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Tertiary care 
ใน รพ.

ลดจ านวน
ผู้ป่วย

โรคไตรายใหม่

ผู้ ป่วยระยะ
สดุท้าย

ได้รับการดูแลท่ี
เหมาะสม

คลินิกชะลอไตเสื่อมคุณภาพ

ทีมรักษ์ไต : หมอครอบครัว + อสค. (SP ปฐมภมิู)

ชะลอไตเสื่อม

NCD คลินิกคุณภาพ (SP NCD)

หนว่ยไตเทียม (HD) คุณภาพ

หนว่ยล้างไตชอ่งท้อง (PD) คุณภาพ

ฐานข้อมลู และ ระบบสารสนเทศ 

วัตถุประสงค์

ระบบ palliative care ส าหรับผู้ป่วยระยะสดุท้าย
ท่ีปฏิเสธการบ าบดัทดแทนไต

ศูนย์ปลกูถ่ายไต (SP  รับบริจาคปลกูถ่ายอวยัวะ)

Secondary care 
ใน รพ.

Primary care 
ในชมุชน



ลดจ านวนผู้ป่วยโรคไตรายใหม่

กิจกรรมในปีงบ 2559
• อบรม อสม. และทีมรักษ์ไต (family care team)
• สร้างความตระหนกั และให้ความรู้ประชาชน
• พฒันาระบบการคดักรองโรคไต

2558 2559 2558 2559

3,731,800 คน



ชะลอไตเส่ือมในผู้ป่วย CKD

กิจกรรมในปีงบ 2559
• มีคลินิกชะลอไตเสื่อมครบ 100% ใน รพ.ระดบั F2 

ขึน้ไป (รวม 797 โรงพยาบาล) 
• จดัท าคู่มือด าเนินงานคลินิกชะลอไตเสือ่ม
• มกีารอบรมบุคลากรสหวิชาชีพผู้ปฏิบตัิงานใน

คลินิกชะลอไตเสื่อมแล้วทัง้ 13 เขต
• สนบัสนนุให้มีการตรวจ serum Cr ด้วย enzymatic 

method ได้ประมาณ 90% ใน รพ.ระดบั F2 ขึน้ไป
• จดัท าคู่มือประชาชน 10,000 เล่ม
• มีการท าแผนงบฯลงทนุ และ พฒันาบุคลากร 

สนบัสนนุตาม service delivery

2558 2559

418,039 คน



ผู้ป่วย ESRDได้รับการดูแลที่เหมาะสม

กิจกรรมในปีงบ 2559
• ขยายเครือข่ายบริการ PD ลงไปใน รพ.ระดับ M2/F1
• พัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพศูนย์ HD ร่วมกับภาคีเครือข่าย



ผู้ป่วย ESRDได้รับการดูแลที่เหมาะสม

กิจกรรมในปีงบ 2559
• ส่งเสริมพัฒนาระบบการรับบริจาคอวัยวะและปลูกถ่ายไต

ผลการด าเนินงานปี 2559
• มี รพ. รพ. Donor center ในสงักดั
กระทรวง สธ. รวม 38 แห่ง (A-29, 
S-5, M1-1, กรมการแพทย์-3)

• มี รพ. Kidney transplant center 
ในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ 
ประจ าแต่ละเขต 10/13 เขต (ขาด
เขต 3,4,5) 

จ านวนผู้บริจาคอวัยวะ

จ านวนผู้ได้รับการปลูกถ่ายไต



แผนพฒันาปี 2560-2564

Service Delivery  

• ขยายบริการคลนิิกชะลอ ไตเสื่อมให้ครอบคลมุ รพ. ระดบั F3 ขึน้ไปทัง้หมด 
และเช่ือมโยงกบั primary care cluster และ DHS 

• ขยายเครือขา่ยบริการ peritoneal dialysis ลงไป ใน รพ.ระดบั M2 และ F1 ท่ี
มีศกัยภาพ 

• เปิดบริการ palliative care ส าหรับผู้ ป่วย End Stage Kidney Disease 



แผนพฒันาปี 2560-2564

Health Workforce 

• พฒันาบคุลากร สหวิชาชีพท่ีปฏิบตังิานใน คลนิิกชะลอไตเสื่อม 

• ผลติแพทย์อายรุแพทย์ โรคไตให้มีครบทกุจงัหวดั 

• ผลติกมุารแพทย์โรคไตให้ มีครบทกุเขต 

• ผลติพยาบาล peritoneal dialysis และ hemodialysis ให้เพียงพอ 

• ร่วมกบัราชวิทยาลยั และ สมาคมวิชาชีพตา่งๆใน การปรับหลกัสตูรวิชาชีพ 
ให้สอดคล้องกบัความ ต้องการตามนโยบายด้าน สาธารณสขุสาขาโรคไต 
ของประเทศ 



แผนพฒันาปี 2560-2564

Information

• พฒันาระบบการรายงาน KPI โรคไตเรือ้รังผ่าน ระบบ HDC ให้สมบรูณ์
และบรูณาการระบบรายงานกบัโรค NCD ท่ี เก่ียวข้อง       

• พฒันาระบบ IT เพื่อการ ตดิตามและสง่ตอ่ผู้ ป่วย CKD 

• พฒันาระบบข้อมลูด้าน ทรัพยากร และบคุลากร ท่ี ให้บริการด้านโรคไต
เรือ้รัง ของกระทรวง สธ. 

Drugs & Equipment 

• การท า standardization  การตรวจ serum creatinine



แผนพฒันาปี 2560-2564

Financing 

• บรูณาการการใช้ งบประมาณ ระหว่าง ส านกังานปลดัฯ กรมวิชาการ และ 
กองทนุ 

• บรูณาการแนวทางการ สนบัสนนุคา่ รักษาพยาบาลโรคไต 3 กองทนุ 

• ผลกัดนั CRRT และ SLED เข้าสู ่central reimbursement 

Governance 

• ประเมินคลนิิกชะลอไต เสื่อมคณุภาพ -ปรับปรุงกระบวนการ รับรอง
คณุภาพศนูย์ hemodialysis และ peritoneal dialysis 



เป้าหมาย service plan ไตปีงบฯ 2560

• การขยายบริการคลินิกชะลอไตเสื่อม และ พฒันาทีมสหวิชาชีพใน รพ.ระดบั F3 
เป้าหมาย 50% ของ รพ.ระดบั F3

• การประเมินและพฒันาคณุภาพคลินิกชะลอไตเสื่อม (รพ.ระดบั M2, F1, F2)
เป้าหมาย 50% ของ รพช. (รพ.ระดบั M2,F1,F2) ผ่านเกณฑ์ประเมิน (>70 คะแนน)

• ผลกัดนัการตรวจ serum Cr ด้วย enzymatic method , serum Cr standardization
เป้าหมาย 100% ของ รพ.ระดบั F2 ขึน้ไป

• พฒันา อาสาสมคัรครอบครัว
• พฒันาระบบ palliative care ส าหรับผู้ ป่วย ESRD ท่ีปฏิเสธการบ าบดัทดแทนไต 
• การขยายบริการ PD ใน รพ.ระดบั M2/F1 
• วางมาตรการและสร้างเครือข่ายการควบคมุคณุภาพหน่วย HD และ PD
• พฒันาศนูย์ vascular access for HD ในระดบัเขต

เป้าหมาย 1 ศนูย์ในแต่ละเขตสขุภาพ
• พฒันาระบบฐานข้อมลู HDC ให้มีความถกูต้องมากขึน้



ตัวชีว้ัดเป้าหมายระบบบริการ ท่ีสิน้ปีงบ 2560
• แต่ละเขตมีบริการคลินิกชะลอไตเสื่อม >50% ใน รพ.ระดบั F3
• รพ.ระดบั M2, F1, F2 >50% ผ่านเกณฑ์การประเมินคลินิกชะลอไตเสื่อมคณุภาพ 
• มีการตรวจ serum Cr ด้วย enzymatic method 100% ใน รพ.ระดบั F2 ขึน้ไป
• ผู้ ป่วย DM, HT ได้รับการค้นหาและคดักรอง CKD >80% (แหล่งข้อมลู : HDC 
กระทรวง สธ.)

ตัวชีว้ัดผลลัพธ์ ที่สิน้ปีงบ 2560
• ร้อยละของผู้ ป่วย CKD ท่ีมีการชะลอไตเสื่อมได้ส าเร็จ
• เป้าหมาย : ท่ี 12 เดือน > 65% (แหล่งข้อมลู : HDC กระทรวง สธ.)
• ส าเร็จ คือ อตัราการลดลงของ eGFR <4 ml/min/1.73 m2/yr



องคก์รวชิาการ
นอกกระทรวง สธ.

กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กรมสนบัสนุน
บรกิารสุขภาพ

กรมอนามยั กรมวทิยาศาสตร ์
การแพทย์

ส านกังาน
ปลดัฯ

• สมาคมโรคไต : 
Guideline palliative 
care, PD care

• กรรมการ ตรต. : 
ปรับปรุงมาตรฐานการ
ตรวจรับรองคุณภาพศูนย์
HD

• สถาบันโรคไตภูมิราช
นครินทร์ : สนบัสนนุองค์
ความรู้ท่ีได้จากงานวจิยั
จากพืน้ท่ีจ.ก าแพงเพชร 
และสื่อต่างๆ

• สมาคมนักก าหนด
อาหาร : แนวทางการ
ดูแลด้านโภชนบ าบดัและ
ต ารับอาหารส าหรับผู้ป่วย 
CKD 

• สมาคมเภสัช รพ. : แนว
ทางการใช้ยาในผู้ป่วย 
CKD 

• จดัท า rapid 
baseline survey

• พบเขตสขุภาพ 12 
เขต

• บรูณาการระบบ
บริการ CKD & 
NCD

• พฒันาบคุลากร
สหวชิาชีพ

• พฒันาเกณฑ์
CKD clinic 
คุณภาพ

• พฒันารูปแบบการ
จดับริการ
palliative care

• พฒันารูปแบบ
ศูนย์ vascular 
access for HD 
และพฒันา
ศกัยภาพบคุลากร

• บรูณาการ
ระบบบริการ 
CKD & NCD

• พฒันาเกณฑ์
CKD clinic 
คุณภาพ

• ประเมิน CKD 
clinic ควบคู่กบั 
NCD clinic 
คุณภาพ

• พฒันาเสริม
ศกัยภาพ 
system 
manager 
CKD&NCD

• เจ้าภาพ
หลกัการจดังาน
CKD-NCD 
forum 2017

• สนบัสนนุการ
อบรม รพสต/
อสม/อสค. 
(ทีมรักษ์ไต) 
เพ่ือดูแลผู้ป่วย 
CKD ในชุมชน 
ผา่นต าบล
จดัการสขุภาพ

• พฒันา
ระบบ
สนบัสนนุ
ด้านอาหาร 
CKD-NCD 
และการ
ออกก าลงั
กาย ใน
ชุมชน 

• สนบัสนนุระบบ 
การท า 
standardization 
และออกเกณฑ์
มาตรฐานการวธีิ
ตรวจ serum 
creatinine

• Catalyze 
service 
plan 
CKD&NCD 
ผา่นเขต
สขุภาพ

• ปรับปรุง
ระบบข้อมูล
HDC สาขา
ไต

• M&E ใน
ระดบัเขต
สขุภาพและ
จงัหวดัผา่น
ทางการ
ด าเนนิงาน 
service 
plan

การแบ่งหน้าที่ service plan ไตปีงบฯ 2560



ตค. - ธค. 59 มค.-มคี. 60 เมย.-มยิ. 60 กค.-กย. 60

ภาพรวม • ออกแบบ Rapid 
baseline survey

• ส ารวจ Rapid baseline survey และ
รวบรวมสรุปผล

• ลงพบเขตสขุภาพ
• จดัท า Guideline โภชนบ าบดั และ ต ารับ

อาหารส าหรับผู้ป่วย CKD
• จดัท าแนวทางการใช้ยาในผู้ป่วย CKD
• อบรม advance system manager

• ลงพบเขตสขุภาพ
• จดัท า Guideline Guideline การดูแลด้านโภชน

บ าบดัและต ารับอาหารส าหรับผู้ป่วย CKD 
• อบรมการให้กายภาพบ าบดัในผู้ป่วย CKD รุ่น 

1 และ 2
• สมัมนาแนวทางการปรับปรุงระบบ HDC สาขา

ไต

• จดังาน CKD-
NCD forum 
2017

Predialysis-
CKD และ 
palliative 
care

• พฒันาเกณฑ์ CKD 
clinic คุณภาพ

• จดัท า Guideline 
palliative care

• บรูณาการระบบบริการ CKD & NCD
• พฒันาเกณฑ์ CKD clinic คุณภาพ
• จดัท า Guideline palliative care
• อบรมสหวชิาชีพผู้ปฏิบตัิงานใน CKD clinic 

รุ่น 1
• ออกแบบการท า standardization และออก

เกณฑ์มาตรฐานการวธีิตรวจ serum Cr

• บรูณาการระบบบริการ CKD & NCD
• พฒันารูปแบบการจดับริการ palliative care
• อบรมสหวชิาชีพผู้ปฏิบตัิงานใน CKD clinic รุ่น 

2
• ประเมิน CKD clinic คุณภาพ
• Implement ระบบ Cr standardization

• สรุปผลการ
ประเมิน CKD 
clinic คุณภาพ 
และมอบรางวลั

• อบรมการ
จดับริการ
palliative care

HD • ปรับปรุงมาตรฐานการตรวจรับรองคุณภาพ
ศูนย์ HD

• ปรับปรุงรูปแบบระบบการก ากบัคุณภาพ
ศูนย์ HD โดยการท างานร่วมกนัของภาคี
เครือข่ายทัง้ในและนอกกระทรวง สธ.

• พฒันารูปแบบศูนย์ vascular access for HD • เร่ิมการอบรม
แพทย์
ผู้ปฏิบตัิงานใน 
ศูนย์ vascular 
access for HD

PD • จดัท า Guideline PD • จดัท า Guideline PD • พฒันารูปแบบการจดัเครือข่ายบริการ PD


