


การบริหารจัดการ

การคัดกรอง

การจัดบริการคลินิกชะลอไตเส่ือม
เช่ือมโยงชุมชน



วังบวั

ท่ามะเขือ

วังยาง

วังแขมแม่ลาด

คลองขลุง

วังไทร

ท่าพุทรา

หวัถนน

คลองสมบรูณ์

เหนือ

อ.ขาณุวรลักษบุรีอ.ปางศิลาทอง

อ.ทรายทองวัฒนา

อ.เมือง

อ.ไทรงาม

ม ีรพช. ระดบั F1 ขนาด 90 เตยีง, รพ.สต.12 

แหง่ สอ. 2 แหง่

10 ต ำบล  103 หมู่บ้ำน    จ ำนวน 20,172 หลงัคำเรือน



ดร.นายแพทยว์ินัย ลีสมิทธิ์
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลคลองขลุง 

(ประธาน คปสอ.)

นายนิคม  สุกใส
สาธารณสุขอ าเภอคลองขลุง



สัดส่วนบุคลากรที่ให้บริการต่อประชากร 

ประเภท
จ านวน

สัดส่วนต่อประชากร
รพ. สสอ.

แพทย์ 10 - 1 :5,590

ทนัตแพทย์ 5 - 1: 11.180

เภสชักร 8 - 1:6,967

พยำบำลวิชำชีพ 71 15 1: 650

นักวิชำกำร สธ. 3 18 1 : 2,662

กำยภำพบ ำบดั 4 - 1: 13,975

แพทยแ์ผนไทย 2 - 1 : 27,950 

โภชนำกร 2 1: 27,950

จพ.สำธำรณสขุ - 8 1:6,967

จ านวน 1,304 คน อตัรา 1 : 16 หลงัคาเรอืน 

เชีย่วชาญ NCD 276 คน



พาเรียนรู้
โรคไต

Khlongkhlung care team
รพ.- สสอ.-รพสต.-อสม.-ชุมชน

จดับริ
การ

ตัวช่วย

ดูแล
ตนเอง

- นโยบาย

ชดัเจน

- ชว่ยชีแ้นะ ,

รว่มคดิ รว่ม

ท า

- พฒันา

ความรูท้ ัง้

เครอืข่าย

- สรา้งชอ่ง

ทางการ

ประสานงาน

- สนบัสนุน 

เงินเครือ่งมอื 

อปุกรณ์

ปรบัปรุง

สิง่แวดลอ้ม

- พฒันา IT 

- ลดตำย : ACS , Stroke ,TB , อบ.จรำจร ,Sepsis , Suicide 
- ลดป่วย , แทรกซ้อน : DM ,HT 
- ลดค่ำใช้จ่ำย : CKD 
- ลดพิกำร  : อบ.จรำจร , Stroke
- ลด : ฟันผใุนเดก็ , เดก็อ้วน
- ลดป่วย : DHF, Diarrhea (เดก็) ,Pneumonia (เดก็),

- EMS 

- Fast track 
(HI,STEMI,  

Stroke, Sepsis, 

accident,  M&C

- NCD clinic 
(HT,DM,

CKD,COPD,Thyro

id,HD)

- สุขภาพจติ ยา

เสพตดิ

-ส่งเสรมิ

สุขภาพกลุ่มวยั

- ป้องกนัโรค 

วคัซนี

- ระบบ SRRT 

-

จดับริการพืน้ฐาน



สร้างเครือข่าย

รว่มสรา้ง

มาตรฐาน 

ระบบยา
งาน IC

Emergency care

ความรู้ทกัษะต้องมีChronic care

Data center

โปรแกรม 
DwEMRViewerPlus



คณะกรรมการประสานงานระดับอ าเภอ

คณะกรรมการโรคไม่ติดต่อเรือ้รังคณะกรรมการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ

คณะกรรมการแม่และเด็ก

คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ

คณะท างานดูแลโรคไตเรือ้รัง

-ทีมสหสาขาวิชาชีพ
- จนท. สสอ.
- พยาบาล รพ.สต.

ทีมหมอครอบครัว



ความร่วมมือพัฒนารูปแบบ
การป้องกันและฟื้นฟูผู้ป่วยไตเร้ือรัง



ปี 54-56 (มิ.ย.)

ระยะ 3-4
 อายุ 18-70 ปี
 เป็น DM HT
 จ ากัดโรคร่วม/โรคแทรก

พัฒนาระบบการคัดกรอง & 
รูปแบบการจัดบริการ

ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม

ชะลอการเส่ือมของไตเข้าสู่ระยะสุดท้าย
ค่ำ eGFR <4 ml/min/1.73m2 ต่อปี

ลดเค็ม (โซเดียม) 
ควบคุมโปรตีน 

ใช้ยาถูกต้อง หลีกเล่ียง
ยาที่มีผลต่อไต
ออกก าลังกาย 

สร้างมวลกล้ามเนือ้



แผนที่จังหวดัก ำแพงเพชร

อ ำเภอคลองขลุง

อ ำเภอทรำยทองวฒันำ



เปรยีบเทยีบการวจิยัแบบcase-

control study
กลุ่มศึกษำ (ร.พ.คลองขลงุ)CKD 3-4 

CKD Clinic Multidisciplinary team (MDT) + 
เยีย่มบ้าน

ประเด็น บุคคลากร

M0 การวินิจฉัยและรักษาCKD MDCT

M1 โภชนบ าบดัส าหรับโรคไต MDCT
เยี่ยมบ้าน

M3 วิธีควบคุมความดันโลหติ MDCT
เยี่ยมบ้าน

M6 วิธีป้องกันโรคไตจากเบาหวาน MDCT
เยี่ยมบ้าน

M9 การใช้ยาในผู้ ป่วยโรคไต MDCT
เยี่ยมบ้าน

M12 การบ าบดัทดแทนไต MDCT

กลุ่มควบคมุ (ร.พ.ทรำยทองวฒันำ)

CKD 3-4

วิธีมำตรฐำนเวชปฏิบติั
ประเด็น บุคคลากร

M0 การวินิจฉัยและรักษาCKD GP&Nurse

M1 โภชนบ าบดัส าหรับโรคไต Nurse 

M3 วิธีควบคุมความดันโลหติ GP&Nurse

M6 วิธีป้องกันโรคไตจากเบาหวาน Nurse 

M9 การใช้ยาในผู้ ป่วยโรคไต PH.&Nurse

M12 การบ าบดัทดแทนไต Nurse 



1.พบพยาบาล : สมัภาษณอ์าการ วดั V/S   5 นาที
2.ด ูVDO ความร ูโ้รคไต&การป้องกนั 15 นาที
3.พบนกัโภชนากร : อาหารท่ีปลอดภยั 15  นาที
4.พบเภสชักร : ใชย้าถกูตอ้ง&ท่ีหลีกเล่ียง10 นาที

5.พบนกักายภาพบ าบดั : ยาง....ยืดอาย ุ 10  นาที
6.พบแพทย์ : แจง้ผลLab ตรวจรกัษา 5 นาที

ประมาณ 60  นาที

อำหำรผูป่้วย (ลดโซเดยีม   โปรตนี)

กำรใช้ยำ  (ใชย้าถูก ใชย้าแก้ปวด สมุนไพร)

กำรออกก ำลงักำย (ต่อเนือ่ง)  



KK : intervention
SS : Control

Delayed 6-7 
yrs.

Usual 

deterioration



นพ. ธีรยทุธ เจียมจริยาภรณ์ และ คณะ

GFR ลดลงช้ากว่า 2.74 ml/min /1.73m21 / 2 yrs.
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แบบมาตรฐานเดิม
GFR ลดลง 4 ml/min/1.73m2/yr

แบบMDCT eGFR ลดลง 2 ml/min/1.73m2/yr
ช่วยยืดเวลาล้างไตจาก 7 ปี ออกไปเป็น 14 ปี

ระยะลา้งไต

14 ปี

7 ปี

eGFR

2015 2022 2029



นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข

พญ.ประนอม ค าเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สวปก.มาศึกษาข้อมลูต้นทุน







ผูบ้ริหำร กก.บริหำร

PCT

CKD  team

หัวหน้างาน

IT***

สั่งการ

ชีแ้จง ร่วม
ตัดสินใจ

มอบหมาย 
ปรับงาน
ประจ าจดัระบบ

บริกำร 
ปรบั CPG

สั่งการ

พฒันา
ความรู้

ออกแบบ จดัเก็บ
ข้อมลู รวบรวม จัดบริการ

ก าหนดทมี

LAB

LIS, Cr.emz

ผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอก



แพทย์

เภสัชกร

นักกายภาพ
นักโภชนากร

ทีม รพสต.

พยาบาล

ผู้ดูแล

อสม



คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

งานผู้ป่วยนอก

ผู้ป่วยนอกท่ัวไป

สุขภาพจติ
และจติเวช

ยาเสพติด โรคเบาหวาน

โรคความ
ดันโลหติสูง

โรคไตเรือ้รัง

โรคถุงลมอุดกัน้ 
และหอบหืด

โรคไทรอยด์

โรคหวัใจ
(Wafarine clinic) 

กลุ่มการพยาบาล พยาบาลวชิาชพี 6 คน
จนท.บนัทกึขอ้มลู 

1 คน

CM , ฟ้ืนฟ ู,
เรื้อรงั , จิตเวช
,บ  ำบดัยำเสพติด

System 

Manager



สหสาขาวิชาชีพ
 จัดท าคู่มือ ส่ือ
 พัฒนา NCD คุณภาพ
 จัดท าแผน
 คัดกรองภาวะแทรกซ้อน
 ให้บริการแต่ละวัน

FCT / รพ.สต.
 เยี่ยมบ้าน
 รับให้ค าปรึกษา

องค์กรภายนอก
ให้ข้อมูล/รายงาน
ขอความช่วยเหลือ
แลกเปล่ียนเรียนรู้

หน่วยงานใน รพ.
 รับ-ส่งต่อการดูแล

จัดการข้อมูล
ออกแบบ
เก็บรวบรวม
วเิคราะห์
รายงานผล
ทบทวนเวชระเบียน
 ทบทวน ICD9-10

จัดเตรียม
เคร่ืองมือ อุปกรณ์
 สถานท่ี ส่ือต่างๆ



เตรียมทีม “รพสต.&ทีมสหฯรพ.”



เตรียมทีม 
“ควำมรู้โรคไตสู่ประชำชน”

คัดกรอง
เบือ้งต้น



แกนน าสุขภาพประจ าครอบครัว 

เตรียมทีม “อสค.+ผู้ดูแล”



คู่มือคนท ำงำน



ตัวช่วย “



ตัวช่วย “ส่ือเรียนรู้”



ตัวช่วย “ส่ือเรียนรู้”



ตัวช่วย “ระบบสำรสนเทศ”

- ก าหนดข้อมูลท่ีส าคัญ
- แหล่งข้อมูลท่ีมีเดมิ
- ออกแบบ
- มอบหมาย



ใชเ้ทคนิคการสรา้งแรงจูงใจ(MI)ในการ
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม

ประเมนิสภาพปัญหาทางกาย 
-สาเหตุการเจบ็ป่วย 
-ปัญหาพฤตกิรรม(อาหาร,การใชย้า,การออกก าลงักาย
การใช ้บุหรี-่สรุา)

-ปัญหาดา้นจติใจ(ความเครยีด-ภาวะซมึเศรา้)











ตรวจ eGFR และ Urine Analysis  UA 

ค่า eGFR < 60 mi/min/1.73m2  รือ UA prot >100 

eGFR ≥ 60 eGFR < 60 (CKD stage 3-5) 

UA dipstick 
prot ≥100

UA normal

UA dipstick

F/U 1 ป 

ส่งต่อ รพ เพื อค้น าสาเ ตุ 
ว น จ ัย และรัก า

ตรวจ eGFR และ UA  ้ า  ลังจากตรวจครั้งแรก≥3 เ ือนเพื อยืนยัน

ผลการตรวจยืนยันการว น จ ัย รคไตเรื้อรงั

เข้า                  

แนว างคั กรองผู้ป่วย รคไตเรื้อรัง 

Refer ร พ จัง วั 
ปรับเปล  ยนพ ต กรรม 

เ ้าระวงั ต  ตาม
CKD stage 

1-2

eGFR<10



วางแผนและร่วมออกคัดกรอง 
ที่ รพ.สต.& คลินิกเบาหวาน ความดัน

เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 

ผิดปกต ิ
ตรวจซ า้อีก 3 เดือน
เดือน มกราคม – มีนาคม 

ส่ง CKD clinic



จ านวนผู้ป่วย CKDในแต่ละต าบล  มู่บ้าน    รับผ  ชอบ

ตามรพ สต     ูแล

253
109

114

179

153

50

90

131

82

216







1.เพื อน ารูปแบบการป้องกันและฟื้นฟูผู้ป่วย CKD3-4 จากการ
ว จัย มาจั บร การใ ้ครอบคลุม เ มาะสมสามารถชะลอการ
เสื อมของไต

2.เพื อบูรณาการรูปแบบการเย  ยมบ้านของ  ม มอครอบครัว
กับ  มรัก ์ไตใ ้เป็นรูปธรรม



สร้างความ
ตระหนัก
ในการ

ปรับเปล่ียน
พฤติกรรม

ชะลอการเส่ือมของไตเข้าสู่ระยะสุดท้าย
eGFR <4 ml/min/1.73m2 ต่อปี

น ้ำตำลสะสม <7%+ ควำมดนั<130/80 mmHg.

ลดเค็ม (โซเดียม) + โปรตีน 

ใช้ยาถูกต้อง หลีกเล่ียงยาที่มีผลต่อไต

ออกก าลังกาย สร้างมวลกล้ามเนือ้



HT HT&DM DM อ่ืนๆ รวม

รพ. : DM ,HT 1,753 922 347 - 4463

CKD 893
(21.71%)

483
(23.08%)

65
(9.88%)

76 1517
(22.33)

รพ.สต. 1,467 688 246 - 2401

รวม 4,113 2,093 658 - 6,864

HT clinic DM  clinic CKD clinic รวม

รพ. 1,753 1,269 1,517 4,539

รพ.สต. 1,467 934 - 2,401

รวม 3,220 2,203 1,517 
(DM HT=1,441)

6,940

รพ.:รพ.สต 54 : 46 58 : 42

COPD clinic      =  386 คน
Asthma  clinic  =  277 คน
Thyroid  clinic  = 338 คน
Wafarine clinic =   27 คน
สขุภำพจิต จิตเวช = 1,848 คน
ยำเสพติด = 10-15 คน/วนั



การจดับริการคลินิกเฉพาะโรค

คลินิกโรค จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์
โรคเบาหวาน   

โรคความดันโลหติสูง   

โรคถุงลมอุดกัน้ หอบหดื 

โรคหวัใจ(wafarine) 

โรคไทรอยด์ 

สุขภาพจติ จติเวช 

ยาเสพติด 

โรคไตเรือ้รัง  4-5  3  3



ระยะ 1-2 
แทรกควำมรู้รำยกลุ่ม
ปรบัเปล่ียนรำยเด่ียวใน

กลุ่ม un control



ดูแลต่อท่ีบ้าน

1,015

DM 451 คน 
HT 542 คน
อ่ืนๆ 22 คน

ระยะ 3 = 797 คน
ระยะ 4 = 174 คน
ระยะ 5 = 44 คน

ปี 56-57

อายุ > 70 ปี 49.8%



1.พบพยาบาล : สมัภาษณอ์าการ วดั V/S   5 นาที
2.ด ูVDO ความร ูโ้รคไต&การป้องกนั 15 นาที
3.พบนกัโภชนากร : อาหารท่ีปลอดภยั 15  นาที
4.พบเภสชักร : ใชย้าถกูตอ้ง&ท่ีหลีกเล่ียง10 นาที

5.พบนกักายภาพบ าบดั : ยาง....ยืดอาย ุ 10  นาที
6.พบแพทย์ : แจง้ผลLab ตรวจรกัษา 5 นาที

ประมาณ 60  นาที

อำหำรผูป่้วย (ลดโซเดยีม   โปรตนี)

กำรใช้ยำ  (ใชย้าถูก ใชย้าแก้ปวด สมุนไพร)

กำรออกก ำลงักำย (ต่อเนือ่ง)  



ขัน้ตอนการให้บริการ



15 นาที

- แนะน ำบริกำร
- ให้ควำมรู้ โรค CKD
- แนะน ำกำรแปรผล eGFR แก่ผูป่้วยและญำติ
- ซกัประวติั ประเมินปัญหำ พฤติกรรมกำร
ปรบัเปล่ียน วดัV/S และแจ้งผล
- นัด และกำรติดตำมเม่ือขำดนัด
- ประสำนงำนส่งต่อ รพท. , ทีมเย่ียมบำ้น

: ให้ MI ในการปรับเปลี่ยน  ประเมินปัญหา 
พฤตกิรรม 
: Family  Csg. เตรียมท า RRT + รายใหม่
: Palliative care  ในผู้ ป่วย ระยะ 5

เพิ่ม



บทบาทเภสัชกร
15 นาที

เน้นย า้ ซ า้ๆ ตัวอย่างชัด ติดตามต่อเน่ือง 

ใช้ยาถูกต้อง ลดใช้ยาเส่ียงไตเส่ือม

- ประเมินกำรใช้ยำ ให้ค ำแนะน ำ 
- ให้ควำมรู้ ทกัษะกำรใช้ยำ วิธีอ่ำนฉลำกยำ
ข้อควรระวงัในกำรใช้ (ยาเอน็เสด,สมุนไพร,
ลา้งไต) ให้ควำมรู้ปีละ 4 เรื่อง ทุก 3 เดือน
- ประเมินผลหลงักำรให้ควำมรู้

ช่วยเฝ้ำระวงั กำรใช้ยำตำม eGFR

เพิ่ม



บทบาทโภชนากร 15 นาที
ลดเค็ม (เน้นเคร่ืองปรุง) ลดโปรตีน ผักผลไม้ใน 4-5

เน้น ย า้ ทีละเร่ือง ตัวอย่างชัดเจน
เน้น ชนิด ปริมำณเครื่องปรงุ 

- ใหค้วามรูร้ายกลุม่ 4 เรือ่ง 
ทุก 3 เดอืน(ปรมิาณโซเดยีม
โปรตนี,หมวดหมู่,อ่านฉลาก)
- สาธติอาหารจรงิ ท ำจริง 
ชิมจริง

ให้ค ำปรึกษำไม่ปรบัเปล่ียน

เพิ่ม



บทบาทกายภาพบ าบดั / แพทย์แผนไทย

สนุก,ไม่จ าเจ,ยืดหยุ่น,ประเมินซ า้

เพิ่มมวลกล้ามเนือ้ ชะลอการเส่ือมของไต 10 นาที

วัดมวล
กล้ามเนือ้

-สอน สำธิต และฝึกกำรออกก ำลงั
กำยโดยใช้ยำงยืด  3 ท่ำ / visit
-วดัมวลกล้ำมเน้ือก่อน และหลงั 
กำรสอน 

- กำรประเมิน ADL 1 ครัง้/ปี
- ออกก าลงัตามอธัยาศยั

เพิ่ม



บทบาทแพทย์
5 นาที

รักษาตาม CPG ผู้ป่วย ครอบครัวรู้ภาวะ

ย า้ผลการตรวจกับพฤตกิรรม

- ปรับยาตาม CPG โรค CKD
- แจ้งผลการตรวจ  และผล Lab 

(eGFR) เชื่อมโยงกับพฤติกรรม
สุขภาพ และการปรับเปลี่ยน

- ปรบั CPG
- ระยะ 4-5 อายุรแพทยต์รวจ

เพิ่ม



ต้องตดิตามต่อที่บ้าน

: นอนรักษารพ./ส่งต่อ
: คุมน า้ตาล ความดันไม่ได้
: ค่าอัตรากรองของไตลดเร็ว

: ไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
: ไตเส่ือมระยะ 5
: ไม่มีผู้ดูแล



แพทย ์1 คน: 2 รพ.สต

เภสัชกรกำยภำพ 1 คน : 3-4 รพสต.

เภสชักร 1 คน: 2 รพ.สต

อสม 1 คน : 16 หลงัคำเรือน

จนท.รพสต. 
1 คน: 3-4 หมู่พยำบำล 1 คน : 

7 รพ.สต

ออกเยี่ยม
ทุกศุกร์ 

ตรวจผูป่้วย รพ.สต.
Re med DM HT
ติดบ้ำน ติดเตียง พิกำร
เย่ียมบ้ำน CKD
NCD  ตำมเกณฑ์



: ข้อมลูเบือ้งต้น
: ปัญหาการเจบ็ป่วย
: ประเด็นต้องติดตามเยี่ยม
: ผลการตรวจทางห้องแลบ

แยกส่งข้อมลูรพ.สต.

ก าหนดวัน,กิจกรรม

จดัล าดับความส าคัญ ก าหนด
ทมี  กิจกรรม และวันเยี่ยม

แจ้งวันเยี่ยม



อำหำรผูป่้วย (ลดโซเดยีม   โปรตนี)

กำรใช้ยำ  (ใชย้าถูก ใชย้าแกป้วด สมุนไพร)

กำรออกก ำลงักำย (ต่อเนือ่ง)  

การเยี่ยมบ้าน

ผู้ดูแล /แกนน าครอบครัว

ทมีหมอครอบครัว
(ระดับอ าเภอ)

อสม.เช่ียวชาญโรคไต

พยาบาล/จนท.รพสต.



ให้ข้อมูลผู้ป่วย

บนัทกึอาหาร&พฤติกรรม&ความดัน

ผลการค านวณอาหาร,การ

ให้บริการ, ผลลัพธ์ตาม ยบ1

รวบรวมส่ง
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ผลลัพธ์



ลดเค็ม (โซเดียม) + โปรตีน 

ใช้ยาถูกต้อง ปลอดภยั

ออกก าลังกาย  

ต้อง

ทมีน า
ส่งเสริม 
สนับสนุน

IT





พูดคุยกัน 
ฟังกัน
คดิไป
ด้วยกัน



เรียนรู้ไป
ด้วยกัน



ท างาน
แทนกัน



ได้หน้า 
ได้ตา

ไปด้วยกัน



ความคิด
เปล่ียน

รู้ เข้าใจ 
ร่วมมือ

ปรับเปล่ียน

กล้าพูด 
กล้าถาม 
กล้าบอก




