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บทคัดย่อ
โรคไตเรื้อรังที่เป็ น ปั ญ หาสาคัญ ของสาธารณสุ ขทั่ วโลก พบแนวโน้มของอุบัติการณ์ และความชุก
เพิ่มขึ้นทุกปีโดยเฉพาะโรคไตจากเบาหวาน ความเสื่อมของไตในผู้ป่วยโรคเบาหวานเกิดจากพฤติกรรมทาง
สุขภาพ พฤติกรรมการรับประทานอาหารและน้า ซึ่งประกอบด้วย การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง อาหาร
รสเค็มจัด การดื่มน้า การรับประทานยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) การสูบบุหรี่ และการดื่ม
แอลกอฮอล์ วัตถุประสงค์ของบทความนี้เพื่อนาเสนอแนวทางการปรับพฤติกรรมทางสุขภาพเพื่อชะลอการ
เสื่ อ มของไตในผู้ ป่ ว ยเบาหวาน โดยประยุ ก ต์ ใช้ ท ฤษฎี ค วามสามารถของตนเอง (Self-efficacy) ทฤษฎี
ความสามารถของตนเองที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วย ประกอบด้วย 1) ประสบการณ์ที่
ประสบความสาเร็จด้วยตนเอง (Enactive mastery experience) 2) การได้เห็นตัวแบบหรือประสบการณ์จากผู้อื่น
(Vicarious experience) ) โดยการใช้ ตั วแบบ (Modeling) 3) การชั ก จู ง ด้ วยค าพู ด (Verbal persuasion)
4) สภาวะด้ านร่ างกายและอารมณ์ (Physiological and affective states) เข้ ามาช่ วยในการสร้ างพฤติ กรรม
สุขภาพ การใช้ทฤษฎีดังกล่าวมีส่วนสาคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทาให้ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติพฤติกรรมได้
ด้วยตนเองอันเป็นเป้าหมายสาคัญของการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และป้องกันภาวะแทรกซ้อน นามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดี
คาสาคัญ: พฤติกรรมทางสุขภาพ การชะลอการเสื่อมของไตในผู้ป่วยเบาหวาน ทฤษฎีความสามารถของตนเอง
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Change Health Behavior to Delay Degeneration of the Kidneys
in Diabetic Patients by Self-Efficacy Theory
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Abstract
Chronic kidney disease is considering a significant health problem in public health
worldwide. The trend of incidence and prevalence is increasing every year. Moreover, this
disease can cause diabetic nephropathy, a severe complication. Kidney degeneration in
patients with diabetes may be due to health behaviors such as have high-fat foods, salty
foods, drinking less water, taking non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), smoking,
and drinking alcohol. This article aims to present the modification of health behaviors to
delay renal degeneration in diabetic patients. The modification change in health behaviors
applied self-efficacy theory consisted of 1) enactive mastery experience, 2) vicarious
experience by modeling, 3) verbal persuasion, and 4) physiological and affective states to
help create healthy behavior. These behavior modifications allow patients to practice
behaviors in their ways, the important goal of self-care for diabetic patients. These behavior
modifications can prevent complications and will lead to quality of life.
Keywords: health behavior, delaying renal degeneration in diabetic patients,
self-efficacy theory
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บทนา
โรคไตเรื้อรัง (Chronic Kidney Disease; CKD) เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญทั่วโลกรวมทั้งประเทศ
ไทย รายงานสถานการณ์ทั่วโลกพบว่า ร้อยละ 10 ของประชากรทั่วโลกได้รับผลกระทบจากโรคไตเรื้อรังและ
เสียชีวิตนับล้านในแต่ละปี (ธัญญา รอดสุข, 2558)เนื่องจากผู้ป่วยเบาหวานมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตเรื้อรัง
ตัง้ แต่ระยะที่3 ขึ้นไปประมาณ 1.9 และ 1.6 เท่าตามลาดับ (กระทรวงสาธารณสุข, 2559) และจากการศึกษา
ในประเทศไทย พบว่าความชุกของโรคไตเรื้อรังตั้งแต่ระยะที่ 3 ขึ้นไปมีประมาณร้อยละ 2.9-13 จากประชากร
ทั้งประเทศประมาณ 70 ล้านคน หรืออยู่ในช่วงประมาณตั้งแต่ 2 ล้านถึงกว่า 9 ล้านคนสาเหตุของการเกิดโรค
ไตเรื้อรังของประเทศไทยเกิดจากเบาหวาน (Diabetic Nephropathy) ร้อยละ 36.3 มีผู้ป่วยเพียงร้อยละ 1.9
เท่านั้นที่ทราบว่าตนเองป่วยเป็นโรคไตเรื้อรัง (กระทรวงสาธารณสุข, 2559)
พฤติกรรมการดูแลตนเองเป็นวิธีหนึ่งที่สาคัญต่อการป้องกันความรุนแรงของโรค เนื่องจากปัจจัยเสี่ยง
ที่สาคัญส่วนใหญ่เกิดจากการมีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ไม่เหมาะสม การป้องกันการเกิดโรคไตเรื้อรังของ
ผู้ป่วยเบาหวานเพื่อให้ได้ผลดีนั้น ผู้ป่วยเบาหวานต้องมีทั้งพฤติกรรมในการควบคุมภาวะโรคเบาหวานและ
พฤติกรรมทั่วไปในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่ทาให้เกิดโรคไตเรื้อรังที่ถูกต้องและต่อเนื่อง โรคเบาหวานเป็นปัจจัย
เสี่ยงสาคัญของการเกิดโรคไตเรื้อรังแล้ว ยัง มีปัจจัยเสี่ยงอื่นที่ส่งผลต่อการเกิดโรคไตเรื้อรัง ทั้งที่เป็นปัจจัยที่
สามารถควบคุมได้ เช่น ระดับน้าตาล ดัชนีมวลกาย และการสูบบุหรี่ และปัจจัย ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น
อายุ เพศ และโรคที่เกิดตามวัยหรือพฤติกรรม ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดไตเรื้อรังระยะที่ 3-5 ได้แก่
เพศ อายุ เบาหวาน ความดัน โลหิ ตสูง โรคหั วใจและหลอดเลือด โลหิ ตจาง เกาต์ และโรคนิ่ว (กมลวรรณ
สาระ, 2559) โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมทางสุขภาพของผู้ป่วยนั้นมีส่วนช่วยในการชะลอการเสื่อมของไต
ไม่ให้ดาเนินเข้าสู่ระยะสุดท้ายอย่างรวดเร็ว สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและสานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (2555) ได้อธิบายปัจจัยพฤติกรรมทางสุขภาพที่ส่งผลต่อการชะลอการเสื่อมของไตไม่ให้ดาเนินเข้าสู่
ระยะสุดท้ายอย่างรวดเร็ว ซึ่ง ได้แก่ การควบคุมอาหาร การควบคุมระดับน้าตาลในเลือด การดื่มแอลกอฮอล์
และการสูบบุหรี่ (Gaede, Lund-Anderse, Parving, & Pederson, 2008) พฤติกรรมการจัดการตนเองที่มี
ความสาคัญต่อภาวะสุขภาพของผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง พบว่าการควบคุมระดับน้าตาลในเลือด การควบคุมความ
ดันโลหิต การควบคุมไขมันในเลือด การควบคุมอาหาร ประเภทโปรตีนและเกลือโซเดียม การออกกาลังกาย
และงดการสู บ บุ ห รี่ อ ย่ างเคร่ งครั ด ส่ งผลท าให้ อั ต ราการเสี ย ชี วิต ของผู้ ป่ ว ยโรคเบาหวาน อั ต ราการเกิ ด
ภาวะแทรกซ้อนทางไตจากโรคเบาหวาน และอัตราการเกิดโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายได้ ลดลง จากการศึกษา
พบว่าถึงผู้ป่วยจะมีความรู้ความเข้าใจและวิธีการปฏิบัติตนที่ชัดเจน แต่ไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพของผู้ป่วยได้ หากผู้ป่วยขาดแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Lipetz, Bussigel, Bannerman,
& Risley, 1990)
Bandura กล่ าวถึงแนวคิดความสามารถของตนเอง โดยมุ่งเน้นไปที่ความคาดหวัง (Expectation)
ของความสามารถของบุคคล (Personal Efficacy) โดยแบ่งความคาดหวังเป็น 2 ประเภทคือ ความคาดหวัง
ต่อความสามารถของตน และความคาดหวังต่อผลลัพธ์ที่ตามมา หมายถึง ความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถของ
ตนเองในการกาหนดการแสดงออกหรือพฤติกรรมของตนเองเป็นการตัดสินใจด้วยตนเองที่จะรู้สึก นึกคิดให้แรง
บัน ดาลใจแก่ตนเองหรือจะมีพฤติกรรมอย่างไร บุคคลใดที่มีการรับรู้ความสามารถของตนมากจะสามารถ
ประสบความส าเร็ จ ในหลายๆ เรื่ องของการดาเนิ น ชีวิต (Bandura, 1997) จากความส าคัญ ที่ กล่ าวมา จึ ง
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ต้องการเสนอแนวทางการปรับพฤติกรรมของผู้ป่วยเบาหวานเพื่อชะลอความเสื่อมของไตโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี
ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) ร่วมกันพัฒนาการดูแลเพื่อควบคุมโรคไตเรื้อรังในผู้เป็นเบาหวานโดย
มีเป้าหมายชะลอความเสื่อมของไตและคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพในการทางานของไตส่วนที่เหลือ รวมทั้งเป็นการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวให้อยู่ในชุมชนได้อย่างมีสุขภาวะที่ดีต่อไป
โรคไตจากเบาหวาน (Diabetic Nephropathy)
โรคไตจากเบาหวานเป็นความผิดปกติของหลอดเลือดแดงฝอยในโกลเมอรูลัสของไตซึ่งเป็นผลมาจากการ
เป็นเบาหวานระยะเวลานานทาให้ประสิทธิภาพการกรองของไตลดลง เกณฑ์โดยสมาคมเบาหวานอเมริกาที่
ระบุโรคไตจากเบาหวาน สามารถตรวจพบความผิดปกติ ดังนี้ (American Diabetes Association, 2017)
1. ระดับฮีโมโกลบิลเอวันซี (HBA1C) มากกว่าร้อยละ 7
2. ระดับน้าตาลก่อนอาหารเช้า (หลังงดอาหาร 8 ชั่วโมง) มากกว่า 130 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร
3. มีค่าความดันโลหิตที่มากกว่า 130/80 มิลลิเมตรปรอท
4. การตรวจพบโปรตีนชนิดอัลบูมินรั่วออกมาในปัสสาวะ หากมีการตรวจพบโปรตีนชนิดอัลบูมิน
ในปริมาณ 30-299 มิลลิกรัมต่อวัน จะวินิจฉัยว่าเป็นไมโครอัลบูมินนูเรีย (Microalbuminuria) แต่หากตรวจ
พบโปรตีนชนิดอัลบูมินในปัสสาวะปริมาณ 300 มิลลิกรัมต่อวันหรือมากกว่าให้ถือเป็นภาวะแมคโครอัลบูมินนู
เรีย (Macroalbuminuria)
5. ระดับไขมัน LDL มากกว่า 100 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร
6. ระดับ ไขมัน HDL น้ อ ยกว่า 40 มิ ล ลิ ก รัม ต่อ เดซิลิ ตรในผู้ ช ายและน้ อยกว่า 50 มิล ลิ กรัมต่ อ
เดซิลิตร
7. ระดับไขมัน Triglyceride มากกว่า มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร
8. มีค่าอัตราการกรองของไตต่ากว่า 60 มิลลิลิตรต่อนาทีผู้ป่วยกลุ่มนี้ควรพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทาง
ไต
การวินิจฉัยว่าเป็นโรคไตจากเบาหวานของประเทศไทยพิจารณาจาก (สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศ
ไทย, 2560)
1. คัดกรองผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 ที่เป็นโรคนานเกิ น 5 ปี สาหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 เมื่อ
ได้รับการวินิจฉัยโรคควรได้รับการตรวจหาโรคไตจากเบาหวาน
2. การตรวจ Albuminuria โดยให้เก็บปัสสาวะในเวลาเช้าตรวจหา Urinary albumincreatinine
ratio (Alb./Cr.) ถ้า Alb./Cr. = 30-299 มก./กรัม ควรตรวจซ้าอีก 1-2 ครั้งในเวลา 3-6 เดือน
3. ประเมินค่าประมาณอัตราการกรองของไต (Estimated GFR, eGFR) โดยคานวณจากค่า
ซีรั่มครีเอตินิน (Serum creatinine) ทุกปีพิจารณาร่วมกับ
3.1 มี ป ริ ม าณโปรตี น ไข่ ข าวรั่ว ในปั ส สาวะ มากกว่า 300 มิ ล ลิ กรัม ต่ อ กรัม ของ Serum
creatinine
3.2 มีปริมาณโปรตีนไข่ขาวรั่วในปัสสาวะ อยู่ระหว่าง 30-300 มิลลิกรัมต่อกรัม ของSerum
creatinine รวมกับการตรวจพบโรคตาจากเบาหวาน (Diabeticretinopathy) หรือมีระยะการเป็นเบาหวาน
นานมากกว่า10 ปีขึ้นไป ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 (วรางคณา พิชัยวงศ์, 2558)
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กลไกการเกิดโรคไตจากโรคเบาหวาน
ภาวะแทรกซ้อนทางไตในโรคเบาหวานเป็นผลจากการที่น้าตาลในเลือดสูงกว่าระดับปกติ ทาให้ระดับ
กลูโคสสูงขึ้นจะสร้างความเสียหายให้กับเส้นเลือดฝอยในไตเนื่องจากความหนืดของน้าตาลที่ผสมในเลือด ทา
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของการไหลเวียนของเลือดที่ไต และทาให้มีการเปลี่ยนแปลงที่เนื้อไตโดยตรง การตรวจ
ปัสสาวะพบโปรตีนซึ่งมีปริมาณไม่มากในระยะต้น ต่อมาปริมาณโปรตีนจะค่อยๆ เพิ่มมากขึ้นเป็นลาดับ จนอาจ
มีการสูญเสียโปรตีนในปัสสาวะมาก ทาให้โปรตีนในเลือดลดต่าลงและผู้ป่วยมีอาการบวมเกิดขึ้น ในช่วงเวลานี้
การทางานของไตอาจยังดีอยู่หรือลดลงเพี ยงเล็กน้อย ต่อจากนั้นจากทางานของไตจะลดลงเป็นลาดับจนเกิด
ภาวะไตวาย ระยะเวลาตั้งแต่พบโปรตีนในปัสสาวะจนเกิดภาวะไตวายไม่แน่นอนเฉลี่ย 4-5 ปี การเปลี่ยนแปลง
ทั้งสองอย่างนี้ทาให้เกิดพยาธิสภาพที่ไตและภาวะไตวายในที่สุด (Tervaert, et al., 2010)
ระยะความรุนแรงการเสื่อมของไตในผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้าตาลสะสมให้อยู่ใน
ระดับปกติต่ากว่าร้อยละ 7 เป็นเวลานาน จะทาให้เกิดการทาลายเนื้อไตและหลอดเลือดฝอยในไตในระยะยาว
(มณีรัตน์ จิรัปปภา, 2557)
ความรุนแรงของภาวะไตเสื่อมแบ่ งตามลั กษณะของไตอัตราการกรองของไต มีดังนี้ (Freil, et al.,
2012)
ระยะ

ลักษณะของไต

1

3

ไม่พบความเสียหายที่ไต อัตราการกรอง
ปกติ
ไม่พบความเสียหายที่ไต อัตราการกรอง
ลดลงเล็กน้อย
อัตราการกรองลดลงอย่างเห็นได้ชัด

4

อัตราการกรองลดลงอย่างรุนแรง

5

ไตวายระยะสุดท้ายอัตราการกรองลดลง
อย่างรุนแรงแนะนาปลูกถ่ายไต

2

อัตราการกรองของไต
(ml/min )
≥ 90

ข้อควรปฏิบัติ

60 – 89

วินิจฉัยให้เร็วชะลอไตเสื่อมลดปัจจัยเสี่ยง
หลอดเลือดหัวใจ
รักษาชะลอการเสื่อมของไต

30 - 59

ระวังและรักษาภาวะแทรกซ้อน

15 - 29

เริ่มแนะนาเรื่องการล้างไต

< 15 or dialysis

ล้างไต ตามความเหมาะสม

ปัจจัยด้านพฤติกรรมทางสุขภาพมีความสัมพันธ์กับโรคไตเรื้อรัง
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ปั จจัยด้านพฤติกรรมทางสุขภาพมีความสั มพันธ์กับ โรคไตเรื้อรัง
ประกอบด้วย4 ปัจจัย ได้แก่ 1) ด้านการรับประทานอาหารและการดื่มน้า ซึ่งประกอบด้วยการรับประทาน
อาหารที่มีไขมันสูงอาหารรสเค็มจัด 2) ด้านการรับประทานยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่ สเตียรอยด์ (NSAIDs)
3) ด้านการสูบบุหรี่ และ 4) ด้านการดื่มแอลกอฮอล์ปัจจัยด้านเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคไตเรื้อรังใน
ผู้ป่วยเบาหวาน สามารถอธิบายการเกิดโรคไตเรื้อรังได้ดังนี้
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1) ด้านการรับประทานอาหารและการดื่มน้า
ก. อาหารที่มีไขมันสูง
อาหารที่มีไขมัน สูงมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวาน โดยพบว่าระดับ
ไขมันในเลือด โคเรสเตอรอล และไขมันไตรกรีเซอไรด์สูง เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไตใน
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน (บัญชา สถิระพจน์ , 2554) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างไตรกลีเซอ
ไรด์กับ โปรตีน ในปั สสาวะ โดยสอดคล้องกับการศึกษาในเพศชายและเพศหญิง (Tozawa, et al., 2002) ที่
ศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง 4,326 ราย ที่ไม่มีโปรตีนในปัสสาวะ (Dipstick 1+ หรือมากกว่า) พบว่า มี Adjusted
relative risk เท่ากับ 1.007 เท่าในเพศชาย และ 1.032 เท่าในเพศหญิงเมื่อเทียบกับการศึกษาในเพศชายที่มี
สุขภาพดี ปัจจัยด้านโคเรสเตอรอลมีความสัมพันธ์กับการทางานของไตผิดปกติ รวมทั้งความเสี่ยงในการเพิ่มขึ้น
ของครีเอตินินพบว่าเท่ากับ 1.77 เท่า, โคเรสเตอรอล > 240 mg./dl. เท่ากับ 1.10-2.86, HDL < 40 mg./dl.
เท่ากับ 2.16 (Schaeffner, et al., 2003) และการดื่มน้าในปริมาณที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย
จะทาให้ปริมาณเลือดในร่างกายลดลง ส่งผลให้การกรองของไตลดลง (KDIGO, 2002) สอดคล้องกับการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้าที่ดื่มกับโรคไตเรื้อรัง พบว่า เมื่อเปรียบเทียบกลุ่มที่ดื่มน้าน้อยกว่า 2 ลิตรต่อ
วัน กับ กลุ่ มที่ ดื่ม น้ ามากกว่า 4.3 ลิ ตรต่อ วัน จะพบการเกิด โรคไตเรื้อรังเป็น 2.52 เท่ า (Sontrop, et al.,
2013)
ข. อาหารรสเค็มจัด
ผู้ป่วยโรคไตที่รับประทานเกลือโซเดียมมากกว่า 4.6 g./day ทาให้ ระดับ GFR และโปรตีนใน
ปัสสาวะ (Protein Urea) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ (Smyth, et al., 2014) จึงควรรับประทานเกลือโซเดียม
ให้น้อยกว่า 100 mmol./day หรือ 6 g./day (KDIGO, 2013)
2) ด้านการรับประทานยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs)
การรับประทานยา NSAIDs เป็นเวลานานๆ มีความสัมพันธ์กับโรคไตเรื้อรัง เนื่องจากไตมีหน้าที่ขับถ่าย
ของเสียและสารต่างๆ ที่ร่างกายไม่ต้องการออกไป นั่นคือ โดยขับถ่ายออกมาเป็นปัสสาวะ ถ้าไตถูกทาลายให้
เสียไป ความสามารถในการขับถ่ายจะเสียไปด้วย การรับประทานยากลุ่ม NSAIDs มากกว่า 90 วัน จะมีความ
เสี่ยงต่อการเกิดโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวาน เพิ่มขึ้น 1.37 เท่า ในขณะที่เมื่อรับประทานยากลุ่ม NSAIDs
น้อยกว่า 90 วัน พบว่าความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้น 1.28 เท่า (Tsai, et al., 2015) ขณะที่การรับประทานยากลุ่ม
NSAIDs ในขนาดปกติ จะไม่เพิ่มความเสี่ยงในการดาเนินของโรคไตเรื้อรัง แต่รับประทานสูงในขนาดสูง จะพบ
ความเสี่ย งในการดาเนิน ของโรคไตเรื้อรังถึง 1.26 เท่า (Nderitu, et al., 2013) โดยเฉพาะในผู้สูงอายุจะมี
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตเรื้อรังมากขึ้น เกิดผลข้างเคียงของยาต่อไต เนื่องจากในภาวะดังกล่าวร่างกายจะ
สร้างสาร Angiotensin II และ norepinephrine มากขึ้น ในขณะที่สาร Prostacyclin และ Prostaglandin
E2 ซึ่งมีหน้าที่ในการปรับสมดุล ไม่ให้ GFR (Glomerular filtration rate) ลดลง ถูกยับยั้งการสร้างจากการ
ได้รับยาต้านอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์จึงทาให้หน้าที่ของไตลดลงโดยที่ค่า Creatinine จะสูงขึ้นในวันที่ 3 ถึง
7 หลังจากได้รับยาและอาจจะรุนแรงจนทาให้เกิดภาวะไตวายเฉียบพลัน (พรทวี เลิศศรีสถิต และสุชีลา จันทร์
วิทยานุชิต, 2563)
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3) ด้านการสูบบุหรี่
สารนิโคตินในสูบบุหรี่มีผลให้หลอดเลือดมีความยืดหยุ่นน้ อยลง และมีการทาลายผนังหลอดเลือดเร็ว
ขึ้น ทาให้หลอดเลือดไตทาหน้าที่ได้ลดลง เกิดการรั่วของโปรตีนอัลบูมิน เข้าไปในปัสสาวะมากขึ้น และอาจ
พัฒนาไปสู่ภาวะไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายได้ (ไกรวิพร เกียรติสุนทร, 2550; สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
และสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2555) โดยเฉพาะผู้ที่มีปริมาณการสูบมากกว่าเท่ากับ 15 ซองต่อปี
จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการดาเนินของโรคไตเรื้อรังมากขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ (Elihimas, 2014)
4) ด้านการดื่มแอลกอฮอล์
การดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมาก จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตเรื้อรัง โดยจะตรวจพบโปรตีนใน
ปั ส สาวะเพิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจากไตใช้ ก ระบวนการกรอง (Glomerular filtration) และการดู ด กลั บ ของท่ อ ไต
(Tubular reabsorption) ในการควบคุมระดับแอลกอฮอล์ เนื่องจากแอลกอฮอล์เป็นสารที่มีคุณสมบัติในการ
ซึมผ่านสูงทาให้ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในปัสสาวะและในซีรั่มมีค่าที่ ใกล้เคียงกัน เกิดการทาลายเซลล์
โดยตรงทาให้ไตโต เกิดความผิดปกติในการผลิตฮอร์โมนจากไต รวมถึงทาให้ เกิดความไม่ส มดุลของระดับ
ไอออนในร่างกายซึ่งจะทาให้กระบวนการเผาผลาญอาหารทางานผิดปกติไป ผู้ที่ดื่มสุราเรื้อรังจนส่งผลทาให้ไต
ทางานลาบากมากขึ้น มีการศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ต่อการเกิดโรคไตเรื้อรัง พบว่า
เมื่อดื่มแอลกอฮอล์เป็ นครั้งคราว (ต่ากว่า 10 กรัมต่อสัปดาห์) จะมีค่า Hazard ratios เท่ากับ 0.85 (0.691.04) ดื่ ม เล็ ก น้ อ ย (10-69.9 กรั ม ต่ อ สั ป ดาห์ ) เท่ า กั บ 0.82 (0.69-0.98) ดื่ ม ปานกลาง (70-210 กรั ม ต่ อ
สัป ดาห์ ) เท่ากับ 0.71 (0.58-0.88) และดื่มอย่างหนัก (มากกว่า 210 กรัมต่อสัปดาห์ ) เท่ากับ 0.60 (0.420.86) (Koning, Gansevoort, Mukamal, Rimm, & Stephan, 2015)
จากปัจจัยทั้ง 4 ด้านที่กล่าวมาข้างต้น เป็นปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคไตเรื้อรัง ในด้านการ
รับประทานอาหารและการดื่มน้า ซึ่งประกอบด้วย การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง อาหารรสเค็มจัด ด้าน
การรับประทานยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) ด้านการสูบบุหรี่ และด้านการดื่มแอลกอฮอล์
ถ้าผู้ป่วยมีการปรับพฤติกรรมทางสุขภาพที่ดี ก็จะส่งผลให้เกิดการชะลอการเสื่อมของไตด้วยความสามารถของ
ตนเอง (Self-efficacy) ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการปฏิบัติพฤติกรรมทางสุขภาพ เป็นความเชื่อในความสามารถ
ของบุคคลในการจัดการและดาเนินการเพื่อให้ปฏิบัติพฤติกรรมประสบความสาเร็จ
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถของตนเองเพื่อชะลอการเสื่อมของไตจากเบาหวาน
การสร้างพฤติกรรมสุขภาพในผู้ป่วยโรคเบาหวานมีการนาแนวคิดหลายด้านมาใช้ เป็นกรอบในการดาเนิน
กิจกรรมการส่ งเสริมสุขภาพ อาทิ เช่น ความเชื่อด้านสุ ขภาพ (Health believe model) การกากับตนเอง
(Self-regulation) แรงจูงใจการการป้องกันโรค (Protection motivation) และแนวคิดความสามารถตนเอง
(Self-efficacy) ที่ ถู ก น ามาใช้ เป็ น กรอบในการส่ งเสริม สุ ข ภาพและป้ อ งกั น โรค แนวคิ ด เริ่ ม จากการสร้ า ง
ความสามารถให้ตัวบุคคลให้สามารถที่จะแสดงพฤติกรรมได้อย่างมั่นใจและเหมาะสม อาจเป็นการให้ความรู้
ส่งเสริมทักษะปฏิบัติ
Bandura ได้กล่ าวว่าแนวทางการแก้ปัญ หาด้ว ยตนเองเกิดจากการสร้างแรงจูงใจให้ เห็ น ศักยภาพใน
ต น เอ ง ประกอบ ด้ วย 4 องค์ ป ระกอบ 1) ป ระสบการณ์ ที่ ป ร ะ ส บ ค ว า ม ส า เร็ จ ด้ ว ย ต น เอ ง
(Enactivemasteryexperience) Bandura เชื่อ ว่าเป็ น วิธีการที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพที่ สุ ด ในการพั ฒ นาการรับ รู้
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ความสามารถตนเอง ที่ เป็ น ประสบการณ์ โดยตรง จ าเป็ น ต้ อ งฝึ ก ให้ บุ ค คลมี ทั ก ษะเพี ย งพอที่ จ ะประสบ
ความสาเร็จพร้อมกับการทาให้บุคคลได้รับรู้ว่าเขามีความสามารถที่จะทาได้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ
2) การได้เห็ น ตัวแบบหรือประสบการณ์ จ ากผู้ อื่น (Vicariousexperience) โดยการใช้ตัวแบบ (Modeling)
การได้ สั งเกตตั ว แบบที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ น และได้ รั บ ผลกรรมที่ พึ งพอใจ จะท าให้ ผู้ สั งเกตเรีย นรู้ ว่าตนเองมี
ความสามารถที่จะประสบความสาเร็จได้ 3) การชักจูงด้วยคาพูด (Verbal persuasion) บุคคลมีความสามารถ
ที่จะประสบความสาเร็จได้คือการใช้คาพูดชักจูงร่วมกับการทาให้บุคคลมีประสบการณ์ของความสาเร็จคู่กันไป
ด้วย 4) สภาวะด้านร่างกายและอารมณ์ (Physiological and affective states) การกระตุ้นทางอารมณ์มีผล
ต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง การที่ถูกข่มขู่ในการตัดสินถึงความวิต กกังวลและความเครียดของบุคคล
นั้นทาให้เกิดการกระทาที่ไม่ค่อยได้ผลดีบุคคลจะคาดหวัง กับความสาเร็จเมื่อบุคคลไม่ได้อยู่ในสภาพการณ์ที่
กระตุ้นด้วยสิ่งที่ไม่พึงพอใจ จะเกิดประสบการณ์ของความล้มเหลวอันจะทาให้เกิดการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองต่าลงได้ (Bandura, 1997)
จากการศึกษาผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนและพฤติกรรม ในการควบคุมภาวะ
ไตเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 พบว่า ด้านการรับประทานอาหาร การรับประทานยา การออกกาลังกาย
และการเฝ้าติดตาม แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมดังกล่าวช่วยทาให้ผู้ป่วยมีการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการควบคุม
ภาวะไตเสื่อม และส่งเสริมพฤติกรรมในการควบคุมภาวะไตเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ดีขึ้นในทุกด้าน
โดยใช้แนวทางการปรับพฤติกรรม 1) ชักจูงด้วยคาพูด (Verbal persuasion) ก่อนเริ่มการเข้ากิจกรรม ควรชัก
จูงให้ผู้ป่วยเกิดความมั่นใจในความสามารถของตนเองก่อน เช่น การเล่าประสบการณ์ที่ตนเองภาคภูมิใจในการ
ดู แลตนเองเพื่ อ ป้ อ งกั น ภาวะแทรกซ้ อ น 2) เริ่ ม ด้ ว ยวิธี ก ารให้ ได้ เห็ น ตั ว แบบหรือ ประสบการณ์ จ ากผู้ อื่ น
(Vicarious experiences) โดยผู้ป่วยชมสื่อวีดิทัศน์ เนื้อหาประกอบด้วย ผู้ป่วยต้นแบบที่มีพฤติกรรมสุขภาพ
เหมาสมและมีสุขภาพดี (Modeling) เล่าถึงประสบการณ์การปฏิบัติตน เพื่อแสดงให้ผู้ป่วยเห็นประสบการณ์
ความสาเร็จของผู้ป่วยอื่น เน้น การชี้ให้ เห็น ความสาคัญของการปฏิ บัติตนเพื่อควบคุมภาวะไตเสื่อม 3) การ
ประสบความสาเร็จด้วยตนเอง (Enactive mastery experience) โดยพยาบาลปฏิบัติตนเป็นผู้ให้คาแนะนาและ
คอยสนับสนุนให้ผู้ป่วยปฏิบัติตน หลังจากที่ผู้ป่วยได้รับความรู้และกลับบ้า น พยาบาลเป็นที่ปรึกษาปัญหาโดย
โทรศัพท์ในเวลาราชการ ถามถึงอุปสรรคในการปฏิบัติตน และส่งเสริมให้เกิดความสาเร็จในการปฏิบัติตนเน้น
การ ชื่นชม และให้กาลังใจในการดูแลตนเอง 4) การดูแลด้านสภาวะร่างกายและอารมณ์ (Physiological and
affective states) ด้วยการประเมินผลจากการจัดการกับปัญหาของผู้ป่วยเบื้องต้นก่อนให้คาปรึกษาเพื่อดูไหว
พริบการแก้ปัญหา หากแก้ไขได้ตรงจุดและถูกต้องก็ต้องส่งเสริมด้วยคาพูดเพื่อให้ผู้ป่วยปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
เช่น ชมเชยและให้กาลังใจเมื่อผู้ป่วยสามารถปฏิบัติได้ รับฟังผู้ป่วย และแนะนาให้คาปรึกษาในการปฏิบัติตนได้
ถูกต้อง (ปริยากร วังศร, วีนัส ลีหฬกุล และทิพา ต่อสกุลแก้ว, 2560)
ดังจะเห็นว่า ความสามารถของตนเองช่วยให้บุคคลสามารถบรรลุในพฤติกรรมที่คาดหวังได้ผ่านแรงจูงใจ
การรับรู้ และกระบวนการตัดสินใจ ในการช่วยให้บุคคลมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี การนาทฤษฎีมาประยุกต์ใ ช้ทั้ง
ในด้านการศึกษาหรือด้านที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่มุ่งเน้นไปที่ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ดังการศึกษา
ผลของโปรแกรมสุขศึกษาในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถแห่งตนร่วมกับ
แรงสนับสนุนทางสังคม พบว่า มีการรับรู้ความสามารถและความคาดหวังในผลลัพธ์เพิ่งขึ้นและแตกต่างกับ
กลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<.001) มีระดับน้าตาลในเลือดลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
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(P<.001) ส่วนค่าน้าตาลสะสมในเม็ดเลือดแดงลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (สมพงษ์ หามวงษ์ และพรรณี
บั ญ ชรหั ตถกิ จ , 2556) และจากการศึ กษาโปรแกรมการเสริมสร้างการรับ รู้ส มรรถนะแห่ งตนในการปรับ
พฤติกรรมการรับประทานอาหารการออกกาลังกายเพื่อการลดน้าหนักและน้าตาลในเลือดเป็นเวลา 6 สัปดาห์
พบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพเพิ่มขึ้นกว่าก่อนการทดลอง และมีผลต่างของ
น้าหนักตัวและค่าน้าตาลในเลือดลดลงมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (ทิพย์สุดา แสนดี ,
2559)
การปรับพฤติกรรมสุขภาพที่จะควบคุมระดับน้าตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติ การควบคุมระดับน้าตาล
ในเลื อ ดโดยให้ ร ะดั บ HbA1C น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 7.0 หรื อ ระดั บ น้ าตาลในเลื อ ดให้ อ ยู่ ในระหว่ า ง 90-130
มิลลิ กรัมต่อเดซิลิ ตร จะสามารถลดการเกิดภาวะขนาดไต, อัตรากรองและการขับอัลบูลมินในปัสสาวะได้
นอกจากนี้พบว่าการควบคุมระดับน้าตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมสามารถรักษาภาวะแทรกซ้อนทาง
ไตจากโรคเบาหวานได้ทุกระยะของการดาเนินของโรค(บัญชา สถิระพจน์ , 2554) และในระยะที่ตรวจพบ
Albuminuria 30-299 มิ ล ลิ กรั มต่อกรั ม Creatinine หรือระยะMicroalbuminuriaพบว่าการควบคุ มระดั บ
น้าตาลในเลือดให้ เท่ากับหรือใกล้เคียงค่าปกติเท่าที่สามารถทาได้จะสามารถชะลอการเสื่อมของไตหรือลด
ปริมาณ Albuminuria หรือกลับสู่ภาวะปกติได้ (สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย, 2560)
สรุป
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถของตนเองในการชะลอความเสื่อมของไตในโรคเบาหวาน โดยมุ่งเน้น
การส่งเสริมให้มีความสามารถที่จะเลือกทาพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะกับตนเอง โดยมีความคาดหวังต่อการเกิด
ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น โดยแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นอยู่ภายใต้พื้นฐานการสร้างความมั่นใจในตนเอง
และการรั บ รู้ ความสามารถของตนเองของ Bandura4 องค์ป ระกอบคือ การประสบกับ ภาวะเหตุการณ์ ที่
ประสบความสาเร็จ การเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่น การใช้คาพูดชักจูงและการกระตุ้นอารมณ์ ตลอดจน
สามารถปฏิบัติกิจกรรมนั้น ๆ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน การมีพฤติกรรมสุขภาพที่ต้องการและมีผลลัพธ์ทาง
สุขภาพที่ดีเป็นบทบาทสาคัญของพยาบาลในการดูแลผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานที่จะช่วยชะลอความเสื่อมของ
ไตที่จะมีจานวนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องพร้อมกับการมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
เอกสารอ้างอิง
กมลวรรณ สาระ. (2559). ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดไตวายเรื้อรังระยะที่ 3-5 ในโรงพยาบาล
ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี. วิทยานิพนธ์ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
บัณฑิตวิทยาลัย,คณะเภสัชศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
กระทรวงสาธารณสุข. (2559). คู่มือปฏิบัติการเพื่อดาเนินงานลดโรคไตเรื้อรัง (CKD) ในผูป้ ่วยเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง. นนทบุรี: สานักงานกิจการโรงพิมพองคการสงเคราะหทหารผานศึกในพระบรม
ราชูปถัมภ์.
ไกรวิพร เกียรติสุนทร. (2550). เราจะลดความเสี่ยงของโรคไตจากเบาหวานได้อย่างไร. วารสารมูลนิธิโรคไต
แห่งประเทศไทย, 21(42), 77-81.
ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563) หน้า 101

ทิพย์สุดา แสนดี. (2559). ผลการเสริมสร้างการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ น้าหนัก
และค่าน้าตาลในเลือดหลังอดอาหารของกลุ่มเสี่ยงเบาหวานในชุมชน. วิทยานิพนธ์พยาบาลมหาบัณฑิต.
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน, คณะพยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา.
ธัญญา รอดสุข, อรวรรณ บารุง และอรนงค์ คงเรือง. (2558). เอกสารวิชาการเรื่อง ระบาดวิทยาโรคไตเรื้อรัง
ในผู้ป่วยเบาหวาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 – 2557. กรุงเทพฯ : สานักงานควบคุม
โรคที่ 1.
บัญชา สถิระพจน์. (2554). Diagnosis and Management of Diabetic Nephropathy. เวชสารแพทย์
ทหารบก, 64(1), 53-63.
ปริยากร วังศร, วีนัส ลีหฬกุลและทิพา ต่อสกุลแก้ว. (2560). ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะ
แห่งตนและพฤติกรรมในการควบคุมภาวะไตเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2. วารสารวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา, 10(2), 98-110.
พรทวี เลิศศรีสถิต และสุชีลา จันทร์วิทยานุชิต. (2563). ยาต้านอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์. สืบค้นจาก
https://med.mahidol.ac.th/med/sites/default/files/public/pdf/medicinebook1/NSAIDS.
pdf
มณีรัตน์ จิรัปปภา. (2557). การชะลอไตเสื่อมจากวัยผู้ใหญ่ถึงวัยผู้สูงอายุ. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี นครราชสีมา, 20(2), 5-16.
วรางคณา พิชัยวงศ์. (2558). โรคไตจากเบาหวาน. วารสารกรมการแพทย์, 40(5), 19-24.
สมพงษ์ หามวงษ์, และพรรณี บัญชรหัตถกิจ. (2556). ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี
ความสามารถแห่งตนร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการ ใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองกุงเผือก อาเภอหนองกุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์. ศรีนครินทร์เวช
สาร, 28(4),451-460.
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. (2555). คู่มือการจัดการดูแลผู้ป่วย
โรคไตเรื้อรังระยะเริ่มต้น พ.ศ.2555. สืบค้นจาก
http://110.164.147.155/kmhealth_new/Documment/kidney/knowlage/manual1.pdf
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.
(2560). แนวทางเวชปฏิบัติสาหรับโรคเบาหวาน 2560 (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ : ร่มเย็น มีเดีย.
American Diabetes Association. (2017).Classification and Diagnosis of Diabetes. Diabetes
Care,40, 11-24.
Bandura, A. (1997). Self-Efficacy: The Exercise of Control. New York: W.H. Freeman and
Company.
Bandura,A. (1977). Self - efficacy :Towerd a unifying theory of
behavioralchange.Psychological Review,84,191-215.
Elihimas, Jr.U.F. (2014). Smoking as risk factor for chronic kidney disease. Journal Brasileiro
deNefrologia, 36(4), 519-528.
ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563) หน้า 102

Freil, A., Herzog, S., Woitzek, K., Held, U., Senn, O., Rosemann, T., & Chmie, C. (2012).
Characteristics of poorly controlled Type 2 diabetes patients in Swiss primary care.
Cardiovascular Diabetology, 12. 1–9.
Gaede, P., Lund-Andersen, H., Parving, H.H., &Pederson, O. (2008). Effect of a multifactorial
intervention on mortality in type 2 diabetes. The New England Journal of Medicine;
358(6), 580–591.
Kidney Disease Improving Global Outcomes. (2013). KDIGO clinical practice guideline for the
management of blood. Pressure in chronic kidney disease. Kidney International
Supplements, 2(5),337-414.
Kidney Disease Outcomes Quality Initiative. (2002). Clinical practice guidelines for
chronickidney disease: evaluation, classification, and stratification. American Journal of
Kidney Diseases,39,1-226.
Koning, S.H., Gansevoort, R.T., Mukamal, K.J., Rimm, E.B., & Stephan, J. L. (2015).
Alcoholconsumption is inversely associated with the risk of developing chronic kidney
disease. Kidney International,87(5), 1009-1016.
Lipetz, M., Bussigel, M., Bannerman, J. & Risley, B. (1990). What is wrong with
patienteducation programs.Nursing Outlook, 36, 184-89.
Nderitu, P., Doos, L., Jones, P. W., Davies, S. J., & Kadam, U. T. (2013). Non-steroidal
antiinflammatory drugs and chronic kidney disease progression: a systematic review.
Family Practice, 30(3), 247-255.
Schaeffner, E. S., Kurth, T., Curhan, G. C., Glynn, R. J., Rexrode, K. M., Baigent, C., Buring, J. E.,
& Gaziano, J. M. (2003). Cholesterol and the risk of renal dysfunction in apparently
healthy men. Journal of the American Society of Nephrology,14(8), 2084-2091.
Smyth, A., O'Donnell, M. J., Yusuf, S., Clase, C.M., Teo, K. K., Canavan, M., Reddan, D. N.,
&Mann, J. F. (2014). Sodium intake and renal outcomes: A systematic review. American
Journal of Hypertension, 27(10), 1277-1284.
Sontrop, J. M., Dixon, S. N., Garg, A. X., Buendia-Jimenez, I., Dohein, O., Huang, S. H., & Clark,
W. F. (2013). Association between water intake, chronic kidney disease, and
cardiovascular disease: A cross-sectional analysis of NHANES data. American Journal of
Kidney Diseases, 37(5),434-442.
Tervaert, T. W. C., Mooyaart, A. L., Amann, K., Cohen, A. H., Cook, H. T., Drachenberg, C. B.,
Ferrario, F., Fogo, A. B., Haas, M., Heer, E., Joh, K., Noël, L. H., Radhakrishnan, J., Seshan,
S. V., Bajema, I. M., Bruijn, J. A. (2010). Pathologic classification of diabeticnephropathy.
Journal of the American Society of Nephrology, April; 21(4), 556-563.
ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563) หน้า 103

Tozawa, M., Iseki, K., Iseki, C., Oshiro, S., Ikemiya, Y., &Takishita, S. (2002). Triglyceride, but
nottotal cholesterol or low-density lipoprotein cholesterol levels,predict development of
protienuria. Kidney International, 62(5), 1743-1749.
Tsai, H.J., Hsu, Y.H., Huang, Y.W., Chang, Y.K., Liu, J.S., &Hsu, C.C.(2015). Use of nonsteroidalanti-inflammatory drugs and risk of chronic kidney disease in people with Type
2 diabetes mellitus, a nationwide longitudinal cohort study. Diabetic Medicine
Journal,32(3), 382–390.

ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563) หน้า 104

