หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ)
6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
11. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต
จังหวัด เขต และ ประเทศ
43. ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr
CKD หมายถึง ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
eGFR หมายถึง estimated glomerular filtration rate (อัตราการกรองของไตที่ได้จาก
การคานวณจากค่า serum creatinine ของผู้ป่วย ตามสมการ CKD-EPI)
หมายเหตุ :
ไม่ควรใช้ประเมินใน scale ที่เล็กกว่าจังหวัด เนื่องจาก รพ.แต่ละระดับดูแลผู้ป่วยที่มีความ
รุนแรงต่างกัน ซึ่งจะมีอัตราความเสื่อมของไตต่างกัน

เกณฑ์เป้าหมาย :
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
ร้อยละ 66
ร้อยละ 67
ร้อยละ 68
ร้อยละ 69
วัตถุประสงค์
เพื่อใช้ประเมินผลสาเร็จที่เป็นภาพรวมของการชะลอความเสื่อมของไตในผู้ป่วยโรคไต
เรื้อรัง (CKD) ที่เกิดจากผลการดาเนินการของหลายๆมาตรการรวมกัน
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
 ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 ตอนเริ่มประเมิน สัญชาติไทยที่มารับบริการที่
โรงพยาบาล และ ได้รับการตรวจ creatinine และ มีผล eGFR ≥ 2 ค่า ใน
ปีงบประมาณ
 ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 หมายถึง ผู้ป่วยจากแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD ที่มีรหัสโรค
เป็น
1. N183-184 หรือ
2. N189,E102, E112, E122, E132, E142 ,I12, I13, I151, N083,
N02, N03, N04, N05, N06, N07, N08, N11, N13, N14, N20, N21, N22, N23
ที่มี eGFR น้อยกว่า 60 แต่ มากกว่าหรือเท่ากับ 15
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
โรงพยาบาลส่งข้อมูล eGFR เข้ามายังระบบฐานข้อมูลมาตรฐาน (43 แฟ้ม) และ HDC
คานวณผลตาม scrip ที่ตั้งไว้ในระบบ HDC แบบ real time
แหล่งข้อมูล
HDC
รายการข้อมูล 1
A = จานวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 ตอนเริ่มประเมิน สัญชาติไทยที่มารับบริการที่
โรงพยาบาลได้รับการตรวจ creatinine และ มีผล eGFR ≥ 2 ค่า และมีค่าเฉลี่ยการ
เปลี่ยนแปลง < 4
รายการข้อมูล 2
B = จานวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 ตอนเริ่มประเมิน สัญชาติไทยที่มารับบริการที่
โรงพยาบาลได้รับการตรวจ creatinine และ มีผล eGFR ≥ 2 ค่า
สูตรคานวณตัวชี้วัด
(A/B) x 100
ระยะเวลาประเมินผล
ไตรมาส 4 (แต่สามารถดูผลผ่าน HDC ที่มีการประเมินผลตลอดปีแบบ real time)

เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2561:
รอบ 3 เดือน
ปี 2562:
รอบ 3 เดือน
ปี 2563:
รอบ 3 เดือน
ปี 2564:
รอบ 3 เดือน
วิธีการประเมินผล :

เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

รอบ 6 เดือน
ร้อยละ 66

รอบ 9เดือน
ร้อยละ 66

รอบ 12เดือน
ร้อยละ 66

รอบ 6 เดือน
ร้อยละ 67

รอบ 9เดือน
ร้อยละ 67

รอบ 12เดือน
ร้อยละ 67

รอบ 6 เดือน
ร้อยละ 68

รอบ 9เดือน
ร้อยละ 68

รอบ 12เดือน
ร้อยละ 68

รอบ 6 เดือน
รอบ 9เดือน
รอบ 12เดือน
ร้อยละ 69
ร้อยละ 69
ร้อยละ 69
ประเมินผลได้แบบ real time ผ่านระบบ HDC เนื่องจากเป็นอัตราส่วนความสาเร็จต่อ
จานวนผู้ป่วย CKD ที่มารับบริการ ณ เวลานั้นๆ แต่เพื่อความครอบคลุมของผู้มาใช้บริการ
จริงในภาพรวมของปี จึงควรประเมินผลช่วงสิ้นปีงบประมาณซึ่งเป็นช่วงที่มีผู้ป่วยมาใช้
บริการสะสมมากที่สุด
คาแนะนาสาหรับการดูแลผูปวยโรคไตเรื้อรังกอนการบาบัดทดแทนไต พ.ศ. 2558 สมาคม
โรคไตแห่งประเทศไทย
Baseline data หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
(ระบบเก็บข้อมูล ร้อยละ
63.8
64.8
N/A
เริ่มปี 2558)
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