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Diabetes is the common main cause of end-stage renal disease. Providing the pharmaceutical 

care program in patients with early-stage chronic kidney disease (CKD) can delay the progression of CKD. The 
present study aimed to determine the effect of pharmaceutical care on delaying progression of renal 
insufficiency among CKD with Type 2 diabetes patients. An experimental study was performed in patients with 
CKD stage 1 - 4 concomitant with Type 2 diabetes at Laem Chabang Hospital from April, 2016 to December, 
2017. Eligible patients (n = 168) were randomly allocated either to structured care (SC) group (n = 83) or the 
usual care (UC) group (n = 85). In the SC group, the pharmaceutical care program was provided to the patients 
by a research pharmacist who worked with a multidisciplinary team for screening patients with risk factors, 
evaluating the laboratory values, doctor prescribing and medication dosage adjustment, drug related problem 
(DRP) identifying and DRP solving also providing education on delaying progression of CKD for the patients. 
In the UC group, the pharmaceutical care program was not applied to the patients. Both groups were followed 
up in 0, 4, 8 and 12 months. 

At the end of the study, eGFR of the patients in the SC group as compared with baseline was not 
statistically significantly that in the UC group (2.11 and 2.79 mL/min/1.732, respectively; p = 0.839125). When 
considering each stage of CKD, eGFR of patients with CKD stages 2 and 3a in the SC group was statistically 
significantly higher or lower than that in UC group (p = 0.01445 and p = 0.04138, respectively). Albumin to 
creatinine ratio (ACR) values in both SC and UC groups were not statistically significantly (p = 0.3695). When 
considering each stage of CKD, ACR of patients with CKD stages 1 and 4 in the SC group was statistically 
significantly lower than that in UC group (p = 0.0386541 and p = 0.03007, respectively).The results of the 
pharmaceutical care process in the SC group showed greater numbers of DRPs found and solved (58.89, 43.18 
percent respectively), and patients with CKD stage 1-4 had better control of their risk factors. Conclusion, The 
pharmaceutical care program with the multidisciplinary team has a tendency to delay progression of renal 
insufficiency in patients with CKD concomitant with Type 2 diabetes. 
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บทที ่ 1 บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ปัจจุบนัโรคไตเร้ือรัง (chronic kidney disease; CKD) มีอตัราเพิ่มสูงขึ้นอยา่งรวดเร็ว
และเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคญัทัว่โลก จากการศึกษาประชากรในประเทศไทยจ านวน 3,459 
ราย พบอุบติัการณ์โรคไตเร้ือรังร้อยละ 17.5 คิดเป็นประชากรไทยกว่า 8 ลา้นคน และพบว่ามีเพียง
ร้อยละ 1.9 เท่านั้ นที่ทราบว่าตนเองมีโรคไตเร้ือรัง (1) ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาในผู ้ป่วย
โรคเบาหวานของประเทศไทย จ านวน 4,875 ราย พบโรคไตเร้ือรังสาเหตุจากโรคเบาหวานสูงถึง
ร้อยละ 42.9 โดยพบวา่ผูป่้วยร้อยละ 19.7 เป็นผูป่้วยโรคไตเร้ือรังร่วมกบัเบาหวานในระยะที่มีภาวะ
ไมโครอลับูมินนูเรีย (microalbuminuria) ที่มีการร่ัวของโปรตีนอลับูมินในปัสสาวะปริมาณเล็กน้อย 
และร้อยละ 23.2 อยูใ่นระยะแมคโครอลับูมินนูเรีย (macroalbuminuria) ซ่ึงมีการร่ัวของโปรตีนอลับู
มินในปัสสาวะปริมาณมากขึ้น (2) นอกจากนั้นจากสถิติของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2551 – 2557 (3, 4) พบว่าโรคเบาหวานเป็นสาเหตุหลกัที่พบมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 36.3 
ของผูป่้วยโรคไตเร้ือรังระยะสุดทา้ย (end stage renal disease; ESRD)  ที่จ  าเป็นตอ้งไดรั้บการบ าบดั
ทดแทนไต  (renal replacement therapy; RRT) ได้แก่ การฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม 
(hemodialysis)  การล้างไตช่องท้อง  (peritoneal dialysis)  หรือการผ่าตัดปลูกถ่ายไต (kidney 
transplantation) ซ่ึงโรคไตเร้ือรังเป็นหน่ึงในโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได ้มี
การด าเนินโรคอยา่งต่อเน่ือง โดยทัว่ไปในระยะแรกผูป่้วยส่วนใหญ่มกัไม่มีอาการทางคลินิก แต่เม่ือ
โรคมีการด าเนินไปมากขึ้น ผูป่้วยจะมีอาการแสดงของโรคใหเ้ห็นเด่นชดัขึ้น เช่น สามารถท าให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เช่น โรคจอประสาทตาอกัเสบ (diabetic retinopathy) มีอตัราความชุกสูงถึง
ร้อยละ 31.43 (5) เป็นตน้ จนเม่ือโรคด าเนินเขา้สู่ภาวะไตเร้ือรังระยะสุดทา้ย ผูป่้วยจ าเป็นตอ้งไดรั้บ
การรักษาดว้ยการบ าบดัทดแทนไต หรือการผ่าตดัปลูกถ่ายไต ซ่ึงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี  ส่งผล
ท าใหค้่าใชจ่้ายในการรักษาเพิม่สูงขึ้น คุณภาพชีวติของผูป่้วยลดลง และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต 
(mortality) (6, 7) จากการศึกษาในแง่อตัราการเสียชีวิตโดยติดตามผูป่้วยโรคเบาหวาน 15,046 ราย 
เป็นระยะเวลา 10 ปี พบว่าอัตราการเสียชีวิตของผูป่้วยเพิ่มมากขึ้นตามระยะของโรคไตเร้ือรัง
ร่วมกบัโรคเบาหวาน โดยอตัราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 4 – 5 เท่า หากตรวจพบการร่ัวของโปรตีน
อลับูมินในปัสสาวะ อัตราการเสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นเป็น 5 – 6 เท่า เม่ือมีอัตราการกรองของไต 
(estimated glomerular filtration rate; eGFR) ลดลงร่วมดว้ย และมีอตัราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 10 
– 11 เท่า เม่ือตรวจพบการร่ัวของโปรตีนอลับูมินในปัสสาวะร่วมกบัอตัราการกรองของไตลดลง 
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แสดงใหเ้ห็นชดัเจนวา่ อตัราการเสียชีวติของผูป่้วยเบาหวานเพิ่มขึ้นตามปริมาณการร่ัวของโปรตีน
อลับูมินในปัสสาวะ และการลดลงของอตัราการกรองของไต (8)  
  จากการศึกษา the UK prospective diabetes study (UKPDS) (9, 10) ในกลุ่มประชากร 
ขนาดใหญ่พบวา่การรักษาผูป่้วยเบาหวานดว้ยการควบคุมระดบัน ้ าตาลสะสมในเลือด (hemoglobin 
A1c; HbA1c) อยา่งเขม้งวดตั้งแต่ระยะแรกของการเป็นโรคเบาหวานหรือหลงัการวินิจฉัยใหม่ๆว่า
เป็นโรคไต สามารถลดอัตราการเกิดโรคไตเร้ือรังร่วมกบัโรคเบาหวาน รวมทั้งภาวะแทรกซ้อน
ต่างๆ จากพยาธิสภาพของหลอดเลือดในผูป่้วยโรคเบาหวานไดดี้กว่า เพื่อให้ระดบัน ้ าตาลใกลเ้คียง
ค่าปกติ สามารถชะลอการเกิดภาวะไตเส่ือมจากโรคเบาหวานระยะแรก และสามารถชะลอการ
ด าเนินของโรคจากระยะ microalbuminuria ไม่ให้เป็นระยะ macroalbuminuria หากควบคุมระดบั 
HbA1c ไดต้ั้งแต่แรกวินิจฉัยในผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 สามารถลดอตัราการเกิดโรคไตเร้ือรัง
ไดถึ้งร้อยละ 50 (11) ปัจจยัที่ส าคญัอีกอยา่งในการชะลอภาวะไตเส่ือมร่วมกบัโรคเบาหวาน ไดแ้ก่ 
การควบคุมความดันโลหิตให้เหมาะสม โดยควรเลือกใช้ยาลดความดันโลหิตกลุ่ม angiotensin 
converting enzyme inhibitors (ACEIs) หรือ angiotensin receptor blockers (ARBs) เป็นกลุ่มแรก 
เน่ืองจากยาสามารถลดปริมาณ   อัลบูมินร่ัวในปัสสาวะ สามารถชะลอการเส่ือมของไตในผูป่้วย
โรคไตเร้ือรังร่วมกบัเบาหวานได ้(12) ดว้ยเหตุน้ีกระทรวงสาธารณสุขจึงไดก้ าหนดให้โรคไตเร้ือรัง
เป็นหน่ึงในโรคที่เป็นปัญหาสุขภาพที่ส าคญัของประเทศไทย และไดจ้ดัท าแนวทางสุขภาพ (service 
plan) สาขาโรคไต (13)  ขึ้นโดยมีเป้าหมาย 5 ปี (พ.ศ. 2556 - 2560) เพือ่มุ่งเนน้การลดปัจจยัเส่ียง คดั
กรองการเกิดโรคไตในประชากรกลุ่มเส่ียง และสนับสนุนการชะลอการเส่ือมของไตในผูป่้วยโรค
ไตเร้ือรังทุกระยะ 
  การศึกษาในต่างประเทศเก่ียวกบัการดูแลผูป่้วยต่อการชะลอการเส่ือมของไตในผูป่้วย
โรคไตเร้ือรังร่วมกบัโรคเบาหวาน มีการศึกษาของ Joss N และคณะ (2004) (14) ไดอ้อกแบบและ
ประเมินผลการดูแลผูป่้วยเบาหวาน ที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไตในรูปแบบที่พฒันาขึ้นโดยทีมสห
สาขาวิชาชีพเปรียบเทียบกับกลุ่มผูป่้วยดูแลแบบเดิม ท าการวดัผลอัตราการด าเนินของโรคไต 
ก าหนดเป้าหมายในการรักษาไดแ้ก่ ระดบัความดนัโลหิต (blood pressure; BP), ระดบัไขมนัแอลดี
แอล (LDL), ระดบั HbA1c และการรักษาดว้ยยา ACEIs/ARBs ภายหลงัส้ินสุดการศึกษาพบว่า 
อตัราการด าเนินของโรคไตในกลุ่มผูป่้วยรูปแบบที่พฒันาขึ้น มีค่าเฉล่ียความดนัโลหิตช่วงหัวใจบีบ
ตวั (systolic blood pressure; SBP) (p = 0.04), ค่าเฉล่ียความดนัโลหิตช่วงหัวใจคลายตวั (diastolic 
blood pressure; DBP)  (p < 0.01) และระดบัโคเลสเตอรอล (cholesterol) (p < 0.05) ต  ่ากว่ากลุ่ม
ผูป่้วยไดรั้บการดูแลตามรูปแบบเดิม แต่ไม่ไดก้  าหนดบทบาทของเภสัชกรที่ชดัเจนและพบปัญหา
ความไม่ร่วมมือในการรักษา (non - adherence) ต่อมางานวิจยัไดมี้การก าหนดบทบาทของเภสัชกร
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ที่ชดัเจนไดแ้ก่ การศึกษาของ Leung และคณะ (2005) (15) Kelly และคณะ (2008)(16) ไดอ้อกแบบ
และประเมินผลการดูแลผู ้ป่วยโรคเบาหวานที่ มีภาวะแทรกซ้อนทางไต (15, 16) และมี
ภาวะแทรกซอ้นทางตา (16) ในรูปแบบที่พฒันาขึ้น โดยการติดตามผลลพัธ์ดา้นการท างานของไต
และผลทางคลินิกอ่ืนๆ เม่ือส้ินสุดผลลพัธ์ทางการท างานของไตพบว่าผูป่้วยที่ไดรั้บการดูแลตาม
รูปแบบที่ก  าหนด มีปริมาณอตัราส่วนของอลับูมินต่อครีเอตินีนในปัสสาวะ (albumin creatinine 
ratio; ACR) ลดลง (16) ระยะเวลาการด าเนินไปของโรคไตเร้ือรังลดลง และอตัราการเขา้สู่โรคไต
เร้ือรังระยะสุดทา้ยและอัตราการเสียชีวิต (all cause death) น้อยกว่ากลุ่มที่ดูแลแบบเดิม (15)  
ส าหรับผลลพัธ์ดา้นคลินิกไดแ้ก่ ระดบั BP, ระดบั LDL, ระดบั HbA1c ลดลงมากกว่ากลุ่มผูป่้วยที่
ดูแลแบบเดิม และการใชย้ากลุ่ม ACEIs/ARBs, statins และ aspirin เพิม่ขึ้นมากกวา่กลุ่มผูป่้วยที่ดูแล
แบบเดิม (15, 16) ผลลพัธด์า้นกระบวนการดูแลผูป่้วย ไดแ้ก่ การตรวจระดบั BP อยา่งน้อย 4 คร้ัง/ปี 
การตรวจระดบั HbA1c อยา่งน้อย 2 คร้ัง/ปี การตรวจระดบัไขมันในเลือดอยา่งน้อย 1 คร้ัง/ปี ใน
กลุ่มผูท้ี่ไดรั้บการดูแลตามรูปแบบที่พฒันาขึ้นมีจ  านวนมากกวา่ในกลุ่มผูป่้วยที่ดูแลตามแนวทางเดิม 
(15) โดยทั้งสองการศึกษาน้ีมีเภสัชกรเป็นแกนน าในการด าเนินการพฒันารูปแบบการดูแลผูป่้วย
ร่วมกบัทีมสหสาขาวชิาชีพ เภสชักรมีบทบาทในการประเมิน และส่งเสริมความร่วมมือในการใชย้า 
(adherence) ร่วมประเมินผลทางห้องปฏิบติัการ ทบทวนแผนการรักษา ตลอดจนการส่ือสารกับ
แพทยเ์ม่ือพบปัญหา 
  ส าหรับการศึกษาในประเทศไทยเก่ียวกบัการดูแลผูป่้วยต่อการชะลอการเส่ือมของไต
และตาในผูป่้วยโรคไตเร้ือรังร่วมกบัโรคเบาหวาน มีการศึกษาของ กฤษฎา ศิริชยัสิทธ์ิ และคณะ 
(2551) (17) ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจดัคลินิกบริการผูป่้วยโรคเบาหวานในการลด
ภาวะแทรกซอ้นทางไตที่สถานปฏิบตัิการปฐมภูมิ โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ มีการออกตรวจที่สถานี
อนามยั การตรวจรักษาและให้ยาแบบให้บริการจุดเดียว (one stop service) และให้ความรู้ผูป่้วย 
พบว่าผูป่้วยร้อยละ 63.3 มีค่า eGFR จากสมการ modification of diet in renal disease (MDRD) 
เพิ่มขึ้นจาก 55.5 ml/min เป็น 60.9 ml/min แสดงถึงระยะของโรคไตเร้ือรังมีแนวโน้มกลบัไปสู่
ระยะที่ดีขึ้น ต่อมามีการศึกษาของพชันี นวลช่วย และคณะ (2555) (18) พนาวลัย ์ศรีสุวรรณ และ
คณะ (2555) (19) ไดอ้อกแบบเพื่อศึกษาผลการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผูป่้วยโรคไตเร้ือรังต่อ
การควบคุมปัจจยัเส่ียง (progression factor) ของการด าเนินโรค ESRD (18) และศึกษาผลของการ
ดูแลผูป่้วยโรคไตเร้ือรังโดยเภสัชกรร่วมกบัทีมสหวิชาชีพตามแนวทางปฏิบติัที่ประยุกต์มาจาก
แนวคิดของการบริหารจดัการโรค (19) ของผูป่้วยโรคไตเร้ือรังระยะที่ 3 หรือ 4 โดยมีระยะเวลา
ติดตามใหบ้ริบาล 3 คร้ังพบวา่การใหบ้ริบาลทางเภสัชกรรมท าให้เพิ่มความสามารถในการควบคุม
ปัจจยัเส่ียงไดต้ามเป้าหมาย และผลลพัธท์างคลินิกไดแ้ก่ ระดบัน ้ าตาลในเลือดหลงัจากอดอาหาร 8 
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ชัว่โมง (fasting blood sugar; FBS), ระดบัไขมนัชนิดไตกลีเซอไรด์ (triglyceride; TG) และระดบั 
LDL ดีขึ้นอยา่งมีนัยส าคญั ทางสถิติ (18) ผลลพัธ์ทางคลินิกดา้นการท างานของไต ไดแ้ก่ ระดับ
ซีร่ัมครีเอทินิน (serum creatinine; Scr), ระดบั eGFR, ระดบั ACR และระดบั LDL ดีขึ้น (19) และ
ผลลพัธด์า้นกระบวนการภายหลงัการบริบาลพบว่า ผูป่้วยมีความร่วมมือในการใชย้า มีความรู้เร่ือง
โรค ยา และพฤติกรรมเพิม่มากขึ้น คุณภาพชีวิติดีขึ้น และมีความพึ่งพอใจต่อการให้ค  าปรึกษาดา้น
ยา (18) เภสัชกรมีบทบาทในการให้ค  าแนะน าแพทย ์พยาบาล และผูป่้วย และได้รับการตอบรับ
มากกวา่ร้อยล่ะ 80 (19) 
  จากการศึกษาที่กล่าวมาทั้งหมดการบริบาลเภสชักรรมต่อการชะลอการเส่ือมของผูป่้วย
โรคไตเร้ือรังร่วมกบัโรคเบาหวานสามารถท าไดต้ั้งแต่การควบคุมปัจจยัเส่ียงต่างๆของโรค ไดแ้ก่ 
การควบคุมความดนัโลหิต โดยเลือกใชย้ากลุ่ม ACEIS หรือ ARBS เป็นกลุ่มแรก การควบคุมระดบั
น ้ าตาลในเลือด การควบคุมระดบั HbA1c การควบคุมไขมนัในเลือดดว้ยการพิจารณาการสั่งใชย้า
กลุ่ม statin เพือ่ใหผู้ป่้วยไดรั้บยาที่เหมาะสมส าหรับผูป่้วยในแต่ละราย เพิม่ความร่วมมือในการใชย้า
ต่างๆ มีการติดตามระดับการท างานของไต  การส่งปรึกษาหรือส่งต่อแพทย  ์การตรวจสอบและ
ประสานรายการยา (medication reconciliation; MR) ที่ผูป่้วยไดรั้บทั้งจากบุคลากรทางการแพทย ์
หรือผูป่้วยหาซ้ือมารับประทานเอง ซ่ึงอาจส่งผลเสียต่อไตผูป่้วย รวมถึงเภสัชกรยงัสามารถคน้หา
และแกไ้ข ปัญหาที่เก่ียวกบัการใชย้า (drug related problems; DRPs) เพื่อดูแลการใชย้าอยา่งถูกตอ้ง
และเหมาะสม ตลอดจนให้ความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัโรคและยา ค าแนะน าในการปฏิบตัิตน
ไดแ้ก่ การจ ากดัเกลือในอาหาร การออกก าลงักาย และการงดสูบบุหร่ี เป็นตน้ (20, 21)  
  โรงพยาบาลแหลมฉบงัเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 90 เตียง จากการศึกษาขอ้มูล
ยอ้นหลัง 1 ปี ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 พบว่า ผูป่้วยโรคไต
เร้ือรังมีจ  านวนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในผูป่้วยโรคเบาหวาน โดยมีความชุกผูป่้วยโรคไต
เร้ือรังร่วมกับโรคเบาหวาน จ านวน 1,096 ราย (ร้อยละ 28.28) จากผูป่้วยโรคเบาหวานทั้งหมด 
3,876 ราย และจากประสบการณ์การเยีย่มบา้นของผูว้ิจยั พบว่าผูป่้วยในชุมชนแหลมฉบงัจ านวน
มากที่มีความเส่ียงสูงที่จะเป็นโรคไตเร้ือรังเน่ืองจากปัจจัยเส่ียงหลายอย่าง เช่น พฤติกรรมการ
รับประทานอาหาร ปัญหาจากการใชย้า ผูป่้วยโรคไตเร้ือรังส่วนใหญ่มกัอยูใ่นคลินิกโรคเบาหวาน 
เน่ืองจากผูป่้วยจะถูกส่งไปคลินิกโรคไต เม่ือแพทยว์ินิจฉัยว่าเป็นโรคไตเร้ือรังระยะสุดทา้ยเท่านั้น 
ส่งผลท าให้ท  าให้การดูแลผูป่้วยโรคไตเร้ือรังร่วมกบัโรคเบาหวานยงัขาดรูปแบบการดูแลที่เป็น
ระบบ ตั้งแต่ไดรั้บการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานจากโรงพยาบาล ผูป่้วยขาดความรู้ ความเขา้ใจ
และตระหนักถึงความส าคัญของโรคไตเร้ือรัง ความร่วมมือในการรักษา บทบาทเภสัชกร
โรงพยาบาลยงัมีหนา้ที่เพยีงแต่ตรวจสอบอาการไม่พึ่งประสงคจ์ากการใชย้าและจ่ายยาตามใบสั่งยา
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เท่านั้น ดงันั้นเภสชักรจึงอาจมีบทบาทในการบริบาลทางเภสัชกรรมต่อการชะลอการเส่ือมของไต
ในผูป่้วยโรคไตเร้ือรังร่วมกบัโรคเบาหวานถือเป็นบทบาทที่ส าคญัของเภสัชกรในการดูแลผูป่้วย 
อยา่งไรก็ตามพบวา่ในปัจจุบนังานวจิยัเก่ียวกบัประโยชน์จากบริบาลทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาล
ชุมชนมีจ านวนนอ้ยและรูปแบบในการบริบาลทางเภสัชกรรมมกัแตกต่างกนั โดยการด าเนินการที่
โรงพยาบาลแหลมฉบงัก็มีความแตกต่างจากที่อ่ืน และการด าเนินงานยงัไม่เป็นระบบอยา่งเต็มที่ จึง
อาจท าใหผู้ป่้วยบางรายแกไ้ขปัญหาไม่ตรงประเด็น หรือเกิดปัญหาจากการใชย้าในผูป่้วยได ้ซ่ึงอาจ
เป็นสาเหตุท าใหผู้ป่้วยเกิดปัญหาโรคไตเร้ือรังเพิม่มากขึ้น 
  จากขอ้มูลดงักล่าวพบว่างานวิจยัเก่ียวกบัโรคไตเร้ือรังร่วมกบัโรคเบาหวานส่วนใหญ่ 
มกัเลือกท าการศึกษาในกลุ่มผูป่้วยโรคไตเร้ือรังระยะทา้ยๆ เน่ืองจากมีอตัราผูป่้วยระยะดงักล่าวสูง 
ร่วมกบัการวนิิจฉยัวา่เป็นโรคไตเร้ือรังชดัเจน และควรที่จะไดรั้บการดูแลอยา่งใกลชิ้ด แต่เป็นการ
แกปั้ญหาที่ปลายเหตุ และผลลพัธท์างคลินิกที่ไดภ้ายหลงัการศึกษาส่วนใหญ่มกัไม่แตกต่างกนัอยา่ง
มีนัยส าคญัเน่ืองมาจากสาเหตุหลายประการ เช่น ระยะเวลาการด าเนินโรคยิง่เวลาผ่านไปนานขึ้น
การด าเนินของโรคก็ยิ่งแย่มากขึ้ น เวลาที่ใช้ในการท าการศึกษาน้อยเกินไปยงัไม่สามารถ
เปล่ียนแปลงค่าผลลัพธ์ทางคลินิกได้ เป็นต้น แต่ถ้ามองในเร่ืองของผลลัพธ์ด้านกระบวนการ 
รูปแบบการดูแลผูป่้วย เช่น การบริบาลทางเภสัชกรรมคลินิกร่วมกบัทีมสหสาขาวิชาชีพ พบว่าการ
ที่เภสัชกรเขา้ไปมีบทบาทในเร่ืองการคน้หาปัญหาจากการใชย้า พร้อมหาแนวทางแกไ้ข การให้
ค  าแนะน าแก่แพทย ์พยาบาล ผูป่้วย และผูดู้แลกลบัพบว่าไดผ้ลลพัธ์ดีขึ้นอย่างมีนัยส าคญั ซ่ึงการ
ป้องกนัที่ดีที่สุดคือการป้องกนัระดบัปฐมภูมิโดยวธีิส่งเสริมสุขภาพแต่ยงัมีขอ้จ ากดัในแง่การตรวจ
คดักรองผูป่้วยที่มีความเส่ียงของการเกิดโรคไตเร้ือรังในชุมชน การป้องกนัระดบัทุติยภูมิโดยการ
หาทางวินิจฉัยโรคไตเร้ือรังตั้งแต่แรกเร่ิมและดูแลป้องกันผูป่้วยโรคไตเร้ือรังอย่างใกล้ชิดไม่ให้
ด าเนินเขา้สู่โรคไตเร้ือรังระยะสุดทา้ย เภสัชกรเขา้ไปมีบทบาทในการประเมินการสั่งจ่ายหรือปรับ
ขนาดยากลุ่ม ACEIs หรือ ARBs เพื่อชะลอการเส่ือมของไต ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางการรักษา 
(therapy optimization) ในขนาดยาที่เหมาะสม และไม่ท าใหเ้กิดอนัตรายกบัผูป่้วย ตลอดจนการการ
ประเมินคน้หาและแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการใชย้าพร้อมทั้งแนะน าการให้ความรู้ในการชะลอการ
เส่ือมของไตแก่ผูป่้วยเฉพาะราย การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ถูกตอ้งตั้งแต่ในระยะ
เร่ิมแรกจะช่วยลดปัจจยัภาวะแทรกซอ้นและการชะลอการเส่ือมของไตได ้ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจการ
บริบาลทางเภสัชกรรมต่อการชะลอการเส่ือมของไตในผูป่้วยโรคไตเร้ือรังร่วมกบัโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ตั้งแต่ระยะแรกเร่ิมจนถึงระยะที่มีการเส่ือมของไตมากขึ้นต่อการชะลอการด าเนินของโรค
ไตเร้ือรังร่วมกบัโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ใหน้านที่สุดเท่าที่จะท าได ้
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 วัตถุประสงค์ทั่วไป 
 ศึกษาผลของการบริบาลทางเภสชักรรมต่อการชะลอการเส่ือมของไตในผูป่้วยโรคไต 
เร้ือรังร่วมกบัโรคเบาหวานชนิดที่ 2 

วัตถุประสงค์เฉพาะ 
1.  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของค่า eGFR และค่า ACR ระหว่างระบบ

ปกติกบัระบบที่มีการบริบาลทางเภสชักรรม 
2.  เพือ่ศึกษาเปรียบเทียบผลลพัธ์ดา้นกระบวนการบริบาลทางเภสัชกรรมต่อการชะลอ

การเส่ือมของไต ระหวา่งระบบปกติกบัระบบที่มีการบริบาลทางเภสชักรรม 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1.  ผูป่้วยโรคไตเร้ือรังร่วมกบัโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในระบบที่มีการบริบาลทางเภสชั 
กรรม มีผลลพัธด์า้นคลินิก และดา้นกระบวนการแตกต่างจากในระบบปกติ 
 2.  ระบบที่มีการบริบาลทางเภสัชกรรมผูป่้วยโรคไตเร้ือรังร่วมกบัโรคเบาหวานชนิดที่ 
2 ระยะตน้ (ระยะที่ 1, 2) มีผลลพัธด์า้นคลินิก และดา้นกระบวนการแตกต่างจากผูป่้วยโรคไตเร้ือรัง
ร่วมกบัโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ระยะที่เร่ิมมีการเส่ือมของไตมากขึ้น (ระยะที่ 3, 4) 
ขอบเขตของการวิจัย 

งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลองแบบสุ่มชนิดมีกลุ่มควบคุม (randomized control 
study) เพื่อชะลอการเส่ือมของไตในผูป่้วยโรคไตเร้ือรังร่วมกับโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยศึกษา
เปรียบเทียบระหวา่งกลุ่มผูป่้วยในระบบที่มีการบริบาลทางเภสชักรรม และระบบปกติที่แผนกผูป่้วย
นอก โรงพยาบาลแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี ระหว่างวนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 
2560 (รูปที่ 1) 
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
 

 

ตัวแปรตาม 

ผลลัพธ์ด้านคลินิก 

- อตัราการด าเนินของโรคไต โดย plot 
กราฟระหวา่งค่า eGFR ต่อระยะเวลา 
(ml/min/month) 

- ค่าเฉล่ีย ACR mg/g 

 

 

ผลลัพธ์ด้านกระบวนการบริบาลทาง
เภสัชกรรมของผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง
ร่วมกับโรคเบาหวานที่ก าหนดขึน้ 

1.  การส่งตรวจค่าทางห้องปฏิบติัการ
เพิ่มเติมเพื่อติดตามประสิทธิผลและ
ความปลอดภัยของยาที่ผู ้ป่วยได้รับ 
ไดแ้ก่ eGFR, K เป็นตน้ 

2.  การประเมินการสั่ง จ่ายและปรับ
ขนาดยากลุ่ม ACEIs หรือ ARBs ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดทางการรักษากบัผูป่้วย
ในการชะลอการเส่ือมของไต 

3.  การประเมินคน้หาและแกไ้ขปัญหา
เก่ียวกบัการใชย้า  

 

ตัวแปรต้น 

รูปแบบการบริบาลทางเภสัชกรรม

ที่ก  าหนดขึ้ นโดยเภสัชกรร่วมกับ

ทีมสหวิชาชีพ (structured care) ใน

ผู ้ป่วยโรคไตเร้ือ รังร่วมกับโรค 

เบาหวานชนิดที่ 2 ระยะต้น และ

ระยะที่มีการเส่ือมของไตมากขึ้น  

 

กลุ่มควบคุม 

รูปแบบปกติ (usual care) ในผูป่้วย

โรคไตเร้ือรังร่วมกับโรคเบาหวาน

ชนิดที่ 2 ระยะตน้ และระยะที่มีการ

เส่ือมของไตมากขึ้น  
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
การบริบาลทางเภสัชกรรมเพื่อชะลอการเส่ือมของไต (pharmaceutical care on 

delaying progression of kidney) หมายถึง รูปแบบการติดตามดูแลผูป่้วยโรคไตเร้ือรังร่วมกับ
โรคเบาหวาน เพื่อชะลอการเส่ือมของไตที่ก  าหนดขึ้ นโดยเภสัชกรท างานร่วมกับทีมสหสาขา
วิชาชีพ โดยน าแนวทางการรักษา ของสมาคม Kidney Disease Outcomes Quality Initiative 
(KDOQI) 2012 ของประเทศสหรัฐอเมริกา (22) และแนวทางการให้บริการทางเภสัชกรรมส าหรับ
ผูป่้วยโรคไต 2013 ของประเทศมาเลเซีย (23) มาประยกุตใ์ชใ้นการดูแลผูป่้วยเร่ืองการควบคุมปัจจยั
เส่ียง เช่น การคดักรองผูป่้วยที่มีปัจจยัเส่ียงโรคไตเร้ือรังร่วมกบัโรคเบาหวาน การส่งตรวจค่าทาง
หอ้งปฏิบติัการเพิม่เติมเพือ่ติดตามประสิทธิผลและความปลอดภยัของยาที่ผูป่้วยไดรั้บ ไดแ้ก่ eGFR, 
K การประเมินการสั่งจ่ายและปรับขนาดยากลุ่ม ACEIs หรือ ARBs เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ทางการรักษา กบัผูป่้วยในการชะลอการเส่ือมของไต การประเมินคน้หาและแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบั
การใช้ยา ตลอดจนแนะน าการให้ความรู้ในการชะลอไตเส่ือมตามแนวทางสมาคมโรคไตแห่ง
ประเทศไทยและส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) แก่ผูป่้วยเฉพาะรายตามความ
เหมาะสม (20, 24) 
  ผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังร่วมกับโรคเบาหวานชนิดที่ 2 (chronic kidney disease patients 
with type 2 diabetes disease) หมายถึง ผูป่้วยเบาหวานที่ไดรั้บการวินิจฉัยจากแพทยว์่าเป็นโรคไต
เร้ือรังหรือผูป่้วยโรคเบาหวานที่ยงัไม่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไตเร้ือรังแต่ตรวจปัสสาวะพบ 
microalbuminuria (วดัปริมาณอัลบูมินร่ัวในปัสสาวะได้ 20 - 200 µ/min หรือ 30 - 300 mg/day) 
หรือ macroalbuminuria (วดัปริมาณอลับูมินร่ัวในปัสสาวะดว้ยแถบสีตรวจปัสสาวะไดต้ั้งแต่ +1 ขึ้น
ไป หรือวดัปริมาณอลับูมินร่ัวในปัสสาวะไดม้ากกว่า 200 µ/min หรือ 300 mg/day) อยา่งน้อย 2 ใน 
3 คร้ังในช่วง 3 – 6 เดือน มีการเปล่ียนแปลงของอตัราการกรองของไต โดยไม่มีลกัษณะอ่ืนๆที่บ่งช้ี
โรคไตจากสาเหตุอ่ืนๆ ไดแ้ก่ หน้าที่ไตลดลงอยา่งรวดเร็ว การตรวจพบเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะ
ไดรั้บการวนิิจฉยัโรคเบาหวานชนิดพึ่งอินซูลินมานอ้ยกวา่ 5 ปี (21, 25, 26) 

ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ยา (drug related problems; DRPs) หมายถึง ปรากฏการณ์ใดๆ ก็
ตามที่ไม่ตอ้งการใหเ้กิดขึ้นจากการที่ผูป่้วยใชย้าในการรักษา และเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง หรือมี
โอกาสเกิดขึ้น ซ่ึงจะรบกวนผลการรักษาที่ตอ้งการ โดยได้ประยุกตใ์ชนิ้ยามและชนิดของปัญหา
ตามหลกัการของ Helper and Strand (27) จ  านวน 8 ประเภท ดงัต่อไปน้ี 1. การไม่ไดรั้บยาที่สมควร
จะไดรั้บ (untreated  indication) ไดแ้ก่ การสั่งจ่ายยา ACEIs หรือ ARBs การสั่งจ่ายยา statins และ 
aspirin 2. การเลือกใชย้าที่ไม่เหมาะสม (improper drug selection) ไดแ้ก่ การใชย้าที่ไม่มีขอ้บ่งใชใ้น
ผูป่้วยและการใชย้าซ ้ าซ้อน 3. การใชย้าในขนาดน้อยเกินไป (too little of the correct drug) ไดแ้ก่ 
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ใชย้าในขนาดที่นอ้ยเกินไป ท าใหไ้ม่ไดผ้ลในการรักษา 4. การใชย้าในขนาดมากเกินไป (too much 
of the correct drug) ไดแ้ก่ ขนาดที่ไดรั้บท าใหค้่าการท างานของไตแยล่งเกินกว่าเกณฑท์ี่ก  าหนด 5. 
การเกิดอาการไม่พึ่งประสงคจ์ากการใชย้า (adverse drug reactions) ไดแ้ก่ การสั่งจ่ายยาที่ห้ามใชใ้น
ผูป่้วยโรคไตเร้ือรังและยาที่ผูป่้วยแพห้รือทนยาไม่ได ้6. การเกิดอนัตรกิริยาระหว่างยากบัยา ยากบั
อาหาร และยากบัผลตรวจทางห้องปฏิบติัการ (drug interaction) 7. ความร่วมมือในการใชย้าตาม
แพทยส์ัง่ของผูป่้วย (noncompliance) 8. การไดรั้บยาที่โดยไม่มีขอ้บ่งใชท้างวิชาการหรือไม่มีขอ้มูล
ยนืยนัถึงขอ้บ่งใชท้างวชิาการ (no valid medical indication) 

ระบบปกติ (usual care) หมายถึง ระบบที่ยงัไม่มีเภสัชกรคลินิกปฏิบติังานบริบาลทาง
เภสชักรรมเพือ่ชะลอการเส่ือมของไต โดยปฏิบตัิตามแนวทางปฏิบตัิในการดูแลผูป่้วยโรคเบาหวาน
ของโรงพยาบาลแหลมฉบงัปกติ ได้แก่ การเจาะเลือด ซักประวติัโดยพยาบาล ผูป่้วยพบแพทย ์
ผูป่้วยรับยากลับบา้น โดยผูป่้วยจะได้พบเภสัชกรเม่ือพยาบาลหรือแพทยพ์บปัญหาด้านยา และ
ตอ้งการใหเ้ภสชักรใหค้  าปรึกษาแก่ผูป่้วยเท่านั้น  

ระบบที่มีการบริบาลทางเภสัชกรรม (structured care) หมายถึง ระบบที่มีเภสัชกร
คลินิกปฏิบติังานบริบาลทางเภสชักรรมเพือ่ป้องกนัและชะลอการเส่ือมของไต (รายละเอียดเพิ่มเติม
ใน ภาคผนวก ข ส่วนที่ 1 - 4) ไดแ้ก่ การคดักรองผูป่้วยกลุ่มเส่ียงโดยเภสัชกร พยาบาลซักประวติั
และส่งตรวจค่าทางห้องปฏิบติัการตามแนวทางปฏิบติั ผูป่้วยไดรั้บการเจาะเลือดและส่งตรวจทาง
หอ้งปฏิบติัการ จากนั้นผูป่้วยพบเภสชักรเพือ่ด าเนินการบริบาลทางเภสชักรรมดงัต่อไปน้ี 
 1.  การส่งตรวจค่าทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมเพื่อติดตามประสิทธิผลและความ
ปลอดภยัของยาที่ผูป่้วยไดรั้บ ไดแ้ก่ eGFR, K เป็นตน้ 
  2.  การประเมินการสั่งจ่ายและปรับขนาดยากลุ่ม ACEIs หรือ ARBs ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดทางการรักษากบัผูป่้วยในการชะลอการเส่ือมของไต 

 3.  การประเมินคน้หาและแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการใชย้า ที่เกิดขึ้นโดยเภสัชกรคลินิกจะ
เป็นผูบ้นัทึกและแกไ้ขปัญหาจากการใชย้านั้นๆ พร้อมทั้งแนะน าแนวทางในการชะลอการเส่ือมของ
ไต (13, 24) 

การชะลอไตเส่ือมตาม CKD adherence model หมายถึง การให้ค  าแนะน าการใชย้ากบั
ผูป่้วยเฉพาะรายขึ้นกบัปัญหาเก่ียวกบัการใชย้า ของผูป่้วยและแนะน าการใหค้วามรู้ในการชะลอการ
เส่ือมของไตเพิ่มเติมดัดแปลงตามบทเรียนของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย (13, 24) โดยมี
ทั้งหมด 5 บทเรียน ดงัแสดงในตารางที่ 1  

 



 10 

ตารางที่ 1 CKD adherence model 
บทเรียนที่ 1 บทเรียนที่ 2 บทเรียนที่ 3 

- แนะน าใหผู้ป่้วยเห็นความ 
ส าคญัของโรคไตเร้ือรัง และ
ความร่วมมือในการใชย้า  

- ทราบบทบาทของเภสชักร 
 

- ทราบช่ือสามญั และช่ือการคา้
ของยา 

- ทราบขอ้บ่งใชข้องยา 
- รับประทานยาอยา่งถูกตอ้ง 
 

- มีความรู้เร่ืองโรคไตเร้ือรัง 
- มีความรู้เร่ืองโรคเบาหวาน 
- มีความรู้เร่ืองภาวะแทรก 
ซอ้น (เช่น ภาวะโลหิตจาง) 

 
บทเรียนที่ 4 บทเรียนที่ 5 การประเมินและติดตามผล 

- มีความรู้เก่ียวกบัผลลพัธท์าง
หอ้งปฏิบติัการเบื้องตน้ 

- มีความรู้เก่ียวกบัการใชย้า 
และสมุนไพรที่ควรระวงัใน
ผูป่้วยโรคไตเร้ือรัง 

- ทราบผลขา้งเคียงจากการใชย้า 
- ทราบวธีิป้องกนัและชะลอ
การเส่ือมของไต  

- ทราบวธีิการด าเนินชีวติแบบ
ส่งเสริมสุขภาพ 

- พารามิเตอร์ผลลพัธท์าง 
   คลินิกทกุคร้ังที่มาพบ                   
   เภสชักร 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  ผูป่้วยโรคไตเร้ือรังในคลินิกโรคเร้ือรังไดรั้บการบริบาลทางเภสัชกรรมเพื่อชะลอ
การเส่ือมของไต 
 2. เพือ่เป็นแนวทางในการจดัตั้งคลินิกโรคไตเร้ือรังของโรงพยาบาลแหลมฉบงั จงัหวดั
ชลบุรี โดยเภสชักรร่วมกบัทีมสหสาขาวชิาชีพ 
 3.  สามารถน าแนวทางในการด าเนินงานไปประยกุตใ์ชใ้นการบริบาลทางเภสชักรรมใน
คลินิกอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 

 



 11 

บทที ่ 2 วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 

โรคไตเร้ือรังร่วมกับโรคเบาหวานชนิดที่ 2 

 ค าจ  ากดัความ 
โรคไตเร้ือรัง 

 ค าจ  ากดัความของโรคไตเร้ือรัง 
 การแบ่งระยะของโรคไตเร้ือรัง  
 การตรวจคดักรองโรคไตเร้ือรัง 
 การติดตามระดบัการท างานของไต  

แนวทางในการบริบาลทางเภสัชกรรม 

 การปฏิบตัิงานในคลินิกผูป่้วยนอกโรคเบาหวาน  
 การประสานรายการยา  
 การทบทวนค่าทางหอ้งปฏิบติัการ และประวติัการใชย้า 
 แนวทางการพจิารณาการสัง่จ่ายยาในกลุ่ม ACEIs หรือ ARBs 
 การคน้หาปัญหาเก่ียวกบัการใชย้า 
 การส่งปรึกษาหรือส่งต่อผูป่้วย 
 การใหค้วามรู้แก่ผูป่้วย 

งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
 

โรคไตเร้ือรังร่วมกับโรคเบาหวานชนิดที่ 2 
ค าจ ากัดความ 
 ผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ทัว่ไปไม่สามารถบอกระยะเวลาของการเกิดโรคไตได้
ชดัเจน ผูป่้วยอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนทางไตเกิดขึ้นได ้แมว้่าเพิ่งจะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค 
เบาหวานก็ตาม โดยสาเหตุอาจมาจากทั้งการเปล่ียนแปลงทาง hemodynamic คือ การเพิ่มขึ้นของ
ฮอร์โมนต่างๆท าใหค้วามดนัภายในหลอดเลือดไตสูง และการเปล่ียนแปลงทาง metabolic คือ ภาวะ
น ้ าตาลในเลือดสูง ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงภายในเซลลน์ าไปสู่พยาธิสภาพทางไต นอกจากนั้นยงั
ขึ้นอยูก่บัปัจจยัเส่ียงอ่ืนๆของโรคเบาหวานที่ส่งผลต่อการด าเนินของโรคไต ไดแ้ก่ ระยะเวลาของ
การเป็นโรคเบาหวาน ระดบัน ้ าตาลในเลือดสูง ระดบัน ้ าตาลสะสมสูง ภาวะด้ือต่ออินซูลินซ่ึงพบได้
บ่อยในผูป่้วยที่มีภาวะอ้วน หรือมีดัชนีมวลกายสูงและเส้นรอบเอวมากกว่าโดยเฉพาะระยะ 
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macroalbuminuria ปัจจยัทางพนัธุกรรมโดยผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จะมีความเส่ียงมากขึ้นเม่ือ
มีญาติสายตรงของผูป่้วยเป็นโรคไตเร้ือรังจากโรคเบาหวาน โดยปัจจุบนัผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดที่ 
2 ควรไดรั้บการตรวจคดักรองโรค และการรักษามุ่งเน้นไปที่การควบคุมปัจจยัเส่ียงต่อการเกิดโรค
ไตเร้ือรังดงักล่าว เพือ่ชะลอการเส่ือมของโรคไตเร้ือรัง (21) 

 
โรคไตเร้ือรัง 

ค าจ ากัดความ  
ผูป่้วยโรคไตเร้ือรัง หมายถึง ผูป่้วยที่มีภาวะไตผิดปกติของโครงสร้างหรือหน้าที่การ

ท างานของไตนานติดต่อกนัเกิน 3 เดือน ทั้งน้ีผูป่้วยอาจจะมีค่า eGFR ผิดปกติหรือไม่ก็ได ้เกณฑ์
การวนิิจฉยัโรคไตเร้ือรัง โดยมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงในสองขอ้ต่อไปน้ี ไดแ้ก่ 
 1.  ผูป่้วยมีภาวะไตผิดปกติจากการตรวจพบตวับ่งช้ีการเสียหายของไต (maker of 
kidney damage) ตั้งแต่ 1 ขอ้ขึ้นไป เป็นระยะเวลาติดต่อกนัมากกวา่ 3 เดือน ดงัต่อไปน้ี 

1.1 ตรวจพบอลับูมินร่ัวในปัสสาวะมากกวา่หรือเท่ากบั 30 mg/g หรือพบค่า ACR > 
30 mg/g 

1.2 ตรวจพบเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะ 
1.3 มีความผดิปกติของเกลือแร่ที่เกิดจากท่อไตผดิปกติ 
1.4 ตรวจพบความผดิปกติทางรังสีวทิยา 
1.5 ตรวจพบความผดิปกติทางโครงสร้างหรือพยาธิสภาพ 
1.6 มีประวติัการไดรั้บผา่ตดัปลูกถ่ายไต 

 2.  ผูป่้วยที่มีค่า eGFR นอ้ยกวา่ 60 ml/min/1.73 m2 ติดต่อกนัเกิน 3 เดือน โดยอาจจะ
ตรวจพบหรือไม่พบวา่มีภาวะไตผดิปกติกไ็ด ้(20, 22) 
 
การแบ่งระยะของโรคไตเร้ือรัง  
 การแบ่งระยะของโรคไตเร้ือรังสามารถแบ่งตามการประเมินการท างานของไตโดยการ
ใช้ค่า eGFR โดยการใช้ค่า Scr ในผูใ้หญ่แนะน าให้ใช้สมการ 2009 CKD-EPI (chronic kidney 
disease epidemiology collaboration) equation ตามค าแนะน า KDIGO 2012 (22) และการแบ่งระยะ
ของโรคไตเร้ือรังสามารถแบ่งตามล าดบัขั้นของอตัราการกรองของไต และอลับูมินร่ัวในปัสสาวะ 
ดงัแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 การจ าแนกระยะของโรคไตเร้ือรังและระดบัความเส่ียงในการเกิดภาวะแทรกซอ้นตาม
ระดบัความรุนแรง โดยพจิารณาค่า eGFR และค่า ACR (22, 28) 

 
 

Prognosis of CKD by GFR and Albuminuria 
Categories: KDIGO 2012 

ปริมาณโปรตนีอลับูมินในปัสสาวะ 
(ประเมนิจากค่า ACR) 

A1 A2 A3 
ปกติ ถึง 

เพ่ิมข้ึนเล็กนอ้ย 
เพ่ิมข้ึน  
ปานกลาง 

เพ่ิมข้ึน 
มาก 

< 30 mg/g 
< 3 mg/mmol 

30 - 300 mg/g 
3 - 30 mg/mmol 

> 300 mg/g 
> 30 mg/mmol 

ค่า
 eG

FR
    
    
    
    
    
   

(ม
ล./

นา
ที/
1.7

3 m
2 ) 

G1 ปกติ หรือ สูง ≥ 90 ความเส่ียงต ่า* ความเส่ียง           
ปานกลาง 

ความเส่ียงสูง 
G2 ลดลงเลก็นอ้ย 60 - 89 
G3a ลดลงเลก็นอ้ย 

ถึงปานกลาง 
45 - 59 ความเส่ียงปาน

กลาง 
ความเส่ียงสูง  

 
ความเส่ียงสูงมาก G3b ลดลงปาน

กลางถึงมาก 
30 - 44 ความเส่ียงสูง  

ความเส่ียง              
สูงมาก G4 ลดลงมาก 15 - 29 ความเส่ียงสูง

มาก G5 ภาวะไตวาย < 15 
 

การตรวจคดักรองโรคไตเร้ือรัง 
ผูป่้วยเบาหวานชนิดที่ 2 ไดรั้บการตรวจเพือ่วนิิจฉยัโรคไตเร้ือรัง ดงัน้ี 
1.  ประเมินค่า eGFR อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ดว้ยการตรวจระดบั Scr และค านวณดว้ย

สมการ “CKD-EPI equation” ซ่ึงมีการค านวณโดยผา่นโปรแกรม Hosxp ดงัตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 สมการ CKD-EPI จ าแนกตามเพศและระดบั Scr 
เพศ ระดับ Scr (mg/dL) สมการ 
หญิง ≤ 0.7 eGFR = 144 x (SCr/0.7) -0.329 x (0.993)Age 

> 0.7 eGFR = 144 x (SCr/0.7) -1.209 x (0.993)Age 
ชาย ≤ 0.9 eGFR = 141 x (SCr/0.9) -0.411 x (0.993)Age 

> 0.9 eGFR = 141 x (SCr/0.9) -1.209 x (0.993)Age 
 
2.  การตรวจหาอลับูมินจากตวัอยา่งปัสสาวะโดยใชแ้ถบสีจุ่ม (dipstick) 

2.1 ถา้ตรวจพบมีโปรตีนร่ัวทางปัสสาวะตั้งแต่ระดบั 1+ ขึ้นไป และไม่มีสาเหตุอ่ืนที่ 
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สามารถท าใหเ้กิดผลบวกลวง ถือไดว้า่มีความผดิปกติ  
2.2 ในกรณีผูป่้วยเบาหวานและ/ หรือความดนัโลหิตสูงที่ตรวจไม่พบโปรตีนร่ัวทาง 

ปัสสาวะดว้ยแถบสีจุ่ม ควรพจิารณาตรวจเพิม่ดว้ยวธีิใดวธีิหน่ึงดงัน้ี  
2.2.1 ตรวจค่า ACR จากการเก็บปัสสาวะตอนเชา้ (spot morning urine) ถา้มีค่า  

30 - 300 mg/g แสดงวา่มีภาวะ microalbuminuria  
2.2.2 ตรวจปัสสาวะแบบจุ่มดว้ยแถบสีส าหรับ microalbumin (cut - off  level:  

20 mg/L) ถา้ผลเป็นบวก แสดงว่ามีภาวะโปรตีนร่ัวทางปัสสาวะควรส่งตรวจซ ้ าอีก 1 - 2 คร้ังใน 3 
เดือน หากพบโปรตีนร่ัวทางปัสสาวะ 2 ใน 3 คร้ัง ถือวา่มีภาวะไตผดิปกติ 
 
การติดตามระดับการท างานของไต  

ควรมีการติดตามระดับการท างานของไตโดยการตรวจค่า eGFR และอัลบูมินจาก
ตวัอยา่งปัสสาวะในผูป่้วยโรคไตเร้ือรังอยา่งน้อยปีละ 1 คร้ัง แต่ควรตรวจถ่ีขึ้นในกรณีที่ผูป่้วยมี
ความเส่ียงสูงที่จะมีค่า eGFR ลดลงอยา่งรวดเร็ว หรือเพื่อใชใ้นการตดัสินใจหรือติดตามการรักษา 
โดยมีขอ้แนะน าส าหรับความถ่ีในการตรวจซ่ึงแบ่งตามระยะของโรคไตเร้ือรังตามแนวทางของ
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย (20) ดงัน้ี  

1. โรคไตเร้ือรังระยะที่ 1 และ 2 ควรติดตามอยา่งน้อยทุก 12 เดือน หรือทุก 6 เดือน ถา้
ตรวจพบ ACR มากกวา่ 300 mg/g หรือ PCR (protein creatinine ratio) มากกวา่ 500 mg/g 

2. โรคไตเร้ือรังระยะที่ 3a ควรติดตามอยา่งนอ้ยทุก 6 เดือน หรือทุก 4 เดือน ถา้ตรวจพบ 
ACR มากกวา่ 300 mg/g หรือ PCR มากกวา่ 500 mg/g ทุก 12 เดือน ถา้ระดบัการท างานของไตคงที่ 
และตรวจไม่พบโปรตีนในปัสสาวะ 

3. โรคไตเร้ือรังระยะที่ 3b ควรติดตามอยา่งน้อยทุก 6 เดือน หรือทุก 4 เดือน ถา้ตรวจ
พบ ACR มากกวา่ 30 mg/g หรือ PCR มากกวา่ 150 mg/g 

4. โรคไตเร้ือรังระยะที่ 4 ควรติดตามอยา่งน้อยทุก 4 เดือน หรือทุก 3 เดือน ถา้ตรวจพบ 
ACR มากกวา่ 300 mg/g หรือ PCR มากกวา่ 500 mg/g 

5. โรคไตเร้ือรังระยะที่ 5 ควรติดตามอยา่งนอ้ยทุก 3 เดือน 
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แนวทางในการบริบาลทางเภสัชกรรม 
 
การปฏิบัติงานในคลินิกผู้ป่วยนอกโรคเบาหวาน  

คลินิกผูป่้วยนอกโรคเบาหวานของโรงพยาบาลแหลมฉบงั ได้ก าหนดการนัดผูป่้วย
โรคเบาหวานที่มารับบริการเป็น 2 วนั คือ ทุกวนัพุธ และวนัพฤหัสบดี โดยแบ่งตามโรคร่วมและ
การปฏิบติัตนของผูป่้วย ไดแ้ก่ วนัพธุ เป็นกลุ่มผูป่้วยที่มีโรคร่วม และวนัพฤหัสบดี เป็นกลุ่มผูป่้วย
ที่ไม่มีโรคร่วม เน่ืองจากคลินิกโรคเบาหวานมีผูป่้วยมารับบริการต่อวนัเป็นจ านวนมาก ดงันั้นก่อน
ถึงวนันัดเภสัชกรทบทวนประวติัการใชย้า และค่าทางห้องปฏิบติัการล่าสุดส าหรับผูป่้วย คน้หา 
DRPs และเตรียมปรึกษาแพทยเ์พื่อแก้ไขได้ทนัทีในวนันัด เภสัชกรบนัทึกขอ้มูลดังกล่าวและ
ค าแนะน าลงในแบบบนัทึกขอ้มูลผูป่้วย (รายละเอียดเพิ่มเติมใน ภาคผนวก ข ส่วนที่ 1 Patient 
profile for pharmaceutical care) เพื่อส่งต่อขอ้มูลแก่เภสัชกรในทีม และอาจบนัทึกขอ้มูลลงในเวช
ระเบียน เพือ่ส่งต่อขอ้มูลแก่ สหสาขาวชิาชีพ 
การประสานรายการยา  

ผูป่้วยโรคไตเร้ือรังรวมกบัเบาหวานส่วนใหญ่มกัได้รับยาหลายรายการ และมีการนัด
ตรวจติดตามอยา่งต่อเน่ือง ท าให้มีการปรับเปล่ียนการให้ยา ขนาดยา เม่ืออาการของโรค หรือผล
ตรวจทางหอ้งปฏิบติัการเปล่ียนแปลง ดงันั้นเภสชักรควรท า MR เพือ่ตรวจสอบดูวา่ผูป่้วยไดรั้บยาที่
เหมาะสม สามารถใชย้าไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ปลอดภยัหรือไม่ เพื่อเป็นการป้องกนั และลด DRPs ที่อาจ
เกิดแก่ผูป่้วยได ้

การประสานรายการยา หมายถึง การรวบรวบรายการยาที่ผูป่้วยใชท้ั้งหมดไกแ้ก่ ขอ้มูล
ทัว่ไปของผูป่้วย รายการยาทั้งหมดที่แพทยส์ั่ง ขนาดยา วิธีการใชห้รือบริหารยา รายการยาที่ผูป่้วย
ซ้ือเอง รวมทั้งสมุนไพรและผลิตภณัฑเ์สริมอาหารอ่ืนๆ (รายละเอียดเพิม่เติมใน ภาคผนวก ข ส่วนที่ 
1 Patient profile for pharmaceutical care) เพือ่เป็นการรวบรวมขอ้มูลเบื้องตน้ในการพิจารณาคน้หา
ความคลาดเคล่ือนและปัญหาเก่ียวกบัยา และแกไ้ขปัญหาใหก้บัผูป่้วยเฉพาะราย (21) 
การทบทวนค่าทางห้องปฏิบัติการและประวัติการใช้ยา 
 เภสชักรควรทบทวนค่าทางหอ้งปฏิบติัการ และประวติัการใชย้าล่าสุดที่ผูป่้วยมารับการ
รักษาที่โรงพยาบาล นอกจากนั้นเภสชักรควรซกัประวติัเพิม่เติมกบัผูป่้วย หรือผูดู้แล ตรวจสอบการ
รับประทานยา เพื่อคน้หา DRPs และแกไ้ข พร้อมทั้งบนัทึกรายละเอียดลงในแบบบนัทึกขอ้มูล
ผูป่้วย (รายละเอียดเพิม่เติมใน ภาคผนวก ข ส่วนที่ 1 Patient profile for pharmaceutical care, ส่วนที่ 
2 Pharmaceutical care on delaying progression of CKD) รวมทั้งตรวจคดักรองใบสั่งยาก่อนจดัและ
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จ่ายยาแก่ผูป่้วย หากพบปัญหาที่เก่ียวขอ้งกบัทีมสหสาขาวชิาชีพ ตอ้งมีวธีิการส่ือสารหรือการส่งต่อ
ผูป่้วย และสามารถท างานร่วมกนัไดเ้ป็นอยา่งดี  
 
แนวทางการพิจารณาการส่ังจ่ายยาในกลุ่ม ACEIs หรือ ARBs (22, 29) 

การใชย้าในการยบัย ั้งระบบ renin angiotensin aldosterone system (RAAS) เพื่อชะลอ
การเส่ือมของไต ผูป่้วยโรคไตเร้ือรัง โดยเฉพาะหากมีความดนัโลหิตสูงร่วมดว้ย ควรใชย้า ACEIs 
หรือ ARBs เป็นทางเลือกอนัดบัแรก หากไม่มีขอ้ห้าม เพื่อหวงัผลลดความดนัโลหิตและเพื่อชะลอ
การเส่ือมของไต ทั้งน้ีควรติดตาม ตรวจวดั BP ค่า eGFR และค่า K เพื่อเฝ้าระวงัภาวะแทรกซ้อน
ของยา ACEIs หรือ ARBs ในผูป่้วยไตเร้ือรัง 
 การใชย้ายบัย ั้งระบบ RAAS ที่ใชโ้ดยทัว่ไป มียาอยู ่ 2 กลุ่ม คือ ACEIs ตวัอยา่งเช่น 
enalapril และ ARBs ตวัอยา่งเช่น losartan เพือ่ป้องกนัการเส่ือมของไต ซ่ึงยาในกลุ่มน้ีมีผลดี 2 ดา้น 
คือ 1. ผลต่อการไหลเวียนของเลือด (hemodynamic effect) โดยท าให้ลดความดนัโลหิต ลดระดบั 
glomerular capillary pressure รวมทั้งลด proteinuria ซ่ึง hemodynamic effect เป็นส่ิงส าคญัที่สุดใน
การชะลอการเส่ือมของไต 2. ผลอ่ืนๆ (non - hemodynamic effect) พบวา่การยบัย ั้ง RAAS จะส่งผล
ให้ยบัย ั้งการสร้าง extracellular matrix, macrophage monocyte infiltration, การสร้าง cytokine และ 
growth factor ซ่ึงทาให้ช่วยยบัย ั้ง การเกิดพงัผืด (fibrosis) ของไต มีการศึกษามากมายซ่ึงแสดงว่า 
ACEIs หรือ ARBs ไดผ้ลดีในการชะลอการเส่ือมของไตในผูป่้วยโรคไตเร้ือรังชนิดต่างๆ ทั้งที่เป็น
โรคไตเร้ือรังจากเบาหวานและที่ไม่ใช่จากเบาหวาน 

แนวทางการใชย้า ACEIs หรือ ARBs เพือ่รักษาและชะลอการเส่ือมของไต มีขอ้แนะน า 
ดงัน้ี 

1.  ควรติดตามระดบัความดนัโลหิต อตัรากรองไตและระดบัโพแทสเซียมในเลือด  เพื่อ
เฝ้าระวงัผลภาวะแทรกซอ้นของ ACEIs หรือ ARBs ในผูป่้วยไตเร้ือรัง ดงัตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 แนวทางการติดตามตรวจวัดความดันโลหิต อัตราการกรองของไตและระดับ
โพแทสเซียมในเลือด เพือ่เฝ้าระวงัผลภาวะแทรกซอ้นของ ACEIs/ARBs ในผูป่้วยไตเร้ือรัง 
ค่าทีว่ดัได้ 
ค่าความดนัซิสโตลิค (mmHg) > 120 110 - 119 < 110 
GFR (ml/min/1.73 m2) > 60 30 - 59 < 30 
GFR ท่ีลดลงในช่วงแรก (%) < 15 15 - 30 > 30 
ระดบัโปแตสซียมในเลือด (mmol/L) < 4.5 4.6 - 5.0 > 5 
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ค่าทีว่ดัได้ 

ช่วงเวลาทีแ่นะน าในการตดิตาม 
หลงัจากเร่ิมใชย้าหรือเพ่ิมขนาดยา 4 - 12 สัปดาห์ 2 - 4  สัปดาห์ < 2 สัปดาห์ 
หลงัจาก BP ถึงเป้าหมายและขนาดยาคงท่ี 6 - 12 เดือน 3 - 6 เดือน 1 - 3 เดือน 
หมายเหตุ ขอ้ควรระวงั 
1. หากมีภาวะสูญเสียน ้ าจากร่างกาย เช่น อุจจาระร่วง ควรหยดุการให้ ACEIs/ARBs ชัว่คราว 
2. ระมดัระวงัในการใชย้ากลุ่มน้ี ในผูป่้วยอายมุากกว่า 70 ปี 
3. การเปล่ียนแปลงในการดูแลรักษา โดยพิจารณาจากการลดลงของอตัราการกรองของไตในช่วงแรกๆ ของการ
ใชย้า ACEIs และ ARBs ดงัตารางท่ี 5 

 
ตารางที่ 5 แนวทางการดูแลผูป่้วยโรคไตเร้ือรัง โดยพจิารณาจากการลดลงของอตัราการกรองของ
ไตในช่วงแรกๆ ของการใชย้า ACEIs หรือ ARBs 
GFR ทีล่ดลง 0 - 15% 15 - 30% 30 - 50% > 50% 

การปรับขนาดยา 
ACEIs และ ARBs 

ไม่ปรับ ไม่ปรับ ลดยา หยดุยา 

ระยะเวลาทีพ่ิจารณาปรับ
ขนาดยา 

ตามผลของ
อตัราการกรอง
ของไต 

1 คร้ัง หลงัจากใชย้า
แลว้ 10 - 14 วนั ถา้
ระดบัอตัรากรองไตท่ี
วดัซ ้ ายงัคงอยูใ่นพิสัย 
15 - 30% ต ่า ลงจาก
ค่าพ้ืน ฐานให้ตรวจ
ติดตามอตัราการ
กรองไตเป็นระยะ 

ทุกระยะ 5 - 7
วนั จนกระทัง่
อตัรากรองไต
อยูใ่นพิสัยไม่
เกิน 30% ท่ี
ลดลงจากค่า
พ้ืนฐาน 

ทุกระยะ 5 - 7 
วนั จนกระทัง่
อตัรากรองไต
อยูใ่นพิสัยไม่
เกิน 15% ท่ี
ลดลงจากค่า
พ้ืนฐาน 

ให้ประเมนิหาสาเหตุของ
อตัราการกรองของไตลดลง 
(รวมทั้งพิจารณาว่ามโีรค
หลอดเลอืดไตหรือ ไม่ด้วย) 

ไม่จ าเป็น ไม่จ าเป็น จ าเป็น จ าเป็น 

หมายเหตุ ในทางปฏิบติัเพ่ือลดจานวนคร้ังท่ีผูป่้วยมาโรงพยาบาล สามารถปรับยา ACEIs, ARBs ก่อนนัด 1 
สัปดาห์ ก่อนมาพบแพทย ์แลว้ตรวจซีร่ัมครีเอตินิน (Scr) และโพแทสเซียม (K) ในวนันดั 
 

2. ขอ้หา้ม ขอ้พงึระวงั และอนัตรายจากการใชย้า สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
2.1 ผูป่้วยโรคไตเร้ือรังทั้งที่เป็นและไม่เป็นโรคเบาหวานที่มี ACR 30 - 300 mg/g  
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อยา่งน้อย 2 ใน 3 คร้ังในช่วงเวลา 6 เดือน หรือ ACR มากกว่า 300 mg/g ควรไดรั้บยากลุ่ม ACEIs 
หรือ ARBs ถา้ไม่มีขอ้หา้มใช ้

2.2 ควรเร่ิมยากลุ่ม ACEIs หรือ ARBs ในขนาดยาต ่าสุดแลว้ค่อยๆ ปรับขนาดยา                                                                                
ตามผล urine albumin และ BP โดยสามารปรับไดบ้่อยทุก 1 สปัดาห์ ถา้สามารถท าได ้ขนาดของยา
ควรให้ไดผ้ลสูงสุดในการลด albuminuria คือปรับให้ได ้maximum approved dose แต่ควรระวงั
เร่ือง hypotension  บางแนวทางแนะน าให้ปรับเพื่อให้ไดข้นาดสูงสุดที่สามารถทนได ้จึงจะไดผ้ล
ในการลดความเส่ียงต่างๆ ไดอ้ยา่งเต็มที่หรืออยา่งน้อยคร่ึงหน่ึงของขนาดสูงสุดที่สามารถทนได ้
และตอ้งมีการตรวจวดัระดบั Cr และ K ก่อนเร่ิมยา 

2.3 ผูป่้วยโรคไตเร้ือรังที่ไดรั้บยากลุ่ม ACEIs หรือ ARBs ควรปรับเพิม่ขนาดยาจน 
ปริมาณโปรตีนในปัสสาวะถึงเป้าหมายโดยไม่เกิดผลขา้งเคียงจากการใชย้า  

2.4 ไม่แนะน าใหย้ากลุ่ม ACEIs หรือ ARBs ในผูป่้วยโรคเบาหวานที่ไม่มีความดนั 
โลหิตสูงและปริมาณอลับูมินในปัสสาวะนอ้ยกวา่ 30 mg/day 

2.5 ไม่มีขอ้มูลสนบัสนุนการใชย้ากลุ่ม ACEIs ร่วมกบั ARBs ในผูป่้วยโรคไต 
เร้ือรัง โดยเฉพาะในกลุ่มผูสู้งอายทุี่มีโรคหวัใจและหลอดเลือดร่วมดว้ย หรือในผูป่้วยโรคเบาหวาน  

2.6 ใชด้ว้ยความระมดัระวงัในผูป่้วยที่มี Cr เท่ากบั 2 mg/dL ขึ้นไป หรือ GFR  
นอ้ยกวา่ 60 ml/min, K มากกวา่หรือเท่า 5 mg/dl หรืออาจปรึกษาแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ 

2.7 ตอ้งมีการติดตามผลขา้งเคียงโดยตรวจ Cr และ K ภายในช่วง 2 สปัดาห์แรก 
ของการเร่ิมยา และอาจตอ้งตรวจซ ้ าในกรณีที่มีเพิ่มขนาดยา ภาวะขาดสารน ้ า ภาวะหัวใจลม้เหลว
เร้ือรัง มีการเพิม่ขนาดยาปัสสาวะ การเพิม่ยาที่มีผลท าให ้K ในเลือดสูงขึ้น 

2.8 ระมดัระวงัเม่ือใชร่้วมกบัยาที่อาจท าให ้K สูงมากยิง่ขึ้น เช่น spironolactone,  
K sparing diuretic โดยอาจตอ้งหยดุยาดงักล่าวก่อนเร่ิม ACEI หรือติดตามอยา่งใกลชิ้ด 

2.9 ในกรณีที่เกิดภาวะ hyperkalemia อาจ monitor ดงัน้ี 
2.9.1 K  5 - 5.5 mEq/dl ตรวจซ ้ า อีก 7 วนั 
2.9.2 K 5.6 - 6.0 mEq/dl หยดุยาและตรวจซ ้ าอีก 7 วนั 
2.9.3 K  6.1 - 6.5 mEq/dl หยดุยาและตรวจเลือดซ ้ าโดยเร็ว 
2.9.4 K  มากกวา่ 6.5 mEq/dl หยดุยาและตรวจเลือดซ ้ าทนัที 

2.10 ถา้ไอมากจากอาจลองหยดุยา ACEIs หรือใหเ้ปล่ียนมาใช ้ARBs มกัเกิด 
ในช่วง 1 สปัดาห์ถึง 6 เดือน ถา้หยดุยาจะมกัหายไอในช่วงสปัดาห์แรก 
  2.11 ขอ้ห้ามใชข้องยาทั้ง 2 กลุ่ม คือ bilateral renal artery stenosis, pregnancy, 
angioedema ภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง ไตวายเฉียบพลนั และการตั้งครรภใ์นช่วงไตรมาสที่สอง
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และสาม เป็นตน้ เน่ืองจากการใชย้า ACEIs/ARBs ในช่วงไตรมาสแรกของการตั้งครรภเ์พิ่มความ
เส่ียงต่อการเกิดความผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือด และมีความเส่ียงต่อการเกิดความผิดปกติ
ของระบบประสาท และมีประวติัเคยแพย้าทั้งสองกลุ่มน้ีมาก่อน 
 
การค้นหาปัญหาเกี่ยวกับการใช้ยา 
 การคน้หาปัญหาที่เกิดจากการใชย้า เป็นเคร่ืองมือที่ใชใ้นการดูแลความปลอดภยัในการ
ใชย้าแก่ผูป่้วย โดยไดป้ระยกุตใ์ชนิ้ยามและชนิดของปัญหาตามหลักการของ Hepler and Strand 
[27] ดงั ค  านิยามศพัทเ์ฉพาะที่กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ และแนวทางการใชแ้บบบนัทึกการบริบาลทาง
เภสชักรรมต่อการชะลอการเส่ือมของโรคไตเร้ือรัง (รายละเอียดเพิ่มเติมใน ภาคผนวก ข ส่วนที่ 3 
Guideline for the use of pharmaceutical care on delaying progression of CKD) ดงัตวัอยา่งที่พบ
บ่อยต่อไปน้ี 
 - ผูป่้วยได้รับยาที่ไม่สมควรจะได้รับ เช่น ผูป่้วยซ้ือยาแก้ปวด ยาชุด ยาลูกกลอน 
รับประทานเอง นอกจากนั้นยงัรับประทานสมุนไพร ยาตม้ ยาหมอ้ และผลิตภณัฑอ์าหารเสริมต่างๆ
ร่วม 
 - ผูป่้วยไม่ใชย้าตามค าสัง่แพทย ์เช่น ลืมรับประทานยา ปรับเพิม่หรือลดขนาดยาเอง ใช้
ยาหรือเก็บรักษายาไม่ถูกตอ้ง ไม่รับประทานยาที่ไดรั้บ แต่รับประทานยาทางเลือกอ่ืนแทน 
 จากนั้นเภสัชกรบนัทึก DRPs และวิธีการแกไ้ขโดยเภสัชกร (pharmacist intervention) 
ที่พบทั้งหมดลงในแบบบนัทึก (รายละเอียดเพิ่มเติมใน ภาคผนวก ข ส่วนที่ 1 Patient profile for 
pharmaceutical care, ส่วนที่ 2 Pharmaceutical care on delaying progression of CKD)  เพื่อส่งต่อ
ขอ้มูลผูป่้วย กบัทีมเภสชักรที่ดูแลผูป่้วยต่อไป 
 
การส่งปรึกษาหรือส่งต่อผู้ป่วย 

การส่งปรึกษาหรือส่งต่อผูป่้วย ในกรณีที่พบ DRPs ที่มีความจ าเป็นตอ้งปรึกษาแพทย์
หรือทีมสหสาขาวชิาชีพ เพือ่ด าเนินการแกไ้ขปัญหาแก่ผูป่้วยต่อไป ดงัตวัอยา่งที่พบบ่อยต่อไปน้ี 

- ปรึกษาแพทยเ์พือ่พจิารณาทบทวนการสั่งใชย้ากลุ่ม ACEIs หรือ ARBs เป็นทางเลือก
แรกในการชะลอการเส่ือมของไต (รายละเอียดเพิ่มเติมใน ภาคผนวก ข ส่วนที่ 4 Guideline for the 
use of ACEIs or ARBs on delaying progression of CKD) โดยใชใ้บ consult แพทยโ์ดยเภสัชกร 
(รายละเอียดเพิ่มเติมใน ภาคผนวก ข ส่วนที่ 3 Guideline for the use of pharmaceutical care on 
delaying progression of CKD) 
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- ปรึกษาแพทยเ์พือ่พจิารณาปรับเพิม่หรือลดขนาดยากลุ่ม ACEIs หรือ ARBs เพือ่ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดทางการรักษา โดยใชใ้บ consult แพทยโ์ดยเภสชักร (รายละเอียดเพิม่เติมใน 
ภาคผนวก ข ส่วนที่ 3 Guideline for the use of pharmaceutical care on delaying progression of 
CKD) 

- ปรึกษาแพทยเ์พือ่พจิารณาปรับเพิม่หรือลดขนาดกลุ่มยาที่ใชรั้กษาโรคความดนัโลหิต
สูง หรือโรค เบาหวาน โดยปรับลดขนาดตามการท างานของไต ดงัแนวทางในตารางที่ 1 
Medications for CKD in Type 2 DM Patient at Laem chabang Hospital  (รายละเอียดเพิม่เติมใน 
ภาคผนวก ข ส่วนที่ 3 Guideline for the use of pharmaceutical care on delaying progression of 
CKD) 

- ปรึกษาแพทยเ์พือ่พจิารณาเปล่ียนยา หรือปรับลดขนาดยา เม่ือผูป่้วยเกิดอาการไม่พึ่ง
ประสงคจ์ากการใชย้าหรือเกิดอาการแพย้า เป็นตน้ 

จากนั้นเภสัชกรบนัทึกขอ้มูลลงในแบบบนัทึก (รายละเอียดเพิ่มเติมใน ภาคผนวก ข 
ส่วนที่ 2 Pharmaceutical care on delaying progression of CKD) เพื่อเพิ่มเติมรายละเอียดเก่ียวกบั
การยอมรับของแพทย ์และผูป่้วย ภายหลงัจากไดรั้บการบริบาลทางเภสชักรรม 
 
การให้ความรู้แก่ผู้ป่วย 

การให้ความรู้ด้านยาแก่ผูป่้วยโดยเภสัชกร แนะน าความรู้ทัว่ไปเร่ืองโรคไตเร้ือรัง
ร่วมกบัเบาหวานโดยใชส่ื้อวีดีทศัน์ (รายละเอียดเพิ่มเติมใน ภาคผนวก ค ส่วนที่ 2  ส่ือวีดิทศัน์ให้
ความรู้ส าหรับผูป่้วยโรคไตเร้ือรังร่วมกับโรคเบาหวาน) เปิดให้ผูป่้วยดูระหว่างที่รอพบแพทย ์
จากนั้นกลุ่มผูป่้วยที่ไดรั้บการบริบาลจะถูกส่งมาพบเภสัชกร โดยเน้นย  ้าให้ผูป่้วยเห็นความส าคญั
ของการรับประทานยา ความร่วมมือในการใช้ยาและการรักษา รวมทั้งช้ีแจงให้ผูป่้วยทราบถึง
เป้าหมายของค่าทางห้องปฏิบติั การที่เหมาะสมโดยแจกเอกสารประจ าตวัผูป่้วย (รายละเอียด
เพิ่มเติมใน ภาคผนวก ค ส่วนที่ 1 เอกสารประจ าตวัผูป่้วยโรคไตเร้ือรังร่วมกบัโรคเบาหวานแบบ
บนัทึกผลการตรวจทางห้องปฏิบตัิการและการให้ค  าแนะน าโดยเภสัชกร) แนบกบัสมุดประจ าตวั
ผูป่้วย ตลอดจนแนะน าวธีิการปฏิบตัิตวัเพือ่ชะลอการเส่ือมของไต 

 
งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

 จากการศึกษางานวิจยัทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เก่ียวขอ้งกับการดูแลผูป่้วยต่อ
การชะลอการเส่ือมของไตที่ส าคญั และสอดคลอ้งกบังานวจิยั มีดงัต่อไปน้ี 
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 การศึกษาของ Joss N และคณะ (2004) (14) ได้ท  าการศึกษาแบบ prospective 
randomized controlled study ออกแบบและประเมินผลการดูแลผูป่้วยเบาหวาน ที่มีภาวะแทรกซ้อน
ทางไตในรูปแบบที่พฒันาขึ้นโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ (intensive) เปรียบเทียบกบักลุ่มผูป่้วยดูแล
แบบเดิม (standard medical management) กลุ่มผูป่้วยที่ศึกษาเป็นผูป่้วยเบาหวานชนิดที่ 2, overt 
nephropathy (albumin > 300 mg/24 hr) ท าการวดัผลอตัราการด าเนินของโรคไตจากเบาหวานโดย 
plot กราฟระหว่าง eGFR และระยะเวลา (ml/min/month) นัดตรวจติดตามผูป่้วย 2 – 3 สัปดาห์ 
ติดตามค่า BP, HbA1c, cholesterol, electrolyte และ 24 hr urine collection ทุก 3 เดือน ติดตามเดือน
ที่ 0, 6, 12, 24  ก าหนดเป้าหมายในการรักษาไดแ้ก่ ค่า BP < 140/90, HbA1c < 8%, cholesterol < 
154.68 mg/dl, LDL < 101.4 mg/dl, TG < 178 mg/dl, sodium intake < 120 mmol/day, protein 
intake 0.7 - 1 g/kg/day ระยะเวลาการติดตาม 2 ปี (intensive = 47, control group = 43) ภายหลงั
ส้ินสุดการศึกษาพบว่า อัตราการด าเนินของโรคไตลดลงในกลุ่ม intensive = 47 ml/min/month 
(baseline = 56) กลุ่ม control  = 42 ml/min/month (baseline = 54) และกลุ่ม intensive มีค่าเฉล่ีย 
SBP (p = 0.04), DBP (p < 0.01) และระดบั cholesterol (p < 0.05) ต  ่ากว่ากลุ่ม control แต่ไม่ได้
ก าหนดบทบาทของเภสชักรที่ชดัเจนในทีมสหสาขาวิชาชีพ และพบปัญหาความไม่ร่วมมือในการ
รักษา  
 การศึกษาของ Leung และคณะ (2005) (15) ไดท้  าการศึกษาแบบ prospective control 
study พฒันาและประเมินผลของกลุ่ม structure care เพื่อดูแลผูป่้วยเบาหวานชนิดที่ 2 และมี
ภาวะแทรกซ้อนทางไต (nephropathy) ต่อผลลพัธ์ดา้นไตและกระบวนการรักษาเปรียบเทียบกับ
กลุ่ม usual care โดยกลุ่มผูป่้วยที่ศึกษาเป็นผูป่้วยเบาหวานชนิดที่ 2, ระดบั Scr 1.7 - 4.5 mg/dl, พบ 
microalbuminuria หรือ macroalbuminuria ระยะเวลาติดตามเฉล่ีย 22.8 + 7.9 เดือน (structure care 
= 80 คน, usual care = 80 คน)  เร่ิมจากการนัดผูป่้วยพบผูเ้ช่ียวชาญโรคเบาหวาน (diabetes 
specialist) เพือ่ตรวจติดตามทุก 12 - 16 สปัดาห์ พบเภสัชกรทุกคร้ังที่มาตรวจติดตามประมาณ 15 - 
30 นาที เภสัชกรประเมินและส่งเสริมความร่วมมือในการใชย้า แนะน าการเปล่ียนแปลงในการ
ด ารงชีวิต ทบทวนแผนการรักษา และติดตามผลทางห้องปฏิบติัการ และส่ือสารกบัแพทย ์การลด
ความเส่ียงของ primary endpoint ไดแ้ก่ อตัราการเกิดโรคเร้ือรังระยะสุดทา้ย (rate of ESRD), อตัรา
การเสียชีวิตทั้งหมด (all cause death rate) ผลของ secondary endpoint (progression of renal 
disease) ตลอดจนการวดัผล tertiary endpoint ทางดา้นกระบวนการ และก าหนดเป้าหมายของการ
รักษาไดแ้ก่ BP < 140/80, HbA1c < 7.5%, LDL < 101.4 mg/dl และพิจารณาการเร่ิมรักษาดว้ยยา 
ACEI/ARBs ถา้ไม่มีขอ้หา้มใช ้ภายหลงัส้ินสุดการศึกษาพบว่าลดความเส่ียงของ primary endpoint 
ได ้60% (HR 0.40; 95%CI 0.23 - 0.68, p < 0.1) ผลของ secondary endpoint (progression of renal 
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disease) (p = 0.32) และผลของ tertiary endpoint (process of care) ไดแ้ก่ BP > 4 time/year (p = 
0.001), HbA1c > 2 time/year (p = 0.001), lipid > 1 time/year (p < 0.001), SBP (p = 0.015), DBP 
(p = 0.03), Scr (p = 0.006), LDL (p = 0.013), ACEI (ก่อน/หลงั) (p < 0.001) และ Statins (ก่อน/
หลงั) (p < 0.001) 
 การศึกษาของ Kelly และคณะ (2008) (16) ไดท้  าการศึกษาแบบ prospective control 
study ออกแบบและติดตามผลของ structure care program ในการดูแลผูป่้วย microalbuminuria 
และมีภาวะแทรกซ้อนทางไต โดยการติดตามผลการบรรลุถึงเป้าหมายของระดบัความดนัโลหิต
และระดบัไขมนั ตลอดจนความเหมาะสมของการใชย้า กลุ่มผูป่้วยที่ศึกษาเป็นผูป่้วยเบาหวานชนิด
ที่ 1 และ 2 มีภาวะแทรกซอ้นทางตา และพบ microalbuminuria หรือ macroalbuminuria, ระดบั Scr 
< 2.27 mg/dl, ผูป่้วยไดรั้บการวนิิจฉยั และส่งต่อจาก secondary care diabetes เพื่อเขา้คลินิก จ านวน
ผูป่้วย 116 คน ระยะเวลาติดตาม 16 เดือน เร่ิมจากการนัดผูป่้วยเพื่อตรวจติดตามทุก 4 - 6 สัปดาห์ 
พบเภสชักรทุกคร้ังที่มาตรวจติดตามประมาณ 30 นาที/คร้ัง เภสชักรติดตามผลการตรวจร่างกาย ผล
ทางหอ้งปฏิบตัิการ ทบทวนแผนการรักษา และส่ือสารกบัแพทย ์ทบทวนประวติัการใชย้าจากการ
สมัภาษณ์ผูป่้วย แนะน าการเปล่ียนแปลงในการด ารงชีวติ ทบทวนแผนการรักษา และติดตามผลทาง
หอ้งปฏิบติัการ เม่ือส้ินสุดผลลพัธท์างการท างานของไตพบว่าผูป่้วยที่ไดรั้บการดูแลตามรูปแบบที่
ก  าหนด มีค่า ACR (p = 0.02) ลดลง ภายหลงัการบริบาลที่ก  าหนดขึ้นและผลลพัธ์ดา้นคลินิกไดแ้ก่ 
SBP (p < 0.001), DBP (p < 0.001), cholesterol (p < 0.001) ลดลงกว่าก่อนไดรั้บการบริบาล และ
การพจิารณาการใชย้ากลุ่ม ACEIs/ARBs, statins, antiplatelet เพิม่ขึ้นมากกวา่ก่อนไดรั้บการบริบาล 
โดยการศึกษาน้ีมีเภสชักรเป็นแกนน าในการด าเนินการพฒันารูปแบบการดูแลผูป่้วยร่วมกบัทีมสห
สาขาวชิาชีพ เภสัชกรมีบทบาทในการประเมิน และส่งเสริมความร่วมมือในการใชย้า ร่วมกบัการ
ประเมินผลทางหอ้งปฏิบติัการ ทบทวนแผนการรักษา ตลอดจนการส่ือสารกบัแพทยเ์ม่ือพบปัญหา 
(ตารางที่ 6)  
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ตารางที่ 6 การศึกษาในต่างประเทศที่เก่ียวขอ้งกบัการดูแลผูป่้วยต่อการชะลอการเส่ือมของไต 
Study  
(N at 

baseline) 

Study design 
(duration) 

Aim Participants Intervention Main clinical outcomes achieved 

Joss N     
et al. (14) 
2004 
(90 DM) 
 

Prospective 
randomized 
controlled 
study 
(ระยะเวลา
ติดตาม 24 
เดือน) 

การศึกษาน้ีออก 
แบบและประเมิน 
ผลการดูแลผูป่้วย
เบาหวาน ท่ีมี
ภาวะแทรกซอ้น
ทางไตในรูปแบบ
ท่ีพฒันาข้ึนโดย
ทีมสหสาขาวิชา 
ชีพ (intensive) 
เปรียบเทียบกบั
กลุ่มผูป่้วยปกติ 

กลุ่มผูป่้วยท่ีศึกษา
เป็นผูป่้วยเบาหวาน
ชนิดท่ี 2, overt 
nephropathy 
(albumin > 300 
mg/24 hr) 
(intensive = 47, 
control group = 43) 

ท าการวดัผลอตัราการด าเนินของโรคไตจาก
เบาหวานโดย plot กราฟระหว่าง eGFR และ
ระยะเวลา (ml/min/month) นัดตรวจติดตาม
ผูป่้วย 2 – 3 สัปดาห์ ติดตามค่า BP, HbA1c, 
cholesterol, electrolyte และ 24 hr urine 
collection ทุก 3 เดือน ติดตามเดือนท่ี 0, 6, 12, 
24  ก  าหนดเป้าหมายในการรักษาไดแ้ก่ ค่า BP 
< 140/90,  HbA1c < 8%, cholesterol < 
154.68 mg/dl,  LDL < 101.4 mg/dl, TG < 
178 mg/dl, sodium intake  < 120 mmol/day, 
protein intake 0.7 - 1 g/kg/day  

ภายหลงัส้ินสุดการศึกษาพบว่า อตัราการด าเนินของ
โรคไตลดลงในกลุ่ม intensive = 47 ml/min/month 
(baseline = 56) กลุ่ม control  = 42 ml/min/month 
(baseline = 54) และกลุ่ม intensive มีค่าเฉล่ีย SBP 
(p = 0.04), DBP (p < 0.01) และระดบั cholesterol 
(p < 0.05) ต ่ากว่ากลุ่ม control แต่ไม่ได้ก  าหนด
บทบาทของเภสัชกรท่ีชดัเจนในทีมสหสาขาวิชาชีพ 
และพบปัญหาความไม่ร่วมมือในการรักษา  
 

Leung  
et al. (15) 
2005 
(160 
CKD) 

Prospective 
cohort study  
(ระยะเวลา
ติดตามเฉล่ีย 
22.8 + 7.9 
เดือน) 

พฒันาและ
ประเมิน ผลของ
กลุ่ม structure 
care เพ่ือดูแล
ผูป่้วยเบาหวาน
ชนิดท่ี 2 และมี

กลุ่มผูป่้วยท่ีศึกษา 
เป็นผูป่้วยเบาหวาน
ชนิดท่ี 2, ระดบั Scr 
1.7 - 4.5 mg/dl, พบ 
microalbuminuria 
หรือ macroalbumin 

เร่ิมจากการนัดผูป่้วยพบผูเ้ช่ียวชาญโรคเบา 
หวาน (diabetes specialist) เพ่ือตรวจติดตาม
ทุก 12 - 16 สัปดาห์ พบเภสัชกรทุกคร้ังท่ีมา
ตรวจติดตามประมาณ 15 - 30 นาที เภสัชกร
ประเมินและส่งเสริมความร่วมมือในการใชย้า 
แนะน าการเปล่ียนแปลงในการด ารงชีวิต ทบ 

ผลของ primary endpoint ไดแ้ก่ อตัราการเกิดโรค
เร้ือรังระยะสุดทา้ย, อตัราการเสียชีวิตทั้งหมด ผล
ของ secondary endpoint  คือprogression of  renal 
disease ตลอดจนการวัดผล  tertiary endpoint 
ทางดา้นกระบวนการ และก าหนดเป้าหมายของการ
รักษา ไดแ้ก่ BP < 140/80,  HbA1c  < 7.5%, LDL < 
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Study  
(N at 

baseline) 

Study design 
(duration) 

Aim Participants Intervention Main clinical outcomes achieved 

ภาวะแทรกซอ้น
ทางไต 
(nephropathy)  
ต่อผลลพัธ์ดา้นไต
และกระบวนการ
รักษา 

-uria (structure care 
= 80 คน, usual 
care  = 80) 

ทวนแผนการรักษา และติดตามผลทางห้อง 
ปฏิบติัการ และส่ือสารกบัแพทย ์

101.4 mg/dl และพิจารณาการเร่ิมรักษาด้วยยา 
ACEI/ARBs ถ้าไม่มีข้อห้ามใช้ ภายหลังส้ินสุด
การศึกษาพบว่าลดความเส่ียง ของ primary end -
point ได ้60% (HR 0.40; 95 % CI 0.23 - 0.68,  p < 
0.1) ผลของ secondary endpoint คือ progression of 
renal disease (p = 0.32) และผลของ tertiary end 
point คือ process of care ไดแ้ก่  BP > 4 time /year 
(p = 0.001), HbA1c > 2 time/year (p = 0.001), lipid 
> 1 time/year (p < 0.001), SBP (p = 0.015), DBP 
(p = 0.03), Scr (p = 0.006), LDL (p = 0.013), ACEI 
(ก่อน/หลงั) (p < 0.001) และ Statins (ก่อน/หลงั)             
(p < 0.001) 

Kelly  
et al. (16) 
2008 
(116 
DM) 

Prospective 
control study 
(ระยะเวลา
ติดตาม 16 
เดือน) 

ออกแบบและติด 
ตามผลของ 
structure care 
program ในการ
ดูแลผูป่้วย micro -
albuminuria และ

กลุ่มผูป่้วยท่ีศึกษา
เป็นผูป่้วยเบาหวาน
ชนิดท่ี 1 และ 2 มี
ภาวะแทรกซอ้น
ทางตา และพบ 
microalbuminuria 

โดยการติดตามผลการบรรลุถึงเป้าหมายของ
ระดบัความดนัโลหิตและระดบัไขมนั ตลอด 
จนความเหมาะสมของการใชย้า เร่ิมจากการ
นัดผูป่้วยเพ่ือตรวจติดตามทุก 4 - 6 สัปดาห์ 
พบเภสัชกรทุกคร้ังท่ีมาตรวจติดตามประมาณ 
30 นาที/คร้ัง เภสัชกรติดตามผลการตรวจ

เม่ือส้ินสุดผลลพัธ์ทางการท างานของไตพบว่าผูป่้วย
ท่ีได้รับการดูแลตามรูปแบบท่ีก าหนด มีค่า  ACR   
(p = 0.02) ลดลง ภายหลงัการบริบาลท่ีก าหนดข้ึน
และผลลพัธ์ดา้นคลินิกไดแ้ก่ SBP (p < 0.001), DBP 
(p < 0.001), cholesterol (p < 0.001) ลดลงกว่าก่อน
ได้รับการบริบาล และการพิจารณาการใช้ยากลุ่ม 
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Study  
(N at 

baseline) 

Study design 
(duration) 

Aim Participants Intervention Main clinical outcomes achieved 

มีภาวะแทรกซอ้น
ทางไต 

หรือ macroalbumin 
-uria, ระดบั Scr < 
2.27 mg/dl, ผูป่้วย
ไดรั้บการวินิจฉยั 
และส่งต่อจาก 
secondary care 
diabetes เพ่ือเขา้
คลินิก 

ร่างกาย ผลทางห้องปฏิบติัการ ทบทวนแผน 
การรักษา และส่ือสารกับแพทย์ ทบทวน
ประวัติการใช้ยาจากการสัมภาษณ์ผู ้ป่วย 
แนะน าการเปล่ียนแปลงในการด ารงชีวิต 
ทบทวนแผนการรักษา และติดตามผลทาง
ห้องปฏิบติัการ 

ACEIs/ARBs, statins, antiplatelet เพ่ิมข้ึนมากกว่า
ก่อนได้รับการบริบาล โดยการศึกษาน้ีมีเภสัชกร
เป็นแกนน าในการด าเนินการพฒันารูปแบบการ
ดูแลผูป่้วยร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ เภสัชกรมี
บทบาทในการประเมิน และส่งเสริมความร่วมมือ
ในการใชย้า ร่วมกบัการประเมินผลทางห้องปฏิบติั 
การ ทบทวนแผนการรักษา ตลอดจนการส่ือสารกบั
แพทยเ์ม่ือพบปัญหา 
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 การศึกษาของ กฤษฎา ศิริชัยสิทธ์ิ และคณะ (2551) (17) เป็นงานวิจยัยอ้นหลังเชิง
พรรณนา ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดคลินิกบริการผู ้ป่วยเบาหวานในการลด
ภาวะแทรกซ้อนทางไตที่สถานปฏิบตัิการปฐมภูมิ โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ระยะเวลาการติดตาม
ผูป่้วยยอ้นหลังเป็นเวลา 2 ปี จ  านวน 916 คน โดยวดัผลการออกตรวจที่สถานีอนามยั มีการตรวจ
รักษาและให้ยาแบบให้บริการจุดเดียว (one stop service) และให้ความรู้ผูป่้วย พบว่าผูป่้วยมีค่า 
eGFR เพิม่ขึ้นมีจ  านวน 580 คน คิดเป็นผูป่้วยร้อยละ 63.3 และมีค่าประมาณอตัราการกรองไต จาก
สมการ MDRD เพิ่มขึ้นจาก 55.5 ml/min เป็น 60.9 ml/min (p < 0.001) แสดงถึงระยะของโรคไต
เร้ือรังมีแนวโนม้กลบัไปสู่ระยะที่ดีขึ้น  
 การศึกษาของพชันี นวลช่วย และคณะ (2555) (18) เป็นการวิจยัแบบ pre - post design 
(before - after experiment with no control group)ไดอ้อกแบบเพื่อศึกษาผลการให้บริบาลทางเภสัช
กรรมในผูป่้วยโรคไตเร้ือรังต่อการควบคุมปัจจยัเส่ียงต่อการเส่ือมของไต ในผูป่้วยโรคไตเร้ือรัง ณ 
โรงพยาบาลท่าศาลา กลุ่มศึกษาคือผูป่้วยโรคไตเร้ือรังระยะที่ 3 หรือ 4 จ  านวน 105 คน โดยเก็บ
ขอ้มูลยอ้นหลงั 6 เดือน และติดตามผูป่้วย 4 คร้ัง แต่ละคร้ังห่างกนั 1 - 3 โดยให้การบริบาลทาง
เภสชักรรมไดแ้ก่ การติดตามค่าทางหอ้งปฏิบติัการ คน้หาปัญหาที่เก่ียวกบัการใชย้า ประเมินความ
ร่วมมือในการใชย้า และให้ความรู้เก่ียวกบัโรค ยา และพฤติกรรมการปฏิบติัตวัเพื่อชะลอไตเส่ือม 
ผลการศึกษาพบวา่การให้บริบาลทางเภสัชกรรมท าให้เพิ่มความสามารถในการควบคุมปัจจยัเส่ียง
ไดต้ามเป้าหมาย และผลลพัธท์างคลินิกไดแ้ก่ค่า FBS (p = 0.035), cholesterol (p = 0.035), TG (p < 
0.001)  และ LDL (p < 0.001) ดีขึ้นอยา่งมีนัยส าคญั และผลลพัธ์ดา้นกระบวนการภายหลงัการ
บริบาลพบ ว่าผูป่้วยมีความร่วมมือในการใชย้า มีความรู้เร่ืองโรค ยา และพฤติกรรมเพิ่มมากขึ้น 
คุณภาพชีวติิดีขึ้น และมีความพึ่งพอใจต่อการใหค้  าปรึกษาดา้นยา  
 การศึกษาของพนาวลัย ์ศรีสุวรรณ และคณะ (2555) (19) เป็นการศึกษาแบบก่ึงทดลอง
(quasi - experimental study)ไดอ้อกแบบเพื่อศึกษาผลของการดูแลผูป่้วยโรคไตเร้ือรังโดยเภสัชกร
ร่วมกบัทีมสหวิชาชีพตามแนวทางปฏิบติัที่ประยกุตม์าจากแนวคิดของการบริหารจดัการโรค ใน
คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลชาติตระการ เพือ่เปรียบเทียบผลลพัธ์ทางคลินิกดา้นการท างานของไต 
และดา้นกระบวนการดูแลผูป่้วย (process of care) ของผูป่้วยโรคไตเร้ือรังก่อนและภายหลงัที่ไดรั้บ
การดูแลผูป่้วยโรคไตเร้ือรังที่ก  าหนดขึ้น (intervention) กลุ่มศึกษาคือผูป่้วยโรคไตเร้ือรังระยะที่ 3 
หรือ 4 จ  านวน 160  คน โดยมีระยะเวลาติดตาม 1 ปี ภายหลงัส้ินสุดการศึกษา ผลลพัธ์ทางคลินิก
ดา้นการท างานของไตก่อนและหลงัการศึกษาพบวา่ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ 
ไดแ้ก่ ค่า มธัยฐาน (พิสัยระหว่างควอร์ไทล์) [median (interquartile rang: IQR)] ของระดบั Scr = 
1.4 (0.98) และ 1.4 (0.88) mg/dL ตามล าดบั, p = 0.018; ค่า eGFR = 49.35 (34.63) และ 48.76 
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(32.55) mg/min ตามล าดับ, p = 0.046; และระดบั ACR = 89 (421) และ 45 (222) mg/g.Cr 
ตามล าดับ, p = 0.059 อย่างไรก็ตามในกลุ่มผูป่้วยที่ได้รับการเพิ่มหรือปรับขนาดยากลุ่ม 
ACEIs/ARBs พบว่ามีค่า median (IQR) ของระดับ ACR ก่อนและหลังการศึกษาลดลงอย่างมี
นยัส าคญั จาก 76 (507) เป็น 41 (158) mg/g Cr (p = 0.02) และจาก 23 (76) เป็น 4 (76) mg/g Cr (p = 
0.03) ตามล าดบั ส าหรับผลลพัธ์ดา้นกระบวนการดูแลผูป่้วย พบว่า ร้อยละของการสั่งจ่ายยากลุ่ม 
ACEIs/ARBs, aspirin และ statins มีแนวโน้มดีขึ้น โดยค าแนะน าของเภสัชกรเร่ืองการใชย้า และ
ติดตามผลของยาที่ใหแ้พทย ์พยาบาลและผูป่้วย และไดก้ารตอบรับมากกวา่ร้อยละ 80 (ตารางที่ 7)  
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ตารางที่ 7 การศึกษาในประเทศที่เก่ียวขอ้งกบัการดูแลผูป่้วยต่อการชะลอการเส่ือมของไต 
Study  
(N at 

baseline) 

Study 
design 

(duration) 

Aim Participants Intervention Main clinical outcomes achieved 

กฤษฎา  
ศิริชยั
สิทธ์ิ และ
คณะ[43] 
 2551 
(916 
DM) 

งานวิจยั
ยอ้น หลงั
เชิงพรรณ 
นา (ระยะ 
เวลาการ
ติดตาม
ผูป่้วยยอ้น 
หลงัเป็น
เวลา 2 ปี) 

ศึกษาประสิทธิ ผล
ของรูปแบบการจดั
คลินิกบริการผูป่้วย
เบาหวานในการลด
ภาวะ แทรกซอ้นทาง
ไตท่ีสถานปฏิบติัการ
ปฐมภูมิ โดยทีมสห
สาขาวิชาชีพ  

ผูป่้วยเบาหวาน
จ านวน 916 คน 
 

วัดผลการออกตรวจ ท่ีสถา นี
อนามยั มีการตรวจรักษาและให้
ยาแบบให้บริการจุดเดียว (one 
stop service) และให้ความรู้ผูป่้วย 

ผูป่้วยมีค่า eGFR เพ่ิมข้ึนมีจ านวน 580 คน คิดเป็นผูป่้วยร้อยละ 
63.3 และมีค่าประมาณอัตราการกรองไต จากสมการ MDRD 
เพ่ิมข้ึนจาก 55.5 ml/min เป็น 60.9 ml/min (p < 0.001) แสดงถึง
ระยะของโรคไตเร้ือรังมีแนวโนม้กลบัไปสู่ระยะท่ีดีข้ึน  
 
 

พชันี 
นวลช่วย 
และคณะ
[43] 
2555 
(105 
CKD) 

การวิจยั
แบบ pre - 
post design 
(เก็บขอ้มลู
ยอ้นหลงั 6 
เดือน) 

เพ่ือศึกษาผลการให้
บริบาลทางเภสัช
กรรมในผูป่้วยโรคไต
เร้ือรังต่อการควบคุม
ปัจจยัเส่ียงต่อการ
เส่ือมของไต ในผูป่้วย
โรคไตเร้ือรัง ณ โรง 
พยาบาลท่าศาลา 

กลุ่มศึกษาคือ
ผูป่้วยโรคไต
เร้ือรังระยะท่ี 3 
หรือ 4 จ  านวน 
105 คน 

ติดตามผูป่้วย 4 คร้ัง แต่ละคร้ัง
ห่าง กนั 1 - 3 โดยให้การบริบาล
ทางเภสัชกรรมไดแ้ก่ การติดตาม
ค่าทางห้องปฏิบัติก าร ค้นหา
ปัญหาท่ีเก่ียวกบัการใชย้าประเมิน
ความร่วมมือในการใชย้า และให้
ความ รู้ เ ก่ี ยวกับโรค  ยา  และ
พฤติกรรมการปฏิบติัตวัเพ่ือชะลอ

ผลการศึกษาพบว่าการให้บริบาลทางเภสัชกรรมท าให้เ พ่ิม
ความสามารถในการควบคุมปัจจัยเส่ียงได้ตามเป้าหมาย และ
ผลลพัธ์ทางคลินิกไดแ้ก่ค่า FBS (p = 0.035), cholesterol (p = 
0.035), TG (p < 0.001)  และ LDL (p < 0.001) ดีข้ึนอย่างมี
นัยส าคัญ และผลลพัธ์ดา้นกระบวนการภายหลงัการบริบาลพบ 
ว่าผูป่้วยมีความร่วมมือในการใชย้า มีความรู้เร่ืองโรค ยา และ
พฤติกรรมเพ่ิมมากข้ึนคุณภาพชีวิติดีข้ึน และมีความพ่ึงพอใจต่อ
การให้ค าปรึกษาดา้นยา  
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Study  
(N at 

baseline) 

Study 
design 

(duration) 

Aim Participants Intervention Main clinical outcomes achieved 

ไตเส่ือม 
พนาวลัย ์
ศรี
สุวรรณ 
และคณะ 
[43] 
 2555 
(160 
CKD) 

การศึกษา
แบบก่ึง
ทดลอง
(ระยะเวลา
ติดตาม 1 ปี) 

เพ่ือเปรียบเทียบผล 
ลพัธ์ทางคลินิกดา้น
การท างานของไต 
และดา้นกระบวนการ
ดูแลผูป่้วย (process of 
care) ของผูป่้วยโรค
ไตเร้ือรังก่อนและภาย 
หลงัท่ีไดรั้บการดูแล
ผูป่้วยโรคไตเร้ือรังท่ี
ก  าหนดข้ึน 
(intervention) 

กลุ่มศึกษาคือ
ผูป่้วยโรคไต
เร้ือรังระยะท่ี 3 
หรือ 4 จ  านวน 
160  คน  

การดูแลผูป่้วยโรคไตเร้ือรังโดย
เภสัชกรร่วมกับทีมสหวิชาชีพ
ตามแนวทางปฏิบติัท่ีประยุกต์มา
จากแนวคิดของการบริหารจดัการ
โรค ในคลินิกเบาหวาน โรงพยา- 
บาลชาติตระการ ก่อนและภาย 
หลงัท่ีไดรั้บการดูแลผูป่้วยโรคไต
เร้ือรังท่ีก  าหนดข้ึน (intervention) 

ผลลพัธ์ทางคลินิกดา้นการท างานของไตก่อนและหลงัการศึกษา
พบว่าไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ ค่า 
มธัยฐาน (พิสัยระหว่างควอร์ไทล์) [median (interquartile rang: 
IQR)] ของระดบั Scr = 1.4 (0.98) และ 1.4 (0.88) mg/dL ตาม 
ล าดบั, p = 0.018; ค่า eGFR = 49.35 (34.63) และ 48.76 (32.55) 
mg/min ตามล าดบั,  p = 0.046; และระดบั ACR = 89 (421) และ 
45 (222) mg/g ตามล าดบั, p = 0.059 อยา่งไรก็ตามในกลุ่มผูป่้วยท่ี
ได้รับการเพ่ิมหรือปรับขนาดยากลุ่ม ACEIs/ARBs พบว่ามีค่า 
median (IQR) ของระดับ ACR ก่อนและหลงัการศึกษาลดลง
อย่างมีนัยส าคญั จาก 76 (507) เป็น 41 (158) mg/g Cr (p = 0.02) 
และจาก 23 (76) เป็น 4 (76) mg/g Cr (p = 0.03) ตาม ล าดับ 
ส าหรับผลลพัธ์ดา้นกระบวนการดูแลผูป่้วย พบว่า ร้อยละของการ
สั่งจ่ายยากลุ่ม ACEIs/ARBs, aspirin และ statins มีแนวโน้มดีข้ึน 
โดยค าแนะน าของเภสัชกรเร่ืองการใชย้า และติดตามผลของยาท่ี
ให้แพทย ์พยาบาลและผูป่้วย และไดก้ารตอบรับมากกว่าร้อยละ 
80 
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บทที ่ 3 วธีิด าเนินการวจิัย 
 

งานวจิยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม (randomized control trial) 
โดยศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ได้รับการบริบาลทางเภสัชกรรม และกลุ่มที่ไม่ได้รับการ
บริบาลทางเภสชักรรมต่อการชะลอการเส่ือมของผูป่้วยนอกโรคไตเร้ือรังร่วมกบัโรคเบาหวานชนิด
ที่ 2  และเขา้รับการรักษาอยา่งต่อเน่ืองเร่ิมตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 
ที่คลินิกโรค เบาหวาน ณ โรงพยาบาล แหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานวิจยั
สามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 ขั้นตอนหลกั คือ 
1. การเตรียมการก่อนด าเนินงานวจิยั 
2. การออกแบบงานวจิยั 
3. การด าเนินงานวจิยั 
4. การวเิคราะห์และอภิปรายผลงานวจิยั 

 

การเตรียมการก่อนด าเนินงานวิจัย 
1.  การทบทวนและพฒันาระบบการดูแลผูป่้วยโรคไตเร้ือรังร่วมกบัโรคเบาหวานชนิดที่ 

2 ในระบบปกติ พบวา่เป็นการดูแลผูป่้วยตามแนวทางปฏิบติัของคลินิกโรคเร้ือรังของโรงพยาบาล
แหลมฉบัง ได้แก่ การเจาะเลือด การซักประวติัโดยพยาบาล โดยผูป่้วยจะได้พบเภสัชกรเม่ือ
พยาบาลหรือแพทยพ์บปัญหาจากการใชย้า ยงัไม่มีระบบคดักรองโรคไตเร้ือรังในระยะตน้หรือโรค
ไตเร้ือรังร่วมกบัโรคเบาหวาน แต่มีระบบคดักรองจากฐานขอ้มูลคอมพิวเตอร์ โดยพิจารณาหาก
ผูป่้วยมีค่า eGFR นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 15 เท่านั้นผูป่้วยจึงจะถูกส่งตวัไปรักษาที่คลินิกโรคไตเร้ือรัง 
และยงัไม่มีแนวทางในการบริบาลทางเภสัชกรรมโดยเภสัชกรคลินิกร่วมกบัทีมสหสาขาวิชาชีพที่
ชดัเจน การศึกษาน้ีจึงไดพ้ฒันารูปแบบการบริบาลทางเภสัชกรรมต่อการชะลอการเส่ือมของไตใน
ผูป่้วยโรคไตเร้ือรังร่วมกบัโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยเฉพาะ  

2.  เตรียมการด าเนินงานบริบาลทางเภสัชกรรม ซ่ึงเป็นการให้บริการที่รับผิดชอบโดย
เภสชักร เร่ิมตั้งแต่การคดักรองผูป่้วย การคน้หาปัญหาที่เก่ียวขอ้งกบัการใชย้า การสั่งจ่าย และปรับ
ขนาดยาให้เหมาะสมกบัผูป่้วยจ าเพาะราย รวมทั้งผูว้ิจยัได้จดัท าแนวทางการใช้แบบบนัทึกการ
บริบาลทางเภสชักรรมต่อการชะลอการเส่ือมของโรคไตเร้ือรัง และแนวทางในการปรับขนาดยา แก่
ผูป่้วยโรคไตเร้ือรังร่วมกบัโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มีการสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ ส่ือให้ความรู้ที่
ครอบคลุมเหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาลแหลมฉบงั เพื่อเพิ่มบทบาทของเภสัชกรในการ
ท างานร่วมกบัทีมสหสาขาวชิาชีพมากขึ้น อีกทั้งยงัไดมี้การเปรียบเทียบผลลพัธ์ทางคลินิกร่วมดว้ย 
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ซ่ึงภายหลงัจากส้ินสุดการท าวจิยัน้ีทางโรงพยาบาลสามารถน าไปใชต่้อไดจ้ริงในการดูแลผูป่้วย อีก
ทั้งยงัเป็นตวัอยา่งรูปแบบการบริบาลทางเภสชักรรมในกลุ่มโรคหรือคลินิกอ่ืนๆ ต่อไป  

3.  การติดต่อประสานงานกบัเจา้หนา้ที่และบุคลากรที่เก่ียวขอ้ง จดัให้มีการประชุมโดย
ผูว้จิยัร่วมกบัทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อให้การบนัทึกขอ้มูลและการดูแลผูป่้วยเป็นไปในทางเดียวกนั 
เก่ียวกบัวิธีด าเนินการดูแลผูป่้วยในระบบที่มีการบริบาลทางเภสัชกรรมและระบบปกติ เก่ียวกับ
ขั้นตอนการด าเนินงาน และการศึกษาน้ีไดรั้บการอนุมตัิดา้นจริยธรรมการศึกษาวิจยัในมนุษยจ์าก
คณะกรรม การจริยธรรมการวจิยัในมนุษย ์คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร (หนังสืออนุมตัิ
เลขที่ 22/2558 วนัที่ 5 มกราคม 2559) และได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการผู ้บริหาร
โรงพยาบาลแหลมฉบงั โดยเก็บขอ้มูลผูป่้วยจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เวชระเบียน และการ
บริบาลทางเภสชักรรมในเดือนที่ 0, 4, 8 และ 12 รวม 4 คร้ัง รวมระยะเวลานาน 12 เดือน 
 

การออกแบบงานวิจัย 
การคดัเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูป่้วยโรคไตเร้ือรังร่วมกบัโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เขา้รับการบริการ 
ประเภทผูป่้วยนอกของโรงพยาบาลแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี เก็บขอ้มูลระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 
2559 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560  

การค านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ที่ใชอ้า้งอิงจากการศึกษาของ Joss N et al. 2004 (14) 
เน่ืองจากรูปแบบการศึกษาเป็นการวิจยัเชิงทดลองที่มีกลุ่มควบคุม (prospective control study)  ซ่ึง
ศึกษาการประเมินผลของ intensive และ standard medical management กบัอตัราการด าเนินไปของ
โรคไต โดย plot กราฟระหว่าง eGFR และระยะเวลา (ml/min/month) ในผูป่้วยทั้งส้ิน 90 ราย 
ภายในระยะเวลาติดตามผูป่้วย 2 ปี พบวา่ผูป่้วยเบาหวานกลุ่มศึกษา มีอตัราการด าเนินไปของโรคไต
ลดลง 0.14 ml/min/month และผูป่้วยเบาหวานกลุ่มควบคุม มีอตัราการด าเนินไปของโรคไตลดลง 
0.53 ml/min/month โดยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p = 0.043) และการศึกษาของ
การศึกษาของ กฤษฎา ศิริชยัสิทธ์ิ และคณะ (2551) (17) ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจดัคลินิก
บริการผูป่้วยโรคเบาหวานในการลดภาวะแทรกซ้อนทางไตที่สถานปฏิบตัิการปฐมภูมิ โดยทีมสห
สาขาวชิาชีพ โดยการวจิยัเชิงพรรณนายอ้นหลงั ภายในระยะเวลา 2 ปี พบว่าผูป่้วยร้อยละ 63.3 มีค่า
ระดบั eGFR จากสมการ MDRD เพิม่ขึ้นจาก 55.5 ml/min  เป็น 60.9 ml/min   

 ดงันั้นงานวิจยัน้ีได้ค  านวณขนาดตวัอย่างโดยการใชโ้ปรแกรม Power analysis for 
experimental research (30) เพื่อค  านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้สูตร repeated measures 
ANOVA  โดยก าหนดให้ p = 0.043, SD = 17, R = 0.6, A1 (intensive); B1 = 55.5, B2 = 55.75, B3 
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= 56.45, B4 = 53.95 และ A2 (standard); B1 = 55.5, B2 = 54, B3 = 53, B4 = 42 พบว่าจ  านวน
ตวัอยา่งที่ค  านวณไดเ้ท่ากบั 80 คนต่อกลุ่ม (power = 0.81) เม่ือเผื่อการสูญหายระหว่างการศึกษา 
(lost to follow up) ร้อยละ 20 ดงันั้น จ  านวนตวัอยา่งที่ใชใ้นการศึกษาต่อกลุ่มตอ้งไม่น้อยกว่า 96 
คน  
เกณฑ์ในการคดัเลือกผู้ป่วยเข้าร่วมในการศึกษา (inclusion criteria) 

1. ผูป่้วยอายตุั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปที่ไดรั้บวนิิจฉยัวา่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2  
2. ผูป่้วยที่ไดรั้บการวนิิจฉยัวา่เป็นโรคไตเร้ือรังระยะที่ 1 – 4 ตามเกณฑก์ารแบ่งระยะ 

โรคไตเร้ือรังโดยใช ้CKD Staging ของ  KDIGO guideline 2012 (22)   
3. ผูป่้วยที่ยนิยอมเขา้ร่วมในการรักษา 

เกณฑ์ในการคดัเลือกผู้ป่วยออกจากการศึกษา (exclusion criteria) 
1. ผูป่้วยที่มีภาวะไตวายเฉียบพลนั (acute kidney injury; AKI) 
2. ผูป่้วยที่ไม่สามารถติดตามผลการรักษาได ้ 
3. ผูป่้วยที่ไม่สามารถอยูจ่นส้ินสุดการศึกษา เช่น ยา้ยไปรักษาที่สถานพยาบาลอ่ืน  

เป็นตน้ 
การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
 ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (stratified random sampling) การสุ่มตัวอย่างตอ้งแยก
ประเภทของกลุ่มตวัอยา่งเป็นกลุ่มย่อยก่อนโดยดูจากค่า eGFR เป็นเกณฑ์เพื่อแบ่งผูป่้วยโรคไต
เร้ือรังออกเป็น 4 ระยะตามก าหนด ซ่ึงในแต่ล่ะระยะจะมีจ านวนผูป่้วยมากน้อยแตกต่างกนั จากนั้น
จึงท าการสุ่มต่อดว้ยวธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่มยอ่ย (block randomization) โดยใชว้ิธี block size of 
four ทั้ง 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มผูป่้วยที่ไดรั้บการบริบาลทางเภสชักรรม และกลุ่มผูป่้วยที่ไดรั้บการดูแล
ในระบบปกติ โดยแยกในแต่ละระยะ แลว้จึงท าการสุ่มต่อโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มี
ผูป่้วยทุกระยะเป็นสดัส่วนเท่าเทียมกนัทั้ง 2 กลุ่ม ตามแนวทางที่แสดงไวใ้นรูปที่ 2 
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 หมายเหตุ 
       Usual care  =  ผูป่้วยไดรั้บดูแลในระบบปกติ 
       Structured care =  ผูป่้วยไดรั้บรับดูแลในระบบที่มีการบริบาลทางเภสชักรรมที่ก  าหนดขึ้น 

 

 
 

Block randomization 

ทบทวนเวชระเบียน 
คดักรอง eGFR, urine protein 

 

แผนผงัขั้นตอนการคดัเลือกผูป่้วยเขา้สู่การศึกษา 

Stratified Random Sampling 

CKD ระยะท่ี 1-4 CKD ระยะท่ี 5 

Random Sampling 

ผูป่้วย Type 2 DM  
+ 

1. ไดรั้บการวินิจฉยัว่าเป็น CKD (ICD-10) หรือ 
2. ไม่ไดรั้บการวินิจฉยั (ขอ้มลูจากโปรแกรม HOSxp)  แต่พบ  urine  protein    
     ≥ 30 มก.ต่อวนั อยา่งนอ้ย 2 ใน 3 คร้ัง ในช่วง 3 – 6 เดือน  

 

eGFR < 15    eGFR ≥ 15  

CKD  

ส่งต่อ CKD 
clinic 

 Structured care (n = 83) 

CKD stage 1 

eGFR  90 

CKD stage 2 

eGFR 60 - 

CKD stage 3a 

eGFR 45 - 

CKD stage 4 

eGFR 15 - 

CKD stage 3b 

eGFR 30 - 

 Usual care (n = 85) 

รูปที่ 2 แสดงขั้นตอนการคดัเลือกผูป่้วยเขา้สู่การศึกษา 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล ประกอบไปดว้ย 
1. ค าอธิบายค ายอ่ (ภาคผนวก ก) 
2. แบบบนัทึกขอ้มูลผูป่้วย case record form (ภาคผนวก ข) ซ่ึงประกอบดว้ย 

แบบเก็บขอ้มูล 4 ส่วน ดงัน้ี 
2.1  ส่วนที่ 1 แบบบนัทึกขอ้มูลผูป่้วยเพือ่การบริบาลทางเภสชักรรม (patient profile  

for pharmaceutical care) ไดแ้ก่ ขอ้มูลเก่ียวกบัการวนิิจฉยั/โรค/โรคร่วมอ่ืนๆ ปัจจยัเส่ียงของการเกิด
โรคไตเร้ือรัง และขอ้มูลผลการตรวจทางหอ้งปฏิบตัิการ 
  2.2 ส่วนที่ 2 แบบบนัทึกการบริบาลทางเภสัชกรรมเพื่อชะลอการเส่ือมของโรคไต
เร้ือรัง (pharmaceutical care on delaying progression of CKD) ไดแ้ก่ รายละเอียดของปัญหา 
(problem description) ปัญหาจากการใชย้า (drug related problems) การให้ค  าปรึกษาและดูแลโดย
เภสชักร (pharmacist intervention) การยอมรับ (acceptance) ของแพทย ์พยาบาลและผูป่้วย 
  2.3 ส่วนที่ 3 แนวทางการใช้แบบบนัทึกการบริบาลทางเภสัชกรรมเพื่อชะลอการ
เส่ือมของโรคไตเร้ือรัง (guideline for the use of pharmaceutical care on delaying progression of 
CKD) 
  2.4 ส่วนที่ 4 แนวทางการใชย้า ACEIs หรือ ARBs เพือ่รักษาและชะลอการเส่ือมของ
ไต (guideline for the use of ACEIs or ARBs on delaying progression of CKD) 
  3. ส่ือใหค้วามรู้ (ภาคผนวก ค) 

3.1 เอกสารประจ าตวัผูป่้วย แบบบนัทึกผลการตรวจทางหอ้งปฏิบตัิการและการให้ 
ค าแนะน าโดยเภสชักร 

3.2 ส่ือวดิีทศัน์ใหค้วามรู้ส าหรับผูป่้วยโรคไตเร้ือรังร่วมกบัโรคเบาหวาน 
4. แบบสอบถามความพงึพอใจ (ภาคผนวก ง) 

 5. ประเด็นจริยธรรม (ภาคผนวก จ) 
5.1 เอกสารช้ีแจงผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั (participant information sheet) 
5.2 หนงัสือแสดงความยนิยอมการเขา้ร่วมโครง การวจิยั (informed consent form) 
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การด าเนินการวิจัย 
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย  

1.  ทบทวนประวติัผูป่้วยเบื้องตน้ ผลค่าทางหอ้งปฏิบติัการ และรายการยาคร้ังล่าสุดที่
ผูป่้วยไดรั้บ และบนัขอ้มูลผูป่้วยลงใน case record form (ภาคผนวก ข) ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 
สปัดาห์ เพือ่ประเมินและคน้หาปัญหาจากการใชย้าของผูป่้วยเฉพาะราย 
 2.  ด าเนินการเปล่ียนปกเวชระเบียนเฉพาะกลุ่ม (รูปที่ 3) ผูป่้วยวิจยัพร้อมติดสติกเกอร์
ระบุแยกกลุ่ม SC กบั UC กรอกรายละเอียดที่ระบุตามป้ายสติกเกอร์ “ผูป่้วยโครงการ CKD with 
DM”  ป้ายแนบผูป่้วยโครงการ (รูปที่ 4) โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มตามเกณฑว์ธีิการสุ่มดงักล่าว และ
จ าแนกกลุ่มใหช้ดัเจนดว้ยสี ไดแ้ก่ ป้ายสีเขียว เป็นกลุ่มศึกษา และป้ายสีเหลือง เป็นกลุ่มควบคุม  

 

 

รูปที่ 3 แสดงปกเวชระเบียนเฉพาะกลุ่มผูป่้วยโครงการ 
 

 

รูปที่ 4 แสดงป้ายสติกเกอร์ “ผูป่้วยโครงการ CKD with DM” 
 

3.  เม่ือผูป่้วยกลุ่มวจิยัมายืน่บตัร ผูเ้ขา้ร่วมการศึกษาจะไดรั้บการตรวจค่าทางหอ้งปฏิบติั 
การเพิม่เติมตามแนวทางที่ก  าหนด ในผูป่้วยกลุ่ม UC จะไดรั้บการรักษาแบบมาตรฐาน โดยจะพบ
เภสชักรเฉพาะราย ขึ้นกบัการพจิารณาของแพทยแ์ละพยาบาล ส าหรับผูป่้วยกลุ่ม SC จะไดรั้บการ
บริบาลทางเภสชักรรมโดยเภสัชกรร่วม กบัทีมสหสาขาวชิาชีพทุกราย 
 4. การบริบาลทางเภสัชกรรมโดยเภสัชกรร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ การคดั
กรองผูป่้วยที่มีปัจจยัเส่ียง การส่งตรวจค่าทางห้อง ปฏิบติัการเพิ่มเติม การประเมินการสั่งจ่ายและ
ปรับขนาดยาเพือ่ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดทางการรักษา การประเมินคน้หาและแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบั
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การใชย้า ตลอดจนแนะน าการให้ความรู้ในการชะลอไตเส่ือมโดยใชส่ื้อวีดิทศัน์ให้ความรู้ส าหรับ
ผูป่้วยโรคไตเร้ือรังร่วมกบัโรคเบาหวาน รวมเป็นระยะเวลานาน 10 – 15 นาที โดยผูป่้วยจะพบเภสัช
กรคนเดิมทุกคร้ัง นอกจากน้ีจะมีการมอบเอกสารประจ าตวัผูป่้วยโรคไตเร้ือรังร่วมกบัโรคเบาหวาน 
แบบบนัทึกผลการตรวจทางหอ้ง ปฏิบตัิการและการใหค้  าแนะน าโดยเภสัชกร เพื่อเป็นการทบทวน
ความรู้ และติดตามผลการรักษาใหไ้ดต้ามเป้าหมาย  

5. เภสชักรศึกษาและบนัทึกขอ้มูลพื้นฐานของผูป่้วยแต่ละรายภายหลงัไดรั้บการดูแล
ผูป่้วยตามขั้นตอนดงักล่าว โดยวธีิการสมัภาษณ์ผูป่้วยใชแ้บบสอบถาม แบบบนัทึกต่างๆ ที่เป็น
เคร่ืองมือในงานวจิยั ขอ้มูลจากโปรแกรม HOSxP และขอ้มูลจากเวชระเบียน ทุก 3-4 เดือน เป็น
จ านวน 4 คร้ัง ในเดือนที่ 0, 4, 8 และ 12 ไดแ้ก่ 

5.1 ขอ้มูลผลตรวจค่าทางหอ้งปฏิบติัการไดแ้ก่ ระดบั eGFR ระดบั ACR 
5.2 ขอ้มูลปัจจยัเส่ียงของการด าเนินของโรคไตเร้ือรัง ไดแ้ก่ ภาวะความดนัโลหิตสูง  

ภาวะน ้ าตาลในเลือดสูง ภาวะโปรตีนร่ัวในปัสสาวะ การสูบบุหร่ี และอ่ืนๆ 
5.3 การส่งตรวจค่าทางหอ้งปฏิบติัการเพิม่เติมเพื่อติดตามประสิทธิผลและความ 

ปลอดภยัของยาที่ผูป่้วยไดรั้บ ไดแ้ก่ eGFR, serum potassium 
5.4 การประเมินการสัง่จ่ายและปรับขนาดยากลุ่ม ACEIs หรือ ARBs ใหเ้กิด 

ประโยชน์สูงสุดกบัผูป่้วยในการชะลอการเส่ือมของไต 
5.5 การประเมินคน้หาและแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการใชย้า พร้อมทั้งแนะน าการให ้

ความรู้ในการชะลอการเส่ือมของไต 
 6. ผูป่้วยเขา้พบแพทยอ์ายรุศาสตร์ทัว่ไป (general medicine) เพื่อท าการตรวจรักษา ร่วม
ทั้งพจิารณาการสัง่จ่าย และปรับขนาดยาในกลุ่ม กลุ่ม ACEIs หรือ ARBs เฉพาะรายตามค าแนะน า
ของเภสัชกรร่วมดว้ย หากพบปัญหาหรือขอ้สงสัยที่เก่ียวขอ้งกับการใชย้า แพทยส์ามารถปรึกษา
เภสชักรไดท้างวาจา หรือสามารถเขียนรายละเอียดปัญหาหรือค าถามลงในใบ Consult ไดต้ลอดช่วง
ระยะเวลาที่ท  าการรักษา 
 7. ขั้นตอนสุดทา้ยผูป่้วยจะพบพยาบาลเพื่อท าการเปล่ียนแปลงวนันัดเป็นทุก 3-4 เดือน 
ตามแนวทางที่ก  าหนด โดยหลังจากนั้ นผูป่้วยทั้งสองกลุ่มจะได้รับยาโดยเภสัชกรตามแนวทาง
ปฏิบตัิ (รูปที่ 5) 
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แผนผังขั้นตอนการด าเนินการวิจัย      

 

 

 

 

            

 

หมายเหตุ 
ระบบปกติ  

 ระบบทีมีการบริบาล                           
 ทางเภสัชกรรม 

 

 

 

 

 

 

พบเภสัชกร 
- ซกัประวติัเพิ่มเติม  
- การประเมิน และแกไ้ข DRPs  
- การให้ความรู้ในการชะลอไตเส่ือม 

 

ผูป่้วยยืน่บตัร 

พบพยาบาลหลงัตรวจ 
- แจง้วนันัด/ ให้ความรู้เฉพาะราย 

รับยาโดยเภสัชกร 
- ตรวจสอบ DRPs 
- จ่ายยา และ couselling 

 

พบนกัก าหนดอาหาร 
จ าเพาะราย 

- เพื่อก าหนดอาหาร 

พบพยาบาล 
- ชัง่น ้ าหนัก วดัส่วนสูง วดัความดนัโลหิต 
- ซกัประวตัิ อาการของโรค                           
- บนัทึกใบส่งตรวจค่าทางห้องปฏิบตัิการ 
 

- การส่งตรวจค่าทางห้อง
ปฏิบัติ การตามแนวทาง
ปฏิบตัิ 
 

พบเภสัชกรจ าเพาะราย 
หากพบปัญหาจากการใชย้า 

 

- ส่ือวดีิทศัน์ เพื่อให้ความ 
รู้ผูป่้วยโรคไตเร้ือรัง
ร่วมกบัโรคเบาหวาน 
 

- การประเมิน และแกไ้ข DRPs 
เพิ่มเติม  
- ส่งมอบยา อธิบายผูป่้วย หาก
มีการเปลี่ยนแปลงชนิดหรือ
ขนาดยา และตรวจสอบวนันัด 
 

- ประเมินการส่ังจ่ายยา 
กลุ่มACEIs /ARBs 
 

- ปรับเปลี่ยนแปลงวัน
นัดตามแนวทางปฏิบตัิ 

 

เปลี่ยนปกเวชระเบียนเฉพาะกลุ่ม 
ผูป่้วยวจิยัพร้อมติดสติกเกอร์ 
ระบุแยกกลุ่ม SC กบั UC 

ห้องพยาธิวิทยา 
- ตรวจค่าทางห้องปฏิบตัิการ และบนัทึก
ลงในระบบ Hosxp 

รูปที่ 5 แสดงขั้นตอนการดูแลผูป่้วยโรคไตเร้ือรังร่วมกบัโรคเบาหวานในระบบปกติ 

และระบบที่มีการบริบาลทางเภสชักรรม 

แพทย ์
- ตรวจรักษาผูป่้วย 
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การวิเคราะห์และอภิปรายผลงานวิจัย 
การวจิยัน้ีใช ้R program (Version 3.3.2) ในการบนัทึกและวิเคราะห์ขอ้มูล และก าหนด

ระดบันยัส าคญัที่ 0.05 
1. การวเิคราะห์ผลลพัธด์า้นคลินิกผลลพัธ์ดา้นกระบวนการบริบาลทางเภสัชกรรมของ

ผูป่้วยทุกราย ตามรูปแบบ intention-to-treat 
2. การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูป่้วย และผลลพัธ์ดา้นกระบวนการ ไดแ้ก่ ขอ้มูลการ

ประเมินคน้หาและแกไ้ข DRPs โดยใช้สถิติ descriptive statistic แสดงในรูป จ านวน ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

3. เปรียบเทียบความแตกต่างของขอ้มูลทัว่ไประหว่างกลุ่ม SU กับ UC โดยใช้สถิติ 
independent t - test และ chi - square test 

4. เปรียบเทียบความแตกต่างของผลลพัธ ์4 คร้ัง ในเดือนที่ 0, 4, 8 และ 12 ไดแ้ก่ ผลการ
เปล่ียนแปลงของค่า eGFR ต่อระยะเวลา และผลค่า ACR ต่อระยะเวลา โดยใช้สถิติ repeated 
measures ANOVA  

5. เปรียบเทียบความแตกต่างของผลลพัธข์องผูป่้วยโรคไตเร้ือรังในแต่ละระยะในกลุ่ม 
SU กบั UC จ านวน 4 คร้ัง ในเดือนที่ 0, 4, 8 และ 12 ไดแ้ก่ ผลการเปล่ียนแปลงของค่า eGFR ต่อ
ระยะ เวลา และผลค่า ACR ต่อระยะ เวลา โดยใชส้ถิติ repeated measures ANOVA และมีการ
วเิคราะห์เปรียบเทียบระหวา่งกลุ่ม (between group) และภายในกลุ่ม (within group)  
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บทที ่ 4 ผลการวจิัย 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย 
                 ผูป่้วยที่ผ่านเกณฑเ์ขา้ร่วมการศึกษาจ านวน 168 ราย ประกอบด้วยผูป่้วยในกลุ่ม SC 
จ านวน 83 ราย และกลุ่ม UC จ านวน 85 ราย เม่ือพจิารณาขอ้มูลพื้นฐานของผูป่้วยทั้งสองกลุ่มพบว่า
มีลกัษณะที่คลา้ย คลึงกนั ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสิทธิการรักษา พยาบาล โรคประจ าตวั/ภาวะโรคร่วมอ่ืนๆ 
ระยะของโรคไตเร้ือรัง ระดบัน ้ าตาลในเลือดหลงัอดอาหาร ระดบัโปรตีนร่ัวในปัสสาวะ สูบบุหร่ี 
อว้น แต่ระดบัความดนัโลหิตพบจ านวนผูป่้วยระหว่างกลุ่ม SC กบั UC มีความแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ p = 0.0078 (ตารางที่ 8)  
 
ตารางที่ 8 ขอ้มูลทัว่ไปของผูเ้ขา้ร่วมการศึกษา 

 
ข้อมูลผู้ป่วย 

จ านวนผู้ป่วย (ร้อยละ)  
รวม 

(N = 168) 

 
p-value SC 

(N = 83) 
UC 

(N = 85) 

เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
28 (33.73) 
55 (66.27) 

 
30 (35.29) 
55 (64.71) 

 
58 (34.52) 
110 (65.48) 

0.8317b 

อายุเฉลีย่ (ปี)a 64.46 + 11.96 64.27 + 11.39 64.36 + 11.64 0.9174c 
สิทธิการรักษาพยาบาล 0.6884b 
ประกนัสุขภาพถว้นหนา้ 
ประกนัสังคม 
ขา้ราชการ 

75 (90.36) 
4 (4.82) 
4 (4.82) 

79 (92.94) 
4 (4.71) 
2 (2.35) 

154 (91.67) 
8 (4.76) 
6 (3.57) 

 

โรคประจ าตวั/ภาวะร่วมอืน่ๆ 0.2216b 
ไม่มีโรคร่วม 
 
มีโรคร่วม* 

HTN 
DLP 
HTN + DLP 

โรคอ่ืนๆ** 

2 (2.41) 
 

15 (18.07) 
9 (10.84) 

44 (53.01) 
13 (15.66) 

6 (7.06) 
 

8 (9.41) 
7 (8.24) 

47 (55.29) 
17 (20) 

8 (4.76) 
 

23 (13.69) 
16 (9.52) 

91 (54.17) 
30 (17.86) 

 

จ านวนปีของการเป็นโรคเบาหวานa 0.5966b 
  0 – 5 19 (22.89) 19 (22.35) 38 (22.62)  
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ข้อมูลผู้ป่วย 

จ านวนผู้ป่วย (ร้อยละ)  
รวม 

(N = 168) 

 
p-value SC 

(N = 83) 
UC 

(N = 85) 
  6 – 10 
  11 – 15 
   > 15 ปี 

22 (24.10) 
33 (39.76) 
11 (13.25) 

23 (27.06) 
37 (43.53) 

6 (7.06) 

43 (25.60) 
70 (41.67) 
17 (10.12) 

eGFR† (mL/min/1.732) 
 ระยะท่ี 1 ( > 90) 
 ระยะท่ี 2 (60 – 89) 
 ระยะท่ี 3a (45 – 59) 
 ระยะท่ี 3b (30 – 44) 
 ระยะท่ี 4 (15 – 29) 

22 (26.51) 
30 (36.14) 
17 (20.48) 

8 (9.64) 
6 (7.23) 

23 (27.06) 
26 (30.59) 
17 (20.00) 
13 (15.29) 

6 (7.06) 

45 (26.79) 
56 (33.33) 
34 (20.24) 
21 (12.50) 
12 (7.14) 

0.8815b 
0.593b 

1b 
0.2752b 

1b 
ปัจจัยเส่ียงของการด าเนินของโรคไตเร้ือรัง 

BP > 140/90 mm.Hg 35 (42.17) 16 (18.82) 51 (30.35) 0.0078b 
FBS > 126 mg/dL 54 (65.06) 59 (69.41) 113 (67.26) 0.6381b 
MA†† > 30 mg/day         70 (84.34) 72 (84.71) 142 (84.52) 0.6381b 
สูบบุหร่ี 5 (6.02) 3 (3.53) 8 (4.76) 0.8667b 
BMI > 23 kg/m2 46 (55.42) 47 (55.29) 93 (55.36) 0.9174b 
ไม่พบปัจจยัเส่ียง 2 (2.41) 2 (2.35) 4 (2.38) 1b 

หมายเหตุ a Mean +  SD  b Chi-square test  c Independent sample t-test  * HTN = โรคความดนัโลหิตสูง; DLP = 
โรคไขมนัในเลือดสูง **ผูป่้วยโรคอ่ืนๆ หมายถึง เป็นโรคเร้ือรังท่ีพบร่วมกบัโรคความดนัโลหิตสูงและ/หรือ
ไขมนัในเลือดสูง ไดแ้ก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคโลหิตจาง เป็นตน้ † ค  านวณค่า eGFR โดยใชส้มการ CKD-
EPI equation  †† MA = microalbuminuria 

 

ผลการบริบาลทางเภสัชกรรมต่อการชะลอการเส่ือมของไต  
 ผลลัพธ์ทางคลินิกด้านการท างานของไต ไดแ้ก่ การเปรียบเทียบระดบั eGFR และระดบั 

ACR  
ผลการทดสอบเร่ือง Normality test ของขอ้มูลทั้งสองกลุ่มดว้ยสถิติ Kolmogorov-Smirnov 

Test โดยการวเิคราะห์ก าหนดให้   
H0 (Null Hypothesis) : มีการแจกแจงแบบปกติ 

   H1 (Alternative Hypothesis) : ไม่มีการแจกแจงแบบปกติ 
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พบวา่ ผลการทดสอบที่ไดค้ือ เดือนที่ 0 (p-value = 0.6573), เดือนที่ 4 (p-value = 0.593), เดือนที่ 8 
(p-value = 0.2634) และ เดือนที่ 12 (p-value = 0.1093) แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลกั H0 สรุป
คือ ขอ้มูลมีการแจกแจงแบบปกติ 
 
การเปรียบเทียบระดบั eGFR  
 

 
                  Mean + SD 

* Repeated measures ANOVA 
รูปที่ 6 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลลพัธร์ะดบัค่าเฉล่ีย eGFR + SD ของผูป่้วยโรคไตเร้ือรังทุก
ระยะในผูป่้วยกลุ่ม SC และ UC   
 
 เม่ือส้ินสุดการศึกษาในเดือนที่ 12 แมว้่าระดบัค่าเฉล่ีย eGFR ของ SC = 69.66 mL/min 
/1.732 (baseline = 71.77) เม่ือเทียบกบั baseline ไม่แตกต่างจากกลุ่ม UC = 66.84 mL/min/1.732 
(baseline = 69.63) แต่พบว่าความแตกต่างน้ีไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ (p = 0.839125) (รูปที่ 6) และ
ระดับค่าเฉล่ีย eGFR ของผูป่้วยทั้ งสองกลุ่ม ในเดือนที่ 0 และ 4 มีค่าลดลง แต่เร่ิมเห็นการ
เปล่ียนแปลงเพิม่ขึ้นในเดือนที่ 8 และลดลงเม่ือส้ินสุดการศึกษาในเดือนที่ 12 

71.77 + 25.50 

69.63 + 27.23 

68.43 + 26.14 

66.16 + 27.39 

70.67 + 25.89 

67.25 + 27.17 

69.66 + 26.23 

66.84 + 26.66 
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          Mean + SD 

รูปที่ 7.1 ผูป่้วยโรคไตเร้ือรังระยะที่ 1 

 

 

         Mean + SD 
รูปที่ 7.2 ผูป่้วยโรคไตเร้ือรังระยะที่ 2 

 

102.96 + 9.20 

104.62 + 10.48 

96.83 + 17.08 

98.88 + 16.45 

96.95 + 16.14 

98.95 + 17.08 

95.85 + 15.93 

96.97 + 18.25 

77.50 + 7.73 

74.76 + 7.77 

75.98 + 9.97 

69.87 + 12.59 

79.78 + 12.45 

70.65 + 13.98 

79.62 + 13.07 

73.67 + 9.08 
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                     Mean + SD 

รูปที่ 7.3 ผูป่้วยโรคไตเร้ือรังระยะที่ 3a 

 

 
      Mean + SD 

รูปที่ 7.4 ผูป่้วยโรคไตเร้ือรังระยะที่ 3b 

52.53 + 4.73 

54.20 + 4.37 

47.43 + 9.55 

54.82 + 11.09 

48.38 + 7.81 

54.40 + 12.55 

47.66 + 6.51 

52.62 + 11.26 

39.11 + 3.10 

37.77 + 6.13 

38.55 + 7.31 

35.50 + 7.10 

39.96 + 3.70 

40.77 + 12.59 

40.77 + 6.34 

37.13 + 8.20 



 44 

 

  Mean + SD 
รูปที่ 7.5 ผูป่้วยโรคไตเร้ือรังระยะที่ 4 

* Repeated measures ANOVA (post hoc analysis) 
รูปที่ 7 กราฟแสดงการเปรียบเทียบการวเิคราะห์ผลลพัธร์ะดบัค่าเฉล่ีย eGFR ของผูป่้วยโรคไตเร้ือ 
รังระยะที่ 1 (รูปที่ 7.1),  ผูป่้วยโรคไตเร้ือรังระยะที่ 2 (รูปที่ 7.2), ผูป่้วยโรคไตเร้ือรังระยะที่ 3a (รูป
ที่ 7.3),  ผูป่้วยโรคไตเร้ือรังระยะที่ 3b (รูปที่ 7.4) และผูป่้วยโรคไตเร้ือรังระยะที่ 4 (รูปที่ 7.5) ใน
ผูป่้วยกลุ่ม SC กบั UC 
 

เม่ือพจิารณาแยกกลุ่มผูป่้วยตามระยะของโรคไตเร้ือรังพบว่าระดบัค่า eGFR ของผูป่้วย
โรคไตเร้ือรังระยะที่ 1 ระดบัค่าเฉล่ีย eGFR ของ SC = 95.85 mL/min /1.732 (baseline = 102.96) 
เม่ือเทียบกบั baseline ไม่แตกต่างจากกลุ่ม UC = 96.97 mL /min/1.732 (baseline = 104.62) แต่พบว่า
ความแตกต่างน้ีไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (p = 0.9499553) (รูปที่ 7.1)  

อยา่งไรก็ตามเม่ือพจิารณาระดบัค่า eGFR ของผูป่้วยโรคไตเร้ือรังระยะที่ 2 ในกลุ่ม SC 
เพิ่มขึ้นหรือลดลงน้อยกว่ากลุ่ม UC เม่ือเทียบกบั baseline อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ (p = 0.01445) 
(รูปที่ 7.2) และเร่ิมเห็นผลความแตกต่างในเดือนที่ 4, 8 และ 12 ส าหรับระดบัค่า eGFR ของผูป่้วย
โรคไตเร้ือรังระยะที่ 3a ในกลุ่ม SC ลดลงน้อยกว่ากลุ่ม UC เม่ือเทียบกบั baseline อยา่งมีนัยส าคญั
ทางสถิติ (p = 0.04138) (รูปที่ 7.3) และเร่ิมเห็นผลความแตกต่างในเดือนที่ 4, 8 และ 12 

26.78 + 3.21 

26.02 + 4.43 

25.88 + 6.47 

23.21 + 3.58 

32.81 + 18.08 

24.73 + 4.64 

24.68 + 4.09 

25.17 + 3.82 
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ส าหรับระดบัค่า eGFR ของผูป่้วยโรคไตเร้ือรังระยะที่ 3b ระดบัค่าเฉล่ีย eGFR ของ SC 
= 40.77 mL/min /1.732 (baseline = 39.11) เม่ือเทียบกบั baseline ไม่แตกต่างจากกลุ่ม UC = 37.13 
mL/min/1.732 (baseline = 37.77) แต่พบวา่ความแตกต่างน้ีไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ (p = 0.4943) (รูป
ที่ 7.4) และระดบัค่า eGFR ของผูป่้วยโรคไตเร้ือรังระยะที่ 4 ระดบัค่าเฉล่ีย eGFR ของ SC = 25.17 
mL/min /1.732 (baseline = 26.78) เม่ือเทียบกับ baseline ไม่แตกต่างจากกลุ่ม UC = 24.68 
mL/min/1.732 (baseline = 26.02) แต่พบวา่ความแตกต่างน้ีไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ (p = 0.4007) (รูป
ที่ 7.5) 
 
การเปรียบเทียบระดบั ACR  
  

 
Mean + SD 

* Repeated measures ANOVA 
รูปที่ 8 กราฟแสดงการเปรียบเทียบการวเิคราะห์ผลลพัธร์ะดบัค่าเฉล่ีย ACR + SD ของผูป่้วยโรคไต
เร้ือรังทุกระยะในผูป่้วยกลุ่ม SC และ UC 
      เม่ือส้ินสุดการศึกษาในเดือนที่ 12 แมว้า่ระดบัค่าเฉล่ีย ACR ของ SC = 29.19 mg/g 
(baseline = 71.29) เม่ือเทียบกบั baseline ไม่แตกต่างจากกลุ่ม UC = 61.89 mg/g (baseline = 82.84) 
แต่พบวา่ความแตกต่างน้ีไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (p = 0.3695) (รูปที่ 8) ในเดือนที่ 0 และ 4 มีค่าเฉล่ีย 
ACR ลดลงหรือเพิม่ขึ้น แต่เร่ิมเห็นการเปล่ียนแปลงลดลงในเดือนที่ 8 และลดลงมากขึ้นเม่ือส้ินสุด
การศึกษาในเดือนที่ 12 
 

71.29 + 61.67 

82.84 + 72.44 

87.08 + 84.41 

84.91 + 83.10 

85.26 + 89.10 

76.13 + 82.18 

29.19 + 3.30 

61.89 + 3.43 
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Mean + SD 

รูปที่ 9.1 ผูป่้วยโรคไตเร้ือรังระยะที่ 1 

 

 

        Mean + SD 
รูปที่ 9.2 ผูป่้วยโรคไตเร้ือรังระยะที่ 2 

 

111.67 + 69.60 

132.24 + 88.24 

135.76 + 121.51 

119.21 + 110.28 

150.17 + 119.45 

110.17 + 107.22 

43.88 + 81.77 

90.22 + 111.81 

78.54 + 56.64 

93.43 + 63.28 

74.55 + 66.18 

98.85 + 73.20 

70.42 + 73.02 

78.41 + 73.27 

41.45 + 68.21 

41.62 + 61.50 
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     Mean + SD 
รูปที่ 9.3 ผูป่้วยโรคไตเร้ือรังระยะที่ 3a 

 

 

Mean + SD 
รูปที่ 9.4 ผูป่้วยโรคไตเร้ือรังระยะที่ 3b 

36.38 + 35.48 

38.13 + 37.18 

75.30 + 56.30 

77.76 + 64.63 

52.19 + 50.18 

72.97 + 67.42 

3.81 + 8.20 

27.43 + 48.85 

34.21 + 41.56 

52.68 + 41.59 

52.31 + 38.31 

46.37 + 45.38 

50.09 + 48.97 

44.25 + 47.88 

18.05 + 40.62 

16.43 + 36.07 
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      Mean + SD 
รูปที่ 9.5 ผูป่้วยโรคไตเร้ือรังระยะที่ 4 

* Repeated measures ANOVA (post hoc analysis) 
รูปที่ 9 กราฟแสดงการเปรียบเทียบการวเิคราะห์ผลลพัธร์ะดบัค่าเฉล่ีย ACR ของผูป่้วยโรคไตเร้ือ 
รังระยะที่ 1 (รูปที่ 9.1),  ผูป่้วยโรคไตเร้ือรังระยะที่ 2 (รูปที่ 9.2), ผูป่้วยโรคไตเร้ือรังระยะที่ 3a (รูป
ที่ 9.3),  ผูป่้วยโรคไตเร้ือรังระยะที่ 3b (รูปที่ 9.4) และผูป่้วยโรคไตเร้ือรังระยะที่ 4 (รูปที่ 9.5) ใน
ผูป่้วยกลุ่ม SC กบั UC 
 

เม่ือพจิารณาแยกกลุ่มผูป่้วยตามระยะของโรคไตเร้ือรังพบว่าระดบัค่า ACR ของผูป่้วย
โรคไตเร้ือรังระยะที่ 1 ในกลุ่ม SC ลดลงมากกว่ากลุ่ม UC อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p = 
0.0386541) (รูปที่ 9.1) และระดับค่า ACR ของผูป่้วยโรคไตเร้ือรังระยะที่ 4 ในกลุ่ม SC ลดลง
มากกวา่กลุ่ม UC อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p = 0.03007) (รูปที่ 9.5) และผูป่้วยโรคไตเร้ือรังระยะที่ 
1 และ 4 แปลผลวา่มีปฏิสมัพนัธก์นัระหวา่งกลุ่มกบัเวลา โดยในเดือนที่ 12 จะเห็นการเปล่ียนแปลง
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

ส าหรับระดบัค่า ACR ของผูป่้วยโรคไตเร้ือรังระยะที่ 3a ระดบัค่าเฉล่ีย ACR ของ SC = 
3.81 mg/g (baseline = 36.38) เม่ือเทียบกับ baseline ไม่แตกต่างจากกลุ่ม UC = 27.43 mg/g 
(baseline = 38.13) แต่พบว่าความแตกต่างน้ีไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ (p = 0.3203) (รูปที่ 9.3) ระดบั
ค่า ACR ของผูป่้วยโรคไตเร้ือรังระยะที่ 3b ระดบัค่าเฉล่ีย ACR ของ SC = 18.05 mg/g (baseline = 

26.78 + 39.85 

26.02 + 45.61 

25.88 + 43.52 

23.21 + 24.11 

32.81 + 47.92 

24.37 + 15.67 

24.68 + 1.87 

25.17 + 15.67 
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34.21) เม่ือเทียบกบั baseline ไม่แตกต่างจากกลุ่ม UC = 16.43 mg/g (baseline = 52.68) แต่พบว่า
ความแตกต่างน้ีไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (p = 0.90324) (รูปที่ 9.4)  

 
ผลลัพธ์ทางคลินิกด้านอื่นๆ 

1. ผลการส่งตรวจค่าทางห้องปฏิบติัการเพิ่มเติมเพื่อติดตามประสิทธิผลและความ
ปลอดภยัของยาที่ผูป่้วยไดรั้บ ไดแ้ก่ eGFR, serum potassium 

 
ตารางที่ 9 จ  านวนการส่งตรวจค่าทางหอ้งปฏิบติัการเพิม่เติม 
รายการการส่งตรวจค่าทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม จ านวนคร้ังการส่งตรวจ  

SC UC 
การส่งตรวจ eGFR  (คร้ัง) 12 1 
การส่งตรวจ serum potassium (คร้ัง) 2 0 

รวม (คร้ัง) 14  1  

 
ภายหลัง ส้ินสุดการศึกษาพบว่าในก ลุ่ม  SC มี รายการการส่งตรวจค่าทาง

ห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม ได้แก่ การส่งตรวจ eGFR จ านวน 12 คร้ัง และการส่งตรวจระดับ
โพแทสเซียมในเลือดจ านวน 2 คร้ัง ซ่ึงมีจ  านวนมากกว่าในกลุ่ม UC มีรายการการส่งตรวจค่าทาง
ห้องปฏิบติัการเพิ่มเติม ไดแ้ก่ การส่งตรวจ eGFR จ านวน 1 คร้ัง และไม่มีการส่งตรวจ serum 
potassium (ตารางที่ 9) 

2. การประเมินการสั่งจ่ายและปรับขนาดยากลุ่ม ACEIs หรือ ARBs ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดทางการรักษากบัผูป่้วยในการชะลอการเส่ือมของไต 

 
ตารางที่ 10 จ  านวนผูป่้วยและร้อยละการประเมินการสัง่จ่ายและปรับขนาดยากลุ่ม ACEIs หรือ
ARBs 

รายการ จ านวนผู้ป่วย (ร้อยละ) 

SC (N=83) UC (N=85) 
ผูป่้วยไดรั้บการพิจารณาสั่งจ่ายยาในกลุ่ม ACEIs หรือ ARBs  13 (15.66) 5 (5.88) 
ผูป่้วยไดรั้บการปรับขนาดยาในกลุ่ม ACEIs หรือ ARBs 

- ผูป่้วยไดรั้บการปรับขนาดยาในกลุ่ม ACEIs หรือ ARBs เพ่ิมข้ึน 
- ผูป่้วยไดรั้บการปรับขนาดยาในกลุ่ม ACEIs หรือ ARBs ลดลง 

6 (7.23) 
3 (3.61) 
3 (3.61) 

2 (2.35) 
2 (2.35) 

0 (0) 
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รายการ จ านวนผู้ป่วย (ร้อยละ) 

SC (N=83) UC (N=85) 
ผูป่้วยมีความจ าเป็นตอ้งหยดุการใชย้าในกลุ่ม ACEIs หรือ ARBs 

-  ผูป่้วยเกิดอาการไม่พึงประสงคจ์ากกการใชย้า 
-  อ่ืนๆ (ผูไ้ม่ให้ความร่วมมือในการใชย้า) 

5 (6.02) 
4 (4.82) 
1 (1.20) 

0 (0) 
0 (0) 
0 (0) 

รวม (คร้ัง) 24 (28.92) 7 (8.24) 

 
ตลอดระยะเวลาของการศึกษาพบวา่ จ  านวนผูป่้วยและร้อยละการประเมินการสัง่จ่าย

และปรับขนาดยากลุ่ม ACEIs หรือ ARBs ในกลุ่ม SC จ านวน 24 ราย (ร้อยละ 28.92) ซ่ึงมากกว่า
กลุ่ม UC จ านวน 7 ราย (ร้อยละ 8.24) โดยมีจ าแนกไดด้งัต่อไปน้ี ในกลุ่ม SC ผูป่้วยไดไ้ดรั้บการ
พจิารณาสัง่จ่ายยาในกลุ่ม ACEIs หรือ ARBs จ านวน 13 (ร้อยละ 15.66) ผูป่้วยไดรั้บการปรับขนาด
ยาในกลุ่ม ACEIs หรือ ARBs จ านวน 6 (ร้อยละ 7.23) และผูป่้วยมีความจ าเป็นตอ้งหยดุการใชย้าใน
กลุ่ม ACEIs หรือ ARBs จ  านวน 5 (ร้อยละ 6.02) ส าหรับกลุ่ม UC ผูป่้วยไดไ้ดรั้บการพจิารณาสัง่จ่ายยา
ในกลุ่ม ACEIs หรือ ARBs จ านวน 5 (ร้อยละ 5.88) ผูป่้วยไดรั้บการปรับขนาดยาในกลุ่ม ACEIs 
หรือ ARBs จ านวน 2 (ร้อยละ 2.35) และไม่พบผูป่้วยมีความจ าเป็นตอ้งหยดุการใชย้าในกลุ่ม ACEIs 
หรือ ARBs (ตารางที่ 10) 

3. จ  านวนผูป่้วยที่มีปัจจยัเส่ียงที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินไปของโรคไตเร้ือรัง 
   ผูป่้วยในกลุ่ม SC พบว่าภายหลงัส้ินสุดการศึกษา จ านวนผูป่้วยที่มีระดบัความดัน
โลหิต มากกวา่ 140/90 mmHg มีจ  านวนลดลงจากเดิมเป็นร้อยละ 24.10  (baseline = 42.17) ในขณะ
ที่จ  านวนผูป่้วยในกลุ่ม UC มีจ  านวนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 35.29 (baseline = 18.82) จ  านวนผูป่้วยที่มี
ระดบัน ้ าตาลในเลือดมากกว่า 130 mg/dL ในกลุ่ม SC ลดลงจากเดิมเป็นร้อยละ 54.22 (baseline = 
67.47) และจ านวนผูป่้วยในกลุ่ม UC มีจ  านวนลดลงเป็นร้อยละ 52.94 (baseline = 67.06) จ  านวน
ผูป่้วยที่มีระดับโปรตีนร่ัวในปัสสาวะ มากกว่า 30 mg/day ในกลุ่ม SC ลดลงจากเดิมเป็นร้อยละ 
21.69 (baseline = 84.34) และจ านวนผูป่้วยในกลุ่ม UC มีจ  านวนลดลงเป็นร้อยละ 34.12 (baseline = 
84.71) จ  านวนผูป่้วยที่สูบบุหร่ี ในกลุ่ม SC ลดลงจากเดิมเป็นร้อยละ 1.20 (baseline = 6.02) และ
จ านวนผูป่้วยในกลุ่ม UC มีจ  านวนเท่าเดิมร้อยละ 3.53 (baseline = 3.53) จ  านวนผูป่้วยที่ไม่พบปัจจยั
เส่ียง ทั้งในกลุ่ม SC และ UC เพิม่ขึ้นจากเดิมเป็นร้อยละ 12.05 (baseline = 2.41) และร้อยละ 11.76 
(baseline = 2.35) (ตารางที่ 11) 
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ตารางที่ 11 การเปรียบเทียบจ านวนผูป่้วยที่มีปัจจยัเส่ียงที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินไปของโรคไต
เร้ือรังของผูป่้วยกลุ่ม SC และ UC 
ปัจจยัเส่ียง  จ านวนผูป่้วย (ร้อยละ)  

SC (N = 83) UC (N = 85) 
เดือน 0 เดือน 4 เดือน 8 เดือน 12 เดือน 0 เดือน 4 เดือน 8 เดือน 12 

ความดนัโลหิต
สูง 

35 
(42.17) 

24 
(28.92) 

23 
(27.71) 

20 
(24.10) 

16 
(18.82) 

29 
(34.11) 

30 
(35.29) 

30 
(35.29) 

น ้าตาลในเลือด
สูง 

56 
(67.47) 

50 
(60.24) 

49 
(59.04) 

45 
(54.22) 

57 
(67.06) 

49 
(57.65) 

41 
(48.24) 

45 
(52.94) 

โปรตีนร่ัวใน 
ปัสสาวะ 

70 
(84.34) 

57 
(68.67) 

51 
(61.45) 

18 
(21.69) 

72 
(84.71) 

51 
(60) 

52 
(61.18) 

29 
(34.12) 

สูบบุหร่ี 5 
(6.02) 

2 
(2.41) 

3 
(3.61) 

1 
(1.20) 

3 
(3.53) 

3 
(3.53) 

3 
(3.53) 

3 
(3.53) 

อว้น 
 

57 
(68.67) 

53 
(63.86) 

59 
(71.08) 

58 
(69.88) 

58 
(68.24) 

58 
(68.24) 

58 
(68.24) 

58 
(68.24) 

ไม่พบปัจจยัเส่ียง 2 
(2.41) 

4 
(4.82) 

4 
(4.82) 

10 
(12.05) 

2 
(2.35) 

7 
(8.24) 

4 
(4.71) 

10 
(11.76) 

 

4. ผลการประเมินคน้หาและแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการใชย้า 
     ผูป่้วยกลุ่ม SC จ านวน 83 ราย พบปัญหาจากการใชย้าทั้งส้ิน 201 ปัญหา โดย
ผูป่้วย 1 ราย อาจเกิดปัญหาจากการใชย้าไดม้ากกว่า 1 ปัญหา ปัญหาที่พบมากที่สุด คือ ผูป่้วยขาด
ความร่วมมือในการใชย้า 59 ปัญหา รองลงมาคือ ผูป่้วยไดรั้บยาที่ใชโ้ดยไม่จ าเป็น 54 ปัญหา และ
ส าหรับผูป่้วยกลุ่ม UC จ านวน 85 ราย พบปัญหาจากการใชย้าทั้งส้ิน 52 ปัญหา โดยผูป่้วย 1 รายอาจ
เกิดปัญหาจากกการใชย้าไดม้ากกว่า 1 ปัญหา ปัญหาที่พบมากที่สุด คือ ผูป่้วยขาดความร่วมมือใน
การใช้ยา 17 ปัญหา รองลงมาคือ ผูป่้วยไดรั้บยาที่ใช้โดยไม่จ าเป็น 9 ปัญหา สรุปคือกลุ่ม SC มี
จ  านวนปัญหาเก่ียวกบัการใชย้ามากกวา่กลุ่ม UC คิดเป็นร้อยละ 58.89 (ตารางที่ 12) 
 
ตารางที่ 12 ปัญหาจากการใชย้าของผูป่้วยตลอดการศึกษา 
ปัญหาจากการใช้ยา* (เหตุการณ์) จ านวนปัญหา* (ร้อยละ) 

SC UC 
1. ผูป่้วยไม่ไดรั้บยาท่ีสมควรจะไดรั้บ 

- ยากลุ่ม ACEIs/ARBs  
32 (15.92) 
13 (6.47) 

6 (11.54) 
5 (9.62) 
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ปัญหาจากการใช้ยา* (เหตุการณ์) จ านวนปัญหา* (ร้อยละ) 

SC UC 
- ยากลุ่ม statin 
- ยากลุ่มอ่ืนๆ 

2. ผูป่้วยเลือกใช/้ไดรั้บยาท่ีไม่เหมาะสม 
- ยากลุ่ม NSAIDs 
- ยากลุ่มอ่ืนๆ 

3. ผูป่้วยไดรั้บยาในขนาดนอ้ยเกินไป 
- ยากลุ่ม ACEIs/ARBs  
- ยากลุ่มอ่ืนๆ 

4. ผูป่้วยไดรั้บยาในขนาดมากเกินไป 
- ยากลุ่ม ACEIs/ARBs  
- ยากลุ่มอ่ืนๆ 

5. ผูป่้วยเกิดอาการไม่พ่ึงประสงคจ์ากการใชย้า 
- ยา enalapril  
- ยา amlodipine/felodipine 
- ยา glipizide 
- ยาอ่ืนๆ 

6. ผูป่้วยเกิดอนัตรกิริยาระหว่างยากบัยา ยากบัอาหารและ                                    
ยากบัค่า lab 
7. ผูป่้วยขาดความร่วมมือในการใชย้า 

- ผูป่้วยไม่รับประทานยา 
- ผูป่้วยรับประทานยาไม่สม ่าเสมอ  
- ผูป่้วยไม่เขา้ใจวิธีการใชย้า/รับประทานยาไม่ตรงตามฉลาก 

8. ผูป่้วยไดรั้บยาท่ีใชโ้ดยไม่จ าเป็น 
- ยาสมุนไพร 
- ยาชุด/ยาลูกกลอน 
- ยาอ่ืนๆ 

9. อ่ืนๆ 
- ยาเทคนิคพิเศษ 
- การเก็บรักษายาไม่ถูกตอ้ง 
- จ  านวนยาไม่ครบตามจ านวนวนันดั 

5 (2.49) 
14 (6.97) 
10 (4.98) 
8 (3.98) 
6 (2.99) 
8 (3.98) 
3 (1.49) 

10 (4.98) 
5 (2.49) 
3 (1.49) 
2 (1.00) 

13 (6.47) 
4 (1.99) 
5 (2.49) 
2 (1.00) 
2 (1.00) 
2 (1.00) 

 
59 (29.35) 

3 (1.49) 
42 (20.90) 
14 (6.97) 

54 (26.87) 
41 (20.40) 

8 (3.98) 
  5 (2.49) 

18 (8.96) 
4 (1.99) 
6 (2.99) 
8 (3.98) 

0 (0) 
1 (1.92) 
5 (9.62) 
3 (5.77) 
2 (3.85) 
5 (9.62) 
2 (3.85) 
3 (5.77) 

0 (0) 
0 (0) 
0 (0) 

2 (3.85) 
0 (0) 
0 (0) 

2 (3.85) 
0 (0) 

1 (1.92) 
 

17 (32.69) 
3 (5.77) 

7 (13.46) 
7 (13.46) 
9 (17.31) 
6 (11.54) 
2 (3.85) 

0 (0) 
7 (13.46) 
4 (7.69) 
3 (5.77) 

0 (0) 

รวม 201 (100) 52 (100) 



 53 

*เกณฑก์ารจ าแนกปัญหาจากกการใชย้าดดัแปลงจากประยกุตใ์ชนิ้ยามและชนิดของปัญหาตามหลกัการของ 
Helper and Strand (27) 
**หมายเหตุ ผูป่้วย 1 ราย อาจพบปัญหาจากการใชย้ามากกว่า 1 ปัญหา 
 

5.  ผลการเปรียบเทียบรูปแบบการบริบาลทางเภสชักรรมของผูป่้วยกลุ่ม SC และ 
UC 
 ผูป่้วยกลุ่ม SC มารับการติดตามการรักษาและส่งพบเภสชักรรวม 332 คร้ัง พบว่า
มีรูปแบบการบริบาลทางเภสัชกรรม ดังน้ี เภสัชกรให้ค  าแนะน าแก้ไขปัญหาและบนัทึกลงเวช
ระเบียนจ านวน 126 คร้ัง และปัญหาที่ตอ้งได้รับการปรึกษากับแพทยจ์  านวน 54 คร้ัง ซ่ึงแพทย์
ยอมรับแนวทางการแกไ้ขที่แนะน าโดยเภสชักรจ านวน  45 คร้ัง และไม่ยอมรับจ านวน 9 คร้ัง มีการ
ประสานพยาบาลเพือ่ส่งตรวจค่าทางหอ้งปฏิบติัการเพิม่จ  านวน 14 คร้ัง เภสัชกรให้ความรู้เร่ืองโรค 
ค  าแนะน าในการชะลอไตเส่ือมจ านวน  332 คร้ัง และมีการส่งต่อผูป่้วยที่มีปัญหาเฉพาะราย ไดแ้ก่ 
ส่งต่อคลินิกเลิกบุหร่ีจ  านวน 2 คร้ัง ส่งต่อผูป่้วยพบนักโภชนาการจ านวน 48 คร้ัง และส่งต่อแพทย์
เฉพาะทางหรือคลินิกโรคไตจ านวน 2 คร้ัง 
 ส าหรับผูป่้วยกลุ่ม UC มารับการติดตามการรักษาจ านวน 340 คร้ังและส่งพบ
เภสัชกรรวม 56 คร้ัง พบว่ามีรูปแบบการบริบาลทางเภสัชกรรมดงัน้ี เภสัชกรให้ค  าแนะน าแกไ้ข
ปัญหาและบนัทึกลงเวชระเบียนจ านวน  50 คร้ัง และปัญหาที่ตอ้งได้รับการปรึกษาจากแพทย์
จ  านวน 11 คร้ัง ซ่ึงแพทยย์อมรับแนวทางการแก้ไขที่แนะน าโดยเภสัชกรจ านวน 8 คร้ัง และไม่
ยอมรับจ านวน 3 คร้ัง มีการประสานพยาบาลเพื่อส่งตรวจค่าทางห้อง ปฏิบติัการเพิ่มจ านวน 1 คร้ัง 
เภสชัใหค้วามรู้เร่ืองโรค ค  าแนะน าในการชะลอไตเส่ือมจ านวน 56 คร้ัง และมีการส่งต่อผูป่้วยที่มี
ปัญหาเฉพาะราย ไดแ้ก่ ส่งต่อผูป่้วยพบนักโภชนาการจ านวน 3 คร้ัง สรุปคือกลุ่ม SC มีการแกไ้ข
ปัญหาเก่ียวกบัการใชย้ามากกวา่กลุ่ม UC คิดเป็นร้อยละ 43.18 (ตารางที่ 13) 
 
ตารางที่ 13 การเปรียบเทียบรูปแบบการบริบาลทางเภสชักรรมของผูป่้วยกลุ่ม SC และ UC 

การบริบาลทางเภสัชกรรม 
ต่อการชะลอการเส่ือมของไต 

จ านวน (ร้อยละ) 

SC UC 

จ านวนผู้ เ ข้ า ร่วมก ารศึกษาที่ เ ข้ า รับการบ ริการที่คลิ นิ ก
โรคเบาหวาน (คร้ัง) 

332 (100) 340 (100) 

เภสัชกรให้ค าแนะน าแก้ไข DRPs + บันทกึลงเวชระเบียน 126 (37.95) 50 (89.29) 
ปรึกษาแพทย์ (คน) 

- แพทยย์อมรับ 
54 (16.27) 
45 (13.55) 

11 (19.64) 
8 (14.29) 
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การบริบาลทางเภสัชกรรม 
ต่อการชะลอการเส่ือมของไต 

จ านวน (ร้อยละ) 

SC UC 
- แพทยไ์ม่ยอมรับ 9 (2.71) 3 (5.36) 

ประสานพยาบาล/ส่งตรวจ lab เพิ่ม 14 (4.22) 1 (1.79) 
เภสัชกรให้ความรู้ผู้ป่วย 

- ผูป่้วยยอมรับ 
- ผูป่้วยไม่ยอมรับ 

332 (100) 
330 (99.40) 

2 (0.60) 

56 (100) 
47 (83.93) 

0 (0) 
อืน่ๆ 

- ส่งต่อคลินิกเลิกบุหร่ี 
- ส่งต่อผูป่้วยพบนกัโภชนาการ 
- ส่งต่อแพทยเ์ฉพาะทาง/คลินิกโรคไต 

52 (15.66) 
2 (0.60) 

48 (14.46) 
2 (0.60) 

3 (5.36) 
0 (0) 

3 (5.36) 
0 (0) 

รวมผู้ป่วยพบเภสัชกร (คร้ัง) 332 (100) 56 (16.47) 

 
 6. ความพึงพอใจของบุคลากรทางการแพทยท์ี่มีต่อเภสัชกรในการให้บริบาลทาง
เภสชักรรม หลงัจากการใหบ้ริบาลทางเภสชักรรมเพือ่ชะลอการเส่ือมของไตในคลินิกโรคเบาหวาน
จนครบ 4 คร้ัง รวมระยะเวลา 12 เดือน ไดท้  าการประเมินบุคลากรทางการแพทยจ์  านวน 17 คน ดว้ย
การตอบแบบสอบถาม พบวา่ มีความพงึพอใจของบุคลากรทางการแพทยท์ี่มีต่อเภสัชกรในการให้
บริบาลทางเภสชักรรมเฉล่ียในระดบัพงึพอใจมากที่สุด 5 ในทุกประเด็นค าถามดงัแสดงในตารางที่ 
8 ไดแ้ก่ เภสชักรใหค้  าแนะน าปรึกษาเร่ืองการใชย้าและการปฏิบติัตวัแก่ผูป่้วยโรคไตเร้ือรังร่วมกบั
เบาหวาน เภสัชกรให้บริการตอบค าถามและให้ขอ้มูลเก่ียวกับยาแก่บุคลากรทางการแพทยอ่ื์นๆ 
ท่านคิดว่าเภสัชกรมีส่วนช่วยลดปัญหาการใชย้าของผูป่้วยและเพิ่มคุณภาพการดูแลรักษาในดา้น
การใชย้า ท่านเห็นดว้ยกบัการมีเภสชักรในการท างานร่วมกบัทีมสหสาขาวชิาชีพ และท่านพึงพอใจ
กบัการด าเนินงานของเภสัชกรในการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผูป่้วย สรุปความพึงพอใจของ
บุคลากรทางการแพทยท์ี่มีต่อเภสชักรในการท าการศึกษาในคร้ังน้ีมีความพงึพอใจในระดบัพงึพอใจ
มากที่สุดต่อการใหบ้ริบาลทางเภสชักรรม (ตารางที่ 14)  
 
 

 

 

 

 



 55 

ตารางที่ 14 ความพงึพอใจของบุคลากรทางการแพทยท์ี่มีต่อเภสชักรในการใหบ้ริบาลทางเภสัช
กรรม 

 
ข้อมูล 

คะแนนความพึง
พอใจของบุคลากร
ทางการแพทย์ 

Mean (MODE) 
1. เภสชักรใหค้  าแนะน าปรึกษาเร่ืองการใชย้า และการปฏิบติัตวัแก่ผูป่้วยโรค
ไตเร้ือรังร่วมกบัเบาหวาน 

5 (17) 

2. เภสัชกรให้บริการตอบค าถามและให้ขอ้มูลเก่ียวกับยาแก่บุคลากรทาง
การแพทยอ่ื์นๆ 

5 (17) 

3. ท่านคิดวา่เภสชักรมีส่วนช่วยลดปัญหาการใชย้าของผูป่้วยและเพิ่มคุณภาพ
การดูแลรักษาในดา้นการใชย้า 

5 (17) 

4. ท่านเห็นดว้ยกบัการมีเภสชักรในการท างานร่วมกบัทีมสหสาขาวชิาชีพ 5 (17) 
5. ท่านพงึพอใจกบัการด าเนินงานของเภสชักรในการใหบ้ริบาลทางเภสชั
กรรมแก่ผูป่้วย 

5 (17) 

คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 5 (17) 
*คะแนนมีพสิยั 1 (พึ่งพอใจนอ้ยที่สุด) ถึง 5 (พงึพอใจมากที่สุด) 
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บทที ่5 สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
บทสรุป 
 งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม (randomized control 
trial) ที่คลินิกโรคเบาหวาน ณ โรงพยาบาลแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบระหวา่งกลุ่ม SC และกลุ่ม UC ต่อการชะลอการเส่ือมของผูป่้วยนอกโรคไตเร้ือรังร่วม 
กบัโรคเบาหวานชนิดที่ 2  ไดแ้ก่ ผลลพัธ์ดา้นคลินิกการเปล่ียนแปลงของค่า eGFR, ค่า ACR และ
ผลลพัธด์า้นกระบวนการบริบาลทางเภสชักรรมต่อการชะลอการเส่ือมของไต  ไดแ้ก่ จ  านวนผูป่้วย
ที่มีปัจจยัเส่ียงที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินของโรคไตเร้ือรัง ปัญหาที่เก่ียวขอ้งกับการใชย้า รวมทั้ง
ประเมินความพงึพอใจของบุคลากรทางการแพทยท์ี่มีต่อเภสัชกรในการให้บริบาลทางเภสัชกรรม 
กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูป่้วยที่มีโรคไตเร้ือรังระยะที่ 1-4 ร่วมกบัโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จ  านวน 168 ราย 
 ผูว้ิจัยเร่ิมเก็บข้อมูลตั้ งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 โดย 
ผูป่้วยกลุ่ม SC จะได้รับการบริบาลทางเภสัชกรรมทุกราย โดยเภสัชกรผูว้ิจยัจะท างานร่วมกับ
ทีมสหสาขาวิชาชีพ ในการคดักรองปัจจยัเส่ียง การประเมินผลตรวจทางห้องปฏิบตัิการ รวมถึง
ประเมินการสัง่จ่ายและการปรับขนาดยา การคน้หาและแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการใชย้า ตลอดจนให้
ความรู้ในการชะลอไตเส่ือม ส าหรับผูป่้วยกลุ่ม UC จะไม่ไดรั้บการบริบาลทางเภสชักรรม ผูป่้วยทั้ง
สองกลุ่มจะมีการติดตามนัดของแพทยเ์ดือนที่ 0, 4, 8 และ 12 รวมทั้งหมด 4 คร้ัง รวมเป็นระยะ
เวลานาน 1 ปี 
 ผลการศึกษาภายหลงัการส้ินสุดการศึกษา พบวา่ ผลลพัธ์ทางคลินิกดา้นการท างานของ
ไต คือ ระดบัค่าเฉล่ียอตัราการกรองของไตของผูป่้วยในกลุ่ม SC ไม่แตกต่างกบักลุ่ม UC (2.11 และ 
2.79 mL/min/1.732 ตามล าดบั, p = 0.839125) เม่ือพิจารณาแยกกลุ่มตามระยะของโรคไตเร้ือรัง 
พบวา่ระดบัค่าเฉล่ีย eGFR ของผูป่้วยโรคไตเร้ือรังระยะที่ 2 และ 3a ในกลุ่ม SC เพิ่มขึ้นหรือลดลง
น้อยกว่ากลุ่ม UC อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ (p = 0.01445, p = 0.04138 ตามล าดบั) และค่าเฉล่ีย
อตัราส่วนของอลับูมินต่อครีเอตินีนในปัสสาวะ (albumin to creatinine ratio; ACR) SC ไม่แตกต่าง
กบักลุ่ม UC (42.10 และ 20.95 mL/min/1.732 ตามล าดบั, p = 0.3695) เม่ือพิจารณาแยกกลุ่มตาม
ระยะของโรคไตเร้ือรัง พบวา่ระดบัค่าเฉล่ีย ACR ของผูป่้วยโรคไตเร้ือรังระยะที่ 1 และระยะที่ 4 ใน
กลุ่ม SC ลดลงมากกวา่กลุ่ม UC อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ (p = 0.0386541, p = 0.03007 ตามล าดบั) 
ส าหรับผลลพัธ์ดา้นกระบวนการบริบาลทางเภสัชกรรม พบว่ากลุ่ม SC มีจ  านวนปัญหาและการ
แกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการใชย้ามากกว่ากลุ่ม UC (ร้อยละ 58.89, 43.18 ตามล าดบั) และผูป่้วยโรคไต
เร้ือรังระยะที่ 1 - 4 ควบคุมปัจจยัเส่ียงของโรคได้ นอกจากนั้นการประเมินความพึงพอใจของ
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บุคลากรทางการแพทยท์ี่มีต่อเภสชักรในการท าการศึกษาในคร้ังน้ีมีความพงึพอใจในระดบัพงึพอใจ
มากที่สุดต่อการใหบ้ริบาลทางเภสชักรรม 

จากผลการศึกษาขา้งตน้จึงอาจจะสรุปไดก้ารบริบาลทางเภสชักรรมร่วมกบัทีมสหสาขา
วชิาชีพ สามารถชะลอไตเส่ือมไดใ้นกลุ่มผูป่้วยโรคไตเร้ือรังระยะตน้ ส่งผลท าให้ผลลพัธ์ดา้นการ
ท างานของไต ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย eGFR โดยเร่ิมเห็นการเปล่ียนแปลงในเดือนที่ 4 ของการเปรียบเทียบ
ค่าเฉล่ีย eGFR ของผูป่้วยโรคไตเร้ือรังระยะที่ 2, 3a ในกลุ่ม SC  เพิ่มขึ้นหรือลดลงน้อยกว่าเม่ือ
เปรียบเทียบกบัค่าเร่ิมตน้ แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญักบักลุ่ม UC ค่าเฉล่ีย ACR โดยเร่ิมเห็นการ
เปล่ียนแปลงในเดือนที่ 4 ของการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ACR ของผูป่้วยโรคไตเร้ือรังระยะที่ 1 และ
ระยะที่ 4 ในกลุ่ม SC  ลดลงน้อยกว่าเม่ือเปรียบเทียบกบัค่าเร่ิมตน้ แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญักบั
กลุ่ม UC  และผลลพัธ์ดา้นกระบวนการมีแนวโน้มดีขึ้น สามารถประเมินคน้หาและแกไ้ขปัญหา
เก่ียวกบัการใชย้า ตลอดจนแนะน าการใหค้วามรู้ในการชะลอไตเส่ือมแก่ผูป่้วยและท าให้ผูป่้วยโรค
ไตเร้ือรังทุกระยะควบคุมปัจจยัเส่ียงของโรคไดดี้มากยิง่ขึ้น 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 เม่ือพจิารณาขอ้มูลพื้นฐานของผูป่้วยทั้งสองกลุ่มพบว่ามีลกัษณะที่คลา้ยคลึงกนั ยกเวน้
ปัจจยัเส่ียงของการด าเนินของโรคไตเร้ือรังดา้นระดบัความดนัโลหิตสูง พบจ านวนผูป่้วยกลุ่ม SC 
จ านวน 35 ราย (ร้อยละ 42.17) และกลุ่ม UC จ านวน 16 ราย (ร้อยละ 18.82) ซ่ึงมีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ p = 0.0078 ซ่ึงอาจส่งผลกับจ านวนผูป่้วยในกลุ่ม SC ที่สามารถลด
จ านวนผูป่้วยที่มีระดบัความดนัโลหิตสูงเกินเป้าหมายที่ก  าหนดไดม้ากกว่ากลุ่ม UC อยา่งชดัเจน 
อย่างไรก็ตามการแสดงผลการศึกษาเป็นร้อยละของผูป่้วยที่สามารถเปรียบเทียบผลการศึกษา
ระหว่างทั้งสองกลุ่มเท่านั้นแต่การศึกษาน้ียงัไม่ได้ท  าการศึกษาถึงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดับ
ความดนัโลหิตที่มีผลการชะลอการเส่ือมของไตว่า ระดบัค่าเฉล่ียความดนัโลหิตเป้าหมายควรมีค่า
เท่าใด ถึงจะท าให้สามารถลดการลดลงของค่าเฉล่ีย eGFR หรือค่าเฉล่ีย ACR ได้ อยา่งไรก็ตาม 
นอกจากนั้นยงัไม่มีรายงานการใชย้าทั้งหมดของผูป่้วยทั้งสองกลุ่ม ซ่ึงอาจจะเป็นปัจจยักวนต่อผล
การศึกษาไดห้ากผูป่้วยบางรายไดรั้บยาในกลุ่มที่มีผลต่อชะลอการเส่ือมของไต ไดแ้ก่ การใชย้าใน
กลุ่ม  ACEIs หรือ ARBs, กลุ่ม Nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID), ยาสมุนไพร, ยาชุด, 
ยาลูกกลอน, วติามิน เกลือแร่และผลิตภณัฑเ์สริมอาหารบางชนิด  
 เม่ือส้ินสุดการศึกษาพบว่า ระดบัค่าเฉล่ีย eGFR ของผูป่้วยในกลุ่ม SC มีการลดลงน้อย
กวา่กลุ่ม UC เม่ือเทียบกบัค่า baseline แต่ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ และค่าเฉล่ีย ACR ของผูป่้วยกลุ่ม 
SC และ UC ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ ทั้งน้ีผูว้จิยัไดต้ั้งสมมติฐานงานวิจยัไวว้่าหากมีกระบวนการให้
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บริบาลทางเภสัชกรรมที่ดีขึ้น ค่า eGFR ที่แสดงการท างานของไตก็น่าจะดีขึ้นด้วย แต่ภายหลัง
การศึกษาค่า eGFR ที่ลดลงเม่ือเทียบกับค่า baseline ยงัไม่แตกต่างกันชดัเจน ซ่ึงอาจเน่ืองมาจาก
ผูป่้วยกลุ่มน้ีส่วนใหญ่เป็นผูสู้งอายซ่ึุงอายทุี่เพิ่มขึ้นเป็นปัจจยัเส่ียง (susceptibility factor) ของการ
เกิดโรคไตเร้ือรัง การมีโรคร่วมของผูป่้วย จึงอาจเป็นปัจจยัที่ท  าให้ผลลพัธ์ทางดา้นการท างานของ
ไตลดลง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัก่อนหน้าน้ีที่พบว่าการบริบาลทางเภสัชกรรมมีผลต่อการชะลอ
การเส่ือมของไตได้ โดยการศึกษาของ Joss N และคณะ (14) พบว่าอตัราการด าเนินของโรคไต
ลดลงในกลุ่มที่ไดรั้บการบริบาลทางเภสัชกรรม มีค่า eGFR เท่ากบั 47 ml/min/month (baseline = 
56) ซ่ึงลดลงนอ้ยกวา่ กลุ่มที่ไดรั้บการดูแลแบบปกติ 42 ml/min/month (baseline = 54) เม่ือเทียบกบั 
baseline แต่ความแตกต่างน้ีไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ เช่นเดียวกนักบัการศึกษาการศึกษาของพนาวลัย ์
ศรีสุวรรณ และคณะ (19) ไดค้่าผลลพัธท์างคลินิกดา้นการท างานของไตก่อนและหลงัการ ศึกษา
พบวา่ค่า eGFR = 49.35 (baseline = 34.63) ml/min/month และค่า ACR = 89 (baseline = 421) mg/g
ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ (p = 0.059) นอกจากน้ียงัมีงานวิจยั Chen PM และ
คณะ (31) ที่พบความแตกต่างของการลดลงของค่า eGFR   (p = 0.021) ระหว่างกลุ่มที่ไดรั้บการ
บริบาลทางเภสชักรรมร่วมกบัทีมสหสาขาวชิาชีพ มีค่าเท่ากบั -2.57 และกลุ่มแบบปกติ  มีค่าเท่ากบั 
-3.74 แต่ศึกษาในกลุ่มผูป่้วยโรคไตเร้ือรังระยะ 3b, 4 และ 5 เช่นเดียวกบัการศึกษาของกฤษฎา ศิริชยั
สิทธ์ิ และคณะ (17) พบวา่ผูป่้วยมีค่าเฉล่ีย eGFR ก่อนและหลงัการไดรั้บการบริบาลทางเภสัชกรรม
ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพเพิ่มขึ้นจาก 55.5 ml/min เป็น 60.9 ml/min (p < 0.001) ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจากทั้งสองการศึกษาขา้งตน้ มีจ  านวนผูป่้วยที่เขา้ร่วมการศึกษา และระยะเวลาที่ศึกษานาน
มากกวา่ จึงอาจท าใหเ้ห็นการเปล่ียนแปลงผลลพัธท์างดา้นการท างานของไตชดัเจนมากขึ้น แต่เม่ือ
พิจารณาแยกกลุ่มตามระยะของโรคไตเร้ือรัง พบว่าระดบัค่าเฉล่ีย eGFR ของผูป่้วยโรคไตเร้ือรัง
ระยะที่ 2 และ 3a ในกลุ่ม SC ลดลงน้อยกว่ากลุ่ม UC อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ (p = 0.01445, p = 
0.04138 ตามล าดบั) แสดงถึงผูป่้วยกลุ่ม SC มีแนวโน้มการท างานของไตที่ดีขึ้นมากกว่ากลุ่ม UC 
ทั้งน้ีสาเหตุอาจมาจากการบริบาลทางเภสชักรรม ไดแ้ก่ การสนบัสนุนใหมี้การใชย้าในกลุ่ม  ACEIs 
หรือ ARBs ในผูป่้วยโรคไตเร้ือรัง ซ่ึงการใช้ยากลุ่มดังกล่าวส่งผลดีกับผูป่้วยไม่เพียงแต่ช่วยลด
ระดับความดันโลหิต แต่ยงัมีผลต่อการลดการเส่ือมสภาพของไต (renoprotective) ได้อีกด้วย 
รวมถึงการที่เภสัชกรเขา้ไปจดักิจกรรมเพื่อให้ความรู้ และความเขา้ใจที่ถูกตอ้งแก่ผูป่้วยเก่ียวกับ
ความส าคญัของการใชย้าในผูป่้วยโรคไตจะช่วยส่งเสริมให้ผูป่้วยใชย้าไดอ้ย่างถูกตอ้ง เหมาะสม 
และมีความร่วมมือในการใช้ยาที่ดีขึ้น นอกจากน้ีอาจยงัมีปัจจยัอ่ืนๆที่เกิดจากตวัผูป่้วยเอง เช่น 
พฤติกรรมดา้นสุขภาพ การรับประทานอาหารที่อาจส่งผลใหผู้ป่้วยมีแนวโน้มการท างานของไตที่ดี
ขึ้น อย่างไรก็ตามสาเหตุที่การเปรียบเทียบระดบัค่าเฉล่ีย eGFR และ ACR ที่ไดย้งัไม่แตกต่างกัน
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ชดัเจนอาจมีสาเหตุมาจากการใชร้ะดบัค่าเฉล่ีย eGFR และ ACR ของผูป่้วยทั้งสองกลุ่มในเดือนที่ 0 
(baseline) ที่เป็นขอ้มูลยอ้นหลังภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน ท าให้ผลลัพธ์ที่ได้เม่ือน ามา
เปรียบเทียบกนัใน ช่วงเดือนที่ 0 ถึงเดือนที่ 4 จึงไม่แตกต่างกนัชดัเจนเท่าในช่วงเดือนที่ 4 ถึงเดือนที่ 
12  ซ่ึงอาจมีสาเหตุอาจมาจากผูป่้วยกลุ่ม UC บางรายได้รับการบริบาลทางเภสัชกรรมร่วมด้วย  
นอกจากน้ียงัมีปัจจยักวนอ่ืนที่มีผลต่อการชะลอการเส่ือมของไตได้ เช่น ระดับความดันโลหิต 
ระดบัน ้ าตาลในเลือด ระดบัโปรตีนร่ัวในปัสสาวะโดยเฉพาะในกลุ่มผูป่้วยส่วนใหญ่ซ่ึงเป็นผูสู้งอายุ
บางรายที่มีมวลกลา้มเน้ือน้อยลง ท าให้มีการขบั  albumin ออกมามาก ในขณะที่การขบั creatinine 
ออกมาไดน้้อย อาจท าให้พบปัญหาค่า microalbuminuria ที่มากกว่าความเป็นจริงได ้(32) ส าหรับ
การพิจารณาใช้ค่า ACR ซ่ึงเป็นค่าที่ได้มาจากการค านวณโดยใช้ค่า urine microalbumin และ 
creatinine ในเชิงทฤษฎี (33) กล่าวว่าเป็นค่าที่ใชใ้นการวินิจฉัยโรคไตจากเบาหวานระยะแรก เพื่อ
ติดตามการรักษาและชะลอการเส่ือมของโรคไตได ้แต่ในทางปฏิบติัจริงในการวิจยักลบัพบว่า ค่าที่
ไดย้งัไม่เห็นความแตกต่างชดัเจน อาจมาจากปัจจยัอ่ืนๆที่มีผลต่อการร่ัวของโปรตีนในปัสสาวะเพิ่ม
มากขึ้น ไดแ้ก่ การออกก าลังกายอย่างหนัก การติดเช้ือทางเดินปัสสาวะ มีไข ้การใช้ยาในกลุ่ม 
ACEIs, ARBs หรือ NSAID และโรคอว้น เป็นตน้ นอกจากนั้นควรมีการวิเคราะห์ความเส่ียง (Odds 
Ratio) และการปรับค่าน้ีโดยใช ้logistic regression analysis เพิ่มเติมในการศึกษาถึงความสัมพนัธ์
ระหวา่งผลลพัธท์างคลินิกดา้นไต และปัจจยัที่มีผลต่อการเส่ือมของไตดงักล่าว  

อย่างไรก็ตามหากพิจารณาในด้านกระบวนการดูแลผูป่้วยมีแนวโน้มดีขึ้น พบว่า ใน
กลุ่ม SC มีแนวโน้มในการควบคุมปัจจยัเส่ียงของการด าเนินโรคไตเร้ือรังโดยเฉพาะในดา้นการ
ควบคุมระดบัความดนัโลหิต ทั้งน้ีสาเหตุอาจมาจากการบริบาลทางเภสัชกรรม ไดแ้ก่ การใชย้าใน
กลุ่ม  ACEIs หรือ ARBs , การท างานร่วมกบัทีมสหสาขาวิชาชีพ ท าให้การดูแล คดักรองและการ
ส่งต่อผูป่้วยเป็นระบบมากขึ้น ซ่ึงอาจส่งผลท าใหร้ะดบัค่าเฉล่ีย eGFR ของผูป่้วยโรคไตเร้ือรังระยะ
ที่ 2 และ 3a ในกลุ่ม SC ลดลงน้อยกว่ากลุ่ม UC อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ (p = 0.01445,  p = 
0.04138 ตามล าดบั) และค่าเฉล่ีย ACR ของผูป่้วยโรคไตเร้ือรังระยะที่ 1 และระยะที่ 4 ในกลุ่ม SC 
ลดลงมากกวา่กลุ่ม UC อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p = 0.0386541, p = 0.03007 ตามล าดบั) ซ่ึงแสดง
ให้เห็นว่า กลุ่มที่ได้รับการบริบาลทางเภสัชกรรมสามารถช่วยชะลอการเส่ือมของไต (slow 
progression)ไดม้ากกวา่กลุ่มที่ไม่ไดรั้บการบริบาลทางเภสัชกรรมที่จะมองเห็นการเส่ือมของไตได้
เร็วกวา่ (fast progression) อีกทั้งยงัตอ้งใชร้ะยะเวลาของการบริบาลที่เหมาะสมซ่ึงจะท าให้มองเห็น
การเปล่ียนแปลงของผลลพัธท์างคลินิกดา้นไตที่ชดัเจน ส าหรับค่าเฉล่ีย eGFR ใชร้ะยะเวลาในการ
บริบาลทางเภสัชกรรมอยา่งน้อย 8 เดือน และค่าเฉล่ีย ACR ใชร้ะยะเวลาในการบริบาลทางเภสัช
กรรมอยา่งน้อย 4 เดือน นอกจากนั้นระดบัโปรตีนร่ัวในปัสสาวะและการสูบบุหร่ีมีแนวโน้มดีขึ้น 
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อีกทั้งมีจ  านวนปัญหาและการแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการใชย้ามากกว่ากลุ่ม UC แต่ในปัจจยัเส่ียงดา้น 
ระดบัน ้ าตาลในเลือด ภาวะอว้น ยงัไม่สามารถควบคุมไดดี้เม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่ม UC รวมถึงดา้น
พฤติกรรมการใชย้าและการรับประทานอาหาร ตวัอยา่งเช่น ช่วงของประเพณีสงกรานต ์ผูป่้วยบาง
รายเดินทางกลบับา้นต่างจงัหวดั ไม่ไดพ้กยาติดตวักลบัไปรับประทานดว้ย และมีการเล้ียงฉลองจึง
ท าใหไ้ม่ไดค้วบคุมการรับประทานอาหาร ช่วงตรุษจีน ผูป่้วยบางรายรับประทานอาหาร ผลไม ้และ
ขนมไหวเ้จา้ปริมาณมาก เป็นตน้ ส่งผลท าใหย้ากต่อการควบคุมปัจจยัเส่ียงดงักล่าว  

 
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของการวิจัย 
 

 

รูปที่ 10 ภาพแสดงการวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของการวจิยั 

  การวิเคราะห์จุดแข็ง 
   1. มีแนวทางการใหบ้ริบาลทางเภสชักรรมต่อการชะลอการเส่ือมของโรคไตเร้ือรัง
อยา่งชดัเจนและเหมาะสมกบัการด าเนินงานของคลินิกโรคเบาหวาน โรงพยาบาลแหลมฉบงั 
   2. ส่งเสริมการท างานเป็นแบบทีมสหสาขาวชิาชีพ 
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   3. มีการออกแบบส่ือและเคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แบบบนัทึกขอ้มูลผูป่้วย 
แบบตารางการปรับขนาดยาแก่ผูป่้วยโรคไตเร้ือรังร่วมกบัโรคเบาหวาน แบบส่งต่อเพือ่ปรึกษา
แพทย ์(Consultation form) เอกสารประจ าตวัผูป่้วย และส่ือวดิีทศัน์ใหค้วามรู้ ที่ไม่เพยีงแต่ใชใ้น
งานวจิยั แต่ยงัสามารถน าเอาไปใชง้านไดจ้ริงในงานบริบาลผูป่้วยใน งานเภสชักรเยีย่มบา้น และ
งานพยาบาลบนหอผูป่้วย 
  การวิเคราะห์จุดอ่อน 
   1. ผูป่้วยส่วนใหญ่เป็นผูสู้งอาย ุซ่ึงอาจมีขอ้จ ากดัหลายดา้นที่อาจส่งผลต่อการ
บริบาลทางเภสชักรรมต่อการชะลอการเส่ือมของไต เช่น ปัญหาทางดา้นสายตา  ปัญหาการไม่รู้ทั้ง
หนงัสือ พฤติกรรมการรับประทานยา อาหาร อาหารเสริม สมุนไพร ปัญหาทางดา้นครอบครัว และ
ปัญหาทางดา้นผูดู้แล เป็นตน้ 
   2. ผูป่้วยในกลุ่ม UC บางราย มีความจ าเป็นตอ้งไดรั้บการบริบาลทางเภสัชกรรม 
เน่ืองจากไดรั้บการส่งต่อจากทีมสหสาขาวิชาชีพตามแนวทางปกติ ท าให้อาจส่งผลกระทบกบัผล 
การวจิยัในภาพรวมได ้
  การวิเคราะห์โอกาส 
   1. เพิม่บทบาทของเภสชักรในการท างานร่วมกบัทีมสหสาขาวชิาชีพ เภสชักร
สามารถช่วยเพิม่ประสิทธิภาพและความตระหนกัในการดูแลผูป่้วยโรคไตเร้ือรังมากขึ้นในดา้น
ต่างๆ ไดแ้ก่ การคดักรองผูป่้วย การส่งตรวจค่าทางหอ้งปฏิบติัการ การส่งต่อเภสชักร การส่งต่อนกั
ก าหนดอาหาร การส่งต่อคลินิกเฉพาะ และการใหค้  าแนะน าและความรู้เร่ืองโรคและการปฏิบติัตน 
   2. เป็นแนวทางในการจดัตั้งคลินิกโรคไต เพือ่การชะลอการเส่ือมของไตในผูป่้วย
นอก โดยหลงัจากงานวจิยัส้ินสุดลงทางโรงพยาบาลไดก้ าหนดใหมี้เภสชักรประจ าอยูท่ี่คลินิกเป็น
ระยะเวลานานมากขึ้นจากเดิมมีเภสชักรประจ าแค่วนัทุกวนัพธุ ปัจจุบนัมีเภสัชกรประจ าอยูท่ี่คลินิก
ทุกวนัจนัทร์ พธุและพฤหสั 
   3. ควรมีการศึกษาต่อในเร่ืองความคุม้ค่า ตน้ทุน-ประสิทธิผล เพือ่ใหเ้ห็นผลและ
ความส าคญัของการบริบาลทางเภสชักรรมต่อการชะลอการเส่ือมของไตที่ชดัเจนมากขึ้น 
   4. มีแนวทางการใหบ้ริบาลทางเภสชักรรมต่อการชะลอการเส่ือมของโรคไตเร้ือรัง 
สอดคลอ้งกบั และแผนพฒันาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไตของกระทรวงสาธารณสุข 
  การวิเคราะห์อปุสรรคของการวิจัย 
   1. ยงัไม่มีแนวทางเวชปฏิบติัที่ชดัเจนในการส่งต่อผูป่้วยไปยงัคลินิกโรคไตเร้ือรัง 
ของโรงพยาบาลแหลมฉบงัทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัดุลยพนิิจของแพทย ์เภสัชกรท าหนา้ที่เป็นเพียงผูใ้ห้
ค  าแนะน า และเสนอใหแ้พทยช่์วยพิจารณาการส่งต่อเท่านั้น 
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   2. รูปแบบการบริบาลทางเภสชักรรมที่ก  าหนดขึ้นดงักล่าว มีความจ าเป็นตอ้งใช ้
ค่าใชจ่้ายที่เพิม่ขึ้นในดา้นต่างๆ ทั้งในดา้นค่าส่งตรวจทางหอ้งปฏิบตัิการที่ก  าหนด ค่าแรงเภสชักร 
ค่าวสัดุอุปกรณ์ และอ่ืนๆ ร่วมกบัระยะเวลาที่ใชใ้นการศึกษาที่ยาวนาน 1 ปี และตอ้งติดตามดูแล
ผูป่้วย 4 คร้ัง  
     
ข้อเสนอแนะของการวิจัย 
 การน าผลการวิจยัน้ีไปใชป้ระโยชน์ควรค านึงถึงลกัษณะของกลุ่มผูป่้วยที่เขา้ร่วม โดย
กลุ่มผูป่้วยที่เขา้ร่วมการวจิยัน้ีส่วนใหญ่เป็นผูป่้วยโรคไตเร้ือรังระยะตน้ มากกว่าระยะที่มีการเส่ือม
ของไตมากขึ้น ร่วมกบัมีปริมาณโปรตีนร่ัวในปัสสาวะ และท าการศึกษาในคลินิกโรคเบาหวาน 
ผลการวจิยัที่ไดจึ้งส่งผลดีต่อการชะลอการเส่ือมของไตไดใ้นผูป่้วยโรคไตเร้ือรังระยะตน้ มากกว่า
ระยะที่มีการเส่ือมของไตมากขึ้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัลกัษณะของกลุ่มผูป่้วยดังกล่าว อย่างไรก็ตาม
หากตอ้งการศึกษาผลลพัธท์างคลินิกดา้นไตของผูป่้วยโรคไตเร้ือรังในแต่ละระยะของโรคไตอยา่ง
ละเอียด ควรมีการระบุการวิเคราะห์แบบ subgroup ตั้ งแต่เร่ิมแรกของการวิจัย ส าหรับผลการ
เปล่ียนแปลงของค่าเฉล่ีย eGFR และ ACR ของผูป่้วยโรคไตเร้ือรังบางระยะจะเร่ิมมองเห็นผล
ชัดเจนอย่างน้อยในเดือนที่ 4 รวมทั้งหากมีการท าการศึกษาลักษณะน้ีในคร้ังต่อไปควรมีการ
วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าความดนัโลหิตเร่ิมตน้ (baseline blood pressure) ของผูป่้วยทั้งสอง
กลุ่มดว้ยเพือ่ลดอิทธิพลต่อผลการศึกษา ควรมีการประเมินความเส่ียงและวิเคราะห์ปัจจยัร่วมที่อาจ
ส่งผลต่อการชะลอการเส่ือมของไตในดา้นอ่ืนๆร่วมดว้ย การศึกษาควรมุ่งเน้นการบริบาลทางเภสัช
กรรมตั้งแต่ระยะตน้ๆ เพือ่ให้เกิดประโยชน์ต่อการลดระยะเวลาในการด าเนินของโรคไตเร้ือรังแก่
ผูป่้วยให้มากที่สุด การพิจารณาเลือกใช้ค่า ACR ควรค านึงถึงการควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงอ่ืนๆดงัที่ไดก้ล่าวไวร่้วมดว้ย หากมีการ ศึกษาต่อในกลุ่มผูป่้วยโรคไตเร้ือรังที่เป็นกลุ่ม
ผูสู้งอายุ การพิจารณาเลือกใช้เฉพาะค่า microalbumin เป็นทางเลือกที่น่าสนใจถึงแม้ว่าจะพบ
ปริมาณ albumin นอ้ย แต่ก็สามารถแสดงถึงความผดิปกติของโรคไตในระยะเร่ิมแรกร่วมทั้งช่วยบ่ง
บอกถึงภาวะแทรกซอ้นไดต้ั้งแต่ตน้ โดยไม่ตอ้งค  านึงถึงการเปล่ียนแปลงของค่า creatinine ร่วมดว้ย  
นอกจากนั้นยงัตอ้งค  านึงถึงบริบทของแต่ละโรงพยาบาล แพทยเ์ฉพาะทางดา้นโรคไต ความพร้อม
ของทีมสหสาขาวชิาชีพ ค่าใชจ่้ายที่อาจเพิ่มขึ้นทั้งในเร่ืองบุคลากร ค่าผลตรวจทางห้อง ปฏิบติัการ 
และควรพิจารณาการศึกษาเพิ่มเติมในผูป่้วยโรคไตเร้ือรังในกลุ่มอ่ืนๆ เช่น โรงพยาบาลประจ า
จงัหวดั โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ร้านยานอกจากน้ีควรมีการติดตามและประเมินผลผูป่้วย
ในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น รวมถึงศึกษาต่อในเร่ืองความคุม้ค่า ตน้ทุน-ประสิทธิผล เพื่อให้เห็นผล
และความส าคัญของการบริบาลทางเภสัชกรรมต่อการชะลอการเส่ือมของไตที่ชัดเจน
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ภาคผนวก ก ค าอธิบายค าย่อ 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 ค าอธิบายค าย่อ  
 

ค าย่อ  ค าเต็ม     ความหมาย 
ACEIs  angiotensin converting    ยากลุ่ม angiotensin converting 
  enzyme inhibitors   enzyme inhibitors 
ACR  albumin to creatinine   อตัราส่วนของอลับมิูนต่อครีเอตินีน     
  ratio     ในปัสสาวะ 

ARBs  angiotensin receptor   ยากลุ่ม angiotensin receptor 
  blocker     blocker 
BP blood pressure    ระดบัความดนัโลหิต  
CrCl  creatinine clearance   อตัราการชะลา้งครีเอตินิน 
CKD  chronic kidney disease   โรคไตเร้ือรัง 
DBP  diastolic blood pressure   ค่าความดนัโลหิตช่วงหวัใจคลายตวั 
DM  diabetes mellitus    โรคเบาหวาน 
DRPs drug related problems   ปัญหาเก่ียวกบัการใชย้า 
eGFR  estimate glomerular filtration  ค่าประมาณอตัราการกรองไต 
  rate 
ESRD  end stage renal disease   โรคไตเร้ือรังระยะสุดทา้ย 
FBS  fasting blood sugar   ระดบัน ้ าตาลในเลือดหลงัจากอด 

อาหาร 8 ชัว่โมง 
GFR  glomerular filtration rate   อตัราการกรองของไต 
HDL  high density lipoprotein   ระดบัไขมนัชนิดเอชดีแอล 
HbA1c  hemoglobin A1c    ระดบัน ้ าตาลสะสมในเลือด 
IBW  ideal body weight   ดชันีมวลกาย 
K+  serum potassium    ระดบัโพแทสเซียมในเลือด 
LDL  low density lipoprotein   ระดบัไขมนัชนิดแอลดีแอล 
RRT  renal replacement therapy  การบ าบดัทดแทนไต 
SBP  systolic blood pressure   ค่าความดนัโลหิตช่วงหวัใจบีบตวั 
SCr  serum creatinine    ระดบัซีร่ัมครีเอตินิน 
TG  triglyceride    ระดบัไขมนัชนิดไตกลีเซอไรด์ 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข แบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วย 
Case record form (CRF) 

 
ประกอบดว้ยแบบเก็บขอ้มูล 4 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 Patient medication profile for pharmaceutical care  

ส่วนที่ 2 Pharmaceutical care on delaying progression of CKD 
ส่วนที่ 3 Guideline for the use of pharmaceutical care on delaying progression of CKD  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

ส่วนที่ 1 Patient medication profile for pharmaceutical care 

Name……………………………………………………..Sex…………Age…………HN. ..………….……  
Address………………………………………………………………………………...Tel.............................                                               
สิทธิการรักษา  (  )  ประกนัสุขภาพถว้นหนา้  (  )  ประกนัสังคม (  )  ขา้ราชการบ านาญ / รัฐวิสาหกิจ 
                         (  )  ช าระเงินเอง  (  )  อ่ืนๆ โปรดระบุ...............................................................  

ตารางที่ 15 Patient profile for pharmaceutical care 
Diagnosis/Diseases/Comorbidity Progression factor of CKD(22) 

(√) DM Type 2  yr.* (  ) HTN   (  ) DYS 
(  ) CKD stage       (  ) CVS   (  ) Gout 
(  ) ตรวจพบ microalbuminuria 
(  ) ตรวจพบ macroalbuminuria หรือ protienuria 
(  ) อ่ืนๆ ระบุ   

(  ) ภาวะความดนัโลหิตสูง (  ) ภาวะอว้น 
(  ) ภาวะน ้าตาลในเลือดสูง  
(  ) ภาวะโปรตีนร่ัวในปัสสาวะ 
(  ) การสูบบุหร่ี  
(  ) อ่ืนๆ ระบุ    

 

Laboratory tests Visit 1 (0) 
  

Visit 2 (4) 
  

Visit 3 (8) 
  

Visit 4 (12) 
  Results Goal* 

1. eGFR   
(mg/min /1.73 m2/yr.) 

decline  
< 2      

2. การตรวจหา albumin ในปัสสาวะ                                   (**T = trace, +  =  positive, -  =  negative) 
2.1 urine dipstick   (  ) -/T (  ) + (  ) -/T (  ) + (  ) -/T (  ) + (  ) -/T (  ) + 
2.2 microalbuminuria (mg/L) ≤ 0     
2.3 creatinine (mg/dL)  0.5-1.2      
2.4 ACR (mg/g) ≤ 30      

5. HbA1c (%) < 7     
6. FBS (mg/dL) 70-130     
7. mean BP (mmHg) < 130/80     
8. BMI (kg/m2) 18.5-23     
9. Hb  (g/dL) > 10     
10. K  (mEq/L) 3.5-5.5     
11. Ca (mg/dL) 9.0-10.2     
12. P  (mg/dL) < 4.6     
13. LDL  (mg/dL)  

**ถา้มี CVS ร่วม 
< 100,  
< 70**     

Screen/CKD CKD no. Stage   

 Gr.   (  ) 1. Structured care    (  ) 2. Usual care 



 
 

 
 

Drug allergy:  
Medication reconciliation 

Visit Date Drug/Strength/Dose Remark 
1 (0) 

 
 
 
 
  

 
 

 
 

2 (4) 
 
 
 
 
    

3 (8) 
 
 
 
 
    

4 (12) 
 
 
 
 
 
    



 

 
 

 
 

ส่วนที่ 2 Pharmaceutical care on delaying progression of CKD 
 ตารางที่ 16  Pharmaceutical care on delaying progression of CKD 

Visit/Date Problem description(22) Drug related problems (DRPs)(27) Pharmacist intervention(22) Acceptance 

  
  

(  ) ภาวะความดนัโลหิตสูง       
(  ) ภาวะโปรตีนร่ัวในปัสสาวะ 
(  ) ภาวะน ้าตาลในเลือดสูง  
(  ) ภาวะไขมนัในเลือดสูง            
(  ) ภาวะอว้น (BMI ≥ 23 kg/m2) 
(  ) การสูบบุหร่ี 
(  ) โภชนาการ  
(  ) อ่ืนๆ…………………….  

□ แนะน าการใชย้าเทคนิค
พิเศษคร้ังแรก 

□ ผูป่้วยอ่านหนงัสือไม่ได ้
□ ไม่ทราบว่ามีการเปล่ียน 

แปลง ขนาดยา 
□ ขาดการออกก าลังกาย/

พกัผอ่นนอ้ย 

(  ) untreated  indication  
□ เร่ิม ACEIs หรือ ARBs คร้ังแรก* 
□ Statins  
□ อ่ืนๆ ระบุ  

(  ) improper drug selection   
(  ) too little of the correct drug   

□ ปรับขนาดยาเพ่ิมข้ึน ACEIs หรือ ARBs* 
(  ) too much of the correct drug  

□ ปรับขนาดยาลดลง ACEIs หรือ ARBs* 
(  ) adverse drug reactions 

□ หยดุยา ACEIs หรือ ARBs* 
 (  ) drug interaction   
(  ) noncompliance   
(  ) no valid medical indication  

□ สมุนไพร / ยาชุด/ ยาลูกกลอน/ อาหารเสริม 

(  ) A. ปรึกษาแพทย ์
(  ) B. ประสานพยาบาล 

□ การส่งตรวจค่าทางห้องปฏิบติัการ 
เพ่ิมเติม (eGFR, K) ระบุ  
(  ) C. บนัทึกการแกไ้ขในเวชระเบียน 
(  ) D. ให้ค าแนะน าผูป่้วย 

□ ความส าคญั/เป้าหมายของการรักษา 
□ แนะน า ยา ขอ้บ่งใช ้วิธีการใชย้า 
□ ผลขา้งเคียงท่ีตอ้งระวงั 
□ ความรู้เร่ืองโรค/วิธีชะลอไตเส่ือม 
□ อธิบายค่า LAB/ส่ือให้ความรู้ผูป่้วย 

(  ) E. ติดตามผล และเฝ้าระวงั  
□ ติดตามค่า eGFR, K+ 

(  ) F. อ่ืนๆ ระบุ………………………………
  

แพทย ์ 
(  )  ยอมรับ 
(  )  ไม่ยอมรับ 

ผูป่้วย 
(  )  ยอมรับ 
(  )  ไม่ยอมรับ 
 

จ านวน DRPs ทีพ่บทั้งหมด……………ข้อ Pharmacist intervention ทั้งหมด… คร้ัง 

หมายเหตุ นดัคร้ังหนา้วนัท่ี…………………………                                                                                                                      ลงช่ือ………………………………………เภสัชกร 
      

Screen/CKD CKD no. Stage   
 Gr.   (  ) 1. Structured care    (  ) 2. Usual care 



 
 

 

 

ส่วนที่ 3 
Guideline for the use of pharmaceutical care on delaying progression of CKD 

 
 แนวทางการใชแ้บบบนัทึกการบริบาลทางเภสัชกรรมต่อการชะลอการเส่ือมของโรค
ไตเร้ือรัง (22) แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
1.  รายละเอียดของปัญหา (problem description) 
2.  ปัญหาจากการใชย้า (drug related problems; DRPs) 
3.  การปรับขนาดยาแก่ผูป่้วยโรคไตเร้ือรังร่วมกบัโรคเบาหวานชนิดที่ 2  
     (dose adjustment CKD patients with type 2 diabetes) 
4.  การใหค้  าปรึกษาและดูแลโดยเภสชักรแก่ผูป่้วยโรคไตเร้ือรังร่วมกบัโรคเบาหวานชนิดที่ 2 
     (pharmacist intervention for CKD patients with type 2 diabetes) 
 
รายละเอียดของปัญหา (problem description) (22)  

จ าแนกตามปัจจยัที่ส่งเสริมให้เกิดความเส่ือมของไตมากขึ้น และส่งผลให้การท างาน
ของไตลดลงรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งปัญหาอ่ืนๆที่พบได้บ่อยในคลินิกโรคเบาหวาน โรงพยาบาล
แหลมฉบงั ดงัต่อไปน้ี 

1.  ภาวะความดนัโลหิตสูง หมายถึง ระดบัความดนัโลหิตสูงเกินกว่าเป้าหมายที่ก  าหนด 
ควรควบคุมระดบัความดนัโลหิตเพือ่ชะลอการเส่ือมของโรคไตเร้ือรังจากโรคเบาหวานและป้องกนั
การเกิดโรคแทรกซอ้นทางหลอดเลือดในผูป่้วยเบาหวาน โดยมีเป้าหมายดงัน้ี 

1.1 BP < 130/80 mmHg for albuminuria > 30 mg/day 
1.2 BP < 140/90 mmHg for albuminuria < 30 mg/day 

2.  ภาวะโปรตีนร่ัวในปัสสาวะ หมายถึง ตรวจพบโปรตีนในปัสสาวะ ควรลดโปรตีน 
ในปัสสาวะใหต้  ่าที่สุดเท่าที่จะท าได ้โดยไม่เกิดผลขา้งเคียงจากยาที่รักษาเพือ่ชะลอการเส่ือมของไต 
โดยมีเป้าหมายดงัน้ี 

2.1 urine protein < 0.5-1.0 g/day 
2.2 eGFR ลดลง < 2 mL/min/year 

 3.  ภาวะน ้ าตาลในเลือดสูง หมายถึง ระดบัความน ้ าตาลในเลือดสูงเกินกว่าเป้าหมายที่
ก  าหนด โดยตอ้งควบคุมระดบัน ้ าตาลเพือ่ชะลอการเส่ือมของไต สรุปไดด้งัน้ี 

3.1 เป้าหมาย HbA1c ประมาณร้อยละ 7.0 ในผูป่้วยทัว่ไป 
3.2 เป้าหมาย HbA1c ประมาณร้อยละ 6.5 ไดแ้ก่ ผูป่้วยที่เป็นเบาหวานที่ไม่มี 



 
 

 

 

โรคหวัใจและหลอดเลือด มีความเส่ียงต ่าที่จะเกิดภาวะระดบัน ้ าตาลในเลือดต ่า 
3.3 เป้าหมาย HbA1c ร้อยละ 7-8 ไดแ้ก่ ผูท้ี่เคยมีประวติัระดบัน ้ าตาลในเลือดต ่า 

รุนแรง มีโรคหวัใจและหลอดเลือดหรือโรคร่วมอ่ืนๆ  
4.  ภาวะไขมนัในเลือดสูง หมายถึง ระดบัไขมนัในเลือดสูงเกินกวา่เป้าหมายที่ก  าหนด 

โดยตอ้งควบคุมระดบัไขมนัในเลือด เพือ่ชะลอการเส่ือมของโรคไตเร้ือรังจากโรคเบาหวาน และ
ป้องกนัการเกิดโรคแทรกซอ้นทางหลอดเลือดในผูป่้วยเบาหวาน โดยมีเป้าหมาย คือ LDL < 70 - 
100 mg/dL 

5.  ภาวะอว้น หมายถึง น ้ าหนกัเกินสูงกวา่ค่ามาตรฐานที่ก  าหนด การลดน ้ าหนกัสามารถ
ลดการร่ัวของโปรตีนในปัสสาวะได ้แนะน าวา่ควรควบคุมดชันีมวลกาย < 23 kg/m2 

6.  สูบบุหร่ี แนะน าควรงดสูบบุหร่ี 
7.  โภชนาการ หมายถึง (รสหวาน/เคม็/มนั/โปรตีนสูง) โดยมีเป้าหมาย คือ 

7.1 การจ ากดัโปรตีนในอาหาร 0.8 g/kg/day ในผูป่้วย eGFR < 30 mL/min/1.73 m2 
7.2 การจ ากดัปริมาณการบริโภคเกลือโซเดียม < 5 g/day 

8.  อ่ืนๆ เช่น แนะน าการใชย้าเทคนิคพเิศษคร้ังแรก  ผูป่้วยอ่านหนงัสือไม่ได ้ผูป่้วยไม่
ทราบวา่มีการเปล่ียนแปลงขนาดยา ขาดการออกก าลงักาย/พกัผอ่นนอ้ย เป็นตน้ 
ปัญหาจากการใช้ยา (Drug related problems; DRPs) (27) 
 ปัญหาจากการใชย้า หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่ตอ้งการใหเ้กิดขึ้นกบัผูป่้วย โดยเป็นผล
เน่ืองจากการรักษาดว้ยยาและเป็นเหตุการณ์ทั้งที่เกิดขึ้นจริงหรือมีโอกาสเกิดขึ้นซ่ึงจะรบกวน
ผลการรักษาที่ตอ้งการ ในงานวจิยัน้ีแบ่งออกเป็น 8 ประเภท ตามหลกัการของ Hepler and Strand 
[2] จ านวน 8 ประเภท ดงัต่อไปน้ี 

1.  การไม่ไดรั้บยาที่สมควรจะไดรั้บ (untreated indication) ผูป่้วยมีอาการหรือโรคที่มี 
ขอ้บ่งใชย้าแต่ไม่ไดรั้บยา ไดแ้ก่  
  1.1 ผูป่้วยไม่ไดรั้บยาที่ควรใชส้ าหรับป้องกนัอาการหรือโรค เช่น การสัง่จ่ายยา 
ACEIs หรือ ARBs เพือ่ชะลอการเส่ือมของไตในผูป่้วยโรคไตเร้ือรัง โดยเฉพาะหากมีความดนั
โลหิตสูงร่วมดว้ย เป็นอนัดบัแรก หากไม่มีขอ้หา้มใช ้(รายละเอียดเพิม่เติมใน ภาคผนวก ข ส่วนที่ 
4) และการประเมินการสัง่จ่ายยา statins เป็นตน้ 
 1.2 ไม่ไดรั้บการรักษาอาการหรือภาวะที่น าผูป่้วยมาพบแพทยห์รือภาวะที่เกิดขึ้น
ใหม่หลงัไดรั้บการรักษา 

2.  การเลือกใชย้าที่ไม่เหมาะสม (improper drug selection) ผูป่้วยใชห้รือไดรั้บยาที่ไม่
เหมาะสมกบัโรค/อาการ/สภาพของตนท าใหอ้าการหรือโรคยงัเป็นปัญหาอาจเป็นผลจาก 



 
 

 

 

2.1 การเลือกใชย้าที่ไม่มีประสิทธิภาพในการรักษาไม่เหมาะสมกบัโรค 
2.2 การเลือกใชย้าที่ไม่ไดใ้หผ้ลดีที่สุดเท่าที่มีหลกัฐานยนืยนัในขณะนั้น 
2.3 การเลือกใชย้าที่เป็นขอ้หา้มใช/้ยาที่ท  าใหผู้ป่้วยเกิดการแพย้า 
2.4 การเลือกใชย้าที่มีประสิทธิภาพแต่ไม่คุม้ค่าในทางเศรษฐกิจ 

 3.  การใชย้าในขนาดน้อยเกินไป (too little of the correct drug) ผูป่้วยมีโรคหรืออาการ
ที่รักษาดว้ยยาที่มีขนาดต ่ากวา่การรักษาอาจเป็นผลจาก 

3.1 การก าหนดขนาดยาในขนาดที่ต  ่าเกินไป/ความเขม้ขน้ของยาต ่ากวา่ระดบัที่ 
ไดผ้ลในการรักษา 

3.2 ระยะเวลาระหวา่งม้ือของยาห่างกนัมากเกินไป/ใหย้าดว้ยวถีิทางที่ไม่เหมาะสม 
3.3 การเลือกใชรู้ปแบบยาที่ไม่เหมาะสมท าใหผู้ป่้วยไดรั้บยานอ้ยเกินไป 
3.4 การเปล่ียนแปลงสูตรต ารับยาหรือเปล่ียนยีห่อ้ยาท าใหไ้ดรั้บยานอ้ยกวา่เดิม 
3.5 การใชย้าเส่ือมสภาพหรือยาที่หมดอาย ุ
3.6 การเปล่ียนวธีิการใหย้าแต่ไม่ไดป้รับขนาดการใหย้าใหถู้กตอ้ง  

 4.  การใชย้าในขนาดมากเกินไป (too much of the correct drug) ผูป่้วยมีโรคหรืออาการ
ที่ไดรั้บยารักษาในขนาดสูงเกินไปอาจเป็นผลจาก 

4.1 การก าหนดยาในขนาดที่สูงเกินไป/ระดบัยาในเลือดสูงจนก่อใหเ้กิดภาวะพษิ 
4.2 การบริหารยาดว้ยอตัราเร็วมากเกิน/ระยะเวลาในการบริหารยาแต่ละม้ือถ่ีเกินไป 
4.3 เกิดการสะสมของยาท าใหร้ะดบัยาในเลือดสูงเกินไป/การบริหารยาดว้ยวิถีทางที่

ไม่เหมาะสม 
4.4 การเปล่ียนแปลงสูตรต ารับยาหรือเปล่ียนยีห่อ้ยาซ่ึงท าใหไ้ดรั้บยามากกวา่เดิม 
4.5 การเลือกรูปแบบยาที่ไม่เหมาะสมท าใหผู้ป่้วยไดรั้บยามากเกินไป 
4.6 การเปล่ียนวธีิการใหย้าแต่ไม่ไดป้รับขนาดการใหย้าใหถู้กตอ้ง 

5.  การเกิดอาการไม่พึ่งประสงคจ์ากการใชย้า (adverse drug reactions) ผูป่้วยเกิดโรค
หรืออาการอนัเป็นผลมาจากปฏิกิริยาของยากบัผูป่้วยอาจเป็นผลจาก 

5.1 การเกิดอาการขา้งเคียงจากการใชย้า/การแพย้า 
5.2 การเกิดอาการพษิของยา/ผูป่้วยมีปัจจยัเส่ียงที่ท  าใหเ้กิดอาการไม่พงึประสงค ์
5.3 การบริหารยาที่ไม่เหมาะสมท าใหเ้กิดอาการไม่พงึประสงค ์

6.  การเกิดอันตรกิริยาระหว่างยากับยา ยากับอาหาร และยากับผลตรวจทางห้อง 
ปฏิบตัิการ (drug interaction) ผูป่้วยเกิดโรคหรืออาการอนัเป็นผลมาจากปฏิกิริยาของยากบัผูป่้วย
อาจเป็นผลจาก 



 
 

 

 

6.1 การเกิดอาการขา้งเคียงจากการใชย้า/การแพย้า/การเกิดอาการพษิของยา 
6.2 ผูป่้วยมีปัจจยัเส่ียงที่ท  าใหเ้กิดอาการไม่พงึประสงค/์การเกิดโดยไม่สามารถคาด 

เดาได ้(idiosyncrasy) 
7.  ความร่วมมือในการใชย้าตามแพทยส์ัง่ของผูป่้วย (noncompliance) ไดแ้ก่ 

7.1 ผูป่้วยลืมรับประทานยา/ผูป่้วยไม่ใหค้วามส าคญัของการรับประทานยา 
7.2 ผูป่้วยอ่านหนงัสือไม่ได/้ผูป่้วยไม่ทราบวา่มีการเปล่ียนแปลงขนาดยา 

8.  การไดรั้บยาที่โดยไม่มีขอ้บ่งใชท้างวิชาการหรือไม่มีขอ้มูลยืนยนัถึงขอ้บ่งใชท้าง
วชิาการ (no valid medical indication) ไดแ้ก่ 

8.1 การใชย้าในทางที่ผดิ (drug abuse)/มีขอ้บ่งใชท้ี่ไม่ไดรั้บการรับรองผลการผล
รักษา 

8.2 การใชย้าโดยไม่มีโรคหรืออาการที่เป็นขอ้บ่งใชห้รือใชย้าโดยไม่มีความจ าเป็น 
 

การปรับขนาดยาแก่ผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังร่วมกับโรคเบาหวานชนิดที่ 2 (Dose adjustment CKD 
patients with type 2 diabetes) ดงัตารางที่ 17



 

 
 

 

ตารางที่ 17 Medications for CKD in Type 2 DM Patient at Laemchabang Hospital (34, 35) 
Class Drug (dose) Normal/ 

Max dose 
(mg/day) 

Dosing recommendation CKD stage Complications of drugs 

1 
eGFR ≥ 90  

2 
eGFR 60-89 

3a 
eGFR 45-59 

3b 
eGFR 30-44 

4 
eGFR 15-29 

Antinypertensive drugs 

ACEIs Enalaprill (5, 
10) 

5 – 40/ 40 No dose adjustment May initiate dose to 2.5 mg 
once daily. 

Avoid Hyperkalemia/ Angioedema 
Increase Scr > 35% 

Captopril (25)  12.5 – 150/ 
450 

Initial dose should be reduced; titration should be in smaller increments. 

ARBs Losartan 
(100) 

50 - 100/ 100 No dose adjustment Hyperkalemia/ Angioedema 
Increase Scr > 35% / 
Dizziness 

Aldosterone 
antagonists 

Spironolact- 
one (25) 

25 – 100/ 
400 

No dose 
adjustment 

Dosing 
interval                      

6 – 12 hr. 

Decrease initial dose to 
12.5 mg once daily 

Avoid Hyperkalemia/ 
Hyponatremia 
Gynecomastia  

Dihydropyri- 
dine CCBs 

Amlodipine 
(5) 
 

2.5 - 10/ 10 No dose adjustment Peripheral 
edema/Tachycardia/ 
Headache/ Dizziness 

เอกสารนี้เป็นส่วนหน่ึงของโครงการ “ผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมต่อการชะลอการเส่ือมของไตในผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังร่วมกับโรคเบาหวานชนิดที่ 2” 

 



 

 
 

 

Class Drug (dose) Normal/ 
Max dose 
(mg/day) 

Dosing recommendation CKD stage Complications of drugs 

1 
eGFR ≥ 90  

2 
eGFR 60-89 

3a 
eGFR 45-59 

3b 
eGFR 30-44 

4 
eGFR 15-29 

 Nifedipine               
(10, 20) 

10 – 40/ 180 No dose adjustment Peripheral 
edema/Tachycardia/ 
Headache/ Dizziness Felodipine (5) 5 - 20/ 10 

Non -  
Dihydropyridi
ne CCBs 

Verapamil 
(retard 240) 

80/ 360 No dose adjustment Heart block and left 
ventricular dysfunction/ 
Bradycardia/ Headache Diltiazem (30) 180 - 240/ 

540 
Beta-blocker Atenolol                   

(50, 100) 
25 - 100/ 200 No dose adjustment Max dose 

50 mg once 
daily. 

Max dose 
25 mg once 
daily. 

Bradycardia/ Weakness 
Bronchospasm 

 Propranolol  
(10, 40) 

50 - 100/ 200 No dose adjustment 

Metoprolol 
(100) 

100 - 400 No dose adjustment 

Thiazide HCTZ (25) 12.5 - 25/ No dose adjustment Ineffective Hypokalemia/ Hyponatremia 



 

 
 

 

Class Drug (dose) Normal/ 
Max dose 
(mg/day) 

Dosing recommendation CKD stage Complications of drugs 

1 
eGFR ≥ 90  

2 
eGFR 60-89 

3a 
eGFR 45-59 

3b 
eGFR 30-44 

4 
eGFR 15-29 

diuretics 
 

100 Hypovolemia/ 
Hyperglycemia/ 
Hyperuricemia 

Loop diuretics Furosemide 
(40, 500) 

20 - 80/ 
600 

Initial 20-80 mg orally 
daily may repeat in 6-8 hr. 

200 - 700 mg twice daily 200 - 700 
mg once 
daily 

Hypercalcemia/ Orthostatic 

Direct 
vasodilators 

Hydralazine 
(25) 

20 – 100/ 
300 

No dose adjustment Increase dosing interval to every 8-16 hr. Tachycardia/ Hepatotoxicity 

Antidiabetic drugs 

Biguanides Metformin  
(500, 850, 
1000) 

50 –2500/ 
2550 

Max dose 2550 mg Max dose 
2000 mg 

Avoid 
 

Lactic acidosis 

Sulfonylureas Glibenclamide 
(5) 

1.25 – 20/ 20 No dose adjustment Avoid Hypoglycemia 

Gliclazide 40 – 80/ 320 No dose adjustment Avoid Hypoglycemia 



 

 
 

 

Class Drug (dose) Normal/ 
Max dose 
(mg/day) 

Dosing recommendation CKD stage Complications of drugs 

1 
eGFR ≥ 90  

2 
eGFR 60-89 

3a 
eGFR 45-59 

3b 
eGFR 30-44 

4 
eGFR 15-29 

(80) 
 Glipizide (5) 2.5 – 20/ 40 No dose adjustment Hypoglycemia 

Glimepiride             
(1, 2, 4) 

1 – 8 /8 Initiate at low dose,    
1 mg once daily 

Avoid 

Thiazolidinedi
ones 

Pioglitazone 
(30) 

15 – 30 / 45 No dose adjustment Fluid retention  

Insulin Insulin  No dose adjustment Hypoglycemia 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

การให้ค าปรึกษาและดูแลโดยเภสัชกรแก่ผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังร่วมกับโรคเบาหวานชนิดที่ 2 
(Pharmacist intervention for CKD patients with type 2 diabetes) 

โดยมีวธีิด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
1.  ปรึกษาแพทย ์เช่น การประเมินการสั่งจ่ายยาในกลุ่ม ACEIs, ARBs, statin และ 

aspirin 
2.  ประสานพยาบาล เช่น การส่งตรวจค่าทางหอ้งปฏิบติัการเพิม่เติมไดแ้ก่ Scr, K 
3.  บนัทึกการแกไ้ขในเวชระเบียน เช่น บนัทึก DRPs ที่เกิดขึ้น แจง้การแพย้า 
4.  ใหค้  าแนะน าผูป่้วยตาม CKD adherence model** ขึ้นกบั DRPs ที่เกิดขึ้นกบั 

ผูป่้วยแต่ละรายตามความเหมาะสม ไดแ้ก่ 
4.1 ความส าคญั/เป้าหมายของการรักษา 
4.2 แนะน า ยา ขอ้บ่งใช ้วธีิการใชย้า 
4.3 ผลขา้งเคียงที่ตอ้งระวงั 
4.4 ความรู้เร่ืองโรค/วธีิชะลอไตเส่ือม 
4.5 อธิบายค่า LAB/แจกเอกสารประจ าตวั 
4.6 แนะน าวธีิการปฏิบตัิตวั 

5.  ติดตามผล และเฝ้าระวงั อาการไม่พึ่งประสงคท์ี่เกิดจากการใชย้า ค่าทางหอ้ง 
ปฏิบติัการที่จ  าเป็นตอ้งติดตามภายหลงัจากไดรั้บยา เช่น การเร่ิมใชย้าในกลุ่ม ACEIs หรือ ARBs 
ควรติดตามค่า eGFR, serum  potassium อยา่งใกลชิ้ด 

นอกจากนั้นไดจ้ดัท าแบบส่งต่อเพือ่ปรึกษาแพทย ์(Consultation form) ส าหรับผูป่้วย
โครงการ “ผลของการบริบาลทางเภสชักรรมต่อการชะลอการเส่ือมของไตในผูป่้วยโรคไตเร้ือรัง
ร่วมกบัโรคเบาหวานชนิดที่ 2” ดงัน้ี



 
 

 

 

 
ใบ Consult แพทย์ โดยเภสัชกร 

ช่ือผูป่้วย HN วนัท่ี  
เรียน แพทยท์ราบ เน่ืองจาก เภสัชกรพบปัญหาจากใบสั่งยาผูป่้วยดงัน้ี 
□  ยา/ช่ือยา □  ขนาดยา □  วิธีการใชย้า  □  รูปแบบยา □  จ  านวนยา 
□  ประวติัแพย้า   □  เกิดอาการไม่พ่ึงประสงค ์         □  ผูป่้วยไม่ให้ความร่วมมือในการใชย้า         
□  พิจารณาทบทวนการสั่งใชย้า ACEIs/ARBs เป็นทางเลือกแรกเพ่ือชะลอการเส่ือมของไต 
□  พิจารณา ปรับ เพ่ิม / ลด ขนาดยา ACEIs/ARBs เป็นขนาด  
รายละเอียดเพ่ิมเติม 
  
  
จึงเรียนมาเพ่ือขอค าปรึกษา และขอความร่วมมือตอบกลบั 

ลงช่ือ เภสัชกร 
ความเห็นของแพทย ์
  
 
 
 
 

ใบ Consult แพทย์ โดยเภสัชกร 
ช่ือผูป่้วย HN วนัท่ี  
เรียน แพทยท์ราบ เน่ืองจาก เภสัชกรพบปัญหาจากใบสั่งยาผูป่้วยดงัน้ี 
□  ยา/ช่ือยา □  ขนาดยา □  วิธีการใชย้า  □  รูปแบบยา □  จ  านวนยา 
□  ประวติัแพย้า   □  เกิดอาการไม่พ่ึงประสงค ์         □  ผูป่้วยไม่ให้ความร่วมมือในการใชย้า         
□  พิจารณาทบทวนการสั่งใชย้า ACEIs/ARBs เป็นทางเลือกแรกเพ่ือชะลอการเส่ือมของไต 
□  พิจารณา ปรับ เพ่ิม / ลด ขนาดยา ACEIs/ARBs เป็นขนาด  
รายละเอียดเพ่ิมเติม 
  
  
จึงเรียนมาเพ่ือขอค าปรึกษา และขอความร่วมมือตอบกลบั 

ลงช่ือ เภสัชกร 
ความเห็นของแพทย ์
  

 

Screen/CKD CKD no. Stage   

 Gr.   (  ) 1. Structured care    (  ) 2. Usual care 

Screen/CKD CKD no. Stage   

 Gr.   (  ) 1. Structured care    (  ) 2. Usual care 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค ส่ือให้ความรู้ 
 

ประกอบดว้ยแบบเก็บขอ้มูล 2 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1   เอกสารประจ าตวัผูป่้วยโรคไตเร้ือรังร่วมกบัโรคเบาหวาน 
                แบบบนัทึกผลการตรวจทางหอ้งปฏิบตัิการและการใหค้  าแนะน าโดยเภสชักร 
ส่วนที่ 2  ส่ือวดิีทศัน์ใหค้วามรู้ส าหรับผูป่้วยโรคไตเร้ือรังร่วมกบัโรคเบาหวาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 



 
 

 

 

 ส่วนที่ 1 เอกสารประจ าตัวผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังร่วมกับโรคเบาหวาน 
แบบบันทึกผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการให้ค าแนะน าโดยเภสัชกร 

ช่ือ.....................................................................................HN..................... CKD no. .................... 

ตารางที่ 18 แบบบนัทึกผลการตรวจทางหอ้งปฏิบตัิการและการใหค้  าแนะน าโดยเภสชักร 

การตรวจโรคไต
เรื้อรัง 

ผลลพัธ์/คร้ังที ่ 1 2 3 4 ความส าคัญทีต้่องตรวจ 
 ค่าประมาณอตัราการ   
 กรองไต (eGFR) 
 
 
 
 

ค่า eGFR เป้าหมาย: ลดลง < 4 
mL/min/year 

เป็นค่าท่ีบอกถึงการท างานของไต หากไต
ท างานผดิปกติหรือไตเส่ือมค่าจะลดลง ค่า eGFR ท่ีได้:  

 
 

 
 
 

 

อัตราส่วนของ  
อลับูมนิต่อ                
ครีเอตินิน (ACR) 

ค่าเป้าหมาย: ควรน้อยกว่า 30 mg/g* การตรวจหาอลับมิูนในปัสสาวะเพ่ือดูภาวะ
ไตเส่ือม ค่าท่ีดีควรนอ้ยกว่า 30 ค่า ACR ท่ีได้:     

น ้าตาลเฉลี่ยสะสมใน
เลือด (HbA1c) 

 ค่าเป้าหมาย: น้อยกว่า 7% เป็นค่าประมาณการระดบัน ้ าตาลในเลือดเฉล่ีย
สะสมในช่วง 2 ถึง 3 เดือน  ค่าท่ีได้:     

ความดันโลหิต (BP)   ค่าเป้าหมาย: น้อยกว่า 140/90* ค่าความดนัโลหิตสูง บ่งบอกว่าหัวใจท างาน
หนกัและท าให้หลอดเลือดท่ีไตเส่ือม  ค่าท่ีได้:     

โพแทสเซียม (K+)   ค่าปกต:ิ 3.5 ถึง 5.5 mmol/L โพแทสเซียมมีผลต่อการท างานของเส้น 
ประสาทและกลา้มเน้ือ หากมีระดบัสูงหรือ
ต ่าอาจเป็นอนัตรายได ้

 ค่าท่ีได้:     

แคลเซียม (Ca)  ค่าปกต:ิ 8.6 ถึง 10.3 mg/dL โรคไตเร้ือรังสามารถลดปริมาณของ
แคลเซียมในกระดูกได้  ค่าท่ีได้:     

ฟอสเฟต (P)   ค่าปกต:ิ น้อยกว่า 4.5 mg/dL ถา้ระดับสูงอาจท าให้กระดูกอ่อน หลอด
เลือดแข็งและผิวหนังคัน  ค่าท่ีได้:     

ฮีโมโกลบนิ (Hgb)                    ค่าปกต:ิ มากกว่า 10 ค่าฮีโมโกลบินต ่าแสดงว่ามีภาวะโลหิต
จาง มีอาการเหน่ือย อ่อนเพลียร่วมดว้ย   ค่าท่ีได้:     

ไขมนัแอลดีแอล                                     
(LDL) 

 ค่าปกต:ิ น้อยกว่า 100 ไขมนัแอลดีแอลเป็นโคเลสเตอรอล                
ตวัร้ายท าให้หลอดเลือดแดงอุดตนั  ค่าท่ีได้:     

 

Pharmacist notes:  
 

 
 

 
 

 

**โปรดน ายาเดิมทีเ่หลอื มาให้เภสัชกรตรวจสอบทุกคร้ัง ขอบพระคุณครับ/ค่ะ** 
ด้วยความปรารถนาดีจาก ผ่ายบริบาลเภสัชกรรม โรงพยาบาลแหลมฉบัง จงัหวดัชลบุรี 

 



 
 

 

 

ส่วนที่ 2 ส่ือวีดทิัศน์ให้ความรู้ส าหรับผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังร่วมกับโรคเบาหวาน 
 

1 2 

3 4 

5 6 

7 8 
รูปที่ 11 ส่ือวดิีทศัน์ใหค้วามรู้ส าหรับผูป่้วยโรคไตเร้ือรังร่วมกบัโรคเบาหวาน 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ ประเด็นจริยธรรม 
 

ประกอบดว้ยแบบเก็บขอ้มูล 3 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1   เอกสารรับรองโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในมนุษย  ์ 
ส่วนที่ 2   เอกสารช้ีแจงผูเ้ขา้ร่วมการวจิยั  
ส่วนที่ 3  หนงัสือแสดงความยนิยอมการเขา้ร่วมโครงการวจิยั กรณีที่อาสาสมคัรผูเ้ขา้ร่วม
โครงการวจิยัเป็นผูท้ี่บรรลุนิติภาวะ  
 

 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 

 

ส่วนที่ 1   เอกสารรับรองโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในมนุษย ์
 

 

รูปที่ 12 เอกสารรับรองโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในมนุษย  ์(ฉบบัภาษาไทย) 



 
 

 

 

 

 

รูปที่ 13 เอกสารรับรองโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในมนุษย  ์(ฉบบัภาษาองักฤษ) 



 
 

 

 

 

เอกสารชีแ้จงผูเ้ขา้ร่วมการวจิยั 
(Participant Information Sheet) 

ในเอกสารน้ีอาจมขีอ้ความทีท่่านอ่านแลว้ยงัไม่เขา้ใจ โปรดสอบถามหวัหน้าโครงการวจิยั หรอื
ผูแ้ทนใหช้่วยอธบิายจนกว่าจะเขา้ใจด ีท่านอาจจะขอเอกสารน้ีกลบัไปอ่านทีบ่้านเพื่อปรกึษาหารอืกบัญาตพิี่
น้อง เพื่อนสนิท แพทยป์ระจ าตวัของท่าน หรอืแพทยท์่านอื่น เพื่อช่วยในการตดัสนิใจเขา้ร่วมการวจิยั 
 

โครงการวิจยัเรื่อง     ผลของการบรบิาลทางเภสชักรรมต่อการชะลอการเสื่อมของไตในผูป้่วยโรคไตเรือ้รงั  
ร่วมกบัโรคเบาหวานชนิดที ่2 

ช่ือผู้วิจยั       นางสาวสุธาบด ี ม่วงม ี

สถานท่ีวิจยั โรงพยาบาลแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุร ี

ผู้ให้ทุน มหาวทิยาลยัศลิปากร และโรงพยาบาลแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุร ี
วตัถปุระสงค ์ โครงการวจิยัน้ีท าขึน้เพื่อศกึษาผลของการบรบิาลทางเภสชักรรมต่อการชะลอการ

เสื่อมของไตในผูป้่วยโรคไตเรือ้รงัร่วมกบัโรคเบาหวานชนิดที ่2 
ท่านไดร้บัเชญิใหเ้ขา้ร่วมการวจิยัน้ีเพราะ ท่านเป็นผูป้ว่ยโรคไตเรือ้รงัระยะที ่1 - 4 หรอืยงัไม่ไดร้บั

การวนิิจฉยัแต่ตรวจพบความผดิปกต ิไดแ้ก่ ตรวจพบโปรตนีในปสัสาวะอย่างน้อย 2 ใน 3 ครัง้ ในช่วง 3 - 6 
เดอืน ซึง่ในการเขา้ร่วมวจิยัครัง้น้ีท่านจะไดร้บัการบรบิาลทางเภสชักรรมทีก่ าหนดขึน้โดยเภสชักรท างาน
ร่วมกบัทมีสหสาขาวชิาชพี โดยน าแนวทางการทางการแพทยท์ีน่่าเชื่อถอื มาประยุกต์ใช ้เพือ่ใหเ้หมาะสมกบั
โรงพยาบาลแหลมฉบงั ไดแ้ก่ การคดักรองผูป้่วยทีม่โีรคไตเรือ้รงัรว่มกบัโรคเบาหวาน การส่งตรวจค่าทาง
หอ้งปฏบิตักิาร การตดิตามการใชย้า การสัง่จ่ายทีเ่หมาะสมกบัผูป้่วย การประเมนิคน้หาปญัหาเกีย่วกบัการใช้
ยาและแกไ้ข ผูป้่วยไดร้บัสื่อการใหค้วามรูใ้นการชะลอไตเสื่อม เป็นต้น ซึง่ในงานวจิยัน้ีจะมผีูเ้ขา้รว่มใน
งานวจิยัทัง้สิน้ประมาณ 350 คน ระยะเวลาในการท าวจิยัทัง้สนิ 1 ปี 

ขัน้ตอนการปฏิบติัตวัหากท่านเข้าร่วมโครงการวิจยั 

 มแีนวทางในการดแูลผูป้่วยโรคไตเรือ้รงัต่อการชะลอการเสื่อมของไตในผูป้่วยโรคไตเรือ้รงัร่วมกบั
โรคเบาหวานชนิดที ่2 โดยไม่ส่งผลกระทบต่อรปูแบบการรกัษาแบบเดมิ ผูป้่วยมาตามนดัปกต ิโดยแต่ละครัง้
ทีม่าจะมรีะยะเวลาห่างกนัประมาณ 3 เดอืน เป็นจ านวน 4 ครัง้ตดิต่อกนัและน ายาเดมิมาดว้ยทุกครัง้ เพื่อ
ตดิตามผลการรกัษาผลขา้งเคยีง หรอือาการไม่พึง่ประสงคจ์ากการใชย้าและไดร้บัการดูแลจาก เภสชักรอย่าง
ใกลช้ดิ ผูป้่วยกลุ่มทีไ่ดร้บัการบรบิาลโดยเภสชักรทีห่้องใหค้ าปรกึษาดา้นยาประมาณ 10 – 20 นาท ี

ความเส่ียงและ/หรือความไม่สบายท่ีอาจเกิดข้ึน 

มแีนวทางในการดแูลผูป้่วยโรคไตเรือ้รงัต่อการชะลอการเสื่อมของไตในผูป้่วยโรคไตเรือ้รงัร่วมกบั
โรคเบาหวานชนิดที ่2 โดยไม่ส่งผลกระทบต่อรปูแบบการรกัษาแบบเดมิ ผูป้่วยมาตามนดัปกต ิและไดร้บัการ
ดแูลจาก เภสชักรอย่างใกลช้ดิ ผูป้่วยกลุ่มทีไ่ดร้บัการบรบิาลโดยเภสชักร ผูป้่วยจะมาพบเภสชักรทีห่อ้งให้
ค าปรกึษาด้านยาประมาณ 10 – 20 นาท ี 

แบบ จว.2/2552 



 
 

 

 

การเข้าร่วม/ไม่เข้าร่วมโครงการวิจยัของท่านต้องเป็นไปด้วยความสมคัรใจ 

 หากท่านไม่เขา้ร่วมในโครงการวจิยัน้ีจะไม่มผีลกระทบใดๆ ทัง้ในปจัจุบนัและอนาคตดา้นการ
รกัษาพยาบาลของท่านโดยท่านกจ็ะไดร้บัการตรวจเพื่อการวนิิจฉยัและรกัษาโรคของท่านตามวธิกีารทีเ่ป็น
มาตรฐานโดยไม่ใชข้อ้มลูส่วนตวัของท่านในงานวจิยัน้ี 

ระบุชื่อผูว้จิยัทีจ่ะสามารถตดิต่อได้   
หากมขีอ้ขอ้งใจทีจ่ะสอบถามเกีย่วขอ้งกบัการวจิยั ท่านสามารถตดิต่อ 

1. นางสาวสุธาบด ี ม่วงม ี(เภสชักรผูว้จิยั) ทีอ่ยู่ 122/7 ถนนขา้วหลาม ต.แสนสุข อ.เมอืง จ.ชลบุร ี 
โทรศพัทม์อืถอื ทีต่ดิต่อได ้24 ชัว่โมง  0-8136-54999 

2. นายดุสติ จนัทราชา (เภสชักรช านาญการ ประจ าโรงพยาบาลแหลมฉบงั) ที่อยู่ 241/86 หมู่ 6                       
ต.นาเกลอื อ.บางละมุง จ.ชลบุร ีโทรศพัทม์อืถอื ทีต่ดิต่อได ้24 ชัว่โมง  0-8681-79880 

ค่าตอบแทนท่ีจะได้รบั 

 ท่านจะไดร้บัการตรวจค่าทางหอ้งปฏบิตักิาร ไดแ้ก่ การตรวจค่าการท างานของไต การตรวจปรมิาณ
อลับูมนิในปสัสาวะ เพื่อดคูวามผดิปกตขิองไตท่าน จ านวน 3 ครัง้ ซึง่ในการดแูลรกัษาผูป้่วยโรคไตปกตจิะมี
การตรวจจ านวน 1 ครัง้ เน่ืองจากมค่ีาใช้จ่ายสงู 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. ท่านจะไดร้บัการบรบิาลทางเภสชักรรมเพื่อช่วยชะลอการเสื่อมของไต 

2. งานวจิยัน้ีสามารถประยุกต์ใชเ้พือ่เป็นแนวทางในการบรบิาลทางเภสชักรรมของรพ.ในโรคอื่นๆได้ 
หากมขีอ้มลูเพิม่เตมิ ทัง้ดา้นประโยชน์และโทษทีเ่กีย่วขอ้งกบัวจิยัน้ี ผูว้จิยัจะแจง้ใหท้ราบโดยเรว็ไม่ปิดบงั 

การรกัษาความลบั 

 ขอ้มลูส่วนตวัของท่านจะถูกเกบ็รกัษาไว ้ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเป็นรายบุคคล แต่จะรายงาน
ผลการวจิยัเป็นขอ้มลูสว่นรวม ขอ้มลูของผูร้่วมการวจิยัเป็นรายบุคคลอาจมคีณะบุคคลบางกลุ่มเขา้มา
ตรวจสอบได ้เช่น ผูใ้หทุ้นวจิยั สถาบนั หรอืองคก์รของรฐั คณะกรรมการจรยิธรรมฯ เป็นต้น 

ท่านมีสิทธ์ิถอนตวัออกจากโครงการวิจยัเม่ือใดกไ็ด้ โดยไม่ต้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า และการไม่เขา้ร่วม
การวจิยัหรอืถอนตวัออกจากโครงการวจิยัน้ีจะไม่มผีลกระทบต่อการบรกิารและการรกัษาทีส่มควรจะ 

ไดร้บัแต่ประการใด 

หากท่านได้รบัการปฏิบติัท่ีไม่ตรงตามท่ีได้ระบไุว้ในเอกสารช้ีแจงน้ี  ท่านจะสามารถแจง้ใหป้ระธาน
คณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัในมนุษย ์คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัศลิปากร ทราบไดท้ี ่ฝา่ยเลขานุการ
คณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัในมนุษยส์ านกังานเลขานุการคณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัศลิปากร เบอร์
โทร 034-255800  

ขา้พเจา้ไดอ่้านรายละเอยีดในเอกสารน้ีครบถ้วนแลว้ 

ลงชื่อ……………………………………………………………………… 
 (……………………………………………………………………) 

วนัที…่…………………………………..………………………………… 

หมายเหตุ:  

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการวจิยัจะไดร้บัเอกสารชีแ้จงและหนงัสอืยนิยอมทีม่ขีอ้ความเดยีวกนักบัทีน่กัวจิยัเกบ็ไว ้และ
ไดล้งลายมอืชื่อของผูเ้ขา้ร่วมโครงการวจิยั ผูใ้หค้ าอธบิายเพื่อขอความร่วมมอืใหเ้ขา้ร่วมโครงการวจิยั และ
วนัที ่ ทีล่งชื่อเกบ็ไวเ้ป็นส่วนตวั 1 ชุด 



 
 

 

 

 

 

หนงัสอืแสดงความยนิยอมการเขา้ร่วมโครงการวจิยั 

กรณีทีอ่าสาสมคัรผูเ้ขา้ร่วมโครงการวจิยัเป็นผูท้ีบ่รรลนิุตภิาวะ 
INFORMED CONSENT FORM 

 

โครงการวจิยัเรื่อง       ผลของการบรบิาลทางเภสชักรรมต่อการชะลอการเสื่อมของไตในผูป้่วยโรคไตเรือ้รงั 

                      ร่วมกบัโรคเบาหวานชนิดที ่2 

วนัใหค้ ายนิยอม วนัที.่...............เดอืน...................................พ.ศ..................... 

 ขา้พเจา้(นาย/นาง/นางสาว).......................................................................อยูบ่้านเลขที.่................. 
ซอย..................ถนน.........................แขวง/ต าบล..................................เขต/อ าเภอ.....................................จงัหวดั
.........................รหสัไปรษณีย.์.......................บตัรประชาชน/ขา้ราชการเลขที่.................................... 
ก่อนทีจ่ะลงนามในใบยนิยอมใหท้ าการวจิยัน้ี ขา้พเจา้ไดร้บัเอกสารและค าอธบิายจากผูว้จิยั ถงึวตัถุประสงค์
ของการวจิยั วธิวีจิยั อนัตรายหรอือาการขา้งเคยีงทีอ่าจเกดิขึน้จากการวจิยัหรอืจากยาทีใ่ช ้รวมทัง้ประโยชน์
ทีเ่กดิขึน้จากการวจิยัอย่างละเอยีด และมคีวามเขา้ใจดแีลว้ผูว้จิยัไดต้อบค าถามต่างๆ ทีข่า้พเจา้สงสยัดว้ย
ความเตม็ใจ ไม่ปิดบงั ไม่ซ่อนเรน้จนขา้พเจา้พอใจ ขา้พเจา้อนุญาตใหผู้ว้จิยัเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัตวัขา้พเจา้
ไดต้ามทีผู่ว้จิยัเหน็สมควร ขา้พเจา้เขา้ร่วมโครงการน้ีโดยความสมคัรใจ และมสีทิธิท์ีจ่ะบอกเลกิการเขา้ร่วม
โครงการวจิยัน้ีเมื่อใดกไ็ด้ 
 ผูว้จิยัและ/หรอืผูใ้หทุ้นสนบัสนุนการวจิยัขอใหค้ ารบัรองว่าจะเกบ็ขอ้มลูเกีย่วกบัขา้พเจา้เป็นความลบั
และจะเปิดเผยเฉพาะในรปูทีเ่ป็นการสรุปการวจิยั โดยไม่ระบุตวับุคคลผูเ้ป็นเจ้าของขอ้มลู และหากเกดิ
อนัตรายหรอืความเสยีหายอนัเป็นผลจากการวจิยัต่อขา้พเจา้ผูว้จิยัและ/หรอืผูใ้หทุ้นสนบัสนุนการวจิยัจะ
จดัการรกัษาพยาบาลใหจ้นกลบัคนืสภาพเดมิ และจะเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายทัง้หมดในการรกัษาพยาบาลรวมทัง้
ชดใชค่้าเสยีหายอื่นถ้าหากม ี

ผูว้จิยัแจง้ดว้ยว่าขา้พเจา้สามารถตดิต่อกบัผูว้จิยั นางสาวสุธาบด ี ม่วงม ี(เภสชักรผูว้จิยั) ไดท้ี่ 
122/7 ถนนขา้วหลาม ต.แสนสุข อ.เมอืง จ.ชลบุร ี โทรศพัทม์อืถอื ทีต่ดิต่อได ้24 ชัว่โมง  0-8136-54999 

ขา้พเจา้ไดอ่้านขอ้ความขา้งต้นแลว้และมคีวามเขา้ใจดทีุกประการ จงึไดล้งนามในใบยินยอมน้ีดว้ยความเตม็ใจ 

ลงนาม..........................................................อาสาสมคัรผูเ้ขา้ร่วมโครงการวจิยั 
 (                              ) 

 ลงนาม..........................................................ผูว้จิยั 

 (         นางสาวสุธาบด ี ม่วงม ี ) 

 ลงนาม..........................................................พยาน 
 (               ) 

 ลงนาม..........................................................พยาน 
 (             ) 

 

แบบ จว.3/2552 



 
 

 

 

 
 
 
 



 
 

 
 

ประวัติผู้เขียน 

ประวตัิผู้เขยีน 
 

ช่ือ-สกลุ เภสชักรหญิง สุธาบดี ม่วงมี 

วัน เดือน ปี เกดิ 19 กรกฎาคม 2528 
สถานที่เกิด จงัหวดัชลบุรี ประเทศไทย 

วุฒิการศึกษา เภสชัศาสตรบณัฑิต (ภ.บ.) 
ที่อยู่ปัจจุบัน พชี ฟาร์มาซี 122/7 ถนนขา้วหลาม ต าบลแสนสุข   

อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี 20130 
ผลงานตีพิมพ์   Pawasan, N., Namthae, C., Rangsikipho, P., Teerakulkittipong, N., 

Sukpornsawan, P., Muongmee, S. (2016) A Cross-sectional descriptive Study of 
Antihypertensive Drug's group in Patients with Hypertension in Saensuk District, 
Chonburi Province. International Conference of Pharmaceutical Sciences and 
Medicines (ICPAM 2016). 2, 45  
  Uttarin, S., Yodsuwan, S., Muongmee, S. (2015) Pharmaceutical Care in 
Outpatients with Warfarin Therapy at Burapha University Hospital, Chonburi 
Province. International Conference of Pharmaceutical Sciences and Medicines 
(ICPAM 2015). 1, 56 

รางวัลที่ได้รับ   Excellent Oral Presentation in Pharmacy Practice, Effects of Pharmaceutical 
Care on Delaying Progression of Renal Insufficiency in Chronic Kidney Disease 
with Type 2 Diabetes. The 9th Annual Conference of Northeastern Pharmacy   
Research 2017 "Innovative Pharmaceutical Products and Services in Thailand 4.0", 
March 11-12, 2017  
   Hall of Fame 2009, Awards for The Development of Computer to Calculate 
Creatinine and Adjust Dose of Antimicrobials in Renal Insufficiency, Huachiew 
Chalermprakiet University 
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