
หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ) 
แผนที ่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 11. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต 
ระดับการแสดงผล จังหวัด เขต และ ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 43. ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr 
ค านิยาม CKD หมายถึง ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 

eGFR หมายถึง estimated glomerular filtration rate (อัตราการกรองของไตท่ีได้จาก
การค านวณจากค่า serum creatinine ของผู้ป่วย ตามสมการ CKD-EPI) 
หมายเหตุ : 
ไม่ควรใช้ประเมินใน scale ท่ีเล็กกว่าจังหวัด เนื่องจาก รพ.แต่ละระดับดูแลผู้ป่วยท่ีมีความ
รุนแรงต่างกนั ซึ่งจะมีอัตราความเส่ือมของไตต่างกัน 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

ร้อยละ 66 ร้อยละ 67 ร้อยละ 68 ร้อยละ 69 
 

วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ประเมินผลส าเร็จท่ีเป็นภาพรวมของการชะลอความเส่ือมของไตในผู้ป่วยโรคไต
เรื้อรัง (CKD) ท่ีเกิดจากผลการด าเนินการของหลายๆมาตรการรวมกัน 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย • ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 ตอนเริ่มประเมิน สัญชาติไทยท่ีมารับบริการท่ีโรงพยาบาล 

และ ได้รับการตรวจ creatinine และ มีผล eGFR ≥ 2 ค่า ในปีงบประมาณ 

• ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 หมายถึง ผู้ป่วยจากแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD ท่ีมีรหัสโรค

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 ท่ีมี eGFR น้อยกว่า 
60 แต่ มากกว่าหรือเท่ากับ 15 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล โรงพยาบาลส่งข้อมูล eGFR เข้ามายังระบบฐานข้อมูลมาตรฐาน (43 แฟ้ม) และ HDC 
ค านวณผลตาม scrip ท่ีต้ังไว้ในระบบ HDC แบบ real time 

แหล่งข้อมูล HDC 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 ตอนเริ่มประเมิน สัญชาติไทยท่ีมารับบริการท่ี 

      โรงพยาบาลได้รับการตรวจ creatinine และ มีผล eGFR ≥ 2 ค่า และมีค่าเฉล่ียการ 
      เปล่ียนแปลง < 4 

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 ตอนเริ่มประเมิน สัญชาติไทยท่ีมารับบริการท่ี 
      โรงพยาบาลได้รับการตรวจ creatinine และ มีผล eGFR ≥ 2 ค่า 



สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 (แต่สามารถดูผลผ่าน HDC ท่ีมีการประเมินผลตลอดปีแบบ real time) 
เกณฑ์การประเมิน : 

ปี 2561: 

ปี 2562: 

ปี 2563: 

ปี 2564: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 

- ร้อยละ 66 ร้อยละ 66 ร้อยละ 66 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 

- ร้อยละ 67 ร้อยละ 67 ร้อยละ 67 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 

- ร้อยละ 68 ร้อยละ 68 ร้อยละ 68 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 

- ร้อยละ 69 ร้อยละ 69 ร้อยละ 69 

วิธีการประเมินผล :  ประเมินผลได้แบบ real time ผ่านระบบ HDC เนื่องจากเป็นอัตราส่วนความส าเร็จต่อ
จ านวนผู้ป่วย CKD ท่ีมารับบริการ ณ เวลานั้นๆ แต่เพื่อความครอบคลุมของผู้มาใช้บริการ
จริงในภาพรวมของปี จึงควรประเมินผลช่วงส้ินปีงบประมาณซึ่งเป็นช่วงท่ีมีผู้ป่วยมาใช้
บริการสะสมมากท่ีสุด 

เอกสารสนับสนุน :  ค าแนะน าส าหรับการดูแลผูปวยโรคไตเรื้อรังกอนการบ าบัดทดแทนไต พ.ศ. 2558 สมาคม
โรคไตแห่งประเทศไทย 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 

(ระบบเก็บ
ข้อมูลเริ่มปี 

2558) 

ร้อยละ 63.8 64.8 N/A 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นพ.เจริญ เกียรติวัชรชัย   นายแพทย์เช่ียวชาญด้านเวชกรรม 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน :    โทรศัพท์มือถือ : 089-6730915 
    โทรสาร :    E-mail : kcharoen007@hotmail.com 
โรงพยาบาลหาดใหญ่ 



หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

1. นายไพบูลย์ ไวกยี   หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ  
         สสจ.พระนครศรีอยุธยา 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน :  โทรศัพท์มือถือ : 081-8534057 
    โทรสาร :   E-mail : paiboon.wa@moph.mail.go.th 
HDC กระทรวงสาธารณสุข 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. นพ.สกานต์  บนุนาค   นายแพทย์เช่ียวชาญด้านเวชกรรม 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน :    โทรศัพท์มือถือ :  080-4531110 
    โทรสาร :          E-mail : sakarnbunnag@yahoo.com 
โรงพยาบาลราชวิถี 

 


