โรงพยาบาลแมวงก
QM-PCT-014
คูมือคุณภาพ : การดําเนินคลินิกคุณภาพในการดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง
เครือขายสุขภาพอําเภอแมวงก

วันที่ประกาศใช 11 ก.พ. 2559
PCT
จัดทําโดย

 ควบคุม
ประเภทเอกสาร
ทีมดูแลผูปวย

 ไมควบคุม
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ผูทบทวน
ผูอนุมัติ

หัวหนาฝาย/ผูประสานคุณภาพ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมวงก

คูมือการดําเนินงานคลินิก NCD คุณภาพ
เครือขายบริการสุขภาพแมวงก
คลินิก NCD คุณภาพ
นิยาม เครือขายของคลินิก/คลินิก/ศูนยในสถานบริการ ที่เชื่อมโยงในการบริหารจัดการและดําเนินการทางคลินิก ใหเกิด
กระบวนการ ปองกัน ควบคุมและดูแลจัดการโรคเรื้อรัง ทั้งในกลุมปกติ กลุมเสี่ยง และกลุมปวย
โดยการดําเนินงานคลินิก NCD คุณภาพในสถานพยาบาล มุงเนนคลินิก/ศูนย/เครือขายของคลินิกในสถานบริการที่เชื่อมโยงใน
การบริหารจัดการและดําเนินการทางคลินิก ใหเกิดกระบวนการ ปองกัน ควบคุมและดูแลรักษาจัดการโรคเรื้อรังแกบุคคลที่เขามารับ
การวินิจฉัยโรค กลุมที่เปนโรค/ปวยรวมทั้งกลุมเสี่ยงสูงตอการดําเนินโรคสี่เปาหมายหลัก ขางตน ลงทะเบียนดูแลใกลชิดรายบุคคล
เพื่อการดูแลลดปจจัยเสี่ยง (Risk Factors) โอกาสเสี่ยง (Attributed Risk) รักษา ควบคุมความรุนแรงของโรค เพิ่มความสามารถการจัดการ
ตนเอง และสงตอการรักษาดูแล ที่จําเปนระหวางทีมใน/ระหวางทีมและเครือขายการบริการ
กลุมเปาหมายการพัฒนา คลินิกโรคไมติดตอ โดยมุงเนน 3 โรคเปาหมายหลัก ไดแก โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
โรคไต
เปาประสงคของคลินกิ NCD คุณภาพ
1. กลุมโรค/ปวยสามารถควบคุมสภาวะของโรคไดตามคาเปาหมาย (Controllable)
2. ลดภาวะแทรกซอนของระบบหลอดเลือด (Vascular Complication and Related)
3. ผูมารับบริการในสี่โรคเปาหมายหลักขางตนสามารถควบคุม ปองกันปจจัยเสี่ยงรวม/โอกาสเสี่ยงไดหรือดีขึ้น (Control
Behavioral, Physiological, Biochemical Risk, Social and Environmental Determinants )

4. ลดการนอนโรงพยาบาลโดยไมไดคาดการณลวงหนา (Unexpected Admission Rate)
5. ลดอัตราการเสียชีวิตที่สัมพันธโดยตรงจากโรคเรือ้ รังในผูปวยที่มารับบริการ ในชวงอายุ
30 - 70 ป (Premature Death Rate)

กลุมเปาหมายผูรับบริการในสถานพยาบาล ไดแก กลุมเสี่ยงสูง (ในที่นี้หมายถึง pre-DM, pre-HT) กลุมปวยที่เปนโรคและ
กลุมปวยที่มีภาวะแทรกซอน
องคประกอบหลักของคลินิก NCD คุณภาพ
1. ทิศทางและนโยบาย
2. ระบบสารสนเทศ
3. การปรับระบบและกระบวนการบริการ
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4. ระบบสนับสนุนการจัดการตนเอง
5. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
6. จัดบริการเชื่อมโยงชุมชน

แนวทางการพัฒนาคลินิก NCD คุณภาพ

1. การปรับวิสัยทัศน เปาประสงคและกลยุทธดําเนินการใหเกิดการบูรณาการการบริการ เพื่อใหเอื้อตอการปองกันและ
2.
3.
4.
5.
6.

จัดการโรคไดดีขึ้น
พัฒนาคลินิก NCD ใหมีคุณภาพ โดยประยุกตการจัดการโรคเรื้อรัง (Integrated Chronic Care Model) และยึดผูปวยเปน
ศูนยกลาง (Patient Centered)
เพิ่มการดูแลแบบผสมผสาน (Comprehensive Care) โดยบูรณาการการปองกันในการจัดการโรคเรื้อรัง การประสานการ
ดําเนินการรวมกันในการดูแล (Coordination of Care) และความตอเนื่องของการดูแลตลอดชวงอายุ (Continuity of Care )
เพิ่มคุณภาพในกระบวนการจัดการ (Management Quality) และคุณภาพการดูแลรักษา (Clinical Quality)
เชื่อมโยงการเขาถึงการดูแลในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน
มีการสนับสนุนการใชขาวสาร และทรัพยากรรวมกัน

เกณฑผลลัพธการดูแลรักษาผูปวย ปงบประมาณ 2559
คลินิก NCD ติดตามผลการปองกันและการจัดการดูแลทั้งโดยการใชยาและไมใชยา ในการลดเสี่ยง รวมทั้ง ลดโอกาสเสี่ยง ลดโรคและ
ภาวะแทรกซอน ไดแก
1. ประเมินความเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)
2. การบูรณาการคลินิกเพื่อการลดปจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงของรายบุคคลและรายกลุม
3. การคัดกรองการสูบบุหรี่
4. การคัดกรองภาวะซึมเศรา ประเมินภาวะเครียดและการติดสุรา
5. ผูปวย DM/HT ควบคุมระดับน้ําตาล/ระดับความดันโลหิตไดดี ตามเปาหมายในแตละระยะของโรค
6. การคัดกรองภาวะแทรกซอน
7. คุณภาพการดูแลรักษา/สงตอผูที่มีภาวะแทรกซอน และ/หรือมีปญหาการควบคุมไมไดดี ตามเปาหมายอยางตอเนื่องติดกัน
สุมเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนรุนแรง เชน ไตเสื่อม เปนตน
8. ลดการนอนโรงพยาบาลไมไดคาดการณลวงหนา (Unexpected Admission Rate)
9. ลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซอนจากโรคเรื้อรัง
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10.ลดอัตราการเสียชีวิตที่สัมพันธโดยตรงจากโรคเรื้อรัง

ตัวชี้วัดNCD CUP MAEWONG
เปาหมาย
ตัวชี้วัดผลลัพธดานกระบวนการปองกัน
1. รอยละผูปวยเบาหวานรายใหม
2. รอยละผูปวยความดันโลหิตสูงรายใหม
ตัวชี้วัดผลลัพธดานกระบวนการรักษา
1. ประเมินความเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)
 ผูปวย DM / HT ไดรับการคัดกรองความเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)
2. การบูรณาการคลินิกเพื่อการลดปจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงของรายบุคคลและรายกลุม
ไมนอยกวารอยละ 50
 ผูปวย DM / HT ที่สูบบุหรี่ เลิกสูบบุหรี่ได
3. การคัดกรองภาวะซึมเศรา ประเมินภาวะเครียดและการติดสุรา
 ผูปวย DM / HT ไดรับการคัดกรองภาวะซึมเศรา ภาวะเครียด และการติดสุรา
4. ผูปวย DM/HT ควบคุมระดับน้ําตาล/ระดับความดันโลหิตไดดี ตามเปาหมายในแตละระยะของโรค
ไมนอยกวารอยละ 40
 ผูปวย DM ควบคุมระดับน้ําตาลไดดี
ไมนอ ยกวารอยละ 50
 ผูปวย HT ควบคุมระดับความดันโลหิตไดดี
5. การคัดกรองภาวะแทรกซอน
 รายงานอัตราผูปวยเบาหวานที่ไดรับการตรวจเทาประจําป
 รายงานการประเมินติดตามภาวะแทรกซอนทางไตในผูปวยเบาหวาน
 รายงานอัตราผูปวยเบาหวานที่ไดรับการตรวจจอประสาทตาประจําป
 รายงานอัตราผูปวยความดันโลหิตสูงที่ไดรับการตรวจภาวะแทรกซอนทางไตประจําป
6. คุณภาพการดูแลรักษา/สงตอผูที่มีภาวะแทรกซอน และ/หรือมีปญหาการควบคุมไมไดดี ตามเปาหมาย
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อยางตอเนื่องติดกัน สุมเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนรุนแรง เชน ไตเสื่อม เปนตน
 ผูปวย DM / HT ปรับพฤติกรรมและจัดการตนเองเพื่อลดโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคหลอด
เลือดหัวใจ
 ผูปวย DM / HT ไดรับการประเมินความเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด
 ผูปวย DM / HT ที่มีภาวะแทรกซอนไดรับการดูแลรักษา/สงตอ
 ผูปวย STEMI ไดรับการรักษาหรือสงตอเพื่อไดรับยาละลายลิ่มเลือด / PCI
7. ลดการนอนโรงพยาบาลไมไดคาดการณลวงหนา (Unexpected Admission Rate)
 อัตราการนอนของผูปวย DM / HT โดยไมไดคาดการณลวงหนา
8. ลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซอนจากโรคเรื้อรัง
 ผูปวย DM / HT ไดรับการคัดกรองภาวะแทรกซอน ไมนอยกวารอยละ 60
9. ลดอัตราการเสียชีวิตที่สัมพันธโดยตรงจากโรคเรื้อรัง
ตัวชี้วัดดานการพัฒนาระบบบริการ
1. การจัดบริการ NCD คลินิกในสถานบริการสุขภาพระดับ F1/M/S/A

ไมนอยกวารอยละ 60
เทากับรอยละ 100
ไมนอยกวารอยละ 50

ไมนอยกวารอยละ 60

แนวทางการปรึกษาการดูแลผูปวยเครือขายสุขภาพโรงพยาบาลแมวงก
ในเวลาราชการ
ติดตอทางโทรศัพท
ติดตอทางวิทยุ




นอกเวลาราชการและวันหยุด
ติดตอทางโทรศัพท

ติดตอทางวิทยุ

ติดตอทางเครือขายไรสาย(skype)

แผนกผูปวยนอก
แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

056-238012 ตอ 130

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

056-238012 ตอ 103 หรือ 056-238123



er_maewonghos หองฉุกเฉิน

หนวยงานอื่นๆ

แผนกผูปวยใน
056-238012 ตอ 120
ติดตอเกีย่ วกับ ผูปวยที่รับไวในโรงพยาบาล เวชภัณฑมิใชยาและหนวยจายกลาง
แผนกเภสัชกร
056-238012 ตอ 105


5

แผนกทันตกรรม
แผนกสุขภาพจิตและใหคําปรึกษา
แผนกแมและเด็ก
แผนกเวชปฏิบัติครอบครัว






056-238012 ตอ 110
056-238012 ตอ 128 สายดวนสุขภาพจิต 1667
056-238012 ตอ 104
056-238012 ตอ 106

กรณีที่สงตอผูปวยปฏิบัติดังนี้
กรณีไมเรงดวน
 เขียนใบสงตัวมาพรอมกับผูปวยทุกครั้ง
 ผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ถุงลมโปงพอง หอบหืด กรณีทสี่ งตรวจประจําปใหตดิ ตอคลินิกพิเศษ
กอนทุกครั้ง
กรณีเรงดวน
 ติดตอประสานงานกับแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินทุกครั้ง
 เขียนใบสงตัวมาพรอมกับผูปวย ถาเรงดวนมากใหสงใบสงตัวยอนหลังได
แพทยผูรับผิดชอบ รพ.สต. ในเครือขายสุขภาพแมวงก
แพทย
รพ.สต.
นพ.ศุภกิจ วงศสุฤทธิ์
ปางขนุน, หนองไม
นพ.สิรวิชญ อุดมพร
หนองไผ, ตลุกขอยน้ํา
พญ.สุธิดา ชาญยุทธนา
วังซาน
นพ.มีเกียรติ ภาวศุทธิกุล
คลองไทร, ตลิ่งสูง
พญ.ศรินพร ไพเราะเสถียร
บานวัด, ทุงสาคร, คลองน้ําโจน

1. แนวทางการดูแลผูปวยโรคเบาหวานเครือขายสุขภาพอําเภอแมวงก

โรงพยาบาล

รพ.สต.

คลินิกเบาหวาน
FPG 70-180 mg/dl
ไมมีภาวะแทรกซอน

- FPG 180 mg/dl
- HbA1C > 8
- LDL>100
- TG>400
- BP>140/90 mm.Hg
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FPG 90-180 mg/dl,
HbA1C < 8
ไมมีภาวะแทรกซอน

รับยาเดิม

ปรึกษาแพทย

ปรับยาเปน OPD case
และสงตอ รพ.สต.ใกลบาน

FPG 180-250
mg/dl

FPG 250 mg/dl
หรือมีภาวะแทรกซอน

ปรับยาเปน
OPD case

Admit

Refer

HHC
คัดกรองประชากร
กลุมเปาหมายและกลุมเสี่ยง

เจาะเลือดดวย Glucometer

FPG < 100 mg/dl

กลุมไมเสี่ยง

นัดตรวจซ้ํา
ทุก 3 ป

กลุมเสี่ยง

- จัดอบรม
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม

FPG 100 – 125 mg/dl

- ใหคําแนะนําการดูแล
สุขภาพ อาหาร และการ
ออกกําลังกาย
- จัดอบรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
- นัดตรวจ FPG ทุก 6 เดือน

FPG > 250 mg/dl

FPG  126 - 250 mg/dl

นัดตรวจ FPG ซ้ํา 2 wks

FPG < 126 mg/dl

FPG  126 mg/dl

สงตอโรงพยาบาล
นัดตรวจซ้ํา
ทุก 1 ป

NPO หมายถึง ใหผูปวยงดอาหาร มาอยางนอย 6-8 ซม. (หลังเที่ยงคืน)
หมายเหตุ เครื่อง เจาะ DTX ตองมีการตรวจสอบเครื่องทุก 1 เดือน

แนวทางการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาภาวะแทรกซอนเบาหวานเขาจอประสาทตา
เครือขายบริการสุขภาพแมวงก

ผูปวยเบาหวานรับยาที่รพ./รพ.
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- รายใหม นัดตรวจตาทันทีหลังวินิจฉัย
- รายเกานัดตรวจอยางนอยปละ 1 ครั้ง

ผลการตรวจตา

NO DR

แจงผลผูปวย
ปกติ

Mild NPDR

Moderate NPDR

แจงผลผูปวยพบความ
ผิดปกติ

สงแพทยอานผลเพื่อยืนยัน

นัดตรวจตา
ซ้ํา 1 ป

นัดตรวจตาซ้ํา
3- 6 เดือน

อื่นๆ

Severe NPDR

PDR

Macular edema

แจงผลผูปวยพบ
ความผิดปกติ
สงภาพถาย consult
แพทย ทาง Line

สงพบแพทยที่รพ.เพื่อวินิจฉัยทันที
และสงตอจักษุแพทย
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แนวทางการตรวจคัดกรองและดูแลผูปวยเบาหวานที่มีความเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนที่เทา
เครือขายบริการสุขภาพแมวงก

ผูปวยเบาหวานรับยาที่รพ./รพ.สต.
ตรวจเทาปละ 1 ครั้ง
ซักประวัติและตรวจเทาเพื่อประเมินความเสี่ยงตอการเกิดแผลที่เทา
-ประวัติ : เคยมีแผลที่เทาหรือถูกตัดขา/เทา/นิ้วเทา
-ลักษณะภายนอก : แผล/เทาผิดรูป/ผิวหนังและเล็บผิดปกติ
-ประเมินการรับความรูสึก : ตรวจดวย10g-monofilament
-ประเมินหลอดเลือดที่เลี้ยงขา :คลําชีพจรที่เทา/ถามอาการปวดขา claudication

ผลการตรวจเทา

ความเสี่ยงต่ํา
-ไมพบความผิดปกติ

ทุกขอ
-แนะนําการดูแลเทา
-ควบคุมระดับน้ําตาล
ในเลือด
-งดการสูบบุหรี่
-นัดตรวจเทาอยางละเอียด
ปละ 1 ครั้ง

ความเสี่ยงปานกลาง

ความเสี่ยงสูง

พบแผลที่เทา

ตรวจพบ
-การประเมินการรับความรูสึก
ที่เทาผิดปกติ และ/หรือ
-ชีพจรเทาเบาลง
-ใหคําแนะนําเหมือนกลุมเสี่ยง
ต่ํา
-นัดตรวจเทาอยางละเอียด
ทุก 6 เดือน

ตรวจพบ
-เคยมีแผลที่เทาหรือถูกตัดเทา
หรือ
-มีความเสี่ยงปานกลางรวมกับ
พบเทาผิดรูป
-ใหคําแนะนําเหมือนกลุมเสี่ยงต่ํา
-นัดตรวจเทาอยางละเอียด
ทุก 3 เดือน

-ใหคําแนะนําเหมือนกลุม

เสี่ยงต่ํา
-นัดติดตามทุก 1 เดือน
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-สงพบนักกายภาพบําบัดเพื่อ
ประเมินซ้ําภายใน 1 สัปดาหและ
พิจารณาตัดรองเทา

-สงพบแพทยเพื่อ
พิจารณาการรักษาทันที

-สงพบแพทยเพื่อสั่งตัดรองเทา
แนวทางการตรวจทางหองปฏิบัติการประจําปผูปวยเบาหวาน
เครือขายบริการสุขภาแมวงก

ผูปวยเบาหวานรับยาที่รพ.สต.ลูกขาย

ผูปวยเบาหวานรายใหม

ผูปวยเบาหวานรายเกา

-นัดตรวจทางหองปฏิบตั ิการทันที

-นัดตรวจทางหองปฏิบตั ิการ

หลังไดรับการวินิจฉัยจากแพทย
- FBS ทุกvisit

- FBS ทุกvisit

- BUN,Creatinine, eGFR

- Electrolyte

- Electrolyte

- Lipid profile

- Lipid profile
- urine microalbumin
- HbA1c

อยางนอย
ปละ 1 ครั้ง

- BUN,Creatinine, eGFR

- urine microalbumin
- HbA1c

อยางนอย
ปละ 1 ครั้ง
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สงแฟมผูปวยใหแพทยประจํารพ.สต.
พิจารณาการรักษา

พยาบาล แจงผลตรวจรายบุคคล/ครอบครัว
แนะนําการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
* พบผลตรวจผิดปกติ แจงคาวิกฤติผานNCM ตามผูปวยเจาะเลือดซ้ําทันที

แนวทางการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาทางทันตกรรม
เครือขายบริการสุขภาพแมวงก

ผูปวยเบาหวานรับยาที่รพ./รพ.สต.แมขาย

ตรวจฟนปละ 1 ครั้ง
ซักประวัติและตรวจฟนเพื่อประเมินความผิดปกติของเหงือกและฟน
- ฟนผุ
- โรคปริทันต

ผลการตรวจฟน

ปกติ
-ไมพบความผิดปกติ

ทุกขอ
-แนะนําการดูแลชองปาก
-ควบคุมระดับน้ําตาล

ผิดปกติ
ตรวจพบ
-ฟนผุ มีเหงือกอักเสบ
-หินปูน หินน้ําลาย

ผิดปกติที่ตองพบทันตแพทย
ทันที
ตรวจพบ
- ปวดฟนรุนแรง แกมบวม
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-สงพบทันตแพทยเพื่อ
พิจารณาการรักษาทันที

แนวทางในการประเมินปญหา/การคัดกรองภาวะแทรกซอน
รพ.สต.
1. ชั่งน้ําหนักทุกครั้งยกเวนผูปวยที่ไมสามารถชั่งน้ําหนักได
2. วัดความดันโลหิตทุกครั้ง
3. การเลิกบุหรี่ และการดื่มแอลกอฮอล
4. ประเมินคุณภาพชีวิต และสุขภาพจิตของผูปวย และครอบครัว
5. ตรวจเทา ปละครั้ง
6. ตรวจฟน อยางนอยปละครั้ง
7. ตรวจตาปละครั้ง โดยใช E-chart
8. ตรวจ FPG ปละครั้ง
9. ตรวจ HbA1C อยางนอยปละครั้ง
10. ตรวจ Lipid profile ถาครั้งแรกปกติ ควรตรวจปละครั้ง
11. ตรวจ BUN Creatinine ปละครั้ง
12. ตรวจ Microalbuminuria ปละครั้ง ในกรณี creatinine < 2 mg/dl , GFR>30
13. ตรวจ ±EKG, CXR ปละครั้ง
หมายเหตุ

12
-

สงตรวจการถายภาพจอประสาทตา (Fundus digital camera)ที่โรงพยาบาลแมวงกปละครั้งโดยติดตอ
คลินิกพิเศษกอนทุกครั้ง
ถา creatinine < 2 mg/dl , GFR > 30

เกณฑการติดตามเยี่ยมบานผูปวยเบาหวาน
1. ผูปวยเบาหวานที่ไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได (มีระดับน้ําตาลมากกวา 180 mg/dl) หรือมีภาวะแทรกซอน)
ผูปวยกลุม นี้ตองไดรับการตรวจรักษาจากแพทยทุกเดือนอยูแลวจึงมีการกําหนดวาจะมีการติดตามเยี่ยมบานอยางนอยทุก 3
เดือนเพื่อประเมินปญหาที่บานและหาสาเหตุที่ทําใหมรี ะดับน้ําตาลในเลือดสูงและรวมกับครอบครัวเพือ่ ควบคุมเบาหวาน
2. ผูปวยเบาหวานที่มีระดับน้ําตาลในเลือดมากกวา 141-180 mg/dl กําหนดใหติดตามเยี่ยมบานอยางนอยทุก 6 เดือน
3. ผูปวยเบาหวานที่มีระดับน้ําตาลในเลือดเทากับหรือนอยกวา 140 mg/dl และไมมีภาวะแทรกซอนกําหนดใหติดตามเยี่ยม
บานอยางนอยปละ 1 ครั้ง
4. ผูปวยเบาหวานไปรับบริการที่สถานบริการอื่น เชนโรงพยาบาล คลินกิ โรงพยาบาลเอกชน ติดตามเยี่ยมอยางนอยป
ละ 1 ครั้ง
5. ผูปวยเบาหวานขาดนัดการมารับบริการจํานวน 2 ครั้งติดตอกันใหติดตามเยี่ยมโดยครั้งแรกเจาหนาที่ไดสอบถามขอมูล
เบื้องตนจากอาสาสมัครสาธารณสุข และใหอาสาสมัครสาธารณสุขออกติดตามเยี่ยมเพื่อแนะนําใหผูปวยมารับบริการภายใน
1 สัปดาห หากผูปวยไมมารับบริการภายใน 1 สัปดาหใหเจาหนาที่ตอ งออกติดตามเยีย่ มผูป วยที่บานเพื่อเปนการประเมิน
และชวยเหลือผูปวยเนื่องจากผูปวยอาจมีปญหาที่ซับซอนไดและจะไดเนนใหเห็นอันตรายของการรักษาที่ไมตอเนื่อง

ตัวชี้วัดโรคเบาหวานเครือขายจังหวัดนครสวรรค
NO
ตัวชี้วัดโรคเบาหวาน
1 รายงานอัตราผูปวยเบาหวานที่ไดรับการตรวจจอประสาทตาประจําป
2 รายงานอัตราผูปวยเบาหวานรายใหมจากกลุม เสีย่ ง Impaired fasting glucose (IFG)
3 รายงานอัตราผูปวยเบาหวานที่เปน Diabetic nephropathy
4 รายงานอัตราผูปวยเบาหวานที่เปน Diabetic retiopathy
5 รายงานอัตราผูปวยเบาหวานที่สูบบุหรี่ไดรับคําแนะนําปรึกษาใหเลิกบุหรี่
รายงานอัตราผูปวยเบาหวานที่ไดรับการสอนใหตรวจและดูแลเทาดวยตนเองหรือสอนผูดูแลอยาง
6
นอย 1 ครั้งตอป

เปาหมาย
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

รายงานอัตราผูปวยเบาหวานที่ไดรับการตัดนิ้วเทา,เทา หรือ ขา
รายงานอัตราผูปวยเบาหวานที่มีแผลที่เทา
รายงานอัตราผูปวยเบาหวานไดรบั การตรวจสุขภาพชองปากประจําป
รายงานอัตราผูปวยเบาหวานที่ไดรับการตรวจเทาประจําป
รายงานการประเมินติดตามภาวะแทรกซอนทางไตในผูปวยเบาหวาน
รายงานการประเมินคาการทํางานของไต (eGFR) ในผูปวยเบาหวาน
รายงานอัตราระดับ Fasting blood sugar ในผูปวยเบาหวานอยูในเกณฑที่ควบคุมได (>=70
mg/dl และ <= 130 mg/dl)
รายงานอัตราผูปวยเบาหวานที่ไดรับการตรวจ HbA1c ประจําป
รายงานอัตราผูปวยเบาหวานที่มรี ะดับ HbA1c นอยกวา 7 %
รายงานอัตราการเขารักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากภาวะแทรกซอนเฉียบพลันจากโรคเบาหวาน
รายงานอัตราผูปวยเบาหวานที่ไดรับการตรวจ Lipid Profile ประจําป
รายงานอัตราผูปวยเบาหวานที่มรี ะดับ LDL นอยกวา 100 mg/dl
รายงานของระดับความดันโลหิตในผูปวยเบาหวานทีมีระดับความดันโลหิตต่ํากวาหรือเทากับ
130/80 mmHg.
รายงานอัตราผูปวยเบาหวานไดรบั ยา Aspirin
รายงานอัตราผูปวยเบาหวานที่ไดรับการตรวจ Microalbuminuria ประจําป
รายงานอัตราผูปวยเบาหวานที่มี Microalbuminuria ที่ไดรับการรักษาดวยยา ACE inhibitor
หรือ ARB

2. แนวทางการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูงเครือขายสุขภาพโรงพยาบาลแมวงก
วัดความดันโลหิตครั้งแรก
systolic  140 mm.Hg.
diastolic > 90 mm.Hg.

สงตอ รพ.แมวงก

วินิจฉัยความดันโลหิตสูง
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รพ.สต.ตรวจปละครั้งไดแก
Fasting plasma glucose
Lipid profile
Serum creatinine
Urinalysis (dipstrick test และ urine srdiment)
Electrolyte
การคํานวณ eGFR
EKG
±CXR ( รพ.)

แนวทางการดําเนินงานเฝาระวังโรคความดันโลหิตสูงแบบบูรณาการ

15

ประชาชนอายุ 15 ปขึ้นไป
(ยกเวนผูปวยเกา)
วัดความดันโลหิตโดยเจาหนาที่สาธารณสุข

กลุมเขียว
< 120/80 mmHg
ตรวจซ้ํา 1 ป

1. ใหสุขศึกษา(บุคคล/
กลุม)
- โรค/การปองกัน
(HT/หัวใจหลอด
เลือด/Stroke)/สภาวะ
สุขภาพในปจจุบัน
2. แนะนําการสงเสริม
สุขภาพ (อาหาร/ออก
กําลังกาย/อารมณ)

กลุมเหลือง
 120/80-139/89 mmHg
ตรวจซ้ํา 6 เดือน

1. ใหสุขศึกษา
(บุคคล/กลุม)
- โรค/การปองกัน
(HT/หัวใจหลอด
เลือด/Stroke)/สภาวะ
สุขภาพในปจจุบัน
2. แนะนําการปรับ
พฤติกรรม (อาหาร:ลด
หวานมันเค็ม/ออกกําลัง
กาย/ลดน้ําหนัก/อารมณ)

กลุมแดง
 140/90 mmHg
ตรวจซ้ํา 2-3 wk

< 140/90

 140/90

ประเมินความเสีย่ ง Stroke
(ตามแบบของกรมควบคุมโรค)

สงพบแพทย
เพื่อวินิจฉัย/รักษาตอ

ไมเปนโรค HT

วิธีปฏิบัติในการวัดความดันโลหิต
1.ผูรับบริการนั่งพักในทาที่สบายอยางนอย 5 นาที
2. ไมพูดขณะนั่งวัดความดันโลหิต ไมสบู บุหรี่ ไมดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล หรือยากระตุน ไมดื่มเครื่องดืม่ ที่มีคาเฟอีน
3. วัดความดันอยางนอย 2 ครั้ง หางกัน 5 นาที

เปนโรค HT

ตรวจซ้ํา 6 เดือน
โปรแกรม
การรักษา
ของแพทย
1.เนนการติดตามระดับความดันโลหิต
2. ใหสุขศึกษา(บุคคล/กลุม)
- โรค/การปองกัน (HT/หัวใจหลอด
เลือด/Stroke)/สภาวะสุขภาพในปจจุบนั
2. แนะนําการปรับพฤติกรรม (อาหาร:ลดหวาน
มันเค็ม/ออกกําลังกาย/ลดน้ําหนัก/อารมณ)

ติดตามเยี่ยมบาน
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NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ตัวชี้วัดโรคความดันโลหิตสูง
รายงานการประเมินติดตามภาวะแทรกซอนทางไตในผูปวยความดันโลหิตสูง
รายงานการประเมินคาการทํางานของไต (eGFR) ในผูปวยความดันโลหิตสูง
รายงานอัตราผูปวยความดันโลหิตสูงที่ไดรับการตรวจ LDL ประจําป
รายงานอัตราผูปวยความดันโลหิตสูงที่ไดรับการตรวจภาวะแทรกซอนทางไตประจําป
รายงานอัตราผูปวยความดันโลหิตสูงที่ไดรับการตรวจจอประสาทตาประจําป
รายงานอัตราผูปวยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตอยูในเกณฑ < 140/90 mmHg.
รายงานอัตราผูปวยความดันโลหิตสูงที่ไดรับการตรวจติดตาม (follow up) อยางนอย 2 ครั้งในรอบ
ปที่ผานมา
รายงานอัตราผูปวยความดันโลหิตสูงที่ไดรับการตรวจรางกายและตรวจทางหองปฏิบัติการประจําป
รายงานอัตราผูปวยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซอนหัวใจและหลอดเลือด
รายงานอัตราผูปวยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซอนหลอดเลือดสมอง
รายงานอัตราผูปวยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซอนทางไต
รายงานอัตราผูปวยความดันโลหิตสูงที่สูบบุหรีไ่ ดรับคําแนะนําปรึกษาใหเลิกสูบบุหรี่

เปาหมาย

17

3. แนวทางการดูแลผูปวยโรคไตเรื้อรัง
คําจํากัดความของโรคไตเรื้อรัง
ผูปวยโรคไตเรื้อรัง หมายถึง ผูปวยที่มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งในสองขอตอไปนี้
1. ผูปวยที่มีภาวะไตผิดปกตินานติดตอกันเกิน 3 เดือน ทั้งนี้ผูปวยอาจจะมีอัตรากรองของไต (glomerular filtration rate, GFR)
ผิดปกติหรือไมก็ได
ภาวะไตผิดปกติ หมายถึง มีลักษณะตามขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
1.1 ตรวจพบความผิดปกติจากการตรวจปสสาวะอยางนอย 2ครั้ง ในระยะเวลา 3 เดือน ดังตอไปนี้
1.1.1 ตรวจพบโปรตีนในปสสาวะ
1.1.1.1 ถาผูปวยเปนโรคเบาหวาน และตรวจพบ microalbuminuria
1.1.1.2 ถาผูปวยไมไดเปนโรคเบาหวาน และตรวจพบ proteinuria มากกวา 500 mgตอวันหรือมากกวา500
mg/g creatinine
1.1.2 ตรวจพบเม็ดเลือดแดงในปสสาวะ (hematuria)
1.2 ตรวจพบความผิดปกติทางรังสีวิทยา
1.3 ตรวจพบความผิดปกติทางโครงสรางหรือพยาธิสภาพ
2. ผูปวยที่มี GFR นอยกวา 60 mL/min/1.73m2 ติดตอกันเกิน3 เดือน โดยที่อาจจะตรวจพบหรือไมพบวา มีรองรอยของไตผิดปกติก็
ได
การแบงระยะของโรคไตเรื้อรัง
ผูปวยโรคไตเรื้อรังแบงระยะความรุนแรงของโรคไตเรื้อรัง ดังนี้
ระยะ
คําจํากัดความ
1
2
3
4
5

ไตผิดปกติ และ GFR ปกติหรือเพิม่ ขึ้น
ไตผิดปกติ และ GFR ลดลงเล็กนอย
GFR ลดลงปานกลาง
GFR ลดลงมาก
ไตวายระยะสุดทาย

GFR (mL/min/1.73m2)
≥ 90
60 - 89
30 - 59
15 - 29
< 15 (หรือไดรับการบําบัดทดแทนไต)
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แนวทางการสงตอผูปวยโรคไตเรื้อรัง

ผูปวยไตเรื้อรังระยะที่ 4,5 ที่ผานการใหคําปรึกษา
และเลือกรักษาดวยการบําบัดทดแทนไต

รพ.สวรรคประชารักษ นครสวรรค

-ผูปวยเบาหวานทีต่ อง
ปรับเปลีย่ นเปนยาฉีดอินซูลิน
ปฏิเสธการรักษา
-ผูปวย DM,HT ที่มีปญหายุงยาก
ซับซอน

-Nurse case Manager DM ,HT
-เภสัชกร

HHC

ผูปวยไตเรื้อรังระยะที่ 4,5
ที่ปฏิเสธการทํา RRT

Palliative care

แนวทางการดูแลผูปวยโรคไตเรื้อรัง
ระยะที่ 1,2

สุขศึกษา
1. การควบคุมระดับความดันโลหิตใหนอยกวา 130/80
มม.ปรอท
2. การลดน้าํ หนักในผูที่มีน้ําหนักเกิน
3. งดสูบบุหรี่และงดเครื่องดืม่ แอลกอฮอล
4. การควบคุมระดับน้ําตาลในผูปวยโรคเบาหวาน
5. การออกกําลังกาย
6. หลีกเลี่ยงการรับประทานยา NSAIDs และสารพิษที่
ทําลายไต
7. อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง, งดอาหารที่มีแคลเซียมสูง
lab
1.
2.
3.
4.

ตรวจโปรตีนในปสสาวะทุก 1 ป
ตรวจซีรั่มครีอะตินินทุก 1 ป
ประเมินระดับการทํางานของไต(eGFR) ทุก 1 ป
ตรวจระดับ HbA1C ทุก 1 ปในผูป ว ยเบาหวาน

ระยะที่ 3

สุขศึกษา
1. การควบคุมระดับความดันโลหิตใหนอยกวา 130/80 มม.
ปรอท
2. การลดน้าํ หนักในผูที่มีน้ําหนักเกิน
3. งดสูบบุหรี่และงดเครื่องดืม่ แอลกอฮอล
4. การควบคุมระดับน้ําตาลในผูปวยโรคเบาหวาน
5. การออกกําลังกาย
6. หลีกเลี่ยงการรับประทานยา NSAIDs และสารพิษที่
ทําลายไต
7. อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง, งดอาหารที่มีโซเดียมสูง
8. การจํากัดโปรตีนโดยรับประทานโปรตีน 0.6–0.8 กรัม/
กิโลกรัมน้ําหนักตัวที่ควรจะเปน
Lab
1. ตรวจโปรตีนในปสสาวะทุก 1 ป
2. ตรวจซีรั่มครีอะตินินทุก 1 ป
3. ประเมินระดับการทํางานของไต(eGFR) ทุก 1 ป
4. ตรวจ Hb ทุก 1 ป
5. ตรวจระดับ HbA1C ทุก 1 ปในผูป วยเบาหวาน
ยา
1. กรณีมโี ปรตีนรั่วในปสสาวะ พิจารณาใหยากลุม ACEI
(enarapril) หรือยากลุม ARB ( losartan)
2. กรณีผูปวยไตเรื้อรังมีความดันโลหิตสูง ควรไดรับยากลุม
ACEI (enarapril) หรือยากลุม ARB(losartan) เปนยา
ตัวแรกถาไมมีขอหาม

1

ที่มา : แนวทางเวชปฏิบัติสําหรับโรคไตเรื้อรังกอนการบําบัดทดแทนไต พ.ศ.2552

แนวทางการดูแลผูปวยโรคไตเรื้อรัง จังหวัดนครสวรรค
ระยะที่ 4

สุขศึกษา
1. การควบคุมระดับความดันโลหิตใหนอยกวา 130/80 มม.ปรอท
2. การลดน้ําหนักในผูที่มีนา้ํ หนักเกิน
3. งดสูบบุหรี่และงดเครื่องดืม่ แอลกอฮอล
4. การควบคุมระดับน้ําตาลในผูปวยโรคเบาหวาน
5. การออกกําลังกาย
6. หลีกเลี่ยงการรับประทานยา NSAIDs และสารพิษที่ทําลายไต
7. อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง, งดอาหารที่มีโซเดียมสูง
8. การจํากัดโปรตีนโดยรับประทานโปรตีน 0.6 กรัม/กิโลกรัมน้าํ หนักตัวที่
ควรจะเปน
9. การจํากัดผักผลไมและอาหารที่มีโพแทสเซียม,ฟอสฟอรัสและ
พิวรีนสูง
10. ใหคําปรึกษาเรื่องการบําบัดทดแทนไต
Lab
1. ตรวจโปรตีนในปสสาวะทุก 1 ป
2. ตรวจซีรั่มครีอะตินินทุก 6 เดือน
3. ประเมินระดับการทํางานของไต(eGFR) ทุก 6 เดือน
4. ตรวจ Hb ทุก 6 เดือน
5. ตรวจระดับ Electolyte ทุก 6 เดือน
6. ตรวจระดับ HbA1C ทุก 1 ปในผูปวยเบาหวาน
7. ตรวจระดับไขมันในเลือดทุก 1 ป
8. EKG,CXR ทุก 1 ป
ยา
1. ใชยากลุม ACEI หรือ ARB ในกรณีที่มีการเพิ่มขึ้นของ SCr ไมเกิน 30%
จากคาพื้นฐาน หรือ serum K < 5.5 mmol/L
2. กรณีผูปวยไตเรื้อรังมีความดันโลหิตสูง ควรใชยา Amlodipine หรือ
carvedilol
3. ภาวะ metabolic acidosis ( co2 <22 mmol/l) รักษาดวย NaHco3
4. ภาวะ Hyperkalemia รักษาดวย Kalimate และถอนยากลุม ACEi/ARB
ออก และไมกินผลไมที่มี K สูง
5. รักษาภาวะซีดดวย FBC. Folic acid

ระยะที่ 5

สุขศึกษา
1. การควบคุมระดับความดันโลหิตใหนอยกวา 130/80 มม.ปรอท
2. การลดน้ําหนักในผูที่มีนา้ํ หนักเกิน
3. งดสูบบุหรี่และงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล
4. การควบคุมระดับน้ําตาลในผูปวยโรคเบาหวาน
5. การออกกําลังกาย
6. หลีกเลี่ยงการรับประทานยา NSAIDs และสารพิษที่ทําลายไต
7. อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง, งดอาหารที่มีโซเดียมสูง
8. การจํากัดโปรตีนโดยรับประทานโปรตีน 0.6 กรัม/กิโลกรัมน้าํ หนักตัว
ที่ควรจะเปน
9. การจํากัดผักผลไมและอาหารที่มีโพแทสเซียม,ฟอสฟอรัสและพิวรีนสูง
10. ใหคําปรึกษาเรื่องการบําบัดทดแทนไต
Lab
1. ตรวจโปรตีนในปสสาวะทุก 1 ป
2. ตรวจซีรั่มครีอะตินินทุก 3 เดือน
3. ประเมินระดับการทํางานของไต(eGFR) ทุก 3 เดือน
4. ตรวจ Hb ทุก 3 เดือน
5. ตรวจระดับ Electolyte ทุก 3 เดือน
6. ตรวจระดับ HbA1C ทุก 1 ปในผูปวยเบาหวาน
7. ตรวจระดับไขมันในเลือดทุก 1 ป
8. EKG,CXR ทุก 1 ป
ยา
1. . ใชยากลุม ACEI หรือ ARB ในกรณีที่มีการเพิ่มขึ้นของ SCr ไมเกิน
30% จากคาพื้นฐาน หรือ serum K < 5.5 mmol/L
2. กรณีผูปวยไตเรื้อรังมีความดันโลหิตสูง ควรใชยา Amlodipine หรือ
carvedilol
3. ภาวะ metabolic acidosis ( co2 <22 mmol/l) รักษาดวย
NaHco3
4. ภาวะ Hyperkalemia รักษาดวย Kalimate ถอนยากลุม ACEi/ARB
ออก และไมกินผลไมที่มี K สูง
5. รักษาภาวะซีดดวย FBC. Folic acid
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หมายเหตุ ผูปวยระยะ4,5 ที่ปฏิเสธการทํา RRT ใหการดูแลตอตามแนวทางนี้

่มา : แนวทางเวชปฏิบัติสําหรับโรคไตเรื้อรังกอนการบําบัดทดแทนไต
แนวทางการดูแลผูปวยโรคไตเรื้อรัง สําหรับ รพสต.อําทีเภอแม
วงก จังหวัดนครสวรรค
พ.ศ.2552

ระยะที่ 1,2

ใหสุขศึกษา
1. การควบคุมระดับความดันโลหิตใหนอยกวา 130/80 มม.ปรอท
2. การลดน้ําหนักในผูที่มีนา้ํ หนักเกิน
3. งดสูบบุหรี่และงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล
4. การควบคุมระดับน้ําตาลในผูปวยโรคเบาหวาน
5. การออกกําลังกาย
6. หลีกเลี่ยงการรับประทานยา NSAIDs และสารพิษที่ทําลายไต
7. อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง, งดอาหารที่มีแคลเซียมสูง

ระยะที่ 4

ใหสุขศึกษา
1. การควบคุมระดับความดันโลหิตใหนอยกวา 130/80 มม.ปรอท
2. การลดน้ําหนักในผูที่มีนา้ํ หนักเกิน
3. งดสูบบุหรี่และงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล
4. การควบคุมระดับน้ําตาลในผูปวยโรคเบาหวาน

ระยะที่ 3

ใหสุขศึกษา
1. การควบคุมระดับความดันโลหิตใหนอยกวา 130/80 มม.ปรอท
2. การลดน้ําหนักในผูที่มีนา้ํ หนักเกิน
3. งดสูบบุหรี่และงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล
4. การควบคุมระดับน้ําตาลในผูปวยโรคเบาหวาน
5. การออกกําลังกาย
6. หลีกเลี่ยงการรับประทานยา NSAIDs และสารพิษที่ทําลายไต
7. อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง, งดอาหารที่มีโซเดียมสูง
8. การจํากัดโปรตีนโดยรับประทานโปรตีน 0.6–0.8 กรัม/กิโลกรัม
น้ําหนักตัวที่ควรจะเปน

ระยะที่ 5

3
ใหสุขศึกษา
1. การควบคุมระดับความดันโลหิตใหนอยกวา 130/80 มม.ปรอท
2. การลดน้ําหนักในผูที่มีนา้ํ หนักเกิน
3. งดสูบบุหรี่และงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล
4. การควบคุมระดับน้ําตาลในผูปวยโรคเบาหวาน
5. การออกกําลังกาย
6. หลีกเลี่ยงการรับประทานยา NSAIDs และสารพิษที่ทําลายไต
7. อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง, งดอาหารที่มีโซเดียมสูง
8. การจํากัดโปรตีนโดยรับประทานโปรตีน 0.6 กรัม/กิโลกรัม
น้ําหนักตัวทีค่ วรจะเปน
9. การจํากัดผักผลไมและอาหารที่มีโพแทสเซียม,ฟอสฟอรัสและพิวรีน
สูง

วิธีผสมยาปฏิชีวนะในน้ํายาลาทีงไต
าหรับ รพ.สต.
่มา : สํแนวทางเวชปฏิ
บัติสําหรับโรคไตเรื้อรังกอนการบําบัดทดแทนไต พ.ศ.2552
ผูปวยจะมีแบบฟอรมการใหยาปฏิชีวนะมาจาก รพ.แมวงกทุกครั้ง
1. ตรวจสอบชนิดและวันหมดอายุของย้ํายาลางไต
2. ตรวจสอบชนิดยาปฏิชีวนะ
3. เตรียมอุปกรณการผสมยา
4. ตัดถุงน้ํายาบริเวณที่มจี ุกฉีดยา
5. ผสมยาปฏิชีวนะทีล่ ะชนิด
6. ทาเบตาดีนที่ตาํ แหนงจุกฉีดยา
7. เปลี่ยนเปนเข็มเบอร 24 ฉีดยาลงในถุงน้ํายา
8. ฉีดยาตัวตอไปลงในถุงน้ํายา(ถามียามากกวา 1 ชนิด)
9. ผสมยาใหเขากันทั่วถุงน้ํายาโดยจับถุงเขยา
10. ปดผนึกจุกฉีดยา เขียนชื่อยาและวันที่ผสมที่ถุงน้ํายาทีผ่ สมแลว

แนวทางการทําลายถุงน้ํายาลางไตที่ใชแลวของผูปวยลางไตทางชองทอง
อําเภอแมวงก จังหวัดนครสวรรค
ผูปวยที่ปลอยน้ํายาลางไตออกแลวเทน้ํายาลางไตทิ้งชักโครก และ นํา
ถุงที่ใสน้ํายาที่ปลอยออก แยกทิ้งขยะติดเชื้อ

4

นําถุงขยะติดเชื้อฝากทิ้งที่ รพสต./
โรงพยาบาลแมวงก

NO

1
2
3
4
5

ตัวชี้วัดโรคไตวาย
ตัวชี้วัดที่ 1. ลดปจจัยเสี่ยงและคัดกรองการเกิดโรคไตในประชาการที่เปนกลุมเสี่ยง
รอยละของผูปวย DM, HT ที่ไดรบั การคนหาและคัดกรองโรคไตเรือ้ รัง
รอยละของผูปวย DM, HT ที่ไดรบั การวินิจฉัยวาเปนโรคไตเรื้อรังรายใหม
ตัวชี้วัดที่ 2 การชะลอความเสื่อมของไต
มีการดําเนินการ CKD Clinic
ตัวชี้วัดที่ 3 การเสื่อมของไตตามเกณฑของสมาคมโรคไต (15 ตัวชี้วัด)
ผูปวย BP < 1๔0/๙0 mmHg
ผูปวยไดรับ ACEi/ARB
ผูปวยมีอัตราการลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.72 m2/yr
Hb > 10 gm/dl
HbA1c < 7 % (เฉพาะผูปวยเบาหวาน)

เปาหมาย
รอยละ 90
เพิ่มขึ้น 10 % ใน
ป 2559

> 80%
> 60%
> 50%
> 60%
> 40%

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ผูปวยกลุม เสีย่ งตอโรคหลอดเลือดและหัวใจไดรับยา Statin
ผูปวยมีคา serum K < 5.5 mEq/L
ผูปวยมีคา serum HCO3 > 22 mEq/L
ผูปวยไดรับการตรวจ urine protein โดยใชแถบสีจุม (dipstick)
ผูปวยไดรับการประเมิน UPCR
UPCR < 500 mg/g cr
Serum PO4 < 4.5 mg%
Serum iPTH อยูในเกณฑทเี่ หมาะสม
ผูปวยไดรับการ emergency vascular access กอนเริ่มทํา RRT
ผูปวยไดรับความรูในการชะลอไตเสื่อม ตาม modules ของสมาคมโรคไตแหงประเทศไทย

> 40%
> 80%
> 80%
> 80%
> 40%
> 40%
> 50%
> 50%
< 20%
> 60%

