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ตระการพืชผล จ. อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ผลการศึกษาความชุกของ
ผูป้ ่ วยไตวายเรื้ อรังระยะที่ 3-5 (ค่าเฉลี่ย eGFR<60 ml/min/1.73 m2) ในผูป้ ่ วยสะสม 5 ปี เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างสมการ
ทั้ ง 5 สมการ พบว่ า สมการ C-G มี ค วามชุ ก สู งสุ ด รองลงมาได้ แ ก่ CKD-EPI, MDRD, T-GFR และ MDRD-F
คิดเป็ นร้ อยละ 11.04, 6.63, 6.29, 5.85 และ 4.73 ตามลาดับ ปั จจัยที่ สัมพันธ์กับการเกิ ดไตวายเรื้ อรัง ได้แก่ เพศ อายุ
เบาหวาน ความดันโลหิ ตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โลหิ ตจาง เก้าท์ และโรคนิ่ว
ABSTRACT
The objectives of this study were to estimate prevalence, identify factors which associated with chronic
kidney disease (CKD) stages 3-5. A retrospective study was conducted by retrieving outpatient data, during 1 January
2010 to 31 December 2014, from electronic database of Trakan Phuet Phon Hospital, Ubon Ratchathani. The results
revealed that prevalence of CKD stages 3-5 (eGFR<60 ml/min/1.73 m2) in 5-yr cumulative patients calculated by
C-G, CKD-EPI, MDRD, T-GFR and MDRD-F equations were 11.04%, 6.63%, 6.29%, 5.85% and 4.73%
respectively. Factors associated with CKD stages 3-5 were gender, age, diabetes, hypertension, cardiovascular
disease, anemia, gout and stone.
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MMP22-2
บทนา
ไตวายเรื้ อรัง เป็ นการสู ญ เสี ยการทางานของ
ไตที่ เกิ ดขึ้ นในระยะเวลาหลายเดื อนหรื อเป็ นปี ผูป้ ่ วย
ไตวายเรื้ อรังบางรายอาจไม่มีอาการแสดงใดๆ แต่เมื่ อ
การท างานของไตแย่ ล งมาก จะเกิ ด อาการคั่ง ของ
ของเสี ย เกิ ดการสู ญเสี ยสมดุลของน้ า เกลือแร่ กรดด่าง
และฮอร์โมนที่สร้างโดยไต (Bargman, Skorecki, 2013)
ในทางเวชปฏิบตั ิ เกณฑ์การวินิจฉัยไตวายเรื้ อรังมักจะ
ใช้ก ารประเมิ น ค่ า อัต ราการกรองของไต (estimated
glomerular filtration rate, eGFR) ซึ่ งนิ ย มใช้ ส มการที่
อาศัยระดับ creatinine ในเลือด (SCr) ที่มีผูค้ ิดค้นขึ้นมา
หลายสมการทั้งจากต่ างประเทศและในประเทศไทย
เช่ น Cockroft–Gault formula (C-G), Modification of
Diet in Renal Disease (MDRD) Study Equation,
Chronic Kidney Disease-Epidemiology Collaboration
(CKD-EPI), MDRD equation with Thai racial factor
(MDRD-F) แ ล ะ Thai eGFR equation (T-GFR)
เป็ นต้น จากคาแนะนาสาหรับการดูแลผูป้ ่ วยไตเรื้ อรั ง
ก่ อนการบ าบัดทดแทนไต พ.ศ. 2558 แนะนาให้ผูท้ ี่ มี
ปั จจัยเสี่ ยงควรได้รับการตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคไตเรื้ อรัง
โดยประเมิ น ค่ า eGFR อย่ า งน้ อ ยปี ละ 1 ครั้ ง และ
ค าน วณ ด้ ว ยส ม ก าร CKD-EPI (ส ม าค ม โ ร ค ไต
แห่งประเทศไทย, 2558)
ผลการศึ กษาความชุกของผูป้ ่ วยไตวายเรื้ อรัง
ในประเทศสหรั ฐ อเมริ กา มี ป ริ ม าณเพิ่ ม ขึ้ นเรื่ อยๆ
ในปี ค.ศ. 1988-1994 พบความชุ ก ของไตวายเรื้ อรั ง
ระยะที่ 3-5 เท่ า กับ ร้ อ ยละ 5.63 แต่ เมื่ อ ปี ค.ศ. 19992004 พ บ ค ว า ม ชุ ก เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น ร้ อ ย ล ะ 8.04
(Coresh et al., 2007) ส่ วน ใน ป ระเท ศไท ย ข้ อ มู ล
ทางระบาดวิ ท ยาค่ อ นข้ า งหลากหลายขึ้ นกั บ กลุ่ ม
ตัวอย่างที่ทาการศึกษา ความชุกของไตวายเรื้ อรังระยะที่
3-5 มี ค่าระหว่างร้ อยละ 3.1-20.2 (Chittinandana et al.,
2006; Domrongkitchaiporn et al., 2005; Ingsathit et al.,
2010; Kitiyakara et al., 2012)
ปั จ จัย เสี่ ย งของการเกิ ด ไตวายเรื้ อรั ง ได้แ ก่
การมี โ ปรตี น รั่ ว ในปั สสาวะ (proteinuria) ความดั น
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โลหิ ตสู ง มีประวัติไตวายเฉี ยบพลัน (AKI) มีโรคที่เป็ น
สาเหตุ ข องโรคไต เช่ น เบาหวาน ภาวะอ้ว น ไขมัน
ในเลือดสู ง สู บบุ หรี่ รับประทานอาหารที่ มีโปรตี นสู ง
มีป ระวัติครอบครัวเป็ นเบาหวาน มี ประวัติครอบครั ว
เป็ น ไตวายเรื้ อรั ง เป็ น ต้ น (Whittier, Lewis, 2014)
นอกจากนี้ จากข้อมูลของสมาคมโรคไตแห่ งประเทศ
ไทย (2555) ยังพบว่าสาเหตุของการฟอกไตที่ พบมาก
ที่สุดได้แก่ โรคไตจากเบาหวาน (diabetic nephropathy)
รองลงมาได้ แ ก่ ความดั น โลหิ ตสู ง (hypertensive
nephropathy) ท างเดิ น ปั สสาวะอุ ด กั้ น (obstructive
nephropathy) กรวยไตอั ก เสบ (glomerulo-nephritis)
โรคไตจากผลึกยูริก (urate nephropathy) เป็ นต้น
เนื่ อ งจากความชุ ก ของไตวายเรื้ อรั งที่ พ บใน
ประเทศไทยค่อนข้างหลากหลาย และปั จจัยเสี่ ยงของ
การเกิดไตวายเรื้ อรังที่ทาการศึกษาในประเทศไทยยังมี
ไม่ ม ากนั ก การศึ ก ษานี้ จึ ง ท าการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล
ย้ อ น ห ลั ง จากฐาน ข้ อ มู ลอิ เล็ ก ท รอ นิ กส์ โด ยมี
วัตถุป ระสงค์เพื่ อหาความชุ กและปั จจัยที่ สัม พัน ธ์กับ
การเกิ ด ไตวายเรื้ อรั ง ระยะที่ 3-5 ในผู ้ที่ ม ารั บ บริ ก าร
แผ น กผู ้ ป่ วยน อ ก โรงพ ยาบ าลต ระก ารพื ชผ ล
จ. อุบลราชธานี
วัตถุประสงค์ การวิจยั
ศึ กษ าความชุ ก และปั จจั ย ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ
การเกิดไตวายเรื้ อรังระยะที่ 3-5
วิธีการวิจยั
รู ปแบบการศึกษาและกลุ่มตัวอย่ าง
การศึ ก ษานี้ เป็ นการศึ ก ษาข้อ มู ล ย้อ นหลัง
(retrospective study) โดยท าการวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล จาก
ฐ าน ข้ อ มู ล อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ข อ ง โ ร ง พ ย าบ าล
ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่ งเป็ นโรงพยาบาล
ชุ ม ชนขนาด 60 เตี ย ง เพื่ อศึ กษาความชุ กและปั จ จัย ที่
สัมพันธ์กบั การเกิ ดไตวายเรื้ อรังระยะที่ 3-5 ของผูท้ ี่ มา
รับบริ การในแผนกผูป้ ่ วยนอก ระหว่างวันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2553-31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ที่มีอายุมากกว่าหรื อ
เท่ า กับ 18 ปี โดยผู ้ป่ วยที่ มี ข ้อ มู ล ผู ้ป่ วยไม่ ส มบู ร ณ์

MMP22-3
ได้แก่ ไม่มีขอ้ มูลวันเกิ ดหรื อเลขประจาตัวโรงพยาบาล
เป็ น 0 จะถูกคัดออก
สมการทีใ่ ช้ เพื่อประเมินค่ า eGFR
ใช้ผลตรวจ SCr ซึ่งถูกวัดโดยวิธี Jaffe
reaction จากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ คานวณค่า eGFR
จาก 5 สมการ โดยมีหน่วยเป็ น ml/min/1.73 m2 ยกเว้น
สมการ C-G ที่มีหน่วยเป็ น ml/min ดังนี้
ก) C-G = (140 – age) × weight/(72×SCr) ×
0.85 ถ้าเป็ นเพศหญิง (Cockcroft, Gault, 1976)
ข) MDRD = 186 × SCr–1.154 × Age–0.203 ×
0.742 ถ้าเป็ นเพศหญิง × 1.210 ถ้ามีเชื้อชาติแอฟริ กนั
(Levey et al., 1999, 2000)
ค) MDRD-F = 186 × SCr-1.154 × Age-0.203 ×
0.742 ถ้าเป็ นเพศหญิง × 1.129 (Praditpornsilpa
et al., 2011)
ง) CKD-EPI = 141 × min(SCr/,1) ×
max(SCr/,1)-1.209 × 0.993Age × 1.018 ถ้าเป็ น
เพศหญิง × 1.157 ถ้าเป็ นคนผิวดา โดยที่  สาหรับเพศ
หญิงเท่ากับ 0.7 และเพศชายเท่ากับ 0.9 ส่วน  สาหรับ
เพศหญิงเท่ากับ -0.329 เพศชายเท่ากับ -0.411 และ min
หมายถึง minimum of SCr/ หรื อ 1, max หมายถึง
maximum of SCr/ หรื อ 1 (Levey et al., 2009)
จ) T-GFR = 375.5 × SCr-0.848 × Age-0.364 ×
0.712 ถ้าเป็ นเพศหญิง (Praditpornsilpa et al., 2011)
การแบ่ งค่ า อั ต ราการกรองของไต (eGFR)
6 ระดับ และไตวายเรื้อรัง 6 ระยะ
ค่า eGFR แบ่งเป็ น 6 ระดับ ได้แก่ 90,
60-89, 45-59, 30-44, 15-29, <15 ml/min/1.73 m2
(หน่วยเป็ น ml/min หากคานวณจากสมการ C-G) โดย
ในผูป้ ่ วยที่มี eGFR 90 และ 60-89 ml/min/1.73 m2
หากมีตวั บ่งชี้อื่นที่บ่งบอกว่าไตผิดปกติร่วมด้วย จึงจะ
จัดว่าเป็ นไตวายเรื้ อรังระยะที่ 1 และ 2 ส่วนในผูป้ ่ วยที่มี
eGFR 45-59, 30-44, 15-29 และ <15 ml/min/1.73 m2
แบ่งระยะตาม Kidney Disease: Improving Global
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Outcomes (KDIGO, 2013) เป็ นไตวายเรื้ อรังระยะที่ 3a,
3b, 4 และ 5 ตามลาดับ
ความชุกของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะที่ 3-5
คานวณความชุกของผูป้ ่ วยไตวายเรื้ อรังระยะ
ที่ 3-5 ในแต่ละสมการ จากจานวนผูป้ ่ วยไตวายเรื้ อรั ง
ระยะที่ 3a, 3b, 4 และ 5 ซึ่ งหมายถึ งผูป้ ่ วยที่ มี ค่าเฉลี่ ย
eGFR <60 ml/min/1.73 m2 ( ห น่ ว ย เ ป็ น ml/min
หากคานวณจากสมการ C-G) หารด้วยจานวนผูป้ ่ วยที่
เข้ารับบริ การทั้งหมด
ร้ อยละของผู้ ป่ วยแบ่ งตามค่ าเฉลี่ ย อั ต รา
การกรองของไต (eGFR) 6 ระดับ
แบ่ งค่า eGFR จากแต่ละสมการเป็ น 6 ระดับ
ไ ด้ แ ก่ 90, 60-89, 45-59, 30-44, 15-29, <15
ml/min/1.73 m2 (หน่ ว ยเป็ น ml/min หากค านวณจาก
สมการ C-G) ค านวณร้ อ ยละของผู ้ป่ วยจากจ านวน
ผูป้ ่ วยที่ มี อ ัต ราการกรองของไตแต่ ล ะระดับ หารด้ว ย
จานวนผูป้ ่ วยที่ตรวจวัดระดับ SCr ทั้งหมด
ปั จ จั ย ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ การเกิ ด ไตวายเรื้ อ รั ง
ระยะที่ 3-5
จากการท บท วน วรรณ กรรมทั้ งใน และ
ต่างประเทศ มีปัจจัยที่ จะนามาวิเคราะห์ ความสัมพันธ์
ทั้ งหมด 18 ปั จ จัย ได้แ ก่ เพศ อายุ ค่ า ดั ช นี ม วลกาย
(body mass index, BMI) เชื้ อชาติ การมี โรคร่ วม/ภาวะ
ดังต่อไปนี้ เบาหวาน ความดันโลหิ ตสู ง ไขมันในเลือด
ผิดปกติ เบาหวานร่ วมกับความดันโลหิ ตสู ง โรคหัวใจ
และหลอดเลื อ ด โลหิ ต จาง เก้าท์ โรคนิ่ ว ประวัติ เกิ ด
AKI ภาวะยูริกในเลือดสู ง glomerulonephritis โรคอ้วน
โรคเอสแอลอี ข้อ รู ม าติ ก ซึ่ งอ้า งอิ ง จากข้อ มู ล รหั ส
วิ นิ จ ฉั ย ( International Statistical Classification of
Diseases and Related Health Problems 10th Revision
หรื อ ICD-10) โดยผู ้ที่ มี ปั จ จัย ที่ สั ม พัน ธ์ กับ การเกิ ด
ไตวายเรื้ อรั ง ระยะที่ 3-5 หมายถึ ง ผู ้ป่ วยที่ มี ปั จ จัย ที่
สัมพันธ์กบั การเกิ ดโรค และปั จจัยนั้นเกิดขึ้นก่อนมีผล
ยืน ยัน การเกิ ด ไตวายเรื้ อรั ง ระยะที่ 3-5 (ใน 5 ปี มี ค่ า

MMP22-4
eGFR<60 ml/min/1.73 m2 อย่ า งน้ อ ย 2 ครั้ ง ห่ างกั น
อย่างน้อย 3 เดือน) ที่คานวณได้จากสมการ CKD-EPI
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ก) ข้อ มู ล ทั่ว ไป ความชุ ก ของไตวายเรื้ อรั ง
ระยะที่ 3-5 และร้ อ ยละของผู ้ ป่ วย วิ เ คราะห์ โดย
โป รแกรม Microsoft Excel ใช้ ส ถิ ติ เชิ งพ รรณ น า
(descriptive statistic) ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ข) ปั จจัยที่ สัม พัน ธ์ กับ การเกิ ด ไตวายเรื้ อรั ง
ระยะที่ 3-5 วิเคราะห์ โดยโปรแกรม Statistical Package
for the Social Sciences (SPSS) for Windows
Version 19.0 ใช้ simple logistic regression เพื่ อ หาค่ า
unadjusted odds ratios (OR) ปั จ จั ย ใ ด ที่ มี ค่ า
p-value<0.15 (Bursac et al., 2008) จ ะ ถู ก น าเข้ าไ ป
วิเคราะห์ต่อด้วย multiple logistic regression เพื่อหาค่า
adjusted OR และ 95% confidence interval (CI) ใช้สถิติ
chi-square เพื่ อ หาค่ า goodness of fit ของ model ด้ว ย
ช่ วงค วาม เชื่ อ มั่ น ที่ 95% และระดั บ นั ยส าคั ญ ที่
p-value<0.05

โ ล หิ ต สู ง 9,797 ร าย (ร้ อ ย ล ะ 13.66) เบ าห ว าน
5,853 ราย (ร้ อยละ 8.16) มี ผูเ้ ข้ารั บ การตรวจวัดระดับ
SCr จานวน 18,862 ราย คานวณความชุ กของผูป้ ่ วยที่
ได้รั บ การตรวจวัด ระดับ SCr ทั้งหมดเท่ า กับ ร้ อ ยละ
26.29 โ ด ย มี ค่ า เฉ ลี่ ย เท่ า กั บ 1.19  1.25 mg/dL
ดังแสดงในตารางที่ 1

ผลการวิจยั
ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ป่วยทีน่ ามาศึกษา
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลย้อนหลัง ระหว่างวันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2553-31 ธัน วาคม พ.ศ. 2557 พบว่ามี
ผู ้ม ารั บ บริ ก ารจ านวน 99,483 ราย คัด ออกผู ้ป่ วยที่ มี
ข้อมูลไม่สมบูรณ์ 21 ราย และผูป้ ่ วยที่อายุนอ้ ยกว่า 18 ปี
นับถึงวันที่มารับบริ การ จานวน 27,726 ราย จึงมีผูป้ ่ วย
ที่ มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเลื อกเป็ นผูป้ ่ วยสะสม
ทั้งหมด 71,736 ราย เป็ นเพศหญิ ง 38,971 ราย (ร้อยละ
54.33) เพศชาย 32,765 ราย (ร้ อ ยละ 45.67) อายุเฉลี่ ย
45.48 ปี  17.76 (18-105 ปี ) เชื้ อชาติ ไทย 71,254 ราย
(ร้ อ ยละ 99.33) สิ ท ธิ ก ารรั ก ษาบั ต รทอง 51,672 ราย
(ร้ อ ยละ 72.03) ข้ า ราชการ/รั ฐ วิ ส าหกิ จ 5,557 ราย
(ร้ อ ยละ 7.75) และสิ ทธิ ประกั น สั ง คม 2,402 ราย
(ร้ อ ยล ะ 3.35) ป ระก อ บ อ าชี พ ที่ ต้ อ งใช้ แ รงใน
การท างาน 59,111 ราย (ร้ อ ยละ 82.40) ความดั น

BMI (kg/m2), mean ± SD
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปและโรคร่ วมที่สาคัญในผูป้ ่ วยที่
นามาศึกษา (n = 71,736)
2553

2554

2555

2556

2557

ผู้ป่วย
สะสม
จานวนผูป้ ่ วยที่มารับบริ การที่แผนกผูป้ ่ วยนอก (n), ราย (ร้อยละ)
32,678
(100)

32,976
(100)

33,072
(100)

34,034
(100)

35,446
(100)

จานวนผูป้ ่ วยที่มีการตรวจวัดค่า SCr, ราย (ร้อยละ)
6,771
(20.72)

8,474
(25.70)

9,822
(29.70)

SCr (mg/dL), mean ± SD
1.21
±1.33

1.16
±1.13

1.21
±1.20

71,736
(100)

8,619
(25.32)

5,383
(15.19)

18,862
(26.29)

1.18
±1.16

1.27
±1.37

1.19
±1.25

19,578
(57.52)

20,537
(57.94)

38,971
(54.33)

เพศหญิง, ราย (ร้อยละ)
19,147
(58.59)

19,339
(58.65)

19,395
(58.64)

อายุเฉลี่ย, ปี mean ± SD
48.32
±17.39

49.14
±17.49

48.97
±17.49

49.28
±17.45

50.02
±17.51

45.48
±17.76

23.77
±4.08

23.27
±4.11

22.93
±4.10

22.85
±4.13

23.01
±4.13

22.82
±4.07

เชื้ อชาติไทย*, ราย (ร้อยละ)
32,561
(99.64)

32,837
(99.58)

32,931
(99.57)

33,877
(99.54)

35,302
(99.59)

71,254
(99.33)

32,676
(99.99)

32,966
(99.97)

33,049
(99.93)

34,014
(99.94)

35,438
(99.98)

71,691
(99.94)

25,739
(78.77)

26,010
(78.88)

26,227
(79.30)

26,829
(78.83)

28,036
(79.09)

51,672
(72.03)

3,234
(9.90)

3,084
(9.35)

2,902
(8.53)

3,272
(9.23)

5,557
(7.75)

1,145
(3.50)

1,154
(3.50)

1,277
(3.75)

1,334
(3.76)

2,402
(3.35)

2,497
(7.64)

2,612
(7.92)

2,558
(7.73)

2,931
(8.61)

2,726
(7.69)

11,670
(16.27)

63
(0.19)

116
(0.35)

144
(0.44)

95
(0.28)

78
(0.22)

435
(0.61)

ศาสนาพุทธ, ราย (ร้อยละ)

สิ ทธิการรักษา, ราย (ร้อยละ)
บัตรทอง

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
2,949
(8.92)

ประกันสังคม

1,194
(3.61)

ชาระเงินเอง
อื่นๆ

* ไม่มีผมู ้ ารับบริ การรายใดที่มีเชื้ อชาติแอฟริ กนั

MMP22-5
ในผู ้ป่ วยสะสม 5 ปี สมการส่ ว นใหญ่ พ บ
ผู ้ ป่ ว ย ที่ มี ค่ า เฉ ลี่ ย eGFR 60-89 ml/min/1.73 m2
มากที่ สุ ด รองลงมาได้แ ก่ eGFR 90, 45-59, 30-44,
15-29 แ ละ <15 ml/min/1.73 m2 ต าม ล าดั บ ยกเว้ น
ส ม ก า ร MDRD-F ที่ พ บ ค่ า เฉ ลี่ ย eGFR 90
ml/min/ 1.73 m2 ม ากที่ สุ ด รอ งล งม าได้ แ ก่ eGFR
60-89, 45-59, 30-44, 15-29 และ <15 ml/min/1.73 m2
ตามลาดับ (ภาพที่ 1)

ตารางที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปและโรคร่ วมที่สาคัญในผูป้ ่ วยที่
นามาศึกษา (n = 71,736) (ต่อ)

25,317
(76.77)

24,600
(74.38)

ผู้ป่วย
สะสม

25,014
(73.50)

25,874
(73.00)

48,205
(67.20)

อาชีพที่ตอ้ งใช้แรงในการทางาน***, ราย (ร้อยละ)
28,486
(87.17)

28,738
(87.15)

28,473
(86.09)

29,076
(85.43)

29,893
(84.33)

59,111
(82.40)

7,259
(22.21)

7,708
(23.37)

7,794
(23.57)

7,910
(23.24)

8,044
(22.69)

9,797
(13.66)

4,807
(14.53)

4,827
(14.18)

4,926
(13.90)

5,853
(8.16)

3,838
(11.28)

5,010
(14.13)

5,594
(7.80)

2,029
(5.96)

1,911
(5.39)

2,999
(4.18)

โรคร่ วม, ราย (ร้อยละ)
ความดันโลหิ ตสูง
เบาหวาน

4,570
(13.98)

4,747
(14.40)

1,440
(4.41)

2,616
(7.93)

2,131
(6.52)

ไขมันในเลือดสูง

3,379
(10.22)

หัวใจและหลอดเลือด

2,193
(6.65)

2,120
(6.41)

100%

ตารางที่ 2 ความชุกของผูป้ ่ วยไตวายเรื้ อรังระยะที่ 3-5
ในผูป้ ่ วยที่นามาศึกษา (n = 71,736)

MDRD
MDRD-F
C-G
CKD-EPI
T-GFR

5.99
4.66
7.29
6.11
5.60

7.17
5.43
10.87
7.40
6.73

8.88
6.59
14.09
9.23
8.31

2557

6.82
5.18
11.50
7.15
6.39

4.47
3.61
7.06
4.65
4.15

60%

15-29
30-44
45-59

20%

ความชุกของไตวายเรื้อรังระยะที่ 3-5
ความชุ กของผูป้ ่ วยไตวายเรื้ อ รั งระยะที่ 3-5
ในผูป้ ่ วยสะสม 5 ปี เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างสมการทั้ง
5 สมการ พบว่า สมการ C-G มีความชุกสู งสุ ด (ร้อยละ
11.04) รองลงมาได้แก่ CKD-EPI (ร้อยละ 6.63) MDRD
(ร้ อ ยละ 6.29) T-GFR (ร้ อ ยละ 5.85) และความชุ ก
ต่ า ที่ สุ ด ได้แ ก่ MDRD-F (ร้ อ ยละ 4.73) โดยความชุ ก
สู ง สุ ด ที่ ได้จ ากการค านวณสมการ C-G มี ค่ ามากกว่า
ความชุ กต่ าสุ ด ที่ ได้จากการคานวณสมการ MDRD-F
มากกว่า 2 เท่า (ตารางที่ 2)

2556

<15

40%

** สถานภาพสมรส ได้แก่ สมรส หม้าย หย่า/แยก
*** อาชีพที่ตอ้ งใช้แรงในการทางาน ได้แก่ เกษตรกรรม
รับจ้าง ประมง เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย

สมการ ความชุ ก (ร้ อยละ)
2553 2554 2555

80%

ผู้ป่วย
สะสม
6.29
4.73
11.04
6.63
5.85
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60-89

0%

T-GFR

25,546
(78.17)

2557

CKD-EPI

สถานภาพสมรส**, ราย (ร้อยละ)

2556

C-G

2555

MDRD-F

2554

MDRD

2553

>=90

ภาพที่ 1 ร้ อ ยละของผู ้ ป่ วย แบ่ งตามค่ า เฉลี่ ย อั ต รา
การกรองของไต (eGFR) 6 ระดับ ได้แก่ 90,
60-89, 45-59, 30-44, 15-29, <15 ml/min/1.73
m2 (หน่วยเป็ น ml/min หากคานวณจากสมการ
C-G) ในผูป้ ่ วยสะสม 5 ปี ที่ ได้รับการตรวจวัด
ระดับ SCr
ปั จ จั ย ที่ สั มพั น ธ์ กั บ การเกิ ด ไตวายเรื้ อ รั ง
ระยะที่ 3-5
ในผูป้ ่ วยสะสม 5 ปี จากผูป้ ่ วยที่ ทาการศึกษา
ทั้งหมด 71,736 ราย เมื่ อคานวณด้วยสมการ CKD-EPI
พบผูป้ ่ วยไตวายเรื้ อ รั งระยะที่ 3-5 ทั้งหมด 2,987 ราย
ผลการวิเคราะห์ ปั จ จัย ทั้งหมด 18 ปั จ จัย พบปั จ จัย ที่
unadjusted OR ที่ มี ค่ า p-value<0.15 จ านวน 16 ปั จ จัย
ได้แ ก่ เพศ อายุ เชื้ อ ชาติ ค่ า ดัช นี ม วลกาย เบาหวาน
ความดันโลหิ ตสู ง เบาหวานร่ วมกับความดันโลหิ ตสู ง
ไขมันในเลือดผิดปกติ โรคหัวใจและหลอดเลือด เก้าท์
โรค นิ่ ว ป ระ วั ติ เกิ ด AKI ภ าวะยู ริ ก ใน เลื อ ด สู ง

MMP22-6
glomerulonephritis ข้อรู ม าติ ก โลหิ ต จาง แต่ เนื่ อ งจาก
เบาหวาน และเบาหวานร่ วมกับความดันโลหิ ตสู ง มีค่า
ความสั ม พัน ธ์ ที่ สู ง มาก (correlation, r = 0.764) และ
เบาหวานมี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ การเกิ ด ไตวายเรื้ อรั ง
ม าก ก ว่ า เบ าห วาน ร่ วม กั บ ค วาม ดั น โ ล หิ ต สู ง
(Cramer's V เท่ ากั บ 0.292 แ ละ 0.192 ต าม ล าดั บ )
เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งการเกิ ด multicollinearity จึ ง ตั ด ปั จจั ย
เบาหวานร่ วมกับความดันโลหิ ตสู งออก เหลื อปั จจัยที่
ต้องทาการวิเคราะห์จานวน 15 ปั จจัย เมื่อวิเคราะห์ดว้ ย
multiple logistic regression พบปั จ จัย เสี่ ย งในการเกิ ด
ไตวายเรื้ อรังระยะที่ 3-5 (p-value<0.05) จานวน 8 ปั จจัย
ได้ แ ก่ เพศหญิ ง อายุ เบาหวาน ความดั น โลหิ ตสู ง
โรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ด โลหิ ต จาง เก้า ท์ โรคนิ่ ว
ตามล าดับ โดยปั จ จัย ที่ พ บค่ า adjusted OR สู ง สุ ด คื อ
เบาหวาน (adjusted OR 6.92, 95% confidence interval
(CI) 6.28-7.63, p-value <0.001) รองลงมาได้แก่ เก้าท์
(adjusted OR 4.55, 95% CI 3.65-5.69, p-value <0.001)
โรคนิ่ ว (adjusted OR 2.45, 95% CI 2.02-2.98, p-value <
0.001) ส่วนความดันโลหิ ตสูงและโรคหัวใจและหลอด
เลื อ ด มี ค่ า adjusted OR เท่ า กั บ 2.31 แ ล ะ 1.40
(p-value <0.001) ดังแสดงไว้ในตารางที่ 3
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
เนื่ องจากการวินิจฉัยไตวายเรื้ อรังระยะที่ 1-2
ต้องอาศัยผลตรวจโปรตีนในปั สสาวะหรื อผลตรวจอื่นๆ
เพิ่ มเติ ม ซึ่ งพ บ การตรวจไม่ มากนั ก ใน ข้ อ มู ลที่
ทาการศึ กษา ดังนั้น การศึ กษานี้ จึ งศึ ก ษาความชุ กของ
ผู ้ป่ วยไตวายเรื้ อรั ง ระยะที่ 3-5 (ค่ า เฉลี่ ย eGFR<60
ml/min/1.73 m2) ในผูป้ ่ วยสะสม 5 ปี โดยเปรี ยบเที ยบ
ระห ว่ า งสมการทั้ ง 5 สมการ พ บ ว่ า สมการ C-G
มี ค วามชุ ก สู ง สุ ด รองลงมาได้แ ก่ CKD-EPI, MDRD,
T-GFR และ MDRD-F คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 11.04, 6.63,
6.29, 5.85 และ 4.73 ตามลาดับ โดยความชุ กที่ ได้จาก
สมการ C-G มีค่าสู งสุ ด (ตารางที่ 2) สาเหตุเนื่ องมาจาก
ปั จจั ย ด้ า น อายุ แ ละน้ าห นั ก ซึ่ งมี ผ ลต่ อ ค่ า eGFR
ที่ คานวณได้จากสมการ C-G มากกว่าสมการอื่ น และ
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ตารางที่ 3 ปั จจัยที่สมั พันธ์กบั การเกิดไตวายเรื้ อรังระยะ
ที่ 3-5 และค่า Adjusted OR
ปัจจัยเสี่ ยง
เพศหญิง
อายุ
เบาหวาน
ความดันโลหิ ตสู ง
โรคหัวใจและหลอดเลือด
โลหิ ตจาง
โรคนิ่ว
เก้าท์

Adjusted OR
(95%CI)
1.37 (1.25 - 1.49)
1.10 (1.09 - 1.10)
6.92 (6.28 - 7.63)
2.31 (2.11 – 2.53)
1.40 (1.16 – 1.68)
2.09 (1.81 – 2.41)
2.45 (2.02 – 2.98)
4.55 (3.65 – 5.69)

p-value
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001

ท าให้ ค่ า eGFR มี ค่ า ต่ า กว่า ค่ า อ้า งอิ ง โดยเฉพาะใน
ผูส้ ู ง อายุแ ละผู ้ป่ วยที่ ผ อมมาก (Verhave et al., 2005)
นอกจากนี้ จะเห็ น ว่าความชุ กของผูป้ ่ วยไตวายเรื้ อรั ง
ระยะที่ 3-5 แต่ละปี ในทุกสมการมีค่าไม่ต่างกันในช่วง
4 ปี แรก พบความชุ กสู งสุ ด ในปี พ.ศ. 2555 แต่ ล ดลง
ประมาณครึ่ งหนึ่ งในปี พ.ศ. 2557 ซึ่ งเป็ นปี สุ ดท้ายของ
การศึ ก ษา เกิ ดจากปริ ม าณผูป้ ่ วยที่ ได้รับ การตรวจวัด
ระดับ SCr ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีปริ มาณมากที่สุดใน
ปี พ.ศ. 2555 และมี ป ริ ม าณน้อ ยที่ สุด ในปี พ.ศ. 2557
ในขณะที่ผปู ้ ่ วยที่มารับบริ การที่แผนกผูป้ ่ วยนอกเพิ่มขึ้น
เรื่ อยๆ ทุกปี จึงทาให้ความชุกผูป้ ่ วยไตวายที่คานวณได้
แตกต่ างกัน ปริ ม าณผูป้ ่ วยที่ ได้รับ การตรวจวัดระดับ
SCr ที่ ลดลงในปี พ.ศ. 2557 เกิ ดจากการตรวจคัดกรอง
ประจ าปี ของผูป้ ่ วยโรคเรื้ อ รั งที่ ล่ าช้า เนื่ อ งจากอยู่ใ น
ระหว่างการเปลี่ยนระบบการจัดการ จากปี พ.ศ. 2555
ซึ่งมีผปู ้ ่ วยเบาหวานได้รับการตรวจวัดระดับ SCr ทั้งสิ้ น
3,996 ราย และในปี พ.ศ. 2557 ลดลงเหลือ 1,474 ราย
จ า ก ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ ถ ด ถ อ ย โ ล จิ ส ติ ก
เพื่ อ หาปั จ จัย ที่ สั ม พัน ธ์ กับ การเกิ ด ไตวายเรื้ อ รั งระยะ
ที่ 3-5 ซึ่ งคานวณจากสมการ CKD-EPI ตามคาแนะนา
ของสมาคมโรคไตแห่ งประเทศไทย (2558) พบปั จจัย
เสี่ ย งในการศึ ก ษานี้ ได้แ ก่ อายุ เพศหญิ ง เบาหวาน
ความดันโลหิ ตสู ง โรคหัวใจและหลอดเลือด โลหิ ตจาง
เก้าท์ โรคนิ่ ว (ตารางที่ 3) ซึ่ งไม่แตกต่างจากการศึ กษา
ที่ ผ่ า นมา (Ingsathit et al., 2010; Johnson et al., 2013;
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Silverberg et al., 2004) น ามาสร้ างสมการถดถอยใน
การพยากรณ์การเกิดโรคได้ดงั นี้
W = Loge(OR) = - 9.515 + 0.092อ า ยุ + 0.312
เพศหญิ ง + 1.935เบาหวาน + 1.516เก้าท์ + 0.898
โรคนิ่ ว + 0.839ความดันโลหิ ตสู ง + 0.738โลหิ ตจาง
+ 0.334โรคหัวใจและหลอดเลือด
หรื อ

̂ {เป็ นไตวายเรื้ อรังระยะที่ 3-5} =
P

1
1+𝑒 −𝑤

โดยที่ ค่า Nagelkerke R Square, (R2N) เท่ ากับ
0.4048 นั่ น คื อ ปั จจั ย ทั้ ง 8 ปั จจั ย ส ามารถ อธิ บ าย
ความผัน แปรของการเกิ ด ไตวายเรื้ อรั งระยะที่ 3-5 ได้
ร้อยละ 40.48 สามารถพยากรณ์การไม่เกิดไตวายเรื้ อรัง
ได้ถูกต้องร้อยละ 99.32 พยากรณ์ การเกิ ดไตวายเรื้ อรั ง
ระยะที่ 3-5 ได้ถูกต้องร้อยละ 12.99 คิดเป็ นร้อยละรวม
ของการพยากรณ์ ถูกต้องเท่ากับ 95.73 ส่ วนผลทดสอบ
Hosmer and Lemeshow’s goodness of fit test พ บ ค่ า
p-value<0.001 นั่นคื อการแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
โอกาสเป็ นไตวายเรื้ อรั ง ระยะที่ 3-5 และปั จจั ย ทั้ ง
8 ปั จจัยด้วยสมการพยากรณ์ ที่ได้ มี ความไม่เหมาะสม
จึ งควรมี การปรับ ปรุ งสมการพยากรณ์ ต่อไป โดยอาจ
ปรับเปลี่ยนปั จจัยที่ทาการศึกษา เช่น ปรับเปลี่ยนปั จจัย
ด้านโรคให้เป็ นตัวแปรต่อเนื่ อง เช่น ค่าความดันโลหิ ต
ระดับยูริกในเลื อ ด หรื อเพิ่ มปั จจัยที่ ท าการศึ กษา เช่ น
การเกิด proteinuria พฤติกรรมการรับประทานอาหารที่
มี โ ปรตี น สู ง มี ป ระวัติ ค รอบครั ว เป็ นไตวายเรื้ อรั ง
เป็ น ต้ น (Domrongkitchaiporn et al., 2005; Ingsathit
et al., 2010; Whittier, Lewis, 2014)
กิตติกรรมประกาศ
การศึ ก ษานี้ ได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากฝ่ าย
ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์และบุคลากร
ของโรงพยาบาลตระการพื ชผล จ.อุบ ลราชธานี และ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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