่
๔๐ โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม เชียงใหม่
๔๑ โรงพยาบาลเทพป้ญญา เชียงใหม่
๔๒ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่
๔๓ โรงพยาบาลรวมแพทย์ เชียงใหม่ เชียงใหม่
๔๔ โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่ เชียงใหม่
๔๔ โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ เชียงใหม่
๔๖ โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ ตรัง
๔๗ โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ตราด
๔๘ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนนครปฐม นครปฐม
๔๙ โรงพยาบาลศาลายา นครปฐม
๖๐ โรงพยาบาลสนามจันทร์ นครปฐม
๖๑ โรงพยาบาลโคราช เมโมเรียล นครราชสีมา
๖๒ โรงพยาบาลเฉลิมชัย นครราชสีมา
๖๓ โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ นครราชสีมา
๖๔ โรงพยาบาลป.แพทย์ นครราชสีมา

๙๐๐



๖๔ โรงพยาบาลราชสีมา-ธนบุรี นครราชสีมา
๖๖ โรงพยาบาลนครินทร์ นครศรีธรรมราช
๖๗ โรงพยาบาลรวมแพทย์ นครสวรรค์ นครสวรรค์
๖๘ โรงพยาบาลศรีสวรรค์ นครสวรรค์
๖๙ โรงพยาบาลกรุงไทย นนทบุรี
๗๐ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี
๗๑ โรงพยาบาลชลลดา นนทบุรี
๗๒ โรงพยาบาลนนทเวช นนทบุรี
๗๓ โรงพยาบาลแม่'นํ้า นนทบุรี
๗๔ โรงพยาบาลนวนคร ปทุมธานี
๗๔ โรงพยาบาลแพทย์รังสิต ปทุมธานี
๗๖ โรงพยาบาลแพทย์รังสิต ปทุมธานี
๗๗ โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี ปทุมธานี
๗๘ โรงพยาบาลเอกปทุม ปทุมธานี
๗๙ โรงพยาบาลราชธานี พระนครศรีอยุธยา
๘๐ โรงพยาบาลคุภมิตรเสนา พระนครศรีอยุธยา
๘๑ โรงพยาบาลพะเยาราม พะเยา
๘๒ โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก
๘๓ โรงพยาบาลรวมแพทย์พิษณุโลก พิษณุโลก
๘๔ โรงพยาบาลรัตนเวช พิษณุโลก
๘๔ โรงพยาบาลอินเตอร์เวชการ (พิษณุโลก) พิษณุโลก
๘๖ โรงพยาบาลเมืองเพชร-ธนบุรี เพชรบุรี
๘๗ โรงพยาบาลแพร่-ราม แพร่
๘๘ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาสารคาม มหาสารคาม
๘๙ โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนซั่นแนล มุกดาหาร
๙๐ โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ ยโสธร
๙๑ โรงพยาบาลยโสธรรวมแพทย์ ยโสธร
๙๒ โรงพยาบาลกรุงเทพจุรีเวช ร้อยเอ็ด
๙๓ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี ร้อยเอ็ด
๙๔ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ระยอง
๙๔ โรงพยาบาลมงกุฎระยอง ระยอง
๙๖ โรงพยาบาลซานคามิลโล ราชบุรี
๙๗ โรงพยาบาลเมืองนารายณ์ ลพบุรี
๙๘ โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม ลำปาง

๔ ๐ ®



๙๙ โรงพยาบาลแวนแซนต์วูร์ด ลำปาง
๑๐๐ โรงพยาบาลเซ็นทรัลลำพูนเมโมเรียล ลำพูน
(5)0(5) โรงพยาบาลหริภุญซัยเมโมเรียล ลำพูน
๑๐๒ โรงพยาบาลเมืองเลยราม เลย
๑๐๓ โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ สงขลา
©๐๙ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี สงฃลา
๑๐๙ โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่ สงขลา
๑๐๖ โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง สมุทรปราการ
๑๐๗ โรงพยาบาลเมืองสมทุรปูเจ้าๆ สมุทรปราการ
๑๐๙ - โรงพยาบาลรวมชัยประซารักษ์ สมุทรปราการ
๑๐๙ โรงพยาบาลมหาชัย สมุทรสาคร
(5)6)0 โรงพยาบาลศรีวิชัย ๓ อ้อมน้อย สมุทรสาคร
6)6)(5) โรงพยาบาลพรชัย สุพรรณบุรี
๑๑๒ โรงพยาบาลไทยอินเตอร์เนซั่นแนล สุราษฎร์ธานี
6)6)สา โรงพยาบาลนอร์ทอิสเทอร์น-วัฒนา อุดรธานี
6)6)6̂ โรงพยาบาลเอกอุดร อุดรธานี
๑๑(^ โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี อุบลราชธานี
๑๑๖ โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี อุบลราชธานี

๙๐๒



(ตัวอย่าง) แบบหตังสิอส่งตัวผู้ป ่วยรักษาต่อเนี่'องกรณีรักษาทฺดแทนไต กรณีปร่ะจำ
รหัส รพ.: 00001 โรงพยาบาล (1) เลขท่ีหนังสือส่งต่อ: 
หน่วย ะ เลขท่ีอนุมัติ

จากเครือข่าย :

00001

แเว^(ว|*8ร8

ขอส่งต่อผู้ป่วย แผ:999001131 ช่ือ: (2) อายุ: (3) ปี' เพศ: (4)
เลขประจำตัวประชาชน ะ (5) ประเภทการส่งต่อ ะ ประจำ 
เพ่ือทำ แ6๓0ชเฟVรเร ท่ี ะ (6) วันที่คาดว่าจะใช้บริการ : (7)

เหตุผลท่ีส่งต่อและ 1 
ข้อมูลทางคลินิกที่ 2 

สำคัญ 3
รอบ เ-เ[ว ปกติของ 

ผู้ป่วย ะ
จํน่บั.าาโโ อบั โ ;โ - โ โ บ ั พ) โ โ;' โ โ โ : พฤ ศ ฟ ิโ ^ โ ไ ■ โ โ เฅ โ โ โ โ โ

แ ว  คร้ังสุดท้าย 
เม ื่อ:

ผู้ออกหนังสือ ะ (8)
(นายแพทย์ผู้ทำการรักษา)

ตำแหน่ง: (9)
วันที่ออกหนังสือ: (10)

แจ้งเครือข่ายเมื่อ ะ

ใช้ได้สิง ะ (11)

หมายเหตุ ะ หนังสือส่งต่อฉบับนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีเลขที่อนุมัติจากเครือข่ายกำกับเท่านั้น
(๑) ซื่อฃองสถานพยาบาลของทางราชการที่มีความจำเป็นต้องส่งตัวผู้ป่วยไปเข้ารับการรักษาพยาบาลโดยวิธีล้างไต หรือฟอก
เลือดในสถานพยาบาลของเอกชน
(๒) ซ่ือของผู้ป่วยโรคไตวายเร้ือรัง
(๓) อายุชองผู้ป่วยโรคไตวายเร้ือรัง
(๔) เพศของผู้ป่วยโรคไตวายเร้ือรัง
(๕) เลขประจำตัวประชาซนของผู้ป่วยโรคไตวายเร้ือรัง
(๖) ซื่อของสถานพยาบาลของเอกซนที่ผู้ป่วยโรคไตวายเร้ือรังเข้ารับการรักษาพยาบาลโดยวิธีล้างไต หรือฟอกเลือด
(๗) วันที่ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังเข้ารับการรักษาพยาบาลโดยวิธีล้างไต หรือฟอกเลือด ณ สถานพยาบาลชองเอกซน
(๘) ลายมือซื่อซองนายแพทย์ผู้ทำการรักษา
(๙) ตำแหน่งของนายแพทย์ผู้ทำการรักษา
(๑๐) วันท่ีนายแพทย์ผู้ทำการรักษาออกหนังสือให้ผู้ป่วย
(๑๑) วันท่ีหนังสือฉบับน้ีครบ ๖  เดือน

๙ ๐ ฅ



(ตัวอย่าง) แบบหนังสิ'อส่งตัวผู้ป ่วยรักษาต่อเนื่องกรณีรกษาทดแทนไต กรณีซํ่รคราว
รหัส รพ. ะ 00001 โรงพยาบาล (1) เลขท่ีหนังสือส่งต่อ: 
หน่วย ไ เลขท่ีอนุมัติ

จากเครือข่าย :

00001

แ อ เ ^ 8ร^

ขอส่งต่อผู้,ป่วย แผ:999001131 ซ่ือ: (2) อายุ: (3) ปี เพศ: (4)
เลขประจำตัวประชาชน ะ (5) ประเภทการส่งต,'ล : ซํ่วคราว 
เพ่ือทำ แ6๓0ฟเ3^51ร ท่ี : (6) วันที่คาดว่าจะใช้บริการ ะ (7)

เหตุผลท่ีส่งต่อและ 1 
ข้อมูลทางคลินิกท่ี : 2 -

สำคัญ - - 3...: ' ' - - .. -

รอบ แ อ  ปกติของ 
ผู้ป ่วย:

จ::::-:บั:บัน่ 0:ไ : .'ไ !--" 'ไ พ ื่บ ัโ■ ■ 'ะ-'ป่บ ั พล- -บั: ศ แ อ  คร้ังสุดท้าย 
เม่ือ ะ

ผู้ออกหนังสือ : (8)
(นายแพทย์ผู้ทำการรักษา)'

ตำแหนง : (9)
วันท่ีออกหนังสือ: (10)

แจ้งเครือข่ายเมื่อ ะ

ใช้ได้ถึง :: (11)

หมายเหตุ : หนังสือส่งต่อฉบับนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีเลขที่อนุมัติจากเครือข่ายกำกับเท่านั้น
(๑) ซึ่อของสถานพยาบาลที่ให้การรักษาพยาบาลโดยวิธีล้างไต หรือฟอกเลือดแก่ผู้ป่วย เป็นประจำ แล้วมีความจำเป็นต้องส่งตัว
ผู้ป่วยไปเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการอื่นหรือของเอกซนอื่น เป็นการชั่วคราว
(๒) ซ่ือของผู้ป่วยโรคไตวายเร้ือรัง
(๓) อายุของผู้ป่วยโรคไตวายเร้ือรัง
(๔) เพศของผู้ป่วยโรคไตวายเร้ือรัง
(๕) เลขประจำตัวประซาซนของผู้ป่วยโรคไตวายเร้ือรัง
(๖) ซื่อของสถานพยาบาลของเอกขนที่ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังเข้ารับการรักษาพยาบาลโดยวิธีล้างไต หรือฟอกเลือด
(๗) วันที่ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังเข้ารับการรักษาพยาบาลโดยวิธีล้างไต หรือฟอกเลือด ณ สถานพยาบาลของเอกซน
(๘) ลายมือซื่อของนายแพทย์ผู้ทำการรักษา
(๙) ตำแหน่งของนายแพทย์ผู้ทำการรักษา
(๑ 0 )  ว ันท ี่นายแพทย ์ผ ู้ทำการร ักษาออกหน ังส ือให ้ผ ู้ป ่วย
(๑๑) วันท่ีหนังสือฉบับน้ีครบกำหนด

๔๐๔



กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐ 

๑๔ สิงหาคม ๒๔๔๒

เรื่อง การอน ุม ัต ิการเบ ิกจ ่ายค ่าร ักษาพยาบาลกรณ ีค ่าฟอกเล ือดด ้วยเคร ื่องไตเท ียมและกรณ ีส ่วนเก ิน  
ค่าคลอดบุตรประกันสังคม

เรียน ปลัดกระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัด อธิบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ อธิการบดี ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสถานพยาบาลของทางราชการ

อ้างถึง ๑. หนังลือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๑๗/ว  ๑๓๓ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๔๔๙
๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๑๗/ว ๑๖๐ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๔๔๙
๓. หนังลือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๑๗/ว ๔๐๒ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๔๔๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติการอนุมัติค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและส่วนเกินค่าคลอดบุตรประกันสังคม

ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมให้ 
สถานพยาบาลเป็นผู้เบิกจ่ายเงินโดยตรงกับกรมบัญชีกลางเท่านั้น และกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวมี 
สิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรจากประกันสังคม เมื่อเข้ารับการคลอดบุตรในสถานพยาบาลชอง 
ทางราชการและค่าคลอดบุตรเกินกว่าสิทธิที่จะได้รับจากประกันสังคม หากผู้คลอดประสงค์จะให้สถานพยาบาล 
เป็นผู้เบิกจ่ายเงินส่วนเกินประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร สถานพยาบาลสามารถเบิกจ่ายเงินดังกล่าวใน 
ระบบเบิกจ่ายตรงได้โดยให้สถานพยาบาลขอเลขอนุมัติแทนหนังสือรับรองการมีสิทธิตามหนังสือที่อ้างถึง น้ัน

กรมบ ัญ ช ีกลางพ ิจารณ าแล ้ว ขอเร ียนว ่า เน ื่องจากปรากฏว ่าส ่วนราชการต ้นส ังก ัด  
ชองผ ู้ม ีส ิทธ ิได ้ขอทำความตกลงเบ ิกจ ่ายใบเสร ็จร ับ เง ินค ่าฟ อกเล ือดด ้วยเคร ื่องไตเท ียมและส ่วนเก ิน  
ประโยชน์ทดแทนค่าคลอดบุตร กรณีที่ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวมิได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 
ไว้เป็นจำนวนมาก ดังน้ัน เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการกรณีที่ผู้ป่วยไม,อาจปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น 
ได้ จึงให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมเป็นผู้อนุมัติการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีค่าฟอกเลือดด้วยเครื่อง 
ไตเทียมและการเบิกจ่ายส่วนเกินประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรในระบบใบเสร็จรับเงินได้ โดยไม่ต้องขอ 
ทำความตกลงและให้ถือปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย .ทั้งนี้ เมื่อได้อนุมัติใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลด้งกล่าว 
ไปแล้วขอให้รายงานให้กรมบัญชีกลางทราบในเดือนมีนาคมและกันยายนชองทุกปี

๔๐๔



ขอบคุณยง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ท ี่เก ี่ยวข้องและผู้ม ีส ิทธิทราบและถือปฏิบ ัติด ้วย จัก

ขอแลดงความนับถือ /I

(นายปิยพันธ์ นิมมานเหมินท) 
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
กลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 
โทร. ๐-๒๒๗๓-๙๕๖๑, ๐-๒๒๙๘-๖๐๘๖-๘

๔ ๐ ๖



แนวทางปฏิบัติในการอนุมัติใบเสร็จรับเงินค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและ 
ส่วนเกินประโยชน์ทดแหนกรณีคลอดนุตร

๑. ค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมกรณ ผู้ีป่วยทั่วไป
๑.๑ การอนุมัติใบเสร็จรับเงินค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมกรณีผู้ป่วยทั่วไปมิได้เข้าสู่ระบบเบิก 

จ่ายตรงไม'ว่ากรณีใด ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมสามารถอนุมัติได้ โดยก่อนอนุมัติต้องปรากฏข้อเท็จจริง 
ด้งบิ - -

(๑) ฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐของผู้ป่วยรายดังกล่าว “สมบูรณ์” และสถานะขึ้นว่า “มีสิ,ทธิ” 
เมื่อตรวจสอบใน \ ^ ผ . 0 5 ป.5๐.1:1า และ

(๒) มีเอกสารรับรองจากเจ้าหน้าที่หน่วยไตเทียมของโรงพยาบาลผว่าผู้ป่วยได้ลงทะเบีย่นใน 
ระบบเบิกจ่ายตรงกลุ่มโรคเฉพาะแล้ว ตามแบบ ๗๑๐๗

๑.๒ การเบิกจ่ายค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม,เกินอัตราที่กำหนดตาม 
ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง อัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง

๒. ค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมกรณีผู้ป่วยที่ม ีลืทธิซํ้าซ้อนกับสิทธิประกันลังคม
๒.๑ การอนุมัติใบเสร็จรับเงินค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมกรณีผู้ประกันตนยังมิได้เข้าสู่ระบบเบิก 

จ่ายตรงกรณีพิเศษกับกรมบัญชีกลางไม่ว่ากรณีใด ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมสามารถอนุมัติได้โดยก่อนอนุมัติ 
ต้องปรากฏข้อเท็จจริง ดังนี้

(๑) ฐานข ้อม ูลบ ุคลากรภาคร ัฐของผ ู้ปว.ยรายด ังกล ่าว “ส มบ ูรณ ์” และสถานะข ึ้นว ่า 
“ไม'มีสิทธิ” โดยจำแนกสิทธิว่า “สิทธิประกันสังคม” เมื่อตรวจสอบใน ผผ\^.(ะ3(±3๐.1:1า

.(๒) มีเอกสารหลักฐานการขอรับการบำบัดทดแทนไตต่อสำนักงานประกันสังคมหรือเอกสาร 
ที่แสดงว่าได้รับการอนุมัติให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีการบำบัดทดแทนไตจากสำนักงานประกันสังคม 

(๓) มีเอกสารรับรองจากเจ้าหน้าที่หน่วยไตเทียมของโรงพยาบาลว่าผู้ป ่วยได้ลงทะเบียนใน 
ระบบเบิกจ่ายตรงกลุ่มโรคคเฉพาะแล้ว ตามแบบ ๗๑๐๗

๒.๒ การเบิกจ่ายค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ให้เบินดังนี้ 
. (๑) กรณีที่ผู้ประกันตนยังไม่ได้รับอนุมัติสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีการบำบัดทดแทนไตจาก 

สำนักงานประกันสังคม หรือได้รับอนุมติสิทธิแล้วแต่ไม่ครอบคลุมช่วงเวลาค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่เกิด 
ขึ้นก่อนการขออนุมัติสิทธิดังกล่าว การเบิกจ่ายค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม'เกิน 
อัตราที่กำหนดตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วย 
ไตวายเรื้อรัง

(๒) กรณีได้รับอนุมัติสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีการบำบัดทดแทนไตจากสำนักงานประกัน 
ส ังคมแล ้วและครอบคล ุมช ่วงเวลาคำฟอกเล ือดด ้วยเคร ื่องไตเท ียมท ี่เก ิดข ึ้นก ่อนการอน ุม ัต ิส ิทธ ิด ังกล ่าว 
การเบิกจ่าค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงเฉพาะส่วนเกินสิทธิประกันสังคม ๑1๕๐๐ 
บาท แต่ไม่เกินอัตราที่กำหนดตามประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง อัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับการรักษาทดแทน 
ไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง

๔ ๐ ๗



๒.๓ การอนุมัติใบเสร็จรับเงินค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมตามข้อ ๑ และ ๒ หากผู้ป่วยเข้ารับ 
การบริการฟอกเลือดที่สถานพยาบาลเอกซน จะต้องเป็นกรณีที่สถานพยาบาลของทางราชการส่งตัวผู้ป่วยไปเข้า 
รับการฟอกเลือดเนื่องจากไม'มีเครื่องไตเทียมหรือมีแต่ไม'เพียงพอเท่านั้น

๓ .  ค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรของสำนักงานประกันสังคม
๓ .๑ การอนุมัติใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เกินประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรประเภท 

ผู้ป่วยภายใน สถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้คลอด มิได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด 
ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมสามารถอนุมัติได้ โดยก่อนอนุมัติต้องปรากฏข้อเท็จจริง ดังนี้

(๑) ฐานข ้อม ูลบ ุคลากรภาคร ัฐชองผ ู้ป ่วยรายด ังกล ่าว “สมบ ูรณ ์” และสถานะขึ้นว่า 
“ไม่มีสิทธิ” โดยจำแนกสิทธิว่า “สิทธิประกันสังคม” เมื่อตรวจสอบใน .ด5ป.ฐเว-ป่า

(๒) มีเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผู้ประกันตนได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรจาก 
สำนักงานประกันสังคมแล้ว

๓ .๒ การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรให้เบิกจ่ายได้เท่าท ี่ 

จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่าย 
ค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๔๙

๔. ค่ารักษาพยาบาลของผู้ประกันตนที่มิได้รับสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตรของสำนักงานประกันสังคม
๔.๑ การอนุมัติใบเสร็จรับเงินค่าคลอดบุตรประเภทผู้ป่วยภายใน สถานพยาบาลของทางราชการ 

กรณีผู้ประกันตนไม'ได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรเนื่องจากส่งเงินสมทบไม'ครบหรือเป็นการคลอดบุตร 
ครั้งที่ ๓ ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมสามารถอนุมัติได้ โดยก่อนอนุมัติต้องปรากฏข้อเท็จจริง ดังนี้

(๑ ฐาน 1ข ้อม ูลบ ุคลากรภาคร ัฐ1ของผ ู้ปวยรายด ังกล ่าว “ สมบ ูรณ ์” และสถานะขึ้นว่า 
“ไมมสิทธิ” โดยจำแนกสิทธิว่า “สิทธิประกันสังคม” เมื่อตรวจสอบใน ผผผ.(ะฐป.ฐอ/ชา

(๒) มีเอกสารหลักฐานยืนยันจากสำนักงานประกันสังคมว่าผู้ประกันตนไม่ได้รับประโยชน์ 
ทดแทนกรณีคลอดบุตร เนื่องจากส่งเงินสมทบไม'ครบหรือเป็นการคลอดบุตรครั้งที่ ๓

๔.๒ การเบิกจ่ายค่าคลอดบุตรให้เบิกจ่ายได้เท ่าที่จ ่ายจริงแต่ไม'เกินสิทธิท ี่กำหนดตามประกาศ 
กระทรวงการคลัง เร่ือง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาล 
ของทางราชการ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๔๙

๔ ๐ ๘



แบบ ๗๑0๗
แบบแจ้งยืนยันผู้ป่วยโรคไตวายเร้ือรังได้เข้าสู่ระบบเบิกจ่ายตรงกลุ่มโรคเฉพาะ

วันที่......... เดือน....................... พ.ศ......................
เรื่อง ยืนยันสถานะผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังได้เข้าสู่ระบบเบิกจ่ายตรงกลุ่มโรคเฉพาะแล้ว 
เรียน .................................(๑)............................ ..........

ด ้วย........................(๒)......................... เลขที่ป่ระจำตัวประซาซน...............................(๓).............หรือ
เลขที่บัตรประจำตัวคนต่างด้าว/เลขที่ของหนังสือเดินทาง................. (๔).................อาย ุ (๔)..............ปี
ป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังมีความจำเป็นต้องเข้ารับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม บิจจุบันผู้ป่วยได้เข้าสู่ระบบ
เบิกจ่ายตรงกลุ่มโรคเฉพาะที่โรงพยาบาล........ (๖)........... และสามารถเบิกจ่ายค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมใน
ระเบบเบิกจ่ายตรงได้แล้ว

ขอแสดงความนับถือ

.(๗).
( 1)

เจ้าหน้าที่หน่วยบริการห้องไตเทียม

(๑) หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมของผู้ป่วย 
•(๒) ซ่ือของผู้ป่วยโรคไตวายเร้ือรัง 
(๓) หมายเลขบัตรประจำตัวประซาซน
(๔) หมายเลขบัตรต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง (ถ้าเป็นกรณีมิใซ่สัญชาติไทย)
(๔) อายุของผู้ป่วยโรคไตวายเร้ือรัง
(๖) ซ่ือสถานพยาบาลท่ีผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังสมัครเข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรง 
(๗) ลายมือซื่อของเจ้าหน้าที่ของหน่วยบริการห้องไตเทียม

๔๐๙


