
แบบรายงานการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ระดับกระทรวง 
รอบที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี  

การพัฒนาระบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาไต 

 

1. ประเด็นการตรวจราชการ  
ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR < 5 ml/min/1.73m2/yr (เป้าหมาย: ≥ 66 %) 
 

2. หัวข้อ 

Service Plan สาขาโรคไต 
 

3. สถานการณ์ 
  โรคไตวายเรื้อรังระยะต้น (CKD ระยะที่ 1-4) ส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการท าให้ผู้ป่วยขาดความตระหนัก
ในตัวโรค การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือชะลอไตเสื่อม และปฏิเสธ RRT ในช่วงแรก เมื่อโรคมีความรุนแรงขึ้น
จนกลายเป็น CKD ระยะที่ 5 (End Stage Renal Disease : ESRD)  มีภาวะแทรกซ้อนอาการแสดงของโรค 
ผู้ป่วยและญาติจึงเปลี่ยนใจมาท า RRT ต้องได้รับการรักษาด้วย Acute HD ก่อนที่จะเป็น CAPD First Policy 
ในผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพ  ท าให้สูญเสียทรัพยากรและค่าใช้จ่าย และยังเป็นภาวะ  Unplaned 
Dialysis ด้วย โดยความชุกของผู้ป่วยที่รักษาโดยวิธีบ าบัดทดแทนไต  (RRT) เพ่ิมขึ้นในทุกปี และการเข้าถึง 
RRT ทั้ง HD และ CAPD ยังครอบคลุมไม่ถึงผู้รับบริการ ผู้ป่วย HD และ CAPD ยังต้องเดินทางไกลมากในการ
ไปรับบริการแต่ละครั้ง  
  จังหวัดสุพรรณบุรี จึงมีแผนด าเนินการพัฒนาการให้บริการบ าบัดทดแทนไตคือจัดตั้งหน่วย HD/CAPD 
ในโรงพยาบาลเป้าหมาย M2 (รพ.อู่ทอง) และเปิดหน่วย CAPD ในโรงพยาบาล F1 (รพ. สามชุก)  เพ่ือเพ่ิมการ
เข้าถึง ลดระยะเวลารอคอยและลดความแออัดในรพท. และ รพศ. ในทางปฏิบัติ ได้มีการคัดกรองผู้ป่วยกลุ่ม
เสี่ยงไตวายเรื้อรังเพ่ิมมากขึ้น แต่ข้อมูลผลการคัดกรองยังไม่ถึงเป้าหมาย  จึงมีการบูรณาการร่วมกันระหว่าง 
CKD และ NCD CLINIC เพ่ือติดตามผลทางห้องปฏิบัติการที่เหมาะสม และการน าข้อมูลเข้าในโปรแกรม HDC 
ของกระทรวงสาธารณสุขให้สมบูรณ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 
 

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR < 5 ml/min/1.73m2/yr 
(เป้าหมาย: ≥ 66 %) 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2564  (1ต.ค-31 ธ.ค.63) 

2561 2562 2563 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน 
ร้อยละ/
อัตรา 

ระดับประเทศ ≥ 66 
%) 

เมือง 955 608 63.66 
60.32 60.91 65.58 เดิมบางนางบวช 650 458 70.46 

เขต 5 ด่านช้าง 327 199 60.86 
62.31 63.90 66.09 บางปลาม้า 529 356 67.30 

จังหวัดสุพรรณบุรี ศรีประจันต์ 931 582 62.51 
63.29 65.70 64.35 ดอนเจดีย์ 157 112 71.34 

 สองพ่ีน้อง 381 244 64.04 
  สามชุก 429 314 73.19 
  อู่ทอง 589 251 42.61 

 
หนองหญ้าไซ 558 348 62.37 
รวม 5,506 3,472 63.06 

    ที่มา : ข้อมูลจากโปรแกรม HDC กระทรวงสาธารณสุข ประมวลผล ณ.วันที่ 27 มกราคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลการให้บริการด้านการบ าบัดทดแทนไต (ผู้ป่วยล้างไตทางหน้าท้องสะสมที่มีชีวิต ณ ปัจจุบัน) 
  

อ าเภอ จ านวนผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง(ราย) 
เมือง 88 

ดอนเจดีย์ 22 

ด่านช้าง 25 

เดิมบางนางบวช 37 

บางปลาม้า 30 

ศรีประจันต ์ 29 

สามชุก 19 

หนองหญ้าไซ 14 

อู่ทอง 39 

จังหวัดใกล้เคียงที่มารับบริการ รพศ. 6 

รวมที่รักษารพ.เจ้าพระยายมราช 289 

รวมที่รักษารพ.สมเด็จพระสังฆราช (สองพ่ีน้อง) 21 

รวมที่รักษารพ. ด่านช้าง 14 

รพ.เจ้าพระยายมราช จ านวนบุคลากร PD Nurse (คน)  4 

รพ.สมเด็จพระสังฆราช  จ านวนบุคลากร PD Nurse (คน)  2 

รพ.ด่านช้าง  จ านวนบุคลากร PD Nurse (คน) 1 

ผู้ป่วย CAPD เพ่ิมข้ึนมากกว่า 100 ราย/ปี 
 
โรงพยาบาลในจังหวัดสุพรรณบุรีที่ให้บริการบ าบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 
 

โรงพยาบาล ข้อมูล 1 ต.ค.-31 ม.ค.2564 

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 

จ านวนผู้ป่วย chronic/acute (ราย) 19/75 

จ านวนครั้งของการฟอกเลือด (ครั้ง) 1,127 (CRRT 1 ครั้ง) 
จ านวนเครื่อง 15 (เตียง 8 + แยกโรคและICU 7) 
จ านวนบุคลากร (คน) 6 

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17  

จ านวนผู้ป่วย chronic/acute (ราย) 36/20 

จ านวนครั้งของการฟอกเลือด (ครั้ง) 1,162 

จ านวนเครื่อง 12 

จ านวนบุคลากร (คน) 5 



โรงพยาบาล ข้อมูล 1 ต.ค.-31 ม.ค.2564 

โรงพยาบาลด่านช้าง  

จ านวนผู้ป่วย chronic/acute (ราย) 21/2 
จ านวนครั้งของการฟอกเลือด (ครั้ง) 587 

จ านวนเครื่อง 5 (ส ารอง 1) 
จ านวนบุคลากร (คน) 3 
โรงพยาบาลสามชุก  

จ านวนผู้ป่วย chronic/acute (ราย) 68/0 
จ านวนครั้งของการฟอกเลือด (ครั้ง) 1,353 
จ านวนเครื่อง 11 
จ านวนบุคลากร (คน) 3 
โรงพยาบาลศุภมิตร (เอกชน)  

จ านวนผู้ป่วย chronic(ราย) 263 
จ านวนครั้งของการฟอกเลือด (ครั้ง) 9,313 
จ านวนเครื่อง 41 (ส ารอง 4) 
จ านวนบุคลากร (คน) (Full+Part time) 23 
โรงพยาบาลพรชัย (เอกชน)  

จ านวนผู้ป่วย chronic (ราย) 124 

จ านวนครั้งของการฟอกเลือด (ครั้ง) 4,127 
จ านวนเครื่อง 16 
จ านวนบุคลากร (คน) (Full+Part time) 9 

โรงพยาบาลธนบุรีอู่ทอง (เอกชน)  

จ านวนผู้ป่วย chronic (ราย) 4 

จ านวนครั้งของการฟอกเลือด (ครั้ง) 120 

จ านวนเครื่อง 8 

จ านวนบุคลากร (คน) (Full+Part time) 2 

รวม ปี 61 ปี 62 ปี 63 
ไตรมาสที่ 1 

ปี 64 
จ านวนผู้ป่วย (ราย) 834 947 817 632 
จ านวนครั้งของการฟอกเลือด (ครั้ง) 55,891 63,103 66,791 17,789 
จ านวนเครื่อง 95 97 106 113 

 

 

 



 
5. การวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่  

ปัญหา/สาเหตุ แผนงาน/โครงการ/ 
กิจกรรมการแก้ไขปัญหา 

ความก้าวหน้า/ผลการ
ด าเนินงาน 

1 ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตรา
การลดลงของ 
eGFR<5ml/min/1.73m2/yr ยัง
ไม่ถึงเป้าหมาย 
 

1.1.โครงการ ชะลอไตเสื่อมพัฒนาต่อ
ยอดให้ความรู้ทีมรักษ์ไต 
1.2.กิจกรรมให้ความรู้เพ่ือชะลอไต
เสื่อมใน CKD Clinic โดยสหสาขา 
วิชาชีพ 

1.1. ด าเนินการต่อเนื่อง 
1.2. ด าเนินการต่อเนื่อง 

2. การเข้าถึงRRT ทั้ง HD และ 
CAPD ยังครอบคลุมไม่ถึง
ผู้รับบริการ 

2.1.โครงการ เพ่ิมหน่วยบริการ RRT ตามตารางด้านล่าง 

 
มีแผนพัฒนาเพ่ิมการให้บริการ HD ในแต่ละโรงพยาบาลของจังหวัดสุพรรณบุรี 

โรงพยาบาล จ านวนเตียงที่จะให้บริการ HD ก าหนดการเปิดให้บริการ 

เจ้าพระยายมราช 6 ปี 65 
สมเด็จพระสังฆราช องค์ท่ี 17 16 (Out source) ปี 64 
ด่านช้าง 20 (Out source) ปี 64 
สามชุก 8 (Out source) ปี 64 
เปิดหน่วยให้บริการ CAPD ในรพ.ด่านช้างแล้ว เมื่อ มกราคม 2564 และมีแผนพัฒนาเพ่ิมการให้บริการ 
CAPD ในโรงพยาบาลอู่ทอง  และสามชุก ต่อไป 

 
6. ผลการด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

Small Success รอบ 3 เดือน ผลการด าเนินงาน 
  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 
ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

▪ คุณภาพบริการของ CKD clinic 
▪ การคัดกรอง CKD ในผู้ป่วย DM,HT ยังท าได้
น้อย 

▪ พัฒนาศักยภาพของ CKD Clinic และ เชื่อมโยงกับ
งาน NCD เพ่ือท าให้การคัดกรองได้ตามเป้าหมาย 

 ▪ เพ่ิมการคัดกรอง CKD ในผู้ป่วย HT,DM และใช้ยา 
NSAID  
▪ ติดตามประเมินการตรวจ creatinine ในการคัด
กรอง ควรตรวจ 2 ครั้ง/ปี และเวลาที่เหมาะสมเพ่ือ
ประเมินการลดลงของไต 

 

ขาดบุคลากร(พยาบาล)ประจ าใน CKD Clinic 
(ภาระงานรับผิดชอบปริมาณหลายงานมาก) 

▪ มอบหมาย/ พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบใน CKD 
Clinic  

 

▪ การปฏิเสธการรักษาของผู้ป่วยและกลับมา
รักษาเมื่อมีภาวะแทรกซ้อน 

 ▪ Health literacy of CKD ข องประชาชน 
ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

▪ ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีส่วน
ร่วมในการ ด าเนินการสร้างการรับรู้ถึงความรุนแรง
และความเจ็บป่วย ของโรค (health literacy)  
▪ จัดท าาสื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจและ
ตระหนักถึง ความเสี่ยงด้านสุขภาพในการชะลอไต
เสื่อม 

 

ระบบสารสนเทศในด้านความครบถ้วนและ
ถูกต้อง 

ของการรายงานผ่าน HDC 

▪ มอบหมายผู้รับผิดชอบการลงข้อมูล 43 แฟ้ม/ 
โปรแกรม HDC ให้ชัดเจน 

 ▪ จัดระบบพ่ีเลี้ยงหรือนิเทศควบคุมก ากับให้มีการ
น าเข้าข้อมูลที่ ถูกต้องและครบถ้วน น่าเชื้อถือ 

 

การจัดบริการบ าบัดทดแทนไต ยังไม่เพียงพอ
และครอบคลุมต่อการรับบริการในพื้นท่ีของ
ผู้ป่วย 

 

พัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลระดับ M2  F1อละ 
F2 ที่มีศักยภาพให้จัดบริการบ าบัดทดแทนไตได้ 

 
8. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 

 1. การจัดสรรงบประมาณในการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่จ าเป็นในการรักษา และการวางแผน
อัตราก าลังให้มีความเพียงพอเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
      2. การสร้างเสริมขวัญก าลังใจของบุคลากรระดับต่างๆ ผู้รับผิดชอบงาน Service Plan รวมทั้ง
ความก้าวหน้ามั่นคงในวิชาชีพ 
 

 



9. ผลงานเด่น / นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
ด าเนินการให้มีทีมรักษ์ไตโดยอสม.เป็นผู้ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยไตวายระยะที่ 3 เน้นให้ความรู้เรื่องอาหาร 

การออกก าลังกาย และการรับประทานยาที่ถูกต้องและหลีกเลี่ยงอาหารและยาที่มีผลต่อไต เพ่ือชะลอความ
เสื่อมของไตในทุกรพ.สต.ทั้งจังหวัดสุพรรณบุรี 

 
10. ผู้รับผิดชอบ 
 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ E-mail 

1. พญ.พิมพ์พงศ ์ว่องตระกูล นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 081-4484717 tanoi2006@yahoo.co.th 

2. นางเรณู        ใยบัวเอ่ียม   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 081-9954504 Ranuyai.2508@hotmail.com 

3. นางสาวส าริด   อารีชม   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 089-2542567 s.areechom@hotmail.com 

4. นางศิริรัตน์    กิจจารุวงษ์     นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการ   

097-2587272 Sirirat.kitja@hotmail.com 

 
 


