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The purposes of this research were to study the outcomes of hemodialysis (HD) services and patients’ outcomes of a
5 year in hospital-based service. The data were retrospectively collected for a descriptive study. The reviewed data and outcomes
of the patient documents between January 2012 and December 2016 which have been recorded in the computer program were
included. These were called Universal Data Characterization and Hierarchical Analytics (UCHA). These data were presented as
frequency, percentages and mean with standard deviation or median with inter-quartile range. From the study, a number of all
patients (1,553) can be classified as the patients with acute HD (98.8%) and chronic HD (1.2%). The number of male patients
were equal to the female patients with mean age of 62.3±15.0 years. The increasing number of patients who need acute
HD were shown by years as follows: 59.7%, 58.7%, 63.5%, 60.0% and 65.7%, respectively. The infection was the highest cause
of the hospitalization (34.4%). The most clinical outcome of acute HD patients who were complicated chronic HD patients had
improved (79.7%). The most deaths occurred in acute kidney injury (AKI) patients (60.3%). The outcome of chronic HD patients
were achieved the key performance indicator (KPI) target of The Nephrology Society of Thailand criteria. Meanwhile, comparing
work productivity as a ratio of workloads and staff availability had higher than the standard criteria of Bureau of nursing.
In conclusion, HD patients frequently require acute HD in hospital-based services because of their trendiness to a variety of acute
problems. Although almost of them had been recovered, the mortality rate remains high in AKI. Early detection of acute renal
problems and available support staff’s workload will improve patient outcomes. Therefore, hemodialysis in hospital-based
service should be availability of acute and chronic HD facilities
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บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลลัพธ์การบริการฟอกเลือด
ด้ ว ยเครื่ อ งไตเที ย มและผลลั พ ธ์ ข องผู ้ ป ่ ว ยที่ ไ ด้ รั บ การฟอกเลื อ ดด้ ว ย
เครือ่ งไตเทียมในโรงพยาบาลในระยะเวลา 5 ปี เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา
แบบศึกษาย้อนหลัง ข้อมูลการบริการและผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับ
การบันทึกข้อมูลผู้ป่วยลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชื่อ Universal Data
Characterization and Hierarchical Analytics (UCHA) ระหว่าง
มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2559 ข้อมูลดังกล่าว น�ำเสนอด้วย
ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) หรือ ค่ามัธยฐาน
(ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์) จากการศึกษาพบว่าในจ�ำนวนผู้ป่วยทั้งหมด
(1,553 ราย) เป็นผู้ป่วยที่ต้องการฟอกเลือดฉุกเฉิน (ร้อยละ 98.8) และ
ฟอกเลือดเรื้อรัง (ร้อยละ 1.2 ) เพศชายต่อเพศหญิงมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน
อายุเฉลี่ยประมาณ 62.3±15.0 ปี อัตราการเพิ่มจ�ำนวนการฟอกเลือด
ฉุกเฉินมากขึ้นในระยะเวลา 5 ปี คือร้อยละ 59.7, 58.7, 63.5, 60.0 และ
65.7 ตามล�ำดับ การติดเชื้อเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ของการเข้ารับรักษาตัว

ในโรงพยาบาล (ร้อยละ 34.4) ผลลัพธ์ทางคลินกิ ของผูป้ ว่ ยฟอกเลือดฉุกเฉิน
ที่เป็นผู้ป่วยฟอกเลือดเรื้อรังที่มีภาวะแทรกซ้อนส่วนใหญ่มีอาการทุเลา
(ร้อยละ 79.7) ผูป้ ว่ ยไตบาดเจ็บเฉียบพลันส่วนใหญ่เสียชีวติ (ร้อยละ 60.3)
ส�ำหรับผลลัพธ์การดูแลผูป้ ว่ ยฟอกเลือดเรือ้ รังเป็นไปตามเกณฑ์ตวั ชีว้ ดั ของ
ข้อแนะน�ำทีส่ มาคมโรคไตแห่งประเทศไทยก�ำหนด ขณะทีป่ ริมาณภาระงาน
ต่อบุคลากรทีใ่ ห้บริการยังมีผลิตภาพของงานพยาบาลสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน
ทีส่ ำ� นักการพยาบาลก�ำหนด สรุปผูป้ ว่ ยฟอกเลือดมักต้องการการฟอกเลือด
ฉุ ก เฉิ น ในโรงพยาบาลเนื่ อ งจากปั ญ หาที่ ม าโรงพยาบาลมี ห ลากหลาย
ถึงแม้ส่วนใหญ่มีอาการทุเลา แต่ในกลุ่มไตบาดเจ็บเฉียบพลันมีอัตราตาย
ทีย่ งั สูงอยู่ การประเมินและเฝ้าระวังปัญหาทางไตแต่เนิน่ ๆ และอัตราก�ำลัง
ที่เหมาะสมจะช่วยให้ผู้ป่วยมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ดังนั้นบริการการฟอกเลือด
ในโรงพยาบาลจึงต้องเตรียมรองรับทั้งบริการฟอกเลือดฉุกเฉินและเรื้อรัง
ค� ำ ส� ำ คั ญ : การบริ ก ารฟอกเลื อ ดด้ ว ยเครื่ อ งไตเที ย ม ผลลั พ ธ์ ข อง
ผู้ป่วยฟอกเลือด การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในโรงพยาบาล
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งานบริการการฟอกเลือดด้วยเครือ่ งไตเทียมในประเทศไทยได้ดำ� เนินการ
มานานกว่า 40 ปี จากรายงานข้อมูลการบ�ำบัดทดแทนไตของสมาคม
โรคไตแห่งประเทศไทยพบว่าจ�ำนวนหน่วยบริการฟอกเลือดด้วยเครือ่ งไตเทียม
ปัจจุบันเพิ่มขึ้นมากกว่า 600 หน่วยในทั่วประเทศ1 แต่พบว่าการรายงาน
ผลลัพธ์การบริการและผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยยังมีไม่มากนัก โดยเฉพาะ
หน่วยไตเทียมที่ให้บริการอยู่ในโรงพยาบาล เนื่องจากต้องมีการปรับปรุง
การให้บริการเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย หน่วยไตเทียม
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เป็นหน่วยไตเทียมทีโ่ รงพยาบาลภาครัฐเป็นผูด้ ำ� เนินการเอง ได้เริม่ ให้บริการ
การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 จนถึงปัจจุบัน โดยให้
บริการฟอกเลือดฉุกเฉิน (Acute Hemodialysis) ในผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งการฟอกเลือด
ฉุกเฉินในโรงพยาบาล เช่น ผู้ป่วยไตบาดเจ็บเฉียบพลัน (Acute kidney
Injury: AKI) ผูป้ ว่ ยทีเ่ ริม่ การฟอกเลือดครัง้ แรก (Commence Hemodialysis)
ผูป้ ว่ ยฟอกเลือดเรือ้ รังทีม่ ภี าวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน และยังให้บริการฟอกเลือด
ในผู้ป่วยที่ฟอกเลือดเรื้อรังแบบประจ�ำต่อเนื่อง (Chronic Hemodialysis)
โดยมีองค์ประกอบของการบริการตามเกณฑ์มาตรฐานการรักษาโดย
การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ตรต.)2 มีเครื่องไตเทียมที่ให้บริการ
ในหน่วยไตเทียมจ�ำนวน 11 เครื่อง และในหออภิบาลผู้ป่วยหนักจ�ำนวน
1 เครือ่ ง บุคลากรทีใ่ ห้บริการ ได้แก่ อายุรแพทย์โรคไตจ�ำนวน 2 คน พยาบาล
ผู้เชี่ยวชาญไตเทียมจ�ำนวน 6 คน ผู้ช่วยเหลือคนไข้จ�ำนวน 3 คน เจ้าหน้าที่
ธุรการจ�ำนวน 1 คน ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาล ได้แก่
เภสัชกร นักก�ำหนดอาหาร นักสังคมสงเคราะห์ ทีค่ อยให้คำ� ปรึกษากับผูป้ ว่ ย
ซึ่ ง ท� ำ ให้ เ กิ ด การดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยแบบองค์ ร วมและเพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นา
กระบวนการดูแลผู้ป่วยอย่างเป็นรูปธรรมและมีหลักฐานเชิงประจักษ์
การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลลัพธ์การบริการฟอกเลือด
ด้ ว ยเครื่ อ งไตเที ย มและผลลั พ ธ์ ข องผู ้ ป ่ ว ยที่ ไ ด้ รั บ การฟอกเลื อ ดด้ ว ย
เครื่องไตเทียมในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2555 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และน�ำผลลัพธ์มาประเมินคุณภาพ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานเพื่อน�ำมาปรับปรุงกระบวนการบริการ
ให้มีคุณภาพมากขึ้น

วัตถุและวิธีการ

เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบศึกษาย้อนหลังโดยการรวบรวม
ข้ อ มู ล จากการทบทวนเวชระเบี ย นที่ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ผู ้ ป ่ ว ยย้ อนหลั ง จาก
ฐานข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Universal Data Characterization
and Hierarchical Analytic (UCHA) ศึกษาในผู้ป่วยที่มารับบริการ

ด้ ว ยการฟอกเลื อ ดด้ ว ยเครื่ อ งไตเที ย มในหน่ ว ยไตเที ย ม โรงพยาบาล
นพรัตนราชธานี โดยสามารถจ�ำแนกการฟอกเลือดได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
1) การฟอกเลือดฉุกเฉิน (Acute Hemodialysis) ได้แก่
1.1 การฟอกเลือดในผูป้ ว่ ยฟอกเลือดเรือ้ รังทีม่ ภี าวะแทรกซ้อน
1.2 การฟอกเลือดในผู้ป่วยไตบาดเจ็บเฉียบพลัน (Acute
		 Kidney Injury: AKI)
1.3 การฟอกเลื อ ดในผู ้ ป ่ ว ยที่ เ ริ่ ม ฟอกเลื อ ดครั้ ง แรก
		 (Commence Hemodialysis)
2) การฟอกเลือดในผู้ป่วยฟอกเลือดเรื้อรังแบบประจ�ำต่อเนื่อง
(Chronic Hemodialysis) ที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
ตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ซึ่งผลลัพธ์การบริการฟอกเลือดหมายถึงผลของการบริการ
การฟอกเลือด โดยเก็บข้อมูลของผู้ป่วยดังต่อไปนี้
2.1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นลักษณะทั่วไปได้แก่ เพศ อายุ และ
		 โรคร่วม
2.2 สาเหตุของภาวะแทรกซ้อน
2.3 จ�ำนวนวันนอนโรงพยาบาล
2.4 สถานะ การจ�ำหน่ายจากโรงพยาบาล
2.5 ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ
และหมายถึงผลลัพธ์ทางคลินิกตามเกณฑ์ที่เป็นข้อมูลตัวชี้วัด
คุณภาพตามมาตรฐานการรักษาตามเกณฑ์การรับรองมาตรฐานการรักษา
โดยการฟอกเลือดด้วยเครือ่ งไตเทียม2 ได้แก่ ตัวชีว้ ดั ภาวะซีด ความเพียงพอ
ในการฟอกเลือด การเตรียมหลอดเลือดเพื่อใช้ในการฟอกเลือด การดูแล
รักษาความผิดปกติทางเมตาบอลิกของแร่ธาตุและกระดูก และภาวะ
โภชนาการ โดยข้อมูลทั้งหมดได้รับการวิเคราะห์และน�ำเสนอด้วยจ�ำนวน
ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) หรือ ค่ามัธยฐาน
(ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์) ตามลักษณะของข้อมูลนั้นๆ

ผล

ผลการบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและผลลัพธ์ของผู้ป่วย
ที่ได้รับการฟอกเลือดของหน่วยไตเทียม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
มีจ�ำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการทั้งหมด 1,553 ราย เป็น สัดส่วนชายต่อหญิง
เท่าๆ กัน ส่วนใหญ่อายุมากกว่า 60 ปี (ร้อยละ 52.3) เป็นผู้ป่วยฟอกเลือด
ฉุกเฉินจ�ำนวน 1,535 ราย (ร้อยละ 98.8) และผู้ป่วยฟอกเลือดเรื้อรัง
แบบประจ�ำต่อเนื่องจ�ำนวน 18 ราย (ร้อยละ 1.2) ส่วนใหญ่ใช้สิทธิ
การรักษาเบิกราชการ (ร้อยละ 29.4) (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ผู ้ป่วยฟอกเลือดในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี (n=1,553)
ลักษณะผู้ป่วย
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ปี) mean±SD
<20 ปี
21-60 ปี
>60 ปี
จ�ำนวนครั้งการฟอกเลือด (ครั้ง)
ฟอกเลือดฉุกเฉิน
ฟอกเลือดเรื้อรัง

วารสารกรมการแพทย์

จ�ำนวนผู้ป่วย (ร้อยละ)
777 (50.1)
776 (49.9)
62.3±15.0
13 (0.8)
728 (46.9)
812 (52.3)
9,380 (61.6)
5,855 (38.4)

ตารางที่ 1 ผู ้ป่วยฟอกเลือดในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี (n=1,553) (ต่อ)
ลักษณะผู้ป่วย
จ�ำนวนผู้ป่วยฟอกเลือด
ฟอกเลือดฉุกเฉิน
ฟอกเลือดเรื้อรัง
สิทธิการฟอกเลือด
เบิกราชการ
ประกันสังคม
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
รัฐวิสาหกิจ
ช�ำระเอง
การบริ ก ารส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การฟอกเลื อ ดฉุ ก เฉิ น ในกลุ ่ ม ผู ้ ป ่ ว ย
ฟอกเลื อ ดเรื้ อ รั ง ที่ มี ภ าวะแทรกซ้ อ นซึ่ ง จ� ำ เป็ น ต้ อ งนอนพั ก รั ก ษาตั ว
ในโรงพยาบาลและกลุม่ ผูป้ ว่ ยไตเรือ้ รังทีเ่ ริม่ ฟอกเลือดครัง้ แรก โดยสัดส่วน
การฟอกเลือดฉุกเฉินมีแนวโน้มมากขึ้นในระยะเวลา 5 ปี คือร้อยละ 59.7,
58.7, 63.5, 60.0 และ 65.7 ตามล�ำดับ (ภาพที่ 1) สาเหตุของการนอน
โรงพยาบาลได้แก่ การติดเชื้อ (ร้อยละ 34.4) ภาวะน�้ำเกิน (ร้อยละ 26.9)
ภาวะยูรีเมีย (ร้อยละ 9.7) โปแตสเซียมในเลือดสูง (ร้อยละ 2.6) โรคหัวใจ
และหลอดเลือด (ร้อยละ 7.7) โรคหลอดเลือดสมอง (ร้อยละ 2.9)
โรคทางอายุรกรรมอื่นๆ (ร้อยละ 15.8) และโรคทางศัลยกรรมหรือ
ศัลยกรรมกระดูก (ร้อยละ 7.3) ภายหลังได้รับการดูแลผู้ป่วยส่วนใหญ่
มีอาการทุเลาลงสามารถกลับบ้านได้ (ร้อยละ 79.7) ร้อยละ 13.7 เสียชีวิต
นอกนั้นจ�ำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการบ�ำบัดทดแทนไต (ร้อยละ 6.6) ผู้ป่วย
ทีเ่ ริม่ การฟอกเลือดครัง้ แรกมีอตั ราการกรองของไต (eGFR) เฉลีย่ 6.4±3.9

จ�ำนวนผู้ป่วย (ร้อยละ)
1,535 (98.8)
18 (1.2)
456 (29.4)
295 (19.0)
355 (22.8)
351 (22.6)
96 (6.2)
มิ ล ลิ ลิ ต ร/นาที / 1.73 ตารางเมตร จ� ำ นวนวั น ที่ ต ้ อ งพั ก รั ก ษาตั ว
ในโรงพยาบาลเฉลี่ย 8.9±5.4 วัน และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการฟอกเลือด
ปีละ 3,020,800±477,691.5 บาท ในกลุ่มผู้ป่วยไตบาดเจ็บเฉียบพลัน
(Acute Kidney Injury : AKI) ส่วนใหญ่สาเหตุเกิดจาก pre renal หรือ
Intrinsic renal cause (ร้อยละ 94.4) และมีคา่ มัธยฐานและส่วนเบีย่ งเบน
ควอไทล์ของครีเอตินินในเลือดขณะเริ่มฟอกเลือดที่ 5.9 มิลลิกรัมต่อ
เดซิลิตร (3.9,9.2 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) ซึ่งมักเป็นผู้ป่วยที่มีพลศาสตร์
การไหลเวียนไม่คงที่ (Hemodynamic instability) (ร้อยละ 78.1) และ
เสียชีวิต (ร้อยละ 60.3) ผู้ป่วยบางส่วนไตกลับฟื้นตัวและสามารถหยุด
ฟอกเลือดกลับมาสู่ภาวะปกติได้ (ร้อยละ 33.3) และบางส่วนมีการด�ำเนิน
ของโรคไปสูโ่ รคไตเรือ้ รังต้องเข้ารับการบ�ำบัดทดแทนไตต่อเนือ่ ง (ร้อยละ 6.4)
(ตารางที่ 2)

ภาพที่ 1 การฟอกเลือดฉุกเฉิน และการฟอกเลือดเรื้อรังในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีแยกรายปี พ.ศ. 2555-2559

ปี ที่ 44 • ฉบับที่ 1 • เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562
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ตารางที่ 2 ผู ้ป่วยฟอกเลือดฉุกเฉินในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี (n=1,535)
ลักษณะผู้ป่วย
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จ�ำนวนผู้ป่วย (ร้อยละ)

ผู้ป่วยฟอกเลือดเรื้อรังที่มีภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันและผู้ป่วยไตเรื้อรังที่เริ่มฟอกเลือดครั้งแรก (n=1,238)
สาเหตุการนอนโรงพยาบาล
ติดเชื้อ
ภาวะน�้ำเกิน
ภาวะยูรีเมีย
ภาวะโปแตสเซียมในเลือดสูง
โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคหลอดเลือดสมอง
โรคทางอายุรกรรมอื่นๆ
		 ระบบทางเดินอาหาร
		 ระบบทางเดินหายใจ
		 Hypoglycemia/hyperglycemia
		 Anemia
โรคทางศัลยกรรมหรือศัลยกรรมกระดูก
ค่าเฉลี่ยอัตราการกรองของไตเมื่อเริ่มต้นฟอกเลือดครั้งแรก (eGFR)* (mean±SD)
จ�ำนวนวันนอนโรงพยาบาล (วัน) (mean±SD)
สถานะจ�ำหน่าย
ทุเลา
เสียชีวิต
ผู้ป่วยไตบาดเจ็บเฉียบพลัน (n=297)
สาเหตุโรคไตบาดเจ็บเฉียบพลัน
Pre renal AKI**
Intrinsic renal AKI**
Post renal AKI**
Unknown AKI**
ระดับ creatinine ในเลือดเมื่อเริ่มต้นฟอกเลือด median (IQR)***
Hemodynamic instability
จ�ำนวนวันนอนโรงพยาบาล (วัน)
median (IQR)***
ประเภทการจ�ำหน่ายฟอกเลือด
เสียชีวิต
ไตฟื้นตัวหยุดฟอกเลือด
ไตวายเรื้อรังที่ต้องบ�ำบัดทดแทนไตต่อเนื่อง

426 (34.4)
333 (26.9)
120 (9.7)
32 (2.6)
95 (7.7)
36 (2.9)
36 (2.9 )
24 (1.9)
24 (1.9)
22 (1.8)
90 (7.3)
6.4 ±3.9
8.9±5.4
986 (79.7)
252 (20.3)
119 (40.0)
162 (54.4)
8 (2.8)
8 (2.8)
5.9 (3.9,9.2)
232 (78.1)
1-101
15 (7, 26)
179 (60.3)
99 (33.3)
19 (6.4)

* eGFR = estimate Glomerular Filtration Rate (CKD-EPI)
** AKI = Acute Kidney Injury
*** IQR = Interquartile range
ผู ้ ป ่ ว ยฟอกเลื อ ดเรื้ อ รั ง แบบประจ� ำ ต่ อ เนื่ อ ง ในโรงพยาบาล
นพรั ต นราชธานี มี ตั ว ชี้ วั ด ผ่ า นตามเกณฑ์ ม าตรฐานการรั ก ษาโดย
การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม2 เป็นส่วนใหญ่ มีเพียง 2 ตัวชี้วัดที่
ไม่ผ่านตามเกณฑ์ ได้แก่ ระดับฮีโมโกลบินในเลือดซึ่งควรมีผู้ป่วยที่มี

วารสารกรมการแพทย์

ฮีโมโกลบินน้อยกว่า 10 กรัมต่อเดซิลติ รไม่เกินร้อยละ 20.0 แต่กลับมีผปู้ ว่ ย
กลุ่มนี้สูงถึงร้อยละ 48.7 และควรมีผู้ป่วยที่ค่าฟอสเฟตในเลือดมากกว่า
5 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรไม่เกินร้อยละ 20.0 แต่ในช่วงเวลาที่ศึกษามีผู้ป่วย
ที่ค่าฟอสเฟตเกินเกณฑ์ถึงร้อยละ 33.9 (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 ผลลัพธ์ตัวชี้ วัดคุณภาพการให้บริการผู ้ป่วยฟอกเลือดเรื้อรังแบบประจ�ำต่อเนื่อง (n=18)

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

เกณฑ์

สัดส่วน
ผู้ป่วย

ร้อยละ

ร้อยละ

ผ่าน
เกณฑ์

ไม่ผ่าน
เกณฑ์

การดูแลรักษาภาวะซีด				
ระดับฮีโมโกลบิน <10 กรัมต่อเดซิลิตร
<20%
47.8		

ค่าเฉลี่ยของระดับฮีโมโกลบิน >11.5 กรัมต่อเดซิลิตร
<20%
11.8

ค่าเฉลี่ยของระดับเฟอริติน <100 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร
<20%
125

ความเพียงพอในการฟอกเลือด				
urea reduction ratio <65%
<20%
0

เฉลี่ยของ KT/V*< 1.2 (ฟอกเลือด 3 ครั้งต่อสัปดาห์)
<20%
0

ค่าเฉลี่ยของ KT/V*< 1.8 (ฟอกเลือด 2 ครั้งต่อสัปดาห์)
<20%
0

การเตรียมหลอดเลือดเพื่อใช้ในการฟอกเลือด				
ผูป้ ว่ ยผูใ้ หญ่ทไี่ ด้รบั การฟอกเลือดผ่านทาง Arteriovenous fistula หรือ graft
>70%
87.5

ผูป้ ว่ ยผูใ้ หญ่ทไี่ ด้รบั การฟอกเลือดประจ�ำผ่านทาง temporary venous catheter <20%
0

นานกว่า 90 วัน
การดูแลรักษาความผิดปกติทางเมตาบอลิกของแร่ธาตุและกระดูก				
ค่าเฉลี่ยของระดับแคลเซียมในเลือด >10.2 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร
<20%
12.2

ค่าเฉลี่ยของระดับฟอสเฟตในเลือด >5 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร
<20%
33.9		

ค่าเฉลี่ยของระดับพาราไทรอยด์ฮอร์โมนมากกว่า 9 เท่าของค่าปกติ
<20%
6.0

ภาวะโภชนาการ				
ค่าเฉลี่ยของระดับอัลบูมินในเลือด <3.5 กรัมต่อเดซิลิตร
<20%
5.8

* KT/V = Hemodialysis Treatment Adequacy

วิจารณ์

การศึกษานี้แสดงให้เห็นผลลัพธ์การบริการฟอกเลือดและการดูแล
ผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ช่วง
5 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2559 พบการฟอกเลือดฉุกเฉิน
มีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากเป็นหน่วยไตเทียมภาครัฐที่ให้บริการในระดับ
ตติยภูมจิ งึ สามารถรองรับผูป้ ว่ ยฉุกเฉินทีม่ ปี ญ
ั หาซับซ้อน และรองรับผูป้ ว่ ย
ได้ทุกสิทธิการรักษา ท�ำให้ผู้ป่วยที่มีอาการฉุกเฉินเข้าถึงบริการได้อย่าง
รวดเร็ว ผลลัพธ์คือผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการทุเลาจากภาวะแทรกซ้อน
สามารถกลั บ บ้ า นได้ ถึ ง ร้ อ ยละ 79.7 ส่ ว นสาเหตุ ที่ เ ข้ า รั บ การรั ก ษา
ในโรงพยาบาลส่ ว นใหญ่ ม าจากปั ญ หาเรื่ อ งการติ ด เชื้ อ ที่ เ กิ ด จาก
ระบบหายใจ และระบบปัสสาวะ สามารถน�ำปัญหาดังกล่าวไปสูก่ ารพัฒนา
ในเชิงป้องกันในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการติดเชื้อและจัดท�ำเป็น
แผนการให้ความรูก้ บั ผูป้ ว่ ยก่อนกลับบ้านเพือ่ ป้องกันการติดเชือ้ ซ�ำ้ ส�ำหรับ
การบริการในกลุ่มผู้ป่วยฟอกเลือดเรื้อรังที่เข้าสู่ภาวะไตวายระยะสุดท้าย
และเริ่มต้นฟอกเลือดเป็นครั้งแรกมีจ�ำนวนเฉลี่ยปีละ 50 ราย (ไม่ได้แสดง
ข้อมูล) มีค่าเฉลี่ย eGFR 6.4 มิลลิลิตร/นาที/1.73 ตารางเมตร เป็นไปตาม
ข้อแนะน�ำเวชปฏิบัติการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม พ.ศ. 2557 ของ
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย3 ที่ให้เริ่มพิจารณาเริ่มการบ�ำบัดทดแทนไต
เมือ่ ผูป้ ว่ ยมีระดับ eGFR น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 มิลลิลติ ร/นาที/1.73 ตาราง
เมตร หรือมากกว่า 6 มิลลิลิตร/นาที/1.73 ตารางเมตร ร่วมกับมีภาวะ
แทรกซ้อนที่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วย ส�ำหรับการบริการฟอกเลือดในกลุ่ม
ผู้ป่วยไตบาดเจ็บเฉียบพลัน ผลลัพธ์การบริการคือผู้ป่วยสามารถฟื้นฟู
การท�ำงานของไตให้กลับสูภ่ าวะปกติโดยผูป้ ว่ ยไม่ตอ้ งรับการบ�ำบัดทดแทนไต
แบบต่อเนือ่ งร้อยละ 33.3 แต่อย่างไรก็ตามมีผปู้ ว่ ยทีเ่ สียชีวติ ถึงร้อยละ 60.3
ซึง่ ค่อนข้างสูงเมือ่ เทียบกับข้อมูลของหน่วยไตเทียมทัง้ ในโรงพยาบาลต่างๆ
ในประเทศและต่างประเทศ โดยมีคา่ เฉลีย่ ทีป่ ระมาณร้อยละ 504-6 สาเหตุที่
ท�ำให้ผู้ป่วยของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีมีจ�ำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิต
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มากกว่าอาจเนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มารับบริการเป็นผู้ป่วยสูงอายุ
(ร้อยละ 63.4) มีพลศาสตร์การไหลเวียนไม่คงที่ (ร้อยละ 66.4) และต้องใช้
เครื่องช่วยหายใจ (ร้อยละ 63.8) ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความเสี่ยงต่อการ
เสียชีวิต7 และมีโอกาสสูญเสียการท�ำงานของไตแบบถาวร อย่างไรก็ตาม
การค้นหาสาเหตุ และการเริม่ ล้างไตในเวลาทีเ่ หมาะสมจะท�ำให้หน้าทีข่ อง
ไตฟื ้ น กลั บ มาสู ่ ภ าวะปกติ ไ ด้ อ ย่ า งปลอดภั ย และเกิ ด ผลลั พ ธ์ ที่ ดี ขึ้ น8
ซึง่ การศึกษาทีม่ มี าก่อนแสดงให้เห็นว่าผูป้ ว่ ยทีเ่ ริม่ การฟอกเลือดในระยะแรก
ก่อนที่จะมีอาการยูรีเมีย (early dialysis) จะมีอัตรารอดชีวิตที่ดีกว่า
การเริ่มการฟอกเลือดที่ช้าเกินไป (late dialysis)9 การดูแลในกลุ่มผู้ป่วย
โรคไตเรื้อรังที่ฟอกเลือดประจ�ำต่อเนื่อง วัดผลลัพธ์จากตัวชี้วัดคุณภาพ
ตามมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม2 มาเป็น
ตัวชีว้ ดั คุณภาพ ซึง่ ส่วนใหญ่ผา่ นตามเกณฑ์ มีเพียงตัวชีว้ ดั บางตัวยังไม่เป็น
ไปตามเกณฑ์เล็กน้อย ได้แก่ ระดับฮีโมโกลบิน และระดับฟอสเฟตในเลือด
ของผู้ป่วย ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวสะท้อนถึงผลของการดูแลผู้ป่วยในระดับ
สหสาขาวิชาชีพ ร่วมกับตัวผูป้ ว่ ยและครอบครัว ทีต่ อ้ งให้ความร่วมมืออย่าง
ต่อเนื่อง จากผลลัพธ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการบริการที่มีประสิทธิภาพ
และผลลัพธ์ที่ดีนั้นจ�ำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ10
อย่างไรก็ตาม หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ได้มี
การเตรี ย มสมรรถนะบุ ค ลากรไว้ ร องรั บ เพื่ อ ให้ ส ามารถบริ ก ารผู ้ ป ่ ว ย
ในสภาวะวิกฤติหรือฉุกเฉิน ซึ่งเป็นสมรรถนะที่สูงกว่าสมรรถนะมาตรฐาน
ของการบริการหน่วยไตเทียมทั่วไป ที่ให้บริการฟอกเลือดแบบเรื้อรัง
จากการวิเคราะห์อัตราก�ำลังในระยะเวลา 5 ปี โดยมีจ�ำนวนอัตราก�ำลัง
ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารคื อ อายุ ร แพทย์ โ รคไต 2 คนต้ อ งให้ ก ารดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยรวม
1,553 ราย คิดเป็นจ�ำนวน 15,235 รอบของการฟอกเลือด และยังต้องมี
ภาระในการให้บริการผู้ป่วยโรคอายุรกรรมอื่นๆ ในโรงพยาบาลร่วมด้วย
ส�ำหรับการคิดอัตราก�ำลังพยาบาลใช้การคิด Full Time Equivalent (FTE)
แบบ staff mix พยาบาลต่อผู้ช่วยเหลือคนไข้ ในสัดส่วน 70:30 ส�ำหรับ
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ปริมาณงานทีต่ อ้ งดูแลผูป้ ว่ ยทัง้ ฉุกเฉินและเรือ้ รัง คิดเป็น 8-10 FTE ในขณะที่
มีอัตราก�ำลังจริงเพียง 7 FTE ท�ำให้มีค่า productivity เฉลี่ยสูงมากกว่า
ที่ส�ำนักการพยาบาลก�ำหนด11 หมายถึงพยาบาลไตเทียมมีภาระงานสูง
แต่จากการที่พยาบาลไตเทียมมีสมรรถนะและประสบการณ์การท�ำงาน
ในระดับประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
ทั้งหมด จึงท�ำให้ผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยได้ผลลัพธ์ที่ดีในระดับที่น่าพอใจ
แต่หากเป็นไปได้ในอนาคตควรมีการปรับอัตราก�ำลังให้เหมาะสมเพียงพอ
ตามมาตรฐาน เพื่อจะช่วยลดภาระงานและให้พยาบาลรุ่นใหม่ๆ ได้สั่งสม
ประสบการณ์เพื่อเพิ่มความช�ำนาญซึ่งจะช่วยท�ำให้พยาบาลสามารถดูแล
ผูป้ ว่ ยได้มคี ณ
ุ ภาพมากขึน้ อย่างไรก็ตามการศึกษานีเ้ ป็นการประมวลผลจาก
ฐานข้อมูลไม่ได้เก็บจากเวชระเบียนผู้ป่วยในโดยตรง ท�ำให้มีข้อจ�ำกัดอยู่
หลายประการ ได้แก่ ขาดการบันทึกข้อมูลความรุนแรงของโรค โดยละเอียด
เช่น ใช้ระดับคะแนน Acute Physiologic And Chronic Health
Evaluation Version 2 (APACHE II) หรือ คะแนน Sepsis-related
Organ Failure Assessment score (SOFA score) และการจ�ำแนกผูป้ ว่ ย
ว่าเป็น community acquired acute kidney injury หรือ hospital
acquired acute kidney injury ท�ำให้สิ่งดังกล่าวนี้สามารถน�ำไปเป็น
โอกาสพัฒนาในการศึกษาครั้งต่อไป
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การดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยที่ ไ ด้ รั บ การฟอกเลื อ ดด้ ว ยเครื่ อ งไตเที ย มของ
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีในระยะ 5 ปี มีแนวโน้มของการฟอกเลือด
ฉุกเฉินเพิ่มมากขึ้น แม้ว่าผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการทุเลาลง
มี ก ารท� ำ งานของไตดี ขึ้ น หรื อ หายเป็ น ปกติ แ ละสามารถกลั บ บ้ า นได้
แต่ผปู้ ว่ ยทีม่ ภี าวะไตบาดเจ็บเฉียบพลันยังมีอตั ราการเสียชีวติ สูง การบริการ
ฟอกเลือดเรือ้ รังในผูป้ ว่ ยทีฟ่ อกเลือดประจ�ำในโรงพยาบาลผลลัพธ์การดูแล
ส่วนใหญ่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วย
เครือ่ งไตเทียมซึง่ แสดงให้เห็นถึงสมรรถนะการท�ำงานของแพทย์และพยาบาล
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ในขณะทีจ่ ำ� นวนของพยาบาลยังไม่อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน
ตามภาระงาน
ข้อเสนอแนะ
การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในโรงพยาบาลมีแนวโน้มของ
การฟอกเลือดฉุกเฉินเพิ่มมากขึ้น จ�ำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีสมรรถนะ
ที่ เ หมาะสมร่ ว มกั บ การจั ด อั ต ราก� ำ ลั ง ตามภาระงานที่ เ พี ย งพอเพื่ อ ให้
สามารถดูแลผู้ป่วยได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจนปลอดภัยช่วยเพิ่มผลลัพธ์
การดูแลผู้ป่วยให้มีคุณภาพมากขึ้น
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