
การกำหนดเป้าหมายและแนวทาง 
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาไต  

ปีงบประมาณ 2564

Service Plan



เป้าหมายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาไต



Service Delivery สาขาไต

เป้าหมาย

ลดจำนวนผู้ป่วย         
โรคไตรายใหม่

ชะลอไตเสื่อม

ผู้ป่วยไตวาย            
ระยะสุดท้าย 

ได้รับการดูแลที่เหมาะสม

Primary care

Secondary care

Tertiary care

Palliative care

หน่วยไตเทียมคุณภาพ

หน่วยล้างไตช่องท้องคุณภาพ

ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ

  CKD Clinic คุณภาพ

วิสัยทัศน์ ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังสามารถเข้าถึงบริการด้านโรคไตที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน  

 NCD Clinic คุณภาพ

ทีมรักษ์ไต หมอครอบครัว



การกำกับดูแลใน service plan สาขาไต 

1. ก่อนการบำบัดทดแทนไต (Pre-dialysis: CKD) 
2. การบำบัดทดแทนไต (Dialysis:  hemodialysis, peritoneal dialysis)  
3. การรักษาแบบประคับประคอง (Palliative care) 
4. ระบบฐานข้อมูลไต



ตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
สาขาโรคไต

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR < 5ml/min/1.73m2/yr

คำนิยาม
CKD = ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 
eGFR = estimated glomerular filtration rate (อัตราการกรองของไตที่ได้จากการคำนวณจาก
ค่า serum creatinine ของผู้ป่วย ตามสมการ CKD-EPI)

ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
65% 66% 66% 67%

เกณฑ์เป้าหมาย : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน
- 66% 66% 67%

ปีงบประมาณ 2564 



กรมการแพทย์
DEPARTMENT OF MEDICAL SERVICES
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≥ 66%

KPI หลัก: ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR < 5 ml/min/1.73 m2/yr เป้าหมาย ≥ 66%

ข้อมูล HDC ดึงข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.ค. 63ผลงานภาพรวมประเทศ 384,211 ราย เป้าหมาย 594,731 ราย 
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≥ 80%

ร้อยละของผู้ป่วย DM และ/หรือ HT ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง เป้าหมาย ≥ 80%

ข้อมูล HDC ดึงข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.ค. 63ผลงานภาพรวมประเทศ 3,052,678 ราย เป้าหมาย 5,364,239 ราย 

กรมการแพทย์
DEPARTMENT OF MEDICAL SERVICES



ระบบบริการก่อนการบำบัดทดแทนไต (Pre-dialysis: CKD) 



ข้อจำกัดและแนวทางพัฒนา

ระบบบริการ

ข้อจำกัด แนวทางพัฒนา
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 
ทําให้การคัดกรองกลุ่มเสี่ยง, การติดตามกลุ่มเสี่ยง ต้องชะลอ/ปรับ
กระบวนการดําเนินงาน 

- วางระบบบริการแบบ One stop service โดยใช้หลัก social 
distancing 

- ทำการติดตามและประเมินระบบ New normal CKD Service ยุค 
COVID-19 

ประชาชนยังขาดความตระหนักในการดูแลตนเอง - เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักรู้ในการดูแลตนเอง 

การคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงยังทำได้จำกัด - เน้นการเชื่อมโยงชุมชน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย 
    กลุ่มเสี่ยง และลดปัจจัยเสี่ยงของผู้ป่วยในชุมชน



GAP Analysis ด้าน Service delivery

Expectation Situation Gap Plan ปี 2563-2565

DMS บูรณาการ CKD กับ NCD clinic  
ในโรงพยาบาลระดับ F

มีการกำหนดนโยบาย แต่ยัง
ไม่มีการบูรณาการที่ชัดเจน 

ขาดแนวทางระบบการบริหาร
จัดการ CKD และ NCD clinic  

- กำหนดระบบการดูแลผู้ป่วย 
ใน CKD และ NCD clinic 

- สื่อสารทำความเข้าใจ
นโยบายกับเขตพื้นที่ให้
ชัดเจน 

- ติดตามระบบการบูรณาการ

Health Region บูรณาการ CKD กับ NCD clinic  
ในโรงพยาบาลระดับ F

ระบบการบริหารจัดการใน
การดูแลผู้ป่วยโรคไตและโรค
ติดต่อไม่เรื้อรังใน ระดับโรง
พยาบาลชุมชนยังไม่ชัดเจน 

 ขาดแนวทางระบบการบริหาร
จัดการ CKD และ NCD clinic  

- บูรณาการการดูแลผู้ป่วยใน 
CKD และ NCD clinic และ
ติดตามการบูรณาการให้
ครบ ร้อยละ 100 

- เพิ่มศักยภาพด้านองค์
ความรู้เรื่องโรคไตและโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรังให้กับ
บุคลากร

* Service delivery : ระบบบริการ



GAP Analysis ด้าน Service delivery

Expectation Situation Gap Plan ปี 2563-2565

DMS
CKD clinic มีคุณภาพ 
ตามเกณฑ์กำหนด

 CKD Clinic  ยังไม่ได้
รับการประเมิน 

 แนวทางการประเมิน 
ซับซ้อน และไม่มีผลการ
ติดตามการประเมิน  

- กำหนดแนวทางการ
ประเมิน CKD Clinic 
ให้เหมาะสมตาม
บริบทโรงพยาบาล 

Health 
Region

CKD clinic ได้รับการ
ประเมินตามเกณฑ์
กำหนด

CKD Clinic  ยังไม่ได้รับ
การประเมิน 

CKD Clinic  ยังไม่ได้รับ
การประเมิน 

- ติดตามและทำการ
ประเมิน CKD clinic 
ตามเกณฑ์กำหนดใน
ระดับเขต 

* Service delivery : ระบบบริการ



ข้อจำกัดและแนวทางพัฒนา

ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ

ข้อจำกัด แนวทางพัฒนา

งบประมาณจำกัด ทำให้การคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงไม่ได้ตามเป้าหมาย 
- สนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอในการคัดกรอง โดยการบูรณาการแนวทาง
สนับสนุนค่ารักษาพยาบาลโรคไต 3 กองทุน 



 
GAP Analysis ด้าน ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ

Expectation Situation Gap Plan ปี 2563-2565

DMS ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงได้รับการคัด
กรองโรคไต 

ผู้ป่วยไม่สามารถตรวจคัด
กรองได้ทั้งเลือดและ
ปัสสาวะ

สนับสนุนงบประมาณด้านการ
คัดกรอง 

Health Region ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงได้รับการคัด
กรองโรคไต 

ผู้ป่วยไม่สามารถตรวจคัด
กรองได้ทั้งเลือดและ
ปัสสาวะ

ขาดงบประมาณการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ 

ติดตามให้มีการตรวจทั้งเลือด
และปัสสาวะในผู้ป่วยกลุ่ม
เสี่ยง

* Finance : ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ



เป้าหมายการดำเนินการ

Service delivery Situation Optimal service  ระยะเวลา
การดำเนินการ ผลลัพธ์ด้านคุณภาพ

1. บูรณาการ CKD กับ 
NCD clinic  ในโรง
พยาบาลระดับ F

ขาดการการบริหารจัดการ
ในการดูแลผู้ป่วยโรคไต
และโรคติดต่อไม่เรื้อรังใน 
ระดับโรงพยาบาลชุมชน

มีการดูแลผู้ป่วยโรคไต 
ร่วมกับกลุ่มเสี่ยงโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง อย่างมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับ
บริบทของโรงพยาบาล

                6 เดือน 

- ผู้ป่วยได้รับการคัดกรอง
ติดตามค่าการทำงานไตตาม
ตัวชี้วัด

- มีการจัดการบูรณาการ        
คลินิคโรคไตในโรงพยาบาล
ระดับ F ร้อยละ 100

2. ประเมิน CKD Clinic 
ในโรงพยาบาลระดับ A, 
S, M 

มีการจัดตั้ง CKD clinic 
ในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้รับ
การประเมินคุณภาพ

CKD clinic มีคุณภาพ 
ตามเกณฑ์กำหนด                  1 ปี - CKD clinic ได้รับการ

ประเมินคุณภาพเกินร้อยละ 60

ระบบบริการ



เป้าหมายการดำเนินการ

ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ Situation Optimal service  ระยะเวลา 
การดำเนินการ 

ผลลัพธ์ด้านคุณภาพ

สนับสนุนงบประมาณ        
ให้เพียงพอเพื่อการคัดกรอง 
โดยการบูรณาการแนวทาง
สนับสนุนค่ารักษาพยาบาล
โรคไต 3 กองทุน 

ผู้ป่วยไม่สามารถ
ตรวจคัดกรองได้
ทั้งเลือดและ
ปัสสาวะ
เนื่องจากงบ
ประมาณจำกัด

มีงบประมาณเพียงพอ
ในการคัดกรองโรคไต
จากการตรวจเลือดและ
ปัสสาวะ

 1 ปี 

ผู้ป่วยได้รับการคัดกรอง
โรคไตจากการตรวจเลือด
และปัสสาวะ ตามเกณฑ์
กำหนดให้บรรลุตัวชี้วัด

ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ



แผนพัฒนาสาขาไต
Service Delivery   

บูรณาการ CKD กับ NCD clinic 
ในโรงพยาบาลระดับ F 


ประเมิน CKD Clinic ใน          
โรงพยาบาลระดับ A, S, M


พัฒนาศูนย์การส่งต่อ vascular 
access ประจำเขตทุกเขต


กำกับศูนย์ HD ให้มีการกระจาย
ตัวที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน
ตามกำหนดของสมาคมวิชาชีพ 


ขยายเครือข่าย PD ไปยัง M2, F1 
(ที่มีศักยภาพ)


นำแนวทางดูแลผู้ป่วยประคับ
ประคองโรคไตให้เป็นที่ประจักษ์

Health Workforce   

เพิ่มจำนวนและศักยภาพ
บุคลากรสนับสนุนด้านสห
วิชาชีพ, พยาบาล PD, 
ศัลยแพทย์หลอดเลือดให้
เพียงพอให้แต่ละเขตพื้นที่ 


ร่วมกับราชวิทยาลัย และ 
สมาคมวิชาชีพต่างๆใน 
การปรับหลักสูตรวิชาชีพ 
ให้สอดคล้องกับความ 
ต้องการตามนโยบายด้าน 
สาธารณสุขสาขาโรคไต 
ของประเทศ 

Information 

พัฒนาฐานข้อมูล CKD 
registry ที่บูรณาการฐาน
ข้อมูลของกระทรวง
สาธารณสุข สมาคม
วิชาชีพ และ กองทุนต่างๆ


Drugs & Equipment  

Financing  

บูรณาการงบประมาณ: 
สำนักงานปลัดฯ กรม
วิชาการและกองทุน 


สนับสนุนงบประมาณให้
เพียงพอในการคัด กรอง 
โดยการบูรณาการแนวทาง
สนับสนุนค่ารักษาพยาบาล
โรคไต 3 กองทุน

Governance  

ประเมิน CKD clinic


ปรับปรุงกระบวนการ รับรองคุณภาพ
ศูนย์ HD และ PD 



- - เพิ่มการเข้าถึงการตรวจคัดกรองโรคไตในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
- - บูรณาการ CKD Clinic  และ NCD ในโรงพยาบาลระดับ F ร้อยละ 100 

-  ประเมิน CKD Clinic คุณภาพ ในโรงพยาบาลขนาด A, S, M ร้อยละ 60CKD

     นำแนวทางปฏิบัติมาใช้จริง โดยมีโรงพยาบาลนำร่องในทุกเขตสุขภาพ   
ฃ.     อย่างน้อย 1 โรงพยาบาล

Palliative 

   - มีระบบศูนย์การส่งต่อ vascular access ประจำเขตทุกเขต 
    - กำกับศูนย์ HD ให้มีการกระจายตัวที่เหมาะสมและได้มาตรฐานตามกำหนด  
      ของสมาคมวิชาชีพ

     ขยายเครือข่าย PD ไปยัง M2, F1 (ที่มีศักยภาพ) 
เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยล้างไตช่องท้องได้  ร้อยละ 60 PD

HD

    พัฒนาฐานข้อมูล CKD registry ที่บูรณาการฐานข้อมูลของ
กระทรวงสาธารณสุข สมาคมวิชาชีพ และ กองทุนต่างๆ IT

OKR



OKR CDK

OKR CKD

Key Results เป้าหมาย
ไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ ไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ

ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรองด้วยการตรวจเลือดและปัสสาวะ ร้อยละ 60 ร้อยละ 80

เกิดการบูรณาการคลินิกไตเรื้อรัง (CKD clinic) และคลินิกโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง (NCD clinic: DM, HT) ในโรงพยาบาลระดับ F

ร้อยละ 60 ร้อยละ 100

Objective
- เพิ่มการเข้าถึงการตรวจคัดกรองโรคไตในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
- การบูรณาการคลินิกไตเรื้อรัง (CKD clinic) และคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD clinic: DM, HT)  
  ในโรงพยาบาลระดับ F



ประเด็นการขอพิจารณางบประมาณ

CKD

ขอบเขตการบริการ ประเด็นการขอพิจารณางบประมาณเพิ่ม

ตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน ได้แก่ HbA1c, 
microalbuminuria, LDL, ตรวจจอตาและตรวจเท้าอย่างละเอียด 
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 

ตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน ได้แก่ HbA1c, LDL, 
ตรวจจอตาและตรวจเท้าอย่างละเอียด อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี  และตรวจ
ค่าการทำงานของไตรวมทั้ง microalbuminuria จำนวน 2 ครั้งต่อปี 

 ตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนของโรคความดันโลหิตสูง ได้แก่ 
lipid, urine protein และตรวจหา FBS

ตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนของโรคความดันโลหิตสูง ได้แก่ lipid, 
ตรวจหา FBS และตรวจค่าการทำงานของไตรวมทั้ง urine protein 
จำนวน 2 ครั้งต่อปี 

การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดและชะลอภาวะ
แทรกซ้อนของโรค

การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดและชะลอภาวะแทรกซ้อน
ของโรคไตเรื้อรัง





ก ร ม ก า ร แ พ ท ย์
D E PA R T M E N T  O F  M E D I C A L  S E R V I C E S ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

ขอขอบคุณ


