
แบบฟอรมการเขียนสรุปผลงาน 

ผลงานการพัฒนาระบบงาน , CQI/clinical CQI หรือผลงานอ่ืนๆ ท่ีสามารถวัดผลลัพธไดชัดเจน 

๑. ชื่อผลงาน/โครงการ/นวัตกรรม :สื่อการสอนผูปวยเด็กโรคไตเรื้อรัง เพื่อลดภาวะฟอสเฟตในเลือดสูง 

๒. คําสําคัญ :ภาวะฟอสเฟตในเลือดสูง, อาหารที่มีฟอสเฟตสูง 

๓. สรุปผลงานโดยยอ :โครงการสื่อการสอนผูปวยเด็กโรคไตเรื้อรังเพื่อลดภาวะฟอสเฟตในเลือดสูงจัดทําข้ึนเพื่อใหผูปวยเด็กโรคไต

เรื้อรังที่ไดรับการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม/ผูดูแลมีความรูในการเลือกรับประทานอาหารและการรับประทานยาเพื่อลด

ระดับฟอสเฟตในเลือดรวมถึงผูปวยมีระดับฟอสเฟตในเลือดลดลงผลลัพธคือ1.คะแนนการทําแบบทดสอบหลังการเรยีนรูผานสื่อ

การสอนออนไลนเกินรอยละ80 ทุกราย2.ความถูกตองของอาหารที่ผูปวยรับประทานในแตละมื้อเพือ่ลดระดับฟอสเฟตในเลือด

เกินรอยละ80 ทุกราย 3. ผลเลือดของผูปวยระดับฟอสเฟสคงที่ 1 ราย ระดับฟอสเฟสลดลงมากกวารอยละ 10  3 ราย และ

ระดับฟอสเฟสเพิ่มข้ึน 1 ราย  4.คะแนนความพึงพอใจตอสื่อออนไลน เทากับรอยละ 92 

๔. ชื่อและท่ีอยูองคกร : หออภิบาลผูปวยเด็กโรคหัวใจ อาคารพัชรกิติยาภา ช้ัน 3โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 

๕. สมาชิกทีม : รอยโทหญิง จีรนา  พินิตศิลา และพยาบาลประจําหนวยโรคไตเด็ก 

๖. ปญหาและสาเหตุโดยยอ :ในปจจุบันคนไทยปวยดวยโรคไตเรื้อรังกวา 8 ลานคน และมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง รอยละ 

15-20 ตอป (ประพนธ ต้ังศรีเกียรติกุล, 2563)  โรคน้ีสามารถเกิดข้ึนไดกับทุกเพศทุกวัย โดยสาเหตุที่พบบอยในเด็ก ไดแก ความ

ผิดปกติของไตและทางเดินปสสาวะ รวมถึงโรคไตชนิดที่ถายทอดทางพันธุกรรม (ชมรมโรคไตเด็กแหงประเทศไทย, 2559) เมื่อ

โรคดําเนินเขาสูภาวะไตวายระยะสุดทาย ผูปวยจําเปนตองเลือกรับการรักษาดวยการบําบัดทดแทนไต ซึ่งประกอบดวย 1. การ

ฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม 2.การลางไตทางชองทอง และ 3.การผาตัดปลูกถายไต (พงศธร คชเสนี, 2561)นับเปนปญหาทาง

สาธารณสุขที่สําคัญ เน่ืองจากผูปวยตองรับการรักษาอยางตอเน่ือง มีคาใชจายที่ในการรักษาสูงมาก โดยรัฐบาลใชงบประมาณ

ดานทรัพยากรบุคคลและคารักษาพยาบาลโดยเฉลี่ยประมาณ 200,000 บาทตอคนตอป เพื่อรักษาและสงเสริมคุณภาพชีวิตผูปวย

ใหดีข้ึน (ประพนธ ต้ังศรีเกียรติกุล, 2563)  การดูแลผูปวยเด็กโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดทายที่ไดรับการรักษาโดยฟอกเลือดดวย

เครื่องไตเทียม ของหนวยไตเด็ก รพ.รร.6 ในหวงป พ.ศ 2560 – ปจจุบัน มีจํานวนทั้งสิ้น 5 ราย (ทะเบียนหนวยไตเด็ก รพ.รร.6, 

2563)พบวาผูปวย 3 ราย มีปญหาระดับฟอสเฟตในเลือดสูง ซึ่งกอใหเกิดภาวะฮอรโมนพาราไทรอยดสูง แคลเซียมตํ่า มีปญหา

กระดูกพรุน แตกหัก หรือ ผิดรูป สงผลเสียตอคุณภาพชีวิตและการเจริญเติบโตของผูปวย เมื่อนําปญหาที่เกดิมาวิเคราะห พบวา

สาเหตุหลักมาจากผูปวย/ผูดูแลขาดความความรูและความตระหนักเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร รวมถึงการรับประทานยา 

เพื่อควบคุมระดับฟอสเฟตในเลือด  

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผูปวย นอกจากพยาบาลไตเทียมจะชวยดูแลในการทําการบําบัดทดแทนไตของผูปวยแลวยังมีหนาที่ให

ความรูในการดูแลตนเองเกี่ยวกับการรับประทานอาหารและยาของผูปวยโรคไตวายเรื้อรังดวย โดยปจจุบันหนวยไตเด็ก รพ.รร.6 

มีการสอนผูปวยและผูดูแลเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเรื่องดังกลาวสม่ําเสมอ แตยังขาดสื่อการสอนที่ผูปวย/ผูดูแลสามารถเขาถึงไดงาย 

ไมมีการวัดผลกอนและหลังการสอน อีกทั้งยังไมมีการติดตามการรับประทานอาหารของผูปวยเพื่อใหคําแนะนําในแตละมื้อจึงได

จัดทําโครงการข้ึนมาเพื่อใหผูปวยโรคไตเรื้อรังที่ไดรับการบําบัดทดแทนไตดวยการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม 

/ผูดูแลสามารถเรียนรูวิธีการปฏิบัติตนในการดูแลตนเองเกี่ยวกับการรับประทานอาหารและยาออนไลนผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส  



เชน โทรศัพทมือถือ แท็บเล็ต ไดทุกที่ทุกเวลา โดยไมจําเปนตองเรียนรูเฉพาะขณะอยูที่โรงพยาบาล ซึ่งสอดคลองกับประเทศไทย

ที่อยูในยุค 4G  อีกทั้งยังสามารถวัดผลกอนและหลังการเรียนรู  และผูปวย/ผูดูแลไดรับคําแนะนําเรื่องการรับประทานอาหารใน

แตละวันไดอยางเหมาะสม 

๗. เปาหมาย/วัตถุประสงค : 

วัตถุประสงค: เพื่อใหผูปวยเด็กโรคไตเรื้อรังที่ไดรับการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม/ผูดูแล มีความรูในการเลือกรับประทาน

อาหารและการรับประทานยา เพื่อลดระดับฟอสเฟตในเลือด รวมถึงผูปวยมีระดับฟอสเฟตในเลือดลดลง 

ตัวช้ีวัด  :  

1. คะแนนการทําแบบทดสอบหลังการเรียนรูผานสื่อการสอนออนไลนมากกวาหรือเทากับรอยละ 80 

2. รอยละความถูกตองของอาหารที่ผูปวยรับประทานในแตละมื้อเพื่อลดระดับฟอสเฟตในเลือด มากกวา 80  

3. ผลเลือดของผูปวยแตละราย มีระดับฟอสเฟตคงที่หรือลดลงมากกวาหรือเทากับรอยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับระดับผลเลือด 

เดิม 

          4. คะแนนความพึงพอใจตอสื่อออนไลน มากกวารอยละ 85 

๘. กิจกรรมพัฒนา : 

-  รวบรวมความรูและแหลงอางอิงขอมูลในการจัดทําสื่อ 

-  จัดทําสื่อการสอนออนไลน 

-  ผูปวย/ผูดูแล เรียนรูผานสื่อออนไลน ทําแบบทดสอบกอน-หลังการเรียนรู และประเมินความพึงพอใจตอสื่อ  

-  เก็บขอมูลเปรียบเทียบระดับฟอสเฟตในเลือดกอนและหลังการเรียนรูจากสื่อออนไลน 

-  เก็บขอมูลการรับประทานอาหารของผูปวยในแตละวันเปนระยะเวลา 1 เดือนผานทางแอพพลิเคชันไลน 

-  ประเมินผลการดําเนินงาน นําจุดบกพรองมาปรับปรุงพัฒนา 

๙. ผลลัพธ/การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น : 

1. คะแนนการทําแบบทดสอบหลังการเรียนรูผานสื่อการสอนออนไลนเกินรอยละ 80 ทุกราย โดยคะแนนเฉลี่ยเทากับรอยละ 98  

2. ความถูกตองของอาหารที่ผูปวยรับประทานในแตละมื้อเพื่อลดระดับฟอสเฟตในเลือดเกินรอยละ 80 ทุกราย โดยคะแนนเฉลี่ย

เทากับรอยละ 97.5 

3. ผลเลือดของผูปวย- ระดับฟอสเฟสคงที่ 1 ราย 

                          - ระดับฟอสเฟสลดลงมากกวารอยละ 10  3 ราย 

                          - ระดับฟอสเฟสเพิ่มข้ึน 1 ราย 

4.คะแนนความพึงพอใจตอสื่อออนไลน เทากับรอยละ 92  

๑๐. บทเรียนท่ีไดรับ : 

ปญหา : - ผูปวย/ผูดูแล ทราบวาการเจ็บปวยดวยโรคไตเรื้อรังมีความจําเปนตองควบคุมการรับประทานอาหารที่มีฟอสเฟตสูง       

แตไมทราบเหตุผลที่ตองกระทํา และผลที่อาจเกิดหากควบคุมระดับฟอสเฟสในเลือดไดไมดี 

            - การติดตามการรับประทานอาหารของผูปวยในแตละมื้อ ติดตามโดยผานการพิมพโตตอบทางแอพพลิเคชันไลน พบวา

มีผูปวยเด็ก 1 ราย ที่ดูแลการรับประทานอาหารดวยตนเองแตไมสามารถอานออก เขียนได จึงไมสามารถพิมพโตตอบได 



แนวทางการแกไขปญหา:- เพิ่มการอธิบายกลไกการควบคุมระดับฟอสเฟตในรางกาย และผลที่จะเกิดตอรางกายผูปวยหากระดับ

ฟอสเฟตในเลือดสูงลงในสื่อการสอนออนไลน เพื่อใหผูปวย/ผูดูแลเกิดความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญในการควบคุมการ

รับประทานอาหารที่มีฟอสเฟตสูง 

-  ในผูปวยที่ไมสามารถอานออก เขียนได ไดเปลี่ยนวิธีการติดตามขอมูลเปนการโทรศัพทสอบถามผูปวยทุกวัน 

สิ่งที่จะทําแตกตางไปจากเดิมในคราวน้ี:นําไปใชกับผูปวยโรคไตเรื้อรังทุกวัย ทุกราย ที่ฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมที่หนวยไตเด็ก 

รพ.รร.6 

๑๑. การติดตอกับทีมงาน :  รอยโทหญิง จีรนา  พินิตศิลา 

 315 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา อาคารพัชรกิติยาภา ช้ัน 3 หออภิบาลผูปวยเด็กโรคหัวใจ  

   ถนน ราชวิถี เขตราชเทวี แขวงทุงพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

   เบอรโทรศัพท 092-3982664 

 

 

 

 

 

ตารางที1่ คะแนนการทําแบบทดสอบ 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 2 รอยละความถูกตองของอาหารที่ผูปวยรับประทานในแตละม้ือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ-สกุล อายุ (ป) คะแนนสอบ  (เต็ม 10 คะแนน) 

กอนเรียนจากส่ือ หลังเรียนจากส่ือ 

1. ด.ญ. ญาณภัทร ล. 11 9(90%) 10 (100%) 

2. ด.ช. สัญสิต      ก. 13 6 (60%) 10 (100%) 

3. ด.ช. สุทธิชัย     ด. 15 8 (80%) 9  ( 90 %) 

4. ด.ช. ทินนันต    ศ. 10 2 (20%) 10 (100%) 

5. น.ส. อัจฉรา     ส. 16 8(80%) 10(100%) 

เฉล่ีย 66% 98% 

ช่ือ-สกุล อายุ 

(ป) 

ผูดูแล                     

การรับประทานอาหาร 

ความถูกตองของอาหารที่ผูปวยรับประทานในแตละม้ือ 

1. ด.ญ. ญาณภัทร ล. 11 มารดา 93.9 % 

2. ด.ช. สัญสิต      ก. 13 ผูปวย 98.4 % 

3. ด.ช. สุทธิชัย     ด. 15 ผูปวย 100 % 

4. ด.ช. ทินนันต    ศ. 10 มารดา 95.2 % 

5. น.ส. อัจฉรา     ส. 16 ผูปวย 100 % 

เฉล่ีย 97.5 % 



ตารางที่ 3  ผล lab PO4 ในเลือดของผูปวย 

 

ช่ือ-สกุล อายุ 

(ป) 

คาปกต ิ

(mg/dl) 

ผล lab PO4 (mg/dl) 

กอนเรียนจากส่ือ คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 คร้ังที่ 3 

1. ด.ญ. ญาณภัทร ล. 11 3.6-5.8 4 มิ.ย. 63 

5.62  

2 ก.ค. 63 

5.14 

30 ก.ค. 63 

4.66 

27 ส.ค. 63 

4.78 

ลดลง 14.9 % 

2. ด.ช. สัญสิต      ก. 13 2.3-4.5 19 มิ.ย. 63 

4.63 

14 ก.ค.63 

2.22 

20 ก.ค.63 

5.35 

28 ส.ค. 63 

4.67 

เพิ่มข้ึน 0.86% 

3. ด.ช. สุทธิชัย     ด. 15 2.3-4.5 21 พ.ค. 63 

4.3 

15 ก.ค. 63 

4.2 

10 ส.ค. 63 

4.3 

คงเดิม 

 

- 

4. ด.ช.ทินนันต    ศ. 10 3.6-5.8 19 มิ.ย. 53 

5.98 

17 ก.ค. 63 

6.56 

14 ส.ค. 63 

3.56 

ลดลง 40% 

 

- 

5. น.ส. อัจฉรา     ส. 16 2.3-4.5 28 พ.ค. 63 

8.13 

25 มิ.ย.63 

3.2 

23 ก.ค. 63 

6.17 

20 ส.ค. 63 

3.8 

ลดลง 53% 

หมายเหตุ คาปกติของ PO4 ข้ึนอยูกับอายุของผูปวยแตละชวงวัย 

 

 

 

 

ตารางที่ 4 คะแนนความพึงพอใจตอส่ือออนไลน 

 

ช่ือ-สกุล ระดับความพึงพอใจตอส่ือออนไลน 

1. ด.ญ. ญาณภัทร ล. 100% 

2. ด.ช. สัญสิต      ก. 90% 

3. ด.ช. สุทธิชัย     ด. 80% 

4. ด.ช. ทินนันต    ศ. 100 % 

5. น.ส. อัจฉรา     ส. 90% 

เฉล่ีย 92% 

 

 

 


