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[  ] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ     [ ] หน่วยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข

ช่ือเรื่องนำาเสนอ ลดภำวะแทรกซ้อนจำกควำมเสียหำยของเส้นฟอกเลือด (Vascular Access failure)
เป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่าน้ัน) 

[  ] 1. กำรนำำองคก์ร [  ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย 
[  ] 3. กำรเอำใจใส่ลูกคำ้และตลำด [  ] 4. กำรวดั กำรวิเครำะห์ และ กำรจัดกำรควำมรู้ 
[  ] 5. กำรเอำใจใส่ทรัพยำกรบุคคล [] 6. กำรจัดกำรกระบวนกำร 
[  ] 7. กำรประยุกตร์ะบบมำตรฐำนต่ำง ๆ เข้ำกับกำรบริหำรจดักำร 

ช่ือหน่วยงาน งำนกำรพยำบำลผู้ป่วยโรคไตและไตเทียม โรงพยำบำลธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ 95 หมู่8 ถนนพหลโยธิน ตำำบลคลอหน่ึง อำำเภอคลองหลวง จังหวดัปทุมธำนี 12120 
โทรศัพท์ 0 2926 9058   โทรสำร 0 2926 9060  เว็บไซต์ E-mail: spairojkittrakul@gmail.com
ชื่อผู้เขียน (ผู้นำำเสนอ) นำงศศิพิมพ์ ไพโรจน์กจิตระกูล ตำำแหน่ง พยำบำลชำำนำญกำร
โทรศัพท์ 0 2926 9445   โทรสำร 0 2926 9060 มือถือ 06 3868 6863    อีเมล spairojkittrakul@gmail.com
สรุปจุดท่ีเป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” 
1) กำรใช้เทคโนโลยีกำรสื่อสำร แอพพลิเคชั่น Official line มำประยุกต์ใช้ เพิ่มช่องทำงกำรสื่อสำร เพื่อดูแลชว่ยเหลือ
ผู้ป่วย ให้คำำปรกึษำ พรอ้มให้กำรดูแลแก้ไขปัญหำอย่ำงทันเวลำ ลดควำมรุนแรง และเพิ่มควำมใส่ใจในปัญหำของผู้
ป่วย ผู้ป่วยสำมำรถเข้ำถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
2) มีระบบประสำนงำนกับทีมสหสำขำ เพื่อให้บรรลุผลสำำเร็จอยำ่งมีประสิทธิภำพ
3) กำรเชื่อมโยงทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถของพยำบำลไตเทียมที่มีควำมชำำนำญในกำรใช้เส้นฟอกเลือด ถ่ำยทอดลง
สู่กำรปฏิบัติ ลดควำมสียหำยของเส้นฟอกเลือด จำกผู้ใช้งำนโดยตรง
ประสิทธิผล 
1) ลดอุบัติกำรณ์ควำมเสียหำยของเส้นฟอกเลือด จำกกำรแทงเข็มทะลุออกนอกหลอดเลือด จำก 136 ครั้ง/ปี เป็น 88
ครั้ง/ปี ลดลงจำกเดิม = 48 ครั้ง คิดเป็นลดลงร้อยละ 35
2) ลดจำำนวนผู้ป่วยที่เกิดภำวะแทรกซ้อนจำกกำรเสียหำยของเส้นฟอกเลือด (AV-shunt Stenosis and Failure) จำก
เดิม 16 รำยต่อปี เป็น 7 รำยต่อปี ลดลงจำกเดิม = 9 รำย คดิเป็นร้อยละ 56.25
3) อัตรำกำรอดุตันของเส้นฟอกเลือด AVF 0.05 ครั้งต่อผู้ป่วยต่อปี (เปรียบเทียบอัตรำกำรอุดตันของเส้นฟอกเลือด 
ชนิด AVF เท่ำกับ 0.051)
4)  อตัรำกำรอุดตันของเส้นฟอกเลือด AVG 0.25 ครั้งต่อผู้ป่วยต่อปี (เปรียบเทียบอัตรำกำรอุดตันของเส้นฟอกเลือด 
ชนิด AVG เท่ำกับ 0.5 ครั้งต่อผู้ป่วยต่อปี2)

 กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครน้ีได้   
 [ ] อนุญำต  [  ] ไม่อนุญำต

 กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหวำ่งที่นำำเสนอในวันกำรจดังำนขององค์กรผู้สมัครน้ีได้
             [ ] อนุญำต  [  ] ไม่อนุญำต

บทคัดย่อ
ช่ือเรื่อง: ลดภำวะแทรกซ้อน
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จำกควำมเสียหำยของเส้นฟอกเลือด (Vascular Access failure)
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ 

งำนกำรพยำบำลผู้ป่วยโรคไตและไตเทียม โรงพยำบำลธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติ มพีันธกจิในกำรดูแลผู้
ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Chronic Hemodialysis) ให้ได้รับกำรบริกำรที่ดีเลิศและยั่งยืน มีผู้ป่วยฟอกเลือด
เรื้อรังในควำมดูแล จำำนวน 160 คน มีกำรฟอกเลือดเฉลี่ย 1,900 ครั้งต่อเดือน ผู้ป่วยส่วนใหญ่ฟอกเลือด 3 ครั้งต่อ
สัปดำห์ มีผู้ป่วยใช้เส้นฟอกเลือด (Vascular Access) ชนิด AVF และ AVG จำำนวน 123 คน คดิเป็นร้อยละ 77 
กระบวนกำรฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis) ต้องอำศัยกระบวนกำรในกำรนำำเลือด ซ่ึงมีของเสียของผู้
ป่วยออกสู่วงจรภำยนอกรำ่งกำย ผ่ำนทำงเข้ำออกที่เส้นฟอกเลือด กำรดูแลรักษำเส้นฟอกเลือดให้ได้ดีมีประสิทธิภำพ 
ส่งผลถึงคุณภำพชวีิตทีด่ีของผู้ป่วย และต้องมีกำรประสำนงำนร่วมกับทีมสหสำขำวิชำชพี ท้ังด้ำนอำยุรแพทย์ 
ศัลยแพทย์ รังสีแพทย์ และพยำบำลไตเทียม ปัจจุบันพบว่ำร้อยละ 15-20 ของผู้ป่วยฟอกเลือดดว้ยเครื่องไตเทียม มี
ปัญหำภำวะแทรกซ้อนของเส้นฟอกเลือด เช่น เส้นฟอกเลือดอดุตัน ตีบ และมีกำรติดเชื้อ เป็นต้น พยำบำลไตเทียม
เป็นผู้ที่มีบทบำทในกำรใช้เส้นฟอกเลือดโดยตรง ทำงหน่วยงำนจึงไดพ้ัฒนำระบบบรกิำรดูแลผู้ป่วยฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียมให้ปลอดภัยจำกภำวะแทรกซ้อนจำกควำมเสียหำยของเส้นฟอกเลือด (Vascular Access failure) 
วิสัยทัศน์: TUH 4.0 ORGANIZATION OF THE FUTER FOR ALL
       โรงพยำบำลธรรมศำสตร์ 4.0 มุ่งสู่องคก์รแห่งอนำคตเพื่อประชำชน
ค่านิยม: Think “TRANSFORM”
Thammasat Spirit: เรำจะยดึมั่นในจิตวิญญำณธรรมศำสตร์ “กำรสร้ำงสทิธิเสรีภำพและควำมเท่ำเทียมในสังคม”
Research& Innovation: เรำจะสนับสนุนกำรสร้ำงงำนวิจัยและนวตักรรม เพื่อนำำองค์กรเปลี่ยนแปลงสู่ควำมเป็เเลิศ 
Accreditation: เรำจะมุ่งมั่น กำรรับรองคุณภำพ สู่มำตรฐำนควำมเป็นเลิศ
Nature: เรำจะพิทักษ์รักษำสิ่งแวดล้อม เพือ่ส่งเสริมกำรรักษำและร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
Skills: เรำจะหมั่นใฝ่หำควำมรู้และพัฒนำทกัษะกำรทำำงำน เพื่อส่งมอบคุณค่ำทีด่ีสู่ผู้ป่วย
Financial Sustainability: เรำจะร่วมสร้ำงเสถียรภำพด้ำนกำรเงินเพื่อควำมอยู่รอดขององค์กร
Organization of the Future: เรำจะเป็นส่วนหน่ึงของควำมสำำเร็จในกำรก้ำวสู่องค์กรแห่งอนำคต
Moral Hospital: เรำจะประพฤตตินตำมหลักคุณธรรมเพื่อควำมสุขในองค์กร
วัฒนธรรมองค์กร: รพธ. ซ่ือสัตย์ รับผิดชอบ ใสใ่จบริกำร
พันธกิจ: 1) ให้บริกำรที่เป็นเลิศด้ำนกำรรักษำพยำบำล กำรฟื้นฟู กำรป้องกันโรคและกำรสร้ำงเสริมสุขภำพแก่
ประชำชน 2) สนับสนุนและมีส่วนร่วมกับคณะต่ำง ๆ ให้เกิดกำรเรียนกำรสอนที่มีประสทิธิภำพเพื่อผลิตบัณฑติที่มี
คุณภำพสู่สังคม 3) เป็นองค์กรทำงวิชำกำรที่สนับสนุน ชี้นำำสังคมและชุมชน และ 4) สรำ้งและสนับสนุนงำนวิจัยและ
นวัตกรรมที่ทรงคุณค่ำ นำำสู่กำรปฏิบัติเพื่อประชำชน
นโยบาย: โรงพยำบำลคุณภำพ หรือ TUH Quality Goals 2563 โดยนำำหลักคุณภำพตำมนโยบำย 2P Safety ที่มุ่ง
เน้นถึงควำมปลอดภัยของผู้ป่วย ประกอบกับกำรบริหำรงำนโรงพยำบำลที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 4 ดำ้น 
ได้แก่ ด้ำนควำมปลอดภัย (Safety) ดำ้นกระบวนกำร (Process) ดำ้นควำมคุ้มคำ่ (Efficiency) และดำ้นคุณภำพทำง
คลินิก (Clinical quality) หรือ SPEC ซ่ึงเป็นแผนพัฒนำคุณภำพและนโยบำยของโรงพยำบำล
แนวทางการแกไ้ขปัญหาและการนำาไปปฏิบัติ 

โดยนำำหลักคณุภำพตำมนโยบำย 2P Safety ที่มุ่งเน้นถึงควำมปลอดภัยของผู้ป่วย ให้ควำมสำำคัญกับเส้นฟอก
เลือดที่เปรียบเสมือนเป็นเส้นชีวิตผู้ป่วย ให้ไดร้ับกำรดูแลที่ดีที่สดุ โดยจัดให้มพียำบำลไตเทียมที่มีควำมเชี่ยวชำญใน
กำรใช้เส้นฟอกเลือด มำเป็นผู้จดักำรรำยกรณี (NCM) Vascular Access for Hemodialysis เพื่อให้คำำปรึกษำในทีม
เกี่ยวกับกำรดูแลเส้นฟอกเลือดและช่วยเหลือกรณีผู้ป่วยที่มีปัญหำเส้นฟอกเลือดลงเข็มยำก หรือในผู้ป่วยที่เริ่มใช้งำน
เส้นฟอกเลือดครั้งแรก รวมถึงกำรใช้องค์ควำมรู้ ทกัษะ ควำมชำำนำญในกำรใช้เส้นฟอกเลือดถ่ำยทอดให้พยำบำลใน
หน่วยงำน เพื่อลดปัจจัยเส้นฟอกเลือดเสียหำยจำกกำรใช้เส้นฟอกเลือดที่ไม่ถูกต้อง โดยเน้นไปที่กำรประเมินและกำร
แทงเข็มฟอกเลือด เน่ืองจำกหำกเกิดควำมเสียหำยของเส้นฟอกเลือด ผู้ป่วยจำำเป็นต้องไดร้ับกำรใส่สำยสวนหลอด
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เลือดเพื่อฟอกเลือดชั่วครำว (Hemodialysis Catheter) บริเวณคอ (Internal jugular vein) หรือขำหนีบ (Femoral
vein) ระหวำ่งรอกำรรักษำแก้ไข ซ่ึงทำำให้ผู้ป่วยอำจมีควำมเสี่ยงในเรื่องภำวะแทรกซ้อนจำกกำรใส่สำยสวนหลอดเลือด
ชั่วครำว ได้แก่ กำรฟอกเลือดไม่เพียงพอ กำรตดิเชื้อในกระแสเลือด ควำมไม่สุขสบำยในกำรใช้ชวีิตประจำำวัน ท้ังน้ีรวม
ถึงค่ำใช้จำ่ยที่เพิ่มข้ึนตำมมำ 

พยำบำลไตเทียมนอกจำกจะมีภำรกิจในกำรดูแลผู้ป่วยขณะทำำหัตถกำรฟอกเลือดให้มีควำมปลอดภัยตำม
มำตรฐำนวิชำชีพแล้ว จะต้องทำำบทบำทเป็นผู้ให้คำำแนะนำำ ให้คำำปรกึษำ ให้ผู้ป่วยสำมำรถดูแลตนเอง ปฏิบัติตวัได้
อย่ำงถูกต้องขณะอยู่ที่บ้ำน พร้อมกำรช่วยเหลือแก้ไขปัญหำต่ำงๆ เช่น กำรสังเกตควำมผิดปกติของเส้นฟอกเลือด กำร
บริหำรเส้นฟอกเลือดที่ถูกวิธี กำรทำำควำมสะอำดแขนก่อนฟอกเลือด ก็มีควำมสำำคัญดว้ยเช่นกัน เดิมผู้ป่วยฟอกเลือด
เรื้อรังแบบผู้ป่วยนอกของโรงพยำบำล จะไดร้ับกำรดูแลอย่ำงใกล้ชดิจำกแพทย์และพยำบำลเจ้ำของไข้ ในกำรให้ข้อมูล
กำรรกัษำ ให้คำำแนะนำำในกำรปฏิบัตติัวอย่ำงสมำ่ำเสมอ เมื่อเกดิปัญหำหรือข้อสงสัยผู้ป่วยสำมำรถโทรศัพท์สอบถำม
ได้ที่หน่วยงำนโดยตรง พบว่ำช่องทำงกำรสื่อสำรยังมีข้อจำำกัด เช่น นอกเวลำรำชกำรที่หน่วยงำนไม่ได้เปิดทำำกำร หรือ
ปัญหำโทรศพัท์สำยไมว่่ำง ระยะเวลำในกำรสื่อสำรมีจำำกัด ทำำให้เป็นอุปสรรคในกำรขอรับคำำปรึกษำ ทำงหน่วยงำนฯ
จึงลดปัญหำน้ีดว้ยกำรพัฒนำระบบกำรบริกำรโดยกำรนำำเทคโนโลยีกำรสื่อสำร ท่ีมีกำรใช้กันอยำ่งแพร่หลำยสำำหรับ
ธรุกิจร้ำนค้ำ มำประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยเพื่อเพิ่มช่องทำงกำรสื่อสำรข้อมูลทำงสุขภำพกับผู้ป่วย ได้แก่ แอพพลิเคชั่น 
Official line ต้ังชื่อวำ่ “ธรรมศำสตร์รกั(ษ์)ไต”  โดยเป็นกำรสื่อสำรเฉพำะบุคคล เลือกใช้เป็นแบบบัญชีทั่วไปที่ไม่ต้อง
เสียค่ำใช้จำ่ย เป็นกำรเพิ่มช่องทำงกำรให้คำำปรกึษำ ทำำให้ผู้ป่วยไดร้ับควำมสะดวกในกำรติดต่อสอบถำมข้อมูลทำง
สุขภำพ มีแอดมิน เป็นพยำบำลเฉพำะทำงเวชปฏิบัติกำรฟอกเลือดดว้ยเครื่องไตเทียม ท่ีมีควำมรู้เฉพำะทำงไตเป็นผู้ให้
คำำปรึกษำตอบคำำถำมข้อสงสัย นอกจำกน้ีผู้ป่วยยังสำมำรถอ่ำนข้อมูลกำรให้ควำมรู้ทำงสุขภำพในกำรดูแลตนเองของผู้
ป่วยโรคไต ผำ่น Bord cast ได้อีกดว้ย โดยผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมทุกคน จะไดร้ับคำำแนะนำำในกำรลง
ทะเบียนธรรมศำสตรร์ัก(ษ์)ไต และกำรใช้งำนในแอพพลิเคชั่นน้ี ถือเป็นกำรสร้ำงคุณค่ำในงำนด้วยควำมใสใ่จและ
ตระหนักในควำมต้องกำรของผู้ป่วยอย่ำงแท้จริง สรำ้งควำมปลอดภัยสูงสุดจำกภำวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้ และ
สำมำรถลดควำมรุนแรงของภำวะแทรกซ้อนจำกควำมเสียหำยของเส้นฟอกเลือด สำมำรถประสำนงำนกับทีมสหสำขำ
วิชำชีพอยำ่งทันเวลำตั้งแต่แอดมิน พยำบำล NCM ศัลยแพทย์ และรังสีแพทย์ ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับกำรแก้ไขเส้นฟอก
เลือดอย่ำงรวดเร็วโดยไมต่้องผ่ำตัดทำำเส้นเลือดใหม่ มีผู้ป่วยที่ได้รับคำำปรกึษำผ่ำน Official line และมีกำรตอบกลับ
ภำยใน 2 ชัว่โมง เท่ำกับ 100 เปอร์เซนต์ จำกผลกำรดำำเนินกำรพัฒนำระบบบริกำรน้ี ส่งผลให้ผู้ป่วยมีควำมปลอดภัย 
ลดอุบัติกำรณ์ควำมเสียหำยของเส้นฟอกเลือด จำกกำรแทงเข็มทะลุออกนอกหลอดเลือดจำก 136 ครั้ง เหลือ 88 ครั้ง
หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 35 กำรให้ควำมสำำคัญกับกำรใช้เส้นเลือดผู้ป่วย กำรประเมินก่อนกำรลงเข็ม กำรแทงเข็ม
อย่ำงแม่นยำำ ส่งผลให้จำำนวนผู้ป่วยที่เกิดภำวะแทรกซ้อนจำกควำมเสียหำยของเส้นฟอกเลือด (AV-shunt stenosis 
and failure) ลดลง จำก 16 คน เหลือ 7 คน หรือคดิเป็นลดลงร้อยละ 56 จำกผลลพัธ์ดังกล่ำว เมื่อนำำมำคดิอัตรำ
กำรอุดตันของเส้นฟอกเลือดชนิด AVF เท่ำกับ 0.05 ครั้งต่อผู้ป่วยต่อปี อตัรำกำรอุดตันของเส้นฟอกเลือด ชนิด AVG 
เท่ำกับ 0.25 ครั้งต่อผู้ป่วยต่อปี (เปรียบเทียบอัตรำกำรอุดตันของเส้นฟอกเลือด ชนิด AVF เท่ำกับ 0.051 และ อัตรำ
กำรอุดตันของเส้นฟอกเลือด ชนิด AVG เท่ำกับ 0.5 ครั้งต่อผู้ป่วยต่อปี2)

ภาพท่ี 1 การให้คำาแนะนำาในเรื่องท่ัวไปไม่เร่งด่วน การตอบกลับข้อความแบบอัตโนมัติ ผ่านแอพพลิเคช่ัน 
“ธรรมศาสตรร์ัก(ษ์)ไต”
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ภาพท่ี 2 การให้คำาแนะนำาในเรื่องความเสียหายของเส้นฟอกเลือด การตอบกลับข้อความแบบแมนนวลโดยบุคคล
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