
แนวทางการชดเชยค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยสําหรบัระบบเส้นเลือดเทียมแบบมีขดลวดค้า้ยนั

ท่ีทรวงอก VALIANT-NAVION™ 

SAFE-N (ประเทศไทย) 

ในฐานะทีท่่านเป็นผูป่้วยซึง่ใชร้ะบบเสน้เลอืดเทยีมแบบมขีดลวดค้้ายนัทีท่รวงอก Valiant Navion™ เพื่อซ่อมแซมเสน้เลอืดแดงใหญ่ 

เราเขา้ใจว่าท่านอาจมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัคา่ใชจ่้ายในการดูแลและรกัษาทีเ่กดิจากการเรยีกคนื Valiant Navion "การเรยีกคนื" 

หมายความว่าผูผ้ลติขอใหแ้พทยห์ยุดใชอุ้ปกรณ์นี้กบัผูป่้วยรายใหม่ มไิดห้มายความว่าจะมกีารขอใหนํ้าอุปกรณ์นี้ออกจากผูป่้วย 

ท่านอาจทราบจากแพทยข์องท่านก่อนหน้าน้ีแลว้วา่ เมื่อวนัที ่17 กุมภาพนัธ ์ค.ศ. 2021 Medtronic ไดแ้นะนําใหแ้พทยห์ยุดใชอุ้ปกรณ์ Valiant Navion กบัผู้ป่วยรายใหม่ในทนัท ี

เน่ืองจาก Medtronic 

พบว่าผูป่้วยบางรายทีใ่ส่อุปกรณ์มกีารรัว่เกดิขึน้ทีบ่รเิวณรอยต่อระหวา่งเสน้เลอืดเทยีมแบบมขีดลวดค้้ายนักบัเสน้เลอืดแดงใหญ่ โดยทัว่ไปการรัว่น้ีสามารถรกัษาไดแ้ละสามารถตรว

จพบไดด้ว้ยการถ่ายภาพเอก็ซเรยค์อมพวิเตอร ์(“CT”) ยิง่ตรวจพบไดเ้รว็เท่าไหรก่ย็ิง่รกัษาไดเ้รว็ขึน้เท่านัน้ หากทิง้ไวโ้ดยไม่รกัษา การรัว่อาจทําใหเ้กดิเลอืดออกภายในรา่งกายได ้

ดว้ยเหตุผลนี้ การถ่ายภาพรงัสวีนิิจฉัยอย่างสมํ่าเสมอจงึเป็นสิง่สาํคญัในการตดิตามผูป่้วยทุกคนทีไ่ดร้บัการปลูกถ่ายระบบเสน้เลอืดเทยีมแบบมขีดลวดค้้ายนัทีท่รวงอก Valiant 

Navion ของ Medtronic 

Medtronic ไดจ้ดัตัง้โครงการเพื่อใหค้วามช่วยเหลอืแก่แพทยแ์ละผูป่้วยในกรณีที่มกีารเรยีกคนืน้ี โปรแกรม SAFE-N (Safety Assessment for Everyone-Navion) 

มอีงคป์ระกอบหลายดา้น ได้แก่ การเกบ็รวบรวมภาพถ่ายรงัสวีนิิจฉัยและขอ้มลู แหล่งขอ้มลูของแพทย์ และการใหค้วามช่วยเหลอืแก่ผูป่้วย Medtronic 

มุ่งมัน่ที่จะทํางานร่วมกบัแพทยแ์ละผูป่้วยเพื่อลดอุปสรรคทางดา้นการเงนิในการตรวจตดิตามตามทีแ่นะนํา 

โดยการช่วยระบุค่ารกัษาพยาบาลทีเ่กีย่วขอ้งการเรยีกคนืซึง่ยงัไม่ไดเ้บกิจ่าย ในโครงการน้ี 

ท่านมสีทิธิท์ีจ่ะขอชดเชยค่าใช้จ่ายที่จ่ายจรงิในทางการแพทยแ์ละค่าใช้จ่ายเบด็เตลด็เพื่อการถ่ายภาพรงัสวีนิิจฉัย*และการรกัษาทางการแพทยเ์พิม่เตมิทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการ

เรยีกคนื Valiant Navion ได้ การร้องขอค่าใชจ่้ายชดเชยจะดําเนินการโดย Syntactx/NAMSA ซึ่งเป็นผูใ้หบ้รกิารบุคคลที่สามซึง่ Medtronic ว่าจา้งเพื่อจุดมุ่งหมายน้ี

สาํคญั 

ค่าใช้จ่ายท่ีจา่ยจริงเก่ียวกบัการถ่ายภาพรงัสีวินิจฉัย*และก

ารรกัษาเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัการเรียกคืน 

Valiant Navion สามารถขอค่าใช้จ่ายชดเชยได้ 

อย่าถ่ายภาพรงัสีวินิจฉัยหรือรกัษาล่าช้า

หากต้องการการชดเชยค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น 

• หากยงัมีค่าใช้จา่ยท่ีท่านต้องรบัผิดชอบ โปรดติดต่อ

สายด่วนการชดเชยค่าใช้จ่าย THAILAND SAFE-N:

+66 1800 018 014

 1800 018 014 (โทรฟรี) 



ค่าใช้จ่ายใดบ้างท่ีมีสิทธ์ิเบิกชดเชยได้ในโครงการ SAFE-N 

Medtronic ไดต้ดิต่อกบัแพทยข์องท่านเพื่อ ปรบัปรุงคําแนะนําเกีย่วกบัการถ่ายภาพรงัสวีนิิจฉัยประจําปีแลว้ ขณะนี้ Medtronic แนะนําใหศ้ลัยแพทยห์รอืแพทยข์องท่านถ่ายภาพ 

CT ดว้ยสารทบึรงัสตีามปกตทิุก 6 เดือนแทนทีจ่ะเป็นทุกปี – หรอืบ่อยเท่าทีแ่พทยข์องท่านคดิวา่เหมาะสมตามดลุยพนิิจทางการแพทย ์

แน่นอนว่าแพทยข์องท่านอาจมคีําแนะนําทีเ่ฉพาะสาํหรบัผูป่้วยแต่ละคนวา่จําเป็นตอ้งถ่ายภาพรงัสวีนิิจฉัยหรอืไม่ หรอืถ่ายเมื่อใด หรอืควรจะถ่ายภาพรงัสวีนิิจฉยัชนิดใด และ 

Medtronic ยอมรบัการตดัสนิใจของแพทยข์องท่านในกรณเีหล่านัน้ 

โปรดตดิต่อแพทยข์องท่านเพื่อปรกึษาวา่คําแนะนําใหม่น้ีมคีวามหมายว่าอยา่งไรสาํหรบัท่านและการดูแลรกัษาต่อเน่ืองของท่าน 

การถ่ายภาพรงัสวีนิิจฉัยและการรกัษาในผูป่้วยแต่ละรายอาจแตกต่างกนัไป ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัคําแนะนําในการรกัษาจากแพทยแ์ละปัจจยัอื่น ๆ ของผูป่้วย 

โดยทัว่ไปค่าใชจ่้ายทีจ่่ายจรงิในการรกัษาทีเ่กีย่วกบัการเรยีกคนื Valiant Navion สามารถขอชดเชยคา่ใชจ่้ายได ้การชดเชยคา่ใชจ่้ายอาจทําไดใ้นกรณีต่อไปนี้: 

• การมาพบแพทยเ์พิม่เตมิ*

• การถ่ายภาพ CT/MR เพิม่เตมิทัง้ทีม่แีละไม่มสีารทบึรงัสี*

• การเอก็ซเรยท์รวงอกเพิม่เตมิ*

• หตัถการเพื่อเพิม่ความแขง็แรงใหก้ราฟต์ Navion

• การผ่าตดัแกไ้ข

• บรกิารของโรงพยาบาลและการวางยาสลบหรอืยาชา

• ค่าใชจ่้ายผูป่้วยในหรอืการทํากายภาพบาํบดัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทําหตัถการซํา้

• ค่าใชจ่้ายทางคลนิิกแบบผูป่้วยนอกทีเ่กีย่วขอ้งกบัการถ่ายภาพรงัสวีนิิจฉยัและก

ารรกัษาทางการแพทยเ์พิม่เตมิ

• ค่าใชท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการถ่ายภาพรงัสวีนิิจฉัยและการรกัษาทางการแพท

ยเ์พิม่เตมิซึง่มเีหตุผลอนัสมควร (เช่น ค่าทีจ่อดรถ ค่าโรงแรม

การขาดงาน และคา่ใชจ่้ายในการเดนิทางอื่น ๆ ตามสมควร)

• อาจมขีอ้จํากดัอื่น ๆ เพิม่เตมิได:้

การชดเชยค่าใชจ่้ายจะเป็นไปตามการตรวจสอบและการอนุมตั ิ

*การตรวจตดิตามเป็นประจําตลอดชวีติโดยสมํ่าเสมอรวมถงึการตรวจตดิตามอย่างน้อยปีละครัง้เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลตามปกตสิําหรบัผูป่้วย Navion โครงการ SAFE-N 

รวมถงึคําแนะนําฉบบัปรบัปรุงสําหรบัการตรวจตดิตามและการถ่ายภาพรงัสวีนิิจฉัยเพิม่เตมิทุก 6 เดอืน หรอืบ่อยตามทีแ่พทยข์องท่านเหน็ว่าเหมาะสมตามดุลพนิิจทางการแพทย ์

ผูป่้วยทีไ่ม่มปีระกนัอาจมคุีณสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะไดร้บัการชดเชยค่าใชจ้่ายทางการแพทยส์ําหรบัการถ่ายภาพรงัสวีนิิจฉัยประจําปีตามปกตทิีย่งัไม่ไดเ้บกิจ่ายดว้ยเช่นกนั 

เงนิค่าใชจ่้ายซึง่เกีย่วขอ้งกบัการดูแล Valiant Navion ทีไ่ม่จําเป็นตามกําหนดปกตจิะจ่ายใหก้บัสถานพยาบาลทีดู่แลท่านโดยตรง ท่านจะไม่ไดร้บัใบแจง้หน้ี 

การขอชดเชยค่าใช้จ่ายสาํหรบัเงินค่าใช้จ่ายเบด็เตลด็ท่ีเก่ียวกบัการถ่ายภาพรงัสีวินิจฉัยและการรกัษา 

โปรดติดต่อ Syntactx เพ่ือขอขอ้มูลเพ่ิมเติม 

หากท่านมีค่าใช้ จ่ายท่ ีมีเหตุผลอันสมควรซ่ ึงเก่ ียวข้ องกบัการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัยและการรักษาทางการแพทย์ เพิม่เติม (เช่น ค่าท่ ีจอดรถ ค่าอาหาร 

ค่าโรงแรม การขาดงาน และค่าใช้ จ่ายในการเดนิทางอ่ ืน ๆ ตามสมควร) โปรดติดต่อ Syntactx ที ่+66 1800 018 014 หรือ 1800 018 014 (โทรฟรี) หรืออีเมล SAFE-N-

Reimburse@syntactx.com เพ่ อืขอข้ อมูลหรือเพ่ อืกรอกแบบฟอร์ มท่ีได้ รับ ท่านยังสามารถอ่านข้ อมูลเพ่ มิเติมได้ ท่ี NavionSafety.syntactx.com/tha 

Syntactx 

เป็นบรษิทัให้บรกิารทางการแพทย์บุคคลที่สามที่เชื่อถอืได้ซ่งึให้ความช่วยเหลอืผูป่้วยและผูดู้แลทีต่้องการความช่วยเหลอืในกระบวนการรอ้งขอการชดเชยค่าใช้จ่ายที่จ่า 

ยจรงิด้านการแพทย์และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตลด็ที่เกี่ยวข้องกบัการเรยีกคนื Valiant Navion 

mailto:SAFE-N@syntactx.com


การยื่นคาํร้องผ่านทาง SYNTACTX 

ขัน้ท่ี 1 

นัดถ่ายภาพรงัสีวินิจฉัยหรือดูแลรกัษาเพื่อตรวจติดตาม: สิง่สําคญัคอืการดูแลรกัษาต้องไม่ล่าช้าเนื่องจากอุปสรรคทางด้านการเงนิ 

โปรดปรกึษาผูใ้หบ้รกิารทางการแพทย์ของท่านเพื่อนัดและรบัการดูแลรกัษาตามที่บุคลากรทางการแพทย์ของท่านเห็นสมควรตามสถานการณ์ทางการแพทย์เฉพาะบุคคลของ

ท่าน 

ขัน้ท่ี 2 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัการดูแลรกัษาทางการแพทยที์่เกี่ยวข้องกบัการเรียกคืน Valiant Navion 

น้ีได้รบัความครอบคลุมและจะชาํระโดยตรงให้แก่สถานพยาบาล: 

การถ่ายภาพรงัสวีนิิจฉัยประจําปีตามมาตรฐานสําหรบัผูป่้วยทุกคนที่มกีราฟต์ภายในเสน้เลอืดแดงใหญ่จะเรยีกเกบ็กบัท่านตามปกต ิหากท่านไม่มปีระกนั 

อาจมกีารชําระค่าใช้จ่ายสําหรบัการถ่ายภาพรงัสวีนิิจฉัยประจําปีตามมาตรฐานแก่สถานพยาบาล การดูแลรกัษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการเรยีกคนือุปกรณ์ Valiant Navion 

(เช่น การถ่ายภาพรงัสวีนิิจฉัยครัง้ที่สองหรอืครัง้ต่อ ๆ มาในระยะเวลาทุก 12 เดอืน การปรกึษา การรกัษา และการทําหตัถการซํ้า) จะชําระโดยตรงกบัสถานพยาบาล 

ท่านไม่ควรได้รบัใบแจ้งหนี้สําหรบัเงนิค่าใช้จ่ายเหล่านี้ โปรดเก็บสําเนาของเงนิค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นทุกอย่าง (เช่น 

ค่าใช้ที่เกี่ยวขอ้งกบัการถ่ายภาพรงัสวีินิจฉัยและการรกัษาทางการแพทย์เพิม่เตมิทีส่มเหตุสมผล (เช่น ค่าที่จอดรถ ค่าอาหาร ค่าโรงแรม การขาดงาน 

และค่าใช้จ่ายในการเดนิทางอื่น ๆ ตามสมควร) 

ขัน้ท่ี 3 

กรอกแบบฟอรม์คาํร้อง: หากท่านมคีา่ใชจ่้ายเกีย่วกบัการดูแลรกัษาทีย่งัไม่ไดเ้บกิชดเชยค่าใชจ่้าย เช่น ค่าใชจ่้ายทีท่่านซึง่เป็นผูป่้วยยงัตอ้งรบัผดิชอบ 

โปรดกรอกแบบฟอรม์คาํรอ้งต่าง ๆ ทีจํ่าเป็นน้ี หากตอ้งการสง่คาํรอ้งขอชดเชยคา่ใชจ่้าย โปรดเกบ็สาํเนาเอกสารทัง้หมดสง่มา รวมถงึ: 

• แบบฟอร์มคําร้องขอชดเชยค่าใช้จ่ายทางการแพทย์และ/หร ือค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่จ่ายจร ิง

• ใบเสรจ็และเอกสารทีม่รีายละเอยีดซึง่เป็นค่าใชจ่้ายทีจ่่ายจรงิทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัคา่ใชจ่้ายเบด็เตลด็ในการดําเนินการเพือ่ถ่ายภาพรงัสวีนิิจฉยัและการรกัษาเพิม่เตมิตามส

มควร ทีเ่ป็นจํานวนเงนิมากกวา่ 17.650 บาท

ขัน้ท่ี 4 

ส่งแบบฟอรม์คาํร้องไปยงั Syntactx: ภายใน 90 วนัหลงัวนัทีถ่่ายภาพรงัสวีนิิจฉัย ทําหตัถการซ้ํา หรอืการรกัษา อเีมลแบบฟอรม์คํารอ้งทีก่รอกเรยีบรอ้ยแลว้ไปที:่ 

SAFE-N-Reimburse@syntactx.com 

หรอืส่งจดหมายและโทรสารมาไดท้ี:่ 

Syntactx 

RE: SAFE-N Project 

4 World Trade Center 

150 Greenwich Street, 44th Floor 

New York, New York, 10007 

แฟกซ์: 1 (800) 342-1401 

หลงัจากตรวจสอบแบบฟอรม์การชดเชยค่าใชจ่้าย Syntactx จะแจง้ความคบืหน้าเกีย่วกบัสถานะการชดเชยค่าใชจ่้ายของท่านใหท้ราบทางอเีมล 

โปรดรอกระบวนการตรวจสอบและการชําระเงนิตามคํารอ้งขอน้ีซึง่จะใชเ้วลาประมาณ 45-60 วนันับตัง้แต่วนัทีย่ื่นแบบฟอรม์ทีจํ่าเป็นทัง้หมดครบถว้น 

mailto:SAFE-N-Reimburse@syntactx.com


โปรดทราบว่าการชดเชยค่าใช้จ่ายทางการแพทยอ์าจชาํระให้กบัผู้ป่วยหรือสถานพยาบาลกไ็ด้ทัง้น้ีขึ้นกบัสถานการณ์การชาํระเงินนัน้ ๆ 

การชําระเงนิใหก้บัผูป่้วย การชําระเงนิใหก้บัสถานพยาบาล 

การตรวจคดักรองประจําปีตามมาตรฐานสาํหรบัผูป่้วยทุกคนทีใ่ส่กราฟต์ในเสน้เลอืดแดงใหญ ่ ไม่ม ี ไม่ม*ี 

การดแูลรกัษาทางการแพทยท์ีเ่กีย่วกบัการเรยีกคนือุปกรณ์ Valiant Navion ไม่ม ี X 

เงนิค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็ X ไม่ม ี

*ในกรณีทีท่่านไม่มปีระกนั เงนิค่าใชจ้่ายส่วนนี้อาจชดเชยใหก้บัแพทยไ์ดเ้ช่นเดยีวกนั 

คาํถามเพ่ิมเติม 

ขอแนะนําใหผู้ม้คีาํถามเกีย่วกบักระบวนการน้ีหรอืตอ้งการความช่วยเหลอืตดิต่อที:่ 

สายด่วนการชดเชยค่าใช้ จ่าย Thailand SAFE-N: +66 1800 018 014 หรือ  1800 018 014 

(โทรฟรี), อีเมล: SAFE-N-Reimburse@syntactx.com 

ท่านยงัสามารถอ่านขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้่ี NavionSafety.syntactx.com/tha 

สาํหรบัข้อมูลเพ่ิมเติม 

หากมคีําถามเกีย่วกบัความครอบคลุมดา้นการถ่ายภาพรงัสวีนิิจฉัยและการรกัษาโปรดตดิต่อผูใ้หบ้รกิารประกนัสุขภาพของท่าน 

โครงการ SAFE-N น้ีจํากดัอยูภ่ายใต้เงือ่นไขทีช่ดัเจนและไม่ถอืวา่เป็นการแสดงออก การตดัสนิ การยอมรบั หรอืการสนันิษฐานว่าเป็นการรบัผดิของ Medtronic ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการถ่ายภาพรงัสวีนิิจฉัย การทาํหตัถการซ้ํา 
และ/หรอืการใชร้ะบบเสน้เลอืดเทยีมแบบมขีดลวดค้้ายนัทีท่รวงอก ไม่มกีารดําเนินการใด ๆ ของ Medtronic ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีกคนืผลติภณัฑโ์ดยสมคัรใจ ทีจ่ะตคีวามไดว้า่เป็นการยอมรบัขอ้ผดิพลาดหรอืความรบัผดิใด ๆ กต็ามตอ่ผูป่้วย แพทย ์
บุคลากรทางการแพทยห์รอืบุคคลทีส่าม สงวนลขิสทิธิ ์
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