


Role of Nurse in CKD Clinic

ปนแกว  กลายประยงค
หนวยโรคไต  ภาควิชาอายุรศาสตร
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วัตถุประสงค

เพื่อใหบุคลากรทางการแพทย  ตระหนักถึง
ความสําคัญของการใหสขุศกึษาผูปวยโรคไตเรื้อรัง  
ในการปฏิบัติตัวเพื่อชะลอไตเสื่อมไดอยางถูกตอง
เหมาะสม

เพื่อเปนแนวทางในการสรางองคความรู  
นําไปประยุกตใชในการใหคําแนะนํา                        
ผูปวยโรคไตเรื้อรัง



เปาหมายที่ตองการ

ผูปวยโรคไตเรื้อรังไดรับการรักษาแบบองครวม          
มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ปองกันและควบคุม         
ภาวะแทรกซอนไดอยางมีประสิทธิภาพ

ลดอุบัติการณการเกิดภาวะไตวายเรื้อรังระยะ           
สุดทาย

ลดคาใชจาย / อัตราการนอนโรงพยาบาล



ทําไม ?

ผูปวยโรคไตเรื้อรังระยะตน 

 ไมมอีาการแสดง
 ผลตรวจทางหองทดลองผิดปกติ
 ผูปวย CKD จํานวนมากตรวจที่คลินิกโรคไต
 ผูปวยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3 ควรไดรับ  
คําแนะนําการปฏิบัติตัวเพื่อชะลอไตเสื่อม





ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ

* การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอน
และความรุนแรงของภาวะแทรกซอน

* การรับรูโอกาสเสี่ยงของการดําเนินโรคสูภาวะ      
ไตเรื้อรังระยะสุดทาย (ESRD)

Becker, Marshall H., et al. 1974



ทฤษฏีแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ

* การรับรูอุปสรรค มีอิทธิพลตอการหลกีเลีย่ง
การปฏิบัตติวัตามคําแนะนํา *

(คาใชจาย ความสะดวก การใชเวลานาน
ในการรักษา อุปสรรคดานจิตวทิยา 
ความวติกกงัวล ความอาย)

* Rosenstock, 1974



ทฤษฏีแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ

* การรับรูประโยชนของการปฏิบัติตวั              
ตามคําแนะนํา

- ปองกันและลดภาวะแทรกซอน

- ลดคาใชจาย

- ลดความถีข่องการรับบริการ

- อาจมผีลตอการชะลอไตเสื่อม



 ปจจัยรวมอื่นที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม

* ปจจัยนํา  มีผลตอการสนับสนุนหรือ              
ยับยั้งพฤตกิรรมพึงประสงค

- ความรู ทศันคต ิความเชื่อ คานยิม
- การรับรู สถานะทางเศรษฐกิจ อายุ เพศ 

 การศกึษา
- บุคคลในครอบครัว

PRECEDE Framework : Green LW & Kreuter MW, 1999



 ปจจัยรวมอื่นที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม

• ปจจัยเอื้อ : หาไดงาย และชวยเพิ่มทกัษะ

- แหลงทรัพยากรที่จาํเปน

- บริการที่ผูปวยสามารถเขาถึงงาย

PRECEDE Framework : Green LW & Kreuter MW, 1999



 ปจจัยรวมอื่นที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม

3. ปจจัยเสริม :
 มีผลใหเกิดการยับยั้ง / สนับสนุนพฤติกรรม
- การกระตุนเตอืน สิง่ชักนําใหเกดิการปฏิบัติตอเนื่อง 
ทําใหเกิดพฤติกรรมที่คงทน

- แพทย พยาบาล
- บุคคลในครอบครัว

- การรณรงคทางสมาคม / สื่อมวลชน 

PRECEDE Framework : Green LW & Kreuter MW, 1999



หลักการวางแผนการใหสุขศึกษา

เปาหมาย   เพื่อใหผูปวยมคีวามรูความเขาใจ  
เจตคติ มีทกัษะการปฏิบัติตวั
เพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ที่พงึประสงค



การวินิจฉัยพฤติกรรมสุขภาพการวินิจฉัยพฤติกรรมสุขภาพ

พฤติกรรมสุขภาพพฤติกรรมสุขภาพพฤติกรรมสุขภาพ

  การปลกูฝงการปลกูฝง
  พัฒนาการพัฒนาการ
  การเปลีย่นแปลงการเปลีย่นแปลง

สาเหตุของพฤติกรรมสาเหตุของพฤติกรรม

อะไรอะไร
ของใครของใคร
แคไหนแคไหน
อยางไรอยางไร

ความรูความรู
เจตคติเจตคติ
ทักษะทักษะ

ดรดร..ธนวรรธนธนวรรธน    อิ่มสมบูรณอิ่มสมบูรณ  ,, 25482548



กระบวนการ

สุขศกึษา

ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรม

การเปลี่ยนแปลง      
พฤติกรรม

PRECEDE Framework

Social Support Theory

Health Belief Model

Self Efficacy Theory

Other Theories



หลักการดําเนินงานสุขศึกษาหลักการดําเนินงานสุขศึกษา
การวินิจฉัยการวินิจฉัย

(Diagnosis)(Diagnosis)

การดําเนินงานการดําเนินงาน

(Intervention)(Intervention)

การประเมินผลการประเมินผล

(Evaluation)(Evaluation)

การสรางความยั่งยืนการสรางความยั่งยืน

(Sustainability)(Sustainability)

ระบาดวิทยาของโรค
พฤติกรรม : ดวยงานสุขศึกษา
การเรียนรู : ดวยงานสุขศึกษา

แผนแผน  
กิจกรรมกิจกรรม

เสี่ยงเสี่ยง  ลดลงลดลง
ถูกตองถูกตอง  เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นพฤติกรรมพฤติกรรม

ตอเนื่องตอเนื่อง  และพฒันาและพฒันา
พฤติกรรมพฤติกรรม

กิจกรรมกิจกรรม

ดรดร..ธนวรรธนธนวรรธน    อิ่มสมบูรณอิ่มสมบูรณ  ,, 25482548



การจัดทําแผนสุขศึกษา

แผนสุขศึกษาแผนสุขศึกษาแผนสุขศึกษา

วตัถปุระสงควตัถปุระสงค ระบุพฤตกิรรมที่ตองการระบุพฤตกิรรมที่ตองการ

กลุมเปาหมายกลุมเปาหมาย

ขั้นตอนการดําเนินงาน

กิจกรรม

ความครอบคลุมความครอบคลุม
ความถี่ความถี่  //  ตอเนื่องตอเนื่อง
เนื้อหาสาระเนื้อหาสาระ
สื่อสื่อ
ผูปฎบิตัิผูปฎบิตัิ
กําหนดเวลากําหนดเวลา

การประเมินผลการประเมินผล

ตวัชีว้ดัตวัชีว้ดั



การจัดสรรและพัฒนาทรัพยากรสุขศึกษา
• ทรัพยากรบุคล เปนบุคลากรของสถานบริการ

• ทรัพยากรอื่น                                                        

- เวลา

- งบประมาณ

- อุปกรณ  

- สื่อ



 บทบาทของพยาบาลผูใหคําแนะนํา
* มีความรูเรื่องโรคไต การดําเนินของโรคและ
แนวทางในการควบคุมโภชนาการ

* มีความกระตือรือรนในการพัฒนาความรูและทักษะ

* เนนผูปวยและความตองการของผูปวย             
เปนศูนยกลาง

* สรางสัมพันธภาพที่ดีตอผูปวยและญาติ

* ใชเทคนิคในการจูงใจและกระตุนความสนใจ

* มีทักษะในการสัมภาษณและวิธีการประเมินผลผูปวย



 บทบาทของพยาบาลผูใหคําแนะนํา
* มีทักษะในการใหความรูและใหคําปรึกษาแนะนํา
* มีความสามารถนําความรูทางทฤษฎีถายทอด            
ใหเขาใจงาย

* มีสื่อประกอบการใหความรูเพื่อปฏิบัติไดจริง
* สามารถติดตอประสานงานกับหนวยงาน                 
ที่เกี่ยวของ

* มีเวลาและไดรับมอบหมายหนาทีร่ับผิดชอบ
* สามารถเลือกกลวิธีทางสุขศึกษาทีเ่หมาะสม              
งายและรวดเร็ว



สถานที่

 เอื้อตอการเขาถงึบริการ
 มีหองเฉพาะ
 ไมมีเสียงดงัรบกวน



หองใหคําแนะนํา

ที่หองตรวจ OPD



 อุปกรณในการใหสุขศึกษา
ใหความจริงที่ถูกตอง

- คูมอืปฏิบัติตัว
- คูมอือาหารผูปวยโรคไตเรื้อรัง
- แผนพับ
- ภาพพลิก
- โปสเตอร
- วีดีทัศนและเครื่องคอมพิวเตอร
- ตัวอยางอาหาร (Food models)
- สมดุบันทึกอาหาร 24 ชัว่โมง



สื่อการสอน

•สรางขึ้นเอง

•สมาคมโรคไต 

 แหงประเทศไทย

 รวมกบัมูลนิธิโรค 

 ไตแหงประเทศไทย

 และ สปสช.

*สถาบันวิจัย  

โภชนาการ         

ม.มหิดล



สื่อการสอน



สื่อการสอน : ตัวอยางสดัสวนอาหาร

Food Model : ฝายโภชนาการ ร.พ.รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร ม.มหิดล



 การเลือกกลวิธทีางสุขศึกษา

 ควรเลือกกิจกรรมที่งาย / คาใชจายต่ํา
 เปนกิจกรรมทีม่คีวามตอเนื่อง
 เลือกใชหลายกิจกรรม (>3 กิจกรรม)



 หัวขอการใหสุขศึกษาผูปวยโรคไตเรือ้รงั

 ความรูเรือ่งไตและโรคไตเรื้อรงั
 การรับรูความเสี่ยงและความรนุแรงของ                  
การดาํเนนิโรค

 การรักษาโรคไตเรื้อรัง
 การรวมมือในการรกัษา  รับรูประโยชนของ             
การปฏิบัติเพื่อชะลอไตเสื่อม

 การควบคุมความดันโลหิต



 หัวขอการใหสุขศึกษาผูปวยโรคไตเรือ้รงั
การควบคุมโรคที่เปนสาเหตขุองโรคไต
การควบคุมอาหารและการประเมินผล lab

การจํากัดอาหารโปรตีนตามระยะของโรคไตเรื้อรัง
(ติดตามผล nPNA) : ระยะที่3 = 0.75 g/kg/d

: ระยะที่4 = 0.6 g/kg/d
การควบคุมอาหารไขมัน
การควบคุมอาหารฟอสฟอรัส โปรตัสเซียม โซเดียม
การควบคุมน้ําดื่ม เมื่อปสสาวะนอยลง
การไดรับพลงังานจากอาหารที่เพยีงพอ



 หัวขอการใหสุขศึกษาผูปวยโรคไตเรือ้รงั

 การใหยาตรงตามแพทยสั่ง
 งดยาสมุนไพร ยาลกูกลอน ยาหมอ 
 การออกกําลงักายที่เหมาะสม
 งดสูบบุหรี่
 การลดความวติกกังวล และพักผอนเพียงพอ
 การเตรียมตวัเรื่องการบําบัดทดแทนไต
 ควรไปตรวจตามนดั



 การประเมินผล
ตองกําหนดหลักเกณฑประเมินผลและดัชนีชีว้ัดไว

อยางชัดเจน  ประเมินความรู  ความเขาใจ  ทศันคติ   ทักษะ
และพฤติกรรม 

- แบบประเมนิความรูกอน / หลัง การใหสุขศึกษา
- ประเมินผลการตรวจรางกายของแพทย

: ความดันโลหติ
: ผล lab, nPNA 

- สมุดบันทกึอาหาร 24 ช.ม.

- การอานฉลากอาหารถกูตอง



 การประเมินผล

* ประเมินผลกระทบของโครงการ
*   ประเมินโปรแกรมสุขศกึษา ทีม่ีผลตอปจจยันํา ปจจยัเอือ้         

ปจจยัเสริม
*   ประเมินผลลัพธของโครงการที่มีผลตอคุณภาพชวีติ                  

ของผูปวย

- ควรดาํเนินการระยะยาว
-  ติดตามผลอยางตอเนื่อง

:  nPNA / ผล lab อื่น – UA, Lipid profile, electrolyte, Alb 
:  BP



 ปญหาและอุปสรรค
ดานนโยบาย

ควรจัดทาํโครงการระยะยาวในการชะลอ
การเสื่อมของไต และมีผูรับผิดชอบ

 การลงทะเบียนและติดตามผูปวย
ขาดการสนับสนุนการจัดโปรแกรม                   
สุขศกึษาทีม่ีประสิทธิภาพ

ขาดการประสานงาน / การสงตอผูปวย
- urine 24 hr, nPNA, DM, นักโภชนาการ



งานโภชนาการ : นักกําหนดอาหาร



 ปญหาและอุปสรรค

ดานสถานที่

หองใหคําแนะนําใหบริการ เฉพาะโรค
: ทุกหนวยงาน
มีเสียงดังรบกวน

ไมโครโฟน

ความแออัดภายนอก

ไมเหมาะสมในการสอนดวยสื่อประสม



การสอนรายบุคคล 



สอนกลุมเล็ก : สื่อวดีทีัศน
• ใชเวลาพอเหมาะ

• ใชตนแบบทางลบ      

และบวก

• ใชหลายกจิกรรม 

- dietary       

recall

- ทกัษะการเลือก 

สดัสวนอาหาร



การสอนกลุมใหญ : ผูปวยและญาติ



 การสอนกลุมใหญ : ผูปวยและญาติ



 การสอนกลุมใหญ : ผูปวยและญาติ



 ขอเสนอแนะ
• โรคไตเรื้อรังระยะที่ 2 ควรไดรับคําแนะนํา
เรื่อง     การควบคุมโรคที่เปนสาเหตุอยาง

เครงครัด
:  การรับประทานยา
:  การติดตามผลทางหองทดลอง                
เพื่อควบคุมอาหารไขมัน  และกรดยูริก

:   สื่อมวลชนรณรงคเรื่องพฤติกรรมสุข
ภาพ



 ปญหาและอุปสรรค
ดานผูปวย

รอยละ 70 มีความรูต่ํา : ไมรูหนังสือ                
ปญหาสายตา ไมมญีาติ 
ไมมอีาการแสดงและไมเห็นความสําคัญ

เห็นความสําคัญเมื่อใกลเขาสูระยะที่ 5
 พึงพอใจรับฟงคาํแนะนําวนัทีม่าตรวจ
(กอนการตรวจ)



 สรุป

 การรักษาโรคไตเรื้อรัง ระดับทุติยภูมิ:เชิงรุก
เนนความสําคัญในการใหคําแนะนาํเพื่อผูปวย
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดูแลตนเอง

มีการติดตามผลและดําเนินการใหสุขศึกษา          
ผูปวยอยางตอเนือ่ง

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใหสุขศึกษา                    
ตามความเหมาะสมแกผูปวยแตละราย



งานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค  



การจัดบอรด



การจัดบอรด




