เกณฑ์ กำรให้ คะแนน
ลำดับ
เกณฑ์
1 กำรให้ บริ กำร OPD ใน CKD clinic

2 จำนวนผู้ป่วยที่อยู่ในกำรดูแลของ CKD clinic

3 กำรวัด serum creatinine
***โปรดแนบรู ปภาพประกอบการพิจารณา***

โรงพยำบำล..........................................................ระดับ.........……... ลงชื่อกรรมกำร...........................................
รำยละเอียด

คะแนน คะแนนที่ได้

แยกออกจากคลินิกอื่น

5

รวมอยูใ่ นคลินิกอื่นๆ เช่น คลินิกโรคไต, เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง

3

ไม่ได้ กาหนดเวลาชัดเจน ขึ ้นอยูก่ บั แพทย์ออก OPD

1

>1000 คน

8

500-1000 คน

6

300-500 คน

4

100-300 คน

2

<100 คน

1

ใช้ วิธี Enzymatic method
- เครื่ องทีว่ ดั - ยีห่ ้ อ...........................................................................

4

- รุ่น ..........................................................................
ใช้ วิธี modified Jaffe
- เครื่ องทีว่ ดั - ยีห่ ้ อ...........................................................................

2

- รุ่น ..........................................................................
4 กำร standardization creatinine
***โปรดแนบเอกสารประกอบการพิจารณา***

มีหลักฐานในน ้ายา และเครื่ องมือจากบริษัท

3

ไม่มีหลักฐานในน ้ายา และเครื่ องมือจากบริษัท

0

5 กำรคำนวณ ค่ ำ GFR

มีการคานวณ โดยใช้ สตู ร CKD-EPI

5

มีการคานวณ โดยใช้ สตู ร MDRD, THAI eGFR

3

มีการคานวณ โดยให้ สตู ร CG- formula

2

ไม่มีการคานวณ

0

ลำดับ
เกณฑ์
6 กำรรำยงำนผล GFR พร้ อมกับค่ ำ serum creatinine
7 สื่อกำรสอน
1. food model / อำหำรสำธิต
2. สื่อสิ่งพิมพ์ ได้ แก่ แผ่ นพับให้ ควำมรู้ และโปสเตอร์
3. วีดิทัศน์

รำยละเอียด

คะแนน คะแนนที่ได้

มี

4

ไม่มี

0

มี

4

ไม่มี

0

มี

4

ไม่มี

0

มี

4

ไม่มี

0

8 KPI
1. มีอัตรำกำรลดลงของ GFR < 4 ml / mm / 1.73 ml / ปี ≥ 65%

5

55-64%

4

45-54%

3

35-44%

2

≤ 34%

1

≥ 60%

5

50-59%

4

40-49%

3

30-39%

2

≤ 29%

1

2. สัดส่ วนของผู้ป่วยใน CKD clinic
ที่วัดควำมดันได้ ≤ 130/80

ลำดับ

เกณฑ์
3. สัดส่ วนของผู้ป่วยใน CKD clinic
ที่ได้ รับยำกลุ่ม ACEI/ ARB

รำยละเอียด

คะแนน คะแนนที่ได้

≥ 60%

5

50-59%

4

40-49%

3

30-39%

2

≤ 29%

1

≥ 60%

5

50-59%

4

40-49%

3

30-39%

2

≤ 29%

1

≥ 60%

5

50-59%

4

40-49%

3

30-39%

2

≤ 29%

1

10 6. สัดส่ วนของผู้ป่วยใน CKD clinic ที่เข้ ำสู่ ESRD และ ≥ 60%
ต้ องทำ long term HD ที่ได้ รับกำรเตรี ยม vascular access 50-59%

5

40-49%

3

30-39%

2

≤ 29%

1

4. สัดส่ วนของผู้ป่วยเบำหวำนใน CKD clinic
ที่คุมนำ้ ตำลได้ ดี โดยมีค่ำ HBA1c < 7%

9 5. สัดส่ วนของผู้ป่วยใน CKD clinic
ที่มี Proteinuria < 1 gm

4

ลำดับ
เกณฑ์
11 ควำมคิดริ เริ่ มสร้ ำงสรรค์ นวัตกรรมและ
กำรพัฒนำคุณภำพ

รำยละเอียด

คะแนน คะแนนที่ได้

มี

6

ปานกลาง

3

ไม่มี

0

1. มีฐานข้ อมูล digital data based ทีเ่ ชือ่ มโยงกับ hospital information system (HIS) และ lab
information system (LIS) แบบอัตโนมัติ

4

2. มีฐานข้ อมูล digital data based

3

3. มีฐานข้ อมูลตัวชี ้วัดผลการดูแลรักษาผู้ป่วย CKD ในแง่ของ
1) ผล serum Cr และ eGFR 2) ความดันโลหิต 3) ระดับน ้าตาลในเลือด
4) การได้ รับยา ACE-I หรือ ARB 5)การได้ รับการตรวจ urine protein ทุกข้ อ

2

4. มีทะเบียนทีส่ ามารถแยกผู้ป่วย CKD ออกจากผู้ป่วยโรคอื่นๆ

1

5. ไม่มีทะเบียนทีส่ ามารถแยกสืบค้ นผู้ป่วย CKD ออกจากผู้ป่วยโรคอื่นๆ

0

1. มีการคืนข้ อมูลเช่นผลการตรวจวินิจฉัย แผนการรักษา และสะท้ อนปั ญหาทีพ่ บ ให้ หน่วยบริการ
อื่นในเครื อข่ายระดับอาเภอและจังหวัด

4

2. มีระบบข้ อมูล และสารสนเทศเชือ่ มโยงระดับอาเภอและจังหวัด

3

3. มีการคืนข้ อมูล และสะท้ อนปั ญหาทีพ่ บ ให้ หน่วยบริ การอื่นในเครือข่ายระดับอาเภอ

2

4. มีระบบข้ อมูล และสารสนเทศเชือ่ มโยงระดับอาเภอ (อย่างน้ อยเชือ่ มโยงกับ รพสต.)

1

5. ไม่มีระบบข้ อมูล และสารสนเทศระดับอาเภอ

0

1. มีทงระบบสอบทวนความถู
ั้
กต้ องและครบถ้ วนอย่างน้ อยทุก 3 เดือน

4

2. มีทงระบบสอบทวนความถู
ั้
กต้ องและครบถ้ วนอย่างน้ อยทุก 6 เดือน

3

3. มีทงระบบสอบทวนความถู
ั้
กต้ องและครบถ้ วนอย่างน้ อยทุก 1 ปี

2

ระบบสำรสนเทศ
12 ระบบทะเบียนข้ อมูลให้ บริ กำรที่สมบูรณ์ ครบถ้ วนเป็ น
ปั จจุบัน และสำมำรถนำข้ อมูลมำใช้ ได้ สะดวกรวดเร็ ว

ระบบข้ อมูล และสำรสนเทศ ที่เชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
เพื่อกำรบริ กำรต่ อเนื่องในเครื อข่ ำย และเชื่อมโยงกับ
data center อำเภอ และ data center จังหวัด

ระบบกำรสอบทวนควำมถูกต้ อง ครบถ้ วน

ระบบกำรสอบทวนควำมถูกต้ อง ครบถ้ วน
ลำดับ

เกณฑ์

รำยละเอียด

คะแนน คะแนนที่ได้

4. มีระบบสอบทวนความถูกต้ องหรื อครบถ้ วนอย่างหนึง่ อย่างใดอย่างน้ อยทุก 1 ปี

1

5. ไม่มีระบบสอบทวนความถูกต้ องหรื อครบถ้ วน

0

1. มีกระบวนการทีส่ ามารถแยกผู้มารับบริ การทีม่ ี eGFR>60 ทีไ่ ม่เป็ น CKD ออกจากผู้ทเี่ ป็ น CKD
ระยะที่ 1 หรือ 2 ได้ (วินิจฉัย CKD ระยะ 1 หรือ 2 โดยใช้ ความผิดปกติของหน้ าทีอ่ ื่นๆเช่นการมี
ภาวะ proteinuria มาประกอบกับระดับ eGFR)

4

กำรปรั บระบบ และกระบวนกำรบริ กำร
13 กำรให้ บริ กำรคัดกรอง วินิจฉัย โรคไตเรื อ้ รั งและ
กำรประเมินระยะของโรค

กำรจัดบริ กำรให้ กับผู้ป่วย ด้ วยสหวิชำชีพ

2. มีกระบวนการสามารถระบุระยะของโรคไตในผู้ป่วยแต่ละรายได้ และ มีการติดตามระยะโรค
อย่างน้ อยปี ละครัง้

3

3. มีกระบวนการคัดกรองในผู้ป่วย DM, HT ทีเ่ ป็ นไปตามแนวทางมาตรฐาน (ตรวจคัดกรองด้ วยทัง้
eGFR และ urine protein)

2

4. มีกระบวนการคัดกรองในผู้ป่วย DM, HT แต่ไม่เป็ นไปตามแนวทางมาตรฐาน (ตรวจคัดกรองด้ วย
eGFR หรือ urine protein อย่างใดอย่างหนึง่ )

1

5. ไม่มีกระบวนการคัดกรอง

0

1.มีการดูแลด้ วยสหวิชาชีพอื่นในคลินิกอย่างสม่าเสมอครบทัง้ 5 สาขาคือ แพทย์ และ พยาบาล
เภสัชกร นักกาหนดอาหาร/นักโภชนาการ และ นักกายภาพบาบัด (สาหรับนักกาหนดอาหาร/
นักโภชนาการ และ นักกายภาพบาบัด อาจใช้ สายวิชาชีพอื่นทีเ่ คยผ่านการอบรมทาหน้ าทีแ่ ทนใน
กรณีทไี่ ม่มีตาแหน่งทีต่ รงตามสายวิชาชีพทีก่ าหนด)

4

ลำดับ

เกณฑ์

กำรให้ ควำมรู้ท่ จี ำเป็ นต่ อผู้ป่วย

ผู้ประสำนงำน (system Manager/ Coordinator) ร่ วมกับ
ทีมสหวิชำชีพ

รำยละเอียด

คะแนน คะแนนที่ได้

2. มีการดูแลด้ วยสหวิชาชีพอื่นในคลินิกอย่างสม่าเสมอนอกเหนือจากแพทย์ และ พยาบาล เช่น
เภสัชกร นักกาหนดอาหาร/นักโภชนาการ หรือ นักกายภาพบาบัด แต่ไม่ครบถ้ วนทัง้ 5 สาขา
(สาหรับนักกาหนดอาหาร/นักโภชนาการ และ นักกายภาพบาบัด อาจใช้ สายวิชาชีพอื่นทีเ่ คยผ่าน
การอบรมทาหน้ าทีแ่ ทนในกรณีทไี่ ม่มีตาแหน่งทีต่ รงตามสายวิชาชีพทีก่ าหนด)

3

3. มีการดูแลด้ วยสหวิชาชีพอื่นนอกเหนือจากแพทย์ และ พยาบาล ในคลินิกแต่ไม่สม่าเสมอ
(เช่นเข้ ามาช่วยจัดกิจกรรมในคลินิกเป็ นครัง้ คราว)

2

4. มีการดูแลด้ วยสหวิชาชีพอื่นนอกเหนือจากแพทย์ และ พยาบาล แต่เป็ นการปรึกษานอกคลินิก
เป็ นครัง้ ๆ ในกรณีทเี่ กิดปั ญหาเป็ นรายๆ

1

5. ไม่มีการดูแลด้ วยสหวิชาชีพอื่นนอกเหนือจากแพทย์ และ พยาบาล

0

1. มีการจัดการความรู้ให้ ผ้ ปู ่ วยแต่ครบทัง้ 4 ด้ าน

4

2. มีการจัดการความรู้ให้ ผ้ ปู ่ วย 3 ใน 4

3

3. มีการจัดการความรู้ให้ ผ้ ปู ่ วย 2 ใน 4

2

4. มีการจัดการความรู้ให้ ผ้ ปู ่ วย 1 ใน 4 ด้ าน (การใช้ ยา อาหาร การออกกาลังกาย และการเตรี ยม
ตัวสูก่ ารบาบัดทดแทนไต)

1

5. ไม่มีการจัดการให้ ความรู้ แก่ผ้ ปู ่ วยนอกเหนือจากระบบการตรวจรักษาแบบปกติ

0

1. มีการประสานงานเชือ่ มโยงการดาเนินงานทุกหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้ องภายใน และภายนอก
โรงพยาบาลรวมถึงเครื อข่าย

4

2. มีการประสานงานเชือ่ มโยงการดาเนินงานทุกหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้ องภายในโรงพยาบาล ร่วมกับ
ทีมสหวิชาชีพ

3

3. มีผ้ ปู ระสานงานทีผ่ า่ นการอบรม nurse case manager หรือ system manager และ มีคาสัง่
แต่งตัง้ พร้ อมทังก
้ าหนดบทบาทหน้ าทีช่ ดั เจน

2

ลำดับ

เกณฑ์

ระบบกำรส่ งต่ อ ระบบกำรดูแลรั กษำที่บ้ำน (Home
health care) เพื่อให้ ผ้ รู ั บบริ กำรได้ รับกำรดูแลอย่ ำง
ต่ อเนื่อง และเข้ ำถึงบริ กำรได้ ง่ำย

รำยละเอียด

คะแนน คะแนนที่ได้

4. มีผ้ ปู ระสานงานทีไ่ ด้ รับการแต่งตังหรื
้ อมอบหมาย แต่ยงั ไม่ผา่ นการอบรม nurse case manager
หรื อ system manager

1

5. ไม่มีผ้ ปู ระสานงานอย่างเป็ นทางการ

0

1. มีการส่งต่อข้ อมูลการเยีย่ มบ้ านระหว่าง รพ. กับทีมรักษ์ ไต หรือ family care team

4

2. มีการปฏิบตั ติ ามแนวทางทีก่ าหนดในข้ อ 1-3 ได้ อย่างน้ อย 50%

3

3. มีการกาหนดข้ อบ่งชี ้ในการเยีย่ มบ้ านว่ากรณีใดทีจ่ ะเยีย่ มโดยทีมโรงพยาบาล กรณีใดทีจ่ ะเยีย่ ม
โดยทีมรักษ์ ไต หรื อ family care team และกาหนดระยะเวลาในการลงเยีย่ มบ้ านทีเ่ หมาะสม

2

4. มีการกาหนดโครงสร้ าง และ กาหนดความรับผิดชอบ เช่น มีการกาหนดให้ มีทมี รักษ์ ไต หรือ
family care team ทีล่ งไปดูแลผู้ป่วย CKD ในชุมชน พร้ อมทังการแบ่
้
งหน้ าทีความรับผิดชอบในทีม

1

5. ไม่มีรูปแบบการดาเนินงานทีช่ ดั เจน

0

ระบบสนับสนุ นกำรตัดสินใจ (ในกำรดูแลป้องกันและจัดกำรโรค)
14 Chronic Case Conference / KM เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ 1. มีการกระจ่ายความรู้ ให้ แก่ผ้ ใู ห้ บริการ สามารถเข้ าถึงได้ สะดวก หลายช่องทาง
กำรดูแล และจัดกำรโรค
2. มีการทบทวน และมีนวัตกรรมในการป้องกันโรคไม่ตดิ ต่อ และรวบรวมเป็ นคลังความรู้

4
3

3. มีการนาผลจาก Chronic Case Conference / KM มาปรับปรุงกระบวนงานจัดบริการ อย่าง
น้ อยปี ละ 1 เรื่ อง

2

4. มีกิจกรรม Chronic Case Conference / KM และมีการสรุปผลการแลกเปลีย่ นเรียนรู้

1

5. ไม่มีกิจกรรม Chronic Case Conference / KM เพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรู้

0

ลำดับ
เกณฑ์
กำรจัดกำรควำมเสี่ยงและสภำพแวดล้ อมในชุมชน
15 กำรจัดบริ กำรในกำรเสริ มทักษะในกำรลดเสี่ยงลดโรค
ให้ แก่ ชุมชน (เช่ นกำรลดเค็ม กำรใช้ ยำ NSAIDs และ
กำรใช้ ยำแผนโบรำณที่เหมำะสม)

รำยละเอียด

คะแนน คะแนนที่ได้

1. มีการวิเคราะห์ และจัดทาแผนงานโครงการ กิจกรรม โดยท้ องถิ่น ชุมชน เพื่อเสริมทักษะในการ
ลดปั จจัยเสีย่ งให้ ชมุ ชนอย่างน้ อยร้ อยละ 50

4

2. มีการวิเคราะห์ และจัดทาแผนงานโครงการ กิจกรรม เพื่อเสริมทักษะในการลดปั จจัยเสีย่ งในการ
เกิดโรคให้ ชมุ ชน โดยโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล

3

3. มีการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล และชุมชน

2

4. มีการส่งคืนข้ อมูลทีว่ ิเคราะห์แล้ วให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ชุมชน

1

5. ไม่มีการส่งคืนข้ อมูลทีว่ ิเคราะห์แล้ วให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ชุมชน

0

คะแนน
หมำยเหตุ:
1. กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็ นที่สนิ ้ สุด
2. กำรคัดเลือกโรงพยำบำลดีเด่ นแต่ ละระดับนัน้ จะพิจำรณำจำกโรงพยำบำลในระดับเดียวกันเท่ ำนัน้
3. ควรแนบหลักฐำน รู ปภำพกิจกรรม เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
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