
การจัดการคลินิกโรคไตเรื้อรัง 
เครือขายจังหวัดหนองคาย 

Nongkhai CKD	  clinic	  Model	  

Level1 

CKD clinic และมี 
CKD corner

- CKD stage 4,5

   หรือ 3ที่มี
ภาวะแทรกซอน

Level2

CKD clinic หรือ 

CKD corner

- CKD stage 1-3

-Stage 4-5 หากมี 

หนวย ไตเทียม

Level3

เชิงรุก

ชะลอไตเสื่อม
-CKD stage 1-3

ñëö /0ñëä / ñëÔ/ ñë /øâ /

   มณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์ และคณะ 
      โรงพยาบาลหนองคาย 



คณะผูจัดทำ 

1. นางมณีวรรณ  ตั้งขจรศักดิ์ !พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหนาหนวยไตเทียม 

2. นางวันเพ็ญ  วิศิษฎชัยนนท !พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ประจำคลินิกชะลอไตเสื่อม 

3. ภญ.ธันยชนก  รุงเรือง !เภสัชกรปฏิบัติการ ประจำคลินิกชะลอไตเสื่อม 

4. นางกมลฐา  เกยดานกลาง !นักโภชนาการชำนาญการ ประจำคลินิกชะลอไตเสื่อม 

5. นางธัชนันท  ศิริศานต !นักกายภาพบำบัดชำนาญการ ประจำคลินิกชะลอไตเสื่อม 

6.  นางบงกชจันทร  กถนานนท     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานแพทยแผนไทย 

 

นพ.พิสิฐ อินทรวงษโชติ   อายุรแพทยโรคไต ที่ปรึกษา 



หลักการและเหตุผล 

   -รพ.หนองคาย มีบทบาทเปนแมขายในจังหวัด รวมถึงประเทศเพื่อนบาน  
   -ผูปวยโรคไตมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ เฉลี่ยปละประมาณมากกวารอยละ20  
   -ผูปวยโรคไตระยะสุดทายที่ตองรักษาโดยการบำบัดทดแทนไตมีภาระ 
       - ในการเดินทางไปโรงพยาบาลเพื่อฟอกเลือด 
       - ผูปวยลางไตทางชองทองตองมีผูดูแล และคาใชจายคาน้ำยาลางไต 
       - ผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของผูปวยและญาติ   
   -เกิดภาระทั้งคาใชจายในการรักษาของกองทุนสุขภาพ ทั้งดานการเงินและ
เวลาที่สูญเสียไป  

   -จึงไดออกแบบการจัดตั้งคลินิกโรคไต นำไปดำเนินการจัดบริการใหแกผูปวย
โรคไต เพื่อใหการชะลอไตเสื่อมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 



วัตถุประสงค 

! !เพื่อใหมีการจัดบริการ“คลินิกโรคไตเรื้อรัง”(Chronic Kidney 
Disease Clinic: CKD clinic) ในโรงพยาบาลเครือขายจังหวัด
หนองคายทุกแหง และสามารถชะลอไตเสื่อมไดอยางมีประสิทธิภาพ

และยั่งยืน 



วิธีการศึกษา 

     !การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษา Action research ใชกรอบแนวคิด 

     P-D-C-A เปนกรอบแนวคิดในการศึกษา โดยศึกษาระบบการดูแลและ

พัฒนาระบบของการจัดการคลินิกโรคไตเรื้อรังเครือขายจังหวัดหนองคาย  

!ระยะเวลาในการศึกษา 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2559 ใชสถิติ
บรรยาย คาเฉลี่ย รอยละในการวิเคราะหขอมูล 
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ป 
2557ทบทวน
ปญหา 
วางแผนการ
ดำเนินงาน
คลินิกโรคโรค
ไตเรื้อรัง 
 

ป 2558 
Nongkhai CKD 
clinic model                 
       + 
 แบบประเมิน 
CKD clinic 
       + 
นวัตกรรม และสื่อ
การสอน 

ป 2559 
นำรูปแบบการ
ดำเนินงาน 
NongkhaiCKD 
clinic model 
มาใช และ
ประเมินผล 

 ป2559 
นำรูปแบบ 
NongkhaiCKD 
clinic model 
ใชในเขตสุขภาพ
ที่ 8  

ป 2560จัดบริการ 
CKD clinic ใน  
รพ.สต. พรอมมีการ
ประเมิน เชิงคุณภาพ 

Phase	  I	 Phase	  II	 Phase	  III	



รูปแบบCKD clinic model  

•  พัฒนา model 

•  สรางเกณฑการประเมิน CKD ckinic คุณภาพ 

•  มีระบบพี่เลี้ยง สนับสนุนโดย สสจ. 
•  ติดตามผลทุก 6 เดือน  

•  จัดทำสื่อการใหความรูตามเกณฑ 4 เรื่อง ของสมาคมโรคไต ใชทั้งเขต
สุขภาพที่ 8  

•  สนับสนุนการตรวจ Cr โดยวิธี enzymatic method คำนวณ โดย
สูตร CKD EPi  



!CKD clinic model 

Nongkhai CKD	  clinic	  Model	  

Level1 

CKD clinic และมี 
CKD corner

- CKD stage 4,5

   หรือ 3ที่มี
ภาวะแทรกซอน

Level2

CKD clinic หรือ 

CKD corner

- CKD stage 1-3

-Stage 4-5 หากมี 

หนวย ไตเทียม

Level3

เชิงรุก

ชะลอไตเสื่อม
-CKD stage 1-3

ñëö /0ñëä / ñëÔ/ ñë /øâ /



 
 ชุมชนต้นแบบ ชุมชนบ่อหิน 



สื่อการสอน/นวัตกรรม 



ระบบการใหบริการ CKD clinic โดยสหสาขา 



ระบบการใหบริการ CKD clinic โดยสหสาขา 



 

มีระบบพี่เลี้ยง สนับสนุนโดย สสจ. 
 



Network	  on	  social	  media	



KM	



ผลการศึกษา	
•  2556 มี CKD clinic ครบทุกโรงพยาบาล และผานเกณฑการประเมิน 

CKD clinic คุณภาพทุกแหง  

•  คาอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73ml/ป รอยละ 60.27 

 ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 
รอยละโรงพยาบาลที่มีการจัดตั้ง CKD clinic 
ระดับ S (รพ.หนองคาย) 
ระดับ M2 (ทาบอ,โพนพิสัย) 
ระดับ F2 (ศรีเชียงใหม,สังคม) 
ระดับ F3(สระไคร,เฝาไร,รัตนวาป,โพธิ์ตาก) 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
ผานเกณฑประเมินCKD คุณภาพรอยละ80ขึ้นไป 
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คาอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73ml/ป>50% 81.24* 58.5 60.27 
ผูปวยโรคไตเรื้อรังรายใหม 33.5 33.3 27.3 
	   *เฉพาะ
รพ.หนองคาย	



ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา	

-- CKD clinic modelนี้ สามารถนำไปใชในการจัดบริการCKD clinic ไดจริงและมี
การพัฒนาอยางตอเนื่องมากกวา 2 ป เปน Model ที่ใชทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 8  

- พัฒนาการทำงานเปนทีม  

- เกิดเครือขายการดูแลผูปวยโรคไตในจังหวัดหนองคาย เครือขายระดับเขต 

- มีรูปแบบและมีแนวทางเดียวกันในการทำงาน เห็นผลลัพธของการทำงาน  

- ทำใหไดรับการสนับสนุนการดำเนินงานเปนอยางดีผลักดันใหมีระบบการตรวจคา 
Cr ดวยวิธี Enzymatic method 

-  ผูปวย กลุมเสี่ยง ประชาชน เขาถึงบริการ ตระหนัก 
-  ภาคประชาชน อปท. มีบทบาทในการจัดการระบบการดูแลในชุมชน	  
	



ขอเสนอแนะ 

! ! -การติดตามดูแลผูปวยรายบุคคลอยางตอเนื่องเพื่อใหเห็นผลลัพธ
การชะลอไตเสื่อมและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูปวย โดยมทีีมสห
วิชาชีพเยี่ยมบาน การดูแลในชุมชนอยางตอเนื่อง ถึงระดับรพ.สต. 

!     -สวนในโรงพยาบาลที่มทีีมสหวิชาชีพไมครบทีมจะมีการจัดทีมจาก
โรงพยาบาลแมขายเขาไปรวมกิจกรรมสัญจรในการดูแลผูปวยในชุมชน
และเปนรูปแบบในการดูแลอีกรูปแบบหนึ่ง 



ความภาคภูมิใจ 
รางวัลชนะเลิศCKD clinic จากสมาคมโรคไตฯ2559 




