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วัตถุประสงค์: เพื่อ เปรีย บเทีย บระยะปลอดเหตุ ก ารณ์ ก ารหยุ ด ยากลุ่ ม ACEIs (angiotensin converting enzyme
inhibitors) หรือยากลุ่ม ARBs (angiotensin receptor blockers) ของผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การติดตามการใช้ยาทัง้ สองกลุ่มดังกล่าวตาม
แนวทางเวชปฏิบตั ิครบถ้วนและผู้ป่วยที่ได้รบั การติดตามอย่างไม่ครบถ้วน เพื่อประเมินปั จจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิตามตาม
แนวทางเวชปฏิบตั ิฯ และเพื่อสารวจการเปลี่ยนแปลงการทางานของไตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่รบั ยากลุ่ม ACEIs หรือ ARBs
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Abstract
Objectives: To compare the survival time of discontinuation of ACEIs ห รื อ ARBs (angiotensin converting
enzyme inhibitors/angiotensin receptor blockers) between patients receiving complete follow- up of the use of both
medications according to the clinical practice guidelines (CPGs) and those without complete follow-up, to evaluate factors
affecting the compliance with the CPGs, and to explore renal function changes in patients with chronic kidney disease
receiving ACEIs/ARBs. Method: The researchers retrospectively collected the data within a 2 years-period from medical
records of 213 outpatients with chronic kidney disease receiving ACEIs หรือ ARBs at Lao Kwan Hospital, Kanchanaburi.
Subjects were divided into 2 groups, i.e., 70 of those with complete follow-up of ACEIs หรือ ARBs use according to the
CPGs and 1432 of those without complete follow-up. Results: Patients with complete follow-up according to the CPGs
had a significantly longer survival time than those with incomplete follow-up (OR=0.62, 95% Cl=0.33-0.72, P=0.048).
The majority of patients in both groups had stable chronic kidney disease. The decrease in glomerular filtration rate of
those with complete follow- up was less than that of those with incomplete follow- up ( P=0. 139) . Those with complete
follow-up had a smaller increase in blood potassium level than those with incomplete follow-up (P=0.860). Concomitant
use of beta blocker significantly affected the compliance with the CPGs for follow-up of ACEIs หรื อ ARBs use among
patients with chronic kidney disease with a statistical significance level (P=0.010). Conclusions: Compliance with the
CPGs for follow-up of ACEIs and ARBs use could enhance continuance of ACEIs and ARBs prescribing in patients.
Keywords: angiotensin converting enzyme inhibitors, angiotensin receptor blockers, chronic kidney disease, compliance
to clinical practice guidelines
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บทนา
โรคไตเรื้อรังเป็ นปั ญหาของระบบสาธารณสุขทัว่
โลกเพราะมีจานวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ในทุก ปี (1) ในประเทศ
สหรั ฐ อเมริ ก าพบประชากรมากกว่ า 20 ล้ า นคนหรื อ
ประมาณ 1 ใน 10 ของประชากรทัง้ หมดป่ วยเป็ น โรคไต
เรือ้ รัง (2) สาหรับประเทศไทยในปี พ.ศ.2550 โครงการวิจยั
ความชุกผูป้ ่ วยโรคไตเรือ้ รังพบความชุกของโรคร้อยละ 17.5
ของประชากรทัง้ หมดหรือประมาณ 8 ล้านคน โครงการนี้
ได้ทาการศึกษาอีกในปี พ.ศ.2558 และพบอุบตั กิ ารณ์การ
โรคไตเรื้อ รัง เท่ า กับ 0.28 (95% CI=0.26-0.30) แสดงว่า
การติดตามอาสาสมัครที่ไม่ถูกวินิจฉัยว่าเป็ นโรคไตเรื้อรัง
100 คนไปประมาณ 8 ปี จะพบผู้ป่ วยที่เ กิดผู้ป่วยโรคไต
เรือ้ รังรายใหม่ จานวน 28 คน (3) โรคนี้เกิดจากการสูญเสีย
หน้าทีก่ ารทางานของไตซึง่ ใช้เวลานานเป็ นเดือนหรือเป็ นปี
จึงไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ เป้ าหมายของการรักษา
โรคไตเรื้อรัง คือ การชะลอความเสื่อมของไตเพื่อป้ องกัน
การเข้ า สู่ ภ าวะไตวายระยะสุ ด ท้ า ย (end stage kidney
disease: ESKD) (4) เนื่ อ งจากผู้ป่ วย ESKD มีอ ัต ราการ
นอนโรงพยาบาลและอัตราการตายสูง (5) รวมทัง้ มีภาระ
ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นด้วย (6-7) ปั จจัยเสี่ยงที่สาคัญของการ
เป็ นโรคไตเรือ้ รังคือ โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน
(7) แนวทางการรักษาโรคไตเรื้อรังจึงแนะนาการควบคุม
ระดับความดันโลหิตให้อยู่ในเป้ าหมาย โดยยาลดความดัน
โลหิตที่แนะนา คือ ยากลุ่มยับยัง้ แองจิโอเทนซินคอนเวอร์
ติ ง เอนไซม์ (angiotensin converting enzyme inhibitors:
ACEIs) และยากลุ่มขัดขวางตัวรับแองจิโอเทนซิน (angiotensin receptor blockers: ARBs) (1, 7-8) นอกจากยาจะ
ช่วยลดความดันโลหิตแล้วยังช่วยขยายหลอดเลือดแดงขา
ออกที่ไ ต ท าให้แ รงดัน ที่โกลเมอรูล่า (glomerular) ลดลง
รวมทัง้ ช่ วยลดโปรตีนรัว่ ในปั สสาวะ จึง ส่ง ผลในการช่วย
ชะลอความเสื่อมของไต ผลการชะลอความเสื่อมของไตเป็ น
ผลของยาทุกตัวในกลุ่ม (9) โดยเฉพาะในผูป้ ่ วยโรคไตเรือ้ รัง
จากเบาหวาน ผู้ ป่ วยโรคไตที่มีภ าวะความดัน โลหิต สูง
ผู้ป่ วยที่มีโ ปรตีน รัว่ ในปั ส สาวะ รวมทัง้ ผู้ท่ีมีค วามเสี่ย ง
โรคหัวใจและหลอดเลือดระดับสูง โดยพบว่า ในระยะเวลา 5
ปี ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังมีอตั ราการกรองของไต (glomerular
filtration rate: GFR) ลดลง 17.9 ml/min/1.73 m2 แต่ เ มื่อ
ผู้ป่ วยได้ร ับ ยากลุ่ ม ACEIs หรือ ARBs จะมีร ะดับ GFR
ลดลง 14.9 ml/min/1.73m2 (95% Cl=1.6-7.6) (10)

การใช้ ย ากลุ่ ม ACEIs หรื อ ARBs ก่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์ในผูป้ ่ วยโรคไตเรื้อรัง แต่ผลข้างเคียงจากการใช้
ยาทัง้ สองกลุ่ม คือ ภาวะความดันโลหิตต่ า ระดับโพแทส
เซีย ม ในเลือ ดสูง ภาวะไตวายเฉี ยบพลัน (acute kidney
injury: AKI) ปฏิกริ ยิ าการแพ้ยา และทาให้เกิดความผิดปกติ
ของทารกในครรภ์ นอกจากนี้ยงั พบอาการไอจากการใช้ยา
กลุ่ม ACEIs ได้อกี ด้วย โดยพบการเกิดภาวะความดันโลหิต
ต่าแบบฉับพลันประมาณร้อยละ 2.5 (9) ในประเทศไทยได้มี
การติดตามครีแอทินิน (creatinine) และระดับโพแทสเซียม
ในเลือดของผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ยากลุ่ม ACEIs หรือ ARBs ทัง้ นี้
ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รบั ยากลุ่ม ACEIs หรือ ARBs เกิด
ภาวะครีแอทินินในเลือดสูงเฉียบพลันร้อยละ 14.3 และเกิด
AKI ร้อยละ 3.6 (11)
แม้ ว่ า ยาทัง้ สองกลุ่ ม จะท าให้ เ กิด ผลข้า งเคี ย ง
ดังกล่าว แต่สามารถป้ องกันความรุนแรงของผลข้างเคียงได้
โดยการติดตามการใช้ยา เนื่องจากการเกิดภาวะความดัน
โลหิตต่ า ระดับโพแทสเซียมในเลือดสูง และการลดลงของ
GFR เป็ นผลข้างเคียงที่ข้นึ กับขนาดยา ซึ่งสามารถแก้ไ ข
โดยการลดขนาดยาหรือหยุดยา (9) ดังนัน้ หากตรวจพบ
ผลข้างเคียงในระยะทีย่ งั ไม่รุนแรงจะแก้ไขด้วยการลดขนาด
ยา จึงเป็ นการช่วยให้ผปู้ ่ วยยังคงได้รบั ยากลุ่ม ACEIs หรือ
ARBs ต่ อไป ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ ในการชะลอความ
เสือ่ มของไตได้
แนวทางเวชปฏิบ ัติก ารดู แ ลผู้ป่ วยโรคไตเรื้อ รัง
ก่อนการบาบัดทดแทนไต พ.ศ.2558 โดยสมาคมโรคไตแห่ง
ประเทศไทย (ย่อว่า CPG หรือ clinical practice guideline)
ได้แนะนาให้ติดตามระดับความดันโลหิต GFR และระดับ
โพแทสเซียมในเลือด หลังจากเริม่ ยาและในระหว่างทีผ่ ปู้ ่ วย
ได้ร ับ ยาทัง้ สองกลุ่ ม นี้ (7) เพื่อ ติด ตามผลการรัก ษาและ
ผลข้างเคียงจากการใช้ยา ถ้าตรวจพบผลข้างเคียงของยาทัง้
สองกลุ่มได้ในระยะแรกจะช่วยให้ผปู้ ่ วยได้รบั ยาทัง้ สองกลุ่ม
นี้อย่างต่อเนื่อง ดังแสดงให้เห็นจากในการศึกษาของ วริศรา
ปาณะวงษ์ (12) ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่พบว่า การปฏิบตั ิ
ตาม CPG ในเรื่องการใช้ยาจับฟอสเฟตทาให้ผปู้ ่ วยมีระดับ
แคลเซียม ฟอสเฟต และแคลเซียมฟอสเฟตในเลือดเป็ นไป
ตามเป้ าหมายทุกราย ซึง่ เป็ นข้อดีของการปฏิบตั ติ าม CPG
เช่นเดียวกับการศึกษาของ Dingxin Qin และคณะ (13) ที่
พบว่า การปฏิบตั ติ าม CPG ของการรักษาโรคหัวใจเต้นผิด
จังหวะโดยที่ผู้ป่วยได้รบั ยารักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ
อย่างน้ อย 1 รายการ สามารถลดการเกิดโรคหลอดเลือด
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หัวใจตีบ โรคลิน้ หัวใจ โรคความดันโลหิตสูง ภาวะไขมันใน
เลือดสูง โรคปอด และโรคไตได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(P<0.05)
นอกจากนี้การศึกษาของ Pie-Tzu wang และคณะ
(14) ในผู้ ป่ วยโรคไตเรื้อ รัง ที่ไ ด้ ร ับ ยากลุ่ ม ACEIs หรือ
ARBs ที่ประเทศไต้หวัน พบว่า ผู้ป่วยร้อยละ 91.6 ได้รบั
การตรวจติดตามระดับครีแอทินินในเลือดอย่างน้อย 1 ครัง้
ใน 1 ปี และผูป้ ่ วยร้อยละ 38.1 ได้รบั การตรวจติดตามระดับ
โพแทสเซียมในเลือดอย่างน้อย 1 ครัง้ ในระยะเวลา 1 ปี ซึง่
ใน CPG การรัก ษาโรคความดัน โลหิตสูง ในผู้ป่ วยโรคไต
เรื้อรังของ KDIGO ระบุระยะเวลาที่นานที่สุดในการตรวจ
ติ ด ตามระดั บ โพแทสเซี ย มในเลื อ ดในผู้ ป่ วยที่ ร ะดั บ
โพแทสเซียมในเลือ ดปกติ คือ 1 ปี ส่ว นในผู้ป่ วยที่ระดับ
โพแทสเซียมในเลือดต่ าหรือสูงมีระยะเวลาการติดตามเร็ว
ขึ้น (8) แสดงว่ า ยัง มีผู้ป่ วยโรคไตเรื้ อ รัง ที่ไ ด้ร ับ ยากลุ่ ม
ACEIs หรือ ARBs แล้วไม่ได้รบั การติดตามผลข้างเคียงจาก
การใช้ยา
จากทีก่ ล่าวมาจะเห็นว่ายากลุ่ม ACEIs หรือ ARBs
มีประโยชน์แก่ผปู้ ่ วยโรคไตเรือ้ รัง ดังนัน้ ในผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ยา
ทัง้ สองกลุ่มนี้ควรได้รบั การติดตามผลการใช้ยา ผู้วิจยั จึง
สนใจศึกษาผลของการติดตามการใช้ยากลุ่ม ACEIs หรือ
ARBs ตาม CPG ด้ ว ยการเปรี ย บเที ย บระยะ ป ล อด
เหตุ การณ์ การหยุดยากลุ่ม ACEIs หรือ ARBs ของผู้ป่วย
ได้รบั การติดตามอย่างครบถ้วนและผูท้ ไ่ี ด้รบั การติดตามไม่
ครบถ้วน ตลอดจนประเมินปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการปฏิบตั ติ าม
CPG และส ารวจการเปลี่ย นแปลงการท างานของไตใน
ผูป้ ่ วยโรคไตเรือ้ รังทีร่ บั ยากลุ่ม ACEIs หรือ ARBs

วิ ธีการวิ จยั
การศึก ษานี้ เ ป็ นการวิจ ัย แบบย้ อ นหลัง ที่ เ ก็ บ
ข้อมูลตัง้ แต่ 1 กรกฎาคม 2558 - 30 มิถุนายน 2560 การ
วิจยั นี้ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจยั ในมนุ ษย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ
ได้ ร ั บ การอนุ ญาตให้ ท าวิ จ ั ย จากผู้ อ านวยการของ
โรงพยาบาลเลาขวัญ
ตัวอย่าง
ตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังของโรงพยาบาล
เลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ที่ได้รบั ยา กลุ่ ม ACEIs หรือ
ARBs เกณฑ์ในการคัดเลือกตัวอย่างเข้าร่วมการศึกษา 1)
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ผู้ท่เี ข้ารับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอกและมีรหัส ICD-10
รหัส N183, N184, N185, N188 และ N189 แสดงว่ า เป็ น
โรคไตเรื้อ รัง หรือ ผู้ป่ วยที่มีร ะดับ GFR ซึ่ง ค านวณด้ ว ย
สมการ CKD–EPI น้ อยกว่า 60 ml/min/1.73m2 เป็ นเวลา
มากกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน โดยพิจารณาจากผลตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการในระยะเวลาตัง้ แต่ 3 เดือนติดต่อกันขึน้ ไป
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 – 30 มิถุนายน 2558 2) มี
ได้รบั การสังจ่
่ ายยากลุ่ม ACEIs หรือ ARBs ระหว่างวันที่ 1
มกราคม 2558 – 30 มิถุนายน 2558 3) ผูป้ ่ วยมีขอ้ มูลระดับ
GFR ระดับความดันโลหิต และระดับโพแทสเซียมในเลือด
ภายใน 1 ปี ก่ อ นเข้ า การศึก ษา เกณฑ์ ใ นการคัด เลือ ก
ตัวอย่างออกจากการศึกษา 1) ผูป้ ่ วยตัง้ ครรภ์ 2) ผูท้ ไ่ี ด้รบั
การบาบัดทดแทนไต 3) ผูท้ ม่ี ปี ระวัตกิ ารปลูกถ่ายไต 4) ผูท้ ่ี
แพ้ยากลุ่ม ACEIs หรือ ARBs 5) ผู้ป่วยเกิด angioedema
จากยากลุ่ม ACEIs หรือ ARBs 6) ผูป้ ่ วยไม่มารับการรักษา
ตามนัด 7) ผูป้ ่ วยถูกส่งต่อไปรับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลอื่น
8) ผูป้ ่ วยเสียชีวติ ก่อนเกิดเหตุการณ์
การเก็บข้อมูล
ผู้ วิ จ ั ย เก็ บ ข้ อ มู ล จากเวชระเบี ย นผู้ ป่ วยนอก
ดัง ต่ อ ไปนี้ 1) โรคร่ ว ม 2) การควบคุ ม ความดัน โลหิต 3)
ระยะของโรคไตเรื้อ รัง (11) 4) ระดับ อัลบูมิน ในปั สสาวะ
ระดับ ที่ 1 A1: albumin to creatinine ratio (ACR) น้ อ ย
กว่ า 30 mg/g ระดับ ที่ 2 A2: ACR 30 - 300 mg/g และ
ร ะ ดั บ ที่ 3 ACR ม า ก ก ว่ า 300 mg/ g ( 11) 5) ร ะ ดั บ
โพแทสเซีย มในเลือ ด (ระดับ ต่ า : น้ อ ยกว่ า 4.5 mmol/L
ระดับ ปกติ: 4.6-5.0 mmol/L และระดับ สูง : มากกว่ า 5.0
mmol/L (11) 6) ยาที่ผู้ป่วยได้รบั ร่วม และ 7) การมาตรง
นัดของผูป้ ่ วย
การศึ ก ษาประเมิ น การติ ด ตามการใช้ ย ากลุ่ ม
ACEIs และ ARBs ตาม CPG สาหรับการดูแลผูป้ ่ วยโรคไต
เรือ้ รังก่อนการบาบัดทดแทนไต พ.ศ.2558 โดยสมาคมโรค
ไตแห่ ง ประเทศไทย พารามิเ ตอร์ท่ีป ระเมิน ในทุ ก ครัง้ ที่
ผู้ป่วยมาพบแพทย์ตามนัดในระยะเวลา 2 ปี ได้แก่ ระดับ
ความดันโลหิต ระดับ GFR และระดับโพแทสเซียมในเลือด
โดยค่ า ที่ ไ ด้ ข องแต่ ล ะพารามิเ ตอร์ ใ ห้ มีก ารติ ด ตามผล
ระยะเวลาน้อยกว่าหรือเท่ากับระยะเวลาที่ CPG กาหนดทัง้
3 พารามิเตอร์ หากการมาตรวจตามนัดครัง้ นัน้ ไม่มผี ลของ
พารามิเตอร์ใด ให้ใช้ผลจากการมาตรวจตามนัดครัง้ ล่าสุด
แล้วนับระยะเวลาตัง้ แต่มกี ารวัดผล ทาการคานวณร้อยละ

ของการปฏิบตั ติ รงตาม CPG ของผูป้ ่ วยแต่ละราย (การมา
ตรวจตามนัดที่มกี ารติดตามตรงตาม CPG / การมาตรวจ
ตามนัดทัง้ หมด *100)
การศึกษาแบ่งผูป้ ่ วยเป็ น 6 กลุ่ม คือ ตรงตาม CPG
ครบถ้ ว น ตรงตาม CPG ร้ อ ยละ 90.00-99.99, 80.0089.99, 70.00 -79.99, 60.00 -69.99 และน้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ
60.00 กลุ่มทีต่ รงตาม CPG น้อยกว่าร้อยละ 100 ถือว่า ตรง
ตาม CPG ไม่ครบถ้วน
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ข้ อ มู ล ถู ก ตรวจสอบก่ อ นการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ใน
Microsoft Excel 2013 จากนั น้ ใช้ โ ปรแกรมทดสอบสถิ ติ
สาเร็จ รูป SPSS version 19 เพื่อ บรรยายข้อ มูลด้ว ยสถิติ
เชิง พรรณนา ในการเปรีย บเทีย บระยะปลอดเหตุ ก ารณ์
จุ ด เริ่ ม ต้ น ( time origin) คื อ วั น ที่ เ ริ่ ม ต้ น การศึ ก ษ า
เหตุ ก ารณ์ ท่ีศึก ษา คือ ค าสังหยุ
่ ด ใช้ย ากลุ่ ม ACEIs หรือ
ARBs ของแพทย์ กรณี ท่ีจ ัด ว่ า เป็ น Censored คือ ผู้ป่ วย
ได้รบั ยากลุ่ม ACEIs หรือ ABRs จนสิน้ สุดการศึกษา การ
เปรียบเทียบระยะปลอดเหตุการณ์ของผูป้ ่ วยทีม่ กี ารติดตาม
การใช้ยากลุ่ม ACEIs หรือ ARBs ตรงตาม CPG ครบถ้วน
กับผูท้ ม่ี กี ารติดตามไม่ครบถ้วนใช้ log rank test

ผลการวิ จยั
ข้อมูลทัวไป
่
ผู้ป่ วยโรคไตเรื้อ รัง ที่ไ ด้ร ับ ยากลุ่ ม ACEIs หรือ
ARBs 213 คน แบ่งเป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั การปฏิบตั ติ าม CPG ครบ
ถ้วน จานวน 70 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.9 และผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั
การปฏิบตั ิตาม CPG ไม่ครบถ้วนจานวน 143 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 67.1 ผูป้ ่ วยส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ 61.5) มี
อายุอยู่ในช่วง 66 – 80 ปี (ร้อยละ 54.0) เป็ นโรคไตเรื้อรัง
ระยะ 3a (ร้อ ยละ 48.8) มีผู้ป่ วยโรคไตเรื้อ รัง ที่ส ามารถ
ควบคุมความดันโลหิตได้ตามเป้ าหมายร้อยละ 53.1 ผูป้ ่ วย
มีโรคร่วมโดยส่วนใหญ่คือ โรคความดันโลหิตสูง (ร้อยละ
61.5) ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังมีระดับโพแทสเซียมในเลือ ดต่ า
ร้อยละ 41.3 ระดับอัลบูมินในปั สสาวะที่ระดับ A1 ร้อยละ
42.7 เมื่อ เริ่ม ต้น การศึก ษาความดัน โลหิต ซิสโทลิก เฉลี่ย
125.43±12.3 มิลลิเมตรปรอทและความดันโลหิตไดแอสโท
ลิกเฉลีย่ 78.96±9.2 มิลลิเมตรปรอท ดังตารางที่ 1
ยาทีผ่ ปู้ ่ วยส่วนใหญ่ได้รบั คือ enalapril (144 คน
หรือร้อยละ 67.6) โดยปริมาณยาทีไ่ ด้รบั ต่อวันส่วนใหญ่ คือ
20 mg ( 34 คนหรือร้อยละ 16.0) ส่วนยา losartan มีผปู้ ่ วย
ได้รบั จานวน 69 คน (ร้อยละ 32.4) และส่วนมากมีขนาดยา

ตารางที่ 1. ข้อมูลทัวไปของผู
่
ป้ ่ วย ณ จุดเริม่ ต้นของการวิจยั
ข้อมูลผูป้ ่ วย
เพศ, จานวน (ร้อยละ)
ชาย
หญิง
อายุ, จานวน (ร้อยละ)
ต่ากว่า 50 ปี
51 - 65 ปี
66 - 80 ปี
มากกว่า 80 ปี
Baseline CKD stage, จานวน (ร้อยละ)
2 (GFR=60-89 ml/min/1.73m2)
3a (GFR=60-89 ml/min/1.73m2)
3b (GFR=60-89 ml/min/1.73m2)
4 (GFR=60-89 ml/min/1.73m2)
การควบคุมความดันโลหิต, จานวน (ร้อยละ)
อยู่ในเป้ าหมาย
ไม่อยู่ในเป้ าหมาย

การปฏิบตั ติ ามแนวทางเวชปฏิบตั ิ
ไม่ครบถ้วน (n=143)
ครบถ้วน (n=70)

รวม (n=213)

54 (37.8)
89 (62.2)

28 (40.0)
42 (60.0)

82 (38.5)
131 (61.5)

4 (2.8)
38 (26.6)
78 (54.5)
23 (16.1)

2 (2.9)
21 (30.0)
37 (52.9)
10 (14.3)

6 (2.8)
59 (27.7)
115 (54.0)
33 (15.5)

1 (0.7)
70 (49.0)
65 (45.5)
7 (4.9)

2 (2.9)
34 (48.6)
31 (44.3)
3 (4.3)

3 (1.4)
104 (48.8)
96 (45.1)
10 (4.7)

82 (57.3)
61 (42.7)

31 (44.3)
39 (55.7)

113 (53.1)
100 (46.9)
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ตารางที่ 1. ข้อมูลทัวไปของผู
่
ป้ ่ วย ณ จุดเริม่ ต้นของการวิจยั (ต่อ)
การปฏิบตั ติ ามแนวทางเวชปฏิบตั ิ
ข้อมูลผูป้ ่ วย
ไม่ครบถ้วน (n=143)
ครบถ้วน (n=70)
โรคร่วม, จานวน (ร้อยละ)
โรคความดันโลหิตสูง
84 (58.7)
47 (67.1)
โรคเบาหวาน
50 (35.0)
22 (31.0)
โรคไขมันในเลือดสูง
35 (24.5)
31 (44.3)
โรคโลหิตจาง
24(16.8)
18(25.7)
โรคหัวใจล้มเหลว
12(5.6)
7(3.3)
serum potassium, จานวน (ร้อยละ)
ต่า (<4.5 mmol/L)
68 (47.6)
20 (28.6)
ปกติ (4.5-5.0 mmol/L)
47 (32.9)
26 (37.1)
สูง (>5.0 mmol/L)
28 (19.6)
24 (34.3)
ACR, จานวน (ร้อยละ)
A1 (<30 mg/g)
64 (44.8)
27 (38.6)
A2 (30-300 mg/g)
62 (43.4)
33 (47.1)
A3 (>300 mg/g)
17 (11.9)
10 (14.3)
ระยะเวลาได้ยากลุ่ม ACEIs/ARBs, จานวน (ร้อยละ)
น้อยกว่า 1 ปี
55 (38.5)
20 (28.6)
1 – 5 ปี
56 (39.2)
36 (51.4)
มากกว่า 5 ปี
32 (22.4)
14 (20)
ค่าเฉลีย่ ความดันโลหิตซิสโทลิก
128.32±14.2
119.52±16.1
mmHg (±SD)
ค่าเฉลีย่ ความดันโลหิตไดแอสโทลิก mmHg
81.33±9.9
74.12±10.1
(±SD)
ได้รบั enalapril (ACEIs)
92 (64.3)
52 (74.3)
ขนาดยาทีไ่ ด้รบั /วัน
5 mg
20 (14.0)
7 (10.0)
10 mg
12 (8.4)
6 (8.6)
15 mg
13 (9.1)
8 (11.4)
20 mg
22 (15.4)
12 (17.1)
30 mg
7 (4.9)
5 (7.1)
40 mg
18 (12.6)
14 (20.0)
ได้รบั losartan (ARBs)
51 (35.7)
18 (25.7)
ขนาดยาทีไ่ ด้รบั /วัน
25 mg
5 (3.5)
4 (5.7)
50 mg
16 (11.1)
4 (5.7)
100 mg
30 (20.1)
10 (14.3)
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รวม (n=213)
131 (61.5)
72 (33.8)
66 (31.0)
42(19.7)
19(8.9)
88 (41.3)
73 (34.3)
52 (24.4)
91 (42.7)
95 (44.6)
27 (12.7)
75 (35.2)
92 (43.2)
46 (21.6)
125.43±12.3
78.96±9.2

ทีไ่ ด้รบั ต่อวันคือ 100 mg (40 คนหรือร้อยละ 19.3) ในกลุ่ม
ที่ได้รบั การติดตามการใช้ยากลุ่ม ACEIs หรือ ARBs ตาม
CPG ไม่ครบถ้วน ยาที่ผู้ป่วยส่วนใหญ่ได้รบั คือ enalapril
(92 คนหรือร้อยละ 64.3) โดยส่วนมากปริมาณยาทีไ่ ด้รบั ต่อ
วัน คือ 20 mg (22 คนหรือร้อยละ 15.4) ส่วนยา losartan มี
ผู้ป่วยได้รบั จานวน 51 คน (ร้อยละ 35.7) และส่วนมากมี
ขนาดยาทีไ่ ด้รบั ต่อวันคือ 100 mg 30 คน (ร้อยละ 20.1)
ในกลุ่มผู้ป่วยได้รบั การติดตามฯ อย่างครบถ้วน
ยาที่ผู้ป่วยส่วนใหญ่ ได้รบั คือ enalapril เช่นเดียวกัน (52
คนหรือร้อยละ 74.3) โดยปริมาณยาที่ได้รบั ต่อวัน คือ 40
mg (14 คนหรือร้อยละ 20.0) ส่วน losartan มีผปู้ ่ วยได้รบั
จานวน 18 คนหรือร้อยละ 25.7) และส่วนมากมีขนาดยาต่อ
วันคือ 100 mg (10 คนหรือร้อยละ 14.3) (ตารางที่ 2)
ผู้ป่วยส่วนใหญ่ ได้รบั ยากลุ่ม ACEIs หรือ ARBs
ต่ อ เนื่ อ งตลอดการศึก ษาจ านวน 149 คน (ร้อ ยละ 70.0)
ได้รบั ยาระหว่าง 13-23 เดือน จานวน 52 คน (ร้อยละ 24.4)
และระหว่ า ง 1-12 เดือ น จ านวน 12 คน (ร้ อ ยละ 5.6)
เหตุผลในการหยุดยากลุ่ม ACEIs หรือ ARBs นัน้ ส่วนมาก
เกิดจากภาวะไตวายเฉียบพลัน (29 คนหรือร้อยละ 13.62)
รองลงมาคือ ระดับโพแทสเซียมในเลือดสูง (19 คนหรือร้อย
ละ 8.92) และภาวะความดันโลหิตต่า 16 คน (ร้อยละ 7.51)
ผู้ป่วยที่ได้รบั การติดตามฯ อย่างครบถ้วน ส่วน
ใหญ่ ไ ด้ร ับ ยากลุ่ ม ACEIs หรือ ARBs ต่ อ เนื่ อ งตลอด 24
เดือน (59 คนหรือร้อยละ 84.3) ได้รบั ยาระหว่าง 13-23

เดือน (9 คนหรือร้อยละ 12.8) และได้รบั ยาระหว่าง 1-12
เดือน (2 คนหรือร้อยละ 2.9) เหตุผลของการหยุดยากลุ่ม
ACEIs หรือ ARBs ส่วนมากเกิดจากภาวะไตวายเฉียบพลัน
และระดับโพแทสเซียมในเลือดสูง (5 คนหรือร้อยละ 7.1)
และภาวะความดันโลหิตต่าจานวน 1 คน (ร้อยละ 1.4) ส่วน
ใหญ่มรี ะยะเวลาได้รบั ยากลุ่ม ACEIs หรือ ARBs 1-5 ปี (42
คนหรือร้อยละ 60.0) น้อยกว่า 1 ปี (5 คนหรือร้อยละ 7.1)
และมากกว่า 5 ปี (23 คนหรือร้อยละ 32.9)
สาหรับ ผู้ป่ วยที่ไ ด้ร ับ การติด ตามฯ ไม่ ค รบถ้ว น
ส่วนใหญ่ได้รบั ยาต่อเนื่องตลอด 24 เดือน (90 คนหรือร้อย
ละ 62.9) ได้รบั ยาระหว่าง 13-23 เดือน (43 คนหรือร้อยละ
30.1) และได้รบั ยาระหว่าง 1-12 เดือน (10 คนหรือร้อยละ
7.0) เหตุผลในการหยุดยากลุ่ม ACEIs หรือ ARBs เกิดจาก
ภาวะไตวายเฉียบพลัน จานวน 24 คน (ร้อยละ 16.8) ภาวะ
ความดันโลหิตต่ า จานวน 15 คน (ร้อยละ 10.5) และระดับ
โพแทสเซียมในเลือดสูง 14 คน (ร้อยละ 9.8) ส่วนระยะเวลา
ที่ได้รบั ยากลุ่ม ACEIs หรือ ARBs คือ น้ อยกว่า 1 ปี (12
คนหรือร้อยละ 8.4) 1-5 ปี (63 คนหรือร้อยละ 44.1) และ
มากกว่า 5 ปี (68 คนหรือร้อยละ 47.5) (ตารางที่ 2)
ระยะปลอดเหตุการณ์
จากรูปที่ 1 เส้นโค้งปลอดเหตุการณ์ของผู้ป่วยที่
ได้รบั การติดตามฯ อย่างครบถ้วนอยู่ดา้ นบนของรูปแสดงว่า
ระยะปลอดเหตุการณ์มากกว่ากลุ่มทีไ่ ด้รบั การติดตามฯ

ตารางที่ 2. ระยะเวลาของการใช้ยาในตัวอย่าง
ข้อมูล
ระยะเวลาทีผ่ ปู้ ่ วยได้รบั ยา
1 – 12 เดือน
13 – 23 เดือน
24 เดือน
เหตุผลในการหยุดยา
ภาวะไตวายเฉียบพลัน
ภาวะความดันโลหิตต่า
ภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง
ระยะเวลาทีผ่ ปู้ ่ วยได้รบั ยาทัง้ หมด
น้อยกว่า 1 ปี
1-5 ปี
มากกว่า 5 ปี

จานวนผูป้ ่ วยแบ่งตามการปฏิบตั ติ ามแนวทางเวชปฏิบตั ิ (ร้อยละ)
ไม่ครบถ้วน (n=143)
ครบถ้วน (n=70)
10 (7.0)
43 (30.1)
90 (62.9)

2 (2.9)
9 (12.8)
59 (84.3)

24 (16.8)
15 (10.5)
14 (9.8)

5 (7.1)
1 (1.4)
5 (7.1)

12 (8.4)
63 (44.1)
68 (47.5)

5 (7.1)
42 (60.0)
23 (32.9)
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รูปที่ 1. โค้งการปลอดเหตุการณ์โดยวิธี Kaplan-Meier ระหว่างผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การติดตามการใช้ยากลุ่ม ACEIs หรือ ARBs ตาม
แนวทางเวชปฏิบตั คิ รบถ้วนและผูท้ ไ่ี ด้รบั การติดตามฯ ไม่ครบถ้วน
อย่ า งไม่ ค รบถ้ ว นอย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิติ (OR=0.62,
95%Cl=0.33-0.72, P =0.048)
การเปรีย บเทีย บกลุ่ ม ย่ อ ยดัง ตารางที่ 3 พบว่ า
ระยะปลอดเหตุการณ์ของผู้ป่วยที่ได้รบั การติดตามฯ ครบ
ถ้วนและผู้ท่ไี ด้รบั การติดตามฯ ตาม CPG ร้อยละ 90.0099.99, 80.00 - 89.99 และ 70.00 - 79.99 ไม่ มี ค วาม
แตกต่ างกัน (P=0.414, 0.175 และ 0.694 ตามลาดับ) แต่
ระยะปลอดเหตุการณ์ของผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การติดตามฯ อย่าง
ครบถ้ ว นและผู้ ท่ีไ ด้ ร ับ การติด ตามฯ ตาม CPG ร้ อ ยละ
60.00 - 69.99 และน้อยกว่าร้อยละ 60.00 แตกต่างกันอย่าง
มีนั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ (P=0.046 และ 0.029 ตามล าดับ )
(ตารางที่ 3) การเปรียบเทียบกลุ่มย่อยพบว่า ระยะปลอด
เหตุการณ์ของผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การติดตามฯ ตาม CPG ร้อยละ
70.00 - 99.99 และผู้ท่ไี ด้รบั การติดตามฯ น้อยกว่าร้อยละ
70.00 ไม่ต่างกัน (OR=2.31, 95% CI=1.31-2.80, P=0.064)

ผู้ป่ วยโรคไตเรื้อ รัง ที่ไ ด้ร ับ ยากลุ่ ม ACEIs หรือ
ARBs มีการมาตรวจตามนัดทัง้ หมด 1,346 ครัง้ ค่าเฉลี่ย
6.32±1.6 ครัง้ /คน มีการติดตามระดับความความดันโลหิต
จานวน 1,346 ครัง้ (ร้อยละ 100) การติดตามระดับ GFR
จ านวน 947 ครัง้ (ร้อ ยละ 70.36) และการติด ตามระดับ
โพแทสเซียมในเลือดจานวน 628 ครัง้ (ร้อยละ 46.66)
การศึ ก ษาพบการเปลี่ ย นแปลงขนาดยากลุ่ ม
ACEIs หรือ ARBs ระหว่างการศึกษาทัง้ หมด 67 ครัง้ โดย
มีผปู้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การปฏิบตั ติ าม CPG ในระยะเวลา 2 สัปดาห์
จานวน 7 ครัง้ (ร้อยละ 10.45) ในระยะเวลา 2 - 4 สัปดาห์
จานวน 24 ครัง้ (ร้อยละ 35.82) และในระยะเวลา 4 - 12
สัปดาห์จานวน 56 ครัง้ (ร้อยละ 83.58)
ตารางที่ 4 แสดงการเปลีย่ นแปลงของระยะโรคไต
เรือ้ รัง ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ยากลุ่ม ACEIs หรือ ARBs ส่วนใหญ่มี
ระยะของโรคไตคงที่ (34 คนหรือร้อยละ 48.57) รองลงมา

ตารางที่ 3. ระยะปลอดเหตุการณ์ ของผูป้ ่ วยได้รบั การติดตามการใช้ยากลุ่ม ACEIs หรือ ARBs ตามแนวทางเวชปฏิบตั คิ รบถ้วน
และผูท้ ไ่ี ด้รบั การติดตามฯ ไม่ครบถ้วน
กลุ่มติดตามฯ ครบถ้วนเปรียบเทียบกับ
จานวน
odds ratio (95% Cl)
P1
กลุ่มร้อยละ 90.00-99.99
16
0.346 (0.064, 1.872)
0.414
กลุ่มร้อยละ 80.00 -89.99
26
0.427 (0.184, 1.214)
0.175
กลุ่มร้อยละ 70.00 -79.99
20
0.825 (0.732, 0.929)
0.694
กลุ่มร้อยละ 60.00 -69.99
15
10.00 (1.241, 80.570)
0.046
กลุ่มน้อยกว่าร้อยละ 60
66
2.295 (1.163, 4.526)
0.029
1: chi-squared test
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ตารางที่ 4. การเปลีย่ นแปลงของระยะโรคไตเรือ้ รัง
ระยะของโรคไตดีขน้ึ
3a2 3b2 3b3a 43a 43b
กลุ่มทีไ่ ด้รบั การติดตามฯ ครบถ้วน (n=70)
5
6
8
1
0
กลุ่มทีไ่ ด้รบั การติดตามฯ ไม่ครบถ้วน (n=143)
22
8
11
1
2
ระยะของโรคไตคงที่
2
3a
3b
4
กลุ่มทีไ่ ด้รบั การติดตามฯ ครบถ้วน (n=70)
2
21
10
1
กลุ่มทีไ่ ด้รบั การติดตามฯ ไม่ครบถ้วน (n=143)
1
25
32
3
ระยะของโรคไตแย่ลง
3a3b 3a 4 3b4 45
กลุ่มทีไ่ ด้รบั การติดตามฯ ครบถ้วน (n=70)
5
3
7
1
กลุ่มทีไ่ ด้รบั การติดตามฯ ไม่ครบถ้วน (n=143)
13
10
14
1
คือ ระยะของโรคไตดีข้นึ (20 คนหรือร้อยละ 28.57) และ
ระ ย ะ ข องโรคไต แย่ ล ง ( 16 ค นห รื อ ร้ อ ย ละ 22. 85)
เช่นเดียวกับในกลุ่มผูท้ ไ่ี ด้รบั การติดตามฯ ไม่ครบถ้วน
ส่วนมากมีระยะของโรคไตคงที่ (61 คนหรือร้อยละ 42.66)
รองลงมาคือ ระยะของโรคไตดีข้ึน (44 คนหรือ ร้ อ ยละ
30.77) และระยะของโรคไตแย่ลง (38 คนหรือร้อยละ 26.57)
กลุ่ ม ผู้ ป่ วยที่ ไ ด้ ร ั บ การติ ด ตามการใช้ ย ากลุ่ ม
ACEIs หรือ ARBs ตาม CPG อย่ า งครบถ้ ว น มีค่ า เฉลี่ย
GFR ลดลง 0.47 mL/min/1.73m2 ส่ ว นกลุ่ ม ที่ไ ด้ ร ับ การ
ติดตามฯ ไม่ครบถ้วนมี GFR ลดลง 0.68 mL/min/1.73m2
ซึ่งค่าเฉลี่ยของ GFR ที่เปลี่ยนแปลงไปของทัง้ 2 กลุ่มไม่
แตกต่างกัน (P=0.139)
กลุ่มผู้ป่วยได้รบั การติด ตามฯ อย่างครบถ้วน มี
ค่าเฉลี่ยระดับโพแทสเซียมในเลือ ดเพิ่มขึ้น 0.10 mmol/L
ส่วนกลุ่มที่ได้รบั การติดตามฯ ไม่ครบถ้วนมีระดับโพแทส
เซีย มในเลือ ดเพิ่ม ขึ้น 0.21 mmol/L โดยค่ า เฉลี่ย ระดับ
โพแทสเซียมในเลือดทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปของ 2 กลุ่มนี้ไม่
ตารางที่ 5. GFR และ โพแทสเซียมในเลือดทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
การติดตาม
ก่อนการศึกษา
เฉลีย่
SD
ครบถ้วน
45.39 9.87
GFR
(mL/min/1.73m2) ไม่ครบถ้วน
44.95 9.80
ครบถ้วน
4.46 0.92
โพแทสเซียม
(mmol/L)
ไม่ครบถ้วน
4.27 0.86

รวม
(คน)
20
44
รวม
(คน)
34
61
รวม
(คน)
16
38

ร้อยละ
28.57
30.77
ร้อยละ
48.57
42.66
ร้อยละ
22.85
26.57

แตกต่างกัน (P=0.860) ดังตารางที่ 5 เ มื่ อ วิ เ ค ร า ะ ห์ ห า
ความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งการติด ตามฯ ตาม CPG กับ ปั จจัย
ด้านโรคร่วม การควบคุมความดันโลหิต ระยะโรคไตเรื้อรัง
ระดับอัลบูมนิ ในปั สสาวะ ระดับโพแทสเซียมในเลือด และ
การมาตรงนัด ของผู้ป่ วย พบว่ า ไม่ มีค วามสัม พัน ธ์ก ั น มี
เพียงปั จจัยด้านยาทีผ่ ปู้ ่ วยได้รบั ร่วม คือ ยา beta blocker ที่
มีความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิตาม CPG ของผู้ป่วยโรคไต
เรือ้ รังอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P < 0.01) ดังตารางที่ 6

การอภิ ปรายและสรุปผล
ก่อนเข้าร่วมการศึกษาผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังร้อยละ
53.1 สามารถควบคุมความดันโลหิตอยู่ในเป้ าหมาย กลุ่ม
ผู้ ป่ วยที่ไ ด้ ร ับ การติ ด ตามฯ ครบถ้ ว น มีร้ อ ยละของผู้ ท่ี
ควบคุมความดันโลหิตได้น้อยกว่ากลุ่มทีไ่ ด้รบั การติดตามฯ
ไม่ครบถ้วน คาดว่าเกิดจากผู้ป่วยทัง้ 2 กลุ่มมีการติดตาม
ระดับความความดันโลหิตทุกราย โรคร่วมทีพ่ บส่วนใหญ่คอื
โรคความดันโลหิตสูงร้อยละ 61.5 รองลงมาคือโรคเบาหวาน

สิน้ สุดการศึกษา
เฉลีย่
SD
44.92 14.69
44.27 15.16
4.56
0.73
4.48
0.76

ความ
แตกต่าง

95%Cl

0.21

-5.51, 2.68

0.139

-0.11

-0.079, -0.083

0.860

P
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ตารางที่ 6. การวิเคราะห์ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการปฏิบตั ติ ามแนวทางเวชปฏิบตั กิ ารติดตามผลการใช้ยากลุ่ม ACEIs หรือ ARBs
จานวนทีป่ ฏิบตั ติ ามแนวทางเวชปฏิบตั ิ (คน)
ปั จจัย
P1
ไม่ครบถ้วน (n=143)
ครบถ้วน (n=70)
โรคร่วม
โรคความดันโลหิตสูง
84
47
0.300
โรคเบาหวาน
50
22
0.104
โรคไขมันในเลือดสูง
35
31
0.354
โรคโลหิตจาง
24
18
0.548
โรคหัวใจล้มเหลว
12
7
0.699
การควบคุมความดันโลหิตก่อนการวิจยั
ความดันโลหิตอยู่ในเป้ าหมาย
82
31
0.081
ความดันโลหิตไม่อยู่ในเป้ าหมาย
61
39
ระยะของโรคไตเรือ้ รังก่อนการวิจยั
ระยะที่ 2
1
2
ระยะที่ 3a
44
22
0.635
ระยะที่ 3b
70
34
ระยะที่ 4
28
12
serum potassium ก่อนการวิจยั
ต่า (<4.5 mmol/L)
50
19
0.056
ปกติ (4.5-5.0 mmol/L)
67
28
สูง (>5.0 mmol/L)
26
23
ACR ก่อนการวิจยั
0.675
A1 (<30 mg/g)
64
27
A2 (30-300 mg/g)
62
33
A3 (>300 mg/g)
17
10
ยาทีผ่ ปู้ ่ วยได้รบั ร่วม
beta blocker
25
1
0.001
calcium channel blockers
45
30
0.256
digoxin
8
3
0.271
furosemide
13
2
0.095
glipizide
45
22
0.281
hydrochlorothiazide
11
9
0.225
insulin
26
20
0.310
nonsteroidal anti-inflammatory drugs
8
5
0.657
potassium supplement
7
4
0.800
spironolactone
6
3
1.0005
การมาตรงนัดของผูป้ ่ วย
ผูป้ ่ วยมาตรงตามวันนัดหมาย
78
36
0.668
ผูป้ ่ วยมาไม่ตรงวันนัดหมาย
65
34
1: chi-squared test
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ร้อ ยละ 33.8 ซึ่ง สอดคล้อ งกับ การศึก ษาในอดีต (15) ที่
ศึก ษาความชุ ก ของโรคไตเรื้อ รัง จากการส ารวจสุ ข ภาพ
ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครัง้ ที่ 3 โดยโรคร่วมที่
สาคัญที่พบได้แก่ โรคความดันโลหิตสูงร้อยละ 22.5 และ
โรคเบาหวานร้อยละ 7.0 เนื่องจากเป็ นปั จจัยเสีย่ งทีส่ าคัญ
ในการเกิดโรคไตเรือ้ รัง
การศึ ก ษาพบการเปลี่ ย นแปลงขนาดยากลุ่ ม
ACEIs หรือ ARBs ระหว่างการศึกษาทัง้ หมด 67 ครัง้ โดย
มีผปู้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การติดตามการใช้ยากลุ่ม ACEIs หรือ ARBs
ในระยะเวลา 2 สัปดาห์ ร้อยละ 10.45 ในระยะเวลา 2 - 4
สัปดาห์ ร้อยละ 35.82 และในระยะเวลา 4 - 12 สัปดาห์ ร้อย
ละ 83.58 สอดคล้องกับการศึกษาของ Schmidt และคณะ
(16) ที่พ บว่ า ผู้ป่ วยรายใหม่ ท่ีไ ด้ร ับ ยากลุ่ ม ACEIs และ
ARBs ในสหราชอาณาจั ก รได้ ร ั บ การติ ด ตามระดั บ
โพแทสเซียมในเลือดและครีแอทินินในเลือด ลังจากได้รบั ยา
ทัง้ สองภายใน 2 สัปดาห์รอ้ ยละ 29 ภายใน 1 เดือนร้อยละ
51 และ ภายในเวลา 2 เดือนร้อยละ 62 การเริม่ ยาใหม่และ
การเปลีย่ นแปลงขนาดยามี CPG การติดตามการใช้ยากลุ่ม
ACEIs หรือ ARBs เหมือนกัน
ผู้ป่วยได้รบั การติดตามฯ ครบถ้วนมีระยะปลอด
เหตุการณ์มากกว่าผูท้ ไ่ี ด้รบั การติดตามฯ ไม่ครบถ้วนอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติ (P=0.048) แสดงให้เห็นถึงประโยชน์
ของการปฏิบตั ิตาม CPG ในเรื่องนี้ว่า ช่วยส่งผลให้ผู้ป่วย
ได้รบั ยากลุ่ม ACEIs หรือ ARBs อย่างต่อเนื่องได้นานยิง่ ขึน้
และพบว่าระยะปลอดเหตุการณ์ของผูป้ ่ วยได้รบั การติดตาม
ฯ ครบถ้วนและผูท้ ไ่ี ด้รบั การติดตามร้อยละ 99.99 – 70.00
ไม่แตกต่างกันทางสถิติ แสดงว่า ควรมีการปฏิบตั ติ าม CPG
ตัง้ แต่รอ้ ยละ 70 ขึน้ ไป
ระยะของโรคไตเรือ้ รังในผูป้ ่ วยทัง้ 2 กลุ่มส่วนมาก
คงที่ รองลงมาคือ ระยะของโรคไตเรือ้ รังดีขน้ึ และระยะของ
โรคไตเรื้ อ รั ง แย่ ล ง ตามล าดั บ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บการ
เปลี่ยนแปลงระดับ GFR ในช่วงก่อนการศึกษาและสิ้นสุด
การศึกษา พบว่า กลุ่มผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การติดตามฯ ครบถ้วน
มีค่าเฉลีย่ GFR ลดลง 0.47 mL/min/1.73m2 ส่วนผูท้ ไ่ี ด้รบั
ก า ร ติ ด ต า ม ฯ ไ ม่ ค ร บ ถ้ ว น มี GFR ล ด ล ง 0. 69
mL/min/1.73m2 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของทัง้ สองกลุ่มไม่มี
ความแตกต่างอย่างนัยสาคัญทางสถิติ (P=0.139) คาดว่า
เกิดจากการทีผ่ ปู้ ่ วยทัง้ 2 กลุ่มส่วนใหญ่ได้รบั ยากลุ่ม ACEIs
หรือ ARBs ตลอดการศึกษา การศึกษาของ Lewis และคณะ
(17) พบว่า ผูป้ ่ วยโรคไตเรือ้ รังร่วมกับโรคความดันโลหิตสูง

และโรคเบาหวานทีไ่ ด้รบั ยากลุ่ม ARBs มีระดับ GFR ลดลง
6.8±0.37 mL/min/1.73m2 ในระยะเวลา 3 ปี การศึกษานี้ใน
กลุ่มผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การติดตามฯ ตาม CPG ครบถ้วนมีระดับ
GFR ลดลง 0.47 mL/min/1.73m2 ภายในระยะเวลา 2 ปี ซึง่
มีแนวโน้ มลดลงน้ อยกว่า คาดว่าเกิดจากผู้ท่ไี ด้รบั ยากลุ่ม
ARBs ของการศึก ษาของ Lewis เมื่อ เริ่ม ต้น การศึก ษามี
ความดันโลหิตซิสโทลิก 160 ± 20 มิลลิเมตรปรอท และ
ความดันโลหิตไดแอสโทลิก 87 ± 11 มิลลิเมตรปรอท ส่วน
การศึกษานี้เมื่อเริม่ ต้นการศึกษา กลุ่มทีไ่ ด้รบั การติดตามฯ
ครบถ้วนมีความดันซิสโทลิกเฉลีย่ 119.52±16.1 มิลลิเมตร
ปรอทและความดั น ไดแอสโทลิ ก เ ฉลี่ ย 74.12±10.1
มิ ล ลิ เ มตรปรอท นอกจากนี้ ย ัง มี ปั จจัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การ
เปลีย่ นแปลงระดับ GFR ได้แก่ ระดับน้าตาลในเลือด, ระดับ
กรดยูรคิ ในเลือด และพฤติกรรมการบริโภคของผู้ป่วย (9)
จึงอาจส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงระดับ GFR แตกต่ างกัน
อย่างไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ
ผู้ ป่ วยที่ ไ ด้ ร ับ การติ ด ตามฯ ครบถ้ ว นมี ร ะดับ
โพแทสเซีย มในเลือ ดเพิ่ม ขึ้น 0.11 mmol/L ส่ ว นกลุ่ ม ที่
ได้รบั การติดตามฯ ไม่ครบถ้วนมีระดับโพแทสเซียมในเลือด
เพิ่มขึ้น 0.21 mmol/L ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มที่ได้รบั การ
ติดตามฯ ครบถ้วน แต่ ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ (P=0.860)
ระดับ โพแทสเซียมในเลือ ดของผู้ป่วยทัง้ 2 กลุ่ ม ยังอยู่ใน
ระดับปกติ การศึกษาของ Lewis และคณะ (17) พบผูป้ ่ วย
ทีม่ ภี าวะโพแทสเซียมในเลือดสูงแล้วหยุดยาร้อยละ 1.9 ใน
ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ยากลุ่ม ARBs ในระยะเวลา 3 ปี ซึง่ การศึกษา
นี้ในกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รบั การติดตามฯ ครบถ้ วน มีเหตุผลใน
การหยุดยากลุ่ม ACEIs หรือ ARBs จากภาวะโพแทสเซียม
ในเลื อ ดสู ง ร้ อ ยละ 7.1 ในการศึ ก ษานี้ มี ผู้ ป่ วยที่ ภ าวะ
โพแทสเซียมในเลือดสูงจนหยุดยากลุ่ม ACEIs หรือ ARBs
มากกว่า คาดว่าเกิดจากเมื่อเริ่มการศึกษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ มี
ระดับโพแทสเซียมในเลือดสูงร้อยละ 34.3 ซึ่งได้รบั ยาลด
ระดับโพแทสเซียมในเลือดร่วมกับลดขนาดยากลุ่ม ACEIs
หรือ ARBs แล้วนัดติดตามผลระดับโพแทสเซียมในเลือด
ต่อไป CPG แบ่งระดับโพแทสเซียมในเลือดเป็ น ต่ า (น้อย
กว่ า 4.5 mmol/L) ปกติ (4.6 - 5.0 mmol/L) และสู ง
(มากกว่า 5.0 mmol/L) ส่วนผลตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารที่
โรงพยาบาลเลาขวัญ แบ่งระดับโพแทสเซียมในเลือดเป็ น
ต่ า (น้อยกว่า 3.5 mmol/L) ปกติ (3.5 - 5.3 mmol/L) และ
สู ง (มากกว่ า 5.3 mmol/L) ซึ่ ง ท าให้ ผู้ ป่ วยที่ มี ร ะดับ
โพแทสเซีย ม 5.1-5.2 mmol/L ถู ก ประเมิน ว่ า ปกติ ทัง้ ที่
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ตาม CPG จัดให้เป็ นระดับสูง จึงส่งผลให้มกี ารติดตามระดับ
โพแทสเซียมในระยะเวลานานกว่ากาหนด
แม้ผลการเปลีย่ นแปลงค่าเฉลีย่ GFR และค่าเฉลีย่
ระดับ โพแทสเซีย มในเลือ ดทัง้ ก่ อ นการศึก ษาและสิ้น สุด
การศึกษา แต่ ไม่มีความแตกต่ างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติระหว่างผู้ป่วยทัง้ 2 กลุ่ม แต่ แสดงให้เห็นแนวโน้ม ว่า
กลุ่มผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การติดตามฯ ครบถ้วนสามารถชะลอการ
ล ด ล ง ข อ ง ร ะ ดั บ GFR แ ล ะ ก า ร เ พิ่ ม ขึ้ น ข อ ง ร ะ ดั บ
โพแทสเซียมในเลือดได้ดกี ว่า รวมทัง้ กลุ่มผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การ
ติดตามฯ ครบถ้วนมีรอ้ ยละของผูป้ ่ วยที่ระดับโพแทสเซียม
ในเลื อ ดสู ง มากกว่ า กลุ่ ม ป่ วยที่ ไ ด้ ร ับ การติ ด ตามฯ ไม่
ครบถ้วน ทัง้ นี้ในด้านของการชะลอการเปลีย่ นระยะของโรค
ไตสามารถเกิด จากการควบคุ ม ระดับ น้ า ตาลในเลือ ดดัง
การศึกษาของ Chan และคณะ (18) พบว่า ผูป้ ่ วยทีม่ นี ้าตาล
สะสม (HbA1c) ร้อยละ 6.5 สามารถลดปั จจัยเสีย่ งในการ
เกิดภาวะไตวายระยะสุดท้ายร้อยละ 65 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ผู้ ป่ วยที่มีค่ า น้ า ตาลสะสมร้ อ ยละ 7.3 (P= 0.017) (23)
พฤติก รรมการดู แ ลตัว เองของผู้ป่ วยโรคไตเรื้อ รัง ก็มีผ ล
เช่ น กัน ดัง การศึก ษาของสุภ าพร องค์สรุ ย านนท์ (19) ที่
พบว่า การพัฒนาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรค
ไตเรือ้ รังด้านการรับรูโ้ อกาสเสีย่ งของการเกิดภาวะไตเรือ้ รัง
ระยะสุ ด ท้า ย และการปฏิบตั ิด้า นการบริโภคอาหาร การ
ผ่อนคลายอารมณ์ และการออกกาลังกาย สามารถชะลอการ
เกิดภาวะไตวายระยะสุดท้ายได้ รวมถึงผู้ป่วยทัง้ 2 กลุ่มนี้
ได้รบั ยากลุ่ม ACEIs หรือ ARBs จึงทาให้มกี ารเปลีย่ นแปลง
การทางานของไตใกล้เคียงกัน
การศึกษานี้พบว่ามีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 4
ได้ ร ับ ยากลุ่ ม ACEIs หรือ ARBs เนื่ อ งจากเป็ นผู้ ป่ วยที่
ได้รบั ยาทัง้ 2 กลุ่มต่ อเนื่องมาตัง้ แต่ ระดับ GFR จัดอยู่ใน
โรคไตเรือ้ รังระยะที่ 3 ซึง่ ต่อมาระดับ GFR ยังลดลงต่อเนื่อง
ผู้ป่ วยกลุ่ ม นี้ จ ะหยุ ด ได้ร ับ ยากลุ่ ม ACEIs หรือ ARBs แต่
หากระดับ GFR เพิม่ ขึน้ จะยังคงได้รบั ยาต่อไป ในการศึกษา
นี้ พบว่ า เหตุ ผ ลของการหยุ ด ยากลุ่ ม ACEIs หรือ ARBs
ส่วนมากเกิดจากภาวะไตวายเฉียบพลัน (ร้อยละ 13.62)
รองลงมาคือภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง (ร้อยละ 8.92)
และภาวะความดันโลหิตต่ า (ร้อยละ 7.51) สอดคล้องกับ
การศึก ษาของถิร นัน ท์ แดงรัศ มีโ สภณ และคณะ (11) ที่
โรงพยาบาลศูน ย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพบว่า ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รบั
กลุ่ม ACEIs หรือ ARBs เกิดภาวะโพแทสเซียมสูงร้อยละ
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17.9 เกิดภาวะครีแอทินินสูงเฉียบพลันร้อยละ 14.3 และ
ภาวะไตวายเฉียบพลัน ร้อยละ 3.6 ตามลาดับ ซึ่งแสดงให้
เห็นว่า ผลข้างเคียงจากยากลุ่ม ACEIs หรือ ARBs ที่พบ
สอดคล้อ งกัน คือ ภาวะโพแทสเซีย มสูง และภาวะไตวาย
เฉียบพลัน การศึกษาปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการปฏิบตั ติ าม CPG
ในเรื่อ งการติด ตามผลการใช้ย ากลุ่ ม ACEIs หรือ ARBs
พบว่า ยาทีผ่ ปู้ ่ วยได้รบั ร่วมคือ ยากลุ่ม beta blocker ส่งผล
ต่อการปฏิบตั ติ ามตาม CPG อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P <
0.01) ซึ่ง การศึก ษาของ Pie-Tzu wang และคณะ (14) ที่
ประเทศไต้หวัน พบว่า ปั จจัยทีส่ ง่ ผลต่อการติดตามระดับครี
แอทินิน คือ โรคเบาหวานและระดับ GFR และปั จจัยทีส่ ง่ ผล
ต่ อการตรวจติดตามระดับโพแทสเซียมในเลือดคือ ระดับ
GFR และระดับโพแทสเซียมในเลือ ด แต่ ก ารศึกษานี้โรค
ร่วมและระยะของโรคไตไม่มผี ลกับการปฏิบตั ติ าม CPG
ส่ ว นการศึก ษาของ Reabel และคณะ (20) ใน
ประเทศสหรัฐ อเมริก า พบว่ า โรคเบาหวาน โรคหัว ใจ
ล้มเหลว โรคไตเรือ้ รัง และยาทีผ่ ปู้ ่ วยได้รบั ร่วมคือ digoxin,
diuretic และโพแทสเซียม เพิม่ การตรวจติดตามระดับครีเอ
ตินินและระดับโพแทสเซียมในเลือด ซึ่งการศึกษานี้มเี พียง
ยากลุ่ ม beta blocker ที่ส ัม พัน ธ์ก ับ การปฏิบ ัติต าม CPG
คาดว่าเกิดจากผู้ป่วยในกลุ่มผู้ป่วยได้รบั การติดตามฯ ไม่
ครบถ้วน มีโรคร่วมคือ โรคหัวใจล้มเหลว 12 คน โรคหัวใจ
เต้นผิดจังหวะ 9 คน และโรคหลอดเลือดหัวใจ 7 คน ทาให้มี
การพิจารณาให้ยากลุ่ม beta blocker จานวน 25 คน ส่วน
กลุ่ ม ผู้ ป่ วยได้ ร ับ การติ ด ตามฯ ครบถ้ ว นมี โ รคร่ ว มคื อ
โรคหัวใจล้มเหลว 7 คน โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ 1 คน และ
โรคหลอดเลือ ดหัว ใจ 2 คน ท าให้มีก ารให้ย ากลุ่ ม beta
blocker จานวน 1 คน จึงส่งผลให้ผลการทดสอบแตกต่ าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ดังนัน้ บุคคลากรทางการแพทย์จงึ ควรการปฏิบตั ิ
ตาม CPG ในเรื่องการติดตามการใช้ยากลุ่ม ACEIs หรือ
ARBs ตัง้ แต่ ร้ อ ยละ 70 ขึ้น ไป นอกจากนี้ การวิจ ัย ใน
อนาคตควรศึก ษาความคุ้ม ค่ า ของค่ า ใช้จ่ า ยในการการ
ปฏิบ ัติต าม CPG เรื่อ งการติด ตามการใช้ย ากลุ่ ม ACEIs
หรือ ARBs
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