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จุดประสงค์

• เข้าใจความหมายและประโยชน์ของ CKD-KPI

• เข้าใจแนวคิดของโปรแกรม CKD-KPI

• เข้าใจปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาของโปรแกรมCKD-KPI



คลินิกชะลอไตเสื่อม: ประกอบด้วย

ข้อมูล** ทีม

สหวิชาชีพ

Education 
program

Community 
network



เกณฑ์ประเมินคลินิกชะลอไตเสื่อมคุณภาพ ปี 2560

6 
องค์ประกอบ
กระบวนการ

พัฒนาคุณภาพ

5

ผลลัพธ์ตัวช้ีวัด
การบริการ

1. ทิศทางนโยบาย (5) 
2. ระบบสารสนเทศ (10)  
3. ปรับระบบและกระบวนการบริการ(15)   
4. ระบบสนับสนุนการจัดการตนเอง (7) 
5. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ(6) 
6. จัดบริการเชื่อมโยงชุมชน (7)

1. DM, HT ท่ีได้รับการคัดกรอง CKD
2. ควบคุมระดับน้้าตาลในเลือดได้ดี
3. ควบคุมระดับ BP ได้
4. การได้รับยา ACE-I/ARB
5. ชะลอการลดลงของ eGFR ได้ตามเป้า



ระดับดีเด่น ได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป

ระดับดีมากได้คะแนน 80 – 84 คะแนน

ระดับดี ได้คะแนน 70 – 79 คะแนน

ระดับพื้นฐานไดค้ะแนน 60 – 69 คะแนน

เกณฑ์ตัดสิน: CKD Clinic Plus



Health Data Center (HDC) 

http://hdcservice.moph.go.th/hdc/main/index_pk.php



HDC: การเข้าสู่หน้าฐานข้อมูล

กลุ่มรายงานมาตราฐาน     ข้อมูลตอบสนอง Service Plan    สาขาไต



เมนูกลุ่มรายงานมาตรฐานข้อมูลเพ่ือตอบสนอง SP สาขาไต



รายงานแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ รูปกราฟและตาราง



KPI CKD 1.1: CKD screening: รูปกราฟ



KPI CKD 1.1: CKD screening: ตาราง



KPI CKD 1.1: CKD screening: รูปกราฟ



KPI CKD 1.1: CKD screening: ตาราง



KPI CKD 1.1: Template



KPI 1.1  %ของผู้ป่วย DM และ/หรือ HT 
ทีไ่ด้รับการค้นหาและคัดกรอง CKD (1)

• ตัวตั้ง (A) : จ้านวนคนที่เป็น DM และ/หรือ HT ที่ไม่เคยได้รับ
การวินิจฉัยว่าเป็น CKD และได้รับการคัดกรองด้วย urine 
protein และ serum creatinine อย่างน้อย 1 ครั้ง x 100

• ตัวหาร (B) : จ้านวนคนที่เป็น DM และ/หรือ HT ที่ไม่เคย
ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น CKD



KPI 1.1  %ของผู้ป่วย DM และ/หรือ HT 
ทีไ่ด้รับการค้นหาและคัดกรอง CKD (2)

• B :ผู้ป่วยที่มีรหัสโรคเป็น ((E10*, E11*, E12*, E13*, 
E14*) – (E102, E112, E122, E132, E142)) และ/หรือ 
มีรหัสโรคเป็น (I1* - (I12*, I13*, I151)) และไม่มีรหัสโรค 
N181-N189 ก่อนหน้านั้น typearea 1,3 สัญชาติไทย 
(File PERSON: สัญชาติไทยรหัส 099) เท่านั้น



KPI 1.1  %ของผู้ป่วย DM และ/หรือ HT 
ทีไ่ด้รับการค้นหาและคัดกรอง CKD (3)

• A : (ผู้ป่วยของตัวหารที่ตรวจทั้ง 2 ข้อ คือ (1) ตรวจข้อใดข้อ
หนึ่งของ (microalbumin (LABTEST12) หรือ 
macroalbumin (LABTEST14) หรือ UPCR 
(LABTEST17) และ ACR (LABTEST ACR ใหม)่ และ (2) 
ตรวจข้อใดข้อหนึ่งของ (creatinine (LABTEST11) หรือ 
eGFR (LABTEST15) ใน File: LABFU )) x 100



การปรับเปลี่ยน template

ตัวชี้วัดที่ 1.1  ร้อยละของผู้ป่วย DM และ/หรือ 
HT ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง

- การคัดกรองทั้งในโรงพยาบาลทุกระดับ รวมทั้ง
รพ.สต.อาศัยการตรวจทั้ง urine protein และ 
serum creatinine 



การปรับเปลี่ยน template (ต่อ)

การตรวจ urine protein อาจตรวจด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้ 

(1) urine albumin-to-creatinine ratio (ACR);

(2) urine protein-to-creatinine ratio (UPCR);

(3) reagent strip urinalysis for albumin/protein with 
automated reading;

(4) reagent strip urinalysis for albumin/protein with 
manual reading.



KPI 2.3 %ของผู้ป่วยท่ีมี eGFR < 4 
ml/min/1.73 m2 (1)

• ตัวตั้ง (A) : จ้านวนคนที่เป็น CKD ได้รับการตรวจ 
creatinine/ มีผล eGFR ≥ 2 ค่า และมีค่าดฉลียการ
เปลี่ยนแปลง < 4 x 100

• ตัวหาร (B) : จ้านวนคนที่เป็น CKD ที่ได้รับการตรวจ 
creatinine/ มีผล eGFR ≥ 2 ค่า 



การปรับเปลี่ยน template (ต่อ)

ตัวชี้วัดที่ 2.2.3 ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลด
ลงของ eGFR < 4 ml/min/1.73 m2/yr

ตัวต้ัง : จ้านวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3-4 ที่มีอัตราการ
ลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.73 m2/yr x 100

ตัวหาร : จ้านวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3-4



การปรับเปลี่ยน template (ต่อ)

ตัวชี้วัดที่ 1.2  ร้อยละของผู้ป่วย DM และ/หรือ HT ที่ได้
รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไตเรื้อรังรายใหม่

ผู้ป่วยรายใหม่ คือ ผู้ป่วยที่มีผลการตรวจ ดังนี้ คือ  

(1) ACR ≥ 30 mg/g** เป็น 2

(2) UPCR ≥ 150 mg/g เป็น 2

(3) urine stript test for albumin เป็น 2 หรือ

(4) urine stript test for protein เป็น 2 หรือ

(5) eGFR < 60 ml/min/1.73 m2



การปรับเปลี่ยน template (ต่อ)

ตัวชี้วัดที่ 2.2.9 ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่ได้รับการ
ตรวจ urine protein 

การตรวจ urine protein อาจตรวจด้วยวิธีใด ดังนี้ คือ  

(1) ACR**, UPCR;

(2) reagent strip urinalysis for total albumin/ 
protein



การปรับเปลี่ยน template (ต่อ)

ตัวชี้วัดที่ 2.2.10 ผู้ป่วยได้รับการประเมิน UPCR

ตัวต้ัง : จ้านวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 1-4 ที่ได้รับการ
ประเมิน UPCR หรือ ACR** อย่างน้อย 1 ครั้ง X 100

ตัวหาร : จ้านวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 1-4 ทั้งหมด



การปรับเปลี่ยน template (ต่อ)

ตัวชี้วัดที่ 2.2.11 ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มี UPCR < 500 
mg/g cr

ตัวต้ัง : จ้านวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 1-4 ที่มีค่า UPCR 
เฉลี่ย < 500 mg/g  หรือ ACR** < 300  mag/g X 100 

ตัวหาร : จ้านวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 1-4 ที่ตรวจ UPCR 
หรือ ACR อย่างน้อย 1 ครั้ง ในรอบ 1 ปีทั้งหมด



16 จ้านวนผป CKD ในรพ แบ่งตามระยะของCKD



18 Stage Change ผป CKD จ้าแนกตามรพที่รักษา 



Data Exchange

เมนู Data Exchange

CKD-Data Exchange



ข้อมูลเพ่ือตอบสนอง Service Plan สาขาไต  

1.รายชื่อผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

2.ทะเบียนเป้าหมายและผลงานการคัดกรองโรคไตในผู้ป่วย
เบาหวานความดันที่ยังไม่มภีาวะแทรกซ้อน

3.ข้อมูลทะเบียนกลุ่มเสี่ยงโรคไตจากผลการคัดกรองผู้ป่วย
เบาหวาน-ความดัน

4.รายช่ือผู้ป่วยเบาหวานความดันที่_EGFR_น้อยกว่า60_ก่อน
ปีงบประมาณ



1.รายชื่อผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง



2.ทะเบียนเป้าหมายและผลงานการคัดกรองโรคไตในผู้ป่วยเบาหวาน
ความดันที่ยังไม่มีภาวะแทรกซ้อน

Data Exchange



3.ข้อมูลทะเบียนกลุ่มเสี่ยงโรคไตจากผลการคัดกรองผปเบาหวาน-ความดัน

Data Exch Dange

ระบบไม่แสดงข้อมูล รอการตรวจสอบ



4.รายช่ือผปเบาหวานความดันท่ี_EGFR_น้อยกว่า60_ก่อนปีงบประมาณ



การไหลเข้า เก็บและส่งต่อของข้อมูล

Other HIS 

HDC จังหวัด

รายงาน, ข้อมูลบริการ

HDC กระทรวง

43 แฟ้ม

Report  

https://tikkychai.wordpress.com/2014/07/28/kpi-is-not-wrong-its-people/


ปัญหาระบบการรายงานข้อมูลผ่าน HDC 

• ข้อมูลพื้นฐานด้านสุขภาพของรพ

• การแปลงและส่งออกข้อมูลของสถานบริการเป็นข้อมูล
สุขภาพ โดรงสร้างมาตราฐาน 43 แฟ้ม

• ระบบ Heath Data Center
• CKD-KPI Program



Key Word ในการดึงข้อมูลส้าหรับ CKD-KPI

• Diagnosis ICD-10: DM, HT, CKD Stage 1-5

• Lab: serum creatinine, eGFR, proteinuria 
(albuminuria), HCO3, Potassium, Hb, HbA1c, 
Phosphorus, iPTH



ปัญหาระบบการรายงานข้อมูลผ่าน HDC 

• CKD-KPI Program

• ข้อมูลด้านสุขภาพของรพ และ HIS

• การแปลงและส่งออกข้อมูลของสถานบริการเป็นข้อมูล
สุขภาพ โดคงสร้างมาตราฐาน 43 แฟ้ม 

• ระบบ Heath Data Center



โปรแกรม HIS ที่ใช้ในสถานบริการ (เท่าที่ทราบ)

HosXPJHCIS

HosOS Jhos

PMKMednet



การแก้ไขปัญหาระบบฐานข้อมูล (1)

• Diagnosis ICD-10: DM, HT, CKD Stage 1-5

• Lab: serum creatinine, proteinuria (albuminuria), 
HCO3, Potassium, Hb, HbA1c, Phosphorus, iPTH

• การวินิจฉัย  CKD ให้ถูกต้อง ระวัง acute, lab error, 
transient

• การวินิจฉัย CKD Stage 1-2 อย่างถูกต้อง



• อย่าลืมลงระยะของ CKD ในโรคไต เช่น NS

• การลงแฟ้ม chronic

• การให้การวินิจฉัยโรคสาเหตุของ CKD

• การวินิจฉัย DKD, hypertensive renal disease

การแก้ไขปัญหาระบบฐานข้อมูล (2)
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