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กลุ่มที่ 4 การให้คำปรึกษาเพื่อเตรียมล้างไต (Dialysis counselling)
และการให้คำปรึกษาสำหรับการรักษาแบบประคับประคอง (conservative care)
โดย นพ.ธีรวัฒน์ ธนชยานนท์ และคุณพิกุล มีทรัพย์ทอง
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กลุ่มที่ 5 การฝึกอบรม caregivers ในการดูแลผู้ป่วย CKD
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โดย นพ.เมธี จันทร์พิทักษ์กุล และคุณกนกวรรณ พรมชาติ
กลุ่มที่ 6 การกำหนดตัวชี้่วัด (ที่มีในฐานข้อมูลของ รพ.) มาใช้สำหรับติดตามต่อผู้ป่วย
โรคไตเรื้อรัง
โดย ศ.กิตติคุณ นพ.เกรียง ตั้งสง่า และคุณสุชัญญา พรหมนิ่ม
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ฉ

คำกล่าวของ ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์เกรียง ตั้งสง่า
เชิญนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เปิดการประชุม

เรียนท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กระผมศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์เกรียง
ตั้งสง่า ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายวิจัย สถาบันโรคไตภู มิราชนครินทร์ ในนามคณะผู้จัดทำการสัมมนา
ครั้งนี้ขอกราบขอบพระคุณท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นอย่างสูง ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานใน พิธี
เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในวันนี้ โรคไตเรื้อรังเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรั งที่พบได้ทั่วไป เมื่อผู้ป่วยกลุ่มนี้ มีการ
ดำเนินโรคมาสู่ระยะที่เป็นโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการบำบัดรักษาทดแทนไต ด้วย
วิธีการล้างไต (dialysis) หรือการปลูกถ่ายไต ซึ่งเป็นการรักษาที่มีค่าใช้จ่ายสูงและผู้ป่วยมีความทุกข์ ทรมาน
มากพอควร
ในปีพุทธศักราช 2558 (ค.ศ.2015) ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่รับการรักษา ด้วย
การบำบัดทดแทนไตประมาณถึง 1,300 คนต่อประชากร 1 ล้านคน และคาดว่าควรเพิ่มเป็นประมาณ 1,4001,500 คนต่อประชากร 1 ล้านคนในปีพุทธศักราช 2561 (รูปที่ 1) หรือคิดเป็นค่าใช้จ่ายทางตรง

รูปที่ 1 ความชุกของผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีการล้างไต (Dialysis) หรือการปลูกถ่ายไต
ค.ศ. 1999 - 2015 อ้างอิงจาก www. thailand renal replacement therapy registry, สมาคมโรคไต
แห่งประเทศไทย (ข้อมูล ณ พ.ศ. 2558) (pmp = patients per million population)
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รูปที่ 2 ความชุกของโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้า ย ของประเทศต่า ง ๆ ทั่วโลก อ้างอิงจาก ISN Global
Kidney Health Atlas 2017 ( www.https://www.theisn.org/news/item/2623-the-global-kidneyhealth-atlas ) (pmp = patients per million population)

เป็นเงินประมาณ 18,000 และ 20,000 ล้านบาทต่อปี ตามลำดับ เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ประเทศไทย เป็น
หนึ่งในประเทศกำลังพัฒนา ในระดับที่เรียกว่า Upper Middle Income Country เพียงไม่กี่ประเทศที่มี ความ
ชุกของโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการบำบัดด้วยการล้างไตเกินกว่า 1000 รายต่อประชากร 1 ล้านคน (รูปที่ 2)

รูปที่ 3 แนวโน้มของความชุกของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย ที่ได้รับการบำบัดรักษาทดแทนไต (renal
replacement therapy) ของบางประเทศปี พ .ศ.2545 – 2558 อ้ า งอิ ง จาก www.USRDS,2017
Annual Data Report
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และเป็นที่น่ากังวลว่า ขณะนี้ความชุกของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังของประเทศไทย มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
มากกว่าประเทศใด ๆ แล้ว (รูปที่ 3)
สาเหตุสำคัญที่นำไปสู่การเกิดโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายได้แก่ โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็น
ปัญหาสุขภาพที่พบได้ในระดับชุมชนทั่วประเทศ (รูปที่ 4) แต่ที่ผ่านมา ยังไม่มีรูปแบบการดูแลผู้ป่วย โรคไต
เรื้อรังอย่างเป็นระบบที่ระดับโรงพยาบาลชุมชน ทั้ง ๆ ที่โรงพยาบาลชุมชนนั้น เป็นสถานที่ที่มีผู้ป่วยเหล่านี้อยู่

รูปที่ 4 สาเหตุของโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายในผู้ป่วยที่มาฟอกเลือด อ้างอิงจาก www. thailand renal
replacement therapy report 2013; Nephrology society of Thailand

เมื่อประมาณ 10 ปีก่อน ทีมคณะผู้วิจัยจากสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ร่วมกับทีมบุคลากร ของ
จั ง หวั ด กำแพงเพชร ได้ แ ก่ โรงพยาบาลชุ ม ชน โรงพยาบาลส่ง เสริ ม สุ ข ภาพตำบล ตลอดจนอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ได้พัฒนาสิ่งที่เป็นที่รู้จักกันในนามของ “คลองขลุงโมเดล” ขึ้น งานวิจัยนี้ได้รับการ
กล่าวถึงในวงการแพทย์โรคไต นานาชาติว่าเป็น รูปแบบที่ดีของการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังแบบผสมผสาน
(Integrated Care) และในช่วง 3 ปีที่ผ่านมานี้ ทีมวิจัยได้ขยายโครงการศึกษาเพิ่มเติม ในเขตโรงพยาบาลชุมชน
5 แห่งของจังหวัดกำแพงเพชร ได้แก่ อำเภอคลองขลุง อำเภอคลองลาน อำเภอพรานกระต่าย อำเภอทราย
ทองวัฒนา และอำเภอลานกระบือ เพื่อค้นหารูปแบบที่เหมาะสม สำหรับการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับชุมชน
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โดยได้ทำการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ สหสาขาวิชาชี พ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักโภชนาการ นักกายภาพบำบัด
และทีมเยี่ยมบ้าน ได้แก่ พยาบาลชุมชนประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วย การติดตามตัวชี้วัด ได้พัฒนาระบบโปรแกรมสารสนเทศ
เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลได้ทำการศึกษามาตั้งแต่ เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559 จนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 รวมเวลา
3 ปีเศษ ผลการศึกษาพบว่า การดูแลโดยทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมกับการมีทีมเยี่ยมบ้าน ช่วยให้สามารถดูแล
ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และช่วยชะลอความเสื่อมของโรคไตเรื้อรังได้อย่างชัดเจน จึงได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในวันนี้
ขึ้น โดยมีหัวข้อว่า “การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังโดยทีมสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลอำเภอ
และโดยพยาบาลชุมชนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล”
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่ได้จากการ
ติดตามผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3 และ 4 อย่างต่อเนื่องมาตลอด 3 ปี เพื่อนำมากำหนดรูปแบบของการ
จัดการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ยั่งยืน และเหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาลชุมชนอื่น ๆ ของจังห วัด
กำแพงเพชรต่อไป ผู้เข้าร่วมสัมมนาในวันนี้ประกอบด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล
เภสัชกร นักโภชนาการ นักกายภาพบำบัด เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ พยาบาลชุมชนประจำโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล รวมทั้งสิ้นประมาณ 120 คน ได้รับความร่วมมือ จากบริษัทเบียร์ไทย (1991) จํากัด
(มหาชน) จังหวัดกำแพงเพชร ที่ได้ให้ความสะดวกทางด้านสถานที่ และ โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ
บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมใคร่ขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธี กล่าวเปิดการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ ให้โอวาท และให้ข้อคิดกับผู้เข้าร่วมสัมมนา

4

คำกล่าวเปิดงานของ นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

เรียนอาจารย์เกรียง ตั้งสง่า ประธานอนุกรรมการฝ่ายวิจัยสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ อาจารย์
ศัลยเวทย์ เลขะกุล อาจารย์ชาตรี บานชื่น หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิต และยาเสพติด ท่าน
วิทยากรและผู้เข้าอบรมทุกท่าน ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับเชิญเป็นประธานการเปิดสัมมนาเรื่อง “การพัฒนา
รูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง โดยทีมสหสาขาวิชาชีพของ โรงพยาบาลอำเภอ และ โดยพยาบาลชุมชน ของ
รพ.สต. / อสม.” ทางสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ได้เห็นความสำคัญของการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ในระยะ
3 และ 4 ได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการติดตามผู้ป่วย จนได้รูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคไต
เรื้อรัง อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยชะลอความเสื่อมของไตได้อย่างชัดเจน จนเป็นที่รู้จักกันในชื่อ “คลองขลุง
โมเดล” ซึ่งเป็นต้นแบบที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
ปัจจุบันจังหวัดกำแพงเพชร มีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังทุกระยะประมาณ 12,000 กว่าราย และมีผู้ป่วยโรคไต
เรื้อรังระยะ 3 ถึงร้อยละ 58 การที่ฝ่ายวิจัยของสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ร่วมกับบุคลากรโรงพยาบาล
ชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตำบล และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่ 5 อำเภอของ
จังหวัดกำแพงเพชร ได้ร่วมกันทำการศึกษาในโครงการวิจัยต่อเนื่องมาอีก เป็นระยะเวลานานถึง 3 ปี ในครั้งนี้
จะทำให้ได้รูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ยั่งยืน ที่สามารถนำไปใช้ได้ในบริบทของโรงพยาบาลชุมชนอื่ น
ของจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อช่วยชะลอความเสื่อมของโรคไตเรื้อรังให้ช้าลง ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผมหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าการจัดอบรมครั้งนี้ จะช่วยให้ทุกท่านได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และนำองค์ความรู้ ไปต่อยอด
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังของเรา
ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ คณะผู้ร่วมวิจัยทั้งหมด วิทยากร ประธาน
บริษัทเบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน) ที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่ บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการ
สั มมนาเชิง ปฏิบ ัติการเรื่อง “การพัฒ นารูปแบบการดูแลผู้ป่ว ยโรคไตเรื้อรัง โดยทีมสหสาขาวิชาชีพของ
โรงพยาบาลอำเภอ และ โดยพยาบาลชุมชน ของ รพ.สต. / อสม.” และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การสัมมนาครั้งนี้
จะสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ
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แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลผู้ป่วย โรคไตเรื้อรังระดับโรงพยาบาลชุมชน
ศ.กิตติคุณ นพ.เกรียง ตั้งสง่า
สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ปธ.อนุกก. ฝ่ายวิจัย สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

การบรรยายในวันนี้อ้างอิงตามเอกสารทางวิชาการสำคัญสองฉบับ ฉบับแรกคือ KDIGO Chronic
Kidney Disease (CKD) Guideline ซึ่งเป็นคำแนะนำสำหรับการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง (CKD) ที่แพทย์ทั่ว
โลกใช้เป็นแนวทางการดูแลผู้ป่วย (1) และเอกสารอ้างอิงลำดับที่สองคือ คำแนะนำการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
ก่อนการบำบัดทดแทนไต พ.ศ. 2558 จัดพิมพ์โดย สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย (2) ปรัชญาสำคัญที่ใช้
สำหรับการดูแลผู้ป่วย อาศัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร และนำมาประยุกต์ใช้ในบริบทของโรงพยาบาลชุมชน โดยมีใจความสำคัญว่า “การ
พัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดย
คำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบ และ
คุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทำ” การดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง มีองค์ประกอบ
สำคัญดังต่อไปนี้

1.

การวินิจฉัย

คำแนะนำที่ 1.4.1 ของ KDIGO Chronic Kidney Disease (CKD) Guideline เรื่องการวินิจฉัยโรค
ไตเรื้อรัง (1) การวินิจฉัยอาศัยเกณฑ์ 2 ด้าน
ด้ า นแรก คื อ เกณฑ์ ก ารทำงานของไต ซึ ่ ง แบ่ ง ตามค่ า Estimated Glomerular Filtration Rate
(eGFR) ออกเป็นระยะต่าง ๆ ดังแสดงในรูปที่ 1
ด้านที่สอง คือ เกณฑ์การพบภาวะมีโปรตีนรั่วในปัสสาวะ (proteinuria) หรือภาวะมีอัลบูลมินรั่วใน
ปัสสาวะ (albuminuria) พบมีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าไตบกพร่องในเชิงคุณภาพ ขอเน้นว่าปกติการตรวจ
ปัสสาวะพบ albuminuria จะแสดงความเป็นโรคไตได้ไวกว่าการตรวจปัสสาวะพบ proteinuria (หมายถึงการ
ตรวจด้วยแถบสีจุ่ม urine dipstick) ดังนั้นถ้าใช้เกณฑ์การตรวจด้วย albuminuria จะได้จำนวนผู้ป่วยเป็นโรค
ไตเรื้อรังระยะ 1 และ 2 มากกว่า เมื่อใช้เกณฑ์การตรวจ proteinuria ด้วยวิธี protein dipstick
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รูปที่ 1 การแบ่งระยะต่าง ๆ ของโรคไตเรื้อรัง (จากเอกสารอ้างอิงหมายเลข 1) (GFR = estimated
glomerular filtration rate)

ขอเน้นซ้ำอีกครั้งว่า ถ้าคนไข้มีค่า eGFR เกิน 60 mL/นาที/พื้นที่ผิวร่างกาย 1.73 ตารางเมตร และ
ตรวจปัสสาวะไม่มี proteinuria หรือ albuminuria ให้ถือว่าไม่เป็นโรคไตเรื้อรัง แต่ถ้ามีค่า eGFR ต่ำกว่า
60 mL/นาที/พื้นที่ผิวร่างกาย 1.73 ตารางเมตร ถือว่าเป็นโรคไตเรื้อรัง และการวินิจฉัยไม่จำเป็นจะต้องดู
urine strip (ไม่ว่าจะเป็น urine protein strip หรือ urine albumin strip ก็ตาม) ก็ถือว่าเป็นโรคไตเรื้อรัง
แล้ว

รูปที่ 2 ข้อแตกต่างของเกณฑ์การมี/ไม่มี albuminuria หรือ Proteinuria ในการวินิจฉัยโรคไตเรื้อรัง
(CKD = chronic kidney disease , GFR = estimated glomerular filtration rate)
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การใช้สูตรคำนวณที่ต่างกัน มาคำนวณค่า eGFR จะทำให้คำนวณได้ค่า eGFR ต่างกันได้ ประเทศอื่น ๆ
คำนวณค่า eGFR ด้วยสมการ CKD-EPI equation (3) ซึ่ง ณ ปัจจุบันทางกระทรวงสาธารณสุข ก็ยังใช้สมการ
นี้ในการคำนวณค่า eGFR ของคนไทยเช่นกัน แต่สมการที่เหมาะสมที่สุดสำหรั บผู้ป่วยในประเทศไทยที่ (4)
เป็นโรคไตเรื้อรัง คือ สมการ Thai-eGFR equation ซึ่งได้ทำการพิสูจน์มาแล้วว่าได้ค่า eGFR ตรงกับค่าการ
ทำงานจริงของไตของผู้ป่วยคนไทยมากกว่าการใช้สมการ CKD-EPI ตัวอย่างเช่น กรณีผู้ป่วยหญิงอายุ 47 ปี มี
ค่า serum creatinine 2.36 mg/dl เมื่อคำนวณด้วย Thai-eGFR equation จะได้ค่า eGFR 31.8 mL/นาที/
พื้นที่ผิวร่างกาย 1.73 ตารางเมตร แต่เมื่อคำนวณด้วย CKD-EPI equation จะได้ค่า eGFR เพียง 22 mL/
นาที/พื้นที่ผิวร่างกาย 1.73 ตารางเมตร ค่าที่ได้จากการใช้สมการไทยจะได้ค่า eGFR สูงกว่า +9 mL/ นาที
หรือกรณีตัวอย่างที่สอง เป็นผู้ ป่วยชายอายุ 65 ปี มีค่า serum creatinine 4.28 mg/dl ถ้าคำนวณโดยใช้
Thai-eGFR equation จะได้ค่า eGFR สูงกว่าเมื่อคำนวนโดยใช้ CKD-EPI equation ถึง 10 mL/นาที/พื้นที่
ผิวร่างกาย 1.73 ตารางเมตร ดังนั้นการใช้สมการ Thai-eGFR equation จึงมีความถูกต้องกว่า ช่วยให้การ
จัดแบ่งผู้ป่วยตามระยะความรุนแรงของโรคถูกต้องกว่า และยังช่วยให้แพทย์ตัดสินใจเริ่มต้นทำ Dialysis เนิ่น
ไปอีกอย่างน้อย 1 ปี

ตารางที่ 1 แสดงความแตกต่างของค่า Estimated Glomerular Filtration Rate (eGFR) ที่แตกต่าง
กันเมื่อคำนวณด้วยสมการที่ใช้คำนวณต่างกัน

2.

การหาสาเหตุของโรคไตเรื้อรัง

ในคำแนะนำที่ 1.4.2 ของ KDIGO CKD guideline (1) ได้แนะนำให้หาสาเหตุของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
ทุกราย ในทางทฤษฎีสาเหตุของโรคไตเรื้อรังไม่ได้มีเฉพาะโรคความดันโลหิตสูงกับโรคเบาหวาน แต่ยังมีโรค
อื่น ๆ หลายประการได้แก่
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

โรคนิ่วไต (Kidney stone disease) ซึ่งต้องอาศัยการถ่ายภาพรังสีช่องท้อง
โรคถุงน้ำที่ไต (Polycystic kidney disease) ซึ่งต้องอาศัยการตรวจด้ว ยคลื่นความถี ่ สู ง
อัลตราซาวด์
โรคไตอักเสบชนิด (Glomerulonephritis) ซึ่งต้องอาศัยการตรวจพยาธิสภาพชิ้นเนื้อไต
โรคไตจากลูปัส (Lupus nephritis) ซึ่งต้องอาศัยการตรวจพยาธิสภาพร่วมกับการตรวจผลเลือด
โรคติดเชื้อต่าง ๆ (systemic & urinary tract infection) ซึ่งต้องอาศัยการเพาะเชื้อปัสสาวะ
โรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular disease) ซึ่งต้องอาศัยการตรวจเพิ่มเติม
อื่น ๆ ตามอาการ
โรคเก๊าท์ หรือ ภาวะกรดยูริกสูงในเลือด (gout or hyperuricemia) ซึ่งต้องอาศัยการตรวจเลือด
หรือการตรวจอื่น ๆ

แต่สำหรับการสำรวจความชุกของโรคในระดับประเทศ ไม่สามารถทำการตรวจทั้งหมดนี้ในประชาชน
ทุกคนได้เนื่องจากต้องใช้งบประมาณสูง จนไม่มีประเทศใดในโลกสามารถแบกรับภาระได้ จึงใช้วิธีตรวจหาโรค
ความดันโลหิตสูงและตรวจหาเบาหวานเป็นสาเหตุสำคัญเท่านั้น

รูปที่ 3 การหาสาเหตุของโรคไตเรื้อรัง

3.

การติดตามการทำงานของไตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

ในคำแนะนำที่ 2.1 ของ KDIGO CKD Guideline (1) ได้แนะนำว่า ในผู้ป่วยกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง (ว่าจะ
มีการทำงานของไตลดลงเร็ว) หรือในผู้ป่วยที่ต้องอาศัยค่า eGFR ประกอบการตัดสินใจเลือกแนวทางการรักษา
ควรตรวจวัดค่า eGFR มากกว่า 1 ครั้งต่อปี ส่วนในคำแนะนำของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยระบุว่า
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“ในกรณีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะ 3A ที่มีการทำงานของไตคงที่ และผลการตรวจ urine protein หรือ
urine albumin ให้ผลเป็นลบ (negative) สามารถติดตามค่า eGFR ทุก 12 เดือนได้ แต่ถ้าการตรวจ urine
protein หรือ urine albumin ให้ผลเป็นบวก (positive) ควรติดตามค่า eGFR ทุก 4 เดือน
ในกรณีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะ 3B และผลการตรวจ urine protein หรือ urine albumin ให้ผลเป็น
บวก ควรติดตามทุก 3 เดือน
ในกรณีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 4-5 ควรติดตามค่า eGFR ทุก 3 เดือน”
เพื่อให้ง่ายในทางปฏิบัติ ผู้ป่วยที่มีค่า eGFR ต่ำกว่า 60 mL/นาที/พื้นผิวร่างกาย 1.73 ตารางเมตร ถือ
ว่าเป็นผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังแล้ว มักพบปัสสาวะมี proteinuria อยู่แล้ว จึงอาจไม่จำเป็นต้องใช้ urine albumin
strip มาตรวจอีกก็ได้ ควรสงวนการตรวจ urine albumin ซึ่งมีราคาแพงไว้สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ดังนั้นใน
ระดับโรงพยาบาลชุมชนที่ มีงบประมาณจำกัด อาจอนุมานในภาพรวมว่าควรติดตามค่า eGFR ผู้ป่วยโรคไต
เรื้อรังระยะ 3 และ 4 ทุก 3-4 เดือน

4.

อย่างไรที่จะถือว่าผู้ป่วยมีไตเสื่อมเร็วกว่าที่ควร (Rapid progression)

ในกรณีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง นิยามของคำว่า “ไตเสื่อมเร็วกว่าที่ควร” หรือ Rapid progression คือ ค่า
eGFR ลดลงมากกว่า 5 mL/นาที/พื้นที่ผิวร่างกาย 1.73 ตารางเมตร (1) แต่ทั้งนี้ต้องมีระยะเวลาระหว่างการ
ตรวจค่า eGFR 2 ครั้งห่างกันเป็นระยะหลายเดือน ไม่ใช่เป็นระยะเป็นวันหรือสัปดาห์ เพราะในกรณีที่ผู้ป่วยมี
ค่า eGFR ลดลงเร็วในช่วงเป็นวั นหรือสัปดาห์ มักเป็ นกรณีผู้ป่วยเป็น Acute-on–top-of-chronic kidney
disease

5.

การหาปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้มี CKD progression

คำแนะนำที่ 2.2 ของ KDIGO CKD guideline (1) ได้ระบุว่าปัจจัยเสี่ยงของการมีไตเสื่อมเร็วกว่าที่ควร
ได้แก่ ระดับ baseline eGFR ความรุนแรงของภาวะ albuminuria อายุ เพศ ความดันโลหิต ระดับน้ำตาลใน
เลือด การสูบบุหรี่ ภาวะโรคอ้วน ประวัติโรคหลอดเลือดและหัวใจ ประวัติการได้รับยาหรือสารที่มีพิษต่อไต
ในบริบทของประเทศไทย ควรเพิ่มหัวข้อปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ด้วย ได้แก่เรื่องการใช้ยาแก้ปวดอย่างไม่
ระมัดระวัง การมียาฆ่าวัชพืชปนเปื้อนอยู่ในร่างกาย การใช้สมุนไพร หรืออาหารเสริม และเครื่องปรุงรสเค็ม
และอาจทำเป็นหัวข้อให้บุคลากรทางการแพทย์อื่นช่วยกรอก (check list) ในช่วงการคัดกรอง
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6.

การควบคุมความดันโลหิต

ในคำแนะนำที่ 3.1.1 ของ KDIGO CKD Guideline เกี่ยวกับเรื่องการควบคุมความดันโลหิตในผู้ป่วยโรค
ไตเรื้อรัง ได้แนะนำว่าควรควบคุมความดันโลหิตผู้ป่วยที่ 140/90 มิล ลิเมตรปรอท แต่ถ้าผู้ป่ว ยมีภาวะ
proteinuria หรือภาวะ albuminuria แล้ว ควรควบคุมความดันที่130/80 มิลลิเมตรปรอท
จากประสบการณ์การติดตามผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการดูแลแบบผสมผสาน ด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพที่
โรงพยาบาลชุมชน ร่วมกับการมีทีมเยี่ยมบ้านโดยพยาบาลจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
ร่วมกับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ของโครงการวิจัยนี้ พบว่า ผู้ป่วยที่สามาร ถ
ควบคุมความดันโลหิตที่ 130/80 มิลลิเมตรปรอท จะมีอัตราการลดลงของ eGFR ช้ากว่าผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ที่มี
ความดันโลหิตเฉลี่ยที่สูงกว่านี้ และเนื่องจากผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังมักมี proteinuria อยู่แล้ว มากบ้าง น้อยบ้าง
ดังนั้นก็อาจอนุมานได้ว่า ในทางปฏิบัติหากไม่มีข้อห้ามอื่น ๆ ควรควบคุมความดันโลหิตผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังให้อยู่
ที่ 130/80 มิลลิเมตรปรอท

7.

ชนิดของยาลดความดันโลหิตที่ควรใช้

ในคำแนะนำที่ 3.1.6 ของ KDIGO CKD guideline (1) ได้แนะนำให้ใช้ยา Angiotensin Converting
Enzyme Inhibitor (ACEi) หรื อ กลุ ่ ม Angiotensin Receptor Blockade (ARB) เป็ น ยาสองกลุ ่ ม แรกที ่ จ ะ
นำมาใช้ และแนะนำให้ติดตาม serum creatinine และ serum potassium ในช่วง 2-3 สัปดาห์หลังเริ่มใช้ยา
อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติจริง พบว่าแพทย์ยังมีความกังวลที่จะใช้ยากลุ่มทั้งสองนี้ ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่
3 และ 4 และแม้ในผู้ป่วยรายที่ได้รับยากลุ่มทั้งสองอยู่เดิม บางทีแพทย์ก็สั่งหยุดใช้ยาไปก็มี ซึ่งต้องทำความ
เข้าใจกับแพทย์ในกรณีนี้ให้ชัดเจนว่า หากผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังรายใดที่ใช้ยากลุ่มทั้ งสองอยู่ก่อนแล้ว และค่าการ
ทำงานของไตไม่ได้ทรุดลงอย่างรวดเร็ว และค่า serum potassium ก็ไม่ได้สูงเกินเกณฑ์ปกติ (ทั้งสองประการ
นี้อาจเป็นผลข้างเคียงของยากลุ่มทั้งสองได้) ก็ยังสามารถให้ผู้ป่วยทานยาทั้งสองกลุ่มนี้ต่อไปได้

8.

คำแนะนำเรื่องการบริโภคอาหารเนื้อสัตว์

ในคำแนะนำที ่ 3.1.13 ของ KDIGO CKD guideline (1) ได้ แ นะนำให้ ผ ู ้ ป ่ ว ยโรคไตเรื ้ อ รั ง บริ โ ภค
สารอาหารโปรตีนวันละ 0.8 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวัน ซึ่งในเรื่องนี้ทาง อาจารย์เอกหทัย แซ่เตีย
นักกำหนดอาหารของโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ได้สร้างนวัตกรรม คือ “ไม้บรรทัดวัดเนื้อ”
เพื่อใช้คำนวณปริมาณเนื้อสัตว์ที่ผู้ป่วยโรคไตควรรับประทานได้ในแต่ละวัน โดยขึ้นกับตัวแปรสำคัญ คือ เพศ
และความสูงของผู้ป่วย (ซึ่งจะสะท้อนไปถึงน้ำหนักที่พึงประสงค์ หรือ ideal body weight) เชื่อว่าไม้บรรทัด
วัดเนื้อจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการชี้นำปริมาณเนื้อสัตว์ที่ผู้ป่วยควรบริโภคได้ อย่างไรก็ตามในการปฏิบัติที่หน้า
งานกลับพบว่า บุคลากรสาธารณสุขทั้งที่โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ใช้ไม้
บรรทัดวัดเนื้อน้อยกว่าที่คาดไว้ในระหว่างการให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วย ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะมีผู้ป่วยโรคไต
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เรื้อรังมาพร้อมกันในจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถให้คำแนะนำเป็นรายบุคคลเรื่องการคำนวณสัดส่วนปริมาณ
เนื้อสัตว์ที่ควรบริโภค และยังมีอุปสรรคเรื่องความสามารถในการรับรู้ของผู้ป่วยเอง อันเนื่องจากเหตุปัจจัยต่าง ๆ

รูปที่ 4 ไม้บรรทัดวัดเนื้อเพื่อใช้ระบุปริมาณเนื้อสัตว์ที่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังสามารถทานได้ในแต่ละวัน โดยให้
มีหน่วยเป็นช้อนสังกะสี

9.

คำแนะนำ เรื่องการควบคุมระดับน้ำตาล

ผู้สูงอายุไม่จำเป็นต้องดึงระดับน้ำตาลในเลือดให้ลงมาจนปกติ ในคำแนะนำที่ 3.1.15 ของ KDIGO CKD
guideline (1) ได้แนะนำว่า ผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 65 ปีควรมีค่าน้ ำตาลสะสม หรือ Hemoglobin A1C
(HbA1c) ที่ 7 % ก็เพียงพอแล้ว และถ้าหากผู้ป่วยมีอายุมากหรือโรคร่วม (co-morbid disease) หลายโรค
หรือมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภาวะน้ำตาลต่ำในเลือด ก็อาจยอมให้ผู้ป่วยมีค่า HbA1c มากกว่า 7% ก็ได้ ใน
เอกสารคำแนะนำของ American Diabeter Associalian (5) ก็ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาโรคเบาหวานใน
ผู้ป่วยสูงอายุ ( > 65 ปี ) ไว้ว่าควรให้ค่า HbA1c อยู่ที่ 7% ก็พอแล้ว

10. คำแนะนำเรื่อง การรับประทานเกลือ
ในคำแนะนำที่ 3.1.19 ของ KDIGO CKD guideline (1) ได้แนะนำให้ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังรับประทาน
เกลือวันละ 2 กรัมของธาตุ sodium หรือเท่ากับ 5 กรัมของเกลือแกง (Sodium chloride) ซึ่งจะเป็นอาหาร
ที่รสค่อนข้างจืด เกลือ 1 ช้อนชา มีโซเดียมเท่ากับ 2,000 มิลลิกรัม เกลือป่นเพียง 1 ช้อนชาหนักประมาน
5 กรัม ก็มีปริมานโซเดียมถึง 2 กรัมแล้ว หรือใช้ น้ำปลาเพียง 4 ช้อนชา ก็มีปริมานโซเดียมถึง 2 กรัม เช่นกัน
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ดังนั้น หากจะปรุงอาหารด้วยน้ำปลาก็ควรใช้น้ำปลาไม่เกิน 4 ช้อนชา ต่ออาหาร 3 มื้อ หรือหากจะใช้เกลือป่น
(ต้องไม่ใช้น้ำปลาเลย) ก็ใช้ไม่เกิน 1 ช้อนชา ซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับอาหารไทยโดยรวมที่มักมีรสแซ่บ เค็ม
มากกว่านี้ เพียงแค่บุคลากรทุกฝ่ายต้องช่วยกันพูดย้ำ พูดซ้ำบ่อย ๆ จะช่วยให้ผู้ป่วยเกิดความตระหนักและ
ระมัดระวังค่อย ๆ ลดการทานอาหารเค็มให้น้อยลงได้

11. การออกกำลังกาย
โดยทั่วไปการออกกำลังกายมีอยู่ 3 ประเภท คือ
ก.
ข.
ค.

การออกกำลังกาย Aerobic ที่สำคัญคือการเดิน ควรเดินเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนได้ 30 นาทีต่อครั้ง
รวม 5 ครั้งต่อสัปดาห์ (หรือเดินรวม 150 นาทีต่อสัปดาห์)
การออกกำลังเพื่อสร้างมวลกล้ามเนื้อ (Strength exercise) เช่น การยกขวดน้ำ หรือการใช้ยาง
ยืด
การออกกำลังกายเพื่อยืด – คลายเส้น (stretch exercise) ได้แก่ การยืดเส้นยืดสาย
เล่นโยคะต่าง ๆ ควรแนะนำให้ผู้ป่วยออกกำลังทั้ง 3 แบบนี้อย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง

Aerobic เดิน – ค่อยเพิ่มจนเป็น 30 นาที x 5 ครั้ง / สัปดาห์
Strength exercise ออกกำลังสร้างมวลกล้ามเนื้อ
Stretch exercise ออกกำลังกายยืดเส้นและข้อ
12. การควบคุมสมดุลกรด - ด่างของร่างกาย
เนื่องจากผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังจะมีผลแทรกซ้อนสำคัญประการหนึ่ง คือ เกิดภาวะร่างกายเป็นกรดเกิน
(metabolic acidosis) และหากมีภาวะนี้ก็จะช่วยให้ไตเสื่อมเร็วขึ้น (6) ปัญหาเรื่องนี้มักถูกมองข้ามทั้ง ๆ ที่มี
ความสำคัญต่อการพยากรณ์โรค และแก้ไขได้ไม่ยากโดยการใช้ Sodamint (Sodium bicarbonate) ชนิด
รับประทานก็พอแล้ว ควรติดตามระดับ serum bicarbonate ให้อยู่ในช่วงประมาน 22-24 mEg/ลิตร อย่าให้
ต่ำกว่านี้

13. การติดตามภาวะโลหิตจาง
ในคำแนะนำที่ 3.2.3 ของ KDIGO CKD guideline (1) ได้แนะนำให้ติดตามระดับ hemoglobin ทุก
12 เดือน ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3 และติดตามทุก 6 เดือน ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 4 เพราะภาวะ
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โลหิตจางเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง อันเนื่องมาจากปัจจัยหลายประการ แต่จะไม่กล่าว
ในที่นี้

สิ่งที่ไม่ได้กล่าวถึงในการบรรยาย
การบรรยายนี้ยังไม่ได้กล่าวถึงผลแทรกซ้อนอื่น ๆ ที่อาจพบได้ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่มีความรุนแรงของ
โรคเพิ่มขึ้น ได้แก่ ภาวะการมีกรดยูริกสูงในเลือด ความผิดปกติ ของระดับแคลเซียม และฟอสเฟตในเลือด
รายละเอียดของการดูแลผู้ป่วยก่อนเริ่มการล้างไต และการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ปฏิเสธการล้าง
ไต
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ทดแทนไต พ.ศ. 2558 ; หน้า 1-37.
3. Levey AS, Stevens LA, Schmid CH, Zhang YL, Castro AF 3rd, Feldmen HII, et al. A new
equation to estimate glomerular filtration rate. Ann intern Med 2009; 150: 604-12.
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โครงการเปรียบเทียบประสิทธิผลการรักษาผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในระดับโรงพยาบาลชุมชน
ระหว่างวิธีมีคลินิกติดตามสมรรถภาพไต กับวิธีการรักษาตามมาตรฐานเวชปฏิบัติ : กรณีศึกษา
โรงพยาบาลคลองขลุง และโรงพยาบาลทรายทองวัฒนา
(ชื่อย่อภาษาอังกฤษ ESCORT-1 study)
นพ.ธีรยุทธ เจียมจริยาภรณ์
อายุรแพทย์โรคไต โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

แนวคิดงานวิจัย
ในปี พ.ศ. 2553 ทางคณะอนุกรรมการฝ่ายวิจัย สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ได้มอบหมายให้
อายุรแพทย์โรคไต ของ สถาบันฯ ไปศึกษาวิจัยค้นหารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่เหมาะสมกับบริบท
ของประเทศไทย เพราะผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะเริ่มต้นส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ชนบทห่างไกลจากโรงพยาบาลและ
แพทย์เฉพาะทาง ดังนั้นหากสามารถฝึกบุคลากรในพื้นที่ให้สามารถดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังได้ และสามารถช่วย
ชะลอการเสื่ อมของไตได้ ตั้ งแต่ ร ะยะต้ น ก็จะเป็นประโยชน์ อย่า งมากต่ อ การดูแลผู้ป ่ว ยโรคไตเรื ้อ รั ง ใน
ระดับประเทศ คณะผู้วิจัยจึงได้จัดทำโครงการวิจัยนี้ขึ้นมาชื่อ “โครงการเปรียบเทียบประสิทธิผลการรักษา
ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในระดับโรงพยาบาลชุมชน ระหว่างวิธีมีคลินิกติดตามสมรรถภาพไต กับวิธีการรักษาตาม
มาตรฐานเวชปฏิบัติ : กรณีศึกษา โรงพยาบาลคลองขลุง และโรงพยาบาลทรายทองวัฒนา” (ชื่อย่อภาษาอังกฤษ
ESCORT-1 study)

บทนำ
เป็น ที่ทราบกัน ดีว ่า สาเหตุห ลักของโรคไตเรื้อรังในประเทศไทย คือ โรคความดันโลหิตสูง และ
โรคเบาหวาน (1) การรักษาโรคเรื้อรังกลุ่มนี้จำเป็นต้องรักษาหลายด้านพร้อมกัน ได้แก่ การใช้ยาลดความดัน
ชะลอไตเสื่อมและยาลดระดับน้ำตาลในเลือด การรับประทานอาหารโซเดียมและโปรตีนต่ำ การงดใช้ยาแก้ปวด
กลุ่ม NSAIDs (Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs) รวมทั้งการเพิ่มความรู้ให้คนไข้และการติดตาม
อย่างต่อเนื่อง (2)
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หน่วยงานหลักของระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิของไทย คือ โรงพยาบาลชุมชนประจำแต่ละอำเภอ
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ซึ่งมีอยู่ทุกตำบล ทำหน้าที่สำคัญในการรักษาโรคเรื้อรัง ดังนั้น
หากมีการบูรณาการรูปแบบการรักษา (Integrated Care Model) ที่ให้เจ้าหน้าที่ในชุมชน ได้แก่ แพทย์เวช
ปฏิบัติทั่วไป พยาบาล เภสัชกร โภชนากร นักกายภาพบำบัด เจ้าหน้าที่รพ.สต. และอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้ทำงานร่วมกัน จะช่วยให้ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในชุมชนได้รับการรักษาชะลอการเสื่อม
ของไตได้ตั้งแต่ระยะต้น และการบูรณาการนี้จะทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลครอบคลุมทุกด้าน ลดความซ้ำซ้อนใน
การทำงานของเจ้าหน้าที่ (รูปที่ 1) เช่น โรงพยาบาลชุมชนจัดการดูแลโรคไตเรื้อรังโดยคลินิกสหวิชาชีพ ใช้
เวลาระหว่างที่ผู้ป่วยรอผลตรวจเลือดและรอพบแพทย์ มาจัดกิจกรรมให้ความรู้ นัดคนไข้มาตรวจที่โรงพยาบาล
ชุมชนทุก 3 เดือนตามรอบปกติ และสลับกับเครือข่ายเยี่ยมบ้านติดตามการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยที่บ้านทุก
3 เดือน เพื่อให้ผู้ป่ว ยได้รับการดูแลและติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยาครบถูกต้อง รับประทาน
อาหารเหมาะสมกับโรคไต และนำไปสู่เป้าหมายที่สำคัญคือ ให้ผู้ป่วยสามารถดูแลสุขภาพด้วยตัวเอง

รูปที่ 1 คลินิกชะลอไตเสื่อมแบบบูรณาการ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร

การดำเนินงานโครงการวิจัย
การศึกษานี้ต้องการเปรียบเทียบประสิทธิผลของการรักษาผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 2 รูปแบบ ระหว่างวิธีมี
คลินิกบูรณาการติดตามสมรรถภาพไต (Intervention group) กับวิธีการรักษาตามวิธีปฏิบัติเดิม (Control
group) โดยทั้งสองกลุ่มได้รับการรักษาตามมาตรฐานเวชปฏิบัติด้วยยา สื่อความรู้ เช่น แผ่นพับ วีดีโอ และ
การจัดกลุ่มผู้ป่วยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ป้องกันโรคไต แต่สิ่งที่แตกต่างที่มีเฉพาะในกลุ่ม Intervention คือ
การสอนแสดงสด (Live demonstration) ได้แก่ การสอนสาธิตการทำอาหารลดเค็ม ลดเนื้อสัตว์ การแนะนำ
เรื ่ อ งการใช้ ย ากลุ ่ ม Angiotensin-converting enzyme inhibitors (ACEi) หรื อ Angiotensin Receptor
Blockers (ARB) วิธีเลี่ยงการใช้ยาแก้ปวดกลุ่ม (Nonsteroidal anti-inflammatory drug NSAIDs) หรือ
การออกกำลังกายที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคไต และการเยี่ยมบ้านทุก 3 เดือน โดยทีมเยี่ยมบ้าน
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ตารางที่ 1 ข้อแตกต่างของระบบการดูแลผู้ป่วย ระหว่างการดูแลตามมาตราฐานเดิม (Control group)
กับการดูแลด้วยวิธีคลินิกบูรณาการติดตามสมรรถภาพไต (intervention group)
การดูแลที่ให้
1.การตรวจรักษาที่โรงพยาบาลชุมชน โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ
1.1. ให้การรักษาด้วยยามาตราฐาน
1.2. ให้ความรู้ด้วยสื่อแผ่นพับ
1.3. ให้ความรู้แบบกลุ่มโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ
1.3.1. สาธิตการทำอาหารรสเค็ม ลดเนื้อ
1.3.2. แนะนำยา ACEi/ARB เลี่ยง NSAIDs
1.3.3. แนะนำวิธีออกกำลังกาย
2.การเยี่ยมบ้านโดยทีมเยี่ยมบ้าน

กลุ่มที่ได้รับการรักษา
ตามมาตราฐาน
(control group)
ทุก 3 เดือน
มี
มี
มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ปีละครั้ง

กลุ่มที่ได้รับการ
รักษาแบบมีคลินิก
บูรณาการฯ
ทุก 3 เดือน
มี
มี
มี
มี
มี
มี
ทุก 3 เดือน

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาตัวชี้วัดหลัก (Primary outcome) ของการศึกษานี้ (รูปที่ 2) พบว่าค่าเฉลี่ยอัตราการ
กรองของเสีย ที่ไต (estimated Glomerular Filtration Rate, eGFR) ตลอดช่วงเวลาติดตาม 2 ปี ของกลุ่ม
Intervention group ที่ได้ร ับ การรักษาแบบบูรณาการ (Intergrated Care) (เส้นสีแดง) สูงกว่าของกลุ่ม
ควบคุมที่รับการรักษาแบบมาตรฐาน (Control group) (เส้นสีน้ำเงิน)

รูปที่ 2 ผลการติดตามตัวชี้วัดหลัก (Primary Outcome)

17

ต่างกันเฉลี่ย 2.74 ml/min/1.73 m2 โดยคิดเป็นค่าเฉลี่ยของแต่ละกลุ่ม และในกลุ่ม control ที่ได้รับการ
รักษาด้วยวิธีมาตรฐาน จะมีอัตราการลดลงของ eGFR เฉลี่ย -2 ml/min/1.73m2 ต่อปี ในขณะที่ กลุ่ ม
Intervention ไม่ลดลง คือเท่ากับ +0.09 ml/min/1.73m2 ต่อปี
จากการวิเคราะห์ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเปรียบเทียบระหว่างสองกลุ่ม (ตารางที่ 2) พบว่ากลุ่ม
Intervention group มีค่าความดันโลหิต systolic blood pressure สูงกว่าเล็กน้อยแต่มีนัยสำคัญทางสถิติ
มีระดับ serum bicarbonate (ค่าความเป็นกรดในเลือด) เฉลี่ย 24.5 mEq/L ซึ่งดีกว่ากลุ่มควบคุม (Control
group) 21.5 mEq/L อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P-value = 0.001) และมีระดับน้ำตาลสะสม (HbA1C) อยู่
ที่ 7.3% ซึ่งดีกว่ากลุ่ม Control อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 7.9% (P-value = 0.001)

ตารางที่ 2 ตัวแปรต่าง ๆ ที่ติดตามระหว่างการรักษา

Control = กลุ่มที่ได้รับการรักษาตามมาตรฐานเดิม , Intervention = กลุ่มที่ได้รับการรักษาแบบมีคลินิก
บูรณาการฯ , BMI = Body mass index , BP = Blood pressure , eGFR = estimated glomerular
filtration rate , nPNA = Normalized protein-equivalent nitrogen appearance (เป็ น ตั ว ชี ้ วั ด
แสดงปริมาณสารอาหารโปรตี นที่ผู้ป่วยรับประทาน มีหน่วยเป็นจำนวนกรัมของสารอาหารโปรตีนต่อ
น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวัน)

18

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยสำคัญอีก 2 ปัจจัย ที่อาจมีความสัมพันธ์กับอัตราเสื่อมของไต ปัจจัยสำคัญ
ประการแรก คือ ปริมาณโซเดียมในปัสสาวะ 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นตัวสะท้อนปริมาณโซเดียมที่ผู้ป่วยรับประทานต่อ
วัน ว่าทานอาหารเค็มมากน้อยแค่ไหน ตามมาตรฐานกรมอนามัยระบุให้ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงหรือโรคไต
ควรบริโภคโซเดียมวันละ 2,000 กรัม จากข้อมูลใน ตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่าในกลุ่ม Intervention มีค่าเฉลี่ย
ของปริมาณโซเดียมในปัสสาวะ 24 ชั่วโมง 2,931 มิลลิกรัมต่อวัน ซึ่งต่ำกว่ากลุ่ม Control (3,682 มิลลิกรัม
ต่อวัน) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P-value = 0.001) ปัจจัยสำคัญประการที่สอง คือ ปริมาณสารอาหาร
โปรตีนที่ผู้ป่วยรับประทานต่อวัน ซึ่งคำนวณจากการวัดปริมาณยูเรีย ไนโตรเจน (Urea-N) ในปัสสาวะ แล้ว
นำมาคำนวณเป็นค่า normalized Protein Nitrogen Appearance (nPNA) ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะ 3-4
ควรจำกัดการบริโภคโปรตีนให้เหลือประมาณ 0.6-0.8 กรัมต่อน้ำหนักตัวหนึ่งกิโลกรัมต่อวัน จากข้อมูลใน
ตารางที่ 2 และรูปที่ 3 จะเห็นได้ว่าในกลุ่ม Intervention มีค่าเฉลี่ยการบริโภคโปรตีน (0.84 กรัม/กิโลกรัม/วัน)
ซึง่ ต่ำกว่ากลุม่ Control (0.91 กรัม/กิโลกรัม/วัน) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P-value = 0.049)

จากการติดตามปริมาณโซเดียมในปัสสาวะ 24 ชั่วโมง (ซึ่งเป็นค่าที่สะท้อนปริมาณเกลือโซเดียมที่ผู้ป่วย
บริ โ ภคต่ อ วั น ) และปริ ม าณ normalized Protein Nitrogen Appearance (nPNA) ซึ ่ ง เป็ น ค่ า ที ่ ส ะท้ อ น
ปริมาณสารอาหารโปรตีนที่ผู้ป่วยบริโภคต่อวัน ในช่วงตลอด 2 ปี (รูปที่ 3) พบว่ากลุ่ม intervention ที่ได้รับ
การดูแลโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ มีค่าทั้งสองนี้ดีกว่ากลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีเดิม (Control) อย่างชัดเจน

รูปที่ 3 ผลการติดตามตัวชี้วัดปริมาณโซเดียมในปัสสาวะ 24 ชั่วโมง และค่า Normalized proteinequivalent nitrogen appearance (nPNA) ซึ่งคำนวณได้จากปริมาณ Urea-nitrogen ในปัสสาวะ
24 ชั่วโมง และเป็นค่าสะท้อนปริมาณสารอาหารโปรตีนที่ผู้ป่วยบริโภคต่อวัน control = กลุ่มที่ได้รับการ
รักษาตามมาตรฐานเดิม , case = กลุ่มที่ได้รับการรักษาแบบคลินิกบูรณาการฯ (Jiamjariyapone et
al.BMC Nephology (2007) 18.83)
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แสดงว่าการดูแลโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ที่ให้ความรู้อย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง มีการไปเยี่ยมบ้านเพื่อติดตาม
เรื่องการดูแลตัวเองของผู้ป่วย มีส่วนช่วยให้คนไข้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ลดการกินเค็ม ลดการกินเนื้อสัตว์ ทำ
ให้ชะลอความเสื่อมของโรคไตเรื้อรังได้ แม้ไม่มีแพทย์เฉพาะทางร่วมดูแล
การรักษาแบบบูรณาการที่มุ่งเน้นเพิ่มความรู้ในการดูแลสุขภาพให้ผู้ป่วย และมีการติดตามอย่างเป็น
ระบบ ส่งผลให้ผ ู้ป ่ว ยได้ร ับ การรักษาครบถ้ว นต่อเนื่อง โดยอาจดูได้จากตัว ชี้ว ัดทางชีว ภาพ เช่น ผู้ป่วย
โรคเบาหวานที่เข้าร่วมการวิจัย นี้มีค่าเฉลี่ยระดับน้ำตาลสะสมต่ำกว่า กลุ่มที่ได้รับการรัก ษาตามมาตรฐานเวช
ปฏิบัติเดิมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (รูปที่ 4) และจากการติดตามค่า serum bicarbonate ซึ่งเป็นค่าตัวชี้วัด
สมดุลความเป็นกรด-ด่างในเลือด พบว่าผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับการดูแลโดยทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมกับทีมเยี่ยมบ้าน
(intervention group) มีค่าเฉลี่ย ของ serum bicarbonate สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการดูแลตามมาตราฐานเวช
ปฏิบัติเดิม (Control group) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเช่นกัน

control

case

control

case

รูปที่ 4 ผลการติดตามตัวชี้วัดค่า serum bicarbonate (ซึ่งเป็นค่าที่สะท้อนระดับความเป็นกรดในเลือด)
และค่าระดับน้ำตาลสะสม Hemoglobin A1C control = กลุ่มที่ได้รับการรักษาตามมาตรฐานเดิม , case
= กลุ ่ ม ที ่ ไ ด้ ร ับ การรั ก ษาแบบคลิ น ิ ก บูร ณาการฯ (Jiamjariyapone et al.BMC Nephology (2007)
18.83)
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ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ร่วมโครงการวิจัยทั้งสองกลุ่มได้รับยาตามมาตรฐานเวชปฏิบัติในสัดส่วนใกล้เคียงกัน
สิ่งที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญอย่างเดียวคือ ผู้ป่วยเบาหวาน ในกลุ่ม Intervention group ได้รับ Insulin บ่อย
กว่ากลุ่ม control group ซึ่งอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การควบคุมระดับน้ำตาลสะสม HbA1C ดีกว่าในกลุ่ม
intervention group (ตารางที่ 3)
อย่างไรก็ตามการที่ผู้ป่วยในกลุ่ม Intervention group ในงานวิจัยนี้มีอัตราการเสื่อมของไตช้ากว่า
อาจไม่ได้เกิดจากการได้รับยาเพียงอย่างเดียว แต่อาจเป็นเพราะปัจจัยร่วมอื่น ๆ คือ การปรับพฤติกรรมการ
รับประทานอาหาร การบริโภคลดเค็ม การทานสารอาหารลดโปรตีนดังกล่าวข้างต้น หรืออาจเป็นจากการได้รับ
ความรู้เรื่องการลดการใช้ยาแก้ปวดรุนแรง คือ ยากลุ่ม Non-Steriodal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDs)
ซึ่งผู้ป่วยในกลุ่ม Intervention group มีสัดส่วนการใช้ยานี้น้อยกว่ากลุ่ม control group แม้จะไม่ต่างกันอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติ แต่อาจแปลความหมายได้ว่าผู้ป่วยกลุ่ม Intervention ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง
มากขึ้นจากการบูรณาการ

ตารางที่ 3 สัดส่วนการได้รับยาแต่ละชนิดระหว่างการวิจัย

ชนิดยา
จำนวนชนิดยาลดความดัน
จำนวนชนิดยาเบาหวาน
ACEi/ARBs (%)
Statines (%)
Insuline (%)
Antiplatelets (%)
NSAIDs (%)

ข้อมูลพื้นฐานก่อนเริ่มวิจัย
Intervention
P value
Control
(n=232)
(n=208)

ข้อมูลเมื่อสิ้นสุดงานวิจัย
P
Intervention
Control
value
(n=232)
(n=208)

2±0.5
0.8±0.2
91.3
75.5
16.9
63.9
15.4

1.8±0.4
0.6±0.1
88.9
75
16.9
55.8
6.5

2.2±0.4
1.0±0.3
85
71.4
21.1
36.3
19.2

0.06
0.08
0.05
0.33
0.10
0.05
0.09

2.7±0.5
1.7±0.3
92.7
82.9
28.4
36.3
7.7

0.05
0.24
0.09
0.11
0.01
0.12
0.18

Control = กลุ่มที่ได้รับการรักษาตามมาตรฐานเดิ ม , Intervention = กลุ่มที่ได้รับการรักษาแบบมีคลินิก
บูรณาการฯ , ACEi = angiotensin-converting enzyme inhibitors , ARB = angiotensin receptor
blocker , NSAIDs = Non-steroidal anti-inflammatory drugs
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ตารางที่ 4 อุบตั ิการณ์การเสียชีวิตและการเกิดโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ ระหว่างการวิจัย

ภาวะหรือโรค

1.อัตราการเสียชีวิต
2.โรคหลอดเลือดหัวใจและ
สมอง
3.โรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย
4.ค่า serum creatinine
เพิ่มขึ้นร้อยละ 50
Composite end-point
(ข้อ1-4)

Control
Intervetion
(n=208)
(n=232)
Hazard
P-value
95%CI
raton
No.of Person No.of Person
Events -years Events -years
4

387.8

5

449.6

0.92

1.07

0.3-3.9

4

384.0

2

448.6

0.33

0.43

0.1-2.3

14

370.5

8

439.6

0.11

0.49

0.2-1.2

31

359.5

23

426.8

0.10

0.64

0.4-1.1

41

344.3

29

417.6

0.03

0.59

0.4-0.9

ผู้ป่วยที่เข้าโครงการวิจัยทั้งสองกลุ่มมีอุบัติการณ์ของการเสียชีวิต และการเกิดโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ
(ได้แก่ การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง การเกิดโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย การพบ serum creatinine
เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 50) ไม่ต่างกัน (ตารางที่ 4) แต่เมื่อนำอุบัติการณ์ทุกชนิดมาวิเคราะห์รวมกัน พบว่า
ผู้ป่วยกลุ่ม Intervention group มีอุบัติการณ์รวม (composite end-point) ต่ำกว่ากลุ่ม Control group
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P-value = 0.03, hazard ratio = 0.59, Confidence interval = 0.4-0.9) กล่าว
อีกนัยหนึ่งคือ การรักษาแบบบูรณาการสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติการณ์ทางคลินิกแบบรวม ได้สูงถึง
ร้อยละ 41

การนำเสนอผลงานในระดับนานาชาติ
โครงการวิจัยนี้ได้รับคัดเลือกให้ไปนำเสนอในงานประชุมวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ
ได้รับรางวัล The Best Poster Award of International Society of Nephrology Research in CKD
Prevention ในการประชุมโรคไตนานาชาติ World Congress of Nephrology ในปี 2013 ที่ประเทศฮ่องกง
และตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ BMC Nephrology ในปี 2014 และ 2017
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รูปที่ 5 นำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เอกสารอ้างอิง
1. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group: KDIGO 2 0 1 2 clinical
practice guideline for the evaluation and management of chronic kidney disease. Kidney Int
Suppl 3: 1–150, 2013
2. Jiamjariyaporn T, Ingsathit A, Tungsanga K, et al. Effectiveness of integrated care on delaying
chronic kidney disease progression in rural communities of Thailand (ESCORT study):
rationale and design of the study [NCT01978951]. BMC Nephrol. 2014;15:99.
3. Jiamjariyapon T, Ingsathit A, Pongpirul K, et al. Effectiveness of Integrated Care on Delaying
Progression of stage 3-4 Chronic Kidney Disease in Rural Communities of Thailand (ESCORT
study): a cluster randomized controlled trial. BMC Nephrol. 2017;18(1):83.
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ประสบการณ์การทำวิจัยโรคไตเรื้อรังครั้งแรก
ของโรงพยาบาลคลองขลุง
คุณสุชัญญา พรหมนิ่ม
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลคลองขลุง

1.

ก่อนเริ่มโครงการ
ขณะเริ่มต้นเข้าโครงการวิจัย เมื่อ 9 ปีที่แล้ว (พ.ศ. 2553) ทีมสหวิชาชีพและผู้เกี่ยวข้องมีความ
สงสัยเรื่องโครงการวิจัยนี้ ว่าจะทำไปทำไม? ในเมื่อที่โ รงพยาบาล คลองขลุงก็มีผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรค
ความดันโลหิตสูง และโรคเรื้อรังอื่น ๆ มากพออยู่แล้ว โครงการวิจัยนี้จะมีประโยชน์คุ้มกับการลงแรง ลง
เวลาของบุคลากรของโรงพยาบาลคลองขลุง (ที่มีงานรัดตัวอยู่ก่อนแล้ว) ละหรือ? แต่ก็ได้แรงสนับสนุน
จากท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลในขณะนั้น (นพ.วินัย ลีสมิทธิ์) ว่าควรเข้าร่วมในโครงการนี้ เพราะ
เชื่อว่าจะมีประโยชน์ต่อการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังอย่างมาก กระนั้นก็ดี ก็ยังมีความกังวลและข้อสงสัยใน
หมู่บุคลากรของโรงพยาบาลคลองขลุงมากพอควร

แพทย์ : มีคำถามว่า ใครคือ ผู้ป่วย? ใครเป็นคนทำงาน? โรคไตเรื้อรังที่ว่ามานี้ คือ โรคอะไร?
ผู้ป่วยดังกล่าวจะมีอาการอย่างไร? และผู้ป่วยต้องปฏิบัติตัวอย่างไร?
พยาบาล : มีคำถามว่าจะจัดตั้งคลินิกที่ไหน? จะดูแลผู้ป่วยกลุ่มไหน? จะดูแลอะไรบ้าง?
พยาบาลจาก รพ.สต. : มีคำถามว่าจะทำเมื่อผู้ป่วยเข้าสู่ระยะไหน? จะทำอย่างไร? จะเริ่มเมื่อไร
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) : จะทำไปเพื่ออะไร? จะได้ผลอย่างไร? , อสม. จะต้องทำ
อย่างไร แล้วจะต้องมีงานเพิ่ม (มาอีกแล้ว) ไหม?

2.

การเริ่มต้นให้ความรู้แก่บุคลากร
ในช่วงต้นเป็นการให้ความรู้แก่ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และ อสม. เป็นจังหวะดีที่มี
สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ช่วยสนับสนุนด้านงบประมาณ และวิทยากรก็นำความรู้และเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ มาให้ ทำให้ทีมงานเรียนรู้ได้เร็วและชัดเจน ตามรายละเอียดดังนี้
2.1. มีการบรรยายฝึกอบรมครอบคลุมทุกด้าน ตามประเภทบุคลากร โดยใช้วิทยากรจาก สถาบันโรค
ไตภูมิราชนครินทร์
2.2. ทำการรณรงค์ ใช้บอร์ดไวนิล เพื่อเพิ่มความรู้ให้กับบุคลากร
2.3. จัดให้มีคลินิกโรคไตเฉพาะ แยกจากคลินิกโรคเบาหวานหรือโรคความดันโลหิตสูง
2.4. จัดทำคู่มือการดำเนินงานคลินิกโรคไต ทำแผนผังชัดเจนว่าบุคลากรใดจะทำอะไร ที่ไหน
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รูปที่ 1-2 การประชุมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง สำหรับบุคลากร
โรงพยาบาลคลองขลุง

3.

การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
ในช่วงเริ่มต้นโครงการมีความสับสนพอควรว่าโรคไตเรื้อรังหมายถึงอะไร? คัดเลือกผู้ป่วยกลุ่ม
ไหนที่เป็นผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง? เราควรทำอะไรบ้าง? ในการปรับรูปแบบการดูแลผู้ป่วยและเราต้องทำ
อย่างไร? เมื่อทำแล้วและปรับไปแล้ว จะทราบได้อย่างไรว่าทำให้ผู้ป่วยดีขึ้นจริง?

4.

การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยที่โรงพยาบาลชุมชน
ได้มีการจัดทำสื่อการสอนต่าง ๆ ได้แก่ วิดีโอ รูปแสดงที่เกี่ยวกับโรคไตเรื้อรัง ภาพพลิกสำหรับ
บุคลากรสหสาขาวิชาชีพใช้สอน จัดทำแผ่ นพับความรู้โรคไตแจกผู้ป่วย มีการสาธิตการทำอาหารที่
เหมาะกับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ได้แก่ อาหารลดเค็ม จำกัดเนื้อสัตว์ และมีการทำเกมส์ตอบคำถามต่าง ๆ
เพื่อให้ผู้ป่วยไม่รู้สึกเบื่อ

รูปที่ 3 การฝึกอบรมบุคลากร และแนะนำตัวอย่างอาหารสาธิต สำหรับสอนผู้ป่วยและญาติ
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รูปที่ 4-5 การฝึกอบรมบุคลากร และแนะนำตัวอย่างอาหารสาธิต สำหรับสอนผู้ป่วยและญาติ

รูปที่ 6 การสอนให้ความรู้แก่ผู้ป่วย
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รูปที่ 7 แผ่นพับด้านความรู้ โรคไตสำหรับแจกผู้ป่วย

รูปที่ 8 การเตรียมตัวอย่างอาหารสาธิต ที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

รูปที่ 9 การจัดกลุ่มผู้ป่วย เพื่อทำเกมส์ตอบคำถามในช่วงผู้ป่วยมาพบแพทย์ตามกำหนดนัด
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5.

การติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
มีการติดตามเยี่ยมบ้านโดยพยาบาลโรคไต จากโรงพยาบาลคลองขลุงและทีมเยี่ยมบ้านโดยทีม
พยาบาลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และอสม. และสะท้อนผลการเยี่ยมบ้านให้ผู้ป่วยทราบว่า
มีพฤติกรรมการดำรงชีพเหมาะสมกับโรคไตหรือไม่ การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังโดยทีมบุคลากรได้
ประโยชน์ห ลายด้าน กล่ าวคือ ทำให้ทีมบุคลากรของโรงพยาบาลชุมชน และพยาบาลชุมชนจาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มีเวลาใกล้ชิดกับผู้ป่วยมากขึ้น มีเวลาซักถามปัญหาต่าง ๆ สร้าง
ความคุ้นเคยต่อกันมากขึ้น และขณะเดียวกัน ก็ได้เห็นสภาพจริงของผู้ป่วยขณะอยู่ที่บ้าน ทำให้เข้าใจ
และตรวจสอบได้ว่าผู้ป่วยมีพฤติกรรมความเป็ นอยู่และการทานอาหารที่เหมาะสมกับโรคไตเรื้อรังของ
ผู้ป่วยหรือไม่

รูปที่ 10 บุคลากรโรงพยาบาลคลองขลุงร่วมกับ อสม.ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

6.

อุปสรรคและปัญหาที่พบในช่วงการคัดเลือกผู้ป่วยเข้าโครงการและการแก้ปัญหา
อุปสรรคที่สำคัญที่สุด คือ ผู้ป่วย (ส่วนมาก คือ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน และ/หรือ ความดัน
โลหิตสูง) ไม่เชื่อว่าตัวเองป่วยเป็นโรคไตเรื้อรัง เนื่องจากผู้ป่วยไม่มีอาการหรืออาการแสดงใด ๆ ที่จะ
บอกว่าเป็นโรคไตเรื้อรัง ซึ่งทางบุคลากรสาธารณสุขก็ต้องอธิบายให้ความรู้ และใช้สื่อการสอนต่าง ๆ
เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าใจ และเนื่องจากเป็นโครงการวิจัย มีทั้งเกณฑ์การรับผู้ ป่วยเข้าไว้ในโครงการ และมี
เกณฑ์การคัดผู้ป ่ว ยออก (ไม่ร ับ ไว้ในโครงการ) ซึ่งต่างจากการดูแลผู้ป่ว ยทั่ว ไปของโรงพยาบาล
(ที่รับดูแลหมด) จึงมีผู้ป่วยจำนวนหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในโครงการ เช่น กรณีผู้ป่วยถูกผ่าตัดไตออก 1 ข้าง
ผู้ป่วยโรคมะเร็ง เป็นต้น
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มีผู้ป่วยถามว่า การเข้าร่วมโครงการวิจัยได้ประโยชน์อะไรกับตัวผู้ป่วย? ก็ต้องอาศัยการ
อธิบายประโยชน์ที่ผู้ป่วยจะได้รับให้ทราบ และในระหว่างการติดตามผู้ป่วยที่เข้าโครงการแล้ว ก็ต้องเน้น
ประโยชน์ที่ผู้ป่วยได้รับจากการมีการติดตามอย่างใกล้ชิด

7.

ปัญหาที่พบหลังจากผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาตามโครงการวิจัยแล้ว
ในระยะแรกผู้ป ่ว ยมีความกระตือ รือร้นสนใจเข้ าร่ว มกิจ กรรมต่าง ๆ ต่อมาหลังจากนั้ น
ประมาณ 6 เดือน ผู้ป่วยก็กลับไปมีพฤติกรรมตามเดิมอีก ที่ทราบได้เพราะเมื่อไปเยี่ยมบ้านจริง ผลการ
เยี่ยมบ้านสะท้อนว่าผู้ป่วยไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารเค็ม เมื่อมีเจ้าหน้าที่ มากระตุ้นให้
ผู้ป่วยมีกำลังใจพยายามปรับพฤติกรรม และแจ้งผลค่า eGFR กับผู้ป่วย เมื่อผู้ป่วยเห็นว่าผลการทำงาน
ของไตลดลง ก็จะพยายามกลับไปดูแลตนเองให้ดีขึ้น

8.

ปัญหา และอุปสรรคในภาพรวม
- ที่สำคัญ คือ มีบุคลากรและทีมงานไม่เพียงพอกับภาระงาน โรงพยาบาลคลองขลุง มีผู้ป่วยโรคไต
เรื้อรังระยะที่ 3 และ 4 รวมกันถึง 2,400 คน แต่มีพยาบาลเพียงคนเดียว
- ปัญหาสำคัญลำดับที่สอง คือ มีเครื่องมือและอุปกรณ์ไม่พร้อมใช้ เช่น เครื่องวัดมวลกล้ามเนื้อ
ยางยืดสำหรับออกกำลังกาย น้ำยา Lab เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เอกสาร
- ปัญหาสำคัญลำดับที่สาม คือ ไม่มีสถานที่ที่เป็นสัดส่วนในการให้ความรู้แก่ผู้ป่วย และไม่มีพื้นที่
กว้างพอรองรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่มีจำนวนมาก
- ปัญหาอื่น ๆ ที่เกิดตามมาจากการที่มีบุคลากรไม่พอทำงาน ทำให้เจ้าหน้าที่ที่มี ทำงานไม่ทันต้อง
ทำงานนอกเวลา ทำให้มีความเหนื่อยล้า (fatigue) เพิ่มเรื่อย ๆ และปัญหาเรื่องการสื่อสารกับ
ผู้ป่วย

9.

สรุปบทเรียนที่ได้รับ
จากการร่วมโครงการวิจัยโรคไตเรื้อรัง ร่วมกับฝ่ายวิจัย สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ทำให้
เราเข้าใจผู้ป่วยมากขึ้นและสามารถนำมาปรับปรุงระบบการทำงานอย่างต่อเนื่อง เกิดการสื่อสารแบบ
Two-way communication ระหว่างบุคลากรในทีม การปรึกษาหารือร่วมกันช่วยสร้างบรรยากาศที่ดี
ของการดูแลผู้ป่วยร่วมกันในคลินิก เป็นการกระตุ้นให้ทุกฝ่ายร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ผสมผสานกันเป็นอย่าง
ดี เมื่อสมาชิกในทีมมีความมุ่งมั่น มีเป้าหมายร่วมกัน ก็จะเกิดความร่วมมือที่จะพัฒนาไปพร้อมกันอย่าง
ต่อเนื่อง
การเข้าร่วมโครงการยังช่วยให้ทีมเจ้าหน้ าที่ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และเทคนิค
ใหม่ ๆ ร่วมกันมีความเข้าใจตรงกัน ทำให้การให้คำปรึกษาแนะนำผู้ป่วยกระชับ เข้าใจง่าย ช่วยสร้าง
แรงจูงใจให้ผู้ป่วยพยายามเปลี่ยนพฤติกรรม
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การศึกษาผลของการให้การดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังแบบบูรณาการ
(integrated care) ในระดับโรงพยาบาลชุมชน
นพ.ธีรวัฒน์ ธนชยานนท์
อายุรแพทย์โรคไต โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

บทนำ
ในโครงการ ESCORT-1 ที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิผล (Effectiveness) ของการดูแลผู้ป่วยโรคไต
เรื้อรังแบบบูรณาการ (Integrated care model) ในการชะลอการเสื่อมของการทำงานของไตในผู้ป่วยโรคไต
เรื้อรังระยะที่ 3-4 ในบริบทที่เป็นรูปแบบงานวิจัยอย่างเคร่งครัด มีผู้ป่วยที่ดูแลในแต่ละกลุ่ม เพียง 250 คน มี
การเยี่ยมบ้านทุก ๆ 3 เดือน (1) แม้ว่าเป็นโครงการวิจัยที่ให้ผลดีเป็นอย่างมาก แต่ต้องยอมรับว่าหากจะนำ
ระบบการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังแบบบูรณาการ (Integrated care model) นี้ ไปใช้สำหรับดูแลผู้ป่วยใน
บริบทที่เป็นการปฏิบัติงานปกติ (Routine clinical practice) ที่จำนวนผู้ป่วยที่มีมากกว่า อาจจะไม่สามารถให้
การรักษาได้เข้มข้นเหมือนกับโครงการ ESCORT-1
จึงนำมาซึ่งแนวคิดการทำโครงการเพื่อดูประสิทธิผลของ integrated care ว่า ถ้านำไปปรับใช้ให้เข้า
กับบริบทที่เป็นการทำงานปกติ (Routine clinical practice) โดยมีการปรับความเข้มข้นของการดูแลรักษาลง
บ้าง แต่ยังคงหัวใจสำคัญของระบบการดูแลรักษาไว้ ได้แก่ 1.มีทีมสหสาขาวิชีพประจำโรงพยาบาลชุมชุน 2.มี
ทีมเยี่ยมบ้าน 3.มีการให้ความรู้ครอบคลุมทุกมิติของการดูแลรักษาโรคไตเรื้อรัง และ 4.มีการอบรมให้ความรู้แก่
ทีมบุคลากรที่ดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างมีระบบก่อนเริ่มปฏิบัติงานจะมีผลการรักษาเป็นอย่างไรบ้าง (รูปที่ 1)
Maintaining Key Success Factors

Hospital

Multifaceted

MDCT

patient
Education

Community
CKD care
Team

Teams
training

รูปที่ 1 ปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จ (Key Success Factors) ของโครงการวิจัย ESCORT-1
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โครงการวิจัย ESCORT-2 นี้ มีโรงพยาบาลประจำอำเภอ 5 แห่ง เข้าร่วมโครงการได้แก่ โรงพยาบาล
คลองขลุง โรงพยาบาลคลองลาน โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา โรงพยาบาลพรานกระต่าย และโรงพยาบาล
ลานกระบือ (2) ได้แสดงเปรียบเทียบข้อแตกต่างของการดำเนินงานระหว่างโครงการวิจัย ESCORT-1 และ
ESCORT-2 ไว้ในตารางที่ 1 ได้เริ่มโครงการเมื่อเดือนสิงหาคม 2559 ขณะนี้ได้ดำเนินโครงการจบแล้วเมื่อ
เดือนตุลาคม 2562 ข้อมูลยังได้ไม่ครบสมบูรณ์ 100 เปอร์เซ็นต์ จึงขอนำเสนอข้อมูลที่ได้มีการวิเคราะห์มาแล้ว
ในส่วนที่ได้มาประมาณ 80-90 เปอร์เซ็นต์

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบโครงสร้างของโครงการวิจัย ESCORT-1 กับ ESCORT-2

1.

ปี พ.ศ. 2555-2557

ปี พ.ศ. 2559-2562

ESCORT-1

ESCORT-2

รูปแบบการรักษาแบบบูรณาการดีจริง
หรือไม่ ในสถานการณ์ที่เป็นลักษณะ
งานวิจัย

รูปแบบการรักษาแบบบูรณาการใช้
ได้ผลดีหรือไม่ ในสถานการณ์จริง

ผู้ป่วย 250 ราย

ผู้ป่วย 914 ราย

มาตรวจที่ รพ.ทุก ๆ 3 เดือน

มาตรวจที่ รพ.ทุก ๆ 3 เดือน

เยี่ยมบ้านทุก ๆ 3 เดือน

เยี่ยมบ้านทุก ๆ 6 เดือน

การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อเรื่องโรคไตเรื้อรัง
ที่เห็นได้ชัดเจน คือ
1.1. มีการใช้ยาแก้ปวด ยาชุด ลดลง เมื่อเริ่มต้นโครงการมีร้อยละ 35 ของผู้ป่วยที่มีประวัติใช้ยาแก้
ปวด หรือ ยาชุด หลังจากเริ่มโครงการมีการให้ความรู้ ติดตามเยี่ยมบ้าน เน้นย้ำเรื่องก าร
หลีกเลี่ยงการใช้ยาแก้ปวด ยาชุด พบว่าภายใน 12 เดือนแรก จำนวนผู้ป่วยที่ยังมีประวัติใช้ยาแก้
ปวด ยาชุดลดลงเหลือเพียงร้อยละ 8 และลดลงเหลือประมาณร้อยละ 2 ในปีที่ 2 และ 3 ของ
ระยะเวลาที่ดำเนินโครงการ ถ้าคิดอัตราการลดลงของพฤติกรรมเสี่ยงเรื่องการใช้ยาแก้ปวด
ยาชุดนี้ จะพบว่าลดลงเฉลี่ยถึงร้อยละ 87 (รูปที่ 2)
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รูปที่ 2 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสี่ยงเรื่องการใช้ยาแก้ปวด ยาชุด

1.2. มีการใช้ยากลุ่ม NSAIDs ลดลง (ในที่นี้หมายถึงผู้ป่วยมีประวัติที่สามารถระบุได้ชัดเจนว่า ได้รับ
ยาในกลุ่ม NSAIDs จากการซักประวัติผู้ป่วย หรือจากประวัติการสั่งยาจากโรงพยาบาล) ตอน
เริ่มต้นโครงการมีผู้ป่วยประมาณร้อยละ 4 ที่มีประวัติใช้ยาแก้ปวดกลุ่ม NSAIDs (รูปที่ 3)
หลังจากเริ่มโครงการวิจัยไปพบว่า การใช้ยาแก้ปวดกลุ่ม NSAIDs ลดลงเหลือประมาณร้อยละ 1
และยังคงที่อยู่ที่ประมาณร้อยละ 1 จนถึงสิ้นสุดโครงการ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ลดลงประมาณ
ร้อยละ 83 ตั้งแต่ตงั้ ต้น

รูปที่ 3 สัดส่วนผู้ป่วยที่ใช้ยา Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs)

1.3. มีการใช้ยาสมุนไพรลดลงอย่างชัดเจนเช่นกัน ตอนเริ่มต้นโครงการมีผู้ป่วยอยู่ประมาณร้อยละ 24
ที่มีประวัติใช้ยาสมุนไพรชนิดใดชนิดหนึ่งอยู่ (รูปที่ 4) หลังจากเริ่มโครงการได้ 1 ปี จำนวนผู้ป่วย
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ที่มีประวัติใช้ยาสมุนไพร ลดลงเหลือแค่ประมาณร้อยละ 5 และอยู่ระดั บต่ำกว่าร้อยละ 5 จนถึง
สิ้นสุดโครงการ คิดเป็นสัดส่วนที่ลดลงประมาณร้อยละ 87 จากตอนเริม่ ต้น

รูปที่ 4 สัดส่วนผู้ป่วยที่ใช้ยาสมุนไพร

1.4. พฤติกรรมการกินเค็มดีขึ้น ข้อมูลจากแบบสอบถาม เวลาไปเยี่ยมบ้านซึ่งเป็นแบบสอบถาม
10 คำถาม เพื่อประเมินว่าผู้ป่วยกินเค็มมากน้อยแค่ไหน ถ้าคนไข้ที่มีพฤติกรรมการกินเค็มเกินสี่
ข้อขึ้นไป ก็ถือว่ากินเค็มระดับปานกลางถึงมาก พบว่าตอนเริ่มต้นโครงการนั้น มีผู้ป่ว ยที่
เข้าเกณฑ์การมีพฤติกรรมการกินเค็ มมากถึงปานกลาง อยู่ที่ประมาณร้อยละ 22 หลังจากนั้น ก็
ลดลงมา ตอนสิ้นสุดโครงการ เหลือประมาณสักร้อยละ 15 คิดเป็นอัตราส่วนที่ลดลงประมาณ
ร้อยละ 28 จากตอนเริ่มต้น (รูปที่ 5)
% of moderate to high salt intake

รูปที่ 5 สัดส่วนของผู้ป่วยที่บริโภคอาหารเค็มในระดับ moderate
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1.5. เมื่อประเมินการทานอาหารโปรตีน โดยใช้แบบสอบถามสำหรับประเมินการกินเนื้อสัตว์ กับกินไข่
ที่ผู้ป่วยรับประทาน โดยพยาบาลและเจ้าหน้าที่ประจำ รพ.สต. พบว่าผู้ป่วยมีพฤติกรรมการทาน
อาหารโปรตีน (การบริโภคเนื้อสัตว์) ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก ตอนเริ่มต้นโครงการสัดส่วนผู้ป่วยที่
มีพฤติกรรมการทานเนื้อสัตว์มากมีประมาณร้อยละ 34 และ ลดลงเหลือประมาณร้อยละ 30
ตอนสิ้นสุดโครงการ คิดเป็นอัตราการลดลงเฉลี่ยเพียงร้อยละ 1.3 (รูปที่ 6)

รูปที่ 6 สัดส่วนของผู้ป่วยที่ทานเนื้อสัตว์มาก

2.

ผลต่ออัตราการทำงานของไต
จากการเจาะเลือดดูค่า serum creatinine แล้วคำนวณเป็นค่า Estimated glomerular filtration
rate (eGFR) เป็นระยะตลอดเวลาการศึกษาตามโครงการรวม 36 เดือน พบว่า อัตราการเปลี่ยนแปลง
เฉลี่ยของ eGFR ของผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด อยู่ที่ประมาณ -0.9 mL/นาที/ปี แสดงให้เห็นตาม
เส้นไข่ปลา (เส้นสมมุติ) ในรูปที่ 7

รูปที่ 7 การเปลี่ยนแปลงของค่า Estimated glomerular filtration rate (eGFR) ตลอดการศึกษา
ตามโครงการวิจัย
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3.

สัดส่วนของผู้ป่วยที่มีการเสื่อมของโรคไตลดลงอย่างรวดเร็ว (Rapid progressors) ผู้ป่วยที่ถูกถือว่ามี
การเสื่อมของโรคไตลดลงอย่างรวดเร็ว หรือ ที่เรียกว่าเป็น rapid progression คือเปลี่ยนแปลงมากกว่า
-5mL/นาที/ปี (3) มีสัดส่วนที่ประมาณร้อยละ 27 ของผู้ป่วยในโครงการทั้งหมด จำนวนผู้ป่วยที่จัด
อยู่ในกลุ่มนี้ดูค่อนข้างคงที่ตลอดทั้ง 3 ปี

รูปที่ 8 สัดส่วนของผู้ป่วยที่มีอัตราการลดลงของค่า Estimated glomerular filtration rate (eGFR)
อยู่ในเกณฑ์ Rapid progressors

4.

วิเคราะห์ปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ อัตราการลดลงของ eGFR
4.1. สาเหตุของโรคไต ในการศึกษานี้ได้แบ่งสาเหตุของโรคไตเรื้อรังของผู้ป่วยเป็น 2 อย่างหลัก คือ มี
สาเหตุจากโรคเบาหวาน (diabetic kidney disease - DKD) กับไม่ได้มีสาเหตุจากโรคเบาหวาน
(non-DKD) พบว่าในกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโรคไตเรื้อรังจากเบาหวาน มีอัตราการลดลงของ eGFR
(-1.36 mL/นาที/ปี) มากกว่ากลุ่มที่เป็นโรคไตเรื้อรังจากสาเหตุอื่น (-0.4 mL/นาที/ปี) อย่างมี
นัย สำคัญทางสถิติ ประมาณ 3 เท่า ถ้าคิดเป็นความเสี่ยงต่อการเป็น Rapid progression
พบว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคไตเรื้อรังจากเบาหวาน มีความเสี่ยงที่จะ Rapid progression มากกว่า
กลุ่มที่ไม่ได้เป็นจากเบาหวานอยู่ 1.5 เท่า แต่ค่านี้ยังไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ เพราะ P-values
มากกว่า 0.05
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รูปที่ 9 อัตราการลดลงของค่า eGFR ระหว่างผู้ป่วยกลุ่มที่มีสาเหตุจากโรคเบาหวาน (DKD) เทียบกับกลุ่ม
ที่มีสาเหตุจากโรคอื่น

4.2. การได้รับยากลุ่ม Angiotensin-Converting Enzyme inhibitor (ACEi) หรือ Angiotensin
Receptor Blockade (ARB) พบว่าในกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับยา ACEi หรือ ARB “มีแนวโน้ม” ว่า
อัตราการลดลงของ eGFR ช้ากว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับยา ACEi หรือ ARB ก็คือ -0.85 เทียบกับ
-1.05 mL/นาที / ปี แต่ ค วามแตกต่ า งนี ้ ย ั ง ถื อ ว่ า ไม่ ม ี น ั ย สำคั ญ ทางสถิ ต ิ เพราะ P-value
มากกว่า 0.05 (รูปที่ 10) และพบว่ากลุ่มผู้ป่วยที่ไม่ได้รับยา ACEi หรือ ARB มีแนวโน้มว่าจะ
เป็น กลุ่มที่เป็น Rapid progression มากกว่าคนที่ใช้ยา ACEi หรือ ARB ถึง 2 เท่า ซึ่งความ
แตกต่างนี้มีนัยสำคัญทางสถิติ แปลว่าการได้รับยากลุ่ม ACEi หรือ ARB มีผลดีช่วยชะลอไตเสื่อม
และลดการเป็น Rapid progrogression ของคนไข้ได้

รูปที่ 10 อัตราการลดลงของ eGFR ระหว่างผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับยากลุ่ม Angiotensin-Converting Enzyme
inhibitor (ACEi) หรือ Angiotensin Receptor Blockade (ARB)

36

4.3 การควบคุมระดับความดันโลหิต
เป็นที่ทราบกันดีว่า การควบคุมระดับความดันโลหิตให้อยู่เกณฑ์ปกติ เป็นมาตรการ
สำคัญในการรักษาเพื่อชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ปัจจุบันเอกสารคำแนะนำเวชปฏิบัติ
จะแนะนำให้รักษาระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ 2 ค่า คือ 140/90 มิลลิเมตร
ปรอท และ 130/80 มิลลิเมตรปรอท (3, 4)
ในโครงการวิ จ ั ย นี ้ พ บว่ า ถ้ า ผู ้ ป ่ ว ยสามารถควบคุ ม ระดั บ ความดั น โลหิ ต ได้ ต ่ ำ กว่ า
130/80 มิลลิเมตรปรอท จะมีอัตราการลดลงของ eGFR น้อยกว่ากลุ่มที่มีความดันโลหิตสูงเฉลี่ย
เท่ากับหรือ มากกว่า 130/80 มิลลิเมตรปรอท คือ -0.51 เทียบกับ -1.31 mL/นาที/ปี ซึ่งมี
นัยสำคัญทางสถิติ (P-value = 0.04) นอกจากนี้ผู้ป่วยกลุ่มที่มีระดับ ความดันโลหิตสูงเฉลี่ย
มากกว่า 130/80 มิลลิเมตรปรอท มีโอกาสที่จะเป็น Rapid progression สูงกว่ากลุ่มที่ควบคุม
ระดับความดันโลหิตเฉลี่ยได้ต่ำกว่า 130/80 มิลลิเมตรปรอท ถึง 1.67 เท่า (รูปที่ 11)

รูปที่ 11 ความแตกต่างของอัตราการลดลงของค่า eGFR ระหว่างผู้ป่วยกลุ่มที่สามารถควบคุมให้ค่าความ
ดันเฉลี่ยต่ำกว่า 130/80 มิลลิเมตรปรอท เทียบกับผู้ป่วยกลุ่มที่มีค่าความดันเฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า
130/80 มิลลิเมตรปรอท

หากเปรียบเทียบอัตราการลดลงของ eGFR ระหว่างผู้ป่วยกลุ่มที่มีค่าความดันโลหิตเฉลี่ย
ต่ำกว่า 140/90 มิลลิเมตรปรอท เทียบกับกลุ่มที่มีค่าความดันโลหิตเท่ากับหรือสูงกว่านี้ พบว่า
ถ้าดูที่ระดับ 140/90 มิลลิเมตรปรอท ก็พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เช่นกัน
คือ กลุ่มผู้ป่วยที่มีระดับความดันโลหิตเฉลี่ยต่ำกว่า 140/90 มิลลิเมตรปรอท มีอัตราการลดลง
ของ eGFR เพียง -0.69 mL/นาที/ปี เทียบกับผู้ป่วยกลุ่มที่มีระดับความดันโลหิตเฉลี่ยมากกว่า
หรือเท่ากับ 140/90 มิลลิเมตรปรอท มีอัตราการลดลงของ eGFR เท่ากับ -2.02 mL/นาที/ปี
ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ป่วยที่ ค่าความดันโลหิตเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 140/90 มิลลิเมตรปรอท มี
โอกาสที่จะกลายเป็น Rapid progrogression มากกว่ากลุ่มที่ระดับความดันโลหิตเฉลี่ยต่ำกว่า
140/90 มิลลิเมตรปรอท ถึง 2.78 เท่า
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4.4. ภาวะการมีโปรตีนรั่วในปัสสาวะ (Proteinuria) จากการตรวจหาภาวะการมีโปรตีนรั่วในปัสสาวะ
(Proteinuria) ด้วยวิธีใช้แถบจุ่มตรวจในปัสสาวะ (Urine dipstick) พบว่าผู้ป่วยในกลุ่มที่มีโปรตีน
รั่วในปัสสาวะ มีอัตราการลดลงของ eGFR 2.05 mL/นาที/ปี ซึ่งมากกว่ากลุ่มผู้ป่วยที่ไม่พบ
โปรตี น รั ่ ว ในปั ส สาวะ (Negative proteinuria) ที ่ ม ี อ ั ต ราการลดลงของ eGFR -0.62
-2.05 mL/นาที/ปี ซึ่งผู้ป่วยที่มีโปรตีนรั่วในปัสสาวะ มี โอกาสเสี่ยงที่จะมี Rapid progression
มากกว่ากลุ่มทีไ่ ม่มีโปรตีนรั่วในปัสสาวะถึง 2.58 เท่า (รูปที่ 12)

รูปที่ 12 ความแตกต่างของอัตราการลดลงของค่า eGFR ระหว่างผู้ป่วยกลุ่มที่ตรวจปัสสาวะด้วยแถบสีจุ่ม
แล้วพบว่ามีโปรตีนรั่วในปัสสาวะ (มี proteinuria) เทียบกับผู้ป่วยกลุ่มที่ตรวจแล้วไม่พบโปรตีนรั่วใน
ปัสสาวะ

4.5. ระดับความเป็นกรดในเลือด (Metabolic acidosis) อาจประเมินภาวะความเป็ นกรดในเลือดได้
จากระดับไบคาร์บอเนตในเลือด (Serum Bicarbonate) พบว่า กลุ่มผู้ป่วยที่ควบคุม metabolic
acidosis ได้ไม่ดี คือมีระดับ Serum Bicarbonate ต่ำกว่า 22 meq/L จะมีอัตราการลดลง
ของ eGFR -1.12 mL/นาที/ปี ซึ่งลดลงมากกว่ากลุ่มผู้ป่วยที่มีการควบคุม metabolic acidosis
ได้ดี (คือระดับ ไบคาร์บ อเนตในเลื อดเกิน กว่ า 22 meq/L) ซึ่งมีอัตราการลดลงของ eGFR
-0.85 ml per min per year แต่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ผู้ป่วยกลุ่มที่ควบคุมภาวะ metabolic
acidosis ได้ ไม่ดี มีความเสี่ยงที่จะเป็น Rapid progrression มากกว่ากลุ่มที่ ควบคุ ม ภาวะ
metabolic acidosis ได้ดีถึง 1.68 เท่า (รูปที่ 13)
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รูปที่ 13 ความแตกต่างของอัตราการลดลงของค่า eGFR ระหว่างผู้ป่วยกลุ่มที่ควบคุมภาวะ metabolic
acidosis ได้ไม่ดี เทียบกับผู้ป่วยกลุ่มที่ควบคุมภาวะ metabolic acidosis ได้ดี

5.

สรุป
ผลการศึกษาโครงการวิจัยโรคไตเรื้อรังในเขตโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
(รพ.สต.) ของ 5 อำเภอในจังหวัดกำแพงเพชรในช่วง พ.ศ.2559-2562 พบว่า
5.1. การดูแลรักษาแบบบูรณาการ (integrated care) ซึ่งประกอบด้วย ทีมสหสาขาวิชาชีพ (แพทย์
พยาบาล เภสัชกร นักโภชนาการ และนักกำหนดอาหาร) ที่โรงพยาบาลชุมชนร่วมกับทีมเยี่ยมบ้าน
โดย พยาบาลชุมชนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน (อสม.) สามารถเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมคนไข้ได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะในเรื่อง
ของการลดการใช้ยา NSAIDs และยาสมุนไพร ลดการทานเค็ม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยัง
ไม่ได้เปลี่ยนแปลง เรื่องพฤติกรรมการกินโปรตีนอย่างชัดเจน
5.2. ลักษณะพื้นฐานของผู้ป่วย คือ การมีโรคไตเรื้อรังเหตุจากโรคเบาหวาน (DKD) กับการมีโปรตีนรั่ว
ในปัสสาวะ Proteinuria เป็นปัจจัยที่สำคัญ 2 ประการ ที่บ่งว่าผู้ป่วยมีโอกาสที่จะมีการเสื่อม
ของการทำงานของไตได้รวดเร็ว ดังนั้นผู้ป่วยที่มีปัจจัยทั้ง 2 นี้คือ กลุ่มผู้ป่วยที่ควรได้รับความใส่ใจ
เป็นพิเศษระมัดระวังเป็นพิเศษ
5.3. ปัจจัยที่สำคัญที่ช่วยชะลอการเสื่อมของไตได้ คือ การใช้ยาในกลุ่ม ACEi หรือ ARB การควบคุม
ระดับความดันโลหิตให้ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่า 130/80 มิลลิเมตรปรอท และการควบคุมระดับ
ความเป็นกรดในเลือด (metabolic acidosis) ให้ดี
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การศึกษาผลของการดูแลโรคไตแบบบูรณาการต่อคุณภาพชีวิต
ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3-4 ในเขตชนบท
(The Effect of integrated care on the health-related
quality of life in CKD patients : A community
hospital approach)
นพ.เมธี จันทร์พิทักษ์กลุ
อายุรแพทย์โรคไต โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

เนื่องจากโรคไตเรื้อรังอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ คณะผู้วิจัย
จึงต้องการศึกษาผลของการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3-4 แบบบูรณาการในระดับโรงพยาบาลชุมชนว่า
นอกจากประเมินผลเรื่องการชะลอไตเสื่อมแล้วยังมีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้หรือไม่ จึงได้ทำการศึกษาใน
ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3-4 ที่เข้าร่วมโครงการ “การศึกษาผลของการให้การดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังแบบ
บูรณาการ (Integrated care) ในระดับโรงพยาบาลชุมชน” โดยศึกษาที่โรงพยาบาลคลองขลุง โรงพยาบาล
ทรายทองวัฒนา โรงพยาบาลคลองลาน โรงพยาบาลพรานกระต่าย และโรงพยาบาลลานกระบือ เพื่อติดตาม
การดูผลการรักษาของผู้ป่วยเป็นเวลา 36 เดือน ติดตามค่า quality of life (QOL) ที่วัดจากตัวชี้วัด EQ-5D-5L
ที่เริ่มต้นโครงการแล้วก็ติดตามเดือนที่ 12, 24 และ 36 ตามลำดับ
แบบสอบถามที่ใช้เป็น EQ-5D-5L ข้อดีของแบบสอบถามนี้ คือ มีการทดสอบและตรวจสอบความ
ถูกต้องเป็นแบบทดสอบที่ยอมรับในระดับสากล และก็มีการนำมาใช้ในการประเมินคุณภาพชีวิตในคนไทย
รวมถึงแปรเป็นภาษาไทยแล้ว แบบสอบถามมีรูปแบบสะดวก สามารถปรับใช้ในระดับโรงพยาบาลอำเภอ โดย
ไม่ทำให้ภาระงานเพิ่มมากขึ้น ข้อมูลที่ถูกนำมาเสนอในวันนี้ เป็นข้อมูลการติดตามปีที่ 2 แบบสอบถามนี้
แบ่งเป็น 2 ส่วนได้แก่ ส่วนที่ 1 (ดังรูปที่ 1) ประกอบด้วยมิติสุขภาพ 5 ด้านในแต่ละด้านแบ่งเป็นมิติต่าง ๆ คือ
มิติที่ 1 เรื่องของการเคลื่อนไหว คือ ในเรื่องของการเดิน คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ โดย
คะแนน 1 คือไม่มีปัญหา จนถึง คะแนน 5 คือเดินไม่ได้เลย
มิติที่ 2 การดูแลตนเอง
คะแนน 1 คือไม่มีปัญหาหรือดีที่สุดทำเองได้หมด จนถึง คะแนน 5 คือไม่สามารถทำได้
มิติที่ 3 เรื่องของกิจกรรมที่ทำเป็นประจำ เช่น ทำงานบ้าน ทำกิจกรรมยามว่าง
คะแนน 1 คือไม่มีปัญหาการทำกิจกรรม จนถึง คะแนน 5 คือทำกิจกรรมด้วยตัวเองยังไม่ได้เลย
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มิติที่ 4 การเจ็บป่วย อาการไม่สบายตัว
คะแนน 1 คือไม่มีปัญหาเรื่องเจ็บเจ็บปวดไม่สบายตัว จนถึง คะแนน 5 คือมีอาการเจ็บปวดไม่สบายตัว มาก
ที่สุด
มิติที่ 5 ความวิตกกังวลซึมเศร้า
คะแนน 1 คือไม่รู้สึกวิตกกังวลหรือซึมเศร้ามาก จนถึง คะแนน 5 คือมีปัญหามากที่สุด

รูปที่ 1 แบบสอบถาม EQ-5D-5L
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ในแต่ละข้อคำถาม ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกระดับปัญหาด้านสุขภาพที่ตรงกับสุขภาพของตนเองมากที่สุด ดัง
ตัวอย่างในรูปที่ 2

รูปที่ 2 ตัวอย่างผู้ป่วยตอบแบบสอบถาม EQ-5D-5L
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ตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามมีสถานะสุขภาพ 2 1 2 3 5 ซึ่งหมายถึง
- มีปัญหาในการเดินเล็กน้อย
- ไม่มีปัญหาในการอาบน้ำหรือใส่เสื้อผ้าด้วยตนเอง
- มีปัญหาในการทำกิจกรรมที่ทำเป็นประจำเล็กน้อย
- มีอาการเจ็บปวดหรืออาการไม่สบายตัวปานกลาง
- มีความวิตกกังวลหรือซึมเศร้าอย่างมากที่สุด
สถานะสุขภาพเหล่านี้ยังไม่สามารถสรุปเป็นตัวเลข หรือคะแนนอรรถประโยชน์ได้จนกว่าจะนำ สถานะสุขภาพที่
ได้ไปคำนวณคะแนนอรรถประโยชน์ ตาม หัวข้อถัดไป

รูปที่ 3 ส่วนที่ 2 ของแบบสอบถาม EQ-5D-5L
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ส่วนที่สองของแบบสอบถาม EQ-5D-5L เป็นการวัดสุขภาพทางตรงด้วยสเกลที่มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 100 โดย
0 หมายถึงสุขภาพที่แย่ที่สุด 100 หมายถึงสุขภาพที่ดีที่สุด โดยให้ผู้ตอบทำเครื่องหมายกากบาทลงบนสเกล เพื่อ
ระบุถึงสุขภาพของตนเองในวันนี้ คำตอบที่ได้ในส่วนนี้สะท้อนถึงความรู้สึกของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อสภาวะ
สุขภาพตนเอง แต่ไม่ได้นำไปใช้ในการคำนวณคะแนนอรรถประโยชน์

ค่าอรรถประโยชน์ (utility) เป็นค่าที่แสดงถึงความพึงพอใจของบุคคลต่อสภาวะสุขภาพของตนเอง มี
ค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1 โดย 0 หมายถึงเสียชีวิต 1 หมายถึงสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ที่สุด อย่างไรก็ดีในทางทฤษฎี ค่า
อรรถประโยชน์สามารถมีค่าติดลบได้ ซึ่งหมายถึง สภาวะที่แย่กว่าเสียชีวิต (worse than dead) เช่น ภาวะไม่
รู้สึกตัว คำตอบที่ได้จากแบบสอบถาม EQ-5D-5L มีลักษณะเป็นคำบรรยายสถานะสุขภาพทั้ง 5 ด้าน ซึ่ง
สามารถแปลงคำตอบเหล่านั้นให้เป็นคะแนนอรรถประโยชน์ได้จาก การนำสภาวะสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ (ซึ่งมี
ค่าอรรถประโยชน์เท่ากับ 1) หักลบด้วยค่าสัมประสิทธิ์ของแต่ละมิติทางสุขภาพทั้ง 5 ด้าน โดยค่าสัมประสิทธิ์
หมายถึง ค่าอรรถประโยชน์ที่สูญเสียไปจากการมีสภาวะสุ ขภาพที่ไม่สมบูรณ์ ค่าสัมประสิทธิ์ดังกล่าวมีความ
แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ขึ้นกับทัศนคติที่มีต่อสภาวะสุขภาพ สำหรับประเทศไทยได้มีการศึ กษาค่า
สัมประสิทธิ์จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง ประชากรไทยจำนวน 1,207 รายจาก 12 จังหวัดทั่วประเทศในปี
พ.ศ. 2557 โดย มหาวิทยาลัยมหิดลและ HITAP ภายใต้โครงการวิจัยเครื่องมือประเมินคุณภาพชีวิต EQ-5D-5L:
การทดสอบคุณสมบัติการวัดและค่าน้ำหนักอรรถประโยชน์ในประชากรไทยดังตารางที่ 1 คะแนนอรรถประโยชน์
ที่คำนวนได้นี้ มีลักษณะเป็นตัวเลขที่สามารถนำไปใช้วิเคราะห์ในงานด้านต่าง ๆ ได้ เช่น ติดตามคุณ ภาพชีวิต
คนไข้ หรือประชากร ประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์
ตารางที่ 1 ค่า สัมประสิ ทธิ์ สำหรั บคำนวณคะแนนอรรถประโยชน์ข องแบบสอบถาม EQ-5D-5L ฉบับ
ภาษาไทย ตัวอย่างการคำนวณคะแนนอรรถประโยชน์

ระดับความรุนแรง
มิติทางสุขภาพ

การเคลื่อนไหว
การดูแลตนเอง
กิจกรรมที่ทำเป็นประจำ
อาการเจ็บปวด / อาการไม่สบายตัว
ความวิตกกังวล/ความซึมเศร้า

ไม่มีปัญหา
1

มีปัญหา
เล็กน้อย
2

มีปัญหา
ปานกลาง
3

มีปัญหา
มาก
4

มีปัญหา
มากที่สุด
5

0
0
0
0
0

0.056
0.033
0.043
0.040
0.032

0.114
0.108
0.075
0.068
0.097

0.231
0.225
0.165
0.233
0.202

0.307
0.254
0.207
0.266
0.249
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มิติทางสุขภาพที่ได้จากแบบสอบถาม 5 ข้อคือ 2 1 2 3 5
คะแนนอรรถประโยชน์ของผู้ตอบแบบสอบถาม = 1- ค่าสัมประสิทธิ์ของแต่ละมิติสุขภาพในแต่ละข้อ
= 1-0.056-0-0.043-0.068-0.249
= 0.584

ผลการศึกษา
ตารางที่ 2 แสดงค่าข้อมูลคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคไต ที่ทำการศึกษาแบ่งตามระยะโรคไตเรื้อรัง CKD
เป็น CKD stage 3A 3B และ 4 ตามลำดับ ในส่ว นข้อมูล ที่ต่างกันคือ โรคประจำตัว มีความต่างกัน ของ
โรคเบาหวานโดยจะมีสัดส่วนมากที่สุดในผู้ป่วย CKD stage 3A 3B และ 4 ตามลำดับ (P-value < 0.01)

ตารางที่ 2 Baseline characteristics และcomorbidities ของผู้ที่เข้าร่วมโครงการวิจัย
Variables
อายุ
เพศชาย
ยังสูบบุหรี่
BMI
Systolic blood pressure
Diastolic Blood Pressure
โรคร่วม
DM
Hypertension
Cardiovascular disease
Cerebrovascular disease
Dysilpidemia

Stage 3A
(N=292)
62.4±6.0
111(38%)
25(8.6%)
24.9±3.8
129±14
73.8±8.8

CKD
Stage 3B
(N=373)
62.1±6.3
124(33.2%)
25(6.7%)
24.5±3.8
129±14
73.1±8.9

Stage 4
(N=165)
62.1±5.7
40(24.2%)
16(9.7%)
24.1±4.3
126±116
72.8±11.8

0.77
0.01
0.44
0.09
0.09
0.51

147(51.2%)
270(94.1%)
3(1.0%)
8(2.8%)
196(68.3%)

224(60.5%)
335(90.5%)
3(0.8%)
10(2.7%)
268(72.4%)

74(45.7%)
148(91.4%)
1(0.6%)
9(5.6%)
121(74.7%)

<0.001
0.24
0.89
0.20
0.30

P-value

ผู้ป่วย CKD stage 3A (มี mean eGFR ดีกว่า stage 3B และ 4 ตามลำดับ มี CKD complications ที่น้อย
กว่า มีความเข้มข้นเลือดที่สูงกว่า ระดับโปแทสเซียมและ ความเป็นกรดในเลือดที่ดีกว่า และระดับโปรตีนใน
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เลือดที่สูงกว่าผู้ป่วย CKD stage 3B และ 4 ตามลำดับ ข้อมูลที่เ ดือน 0 แสดงว่า ระดับคุณภาพชีวิตเฉลี่ย
(EQ-5D index) ของผู้ป่วย CKD stage 3A, 3B และ 4 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (ตารางที่ 3)

จากการติดตามตัวชี้วัดด้านคุณภาพชีวิตในช่วง 2 ปีแรก ของโครงการวิจัยพบว่า ตัวชี้วัดที่แสดง
คุณภาพของการเคลื่อนไหว กิจกรรมที่ทำเป็นประจำ อาการเจ็บไม่สบายตัว และ ความวิตกกังวลและซึมเศร้า ดี
ขึ้นตามลำดับ (รูปที่ 5) แสดงว่าค่าคุณภาพชีวิตเฉลี่ย (EQ-5D) ของผู้ป่วยที่ดีขึ้นตามลำดับ ซึ่งความแตกต่าง
ดังกล่าวมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยสรุปคือ ค่าเฉลี่ยคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมีค่าดีขึ้นเกือบทุกมิติในช่วงปีที่ 1 และ
ปีที่ 2 ของโครงการวิจัย

ตารางที่ 3 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการและค่า EQ-5D
Parameters

eGFR (ml/min/1.73m2)
FBS (mg/dl)
HbA1C (%)
Hct (%)
LDL (mg/dl)
HCO3 (mEq/L)
K (mEq/L)
Alb (g/dL)
Na (mEq/L)
EQ-5D

Stage 3A
(N=292)
51±4
117±43
7.3±1.7
37.8±4.7
103±31
24±3
4.2±0.5
4.3±0.4
140.3±2.7
0.88±0.15

CKD
Stage 3B
(N=373)
38±4
120±49
7.4±1.5
35.7±4.8
101±29
23±3
4.3±0.6
4.2±0.4
140.0±3.3
0.87±0.16

Stage 4
(N=165)
25±4
118±49
7.6±1.6
33.8±4.7
100±31
22±4
4.4±0.6
4.1±0.4
140.1±3.1
0.87±0.14

P-value
<0.001
0.58
0.63
<0.001
0.53
<0.001
<0.01*
<0.01
0.59
0.14
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รูปที่ 5 แสดงการติดตามคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยในช่วงปีที่ 1 และปีที่ 2 หลังเริ่มต้นโครงการ
สีน้ำเงิน เป็นปีที่ 0

สีฟ้า เป็นปีที่ 1

สีเทา เป็นปีที่ 2

เปรียบเทียบในแต่ละมิติสุขภาพ มีค่าตั้งแต่ 1-5 ค่าที่ต่ำใกล้ 1 คือ ค่าที่แสดงว่ามีมิติสุขภาพด้านนั้ นดี
ที่สุด และค่าที่มากขึ้นค่อนไปทาง 5 แสดงว่ามีมิติสุขภาพด้านนั้นแย่ที่สุด

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า อาจแบ่ง ปัจจัยที่ส ่งผลต่อคุณภาพชีว ิต ได้ เ ป็ น 2 ปัจจัย คือ
1.ปัจจัยทั่วไป ได้แก่ ระดับการศึกษาน้อย โรคประจำตัวของผู้ป่วย (เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ) และ
2.ปัจจัยที่มีการศึกษาผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ได้แก่ มีภาวะโลหิตจาง โรคซึมเศร้า และโรคไตเรื้อรังที่รุนแรง มีระดับ
การทำงานของไตเหลือน้อย (Advanced stage CKD) ปัจจัยเหล่านี้สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี ในทาง
กลับกันปัจจัยที่ทำให้คุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังดีขึ้น ได้แก่ การออกกำลังกาย หรื อ ถ้ามีภาวะโลหิตจาง
แล้วก็รักษาโลหิตจางด้วยยากระตุ้นเม็ดเลือดแดงแล้วระดับความเข้มข้นเลือดดีขึ้น หรือมีภาวะซึมเศร้าและ
รักษาโรคซึมเศร้าที่ได้รับการรักษาจนดีขึ้น ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังดีขึ้น
ในส่วนความคิดเห็นของผู้วิจัย ปัจจัยที่น่าจะส่งผลทำให้ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใน
การศึกษานี้ คือ
ข้อที่ 1 ปัจจัยด้านผู้ป่วย ในโครงการนี้ ทีมผู้วิจัยให้การดูแลผู้ป่วยแบบ integrated care แบ่งเป็น ใน
ระดับโรงพยาบาลอำเภอโดยการดูแลแบบทีมสหสาขาวิชา และการเยี่ยมบ้านโดยทีมจากรพ.สต. ซึ่งผู้ป่วยได้รับ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไตเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น ทำให้โครงการนี้มีการส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายเพิ่มมาก
ขึ้น
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ข้อที่ 2 ปัจจัยด้าน caregiver ผู้ป่วยที่มี caregiver เป็นผู้ป่วยที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ สังเกตว่า
ผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากญาติเพิ่มมากขึ้น
ข้อที่ 3 จากการที่ผู้ป่วยในโครงการวิ จัยนี้ได้รับการให้ความรู้ ติดตามผล และมี feedback loop
รวมถึงผลการรักษาเกี่ยวกับโรคไตเรื้อรัง ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3-4 มีค่า eGFR เฉลี่ยลดลงน้อยมาก ซึ่งใน
ส่วนนี้มักจะทำให้ผู้ป่วยมีความสบายใจจากผลการรักษาโรคไตเรื้อรังที่ดีขึ้น รวมไปถึง patient-to-personel
contact time ที่นานขึ้น ซึ่งจากข้อมูลการศึกษาหลายการศึกษาก่อนหน้าเกี่ยวกับ patient contact time ที่
นานขึ้นสัมพันธ์กับ ความพึงพอใจของผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน
โดยสรุปผลการศึกษาโครงการที่ 2 ปี แสดงให้เห็นว่า การการดูแลผู้ป่วยแบบ integrated care ใน
ผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะที่ 3-4 อาจจะทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น อย่างไรก็ตามยังต้องรอผลการศึกษาปีที่ 3 เพื่อนำมา
สรุปถึงผลของ integrated care ต่อคุณภาพชีวิตในตอนปิดโครงการ
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ปัจจัยพื้นฐานของผู้ป่วยที่ปฏิเสธการล้างไต
นายแพทย์ จักรพงษ์ เฮงตระกูลเวนิช
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองลาน

ความเป็นมา
จากข้อสังเกตที่ผ่านมาของ อ.นพ. วินัย ลีสมิทธิ์ อดีต ผอ. รพ.คลองขลุง พบว่า มีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
ระยะที่ 5 จำนวนไม่น ้อย ของ รพ.คลองขลุง เมื่อได้รับคำแนะนำจากพยาบาลโรคไตเกี่ยวกับการล้างไต
(dialysis) ได้ปฏิเสธที่จะทำการล้างไต (dialysis) ต่อไป ทั้ง ๆ ที่ภาครัฐฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายการทำ
dialysis จึงได้ทำการศึกษาแบบย้อนหลัง เพื่อเปรียบเทียบผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายระหว่างผู้ป่วยที่เลือก
ปฏิเสธ กับ ผู้ป่วยที่ยอมรับการล้างไต ว่ามีอะไรบ้างที่เกี่ยวเนื่องกับการที่ผู้ป่วยตัดสินใจเลือกทำ (accept) หรือ
ปฏิเสธ (decline) การรักษาด้วยการบำบัดรักษาทดแทนไต ได้ศึกษาช่วง 3 ปี ย้อนหลังที่โรงพยาบาลชุมชน
5 แห่ง จังหวัดกำแพงเพชร ในผู้ ป่วย CKD ระยะที่ 5 ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป มีค่า eGFR เท่ากับหรือน้อยกว่า
10 mL/min ผู้ป่วยทุกรายได้รับการทำ dialysis counselling ไม่มีข้อห้ามทางการแพทย์สำหรับการฟอก
เลือด และยินยอมให้ผู้วิจัยสัมภาษณ์

แบ่งผู้ป่วยเป็น 2 กลุ่ม กลุ่ม A คือ กลุ่มผู้ป่วยที่ตัดสินใจปฏิเสธการทำ dialysis และ กลุ่ม B คือ
กลุ่มผู้ป่วยที่ตัดสิน ใจยอมรับการทำ dialysis อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยให้ถือตามการตัดสินใจ ณ เวลาที่
eGFR = 10 mL/min และหากผู้ป่วยเสียชีวิตไปแล้ว ณ เวลาที่สัมภาษณ์ก็ให้รวมอยู่ในการศึกษานี้ ด้วย
พบว่า ในช่วง 3 ปีย้อนหลังที่ศึกษามีผู้ป่วย CKD stage 5 ที่มี eGFR < 10 mL/min จำนวน 195 ราย
ผู้ป่วยปฏิเสธการล้างไตต่อ จำนวน 134 ราย หรือประมาณร้อยละ 70 ซึ่งถือว่าสูงมาก ผู้ป่วยทำการล้างไตต่อ
จำนวน 61 ราย หรือประมาณ ร้อยละ 30

เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลพื้นฐานทั้ง 2 กลุ่ม
พบว่า กลุ่มที่ปฏิเสธการล้างไต มีอายุค่าเฉลี่ยประมาณ 68 ปี ซึ่งมากกว่าอายุผู้ป่วยกลุ่มที่ยอมรับ
การล้างไต 57 ปีอยู่ถึงประมาณ 10 ปี กลุ่มที่ปฏิเสธการล้างไตมีสัดส่วนของผู้ป่ว ยที่มีข้อจำกัดทางการ
เคลื่อนไหว (เช่น การเดินอาจจะต้องใช้ไม้เท้าหรือว่าใช้รถเข็นนั่ง) ประมาณร้อยละ 30 ส่วนในกลุ่มที่ยอมรับ
การล้างไตมีข้อจำกัดการเคลื่อนไหวดังกล่าวเพียงร้อยละ 6 ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
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ตารางที่ 1 ลักษณะทางคลินิก ของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย ทั้ง 2 กลุ่ม

จำนวนทั้งหมด,คน (%)
อายุ
มีข้อจำกัดด้านการเคลื่อไหว (Limited
mobility) , คน (%)
ไม่ได้รับการศึกษา, คน (%)
ใช้สิทธิ สปสช.
รายได้ต่อครัวเรือนต่ำกว่า 15,000 บาท

กลุ่มที่ปฏิเสธ
การล้างไต
134
68 ± 11
40 (30%)

กลุ่มที่ยอมรับ
การล้างไตต่อ
61
57 ± 13
4 (6%)

36 (27%)
128 (96%)
131 (98%)

8 (13%)
52 (85%)
55 (90%)

P - value
< 0.001
< 0.001
< 0.027
< 0.017
NS

*** สปสช. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ , NS = nor significant

ผู้ป่วยกลุ่มที่ปฏิเสธการล้างไต จะมีสัดส่วนของคนที่ไม่รู้การศึกษามากกว่า มีสัดส่วนของคนใช้สิทธิ์
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มากกว่า ซึ่งก็คือ จะต้องทำ peritoneal dialysis เป็นลำดับ
แรก ทั้ง 2 กลุ่ม เป็นผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า มีรายได้ครัวเรือนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ คือ 15,000 บาท ใน
สัดส่วนพอ ๆ กัน (ตารางที่ 1)
ผู้ป่วยกลุ่มที่ปฏิเสธการล้างไตมีสัดส่วนของคนที่คู่สมรสเสียชีวิตแล้ว สูงกว่า กลุ่มที่ยอมรับการล้างไตต่อ
ถึง 3 เท่า มีจำนวนบุตรธิดามากกว่าอย่างมีนัยสำคัญ มีโอกาสที่จะไม่มีผู้ดูแล(caregiver) ที่บ้านน้อยกว่า และ
ต้องจ้างผู้อื่นมาทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลในสัดส่วนน้อยกว่า (ตารางที่ 2) อาจเป็นไปได้ว่า ผู้ป่วยกลุ่มที่ปฏิเสธการ
ล้างไตที่คู่สมรสเสียชีวิตแล้ว อาจมีความรู้สึกหดหู่ซึมเศร้าจนไม่อยากที่จะทำการล้างไตต่อ

ตารางที่ 2 สถานภาพทางครอบครัว

คู่สมรสเสียชีวิต
จำนวนบุตร ธิดา
ไม่มีผู้ดูแลที่บ้าน
จ้างผู้ดูแล

กลุ่มที่ปฏิเสธ
การล้างไต
30 %
3.5 ± 2.1
7%
2%

กลุ่มที่ยอมรับ
การล้างไตต่อ
11 %
2.6 ± 1.7
18 %
10 %

P - value
< 0.001
< 0.003
< 0.03
< 0.03
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เมื่อให้ผู้ป่วยเลือกเหตุผลที่ทำให้ตัดสินใจที่จะปฏิเสธการล้างไตต่อ (อนุญาตให้ผู้ป่วยเลือกได้มากกว่า
1 ข้อ) พบว่า เหตุผลสำคัญที่ผู้ป่วยปฏิเสธการล้างไตต่อ คือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ผู้ป่วยไม่ต้องการเป็นภาระของสมาชิกคนอื่นในครอบครัว (มีผู้ป่วยเลือกตอบ 90 %)
มีข้อจำกัดเรื่องค่าใช้จ่าย (81 %)
กลัว ว่าการดูแลการทำ dialysis ที่บ้านจะไม่ดีพอ (70%)
กลัว วิธีการทำ dialysis ด้วยวิธีการล้างไตทางช่องท้อง ( 68 %)
กลัว ว่าสุขภาพจะไม่ดีพอสำหรับการทำ dialysis (57%)
ที่น่าสนใจ คือ ร้อยละ 50 ระบุว่า ไม่ต้องการทำ dialysis เพราะรู้สึกว่า “ตัวเองพอแล้ว”
ร้อยละ 46 ระบุว่า ไม่มีสมาชิกในครอบครัวมา “คะยั้น คะยอ” หรือ รบเร้าให้ทำการล้างไต

ส่วนผู้ป่วยกลุ่มที่ตัดสินใจทำการล้างไตต่อให้เหตุผลว่า เป็นเพราะมีคนดูแล (ญาติ) ที่บ้าน (79%) เป็น
เพราะตัดสินใจเองว่าอยากทำการล้างไตต่อ (72%) สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่ม เช่น ค่าเดินทางมา
โรงพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้ (62%) และที่น่าสนใจคือ ร้อยละ 52 ระบุว่า ตัวเองไม่ได้อยากจะล้างไตต่อ
แต่ได้รับการชักจูง และคะยั้นคะยอจากสมาชิกในครอบครัว
เมื่อถามถึงบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ป่วย ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มบุคลากร
และกลุ่มสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วย กลุ่มที่ตัดสินใจปฏิเสธการล้างไตระบุว่า บุ คลากรที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจมากที่สุด คือ พยาบาลที่ รพ.สต. (42%) รองลงมา คือ พยาบาล และ/หรือ แพทย์ที่ รพช. (31%) และ
ผู้ป่วยกลุ่มนี้มักตัดสินใจเองถึง 52% มีเพียง 19% ที่ระบุว่าการตัดสินใจนี้ได้ปรึกษากับครอบครัวแล้ว
ส่วนผู้ป่วยกลุ่มที่ตัดสินใจจะทำการล้างไตต่อ ระบุว่า บุคลากรที่มีอิ ทธิพลต่อการตัดสินใจ คือ แพทย์
พยาบาลโรคไต ที่โรงพยาบาลกำแพงเพชร (80%) และผู้ป่วยกลุ่มนี้มักปรึกษาสมาชิกในครอบครัว (คู่สมรส
และลูก) ถึง 74% ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่ยังตัดสินใจที่จะไม่ทำการล้างไตต่อ และผลการศึกษานี้
เน้นให้เห็นว่าควรให้ความรู้แก่พยาบาลที่ รพ.สต. เกี่ยวกับการรักษาแบบประคับประคอง (palliative care) ให้
มากขึ้น
เมื่อถามต่อไปว่า ในผู้ป่วยกลุ่มที่ปฏิเสธการล้างไตแล้วเป็นอย่างไร พบว่า กลุ่มนี้จำนวน 70 ราย
เสียชีวิต และในจำนวนที่เสียชีวิตนี้มี 67 ราย ที่เสียชีวิตโดยไม่มีการทำ dialysis ส่วนผู้ป่วยกลุ่มนี้อีก 64 ราย
ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ยังไม่มีรายใดที่ทำ dialysis แสดงว่าการตัดสินใจนี้ค่อนข้างมั่นคงและไม่เปลี่ยนแปลงไปมา
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สรุปผลการศึกษานี้ พบว่า
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

มีผู้ป่วย CKD-5 ร้อยละ 70 ปฏิเสธการล้างไตต่อไป
มีอายุมากกว่า (หมายถึงมากกว่า กลุ่มที่ยอมรับการล้างไต) 10 ปี ผู้ป่วยมีข้อจำกัดด้านการเดิน
การเคลื่อนไหวมากกว่า มีสัดส่วนที่มีคู่สมรสเสียชีวิต มากกว่า
เหตุผลสำคัญที่ผู้ป่วยที่ปฏิเสธการล้างไต คือ “ไม่ต้องการเป็นภาระ”
รองลงมา คือความกลัวไปต่าง ๆ นา ๆ เป็นเหตุผลด้านค่าใช้จ่าย ครึ่งหนึ่งบอกว่าพอแล้ว และ
ครึ่งหนึ่งบอกว่า ลูกหลานไม่คะยั้นคะยอ
หากผู้ป่วยตัดสินใจจะปฏิเสธการล้างไตต่อ ผู้ป่วยมักตัดสินใจเอง และฟังเสียงบุคลากรระดับ
รพ.สต./ รพช.
หากผู้ป่วยตัดสินใจจะทำการล้างไตต่อ มักปรึกษาครอบครัว และฟังเสียงทีมบุคลากรด้านโรคไต
ที่โรงพยาบาลจังหวัด
เมื่อผู้ป่วยปฏิเสธแล้ว มักไม่เปลี่ยนใจ ( มีเพียง 2 % ที่เปลี่ยนไปทำการล้างไต )
ดังนั้นทีมบุคลากร ที่ รพ.สต.และ รพช. ควรได้รับฝึกอบรม ทั้งด้านการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับ
ประโยชน์ของการรักษาด้ว ยวิธ ีล ้างไตทางช่องท้อง และด้านการรักษาแบบประคับประคอง
palliative care
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ประสบการณ์การจัดตั้ง คลินิกโรคไตเรื้อรัง
คุณกนกวรรณ พรมชาติ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลคลองลาน

เมื่อเริ่มต้นโครงการยอมรับว่ามีความสับสนอยู่มาก เหมือนกับว่าได้รั บมอบหมายให้มาจัดทำ CKD
clinic ที่ระดับโรงพยาบาลชุมชน ซึ่งไม่เคยทำมาก่อนและไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไร? ใครจะเป็นคนเริ่ม
ก่อน? ใครคือทีมที่จะมาดูแล บางครั้งทำไปก็เหมือนกับทำคนเดียวหรือเปล่า? แล้วผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังคือใคร?
อยู่ตรงไหน? ก็ยังไม่ชัดเจน ในช่วงแรกจึงเริ่มต้นจัดทำคลินิกโรคไตเรื้อรังแบบงง ๆ (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 ความสับสนเมื่อเริ่มต้นร่วมโครงการ

เมื่อมองย้อนหลัง อาจแยกการเตรียมการเป็นส่วนต่าง ๆ ได้ดังนี้

1.

แหล่งเรียนรู้ / จำลองแบบ
1.1. แหล่งเรียนรู้แห่งแรกคือ ได้ศึกษาจากคลินิกโรคไตเรื้อรังต้น แบบ ที่โรงพยาบาลคลองขลุง ในด้าน
ต่อไปนี้ คือ การเตรียมตัวของบุคลากร ที่จะมาปฏิบัติงาน การคัดเลือกผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่จะมา
เข้าโครงการ การเตรียมความพร้อมสู่งานวิจัย
1.2. แหล่งเรียนรู้แห่งที่สองคือ ความรู้ที่วิทยากรจากสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ มาบรรยายให้ ฟัง
พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการเป็นระยะ
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1.3. แหล่งเรียนรู้ที่สามคือ การพัฒนาตนเองด้วยการสร้างสื่อการสอนต่าง ๆ สร้างนวัตกรร มสำหรับ
สอนผู้ป่วย (รูปที่ 2)

สภาพของไตคน
ปกติ

สภาพของไตคนที่
เป็ นโรคไต

ท่ อไต

ท่ อไต

ท่ อไต

ท่ อไต

กระเพาะปัสสาวะ

กระเพาะปัสสาวะ

รูปที่ 2 รูปจำลองการทำงานของไตออกแบบโดย กลุ่มสหสาขาวิชาชีพ รพ.คลองลาน

2.

การเตรียมการระบบ และการจัดการข้อมูล
2.1. ทางสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ได้ออกแบบการบันทึกข้อมูลมาให้ เมื่อผู้ป่วยมาโรงพยาบาล
เป็นรายครั้ง และทางทีมก็มาออกแบบรายการส่งตรวจ Lab เป็นรายรอบนัดตรวจ และหาวิธีที่จะ
ให้ผู้ป่วยมารับการตรวจที่โรงพยาบาลให้ตรงตามนั ด เช่น มีการให้รางวัลตอบแทนเป็นสิ่งของ
เพื่อกระตุ้นให้ผู้ป่วยมาโรงพยาบาลตามกำหนดนัด
2.2. มีการศึกษาเกณฑ์การรับผู้ป่วยเข้าโครงการ ที่เป็นผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3-4 ให้ชัดเจน
2.3. มีการทบทวนความถูกต้องของเวชระเบียน ลงบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ ซึ่งต้องอาศัย
เจ้าหน้าที่ช่วยวิจัยมาช่วยลงข้อมูลให้ และการส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ของ MedResNet ที่มา
ติดตามการลงข้อมูลของงานวิจัย ที่สำคัญประการหนึ่งคือ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง
เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลชุมชนทั้ง 5 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการ เช่น การกรอกแบบฟอร์มในแฟ้ม
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ตามรายครั้งที่ผู้ป่วยมาโรงพยาบาล การบริหารจัดการส่งเลือดตรวจ ความสมบูรณ์ของการคีย์
ข้อมูล ลงในโปรแกรมสารสนเทศ

3.

การเตรียมบทบาทร่วมกันระหว่างทีมโรงพยาบาลชุมชน กับทีมโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล ได้แก่
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาคู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคไต
การสร้างสื่อให้ความรู้ เช่น วิดีโอการออกกำลังด้วยการใช้ยางยืด และใช้ขวดน้ำ
เตรียมทีมสอนผู้ป่วยตามสื่อที่เตรียมไว้ สลับกันตามตารางกำหนดนัดผู้ป่วย
ทำแผนการนัดผู้ป่วยให้จำนวนผู้ป่วยในแต่ละนัดมีจำนวนเท่า ๆ กัน
จัดทำแผนการรับ-ส่งต่อข้อมูลการดูแลผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลชุมชน กับโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล ได้แก่ การตามตัวเพื่อเตือนผู้ป่วยก่อนถึงกำหนดนัด การตามตัวผู้ป่วยเมื่อผู้ป่วย
ผิดนัด การนัดผู้ป่วยเพื่อไปเยี่ยมบ้าน

รูปที่ 3 ทีมงานโรคไตเรื้อรังของโรงพยาบาลคลองลาน

4.

ความสนับสนุนที่ได้รับจากหน่วยงานอื่น ๆ ในช่วงการดำเนินงานตามโครงการ
4.1. สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ช่วยประสานงานระหว่างโรงพยาบาลชุมชน ช่วยจัดทำแผนความรู้
สื่อสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับความรู้ด้านโรคไต ช่วยจัดทำอุปกรณ์สอนแสดงเสริม ให้ของชำร่วยเป็น รางวัล
ผู้ป่วยเวลาตอบคำถาม ช่วยจัดการเรื่องการจัดทำฐานข้อมูล
4.2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ช่วยติดตามแจ้งข่าวสาร และช่วยประชาสัมพันธ์
โครงการวิจัย และให้กำลังใจ
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5.

ปัญหาที่พบในระหว่างการทำงานและการแก้ไขปัญหา
5.1. พยายามปรับระบบขั้นตอนการทำงานของทีมสหสาขาวิชาชีพแต่ละฝ่าย เพื่อให้ทำงานผสมผสาน
กันได้
5.2. พยายามปรับ วิธี การทำงานให้ส ะดวกขึ้น หาอุปกรณ์การสอนเพิ่ม เช่น สื่อการสอน ระบบ
สารสนเทศ
5.3. เมื่อมีปัญหาก็มาช่วยกันระดมสมอง เพื่อแก้ปัญหาร่วมกันคล้ายกับเป็นทีม Patient care team
อันหนึ่ง
5.4. บางครั้ง เจ้าหน้าที่บางคนติดธุระไม่สามารถมาทำงานในช่วงเวลาที่กำหนดได้ ทางทีมงานคนอื่นก็
ต้องฝึกฝน เพื่อมาปฏิบัติงานทดแทนชั่วคราว
5.5. บางครั้งมีภาระงานมาก รู้สึกเหนื่อยล้าก็อาจต้องปล่อยวางบ้าง
5.6. ไม่พยายามวิจารณ์ ติเตือนผู้อื่น พยายามให้กำลังใจซึ่งกันและกัน

6.

วิธีการสื่อสารกับผู้ป่วย ญาติ และผู้ดูแล และปัญหาบางอย่างที่พบ
6.1. การจัดบริเวณที่ทีม สหสาขาวิชาชีพ จนจั ดทำคลินิกโรคไตเรื้อรังให้เป็นสัดส่ว น ไม่มีความ
พลุกพล่าน ไม่มีเสียดังรบกวน
6.2. เตรียมกิจกรรมการสอนสาธิตให้น่าสนใจ สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้ป่วย
6.3. พยายามย้ำเตือนบ่อย ๆ ทั้งด้วยการพูดและการทำสัญลักษณ์ ให้คะแนนการปรับพฤติกรรมใน
สมุดประจำตัว
6.4. ให้กำลังใจทั้งผู้ป่วยและญาติ เพื่อให้ผู้ป่วยตระหนักว่าตัวเองกำลังเป็น (โรค) อะไร
6.5. ในกรณีผู้ป่วยมีญาติมาหลายคน อาจมีหลายอารมณ์ ก็ควรพูดช้า ๆ ควบคุมสติให้ดี อย่าให้อารมณ์
ขุ่นมัว
6.6. แจ้งให้ผู้ป่วยและญาติทราบว่าจะมีการเยี่ยมบ้านด้วย เพื่อให้ผู้ป่วยทราบว่าจะติดตามอย่างใกล้ชิด
จะช่วยให้ผู้ป่วยพยายามปรับพฤติกรรมการทานเค็มได้อีกทางหนึ่ง
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ปัญหาที่พบในระหว่างการทำงานคลินิกโรคไตเรื้อรัง
คุณภัทราภรณ์ มีศิริ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลลานกระบือ

1.

ปัญหาที่พบในช่วงการคัดเลือกผู้ป่วยเข้าคลินิกโรคไตเรื้อรัง

1.1. ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายไม่เชื่อว่าตนป่วยเพราะไม่มีอาการ พยาบาลโรคไตจำเป็นต้องให้ความรู้ และ
ใช้สื่อการสอนช่วย
1.2. เมื่อคัดกรองผู้ป่วยแล้วผู้ป่วยบางรายมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ ทำให้ต้องคัดออก เช่น ผู้ป่วยมี
ไตข้างเดียว ผู้ป่วยมีโรคมะเร็ง
1.3. ผู้ป ่ว ยบางรายไม่เ ข้า ใจว่ าทำไมต้ อ งมาเข้ า กลุ ่ ม วิ จั ย เมื่อเข้ า กลุ่ ม นี ้แ ล้ว ตัว เองจะได้ อ ะไร?
จำเป็นต้องอธิบายให้เข้าใจถึงประโยชน์ของการศึกษาวิจัยให้เป็นระบบ ประโยชน์ของการเรียนรู้
วิธีดูแลตนเอง เช่น การมีความรู้เรื่องอาหาร ยา การหลีกเลี่ยงการใช้ยาแก้ปวด หรือสมุนไพร
เพื่อช่วยชะลอไตเสื่อม พยาบาลมีบทบาทในการชี้ให้ผู้ป่วยเข้าใจ และรับรู้ถึงผลการตรวจเลือดที่
เปลี่ยนไป ในแต่ละรอบการมาตรวจว่ามีแนวโน้มดีขึ้น หรือแย่ลงอย่างไร
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2.

ปัญหาที่พบในระหว่างการดำเนินการจัดทำคลินิกโรคไตเรื้อรัง

2.1. ผู้ป ่ว ยโรคไตเรื้อรังจำนวนหนึ่งยังคงใช้ส มุนไพร ยาแก้ปวด ยาต้ม ยาหม้อ ไม่ยอมทำตาม
คำแนะนำ นิยมทดลองหรือทำตามสื่อโฆษณา หรือสื่อโซเชียลต่าง ๆ แพทย์จากสถาบันโรคไตภูมิ
ราชนครินทร์ มาตรวจเยี่ยมช่วยสรุปปัญหา และหาแนวทางร่วมกันออกแบบสื่อการสอนให้เห็น
โทษของการใช้สิ่งเหล่านี้
2.2. มีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังบางรายผิดนั ด บางครั้งอยากมาตามนัดแต่ไม่มีรถโดยสารมา แก้ไขโดย
ประสานงานกับ รพ.สต./อสม. ในการติดตามผู้ป่วย ใช้วิธีขอหมายเลขโทรศัพท์มือถือผู้ป่วย หรือ
จัดกลุ่มให้ผู้ป่วยหลายคนในหมู่บ้านเดียวกันมาพร้อมกัน เพื่อลดภาระค่าเดินทางของผู้ป่วย
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3.

กลยุทธ์ส่งเสริมให้ทีมสหสาขาวิชาชีพที่โรงพยาบาลชุมชน แสดงบทบาทวิชาชี พ ของ
ตัวเองในการดูแลผู้ป่วย CKD
3.1. เมื่อมีผู้ร่วมงานในคลินิกรู้สึกท้อแท้ ก็จะเชิญทีมมาพูดคุยปัญหาการทำงาน พยายามหาแนวทาง
ร่วมกันเช่น พี่ทำแทนน้อง น้องทำแทนพี่ ในวันที่ขาดบุคลากร
3.2. ใช้สื่อการสอนช่วยในการให้ความรู้กับกลุ่มผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
3.3. เมื่อผู้ป่วยเริ่มรู้สึกเบื่อหน่าย ไม่สนใจเข้าคลินิกเนื่องจากทางทีมสหสาขาวิชาชีพใช้มุขเดิม สอน
แบบเดิม ๆ (จึงเบื่อ) จึงต้องเปลี่ยนกลวิธีใหม่ เช่น จัดหาวีดีโอเรื่องใหม่ ๆ มีการแข่งตอบคำถาม
ชิงรางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจ และกระตุ้นความสนใจของผู้ป่วย
3.4. ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังออกกำลังกายเหมือนคนอื่นไม่ได้ เช่น ปวดขา เดินลำบาก เข่าเสื่อม จึงต้องหา
อุปกรณ์ที่สามารถนั่งทำได้ง่าย ๆ เช่น ยกขวดน้ำ ใช้ยางยืด เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อ
ให้แข็งแรง และวัดผลโดยใช้เครื่องวัดมวลกล้ามเนื้อ ชี้ให้เห็นผลที่ชัดเจนเป็นตัวเลข

3.5. เสริมพลังให้ทีมสหสาขาวิชาชีพ โดยการพูดคุยให้กำลังใจในการทำงาน ยึดผลลัพธ์ในการดูแลเป็น
หลัก (เมื่อผู้ป่วยมีค่าการทำงานของไตดีขึ้นก็เป็นความภูมิใจของทีม)
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ปัญหาในการดูแลผู้ป่วยในโครงการวิจัยและการแก้ปัญหา
คุณนภาพร บุญยืน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา

สิ่งที่ได้แก้ไขเพื่อปรับสภาพการทำงานให้สอดคล้องกับโครงการวิจัยคือ

1.

จัดคลินิกแยกเฉพาะผู้ป่วยวิจัยตามโครงการ
ในช่วงแรกของโครงการวิจัย ไม่ได้แยกคลินิกโรคไตออกมาเป็นคลินิกเฉพาะต่างหาก ทำให้
การดำเนินงานต่าง ๆ มีความไม่สะดวก เพราะคลินิกโรคเรื้อรังมีผู้ป่วยมารับบริการแต่ละครั้งเป็นจำนวน
มากทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้น้อย ผู้ป่วยเกิดความเบื่อหน่ายเนื่องจากต้องรอคิวตรวจนาน ทำให้มีการขาด
นัดหรือให้ญาติมารับยาแทน และผู้ให้บริการไม่สามารถค้นหาปัญหาของผู้ป่วยที่มีความผิดปกติได้ในเวลา
จำกัด ต่อมาจึงได้จัดคลินิกเฉพาะผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังแยกออกมา เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับดูแลอย่างทั่วถึงมาก
ขึ้น และลดโอกาสที่ผู้ป่วยจะขาดนัด และพยายามจัดกลุ่มผู้ป่วยที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันหรืออยู่บ้านใกล้
กัน ให้มีนัดมาโรงพยาบาลพร้อมกัน เพื่อให้ผู้ป่วยสะดวกขึ้น สามารถเดินทางมาตรวจพร้อมกันหลาย
คน และทำให้ผู้ป่วยอาจช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างการเดินทางได้ ขณะเดียวกันก็จะจัดจำนวน
ผู้ป่วยที่มาตรวจคลินิกโรคไตของแต่ละรอบให้มีจำนวนเท่า ๆ กันเฉลี่ยประมาณ 30-35 คนต่อการนัด
1 รอบ เพื่อให้บุคลากรสามารถดูแลและให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยได้อย่างทั่วถึง (คนละ3-5 นาที)

รูปที่ 1 ภาพการทำกิจกรรมที่คลีนิกไตเรื้อรัง แต่เดิมยังไม่มีการแยกผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังออกจากผู้ป่วย
โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ทำให้ทีมสหสาขาวิชาชีพทำกิจกรรมไม่สะดวก หลังจากแยกออกจาก
คลินิกโรคเรื้อรังอื่นแล้ว ทำให้สามารถจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้สะดวกขึ้น ที่เห็นในรูปเป็นช่วงที่นักกายภาพบำบัด
มานำผู้ป่วยออกกำลังกาย ขณะรอผลการตรวจเลือด และรอพบแพทย์
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จากการจัดการปัญหาพบว่า ผู้ป่วยไม่รู้สึกเบื่อหน่ายที่จะเข้ากลุ่ม เพราะมีกำหนดเวลาไม่เกิน
ครึ่งวัน ผู้ป่วยที่มารับบริ การขาดนัดน้อยมาก มีเพียงประมาณ 2-3 คนต่อรอบ ซึ่งมักเกิดจากติดธุระ
ผู้ป่วยไม่ลืมนัดเพราะเพื่อนบ้านช่วยเตือนให้มาพร้อมกัน ใช้ระยะเวลารอคอยในคลินิกไม่นาน เพราะ
จำนวนผู้ป่วยในแต่ละรอบมีไม่มาก

2.

การติดตามผู้ป่วยที่ขาดนัด ผู้ป่วยที่มีค่า eGFR ลดลงหรือผู้ป่วยที่มีระยะ (staging) ของ
โรคไตเรื้อรังทรุดลง
- เมื่อผู้ป่วยขาดนัดจะใช้วิธีแก้ปัญหาหลายวิธี เช่น โทรศัพท์ตามตัว หรือติดต่อ อสม. หรือเจ้าหน้าที่
ที่ รพ.สต.ไปตามตัว โดยวิธีนี้สามารถติดตามได้เกือบทั้งหมด
- ในกรณีที่ผู้ป่วยมีค่า eGFR ลดลง หรือมีระยะ (stage) ของโรคไตเรื้อรังทรุดลง ก็จะปรึกษาพูดคุย
กับผู้ป่วยโดยตรง ส่วนมากมักเกิดจากการปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง เช่น เดินทางไปท่องเที่ยวมา ทาน
อาหารไม่ ร ะมั ดระวั ง อาจทานเนื ้อ สัต ว์ มากไป หรื อ อาจทานเค็ ม ไป หรื อ ไปทานยาแก้ปวด
ยาคลายเส้น ทำให้ค่าการทำงานของไตลดลง จึ งแนะนำให้ปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง บางรายก็ไปแอบ
ทานยาสมุนไพร ด้วยความหวังว่าจะทำให้โรคไตดีขึ้น แต่เมื่อมาตรวจเลือดแล้วก็ทราบว่าไม่ใช่ ค่า
การทำงานของไตกลับทรุดลง การเจาะเลือดเพื่อคำนวณค่า eGFR เป็นระยะ ๆ จึงมีความสำคัญ
- นอกจากนี้ ก็มีการวางแนวทางการดูแลร่วมกับพยาบาลชุมชนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
หรือที่ Primary care cluster (PCC) ในการช่วยติดตามผู้ป่วยขณะเยี่ยมบ้านเป็นเฉพาะราย
จะช่วยให้แก้ปัญหาได้รวดเร็วขึ้นและต่อเนื่องขึ้น

รูปที่ 2 ทำสมุดบันทึกส่วนตัวของผู้ป่วยทำเป็นกราฟ และใช้สีแสดงระยะของโรค
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เพื่อให้ผู้ป่วยรู้และเข้าใจระยะของโรคไตที่ตัวเองเป็น จึงจัดทำสมุดบันทึกส่วนตัวของผู้ป่วยโดยทำเป็น
กราฟและใช้สีแบ่งระยะของโรคไต ติดเพิ่มในสมุดประจำตัวผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ผู้ป่วยมีอยู่
แล้ว และทำเครื่องหมายกำหนดจุดแสดงจุดค่า eGFR ลงในแต่ละรอบการตรวจ เพื่อดูการเปลี่ยนแปลง
เปรียบเทียบกับ visit ก่อนหน้า (รูปที่ 2) ทำให้ผู้ป่วยมองเห็นภาพชัดว่าเส้นกราฟขึ้นหรือลง (ซึ่งเป็นไปตาม
การดูแลตนเองที่ผ่านมา) และร่วมกันหาสาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้ค่า eGFR หรือเส้นกราฟดีขึ้นหรือแย่ลง เพื่อ
กระตุ้นให้ผู้ป่วยกลับไปปฏิบัติตัวเพื่อให้ในช่วงการตรวจครั้งต่อไปดีขึ้น หรือปรับเปลี่ยนสิ่งที่เป็นสาเหตุของค่า
eGFR ที่ลดลง พร้อมให้ดาวในแต่ละรอบการตรวจ เพื่อให้ผู้ป่วยรู้สึกภูมิใจ จำนวนดาวมากแสดงถึงการปฏิบัติ
ตัวที่ถูกต้องส่งผลให้ค่า eGFR ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในผู้ป่วยสูงอายุมีปัญหาเรื่องความจำและการเข้าใจในระยะของโรค บางครั้งผู้ดูแลไม่ได้มาด้วย หรือ
เป็นแค่พนักงานรับ-ส่งผู้ป่วย เมื่อมาส่งแล้ว พอถึงเวลาก็มารับกลับเท่านั้น ผู้ดูแลไม่ได้มาพบแพทย์ การชี้แจง
ให้ผู้ป่วยนำกราฟให้ผู้ดูแลดูจะเป็นการสื่อให้ผู้ดูแลเห็นได้ชัดเจน และเป็นภาพต่อเนื่องไปในแต่ละรอบการตรวจ
ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้ผู้ดูแลกระตุ้นหรือช่วยผู้ป่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

รูปที่ 3 กิจกรรมเยี่ยมบ้านที่ปลายนา

บางครั้งพยาบาลและอสม.ไปเยี่ ยมที่บ้านผู้ป่วย เมื่อไปถึงที่บ้าน ไม่พบผู้ป่วย เพื่อนบ้านแจ้งว่าผู้ป่วย
ออกไปตกปลาที่คลองข้างท้ายหมู่บ้าน พยาบาลกับอสม.เลยขับรถยนต์ไปตามที่คลอง พบผู้ป่วยกำลังนั่งตกปลา
อยู่ข้าง ๆ มีห่อข้าว น้ำเตรียมพร้อม ผู้ป่วยถามว่า #ตามหาจนเจอน่ะหมอ# ทีมพยาบาลและอสม.นั่งดูป้าตก
ปลาไปด้วย คุยไปด้วย วัดความดันโลหิตไปด้วย มีชาวบ้านขับรถผ่านมาเห็นภาพประทับใจเลยถ่ายภาพมาให้
พยาบาล บอกว่า #ผมประทับใจครับที่หมอออกมาเยี่ยมคนไข้ถึงทุ่งนา เลยเก็บภาพมาให้# (รูปที่ 3)
จากการออกเยี่ยมบ้านทำให้เกิดความคุ้นเคยกับผู้ป่วยและญาติ ภรรยาผู้ป่วยบอกว่า #หมอมาดูแลถึง
บ้านเพราะอยากให้คนไข้ดีขึ้น # เขาขอบคุณมาก ไม่รู้จะตอบแทนยังไงดี พอดีที่สวนหลังบ้านมีสวนกล้วย
อยากจะให้ ไ ปกิ น ภรรยาผู ้ป ่ ว ยเดิ น ไปในสวนกล้ ว ย พยาบาลกั บ อสม.เดิ น ตามไปด้ว ย พยาบาลบอกว่า
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#แค่หวีเดียวพอคะ# ภรรยาผู้ป่วยบอกว่า #ไม่ได้ ๆ ฉันตั้งใจจะให้เป็นเครือเลย# สุดท้ายยอมแพ้ ต้องช่วยกัน
หามกล้วยจากสวนคุณป้าใจดี (รูปที่ 4)

รูปที่ 4 เยี่ยมบ้านจนได้รับของฝากจากผู้ป่วย

มีผู้ป่วยรายหนึ่งประกอบอาชีพค้าขายในตลาด ทำให้ไม่ ค่อยได้อยู่บ้าน การลงเยี่ยมผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังรายนี้จึง
ต้องไปถึงตลาดสด ผู้ป่วยรายนี้มีมารดาเป็นโรคไตเรื้อรัง ต้องอยู่บ้านเนื่องจากการเคลื่อนไหวร่างกายทำได้ช้า ๆ
การเยี่ยมของเราจึงไปเยี่ยมมารดาผู้ป่วยก่อน เพื่อประเมินสภาพบ้าน และการดูแลตนเองของมารดา ผู้ป่วย
แล้วจึงตามไปเยี่ยมผู้ป่วยที่ตลาดสด โดยเลือกช่วงเวลาที่ลูกค้ายังมาตลาดไม่มาก เพื่อสอบถามปัญหา และให้
คำแนะนำในการปฏิบัติตัว (รูปที่ 5) ในภาพนี้นักกายภาพบำบัดร่วมลงเยี่ยมด้วย และให้คำแนะนำเกี่ยวกับ
ท่าทางในการยกของ เพื่อบรรเทาอาการปวดหลัง และแนะนำท่าออกกำลังกายแก่ผู้ป่วยให้กับญาติ

รูปที่ 5 การออกเยี่ยมบ้านไปถึงที่ทำงาน
ของผู้ป่วย
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3.

การออกเยี่ยมบ้านช่วยให้พบว่ามีการใช้ยากลุ่ม non-steroidal anti-inflammatory
drugs (NSAIDs) ยาชุดแก้ปวด ยาสมุนไพร และเครื่องปรุงรสเค็ม (ที่มีโซเดียม) อย่าง
แพร่หลาย
การออกเยี่ยมบ้านทำให้พบว่า มีผู้ป่วยจำนวนหนึ่งที่ยังคงใช้ยา NSAID ยาสมุนไพรชนิด ต่าง ๆ
ยาชุดแก้ปวด ยาชุด “ซ่อมเส้น” หรือ “สร้างเส้น” ถ้าเวลาไปเยี่ยมบ้านแล้วเห็นว่ามียาชุดอยู่ เภสัชกรก็
จะช่วยค้นให้ ว่ายาเหล่านี้มีทะเบียนหรือไม่ โดยค้นจากฐานข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา (อย.) บางครั้งพบว่ายาสมุนไพรที่ผู้ป่วยทานอ้างเลขทะเบียน อย. ที่เป็นของมันฝรั่งทอดก็มี ทำให้
ผู้ป่วยเข้าใจมากขึ้น และตระหนักถึงอันตรายของการใช้ยาปลอม หรือยาที่อาจเป็นโทษต่อไต
- บางครั้งยาชุดประกอบด้วยยากลุ่ม NSAID ถึง 2 ขนาน อยู่ด้วยกัน ผู้ป่วยมีโรคไตอยู่แล้วเมื่อทาน
ยาชุดแบบนี้ ก็ยิ่งมีไตทรุดลงเร็วขึ้น
- มีการเทียบการใช้สมุนไพรกับค่า eGFR ของผู้ป่วยที่ลดลง
- มีการสาธิตการลดปริมาณเครื่องปรุงโดยใช้อุปกรณ์ในครัวผู้ป่วย
- ส่วนที่คลินิกโรคไต ที่โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา ก็มีแพทย์แผนไทย และนักโภชนาการมาร่วมให้
คำแนะนำเรื่อง การใช้สมุนไพร และข้อควรระวังสมุนไพรบางชนิด

4.

เคล็ดลับในการทำงานคลินิกโรคไตเรื้อรังให้สำเร็จ
4.1. ช่ว ยกัน ทำงานเป็น ทีมช่ว ยเหลือกัน เมื่อพบปัญหาก็ปรึกษากันในทีมสหสาขาวิช าชีพ หรือ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโรงพยาบาล ช่วยให้สามารถแก้ไขให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2. พัฒนาความรู้และทักษะของเจ้าหน้าที่ ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับโรค เพื่อนำเสนอให้ผู้ป่วยเห็นจริง
4.3. จัดให้มีการส่งต่อข้อมูลระหว่างทีมของโรงพยาบาลชุมชน กับทีมของพยาบาลจากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล เช่น ข้อมูลค่า eGFR ข้อมูลการปฏิบัติต่อที่ต้องติดตามต่อเนื่อง สื่อเหล่านี้
จะช่วยให้การดูแลผู้ป่วยมีความสมบูรณ์ และต่อเนื่องยิ่งขึ้น
4.4. มีช่องทางติดต่อทีมดูแลผู้ป่วยได้สะดวกเช่น ตั้งกลุ่มไลน์ หรือใช้โทรศัพท์
4.5. ให้บริการด้ว ยความจริ งใจ เน้นให้ผู้ป่วยมีส่ว นร่ว ม ให้ผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจโรคมากขึ้น
(empowerment)
4.6. ให้กำลังใจกันทั้งผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน
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การดูแลผู้ป่วย CKD และ Clinic CKD หลังสิ้นสุดงานวิจัย
คุณเยาวลักษณ์ บุญยะนันท์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลพรานกระต่าย

เราจะทำอะไรต่อไปหลังจากสิ้นสุดโครงการ
1.
2.

ปัจจุบันมีการพัฒนาระบบการเชื่อมต่อฐานข้อมูลและการลงทะเบียนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังอยู่ดีแล้ว
มีการส่งต่อผู้ป่วย ติดตาม เป็นระบบดีแล้ว ช่วยให้มีประสิทธิภาพขึ้น
ควรมีการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังด้วยทีมสหวิชาชีพต่อ ไป มีทีมสหวิชาชีพมาให้ความรู้ มีการเปิด
สื่อวีดีทัศน์ มีการนำคนไข้โรคไตเรื้อรังระยะ 5 ที่ต้องทำการล้างไตทางช่องท้อง CAPD มาเป็น
ตัวอย่างให้กับคนไข้ทั่วไปดู พูดคุยถามถึงสาเหตุโรคไต การปฏิบัติเข้าสู่ กระบวนการล้างไต ช่วย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น โดยปรึกษานักโภชนาการที่มาพูดคุยเรื่องอาหาร

รูปที่ 1 ภาพกิจกรรมพยาบาลให้คำแนะนำ สอนให้ความรู้เรื่องโรคไตเรื้อรัง การเตรียมความพร้อมก่อนและ
หลังพบแพทย์ การออกบัตรนัด รวมถึงตอบข้อซักถามของผู้ป่วยหลังจากพบแพทย์แล้วไม่เข้าใจ เป็น
ขั้นตอนแรกของกระบวนการ
รูปที่ 2 ภาพกิจกรรมเภสัชกรให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเรื่องของยา ยาสมุนไพร และถาม ตอบ ระหว่างรอพบ
แพทย์ในคลินิกโรคไตเรื้อรัง
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รูปที่ 3 ภาพนักโภชนาการสอนสาธิตการเตรียมอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ระหว่างรอพบแพทย์ที่
คลินิกโรคไตเรื้อรัง พร้อมกับถาม ตอบ เรื่องอาหารรวมถึงผัก-ผลไม้
รูปที่ 4 ภาพนักกายภาพบำบัดมาให้ความรู้และสอนสาธิตเกี่ยวกับวิธีการออกกำลังกาย การยืดเหยียด
กล้ามเนื้อ และการวัดมวลกล้ามเนื้อ

3.

4.

5.

6.

การตรวจทางห้องปฏิบัติการตามแนวทางของ Service Plan สาขาโรคไตของจังหวัด แบ่งเป็น
2 ส่วน
3.1. การรับรองได้ว่าผลการตรวจ วิธี ขั้นตอน ผลการตรวจและเป็นไปตามมาตรฐาน ผลการ
ตรวจชัดเจน ถูกต้อง
3.2. การเจาะเลือดประจำปีด้านโรคไต พยาบาลประจำคลินิกค้นหาป่วยโรคไตเรื้อรัง ใช้วิธีโทร
ไปแจ้งล่วงหน้า และวิธีติดตามที่บ้าน
ได้มีการสร้างเครือข่ายการทำงาน การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในชุมชน โรงพยาบาลพรานกระต่าย
ทำงานประสานสาธารณสุขชุมชน เทศบาลพรานกระต่ายเรื่องการคัดกรองผู้ป่วยทั่ว ไปตาม
กระบวนการ ตรวจเบื้องต้น และดู BMI ถ้ามีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูง หรือระดับน้ำตาลใน
เลือดสูง คนไข้จะได้รับการตรวจต่อเนื่องและนัดเจาะเลือดประจำปี หากผลปรากฏว่ าเป็นโรคไต
เรื้อรังระยะ 3 จะถูกส่งตัวมาคลินิกโรคไต เพื่อให้คนไข้ได้รับการรักษาได้ถูกต้องเร็วขึ้น
การเยี่ยมบ้าน เยี่ยมเฉพาะผู้ป่วย CKD 5 และกลุ่มที่เปลี่ยน Stage แต่ยังไม่มีแบบฟอร์มการ
เยี่ยมบ้านชัดเจน
5.1. หน่วยปฐมภูมิของโรงพยาบาลจะทำหน้าที่เยี่ยมคนไข้ โรคไตเรื้อรังระยะที่ 5 มักเป็นผู้ป่วย
สูงอายุ ผู้ป่วยที่ต้องการรักษาแบบประคับประคอง หรือคนไข้ที่มีปัญหาโรคอัมพาต
5.2. ยังไม่มีแบบฟอร์มการเยี่ยมที่ชัดเจน ใช้ใบส่งต่อการดูแลต่อเนื่องแทน
ควรพัฒนาระบบหรือช่องทางที่จะเผยแพร่ข้อมูลโรคไตสู่ชุมชน เว็บไซต์ เพจโรค NCD ผ่านทาง
เสียงตามสาย โปสเตอร์ หรือพูดคุยกับชุมชนของเทศบาล
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ประสบการณ์การทำงานของเภสัชกรที่คลินิกโรคไตเรื้อรัง : การเตรียม
ตัวขณะเริ่มต้นการทำงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ
และวิธีการบรรลุสู่ความสำเร็จ
ภญ.สุชาดา นิยมชน
เภสัชกร โรงพยาบาลคลองขลุง

1.

การทำงานของเภสัชกรอาศัยหลัก 3P ได้แก่
1.
2.

3.

Purpose วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) ในที่นี้คือ ต้องการให้ผู้ป่วยใช้ยาอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับ
โรค ข้อบ่งใช้ และขนาดการรักษา และใช้ยาอย่างปลอดภัย
Process ขั้นตอนการทำงาน ประกอบด้วย
2.1. ตัวชี้วัดในการติดตาม คือ
2.1.1. ผู้ป่วยที่ใช้ยาถูกต้องมากกว่าร้อยละ 80
2.1.2. อัตราความสำเร็จในการปรึกษาแพทย์เพื่อปรับขนาดยาตามการทำงานของไต
2.2. แนวทางการซักประวัติยาสำหรับผู้ป่วยคลินิกโรคไตเรื้อรัง
2.2.1. ซักประวัติวิธีการรับประทานยา ยาฉีดอินซูลิน ยาพ่น
2.2.2. ดูผล Lab eGFR /creatinine ของผู้ป่วยทุกราย (ดูจ ากระบบ Hosxp/ใบสั่งยา/
สมุดนัดผู้ป่วย) เพื่อประเมินการปรับขนาดยา (รูปที่ 2-5)
2.2.3. ให้ความรู้และปรับขนาดยาตามค่า GFR หรือเทียบกับระบบ Hospital OS
Performance ตัวชี้วัด
กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลลัพธ์ของทีมเภสัชกร
กรณีพบปัญหาการกินยาไม่ถูกต้อง หรือกินยาสมุนไพร อาหารเสริม ยาชุดแก้ปวด ยาต้ม ยาหม้อ
ให้เภสัชกรจดปัญหาลงบนสมุด เพื่อเป็นการส่งต่อข้อมูล สื่อสารระหว่างสหสาขาวิชาชีพ
กำหนด
เป้ ำหมำย
และผลลัพธ์

สรุปผล
ดำเนินงำน
เพือ
่ ปรับปรุง
และพัฒนำ

CKD

กำหนดแนวทำงให ้ควำมรู ้
เกีย
่ วกับเรือ
่ งยำและกำรปรับ
ขนำดยำตำมไต

กำหนด
แนวทำงกำร
ซักประวัตย
ิ ำ

รูปที่ 1 ขั้นตอนการทำงาน
ของเภสัชกรในโครงการวิจัย
โรคไตเรื้อรัง
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2ก.

2ข.

รูปที่ 2ก. และ 2 ข. การเชื่อมโยงจากการซักประวัติยาโดยเภสัชกร มาสู่การดูผลการตรวจ Lab serum
creatinine และค่า eGFR ของผู้ป่วยเพื่อนำมาประเมินการปรับขนาดยา

รูปที่ 3 แสดงผล Lab eGFR/Creatinine (ในระบบ Hosxp/ใบสั่งยา/สมุดนัดผู้ป่วย)

2.

ตัวอย่างคำถามที่ใช้ ขณะซักประวัติผู้ป่วยเรื่องการใช้ยา
- รับยาจากที่อื่นหรือไม่? เช่น รับยาจากคลินิก หรือโรงพยาบาลอื่น
- ก่อนหน้านี้เคยมาก่อนนัด หรือเคยมานอนโรงพยาบาลหรือไม่?
- กรณีญาติจัดยาให้ จะซักประวัติญาติผู้จัดยา แต่หากญาติไม่มาเภสัชกรจะให้ใบประเมินยาให้จัด
ยามาครั้งหน้า เพื่อประเมินวิธีการกินยา (รูปที่ 5ก. และ 5ข.)
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Drug

Cardiovascular drugs
Atenolol 50 mg
Amlodipine 5 mg
Carvedilol 25 mg

Normal
Each dose freq.
(Mg)

q 24 h
q 24 h
q 12-24 h

Metoprolol 100 mg
Candesartan 16 mg

25-100
2.5-10
HT:6.25-25
CHF: Max 50
50-100
2-32

Doxazosin 2 mg
Digoxin 0.25 mg
Enalapril 10, 20 mg

1-16
0.125-0.5
5-40

q 24 h
q 24 h
q 12-24 h

Felodipine 5 mg
(ห้ามแบ่งครึ่ง ห้ามบด)
Manidipine 20 mg
Furosemide 40 ,500
mg
HCTZ 50 mg
Hydralazine 25, 50 mg

q 12 h
q 24 h

% adjustment for eGFR (mL/min)
>50
10-50
<10
%
freq.
% each
freq.
% each freq.
each
dose
dose
dose
100%

q 24 h

50 mg

q 24 h

25 mg

q 24 h

ขับออกทางตับเป็นหลัก
ไม่จำเป็นต้องปรับขนาดยาในผู้ป่วยภาวะไตบกพร่อง
ไม่จำเป็นต้องปรับขนาดยาในผู้ป่วยภาวะไตบกพร่อง
ติดตามระดับ Creatinine และระดับ Potassium ในเลือด
ขับออกทางตับเป็นหลัก ไม่จำเป็นต้องปรับขนาดยาในผู้ปว่ ยภาวะไตบกพร่อง
100%
q 24 h
50 % หรือ q 36 h
25% หรือ q 48 h
ไม่จำเป็นต้องปรับขนาดยาในผู้ป่วยภาวะไตบกพร่อง
ติดตามระดับ Creatinine และระดับ Potassium ในเลือด
ขับออกทางตับเป็นหลัก
ไม่จำเป็นต้องปรับขนาดยาในผู้ป่วยภาวะไตบกพร่อง

5-20

q 24 h

5-20
20-300

q 24 h
q 12-24 h

12.5-50
25-50
(บาง ref. Max
dose 300 mg)
10-40

q 24 h
q8h

100%
100%

q 8-12 h

ขับออกทางตับเป็นหลัก ไม่จำเป็นต้องปรับขนาดยาในผู้ปว่ ยภาวะไตบกพร่อง

25-100

q 24 h

Methyldopa 250 mg
Nifedipine 10 mg
Propranolol 10, 40 mg

250-500
10-30
80-160

q8h
q8h
bid

ไม่จำเป็นต้องปรับขนาดยาในผู้ป่วยภาวะไตบกพร่อง
ติดตามระดับ Creatinine และระดับ Potassium ในเลือด
100%
q8h
100%
q 12 h
100%

Spironolactone 25 mg

25

tid-qid

Isosorbide dinitrate 10
mg
Losartan 50 mg

ไม่จำเป็นต้องปรับขนาดยาในผู้ป่วยภาวะไตบกพร่อง
q 24 h
q8h

ไม่แนะนำให้ใช้ถา้ eGFR< 30mL/min
100%
q8h
100%
q 12 h

q 24 h

ไม่จำเป็นต้องปรับขนาดยาในผู้ป่วยภาวะไตบกพร่อง
100%

q 6-12 h

100%

q 12-24
h

Avoid use

รูปที่ 4 ตารางการปรับขนาดยาในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง (ออกแบบโดย เภสัชกรคุณสุชาดา นิยมชน และ
คุณปรางรุจี นาคอิ่ม โรงพยาบาลคลองขลุง)
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- เคยทานยาสมุนไพร อาหารเสริม ยาชุดแก้ปวด ยาต้ม ยาหม้อ เป็นต้นหรือไม่ โดยเฉพาะคนไข้
รายใหม่
- เคยมี ปั ญ หาหลั ง ทานยาหรื อ ไม่ ? เช่ น กิ น ยา Enalapril แล้ ว มี อ าการไอแห้ ง ๆ / ทานยา
Amlodipien แล้วขาบวมหรือไม่?

5ก.
5ข.
รูปที่ 5ก. และ 5ข. แบบประเมินการจัดยา กรณีถ้าญาติจัดยาให้ จะซักประวัติจากญาติผู้ จัดยา แต่หาก
ญาติไม่มา เภสัชกรจะให้ใบประเมินยาให้จัดยามาครั้งหน้า เพื่อประเมินวิธีการกินยา
- เคยลืมกินยาหรือไม่? เคยผิดนัดแล้วขาดยาหรือไม่? พร้อมทั้งดูค่าความดัน และค่า FBS ว่าควบคุม
ได้หรือไม่
- มียาเหลือหรือไม่? หากเหลือจำนวนมากให้เก็บยาที่เหลือ และเป็นการสื่อว่าผู้ป่วยลืมกินยา

6

7

รูปที่ 6-7 ตัวอย่างบันทึกการซักประวัติเรื่องยา โดยเภสัชกร
รูปที่ 6 ขั้นตอนการซักประวัติการกินยาผู้ป่วย โรงพยาบาลคลองขลุงจะมีเม็ดยาให้ดู ทำให้ผู้ป่วยสามารถจำเม็ด
ยา พร้อมกับให้เภสัชกรเน้นย้ำว่ายาตัวนี้รักษาโรคอะไร เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถจำได้และจำประโยชน์ของยาได้
รูปที่ 7 โรงพยาบาลคลองขลุงมียาฉีดปากกาอินซูลินหลายรุ่น จึงมีรูปภาพแสดงให้ผู้ป่วยดูว่าใช้รุ่นไหนอยู่
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8

9

รูปที่ 8-9 ตัวอย่างบันทึกการซักประวัติเรื่องยา โดยเภสัชกร

รูปที่ 8 หากผู้ป่วยยังจำยาไม่ได้ ให้ผู้ป่วยนำยาที่รับประทานมาให้ดูว่ารับประทานยาอย่างไรบ้าง
รูปที่ 9 กรณีพบปัญหาการกินยาไม่ถูกต้อง หรือกินยาสมุนไพร อาหารเสริม ยาชุดแก้ปวด ยาต้ม ยาหม้อ ให้
เภสัชกรจดปัญหาลงบนสมุด ให้เภสัชกรส่งต่อข้อมูลสื่อสารกับทีมสหสาขาวิชาชีพ

3. สรุปผลดำเนินเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบ
จากข้อมูลโรงพยาบาลคลองขลุงปี 2561 พบปัญหาญาติจัดยาให้ที่ประเมินการใช้ยาไม่ได้ และมีญาติมารับ
ยาแทนเป็นจำนวนมาก จึงแก้ไขปัญหาโดยให้แบบประเมินการจัดยาแนบไปกับสมุดนัดผู้ป่วย และแนะนำให้
ผู้ป่วย/ญาติจัดยาใส่มาในแบบประเมินเพื่อนำมาให้เภสัชกรประเมินการใช้ยา (รูปที่ 5-10) และ ตารางที่ 1

รูปที่ 10 สัดส่วนผู้ป่วยที่ใช้ยาถูกต้อง
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ตารางที่ 1 สาเหตุของการทานยาคลาดเคลื่อน
สาเหตุ
ปรับยาเอง

ปี 2560
19.9%

ปี 2561
22.3%

ปี 2562
24.6%

ไม่อ่านฉลาก

31.9%

20.6%

21.1%

อ่านหนังสือไม่ได้

4.2%

4.1%

3.2%

ปัญหาจาก ADR

4.0%

7.7%

4.4%

0.9%

2.1%

4.9%

2.8%

เกิดความผิดพลาดจากการจ่ายยา
ไม่รับยาต่อเนื่อง

2.6%

-

กรณีผู้สูงอายุ ปัญหาสูงอายุแนะนำญาติให้จัดยาให้เป็นชุด ๆ
ปรับยาทานเอง เนื่องจากทานยาหลายขนานกลัวว่าจะไปทำลายไต
ไม่อ่านฉลากยาเพราะความเคยชินกินแบบเดิม
ควรแนะนำผู้ป่วยเป็นรายๆและติดตามต่อเนื่อง หากพบผู้ป่วยเกิดจากปัญหาเดิม 2 ครั้งส่งต่อเคสเยี่ยม
บ้าน เพื่อประเมินการใช้ยาต่อไป
- กรณีผู้ป่วยอ่านหนังสือไม่เป็น แก้ไขโดยเปลี่ยนสลากยาให้เป็นช่องแสดงเช้า กลางวัน เย็น และก่อน
นอน

รูปที่ 11 ตัวอย่างสลากยาสำหรับผู้ป่วยที่อ่านหนังสือไม่เป็น
สัญลักษณ์ พระอาทิตย์ขึ้น = เช้า สัญลักษณ์ พระอาทิตย์ช่วงกลางวัน = กลางวัน
สัญลักษณ์ พระอาทิตย์ตก = เย็น สัญลักษณ์ พระจันทร์ = ก่อนนอน
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ประสบการณ์ของนักโภชนาการ
ในการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

คุณสุรางคนา รามศิริ รพ.คลองลาน

1.

คุณภานุพงศ์

ไพบูลย์ รพ.คลองขลุง

ก่อนเริ่มโครงการวิจัย
นักโภชนาการต้องศึกษาเกี่ยวกับโรคไตเรื้อรัง อาหารที่ เหมาะสมกับผู้ป่วยระยะก่อนล้างไต
โดยศึกษาจากข้อมูลของสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย มูลนิธิโรคไตแห่ง
ประเทศไทย และจากสถาบันการแพทย์อื่น ๆ และหาวิธีและบทบาทที่จะสื่อสารกับผู้ป่วยให้เข้าใจง่าย ๆ
ตามวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่ โดยใช้ภาษาพื้นบ้านทั่วไป

2.

เทคนิคการสอนสาธิตผู้ป่วย
เนื่องจากผู้ป่วยมีอายุมากและเป็นชาวชนบท การจะทำให้ผู้ป่วยสนใจฟังการสอน และดูสื่อการสอน
เป็นเรื่องที่ท้าทายพอควร มีเคล็ดลับบางประการที่นำมากระตุ้นผู้ป่วยให้สนใจ เช่น การให้ผู้ป่วยตอบ
คำถามหลังการสอนให้ความรู้เสร็จ และให้รางวัลผู้ป่วยที่ตอบคำถามได้ถูกต้อง วิธีนี้จะทำให้ผู้ป่วยสนใจ
การสอนแสดงมากขึ้น และเมื่อทำอาหารสาธิตแล้วก็เน้นว่า ที่บ้านจะต้องตวงปริมาณเครื่องปรุง ให้ลด
การปรุงอาหารเองครึ่งหนึ่งจากเดิมที่เคยใช้ปรุงอาหาร

3.

เทคนิคการแปลงภาษาแพทย์ให้เป็นภาษาที่ผู้ป่วยและญาติเข้าใจ
3.1. การอธิบายเรื่องหน่วยที่ใช้ตวงเครื่องปรุง และวัตถุดิบในการปรุงอาหาร ต้องใช้หน่วยวัดที่ชาวบ้าน
เข้าใจ การใช้หน่วยวัดปริมาณสารอาหารโปรตีนเป็นช้อนสังกะสี (คือช้อนสั้นกินข้าว) นั้น เหมาะสม
ที่สุดกับชาวบ้าน ได้ผลดีและเข้าใจง่าย เพราะเรานำของจริงมาใช้ และหน่วยวัดเป็นช้อนชานั้น
ชาวบ้านจะเรียกว่า “ช้อนกาแฟ” ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนจะใช้คำว่า “ช้อนเล็กทาน
กาแฟ” แทนคำว่าช้อนชา และมีความหมายเท่ากับ 5 มิลลิลิตร
3.2. การวัดปริมาณอาหารโปรตีนเป็นกรัม ถ้าตักเนื้อสัตว์ 1 ช้อนสั้น จะให้โปรตีน 3.5 กรัม
3.3. ใน 1 วันไม่ควรกินโซเดียมเกิน 2000 มิลลิกรัมหรือเทียบได้กับน้ำปลาแท้ 4-5 ช้อนเล็กทานกาแฟ
หรือเท่ากับเกลือแกง 1 ช้อนเล็กทานกาแฟ ต่อ 1 วัน (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
3.4. สามารถเพิ่มรสเผ็ดหรือเปรี้ยวแทนรสเค็มที่ต้องจำกัด
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ตารางที่ 1 สัด ส่วนอาหารที่เ ป็น โปรตีน 0.6-0.7 กรัมต่อน้ำ หนัก ตั ว 1 กิโ ลกรัมต่ อวัน และพลัง งาน
30-35 กิโลแคลอรี่ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวัน (จากแผ่นพับของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย)
หมวดอาหาร/ปริมาณต่อวัน
พลังงาน เนื้อสัตว์ ข้าว
ผัก ผลไม้ น้ำมัน น้ำตาล แป้ง
น้ำหนัก โปรตีน
(กิโล
ไข่
แป้ง (ทัพพี) (ส่วน) (ช้อน (ช้อน ปลอด
(กิโลกรัม) (กรัม)
แคลอรี่) (ช้อนกิน (ทัพพี)
ชา)
ชา) โปรตีน
ข้าว)*
(ทัพพี)
40-44
25
1400-150
4
4
3
1
9
3-6
5-6
45-49
30
1500-1600 5
5
3
1
10
3-6
5
50-54
33
1600-1900 5
6
3
1
12
3-7
5-7
55-59
35
1700-2000 6
6
3
1
12
5-7
6-7
60-64
38
1900-2000 7
5
3
1
12
5-7
8
65-69
41
2100-2300 7
6
3
2
13
5-9
8-9
70-74
45
2100-2300 9
6
3
2
13
6-10 9-10
* ช้อนกินข้าว หมายถึง ช้อนสั้นหรือช้อนสังกะสี

ช้อนสั้น

ช้อนเล็กทานกาแฟ
รูปที่ 1 ภาพช้อนสำหรับวัดปริมาณโซเดียม

2ก.

2ข.

รูปที่ 2ก. และ 2ข. ภาพแสดงปริมาณเนื้อสัตว์ ถ้าตักเนื้อ 1 ช้อนสั้น จะมีปริมาณสารอาหารโปรตีน 3.5
กรัม
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* ช้อนกินข้าว หมายถึง ช้อนสั้นหรือช้อนสังกะสี
รูปที่ 3 ภาพแสดงปริมาณโปรตีนในอาหารที่ใช้สำหรับการสอนแสดง (รูปภาพจากแผ่นพับของสมาคมโรค
ไตแห่งประเทศไทย)

4.

การใช้ไม้บรรทัดวัดเนื้อสัตว์
4.1. การใช้ไม้บรรทัดวัดเนื้อสัตว์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการอธิบายให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยเป็นรายบุคคล
แต่เนื่องจากในรอบการนัดของคลินิกโรคไตเรื้อรังแต่ละรอบ มีผู้ป่วยมารับบริการจำนวนมาก
ประมาณ 25-30 คนต่อรอบ จึงไม่สะดวกที่จะใช้ไม้บรรทัดวัดเนื้อมาคำนวณปริมาณการทาน
เนื้อสัตว์ที่ผู้ป่วยแต่ละรายจะบริโภคได้ แพทย์ต้องใช้เวลามากในการคำนวณและทำให้ไม่ทันเวลา
กับกิจกรรมของสหสาขาวิชาชีพอื่น
4.2. ในแง่ของผู้ป่วย ผู้ป่วยมักให้ความเห็นว่าเข้าใจยาก ต้องใช้ภาพสอนแสดงอื่นมาประกอบจึงจะ
เข้าใจ

รูปที่ 4 ไม้บรรทัดวัดเนื้อสัตว์
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5.

วิธีแนะนำให้ผู้ป่วยทานอาหารที่ถูกสุ ขลักษณะ และสอดคล้องกับวัฒนธรรมอาหาร
ท้องถิ่น
ผู้ป่วยมักเคยชินกับอาหารท้องถิ่น โดยเฉพาะน้ำปลาร้า จึงได้แนะนำให้ใช้น้ำปลาร้าที่หมักเอง
1 ช้อนสั้น (หมายถึงช้อนสังกะสีทานข้าว) ซึ่งมี ปริมาณโซเดียม 590 มิลลิกรัม แทนการใส่น้ำปลาหรือ
เกลือปรุงอาหาร และให้หลีกเลี่ยงน้ำปลาร้าสำเร็จรูป ซึ่งมีโซเดียมมากกว่าน้ำปลาร้าชนิดหมักเอง

6.

การสาธิตให้ความรู้แก่ผู้ป่วย
เนื่องจากจะต้องเปลี่ยนแปลงหลักวิชาที่ว่าผู้ป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังระยะก่อนล้างไตควรท าน
อาหารลดเค็ม และลดเนื้อสัตว์ให้ออกมาเป็นรูปธรรมจับต้องได้ และผู้ป่วยเข้าใจง่ายนั้นเป็นสิ่งที่ยาก
พอควร จึงได้ทดลองทำเมนูอาหารลดโปรตีนและลดโซเดียม เพื่อสาธิตให้ผู้ป่วยและญาติได้ชิมอาหาร

วิธีทำ “วุ้นเส้นผัดซีอิ๊ว” สำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
1.

นำกระทะตั้งไฟใส่กระเทียม ตามด้วยเนื้อหมู ใส่ไข่ไก่ วุ้นเส้นและแครอท ปรุงรสด้วยน้ำมันหอย
น้ำปลา น้ำตาล คนให้เข้ากัน ตามด้วยนะค้า กะหล่ำปี ผัดจนสุก พร้อมเสิร์ฟ

ตารางที่ 2 เมนูอาหารสาธิต “วุ้นเส้นผัดซีอิ๊ว” สำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
ส่วนประกอบ
วุ้นเส้น (แช่น้ำ)
เนื้อหมู (ดิบ)
คะน้า (ดิบ)
ไข่ไก่ (ดิบ)
กะหล่ำปลี (ดิบ)
แครอทดิบหั่นครึ่ง
วงกลมบาง ๆ
กระเทียมสับละเอียด
น้ำมัน
น้ำมันหอย
น้ำตาล
น้ำปลา
รวม

สูตรปกติ
ปริมาณ
โปรตีน โซเดียม

สูตรลดโซเดียม
ปริมาณ
โปรตีน โซเดียม

1 ห่อเล็ก
2 ช้อนสั้น
1 ทัพพี
1 ฟอง
1 ทัพพี

0
7
1.19
7
0.725

0
40
43
74
12.5

1 ห่อเล็ก
1 ช้อนสั้น
1 ทัพพี
1 ฟอง
1 ทัพพี

0
3.5
1.19
7
0.725

0
20
43
74
12.5

1 ช้อนสั้น

0.24

12

1 ช้อนสั้น

0.24

12

5 กลีบ
1 ช้อนสั้น
1 ช้อนเล็กทานกาแฟ
2 ช้อนเล็กทานกาแฟ
2 ช้อนเล็กทานกาแฟ
-

0
0
0
0
16.16

0
150
0
900
1231.50

5 กลีบ
1 ช้อนสั้น
1 ช้อนเล็กทานกาแฟ
2 ช้อนเล็กทานกาแฟ
1 ช้อนเล็กทานกาแฟ
-

0
0
0
0
12.66

0
150
0
450
761.50

*นำเสนอโดย คุณสุรางคนา รามศิริ รพ.คลองลาน และคุณภานุพงศ์ ไพบูลย์ รพ.คลองขลุง ตรวจสอบ
โดยคุณสุทัตตา สุรัสสนันท์ นักโภชนาการ รพ.สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
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วิธีทำ “ยำมะเขือยาว” ชนิดเกลือต่ำสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
1. นำมะเขือยาว กระเทียม หอมแดง พริกขี้หนู นำไปย่างจนสุก แกะเปลือกมะเขือออกให้หมด พักไว้
2. นำพริกขี้หนู กระเทียม หอมแดง โขลกให้ละเอียด ใส่มะเขือโขลกให้เข้ ากัน ปรุงรสด้วยน้ำปลาร้า
น้ำปลา ผงชูรส และใส่ต้นหอมผักชี คนให้เข้ากัน เสิร์ฟพร้อมไข่ต้ม
ตารางที่ 3 เมนูอาหารสาธิต “ยำมะเขือยาว” ชนิดเกลือต่ำสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
ส่วนประกอบ

สูตรปกติ
ปริมาณ
โปรตีน โซเดียม

สูตรลดโซเดียม
ปริมาณ
โปรตีน

โซเดียม

มะเขือยาว
2 ทัพพี
1.5
9
2 ทัพพี
1.5
9
(ดิบ)
พริกขี้หนูสด 5 เม็ด
5 เม็ด
กระเทียม
5 กลีบ
5 กลีบ
หอมแดง
5 หัว
5 หัว
ไข่ไก่ (ต้ม)
1 ฟอง
7
74 1 ฟอง
7
74
ต้นหอม +
1 ช้อนสั้น
1 ช้อนสั้น
ผักชี
น้ำปลาร้า
2 ช้อนเล็กทานกาแฟ
0
1000 1/2 ช้อนเล็กทานกาแฟ
0
250
น้ำปลา
1 ช้อนเล็กทานกาแฟ
0
450 1/2 ช้อนเล็กทานกาแฟ
0
225
ผงชูรส
1/4 ช้อนเล็กทานกาแฟ
0
150
0
0
รวม
8.5 1683
8.5
558
*นำเสนอโดย คุณสุรางคนา รามศิริ รพ.คลองลาน และคุณภานุพงศ์ ไพบูลย์ รพ.คลองขลุง ตรวจสอบ
โดยคุณสุทัตตา สุรัสสนันท์ นักโภชนาการ รพ.สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

วิธีทำ “ก๋วยเตี๋ยวต้มยำวุ้นเส้น” สำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
1. ตั้งหม้อต้มน้ำ ใส่ข่า ตะไคร้ หอมแดง พริกขี้หนูลงไปต้มจนเดือด
2. พอน้ำเดือดใส่เนื้อไก่ ลูกชิ้นหมู ลงไปต้มจนสุก ใส่เห็ดนางฟ้าและมะเขือเทศที่หั่นแล้วลงไป
ฉีกใบมะกรูดใส่ตามลงไป ต้มสักครู่ ปรุงรสด้วยน้ำปลา
3. ใส่น้ำพริกเผา คนให้เข้ากัน ปิดเตาแล้วเติมน้ำมะนาว ลวกวุ้นเส้นให้สุกแล้วใส่ชามที่จะเสิร์ฟตักต้มยำน้ำ
ข้นราดลงไป โรยใบผักชี พร้อมเสิร์ฟ
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ตารางที่ 4 เมนูอาหารสาธิต “ก๋วยเตี๋ยวต้มยำวุ้นเส้น” สำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
ส่วนประกอบ
สูตรปกติ
สูตรลดโซเดียม
ปริมาณ
โปรตีน โซเดียม
ปริมาณ
โปรตีน โซเดียม
วุ้นเส้น (แช่น้ำ) 1 ห่อเล็ก
0
0
1 ห่อเล็ก
0
0
เนื้อไก่ (ดิบ)
2 ช้อนสั้น
7
36 2 ช้อนสั้น
7
36
ข่า
3 แว่น
3 แว่น
ตะไคร้
1 ต้น
1 ต้น
ใบมะกรูด
5 ใบ
5 ใบ
หอมแดง
3 หัว
3 หัว
ผักชีลาว
1 ต้น
1 ต้น
เห็ดนางฟ้า (ดิบ) 2 ทัพพี
1.5
11 2 ทัพพี
1.5
11
มะเขื้อเทศ (ดิบ) 1-2 ลูก
1
10 1-2 ลูก
1
10
มะนาว
1-2 ลูก
0
0
1-2 ลูก
0
0
น้ำปลา
1 ช้อนสั้น
0
1350 1 ช้อนเล็กทานกาแฟ
0
450
พริกขี้หนูสด
3-5 เม็ด
3-5 เม็ด
พริกเผา
1 ช้อนเล็กทานกาแฟ
0
72 1 ช้อนเล็กทานกาแฟ
0
72
รวม
9.5
1479
9.5
579
*นำเสนอโดย คุณสุรางคนา รามศิริ รพ.คลองลาน และคุณภานุพงศ์ ไพบูลย์ รพ.คลองขลุง ตรวจสอบ
โดยคุณสุทัตตา สุรัสสนันท์ นักโภชนาการ รพ.สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

วิธีทำ “ผัดเซี่ยงไฮ้ ” สำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
1. ตั้งไฟ ใส่น้ำมัน พอน้ำมันร้อนใส่กระเทียมสับ ผัดจนมีกลิ่นหอม ใส่เนื้อหมู ใส่แครอท ข้าวโพดอ่อน ผัด
จนสุก
2. นำเส้นเซี่ยงไฮ้ ปรุงรสด้วยเครื่องปรุง ใส่ไข่ กะหล่ำปลี และคะน้า ผัดจนสุก ตักเสิร์ฟ โรยหน้าด้วย
ต้นหอมผักชี
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ตารางที่ 5 เมนูอาหารสาธิต “ผัดเซี่ยงไฮ้ ” สำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
ส่วนประกอบ

ปริมาณ

สูตรปกติ
โปรตีน

สูตรลดโซเดียม
ปริมาณ
โปรตีน

โซเดียม

โซเดียม

เส้นเซีย่ งไฮ้ (แช่น้ำ)

2 ทัพพี

0

0

2 ทัพพี

0

0

เนื้อหมู (ดิบ)

2 ช้อนสั้น

7

40

1 ช้อนสั้น

3.5

20

ไข่ไก่
แครอทดิบหั่นครึ่ง
วงกลมบาง ๆ
กะหล่ำปลี (ดิบ)

ทั้งฟอง 1 ฟอง

7

74

เฉพาะไข่ขาว 1 ฟอง

3.5

64

1 ทีพพี

0.24

12

1 ทัพพี

0.24

12

1 ทัพพี

0.725

12.5

1 ทัพพี

0.725

12.5

ข้าวโพดอ่อน (ดิบ)

1/2 ทัพพี

0.645

0.75

1/2 ทัพพี

0.645

0.75

คะน้า
กระเทียมสับ
ละเอียด

1 ทัพพี

1.19

50

1 ทัพพี

1.19

50

5 กลีบ

-

-

5 กลีบ

-

-

ต้นหอม + ผักชีเด็ด

อย่างละ 1 ช้อนสั้น

-

-

อย่างละ 1 ช้อนสั้น

-

-

น้ำมัน

1 ช้อนช้อนเล็กทานกาแฟ

0

0

1 ช้อนเล็กทานกาแฟ

0

0

น้ำมันหอย

1 ช้อนสั้น

0

450

1 ช้อนเล็กทานกาแฟ

0

150

น้ำปลา

1 ช้อนเล็กทานกาแฟ

0

450

1 ช้อนเล็กทานกาแฟ

0

450

16.80

1089.25

-

9.8

759.25

รวม

-

*นำเสนอโดย คุณสุรางคนา รามศิริ รพ.คลองลาน และคุณภานุพงศ์ ไพบูลย์ รพ.คลองขลุง ตรวจสอบ
โดยคุณสุทัตตา สุรัสสนันท์ นักโภชนาการ รพ.สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
7.

8.

เทคนิคการสัมภาษณ์การปฏิบัติของผู้ป่วยเป็นรายบุคคล
7.1. ตั้งคำถามง่าย ๆ เกี่ยวกับอาหารโรคไต 5 ข้อ โดยสอบถามผู้ป่วยเป็นรายกลุ่ม ประมาณร้อยละ 85
จะตอบได้ถูกต้อง หลังจากนั้นจะบอกผลค่า eGFR ให้ผู้ป่วยทราบ และสอบถามวิธีที่ผู้ป่วยจะคิด
แก้ไข
7.2. เมื่อพยาบาลซักประวัติ พบว่าผู้ป่วยมีปัญหาเรื่อง การปรับพฤติกรรมการกินอาหารก็ให้ส่งมาพบ
นักโภชนาการ เป็นรายบุคคล
ประเด็นที่พบบ่อยเกี่ยวกับการให้คำแนะนำเรื่องอาหาร
8.1. ประเด็นเรื่องการใช้ผงชูรส ผงรสดี ขนมหวานซึ่งผู้ป่วยชอบทาน ก็ห้ามหมดไม่ได้ จึงให้ทางเลือก
กับผู้ป่วย เช่น ทานขนมหวานได้ 2 ชิ้นพอดีคำ
8.2. ประเด็นเรื่องการใช้ผงชูรส ผงรสดี เป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยาก นักโภชนาการจึงให้เลือกใช้ผงชูรส
เพียงอย่างเดียว กรณีเลิกไม่ได้จริง ๆ ให้ใช้ผงชูรส หรือผงรสดีไม่เกิน 1 ช้อน (ช้อนคนกาแฟ)

80

ประสบการณ์การทำงานของนักกายภาพบำบัด
ในการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
คุณอำไพพร เรื่องศรีจันทร์
นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา

1.

ปัญหาที่พบในระหว่างการปฏิบัติงาน “ด้านบุคลากร”
1.1. มีภาระงานเพิ่มขึ้น
1.2. ขาดคนทำงานแทน ในกรณีที่นักกายภาพบำบัด ไม่ว ่ าง ต้องแก้ ปัญหาโดยการฝึ กบุ ค ลากร
สหสาขาวิชาชีพอื่นให้สามารถทำงานแทนได้ ในกรณีนักกายภาพไม่ว่าง
1.3. ปรับตารางการให้ความรู้กับผู้ป่วยในช่วงเช้าขณะผู้ป่วยรอพบแพทย์ ให้สอดคล้องและต่อเนื่องกับ
บุคลากรสหสาขาวิชาชีพอื่น เช่น อาจจะเริ่มจากการสอนออกกำลังกายก่อนสอนเรื่ องอาหาร
แล้วก็ค่อยกลับมาสอนเรื่องโรค ถ้ารอบไหนที่เราไม่สะดวกจริง ๆ ก็มี การปรับเอาเรื่องอาหารมา
สอนก่อน หรือสอนเรื่องพยาธิสภาพของโรคก่อนแล้วมาสอนเรื่องออกกำลังกายภายหลัง
1.4. พัฒนาสื่อการสอน
หลังจากที่เราสอนไปแรก ๆ ผู้ป่วยก็สนใจดี ต่อมาพบว่าผู้ป่วยฟังอะไรเดิม ๆ ซ้ำ ๆ ก็จะเบื่อ จะ
ไม่ค่อยฟัง มีการปรับสื่อการสอนเอาเป็นวีดีโอมาเปิด ให้ผู้ป่วยดู ให้ผู้ป่วยทำตาม ก็พบว่าผู้ป่วย
สนใจมากขึ้น ขอขอบคุณที่ทางสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ได้จัดหาจอภาพวิดีโอขนาดใหญ่
มาติดตั้งที่คลินิกโรคไตเรื้อรัง

2.

ปัญหาที่พบในระหว่างการปฏิบัติงาน “ด้านผู้ป่วย”
2.1. ส่วนใหญ่หลายโรงพยาบาลจะพบปัญหาเหมือนกัน คือ ผู้ป่วยไม่ค่อยออกกำลังกาย คนไข้ไม่มี
แรงจูงใจในการออกกำลังกาย ไม่รู้ว่าทำไปแล้วจะได้อะไร ทำไปเพื่ออะไร
2.2. ผู้ป่วยออกกำลังกายไม่สม่ำเสมอ
2.3. ผู้ป่วยเบื่อการสอนแบบเดิม ๆ พอเราสอนวิธีออกกำลังกายท่าเดิม สอนวิธีการเดิม ๆ สอนไปสัก
พักผู้ป่วยก็จะเบื่อการออกกำลังกาย บางคนช่วงแรก ๆ กลับไปบ้านก็ทำตามที่สอน แต่พอผ่านไป
สัก 3-4 เดือนก็เริ่มเบื่อ เริ่มไม่ออกกำลังกาย หรือออกกำลังกายไม่สม่ำเสมอ ก็ต้องแก้ไขโดยใช้
วิธีการออกกำลังกายที่ต่างกันไปเรื่อย ๆ เพื่อให้ผู้ป่วยตื่นเต้นรู้สึกมีอะไรแปลกใหม่
2.4. ปรับสื่อการสอนเอาเป็นวีดีโอมาเปิดให้ผู้ป่วยดู ให้ผู้ป่วยทำตามทำตาม ก็พบว่าผู้ป่วยสนใจมาก
ขึ้น

81

2.5. ผู้ป่วยไม่เข้าใจข้อแตกต่างระหว่างการออกกำลังกายกับการทำงาน เพราะในสภาพแวดล้อมที่
ตัวเองเป็นเกษตรกร เขาก็จะคิดว่าการที่ไปตัดอ้อยกลับมา อันนี้คือการออกกำลังกายแล้ว ก็ต้อง
มาแยกให้เขาดูให้ออกว่า อันไหนคือการออกกำลังกาย อันไหนคือการทำงาน
ไม่มีแรงจูงใจในการออก
กำลังกาย

ไม่เข้าใจความแตกต่างระหว่างการ
ออกกำลังกายกับการทำงาน

ออกกำลังกายไม่สม่ำเสมอ

เบื่อการสอน หรือท่าออกกำลัง
กายแบบเดิม ๆ
ไม่มีอุปกรณ์ในการออกกำลังกาย

รูปที่ 1 ปัญหาและอุปสรรคของผู้ป่วย

3.

ปัญหาที่พบในระหว่างการปฏิบัติงาน “ด้านระบบ”
3.1. ถ้าไม่มีอุปกรณ์การออกกำลังกายคื อผู้ป่วยจะไม่ออกกำลังเท่าที่ควร คือ ผู้ป่วยสามารถอ้างเหตุ
ผลได้หมด ไม่มีอุปกรณ์จะสอน ไปขอยางยืดแล้วไม่มี ก็จะไม่ทำต่อ

4.

การแก้ปัญหา
4.1. บางคนช่วงแรก ๆ ออกกำลังกายตามที่สอนไป แต่เมื่อผ่านไปประมาณ 3-4 เดือน ก็เริ่มเบื่อและ
ออกกำลังกายไม่สม่ำเสมอเหมือนเดิม เราก็จะเอาปัญหาเหล่านี้มาหาวิธีแก้ไขว่า จะแก้ปัญหา
อย่างไร โดยจะมีการเริ่มจากการวัดผลให้เห็นเป็นตัวเลขเป็นมวลกล้ามเนื้อ (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 เครื่องวัดมวลกล้ามเนื้อ
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หรือว่าการทำ six-minute walk test ให้ผู้ป่วยดูสมรรถภาพตนเองเบื้องต้นว่า เมื่อเริ่มต้นวัด
มวลกล้ามเนื้อได้เท่านี้ เมื่อออกกำลังกายตามที่นักกายภาพบำบัดสอนไปก็วัดมวลกล้ามเนื้อซ้ำ ทำ
แบบนี้ทุกรอบให้ผู้ป่วยเห็น ถ้ารอบไหนมวลกล้ามเนื้อลดลง ก็สะท้อนว่าที่ผ่านมาผู้ป่วยไม่ค่อยได้
ออกกำลั ง กาย เมื่ อ ผู ้ ป ่ ว ยรู ้แ ละเข้ าใจ ก็ จ ะตื ่ น ตัว มากขึ้ นในรอบถั ดไป ส่ ว นผู ้ป ่ว ยที ่มีค่า
six-minute walk test ดีขึ้นก็จะกระตุ้นให้เดินออกกำลังกายต่อไป (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 แสดงผลการกระตุ้นให้ออกกำลังสม่ำเสมอที่มีต่อค่า 6-minute walk test
จำนวนผู้ป่วย
23 ราย
อายุ (mean ± SD) , ปี
64.6 ± 8.3
ค่าดัชนีมวลกาย Body Mass Index, กก./ตารางเมตร
23.9 ± 4.3
ค่า 6-minute walk test ครั้งที่ 1, เมตร
361 ± 55
ค่า 6-minute walk test ครั้งที่ 2, เมตร (4 เดือนต่อมา)
386 ± 94 *
*P=0.017 เมื่อเทียบระหว่างค่า 6-minute walk test ก่อนและหลังการให้คำแนะนำผู้ป่วย

4.2. เปลี่ยนการออกกำลังกายเป็นวิธีออกกำลังกายแบบใหม่ ๆ ที่หลากหลาย ต้องคิดทุกรอบว่ารอบนี้
จะสอนอะไร แล้วก็เลือกที่ผู้ป่วยชอบเอามาทำบ่อย ๆ อย่างรอบแรกพบว่าผู้ป่วยมีปัญหาปวดคอ
ผู้ป่วยปวดไหล่ ปวดหลัง ก็จะสอนวิธีการยืดเหยียดเพื่อลดการใช้ยาแก้ปวดของผู้ป่วยได้ รอบ
ถัดไปก็สอนเป็นใช้ยางยืด และรอบถัดไปก็สอนการออกกำลังกายแบบแกว่งแขน การออกกำลัง
แบบแกว่งแขนนี้ทั้งผู้ป่วยที่นั่งรถเข็นและผู้ป่วยที่เดิ นได้ก็สามารถทำร่วมกันได้ ทำสลับกันไป
เรื่อย ๆ เอาที่ผู้ป่วยสนใจ หรือผู้ป่วยชอบ

รูปที่ 3 การออกกำลังกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
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4.3. การแก้ปัญหาถัดมาก็คือเรื่อง การออกกำลังกายให้เหมาะสมกับผู้ป่วย ผู้ป่วยบางคนยืนได้บางคน
เดินไม่ได้ต้องใช้รถนั่ง เราก็จะฝึกออกกำลังกายเป็นกลุ่ม ๆ ผู้ป่วยคนไหนที่เป็นรถนั่งก็จะเลือกออก
กำลังกายให้เหมาะกับ เขาเพราะว่า เขาจะได้ไ ม่รู้ส ึก แตกต่ างจากคนอื่น อาจจะแนะนำเป็ น
รายบุคคลไป ส่วนในกลุ่ม ผู้ป่วยที่เดินได้ก็จะออกกำลังกายแบบกลุ่มไป กระตุ้นให้เขาเห็ น
ความสำคัญหรือประโยชน์ของการออกกำลังกายทุกครั้งที่มา พยายามกระตุ้นทุกครั้งว่าการออก
กำลังกายมันมีประโยชน์อย่างไร

รูปที่ 4 การออกกำลังแกว่งแขน
4.4. การออกกำลังกายประเภทต่อไปก็คือการพาผู้ป่วยเต้น โดยเปิดวีดีโอให้ผู้ป่วยดูแล้วพาเต้น พบว่า
การออกกำลังกายประเภทนี้ผู้ป่วยชื่นชอบมาก เพราะว่าเขาได้ตื่นตัว หาเพลงที่เขาชอบเอามาใช้
ออกกำลังกาย ผู้ป่วยก็สนุกสนานชอบมาก คือทุกรอบที่มาจะต้องมีการเต้นออกกำลังกาย จาก
การที่เราได้สอนทุกรอบเพราะว่าอย่างอื่นก็เฉย ๆ เคยทำแล้วอยู่บ้านเคยทำ แต่เต้นอยู่บ้านไม่ค่อย
ได้เต้นเอง เพราะกลัวคนอื่นเขาหาว่าบ้า เต้นอยู่คนเดียว พอมาเต้นกับหมอแล้วสนุกค่ะ คนไข้
บอกว่าชอบ
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รูปที่ 5 การออกกำลังเต้นแอโรบิค

มีการประเมินผลลัพธ์ให้คนไข้เห็นเป็น
ตัวเลขชัดเจนเป็นระยะ ๆ เช่น การ
วัดมวลกล้ามเนื้อ การวัดการเดินด้วย
6 MWT

กระตุ้นให้คนไข้เห็นความสำคัญและ
ประโยชน์ของการออกกำลังกายทุก
ครั้งที่มาคลินิก

เปลี่ยนการออกกำลังกายให้มีความ
แปลกใหม่ ไม่จำเจ เน้นง่าย ๆ เน้น
สนุกสนาน

เลือกการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับ
คนไข้ในแต่ละราย

รูปที่ 6 แนวทางการแก้ปัญหา

4.5. การออกกำลังกายแบบใช้ยางยืด ตอนแรกคิดว่าถ้าแจกยางยืด น่าจะดี แต่อะไรที่ได้มาง่าย ๆ จะ
ดูไม่ค่อยมีค่า และเมื่อผู้ป่วยได้ยางยืดไปจะนำไปใช้หรือเปล่าก็ไม่รู้ได้เลย จึงคุยกับพี่พยาบาลใน
ทีมว่าจะลงทุนซื้อยางมาร้อย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยที่อยากได้ยางยืดจริง ๆ ผู้ป่วยคน
ไหนอยากได้ยางยืดก็ให้ใช้เป็นเงินบริจาค 5 บาท 10 บาท แล้วแต่กำลังศรัทธา จะได้รู้ว่าผู้ป่วยที่
ให้เงินแสดงว่าเขาสนใจจริง ทางทีมก็จะได้มีทุนไปต่อยอดในการผลิตยางยืดในรอบถัดไป จาก
การทำ พบว่าผู้ป่วยของคลินิกที่ซื้อยางยืด (ราคาถูก) ไปแล้วร้อยละ 90 เอากลับไปทำต่ อเนื่องที่
บ้าน ผู้ป่วยบางคนมีจิตกุศลเอายางยืดไป 1 เส้น ให้เงินบริจาค 100 บาทก็มี เมื่อสอนออกกำลัง
กายไปแล้ว ถ้าต้องการจะรู้ว่าผู้ป่วยนำกลับไปทำต่อที่บ้านจริงหรือเปล่า ก็สามารถดูได้จาก

85

กระบวนการเยี่ยมบ้าน คือเป็นการเยี่ยมบ้านพร้อมกับดูว่าผู้ป่วยออกกำลั งกายอย่างไร ชอบยาง
ยืดไหม ลองทำให้ดูหน่อย สอนกันตรงนั้นเลยเพราะบางทีสอนไปก็ลืม บางคนเดินไม่ค่อยถนัดก็
เป็นออกกำลังกายแบบยืดเหยียดกล้ามเนื้อไป

รูปที่ 7 ออกกำลังโดยใช้ยางยืด
4.6. การเยี่ยมบ้านผู้ป่วย ถ้าเห็นว่าบ้านของผู้ป่วยบางคนมีบริเวณกว้างพอ ก็จะแนะนำให้ออกกำลัง
กายโดยการเดินจับเวลา เราอาจจะไปวัดระยะทางให้ว่าระยะสัก 10 เมตรเดินไป-มาประมาณครึ่ง
ชั่วโมง หรือประมาณ 10 รอบ นี่คือการปรับวิธีการออกกำลังกายให้เข้ากับผู้ป่วยแต่ละคน แล้ว
ก็เอากิจกรรมที่ผู้ป่วยชอบมาร่วมด้วย คนไข้จะได้ทำอย่างต่อเนื่อง

รูปที่ 8 เยี่ยมบ้านผู้ป่วย
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ประสบการณ์ของพยาบาลชุมชนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ในการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
คุณจินตนา หม่อนตะคุ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.โนนทัน

1.

การเตรียมตัวก่อนเข้าโครงการ
เป็นสิ่งสำคัญที่สุดของการทำงาน ทางสถาบันโรคไตภู มิราชนครินทร์ จะนัดประชุมบุคลากร
จาก รพ.สต. เพื่อแจ้งว่าบุคลากรแต่ละฝ่ายต้องทำอะไร ทำกับใครเมื่อไหร่และอย่างไร และมีการอบรม
ฟื้นฟูวิชาการโดยวิทยากรทั้งในด้านการแพทย์ การพยาบาล เภสัชกร โภชนาการ และการออกกำลังกาย
จากนั้นอายุรแพทย์โรคไต ของสถาบันโรคไตภูมิร าชนครินทร์ จะมาประชุมเพื่อมอบหมายงานที่ฝ ่าย
ต่าง ๆ ต้องทำ ทุกสหสาขาวิชาชีพก็มีแผนงานเฉพาะด้านของตนเอง เพื่อเตรียมลงพื้นที่
ขณะเดียวกันทาง อสม.ก็จะได้รับความรู้เรื่องโรคไตเรื้อรังด้วย ทั้งภาคทฤษฎีและวิธีการใน
การลองไปปฏิบัติงานจริง ทางสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์มีคู่มือต่าง ๆ ที่จะแจกให้ อสม.อ่านก่อนลง
มือปฏิบัติจริง และแหล่งความรู้สำคัญอีกแหล่งหนึ่งคือ การเปิดจาก Google สามารถเปิดหาความรู้ได้
1.1. ควรศึกษาวัฒนธรรมการกินและวิถีชีวิตของผู้ป่วยในแต่ละชุมชน ซึ่งอาจมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ไม่
เหมือนกัน เพราะหลักสำคัญของการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง คือเรื่องอาหาร
1.2. ทางโรงพยาบาลจะส่งรายชื่อผู้ป่วยมาให้พร้อมกับรายละเอียดเรื่องการใช้ยาความรุนแรงของโรคไต

1ก.
1ข.
รูปที่ 1ก. และ 1ข. การประชุมระหว่างพยาบาลชุมชนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกับอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ก่อนการลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วย
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1.3. จัดประชุม อสม.เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเยี่ยมบ้าน และมอบหมายผู้ป่วยแต่ละรายให้
อสม.ที่รับผิดชอบไปศึกษา ทำการซักซ้อมโดยให้ทาง อสม.แต่ละคนเล่าข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วย
รายนั้น ๆ (รูปที่ 1ก. และ 1ข.)
1.4. ซักซ้อมความเข้าใจกับ อสม.เกี่ยวกับวิธีการเยี่ยมบ้าน ควรสังเกตอะไร ควรถามผู้ป่วยอย่างไร
อสม.เข้าใจจุดมุ่งหมายของการสอบถามหรือไม่ เพราะถ้า อสม. ไม่เข้าใจคำถาม อสม.ก็จะไปถาม
ผู้ป่วยอย่างไม่เข้าใจ ผู้ป่วยก็อาจตอบแบบไม่เข้าใจเช่นกัน
1.5. อธิบายการใช้แบบเยี่ยมบ้าน และการใช้ช้อนสั้น (ช้อนสังกะสี) และการใช้ไม้บรรทัดวัดเนื้ออีกครั้ง

2.

การออกเยี่ยมบ้านจริง
2.1. การนัดผู้ป่วย ให้นัดเยี่ยมบ้านตามวัน เวลา ที่ผู้ป่วยว่างเป็นหลัก
2.2. ขณะลงเยี่ยมบ้านควรเริ่มต้นคุย โดยสอบถามเรื่องทั่วไป สารทุกข์สุกดิบของผู้ป่วยก่อน เพื่อสร้าง
ความคุ้นเคยกับผู้ป่วย (รูปที่ 2) จากนั้นจึงเริ่มซักประวัติตามแบบสอบถาม สอบถามเรื่องอาการ
ทั่วไป การรับยาจากโรงพยาบาล ความรู้ที่ผู้ป่วยได้รับในวันที่ไปตรวจที่โรงพยาบาลชุมชน ชั่ง
น้ำหนัก วัดความดันโลหิต และวัดรอบเอว

2ก.
รูปที่ 2ก. และ 2ข. ภาพขณะเยี่ยมบ้าน

2ข.

2.3. สอบถามเรื่องการกินอาหาร
2.3.1. สอบถามว่า โรงพยาบาลสอนเรื่องการปรุงอาหาร และการใส่เครื่องปรุงอย่างไรบ้าง
2.3.2. สอบถามพฤติกรรมการกินอาหารเค็ม ย้อนหลังไป 7 วัน อธิบายให้ อสม.เข้าใจทีละข้อ
ก่อนลงสอบถามผู้ป่วยจริง
2.3.3. สอบถามเรื่องอาหารที่กินไปเมื่อวันก่อนลงเยี่ยมบ้าน จดมาให้ครบ 3 มื้อทั้งชนิดและ
ปริมาณ ให้อสม.สอบถามว่า โรงพยาบาลเค้าแนะนำเรื่องการกินเนื้อสัตว์อย่างไรบ้าง
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2.4. การสอบถามผู้ป่วยเรื่องการใช้ยา ยาแก้ปวด และเรื่องยาสมุนไพรที่ผู้ป่วยใช้
2.4.1. สังเกตและสอบถามต่อว่า ผู้ ป่วยทานยาที่แพทย์สั่งครบหรือไม่ มีการละเว้นไม่ทานยา
บางรายการ หรือทานยาไม่ครบหรือไม่
2.4.2. เน้นให้ อสม.ชวนคุยเรื่องยาแก้ปวดและเรื่องยาสมุนไพรที่ผู้ป่วยใช้ เพิ่มเติมจากยาประจำ
ที่แพทย์สั่งให้
2.5. ในระหว่างที่มีเจ้าหน้าที่ส อบถามผู้ป่วย ก็จัดทีมอีกทีมเดินสำรวจในบ้านและในครัว โดยขอ
อนุญาตเจ้าของบ้านก่อนทุกครั้ง (รูปที่ 3) เมื่อเราออกเยี่ยมบ้านไปสักพักหนึ่ง เราจะรู้ว่าเรา
ต้องการอะไร ต้องทำอะไรบ้าง และทางอสม.ก็จะเรียนรู้ไปกับเราด้วย
2.6. ให้ อสม. แจ้งกับผู้ป่วยและญาติทุกครั้งว่า “ทางหมอเขาเป็นห่วงไม่อยากให้ไตเสื่อม จนถึง ขั้นต้อง
ล้างไต และจะมาติดตามเรื่อย ๆ” แสดงถึงความห่วงใยและให้ความสำคัญกับตัวผู้ป่วย

3ก.
3ข.
รูปที่ 3ก. ภาพเครื่องปรุงรสที่พบที่บ้านผู้ป่วย และ 3ข. ภาพอาหารที่เห็นผู้ป่วยกิน

3.

สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการออกกำลังกาย
ให้สอบถามผู้ป่วยว่าทางโรงพยาบาลชุมชนเขาสอนออกกำลังกายอะไรมาบ้าง ขอดูอุปกรณ์การออกกำลัง
กายที่ผู้ป่วยใช้ และลองให้ผู้ป่วยทำให้ดู
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รูปที่ 4 ผู้ป่วยแสดงท่าทางการออกกำลังกายให้ดูขณะลงเยี่ยมบ้าน

4.

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ในระหว่างเยี่ยมบ้าน
4.1. เวลาไปเยี่ยมบ้านควรไปเป็นทีม การมีคนไปเยี่ยมหลายคน ผู้ป่วยจะรู้สึกว่าตนเองได้รับความสนใจ
4.2. การคุยเรื่องสัพเพเหระ ช่วยให้เราได้รับฟังปัญหาผู้ป่วยมากขึ้น ไม่ใช่ว่าจะไปเยี่ยมบ้านเพื่อบันทึก
แบบสอบถามกรอกข้อมูลอย่างเดียว โดยไม่ฟังผู้ป่วย เราก็จะได้คำตอบเหมือน ๆ กัน ให้โอกาส
ผู้ป่วยได้พูดคุยเกี่ยวกับโรค อาหารการกิน วิถีชีวิต และเรื่องราวอื่น ๆ เพื่อให้เกิดความเป็น
กันเอง และเกิดความไว้วางใจยอมเปิดเผยข้อมูล
4.3. อย่าเน้นแต่โรคไตเรื่องอาหารหรือเรื่องการออกกำลังกาย เท่านั้น แต่ถามเรื่องอื่น ๆ ด้วยเช่น
เรื่องทั่วไป เหตุการณ์ปัจจุบัน เลาะเล็มข้างรั้วก่อน แล้วค่อยเข้ามาในบ้าน
4.4. อาจสอบถามเรื่องอาหาร การปรุงอาหาร และใช้หลักการเดินสำรวจในครัวหลังการพูดคุยจบแล้ว
4.5. ขณะเยี่ยมบ้านควรจดใส่สมุดแบบย่อไว้ก่อน โดยการซื้อสมุดแจก อสม. เพื่อให้ อสม. มีความ
มั่นใจว่าการที่เขาจะไปเยี่ยมบ้านกัน ถ้ามีแบบฟอร์มไปกรอก อสม. เองอาจรู้สึกเกร็ง แต่ถ้าใช้
สมุดแบบของนักเรียนให้ อสม. ใช้บันทึก อสม.ก็จะจดไปเรื่อย ๆ ในสมุดตามที่เขาอยากจด แล้ว
ค่อยมาเรียบเรียงลงในแบบเยี่ยมบ้านภายหลัง

5.

การสรุปข้อมูล
5.1. เมื่อเยี่ยมบ้านแล้วก็จะนัด อสม.มาสรุปพร้อมกันที่ รพ.สต. เพื่อรับทราบข้อมูล อุปสรรค และ
ปัญหาร่วมกัน ช่วยตรวจสอบความถูกต้อง อสม.บางคนเยี่ยมบ้านเก่ง ทำงานเก่ง แต่อาจเขียน
บันทึกไม่คล่อง ถ้าเราเอาข้อมู ลมาสรุปร่วมกัน ก็อาจมี อสม.ที่เขียนได้คล่องมาช่วย เป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่อกัน และทำให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้
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5.2. ให้ อสม. ถ่ายรูปการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและเล่าเรื่องที่ไปเยี่ยมบ้าน พร้อมทั้งกรอกข้อมูล ใน
แบบสอบถาม การดูรูปถ่ายเป็นการยืนยันด้วยว่า อสม. ทำกิจกรรมอะไรมาบ้าง

5ก.
รูปที่ 5ก. และ 5ข. สภาพภายในบ้านผู้ป่วยที่ อสม.ถ่ายให้ดู

6.

5ข.

เคล็ดลับการลงเยี่ยมบ้าน
6.1. เจ้าหน้าที่ (พยาบาลชุมชน ที่ รพ.สต.) ควรลงเยี่ยมบ้านด้วยในครั้งแรก ๆ เพื่อความอุ่นใจของ
อสม.และสร้างความเชื่อถือกับชาวบ้าน
6.2. สอบถามผู้ป่วยเสมอว่า การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ส่งผลกระทบอะไรต่อตัวผู้ป่วยและครอบครัว
บ้าง
6.3. แจ้งผลเลือดเพื่อให้ผู้ป่วยทราบถึงแนวโน้มของโรคหลังการปฏิบัติตัว เพื่อสะท้อนให้เห็นผลจากการ
ปรับเปลี่ยน
6.4. หากเป็นไปได้ หลังผู้ป่วยกลับจากรับยา รพ.ตามวันนัดทุกครั้ง ควรเข้าไปเยี่ยมเยียนพูดคุย
สอบถาม ถึงอาการ ผลเลือด ยา ข้อมูลที่ได้รับ เพื่อแสดงถึงการห่วงใย และติดตามผล

7.

เคล็ดไม่ลับปรับการกิน
7.1. ให้ผู้ป่วยเล่าวิถีการกินและการปรุงอาหารของตนเองก่อน
7.2. ตอนเยี่ยมบ้าน เยี่ยมไปก็เดินสำรวจทั้งครัวและสำรับกับข้าวไปด้วย
7.3. พูดคุยกับญาติหรือคนในครอบครัวเกี่ยวกับการรับประทานอาหารในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบ
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7.4. เล่าเรื่องประกอบให้เห็นภาพ การยกตัวอย่าง เช่น ไตเหมือนเครื่องกรองน้ำหรือตะแกรงกรองของ
ถ้าเครื่องกรองเสีย จะทำงานกรองไม่ดี ของเสียจะตกค้างเหมือนมีถังขยะในตัว ระบบต่าง ๆ ก็จะ
รวนบอกถึงอาการและโรคที่จะตามมา เอาแบบเข้าใจง่าย ๆ เห็นภาพ
7.5. ที่สำคัญต้องใช้สูตร “6:6:1” คือ กินน้ำตาลไม่เกิน 6 ช้อนชา น้ำมันไม่เกิน 6 ช้อนชา และเกลือไม่
เกิน 1 ช้อนชาต่อวัน เตรียมช้อนชาไว้ในครัวเลยค่ะ ฝึกใช้ให้ชิน ปริ้นท์แปะในครัว

8.

การออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคไต
8.1. ไม่ออกแนวซักไซ้ เน้นสอบถามเชิงพูดคุย เตรียมคำตอบที่อยากได้ แล้วไปหาคำถามที่เหมาะสม
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

9.

กับคำตอบ
ฝึก อสม. เยี่ยมบ้านโรคไตให้หูตาไว หาข้อมูลรอบ ๆ ละแวกบ้านด้วย
ไม่รู้ไม่แน่ใจอะไรให้ถามผู้รู้ อย่าอายเพราะผู้ป่วยเค้าก็ได้ค วามรู้เหล่านี้มาจากโรงพยาบาลเช่นกัน
เน้นปรับเพื่อเปลี่ยนชะลอการเสื่อมของไตอย่างยั่งยืน
รพ.สต. คือ หน่วยแรกที่เข้าถึง โปรดเข้าใจ ทั้งทฤษฎีและวิถีชุมชน น่าจะชะลอการเสื่อมของไตได้
อย่างยั่งยืน แต่ผู้ป่วยต้องมีความสุขไม่กระทบวิถีชีวิต
เรื่องจริงที่ต้องรู้ สมุนไพร มีประโยชน์มากมายมหาศาล แต่บางชนิดไม่เหมาะกับคนไข้โรคไต
นะคะ เดินดูสวนครัว สมุนไพร รอบ ๆ บ้าน ชวนคุยเรื่องสมุนไพร แล้วสอบถามว่าได้ กิน
สมุนไพรอะไรบ้าง แอบถามละแวกบ้านได้ว่ามีสมุนไพรอะไรที่ฮิตๆ ติดบ้านกันบ้าง แล้วให้
ข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรที่มีผลต่อโรคไต

ปัญหาและอุปสรรค
9.1. ผู้ป่วยบางคนอาจจำอาหารที่ตนเองกินไม่ได้ ควรมีการนัดแนะวัน เวลา ที่จะลงเยี่ยม และการวัด
ปริมาณอาหารให้แม่นยำ
9.2. ผู้ป่วยบางรายอาจมิได้บอกข้อมูลเรื่องจริงทั้งหมด อาจต้องมีการสอบถาม ญาติและสมาชิกใน
ครอบครัวเพิ่มเติม และเน้นเรื่องการสังเกต

10.

เอกสารรายการตรวจสอบ (checklist) สำหรับการเยี่ยมบ้านควรประกอบด้วย
10.1. ผลการวัดความดันโลหิตขณะอยู่บ้าน
10.2. คำแนะนำการรับประทานอาหารโซเดียมต่ำ
10.3. คำแนะนำการรับประทานอาหารโปรตีนต่ำ
10.4. คำแนะนำให้รับประทานยาที่แพทย์แนะนำ
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10.5. คำแนะนำให้หลีกเลี่ยงการทานยาสมุนไพร ยาแก้ปวด NSAIDs และอาหารเสริมอื่น ๆ
10.6. กระตุ้นเรื่องการออกกำลังกาย

11. สิ่งที่ได้รับจากการทำงาน
11.1. เข้าใจโรคไตมากขึ้น
11.2. เข้าใจและปรับตัว ปรับความคิดให้สอดคล้องกับโรคไตเรื้อรัง และวิถีชีวิตของผู้ป่วยมากขึ้น
11.3. บางครั้งความเชื่อกับวิถีชีวิต ก็เป็นโจทย์ให้เราได้ปรับเรียนรู้ให้เกิดสมดุล
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สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการในภาคเช้า
ศ.กิตติคุณ นพ.เกรียง ตั้งสง่า
สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ปธ.อนุกก. ฝ่ายวิจัย สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
จากโครงการวิจัยนี้ จะเห็นได้ว่าการดูแลแบบบูรณาการด้วยการมีทีมสหสาขาวิชา ที่ระดับ โรงพยาบาล
ชุมชนร่วมกับมีทีมเยี่ยมบ้าน โดยพยาบาลชุมชน จาก รพ.สต. ร่วมกับ อสม. ช่วยชะลอการเสื่อมของไตในผู้ป่วย
โรคไตเรื้อรังได้ แม้ไม่มีอายุรแพทย์ด้านโรคไตมาร่วมดูแลผู้ป่วย ผลการชะลอความเสื่อมของไตในโครงการนี้
ดีน้อยกว่า ผลที่พบในกลุ่ม Intervention ของโครงการวิจัย ESCORT-1 เดิม อยู่บ้าง เนื่องจากความเข้มข้น
ของการดูแลด้วยทีมต่าง ๆ ไม่เข้มข้นเท่าที่ปฏิบัติในโครงการเดิม แต่ผลจากการศึกษาเป็นที่น่าภูมิใจมาก คือ
ผู้ป่วยมีอัตราการทำงานของไตลดลงเฉลี่ยน้อยกว่า -1 mL/นาที/ปี คือเท่ากับคนปกติ อย่าลืมว่าเรากำลังดูแล
ในระดับ โรงพยาบาลชุ มชน และ รพ.สต.นะครับ จากการแลกเปลี่ย นประสบการณ์ ข องวิ ทยากรผู้ ร ่ ว ม
โครงการวิจัยฯ ที่ได้บรรยายมาในภาคเช้า พบว่า มีปัจจัยที่น่าจะนำไปใช้จริงกับโรงพยาบาลชุมชนอื่น ๆ คือ
1. การมีทีมสหสาขาวิชา ร่วมกันดูแลที่โรงพยาบาลชุมชน
2. การมีทีมเยี่ยมบ้าน โดยพยาบาลชุมชน จาก รพ.สต. ร่วมกับ อสม.ที่รับผิดชอบผู้ป่วย
3. การอบรมบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ ความเข้าใจ ที่ตรงกัน และให้ความรู้แก่ผู้ป่วย และผู้ดูแล
(caregiver)
4. มีสื่อการสอนต่าง ๆ ได้แก่ แผ่นพับภาพพลิก คู่มือ ตลอดจนจอวิดีโอ สำหรับการสอนแสดง
5. การสาธิตการปรุงอาหารที่เหมาะกับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง คืออาหารลดเค็ม และลดเนื้อสัตว์
6. การมี Protocol และ แบบฟอร์มการดำเนินงานที่ชัดเจน
7. การประสานงานซึ่งกันและกัน
8. การมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนในการติดตามผู้ป่วย
คุณสุชัญญา พยาบาลผู้ดูแลคลินิกโรคไต ของโรงพยาบาลคลองขลุง ได้กล่าวถึงแนวทางตั้งแต่เริ่มต้น
การตั ้ ง คลิ น ิ ก โรคไตเรื ้ อ รั ง พยาบาลโรคไตเป็ น แม่ ง านใหญ่ ข องโรงพยาบาลนั้ น ๆ โดยใช้ ห ลั ก การ
“รู้ – รัก – สามัคคี” ดังนี้
หลักการที่ 1 คือ การเรียนรู้ ของบุคลากรต่าง ๆ ทั้งที่ รพ.สต., พยาบาลที่รพ.สต., อสม. และผู้ป่วย
หลักการที่ 2 คือ การให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ให้ความสำคัญ ให้ความรู้ และคำแนะนำ
ต่าง ๆ ของส่วนงาน สสจ. สสอ. และส่วนพื้นที่
หลักการที่ 3 คือ เดินไปด้วยกัน เห็นอกเห็นใจ ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
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การที่จะทำให้ผู้ป่วยเปลี่ยนพฤติกรรม คือ การประชาสัมพันธ์สื่อสารให้ผู้ป่วยเข้าใจ พูดบ่อย ๆ พูดให้
เหมือนกัน ทั้งเวลาพบทีมสหสาขาวิชาชีพที่โรงพยาบาลชุมชน หรือกลับบ้านไปพบพยาบาล หรือนักวิชาการ
สาธารณสุขจาก รพ.สต. หรือ อสม. ก็จะสื่อสารในลักษณะเดียวกัน เป็นการเล่าเรื่องเดียวกันให้ผู้ป่วยคล้อย
ตาม เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

องค์ความรู้
องค์ความรู้ ของบุคลากรเป็นสิ่งสำคัญ ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3 มักไม่ทราบ และไม่เชื่อว่าตัวเอง
เป็นโรคไต ดังนั้น ผู้ป่วยอาจไม่ให้ความร่วมมือในการเปลี่ยนพฤติกรรมหลาย ๆ ด้ าน บุคลากรจึงต้องเข้าใจ
เรื่องโรคไตให้ชัดเจน และทุกฝ่ายต้องเข้าใจเหมือนกัน บุคลากรทุกระดับควรได้รับความรู้ในลักษณะเดียวกัน
รู้จักการวินิจฉัยโรคระยะต่าง ๆ ของโรค รู้จักปัจจัยเสี่ยง วิธีชะลอภาวะไตเสื่อม ติดตามตัวชี้วัดให้เหมือนกัน
จะช่วยให้สหสาขาวิชาทำงานทดแทนกันได้ และพยาบาลชุมชนที่ รพ.สต. ก็ยังช่วยสอนได้อีกด้วย ถ้าผู้ป่วย
ผู้ดูแล (caregiver) มีความเข้าใจดี จะปฏิบัติตัวได้ดีขึ้น และถ้าบุคลากรที่ดูแลทุกสาขามีความรู้ดี ก็จะมีความ
มั่นใจ ให้คำแนะนำต่าง ๆ ได้ดีขึ้น

แบบฟอร์มบันทึก (Protocol Checklist)
แบบแผนการทำงานต้องชัดเจน ทีมสหสาขาวิชาที่โรงพยาบาลชุมชน และ ทีมเยี่ยมบ้าน ต้องทำงาน
ประสานกัน และข้อมูลต้องเชื่อมโยงกัน แบบฟอร์มบันทึกหรือ Protocol Checklist จะช่วยให้ทุกฝ่ายทำงาน
เป็นระบบและสอดคล้องกัน หากมี Protocol Checklist (เกณฑ์) ที่ใหญ่มาก ข้อมูลจะสมบูรณ์มาก แต่ใช้
เวลากรอกข้อมูลมาก แต่หากมี Protocol Checklist (เกณฑ์) น้อย ไม่จำเป็นต้องลงข้อมูลเพิ่ม มีข้อดี คือ
ไม่เสียแรงงาน ฉะนั้น ควรพอดีทั้งในส่วนที่ทำมาแล้ว 5 อำเภอ และที่กำลังจะทำอีก 6 อำเภอ ว่ามี Protocol
Checklist (เกณฑ์) ที่พอเหมาะพอดีสำหรับการติดตามผู้ป่วย และพอดีกับเวลาและแรงงานบุคลากรที่ต้องลง
ข้อมูล

การจัดตั้งคลินิกโรคไตเรื้อรัง
ทุกฝ่ายเห็นพ้องกันว่า การจัดตั้งคลินิกโรคไตเรื้อรัง แยกจากผู้ป่วยโรคเรื้อรังอื่น ๆ จะช่วยให้การ
จัดการคล่องตัวขึ้น ผู้ป่วยเสียเวลารอตรวจสั้นลง ให้ความรู้สอนแสดงแก่ผู้ป่วยง่ายขึ้น และผู้ป่วยขาดนัด
น้อยลง ผู้ป่วยอยู่หมู่บ้านเดียวกันก็จะช่วยสอนกันเองได้ด้วย

การจัดทำสื่อการสอน
การมีแผ่นพับ ภาพพลิก วีดีโอคลิป การมีจอทีวีขนาดใหญ่ติดตั้งที่คลินิกโรคไตเรื้อรัง มีการสาธิตการ
ออกกำลังกาย สาธิตการทำอาหารลดเค็ม ลดเนื้อสัตว์ที่เหมาะกับโรค และการระบุสูตรอาหารที่เหมาะกับโรค
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รวมทั้งการมีคู่มือการสอน ช่วยทำให้บุคลากรทุกฝ่าย ทุกสาขา สามารถให้ข้อมูลในเรื่องเดียวกัน ในทิ ศทาง
เดียวกัน ทำให้ผู้ป่วยไม่สับสน

ตัวชี้วัดที่ชัดเจน
หากมีการวัดระดับ serum creatinine ได้ถูกต้อง จะทำให้ค่า eGFR ที่เชื่อถือได้ จะช่วยบอกได้ว่าการ
รักษาได้ผลดีมาก หรือ น้อย
อาจารย์ธีรวัฒน์ได้กล่าวถึงผลการติดตามผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3 และ 4 ที่เข้าร่วมโครงการ พบว่ามี
ค่าการทำงานของไตหรือ eGFR ลดลงเฉลี่ยเพียง -0.9 มิลลิลิตร/นาที/พื้นที่ผิวร่างกาย 1.73 ตารางเมตร ซึ่งถือ
ว่าการดูแลตามขั้นตอนของโครงการวิจัยนี้ได้ผลดีมาก และได้กล่าวถึง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีอัตราเสื่อมของ
ไตทรุดลงมากว่า คือระดับ ความดัน โลหิต (ที่ส ูงมากกว่า 130/80 มิล ลิเมตรปรอท) การไม่ได้รับยากลุ่ ม
ACEi/ARB หรือ Acidosis การมีร ะดับ HbA1C สูงกว่า (ในผู้ป่ว ยโรคไตเรื้อรังจากเบาหวาน) และระดับ
serum bicarbonate ที่ต่ำกว่า (ต่ำกว่า 22 m mol/L)
อาจารย์เมธีได้กล่าวถึง เรื่องคุณภาพชีวิต หรือ Quality of life ซึ่งมักเปลี่ยนแปลงตามความรุนแรง
ของโรค ในกรณีของโรคไตเรื้อรัง การได้รับการดูแลด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพที่โรงพยาบาลชุมชน ร่วมกับการมี
ทีมเยี่ยมบ้าน ทำให้ผู้ป่วยมี การเคลื่อนไหวที่ดีขึ้น สามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดีขึ้น ความรู้สึกไม่สบายตัว
น้อยลง และความรู้สึกซึมเศร้าลดลง เนื่องจากคุณภาพชีวิตเกี่ยวข้องกับปัจจั ยด้านโรคทางกาย อารมณ์
และเศรษฐานะด้วย จึงมักพบว่า ผู้ป่วยที่มีการศึกษาน้อยกว่า หรือมีโรคเบาหวานหรือโรคหัวใจ หรือมีโลหิตจาง
หรือมีภาวะซึมเศร้าจากสาเหตุใดก็ตาม หรือเป็นโรคไตเรื้อรังระยะรุนแรงมักมีคุณภาพชีวิตด้อยกว่า
จากการบรรยายของ นพ.จักรพงษ์ เฮงตระกูลเวนิช เรื่องผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ปฏิเสธการ
ล้างไตต่อไป แสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า ผู้ป่วยที่มีความสามารถในการเคลื่อนไหวได้เองน้อยกว่า
ผู้ป่วยที่คู่สมรสเสียชีวิตแล้ว มักเป็นกลุ่มที่มักปฏิเสธที่จะทำการรักษาด้วยการล้างไต (Dialysis) ต่อไป ผู้ป่วย
กลุ่มนี้มักไม่ปรึกษาสมาชิกในครอบครัว แต่มักตัดสินใจเอง และมีเหตุผลที่พบบ่อยที่สุด คือ ไม่ต้องการเป็น
ภาระแก่บุคคลอื่นในครอบครัว (โดยเฉพาะกับลูก) ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่า บุคลากรที่ รพ.สต. ได้แก่ พยาบาล
ชุมชน และนักวิชาการสาธารณสุขประจำตำบล จำเป็นต้องได้รับการอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับ การรักษา
แบบประคับประคอง (palliative care) เป็นอย่างดี
ในช่วงการอภิปรายหมู่ กลุ่มพยาบาลที่ดูแลคลินิกโรคไตของโรงพยาบาล ได้ให้ข้อคิดสำคัญไว้หลาย
ประการว่า เมื่อเริ่มจัดตั้งคลินิกโรคไตเรื้อรังครั้งแรกนั้นค่ อนข้างสับสนมาก แต่อาศัยมีพี่เลี้ยงคือ คุณสุชัญญา
พรหมนิ่ม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการที่ โรงพยาบาลคลองขลุงช่วยแนะนำ ได้เล่าถึงประเด็นสำคัญอื่น ๆ
สำหรับการเริ่มต้นจัดตั้งคลินิกโรคไตเรื้อรัง ได้แก่ การพัฒนาสื่อการสอน การจัดคลินิกแยก การประชุมทีม
ร่วมกันบ่อย ๆ และการจัดการข้อมูล ปัญหาประการหนึ่ง คือ ผู้ป่วยไม่ยอมเชื่อว่าตัวเองกำลังเป็นโรคไตเรื้ อรัง
เนื่องจากไม่มีอาการอะไร จึงต้องอาศัยความรู้ของบุคลากร ร่วมกับสื่อการสอนต่าง ๆ ในการอธิบาย ในกรณี
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ผู้ป่วยบางรายที่ไม่ยอมเข้ากลุ่ม ไม่ให้ความร่วมมือในการดูแลรั กษา หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็ต้องนัดมา
อธิบายให้ความรู้เป็นรายบุคคล และได้เน้นย้ำว่าสำหรับ ผู้ป่วยคนไทยควรเพิ่ม คำแนะนำเรื่องพฤติกรรมเรื่อง
หลีกเลี่ยงการใช้สมุนไพร และควรกระตุ้นการออกกำลังกายในรูปแบบต่าง ๆ
ผู้ป่วยมักเชื่อถือคำโฆษณาในสื่อโซเชียลต่าง ๆ มั กแอบทานยาสมุนไพร ยาต้ม ยาหม้อ การแสดงค่า
eGFR และระยะของโรคไตเรื้อรังที่ทรุดลงให้ผู้ป่ว ยเห็น จะช่วยให้ผู้ป่วยปรับพฤติกรรมได้ง่ายขึ้น และการนำ
ผู้ป่วยที่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมได้ (และประสบความสำเร็จในการชะลอความเสื่อมของไต) มาเป็นตัวอย่างให้
ผู้ป่วยกลุ่มที่เหลือดู จะทำให้ผู้ป่วยเกิดกำลังใจที่จะปรับพฤติกรรมมากขึ้น และการนำผู้ป่วยที่ต้องล้างไตมาให้ผู้
ที่เหลือดู ก็จะทำให้ผู้ป่วยที่เหลือเกิดความตระหนักและตระหนก และปรับพฤติกรรมได้ในที่สุด
ทางด้านเภสัชกร วิทยากรจะเน้นเรื่องการทานยาให้ครบตามแพทย์สั่ง ในรายที่ผู้ป่วยมีปัญหาด้านการ
มองหรือการสื่อสาร ก็พยายามทำแผ่น chart เน้นเรื่องการซักประวัติ ยาสมุนไพร ยาลูกกลอน ยาต้ม ยา
หม้อ และอาหารเสริม ผลข้างเคียงของยากลุ่ม ACEi คือ อาการไอ และก็ต้องนำค่า eGFR ของผู้ป่วยมา
คอยสะท้อน และเตือนความจำให้ผู้ป่วยทานยาให้ครบด้วย
ทางด้านโภชนาการ วิทยากรได้แนะนำว่าควรเน้นการลดเครื่องปรุงรสเค็ม โดยให้ลดลงครึ่งหนึ่ง การ
ทำอาหารสาธิต เอาไปให้ญาติหรือผู้ดูแลที่บ้านได้ลองชิม มีประโยชน์มาก ทำให้ญาติทราบว่าผู้ป่วยควรทาน
อาหารที่มีรสชาติเค็ม ประมาณขนาดไหน
วิทยากรนักโภชนาการยอมรับว่า เนื่องจากมีเวลาจำกัด การให้ความรู้เป็นกลุ่มจึงไม่เหมาะที่จะใช้ไม้
บรรทัดวัดเนื้อมาช่วยสอนเป็นรายบุคคล ผู้ป่วยมักไม่เข้าใจ และไม่มีเวลาพอ จึงมักใช้เป็นตารางที่ระบุปริมาณ
เนื้อสัตว์ที่ควรบริโภคแทน ควรเน้นเรื่องเครื่องปรุงรสเค็ม เป็นหลักสำคัญ อนุโลมให้ใช้ผงชูรส 1 ช้อนเล็ก
(ช้อนคนกาแฟ) ต่อวัน ได้แนะนำให้ใช้น้ำปลาร้าหมักเอง แทนการใช้น้ำปลาร้าสำเร็จรูป ซึ่งมีรสเค็มมากกว่า
และแนะนำให้ใช้สมุนไพรบางอย่างช่วยปรุงอาหาร
ทางด้านกายภาพบำบัด วิทยากรได้เล่าประสบการณ์ว่า ผู้ป่วยมักไม่ค่อยออกกำลังกาย หรือออกกำลัง
กายแต่ไม่สม่ำเสมอ ผู้ป่วยมักอ้างว่าขาดแรงจุงใจในการออกกำลังกาย หรือเบื่อง่าย เบื่อการออกกำลังกายด้วย
วิธีเดิม หรือขาดอุปกรณ์ช่วย ซึ่งอาจช่วยแก้ไขโดย พยายามเปลี่ยนวิธีออกกำลังกายให้มีรูปแบบหลากหลาย
ให้มีการเต้นแอโรบิค เพราะผู้ป่วยชอบมาก และมีการวัดผลมวลกล้ามเนื้อเป็นระยะ ๆ แล้วแสดงผลให้ ผู้ป่วย
ทราบ
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สำหรับพยาบาลชุมชนจาก รพ.สต.ได้ให้ข้อคิดที่สำคัญคือ
ตัวบุคลากรเอง และอสม.ต้องมีความรู้เรื่องโรคไตเรื้อรัง
ก่อนเริ่มโครงการต้องมีการประชุมร่วมกันกับ อสม.เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ วิธีสั มภาษณ์ วิธีการลง
ข้อมูลในแบบสอบถาม และวิธีเยี่ยมสำรวจภายในบ้าน โดยต้องเน้นเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้ป่วยและญาติ ให้เกิดความคุ้นเคย
มีการแจ้งรายละเอียดให้ผู้ป่วยทราบเป็นระยะ ๆ
หลังการเยี่ยมบ้านก็จะนัด อสม.มาประชุมร่วมกัน เพื่อซักถามผลการเยี่ยมบ้าน และให้ อสม.แสดงรูป
ถ่ายขณะออกเยี่ยมบ้าน เพื่อยืนยันว่าไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วยจริง

โดยสรุป
จากโครงการวิจัยโรคไตเรื้อรังในท้องที่ 5 อำเภอ ของจังหวัดกำแพงเพชร สามารถพิสูจน์ได้ว่า การ
ดูแลผู้ป่วยโรคไต โดยไม่ต้องมีอายุรแพทย์ แพทย์โรคไต แต่มี Protocol (เกณฑ์) ที่ชัดเจน มีการดูแล
ผู้ป่วยแบบบูรณาการ (integrated care) คือ มีทีมเยี่ยมบ้านโดยพยาบาลชุมชนจาก รพ.สต. ร่วมกับอสม.
ทำให้เกิดการดูแลผสมผสานแบบบูรณาการร่วมกัน เพื่อมีการการติดตามและทำอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง มี
ตัวชี้วัดที่ชัดเจนก็สามารถจะช่วยชะลอความเสื่อมของไตได้เป็นอย่างดี
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การสัมมนากลุ่มย่อยที่ 1
รูปแบบการให้ความรู้ด้านอาหาร
วิทยากรประจำกลุ่ม
อ.เอกหทัย แซ่เตีย รพ.สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

1.

คุณสุรางคนา รามศิริ รพ.คลองลาน

ประเด็นด้านอาหาร อะไร ที่คนไข้อยากรู้มากที่สุด
1.1.
1.2.
1.3.
•
•

อาหารที่ผู้ป่วย CKD สามารถรับประทานได้และควรหลีกเลี่ยงมากที่สุด
ปริมาณการรับประทานอาหารที่เหมาะสมแต่ละชนิด
คำถามที่พบบ่อยขณะเยี่ยมบ้าน เช่น
กินไข่ขาวกับน้ำข้าวช่วยบำรุงไตได้จริงหรือไม่
ผู้ป่วย CKD สามารถดื่มนมได้หรือไม่ สามารถกินปลาร้าได้หรือไม่ สามารถรับประทานอาหารเสริม
เช่น โปรตีนแอมเวย์ เวย์โปรตีน โปรตีนไข่ขาว อาหารเสริมที่โฆษณาตามวิทยุได้หรือไม่
• ผัก ผลไม้ชนิดไหนที่ผู้ป่วย CKD ต้องควบคุม หรือระวังเป็นพิเศษ

รูปที่ 1 การสัมมนา กลุ่มย่อยที่ 1

99

2.

มีวิธีการ / เคล็ดวิชา อย่างไรจึงจะทำให้คนไข้ เข้าใจ/ และปฏิบัติตามได้มากที่สุดเรื่องการ
ควบคุมด้านอาหาร
ด้านบุคคล
2.1 ควรใช้ ก ารสื ่ อ สารแบบ Two Way Communication เพราะผู ้ ป ่ ว ยส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ผู ้ ส ู ง อายุ
มีข้อจำกัดเรื่องการได้ยิน การสื่อสาร และความจำ ทำให้การสื่อสารทางเดียว เช่น การบรรยาย
หรือการดูวีดีทัศน์ที่ใช้เวลานานมักไม่ได้ผลเท่าที่ควร
2.2 ควรคัดเลือกผู้ป่วยที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ดี มีผลเลือดดี และมีความสามารถในการสื่อสาร
พอประมาณ มาเล่าประสบการณ์เพื่อชักจูงผู้ป่วยคนอื่นให้อยากปรับพฤติกรรมตาม
ด้านระบบการจัดการ และเคล็ดลับที่ใช้เวลาปฏิบัติงาน
2.3 ควรแนะนำการปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่หักดิบ เพื่อให้ผ ู้ป่ว ยและญาติ
สามารถปรับตัว และยินดีให้ความร่วมมือในการปรับเปลี่ยนโดยไม่รู้สึกทรมาน หรือต่อต้าน
2.4 ให้ความรู้เรื่องส่วนประกอบของอาหารแต่ละชนิด โดยเฉพาะส่วนประกอบเครื่องปรุงที่มีโซเดียมสูง
อยากให้เน้นเรื่องลดความเค็ม โดยเน้นการหลีกเลี่ยงเครื่องปรุง ชูรส รสดี คะนอร์
2.5 แนะนำให้ผู้ป่วย ใช้ที่ตักเครื่องปรุงที่มีขนาดเล็กลง และเพิ่มระยะเวลาการใช้น้ำปลา 1 ขวด จาก
2 เดือน เป็น 3 เดือน และแนะนำให้ผู้ป่วยซื้อเครื่องปรุงขนาดเล็กลง
2.6 การแนะนำให้ผู้ป่วยใช้น้ำปลา 1 ช้อนชาต่อมื้อ เป็นรูปแบบที่ผู้ป่วยไม่คุ้นเคย
2.7 เปรีย บเทีย บผลเลือดก่อนหน้ากับปัจจุบันให้ผ ู้ป่วยเห็น และโน้มน้าวให้เกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม หรือรักษาพฤติกรรมสุขภาพเชิงบวกไว้เช่นเดิม

2ก.

2ข.

รูปที่ 2ก. และ 2ข. เครื่องปรุงที่พบที่บ้านผู้ป่วย (คุณจินตนา หม่อนตะคุ อนุเคราะห์รูปภาพ)
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2.8 สร้างความกลัว (การล้างไตทางช่องท้อง) เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น ให้
ผู้ป่วยเห็นภาพการฟอกเลือด หรือล้างไตทางหน้าท้อง ให้ผู้ป่วยรับรู้ค่าใช้จ่ายและเวลาที่ต้องเสียไป
หากต้องเดินทางไปล้างไตที่โรงพยาบาลกำแพงเพชรเป็นต้น
2.9 กรณีผ ู้ส ูงอายุที่ต้องพึ่งพิงผู้อื่นในการดูแลหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ควรนัดพบญาติที่เป็น
caregiver ปีละ 1 ครั้ง เพื่อทำความเข้าใจเรื่องแนวทางการบริโภคอาหารเพื่อชะลอไตเสื่อม
2.10 มีการทวนสอบความเข้าใจ โดยให้ตอบคำถามชิงรางวัล
ด้านวัสดุอุปกรณ์ และสื่อสอนแสดง
2.11 ควรเลือกใช้สื่อการสอนที่จับต้องได้ ได้แก่ รูปภาพ ช้อน เครื่องวัดเค็ม รูปจากสื่อภาพพลิกที่ใช้ได้
ของสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ อาหารสาธิต

รูปที่ 3 ปฏิทินภาพพลิก “ไตเรา เราต้องรู้”

2.12 ควรให้ความรู้เรื่องส่วนประกอบของโซเดียมในอาหารแต่ละชนิด โดยเฉพาะอาหารที่มีรสเค็ม
2.13 การทำอาหารสาธิตและให้ผู้ป่วยนำกลับไปบ้านให้ผู้ดูแลลองรับประทาน จะทำให้เกิดความเข้าใจ
ตรงกันว่าระดับความเค็มที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยโรคไต มีรสชาติเป็นอย่างไร จะช่วยให้ผู้ดูแล
สามารถปรับเปลี่ยนรสชาติอาหาร ลดการบริโภคโซเดียมลงได้
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3.

บทบาทของพยาบาล รพ.สต. และ อสม. ในเรื่องการช่วยควบคุมพฤติกรรมอาหาร
ด้านบุคคล
3.1

พยาบาลประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เป็นผู้นำ อสม.ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน
ผู้ป่วย และให้ความรู้และวิธีการในการปรับเปลี่ยนการกิน มีบทบาทสำคัญในการเสริมความมั่นใจ
ให้แก่อสม.ในการแนะนำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ พยาบาลประจำโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล (รพ.สต.) จึงจำเป็นต้องมีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับโรคไตเรื้อรังเป็นอย่างดี

4ก.

4ข.

รูปที่ 4ก. และ 4ข. ภาพขณะเยี่ยมบ้าน (คุณจินตนา หม่อนตะคุ อนุเคราะห์รูปภาพ)

3.2 เนื่องจาก อสม.บางคนขาดความแม่นยำเรื่องข้อมูล และแต่ละปีอาจมีอสม.คนใหม่เข้ามาช่วยเหลือ
งาน พยาบาล รพ.สต.จึงมีหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่อสม. คอยให้ความรู้ และฝึกสอนการปฏิบัติงาน
3.3 อสม.มีความใกล้ชิด และความเป็นกันเองกับผู้ป่วย ผู้ป่วยมักกล้าเปิดเผยข้อมูล และปรึกษาปัญหา
สุขภาพให้กับอสม.มากกว่าบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ อสม.จึงมีบทบาทสำคัญในการสืบหา
ปัญหาพฤติกรรมสุขภาพเชิงลึกที่สำคัญให้แก่เจ้าหน้าที่รพ.สต. เช่น การสังเกตขนาดเครื่องปรุงใน
ครัวเรือน จากผงชูรสห่อใหญ่เปลี่ยนเป็นห่อเล็ก เป็นต้น
ด้านระบบการจัดการ ไม้บรรทัดวัดเนื้อมีส่วนช่วยที่ รพช. และ เวลาเยี่ยมบ้านมากน้อยเพียงใด?
3.4 เนื่องจากปัญหาด้านเศรษฐานะ และผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ มีปัญหาด้านการบดเคี้ยวอาหาร
ทำให้โอกาสในการเข้าถึงเนื้อสัตว์ลดลง ประเด็นปัญหาเรื่องการรับประทานเนื้อสัตว์มากเกินจึง
เป็นปัญหาในพื้นที่น้อยกว่าประเด็ นเรื่องการบริโภคเค็ม และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การใช้ไม้
บรรทัดวัดเนื้อไม่แพร่หลาย
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3.5 นักโภชนาการบางโรงพยาบาลใช้ตารางจากแบบประเมินการบริ โภคอาหาร สำหรับผู้ป่วยโรคไต
อย่างง่าย (EDA) มาให้ผู้ป่วยดูแผนการกินที่เหมาะสม แทนการใช้ไม้บรรทัดวัดเนื้อ

รูปที่ 5 ไม้บรรทัดวัดเนื้อ

3.6 เจ้าหน้าที่มักมุ่งเน้นให้คำแนะนำเรื่องการลดเค็มเป็นหลัก
3.7 อยากให้บุคลากรของโรงพยาบาลชุมชน ระบุปริมาณเนื้อสัตว์ที่คนไข้ ควรรับประทานลงในสมุด
เป็นอักษรตัวใหญ่เห็นชัดเจน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ (ที่รพ.สต.) ใช้เป็นข้อมูลประกอบการซักประวัติ
การกินขณะลงเยี่ยมบ้าน แนะนำเน้นไปที่ไข่ขาว และเนื้อปลา
3.8 การเยี่ยมบ้าน ควรเน้นการปฏิบัติตัวเรื่องอาหาร (คือความเค็ม) ปรุงทำทานที่บ้าน ทำแยก ซื้อกิน
การออกกำลังกาย การกินยา
3.9 ควรมีเกณฑ์การคำนวณอาหารที่ชัดเจนเวลาเยี่ยมบ้าน เช่น ทานปลา 1 ตัว คิดเป็นโปรตีนเท่าไหร่
เป็นต้น
3.10 ให้ระบุว่าควรสื่อสารอะไรขณะเยี่ยมบ้าน ได้แก่ ออกกำลังกาย งดเหล้า บุหรี่ งดเค็ม
ด้านวัสดุอปกรณ์ สื่อ PPT
3.11 การใช้ไม้บรรทัดวัดเนื้ อไม่เป็นที่นิยมของพยาบาล รพ.สต. เนื่องจากขณะออกเยี่ยมบ้านมักให้
คำแนะนำการบริโภคอาหารแบบ “เป็นกลุ่ม” และเนื่องจากเห็นว่าผู้ป่วยมักไม่ทานอาหารโปรตีน
เกินกำหนด (*หมายเหตุ : บุคลากรที่โรงพยาบาลชุมชนก็ให้ความรู้เป็นกลุ่มเหมือนกัน จึงไม่ค่อย
ได้ใช้ไม้บรรทัดวัดเนื้อเช่นกัน)
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4.

จะทราบได้อย่างไร ว่า คนไข้ไม่เปลี่ยนพฤติกรรม
4.1 ขณะเยี่ยมบ้านให้สำรวจสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน เช่น ตู้กับข้าว โต๊ะอาหาร เป็นต้น ว่ามีเครื่องปรุง
รสเค็มหรือไม่
4.2 สอบถามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยหลักจากได้รับคำแนะนำจากผู้ดูแล
4.3 ซักถามเพิ่มเติมจากญาติและผู้ป่วย เป็นที่น่าสังเกตว่า ครอบครัวใดที่มีข้อคำถามเพิ่มเติม (เวลา
เยี่ยมบ้าน) มักเป็นครอบครัวที่ให้ความร่วมมือในการปรับพฤติกรรม และครอบครัวที่มักมี
ข้ออ้าง หรือข้อโต้แย้งขณะให้คำแนะนำ มักไม่ให้ความร่วมมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
4.4 พิจารณาจากผลเลือ ด ความดันโลหิต หากอยู่ในเกณฑ์ แสดงว่าผู้ป่วยน่าจะควบคุมการบริโภค
อาหารได้ดี

5.

เมื่อทราบแล้ว มีเคล็ดลับในการแก้ไขอย่างไร
5.1 ควรเปลี่ยนมาใช้วิธีแนะนำการปรับพฤติกรรมเป็นรายบุคคล
5.2 ให้ผู้ป่วย (ที่ไม่เปลี่ยนพฤติกรรม) ศึกษาวิธีการควบคุมอาหารจากผู้ป่วยที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ดี

6.

ประเด็นอื่น ๆ จากผู้เข้าร่วมสัมมนากลุ่มย่อย
6.1 ต้องการทราบแนวทางการรับประทานอาหารที่เหมาะสมในกรณีที่ผ ู้ป่ว ย รับประทานยาที่มี
ปฏิสัมพันธ์กับอาหาร เช่น ทาน Keto–amino acid, Warfarin เป็นต้น
6.2 อยากได้สื่อการประเมินการบริโภคเค็มที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น จับต้องได้
6.3 ควรปรับแบบฟอร์มการประเมินการบริโภคเนื้อสัตว์ ยังใช้ยาก ให้ใช้หน่วยเป็นช้อนสั้น (ช้อนกิน
ข้าวสั้น) เหมือนกันทุกหมวด ยกเว้นหมวดนม
6.4 อยากให้ระบุให้ชัดเจนว่าหมายถึงนมอะไรบ้าง เช่น นมเปรี้ยว นมวัว นมถั่วเหลือง น้ำเต้าหู้ เป็นต้น
6.5 อยากให้มีการการรณรงค์ลดการทานเค็มในกลุ่มที่ขาดโอกาส เช่น ผู้ต้องขัง เป็นต้น
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การสัมมนากลุ่มย่อยที่ 2
รูปแบบการให้ความรู้ด้านยา
วิทยากรประจำกลุ่ม
คุณธิดาสวรรค์ อิทธิวิทยาวาทย์ รพ.พรานกระต่าย

1.

ประเด็นอะไร เกี่ยวกับด้านยา ที่คนไข้อยากรู้มากที่สุด
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

2.

คุณสุชาดา นิยมชน รพ.คลองขลุง

มียาอะไร และสมุนไพรอะไรที่ช่วยรักษาไต?
ผู้ป่วยได้รับยาหลายรายการ ยาเหล่านี้ทำให้ผู้ป่วยเป็นโรคไตหรือไม่?
ยาล้างไตมีไหม รับประทานแล้วช่วยล้างไตได้จริงหรือไม่?
ผู้ป่วยสามารถปรับยาเองได้หรือไม่ (ตามอาการที่ผู้ป่วยรู้สึก เช่น ถ้ามีหน้ามืดสามารถปรับขนาดยา
เองได้ไหม ถ้าเวียนศีรษะ สามารถเพิ่มขนาดยาเองได้ไหม)
เป็นโรคไตรับประทานยาอะไรได้บ้าง รับประทานร่วมกับสมุนไพรได้หรือไม่?
รับประทานยาชุดได้ไหม?
สมุนไพรที่รับประทานได้ในผู้ป่วยโรคไต?
โทษหรือข้อจำกัดของสมุนไพร ในผู้ป่วยโรคไต?
มียาต้มที่กินแล้วช่วยให้ไตดีขึ้นบ้างหรือไม่?

มีวิธีการ/ เคล็ดวิชา อย่างไร จึงจะทำให้คนไข้เข้าใจ/ และปฏิบัติตามได้มากที่สุด เรื่อง
การทานยาให้ถูกต้อง
2.1. เมื่อสิ้นสุดโครงการวิจัยแล้ว ควรมีการส่งต่อข้อมูลจากการเยี่ยมบ้านของอสม. ซึ่งเป็นข้อมูลการ
ดู แ ลตนเอง การปฏิ บ ั ต ิ ต นของผู้ ป ่ว ยตามจริ ง ที ่บ ้ า นไปยั ง เจ้ า หน้ าที ่ รพ.สต.และเจ้ า หน้าที่
โรงพยาบาล เพื่อใช้เป็นข้อมูลการดูแลผู้ป่วยเมื่อมารับบริการที่หน่วยบริการ เช่น กรณีพบว่ามียา
เหลือที่บ้านปริมาณมาก หรือบางรายการหมดก่อนนัด ก็จะสะท้อนพฤติกรรมการรับประทานยา
ของผู้ป่วย กรณีมีการส่งต่อข้อมูลกัน เภสัชกรก็จะเป็นบุคลากรที่จะช่วยเรื่องการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
ในการใช้ยา หรือค้นหาปัญหาที่เกิดจากยาของผู้ป่วยแต่ล ะรายที่เป็นสาเหตุของการเลื อ กไม่
รับประทานยาบางรายการ ช่วยปรับความเข้าใจเรื่องการรับประทานยาของผู้ป่วยเฉพาะรายได้
ถูกต้องและตรงประเด็นมากขึ้น
2.2. การจัดระบบให้ผู้ป่วยนำยามาทุกครั้ง เพื่อตรวจสอบปริมาณยาที่เหลือ บางโรงพยาบาลแพทย์เป็น
ผู้ตรวจสอบยาเอง บางโรงพยาบาลให้เภสัชกรตรวจสอบ โดยวิธีนี้จะได้รับความร่วมมือมากขึ้นเมื่อ
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ผู้ป่วยได้รับประโยชน์ เช่น การตรวจสอบวันหมดอายุ ตรวจสอบว่ามียาเสื่อมสภาพก่อนกำหนด
หรือไม่ ไม่ทำให้เกิดบรรยากาศของการจับผิดเพียงอย่างเดียว ทำให้เกิดวัฒนธรรมเป็นธรรมเนียม
ปฏิบัติ ข้อดีคือ ทำให้ทราบข้อมูลการใช้ยาของผู้ป่วย การเก็บรักษายา
2.3. ส่งผู้ป่วยมาพบเภสัชกรเพื่อช่วยอธิบายให้ความรู้ในเรื่องการใช้ยา
2.4. การให้กำลังใจ โดยบอกผู้ป่วยว่าผลเลือดที่ดีเกิดจากการรับประทานยาที่ถูกต้อง
2.5. ทบทวน (สอนบรรยาย) ข้อมูลความรู้ด้านยา ให้เจ้าหน้าที่ พยาบาล/เภสัชกร เข้าใจตรงกัน เพื่อ
สามารถอธิบายให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยได้ใกล้เคียงกัน ไม่ขัดแย้งกัน

3. พยาบาล รพ.สต. และ อสม. มีบทบาทอย่างไรที่จะช่วยควบคุมเรื่องการทานยาที่ไม่ถูกต้อง
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

ขณะ อสม.ไปเยี่ยมบ้าน ควรสุ่มถามวิธีการกินยาของผู้ป่วย ตามหน้าซอง จะได้ข้อมูลจริงมากขึ้น
ติดสติกเกอร์ ช่วยผู้ป่วยที่อ่านหนังสือไม่ออก
จัดทำ unit dose สำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายที่ใช้ยาไม่ถูกต้อง หรือไม่มีผู้ดูแล (caregiver)
พยาบาล รพ.สต.ช่วยค้นหาความร่วมมือในการกินยาอีกครั้ง และช่วยปรับทัศนคติการกินยาเบื้องต้น

4. จะทำอย่างไร ให้ คนไข้ละเว้นการทานยาแก้ปวด/ ยาสมุนไพรอย่างยั่งยืน
4.1. จัดเวทีนัดให้ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3, 4 พบผู้ป่วยระยะที่ 5 ที่ล้างไตแล้ว เพื่อให้เห็นตัวอย่างที่
เกิดขึ้นจริง เพื่อทราบถึงความยุ่งยากที่ต้องฟอกไต
4.2. เปรียบเทียบผลเลือด ก่อน-หลัง กินยาแก้ปวด ทำให้ผู้ป่วยทราบผลเสียที่เกิดขึ้นได้ชัดเจน เกิดความ
ตระหนักและความเข้าใจ
4.3. เสนอทางเลือกในการใช้ยาแก้ปวด ที่มีผลต่อไตน้อย เช่น tramadol ทำให้สามารถละเว้นยาแก้ปวด
และสมุนไพรที่ห้ามกิน
4.4. เสนอทางเลือกในการบำบัดความเจ็บปวดนอกจากการใช้ยา เช่น การนวด ฝังเข็ม กายภาพบำบัด
4.5. พยาบาล รพ.สต.บางแห่ง จัดกิจกรรมเชิงรุกตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการร้านขายของชำในพื้นที่ โดยไป
ให้ความรู้และขอความร่วมมือไม่จำหน่ายยาชุด

5. ประเด็นอื่น ๆ จากผู้เข้าร่วมสัมมนา
5.1. การสอนโดยใช้สื่อการสอนที่สะท้อนข้อมูลเป็นภาพชัด ๆ เช่น กินเค็มทำให้เป็นโรคไต
5.2. อยากให้ทางสถาบันสนับสนุนสื่อการสอน ได้แก่ VDO และภาพพลิก ที่บอกถึงยาที่มีประโยชน์สำหรับ
ผู้ป่วยโรคไต ยาแก้ปวดและสมุนไพรที่ห้ามใช้ ตัวอย่างผู้ป่วยจริงที่เกิดขึ้นจากการใช้ยาที่ไม่เหมาะสม
ในผู้ป่วยโรคไต
5.3. อยากมีแหล่งข้อมูลหรือ Application เพื่อให้สามารถใช้ปรับขนาดยาตามค่าการทำงานของไต
5.4. ออกสื่อโทรทัศน์ วิทยุชุมชน ให้ผู้ป่วยได้เห็น และฟังบ่อย ๆ
5.5. การประชาสัมพันธ์ให้หลีกเลี่ยงการทานน้ำปลาที่เป็นแบบ low sodium แต่มีปริมาณโพแทสเซียมสูง
ซึ่งผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังทานแล้วจะทำให้ระดับโพแทสเซียมสูงขึ้น
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การสัมมนากลุ่มย่อยที่ 3
รูปแบบการให้ความรู้ด้านการออกกำลังกาย
วิทยากรประจำกลุ่ม
คุณอำไพพร เรื่องศรีจันทร์ รพ.ทรายทองวัฒนา

คุณสาวิตรี อภัยราช ผู้ประสานงานโครงการวิจัย
รพ.สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

1.

ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการออกกำลังกาย
ผู้ป ่ว ยมักไม่เข้าใจข้อแตกต่างระหว่างการทำงาน กับการออกกำลังกาย ผู้ป่ว ยยังไม่เห็น
ความสำคัญของการออกกำลังกาย ไม่เข้าใจว่าออกกำลังกายแล้วไตจะดีขึ้นอย่างไร จะส่งผลอย่างไรกับ
โรคไตที่เป็นอยู่ ไม่ทราบว่าชนิดของการออกกำลังกายที่ทำอยู่มีผลต่อร่างกายอย่างไร ยังไม่มีตัวอย่างหรือ
แบบอย่างให้เห็น นักกายภาพบำบัดควรฝึกสอนให้กับเจ้าหน้าที่ รพ.สต. และอสม.ด้วย

2.

ประเด็นอะไร เกี่ยวกับด้านการออกกำลังกายที่เหมาะสม ที่คนไข้อยากรู้มากที่สุด
2.1. ผู้ป่วยโรคไต ออกกำลังกายอย่างไรจึงจะปลอดภัย
2.2. ข้อห้ามและข้อควรระวังสำหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว ผู้ป่วยไม่สามารถออกกำลังกายตามเวลา
30 นาที ได้ควรระบุตามแบบใหม่ คือ ให้ออก 150 นาที / สัปดาห์
2.3. ช่วงอายุที่เหมาะสมกับการออกกำลังกายแต่ละชนิด
2.4. ชนิดการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับสภาวะทางกายของแต่ละบุคคล เช่น ผู้ป่ว ยมีอาการปวดจะ
ออกกำลังกายอย่างไร?
2.5. เทคนิกการออกกำลังกายแต่ละแบบ และระยะเวลาที่เหมาะสมในการออกกำลังกายแต่ละครั้ง
2.6. ควรอธิบายความแตกต่างระหว่าง stretching exercise กับ strengthening exercise
2.7. การออกกำลังกายผิดวิธีมีผลต่อร่างกายอย่างไร?

6ก.
6ข.
รูปที่ 6 ภาพกิจกรรมออกกำลังกายคลินิกโรคไตเรื้อรัง (คุณอำไพพร เรื่องศรีจันทร์ อนุเคราะห์รูปภาพ)
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3.

มีวิธีการ/ เคล็ดวิชา อย่างไรจึงจะทำให้คนไข้เข้าใจ และปฏิบัติตามได้มากที่สุดเรื่องการ
ออกกำลังกาย ให้สม่ำเสมอ
3.1. มีบคุ คลที่ได้ผลดีหลังการออกกำลังกายมาแสดงเป็นแบบอย่าง
3.2. มีอุป กรณ์ที่ทัน สมัย ในการวัดผลเปรียบเทียบ ก่อน-หลังการออกกำลังกาย เช่น การวัดมวล
กล้ามเนื้อ, body mass index-BMI เพื่อให้ผู้ป่วยเห็นผลลัพธ์
3.3. ควรเขียนโปรแกรมให้บันทึกค่ามวลกล้ามเนื้อทุก 6 เดือน
3.4. สร้างกลุ่ม ชมรม ในการออกกำลังกาย เช่น ชมรม 3 ส. ,ชมรมผู้สูงอายุ และนัดมาออกกำลังกาย
เป็นทีม
3.5. สร้างกิจกรรมใหม่ ๆ หาวิธีการออกกำลังกายที่สนุกสนานน่าสนใจ
3.6. ออกแบบการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับกิจวัตรประจำวัน
3.7. มีเทคนิคกระตุ้นให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วม
3.8. จัดหาอุปกรณ์ในการออกกำลังกายในชุมชน หรือการจัดกิจกรรมกลุ่ม
3.9. ให้องค์กรท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม สนับสนุนเรื่องอุปกรณ์และสถานที่
3.10. ให้รางวัล จัดประกวดแข่งขัน เพื่อสร้างแรงจูงใจ

4.

บทบาทของพยาบาล รพ.สต. และ อสม. ที่จะช่วยกระตุ้นเรื่ องการออกกำลังกายให้
สม่ำเสมอ
4.1. อสม. และเจ้าหน้าที่ ติดตามกระตุ้นต่อเนื่องขณะเยี่ยมบ้าน สร้างโมเดลต้นแบบในชุมชน
4.2. ควรสื่อสารแลกเปลี่ยนกันระหว่างพยาบาล รพ.สต. กับ นักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลชุมชน
นักกายภาพบำบัดควรมาฝึกสอนพยาบาล รพ.สต.และ อสม.ด้วย (สำหรับกรณีรูปแบบการออก
กำลังกายใหม่)
4.3. สร้างผู้นำด้านการออกกำลังกาย
4.4. มีการแสดงศักยภาพ / มีการชวนบุคคลอื่นมาเป็นส่วนร่วม
4.5. ทำกิจกรรมออกกำลังกายที่ รพ.สต.สม่ำเสมอต่อเนื่อง

5.

จะทำอย่างไรให้คนไข้ละเว้นการทานยาแก้ปวด/ ยาสมุนไพรอย่างยั่งยืน
5.1. แนะนำการปรับพฤติกรรม เพื่อลดอาการเสี่ยงที่จะมีผลต่อการปวด ให้ผู้ป่วยมีช่องทางในการเลือก
รูปแบบที่ตนเองสะดวกทำ
5.2. แนะนำวิธีการออกกำลังกายเพื่อยืดกล้ามเนื้อลดปวด (stretch exercise)
5.3. มีการประชุมทีม เรื่องการรักษาให้เป็นแนวทางเดียวกัน
5.4. แนะนำแพทย์ทางเลือก (แพทย์แผนไทย / กายภาพบำบัด) และแนะนำใช้ยานวด ประคบร้อนช่วย
แทนการทานยาแก้ปวด
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5.5. อธิบายชี้แนะผลเสียที่จะตามมาให้ต่อเนื่ อง ยกกรณีตัวอย่างโทษของการใช้ยาให้เห็นชัดเจน บอก
ข้อเสียของยาแก้ปวด ว่ามีผลต่อไตอย่างไร
5.6. ให้ผู้ป่วยทดลองทานยาแก้ปวดก่อน แล้วสะท้อนผลกระทบ (เช่น ผลการตรวจเลือด ดูค่าการ
ทำงานของไต) ต่อตัวผู้ป่วย
5.7. ในกรณีหยุดยาแก้ปวดไม่ได้ ให้กินเมื่อมีอาการเป็นครั้งคราว แต่ต้องไม่เกิน 3 ครั้งต่อสัปดาห์
5.8. ให้ความรู้เรื่องข้อแตกต่างระหว่างสมุนไพรทางการแพทย์กับสมุนไพรที่ไม่ปลอดภัย แนะนำข้อห้าม
ข้อควรระวังวิธีการใช้ยาสมุนไพร
5.9. บอกให้ผู้ป่วยสื่อสารให้หมอ พยาบาล ตามคลินิก ว่าตัวเองเป็นโรคไต เพื่อความระมัดระวังในการ
ให้ยา
5.10. ใช้สื่อวิทยุชุมชน ให้ช่วยประชาสัมพันธ์ ข้อดี/ข้อเสีย การให้ความรู้เกี่ยวกับโฆษณาชวนเชื่ อ
การให้ความรู้เรื่อง โทษของการทานยาสมุนไพร

6.

ประเด็นอื่น ๆ จากผู้เข้าร่วมสัมมนากลุ่มย่อย
6.1. ควรมีการประสานงานและฝึกอบรมวิธีการออกกำลังกายระหว่างนักกายภาพบำบัดที่โรงพยาบาล
ชุมชนกับพยาบาลที่ รพ.สต.
6.2. กระตุ้นชุมชนในการสร้างชมรม การประกวด กิจกรรมออกกำลังกายที่สนุกสนาน ยั่งยืน
6.3. ควรสร้างผู้นำในการออกกำลังกายในชุมชน แต่ละรูปแบบ
6.4. จัดทำสื่อการออกกำลังกายให้เห็ นภาพชัดเจน คนไข้จะได้เข้าใจได้ง่ายว่าออกกำลังกายส่งผลดีต่อ
ไตได้อย่างไร
6.5. ขอความสนับ สนุน งบประมาณ จากภาคชุมชนและท้องถิ่นเพื่อจัดหาอุป กรณ์ อ อกกำลั ง กาย
โดยเฉพาะอุปกรณ์ ที่สามารถวัดเป็นตัวเลขได้ เห็นผลสะท้อนในทันที
6.6. การสนับสนุนการออกกำลังกายตามเขตพื้นที่มีอุปกรณ์ทั นสมัย มีคนสอน/สาธิต ประโยชน์ของ
อุปกรณ์แต่ละชนิด
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การสัมมนากลุ่มย่อยที่ 4
การให้คำปรึกษาเพื่อเตรียมล้างไต
(Dialysis counselling) และการให้
คำปรึกษาสำหรับการรักษาแบบ
ประคับประคอง (conservative care)
วิทยากรประจำกลุ่ม
นพ.ธีรวัฒน์ ธนชยานนท์ รพ.สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

1.

ในมุมมองของ พยาบาลที่ รพช. หรือ รพ.สต. ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 5 ที่มีค่า eGFR
<10 mL/นาที เมื่อได้รับคำแนะนำให้เตรียมการเรื่องการล้างไตแล้ว ผู้ป่วยประเภทใดที่
มักปฏิเสธการล้างไต
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

2.

คุณพิกุล มีทรัพย์ทอง พยาบาลโรคไต
รพ.กำแพงเพชร

ผู้ป่วยที่ยังไม่มีอาการผิดปกติอะไร
ผู้ป่วยที่กลัวว่าตัวเองจะเป็นภาระของครอบครัว
ผู้ป่วยที่มีความกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย
ผู้ป่วยที่ขาดคนดูแลที่จะช่วยทำ Peritoneal Dialysis (PD) หรือพาไปฟอกเลือด
ผู้ป่วยที่มีประสบการณ์หรือได้รับข้อมูลที่ไม่ดีเกี่ยวกับการล้างไต เช่น มีคนรู้จัก หรือ ญาติ ทำล้าง
ไตแล้วอาการไม่ดี เป็นต้น

ระบบการจัดการเรื่องการเตรียมการเพื่อให้มี Dialysis counselling
2.1. ยังขาดการประสานงานระหว่างทีมงาน รพ.กำแพงเพชร / บุคคลากรที่ รพช. และพยาบาลที่
รพ.สต.
2.2. พยาบาลที่ รพ.สต. ยั ง ไม่ ม ี ค วามรู ้ และวิ ธ ี ก ารสำหรั บ การแนะนำผู ้ ป ่ ว ยเกี ่ ย วกั บ Dialysis
counselling
2.3. ควร refer ผู้ป่วยไปให้เร็วกว่านี้ เพื่อให้มีเวลาเตรียมงานให้ทันเวลา แต่จุดอ่อนคือผู้ป่วยและญาติ
รอให้มีอาการมากก่อน จึงตัดสินใจเดินทางไปโรงพยาบาลกำแพงเพชร
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3.

ในมุมมองของ พยาบาลโรคไตของ รพ.กำแพงเพชร ผู้ป่วยประเภทใดที่ไม่เหมาะกับการ
ล้างไต?
ผู้ป่วยกลุ่มต่อไปนี้ยังไม่เหมาะกับการเริ่มต้นล้างไต เพราะมักเกิดปัญหาบางอย่างตามมา คือ
3.1. ผู้ป ่ว ยที่เป็น caregiver หลัก(ไม่ใช่คนที่ดูแลประจำ) ไม่ได้มาฟังการอธิบายและไม่ได้มาร่วม
ตัดสินใจด้วย หรือ ผู้ป่วยที่ไม่มี caregiver มาด้วยเลย
3.2. ผู้ป่วยที่ไม่ได้รับคำแนะนำเบื้องต้นมาก่อนเลย หรือ ไม่มีความรู้มาก่อนเลย
3.3. ผู้ป่วยที่คนที่อายุมาก สุขภาพร่างกายโดยรวมไม่ดี และ ไม่มีคนดูแล

4.

ควรให้คำปรึกษาอะไรบ้าง ในกรณีการเตรียมผู้ป่วยสำหรับการล้างไต (Dialysis)
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

5.

ข้อดีและข้อเสียสำหรับการทำ Dialysis แต่ละวิธี
ขั้นตอนของการทำ Dialysis แต่ละวิธี
ผู้ป่วยต้องเตรียมตัวเองอย่างไรบ้าง
ค่าใช้จ่ายของการทำ Dialysis แต่ละวิธี

ในกรณีผู้ป่วยตัดสินใจปฏิเสธการล้างไต ควรให้คำปรึกษาอะไรบ้าง
5.1. ข้อเสียของการตัดสินใจช้า และไปเปลี่ยนใจจะล้างไตในภายหลังเมื่อมีอาการมาก ทำให้ต้องรีบทำ
acute hemodialysis (ซึ่งมีอันตรายต่อร่างกาย และ มีค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มสูงขึ้น)
5.2. บุคคลากรควรรีบแนะนำทางเลือกอื่น คือ วิธีการ palliative care
5.3. ควรมีรายละเอียดเรื่อง palliative care ให้กับพยาบาล รพ.สต. ว่าจะทำอย่างไรให้ผู้ป่วยโรคไต
เรื้อรังระยะสุดท้ายที่ปฏิเสธการล้างไต มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

6.

ประเด็นอื่น ๆ จากผู้เข้าร่วมสัมมนา
6.1. พิจารณาให้เชิญผู้ป่วยที่ปฏิบัติตัวดีมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์
6.2. ควรมีการ revise protocol สำหรับการ refer ใหม่ ควรมี checklist ว่าพยาบาลที่ รพ.สต. หรือที่
โรงพยาบาลชุมชนควรจะให้คำแนะนำอะไรมาก่อนบ้าง ต้องประเมินอะไรบ้าง (เช่น ประเมินเรื่อง
caregiver, ภาวะโรคร่วมของผู้ป่วย functional status ของผู้ป่วยเป็นต้น)
6.3. ค้นหาอุปสรรคที่อาจทำให้ผู้ป่วยปฏิเสธการฟอกไต ซึ่งบางอย่างอาจมีวิธีแก้ไขได้
6.4. ควรส่งต่อแนวทางการปฏิบัติและการให้ ความรู้เรื่องการฟอกไต และการรักษาแบประคับประคอง
(palliative care) ให้ลงไปถึงบุคลากรพยาบาลชุมชนที่ รพ.สต. ด้วย
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การสัมมนากลุ่มย่อยที่ 5
การฝึกอบรม caregivers ในการดูแล
ผู้ป่วย CKD
วิทยากรประจำกลุ่ม
นพ.เมธี จันทร์พิทักษ์กุล รพ.สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

1.

คุณกนกวรรณ พรมชาติ รพ.คลองลาน

รายการตรวจสอบ (checklist) สำหรับ พยาบาล รพ.สต. / อสม. เยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคไต
เรื้อรัง ควรมีเนื้อหา ที่สำคัญอะไรบ้าง
เอกสารรายการตรวจสอบ (checklist) สำหรับการเยี่ยมบ้านควรประกอบด้วย
1.1. ผลการวัดความดันโลหิตขณะอยู่บ้าน
1.2. คำแนะนำการรับประทานอาหารโซเดียมต่ำ
1.3. คำแนะนำการรับประทานอาหารโปรตีนต่ำ
1.4. คำแนะนำให้รับประทานยาที่แพทย์แนะนำ
1.5. คำแนะนำให้หลีกเลี่ยงการทานยาสมุนไพร ยาแก้ปวด NSAIDs และอาหารเสริมอื่น ๆ
1.6. กระตุ้นเรื่องการออกกำลังกาย

2.

ควรทำเป็น checklist แบบอยู่ใน smartphone หรือไม่?
2.1. การทำแบบฟอร์มกระดาษแล้วนำมาเก็บในแฟ้ม มีข้อดีคือ สามารถทำได้ทุก รพ. สต. แต่มีข้อเสีย
คือ ข้อมูลหาย ต้องนำมาพิมพ์ภายหลัง ส่วนใหญ่ไม่ได้นำข้อมูลมาใช้ประโยชน์
2.2. ควรทำเป็นโปรแกรม หรือ application ใน smartphone ที่ใช้ได้สะดวก ไม่ต้องทำงานซ้ำซ้ อน
ควรเก็บข้อมูลเป็น offline ไม่ต้องกลับไปพิมพ์ซ้ำ สามารถนำไป download เพื่อเก็บข้อมูลเข้าไป
ในระบบสารสนเทศได้เลย

3.

ที่ผ่านมา caregiver อยากรู้อะไรบ้าง เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
3.1. ผู้ป่วยสามารถทานอาหารอะไรได้บ้าง บุคลากรมักบอกแต่ว่าอาหารอะไรที่ไม่ควรทาน
3.2. อยากทราบชนิดสมุนไพรที่ช่วยให้ไตดีขึ้น
3.3. อยากทราบว่ายาอะไรสำหรับรักษาโรคไตโดยเฉพาะบ้าง เพราะผู้ป่วยมี โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง และโรคไตเรื้อรัง แพทย์ให้แต่ยารักษาโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง แต่ไม่มียารักษา
โรคไต
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3.4. อยากให้ทบทวนความรู้โรคไตเรื้อรัง และแนวทางการรักษา
3.5. อยากได้ความรู้ และวิธีการแนะนำอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง รวมถึงสมุนไพร

4.

คิ ด ว่ าควรพั ฒนาศั กยภาพของ caregiver อะไรบ้ า ง ในการดู แ ลผู้ ป่ วย การฝึ กอบรม
caregiver ในการดูแลผู้ป่วย CKD ควรมีรูปแบบอย่างไร?
อยากให้เน้นในส่วนสอนแสดง และมีสื่อการสอน เช่น
4.1. บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับให้คำแนะนำเรื่องอาหาร (บรรยาย) ควรเน้นเรื่องการลดรับประทานเค็ม
หลีกเลี่ยงเรื่องการซื้อยารับประทานเอง
4.2. ให้นักกำหนดอาหารสาธิตวิธี approach คนไข้ให้ดู (สอนแสดง)
4.3. ให้พยาบาลสาธิตวิธีการสอนเรื่องอาหาร และมี feedback จากนักกำหนดอาหาร
4.4. ในการให้ความรู้ กลุ่มยา NSAIDs ยาชุดสมุนไพรต่าง ๆ รวมถึงประสานรถเร่ ร้านค้าสหกรณ์
ร้านค้าชุมชนให้งดขายยา NSAIDs
4.5. รวมถึงวิธีแนะนำเรื่องสมุนไพรในกรณีที่คนไข้ขอความเห็นเกี่ยวกับสมุนไพรใหม่ๆที่ฟังมาจากเพื่อน
ที่เป็นโรคไต หรือวิทยุ

5.

ควรแก้ไขแบบฟอร์มการเยี่ยมบ้าน อย่างไรบ้าง ?
5.1. ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน คงแบบเดิมไว้
5.2. ส่วนที่ 2 อาหารประเภท โปรตีน
5.2.1. ข้อมูลบันทึกการทานอาหาร Recall ไม่ได้ประโยชน์มาก เพราะส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักลืม มัก
จำตัวเลขได้ไม่แน่นอน และมักทานอาหารเป็นสำรับร่วมกันหลายคน
5.2.2. ควรจัดรูปแบบให้ง่ายกว่านี้ เช่น
• ปลาทู ขนาดปากกา 1 ด้าม สามารถคิดเป็น 1 ช้อนแกง เหมือนกับเนื้อสัตว์อื่น ๆ ได้
หรือไม่
• ควรระบุชนิดของนม เช่น นมเปรี้ยว นมถั่วเหลือง นมเฮลเซนัท นมแพะ มันมีคุณค่า
ทางอาหารเท่ากันหรือไม่ รวมถึงน้ำเต้าหู้อยู่ในหมวดนี้หรือไม่
• ทานอาหารเสริม เช่น Ensure, glucerna, whey protein ได้หรือไม่
• ไข่เบอร์ 2 บางทีคนไข้ ที่ซื้อกินไม่รู้ว่าไข่เบอร์อะไร
• กุ้งแม่น้ำ กุ้งทะเล มันให้โปรตีนเท่ากันหรือไม่
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5.3 ส่วนที่ 3 อาหารประเภท เกลือ โซเดียม คงแบบเดิมไว้
5.4 ส่วนที่ 4 แบบบันทึกข้อมูลการใช้ยาของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
• ควรถามให้ชัดเจนว่า กินยาหม้อ ยาต้ม ยาลูกกลอน สมุนไพรอัดเม็ด น้ำหมัก น้ำสมุนไพร
มากกว่าที่จะถามแค่ว่ากินยาสมุนไพรหรือไม่ (บางคนไม่กินสมุนไพรแต่กินยาลูกกลอน)
• ยาสมุนไพรจากองค์การเภสัช หรือ จากอภัยภูเบศรอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยหรือไม่
5.5 ส่วนที่ 5 แบบบันทึกข้อมูลการออกกำลังกาย คงแบบเดิมไว้
5.6 ส่วนที่ 6 การพิจารณาเรื่องผู้ดูแล คงแบบเดิมไว้

6.

ประเด็นอื่น ๆ จากผู้เข้าร่วมสัมมนากลุ่มย่อย
6.1. ในโครงการวิจัยนี้ เราเยี่ยมบ้านทุกคนที่เป็น CKD stage 3-4 หลังจากโครงการวิจัยนี้เสร็จสิ้นแล้ว
การดูแลผู้ป่วยของทั้ง 11 อำเภอของจังหวัดกำแพงเพชร ควรจะมี Criteria ผู้ป่วยสำหรับเยี่ยม
บ้านอย่างไร
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การสัมมนากลุ่มย่อยที่ 6
การกำหนดตัวชี้่วัด (ทีม่ ีในฐานข้อมูล
ของ รพ.) มาใช้สำหรับติดตามต่อผู้ป่วย
โรคไตเรื้อรัง
วิทยากรประจำกลุ่ม
ศ.กิตติคุณ นพ.เกรียง ตั้งสง่า
ปธ.อกก.ฝ่ายวิจัย สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

1.

คุณสุชัญญา พรหมนิ่ม
รพ.คลองขลุง

ด้านพยาบาล รพช.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

1.11.

ควรติดตามตัวชี้วัดเรื่องการทานอาหารเค็ม และเครื่องปรุงรสเค็ม
ควรชี้แจงการติดตามตัวชี้วัดร่วมกันให้เข้าใจ
ในระบบ 43 แฟ้ม ให้ดึงการคัดกรองผู้ป่วยมาลงใน HOSP. PCU ได้
ควรมีการประเมินกิน/ไม่กิน จำนวนช่วงเวลากิน ระยะวันที่กิน การใช้เครื่องปรุงรส ใช้/ไม่ใช้
ควรกำหนดปริมาณใช้ชูรส น้ำปลา ว่าแค่ไหนคือ กินเกิน/ไม่เกิน
ควรแยกว่าผู้ป่วย CKD ใช้ยาแก้ปวด สมุนไพร ยาชุด ยาลูกกลอนหรือไม่ ตามตัวชี้วัด HT/ DM/
DLP/ Sodamint/ Gout
ควรคิดอัตราผู้ป่วยที่ใช้ยาถูกต้องทั้งด้าน จำนวน และชนิดของยา
ควรมีตัวชี้วัดผล Lab จากการเจาะเลือดทุก 3 เดือน
การลงข้อมูลแล้วประมวลผลออกมาเลย
ควรติดตามตัวชี้วัดว่าออกกำลั งกายสม่ำเสมอหรือไม่ ควรมีการคัดกรองการออกกำลังกายที่ รพ.
สต.ตามผลที่ทำจริง เช่น ทำ /ไม่ทำ ออกกำลังกาย 3 วัน/สัปดาห์ ออกกำลังกาย 5 วัน/สัปดาห์
ออกกำลังกายทุกวัน
อยากให้มี Application การเยี่ยมบ้าน
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ภาคผนวก – ภาพกิจกรรม

กิจกรรมที่ 1 การประชุมชี้แจงแก่บุคลากรของ รพช. และ รพ.สต. ต่าง ๆ ในช่วงเตรียมงานก่อนเริ่ม
โครงการวิจัยฯ
อบรมอสม.ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย

การฝึกอบรม โรคไตเรื้อรัง ณ โรงพยาบาลกำแพงเพชร แก่บุคคลากรโรงพยาบาลต่าง ๆ
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ประชุมปรึกษาหารือโครงการวิจัย ณ โรงพยาบาลคลองขลุง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559

117

กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มโครงการวิจัย
ฝึกอบรมบุคลากร ด้านความรู้ทั่วไปโรคไตเรื้อรัง การออกกำลังกาย การทำอาหารที่เหมาะสมกับโรค

118

119

กิจกรรมที่ 3 การเตรียมการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ปรึกษาหารืองาน IT ณ โรงพยาบาลคลองขลุง 8 เมษายน 2559

120

กิจกรรมที่ 4 การส่งสารตัวอย่างเพื่อการทำ Creatinine standardization ให้โรงพยาบาลต่าง ๆ ของ
จังหวัดกำแพงเพชร
นำส่งสารมาตรฐาน Creatinine เมื่อวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2559

นำส่งสารมาตรฐาน Creatinine เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561

นำส่งสารมาตรฐาน Creatinine เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562

121

กิ จ กรรมที ่ 5 การเยี่ ย ม Site visit ที ่ โ รงพยาบาลร่ ว มโครงการวิ จ ั ย โดยที ม วิ จ ั ย จากสถาบั น โรคไต
ภูมิราชนครินทร์
การเยี่ยม Site visit วันที่ 7 มิถุนายน 2559

รพ.ทรายทองวัฒนา

รพ.คลองลาน

รพ.พรานกระต่าย

รพ.ลานกระบือ
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การเยี่ยม Site visit วันที่ 12 กันยายน 2559

รพ.คลองลาน
การเยี่ยม Site visit วันที่ 30 มกราคม 2560

รพ.คลลองลาน
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รพ.คลองลาน

รพ.ลานกระบือ

การเยี่ยม Site visit วันที่ 9 มีนาคม 2560

รพ.พรานกระต่าย

รพ.คลองขลุง

รพ.คลองลาน

รพ.ทรายทองวัฒนา
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การเยี่ยม Site visit วันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2561

รพ.พรานกระต่าย

รพ.พรานกระต่าย

รพ.ลานกระบือ

รพ.คลองลาน

รพ.ลานกระบือ
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การเยี่ยม Site visit วันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 252

รพ.ลานกระบือ

รพ.ลานกระบือ

รพ.พรานกระต่าย

รพ.คลองขลุง

รพ.คลองขลุง
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การเยี่ยม Site visit วันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2562

รพ.คลองขลุง

รพ.ทรายทองวัฒนา

รพ.พรานกระต่าย

รพ.คลองขลุง

รพ.พรานกระต่าย

รพ.ลานกระบือ
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การเยี่ยม Site visit วันที่ 7 - 8 ตุลาคม 2562

รพ.ทรายทองวัฒนา

รพ.พรานกระต่าย

รพ.พรานกระต่าย

รพ.คลองลาน

รพ.ลานกระบือ

รพ.คลองขลุง
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กิจกรรมที่ 6 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยทีม MedResNet

129

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการ
พยาบาล รพ.สต.ทุ ่ ง ทอง ลงพื ้ น ที ่ เ ยี ่ ย มบ้ า นผู ้ ป ่ ว ย อำเภอทรายทองวั ฒ นา ที ่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการวั น ที่
2 กุมภาพันธ์ 2560

130

พยาบาลโรคไตโรงพยาบาลลานกระบื อ และอสม. ลงพื ้ น ที ่ เ ยี ่ ย มบ้ า นผู ้ ป ่ ว ยที ่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการวั น ที่
2 กุมภาพันธ์ 2562

131

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยอำเภอคลองลาน ที่เข้าร่วมโครงการ

กิจกรรมที่ 8 การทำกิจกรรมของทีมสหสาขาวิชาชีพ
การอบรมทบทวนความรู้ของอสม. อำเภอทรายทองวัฒนา

132

กิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการที่คลินิกโรคไตของโรงพยาบาลคลองลาน

133

การทำอาหารสาธิตให้ผู้ป่วยโรคไตทดลองทานที่ โรงพยาบาลคลองลาน

134

ทบทวนความรู้อบรม อสม. อำเภอพรานกระต่าย

135

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทรายทองวัฒนาลงไปให้ความรู้แก่ผู้ป่วยที่ รพ.สต.

136

กิจกรรมที่ 9 NCD Forum
การนำเสนอผลงานวิจัยในระหว่างการประชุมวิชาการประจำปี NCD Forum 2016 จัดโดย กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข

การบรรยายบทความทางวิ ช าการในระหว่ า งการประชุ ม วิ ช าการประจำปี NCD Forum 2017 จั ด โดย
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

137

การเข้ า ร่ ว มนำเสนอผลงานวิ ช าการในระหว่ า งการประชุ ม วิ ช าการประจำปี NCD Forum 2018 จั ด โดย
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

กิจกรรมที่ 10 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การสัมมนาโรคไตเรื้อรัง ณ หอประชุม บ.เบียร์ไทย จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562

138

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อถอดบทเรียนจากโครงการวิจัยโรคไตเรื้อรัง ณ หอประชุม บ.เบียร์ไทย จังหวัด
กำแพงเพชร เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
- ภาคเช้า การบรรยายสรุปองค์ความรู้ และงานวิจัยสำคัญ

139

140

141

- ภาคบ่าย ประชุมกลุ่มย่อย 6 กลุ่ม

142

กิจกรรมที่ 11 การนำเสนอผลงานต่างประเทศ
นำเสนอผลงานวิจัยที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน และรับรางวัล The Best Poster
Award of International Society of Nephrology Research & Prevention in the 2013 World Congress
of Nephrology.

นำเสนอผลงานวิ จ ั ย ในระหว่ า งการประชุ ม The Asian poster congen of nephrology ที ่ เมื อ งปั ก กิ่ ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน
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ดรรชนี
ก
การบำบัดทดแทนไต
1,6,50
- ความชุก
1
การล้างไต, ค่าใช้จ่าย
1,2,14,50,52,53,66,96,101,110,111
การปลูกถ่ายไต, ค่าใช้จ่าย
1
การดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังแบบผสมผสาน
3,11,94,98
การทำงานของไต
6,9,29,34,68
การตรวจด้วยแถบสีจุ่ม
6
การใช้ยาแก้ปวด
10,21,31,89
การมียาฆ่าวัชพืชปนเปื้อนอยู่ในร่างกาย
10
การใช้สมุนไพร
10,32,89,97
การออกกำลังกาย
13,16,17,48,56,60,66,81-86,87, 90,93,97,103, 107,108,109,115
การออกกำลังกายเพื่อสร้างมวลกล้ามเนื้อ
13,108
การออกกำลังกายเพื่อยืดคลายเส้น
13,83,108
การรักษาตามวิธีปฏิบตั ิเดิม
15,16,18,20
การวัดปริมาณยูเรียไนโตรเจน
19
การรักษาแบบบูรณาการ
17,19,20,22,25
การปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
21
การปฏิเสธการล้างไต
50-53,96,110
การบริโภคลดเค็ม
15,20,21,33,39,97,115
การทานอาหารลดโปรตีน
15,20,21,34
การบรรยายฝึกอบรม
24
การรณรงค์ให้ความรู้บุคลากร
24,104
การจัดทำสื่อการสอน
25,96
การดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังแบบบูรณาการ
30,39,41,94
การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมเสี่ยงเรือ่ งการใช้ยาแก้ปวด ยาชุด
31,32,105,106
การควบคุมระดับความดันโลหิต
15,37
การมีโรคไตเหตุจากโรคเบาหวาน
35,39
การมีโรคไตไม่มีสาเหตุจากโรคเบาหวาน
35
การรักษาแบบประคับประคอง
52,53,67,111
การติดตามเยี่ยมบ้าน
16,17,20,28,29,30,31,48,57,65,87-93,98,102,103,105,108,112,114,115
การบริโภคอาหารเนื้อสัตว์
11,34,74-80
การควบคุมระดับน้ำตาล
12
การได้รับยาหรือสารมีพิษต่อไต
10
การรับประทานเกลือ
12,15
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เกลือแกง
เกลือป่น
การเล่นโยคะ
การควบคุมสมดุลกรด-ด่าง
การงดใช้ยาแก้ปวดกลุม่ NSAIDs
การสอนแสดง
การสอนสาธิตทำอาหารลดเค็ม
การสอนสาธิตทำอาหารลดเนื้อสัตว์
การเสียชีวิต
การปรับขนาดยา

12
13
13
13
15,16,17,21,32,39,105,106
16
16,17,74-80
16,17,74-80
22
69,70,71

ค
คลองขลุงโมเดล
เครื่องปรุงรสเค็ม
ความผิดปกติของระดับแคลเซี่ยม และฟอสเฟตในเลือด
คลินิกบูรณาการติดตามสมรรถภาพไต
ค่าเฉลี่ยอัตราการกรองของเสียไต
คลินิกโรคไตเรื้อรัง
คู่มือการดำเนินงานคลินิกโรคไต
ค่าอรรถประโยชน์
ค่าน้ำตาลสะสม
เครื่องวัดมวลกล้ามเนื้อ
คุณภาพชีวิต
ความวิตกกังวล
ความซึมเศร้า

3,5
10,65
14
15,16
17
24,54,57,61,66,81,94-97
24
44,45,46
12,20
29,82
41-49,96
42,96
42,51,96

ซ
โซเดียม

12,19,65,74,75,77,78,79,80,101,114

ต
ไตบกพร่องในเชิงคุณภาพ
ไตเสื่อมเร็วกว่าที่ควร
- ปัจจัยเสี่ยง
ตัวชี้วัดหลัก

6
35,39
10
17,96

น
น้ำตาลสะสม
น้ำปลา
นักกายภาพบำบัด

12
12,13
61,81
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บ
แบบฟอร์มบันทึก

95

ป
ปริมาณโซเดียมในปัสสาวะ 24 ชั่วโมง
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูป้ ระสบการณ์
เปลี่ยนพฤติกรรม
ประสิทธิผล
ปัจจัยสำคัญสูค่ วามสำเร็จ
เปรียบเทียบโครงสร้างของโครงการวิจัย
ปฏิเสธการล้างไต

19
25
29
30
30
31
14,50,51,52,53,96,110,111

ผ
ผลการศึกษาตัวชี้วัดหลัก
ผู้ป่วยระยะก่อนล้างไต
ผู้ดูแล

17
50-55,77
51

พ
พฤติกรรมความเป็นอยู่
พฤติกรรมการบริโภคอาหารเค็ม
พฤติกรรมเสี่ยงเรื่องการใช้ยาแก้ปวด
พฤติกรรมการทานเนื้อสัตว์
พยาบาลชุมชน

28
29,33,57,89,103
31
34
87-93,98

ภ
ภาวะมีโปรตีนรั่วในปัสสาวะ
ภาวะมีอลั บูลมินรั่วในปัสสาวะ
ภาวะน้ำตาลต่ำในเลือด
ภาวะร่างกายเป็นกรดเกิน
ภาวะโลหิตจาง
ภาวะกรดยูริกสูงในเลือด

6,38,39
6
12
13,38,39
13,48,96
9,14

ม
ไม้บรรทัดวัดเนื้อ
มวลกล้ามเนือ้

11,12,76,88,97,102,103
60,82,83,97,108

ย
ยาลดความดันโลหิต
ยาลดระดับน้ำตาลในเลือด
ยาแก้ปวดกลุม่ NSAIDs
ยาสมุนไพร
โยคะ

15
15
15,21,31,39,58,59,62,65,108,109
32,33,39,58,59,62,65,66,105,106,109
13
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ร
โรคไตเรื้อรัง
- การดูแล
- คุณภาพชีวิต
- การวินิจฉัย
- ระยะของโรค
- สาเหตุ
- อาหารสำหรับผู้ป่วย
โรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย
- การดูแล
- ความชุก
- สาเหตุ
- ระยะของโรค
โรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูง
โรคนิ่วไต
โรคถุงน้ำที่ไต
โรคไตอักเสบชนิด Glomerulonephritis
โรคไตจากลูปัส
โรคติดเชื้อชนิดต่าง ๆ
โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคเก๊าท์
ระดับน้ำตาลในเลือด
โรคร่วม
ระดับน้ำตาลสะสม
โรคหัวใจ
โรคซึมเศร้า
รูปจำลองการทำงานของไต
โรคไขมันสูงในหลอดเลือด
ระดับแคลเซีย่ มในเลือด
ระดับฟอสเฟตในเลือด
โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง

4,5,6,14,25
15,16
41-49
6
7,8,10,11,13,15,29,30,41,46,47,49,50,55,62,110
8,15
74-80
14,50
1,2,3,5
3,35
22,41,46,47,49,50,55,66,67,95,96,106,110,114
3,8,9,12,15,20,24,28,35,46,48,61,63,96,112,115
3,8,9,15,19,24,28,61,63,112,115
9
9
9
9
9
9,22
9
10,12,67
12
20
48,96
48
55
115
14
14
22

ว
วัฒนธรรมการกินและวิถีชีวิต
วิถีชีวิต
วิถีชุมชน

87
57,87,90,92,93
92

ส
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สมดุลความเป็นกรด-ด่างในเลือด
ภาวะที่แย่กว่าเสียชีวิต
สารอาหารโปรตีน

20
45
19

ห
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยวัดปริมาณสารอาหารโปรตีน

6
74,75,76

อ
อาหารเสริม
อัตราการเสื่อมของไตช้า
อุบัติการณ์ของการเสียชีวิต
อุบัติการณ์รวม
อาหารลดเค็ม
อาหารสำหรับผู้ป่วยระยะก่อนล้างไต
อัตราการกรองของเสียที่ไต
อัตราการทำงานของไต
อาหารลดเนื้อสัตว์
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ่ ้าน

10,71,97,99,112
21
22
22
25,74-80,96,99-104
74-80,99-104
17
34
74-80,99-104
87-93

148

A
albuminuria
acute-on–top-of-chronic kidney disease
Angiotensin Converting Enzyme inhibitor (ACEi)
Angiotensin Receptor Blockade (ARB)
American Diabeter Associalian
aerobic exercise
advanced stage CKD
acidosis, metabolic
application
acute hemodialysis
approach
antiplatelets

6,7,10,11
10
11,16,17,21,36,39,96,97
11,16,17,21,36,39,96
12
13
48
13,38,39,96
106,112,115
111
113
21

B
body weight
body mass index
blood pressure
baseline characteristics

11
18,108
18
46

C
Chronic Kidney Disease (CKD)
CKD-EPI equation
cardiovascular disease
co-morbid disease
control group
composite end-point
comorbidities
CKD complications
caregiver
creatinine
criteria
conservative care

6,7
8
9
12
16,17,18,19,20,21,22
22
46
46
49,51,94,95,101,106,111,112,113
68,69
114
110,111

D
dialysis
diabetic kidney disease – DKD
decline
dialysis counselling
download

1,8,50,52,96,111
35,39
50
50,110,111
112
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dyslipidemia (DLP)

115

E
ESCORT-1
effectiveness
ESCORT-2
EQ-5D-5L
EQ-5D index
empowerment
ensure
exercise
- aerobic
- strength
- stretch

15,30,31,94
30
31
41,42,43,44,45
47
65
113
13
13
13

F
fatigue
feedback loop
functional status
feedback

29
49
111
113

G
glomerular filtration rate, Estimated
glomerulonephritis
gout
glucerna

6,7,8,9,10,11,17,18,29,34,35,36,37,38,39,46,49,50,62,63,65,
68,69,80,96,97,110
9
9,115
113

H
hemoglobin A1c (HbA1C)
hyperuricemia
hemoglobin

12,13,18,20,21,96
9
13

I
integrated Care
integrated Care Model
intervention group
insulin
intervention

3,17,30,39,41,48,49,98
16,30
16,17,18,19,20,21,22
21,68
94

K
KDIGO Chronic Kidney Disease (CKD) Guideline

6,8,9,10,11,12,13
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kidney stone disease
key Success Factors
keto–amino acid

9
30
104

L
lupus nephritis
live demonstration
low sodium

9
16
106

N
Negative
Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs
normalized protein-equivalent nitrogen appearance
non - diabetic kidney disease (non – DKD)

10
15,16,21,32,39,65
18,19
35

P
proteinuria
protein dipstick
polycystic kidney disease
primary outcome
patient contact time
patient-to-personel contact time
peritoneal dialysis
palliative care
patient care team
Primary Care Cluster (PCC)
protocol
Protocol checklist

6,7,10,11,38,39
6
9
17
49
49
51,110
52,53,96,110,111
57
62
94,98
95

Q
Quality Of Life (QOL)

41-49,96

R
rapid progression
rapid progrogression
revise protocal
recall

10,35,36,37,38
36,37,38
111
113

S
serum creatinine
systemic & urinary tract infection
serum potassium

8,11,22,34,69,96
9
11
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sodium
sodium chloride
strength exercise
stretch exercise
sodamint (Sodium bicarbonate)
systolic blood pressure
serum bicarbonate
staging
Service Plan
six-minute walk test
stretch
smartphone
sodium bicarbonate
statin

12
12
13,107
13
13,115
18
13,18,20,38,96
62
67
83
107
112
13
21

T
Thai-eGFR equation
two-way communication
Tramadol

8
29,100
106

U
urine dipstick
urine strip
urine protein strip
urine albumin strip
urine protein
urine albumin
urea-nitrogen
utility
unit dose

6,38
7
7
7,10
10
10
19
45
106

W
warfarin
Whey protein

104
113
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