
การพัฒนารูปแบบคลินิกโรคไตเรื้อรัง
โรงพยาบาลคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร



แผนที่อ ำเภอคลองขลุง

อ.เมือง

อ.ทรำยทอง

อ.ปำงศิลำทอง
อ.ขำณุวรลกัษบุรี

อ.คลองลำน

อ.บึงสำมัคคี

10 ต ำบล  103 หมู่บำ้น    จ ำนวน 20,172 หลงัคำเรือน



มี รพช.ระดบั F1 ขนำด 90 เตียง, รพ.สต.12 แห่ง สอ. 2 แห่ง

สอ.บ่อทอง

สอ.วงัแขม

รพ.คลองขลุง

อ.ปางศิลาทอง

อ.เมือง

รพ.สต.หลกั  3 แห่ง  รพ.สต.เดีย่ว 4 แห่ง 2 สอ.



ดร.นายแพทยว์ินัย ลีสมิทธิ์
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลคลองขลุง 

วิสัยทัศน์

“ มุ่งมัน่สู่การเป็นโรงพยาบาลชมุชน
ทีเ่ป็นเลิศด้านการส่งเสริมและป้องกนั โรคเรื้อรงั

จนเป็นทีย่อมรบัทัง้ระดบัประเทศ”



สัดส่วนบุคลากรที่ให้บริการต่อประชากร ปี 2559

ประเภท
จ ำนวน

สัดส่วนต่อประชำกร
รพ. สสอ.

แพทย์ 10 - 1 :6,816

ทันตแพทย์ 5 - 1: 13,632

เภสัชกร 8 - 1:8,520 

พยาบาลวิชาชีพ 68 15 1: 494 

นักวิชาการ สธ. 3 18 1 : 3246

กายภาพบ าบัด 4 - 1: 22,721

แพทย์แผนไทย 2 - 1: 68,162 

จพ.ทันตฯ 2 4 1: 11360

จพ.สาธารณสุข - 8 1:8,520 
จ ำนวน 1,304 คน อตัรำ 1 : 16 หลงัคำเรือน เช่ียวชำญ NCD 276 คน



จุดเริ่มต้นของการจัดต้ัง CKD clinic 
โรงพยาบาลคลองขลุงในปี 2554



1. เพื่อพัฒนาระบบการคัดกรองผู้ป่วย CKD ใน
กลุ่มผู้ป่วย DM & HT

2. เพื่อพัฒนารูปแบบCKD clinic ที่เหมาะสมใน 
รพช.ส าหรับการป้องกันและฟื้นฟูผู้ป่วย CKD3-
4ในกลุ่มDM&HT เพื่อชะลอการเสื่อมไตที่จะ
กลายเป็นไตวายระยะสุดท้าย

สร้ำงควำมตระหนักใน
กำรปรับเปลีย่น

พฤติกรรมสุขภำพ

ชะลอกำรเส่ือมของไต



พำเรียนรู้
โรคไต

Khlongkhlung care 
team

รพ.- สสอ.-รพสต.-อสม.-ชุมชน

จดับริกำร ดูแลตนเอง



สหสำขำวชิำชีพ
 จัดท ำคู่มือ ส่ือ
 พฒันำคุณภำพ
 จัดท ำแผน
 คดักรองภำวะแทรกซ้อน
 ให้บริกำร

FCT / รพ.สต.
 เยีย่มบ้ำน
 รับให้ค ำปรึกษำ

รพท.
o ส่งรักษำ
o ปรึกษำหมอไต
o ท ำ RRT

องค์กรภำยนอก
ขอควำมช่วยเหลือ
ให้ข้อมูล/รำยงำน

หน่วยงำนใน รพ.
 รับ-ส่งต่อกำรดูแล

จัดกำรข้อมูล
 ออกแบบ
 เกบ็รวบรวม
 วเิครำะห์
 รำยงำนผล
ทบทวนเวชระเบยีน
 ทบทวน ICD9-
10



ขำเทยีม

OPD IPD
เยีย่ม
บ้ำนNCD

คน
พกิำร

อุปกรณ์
เคร่ืองช่วย

คลนิิกโรค จันทร์ องัคำร พุธ พฤหัส ศุกร์
โรคเบำหวำน   

โรคควำมดนัโลหิตสูง   

โรคไตเร้ือรัง  4-5  3  3 paliative

โรคถุงลมอุดกั้น หอบหืด 

บทบำทนักกำยภำพบ ำบัดชุมชน



บทบำทนักกำยภำพบ ำบัด ในคลนิิกโรคไต

สนุก,ไม่จ ำเจ,ยืดหยุ่น,ประเมินซ ้ำ

เพิม่มวลกล้ำมเน้ือ เพิม่ควำมสำมำรถกำรท ำกจิวตัรประจ ำวนั

20 นำที-สอน สำธิต และฝึกกำรออกก ำลงักำย
โดยใช้ยำงยืด  3 ท่ำ / visit
-วดัมวลกล้ำมเน้ือก่อน และหลงั กำร
สอน 
-ประเมินควำมรู้เร่ืองออกก ำลงักำย
-กำรประเมิน ADL 1 ครัง้/ปี



กำรบริหำรจัดกำร

กำรจัดระบบบริกำร

กำรจดัระบบข้อมูล



* มคีวามรู ้

* ทบทวน ปรบั 

CPG

* แผนการสอน

* สือ่ตา่งๆ

* การจดัการ

ขอ้มูล

กระบวนการ

ด าเนินงาน



วางแผนการสอน

วนั/ระยะผู้ป่วย กจิกรรม ประเมนิผล
องัคำร   stage 4-5 ยืดเหยยีด/ถุงทรำย/แกว่งแขน ประเมิน ADL

พุธ stage 3 ออกก ำลงักำยยำงยืด/ขวดทรำย วดัมวลกล้ำมเน้ือ

พฤ stage 3 ออกก ำลงักำยยำงยืด/ขวดทรำย วดัมวลกล้ำมเน้ือ

ศุกร์   paliative care Breathing/relaxation -



จดัหาอปุกรณ์



ท าสื่อการสอน



การประเมินผล

วดัมวลกล้ำมเน้ือและปริมำณไขมันสะสม
ก่อนและหลงัให้ควำมรู้

Body Composition 
monitor



การประเมินผล

แบบประเมนิความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังให้
ความรู้



การประเมินผล

ประเมินโดยทีมติดตามเย่ียมบ้าน



กจิกรรมให้ความรู้

เจ้าหน้าที่รพ.และรพ.สต.

อสม.



ความเหมือนที่แตกต่าง!





อดีต

ปัจจุบัน



ทมีไม่พอ  
ภำระงำนมำก

ปรับระบบใหเ้อ้ือต่อการท างานของแต่ละวชิาชีพ
มีการเรียนรู้ เขา้ใจในงาน และสามารถท าแทนกนัได ้ทั้งวชิาชีพ
เดียวกนัและต่างวชิาชีพ
ใหก้ าลงัใจกนัและกนั  รวมถึงการเสริมพลงัจากผูน้ าทุกระดบั
ก าหนดกลุ่มใหส้อดคลอ้งกบัภาระงาน 
ปรับวธีิการท างานใหง่้าย ลดขั้นตอน หาเคร่ืองมืออุปกรณ์ช่วย เช่น 
ส่ือต่างๆ , IT 

ผู้ป่วย ญำติ
ไม่สนใจ

กิจกรรมตอ้งปรับเปล่ียนใหส้อดคลอ้งกบัผูป่้วย และน่าสนใจ
ส่ือ และวธีิการสอนชดัเจน สอดคลอ้งกบัวถีิชีวติ และสอดคลอ้งกนั
ในแต่ละวชิาชีพ
มีสถานท่ีเป็นสดัส่วน หลกัเล่ียงเสียงรบกวน

ทุกปัญหำมทีำงออกเสมอ



การปรับเปลี่ยนที่เกิดขึน้

1. ปรับรูปแบบกำรออกก ำลงักำยทีห่ลำกหลำย ไม่จ ำเจ 
2. ปรับส่ือกำรสอน ให้ดูน่ำสนใจขึน้
3. สร้ำงกำรมส่ีวนร่วมของผู้ป่วยและญำติในกำรจัดหำอุปกรณ์ออกก ำลงักำย 

ทีห่ำง่ำย มอียู่ทัว่ไป เช่น ขวดน ำ้ ขวดน ำ้ด่ืมใส่ทรำย ยำงยืดจำกยำงใน
รถจักรยำน/มอเตอร์ไซด์ 

4. ยืดหยุ่น ในแต่ละกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้สูงอำยุ กลุ่มเดนิไม่ได้ใช้อุปกรณ์ช่วย ,
กลุ่มผู้ป่วยโรคไตระยะ 4-5  Focus group ในกลุ่มทีไ่ม่ออกก ำลงักำย หรือ 
ออกก ำลงัทีไ่ม่เพิม่กำรติดตำมประเมนิผล



กิจกรรม ปี 2556   ปี 2557   ปี 2558  ปี 2559 

ผู้ป่วยโรคไตวายเรือ้รังมี มวลกล้ามเนือ้

เพิ่มขึน้

65.1% 60.5% 64.2% 67.9 %

ผู้ป่วยโรคไตวำยเร้ือรังในคลนิิกมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจเร่ืองกำรออกก ำลงักำย

95.79% 97.82% 88.42% 98.50%

ผู้ป่วยโรคไตเรือ้รังการออกก าลังกาย ≥ 3 

ครัง้ / สัปดาห์

- 41.7 72.78 85.67

ผู้ป่วยโรคไตวายเรือ้รังที่มาด้วยรถน่ัง/รถนอน

มีคะแนนการท ากิจวัตรประจ าวันเพิ่มขึน้

- 52.89% 55.87% 65.89%

จ านวนผู้ป่วยที่มีอุปกรณ์ออกก าลังกายอยู่ที่

บ้าน

41.7% 75.42% 59.20% 89.6%

ผลกำรด ำเนินงำน
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แผนภมูทิี่ 1ร้อยละผู้ป่วยโรคไตเรือ้รังการออกก าลังกาย ≥ 3 ครัง้ / สัปดาห์ เป้าหมาย ร้อยละ 
60
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60.5

64.2

67.9

แผนภมูทิี่ 2 ร้อยละผู้ป่วยโรคไตเรือ้รังมวลกล้ามเนือ้เพิ่มมากขึน้ เป้าหมาย ร้อยละ 
60



เยี่ยมบ้าน



การเสื่อมไตในผู้ป่วย CKD3-4 ได้

ผู้ป่วยมaีwareness เพ่ิมขึ้นจากการทดลองcase control study รูปแบบที่
ใช้ได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ

1. สามารถชะลอและน าไปปฏิบัติปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหาร การใช้ยา 
และการออกก าลังกาย



ออกหน่วยให้ความรู้



32

จ านวนผูป่้วยโรคไตเร้ือรังก าแพงเพชร = ~ 20000+ ราย
จ านวนผูท่ี้ตอ้งลา้งไต (5%)                   =  ~ 1000+ ราย
ค่าลา้งไต =    200,000 บาท ต่อราย ต่อปี
***** ช่วยลดค่าลา้งไต 200 ลา้นบาท ต่อปี*****

รักษำแบบมำตรฐำน
GFR ลดลง 4 m/min ต่อปี

รักษำแบบบูรณำกำร GFR ลดลง 2 m/min ต่อปี
ช่วยยืดเวลำล้ำงไตจำก 7 ปี ออกไปเป็น 14 ปี

ระยะลา้งไต

14 ปี
7 ปี

eGFR

2015 2022 2029



เป็นที่ศึกษาดงูาน



Key success
ผู้น ำและทมีน ำ(หัวหน้ำงำน)ต้องเห็นควำมส ำคญั ส่งเสริม สนับสนุน
อย่ำงชัดเจน 
ทีม(ทั้งเครือข่ำย) มีควำมรู้ พูดและปฏิบัติเหมือนกนั
บรรยำกำศที่ดี รู้สึกเป็นพวกเดียวกนั  ประสำนงำนทีด่ี  พูดคุย
แลกเปลีย่นเรียนรู้อย่ำงต่อเน่ือง
มีแนวทำงกำรด ำเนินงำนทีชั่ดเจน  ต่อเน่ืองถึงชุมชน
กำรจัดกำรกบัข้อมูล

Key success



ผูป่้วย
แพทย์

เภสัชกร

นักกายภาพ นักโภชนากร

ทมี รพสต.

พยาบาล



ขอบคุณค่ะ


