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บทคัดย่อ 
 การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยเรื่องควนเนียงร่วมใจชะลอไตเสื่อม โดยใช้วิธีการพัฒนาคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์การศึกษาเพ่ือชะลอการเกิดไตเสื่อมของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในอ าเภอควน
เนียง โดยท าการศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามี
ภาวะแทรกซ้อนทางไต จ านวน 53 ราย เริ่มจากการวางแผน การปฏิบัติการ การตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามแผน และการปรับปรุงแก้ไข โดยได้ด าเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 
2563 และได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องมาแล้ว 4 วงรอบ  
 ผลการศึกษาสถานการณ์ของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 
66.0 มีประวัติเป็นโรคเบาหวานร้อยละ 73.60 โรคความดันโลหิตสูงร้อยละ 88.70 ไขมันในเลือดสูง
ร้อยละ 64.20 โดยส่วนใหญ่มีภาวะแทรกซ้อนทางไตมาประมาณ 2 ปี ผู้ดูแลเป็นบุตรร้อยละ 62.30 มี
บุตรหลานเป็นผู้ท าอาหารให้ร้อยละ 37.70 ผู้ป่วยต้องการความช่วยเหลือด้านอาหารร้อยละ 62.30 
ด้านยาร้อยละ 28.30 และต้องการให้ครอบครัวมีส่วนช่วยในการดูแลร้อยละ 35.80 ผลจากการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้ง โดยการเปิดคลินิกชะลอไตเสื่อม อบรมทักษะทางวิชาการ และจัดท าแนวทาง
ปฏิบัติขึ้นในระยะแรก จากนั้นมีการเพ่ิมการค้นหาผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต (Early 
Detection) โดยการลงคัดกรองที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และใช้ทีมสหวิชาชีพในการดูแล
ผู้ป่วย การระบุ Stage ของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต พร้อม
ทั้งจัดกลุ่มเพ่ือให้ความรู้ในการดูแลตนเองตามระยะของค่าไต ส่งผลให้การค้นหาและคัดกรองไต
เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 79.20 แต่ยังพบว่าผลการชะลอไตเสื่อมของผู้ป่วยยังต่ ากว่าเป้าหมาย จึงได้พัฒนา
ต่อเนื่องโดยการดูแลผู้ป่วยรายกรณีตามระยะค่าไต เพ่ิมการใช้ยากลุ่มชะลอไตเสื่อมกลุ่ม ACEi/ARB 
การส่งผู้ป่วยพบแพทย์เฉพาะทางและส่งพบทีมสหวิชาชีพตามปัญหาของผู้ป่วยร่วมกับการสนับสนุน
การจัดการตนเอง (Self-management) ของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง มีการสนับสนุนองค์ความรู้ของผู้ดูแล 
(Caregiver) เพ่ือร่วมกันดูแลผู้ป่วย และก าลังด าเนินการวิจัยสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการ
ตนเองของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ผลจากการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้การชะลอไตเสื่อม
อยู่ที่ร้อยละ 51.52 ผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงได้รับการค้นหาและคัดกรองไตร้อยละ 
72.16  
 ผลการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังโดยใช้เครื่องมือคุณภาพ PDCA ท าให้มีการ
พัฒนาและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังมีแนวโน้มไป
ในทางที่ดีขึ้น สามารถค้นหาและวินิจฉัยผู้ป่วยได้เร็วขึ้น และเป็นการสร้างกระบวนการที่จะช่วยให้
ผู้ป่วยได้จัดการดูแลตนเองได้ดียิ่งขึ้น น าไปสู่แนวทางแก่ทีมสหวิชาชีพในการพัฒนารูปแบบการจัดการ
ตนเองของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยต่อไป 
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ชื่อเรื่อง  ควนเนียงร่วมใจชะลอไตเสื่อม  
ผู้น าเสนอ นางอนุ อิสระพานิช ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
หน่วยงาน แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลควนเนียง อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 
 
บทน า  

โรคไตเรื้อรัง (Chronic kidney disease : CKD) เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขทั่วโลกรวมถึง
ประเทศไทย เนื่องจากเป็นโรคไม่หายขาด จ าเป็นต้องได้รับการรักษาต่อเนื่องและมีค่าใช้จ่ายสูง 
โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่ระยะสุดท้ายของโรคหรือไตวายระยะสุดท้าย (End stage renal disease : ESRD) ซึ่ง
จ าเป็นต้องให้การรักษาด้วยการบ าบัดทดแทนไต (Renal replacement therapy) การดูแลผู้ป่วยไต
วายเรื้อรังอย่างเหมาะสมจะช่วยป้องกันหรือชะลอการเสื่อมของไต เพ่ือไม่ให้เกิดไตวายระยะสุดท้าย 
ท าให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น ผู้ป่วย CKD อ าเภอควนเนียงมีจ านวน 357 ราย 
เป็นผู้ป่วย stage 3 มากที่สุด ร้อยละ 50.36 รองลงมา stage 2 ร้อยละ 17.51 มีผู้ป่วยstage 5 ที่
ต้องล้างไต จ านวน 12 ราย  ที่ผ่านมาให้การดูแลผู้ป่วย CKD ร่วมกับคลินิกเบาหวาน ความดันโลหิต
สูง ไม่มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ทีมท่ีให้การดูแลยังไม่มีความรู้ในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน  

ทีมผู้รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยเรื้อรังเครือข่ายสุขภาพอ าเภอควนเนียง เห็นความส าคัญของการ
ดูแลผู้ป่วย CKD จึงได้พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อน
ทางไตเพ่ือชะลอไตเสื่อม เพ่ิมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ป่วย CKD 

 
การวิเคราะห์ปัญหา (Fish Bone Diagram) 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือชะลอการเกิดไตเสื่อมของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในอ าเภอควนเนียง 
 
วิธีการศึกษา (Methodology)  

ใช้แนวคิดในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องตามวงจร PDCA ด าเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2559 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
กลุ่มประชากรที่ศึกษา 

ผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะแทรกซ้อนทางไต 
จ านวน 53 ราย  
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ตัวช้ีวัด   
1. ผู้ป่วย CKD สามารถชะลอไตเสื่อมได้โดยค่า eGFR <5ml /min/1.73m2yr. เป้าหมาย

ร้อยละ 66 
 
วงรอบที่ 1 ระยะเวลา ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 
Plan 
 1. ศึกษาสถานการณ์ผู้ป่วยDM, HT ที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต CKD 
 2. ก าหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพของผู้ป่วย CKD เพ่ือชะลอไตเสื่อม 
 3. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพของผู้ป่วยCKD เพ่ือชะลอไตเสื่อม 
Do 

1. ประชุมทีม NCD Board เพ่ือพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย CKD  
 2. เปิดคลินิกชะละไตเสื่อมโดยนัดผู้ป่วย HT with CKD ในวันอังคารสัปดาห์สุดท้ายของเดือน 
ผู้ป่วย DM with CKD ในวันพุธสัปดาห์สุดท้ายของเดือน   
 3. อบรมวิชาการการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ความดันที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไตโดยแพทย์ แก่
ทีมท่ีเกี่ยวข้องที่ให้การดูแลผู้ป่วยCKD 
 4. จัดท า CPG CKD Guildline โดยทีม PCT 
 5. ก าหนดผู้รับผิดชอบเพ่ือติดตามการด าเนินงาน 
Check  
  ตรวจสอบผลการชะลอไตเสื่อมของผู้ป่วย CKD พบว่ายังต่ ากว่าค่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ
55.35 
Act  

เมื่อน าผลการพัฒนาไปใช้พบว่าผู้ป่วย CKD ยังไม่สามารถชะลอไตเสื่อมได้ตามค่าเป้าหมาย  
เนื่องจากเป็นการดูแลโดยแพทย์และพยาบาลเป็นส่วนใหญ่ แต่สามารถพัฒนาได้โดยการดูแลร่วมกัน
กับทีมสหวิชาชีพ  
 

ผลการด าเนินงานการชะลอไตเสื่อม 
ปีพ.ศ. ร้อยละ 
2559 54.4 
2560 55.35 

 
วงรอบที่ 2 ระยะเวลา ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 
Plan 

1. ประชุมทีม NCD Board เพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน  
2. เพ่ิมการค้นหาผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต (Early Detection) 
3. วางแผนดูแลผู้ป่วยโดยทีมสหวิชาชีพ 

Do 
1. เพ่ิมการค้นหาและคัดกรองไตให้มากขึ้น (Early Detection) โดยการลงลงคัดกรองไตที่ 

รพ.สต. 



 2. เพ่ิมการวินิจฉัยของผู้ป่วย DM, HT ที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต โดยระบุแต่ละStage 
 3. ให้ความรู้ การปฏิบัติตัวเพ่ือชะลอไตเสื่อมโดยทีมสหวิชาชีพ ส่งผู้ป่วยท ากลุ่ม 
Check 

ตรวจสอบผลการชะลอไตเสื่อมของผู้ป่วยCKD  
- จากอัตราการลดลงของค่าeGFR <4ml /min/1.73m2yr ได้ร้อยละ 46.97 ยังต่ ากว่าค่า

เป้าหมาย  
- ร้อยละของผู้ป่วย DM และหรือ HT ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองไต คิดเป็น 79.20 %  

Act 
เมื่อน าผลไปใช้พบว่าผู้ป่วย CKD ยังไม่สามารถชะลอไตเสื่อมได้ตามค่าเป้าหมาย แต่สามารถ

พัฒนาได้โดยดูแลรายกรณีตามปัญหาของผู้ป่วยแต่ละราย 
 
ผลการด าเนินงาน  

ตัวช้ีวัด : ผู้ป่วยCKD สามารถชะลอไตเสื่อมได้โดยค่า eGFR <5ml /min/1.73m2yr. 
เป้าหมาย 66% 

ปีพ.ศ. ร้อยละ 
2559 54.4 
2560 55.35 
2561 46.97 

ตัวช้ีวัด: ร้อยละของผู้ป่วย DM และ / หรือ HTที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองไต  
เป้าหมาย >80% 

ปีพ.ศ. ร้อยละ 
2559 71.09 
2560 72.78 
2561 79.20 

 
วงล้อที่ 3 ระยะเวลา ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
Plan 

1. ประชุมทีม NCD Board เพ่ือติดตามผลการชะลอไตเสื่อมของผู้ป่วย CKD 
2. วางแผนดูแลผู้ป่วย CKD รายกรณี  
3. ดูแลตามระยะค่าไตของผู้ป่วยแต่ละ stage 
4. ใช้ยากลุ่มชะลอไตเสื่อม 
5. การส่งต่อพบแพทย์เฉพาะทาง 

Do 
 1. จัดการรายกรณีผู้ป่วย CKD ตาม Stage ของค่าไต 
 2. ส่งทีมสหวิชาชีพตามปัญหาของผู้ป่วยแต่ละราย เช่น โภชนากร เภสัชกร 
 3. ให้ผู้ป่วยได้รับยาชะลอไตเสื่อม กลุ่ม ACEi / ARB  
 4. ผู้ป่วย CKD stage 4, 5 ส่งพบแพทย์เฉพาะทางรพ.หาดใหญ่ 
 4. วิจัยส ารวจสถานการณ์ผู้ป่วย CKD ของอ าเภอควนเนียง 



Check :  
1. ตรวจสอบผลการชะลอไตเสื่อมของผู้ป่วย CKD  

- จากอัตราการลดลงของค่าeGFR <4ml /min/1.73m2yr ได้ร้อยละ 51.52   
- ร้อยละของผู้ป่วยDMและ / หรือ HT ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองไต ร้อยละ 

72.16  
  - ผู้ป่วยได้รับยาชะลอไตกลุ่ม ACEi / ARB ร้อยละ 64.11 

2. ผลการศึกษาสถานการณ์ผู้ป่วย CKD จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 53 ราย พบว่าส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิงร้อยละ 66.0 เพศชายร้อยละ 34.0 มีประวัติเป็นเบาหวานร้อยละ 73.60 ความดันโลหิต
สูงร้อยละ 88.70 ไขมันในเลือดสูงร้อยละ 64.20 ส่วนใหญ่มีภาวะแทรกซ้อนทางไตมาประมาณ 2 ปี 
ค่าเฉลี่ย 2.54 ผู้ดูแลส่วนใหญ่เป็นบุตรร้อยละ 62.30 มีบุตร/หลานเป็นผู้ท าอาหารให้ร้อยละ 37.70 
ผู้ป่วยมีความต้องการช่วยเหลือด้านอาหารร้อยละ 62.30 ด้านยาร้อยละ 28.30 และอยากให้
ครอบครัวมามีส่วนร่วมในการดูแลร้อยละ 35.80  
Act 

เมื่อน าผลการพัฒนาไปใช้พบว่าผู้ป่วยCKD ยังไม่สามารถชะลอไตเสื่อมได้ตามค่าเป้าหมาย 
แต่สามารถพัฒนาได้โดยสนับสนุนผู้ป่วย CKD เรื่องการจัดการตนเอง และเน้นผู้ดูแล (care giver) มี
ส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย 

 
ผลการด าเนินงาน  
ตัวช้ีวัด : ผู้ป่วยCKD สามารถชะลอไตเสื่อมได้โดยค่า eGFR <5ml /min/1.73m2yr.  
(เป้าหมาย 66%) 

ปีพ.ศ. ร้อยละ 
2560 55.35 
2561 46.97 
2562 51.52 

 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผู้ป่วย DM และ / หรือ HTที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองไต เป้าหมาย>80% 

ปีพ.ศ. ร้อยละ 
2560 72.78 
2561 79.20 
2562 72.16 

 
ตัวช้ีวัด : การชะลอความเสื่อมของไต ผู้ป่วยCKD ได้รับยากลุ่มACEi / ARB เป้าหมาย >60% 

ปีพ.ศ. ร้อยละ 
2560 56.42 
2561 57.84 
2562 64.11 

 
 



 
วงล้อที่ 4 ระยะเวลา ตุลาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 (4 เดือน)  
Plan 

1. ประชุมทีม NCD Board เพ่ือทราบข้อมูลผลการชะลอไตเสื่อมของผู้ป่วย CKD 
2. เน้นการจัดการตนเองของผู้ป่วยและครอบครัว 

Do 
1. สนับสนุนการจัดการตนเอง (Self – management) ของผู้ป่วย CKD 

 2. สนับสนุนผู้ดูแล caregiver ร่วมกันดูแลผู้ป่วย CKD 
 3. วิจัยสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการตนเองของผู้ป่วย CKD (ก าลังด าเนินการ) 
 
วิจารณ์ 

การดูแลผู้ป่วย CKD ของเครือข่ายสุขภาพอ าเภอควนเนียง มีการปรับกระบวนการพัฒนามา
อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ไม่สามารถชะลอไตเสื่อมได้ตามเป้าหมาย แต่ก็มีแนวโน้มไปในทางดีขึ้น การค้นหา
และคัดกรองไต (Early Detect) สามารถท าให้ค้นหาและวินิจฉัยได้เร็วขึ้น สามารถให้การดูแลและ
จัดการชะลอไตได้เร็วขึ้น ร่วมกับแผนการพัฒนาในวงล้อที่ 4 เรื่องการสนับสนุนการจัดการตนเอง 
และการมีส่วนร่วมของ care giver เป็นกระบวนการหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ป่วยได้จัดการดูแลตนเองเพ่ือ
ชะลอไตเสื่อมได้มากข้ึน สอดคล้องกับการศึกษาของณัฐพงศ์ เป็นลาภ และธีรยุทธ รุ่งนิรันดร ที่พบว่า
การที่ ผู้ดูแลได้รับความรู้ในการดูแลผู้ป่วยอย่างเพียงพอ และมีความเข้าใจในความรู้ นั้น ๆ ท าให้
ผู้ดูแลมีทักษะในการน าความรู้ในการดูแลผู้ป่วยมาใช้ในการดูแลผู้ป่วย ส่งผลให้ผู้ดูแลมีความม่ันใจ ใน
การดูแลผู้ป่วยมากขึ้น 

  
สรุป  

การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย CKD โดยใช้เครื่องมือคุณภาพ PDCA มีการประเมินผลการ
ด าเนินงาน ท าให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง น ามาซ่ึงรูปแบบของการด าเนินงานที่สอดคล้องกับบริบท
และเหมาะสมต่อผู้ป่วย ซึ่งเป็นความท้าทายของทีม NCD ที่จะพัฒนาผู้ป่วย CKD ให้ชะลอไตเสื่อมให้
ได้มากข้ึน  

 
เอกสารอ้างอิง   
 ณัฐพงศ์ เป็นลาภ และธีรยุทธ รุ่งนิรันดร. ความเครียดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้ดูแลผู้ป่วย
โรคไตเรื้อรัง ณ แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. จุฬาลงกรณ์เวชสาร 2559. ปีที่ 60 ฉบับที่ 
4 

https://ska.hdc.moph.go.th/hdc/reports/report.php?sourse สืบค้น เมื่อ 10 มีนาคม
2563 
 google.com/search?q=กระบวนการพัฒนา PDCA &rlz สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2563 
 google.com/search?q=วิเคราะห์ก้างปลา &rlz สืบค้นเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2563 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  


