บริบทการดูแลผูป้ ่ วยไตวายเรือ้ รัง (CKD)
ผูป้ ่ วยไตวายเรือ้ รังเป็ นโรคทีพ่ บได้มากและมีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ สาเหตุของโรคไตวายเรือ้ รังที่พบบ่อยเกิดจากโรคเบาหวาน และความดัน โลหิตสูง จากข้อมูลพบว่าผูป้ ่ วย
เบาหวานและความดันโลหิตสูงป่ วยเป็ นผูป้ ่ วยไตวายเรือ้ รัง stage3จานวน 514 ราย คิดเป็ นร้อยละ 44.73 stage 4 จานวน 143 รายคิดเป็ นร้อยละ12.45 stage 5 จานวน 45 ราย คิด
เป็ นร้อยละ 3.92ผูป้ ่ วย CKD stage 4 – 5 มักเกิดความทรมานเนื่องจากตัวโรค และส่งผลให้เสียชีวติ ได้ในทีส่ ดุ การรักษาเพื่อป้ องกันหรือชะลอการเกิดไตวายเรือ้ รังระยะสุด ท้ายและการ
บาบัดทดแทนไตนัน้ แม้ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายจานวนมาก แต่สามารถชะลอการดาเนินไปของโรค และสามารถเพิม่ คุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วยได้

Driver diagram: ชะลอความเสื่อมของไต
Purpose

Primary Drivers

Secondary Drivers

-ไม่กนิ เค็ม

ลดปั จจัยเสีย่ ง
Indicator: ป่วย DM, HT ที่คัดกรองเป็นโรคไตเรื้อรังรายใหม่

)

(ในปีงบประมาณ > 20%

ชะลอ
ไตเสื่อม

Early detection

Indicator: อัตราการลดลงของ
eGFR< 4 ml/min/1.73
m2/yr>66%

-ไม่ใช้ยาสมุนไพร+อาหารเสริม
-รักษากลุ่มโรคทีส่ ง่ เสริมให้ไตเสือ่ ม
-ควบคุมการใช้ยา NSAID และ COX2
inhibitor
.ให้ความรูใ้ นการรับประทานอาหารให้
เหมาะสมกับโรค
-งดสูบบุหรี่

DM, HT ได่รับการ
screeing urine albumin>
80%

Effective treatment

Indicator:การชะลอความเสื่อมของไต ผู้ป่วยที่มารับบริการโรงพยาบาลได้รับ ACEi/ARB>60%

Interventions/Change Idea

1.นักโภชนาการ เภสัชให้ความรูท้ ่ี CKD clinic
2.มีตวั อย่างอาหารเฉพาะโรค
3.ให้ความรูใ้ นชุมชนผ่านอสม.เรือ่ งผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร การดู อย.ผ่าน
application
4.เปิ ด line กลุ่ม อ. ส .ม..CKD
5.ส่งผูป้ ่ วยติดบุหรีเ่ ข้าคลินิกเลิกบุหรี่

-ติดตาม lab: Cr., urine albumin ปี ละ 1ครัง้
-ตรวจคัดกรองและรักษาผูป้ ่ วยกลุ่มเสีย่ งอย่าง
เหมาะสม

- CKD clinic คุณภาพโดยทีมสหวิชาชีพ
- CKD stage 1-3 ได้ยา ACEI/ARB
- ระบบติดตามผูป้ ่ วยไม่มาตามนัด
-ใช้ CPG ในการดูแลและติดตามผลลัพธ์
- empowerment ผูป้ ่ วยและญาติ

- ติดตาม lab ประจาปี DM/HT
- CKD stage 1-2 ปี ละ1ครัง้ ถ้า MAU≥ 300ให้ F/U ทุก 6เดือน
- HT control BP ≤ 140/90
- DM control FBS < 90-130 mg%, HbA1C < 7%

- start ACEI/ARB ในผูป้ ่ วยทีต่ รวจพบโปรตีนในปั สสาวะ
(ติดตาม Cr. และ K หลังได้รบั ยาช่วง 8-6 สัปดาห์)
-โภชนากร/เภสัชให้คาปรึกษากับผูป้ ่ วยเฉพาะราย
- แพทย์ปรับการใช้ยาตาม stage
- จัดกลุ่มผูป้ ่ วยพร้อมญาติสร้าง empowerment
- โทรติดตาม case NCD ที่ loss F/U กรณีโทรติดตามไม่ได้แจ้ง
ผ่านรพ.สต.อสม. หรือแกนนาหมู่บา้ น

Process Flowchart
NCD clinic

คัดกรองผูป้ ่ วยตามแนวทาง
lab DM/HT ปี ละ 1ครัง้

ค่าCr. Urine albumin ผิดปกติ

ค่าCr. Urine albumin ปกติ

แพทย์วนิ ิจฉัยแยกโรคตาม CPG
Stage 1-3
-start ACEIs/ARBs
-พบโภชนากร/เภสัชกร

ส่งเสริมการดูแลตนเอง
- พฤติกรรมบริโภค
- การใช้ยา
- การรักษาตามนัด

Stage 4-5 เข้า CKD clinic
ตาม criteria
เตรียมผูป้ ่ วย เพื่อ RRT

Palliative care

ปฏิเสธ RRT

ต้องการ RRT

ส่งต่อผูป้ ่ วยรพ.แม่ขา่ ย

การจัดการกระบวนการชะลอไตเสื่อม
กระบวนการ
ข้อกาหนดของกระบวนการ
ตัวชี้วดั ของกระบวนการ
ผู้ ป่ ว ย ใน ก ลุ่ ม NCD ผู้ ป่ ว ย NCD ได้ ร ั บ ก ารคั ด ร้อยละการลดลงของ GFR
ได้รบั การประเมิน BUN, กรอง CKD ปี ละครัง้
Cr และ urine albumin

Prevention and
Assessment

การออกแบบกระบวนการ
-ผู้ป่ วยกลุ่ม NCD ได้รบั การคัดกรอง urine albimin, BUN, Cr ปี ละ 1 ครัง้
ทุกราย
-หากพบ protein urine start ยา ACEI / ARBsติด ตามค่ า sCrและปรับ ยา
ตาม CPG
-เข้า CKD clinic ตาม criteria
-ผูป้ ่ วย stage 4-5 ได้รบั การเตรียมความพร้อมการบาบัดทดแทนไต
-ผูป้ ่ วย stage 4-5 ส่ง U/S KUB โรงพยาบาลแม่ขา่ ย
-ส่งต่อผูป้ ่ วยทีต่ อ้ งการบาบัดทดแทนไต ไปโรงพยาบาลแม่ขา่ ย
-ติดตามเยีย่ มผูป้ ่ วยล้างไต
กลุ่ ม เสี่ย งผู้ ป่ วย NCD ได้ ร ับ ร้อยละของผู้ป่วย DM และ/หรือ HT ที่ได้รบั ผู้ป่ วยกลุ่ ม NCD ได้รบั การคัดกรอง urine albumin, BUN, Cr ปี ละ 1 ครัง้
ทุกราย
การคัดกรองโรคไตปี ละครัง้
การค้นหาและคัดกรองโรคไตเรือ้ รัง≥ 80%

Plan of care

แผนการดู แ ลเพื่ อชะลอไต ผูป้ ่ วยกลุ่มเสีย่ งได้รบั ยา ACEI/ARB>60%
เสือ่ ม

Care of patient

Effective treatment

ผูป้ ่ วยมีอตั ราการลดลงของ eGFR< 4
ml/min/1.73 m2/yr >66%

-หากพบ protein urine start ยา ACEI / ARB ติด ตามค่ า sCrและปรับ ยา
ตาม CPG
-เข้า CKD clinic ตาม criteria
-ผูป้ ่ วย stage 4-5 ได้รบั การเตรียมความพร้อมการบาบัดทดแทนไต
-ผูป้ ่ วย stage 4-5 ส่ง U/S KUB โรงพยาบาลแม่ขา่ ย
-ส่งต่อผูป้ ่ วยทีต่ อ้ งการบาบัดทดแทนไต ไปโรงพยาบาลแม่ขา่ ย
-ติดตามเยีย่ มผูป้ ่ วยล้างไต
- CKD clinic คุณภาพโดยทีมสหวิชาชีพ
- CKD stage 1-3 ได้ยา ACEI/ARB
- ระบบติดตามผูป้ ่ วยไม่มาตามนัด
-ใช้ CPG ในการดูแลและติดตามผลลัพธ์
- empowerment ผูป้ ่ วยและญาติ

ผลการพัฒนา
ตัวชี้วดั
1.ร้อยละของผูป้ ่ วย DM และ/หรือ HT ทีไ่ ด้รบั การค้นหาและคัดกรองโรคไตเรือ้ รัง
2. ร้อยละของผูป้ ่ วย DM, HT ทีค่ ดั กรองเป็ นโรคไตเรือ้ รังรายใหม่ (ในปี งบประมาณ)
3. การชะลอความเสือ่ มของไต ผูป้ ่ วย CKD ทีม่ ารับบริการ BP < 140/90 mmHg
4. การชะลอความเสือ่ มของไต ผูป้ ่ วยทีม่ ารับบริการโรงพยาบาลได้รบั ACEi/ARB
5.การชะลอความเสือ่ มของไต ผูป้ ่ วยมีอตั ราการลดลงของ eGFR< 4 ml/min/1.73 m2/yr

เป้ าหมาย
≥ 80%
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ผลการพัฒนาการดูแลการชะลอความเสื่อมของไต
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1.ร้อยละของผูป้ ่ วย DM และ/หรือ HT ทีไ่ ด้รบั การ
ค้นหาและคัดกรองโรคไตเรือ้ รัง

2. ร้อยละของผูป้ ่ วย DM, HT ทีค่ ดั กรองเป็ นโรคไต
เรือ้ รังรายใหม่ (ในปี งบประมาณ)

3. การชะลอความเสือ่ มของไต ผูป้ ่ วย CKD ทีม่ ารับ
บริการ BP < 140/90 mmHg
2559

2560

2561

2562

4. การชะลอความเสือ่ มของไต ผูป้ ่ วยทีม่ ารับบริการ 5.การชะลอความเสือ่ มของไต ผูป้ ่ วยมีอตั ราการลดลง
โรงพยาบาลได้รบั ACEi/ARB
ของ eGFR< 4 ml/min/1.73 m2/yr

ผลการวิ เคราะห์
การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานชะลอไตเสือ่ มรพ.ปากพนัง พบว่า
1.ตัวชีว้ ดั ในข้อที่ 1ร้อยละของผูป้ ่ วย DM และ/หรือ HT ทีไ่ ด้รบั การค้นหาและคัดกรองโรคไตเรือ้ รังและ ข้อ 4 การชะลอความเสือ่ มของไต ผูป้ ่ วยทีม่ ารับบริการโรงพยาบาลได้รบั
ACEi/ARB มีแนวโน้มลดลง ไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย เนื่องจากการจัดการฐานข้อมูลประชากรยังไม่เป็ นปั จจุบนั (ไม่ได้ปรับปรุงมาหลายปี ) ทาให้เป็ นตัวหารในการคิดคานวณมากจึงมีผล
ให้คะแนนทีอ่ อกมาได้ไม่ตรงกับความเป็ นจริง แนวทางแก้ไขคือต้องแก้ระบบการจัดการฐานข้อมูลประชากรให้เป็ นปั จจุบนั
2.ตัวชีว้ ดั ในข้อที่ 2 ร้อยละของผูป้ ่ วย DM, HT เป็ นโรคไตเรือ้ รังรายใหม่ (ในปี งบประมาณ)ข้อที่ 3 การชะลอความเสือ่ มของไต ผูป้ ่ วย CKD ทีม่ ารับบริการ BP < 140/90
mmHgและ ข้อที่ 5 การชะลอความเสือ่ มของไต ผูป้ ่ วยมีอตั ราการลดลงของ eGFR< 4 ml/min/1.73 m2/yr มีแนวโน้มทีส่ งู ขึน้ จากมี CKD clinic คุณภาพมีทมี สหวิชาชีพในการดูแล
ผูป้ ่ วย

