
 

แบบรายงานการตรวจราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

คณะที ่2 การพฒันาระบบบรกิารสุขภาพ 

หวัขอ้ สาขาไต รอบที ่2 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 

1) ร้อยละของผู้ป่วยมีอัตราการลดลงของ eGFR <4 ml/min/1.73 m2/yr 

(เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 66) 

2) ร้อยละของผู้ ป่ วย  DM/HT ที่ ได้ รับการค้นหาและคัดกรอง  CKD 

(เป้าหมาย ≥ร้อยละ 80)  
•  

2. สถานการณ์  

 ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง (chronic kidney disease : CKD) ในประเทศยังมี

จ านวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลในฐานของมูล HDC กระทรวงสาธารณสุข 

พบว่ามีผู้ป่วย CKD ในระบบการรักษาของกระทรวงสาธารณสุขในปี 

2559=765,785 ราย และเพิ่มขึ้นเป็น=1,078,797 ราย ในปี 2561 และมีผู้ป่วย

ที่มีการด าเนินโรคเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ต้องรับการรักษาด้วยการบ าบัด

ทดแทนไต (hemodialysis, peritoneal dialysis, kidney transplant) เพิ่มขึ้น

ปีละประมาณ 15% ซึ่งปัจจุบันมีผู้ป่วยรับการบ าบัดทดแทนไตอยู่ประมาณ 

100,000 ราย รัฐต้องสนับสนุนการบ าบัดทดแทนไตประมาณ 30,000 ล้านบาท

ต่อปี 

 ด้านการจัดบริการด้านโรคไตของกระทรวงสาธารณสุข มีการให้บริการ 

CKD clinic ใน รพ.ระดับ F2 ขึ้นไปครบ 100% และใน รพ. F3 มากกว่า 75% 

โดยให้การดูแลผู้ป่วยแบบสหวิชาชีพ และ ติดตามดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องในระดับ

ชุมชน แต่ยังมีปัญหาภาระงานของพยาบาล case manager และการขาดนัก

ก าหนดอาหารและนักกายภาพบ าบัดใน รพช. และยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนใน

การท างานเชื่อมโยงกับระบบ PCC 

แบบ ตก. สิ่งที่ส่งมา

ด้วย 4 



 การให้บริการด้าน hemodialysis (HD) มีการเพิ่มจ านวนของศูนย์ HD 

อย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีประมาณ 800 ศูนย์ ซึ่งเพียงพอต่อจ านวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น 

เป็นประมาณ 80,000 รายในปัจจุบัน ภาคเอกชนเข้ามาร่วมให้บริการคิดเป็น

สัดส่วนประมาณ 60% ของระบบบริการ ปัญหาหลักคือระบบการควบคุม

คุณภาพศูนย์ไตเทียม โดยเฉพาะในภาคเอกชน และ เอกชนที่รับเหมาจัดบริการ

ใน รพ.รัฐ 

 การให้บริการด้าน peritoneal dialysis มีจ านวนศูนย์ค่อนข้างคงที่

ประมาณ 220 ศูนย์ ซึ่งเป็นภาครัฐ 100% มีผู้ป่วยประมาณ 20,000 รายใน

ปัจจุบัน จ านวนศูนย์ไม่เพิ่มขึ้นแม้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นท าให้เกิดสภาพแออัดใน รพ

ศ./รพท. เนื่องจากปัญหาหลักคือพยาบาล PD มี career path ไม่ชัดเจน

โดยเฉพาะใน รพช. ไม่มีกลุ่มงานตรวจ รักษาพิเศษที่เป็น career ของพยาบาล 

PD และไม่มีศูนย์เอกชนเป็นทางเลือกในการเพิ่มรายได้เหมือนพยายบาล HD 

 

3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

ด้านการชะลอความเสื่อมไต เป้าหมายผู้ป่วยมีอัตราการลดลงของ eGFR 

<4 ml/min/1.72  m2/yr ≥ 66% ของจ านวนผู้ป่วย CKD ทั้ งหมด ผลการ

ด าเนินงานใน ปี  59 = 63.65% (N=565,716), ปี  60 = 62.83% (N=

567,032), ปี 61 = 58.65% (N=289,533) ส าหรับในปี 61 ทุกเขตสุขภาพ

ด าเนินการไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย โดยด าเนินการได้สูงสุดในเขตสุขภาพที่ 11 

(63.03%) ในภาพรวมของทุกเขตสุขภาพด าเนินการได้ 56.03% - 63.03% 

โดยเฉลี่ยทั้งประเทศด าเนินการได้ 58.65% (ผลงาน 169,850 ราย เป้าหมาย 

289,533 ราย) (ข้อมูล HDC ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561) อย่างไรก็ดี ตัวเลข

ผลงานการชะลอไตเสื่อมที่ลดลงของปีงบฯ 61 อาจเกิดจากปัญหาของระบบ

ฐานข้อมูลเนื่องจาก 2 ปีที่ผ่านมา (2559, 2560) ผลงานคงที่อยู่ที่ 63% และ



ข้อมูลผู้ป่วยโรคไตในระบบอยู่ที่ประมาณ 560,000 ราย แต่ปี 2561 มีผู้ป่วยใน

ระบบเพียง 289,533 ราย 

รอ้ยละของผูป้่วยมอีตัราการลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.72 m2/yr (≥ 

66%) ปี 2561 

 

ที่มาข้อมูล: HDC ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561 

 

การให้บริการการคัดกรอง CKD ในผู้ป่วย DM, HT เป้าหมายที่สิ้นปีงบฯ 

61 = 80% ทุกเขตสุขภาพด าเนินการไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย โดยด าเนินการ

ได้สูงสุดในเขตสุขภาพที่  3 (68.14%) ในภาพรวมของทุกเขตสุขภาพ

ด าเนินการได้  51.02% - 68.14% โดยเฉลี่ยทั้ งประเทศด าเนินการได้ 

58.12% (ผลงาน 3,236,925 ราย เป้าหมาย 5,569,740 ราย) (ข้อมูล HDC 

ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561) 

 

 



รอ้ยละของผูป้่วย DM, HT ทีไ่ดร้บัการค้นหาและคดักรองโรคไตเรือ้รงั(≥ 80%) 

ปี 2561  
 

 

ที่มาข้อมูล: HDC ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561 
 

4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือ

การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่ง

ได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 

 Service plan ที่เพิ่มขึ้นจ านวนมากท าให้เกิดบริการต่างๆเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ

ในระดับ รพช. และ รพสต. ซึ่งมีการท างานที่ซ้ าซ้อน ไม่บูรณาการกัน ท า

ให้บุคลากรที่มีจ ากัดมีภาระงานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 

 กลไกการควบคุมมาตรฐานศูนย์ HD องค์กรที่ท าหน้าที่รับรองคุณภาพมี

ก าลังไม่พอ ไม่ทันกับการเพิ่มจ านวนของศูนย์ เจ้าหน้าที่ สสจ.ที่ได้รับ

มอบหมายจากกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะให้ตรวจรับรอง

ศูนย์ HD ในส่วนภูมิภาคขาดความรูและทักษะในการด าเนินการ 

 ไม่สามารถขยายบริการ PD ลงไปใน รพช.ได้เพียงพอ แม้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น

ท าให้เกิดสภาพแออัดใน รพศ./รพท. เนื่องจากปัญหาหลักคือพยาบาล 

PD มี career path ไม่ชัดเจนโดยเฉพาะใน รพช. ไม่มีกลุ่มงานตรวจ 



รักษาพิเศษที่ เป็น career ของพยาบาล PD และไม่มีศูนย์เอกชนเป็น

ทางเลือกในการเพิ่มรายได้เหมือนพยายบาล HD 

 ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลจาก HIS ของแต่ละ รพ.เข้าสู่ 43 แฟ้ม และ HDC 

ยังมีปัญหา 
 

5. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค ขอ้เสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 การชะลอไตเสื่อม และ การคัด

กรอง CKD ในผู้ป่วย DM, HT 

ยังต่ ากว่าเป้าหมาย  

 รูปแบบการบู รณ าการงาน

ระหว่าง CKD Clinic กับ NCD 

Clinic อื่ น ๆและ PCC ยั งไม่

ชัดเจน 

 CKD stage 3-4 บ า ง พื้ น ที่

ได้ รั บ ก ารต รวจ  Serum Cr 

เพียง 1 ครั้ง เนื่องจาก F/U ที่    

รพสต. 

 ระยะเวลารอคิวท า vascular 

access นาน  

 ขาดนักก าหนดอาหาร และนัก

กายภาพบ าบัด 

 ความแออัดในการให้บริการ 

PD รพศ/รพท. และไม่สามารถ

ขยายเครือข่ายลง รพช.ได้ 

เนื่ อ งจาก  career path ของ 

PD nurse ใน รพช.ไม่ชัดเจน 

 น าเกณฑ์ CKD clinic คุณภาพ มาใช้เป็นแนว

ทางการพัฒนา CKD clinic ใน รพช. 

 กรมการแพทย์ กรม คร. และ กรม สบส. ร่วมกัน

พัฒนารูปแบบการบูรณาการงานระหว่าง CKD 

Clinic กับ NCD Clinic อื่นๆและ PCC  

 หารือแนวทางปฏิบัติกับพื้นที่ เพื่ อให้  CKD 

stage >3 ได้รับการตรวจ Serum Cr อย่าง

น้อยปีละ 2 ครั้ง และ เพิ่มเกณฑ์ระยะเวลาการ

ตรวจวินิจฉัย Serum Cr ส าหรับผู้ป่วย stage 

3-4 ใน KPI template  

 ผลักดันการจัดตั้ ง vascular access center 

ประจ าเขตสุขภาพ และสนับสนุนการฝึกอบรม 

 จั ด อ บ ร ม ด้ า น ก า ร ก า ห น ด อ าห า ร แ ล ะ

กายภาพบ าบัดแบบ short course ในบุคลากร

ด้านอื่นๆ 

 ก าหนด career path ของ PD nurse ใน รพช. 

ให้ชัดเจน 



 

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 

 สนับสนุนให้กรมการแพทย์ กรม คร. และ กรม สบส. ร่วมกันพัฒนา

รูปแบบการบูรณาการงานระหว่าง CKD Clinic กับ NCD Clinic อื่นๆและ 

PCC  

 ผลักดันการจัดตั้ ง vascular access center ประจ าเขตสุขภาพ และ

สนับสนุนการฝึกอบรม 

 ก าหนด career path ของ PD nurse ใน รพช. ให้ชัดเจน 

 

7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 

............................................................................................................ 
 

     ผู้รายงาน นายแพทย์สกานต์ บุนนาค  

 ต าแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

 หน่วยงาน กรมการแพทย ์

 วัน/เดือน/ปี 26 ส.ค. 61 

 โทรศพัท ์080-453-1110 

 อีเมลล์ sakarnbunnag@yahoo.com 

 


