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เปรียบเทียบอัตราการกรองของไตก่อนและหลังการรับบริการที่คลินิกชะลอไตเสื่อม
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บทคัดย่อ

คลินิกชะลอไตเสื่อมของโรงพยาบาลขลุง ให้บริการรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังมากว่า 1 ปี แต่ยังไม่เคยมีการ
ศึกษาอัตราการกรองของไตในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในคลินิกอย่างต่อเนื่อง การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิง
พรรณนา (Descriptive study) มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาเปรียบเทียบอัตราการกรองไต (Estimate glomerular
filtration rate [eGFR]) ในผูป้ ว่ ยไตวายเรือ้ รัง ก่อนและหลังเข้ารับบริการทีค่ ลินกิ ชะลอไตเสือ่ มโรงพยาบาล
ขลุง อ�ำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เวชระเบียนผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะที่ 3 ที่มีความ
สมบูรณ์ทั้งหมด จ�ำนวน 86 เวชระเบียน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยมีเกณฑ์ในการคัดเข้า
ได้แก่ เป็นเวชระเบียนของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะที่ 3 อย่างน้อย 1 ปีและการบันทึกข้อมูลสมบูรณ์ เครื่อง
มือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลและแบบบันทึกค่าอัตราการกรองของไต วิเคราะห์
ข้อมูลทั่วไปโดยใช้สถิติพรรณนาและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของอัตราการกรองของไตก่อนและหลังเข้ารับ
บริการคลินิกชะลอไตเสื่อมด้วยสถิติที (Paired simple t-test) ผลการศึกษาพบว่า เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
eGFR ก่อนและหลังเข้ารับบริการที่คลินิกชะลอไตเสื่อม ผู้ป่วยมีค่าเฉลี่ย eGFR = 39.63 ml/min/1.73 m2
(SD = 6.28) และ 44.25 ml/min/1.73 m2 (SD = 12.21) ตามล�ำดับ ซึ่งค่าเฉลี่ย eGFR สูงกว่าก่อนเข้ารับ
บริการอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ t(85) = -10.96, p < .01 สรุปได้ว่าการรับบริการที่คลินิกชะลอไตเสื่อม
ช่วยชะลอการเสื่อมของไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะที่ 3 ได้ ดังนั้นจึงควรแนะน�ำทางเลือกนี้ให้กับผู้ป่วย
ไตวายเรื้อรัง อย่างไรก็ตาม ยังต้องการการศึกษาด้วยระเบียบวิธีวิจัยอื่น ๆ เพื่อศึกษาตัวแปรร่วมอื่น ๆ ที่
อาจมีอิทธิพลต่อการชะลอไตเสื่อมนอกเหนือไปจากการให้บริการของคลินิกชะลอไตเสื่อม
ค�ำส�ำคัญ: อัตราการกรองของไต, คลินิกชะลอไตเสื่อม, ไตวายเรื้อรัง
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Abstract

Chronic Kidney Disease (CKD) clinic of Klung hospital has provided services for patients with CKD
for more than 1 year. However, no examination exists of the estimate glomerular filtration rate (eGFR)
of patients who have regularly visited the clinic has never been examined. This descriptive study aimed
to compare eGFR of patients with End Stage Renal Disease (ESRD) Stage III receiving care from the
CKD clinic of Khlung hospital, Chanthaburi province. The samples were 86 medical records of patients
with ESRD stage III, purposively selected based on the inclusion criteria—1) being medical records of
patients who have had ESRD stage III at least 1 year and 2) being medical records with complete data
recorded. The research instruments included a demographic characteristics form and an eGFR record
form. Descriptive statistics and Paired simple t-test were used for data analysis. The results revealed
that eGFR of ESRD stage III patients before and after receiving care from the CKD clinic were 39.63
ml/min/1.73 m2 (SD = 6.28) and 44.25 ml/min/1.73 m2 (SD = 12.21), respectively. Also, the eGFR after
receiving care from the CKD clinic was significantly higher than that before receiving care from the
CKD clinic (t(85)= -10.96, p < .01). In sum, seeking services at the CKD clinic could improve eGFR of
patients with ESRD stage III. Therefore, the CKD clinic is highly recommended for patients with CKD.
Still, conducting further studies with various designs are needed to evidently ensure the effectiveness
of the CKD clinic recommended.
Key Word: eGFR, CKD clinic, Renal disease stage III
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โรคไตวายเรื้อรังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่
ส�ำคัญในปัจจุบัน เนื่องด้วยเป็นโรคที่ไม่สามารถ
รักษาให้หายขาดได้ จ�ำเป็นต้องได้รบั การรักษาอย่าง
ต่อเนื่อง ปัจจุบันมีสถิติแนวโน้มการป่วยด้วยโรค
ไตวายเรื้อรังเพิ่มสูงขึ้น ในปัจจุบันประเทศไทยมี
ประชากรที่จ�ำเป็นต้องได้รับการบ�ำบัดทดแทนไต
เพิ่มมากขึ้น โดยในปี 2558 มีผู้ป่วยที่ต้องได้รับการ
บ�ำบัดทดแทนไตเป็นจ�ำนวน 1,306.6 ต่อประชากร
ล้านคน (สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย, 2558)
นอกจากนี้มีผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังเพียงร้อยละ 1.9
เท่านั้นที่ทราบว่าตนเองป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรัง
(ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ, 2559) ซึ่งสถิติดังกล่าวแสดง
ให้เห็นว่าโรคไตวายเรื้อรังเป็นปัญหาที่ควรได้รับ
การแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพราะไม่เช่นนั้นจะส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ
ยาว โดยปัญหาส�ำคัญของการรักษาโรคไตวายเรือ้ รัง
ระยะสุดท้ายคือ ค่าใช้จ่ายที่ผู้ป่วยหรือรัฐบาลต้อง
สูญเสีย เนื่องจากโรคไตวายเรื้อรังถือว่าเป็นโรคที่มี
ค่าใช้จ่ายสูง จึงอาจท�ำให้ผู้ป่วยบางรายมีหนี้สินไป
จนถึงล้มละลายได้ส่งผลให้เกิดปัญหาอีกมากมาย
ตามมา
ปัจจุบันการรักษาโรคไตวายเรื้อรังระยะ
สุดท้ายด้วยวิธกี ารบ�ำบัดทดแทนไต (Renal replacement therapy) นั้นมี 3 ชนิด ได้แก่ การล้างไตทาง
ช่องท้อง (Peritoneal dialysis) การฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียม (Hemodialysis) และการปลูกถ่าย
ไต (Kidney transplantation) ซึ่งการล้างไตทางช่อง
ท้องมีต้นทุนค่าใช้จ่ายประมาณ 20,000 บาท ต่อ
เดือน ส�ำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมมี
ต้นทุนค่าใช้จา่ ยประมาณ 12,000 บาทต่อเดือน และ
ค่าใช้จ่ายต้นทุนส�ำหรับการปลูกถ่ายไตประมาณ
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250,000 บาทต่อราย (กรมบัญชีกลาง, 2556) ซึง่ สถิติ
ปัจจุบันพบว่าการบ�ำบัดทดแทนไตมีแนวโน้มสูง
มากขึ้น โดยมีผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบ�ำบัดทดแทน
ไตประมาณ 40,000 ราย ค่าใช้จา่ ยรวมประมาณ 4 – 6
พันล้านบาทต่อปี (วราทิพย์ แก่นการ, 2558) ซึง่ หาก
ผูป้ ว่ ยโรคไตวายเรือ้ รังระยะสุดท้ายปฏิเสธการรักษา
ด้วยวิธีการบ�ำบัดทดแทนไต จะมีค่ากลางในการ
รอดชีวติ ของผูป้ ว่ ยทีอ่ ยู่ 26.1 เดือน (อ�ำนวยพร แดง
สีบัว, 2558) จะเห็นได้ว่าเมื่อเข้าสู่ภาวะไตวายระยะ
สุดท้ายแล้วนัน้ จะเกิดผลกระทบต่อผูป้ ว่ ยเป็นอย่าง
มาก ทั้งเรื่องสุขภาพ เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
การดูแลผูป้ ว่ ยไตวายเรือ้ รังเพือ่ ชะลอความ
เสือ่ มของไตไว้ ท�ำให้ไม่ตอ้ งเข้ารับการรักษาด้วยวิธี
การบ�ำบัดทดแทนไตจึงเป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญ ดังนัน้ คลินกิ
ชะลอไตเสื่อมจึงมีส่วนช่วยในการดูแลผู้ป่วยโรค
ไตวายเรื้อรังได้เป็นอย่างดี โดยวัตถุประสงค์หลัก
ที่ส�ำคัญในการดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง คือ เพื่อ
ตรวจคัดกรอง ส่งปรึกษาและส่งต่อ เพือ่ ให้สามารถ
วิ นิ จ ฉั ย โรคไตวายเรื้ อ รั ง ได้ ตั้ ง แต่ ร ะยะแรกของ
โรค รวมทั้งการส่งต่อให้อายุรแพทย์โรคไตได้อย่าง
เหมาะสม ป้องกันหรือยืดระยะเวลาการเกิดโรค
ไตวายเรื้อรังและการบ�ำบัดทดแทนไต นอกจากนี้
ยั ง เป็ น การประเมิ น ภาวะแทรกซ้ อ นของโรคไต
วายเรื้อรัง ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือดซึง่ เป็นสาเหตุสำ� คัญของการเสียชีวติ ใน
ผูป้ ว่ ยไตวายเรือ้ รัง รวมถึงการเตรียมผูป้ ว่ ยเข้าสูก่ าร
รักษาด้วยวิธีการบ�ำบัดทดแทนไตอย่างเหมาะสม
(สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย, 2558) ซึ่งคลินิก
ดังกล่าวมีตน้ แบบให้เรียนรูท้ โี่ รงพยาบาลคลองขลุง
จั ง หวั ด ก� ำ แพงเพชร เรี ย กว่ า คลองขลุ ง โมเดล
เป็นรูปแบบการจัดบริการคลินิกไตเสื่อมโดยการ
บู ร ณาการการดู แ ลจากสหสาขาวิ ช าชี พ ได้ แ ก่
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พยาบาลวิ ช าชี พ นั ก โภชนากร เภสั ช กร
นั ก ก า ย ภ า พ บ� ำ บั ด แ ล ะ แ พ ท ย ์ ร ว ม
ถึ ง ใ ช ้ รู ป แ บ บ ก า ร ด� ำ เ นิ น ง า น เ ชิ ง รุ ก
ด้วยการเยี่ยมบ้านด้วยทีมรักษ์ไต (ส�ำนักโรคไม่
ติดต่อ, 2559) ซึ่งจากการจัดบริการคลินิกชะลอไต
เสือ่ มของโรงพยาบาลคลองขลุงพบว่า คลินกิ ชะลอ
ไตเสือ่ มสามารถชะลอไตเสือ่ มในผูป้ ว่ ยไตวายเรือ้ รัง
ได้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ เนื่องจากกระบวนการ
ดูแลและการให้ความรู้ด้วยสหสาขาวิชาชีพท�ำให้
ผูป้ ว่ ยโรคไตวายเรือ้ รังสามารถควบคุมระดับน�ำ้ ตาล
ในกระแสเลือดและไขมันได้อย่างมีประสิทธิผล
จนค่าเฉลี่ยของระดับ HbA1c, Cholestoral, TG
และ LDL ลดลงได้อย่างต่อเนื่อง (วินัย ลีสมิทธิ,
สุชาณี สุวฒ
ั นารักษ์, สุชญ
ั ญา พรหมนิม่ และศุภสิทธิ์
พรรณนารุโณทัย, 2559)
โรงพยาบาลขลุ ง จั ง หวั ด จั น ทบุ รี เริ่ ม
ด�ำเนินการคลินิกชะลอไตเสื่อม (CKD Clinic) ใน
ปีงบประมาณ 2560 โดยกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้ป่วย
โรคไตวายเรื้อรังที่มีอัตราการกรองของไต (eGFR)
น้อยกว่า 60 มล./1.73 ตารางเมตร โดยมีจ�ำนวน
ทั้งสิ้น 350 รายแบ่งเป็นไตวายเรื้อรังระยะที่ 3
จ�ำนวน 225 ราย ไตวายเรื้อรังระยะที่ 4 จ�ำนวน
84 ราย และไตวายเรื้อรังระยะที่ 5 จ�ำนวน 31 ราย
(รายงาน Health Data Center, 2560) ซึ่งผู้ป่วยเหล่า
นีจ้ ำ� เป็นต้องได้รบั บริการทีค่ ลินกิ ชะลอไตเสือ่ มจาก
สหสาขาวิชาชีพในวันที่มารับบริการคลินิกโรค
เรื้อรัง โดยสหสาขาวิชาชีพประกอบด้วย พยาบาล
ผู ้ จั ด การโรคไต (CKD Manager) มี ห น้ า ที่ ใ ห้
ค�ำแนะน�ำความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคไตวายเรื้อรัง
วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ต นเพื่ อ ป้ อ งกั น โรคไตวายเรื้ อ รั ง
การนัดหมายและการติดตามผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
เภสัชกรมีหน้าที่ดูแลเรื่องการใช้ยาเพื่อชะลอไต
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เสื่อม รวมถึงการรับประทานยาอื่น ๆ นอกจากนั้น
นักโภชนากรยังดูแลเรื่องการรับประทานอาหาร
เพื่ อ ชะลอไตเสื่ อ มและมี แ พทย์ เ วชปฏิ บั ติ ทั่ ว ไป
ท�ำหน้าที่ประเมินการท�ำงานของไต รวมถึงการ
แผนการรักษาโรคไตวายเรือ้ รังทีเ่ หมาะสม ทีส่ ำ� คัญ
คลินิกชะลอไตเสื่อมโรงพยาบาลขลุงมีการสร้าง
เครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังโดยมีการ
ประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต�ำบลต่าง ๆ เพื่อช่วยติดตามดูแลผู้ป่วย
อย่างใกล้ชิด
โรงพยาบาลขลุงด�ำเนินงานคลินกิ ชะลอไต
เสือ่ มมาเกินกว่า 1 ปี มีลกั ษณะการให้บริการคลินกิ
ชะลอไตเสื่อมโดยใช้รูปแบบคลินิกชะลอไตเสื่อม
ของโรงพยาบาลคลองขลุง จังหวัดก�ำแพงเพชร
ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาอัตราการกรองของ
ไตของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่เข้ารับการรักษาใน
คลินิกอย่างต่อเนื่อง ผลการวิจัยที่ได้รับสามารถน�ำ
มาปรับปรุงแนวทางการด�ำเนินงานคลินิกชะลอไต
เสื่อมของโรงพยาบาลขลุงและสามารถเผยแพร่ให้
กับคลินิกชะลอไตเสื่อมในพื้นที่อื่นต่อไป

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอัตราการกรองของ
ไตของผูป้ ว่ ยไตวายรือ้ รังระยะที่ 3 ก่อนและหลังเข้า
รับบริการที่คลินิกชะลอไตเสื่อม โรงพยาบาลขลุง
อ�ำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

สมมติฐานการวิจัย

หลังเข้ารับบริการที่คลินิกชะลอไตเสื่อม
โรงพยาบาลอ�ำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี อัตราการ
กรองของไตของผูป้ ว่ ยไตวายเรือ้ รังระยะที่ 3 สูงขึน้
กว่าก่อนเข้ารับบริการทีค่ ลินกิ ชะลอไตเสือ่ มอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ
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วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบ
ย้อนหลัง (Retrospective cohort study) โดยศึกษา
ข้ อ มู ล จากเวชระเบียนของผู้ป ่ว ยที่ค ลินิกชะลอ
ไตเสือ่ ม โรงพยาบาลขลุง อ�ำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ในช่วงเดือนมีนาคม 2561 ถึง เดือนกันยายน 2561
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง คือ เวชระเบียนผู้ป่วยไตวาย
เรื้อรังที่มีระยะความเสื่อมของไตในระยะที่ 3 ที่
คลินกิ ชะลอไตเสือ่ ม โรงพยาบาลขลุง ทีม่ กี ารบันทึก
ข้อมูลสมบูรณ์ จ�ำนวน 86 แฟ้ม เลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยมี
เกณฑ์คัดเข้า ดังนี้
1. เป็นเวชระเบียนของผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
ทั้งเพศชายและเพศหญิงมีระยะความเสื่อมของไต
ในระยะที่ 3 ที่เข้ารับการรักษาในคลินิกต่อเนื่องมา
อย่างน้อย 1 ปี
2. เป็นเวชระเบียนมีการบันทึกข้อมูลอัตรา
การกรองของไตอย่างครบถ้วน
การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล
โครงร่ า งงานวิ จั ย และเครื่ อ งมื อ การวิ จั ย
นี้ได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จังหวัดจันทบุรี/เขต
สุขภาพที่ 6 เมือ่ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561เอกสาร
รับรองเลขที่ CTIREC 007/61 เพื่อเป็นการพิทักษ์
สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง จากนั้นผู้วิจัยได้ท�ำหนังสือ
ขอใช้ข้อมูลจากเวชระเบียน เสนอขออนุญาตจาก
ผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลขลุง เมือ่ ได้รบั อนุญาตแล้ว
ผู้วิจัยจึงด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยปฏิบัติ
ตามหลักการ การพิทกั ษ์สทิ ธิของกลุม่ ตัวอย่างอย่าง
เคร่งครัด โดยผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลเป็นความลับ และ
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ข้อมูลจะถูกน�ำเสนอในภาพรวมเท่านั้น
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่
1. แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็น
แบบบั น ทึ ก ให้ เ ลื อ กตอบและเติ ม ค� ำ ในช่ อ งว่ า ง
ประกอบด้วยข้อค�ำถาม 4 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ที่อยู่
และการเจ็บป่วยในปัจจุบัน
2. แบบบันทึกค่าอัตราการกรองของไตซึง่
เป็นแบบบันทึกค่าอัตราการกรองของไต เป็นแบบ
บันทึกที่เป็นตาราง 3 ช่อง ส�ำหรับบันทึก รหัสผู้
ป่วย อัตราการกรองของไตก่อนเข้าคลินิกชะลอไต
เสื่อม และอัตราการกรองของไตหลังเข้ารับบริการ
คลินิกชะลอไตเสื่อม ซึ่งได้ผลมาจากการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลขลุง
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ผู้วิจัยน�ำเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลได้แก่แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลและแบบ
บันทึกค่าอัตราการกรองของไตไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
จ�ำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วยแพทย์เวชปฏิบตั ทิ วั่ ไป
1 ท่านและพยาบาลวิชาชีพจ�ำนวน 2 ท่านตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้อหา หลังจากนั้นผู้วิจัยปรับแก้ไข
เครื่องมือตามค�ำแนะน�ำของผู้ทรงคุณวุฒิ
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ติ ด ต่ อ ผู ้ อ� ำ นวยการโรงพยาบาลขลุ ง
เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
ประสานงานกับคลินิกชะลอไตเสื่อม
2. ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยแก่เจ้า
หน้าที่เวชระเบียน และแสดงหนังสือขออนุญาต
ใช้ ข ้ อ มู ล จากเวชระเบี ย นของโรงพยาบาล
ที่ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลขลุงได้อนุญาตแล้ว
3. คัดเลือกเวชระเบียนที่มีคุณสมบัติตาม
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เกณฑ์คัดเข้าและด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลและ
น�ำไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา
2. วิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราการกรองไต
ก่อนและหลังเข้ารับบริการคลินกิ ชะลอไตเสือ่ ม โดย
ใช้สถิติ Paired sample t-test

ผลการวิจัย

(ร้อยละ 91.9) โดยมีอายุเฉลีย่ 76.67 ปี (SD = 12.80 )
ผู้ป่วยเกือบร้อยละ 70 อยู่ในพื้นที่หน่วยบริการ
โดยอยูใ่ นพืน้ ที่ รพ.สต.วันยาว (ร้อยละ 20.9) รพ.สต.
บ่อ (ร้อยละ 18.6) รพ.สต.บ้านคานรูด (ร้อยละ
18.6) และ รพ.สต.ซึ้ง (ร้อยละ 10.5) ผู้ป่วยเป็น
โรคความดั น โลหิ ต สู ง มากที่ สุ ด (ร้ อ ยละ 80.2)
รองลงมาเป็นโรคเบาหวาน (ร้อยละ 57.0)
เวชระเบียนทีเ่ ป็นกลุม่ ตัวอย่างในการศึกษา
นี้ เป็นเวชระเบียนของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่มี
ระยะความเสื่อมของไตในระยะที่ 3 ซึ่งแบ่งได้เป็น
ระยะที่ 3a และ ระยะที่ 3b แต่เมื่อเข้ารับบริการ
ที่คลินิกชะลอไตเสื่อมตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป พบว่ามี
ผูป้ ว่ ยบางส่วนมีอตั ราการกรองของไตสูงขึน้ มาอยู่
ในระยะที่ 2 ดังแสดงในตารางที่ 1
7

เวชระเบียนทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามเกณฑ์คดั เข้า
และใช้ เ ป็ น กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งได้ มี จ� ำ นวน 86 แฟ้ ม
เมือ่ ศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของแฟ้มเวชระเบียนพบ
ว่า ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างพบว่าส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 70.9) อายุ 60 ปีขึ้นไป
ตารางที
อยละของผู
ป้ ่ วยโรคไตวายเรื
ระยะความเสื
่ อมของไต
้ อรั้องรังจําจ�แนกตามมี
ตารางที่ 1่ 1จําจ�นวนและร้
ำนวนและร้
อยละของผู
้ป่วยโรคไตวายเรื
ำแนกตามมี
ระยะความเสื
่อมของไตก่อก่นและหลั
อนและ ง
การเข้
ารับบริารักบารที
นิก่คชะลอไตเสื
่ อม (N่อ=ม 86)
หลังการเข้
บริ่คกลิารที
ลินิกชะลอไตเสื
(N = 86)

ระยะความเสื่ อมของไต

ก่อนเข้ าคลินิก
จํานวน

ร้ อยละ

จํานวน

ร้ อยละ

ระยะที่ 2 (eGFR 60-89ml/min)

0

0

14

16.3

ระยะที่ 3a (eGFR 45-59 ml/min)

16

12.8

42

48.8

ระยะที่ 3b (eGFR 30-44 ml/min)

รวม

25

หลังเข้ าคลินิก

70
81.2
(Min = 30, Max = 53.3,
M = 37.12, SD = 6.66)
86

100.0

30
34.9
(Min = 30, Max = 74,
M =47.45, SD = 9.95)
86

100.0

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าก่อนเข้ารับ 87.2 และมีค่าเฉลี่ยอัตราการกรองของไตเท่ากับ
จากตารางที
่ 1 แสดงให้
อนเข้คารัวาม
บบริ การที
่คลิml/min/1.73
นิกชะลอไตเสื
ม ผู=ป้ ่ วยทั
ความเสื
บริการทีค่ ลินกิ ชะลอไตเสื
อ่ ม ผูป้ เห็ว่ นยทัว่าง้ ก่หมดมี
39.63
m่2อ(SD
6.28)้ งหมดมี
หลังจากเข้
ารับ่ อม
่ในระยะที
ของไตอยู
่ 3 โดยส่
นใหญ่
มีระยะความเสื
่ 3a อ่ คิมอย่
ดเป็ นร้
87.2 และมี
เสื่อมของไตอยู
่ในระยะที
่ 3 วโดยส่
วนใหญ่
มีระยะ ่ อมของไตอยู
บริการทีค่ ลิน่ในระยะที
กิ ชะลอไตเสื
างต่ออยละ
เนือ่ งมาอย่
าง
2
ค่ความเสื
าเฉลี่ยอัต่อราการกรองของไตเท่
ารับบริ การที
ชะลอ
มของไตอยู่ในระยะทีา่ กั3aบ คิ39.63
ดเป็นml/min/1.73
ร้อยละ น้mอย(SD
1 ปี= 6.28)
พบว่าหลั
มีผู้ปงจากเข้
่วยประมาณครึ
่งหนึ่ค่งลิมีนคิ กวาม
ไตเสื่ อมอย่างต่อเนื่ องมาอย่างน้อย 1 ปี พบว่ามีผปู ้ ่ วยประมาณครึ่ งหนึ่ งมีความเสื่ อมของไตอยูใ่ นระยะที่ 2
คิดเป็ นร้อยละ 53.5และมีค่าเฉลี่ยอัตราการกรองของไตเท่ากับ44.25 ml/min/1.73 m2 (SD = 12.21)
ในการศึกษานี้ได้เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยอัตราการกรองของไตของผูป้ ่ วย ก่อนและหลังการเข้ารับ
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จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าก่อนเข้ารับบริ การที่คลินิกชะลอไตเสื่ อม ผูป้ ่ วยทั้งหมดมีความเสื่ อม
ของไตอยู่ในระยะที่ 3 โดยส่ วนใหญ่มีระยะความเสื่ อมของไตอยู่ในระยะที่ 3a คิดเป็ นร้อยละ 87.2 และมี
2
ค่าเฉลี
่
ย
อั
ต
ราการกรองของไตเท่
า
กั
บ
39.63
ml/min/1.73
m
(SD = 6.28) หลังจากเข้ารับบริ การที่คลินิกชะลอ
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ไตเสื่ อมอย่างต่อเนื่ องมาอย่างน้อย 1 ปี พบว่ามีผปู ้ ่ วยประมาณครึ่ งหนึ่ งมีความเสื่ อมของไตอยูใ่ นระยะที่ 2
คิดเป็ นร้อยละ 53.5และมีค่าเฉลี่ยอัตราการกรองของไตเท่ากับ44.25 ml/min/1.73 m2 (SD = 12.21)
เสื่อมของไตอยู่ในระยะที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 53.5 บริการคลินกิ ชะลอไตเสือ่ มอย่างต่อเนือ่ งอย่างน้อย
กษานี้ได้เปรี ยบเทียากับค่บ า44.25
เฉลี่ยอัตราการกรองของไตของผู
ป้ ่ วย ก่อนและหลั
1 ปี พบผลการศึกษาดังแสดงในตารางที
่ 2 ซึงง่ การเข้
พบว่าารับ
และมีค่าเฉลีในการศึ
่ยอัตราการกรองของไตเท่
บริ
การคลินิกmชะลอไตเสื
่ อมอย่างต่อเนื่ องอย่างน้อย 1 ผูป้ ปี ว่ ยมี
พบผลการศึ
กษาดังแสดงในตารางที
2 ซึ่ งพบว่
2
ml/min/1.73
(SD = 12.21)
อตั ราการกรองของไตก่
อนและหลัง่ การเข้
า า
ผูป้ ่ วยมี อในการศึ
ตั ราการกรองของไตก่
ารทีค่ ่ คลิลินนกิ ิ กชะลอไตเสื
ชะลอไตเสื
่ อมแตกต่
กษานีไ้ ด้เปรียบเทีอยนและหลั
บค่าเฉลีย่ อังการเข้
ตรา ารั บบริ การที
อ่ มแตกต่
างกัานงกัอย่นาอย่
งมีางมี
นัการกรองของไตของผู
ยสําคัญทางสถิติที่ระดั
-10.96,
p < า.001
ป้ ว่ บย tก่(85)=
อนและหลั
งการเข้
รับ นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ t (85)= -10.96, p < .001
ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยอัตราการกรองของไตของผูป้ ่ วย ก่อนและหลังเข้ารับบริ การคลินิกชะลอไต
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยอัตราการกรองของไตของผู้ป่วย ก่อนและหลังเข้ารับบริการคลินิกชะลอไต
เสื่ อม (N =86)
เสื่อม (N =86)			
ช่ วงเวลา

M

SD

ก่อนเข้าคลินิก

37.12

6.66

หลังเข้าคลินิก

47.45

9.95

อภิปรายผลการวิจัย

การวิ จั ย เชิ ง พรรณนานี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่อเปรียบเทียบอัตราการกรองของไตของผู้ป่วย
ไตวายเรื้อรังระยะที่ 3 ก่อนและหลังเข้ารับบริการ
ที่คลินิกชะลอไตเสื่อม โรงพยาบาลขลุง อ�ำเภอขลุง
จังหวัดจันทบุรี โดยศึกษาจากเวชระเบียนผู้ป่วย
ไตวายเรื้อรังระยะที่ 3 ที่เลือกตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
จ�ำนวน 86 แฟ้มและบันทึกข้อมูลในแบบสอบถาม
ข้อมูลส่วนบุคลและแบบบันทึกค่าอัตราการกรอง
ของไต วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาและ
สถิติเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย Paired sample t-test ผล
การศึกษาพบว่าภายหลังการเข้ารับบริการที่คลินิก
ชะลอไตเสือ่ ม ผูป้ ว่ ยมีคา่ เฉลีย่ อัตราการกรองของไต
สูงกว่าก่อนการเข้ารับบริการคลินิกชะลอไตเสื่อม
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
จากผลการศึกษาที่พบดังกล่าว อธิบายได้
ว่าการที่ผู้ป่วยได้เข้ารับบริการที่คลินิกชะลอไต
เสื่อมอย่างสม�่ำเสมอ ท�ำให้ได้รับการดูแลโดยทีม
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df

t

p

85

-10.96

<.001

สหสาขาวิ ช าชี พ ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในศาสตร์
เฉพาะด้ า นของตนเองโดยคลิ นิ ก ชะลอไตเสื่ อ ม
ของโรงพยาบาลขลุง เน้นการจัดการพฤติกรรม
เรื่องอาหารและการรับประทานยาของผู้ป่วยเป็น
ส�ำคัญ เนือ่ งจากปัจจัยทัง้ สองเรือ่ งมีผลอย่างมากต่อ
ประสิ ท ธิ ก ารกรองของไต ผู ้ ป ่ ว ยจะได้ ค วามรู ้
เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ โรคไตวายเรื้ อ รั ง และวิ ธี ก าร
ปฏิบัติตนเพื่อป้องกันภาวะไตเสื่อมจากพยาบาล
ผู้จัดการโรคไต (CKD Manager) เภสัชกรมีหน้าที่
ดูแลเรื่องการใช้ยาเพื่อชะลอไตเสื่อม รวมถึงการ
ให้ ค วามรู ้ แ ละควบคุ ม การรั บ ประทานยาอื่ น ๆ
ที่ น อกเหนื อ จากการรั ก ษาของแพทย์ ซึ่ ง อาจ
ส่ ง ผลกระทบต่ อ การท� ำ งานของไต เช่ น ยาก
ลุ่ม NSAIDs เป็นต้น ในทีมสหสาขาวิชาชีพยังมี
นักโภชนากรที่ช่วยจัดโปรแกรมอาหารช่วยชะลอ
ไตเสื่อมแก่ผู้ป่วย โดยจะส่งเสริมให้ผู้ป่วยเลือก
รับประทานอาหารอย่างเหมาะสมกับโรค การจ�ำกัด
โปรตีนและเกลือแร่อย่างถูกวิธี รวมถึงการควบคุม
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ปริมาณน�้ำเข้าน�้ำออกในร่างกายวันแต่ละวันอย่าง
ถู ก ต้ อ ง ซึ่ ง การด� ำ เนิ น การดั ง ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น
สามารถเพิ่มอัตราการกรองของผู้ป่วยโรคไตวาย
เรื้อรังได้ โดยสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ผู ้ ป ่ ว ยให้ เ กิ ด ความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่ า ง
ยิ่ ง ผู ้ ป ่ ว ยที่ มี อ ายุ น ้ อ ยจะสามารถปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมได้อย่างเหมาะสมและมีอัตราการกรอง
ของไตเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
พิมพ์สุภัค ปานเพียรกุลภัค (2559) ที่ท�ำการศึกษา
ผลของโปรแกรมควบคุมอาหารส�ำหรับผู้ป่วยโรค
ไตวายเรื้อรัง ในคลินิกชะลอไตเสื่อม โรงพยาบาล
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา พบว่ า การได้ รั บ โปรแกรม
ควบคุมอาหารส�ำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ใน
คลินิกชะลอไตเสื่อม ท�ำให้กลุ่มตัวอย่างมีคะแนน
เฉลี่ ย การรั บ รู ้ ค วามสามารถของตนเองในการ
ควบคุมอาหาร ความคาดหวังในผลลัพธ์ของการ
ควบคุมอาหาร และพฤติกรรมการควบคุมอาหาร
สูงกว่าก่อนการทดลอง
นอกจากนั้นผู้ป่วยไตวายเรื้อรังจะได้รับ
การนัดหมายให้พบกับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปเพื่อ
ประเมินการท�ำงานของไต รวมถึงการวางแผนการ
รักษาโรคไตวายเรื้อรังที่เหมาะสม คลินิกชะลอ
ไตเสื่อมได้สร้างระบบการติดตามเยี่ยมบ้านโดย
พยาบาลผู้จัดการโรคไต ร่วมกับการสร้างเครือข่าย
ในการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังในชุมชน โดยมีการ
ประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต�ำบลต่าง ๆ เพือ่ ช่วยติดตามดูแลผูป้ ว่ ยอย่าง
ใกล้ชิดท�ำให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังสามารถควบคุม
ระดับการกรองของไตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทีผ่ า่ นมามีการศึกษาการดูแลผูป้ ว่ ยด้วยทีม
สหสาขาวิชาชีพและพบผลการศึกษาสอดคล้องกับ
การศึกษานีก้ ล่าวคือ ผูป้ ว่ ยมีผลลัพธ์ทางสุขภาพทีด่ ี
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ขึ้น เช่น การศึกษาของเพียงใจ เกียรติธนวัฒนาและ
คณะ (2557) ทีศ่ กึ ษาผลลัพธ์ทางคลินกิ ของการดูแล
ผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่เริ่มรักษาด้วยยาต้านเอชไอวี
โดยทีมสหวิชาชีพ ณ คลินิกโรคติดเชื้อผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับ
การดูแลด้วยสหวิชาชีพมีระดับ CD4 T lymphocyte หลังรับประทานยา 1 ปีสูงกว่าผู้ป่วยที่ได้รับ
การรักษาระบบเดิม และร้อยละของผู้ป่วยที่ตรวจ
ไม่พบไวรัสในเลือด (Undetectable level) หลังรับ
ประทานยา 6 เดือนและ 1 ปีในกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับ
การดูแลด้วยสหวิชาชีพมากกว่าผู้ป่วยที่ได้รับการ
ดูแลด้วยระบบเดิม และสอดคล้องกับการศึกษาของ
จันทิมา ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์, Shi Ling และรัมภาพรรณ
ประมวลทรัพย์ (2559) ทีศ่ กึ ษาผลของโปรแกรมการ
สนับสนุนและการให้ความรู้โดยทีมสหวิชาชีพต่อ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันภาวะหัวใจ
ล้มเหลวของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงโคโรนารี่ที่
มีภาวะความดันโลหิตสูง พบว่าค่าเฉลีย่ ของคะแนน
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันภาวะหัวใจ
ล้มเหลวหลังการทดลองของกลุ่มทดลองสูงกว่า
กลุ่มควบคุม นอกจากนี้ยังพบว่าระดับความดัน
โลหิต Systolic, Diastolic และค่าเฉลี่ย MAP ของ
กลุ่มทดลองต�่ำกว่ากลุ่มควบคุมอีกด้วย
จากการศึกษาการด�ำเนินงานคลินิกชะลอ
ไตเสื่อมของโรงพยาบาลคลองขลุง พบว่าสามารถ
ชะลอการเสื่ อ มของไตในผู ้ ป ่ ว ยไตวายเรื้ อ รั ง ได้
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (วินัย ลีสมิทธิ, สุชาณี
สุ วั ฒ นารั ก ษ์ , สุ ชั ญ ญา พรหมนิ่ ม และศุ ภ สิ ท ธิ์
พรรณนารุโณทัย, 2559) และยังพบว่าผูป้ ว่ ยมีคา่ เฉลีย่
eGFR ลดลงกว่าเดิมไม่ถึง 4 ml/min/1.73m2 ภายใน
2 ปี ที่เข้ารับการรักษา นอกจากนี้ผู้ป่วยยังสามารถ
ควบคุมระดับน�้ำตาลในกระแสเลือดและไขมันได้
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ดีขึ้น แม้ความดันโลหิตและดัชนีมวลกายจะแย่ลง
กว่าเดิม การคงที่ของอัตราการกรองของไตระยะ
ที่ 3 และ 4 พบว่าผู้ป่วยที่มี eGFR ลดลงมากกว่า 1
ml/min/1.73m2/เดือน มีแนวโน้มลดลง ด้วยข้อมูล
ดังกล่าวข้างต้น จึงสนับสนุนว่าการเข้ารับบริการ
ที่คลินิกชะลอไตเสื่อม ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลตรง
ตามปั ญ หาสุ ข ภาพที่มี โดยบุค ลากรสุข ภาพที่ มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ท�ำให้สามารถจัดการ
ตนเองได้ดีและควบคุมภาวะเสื่อมของไตได้ จึงพบ
ว่าโดยภาพรวมผู้ป่วยมีอัตราการกรองของไตดีขึ้น
แต่อย่างไรก็ตามงานวิจยั นีม้ ขี อ้ จ�ำกัดคือไม่สามารถ
ติดตามผู้ป่วยที่ไม่สามารถมาตามนัดได้ เนื่องจาก
การไม่ได้ออกแบบงานวิจัยไว้ตั้งแต่แรกและไม่
สามารถควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนทีเ่ กิดจากการไป
รับบริการจากที่อื่นได้

ข้อเสนอแนะ

1. เจ้ า หน้ า ที่ ค ลิ นิ ก ชะลอไตเสื่ อ มควร
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังเข้า
รับบริการคัดกรองความเสีย่ งทีค่ ลินกิ ชะลอไตเสือ่ ม
ที่มีการด�ำเนินงานโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ
2. นักวิจัยควรศึกษาเชิงทดลองหรือกึ่ง
ทดลอง เพื่อเปรียบเทียบระดับ eGFR หลังเข้ารับ
บริการคลินิกชะลอไตเสื่อม โดยให้มีกลุ่มเปรียบ
เทียบ รวมถึงศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ป่วยไต
วายเรื้อรังระยะอื่น ๆ
3. ควรศึกษาปัจจัยทีอ่ าจมีอทิ ธิพลร่วมต่อ
การท�ำนายอัตราการกรองของไตเพิม่ เติม เพือ่ สร้าง
องค์ความรู้ที่ชัดเจน และสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้
ในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมต่อไป
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