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บทคัดยอ 
 

ภาวะน้ําเกินเปนปญหาท่ีสําคัญในผูปวยโรคไตเร้ือรังท่ีไดรับการฟอกเลือดดวยเคร่ือง
ไตเทียม จึงควรมีการจัดการภาวะน้ําเกินในผูปวยโรคไตเร้ือรังท่ีไดรับการฟอกเลือดดวยเคร่ืองไต
เทียมที่มีคุณภาพ  การศึกษาเชิงพรรณนาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่ออธิบายสถานการณทางคลินิก
เกี่ยวกับการจัดการภาวะน้ําเกินในผูปวยโรคไตเร้ือรังท่ีไดรับการฟอกเลือดดวยเคร่ืองไตเทียม
โรงพยาบาลลําปาง  กลุมตัวอยางไดแกผูปวยโรคไตเร้ือรังท่ีไดรับการฟอกเลือดดวยเคร่ืองไตเทียม
จํานวน 10 ราย ญาติผูปวยจํานวน 10 ราย  บุคลากรทีมสุขภาพจํานวน 5 ราย  และผูบริหาร จํานวน 
3 ราย คัดเลือกกลุมตัวอยางตามเกณฑท่ีกําหนด  รวบรวมขอมูลระหวางเดือนกุมภาพันธ ถึงเดือน
มิถุนายน 2554  เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา ประกอบดวย 1) แบบสัมภาษณเกี่ยวกับการดูแลท่ีผูปวย
โรคไตเร้ือรังท่ีไดรับการฟอกเลือดดวยเคร่ืองไตเทียมและญาติไดรับ 2) แบบสอบถามเกี่ยวกับการ
ดูแลและ/หรือการรักษาเพื่อจัดการภาวะน้ําเกิน 3) แนวคําถามสําหรับการสัมภาษณแบบกึ่ง
โครงสรางของผูบริหาร และ 4) แบบสํารวจการบันทึกและมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการภาวะน้ํา
เกิน เคร่ืองมือท้ังหมดผานการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาโดยผูทรงคุณวุฒิ วิเคราะหขอมูลโดย
ใชสถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะหเชิงเนื้อหา 
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ผลการศึกษาพบวา  
 1. การพิทักษสิทธ์ิผูปวยและจริยธรรม พบวาผูปวยและญาติไดรับการพิทักษสิทธ์ิและมี
สวนรวมในการตัดสินใจเลือกการรักษาท่ีเหมาะสมซ่ึงเปนการดําเนินการตามนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุขและสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติแตนโยบายการทํางานแบบทีมสหสาขา
วิชาชีพยังไมเปนรูปธรรมอยางชัดเจน 
  2. การประเมินภาวะนํ้าเกิน พบวาผูปวยทุกรายไดรับการประเมินภาวะนํ้าเกินท้ังกอน
ขณะและหลังการฟอกเลือดดวยเคร่ืองไตเทียม แตยังไมพบแบบประเมินท่ีจําเพาะสําหรับภาวะน้ําเกิน 
 3. การจัดการภาวะน้ําเกิน พบวามีการดูแลผูปวยตามแนวปฏิบัติของสมาคมโรคไตแหง
ประเทศไทย แตไมพบแนวปฏิบัติทางคลินิกท่ีจําเพาะสําหรับการจัดการภาวะน้ําเกินสําหรับผูปวย
กลุมนี้ 
 4. การใหความรูกับผูปวยและครอบครัว พบวามีการสอนผูปวยและญาติดวยวาจาแต
รูปแบบการสอนยังไมเปนระบบ มีการใชส่ือนอย  และการสงเสริมญาติใหมีสวนรวมในการดูแล
ผูปวยยังมีนอย  
 5. การดูแลอยางตอเนื่องพบวามีการดูแลโดยระบบพยาบาลเจาของไข  
 6. การควบคุมและพัฒนาคุณภาพการบริการ    พบวามีการตรวจสอบคุณภาพภายในหนวยงาน 
มีการติดตามตัวชี้วัดของหนวยงานแตไมพบการติดตามตัวช้ีวัดท่ีเกี่ยวกับภาวะน้ําเกิน  

 ผลการศึกษาคร้ังนี้ไดขอมูลพื้นฐานเพื่อเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนา
คุณภาพในการจัดการดูแลเพื่อปองกันภาวะน้ําเกินในผูปวยโรคไตเร้ือรังท่ีไดรับการฟอกเลือดดวย
เคร่ืองไตเทียม หนวยงานควรสงเสริมใหมีการดูแลผูปวยโดยทีมสหสาขาวิชาชีพอยางเปนรูปธรรม 
ใหความรูผูปวยอยางเปนระบบ และพัฒนาและนําแนวปฏิบัติทางคลินิกเกี่ยวกับการจัดการภาวะน้ํา
เกินมาใชเพื่อใหเกิดประโยชนในการดูแลผูปวยตอไป 
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ABSTRACT 
 

Fluid overload is a significant problemamong patientswith chronic kidney disease 
receiving hemodialysis.  Fluid overload management in patients with chronic kidney disease 
receiving hemodialysis should be of good quality.  This descriptive study aimed to describe the 
clinical situation of fluid overload management among chronic kidney disease patients receiving 
hemodialysis at Lampang hospital. The samples were 10 chronic kidney disease patients receiving 
hemodialysis, 10  family members, 5 health care providers, and 3 hospital administrators. Data were 
collected from February to June 2011. Research instruments included: 1) Interview Form  for 
Care Received by Patient and Relatives, 2) Care and/or Treatment for Fluid Overload 
Questionnaire, 3) Semi-structured Interview Guidelines for Administrators, and 4) Survey Form 
of the Records and the Standards of Fluid Management. Content validity of the research 
instruments was approved by experts. Data were analyzed using descriptive statistics and content 
analysis. 

The results revealed that: 
1. Patients’ rights and ethics protection; patients and family member’s right were 

protected and they were involved in the decision making of proper treatment. The setting 
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implemented this issue based on the policy of the Ministry of Public Health and the National 
Health Insurance. However, the implementation of multidisciplinary teamwork is not concrete.  
 2. Fluid overload assessment; patients’ fluid overload was  assessed  before, during 
and upon completion of hemodialysis. However, there was no specifically assessment tool for 
fluid overload.  
 3. Fluid management; patient care was based on the Guidelines of the Nephrology 
Society of  Thailand, but there  was no specifically clinical practice guidelines of fluid overload 
management for these patients.  
 4. Education provision for patient and family; there was verbal education for patient 
and family; however, there was no efficient health education system, lack of utilized media, and a 
lack of promoting family members to participate in patient’s care. 
 5. Continuous care; the primary nurse system was implemented. 

 6. Control and development of service quality; there was an internal audit. Additionally, 
there was monitoring of indicators. However, there was no monitoring of indicators related to 
fluid overload.  

The findings of this study provide preliminary information as policy suggestion in the 
development of quality of care management to prevent fluid overload among patients with 
chronic kidney disease receiving hemodialysis. The setting should concretely promote 
multidisciplinary teamwork, systemically deliver health education, as well as develop and 
implement the clinical practice guidelines management of fluid overload for benefits of patient care. 

   

 

 

 


