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ความเป็นมาและความส าคัญ 
 โรคไตเร้ือรัง (chronic kidney disease, CKD) เป็นโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (non-
communicable diseases, NCD) ท่ีพบไดบ้่อย และมีแนวโนม้เพิ่มขึ้น จึงนบัเป็นปัญหาดา้น
สาธารณสุขท่ีส าคญัของประเทศต่างๆ ทัว่โลกรวมถึงประเทศไทย(๑,๒) ดว้ยเหตุท่ีพยาธิก าเนิด 
(pathogenesis) ของโรคไตเร้ือรังมีการด าเนินไป ตั้งแต่ระยะเร่ิมตน้จนถึงระยะท่ีมีความรุนแรงมาก
ขึ้นตามล าดบัจึงก่อใหเ้กิดภาวะแทรกซอ้นตามมา  ตั้งแต่ปี 2558 ถึง 2560 จ านวนผูป่้วยถกูส่งเขา้คลินิก
รักษไ์ต 258  เป็น  361 มากขึ้นเป็น 441 คน ในปี2560  โรคไตเร้ือรัง นอกจากจะส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของผูป่้วยแลว้ ยงัเป็นโรคท่ีมีค่าใชจ่้ายในการดูแลรักษาสูงเม่ือผูป่้วยเขา้สู่โรคไตเร้ือรังระยะ
สุดทา้ยและตอ้งไดรั้บการบ าบดัทดแทนไต ซ่ึงก่อใหเ้กิดภาระค่าใชจ่้ายอยา่งนอ้ยปีละ ๒ – ๓ แสนบาท
ต่อผูป่้วย ๑ ราย ปัจจุบนัคลินิกรักษไ์ต รพ.รามนั มีจ านวน 461 คน ผูป่้วยจ าแนกตามระยะของโรคตั้งแต่
ระยะท่ี 3 ถึง 5 เป็นจ านวน  268  145 และ 48 ตามล าดบั  ปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อการเส่ือมของไตท าใหก้าร
ท างานของไตลดลงรวดเร็วยิง่ขึ้น (progression factors) ท่ีส าคญัไดแ้ก่ ปริมาณโปรตีนร่ัวในปัสสาวะ 
(proteinuria) ระดบัน ้าตาลในเลือดสูง (blood glucose level) ความดนัโลหิตสูง (blood pressure) ภาวะอว้น
และการสูบบุหร่ี (๘,๙)  จะเห็นไดว้า่ผูป่้วยคลินิกรักษไ์ตส่วนใหญ่มกัพบโรคเบาหวานท่ีไม่สามารถ
ควบคุมระดบัน ้าตาลและความดนั และพบการร่ัวขอโปรตีนในปัสสาวะมาเป็นระยะเวลาหน่ึงก่อนท่ีจะ
พฒันาเป็นจนเกิดภาวะแทรกซอ้นโรคไตเร้ือรังจากโรคเบาหวาน Diabetic nephropathy และแทรกซอ้น
ทางไตในผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสูง ในผูป่้วยไตเร้ือรัง ผูป่้วยกลุ่มน้ีส่วนใหญ่จึงถูกส่งต่อมาจากคลินิก
เบาหวานความดนั (NCD clinic)  จึงเป็นท่ีมาของการศึกษาปัจจยั ไดแ้ก่ อาย ุระยะเวลาท่ีเป็นเบาหวาน 
ระดบัอลับูมินในปัสสาวะ ระดบัน ้าตาลสะสมในเลือดต่อการท านายความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงการ
เขา้สู่โรคไตเร้ือรัง พิจารณาจากค่าอตัราการกรองของไตท่ีลดลงในผูป่้วยเบาหวานความดนั
โรงพยาบาลรามนั 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 



   

   

1. ศึกษาปัจจยั ไดแ้ก่ อาย ุ ระยะเวลาท่ีเป็นเบาหวาน ระดบัอลับูมินในปัสสาวะ ระดบั
น ้าตาลสะสมในเลือดท่ีมีผลต่อการท านายการลดลงของอตัราการกรองท่ีไต เม่ือ
ระยะเวลาผา่นไป 5 ปี 
 

วัสดุและวิธีการ 
การศึกษาเป็นแบบ Retrospective study ท าการเก็บขอ้มูลของผูป่้วยท่ีเป็นโรคไตเร้ือรังยอ้นกลบัถึง
ปัจจยัเส่ียง ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ อาย ุระยะเวลาท่ีเป็นเบาหวาน ระดบัอลับูมินในปัสสาวะ ระดบัน ้ าตาล
สะสมในเลือด  และตวัแปรตาม อตัราการกรองของไตท่ีลดลง ณ.จุดเวลา ท่ีพ.ศ. 2555 และพ.ศ. 
2560  แบบเก็บข้อมูลจากฐาน HosXp  และวิ เคราะห์สถิ ติแบบพหุสัมพันธ์  Multiple linear 
regression analysis   ก าหนดค่าสัมประสิทธิความเช่ือมั่น p-value < 0.05  ระยะเวลาเก็บข้อมูล  
ผูป่้วยเขา้คลินิกรักษไ์ตตั้งแต่ 2558- 2560 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
คดัเลือกผูป่้วยอยู่ในคลินิกรักษ์ไต  ไดรั้บการวินิจฉัยว่าเป็นผูป่้วยโรคไตเร้ือรัง ตั้งแต่ 2558 จนถึง 
2560  
 เกณฑก์ารคดัเขา้: ผูป่้วยโรคไตเร้ือรังท่ีไดรั้บการวินิจฉัยวา่เป็นโรคไตเร้ือรัง  มีค่า eGFR 
< 60 ร่วมกบั Scr มากกว่า 1.5 และไดรั้บการจดัเขา้คลินิกไตเร้ือรัง รพ.รามนั   มีโรคประจ าตวัเป็น
เบาหวาน  และความดนัท่ีไดรั้บการวินิจฉัยก่อนปี 2555 มีประวติัการตรวจแลปค่า Scr และ GFR 
ในปี 2555 และปี 2560 ผูป่้วยท่ีใหค้วามร่วมมือในการรักษาและมาตามนดั   
 เกณฑ์การคัดออก: ผูป่้วยท่ีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น Acute kidney injury, obstructive 
post renal syndrome หรือ prerenal syndrome เช่น kidney stone หรือความผิดปกติของอวยัวะตั้งแต่
ก าเนิด หายไปจากการรักษา หรือผูป่้วยท่ีไม่ได้จัดเข้าคลินิกรักษ์ไต รพ.รามัน  ล าบากในการ
เดินทางมา รพ.  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย มีท้ังหมด …2… ชิ้น ได้แก่ 

1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ผูป่้วยนอก HosXP โดยใชแ้บบฟอร์มมาตรฐานท่ีผา่นการ
ตรวจสอบโดยคณะกรรมการ PCT รพ. 

2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์และเก็บขอ้มูล  Microsoft excell 
ขั้นตอนและวิธีการ  

1. ประชากรท้ังหมด 441 คน ผา่นเกณฑก์ารคดัเขา้ทั้งส้ิน 245 คน  และเกณฑค์ดัออก
จ านวน 85  คน  เป็นจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีท าการศึกษาทั้งส้ิน 130 คน ท าการสุ่มเพื่อเป็น
กลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 75 คน 

2. ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา:  



   

   

 ตวัแประต้น (x) คือ อายุ ระยะเวลาท่ีเป็นเบาหวาน ระดับอัลบูมินในปัสสาวะ ระดับ
น ้าตาลสะสมในเลือด  
 ตวัแปรตาม (y): อตัราการกรองของไตท่ีลดลง จากปี 2555 เทียบกบัปี 2560 

3. การเก็บรวบรวม ข้อมูล : ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู ้ป่ วยจากโปรแกรม
คอมพิวเตอร์HosXp บนัทึกประวติัผูป่้วยนอก โดยใชแ้บบเก็บขอ้มูลท่ีสร้างขึ้นขอ้มูลท่ีเก็บ
รวบรวม ไดแ้ก่ ขอ้มูลพื้นฐานของผูป่้วย (patient demographic data) เช่น เพศ อายุ น ้ าหนัก 
ภาวะโรคร่วมอ่ืน  และผลตรวจทางห้องปฏิบติัการท่ีบ่งช้ีการเส่ือมของไต ไดแ้ก่ ระดบัค
รีอะตินินในเลือด (serum creatinine) และอตัราการกรองของไต (GFR) ซ่ึงค านวณโดยใช้
สมการ CKD-EPI 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล :  
 วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม Microsoft excell โดยขอ้มูลเชิงกลุ่มหรือขอ้มูลท่ีเป็นตวั
แปรไม่ต่อเน่ือง(categorical data)จะแสดงผลเป็นจ านวนและเปอร์เซ็นต ์ส าหรับขอ้มูลท่ีเป็นตวัแปร
ต่อเน่ือง (continuous data) และมีการแจกแจงแบบปกติ (normal distribution) จะแสดงผลเป็นค่าเฉ
ลีย (mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation, SD) ส่วนตวัแปรต่อเนืองท่ีมีการแจงแจง
แบบไม่ปกติ (non-normal distribution) นั้นจะแสดงผลเป็นค่ามธัยฐาน (median) 
และพิสัย (range)  
 
 
สรุปผลการวิจยั 
 

 
 
Z] 
  

  CKD+DM+HT 
Number 75 
men 47(62%) 
women 28(38%) 
UA   
1+ 6 
2+ 39 

3+ 30 
AGE   
40-55 5 
56-65 16 
66-75 32 
76-85 16 
86 up 6 
Stage 

5 6 
4 21 
3 54 

Regression Statistics 
Multiple R 0.297365 
R Square 0.088426 
Adjusted R Square 0.035581 
Standard Error 25.30265 
Observations 74 

ผลการวิจัย 
 
ต า ร า งที่  1  แ ส ด งลั ก ษ ณ ะ ป ระ ช าก ร  (Baseline 
characteristic) 
 ผู้ป่วยเพศชายส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย 62% 
ตรวจพบอัลบูมินในปัสสาวะทุกรายส่วนใหญ่อยู่ท่ีระดับ 2+  
และ 3+  ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มสูงอายุ 60-80 ปี 
และมีค่าดัชนีมวนกายตามเกณฑ์  มีภาวะโรคไตเรื้อรังที่
ระยะที่ 3และ4 คิดเป็น 90%  

การวิเคราะหข์อ้มลูพหสุมัพนัธ ์Multiple 
regression analysis ก าหนดค่า P-value ที่นอ้ยกว่า 
0.05  ทีมีการกระจายตวัของขอ้มลูแบบ Normal 
distribution 



   

   

ผลการทดลอง 
 

 
 
จากผลการทดลองพบว่า ปัจจัยระดับ
น ้ าตาลสะสม  ระดบัอลับูมินในปัสสาว  
ระยะเวลาการเป็นเบาหวาน และอายุผูป่้วย ไม่มีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงและไม่มีอิทธิพลต่อกัน 
ยกเวน้ปัจจยัระดบัอลับูมินในปัสสาวะ มีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงต่อการลดลงของอตัราการกรอง
ของไต ท าการวิเคราะห์ปัจจยัเพื่อหาสมการท านาย  

 

 
 
 

 
 Coefficient Error P-value 
Intercept -9.45 10.06 0.35 
X variable -10.23 4.24 0.018 
 
ไดส้มการท านายการลดลงของอตัราการกรองของไต ของปัจจยัระดบัอลับูมินในปัสสาวะ 
คือ Y= -10.23X -9.45  P-value 0.01  และค่า R2=0.06 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ระดบัอลับูมินในปัสสาวะในระยะเพิ่มขึ้น  ระดบัจาก 1+ 2+ และ 3+ พบวา่แนวโนม้ของ
อตัราการกรองท่ีไตลดลงมาก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี P value นอ้ยกวา่ 0.05 จะเห็นไดว้า่ ส่งผล
ต่อการปรับเปล่ียนรูปแบบการรักษาโดยใหค้วามส าคญักบัการตรวจอลับูมินในปัสสาวะ เป็นการ 
Screening ตั้งแต่คลินิกเบาหวานความดนัอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง และมีนโยบายไม่ส่งคนไขก้ลบัรับยา
อนามยั กรณีพบอลับูมินในปัสสาวะถือเป็นกลุ่มเส่ียงท่ีตอ้งไดรั้บการติดตามทุก 3 เดือน เม่ือมี
โปรตีนร่ัวในปัสสาวะมากยิง่เส่ียงต่อโรคไตเร้ือรัง ดงันั้นผูป่้วยกลุ่มน้ีควรไดรั้บการดูแลควบคุม

  Coefficients Standard 
Error 

t Stat P-value 

Intercept -22.212 25.96041 -0.85561 0.395174 
HbA1c -0.24457 1.527667 -0.16009 0.873274 
UA -10.9821 4.463829 -2.46024 *0.016393 
duration 
DM 

-0.09117 1.109948 -0.08214 0.934771 

age 0.252081 0.277554 0.908225 0.36692 

  ANOVA df Significance 
F 

Regression 4 0.166 
Residual 69 

 

Total 73   

Regression statistic 
Adjust R square 0.074 
Observation  74 
Std. error  24.9 

 df Significant F 
Regression 1 0.018 



   

   

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการร่ัวของโปรตีนในปัสสาวะ  ใหค้วามรู้และเขา้สู่คลินิกปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
และไดรั้บยากลุ่ม ACEIs เพื่อลด albuminuria อีกดว้ย   
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