
ร่าง แผนการดําเนินงาน
ของคณะทํางานสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการด้านโรคไต

และการบําบัดทดแทนไต ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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1

เสนอที่ประชุมคณะทํางานสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการด้านโรคไตและการบําบัดทดแทนไตฯ 
ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

ระเบียบวาระที่ 5.1



อํานาจหน้าที่คณะทํางานสนับสนุนการพฒันาระบบบริการด้านโรคไตและการบําบัดทดแทนไต
ในระบบหลักประกันสขุภาพแหง่ชาติ

ตามคําสั่ง คณะอนุกรรมการกําหนดประเภทและขอบเขตในการให้บริการสาธารณสุข  ที่ 5/2563  ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563

(1) ดําเนินการ ติดตามการดําเนินการและ
ให้ข้อเสนอแนะให้ สอดคล้องกับแผนการ
ดําเนินงานการพฒันาประเภทและขอบเขต
บริการด้านสาธารณสขุ ในระบบ UC

(2) พัฒนาและใหข้้อเสนอแนะเกีย่วกับ
นโยบาย งบประมาณ ประเภทและ
ขอบเขตบริการและระบบบริการ รวมทั้ง
กําลังคนของระบบบริการด้านโรคไตและ
การบําบัดทดแทนไต ในระบบ UC

(3) กําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการให้บริการ และ
การควบคุมคุณภาพมาตรฐานของระบบบริการด้านโรค
ไตและการบําบัดทดแทนไต ในระบบ UC

(4) ติดตามการดําเนินงานด้านโรคไตและการบําบัด
ทดแทนไตและรายงานต่อคณะอนุกรรมการกําหนด
ประเภทและขอบเขตในการให้บรกิารสาธารณสขุ

(5) ประสานการดําเนินงานด้านโรคไตและการบําบัด
ทดแทนไตกับองค์กรหรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

(6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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SWOT
จุดแข็ง (Strength)
1. มีนโยบายที่สนับสนุนชัดเจน

2. มีโครงสร้างองคก์รรองรับ

3. มีงบประมาณสนับสนนุที่กาํหนดเป็นการเฉพาะ

4. มีข้อมูลบริการสําหรับการวางแผนและกําหนด

นโยบาย

5. มีระบบสารสนเทศที่มีประสทิธิภาพ

จุดอ่อน (Weakness)
1. งบประมาณที่สนับสนนุไม่เพียงพอ (ไม่

สามารถจํากัดจํานวนผู้ป่วยได้)

2. การจ่ายชดเชยเป็นแบบ Fee 

schedule

3. การชะลอผู้ป่วยรายใหม่ยังทําได้ไม่ดี

โอกาส (Opportunity)
1. สังคมมีความตระหนักและให้ความสําคัญ

2. มีนโยบายและบูรณาการ 3 กองทุน

3. มีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายและองค์กรวิชาชีพ

อุปสรรค (Threat)
1. สัดส่วนบุคลากรต่อผู้ป่วยไม่เพียงพอ

2. จํานวนหน่วยบริการไม่เพียงพอ 

(CAPD)
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OKRs: Objectives & Key Results

“Objectives are what you want to 
have accomplished and Key Results
are how I’m going to get that done.”

วัตถุประสงค์ คือ สิ่งที่เราต้องการให้ประสบ
ความสําเร็จ ผลลัพธ์ที่สําคัญ จะระบุว่าเรา
จะทําให้ประสบความสําเร็จได้อย่างไร



Objectives : วัตถุประสงค์

เป็นเรื่องสําคัญ สอดคล้องกับทิศทางองค์กร 

มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม ไม่คลุมเครือ

เกิดผลดีอย่างก้าวกระโดด

มีความท้าทาย แต่ยังเป็นไปได้ 

ทําให้เกิดแรงบันดาลใจ

3-5 วัตถุประสงค์



Key Results : ผลลัพธ์ที่สําคัญ

วัดความก้าวหน้าความสําเรจ็ ไม่ใช่กิจกรรม 

มีความเฉพาะเจาะจง

มีกําหนดเวลาแน่นอน

ท้าทาย แต่เป็นไปได้ 

วัดได้ และตรวจสอบได้ 

3-5 ผลลัพธ์ที่สําคัญต่อ 1 วัตถุประสงค์



ร่าง Objectives : วัตถุประสงค์

การบําบัดทดแทนไตในสิทธิ UC ไม่เพิ่มขึ้น

ผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้ายสิทธิ UC เข้าถึงการบําบัดทดแทนไตครบถ้วน

การบําบัดทดแทนไตในสิทธิ UC เป็นบริการที่มีคุณภาพ
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ร่าง Key Results : ผลลัพธ์ที่สาํคัญ

Objective: การบําบัดทดแทนไตในสิทธิ UC ไม่เพิ่มขึ้น
Key Results

1. ลดอุบัติการณ์การเกิดโรคไตเรื้อรังระยะที่ 5 ลงปีละ 10%
2. เสนอขยายสิทธิประโยชน์การดูแลรักษาโรคไตเรื้อรังแบบองค์รวมชนิด

ประคับประคองเพื่อเสนอคณะอนุกรรมการกําหนดประเภทและขอบเขต
ในการให้บริการสาธารณสุข ให้เสร็จสิ้นภายใน ม.ค.64

3. ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 5 ได้รับการรักษาแบบประคับประคองมากกว่า 
50% 
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ร่าง Key Results : ผลลัพธ์ที่สําคัญ

Objective: ผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้ายสิทธิ UC เข้าถึงการบําบัดทดแทนไตครบถ้วน
Key Results

1. พิจารณาปรับปรุงสิทธิประโยชน์การบําบัดทดแทนไตในสิทธิ UC เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการ
กําหนดประเภทและขอบเขตในการให้บริการสาธารณสุข ให้เสร็จสิ้นภายใน ม.ค.64

2. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปลี่ยนวิธืการบําบัดทดแทนไต (Shift mode) ให้สําเร็จภายใน ก.พ.64
3. พัฒนากระบวนการการเปลี่ยนวิธืการบําบัดทดแทนไต (Shift mode) โดยการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ ให้สําเร็จภายใน เม.ย.64
4. เพิ่มอัตราการปลูกถ่ายไตปีละ 20%
5. สนับสนุนงบประมาณรองรับการดําเนินงาน National Harvesting team สําเร็จใน ต.ค.64
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ร่าง Key Results : ผลลัพธ์ที่สําคัญ

Objective: การบําบัดทดแทนไตในสิทธิ UC เป็นบริการที่มีคุณภาพ
Key Results
1. หน่วยบริการที่มีการเกิด peritonitis นานกว่า 24 เดือนต่อครั้ง มากกว่า 

80% ของหน่วยบริการ
2. ผู้ป่วย PD ที่รอดชีวิตใน 1 ปี มากกว่า 85%
3. ตรวจเยี่ยมหน่วย PD ครบ 6 เขต ใน 1 ปี
4. ผู้ป่วย HD ที่มีค่าเฉลี่ยของระดับฮีโมโกลบินต่ํากว่า 10 กรัมต่อเดซิลิตร น้อย

กว่า 20%
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