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Service Excellence แผนงานที่ 6: การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โครงการที่ 24: การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต 
เป้าหมายระยะ 5 ปี: ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง (CKD) ที่เข้ามารับบริการสามารถชะลอความเสื่อมของไตได้ตามเป้าหมาย 

ระยะด าเนินการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

เป้าหมาย (Goal) 65% 66% 67% 68% 69% 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตรา

การลดลงของ eGFR<4 
ml/min/1.73m2/yr 

ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการ
ลดลงของ eGFR<4 

ml/min/1.73m2/yr 

ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการ
ลดลงของ eGFR<4 

ml/min/1.73m2/yr 

ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตรา
การลดลงของ eGFR<4 
ml/min/1.73m2/yr 

ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตรา
การลดลงของ eGFR<4 
ml/min/1.73m2/yr 

มาตรการ  
(6 Building 

Blocks)   

  

      

1. กิจกรรมที่จะ
ให้บริการ (Service 

Delivery) 

ขยายบริการ CKD clinic 
ครอบคลมุทุก รพศ./รพท./รพช. 
ในระดับ F2 ขึ้นไป และ 50% ใน
ระดับ F3 

1. ขยายบริการ CKD clinic 
ครอบคลมุทุก รพศ./รพท./รพช. 
100% 

2. พัฒนาระบบ palliative care 
for ESRD 

3. ขยายเครือข่าย PD ไปยัง M2, 
F1 โดยมี รพศ./รพท.เป็นแม่ข่าย 

4. พัฒนาศูนย์ vascular access 
for HD ประจ าเขต 

1. บูรณาการ CKD กับ NCD clinic 
และ เช่ือมโยงกับ primary care 
cluster และ DHS  

2. พัฒนาระบบ palliative care 
for ESRD 

3. ขยายเครือข่าย PD ไปยัง M2, 
F1 โดยมี รพศ./รพท.เป็นแม่ข่าย 

4. พัฒนาศูนย์ vascular access 
for HD ประจ าเขต 

การพัฒนา CKD กับ NCD clinic 
และ เช่ือมโยงกับ primary care 
cluster และ DHS ในเขตเมือง 

การพัฒนา CKD กับ NCD clinic 
และ เช่ือมโยงกับ primary care 
cluster และ DHS ในเขตเมือง 

2. การพัฒนา
บุคลากร (Health 

Workforce) 

1. ผลิตแพทย์อายรุแพทย์ โรคไต
ให้มีครบทุกจังหวัด  

2. ผลิตกุมารแพทย์โรคไตให้ มี
ครบทุกเขต  

3. ผลิตพยาบาล PD และ HD  ให้
เพียงพอ  

4. อบรมความรู้พื้นฐานบุคลากร
สหวิชาชีพใน CKD clinic 

1. ผลิตแพทย์อายรุแพทย์ โรคไตให้
มีครบทุกจังหวัด  

2. ผลิตกุมารแพทย์โรคไตให้ มีครบ
ทุกเขต  

3. ผลิตพยาบาล PD และ HD  ให้
เพียงพอ ร่วมกับการสนับสนุน 
career path 

4. ผลักดันให้มตี าแหน่งนักก าหนด
อาหารใน รพช. 

1. ผลิตแพทย์อายรุแพทย์ โรคไตให้
มีครบทุกจังหวัด  

2. ผลิตกุมารแพทย์โรคไตให้ มีครบ
ทุกเขต  

3. ผลิตพยาบาล PD และ HD  ให้
เพียงพอ ร่วมกับการสนับสนุน 
career path 

4. ผลักดันให้มตี าแหน่งนักก าหนด
อาหารใน รพช. 

1. ผลิตแพทย์อายรุแพทย์ โรคไต
ให้มีครบทุกจังหวัด  

2. ผลิตแพทย์ที่สามารถสร้างและ
ซ่อม vascular access for HD 
และ วางสายและแกไ้ข PD 
catheter ให้เพียงพอ 

3. ผลิตกุมารแพทย์โรคไตให้ มี
ครบทุกเขต  

4. ผลิตพยาบาล PD และ HD  ให้
เพียงพอ ร่วมกับการสนับสนุน 
career path 

1. ผลิตแพทย์อายรุแพทย์ โรคไต 
และ กุมารแพทย์โรคไตให้
เพียงพอ 

2. ผลิตแพทย์ที่สามารถสร้างและ
ซ่อม vascular access for HD 
และ วางสายและแกไ้ข PD 
catheter ให้เพียงพอ 

3. ผลิตพยาบาล PD และ HD  ให้
เพียงพอ ร่วมกับการสนับสนุน 
career path 
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ระยะด าเนินการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
5. ผลักดันให้มตี าแหน่งนักกายภาพ 

บ าบัดใน รพช.อย่างน้อย รพ.ละ 
2 ต าแหน่ง 

6. อบรมบุคลากรสหวิชาชีพใน CKD 
clinic แบบบูรณาการ 

7. อบรมทีม palliative care for 
ESRD 

8. ร่วมกับราชวิทยาลยั และ สมาคม
วิชาชีพต่างๆใน การปรับหลักสูตร
วิชาชีพ ให้สอดคล้องกับความ 
ต้องการตามนโยบายด้าน 
สาธารณสุขสาขาโรคไต 
ของประเทศ 

5. ผลักดันให้มตี าแหน่งนัก
กายภาพบ าบัดใน รพช.อย่างน้อย 
รพ.ละ 2 ต าแหน่ง 

6. อบรมบุคลากรสหวิชาชีพใน CKD 
+ NCD clinic แบบบูรณาการ 

7. เปิดหลักสูตรอบรม แพทย์ที่
สามารถสรา้งและซ่อม vascular 
access for HD 

5. ผลักดันให้มตี าแหน่งนักก าหนด
อาหารใน รพช. อย่างน้อย 
รพ.ละ 2 ต าแหน่ง 

6. ผลักดันให้มตี าแหน่งนัก
กายภาพบ าบัดใน รพช. 
อย่างน้อย รพ.ละ 2 ต าแหน่ง 

7. อบรมบุคลากรสหวิชาชีพใน 
CKD + NCD clinic แบบ 
บูรณาการ 

4. ผลักดันให้มตี าแหน่งนักก าหนด
อาหารใน รพช. อย่างน้อย 
รพ.ละ 2 ต าแหน่ง 

5. ผลักดันให้มตี าแหน่งนัก
กายภาพบ าบัดใน รพช. 
อย่างน้อย รพ.ละ 2 ต าแหน่ง 

6. อบรมบุคลากรสหวิชาชีพใน 
CKD + NCD clinic แบบ 
บูรณาการ 

3. ระบบข้อมูล
สารสนเทศ (IT) 

พัฒนาระบบการรายงาน KPI 
โรคไตเรื้อรังผ่าน ระบบ HDC 
ให้สมบูรณ์ และบูรณาการระบบ
รายงานกับโรค NCD ทีเ่กี่ยวข้อง 

พัฒนาระบบการรายงาน KPI โรคไต
เรื้อรังผ่าน ระบบ HDC ให้สมบูรณ์ 
และบูรณาการระบบรายงานกับ 
โรค NCD ทีเ่กี่ยวข้อง 

1. พัฒนาระบบ IT เพื่อการติดตาม
และส่งต่อผู้ป่วย CKD  

2. พัฒนาระบบข้อมูลดา้นทรัพยากร 
และบุคลากร ท่ี ให้บริการด้านโรค
ไตเรื้อรัง ของกระทรวง สธ. 

1. พัฒนาระบบ IT เพื่อการ
ติดตามและส่งต่อผู้ป่วย CKD  

2. พัฒนาระบบข้อมูลดา้น 
ทรัพยากร และบุคลากร ที่ 
ให้บริการด้านโรคไตเรื้อรัง ของ
กระทรวง สธ.  

3. พัฒนาคลังข้อมูลงานวิจัย และ 
นวัตกรรม 

1. พัฒนาฐานข้อมูล CKD registry 
ที่บูรณาการฐานข้อมูลของ
กระทรวงสาธารณสุข สมาคม
วิชาชีพ และ กองทุนต่างๆ 

2. พัฒนาคลังข้อมูลงานวิจัย และ 
นวัตกรรม 

4. ยา เวชภัณฑ์ และ
อุปกรณ์ต่างๆ 

(Drugs & 
Equipments) 

 พัฒนาการตรวจ serum Cr ด้วย 
enzymatic method ให้ครอบคลุม
ทุก รพศ./รพท./รพช. 100% 

การท า standardization  การ
ตรวจ serum creatinine 
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ระยะด าเนินการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

5. งบประมาณในการ
ด าเนินการ 

(Financing) 

1. บูรณาการการใช้ งบประมาณ 
ระหว่าง ส านักงานปลัดฯ กรม
วิชาการ และ กองทุน  

2. บูรณาการแนวทางการ 
สนับสนุนค่ารักษาพยาบาลโรคไต 
3 กองทุน 

1. บูรณาการการใช้ งบประมาณ 
ระหว่าง ส านักงานปลัดฯ กรม
วิชาการ และ กองทุน  

2. บูรณาการแนวทางการ สนับสนุน
ค่ารักษาพยาบาลโรคไต 3 กองทุน 

1. บูรณาการการใช้ งบประมาณ 
ระหว่าง ส านักงานปลัดฯ กรม
วิชาการ และ กองทุน  

2. บูรณาการแนวทางการ สนับสนุน
ค่ารักษาพยาบาลโรคไต 3 กองทุน 

1. บูรณาการการใช้ งบประมาณ 
ระหว่าง ส านักงานปลัดฯ กรม
วิชาการ และ กองทุน  

2. บูรณาการแนวทางการสนับสนนุ
ค่ารักษาพยาบาลโรคไต 
3 กองทุน 

1. บูรณาการการใช้ งบประมาณ 
ระหว่าง ส านักงานปลัดฯ กรม
วิชาการ และ กองทุน  

2. บูรณาการแนวทางการ 
สนับสนุนค่ารักษาพยาบาล 
โรคไต 3 กองทุน 

6. นโยบาย/กลยุทธ์
หลักในการ
ด าเนินการ 

(Governance) 

1. พัฒนาเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพ CKD clinic ใน รพช. 

2. ออกประกาศกระทรวงเรื่อง
แนวทางปฏิบัติส าหรับการ
ด าเนินการบริการศูนย์ฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียมในโรงพยาบาล
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

1. ประเมินคณุภาพ CKD clinic ใน 
รพช. 

2. พัฒนาเกณฑ์การประเมินคณุภาพ 
CKD clinic ใน รพศ./รพท. 

3. บูรณาการการก ากับคณุภาพศนูย์ 
HD ระหว่าง กระทรวง
สาธารณสุข ตรต. และ กองทุน
ต่างๆ 

1. ประเมินคณุภาพ CKD clinic ใน 
รพช./รพศ./รพท. 

2. พัฒนาเกณฑ์การประเมินคณุภาพ 
CAPD clinic 

3. บูรณาการการก ากับคณุภาพศนูย์ 
HD ระหว่าง กระทรวง
สาธารณสุข ตรต. และ กองทุน
ต่างๆ 

1. ประเมินคณุภาพ CKD clinic 
ใน รพช./รพศ./รพท. 

2. ประเมินคณุภาพ CAPD clinic 

1. ประเมินคณุภาพ CKD clinic 
ใน รพช./รพศ./รพท. 

2. ประเมินคณุภาพ CAPD clinic 
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