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หากสามารถค้นหาได้รวดเร็วจะท าให้สามารถวินิจฉัยโรคได้ต้ังแต่ระยะแรกๆ 

ช่วยให้ประชาชนทราบสถานะโรคของตนเอง 

เข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้น 

น าไปสู่การได้รับการดูแลรักษาที่รวดเร็วตามมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ

participation 



1. ลักษณะของรูปแบบใหม่ของการค้นหาผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไตเชิงรุกในผู้ป่วย
เบาหวานและความดันโลหิตสูง ที่พัฒนาขึ้น

ผู้ป่วยได้รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไต 
โดยการเจาะเลือด,เก็บปัสสาวะ

ส่งพบแพทย์เพื่อรับการรักษา ให้การวินิจฉัยในแต่ละระยะ 1-5
และบันทึกวินิจฉัยในเวชระเบียน

เจ้าหน้าที่เวชระเบียน
ท าการบันทึกรหัสโรคไตในโปรแกรม HosXP

เฉพาะคนที่มีการลงรหัสโรคเท่านั้น 
และลงรหัส N189 ในรายที่แพทย์ไม่ได้ระบุระยะ 

ผู้ป่วยที่ตรวจพบว่าเป็นโรคไต ระยะที่ 4-5 
นัดส่งเข้าคลินิกโรคไตอีกประมาณ 1-2 เดือน



  ก่อนผู้ป่วยมารับบริการ

พบว่า

มีจ านวนเวชระเบียน

ใช้เวลาตรวจสอบและบันทึก

นานประมาณ 5-10 นาทีต่อเล่ม

ผู้รับผิดชอบมีภาระงานมาก 

หลายหน่วยงานต้องใช้งานเวชระเบียน

  หลังผูป้่วยมารับบริการ

พบว่า 

ตรวจสอบไม่ครบทุกราย

เนื่องจาก ผู้ป่วยใช้บริการหลายคลินิก

รบกวนระบบการบันทึกข้อมูล NCD 

ต้องรีบคืนงานเวชระเบียน





การวนิิจฉัยปรับเป็นดูผลย้อนหลัง
อย่างน้อย 3 เดือน เน้น eGFr<60

ckd stage 3-5

เป้าหมายการด าเนินงาน: เพ่ิมการคดักรองให้ครอบคลมุ ด าเนินการเร็วขึน้ ปรับปรุงการบนัทกึวินิจฉยัโรค 
และเพ่ิมการเข้าถึงบริการของคลินิกโรคไต
ระยะเวลา: ใช้เวลาประมาณ 4 เดือน เร่ิมด าเนินการในเดือนตลุาคม

วิธีการการค้นหาและการวินิจฉัย: แพทย์บนัทกึผลการตรวจรักษาและวินิจฉยั ร่วมกบั CKD manager
การเข้าถงึบริการของคลินิกโรคไต: แพทย์ร่วมกบัพยาบาล CKD manager และ NCD managerพิจารณาน า
ผู้ ป่วยเข้าคลินิกโรคไต ใช้ระยะเวลานดัเพ่ือสง่ผู้ ป่วยเข้าคลินิกโรคไตนานเฉลี่ย 24 วนัตอ่ราย (เดิม 33 วนั)



2. ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ระหว่าง ก่อน กับ หลัง การน ารูปแบบใหม่ที่
พัฒนาขึ้น ไปด าเนินการ
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2. ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน

ผลการพัฒนารูปแบบ
2558 2559

(ต.ค.58-มี.ค.59)
2559

(เม.ย.59-ก.ย.59)
2560

(ต.ค.59-มี.ค.60)
รูปแบบเดิม รูปแบบท่ี 1 รูปแบบท่ี 2 รูปแบบท่ี 3

การคัดกรองโรคไตใน DM HT ร้อยละ 58.19
(9,368 /16,098 ราย)

ร้อยละ 28.57
(5,008 /17,527 ราย)

ร้อยละ 63.57
(11,142 /17,527 

ราย)

ร้อยละ 41.16
(6,543 /15,895 ราย)

การชะลอความเสื่อมของไต มีอัตราการ
ลดลงของ eGFR < 4

ร้อยละ 81.71
(871 /1,073 ราย)

ร้อยละ 24.73
(344 /1,391 ราย)

ร้อยละ 57.06
(794 /1,391 ราย)

ร้อยละ 60.83
(1,455/2,392 ราย)

ได้รับการยากลุ่ม ACEI/ARB ร้อยละ 38.84
(915 /2,356 ราย)

ร้อยละ 22.80
(601 /2,636 ราย)

ร้อยละ 66.50
(1,753 /2,636 ราย)

ร้อยละ 41.34
(1,169/2,828 ราย)

การเข้าถึงบริการคลินิกโรคไตจ านวน

ผู้ป่วยโรคไตระยะที่ 4-5 

ร้อยละ 28
(101 /363 ราย)

ร้อยละ 55.16
(146 /353 ราย)

ร้อยละ 82.71
(292 /353 ราย)

ร้อยละ 84
(258 /308 ราย)

ผู้ป่วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทยีม
แบบฉุกเฉินก่อนที่จะได้รับการล้างไต

ร้อยละ 80
(16 /20 ราย)

ร้อยละ 70
(7/10 ราย)

ร้อยละ 77.78
(14/18 ราย)

ร้อยละ 38.88
(4/16 ราย)

ค่าใช้จ่ายในการฟอกเลือดฯ
แบบฉุกเฉิน

306,500 บาท 264,000 บาท 192,000 บาท





ผูท้ี่มีภาวะแทรกซ้อนทางไตยังมีอีกมากที่มารับบริการกระจายอยูต่ามแผนกต่างๆ 
ของโรงพยาบาลและในชุมชน 

ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ส าคัญที่ได้น าไปสู่การวางแผนการให้บริการที่ครอบคลุมมากขึ้น 
การน าเทคโนโลยีที่มีอยูส่ามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ขึ้นได้โดยไม่ต้องใช้งบประมาณเพ่ิม 






