Service Profile CAPD
1. บริบท (Context)
ก. หน้าที่และเป้าหมาย
ให้บริการรักษาพยาบาล ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู ผูป้ ่วยล้างไตทางช่องท้องตามมาตรฐาน
วิชาชีพ ผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องและญาติสามารถดูแลตนเองได้อยู่รอดปลอดภัยและ มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี
ข.ขอบเขตการให้บริการ (ถ้าเป็นหอผู้ป่วยให้ระบุกลุม่ โรคสาคัญในหน่วยงานนี้ด้วย) ศักยภาพ
ข้อจากัด
ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ปว่ ยล้างไตทางช่องท้องทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุ่มอายุในเขตอาเภอปัว
และนอกเขต ทั้งในภาวะฉุกเฉินและเรื้อรัง รวมถึงให้บริการ ให้คาปรึกษาการบาบัดทดแทนไต (RRT)
แก่ผู้ป่วยและญาติ ที่อายุรแพทย์พิจารณาให้บาบัดทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ซึ่งมีอายุรแพทย์ที่
ผ่านการอบรมไตเทียม 4 เดือนและพยาบาลเฉพาะล้างไตทางช่องท้องให้การดูแลรักษาพยาบาลตาม
มาตรฐานวิชาชีพแต่ยังมีข้อจากัดในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ต้องการรักษาด้วยการล้างไตทาง
ช่องท้องต้องไปใส่สายล้างไตทางช่องท้องที่โรงพยาบาลน่านเนื่องจากไม่มีแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรม
ในการวางสาย
ค. ผู้รับผลงานและความต้องการที่สาคัญ (จาแนกตามกลุม่ ผูร้ ับผลงาน)
ผูร้ บั ผลงาน
1. ผูป้ ว่ ย และญาติ









ความต้องการผูร้ บั ผลงาน
ได้รับข้อมูลทางเลือกในการรักษาเมื่อเป็นโรคไตวายเรื้อรัง
ระยะสุดท้าย
ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาด้วยวิธีล้างไตทาง
ช่องท้อง
ได้รับริการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องในภาวะปกติและภาวะ
ฉุกเฉิน
ได้รับบริการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องในภาวะแทรกซ้อน
ได้รับการสอน ชี้แนะและเป็นที่ปรึกษา จากแพทย์
พยาบาลในภาวะปกติ ภาวะแทรกซ้อนตลอด 24 ชั่วโมง
ได้รับการเยี่ยมบ้านก่อน-หลังการรักษาด้วยวิธีล้างไตทาง
ช่องท้อง
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดูแลตนเองของ
ผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง

ผูร้ บั ผลงาน
แพทย์ พยาบาล



ฝ่ายเภสัชกรรม



แผนกผูป้ ว่ ยนอกและเวชระเบียน
แผนกผูป้ ว่ ยใน (หอผูป้ ว่ ยสามัญหญิง,สามัญชาย
,ผูป้ ว่ ยหนัก)
หอผูป้ ว่ ยอุบตั เิ หตุ-ฉุกเฉิน




ห้องผ่าตัด
โรงพยาบาลชุมชน/ รพ.สต.




หน่วยจ่ายกลาง
ห้องชันสูตร

งานรังสี X – ray
ห้องยา (คลังยา)














ความต้องการทีส่ าคัญ
ให้บริการดูแลผูป้ ่วยล้างไตทางช่องท้องเป็นไปในแนวทาง
เดียวกันทั้งบริการผูป้ ่วยใน และบริการผูป้ ่วยนอกในภาวะ
ปกติ ฉุกเฉิน หรือมีภาวะแทรกซ้อน
ลงข้อมูลเกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ ในคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ก่อนส่งผู้ป่วยไปห้องยา
ปฏิบัติตามแนวทางการรับผูป้ ่วยใหม่ และข้อตกลงต่างๆ
ให้บริการดูแลผูป้ ่วยล้างไตทางช่องท้องเป็นไปในแนวทาง
เดียวกันในภาวะปกติ ฉุกเฉิน หรือมีภาวะแทรกซ้อน
ให้บริการดูแลผูป้ ่วยล้างไตทางช่องท้องเป็นไปในแนวทาง
เดียวกันในภาวะปกติ ฉุกเฉิน หรือมีภาวะแทรกซ้อน
แก้ไขปัญหาหลังการวางสาย TK
ให้บริการดูแลผูป้ ่วยล้างไตผ่านทางช่องท้องเป็นไปใน
แนวทางเดียวกันในภาวะปกติ ฉุกเฉิน หรือมี
ภาวะแทรกซ้อน
ได้รับความรู้เรื่องการดูแลผูป้ ่วย CAPD
มีใบขอเบิกอุปกรณ์เพื่อทา CAPD
มารับอุปกรณ์การทา CAPD ในเวลาราชการ
เก็บสิ่งส่งตรวจได้อย่างถูกต้อง
ส่งมอบสิ่งส่งตรวจอย่างถูกต้อง
เขียนใบ Lab ถูกต้องและครบถ้วน และตรงกับ
Specimen
เตรียมผู้ป่วยก่อนส่ง X – ray ได้ถูกต้อง
ส่งผู้ป่วยตรงเวลานัดหมาย
มีใบขอเบิกน้ายาล้างไตทางช่องท้องทุกครัง้
มาเบิกน้ายาล้างไตผ่านช่องท้องในเวลาราชการ

ง. ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ
1. ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. ผู้ป่วยและญาติสามารถดูแลตนเองได้อย่างมีคุณภาพตามศักยภาพ
3. ผู้ป่วยและญาติมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รบั
จ. ความท้าทาย ความเสี่ยงสาคัญ
1. การเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง เช่น เยือ่ บุช่องท้องอักเสบ การ
ติดเชื้อแผลช่องสายออก ภาวะน้าเกิน เป็นต้น
2. ความล้มเหลวในการรักษาด้วยวิธีการล้างไตทางช่องท้อง

3. แนวทางการดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องที่ไม่สมัครใจรักษาต่อ
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง
5. พัฒนาศักยภาพผูป้ ่วยและญาติในการดูแลตนเองขณะรับการรักษาด้วยการล้างไต
ทางช่องท้อง
6. การพัฒนางานประจาสู่งานวิจัยและงานวิจัยใหม่
7. ไม่ได้นาผลการปฏิบัตมิ าปรับปรุงเพื่อพัฒนางานอย่างสม่าเสมอ
ฉ. ปริมาณงานและทรัพยากร (คน เทคโนโลยี เครื่องมือ)
จานวนบุคลากรผู้ให้การดูแล
1. อายุรแพทย์ทผี่ ่านการอบรมไตเทียม 4 เดือน 1 ท่าน
2. พยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการอบรมกาบาบัดทดแทนไตด้วยวิธีการล้างไตทางช่องท้อง 2 ท่าน
3. ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 1 ท่าน
จานวนผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง รวมทุกสิทธิการรักษาจานวน 132 ราย
บริการทีใ่ ห้
ปริมาณต่อวันหรือเดือน ปี
40-50 ราย/ปี
1. ให้บริการให้คาปรึกษาการบาบัดทดแทนไต (RRT) แก่ผู้ป่วยและญาติ
110-120 ราย/ปี
2. ให้คาปรึกษาเรื่องดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในเขตอาเภอปัว
และนอกเขตที่ต้องการรักษาด้วยวิธีล้างไตผ่านทางช่องท้องแก่ผู้ป่วย
และญาติ
4-5 ราย/เดือน
3. พิจารณาคัดเลือกผู้ป่วยไตวายเรือ้ รังที่ต้องการเข้าร่วมโครงการล้างไต
ผ่านทางช่องท้องของสปสช.ตามมาตรฐานระดับจังหวัด
440 ครั้ง/เดือน
4. ให้บริการคลินิกผูป้ ่วยล้างไตทางช่องท้อง (CAPD) ทุกราย
4-5 ราย/เดือน
5. ฝึกอบรมผูป้ ่วยและญาติ (Training program)
50-80 ครั้ง/เดือน
6. ให้บริการดูแล รักษาผูป้ ่วยล้างไตผ่านทางช่องท้องในภาวะปกติ ได้แก่
การทาแผลช่องสายออก การเปลีย่ นสายส่งน้ายาล้างไตผ่านทางช่อง
ท้อง เป็นต้น
3-5 ครั้ง/เดือน
7. ให้บริการดูแล รักษาผูป้ ่วยล้างไตผ่านทางช่องท้องภาวะฉุกเฉิน เช่น
สาย transfer set ตกหล่น น้ายาไม่ไหลเข้า-ไม่ไหลออก
15-20 ครั้ง/เดือน
8. ให้บริการดูแล รักษาผูป้ ่วยล้างไตผ่านทางช่องท้องภาวะแทรกซ้อน เช่น
ภาวะท้องเสีย ท้องผูก เยื่อบุช่องท้องอักเสบ เป็นต้น
120-160 ครั้ง/เดือน
9. ให้บริการให้คาปรึกษาทางโทรศัพท์ผปู้ ่วยและญาติ ทางโทรศัพท์ทุกวัน
เวลาตลอด 24 ชั่วโมง
4 ราย/เดือน
10. งานเยี่ยมบ้านผูป้ ่วย (CAPD) ก่อนเข้าโครงการล้างไตผ่านทางช่องท้อง
8-10 ราย/เดือน
11. งานเยี่ยมบ้านผูป้ ่วย (CAPD) หลังเข้าโครงการล้างไตผ่านทางช่องท้อง
40-50 ครั้ง/เดือน
12. งานเยี่ยมผู้ป่วย (CAPD) ที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
4-8 ราย/เดือน
13. ทาการทดสอบประสิทธิภาพเยื่อบุช่องท้อง ( PET TEST) และตรวจวัด
ความเพียงพอในการล้างไตทางช่องท้อง

บริการทีใ่ ห้
14. การบันทึกข้อมูลและจัดส่งข้อมูล DMIS , TRT , ให้กับสมาคมโรคไต
และ สปสช
15. ให้บริการให้คาปรึกษาทางโทรศัพท์กับสถานบริการระดับรอง ได้แก่
รพ.สต. และโรงพยาบาลชุมชนในเครือข่าย เรื่องการดูแลผู้ปว่ ยล้างไต
ผ่านทางช่องท้องทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉิน ทุกวันเวลาตลอด 24
ชั่วโมง
16. จัดกิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์การดูแลตนเองของ
ผู้ป่วยและญาติ ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 09.00 -10.00 น

ปริมาณต่อวันหรือเดือน ปี
300-400 ครั้ง/เดือน
10-20 ครั้ง/เดือน

4 -8 ครั้ง/เดือน

2. กระบวนการสาคัญ (Key Processes)
กระบวนการสาคัญ
(Key Process)

สิ่งที่คาดหวังจากกระบวนการ
(Process Requirement)

ตัวชี้วัดสาคัญ
(Performance Indicator)

การคัดเลือกผูป้ ่วยเข้า ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ร่วมกับการ -ร้อยละการเปลี่ยนวิธีการรักษา
ร่วมโครงการล้างไตทาง ล้างไตทางช่องท้องอย่างมีความสุข -ร้อยละการคงอยู่ในระบบการรักษา
ช่องท้อง
-ร้อยละผู้ป่วยออกจากระบบการรักษา
การฝึกสอนการล้างไต ผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องสามารถ
ทางช่องท้อง
เปลีย่ นถ่ายน้ายาล้างไต/ทาแผลช่อง
สายออก และการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง
ตามมาตรฐาน
การติดตามดูแลรักษา ผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องไม่มี
อย่างต่อเนื่องขณะ ภาวะแทรกซ้อน
ผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการ
การเยี่ยมบ้าน

-อัตราการเยือ่ บุช่องท้องอักเสบ
-อัตราการติดเชื้อแผลช่องสายออก

- ร้อยละการเปลี่ยนวิธีการรักษา
-ร้อยละการคงอยู่ในระบบการรักษา
-ร้อยละผู้ป่วยออกจากระบบการรักษา
-ร้อยละของผูป้ ่วยเปลี่ยนวิธีการรักษา
ผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องได้รบั การ -อัตราเยื่อบุช่องท้องอักเสบ
เยี่ยมบ้านก่อน-หลังเข้าร่วมโครงการ -อัตราการติดเชื้อแผลช่องสายออก

3. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน (Performance Indicator)
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วดั
ลาดับ

1.

2.

3.

4

5.

ตัวชีว้ ดั

เป้าหมายปี
2561

แนวโน้ม
ผลงาน(สูง
กว่า/ต่า
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
กว่า/
2556 2557 2558 2559 2560
เท่ากับค่า
เป้าหมาย)
0.40 0.42 0.60 0.54 0.41 สูงกว่า
เกณฑ์

Peritonitis ≤ 1
(เยื่อบุช่อง episode/
ท้องอักเสบ) 0.5 pateient
year
Exit site
≤ 1
0.36 0.34 0.46 0.37 0.52 ต่ากว่า
infection episode/
เกณฑ์
(การติดเชื้อ 0.25
แผลช่องสาย pateient year
ออก)
ร้อยละผูป้ ่วย ≥ 60
72% 75% 80% 80% 80% สูงกว่า
คงอยู่ใน
เกณฑ์
ระบบการ
รักษา
(Technique
Survival
Rate%)
ร้อยละการ ≤ 40
20% 16% 17% 11% 22% ต่ากว่า
ออกจาก
เกณฑ์
ระบบการ
รักษา (Drop
rate of the
year%)
ร้อยละการ ≤ 10
6% 4% 3% 3% 2.5% ต่ากว่า
เปลี่ยน
เกณฑ์
วิธีการรักษา
(Shift
mode%)

4. กระบวนการหรือระบบงานเพื่อบรรลุเป้าหมายและมีคุณภาพ
4.1 ระบบงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน (รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพที่เสร็จสิ้นแล้ว)
กระบวนการคัดเลือกผูป้ ว่ ยเข้าโครงการรักษาด้วยวิธี CAPD
อายุรแพทย์ ให้ RRT

RRT โดยพยาบาลหน่วยไตเทียม
ผู้ป่วยเลือก CAPD
-

พบพยาบาล CAPD
เพื่อประเมินความพร้อมของผู้ป่วย/ญาติและ
นาเสนอผลให้ทมี การรักษาทราบ

ผ่าน

-

เข้ารับการรักษา
กรอกใบสมัคร/ทาแฟ้มประวัติ
เตรียมจิตใจ,ให้ข้อมูล

ไม่ผ่าน
แพทย์พิจารณาให้การรักษาทีเ่ หมาะสม

เกณฑ์กลุ ารประเมินผูป้ ่วยก่อนการรักษาด้วยวิธี CAPD
สภาพทั่วๆไปของผูป้ ่วย
1. ผู้ป่วยสามารถรับรูก้ ารเจ็บป่วย แนวการรักษาและเรียนรู้เกีย่ วกับการดูแลตนเองได้
2. ผู้ป่วยไม่มีอาการเจ็บป่วยที่มผี ลต่อการดูแลตนเอง เช่น CVA CA เป็นต้น
3. ผู้ป่วยมีสภาพร่างกายทีส่ ามารถช่วยเหลือตนเองได้/ได้บ้าง
4. อายุน้อยกว่า 70 ปี
5. ผู้ป่วยยอมรับว่าอาจมีภาวะแทรกซ้อนทัง้ ในระยะสั้นและระยะยาว
สภาพของครอบครัว/สังคม/เศรษฐกิจ
6. ผู้ป่วยเป็นหัวหน้าครอบครัว
7. ผู้ป่วยมีสมาชิกในครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบเลี้ยงดู

8. มีสภาพแวดล้อม/บ้านทีเ่ หมาะสมต่อการทา CAPD หรือปรับเปลี่ยนได้
9. ผู้ปว่ ยมีสมาชิกในครอบครัวที่มสี ่วนร่วมในการสนับสนุนการรักษาครั้งนี้ เช่น เรื่องค่าใช้จ่าย
การดูแล อื่นๆ
10. ผู้ป่วยมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด
11. ผู้ป่วยยอมรับว่าอาจต้องมีค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์/การเดินทาง
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน ถ้าใช่ 1 คะแนน ไม่ใช่ 0 คะแนน คะแนนเต็ม 11 คะแนน
ผู้ทผี่ ่านการประเมิน จะต้องได้คะแนนในข้อ 1/8/10 = 1 คะแนน ต้องผ่าน 8 คะแนนขึ้น
ไป

การฝึกสอนการล้างไตทางช่องท้อง
CAPD : Training Program
ผู้ป่วยประสงค์จะรักษาด้วยวิธี CAPD

ประเมินความพร้อมของผู้ป่วยและญาติ

ให้ความรู้ทางทฤษฏีครั้งละไม่เกิน 2 ชม.

-

ให้ความรู้ทางปฏิบัติและฝึกปฏิบัติทุกวัน

-

ไต,หน้าที่ของไต
CAPD คืออะไร, การรักษาด้วย
CAPD
อุปกรณ์ / การเตรียมอุปกรณ์ในการ
ทาCAPD
ชนิดของน้ายา Dialysate
การตรวจสอบอุปกรณ์ที่เตรียม
เทคนิคปลอดเชื้อ
วิธีการดูแลสาย ตาแหน่งที่สายออก
ความรู้เกี่ยวกับปัญหา/ภาวะแทรก
ช้อน/การแก้ไข
อาหารสาหรับผู้ป่วย CAPD
การปรับปริมาณน้าดื่มประจาวัน
วิธีบันทึกดุลน้ายา
การปฏิบัติตัวเมื่ออยู่บ้าน
การเตรียมสถานที่สาหรับCAPD
ภาวะติดเชื้อและการปฏิบัติตัว
การมาตรวจตามนัด

-

เตรียมอุปกรณ์ในการทา CAPD
แสดงขั้นตอนการล้างมืออย่างถูกวิธี
การตรวจสอบถุงน้ายาใหม่ก่อนใช้
แสดงขั้นตอนการเปลี่ยนถุงน้ายา
อธิบายวิธีทาพร้อมลงมือปฏิบัติจริงในการ
เปลี่ยนถุงน้ายา/ ฝึกการเปลี่ยนน้ายา CAPD
การชั่งน้าหนักและลงบันทึกน้ายา CAPD
การหยิบจับของ sterile
ขั้นตอนการดูแลผล Exit Site
ให้ทดลองฝึกปฏิบัติ เปลี่ยนน้ายากับชุดสาธิต

ประเมินผลการปฏิบัติของผู้ป่วย/ญาติ

ผ่าน

การวางแผนจาหน่าย

ไม่ผ่าน

สอนทบทวนในเรื่องที่บกพร่อง

การบริหารจัดการ CAPD Unit
ในเวลาราชการ

ผู้ป่วยมาตามนัด คลินิก CAPD วันพฤหัสบดี
เวลา 08.0น.-16.00น.

ผู้ป่วยมานอกเหนือจากคลินิก CAPD เมื่อมี
ภาวะแทรกซ้อน

ผู้ป่วยยื่นบัตร เวลา 8.00น.ที่ตึกผู้ป่วยนอกและ
เจาะเลือดตามคาสั่งการรักษาของแพทย์ครั้งก่อนที่
ห้องปฏิบัติการ

ผู้ป่วยทาบัตรที่ห้องล้างไตทางช่องท้อง

ผู้ป่วย CAPD ที่มาตามนัด พบพยาบาลห้อง CAPD
เพื่อประเมินสภาพร่างกายของผู้ป่วย

ผู้ป่วย CAPD พบพยาบาลห้อง CAPD เพื่อประเมิน
สภาพร่างกายของผู้ป่วย

พยาบาลห้อง CAPD ปรึกษา
อายุรแพทย์ นาผู้ป่วยไปพบแพทย์

พยาบาลห้อง CAPD ตามผลเลือดของผู้ป่วย CAPD

แพทย์ให้การตรวจรักษา พยาบาลลงนัดครั้ง
ต่อไป

ได้ผลเลือดของผู้ป่วย นาผู้ป่วยพบแพทย์ที่ห้อง CAPD
เพื่อตรวจรักษา เมื่อแพทย์ตรวจรักษาเสร็จ พยาบาล
ลงนัดครั้งต่อไป

ให้ผู้ป่วยและญาติไปรับยาที่ห้องยานอก
ให้ผู้ป่วยและญาติไปรับยาที่ห้องยานอก

ผู้ป่วยกลับบ้าน

การบริหารจัดการ CAPD Unit
นอกเวลาราชการ

ผู้ป่วยมาที่ตึกผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ผู้ป่วยมาที่แผนกผู้ป่วยนอก

ผู้ป่วยทาบัตร ที่แผนกผู้ป่วยนอก ยื่นบัตร

ผู้ป่วยทาบัตร ที่แผนกผู้ป่วยนอก (ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน)
ยื่นบัตร พยาบาลตึกอุบัติเหตุฉุกเฉินซักประวัติผู้ป่วย

พยาบาลแผนกผู้ป่วยนอกซักประวัติผู้ป่วย CAPD

พยาบาลตึกอุบัติเหตุฉุกเฉินนาผู้ป่วยพบแพทย์

แพทย์ให้การตรวจรักษา และให้แพทย์เวรที่ตรวจรักษาหากมี
ข้อสงสัย โทรศัพท์ปรึกษา
แพทย์หญิง ปารมี พรหมไชวงศ์

พยาบาลแผนกผู้ป่วยนอกนาผู้ป่วยพบแพทย์

แพทย์ให้การตรวจรักษา และให้แพทย์เวรที่ตรวจ
รักษาหากมีข้อสงสัย โทรศัพท์ปรึกษา
แพทย์หญิง ปารมี พรหมไชยวงค์

แพทย์ให้การตรวจรักษา
พยาบาลลงนัดครั้งต่อไป

ให้ผู้ป่วยและญาติไปรับยาที่ห้องยานอก
ให้ผู้ป่วยและญาติไปรับยาที่ห้องยานอก

Admit
ผู้ป่วยกลับบ้าน

Admit

CAPD: Admission guideline
การบริหารจัดการ CAPD Unit
ในเวลาราชการ

ผู้ป่วยมาตามนัด คลินิก CAPD วันพฤหัสบดีเวลา
08.0น.-16.00น.

ผู้ป่วยมานอกเหนือจากที่นัดคลินิก CAPD

ผู้ป่วยทาบัตร เวลา 8.00น.-16.00น.ที่แผนก
CAPD ยื่นบัตร

ผู้ป่วยทาบัตร เวลา 8.00น.-16.00น.ที่แผนก
CAPD ยื่นบัตร

พยาบาลห้อง CAPD ซักประวัติ เพื่อประเมินสภาพ
ร่างกายของผู้ป่วย

พยาบาลห้อง CAPD ซักประวัติ เพื่อประเมินสภาพ
ร่างกายของผู้ป่วย

พยาบาลห้อง CAPD ปรึกษาแพทย์

พยาบาลห้อง CAPD นาผู้ป่วยพบแพทย์
นาผู้ป่วยไปพบแพทย์
ผู้ป่วยพบแพทย์เพื่อตรวจรักษา เมื่อแพทย์ตรวจ
รักษาเสร็จ ทาหัตถการตามคาสั่งการรักษาของแพทย์
ผู้ป่วยพบแพทย์เพื่อตรวจรักษา เมื่อ
แพทย์ตรวจรักษาเสร็จ ทาหัตถการตาม
คาสั่งการรักษาของแพทย์
ให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติเรื่องการนอนรพ.

Admit

CAPD: Admission guideline
CAPD Admission

New Case

Old Case

ให้ข้อมูลผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับการรักษาและให้
ตัดสินใจเลือกวิธีรักษา
ประเมินปัญหาที่เกี่ยวกับ CAPD ที่ต้อง Admit

ประเมินผู้ป่วยและญาติโดยพยาบาลและนาเสนอผล
ให้ทีมการรักษาทราบ
ผ่าน
รักษาด้วยวิธีการล้างไต
ทางช่องท้อง

ไม่ผ่าน

แก้ไขปัญหา -

Retaining
Review technique
ให้คาปรึกษา/คาแนะนา ฯ
วางแผนออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วย

แพทย์พิจารณาให้การ
รักษาที่เหมาะสม
วางแผนการจาหน่าย

ส่งวางสาย Tenckhoff ที่
รพ.น่าน

วางแผนการจาหน่าย

เยีย่ มบ้านผูป้ ว่ ยล้างไตทางช่องท้อง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จ.น่าน
ผู้ป่วยรักษาด้วยวิธี CAPD
มีเกณฑ์ในการเยี่ยมบ้าน
ก่อนการวางสายล้างไตทางช่องท้อง
- สภาพแวดล้อมทีพ่ ัก
- แหล่งน้าใช้
- ห้องน้า
- สถานที่เปลี่ยนน้ายา
- อ่างล้างมือ
- สถานที่เก็บถุงน้ายาใหม่
(มีแบบฟอร์มการเยี่ยม)

เกณฑ์การเยีย่ มบ้าน
- ก่อนวางสาย TK ผู้ป่วยทุกราย
- หลังวางสาย TK ผู้ป่วยทุกราย ทุก 6 เดือน
- เยี่ยมเร่งด่วน กรณี ผูป้ ่วยมีภาวะเยื่อบุช่องท้อง
อักเสบ ติดเชื้อช่องสายออก เป็นต้น

หลังการวางสายล้างไตทางช่องท้อง
-

ซักประวัติ ชั่งน้าหนัก ฯลฯ (ตามแบบฟอร์ม)
สภาพแวดล้อมทีพ่ ัก
แหล่งน้าใช้
ห้องน้า
ห้องทีผ่ ปู้ ่วยพักอาศัย
สถานที่เปลี่ยนน้ายา
การชั่งน้าหนักและลงบันทึกน้ายา CAPD
สถานที่เก็บน้ายาถุงใหม่
การเปลี่ยนน้ายาของผูป้ ่วย/การทาแผล
วิธีการกาจัดถุงน้ายา
การจดบันทึกการล้างไตของผู้ป่วย
การเก็บรักษายารับประทาน/ยาฉีด

หมายเหตุ
เนื่องจากผูป้ ่วยล้างไตทางช่องท้องเป็นผูป้ ว่ ยเฉพาะดังนั้นการเยี่ยมจึงมีความจาเป็น
ที่ต้องให้พยาบาลเฉพาะทางล้างไตทางช่องท้องเข้าเยี่ยมผู้ปว่ ยกลุ่มดังกล่าวทุกครั้งร่วมกับทีมเยี่ยม
บ้าน กรณีพบผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนขณะเยี่ยมกรุณาโทรศัพท์ติดต่อ นางดุษฎี ล่องแดง พยาบาล
วิชาชีพชานาญการ (พยาบาลล้างไตทางช่องท้อง) เบอร์โทรศัพท์ 081-7961277 ,054791104 ต่อ 2267

4.2 การพัฒนาคุณภาพที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
1. การเยี่ ย มบ้ า นโดยใช้ ก ระบวนการมี ส่ ว นร่ ว ม (Participation)
เพื่ อ ลด
ภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง
2. การรักษาแบบประคับประคองสาหรับผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องที่ไม่สมัครใจในการ
รัก ษาต่อ โดยประสานงานกั บ ที ม ดูแลประคับ ประคองและที ม เยี่ยมบ้าน ทั้ ง ใน
โรงพยาบาลร่วมกับประสานงานติดตามผู้ป่วยร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล
5. แผนการพัฒนาต่อเนือ่ ง
1. คัดเลือกผู้ป่วยก่อนเข้าร่วมโครงการ CAPD อย่างเข้มงวด ตามเกณฑ์การประเมินผูป้ ่วย
ก่อนการรักษาด้วยวิธี CAPD
2. พัฒนาการปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง ป้องกันภาวะเยื่อบุช่องท้องอักเสบ
และการติดเชื้อแผลช่องสายออก
3. พัฒนาแนวทางการเยี่ยมบ้านร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ ในกรณีผปู้ ่วยที่มีภาวะเยื่อบุช่อง
ท้องอักเสบบ่อยครั้ง >>การเยี่ยมบ้าน จะใช้การเยี่ยมบ้านร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ
ประกอบด้วย พยาบาลล้างไตทางช่องท้อง/พยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
อาสาสมัครประจาหมู่บ้าน(อสม.) ท้องถิ่น(อบต.) ผู้ใหญ่บ้านเป็นต้น
โดยอาศัย
กระบวนการ การมีส่วนร่วม (Participation) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. การค้นหาปัญหา
และสาเหตุของปัญหา
2.การมีส่วนร่วมในการวางแผนดาเนินกิจกรรม
3.การ
ปฏิบัติงาน/กิจกรรมตามแผนดาเนินงาน 4.การติดตามประเมินผลการดาเนินงาน

