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86 หน้า. 
 
 งานวิจยันีมีวตัถปุระสงค์ เพือศึกษาผลของการดแูลผู้ ป่วยโรคไตเรือรังโดยเภสชักรร่วมกบัทีมสห
วิชาชีพตามแนวทางปฏิบัติทีประยุกต์มาจากแนวคิดของการบริหารจัดการโรค  ในคลินิกโรคเบาหวาน 
โรงพยาบาลชาติตระการ โดยเก็บรวบรวมข้อมลูเป็นระยะเวลา 1 ปี ตงัแต่เดือนมิถนุายน 2554 - พฤษภาคม 
2555  การศกึษาเป็นแบบกึงทดลอง (quasi-experimental study) ในผู้ ป่วยกลุม่เดียว โดยเปรียบเทียบผลลพัธ์
ด้านคลินิก และด้านกระบวนการดแูลผู้ ป่วย ในช่วงก่อนและหลงัการดแูลผู้ ป่วยตามแนวทางปฏิบตัิทีพฒันาขนึ 
 ผู้ ป่วยเข้าทีร่วมการศกึษามีจํานวน 171 คน เมือสินสดุการศกึษาคงเหลือผู้ ป่วยจํานวน 160 คน 
(อายเุฉลีย 60.91±10.71 ปี) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 67.5 โดยผลลพัธ์ทางคลินิกด้านการทํางานของไต
ก่อนและหลงัการศึกษาพบว่าไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ  ได้แก่ ค่ามธัยฐาน (พิสยัระหว่าง 
ควอร์ไทล์) [median (interquartile range: IQR)] ของระดบั serum creatinine (SCr) = 1.4 (0.98) และ 1.4 
(0.88) มก./ดล. ตามลําดบั, p=0.018; ค่า estimation of glomerular filtration rate (eGFR) = 49.35 (34.63) 
และ 48.76 (32.55) มล./นาที ตามลําดบั, p=0.046; และระดบั albumin creatinine ratio (ACR) = 89 (421) 
และ  ( ) มก./ก.ครีเอตินิน ตามลําดบั, p=0.059  อยา่งไรก็ตามในกลุม่ผู้ ป่วยทีได้รับการเพิมหรือปรับขนาด
ยากลุม่ angiotensin converting enzyme inhibitors (ACEIs)/ angiotensin receptor blockers (ARBs) ให้
เหมาะสม พบว่ามีค่า median (IQR) ของระดบั ACR ก่อนและหลงัการศึกษาลดลงอย่างมีนยัสําคญั จาก 76 
(507) เป็น 41 (158) มก./ก.ครีเอตินิน (p=0.02) และจาก 23 (76) เป็น 4 (76) มก./ก.ครีเอตินิน (p=0.03) 
ตามลําดับ สําหรับผลลพัธ์ด้านกระบวนการดูแลผู้ ป่วย ได้แก่ ค่า median (IQR) ของจํานวนครังการส่งตรวจ 
SCr เพิมขนึจาก 1 (0) ครังเป็น 3 (1) ครัง (p=0.0001) และจํานวนครังการสง่ตรวจ serum potassium เพิมขนึ
จาก 0 (0) ครัง เป็น 1 (1) ครัง (p=0.0001) นอกจากนีร้อยละของการสงัจ่ายยากลุม่ ACEIs/ARBs, aspirin และ 
statins มีแนวโน้มเพิมขนึ โดยคําแนะนําของเภสชักรเรืองการใช้ยา และติดตามผลของยาทีให้แก่แพทย์ พยาบาล
และผู้ ป่วย และได้รับการตอบรับมากกวา่ร้อยละ 80  

 การศึกษานีแสดงให้เห็นว่าการดูแลผู้ ป่วยโรคไตเรือรัง โดยเภสัชกรร่วมกับทีมสหวิชาชีพตาม
แนวทางปฏิบตัิทีพฒันาขนึ มีแนวโน้มทีสามารถชะลอการเสือมของไตในผู้ ป่วยได้ 
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The purpose of this study was to assess the effectiveness of chronic kidney disease 

care by pharmacists and the multi-disciplinary team following practice guidelines adapted from 

disease management concepts. The quasi-experimental, one-group pretest-posttest study 

design was employed. Patients with chronic kidney disease visited at Diabetes Clinic of 

Chattrakan Hospital during June 2010 to May 2011 were recruited. Clinical and process of care 

outcomes were compared before and after the implementation of the guidelines. 

A total of 160 from 171 patients with mean age of 60.91±10.71 years were enrolled. 

Most of the patients were female (67.5%). There were no differences before and after the 

intervention for the median (interquatile range; IQR) of serum creatinine (1.4 (0.98) and 1.4 (0.88) 

mg/dl respectively, p=0.018); estimated of glomerular filtration rate (eGFR) (49.35 (34.63) and 
48.76 (32.55) ml/min respectively, p=0.046); and albumin creatinine ratio (ACR) (89 (421) and  
( ) mg/g creatinine respectively, p=0.059). However, median (IQR) of ACR in patients with 

add-on and titration of angiotensin converting enzyme inhibitors (ACEIs)/ angiotensin receptor 

blockers (ARBs) were decreased from 76 (507) to 41 (158) (p=0.02) and 23 (76) to 4 (76) (p=0.03), 
respectively. The median (IQR) of the monitoring process of care were increased for both SCr 

from 1 (0) time to 3 (1) times (p=0.0001) and for serum potassium from 0 (0) time to 1 (1) time 

(p=0.0001). Prescription of ACEIs/ARBs, aspirin, statin tended to increase after the intervention. 

More than 80% of pharmacists’ recommendations about drug use and monitoring for physicians, 

nurses and patients were accepted. 

In conclusion, the implementation of chronic kidney disease care by pharmacists 

and the multi-disciplinary team seems to slow the progression rate of the disease. 
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ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 
โรคไตเรือรัง (chronic kidney disease; CKD) เป็นโรคเรือรังทีเป็นปัญหาด้าน

สาธารณสขุของโลก รวมถึงประเทศไทย เนืองจากเป็นโรคทีรักษาไม่หายขาด จําเป็นต้องรับการ
รักษาอย่างต่อเนือง และมีคา่ใช้จ่ายในการรักษาสงูมาก โดยเฉพาะเมือเข้าสู่ระยะสดุท้ายของโรค 
หรือไตวายระยะสดุท้าย (end stage renal disease; ESRD) ซงึจําเป็นต้องให้การรักษาด้วยการ
บําบดัทดแทนไต (renal replacement therapy) ได้แก่ การฟอกเลือดด้วยเครืองไตเทียม 
(hemodialysis)  การล้างไตทางช่องท้อง  (peritoneal dialysis) หรือการผ่าตัดปลูกถ่ายไต 
(kidney transplantation)[1] 

ปี พ.ศ. 2549 คา่เฉลียความชกุของโรคไตเรือรังทวัโลก ในผู้ ทีมีอายมุากกว่า 30 ปี พบ
ประมาณร้อยละ 7.2 และผู้ ทีมีอายมุากกว่า 64 ปี พบร้อยละ 23.4-35.8 ของคนทวัไป[ ] สําหรับ
ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2550 พบร้อยละ 17.5 ของคนทวัไป[ ]  อบุตัิการณ์การเกิดโรคไตวายระยะ
สดุท้ายทวัโลกใน ปี พ.ศ. 2551 อยู่ระหว่าง 13-400 รายตอ่ล้านประชากรต่อปี แตกตา่งกนัในแต่
ละประเทศ[ ] และมีแนวโน้มสูงขึน ดังเช่นในประเทศสหรัฐอเมริกามีอุบัติการณ์ของผู้ ป่วยที
ลงทะเบียนการรักษาเพือทดแทนไตปี พ.ศ. 2540 จํานวน 295 รายตอ่ล้านประชากรตอ่ปี[ ] และ
เพิมขึนเป็น 362 รายต่อล้านประชากรต่อปี ในปี พ.ศ. 2551[ ]  เช่นเดียวกบัประเทศไทย ข้อมลู
การศึกษาระบาดวิทยาในการสํารวจประชากรไทย ของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยพบ
อุบตัิการณ์ของผู้ ป่วยโรคไตระยะสดุท้ายทีรับการบําบดัทดแทนไตในปี พ.ศ.  2540 จํานวน 616 

รายตอ่ปี (10.2 รายตอ่ล้านประชากรตอ่ปี)[ ] และเพิมขนึเป็น 6,360 รายตอ่ปี (100.34 รายต่อ
ล้านประชากรตอ่ปี) ในปี พ.ศ. 2551[7] นอกจากนีความชกุของโรคไตวายระยะสดุท้ายมีแนวโน้ม
เพิมขนึเช่นเดียวกนัในปี พ.ศ. 2551 ความชกุทวัโลกอยู่ระหว่าง 110-2,311 รายตอ่ล้านประชากร
ตอ่ปีแตกตา่งกนัไปตามแตล่ะประเทศ  ในประเทศสหรัฐอเมริกาความชกุของผู้ ป่วยโรคไตวายระยะ
สดุท้ายในปี พ.ศ. 2540 จํานวน 304,083 ราย (1,131 รายตอ่ล้านประชากรตอ่ปี) และในปี พ.ศ. 
2551 เพิมขนึเป็น 535,166 ราย (1,752 รายตอ่ล้านประชากรตอ่ปี)[ ]  สําหรับประเทศไทยจํานวน
ผู้ ป่วยโรคไตระยะสดุท้ายทีรับการบําบดัทดแทนไตในปี พ.ศ. 2540 จํานวน 1,820 ราย (30 ราย 
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ต่อล้านประชากร) [ ] และเพิมขึนเป็น  31,496 ราย  (496.93 รายต่อล้านประชากร ) ในปี              
พ.ศ. 2551[7] 

การบําบดัทดแทนไตเป็นการรักษาทีมีคา่ใช้จ่ายสงู ผู้ ป่วยทีทําการบําบดัทดแทนไตใน
ปี พ.ศ. 2547 ทวัโลกมี 1,783,000 ราย[8] และในประเทศสหรัฐอเมริกาปี พ.ศ.2551 มีจํานวน 
453,000 ราย ต้องสญูเสียคา่ใช้จ่ายเป็นเงิน 22.52 พนัล้านเหรียญสหรัฐตอ่ปี (675,600 ล้านบาท)
[ ] ขณะทีประเทศไทยมีผู้ ป่วยในปี พ.ศ. 2551 จํานวน 31,496 ราย สญูเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 
5,000 ล้านบาทตอ่ปี[ , ] และการบําบดัทดแทนไตจดัเป็นการรักษากลุม่โรคทีมีคา่ใช้จ่ายสูงของ
สํานกังานหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สําหรับสาเหตขุองการเกิดไตวายระยะสุดท้าย 
(ESRD) แต่ละประเทศทวัโลกมีความแตกต่างกนั แต่ทีพบสงูสดุอนัดบัหนึง  ได้แก่ โรคไตจาก
เบาหวานพบประมาณร้อยละ 12.5-59.8 ของสาเหตใุนการเกิดไตวายระยะสดุท้าย[ , ] และ
ประเทศไทยพบร้อยละ  30 ของสาเหตุในการเกิดไตวายระยะสุดท้าย [ ]   นอกจากนี
ภาวะแทรกซ้อนทางไต ยงัเป็นภาวะแทรกซ้อนอนัดบัหนึงในผู้ ป่วยเบาหวานเช่นเดียวกนั (ประเทศ
สหรัฐอเมริการ้อยละ 27.8[12] ประเทศไทยร้อยละ 43.9[13]) และพบว่าผู้ ป่วยทีเป็นโรคเบาหวาน
จะมีความเสียงในการเกิดโรคไตเรือรังมากกว่าผู้ ป่วยทีไม่ได้เป็นโรคเบาหวาน 1.9 เท่า (OR 1.9, 

95%CI 1.0-3.5)[3] 
ผู้ ป่วยโรคไตเรือรังมีโอกาสทีจะพบโรคร่วมได้หลายประการ  โดยเฉพาะอย่างยิง

โรคหวัใจและหลอดเลือด ซึงเป็นสาเหตุการเสียชีวิตทีสําคญัของผู้ ป่วย โดยมีความเสียงเป็น      
1.8 เท่าเมือเปรียบเทียบกบัผู้ ทีไม่ได้เป็นโรคไตเรือรัง[ ] และพบว่าผู้ ทีมีค่าอตัราการกรองไต 
(glomerular filtration rate; GFR) น้อยกว่า 60 มล./นาที/1.73ม2  ระดบัอลับมูินในปัสสาวะ 
(albumin to creatinine ratio; ACR) มากกว่า 10 มก./กรัมของครีเอตินิน มีความเสียงสงูตอ่การ
เสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด[ ] และพบว่าผู้ ป่วยโรคเบาหวานชนิดที 2 แม้ว่าจะมี
ระดบัอลับมูินปกติ (normoalbuminuria) ก็มีอตัราการเสียชีวิตจากสาเหตตุ่างๆ รวมทงัโรคหวัใจ
และหลอดเลือดร้อยละ 1.4 ซึงความเสียงจะเพิมมากขึนเมือผู้ ป่วยมีความผิดปกติของไตได้แก่ 
microalbuminuria, macroalbuminuria และผู้ ป่วยทีมีไตเริมเสือมได้แก่ระดบัครีเอตินินในซีรัม 
(serum creatinine; SCr) มากกว่า 1.7 มก./ดล. หรือไตวายคิดเป็นร้อยละ 3.0, 4.6, 19.2 
ตามลําดบั[ ] ดงันนัการเกิดโรคไตเรือรังในผู้ ป่วยเบาหวานจึงเป็นโรคแทรกซ้อนสําคญั ทีทําให้
ผู้ ป่วยเบาหวานมีคณุภาพชีวิตทีลดลงและเสียชีวิต ผู้ ป่วยจึงควรได้รับการเฝ้าระวงั ป้องกนั หรือ
รักษาการเสือมของไต เพือไม่ให้เกิด ESRD หรือให้เกิดขนึช้าทีสดุ  
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การทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้องกับการดแูลผู้ ป่วยโรคเบาหวานทีมีภาวะไตเรือรัง
พบว่าในทางปฏิบตัิ (routine care) ผู้ ป่วยไม่ได้รับการดแูลรักษาตามแนวทางปฏิบตัิทีช่วยชะลอ
การเสือมของไต เนืองจากจํานวนผู้ ป่วยทีเพิมมากขนึ การไม่มีส่วนร่วมของสหวิชาชีพ การไม่สงั
จ่ายยาทีผู้ ป่วยควรได้รับ และการสังจ่ายยาทีน้อยกว่าขนาดการรักษา  (sup optimal drug 

titration) ได้แก่ยากลุ่ม angiotensin converting enzyme inhibitors (ACEIs) และ angiotensin 

receptor blockers (ARBs)[ ] ซึงมีการศึกษาพบว่าสามารถลดระดับอัลบูมินในปัสสาวะ   
(urine albumin excretion; UAE)[ , ]  รวมถึ งลดความเสี ยงในการดํ า เ นิน โรคจาก 
microalbuminuria ไปเป็น  macroalbuminuria และลดความเสียงจาก  macroalbuminuria       
ไปเป็น ESRD หรือการเพิมขนึของระดบั SCr เป็นสองเท่าได้[ - ] นอกจากนียงัพบว่าผู้ ป่วย
โรคเบาหวานทีมีโรคไตเรือรังร่วมด้วย มีความเสียงสงูต่อการเกิดอาการอนัไม่พึงประสงค์จากยา 

(adverse drug events) มากกวา่ผู้ ป่วยโรคเบาหวานทีไม่มีโรคไตเรือรัง[ ] และพบวา่ผู้ ป่วยมีการ
ใช้ยาหลายขนาน ทงัยารักษาโรคไตเรือรัง ยารักษาโรคเบาหวาน ยาเกียวกบัโรคระบบหวัใจและ
หลอดเลือด ทําให้พบปัญหาความไม่ร่วมมือในการใช้ยา (non adherence)[23] สําหรับใน
ประเทศไทย การศกึษาในผู้ ป่วยโรคไตจากเบาหวานของโรงพยาบาลศนูย์แห่งหนึง จํานวนผู้ ป่วยที
บรรลุถึงระดับเป้าหมายของการรักษา และการได้รับยาเพือชะลอการเสือมของไต รวมถึงยา
ป้องกนัการเกิดโรคหวัใจและหลอดเลือดยงัมีจํานวนน้อย โดยผู้ ป่วยควบคมุระดบัความดนัโลหิต 
(blood pressure; BP) ได้น้อยกวา่ 130/80 มม.ปรอท ร้อยละ 37.53 ผู้ ป่วยทีควบคมุระดบันําตาล
สะสมในเลือด (hemoglobin A1c; HbA1c) ได้น้อยกว่าร้อยละ 7 จํานวนร้อยละ 45.76 การได้รับ
ยากลุ่ม ACEIs/ ARBs ร้อยละ 81.81 การได้รับยา aspirin ร้อยละ 66.22 [24] และข้อมลูการ
ได้รับยา ACEIs/ARBs และ aspirin ในโรงพยาบาลชุมชน มีเพียงร้อยละ 49 และร้อยละ 45 
ตามลําดบั[25] 

การดแูลผู้ ป่วยโรคไตเรือรังอย่างเหมาะสมจะช่วยป้องกนัหรือชะลอการเสือมของไต
เพือไม่ให้เกิดโรคไตวายระยะสุดท้าย และป้องกันหรือควบคุมความรุนแรงของภาวะแทรกซ้อน
โดยเฉพาะอย่างยิงโรคหวัใจและหลอดเลือดทีอาจเกิดขึน ไม่ให้รุนแรงจนเป็นอนัตรายต่อสขุภาพ
ของผู้ ป่วย ซึงจะทําให้ผู้ ป่วยเบาหวานมีคุณภาพชีวิตทีดี และมีชีวิตทียืนยาวนานขึน  รวมถึงลด
ภาระทางเศรษฐกิจจากการบําบัดทดแทนไต ซึงเป็นการรักษาทีมีค่าใช้จ่ายสูง การศึกษาที
เกียวข้องการกับดแูลผู้ ป่วยไตเรือรังในผู้ ป่วยเบาหวาน ทีแสดงถึงการดแูลผู้ ป่วยให้บรรลถุึงตาม
เป้าหมายของโปรแกรมทีกําหนดขนึ สามารถช่วยลดอัตราเกิดโรคไตเรือรังระยะสดุท้ายหรือไตวาย 
และการเสียชีวิตลงได้[ , , - ] 
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จากนโยบายของสํานกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ เรืองการจ่ายเงินตามเกณฑ์
คณุภาพบริการ ตวัชีวดัของภาวะแทรกซ้อนทางไต เป็นหนึงในตวัชีวดัคณุภาพบริการของผู้ ป่วย
โรคเบาหวาน ซงึประกอบด้วยการตรวจ urine protein และ SCr อย่างน้อย 1 ครังตอ่ปี การรักษา
ด้วยยากลุม่ ACEIs/ARBs การให้ความรู้ผู้ ป่วย เรืองการสบูบหุรี เรืองโภชนาการ เป็นต้น[ ] และ
โรงพยาบาลชาติตระการเป็นโรงพยาบาลชมุชนขนาด 30 เตียง ไม่มีคลินิกดแูลผู้ ป่วยโรคไตเรือรัง
โดยตรง พบภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ ป่วยคลินิกโรคเบาหวานเป็นอนัดบั 1 (ร้อยละ 12.96)[30] 
ไม่มีแนวทางการดแูลเรืองไตในผู้ ป่วยเบาหวานทีชดัเจน การศกึษาเบืองต้นในผู้ ป่วยโรคเบาหวานที
เป็นโรคไตเรือรังร่วมด้วย ในโรงพยาบาลชาติตระการพบวา่แนวทางการคดักรองผู้ ป่วยยงัไม่ชดัเจน 
ผู้ ป่วยบางรายยังไม่สามารถควบคุมระดบันําตาลในเลือดให้ได้ตามเป้าหมาย การใช้ยา รักษา
โรคเบาหวาน ยาลดความดนัโลหิต  ยงัไม่เป็นไปตามแนวทางปฏิบตัิ (guideline) ร้อยละ 40 และ
ร้อยละ  69.64 ตามลําดับ  ผู้ ป่ วยบางราย ทีระดับ ไขมัน  low-density lipoprotein (LDL) 

cholesterol มากกวา่ 100 มก./ดล. ยงัไมไ่ด้รับการรักษาหรือให้การรักษาด้วยยากลุม่อืนทีไม่ใช้ยา
กลุม่ statin นอกจากนีการใช้ยากลุม่ ACEIs/ARBs ในผู้ ป่วยทีมีความดนัโลหิตสงูร่วมด้วยมีเพียง
ร้อยละ 25 การสงัจ่ายยาเพือป้องกนัภาวะแทรกซ้อนในผู้ ป่วยได้แก่ ยากลุ่ม statin ร้อยละ 57.58      
ยา aspirin ร้อยละ 70.4 และพบว่ายังไม่มีการให้ความรู้แก่ผู้ ป่วยเกียวกับการปรับเปลียน
พฤติกรรมทีจะสามารถช่วยชะลอการดําเนินของโรครวมถึงภาวะแทรกซ้อนจากโรคหลอดเลือด
และหวัใจ[31] 

ดงันนัผู้วิจยัจงึได้ร่วมกบัทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาลชาติตระการ ทบทวนระบบการ
ดูแลผู้ ป่วย และพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ ป่วยโรคไตเรือรังขึน โดยนําทฤษฎีบริหารจัดการโรค 
(disease management) มาประยุกต์ใช้เพือให้ผลลัพธ์การรักษาของผู้ ป่วยดีขึนเหมาะสมกับ
บริบทของโรงพยาบาล (a system approach to improving patient outcome) และทําการศกึษา
ผลของการดแูลผู้ ป่วยโรคไตเรือรังในรูปแบบทีพฒันาขนึดงักลา่ว (intervention)  
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วัตถุประสงค์งานวจิัย 

วัตถุประสงค์ทวัไป  
เพือศึกษาผลของการดูแลผู้ ป่วยโรคไตเรือรัง (intervention) ในคลินิกโรคเบาหวาน 

โรงพยาบาลชาตติระการ  
วัตถุประสงค์เฉพาะ 
1. เพือเปรียบเทียบผลลพัธ์ทางคลินิกด้านการทํางานของไต และผลลพัธ์ทางคลินิก

อืนๆ  ของผู้ ป่วยไตเ รือรังก่อนและภายหลังทีได้ รับการดูแลผู้ ป่วยไตเรือรังทีกําหนดขึน 
(intervention) 

2. เพือเปรียบเทียบผลลพัธ์ด้านกระบวนการดแูลผู้ ป่วย (process of care) ของ
ผู้ ป่วยโรคไตเรือรังก่อนและภายหลงัทีได้รับการดแูลผู้ ป่วยโรคไตเรือรังทีกําหนดขนึ (intervention) 

 

สมมุตฐิานของการวจิัย 

1. ผู้ ป่วยโรคไตเรือรัง ในคลินิกเบาหวาน ภายหลงัจากทีได้รับการดแูลตามแนวทาง
ปฏิบตัิทีกําหนดขึน (intervention) มีผลลพัธ์ทางคลินิกด้านการทํางานของไต และผลลพัธ์ทาง
คลินิกอืนๆ ดีกวา่ก่อนได้รับโปรแกรมการดแูลผู้ ป่วย 

2. ผู้ ป่วยโรคไตเรือรัง ในคลินิกเบาหวาน ภายหลงัจากทีได้รับการดแูลตามแนวทาง
ปฏิบตัิทีกําหนด (intervention) มีผลลพัธ์ด้านกระบวนการดแูลผู้ ป่วย (process of care) ดีกว่า
ก่อนได้รับโปรแกรมการดแูลผู้ ป่วย 

ตัวแปรในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ: การดแูลผู้ ป่วยโรคไตเรือรังทีกําหนดขนึโดยทีมสหวิชาชีพ เพือดแูล
ผู้ ป่วยโรคไตเรือรัง ในคลินิกเบาหวาน ของโรงพยาบาลชาติตระการ (intervention) โดยการนํา
ทฤษฎี disease management มาประยกุต์ใช้เป็นแนวทางในการดแูลผู้ ป่วย ได้แก่ 

1. การคัดกรองผู้ ป่ วย ที มีภาวะไต เ รือ รั ง ในคลินิ ก เบาหวาน  (Population 
identification processes) 

2. การกําหนดแนวทางปฏิบตัิในการดแูลผู้ ป่วยโรคไตเรือรัง ในคลินิกเบาหวาน ของ
โรงพยาบาลชาติตระการร่วมกัน  โดยอิงแนวทางปฏิบัติทางคลินิกตามหลักฐานเชิงประจักษ์ 

(evidence-based practice guidelines) (ภาคผนวก ข) 

3. การนําแนวทางปฏิบัติ ในการดูแลผู้ ป่ วย โรคไตเ รือ รัง  ลงสู่การปฏิบัติ 
(collaborative practice models to include physician and support-service providers) 

   ส
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4. การให้ข้อมลูผู้ ป่วยเกียวกบัโรค ยา และการปรับเปลียนพฤติกรรม  (patient self-
management education) 

5. การวัด ประเมิน บริหารจัดการด้านกระบวนการ และผลลัพธ์ของการรักษา 
(process and outcomes measurement, evaluation, and management) 

6.  การเก็บรวบรวมข้อมลูเพือประเมินผลลพัธ์ของการจดัการในด้านคลินิก (routine 
reporting/feedback loop) 

ตัวแปรตาม 
1. ผลลพัธ์ด้านคลินิก ได้แก่ 

1.1 การทํางานของไต (renal outcome) ได้แก่   

1.1.1 ปริมาณของโปรตีนชนิดอลับมูินในปัสสาวะ (urine albumin to 

creatinine ratio; ACR) 

1.1.2 ระดบัครีเอตินินในซีรัม (serum creatinine; SCr)  

1.1.3 ค่าประมาณอตัราการกรองไต (estimate glomerular filtration 

rate; eGFR)  

1.2 ผลลพัธ์ด้านคลินิกอืนๆ (other clinical outcome) ได้แก่  
1.2.1 ระดบัความดนัโลหิต (blood pressure; BP)  

1.2.2 ระดบันําตาลก่อนอาหาร (fasting blood sugar; FBS)  

1.2.3 ระดบันําตาลสะสมในเลือด (hemoglobin A1c; HbA1c)  

1.2.4 ระดบัไขมนัชนิด low-density lipoprotein cholesterol (LDL)   

2. ผลลพัธ์ด้านกระบวนการดแูลผู้ ป่วย (process of care) ได้แก่  
2.1 การส่งตรวจค่าทางห้องปฏิบัติการเพือติดตามประสิทธิผล และความ

ปลอดภยัของยาทีผู้ ป่วยได้รับ ได้แก่ SCr, serum potassium (K+) 

2.2 การสงัจ่ายยากลุ่ม angiotensin converting enzyme inhibitors/ 
angiotensin receptor blockers (ACEIs/ARBs), statins, aspirin (ASA) 

2.3 การให้คําแนะนําของเภสชักร เรืองการใช้ยา และการติดตามผลของยาทีใช้ 

แก่ แพทย์ พยาบาล และผู้ ป่วย 
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ภาพที 1 กรอบแนวคิด 
 

                                                        

 

 

 

 

            

     

  

 

 

 

   

ขอบเขตของการศึกษา 

งานวิจัยนีมีประชากร คือ ผู้ ป่วยโรคไตเรือรังในคลินิกเบาหวานของโรงพยาบาล            
ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โดยทําการวิจัยในช่วง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 ถึง เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2555 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
การดูแลผู้ป่วยทพีัฒนาขึน หมายถึง รูปแบบการดแูลผู้ ป่วยโรคไตเรือรัง ในคลินิก

เบาหวาน ทีกําหนดขนึโดยเภสชักรร่วมกบัทีมสหวิชาชีพ (intervention) โดยนําแนวคิดของการ
บริหารจดัการโรค (disease management) ทงั 6 ข้อมาประยกุต์ใช้เพือให้เหมาะสมกบับริบทของ
โรงพยาบาลชาติตระการ ได้แก่ การคดักรองผู้ ป่วยโรคไตเรือรังในคลินิกโรคเบาหวาน การกําหนด
แนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ ป่วยโรคไตเรือรังร่วมกันโดยอิงแนวทางปฏิบัติตามหลักฐานเชิง
ประจกัษ์ และนําแนวทางปฏิบตัิลงสู่การปฏิบตัิ การให้ข้อมลูผู้ ป่วยเกียวกับโรค ยา และ การ
ปรับเปลียนพฤติกรรม รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมลูเพือประเมินผลลพัธ์ (ศึกษารายละเอียด
เพิมเตมิ บทที 3) 

 

ตัวแปรต้น 
การดูแลผู้ป่วยทีพัฒนาขนึ 
เป็นรูปแบบการดูแลผู้ ป่วยโรค  
ไตเ รือ รัง  ในคลิ นิกเบาหวาน   
ทีกําหนดขึนโดยเภสชักรร่วมกับ
ทีมสหวิชาชีพ (intervention)  

ตัวแปรตาม 
ผลลัพธ์ด้านคลนิิก 
 

ผลลัพธ์ด้านการทาํงานของไต 

     ระดบั ACR 

     ระดบั SCr 

     ระดบั eGFR 

 

ผลลัพธ์ด้านคลนิิกอนืๆ 
     ระดบั BP 

     ระดบั FBS 

     ระดบั HbA1c 

     ระดบั LDL 
 

ผลลัพธ์ด้านกระบวนการดแูลผู้ป่วย 
1. การส่งตรวจค่าทางห้องปฏิบตัิการเพือติดตามประสิทธิผล และ ความ
ปลอดภยัของยาทีผู้ ป่วยได้รับ ได้แก่ SCr, K+ 

2. การสงัจ่ายยากลุม่ ACEIs/ARBs, statin, aspirin 

3. การให้คําแนะนําของเภสชักร เรืองการใช้ยา และการติดตามผลของ
ยาทีใช้ ต่อ แพทย์ พยาบาล และผู้ ป่วย 
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ประสิทธิผล หมายถึง ผลลพัธ์ด้านตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี 

1. ผลลพัธ์ด้านคลินิก ได้แก่  

1.1 การทํางานของไต (renal outcome) ได้แก่ ปริมาณของโปรตีนชนิดอลับมูิน
ในปัสสาวะ (albumin to creatinine ratio; ACR) ระดบัครีเอตินินในซีรัม (serum creatinine; 

SCr) คา่ประมาณอตัราการกรองไต (estimate glomerular filtration rate; eGFR)  

1.2 ผลลพัธ์ด้านคลินิกอืนๆ (other clinical outcome) ได้แก่ ระดบัความดนั
โลหิต (BP) ระดบันําตาลก่อนอาหาร (FBS) ระดบันําตาลสะสมในเลือด (HbA1c) ระดบัไขมนัชนิด 
low-density lipoprotein cholesterol (LDL)  

2. ผลลพัธ์ด้านกระบวนการดแูลผู้ ป่วย (process of care) ได้แก่  
2.1 การส่งตรวจค่าทางห้องปฏิบัติการเพือติดตามประสิทธิผล และความ

ปลอดภยัของยาทีผู้ ป่วยได้รับ ได้แก่ SCr, K+ 

2.2 การสงัจ่ายยากลุม่ ACEIs/ARBs statin aspirin  

2.4 การให้คําแนะนําของเภสชักร เรืองการใช้ยา และการติดตามผลของยาทีใช้ 

แก่ แพทย์ พยาบาล และผู้ ป่วย 

คําแนะนําของเภสัชกร หมายถึง เมือเภสัชกรให้คําแนะนําแก่  แพทย์ 
พยาบาล และผู้ ป่วยจํานวน 1 ปัญหาทีเกิดจากการใช้ยา และการติดตามผลของยาทีใช้นบัเป็น
การให้คําแนะนํา จํานวน 1 ครัง 

การตอบรับจากแพทย์ หมายถึง แพทย์มีการเปลียนแปลงคําสงัใช้ยาของ
ผู้ ป่วย ได้แก่ เปลียนชนิดยา เพิมชนิดของยา และเปลียนวิธีใช้ยา หรือกรณีแพทย์ยอมรับฟัง
คําแนะนําของเภสชักร หลงัจากเภสชักรให้คําแนะนําหรือให้ความเห็นเกียวกบัปัญหาทีเกิดจาก
การใช้ยาของผู้ ป่วย แล้วแพทย์มีผลการตอบรับดงักลา่วในคราวเดียวกนั 

การตอบรับจากพยาบาล หมายถึง พยาบาลมีการเปลียนแปลงการดแูล
ผู้ ป่วย ภายหลงัจากเภสชักรให้คําแนะนําหรือให้ความเห็นเกียวกบัการดแูลผู้ ป่วย เช่น เมือเภสชักร
ให้คําแนะนํา ในการนดัผู้ ป่วยเพือติดตามผลทางห้องปฏิบตัิการ หรือการติดตามผลการรักษาตาม
แนวทางปฏิบตัิ แล้วพยาบาลเปลียนแปลงการนดั เป็นต้น  

การตอบรับจากผู้ ป่วย หมายถึง ผู้ ป่วยยอมรับและปฏิบตัิตนตามคําแนะนํา
ของเภสชักร จากการสมัภาษณ์ผู้ ป่วย เมือผู้ ป่วยกลบัมาตรวจตามนดัครังถดัมาพบว่าผู้ ป่วยปฏิบตัิ
ตามคําแนะนําของเภสชักร ซึงมีผลทําให้จํานวนปัญหาความไม่ร่วมมือในการใช้ยาลดลง ทงันี
เกณฑ์การตดัสินปัญหาความไม่ร่วมมือในการใช้ยา คือ ผู้ ป่วยมีจํานวนวันทีใช้ยาถูกต้องตาม
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แพทย์สงัน้อยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวนวนัทีได้รับยา โดยการสมัภาษณ์ผู้ ป่วยมีการใช้ยารักษา
รักษาโรคหรือภาวะเจ็บป่วยเรือรังอืนๆ ตามลกัษณะข้อใดข้อหนึงดงัตอ่ไปนีมากกว่า 2 วนั ภายใน 
2 สปัดาห์ทีผา่นมา[32,33]  

2.4.1 ผู้ ป่วยใช้ยาขนานใดขนานหนึงทีได้รับจากโรงพยาบาล ในขนาดที
ตา่งไปจากแพทย์สงั อาจมากกวา่หรือน้อยกวา่ทีแพทย์สงั โดยทีผู้ ป่วยเพิมหรือลดขนาดยาเอง 

2.4.2 ผู้ ป่วยใช้ยาขนานใดขนานหนึงทีได้รับจากโรงพยาบาล โดยที
จํานวนครังในแต่ละวัน ต่างไปจากแพทย์สงั อาจมากกว่าหรือน้อยกว่าทีแพทย์สงั โดยทีมิได้มี
สาเหตจุากการลืมใช้ยา 

2.4.3 ผู้ ป่วยหยุดใช้ยาขนานใดขนานหนึงทีได้รับจากโรงพยาบาลก่อน
แพทย์สงั โดยไม่มีเหตผุลสมควร แตห่ากผู้ ป่วยหยดุใช้ยาโดยมีเหตผุลสมควร เช่น แพ้ยา หรือเกิด
ภาวะนําตาลในเลือดตํา จะถือวา่ผู้ ป่วยยงัคงร่วมมือในการใช้ยาตามสงั 

2.4.4 ผู้ ป่วยยงัคงใช้ยาทีแพทย์สงัให้หยดุใช้แล้ว 

2.4.5 ผู้ ป่วยลืมใช้ยาขนานใดขนานหนงึทีได้รับจากโรงพยาบาล 

2.4.6 ผู้ ป่วยใช้ยาขนานใดขนานหนึงทีได้รับจากโรงพยาบาล ในเวลาที
ต่างไปจากแพทย์สงั เช่น ยาทีต้องรับประทานก่อนอาหาร แต่ผู้ ป่วยรับประทานหลงัอาหาร โดยที
มิได้มีสาเหตจุากการลืมรับประทานยา 

 

ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 

1. มีแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ ป่วยโรคไตเรือรังในคลินิกเบาหวาน  ของ
โรงพยาบาลชาตติระการ และนําลงสูก่ารปฏิบตัิโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ  

2. ผู้ ป่วยโรคไตเรือรังในคลนิิกเบาหวานได้รับการดแูลเพือช่วยชะลอการเสือมของไต 

3. สามารถนําแนวทางในการดําเนินงานประยุกต์ใช้กับการดแูลผู้ ป่วยเบาหวานที
เป็นโรคไตเรือรังในคลนิิกโรคเรือรังอืน 
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บทท ี  
วรรณกรรมทเีกียวข้อง 

 

โรคไตเรือรังและแนวทางปฏิบัตใินการดแูลผู้ป่วยโรคไตเรือรัง 

ผู้ ป่วยโรคไตเรือรัง (chronic kidney disease; CKD) หมายถึง ภาวะทีไตมีความ
ผิดปกติ ในโครงสร้างหรือหน้าทีการทํางาน (structural or functional abnormalities) เป็น
เวลานานติดตอ่กนัเท่ากบัหรือมากกวา่ 3 เดือน หรือผู้ ป่วยทีมีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึงในสองข้อ
ตอ่ไปนี[ , - ] 

1. ผู้ ป่วยทีมีภาวะไตผิดปกติ (kidney damage) นานตดิตอ่กนัมากกว่า 3 เดือน โดย
ภาวะไตผิดปกติ หมายถึงมีลกัษณะตามข้อใดข้อหนงึดงัตอ่ไปนี 

1.1 ตรวจพบความผิดปกติทางโครงสร้างหรือพยาธิสภาพ หรือ ตรวจพบความ
ผิดปกติทางรังสีวิทยาจากการตรวจอืนๆ เช่น การตรวจทางรังสี (plain KUB) และ/หรือการตรวจ 
อลัตราซาวด์ (ultrasonography of KUB) ขนึอยูก่บัข้อบง่ชีในผู้ ป่วยแตล่ะราย 

1.2 ตรวจพบหลกัฐานทีบง่ชีว่ามีการทําลายไต หรือมีความผิดปกติของไต จาก
การตรวจปัสสาวะอยา่งน้อย 2 ครัง ในระยะเวลา 3 เดือน ดงัตอ่ไปนี (ตารางที 1) 

1.2.1 ตรวจพบโปรตีนในปัสสาวะ ซึงประเมินโดยใช้เกณฑ์การวินิจฉัย
โปรตีน และอลับมูินในปัสสาวะ (ตารางที 1) ได้แก่ 

1.2.1.1 ถ้ า ผู้ ป่ ว ย เ ป็ น โ ร ค เ บ า ห ว า น  แ ล ะ ต ร ว จ พ บ 
microalbuminuria 

1.2.1.2 ถ้ าผู้ ป่ วย ไม่ ไ ด้ เ ป็น โ รค เบาหวาน  และตรวจพบ 
proteinuria มากกวา่ 500 มก./วนั หรือมากกวา่ 500 มก./กรัมของครีเอตินิน  

1.2.2 ตรวจพบเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะ (hematuria) 

1.3 ผู้ ป่วยทีมีการทํางานของไต (GFR) น้อยกว่า 60 มล./นาที/1.73ม2 ซึงค่า 
GFR เป็นวิธีการประเมินการทํางานของไตทีดีทีสดุ การวดัระดบั SCr อย่างเดียวไม่สามารถ
ประเมินการทํางานของไตได้ดีพอ เนืองจากกวา่ทีคา่ SCr จะผิดปกตินนัการทํางานของไตจะลดลง
มากแล้ว ทําให้ผู้ ป่วยพลาดโอกาสในการรักษาทีทนัท่วงที การประเมินค่า GFR โดยการวดัการ
กําจดัของสารทีฉาบรังสี (isotope labeled) สามารถได้คา่ GFR ทีถกูต้องแม่นยํา แตมี่วิธีการที
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ยุ่งยากทําให้ไม่สามารถใช้ในผู้ ป่วยส่วนใหญ่ในทางคลินิกได้ ในทางปฏิบตัิ[40] การวดัค่า GFR 

ทําโดย 

1.3.1 การประมาณค่าโดยการวดั (measured creatinine clearance) 

[40] ทําโดยเก็บปัสสาวะ 24 ชวัโมง หาค่า urine creatinine และคํานวณค่า creatinine 

clearance (CrCl) จากสตูร 
CrCl = urine creatinine x urine volume 

    serum creatinine x 1,440 

1.3.2 การประมาณคา่โดยการคํานวณ CrCl จากสตูร Cockcroft and 

Gault  formula หรือ Modification of  diet in renal disease (MDRD) equation [1,38,40] ดงัจะ
กล่าวต่อไป เนืองจากการประเมินค่า GFR โดยการวดั CrCl จากการเก็บปัสสาวะเป็นวิธีการที
ยุง่ยาก 

 

ตารางที 1 เกณฑ์การวินิจฉยัโปรตีน และอลับมูินในปัสสาวะ 

 
                                    

                                      เกณฑ์การวนิิจฉัย 

วธีิเกบ็ปัสสาวะ ค่าปกต ิ
Micro  

albuminuria 
Proteinuria 

Albumin 

ตรวจจากตวัอยา่งปัสสาวะถ่ายครังเดียวโดยใช้แถบสี
จุม่พิเศษ (microalbuminuria dipstick) 

ผลลบ ผลบวก - 

เก็บปัสสาวะ 24 ชวัโมง (มก./วนั) < 30 มก./วนั 30-300 มก./วนั > 300 มก./วนั 

เก็บปัสสาวะแบบสุม่ตรวจครังเดียวโดยสง่ตรวจ 

albumin/creatinine ratio (มก./กรัมของครีเอตนิิน) 
< 30 มก./กรัม 

ของครีเอตินิน 
30-300 มก./กรัม 

ของครีเอตินิน 
> 300 มก./กรัม 

ของครีเอตินิน 

Total protein 

ตรวจจากตวัอยา่ง ปัสสาวะถ่ายครังเดียวโดยใช้แถบ
สีจุม่ (dipstick) 

ผลลบ - ผลบวก 

เก็บปัสสาวะ 24 ชวัโมง (มก./วนั) < 300 มก./วนั - > 300 มก./วนั 

เก็บปัสสาวะแบบสุม่ตรวจครังเดียวโดยสง่ตรวจ 

protein/creatinine ratio (มก./กรัมของครีเอตนิิน) 
< 200 มก./กรัม 

ของครีเอตินิน 
- 

> 200 มก./กรัม 

ของครีเอตินิน 
 

ทีมา: สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย, แนวทางปฏิบัติสําหรับโรคไตเรือรัง ก่อนการบาํบัด
ทดแทนไต พ.ศ. 2552 (กรุงเทพมหานคร:  เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์, 2552), 14.   
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การแบง่ระยะความรุนแรงของโรคไตเรือรัง (stage of chronic kidney disease) ใน
ผู้ ป่วยโรคไตเรือรังเป็น 5 ระยะ ได้แก่ ระยะที 1 มีการทําลายของไต แตอ่ตัราการกรองไตยงัปกตคิือ 
มากกวา่ 90 มล./นาที/1.73ม2  ระยะที 2 มีการทําลายของไต และอตัราการกรองไตเริมผิดปกติคือ
มีคา่อยู่ระหว่าง 60-89 มล./นาที/1.73ม2  ระยะที 3 อตัราการกรองไต 30-59 มล./นาที/1.73ม2 

ระยะที 4 อตัราการกรองไต 15-29 มล./นาที/1.73ม2  ระยะที 5 อตัราการกรองไตน้อยกว่า 15 มล./
นาที/1.73ม2 (ตารางที 2) [35,37,39,40]  

 

ตารางที 2 การแบง่ระยะความรุนแรงของโรคไตเรือรังตามคา่ GFR  

 

ระยะ คาํจาํกัดความ GFR (มล./นาท/ี1.73ม2) 

1 ไตผิดปกต ิและ GFR ปกตหิรือเพิมขนึ  90 

2 ไตผิดปกต ิและ GFR ลดลงเล็กน้อย 60 - 89 

3 GFR ลดลงปานกลาง 30 - 59 

4 GFR ลดลงมาก  15 - 29 

5 ไตวายระยะสดุท้าย < 15 (หรือได้รับการบําบดัทดแทนไต) 
 

ทีมา: สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย, แนวทางปฏิบัติสําหรับโรคไตเรือรัง ก่อนการบาํบัด
ทดแทนไต พ.ศ. 2552 (กรุงเทพมหานคร:  เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์, 2552), 13.   

 

แนวทางปฏบิัตใินการดแูลผู้ป่วยโรคไตเรือรัง ประกอบด้วย 

1. การคดักรอง และการวินิจฉยัโรคไตเรือรัง 
2. การชะลอการเสือมของไต  

3. การลดภาวะแทรกซ้อนของโรคไตเรือรัง 
4. การลดความเสียงของโรคหวัใจและหลอดเลือด 

5. การตดิตาม และสง่ตอ่เพือการบําบดัทดแทนไต 

 

1. การคัดกรอง และการวินิจฉัยโรคไตเรือรัง 
ผู้ ทีมีความเสียงสูงต่อการเป็นโรคไตเรือรังได้แก่ ผู้ ทีมีประวัติเป็น โรคเบาหวาน       

โรคความดนัโลหิตสูง โรคหวัใจหลอดเลือด ควรได้รับการตรวจคดักรองเพือวินิจฉัยโรคไตเรือรัง 
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(ตารางที 3) ควรได้รับการตรวจคดักรองเพือการวินิจฉยัโรค และกําหนดระยะโรคไตเรือรัง  โดยใช้
การประเมินดงัตอ่ไปนี 

1.1 การตรวจวดัการทํางานของไต (glomerular filtration rate; GFR) โดยประมาณ
คา่การทํางานของไต (estimation of glomerular filtration rate; eGFR) ด้วยการตรวจระดบัครีเอ
ตินินในซีรัม (serum creatinine; SCr) โดยการคํานวณจากสตูรเพือประมาณค่า creatinine 

clearance (CrCl) ได้แก่  
1.1.1 Abbreviated modification of diet in renal disease (MDRD) 

equation[ , ] 
GFR (มล./นาที/1.73ม2)  =  1  x SCr (มก./ดล.)-1.154x อาย ุ(ปี)-0.203x     

                                           (0.742 ถ้าเพศหญิง) x (1.212 ถ้า African 

    America) 

1.1.2 Cockcroft and Gault  formula: การคํานวณ creatinine clearance 

(CrCl)  ใช้สตูรดงันี 

CrCl = [140 – อาย ุ(ปี)] x IBW (กก.) x 0.85 (ถ้าเป็นเพศหญิง) 
                      SCr (มก./ดล.) x 72 

      

 คํานวณ Ideal body weight (IBW)  
  สําหรับเพศชาย  = 50 (กก). + 2.3 x ความสงู (นิว) - 60  

 สําหรับเพศหญิง = 45.5 กก. + 2.3 x ความสงู (นิว) - 60 

 

โดยปรับมาตรฐานด้วยคา่พืนทีผวิกาย 1.73ม2 ตาม Mosteller formula 

 

คา่พืนทีผิวกาย; Body surface area (ม2) =     นําหนกั (กก.) x สว่นสงู (ซม.) 
                        3,600 

1.1.3 Thai estimate GFR (eGFR) formula[41] การคํานวณ eGFR 

สําหรับคนไทยโดยใช้สมการ MDRD ดงัตอ่ไปนี 

MDRD = 175 x SCr(-1.154)x อายุ(-0.203)x 0.742 (ถ้าเป็นเพศหญิง)  
          x 1.129 (ถ้าเป็นคนไทย) 

     หรือ  MDRD = 375.53 x SCr(-0.848)x อายุ(-0.364)x 0.712 (ถ้าเป็นเพศหญิง) 
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โรคเบาหวาน   
โรคความดนัโลหิตสงู   
โรคภมูิแพ้ตนเอง (autoimmune diseases) ทีอาจก่อเกิดไตผิดปกติ   
โรคติดเชือในระบบทีอาจก่อให้เกิดโรคไต   
โรคหวัใจหลอดเลือด   
โรคติดเชือระบบทางเดินปัสสาวะซําหลายครัง   
ได้รับสารพิษหรือยาทีทําลายไต   
อายมุากกวา่ 60 ปีขนึไป   
มีมวลเนือไตลดลง ทงัทีเป็นมาแตกํ่าเนิดหรือเป็นภายหลงั   
มีประวตัิโรคไตเรือรังในครอบครัว   
ตรวจพบนิวในไต 

โดยตรวจวดัการทํางานของไต (GFR) อย่างน้อยปีละ 1 ครัง[ ]  และสําหรับการตรวจ
คดักรองเพือการวินิจฉยัโรคไตจากเบาหวาน (diabetic nephropathy/diabetic kidney disease) 
สําหรับผู้ ป่วยเบาหวานชนิดที 1 ทีวินิจฉยัเป็นโรคเบาหวานตงัแต ่5 ปีขนึไปหรือเมือเข้าสูว่ยัรุ่น และ
ผู้ ป่วยเบาหวานชนิดที 2 ควรได้รับการตรวจคดักรองตงัแต่เริมวินิจฉัยโรค และหลงัจากนนัควร
ตรวจตามแพทย์แนะนําหรือปีละหนงึครัง[34,42]  

 

ตารางที 3 ผู้ ป่วยทีมีความเสียงตอ่การเป็นโรคไตเรือรัง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ทีมา: สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย, แนวทางปฏิบัติสําหรับโรคไตเรือรัง ก่อนการบาํบัด
ทดแทนไต พ.ศ. 2552 (กรุงเทพมหานคร:  เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์, 2552), 15-16.   

 

1.2 การตรวจหาโปรตีนในปัสสาวะ (proteinuria) ซึงการตรวจทีดีทีสดุคือ การ
ตรวจดปูริมาณปัสสาวะ 24 ชวัโมง  ในกรณีทีไม่สามารถตรวจปัสสาวะ 24 ชวัโมง อนโุลมให้ใช้ผล
จากการตรวจโดยใช้แถบสีจุ่ม (dipstick) สําหรับ protein (standard urinary dipstick) จาก
ตวัอยา่งปัสสาวะถ่ายครังเดียวได้[ , ] 

1.2.1 กรณีผู้ ป่วยเบาหวาน[ , , ] 
1.2.1.1 หากแถบสี (dipstick) ให้ผลบวก 1+ ขนึไป โดยไม่มีการติด

เชือทางเดินปัสสาวะ และไม่มีสาเหตุทีสามารถทําให้เกิดผลบวกปลอม  ถือได้ว่ามีภาวะไตปกติ 
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(macroalbuminura หรือ macroproteinuria) อาจเกิดจากเบาหวาน หรือโรคไตอืน หากสงสยัโรค
ไตจากเหตอืุนควรสง่ตอ่แพทย์ผู้ เชียวชาญทางโรคไตเพือการตรวจรักษาทีเหมาะสม 

1.2.1.2 หากแถบสี (dipstick) ให้ผลลบ หรือไม่พบโปรตีนรัวทาง
ปัสสาวะด้วยแถบสีจุ่ม ให้เก็บปัสสาวะในเวลาเช้าแบบสุ่มตรวจครังเดียว (spot morning urine) 

เพือหา albumin creatinnine ratio (ACR) เกณฑ์การวินิจฉยั macroalbuminuria เมือ ACR 

มากกว่า 300 มก.ตอ่กรัมของครีเอตินิน การวินิจฉยั microalbuminuria เมือ ACR อยู่ระหว่าง 30-

300 มก.ต่อกรัมของครีเอตินิน (ตารางที 1) ในกรณีทีไม่สามารถสง่ตรวจ ACR ได้ อาจส่งตรวจ
ปัสสาวะด้วย dipstick สําหรับ microalbuminuria (microalbuminuria dipstick) แทน ถ้าได้
ผลบวกผู้ ป่วยอาจมีภาวะ microalbuminuria ควรได้รับการตรวจซาํ 1-2 ครัง ในเวลา 3 ถึง 6 เดือน 

สามารถให้การวินิจฉยั microalbuminuria เมือพบผลเป็นบวก 2 ใน 3 ครัง[ , ] 
1.2.2 กรณีผู้ ป่วยไมไ่ด้เป็นเบาหวาน[ , , ] 

1.2.2.1 หากแถบสี (dipstick) ให้ผลบวก 2+ ขนึไป โดยไม่มีการติด
เชือทางเดินปัสสาวะ  และไม่มีสาเหตทีุสามารถทําให้เกิดผลบวกปลอม ถือได้วา่มีภาวะไตปกต ิ 

1.2.2.2 หากแถบสี (dipstick) ให้ผลบวก 1+ ควรสง่ตรวจ urinary 

protein creatinnine ratio (PCR) ถ้าตรวจพบ proteinuria มากกว่า 500 มก.ตอ่วนั หรือมากกว่า 

500 มก.ตอ่กรัมของครีเอตินิน ให้ถือว่ามีภาวะไตผิดปกติ ในกรณีทีไม่สามารถสง่ตรวจ PCR ได้ 

อาจสง่ตรวจปัสสาวะด้วย standard urinary dipstick แทน ถ้าได้ ผลบวก 2+ ขนึไป ติดตอ่กนั 2 
ครังขนึไปให้ถือวา่ผิดปกติ  

1.3 ตรวจพบเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะ (hematuria) การตรวจหาเม็ดเลือดแดงใน
ปัสสาวะด้วยแถบสีจุ่ม ถ้าได้ผลบวกให้ทําการตรวจ microscopic examination โดยละเอียดหาก
พบเม็ดเลือดแดง มากกว่า 5/HPF ในปัสสาวะทีได้รับการปัน และไม่มีสาเหตทีุสามารถ ทําให้
เกิดผลบวกปลอม ถือได้วา่มีภาวะไตผิดปกติ[1] 

 

ในกรณีทีตรวจพบความผิดปกติตามข้อ 1.1-1.3 ควรได้รับการตรวจซําอีกครังใน
ระยะเวลา 3 เดือน หากยืนยนัความผิดปกติสามารถให้การวินิจฉยัผู้ ป่วยเป็นโรคไตเรือรัง หากผล
การตรวจซาํไมย่ืนยนัความผิดปกติ ให้ทําการคดักรองผู้ ป่วยในปีถดัไป[ ]  
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2. การชะลอการเสือมของไต  
2.1 การควบคุมความดนัโลหติ 

ความดนัโลหิตสงู (hypertension) เป็นได้ทงัสาเหตขุองโรคไต และผลแทรกซ้อนจาก
โรคไต และพบว่าผู้ ป่วยทีเป็นโรคไตจากเบาหวานจะมีความดนัโลหิตสงูร่วมด้วย การรักษาภาวะ
ความดนัโลหิตสงูจึงช่วยชะลอการดําเนินโรคได้ ผู้ ป่วยไตเรือรัง ควรได้รับประทานยาเพือควบคมุ
ความดนัโลหิตให้ตํากว่า 130/80 มม.ปรอท[1,34-37,39,42] นอกจากนีการใช้ยาลดความดนั
โลหิต ในผู้ ป่วยไตเรือรังเพือลดความเสียงในการเกิดโรคหลอดเลือดหวัใจ และชะลอการทรุดลง
ของโรคในผู้ ทีมีหรือไม่มีความดนัโลหิตสงู เนืองจากผู้ ป่วยโรคไตมีความเสียงต่อโรคหลอดเลือด
หวัใจมากกวา่คนปกติ[ - ]  

 

ภาพที 2 แนวทางการเลือกใช้ยารักษาความดนัโลหิตสงูในผู้ ป่วยโรคไตเรือรัง  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีมา: National kidney foundation. (2004). “K/DOQI clinical practice guidelines on 

hypertension and antihypertensive agents in chronic kidney disease,”  Am J Kidney Dis 

43, 5 Suppl 1(May 2004): S 32. 
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หลกัในการเลือกใช้ยาลดความดนัโลหิต (ภาพที 2) ในผู้ ป่วยโรคไตเรือรัง ควรเลือกใช้
ยากลุม่ ACEIs หรือ ARBs เป็นยาตวัแรกถ้าไมมี่ข้อห้ามใช้ กรณีทีผู้ ป่วยได้รับยาลดความดนัโลหิต
กลุ่มอืนอยู่แล้ว ควรเพิมยากลุ่ม ACEIs/ARBs เข้าไปแทน โดยลดขนาดยาเดิมหรือยกเลิกยาเดิม 
หากผู้ ป่วยได้รับยากลุ่ม ACEIs/ARBs อยู่แล้วควรเพิมขนาดยาขนึและลดขนาดยาหรือยกเลิกยา 
กลุ่มอืนไป การเพิมขนาดยา ACEIs/ARBs ให้ได้ยาในขนาดปานกลางหรือสงู (ตารางที 4) โดย
เพิมได้ทกุ 4 สปัดาห์หรือมากกว่า ทงันีผู้ ป่วยโรคไตเรือรังทีได้รับยา ACEIs/ARBs ควรได้รับการ
ติดตามระดบั SCr และระดบั K+ ในซีรัม เป็นระยะตามความเหมาะสม (ตารางที 5) และยงัคงใช้
ยาดงักลา่วตอ่ไปได้ในกรณีทีมีการเพิมขนึของ SCr ไม่เกินร้อยละ 30 จากคา่พืนฐานในระยะเวลา 

4 เดือน หรือ K+ น้อยกวา่ 5.5 มิลลโิมล/ลติร[ , ]    
 

ตารางที 4 ขนาดยา ACEIs/ARBs และขนาดยาสงูสดุทีแนะนําในผู้ ป่วยโรคไตเรือรัง 
 

 
 

ทีมา: National kidney foundation. (2004). “K/DOQI clinical practice guidelines on 

hypertension and antihypertensive agents in chronic kidney disease,”  Am J Kidney Dis 

43, 5 Suppl 1(May 2004): S . 

 

ผู้ ป่วยโรคไตทีเป็นโรคเบาหวานร่วมด้วยไม่ว่าจะมีความดนัโลหิตสงูหรือไม่ก็ตามควร
ใช้ยากลุม่ ACEIs/ARBs เพือลดการขบัออกของอลับมูินในปัสสาวะ[ , , ] ซงึยามีบทบาทใน
การชะลอการเสือมถอยของการทํางานของไต โดยสามารถลดระดบัอลับูมินในปัสสาวะ [ , ] 



18 
 

 
 

รวมถึงลดความเสียงในการดําเนินของโรคจาก microalbuminuria ไปเป็น macroalbuminuria 

และลดความเสียงจาก macroalbuminuria ไปเป็น ESRD หรือลดการเพิมขนึของระดบั SCr เป็น
สองเท่าได้[ - ] อนัเป็นผลมาจากการยบัยงัระบบ renin-angiotensin system (RAS) ทําให้
สามารถลดระดับความความดันโลหิต รวมถึงการลดความดันโลหิตภายใน  glomerulus 

(intraglomerlular pressure) มีผลทําให้ลดการรัวของโปรตีนหรืออลับมูินในปัสสาวะได้[ , ] 
โดยผู้ ป่วยทีมีความดนัโลหิตมากกว่าหรือเท่ากบั 130/80 มม.ปรอท แนะนําให้ใช้ยาในกลุม่ ACEIs 

ก่อน และใช้ยาในกลุม่ ARBs เมือไม่สามารถใช้ยากลุม่ ACEIs ได้[1] โดยใช้ขนาดปานกลางจนถึง
ขนาดสงูสดุ และอาจพิจารณาให้ร่วมกนัได้หากความดนัโลหิตยงัไม่ถึงเป้าหมาย ควรเลือกยาใน
กลุ่ม diuretics ก่อน ต่อมาจึงเลือกยากลุ่ม beta-blockers หรือ calcium channel blockers   
สําหรับผู้ ป่วยโรคเบาหวานทงัชนิดที 1 และ ชนิดที 2 ทีมีความดนัโลหิตน้อยกว่า 130/80 มม.ปรอท 
และการตรวจปัสสาวะโดยวิธีการสุม่เก็บ (spot urine) มีสดัสว่นของโปรตีนต่อครีเอตินิน 30-300 
มก./กรัมของครีเอตินิน จะแนะนําให้ใช้ยาในกลุม่ ACEIs หรือ ARBs (ตารางที 6) และการตรวจ
แบบ spot urine มีสดัสว่นของโปรตีนตอ่ครีเอตินินมากกว่า 300 มก./กรัมของครีเอตินิน ในผู้ ป่วย
เบาหวานชนิดที 1 แนะนําให้ใช้ยากลุม่ ACEIs  และผู้ ป่วยเบาหวานชนิดที 2 แนะนําให้ใช้ยากลุ่ม 
ARBs[35,42,43] 

 
ตารางที 5 ช่วงเวลาในการติดตามระดบั BP, GFR และ K+เพือเฝ้าระวงัผลแทรกซ้อนของยาใน
กลุม่ ACEIs/ARBs  
 

ค่าทีวัดได้ 

SBP (มม.ปรอท)  120 110 - 119  110 

GFR (มล./นาที/1.73ม2)  60 30 - 59  30 

GFR ทีลดลงในช่วงแรก (ร้อยละ)  15 15 - 30  30 
K+ (มิลลโิมล/ลิตร)  4.5 4.6 - 5.0  5 

ช่วงเวลาทีแนะนําในการตดิตาม 

หลงัจากเริมใช้ยา หรือเพิมขนาดยา 4-12 สปัดาห์ 2-4 สปัดาห์  2 สปัดาห์ 

หลงัจาก BP ถงึเป้าหมายและขนาดยาคงที 6-12 เดือน 3-6 เดือน 1-3 เดือน 
 

ทีมา: สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย, แนวทางปฏิบัติสําหรับโรคไตเรือรัง ก่อนการบาํบัด
ทดแทนไต พ.ศ. 2552 (กรุงเทพมหานคร:  เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์, 2552), 23.   
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ตารางที 6 การเลือกใช้ยาลดความดนัโลหิตในผู้ ป่วยโรคไตเรือรังซงึเกิดจากโรคเบาหวาน  
 

ทีมา: National kidney foundation. (2004). “K/DOQI clinical practice guidelines on 

hypertension and antihypertensive agents in chronic kidney disease,”  Am J Kidney Dis 

43, 5 Suppl 1(May 2004): S 38. 

 

ผู้ ป่วยโรคไตทีไม่เป็นโรคเบาหวาน จะมีหรือไม่มีความดนัโลหิตสงูก็ตาม หากปัสสาวะ
ทีได้จากการตรวจแบบ spot urine มีสดัสว่นของโปรตีนตอ่ครีเอตินินมากกวา่หรือเท่ากบั 200 มก./

กรัมของครีเอตินิน แนะนําให้ใช้ยากลุม่ ACEIs/ARBs เนืองจากมีประสิทธิภาพดีกว่ายาลดความ
ดนัโลหิตกลุ่มอืนในการชะลอการดําเนินของโรคไตในผู้ ทีไม่มีเบาหวาน แต่หากปัสสาวะทีได้จาก
การตรวจแบบ spot urine มีสดัสว่นของโปรตีนตอ่ครีเอตินิน น้อยกว่า 200 มก./กรัมของครีเอตินิน 
ไม่มีคําแนะนําสําหรับการใช้ยาลดความดนัโลหิตเป็นพิเศษสําหรับผู้ ป่วยโรคไตเรือรัง พิจารณาใช้
ยาลดความดนัโลหิต เพือลดความเสียงตอ่การเกิดโรคหลอดเลือดหวัใจ[ , ] (ตารางที 7) 

 

ตารางที 7 การเลือกใช้ยาลดความดนัโลหิตในผู้ ป่วยโรคไตเรือรังซงึไมไ่ด้เกิดจากโรคเบาหวาน  
 

ทีมา: National kidney foundation. (2004). “K/DOQI clinical practice guidelines on 

hypertension and antihypertensive agents in chronic kidney disease,”  Am J Kidney Dis 

43, 5 Suppl 1(May 2004): S 39. 
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การควบคุมความดันโลหิตโดยไม่ใช้ยา มีวัตถุประสงค์เพือลดความดันโลหิตและ
ควบคมุปัจจยัเสียงต่อการเกิดโรคหวัใจและหลอดเลือด โดยการหยดุสบูบุหรี การจํากดัหรือหยดุ
การดืมสุรา การลดนําหนักและการออกกําลงักาย การลดปริมาณการรับประทานเกลือโซเดียม       
การรับประทานอาหารแบบ dietary approach to stop hypertension diet (DASH) ซงึหมายถึง 
การรับประทานอาหารประเภทผกั และผลไม้ ปลาในสดัส่วนทีสงูขนึ ลดปริมาณอาหารประเภท
ไขมนัอิมตวั และอาหารทีโคเลสเตอรอลสงูเป็นต้น[ ]  

2.2 การควบคุมระดับนําตาล  
ภาวะนําตาลในเลือดสูง (hyperglycemia) ในผู้ ป่วยเบาหวานเป็นสาเหตุให้เกิด

ภาวะแทรกซ้อนเกียวกบัระบบหลอดเลือด รวมถึงโรคไตด้วย เนืองจากภาวะนําตาลในเลือดสงูทํา
ให้เอนโดทีเลียมของหลอดเลือดฝอย (capillary endothelial) ไม่สามารถทํางานได้ ทําให้เกิดการ
หนาตวัของ glomerular basement membrane (GBM) และมีการเพิมขนึของ mesangial matrix 
ซงึมีสว่นทําให้เกิดพยาธิสภาพของไตได้แก่ glomerulosclerosis, tubulointerstitial fibrosis สง่ผล
ให้เกิดการทําลายเนือไตตามมา[ ]  ดงันนัการควบคมุระดบันําตาลในเลือดจึงสามารถป้องกัน 
และชะลอการเกิดโรคไตจากเบาหวานได้[ , , , ] โดยเป้าหมายของการควบคมุระดบันําตาล
ในเลือดในผู้ ป่วยเบาหวานทีมีโรคไตเรือรังคือ ระดบันําตาลก่อนอาหาร (preprandial plasma 

glucose) 90-130 มก./ดล.  ระดบันําตาลสงูสดุหลงัอาหาร (postprandial plasma glucose) 

น้อยกว่า 180 มก./ดล. ระดบันําตาลสะสมในเลือด (HbA1c) น้อยกว่าร้อยละ  โดยควรตรวจ 
HbA1c เมือได้เป้าหมายของระดบันําตาลก่อนอาหาร หรือระดบันําตาลสงูสดุหลงัอาหารแล้ว และ
ตรวจอย่างน้อยทุก 6 เดือน หลกัการเลือกใช้ยาลดนําตาลในเลือด สําหรับผู้ ป่วยโรคไตเรือรังมี
ดงัตอ่ไปนี[ , , ]   

1. ยาในกลุม่ biguanide (metformin): ไม่แนะนําให้ใช้ ถ้ามีคา่ SCr มากกว่า 1.5 

มก./ดล.ในผู้ชาย หรือมากกวา่ 1.4 มก./ดล. ในผู้หญิง 
2. ยาในกลุม่ sulfonylurea 

2.1 chlorpropamide: ไม่แนะนําให้ใช้ 

2.2 glybenclamide: ไม่แนะนําให้ใช้ถ้า eGFR น้อยกวา่ 30 มล./นาที/1.73ม2 

2.3 glipizide และ gliclazide: สามารถใช้ได้ในผู้ ป่วยโรคไตเรือรังโดยไม่ต้อง
ปรับขนาดยา แตต้่องระวงัในผู้ ป่วยที eGFR น้อยกวา่ 10 มล./นาที/1.73ม2 

3. ยาในกลุม่ alpha - glucosidase inhibitors ได้แก่ acarbose และ miglitol ไม่
แนะนําให้ใช้ถ้า eGFR น้อยกวา่ 30 มล./นาที/1.73ม2 
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4. ยาในกลุม่ metiglinides (repaglinide) สามารถใช้ได้ในผู้ ป่วยโรคไตเรือรังโดยไม่
ต้องปรับขนาดยา สว่น nateglinide จําเป็นต้องลดขนาดลง และ ไม่เหมาะในผู้ ป่วยที eGFR น้อย
กวา่ 30 มล./นาที/1.73ม2 

5. ยาในกลุม่ thiazolidinediones สามารถใช้ได้ในผู้ ป่วยโรคไตเรือรังโดยไมต้่องปรับ
ขนาดยา แต่ต้องระวงัภาวะบวมและหวัใจวายจากการทีมีเกลือและนําคงั สําหรับ rosiglitazone 
ไม่ควรใช้ในผู้ ป่วยทีมีความเสียงสงูตอ่การเกิดโรคหวัใจและหลอดเลือด 

6. อินซูลินเป็นยาทีเหมาะสําหรับผู้ ป่วยโรคไตเรือรังโดยเฉพาะ เมือการทํางานของ
ไตลดลงอยา่งมาก 

2.3 การควบคุมระดับไขมันในเลือด 
ผู้ ป่วยโรคไตเรือรังเป็นผู้ ป่วยทีกลุ่มหนึงทีมีปัญหาความผิดปกติของไขมันในเลือด

โดยเฉพาะผู้ ป่วยโรคไตจากเบาหวานมีการเพิมขึนของ low-density lipoprotein cholesterol 

(LDL) และ triglyceride (TG) แตร่ะดบัของ high-density lipoprotein cholesterol (HDL) ลดลง 
รวมถึงการเพิมขนึของ platelet adhesiveness ซงึพฒันาไปสู ่arteriolar sclerosis อนัเป็นผลให้
เกิด pyelonephritis, papillary necrosis และเกิด tubular lesions ของไตเพิมขึน และยังพบ
ความสัมพันธ์ระหว่าง  albuminuria กับ LDL กล่าวคือหากเกิด glomerular injury และเกิด 
hypoabuminuria ขนึ ตบัจะผลิต LDL ออกมาเป็นจํานวนมาก ผลจากการ oxidation ของ LDL ที
มีปริมาณมากนีเอง ทีทําให้เกิด การเพิมขึนของ  basement membrane permeability และ 
glomerular damage ขนึ และในผู้ ป่วยโรคไตเรือรังยงัมีความเสียงสงูตอ่การเกิด atherosclerosis 

มีผลต่ออตัราการตายและการเจ็บป่วยในผู้ ป่วย และยงัอาจมีผลต่อการทํางานของไต ทําให้เกิด
โปรตีนในปัสสาวะ การเสือมของไตเร็วขนึ การรักษาและควบคมุภาวะไขมนัในเลือด สามารถช่วย
ชะลอการเสือมของไต และลดภาวะแทรกซ้อนด้านโรคหวัใจและหลอดเลือดต่างๆ รวมถึงหลอด
เลือดทีไตด้วย ผู้ ป่วยโรคไตเรือรังควรได้รับการควบคมุระดบัไขมนัในเลือด[ , ] โดยเป้าหมาย
ของระดบัการควบคมุไขมนัในเลือด ควรเป็นดงันี[40,47]  

1. ระดบั LDL น้อยกว่าหรือเท่ากบั 100 มก./ดล. หรือ 70 มก./ดล. ในผู้ ป่วยซงึมี
หลกัฐานวา่มีโรคหลอดเลือดหวัใจ หรือสมอง[1] 

2. ระดบั TG น้อยกวา่ 150 มก./ดล. 
3. ระดบั HDL มากกวา่ 45 มก./ดล. ในผู้ชาย และ มากกวา่ 55 มก./ดล. ในผู้หญิง  
การควบคมุระดบัไขมนัในเลือด ควรพิจารณาการควบคมุอาหารไขมนัสงู บริโภคไขมนั

ไม่อิมตวั จํากดัไขมนัอิมตวัในอาหาร และพิจารณายากลุ่ม statin เมือการควบคมุอาหารไม่ได้ผล
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ตามเป้าหมายคือ ระดับ LDL มากกว่าหรือเท่ากับ  100 มก./ดล.[1] โดยการลดระดับไขมัน
คอเลสเตอรอลในเลือดด้วยยากลุม่ fibrate และกลุม่ HMG-CoA reductase inhibitors (statins) 

สามารถลดอุบัติการณ์ของโรคหัวใจและหลอดเลือด อัตราการตายในผู้ ป่วยทีมีความเสียงสูง
รวมทังผู้ ป่วยโรคเบาหวานได้ ซึงการควบคุมระดับไขมันในเลือดโดยการใช้ยากลุ่ม statins 
นอกจากจะมีผลลดไขมนัจากการยบัยงัเอนไซม์ HMG-CoA reductase แล้วมีการศกึษาทีพบว่ามี
ผลทีนอกเหนือจากการลดไขมนั อาทิเช่นการออกฤทธิเป็น anti-inflammatory effect ลดการเกิด 
vascular endothelium injury ในหลอดเลือดและไต ดงันนัจึงช่วยชะลอการเสือมของไตทงัในโรค
ไตเรือรัง (CKD) และผู้ ป่วยปลกูถ่ายไต[ ] 

2.4 การจํากัดอาหารและการเปลียนแปลงการดํารงชีวิต (diet and other 

therapeutic lifestyle changes) นอกจากจะช่วยชะลอการเสือมของไตแล้ว ยงัช่วยลดความเสียง
ตอ่การเกิดโรคหวัใจและหลอดเลือด ดงัตอ่ไปนี[ , , ] 

2.4.1 การควบคมุปริมาณโปรตีนในอาหาร (restriction of protein intake) ซงึมี
หลกัฐานการศึกษาทีพบว่า การลดปริมาณโปรตีนทีบริโภคลง จากการบริโภคในคนปกติเฉลีย 1 

กรัม/กก./วนั ลดลงมาเป็น 0.6-0.8 กรัม/กก./วนั ทําให้ไตทํางานน้อยลง เนืองจากไตมีหน้าทีขบัของ
เสียโดยเฉพาะไนโตรเจนจากโปรตีน[ ] ดงันนัการบริโภคอาหารทีมีโปรตีนสงูทําให้ไตทํางานมาก
ขนึ เป็นปัจจยัสง่เสริมให้เกิดภาวะ glomerular hyperfilltration และ glomerular hypertension 

[40] นอกจากนียงัพบว่าการลดปริมาณโปรตีนทีบริโภคยงัทําให้มีการเปลียนแปลงของขบวนการ
เมตะบอลิสมในร่างกายอืนๆ ได้แก่ ลดภาวะความเครียดภายในเซลล์ (oxidant stress) ลดการใช้
ออกซิเจนและอนมุลูอิสระทีเป็นอนัตรายตอ่เนือไต ลด growth factor และ cytokine ทีมีผลต่อ
กระบวนการอักเสบในเนือไตลง ส่งผลให้การรัวของโปรตีนหรืออัลบูมินในปัสสาวะลดลง  และ
ชะลอการเกิดพงัผืดในเนือไต[ ]  

โ ดย เ ป้ าหมายตาม คํ าแนะ นํ าของ  American diabetes association (ADA)          
และ Kidney disease outcomes quality initiative (KDOQI) สําหรับผู้ ป่วยโรคเบาหวานทีมี 
macroalbuminuria (ACR มากกว่า 300 มก.) โรคไตเรือรังระยะที -   จํากดัอาหารโปรตีน . -

.  กรัม/กก./วนั และโรคไตเรือรังระยะที -  จํากดัอาหารโปรตีน .  กรัม/กก./วนั โดยการแนะนํา
ให้ผู้ ป่วย งดอาหารทีประกอบด้วยเนือสตัว์เป็นสว่นใหญ่ เช่น ลาบ ไก่ย่าง ไก่ทอด ลกูชินปิง หมปิูง 
หมสูะแตะ  ข้าวมนัไก่  ข้าวขาหม ู ปลาหมกึสดยา่ง  เป็นต้น อาจแนะนําให้รับประทาน ข้าวเหนียว
ส้มตํา (ไทย) หมูปิงไม่เกิน 2 ไม้เล็กต่อมือ อาหารทีใส่ผกัมาก เช่น แกงเลียง แกงป่า (ระวัง
ประมาณโซเดียม) อาหารจานเดียว เช่น ข้าวผดั  ผดัไททีไม่มนัมาก ขนมจีน อาหารว่างปลอด
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โปรตีน เช่น สาคูเปียก  บวัลอยนําขิง เป็นต้น ไม่แนะนําให้รับประทานอาหารชีวจิต มังสวิรัสติ 
เนืองจากเป็นโปรตีนจากพืชซงึมีกรดอะมิโนทีจําเป็นไมค่รบถ้วน 

2.4.2 การลดนําหนกั และ การออกกําลงักายให้ระดบั body mass index (BMI) 

น้อยกว่าหรือเท่ากบั 25 กก./ม2 หรือ แนะนําให้ผู้ ป่วยลดนําหนกั (BMI เท่ากบั 18.5-22.9 กก./ม2) 
โดยการแนะนําการออกกําลังกายเช่น เดิน วิง อย่างน้อยวันละ 30 นาที เกือบทุกวันในแต่ละ
สปัดาห์ หรือ 4-7 วนัตอ่สปัดาห์  

2.4.3 การจํากดัเกลือ (dietary sodium intake) น้อยกว่า 2.4 กรัม/วนั การกําจดั
เกลือโซเดียมคลอไรด์ตํากว่า 6 กรัม/วนั โดยแนะนําให้หลีกเลียงอาหารทีมีรสเค็ม ของดอง อาหาร
กระป๋อง ขนมขบเคียว และไม่เติม เกลือ นําปลา หรือ ซีอิว ลงไปเพิม (ในทางปฏิบตัิผู้ ป่วยไม่อาจ
ทราบปริมาณเกลือแกงทีผสมในอาหารตา่งๆ ได้แน่นอน) 

2.4.4 การหยุดสูบบุหรี เพือชะลอการเสือมของไต และลดความเสียงต่อโรคหัวใจ
และหลอดเลือด 

2.4.5 การดืมแอลกอฮอล์ในปริมาณทีเหมาะสม โดยแนะนําการจํากัดการดืม
แอลกอฮอล์ไม่เกิน  drinksต่อวนัในผู้ชาย ไม่เกิน  drink ต่อวนัในผู้หญิงและผู้ ทีมีนําหนกัน้อย 
(1 drink = ½ ออนซ์ หรือ 15 มล.) เช่น เบียร์ 12 ออนซ์  ไวน์ 5 ออนซ์  วิสกี 1.5 ออนซ์ เป็นต้น  

2.4.6 การรับประทานอาหารประเภทผกั ผลไม้ ปลาในสดัส่วนทีสูงขึน  และลด
ปริมาณอาหารประเภทไขมนัอิมตวั และอาหารทีโคเลสเตอรอลสงู  
 

. การลดภาวะแทรกซ้อนของโรคไตเรือรัง[ ] 
3.1 ภาวะขาดสารอาหาร 

3.1.1 ผู้ ป่วยควรได้พลงังานจากอาหาร 35 กิโลแคลอรี/กก./วนั (อายมุากกวา่  ปี 
ควรได้พลงังาน -  กิโลแคลอรี/กก./วนั) 

3.1.2 รักษาระดบัอลับมูินในเลือดมากกวา่ 3.5 มก./ดล. ผู้ ป่วยควรได้รับการตรวจ
ระดบัอลับมูินในซีรัม (serum albumin) ทกุ 3-6 เดือน โดยให้มีระดบัอลับมูินไมน้่อยกวา่ 3.5 มก./
ดล. และไม่มีภาวะทพุโภชนาการ 

3.2 การรับประทานอาหารทีมีโปแตสเซียมตาํ 
ผู้ ป่วยโรคไตเรือรังควรได้รับการดแูลรักษาให้มีระดบัโปแตสเซียมในซีรัมอยูใ่นเกณฑ์

ปกต ิในกรณีทีผู้ ป่วยมีระดบัโปแตสเซียมในซีรัมสงูควรค้นหาสาเหต ุเช่น ผลจากยา ACEIs เป็นต้น 

และแนะนําให้รับประทานอาหารทีมีโปแตสเซียมตํา (ตารางที ) 
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ตารางที  แสดงปริมาณโปแตสเซียมในอาหารชนิดตา่งๆ 

 

 โปแตสเซียมตาํถงึปานกลาง 
(100-200 มก./1 สว่น) 

โปแตสเซียมสูง 

(250-350 มก./1 สว่น) 

ผัก 

 
แตงกวา แตงร้าน ฟักเขียว ฟักแม้ว 

บวบ มะระ มะเขือยาว มะละกอดบิ 

ถวัแขก หอมใหญ่ กะหลําปล ี

ผกักาดแก้ว ผกักาดหอม 

พริกหวาน พริกหยวก 

เห็ด หน่อไม้ฝรัง 
บรอคโคลี ดอกกะหลํา แครอท 

แขนงกะหลํา ผกัโขม ผกับุ้ง 
ผกักาดขาว ผกัคะน้า ผกักวางตุ้ง 
ยอดฟักแม้ว ใบแค ใบคืนช่าย ข้าวโพด 

มนัเทศ มนัฝรัง ฟักทอง อโวคาโด 

นําแครอท นํามะเขือเทศ กระเจียบ 

นําผกั ผกัแวน่ ผกัหวาน สะเดา หวัปลี 
ผลไม้ สบัปะรด แตงโม ส้มโอ 

ส้มเขียวหวาน ชมพู ่พทุรา มงัคดุ 

ลองกอง องุน่เขียว เงาะ 

แอปเปิล 

กล้วย กล้วยหอม กล้วยตาก 

ฝรัง ขนนุ ทเุรียน น้อยหน่า กระท้อน 

ลําไย ลกูพลบั ลกูพรุน ลกูเกด 

มะม่วง มะเฟือง มะปราง มะขามหวาน 

แคนตาลปู ฮนันีดวิ 

นําส้มคนั นํามะพร้าว นําแครอท 
 

ทีมา: สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย, แนวทางปฏิบัติสําหรับโรคไตเรือรัง ก่อนการบาํบัด
ทดแทนไต พ.ศ. 2552 (กรุงเทพมหานคร:  เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์, 2552), .   

 

3.3 ความผิดปกตขิองแคลเซียม และฟอสเฟต ผู้ ป่วยโรคไตเรือรังควรได้รับการดแูลให้ 

serum calcium (Ca2+) และ phosphate (PO4
-3) อยูใ่นเกณฑ์ปกติ 

3.3.1 คา่ serum corrected calcium 9-10.2 มก./ดล. 
3.3.2 คา่ serum phosphate 2.7-4.6 มก./ดล. 
3.3.3 ผลคณูของ serum calcium กบั phosphate ไม่เกิน 55 (มก./ดล.)2 

3.3.4 ควบคมุอาหาร รวมทงัพิจารณาให้ยาเสริมแคลเซียม และยาจบัฟอสเฟตหรือ
ลดการดดูซมึฟอสเฟต (phosphate binder) ดงัตอ่ไปนี 
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3.3.4.1 ผู้ ป่วยโรคไตเรือรังทีมีระดบั serum phosphate สงู ควรได้รับการ
แนะนํางดอาหารทีมีฟอสเฟตสงู เช่น เมล็ดพืช นม เนย กาแฟผง เป็นต้น และให้ยาลดการดดูซมึ
ฟอสเฟต (phosphate binder)  

3.3.4.2 ในกรณีทีสงสยัว่า ผู้ ป่วยโรคไตเรือรังขาดวิตามินดี อาจพิจารณาให้
วิตามินดี 

3.3.4.3 ในกรณีทีสงสยัวา่ผู้ ป่วยโรคไตเรือรังมีภาวะพาราไทรอยด์ฮอร์โมนสงู 

(hyperparathyroidism) ควรส่งตรวจเพือหาระดบัพาราไทรอยด์ฮอร์โมน (intact parathyroid 

hormone, iPTH) และควบคมุให้ได้ระดบั iPTH 150-300 พิกโคกรัม/มล. 
3.4 ภาวะโลหติจาง ควบคมุระดบัฮีโมโกบิน (hemoglobin; Hb) 10-12 กรัม/ดล. ผู้ ป่วย

โรคไตเรือรังทีมีระดบัฮีโมโกบนิตํากวา่ 10 กรัม/ดล. โดยวินิจฉยัแยกสาเหตขุองภาวะโลหิตจางอืนๆ 

ออกไปแล้ว เช่น ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตเุหล็ก อาจพิจารณาให้ยาเหล็กในรูปรับประทาน 
หรือ รูปยาฉีด ถ้าไม่ได้เกิดจากการขาดธาตเุหล็กหรือ สาเหตอืุน ๆ พิจารณาให้ erythropoiesis 

stimulating agent (ESA) 

ผู้ ป่วยโรคไตเรือรังทีได้รับยา ESA ควรมีปริมาณเหล็กในร่างกายเพียงพอทีจะทําให้
ระดบัฮีโมโกบินมากกว่า 10 กรัม/ดล. โดยเป้าหมายทีแสดงว่ามีปริมาณเหล็กเพียงพอคือ serum 

ferritin มากกวา่ 100 นาโนกรัม/มล. และtransferrin saturation (TSAT) มากกวา่ร้อยละ 20 โดยมี
การตรวจก่อนการให้ ESA และติดตามอยา่งน้อยทกุ 3 เดือน อยา่งไรก็ดี ควรระมดัระวงัภาวะเหลก็
เกินในร่างกาย ถ้า serum ferritin มีคา่มากกว่า 500 นาโนกรัม/มล. การให้ธาตเุหล็กเสริมอาจให้
ในรูปยารับประทานหรือยาฉีด 

3.5 ภาวะเลือดเป็นกรดในผู้ป่วยไตเรือรัง ผู้ ป่วยโรคไตเรือรังควรได้รับการรักษาภาวะ
เลือดเป็นกรดด้วยโซเดียมไบคาร์บอเนต ให้ความเป็นกรดด่างในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ (ซีรัมไบ
คาร์บอเนตมากกวา่ 22 มิลลโิมล/ลติร) 

 

4 การลดความเสียงของโรคหวัใจและหลอดเลือด (cardiovascular disease; CVD) 

โรคไตเรือรังมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular 

disease; CVD) ดงันนัผู้ ป่วยโรคไตเรือรังควรได้รับการประเมินค้นหาปัจจยัเสียงของโรคหวัใจและ
หลอดเลือด ได้แก่ ประวัติการสูบบุหรี การตรวจวัดความดันโลหิต นําหนักตวั การคํานวณค่า
ดรรชนีมวลการ (body mass index; BMI) การตรวจระดบัไขมนั และการตรวจคลืนไฟฟ้าหวัใจ 
เป็นต้น[ ] นอกจากนีผู้ ป่วยโรคเบาหวาน ทีมีโรคไตเรือรัง ควรได้รับยาป้องกนัโรคหวัใจและหลอด
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เลือด โดยใช้ยา aspirin 75-162 มก./วนั กรณีแพ้ยา aspirin แนะนําให้ใช้ clopidogrel 75 มก./วนั 
ในกรณีดงัตอ่ไปนี[ ] 

4.1 การป้องกันปฐมภูมิ (primary prevention) ในผู้ ป่วยเบาหวานทีมีความเสียงในการ
เกิดโรคหวัใจและหลอดเลือด ผู้ชายอายุมากกว่า 50 ปี และผู้หญิงอายุมากกว่า 60 ปี ทีมี 1 ปัจจยั
เสียงหลกั (major risk factor) ต่อไปนี ประวตัิครอบครัวเป็นโรคหวัใจและหลอดเลือด (family 

history of CVD) โรคความดนัโลหิตสงู (hypertension) สบูบหุรี (smoking) ไขมนัในเลือดสงู 
(dyslipidemia) หรือพบโปรตีนชนิดอลับมูินในปัสสาวะ (albuminuria) 

4.2 การป้องกันทุตยิภมูิ (secondary prevention) ในผู้ ป่วยเบาหวานทีมีประวตัิโรคหวัใจ
และหลอดเลือด (CVD)  
 

5 การตดิตาม และส่งต่อเพอืการบาํบัดทดแทนไต 

5.1 การตดิตามผู้ป่วย 

ผู้ ป่วยโรคไตเรือรัง ควรได้รับการตดิตามระดบัการทํางานของไต ด้วยการตรวจคา่ SCr 

เพือประเมิน eGFR และการตรวจปัสสาวะ โดยมีความถีในการตรวจแบ่งตามระยะของโรคไต
เรือรังได้ดงันี[ , ] 

โรคไตเรือรังระยะที 1 และ 2 ติดตามอย่างน้อยทกุ 12 เดือน (ทกุ 6 เดือน ถ้าตรวจพบ
โปรตีนในปัสสาวะ) 

โรคไตเรือรังระยะที 3 ติดตามอยา่งน้อยทกุ 6 เดือน (ทกุ 12 เดือน ถ้าระดบัการทํางาน
ของโรคไตคงทีและตรวจไมพ่บโปรตีนในปัสสาวะ) 

โรคไตเรือรังระยะที 4 ติดตามอย่างน้อยทกุ 3 เดือน (ทกุ 6 เดือน ถ้าระดบัการทํางาน
ของไตคงที) และ สง่ปรึกษาอายรุแพทย์โรคไต ผู้ ป่วยควรได้รับคําแนะนําและสง่ตอ่เพือเตรียมตวั
ในการบําบดัทดแทนไต เมือเริมเข้าสูร่ะยะที  

โรคไตเรือรังระยะที 5 ติดตามอย่างน้อยทกุ 3 เดือน และพิจารณาการบําบดัทดแทน
ไต 

5.2 การส่งต่อผู้ป่วย 

การสง่ปรึกษาหรือสง่ตอ่ผู้ ป่วยโรคไตเรือรังตามแนวทางเวชปฏิบตัิสําหรับโรคไตเรือรัง
ก่อนการบําบดัทดแทนไต[ ] มีแนวทางดงัตอ่ไปนี 

5.2.1 ควรสง่ปรึกษาหรือสง่ต่อผู้ ป่วยพบอายรุแพทย์ เมือผู้ ป่วยมี eGFR 30-59 มล./
นาที/1.73ม2 ร่วมกบัมีการเสือมของไตไม่มากกวา่ 7 มล./นาที/1.73ม2 ตอ่ปี 
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5.2.2 ควรสง่ปรึกษาหรือสง่ตอ่ผู้ ป่วยพบอายรุแพทย์โรคไต เมือ 

5.2.2.1 ผู้ ป่วยมี eGFR 30-59 มล./นาที/1.73ม2 ร่วมกบัมีการเสือมของไต
มากกวา่ 7 มล./นาที/1.73ม2 ตอ่ปี หรือมีภาวะความดนัโลหิตสงูทีควบคมุไมไ่ด้ 

5.2.2.2 ผู้ ป่วยมี eGFR น้อยกวา่ 30 มล./นาที/1.73ม2 

5.2.2.3 ผู้ ป่วยมีโปรตีนรัวในปัสสาวะมากกว่า 1,000 มก./วนั หรือ spot 

urine protein/creatinine ratio มากกว่า 1,000 มก./กรัมของครีเอตินิน หลงัได้รับการควบคมุ
ความดนัโลหิตได้ตามเป้าหมายแล้ว 

 

การศึกษาทเีกียวข้องกับการดแูลผู้ป่วยโรคไตเรือรัง  
การดแูลผู้ ป่วยโรคไตเรือรังอย่างเหมาะสม จะช่วยป้องกนัหรือชะลอการเสือมของไต

เพือไม่ให้เกิดโรคไตวายระยะสดุท้าย และป้องกนัหรือควบคมุความรุนแรงของภาวะแทรกซ้อน
โดยเฉพาะอย่างยิงโรคหวัใจและหลอดเลือดทีอาจเกิดขึน ไม่ให้รุนแรงจนเป็นอนัตรายต่อสขุภาพ
ของผู้ ป่วย ซงึจากการศกึษางานวิจยัทีเกียวข้องกบัการดแูลผู้ ป่วยโรคไตเรือรังในตา่งประเทศพบมี 
2 รูปแบบ ได้แก่  

1. การศกึษาทีกําหนดบทบาทของเภสชักรในทีมชดัเจน ได้แก่ 

 การศกึษาของ Kelly และคณะ[ ]  Leung และคณะ[ ] ออกแบบการดแูลผู้ ป่วย
เบาหวานทีมีภาวะแทรกซ้อนทางไตในรูปแบบทีพฒันาขนึ (structure care program) โดยการ
ติดตามผลลพัธ์ด้านการทํางานของไต และผลทางคลนิิกอืนๆ เมือสนิสดุการศกึษาผลลพัธ์ด้านการ
ทํางานของไตพบว่าผู้ ป่วยทีได้รับการดแูลตามรูปแบบทีกําหนด มีปริมาณของอลับมูินในปัสสาวะ 
(albumin creatinine ration; ACR) ลดลง[ ] ระยะเวลาการดําเนินไปของโรคไตลดลง และอตัรา
การเข้าสู่ ESRD และอตัราการเสียชีวิต (all cause death) น้อยกว่าในกลุม่ผู้ ป่วยทีดแูลแบบ
ดงัเดิม[ ] สําหรับผลลพัธ์ด้านคลินิกได้แก่ ระดบั BP, LDL, HbA1C ลดลงมากกว่ากลุ่มผู้ ป่วยที
ดแูลแบบดงัเดิม และการใช้ยากลุม่ ACEIs/ARBs, statins, aspirin เพิมขนึมากกว่ากลุม่ผู้ ป่วยที
ดแูลแบบดงัเดิม[ , ] ผลลพัธ์ด้านกระบวนการดแูลผู้ ป่วย ได้แก่ การตรวจระดบั BP อย่างน้อย 

4 ครัง/ปี  การตรวจระดบั HbA1c อยา่งน้อย 2 ครัง/ปี  การตรวจระดบัlipid อย่างน้อย 1 ครัง/ปี ใน
กลุ่มผู้ ทีได้รับการดแูลตามรูปแบบทีพฒันาขึนมีจํานวนมากกว่าในกลุ่มผู้ ป่วยทีดแูลตามแนวทาง
ดังเดิม[ ] ทังนีการศึกษานีมีเภสัชกรร่วมกับทีมสหวิชาชีพในการดูแลผู้ ป่วย โดยเภสัชกรมี
บทบาทในการประเมินและส่งเสริมความร่วมมือในการใช้ยา (adherence) ร่วมประเมินผลทาง
ห้องปฏิบตัิการ ทบทวนแผนการรักษา และสือสารกบัแพทย์เมือพบปัญหา โดยมีระยะเวลาในการ



28 
 

 
 

พบเภสชักร 15-30 นาที และการศกึษานีมีเภสชักรเป็นแกนนําในการดําเนินการพฒันารูปแบบการ
ดแูลผู้ ป่วยกลุม่นีขนึด้วย (ตารางที )  

2. การศกึษาทีไม่ได้กําหนดบทบาทของเภสชักรในทีมชดัเจน ได้แก่ 

การศกึษาของ Chan และคณะ[ ] Joss และคณะ[28] ออกแบบและประเมินผล
การดูแลผู้ ป่วยเบาหวานทีมีภาวะแทรกซ้อนทางไตในรูปแบบทีพัฒนาขึน (structure care 

program) โดยทีมสหวิชาชีพ ทําการวดัผลลพัธ์ด้านไต และการเสียชีวิต[ ] รวมถึงอตัราการ
ดําเนินไปของโรคไต[ ] กําหนดเป้าหมายของการรักษาได้แก่ ระดบั BP, lipid, HbA1C การรักษา
ด้วยยา ACEIs/ARBs ภายหลงัการศกึษา พบว่าอตัราการดําเนินไปของโรคไตในกลุ่มทีดแูลตาม
รูปแบบทีกําหนดน้อยกว่าการดแูลแบบเดิม[ ] แต่ผลลพัธ์ด้านไต ได้แก่ การเกิด ESRD และการ
เสียชีวิตไม่แตกตา่งกนั และพบว่าหากผู้ ป่วยทีบรรลเุป้าหมายของการรักษาทีกําหนด 3 ครังขนึไป
สามารถลดความเสียงในการเกิด ESRD และการเสียชีวิต ได้มากกวา่ร้อยละ 50[23] (ตารางที ) 
ทงันีการศกึษาทีไม่ได้กําหนดบทบาทหน้าทีของเภสชักรทีชดัเจน พบปัญหาความไม่รวมมือในการ
รักษา (non-adherence) ซงึการศกึษานีได้ให้ข้อคิดเห็นว่าคําแนะนําจากเภสชักรและทีมสหสาชา
วิชาชีพสามารถเพิมความร่วมมือในการรักษา (adherence) ของผู้ ป่วยได้ 

สําหรับการศึกษาในประเทศไทยของ กฤษฎา  ศิริชัยสิทธิและคณะ[ ] ศึกษา
ประสิทธิผลของรูปแบบการจดัคลินิกบริการผู้ ป่วยเบาหวานในการลดภาวะแทรกซ้อนทางไต โดย
ทีมสหวิชาชีพ พบว่าผู้ ป่วยร้อยละ 63.3 มี eGFR จากสมการ MDRD เพิมขนึจาก 55.5 มล./นาที 
เป็น 60.9 มล./นาที แสดงถึงระยะของโรคไตเรือรังมีแนวโน้มกลบัไปสูร่ะยะทีดีขนึ (ตารางที 10) 
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ตารางที  การศกึษาเกียวกบัดแูลผู้ ป่วยโรคไตเรือรังทีกําหนดบทบาทเภสชักรชดัเจน 
 

 Kelly  et al. 2008 [17] Leung et al.  2005 [ ] 
Objective  ออกแบบและ ติดตามผลของ  structure care program ในการดูแลผู้ ป่ วย 

microalbuminuria และมีภาวะแทรกซ้อนทางไต (nephropathy)   

พฒันาและประเมินผลของ structure model เพือดแูลผู้ ป่วยเบาหวานชนิดที 2 และมี
ภาวะแทรกซ้อนทางไต (nephropathy) ต่อผลลพัธ์ด้านไต และกระบวนการรักษา  

Outcome  1. การบรรลถุึงเป้าหมายของระดบัความดนัโลหิต และระดบัไขมนั 

2. ความเหมาะสมของขนาดการใช้ยา  

1  end point ระยะเวลาการเกิด ESRD หรือ all cause death  

2  end point การดําเนินไปของโรคไต         3  end point กระบวนการรักษา  

Method 

Design 
Patient 

 

 

Intervention 

 

Prospective control study (n=116) 

ผู้ ป่วยเบาหวานชนิดที 1 และ 2, มีภาวะแทรกซ้อนทางตา และพบ micro หรือ 
macroalbuminuria, ระดบั SCr<2.27 mg/dl (200 mole/l), ผู้ ป่วยได้รับการ
วินิจฉยัและ สง่ตอ่จาก secondary care diabetes เพือเข้าคลินิก) 
1. นดัผู้ ป่วยเพือตรวจติดตามทกุ 4-6 สปัดาห์ 

2. พบเภสชักรทกุครังทีมาตรวจติดตาม  30 นาที/ครัง เภสชักรติดตามผลการตรวจ
ร่างกาย ผลทางห้องปฏิบตัิการ, ทบทวนแผนการรักษา และสือสารกบัแพทย์  

3. ประวตัิการใช้ยาของผู้ ป่วยสมัภาษณ์จากผู้ ป่วย และโทรถามแพทย์ GP เภสชักร 
4. หากเปลียนแปลงการรักษาเขียนใบ refer ถึง แพทย์ GP และเภสชักรภายใน 7 วนั 
5. ผู้ ป่วยทีใช้ insulin ได้รับการประเมินจากพยาบาล (specialist diabetes nurse) 
6. เป้าหมายการรักษา BP<130/80 (type II), 120/70 (type I), total cholesterol< 

156 mg/dl (4 mmol/l)  
7. การรักษาด้วยยา ACEIs/ ARBs , antiplatelet therapy, statins therapy 

8. ผู้ ป่วยทีสบูบหุรีสง่เข้าคลินิกเลิกสบูบหุรี 

 

Prospective control study (n=180) 

ผู้ ป่วยเบาหวานชนิดที 2, ระดบั SCr 1.7-4.5 mg/dl (150-400 mole/l), พบ 
microalbuminuria หรือmacroalbuminuria  

 
1. นดัผู้ ป่วยพบ diabetes specialist เพือตรวจติดตามทกุ 12-16 สปัดาห์  
2. พบเภสชักรทกุครังทีมาตรวจติดตาม 15-30 นาที/ครัง เภสชักรประเมินและส่งเสริม
ความร่วมมือในการใช้ยา (adherence) แนะนําการเปลียนแปลงการดํารงชีวิต, 
ทบทวนแผนการรักษา และติดตามผลทางห้องปฏิบตัิการ และสือสารกบัแพทย์ 

3. กําหนดการวดัผลทางห้องปฏิบตัิการได้แก่ BP (วดัทกุครังทีมาตรวจติดตาม)  plasma 

glucose,  HbA1c, renal function (ทกุ 2-3 เดือน) Hb,  lipid, bone profiles (วดัทกุ 
6 เดือน)  

4. เป้าหมายการรักษา  BP<140/90 mmHg, HbA1c<7.5%, LDL<101.4 mg/dl (2.6 

mmol/l) 

5. การรักษาด้วย ACEIs/ARBs ถ้าไม่มีข้อห้ามใช้  
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ตารางที 9 การศกึษาเกียวกบัดแูลผู้ ป่วยโรคไตเรือรังทีกําหนดบทบาทเภสชักรชดัเจน (ตอ่) 

 Kelly  et al. 2008 [17] Leung et al.  2005 [ ] 
Result - ระยะเวลาติดตาม 18 เดือน  

 

 ก่อน หลงั 
SBP (p<0.001) 151 19 133 15 

DBP (p<0.001) 80  10 68  10 

Chol (p<0.001) 176.34  40.60 155  41 

HbA1C 8.5  1.7 8.2  1.7 

ACR  (p=0.02) 
238.68   

388.96 

176.80  

 274.04 

ACEIs 66% 100% 

Statins 90% 100% 

Antiplatelet 86% 100% 

 

 

 

 

 

- ระยะการติดตามเฉลีย 22.8 7.9 เดือน (n=กลุม่ละ 80 คน)  
- ลดความเสียงของ primary endpoint ได้ 60% (HR 0.40; 95%CI 0.23-0.68, p<0.01) 

 

 structure care usual care 

Primary endpoint  

 

Rate of ESRD 

All cause death rate 

24 คน (incidence 14.8/ 

100 pateint-years) 

13.5/100 pateint-years 

4.3 /100 pateint-years 

40 คน (incicence 28.3/  

100 pateint-years 

24/100 pateint-years 

14.8 /100 pateint-years 

Secondary endpoint (progression of 

renal disease) (p=0.32) 

0.37 mg/dl/year 0.94 mg/dl/year 

Tertiary endpoint (process of care) 

BP  4 time/year (p=0.001) 

HbA1c  2 time/year (p=0.001) 

Lipid  1 times/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) 
Statins (ก่อน/หลงั) (p<0.001) 

 

100% 

100% 

95% 

139.7  20.3 

67.6  11.8 

4.4  1.1 

2.3  0.9   

70.8% / 93.1% 

37.5% / 70.8% 

 

72.5% 

86.3% 

52.5% 

148  22.5 

71.8  11.3 

5.0 1.4 

2.8  1.0 

45.7% / 62.9% 

25.7% / 32.9% 
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ตารางที 10 การศกึษาเกียวกบัดแูลผู้ ป่วยโรคไตเรือรังแตไ่ม่ได้กําหนดบทบาทเภสชักรชดัเจน 
 

Chan  et al. 2009[23] Joss N et al. 2004[28] กฤษฎา  ศิริชัยสทิธิ 2551[26] 

Objective  เปรียบเทียบผลของ structured care กบั usual care ต่อการเกิด 
ESRD และการเสียชีวิต 

ประเมินผลของ intensive และ standard medical management กบั
อตัราการดําเนินไปของโรคไตในผู้ ป่วยโรคไตจากเบาหวาน 

ศกึษาผลของรูปแบบการจดัคลินิกผู้ ป่วย
เบาหวานในการลดภาวะแทรกซ้อนทางไต  

Outcome  1  end point การเสียชีวิต และ/หรือ renal endpoint (cretinine 

>5.68 mg/dl (500 mol/l) หรือ dialysis) 

2  end point  เปอร์เซน็ของผู้ ป่วยทีถงึเป้าหมายการรักษา  3 ครัง  

อตัราการดําเนินไปของโรคไต โดย plot กราฟระหว่าง  eGFR และ
ระยะเวลา (ml/min/month) 

คา่อตัราการกรองของโกลเมอรูลสัด้วย
สมการ MDRD ก่อน-หลงั  

Method 

Design 
Patient 

 

Intervention 

 

Randomized multicenter study  (n=205) 

ผู้ ป่วยเบาหวานชนิดที 2, ระดบั SCr 1.7-3.98 mg/dl  (150-350 

mole/l) 

1. ทีมงาน diabetologist, endocrine trainees, diabetes nurses, 

dietitian 

2. นดัตรวจติดตามผู้ ป่วยพบทีมแพทย์และพยาบาลทกุ 3 เดือน 

3. Nurse educators (6-8 ครัง/ปี, 30 นาที/ครัง) 
4. วดั BP ทกุครังทีมาตรวจติดตาม สําหรับ complete blood result, 

plasma lipid level (Chol, HDL, TG, LDL)  และ bone profile 

ติดตามทกุ 6 เดือน  
5. เป้าหมายการรักษา  BP<130/80, HbA1c<7%, LDL<101.4 

mg/dl (2.6 mmol/l), TG<178 mg/dl (2 mmol/l) 

6. การรักษาด้วยยา ACEIs/ARBs    
7. การจํากดัปริมาณโปรตีนและอาหารทีมีโพแทสเซียมสงู 

 

Prospective randomized controlled study (n=90)  

ผู้ ป่วยเบาหวานชนิดที 2, overt nephropathy (albubmin>300 

mg/24 hr) 

1. ทีมงาน doctor, nurse, dietician  
2. นดัตรวจติดตามผู้ ป่วย 2-3 สปัดาห์ จนกระทงั BP < 140/80 
3. ควบคมุ BP, cholesterol ให้ได้ตามเป้าหมาย จากนนั 3 เดือน 
จํากดัอาหารโดย dietician 

4. ติดตาม BP, HbA1c, electrolyte and 24 hr urine collection ทกุ 
3 เดือน, Cholesterol  ติดตามเดือนที 0, 6, 12, 24 

5. เป้าหมายการรักษา BP<140/80, HbA1c<8%, Chol<154.68 

mg/dl (4 mmol/l), LDL<101.4 mg/dl (2.6 mmol/l), TG<178 

mg/dl (2mmol/l), Sodium intake<120 mmole/day, Protein 

intake 0.7-1 g/kg/day 
6. การรักษาด้วยยา ACEIs/ARBs    
7. แนะนําออกกําลงักาย หยดุสบูบหุรี จํากดัปริมาณโปรตีน และเกลือ  

 

การวิจยัย้อนหลงัเชงิพรรณนา เวลา  ปี 
ผู้ ป่วยโรคเบาหวาน และความดนัโลหิตสงู  
 

1. ทีมงานประกอบด้วย แพทย์, พยาบาล, 

เภสชักร, นกักายภาพบําบดั, โภชนากร 
2. ออกตรวจผู้ป่วยทีสถานีอนามยัการ
ตรวจรักษา และการให้ยา แบบ one 

stop service  
3. การให้ความรู้ด้านสขุศกึษาจากทีมหลกั 
4. นกักายภาพให้ความรู้เรืองการออก
กําลงักาย, นกัโภชนากรให้ความรู้เรือง
อาหาร หมนุเวียนกนัออกไป  
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ตารางที 10 การศกึษาเกียวกบัดแูลผู้ ป่วยโรคไตเรือรังแตไ่ม่ได้กําหนดบทบาทเภสชักรชดัเจน (ตอ่) 
 

Chan  et al. 2009[23] Joss N et al. 2004[28] กฤษฎา  ศริิชัยสทิธิ 2551[26] 

Result - ระเวลาติดตาม 2 ปี (structure care = 81, usual care = 82)  

- ผู้ ป่วยทีถึง renal end point (ESRD, Dialysis) 26 คน ใน structure care 

และ 23 คนใน usual care (RR 0.96, 95%CI 0.50-1.84)  

- ผู้ ป่วยทีบรรลุเป้าหมายการรักษา  3 ครัง (91 คน) ลด primary end 

point ได้ 14 คน เปรียบเทียบกบั 34 คนในผู้ ทีบรรลเุป้าหมาย < 3 ครัง  
(114 คน) ลดความเสียงในการเกิด primary end point ได้ % (HR 

0.43, 95%CI 0.21-0.86) 

 

 Structure care Usual care 

ESRD   16 คน 15 คน 

Dyalysis 10 คน 8 คน 

Death 8 คน 11 คน 
SBP 135 25 137 21 

DBP (p=0.02) 68  12 71 12 

HbA1c (p<0.01) 7.3 1.3 8.0 1.6 % 

Treatment goal  3ครัง  63 คน (61%) 28 คน (28%) 

ACEIs (ก่อน/หลงั) (p<0.01) 77%/69% 56%/49% 
 

- ระยะเวลาการติดตามผู้ ป่วย 2 ปี (intensive=47, control 

group=43) 

- กลุ่มผู้ ป่วย intensive มีค่าเฉลีย SBP, DBP และระดบั 
cholesterol ตํากวา่  

 
 Intensive Control 

Estimate creatinine clearance (ml/min/month) 

Baseline  56 54 

ปีที 2 47 42 

Rate of  progression of renal failure (ml/min/month)  

ปีที 1 0.44 0.49 

ปีที 2 (p=0.04) 0.14 0.53 

SBP (p<0.001) 143 164 

DBP (p<0.001) 73 82 

Chol (p<0.05) 162 182 
 

- ระยะเวลาการติดตามผู้ ป่วยย้อนหลัง
เป็นเวลา  2 ปี  (n= 916) 

- ผู้ ป่วยทีมีอัตรากรองของ โกลเมอรูลัส
เพิมขนึมีจํานวน 580 คน (ร้อยละ 63.3)  

- ค่าเฉลียของอัตราการกรองของโกล
เมอรูลสัหลงัทําโครงการ (60.9 มิลลิลิตร
ต่อนาที) มากกว่าก่อนทําโครงการ (55.5 

มิลลิลิตรต่อนาที) อย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติ (p<0.001)  

- ระยะของโรคไตเรือรังมีแนวโน้มกลบัไปสู่
ระยะทีดีขนึ  
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จากการศึกษาดงักล่าวข้างต้นพบว่าการดแูลผู้ ป่วยตามรูปแบบทีกําหนด ได้แก่ การ
นดัติดตามผู้ ป่วยเป็นระยะ การกําหนดเป้าหมายของการรักษาได้แก่ ระดบั BP, lipid, HbA1C 

การใช้ยากลุม่ ACEIs/ARBs, statins, aspirin และการให้คําแนะนําผู้ ป่วยเช่นการออกกําลงักาย 
การจํากัดอาหารโปรตีน โพแทสเซียม โซเดียม การเลิกสูบบุหรี รวมถึงการกําหนดบทบาทของ
ทีมสหวิชาชีพ สามารถช่วยชะลอการเสือมของไตเพือไมใ่ห้เกิดโรคไตวายระยะสดุท้าย และป้องกนั
หรือควบคุมความรุนแรงของภาวะแทรกซ้อนโดยเฉพาะอย่างยิงโรคหวัใจและหลอดเลือดทีอาจ
เกิดขึน แต่อย่างไรก็ตามยงัพบว่าผู้ ป่วยโรคเบาหวานทีมีโรคไตเรือรังร่วมด้วยมีความเสียงสงูต่อ
การเกิดอาการอนัไม่พงึประสงค์จากยา (adverse drug events) มากกว่าผู้ ป่วยโรคเบาหวานทีไม่
มีโรคไตเรือรัง[ ] และพบว่าผู้ ป่วยมีการใช้ยาหลายขนาน ทงัยาโรคไตเรือรัง ยาโรคเบาหวาน ยา
เกียวกับโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ทําให้พบปัญหาความไม่ร่วมมือในการใช้ยา  (non 

adherence)[ ] ดงันนัเภสชักรเป็นหนึงในทีมสหวิชาชีพทีมีบทบาทในการดูแลผู้ ป่วยดงักล่าว 
[ , ]  

การศึกษานีจึงนําแนวคิดการบริหารจดัการโรค (disease management) มาเป็น
แนวทางในการดูแลผู้ ป่วย ซึงเป็นแนวคิดหนึงของระบบการดูแลสุขภาพแบบผสมผสานทีถูก
นํามาใช้ในการบริหารจดัการโรคเรือรัง (chronic disease management) เช่น การดแูลผู้ ป่วย
เบาหวาน ความดนัโลหิตสงู เพือส่งเสริมคณุภาพการรักษา และส่งผลลพัธ์การรักษาของผู้ ป่วยดี
ขนึ (a system approach to improving patient outcome) ซงึมีองค์ประกอบดงัตอ่ไปนี[ , ] 

1. การคดักรองความเสียง และ/หรือ ค้นหาโรคตงัแต่ระยะเริมแรกในบุคคล และ
ครอบครัว(population identification processes) 

2. การกําหนดแนวทางปฏิบัติทางคลินิกตามหลักฐานเชิงประจักษ์  (evidence-
based practice guidelines)  

3. การนําแนวทางปฏิบตัิในการดแูลผู้ ป่วยลงสู่การปฏิบตัิ (collaborative practice 
models to include physician and support-service providers) 

4. การให้ข้อมลูผู้ ป่วยเกียวกบัโรค ยา และการปรับเปลียนพฤติกรรม (patient self-
management education) 

5. การวัด ประเมิน บริหารจัดการด้านกระบวนการ และผลลัพธ์ของการรักษา 
(process and outcomes measurement, evaluation, and management) 

6. การเก็บรวบรวมข้อมลูเพือประเมินผลลพัธ์ของการจดัการในด้านคลินิก (routine 
reporting/feedback loop) 
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กล่าวโดยสรุป การบริหารจัดการโรค (disease management) คือ การจัดการ   
ระบบการดูแลผู้ ป่วย โดยรวมการคัดกรองความเสียง การตรวจวินิจฉัย การรักษา  และการ
ประเมินผลเพือให้เกิดสมดลุระหว่าง ผลการรักษา คุณภาพชีวิต และคา่ใช้จ่ายทีเหมาะสม เน้นให้
เกิดความร่วมมือในการรักษาระหว่างผู้ ให้บริการ ผู้ ป่วย และครอบครัว รวมถึงผู้ ป่วยสามารถดแูล
ตนเองได้[51] 

หลกัฐานจากการศึกษาทีแสดงให้เห็นว่าการบริหารจดัการโรคส่งผลลพัธ์การรักษา
ของผู้ ป่วยดีขึนได้ ดงัการศึกษาของ องักูร และคณะ[ ]  พฒันาแบบจําลองเภสชักรเวชปฏิบตัิ 
เพือการดแูลผู้ ป่วยเบาหวานชนิดที 2 บรูณาการแบบจําลองโดยใช้ disease management เป็น
หนงึในการพฒันาแบบจําลองเภสชักรเวชปฏิบตัิ พบว่าการดําเนินการตามแบบจําลองเภสชักรเวช
ปฏิบตัิ มีผลต่อการปรับปรุงผลลพัธ์ด้านการตรวจหาภาวะแทรกซ้อน และผลลพัธ์ทางคลินิกดีขึน 
สําหรับผู้ ป่วยเบาหวานชนิดที 2 ทีไม่สามารถควบคมุระดบันําตาลในเลือดได้   นอกจากนี ภทัรนุช 

และคณะ[ ] ทํานายผลลพัธ์ทางคลินิกของการดแูลผู้ ป่วยเบาหวานชนิดที 2 แบบ disease 

management เปรียบเทียบกบัการดแูลดังเดิม (usual care) ในบริบทของโรงพยาบาลชุมชน 
พบว่าการดูแลผู้ ป่ วยแบบ  disease management สามารถลดอุบัติการณ์ของการเ กิด
ภาวะแทรกซ้อน  เพิมระยะเวลาการมีชีวิตทีไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน และมีการเข้าถึงการรักษา
ทดแทนไตได้มากขนึ เมือเปรียบเทียบกบัการดแูลแบบดงัเดมิ (usual care)  
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บทท ี3 

วิธีดาํเนินการวิจัย 

 

บทนีกลา่วถงึขนัตอนในการดําเนินการวิจยั ซงึสามารถแบง่ได้เป็น 3 ขนัตอนหลกั คือ  
1. การทบทวนและพฒันาระบบการดแูลผู้ ป่วยโรคไตเรือรัง 
2. การดําเนินงานวิจยั 

3. การวิเคราะห์และประเมินผล 

 

การทบทวนและพัฒนาระบบการดแูลผู้ป่วยโรคไตเรือรัง 
จากการทบทวนระบบการดแูลผู้ ป่วยโรคไตเรือรังแบบดงัเดมิ พบวา่เป็นการดแูลผู้ ป่วย

ตามแนวทางปฏิบตัิในการดแูลผู้ ป่วยโรคเบาหวานของโรงพยาบาลชาติตระการ ได้แก่ การเจาะ
เลือด ซกัประวตัิโดยพยาบาล การให้ความรู้รายกลุ่ม ผู้ ป่วยพบแพทย์ ผู้ ป่วยรับยากลบับ้าน โดย
ผู้ ป่วยจะได้พบเภสชักร เมือพยาบาลหรือแพทย์พบปัญหาด้านยา  และต้องการให้เภสชักรร่วมให้
คําปรึกษาผู้ ป่วย รวมถึงโรงพยาบาลชาติตระการยงัไม่มีระบบการตรวจคดักรองผู้ ป่วย และไม่มี
แนวทางในการดแูลผู้ ป่วยไตเรือรังโดยตรง ไม่มีการให้ความรู้ทงัรายบคุคลหรือรายกลุม่เรืองโรคไต
เรือรัง (แผนภาพที 2)   

จึงมีการจัดประชุมโดยผู้วิจยัร่วมกับทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลชาติตระการ พฒันา
รูปแบบการดูแลผู้ ป่วยโรคไตเ รือ รังขึน  โดยการนําทฤษฎีบริหารจัดการโรค  ( disease 

management) ทงั 6 ข้อมาประยกุต์ใช้เพือให้เหมาะสมกบับริบทของโรงพยาบาล (intervention)  

ดงัตอ่ไปนี 

1. การคัดกรองผู้ ป่วยทีมีภาวะไตเรือรัง  ในคลินิกโรคเบาหวาน  (population 
identification processes):  ผู้ ป่วยเบาหวานชนิดที 1 ตรวจคดักรองเมือวินิจฉยัเป็นโรคเบาหวาน
ตงัแต ่5 ปีขนึไป ผู้ ป่วยเบาหวานชนิดที 2 ตรวจคดักรองตงัแตเ่ริมวินิจฉยัโรค และหลังจากนนัควร
ตรวจตามแพทย์แนะนํา หรือปีละหนงึครัง เกณฑ์การวินิจฉยัว่าเป็นโรคไตเรือรังคือ ผู้ ป่วยทีมีความ
ผิดปกติของไต (kidney damage) มากกว่าหรือเท่ากบั 3 เดือน ได้แก่ผู้ ป่วยทีมีลกัษณะอย่างใด
อยา่งหนงึในตอ่ไปนี[ , ] 
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1.1 ตรวจพบโปรตีนในปัสสาวะ (proteinuria) ด้วยการตรวจ protein dipstick 

อย่างน้อย 2 ครัง ในระยะเวลา 3-6 เดือน หรือ การตรวจพบโปรตีนชนิดอลับมูิน (albuminuria) 
ด้วยการตรวจ microalbumin dipstick อยา่งน้อย 2 ครัง ในระยะเวลา 3-6 เดือน  

1.2 ตรวจพบเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะ (hematuria) 

1.3 ตรวจพบความผิดปกติทางรังสีวิทยา หรือตรวจพบความผิดปกติทาง
โครงสร้างหรือพยาธิสภาพ 

1.4 ผู้ ป่วยมีสมรรถภาพการทํางานของไต (GFR) ตํากว่า 60 มล./นาที/1.73ม2 

โดยการประมาณคา่การทํางานของไต (eGFR) ด้วยการตรวจระดบั SCr จากนนัคํานวณจากสตูร 
Cockcroft and Gault  formula  

2. การกําหนดแนวทางปฏิบตัิในการดแูลผู้ ป่วยโรคไตเรือรัง ในคลินิกเบาหวาน ของ
โรงพยาบาลชาติตระการร่วมกัน โดยอิงแนวทางปฏิบัติทางคลินิกตามหลักฐานเชิงประจักษ์  

(Evidence-based practice guidelines) (ภาคผนวก ข) 

3. การนําแนวทางปฏิบตัิในการดแูลผู้ ป่วยไตเรือรัง ลงสู่การปฏิบตัิ (Collaborative 
practice models to include physician and support-service providers) โดยกําหนดบทบาท
หน้าทีของทีมงานสหวิชาชีพโรงพยาบาลชาติตระการซึงประกอบไปด้วย แพทย์ พยาบาล นัก
เทคนิคการแพทย์ และเภสชักร ดงัตอ่ไปนี 

3.1 แพทย์ มีหน้าทีให้การตรวจรักษาผู้ ป่วยและสงัตรวจผลทางห้องปฏิบตัิการ
ตามแนวทางปฏิบตัิ 

3.2 พยาบาล มีหน้าทีซกัประวตัิ ประเมินสภาพปัญหา นดัติดตามผู้ ป่วย ให้
ความรู้ในการปฏิบตัิตวัเกียวกบัโรค และตามสภาพปัญหาของผู้ ป่วย 

3.3 นกัเทคนิคการแพทย์ มีหน้าทีเจาะเลือด รายงานผลคา่ทางห้องปฏิบตัิการ
และผลทางห้องปฏิบตัิการวิกฤต 

3.4 เภสัชกร พบผู้ ป่วยทุกครังทีมีการตรวจติดตาม ระยะเวลาให้คําปรึกษา
เฉลียประมาณ 15-20 นาที ประเดน็ดงัตอ่ไปนี  

3.4.1 ทบทวนแนวทางการรักษาของแพทย์ ผลการตรวจร่างกาย ค่าทาง
ห้องปฏิบัติการของผู้ ป่วย หากพบปัญหาเกียวกับการใช้ยาหรือพบปัญหาข้อมูลผลทาง
ห้องปฏิบตัิการผิดปกติร่วมปรึกษากบัแพทย์เพือแก้ไขปัญหาตอ่ไป 

3.4.2 การแนะนําเพือพิจารณาเลือกใช้ยาทีเหมาะสม และการปรับขนาด
ยาตามการทํางานของไตในผู้ ป่วยแตล่ะราย บนัทกึลงในเวชระเบียนของผู้ ป่วยก่อนพบแพทย์  
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3.4.3 การติดตามประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาทีผู้ ป่วยได้รับ 
หากพบปัญหาเกียวกบัการใช้ยาของผู้ ป่วย ร่วมปรึกษากบัแพทย์เพือแก้ไขปัญหาตอ่ไป 

3.4.4 ค้นหาปัญหาจากการใช้ยา ประเมินผู้ ป่วยด้านความร่วมมือในการ
รับประทานยา (medication adherence) อธิบายให้ผู้ ป่วยเห็นถึงความสําคญัของการรับประทาน
ยา การเปลียนแปลงขนาดการใช้ยา อาการไม่พึงประสงค์ทีอาจเกิดขนึ รวมถึงการให้คําแนะนําใน
การใช้ยาทีถกูต้องแก่ผู้ ป่วย 

3.4.5 แน ะ นํ า เ รื อ ง ก า ร เ ป ลี ย น แปล ง ก า ร ดํ า ร ง ชี วิ ต  (lifestyle 

modifications) กบัผู้ ป่วยรายบคุคล (รายละเอียดหน้า 22) 

4. การให้ข้อมลูผู้ ป่วยเกียวกบัโรค ยา และการปรับเปลียนพฤติกรรม  (patient self-
management education) เพือช่วยชะลอการดําเนินของโรคไตเรือรัง  รวมทังการป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนจากโรคหลอดเลือดหวัใจ 

5. การวดัผลลพัธ์ และประเมินผลลพัธ์ในการรักษาเพือให้บรรลถุึงเป้าหมายในการ
รักษา (process and outcomes measurement, evaluation, and management) โดยกําหนด
เป้าหมายของการรักษา (target treatment) ดงัตอ่ไปนี 

5.1 ระดบัความดนัโลหิต (BP) น้อยกวา่ 130/80 มม.ปรอท 

5.2 ระดบันําตาลก่อนอาหาร (FBS) 90-130 มก./ดล. 
5.3 ระดบันําตาลสะสมในเลือด (HbA1c) น้อยกวา่ 7.0%   
5.4 ระดบัไขมนั LDL น้อยกว่าหรือเท่ากบั 100 มก./ดล. และน้อยกว่าหรือ

เท่ากบั 70 มก./ดล. ในผู้ ป่วยซงึมีหลกัฐานวา่มีโรคหลอดเลือดหวัใจหรือสมอง 
6. การเก็บรวบรวมข้อมลูเพือประเมินผลลพัธ์ของการจดัการในด้านคลินิก  (routine 

reporting/feedback loop) 
 

สําหรับขนัตอนการดแูลผู้ ป่วยในวนัทีผู้ ป่วยมาพบแพทย์ ดงัตอ่ไปนี ตรวจสอบรายชือ
ผู้ ป่วยทีผา่นเกณฑ์การคดัผู้ ป่วยเข้า กบัรายชือผู้ ป่วยนดัในวนัคลนิิกโรคเบาหวาน (ทกุวนัพฤหสับดี 
และวนัศกุร์) ติดสติกเกอร์ “พบเภสชักร” หน้าแฟ้มประวตัิผู้ ป่วย และดําเนินการตามแนวทาง    
การดแูลผู้ ป่วยโรคไตเรือรังในคลินิกเบาหวาน ตามบทบาทหน้าทีของแต่ละวิชาชีพ  และเพิมเติม
ความรู้เรืองโรค การเปลียนแปลงพฤติกรรม ในส่วนของการให้สขุศึกษารวม การซกัประวตัิโดย
พยาบาล และการพบเภสชักรก่อนพบแพทย์ จดัทําตารางการนดัผู้ ป่วยเพือติดตามผลการรักษา
สําหรับแพทย์ พยาบาลหลังตรวจ และเภสัชกรผู้ ส่งมอบยาเพือทบทวนวันนัดหากมีการ
เปลียนแปลงการรักษา เช่น การเปลียนแปลงชนิด และขนาดยา เป็นต้น (ภาพที 2)   
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ภาพที 2 แสดงขนัตอนการดแูลผู้ ป่วยโรคไตเรือรังในคลนิิกเบาหวาน (intervention) 
 

 

 

 

 

                                     
 

                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     
 

                                     
 
                                                                             

                                        
 

                                                             

 
 

      หมายเหต ุ
                                                                               แนวทางปฏิบตัิแบบดงัเดิม    

แนวทางปฏิบตัิทีเพิมเติมจากแนวทางปฏิบตัิดงัเดิม     

ผู้ ป่วยยืนบตัรทีคลนิิก/ 
เจาะเลือด ผู้ ป่วยตามลําดบั 

แนะนําผู้ ป่วยฉีดยา/รับประทานยา 
ผู้ ป่วยรับประทานอาหาร 

พยาบาลซกัประวตัิ/ให้สขุศกึษา 

รายบคุคลตามปัญหาทีพบ 

แนบสติกเกอร์“ 
พบเภสชักร” 

ให้สขุศกึษารวมตามแผนการสอน 

พบแพทย์: ตรวจรักษาผู้ ป่วย 

 สงัตรวจคา่ทางห้องปฏิบตัิการ 

พบเภสชักร เมือต้องการ 
ให้เภสชักรร่วมให้คําปรึกษาผู้ ป่วย  

ผู้ ป่วยรับยา 

พบพยาบาลหลงัตรวจ 

เพิมเติมเรืองโรคไตเรือรัง 

เพิมเติมเรืองโรคไตเรือรัง 

เพิมเติมตาม intervention ของเภสชักร 
(หน้า ) 

พบแพทย์: ตรวจรักษาผู้ ป่วย, สงัตรวจค่า
ทางห้องปฏิบตัิการตามแนวทางปฎิบตัิ 

ได้ผลเลือด/ นดัผู้ ป่วยตามแนว
ทางการนดัผู้ ป่วยเบาหวาน 

พบพยาบาลหลงัตรวจ: เปลียนแปลงวนันดั
ตามแนวทางปฏิบตัิเรืองการนดัผู้ ป่วย 

ผู้ ป่วยรับยา (เภสชักรผู้ส่งมอบยา อธิบาย
ผู้ ป่วยหากมีการเปลียนแปลงชนิดหรือ
ขนาดยา และตรวจสอบวนันดั) กลบับ้าน 
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การดาํเนินงานวิจัย 

รูปแบบการศึกษา 
การวิจยัเป็นการวิจยักึงทดลอง (quasi-experimental research) ประกอบด้วยกลุ่ม

ทดลองกลุ่มเดียว โดยทดสอบก่อน และหลังการดูแลผู้ ป่วยโรคไตเรือรังตามแนวทางปฏิบัติที
พฒันาขนึ (one group pre-post design)  
ประชากร  

ผู้ ป่วยโรคไตเรือรัง ในคลินิกเบาหวานโรงพยาบาลชาติตระการ  จงัหวดัพิษณุโลก
ระหวา่งเดือนมิถนุายน 2554-เดือนพฤษภาคม 2555 

เกณฑ์การคดัผูป่้วยเขา้ (inclusion criteria) 
1. ผู้ ป่วยทีได้รับการวินิจฉยัวา่เป็นโรคไตเรือรัง ในคลินิกเบาหวาน  

2. ผู้ ป่วยทียังไม่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไตเรือรัง แต่มีความผิดปกติของไต 
(kidney damage) เป็นเวลานานตดิตอ่กนัตงัแต ่3 เดือนขนึไป อยา่งใดอยา่งหนงึดงัตอ่ไปนี  

2.1 ตรวจพบโปรตีนในปัสสาวะ (proteinuria) ด้วยการตรวจ protein dipstick 

อย่างน้อย 2 ครัง ในระยะเวลา 3-6 เดือน หรือ การตรวจพบโปรตีนชนิดอลับมูิน (albuminuria) 
ด้วยการตรวจ microalbumin dipstick อยา่งน้อย 2 ครัง ในระยะเวลา 3-6 เดือน  

2.2 ตรวจพบเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะ (hematuria) 

2.3 ตรวจพบความผิดปกติทางรังสีวิทยา หรือตรวจพบความผิดปกติทาง
โครงสร้างหรือพยาธิสภาพ 

2.4 ผู้ ป่วยมีสมรรถภาพการทํางานของไต ซงึวดัโดยการประมาณคา่การทํางาน
ของไต (eGFR) ด้วยการตรวจระดบั SCr จากนนัคํานวณจากสตูร Cockcroft and Gault  formula 

ตํากวา่ 60 มล./นาที/1.73ม2  

เกณฑ์การคดัผูป่้วยออก (exclusion criteria) 
1. ผู้ ป่วยทีมีผลการตรวจอลัตราซาวด์ (ultrasonographic) พบการอดุกนัทางเดิน

ปัสสาวะ (uropathy)  

2. ผู้ ป่วยโรคไตวายเรือรังระยะที 5 (eGFR ตํากวา่ 15 มล./นาที/1.73ม2) 
3. ผู้ ป่วยทีไม่ยินยอมเข้าร่วมการศกึษา 

4. ผู้ ป่วยทีไม่สามารถตดิตามผลการรักษาได้ 

5. ผู้ ป่วยทีไม่ได้อยู่ในคลินิกเบาหวานเมือสินสุดการศึกษา เช่น ย้ายไปรักษาใน
คลินิกอืน  ย้ายไปรักษาทีสถานพยาบาลอืน เป็นต้น 
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การศึกษานีใช้ประชากรทังหมด ณ ขณะนนัไม่มีการสุ่มตวัอย่าง  เนืองจากจํานวน
ประชากรมีน้อยดงันนัจงึไมไ่ด้แสดงการคํานวณขนาดตวัอยา่งในการศกึษานี 
วิธีการดาํเนินการวิจัย 

1. ศกึษาและบนัทึกข้อมลูพืนฐานของผู้ ป่วยแต่ละรายทีผ่านเกณฑ์การคดัผู้ ป่วยเข้า    
ก่อนได้รับดแูลผู้ ป่วยตามแนวทางปฏิบตัทีิกําหนด (intervention)  

2. ดแูลผู้ ป่วยตามรูปแบบทีพฒันาขนึ โดยเภสชักรร่วมกบัทีมสหวิชาชีพ ดงัได้กล่าว
มาแล้ว ระหวา่งเดือนมิถนุายน 2554 ถึงเดือนพฤษภาคม 2555  

3. ศกึษาและบนัทึกข้อมลูพืนฐานของผู้ ป่วยแต่ละรายภายหลงัได้รับดแูลผู้ ป่วยตาม
แนวทางปฏิบตัิทีกําหนด โดยจําแนกการติดตามเป็น 2 ระยะ ตามแนวทางปฏิบตัิในการดแูลผู้ ป่วย
โรคไตเรือรัง ของโรงพยาบาลชาตติระการ ดงัตอ่ไปนี 

3.1 เดือนที 0 และเดือนที 12 ได้แก่  
3.1.1 ระดบั ACR, SCr, eGFR, HbA1c, LDL 

3.1.2 คําแนะนําของเภสชักร เรืองการใช้ยาและการติดตามผลของยาที
ใช้แก่ แพทย์ พยาบาล และผู้ ป่วย 

3.2 เดือนที 0, 6 และ 12 ได้แก่  
3.2.1 ระดบั BP, FBS 

3.2.2 การส่งตรวจค่าทางห้องปฏิบตัิการเพือติดตามประสิทธิผล และ
ความปลอดภยัของยาทีผู้ ป่วยได้รับ ได้แก่ SCr, K+ 

3.2.3 การสงัจ่ายยากลุม่ ACEIs/ARBs, statin, aspirin 

  

วิเคราะห์และประเมินผล 

1. วิเคราะห์และประเมินผลเปรียบเทียบข้อมลูก่อนและภายหลงัจากได้รับโปรแกรม
การดแูลผู้ ป่วยโรคเบาหวานทีมีภาวะไตวายเรือรัง ดงัตอ่ไปนี 

1.1 การประเมินผล 2 ครัง คือ เดือนที 0 และเดือนที 12 ได้แก่  
1.1.1 ระดบั ACR, SCr, eGFR, HbA1c, LDL 

1.1.2 คําแนะนําของเภสชักร เรืองการใช้ยา และการติดตามผลของยาที
ใช้แก่ แพทย์ พยาบาล และผู้ ป่วย 

1.2 การประเมินผล 3 ครัง คือ เดือนที 0, 6, 12 ได้แก่  
1.2.1 ระดบั BP, FBS 
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1.2.2 การส่งตรวจค่าทางห้องปฏิบตัิการเพือติดตามประสิทธิผล และ
ความปลอดภยัของยาทีผู้ ป่วยได้รับ ได้แก่ SCr, K+ 

1.2.3 การสงัจ่ายยากลุม่ ACEIs/ARBs, Statin, Aspirin 

2 การทดสอบทางสถิติ  กําหนดระดบันยัสําคญั ( ) ที 0.05 การวิเคราะห์ผลเฉพาะ
กลุม่ผู้ ป่วยทีอยู่ตลอดการศกึษา และมีข้อมลูผลการศกึษาครบถ้วน ณ เวลานนั  

3 การวิเคราะห์ข้อมลูทวัไปของผู้ ป่วย ใช้สถิติเชิงพรรณนา แสดงในรูปจํานวนและ
ร้อยละ 

4 การเปรียบเทียบข้อมลูผลลพัธ์ ก่อนและภายหลงัการดแูลผู้ ป่วยโรคไตเรือรังตาม
แนวทางปฏิบตัิทีกําหนดขนึ ดงัตอ่ไปนี 

4.1 การเปรียบเทียบผลลพัธ์ 2 ครัง ได้แก่ เดือนที 0 และเดือนที 12  
การแจกแจงของข้อมลูปกติ กรณีข้อมลูต่อเนือง (continuous variables) 

วิเคราะห์โดยใช้สถิติ pair simple T-Test  กรณีข้อมลูไม่ต่อเนือง (discrete variable) วิเคราะห์
โดยใช้สถิติ chi-square test 

การแจกแจงของข้อมลูไม่ปกตใิช้สถิติ wilcoxon singned ranks test  
4.2 การเปรียบเทียบผลลพัธ์ 3 ครัง ได้แก่ เดือนที 0, 6, 12 การแจกแจงของ

ข้อมูลปกติวิเคราะห์โดยใช้สถิติ repeated ANOVA การแจกแจงของข้อมูลไม่ปรกติใช้สถิติ 
friedman test 

 

ประเดน็จริยธรรม 

1. ในการดําเนินการวิจยัต้องผา่นการพิจารณา จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั
ในมนษุย์ของมหาวิทยาลยัศิลปากร และได้รับอนุญาตจากผู้ อํานวยการโรงพยาบาลชาติตระการ 
(ภาคผนวก ค) 

2. การเก็บข้อมลูผู้ เข้าร่วมงานวิจัยแต่ละคนจะต้องเซ็นใบยินยอมเข้าร่วมงานวิจัย
ด้วยความสมัครใจ และผู้ เข้าร่วมงานวิจัยสามารถหยุดการเข้าร่วมได้ในระหว่างทําการวิจัย  
(ภาคผนวก ค) 
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บทท ี4 

ผลการวิจัย 
 
1. ข้อมูลทวัไปของผู้ป่วย 

ผู้ ป่วยทีผา่นเกณฑ์เข้าร่วมการศกึษาจํานวน 171 คน เมือตดิตามผู้ ป่วยเป็นระยะเวลา 
12 เดือน พบวา่มีผู้ ป่วยทีไม่สามารถตดิตามผลได้จํานวน 11 คน (ร้อยละ . ) เนืองจากผู้ ป่วยไป
รับการรักษาทีโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบล 4 คน คลินิกยาวาร์ฟาริน 1 คน เสียชีวิต 3 คน 
และไม่สามารถติดตามผลการรักษาได้ (loss follow up) 3 คน ดงันนัผู้ ป่วยคงเหลือจํานวน 160 

คน (ร้อยละ . ) สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง 108 คน (ร้อยละ 67.5) อายเุฉลีย 60.91 ± 10.71 ปี 
(ตารางที )  

 

ตารางที  ข้อมลูทวัไปของผู้ ป่วยโรคไตเรือรังในคลนิิกโรคเบาหวาน 

 

ข้อมูล จาํนวนราย (ร้อยละ) 
เพศ 
          หญิง 
          ชาย 

 

 ( . 0) 
 ( . 0) 

อาย ุ(ปี) 
          ตํากวา่ 9 

           –  

           –  

          -  

          มากกวา่  

          อายเุฉลีย ±SD  

 

2  (15.00) 

 (33.75) 

 (26.87) 

 (20.00) 

 (4.38) 

.  ± 10.71 
ระดบัการศกึษา 

          ไมไ่ด้เรียนหนงัสือ 

          ประถมศกึษา 

          มธัยมศกึษา 
          ปริญญาตรีขนึไป 

 

10 (6.25) 

147 (91.87) 

1 (0.63) 

2 (1.25) 
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ตารางที  ข้อมลูทวัไปของผู้ ป่วยโรคไตเรือรังในคลนิิกโรคเบาหวาน (ตอ่) 
 

ข้อมูล จาํนวนราย (ร้อยละ) 
อาชีพ 

          เกษตรกรรม  
          รับราชการ  
          รับจ้าง  
          ค้าขาย 

          ไมไ่ด้ทํางาน  

 

151 (94.38) 

3 (1.87) 

3 (1.87)  

2 (1.25) 

1 (0.63) 

โรคเรือรังร่วมอืนๆ 

          โรคเรือรังทีสง่ผลต่อการทํางานของไตโดยตรง 
                    โรคความดนัโลหิตสงู 
                    ไขมนัในเลือดสงู 
                    โรคความดนัโลหิตสงู ร่วมกบัไขมนัในเลือดสงู 
          โรคเรือรังอืนๆ* ได้แก่ โรคเกาท์  โรคทาลสัซีเมีย  โรคหลอดเลือดหวัใจ 

 

 

 (15.63) 

 (21.89) 

 (48.75) 

 (13.13) 

อาการแทรกซ้อน 

          ตามวัหรือต้อกระจก  
          ชาตามปลายมือปลายเท้า 

          ชาตามปลายมือปลายเท้าร่วมกบัตามวัหรือต้อกระจก 
          ตามวัหรือต้อกระจกร่วมกบัโรคทางหลอดเลือดหวัใจ 

 

51 (31.88) 

12 (7.5) 

15 (9.38) 

7 (4.38) 

จํานวนชนิดของยาโรคเบาหวาน 

          -  รายการ 
          ไมไ่ด้รับยา เนืองจากควบคมุอาหาร 
จํานวนชนิดของยาโรคเรือรังอืนๆ 
          -3 รายการ 
          4-  รายการ 
          ไมไ่ด้รับยาโรคเรือรังอืนๆ  

 

149 (93.13)  

11 (6.87) 

 

111 (69.38) 

43 (26.87) 

6 (3.75) 

ระยะเวลาการเป็นโรคเบาหวานเฉลีย ± SD (ปี) 8.18 ± 4.96 

ระยะเวลาการเป็นโรคไตเรือรังเฉลีย ± SD (ปี) 1.09 ± 1.70 
 

   * หมายเหต:ุ  ผู้ ป่วยทีมีโรคเรือรังอืนๆ เป็นโรคทีพบร่วมกบัโรคความดนัโลหิตสงูและ/หรือไขมนัสงู  
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การแบ่งผู้ ป่วยตามระยะความรุนแรงของโรคตามค่าประมาณอัตราการกรองไต 
(eGFR) คํานวณโดย Thai estimate GFR พบว่าทงัก่อนและภายหลงัการดแูลผู้ ป่วยโรคไตเรือรัง
ตามแนวทางปฏิบตัิทีกําหนดขนึผู้ ป่วยมีระยะความรุนแรงของโรค สว่นมากอยูใ่นระดบัที 3 (ตาราง
ที 12) โดยผู้ ป่วยทีมีระดบั eGFR ลดลงจํานวน 68 ราย (ร้อยละ 42.50) ผู้ ป่วยทีมีระดบั eGFR 

เพิมขนึ 61 ราย (ร้อยละ 38.13) และผู้ ป่วยมีระดบั eGFR คงเดมิ 31 ราย (ร้อยละ 19.38) 

 

ตารางที 12 การแบง่ผู้ ป่วยตามระยะความรุนแรงของโรคตามระดบั GFR*  
 

ระยะ GFR* (มล./นาที) 
จาํนวนผู้ป่วย (ร้อยละ) 

เดือนท ี0 เดือนท ี12 
1  90 10 (6.25) 15 (9.38) 

2 60 - 89 52 (32.50) 33 (20.62) 

3 30 - 59 65 (40.63) 75 (46.88) 

4 15 - 29 33 (20.62) 33 (20.62) 

5 < 15 (หรือได้รับการบําบดัทดแทนไต) 0 4 (2.50) 

     * Thai estimate GFR 

 

2. ผลการตดิตามผู้ป่วยก่อน และภายหลังทไีด้รับการดแูลตามแนวทางทกีาํหนดขึน  
2.1 ผลลัพธ์ด้านคลินิก (clinical outcome) 

2.1.1 การทาํงานของไต (renal outcome) ได้แก่ คา่มธัยฐาน (พิสยัระหว่างควอร์
ไทล์) [median (interquartile range: IQR)] ของระดบั SCr ลดลงจาก .  ( . ) เป็น .  ( . ) 
มก./ดล. ค่า median (IQR) ของ eGFR จากการคํานวณโดย Thai estimate GFR ลดลงจาก 
49.35 ( . ) เป็น 48.76 (32.55) มล./นาที (ตารางที 1 ) และการสุม่ผู้ ป่วยจํานวน 120 คนเพือ
ตรวจวดัปริมาณ ACR ภายหลงัจากการดแูลผู้ ป่วยโรคไตเรือรังตามแนวทางปฏิบตัิทีกําหนดขึน 
พบว่า ไม่สามารถติดตามผู้ ป่วยได้จํานวน 7 คน (ร้อยละ 5.83) เนืองจากผู้ ป่วยไปรับการรักษาที
โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพประจําตําบล 2 คน คลินิกยาวาร์ฟาริน 1 คน เสียชีวิต 3 คน และไม่
สามารถติดตามผลการรักษาได้ 1 คน ดงันนัผู้ ป่วยคงเหลือจํานวน 113 คน มีคา่ median (IQR) 

ของปริมาณ ACR ลดลงจาก 89 (421) เป็น 45 (222) กรัม/กรัมครีเอตินิน (ตารางที 1 ) และ
ทําการศกึษาปริมาณ ACR เพิมเติม ในกลุ่มผู้ ป่วยทีได้รับยา ACEIs/ARBs โดยแบ่งเป็น  กลุ่ม 
ได้แก่  

กลุม่ที 1 ผู้ ป่วยทีไม่เคยได้รับยา ACEIs/ARBs  
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กลุม่ที 2 ผู้ ป่วยได้รับยา ACEIs/ARBs มาแล้วก่อนการศกึษา 

กลุม่ที 3 ผู้ ป่วยได้รับการเพิมยา ACEIs/ARBs ระหวา่งการศกึษา (add-on) 

กลุม่ที 4 ผู้ ป่วยได้รับการปรับขนาดยา ACEIs/ARBs ให้เหมาะสมระหว่างการศกึษา 
(titration)  

กลุ่มที 5 ผู้ ป่วยได้รับยากลุ่ม ACEIs/ARBs มาแล้วก่อนการศึกษาและได้หยุดยา
ระหวา่งการศกึษา  

กลุ่มที 6 ผู้ ป่วยได้รับการเพิมขนาดยา ACEIs/ARBs ระหว่างการศกึษาและหยดุยา
ระหวา่งการศกึษา  

พบว่าผู้ ป่วยกลุ่มทีได้เพิมยา ACEIs/ARBs ระหว่างการศึกษา และผู้ ป่วยกลุ่มทีได้
ปรับขนาดยาให้เหมาะสม ภายหลงัจากการดแูลผู้ ป่วยโรคไตเรือรังตามแนวทางทีพฒันาขึนมีค่า 
median (IQR) ของระดบั ACR ลดลงอยา่งมีนยัสําคญั (ตารางที 1 ) 

 

ตารางที 1  ผลลพัธ์ด้านไตของผู้ ป่วยก่อนและภายหลงัการดแูลตามแนวทางปฏิบตัิ 
 

รายการ  
จาํนวน 

ผู้ป่วย 

ผลลัพธ์ด้านไต* (median (IQR)) 

[range] p-value 

เดือนท ี0  เดือนท ี12  
SCr (มก./ดล.) 160 1.40 (0.98) 

[0.6-4.4] 

1.40 (0.88) 

[0.6-7.1] 

0.018 

eGFR - Cockcroft and Gault formula  

(มล./นาที) 
160 35.46 (27.01) 

[11.37-115.56] 

34.31 (23.02) 

[6.34-115.51] 

0.039 

eGFR - MDRD equation (มล./นาที) 160 43.71 (30.68) 

[11.50-119.86] 

43.19 (28.84) 

[5.87-110.17] 

0.046 

eGFR - Thai estimate GFR (มล./นาที) 160 49.35 (34.63) 

[12.98-135.33] 

48.76 (32.55) 

[6.63-124.38] 

0.046 

ACR ** (มก./กรัมครีเอตินิน) 113 89.00 (421.00) 

[0-6752] 

45.00 (222.00) 

[0-6900] 

0.059 

  * Wilcoxon signed ranks test      
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ตารางที 1  การได้รับยากลุม่ ACEIs/ARBs ในแตล่ะกลุม่กบัระดบั ACR  

 

รายละเอียด (N) 

ACR* (median (IQR)) 

[range] p-value 

เดอืนท ี0 เดอืนท ี12 

1. ผู้ ป่วยทีไมเ่คยได้รับยา ACEIs/ARBs (14) 101.00 (532.00) 

[1-3766] 

108.50 (684.50) 

[0-3998] 

0.380 

2. ผู้ ป่วยได้รับยา ACEIs/ARBs มาแล้วก่อน 

   การศกึษา (25) 

18.00 (106.00) 

[0-736] 

25.00 (94.00) 

[0-1776] 

0.185 

3. ผู้ ป่วยได้รับการเพิมยา (add-on) ACEIs/ARBs  
    ระหว่างการศกึษา (39) 

76.00 (507.00) 

[2-2083] 

41.00 (158.00) 

[3-2045] 

0.002 

4. ผู้ ป่วยได้รับการปรับขนาดยา (titration) ACEIs/ARBs 

   ให้เหมาะสมระหว่างการศกึษา (13) 

23.00 (75.50) 

[1-2088] 

4.00 (76.00) 

[0-1952] 

0.003 

5. ผู้ ป่วยได้รับยากลุม่ ACEIs/ARBs มาแล้วก่อน 

   การศกึษาและได้หยดุยาระหว่างการศกึษา (11) 

498.00 (1,319.00) 

[8-6153] 

253.00 (1,746.00) 

[94-6900] 

0.120 

6. ผู้ ป่วยได้รับการเพิมขนาดยา ACEIs/ARBs  
   ระหว่างการศกึษาและหยดุยาระหว่างการศกึษา (11) 

604.00 (1,193.00) 

[21-6752]  

468.00 (1,556.00) 

[11-1768] 

0.160 

     * Wilcoxon signed ranks test      

 

2.1.2 ผลลัพธ์ด้านคลินิกอนืๆ (other clinical outcome)  

ผลลพัธ์ทางคลินิกอืนๆ ภายหลงัจากการดแูลผู้ ป่วยโรคไตเรือรังตามแนวทางปฏิบตัิที
กําหนดขนึ ได้แก่ คา่ median (IQR) ของระดบั SBP ลดลงจาก 120 (10) เป็น  (20) มม.ปรอท 

(p=0.0001) ระดบั DBP ลดลงจาก 80 (0) เป็น  ( ) มม.ปรอท (p=0.003) ระดบั FBS ลดลง
จาก 131.50 (37.50) เป็น 127.50 (37.00) มก./ดล. (p=0.002) (ตารางที 15) ระดบั HbA1c 

ลดลงจากร้อยละ 8.80 (2.95) เป็นร้อยละ 7.40 (2.65) คา่เฉลีย (mean ± SD) ระดบั LDL จาก 
110.69 ± 35.61 มก./ดล. เป็น 99.99 ± 30.70 มก./ดล. (ตารางที 16) 
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ตารางที 15 ระดบั SBP, DBP และ FBS ของผู้ ป่วย ณ เวลาที 0, 6 และ 12 เดือน 
 

รายการ (N=160) 

ผลลัพธ์ด้านคลนิิกอืนๆ* (median (IQR)) 

[range] 

เดือนท ี0 เดือนท ี6 เดือนท ี12 

Systolic blood pressure (SBP) 

(มม.ปรอท) 

120.00 (10.00) 

[100-186] 

120.00 (20.00) 

[90-180] 

120.00 (20.00) 

[90-160] 

Diastolic blood pressure (DBP) 

(มม.ปรอท) 

80.00 (0.00) 

[60-120] 

80.00 (10.00) 

[60-90] 

80.00 (10.00) 

[60-90] 

Fasting blood sugar (FBS) 

(มก.ดล.) 
131.50 (37.50) 

[77-430] 

123.50 (35.00) 

[54-360] 

127.50 (37.00) 

[65-384] 

    * Friedman test      

   

ตารางที 16 ระดบั HbA1C, LDL ของผู้ ป่วย ณ เวลาที 0 และ 12 เดือน 
 

รายการ (N=160) 

ผลลัพธ์ด้านคลนิิกอืนๆ  
[range] p-value 

เดือนท ี0 เดือนท ี12 

Hemoglobin A1c (ร้อยละ)  
(median (IQR)) *  

8.80 (2.95) 

[4.90-16.60] 

7.40 (2.65) 

[4.5-16.00] 

0.0001 

Low-density lipoprotein cholesterol (มก.ดล) 
(mean ± SD) ** 

110.69 ± 35.61 

[40.00-264.00] 

99.99 ± 30.70 

[29.00-194.00] 

0.001 

    * Wilcoxon signed ranks test     ** Paired t-test      

 

2.2 ผลลัพธ์ด้านกระบวนการดแูลผู้ป่วยโรคไตเรือรัง 
2.2.1 การส่งตรวจค่าทางห้องปฏิบัตกิาร ได้แก่ระดบั SCr และระดบั K+ ในผู้ ป่วย

ทีได้รับยา ACEIs/ARBs เพือตดิตามประสิทธิผลและความปลอดภยัของยาทีผู้ ป่วยได้รับ ภายหลงั
จากการดแูลผู้ ป่วยโรคไตเรือรังตามแนวทางปฏิบตัิทีพฒันาขึนพบว่าค่า median (IQR) ของ
จํานวนการสง่ตรวจระดบั SCr เพิมขนึจาก 1 ( ) ครัง เป็น 3 ( ) ครัง (p=0.0001) และการสง่ตรวจ
ระดบั K+เพิมขนึจาก 0 ( ) ครังเป็น 1 ( ) ครัง (p=0.0001) ตามลําดบั สําหรับการเปรียบเทียบ  
การสง่ตรวจผลทางห้องปฏิบตัิการเดือนที 0, 6 และ 12 ของระดบั SCr พบความแตกตา่งในเดือน
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ที 0 และ 12 กบัเดือนที 6 และ 12 แตไ่ม่มีความแตกตา่งกนัในเดือนที 0 และ 6 สว่นการสง่ตรวจ 

K+ พบความแตกตา่งทงัเดือนที 0, 6 และ 12 (ตารางที 17) 

 

ตารางที 17 จํานวนการสง่ตรวจทางห้องปฏิบตัิการ ได้แก่ ระดบั SCr, K+ 

 

รายการ (N=160) 
จาํนวนการส่งตรวจ* (median (IQR))  

[range] 

เดือนท ี0 เดือนท ี6 เดือนท ี12 

การสง่ตรวจซีรัมครีเอตินิน (ครัง) 1 (0) 
[1-3] 

1  (1) 
[0-5] 

3  (1) 

[1-6] 

การสง่ตรวจระดบัโพแทสเซียมในเลือด (ครัง) 0  (0) 
[0-2] 

1  (1) 
[0-4] 

1  (1) 

[0-5] 

    * Friedman test      

 

2.2.2 การสังจ่ายยากลุ่ม ACEIs/ARBs, statin, aspirin พบร้อยละการสงัจ่ายยา 
กลุม่ ACEIs/ARBs, aspirin, statins เพิมขนึ (ตารางที 18)  

 

ตารางที 18 จํานวนผู้ ป่วย และร้อยละการสงัจ่ายยากลุม่ ACEIs/ARBs, aspirin, statins  
 

รายการ 
จาํนวนผู้ป่วยทไีด้รับยา (ร้อยละ) 

เดือนท ี0 เดือนท ี6  เดือนท ี12 

ยา ACEIs/ARBs 68 (42.50) 123 (76.88) 116 (72.50) 

ยา aspirin 110 (68.75) 146 (91.25) 151 (94.38) 

ยา statins 63 (39.38) 74 (46.25) 99 (61.88) 

 

การศกึษานี ผู้วิจยัได้ทําการศึกษาเพิมเติมในส่วนของผู้ ทีมีเกณฑ์ทีสมควรได้รับยา 
กลุม่ ACEIs/ARBs ยากลุม่ antiplatelet (aspirin) และยากลุม่ statins (simvastatin) ดงัตอ่ไปนี 

ยากลุ่ม ACEIs/ARBs เมือผู้ ป่วยพบปริมาณอัลบูมินในปัสสาวะมากกว่า  ครัง 
ภายใน -  เดือน ร่วมกบัมีหรือไม่มีความดนัโลหิตสงู[ , ]    

ยากลุ่ม antiplatelet เพือป้องกนัโรคหวัใจและหลอดเลือด กรณีการป้องกนัปฐมภมูิ 
(primary prevention) เมือผู้ ป่วยเบาหวานทีมีความเสียงในการเกิดโรคหวัใจและหลอดเลือด 
ผู้ชายอายมุากกวา่ 50 ปี และผู้หญิงอายมุากกว่า 60 ปี ทีมี 1 ปัจจยัเสียงหลกั (major risk factor) 
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ตอ่ไปนี ประวตัิครอบครัวเป็นโรคหวัใจและหลอดเลือด (family history of CVD) ความดนัโลหิตสงู 
(hypertension) สบูบหุรี (smoking) ไขมนัในเลือดสงู (dyslipidemia) หรือพบโปรตีนชนิดอลับมูิน
ในปัสสาวะ (albuminuria) และการป้องกนัทุติยภมูิ (secondary prevention) เมือผู้ ป่วยเป็น
โรคเบาหวานร่วมกบัมีประวตัโิรคหวัใจและหลอดเลือด (CVD)[ ]  

ยากลุ่ม statins เมือการรักษาโดยการควบคุมอาหารและการออกกําลงัการเป็น
ระยะเวลา -  เดือนแล้ว ระดับไขมันในเลือดยังสูงเกินเป้าหมายทีกําหนดไว้ คือ ระดับ LDL 
มากกวา่หรือเท่ากบั 100 มก/ดล.[1] 

 
ตารางที 19 จํานวนผู้ ป่วยทีผา่นเกณฑ์การได้รับยา ACEIs/ARBs, aspirin, statins  

 

รายการ จาํนวนผู้ป่วยทผ่ีาน 

เกณฑ์การได้รับยา 
จาํนวนการได้รับยาของผู้ป่วย (ร้อยละ) 

เดือนท ี0 เดือนท ี6  เดือนท ี12 

ยา ACEIs/ARBs 105 46 ( . ) 82 (78.10) 77 (73.34) 

ยา aspirin 110  69 ( . )  (90.91)  ( . ) 
ยา statins  2 (32.99) 51 (52.58) 4 (65.98) 

  

ผลการศกึษาพบว่าจํานวนผู้ ป่วยทีผ่านเกณฑ์การได้รับยา ACEIs/ARBs ยา aspirin 

และยากลุม่ statins มีแนวโน้มเพิมขนึ (ตารางที 19) อย่างไรก็ตามยงัพบว่าผู้ ป่วยทีผ่านเกณฑ์การ
ได้รับยา ACEIs/ARBs ยงัไม่ได้รับยาทกุคน ทงันีเนืองจากผู้ ป่วยมีความเสียงสงูในการเกิดอาการ
ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ได้แก่ ผู้ ป่วยมีระดบัซีรัมครีเอตินินสงู  ผู้ ป่วยมีความดนัโลหิตตํา 
(hypotension) ผู้ ป่วยอยู่ในระยะสดุท้ายของโรค (ESRD) หรือผู้ ป่วยแพ้ยา เป็นต้น  เช่นเดียวกบั
การได้รับยากลุม่ antiplatelet (aspirin) ผู้ ป่วยทีผา่นเกณฑ์การได้รับยา แตผู่้ ป่วยไมไ่ด้รับเนืองจาก 
ผู้ ป่วยมีความเสียงทีจะเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ได้แก่ ผู้ ป่วยมีภาวะเลือดออก 
(bleeding) ผู้ ป่วยมีจดุจําเลือดตามตวั (ecchymosis) หรือแพ้ยา เป็นต้น  สําหรับยากลุม่ statins 

ผู้ ทีผา่นเกณฑ์ทีสมควรได้รับยายงัมีสดัสว่นทีตํา เนืองจากระดบัไขมนัในแตล่ะช่วงของผู้ ป่วยอาจมี
การเปลียนแปลงได้ เช่น จากเดิมผู้ ป่วยมีระดบั LDL สงูเกินเป้าหมาย และ TG ตํากว่าเป้าหมาย 
ระยะเวลาผ่านไป 6 เดือนผู้ ป่วยอาจมีระดบั LDL ตํากว่าเป้าหมายแล้ว แตก่ลบัมีระดบั TG  สงู
เกินเป้าหมาย ดงันนัผู้ ป่วยอาจได้รับยาไขมนักลุม่อืนแทนยากลุม่ statin (ตารางที 0) แตอ่ยา่งไรก็
ตามเมือศกึษาข้อมลูเพิมเติม เรืองจํานวนผู้ ป่วยทีมีระดบั LDL มากกว่าหรือเท่ากบั 100 มก./ดล. 
และชนิดของยาลดไขมนัทีผู้ ป่วยได้รับ พบว่าภายหลงัจากดแูลผู้ ป่วยโรคไตเรือรังตามแนวปฏิบตัิที
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พฒันาขนึ จํานวนการใช้ยากลุ่ม statins มากขนึจากร้อยละ 31.96 เป็นร้อยละ 63.22 (ตารางที 
20) ทงันียงัพบข้อจํากดัในเรืองการให้ยาทีสอดคล้องกบัระดบัไขมนัในเลือด เนืองจากแพทย์อาจ
ไม่หยดุหรือเพิมยาควบคมุไขมนัทนัที ทีระดบัไขมนัอยู่ตํากว่าเป้าหมายแล้ว ทําให้ส่งผลถึงการ
วิเคราะห์ข้อมลูได้ 

 

ตารางที 20 จํานวนผู้ ป่วยทีมีระดบั LDL  100 มก./ดล. และชนิดของยาลดไขมนั 
 

รายการ เดือนที 0 เดือนท ี6 เดือนท ี12 

จํานวนผู้ ป่วย (คน) 97 96 87 

จํานวนผู้ ป่วยยาทีได้รับยา (ร้อยละ) 
ยา simvastatin 

ยา gemfibrozil 

ยา gemfibrozil ร่วมกบั simvastatin 

ไม่ได้รับการรักษาด้วยยา 

 

31 (31.96) 

44 (45.36) 

1 (1.03) 

21 (21.65) 

 

53 (55.21) 

27 (28.13) 

- 

16 (16.67) 

 

55 (63.22) 

16 (18.39) 

3 (3.45) 

13 (14.94) 

 

2.2.3 การให้คาํแนะนําของเภสัชกร เรืองการใช้ยา และการติดตามผลของยาทีใช้ 

แก่ แพทย์ พยาบาล และผู้ ป่วย 

2.2.3.1 การให้คําแนะนําแก่แพทย์ เพือพิจารณาเลือกใช้ยาทีเหมาะสม 
และปัญหาทีเกิดจากการใช้ยาของผู้ ป่วย จํานวน 255 ครัง ได้รับการตอบรับจากแพทย์ 225 ครัง 
คิดเป็นร้อยละ 88.24 (ตารางที 21) โดยการให้คําแนะนําในการเพิมยาดงัตอ่ไปนี 

1. การเพิมชนิดของยาทีผู้ ป่วยควรได้รับ เช่น เพือป้องกันภาวะแทรกซ้อน
ของผู้ ป่วย ได้แก่ ยาลดความดนัโลหิตกลุ่ม ACEIs/ARBs เพือลดความดนัโลหิตในผู้ ป่วยทียงั
ควบคุมความดนัโลหิตไม่ได้ หรือชะลอการเสือมของไตในผู้ ป่วยทีตรวจพบอัลบูมินในปัสสาวะ  
การให้ยา aspirin เพือป้องกนัโรคหวัใจและหลอดเลือดในผู้ ป่วยทีมีความเสียง และการให้ยาลด
ระดบัไขมนั ได้แก่ยากลุ่ม statins และยา gemfibrozil กรณีทีผู้ ป่วยมีปัญหาควบคมุไขมนัไม่ได้
ด้วยการปรับเปลียนพฤตกิรรม 

2. การปรับเปลียนชนิดของยาให้เหมาะสมกับผู้ ป่วย ได้แก่ ยารักษา
โรคเบาหวานเช่น การเปลียนจากยา metformin, glibenclamide, glipizide เป็นยา pioglitazone, 
insulin เป็นต้น  การเปลียนยาลดไขมนัเลือดจากยา simvastatin เป็น ยา gemfibrozil เมือ ระดบั
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ไขมนัชนิด TG สงู และระดบัไขมนัชนิด LDL ได้ตามเป้าหมายแล้ว และการเปลียนยา gemfibrozil 

เป็น ยา simvastatin เมือระดบัไขมนั LDL สงู และ ระดบัไขมนั TG ได้ตามเป้าหมายแล้ว 

3. การปรับขนาดยาได้แก่ ยาลดความดนัโลหิต ACEIs/ARBs เพิมขนึเมือ
ผู้ ป่วยมีความดนัโลหิตเพิมขนึ หรือผู้ ป่วยยงัสามารถปรับขนาดยาขนึสงูสดุเพือช่วยลดระดบัโปรตีน
ในปัสสาวะให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือปรับขนาดยาลงเมือผู้ ป่วยมีแนวโน้มคา่ SCr หรือ K+ สงูขนึ 

ยาลดไขมนัในเลือดได้แก่ การปรับเพิมขนาดยา statins หรือ gemfibrozil เมือผู้ ป่วยมีระดบัไขมนั
ทีไม่ได้ตามเป้าหมายและยังสามารถปรับขนาดยาขึนได้ โดยไม่เกินขนาดยาสูงสุด  และมี
คําแนะนําแพทย์สําหรับการปรับขนาดยาโรคเกาท์ ได้แก่ allopurinol ในผู้ ป่วย 2 ราย ผู้ ป่วย 1 ราย
แพทย์หยดุยาและสง่ตวัผู้ ป่วยไปพบแพทย์เฉพาะทางเนืองจากผู้ ป่วย ESRD อีก 1 รายไม่ปรับ
ขนาดยาโดยไมท่ราบเหตผุล 

4. การหยดุยา ได้แก่ ยาลดความดนัโลหิต ACEIs/ARBs เมือผู้ ป่วยมีคา่SCr 

เกินร้อยละ 30 จากคา่พืนฐานในระยะเวลา 4 เดือน หรือ K+ มากกว่า 5.5 มิลลิโมล/ลิตร ยาลด
ระดบันําตาลในเลือดกรณีทีผู้ ป่วยแพ้ยา ยาลดไขมนัในเลือด เช่น gemfibrozil เมือผู้ ป่วยมีระดบั
ไขมันได้ตามเป้าหมายแล้วแนะนําผู้ ป่วยให้เปลียนแปลงพฤติกรรมการดํารงชีวิตแทนเป็นต้น  

คําแนะนําแพทย์ในการหยดุยาอืนๆ ได้แก่ furosemide เนืองจากการซกัประวตัิผิดพลาด ผู้ ป่วยไม่
มีข้อบง่ใช้ยาดงักลา่ว 

5. การส่งผู้ ป่วยพบแพทย์เฉพาะทาง กรณีทีผู้ ป่วยมีระดบั eGFR น้อยกว่า 
15 มล./นาที/1.73ม2 (ภาคผนวก ข) 
 

ตารางที 21 การให้คําแนะนําแก่แพทย์ โดยเภสชักร  
 

รายละเอียด 
จาํนวนครังของคาํแนะนําโดยเภสัชกร และการตอบรับ (ครัง) สาเหตุการไม่ตอบรับ 

 (จาํนวนครัง) คาํแนะนํา 
ครังแรก 

การตอบรับ 

ครังแรก 
คาํแนะนํา 

ซาํ 
การตอบ 

รับเพมิ 
รวม 

การตอบรับ 
1. การเพมิชนิดของยา 
   ยาลดความดนัโลหิต  

 

 

 
 

   ยาป้องกนัโรคหวัใจ 

   และหลอดเลือด 
 

 

80 

 

 

 
 

45 

 

 

 

68  

(85%) 

 

 
 

40  

(88.89%) 

 

 

4 

 

 

 
 

3 

 

 

 

4  

 

 

 
 

2  

 

 

 

72  

(85.71%) 

 

 
 

42  

(87.50%) 

 

- ระดบั SCr สงู (3) 

- ความดนัโลหิตตํา(3) 

- ผู้ ป่วยได้รับยา digoxin (1) 

- ไม่ทราบเหตผุล (1) 
 

- ผู้ ป่วยได้รับยา digoxin (1) 

- ผู้ ป่วยเกิด Eechymosis (1) 

- ไม่ทราบเหตผุล (1) 
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ตารางที 21 การให้คําแนะนําแก่แพทย์ โดยเภสชักร (ตอ่) 
 

รายละเอียด 
จาํนวนครังของคาํแนะนําโดยเภสัชกร และการตอบรับ (ครัง) สาเหตุการไม่ตอบรับ 

 (จาํนวนครัง) คาํแนะนํา 
ครังแรก 

การตอบรับ 

ครังแรก 
คาํแนะนํา 

ซาํ 
การตอบ 

รับเพมิ 
รวม 

การตอบรับ 
   ยาลดไขมนั 14 

 
12  

(85.71%) 
2 

 
2 14 

(100%) 
 

2. การเปลียนชนิดยา 

   ยารักษาเบาหวาน 
 

 

   ยาลดไขมนัในเลือด 
 

 

13 

 

 

19 

 

 

13  

(100%) 

 

16  

(84.21%) 

 

- 

 

 

3 

 

 

- 

 

 

3 

 

13  

(100%) 

 

19  

(100%) 

 

 

3. การปรับขนาดยา 
   ยาลดความดนัโลหิต 

 
 

   ยาโรคเบาหวาน 

 
 

   ยาลดไขมนัในเลือด 

 
 

    ยาอืนๆ 
 

 

 

 
 

8 

 
 

5 

 
 

2 

 

 

  

(89.56%) 
 

5  

(62.50%) 
 

5  

(100%) 
 

1  

(50%) 

 

1 

 
 

3 

 
 

- 

 
 

- 

 

 

1  

 
 

3  

 
 

- 

 
 

- 

 

 

27  

(90%) 
 

8  

(100%) 
 

5  

(100%) 
 

1  

(50%) 

 

- แพทย์ไม่เพิมขนาดยาแต่ 
  เปลียน ACEI เป็น ARB (1) 

- ผู้ ป่วยมีค่า K+ สงู (1) 

 

 

 

 

 

- ผู้ ป่วย ESRD แพทย์หยดุยา 

  allopurinol และ refer (1) 

4. การหยุดยา 
   ยาลดความดนัโลหิต  

 
 

   ยาโรคเบาหวาน 

 
 

   ยาลดไขมนัในเลือด 

 
 

   ยาอืนๆ 
 

 

16 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

1 

 

 

16  

(100%) 
 

1  

(100%) 
 

2  

(100%) 
 

1  

(100%) 

 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 

 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 

 

16  

(100%) 
 

1 

(100%) 
 

2  

(100%) 
 

1  

(100%) 

 

5. การส่งผู้ป่วยพบ
แพทย์เฉพาะทาง 

4 4  

(100%) 

- - 4  

(100%) 

 

รวม 239 210  

(87.87%) 

16 15 

(93.75%) 

225 

(88.24%) 
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2.2.3.2 การให้คําแนะนําแก่พยาบาลโดยเภสัชกร เพือการดแูลผู้ ป่วยที
เหมาะสม ได้แก่ คําแนะนําเกียวกบัการสง่ตรวจทางห้องปฏิบตัิการ และการเลือนนดัผู้ ป่วย จํานวน 
30 ครัง ได้รับการตอบรับทงัหมด (ตารางที 22) 

 

ตารางที 22 คําแนะนําแก่พยาบาล โดยเภสชักร  
 

รายละเอียด 
จาํนวนครังของคาํแนะนําโดยเภสัชกร และการตอบรับ (ครัง) 

คาํแนะนํา 
ครังแรก 

การตอบรับ 

ครังแรก 
คาํแนะนํา 

ซาํ 
การตอบ 
รับเพมิ 

สาเหตุการไม่ตอบรับ 

 (จาํนวนครัง) 
สง่ตรวจคา่ทางห้องปฏิบตัิการ 13 13 - - 13 

เลือนนดั 14 14 - - 14 

โทรเลือนนดั 3 3 - - 3 

รวม 30 30 

(100%) 

- - 30 

(100%) 

 

2.2.3.3 การให้คําแนะนําแก่ผู้ป่วยโดยเภสัชกร และปัญหาความไม่
ร่วมมือในการใช้ยา ซงึเภสชักรสมัภาษณ์ผู้ ป่วยทกุครังทีผู้ ป่วยมาตรวจตามนดั (follow up) และจะ
ถือว่าผู้ ป่วยไม่ร่วมมือในการใช้ยาตามสงั เมือผู้ ป่วยมีจํานวนวนัทีใช้ยาถกูต้องตามแพทย์สงัน้อย
กวา่ร้อยละ 80 ของจํานวนวนัทีได้รับยา (รายละเอียดเพิมเตมิหน้า 8) พบวา่ผู้ ป่วยทงัหมด 160 คน
มาตามนดัทงัหมด 935 ครัง จํานวนผู้ ป่วยทีไม่ให้ความร่วมมือในการใช้ยาตามสงั 51 คน (ร้อยละ 
31.88) จํานวน 111 ครัง (ร้อยละ 11.87) โดยการให้คําแนะนําสําหรับปัญหาตา่งๆ ครังแรก 85 

ครัง (นบัปัญหาใหม่ของผู้ ป่วยทกุปัญหาเป็นครังแรก) ได้รับการตอบรับครังแรก 59 ครัง (ร้อยละ 
69.41) และให้คําแนะนําซําในปัญหาเดิม 26 ครัง ได้รับการตอบรับทงัหมด (ตารางที 3) และพบ
ปัญหาความไม่ร่วมมือในการใช้ยาตามสงัของผู้ ป่วยมากทีสดุได้แก่ การใช้ยาผิดขนาด มากกว่า
หรือน้อยกวา่แพทย์สงั รองลงมาเป็น ผู้ ป่วยใช้ยาจํานวนครังตอ่วนัตา่งไปจากทีแพทย์สงั เนืองจาก
ผู้ ป่วยไมอ่า่นฉลากยาก่อนรับประทานยาเมือแพทย์สงัเปลียนขนาดยา (ตารางที 24) 
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ตารางที 3 คําแนะนําแก่ผู้ ป่วย โดยเภสชักร  

 

ตารางที 24 ปัญหาความร่วมมือในการใช้ยาตามสงัของผู้ ป่วย 
 

ปัญหา จาํนวนครัง (ร้อยละ) 
1. การใช้ยาผิดขนาด มากกว่าหรือน้อยกว่าแพทย์สัง เนืองจาก 

          ผู้ ป่วยไมอ่า่นฉลากยาก่อนรับประทานยา  
          ผู้ ป่วยสงูอาย ุมองเหน็ไมช่ดัเจน 

          ผู้ ป่วยอา่นหนงัสือไมไ่ด้ ทําให้อา่นฉลากยาไมไ่ด้ 
          ผู้ ป่วยกินยาซํา เนืองจากยา glipizide เปลียนแผง  
          ผู้ ป่วยเกิดอาการไมพ่งึประสงค์จากยา metformin 

          ผู้ ป่วยกินยาซํากบัโรงพยาบาลศนูย์ 

          ไมท่ราบสาเหต ุ

64 (57.66) 

               28 (43.75) 

               23 (35.94) 

                7 (10.95) 

                2 (3.12) 

                2 (3.12) 

                1 (1.56) 

                1 (1.56) 

2. การใช้ยาจาํนวนครังต่อวันต่างไปจากทแีพทย์สัง  
          ผู้ ป่วยไมอ่า่นฉลากยาก่อนรับประทานยาหรือก่อนฉีดยา  

   ผู้ ป่วยขาดความรู้เรืองโรคและการใช้ยา เช่น ไมไ่ด้รับประทานอาหารจงึ 
   ไมรั่บประทานยา หรือ ได้รับยาหลายขนานจงึปรับลดยาเอง  

20 (18.02) 

               16 (80) 

                 4 (20) 

 

3. การหยุดใช้ยาก่อนแพทย์สัง 
    ยาหมดก่อนนดั เนืองจาก จํานวนยาไมพ่อกบัวนันดั/ ผู้ ป่วยผิดนดั 

          ผู้ ป่วยเกิดอาการข้างเคียงจากยา ได้แก่ ยา metformin (ปวดหวั คลืนไส้) 
    ยา insulin (นําตาลในเลือดตํา, แพ้ยา) ยา enalapril (มือ/เท้าชา) 

13 (11.71) 

                6 (46.15) 

                7 (53.85) 

 

4. การลืมใช้ยา เนืองจาก ผู้ ป่วยทํางานตอ่เนือง/ ติดธุระ 5 (4.50) 

5. การใช้ยาหลังจากแพทย์สังให้หยุดแล้ว ได้แก่ ยา glipizide, metformin 2 (1.80) 

6. การไม่ได้ใช้ยาทีแพทย์สัง เนืองจาก 

    ยาเปลียนแผงทําให้ผู้ ป่วยไมรั่บประทานยา 

    ผู้ ป่วยไมท่ราบข้อบง่ใช้ของยาจงึไม่รับประทานยา  

          แพทย์สถานบริการอืน ไมใ่ห้ผู้ ป่วยรับประทานยา 

7 (6.31) 

                3 (42.86) 

                3 (42.86) 

                1 (14.28) 

รวม 111 (100) 

รายละเอียด 

จาํนวนครังของคาํแนะนําโดยเภสัชกร และการตอบรับ (ครัง) 
คาํแนะนํา 
ครังแรก 

การตอบรับ 

ครังแรก 
คาํแนะนํา 

ซาํ 
การตอบ 
รับเพมิ 

สาเหตุการไม่ตอบรับ 

 (จาํนวนครัง) 
ปัญหาความไม่ร่วมมือ 

ในการใช้ยาตามสงั 
85 59 

(69.41%) 

26 26 

(100%) 

85 

(100%) 
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บทท ี5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การดูแลผู้ ป่วยตามแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ ป่วยโรคไตเรือรังทีพัฒนาขึน โดย    
เภสชักร ร่วมกบัทีมสหวิชาชีพ ในช่วงระยะเวลา 1 ปี พบผลลพัธ์ของการดแูลผู้ ป่วย ได้แก่ ผลลพัธ์
ด้านคลินิก และผลลพัธ์ด้านกระบวนการ ดงันี 
ผลลัพธ์ทางคลินิก  
1.  ด้านการทาํงานของไต 

การศกึษานีใช้ค่า SCr, eGFR และระดบั ACR ในการแสดงการทํางานของไต ซงึ
ภายหลงัการดแูลผู้ ป่วยตามแนวทางปฏิบตัิทีพฒันาขึน ผู้ ป่วยมีค่ามธัยฐาน (พิสยัระหว่างควอร์
ไทล์) [median (interquartile range: IQR)] ของระดบั SCr แตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ 
( .  ( . ) เป็น .  ( . ) มก./ดล. ตามลําดบั, p=0.018) อย่างไรก็ตามคา่ดงักลา่วไม่ได้แสดง
ให้เห็นความเปลียนแปลงในการทํางานของไตมากนกั ทําให้ไม่สามารถบอกแนวโน้มการทํางาน
ของไตได้อย่างชดัเจน ทงันีเมือนําค่า SCr ไปคํานวณค่า eGFR โดยใช้สมการ Cockcroft and 

Gault formula, MDRD equation และ Thai estimate พบว่าภายหลงัการดแูลผู้ ป่วยโรคไตเรือรัง
ตามแนวทางปฏิบัติทีกําหนด ค่า median (IQR) ของ eGFR ลดลงชัดเจน  แสดงถึงผู้ ป่วยมี
แนวโน้มการทํางานของไตทีแย่ลง อาจเนืองจากสมการดงักล่าวมีปัจจยัทีเกียวข้องเช่น อาย ุเพศ 
นําหนกั ส่วนสงู เชือชาติ[ , ] ทงันีการดแูลผู้ ป่วยโรคไตเรือรังทีดีขนึ คาดว่าค่า eGFR ทีแสดง
การทํางานของไตในผู้ ป่วยก็น่าจะดีขนึ แตภ่ายหลงัการศกึษานีพบว่าผู้ ป่วยมีค่า eGFR ลดลง ซงึ
อาจเนืองมาจากผู้ ป่วยกลุ่มนีสงูอาย ุการมีโรคร่วมของผู้ ป่วย อาทิเช่น โรคเบาหวาน โรคความดนั
โลหิตสงู โรคหวัใจและหลอดเลือด จงึอาจเป็นปัจจยัทีทําให้การทํางานของไตลดลงได้[ , ] ซงึมี
ความแตกต่างจากการศึกษาของกฤษฎา ศิริชัยสิทธิ[ ] ทีพบว่าภายหลงัจากดูแลผู้ ป่วยตาม
แนวทางปฏิบตัิทีพฒันาขนึผู้ ป่วยมีระดบั eGFR มากขนึกวา่แบบดงัเดิม (60.9 และ 55.5 มล./นาที 
ตามลําดบั, p<0.001) (ตารางที 9) ทงันีอาจเนืองจากผู้ ป่วยของกฤษฎา มีจํานวนมากกว่าคือ 580 

คน สําหรับการศกึษานีมีจํานวนผู้ ป่วย 160 คน ซงึอาจทําให้เห็นแนวโน้มของการทํางานของไตทีดี
ขนึ ได้ชดัเจนมากกว่า เช่นเดียวกบั เรืองระยะเวลาจากการศกึษาของกฤษฎามากกว่าคือ จํานวน 
2 ปี ในขณะทีการศกึษานีเพียง 1 ปี ซงึการดแูลผู้ ป่วยเป็นระยะเวลานานขนึ อาจทําให้การทํางาน
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ของไตกลบัมาดีขึนได้ ดงันนัการศึกษานีจึงทําการศึกษาย้อนหลงัเพิมเติมเพือดผูลลพัธ์ด้านการ
ทํางานของไต ก่อนการศกึษาเป็นระยะเวลา 1 ปี เปรียบเทียบกบัภายหลงัการศกึษาเป็นระยะเวลา 
1 ปี พบว่าช่วงก่อนการศกึษา 1 ปี ผู้ ป่วยมีคา่ median (IQR) ของ SCr เพิมขนึชดัเจน จาก 1.20 

(0.78) เป็น 1.40 (0.98) มก./ดล. (p=0.0001) เมือเปรียบเทียบกับภายหลังการศึกษาเป็น
ระยะเวลา 1 ปีพบว่าคา่ median (IQR) ของ SCr เปลียนแปลงไม่ชดัเจนจาก 1.40 (0.98) เป็น 
1.40 (0.88) มก./ดล. (p=0.046) และ median (IQR) ของ eGFR ก่อนการศกึษาเป็นระยะเวลา 1 

ปี ลดลงชดัเจนจาก 57.89 (44.36) เป็น 49.35 (34.63) มล./นาที (p=0.0001) เปรียบเทียบกบั
ภายหลงัการศกึษาเป็นระยะเวลา 1 ปี ลดลงไม่ชดัเจนจาก 49.35 (34.63) เป็น 48.76 (32.55) 

มล./นาที (p=0.046) (ตารางที 25)  

และเมือเปรียบเทียบการลดลงของ eGFR ต่อเดือนพบว่าก่อนการศึกษาเป็น
ระยะเวลา 1 ปี median (IQR) ของระดบั eGFR ลดลงมากกว่าภายหลงัการศกึษาเป็นระยะเวลา 
1 ปี  (0.98 (2.3) และ 0 (0.32) มล./นาที/เดือน ตามลําดบั, p=0.000) ซงึมีความใกล้เคียงกบั
การศกึษาของ Joss N และคณะ[ ] พบว่าผู้ ป่วยทีดแูลแบบดงัเดิมมีการดําเนินไปของโรคไตเร็ว
กว่าผู้ ป่วยกลุ่มทีดแูลตามแนวทางทีพฒันาขึน (0.53 และ 0.14 มล./นาที/เดือน ตามลําดบั, 

p=0.04) (ตารางที 9) เช่นเดียวกบัศกึษาของ Leung และคณะ[ ] การดําเนินไปของโรคไตใน
ผู้ ป่วยทีดแูลแบบดงัเดิมเร็วกว่าผู้ ป่วยกลุม่ทีดแูลตามแนวทางทีพฒันาขนึ (0.08 และ 0.03 มล./
นาที/เดือน ตามลําดบั, p=0.32) (ตารางที 8)  

อย่างไรก็ตาม การศึกษานีมีข้อจํากัดในเรืองของข้อมลูระยะเวลาในการตรวจระดบั 
SCr ของก่อนการศกึษาเป็นระยเวลา 1 ปี ไม่เท่ากบัภายหลงัการศกึษาเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยมี
ระยะเวลาเฉลีย (mean ± SD) เท่ากบั 9.66 ± 3.43 เดือน และ 13.70 ± 2.42 เดือน ตามลําดบัซงึ
การเปรียบเทียบการดําเนินไปของโรคไตก่อน  และภายหลงัการดูแลผู้ ป่วยโรคไตเรือรัง เป็นอีก
แนวทางหนงึในการติดตามผลลพัธ์ด้านการทํางานของไตของผู้ ป่วย  

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

 

ตารางที 25 การเปรียบเทียบระดบั SCr, eGFR ก่อนเดอืนที 0 เดือนที 0 และเดือนที 12 

 

รายการ (N=160) 
ผลลัพธ์ด้านไต* (median (IQR)) 

[range] 
ก่อนเดือนท ี0 เดือนท ี0 เดือนท ี12 

Serum creatinine (มก./ดล.) 1.20 (0.78) 

[0.50-3.60] 

1.40 (0.98) 

[0.60-4.40] 

1.40 (0.88) 

[0.60-7.10] 

estimate glomerular filtration rate **  

(มล./นาที) 
57.89 (44.36) 

[14.66-149.96] 

49.35 (34.63)  

[12.98-135.33] 

48.76 (32.55)  

[6.63-124.38] 

  * Friedman test      ** Thai estimate GFR      

 
ปริมาณของโปรตีนชนิดอลับมูินในปัสสาวะ (ACR) เป็นตวับง่ชีสําคญัของโรคไตเรือรัง

ในผู้ ป่วยโรคเบาหวาน รวมถึงความเสียงในการเกิดโรคหวัใจและหลอดเลือด[ , , , ] จึงมี
ความพยายามรักษาโรคไต โดยการลดภาวะ albuminuria ซงึจะช่วยชะลอความเสือมของโรคไต
เรือรัง และโรคหลอดเลือดหวัใจ ในคนปกติจะมีโปรตีนออกมาในปัสสาวะไม่เกินวนัละ 150 มก. 
จากการศึกษานีทําการวัดปริมาณอัลบูมินทีรัวออกมาในปัสสาวะ  ด้วยวิธีเก็บปัสสาวะแบบสุ่ม
ตรวจครังเดียวพบว่าภายหลงัการดแูลผู้ ป่วยโรคไตเรือรังตามแนวทางปฏิบตัิทีพฒันาขึน ผู้ ป่วยมี
คา่ median (IQR) ของ ACR ลดลงจาก 89 (421) เป็น 45 (222) มก./กรัมครีเอตินิน (p=0.059) 

เช่นเดียวกบัการศกึษาของ Kelly และคณะ[ ] ภายหลงัการดแูลผู้ ป่วยโรคไตเรือรังตามแนวทาง
ปฏิบตัิทีพฒันาขนึพบว่าคา่เฉลีย (mean ± SD) ของ ACR ลดลงจาก 238.68 ± 388.96 เป็น 
176.80 ± 274.04 มก./กรัมครีเอตินิน อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p=0.02) ทงันีปัจจยัทีสง่ผลให้มี
การลดลงของระดบั ACR ของการศกึษานี กบัการศกึษา Kelly และคณะ[ ] ได้แก่ การทํางาน
โดยเภสัชกรร่วมกับทีมสหวิชาชีพ การกําหนดเป้าหมายการรักษา การรักษาด้วยยากลุ่ม 
ACEIs/ARBs, statins และ antiplatelet รวมถึงการนดัผู้ ป่วยพบบคุคลากรทางการแพทย์เป็น
ระยะ (follow up) เพือตดิตามผลการรักษาและให้คําปรึกษากบัผู้ ป่วย เป็นต้น  

มีรายงานการศึกษาพบว่าการเปลียนแปลงของปริมาณอลับูมินในปัสสาวะจากการ
ได้รับยากลุม่ ACEIs/ARBs ได้ตงัแตร่ะยะเวลา 1-12 เดือน ในขณะทีการเปลียนแปลงของระดบั 
SCr และ eGFR ใช้ระยะเวลามากกว่า 2 ปี [ , ] ดงันนัการศกึษานีจึงทําการศกึษาเพิมเติมใน
กลุม่ผู้ ป่วยทีได้รับยา ACEIs/ARBs โดยแบง่เป็น  กลุม่ (ตารางที 13) พบวา่กลุม่ผู้ ป่วยทีได้เพิมยา 
ACEIs/ARBs มีคา่ median (IQR) ของ ACR ลดลงจาก 76 (507) เป็น 41 (158) มก./วนั อย่างมี
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นยัสําคญั (p=0.002) เช่นเดียวกบักลุม่ผู้ ป่วยทีได้รับการปรับขนาดยา (titrate) ACEIs/ARBs ให้
เหมาะสม มีคา่ median (IQR)) ของ ACR ลดลงจาก 23 (75.5) เป็น 4 (76) มก./วนั (p=0.03) 
ตามลําดบั (ตารางที 14) ดงันนัคา่ median (IQR) ของปริมาณ ACR ทีลดลงอาจเป็นผลมาจาก
การเพิม (add-on) หรือปรับขนาด (titration) ยากลุ่ม ACEIs/ARBs ให้เหมาะสมเช่นเดียวกับ
การศกึษาทีผ่านมา[ - ] ดงันนัเพือแสดงให้เห็นว่า การลดลงของ ACR เป็นผลมาจากการเพิม
หรือปรับขนาดยาทีเหมาะสมจริงจึงทําการตรวจสอบการบริหารยาของผู้ ป่วย โดยดูจากความ
ร่วมมือในการใช้ยาตามสงัของผู้ ป่วย พบว่าผู้ ป่วยมีความร่วมมือในการใช้ยาตามสงัร้อยละ 88.13 
ซึงในกลุ่มผู้ ป่วยโรคเรือรังจะถือว่าผู้ ป่วยให้ความร่วมมือในการใช้ยาตามสัง  (medication 

adherence) เมือผู้ ป่วยรับประทานยาถกูต้อง สมําเสมอ และตอ่เนืองมากกวา่ร้อยละ 80[32]  
การศึกษานีภายหลงัจากการดแูลผู้ ป่วยโรคไตเรือรังตามแนวทางปฏิบตัิทีกําหนดขึน

จะพบว่าคา่ median (IQR) ปริมาณ ACR ลดลง ซงึแปลความหมายได้ว่าผู้ ป่วยมีการทํางานของ
ไตทีขนึ แตค่า่ median (IQR) ของ eGFR กลบัมีแนวโน้มทีลดลง ทงันีอาจเนืองจากผู้ ป่วยมากกว่า
ร้อยละ 60 มีความรุนแรงของโรคอยู่ระยะที 3 ขึนไป (ตารางที 13) ซึงอาจมีผลให้ระดบั SCr 

เพิมขนึสงู และ ระดบั eGFR ลดลงมากกว่าผู้ ป่วยทีความรุนแรงอยู่ทีระยะต้นๆ (ระยะที 1-2) ซงึ
ส่งผลให้ภาพรวมของระดับ eGFR ในผู้ ป่วยของการศึกษานีมีแนวโน้มลดลง ไม่สอดคล้องกับ
ปริมาณ ACR ลดลง  

อยา่งไรก็ตามการศกึษานีพบวา่ ภายหลงัจากการดแูลผู้ ป่วยโรคไตเรือรังตามแนวทาง
ปฏิบตัิทีพฒันาขนึผู้ ป่วยมากกว่าร้อยละ 60 มีแนวโน้มของระยะความรุนแรงของโรคไตกลบัมาดี
ขนึได้ โดยผู้ ป่วยทีมีระดบัอลับมูินในปัสสาวะชนิด macroalbuminuria จํานวน 31 คน กลบัมาเป็น 
microalbuminuria จํานวน 13 คน (ร้อยละ 41.94) และผู้ ป่วยทีมีระดบัอลับมูินในปัสสาวะชนิด 
microalbuminuria จํานวน 39 คน กลบัมาเป็น normoalbuminuria จํานวน 8 คน (ร้อยละ 20.51) 

แต่จากการวิเคราะห์เพิมเติมโดยใช้ McNemar test เพือดกูารเปลียนแปลง (change) ความ
แตกต่างของข้อมลูก่อน และภายหลงัการดแูลผู้ ป่วยไตเรือรังตามแนวทางปฏิบตัิทงั 3 กลุม่พบว่า
ไม่มีความแตกต่างในทางสถิติ (ตารางที 27) อาจเนืองจากผู้ ป่วยมีจํานวนน้อยทําให้เห็นการ
เปลียนแปลงได้ไม่ชดัเจน 

 

2.  ผลลัพธ์ทางคลินิกด้านอนืๆ  
ภายหลงัการดแูลผู้ ป่วยโรคไตเรือรังตามแนวทางปฏิบตัิทีพฒันาขนึพบว่าผลลพัธ์ทาง

คลินิกดงัตอ่ไปนีเป็นไปตามเป้าหมายทีกําหนด คือ คา่ median (IQR) ของระดบั SBP ตํากวา่ 130 
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มม.ปรอท ระดบั DBP ตํากว่า 80 มม.ปรอท ระดบั FBS ตํากว่า 90-130 มก./ดล. ระดบั HbA1c

น้อยกว่าร้อยละ 7.0 ระดบั LDL น้อยกว่าหรือเท่ากบั 100 มก./ดล. (ตารางที 15) ซงึสอดคล้องกบั
การศกึษาอืนทีพบวา่การดแูลผู้ ป่วยตามแนวทางปฏิบตัิทีกําหนดขนึ เพือให้บรรลผุลตามเป้าหมาย
การรักษามีสว่นช่วยในการชะลอการเสือมของไตในผู้ ป่วยได้[ , , , ]  

 

ตารางที 26 เปรียบเทียบการเปลียนแปลงระดบั ACR ก่อน และภายหลงัการดแูลผู้ ป่วยตาม
แนวทางปฏิบตัิทีกําหนดขนึโดยวิธี Crosstab 

 

  หลังการศึกษา 
  ระดบั ACR ในช่วง normo ระดบั ACR นอกช่วง normo 

ก่อนการศึกษา 
ระดบั ACR ในช่วง normo 35 8 

ระดบั ACR นอกช่วง normo 8 62 

 
  หลังการศึกษา 
  ระดบั ACR ในช่วง micro ระดบั ACR นอกช่วง micro 

ก่อนการศึกษา 
ระดบั ACR ในช่วง micro 25 14 

ระดบั ACR นอกช่วง micro 21 53 

 
  หลังการศึกษา 
  ระดบั ACR ในช่วง macro ระดบั ACR นอกช่วง macro 

ก่อนการศึกษา 
ระดบั ACR ในช่วง macro 18 13 

ระดบั ACR นอกช่วง macro 6 76 

     Normo = normoalbuminuria     Micro = microalbuminuria     Macro = macroalbuminuria 

 

ตารางที 27 เปรียบเทียบการเปลียนแปลงระดบั ACR ก่อน และภายหลงัการดแูลผู้ ป่วยตาม
แนวทางปฏิบตัิทีกําหนดขนึโดยวิธี McNemar test 

 

กลุ่มทีทาํการเปรียบเทียบ p-value 

กลุม่ normo ก่อนกบัภายหลงัการดแูลผู้ ป่วยตามแนวทางทีกําหนดขนึ 0.60 

กลุม่ micro ก่อนกบัภายหลงัการดแูลผู้ ป่วยตามแนวทางทีกําหนดขนึ 0.16 

กลุม่ macro ก่อนกบัภายหลงัการดแูลผู้ ป่วยตามแนวทางทีกําหนดขนึ 0.08 

      Normo = normoalbuminuria     Micro = microalbuminuria     Macro = macroalbuminuria 
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ผลลัพธ์ด้านกระบวนการดแูลผู้ป่วย 

การสง่ตรวจคา่ทางห้องปฏิบตัิการ ได้แก่ จํานวนการสง่ตรวจระดบั SCr และระดบั K+ 

ในผู้ ป่วยทีได้รับยา ACEIs/ARBs เพือติดตามประสิทธิผลและความปลอดภยัของยาทีผู้ ป่วยได้รับ
เนืองจากยามีความเสียงตอ่การเกิดอาการอนัไม่พงึประสงค์ (adverse drug reactions; ADRs) 

โดยเฉพาะภาวะไตวายเฉียบพลนั (acute renal failure) และภาวะโพแทสเซียมในเลือดสงู 

(hyperkalemia) ซงึอาการไม่พงึประสงค์ดงักลา่ว อาจมีความรุนแรงจนเป็นอนัตรายตอ่ชีวิตผู้ ป่วย 
การศกึษานีพบว่าภายหลงัจากการดแูลผู้ ป่วยไตเรือรังตามแนวทางปฏิบตัิทีพฒันาขนึพบว่า ค่า
median (IQR) ของจํานวนการสง่ตรวจระดบั SCr และระดบั K+ มีจํานวนเพิมขนึอย่างมีนยัสําคญั 
(ตารางที 17)  

การสงัจ่ายยา ACEIs/ARBs: การศกึษานีพบว่าผู้ ป่วยได้รับยาดงักล่าวเพิมขนึจาก
เดือนที 0 ร้อยละ 42.5 เป็นร้อยละ 76.9 ในเดือนที 6 และเป็นร้อยละ 72.5 ในเดือน 12 (ตารางที 
18) ทงันีการได้รับยากลุม่ ACEIs/ARBs ในเดือนที 12 ลดลงกว่าเดือนที 6 ร้อยละ 4.4 เนืองจาก
ผู้ ป่วยเกิดอาการอนัไมพ่งึประสงค์จากการใช้ยาได้แก่ ผู้ ป่วยมีภาวะครีเอตินินในเลือดสงูเฉียบพลนั 
ภาวะโพแทสเซียมในเลือดสงู จําเป็นต้องหยุดยา หรือเปลียนเป็นยากลุ่มอืน ซึงสอดคล้องกับ
การศึกษาในต่างประเทศทีพบการสังจ่ายยา  ACEIs/ARBs เพิมขึนร้อยละ 22-44 [ , ] 
เช่นเดียวกบัการสงัจ่ายยา aspirin และยากลุ่ม statins ของการศึกษานีภายหลงัจากดแูลผู้ ป่วย
ตามแนวทางปฏิบตัิพบวา่มีแนวโน้มเพิมขนึ ซงึสอดคล้องกบัการศกึษาในตา่งประเทศ [ ]  

การศึกษานีพบว่าเภสชักรมีบทบาทในการให้คําแนะนําแพทย์ พยาบาล และผู้ ป่วย 
และได้รับการตอบรับมากกว่าร้อยละ 80 ซงึสอดคล้องการศกึษาในต่างประเทศทีพบว่าเภสชักร
สามารถมีส่วนร่วมกับทีมสหวิชาชีพในการดูแลผู้ ป่วยเพือชะลอการเสือมของไตในผู้ ป่ว ยได้ 
[ , ] 
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ข้อจาํกัดของการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
การศึกษานีวดัผลลพัธ์ด้านการทํางานของไตด้วยการวดั ACR โดยการสุ่มผู้ ป่วย

จํานวน 120 คน จากจํานวนผู้ ป่วย 171 คน เนืองจากการวดั ACR มีคา่ใช้จ่ายทีคอ่นข้างสงู (270 

บาท/ครัง) ในทางปฏิบตัิไม่สามารถทําการวดัได้ทกุราย  ดงันนัการเปรียบเทียบการดําเนินไปของ
โรคไต (progression) โดยดจูากการลดลงของระดบั eGFR ตอ่เดือน เป็นอีกหนึงแนวทางในการ
ติดตามการทํางานของไตในผู้ ป่วยได้ ซึงการศึกษานีได้ศึกษาเพิมเติมในประเด็นดงักล่าว แต่มี
ข้อจํากดัในด้านระยะเวลาของการวดั SCr ก่อนการศกึษา 1 ปี และภายหลงัการศกึษา 1 ปี จึงทํา
ให้เห็นเพียงแนวโน้มการทํางานของไตเท่านนั ดงันนัถ้าต้องการดผูลลพัธ์การทํางานของไตจากการ
ลดลงของระดบั eGFR ตอ่เดือน ต้องคํานงึถึงระยะเวลาในการวดั SCr ด้วย 

การจํากัดปริมาณโปรตีน สามารถลดปริมาณอัลบูมินในปัสสาวะได้ การศึกษานีมี
คําแนะนําสําหรับการจํากดัการบริโภคโปรตีน อย่างไรก็ตามการศกึษานีไม่สามารถจํากดัปริมาณ
โปรตีนทีผู้ ป่วยรับประทานได้ ดงันนัควรต้องมีการศกึษาเพิมเตมิตอ่ไป 

ระดบั BP และ FBS สง่ผลให้เห็นการเปลียนแปลงชดัเจนอย่างมีนยัสําคญัในระยะ 6 

เดือนแรก และผลยงัคงอยู่จนถึงเดือนที 12 ดงันนัควรมีการดําเนินการตามแนวทางปฏิบตัิที
พฒันาขนึด้วยความตอ่เนืองเพือคงผลลพัธ์ทางคลนิิกทีดีของผู้ ป่วยไว้ 

แนวทางปฏิบตัิทีพฒันาขึนนี ต้องอาศยัความร่วมมือจากเภสชักรและทีมสหวิชาชีพ 
ซึงมีความเหมาะสม สามารถนํามาใช้เพือดูแลผู้ ป่วยโรคไตเรือรัง  ในคลินิกเบาหวานของ
โรงพยาบาลชาติตระการได้ อย่างไรก็ตามการดแูลผู้ ป่วยตามแนวทางปฏิบตัิทีพฒันาขนึจะทําให้
ภาระงานของเภสัชกร  และทีมสหวิชาชีพเพิมขึน  รวมถึงค่าใช้จ่ายในการตรวจผลทาง
ห้องปฏิบตัิการเพือติดตามผลการใช้ยาจะเพิมมากขนึ มลูคา่ยาทีเพิมสูงขนึ  สง่ผลให้คา่ใช้จ่ายใน
การดูแลผู้ ป่วยเพิมขึน อย่างไรก็ตามหากเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ ป่วยทีดีขึน 
สามารถช่วยชะลอการเสือมของไตผู้ ป่วยได้ ดงันนัควรต้องมีการศกึษาเพิมเติมระหว่างอตัราส่วน
คา่ใช้จ่ายทีเพิมขนึตอ่หน่วยประสิทธิผล (incremental cost-effectiveness ratio, ICER) ของการ
ดแูลผู้ ป่วยตามแนวทางปฏิบตัิทีกําหนดตอ่ไป 
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สรุปผลการศึกษา 
ผลการดแูลผู้ ป่วยโรคไตเรือรัง ในคลินิกเบาหวานของโรงพยาบาลชาติตระการพบว่า

ภายหลงัการดแูลผู้ ป่วยโรคไตเรือรังตามแนวทางปฏิบตัิทีกําหนด 

1. ผู้ ป่วยมีผลลพัธ์ทางคลนิิกด้านการทํางานของไต ได้แก่ ระดบั ACR ในกลุม่ผู้ ป่วย
ทีได้รับยาหรือปรับขนาดยา ACEIs/ARBs ดีขึนกว่าก่อนการดูแลผู้ ป่วยตามแนวทางปฏิบัติที
กําหนดขนึ และผู้ ป่วยมีผลลพัธ์ทางคลินิกอืนๆ ได้แก่ ระดบั SBP, DBP, FBS, HbA1C และ LDL 

ดีขนึกวา่ก่อนการดแูลผู้ ป่วยตามแนวทางปฏิบตัิทีกําหนดขนึ 

2. ผู้ ป่วยมีผลลพัธ์ด้านกระบวนการได้แก่ จํานวนการสง่ตรวจผลทางห้องปฏิบตัิการ 
(SCr, K+) และการสงัยา ACEIs/ARBs, aspirin, statins มากกว่าก่อนการดแูลผู้ ป่วยตามแนวทาง
ปฏิบตัิทีกําหนดขนึ ทงันียงัพบว่าเภสชักรมีบทบาทในการให้คําแนะนําแพทย์ พยาบาล และผู้ ป่วย
และได้รับการตอบรับมากกวา่ร้อยละ 80  
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คาํอธิบายคาํย่อ 
 

คาํย่อ   คาํเตม็    ความหมาย 
ACEIs    angiotensin converting  ยากลุม่ angiotensin converting 

enzyme inhibitors  enzyme inhibitors 

ACR    albumin to creatinine   ระดบัอลับมูินในปัสสาวะ 

ratio  

ARBs    angiotensin receptor  ยากลุม่ angiotensin receptor 
blockers   blockers 

ASA   aspirin    ยา aspirin 

BP   blood pressure   ระดบัความดนัโลหิต 
CrCl   creatinine clearance  อตัราการชะล้างครีอะตินิน 

CKD    chronic kidney disease โรคไตเรือรัง 
ESRD   end stage renal disease ไตวายระยะสดุท้าย 

eGFR   estimate glomerular filtration คา่ประมาณอตัราการกรองไต 

rate 

GFR   glomerular filtration rate อตัราการกรองไต 
FBS   fasting blood sugar  ระดบันําตาลก่อนอาหาร 
HbA1c    hemoglobin A1c  ระดบันําตาลสะสมในเลือด 

IBW   Ideal body weight  ดชันีมวลกาย 
K+    serum potassium  ระดบัโพแทสเซียมในเลือด 

LDL   low density lipoprotein  ระดบัไขมนัชนิด low density  

lipoprotein 

PCR   protein creatinnine ratio ระดบัโปรตีนในปัสสาวะ 
SCr   serum creatinine  ระดบัครีอะตินินในซีรัม 

TG   triglyceride   ระดบัไขมนัชนิด triglyceride 

HDL   high density lipoprotein ระดบัไขมนัชนิด high density  

lipoprotein 
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วัตถุประสงค์ 
1. การรักษาเพือป้องกันการเกิดโรคไต หรือชะลอการดําเนินโรค (progression) ไปสู่ระยะทีรุนแรงขึน จนกระทงัเกิด 

ESRD ในทีสดุ  
2. การรักษาปัจจยัเสียงอืนๆ ต่อโรคหวัใจและหลอดเลือดซงึเป็นสาเหตกุารเสียชีวิตทีสําคญั 

 

แนวทางปฏบิตัิ 
 
1. การควบคุมระดับนําตาลในเลือด (Glycemic control)(1,2) 

เป้าหมายการรักษา  
- ระดบันําตาลก่อนอาหาร (preprandial plasma glucose) 90-130 มก./ดล.  
- ระดบันําตาลสะสมในเลือด (HbA1c) น้อยกวา่ 7.0%  

หลกัในการติดตามระดบันําตาลสะสมในเลือด (HbA1c)  

- โดยควรตรวจเมือได้เป้าหมายของระดบันําตาลก่อนอาหารแล้ว (FBS normal) กําหนดการตรวจ 1 ครัง/ปี การตรวจ
ติดตาม (F/U) และแตด่ลุพินิจของแพทย์ เช่น 3-6 เดือน แตห่ากระดบั HbA1c > 10 ทีมงานร่วมปรึกษาแพทย์ (consult) แพทย์เพือ
พิจารณาการตรวจซาํ 3 เดือนหลงัการแนะนําการปรับเปลียนพฤติกรรม 

- การดแูลผู้ ป่วยตามระดบั HbA1c ถ้าระดบั ระดบั HbA1c < 6 ดรูะดบั FBS ร่วมกบัหาสาเหตอืุนๆ และระดบั HbA1c > 

7 ให้สขุศกึษา 

หลกัในการเลือกใช้ยาลดนําตาลในเลือดชนิดรับประทาน 

1. กลุ่ม Biguanide ได้แก่ Metformin (Metformin GPO®): ไม่แนะนําให้ใช้ ถ้ามีค่า SCr มากกว่า 1.5 มก./ดล. ในผู้ชาย หรือ
มากกว่า 1.4 มก./ดล. ในผู้หญิง 

2. กลุม่ sulfonylurea ได้แก่ 

- Glibenclamide (Glibenclamide GPO®): ไม่แนะนําให้ใช้ ถ้า eGFR น้อยกวา่ 30 มล./นาที/1.73ม2 

- Glipizide (GPZide®): สามารถใช้ได้ในผู้ ป่วยโรคไตเรือรังโดยไม่ต้องปรับขนาดยา แต่ต้องระวงัในผู้ ป่วยที eGFR น้อย
กวา่ 10 มล./นาที/1.73ม2 

3. กลุ่ม Thiazolidinedione ได้แก่ Pioglitazone (Utmos®) สามารถใช้ได้ในผู้ ป่วยโรคไตเรือรังโดยไม่ต้องปรับขนาดยา แต่
ต้องระวงั ภาวะบวมและหวัใจวายจากการทีมีเกลือและนําคงั  

4. อินซลูินเป็นยาทีเหมาะสําหรับผู้ ป่วยโรคไตเรือรังโดยเฉพาะ เมือการทํางานของไตลดลงอย่างมาก 

 

2. การควบคุมความดันโลหติ (blood pressure control) (1, 2-4)  

เป้าหมายการรักษา  
- ระดบัความดนัโลหิตตํากวา่ 130/80 มม.ปรอท  

 

 

 หมายเลขเอกสาร : PTC.007/2554 รหสัเอกสาร: WI.PTC.007/2554 หน้าที : 1/8 

เรือง : แนวทางปฏิบัตใินการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรือรังในคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลชาตติระการ 
หน่วยงานทเีกียวข้อง : องค์กรแพทย์, ฝ่ายเภสัชกรรม, ฝ่ายการพยาบาล, ฝ่ายชันสูตร 
ผู้จัดทาํ : ทมีสหวิชาชีพ (PCT) ว/ด/ป ทจีัดทาํ : 20/04/2554 
แก้ไขจากเอกสารหมายเลข : แก้ไขครังท ี: …./…….. 

ผู้ตรวจสอบ : ผู้อนุมัต ิ: 
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หมายเลขเอกสาร : PTC.007/2554 รหสัเอกสาร: WI.PTC.007/2554 หน้าที : 2/8 

เรือง : แนวทางปฏิบัตใินการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรือรังในคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลชาตติระการ 

 

หลกัในการเลือกใช้ยา 
1. ผู้ ป่วยทีวินิจฉยัเป็นโรคความดนัโลหิตสงู (ความดนัโลหิตมากกว่าหรือเท่ากบั 130/80) 

- ควรเลือกใช้ยากลุ่ม angiotensin converting enzyme Inhibitors (ACEIs) หรือ angiotensin receptor blockers 

(ARBs) เป็นยาตวัแรกถ้าไม่มีข้อห้ามใช้ แนะนําให้ใช้ ACEIs ก่อน และใช้ ARBs เมือไม่สามารถใช้ ACEIs ได้ โดยใช้
ขนาดปานกลางจนถึงขนาดสงูสดุ และอาจพิจารณาให้ร่วมกนัได้ หากความดนัโลหิตยงัไม่ถึงเป้าหมาย ควรเลือกยาขบั
ปัสสาวะก่อนตอ่มาจงึเลือกยากลุม่ beta-blockers (BBs) หรือ calcium channel blockers (CCBs)  

- ผู้ ป่วยทีได้รับยาลดความดนัโลหิตกลุ่มอืนอยู่แล้ว ควรเพิมยากลุ่ม ACEIs หรือ ARBs เข้าไปแทน โดยลดขนาดยาเดิม
หรือยกเลิกยาเดิม  

- ผู้ ป่วยได้รับยากลุ่ม ACEIs หรือ ARBs อยู่แล้วควรเพิมขนาดยาขึนและลดขนาดยาหรือยกเลิกยากลุ่มอืนไป การเพิม
ขนาดยา ACEIs หรือ ARBs ให้ได้ยาในขนาดปานกลางหรือสงู (ตารางที 2) โดยเพิมได้ทกุ 4 สปัดาห์หรือมากกว่า 

- ผู้ ป่วยทีได้รับยา ACEIs หรือ ARBs ควรได้รับการติดตามระดบั SCr  และระดบัโปแตสเซียมในซีรัม (serum K) เป็น
ระยะตามความเหมาะสม (ตารางที 3) และยงัคงใช้ยาดงักลา่วต่อไปได้ในกรณีทีมีการเพิมขนึของ SCr ไม่เกิน 30% จาก
ค่าพืนฐานในระยะเวลา 4 เดือน หรือ serum K น้อยกวา่ 5.5 mmol/L  

- แนะนําผู้ ป่วย เรืองกล้ามเนืออ่อน แรงอ่อนเพลีย ซึงอาจเกียวข้องกบั  serum K ตํา และอาการใจสนั ซึงอาจเกียวกบั 

serum K ในเลือดสงู 
2. ผู้ ป่วยทีไม่ได้วินิจฉยัเป็นโรคดนัโลหิตสงู (ความดนัโลหิตน้อยกวา่ 130/80) 

2.1 ผลการตรวจพบแอลบมิูนในปัสสาวะ ชนิด macroalbuminuria หรือ microalbuminuria จากการยืนยนั 2 ครังใน 3 
ครัง ภายใน 3-6 เดือน  

- เริมยากลุ่ม ACEIs หรือ ARBs เพือลดปริมาณโปรตีนในปัสสาวะ (proteinuria) ทีหวงัผลชะลอการเสือม
ของไตในผู้ ป่วยโรคไตเรือรังทีเกิดจากเบาหวาน  

- การเพิมขนาดยา ACEIs หรือ ARBs ให้ได้ยาในขนาดปานกลางหรือสงู (ตารางที 2) โดยเพิมได้ทกุ 4 
สปัดาห์หรือมากกว่า 

- ผู้ ป่วยทีได้รับยา ACEIs หรือ ARBs ควรได้รับการติดตามระดบั SCr  และระดบัโปแตสเซียมในซีรัม 

(serum K) เป็นระยะตามความเหมาะสม (ตารางที 3) และยงัคงใช้ยาดงักล่าวต่อไปได้ในกรณีทีมีการ
เพิมขนึของ SCr ไม่เกิน 30% จากค่าพืนฐานในระยะเวลา 4 เดือน หรือ serum K น้อยกวา่ 5.5 mmol/L  

- แนะนําผู้ ป่วย เรืองกล้ามเนืออ่อน แรงอ่อนเพลีย ซงึอาจเกียวข้องกบั serum K ตํา และอาการใจสนั ซงึอาจ
เกียวกบั serum K ในเลือดสงู 

2.2 ผลการตรวจระดบั miacroalbminuria ปกติ จากการยืนยนั 2 ครังใน 3 ครัง ภายใน 3-6 เดือน ยงัไม่เพิมยากลุ่ม 
กลุม่ ACEIs/ARBs 
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ตารางที 2 ขนาดการใช้ยา ACEIs หรือ ARBs ในผู้ ป่วยไตเรือรังซงึเป็นเบาหวาน (3) 

 

Drug Name (Trade Name) Starting Dose Goal dose* 

ACEI 

Enalapril (Anapril®) 

Captopril (Remedica®) 

 

5 mg daily 

6.25-25 mg 3 times per day 

 

10-40 mg daily in 1-2 divided doses 

25-150 mg 2 or 3 times per day 

ARBs 

Losartan (Losartan GPO®) 

 

25-50 mg daily 

 

25-100 mg daily in 1-2 divided doses 

*Gold doses should be at the higher end of the dose range when possible 

 

ตารางที 3 แสดงช่วงเวลาทีแนะนําในการติดตาม BP, GFR และ serum K 

 เพือเฝ้าระวงัผลแทรกซ้อนของ ACEI หรือ ARB ตามค่าทีวดัได้ (1) 

 

ค่าทวีัดได้ 

ค่าความดนัซิสโตลิค (มม.ปรอท)  120 110 - 119  110 

GFR (มล./นาที/1.73ม2)  60 30 - 59  30 

GFR ทีลดลงในช่วงแรก (%)  15 15 - 30  30 
ระดบัโปแตสเซียมในเลือด (มิลลิโมล/ลิตร)  4.5 4.6 - 5.0  5 

ช่วงเวลาทแีนะนําในการตดิตาม 

หลงัจากเริมใช้ยา หรือเพิมขนาดยา 4-12 สปัดาห์ 2-4 สปัดาห์  2 สปัดาห์ 

หลงัจาก BP ถึงเป้าหมายและขนาดยาคงที 6-12 เดือน 3-6 เดือน 1-3 เดือน 

 

.  การควบคุมระดับไขมันในเลือด(1, 5) 

เป้าหมายการรักษา  
- ระดบั LDL น้อยกว่าหรือเท่ากบั 100 มก./ดล. หรือ 70 มก./ดล. ในผู้ ป่วยซงึมีหลกัฐานว่ามีโรคหลอดเลือดหวัใจหรือ

สมอง 
- ระดบั TG น้อยกวา่ 150 มก./ดล. 
- ระดบั HDL มากกว่า 45 มก./ดล. ในผู้ชาย และ มากกว่า 55 มก./ดล. ในผู้หญิง 

หลกัในการเลือกใช้ยา 

 การควบคมุระดบัไขมนัในเลือด พิจารณายากลุม่ statin ได้แก่ simvastatin (Zimva®) เมือการควบคมุอาหารไม่ได้ผล
ตามเป้าหมาย LDL มากกว่าหรือเท่ากบั 100 มก./ดล. 
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4.  การใช้ยาป้องกันโรคหวัใจและหลอดเลือด(6) 
- Primary prevention ในผู้ ป่วยเบาหวานทีมีความเสียงในการเกิดโรคหวัใจและหลอดเลือด ผู้ชายอาย ุมากกว่า 50 ปี 

และผู้หญิงอายุมากกว่า 60 ปี ทีมี 1 major risk factor ต่อไปนี family history of CVD, hypertension, smoking, dyslipidemia, 

or albuminuria 

- Secondary prevention ในผู้ ป่วยเบาหวานทีมีประวตัิ CVD ใช้ยา aspirin (Ascot 81)     75–162 mg/day กรณีแพ้
ยา aspirin แนะนําให้ใช้ clopidogrel (Clopidogrel GPO) 75 mg/day 

 

5.  การปรับเปลียนพฤตกิรรมการดาํรงชีวิต (1, 2, 3) 

  การให้ข้อมูลกับผู้ ป่วยในการปรับเปลียนพฤติกรรมทีสามารถชะลอการดําเนินของโรคไตเรือรัง รวมทังการป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนจากโรคหลอดเลือดหวัใจ ดงัตอ่ไปนี 

- การควบคมุปริมาณโปรตีนในอาหาร (restriction of protein intake) ผู้ ป่วยโรคไตเรือรังควรได้รับอาหารโปรตีนตําเพือ
ชะลอการเสือมของไต โดยโดยเป้าหมายตามคําแนะนําของ Recommended daily allowance (RDA) และ KDOQI สําหรับผู้ ป่วย
โรคเบาหวาน และโรคไตเรือรังระดบั 1-4 ควรได้รับโปรตีน 0.8 กรัม/กก./วนั  

- การลดนําหนกั ให้ระดบัดชันีมวลกาย (Body Mass Index, BMI) น้อยกวา่ 25 กก./ม2  
- การจํากดัเกลือ (dietary sodium intake) ลดปริมาณโซเดียมให้น้อยกวา่ 2.4 กรัมตอ่วนั หรือ 6 กรัมเกลือแกงตอ่วนั  
- การหยดุสบูบหุรี เพือชะลอการเสือมของไต และลดความเสียงตอ่โรคหวัใจและหลอดเลือด 

- การดืมแอลกอฮอล์ในปริมาณทีเหมาะสม โดยจํากดัการดืมแอลกอฮอล์ไม่เกิน  drinksต่อวนัในผู้ชาย ไม่เกิน  drink 
ต่อวนัในผู้หญิงและผู้ ทีมีนําหนกัน้อย ( 1 drink = ½ ออนซ์ หรือ 15 มิลลิลิตร) เช่น เบียร์ 12 ออนซ์  ไวน์ 5 ออนซ์  วิสกี 1.5 ออนซ์ 
เป็นต้น ลดความเสียงตอ่โรคหวัใจและหลอดเลือด 

- การรับประทานอาหารประเภทผัก ผลไม้ ปลาในสดัส่วนทีสงูขึน และลดปริมาณอาหารประเภทไขมนัอิมตวั และ
อาหารทีโคเลสเตอรอลสงู (dietary approach to stop hypertension: DASH) เพือช่วยลดความดนัโลหิต  

 

6.  การกาํหนดเป้าหมายด้านกระบวนการตดิตามดูแลผู้ป่วย 

- การตรวจระดบัครีเอตินินในซีรัม (SCr) อย่างน้อยปีละ 1 ครัง ระหวา่งเดือน ต.ค. - ธ.ค. 
- การวดัระดบัความดนัโลหิต (BP) วดัทกุครังทีมาตรวจติดตาม 

- การวดัระดบันําตาลในเลือด (plasma glucose) ทกุ 2-3 เดือน 

- การวดัระดบันําตาลสะสมในเลือด (HbA1C) อย่างน้อยปีละ 1 ครัง ระหวา่งเดือน ต.ค. - ธ.ค. 
- การวดัระดบัไขมนัในเลือด (lipid) ผู้ ป่วยไขมนัในเลือดสงู ติดตามหลงัให้ยาแล้ว 6 สปัดาห์ และอย่างน้อยทกุ 6 เดือน 

สําหรับผู้ ทีไม่มีภาวะไขมนัในเลือดสงู ติดตามทกุ 1 ปี ระหวา่งเดือน ต.ค.- ธ.ค. 
 

7.  การส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลระดับทุตยิภมูแิละตตยิภมู ิ(1, 4) 

เมือผู้ ป่วยเป็นโรคไตวายเรือรังระยะสดุท้าย (GFR < 15 ml/min/1.73m2) โดยการแนะนําการรักษาด้วยการล้างไตกบั
ญาติและผู้ ป่วย โดยแพทย์ผู้ ทําการรักษา 
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8.  แนวทางการปรับขนาดยาในผู้ป่วยโรคไตเรือรัง 
การปรับขนาดยาให้เหมาะสมกบัสภาพการทํางานของไตของผู้ ป่วยแต่ละราย และการติดตามอาการพิษของยาอนัเกิด

เนืองจากการสะสมยาหรือ metabolites ในผู้ ป่วยทีเป็นโรคไตเรือรัง 7,  8 ดงัตอ่ไปนี 
 

ยา ขนาดยาในผู้ป่วย การปรับขนาดยาสาํหรับผู้ป่วยภาวะไตบกพร่อง 
 ภาวะไตปกต ิ GFR (ml/min) ขนาดยาหรือช่วงห่างการให้ยา 

ทเีหมาะสม 
ANTIBIOTIC 

Beta-lactam antibiotic 

Amoxycillin 

 

250-500 mg q 8 hr 

 

<10 

 

50-75% ของขนาดยาปกติ 

Amoxycillin/Clavulante 500/125 mg tid 10-29 

<10 

q 12 hr 

q 24 hr 

Dicloxacillin 250-500 mg q 6 hr <10 50-75% ของขนาดยาปกติ 

Fluoroquinolones 

Norfloxacin 

 

 

400 mg q 12 hr 

 

10-50 

<10 

 

q 12-24 hr 

q 24 hr 
Ofloxacin 200-400 mg q 12 hr 10-50 

<10 

200-400 mg q 24 hr 

100-200 mg q 24 hr 

Macrolides 

Roxithromycin 

 

150 mg bid หรือ 300 mg OD 

 

<15 

 

150 mg OD หรือ300 mg every other 

day 

Tetracyclines 

Doxycycline 

 

ไม่จําเป็นต้องปรับขนาดยาในผู้ ป่วยภาวะไตบกพร่อง 
Miscellaneous antibiotic 

Metronidazole 

 

500-750 mg q 8 hr 

 

<10 

 

50% ของขนาดยาปกติ 

Trimethoprim/sulfamethoxa

zole 

800/160 mg q 12 hr 10-50 

<10 

q 18 hr 

q 24 hr 

ANTIFUNGAL AGENT 

Griseofulvin                             ไม่จําเป็นต้องปรับขนาดยาในผู้ ป่วยภาวะไตบกพร่อง 
Ketoconazole                     ไม่จําเป็นต้องปรับขนาดยาในผู้ ป่วยภาวะไตบกพร่อง 
ANTIDIABETIC AGENT 

Insulin: ผู้ ป่วยมีความเสียงตอ่การเกิดภาวะ hypoglycemia เพิมขนึเมือมี creatinine clearance ลดลง 
       0.5-1 unit/kg/day     10-50 

    <10 

    75% ของขนาดยาปกติ 

    50% ของขนาดยาปกติ 

Metformin: เฝ้าระวงัภาวะ lactic acidosis ในผู้ ป่วยภาวะไตบกพร่อง 
       500-850 mg bid     <50     ไม่ควรใช้ยานี 
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ยา ขนาดยาในผู้ป่วย การปรับขนาดยาสาํหรับผู้ป่วยภาวะไตบกพร่อง 
 ภาวะไตปกต ิ GFR (ml/min) ขนาดยาหรือช่วงห่างการให้

ยาทเีหมาะสม 
Sulfonamides derivatives: 
Glibenclamide                        ไม่แนะนําให้ใช้ถ้า GFR < 30 ml/min 

Glipizide                                 ไม่จําเป็นต้องปรับขนาดยาในผู้ ป่วยภาวะไตบกพร่อง แต่ระวงัในผู้ ป่วย GFR < 10 ml/min 

Thiazolidinediones:  

Pioglitazone                            ไม่จําเป็นต้องปรับขนาดยาในผู้ ป่วยภาวะไตบกพร่อง 
ANTIHISTAMINES    

Cetirizine      10 mg OD     10-29 

    < 10 

    50% ของขนาดยาปกติ 

    ไม่ควรใช้ยานี  
Chlorpheniramine      ไม่จําเป็นต้องปรับขนาดยาในผู้ ป่วยโรคไต 

Hydroxyzine      ไม่จําเป็นต้องปรับขนาดยาในผู้ ป่วยโรคไต 

Loratadine      10 mg OD    <30     10 mg every other day 

ANTIVIRAL AGENT    

Acyclovir     200-800 mg/day    <10     50% ของขนาดยาปกติ 

CARDIOVASCULAR DRUGS 

Angiotensin-converting enzyme inhibitors (ACEIs): หยดุใช้ยากลุม่นีเมือใช้ยาติดตอ่กนัเป็นเวลา 4 เดือนแล้วผู้ ป่วยมีค่า 
GFR ลดลง > 30% เมือเทียบกบั GFR ก่อนใช้ยา หรือมีระดบั serum potassium > 5.5 mEq/L 

Captopril    12.5-100 mg tid    10-50 

   <10 

    75% ของขนาดยาปกติ  

    50% ของขนาดยาปกติ  

Angiotensin receptor blocker (Losartan)  :ยาขบัออกทางตบัเป็นหลกั จึงไม่จําเป็นต้องปรับขนาดยาในผู้ ป่วยภาวะไต
บกพร่อง  หยดุใช้ยากลุม่นีเมือใช้ยาติดตอ่กนัเป็นเวลา 4 เดือนแล้วผู้ ป่วยมีค่า GFR ลดลง > 30% เมือเทียบกบั GFR ก่อน
ใช้ยา หรือมีระดบั serum potassium > 5.5 mEq/L 
Calcium chanal blockers (CCBs) ได้แก่ Amlodipine, Nifedipine, Verapamil 

: ยากลุม่นีขบัออกทางตบัเป็นหลกั จึงไม่จําเป็นต้องปรับขนาดยาในผู้ ป่วยภาวะไตบกพร่อง 
Propanolol Hypertension:  

80-240 mg/day 

Angina 

80-320 mg/day 

Arrhythmias: 

30-160 mg/day 

แบ่งให้ 2-3 ครังตอ่วนั 

31-40 

 

10-30 

 

<10 

50% ของขนาดยาปกติ หรือ 

q 24 – 36 hr 

50% ของขนาดยาปกติ หรือ 

q 24 – 48 hr 

25% ของขนาดยาปกติ หรือ 

q 40 – 60 hr 
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ยา ขนาดยาในผู้ป่วย การปรับขนาดยาสาํหรับผู้ป่วยภาวะไตบกพร่อง 
  ภาวะไตปกต ิ GFR (ml/min)    ขนาดยาหรือช่วงห่างการให้ยา 

                ทเีหมาะสม 
Digoxin: การกระจายยา (volume of distribution) และการขบัยาออกทางไตลดลงเมือผู้ ป่วยมีภาวะไตบกพร่อง 
 0.25-0.5 mg/day 10-50 

<10 

q 36 hr หรือ 25-75% ของขนาดยาปกติ 

q 48 hr หรือ 10-25% ของขนาดยาปกติ 
Diuretic    

Hydrochlorothiazide 25-50 mg bid < 30 ไม่ควรใช้ยานี 
Spironolactone: หากใช้ยาในผู้ ป่วยทีมี GFR < 30 ml/min จะเสียงตอ่การเกิดภาวะ hyperkalemia 

 25 mg tid-qid 10-50 

<10 

q 12-24 hr 

ไม่ควรใช้ยานี 
Nitrates 

: ยากลุม่นีขบัออกทางตบัเป็นหลกั จึงไม่จําเป็นต้องปรับขนาดยาในผู้ ป่วยภาวะไตบกพร่อง 
Miscellaneous cardiovascular drugs 

Hydralazine 25-50 mg tid 10-50 

<10 

q 8 hr 

q 8-16 hr 

Methyldopa  250-500 mg tid 10-50 

<10 

q 8-12 hr  

q 12-24 hr 

Domperidone ไม่จําเป็นต้องปรับขนาดยาในผู้ ป่วยโรคไตบกพร่อง 
Ranitidine 150 mg bid 10-50 

<10 

75% ของขนาดยาปกติ  

25% ของขนาดยาปกติ 

Omeprazole               ไม่จําเป็นต้องปรับขนาดยาในผู้ ป่วยโรคไตบกพร่อง 
GOUT AGENTS    

Allopurinol 300 mg OD 10-50 

<10 

50% ของขนาดยาปกติ 

25% ของขนาดยาปกติ 
Colchicine: เลียงการใช้ยานีในผู้ ป่วยทีมี GFR < 50 ml/min 

 Acute:2mg then0.5 mg q6 hr  

Chronic: 0.5-1.0 mg/day 

10-50 

<10 

50-100% ของขนาดยาปกติ 

25% ของขนาดยาปกติ 
 

LIPID-LOWERING AGENT 

Fibrate derivatives    

Gemfibrozil:                    ไม่จําเป็นต้องปรับขนาดยาในผู้ ป่วยภาวะไตบกพร่อง 
Statins: 
Simvastatin         20-80 mg OD                              <30            10-40 mg OD 
 

 



80 
 

 

 

 

หมายเลขเอกสาร : PTC.007/2554 รหสัเอกสาร: WI.PTC.007/2554 หน้าที : 8/8 

เรือง : แนวทางปฏิบัตใินการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรือรังในคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลชาตติระการ 

 
ยา ขนาดยาในผู้ป่วย การปรับขนาดยาสาํหรับผู้ป่วยภาวะไตบกพร่อง 
  ภาวะไตปกต ิ GFR (ml/min)    ขนาดยาหรือช่วงห่างการให้ 

ยาทเีหมาะสม 
NSAIDs, COX-2 INHIBITORS 

: หลีกเลียงการใช้ยากลุม่นีในผู้ ป่วยภาวะไตบกพร่องและไม่ควรใช้ยากลุม่นีในผู้ ป่วยทีมี GFR < 30 ml/min 

: ควรใช้ยาในขนาดทีตําทีสดุทีให้ผลการรักษาในระยะเวลาทีสนัทีสดุ หากจําเป็นต้องใช้ยาในกลุ่มนีอย่างต่อเนืองควรเฝ้า
ระวงัภาวะ hyperkalemia  
: หากจําเป็นต้องใช้ยา เมือ GFR < 10 ควรปรับขนาดยาลง 50% ของขนาดยาปกติ 
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หนังสือแสดงความยนิยอมการเข้าร่วมโครงการวจิัย 

 
โครงการวิจยัเรือง ประสทิธิผลของการดแูลผู้ ป่วยโรคไตเรือรังในคลนิิกเบาหวาน โรงพยาบาลชาติตระการ                       
วนัให้คํายินยอม วนัที................เดือน...................................พ.ศ..................... 
 ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว).....................................................................อาย…ุ…………………… 
อยูบ้่านเลขที....................... หมูท่ี............ ตําบล..........................อําเภอชาติตระการ จงัหวดัพิษณโุลก 65170 
บตัรประชาชน/ข้าราชการเลขที.......................................ขอทําหนงัสือนีให้ไว้ตอ่ผู้วิจยัเพือเป็นหลกัฐานแสดงว่า 

ข้อ 1. ข้าพเจ้าได้รับทราบโครงการวิจยัแล้ว 
    ข้อ 2. ข้าพเจ้ายินยอมเข้าร่วมโครงการวิจยันีด้วยความสมคัรใจ โดยมิได้มีการบงัคบั ขูเ่ข็ญ หลอกลวงแต่
ประการใด และพร้อมจะให้ความร่วมมือในการวิจยั 

ข้อ 3. ข้าพเจ้าได้รับการอธิบายจากผู้วิจยัเกียวกบัวตัถปุระสงค์ของการวิจยั วิธีการวิจยั ประสิทธิภาพ 
ความปลอดภยั อาการ หรืออนัตรายทีอาจเกิดขนึ รวมทงัประโยชน์ทีจะได้รับจากการวิจยัโดยละเอียดแล้ว 

ข้อ 4. ข้าพเจ้าได้รับการยินยอมจากผู้ วิจยัว่า จะเก็บข้อมลูส่วนตวัของข้าพเจ้าเป็นความลบั จะเปิดเผย
เฉพาะผลสรุปการวิจยัเทา่นนั 

ข้อ 5. ข้าพเจ้าได้รับทราบวา่ ข้าพเจ้ามีสทิธิจะบอกเลกิการร่วมโครงการวิจยันีเมือใดก็ได้  
ข้อ 6. ผู้ วิจัยแจ้งด้วยว่าข้าพเจ้าสามารถติดต่อกับผู้ วิจัย นางพนาวัลย์ ศรีสุวรรณภพ ได้ที 112 ม.5 

โรงพยาบาลชาติตระการ จงัหวดัพิษณโุลก โทรศพัท์ 0-5538-1020 โทรศพัท์มือถือทีติดต่อได้ 24 ชวัโมง   08-6925-
9696 หรือ แพทย์หญิงนฎาประไพ ไกรศรศิลป์ ทีอยู่ 112 ม.5 โรงพยาบาลชาติตระการ จงัหวดัพิษณโุลกโทรศพัท์ 0-
5538-1020 โทรศพัท์ มือถือทีติดตอ่ได้ 24 ชวัโมง 08-9568-9820 

ข้าพเจ้าได้อา่นและเข้าใจข้อความตามหนงัสือนีโดยตลอดแล้ว เห็นว่าถกูต้องตามเจตนาของข้าพเจ้า จงึ
ได้ลงรายมือชือไว้เป็นสําคญั พร้อมกบัผู้วิจยัและตอ่หน้าพยาน 

 

    ลงนาม............................................อาสาสมคัรผู้ เข้าร่วมโครงการวิจยั 
     (     ) 

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

       ลงนาม...............................................พยาน 
     (      ) 
หมายเหต:ุ กรณีผู้ยินยอมตนให้ทําวิจยั ไมส่ามารถอ่านหนงัสอืได้ ให้ผู้วิจยัอ่านข้อความในหนงัสือให้ความยืนยอมนี ให้แก่ผู้ยินยอมให้ทําการวิจัยฟังจนเข้าใจ
ดีแล้ว และให้ผู้ยินยอมตนให้ทําวิจยัลงนาม หรือพิมพ์ลายนิวหวัแมม่ือรับทราบในการให้ความยินยอมดงักลา่วด้วย 

แบบ จว. /  
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เอกสารชีแจงผู้เข้าร่วมการวจัิย 

 
 

ในเอกสารนีอาจมีข้อความทีท่านอ่านแล้วยังไม่เข้าใจ โปรดสอบถามผู้ วิจัย หรือผู้ แทนให้ช่วยอธิบาย
จนกว่าจะเข้าใจดี ท่านอาจจะขอเอกสารนีกลับไปอ่านทีบ้านเพือปรึกษาหารือกับญาติพีน้อง เพือนสนิท แพทย์
ประจําตวัของทา่น หรือแพทย์ทา่นอืน เพือชว่ยในการตดัสนิใจเข้าร่วมการวิจยั 
โครงการวจิัยเรือง ประสทิธิผลของการดแูลผู้ ป่วยโรคไตเรือรังในคลนิิกเบาหวาน โรงพยาบาลชาติตระการ  
ผู้วจัิย  นางพนาวลัย์  ศรีสวุรรณภพ      
สถานทวีจิัย  คลนิิกเบาหวาน โรงพยาบาลชาติตระการ จงัหวดัพิษณโุลก   
ผู้ให้ทุน โรงพยาบาลชาติตระการ จงัหวดัพิษณโุลก   
วัตถุประสงค์  โครงการวิจัยนีทําขึนเพือศึกษาผลของการดูแลผู้ ป่วยไตเรือรัง (intervention) ในคลินิก

โรคเบาหวาน โรงพยาบาลชาติตระการ 
ท่านได้รับเชิญให้เข้าร่วมการวิจยันีเพราะ ท่านเป็นผู้ ป่วยโรคไตเรือรัง หมายถึงท่านมีความผิดปกติในด้าน

โครงสร้างหรือการทํางานของไต ซงึในการเข้าร่วมงานวิจยัในครังนีท่านจะได้รับการดแูลเพือให้เป็นไปตามแนวทาง
ปฏิบตัิทีได้ดดัแปลงขึนมาจากข้อมูลทางการแพทย์ทีน่าเชือถือ เพือให้เหมาะสมกับการดูแลผู้ ป่วยโรคไตเรือรังใน
คลนิิกเบาหวานของโรงพยาบาลชาติตระการ  อาทิเช่น แนวทางปฏิบตัิสําหรับโรคไตเรือรัง ก่อนการบําบดัทดแทนไต 
พ.ศ. 2552 จดัทําโดยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย, แนวทางเวชปฏิบตัิการป้องกนัดแูลรักษาภาวะแทรกซ้อนจาก
โรคเบาหวาน (ตา ไต เท้า) จัดทําโดยสํานักงานหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นต้น ซึงในการวิจัยครังนีจะมี
ผู้ เข้าร่วมการวิจยันีทงัสนิประมาณ  คน ระยะเวลาทีจะทําการวิจยัทงัสนิ 1 ปี  
ขนัตอนการปฏบิัตติัวหากท่านเข้าร่วมโครงการวจิัย   

เมือท่านเข้าร่วมการวิจัยแล้ว สิงทีท่านจะต้องปฏิบตัิ คือท่านควรมาตรวจติดตามตามนัด เพือติดตาม
ผลการรักษา ผลข้างเคียงหรืออาการอนัไมพ่งึประสงค์จากการใช้ยา 
ความเสียงและ/หรือความไม่สบายทอีาจเกดิขนึ 

ความเสียงทีอาจจะเกิดขนึเมือเข้าร่วมการวิจยั เช่น ระดบัครีอะตินิน  และระดบัโปแตสเซียมในซีรัม สงูขนึ 
หากมีการใช้ยากลุ่ม ACEIs (enalapril) หรือ ARBs (losartan) อาจส่งผลถึงภาวะไตวายเฉียบพลนั และหวัใจ
ผิดปกติได้ โดยความเสียงในการเพิมขนึของระดบัซีรัมคริอะตินินร้อยละ 0.2-20 และพบความเสียงในการเกิดภาวะ
ไตวายเฉียบพลนัร้อยละ 9  สําหรับภาวะโปแตสเซียมในซีรัมสูงพบร้อยละ 1-5 แต่อย่างไรก็ตามท่านจะได้รับการ
ติดตามระดับครีอะตินิน และระดับโปแตสเซียมในซีรัม อย่างสมําเสมอตามแนวทางปฏิบตัิในการดูแลผู้ ป่วยทีได้
กําหนดขนึ นอกจากนีท่านยงัได้รับคําแนะนํา หากมีอาการใจสนั ผิวซีด เบืออาหาร คลืนไส้ อ่อนเพลีย หน้าบวม ขา
บวม สงสัยว่าเป็นผลข้างเคียงจากการใช้ยาให้แจ้ง นางพนาวัลย์  ศรีสุวรรณภพ โทรศัพท์ 0-5538-1020 
โทรศพัท์มือถือทีติดต่อได้ 24 ชวัโมง 08-6925-9696 หรือ แพทย์หญิงนฎาประไพ  ไกรศรศิลป์ โทรศพัท์ 0-5538-
1020 โทรศพัท์มือถือทีติดตอ่ได้ 24 ชวัโมง 08-9568-9820 

แบบ จว.2/  
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หากทา่นเกิดผลข้างเคียงทีไมพ่งึประสงค์จากการวิจยั เช่น ระดบัครีอะตินิน  และระดบัโปแตสเซียมในซีรัม 
สงูขึน ท่านจะได้รับการติดตาม ระดบัครีอะตินิน และระดบัโปแตสเซียมในซี รัม อย่างใกล้ชิด และสมําเสมอ ตาม
แนวทางปฏิบตัิ และหากมีการเพิมขนึของระดบัซีรัมครีอะตินินเกิน 30% จากค่าพืนฐาน ในระยะเวลา 4 เดือน หรือ
โปแตสเซียมในซีรัม มากกวา่ 5.5 mmol/L แพทย์จะสงัหยดุยาดงักลา่วให้กบัท่าน เพือป้องกนัภาวะไตวายเฉียบพลนั 
และภาวะหวัใจผิดปกติของทา่น และติดตามระดบัครีอะตินิน และระดบัโปแตสเซียมในซีรัม ของทา่นอยา่งใกล้ชิด 
การเข้าร่วมโครงการวจิัยของท่านต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ  

หากท่านไม่เข้าร่วมในโครงการวิจัยนีจะไม่มีผลกระทบใดๆ  ทังในปัจจุบันและอนาคตด้านการ
รักษาพยาบาลของท่าน โดยท่านก็จะได้ รับการตรวจเพือการวินิจฉัยและรักษาโรคของท่านตามวิธีการทีเป็น
มาตรฐานของโรงพยาบาล 
ระบุชือผู้วจัิยทจีะสามารถตดิต่อได้  หากมีข้อข้องใจทีจะสอบถามเกียวข้องกบัการวิจยั ทา่นสามารถติดตอ่     

- นางพนาวลัย์  ศรีสวุรรณภพ ได้ที 112 ม.5 โรงพยาบาลชาติตระการ จงัหวดัพิษณโุลก  
โทรศพัท์ 0-5538-1020 ตอ่ 109 โทรศพัท์มือถือทีติดตอ่ได้ 24 ชวัโมง 08-6925-9696  

- แพทย์หญิงนฎาประไพ  ไกรศรศิลป์ ได้ที 112 ม.5 โรงพยาบาลชาติตระการ จงัหวดัพิษณโุลก 
โทรศพัท์ 0-5538-1020 ตอ่ 109 โทรศพัท์มือถือทีติดตอ่ได้ 24 ชวัโมง 08-9568-9820 

ค่าตอบแทนทจีะได้รับ 
 ท่านจะได้รับการตรวจค่าทางห้องปฏิบตัิการ ได้แก่ การตรวจปริมาณของโปรตีนชนิดอลับมูินในปัสสาวะ 
เพือดคูวามผิดปกติของไตท่าน จํานวน 2 ครัง ซงึในการดแูลรักษาผู้ ป่วยโรคไตเรือรังปกติไม่มีการตรวจ เนืองจากมี
คา่ใช้จา่ยสงู (270 บาทตอ่ครัง) 
หากมีข้อมูลเพมิเตมิ ทงัด้านประโยชน์และโทษทีเกียวข้องกบัการวิจยันี ผู้วิจยัจะแจ้งให้ทราบโดยรวดเร็วไมปิ่ดบงั 
การรักษาความลับ  

ข้อมลูสว่นตวัของท่านจะถกูเก็บรักษาไว้ ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเป็นรายบคุคล แต่จะรายงานผลการวิจยั
เป็นข้อมลูสว่นรวม ข้อมลูของผู้ ร่วมการวิจยัเป็นรายบคุคลอาจมีคณะบคุลบางกลุม่เข้ามาตรวจสอบได้ เช่น ผู้ ให้ทนุ
วิจยั สถาบนั หรือองค์กรของรัฐทีมีหน้าทีตรวจสอบ คณะกรรมการจริยธรรมฯ เป็นต้น 
ท่านมีสิทธิถอนตัวออกจากโครงการวจัิยเมือใดกไ็ด้ โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า และการไมเ่ข้าร่วมการวิจยั
หรือถอนตวัออกจากโครงการวิจยันีจะไมม่ีผลกระทบตอ่การบริการและการรักษาทีสมควรจะได้รับแตป่ระการใด 
หากท่านได้รับการปฏิบัติทีไม่ตรงตามทีได้ระบุไว้ในเอกสารชีแจงนี  ท่านจะสามารถแจ้งให้ประธาน
คณะกรรมการ  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทราบได้ที ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนษุย์ สํานกังานเลขานกุารคณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร เบอร์โทร -

-  
ข้าพเจ้าได้อา่นรายละเอียดในเอกสารนีครบถ้วนแล้ว 

ลงชือ ………………………………………………             

          (………………………………………….) 

                   วนัที ……………………………………..… 
หมายเหต ุ: ผู้วิจยัมอบสําเนาแบบยินยอมอาสาสมคัรพร้อมแนบคําชีแจงอาสาสมคัรอย่างละ 1 ชดุ ให้อาสาสมคัร 
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