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รองประธาน คณะอนุกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษา 

โดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ตรต.) 
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย 

อุปนายก และกรรมการบริหาร  
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 

หัวหน้าหน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ทิศทางการบริหารจัดการและการกำกับคุณภาพและ
มาตรฐานบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 



แพทยสภา

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

 คณะอนุกรรมการตรวจรับรองมาตรฐาน
การรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 

(ตรต.)

หน่วยไตเทียมกองทุน 

ต่างๆ

โครงสร้างปัจจุบัน
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What matters most

The Fundamentals

“Quality Pyramid”

AVF, arteriovenous fistula; CVD, cardiovascular disease; CVC, central venous catheter; EOL, end of life; 
HRQOL, health related quality of life; MBD, mineral and bone disorder; Med, medical; mgmt, management; 
Pt., patient; PTH, parathyroid hormone; tx, treatment; URR, urea reduction ratio.

Adapted from: Nissenson AR. J Am Soc Nephrol 2014; 9: 430–434.

คุณภาพของการดูแลรักษาสำหรับกระบวนการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

ประเภท ตัวอย่างตัวชี้วัดคุณภาพสำหรับกระบวนการฟอกเลือด
โครงสร้างของหน่วยไตเทียม 
•พื้นที่ วัสดุ อุปกรณ์ (เช่น เครื่องไตเทียม, 

ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ เป็นต้น) 
•บุคลากร (เช่น คุณวุฒิ จำนวน) 

•การบริหารจัดการ (เช่น แพทย์หัวหน้า
หน่วยไตเทียม)

•ผลการตรวจสารปนเปื้อนและการเพาะเชื้อสำหรับน้ำบริสุทธิ์ 

•จำนวนพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านไตเทียมและพยาบาลไตเทียม 
•อัตราส่วนพยาบาลไตเทียมต่อผู้ป่วยฟอกเลือดต่อรอบ 
•การตรวจเยี่ยมโดยแพทย์เจ้าของไข้ ซึ่งต้องเป็นอายุรแพทย์/
กุมารแพทย์โรคไต หรืออายุรแพทย์/กุมารแพทย์ที่ผ่านการ
อบรมด้านไตเทียม

กระบวนการดูแลรักษา 
•การดูแลรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพ และ
การเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน

•ผลตรวจคุณภาพของการรักษาและการฟอกเลือด เช่น ความ
เข้มข้นของเลือด, ระดับแคลเซียมและฟอสฟอรัส, ความเพียง
พอของการฟอกเลือด (URR, Kt/V), เป็นต้น 
•การวางแผนการรักษาขั้นสูง (Advance care planning) ของผู้
ป่วยแต่ละราย 
•การประเมินภาวะแทรกซ้อน

ผลลัพธ์ของการรักษา 
•ผลลัพธ์ต่อสุขภาวะของผู้ป่วยทั้งทางกาย 

จิตใจ และพฤติกรรมสุขภาพ
•อัตราตาย 
•อัตรารับไว้รักษาในโรงพยาบาล 
•ความพึงพอใจ และประสบการณ์ของผู้ป่วย 
•คุณภาพชีวิต



คุณภาพของการดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย 

ในประเทศไทย - ปัจจุบัน

หน่วยงานที่กำหนดมาตรฐาน -  

คณะอนุกรรมการ ตรต. (ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย) 

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 

หน่วยงานที่กำกับมาตรฐานระดับประเทศ??? 

คณะอนุกรรมการ ตรต. (ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย) 

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย (ผ่าน TRT) 

กระทรวงสาธารณสุข (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ) 

กองทุนทั้ง 3 กองทุน: กรมบัญชีกลาง, สำนักงานประกันสังคม, และ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

สถานการณ์การกำกับคุณภาพและมาตรฐานของการดูแลรักษาสำหรับ
กระบวนการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในปัจจุบัน

ประเภท ตรต. TRT
กรมสนับสนุนฯ 

(เอกชน)
กองทุน*

โครงสร้างของหน่วยไตเทียม 
•พื้นที่ วัสดุ อุปกรณ์ (เช่น เครื่องไตเทียม, ระบบ
ผลิตน้ำบริสุทธิ ์เป็นต้น) 

•บุคลากร (เช่น คุณวุฒิ จำนวน) 
•การบริหารจัดการ (เช่น แพทย์หัวหน้าหน่วยไต
เทียม)
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กระบวนการดูแลรักษา 
•การดูแลรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพ และการเฝ้า
ระวังภาวะแทรกซ้อน

+ + — + / +

ผลลัพธ์ของการรักษา 
•ผลลัพธ์ต่อสุขภาวะของผู้ป่วยทั้งทางกาย จิตใจ 

และพฤติกรรมสุขภาพ
+ + — —

หมายเหตุ ประเมินเมื่อเปิด
ใหม่ และติดตาม

ทุก 3 - 4 ปี

ประเมินเมื่อเปิด
ใหม่, 

การติดตาม?



คุณภาพของการดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย 

ในประเทศไทย

ตัวชี้วัดคุณภาพหน่วยไตเทียม  

ตัวชี้วัดการดำเนินการของหน่วยไตเทียม 

ตัวชี้วัดคุณภาพการดูแลผู้ป่วยของหน่วยไตเทียม 

ตัวชี้วัดเชิงกระบวนการ 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

ตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์





ตัวชี้วัดเชิงกระบวนการ เป้าหมาย 
1. ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยโดยอายุรแพทย์โรคไต-กุมารแพทย์โรคไต หรือ
อายุรแพทย์ทั่วไป- กุมารแพทย์ทั่วไปที่จบการอบรมด้านไตเทียมและได้รับประกาศนียบัตร
รับรองจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยอย่างน้อยทุก 2 สัปดาห์ 

> 80%

2. ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการส่งตรวจ routine lab ได้แก่ CBC, BUN, creatinine, 
electrolytes, calcium, phosphate, albumin เมื่อแรกเข้าและอย่างน้อยทุก 3 เดือน > 80%

3. ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการส่งตรวจ adequacy of dialysis ได้แก ่Kt/V, URR เมื่อแรก
เข้าและอย่างน้อยทุก 3 เดือน > 80%

4. ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการส่งตรวจ HBsAg (ถ้าผลตรวจยังเป็นลบ), HBsAb, anti-HCV 
เมื่อแรกเข้าและอย่างน้อยทุก 6 เดือน > 80%

5. ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการส่งตรวจ EKG เมื่อแรกเข้า และอย่างน้อยปีละครั้ง > 80%

6. ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการส่งตรวจ CXR เมื่อแรกเข้า และอย่างน้อยปีละครั้ง > 80%

ตัวชี้วัดคุณภาพหน่วยไตเทียม - เชิงกระบวนการ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เป้าหมาย 

1. ร้อยละของผู้ป่วยที่มีค่าเฉลี่ยของระดับฮีโมโกลบินต่ำกว่า 10 กรัมต่อเดซิลิตร < 20%

2. ร้อยละของผู้ป่วยที่มีค่าเฉลี่ยของระดับฮีโมโกลบินมากกว่า 11.5 กรัมต่อเดซิลิตร < 20%

3. ร้อยละของผู้ป่วยที่มีค่าเฉลี่ยของ Kt/V น้อยกว่า 1.2 (ฟอกเลือด 3 ครั้งต่อสัปดาห)์ < 20%

4. ร้อยละของผู้ป่วยที่มีค่าเฉลี่ยของ Kt/V น้อยกว่า 1.8 (ฟอกเลือด 2 ครั้งต่อสัปดาห)์ < 20%
5. ร้อยละของผู้ป่วยที่มีค่าเฉลี่ยของระดับ serum calcium มากกว่า 10.2 มิลลิกรัมต่อ
เดซิลิตร < 20%

6. ร้อยละของผู้ป่วยที่มีค่าเฉลี่ยของระดับ serum phosphorus มากกว่า 5.0 มิลลิกรัม
ต่อเดซิลิตร < 20%

7. ร้อยละของผู้ป่วยที่มีค่าเฉลี่ยของระดับ serum albumin น้อยกว่า 3.5 กรัมต่อเดซิลิตร < 20%

ตัวชี้วัดคุณภาพหน่วยไตเทียม - เชิงคุณภาพ



ปัจจุบัน
หน่วยไตเทียม 

ส่งข้อมูลหน่วยและข้อมูลผู้ป่วย 

ผ่าน TRT ทุก 6 เดือน/ 1 ปี

TRT ประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล 

ความครบถ้วนและถูกต้อง 

ตัวชี้วัดคุณภาพ

สมาคมโรคไตแห่ง
ประเทศไทย

Condition Quality Assessment and 
Performance Improvement

The dialysis facility must develop, implement, maintain, and 
evaluate an effective, data-driven, quality assessment and 
performance improvement program with participation by the 
professional members of the interdisciplinary team.  
The program must reflect the complexity of the dialysis facility’s 
organization and services (including those services provided 
under arrangement), and must focus on indicators related to 
improved health outcomes and the prevention and reduction of 
medical errors.  
The dialysis facility must maintain and demonstrate evidence of 
its quality improvement and performance improvement 
program for review by CMS.
CMS: Centers for Medicare & Medicaid Services



Dialysis Facility Compare (Medicare)

Dialysis Facility Compare is a publicly available website 
(www.medicare.gov/dialysisfacilitycompare) that allows 
any individual to view quality metrics from dialysis 
facilities and compare selected facilities side by side. 

9 metrics are grouped into 3 domains: 
1. Standardized outcomes (standardized transfusion ratio, 

standardized mortality ratio, and standardized 
hospitalization ratio) 

2. Vascular outcomes (fistula prevalence and catheter 
prevalence), and  

3. other outcomes (all dialysis adequacy [adult, pediatric, 
peritoneal] and hypercalcemia).





Quality Incentive Program (QIP)

เป้าหมาย

องค์กรผู้กำกับดูแลด้านคุณภาพ

หน่วยไตเทียม 

ส่งข้อมูลหน่วยและข้อมูลผู้ป่วย 

ผ่าน TRT ทุก 6 เดือน/ 1 ปี

TRT ประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล 

ความครบถ้วนและถูกต้อง 

ตัวชี้วัดคุณภาพ

ส่งผลการวิเคาระห์ 
เพื่อแก้ไขปรับปรุง

สมาคมโรคไตแห่ง
ประเทศไทย

ตรต. 

คณะกรรมการไตเขต 

กรรมการ Service Plan สาขาไต 

คณะทำงานพัฒนาระบบบริการ
และคุณภาพมาตรฐานการดูแล
รักษากรณีฟอกเลือดด้วยเครื่อง
ไตเทียม (3 กองทุน, สำนักสถาน
พยาบาลและการประกอบโรค
ศิลปะ) 
ฯลฯ

การจัดอันดับคุณภาพ 

หน่วยไตเทียม

การต่ออายุการรับรอง 

การเบิกจ่ายขั้นพื้นฐาน
และเบิกจ่ายตาม
คุณภาพจากกองทุน


