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รายละเอียดการส่งผลงานน าเสนอ 
การประกวดผลงานวิชาการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงาน 
1.ประเภท Oral Presentation 
1.1 (/ ) CQI (Clinic)   1.2(  ) CQI (Non-Clinic)   1.3 (   ) R2R   1.4(   ) วิจัยฉบับสมบูรณ์ 
2.ประเภท Poster Presentation 
2.1(   ) CQI (Clinic)   2.2 (  ) CQI (Non-Clinic)    2.3(   ) R2R  2.5(   ) วิจัยฉบับสมบูรณ์ 
3.ประเภทหน่วยงาน 
 3.1(   ) ระดับปฐมภูมิ (รพ.สต./ศสม.)   3.2 ระดับทุติยภูมิ(  / ) รพช.  

3.3 (   )หน่วยสนับสนุน สสอ./สสจ.  
4.การเสนอผลงาน 
 4.1( /  ) ไม่เคยน าเสนอ เผยแพร่มาก่อน 4.2(   )เคยเผยแพร่ (พัฒนาต่อยอด)  
 4.3(   ) ผลงานที่เคยได้รับรางวัลของ รพ.สต – ศสม.สสจ /รพช/ สสอ./สสจ.  
 1) (   ) ชนะเลิศ  2) (   ) รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง   3) (   ) รอง ชนะเลิศอันดับ  2     

4 (   ) ชมเชย 
5.ชื่อเรื่อง  การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง เพ่ือลดการใช้ยา กลุ่ม NSAIDs โรงพยาบาลเขา
ชัยสน 
6.ทีมน าเสนอผลงานวิชาการ 

1) ภญ.อัมพวรรณ   หนูฤทธิ์ ต าแหน่ง เภสัชกรปฎิบัติการ 
7.หน่วยงาน  

1)(   ) รพ.สต./ศสม.        2)(  / ) รพช.  3) (   ) สสอ./สสจ.   อ าเภอ เขาชัยสน  
8.เบอร์โทร 087-396-8595   E-mail kammam68@gmail.com    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เจ้าของผลงาน : ภญ.อัมพวรรณ หนูฤทธิ์ 
อ าเภอเขาชัยสน  จังหวัดพัทลุง 

 
 

1. ชื่อเรื่อง:  การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง เพ่ือลดการใช้ยา กลุ่ม NSAIDs  โรงพยาบาลเขา
ชัยสน 

2. บทคัดย่อ 
สถานการณ์ผู้ป่วยไตเรื้อรังท่ีมารับบริการที่ รพ.เขาชัยสนเพิ่มขึ้น เกิดจากภาวะแทรกซ้อนของ

การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง โดยพบว่าในปี 2559 มีจ านวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง จ านวน 479 คน เป้าหมาย
ของการดูแลผู้ป่วยโรคไต เรื้อรังคือคือ ผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะที่ 3 ไม่มีความรุนแรงของโรคปรับเป็นระยะที่ 
4 และระยะที่ 5 ซึ่งหากความรุนแรงโรคเพ่ิมข้ึนส่งผลให้ผู้ป่วยต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลทั่วไป และ
อาจต้องรักษาด้วยการฟอกไต ซึ่งมีค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวที่
ลดลงได้ การได้รับยา NSAIDs เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้มีความรุนแรงของไตเรื้อรังเพ่ิมข้ึน   

  การดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ในคลินิกโรคไตของ รพ.เขาชัยสนมีการดูแลด้วยสหวิชาชีพ เภสัชกรมี ส่วน
ร่วมในข้ันตอน การค้นหาปัญหา แก้ไข และป้องกันปัญหาที่เกิดจากการใช้ยา ทั้งในขั้นตอนของการสั่งใช้ 
และการขั้นตอนของการใช้ยาของผู้ป่วย ในขั้นตอนการสั่งใช้มีเครื่องมือที่เภสัชกรเพ่ิมข้อมูลระดับค่าไต
เพ่ือให้แพทย์สามารถทราบค่าไตของผู้ป่วยและเกิดความตระหนักในการลดการสั่งใช้ยาลดลง  ติด
สติ๊กเกอร์บ่งบอกระดับไตในสมุดประจ าตัวผู้ป่วยเพื่อให้เภสัชกรที่จ่ายยาสะดวกในการตรวจสอบความ
เหมาะสมของยาที่จ่ายกับระดับค่าไตของผู้ป่วย และ ในส่วนของผู้ป่วยและญาติท่ีมีการหายามาใช้เอง
แก้ปัญหาโดยให้ความรู้และความเข้าใจในเรื่องโทษและอันตรายที่เกิดขึ้นจากการใช้ยา NSIADs ด้วย
ตนเอง พบผลจากการแก้ปัญหาผู้ป่วยได้รับยา NSIADs ลดลง จากปี 2559 – 2562 = ร้อยละ 9.81, 
3.55, 2.81 และ 1.63 ตามล าดับ(เป้าหมาย < 5%)  ติดตามค่าไตผู้ป่วยที่เดิมเคยรับยา NSIADs หลังการ
ไม่ได้รับยาพบร้อยละผู้ป่วยที่มีระดับค่าไตที่ดีข้ึน หรือคงที่ เพิ่มขึ้นจากปี 2560-2562= ร้อยละ 
64.1,66.67 และ 75 ตามล าดับ ค่าไตในระดับ 4 ของผู้ป่วยในคลินิกไตในภาพรวม ลดลงปี 2559-2562 
= ร้อยละ 11.69,6.71,4.18 และ 3.26 ตามล าดับ แต่ยังพบว่ามีผู้ป่วยบางส่วนที่มีการใช้อาหารเสริมและ
ยาสมุนไพรซึ่งวางแผนในการด าเนินการต่อไป ซึ่งต้องวางแผนในการให้ความรู้และสร้างความไว้วางใจให้
ผู้ป่วยสามารถบอกและให้เภสัชกรมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา 

3. วัตถุประสงค์ 
    1.เพ่ือให้ผู้ป่วยไตเรื้อรังรพ.เขาชัยสน ได้รับยาแก้ปวดในกลุ่ม NSAIDs ลดลง  
    2.เพ่ือลดระดับความรุนแรงภาวะไตเรื้อรังของผู้ป่วย 

4.  วิธีการ (Methods) :กิจกรรมพัฒนางานแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ  
         ระยะท่ี 1  ปีงบประมาณ 2560 
ปัญหา : ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ได้รับยา NSAIDs คิดเป็นร้อยละ 9.81 (เป้าหมาย< 5%) 
สาเหตุ   พบการสั่งใช้ยากลุ่ม  NSAIDs เนื่องจาก การเข้าถึงข้อมูลค่า GFR ของผู้สั่งใช้ในระบบบริการ 
mitnet ไม่สามารถเห็นได้ชัดใช้หลายขั้นตอน  เภสัชกรที่จ่ายยาอาจจะไม่สามารถดูค่าไตของผู้ป่วยได้ทุก
คนเนื่องจากเป็นช่วงที่มีผู้รับบริการมาก(ทั้งผู้ป่วยนอกปกติและผู้ป่วยคลินิก) 
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การด าเนินงาน 

1.คืนข้อมูลที่พบจากการสั่งใช้ยา NSAIDs ที่ไม่เหมาะสมในทีมสหวิชาชีพที่ดูแลผู้ป่วยไต น าไปสู่การ
ก าหนดนโยบายและแนวทางท่ีชัดเจนในการลดการสั่งใช้ยากลุ่ม NSAIDs ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ 3 
ขึ้นไป 
2.ใส่ข้อมูล เพ่ือบ่งบอกสภาวะโรคว่าผู้ป่วยมีปัญหาโรคไตเรื้อรัง ในระบบ MiT-Net โดยข้อมูลจะอยู่ในข้อ
ควรระวัง เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการป้องกันการสั่งใช้ยาและจ่ายยากลุ่ม NSAIDs ส าหรับแพทย์และ
เภสัชกร และติดสติ๊กเกอร์สีเพ่ือแยกระยะโรคของผู้ป่วยที่หน้าสมุดประจ าตัวผู้ป่วย เพ่ือเฝ้าระวังในการ
จ่ายยาของเภสัชกรในการจ่ายยาแก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 

ผลการด าเนินงาน 
 ผู้ป่วยที่ได้รับยา NSAIDs ลดลง เหลือร้อยละ 3.55  ส่งผลให้ภาวะความรุนแรงของโรคไตเรื้อรัง
ลดลงด้วย มีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะท่ี 3 ร้อยละ 93.29 และระยะที่ 4 ร้อยละ 6.71 
ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 

ปัญหา : ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ได้รับยา NSAIDs คิดเป็นร้อยละ 3.55  จากการซักประวัติการใช้ยา 
พบปัจจัยสาเหตุคือ การหาซื้อยากลุ่มยาแก้ปวดมารับประทานเอง เนื่องจาก ผู้ป่วยยังขาดความรู้และการ 
ได้รับยากลุ่ม NSAIDs การได้รับยาจากการไปรับบริการที่สถานพยาบาลอื่น และผู้สั่งใช้ยาสั่งยาในคลินิกไต 

การด าเนินงาน 
1.บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยาต่างๆ ของผู้ป่วยในสมุดประจ าตัวผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง และในเวชระเบียน
โดยมีระบบ Medication reconciliation ทุกรายท าให้สามารถตรวจสอบการใช้ยาของผู้ป่วยก่อนพบ
แพทย์ทุกครั้ง 
2.ให้สุขศึกษารายกลุ่มในคลินิกไต เรื้อรัง เพื่อให้ผู้ป่วยทราบถึง ปัญหาที่เกิดจากการซื้อยาใช้เอง และการ
ให้ข้อมูลเรื่องโรคประจ าตัวทุกครั้ง เมื่อไปพบแพทย์ที่สถานพยาบาลอ่ืนๆ  

ผลการด าเนินงาน 
ผู้ป่วยที่ได้รับยา NSAIDs ลดลงเหลือร้อยละ 2.81  ความรุนแรงของโรคไตเรื้อรังลดลงคือมีผู้ป่วย

โรคไตเรื้อรังคงอยู่ในระยะที่ 3 ร้อยละ 95.32 และระยะที่ 4 ร้อยละ 4.68  แต่พบว่าผู้ป่วยสามารถเข้าถึง
ยากลุ่ม NSIADs โดยการซื้อในร้านช า และมีการใช้ยาสมุนไพรแก้ปวดเมื่อย ซึ่งหากยานั้นมีส่วนผสมของ 
NSIADs อาจส่งผลให้ความรุนแรงของไตเรื้อรังเพ่ิมข้ึนได้ 

     ระยะท่ี 3 ปีงบประมาณ 2562 
ปัญหา : ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ได้รับยา NSAIDs คิดเป็น ร้อยละ 2.81 จากการสอบถามผู้ป่วยพบ
การหาซื้อยาเองซึ่งเป็นการได้รับยาในร้านช าในชุมชน คิดเป็น ร้อยละ 10.64 และการกินยาสมุนไพร คิด
เป็น ร้อยละ 12.76 ประกอบกับข้อมูลจากการส ารวจร้านช าใน อ.เขาชัยสนพบมีการจ าหน่ายยาอันตราย
66ร้าน จากร้านช าทั้งหมด 190 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 34.74 ซึ่งยาที่พบส่วนใหญ่ที่มีจ าหน่ายในร้านช าจะ
เป็น Ibuprofen, Diclofenac, Piroxicam  

การด าเนินงาน   การแก้ปัญหาด าเนินการใน 2 พืน้ทีคื่อ 
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การด าเนินการในคลินิกไต 
1.ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องทั้งในรูปแบบการให้สุขศึกษา โดยน าตัวอย่างยาที่พบมีการจ าหน่ายใน
ร้านช า สมุนไพรที่ผู้ป่วยน ามาให้ดู มาให้ความรู้และประเมินความรูและเข้าใจพบว่าผู้ป่วยมีความรู้และg-
เข้าใจมากขึ้น ผู้ป่วยที่ซื้อยาแก้ปวดทานเองลดลง แต่ยังพบบางส่วนที่มีการใช้อาหารเสริมและยาสมุนไพร 
ซึ่งวางแผนในการด าเนินการต่อไป 
การด าเนินการในชุมชน 
1.ด าเนินการให้ความรู้แก่เจ้าของร้านช า แจกแผ่นพับเก่ียวกับยาที่สามารถจ าหน่ายได้และโทษจากการ
ขายยาอันตรายให้แก่ผู้ป่วย เพื่อลดการเข้าถึงยาที่มีความเสี่ยงต่อโรคไตเรื้อรัง  
2.ด าเนินการตรวจการจ าหน่ายยาในร้านช าครั้งท่ี 2 พบว่าร้านช าที่จ าหน่ายยาอันตรายลดลง เหลือร้อยละ 
5.79 ในส่วนของร้านที่ไม่สามารถลดการจ าหน่ายได้ ส่งต่อข้อมูลให้แก่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  

ผลการด าเนินงาน 
ผู้ป่วยที่ได้รับยา NSAIDs ลดลงเหลือร้อยละ 1.63  ผู้ป่วยในคลินิกโรคไตเรื้อรังลดความรุนแรง

ของโรคลงผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 96.73 และระยะที่ 4 ร้อยละ 3.26 

5. ผลการด าเนินงาน 
ตารางแสดงผลการด าเนินงานช่วงเดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2562 

ปี จ านวนผู้ป่วย
ทั้งหมด(คน) 

จ านวนผู้ป่วยที่ได้รับยา NSAIDs 
(คน)/ร้อยละ เป้าหมาย < 5% 

ระยะของโรค จ านวนผู้ป่วย(คน)/ร้อยละ 
เป้าหมายระยะที่ 4<5% 

59 479 57 (9.81) ระยะที่ 3 423 (88.30) 
ระยะที่ 4 56 (11.69) 

60 507 18 (3.55) ระยะที่ 3 473 (93.29) 
ระยะที่ 4 34 (6.71) 

61 534 15 (2.81) ระยะที่ 3 509 (95.32) 
ระยะที่ 4 25 (4.68) 

62 552 9 (1.63) ระยะที่ 3 534 (96.73) 
ระยะที่ 4 18 (3.26) 
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ผลค่าระดับความรุนแรงของไต หลังจากไม่ได้รับยา NSAIDs 

ปี จ านวนผู้ป่วยที่ไม่ได้รับ
ยา NSAIDs  ที่เพิ่มขึ้น

ในแต่ละป(ีคน) 

จ านวนผู้ป่วยที่มีระดับ
ค่าไตที่ดีข้ึน หรือคงที่

หลังการไม่ได้ยา NSAIDs 
(คน) 

ร้อยละ จ านวนผู้ป่วยที่มีระดับ
ค่าไตที่ต่ าลง หลังการ
ไม่ได้ยา NSAIDs (คน) 

ร้อยละ 

60 39 25 64.10 14 35.9 
61 3 2 66.67 1 33.33 
62 4 3 75.00 1 25.00 

 

6. สรุป 
การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง รพ.เขาชัยสน เพ่ือลดการใช้ยา กลุ่ม NSAIDs  โรงพยาบาลเขา

ชัยสน  ท าให้ผู้ป่วยเกิดความปลอดภัยและเพ่ิมความร่วมมือในการใช้ยามากขึ้น พบผลจากการแก้ปัญหา
ผู้ป่วยได้รับยา NSIADs ลดลง จากปี 2559 – 2562 = ร้อยละ 9.81, 3.55, 2.81 และ 1.63 ตามล าดับ
(เป้าหมาย < 5%)  ติดตามค่าไตผู้ป่วยที่เดิมเคยรับยา NSIADs หลังการไม่ได้รับยาพบร้อยละผู้ป่วยที่มี
ระดับค่าไตที่ดีข้ึน หรือคงที่ เพิ่มขึ้นจากปี 2560-2562= ร้อยละ 64.1,66.67 และ 75 ตามล าดับ ค่าไตใน
ระดับ 4 ของผู้ป่วยในคลินิกไตในภาพรวม ลดลงปี 2559-2562 = ร้อยละ 11.69,6.71,4.18 และ 3.26 
ตามล าดับ แต่ยังพบว่ามีผู้ป่วยบางส่วนที่มีการใช้อาหารเสริมและยาสมุนไพรซึ่งวางแผนในการด าเนินการ
ต่อไป ซึ่งต้องวางแผนในการให้ความรู้และสร้างความไว้วางใจให้ผู้ป่วยสามารถบอกและให้เภสัชกรมีส่วน
ร่วมในการแก้ปัญหาผู้ป่วยมีความตระหนักและเข้าใจสภาวะโรคของตัวเอง  
7. ข้อเสนอแนะ 

1.  สนับสนุนให้มีการใช้แพทย์ทางเลือก เช่น การท ากายภาพ การใช้ลูกประคบ และการนวด 
แผนไทย เป็นแนวทางการให้การรักษาอาการปวดแก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 
2. ในการดูแลผู้ป่วยแต่ละรายต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง เช่น  
แพทย์ พยาบาล เภสัชกร  เป็นต้น เพ่ือให้เกิดการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม อันจะก่อให้เกิด 
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยต่อไป 
3. ควรมีการให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการใช้ยากลุ่ม NSAID  
ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ขึ้นไป ในระดับชุมชนต่อไป 
4. มีการส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผลในชุมชน เช่น กิจกรรมร้านช าคุณภาพ ที่ก าหนดให้มีการ 
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย ซึ่งรวมถึงการไม่จ าหน่าย NSAIDs ในร้านช าด้วย 
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