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บทคัดย่อผลงาน 
ประเภท  HA Clinic 
ชื่อเรื่อง  การชะลอความเสื่อมของไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง 
ผู้น าเสนอ  นางกาญจนา  เอกพันธ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  โรงพยาบาลตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
 

โรคไตเรื้อรัง เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญของประเทศไทย มีแนวโน้มจะสูงมากขึ้นเรื่อยๆ ท าให้รัฐ
ต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายอย่างมหาศาลในการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ ส่งผลกระทบต่อครอบครัว เช่น ค่าใช้จ่าย 
ภาระในการร่วมดูแลผู้ป่วย สถานการณ์ปัจจุบันผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในอ าเภอตากใบมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ซึ่งในปี
2557มีผู้ป่วยไตวายเรื้อรังจ านวน 234รายนั้น สาเหตุหลักเกิดจากโรคโรคเบาหวานร้อยละ 51.66 จะเห็นว่า
ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังบางรายเข้าสู่ไตวายระยะสุดท้ายเร็วเกินไป โดยขาดการเตรียมความพร้อมในการรักษา
บ าบัดทดแทนไต ขาดความรู้และแนวทางการรักษาท่ีถูกต้อง กลัวการรักษาแบบบ าบัดทดแทนไตท าให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อน ซึ่งโรคไตเรื้อรังเป็นโรคที่ต้องรักษาอย่างต่อเนื่องท าให้ผู้ป่วยมีความทุกข์กาย ทุกข์ใจ จึงเป็นสิ่ง
ที่บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนควรร่วมมือในการดูแล ให้ข้อมูลในการปฏิบัติตัว พัฒนาแนวทางการรักษาผู้ป่วย
เพ่ือแก้ไขปัญหาและชะลอความเสื่อมของไตโดยให้การดูแล เฝ้าติดตามการท างานของไต การใช้ยา การ
รับประทานอาหาร การปฏิบัติตัวและมีระบบการส่งต่อผู้ป่วยที่มีระยะการท างานของไตเสื่อมลงถึงระยะที่ต้อง
ได้รับการบ าบัดทดแทนไตและผู้ป่วยที่เลือกรักษาแบบประคับประคองก็ให้การดูแลรักษาติดตามต่อเนื่อง 
วัตถุประสงค์1. เพ่ือป้องกันและลดภาวะแทรกซ้อนของโรค รวมทั้งการชะลอความเสื่อมของไต 2.เพ่ือให้ผู้ป่วย
ได้รับการเตรียมพร้อมและแนวทางการตัดสินใจ ส าหรับการบ าบัดทดแทนไต และเข้าถึงบริการการบ าบัด
ทดแทนไต โดยมีกระบวนการพัฒนา 1.ประชุมทีมผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์สถานการณ์ ระบบการให้ข้อมูล ปัญหา
อุปสรรคและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 2.จัดระบบบริการ one stop service 3.จัดท าแนวทางการวินิจฉัยแยก 
stage1-5 และการค านวณ eGFRโดยใช้สูตรCKD Epi ตามสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย และมารตรฐาน
เดียวกับโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย จัดท าเกณฑ์การส่งต่อ ในผู้ป่วย CKD 
Stage 4 ขึ้นไป ส่งพบอายุรแพทย์เพื่อปรับยาและได้รับการเตรียมพร้อมในการบ าบัดทดแทนไต 4.พัฒนาระบบ 
IT สูตรในการค านวณ eGFR ในคอมพิวเตอร์ 5.ท าแนวทางการดูแลผู้ป่วย CKD โดยใช้สติกเกอร์กลุ่มสีเพื่อเป็น
แรงบันดาลใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลตนเอง 6. ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วย CKD Stage 5 จาก
การด าเนินการพบว่า 1.อัตราผู้ป่วยไตวายเรื้อรังมีอัตราการลดลงของ eGFR น้อยกว่า 4 มล./นาที/1.72 ม2 
ต่อปี เป้าหมาย >ร้อยละ60 ผลการด าเนินงานปี2556 2557 และ2558 คิดเป็นร้อยละ 98.59 , 96.25 , 
95.85 ตามล าดับ 2.อัตราผู้ป่วยไตวายเรื้อรังได้รับยาในกลุ่ม ARBS/ACEI เป้าหมาย  >ร้อยละ60 ผลการ
ด าเนินงานปี2556 2557 และ2558คิดเป็นร้อยละ 62.3,64 ,73.8 ตามล าดับ3. อัตราผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
ได้รับค าแนะน าการปฏิบัติตัวเรื่องโรค ระยะของโรคเป้าหมาย ร้อยละ 100 ผลการด าเนินงานปี2556 2557 
และ2558คิดเป็นร้อยละ 78 ,84 , 100ตามล าดับ 4.อัตราผู้ป่วยไตวายระยะที่ 4 ได้รับการส่งต่อ พบอายุร
แพทย์ เป้าหมาย  >ร้อยละ 60ผลการด าเนินงานปี 2556 2557 และ2558 คิดเป็นร้อยละ 34, 
40.54,31.95 ตามล าดับ5. อัตราผู้ป่วยไตวายระยะที่ 5 ตัดสินใจรักษาบ าบัดทดแทนไตเป้าหมาย  >ร้อยละ
40 ผลการด าเนินงานปี 2556, 2557 และ2558 คิดเป็นร้อยละ 20, 37.5, 62.06 ตามล าดับ บทเรียนที่
ได้รับ การท างานเป็นทีม โดยสหสาขาวิชาชีพ มีการใช้แนวทางในการดูแลผู้ป่วยเป็นแนวทางเดียวกัน ผู้ป่วย
และญาติมีความรู้  ความข้าใจเรื่องโรค แลการการดูแลสุขภาพท่ีเหมะสม ท าให้ผู้ป่วยตัดสินใจเข้ารับการ
รักษาบ าบัทดแทนไต เพ่ิมมากข้ึน ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  การท างานเป็นทีม การมีส่วนร่วมของ ครอบครัว
ผู้ป่วย และสหสาขาวิชาชีพ  



ผลงานวิชาการ  ประเภท HA Clinic 
 

1. ชื่อผลงาน : ชะลอความเสื่อมของไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง 
2. ชื่อผู้น าเสนอ นางกาญจนา เอกพันธ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  หมายเลขโทรศัพท์ 084-7486384 E-
mail neorn2515@gmail.com 
3. สมาชิกทีม   งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลตากใบ อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส  
4. ความเป็นมา/ความส าคัญของปัญหา 

โรคไตวายเรื้อรัง(Chronic Kidney Disease, CKD)  เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส าคัญของประเทศ
ไทย มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆท าให้รัฐต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายอย่างมากมายในการรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ ส่งผลกระทบ
ต่อครอบครัวเช่นค่าใช้จ่าย ภาระในการร่วมดูแลผู้ป่วย สถานการณ์โรคไตของประเทศไทย สมาคมโรคไต
คาดการณ์ว่าขณะนี้คนไทยป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังประมาณ 8 ล้านคน ในจ านวนนี้เป็นผู้ป่วยอยู่ในระยะสุดท้าย 2 
แสนคน มีผู้ป่วยรายใหม่เพ่ิมข้ึนปีละประมาณ 10,000 คน รอการผ่าตัดเปลี่ยนไตใหม่ประมาณ 40,000 คน 
ได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายไตเพียงปีละ 400 รายเท่านั้น โดยใช้เวลารอประมาณ 3 ปีโดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่โรคไต
วายระยะสุดท้าย (End Stage Renal Disease, ESRD)  ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในอ าเภอตาก
ใบมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนในปี 2555 ,2556,2557มีจ านวนผู้ป่วย 175,206,234 รายตามล าดับ ซึ่งในปี25 57
มีผู้ป่วยไตวายเรื้อรังจ านวน 234 ราย สาเหตุหลักเกิดจากโรคโรคเบาหวานร้อยละ  51.66  รองลงมา  ความ
ดันโลหิตสูงร้อยละ 44.28 และอ่ืนๆ 4.05   เป็นผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง stage 3 ,4, 5 จ านวน 153,50 และ
24รายเป็นผู้ป่วยไตวาย stage4 -5ได้รับการส่งต่อพบอายุรแพทย์  30 ราย  ผู้ป่วยไตวาย stage5ได้รับการส่ง
ต่อเพ่ือบ าบัดทดแทนไต 9 ราย)จะเห็นว่าผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังบางรายเข้าสู่ไตวายระยะสุดท้ายเร็วเกินไป 
เนื่องจากขาดการเตรียมความพร้อมในการรักษาบ าบัดทดแทนไต ขาดความรู้และแนวทางการรักษาท่ีถูกต้อง 
กลัวการรักษาแบบบ าบัดทดแทนไต  กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษา ซึ่งเป็นสิ่งที่บุคลากรทางการแพทย์ทุกคน
สามารถให้การดูแลรักษา ให้ข้อมูลในการปฏิบัติตัว พร้อมพัฒนาแนวทางการรักษาผู้ป่วย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจของผู้รับบริการได้ 

ดังนั้นแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลตากใบ จึงได้พัฒนาคลินิกโรคไตเรื้อรัง (CKD Clinic)ส าหรับผู้ป่วย 
CKD Stage 3 4, 5 เพ่ือแก้ไขปัญหาและชะลอความเสื่อมของไตโดยเน้นให้การดูแล เฝ้าติดตามการท างานของ
ไต การใช้ยา การรับประทานอาหาร การปฏิบัติตัวและมีระบบการส่งต่อผู้ป่วยที่มีระยะการท างานของไตเสื่อม
ลงถึงระยะท่ีต้องได้รับการบ าบัดทดแทนไตและผู้ป่วยที่เลือกรักษาแบบประคับประคองก็ให้การดูแลรักษา
ติดตามต่อเนื่อง  เพ่ือลดภาวะแทรกซ้อน และคงไว้ซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีและเหมาะสมต่อไป 

 
5. นิยามค าศัพท์ 

การบ าบัดทดแทนไตหมายถึงการรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะที่ 5 มี 3วิธี 
1. การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis หรือ HD) 
2. การล้างไตทางช่องท้อง (Peritoneal Dialysis หรือ PD 
3. การปลูกถ่ายไตใหม่ (Kidney transplantation หรือ KT) 
 

6.วัตถุประสงค์ 
         เพ่ือชะลอความเสื่อมของไต 
 

mailto:neorn2515@gmail.com


7. เป้าหมาย 
1. เพ่ือชะลอความเสื่อมของไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง stage 3 4 5 
2. เพ่ือให้ผู้ป่วยไตวาย stage 4-5ได้รับการส่งต่อพบอายุรแพทย์  
3. เพ่ือให้ผู้ป่วยไตวาย stage5ได้รับการบ าบัดทดแทนไต 

 
8. ตัวช้ีวัด 

1. ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังมีอัตราการลดลงของ e GFR น้อยกว่า 4 มล./นาที/1.72 ม2 ต่อปี 
   ร้อยละ60 
2. ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังได้รับยาในกลุ่ม ARBS/ACEIมากกว่าร้อยละ60 
3. ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังได้รับค าแนะน าการปฏิบัติตัวเรื่องโรค ระยะของโรคร้อยละ100 

                 ตอ่ป ี                     
  4. อัตราผู้ป่วยไตวายระยะที่ 4 ได้รับการส่งต่อ พบอายุรแพทย์ร้อยละ60 

5. อัตราผู้ป่วยไตวายระยะที่ 5  ตัดสินใจรักษาบ าบัดทดแทนไตมากกว่าร้อยละ40 
6. อัตราผู้ป่วยเบาหวานได้รับการคัดกรองโรคไตมากกว่าร้อยละ80 
7. อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการคัดกรองโรคไตมากกว่าร้อยละ80 

 
9. สภาพก่อนการแก้ปัญหา 

 

                                  ตัวช้ีวัด 

 

   เป้าหมาย 

     ผลการด าเนนิงาน 

2555 2556 2557 

1.อัตราผู้ป่วยไตวายเรื้อรังมีอัตราการลดลงของ e GFR น้อยกว่า 4 มล./
นาที/1.72 ม2 ต่อปี 

>ร้อยละ60 50.23 98.97 96.25 

2.อัตราผู้ป่วยไตวายเรื้อรังได้รับยาในกลุ่ม ARBS/ACEI >ร้อยละ60 48.5 62.3 64 

3.อัตราผู้ป่วยไตวายเรื้อรังได้รับค าแนะน าการปฏิบัติตัวเรื่องโรค ระยะ
ของโรค 

>ร้อยละ100 50 78 84 

4.อัตราผู้ป่วยไตวายระยะที่ 4 -5ได้รับการส่งต่อ พบอายุรแพทย์ >ร้อยละ60 40.54 
(15) 

47 
(24) 

40.54 
(30) 

5.อัตราผู้ป่วยไตวายระยะที่ 5 ตัดสินใจรักษาบ าบัดทดแทนไต >ร้อยละ40 20 
(3) 

21.74 
(5) 

37.50 
(9) 

6.อัตราผู้ป่วยเบาหวานได้รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไต >ร้อยละ80 76.70 70.45 81.9 

7.อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไต >ร้อยละ80 59.97 58.49 65.70 

แผนภูมิที่ 1 แสดงอัตราผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่มีอัตราการลดลงของ e GFR ได้รับยาในกลุ่ม RBS/ACEI     
 และผู้ป่วยไตวายระยะท่ี 4-5 ได้รับการส่งต่อ พบอายุรแพทย์ในปีงบประมาณ 2555 – 2557   
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แผนภูมิที่ 2 แสดงอัตราผู้ป่วยเบาหวาน  ความดันโลหิตสูงได้รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไต  
                   ปีงบประมาณ 2555 – 2557   
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อัตราผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง 

ปีงบประมาณ 

ปีงบประมาณ 

อัตราการคัดกรอง 

เป้าหมาย >ร้อยละ60 

เป้าหมาย >ร้อยละ 80 



แผนภูมิที่ 3 แสดงอัตราผู้ป่วยไตวายเรื้อรังได้รับค าแนะน าการปฏิบัติตัวเรื่องโรค ระยะของโรค                   
                   ปีงบประมาณ 2555 – 2557   
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    แผนภูมิที่ 4 แสดงอัตราผู้ป่วยไตวายระยะท่ี 5 ตัดสินใจรักษาบ าบัดทดแทนไต 
                       ปีงบประมาณ 2555 – 2557   
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ปีงบประมาณ 

อัตราการได้รับค าแนะน า 

ปีงบประมาณ 

อัตราการรักษาบ าบัดทดแทนไต 

เป้าหมาย >ร้อยละ 100 

เป้าหมาย >ร้อยละ 40 



10.วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ 
     
  
 
  
 
 
 
                                                 
                                                   
                                                 
                                                  

 

                             

                                         
                                                                                                    
 

- ขาดการส่ือสารข้อมูลในด้านความรู้ในการดูแลตนเองแต่ละ stage 
- แนวทางการดูแลยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 

 
ไตเสื่อม 
 

ผู้ให้บริการ 

ผู้รับบริการ 

ระบบบริการ 

   แพทย์หมุนเวียน 

 ไม่ทราบความรุนแรงของโรคท่ีตนเองเป็น 
 
 

ไม่เข้าใจการรับประทานอาหารเฉพาะโรค 
 

ปฏิเสธการส่งต่อพบอายุรแพทย์รพ.ทั่วไป  

กลัวการล้างไต 

กังวลเรื่องค่าใช้จ่าย 

ขาดความรู้ความเข้าใจ 
 

ขาดความรู้ความเข้าใจ 
 

บุคลากรในคลินิกยังขาดความรู้ใน
การให้สุขศึกษาในผู้ป่วยแต่ละ 
stage 
 

ไม่มีจนท.เฉพาะโดยตรง 
 

จนท.ไม่ผ่านการอบรม 
 

ขาดนักโภชนาการ 

ไม่มีแพทย์ประจ าคลินิกไต 

ไม่มีคลินิกดูแลเฉพาะ 
 

ไม่มีการติดตามต่อเนื่องโดยการเยี่ยมในผู้ป่วย stage 5  
 

การตรวจ Lab creatinine ยังเป็นระบบ non-enzymatic   method 
- การค านวณ  e GFR ยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 

 การคัดกรองไตยังไม่ครอบคลุม 
 

ขาดการประสานงานกับเครือข่าย 
 

จนท.ลืมนัด 
 



ตารางการแก้ปัญหา 
ปัญหา สาเหตุ วิธีการแก้ปัญหา 
1.บุคลากร -บุคลากรที่ปฏิบัติงานในคลินิกยังขาด 

ความรู้ในการให้สุขศึกษาผู้ป่วยแต่ละstage 
 
 
 
-ขาดนักโภชนาการ 
 
 
 
 
-ไม่มีแพทย์ประจ าคลินิกไต 

-เพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่โดยการจัดอบรมให้ความรู ้
การดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังในเจ้าหน้าท่ีในรพ/รพ.สต 
-ส่งเจ้าหน้าท่ีอบรมการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง 
-จัดให้มีเจ้าหน้าที่ท่ีมีความช านาญในการให้ค า 
ปรึกษาทุกวันท่ีมีคลินิก 
-ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมประชุมในเรื่องโภชนบ าบัดใน 
ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง 
-มีระบบการขอค าปรึกษาจากนักโภชนาการและมีการ 
สือสารผ่าน line กลุ่มCKD จังหวัดนราธิวาส 
 
-ให้แพทย์ที่ดูแลคลินิกโรคเรื้อรังรับผิดชอบผู้ป่วยโรคไต 
เรื้อรัง 
-มีการประชุมทีมผู้ดูแลในการรักษามาตรฐานเดียวกัน 

2.ระบบบริการ -ไม่มีคลินิก CKD เฉพาะโรค 
( บูรณาการในคลินิกHT DM ) 
 
 
 
 
 
 
 
-การค านวณค่า e GFR ยังไม่เป็นมาตรฐาน 
เดียวกันและการตรวจLab creatinine  
ยังเป็นระบบNon-enzymatic  method 
 
-ผู้ป่วยHT/DM ได้รับการคัดกรองไต 
และได้รับยากลุ่มACEI /ARB 
ยังไม่ครอบคลุม 
-ไม่มีระบบการติดตามต่อเนื่อง 
ในผู้ป่วยstage5 
 
 

-จัดบริการเป็น one stop service โดยให้บริการใน 
วันศุกร์เช้าและมีเจ้าหน้าที่ท่ีผ่านการอบรมในการให ้
ค าปรึกษา 
-มีการคัดกรองและส่งต่อให้แพทย์วินิจฉัยและลง 
ทะเบียนผู้ป่วยแยก stage 
-ลงทะเบียนผู้ป่วยในระบบ Hos-xp 
-จัดท าเอกสารให้ความรู้ ตัวอย่างอาหารพื้นบ้าน ให ้
แผ่นพับ 
 
-ประชุมทีมที่เกี่ยวข้อง แพทย์ พยาบาล เภสัชกร กลุ่ม 
งานพยาธิ ในการใช้สูตร CKD EPI และระบบ labได ้
เปลี่ยนแปลงเป็นระบบ enzymatic  method 
 
-มีการทบทวนเวชระเบียนให้ผู้ป่วยHT/DMได้รับการ 
คัดกรองอย่างน้อยปีละครั้ง และทบทวนการได้รับยา 
ยากลุ่มACE/ARB 
-ผู้ป่วยท่ีไม่สามารถมารพ.ได้มีระบบประสานเครือข่าย 
รพ.สต /ทีมHHC เจาะเลือดคัดกรอง 
-ส่งผู้ป่วยให้ทีม HHC ติดตามเยี่ยม/ให้ค าปรึกษา 
-ดูแลแบบ Palliative care ในผู้ป่วยท่ีตัดสินใจไม ่
รักษาแบบบ าบัดทดแทนไต 

  
 
 
 
      



ปัญหา สาเหต ุ วิธีการแก้ปัญหา 
 -ขาดการสื่อสารข้อมูลในด้าน 

ความรู้ในการดูแลตนเอง 
 
 
 
 
 
 
-แนวทางการดูแลยังไม่เป็น 
มาตรฐานเดียวกัน 
 
 

-จัดท าแบบประเมินความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติและให ้
ความรู้ตามส่วนขาด 
-มีการให้ค าปรึกษาพร้อมผู้ดูแลในเรื่องโรค ระยะของ 
โรค การปฏิบัติตัวเฉพาะโรค 
-มีการใช้แถบสีติดสติ๊กเกอร์ในสมุดประจ าตัวผู้ป่วยเพื่อ 
เป็นสื่อในการกระตุ้นเตือนในการปรับพฤติกรรม 
ในการดูแลตนเองตามระยะของโรค 
 
-จัดท าแนวทางการดูแลผู้ป่วยCKDและ 
มีการใช้สติ๊กเกอร์กลุ่มสีเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลตนเอง 
 

3.ผู้รับบริการ -ขาดความรู้ความเข้าใจในโรค 
ที่ตนเองเป็น 
-ผู้ป่วยปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง 
- ปฏิเสธการส่งต่อพบอายุรแพทย์ที่ 
รพ.ทั่วไป 
 

-ให้ค าปรึกษาพร้อมผู้ดูแลในเรื่องโรค/การดูแลตนเอง/ 
การรับประทานอาหาร 
-มีการติดตามอย่างต่อเนื่องหลังให้ค าปรึกษา 
-ปฏิบัติตามแนวทางการส่งต่อในผู้ป่วย stage 4ขึ้นไป 
-ให้ค าปรึกษาเบื้องต้น ค่าใช้จ่าย สิทธิการรักษา ทาง 
เลือกในการรักษา 
 

 
11. ระยะเวลาด าเนินการ 

เดือนตุลาคม2557-เดือนกันยายน2558 
 
12. ผลการด าเนินการ 

 

                                  ตัวช้ีวัด 

 

   เป้าหมาย 

        ผลการด าเนนิงาน 

2555 2556 2557 2558 

1.อัตราผู้ป่วยไตวายเรื้อรังมีอัตราการลดลงของ e GFR  
น้อยกว่า 4 มล./นาที/1.72 ม2 ต่อปี 

>ร้อยละ60 58 98.59 96.25 95.85 

2.อัตราผู้ป่วยไตวายเรื้อรังได้รับยาในกลุ่ม ARBS/ACEI >ร้อยละ60 48.5 62.3 64 73.8 

3.อัตราผู้ป่วยไตวายเรื้อรังได้รับค าแนะน าการปฏิบัติตัว 
เรื่องโรค ระยะของโรค 

>ร้อยละ100 50 78 84 100 

4.อัตราผู้ป่วยไตวายระยะที่ 4-5 ได้รับการส่งต่อ พบอายุรแพทย์ >ร้อยละ60 40.54 
(15) 

47 
(24) 

40.54 
(30) 

31.96 
(31) 

5.อัตราผู้ป่วยไตวายระยะที่ 5 ตัดสินใจรักษาบ าบัดทดแทนไต >ร้อยละ40 20 
(3) 

21.74 
(5) 

37.50 
(9) 

62.07 
(18) 

6.อัตราผู้ป่วยเบาหวานได้รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไต >ร้อยละ80 76.7 70.45 81.9 88.42 



7.อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการคัดกรองภาวะ 
แทรกซ้อนทางไต 

>ร้อยละ80 59.97 58.49 65.70 73.74 

 

สรุปผลการด าเนินการ 

จากการด าเนินการในปี 2558 พบว่ามียอดผู้ป่วย  CKD ที่ได้รับวินิจฉัยและขึ้นทะเบียนรายใหม่  
มีจ านวนมากขึ้น ปี 2557 มียอดผู้ป่วย 234 ราย และในปี2558มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 271 รายแบ่งเป็น 
stage2 = 4 คน,Stage3 =170 ราย, stage4= 68 ราย, stage 5=  29 ราย เนื่องจากมีการคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตเพิ่มมากขึ้น มีแนวทางการดูแลผู้ป่วยไตวาย
เรื้อรัง มีการให้สุขศึกษารายบุคคลพร้อมผู้ดูแล  ตามสภาพปัญหาของผู้ป่วยเน้นให้ทราบระยะของโรค 
การปฏิบัติตัวและการเข้าถึงการรักษา สิทธิที่จะได้รับการเข้าถึงบริการต่างๆ ท าให้ผู้ป่วยตัดสินใจเลือก
การรักษาแบบบ าบัดทดแทนไตมากข้ึนและ ในปี 2558 รักษาแบบ CAPD/HD เพ่ิมข้ึนจากปี 2557 
37.5%เป็น 62.07%.ในปี2558 

 

แผนภูมิที่ 5 แสดงอัตราผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่มีอัตราการลดลงของ e GFR ได้รับยาในกลุ่ม RBS/ACEI 
และผู้ป่วยไตวายระยะท่ี 4-5 ได้รับการส่งต่อ พบอายุรแพทย์ในปีงบประมาณ 2555 – 2558   
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อัตราผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง 

ปีงบประมาณ 

เป้าหมาย >ร้อยละ 60 



แผนภูมิที่ 6 แสดงอัตราผู้ป่วยเบาหวาน  ความดันโลหิตสูงได้รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไต  
                   ปีงบประมาณ 2555 – 2558   
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แผนภูมิที่ 7 แสดงอัตราผู้ป่วยไตวายเรื้อรังได้รับค าแนะน าการปฏิบัติตัวเรื่องโรค ระยะของโรค                   
                   ปีงบประมาณ 2555 – 2558   
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ปีงบประมาณ 

อัตราการคัดกรอง 

ปีงบประมาณ 

อัตราการได้รับค าแนะน า 

เป้าหมาย >ร้อยละ 80 

เป้าหมาย >ร้อยละ100 



  แผนภูมิที่ 8 แสดงอัตราผู้ป่วยไตวายระยะท่ี 5 ตัดสินใจรักษาบ าบัดทดแทนไต 
                       ปีงบประมาณ 2555 – 2558  
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ปีงบประมาณ 

อัตราการรักษาบ าบัดทดแทนไต 

เป้าหมาย >ร้อยละ 40 



 

    แผนภูมิที่ 9 แสดงจ านวนผู้ป่วยไตวายระดับ CKD stage ต่างๆ ในปี 2557 2558  
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บทเรียนที่ได้รับ 
 

-ปัจจัยแห่งความส าเร็จ คือการท างานเป็นทีมโดยสหสาขาวิชาชีพ ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง มีการ
ใช้แนวทางในการดูแลผู้ป่วยที่เป็นแนวทางเดียวกัน การดูแลอย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วยและญาติมี
ความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพท่ีเหมาะสม ที่ส าคัญช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
 
 
โอกาสพัฒนา 
 

-การติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยCKD Stage5 โดยมีการเชื่อมโยงกับเครือข่าย รพ.สตใน
การติดตามเยี่ยมบ้าน ให้ค าปรึกษา แนะน า อย่างต่อเนื่อง 

-มีคลินิกCKD ดูแลเฉพาะโรค  
-คืนข้อมูลให้ชุมชนในการร่วมดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

จ านวนผู้ป่วยไตวาย 

ปีงบประมาณ 



ภาคผนวก 
 

แนวทางการดูแลผู้ป่วยCKD 
  ใช้สติ๊กเกอร์กลุ่มสีเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลตนเอง  
 
 

กลุ่มที่1ระดับสีขาว กลุ่มที่2ระดับสีเขียว กลุ่มที่3ระดับสีเหลือง กลุ่มที่4ระดับสีแดง 

CKD Stage1-2 
มีค่า e GFR ≥60 
การดูแล 
-มีการติดสติ๊กเกอร์ที่
สมุดประจ าตัว รักษาใน
คลินิกเดิมและเจาะ
เลือดชุดใหญ่ปีละ1ครั้ง 
-รักษาโรคที่เป็นสาเหตุ 
-ควบคุมความดันโลหิต 
/ไขมัน/เบาหวาน 
-จ ากัดอาหารหวานมัน
เค็ม 
-นัดติดตามทุก 2เดือน 

CKD Stage3 
มีค่าe GFR30-59 
การดูแล 
-ตรวจเลือดทุก6เดือนที่
รพ.สต/รพ.ให้สุขศึกษา
รายกลุ่ม 
-พิจารณาการให้ยากลุ่ม
ACEI/ARB อย่างเหมาะสม 
ทุกราย 
-ควบคุมความดันโลหิต 
/ไขมัน/เบาหวาน 
-จ ากัดอาหารหวานมัน
เค็ม 
-จ ากัดอาหารโปรตีน 
-นัดติดตามทุก2 เดือน 

CKD Stage4 
มีค่าe GFR15-29 
การดูแล 
-เน้นการตรวจเลือดทุก2
เดือนเพื่อป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อน 
-พิจารณาการให้ยากลุ่ม
ACEI/ARB อย่างเหมาะสม 
-ควบคุมความดันโลหิต/
ไขมัน/เบาหวาน 
-จ ากัดอาหารหวานมันเค็ม 
-จ ากัดอาหารโปรตีน 
-จ ากัดการกินผลไม้ 
-จ ากัดน้ าดื่ม 
-แนะน าการบ าบัดทดแทนไต 
-ส่งพบอายุรแพทย์เพื่อปรับยา
และเตรียมพร้อมในการบ าบัด
ทดแทนไต 
-นัดติดตามทุก1-2 เดือน 
 

CKD Stage5 
มีค่า e GFR<15 
การดูแล 
-เน้นให้ค าปรึกษา
รายบุคคล/ตัดสินใจเรื่อง
การฟอกไต/ล้างไตทางหน้า
ท้อง/เปลี่ยนถ่ายไต 
-ควบคุมความดันโลหิต/
ไขมัน/เบาหวาน 
-จ ากัดอาหารหวานมันเค็ม 
-จ ากัดอาหารโปรตีน 
-จ ากัดการกินผลไม้ 
-จ ากัดน้ าดื่ม 
-แนะน าการบ าบัดทดแทน
ไต 
-ส่งต่อพบอายุรแพทย์ที่
โรงพยาบาลนราธิวาสราช
นครินทร์ 
-นัดติดตาม2-4 สัปดาห์ 

 


