
การพฒันารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังใน
ชุมชน  โดยการเสริมสร้างพลงัภาคเีครือข่ายแบบมี

ส่วนร่วม  อ าเภอแกด า 

น ำเสนอโดย 
นำงสุนีรัตน์  สิงห์ค ำ 
พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 



 โรคไตวายเร้ือรังเป็นปัญหาสาธารณสุขทีส่ าคญัของประเทศไทย    
มีแนวโน้มสูงมากขึน้เร่ือยๆ ท าให้สูญเสียค่าใช้จ่ายสูงในการรักษา และเป็น
ปัญหาส าหรับผู้ป่วย ผู้ดูแล และครอบครัว จากสถิติผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง
อ าเภอแกด าปี 2555-2557คดิเป็นร้อยละ 40.76,65.35และ82.46 และมีผู้ป่วย
บ าบัดทดแทนไต 4,5,12 ราย พบว่ามีแนวโน้มสูงขึน้ตามล าดับ 
และปี 2557  มีผู้ป่วยเสียชีวติจ านวน 2 ราย  
 รูปแบบเดิมการให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง ยงัไม่ชัดเจน 
บุคลากรขาดองค์ความรู้ในการดูแล  ดงัน้ัน  ผู้รับผดิชอบงานจึงต้องการ
พฒันารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังในชุมชนโดยการเสริมสร้างพลงั
ภาคเีครือข่ายแบบมีส่วนร่วม ขึน้ 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 



วตัถุประสงค์ 

          เพือ่พฒันารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังในชุมชน                  
โดยการเสริมสร้างพลงัภาคเีครือข่ายแบบมีส่วนร่วม  อ าเภอแกด า 



กรอบแนวคดิ : รูปแบบการพฒันาการดูแลผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง  
โดยการเสริมสร้างพลงัภาคเีครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังในชุมชน อ าเภอแกด า 

ผู้ป่วยโรคไตเรือ้รัง 

ผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง 
ระยะที1่-2-3 

ผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง 
ระยะที ่4/ส่งต่อ 

ผู้ป่วยโรคไตวาย
ระยะสุดท้าย 

 
ดูแลสุขภาพ 

Self care 

 

 
ให้ค าปรึกษา
เตรียมความ
พร้อมบ าบัด
ทดแทนไต/    
ส่งต่อ 

 

 
ส่งต่อ 
เพือ่ท า

CAPD/HD/
เปลีย่นไต/            

ประคับประครอง 
 
 

Care Giver Care provider 

การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 
 Holistic Care 

สร้างภาคเีครือข่าย 
Network 

การมส่ีวนร่วมการบูรณาการ 
Participation,Intregration 

 
 
 
 

- พฒันาหลกัสูตรคู่มือแกน
น าสุขภาพครอบครัว 
(Care giver ) /จนท. 

- พฒันาระบบบริการ 
-      Model  4 C    
      Class  Clamp     
      Club  Cops 
- พฒันาระบบส่งต่อ 
- ส่ือไวนิล  4 ฐาน              

( ความรู้ ยา  อาหาร การ
ออกก าลงักายและ
สุขภาพจิต) 

- นวตักรรม  
       วงกลมสีบอกฉัน  
        ผู้ป่วยเป็นครู 
-      ถอดบทเรียน / สรุป  
       โครงการ     
 
 
 
 

Family care, 
 

Community care 
 

4H 
Home health  care 
Home visit 
Home ward 
Humanization 
+ 4 มติิ 
ส่งเสริม 
ป้องกนั 
รักษาพยาบาล 
ฟ้ืนฟูสภาพ  
 

+ DHS District 
health system 



ระเบียบวจิัย 

           เป็นวจิัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research  ) 



กลุ่มเป้าหมาย  เลอืกแบบเฉพาะเจาะจง 

1.  กลุ่มเจ้าหน้าทีส่าธารณสุขและทมีสหวชิาชีพ  30 คน 
2. กลุ่มภาคเีครือข่าย ( จนท.สส. อบต. อปท. ครู พระภิกษุ  ผู้น าชุมชน อสม.  
   ตวัแทนผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง  ตัวแทนผู้ดูแล  Care giver  รพ.สต.ละ 8 คน รวม  72 คน 
   แกนน าสุขภาพครอบครัว  รพ.สต.ละ50 คน  ( Care giver) 450 คน 
3.กลุ่มผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง ระยะที ่3/ผู้ดูแล รพ.สต.60 คน จ านวน 540 คน 
  (เข้าร่วมจริง  502  คน 251 คู่ )  
   ผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง ระยะที4่ และ 5 และผู้ดูแล   จ านวน 80 คน 
                                                        รวม 1,172 คน 

ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม 2557- มกราคม 2558 

แบ่งเป็น 3 กลุ่ม 
ในพืน้ที่ 9  แห่ง  (รพ.แกด า / รพ.สต.8 แห่ง)      



เคร่ืองมือในการวิจัย   ได้แก่ แบบสอบถามการรับรู้และพฤติกรรม 
                                                    การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง  
การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเคร่ืองมือ (Content validity) ผู้วจิัยน าเคร่ืองมอืให้
ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบเนือ้หาสาระ ความเหมาะสมของภาษาทีใ่ช้ ความชัดเจนของ
ข้อความ และความคลุมของสาระ  โดยการหาค่าดชันีความสอดคล้อง (Index of Item-
Objective ongruence: IOC)ได้ค่าตั้งแต่ 0.6-1 

การตรวจสอบความเช่ือมัน่ (reliability)  จ านวน 30 คน หาค่าความเช่ือมั่น 
สัมประสิทธ์แอลฟาของ Cronbach (ประกาย  จิโรจน์กลุ,2548) ได้ค่าความเช่ือมั่นการรับรู้
ผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง= 0.80 ค่าความเช่ือมั่นพฤติกรรมการป้องกนัการเกดิโรคไตเร้ือรัง=0.78 )   
และจากผลการสรุปข้อมูลจากห้องปฏิบัติการ(ในการตรวจเลอืดหา Creatinine(Cr.)เพือ่
เปรียบเทยีบก่อนหลงั โดยประเมนิผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังระยะที ่3 สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
คอื ค่าร้อยละ  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D) ค่าเฉลีย่ ( mean )      



กระบวนการวจิยั 

1. คณะท างานได้ร่วมกนัวางแผนด าเนินงาน ทบทวนเอกสารวิชาการและ   
    งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง   
2. จัดท าหลกัสูตรโดยผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญอายุรแพทย์โรคไตใน 
    การพฒันาศักยภาพบุคลากร จนท.สส. ภาคเีครือข่ายและแกนน าสุขภาพ 
    ครอบครัว อสม. และผู้ดูแล  
3. จัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงานระดับอ าเภอ  เตรียมความพร้อมทมีสห 
    วชิาชีพ ก าหนดบทบาทหน้าทีค่วามรับผดิชอบ  
4. ประสานหน่วยงานที่เกีย่วข้อง  

1. ขั้นเตรียมการ 



       2.Intervention : How To 

Class Clamp Club COPs 

1. จนท.สส./ ทีมสห
วชิาชีพ   30 คน 
2 .ภาคเีครือข่าย 72 คน 
3. แกนน าสขภาพ
ครอบครัว (care  giver) 
  อสม.ผู้ดูแล 450 คน 

1.KM ผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง ระยะ 
   ที่3 / care giver 540 คน 
2. KMผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง care  
    giver ระยะที่ 4เตรียม 
    ความพร้อม/ส่งต่อ และ  
    ระยะที่5ส่งต่อ บ าบัด 
    ทดแทนไต 80 คน 

KM เชิงปฏิบัติการ Kmเชิงปฏิบัตกิาร  
ชมรมโรคไตเร้ือรัง  
1ชมรม/รพ.สต 
= 9 ชมรม 
 
 

ครอบครัว
ต้นแบบ1 
ครอบครัว 
/รพ.สต. 
= 9 ครอบครัว 

หลกัสูตร ภาษาอสีาน นวตกรรม Two  way 
communication 

ส่ือไวนิล 
4 ฐาน 

Story   
telling 

MODEL 4 C 

แรงบันดาลใจ 



          C1= Class.   

     
                   C2= Clamp  C3= Club  C4= CoPs 



เชิงปฏิบัติการ 4ฐาน 
ฐานความรู้ ฐานยา 

ฐานอาหาร ฐานออกก าลงักาย/สุขภาพจิต 



              หลกัสูตร   

     
                  

                         นวัตกรรม 
วงกลมสีบอกฉัน                     ผู้ป่วยเป็นครู   

  
 เร่ืองเล่าเร้าพลงั  ส่ือไวนิล 4 ฐาน 



ระบบบริการ  
รูปแบบเดมิ รูปแบบใหม่ 

1.นโยบาย ร่วมกบัโรคเร้ือรัง 1. นโยบายโรคไตเร้ือรังชัดเจน 

2.ไม่มกีารแต่งตั้งคณะท างาน 2. มกีารแต่งตั้งคณะท างานเครือข่าย 

3.บริการร่วมกบัผู้ป่วยนอกทัว่ไป 3. CKD  Clinic 

4. วนิิจฉัย ตรวจ รักษาโดยแพทย์ 
  Exit care โดย พยาบาลวชิาชีพ  

4. มแีนวทางปฏิบตัิทั้งเครือข่าย คดักรองกลุ่มเส่ียง  DM HT         
SLE Gout โรคไตอืน่ๆ 

5. ไม่มกีารจัดเกบ็ข้อมูล     - ค านวณ GFR หาระยะความรุนแรงของโรค 

6.  เยีย่มบ้านตามแพทย์ส่ัง     - ติดวงกลมสี บอกระยะความรุนแรงในสมุดประจ าตัวผู้ป่วย  
    - บนัทกึลงเวชระเบยีนก่อนพบแพทย์ 

    -  ระยะที ่1- 3 ให้ค าแนะน ารายกลุ่ม/รายบุคคล 
    -  ระยะที ่4  ให้ค าปรึกษาเตรียมความพร้อม/ส่งต่อ 
    -  ระยะที ่5 ส่งต่อบ าบัดทดแทนไต รพ.มหาสารคาม 

3.ผลการด าเนินงาน 

-  มกีารติดตามเยีย่มบ้านโดยทมีสหวิชาชีพ 



ระบบบริการ(ต่อ)  

ระบบบริการแบบเดมิ ระบบบริการแบบใหม่ 

8 มีนวตกรรมดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 
   - วงกลมสีบอกฉัน 
   - ผู้ป่วยเป็นครูดูแลโรคไตเรื้อรงั 

9. มีหลักสูตรส ำหรับจนท.สส.ประยุกต์ใช้ 

10. มีสื่อกำรเรยีนรู ้ ชุดควำมรู้ไวนิล 4 ฐำน (ควำมรู้  ยำ   
     อำหำร กำรออกก ำกำย ( จัดท ำเอง ) 
11. มีกำรจัดเก็บข้อมูล โดยใช้โปรแกรม Hos.Xp 

การมีส่วนร่วมของภาคเีครือข่าย  
ระบบบริการแบบเดมิ ระบบบริการแบบใหม่ 

1.ให้บริกำรเฉพำะในโรงพยำบำล 1. มีส่วนร่วมในกำรคัดกรองกลุ่มเสี่ยง DM/ HT 
       อสม.โดยตรวจปัสสำวะ ร่วมกับ จนท.สส. 

2.ไม่มีจติอำสำ 5.    มีจิตอำสำในกำรให้ค ำแนะน ำในวันมคีลินิกโรคเรือ้รัง 



จิตอาสา 



  

Flow chart ขั้นตอนการให้บริการ รูปแบบเดิม 
ผู้รับบริการยืน่บัตรประชาชน /บัตรโรงพยาบาลที่จุดประชาสัมพนัธ์  

คดักรองเบือ้งต้น รับบตัรควิ น่ังรอหน้าห้องตรวจโรค 

ช่ังน า้หนัก/วดัส่วนสูง/วดัสัญญาณชีพ 
(วดัไข้ จบัชีพจร นับหายใจ) 

ซักประวตัก่ิอนพบแพทย์ / หาค่า BMI 

ตรวจพเิศษ ตรวจเลอืด / ปัสสาวะ/อุจาระ / เอกซเรย์ 

รอบพบแพทย์หน้าห้องตรวจโรค พบแพทย ์

นอนโรงพยาบาล  

นัดตดิตาม/นัดพบแพทย์   
ส่งต่อ เกนิขดีความสามารถ กลบับ้าน 

จ่ายเงนิ/รับยา 
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Flow Chart
รูปแบบใหม่ 



ระบบส่งต่อระดับตตยิภูมิ 

ส่งต่อล้างไต 
ถ้าม ีUreanemieต้องท า HD 

ก่อน (จ่ายเงินเอง) 

หลกัฐานสมคัรเข้าโครงการ 
1.ใบสมคัรเข้าโครงการ/แผนที่
บ้าน 
2.ส าเนาบัตรประชาชน 
3.ส าเนาทะเบียนบ้าน 
4.ส าเนาบัตรทอง 
5.รูปถ่ายห้องเปลีย่นน า้ยา (ฝ้า
เพดานอ่างล้างมอื  ประตู
หน้าต่าง  พืน้ห้อง) 

รับส่งต่อ 
ผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง  (CKD)ระยะ
ที ่5  เครือข่ายแกด า 

(สมคัรใจ)  เข้าโครงการ 

การเตรียมความพร้อมในการรักษา 
1. สถานที ่/ห้องเปลีย่นน า้ยา 
2.ผู้ดูแลเปลีย่นน า้ยาให้/เบอร์โทรศัพท์         
3.หลกัฐานการสมัครเข้าโครงการ 
ถ้ามีอาการของเสียคั่ง  อาจต้องฟอก
เลอืดก่อนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 

สิทธิในการรักษา 
- บัตรทอง...ฟรี 
- ประกนัสังคม...เบิกค่าน า้ยาได้ 
20,000 บาท/เดือน 
-เบิกได้  จ่ายตรง....ฟรี 

CKD clinic โรงพยำบำลมหำสำรคำม 

รับส่งต่อ 
ผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง 
ระยะที ่4 ทีม่ ี

Compication 

ไม่สมคัรใจ 
Support   Treatment 

  
ส่งต่อ 

รพช.แกด า/รพ.สต. 
ทีรั่บผดิชอบ 

ส่งต่อ 
รพช.แกด า/รพ.สต. 

ทีรั่บผดิชอบ 
ดูแลต่อเน่ืองทีบ้่าน / 

ทมีสหวชิาชีพ 

ส่งต่อ 
ผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังล้างไต 
ทีม่ภีาวะแทรกซ้อน 

หลงัด าเนินการ 
มีแนวทางปฏิบัติการ
ส่งต่อร่วมกบั แม่ข่าย
รพ.มหาสารคาม 



  

การถอดบทเรียน                                                  จัดเวทสีรุปผล แลกเปลีย่นเรียนรู้
จนท.สส/ภาคเีครือข่าย/ตัวแทน แกนน าสุขภาพครอบครัว ชมรมโรค
ไตเร้ือรัง  จ านวน 154 คน พบว่า ผู้ป่วย ผู้ดูแลมีคุณภาพชีวิตทีด่ีขึน้  
มจีิตอาสา ผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายตายอย่างสงบ  และสมศักดิ์ศรี 
 



 KM การสาธิตอาหาร..โดยชมรมผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังเครือข่ายแกด า 

  



สอดคล้องกำรศึกษำ ของ จตุรงค์ ประดษิฐ์ ศึกษำเก่ียวกับพฤตกิรรมกำรดูแลตนเองของ
ผู้ป่วยโรคเบำหวำน โรงพยำบำลก ำแพงเพชร พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงมีกำรรับรู้กำรดูแลตนอง
ของผู้ป่วยเบำหวำนโดยรวมอยู่ในระดับสูง และ สุนีย์  เก่งกำจ 15  ได้ศึกษำกำรรับรู้และ
พฤตกิรรมป้องกันภำวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยเบำหวำน โรงพยำบำลพร้ำว จังหวัดเชียงใหม่ 
ซงึพบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงมีกำรรับรู้ภำวะแทรกซ้อนระดับสูง  



ซ่ึงสอดคล้อง กบัการศึกษาของ  
 สุนีย์  เก่งกาจ   พบว่า พฤติกรรมป้องกนัภาวะแทรกซ้อน 
ของผู้ป่วยเบาหวาน คอื การออกก าลงักาย และมกีารดูแลทีไ่ม่ถูกต้อง เช่น การควบคุม
อาหาร การดูแลเท้า การดูแลสุขภาพทั่วไป 
 มาล ีจ านงผล ได้ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานในภาค
ตะวนัออก พบว่า การรับรู้ภาวะสุขภาพมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ของผู้ป่วยเบาหวาน 



  

ผลการประเมินการรับรู้เกีย่วกบัโรคไตเร้ือรัง 

การรับรู้ภาวะเส่ียงต่อการเกดิโรคไตเร้ือรัง 
 

ข้อค าถาม 
ก่อน หลงั 

S.D   S.D 

การรับประทานอาหารรสเคม็จะท าให้ 
        มีโอกาสเกดิโรคไตเร้ือรัง 

3.48 0.527 3.87 .353 

การรับรู้ประโยชน์พฤติกรรมการป้องกนัการเกดิโรคไตเร้ือรัง 
 

ข้อค าถาม 
ก่อน หลงั 

S.D   S.D 

การออกก าลงักายสม า่เสมอช่วยควบคุม   
        ความรุนแรงของโรคเบาหวานซ่ึงมผีลต่อ 
        การชะลอการเกดิโรคไตเร้ือรัง 

3.39 0.504 3.93 .262 



  

ผลการประเมินพฤติกรรมเกีย่วกบัโรคไตเร้ือรัง 
พฤติกรรมในการควบคุมภาวะโรคเบาหวานเพือ่ป้องกนัการเกดิโรคไตเร้ือรังเร้ือรัง 

 

ข้อค าถาม 
ก่อน หลงั 

S.D   S.D 

ท่านรับประทานอาหารทีป่รุงรสด้วยผงชูรส 
  
ท่านรับประทานอาหารทีป่รุงรสด้วยน า้ปลา >  3 ช้อนชา
หรือเกลอืแกง > 1ช้อนชาต่อวนั  

3.58 
 

 

1.59 

0.762 
 

 

.899 

3.87 
 

 

1.18 

.353 
 

 

.403 

พฤติกรรมควบคุมปัจจัยเส่ียงการป้องกนัการเกดิโรคไตเร้ือรัง 

 

ข้อค าถาม 
ก่อน หลงั 

S.D   S.D 

ออกก าลงักายมากว่า 30-45นาท ี(3 วนั ต่อสัปดาห์) 2.57 1.189 3.24 .757 



  

จากการสรุปข้อมูล ผู้ป่วยโรคไตระยะที ่3 ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏบิัติการ 
(6 เดือน)   จ านวน 251 คู่ ( 502 คน) พบว่า 

ชะลอไต
เส่ือม 

ปกติ ระยะที ่1  ระยะที ่ 
2 

ระยะที ่ 
3 

ระยะที ่ 
4 

ระยะที ่ 
5 

   243 
(96.81%) 

     4 
 (1.59%) 
 

   18 
(7.17%) 

     65 
(25.90%) 
 

    156 
(62.15%) 

     8 
(3.19%) 

    0 
 
 
 
 

แหล่งที่มา : โปรแกรม  Hosxp  วันที่ 27 เดอืนเมษายน 2558   

ผู้ป่วยโรคไตระยะที ่3 ชะลอไตเส่ือมดีขึน้ คดิเป็นร้อยละ 34.66   



   สุ่มตัวแทน   จนท.สส. ภาคเีครือข่าย    แกนน าสุขภาพครอบครัว  อสม.  
   ผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง และผู้ดูแล รพ.สต.ละ 15 คน รวม 135 คน  พบว่า  

กจิกรรม ก่อนการอบรม  หลงัการอบรม 3 เดอืน 

การรับประทานอาหารทีม่ีรสเค็ม 57.60 39.92 
การออกก าลงักาย 45.66 100 
กำรประเมนิควำมสุข(แบบสอบถำม
กรมสุขภำพจติ) 

ระดับปำนกลำง ระดับมำก 



ผลลพัธ์ 

    

  

กจิกรรม เป้าหมาย ปี 25555 ปี 2556 ปี 2557 

1.อตัราการคดักรองผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง > ร้อยละ 80 40.76 65.35 82.60 

2.อตัราความพงึพอใจของผู้รับบริการ > ร้อยละ 80 89.74 90.06 90.46 
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ปี พ.ศ. 

1.อตัราการคดักรองผูป่้วยโรคไต
เร้ือรัง 

2.อตัราความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการ 



ผลลพัธ์ 
กจิกรรม เป้าหมาย  ผลลพัธ์ 

3.อตัราการกรองของไต  GFR > 4ml/mm/1.73/ตร.ม 
   (ปี 2556- 2557) ลดลง 

>ร้อยละ20 ร้อยละ 25 

4.ชมรมผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง 1 ชมรม/รพ.สต. 
9ชมรม 

ร้อยละ100 

5.ครอบครัวต้นแบบ 1 ครอบครัว/รพ.สต.  
9 ครอบครัว 

ร้อยละ100 

ผลลพัธ์ 
จากการประเมนิความรู้เจ้าหน้าที่ ก่อนอบรม  

ร้อยละ 33 
หลงัอบรม 
ร้อยละ 84 

         จากการประเมนิคู่มอืมคีวามโดดเด่น  เนือ้หาครอบคลุม สะดุดตา ตวัหนังสือเข้าใจง่าย      
อ่านง่าย  ภาพสีสวยงามเหมาะสม ท าให้ผู้ใช้  มีความรู้  ความเข้าใจ  สามารถน าไปปรับใช้ใน
ชีวติประจ าวันได้ดขีึน้   โดยเฉพาะ  ผู้ป่วยและผู้ดูแล  



เยีย่มบ้านปี 2557 
ร้อยละ 100 





ทมีสหวชิาชีพCKD 
Clinic รพ.แกด า 

    พ.ญ.มนสินี  เวยีงค า 

 เภสัชกรศิโรรัตน์  ชูสกลุ 

นางสุนีรัตน์  สิงห์ค า 
   พยาบาลวชิาชีพช านาญการ 

 นายสุรศักดิ์  จนัทะรส 
นักโภชนากร 

 นางสาวชฎาพร  ใจศิริ 
นักการแพทย์แผนไทย 

 นายธิตพิงษ์  สาระวะ 
นักกายภาพบ าบัด 



ค านวณ GFR  โดยใช้สูตร EPI    



29

รพ สต หนองแสน

รพ สต หนองกุง

รพ สต เหล่ำจ่ันนำ ู

รพ สต หนองบัว

รพ สต วังแสง

รพ สต ตำหลุง

รพ สต ป่ำข่ำง

รพ สต โนน ิบำล

เครือข่าย CKD  Clinic แกด า



  

การน าผลวจิยัไปใช้ 
        ประโยชน์ในงานประจ า ปรับปรุงเป็นแนวทางปฏบัิติการให้บริการ 
ทั้งเครือข่ายแกด า 
บทเรียนทีไ่ด้รบั 
      เกิด ำคีเครือข่ำยและกำรพัฒนำโดยกำรมีส่วนร่วมในชุมชน 
(ผู้มีส่วนได ้ส่วนเสีย ร่วมคดิ  ร่วมท ำ ร่วมปฏิบัต)ิ  
           ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ    

      นโยบำยของผู้บรหิำร ทีมสหวชิำชีพ กำรสนบัสนุนงบประมำณจำกสปสช. 

ข้อเสนอแนะ   

      อยำกให้น ำรปูแบบแกด ำ โมเดลไปประยุกต์ใช้ตำมควำมเหมำะแต่ละพื้นที่

ทั้งจังหวัดเพื่อประเมินประสิทธิ ำพของรปูแบบแกด ำโมเดล  ว่ำได้ผล

เหมือนกันหรอืไม่ 



  
เอกสำรอ้ำงอิง 

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย.แนวทางเวชปฏิบัติส าหรับโรคไตเรื้อรังก่อนการ
บ าบัดทดแทนไต  พ.ศ2552. กรุงเทพ, 2552,1- 46.   

กมล สุดประเสริฐ. (2537). การวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วมของ
ผู้ปฏิบตัิงาน, กรงุเทพฯ: สานกังานโครงการพฒันาทรัพยากรมนษุย์.  

http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%84%E0%B8%952/
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87
http://haamor.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%95/
http://haamor.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%95/


  

รางวลัความภาคภูมิใจ  

1. ปี 2555 รางวลัชนะเลศิ การดูแลผู้ป่วยโรคหืดสู่ รพ. 
     สต. (รพ.สต.โคกไร่) 
2. ปี 2555 ได้รับรางวลัการคดัเลอืกน าเสนอผลงาน Sharing Best    
     pactice การดูแลผู้ป่วยโรคหืด วนัที ่6 พฤศจกิายน 2555 ณ      
     โรงพยาบาลศรีนครินทร์  มหาวทิยาลยัขอนแก่น   
3. ปี 2555 รับรางวลัชมเชยระดับประเทศ การน าเสนอผลงานการดูแล   
     ผู้ป่วยโรคหืด ในการประชุมคร้ังที ่9 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร 
ปี 2555 - รางวลัชนะเลศิประกวด CKD ระดับจังหวดั 
 

4. ปี 2556 รำงวัลชนะเลิศสำรคำมยิ้ม (หน่วยงำนผู้ป่วยนอก)  
    โรงพยำบำลขนำด 30 เตียง ของ กพร. 
  



  
ปี 2556 - รำงวัลชนะเลิศสำรคำมยิ้ม (หน่วยงำนผู้ป่วยนอก)  
             โรงพยำบำลขนำด 30 เตียง ของ กพร. 
ปี 2556   - คลนิิกโรคไตเร้ือรังดีเด่น  ประเภทโปสเตอร์  (Certificate of Excellent 
CKD Clinic) ของสมาคมโรคไตแห่งประเทศ ในการประชุมระดบัภูมภิาคเอเชีย ( Asian 
Forum in Chronic Disease Initiative ( AFCKDI)  วันที ่2-3 สิงหาคม  ณ โรงแรม The 
zign พทัยา  จังหวดัชลบุรี 
                 -   Best Practice  น าเสนอ โปสเตอร์ วนัพยาบาลแห่งชาติ  วนัที่ 21 ตุลาคม 2556     
ณ  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
ปี 2557   -  รางวลัรองชนะเลศิอนัดับ 1 ในการน าเสนอผลงานวชิาการระดับ
จังหวดัมหาสารคาม เร่ือง  นวตกรรม วงกลมสีบอกฉัน 
                 -    น าเสนอผลงานวชิาการระดบัประเทศ  เร่ือง นวตกรรม วงกลมสีบอกฉัน  
                 -    รางวัลชมเชยคลนิิกโรคไตเร้ือรังดเีด่น จากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 

รางวลัความภาคภูมิใจ 



  

รางวลัความภาคภูมิใจ : ปี 2558 
– รางวัลชนะเลศิ  น าเสนอผลงานวชิาการระดบัจังหวดั 
                เร่ือง การพฒันารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังในชุมชนโดยการ 
                เสริมสร้างพลงัภาคเีครือข่าย แบบมส่ีวนร่วม อ าเภอแกด า  จังหวดั 
                มหาสารคาม วันที ่2-3  เมษายน  2558  
                ณ  โรงแรมตกัสิลา  จังหวดัมหาสารคาม  
- รางวลัชนะเลศิ  น าเสนอผลงานวชิาการมหกรรมสุขภาพดี โดยการ 
                เสริมสร้างพลงัภาคเครือข่าย ร้อยสารแก่นสินธ์ 
                เร่ือง การพฒันารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังในชุมชน 
                โดยการเสริมสร้างพลงัภาคเีครือข่ายแบบมีส่วนร่วม อ าเภอแกด า   
                จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 22-23  เมษายน 2558 ณ  โรงแรมริมปาว   
                จังหวัดกาฬสินธ์  
   



  

รางวลัความภาคภูมิใจ : ปี 2558 

-      รางวลัชนะเลศิ  น าเสนอผลงานวชิาการ QA พยาบาล ประเภทชุมชน  
       ระดับจังหวดั  ระดับเขต  และคดัเลอืกน าเสนอระดับประเทศ 
       วนัที ่25-27 สิงหาคม 2558 จังหวดัเชียงใหม่ 
- รางวลัน าเสนอ R2R ดีเด่นระดับประเทศปี 2558  ของเขตสุขภาพที ่7 
       ระดับปฐมภูมิ 

-     ได้รับคดัเลอืกน าเสนอผลงานวชิาการ R2R ระดับประเทศ  วนัที ่22-24  
       กรกฎาคม 2558 ณ  อมิแพค็เมืองทองธานี  กรุงเทพมหานคร 



  

รางวลัความภาคภูมิใจ  

1. ปี 2555 รางวลัชนะเลศิ การดูแลผู้ป่วยโรคหืดสู่ รพ. 
     สต. (รพ.สต.โคกไร่) 
2. ปี 2555 ได้รับรางวลัการคดัเลอืกน าเสนอผลงาน Sharing Best    
     pactice การดูแลผู้ป่วยโรคหืด วนัที ่6 พฤศจกิายน 2555 ณ      
     โรงพยาบาลศรีนครินทร์  มหาวทิยาลยัขอนแก่น   
3. ปี 2555 รับรางวลัชมเชยระดับประเทศ การน าเสนอผลงานการดูแล   
     ผู้ป่วยโรคหืด ในการประชุมคร้ังที ่9 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร 
4. ปี 2556 รำงวลัชนะเลิศสำรคำมยิ้ม (หน่วยงำนผู้ป่วยนอก)  
    โรงพยำบำลขนำด 30 เตียง ของ กพร. 
  



  
รางวลัความภาคภูมิใจอืน่ๆ 

1. ปี 2553 จดัตั้งชมรมพยาบาลโรคหืดจงัหวดัมหาสารคาม 
2. ปี 2553-ปัจจุบัน  ประธานชมรมโรคหืดจงัหวดัมหาสารคาม   
3. ปี 2555 บุคคลต้นแบบ “ด้านมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน”    
4. ปี 2558 ผู้ช่วยผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 
     จงัหวดัมหาสารคาม  (ภาคอสืานตอนบน)  



กติติกรรมประกาศ 

• ส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาตเิขต 7 ขอนแก่น  

   ทีส่นับสนุนงบประมาณ 450,000 บาท (ปี 2557) 

   ขอบคุณหน่วยงานเกีย่วข้อง 

• วทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม 

• คณะแพทย์สาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

• โรงพยาบาลมหาสารคาม 

 



รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด
การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป วยโรคไตเรื้อรัง                  

( CKD Clinic )  ป  2555

Best practice ปี 2556 



รางวลัชนะเลิศ  
ประเภท oral presentation 

ระดบัจงัหวดัมหาสารคาม 
 R2R การพฒันารูปแบบการดแูลผู้ ป่วยโรคไตเรือ้รังในชมุชน 

แบบมีสว่นร่วม อ าเภอแกด า จงัหวดัมหาสารคาม 
วนัที่ 2-3 เมษายน 2558 ณ โรงแรมตกัสลิา จ.มหาสารคาม 



รำงวัลชนะเลิศ 
กำรน ำเสนอผลงำนวิชำกำรประเภท  

Oral Presentation  
งำนมหกรรมสุขภำพดี ด้วยพลังภำคีเครือข่ำยร้อย
สำรแก่นสินธ์ุ เร่ือง กำรพฒันำรูปแบบกำรดูแล

ผู้ป่วยโรคไตเรือ้รังในชุมชนแบบมีส่วนร่วม อ ำเภอ
แกด ำ จงัหวัดมหำสำรคำมวันที่ 22-23 เมษำยน 

2558 ณ โรงแรมริมปำว จ.กำฬสินธ์ุ 



  


