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ค ำช้ีแจงแบบประเมนิคณุภำพคลนิิกชะลอไตเสือ่ม ปี 2560 

กำรจดัท ำเกณฑ์กำรประเมนิคณุภำพคลนิิกชะลอไตเสือ่มปี 2560 น้ี เพือ่ชว่ย

ใหโ้รงพยำบำลชุมชนระดบั M2, F1 และ F2 ใชเ้ป็นคูม่อืในกำรด ำเนินงำนประเมนิ

คณุภำพคลนิิกชะลอไตเสือ่มปี 2560 ซึง่แบบประเมนิฯน้ีมคีะแนนเต็ม 100 คะแนน 

ประกอบดว้ย 2 สว่น คอื  

1) กำรประเมนิกระบวนกำรพฒันำคณุภำพคลนิิกชะลอไตเสือ่มปี 2560  

6 องค์ประกอบ 50 คะแนน  (คะแนนรวมเต็ม 100 คะแนน น ำคะแนน

รวมทีไ่ด ้หำร 2) 

2) ผลลพัธ์ตวัช้ีวดับรกิำรคลนิิกชะลอไตเสือ่มปี 2560  

5 ตวัช้ีวดั 50 คะแนน 

โดยกำรผำ่นเกณฑ์ประเมนิกระบวนกำร และผลลพัธ์ตวัช้ีวดับรกิำร คลนิิก

ชะลอไตเสือ่ม ปี 2560   ตอ้งมำกกวำ่หรือเทำ่กบัรอ้ยละ 50 

 

สว่นที ่1 กำรประเมนิกระบวนกำรพฒันำคณุภำพคลนิิกชะลอไตเสือ่มปี 

2560 (50 คะแนน) 

กำรประเมนิกระบวนกำรพฒันำคณุภำพคลนิิกชะลอไตเสือ่มปี 2560 แบง่เป็น 6 

องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

 

  องคป์ระกอบที ่1   ทศิทำงและนโยบำย 

องคป์ระกอบที ่2   ระบบสำรสนเทศ 

  องคป์ระกอบที ่3   กำรปรบัระบบ และกระบวนกำรบรกิำร 

  องคป์ระกอบที ่4   ระบบสนบัสนุนกำรจดักำรตนเอง 

  องคป์ระกอบที ่5   ระบบสนบัสนุนกำรตดัสนิใจ (ในกำรดแูลป้องกนัและ

จดักำรโรค) 

  องคป์ระกอบที ่6   กำรจดักำรควำมเสีย่งและสภำพแวดลอ้มในชุมชน 
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ตำรำงกำรประเมนิกระบวนกำรพฒันำคณุภำพคลนิิกชะลอไตเสือ่ม   (50 คะแนน) 

เกณฑ ์ แนวทำงกำรประเมนิ คะแนน 
คะแนนทีไ่ด ้

ประเมนิ
ตนเอง 

ทมี
ประเมนิ 

องคป์ระกอบที ่1   ทศิทำง และนโยบำย 
1.1 กำรก ำหนด
ทศิทำง และ 
นโยบำยรว่มกนัใน
เครือขำ่ยในและ
นอก รพ.ในระดบั
อ ำเภอ  
 
 
 

1. ไมม่กีำรก ำหนด ทศิทำง นโยบำย ผลลพัธ์ (outcome) ของกำรใหบ้รกิำรโรคไต
เรื้อรงั 

0   

2. มกีำรก ำหนด ทศิทำง นโยบำย ผลลพัธ์ (outcome) ของกำรใหบ้รกิำรโรคไตเรื้อรงั 1   
3. มกีำรประชุมเครือขำ่ยทีม่ตีวัแทนจำกในและนอกโรงพยำบำลเชน่ สสอ. รพสต. และ 

อสม. เพือ่ก ำหนด ทศิทำง นโยบำย เป้ำหมำย ของกำรใหบ้รกิำรอยำ่งมสีว่นรว่ม 
2   

4. ไดข้อ้สรุป ทศิทำง นโยบำย  ของกำรใหบ้รกิำรรว่มกนั 3   
5. มกีำรทบทวนทศิทำง นโยบำย เป้ำหมำย ของกำรใหบ้รกิำรโรคไตเรื้อรงั รว่มกนั 

โดยกำรน ำผลลพัธ์จำกกำรใหบ้รกิำรมำปรบัใหท้นัเหตกุำรณ์ และสอดคลอ้งกบั
สถำนกำรณ์ อยำ่งน้อยปีละคร ัง้ 

4   

1.2 กำรวำงแผน
ปฏบิตักิำรรว่มกนั
ในเครือขำ่ยในและ
นอก รพ.ในระดบั
อ ำเภอ  
 

1. ไมม่แีผนปฏบิตักิำร 0   
2. มแีผนปฏบิตักิำรกจิกรรมทีช่ดัเจนส ำหรบักำรด ำเนินงำนกำรใหบ้รกิำรโรคไตเรื้อรงั 

รวมท ัง้ก ำหนดเป้ำหมำยตวัช้ีวดัควำมส ำเร็จตอบ สนองตอ่ ทศิทำง นโยบำย เป้ำหมำย 
และบรรจุอยูใ่นแผนของโรงพยำบำล  

1   

3. มแีผนปฏบิตักิำร กำรพฒันำและจดัสรรทรพัยำกร ท ัง้ดำ้นบคุลำกร ครุภณัฑ ์และ 
สถำนที ่เพือ่สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนกำรใหบ้รกิำรโรคไตเรื้อรงั ทีส่อดคลอ้งตอ่ 
ทศิทำง นโยบำย เป้ำหมำย และบรรจุอยูใ่นแผนของโรงพยำบำล 

2   

4. มแีผนปฏบิตักิำรทีจ่ดัท ำรว่มกนักบัเครือขำ่ยและบรรจุอยูใ่นแผนของโรงพยำบำล
และสถำนบรกิำรเครือขำ่ย 

3 
  

5. มกีำรน ำผลกำรด ำเนินงำนมำทบทวนปรบัปรุงแผนปฏบิตักิำร  4   
1.3 สือ่สำร 
ทศิทำง นโยบำย
เป้ำหมำย และแผน
ไปยงัผูม้สีว่นรว่ม
ทกุระดบั 
 

1. ไมม่กีำรสือ่สำร ทศิทำง นโยบำย เป้ำหมำย แผนปฏบิตักิำร 0   
2. มกีำรประกำศ (one way communication) ใหผู้ป้ฏบิตังิำนเฉพำะในโรงพยำบำล

ทรำบ  
1   

3. มกีำรประกำศ (one way communication) ใหผู้ป้ฎบิตัใินโรงพยำบำล และ
เครือขำ่ยนอกโรงพยำบำลไดร้บัรูท้ ั่วถงึกนั (ภำยใน และภำยนอกหน่วยงำนที่
เกีย่วขอ้ง) 

2   
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4. มกีำรประชุมช้ีแจงและรบัฟงัควำมคดิเห็น (2 way communication) ทศิทำง 
นโยบำย เป้ำหมำย และแผนปฏบิตักิำร ใหผู้ป้ฏบิตังิำนในโรงพยำบำลและเครือขำ่ย
นอกโรงพยำบำล 

3   

5. มกีำรประเมนิผลแนวทำงกำรสือ่สำร และชอ่งทำงกำรสือ่สำรอยำ่งมสีว่นรว่ม และ
น ำไปใชใ้นกำรปรบัปรุงกำรสือ่สำรใหม้ปีระสทิธภิำพมำกขึน้ 

4   

1.4 ตดิตำม
ควำมกำ้วหน้ำ และ
ทศิทำงกำร
ด ำเนินงำนให้
บรรลุเป้ำประสงค ์
คลนิิกชะลอไต
เสือ่มคณุภำพ 
 

1. ไมม่กีำรตดิตำมควำมกำ้วหน้ำ 0   
2. มกีำรตดิตำมผลกำรด ำเนินงำน แตย่งัไมเ่ป็นระบบชดัเจน หรือ ไมส่ม ่ำเสมอ 

 มรีะบบและรูปแบบกำรตดิตำมประเมนิผล เพือ่ดคูวำมกำ้วหน้ำของกำร
ด ำเนินงำน  

 มกีำรก ำหนดระยะเวลำกำรตดิตำมทีช่ดัเจน เชน่ ผำ่นกำรประชุมทกุ 3 - 6 
เดือน เป็นตน้ 

1   

3. มกีำรตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนทีเ่ป็นระบบชดัเจนและสม ่ำเสมอ 2   
4. มกีำรก ำกบั ตดิตำม และประเมนิผลกำรด ำเนินงำนอยำ่งเป็นระบบ สม ่ำเสมอ และ

ชดัเจน อยำ่งน้อยไตรมำสละ 1 คร ัง้และมรีำยงำนกำรประเมนิผลกำรด ำเนินงำน 
3   

5. มกีำรน ำผลกำรก ำกบัตดิตำมมำพฒันำ ปรบัปรุง กำรด ำเนินงำน คลนิิกชะลอไตเสือ่ม 
และเครือขำ่ยบรกิำรสขุภำพ 

4   

1.5 มสีถำนที ่และ
สิง่แวดลอ้ม ที่
เหมำะสม เพียงพอ 
และเอือ้ตอ่กำร
เขำ้ถงึ 
กำรบรกิำร 
  

1. ไมม่กีำรก ำหนดสถำนทีใ่นกำรใหบ้รกิำรทีช่ดัเจน 0   
2. มกีำรก ำหนดสถำนทีใ่นกำรใหบ้รกิำรทีช่ดัเจน (อำจรว่มกบั NCD clinic อืน่ๆได)้ 1   
3. มกีำรก ำหนดสถำนทีแ่ละวนัเวลำในกำรใหบ้รกิำรทีช่ดัเจน 2   
4. มสีถำนทีท่ีส่ำมำรถใหบ้รกิำรและตอบสนองตอ่กำรท ำงำนของสหวชิำชีพได้ 3   
5. มสีถำนทีท่ีส่ำมำรถใหบ้รกิำรและตอบสนองตอ่กำรท ำงำนของสหวชิำชีพได ้และ 

เพียงพอตอ่จ ำนวนผูป่้วยทีม่ำรบับรกิำร 
4   

1.6 มบีคุลำกรที่
เหมำะสม เพียงพอ 
และเอือ้ตอ่กำร
เขำ้ถงึ 
กำรบรกิำร 

 

1. ไมม่กีำรก ำหนดทมีสหวชิำชีพทีร่บัผดิชอบ (มเีฉพำะแพทย์กบัพยำบำล) 0   

2. มกีำรก ำหนดทมีสหวชิำชีพทีร่บัผดิชอบ แตไ่มค่รบท ัง้แพทย์ พยำบำล เภสชักร นกั
ก ำหนดอำหำร/โภชนำกร นกักำยภำพบ ำบดั (สหวชิำชีพทีไ่มม่ตี ำแหน่งใน รพ.
โดยตรงอำจใชผู้ท้ีผ่ำ่นกำรอบรมโดย กระทรวง หรือ เขต ปฏบิตังิำนแทนไดแ้ตไ่มใ่ช่
พยำบำลคนเดียวท ำทกุหน้ำที)่ 

1   

3. มกีำรก ำหนดทมีสหวชิำชีพทีร่บัผดิชอบ และครบท ัง้แพทย์ พยำบำล เภสชักร นกั
ก ำหนดอำหำร/โภชนำกร นกักำยภำพบ ำบดั (สหวชิำชีพทีไ่มม่ตี ำแหน่งใน รพ.

2   
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โดยตรงอำจใชผู้ท้ีผ่ำ่นกำรอบรมโดย กระทรวง หรือ เขต ปฏบิตังิำนแทนไดแ้ตไ่มใ่ช่
พยำบำลคนเดียวท ำทกุหน้ำที)่ 

4. มกีำรก ำหนดทมีสหวชิำชีพทีร่บัผดิชอบ และครบท ัง้แพทย์ พยำบำล เภสชักร นกั
ก ำหนดอำหำร/โภชนำกร นกักำยภำพบ ำบดั (สหวชิำชีพทีไ่มม่ตี ำแหน่งใน รพ.
โดยตรงอำจใชผู้ท้ีผ่ำ่นกำรอบรมโดย กระทรวง หรือ เขต ปฏบิตังิำนแทนไดแ้ตไ่มใ่ช่
พยำบำลคนเดียวท ำทกุหน้ำที)่ และ เพียงพอกบัจ ำนวนผูป่้วย 

3   

5. มกีำรก ำหนดทมีสหวชิำชีพทีร่บัผดิชอบ และครบท ัง้แพทย์ พยำบำล เภสชักร นกั
ก ำหนดอำหำร/โภชนำกร นกักำยภำพบ ำบดั ตรงกบัสำยวชิำชีพทีเ่รียนจบมำ และ 
เพียงพอตอ่จ ำนวนผูป่้วยทีม่ำรบับรกิำร 

4   

1.7 เครือ่งมอื และ
อปุกรณ์ส ำหรบั
กำรใหบ้รกิำร ที่
เพียงพอ  
มปีระสทิธภิำพ 
และพรอ้มใชง้ำน 

1. โรงพยำบำลไมม่กีำรตรวจ serum Cr ดว้ย enzymatic method 0   
2. โรงพยำบำลมกีำรตรวจ serum Cr ดว้ย enzymatic method แตไ่มส่ำมำรถตรวจ 

urine protein หรือ urine microalbumin ทีร่ำยงำนผลเป็นเชงิปรมิำณได ้
1   

3. โรงพยำบำลมกีำรตรวจ serum Cr ดว้ย enzymatic method และ สำมำรถตรวจ 
urine protein หรือ urine microalbumin  

2   

4. โรงพยำบำลมกีำรตรวจ serum Cr ดว้ย enzymatic method และ สำมำรถตรวจ 
urine protein หรือ urine microalbumin ทีร่ำยงำนผลเป็นเชงิปรมิำณได ้และ มี
อปุกรณ์อยำ่งใดอยำ่งหน่ึงตอ่ไปน้ี 1) เครือ่งวดั BP แบบพกพำ 2) เครือ่งหรือแถบ
ตรวจวดั urine sodium 3) อปุกรณ์วดัควำมเค็มในอำหำร 4) เครือ่งตรวจวดัมวล
กลำ้มเน้ือ 5) food model 

3   

5. โรงพยำบำลมกีำรตรวจ serum Cr ดว้ย enzymatic method และ สำมำรถตรวจ 
urine protein หรือ urine microalbumin ทีร่ำยงำนผลเป็นเชงิปรมิำณได ้และ มี
อปุกรณ์อยำ่งน้อย 2 อยำ่งตอ่ไปน้ี 1) เครือ่งวดั BP แบบพกพำ 2) เครือ่งหรือแถบ
ตรวจวดั urine sodium 3) อปุกรณ์วดัควำมเค็มในอำหำร 4) เครือ่งตรวจวดัมวล
กลำ้มเน้ือ 5) food model 

4   

องคป์ระกอบที ่2   ระบบสำรสนเทศ 

2.1 ระบบทะเบยีน
ขอ้มลูกำร
ใหบ้รกิำรที่
สมบรูณ์ ครบถว้น   
เป็นปจัจุบนั และ 

1. ไมม่ทีะเบียนทีส่ำมำรถแยกสบืคน้ผูป่้วย CKD ออกจำกผูป่้วยโรคอืน่ๆ  0   
2. มทีะเบียนทีส่ำมำรถแยกผูป่้วย CKD ออกจำกผูป่้วยโรคอืน่ๆ 1   
3. มฐีำนขอ้มลูตวัช้ีวดัผลกำรดแูลรกัษำผูป่้วย CKD ในแงข่อง 1) ผล serum Cr และ 

eGFR 2) ควำมดนัโลหติ 3) ระดบัน ้ำตำลในเลือด 4) กำรไดร้บัยำ ACE-I หรือ 
ARB 5)กำรไดร้บักำรตรวจ urine protein ทกุขอ้ 

2   
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สำมำรถน ำขอ้มลู
มำใชไ้ดส้ะดวก
รวดเร็ว  

4. มฐีำนขอ้มลู digital data based  3   

5. มฐีำนขอ้มลู digital data based ทีเ่ชือ่มโยงกบั hospital information system 
(HIS) และ lab information system (LIS) แบบอตัโนมตั ิ

4   

2.2 ระบบขอ้มลู 
และสำรสนเทศ  ที่
เชือ่มโยง
แลกเปลีย่นเพือ่
กำรบรกิำรตอ่เน่ือง
ในเครือขำ่ย และ
เชือ่มโยงกบั data 
center อ ำเภอ 
และ data center 
จงัหวดั       

1. ไมม่รีะบบขอ้มลู และสำรสนเทศระดบัอ ำเภอ 0   
2. มรีะบบขอ้มูล และสำรสนเทศเชือ่มโยงระดบัอ ำเภอ (อยำ่งน้อยเชือ่มโยงกบั รพสต.) 1   
3. มกีำรคนืขอ้มลู และสะทอ้นปญัหำทีพ่บ ใหห้น่วยบรกิำรอืน่ในเครือขำ่ยระดบัอ ำเภอ 2   
4. มรีะบบขอ้มูล และสำรสนเทศเชือ่มโยงระดบัอ ำเภอและจงัหวดั 3   
5. มกีำรคนืขอ้มลูชน่ผลกำรตรวจวนิิจฉยั แผนกำรรกัษำ และสะทอ้นปญัหำทีพ่บ ให้

หน่วยบรกิำรอืน่ในเครือขำ่ยระดบัอ ำเภอและจงัหวดั 
4   

2.3 ระบบกำรสอบ
ทวนควำมถูกตอ้ง 
ครบถว้น  

1. ไมม่รีะบบสอบทวนควำมถกูตอ้งหรือครบถว้น 0  

2. มรีะบบสอบทวนควำมถูกตอ้งหรือครบถว้นอยำ่งหน่ึงอยำ่งใดอยำ่งน้อยทกุ 1 ปี 1   

3. มที ัง้ระบบสอบทวนควำมถกูตอ้งและครบถว้นอยำ่งน้อยทกุ 1 ปี 2   

4. มที ัง้ระบบสอบทวนควำมถกูตอ้งและครบถว้นอยำ่งน้อยทกุ 6 เดือน 3   
5. มที ัง้ระบบสอบทวนควำมถกูตอ้งและครบถว้นอยำ่งน้อยทกุ  3 เดือน 4   

องคป์ระกอบที ่3   กำรปรบัระบบ และกระบวนกำรบรกิำร 

3.1 กำรใหบ้รกิำร
คดักรอง วนิิจฉยั 
โรคไตเรื้อรงัและ
กำรประเมนิระยะ
ของโรค  
 

1. ไมม่กีระบวนกำรคดักรอง  0   

2. มกีระบวนกำรคดักรองในผูป่้วย DM, HT แตไ่มเ่ป็นไปตำมแนวทำงมำตรฐำน 
(ตรวจคดักรองดว้ย eGFR หรือ urine protein อยำ่งใดอยำ่งหน่ึง) 

1   

3. มกีระบวนกำรคดักรองในผูป่้วย DM, HT ทีเ่ป็นไปตำมแนวทำงมำตรฐำน (ตรวจคดั
กรองดว้ยท ัง้ eGFR และ urine protein) 

2   

4. มกีระบวนกำรสำมำรถระบรุะยะของโรคไตในผูป่้วยแตล่ะรำยไดแ้ละ มีกำรตดิตำม
ระยะโรคอยำ่งน้อยปีละคร ัง้ 

3   

5. มกีระบวนกำรทีส่ำมำรถแยกผูม้ำรบับรกิำรทีม่ี eGFR>60 ทีไ่มเ่ป็น CKD ออกจำก
ผูท้ีเ่ป็น CKD ระยะที ่1 หรือ 2 ได ้(วนิิจฉยั CKD ระยะ 1 หรือ 2 โดยใชค้วำม
ผดิปกตขิองหน้ำทีอ่ืน่ๆเชน่กำรมีภำวะ proteinuria มำประกอบกบัระดบั eGFR) 

4   
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3.2  กำร
จดับรกิำรใหก้บั
ผูป่้วย ดว้ยสห
วชิำชีพ 

1. ไมม่กีำรดแูลดว้ยสหวชิำชีพอืน่นอกเหนือจำกแพทย์ และ พยำบำล 0   

2. มกีำรดแูลดว้ยสหวชิำชีพอืน่นอกเหนือจำกแพทย์ และ พยำบำล แตเ่ป็นกำรปรกึษำ
นอกคลนิิกเป็นคร ัง้ๆ ในกรณีทีเ่กดิปญัหำเป็นรำยๆ 

1   

3. มกีำรดแูลดว้ยสหวชิำชีพอืน่นอกเหนือจำกแพทย์ และ พยำบำล ในคลนิิกแตไ่ม่
สม ่ำเสมอ (เชน่เขำ้มำชว่ยจดักจิกรรมในคลนิิกเป็นคร ัง้ครำว)                                                                                                           

2   

4. มกีำรดแูลดว้ยสหวชิำชีพอืน่ในคลนิิกอยำ่งสม ่ำเสมอนอกเหนือจำกแพทย์ และ 
พยำบำล เชน่ เภสชักร นกัก ำหนดอำหำร/นกัโภชนำกำร หรือ นกักำยภำพบ ำบดั แต่
ไมค่รบถว้นท ัง้ 5 สำขำ (ส ำหรบันกัก ำหนดอำหำร/นกัโภชนำกำร และ นกั
กำยภำพบ ำบดั อำจใชส้ำยวชิำชีพอืน่ทีเ่คยผำ่นกำรอบรมำท ำหน้ำทีแ่ทนในกรณีทีไ่ม่
มตี ำแหน่งทีต่รงตำมสำยวชิำชีพทีก่ ำหนด) 

3   

5. มกีำรดแูลดว้ยสหวชิำชีพอืน่ในคลนิิกอยำ่งสม ่ำเสมอครบท ัง้ 5 สำขำคอื แพทย์ และ 
พยำบำล เภสชักร นกัก ำหนดอำหำร/นกัโภชนำกำร และ นกักำยภำพบ ำบดั (ส ำหรบั
นกัก ำหนดอำหำร/นกัโภชนำกำร และ นกักำยภำพบ ำบดั อำจใชส้ำยวชิำชีพอืน่ทีเ่คย
ผำ่นกำรอบรมำท ำหน้ำทีแ่ทนในกรณีทีไ่มม่ตี ำแหน่งทีต่รงตำมสำยวชิำชีพทีก่ ำหนด) 

4   

3.3 กำรใหค้วำมรู้
ทีจ่ ำเป็นตอ่ผูป่้วย 
 

1. ไมม่กีำรจดักำรใหค้วำมรูแ้กผู่ป่้วยนอกเหนือจำกระบบกำรตรวจรกัษำแบบปกติ 0   
2. มกีำรจดักำรควำมรูใ้หผู้ป่้วย 1 ใน 4 ดำ้น (กำรใชย้ำ อำหำร กำรออกก ำลงักำย และ 

กำรเตรียมตวัสูก่ำรบ ำบดัทดแทนไต) 
1   

3. มกีำรจดักำรควำมรูใ้หผู้ป่้วย 2 ใน 4 2   
4. มกีำรจดักำรควำมรูใ้หผู้ป่้วย 3 ใน 4 3   
5. มกีำรจดักำรควำมรูใ้หผู้ป่้วยแตค่รบท ัง้ 4 ดำ้น 4   

3.4 ผูป้ระสำนงำน 
(system 
Manager/ 
Coordinator) 
รว่มกบั  
ทมีสหวชิำชีพ 
 
 
 

1. ไมม่ผีูป้ระสำนงำนอยำ่งเป็นทำงกำร 0   

2. มผีูป้ระสำนงำนทีไ่ดร้บักำรแตง่ต ัง้หรือมอบหมำย แตย่งัไมผ่ำ่นกำรอบรม nurse 
case manager หรือ system manager 

1   

3. มผีูป้ระสำนงำนทีผ่ำ่นกำรอบรม nurse case manager หรือ system manager 
และ มคี ำส ั่งแตง่ต ัง้ พรอ้มท ัง้ก ำหนดบทบำทหน้ำทีช่ดัเจน 

2   

4. มกีำรประสำนงำนเชือ่มโยงกำรด ำเนินงำนทกุหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งภำยใน
โรงพยำบำล รว่มกบัทมีสหวชิำชีพ 

3   

5. มกีำรประสำนงำนเชือ่มโยงกำรด ำเนินงำนทกุหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งภำยใน และ
ภำยนอกโรงพยำบำลรวมถงึเครือขำ่ย 

4   

1. มกีำรดแูลเฉพำะใน รพ. ไมเ่ชือ่มโยงกบัหน่วยบรกิำรอืน่ 0   
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3.5 เครือขำ่ยกำร
ดแูลรกัษำโรคไต
เรื้อรงัของสถำน
บรกิำรท ัง้ใน และ
นอกกระทรวง
สำธำรณสขุ ที่
เชือ่มโยงไปชุมชน 
  

2. มเีครือขำ่ยกำรดแูลรกัษำโรคไตเรื้อรงัตำมระยะของโรค ทีเ่ชือ่มโยงระหวำ่งหน่วย
บรกิำรในสงักดักระทรวงสำธำรณสขุ 

1   

3. มแีนวทำงส ำหรบักำรปฏบิตักิำรเพือ่กำรดแูลรกัษำและสง่ตอ่ผูป่้วยไปยงัสถำนบรกิำร
แตล่ะระดบั  

2   

4. มกีำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรดแูลรกัษำโรคไตเรื้อรงัทีค่รอบคลุมผูร้บับรกิำร
ตำมระยะของโรค โดยมคีวำมเชือ่มโยงกบัหน่วยงำนภำยนอกกระทรวงสำธำรณสขุ 
เชน่ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และภำคเอกชน  

3   

5. มกีำรแจง้ผลกำรตดิตำมกำรประเมนิเป็นระยะ และน ำผลมำปรบัปรุงกำรด ำเนินงำน
ของเครือขำ่ย 

4   

3.6 ระบบกำรสง่
ตอ่ ระบบกำรดแูล
รกัษำทีบ่ำ้น 
(Home health 
care) เพือ่ให้
ผูร้บับรกิำรไดร้บั
กำรดแูลอยำ่ง
ตอ่เน่ือง และ
เขำ้ถงึบรกิำรได้
งำ่ย  

1. ไมม่รีูปแบบกำรด ำเนินงำนทีช่ดัเจน 0   
2. มกีำรก ำหนดโครงสรำ้ง และ ก ำหนดควำมรบัผดิชอบ เชน่ มกีำรก ำหนดใหม้ทีมีรกัษ์

ไต หรือ family care team ทีล่งไปดแูลผูป่้วย CKD ในชุมชน พรอ้มท ัง้กำรแบง่
หน้ำทคีวำมรบัผดิชอบในทมี 

1   

3. มกีำรก ำหนดขอ้บง่ช้ีในกำรเยีย่มบำ้นวำ่กรณีใดทีจ่ะเยีย่มโดยทมีโรงพยำบำล กรณี
ใดทีจ่ะเยีย่มโดยทมีรกัษ์ไต หรือ family care team และก ำหนดระยะเวลำในกำร
ลงเยีย่มบำ้นทีเ่หมำะสม 

2   

4. มกีำรปฏบิตัติำมแนวทำงทีก่ ำหนดในขอ้ 1-3 ไดอ้ยำ่งน้อย 50% 3   
5. มกีำรสง่ตอ่ขอ้มลูกำรเยีย่มบำ้นระหวำ่ง รพ. กบัทมีรกัษ์ไต หรือ family care team 4   

องคป์ระกอบที ่4   มรีะบบสนบัสนุนกำรจดักำรตนเอง 

4.1 กำรจดับรกิำร
เพือ่สง่เสรมิควำมรู ้
ทกัษะทีจ่ ำเป็นตอ่
กำรตดัสนิใจ และ
กำรจดักำรตนเอง  
รวมถงึกำร
วำงแผนดูแล
ตนเองไดอ้ยำ่ง
ตอ่เน่ือง รว่มกบั
ทมี  
สหวชิำชีพ  

1. ไมม่แีผนกำรจดับรกิำรเพือ่สง่เสรมิควำมรู ้ 0   

2. มกีำรก ำหนด core content ทีบ่คุลำกรจะใหค้วำมรู ้และทกัษะทีจ่ ำเป็นท ัง้รำยบุคคล 
และรำยกลุม่ 

1   

3. มเีครือ่งมอืกำรประเมนิศกัยภำพ ควำมตอ้งกำรของผูป่้วย และก ำหนดกจิกรรมที่
สนบัสนุนกำรจดักำรตนเองของผูร้บับรกิำรท ัง้รำยบคุคล และรำยกลุม่ 

2   

4. มแีผน และก ำหนดกจิกรรมเพือ่เสรมิสรำ้งทกัษะควำมรูท้ีส่อดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำร
ตำมปญัหำ หรือปจัจยัเสีย่งดำ้นสุขภำพรว่มกนัระหวำ่งผูใ้หบ้รกิำร และผูป่้วย 

3   

5. ด ำเนินกำรตำมแผน ประเมนิผล และ ปรบัปรุงแผน 4   
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4.2 กระบวนกำร
สือ่สำรเพือ่คนืและ
แลกเปลีย่นขอ้มลู
กำรดรูกัษำ และ
กำรจดักำรตนเอง
ของผูป่้วย รว่มกบั
ทมีสหวชิำชีพ ท ัง้ที่
บำ้นและ
โรงพยำบำล 
 

1. ไมม่แีนวทำงกำรสือ่สำรเพือ่คนืและแลกเปลีย่นขอ้มลูกำรดูรกัษำ และกำรจดักำร
ตนเอง 

0   

2. มชีอ่งทำง วธิกีำร  สือ่ เพือ่ใหข้อ้มลูดำ้นสุขภำพ และผลกำรรกัษำเป็นรำยบคุคล รำย
กลุม่ 

1   

3. มกีำรใหข้อ้มลูกำรรกัษำ ระยะของโรค และปจัจยัเสีย่งดำ้นสขุภำพ (โดยใช ้คูม่อื 
สมดุสขุภำพ) 

2   

4. ผูป่้วย ผูด้แูล มสีว่นรว่มในกำรบนัทกึผลกำรดูแลตนเองทีบ่ำ้น เชน่ SMBG  / 
SMBP และแจง้อำกำรเปลีย่นแปลงทีส่ ำคญั ใหแ้กท่มีสหวชิำชีพ 

3   

5. น ำผลกำรรกัษำ และกำรบนัทกึขอ้มลูดำ้นสุขภำพของผูร้บับรกิำรทีบ่ำ้นมำทบทวน
เพือ่พฒันำทกัษะในกำรจดักำรตนเองอยำ่งตอ่เน่ือง 

4   

4.3 กำรสนบัสนุน
กำรจดักำรตนเอง 
กำรท ำหน้ำทีท่ ัง้
ดำ้นรำ่งกำย 
อำรมณ์ และ
สมัพนัธภำพทำง
สงัคม  

1. ไมม่กีำรรวมกลุม่ ชมรม เพือ่สรำ้งควำมสำมำรถในกำรจดักำรตนเอง 0   
2. มกีำรรวมกลุม่ ชมรม เพือ่สรำ้งควำมสำมำรถในกำรจดักำรตนเอง 1   
3. มแีผนกำรด ำเนินกจิกรรมกลุม่ ชมรม เพือ่เพิม่ควำมสำมำรถในกำรจดักำรตนเอง 2   
4. กลุม่ ชมรม ด ำเนินกจิกรรมตำมแผนทีก่ ำหนด 3   
5. กลุม่ ชมรม มกีำรตดิตำมประเมนิผล และ น ำผลกำรประเมนิมำพฒันำวำงแผนกำร

ด ำเนินงำนอยำ่งตอ่เน่ือง 
4   

4.4 สือ่ และ/หรือ 
เครือ่งมอืทีช่ว่ย
สนบัสนุนกำร
จดักำรตนเองของ
ผูร้บับรกิำร 
 
 
 

1. ไมม่สีือ่ และ/หรือ เครือ่งมอืทีช่ว่ยสนบัสนุนกำรจดักำรตนเองของผูร้บับรกิำร 0   
2. มสีือ่ และ/หรือ เครือ่งมือทีช่ว่ยสนบัสนุนกำรจดักำรตนเองของผูร้บับรกิำร แตไ่ม่

เพียงพอ 
1   

3. มสีือ่ และ/หรือ เครือ่งมือทชีว่ยสนบัสนุนกำรจดักำรตนเองของผูร้บับรกิำร มจี ำนวน
เพียงพอกบัผูร้บับรกิำร 

2   

4. มสีือ่ และ/หรือ เครือ่งมือซึง่เป็นนวตักรรมทีค่ดิคน้ขึน้มำใหมใ่หเ้หมำะสมกบัสถำนะ
สขุภำพของผูร้บับรกิำร 

3   

5. มกีำรประเมนิผลกำรใชเ้ครือ่งมอืนวตักรรมเพือ่น ำไปสูก่ำรพฒันำอยำ่งตอ่เน่ือง 4   

องคป์ระกอบที ่5   ระบบสนบัสนุนกำรตดัสนิใจ (ในกำรดแูลป้องกนัและจดักำรโรค) 
5.1 แนวทำง
ปฏบิตัใินกำร
ป้องกนัควบคมุ
โรคไมต่ดิตอ่ ที่

1. ไมม่แีนวเวชปฏบิตัอิงิหลกัฐำน (Clinical practice guideline) แตไ่มค่รอบคลุม
ในกำรด ำเนินงำน 

0   

2. มแีนวเวชปฏบิตัอิงิหลกัฐำน (Clinical practice guideline) แตไ่มค่รอบคลุมใน
กำรด ำเนินงำน 

1   



9 
 

จดัท ำขึน้ตำม
แนวทำงปฏบิตัิ
ระดบัประเทศ 
 

3. มแีนวเวชปฏบิตัอิงิหลกัฐำน (Clinical practice guideline) ครอบคลุมกำร
ด ำเนินงำน ไดแ้ก ่

1) กำรคดักรอง  
2) กำรวนิิจฉยั  
3) กำรคดักรองภำวะแทรกซอ้น และกำรสง่ตอ่ 
4) กำรใหค้วำมรู ้และกำรดแูลตนเองขณะเกดิภำวะแทรกซอ้น

เฉียบพลนั 
5) กำรดแูลตอ่เน่ือง และกำรสง่ตอ่ 

2   

4. มกีำรช้ีแจง สือ่สำร ใหแ้กผู่เ้กีย่วขอ้งทกุระดบั 3   
5. มกีำรประเมนิผลกำรใชแ้นวเวชปฏบิตัอิงิหลกัฐำน (Clinical practice guideline) 

และปรบัแนวเวชปฏบิตัอิงิหลกัฐำน (Clinical practice guideline) เป็นระยะ 
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัปญัหำของผูร้บับรกิำรตำมบรบิทของพื้นที ่

4   

5.2  ระบบกำร
ประสำนงำนให้
ค ำปรกึษำระหวำ่ง
ผูจ้ดักำรระบบทมี
ผูจ้ดักำรระบบ กบั
ผูใ้หบ้รกิำรใน
คลนิิกรวมท ัง้
เครือขำ่ยของ
สถำนบรกิำร
สำธำรณสขุ  

1. ไมม่รีะบบทีช่ดัเจนในกำรประสำนงำน และใหก้ำรปรกึษำ 0   
2. มทีมีใหก้ำรปรกึษำโดยสหวชิำชีพ หรือตวัแทนในโรงพยำบำล 1   
3. มกีำรก ำหนดบทบำทหน้ำที ่กำรใหค้ ำปรกึษำของทมีสหวชิำชีพ หรือตวัแทนใน

โรงพยำบำล และเครือขำ่ยทกุระดบั 
2   

4. มกีำรด ำเนินงำนตำมบทบำทหน้ำที ่และแนวทำงทีก่ ำหนด 3   
5. มกีำรตดิตำมประเมนิผลกำรใหค้ ำปรกึษำของทกุวชิำชีพอยำ่งตอ่เน่ือง และทบทวน

ผลกำรด ำเนินงำนรว่มกนัระหวำ่งเครือขำ่ยอยำ่งสม ่ำเสมอ 
4   

5.3 Chronic 
Case 
Conference / 
KM เพือ่
แลกเปลีย่นเรียนรู้
กำรดแูล และ
จดักำรโรค 
 
 

1. ไมม่กีจิกรรม Chronic Case Conference / KM  เพือ่แลกเปลีย่นเรียนรู ้ 0   
2. มกีจิกรรม Chronic Case Conference / KM  และมกีำรสรุปผลกำรแลกเปลีย่น

เรียนรู ้
1   

3. มกีำรน ำผลจำก Chronic Case Conference / KM มำปรบัปรุงกระบวนงำน
จดับรกิำร อยำ่งน้อยปีละ 1 เรือ่ง 

2   

4. มกีำรทบทวน และมีนวตักรรมในกำรป้องกนัโรคไมต่ดิตอ่ และรวบรวมเป็นคลงั
ควำมรู ้

3   

5. มกีำรกระจำยควำมรูใ้หแ้กผู่ใ้หบ้รกิำร สำมำรถเขำ้ถงึไดส้ะดวก หลำยชอ่งทำง 4   
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องคป์ระกอบที ่6   กำรจดักำรควำมเสีย่งและสภำพแวดลอ้มในชุมชน 
6.1 กำรจดับรกิำร
ในกำรเสรมิทกัษะ
ในกำรลดเสีย่งลด
โรคใหแ้กชุ่มชน 
(เชน่กำรลดเค็ม 
กำรใชย้ำ 
NSAIDs และ 
กำรใชย้ำแผน
โบรำณที่
เหมำะสม) 
 

1. ไมม่กีำรสง่คนืขอ้มลูทีว่เิครำะหแ์ลว้ใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ชุมชน  0   
2. มกีำรสง่คนืขอ้มลูทีว่เิครำะหแ์ลว้ใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ชุมชน  1   
3. มกีำรวเิครำะหข์อ้มลูรว่มกนัระหวำ่งโรงพยำบำลสง่เสรมิสุขภำพต ำบล และชุมชน 2   
4. มกีำรวเิครำะห ์และจดัท ำแผนงำนโครงกำร กจิกรรม เพือ่เสรมิทกัษะในกำรลดปจัจยั

เสีย่งในกำรเกดิโรคใหชุ้มชน โดยโรงพยำบำล และโรงพยำบำลสง่เสรมิสขุภำพต ำบล 
3   

5. มกีำรวเิครำะห ์และจดัท ำแผนงำนโครงกำร กจิกรรม โดยทอ้งถิน่ ชุมชน เพือ่เสรมิ
ทกัษะในกำรลดปจัจยัเสีย่งใหชุ้มชนอยำ่งน้อยรอ้ยละ 50     

4   

6.2 สนบัสนุน
นโยบำย แผนกำร
ด ำเนินงำนทีเ่อื้อ
ตอ่กำรปรบั
สภำพแวดลอ้มของ
ชุมชน  

1. ไมม่กีำรสนบัสนุนใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่จดัท ำแผนกำรด ำเนินงำนในกำร
ปรบัสภำพแวดลอ้มในชุมชน 

0   

2. มกีำรสนบัสนุนใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่จดัท ำแผนกำรด ำเนินงำนในกำรปรบั
สภำพแวดลอ้มในชุมชน 

1   

3. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ไดด้ ำเนินกจิกรรม โครงกำร ตำมแผนงำนทีว่ำงไว้ 2   
4. มกีำรรว่มมือกนัระหวำ่งองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และชุมชนในกำรด ำเนินงำน 

เชน่ ปรบัสภำพแวดลอ้มทีเ่อื้อตอ่กำรลดโรค และมกีำรด ำเนินงำนขบัเคลือ่นระบบ
สขุภำพระดบัอ ำเภอ (DHS) 

3   

5. มกีำรตดิตำมประเมนิผลกำรด ำเนินงำนตำม แผนงำน กจิกรรม ในกำรปรบั
สภำพแวดลอ้ม ทีเ่อื้อตอ่กำรลดเสีย่งลดโรค และ น ำมำปรบัปรุงแผนงำนโครงกำรให้
มปีระสทิธภิำพยิง่ขึน้ 

4   
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ตำรำงกำรประเมนิกระบวนกำรพฒันำคณุภำพคลนิิกชะลอไตเสือ่ม   (50 คะแนน) 

ตวัช้ีวดั 
เป้ำหมำย ผลส ำเร็จ 

คะแนน 
คะแนนทีไ่ด ้

ประเมนิตนเอง 
ทมี

ประเมนิ 
รอ้ยละของผูป่้วย DM, HT ทีไ่ดร้บักำรคดักรอง CKD  
Min-max ในภำพเขตจำก HDC ปี 59 : 59-81 
 

>80% 50-<60 2   

 60-<70 4   
 70-<80 6   
 80-<90 8   
 >90 10   

รอ้ยละของผูป่้วย CKD 1-4 และเป็น DM ที ่ควบคมุระดบัน ้ำตำล
ในเลือดไดด้ี 
Min-max ในภำพเขตจำก HDC ปี 59 : 2.1-7.6 
 

>40% 10-<20 2   
 20-<30 4   
 30-<40 6   
 40-<50 8   
 >50 10   

รอ้ยละของผูป่้วย CKD 1-4 ทีค่วบคมุระดบั BP ได ้
Min-max ในภำพเขตจำก HDC ปี 59 : 63-81 
 

>50% 20-<30 2   
 30-<40 4   
 40-<50 6   
 50-<60 8   
 >60 10   

รอ้ยละของผูป่้วย CKD 1-4 ทีก่ำรไดร้บัยำ ACE-I/ARB 
Min-max ในภำพเขตจำก HDC ปี 59 : 30-53 

>50% 20-<30 2   
 30-<40 4   
 40-<50 6   
 50-<60 8   
 >60 10   

รอ้ยละของผูป่้วย CKD 3-4 ทีช่ะลอกำรลดลงของ eGFR ไดต้ำม
เป้ำ 

>65% 50-<55 2   
 55-<60 4   
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Min-max ในภำพเขตจำก HDC ปี 59 : 59-67 
 

 60-<65 6   
 65-<70 8   
 >70 10   

 

60 


