การส่งผลงานเข้าประกวด ประเภท CQI
1.ชื่อผลงาน ลดเสี่ ยง ..... เลี่ยงไตวาย
2.ชื่อเจ้าของผลงาน
นางสาวศุภานัน มงคล พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลบ้านห้วยขอน ต.ห้วยหม้าย
อ.สอง จังหวัดแพร่
3.ปั ญหาและสาเหตุ
จากจ านวนผูป้ ่ วยเบาหวานและความดัน โลหิ ต สู ง ที่ มี แ นวโน้ม เพิ่ม ขึ้ นมากทุ ก ปี ท าให้อ ัต ราการเกิ ด
ภาวะแทรกซ้อนจากโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังมีจานวนเพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่ งสาเหตุของภาวะไตเสื่ อมในผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง นั้น มีหลายสาเหตุ เช่น ภาวะความดันโลหิตสูง/ะระดับน้ าตาลในเลือดสูง การรับประทานที่
มีโซเดียมสูง การรับประทานยาบางชนิด รวมถึงภาวะไตเสื่อมตามอายุ ซึ่งภาวะ ไตเสื่อม ถือว่าเป็ นภาวะแทรกซ้อนที่
สาคัญ ที่ตอ้ งได้รับการป้ องกันและแก้ไข ก่อนที่จะเกิดเป็ นภาวะไตวายต่อไป ซึ่ งเมื่อเกิดภาวะไตวายแล้ว จะทาให้
เกิดผลกระทบต่อตัวผูป้ ่ วย ผูด้ ูแล รวมถึงครอบครัวเป็ นอย่างมาก ซึ่งจากผลการเจาะเลือดประจาปี ของผูป้ ่ วยเบาหวาน
และความดันโลหิ ตสู ง ของ รพ.สต.บ้านห้วยขอน ปี งบประมาณ 2560 และ 2561 พบว่าผูป้ ่ วยที่ได้รับการเจาะเลือด
ทั้งหมด 235, 227 คน มีค่าการทางานของไตระยะที่ 3A และ 3B จานวน 91, 118 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.72,51.98
และระยะที่ 4 จานวน 7 , 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.98, 3.40 ตามลาดับ ระยะที่ 5 ปี 61 มีผปู ้ ่ วย จานวน 1 ราย คิดเป็ นร้อย
ละ 0.43 จะเห็ นได้ว่า จานวนผูป้ ่ วยที่มีภาวะไตเสื่ อ มเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่ งการป้ อ งกันภาวะไตเสื่ อมในผูป้ ่ วย
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงนั้น ต้องอาศัยความร่ วมมือและการมีส่วนร่ วมของทั้งตัวเจ้าหน้าที่ผดู ้ ูแล ตัวผูป้ ่ วย
และครอบครัว รวมถึง อสม. และชุมชน ปั ญหานี้จึงจะได้รับการแก้ไขที่ถูกต้องและยัง่ ยืนต่อไป
4. ระยะเวลาดาเนินการ ต.ค. 61 – ก.ย.62
5.เป้าหมาย
1.ผูป้ ่ วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่มีภาวะไตเสื่อม มีค่าการทางานของไตดีข้ นึ ร้อยละ 30
2.เพือ่ พัฒนารู ปแบบการลดภาวะแทรกซ้อนทางไตในผูป้ ่ วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
3.กลุ่มเป้าหมายมีการกินอาหารที่มีค่าความเค็มลดลง ร้อยละ 50
6.กิจกรรม
1.ให้ความรู ้แก่ผปู ้ ่ วยกลุ่มที่มีภาวะไตเสื่อมเป็ นรายกลุ่ม และ รายบุคคล โดยเน้นให้ผปู ้ ่ วยเห็นความสาคัญของ
การควบคุมระดับความดันโลหิต และระดับน้ าตาลในเลือดให้อยูใ่ นเกณฑ์ปกติให้ได้มากที่สุด และเน้นเรื่ องการเลือก
รับประทานอาหารให้ถูกสัดส่วน

2.จัดเวทีเสวนา แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างกลุ่มผูป้ ่ วยไตเสื่อม กับผูป้ ่ วยไตวายที่ได้รับการล้างไตทางหน้าท้อง
3.สร้างการมีส่วนร่ วมระดับชุมชนโดยเน้นให้ ครอบครัว และ อสม .ผูด้ ูแลเป็ นเครื อข่ายในการดูแลผูป้ ่ วยไต
เสื่อมในชุมชน
4.ประเมินค่าความเค็มของอาหารของกลุ่มผูป้ ่ วยที่บา้ น โดย อสม. ทุก 3 เดือน
4.ลดการใช้ยา NSAID ในการรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยทุกกลุ่ม
5.2 ประเด็นการพัฒนา
ส่งเสริ มให้เกิดบุคคลต้นแบบ/หมู่บา้ นต้นแบบ เรื่ องการลดหวาน มัน เค็มในชุมชน
7.ผลลัพธ์
1.ผูป้ ่ วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่มีภาวะไตเสื่อม มีค่าการทางานของไตเพิม่ ขึ้น คิดเป็ นร้อยละ
55.29
2.ผูป้ ่ วยที่มีภาวะไตเสื่อม ร้อยละ 30 สามารถเลือกรับประทานอาหารที่ถูกสัดส่วนและเหมาะสมสาหรับตนเอง
ได้
3.ผูป้ ่ วยที่มีภาวะไตเสื่อม ได้รับการประเมินค่าความเค็มของอาหารที่บา้ น โดย อสม.ร้อยละ 80
4.อัตราการใช้ยา NSAID ของผูป้ ่ วยนอก ลดลง จากปี งบประมาณ 2561 จากร้อยละ 0.41 เหลือ ร้อยละ 0.15
ในปี งบประมาณ 2562 ( ข้อมูล ณ ก.ย.62)

