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Prevalence of CKD in Thailand 

• จากการศกึษา Thai Seek Project ประมาณ 17.6 % ของ
ประชากรไทยอาย ุ15 ปีขึน้ไป หรือ 7.6 ล้านคน 

– CKD Stage 1  3.3 % 

– CKD Stage 2  5.6 %   

– CKD Stage 3  7.5 % 

– CKD Stage 4  0.8 % 

– CKD Stage 5  0.3 %  ไตวายเรือ้รังระยสดุท้าย ควรต้อง
ได้รับบริการทดแทนไต (Renal Replacement 

Therapy; RRT) 
 



 คือ ภาวะท่ีไตทั้งสองขา้งท างานไดน้อ้ยมาก หรือท างานไม่ไดเ้ลย
จนท าใหไ้ตไม่สามารถท าหนา้ท่ีขบัของเสียออกจากร่างกายได ้ เกิดภาวะ
มีน ้าและของเสียคัง่จนท าใหเ้กิดอาการไม่สบายต่างๆตั้งแต่  ความดนั
โลหิตสูง ตวับวม อาเจียน ซีด ซึม ชกั หมดสติ และ เสียชีวติ ถา้ไม่ไดรั้บ
การบริการทดแทนไต (RRT) ซ่ึงมีอยู ่3 ชนิดคือ  

 1.ปลูกถ่ายไตใหม่ (Kidney transplantation; KT)  

 2. การฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทยีม (hemo dialysis; HD) 

 3. การล้างช่องท้องอย่างต่อเน่ือง (peritoneal dialysis; PD 

ไตวายเรือ้รังระยะสุดท้าย  



 1. ค่าใชจ่้ายในการรักษาแพง ประมาณ 300,000 บาท
ต่อปี 

 2. หลกัประกนัสุขภาพภาครัฐใหก้ารคุม้ครองไม่เท่าเทียม
กนั คือสวสัดิการราชการ และ ประกนัสงัคมครอบคลุมในสิทธิ
ประโยชน์ แต่หลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ไม่ครอบคลุมตั้งแต่
เร่ิมตน้ 
  

ปัญหาของบริการทดแทนไตในอดีตก่อนปี 2550  



3. ผู้ป่วยจ ำนวนมำกต้องล้มละลำย จำกพยำยำมเข้ำรับกำร
รักษำและต้องจ่ำยเงนิเอง 

 น ามาซึง่มติเพ่ิมบริการทดแทนไตเข้าในชดุสิทธิประโยชน์
ของหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้าตัง้แต ่1 มกราคม พ.ศ. 2551 
แตม่ีข้อจ ากดัต้องเข้าถงึบริการล้างช่องท้องหรือเปลี่ยนไตก่อน
เทา่นัน้ (PD first policy) 

 

ปัญหาของบริการทดแทนไตในอดีตก่อนปี 2550  



 
วตัถุประสงคก์ารขยายบริการทดแทนไต 
ภายใตห้ลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ดงัน้ี  

 1.เข้าถงึบริการอย่างเสมอภาค (Equitable access) โดยให้บริการ 
PD เน่ืองจากเป็นบริการที่ผู้ ป่วยสามารถช่วยตวัเองได้ที่บ้าน ผู้ ป่วย 
ยากดีมีจน เมืองและชนบท สามารถเข้าถึงได้เทา่เทียมกนั  

2.ป้องกนัรายจ่ายครัวเรือน ที่ถงึกบัล้มละลาย (Prevention of 
catastrophic impact to households) โดยการอดุหนนุทัง้หมด 
(full funding) ส าหรับบริการ PD และ KT โดยไมม่ีการจ่ายร่วม การ
จ่ายร่วม จะเป็นภาระทางการเงินของครัวเรือนมาก เน่ืองจากเป็น
บริการเรือ้รัง   

 



วตัถุประสงคก์ารขยายบริการทดแทนไต 
ภายใตห้ลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ดงัน้ี (ต่อ) 

3.เลีอกลงทนุใน Cost effective intervention โดยบริการ KT เป็น
ทางเลือกที่ cost effective เน่ืองจากผู้ ป่วยมีคณุภาพชีวิตดีกว่า 
และไมต้่องท า chronic dialysis  

4.ลงทนุในทางเลือกที่มี Technical efficiency โดยบริการ PD 
เน่ืองจาก มี potential cost reduction สงูสดุ เมื่อเทียบกบับริการ 
HD ไมต้่องการการลงทนุด้าน capital investment และไมใ่ช้
บคุลากรมากเทียบกบับริการ HD  

 

 



 
วตัถุประสงคก์ารขยายบริการทดแทนไต 

ภายใตห้ลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ดงัน้ี (ต่อ)  
 

5.มีผลกระทบตอ่ระบบบริการสขุภาพน้อยที่สดุ (Least negative 
impact on HR) โดยบริการ PD จะมีผลกระทบน้อยที่สดุ ตอ่การ
ลาออกของพยาบาลและแพทย์ที่ให้บริการวิกฤต critical care เช่น 
ICU เน่ืองจากไมต้่องการบคุลากรทางการแพทย์มากนกั เมื่อเทียบ
กบั HD โดยแนวโน้มเอกชนจะเปิดบริการ HD และดงึดดูแพทย์
และพยาบาลออกจากระบบภาครัฐอย่างรุนแรง  

 



 
วัตถุประสงค์การขยายบริการทดแทนไต 

ภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าดังนี ้(ต่อ)  

 6.มีประสิทธิภาพในการจดัสรรทรัพยากร (Allocative efficiency) 
โดยการลงทนุในบริการที่มี cost effectiveness มากกว่า เช่น KT 
และ PD ซึง่จะ cost effective มากกวา่บริการ HD 
7.ลดต้นทนุ เพ่ือเพ่ิม cost effectiveness ratio โดยการลดต้นทนุ
การผลิตน า้ยา PD ภายในประเทศ ทดแทนการน าเข้า การจดัซือ้ยา
รวม (national bulk purchasing – monopsonistic purchasing 
power) ยาเพิ่มเลือด เช่น erythropoietin และยากดภมูิคุ้มกนั เพ่ือ
ป้องกนั graft rejection การใช้ ยาสามญัทดแทนยา original 
products เป็นต้น 

 



ปัญหาท่ีอาจจะเกิดพร้อมกบัการขยายบริการทดแทนไต 

• คา่ใช้จ่ายอาจเพ่ิมขึน้มหาศาล (ตารางที่ 1) 
• การเข้าถงึบริการของผู้ ป่วยเป็นอย่างไร 

• คณุภาพบริการ PD นัน้ได้มาตรฐานหรือไม ่

• บริการ PD ยงัเป็นบริการท่ีมีประสิทธิภาพกว่า HD หรือไม ่
• ยงัมีผู้ ป่วยล้มละลายจากการรับบริการทดแทนไตหรือไม่ 

• ผู้ให้บริการให้การยอมรับและพร้อมท่ีจะให้บริการ PD หรือไมอ่ย่างไร 
 

 



 
ตารางที่ 1 เป็นการประมาณการงบประมาณที่ต้องใช้ในการขยายบริการทดแทนไตภายใน

หลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า  
 

  
ปี พ.ศ. 

จ านวนผู้ป่วยล้างช่องท้อง 
ที่คาดการณ์ 

(ราย) 

ค่าใช้จ่ายที่คาดการณ์ 
(ล้านบาท) 

2551 4,104 1,327 
2552 12,134 3,719 
2553 23,921 5,633 
2554 34,984 7,781 
2555 45,372 9,857 
2556 55,134 11,860 
2557 64,313 13,792 
2558 72,952 15,649 
2559 81,088 17,437 



   Inputs 
คา่ใช้จ่ายของ
ผู้ ป่วย                          
ภาระงบประมาณ 
แหล่งท่ีมาของยา 
เสียงสะท้อนผู้ให้บริการ 

         Processing                                                              
ขัน้ตอนการเข้าถึงบริการของ
ผู้ ป่วย    
ระบบบริหารจดัการในแตล่ะ
โรงพยาบาล               
 ปัญหาและอปุสรรค 
 
 

      Output/outcome 
การเข้าถงึบริการของผู้ ป่วย 
 Survival& Complications 
คณุภาพชีวิตและความพงึ
พอใจของผู้ ป่วย 
Cost effective analysis 

 
 

กรอบการประเมินการให้บริการทดแทนไต 
PD first policy ภายใต้ระบบหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า  

  

 



ขอ้มลูการส ารวจผูป่้วยท่ีไดรั้บบริการทดแทนไต 

• Systematic random sampling ผู้ ป่วยท่ีได้รับบริการ PD 
จากฐานข้อมลูผู้ ได้รับบริการ PD จาก สปสช. จ านวน 1125 ราย  

• Purposive sampling ผู้ ป่วยที่ได้รับบริการ HD จากศนูย์ล้าง
ไตของโรงพยาบาลจงัหวดั 10 จงัหวดั จ านวน 335 ราย 

• มีผู้ ป่วยที่เปลี่ยนการใช้บริการจาก PD และ HD ไปเป็น KT จ านวน 
16 ราย  



แสดงคณุภาพชีวิตของผู้ ป่วยแยกตามวิธีการล้างไต 

                                 คณุภาพชีวิต  
สิทธ์ิ (จ านวน) 

 EQ5D score  (SD) 

HD (335) 0.808(.31) 

CAPD (1125) 0.791(.30) 

KT (16) 0.985(.05) 



แสดงคณุภาพชีวิตของผู้ ป่วยแยกตามสิทธิประกนัสขุภาพ 

                                   การประเมิน  
สิทธ์ิ (จ านวน) 

 EQ5D score  (SD) 

ประกนัสขุภาพถว้นหนา้ 

(1275) 

0.804  (.30) 

ขา้ราชการ  

(68)  

0.818 (.33) 

ประกนัสงัคม  

(35) 

0.879 (.25) 



แสดงอายเุฉล่ียของผูป่้วยแยกตามสิทธิประกนัสุขภาพ 

                                            อายเุฉลี่ยวิธีการ
รักษา (จ านวน) 

ปี (SD) 

ประกนัสขุภาพถว้นหนา้ 

(1275) 

52.96(13.74) 

ขา้ราชการ  

(68)  

63.0(13.83) 

ประกนัสงัคม  

(35) 

45.06(12.04) 



แสดงอายเุฉลี่ยของผู้ ป่วยแยกตามการรักษา 

                         อายเุฉลี่ย 
วิธีการรักษา (จ านวน) 

ปี (SD) 

HD (335) 54.8 (14.92) 

PD (1125) 53.90 (13.48) 

KT (16) 31.75 (13.62) 



ตน้ทุนการใหบ้ริการ PD  

ในปีแรก  

(บาท) 

ในปีตอ่ๆไป  

(บาท) 

คา่ใช้จา่ยในโรงพยาบาล 92,933 72,041 

คา่น า้ยาและยาเพ่ิมเลือด 173,941 

Total 266,874 245,982 



แสดงความเหน็ของผู้ ป่วยว่าค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากบริการทดแทนไต
มีผลกระทบตอ่ครอบครับหรือไมแ่ยกตามสิทธ์ิ 

            การประเมิน 
  
สิทธ์ิ (จ านวน) 

กระทบตอ่ครอบครัว 

(รอ้ยละ) 

ไมก่ระทบตอ่ครอบครัว 

(รอ้ยละ) 

ประกนัสขุภาพ

ถว้นหนา้ 

(1275) 

47.5 52.4 

ขา้ราชการ  

(68)  

26.5 73.5 

ประกนัสงัคม 

(35) 

45.7 54.3 



แสดงความเหน็ของผู้ ป่วยว่าค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากบริการทดแทนไต
มีผลกระทบตอ่ครอบครับหรือไมแ่ยกตามสิทธ์ิ 

            การประเมิน 
  
วิธีการ (จ านวน) 

กระทบตอ่ครอบครัว  

(รอ้ยละ) 

ไมก่ระทบตอ่ครอบครัว 

(รอ้ยละ) 

ฟอกเลอืด  

(335) 

53.7 46.3 

ลา้งชอ่งทอ้ง 

(1125) 

44.9 54.9 

ปลกูถา่ยไต  

(16) 

31.5 68.8 



คา่ใช้จ่ายในการไปพบแพทย์แตล่ะครัง้ของผู้ ป่วยที่ได้รับบริการฟอกเลือด
และบริการล้างช่องท้อง 

   คา่ใช้จ่าย (บาท) 
  
 

 

วิธีการ (จ านวน) 

คา่
เดินทาง 
(บาท) 

คา่เรียกเก็บ
จาก

โรงพยาบาล 
(บาท) 

คา่ท่ีพกั
และอาหาร
(บาท) 

รวมตอ่ครัง้  
(บาท) 

รวมตอ่ปี 

(บาท) 

ฟอกเลือด 

(335) 

226 223 99 548 56,992 - 

85,488 

ล้างช่องท้อง 

(1125) 

327 140 124 591 7,092 

ปลกูถ่ายไต 

(16) 

674 3056 174 3904 23,424 



42,643 

50,480 
57,286 

63,497 

10116 
14225 

20614 
22681 

0 

10,000 

20,000 

30,000 

40,000 

50,000 

60,000 

70,000 

2555 2556 2557 2558 

แสดงจ านวนผู้ป่วย PD ท่ีประมาณไว้และท่ีมีอยู่จริง  

ประมาณจ านวนผู้ป่วย ผู้ป่วยจริง 



อตัรารอดชีวติของ PD vs HD 



อตัรารอดชีวติของผูป่้วย PD vs HD แยกตามโรค DM 



0
.0

0
0

.2
5

0
.5

0
0

.7
5

1
.0

0

46 29 16 10 4 1hd

75 48 29 16 3 1capd
Number at risk

0 1 2 3 4 5
analysis time

capd hd

Kaplan-Meier survival estimates

HR=1.30 (95% CI: 0.70, 2.39) 

อตัราการรอดชีวิต CAPD vs. HD: โรงพยาบาลแห่งหนึง่ในภาคอีสาน 



ค าถามวจิยัท่ีเหมาะสมเพ่ือน าไปสู่ขอ้เสนอเชิงนโยบาย 

เชิงปริมาณ 
• ภาระค่าใข้จ่ายของผู้ ป่วย รวมถึงการต้องออกจากงานของญาติ เทียบกนั

ระหว่าง HD และ PD  

• ความคุ้มทนุของโรงพยาบาลในการให้บริการ HD คือเก็บต้นทนุการ
ให้บริการ PD 

• คณุภาพชีวิตของผู้ ป่วยท่ีได้รับบริการ HD เทียบกบั PD ใช้แบบมาตรฐาน 
เช่น EQ-5D หรือ SF-36 และ อ่ืนๆ 

•  ระยะเวลาการรอคอยก่อนท่ีจะได้รับท า PD หลงัจากเข้าสู่ stage 5 แล้ว  
• สดัส่วนการเข้าถึงบริการ PD หลงัจากเข้าสู่ stage 5 ไปแล้ว 1 ปี/2 

ปี/3 ปี  



ค าถามวจิยัท่ีน าไปสู่ขอ้เสนอเชิงนโยบาย 

เชิงคณุภาพ 

• ปัญหาและอปุสรรคในการที่ผู้ ป่วย CKD stage 5 จะเข้าถงึบริการ
ทดแทนไต 

• ความถกูต้องและทนัเวลาของการได้รับน า้ยาที่สง่ถงึบ้าน  

• การปรับสภาพบ้านผู้ ป่วย มีใครเป็นทีมด าเนินการ มีทีม support 
จากโรงพยาบาลหรือไม ่

• ความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ ให้บริการในระดบัอ าเภอและจงัหวดั 

• ปัญหาของการ shift mode ในแตล่ะพืน้ที่   
 



Thank you 
 

The world is round and the place which may 
seen like the end may also be the beginning.  
      
     Ivy Beger 


