
(ร่าง) รายงานการประชุม 
คณะทำงานสนับสนนุการพฒันาระบบบรกิารด้านโรคไตและการบำบัดทดแทนไต 

ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ที่ ๒/๒๕๖๓  
วันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. 

ณ ห้องประชมุ ๒๐๑ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 
.............................................. 

ผู้มาประชุม 
๑. พลอากาศโทอนุตตร  จิตตินันทน์  ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย        ประธาน   

          คณะทำงาน 
๒. นพ.จักรกริช  โง้วศิริ    รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ    คณะทำงาน 
๓. นพ.มนต์ชัย  วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ    คณะทำงาน 

สาขาไต กระทรวงสาธารณสุข 
๔. นพ.สมยศ  ศรีจารนัย ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ     คณะทำงาน  
  สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ กระทรวงสาธารณสุข  
๕. นพ.สุภนิต์ิ  นิวาตวงศ์ ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย     คณะทำงาน 
๖. นายรชตะ  อุ่นสุข ผู้แทนกรมบัญชีกลาง            คณะทำงาน 
๗. นางยุวดี  อัคนิวรรณ ผู้แทนสำนักงานประกันสังคม          คณะทำงาน 
๘. พ.อ.หญิงอัจฉรา  บุญกาญจน์ ผู้แทนสภาการพยาบาล       คณะทำงาน 
๙. นพ.สุรสีห ์ พร้อมมูล นายกสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย        คณะทำงาน 
๑๐. นพ.สุรศักด์ิ  กันตชูเวสศิริ นายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยแห่งประเทศไทย      คณะทำงาน 
๑๑. นางสุชาดา  บุญแก้ว นายกสมาคมพยาบาลโรคไต           คณะทำงาน 
๑๒. นายธนพลธ์  ดอกแก้ว นายกสมาคมเพ่ือนโรคไตแห่งประเทศไทย     คณะทำงาน 
๑๓. พญ.ดวงตา  อ่อนสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ            คณะทำงาน 
๑๔. รศ.ทวี  ศริิวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ            คณะทำงาน 
๑๕. นพ.สุชาย  ศรีทิพยวรรณ โรงพยาบาลศิริราช           คณะทำงาน 
๑๖. พญ.ปิยะธิดา  จึงสมาน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)          คณะทำงาน 
๑๗. ผศ.วรางคณา  พิชัยวงศ์ โรงพยาบาลราชวิถี           คณะทำงาน 
๑๘. พญ.กรทพิย์  ผลโภค โรงพยาบาลราชวิถี           คณะทำงาน 
๑๙. นพ.วุฒิเดช  โอภาศเจริญสุข คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     คณะทำงาน 
๒๐. นายคณิตศักด์ิ  จันทราพิพัฒน์   ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบบริการทุติยภูมิ         คณะทำงาน 

และตติยภูมิ                 และเลขานุการ 

ผู้มาประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
๑. นพ.กฤษดา วัฒนเพ็ญไพบูลย์    ผู้แทนประธานชมรมโรคไตเด็กแห่งประเทศไทย        คณะทำงาน 
๒. รศ.ศรีเวียง  ไพโรจน์กุล    นายกสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายแห่งประเทศไทย      คณะทำงาน 
๓. พญ.สุขฤทยั  เลขยานนท์     มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย          คณะทำงาน 
๔. ศ.เถลิงศักด์ิ  กาญจนบุษย์    คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย        คณะทำงาน  

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจ 
๑. นพ.สุพัฒน์  วาณิชย์การ    เลขาธิการมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย         คณะทำงาน     
๒. นพ.ถาวร  สกุลพาณิชย์ ผู้แทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข         คณะทำงาน  
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๓. รศ.อนิรุธ  ภัทรากาญจน์ โรงพยาบาลศิริราช           คณะทำงาน     
๔. น.อ.หญิงวรวรรณ ชัยลิมปมนตรี โรงพยาบาลจันทรุเบกษา       คณะทำงาน   
ผู้เขา้ร่วมการประชุม 
๑. นพ.อดิสรณ์  ลำเพาพงศ์    สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย 
๒. นางสาวกันต์ฤทัย  เนตรศริิ    กรมบัญชีกลาง 
๓. นพ.ปานเทพ  คณานุรักษ ์    ผู้เช่ียวชาญพิเศษ กลุ่มภารกิจสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ 
๔. นางนริศา  มัณฑางกูร     สำนักพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ สปสช. 
๕. นายชัยวัฒน์  ดลยวัฒนา    สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
๖. นางสิริกร  ขุนศรี     สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
๗. นางกัญจนา  รัตนะ     สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
๘. นางขวัญใจ  จิรฐัจินดา     สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
๙. นางสาวมนัสนีย์ รัตนเมธีนนท์    สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
๑๐. นางสาวกรกมล  แก้วม่วง    สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
๑๑. นางสาวธิดา  เวชมณี     สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น.   

วาระที่ ๑  เรือ่งที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ประธานไม่มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

วาระที่ ๒  เรือ่งรับรองรายงานการประชมุ 
ประธานให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้ตัวเลขไทยร่วมกับตัวอักษรภาษาอังกฤษ ขอให้ใช้ให้ถูกต้อง ตาม

หลักการสากล และให้ปรับปรุงแก้ไขในบันทึกการประชุม โดยทีมเลขาฯ ตรวจสอบพบว่า การใช้ตัวเลขไทยเป็นการ
ขอความร่วมมือให้หน่วยงานราชการช่วยกันรณรงค์ส่งเสริมการใช้เลขไทย แต่ต้องไม่กระทบกับการแปลความ   

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓  

วาระที่ ๓  เรือ่งสืบเนื่อง 
ไม่ม ี

วาระที่ ๔  เรือ่งเสนอเพื่อทราบ  
วาระที ่ ๔.๑ ทิศทางการกำกับคุณภาพและมาตรฐานบริการฟอกเลือดด้วยเครื ่องไตเทียม 

คณะอนุกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 
นพ.วุฒิเดช โอภาศเจริญสุข รองประธานคณะอนุกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการ

ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ตรต.) นำเสนอ ที่มาของคณะอนุกรรมการฯ ชุดนี้ มาจากการแต่งตั้งของแพทยสภาที่
ออกประกาศเรื่อง มาตรฐานการให้บริการการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ปี ๒๕๔๒ เพื่อให้การบริการฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน สามารถคุ้มครองผู้รับบริการให้เหมาะสม
กับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยมีโครงสร้าง คือ คณะอนุกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษา
โดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ตรต.) ทำงานร่วมกับสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ภายใต้ราชวิทยาลัยอายุร
แพทย์แห่งประเทศไทย และแพทยสภา ในการควบคุมกำกับมาตรฐานของหน่วยบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
ที่ให้บริการ โดยมีการประเมินเมื่อเปิดหน่วยครั้งแรก และติดตามทุก ๓-๔ ปี และมีการกำหนดตัวชี้วัดคุณภาพของ
การดูแลผู้ป่วย คือ 
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๑) ตัวช้ีวัดการดำเนินการของหน่วยบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 
๒) ตัวช้ีวัดคุณภาพการดูแลผู้ป่วยของหน่วยบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 
 - ตัวช้ีวัดเชิงกระบวนการ 
 - ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
 - ตัวช้ีวัดเชิงผลลัพธ์ 

 
 

 
 

ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน 
๑. หน่วยบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมต้องส่งข้อมูลหน่วยและข้อมูลผู้ป่วยไปที่สมาคมโรคไต

แห่งประเทศไทย ทุก ๖ เดือน/ ๑ ปี  
๒. สมาคมโรคไตฯ ดำเนินการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล (ความครบถ้วนและถูกต้อง และตัวชี้วัด

คุณภาพ) และส่งผลการวิเคราะห์กลับไปที่หน่วยบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เพ่ือปรับปรุงแก้ไข  
๓. สมาคมโรคไตฯ ส่งข้อมูลและผลการวิเคราะห์ให้องค์กรผู้กำกับดูแลด้านคุณภาพ เพื่อการต่ออายุ

การรับรอง และการเบิกจ่ายขั้นพ้ืนฐาน และเบิกจ่ายตามคุณภาพของกองทุน  
ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ 
๑. ที่ประชุมให้ความเห็นว่า การเข้าถึงการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ในต่างจังหวัดยังไม่สามารถทำ

ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งน่าจะอยู่ในกระบวนการของ คณะทำงานฯชุดน้ี และข้อมูลของสมาคมโรคไตฯ น่าจะมีรายละเอียด
ที่จะนำมาพัฒนาต่อได้ โดยต้องทำคุณภาพควบคู่กันด้วย 
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๒. การตรวจประเมินคุณภาพหน่วยบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม มีข้อจำกัดเรื่อง การเป็นหน่วย
บริการภาคเอกชน กับหน่วยบริการภาครัฐ ซึ่งไม่มีการกำหนดคุณภาพบริการให้เป็นระเบียบปฏิบัติ ทำให้หน่วย
บริการภาคเอกชนจะเข้าใจว่าเป็นภาระ จึงควรวางแนวทางให้เหมาะสม และต้องไม่กระทบกับการทำงานปกติมาก
เกินไป 

๓. สปสช.มีการกำหนดคุณภาพบริการเป็นภาพรวม ไม่แยกรายโรค โดยบูรณาการทุกภาคส่วนในการ
กำหนดเกณฑ์ในการทำงานด้านคุณภาพ เพ่ือให้หน่วยบริการลดภาระในการถูกตรวจประเมินหลายคร้ัง ขณะนี้ยังอยู่
ในระหว่างดำเนินการ 
 มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบทิศทางการกำกับคุณภาพและมาตรฐานบริการฟอกเลือดด้วยเครื ่องไตเทียม 
คณะอนุกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 

วาระที่ ๔.๒ การปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทย 
นพ.สุรสีห์ พร้อมมูล นายกสมาคมปลูกถ่าย แจ้งที่ประชุมว่า สมาคมฯ ได้ทำงานร่วมกับสภากาชาดไทย 

และกระทรวงสาธารณสุขมีบทบาทมากขึ้น สมาคมฯ ทำหน้าที่ทางวิชาการ มีข้อมูลเชิงลึกหลายอย่าง ทั้งการพัฒนา
และปรับปรุง มีผู้ป่วย ๗๐๐ ราย/ปี วางแผน ๓ ปีข้างหน้าต้องมีผู้ป่วยได้รับการผ่าตัด ๒,๐๐๐ ราย/ปี รายละเอียด
จะนำเสนอโดย นพ.อดิสรณ์ ลำเพาพงศ์ ต่อไป ดังน้ี 

ในปี ๒๕๖๒ มีการทำ Kidney Transplant เพิ่มขึ้นจาก ๖๗๐ ราย เป็นจำนวน ๗๒๙ ราย (ร้อยละ 
๘.๘) โดยเป็นการ ปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคสมองตาย (Deceased Donor) เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๕.๖ (เพ่ิมขึ้นจาก ๔๘๒ 
ราย เป็น ๕๕๗ ราย) และเป็นการปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคมีชีวิต (Living Donor) ลดลง ร้อยละ ๘.๕ (ลดลงจาก 
๑๘๘ ราย เป็น ๑๗๒ ราย) มีผู้ป่วยที่ได้รับการติดตามการรักษาหลังจากปลูกถ่ายไต ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน 
๖,๒๑๒ ราย อายุเฉลี่ย ๔๕-๔๖ ปี หลังเปลี่ยนไตสามารถกลับไปทำงานและดูแลครอบครัวได้ ระยะเวลารอไตเฉลี่ย 
๕ ปี มาจากสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ๒๘ % สิทธิประกันสังคม ๓๓ % และสิทธิข้าราชการ ๒๑ % ผู้ป่วยที่
เข้าสู่ Dialysis ยังไม่ทราบต้นทุนที่ชัดเจน การทำ Heart Transplantation หน่วยบริการหลักที่ให้บริการได้ คือ รพ.
จุฬาฯ รพ.ศิริราช และ รพ.ราชวิถี ในปัจจุบันมีหน่วย Heart Transplantation ๓๑ หน่วย การทำ Pediatrics 
Liver Transplantation มีการเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๒ มีจำนวน ๑๓๗ ราย มาจากสิทธิหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ๘๙.๗ % สิทธิข้าราชการ ๙.๕ % และอื่น ๆ ๐.๘ % ในการทำ Adult Liver Transplantation ปี 
๒๕๕๙-๒๕๖๒ มีจำนวน ๓๔๑ ราย มากที่สุด คือ รพ.ศิริราช รองลงมา คือ รพ.จุฬาลงกรณ์ และรพ.ศรีนครินทร์ มี
การเบิกจ่ายจากสิทธิข้าราชการ ๔๕.๗ % รองลงมาจ่ายเงินเอง ๒๔.๙ % และประกันสังคม ๑๕.๓ % โดยมีข้อเสนอ
ต่อ สปสช. ดังน้ี 

๑. สนับสนุนงบประมาณ เพ่ือ 
    ๑.๑ จัดอบรม Soft cadaver workshop เพื่อพัฒนาทักษะการนำอวัยวะออกของ Regional 

procurement team 
    ๑.๒ อบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะความรู้การปลูกถ่ายอวัยวะ การขออวัยวะ  การ

ดูแลผู้บริจาคสมองตาย (Donor care)  เพ่ือให้ได้ Donor เพ่ิมขึ้น และมีคุณภาพ 
๒. การพัฒนาระบบข้อมูลร่วมกัน เช่น การตรวจสอบสถานะผู้ป่วย สปสช. การนำข้อมูลมาบูรณาการ

ร่วมกัน การมีผู้ประสานงานที่ชัดเจนขึ้น 
๓. เพิ่มสิทธิประโยชน์ การปลูกถ่ายตับในเด็ก ในกรณีที่ลงทะเบียนก่อนอายุ ๑๘ ปี แต่ยังไม่ได้รับการ

ปลูกถ่ายตับภายในอายุ ๑๘ ปี 
 มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ การพัฒนาระบบบริการปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทย 
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วาระที่ ๔.๓ การพัฒนาระบบบริการปลูกถ่ายอวัยวะ ของกระทรวงสาธารณสุข  
นพ.สมยศ  ศรีจารนัย  ประธาน Service plan สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ โดยมี พญ.กรทิพย์ ผลโภคเป็น

เลขาฯ ได้มาทำงานร่วมกัน ซึ่ง กระทรวงสาธารณสุขต้องใช้แรงผลักเป็นอย่างมาก ในปี ๒๕๕๙ เพื่อให้เกิด Service 
Plan สาขานี้ขึ้นมา โดยปี ๒๕๖๓ มีข้อมูล Decease doner เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะภาคอีสาน (ข้อมูลจากสภากาชาด
ไทย) ผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๓ มีการรับบริจาค ๓๐๗ ราย จัดเก็บ ๓๐๗ ราย ปลูกถ่ายไต ๕๔๘ ราย โดยการ
ผ่าตัดนำไตออก ในปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ส่วนใหญ่มาจาก โรงพยาบาลของรัฐอื่นนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
รองลงมาคือ โรงพยาบาลเอกชน และ โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตามลำดับ และโรงพยาบาลรัฐอ่ืน
นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สามารถปลูกถ่ายไตได้มากที่สุด รองลงมาคือ โรงพยาบาลเอกชน และ โรงพยาบาล
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตามลำดับ ทีมผ่าตัดนำไตออกของกระทรวงสาธารณสุขที่อยู่ระหว่างเตรียมการ คือ 
เขตสุขภาพที่ ๓ และรอฝึกประสบการณ์ คือ เขตบริการสุขภาพที่ ๑, ๔ และ ๕ ที่เหลือ สามารถปฏิบัติงานได้
ทั้งหมด และศูนย์ปลูกถ่ายไต สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งหมด ยกเว้น เขตสุขภาพที่ ๓ อยู่ระหว่างเตรียมงาน 

การดำเนินงานที่ผ่านมา ทาง โรงพยาบาลราชวิถี เป็นศูนย์กลางในการจัดการพัฒนาบุคลากร มีการจัด
อบรม ๔ เดือนเพ่ิมขึ้น แต่ยังไม่พียงพอ และจะต้องดำเนินการต่อไป มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ือง มีการลงนาม
ประกาศความร่วมมือกับหลายภาคส่วน ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข สภากาชาดไทย กระทรวงมหาดไทย สถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉิน และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และใช้การออกสื่อหลายช่องทาง รวมถึงการไป
ร่วมงานฌาปนกิจผู้บริจาคอวัยวะ ทั้งที่ถูกเชิญ และไม่ได้รับเชิญให้ไปร่วมงาน โดยบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ ใน
ส่วนผู้ให้บริการมีการลงนามให้ค่าตอบแทน การผ่าตัดไตออก บูรณาการข้อมูลร่วมกันเมื่อมีการบริจาคไว้ล่วงหน้า 
วางแผนการพัฒนา ๓ ส่วนพร้อมกัน คือ Kidney Retrieval, Organ Donor, Kidney Transplant 

ในปี ๒๕๖๔ มีการทำยุทธศาสตร์ เน้น การเก็บไตและการเปลี่ยนไตเพิ่มขึ้น ปรับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ให้รองรับ และพัฒนาพยาบาล TC เพ่ิมขึ้น โดยมีเป้าหมาย ดังน้ี 

๑. เพิ ่มจำนวนและคุณภาพผู้บริจาคอวัยวะสมองตาย (Organ Donor) แต่ละเขตสุขภาพจะต้อง
เพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๒๐ 

๒. เพิ่มการผ่าตัดนำไตออก (Kidney Retrieval) โดยทีมโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ร้อย
ละ ๑๐ 

๓. เพิ ่มการผ่าตัดปลูกถ่ายไต (Kidney Transplantation) โดยทีมโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ร้อยละ ๑๐ 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
๑. จากข้อมูลที่นำเสนอ พบว่า มีจำนวน Donor เพิ่มขึ้น และยอดการผ่าตัดในหน่วยบริการเอกชนก็

เพิ่มขึ้นด้วย บางรายรอ ๓ เดือนก็ได้ผ่าตัดเปลี่ยนไต บางรายไม่ถึง ๑ ปี ในขณะที่ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ๕ ปี อาจมองได้ว่า 
ระบบไปรองรับให้หน่วยบริการเอกชนใช้ประโยชน์มากกว่าหรือไม่ เพราะหลังเวลา ๒๔.๐๐ น. หน่วยบริการของรัฐ
จะไม่ค่อยออกไปรับ Donor โอกาสจึงเป็นของเอกชน ที่ไม่รู้ว่ามีเกณฑ์การคัดเลือกผู้ป่วยอย่างไร ใครจ่ายมากกว่า มี
สิทธิ์ก่อนหรือไม่ ซึ่งทางสมาคมฯ ได้ตระหนักถึงข้อมูลนี้ แต่ยังไม่สามารถเข้าไปหาข้อมูลได้ จึงต้องเพิ่มทั้งคุณภาพ
และปริมาณ เพ่ือให้เกิดความม่ันคงและย่ังยืน 

๒. กระทรวงสาธารณสุข ได้วางแผนการพัฒนาทั้ง ๓ ส่วน แต่ยังมีความต่างของผู้ป่วยในต่างจังหวัด 
กับกรุงเทพมหานคร มีโอกาสไม่เท่ากัน โรงพยาบาลบางแห่งมีบริการช่วงเวลากลางคืนด้วย มีการแจ้งให้ไปรับ 
Donor แต่ไม่มีคนออกไป ความไม่ชัดเจนในการจ่ายชดเชย เมื่อผู้ป่วยได้เปลี่ยนถ่ายอวัยวะแล้ว ระบบการติดตามไม่
ชัดเจนในเรื่องการจ่าย ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุข ควรมีการกำหนดโครงสร้างทีมที่ชัดเจน ลงไปถึงการจัดการของ
โรงพยาบาลแต่ละแห่ง เพ่ือให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน 



 
6 

 

FM-401 04-048          ฉบบัท่ี 00 
         วนัท่ี 2  มีนาคม 2563 

๓. จากข้อมูล ผู้ป่วยล้างไตมีประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ คน เปลี่ยนไตประมาณ ๖,๐๐๐ คน ซึ่งเป็นสัดส่วน
ที่ค่อนข้างน้อย แต่ภาคอีสานมีการเปลี่ยนถ่ายไตจำนวนมาก ควรหาข้อมูลระยะเวลารอคอยการผ่าตัดให้ชัดเจน และ
ส่งต่อให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกัน 

๔. บริษัทน้ำยาไม่ผลิตน้ำยาถนอมไต อาจต้องเปลี่ยนไปใช้น้ำยาจากประเทศจีน ราคาอาจถูกลง ซึ่ง
ต้องของบสนับสนุนจาก สปสช. แต่ต้องหาข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายมาเสนออีกคร้ัง 

๕. ทุกภาคส่วนมีการมองปัญหาร่วมกัน ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องหลายระดับ เช่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาจ
เห็นด้วยกับระบบ แต่ศัลยแพทย์อาจไม่เห็นด้วย หรือ พยาบาลไม่เห็นด้วย พอลงมือทำจะคิดว่าไม่คุ้ม ดังนั้น หากมี
การจัดทำแผนที่ชัดเจน และสปสช.ช่วยผลักดัน ระบบน่าจะไปต่อได้ 
 มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ การพัฒนาระบบบริการปลูกถ่ายอวัยวะ ของกระทรวงสาธารณสุข 

วาระที่ ๔.๔ การพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ประธานแจ้งว่า ได้รับมอบหมายจาก ประธานคณะอนุกรรมการกำหนดประเภทฯ โดย อ.ประสบศรี 

อึ้งถาวร ให้ทำ ๒ เรื่องหลัก คือ สิทธิประโยชน์ที่มีอยู่ควรมีการปรับปรุงอย่างไร ภายใต้งบประมาณที่จำกัด และการ
ทำให้กระบวนการมีประสิทธิภาพ เช่น การทำ Shift mode จาก PD เป็น HD ในแต่ละเขตยากง่ายไม่เท่ากัน ทำให้
ผู้ป่วยต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง คณะทำงานฯ น้ีจะทำอย่างไรให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการด้วยสิทธิประโยชน์ที่มีอยู่ จึงให้ สำนัก
พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ โดย คุณนริศา มัณฑางกูร นำเสนอการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ ดังน้ี  

กลไกการพัฒนาสิทธิประโยชน์ (UCBP) จะมีคณะทำงาน ๓ ชุด ที่อยู่ภายใต้คณะอนุกรรมการกำหนด
ประเภทขอบเขตด้านบริการสาธารณสุข คือ  

๑. คณะทำงานคัดเลือกหัวข้อฯ โดยการจัดกระบวนการพิจารณาร่วมกันจากผู้มีส่วนได้เสีย ๗ กลุ่ม คือ 
๑.ผู้กำหนดนโยบาย ๒.ผู้เช่ียวชาญด้านการแพทย์ ๓.นักวิชาการด้านสาธารณสุข ๔.ภาคประชาสังคม(เครือข่ายผู้ป่วย 
และประชาชนทั่วไป ตามมาตรา ๑๘ (๑๓)) ๕.ภาคอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ๖.คณะ(กรรมการฯ, อนุกรรมการฯ, 
คณะทำงานฯ)ที่เก่ียวข้อง และ ๗.นวัตกรรมทางการแพทย์ 

๒. คณะทำงานเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข นำข้อเสนอจากกระบวนการพิจารณาร่วมกันจากผู้มีส่วนได้
เสีย มาหาความจำเป็นและคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ 

๓. คณะทำงานประเมินความครอบคลุมอย่างมีประสิทธิผล (Effective Coverage) มีการประเมินตาม
เกณฑ์/ตัดสินใจ คือ ๑.ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (ต้นทุน-ประสิทธิผล) ๒.ภาระงบประมาณของ
ระบบ UCS ๓.มีแนวทางปฏิบัติ ๔.ความพร้อมของระบบบริการ ๕.ข้อพิจารณาเชิงจริยธรรม 

ปัจจุบันมีหัวข้อที่เก่ียวกับการดูแลผู้ป่วยโรคไต ในกระบวนการ UCBP ดังน้ี 
๑. ปี ๒๕๖๐ กำลังศึกษา เรื่องการเบิกจ่ายค่าบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่อง (Continuous Renal 

Replacement Therapy) 
๒. ปี ๒๕๖๑ รอการศึกษา เรื่องการรักษาดูแลผู้ป่วยไตวายที่มีโรคร่วม HIV ฟอกเลือด 
๓. ปี ๒๕๖๓ เสนอเรื่องการตรวจคัดกรองโรคและตรวจเลือดโรคไตฟรีปีละ ๑ ครั้งในกลุ่มอายุ ๖๐ ปี 

โดยกระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้น อย่างเร็วที่สุด คือ ๑ ปี ขึ้นอยู่กับการหานักวิชาการมารับเรื่องไปดำเนินการต่อ 
 มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ การพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระที่  ๕.๑ (ร่าง) กรอบแผนการดำเนินงานของคณะทำงานสนับสนนุการพฒันาระบบบริการ

ด้านโรคไตและการบำบัดทดแทนไตในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
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พลอากาศโทอนุตตร จิตตินันทน์ ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า เวลาในการประชุมไม่เพียงพอ จึงขอให้
คณะทำงานฯ ทุกท่านช่วยกลับไปพิจารณา และแสดงความคิดเห็นในการประชุมครั้งถัดไป และได้นำเสนอบทบาท
หน้าที่ การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง และ (ร่าง)วัตถุประสงค์ แบบ OKRs (Objectives & Key Results) โดยกำหนด
วัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ KR (Key Results) ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่สำคัญ คือ การวัดความสำเร็จที่ไม่ใช่
กิจกรรม มีความเฉพาะเจาะจง มีกำหนดเวลาที่แน่นอน ท้าทายแต่เป็นไปได้ วัดได้และตรวจสอบได้ (ต้องมี ๓-๕ 
ผลลัพธ์ที่สำคัญต่อ ๑ วัตถุประสงค์) 

(ร่าง) Objective : วัตถุประสงค์ คือ  
๑. การบำบัดทดแทนไตในสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติไม่เพ่ิมขึ้น   

Key Results คือ 
๑.๑ ลดอุบัติการณ์การเกิดโรคไตเรื้อรังระยะที่ ๕ ลงปีละ ๑๐ % 
๑.๒ เสนอขยายสิทธิประโยชน์การดูแลรักษาโรคไตเรื้อรังแบบองค์รวมชนิดประคับประคองเพ่ือ

เสนอคณะอนุกรรมการกำหนดประเภทและขอบเขตในการให้บริการสาธารณสุข ให้เสร็จสิ้นภายใน 
ม.ค.๖๔ 

๑.๓ ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ ๕ ได้รับการรักษาแบบประคับประคองมากกว่า ๕๐ % 
๒. ผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้ายสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เข้าถึงการบำบัดทดแทนไตครบถ้วน 
Key Results คือ 

๒.๑ พิจารณาปรับปรุงสิทธิประโยชน์การบำบัดทดแทนไตในสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพ่ือ
เสนอคณะอนุกรรมการกำหนดประเภทและขอบเขตในการให้บริการสาธารณสุข ให้เสร็จภายในเดือน
มกราคม ๒๕๖๔ 

๒.๒ ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปลี่ยนวิธืการบำบัดทดแทนไต (Shift Mode) ให้สำเร็จภายในเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

๒.๓ พัฒนากระบวนการการเปลี่ยนวิธืการบำบัดทดแทนไต (Shift Mode) โดยการใช้เทคโนโลยี 
 สารสนเทศ ให้สำเร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔ 

๒.๔ เพ่ิมอัตราการปลูกถ่ายไตปีละ ๒๐ % 
๒.๕ สนับสนุนงบประมาณรองรับการดำเนินงาน National Harvesting Team สำเร็จในเดือน

ตุลาคม ๒๕๖๔ 
๓. การบำบัดทดแทนไตในสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นบริการที่มีคุณภาพ 

Key Results คือ 
๓.๑ หน่วยบริการที่มีการเกิด peritonitis นานกว่า ๒๔ เดือน/ครั้ง มากกว่า ๘๐ % ของหน่วย

บริการ 
๓.๒ ผู้ป่วย PD ที่รอดชีวิตใน ๑ ปี มากกว่า ๘๕ % 
๓.๓ ตรวจเย่ียมหน่วย PD ครบ ๖ เขต ใน ๑ ปี 

 ๓.๔ ผู้ป่วย HD ที่มีค่าเฉล่ียของระดับฮีโมโกลบินต่ำกว่า ๑๐ กรัมต่อเดซิลิตร น้อยกว่า ๒๐ % 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
๑. ขอบเขตของคณะทำงานฯ ชุดนี้ จากเดิมชื่อ “คณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาบำบัดทดแทนไต” 

มาเป็น “คณะทำงานสนับสนุนระบบบริการบำบัดทดแทนไต” เพื่อให้ครอบคลุมไปถึง Prevention และ Palliative 
Care  

๒. ประธานฝากคณะทำงานฯ ทุกท่านมาให้ข้อเสนอแนะในครั ้งหน้า อาจมีการปรับ OKRs ให้
เหมาะสม และอาจมีการแบ่งเป็นชุดย่อย เช่น คณะทำงานฯ ชุดย่อย Prevention หรือ RRT (PD, HD, KT) จะต้อง
มี OKRs ที่สอดรับกับคณะทำงานใหญ่ อาจมีการทดลองทำ ๓-๖ เดือน แล้วมาประเมินเพ่ือปรับให้สอดคล้องกัน 
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๓. ในเรื่องกำลังคนของแต่ละส่วน ให้เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ใหญ่ เพราะทุกคนจะมองกำลังคนในส่วน
ของตัวเอง เช่น PD Nurse อาจจะขาด แต่ KT อาจไม่เป็นปัญหาก็ได้ ดังนั้น ให้เลือกเรื่องที่สำคัญที่สุดมาทำก่อน 
อาจเลือกมาสัก ๓ อย่าง ไม่ควรทำพร้อมกัน ๑๐ อย่าง ในเรื่องของวัตถุประสงค์ ไม่ควรเกิน ๓-๕ เรื่อง และกุญแจ
สำคัญไม่ควรเกิน ๓-๕ ประเด็น เรื่องคนอาจเป็น 1 กิจกรรมเพ่ือให้เกิด Key Result 

วาระที่ ๕.๒ กรณีผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่เป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวี (HIV) เข้าไม่ถึงบริการฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียมและถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่ม 

นายคณิตศักดิ์ จันทราพิพัฒน์ ผู้อำนายการสำนักสนับสนุนระบบบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ นำเสนอ
กรณีผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่เป็นผู้ติดเช้ือ HIV ถูกเรียกเก็บค่าบริการเพ่ิม ดังน้ี 

ตามที่ สมาคมเพื่อนโรคไต และเครือข่ายผู้ติดเชื้อ HIV ได้ยื่นหนังสือต่อประธานกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ในประเด็นปัญหา 

๑. หน่วยบริการส่วนใหญ่ไม่ให้บริการผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ทำให้ผู้ป่วยต้องไปรับบริการในหน่วยบริการที่
จัดบริการให้เท่าน้ัน ซึ่งไม่อยู่ในภูมิลำเนาของตนเอง และมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น 

๒. หน่วยบริการที่ให้บริการ HD เรียกเก็บค่าบริการเพิ่ม (ในอัตราที่สูง) ผู้ป่วยถูกเรียกเก็บเงินจำนวน 
๔,๐๐๐-๔,๕๐๐ บาท/ครั้ง โดยหน่วยบริการเรียกเก็บจาก สปสช.แล้ว แต่ผู้ป่วยต้องจ่ายเพิ่มอีก ๒,๕๐๐-๓,๕๐๐ 
บาท/ครั้ง เฉลี่ยผู้ป่วยต้องจ่ายเพิ่มเดือนละ ๒๐,๐๐๐-๔๒,๐๐๐ บาท ซึ่งมีข้อมูลผู้รับบริการจำนวน ๔๕ ราย และยัง
ไม่ทราบจำนวนผู้ที่จ่ายค่ารักษาเอง งบประมาณที่คาดว่าจะต้องใช้ต่อปี คือ ๒๐ - ๓๐ ล้านบาท 

ที่ประชุมกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีมติ รับทราบเรื่องร้องเรียนจากสมาคมเพื่อนโรคไต
แห่งประเทศไทย และประธานคณะอนุกรรมการกำหนดประเภทและขอบเขตในการให้บริการสาธารณสุข รับทราบ
ปัญหาและจะนำหารือร่วมกับคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนฯ ใน
การประชุมวันที่ ๑๘ พฤศจิกายนนี้ ทั้งนี้การดูแลผู้ป่วยไตวายและผู้ติดเชื้อเอชไอวี เป็นบริการที่ครอบคลุมอยู่แล้ว 
แต่มีโรคแทรกเพิ ่มเติม จึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและเป็นธรรม และประธานมอบหมายปลัดกระทรวง
สาธารณสุข รับไปพิจารณากรณีหน่วยบริการรองรับการให้บริการผู้ป่วย  

การคาดการณ์ผลกระทบงบประมาณ 
๑. ผู้ติดเชื้อ HIV ที่ต้องรับบริการ HD ตั้งแต่ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๙ จะมีผู้ป่วยจำนวน  ๔๕, ๕๓, ๖๒, ๗๒, 

๘๔ และ ๙๘ คน ตามลำดับ  
๒. ภาระงบประมาณ หากปรับการจ่ายอัตรา ๔,๐๐๐ บาท/ครั ้ง ตั ้งแต่ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๙ จะใช้

งบประมาณเพ่ิมขึ้น ๑๗.๕๐-๓๘.๒๕ ล้านบาท 
ประเด็นหารือ 
๑. หารือคณะทำงานฯ กรณี อัตราการจ่ายชดเชยที่เหมาะสม สำหรับค่าบริการ HD ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง

ระยะสุดท้ายที่ติดเช้ือเอชไอวี 
๒. หารือกรมบัญชีกลาง และสำนักงานประกันสังคม กรณีการให้สิทธิประโยชน์ที่เท่าเทียมกัน 
๓. หารือสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย กรณีแนวทางการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ติดเช้ือ

เอชไอวี 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
๑. ที่ประชุมให้ความเห็นว่า สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยเคยคำนวณต้นทุนการให้บริการเรื่องนี้เมื่อ

ประมาณ ๓ ปีที่ผ่านมา โดยใช้หลักการ สิ่งที่ต้องใช้เพ่ิมเติมหรือใช้นอกเหนือไปจากการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
ปกติ ส่วนการปฏิบัติใช้หลักการ Universal Precautions (UC) อุปกรณ์ส่วนใหญ่เป็นแบบใช้แล้วทิ้ง มีแต่ตัวกรอง 
(Dialyzer) เท่านั้นที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีก ๑๕-๒๐ ครั้ง (reuse) ต้นทุน ๑,๕๐๐ บาท จะมีค่า Dialyzer 
เท่ากับ ๕๐ บาท ปัจจุบันได้สอบราคากับบริษัทที่จำหน่าย Dialyzer พบว่า มีราคาประมาณ ๔๐๐ บาท ต่อการใช้



 
9 

 

FM-401 04-048          ฉบบัท่ี 00 
         วนัท่ี 2  มีนาคม 2563 

ครั้งเดียว ซึ่งผู้ป่วย HIV ต้องใช้ Dialyzer ครั้งเดียวแล้วทิ้ง กระบวนการอื่นยังเหมือนเดิม แต่เพิ่มค่าตรวจสอบ และ
ควรสอบถามสมาคมพยาบาลโรคไตถึงค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม  

๒. สมาคมพยาบาลโรคไต ให้ข้อมูลว่า การเก็บเงินเพิ่มจำนวน ๒,๕๐๐ บาท น่าจะมีค่าตอบแทน
บุคลากรรวมอยู่แล้ว ซึ่งถ้าเพ่ิมส่วนน้ี บุคลากรภาครัฐจะไม่ได้เพ่ิมเพราะได้รับเงินเดือนอยู่แล้ว  

๓. ข้อมูลบริการปี ๒๕๖๒ มีผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ติดเชื้อ HIV จำนวน ๖๘๒ คน ทำ HD 
ประมาณ ๕๔๓ คน PD ๑๓๙ คน มีการกระจาย และรับยาต้านไวรัสประจำในหน่วยบริการน้ัน ๆ ตามปกติจึงไม่ต้อง
มีการประกาศว่าหน่วยบริการรับผู้ป่วยไว้เท่าไร และการบริการตามนโยบาย คือ ให้ทำ PD ก่อน หากมีปัจจัยที่
จำเป็นจึงให้ทำ HD และยังต้องรับยาต้านไวรัสจนกว่าจะไม่พบเช้ือ เพราะถ้ายังควบคุมเช้ือไม่ได้จะทำให้เช้ือมีโอกาส
ไปติดผู้ป่วยอ่ืนได้  

๔. ที่ประชุมให้ความเห็นว่า ควรมีการเทียบเคียงบริการ เพราะยังมีเจ้าหน้าที่อื่น ที่ให้บริการผู้ติดเช้ือ
เอชไอวี โดยไม่มีการแบ่งแยก เพราะใช้หลัก Precaution เป็นมาตรฐานทุกคน กรณีนี้ จึงไม่ควรแยกพยาบาลที่
ให้บริการผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวีกับไม่ติดเชื้อ เพราะเป็นบทบาทหน้าที่ตามปกติ ไม่ควรแบ่งการให้บริการ แต่ควรให้
เป็นค่าบริหารจัดการ 

๕. หลายหน่วยบริการจะแยกเครื่องให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้ทำให้เพิ่มค่าใช้จ่าย หรือหากมีการติดป้ายการ
ให้บริการผู้ป่วย HIV อาจทำให้เกิดข้อสงสัยกับผู้รับบริการอื่น ซึ่งต้องระวังเรื่องสิทธิผู้ป่วยด้วย ทำให้หน่วยบริการไม่
อยากให้บริการผู้ป่วยกลุ่มน้ี  

๖. ความเสี่ยงที่หน่วยบริการต้องรับ กรณี ให้บริการผู้ป่วยติดเช้ือ มีหลายปัจจัย เช่น ความเสี่ยงในการ
แทงเข็มให้ผู้ป่วย การใช้เครื่องร่วมกับผู้ป่วยอื่น แต่ต้องเป็นคนสุดท้ายของวัน การล้างทำความสะอาดเครื่อง หรือ
การแพร่กระจายเชื้อหากมีการระเบิดของเครื่อง การแบ่งแยกพื้นที่ให้บริการ (เสียพื้นที่ในการให้บริการ) เกิดข้อ
สงสัยกับผู้รับบริการอ่ืนหากมีการแยกพ้ืนที่ อาจทำให้ผู้ป่วยไม่มั่นใจและย้ายการบริการได้ 

๗. การกำหนดราคาที่เหมาะสมในการจ่ายเพิ่มให้หน่วยบริการ ๑,๐๐๐ บาท หรือเพิ่มเป็น ๔,๐๐๐ 
บาท ต้องดูว่าเป็นภาระงบประมาณหรือไม่ หากจ่ายน้อยเกินไป อาจไม่จูงใจผู้ให้บริการ เพราะหน่วยบริการที่รับ
ผู้ป่วย HIV เข้ามารับบริการ อาจส่งผลกระทบกับความมั่นใจของผู้รับบริการอ่ืน ๆ ทำให้หน่วยบริการนั้นไม่อยาก
ให้บริการผู้ป่วยกลุ่มน้ี ควรหาข้อมูลจาก รพ.บำราศนราดูร ว่าทำอย่างไรจึงรับผู้ป่วยได้ตลอด  

๘. โรงพยาบาลภาครัฐ น่าจะมีข้อมูลบริการ อาจนำข้อมูลมาเบื้องต้น เช่น รพ.บำราศนราดูร (นพ.
วิศิษฎ์ ประสิทธิศิริกุล) เคยมีการทำต้นทุนบริการ ให้ประสานเพื่อนำข้อมูลมาเป็นฐานการให้บริการ และใช้ข้อมูล
จากการให้บริการของ รพ.รามาธิบดี เพ่ิมเติม 

๙. อาจมีการตั้งศูนย์บริการเฉพาะเรื่องนี้ เพื่อให้มีการฝึกอบรมเฉพาะ เพราะมีผู้ป่วยจำนวนน้อยเมื่อ
เทียบกับผู้ป่วยทั้งหมด  

๑๐. ช่วงนี้เป็นประเด็นที่รัฐมนตรีต้องการความชัดเจน หากเราใช้โอกาสนี้ในการเสนอ จะมีโอกาส
อย่างมาก แต่ถ้ารอไปอีก โอกาสอาจน้อยลง ดังนั้น ที่ประชุมอาจต้องเสนอตัวเลขไปก่อน เพราะขณะนี้มีผู้ป่วยที่
ได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลือแบบเร่งด่วน เพราะหน้าที่ในการกำหนดคือ คณะอนุการเงินการคลัง 

๑๑. เสนอให้คณะทำงานมีมติว่า เห็นควรเพิ่มค่าใช้จ่าย และเยียวยา หากได้ราคาแล้วจึงนำไปเยียวยา 
และหลังจากนั้นค่อยไปหาราคาที่เหมาะสม เนื่องจาก ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น โดย
รวบรวมข้อมูลเปรียบเทียบ เพื่อเสนอให้พิจารณาต่อไป ในส่วนตัวเลขให้ทางสมาคมไปดำเนินการหาข้อมูลจาก
สมาชิก และมานำเสนอในคร้ังต่อไป 

มติที่ประชุม 
๑. คณะทำงานฯ ตระหนักและเห็นความสำคัญที่ต้องมีการปรับอัตราการจ่ายชดเชยค่าบริการฟอก

เลือดด้วยเครื่องไตเทียม สำหรับผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายที่ติดเช้ือ HIV ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
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๒. มอบสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยแห่งประเทศไทย และสมาคมพยาบาลโรคไต ดำเนินการ
วิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่าย วางแนวทางให้บริการและรวบรวมข้อมูลต้นทุนที่เคยวิเคราะห์เสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ 

วาระที่ ๖  เรือ่งอ่ืน ๆ  
วาระที่ ๖.๑  ความคืบหน้าและผลการเยี่ยมติดตามการเตรียมความพร้อมในการให้บริการ APD  

ของหน่วยบริการ (เลื่อนการนำเสนอเป็นครั้งต่อไป) 

วาระที่ ๖.๒  การมอบหมายบทบาทหน้าที่ในการประชุมครั้งต่อไป 
ประธานแจ้งว่า ควรมีการแบ่งเป็นทีมย่อย และมีการกำหนดเวลาที่เร่งด่วนในการปรับสิทธิประโยชน์ 

เพ่ือให้ทันกระบวนการรับเรื่องในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งให้แต่ละทีมพิจารณาสิทธิประโยชน์เดิมที่มีอยู่ ปัญหา
ที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้าง และจะปรับปรุงอย่างไร โดยให้ทีมเลขาฯ หาข้อมูลเรื่องร้องเรียนให้กับทีมที่รับผิดชอบ และได้
มอบหมายงานให้มานำเสนอในคร้ังต่อไป ดังน้ี 

 ๑. Peritoneal Dialysis มอบ สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 
 ๒. Hemodialysis มอบ สมาคมวิชาชีพ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข 
 ๓. Kidney Transplant มอบ สมาคมปลูกถ่ายฯ และ Service plan สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ 
 ๔. Palliative care ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย มอบ รศ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล 
 ๕. Prevention มอบ สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย และ Service plan สาขาไต 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
๑. การประชุมครั้งหน้า เน้นเรื่องการทบทวนสิทธิประโยชน์เพียงอย่างเดียว ครั้งต่อไปจะเป็นเรื่อง

กระบวนการปฏิบัติงาน (Operation) 
๒. การนำเสนอในคร้ังหน้า ให้แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ 

๑.๑ รายการใดไม่อยู่ในสิทธิประโยชน์ 
๑.๒ ต้องการให้แก้ไขสิทธิประโยชน์ที่มีอยู่เดิมอย่างไร เพราะมีปัญหาอะไร 

วาระที่ ๖.๓  กำหนดการประชุมครั้งต่อไป 
การประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๓  วันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 

 

ปิดประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 

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

         นางขวัญใจ จิรัฐจินดา  ผู้จดรายงานการประชุม 
                               นายชัยวัฒน์  ดลยวัฒนา  ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
 

 


