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ปจจัยทํานายการเกิดโรคไตเร้ือรังในผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูง

ณิชกานต วงษประกอบ, พย.ม. 1

ลัฆวี ปยะบัณฑิตกุล, Ph.D.(Nursing) 2

บทคัดยอ
 การวจิยันีเ้ปนการศกึษายอนหลงั (Case-control study) มวีตัถปุระสงคเพ่ือ 1) วเิคราะหความสมัพนัธ

ระหวางปจจยัดานบคุคล การเจบ็ปวย และพฤตกิรรมทางสขุภาพ กบัการเกดิโรคไตเรือ้รงัในผูปวยเบาหวาน

และความดันโลหิตสงู และ 2) ศกึษาปจจยัทาํนายการเกิดโรคไตเร้ือรังในผูปวยเบาหวานและความดันโลหิต

สูง กลุมตัวอยาง คือ ผูปวยที่เปนทั้งโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงจํานวน 470 คน ที่รับบริการที่สถาน

บริการสุขภาพระดับทุติยภูมิและระดับปฐมภูมิ ในจังหวัดนครราชสีมา โดยศึกษาผูปวยท่ีเปนโรคเบาหวาน

และความดันโลหิตสูงมาไมนอยกวา 6 เดือน และไดรับการวินิจฉัยเปนโรคไตเร้ือรัง จํานวน 160 คน เปรียบ

เทียบกับกลุมควบคุมซึ่งเปนผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงมาไมนอยกวา 6 เดือนแตไมเปน

โรคไตเรื้อรัง จํานวน 320 คน ศึกษาขอมูลตั้งแตเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึงเดือน เมษายน พ.ศ. 2560 

ใชแบบสัมภาษณ ที่ประกอบดวยขอมูลทั่วไป ประวัติการเจ็บปวย พฤติกรรมทางสุขภาพ และผลตรวจทาง

หองปฏิบัติการจากเวชระเบียน 

 ผลการวิเคราะหปจจัยทํานายการเกิดโรคไตเรื้อรังโดยใชขอมูลเชิงซอนแบบถดถอยพหุลอจิสติก

 (Logistic Regression Analysis) เมื่อควบคุมอิทธิพลของตัวแปรกวน พบวา ปจจัยทํานายการเกิดโรคไต

เรื้อรังในผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก การควบคุมระดับนํ้าตาล

สะสม HbA
1
C ไมได (Adj. OR = 7.17, 95% CI = 4.31-11.93) มีโรคประจําตัวรวม (Adj. OR = 3.79, 95% CI 

= 1.86-7.72) การควบคุมระดับความดันโลหิตไมได (Adj. OR = 2.88, 95% CI = 1.52-5.47) การรับประทาน

อาหารที่มีไขมันสูง (Adj. OR = 2.66, 95% CI = 1.46-4.87) Diastolic blood pressure สูง (Adj. OR = 2.55, 

95% CI = 1.48-4.42) Triglyceride สูง (Adj. OR = 2.14, 95% CI = 1.31-3.49) อายุ 70-79 ป (Adj. OR = 

1.96, 95% CI = 1.21-3.17) LDL-Cholesterol สูง (Adj. OR = 1.88, 95% CI = 1.12-3.15) และเพศหญิง (Adj. 

OR = 1.78, 95% CI = 1.03-3.08)

 ผลการศึกษาทําใหทราบถึงปจจัยทํานายการเกิดโรคไตเร้ือรังในผูปวยเบาหวานและความดันโลหิต

สงู และสามารถนําใชในการคัดกรองโรคไตเร้ือรังในผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชนไดตัง้แต

ระยะเริ่มตน
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Abstract
 The purposes of this case-control study were aimed to analyze the relationship between personal 

factors, illness factors and health behavior factors to chronic kidney disease among patients with diabetes 

mellitus and hypertension, and to study predictive factors of chronic kidney disease in patients with diabetes 

mellitus and hypertension. Samples were 470 diabetes mellitus and hypertension patients in Primary Care 

and Secondary Care, Nakhonratchasima. Cases were 160 diabetes mellitus and hypertension patients who 

have had chronic kidney disease more than 6 months compared to 320 controls who have had diabetes 

mellitus and hypertension patients more than 6 months without chronic kidney disease. The study was 

conducted between November 2016 and April 2017 using a structured interview comprised of general 

information, illness information, health behaviors, medical records and laboratory data.

 After controlling for the effects of all other variables, using multiple logistic regression, the 

predictive factors of chronic kidney disease in patients with diabetes mellitus and hypertension were 

uncontrolled HbA
1
C ≥ 7 mg% (Adj. OR = 7.17, 95% CI = 4.31-11.93), having underlying disease (Adj. 

OR = 3.79, 95% CI = 1.86-7.72), uncontrolled blood pressure ≥ 130/80 mmHg (Adj. OR = 2.88, 95% CI 

= 1.52-5.47), inappropriate fat food-consumption (Adj. OR = 2.66, 95% CI = 1.46-4.87), diastolic blood 

pressure ≥ 80 mmHg (Adj. OR = 2.55, 95% CI = 1.48-4.42), triglyceride ≥ 150 mg/dl (Adj. OR = 2.14, 

95% CI = 1.31-3.49), aged 70-79 years (Adj. OR = 1.96, 95% CI = 1.21-3.17), LDL-cholesterol ≥ 100 

mg/dl (Adj. OR = 1.88, 95% CI = 1.12-3.15) and female gender (Adj. OR = 1.78, 95% CI = 1.03-3.08). 

 The results indicated that predictive factors of chronic kidney disease in patients with diabetes 

mellitus and hypertension can be used as the primary screening test in the community to identify the early 

state of chronic kidney disease.
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บทนํา
 ปจจุบันโรคไตเรื้อรังเปนปญหาสําคัญของ

สาธารณสขุทัว่โลก และพบแนวโนมของอบุตักิารณ

และความชุกเพิ่มขึ้นทุกป จากการศึกษา Global 

Burden of Disease Study (2013) พบจํานวนของ

เกิดโรคไตเรื้อรังจากโรคความดันโลหิตสูงและ

โรคไตเรื้อรังจากเบาหวานในป ค.ศ.1990 เปรียบ

เทียบกับป ค.ศ.2013 เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ รอย

ละ 26.77 และรอยละ 82.45 ตามลําดับ สําหรับ

ประเทศไทยจากรายงานสถติสิาธารณสขุ พ.ศ. 2550-

2557 ของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในป พ.ศ.2557 พบวา 

จํานวนและอัตราผูปวยโรคเบาหวาน โรคความดัน

โลหิตสูง และโรคไตเรื้อรังตอประชากรแสนคน ซึ่ง

มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะจังหวัด

นครราชสีมา จากขอมูลของสํานักงานสาธารณสุข

จงัหวดั จงัหวดันครราชสมีา ในป พ.ศ.2557 พบวา ผู

ปวยโรคความดนัโลหติสงูมอีตัราสงูเปนอนัดบัหนึง่

ของจงัหวัด รองลงมาคอืโรคเบาหวาน หากไมไดรบั

การรักษาเปนเวลานาน ผนังหลอดเลือดจะมีการ

หนาตวัขึน้ โดยเฉพาะหลอดเลือดฝอยทีไ่ต ทาํใหการ

ทําหนาที่ของไตลดลง สงผลใหมีการเปลี่ยนแปลง

สถานะทางสุขภาพ ความสามารถในการดําเนิน

ชีวิตประจําวันลดลงและวิถีชีวิตที่ตองปรับเปลี่ยน

ไป ภาวะเศรษฐกิจของผูปวยและครอบครัว หากผู

ปวยเปนหวัหนาครอบครวั ตองรบัผดิชอบคาใชจาย

ภายในครอบครัว บทบาทหนาที่ยอมเปลี่ยนแปลง 

นอกจากผูปวยจะไมสามารถประกอบอาชีพไดเชน

เดมิแลว ยงัตองอยูในภาวะพ่ึงพงิบคุคลในครอบครัว 

และบุคคลรอบขาง (Auer, 2008) รวมทั้งประเทศ

ชาติ จากขอมูลของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร

กระทรวงสาธารณสุข ในป พ.ศ. 2556 พบวา หาก

มีการบริการบําบัดทดแทนไตแกผูปวยในโครงการ

บัตรประกันสุขภาพถวนหนาทั้งหมด รัฐบาลยังคง

ตองแบกรบัภาระคาใชจายปละหลายหม่ืนลานบาท

ดวยเชนกัน

 ปจจัยเสี่ยงสําคัญของการเกิดโรคไตเร้ือรัง

ในผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูงแบงเปน 2 

ปจจยั คอื ปจจยัควบคมุได เชน ระดบัความดนัโลหติ 

ระดับนํ้าตาล ระดับไขมัน การสูบบุหรี่ และการด่ืม

แอลกอฮอล และปจจัยควบคุมไมได เชน อายุ เพศ 

ดังผลการวิจัยที่พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับ

การเกิดไตเรื้อรังไดแก เพศ อายุ เบาหวาน ความดัน

โลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โลหิตจาง เกาต 

และโรคนิว่ (กมลวรรณ สาระ, 2559) นอกจากนีก้าร

ศึกษาของสุรพงษ ลักษวุธ (2556) พบวา ปจจัยท่ีมี

ผลตอภาวะไตเส่ือม ไดแก ระยะเวลาทีเ่ปนเบาหวาน 

ระดับความดันโลหิตที่มากกวาหรือเทากับ 130/80 

มลิลเิมตรปรอท และจาํนวนโรครวม โดยกลุมผูปวย

เบาหวานทีม่โีรครวมหนึง่โรคขึน้ไป มคีวามเสีย่งตอ

การเกิดภาวะไตเสื่อม 2.17 เทาของกลุมผูปวยท่ีเปน

เบาหวานอยางเดียว (OR = 2.17, 95% CI = 1.75-

2.71) 

 จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา มีการ

ศกึษาเกีย่วกบัปจจยัทาํนายการเกิดโรคไตเร้ือรงัในผู

ปวยเบาหวานจาํนวนหนึง่ แตการศกึษาปจจยัทํานาย

การเกิดโรคไตเร้ือรงัในผูปวยเบาหวานรวมกับความ

ดันโลหิตสูงยังไมพบวามีการศึกษา โดยเฉพาะการ

ศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมาท่ีมีผูปวยโรคเบา

หวานและความดันโลหิตสูงเปนอันดับหนึ่งของ

จังหวัด ทําใหเส่ียงตอการเปนโรคไตเร้ือรัง ดังนั้น 

ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยทํานายการ

เกิดโรคไตเร้ือรังในผูปวยเบาหวานรวมกับความดัน

โลหิตสูงในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
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วัตถุประสงคของงานวิจัย
 1. วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัย

ดานบุคคล ดานการเจ็บปวยและดานพฤติกรรมทาง

สุขภาพกับการเกิดโรคไตเรื้อรังในผูปวยเบาหวาน

และความดันโลหิตสูง 

 2. ศกึษาปจจยัทาํนายการเกดิโรคไตเรือ้รงัใน

ผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูง

สมมติฐานการวิจัย
 1. ปจจัยดานบุคคล ดานการเจ็บปวยและ

ดานพฤติกรรมทางสุขภาพมีความสัมพันธกับการ

เกิดโรคไตเรื้อรังในผูปวยเบาหวานและความดัน

โลหิตสูง

 2. ปจจัยดานบุคคล ดานการเจ็บปวย และ

ดานพฤตกิรรมทางสขุภาพ เปนปจจยัทาํนายการเกดิ

โรคไตเรื้อรังในผูปวยเบาหวานและความดันโลหิต

สูง

วิธีดําเนินการวิจัย
 ก า ร วิ จั ย นี้ เ ป  น ก า ร ศึ กษ า ย  อนห ลั ง 

(Case-Control Study) เปรียบเทียบระหวางกลุม

ศกึษา (Case) เปนผูปวยเบาหวานและความดันโลหิต

สงูและเปนโรคไตเรือ้รงั และกลุมควบคมุ (Control) 

เปนผูปวยเบาหวานและความดนัโลหติสงู การวจิยันี้

รหัสโครงการ HE 592290 ไดรบัการอนมุตัจิากคณะ

กรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยมหาวิทยาลัย

ขอนแกน เม่ือวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง
 ประชากรคือ ผูปวยเบาหวานและความดัน

โลหิตสูงที่รับบริการในหนวยบริการสุขภาพระดับ

ทุติยภูมิและระดับปฐมภูมิ ในจังหวัดนครราชสีมา 

กลุ มตัวอยาง คือ ผู ป วยโรคเบาหวานและโรค

ความดันโลหิตสูง ที่เขารับบริการที่หนวยบริการ

สุขภาพระดับทุติยภูมิและระดับปฐมภูมิ ในจังหวัด

นครราชสีมา จํานวน 470 คน จากการคํานวณขนาด

ตัวอยาง โดยใชสูตรดังนี้

n  

 

2
....3,2,11 p

pn  
n1 

 จากการคํานวณจะไดขนาดตัวอยางที่เปน

กลุมศึกษากลุมละอยางนอย 120 คน ซึ่งการคํานวณ

ขนาดกลุมตัวอยางนี้เปนการหาตัวแปรตนตัวแปร

เดียว (Univariable) แตการศึกษาวิจัยนี้มีตัวแปรตน

มากกวาหนึ่งตัวแปร (Multivariable) จึงปรับขนาด

ตัวอยางตามการวิเคราะห Multiple logistic regres-

sion โดยใชสูตร Hsieh (Hsieh, Block & Larsen, 

1998) ดังนี้

 จากการแทนคา จํานวนตัวอยางที่คํานวณ

ไดคือ 240 คน และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุ

ระหวางตัวแปร การปวยเปนโรคไตเร้ือรังในผูปวย

เบาหวานและความดันโลหิตสูงกับตัวแปรอิสระ

อื่นๆ ดวยคา 0.1 ถึง 0.9 เพื่อปรับขนาดตัวอยาง โดย

เลือกสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุเทากับ 0.7 ขนาด

ตัวอยางทั้งหมดจะเทากับ 470 คน โดยกลุมตัวอยาง

จาํแนกออกเปนกลุมศกึษาเปนผูปวยทีโ่รคเบาหวาน

และความดนัโลหติสูงมาไมนอยกวา 6 เดอืน และตอ

มาเปนโรคไตเร้ือรงัจาํนวน 157 คน และกลุมควบคมุ

เปนผู ปวยท่ีเบาหวานและความดันโลหิตสูง ไม

นอยกวา 6 เดือนที่มารับบริการ และยังไมไดรับการ
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วินิจฉัยวาเปนโรคไตเรื้อรัง จํานวน 313 คน ทําการ

ศึกษาขอมูลตั้งแตเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึง

เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
 เคร่ืองมอืทีใ่ชในการวิจยัเปนแบบสัมภาษณ 

3 สวน ไดแก สวนท่ี 1 ดานบุคคลประกอบดวย 

เพศ  อายุ นํ้าหนัก และสวนสูง สวนที่ 2 ดานการ

เจ็บปวย ประกอบดวย โรคประจําตัวรวม และสวน

ที่ 3 ดานพฤติกรรมทางสุขภาพ ประกอบดวย การ

กล้ันปสสาวะ การด่ืมน้ํา การรับประทานยาตาน

การอักเสบท่ีไมใชสเตียรอยด (NSAIDs) การรับ

ประทานอาหาร การออกกําลังกาย การสูบบหุร่ี การ

ดื่มแอลกอฮอล การใชยาสมุนไพร และการสัมผัส

สารเคมี สําหรับแบบบันทึกขอมูลจากเวชระเบียน 

แบงออกเปน 2 สวน ไดแก สวนที่ 1 ระยะเวลาที่

เปนโรค ประกอบดวย ระยะเวลาท่ีเปนโรคไตเรื้อรัง 

ระยะเวลาที่เปนโรคเบาหวาน และระยะเวลาที่เปน

โรคความดันโลหิตสูง สวนที่ 2 ผลการตรวจทาง

หองปฏิบัติการ ประกอบดวย ระดับความดันโลหิต 

ระดับไขมัน ระดับนํ้าตาล (HbA1C) และระดับยูริค 

ทั้งนี้เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดรับการตรวจสอบ

คณุภาพเนือ้หา (Content Validity) จากผูทรงคณุวฒุิ 

5 ทาน หลังจากนั้นผูวิจัยนํามาคํานวณหาคาดัชนี

ความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity Index = CVI )

และทําการปรับปรุงใหมีความเหมาะสม

วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยนี้เปนการศึกษาแบบยอนหลัง ผูวิจัย

ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการสัมภาษณกลุม

ศึกษาเกี่ยวกับขอมูลกอนไดรับการวินิจฉัยเปนโรคไต

เรื้อรัง อยางนอย 6 เดือน สําหรับการสัมภาษณกลุม

ควบคุม เปนขอมูลยอนหลังไป 6 เดือน รวมทั้งขอมูล

จากเวชระเบียน

การวิเคราะหขอมูล
 ใชสถิติเชิงพรรณนาและสถิติวิเคราะห 

ไดแก Crude Odds Ratio, Chi-square Test และBi-

nary Logistic Regression กําหนดระดับนัยสําคัญ

ทางสถิติที่นอยกวา 0.05

ผลการวิจัย
 1.ปจจัยดานบุคคล พบวา กลุมตัวอยางเปน

เพศหญิง รอยละ 77.08 อายุเฉลี่ย 67.31 ป ดัชนี

มวลกายเกินรอยละ 54.07 ระยะเวลาที่เปนโรคไต

เรื้อรัง1-2 ป รอยละ 58.75 ระยะเวลาท่ีเปนโรคเบา

หวาน 6-10 ป รอยละ 67.71 ระยะเวลาที่เปนโรค

ความดันโลหิตสูง 1-5 ป รอยละ 57.50 และระยะ

เวลาที่เปนโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 1-5 

ป รอยละ 57.71

 2. ขอมูลดานการเจ็บปวย พบวา กลุ ม

ตัวอยางปวยดวยโรคหัวใจ โรคเกาต โรคนิ่วในไต 

โรคตอมลูกหมากโต รอยละ 36.36, 36.36, 5.45 

และ 5.45 ตามลําดับ ควบคุมระดับความดันโลหิต

ไมได (≥ 130/80 mmHg) รอยละ 69.17 Systolic 

blood pressure สูง (≥ 130 mmHg) รอยละ 66.67 

Diastolic blood pressure สูง (≥ 80 mmHg) รอยละ 

56.88 Total Cholesterol สูง (≥ 200 mg/dl) รอยละ 

78.75 LDL-Cholesterol สูง (≥ 100 mg/dl) รอยละ 

66.46 Triglyceride สูง (≥ 150 mg/dl) รอยละ 55.21 

Uric Acid สงู รอยละ 64.79และควบคุมระดับนํา้ตาล

สะสม HbA
1
C ไมได (≥ 7 mg%) รอยละ 26.46

 3. ปจจัยดานพฤติกรรมทางสุขภาพ พบวา 

ไมออกกําลังกาย รอยละ 84.37 ดื่มนํ้านอย รอยละ 

57.08 เคยกลั้นปสสาวะ รอยละ 16.25 รับประทาน

อาหารหวานจัดไมเหมาะสม รอยละ 37.08 รองลง
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ควบคุมระดับนํา้ตาลสะสม HbA
1
C ไมได (Crude OR 

= 8.34) การดื่มนํ้านอยกวา 2,000 มิลลิลิตร (Crude 

OR = 1.52) การรับประทานยา NSAIDs (Crude OR 

= 2.66) การรับประทานอาหารรสหวานจัดไมเหมาะ

สม (Crude OR = 1.53) การรับประทานอาหารรส

เค็มจัดไมเหมาะสม (Crude OR = 1.73) การรับ

ประทานอาหารทีม่ไีขมนัสงูไมเหมาะสม (Crude OR 

= 1.77) การดื่มอยางหนักหรือเส่ียง (Crude OR = 

3.12) และการสบูบหุร่ีทกุวนัหรือวนัเวนวนั (Crude 

OR = 1.75) (ตารางที่ 1) 

 5. ผลการวิเคราะหปจจัยเสี่ยง 24 ปจจัย 

โดยใช Binary logistic regression analysis ดวยวิธี 

Forward likelihood ratio พบวา ปจจัยเสี่ยงตอโรค

ไตเร้ือรังในผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูง 

(p < 0.05) จํานวน 9 ปจจัย ไดแก การควบคุมระดับ

นํ้าตาลสะสม HbA
1
C ไมได (Adj. OR = 7.17) มีโรค

ประจําตัวรวม (Adj. OR = 3.79) การควบคุมระดับ

โลหิตไมได (Adj. OR = 2.88) การรับประทานอาหาร

ทีม่ไีขมันสงูไมเหมาะสม (Adj. OR = 2.66) Diastolic 

blood pressureสงู (Adj. OR = 2.55) Triglyceride สงู 

(Adj. OR = 2.14) อายุ 70-79 ป (Adj. OR = 1.96) 

LDL-Cholesterol สูง (Adj. OR =1.88) และเพศ

หญิง (Adj. OR = 1.78) โดยสามารถทํานายโอกาส

การเกิดโรคไตเร้ือรงัในผูปวยเบาหวานและความดัน

โลหติสงูไดถกูตองรอยละ 77.5 NagelkerkeR2= 0.42 

(ตารางที่ 2) 

มาคอื รบัประทานอาหารเคม็จดัไมเหมาะสม รอยละ 

21.67 และรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงไมเหมาะ

สม รอยละ 16.88 ดื่มแอลกอฮอล รอยละ 17.71 สูบ

บุหรี่ รอยละ 16.46 เคยใชยาสมุนไพร รอยละ 15.63 

เคยรับประทานยา NSAIDs รอยละ 13.33 สําหรับ

เคยสัมผัสสารเคมี พบเพียงรอยละ 1.88 

 4. ผลการวิเคราะหเพื่อหาความสัมพันธ

ระหวางปจจยัเส่ียงท้ัง 3 ดานกับการเกิดโรคไตเร้ือรงั

ในผูปวยเบาหวานรวมกับความดันโลหิตสูงโดย

ใชการวิเคราะหหาคา Crude OR และการทดสอบ

ไคสแควร พบวา มีปจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธกับ

การเกิดโรคไตเร้ือรงัในผูปวยเบาหวานรวมกับความ

ดนัโลหติสงูจาํนวน 24 ปจจยั ไดแก เพศหญิง (Crude 

OR = 1.70) อายุ 70-79 ป (Crude OR = 1.99) ระยะ

เวลาท่ีเปนโรคเบาหวานมากกวาหรือเทากับ 5 ป 

(Crude OR = 7.28) ระยะเวลาเปนโรคความดนัโลหติ

สูงมากกวาหรือเทากับ 5 ป (Crude OR = 2.05)เชน

เดียวกับระยะเวลาเปนโรคเบาหวานและความดัน

โลหิตสูง มีโรคประจําตัวรวม (Crude OR = 2.50)  

โรคหัวใจ (Crude OR = 0.36) โรคนิ่วในไต (Crude 

OR = 3.29) โรคตอมลูกหมากโต (Crude OR = 3.29) 

โรคเกาต (Crude OR = 2.55) การควบคมุระดบัความ

ดันโลหิตไมได (Crude OR = 4.67) Systolic blood 

pressure สูง (Crude OR = 4.76) Diastolic blood 

pressure สงู (Crude OR = 3.43) Total Cholesterol 

สูง (Crude OR = 0.62) LDL-cholesterol สูง (Crude 

OR = 1.91) Triglyceride สงู (Crude OR = 2.34) การ
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ตารางที่ 1 ความสัมพันธระหวางปจจัยเสี่ยงกับโรคไตเรื้อรังในผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูง

ปจจัยเสี่ยง
กลุมศึกษา กลุมควบคุม Crude

OR
95% CI χ2 Sig.

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

ปจจัยดานบุคคล

เพศ

     หญิง 113 70.63 257 80.31 1.70 1.10-2.63 5.67 .021

     ชาย 47 29.37 63 19.69

อายุ (ป)

     70-79 62 38.75 90 28.13 1.99 1.36-2.92 12.43 .001

     < 50-69 74 46.25 202 63.13

ระยะเวลาที่เปนโรค (ป)

โรคเบาหวาน

     ≥ 5 159 99.38 306 95.62 7.28 0.95-55.82 4.96 .03

     < 5 1 0.62 14 4.38

โรคความดันโลหิตสูง

     ≥ 5 149 93.13 278 86.88 2.05 1.02-4.09 4.24 .044

     < 5 11 6.87 42 13.12

โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

     ≥ 5 149 93.13 278 86.88 2.05 1.02-4.09 4.24 .044

     < 5 11 6.87 42 13.12

ปจจัยดานการเจ็บปวย

โรคประจําตัวรวม

     มี 25 15.63 30 9.38 2.50 1.41-4.46 10.19 .002

     ไมมี 135 84.37 290 90.62
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ตารางที่ 1 ความสัมพันธระหวางปจจัยเสี่ยงกับโรคไตเรื้อรังในผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูง (ตอ)

ปจจัยเสี่ยง
กลุมศึกษา กลุมควบคุม Crude

OR
95% CI χ2 Sig.

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

การควบคุมระดับความดันโลหิต

     ไมได (≥ 130/80 mmHg) 140 87.50 192 60.00 4.67 2.78-7.84 37.83 <.001

     ได (< 130/80 mmHg) 20 12.50 128 40.00

Systolic blood pressure

     สูง (≥ 130 mmHg) 138 86.25 182 56.87 4.76 2.88-7.85 41.42 <.001

     ปกติ (< 130 mmHg) 22 13.75 138 43.13

Diastolic blood pressure

      สูง (≥ 80 mmHg) 121 75.63 152 47.50 3.43 2.25-5.23 34.40 <.001

      ปกติ (< 80 mmHg) 39 24.37 168 52.50

Total Cholesterol 

     สูง (≥ 200 mg/dl) 117 73.13 261 81.56 0.62 0.39-0.96 4.54 .044

     ปกติ (< 200 mg/dl) 43 26.87 59 18.44

LDL-Cholesterol 

     สูง (≥ 100 mg/dl) 121 75.63 198 61.87 1.91 1.25-2.93 9.05 .003

     ปกติ (< 100 mg/dl) 39 24.37 122 38.13

Triglyceride

     สูง (≥ 150 mg/dl) 110 68.75 155 48.43 2.34 1.57-3.49 17.80 <.001

     ปกติ (< 150 mg/dl) 50 31.25 165 51.57

การควบคุมระดับนํา้ตาลสะสม  HbA
1
C

     ไมได (≥ 7 mg%) 87 54.38 40 12.50 8.34 5.30-13.14 96.13 <.001

     ได (< 7 mg%) 73 45.62 280 87.50

Uric Acid (mg/dl)

      สูง * 110 68.75 201 62.81 1.30 0.87-1.95 1.65 .224

     ปกติ** 50 31.25 119 37.19

ปจจัยดานพฤติกรรมทางสุขภาพ

การออกกําลังกาย

     ไมสมํ่าเสมอ 144 90.00 296 92.50 0.67 0.31-1.48 0.99 .36

     สมํ่าเสมอ 16 10.00 24 7.50

การดื่มนํ้า (มิลลิลิตรตอวัน)

     นอยกวา 2,000 103 64.38 174 54.37 1.52 1.03-2.24 4.37 .04

     มากกวาหรือเทากับ 2,000 57 35.62 146 45.63
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ตารางที่ 1 ความสัมพันธระหวางปจจัยเสี่ยงกับโรคไตเรื้อรังในผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูง (ตอ)

* ปริมาณยาโดยเฉลี่ยสําหรับการรับประทานตอวัน (Defined Daily Dose)

ยากลุม Aspirin ใชไมเกิน 65-165 mg/dose

ยากลุม NSAIDs ไดแก Piroxicam ใชไมเกิน 10-20 mg/day และ Ibuprofen ใชไมเกิน 5-10 mg/kg/dose

(WHO Collaborating Centre, 2014)

ปจจัยเสี่ยง
กลุมศึกษา กลุมควบคุม Crude

OR
95% CI χ2 Sig.

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

การกลั้นปสสาวะ

     เคย 33 20.63 45 14.06 1.59 0.97-2.61 3.38 .09

     ไมเคย 127 79.37 275 85.94

การรับประทานยาตานการอักเสบที่ไมใชสเตียรอยด (NSAIDs)

     ไมเหมาะสม* 15 9.38 12 3.75 2.66 1.21-5.82 6.39 .019

     เหมาะสม 145 90.62 308 96.25

การใชยาสมุนไพร

     เคย 26 16.25 49 15.31 1.12 0.67-1.88 0.20 .691

     ไมเคย 134 83.75 271 84.69

การรับประทานอาหารรสหวานจัด

     ไมเหมาะสม (5 – 14) 70 43.75 108 33.75 1.53 1.04-2.25 4.57 .036

     เหมาะสม (15 – 25) 90 56.25 212 66.25

การรับประทานอาหารรสเค็มจัด

     ไมเหมาะสม (5 – 14) 45 28.13 59 18.44 1.73 1.11-2.70 5.90 .019

     เหมาะสม (15 – 25) 115 71.87 261 81.56

การรับประทานอาหารท่ีมีไขมันสูง

     ไมเหมาะสม (5 – 14) 36 22.50 45 14.06 1.77 1.09-2.89 5.41 .027

     เหมาะสม (15 – 25) 124 77.50 275 85.94

การดื่มแอลกอฮอล

     ดื่มอยางหนักหรือเส่ียง 16 10.00 7 2.18 3.12 1.09-8.92 4.96 .047

     ไมดื่มหรือดื่มเขาสังคม 144 90.00 313 97.82

การสูบบุหร่ี

     ทุกวันหรือวันเวนวัน 29 18.13 36 11.25 1.75 1.03-2.97 4.31 .047

     ไมสูบ/ บางโอกาส 131 81.87 284 88.75

การสัมผัสสารเคมี

     เคย 1 0.63 8 2.50 3.56 0.43-29.15 1.59 .28

     ไมเคย 159 99.37 312 97.50
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ตารางที่ 2 ปจจัยทํานายโอกาสการเกิดโรคไตเรื้อรังในผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูง

ปจจัยเส่ียง B Sig Adj. OR
95%  CI

Lower Upper

การควบคุมระดับนํ้าตาลสะสม HbA
1
C  ไมได (≥ 7 mg%) 1.97 <.001 7.17 4.31 11.93

มีโรคประจําตัวรวม 1.33 <.001 3.79 1.86 7.72

ควบคุมระดับความดันโลหิตไมได (≥ 130/80 mmHg) 1.06 .001 2.88 1.52 5.47

การรับประทานอาหารท่ีมีไขมันสูง 0.98 .001 2.66 1.46 4.87

Diastolic blood pressure สูง (≥ 80 mmHg) 0.94 .001 2.55 1.48 4.42

Triglyceride สูง (≥ 150 mg/dl) 0.76 .002 2.14 1.31 3.49

อายุ 70-79 ป 0.67 .006 1.96 1.21 3.17

LDL-Cholesterol สูง (≥ 100 mg/dl) 0.63 .017 1.88 1.12 3.15

เพศหญิง 0.58 .04 1.78 1.03 3.08

Constant -4.38 0.013

อภิปรายผลการวิจัย    

 1. ปจจยัดานบคุคลกบัการเกดิโรคไตเรือ้รงั

ในผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูง

 เพศ การศึกษาของ Ingsathit et al. (2009) 

พบวา เพศมีความสัมพันธกับการเกิดโรคไตเรื้อรัง 

โดยเพศหญิงมีโอกาสเกิดโรคไตเร้ือรังสูง 1.70 เทา

ของเพศชาย (OR = 1.70) เชนเดียวกับการศึกษา

ของกมลวรรณ สาระ (2557) พบวา เพศหญิงมคีวาม

สัมพันธกับการเกดิไตเรื้อรัง 1.37 เทา (OR = 1.37)

 อายุ การศึกษาของ Ingsathit et al. (2009) 

พบวา ผูปวยที่มีอายุมากกวาหรือเทากับ 70 ป มี

ความเสี่ยงในการเกิดโรคไตเรื้อรัง 14.83 เทา (OR = 

14.83) เชนเดียวกับการศึกษาของสุรพงษ ลักษวุธ 

(2556) พบวา ผูปวยเบาหวานชนิดที ่2 ทีม่อีายุตัง้แต 

70 ปข้ึนไป มโีอกาสเสีย่งตอการเกดิภาวะไตเสือ่มถึง 

10.28 เทา (OR = 10.28) 

 

 ระยะเวลาท่ีเปนโรคเบาหวานและความดัน

โลหิตสูง การศึกษาของ สุรพงษ ลักษวุธ (2556) พบ

วา ระยะเวลาเปนเบาหวานมานานมากกวา 5 ป มี

โอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะไตเสื่อมสูงถึง 1.99 เทา 

(OR = 1.99) 

 2. ปจจยัดานการเจ็บปวยกบัการเกิดโรคไต

เรื้อรังในผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูง

 โรคประจําตัวรวม การมีโรคประจําตัวรวม

เปนโรคนิ่ว โรคตอมลูกหมากโต เปนปจจัยเสี่ยงตอ

การเปนโรคไตเร้ือรัง ซึ่งเกิดจากการถูกทําลายของ

เน้ือไต จนกอใหเกิดโรคท้ังนี้ขึ้นอยูกับวัฒนธรรม

ของครอบครัว สิ่งแวดลอมและวิถีการดําเนินชีวิต

ดวย (ปวีณา สุสัณฐิตพงษ และสมชาย เอี่ยมออง, 

2550)   

 ระดับความดันโลหิต โดยเฉพาะความดัน

โลหิตสูง ≥ 130/80 mmHg เนื่องจาก เมื่อเกิดภาวะ

ความดันโลหิตสูง ทําใหผนังหลอดเลือดแดงท่ีไป
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เลีย้งไตหนาตัวและแข็งตวัเกดิการตีบแคบ สงผลให

ขาดเลือดไปเล้ียงไตจนเกิดการทําลายหรือการตาย

ของเนื้อไต 

 ระดับไขมัน การศึกษาของ Ingsathit et al. 

(2009) พบวา ผูที่มี LDL-Cholesterol ≥ 160  mg/dl 

มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไตเรื้อรัง 1.11 เทา (OR = 

1.11) เชนเดียวกับการศึกษาของเครือขายวิจัยกลุม

สถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ประจําป 

2553-2554 พบวา ระดับ Triglyceride ≥ 150mg/dl 

มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซอนทางไต 1.33 เทา (OR = 

1.33) 

 ระดับนํ้าตาลในเลือด การศึกษาของเครือ

ขายวิจัยกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย 

ประจําป 2553-2554 พบวา HbA
1
C ≥ 7% มีโอกาส

เกิดภาวะแทรกซอนทางไต 1.46 เทา (OR = 1.46) 

เนื่องจาก เมื่อระดับนํ้าตาลในเลือดสูง ทําใหเกิด

การเปล่ียนแปลงตอกระบวนการเมตาบอลิซึมของ

นํา้ตาลกลูโคส สงผลทําใหเกดิพยาธิสภาพในหลอด

เลือดที่ไต และเกิดการเสื่อมหนาที่ของไต 

 3.ปจจัยดานพฤติกรรมทางสุขภาพกับการ

เกิดโรคไตเรื้อรังในผูปวยเบาหวานและความดัน

โลหิตสูง

 การออกกําลังกาย การศึกษาของ Kirsten et 

al. (2012) พบวา การออกกาํลงักายไมสามารถชะลอ

การเกดิโรคไตไดโดยตรง เชนเดยีวกบัการศกึษาของ 

Leehy et al. (2009) เนือ่งจาก การออกกาํลังกายอยาง

สมํ่าเสมอ จะชวยลดปริมาณไขมันในเลือดและเพิ่ม

ระดับของ HDL-Cholesterol สงผลในการลดอุบัติ

การณการเกิดโรคไตเรื้อรังได

 การดื่มนํ้า การศึกษาของ Sontrop et al. 

(2013) พบวา การดื่มนํ้านอยกวา 2 ลิตรตอวัน จะ

เกิดโรคไตเร้ือรังเปน 2.52 เทา (OR = 2.52) 

 การรับประทานยาตานการอักเสบท่ีไมใช 

สเตียรอยด (NSAIDs) สอดคลองกับการศึกษาของ 

Gooch et al. (2007) พบวา การรับประทานยา High 

dose NSAIDs จะมคีวามเสีย่งตอการเกดิโรคไตเร้ือรงั

มากข้ึน 26% และทําให GFR ลดลง ≥ 15ml/min/ 

1.73m2 เชนเดียวกับการศึกษาของ Ingsathit et al. 

(2009) พบวา การรับประทานยา NSAIDs มีความ

เสี่ยงในการเกิดโรคไตเรื้อรัง 1.19 เทา (OR = 1.19) 

เชนเดียวกับการศึกษาของ Nderitu et al. (2013) พบ

วา การรับประทานยา NSAIDs ในขนาดสูง จะเพิ่ม

ความเสี่ยงในการดําเนินของโรคไตเรื้อรัง 1.26 เทา 

(OR = 1.26) 

 การรับประทานอาหาร การศึกษาของ 

Schaeffner et al. (2013) พบวา การรับประทาน

อาหารไขมันสูงมีความสัมพันธตอการเกิดโรคไต

เรื้อรัง 2.16 เทา (OR = 2.16) 

 การดื่มแอลกอฮอล การศึกษาของ White et 

al. (2009) พบวา การดืม่แอลกอฮอลมากกวา 30 กรมั

ตอวนั ตรวจพบโปรตีนในปสสาวะเพ่ิมข้ึน 1.59 เทา 

(OR = 1.59)  

 การสูบบหุร่ี การศึกษาของ Fox et al. (2004) 

พบวา ผูที่สูบบุหร่ีจะเส่ียงตอการเกิดโรคไตเร้ือรัง 

เทากับ 1.42 เทา (OR = 1.42) เชนเดียวกับศึกษาของ 

Elihimas et al. (2014) พบวา การสูบบุหรี่เปนปจจัย

เสี่ยงตอการดําเนินของโรคไตเรื้อรัง เนื่องจาก เมื่อ

มีการสูบบุหร่ีเปนจํานวนมาก ทําใหหลอดเลือดมี

ความยืดหยุนนอยลง และมีการทําลายผนังหลอด

เลือดเร็วขึ้น 
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ขอเสนอแนะ
 1. จากผลการศกึษาทีบ่งชีถ้งึปจจยัทีม่คีวาม

สัมพันธกับการเกิดโรคไตเร้ือรังและปจจัยที่ทํานาย

การเกิดโรคไตเร้ือรัง พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

สามารถปองกันการเกิดโรคไตเร้ือรังในผูปวยโรค

เบาหวานและความดันโลหิตสูงผานการใหความรู 

คําแนะนําแกผูปวยโดยตรง หรือผูดูแลผูปวย หรือ

เปนขอมูลในการเพิ่มความรูแก อาสาสมัครประจํา

หมูบาน (อสม.) เพื่อสามารถใหคําแนะนําแกผูปวย

ได เชน ปริมาณน้ําที่ผูปวยควรด่ืมในแตละวัน การ

รับประทานอยางเหมาะสม โดยเฉพาะยาตานการ

อักเสบที่ไมใช สเตียรอยด (NSAIDs) หลีกเล่ียงการ

รับประทานอาหารรสหวานจัด การรับประทาน

อาหารรสเค็มจัด การรับประทานอาหารท่ีมีไขมัน

สูง รวมทั้งการดื่มแอลกอฮอล และการสูบบุหรี่

 2. ควรมีการพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการคัด

กรองโรคไตเรื้อรังในผูปวยที่เปนโรคเบาหวานและ

หรอืโรคความดันโลหิตสงู โดยไมตองอาศัยผลตรวจ

ทางหองปฏิบัติการ และสามารถใชไดทั้งเจาหนาที่

สาธารณสุขและ อสม. ทั้งนี้เพื่อเปนการประหยัด

งบประมาณของรัฐ และสามารถทําการคัดกรองการ

เกิดโรคไตเร้ือรังไดตั้งแตระยะเริ่มตน

 3. ควรมีการศึกษาปจจัยทํานายการเกิดโรค

ไตเรื้อรังในผูปวยที่เปนทั้งโรคเบาหวานและความ

ดันโลหิตสูงที่อยูในพื้นที่อื่น เพื่อขยายผลการศึกษา

ใหกวางขึ้น 
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