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หลั ก การและวั ต ถุ ป ระสงค์ : การท� ำ งานแบบสหสาขา
วิชาชีพมีสว่ นท�ำให้การดูแลผูป้ ว่ ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
การศึกษานีจ้ งึ ศึกษาผลการดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพต่อการ
ควบคุมความดันโลหิต ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่มีโรคความดัน
โลหิตสูงเปรียบเทียบกับการดูแลตามปกติ ณ คลินิกโรคไต
โรงพยาบาลท่าตะโก
วิธีการศึกษา: เป็นการศึกษาเชิงทดลองแบบสุ่มชนิดมีกลุ่ม
ควบคุมแบบปกปิดทางเดียวในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่มีโรค
ความดันโลหิตสูง จ�ำนวน 100 ราย โดยผูป้ ว่ ยจะได้รบั การสุม่
เข้ากลุ่มศึกษา คือ กลุ่มที่ได้รับการดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพ
50 ราย และกลุ่มควบคุม คือ กลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติ
50 ราย เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์
ผลการศึกษา: ค่าเฉลี่ยความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและ
คลายตัวของกลุม่ ทีไ่ ด้รบั การดูแลผูป้ ว่ ยแบบสหสาขาวิชาชีพ
เท่ากับ 133.14 ± 13.56 และ 79.78 ± 5.82 มิลลิเมตรปรอท
ตามล�ำดับ ซึง่ แตกต่างจากกลุม่ ทีไ่ ด้รบั การดูแลแบบปกติทมี่ ี
ค่าเฉลีย่ ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและคลายตัว เท่ากับ
142.02 ± 19.02 และ 84.82 ± 9.44 มิลลิเมตรปรอท อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ (p < 0.05) นอกจากนี้ กลุม่ ทีไ่ ด้รบั การดูแล
แบบสหสาขาวิชาชีพมีแนวโน้มเกิดปัญหาการใช้ยาลดลง

Background and Objective: The multidisciplinary

teamwork play a crucial role in effective patient care.
The present study aimed to study the effectiveness of

multidisciplinary care on blood pressure control in chronic
kidney disease patients with hypertension compared with
standard care at chronic kidney disease patients clinic,
Thatako hospital.

Methods: Single blinded randomized controlled trial was

performed in 100 chronic kidney disease patients with
high blood pressure. Fifty patients were randomized to the
treatment group receiving multidisciplinary care, whereas

other 50 patients were received the standard care for 12
weeks.

Results: The mean systolic blood pressure and diastolic

blood pressure were significantly difference in the
multidisciplinary care group (SBP 133.14 ± 13.56 mmHg;

DBP 79.78 ± 5.82 mmHg) compared with the usual care

group (SBP 142.02 ± 19.02; DBP 84.82 ± 9.44 mmHg)
(p < 0.05). In addition, the multidisciplinary care group

experienced less drug-related problems, had lower sodium
intakes, and higher score of knowledge than usual group

(p < 0.001). Patient satisfaction to multidisciplinary care
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มีการบริโภคโซเดียมน้อยลง และมีความรู้เรื่องโรค ยา และ
อาหารเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนได้รับการดูแลแบบ
สหสาขาวิชาชีพ (p<0.001) ทั้งนี้ หลังได้รับบริการแบบ
สหสาขาวิ ช าชี พ ผู ้ ป ่ ว ยมี ค วามพึ ง พอใจอยู ่ ใ นระดั บ มาก
(4.75 ± 0.32)
สรุป: การดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพสามารถช่วยให้ผู้ป่วย
โรคไตเรื้อรังที่มีโรคความดันโลหิตสูงควบคุมความดันโลหิต
ได้ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีความรู้เรื่องโรค
ยา และอาหารที่ถูกต้องเพิ่มขึ้น และลดปัญหาจากการใช้
ยาได้
ค�ำส�ำคัญ: โรคไตเรือ้ รัง, สหสาขาวิชาชีพ, โรคความดันโลหิตสูง

Sirinuch Ubolwat, et al.
was 4.75 ± 0.32.

Conclusions: Multidisciplinary care can help chronic
kidney disease patients with hypertension to control their

blood pressure. It also increased the patient knowledge of

diseases, medicines and diets and decreased drug-related
problems.

Keywords: Chronic kidney disease, Multidisciplinary,
Hypertension
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บทน�ำ

แพทย์ และนักสังคมสงเคราะห์ ท�ำให้จ�ำนวนผู้ป่วยที่มีความ
ดันโลหิตน้อยกว่า 130/80 มิลลิเมตรปรอท เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ
23 เป็น 38 ซึ่งการศึกษาดังกล่าวไม่มีเภสัชกรในทีมสหสาขา
วิชาชีพ อย่างไรก็ตามการศึกษานี้มีความคล้ายคลึงกับการ
ศึกษาของ Chen และคณะ10 ศึกษาแบบ retrospective
study ระหว่างปี ค.ศ.2007-2009 ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะ
3b-5 อายุ 18-80 ปี จ�ำนวน 1,382 ราย และได้จัดกลุ่มตาม
อายุ เพศ และระยะของโรคไตเรื้อรัง เข้ากลุ่มที่มีการดูแล
ผู้ป่วยแบบสหสาขาวิชาชีพ จ�ำนวน 592 ราย และกลุ่มปกติ
จ�ำนวน 614 ราย โดยเปรียบเทียบผลลัพธ์ระหว่างกลุม่ ทีด่ แู ล
แบบสหสาขาวิชาชีพกับกลุ่มปกติ
โรงพยาบาลท่าตะโก มีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะ 1-5
จ�ำนวน 2,812 ราย และผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่มีโรคความดัน
โลหิตสูง จ�ำนวน 1,575 ราย (ร้อยละ 56.01) ซึ่งพบว่าในปี
พ.ศ. 2556 มีจ�ำนวนผู้ป่วยที่ต้องล้างไต จ�ำนวน 25 ราย และ
มีอัตราการเสียชีวิต จ�ำนวน 11 ราย และเพื่อเป็นการตอบ
รับนโยบายกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรค
ไตเรื้อรังระดับปฐมภูมิ โรงพยาบาลท่าตะโกจึงได้เริ่มดูแล
ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ซึ่งไม่มีรูปแบบการบริการผู้ป่วยโรคไต
เรือ้ รังทีช่ ดั เจน ดังนัน้ การศึกษานีจ้ งึ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษา
เปรียบเทียบการดูแลผูป้ ว่ ยโรคไตเรือ้ รังทีม่ โี รคความดันโลหิตสูง
รูปแบบสหสาขาวิชาชีพ โดยมี แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และ
นักโภชนาการ กับการดูแลแบบปกติ โดยในเบือ้ งต้นจะท�ำการ
ศึกษาเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยนอกโรคไตเรื้อรังระยะ 3, 4 และ 5

โรคไตเรื้อรัง (chronic kidney disease) เป็นปัญหา
ทางสาธารณสุขที่ส�ำคัญ และส่งผลกระทบต่อระบบบริการ
สุขภาพของประเทศไทย การส�ำรวจของสมาคมโรคไต พบว่า
ประเทศไทยมีประชากรที่มีปัญหาโรคไตเรื้อรังประมาณ 5
ล้านคน และร้อยละ 17 ของประชากรทัง้ ประเทศเป็นผูป้ ว่ ยโรค
ไตในระยะต้นๆ1 และการศึกษาของ Ingsathit และคณะ ในปี
พ.ศ. 2553 พบว่า ประชากรไทยทีม่ อี ายุมากกว่า 18 ปี ประมาณ
ร้อยละ 17.7 (ประมาณ 7 ล้านคน) เป็นโรคไตเรือ้ รังระยะที่ 1-42
โดยสาเหตุของโรคไตเรือ้ รังระยะสุดท้ายทีพ่ บบ่อยทีส่ ดุ คือ โรค
เบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง1,2 ซึง่ สาเหตุทตี่ อ้ งให้ความ
ส�ำคัญกับความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง เนื่องจาก
ความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้ไตเสื่อมหน้าที่ลง
และสั ม พั น ธ์ กั บ การเกิ ด ภาวะแทรกซ้ อ นทางระบบหั ว ใจ
และหลอดเลือด3 การควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์
เป้าหมาย จึงจะช่วยชะลอการเสือ่ มหน้าทีข่ องไต ลดอัตราภาวะ
แทรกซ้อน และลดการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด
ทัง้ นี้ การดูแลผูป้ ว่ ยแบบสหสาขาวิชาชีพเข้ามามีบทบาท
การดูแลผูป้ ว่ ยโรคไตมากขึน้ โดยการศึกษาแบบ prospective
study ของ Luciano และคณะ4 ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังจ�ำนวน
2,151 ราย ติดตามผู้ป่วย 546 วัน โดยวัดผลก่อนและ
หลั ง การดู แ ลแบบสหสาขาวิ ช าชี พ พบว่ า การดู แ ลโดย
ทีมสหสาขาวิชาชีพประกอบด้วย แพทย์ นักสังคมสงเคราะห์
พยาบาล นักโภชนาการ และนักจิตวิทยา มีค่าเฉลี่ยความ
ดันโลหิตก่อนและหลังการดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพ เท่ากับ
143/87 และ 123/79 มิลลิเมตรปรอท แตกต่างกันอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ สอดคล้องกับการศึกษาแบบ prospective
study ของ Garcia-Garcia และคณะ5 ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
ระยะที่ 3 และ 4 จ�ำนวน 353 ราย ซึง่ พบว่า การได้รบั การดูแล
แบบทีมสหสาขาวิชาชีพประกอบด้วย พยาบาล นักโภชนาการ
ศรีนครินทร์เวชสาร 2561; 33(6)

วิธีการศึกษา

การศึ ก ษาเบื้ อ งต้ น นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาเชิ ง ทดลองแบบ
สุ่มชนิดมีกลุ่มควบคุมแบบปกปิดทางเดียว (single blind
randomized controlled trial) โดยมีเกณฑ์คัดผู้ป่วยเข้าร่วม
การศึกษา คือ 1) ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัยว่าเป็นโรคไตเรือ้ รัง
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ระยะ 3, 4 และ 5 ที่มีโรคความดันโลหิตสูงที่มารับการรักษา
และ/หรือเข้ามาติดตามผลการรักษาที่คลินิกโรคไตเรื้อรัง
ของโรงพยาบาลท่าตะโก 2) ผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
เกณฑ์การคัดออก คือ 1) ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาบ�ำบัด
ทดแทนไต 2) ผู้ป่วยตั้งครรภ์ โดยการศึกษานี้ได้ผ่านการ
พิจารณาและรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเภทการรับรองแบบเต็ม
รูปแบบ ตามเลขทีโ่ ครงการ/รหัส 062/58 และกลุม่ ตัวอย่างจะ
ได้รับค�ำอธิบายถึงขั้นตอนการศึกษา และลงลายมือชื่อในใบ
ยินยอมเข้าร่วมการศึกษา โดยท�ำการเก็บข้อมูลระหว่างเดือน
กันยายน พ.ศ. 2558 ถึงมกราคม พ.ศ. 2559
เนือ่ งจากเป็นการศึกษาเบือ้ งต้น (preliminary study) จึง
ก�ำหนดขนาดตัวอย่างเป็นกลุม่ ละ 50 รายทัง้ หมดเท่ากับ 100
ราย โดยผู้ป่วยจะได้รับการสุ่มแบบ block randomization
เข้ากลุ่มศึกษา คือ กลุ่มที่ได้รับการดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพ
50 ราย และกลุ่มควบคุม คือ กลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติ
50 ราย ติดตามผู้ป่วยเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ ซึ่งกลุ่มที่
ได้รับการดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพ 50 ราย จะได้รับการวัด
ความดันโลหิต เจาะเลือดตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้รับ
ความรู้เป็นรายกลุ่มก่อนพบแพทย์โดย เภสัชกร พยาบาล
และนักโภชนาการ ประมาณ 30 นาที และพบแพทย์เพือ่ ตรวจ
รักษา หลังจากนัน้ พบเภสัชกรเพือ่ ค้นหาปัญหาการใช้ยาเป็น
รายบุคคล พบนักโภชนาการเพือ่ ประเมินอาหารให้เหมาะสม
กับผูป้ ว่ ยเป็นรายบุคคล เมือ่ พบแพทย์แล้ว ผูป้ ว่ ยจะได้รบั ยา
จากเภสัชกรห้องยาผูป้ ว่ ยนอกก่อนกลับบ้าน ในขณะทีก่ ลุม่ ที่
ได้รบั การดูแลตามปกติ 50 ราย จะได้รบั การวัดความดันโลหิต
เจาะเลือดตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร พบแพทย์เพือ่ ตรวจรักษา
และผูป้ ว่ ยจะได้รบั ยาจากเภสัชกรห้องยาผูป้ ว่ ยนอกก่อนกลับ
บ้าน โดยทัง้ สองกลุม่ จะได้รบั การนัดเพือ่ ตรวจติดตามอาการ
สัปดาห์ที่ 0, 6 และ 12 โดยแต่ละครั้งจะรวบรวมข้อมูล ดังนี้
ข้อมูลทัว่ ไป ผลการตรวจร่างกาย ผลตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร

จ�ำนวนปัญหาทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้ยา ซึง่ คะแนนความรูเ้ รือ่ ง
โรค ยา และอาหาร จะได้รวบรวมในสัปดาห์ที่ 0 และ 12 ส่วน
ความพึงพอใจจะประเมินเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการดูแล
แบบสหสาขาวิชาชีพ โดยประเมินหลังจากติดตามผู้ป่วยจน
ครบ 3 ครั้ง โดยใช้แบบสอบถาม
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลทัว่ ไป
แบบบันทึกปัญหาการใช้ยา6,7 แบบประเมินความรู้เรื่องโรค
ยา และอาหารที่เกี่ยวกับโรคไตเรื้อรังและความดันโลหิต
สู ง แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจ (5=พึ ง พอใจมากที่ สุ ด ,
1=พึงพอใจน้อยที่สุด) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ สไลด์ power
point และแผ่นพับแสดงตัวอย่างเม็ดยา ซึ่งเครื่องมือที่น�ำ
มาใช้ได้ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (content
validity) โดยผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 3 ท่าน ได้แก่แพทย์ 1 ท่าน
และเภสัชกร 2 ท่าน และได้น�ำเครื่องมือท�ำการศึกษาน�ำร่อง
กับผู้ป่วยที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 10 ราย เพื่อตรวจสอบ
ความเข้าใจในข้อความ ภาษาที่ใช้ ขนาดตัวอักษร การจัด
ล�ำดับขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการ
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษานี้จะถูกน�ำมาวิเคราะห์ทาง
สถิติ ก�ำหนดค่า p-value เท่ากับ 0.05 โดยวิเคราะห์แบบ
intention to treat และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
independent t-test และ paired simple test

ผลการศึกษา

1. ลักษณะทั่วไป
ผูป้ ว่ ยผ่านเกณฑ์การคัดเข้าโครงการวิจยั จ�ำนวน 100 ราย
สุม่ เป็นกลุม่ ศึกษาและกลุม่ ควบคุม กลุม่ ละ 50 ราย ทัง้ นีร้ ะหว่าง
ด�ำเนินการศึกษา มีผปู้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การส่งต่อไปฟอกไตทีโ่ รงพยาบาล
ทั่วไป 1 ราย เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลระหว่างด�ำเนิน
โครงการ 2 ราย ไม่มาตามนัด 3 ราย เสียชีวิต 1 ราย จากภาวะ
โรคหัวใจ (รูปที่ 1) โดยลักษณะทั่วไปของผู้ป่วยทั้งสองกลุ่มมี
ความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (ตารางที่ 1)

รูปที่ 1 แผนภูมิการศึกษา
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ตารางที่ 1 ลักษณะทั่วไป
พารามิเตอร์
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
อายุ (mean ± SD) (ปี)
ดัชนีมวลกาย (mean ± SD) (kg/m2)
ระยะของโรคไตเรื้อรังในปัจจุบัน
ระยะที่ 3a
ระยะที่ 3b
ระยะที่ 4
ระยะที่ 5 ไม่ได้บ�ำบัดทดแทนไต
ปัจจัยเสี่ยงของโรคไตเรื้อรัง
เบาหวาน
ไขมันในเลือดสูง
เก๊าท์
หัวใจ
หอบหืด
ภาวะแทรกซ้อนโรคไตเรื้อรัง
โลหิตจาง
ความผิดปกติของกระดูก
เลือดเป็นกรด
ความผิดปกติของสมดุลโพแทสเซียม
Systolic blood pressure (mmHg) (mean ± SD)
Diastolic blood pressure (mmHg) (mean ± SD)
Serum creatinine (mg/dl) (mean ± SD)
eGFR (ml/min/1.73 m2) (mean ± SD)
Hemoglobin (g/dl) (mean ± SD)
< 11 g/dl
Corrected calcium (mg/dl) (mean ± SD)
< 8.4 mg/dl
Serum phosphate (mg/dl) (mean ± SD)
> 4.6 mg/dl
Na (mEq/l) (mean ± SD)
> 145 mEq/l
< 130 mEq/l
K (mg/dl) (mean ± SD)
> 5.5 mg/dl
< 3.5 mg/dl
HCO3 (mmol/l) (mean ± SD)
< 22 mmol/l

กลุ่มศึกษา (n=50)
จ�ำนวน (ร้อยละ)
13 (26)
37 (74)

กลุ่มควบคุม (n=50)
จ�ำนวน (ร้อยละ)

p-value

17 (34)
33 (66)

0.39

67.82 ± 6.99
25.87 ± 4.10

68.58 ± 9.17
24.59 ± 4.00

22 (44)
18 (36)
10 (20)
0

23 (46)
18 (36)
6 (12)
3 (6)

0.64
0.12
0.90

30 (60)
41 (82)
5 (10)
6 (12)
1 (2)

35 (70)
38 (76)
5 (10)
5 (10)
1 (2)

0.15
0.34
1
0.75
1

10 (20)
13 (26)
15 (30)
5 (10)
147.34 ± 16.37
84.66 ± 10.01
1.55 ± 0.55
40.69 ± 10.88
11.23 ± 1.11
19 (38)
9.48 ± 0.82
4 (8)
3.67 ± 0.59
1 (2)
140.51 ± 3.71
5 (10)
1 (2)
4.32 ± 0.48
1 (2)
2 (4)
23.81 ± 3.04
15 (30)

14 (28)
16 (32)
8 (16)
7 (14)
144.20 ± 21.82
85.32 ± 9.97
1.68 ± 1.07
40.93 ± 11.99
11.02 ± 1.64
17 (34)
9.58 ± 0.81
3 (6)
3.65 ± 0.63
3 (6)
140.27 ± 3.75
3 (6)
1 (2)
4.15 ± 0.57
2 (4)
3 (6)
24.69 ± 2.99
11 (22)

0.35
0.51
0.09
0.54
0.42
0.74
0.45
0.92
0.47
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2. ผลต่อการเปลี่ยนแปลงความดันโลหิต
เมือ่ เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ความดันโลหิตในสัปดาห์ที่ 0, 6
และ 12 พบว่า สัปดาห์ที่ 0 กลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมมีค่า
เฉลี่ยความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและคลายตัวแตกต่าง
อย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ แต่สัปดาห์ที่ 12 ทั้งสองกลุ่มมี
ค่าเฉลี่ยความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและคลายตัว และ
ผลต่างค่าเฉลี่ยความดันโลหิตระหว่างสัปดาห์ที่ 0 และ 12
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (ตารางที่ 2)

สัปดาห์ที่ 12 พบว่ากลุ่มศึกษามีจ�ำนวนผู้ป่วยที่มี AER
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 mg/dl สามารถควบคุมความดันโลหิต
ได้ตามเป้าหมาย (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 140/90 มิลลิเมตรปรอท)
เพิ่มขึ้น แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับ
กลุ่มควบคุม นอกจากนี้ผู้ป่วยกลุ่มศึกษามีจ�ำนวนมากกว่า
กลุ่มควบคุม 1.75 เท่า (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยความดันโลหิตที่สัปดาห์ 0, 6 และ 12
Mean ± SD
กลุ่มศึกษา (n=50)
กลุ่มควบคุม (n=50)

ค่าความดันโลหิต
สัปดาห์ที่ 0
Systolic blood pressure
147.34 ± 16.37
Diastolic blood pressure
84.66 ± 10.01
สัปดาห์ที่ 6
Systolic blood pressure
139.74 ± 16.59
Diastolic blood pressure
82.02 ± 8.04
สัปดาห์ที่ 12
Systolic blood pressure
133.14 ± 13.56
Diastolic blood pressure
79.78 ± 5.82
ผลต่างค่าเฉลี่ยความดันโลหิต
Systolic blood pressure
-14.20 ± 15.85
Diastolic blood pressure
-4.88 ± 9.52
หมายเหตุ: สถิติที่ใช้ทดสอบคือ Independent t-test
*เปรียบเทียบระหว่างค่าเฉลี่ยความดันโลหิตกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม

Mean
different

p-value*

144.20 ± 21.82
85.32 ± 9.97

3.14
-0.66

0.418
0.742

143.22 ± 18.78
85.94 ± 9.49

-3.48
-3.92

0.329
0.280

142.02 ± 19.02
84.82 ± 9.44

-8.88
-5.04

0.008
0.002

-2.18 ± 18.63
-0.50 ± 10.52

0.001
0.031

ตารางที่ 3 จ�ำนวนผู้ป่วยที่ควบคุมความดันโลหิตตามเป้าหมาย
สัปดาห์ที่ 0
สัปดาห์ที่ 12
จ�ำนวน (ร้อยละ)
Relative risk
จ�ำนวน (ร้อยละ)
Relative risk
เป้าหมายความดันโลหิต
p-value
p-value
กลุ่มศึกษา กลุ่มควบคุม (95% CI)
กลุ่มศึกษา กลุ่มควบคุม (95% CI)
(n=50)
(n=50)
(n=50)
(n=50)
ควบคุมความดันโลหิตได้ตามเป้าหมาย
1. BP ≤ 140/90 mmHg.
18 (36)
20 (40)
0.90
0.68
35 (70)
20 (40)
1.75
0.002
(กลุม่ ที่ AER ≤ 30 mg/dl)
(0.528-2.66)
(0.125-0.654)
2. BP ≤ 130/80 mmHg.
1(2)
3 (6)
0.33
0.31
1 (2)
1 (2)
1
1
(กลุม่ ที่ AER > 30 mg/dl)
(0.314-31.142)
(0.061-16.446)
รวม
19 (38)
23 (46)
36 (72)
21(42)
AER: Albumin excretion rate; CI: confidence interval
หมายเหตุ: สถิติที่ใช้ทดสอบคือ Independent t-test
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3. ผลต่อการเปลีย่ นแปลงผลตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
อื่นๆ
3.1 การท�ำงานของไต
เมื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการท�ำงานของไต พบ
ว่าค่าเฉลี่ย eGFR และ Scr ของกลุ่มศึกษามีความแตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม
อย่างไรก็ตาม กลุ่มศึกษามีค่าเฉลี่ย eGFR เพิ่มขึ้นจากเดิม
เท่ากับ 4.34 ml/min/1.73 m2 (ตารางที่ 4) และมีจ�ำนวน
ผู้ป่วย 3 ราย ที่มีการเปลี่ยนแปลงระยะของโรคไตเรื้อรังดีขึ้น
จากระยะที่ 3 เปลี่ยนมาเป็นระยะที่ 2

Sirinuch Ubolwat, et al.

3.2 ผลตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารทีเ่ กีย่ วข้องกับภาวะ
แทรกซ้อนโรคไตเรือ้ รังและโรคร่วมทีเ่ ป็นปัจจัยเสีย่ งโรค
ไตเรื้อรัง
กลุม่ ศึกษาและกลุม่ ควบคุมมีผลตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
ที่เกี่ยวข้องกับภาวะแทรกซ้อนโรคไตเรื้อรัง ได้แก่ Hb, Ca,
PO4, Na, K และ HCO3 แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ (ตารางที่ 5) ในขณะทีก่ ลุม่ ผูป้ ว่ ยทีม่ โี รคร่วมทีเ่ ป็นปัจจัย
เสีย่ งของโรคไตเรือ้ รัง พบว่า ผลทางห้องปฏิบตั กิ ารทีเ่ กีย่ วข้อง
ได้แก่ FBS, HbA1C, total cholesterol, LDL, HDL, TG และ
uric acid มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
เช่นเดียวกัน (ตารางที่ 6)

ตารางที่ 4 ผลการท�ำงานของไต
สัปดาห์ที่ 0
กลุ่มศึกษา
กลุ่มควบคุม
(n=50)
(n=50)
Scr (mg/dl)
1.55 ± 0.55
1.61 ± 0.77
eGFR (ml/min/1.73 m2)
40.69 ± 10.88
40.93 ± 11.99
หมายเหตุ: สถิติที่ใช้ทดสอบคือ Independent t-test
พารามิเตอร์

Mean ± SD
p - value
สัปดาห์ที่ 12
กลุ่มศึกษา
กลุ่มควบคุม
(n=50)
(n=50)
0.64
1.56 ± 0.59
2.07 ± 2.54
0.92
45.03 ± 12.21
40.95 ± 15.27

p - value
0.21
0.82

ตารางที่ 5 ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนโรคไตเรื้อรัง (สัปดาห์ที่ 12)
พารามิเตอร์
Hemoglobin (g/dl)
Corrected calcium
Serum phosphate (mg/dl)
Na (mEq/l)
K (mg/dL)
HCO3 (mmol/L)
หมายเหตุ: สถิติที่ใช้ทดสอบคือ Independent t-test

กลุ่มศึกษา (n=50)
10.96 ± 1.37
9.29 ± 1.34
3.57 ± 0.75
137.90 ± 2.61
4.29 ± 0.49
27.16 ± 0.16

Mean ± SD
กลุ่มควบคุม (n=50)
10.98 ± 1.70
9.33 ± 1.21
3.51 ± 0.71
137.70 ± 3.71)
4.18 ± 0.56)
26.26 ± 3.11

p-value
0.95
0.89
0.66
0.76
0.71
0.09

ตารางที่ 6 ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับโรคร่วมที่เป็นปัจจัยเสี่ยงโรคไตเรื้อรัง (สัปดาห์ที่ 12)
พารามิเตอร์
โรคเบาหวาน
FBS (mg/dl)
HbA1C (%)
ภาวะไขมันในเลือดสูง
Total cholesterol (mg/dl)
LDL (mg/dl)
HDL (mg/dl)
TG (mg/dl)
โรคเก๊าท์
Serum uric acid (mg/dl)
หมายเหตุ: สถิติที่ใช้ทดสอบคือ Independent t-test

กลุ่มศึกษา
n=30
127.47 ± 40.65
6.97 ± 1.15
n=41
173.71 ± 46.87
96.51 ± 36.87
48.24 ± 11.98
183.78 ± 124.73
n=5
6.74 ± 1.10
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Mean ± SD
กลุ่มควบคุม
n=35
157.26 ± 80.31
7.29 ± 1.66
n=38
169.84 ± 32.67
90.45 ± 27.53
47.21 ± 12.11
194.05 ± 120.42
n=5
7.54 ± 1.03
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4. ปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้ยา และการบริโภคโซเดียม
เมือ่ เปรียบเทียบผลการสืบค้นปัญหาการใช้ยาสัปดาห์ที่
0 พบว่า กลุ่มศึกษา ซึ่งมีเภสัชกรประเมินจากการสัมภาษณ์
ทบทวนแฟ้มประวัติก่อนพบแพทย์ ท�ำให้ค้นหาปัญหาการ
ใช้ยาได้เพิ่มขึ้น โดยปัญหาการใช้ยามากที่สุด คือ ผู้ป่วยเกิด
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 15 ปัญหา (ร้อยละ 25)
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ปัญหาเท้าบวมจากการใช้ยา amlodipine
นอกจากนี้ เมือ่ ผ่านไป 12 สัปดาห์ เภสัชกรสามารถลดการเกิด

ลงอย่างชัดเจน ในขณะที่กลุ่มควบคุมยังพบปัญหาการใช้ยา
ไม่แตกต่างจากเดิม (ตารางที่ 7)
เมื่อเปรียบเทียบปริมาณโซเดียมที่ผู้ป่วยได้รับต่อวัน
ในสัปดาห์ที่ 0 กับ 12 พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส�ำคัญ โดยสัปดาห์ที่ 0 ผู้ป่วยได้รับปริมาณโซเดียมเฉลี่ย
3,139.14 มิลลิกรัม และสัปดาห์ที่ 12 ผู้ป่วยได้รับปริมาณ
โซเดียมเฉลี่ยลดลงเท่ากับ 1,991 มิลลิกรัม ซึ่งเป็นปริมาณ
โซเดียมที่เป็นไปตามเป้าหมาย คือ ไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัม
ต่อวัน (ตารางที่ 8)

ตารางที่ 7 ปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้ยา
จ�ำนวน (ร้อยละ)

ปัญหาที่พบ
1. การไม่ได้รับยาที่สมควรจะได้รับ
2. การเลือกใช้ยาที่ไม่เหมาะสม
3. การใช้ยาในขนาดต�่ำกว่าการรักษา
4. การใช้ยาในขนาดที่มากเกินไป
5. เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
6. เกิดอันตรกิริยาระหว่างยา
7. ไม่ร่วมมือในการใช้ยา
รวม
หมายเหตุ ผู้ป่วย 1 รายอาจพบปัญหาการใช้ยามากกว่า 1 ปัญหา

กลุ่มศึกษา
สัปดาห์ 0
สัปดาห์ 12
14 (23.33)
6 (50)
8 (13.33)
2 (16.67)
6 (10)
3 (25)
1 (1.67)
15 (25)
1 (8.33)
3 (5)
13 (21.67)
60
12

กลุ่มควบคุม
สัปดาห์ 0
สัปดาห์ 12
14 (21.88)
20 (30.77)
17 (26.56)
16 (24.61)
5 (7.81)
9 (13.85)
9 (14.06)
7 (10.77)
10 (15.63)
7 (10.77)
3 (4.69)
4 (6.15)
6 (9.37)
2 (3.08)
64
65

ตารางที่ 8 ปริมาณโซเดียมที่ผู้ป่วยได้รับต่อวันของผู้ป่วยกลุ่มศึกษา
ปริมาณโซเดียมที่ผู้ป่วยได้รับต่อวัน (มิลลิกรัม)
min
max
mean ± SD
สัปดาห์ที่ 0
2,067
4,927
3,139.14 ± 621.52
สัปดาห์ที่ 12
1,096
2,675
1,991 ± 289.15
หมายเหตุ สถิติที่ใช้ทดสอบ คือ paired simple test

p-value
p<0.001

5. ผลต่อการเปลีย่ นแปลงความรูเ้ กีย่ วกับโรค ยา และ
อาหาร
ความรู้เกี่ยวกับโรค ยา และอาหาร ระหว่างกลุ่มศึกษา
และกลุ่มควบคุม ซึ่งได้ท�ำการประเมิน 2 ครั้ง คือ สัปดาห์ที่
0 และ 12 พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เรื่องโรค ยา และ
อาหารก่อนการศึกษา เท่ากับ 9 ± 3.03 ข้อ และ 8.7 ± 3.61
ข้อ ตามล�ำดับ ซึง่ มีความแตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั ส�ำคัญทาง
สถิติ (p=0.69) ส่วนหลังการศึกษา เท่ากับ 17 ± 2.15 ข้อ และ
10.28 ± 2.89 ข้อ ตามล�ำดับ ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ (p<0.001)

6. ความพึงพอใจต่อภาพรวมของการได้รับการดูแล
แบบสหสาขาวิชาชีพ
ความพึงพอใจของผู้ป่วยหรือผู้ดูแลต่อภาพรวมของ
การได้รับการดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพ ที่คลินิกโรคไตเรื้อรัง
หลังจากติดตามผู้ป่วยจนครบ 3 ครั้ง กลุ่มศึกษาที่ได้รับการ
ดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพได้ตอบแบบสอบถามในสัปดาห์
ที่ 12 หลังจากประเมินแบบสอบถาม พบว่า มีคะแนนความ
พึงพอใจในระดับมาก (4.75 ± 0.32)
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ศิรินุช อุบลวัฒน์ และคณะ

วิจารณ์

จากการศึกษาเบื้องต้นนี้เป็นการเปรียบเทียบผลความ
ดันโลหิตระหว่างกลุ่มที่ได้รับการดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพ
และกลุม่ ทีไ่ ด้รบั การดูแลแบบปกติ พบว่า ภายหลังการศึกษา
ในสัปดาห์ที่ 12 กลุ่มที่ดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพ มีความ
ดันโลหิตลดลงดีกว่ากลุ่มที่ดูแลแบบปกติ ทั้งค่าเฉลี่ยความ
ดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและคลายตัว มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p=0.008, p=0.002) สอดคล้อง
กับการศึกษาของ Santschi และคณะ8 ที่ได้ท�ำการศึกษา
แบบ cluster-randomized trial ในผู้ป่วยนอกโรคไตเรื้อรัง
ที่มี CrCl < 60 ml/min จ�ำนวน 89 ราย เปรียบเทียบระหว่าง
กลุม่ ทีไ่ ด้รบั intervention จากเภสัชกร และกลุม่ ปกติ หลังจาก
6 เดือน วัดผลลัพธ์ systolic/diastolic พบว่า มีคา่ เฉลีย่ ความ
ดันโลหิตของกลุ่มที่ดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพลดลงมากกว่า
กลุ่มดูแลแบบปกติ และผลต่างความดันโลหิตขณะหัวใจ
บีบตัว เท่ากับ -6.9 มิลลิเมตรปรอท มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p=0.021) และขณะหัวใจคลายตัว
เท่ากับ -0.4 มิลลิเมตรปรอท มีความแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส�ำคัญทางสถิติ (p=0.348) ซึ่งความดันโลหิตที่ลดลงจะ
ส่งผลต่อการท�ำงานของไตทีด่ ขี นึ้ นอกจากนีย้ งั มีผลกับภาวะ
แทรกซ้อน ได้แก่ eGFR, Hb, Ca, phosphate, Na, K, HCO3
ซึง่ มีความแตกต่างกัน แต่ไม่มนี ยั ส�ำคัญทางสถิติ แต่กลุม่ ดูแล
แบบสหสาวิชาชีพมีจำ� นวนผูป้ ว่ ยอยูใ่ นเกณฑ์เป้าหมายเพิม่ ขึน้
สอดคล้องกับการศึกษาของ Chen และคณะ10 ที่ศึกษาแบบ
retrospective study ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะ 3b-5 อายุ
18-80 ปี จ�ำนวน 1,382 ราย และได้จัดกลุ่มตาม อายุ เพศ
และระยะของโรคไตเรื้อรัง เข้ากลุ่มที่มีการดูแลผู้ป่วยแบบ
สหสาขาวิชาชีพ จ�ำนวน 592 ราย และกลุ่มปกติ จ�ำนวน
614 ราย ทีศ่ กึ ษาเปรียบเทียบผลลัพธ์ระหว่างกลุม่ ทีด่ แู ลแบบ
สหสาขาวิชาชีพ กับกลุ่มปกติ ได้แก่ eGFR เท่ากับ -2.5 และ
-3.74 mL/min/1.73 m2, phosphate เท่ากับ 0.03 และ 0.33
mg/dl, Hb เท่ากับ -0.11 และ -0.24 g/dL ซึ่งมีผลลัพธ์ตาม
เป้าหมาย มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ประกอบกับสามารถควบคุมปัจจัยเสีย่ ง ได้แก่ FBS, HbA1C,
cholesterol, LDL, HDL, TG และ uric acid ซึ่งมีความ
แตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั ส�ำคัญทางสถิติ อาจเป็นเพราะผูป้ ว่ ย
มีคา่ อยูใ่ นเกณฑ์เป้าหมายอยูแ่ ล้ว แต่มจี ำ� นวนผูป้ ว่ ยทีอ่ ยูใ่ น
เป้าหมายมีแนวโน้มดีขนึ้ ภายหลังการศึกษาเมือ่ เปรียบเทียบ
กั บ การดู แ ลแบบปกติ สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของพั ช นี
นวลช่วย11 พบว่า จ�ำนวนผูป้ ว่ ยทีม่ รี ะดับ FBS TC TG และ LDL
ดีเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<0.05) อย่างไรก็ตาม
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การศึกษาข้างต้น มีระยะเวลาการศึกษาที่นานกว่า แต่ก็ให้
ผลลัพธ์ที่ไม่แตกต่างกับการศึกษานี้ และรูปแบบสหสาขา
วิชาชีพคล้ายคลึงกัน ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร
และโภชนาการ ซึ่งการศึกษาอื่นๆ จะไม่มีเภสัชกรร่วมในทีม
สหสาขาวิชาชีพ
ส�ำหรับปัญหาการใช้ยา พบว่า ผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับดูแล
แบบสหสาขาวิชาชีพมีแนวโน้มที่จะพบว่าเกิดปัญหาการใช้
ลดลง เมือ่ เทียบกับกลุม่ ทีไ่ ด้รบั การดูแลแบบปกติ สอดคล้อง
กับการศึกษาของพัชนี นวลช่วย11 ส่วนความรู้ของผู้ป่วยที่
เกีย่ วกับโรค ยา และอาหาร พบว่าคะแนนความรูก้ อ่ นทดลอง
เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม มีความ
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ ส่วนความรู้หลัง
การทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(p<0.001) และเมื่อประเมินผู้ป่วยที่ดูแลด้วยทีมสหสาขา
วิชาชีพ พบว่าภาวะโภชนาการด้านการบริโภคโปรตีน โซเดียม
และการได้รบั พลังงานอยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม และผูป้ ว่ ยหรือ
ผู้ดูแลมีความพึงพอใจต่อภาพรวมที่ได้รับบริการในคลินิก
โรคไตเรื้อรัง หลังจากติดตามผู้ป่วยจนครบ 3 ครั้ง ประเมิน
โดยใช้แบบสอบถาม พบว่ามีคะแนนความพึงพอใจในระดับ
พึงพอใจมาก (4.75 ± 0.32)
อย่างไรก็ตาม การศึกษานี้มีข้อจ�ำกัดเกี่ยวกับขนาด
กลุ่มตัวอย่างที่มีจ�ำนวนน้อย และระยะเวลาการศึกษาเพียง
12 สัปดาห์ อาจไม่สามารถในการติดตามการเปลี่ยนแปลง
ทางผลตรวจทางห้องปฏิบัติการต่างๆ การศึกษาต่อไปจึง
ควรมีการค�ำนวณขนาดตัวอย่าง และเพิ่มระยะเวลาการ
ศึกษามากกว่า 6 เดือน เพื่อให้เห็นการตอบสนองของผลทาง
ห้องปฏิบัติการอื่นๆ ในระยะยาว

สรุป

การดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพสามารถช่วยให้ผู้ป่วยโรค
ไตเรื้อรังที่มีโรคความดันโลหิตสูงควบคุมความดันโลหิตได้ดี
ขึ้น นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีความรู้เรื่องโรค ยา และ
อาหารที่ถูกต้องเพิ่มขึ้น และลดปัญหาจากการใช้ยาได้
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ใจเพ็ ช ร พยาบาลวิ ช าชี พ คุ ณ สุ จิ ต รา นาคประทุ ม
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