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โรคไตเรื อรังระยะสุดท้าย เป็นโรคหนึ่งที่มีต้นทุนค่ารักษาพยาบาลสูงมาก นอกจากมีต้นทุนค่า
รักษาพยาบาลแล้ว ยังมีต้นทุนอ่ืนๆ อีกมากมาย ประกอบกับผู้ป่วยมีจ้านวนเพ่ิมขึ นอย่างรวดเร็ว ดังนั น 
การทราบจ้านวนผู้ป่วย และจ้านวนเงินที่ต้องเตรียมไว้ส้าหรับอนาคต ช่วยให้สามารถวางแผนและเตรียม
ความพร้อมในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

งานวิจัยนี จึงมีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างตารางชีพระหว่างผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้ายที่รักษา
ด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) และวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) ฉายภาพ
ประชากรผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้าย และเปรียบเทียบต้นทุนระหว่างผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้าย
ที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) และวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) 

วิธีวิจัย แบ่งเป็น 4 ขั นตอน คือ การสร้างแบบจ้าลองพยากรณ์อัตราความชุกรายอายุผู้ป่วยโรคไต
เรื อรังระยะสุดท้ายด้วยการวิเคราะห์พหุระดับ การวิเคราะห์การรอดชีพผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้าย
ด้วยการสร้างตารางชีพ การฉายภาพประชากรผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้ายด้วยวิธีองค์ประกอบรุ่น
อายุ และการเปรียบเทียบต้นทุนระหว่างผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้ายที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียม (HD) และวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง  (CAPD) ด้วยการประเมินทาง
คณิตศาสตร์ประกันภัย 

การสร้างแบบจ้าลองพหุระดับพยากรณ์อัตราความชุกรายอายุผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้ายด้วย
การวิเคราะห์พหุระดับ 2 ระดับ ตัวแปรพยากรณ์ระดับที่ 1 คือ จุดกึ่งกลางช่วงอายุ (age) ของผู้ป่วย 
และตัวแปรพยากรณ์ระดับที่ 2 คือ ปีที่ส้ารวจ (year) อัตราความชุกโรคเบาหวาน (DM) และอัตราความ
ชุกโรคความดันโลหิตสูง (HP) ในปีก่อนหน้า แบบจ้าลองที่พัฒนาเป็นดังนี  

ln(prevalence) = [-0.55 + 0.10(cohort) + 0.17(DMj-1)] + 15.13(age) - 0.08(age2) 
แบบจ้าลองนี มีค่า R2 = 99.58% และค่าเฉลี่ยร้อยละความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (MAPE) เท่ากับ 
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10.25% 
การวิเคราะห์การรอดชีพผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้ายด้วยการสร้างตารางชีพ  ผู้ป่วยที่รักษา

ด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) มีอัตรารอดชีพสูงกว่าวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง 
(CAPD) ทุกกลุ่มอายุ 

การฉายภาพประชากรผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้ายด้วยวิธีองค์ประกอบรุ่นอายุ  พิจารณา
องค์ประกอบ ผู้ป่วยเดิม ผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยเปลี่ยนวิธีการรักษา และผู้ป่วยเสียชีวิต ผู้ป่วยโรคไตเรื อรัง
ระยะสุดท้ายมีจ้านวนเพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) 
มีจ้านวนมากกว่าวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) 

การเปรียบเทียบต้นทุนระหว่างผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้ายที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่อง
ไตเทียม (HD) และวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) ด้วยการประเมินทางคณิตศาสตร์
ประกันภัย แบ่งต้นทุนเป็น 3 ส่วน คือ ต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ (DMC) ต้นทุนทาง
ตรงที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ (DNC) และต้นทุนทางอ้อม (IC) ผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียม (HD) มีต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์  (DMC) และต้นทุนทางตรงที่ไม่
เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ (DNC) สูงกว่าวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) แต่มีต้นทุน
ทางอ้อม (IC) ต่้ากว่า ผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) มีจ้านวนมากกว่าและมี
ชีวิตอยู่รอดนานกว่า จึงมีต้นทุนรวมทั งหมดสูงกว่า หากพิจารณาต้นทุนต่อหัวแล้ว ผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธี
ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) กลับมีต้นทุนต่้ากว่า 

การวิเคราะห์ความไว ก้าหนดสถานการณ์ขึ นมา 2 สถานการณ์ คือ สถานการณ์ท่ีผู้ป่วยรักษาด้วย
วิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) ทุกคน และสถานการณ์ที่ผู้ป่วยรักษาด้วยวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายา
อย่างต่อเนื่อง (CAPD) ทุกคน สถานการณ์ที่ผู้ป่วยรักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) ทุกคน 
มีจ้านวนผู้ป่วยมากกว่าวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) เพราะวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไต
เทียม (HD) มีอัตรารอดชีพสูงกว่า สถานการณ์ที่ผู้ป่วยรักษาด้วยวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง 
(CAPD) ทุกคน มีต้นทุนสูงกว่าสถานการณ์ที่ผู้ป่วยรักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) ทุก
คน ยกเว้นต้นทุนทางตรงที่ไม่เก่ียวข้องกับทางการแพทย์ (DNC) เมื่อรวมต้นทุนทั ง 3 ส่วน สถานการณ์ที่
ผู้ป่วยรักษาด้วยวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) ทุกคน มีต้นทุนสูงที่สุด ส่วนสถานการณ์
ที่ผู้ป่วยรักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) ทุกคน และสถานการณ์ปกติ มีค่าใกล้เคียงกัน 
เมื่อพิจารณาต้นทุนต่อหัว สถานการณ์ที่ผู้ป่วยรักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) ทุกคน มี
ต้นทุนต่้าที่สุด 

ในปี พ.ศ. 2584 ประเทศไทยจะมีจ้านวนผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกไต
ประมาณ 2.3 ล้านคน เป็นผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) ประมาณ 1.7 ล้าน
คน  และวิธี ล้ างช่ อ งท้ อ งด้ วยน ้ ายาอย่ างต่ อ เนื่ อ ง  (CAPD) ประมาณ  6 แสนคน  ใช้ ต้ นทุ น
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ทั งหมด  ประมาณ 2,600,000 ล้านบาท ประกอบด้วย ต้นทุนส้าหรับผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียม (HD) ประมาณ 1,700,000 ล้านบาท และต้นทุนส้าหรับผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีล้างช่องท้อง
ด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) ประมาณ 900,000 ล้านบาท 

ผลการวิจัยนี  นอกจากเป็นประโยชน์ส้าหรับการประเมินผลการรักษาแล้ว ยังสามารถน้าไป
วางแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ การเพ่ิมจ้านวนแพทย์ พยาบาล และบุคลากร
ทางการแพทย์ การจัดซื อยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ ให้เพียงพอ และเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ
ส้าหรับผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้ายในอนาคตได้อีกด้วย 
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End Stage Renal Disease (ESRD) is one of many diseases which has high medical 

and other costs. In the same way a number of patients continuously increase. So 

knowing of patient amount and future cost helps us to efficiently prepare for incoming 

issues. 

The objectives of this study are to create life table between HD and CAPD 

patients, to project ESRD population and to compare HD and CAPD costs 

This study has 4 steps. First, development model to predict ESRD prevalence by 

using hierarchical linear model. Next, creating ESRD life table by using survival analysis. 

Then, projection ESRD population by using cohort-component method. Finally, 

comparison between HD with CAPD costs by using actuarial valuation. 

The two-level hierarchical linear modeling was used to predict ESRD prevalence. 

Level-one predictor is patient’s age group midpoint and level-two predictors are year, 

Diabetes Mellitus (DM) prevalence, and Hypertension (HP) prevalence. Final model is 

presented here. 
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ln(prevalence) = [-0.55 + 0.10(cohort) + 0.17(DMj-1)] + 15.13(age) - 0.08(age2) 

This model R2 is 99.58% and MAPE is 10.25% 

The survival analysis of ESRD by creating life table. It shows that HD patients have 

more survival rate than CAPD patients in every age group. 

Cohort-component method considers old patients, new patients, switched mode 

patients and dead patients. A number of ESRD patients increase continuously. In the 

same way, a number of HD patients are much more than CAPD patients. 

The comparison between HD and CAPD separates costs to 3 parts which are 

direct medical cost, direct non-medical cost and indirect cost. The direct medical cost 

and direct non-medical cost of HD are more than the CAPD cost, but the indirect cost 

is less than the CAPD’s. As a number of HD patient is more than CAPD patients and the 

life time of HD patients are longer than CAPD’s life time, so the total cost of HD is 

more expensive than CAPD cost. Consider the total cost per capita, HD patients have 

the cheaper costs than CAPD patient. 

Sensitivity analysis, determine 2 situations are HD situation which all patients are 

treated by HD remedy and CAPD situation which all patients are treated by CAPD 

remedy. A number of patients in HD situation are more than CAPD situation because 

HD remedy has more survival rate than CAPD remedy. The total cost of CAPD situation 

is more than HD situation except direct non-medical cost. To combine 3 costs, CAPD 

situation has the highest cost, while HD situation and normal situation are the same. 
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Consider the total cost per capita, HD situation has the cheapest costs of all the 

situations. 

In 2041, ESRD patient will be 2.3 million patients in Thailand divided 1.7 million 

of HD patients and 6 hundred thousand of CAPD patients. Total cost of ESRD, HD and 

CAPD is estimated at 2.6, 1.7 and 0.9 trillion Baht respectively. 

This study can assess treatment result. Moreover, it can be used for planning 

health service plan such as increase physicians, nurses and medical staff, purchasing 

medicines and medical supplies, including future cost of ESRD patients. 
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บทท่ี 1  
 

บทน้า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา 
 

 ในปี พ.ศ. 2505 ประเทศไทยมีการรักษาผู้ป่วยโรคไตด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 
(HD) เป็นครั งแรก โดยศาสตราจารย์นายแพทย์รจิต บุรี เป็นผู้น้าเครื่องไตเทียมเข้ามาในประเทศไทย 
หลังจากนั นในปี พ.ศ. 2525 เริ่มมีการรักษาผู้ป่วยด้วยวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) 
เป็นครั งแรก ในอดีตทั ง 2 วิธี มีต้นทุนการรักษาสูงมาก โดยเฉพาะวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 
เนื่องจากต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์ และต้องมีแพทย์ พยาบาลคอยดูแล ผู้ป่วยที่มีเงินก็สามารถ
เข้ารับการรักษาได้ แต่ในบางรายถึงกับสิ นเนื อประดาตัว ส่วนผู้ป่วยที่ไม่มีเงินก็ไม่ได้รับการรักษา 
ต่อมาเทคโนโลยีทางการแพทย์มีความก้าวหน้ามากขึ น ท้าให้ต้นทุนลดลงจากในอดีต แต่ผู้ป่วยก็ยังไม่
สามารถเข้าถึงการรักษาได้ทั งหมด 
 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2550 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้าย
ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สามารถเข้ารับการรักษาด้วยวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่าง
ต่อเนื่องเป็นการรักษาในขั นแรก หรือ นโยบาย PD First Policy เนื่องจากผู้ป่วยสามารถท้าเองได้ที่
บ้าน ท้าให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาโรงพยาบาล ใช้บุคลากรและเครื่องมือ
ทางการแพทย์น้อยกว่าวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) แต่สาเหตุส้าคัญของการเสียชีวิตส้าหรับ
ผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) คือ การติดเชื อ (จันทร์จิรา จิตรัก
นท,ี 2558) 
 นอกจากมีต้นทุนค่าฟอกเลือด ค่าน ้ายาล้างช่องท้องแล้ว ค่ายาส้าหรับโรคไต ค่ายาส้าหรับ
โรคร่วมต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน ยังมีค่าคนดูแล ค่าเดินทางไป-กลับโรงพยาบาล การ
หยุดงานไปโรงพยาบาล ท้าให้ผู้ป่วยขาดรายได้ หรือในบางรายไม่สามารถท้างานได้เลย ส่งผลให้ผู้ป่วย
มีการด้าเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตที่เปลี่ยนไป 
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 จากรายงานผลการลงทะเบียนการรักษาด้วยการบ้าบัดทดแทนไตของสมาคมโรคไตแห่ง
ประเทศไทย ผู้ป่วยไตเรื อรังระยะสุดท้ายมีจ้านวนเพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่อง เพ่ิมขึ นจาก 33,487 คน เป็น 
85,848 คน ในระยะเวลา 8 ปี และมีต้นทุนในการรักษาสูงมาก ดังนั น โรคไตเรื อรังระยะสุดท้ายเป็น
โรคหนึ่งที่ควรให้ความส้าคัญ เพ่ือประโยชน์ในการก้าหนดนโยบายสาธารณะ (Public policy)  
 การเปรียบเทียบต้นทุนการรักษา เริ่มจากการวิเคราะห์การรอดชีพ เพื่อให้ทราบอัตรารอดชีพ 
(Survival rate) แล้วฉายภาพประชากร (Population Projection) เพ่ือพยากรณ์จ้านวนประชากร
ผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้ายในอนาคต ภายใต้ข้อสมมติที่ก้าหนด ในงานวิจัยนี น้าการฉายภาพ
ประชากรด้วยวิธีองค์ประกอบรุ่นอายุ (Cohort-component method) มาประยุกต์ใช้ โดยพิจารณา
องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของประชากรผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้าย คือ อัตราความ
ชุก (Prevalence rate) อัตราอุบัติการณ์  (Incidence rate) และอัตรารอดชีพ (Survival rate) 
หลังจากนั น ท้าการประเมินทางคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial valuation) โดยค้านวณต้นทุนทั ง
ทางตรงและทางอ้อม และท้าการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity analysis) เพ่ือดูว่าหากมีการ
เปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ (Parameters) แล้ว ผลลัพธ์ที่ได้จะยังคงเหมือนเดิม หรือเปลี่ยนแปลงไป
อย่างไร 
 งานวิจัยนี  ศึกษาการวิเคราะห์การรอดชีพด้วยการสร้างตารางชีพ การฉายภาพประชากรด้วย
วิธีองค์ประกอบรุ่นอายุ (Cohort-component method) และเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงและ
ทางอ้อมด้วยการประเมินทางคณิตศาสตร์ประกันภัยของผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้ายระหว่างการ
รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) และวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) 
 

1.2 วัตถุประสงค ์
 

1. สร้างตารางชีพระหว่างผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้ายที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่อง
ไตเทียม (HD) และวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) 
 2. ฉายภาพประชากรผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้าย โดยอาศัยตารางชีพที่สร้างขึ น 
 3. การประเมินทางคณิตศาสตร์ประกันภัย เพ่ือเปรียบเทียบต้นทุนระหว่างวิธีฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียม (HD) และวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) 
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1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
1. อัตรารอดชีพที่ได้จากตารางชีพ เป็นประโยชน์ส้าหรับการประเมินผลการรักษาว่าวิธีใดท้า

ให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ยืนยาวมากกว่า  
2. การฉายภาพประชากร ท้าให้ทราบจ้านวนผู้ป่วยที่คาดว่าจะเกิดขึ นในอนาคต เพ่ือจะได้

เตรียมบุคลากร และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เพียงพอ  
3. การประเมินทางคณิตศาสตร์ประกันภัย เป็นแนวทางในการตั งงบประมาณที่ต้องใช้ส้าหรับ

การรักษาแต่ละวิธี 



 

 

บทท่ี 2 
 

ทบทวนวรรณกรรม 

 
ในบทนี ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพยากรณ์อัตราความชุกและอัตราอุบัติการณ์

ผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้าย การวิเคราะห์การรอดชีพ การฉายภาพประชากร และการประเมิน
ทางคณิตศาสตร์ประกันภัย เพ่ือเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงและทางอ้อมของผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะ
สุดท้ายที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) และวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง 
(CAPD) โดยมีเนื อหาดังนี  
 2.1 โรคไตเรื อรัง 
 2.2 วิธีการรักษา 
 2.3 อัตราความชุกและอัตราอุบัติการณ์ผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้าย 
 2.4 การวิเคราะห์การรอดชีพ 
 2.5 การฉายภาพประชากร 
 2.6 การประเมินทางคณิตศาสตร์ประกันภัย 
 

2.1 โรคไตเรื อรัง 
 

ไต (Kidney) มีลักษณะคล้ายเมล็ดถั่วแดง อยู่บริเวณบั นเอว มี 2 ข้าง ซ้ายและขวา ยาว
ประมาณ   11-12 เซนติเมตร หนักข้างละ 150 กรัม มีหน้าที่ก้าจัดของเสียและขับน ้าส่วนเกินออกมา
ในรูปของปัสสาวะ อุจจาระ เหงื่อ หรือลมหายใจ รักษาสมดุลของน ้า เกลือแร่ และกรด-ด่าง ให้อยู่ใน
เกณฑ์ปกติ และผลิตฮอร์โมนที่ส้าคัญต่อร่างกาย เช่น เรนิน (Renin) อิริโธรโพอิติน (Erythropoietin) 
วิตามินดี (Vitamin D) เป็นต้น (ธัญญารัตน์ ธีรพรเลิศรัฐ., 2556) 
 โรคไตเรื อรัง (CKD) เป็นภาวะที่ไตท้างานผิดปกติ และมีอัตราการกรองของไต (GFR) ลดลง
อย่างต่อเนื่อง National Kidney Foundation ได้แบ่งระยะของโรคไตเรื อรังออกเป็น 5 ระยะ ตาม
อัตราการกรองของไต (Bargman & Skorecki, 2013) 
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 ระยะที่ 1 อัตราการกรองของไตมากกว่าหรือเท่ากับ 90 มิลลิลิตรต่อนาทีต่อพื นที่ผิวกาย 
1.73 ตารางเมตร ในระยะนี จะมีการรักษาโรคร่วมต่างๆ ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอด
เลือด เพ่ือชะลอการเสื่อมของไต 
 ระยะที่ 2 อัตราการกรองของไตอยู่ในช่วง 60-89 มิลลิลิตรต่อนาทีต่อพื นที่ผิวกาย 1.73 
ตารางเมตร แพทย์ท้าการประเมินการท้างานของไต 
 ระยะที่ 3 อัตราการกรองของไตอยู่ในช่วง 30-59 มิลลิลิตรต่อนาทีต่อพื นที่ผิวกาย 1.73 
ตารางเมตร แพทย์ท้าการประเมินการท้างานของไต และรักษาภาวะแทรกซ้อน 
 ระยะที่ 4 อัตราการกรองของไตอยู่ในช่วง 15-29 มิลลิลิตรต่อนาทีต่อพื นที่ผิวกาย 1.73 
ตารางเมตร เมื่อผู้ป่วยเข้าสู่ระยะที่ 4 จะเตรียมความพร้อมผู้ป่วย ส้าหรับการบ้าบัดทดแทนไต (RRT) 
 ระยะที่ 5 ระยะสุดท้าย อัตราการกรองของไตน้อยกว่า 15 มิลลิลิตรต่อนาทีต่อพื นที่ผิวกาย 
1.73 ตารางเมตร เริ่มรักษาด้วยการบ้าบัดทดแทนไต เมื่อผู้ป่วยมีภาวะ Uremia  
 

2.2 วิธีการรักษา 
 

การบ้าบัดทดแทนไต มี 3 วิธี (RRT) คือ วิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) วิธีล้างช่อง
ท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) และวิธีปลูกถ่ายไต (KT) ผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียม (HD) หรือวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) ต้องล้างไต (Dialysis) ไป
ตลอดชีวิต ผู้ป่วยจึงอยากได้รับการปลูกถ่ายไต (KT) มากกว่า แต่ผู้บริจาคไต (Donor) มีจ้านวนน้อย
กว่าผู้ป่วย และมีโอกาสที่ร่างกายผู้ป่วยจะปฏิเสธไตใหม่ที่ได้รับ (Graft rejection) ผู้ป่วยจึงต้องใช้การ
รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) หรือวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) 
แทน 

2.2.1 วิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 
วิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) เป็นการน้าเลือดออกจากร่างกายผู้ป่วยเข้าสู่เครื่องไต

เทียม เลือดจะถูกท้าให้สะอาดและปรับสมดุลของสารต่างๆ ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ หลังจากนั นเลือดจะ
ถูกน้ากลับเข้าสู่ร่างกาย 

ก่อนการฟอกเลือด แพทย์จะท้าการผ่าตัดเตรียมเส้นเลือดเพ่ือใช้ในการฟอกเลือด สามารถท้า
ได้ 3 วิธี ดังนี  (โรงพยาบาลศิริราช ทีมสหสาขาดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื อรัง, 2558) 

1. การผ่าตัดต่อเส้นเลือดแดงกับเส้นเลือดด้า (Arterio-Venous Fistula: AVF) เป็นการ
เตรียมเส้นเลือดแบบถาวร โดยน้าเส้นเลือดด้าและเส้นเลือดแดงของผู้ป่วยมาเชื่อมกัน เพ่ือให้แรงดัน
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จากเส้นเลือดแดงไหลเข้าสู่เส้นเลือดด้า จนเส้นเลือดด้ามีขนาดใหญ่และแข็งแรงมากพอที่จะสามารถ
แทงเข็มฟอกเลือดได้ มักท้าบริเวณข้อมือหรือข้อพับบริเวณข้อศอกของแขนข้างที่ไม่ถนัด  
 2. การผ่าตัดโดยใช้เส้นเลือดเทียม (Arterio-Venous Graft: AVG) เป็นการเตรียมเส้นเลือด
แบบถาวรเช่นเดียวกันกับวิธีแรก จะน้าเส้นเลือดเทียมที่ท้าจากวัสดุสังเคราะห์มาเชื่อมกับเส้นเลือด
ของผู้ป่วย สามารถเลือกขนาดของเส้นเลือดได้ตามความต้องการ แต่มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน 
และมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง 
 3. การใส่สายสวนเส้นเลือดระยะยาว (Permanent catheter) เป็นการเตรียมเส้นอีกวิธีหนึ่ง 
โดยใส่สาย Tunnel cuff catheter ในหลอดเลือดด้า บริเวณคอ มีค่าใช้จ่ายสูง เหมาะกับผู้ป่วยที่ไม่
สามารถเตรียมเส้นเลือดด้วย 2 วิธีข้างต้นได ้
 ผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้ายที่เตรียมเส้นด้วยวิธีการผ่าตัดต่อเส้นเลือดแดงกับเส้นเลือดด้า
มีจ้านวนมากที่สุด ในปี พ.ศ. 2551และ 2552 ผู้ป่วยที่เตรียมเส้นด้วยวิธีการผ่าตัดโดยใช้เส้นเลือด
เทียม มีจ้านวนมากกว่าวิธีการใส่สายสวนเส้นเลือดระยะยาวเล็กน้อย หลังจากนั น ผู้ป่วยที่เตรียมเส้น
ด้วยวิธีการใส่สายสวนเส้นเลือดระยะยาว มีจ้านวนมากกว่าวิธีการผ่าตัดโดยใช้เส้นเลือดเทียม แสดงดัง
ตารางที่ 2.1 
 
ตารางท่ี 2.1 จ้านวนผู้ป่วยผ่าตัดเตรียมเส้นเลือด จ้าแนกตามวิธีผ่าตัด 

ปี 

จ้านวนผู้ป่วย (ร้อยละ) 

รวม 
การตัดต่อเส้น
เลือดแดงกับ 
เส้นเลือดด้า 

การใช้ 
เส้นเลือดเทียม 

การใส่สายสวน
เส้นเลือด 
ระยะยาว 

2551 5,900 (64.08) 1,863 (20.23) 1,444 (15.68) 9,207 (100.00) 
2552 3,800 (66.11) 1,024 (17.81) 924 (16.08) 5,748 (100.00) 
2553 12,764 (63.55) 3,467 (17.26) 3,855 (19.19) 20,086 (100.00) 
2554 13,366 (64.73) 3,357 (16.26) 3,927 (19.02) 20,650 (100.00) 
2555 15,332 (65.77) 3,597 (15.43) 4,384 (18.80) 23,313 (100.00) 
2556 15,731 (66.31) 3,462 (14.59) 4,531 (19.10) 23,724 (100.00) 
2557 19,576 (65.91) 4,347 (14.63) 5,780 (19.46) 29,703 (100.00) 
2558 16,058 (65.15) 3,613 (14.66) 4,976 (20.19) 24,647 (100.00) 

แหล่งที่มา: Chuasuwan & Chualumpaopong, 2015; Chuasuwan & Praditpornsilpa, 2014 
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 เริ่มต้นพยาบาลจะแทงเข็ม 2 เล่ม เข้าสู่เส้นเลือดที่ได้ผ่าตัดเตรียมไว้ล่วงหน้า แล้วปิดเทปเพ่ือ
ยืดสายให้อยู่กับที่ เข็มเล่มหนึ่งจะคอยส่งเลือดเข้าเครื่องไตเทียม ภายในเครื่องไตเทียมประกอบด้วย
ตัวกรองและน ้ายาฟอกไต ซึ่งจะท้าหน้าที่ในการกรองของเสีย ปรับสมดุลของน ้า เกลือแร่ และกรด -
ด่าง หลังจากนั น เลือดจะถูกน้ากลับเข้าสู่ร่างกายผ่านเข็มอีกเล่มหนึ่ง (ธัญญารัตน์ ธีรพรเลิศรัฐ , 
2554) แสดงดังภาพที่ 2.1 ในการฟอกเลือด 1 ครั ง ใช้เวลาประมาณ 4-6 ชั่วโมง ท้าสัปดาห์ละ 2-3 
ครั ง ที่โรงพยาบาล หรือศูนย์ไตเทียม เรียกว่า Incenter HD ซึ่งมีแพทย์ พยาบาลดูแลใกล้ชิด ท้าให้
เมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ น สามารถช่วยเหลือได้ทันท่วงที แต่ผู้ป่วยจะต้องเดินทางมาโรงพยาบาล
บ่อยๆ ท้าให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายการเดินทาง 
 การฟอกเลือดที่บ้าน หรือ Home Hemodialysis (HHD) มีลักษณะเหมือนการฟอกเลือดที่
โรงพยาบาล ผู้ป่วยจะได้รับการฝึกอบรมจากทางโรงพยาบาลก่อนกลับมาท้าเองที่บ้าน ได้ทั งเวลา
กลางวันหรือเวลากลางคืน ถ้าท้าการฟอกเลือดในเวลากลางวัน เรียกว่า Short Daily Home 
Dialysis ใช้เวลาประมาณ 1.30-3 ชั่วโมง ท้าสัปดาห์ละ 5-6 ครั ง ส่วนการฟอกเลือดในเวลากลางคืน 
เรียกว่า Nocturnal Home Dialysis (NHD) ใช้เวลาประมาณ 8 ชั่วโมง ขณะผู้ป่วยนอนหลับ ท้า
สัปดาห์ละ 4-6 ครั ง การฟอกเลือดที่บ้าน ท้าให้เลือดของผู้ป่วยสะอาดมากกว่าไปฟอกเลือดที่
โรงพยาบาล เพราะสามารถท้าได้บ่อยกว่า (มานิตย์ วัชร์ชัยนันท์, 2554) อีกทั งผู้ป่วยไม่ต้องเดินทาง
มาโรงพยาบาลบ่อยๆ ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย แต่เครื่องไตเทียมมีราคาสูง และต้องมีการวาง
ระบบน ้าที่ใช้ส้าหรับเครื่องไตเทียม มีความยุ่งยาก ท้าให้ไม่เป็นที่นิยม 
 

 
ภาพที่ 2.1 กระบวนการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 
แหล่งที่มา: ธัญญารัตน์ ธีรพรเลิศรัฐ, 2554: 300 
 
 
 



 

 

8 

2.2.2 วิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง 
วิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) เป็นการใส่น ้ายาล้างไตเข้าไปในช่องท้อง แล้ว

แช่ทิ งไว้ระยะหนึ่ง น ้ายาล้างไตจะท้าให้ของเสียในเลือดลดลง หลังจากนั นถ่ายน ้ายาออก แล้วใส่น ้ายา
ใหม่เข้าไปแทนที่  

แพทย์จะท้าการผ่าตัดวางสายท่อล้างไต (Peritoneal catheter) บริเวณหน้าท้อง ต่้ากว่า
สะดือเล็กน้อย เพ่ือใช้เป็นทางเข้าและออกของน ้ายาล้างไต (ธัญญารัตน์ ธีรพรเลิศรัฐ, 2554) 

วิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) ผู้ป่วยจะต่อถุงน ้ายาล้างไตเข้ากับสายท่อล้าง
ไตที่แพทย์ท้าการผ่าตัดไว้ แล้วปล่อยน ้ายาล้างไตไหลเข้าช่องท้อง เยื่อบุช่องท้องจะท้าหน้าที่เป็นตัว
กรองระหว่างน ้ายาล้างไตกับเลือด ของเสียและสารต่างๆ จะแพร่กระจายจากเลือดผ่านเยื่อบุช่องท้อง
เข้าสู่น ้ายาล้างไต หลังจากนั น น ้ายาล้างไตจะถูกปล่อยให้ไหลออกมาทางสายท่อล้างไต เมื่อน ้ายาถุง
เก่าไหลออกมาหมด ก็เปลี่ยนน ้ายาถุงใหม่ใส่เข้าไปแทน (ธัญญารัตน์ ธีรพรเลิศรัฐ, 2554) แสดงดัง
ภาพที่ 2.2 ท้าเช่นนี ทุกวัน วันละ 4 ครั ง เวลา 06.00, 12.00, 18.00 และ 22.00 น. ผู้ป่วยสามารถ
ท้าเองได้ที่บ้าน ไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาลบ่อยๆ ในระหว่างวัน หากมีความจ้าเป็นต้องเปลี่ยน
น ้ายาล้างไตนอกสถานที่ อาจจะไม่สะดวก ซึ่งต้องค้านึงถึงเรื่องความสะอาดและสุขอนามัยเป็นส้าคัญ 

 

 
ภาพที่ 2.2 กระบวนการล้างไตทางช่องท้อง 
แหล่งที่มา: ธัญญารัตน์ ธีรพรเลิศรัฐ, 2554: 301. 
 

วิธีล้างไตทางช่องท้องด้วยเครื่องอัตโนมัติ (APD) หลักการท้างานเหมือนกันการล้างช่องท้อง
ด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง แต่ผู้ป่วยไม่ต้องเปลี่ยนน ้ายาล้างไตเอง เครื่องจะควบคุมการเปลี่ยนการ
เปลี่ยนถ่ายน ้ายาล้างไตแบบอัตโนมัติ ใช้เวลาประมาณ 8-10 ชั่วโมง ในเวลากลางคืนขณะผู้ป่วยหลับ 
(ไทยรัฐ, 2558) ท้าให้ผู้ป่วยสามารถด้าเนินชีวิตได้อย่างปกติ ไม่ต้องกังวลเรื่องการเปลี่ยนน ้ายาล้างไต
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ระหว่างวัน เวลาไปท้างาน หรือไปท้าธุระนอกบ้าน แต่เครื่องอัตโนมัติราคาเครื่องละประมาณ 6-8 
แสนบาท จึงไม่เป็นที่นิยมเท่าการล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง 

ถึงแม้ว่าการล้างไตทางช่องท้องด้วยเครื่องอัตโนมัติ จะส่งผลดีต่อผู้ป่วยมากกว่า แต่ทาง
ส้านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เลือกการล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่องให้กับ
ผู้ป่วยที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพราะเครื่องอัตโนมัติมีราคาสูง หากจะซื อให้ผู้ป่วยทุกคน 
จะต้องใช้เงินจ้านวนมหาศาล ซึ่งไม่คุ้มค่ากับการลงทุน 

 

2.3 อัตราความชุกและอัตราอุบัติการณ์ผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้าย 
 

2.3.1 อัตราความชุกผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้าย 
ความชุก (Prevalence) คือ จ้านวนผู้ป่วยที่มีชีวิตอยู่ทั งหมดในประชากร ณ จุดเวลาที่

ก้าหนด อัตราความชุก (Prevalence rate) คือ การน้าจ้านวนผู้ป่วยทั งหมดที่มีชีวิตอยู่ ในช่วงเวลาที่
ก้าหนด หารด้วยจ้านวนประชากรเสี่ยงในช่วงเวลาดียวกัน แล้วคูณด้วยตัวคูณที่เหมาะสม (10n) 
แสดงดังสมการ 2.1 (Bonita, Beaglehole & Kjellström, 2006) 

 

 อัตราความชุก = 
จ้านวนคนที่เป็นโรค ณ เวลาที่ก้าหนดไว้

จ้านวนประชากรเสี่ยง ณ เวลาที่ก้าหนดไว้
 x 10n (2.1) 

 
ตัวคูณที่เหมาะสม อาจมีค่าเท่ากับ 100 1,000 หรือ 1,000,000 ดังนั น หน่วยของอัตรา

ความชุก คือ รายต่อจ้านวนประชากร 10n คน 
ถ้าข้อมูลที่น้ามาค้านวณอัตราความชุก ถูกเก็บมาจากจุดเวลาใดเวลาหนึ่ง เรียกว่า อัตรา

ความชุกในจุดเวลาหนึ่ง (Point prevalence rate) แต่ถ้าถูกเก็บมาจากช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เรียกว่า 
อัตราความชุกในช่วงเวลาหนึ่ง (Period prevalence rate)  

ความชุกเพ่ิมขึ น เมื่อระยะเวลาของโรคยาวนานขึ น ผู้ป่วยมีอายุยืนยาวขึ น จ้านวนผู้ป่วยใหม่
เพ่ิมขึ น ความก้าวหน้าในการวินิจฉัยโรค เป็นต้น ในทางตรงกันข้าม ความชุกจะลดลง เมื่อระยะเวลา
ของโรคสั นลง การเพ่ิมขึ นของอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย จ้านวนผู้ป่วยใหม่ลดลง อัตราการหายจาก
โรคเพ่ิมขึ น เป็นต้น การเพ่ิมขึ นและลดลงของความชุก ไม่เก่ียวกับสาเหตุของการเกิดโรค 

ความชุกมีประโยชน์ในการเตรียมมาตรการป้องกันโรค วางแผนในการให้บริการด้านสุขภาพ 
เช่น จ้านวนแพทย์ พยาบาล อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ให้เพียงพอ เป็นต้น 

อัตราความชุกรายอายุของผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้ายที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่อง
ไตเทียม (HD) และวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) ในปี พ.ศ. 2551 ถึง 2558 เพ่ิมขึ น
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ตามกลุ่มอายุ ในกลุ่มคนที่มีอายุน้อย อัตราความชุกมีค่าต่้า ในกลุ่มคนที่มีอายุมาก อัตราความชุกมีค่า
สูง นอกจากนี  อัตราความชุกยังเพ่ิมขึ นตามปีอีกด้วย เส้นกราฟในแต่ละปีกระโดดขึ นอย่างชัดเจน 
แสดงดังภาพที่ 2.3 

 

 
ภาพที่ 2.3 ความชุกผู้ป่วยโรคไตเรื อรังท่ีได้รับการฟอกไต จ้าแนกตามกลุ่มอายุ 
แหล่งที่มา: Chuasuwan & Chualumpaopong, 2015; Chuasuwan & Praditpornsilpa, 2014 
 

การค้านวณความชุกของโรคไตเรื อรัง สามารถค้านวณได้ด้วยสูตรของ  Modification of 
Diet in Renal Disease Study (MDRD) หรือ สูตรของ Cockcroft Gault 

ความชุกโรคไตเรื อรัง เมื่อค้านวณด้วยสูตร MDRD พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย เป็นโรคไตเรื อรังระยะสุดท้าย 0.2% รวมระยะที่ 3-5  เท่ากับ 6.8% (Domrongkitchaiporn et 
al., 2005) ส่วนความชุกโรคไตเรื อรังระยะสุดท้ายของบุคลากรกองทัพอากาศไทย  เท่ากับ 0.06% 
รวมทั งหมด  5 ระยะ เท่ ากับ  4.6% (Chittinandana, Chailimpamontree & Chaloeiphap, 
2006) ในปี พ.ศ. 2547 ประเทศไทยมีความชุกโรคไตเรื อรัง ระยะที่ 3, 4 และ 5 เท่ากับ 8.1%, 0.2% 
และ 0.15% ตามล้าดับ (Ong-ajyooth, Vareesangthip, Khonputsa & Aekplakorn, 2009) และ
ปี พ.ศ. 2552 มีความชุกโรคไตเรื อรังระยะสุดท้าย เท่ากับ 0.3% รวมทั งหมด 5 ระยะ มีค่าเท่ากับ 
17.5% (Ingsathit et al., 2009) 
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ความชุกโรคไตเรื อรัง เมื่อค้านวณด้วยสูตร Cockcroft Gault ความชุกโรคไตเรื อรังระยะ
สุดท้ายของบุคลากรกองทัพอากาศไทย  เท่ากับ 0.05% รวมทั งหมด 5 ระยะ เท่ากับ 9.1% 
(Chittinandana et al., 2006) 

หลังจากเริ่มนโยบาย PD First Policy  ความชุกของไตเรื อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการบ้าบัด
ทดแทนไตเพ่ิมขึ นเฉลี่ย ปีละ 14.8% โดยความชุกของการล้างไตทางหน้าท้องเพ่ิมขึ นเฉลี่ย ปีละ 
107.3% ส่วนความชุกของการฟอกเลือดเพ่ิมขึ นเฉลี่ย ปีละ 14.7% (Praditpornsilpa et al., 2011) 

ปัจจัยเสี่ยงของโรคไตเรี อรัง คือ เพศ เพศหญิงมีความเสี่ยงมากกว่าเพศชาย อายุ ยิ่งอายุมาก
ยิ่งมีความเสี่ยง (Ingsathit et al., 2009) ดัชนีมวลกาย (BMI) คนที่มีค่า BMI มาก มีความเสี่ยง
มากกว่า (Chittinandana et al., 2006) ผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน (DM) ความดัน (HP) มีความเสี่ยง
มากกว่าผู้ที่ไม่เป็น (Ong-ajyooth et al., 2009) 

รายงานผลการลงทะเบียนการรักษาด้วยการบ้าบัดทดแทนไตของสมาคมโรคไตแห่งประเทศ
ไทย ผู้ป่วยรายใหม่ เป็นผู้ป่วยโรคไตจากเบาหวาน (Diabetic nephropathy)  และโรคไตจากความ
ดันโลหิตสูง (Hypertensive nephropathy) สูงสุด 2 อันดับแรก แสดงดังตารางที่ 2.2 

 
ตารางท่ี 2.2 จ้านวนผู้ป่วยรายใหม่ที่มสีาเหตุของการเกิดโรคไตเรื อรังระยะสุดท้ายจากโรคเบาหวาน 
และโรคความดันโลหิตสูง 

ปี 
จ้านวนผู้ป่วย (ร้อยละ) 

โรคไตจากเบาหวาน โรคไตจากความดันโลหิตสูง 

2551 1,832 (40.62) -* 
2552 2,425 (47.69) -* 
2553 3,056 (37.34) 630 (7.70) 
2554 3,155 (40.14) 2,459 (31.28) 
2555 3,315 (39.34) 2,966 (35.20) 
2556 3,172 (40.71) 2,907 (37.31) 
2557 4,221 (36.69) 4,061(38.19) 
2558 2,931 (40.73) 2,794 (38.83) 

แหล่งที่มา: Chuasuwan & Chualumpaopong, 2015; Chuasuwan & Praditpornsilpa, 2014 
หมายเหตุ: * ไม่ทราบค่า 
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 เนื่องจากทั งโรคไตเรื อรัง โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง มีความสัมพันธ์กัน ท้าให้
สามารถดูแนวโน้มของโรคไตเรื อรังได้จากอัตราความชุกโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งมี
แนวโน้มเพ่ิมขึ นเรื่อยๆ แสดงดังตารางที่ 2.3 
 
ตารางท่ี 2.3 อัตราความชุกของโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 

ปี 
อัตราความชุก หน่วย: รายต่อประชากรหม่ืนคน 

โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 

2550 79.50 102.54 
2551 84.49 115.04 
2552 87.96 123.02 
2553 95.42 134.94 
2554 96.82 143.36 
2555 105.01 157.06 
2556 108.13 162.17 
2557 103.25 171.09 
2558 123.33 189.45 

แหล่งที่มา: ส้านักงานโรคไม่ติดต่อ, 2558 
 
 การพยากรณ์ความชุกรายอายุของผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้ายที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียม (HD) และวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) ใช้การวิเคราะห์พหุ
ระดับ 2 ระดับ 

การวิเคราะห์พหุระดับ (Multilevel analysis) เหมาะกับข้อมูลที่มีลักษณะเป็นล้าดับขั น 
(hierarchical) หรือเป็นกลุ่ม (cluster) ซึ่ งแต่ละกลุ่มอยู่ ในระดับ (level) ที่ แตกต่างกัน เช่น 
การศึกษาประสิทธิภาพของโรงเรียน แบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับนักเรียน และระดับ
โรงเรียน โดยที่นักเรียนอยู่ภายใต้ (nested) โรงเรียน (Goldstein, 2011) ซ่ึงหากใช้การวิเคราะห์การ
ถดถอยแบบดั งเดิม จะท้าให้เกิดปัญหาความล้าเอียงของการสรุปข้ามระดับ (Aggregation bias) 
ปัญหาความผิดพลาดในการค้านวณค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน  (Misestimated standard 
error) และปัญหาความผันแปรของสัมประสิทธ์การถดถอย (Hetrogeneity of regressions) (ศิริชัย 
กาญจนวาสี, 2554) 
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การพยากรณ์อัตราความชุกโรคไตเรื อรังระยะสุดท้าย ระดับที่ 1 เป็นอัตราความชุกของโรค
ไตในปีปฏิทินเดียวกัน จ้าแนกตามช่วงอายุ และระดับที่ 2 เป็นปีปฏิทินที่ส้ารวจอัตราความชุกของโรค
ไต 

สมการแบบจ้าลองพหุระดับ สามารถเขียนได้ดังนี  (Goldstein, 2011) 
ระดับท่ี 1 

 Yij = β
0j

 + β
1j

X1ij + ... + β
pj

Xpij + εij (2.2) 
 
ระดับท่ี 2 
 

 β
0j

 = γ
00

 + γ
01

W1j + ... + γ
0k

Wkj + μ
0j
 (2.3) 

 

 β
1j

 = γ
10

 + γ
11

W1j + ... + γ
1k

Wkj + μ
1j
 (2.4) 

… 

 β
pj

 = γ
p0

 + γ
p1

Wpj + ... + γ
pk

Wkj + μ
pj
 (2.5) 

 
โดยที่ Yij แทน อัตราความชุกของโรคไตเรื อรังระยะสุดท้าย ในช่วงอายุ i ในปีที่

ส้ารวจอัตราความชุก j 
 Xpij แทน ตัวแปรพยากรณ์ระดับที่ 1 ตัวที่ p ของช่วงอายุ i ในปีที่ส้ารวจ

อัตราความชุก j 
 β

pj
 แทน ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรระดับที่ 1 ตัวที่ p = 0, 1, 2, 

… ,p ในปีที่ส้ารวจอัตราความชุก j 
 εij แทน ความคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์ระดับที่ 1 ของช่วงอายุ i และ

ปีที่ส้ารวจอัตราความชุก j 
 γ

p0
 แทน จุดตัดแกนในระดับที่  2 ของสัมประสิทธิ์การถดถอยตัวแปร

พยากรณ์ในระดับที ่1 ตัวที่ p = 0, 1, 2, … ,p 

 γ
pk

 แทน ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยระดับที่ 2 ของตัวแปรพยากรณ์ระดับที ่
2 ตัวที่ k = 1, 2, 3, … , k ในปีที่ส้ารวจอัตราความชุก j 

 wkj แทน ตัวแปรพยากรณ์ระดับที่ 2 ตัวที่ k = 1, 2, 3, … , k ในปีที่ส้ารวจ
ความชุก j 
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 μ
pj

 แทน ความคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์ระดับที่ 2 ของสัมประสิทธิ์
การถดถอยระดับที่ 1 ตัวที่ p = 0, 1, 2, … ,p ในปีที่ส้ารวจอัตราความชุก j 

 
2.3.2 อัตราอุบัติการณ์ผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้าย 

อุบัติการณ์ (Incidence) คือ จ้านวนผู้ป่วยใหม่ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง  อัตราอุบัติการณ์ 
(Incidence rate) คือ การน้าจ้านวนผู้ป่วยใหม่ ในช่วงเวลาที่ก้าหนด หารด้วยจ้านวนประชากรเสี่ยง
ในช่วงเวลาดียวกัน แล้วคูณด้วยตัวคูณที่เหมาะสม (10n) ซึ่งตัวคูณที่เหมาะสมนี เหมือนกับตัวคูณที่
เหมาะสมในการค้านวณอัตราความชุก แสดงดังสมการ 2.6 (Bonita et al., 2006) 

 

 อัตราอุบัติการณ์= 
จ้านวนผู้ป่วยใหม่ ณ เวลาที่ก้าหนดไว้

จ้านวนประชากรเสี่ยง ณ เวลาที่ก้าหนดไว้
 x 10n (2.6) 

 
หน่วยของอัตราอุบัติการณ์จะมีหน่วยของเวลารวมอยู่ด้วย เช่น รายต่อ 10n ต่อวัน, รายต่อ 

10n ต่อเดือน หรือรายต่อ 10n ต่อปี เป็นต้น   
อุบัติการณ์บอกความเสี่ยงของคนที่มีสุขภาพดีจะกลายเป็นผู้ป่วย สามารถใช้วัดความรุนแรง

ของโรค ศึกษาสาเหตุของการเกิดโรค และประเมินการควบคุมและการป้องกันโรค 

อุบัติการณ์ของผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้ายที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 
(HD) และวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) เพ่ิมขึ นตามปี และเป็นผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธี
ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) มากกว่าวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) แสดงดัง
ภาพที่ 2.4 
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ภาพที่ 2.4 อุบัติการณ์ผู้ป่วยโรคไตเรื อรังที่ได้รับการฟอกไต จ้าแนกตามกลุ่มวิธีการรักษา 
แหล่งที่มา: Chuasuwan & Chualumpaopong, 2015; Chuasuwan & Praditpornsilpa, 2014 
 

การพยากรณ์อัตราอุบัติการณ์ผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้ายที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียม (HD) และวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) ใช้การวิเคราะห์การถดถอย
แบบโพลีโนเมียล (Polynomial regression) 

Orthogonal polynomial ถูกน้ามาใช้ส้าหรับการสร้างตัวแบบโพลีโนเมียล (Polynomial 
model) โดยมีตัวแปรพยากรณ์ 1 ตัว ก้าหนดให้ ข้อมูลมี n ค่าสังเกต (Xi, Yi), i = 1, 2, ..., n  โดยที่ X 

คือ ตัวแปรพยากรณ์ และ Y คือ ตัวแปรตาม สามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี  (Draper, Norman & 
Smith, 1998) 
 

 Y =  β0  +  β1X + β2X
2 + . . . + βpX

p  +  ε (2.7) 

 
 เมทริกซ์ X ไม่ใช่เมทริกซ์เชิงตั งฉาก (Orthogonal matrix) เมื่อเพ่ิมพจน์ βp+1X

p+1 จึง
สามารถประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปร X ได้ โครงสร้างของโพลีโนเมียล มีดังนี  
 

 ψ
0
(Xi)= 1 พหุนามอันดับศูนย์ 

 
ψ

1
(Xi)= P1Xi + Q

1
 พหุนามอันดับหนึ่ง 
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ψ

2
(Xi)= P2Xi

2 + Q
2
Xi + R2 พหุนามอันดับสอง 

 
           ⋮ 

 

 
ψ

r
(Xi)= PrXi

r + Q
r
Xi

r-1 + ... + Tr พหุนามอันดับ r 

 
 คุณสมบัติของ Orthogonal polynomial คือ 
 

 ∑ ψ
1
(Xi)ψ

1
(Xi)

n

i=1

 = 0     (j≠l) (2.8) 

 
 ส้าหรับ j, l < n-1 สามารถเขียนสมการ 2.7 ใหม่ ได้ดังนี  
 

 Y = α0ψ
0
(X) + α1ψ

1
(X)+  ... + αpψ

p
(X) + ε (2.9) 

 โดยที่ 
 

 X = 

[
 
 
 
 1 ψ

1
(X1) ψ

2
(X1) ⋯ ψ

p
(X1)

1 ψ
1
(X2) ψ

2
(X2) ⋯ ψ

p
(X2)

⋮
1

⋮
ψ

1
(Xn)

⋮         ⋮        ⋮
ψ

2
(Xn) ⋯ ψ

p
(Xn)]

 
 
 
 

 (2.10) 

 

 X'X =

[
 
 
 
 

 

A00 0 0      0   0

0 A11 0      0   0

0

0

0

0

0

0

A22

0

0

   0

⋱
   0

0

0

App]
 
 
 
 

 (2.11) 

 

 เมื่อ Ajj = ∑ {ψ
j
(Xi)}

2
n
i=1  และจากสมการ 2.8 ท้าให้สมาชิกนอกแนวเส้นทแยงมุมหลัก มีค่า

เท่ากับ 0 และ (X'X)
-1 เป็นเมทริกซ์ทแยงมุม จึงสามารถประมาณค่า αj ด้วยวิธีก้าลังสองน้อยที่สุด 

(Least squares method) ได ้
 

 
aj = 

∑ Yiψj
(Xi)

n
i=1

∑ [ψ
j
(Xi)]

2
n
i=1

     j = 0, 1, 2, ..., p  

                                                  = 
AjY

Ajj
 (2.12) 
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 จากตัวแบบสมการถดถอย V(b) = (X'X)
-1

σ2 ดังนั น ความแปรปรวนของ aj 
 

 V(aj) = 
σ2

Ajj

 (2.13) 

 
 สามารถประมาณค่า σ2 ได้จากตารางการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance 
table) 
 

 SS(aj) = 
AjY

2

Ajj

 (2.14) 

 

2.4 การวิเคราะห์การรอดชีพ 
 

การวิเคราะห์การรอดชีพ (Survival analysis) เป็นการวิเคราะห์ผลลัพธ์ของเหตุการณ์ว่าเกิด
อะไรขึ นเมื่อสิ นสุดการทดลอง เช่น การรอดชีวิตหรือเสียชีวิต การเป็นโรคหรือไม่เป็นโรค การใช้งาน
ได้หรือไม่ได้ของเครื่องจักร รวมทั งพิจารณาระยะเวลาจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ที่สนใจ (Time to 
event) เช่น ระยะเวลาตั งแต่เกิดจนเสียชีวิต ระยะเวลาจากโสดเปลี่ยนเป็นแต่งงาน เป็นต้น การ
วิเคราะห์การรอดชีพถูกน้าไปใช้หลายด้าน เช่น ด้านการแพทย์ ด้านสาธารณสุข ด้านชีววิทยา ด้าน
ประชากรศาสตร์ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านรัฐศาสตร์ ด้านเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น (Liu, 2012) 
 ลักษณะของข้อมูลที่ใช้ส้าหรับการวิเคราะห์การรอดชีพ คือ มีตัวแปรเวลา ที่บอกว่าเวลาผ่าน
ไปนานเท่าใด จึงจะเกิด เหตุการณ์ที่สนใจ และมีข้อมูลที่ถูกตัดทิ ง (Censoring) คือ ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงสถานะทั งก่อนและหลังการทดลอง หรือขาดการติดต่อ (Loss follow up) วิธีการสถิติ
ในอดีตไม่สนใจตัวแปรเวลา และตัดข้อมูลที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะทิ งไป  ซึ่งจะท้าให้เกิดความ
ผิดพลาดในการสรุปผล 

2.4.1 ประเภทของข้อมูลที่ถูกตัดทิ ง 
 ข้อมูลที่ถูกตัดทิ ง มีความหมายคล้ายกับข้อมูลสูญหาย สามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ 
ข้อมูลที่ถูกตัดทิ งทางขวา ข้อมูลที่ถูกตัดทิ งทางซ้าย ข้อมูลที่ถูกตัดทิ งแบบช่วง และข้อมูลที่ถูกตัด
ปลายทางซ้าย  
 1. ข้อมูลที่ถูกตัดทิ งทางขวา (Right censoring) คือ ค่าสังเกตุที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะ
เมื่อสิ นสุดการทดลอง หรือขาดการติดต่อ พบได้บ่อยที่สุด สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
ข้อมูลที่ถูกตัดทิ งประเภทที่ 1 (Type I censoring) ข้อมูลที่ถูกตัดทิ งแบบสุ่ม (Random censoring) 
และข้อมูลที่ถูกตัดทิ งประเภทที่ 2 (Type II censoring) ข้อมูลที่ถูกตัดทิ งประเภทที่ 1 มีการก้าหนด
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ระยะเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาสิ นสุดของการทดลองไว้ ถ้าระยะเวลาของการเกิดเหตุการณ์ที่สนใจ
มากกว่าระยะเวลาสิ นสุดของการทดลอง ค่าสังเกตุนั นจะเป็นข้อมูลที่ถูกตัดทิ งทางขวา ดังนั น 
ระยะเวลาของการเกิดเหตุการณ์ที่สนใจของค่าสังเกตุนี จะเท่ากับระยะเวลาที่ท้าการทดลอง ถ้าข้อมูล
ที่ถูกตัดทิ งทางขวาเกิดขึ นอย่างสุ่ม ณ เวลาใดเวลาหนึ่งของการทดลอง เรียกว่า ข้อมูลที่ถูกตัดทิ งแบบ
สุ่ม และข้อมูลที่ถูกตัดทิ งประเภทที่ 2 ก้าหนดจ้านวนของเหตุการณ์ไว้ล่วงหน้า เมื่อได้จ้านวน
เหตุการณ์ครบตามที่ก้าหนด การทดลองจะสิ นสุดลงโดยอัติโนมัติ ส่วนค่าสังเกตอ่ืนๆ จะกลายเป็น
ข้อมูลที่ถูกตัดทิ งประเภทที่ 2 ส่วนใหญ่แล้วการทดลองทางคลินิก (Clinical trails) จะเป็นข้อมูลที่ถูก
ตัดทิ งประเภทที่ 2 มากกว่าข้อมูลที่ถูกตัดทิ งทางขวาประเภทอ่ืนๆ (Liu, 2012) 
 2. ข้อมูลที่ถูกตัดทิ งทางซ้าย (Left censoring) คือ ไม่ทราบว่าค่าสังเกตนั นเกิดเหตุการณ์ที่
สนใจเมื่อใด ทราบเพียงว่าเกิดก่อนระยะเวลาเริ่มต้นของการทดลอง ข้อมูลที่ถูกตัดทิ งประเภทนี  
มักจะเกิดขึ นกับการทดลองท่ีแบ่งเป็น 2 ขั น เช่น การศึกษาการใช้กัญชาในนักเรียนชั นมัธยมปลาย ถ้า
มีนักเรียนเริ่มใช้กัญชาก่อนที่จะเรียนชั นมัธยมปลาย นักเรียนคนนั นจะเป็นข้อมูลที่ถูกตัดทิ งทางซ้าย 
(Liu, 2012) 
 3. ข้อมูลที่ถูกตัดทิ งแบบช่วง ( Interval censoring) คือ ไม่ทราบว่าค่าสังเกตนั นเกิด
เหตุการณ์ที่สนใจเมื่อใด แต่ทราบว่าเกิดระหว่างช่วงเวลาใดถึงช่วงเวลาใด เช่น การทดลองทางคลินิก 
เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของยาตัวใหม่ที่ใช้ส้าหรับรักษาอาการเครียดหลังจากเกิดเหตุการณ์สะเทือนใจ 
(PTSD) ไม่ทราบว่าผู้ป่วยหายจากอาการนี เมื่อไหร่ แต่ทราบว่าหายในช่วงเวลาใด ในการวิเคราะห์ 
อาจใช้จุดกึ่งกลางของ 2 ช่วงเวลานั น เป็นตัวแทนของระยะเวลาที่ผู้ป่วยหายจากอาการเครียด
หลังจากเกิดเหตุการณ์สะเทือนใจ (Liu, 2012) 
 4. ข้อมูลที่ถูกตัดปลายทางซ้าย (Left truncation) เป็นข้อมูลสูญหายประเภทหนึ่ง เป็น
เหตุการณ์ที่ผู้ถูกทดลองเข้าร่วมการทดลองหลังจากเริ่มการทดลองไปแล้ว การที่ข้อมูลถูกตัด
ปลายทางซ้าย จะสัมพันธ์กับการเลือกตัวอย่างและเป็นสาเหตุส้าคัญที่ท้าให้เกิดความเอนเอียง (Bias) 
ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพราะจะท้าให้ความเสี่ยงในการเกิดเหตุการณ์ที่สนใจต่้ากว่าที่ควรจะเป็น (Liu, 
2012) 

2.4.2 ฟังก์ชันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การรอดชีพ 
 ก้าหนดให้ f(t) แทน ฟังก์ชันความหนาแน่นน่าจะเป็น (p.d.f) ของเหตุการณ์ที่เวลา T และ 
F(t) แทน ฟังก์ชันความน่าจะเป็นสะสม (c.d.f) ในช่วงเวลา 0 ถึง t (Liu, 2012) 
 

 F(t) = Pr(T≤t) = ∫ f(t)dt
t

0

 (2.15) 
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ความน่าจะเป็นที่จะไม่เกิดเหตุการณ์ในช่วงเวลา 0 ถึง t เรียกว่า ฟังก์ชันการอยู่รอด 
(Survival function) ที่เวลา t หรือ S(t) ซึ่งตรงข้ามกับฟังก์ชันความน่าจะเป็นสะสม 
 

 S(t) = Pr(T > t) = 1 − Pr(T ≤ t) = 1 − F(t) (2.16) 
 
ก้าหนดให้ t →  ∞, S(0) = 1 และ  S(∞) = 0 เพ่ือความสะดวกในการน้าไปใช้ จึงก้าหนดให้ 

ω แทนค่ามากสุดที่เป็นไปได้ ดังนั น  S(0) = 1 และ S(ω) = 0 

ฟังก์ชันความหนาแน่นน่าจะเป็น สามารถเขียนในรูปของฟังก์ชันการอยู่รอด ได้ดังนี  
 

 f(t) =  −
dS(t)

dt
 (2.17) 

 
จากสมการ 2.17 จะเห็นว่าความชันของฟังก์ชันการอยู่รอด สามารถหาได้จากฟังก์ชันความ

หนาแน่นน่าจะเป็นของ T เนื่องจากฟังก์ชันการอยู่รอดเป็นฟังก์ชันไม่ เพ่ิม (Nonincreasing 
function) ความชันจึงติดลบ 
 ฟังก์ชันความเสี่ยงอันตราย (Hazard function) ที่เวลา t เขียนแทนด้วย h(t) 

 

 h(t) =  −
1

S(t)

dS(t)

dt
=  

f(t)

S(t)
 (2.18) 

 หรือ 
 

 h(t) =  lim
Δt→0

Pr{T ∈ (t, t + ∆t |T ≥ t}

∆t
 (2.19) 

 
จากสมการ 2.17 สามารถเขียน h(t) ได้อีกรูปแบบหนึ่ง คือ 
 

 h(t) =  −
d log S(t)

dt
 (2.20) 

 
จากสมการทั งหมดข้างต้น สามารถเขียนความสัมพันธ์ของฟังก์ชันความหนาแน่นน่าจะเป็น  

ฟังก์ชันการอยู่รอด และฟังก์ชันความเสี่ยงอันตราย ไดด้ังนี  

 

 S(t) =  exp (−∫ h(t)dt
t

0

) = exp[−H(t)] (2.21) 
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 เมื่อ H(t) แทน ผลรวมของอัตราความเสี่ยงอันตราย ตั งแต่เวลา 0 ถึง t ซึ่งก็คือ ฟังก์ชันความ
เสี่ยงอันตรายสะสม (Cumulative hazard function) ที่เวลา t 

จากสมการ 2.21 ฟังก์ชันความเสี่ยงอันตรายสะสม สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของฟังก์ชันการ
อยู่รอด ดังสมการ 2.22 

 

 H(t) =  −logS(t) (2.22) 

 
จากสมการ 2.18 และ 2.21 สามารถเขียนฟังก์ชันความหนาแน่นน่าจะเป็นให้อยู่ในรูปของ

ฟังก์ชันความเสี่ยงอันตราย ได้ดังนี  
 

 f(t) = h(t)exp (−∫ h(t)dt
t

0

) (2.23) 

  
2.4.3 วิธีการวิเคราะห์การรอดชีพ 

การวิเคราะห์การรอดชีพ สามารถท้าได้ 3 วิธี คือ โดยใช้ตารางชีพ โดยใช้ Kaplan-Meier 
และโดยใช้ Cox proportional hazard regression model  
 1. ตารางชีพ (Life table) เป็นวิธีการทางนอนพาราเมตริก (Nonparametric) ที่ได้รับความ
นิยมวิธีหนึ่ ง เหมาะกับกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่  มักถูกน้าไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
ประชากรศาสตร์และระบาดวิทยา สามารถน้าอัตราการเสียชีวิต (Mortality rate) และอายุคาดหวัง
เฉลี่ย (Life expectancies) ของประชากรที่มีลักษณะแตกต่างกันมาเปรียบเทียบกันได้ นอกจาก
ตารางชีพจะถูกสร้างขึ นมาเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลการรอดชีพแล้ว ยังสามารถน้าไปใช้ในการศึกษาอายุ
คาดหวังเฉลี่ยที่ปลอดทุพพลภาพ (Disability-free life expectancy) การอพยพย้ายถิ่น สถานภาพ
สมรส การมีงานท้า เป็นต้น (Liu, 2012) 

 2. Kaplan-Meier หรือที่รู้จักในชื่อ Product-limit method เป็นวิธีที่ง่าย สามารถ
ค้านวณเองได้  โดยจะแบ่งข้อมูลออกเป็นช่วงๆ แล้วค้านวณความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข 
(Conditional probability) ในแต่ละช่วงเวลา ดังนั น อัตรารอดชีพก็คือผลคูณความน่าจะเป็นแบบมี
เงื่อนไขของช่วงเวลาก่อนหน้า วิธีนี เหมาะกับกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดเล็ก เช่น งานวิจัยทางด้านชีว
การแพทย ์(Liu, 2012) 

กราฟของวิธี Kaplan-Meier เป็นฟังก์ชันขั นบันได (Step function) เริ่มต้นจาก 1 เมื่อมี
การเสียชีวิตเกิดขึ น เส้นโค้งการรอดชีพ (Survival curve) จะลดต่้าลง และคงที่จนกว่าจะมีการ
เสียชีวิตเกิดขึ นอีก สัญลักษณ์ + แสดงต้าแหน่งของข้อมูลที่ถูกตัดทิ งทางขวา แสดงดังภาพที ่2.5 
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 3. Cox proportional hazard regression model หรือ Cox model เป็นวิธีที่นิยม ถูก
น้าไปใช้ในหลายๆ สาขา เพราะนอกจากได้อัตรารอดชีพแล้ว ยังสามารถวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปร
ร่วม (Covariate) ว่าตัวแปรใดส่งผลต่อการรอดชีพบ้าง และส่งผลในทิศทางไหนอีกด้วย (Liu, 2012) 

 

 
ภาพที่ 2.5 กราฟของวิธี Kaplan-Meier 
แหล่งที่มา: Xian Liu, 2012: 24 
 
 การศึกษาอัตรารอดชีพผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้ายที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไต
เทียม (HD) และวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) ของประเทศไทย มีดังนี  
 การรอดชีพของผู้ป่วยโรคไตเรื อรังโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าที่รักษาด้วยวิธีล้างช่องท้องด้วย
น ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากกว่ารักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไต
เทียม (HD) 2.17 เท่า และมีอัตราการพักรักษาในโรงพยาบาลมากกว่ารักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียม (HD) 1.45 เท่า (พิจารณา ศรีวาจานะ, 2540) ต่อมามีการท้าวิจัยเกี่ยวกับการรอดชีพ
ของผู้ป่วยโรคไตเรื อรังโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าอีกครั งหนึ่ง ผลการศึกษาทั ง 2 ครั งสอดคล้องกัน 
นั่นคือ ผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตน้อยกว่า 
0.19 เท่า (รัตนา บุตรสิงห์, 2548) 
 อัตรารอดชีพของผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้ายที่รักษาด้วยวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่าง
ต่อเนื่อง (CAPD) ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า มีอัตรารอดชีพที่ 1, 2 และ 3 ปี เท่ากับ ร้อย
ละ 79, 66 และ 57 ตามล้าดับ และอัตราการติดเชื อในช่องท้อง (Peritonitis rate) มีค่าลดลงจาก 1 
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ค รั ง ใน ทุ ก ๆ  20.7 เดื อ น  เป็ น  1 ค รั ง ใน ทุ ก ๆ  25.8 เดื อ น  (Dhanakijcharoen, Sirivongs, 
Arunyapitipan, Chuengsaman, & Lumpaopong, 2011) 
 ผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้ายที่รักษาด้วยวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง  (CAPD) 
ของโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช มีอัตรารอดชีพที่ 1, 2 และ 3 ปี เท่ากับ ร้อยละ 88, 80 และ 
72 ตามล้าดับ (ธีรพล เมืองไพศาล, 2555) และโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา มีอัตรารอดชีพที่ 1, 2 
และ 3 ปี เท่ากับ ร้อยละ 85, 81 และ 70 ตามล้าดับ (สุพงศ์ จงสกุล, 2556) โดยอัตรารอดชีพของทั ง 
2 โรงพยาบาลอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่า ISPD Guideline ก้าหนด ส่วนโรงพยาบาลฝางมีอัตรารอดชีพที่ 1 
ปี เท่ากับ ร้อยละ 58 ซึ่งมีค่าต่้ามาก อาจเป็นเพราะผู้ป่วยที่น้ามาศึกษามีอายุเฉลี่ยมากกว่าและเกือบ
ครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวาน (จันทร์จิรา จิตรักนที, 2558) 
 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคไตเรื อรังที่รักษาด้วยสิทธิข้าราชการ สิทธิประกันสังคม และ
สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแตกต่างกัน โดยสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามีอัตราการ
เสียชีวิตสูงสุด และสิทธิประกนัสังคมมีอัตราการเสียชีวิตต่้าสุด เนื่องจากสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้ า มีข้อจ้ ากัด ในการเข้ าถึ งการรักษา  (Sirirat Anutrakulchai, Pisaln Mairiang, Cholatip 
Pongskul & Keawjai Thepsuthammarat, 2016) 
 

2.5 การฉายภาพประชากร 
 
 บ่อยครั งที่นักประชากรศาสตร์จ้าเป็นต้องใช้ข้อมูลประชากรที่สร้างขึ นแทนข้อมูลจริง หาก
ข้อมูลที่มีเป็นข้อมูลประชากรในอดีตหรือปัจจุบัน ซึ่งไม่ได้มาจากการส้ามะโน (Census) หรือทะเบียน
ประชากร (Population register) จะเรียกว่า การประมาณ (Estimate) การประมาณข้อมูลสามารถ
ท้าได้หลายวิธี เช่น การวิเคราะห์การถดถอย (Regression analysis) วิธีองค์ประกอบ (Component 
method) เป็นต้น ส่วนข้อมูลที่ใช้ในการประมาณ อาจได้จากการสุ่มตัวอย่าง (Sample survey) 
(George, Smith, Swanson & Tayman, 2008) 
 แต่ถ้าหากข้อมูลที่มีเป็นข้อมูลประชากรในอนาคต จะเรียกว่า การฉายภาพ (Projection) 
หรือการพยากรณ์  (Forecast) ถึงแม้ว่าทั ง 2 ค้า จะสามารถใช้แทนกันได้ แต่ก็มีความแตกต่าง
เล็กน้อย คือ การฉายภาพ เป็นการประมาณจ้านวนประชากรภายใต้สมมติฐาน (Assumption) ที่คาด
ว่าจะเกิดขึ นในอนาคต ซึ่งสมมติฐานนี ขึ นอยู่กับดุลพินิจส่วนบุคคล 

การพยากรณ์  มีลักษณะคล้ายกับการฉายภาพ แต่จะท้าการทดสอบความถูกต้องของ
สมมติฐานก่อน เพราะสมมติฐานจะสัมพันธ์กับค่าความคลาดเคลื่อน (Error) โดยท้าการเลือก
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สมมติฐานที่มีความแม่นย้าในการพยากรณ์จ้านวนประชากร การพยากรณ์เป็นส่วนหนึ่งของการฉาย
ภาพ 

การฉายภาพประชากร เป็นเครื่องมือหนึ่งในการวิเคราะห์องค์ประกอบที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของประชากรและความไวของสมมติฐาน เช่น ถ้าอัตราการเกิดลดลง 20% จะส่งผลต่อ
ขนาดของประชากรอย่างไร?  

เนื่องจากไม่สามารถทราบได้ว่าจะเกิดอะไรขึ นบ้างในอนาคต การฉายภาพประชากรจะบอก
ความเป็นไปได้ของการเกิดเหตุการณ์ในอนาคต ซึ่งเป็นประโยชน์ในการวางแผนป้องกันไม่ให้เกิด
สถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด (Worst case outcome) และแนวทางปฏิบัติ เมื่อเกิดสถานการณ์นั นได้
เกิดขึ นแล้ว 

2.5.1 วิธีการฉายภาพประชากร 
การฉายภาพประชากร สามารถท้าได้ 3 วิธี ดังนี   

 1.  การคาดการณ์แนวโน้มประชากร (Trend extrapolation) เป็นการน้าข้อมูลในอดีตมา
สร้างเป็นตัวแบบ แล้วใช้ตัวแบบที่สร้างขึ นนี ประมาณจ้านวนประชากร วิธีนี มีข้อดี คือ สะดวก รวดเร็ว 
ต้นทุนต่้า ส่วนข้อเสียคือ ไม่มีการพิจารณาองค์ประกอบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์ประกอบด้าน
ประชากรศาสตร์ วิธีนี จะมีความแม่นย้า เมื่อใช้ในการพยากรณ์ระยะสั นๆ (George et al., 2008) 

2. วิธีองค์ประกอบรุ่นอายุ (Cohort-component method) เป็นวิธีที่นิยมใช้ เป็นประมาณ
จ้านวนประชากรในอนาคต โดยอาศัยข้อมูลในอดีต และมีการแยกพิจารณาองค์ประกอบ คือ การเกิด 
การเสียชีวิต และการอพยพ ท้าให้สามารถปรับเปลี่ยนสมมติฐานในแต่ละองค์ประกอบได้ ง่ายส้าหรับ
การตีความและการน้าไปใช้ ส่วนข้อเสียคือ ไม่ได้น้าองค์ประกอบด้านเศรษฐกิจและสังคมมาพิจารณา
ร่วมด้วย (George et al., 2008) 
 3. ตัวแบบเชิงโครงสร้าง (Structural model) เป็นการประมาณจ้านวนประชากร โดย
พิจารณาปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ เช่น สภาพเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัย เป็นต้น 
แบ่งเป็น 2 แบบ คือ ตัวแบบสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและประชากร (Economic-demographic 
model) ใช้ฉายภาพประชากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจส้าหรับพื นที่ใหญ่ๆ เช่น ประเทศ รัฐ และตัว
แบบระบบเมือง (Urban system model) จะเน้นไปที่พื นที่เล็กๆ ทั ง 2 ตัวแบบมีขนาดของประชากร
แตกต่างกัน ท้าให้เป็นทางเลือกในการศึกษาสาเหตุและผลที่ตามมา เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของ
ประชากร และใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจและวางแผนนโยบายต่างๆ วิธีนี มีความซับซ้อน ใช้ข้อมูล
จ้านวนมาก และยากส้าหรับการน้าไปใช้ (George et al., 2008) 
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2.5.2 องค์ประกอบท่ีใช้ส้าหรับการฉายภาพประชากร 
 การประมาณจ้านวนผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้าย น้าวิธีองค์ประกอบรุ่นอายุมาประยุกต์ใช้ 
โดยพิจารณาองค์ประกอบดังต่อไปนี  ผู้ป่วยเดิม ผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยเปลี่ยนวิธีการรักษา และผู้ป่วย
เสียชีวิต  
 ผู้ป่วยเดิมที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) และวิธีล้างท้องด้วยน ้ายาอย่าง
ต่อเนื่อง (CAPD) ในช่วง 2-3 ปีแรก ผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีล้างท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) มี
จ้านวนน้อยมาก เทียบกับผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) เมื่อมีนโยบาย PD 
First ท้าให้จ้านวนผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีล้างท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) เพ่ิมขึ นอย่างรวดเร็ว 
ในระยะเวลา 8 ปี ผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) เพ่ิมขึ น 2 เท่า ส่วนผู้ป่วยที่
รักษาด้วยวิธีล้างท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) เพ่ิมขึ นเกือบ 9 เท่า แสดงดังตารางที่ 2.4 
 
ตารางท่ี 2.4 จ้านวนผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกไต จ้าแนกตามวิธีการรักษา 

ปี 
จ้านวนผู้ป่วย (ร้อยละ) 

รวม วิธีฟอกเลือด 
ด้วยเครื่องไตเทียม 

วิธีล้างท้องด้วย 
น ้ายาอย่างต่อเนื่อง 

2551 26,438 (90.55) 2,760 (9.45) 29,198 (100.00) 
2552 27,056 (84.05) 5,133 (15.95) 32,189 (100.00) 
2553 30,835 (81.87) 6,829 (18.13) 37,664 (100.00) 
2554 34,895 (78.59) 9,509 (21.41) 44,404 (100.00) 
2555 40,505 (76.93) 12,150 (23.07) 52,655 (100.00) 
2556 47,410 (75.07) 15,746 (24.93) 63,156 (100.00) 
2557 49,719 (69.91) 21,402 (30.09) 71,121 (100.00) 
2558 54,104 (69.06) 24,244 (30.94) 78,348 (100.00) 

แหล่งที่มา: Chuasuwan & Chualumpaopong, 2015; Chuasuwan & Praditpornsilpa, 2014 
 
ในปี พ.ศ. 2551 ผู้ป่วยรายใหม่ที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) มีจ้านวน

มากว่า วิธีล้างท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) ประมาณ 3.5 เท่า เมื่อมีนโยบาย PD First 
จ้านวนผู้ป่วยรายใหม่ที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) และวิธีล้างท้องด้วยน ้ายาอย่าง
ต่อเนื่อง (CAPD) มีจ้านวนใกล้เคียงกัน แสดงดังตารางที่ 2.5 
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ตารางที่ 2.5 จ้านวนผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้ายรายใหม่ที่ได้รับการฟอกไต จ้าแนกตามวิธีการ
รักษา 

ปี 
จ้านวนผู้ป่วย (ร้อยละ) 

รวม 
วิธีฟอกเลือด 

ด้วยเครื่องไตเทียม 
วิธีล้างท้องด้วย 

น ้ายาอย่างต่อเนื่อง 

2551 4,688 (77.90) 1,330 (22.10) 6,018 (100.00) 

2552 3,991 (53.05) 3,532 (46.59) 7,523 (100.00) 

2553 6,244 (55.64) 4,979 (44.36) 11,223 (100.00) 

2554 7,901 (55.83) 6,252 (44.17) 14,153 (100.00) 

2555 7,783 (56.46) 6,001 (43.54) 13,784 (100.00) 

2556 8,186 (52.52) 7,399 (47.48) 15,585 (100.00) 

2557 9,847 (53.48) 8,565 (46.52) 18,412 (100.00) 

2558 11,038 (54.45) 9,235 (45.55) 20,273 (100.00) 

แหล่งที่มา: Chuasuwan & Chualumpaopong, 2015; Chuasuwan & Praditpornsilpa, 2014 
 

ในประเทศไทย ยังไม่มีงานวิจัยที่ศึกษาการฉายภาพประชากรจ้านวนผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะ
สุดท้าย มีเพียงงานวิจัยที่ท้าการฉายภาพจ้านวนประชากรของประเทศไทย 

การฉายภาพประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2548 ถึง 2568 ด้วยวิธีองค์ประกอบรุ่น
อายุ(Cohort-component method) ก้าหนดให้อัตราเจริญพันธุ์รวม (TFR) มีแนวโน้มลดลง 3 
ระดับ คือ ข้อสมมุติภาวะเจริญพันธุ์ระดับปานกลาง ข้อสมมุติภาวะเจริญพันธุ์ระดับต่้า (ภาวะเจริญ
พันธุ์ลดลงมาก) และข้อสมมุติภาวะเจริญพันธุ์ระดับสูง (ภาวะเจริญพันธุ์ลดลงน้อย) เมื่อถึง พ.ศ. 
2568 จ้านวนประชากรภายใต้ข้อสมมุติภาวะเจริญพันธุ์ระดับปานกลาง ประมาณ 65,088,800 คน 
ภายใต้ข้อสมมุติภาวะเจริญพันธุ์ระดับต่้า ประมาณ 64,758,600 คน และภายใต้ข้อสมมุติภาวะเจริญ
พันธุ์ระดับสูง ประมาณ 66,547,500 คน (มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม , 
2549) 

การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 ถึง 2583 ด้วยวิธีองค์ประกอบรุ่น
อายุ (Cohort-component method) เช่นเดียวกัน ก้าหนดข้อสมมุติภาวะเจริญพันธุ์ ให้อัตราเจริญ
พันธุ์รวม มีการเปลี่ยนแปลง 4 แบบ คือ เพ่ิมขึ น คงที่ ลดลงตามปกติ และลดลงเร็วมาก ภายใต้ข้อ
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สมมุติอัตราเจริญพันธุ์รวมลดลงตามปกติ เป็นข้อสมมุติที่เป็นไปได้มากที่สุด ในปี พ.ศ. 2583 ประเทศ
ไทยจะมีจ้านวนประชากรประมาณ 63,864,141 คน (ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2556) 
 

2.6 การประเมินทางคณิตศาสตร์ประกันภัย 
 
 การประเมินทางคณิตศาสตร์ประกันภัย  (Actuarial valuation) เป็นการประเมินมูลค่า
หนี สินที่จะเกิดขึ นในอนาคต ประเมินความมั่นคงยั่งยืนของบริษัทหรือกองทุนในระยะยาว และเป็น
เครื่องมือช่วยในการตัดสินใจส้าหรับผู้บริหารหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  

สิ่งที่ส้าคัญอย่างหนึ่งส้าหรับการประเมินทางคณิตศาสตร์ประกันภัย คือ การก้าหนด
สมมติฐาน (Assumption) ซึ่งสมมติฐานนี ได้มาจากข้อมูลในอดีตหรือดุลยพินิจส่วนบุคคล ที่คาดว่าจะ
เกิดเหตุการณ์ใดขึ นบ้างในอนาคต เพ่ือดูว่าถ้าในอนาคตเกิดเหตุกาณ์นั นขึ น หนี สินหรือจ้านวนเงินที่
เกิดขึ นจะเป็นเท่าใด เกิดผลกระทบอะไรบ้าง แล้วจะแก้ไขอย่างไร 

การวิเคราะห์ความไว (Sensitivity analysis) เป็นการตรวจสอบดูว่าผลลัพธ์ที่ได้มีความ
น่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด หากมีการเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ (Parameters) แล้ว ผลลัพธ์ที่ได้
ยังคงเหมือนเดิมอยู่หรือไม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร  

ต้นทุนที่ใช้ส้าหรับการประเมินทางคณิตศาสตร์ประกันภัย แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
ต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ ต้นทุนทางตรงที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ และต้นทุน
ทางอ้อม (Kobelt, 2013) 

ต้นทุนทางตรงที่ เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์  (DMC) คือ ต้นทุนที่ผู้ป่วยจ่ายให้กับทาง
โรงพยาบาล เพ่ือให้รับการบริการ ได้แก่ ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าผ่าตัด ค่ายา ค่าตรวจเลือด ค่า
เอ็กซ์เรย์ การเป็นผู้ป่วยใน การเป็นผู้ป่วยนอก เป็นต้น  

ต้นทุนทางตรงที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ (DNC) คือ ต้นทุนส่วนอ่ืนๆ ที่ผู้ป่วยต้องจ่าย
สมทบเอง นอกเหนือจากการเข้ารับบริการทางการแพทย์ เช่น ค่าเดินทาง ค่าจ้างคนดูแล หรือ
ค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆ ที่ท้าให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกสบาย 

ต้นทุนทางอ้อม (IC) คือ ต้นทุนที่เกิดจากการสูญเสียรายได้ ซึ่งเป็นผลมาจากการเจ็บป่วยหรือ
การเสียชีวิต เช่น การสูญเสียรายได้เนื่องจากการขาดงาน การสูญเสียรายได้เนื่องจากทุพพลภาพถาวร 
การสูญเสียรายได้เนื่องจากเสียชีวิตก่อนวัยอันควร  
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การศึกษาต้นทุนที่ใช้ในการรักษาส้าหรับผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้ายที่รักษาด้วยวิธีฟอก
เลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) และวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) ของประเทศไทย 
มีดังนี  

ผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) มีค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับ
ทางการแพทย์ 36,277.78 บาทต่อเดือน ค่าใช้จ่ายทางตรงที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ 2,539.92 
บาทต่อเดือน และค่าใช้จ่ายทางอ้อม 3,180.37 บาทต่อเดือน ส่วนผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีล้างช่องท้อง
ด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) มีค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ 36,442.37 บาทต่อ
เดือน ค่าใช้จ่ายทางตรงที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ 373.61 บาท/เดือน และค่าใช้จ่ายทางอ้อม 
210.93 บาทตอ่เดือน (จันทิรา หอมวิจิตรกุล, 2541) 

ต้นทุนตลอดชีวิตในมุมมองของสังคมส้าหรับการรักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 
(HD) เท่ากับ 9.7 ล้านบาท มีต้นทุนประสิทธิผลและต้นทุนอรรถประโยชน์ ระหว่าง 4.5-5.0 แสนบาท
ต่อปีของชีวิตที่ยืนยาวขึ น หรือ 6.7-7.5 แสนบาทต่อปีที่ปรับด้วยคุณภาพชีวิต ส่วนการรักษาด้วยวิธี
ล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) เท่ากับ 8.8 ล้าน มีต้นทุนประสิทธิผลและต้นทุน
อรรถประโยชน์ ระหว่าง 4.4-4.9 แสนบาทต่อปีของชีวิตที่ยืนยาวขึ น หรือ 6.3-6.9 แสนบาทต่อปีที่
ปรับด้วยคุณภาพชีวิต (ยศ ตีระวัฒนานนท์, 2549) 

หลังจากนั นยศได้ท้างานวิจัยร่วมกับนักวิจัยชาวอังกฤษ พบว่า การรักษาด้วยวิธีล้างช่องท้อง
ด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) ยังคงดีกว่าการรักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม  (HD) 
ต้นทุนประสิทธิผลและต้นทุนอรรถประโยชน์ส้าหรับการรักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 
(HD) เท่ากับ 8.1 แสนบาทต่อปีที่ปรับด้วยคุณภาพชีวิต ส่วนการรักษาด้วยวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายา
อย่างต่อเนื่อง (CAPD) 6.7 แสนบาทต่อปีที่ปรับด้วยคุณภาพชีวิต (Teerawattananon, Mugford & 
Tangcharoensathien, 2007) 

รายละเอียดของค่าใช้จ่ายต่างๆ แสดงดังตารางที ่4.8 
ต้นทุนทางตรงที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์และต้นทุนทางอ้อมของผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธี

ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) และวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) มีค่าแตกต่าง
มาก เมื่อพิจารณาค่าเสียโอกาสจากการหยุดงานของผู้ป่วยและญาติ ในกรณีล้างช่องท้องด้วยน ้ายา
อย่าง (CAPD) มีค่าต่้ามาก ซึ่งในความเป็นจริงควรมีค่ามากกว่านั น เพราะผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่สามารถ
ท้างานได้ ขาดรายได้ แต่ในต่างประเทศใช้วิธีล้างไตทางช่องท้องด้วยเครื่องอัตโนมัติ (APD) ท้างาน
ขณะผู้ป่วยนอนหลับ ท้าห้ผู้ป่วยสามารถด้าเนินชีวิตได้ตามปกติ แต่ในประเทศไทยไม่เป็นที่นิยม 
เพราะเครื่องอัตโนมัติมีราคาสูงมาก 



 

 

บทท่ี 3 
 

วิธีการวิจัย 

 
 ในบทนี กล่าวถึงระเบียบวิธีส้าหรับการเปรียบเทียบต้นทุนส้าหรับผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะ
สุดท้ายที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) และการล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง 
(CAPD) ในอีก 24 ปีข้างหน้า แบ่งเป็น 4 ขั นตอนใหญ่ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี  
 3.1 การพยากรณ์อัตราความชุกและอัตราอุบัติการณ์ผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้าย 
 3.2 การวิเคราะห์การรอดชีพผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้าย 
 3.3 การฉายภาพประชากรของผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้าย 
 3.4 การประเมินทางคณิตศาสตร์ประกันภัย 

 

3.1 การพยากรณ์อัตราความชุกและอัตราอุบัติการณ์ผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้าย 
 

 การสร้างแบบจ้าลองพยากรณ์อัตราความชุกผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้ายด้วย การ
วิเคราะห์พหุระดับ (Multi-level analysis) และการสร้างแบบจ้าลองพยากรณ์อัตราอุบัติการณ์ผู้ป่วย
โรคไตเรื อรังระยะสุดท้าย อัตราความชุกโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงด้วยการวิเคราะห์การ
ถดถอยโพลีโนเมียล (Polynomial regression) โดยมีรายละเอียดดังนี  

3.1.1 การพยากรณ์อัตราความชุกผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้าย 
 การสร้างแบบจ้าลองพยากรณ์อัตราความชุกผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้าย โดยใช้การ
วิเคราะห์พหุระดับ 2 ระดับ 

อัตราความชุกโรคไตเรื อรังระยะสุดท้ายจ้าแนกรายอายุ ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 8 ปี ตั งแต่ ปี พ.ศ. 
2551 ถึง 2558 จากรายงานผลการลงทะเบียนการรักษาด้วยการบ้าบัดทดแทนไตของสมาคมโรคไต
แห่งประเทศไทย มีหน่วยเป็นรายต่อประชากรล้านคน แล้วแปลงข้อมูลโดยใช้ลอการิทึมธรรมชาติ  
(Natural logarithm) เพ่ือให้ค่าพยากรณท่ีได้มีค่ามากกว่าศูนย์ 

ตัวแปรพยากรณ์ระดับที่ 1 คือ ค่ากึ่งกลาง (Mid-point) ของช่วงอายุในแต่ละกลุ่ม  เป็น
ตัวแทนของช่วงอายุนั นๆ (หารด้วย 100 ไม่ให้เกิดปัญหาหน่วยของตัวแปรพยากรณ์แต่ละตัวแปร



 

 

29 

แตกต่างกันเกินไป) แบ่งออกเป็น 5 ช่วง ช่วงอายุ 0-19 ปี, ช่วงอายุ 20-44 ปี, ช่วงอายุ 45-64 ปี, 
ช่วงอายุ 65-74 ปี และช่วงอายุ 75 ปีขึ นไป  

ตัวแปรพยากรณ์ระดับที่ 2 คือ ปีที่ส้ารวจ (year) อัตราความชุกโรคเบาหวาน (DM) และ
อัตราความชุกโรคความดันโลหิตสูง (HP) ในปีที่ส้ารวจ j นั นๆ ปีที่ต้องการพยากรณ์ ก้าหนดให้ ปี 
พ.ศ. 2551 แทนด้วย 1, ปี พ.ศ. 2552 แทนด้วย 2, ปี พ.ศ. 2553 แทนด้วย 3 เป็นต้น  

อัตราความชุกโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในแต่ละปีมีหน่วยเป็นรายต่อประชากร
หมื่นคน ใช้ข้อมูลอัตราผู้ป่วยในย้อนหลัง 8 ปี ตั งแต่ ปี พ.ศ.2550 ถึง 2557 จากส้านักงานโรคไม่
ติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข และมีการก้าหนดความล่าช้า (lag term) ของการเป็นโรคไตเรื อรังระยะ
สุดท้าย เท่ากับ 1 ปี ในความเป็นจริง ผู้ป่วยจะเป็นโรคเบาหวานหรือความดันโลหิตสูงมาระยะหนึ่ง
ก่อน แล้วเป็นโรคไตเรื อรังระยะสุดท้าย แต่ด้วยข้อจ้ากัดเรื่องข้อมูล จึงไม่สามารถท้าเช่นนั นได้ 

3.1.2 การพยากรณ์อัตราความชุกผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 
การสร้างแบบจ้าลองพยากรณ์อัตราความชุกผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 

โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยโพลีโนเมียล (Polynomial regression) 
อัตราความชุกโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในแต่ละปีมีหน่วยเป็นรายต่อประชากร

หมื่นคน ใช้ข้อมูลอัตราผู้ป่วยในย้อนหลัง 8 ปี ตั งแต่ ปี พ.ศ. 2550 ถึง 2557 
ตัวแปรพยากรณ์ คือ ปีที่ส้ารวจ (year) ก้าหนดให้ ปี พ.ศ. 2550 แทนด้วย 1, ปี พ.ศ. 2551 

แทนด้วย 2, ปี พ.ศ. 2552 แทนด้วย 3 เป็นต้น  
3.1.3 การพยากรณ์อัตราอุบัติการณ์ผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้าย 

การสร้างแบบจ้าลองพยากรณ์อัตราอุบัติการณ์ผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้าย โดยใช้การ
วิเคราะห์การถดถอยโพลีโนเมียล (Polynomial regression) 

อัตราอุบัติการณ์โรคไตเรื อรังระยะสุดท้าย ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 8 ปี ตั งแต่ ปี พ.ศ. 2551 ถึง 
2558 จากรายงานผลการลงทะเบียนการรักษาด้วยการบ้าบัดทดแทนไตของสมาคมโรคไตแห่ง
ประเทศไทย มีหน่วยเป็นรายต่อประชากรล้านคน เนื่องจากอัตราอุบัติการณ์ไม่มีข้อมูลจ้าแนกราย
อายุเหมือนอัตราความชุก จึงก้าหนดให้อัตราอุบัติการณ์มีการกระจายรายอายุเหมือนอัตราความชุก 

ตัวแปรพยากรณ์ คือ ปีที่ส้ารวจ (year) ก้าหนดให้ ปี พ.ศ. 2551 แทนด้วย 1, ปี พ.ศ. 2552 
แทนด้วย 2, ปี พ.ศ. 2553 แทนด้วย 3 เป็นต้น 
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3.2 การวิเคราะห์การรอดชีพผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้าย 
 

การวิเคราะห์การรอดชีพของผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้ายด้วยวิธีตารางชีพ (Life Table) 
ส้าหรับผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้ายที่รักษาด้วยรักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) 
และวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) มีขั นตอนดังนี  

เริ่มจากการแบ่งข้อมูลออกเป็น J+1 ช่วง (tj-1, tj) โดยที่ j = 1, 2, 3, …, J+1 ความกว้างของ
ช่วงเวลาที่ j คือ b̃j = tj - tj-1 จะได้ว่า จุดเริ่มต้นของเวลาในช่วงเวลาแรก (j=0) เท่ากับ 0 และจุดเริ่มต้น
ของเวลาในช่วงเวลาสุดท้าย (j=J+1) เท่ากับ ∞ (Liu, 2012) 

ก้าหนดให้ nj-1 แทน จ้านวนผู้ป่วยเริ่มต้นในช่วง (tj-1, tj) และ dj แทน จ้านวนคนที่เสียชีวิตใน
ช่วงเวลาที่  j ถ้าข้อมูลมีข้อมูลที่ถูกตัดทิ ง (Censoring) จ้านวนผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง (Number 
exposed to risk) ในช่วง (tj-1, tj) แทนด้วย ňj และก้าหนดให้ cj แทน จ้านวนของข้อมูลที่ถูกตัดทิ ง
ในช่วง (tj-1, tj) สามารถค้านวณจ้านวนผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงช่วงเวลาที่ j ได้ดังนี  

 

 ňj = nj - 
cj

2
 (3.1) 

 
โดยที่ cj

2
  คือ ข้อมูลที่ถูกตัดทิ งที่ปรับค่าแล้ว ท้าให้จ้านวนผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง เป็นค่าที่ไม่มี

ความเอนเอียง (Unbias) การน้าระยะเวลาการรอดชีพของข้อมูลที่ถูกตัดทิ งไปใช้ในการวิเคราะห์ด้วย 
เป็นจุดเด่นข้อหนึ่งของวิธีตารางชีพ ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขของการเสียชีวิต cj ค้านวณได้จาก 

 

 
q̂

j
 = 

dj

nj

 = 
dj

nj - 
cj

2

 (3.2) 

 
จากความสัมพันธ์ ŝj = 1 - q̂

j
 จะได้ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขของการรอดชีพ ในช่วง (tj-1, 

tj) คือ 
 

 
ŝj = 1 - 

dj

nj - 
cj

2

 (3.3) 

 
การประมาณค่าความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข เป็นจุดเด่นอีกข้อหนึ่งของวิธีตารางชีพ 

เนื่องจากพิจารณาทั ง Across interval และ Within interval 
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จากความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข ฟังก์ชันการอยู่รอด (Survival function) เมื่อสิ นสุดช่วง 
(tj-1, tj) 

 

 Ŝ(tj) = Ŝ(tj-1)ŝj-1 = ∏ (1-q̂
j'
)

j

j' = 1

 (3.4) 

 
 หลังจากสร้างตารางชีพ จะได้อัตรารอดชีพ ซึ่งอยู่คอลัมน์สุดท้ายในตารางชีพ อัตรารอดชีพนี  
เป็นอัตรารอดชีพตามเวลา กล่าวคือ ใน 1 กลุ่มอายุ จะมีอัตรารอดชีพหลายค่าตามช่วงเวลา เช่น 
อัตรารดชีพปีที่ 1, ปีที่ 2, ปีที่ 3 เป็นต้น แต่การฉายภาพประชากรผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้ายใช้
อัตรารอดชีพแบบค่าเดียว นั่นคือ ใน 1 กลุ่มอายุ จะมีอัตรารอดชีพเพียง 1 ค่า จึงแปลงอัตรารอดชีพ
โดยใช้วิธีค่าเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก (Weighted mean) การค้านวณค่าถ่วงน ้าหนัก น้าจ้านวนผู้ป่วยเริ่มต้น
ลบด้วยจ้านวนผู้ป่วยออกจากการรักษา และจ้านวนผู้ป่วยเสียชีวิต ได้จ้านวนผู้ป่วยรอดชีวิต แล้ว
น้ามาหารด้วยจ้านวนผู้ป่วยเริ่มต้น 
 ข้อมูลส้าหรับการสร้างตารางชีพผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้ายที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียม (HD) และวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) น้ามาจากงานวิจัยเรื่อง The 
effects of distortion in health care policy on the inequality of dialysis survival 
outcome ของนายแพทย์กฤษณพงศ์ มโนธรรม เก็บข้อมูลผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการ
ฟอกไต ตั งแต่ปี พ.ศ. 2546 ถึง 2551 จ้านวน 614 คน แบ่งเป็น ผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียม (HD) 302 คน และวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) 312 คน 
 

3.3 การฉายภาพประชากรผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้าย 
 
 การฉายภาพประชากรผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้าย ในอีก 24 ปีข้างหน้า ด้วยวิธี
องค์ประกอบรุ่นอายุ (Cohort-component method) เนื่องจากเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด 
และข้อจ้ากัดของข้อมูลที่มีเพียงพอส้าหรับการฉายภาพประชากรด้วยวิธีนี เท่านั น องค์ประกอบที่ใช้ใน
การฉายภาพประชากร คือ ผู้ป่วยเดิม ผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยเปลี่ยนวิธีการรักษา และผู้ป่วยเสียชีวิต  

จ้านวนประชากรที่ใช้ส้าหรับการฉายภาพประชากร มาจากส้านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท้าการฉายภาพประชากร ปี พ.ศ. 2553 ถึง 2583 ภายใต้ข้อ
สมมุติอัตราเจริญพันธุ์รวมลดลงตามปกติ ซึ่งเป็นข้อสมมุติที่เป็นไปได้มากท่ีสุด 

การฉายภาพประชากรผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้ายปีแรก ใช้จ้านวนผู้ป่วย ปี พ.ศ. 2558 
เป็นค่าเริ่มต้น 
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สัดส่วนผู้ป่วยเดิมที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) และวิธีล้างช่องท้องด้วย
น ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) น้าร้อยละผู้ป่วยเดิมจ้าแนกตามวิธีรักษา ตั งแต่ปี พ.ศ. 2551 ถึง 2558 
แสดงดังตารางที่ 2.4 มาค้านวณค่าเฉลี่ย 

สัดส่วนผู้ป่วยใหม่ที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) และวิธีล้างช่องท้องด้วย
น ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) น้าร้อยละผู้ป่วยใหม่จ้าแนกตามวิธีรักษา ตั งแต่ปี พ.ศ. 2551 ถึง 2558 
แสดงดังตารางที่ 2.5 มาค้านวณค่าเฉลี่ย 

ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนวิธีการรักษาจากวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) เป็น
วิธีการปลูกถ่ายไต (KT) ไม่ทราบค่า จึงน้าจ้านวนผู้ป่วยที่ผ่าตัดปลูกถ่ายไตแล้ว หารด้วยจ้านวนผู้ป่วย
ที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) สะสม ตั งแต่ปี พ.ศ. 2552 ถึง 2556 จากรายงาน
การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า มาค้านวณค่าเฉลี่ย 

ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนวิธีการรักษาจากวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) เป็นวิธี
ล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) ไม่ทราบค่า จึงน้าจ้านวนผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียม (HD) ที่เปลี่ยนวิธีการรักษา หารด้วยจ้านวนผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียม (HD) สะสม ตั งแต่ปี พ.ศ. 2552 ถึง 2556 จากรายงานการสร้างหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า มาค้านวณค่าเฉลี่ย 

ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนวิธีการรักษาจากวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) 
เป็นวิธีการปลูกถ่ายไต (KT) ไม่ทราบค่า จึงน้าจ้านวนผู้ป่วยที่ผ่าตัดปลูกถ่ายไตแล้ว หารด้วยจ้านวน
ผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) สะสม ตั งแต่ปี พ.ศ. 2552 ถึง 
2556 จากรายงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า มาค้านวณค่าเฉลี่ย 

ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนวิธีการรักษาจากวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) 
เป็น วิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) ไม่ทราบค่า จึงน้าจ้านวนผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีล้างช่องท้อง
ด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) ที่เปลี่ยนวิธีการรักษา หารด้วยจ้านวนผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีล้างช่อง
ท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) สะสม ตั งแต่ปี พ.ศ. 2552 ถึง 2556 จากรายงานการสร้าง
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า มาค้านวณค่าเฉลี่ย 

อัตรารอดชีพ s(x) น้ามาจากตารางชีพท่ีสร้างขึ นในขั นตอน 3.2 
การฉายภาพประชากรู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้าย เริ่มต้นจากจ้านวนประชากรในปีที่ t-1 

(ปีก่อนหน้า) คูณด้วยอัตราความชุกในปีที่ t-1 ได้จ้านวนผู้ป่วยทั งหมดในปีที่ t-1 ผู้ป่วยเดิมในระบบ
เป็นส่วนหนึ่งของผู้ป่วยทั งหมด เพราะในผู้ป่วยทั งหมด มีผู้ป่วยบางส่วนยังไม่ได้รับการบ้าบัดทดแทน
ไต อาจเป็นเพราะยังไม่พร้อม หรืออยู่ในช่วงตัดสินใจเลือกวิธีการรักษา หรือเลือกวิธีการรักษาแบบ
ประคับประคอง (Palliative care) แล้วน้าจ้านวนผู้ป่วยเดิมในระบบคูณด้วยสัดส่วนผู้ป่วยเดิมแยก
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ตามวิธีการรักษา ได้จ้านวนผู้ป่วยเดิมที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) และจ้านวน
ผู้ป่วยเดิมที่รักษาด้วยวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) 

หลังจากนั น น้าจ้านวนประชากรเดิมในปีที่ t-1 ลบด้วยจ้านวนผู้ป่วยเดิมในระบบของปีที่ t-1 
ได้จ้านวนประชากรที่ยังไม่ทราบว่าป่วยในปีที่ t-1 แล้วคูณด้วยอัตราอุบัติการณ์ ในปีที่ t (ปีที่ก้าลัง
ฉายภาพประชากร) ได้จ้านวนผู้ป่วยใหม่ในปีที่ t แล้วคูณด้วยสัดส่วนผู้ป่วยใหม่แยกตามวิธีการรักษา 
ได้จ้านวนผู้ป่วยใหม่ที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) และจ้านวนผู้ป่วยใหม่ที่รักษา
ด้วยวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) 
 ขั นตอนต่อไป น้าจ้านวนผู้ป่วยเดิมที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) ในปีที ่ 
t-1 คูณด้วยความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนวิธีการรักษา ได้จ้านวนผู้ป่วยเดิมที่เปลี่ยนวิธีการรักษาในปีที่ 
t นั่นคือ จ้านวนผู้ป่วยเดิมที่เปลี่ยนการรักษาจากวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) เป็นวิธีการ
ปลูกถ่ายไต (KT) และจ้านวนผู้ป่วยเดิมที่เปลี่ยนการรักษาจากวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) 
เปลี่ยนการรักษาเป็นวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) ซึ่งกลายเป็นผู้ป่วยใหม่ของวิธี
ล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) 

น้าจ้านวนผู้ป่วยเดิมที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) ในปีที่ t ลบด้วย
จ้านวนผู้ป่วยเดิมที่เปลี่ยนการรักษาจากวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) เป็นวิธีการปลูกถ่ายไต 
(KT) และจ้านวนผู้ป่วยเดิมที่เปลี่ยนการรักษาจากวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) เป็นวิธีล้าง
ช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) บวกด้วยจ้านวนผู้ป่วยใหม่ที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียม (HD) และจ้านวนผู้ป่วยที่เปลี่ยนการรักษาจากวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง 
(CAPD) เป็นวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) ได้จ้านวนผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่อง
ไตเทียม (HD) ในปีที่ t แล้วคูณด้วย 1-อัตรารอดชีพ (s(x)) ส้าหรับผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียม (HD) ได้จ้านวนผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) ที่เสียชีวิตในปี
ที ่t น้าจ้านวนผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) ในปีที่ t ลบด้วยจ้านวนผู้ป่วยที่
รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) ที่เสียชีวิตในปีที ่t ไดจ้้านวนผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีฟอก
เลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) ปลายงวดในปีที ่t 
 ในท้านองเดียวกัน ผู้ป่วยเดิมที่รักษาด้วยวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) ในปี
ที่ t-1 เช่นเดียวกัน น้าจ้านวนผู้ป่วยเดิมที่รักษาด้วยวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) 
คูณด้วยความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนวิธีการรักษา ได้จ้านวนผู้ป่วยเดิมที่เปลี่ยนวิธีการรักษาในปีที่ t 
นั่นคือ จ้านวนผู้ป่วยเดิมที่เปลี่ยนการรักษาจากวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) เป็น
วิธีการปลูกถ่ายไต (KT) และจ้านวนผู้ป่วยเดิมที่เปลี่ยนการรักษาจากวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่าง
ต่อเนื่อง (CAPD) เป็นวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) ซึ่งกลายเป็นผู้ป่วยใหม่ของวิธีฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียม (HD)  
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จ้านวนผู้ป่วยเดิมที่รักษาด้วยวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) ในปีที ่t ลบด้วย
จ้านวนผู้ป่วยเดิมที่เปลี่ยนการรักษาจากวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) เป็นวิธีการ
ปลูกถ่ายไต (KT) และจ้านวนผู้ป่วยเดิมที่เปลี่ยนการรักษาจากวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง 
(CAPD) เป็นวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) บวกด้วยจ้านวนผู้ป่วยใหม่ที่รักษาด้วยวิธีล้างช่อง
ท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) และจ้านวนผู้ป่วยที่เปลี่ยนการรักษาจากวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่อง
ไตเทียม (HD) เป็นวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) ได้จ้านวนผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีล้าง
ช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) ในปีที่ t แล้วคูณด้วย 1-อัตรารอดชีพ (s(x)) ส้าหรับผู้ป่วยที่
รักษาด้วยวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) ได้จ้านวนผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีล้างช่องท้อง
ด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) ที่เสียชีวิตในปีที่ t น้าจ้านวนผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีล้างช่องท้องด้วย
น ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) ในปีที่ t ลบด้วยจ้านวนผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่าง
ต่อเนื่อง (CAPD) ที่เสียชีวิตในปีที่ t ได้จ้านวนผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่าง
ต่อเนื่อง (CAPD) ปลายงวดในปีที ่t 

ดังนั น จ้านวนผู้ป่วยปลายงวดในระบบของปีที่ t คือ จ้านวนผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียม (HD) ปลายงวดในปีที่ t บวกด้วยจ้านวนผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีล้างช่องท้องด้วย
น ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) ปลายงวดในปีที ่t 

การฉายภาพประชากรผู้ป่วยในปีที่ t+1 (ปีถัดไป) จ้านวนผู้ป่วยเดิมในระบบในปีที่ t จะเลือก
ค่าสูงสุดระหว่างจ้านวนผู้ป่วยปลายงวดในระบบของปีที ่t ที่ได้จากการฉายภาพประชากร กับจ้านวน
ประชากร ในปีที่ t คูณด้วยอัตราความชุก ในปีที่ t เพราะจ้านวนผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้ายมี
แนวโน้มเพ่ิมขึ นเรื่อยๆ หากไม่ท้าเช่นนี จะส่งผลท้าให้จ้านวนผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้ายที่ได้ต่้า
กว่าความเป็นจริง (Underestimate) 

ขั นตอนการฉายภาพประชากรผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้าย แสดงดังภาพที่ 3.1 
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+

จ้านวนผู้ป่วยเดิมรักษาด้วย HD  t-1

จ้านวนผู้ป่วยเปลี่ยนการรักษา
จาก HD -> KT  t

จ้านวนผู้ป่วยที่รักษาด้วย HD  t

จ้านวนผู้ป่วย HD เสียชีวิต  t

จ้านวนผู้ป่วย HD ปลายงวด  t

1 - s(x)

จ้านวนผู้ป่วยเดิมรักษาด้วย CAPD  t-1

จ้านวนผู้ป่วยเปลี่ยนการรักษา
จาก CAPD -> HD  t

จ้านวนผู้ป่วยที่รักษาด้วย CAPD  t

จ้านวนผู้ป่วย CAPD เสียชีวิต  t

จ้านวนผู้ป่วย CAPD ปลายงวด  t

จ้านวนผู้ป่วยเปลี่ยนการรักษา
จาก CAPD -> KT  t

จ้านวนผู้ป่วยใหม่รักษาด้วย CAPD t

1 - s(x)

จ้านวนผู้ป่วยเดิมในระบบ t-1

สัดส่วนผู้ป่วยท่ีรักษาด้วย HD และ CAPD

จ้านวนผู้ป่วยในระบบ t

จ้านวนประชากร t-1

-

จ้านวนผู้ป่วยใหม่ t

จ้านวนประชากรที่ไม่ทราบว่าป่วย t-1

สัดส่วนผู้ป่วยท่ีรักษาด้วย 
HD และ CAPD

อัตราอุบัติการณ์ t

=

จ้านวนผู้ป่วยทั งหมด t-1

อัตราความชุก t-1

เลือกค่าสูงสุดระหว่าง จ้านวนผู้ป่วยในระบบ t กับ 
จ้านวนประชากร t x อัตราความชุก t

หมายเหตุ
- t แทน ปีที่ฉายภาพประชากร
- HD แทน วิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis) 
- CAPD แทน วิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง 
(Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis) 
- KT แทน วิธีปลูกถ่ายไต (Kidney Transplant)
- s(x) แทน อัตรารอดชีพ (Survival rate)

จ้านวนผู้ป่วยใหม่รักษาด้วย HD t

+

ความน่าจะเป็นในการเปล่ียนวิธีการรักษา
-- --

ความน่าจะเป็นในการเปล่ียนวิธีการรักษา

+

=

=

-

=

=

-

+

จ้านวนผู้ป่วยเปลี่ยนการรักษา
จาก HD -> CAPD  t

 
ภาพที่ 3.1 ขั นตอนการฉายาภาพประชากรผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้าย 
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3.4 การประเมินทางคณิตศาสตร์ประกันภัย 
 

ต้นทุนส้าหรับการประเมินทางคณิตศาสตร์ประกันภัยของผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้ายที่
รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) และวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) 
น้ามาจากราคากลางที่มีการรวบรวมไว้แล้ว และการสัมภาษณ์ผู้ป่วยและ/หรือญาติ โดยเก็บข้อมูล
ผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้ายที่เข้ารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) ของโรงพยาบาลบ้านแพ้วและ
โรงพยาบาลเลิดสินที่ให้ความยินยอม แบ่งเป็นวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) จ้านวน 80 คน 
และวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) จ้านวน 80 คน 

เกณฑท์ี่ใช้ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง (Inclusion criteria)  
1. เป็นผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้ายที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) หรือ

วิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) เข้ารับการรักษาในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึง 
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 

2. ผู้ป่วยหรือญาติทีส่ามารถสื่อสารได ้
เกณฑท์ีใ่ช้ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างออกจากการศึกษา (Exclusion criteria) 
1. ผู้ป่วยปฏิเสธการเข้าร่วมการศึกษา 
ต้นทุนที่ใช้ส้าหรับการประเมินทางคณิตศาสตร์ประกันภัย แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ต้นทุน

ทางตรงที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ ต้นทุนทางตรงที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ และต้นทุน
ทางอ้อม 
 1. ต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ (DMC) เป็นต้นทุนที่ผู้ป่วยจ่ายเงินให้กับ
โรงพยาบาล เนื่องมาจากการเข้ารับบริการ ต้นทุนส่วนนี  มีการสัมภาษณ์พยาบาลเพ่ิมเติมด้วย เพราะ
ต้นทุนบางต้นทุนผู้ป่วยและญาติ ไม่ทราบค่า ทั ง 2 วิธีการรักษามีต้นทุน ดังนี  
  1.1 ต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ของผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียม (HD) ประกอบด้วย ต้นทุนการผ่าตัดเตรียมเส้นเลือด ต้นทุนการฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียม  ต้นทุนการตรวจทางห้องปฏิบัติการ  ต้นทุนค่ายา Erythropoietin และค่า
รักษาพยาบาลส่วนเกินที่ผู้ป่วยจ่ายเพ่ิม 
 ผู้ป่วยที่ต้องผ่าตัดเตรียมเส้นเลือด แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ผู้ป่วยใหม่ ส่วนที่ 2 
ผู้ป่วยเดิมที่เปลี่ยนการรักษาจากวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) เป็นวิธีฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียม (HD) และส่วนที่ 3 ผู้ป่วยเดิมที่เส้นเลือดใช้งานไม่ได้ ต้องผ่าตัดเตรียมเส้นเลือดใหม่ 
โดยน้าจ้านวนผู้ป่วยเดิมคูณด้วยสัดส่วนผู้ป่วยเดิมที่ต้องผ่าตัดเตรียมเส้นเลือดใหม่ ซึ่งไม่ทราบค่า
สัดส่วนนี  แต่ในรายงานผลการลงทะเบียนการรักษาด้วยการบ้าบัดทดแทนไตของสมาคมโรคไตแห่ง
ประเทศไทย แสดงจ้านวนผู้ป่วยที่ต้องผ่าตัดเตรียมเส้นเลือด จ้านวนผู้ป่วยเดิมที่รักษาด้วยวิธีฟอก
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เลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) และจ้านวนผู้ป่วยใหม่ที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) 
ในปี พ.ศ. 2551 ถึง 2558 จึงน้าจ้านวนผู้ป่วยที่ต้องผ่าตัดเตรียมเส้นเลือด ลบจ้านวนผู้ป่วยใหม่ที่
รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) ได้จ้านวนผู้ป่วยเดิมที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียม (HD) และหารด้วยจ้านวนผู้ป่วยเดิมที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) 
ไดส้ัดส่วนผู้ป่วยเดิมที่ต้องผ่าตัดเตรียมเส้นเลือดใหม่ในแต่ละปี แล้วน้ามาหาค่าเฉลี่ย 
 จ้านวนผู้ป่วยที่ผ่าตัดเตรียมเส้นเลือดด้วยการผ่าตัดต่อเส้นเลือดแดงกับเส้นเลือดด้า (AVF) 
ด้วยการผ่าตัดโดยใช้เส้นเลือดเทียม (AVG) และด้วยการใส่สายสวนเส้นเลือดระยะยาว (Perm cath) 
ค้านวณโดย น้าจ้านวนผู้ป่วยที่ต้องผ่าตัดเตรียมเส้นเลือดคูณด้วยสัดส่วนผู้ป่วยที่ต้องผ่าตัดเตรียมเส้น
เส้นเลือดจ้าแนกตามวิธีการผ่าตัด ซึ่งสัดส่วนนี ได้จากการน้าร้อยละของผู้ป่วยที่ต้องผ่าตัดเตรียมเส้น
เลือดจ้าแนกตามวิธีผ่าตัด ตั งแต่ปี พ.ศ. 2551 ถึง 2558 แสดงดังตารางที่ 2.1 มาค้านวณค่าเฉลี่ย 
  1.2 ต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ของผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีล้างช่อง
ท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) ประกอบด้วย ต้นทุนการผ่าตัดวางสายเพ่ือล้างช่องท้อง ต้นทุน
สาย Transfer ต้นทุนน ้ายาล้างช่องท้อง ต้นทุนการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ต้นทุนชุดท้าความ
สะอาด ต้นทุนค่ายา Erythropoietin และค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินที่ผู้ป่วยจ่ายเพ่ิม 

ผู้ป่วยที่ต้องผ่าตัดวางสายเพื่อล้างช่องท้อง แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ผู้ป่วยใหม่ ส่วน
ที่ 2 ผู้ป่วยเดิมที่เปลี่ยนการรักษาจากวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) เป็นวิธีล้างช่องท้องด้วย
น ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) และส่วนที่ 3 ผู้ป่วยเดิมที่สายล้างช่องท้องใช้งานไม่ได้ ต้องผ่าตัดวางสาย
เพ่ือล้างช่องท้องใหม่ โดยน้าจ้านวนผู้ป่วยเดิมคูณด้วยสัดส่วนผู้ป่วยเดิมที่ต้องผ่าตัดวางสายเพ่ือล้าง
ช่องท้องใหม่ เนื่องจากไม่ทราบค่าสัดส่วนนี  และจากรายงานผลการลงทะเบียนการรักษาด้วยการ
บ้าบัดทดแทนไตของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยไม่มีรายละเอียด จึงตัดผู้ป่วยเดิมที่ต้องผ่าตัดวาง
สายเพ่ือล้างช่องท้องใหม่ออก 

2. ต้นทุนทางตรงที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ (DNC) เป็นต้นทุนที่เหลือในส่วนอ่ืนๆ ที่
ผู้ป่วยจ่ายเงินออกไป เพ่ือให้ได้รับการบริการ โดยพิจารณาเฉพาะค่าเดินทางเท่านั น หากผู้ป่วย
เดินทางมากกว่า 1 วิธี เช่น บางครั งเดินโดยรถยนต์ส่วนบุคคล บางครั งเดินทางโดยรถแท็กซี่  ค่า
เดินทางจะเลือกค่าเดินทางโดยรถแท็กซี่ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้ป่วยจ่ายไปจริงๆ แต่ค่าเดินทางโดย
รถยนต์ส่วนบุคคลที่ค้านวณเอง เป็นเพียงแค่การคาดคะเน 

3. ต้นทุนทางอ้อม (IC) อยู่ในรูปของค่าเสียโอกาส (Opportunity loss) นั่นคือ การสูญเสีย
รายได้ที่ควรได้ของผู้ป่วยและญาติ (ในกรณีที่มีผู้ดูแล) โดยพิจาราณารายได้ต่อเดือนของผู้ป่วย เทียบ
กับค่าแรงขั นต่้า ตามประกาศเรื่อง อัตราค่าจ้างขั นต่้า (ฉบับที่ 8) ปรับค่าแรงขั นต่้า จาก 300 บาทต่อ
วัน เป็น 310 บาทต่อวัน การค้านวณค่าแรงขั นต่้าต่อเดือน คือ น้า 310 บาทต่อวัน คูณ 22 วัน 
(จ้านวนวันที่ท้างานใน 1 เดือน) เท่ากับ 6,860 บาทต่อเดือน แล้วน้ารายได้ของผู้ป่วยต่อเดือนลบด้วย
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ค่าแรงขั นต่้าต่อเดือน ถ้าอายุน้อยกว่า 60 ปี และเมื่อป่วยแล้วไม่ได้ประกอบอาชีพ ค่าเสียโอกาส 
เท่ากับ 6,860 บาทต่อเดือน  ถ้าอายุมากกว่า 60 ปี และเมื่อป่วยแล้วไม่ได้ประกอบอาชีพ ค่าเสีย
โอกาส เท่ากับ 0 บาทต่อเดือน เนื่องจากถือว่าเกษียณแล้ว น้าค่าเสียโอกาสของผู้ป่วยมาหาค่าเฉลี่ย 
แล้วคูณด้วย 12 เดือน ได้ค่าเสียโอกาสต่อปี ส่วนค่าเสียโอกาสของญาติ ค้านวณเช่นเดียวกัน 

อัตราเงินเฟ้อ น้ามาปรับมูลค่าของเงินจากมูลค่าปัจจุบัน (Present value) ให้เป็นมูลค่าใน
อนาคต (Future value) โดยใช้การค้านวณแบบอัตราดอกเบี ยทบต้น (Compound interest) น้ามา
จาก Willis Tower Watson Insurance Company Report (2018) อัตราเงินเฟ้อ แยกเป็น 2 ส่วน 
ส่วนแรกส้าหรับต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ (DMC) ปรับด้วย Annual medical trend 
rate ของปี พ.ศ. 2560 เท่ากับ ร้อยละ 5.5 และส่วนที่ 2 ส้าหรับต้นทุนทางตรงที่ไม่เกี่ยวข้องทางการ
แพทย์ (DNC) และต้นทุนทางอ้อม (IC) ปรับด้วย Annual general inflation rate ของปี พ.ศ. 2560 
เท่ากับ ร้อยละ 2.5 

เริ่มต้นด้วยจ้านวนประชากรเดิมในปีที่ t-1 (ปีก่อนหน้า) คูณด้วยอัตราความชุกของปีที่ t-1 
ได้จ้านวนผู้ป่วยเดิมในระบบของปีที่ t-1 คูณด้วยสัดส่วนผู้ป่วยเดิมแยกตามวิธีการรักษา ได้จ้านวน
ผู้ป่วยเดิมที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) และจ้านวนผู้ป่วยเดิมที่รักษาด้วยวิธีล้าง
ช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) 

หลังจากนั น น้าจ้านวนประชากรเดิมในปีที่ t-1 ลบด้วยจ้านวนผู้ป่วยเดิมในระบบในปีที่ t-1 
ได้จ้านวนประชากรที่ยังไม่ทราบว่าป่วยในปีที่ t-1 คูณด้วยอัตราอุบัติการณ์ในปีที่ t (ปีที่ก้าลังค้านวณ
ต้นทุน) ได้จ้านวนผู้ป่วยใหม่ปีที่ t แล้วคูณด้วยสัดส่วนผู้ป่วยใหม่แยกตามวิธีการรักษา ได้จ้านวนผู้ป่วย
ใหม่ที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) และจ้านวนผู้ป่วยใหม่ที่รักษาด้วยวิธีล้างช่อง
ท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) 

ขั นตอนต่อไป น้าจ้านวนผู้ป่วยเดิมที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) ของปีที่ 
t-1 คูณด้วยความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนวิธีการรักษา ได้จ้านวนผู้ป่วยเดิมที่เปลี่ยนวิธีการรักษาในปีที่ 
t นั่นคือ จ้านวนผู้ป่วยเดิมที่เปลี่ยนการรักษาจากวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) เป็นวิธีการ
ปลูกถ่ายไต (KT) และจ้านวนผู้ป่วยเดิมที่เปลี่ยนการรักษาจากวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) 
เปลี่ยนการรักษาเป็นวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) ซึ่งกลายเป็นผู้ป่วยใหม่ของวิธี
ล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) 

น้าจ้านวนผู้ป่วยเดิมที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) ลบด้วยจ้านวนผู้ป่วย
เดิมที่เปลี่ยนการรักษาจากวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) เป็นวิธีการปลูกถ่ายไต (KT) และ
จ้านวนผู้ป่วยเดิมที่เปลี่ยนการรักษาจากวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) เป็นวิธีล้างช่องท้องด้วย
น ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) บวกด้วยจ้านวนผู้ป่วยใหม่ที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 
(HD) และจ้านวนผู้ป่วยที่เปลี่ยนการรักษาจากวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) เป็นวิธี
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ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) ลบด้วยจ้านวนผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 
(HD) ที่เสียชีวิต ได้เป็นจ้านวนผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) ปลายงวดในปีที ่
t 

ในท้านองเดียวกัน ผู้ป่วยเดิมที่รักษาด้วยวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) ของ
ปีที่ t-1 เช่นเดียวกัน น้าจ้านวนผู้ป่วยเดิมที่รักษาด้วยวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) 
คูณด้วยความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนวิธีการรักษา ได้จ้านวนผู้ป่วยเดิมที่เปลี่ยนวิธีการรักษาในปีที่ t 
นั่นคือ จ้านวนผู้ป่วยเดิมที่เปลี่ยนการรักษาจากวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) เป็น
วิธีการปลูกถ่ายไต (KT) และจ้านวนผู้ป่วยเดิมที่เปลี่ยนการรักษาจากวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่าง
ต่อเนื่อง (CAPD) เป็นวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) ซึ่งกลายเป็นผู้ป่วยใหม่ของวิธีฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียม (HD) 

จ้านวนผู้ป่วยเดิมที่รักษาด้วยวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) ในปีที ่t ลบด้วย
จ้านวนผู้ป่วยเดิมที่เปลี่ยนการรักษาจากวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) เป็นวิธีการ
ปลูกถ่ายไต (KT) และจ้านวนผู้ป่วยเดิมที่เปลี่ยนการรักษาจากวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง 
(CAPD) เป็นวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) บวกด้วยจ้านวนผู้ป่วยใหม่ที่รักษาด้วยวิธีล้างช่อง
ท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) และจ้านวนผู้ป่วยที่เปลี่ยนการรักษาจากวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่อง
ไตเทียม (HD) เป็นวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) ลบด้วยจ้านวนผู้ป่วยที่รักษาด้วย
วิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) ที่เสียชีวิต ได้จ้านวนผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีล้างช่องท้อง
ด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) ปลายงวดในปีที ่t 

ต้นทุนทั งหมดส้าหรับผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) สามารถ
ค้านวณได้ดังนี  
 1. ต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ (DMC) ของผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียม (HD) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก รวมต้นทุนการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 
ต้นทุนการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ต้นทุนค่ายา Erythropoietin และค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินที่
ผู้ป่วยจ่ายเพ่ิม แล้วคูณด้วยจ้านวนผู้ป่วยปลายงวดที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) 
ในปีที่ t ส่วนที่ 2 น้าต้นทุนการผ่าตัดเตรียมเส้นเลือดในแต่ละวิธี คูณด้วยจ้านวนผู้ป่วยที่ต้องผ่าตัด
เตรียมเส้นเลือดในวิธีนั นๆ น้าต้นทุนทั ง 2 ส่วน มารวมกัน แล้วปรับด้วยอัตราเงินเฟ้อ Annual 
medical trend rate 

2. ต้นทุนทางตรงที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ (DNC) ของผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียม (HD) ค้านวณได้โดย น้าจ้านวนวันที่มาโรงพยาบาล ใน 1 ปี คูณด้วยค่าเดินทางต่อ
ครั ง บวกด้วยจ้านวนวันที่เดินทางมาศูนย์ฟอกเลือด ใน 1 ปี (จ้านวนครั งที่เดินทางมาศูนย์ฟอกเลือด



 

 

40 

ต่อสัปดาห์ คูณด้วย 4 สัปดาห์ คูณด้วย 12 เดือน) คูณด้วยค่าเดินทางต่อครั ง แล้วน้าค่าเดินทาง
ทั งหมดคูณด้วยจ้านวนผู้ป่วยปลายงวด แล้วปรับด้วยอัตราเงินเฟ้อ Annual general inflation rate 

3. ต้นทุนทางอ้อม (IC) ของผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) ค่าเสีย
โอกาสของผู้ป่วย ค้านวณโดยน้า จ้านวนผู้ป่วยปลายงวดคูณด้วยค่าเสียโอกาสต่อปี เนื่องจากผู้ป่วย
ไม่ได้มีคนดูแลทุกคน ค่าเสียโอกาสของญาติ จึงน้าจ้านวนผู้ป่วยคูณด้วยสัดส่วนผู้ป่วยที่มีผู้ดูแลคูณค่า
เสียโอกาสของญาติต่อปี แล้วปรับด้วยอัตราเงินเฟ้อ Annual general inflation rate 

น้าต้นทุนทั ง 3 ส่วนมารวมกัน ได้ต้นทุนทั งหมดส้าหรับผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียม (HD) ของปีที ่t 

ต้นทุนทั งหมดส้าหรับผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) 
สามารถค้านวณได้ดังนี  
 1. ต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ (DMC) ของผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีล้างช่องท้อง
ด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก รวมต้นทุนสาย Transfer ต้นทุน
น ้ายาล้างช่องท้อง ต้นทุนการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ต้นทุนชุดท้าความสะอาด ต้นทุนค่ายา 
Erythropoietin และ ค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินที่ผู้ป่วยจ่ายเพ่ิม แล้วคูณด้วยจ้านวนผู้ป่วยปลายงวด
ที่รักษาด้วยวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) ของปีที่ t ส่วนที่ 2 น้าต้นทุนการผ่าตัด
วางสายเพื่อล้างช่องท้อง คูณด้วยจ้านวนผู้ป่วยที่ต้องผ่าตัดผ่าตัดวางสายเพ่ือล้างช่องท้อง น้าต้นทุนทั ง 
2 ส่วนมารวมกัน แล้วปรับด้วยอัตราเงินเฟ้อ Annual medical trend rate 

2. ต้นทุนทางตรงที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางการเเพทย์ (DNC) ของผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีล้างช่อง
ท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) ค้านวณได้โดย น้าจ้านวนวันที่มาโรงพยาบาล ใน 1 ปี คูณด้วย
ค่าเดินทางต่อครั ง แล้วปรับด้วยอัตราเงินเฟ้อ Annual general inflation rate 

3. ต้นทุนทางอ้อม (IC) ของผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) 
ค้านวณโดยน้า จ้านวนผู้ป่วยปลายงวดคูณด้วยค่าเสียโอกาสต่อปี เนื่องจากผู้ป่วยไม่ได้มีคนดูแลทุกคน 
ค่าเสียโอกาสของญาติ จึงน้าจ้านวนผู้ป่วยคูณด้วยสัดส่วนผู้ป่วยที่มีผู้ดูแลคูณค่าเสียโอกาสของญาติต่อ
ปี แล้วปรับด้วยอัตราเงินเฟ้อ Annual general inflation rate 

น้าต้นทุนทั ง 3 ส่วนมารวมกัน ได้ต้นทุนทั งหมดส้าหรับผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีล้างช่องท้องด้วย
น ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) ของปีที ่t 

ขั นตอนการประเมินทางคณิตศาสตร์ประกันภัยของผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้าย แสดงดัง
ภาพที่ 3.2 

การวิเคราะห์ความไว ก้าหนดสถานการณ์สมมติขึ นมา 2 สถานการณ์ คือ ถ้าผู้ป่วยรักษาด้วย
วิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) ทุกคน และถ้าผู้ป่วยรักษาด้วยวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่าง
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ต่อเนื่อง (CAPD) ทุกคน โดยไม่มีการเปลี่ยนวิธีการรักษา เพ่ือดูจ้านวนผู้ป่วย และต้นทุนทั งหมดว่ามี
การเปลี่ยนแปลงอย่างไร 
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จ้านวนผู้ป่วยเดิมรักษาด้วย HD  t-1

จ้านวนผู้ป่วยเปลี่ยนการ
รักษาจาก HD -> KT  t

จ้านวนผู้ป่วย HD เสียชีวิต  t

จ้านวนผู้ป่วย HD ปลายงวด  t

จ้านวนผู้ป่วยเดิมรักษาด้วย CAPD  t-1

จ้านวนผู้ป่วยเดิมในระบบ t-1

สัดส่วนผู้ป่วยท่ีรักษาด้วย HD และ CAPD

จ้านวนประชากร t-1

-

จ้านวนผู้ป่วยใหม่ t

=

จ้านวนผู้ป่วยทั งหมด t-1
อัตราความชุก t-1

จ้านวนผู้ป่วยเดิมรักษาด้วย HD t

=

ความน่าจะเป็นในการเปล่ียนวิธีการรักษา
--

ความน่าจะเป็นในการเปล่ียนวิธีการรักษา

-

=

จ้านวนผู้ป่วยเปลี่ยนการ
รักษาจาก HD -> CAPD  t

จ้านวนผู้ป่วยใหม่รักษาด้วย HD  t

จ้านวนผู้ป่วยเดิมรักษาด้วย HD ต้อง
ผ่าตัดเตรียมเส้นเลือดใหม่  t

สัดส่วนผู้ป่วยท่ีเส้นเลือดใช้งาน
ไม่ได้ต้องผ่าตัดเตรียมเส้นเลือดใหม่

จ้านวนผู้ป่วยเปลี่ยนการรักษา
จาก CAPD -> HD  t

จ้านวนผู้ป่วยที่รักษาด้วย HD ทั งหมด
ที่ต้องผ่าตัดเตรียมเส้นเลือดใหม่  t

=

+

+

ต้นทุนทางตรง
ที่เก่ียวข้องกับทางการแพทย์  t

- ต้นทุนค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
- ต้นุทนค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ
- ต้นทุนค่ายา EPO
- ส่วนต่างผู้ป่วยจ่ายเพ่ิม

ต้นทุนการผ่าตัดเตรียมเส้นเลือด  t

ค่าเสียโอกาสของผู้ป่วยและญาติ

ต้นทุนทางอ้อม  t

ค่าเดินทางของผู้ป่วยและญาติ

ต้นทุนทางตรง
ที่ไม่เก่ียวข้องกับทางการแพทย์  t

ต้นทุนทั งหมดส้าหรับ
ผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธี HD  t

x

xx

x

จ้านวนผู้ป่วยเปลี่ยนการ
รักษาจาก CAPD -> HD  t

จ้านวนผู้ป่วย CAPD เสียชีวิต  t

จ้านวนผู้ป่วย CAPD ปลายงวด  t

จ้านวนผู้ป่วยเดิมรักษาด้วย CAPD t

=

--

-

=

จ้านวนผู้ป่วยเปลี่ยนการ
รักษาจาก CAPD -> KT  t

จ้านวนผู้ป่วยใหม่รักษาด้วย CAPD  t

จ้านวนผู้ป่วยเปลี่ยนการรักษา
จาก HD -> CAPD  t

จ้านวนผู้ป่วยที่รักษาด้วย CAPD ทั งหมด
ที่ต้องผ่าตัดวางสายเพื่อล้างช่องท้อง  t

=

+

ต้นทุนทางตรง
ที่เก่ียวข้องกับทางการแพทย์  t

- ต้นทุนสาย Transfer
- ต้นทุนค่าน ้ายาล้างช่องท้อง
- ต้นุทนค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ
- ต้นทุนชุดท้าความสะอาด
- ต้นทุนค่ายา EPO
- ส่วนต่างผู้ป่วยจ่ายเพ่ิม

ต้นทุนการผ่าตัดวางสายเพื่อล้างช่องท้อง  t

ค่าเสียโอกาสของผู้ป่วยและญาติ

ต้นทุนทางอ้อม  t

ค่าเดินทางของผู้ป่วยและญาติ

ต้นทุนทางตรง
ที่ไม่เก่ียวข้องกับทางการแพทย์  t

ต้นทุนทั งหมดส้าหรับผู้ป่วยที่รักษา
ด้วยวิธี CAPD  t

x

x

                                        

x

x

จ้านวนประชากรที่ไม่ทราบว่าป่วย t-1

สัดส่วนผู้ป่วยท่ีรักษาด้วย HD และ CAPD

อัตราอุบัติการณ์ t

หมายเหตุ
- t แทน ปีที่ก้าลังค้านวณต้นทุน
- HD แทน วิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis) 
- CAPD แทน วิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง 
(Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis) 
- KT แทน วิธีปลูกถ่ายไต (Kidney Transplant)

 
 
ภาพที่ 3.2 ขั นตอนการประเมินทางคณิตศาสตร์ประกันภัยของผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้าย 



 

 

บทท่ี 4 
 

ผลการวิจัย 

 
 ในบทนี  น้าเสนอผลการวิจัยเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงและทางอ้อมของผู้ป่วยโรคไตเรื อรัง
ระยะสุดท้ายของผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้ายที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) 
และวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) ในอีก 24 ปีข้างหน้า โดยมีรายละเอียดดังนี  
 4.1 ผลการพยากรณ์อัตราความชุกและอัตราอุบัติการณ์ผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้าย 
 4.2 ผลการวิเคราะห์การรอดชีพผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้าย 
 4.3 ผลการฉายภาพประชากรผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้าย 
 4.3 ผลการประเมินทางคณิตศาสตร์ประกันภัย 
 

4.1 ผลการพยากรณ์อัตราความชุกและอัตราอุบัติการณ์ผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะ
สุดท้าย 

  
 ผลการสร้างแบบจ้าลองพยากรณ์อัตราความชุกผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้ายด้วยการ
วิเคราะห์พหุระดับ (Multi-level analysis) และผลการสร้างแบบจ้าลองพยากรณ์อัตราอุบัติการณ์
ผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้าย อัตราความชุกโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงด้วยการ
วิเคราะห์การถดถอยโพลีโนเมียล (Polynomial regression) โดยมีรายละเอียดดังนี  

4.1.1 ผลการพยากรณ์อัตราความชุกผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้าย 
 แบบจ้าลองพยากรณ์อัตราความชุกรายอายุผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้ายด้วยการวิเคราะห์
พหุระดับ 2 ระดับ พบว่า เมื่อสร้างแบบจ้าลองโดยใช้ฟังก์ชันก้าลังสอง (Quadratic functions) 
ได้ผลดีกว่าฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (Exponential function) โดยการพิจารณาค่า R2 ได้แบบจ้าลอง
ขั นสุดท้ายดังสมการ 4.1-4.4 
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ตัวแปรพยากรณ์ระดับที่ 1 มีอายุและอายุยกก้าลังสอง ตัวแปรพยากรณ์ระดับที่ 2 มีปีที่
ส้ารวจ (year) และอัตราความชุกโรคเบาหวานย้อนหลังหนึ่งปี (DMj-1) มีนัยส้าคัญทางสถิติเฉพาะใน

การพยากรณ์ค่า β
0
 ส่วนการพยากรณ์ค่า β

1
 และ β

2
 ใช้เพียงค่าคงที่ γ เท่านั น ค่าสัมประสิทธิ์ของปีที่

พยากรณ์ อายุ และความชุกของโรคเบาหวานย้อนหลังหนึ่งปีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ อัตราความ
ชุกโรคไต แต่เนื่องจากความชุกของโรคไตในแบบจ้าลองอยู่ในรูปของ log และมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมขึ น
อย่างรวดเร็วมาก age2 ในแบบจ้าลองที่มีค่าสัมประสิทธิ์ติดลบช่วยให้ความชันของแบบจ้าลองตามช่วง
อายุไม่ชันมากจนเกินไปและท้าให้แบบจ้าลองมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลดีมากขึ น ผลการ
วิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 4.1 ซึ่งเป็นการรวมสมการระดับที่หนึ่งและสองเข้าไว้ด้วยกัน 
 
ตารางท่ี 4.1 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลคงที่ของแบบจ้าลองพยากรณ์ความชุกของโรคไตเรื อรังระยะ
สุดท้าย 
Fixed effect Coefficient SE t-ratio df p-value 

intercept -0.55 0.22 -2.54 5 .051 
year 0.10 0.01 10.84 5 .000 
𝐃𝐌j-1 0.17 0.03 6.15 5 .000 
age 15.13 0.28 54.66 35 .000 
age2 -0.08 0.00 -34.91 35 .000 

  

 แบบจ้าลองที่ได้มีค่า R2 เท่ากับ 99.58% ค่าเฉลี่ยร้อยละความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (MAPE) 
เท่ากับ 10.25% เมื่อน้าแบบจ้าลองไปพยากรณ์อัตราความชุกรายอายุในปี พ.ศ. 2551 ถึง.2558 
สามารถพยากรณ์อัตราความชุกได้ใกล้เคียงค่าจริงมาก ยกเว้นอัตราความชุกของกลุ่มอายุ 75 ปีขึ นไป 
ในปี พ.ศ. 2553, 2556, 2557, และ 2558 ที่ค่าพยากรณ์ต่้ากว่าค่าจริงเล็กน้อย แสดงดังภาพที ่4.1 
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ภาพที่ 4.1 ค่าจริงและค่าพยากรณ์อัตราความชุกโรคไตเรื อรังระยะสุดท้าย 
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4.1.2 ผลการพยากรณ์อัตราความชุกผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
แบบจ้าลองพยากรณ์อัตราความชุกโรคเบาหวานด้วยการวิเคราะห์การถดถอยสมการถดถอย

แบบโพลีโนเมียล (Polynomial regression) โดยใช้ฟังก์ชันลอการึทึม (Logarithmic function) ได้
แบบจ้าลองดังสมการ 4.5 

 

 
DM prevalence  = β

0
 + β

1
(ln(t)) 

 
(4.5) 

ผลการวิเคราะห์ แสดงดังตารางที่ 4.2 
 

ตารางท่ี 4.2 ผลการวิเคราะห์แบบจ้าลองพยากรณ์อัตราความชุกโรคเบาหวาน 

Parameters Coefficient F p-value 

intercept 740.67 F1,7 = 31.91 .001 

ln(t) 169.75 

 
แบบจ้าลองที่ได้มีค่า R2 เท่ากับ 82.00% ค่าเฉลี่ยร้อยละความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (MAPE) 

เท่ากับ 13.11% 
4.1.3 ผลการพยากรณ์อัตราอุบัติการณ์ผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้าย 

แบบจ้าลองพยากรณ์อัตราอุบัติการณ์โรคไตเรื อรังระยะสุดท้ายด้วยการวิเคราะห์การถดถอย
แบบโพลี โน เมียล  (Polynomial regression) โดยใช้ ฟั งก์ชันก้าลั งสาม (Cubic function) ได้
แบบจ้าลองดังสมการ 4.6 

 

 ESRD incidence  = β
0
 + β

1
(ln(t)) (4.6) 

 
ผลการวิเคราะห์ แสดงดังตารางที่ 4.3 
 

ตารางท่ี 4.3 ผลการวิเคราะห์แบบจ้าลองพยากรณ์อัตราอุบัติการณ์โรคไตเรื อรังระยะสุดท้าย 
Variable Coefficient F p-value 

intercept 25.16 F3,4 = 49.64 .001 
t 71.64 
t2 -9.37 
t3 0.61 
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แบบจ้าลองที่ได้มีค่า R2 เท่ากับ 97.40% ค่าเฉลี่ยร้อยละความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (MAPE) 
เท่ากับ 6.33% 
 

4.2 ผลการวิเคราะห์การรอดชีพผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้าย 
 
 การวิเคราะห์การรอดชีพผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้ายที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่อง
ไตเทียม (HD) และวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) ด้วยการสร้างตารางชีพ แบ่ง
ออกเป็น 4 กลุ่มอายุ คือ กลุ่มอายุ 20-44 ปี, กลุ่มอายุ 45-64 ปี, กลุ่มอายุ 65-74 ปี และกลุ่มอายุ 
75 ปีขึ นไป ส่วนกลุ่มอายุ 0-19 ปี ตัดข้อมูลในกลุ่มอายุนี ออก เนื่องจากไม่มีข้อมูลผู้ป่วยที่รักษาด้วย
วิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) และขนาดตัวอย่างของผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีล้างช่องท้องด้วย
น ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) มีขนาดเล็กมาก 

กลุ่มอายุ 20-44 ปี ผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) มีอัตรารอดชีพสูง
กว่าวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) ทุกช่วงเวลา โดยเฉพาะตั งแต่เดือนที่ 48 เป็นต้น
ไป ผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) มีอัตรารอดชีพสูงกว่าวิธีล้างช่องท้องด้วย
น ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) ถึง 3 เท่า และผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) มี
ระยะเวลารอดชีพมากกว่า 

กลุ่มอายุ 45-64 ปี ผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) มีอัตรารอดชีพสูง
กว่าวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) ทุกช่วงเวลา ในระยะเวลา 6 ปี อัตรารอดชีพ
ผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) ลดลงจาก 0.94 เป็น 0.48 ในขณะผู้ป่วยที่
รักษาด้วยวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) ลดลงจาก 0.66 เป็น 0.06 

กลุ่มอายุ 65-74 ปี ผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) มีอัตรารอดชีพสูง
กว่าวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) ทุกช่วงเวลา ในช่วงเดือน 48-59 อัตรารอดชีพ
ของผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) และวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่าง
ต่อเนื่อง (CAPD) มีค่าใกล้เคียงกัน กลุ่มอายุนี  เป็นกลุ่มอายุเดียวที่ผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีล้างช่องท้อง
ด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) มีระยะเวลารอดชีพมากกว่า 

กลุ่มอายุ 75 ปีขึ นไป ถึงแม้ว่าผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) และวิธี
ล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) มีระยะเวลารอดชีพเท่ากัน แต่ผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีล้าง
ช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) มีอัตรารอดชีพต่้ากว่าวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) 
มาก 
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เมื่อพิจารณาภาพรวมแล้ว ผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) มีอัตรา
รอดชีพสูงกว่าวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) แสดงดังตารางที่ 4.4 และภาพท่ี 4.2 

อัตรารอดชีพที่ได้จากตารางชีพ เป็นอัตรารอดชีพตามเวลา ไม่สามารถน้ามาใช้ฉายภาพ
ประชากรผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้ายได้ จึงน้าตารางชีพเดิมมาสร้างตารางชีพใหม่ ด้วยการน้า
อัตรารอดชีพตามเวลาของแต่ละช่วงอายุมาหาค่าเฉลี่ยโดยใช้วิธีค่าเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก  (Weighted 
mean) เพ่ือใช้เป็นตัวแทนอัตรารอดชีพของกลุ่มอายุนั นๆ 
 ตารางชีพใหม่ ผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) มีอัรารอดชีพสูงกว่าวิธี
ล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) ยกเว้นในกลุ่มอายุ 75 ปีขึ นไป ที่การรักษาทั ง 2 วิธี มีค่า
ใกล้เคียงกัน อัตรารอดชีพของผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) มีค่าลดลงตาม
กลุ่มอายุ ยกเว้นกลุ่มอายุ 75 ปีขึ นไป มีค่าสูงขึ น ส่วนอัตรารอดชีพของผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีล้างช่อง
ท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) ทุกกลุ่มอายุมีค่าใกล้เคียง แสดงดังตารางที่ 4.5 และภาพที่ 4.3 
ในความเป็นจริง เมื่ออายุเพ่ิมขึ น อัตรารอดชีพจะลดลง แต่อัตรารอดชีพของผู้ป่วยไม่เป็นเช่นนั น  
น่าจะมีสาเหตุจากกลุ่มตัวอย่างมีขนาดเล็ก  
 

ภาพที่ 4.2 อัตรารอดชีพผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้ายที่ได้จากการวิเคราะห์การรอดชีพ 
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ตารางท่ี 4.4 ตารางชีพผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้ายที่ได้จากการวิเคราะห์การรอดชีพ 

Mode x j nj cj ňj dj qj ŝj Ŝ(t
j
) 

HEMO 20-44 0 89.00 26.00 76.00 4.00 0.05 0.95 0.95 

  
12 59.00 12.00 53.00 2.00 0.04 0.96 0.91 

  
24 45.00 10.00 40.00 1.00 0.03 0.98 0.89 

  
36 34.00 18.00 25.00 2.00 0.08 0.92 0.82 

  
48 14.00 9.00 9.50 1.00 0.11 0.89 0.73 

  
60 4.00 3.00 2.50 0.00 0.00 1.00 0.73 

  
72 1.00 1.00 0.50 0.00 0.00 1.00 0.73 

 
45-64 0 130.00 40.00 110.00 7.00 0.06 0.94 0.94 

  
12 83.00 21.00 72.50 5.00 0.07 0.93 0.87 

  
24 57.00 13.00 50.50 3.00 0.06 0.94 0.82 

  
36 41.00 17.00 32.50 4.00 0.12 0.88 0.72 

  
48 20.00 16.00 12.00 0.00 0.00 1.00 0.72 

  
60 4.00 2.00 3.00 1.00 0.33 0.67 0.48 

  
72 1.00 1.00 0.50 0.00 0.00 1.00 0.48 

 
65-74 0 52.00 14.00 45.00 7.00 0.16 0.84 0.84 

  
12 31.00 5.00 28.50 4.00 0.14 0.86 0.73 

  
24 22.00 9.00 17.50 1.00 0.06 0.94 0.68 

  
36 12.00 6.00 9.00 2.00 0.22 0.78 0.53 

  
48 4.00 1.00 3.50 3.00 0.86 0.14 0.08 

 
75+ 0 33.00 9.00 28.50 2.00 0.07 0.93 0.93 

  
12 22.00 4.00 20.00 2.00 0.10 0.90 0.84 

  
24 16.00 4.00 14.00 0.00 0.00 1.00 0.84 

  
36 12.00 3.00 10.50 2.00 0.19 0.81 0.68 

  
48 7.00 4.00 5.00 0.00 0.00 1.00 0.68 

  
60 3.00 3.00 1.50 0.00 0.00 1.00 0.68 
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ตารางที ่4.4 (ต่อ) 

Mode x j nj cj ňj dj qj ŝj Ŝ(t
j
) 

CAPD 20-44 0 38.00 5.00 35.50 10.00 0.28 0.72 0.72 

  
12 23.00 4.00 21.00 6.00 0.29 0.71 0.51 

  
24 13.00 4.00 11.00 3.00 0.27 0.73 0.37 

  
36 6.00 3.00 4.50 0.00 0.00 1.00 0.37 

  
48 3.00 1.00 2.50 1.00 0.40 0.60 0.22 

  
60 1.00 1.00 0.50 0.00 0.00 1.00 0.22 

 
45-64 0 133.00 22.00 122.00 41.00 0.34 0.66 0.66 

  
12 70.00 15.00 62.50 13.00 0.21 0.79 0.53 

  
24 42.00 11.00 36.50 10.00 0.27 0.73 0.38 

  
36 21.00 6.00 18.00 3.00 0.17 0.83 0.32 

  
48 12.00 6.00 9.00 4.00 0.44 0.56 0.18 

  
60 2.00 1.00 1.50 1.00 0.67 0.33 0.06 

 
65-74 0 68.00 10.00 63.00 25.00 0.40 0.60 0.60 

  
12 33.00 7.00 29.50 6.00 0.20 0.80 0.48 

  
24 20.00 6.00 17.00 2.00 0.12 0.88 0.42 

  
36 12.00 5.00 9.50 1.00 0.11 0.89 0.38 

  
48 6.00 0.00 6.00 5.00 0.83 0.17 0.06 

  
60 1.00 1.00 0.50 0.00 0.00 1.00 0.06 

 
75+ 0 44.00 7.00 40.50 21.00 0.52 0.48 0.48 

  
12 16.00 2.00 15.00 7.00 0.47 0.53 0.26 

  
24 7.00 1.00 6.50 2.00 0.31 0.69 0.18 

  
36 4.00 1.00 3.50 0.00 0.00 1.00 0.18 

  
48 3.00 2.00 2.00 0.00 0.00 1.00 0.18 

  
60 1.00 1.00 0.50 0.00 0.00 1.00 0.18 
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ตารางท่ี 4.5 ตารางชีพผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้าย 

Mode x j nj lj weight ŝj Ŝ(𝒙) 
HEMO 20-44 0 89.00 59.00 0.66 0.95 0.95 

 
 

12 59.00 45.00 0.76 0.96 
 

 
 

24 45.00 34.00 0.76 0.98 
 

 
 

36 34.00 14.00 0.41 0.92 
 

 
 

48 14.00 4.00 0.29 0.89 
 

 
 

60 4.00 1.00 0.25 1.00 
 

 
 

72 1.00 0.00 0.00 1.00 
 

 45-64 0 130.00 83.00 0.64 0.94 0.91 
 

 
12 83.00 57.00 0.69 0.93 

 
 

 
24 57.00 41.00 0.72 0.94 

 
 

 
36 41.00 20.00 0.49 0.88 

 
 

 
48 20.00 4.00 0.20 1.00 

 
 

 
60 4.00 1.00 0.25 0.67 

 
 

 
72 1.00 0.00 0.00 1.00 

 
 65-74 0 52.00 31.00 0.60 0.84 0.86 
 

 
12 31.00 22.00 0.71 0.86 

 
 

 
24 22.00 12.00 0.55 0.94 

 
 

 
36 12.00 4.00 0.33 0.78 

 
 

 
48 4.00 0.00 0.00 0.14 

 
 75+ 0 33.00 22.00 0.67 0.93 0.93 
 

 
12 22.00 16.00 0.73 0.90 

 
 

 
24 16.00 12.00 0.75 1.00 

 
 

 
36 12.00 7.00 0.58 0.81 

 
 

 
48 7.00 3.00 0.43 1.00 

 
 

 
60 3.00 0.00 0.00 1.00 
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ตารางที ่4.5 (ต่อ) 

Mode x j nj lj weight ŝj Ŝ(𝒙) 
 CAPD 20-44 0 38 23.00 0.61 0.72 0.76 
  

 
12 23 13.00 0.57 0.71 

 
  

 
24 13 6.00 0.46 0.73 

 
  

 
36 6 3.00 0.50 1.00 

 
  

 
48 3 1.00 0.33 0.60 

 
  

 
60 1 0.00 0.00 1.00 

 
  45-64 0 133.00 70.00 0.53 0.66 0.74 
  

 
12 70.00 42.00 0.60 0.79 

 
  

 
24 42.00 21.00 0.50 0.73 

 
  

 
36 21.00 12.00 0.57 0.83 

 
  

 
48 12.00 2.00 0.17 0.56 

 
  

 
60 2.00 0.00 0.00 0.33 

 
  65-74 0 68.00 33.00 0.49 0.60 0.75 
  

 
12 33.00 20.00 0.61 0.80 

 
  

 
24 20.00 12.00 0.60 0.88 

 
  

 
36 12.00 6.00 0.50 0.89 

 
  

 
48 6.00 1.00 0.17 0.17 

 
  

 
60 1.00 0.00 0.00 1.00 

 
  75+ 0 44.00 16.00 0.36 0.48 0.77 
  

 
12 16.00 7.00 0.44 0.53 

 
  

 
24 7.00 4.00 0.57 0.69 

 
  

 
36 4.00 3.00 0.75 1.00 

 
  

 
48 3.00 1.00 0.33 1.00 

 
  

 
60 1.00 0.00 0.00 1.00 
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ภาพที่ 4.3 อัตรารอดชีพผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้าย 
 

4.3 ผลการฉายภาพประชากรผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้าย 
 

 การฉายภาพประชากรผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้าย ด้วยวิธีองค์ประกอบรุ่นอายุ (Cohort-
component method) โดยองค์ประกอบที่ใช้ คือ ผู้ป่วยเดิม ผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยที่เปลี่ยนวิธีการรักษา 
และผู้ป่วยที่เสียชีวิต 

 เมื่อน้าอัตราความชุก อัตราอุบัติการณ์ และอัตรารอดชีพ มาฉายภาพประชากรผู้ป่วยโรคไต
เรื อรังระยะสุดท้าย ปี พ.ศ. 2552 ถึง 2558 สามารถพยากรณ์จ้านวนผู้ป่วยได้ใกล้เคียงค่าจริง 
ค่าเฉลี่ยร้อยละความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (MAPE) เท่ากับ 11.18% 

ค่าพยากรณ์จ้านวนผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้าย ในปี พ.ศ. 2552 ถึง 2553 มีค่าใกล้เคียง
ค่าจริง ตั งแต่ปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป สามารถพยากรณ์ได้ใกล้เคียงทุกกลุ่มอายุ ยกเว้นกลุ่มอายุ 75 
ปีขึ นไป เนื่องจากอัตรารอดชีพในกลุ่มอายุนี  มีค่าสูงกว่าความเป็นจริง จึงท้าให้ค่าพยากรณ์สูงกว่าค่า
จริง เส้นกราฟของกลุ่มอายุ 75 ปีขึ นไป ค่อยๆ กระโดดขึ นทุกปีแทนที่จะหักลง แสดงดังภาพที่ 4.4 
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ภาพที่ 4.4 ผลการฉายภาพประชากรผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้ายจ้าแนกรายอายุ ปี พ.ศ. 2552 ถึง 2558 
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 การฉายภาพประชากรผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้ายจ้าแนกรายอายุ ในปี พ.ศ. 2561 ถึง 
2584 มีจ้านวนเพ่ิมขึ นสูงขึ นมาก โดยผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) มากกว่า
วิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) เนื่องจากผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไต
เทียม (HD) มีอัตรารอดชีพสูงกว่าวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) และจ้านวนผู้ป่วย
เพ่ิมขึ นตามอายุ แสดงดังภาพที่ 4.5 
 จ้านวนผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้ายรวมทุกกลุ่มอายุ ผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียม (HD) เพ่ิมขึ นเร็วกว่าวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) เมื่อพิจารณา
เส้นกราฟจ้านวนผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) มีความชันมากกว่าวิธีล้าง
ช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) และเมื่อถึงปี พ.ศ. 2584 ประเทศไทยจะมีจ้านวนผู้ป่วยโรค
ไตเรื อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกไตประมาณ 2.3 ล้านคน แบ่งเป็นผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียม (HD) ประมาณ 1.7 ล้านคน และวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) 
ประมาณ 6 แสนคน แสดงดังภาพที่ 4.5 
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ภาพที่ 4.5 ผลการฉายภาพประชากรผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้าย ปี พ.ศ. 2561 ถึง 2584
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ภาพที่ 4.5 (ต่อ) 
 

4.4 ผลการประเมินทางคณิตศาสตร์ประกันภัย 
 
 การเปรียบเทียบต้นทุนผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้ายที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไต
เทียม (HD) และวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) ด้วยการประเมินทางคณิตศาสตร์
ประกันภัย (Actuarial valuation) สมมุติฐานส้าหรับการประเมินทางคณิตศาสตร์ได้จากการ
สัมภาษณ์ผู้ป่วยและ/หรือญาติ ผลการค้านวณต้นทุนภายใต้สมมุติฐาน และผลการวิเคราะห์ความไว 
เมื่อก้าหนดสถานการณ์สมมติขึ นมา 2 สถานการณ์ คือ ถ้าผู้ป่วยรักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไต
เทียม (HD) ทุกคน และถ้าผู้ป่วยรักษาด้วยวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) ทุกคน โดย
มีรายละเอียดดังนี  

4.4.1 ข้อสมมุติที่ใช้ในการค้านวณต้นทุนผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้าย 
 ต้นทุนที่ใช้ส้าหรับการประเมินทางคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้จากราคากลางที่มีการรวบรวม
ไว้แล้ว และการสัมภาษณ์ ผู้ป่วยและ/หรือญาติที่ เข้ารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) ของ
โรงพยาบาลบ้านแพ้วและโรงพยาบาลเลิดสิน จ้านวน 160 คน แบ่งเป็น วิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไต
เทียม (HD) จ้านวน 80 คน และวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) จ้านวน 80 คน 
 ผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) มีอายุเฉลี่ย 55.84 ปี เป็นเพศหญิง 
43 คน คิดเป็นร้อยละ 53.75 ก่อนการรักษา ผู้ป่วยประกอบอาชีพพนักงานองค์กรเอกชนมากที่สุด 
31 คน คิดเป็นร้อยละ 38.75 หลังจากเข้ารับการรักษาแล้ว มีผู้ป่วยตกงานจ้านวน 24 คน คิดเป็น
ร้อยละ 30.00 ผู้ป่วยสามารถพ่ึงพาตัวเองได้ จ้านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 66.25 ผู้ป่วยใช้สิทธิ
ประกันสังคมในการรักษามากท่ีสุด 42 คน คิดเป็นร้อยละ 52.50 ค่าฟอกไตเฉลี่ย ครั งละ 1,600 บาท 
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ส่วนต่างผู้ป่วยจ่ายเพ่ิมเฉลี่ย 29,970 บาทต่อปี ต้นทุนค่าเดินทางเฉลี่ย 21,216 บาทต่อปี ค่าเสีย
โอกาสของผู้ป่วยเฉลี่ย 39,803 บาทต่อปี และค่าเสียโอกาสของญาติเฉลี่ย 106,364 บาทต่อปี 
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.6 
 ผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) มีอายุเฉลี่ย 59.56 ปี เป็น
เพศหญิง 37 คน คิดเป็นร้อยละ 46.25 ก่อนการรักษา ผู้ป่วยประกอบอาชีพรับจ้างมากที่สุด 18 คน 
คิดเป็นร้อยละ 22.50 หลังจากเข้ารับการรักษาแล้ว มีผู้ป่วยตกงานจ้านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 
47.50 ผู้ป่วยมีคนดูแล 1 คน มีจ้านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 56.25 ผู้ป่วยใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วน
หน้าในการรักษามากที่สุด 58 คน คิดเป็นร้อยละ 72.50 ส่วนต่างผู้ป่วยจ่ายเพ่ิมเฉลี่ย 4,174 บาทต่อ
ปี ต้นทุนค่าเดินทางเฉลี่ย 3,136 บาทต่อปี ค่าเสียโอกาสของผู้ป่วยเฉลี่ย 60,255 บาทต่อปี และค่า
เสียโอกาสของญาติเฉลี่ย 34,301 บาทต่อปี รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.7 
 จากการทบทวนวรรณกรรม ต้นทุนต่างๆ ในงานวิจัยของจันทิรา หอมวิจิตรกุล มาจากการ
สัมภาษณ์ผู้ป่วย ส่วนงานวิจัยของยศ ตีระวัฒนานนท์ ต้นทุนส่วนหนึ่งมาจากการส้ารวจต้นทุนใน
โรงพยาบล และสอบถามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ อีกส่วนหนึ่ง น้ามาจากงานวิจัยของจันทิรา 
และงานวิจัยของกัญจนา ติษยาธิคม และคณะ แล้วปรับด้วยอัตราดอกเบี ย เพ่ือท้าให้เป็นมูลค่า
ปัจจุบัน (Present value) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.6 และ 4.7 และภาพท่ี 4.6 และ 4.7 
 ต้นทุน 1 ต้นทุน มีหลายค่าพารามิเตอร์ จึงต้องเลือกเพียง 1 ค่าพารามิเตอร์ เพ่ือน้าไปใช้ ใน
การประเมินทางคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งค่าพารามิเตอร์ที่ถูกเลือก พร้อมเหตุผล มีรายละเอียดดังนี  
 ต้นทุนทางตรงที่เก่ียวข้องทางการแพทย์ (DMC) 
 1. ต้นทุนการผ่ าตัด เตรียมเส้น เลือด (AVF, AVG และ  Perm cath) ใช้ค่ าเฉลี่ ยของ
โรงพยาบาลบ้านแพ้วและโรงพยาบาลเลิดสิน เนื่องจากการผ่าตัดเตรียมเส้นเลือดสามารถท้าได้ 3 วิธี 
งานวิจัยในอดีตไม่ได้ระบุว่าต้นทุนการเตรียมเส้นเลือดนั นเป็นต้นทุนของการเตรียมเส้นเลืดด้วยวิธีใด 
 2. ต้นทุนค่าฟอกเลือด ใช้ค่าเฉลี่ยของโรงพยาบาลบ้านแพ้วและโรงพยาบาลเลิดสิน เนี่องจาก
ทราบราคาค่าฟอกเลือด เพราะมีผู้ป่วยเลือกที่จะจ่ายค่าฟอกเลือดเอง เพ่ือให้ได้รับการรักษาด้วยวิธี
ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 
 3. ต้นทุนค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ใช้ราคากลาง เนื่องจากทั ง 2 โรงพยาบาลมีความถี่ใน
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ จึงใช้ราคาและความถ่ีในการตรวจตามที่กระทรวงสาธารณสุขก้าหนด 
 4. ต้นทุนค่ายา Erythropoietin ราคายา Erythropoietin มีค่าแตกต่างกันมาก เลือกใช้
ราคา 600 บาทต่อเข็ม เพราะมีผู้ป่วยที่มีภาวะโลหิตจาง ต้องใช้ยาในปริมาณมากกว่าสิทธิที่ได้รับ และ
มี ค วามทั น สมั ยมากกว่ างานวิ จั ย ในอดี ต  ต้ นทุ น ค่ ายา  Erythropoietin ค้ าน วณ โดย  ย า 
Erythropoietin เข็มละ 600 บาท คูณด้วย 2 ครั งต่อสัปดาห์ คูณด้วย 4 สัปดาห์ คูณด้วย 12 เดือน 
เท่ากับ 57,600 บาทต่อปี 
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 5. ต้นทุนค่ารักษาภาวะแทรกซ้อน ตัดต้นทุนส่วนนี ออก เนื่องจากต้นทุนส่วนนี ขึ นอยู่กับแต่
ละบุคคล ผู้ป่วยไม่ได้เกิดภาวะแทรกซ้อนทุกคน และต้นทุนในการรักษาภาวะแทรกซ้อนแตกต่างกัน
ตามระยะเวลาในการรักษา ซึ่งขึ นกับความหนักเบาของอาการ บางรายเป็นไม่หนักมาก แต่รายที่เป็น
หนักมาก อาจจะต้องพักในห้องดูแลผู้ป่วยหนัก (ICU) และหากภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ นท้าให้เส้น
เลือดใช้งานไม่ได ้ต้องผ่าตัดเตรียมเส้นเลือดใหม ่
 6. ส่วนต่างผู้ป่วยจ่ายเพ่ิม ใช้ค่าเฉลี่ยของโรงพยาบาลบ้านแพ้วและโรงพยาบาลเลิดสิน 
เนื่องจากงานวิจัยในอดีต ไม่ได้ศึกษาต้นทุนส่วนนี  
 7. ต้นทุนการผ่าตัดวางสายเพ่ือล้างช่องท้อง ใช้ค่าเฉลี่ยของโรงพยาบาลบ้านแพ้วและ
โรงพยาบาลเลิดสิน เนื่องจากมีความทันสมัยมากกว่างานวิจัยในอดีต 
 8. ต้นทุนสาย Transfer ใช้ค่าเฉลี่ยของโรงพยาบาลบ้านแพ้วและโรงพยาบาลเลิดสิน 
เนื่องจากงานวิจัยในอดีต ไม่ได้ศึกษาต้นทุนส่วนนี  
 9. ต้นทุนค่าน ้ายาล้างช่องท้อง ใช้ราคาที่สัมภาษณ์จากพยาบาล เนื่องจากมีความทันสมัย
มากกว่างานวิจัยในอดีต ต้นทุนค่าน ้ายาล้างช่องท้อง ค้านวณโดย น ้ายาล้างช่องท้อง ถุงละ 200 บาท 
คูณด้วย 4 ถุงต่อวัน คูณด้วย 365 วัน เท่ากับ 292,000 บาทต่อปี 
 ต้นทุนทางตรงที่ไม่เก่ียวข้องทางการแพทย์ (DNC) 
 1. ต้นทุนค่าเดินทาง ใช้ค่าเฉลี่ยของโรงพยาบาลบ้านแพ้วและโรงพยาบาลเลิดสิน เนื่องจากมี
ความทันสมัยมากกว่างานวิจัยในอดีต 
 2. ต้นทุนค่าอาหาร ตัดต้นทุนส่วนนี ออก เนื่องจากค่าอาหารเป็นสิ่งที่ต้องจ่ายทุกวันอยู่แล้ว 
ไม่ได้ขึ นอยู่กับการมาหรือการไม่มาโรงพยาบาล  แต่การมาโรงพยาบาลอาจท้าให้ค่าอาหารเพ่ิมขึ น 
เช่น ปกติทานอาหารมื อละ 40 บาท วันละ 3 มื อ แต่มาโรงพยาบาล เพ่ิมเป็น มื อละ 60 บาท 1 มื อ 
และมื อละ 40 บาท 2 มื อ และมีผู้ป่วยบางรายห่อข้าวจากบ้านมากินที่โรงพยาบาล 
 3. ต้นทุนค่าที่พัก ตัดต้นทุนส่วนนี ออก เนื่องจากเวลามาหาหมอ ไม่มีความจ้าเป็นต้องหาที่
พัก 
 ต้นทุนทางอ้อม (IC) 
 1. ต้นทุนทางอ้อมของผู้ป่วย ใช้ค่าเฉลี่ยของโรงพยาบาลบ้านแพ้วและโรงพยาบาลเลิดสิน 
เนื่องจากมีความทันสมัยมากกว่างานวิจัยในอดีต 
 2. ต้นทุนทางอ้อมของญาติ ใช้ค่าเฉลี่ยของโรงพยาบาลบ้านแพ้วและโรงพยาบาลเลิดสิน 
เนื่องจากมีความทันสมัยมากกว่างานวิจัยในอดีต 
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ตารางท่ี 4.6 รายละเอียดผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) 

รายการ 
การส้ารวจ 

รวม 
จันทิรา (2541) ยศ (2549) ยศ (2550) 

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว โรงพยาบาลเลิดสิน M±SD M±SD M±SD 

ขนาดตัวอย่าง 37 (46.25%) 43 (53.75%) 80 (100%) - - - 
อายุ (ปี) 60.35±14.57 51.95±13.52 55.84±14.55 - - - 
เพศ       
     - หญิง 25 (67.57%) 18 (41.86%) 43 (53.75%) - - - 
     - ชาย 12 (32.43%) 25 (58.14%) 37 (46.25%) - - - 
อาชีพก่อนการรักษา       
     - เกษตรกรรม 6 (16.22%) 0 (0.00%) 6 (7.50%) - - - 
     - ข้าราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ 

2 (5.41%) 0 (0.00%) 2 (2.50%) - - - 

     - ค้าขาย/ธุรกิจ
ส่วนตัว 

9 (24.32%) 7 (16.28%) 16 (20.00%) - - - 

     - พนักงานองค์กร 
เอกชน 

6 (16.22%) 25 (58.14%) 31 (38.75%) - - - 

     - รับจ้าง 2 (5.41%) 5 (11.63%) 7 (8.75%) - - - 
     - ไม่ได้ประกอบอาชีพ 
 

12 (32.43%) 6 (13.59%) 18 (22.50%) - - - 
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ตารางท่ี 4.6 (ต่อ) 

รายการ 
การส้ารวจ 

รวม 
จันทิรา (2541) ยศ (2549) ยศ (2550) 

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว โรงพยาบาลเลิดสิน M±SD M±SD M±SD 

อาชีพหลังการรักษา 
   

   
     - เกษตรกรรม 1 (2.70%) 0 (0.00%) 1 (1.25%) - - - 
     - ข้าราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ 

0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) - - - 

     - ค้าขาย/ธุรกิจ
ส่วนตัว 

5 (13.51%) 7 (16.28%) 12 (15.00%) - - - 

     - พนักงานองค์กร 
เอกชน 

3 (8.11%) 14 (32.56%) 17 (21.25%) - - - 

     - ไม่ได้ประกอบอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 

26 (70.27%) 15 (34.88%) 41 (51.25%) - - - 
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ตารางท่ี 4.6 (ต่อ) 

รายการ 
การส้ารวจ 

รวม 
จันทิรา (2541) ยศ (2549) ยศ (2550) 

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว โรงพยาบาลเลิดสิน M±SD M±SD M±SD 

การเปลี่ยนแปลงอาชีพ 
   

   
     - ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
อาชีพ 

7 (18.92%) 24 (55.81%) 31 (38.75%) - - - 

     - เปลี่ยนแปลงอาชีพ 3 (8.11%) 4 (9.30%) 7 (8.75%) - - - 
     - มีงานท้า 1 (2.70%) 0 (0.00%) 1 (1.25%) - - - 
     - ตกงาน 15 (40.54%) 9 (20.93%) 24 (30.00%) - - - 
     - ไม่ได้ประกอบอาชีพ 11 (29.73%) 6 (13.95%) 17 ผ21.225%) - - - 
รายได้ (บาทต่อปี)       
     - รายได้ก่อนการรักษา 406,914±1,632,095 193,953±164,012 292,448±1,113,360 - - - 
     - รายได้หลังการรักษา 50,865±102,556 128,651±157,842 92,675±139,863 - - - 
จ้านวนสมาชิกใน 
ครอบครัว 

      

     - อยู่คนเดียว 3 (8.11%) 8 (18.60%) 11 (13.75%) - - - 
     - 2 คน 9 (24.32%) 6 (13.95%) 15 (18.75%) - - - 
     - มากกว่า 5 คน 
 

3 (8.11%) 4 (9.30%) 7 (8.75%) - - - 
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ตารางท่ี 4.6 (ต่อ) 

รายการ 
การส้ารวจ 

รวม 
จันทิรา (2541) ยศ (2549) ยศ (2550) 

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว โรงพยาบาลเลิดสิน M±SD M±SD M±SD 

จ้านวนคนดูแล       
     - ไม่มีคนดูแล 23 (62.16%) 30 (69.77%) 53 (66.25%) - - - 
     - มีคนดูแล 1 คน 13 (35.14%) 13 (30.23%) 26 (32.50%) - - - 
สิทธิที่ใช้ในการรักษา       
     - สิทธิข้าราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ 

11 (29.73%) 2 (4.65%) 13 (16.25%) - - - 

     - สิทธิประกันสังคม 11 (29.73%) 31 (72.09%) 42 (52.50%) - - - 
     - สิทธิประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า 

11 (29.73%) 7 (16.28%) 18 (22.50%) - - - 

     - สิทธิอื่นๆ เช่น สิทธิ 
ผู้พิการ 

0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) - - - 

     - จ่ายค่ารักษา- 
พยาบาลเอง 

4 (10.81%) 3 (6.98%) 7 (8.75%) - - - 

ระยะเวลาในการรักษา (ปี) 
 
 

6.21±5.00 4.15±3.06 5.10±4.18 - - - 
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ตารางท่ี 4.6 (ต่อ) 

รายการ 
การส้ารวจ 

รวม 
จันทิรา (2541) ยศ (2549) ยศ (2550) 

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว โรงพยาบาลเลิดสิน M±SD M±SD M±SD 

ระยะทาง (กิโลเมตร)       
     - จากบ้านไป 
โรงพยาบาล  

- 10.29±10.06 10.29±10.06 - - - 

     - จากบ้านไป 
ศูนย์ฟอกเลือด  
การเปลี่ยนวิธีการรักษา 

20.86±16.14 10.30±10.42 15.19±14.30 - - - 

     - ไม่เคยเปลี่ยนวิธีการ
รักษา 

31 (83.78%) 42 (97.67%) 73 (91.25%) - - - 

     - เคยเปลี่ยนวิธีการ
รักษา 

6 (16.22%) 1 (2.33%) 7 (8.75%) - - - 

การเป็นโรคเบาหวาน       
     - ไม่เป็น 16 (43.24%) 29 (67.44%) 45 (56.25%) - - - 
     - เป็น 21 (56.76%) 14 (32.56%) 35 (43.75%) - - - 
การเป็นโรคความดัน       
     - ไม่เป็น 7 (18.92%) 6 (13.95%) 13 (16.25%) - - - 
     - เป็น 30 (81.08%) 37 (86.05%) 67 (83.75%) - - - 
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ตารางท่ี 4.6 (ต่อ) 

รายการ 
การส้ารวจ 

รวม 
จันทิรา (2541) ยศ (2549) ยศ (2550) 

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว โรงพยาบาลเลิดสิน M±SD M±SD M±SD 

ต้นทุนการผ่าตัดเตรียม 
เส้นเลือด (บาทต่อครั ง) 

   - 21,500± 
7,416 

21,500± 
7,000 

     - AVF 22,500±0 9,250±0 15,875±9,369 - - - 
     - AVG 47,500±0 32,750±0 40,125±10,430 - - - 
     - Perm cath n.a. 26,000±0 26,000±0 - - - 
จ้านวนครั งที่ฟอกเลือด 
(ครั งต่อสัปดาห์) 

- - - - 2.30±0.46 

380,000± 
132,000 

ค่าฟอกเลือด (บาทต่อ
ครั ง) 

1,500±0 1,700±0 1,600±141 - 2,220±981 

ค่าฟอกเลือด (บาทต่อปี) - - - 276,022± 
113,250 

- 

ค่าตรวจทางห้อง 
ปฏิบัติการ (บาทต่อปี) 

n.a. n.a. 4,350±0 8,242±5,127 388±117 

จ้านวนครั งที่ต้องให้ยา 
EPO (ครั งต่อสัปดาห์) 

- - - - 2.00±0.82 

ค่ายา EPO (บาทต่อเข็ม) 600 ราคาแตกต่างกันมาก 600±0 - 1,050±335 
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ตารางท่ี 4.6 (ต่อ) 

รายการ 
การส้ารวจ 

รวม 
จันทิรา (2541) ยศ (2549) ยศ (2550) 

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว โรงพยาบาลเลิดสิน M±SD M±SD M±SD 

ค่ายา/ค่าอุปกรณ์ 
(บาทต่อปี) 

- - - 150,742± 
128,097 

- 380,000± 
132,000 

ต้นทุนการรักษาภาวะ 
แทรกซ้อนจากเส้นเลือด 
(บาทต่อครั ง) 

- - - - 14,919± 
14,919 

15,000± 
15,000 

ส่วนต่างผู้ป่วยจ่ายเพิ่ม 
(บาทต่อปี) 

      

     - ค่าฟอกเลือด  26,854±59,097 24,603±43,718 25,728±1,592 - - - 
     - ค่ายา  4,067±15,825 4,192±27,449 4,129±88 - - - 
     - รวมส่วนต่างผู้ป่วย
จ่ายเพิ่ม  

31,146±59,967 28,794±66,546 29,970±1,663 - - - 

ค่าเดินทาง ค่าอาหาร  
ค่าที่พัก (บาทต่อปี) 
 
 
 

25,357±22,552 
(ค่าเดินทาง) 

17,075±16,186 
(ค่าเดินทาง) 

21,216±5,856 
(ค่าเดินทาง) 

30,455± 
50,334 

32,682± 
54,015 

33,000± 
8,000 
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ตารางท่ี 4.6 (ต่อ) 

รายการ 
การส้ารวจ 

รวม 
จันทิรา (2541) ยศ (2549) ยศ (2550) 

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว โรงพยาบาลเลิดสิน M±SD M±SD M±SD 

ค่าเสียโอกาส (บาทต่อปี)    38,164± 
52,638 

40,956± 
56,488 

41,000± 
8,000 

     - ผู้ป่วย 7,779±123,633 71,827±31,285 39,803±45,289 36,819± 
51,740 

- - 

     - ญาติ  
(บางคนไม่มีผู้ดูแล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14,640±145,401 198,087±349,350 106,364±129,717 1,346± 
13,921 

- - 
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ตารางท่ี 4.7 รายละเอียดผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) 

รายการ 
การส้ารวจ 

รวม 
จันทิรา (2541) ยศ (2549) ยศ (2550) 

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว โรงพยาบาลเลิดสิน M±SD M±SD M±SD 

ขนาดตัวอย่าง 49 (61.25%) 31 (38.75%) 80 (100.00%) - - - 
อายุ (ปี) 58.94±14.04 60.55±13.88 59.56±13.92 - - - 
เพศ    - - - 
     - หญิง 22 (44.90%) 15 (48.39%) 37 (46.25%) - - - 
     - ชาย 27 (55.10%) 16 (51.61%) 43 (53.75%) - - - 
อาชีพก่อนการรักษา       
     - เกษตรกรรม 16 (32.65%) 0 (0.00%) 16 (20.00%) - - - 
     - ข้าราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ 

5 (10.20%) 0 (0.00%) 5 (6.25%) - - - 

     - ค้าขาย/ธุรกิจ
ส่วนตัว 

4 (8.16%) 7 (22.58%) 11 (13.75%) - - - 

     - พนักงานองค์กร 
เอกชน 

3 (6.12) 5 (16.13%) 8 (10.00%) - - - 

     - รับจ้าง 11 (22.45%) 7 (22.58%) 18 (22.50%) - - - 
     - ไม่ได้ประกอบอาชีพ 
 

10 (20.41%) 12 (38.71%) 22 (27.50%) - - - 
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ตารางท่ี 4.7 (ต่อ) 

รายการ 
การส้ารวจ 

รวม 
จันทิรา (2541) ยศ (2549) ยศ (2550) 

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว โรงพยาบาลเลิดสิน M±SD M±SD M±SD 

อาชีพหลังการรักษา          
     - เกษตรกรรม 5 (10.20%) 0 (0.00%) 5 (6.25%) - - - 
     - ข้าราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ 

3 (6.12%) 0 (0.00%) 3 (3.75%) - - - 

     - ค้าขาย/ธุรกิจ
ส่วนตัว 

3 (6.12%) 1 (3.23%) 4 (5.00%) - - - 

     - พนักงานองค์กร 
เอกชน 

0 (0.00%) 1 (3.23%) 1 (1.25%) - - - 

     - รับจ้าง 4 (8.16%) 3 (9.68%) 7 (8.75%) - - - 
     - ไม่ได้ประกอบอาชีพ 
 
 
 
 
 
 

34 (69.39%) 26 (83.87%) 60 (75.00%) - - - 



 

 

 

70 

ตารางท่ี 4.7 (ต่อ) 

รายการ 
การส้ารวจ 

รวม 
จันทิรา (2541) ยศ (2549) ยศ (2550) 

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว โรงพยาบาลเลิดสิน M±SD M±SD M±SD 

การเปลี่ยนแปลงอาชีพ       
     - ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
อาชีพ 

12 (24.49%) 5 (16.13%) 17 (21.25%) - - - 

     - เปลี่ยนแปลงอาชีพ 3 (6.12%) 0 (0.00%) 3 (3.75%) - - - 
     - มีงานท้า 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) - - - 
     - ตกงาน 24 (48.98%) 14 (45.16%) 38 (47.50%) - - - 
     - ไม่ได้ประกอบอาชีพ 10 (20.41%) 12 (38.71%) 22 (27.50%) - - - 
รายได้ (บาทต่อปี)       
     - รายได้ก่อนการรักษา 152,911±201,460 122,710±157,034 141,208±185,050 - - - 
     - รายได้หลังการรักษา 68,947±141,058 30,581±94,429 54,080±125,815 - - - 
จ้านวนสมาชิกใน 
ครอบครัว 

      

     - อยู่คนเดียว 1 (2.04%) 0 (0.00%) 1 (1.25%) - - - 
     - 2 คน 13 (26.53%) 1 (3.23%) 14 (17.50%) - - - 
     - 3-5 คน 20 (40.82%) 17 (54.84%) 37 (46.25%) - - - 
     - มากกว่า 5 คน 15 (30.61%) 13 (41.94%) 28 (35.00%) - - - 
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ตารางท่ี 4.7 (ต่อ) 

รายการ 
การส้ารวจ 

รวม 
จันทิรา (2541) ยศ (2549) ยศ (2550) 

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว โรงพยาบาลเลิดสิน M±SD M±SD M±SD 

จ้านวนคนดูแล       
     - ไม่มีคนดูแล 20 (40.82%) 11 (35.48%) 31 (38.75%) - - - 
     - มีคนดูแล 1 คน 27 (55.10%) 18 (58.06%) 45 (56.25%) - - - 
     - มีคนดูแล 2 คน 2 (4.08%) 2 (6.45%) 4 (5.00%) - - - 
สิทธิที่ใช้ในการรักษา       
     - สิทธิข้าราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ 

11 (22.45%) 5 (16.13%) 16 (20.00%) - - - 

     - สิทธิประกันสังคม 1 (2.04%) 1 (3.23%) 2 (2.50%) - - - 
     - สิทธิประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า 

35 (71.43%) 23 (74.19%) 58 (72.50%) - - - 

     - สิทธิอื่นๆ เช่น สิทธิผู้
พิการ 

2 (4.08%) 2 (6.45%) 4 (5.00%) - - - 

     - จ่ายค่ารักษา- 
พยาบาลเอง 

0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) - - - 

ระยะเวลาในการรักษา (ปี) 
 

3.17±2.46 2.45±2.57 2.89±2.51 - - - 
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ตารางท่ี 4.7 (ต่อ) 

รายการ 
การส้ารวจ 

รวม 
จันทิรา (2541) ยศ (2549) ยศ (2550) 

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว โรงพยาบาลเลิดสิน M±SD M±SD M±SD 

ระยะทาง (กิโลเมตร)       
     - จากบ้านไป 
โรงพยาบาล 

23.51±26.58 13.11±12.56 19.48±22.70 - - - 

การเปลี่ยนวิธีการรักษา       
     -ไม่เคยเปลี่ยนวิธีการ
รักษา 

49 (100.00%) 29 (93.55%) 78 (97.50%) - - - 

     - เคยเปลี่ยนวิธีการ
รักษา 

0 (0.00%) 2 (6.45%) 2 (2.50%) - - - 

การเป็นโรคเบาหวาน       
     - ไม่เป็น 19 (38.78%) 10 (32.26%) 29 (36.25%) - - - 
     - เป็น 30 (61.22%) 21 (67.74%) 51 (63.75%) - - - 
การเป็นโรคความดัน       
     - ไม่เป็น 4 (8.16%) 7 (22.58%) 11 (13.75%) - - - 
     - เป็น 
 
 

45 (91.84%) 24 (77.42%) 69 (86.25%) - - - 
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ตารางท่ี 4.7 (ต่อ) 

รายการ 
การส้ารวจ 

รวม 
จันทิรา (2541) ยศ (2549) ยศ (2550) 

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว โรงพยาบาลเลิดสิน M±SD M±SD M±SD 

ต้นทุนการผ่าตัด 
วางสายเพื่อล้างช่องท้อง 
(บาทต่อครั ง) 

5,912±0 40,000±0 22,956±24,104 - 46,667± 
15,275 

47,000± 
15,000 

ต้นทุนสาย  
Transfer (บาทต่อเส้น) 

1,712±0 2,375±0 2,044±469 - - - 

จ้านวนถุงท่ีต้องใช้ใน  
1 วัน 

- - - - 3.89±0.33 

356, 000± 
45,000 

ค่าน ้ายาล้างช่องท้อง 
(บาทต่อถุง) 

200±0 สปสช.ส่ง 200±0 - 163±15 

ค่าน ้ายาล้างช่องท้อง 
(บาทต่อปี) 

- -  359,829± 
107,519 

- 

ต้นทุนค่าชุดท้า- 
ความสะอาด (บาทต่อปี) 

4,800±0 2,250±0 3,525±1,803 - 840±120 

ค่าตรวจทางห้อง 
ปฏิบัติการ (บาทต่อปี) 
 

n.a. n.a. 4,350±0 5,772±2,915 - 
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ตารางท่ี 4.7 (ต่อ) 

รายการ 
การส้ารวจ 

รวม 
จันทิรา (2541) ยศ (2549) ยศ (2550) 

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว โรงพยาบาลเลิดสิน M±SD M±SD M±SD 

จ้านวนครั งที่ต้องให้ยา 
EPO (ครั งต่อสัปดาห์) 

- - - - 2.00±0.82 

356,000± 
45,000 

ค่ายา EPO (บาทต่อเข็ม) 600±0 n.a. 600±0 - 1,050±335 
ค่ายา/ค่าอุปกรณ์ 
(บาทต่อปี) 

- - - 80,199±96,908 - 

ต้นทุนการรักษาภาวะ 
แทรกซ้อนจากติดเชื อใน
ช่องท้อง (บาทต่อครั ง) 

- - - - 32,000± 
24,000 

32,000± 
24,000 

ส่วนต่างผู้ป่วยจ่ายเพิ่ม 
(บาทต่อปี) 

      

     - ค่าน ้ายาล้างช่องท้อง n.a. 3,871±21,553 3,871±2,737 - - - 
     - ค่ายา 61±306 261±1,012 161±141 - - - 
     - ค่าชุดท้าความ- 
สะอาด 

3,269±3,208 3,871±21,553 2,077±1,686 - - - 

    - รวมส่วนต่างผู้ป่วย
จ่ายเพิ่ม 

3,331±3,158 5,017±21,594 4,174±1,193 - - - 
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ตารางท่ี 4.7 (ต่อ) 

รายการ 
การส้ารวจ 

รวม 
จันทิรา (2541) ยศ (2549) ยศ (2550) 

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว โรงพยาบาลเลิดสิน M±SD M±SD M±SD 

ค่าเดินทาง ค่าอาหาร  
ค่าที่พัก (บาทติอปี) 

4,676±5,436 
(ค่าเดินทาง) 

1,595±1,538 
(ค่าเดินทาง) 

3,136±2,179 
(ค่าเดินทาง) 

30,455± 
50,334 

32,682± 
54,015 

33,000± 
8,000 

ค่าเสียโอกาส (บาทต่อปี)    38,164± 
52,638 

40,956± 
56,488 

41,000± 
8,000 

     - ผู้ป่วย 27,141±165,310 93,369±388,834 60,255±46,830 133±257 - - 
     - ญาติ 
(ผู้ป่วยบางคนไม่มีผู้ดูแล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,109±60,877 64,493±150,150 34,301±42,698 78±268 - - 
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ภาพที่ 4.6 เปรียบเทียบต้นทุนผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมและการส้ารวจ 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

ต้น
ทุน

กา
รผ

่าต
ัดเ

ตรี
ยม

เส
้นเ

ลอื
ด

-A
VF

-A
VG

-P
er

m
 c

at
h

ค่า
ฟอ

กเ
ลือ

ด

ค่า
ตร

วจ
ทา

งห
้อง

ปฏิ
บัติ

กา
ร

ค่า
ยา

 EP
O

ต้น
ทุน

ทา
งต

รง
ที่ไ

ม่เ
กี่ย

วข้
อง

ทา
งก

าร
แพ

ทย
์

ต้น
ทุน

ทา
งอ

้อม
ขอ

งผ
ู้ป่ว

ย

ต้น
ทุน

ทา
งอ

้อม
ขอ

งญ
าต

ิ

รว
มต้

นท
ุนท

าง
อ้อ

ม

บา
ท

เปรียบเทียบต้นทุนของผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD)

จันทิรา หอมวิจิตรกุล

ยศ ตีระวัฒนานนท์

การส้ารวจ
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ภาพที่ 4.7 เปรียบเทียบต้นทุนผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมและการส้ารวจ 
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เปรียบเทียบต้นทุนของผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD)

จันทิรา หอมวิจิตรกุล

ยศ ตีระวัฒนานนท์

การส้ารวจ
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4.4.2 ผลการค้านวณต้นทุนผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้าย 
 ต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ (DMC) ผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไต
เทียม (HD) มีต้นทุนสูงกว่าวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) ในช่วงแรก ทั ง 2 วิธีการ
รักษา มีต้นทุนใกล้เคียงกัน หลังจากนั น  วิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) มีต้นทุนสูงกว่า 
โดยเฉพาะในปีหลังๆ ต้นทุนของ 2 วิธีการรักษามีค่าแตกต่างกันมาก แสดงดังภาพที่ 4.8 (บนซ้าย) 
 ต้นทุนทางตรงที่ไม่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ (DNC) ผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่อง
ไตเทียม (HD) มีต้นทุนสูงกว่าวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) อย่างเห็นได้ชัด ต้นทุน
ของวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) เกือบเป็นเส้นตรง เพราะใน 1 ปี ผู้ป่วยเดินทาง
มาโรงพยาบาลน้อยครั งมาก แสดงดังภาพที่ 4.8 (บนขวา) 
 ต้นทุนทางอ้อม (IC) ผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) มีต้นทุนต่้ากว่า
วิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) เพราะผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายา
อย่างต่อเนื่อง (CAPD) ส่วนใหญ่ เมื่อทราบว่าป่วยจะลาออกจากงาน แสดงดังภาพที่ 4.9 (ล่างซ้าย) 
 เมื่อรวมต้นทุนทั ง 3 ส่วน ผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) มีต้นทุนสูง
กว่าวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) แสดงดังภาพที่ 4.8 (ล่างขวา) 
 เมื่อมองในภาพรวม ผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) มีต้นทุนสูงกว่า 
วิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) แตจ่้านวนผู้ป่วยในแต่ละวิธีการรักษาไม่เท่ากัน ผู้ป่วย
ที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) มีจ้านวนมากกว่า เพราะผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีฟอก
เลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) มีอัตรารอดชีพสูงกว่า จึงมีชีวิตอยู่ได้นานกว่า 
 ต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ (DMC) ต่อหัว ผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียม (HD) กลับมีต้นทุนต่้ากว่าวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) แสดงดังภาพ
ที่ 4.9 (ซ้ายบน) 
 ต้นทุนทางตรงที่ไม่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ (DNC) ต่อหัว ผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียม (HD) ยังคงมีต้นทุนสูงกว่าวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) แสดงดัง
ภาพที่ 4.9 (ขวาบน) 
 ต้นทุนทางอ้อม (IC) ต่อหัว ผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) ยังคงมี
ต้นทุนต่้ากว่าวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) แสดงดังภาพที่ 4.9 (ซ้ายล่าง) 
 ต้นทุนทั งหมดต่อหัว ผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) กลับมีต้นทุนต่้า
กว่าวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) แสดงดังภาพที่ 4.9 (ขวาล่าง) 
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ภาพที่ 4.8 ต้นทุนผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้ายที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) และผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง 
(CAPD) 
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ภาพที่ 4.9 ต้นทุนต่อหัวผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้ายที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) และผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่าง
ต่อเนื่อง (CAPD)
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ต้นทุนทางตรงที่เก่ียวข้องทางการแพทย์ (ต่อหัว) 
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4.4.3 ผลการวิเคราะห์ความไว 
 ก้าหนดสถานการณ์สมมติขึ นมา 2 สถานการณ์ คือ สถานการณ์ที่ผู้ป่วยรักษาด้วยวิธีฟอก
เลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) ทุกคน และสถานการณ์ที่ผู้ป่วยรักษาด้วยวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายา
อย่างต่อเนื่อง (CAPD) ทุกคน สถานการณ์ที่ผู้ป่วยรักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) ทุก
คน มีจ้านวนผู้ป่วยมากกว่า เพราะผู้ป่วยรักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) มีอัตรารอด
ชีพสูงกว่า จึงมีชีวิตอยู่ได้นานกว่าแสดงดังภาพที่ 4.10 
 ต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ (DMC) สถานการณ์ที่ผู้ป่วยรักษาด้วยวิธีฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียม (HD) ทุกคน มีต้นทุนต่้ากว่าสถานการณ์ที่ผู้ป่วยรักษาด้วยวิธีล้างช่องท้องด้วย
น ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) ทุกคน เส้นกราฟของสถานการณ์ที่ผู้ป่วยรักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียม (HD) ทุกคน และสถานการณ์ปกติ ซ้อนทับเป็นเส้นเดียวกัน แสดงดังภาพที่ 4.11 (ซ้าย
บน) 
 ต้นทุนทางตรงที่ไม่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ (DNC) สถานการณ์ที่ผู้ป่วยรักษาด้วยวิธีฟอก
เลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) ทุกคน ยังคงมีต้นทุนสูงกว่าสถานการณ์ที่ผู้ป่วยรักษาด้วยวิธีล้างช่อง
ท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) ทุกคน อย่างเห็นได้ชัด แสดงดังภาพที่ 4.11 (ขวาบน) 
 ต้นทุนทางอ้อม (IC) สถานการณ์ที่ผู้ป่วยรักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) ทุก
คน มีต้นทุนต่้ากว่าสถานการณ์ที่ผู้ป่วยรักษาด้วยวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) ทุก
คน และมีต้นทุนต่้ากว่าสถานการณ์ปกติอีกด้วย แสดงดังภาพที่ 4.11 (ซ้ายล่าง) 
 ไม่ว่าสถานการณ์ใด ต้นทุนทั งหมดมีค่าใกล้เคียงกันมาก โดยเฉพาะสถานการณ์ปกติกับ
สถานการณ์ที่ผู้ป่วยรักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) ทุกคน เส้นกราฟซ้อนทับจนเป็น
เส้นเดียวกัน แสดงดังภาพที่ 4.11 (ขวาล่าง) ถึงแม้ว่าจะใช้เงินเท่ากัน แต่สถานการณ์ที่ผู้ป่วยรักษา
ด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) มีผู้ป่วยรอดชีวิตมากกว่า 
 ต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ (DMC) ต่อหัว สถานการณ์ที่ผู้ป่วยรักษาด้วยวิธีฟอก
เลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) ทุกคน นอกจากจะมีต้นทุนต่้ากว่าสถานการณ์ที่ผู้ป่วยรักษาด้วยวิธีล้าง
ช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) ทุกคน ยังมีต้นทุนต่้ากว่าสถานการณ์ปกติอีกด้วย แสดงดัง
ภาพที่ 4.12 (ซ้ายบน) 
 ต้นทุนทางตรงที่ไม่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ (DNC) ต่อหัว สถานการณ์ที่ผู้ป่วยรักษาด้วยวิธี
ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) ทุกคน มีต้นทุนสูงกว่าสถานการณ์ที่ผู้ป่วยรักษาด้วยวิธีล้างช่อง
ท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) ทุกคน อย่างเห็นได้ชัด แสดงดังภาพที่ 4.12 (ขวาบน) 
 ต้นทุนทางอ้อม (IC) ต่อหัว สถานการณ์ที่ผู้ป่วยรักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 
(HD) ทุกคน มีต้นทุนกว่าสถานการณ์ที่ผู้ป่วยรักษาด้วยวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง 
(CAPD) ทุกคนแล้ว ยังมีต้นทุนต่้ากว่าในสถานการณ์ปกติอีกด้วย แสดงดังภาพที่ 4.12 (ซ้ายล่าง) 
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 สถานการณ์ที่ผู้ป่วยรักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) ทุกคน มีต้นทุนทั งหมด
ต่อหัวต่้ากว่าสถานการณ์ที่ผู้ป่วยรักษาด้วยวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) ทุกคน 
และมีต้นทุนต่้ากว่าในสถานการณ์ปกติเล็กน้อย แสดงดังภาพที่ 4.12 (ขวาล่าง)  
 

 
ภาพที่ 4.10 จ้านวนผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้าย ในสถานการณ์ต่างๆ 
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ภาพที่ 4.11 ต้นทุนผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้าย ในสถานการณ์ต่างๆ
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ภาพที่ 4.12 ต้นทุนต่อหัวผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้าย ในสถานการณ์ต่างๆ
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บทท่ี 5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 ในบทนี สรุปผลการเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงและทางอ้อมของผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะ
สุดท้ายของผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้ายที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) และวิธี
ล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) ในอีก 24 ปีข้างหน้า อภิปรายและข้อเสนอแนะ เพ่ือ
น้าไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาระบบสุขภาพ และการจัดสรรงบประมาณส้าหรับผู้ป่วยโรค
ไตเรื อรังระยะสุดท้าย โดยมีรายละเอียดดังนี  
 5.1 สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 5.2 ข้อจ้ากัด 
 5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 

 การเปรียบเทียบต้นทุนผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้ายที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไต
เทียม (HD) และวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) ในอีก 24 ปีข้างหน้า ด้วยการ
ประเมินทางคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial valuation) ประมาณจ้านวนผู้ป่วยทั งหมดด้วยวิธี
องค์ประกอบรุ่นอายุ (Cohort-component method) และวิเคราะห์การรอดชีพด้วยการสร้างตาราง
ชีพ (Life table) 
 แบบจ้าลองพหุระดับพยากรณ์อัตราความชุกโรคไตเรื อรังระยะสุดท้าย  โดยใช้การวิเคราะห์
การถดถอยพหุระดับ 2 ระดับ ตัวแปรระดับที่ 1 ใช้อายุ และตัวแปรระดับที่ 2 ใช้ปีที่ต้องการพยากรณ์ 
อัตราความชุกโรคเบาหวาน ได้แบบจ้าลองดังนี  
 
 
 

 
 



 

 

86 

ln(prevalence) = [-0.55 + 0.10(year) + 0.02(DM)] + 15.13(age) - 0.08(age
2) 

 
 โดยที่ prevalence แทน อัตราความชุกโรคไตเรื อรังระยะสุดท้าย (รายต่อประชากรล้านคน, 
pmp), year แทน ปีที่ต้องการพยากรณ์ DMj-1 แทน อัตราความชุกโรคเบาหวานในปีก่อนหน้า (ราย
ต่อประชากรหมื่นคน) และ age แทน ค่าก่ึงกลางในแต่ละช่วงอายุหารด้วย 100 
 สัมประสิทธิ์การถดถอยของ year, DMj-1 และ age มีค่าเป็นบวก เพราะเมื่อตัวแปรปีเพ่ิมขึ น 
อัตราความชุกโรคไตเรื อรังระยะสุดท้ายก็เพ่ิมขึ นตามอย่างมาก สามารถดูได้จากภาพที่ 2.4 ปี พ.ศ. 
2558 มีอัตราความชุกโรคไตเรื อรังระยะสุดท้ายสูงกว่า ปี พ.ศ. 2557 เช่นเดียวกัน ปี พ.ศ. 2557 ก็มี
อัตราความชุกของโรคไตเรื อรังระยะสุดท้ายสูงกว่า ปี พ.ศ. 2556 
 แบบจ้าลองที่ได้ มีค่า R2 เท่ากับ 99.58% และค่าเฉลี่ยร้อยละความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ 
(MAPE) เท่ากับ 10.25% 
 การวิเคราะห์การรอดชีพผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้าย ผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียม (HD) มี อัตรารอดชีพสูงกว่าวิธีล้ างช่องท้องด้วยน ้ ายาอย่างต่อเนื่ อง  (CAPD) 
เช่นเดียวกับงานวิจัยของพิจารณา ศรีวาจานะ และรัตนา บุตรสิงห์ ผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้ายที่
รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตน้อยกว่าวิธีล้างช่องท้อง
ด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) 
 การฉายภาพประชากรผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้าย จ้านวนผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะ
สุดท้ายเพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) มีจ้านวน
มากกว่าวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) 
 ในความเป็นจริง จ้านวนผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้ายไม่น่ามีจ้านวนมากเท่ากับค่าที่ได้จาก
การฉายภาพประชากร เนื่องจากการเพ่ิมขึ นของจ้านวนผู้ป่วย เมื่อเพิ่มขึ นจนถึงจุดหนึ่งแล้วจะคงที่ไป
ตลอด หากทราบอัตราความชุกที่จุดนั น จะท้าให้การฉายภาพประชากรผู้ป่วยมีความแม่นย้ามาก
ยิ่งขึ น ผู้ป่วยในประเทศไทยมีจ้านวนเพ่ิมขึ น และยังไม่มีแนวโน้มที่จะคงที่ ส่วนไต้หวันที่มีจ้านวน
ผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้ายมากที่สุดในโลก อัตราความชุกยังมีแนวโน้มเพ่ิมขึ น ถึงแม้จะเพ่ิมขึ นใน
อัตราที่ลดลง แต่ยังไม่คงที่ ญี่ปุ่นก็เช่นเดียวกัน แสดงดังภาพที่ 5.1 จึงไม่สามารถก้าหนดขอบเขตบน
ของจ้านวนผู้ป่วยได้ 
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ภาพที่ 5.1 อัตราความชุกโรคไตเรื อรังระยะสุดท้ายของไต้หวันและญี่ปุ่น 
แหล่งที่มา: Chuasuwan & Chualumpaopong, 2015; Chuasuwan & Praditpornsilpa, 2014; 
United States Renal Data System, 2017 
 
 ผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) มีต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องทางการ
แพทย์ (DMC) และต้นทุนทางตรงที่ไม่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ (DNC) สูงกว่าวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายา
อย่างต่อเนื่อง (CAPD) ส่วนต้นทุนทางอ้อม (IC) ผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่าง
ต่อเนื่อง (CAPD) มีต้นทุนสูงกว่า รวมต้นทุนทั ง 3 ส่วน ผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไต
เทียม (HD) มีต้นทุนสูงกว่า เมื่อพิจารณาต้นทุนต่อหัว ผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไต
เทียม (HD) มีต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ (DMC) และต้นทุนทางอ้อม (IC) ต่้ากว่าวิธีล้าง
ช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) ส่วนต้นทุนทางตรงที่ไม่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ (DNC) 
ผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) มีต้นสูงกว่า ผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีล้างช่องท้อง
ด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) มีต้นทุนรวมสูงกว่า สาเหตุที่ผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียม (HD) มีต้นทุนสูงกว่า เพราะวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) มีอัตรารอดชีพสูง
กว่า ท้าให้ผู้ป่วยมีชีวิตยืนยาว จึงต้องใช้จ้านวนเงินมากกว่า แต่เมื่อพิจารณาต้นทุนต่อหัว วิธีฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียม (HD) กลับมีต้นทุนต่้ากว่าวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) 
 การวิเคราะห์ความไว สถานการณ์ที่ผู้ป่วยรักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) ทุก
คน มีจ้านวนผู้ป่วยมากกว่าสถานการณ์ที่ผู้ป่วยรักษาด้วยวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง 
(CAPD) ทุกคน แต่สถานการณ์ที่ผู้ป่วยรักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) ทุกคน มี
ต้นทุนรวมทั งหมดและต้นทุนต่อหัวต่้ากว่า 
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 ในปี พ.ศ. 2584 ประเทศไทยจะมีจ้านวนผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกไต
ประมาณ 2.3 ล้านคน เป็นผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) ประมาณ 1.7 ล้าน
คน และวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) ประมาณ 6 แสนคน ใช้ต้นทุนทั งหมด 
ประมาณ 2,600,000 ล้านบาท ประกอบด้วย ต้นทุนส้าหรับผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่อง
ไตเทียม (HD) ประมาณ 1,700,000 ล้านบาท และต้นทุนส้าหรับผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีล้างช่องท้อง
ด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) ประมาณ 900,000 ล้านบาท 
 รายงานผลการลงทะเบียนการรักษาด้วยการบ้าบัดทดแทนไตของสมาคมโรคไตแห่งประเทศ
ไทย ปี พ.ศ. 2558 มีจ้านวนผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) 54,104 คน มี
ศูนย์ไตเทียม (Hemodialysis center) 674 แห่ง เครื่องไตเทียม (HD machine) 6,638 เครื่อง โดย
เฉลี่ย ศูนย์ไตเทียม 1 แห่ง มีเครื่องไตเทียม 10 เครื่อง สามารถให้บริการผู้ป่วยได้ 80 คน หาก
ก้าหนดให้สถานการณ์เป็นแบบนี ไปตลอด ในปี พ.ศ. 2584 มีผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียม (HD) ประมาณ 1,700,000 คน ดังนั น ต้องมีศูนย์ไตเทียม 21,250 แห่ง หรือมีเครื่องไต
เทียม 212,500 เครื่อง มีเครื่องไตเทียมเพ่ิมขึ นประมาณ 32 เท่า 
 ผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) มีจ้านวน 24,244 คน มี
ศูนย์ล้างไตทางช่องท้อง (Peritoneal dialysis center) 224 แห่ง โดยเฉลี่ย ศูนย์ล้างไตทางช่องท้อง 
1 แห่ง สามารถให้บริการผู้ป่วยได้ 108 คน หากก้าหนดให้สถานการณ์เป็นแบบนี ไปตลอด ในปี พ.ศ.  
2584 มีผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง  (CAPD) ประมาณ 600,000 คน 
ดังนั น ต้องมีศูนย์ล้างไตทางช่องท้อง 5,556 แห่ง เพิ่มขึ นจากเดิมประมาณ 25 เท่า 
 สิ่งที่ส้าคัญอีกอย่างนึง คือ จ้านวนแพทย์และพยาบาลที่ต้องมีให้เพียงพอด้วย ทางส้านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ก้าหนดอัตราส่วน แพทย์ 1 คน ต่อ ผู้ป่วย 100 คน และ
พยาบาล 1 คน ต่อ ผู้ป่วย 50 คน ถ้าก้าหนดให้วิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) และวิธีล้างช่อง
ท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) มีอัตราส่วนแพทย์และพยาบาลเหมือนกัน ดังนั น ในปี พ.ศ. 
2584 จะต้องมีแพทย์อายุรศาสตร์โรคไตประมาณ 23,000 คน และพยาบาลประมาณ 46,000 คน 
โดยประมาณ 
 จากการสัมภาษณ์พยาบาลล้างไตทางช่องท้อง อัตราส่วนพยาบาล 1 คน ต่อ ผู้ป่วย 50 คน 
เป็นจ้านวนที่มากเกินไป อาจดูแลผู้ป่วยได้ไม่ทั่วถึง อัตราส่วนพยาบาล 1 คน ต่อ ผู้ป่วย 30 คน เป็น
อัตราส่วนที่เหมาะสม และการผลิตพยาบาลล้างไตทางช่องท้อง 1 คน ใช้เวลาประมาณ 6 เดือน 
นับตั งแต่เรียนเฉพาะทางจนถึงมีความช้านาญในกิจกรรมพื นฐาน 
 ในความเป็นจริง แพทย์และพยาบาลมีหลายสาขา และทุกสาขาขาดแคลนบุคลากรทาง
การแพทย์ทั งสิ น หากจะให้ผลิตบุคลากรทางการแพทย์ให้เพียงพอต่อจ้านวนผู้ป่วยโรคไตอย่างเดียวคง
ไม่ได้ การจัดสรรงบประมาณก็เช่นเดียวกัน ต้นทุนส้าหรับผู้ป่วยโรคไตสูงมาก การเตรียมงบประมาณ
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ให้ได้ตามที่คาดการณ์ไว้ เป็นสิ่งท้าได้ยาก เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้มีเงินมากเพียงพอ และ
ต้องจัดสรรงบประมาณส้าหรับโรคอ่ืนด้วย 
 ต้นทุนอ่ืนๆ ที่ไม่ได้น้ามาค้านวณ เช่น ต้นทุนการก้าจัดขยะมูลฝอยของผู้ป่วย โดยเฉพาะ
ผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ น ได้แก่ ถุงน ้ายา
ล้างไต น ้ายาล้างไต สายเชื่อมถุงน ้ายาล้างไตกับสายยางล้างช่องท้อง เป็นต้น ซึ่งมีจ้านวนมาก การ
ก้าจัดขยะเหล่านี  เป็นหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยรักษาอยู่ 
ผู้ป่วยบางรายน้าถุงน ้ายาล้างไตและสายเชื่อมถุงน ้ายาล้างไตกับสายยางน ้ายาล้างช่องท้อง จ้าหน่าย
ให้กับผู้รับซื อของเก่า บางรายก้าจัดเองด้วยการเผา (ไพบูลย์ เซี่ยงฉิน, 2557) มีผู้ป่วยน้าถุงน ้ายาล้าง
ไต สายน ้าเกลือทิ งลงแม่น ้า เหตุการณ์นี เกิดขึ นที่จังหวัดตาก (ผู้จัดการออนไลน์ , 2558; มติชน
ออนไลน์, 2560) หรือผู้ป่วยน้าถุงน ้ายาล้างไตพร้อมสายเชื่อมถุงน ้ายาล้างไตกับสายยางล้างช่องท้อง 
เข็มต่อสายให้น ้าเกลือ ถุงน ้าเกลือ น้ามาทิ งตามป่าละเมาะ แล้วจุดไฟเผา ถุงน ้ายาล้างไตบางถุงรั่ว ท้า
ให้น ้ายาล้างไตไหลซึมลงดิน เหตุการณ์นี เกิดขึ นที่จังหวัดล้าปาง (มติชนออนไลน์, 2559) หรือน้ามาทิ ง
ตามข้างทาง เหตุการณ์นี เกิดขึ นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช (โพสต์ทูเดย์, 2558) การกระท้าเหล่านี  
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
 การเตรียมพื นที่เพ่ือท้าเป็นห้องเปลี่ยนน ้ายาล้างไต รวมทั งพื นที่ที่ใช้เก็บน ้ายาล้างไตของ
ผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) ผู้ป่วยอาจใช้ห้องว่างๆ หรือพื นที่
ส่วนอื่นของบ้านที่ไม่ได้ใช้งาน หรือน้าห้องอ่ืนมาเปลี่ยนเป็นห้องล้างไต เช่น ห้องอ่านหนังสือ ซึ่งถ้าท้า
เช่นนั น จะกระทบพื นที่ใช้สอยส่วนอื่นของบ้านด้วย 
 การใช้ยาปฏิชีวนะ (Antibiotic) เกินความจ้าเป็น นอกจากจะท้าให้สิ นเปลืองเงินแล้ว ยังท้า
ให้ผู้ป่วยเกิดการดื อยา เมื่อผู้ป่วยดื อยาแล้ว ต้องหายาตัวใหม่มาใช้แทน และยาที่มีอยู่อาจไม่สามารถ
รักษาได้ ต้องคิดค้นยาตัวใหม่ ซึ่งการคิดค้นยาตัวใหม่เป็นเรื่องที่ท้าได้ยาก และใช้เวลานาน 
 ส่วนต้นทุนการขนส่งน ้ายาล้างไตไปยังบ้านผู้ป่วยถูกรวมไว้ในต้นทุนน ้ายาล้างไตเรียบร้อยแล้ว 
  

5.2 ข้อจ้ากัด 
 

 1. ขนาดตัวอย่างผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้ายที่น้ามาสร้างตารางชีพมีขนาดเล็ก จึงไม่
สามารถสร้างตารางชีพจ้าแนกตามเพศได้ 
 2. การแปลงอัตรารอดชีพ จากอัตรารอดชีพตามเวลาให้เป็นอัตรารอดชีพค่าเดียวในแต่ละ
กลุ่มอายุ โดยใช้วิธีค่าเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก (Weighted mean) เพ่ือให้สอดคล้องกับการฉายภาพ
ประชากรผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้าย อาจท้าให้เกิดความคลาดเคลื่อน 
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 3. เนื่องจากไม่ทราบอัตราอุบัติการณ์ผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้ายจ้าแนกรายอายุ จึง
ก้าหนดให้การกระจายรายอายุของอัตราอุบัติการณ์เหมือนการกระจายรายอายุของอัตราความชุก 
 4. เนื่องจากข้อมูลอัตราความชุกโรคเบาหวานย้อนหลังมีไม่เพียงพอ ท้าให้สามารถก้าหนด 
lagterm ของอัตราความชุกโรคเบาหวานได้เพียง 1 ปี 
 5. ไม่ทราบความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนวิธีการรักษาของผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้าย จึง
ค้านวณค่าความน่าจะเป็นเอง ซึ่งอาจท้าให้จ้านวนผู้ป่วยที่เปลี่ยนวิธีการรักษามีจ้านวนน้อยกว่าหรือ
มากกว่าความเป็นจริง 
 6. ต้นทุนต่างๆ ที่ใช้ในการประเมินทางคณิตศาสตร์ประกันภัย  เป็นต้นทุนในช่วงเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ปรับด้วย Annual medical trend rate เท่ากับ 
ร้อยละ 5.5 และ Annual general inflation rate เท่ากับ ร้อยละ 2.5 
 7. ต้นทุนส้าหรับการรักษาผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้ายในแต่ละปี เป็นเพียงการคาดการณ์
ภาระทางการเงิน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณเท่านั น  
 8. ไม่ได้น้าต้นทุนการรักษาโรคร่วม และภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยมาค้านวณด้วย เนื่องจาก
เป็นต้นทุนที่ขึ นกับความรุนแรงของโรค 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 
 ผลการวิจัยที่ได้ ท้าให้ทราบอัตรารอดชีพ จ้านวนผู้ป่วย และต้นทุนส้าหรับผู้ป่วยโรคไตเรื อรัง
ระยะสุดท้าย ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางในการน้าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้และการน้าไปศึกษาต่อใน
อนาคต โดยมีรายละเอียดดังนี  

5.3.1 ข้อเสนอแนะส้าหรับการน้าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ 
 การพัฒนาแบบจ้าลองอัตราความชุกโรคไตเรื อรังระยะสุดท้าย การวิเคราะห์การรอดชีพ การ
ฉายภาพประชากร และการประเมินทางคณิตศาสตร์ประกันภัย เป็นประโยชน์ส้าหรับการวางแผน
และก้าหนดแนวทางปฏิบัติในเรื่องต่อไปนี  
 1. อัตรารอดชีพที่ได้จากการวิเคราะห์การรอดชีพด้วยการสร้างตารางชีพ เป็นประโยชน์
ส้าหรับการประเมินประสิทธิภาพชองวิธีการรักษา ซึ่งทั ง 2 วิธีการรักษา ควรมีอัตรารอดชีพใกล้เคียง
กัน แต่จากผลการวิจัย วิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) มีอัตรารอดชีพต่้ากว่าวิธีฟอก
เลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) ควรพิจารณาสาเหตุที่ท้าให้อัตรารอดชีพของวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายา
อย่างต่อเนื่อง (CAPD) มีค่าต่้ากว่า หากสาเหตุเกิดจากพยาบาลผู้สอน มีวิธีการสอนที่เข้าใจยาก หรือ
หละหลวมเกินไป ก็ต้องเปลี่ยนวิธีการสอนใหม่ หรือเกิดจากตัวผู้ป่วยที่ไม่ปฏิบัติตามขั นตอนที่ได้เรียน
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มาอย่างเคร่งครัด อาจต้องให้ผู้ป่วยไปเรียนใหม่หรือเปลี่ยนวิธีการรักษาเป็นวิธีใหม่ หรือเกิดจากน ้ายา
ล้างช่องท้องไม่มีคุณภาพ ก็ต้องพิจารณาเปลี่ยนบริษัทผลิตน ้ายาล้างช่องท้องเป็นบริษัทอ่ืนแทน หรือ
เกิดจากวิธีการรักษาเอง ก็เปลี่ยนไปรักษาด้วยวิธีอ่ืนแทน 
 2. การสร้างแบบจ้าลองพยากรณ์อัตราความชุกโรคไตเรื อรังระยะสุดท้าย และการฉายภาพ
ประชากรผู้ป่วย ท้าให้ทราบจ้านวนผู้ป่วย เมื่อทราบจ้านวนผู้ป่วยแล้ว สามารถใช้เป็นแนวทางพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ (Service plan) วางแผนเพ่ิมจ้านวนแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการ
แพทย์ให้เพียงพอและมีคุณภาพ เป็นแนวทางในการจัดซื อยา เวชภัณฑ์ น ้ายาล้างช่องท้อง เครื่องไต
เทียม การเปิดศูนย์ฟอกเลือด ศูนย์ล้างไตทางช่องท้องเพิ่ม เพ่ือให้เพียงพอต่อจ้านวนผู้ป่วย และผู้ป่วย
สามารถเข้ารับบริการได้สะดวกยิ่งขึ น 
 3. การควบคุมอัตราความชุกโรคไตเรื อรัง ควรเริ่มจากการควบคุมอัตราความชุก
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง เพราะ 2 โรคนี เป็นสาเหตุหลักที่ท้าให้เกิดโรคไตเรื อรัง  
ถึงแม้ว่าในแบบจ้าลองนั นอัตราความชุกโรคความดันโลหิตสูงจะไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติจึงไม่ได้น้าเข้า
ในสมการ แต่สาเหตุเนื่องจากปัญหาการร่วมเชิงเส้นพหุ (Multicolinearity) ระหว่างอัตราความชุก
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงมีความสัมพันธ์กันเองสูงมาก 
 4. การประเมินทางคณิตศาสตร์ประกันภัย สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ
ส้าหรับผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้าย นอกจากนั น สามารถน้าไปเป็นแนวทางการก้าหนดนโยบายใน
การเลือกวิธีการรักษา โดยพิจารณาต้นทุนและอัตรารอดชีพร่วมด้วย และควรพิจารณาปัจจัยอ่ืนๆ 
เป็นรายบุคคล เช่น อาชีพของผู้ป่วย มีผู้ป่วยจ้านวนมากต้องออกจากงาน เนื่องจากไม่สามารถเลือก
วิธีการรักษาให้เหมาะสมกับตัวเองได้ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่าง
ต่อเนื่อง (CAPD) 
 5. การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยโรคไตเรื อรัง โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ควรมี
ความละเอียดและความสอดคล้องกันในแต่ละหน่วยงาน หากแต่ละหน่วยงานต่างคนต่างเก็บข้อมูล  
ข้อมูลที่ได้อาจไม่ตรงกัน สร้างความสับสนว่าควรใช้ข้อมูลจากหน่วยงานใด ข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน
มีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด และควรเปิดเผยข้อมูลที่รวบรวมไว้ เพ่ือเป็นประโยชน์ส้าหรับผู้ที่
สนใจศึกษา ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ 

5.3.2 ข้อเสนอแนะส้าหรับการวิจัยในอนาคต 
 ผลการพัฒนาแบบจ้าลองอัตราความชุกโรคไตเรื อรังระยะสุดท้าย การวิเคราะห์การรอดชีพ 
การฉายภาพประชากร และการประเมินทางคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้ สามารถเป็นแนวทางในการ
ท้าวิจัยครั งต่อไปดังนี  
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 1. ศึกษาการสร้างแบบจ้าลองพยากรณ์อัตราอุบัติการณ์โรคไตเรื อรังระยะสุดท้าย จ้าแนกราย
อายุ เมื่อน้ามาใช้ร่วมกับแบบจ้าลองพยากรณ์อัตราความชุกโรคไตเรื อรังระยะสุดท้ายที่สร้างไว้แล้ว 
จะท้าให้การฉายภาพประชากรผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้ายมีความแม่นย้ามากยิ่งขึ น 
 2. ศึกษาการสร้างแบบจ้าลองพยากรณ์ อัตราความชุกโรคเบาหวาน จ้าแนกรายอายุ 
เนื่องจากแต่ละกลุ่มอายุมีอัตราความชุกไม่เท่ากัน หากน้าอัตราความชุกโรคเบาหวานมาพยากรณ์
อัตราความชุกโรคไตเรื อรังระยะสุดท้าย ในกลุ่มอายุเดียวกัน จะท้าให้สามารถพยากรณ์อัตราความชุก
โรคไตเรื อรังระยะสุดท้ายได้แม่นย้ายิ่งขึ น 
 3. ศึกษาการสร้างตารางชีพผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้ายจ้าแนกตามอายุ เพศ และวิธีการ
รักษา เพราะอัตรารอดชีพของผู้ป่วยแต่ละกลุ่มอายุ แต่ละเพศ และแต่ละวิธีการรักษามีค่าไม่เท่ากัน 
 4. ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก้าลังปรับปรุงการคาด
ประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 ถึง 2583 เมื่อข้อมูลนี เผยแพร่แล้ว ควรน้ามาฉาย
ภาพประชากรผู้ป่วยอีกครั ง 
 5. ศึกษาการฉายภาพประชากรผู้ป่วย ด้วยวิธีองค์ประกอบรุ่นอายุ (Cohort-component 
method) ใหม่ โดยเพ่ิมองค์ประกอบ ผู้ป่วยที่เปลี่ยนการรักษาจากวิธีการปลูกถ่ายไต (KT) เป็นวิธี
ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) และผู้ป่วยที่เปลี่ยนการรักษาจากวิธีการปลูกถ่ายไต (KT) เป็นวิธี
ล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) ถึงแม้จะมีจ้านวนผู้ป่วยน้อยมากก็ตาม และน้าตัวแบบ
มาร์คอฟ (Markov model) มาใช้ร่วมด้วย 
 6. การฉายภาพประชากรผู้ป่วยแยกตามกลุ่มอายุ ท้าให้เห็นภาพรวมระดับประเทศ ควรฉาย
ภาพประชากรผู้ป่วยแยกตามภูมิภาค เพ่ือให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ น และเป็นประโยชน์ส้าหรับการ
วางแผนระบบบริการสุขภาพในแต่ละภูมิภาค 
 7. ศึกษาต้นทุนส้าหรับการสร้างหรือปรับปรุงพื นท่ี เพ่ือท้าเป็นห้องเปลี่ยนน ้ายาล้างช่องท้อง 
 8. ศึกษาปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดจากการรักษาผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้าย ต้นทุนที่ใช้
ส้าหรับก้าจัดขยะเหล่านั น ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการก้าจัดขยะมูลฝอย รวมทั งต้นทุนและ
ระยะเวลาในการฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมให้กลับสู่สภาวะเดิม ขณะนี มีการศึกษาการก้าจัดขยะมูลฝอย 
เช่น ก้าจัดขยะมูลฝอยโดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลที่ผู้ป่วยรักษา หรือผู้ป่วยจ้าหน่าย
ขยะมูลฝอยให้กับผู้รับซื อของเก่า (ไพบูลย์ เซี่ยงฉิน, 2557) แต่ยังไม่มีการค้านวณต้นทุนในการก้าจัด
ขยะเหล่านั น 
 9. ศึกษาการใช้ยาปฏิชีวนะ (Antibiotic) ในผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้าย เพ่ือให้ผู้ป่วย
ได้รับยาในปริมาณท่ีเหมาะสม และป้องกันการใช้ยาเกินความจ้าเป็น นอกจากจะช่วยลดต้นทุนในการ
รักษาแล้ว ยังช่วยป้องกันการดื อยาอีกด้วย 
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 10. ศึกษาต้นทุนของผู้ป่วยแยกตามกลุ่มอายุ เนื่องจากแต่ละกลุ่มอายุมีวิธีการด้าเนินชีวิต
แตกต่างกัน ผู้ป่วยที่อายุน้อยสามารถเดินทางโดยรถประจ้าทางได้ แต่ผู้ป่วยที่มีอายุมาก อาจเดินทาง
โดยรถส่วนตัว หรือรถแท็กซี่ ค่าเดินทางก็จะแตกต่างกัน 
 11. ศึกษาต้นทุนของผู้ป่วยแยกตามภูมิภาค เนื่องจากแต่ละภูมิภาคมีค่าครองชีพแตกต่างกัน 
กรุงเทพฯ มีค่าครองชีพสูงกว่าต่างจังหวัด ต้นทุนก็จะแตกต่างกัน โดยสุ่มตัวอย่างผู้ป่วยในแต่ละ
ภูมิภาคเพ่ือเป็นตัวแทนของภูมิภาคนั นๆ แล้วน้าต้นทุนทุกภูมิภาครวมกัน ได้ต้นทุนทั งประเทศ 
 12. ศึกษาต้นทุนผู้ป่วย โดยเปลี่ยนต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ (DMC) มาใช้
ต้นทุนที่แท้จริงแทน เพราะค่าบริการที่โรงพยาบาลเรียกเก็บจากผู้ป่วยได้บวกก้าไรเข้าไปแล้ว ท้าให้
แต่ละโรงพยาบาล ท้าให้แต่ละโรงพยาบาลมีค่าบริการแตกต่างกัน หากน้าต้นทุนที่แท้จริงมาค้านวณ
ต้นทุนใหม่ ต้นทุนที่ได้จะสะท้อนความเป็นจริงมากกว่านี  
 13. ในอีก 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า ข้อมูลส้าหรับการพัฒนาแบบจ้าลองพยากรณ์อัตราความ
ชุกและอัตราอุบัติการณ์โรคไตเรื องรังระยะสุดท้าย อัตราความชุกโรคเบาหวาน การฉายภาพ
ประชากรผู้ป่วย และการประเมินทางคณิตศาสตร์ประกันภัย น่าจะมีเพียงพอมากกว่านี  จึงสามารถ
ปรับปรุงการพยากรณ์ต่างๆ ให้มีความแม่นย้ามากยิ่งขึ น เช่น การก้าหนด lag term ของอัตราความ
ชุกโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงย้อนหลังไปมากกว่านี  เนื่องจากผู้ป่วยโรคเบาหวานและผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูง จะใช้เวลาหลายปีกว่าจะเป็นโรคไตเรื อรังระยะสุดท้าย หรือในช่วงเวลานั น ญี่ปุ่น 
ไต้หวัน หรือไทย อาจจะพบจุดคงที่ (Upper asymptote) ของผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้าย 



 

 

บรรณานุกรม  

บรรณานุกรม 
  

Anutrakulchai, S., Mairiang, P., Pongskul, C., Thepsuthammarat, K., Chan-on, C., & 

Thinkhamrop, B. (2016). Mortality and treatment costs of hospitalized chronic 

kidney disease patients between schemes in Thailand. BMC Health Service 

Research, 16(1), 528–538. 

Bargman, J. M., & Skorecki, K. (2013). Chronic kidney disease. In J. L. Jameson & J. 

Loscalzo (Eds.), Harrison’s Nephrology and Acid-Base Disorders (2nd ed., pp. 123–

140). McGraw-Hill. 

Bonita, R., Beaglehole, R., & and Kjellström, T. (2006). Basic epidemiology (2nd ed.). 

World Health Organization. 

Chittinandana, A., Chailimpamontree, W., & Chaloeiphap, P. (2006). Prevalence of 

chronic kidney disease in Thai adult population. Journal of the Medical 

Association of Thailand, 89(Suppl. 2), S112–S120. 

Chuasuwan, A., & Chualumpaopong, A. (2015). Thailand renal replacement therapy 

2015. 

Chuasuwan, A., & Praditpornsilpa, K. (2014). Thailand renal replacement therapy 2014. 

Dhanakijcharoen, P., Sirivongs, D., Arunyapitipan, S., Chuengsaman, P., & Lumpaopong, 

A. (2011). The “PD First” policy in Thailand: three-years experiences (2008-2011). 

Journal of the Medical Association of Thailand, 94, S153–S161. 

 



 

 

95 

Domrongkitchaiporn, S., Sritara, P., Kitiyakara, C., Stitchantrakul, W., Krittaphol, V., 

Lolekha, P., … Yipintsoi, T. (2005). Risk factors for development of decreased 

kidney function in a southeast Asian population: a 12-year cohort study. Journal of 

the American Society of Nephrology, 16(3), 791–799. 

Draper, N. R., & Smith, H. (1998). Applied Rergression Analysis (3rd ed.). Wiley. 

George, M. V., Smith, S. K., Swanson, D. A., & Tayman, J. (2008). Population projections. 

In J. S. Siegel & D. A. Swanson (Eds.), The methods and materials of demography 

(2nd ed., pp. 561–602). West Yorkshire, UK: Emerald Group Publishing. 

Goldstein, H. (2011). Multilevel statistical models (4th ed.). John Wiley & Sons. 

Ingsathit, A., Thakkinstian, A., Chaiprasert, A., Sangthawan, P., Gojaseni, P., Kiattisunthorn, 

K., … The Thai-SEEK Group. (2009). Prevalence and risk factors of chronic kidney 

disease in the Thai adult population: Thai SEEK study. Nephrology Dialysis 

Transplantation, 25(5), 1567–1575. 

Kobelt, G. (2013). Health economics: an introduction to economic evaluation. 

Monographs. 

Liu, X. (2012). Survival analysis: models and applications. John Wiley & Sons. 

Ong-ajyooth, L., Vareesangthip, K., Khonputsa, P., & Aekplakorn, W. (2009). Prevalence of 

chronic kidney disease in Thai adults: a national health survey. BMC Nephrology, 

10(1). 

 



 

 

96 

Praditpornsilpa, K., Lekhyananda, S., Premasathian, N., Kingwatanakul, P., Lumpaopong, 

A., Gojaseni, P., … Lumlertkul, D. (2011). Prevalence trend of renal replacement 

therapy in Thailand: impact of health economics policy. Journal of the Medical 

Association of Thailand, 94(9). 

Teerawattananon, Y., Mugford, M., & Tangcharoensathien, V. (2007). Economic 

evaluation of palliative management versus peritoneal dialysis and hemodialysis 

for end-stage renal disease  : evidence for coverage decisions in Thailand. Value 

in Health, 10(1), 61–72. 

United States Renal Data System. (2017). 2017 USRDS annual data report: Epidemiology 

of kidney disease in the United States. 

จันทร์จิรา จิตรักนที. (2558). ผลการด้าเนินงานการล้างไตทางช่องท้องในโรงพยาบาลฝาง. วารสาร

สาธารณสุขล้านนา, 11(2), 8–17. 

จันทิรา หอมวิจิตรกุล. (2541). ค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยโรคไตวายเรื อรังระยะสุดท้ายที่รักษาด้วยวิธีฟอก

เลือดและวิธี ล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง. (วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

ไมไ่ด้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยมหิดล, นครปฐม. 

ไทยรัฐ. (2558). APD…ล้างไตช่องท้องอัตโนมัติ นวัตกรรมเพ่ือผู้ป่วย...โรคไตเรื อรัง. สืบค้นจาก 

http://www.thairath.co.th/content/542323. 

ธัญญารัตน์ ธีรพรเลิศรัฐ. (2554). โรคไต. ใน สารานุกรมไทยส้าหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ใน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว . สืบค้นจาก http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/ 

book.php?book=36&chap=9&page=t36-9-infodetail05.html 



 

 

97 

ธัญญารัตน์ ธีรพรเลิศรัฐ. (2556). ความรู้เรื่องโรคไตส้าหรับประชาชน. กรุงเทพฯ. 

ธีรพล เมืองไพศาล. (2555). อัตราการรอดชีพและการคงอยู่ในการรักษาและปัจจัยที่มีผลต่อการเสียชีวิต

ของผู้ป่วยไตวายที่รักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้องในโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช. วารสาร

การแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ, 19(3), 19–28. 

ผู้จัดการออนไลน์. (2558). สสจ.ตากปัดถุงล้างไตไม่ใช่ขยะติดเชื อ วอนผู้ป่วยอย่ามักง่ายทิ งลงแม่น ้า. 

สืบค้นจาก https://amp.mgronline.com/local/9580000085113.html 

พิจารณา ศรีวาจานะ. (2540). เปรียบเทียบการรอดชีพของผู้ป่วยไตวายเรื อรังที่ได้รับการรักษาด้วยวิธี

ฟอกเลือดและวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง: โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. (วิทยานิพนธ์

ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยมหิดล, นครปฐม. 

โพสต์ทูเดย์. (2558). ขยะติดเชื อที่ท่าซักถูกก้าจัดแล้ว. สืบค้นจาก https://www.posttoday.com/ 

social/general/365116 

ไพบูลย์ เซี่ยงฉิน. (2557). การก้าจัดมูลฝอยที่เกิดจากการล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่องที่บ้าน

ของผู้ป่ วยไตวายเรื อรัง อ้าเภอแม่จัน  จั งหวัด เชียงราย. Thailand Journal of Health 

Promotion and Environmental Health, 37(4), 101–111. 

มติชนออนไลน์. (2559). ผงะ พบขยะติดเชื ออุปกรณ์ฟอกไต ทิ งป่าละเมาะจ้านวนมาก. สืบค้นจาก 

https://www.matichon.co.th/local/crime/news_85427 

มติชนออนไลน์. (2560). รพ.แม่สอดส่ง จนท.เก็บขยะติดเชื อถูกทิ งในล้าห้วย พร้อมแนะน้ากับผู้ป่วย

ไม่ให้เกิดซ ้า. สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/region/news_491110 

มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม. (2549). การฉายภาพประชากรของประเทศไทย 

พ.ศ. 2548-2568. กรุงเทพฯ. 



 

 

98 

มานิตย์ วัชร์ชัยนันท์. (2554). Types of Hemodialysis. สืบค้นจาก http://vatchinan2.blogspot 

.com /2011/04/types-of-hemodialysis.html. 

ยศ ตีระวัฒนานนท์. (2549). ต้นทุนประสิทธิภาพและต้นทุนอรรถประโยชน์ของการรักษาทดแทนไตใน

ประเทศไทย. วารสารสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย, 12(2), 50–67. 

 รัตนา บุตรสิงห์. (2548). การวิเคราะห์การถดถอยแบบคอกซ์และการประยุกต์. (วิทยานิพนธ์

ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ , 

กรุงเทพฯ. 

โรงพยาบาลศิริราช ทีมสหสาขาดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื อรัง. (2558). การเตรียมการดูแลหลอดเลือดส้าหรับ 

การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม. สืบค้นจาก http://www.si.mahidol.ac.th/ 

ศิริชัย กาญจนวาสี. (2554). การวิเคราะห์พหุระดับ (พิมพ์ครั งที่ 5 ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม). กรุงเทพฯ. 

ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2556). การคาดประมาณประชากร

ของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583. กรุงเทพฯ. 

ส้านักงานโรคไม่ติดต่อ. (2558). จ้านวนและอัตราผู้ป่วยในโรคไม่ติดต่อ ประจ้าปีปฏิทิน พ.ศ. 2558. 

สืบค้นจาก http://www.thaincd.com/2016/mission/documents.php?tid=32&gid=1-020 

สุพงศ์ จงสกุล. (2556). ผลการด้าเนินงานการล้างไตทางช่องท้องในโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา. 

 กาญจนบุรีเวชสาร, 1(2), 5–19. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
หนังสืออนุญาตเก็บข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

101 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบบันทึกข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

103 

แบบบันทึกข้อมูล (Case Report Form) 
 

ชื่อโครงการ   การเปรียบเทียบต้นทุนทางต้นและทางอ้อมระหว่างการรักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียม (HD) และวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) ของผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะ
สุดท้าย: การประเมินทางคณิตศาสตร์ประกันภัย       
                         
         Code   
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ป่วย 
1. อายุ   ปี 

2. เพศ                    หญิง                  ชาย 

3. ระดับการศึกษา   ต่้ากว่าปริญญาตรี   

    ปริญญาตรี    

    สูงกว่าปริญญาตรี                           
4. อาชีพก่อนการรักษา     
   อาชีพหลังการรักษา     
5. รายได้ก่อนการรักษา                    บาทต่อเดือน 
    รายได้หลังการรักษา                    บาทต่อเดือน 
6. จ้านวนสมาชิกในครอบครัว                    คน 

7. จ้านวนผู้ดูแล    ไม่มีผู้ดูแล        มีผู้ดูแล  จ้านวน                    คน 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลญาติ/ผู้ดูแล 
1.ผู้ดูแลลคนที่ 1  1.1 อายุ                      ปี 

1.2 เพศ              หญิง          ชาย  

1.3 ระดับการศึกษา   ต่้ากว่าปริญญาตรี   

    ปริญญาตรี    

 สูงกว่าปริญญาตรี                 
1.4 อาชีพ    
1.5 รายได ้                    บาทต่อเดือน 
1.6 ความสัมพันธ์กับผู้ป่วย    
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2.ผู้ดูแลลคนที่ 2  2.1 อายุ                      ปี 

2.2 เพศ              หญิง          ชาย 

2.3 ระดับการศึกษา   ต่้ากว่าปริญญาตรี   

    ปริญญาตรี    

 สูงกว่าปริญญาตรี                 
2.4 อาชีพ    
2.5 รายได ้                    บาทต่อเดือน 
2.6 ความสัมพันธ์กับผู้ป่วย    

3.ผู้ดูแลลคนที่ 3  3.1 อายุ                      ปี 

3.2 เพศ              หญิง          ชาย       

3.3 ระดับการศึกษา   ต่้ากว่าปริญญาตรี   

    ปริญญาตรี    

 สูงกว่าปริญญาตรี                 
3.4 อาชีพ    
3.5 รายได ้                    บาทต่อเดือน 
3.6 ความสัมพันธ์กับผู้ป่วย    

ส่วนที่ 3 ต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับทางการเพทย์ 

1. วิธีการรักษา      วิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD)  

 วิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) 

2. สิทธิในการรักษาสิทธิการรักษา    สิทธิข้าราชการ             

      สิทธิประกันสังคม 

      สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า         

 สิทธิอ่ืนๆโปรดระบุ     

 จ่ายค่ารักษาเอง 
3. ค่ารักษาพยาบาล/ส่วนต่าง ที่ผู้ป่วยต้องจ่ายเอง    บาทต่อครั ง 
4*. ส่วนต่างค่าฟอกเลือดที่ผู้ป่วยต้องจ่ายเอง     บาทต่อครั ง 
5. ระยะเวลาในการรักษา    ปี 

6. การเปลี่ยนวิธีการรักษา   ไม่เคยเปลี่ยนวิธีการรักษา      

 เคยเปลี่ยนวิธีการรักษา  จาก  เป็น   
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7. โรคร่วม    โรคเบาหวาน                                          

     โรคความดัน       

     โรคอ่ืนๆ โปรดระบุ   

     โรคอ่ืนๆ โปรดระบุ   
*เฉพาะผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) 
ส่วนที่ 4 ต้นทุนทางตรงที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางการเพทย์และต้นทุนทางอ้อม 
1. ที่อยู่ผู้ป่วย           
2. โรงพยาบาลที่ผู้ป่วยรักษาอยู่         
3. ระยะทางจากบ้านถึงโรงพยาบาล                    กิโลเมตร 
4. ความถี่ในการมาโรงพยาบาล    ทุกๆ                    เดือน 
5. จ้านวนคนที่พามาโรงพยาบาล   คน 

6. เดินทางมาโรงพยาบาลโดย  รถยนต์ส่วนบุคคล   
    ค่าเดินทางไป-กลับ                    บาท 

     รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล  
    ค่าเดินทางไป-กลับ                    บาท 

 รถจักรยายนต์รับจ้าง   
ค่าเดินทางไป-กลับ                    บาท 

 รถแท็กซ่ี    
ค่าเดินทางไป-กลับ                    บาท 

 รถโดยสารประจ้าทาง   
ค่าเดินทางไป-กลับ                    บาท 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ   
ค่าเดินทางไป-กลับ                    บาท 
 

7*. สถานที่ฟอกเลือด   โรงพยาบาล   

     ศูนย์ฟอกเลือด    
8*. ระยะทางจากบ้านถึงศูนย์ฟอกเลือด                    กิโลเมตร 
9*. จ้านวนครั งที่ฟอกเลือด                      ครั งต่อสัปดาห์ 
10*. จ้านวนคนที่พามาโรงพยาบาล/ศูนย์ฟอกเลือด   คน 
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11*. เดินทางมาศูนย์ฟอกเลือดโดย   รถยนต์ส่วนบุคคล   
     ค่าเดินทางไป-กลับ                    บาท 

      รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล  
     ค่าเดินทางไป-กลับ                    บาท 

  รถจักรยายนต์รับจ้าง   
 ค่าเดินทางไป-กลับ                    บาท 

   รถแท็กซ่ี    
 ค่าเดินทางไป-กลับ                    บาท 

   รถโดยสารประจ้าทาง  
 ค่าเดินทางไป-กลับ                    บาท 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ   
 ค่าเดินทางไป-กลับ                    บาท 

*เฉพาะผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ผลการฉายภาพประชากรผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้าย พ.ศ. 2561 ถึง 2584 
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ตารางภาคผนวก ค 1 จ้านวนผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้าย กลุ่มอายุ 20-44 ปี 

ปี HD CAPD รวม 
2561 8,005 2,288 10,293 
2562 8,970 2,586 11,556 
2563 10,058 2,929 12,987 
2564 11,278 3,321 14,599 
2565 12,639 3,765 16,404 
2566 14,153 4,265 18,417 
2567 15,834 4,825 20,659 
2568 17,702 5,452 23,154 
2569 19,779 6,150 25,929 
2570 22,084 6,926 29,010 
2571 24,634 7,784 32,418 
2572 27,446 8,728 36,174 
2573 30,533 9,761 40,293 
2574 33,903 10,882 44,786 
2575 37,647 12,122 49,768 
2576 41,750 13,471 55,221 
2577 46,230 14,933 61,163 
2578 51,096 16,509 67,604 
2579 56,357 18,197 74,554 
2580 62,030 20,000 82,030 
2581 68,120 21,916 90,035 
2582 74,659 23,950 98,608 
2583 81,694 26,112 107,806 
2584 89,722 28,679 118,401 
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ตารางภาคผนวก ค 2 จ้านวนผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้าย กลุ่มอายุ 45-64 ปี 

ปี HD CAPD รวม 
2561 37,755 11,075 48,830 
2562 43,150 12,762 55,912 
2563 49,259 14,716 63,975 
2564 56,179 16,971 73,150 
2565 63,997 19,558 83,555 
2566 72,774 22,501 95,275 
2567 82,553 25,812 108,366 
2568 93,342 29,495 122,837 
2569 105,140 33,545 138,685 
2570 117,964 37,961 155,925 
2571 131,852 42,750 174,602 
2572 146,844 47,914 194,758 
2573 162,997 53,462 216,460 
2574 180,385 59,408 239,793 
2575 199,064 65,763 264,827 
2576 219,088 72,530 291,617 
2577 240,682 79,768 320,450 
2578 264,210 87,585 351,795 
2579 290,073 96,098 386,171 
2580 318,681 105,425 424,106 
2581 350,335 115,644 465,979 
2582 385,235 126,795 512,031 
2583 423,434 138,868 562,302 
2584 467,319 153,260 620,579 
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ตารางภาคผนวก ค 3 จ้านวนผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้าย กลุ่มอายุ 65-74 ปี 

ปี HD CAPD รวม 
2561 18,986 5,950 24,936 
2562 22,541 7,122 29,663 
2563 26,778 8,546 35,324 
2564 31,787 10,258 42,046 
2565 37,684 12,303 49,987 
2566 44,589 14,728 59,317 
2567 52,610 17,574 70,184 
2568 61,843 20,877 82,720 
2569 72,391 24,674 97,065 
2570 84,355 29,000 113,355 
2571 97,863 33,898 131,761 
2572 113,095 39,423 152,518 
2573 130,277 45,650 175,926 
2574 149,636 52,648 202,284 
2575 171,438 60,507 231,945 
2576 195,830 69,260 265,089 
2577 222,830 78,898 301,728 
2578 252,303 89,353 341,657 
2579 284,091 100,547 384,639 
2580 318,088 112,420 430,508 
2581 354,334 124,956 479,291 
2582 392,985 138,185 531,170 
2583 434,386 152,194 586,580 
2584 481,297 168,630 649,926 
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ตารางภาคผนวก ค 4 จ้านวนผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้าย กลุ่มอายุ 75 ปีขึ นไป 

ปี HD CAPD รวม 
2561 19,353 5,753 25,106 
2562 22,609 6,777 29,387 
2563 26,429 8,002 34,431 
2564 30,901 9,461 40,362 
2565 36,123 11,189 47,311 
2566 42,227 13,232 55,459 
2567 49,414 15,659 65,073 
2568 57,953 18,560 76,513 
2569 68,146 22,035 90,181 
2570 80,308 26,192 106,500 
2571 94,733 31,129 125,863 
2572 111,705 36,940 148,645 
2573 131,469 43,703 175,173 
2574 154,301 51,503 205,804 
2575 180,575 60,460 241,035 
2576 210,726 70,703 281,429 
2577 245,255 82,381 327,636 
2578 284,755 95,670 380,425 
2579 329,863 110,755 440,618 
2580 381,187 127,805 508,992 
2581 439,335 146,980 586,314 
2582 505,021 168,464 673,486 
2583 579,013 192,453 771,466 
2584 665,395 221,165 886,560 
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ตารางภาคผนวก ค 5 จ้านวนผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้าย รวมทุกกลุ่มอายุ 

ปี HD CAPD รวม 
2561 84,099 25,067 109,166 
2562 97,270 29,247 126,517 
2563 112,524 34,192 146,716 
2564 130,146 40,010 170,157 
2565 150,442 46,815 197,257 
2566 173,743 54,726 228,469 
2567 200,411 63,870 264,281 
2568 230,841 74,383 305,224 
2569 265,456 86,404 351,860 
2570 304,710 100,080 404,790 
2571 349,083 115,561 464,644 
2572 399,089 133,005 532,095 
2573 455,276 152,576 607,852 
2574 518,225 174,441 692,666 
2575 588,724 198,851 787,576 
2576 667,393 225,963 893,356 
2577 754,997 255,980 1,010,978 
2578 852,365 289,117 1,141,482 
2579 960,385 325,597 1,285,982 
2580 1,079,986 365,650 1,445,636 
2581 1,212,123 409,496 1,621,619 
2582 1,357,901 457,394 1,815,295 
2583 1,518,527 509,627 2,028,154 
2584 1,703,733 571,733 2,275,466 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ผลการประเมินทางคณิตศาสตร์ประกันภัยของผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้าย พ.ศ. 2561 

ถึง 2584 
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ตารางภาคผนวก ง 1 ต้นทุนส้าหรับผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) (หน่วย: ล้านบาท) 

ปี ต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ ต้นทุนทางตรงที่ไม่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ ต้นทุนทางอ้อม ต้นทุนทั งหมด 

2561 22,960 1,829 2,168 26,957 

2562 28,056 2,168 2,570 32,795 

2563 34,224 2,571 3,047 39,843 

2564 41,785 3,048 3,613 48,445 

2565 50,987 3,611 4,281 58,879 

2566 62,160 4,275 5,067 71,502 

2567 75,688 5,054 5,991 86,733 

2568 92,026 5,967 7,073 105,066 

2569 111,702 7,034 8,337 127,073 

2570 135,334 8,275 9,809 153,418 

2571 163,633 9,718 11,519 184,870 

2572 197,430 11,387 13,498 222,315 

2573 237,678 13,315 15,783 266,777 

2574 285,483 15,535 18,415 319,433 

2575 342,215 18,090 21,443 381,747 
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ตารางภาคผนวก ง 1 (ต่อ) 

ปี ต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ ต้นทุนทางตรงที่ไม่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ ต้นทุนทางอ้อม ต้นทุนทั งหมด 

2576 409,326 21,020 24,916 455,262 

2577 488,552 24,373 28,891 541,817 

2578 581,898 28,205 33,433 643,535 

2579 691,674 32,574 38,611 762,858 

2580 820,520 37,546 44,505 902,571 

2581 971,437 43,193 51,199 1,065,830 

2582 1,147,930 49,597 58,790 1,256,318 

2583 1,354,046 56,851 67,388 1,478,286 

2584 1,602,723 65,379 77,498 1,745,600 
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ตารางภาคผนวก ง 2 ต้นทุนต่อหัวส้าหรับผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) (หน่วย: บาท) 

ปี 
ต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ 

(ต่อหัว) 
ต้นทุนทางตรงที่ไม่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ 

(ต่อหัว) 
ต้นทุนทางอ้อม 

(ต่อหัว) 
ต้นทุนทั งหมด 

(ต่อหัว) 

2561 273,017 21,747 25,777 320,541 

2562 288,439 22,290 26,422 337,151 

2563 304,151 22,847 27,082 354,081 

2564 321,058 23,419 27,759 372,236 

2565 338,916 24,004 28,453 391,373 

2566 357,769 24,604 29,165 411,538 

2567 377,665 25,219 29,894 432,778 

2568 398,655 25,850 30,641 455,146 

2569 420,794 26,496 31,407 478,697 

2570 444,139 27,158 32,192 503,490 

2571 468,752 27,837 32,997 529,587 

2572 494,700 28,533 33,822 557,056 

2573 522,053 29,247 34,668 585,968 

2574 550,886 29,978 35,534 616,398 
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ตารางภาคผนวก ง 2 (ต่อ) 

ปี 
ต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ 

(ต่อหัว) 
ต้นทุนทางตรงที่ไม่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ 

(ต่อหัว) 
ต้นทุนทางอ้อม 

(ต่อหัว) 
ต้นทุนทั งหมด 

(ต่อหัว) 

2575 581,281 30,727 36,423 648,431 

2576 613,320 31,495 37,333 682,149 

2577 647,091 32,283 38,267 717,640 

2578 682,686 33,090 39,223 754,999 

2579 720,205 33,917 40,204 794,326 

2580 759,751 34,765 41,209 835,725 

2581 801,435 35,634 42,239 879,308 

2582 845,371 36,525 43,295 925,192 

2583 891,684 37,438 44,378 973,500 

2584 940,713 38,374 45,487 1,024,574 
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ตารางภาคผนวก ง 3 ต้นทุนส้าหรับผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) (หน่วย: ล้านบาท) 

ปี ต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ ต้นทุนทางตรงที่ไม่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ ต้นทุนทางอ้อม ต้นทุนทั งหมด 

2561 9,949 73 2,429 12,452 

2562 12,256 87 2,906 15,249 

2563 15,130 105 3,482 18,716 

2564 18,697 125 4,176 22,998 

2565 23,103 151 5,008 28,262 

2566 28,521 180 6,001 34,703 

2567 35,152 216 7,179 42,547 

2568 43,228 258 8,569 52,055 

2569 53,018 307 10,203 63,528 

2570 64,833 364 12,114 77,311 

2571 79,027 431 14,337 93,795 

2572 96,008 508 16,914 113,430 

2573 116,240 598 19,888 136,726 

2574 140,252 700 23,306 164,258 

2575 168,711 818 27,232 196,761 
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ตารางภาคผนวก ง 3 (ต่อ) 

ปี ต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ ต้นทุนทางตรงที่ไม่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ ต้นทุนทางอ้อม ต้นทุนทั งหมด 

2576 202,289 953 31,718 234,960 

2577 241,784 1,107 36,830 279,721 

2578 288,104 1,281 42,638 332,023 

2579 342,280 1,479 49,218 392,977 

2580 405,475 1,703 56,654 463,832 

2581 478,982 1,954 65,034 545,970 

2582 564,296 2,238 74,457 640,990 

2583 663,118 2,555 85,034 750,707 

2584 784,837 2,938 97,781 885,557 
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ตารางภาคผนวก ง 4 ต้นทุนต่อหัวส้าหรับผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีล้างช่องท้องด้วยน ้ายาอย่างต่อเนื่อง (CAPD) (หน่วย: บาท) 

ปี ต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ 
(ต่อหัว) 

ต้นทุนทางตรงที่ไม่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ 
(ต่อหัว) 

ต้นทุนทางอ้อม 
(ต่อหัว) 

ต้นทุนทั งหมด 
(ต่อหัว) 

2561 396,904 2,913 96,920 496,737 

2562 419,049 2,985 99,343 521,377 

2563 442,496 3,060 101,826 547,382 

2564 467,296 3,137 104,372 574,804 

2565 493,501 3,215 106,981 603,697 

2566 521,169 3,295 109,656 634,121 

2567 550,363 3,378 112,397 666,138 

2568 581,150 3,462 115,207 699,819 

2569 613,605 3,549 118,087 735,241 

2570 647,811 3,637 121,040 772,488 

2571 683,856 3,728 124,066 811,650 

2572 721,836 3,822 127,167 852,824 

2573 761,850 3,917 130,346 896,114 

2574 804,007 4,015 133,605 941,627 
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ตารางภาคผนวก ง 4 (ต่อ) 

ปี ต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ 
(ต่อหัว) 

ต้นทุนทางตรงที่ไม่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ 
(ต่อหัว) 

ต้นทุนทางอ้อม 
(ต่อหัว) 

ต้นทุนทั งหมด 
(ต่อหัว) 

2575 848,429 4,115 136,945 989,490 

2576 895,231 4,218 140,369 1,039,818 

2577 944,542 4,324 143,878 1,092,744 

2578 996,497 4,432 147,475 1,148,404 

2579 1,051,238 4,543 151,162 1,206,942 

2580 1,108,916 4,656 154,941 1,268,513 

2581 1,169,688 4,773 158,815 1,333,275 

2582 1,233,719 4,892 162,785 1,401,396 

2583 1,301,182 5,014 166,855 1,473,051 

2584 1,372,734 5,140 171,026 1,548,899 
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ตารางภาคผนวก ง 5 ต้นทุนส้าหรับผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้าย (หน่วย: ล้านบาท) 

ปี ต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ ต้นทุนทางตรงที่ไม่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ ต้นทุนทางอ้อม ต้นทุนทั งหมด 

2561 32,910 1,902 4,597 39,409 

2562 40,312 2,255 5,476 48,043 

2563 49,354 2,676 6,529 58,559 

2564 60,481 3,173 7,789 71,443 

2565 74,090 3,762 9,289 87,141 

2566 90,681 4,455 11,068 106,205 

2567 110,840 5,270 13,170 129,280 

2568 135,254 6,225 15,643 157,121 

2569 164,720 7,340 18,540 190,601 

2570 200,166 8,639 21,923 230,729 

2571 242,661 10,148 25,856 278,665 

2572 293,438 11,896 30,412 335,745 

2573 353,918 13,913 35,671 403,502 

2574 425,735 16,236 41,721 483,691 

2575 510,926 18,908 48,675 578,509 
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ตารางภาคผนวก ง 5 (ต่อ) 

ปี ต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ ต้นทุนทางตรงที่ไม่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ ต้นทุนทางอ้อม ต้นทุนทั งหมด 

2576 611,615 21,973 56,634 690,222 

2577 730,336 25,480 65,721 821,538 

2578 870,002 29,486 76,070 975,558 

2579 1,033,954 34,053 87,829 1,155,836 

2580 1,225,996 39,248 101,159 1,366,403 

2581 1,450,420 45,147 116,233 1,611,800 

2582 1,712,226 51,835 133,247 1,897,309 

2583 2,017,164 59,406 152,422 2,228,992 

2584 2,387,561 68,318 175,279 2,631,157 
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