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คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
ผู้น าสนทนา ผศ.ดร.จรวยพร  ศรีศศลักษณ์  ผู้จัดการงานวิจัย  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
บทน า R2R to Policy คือตามนโยบายรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข โดยปี 2560 มุ่งเน้นเรื่องโรคไตเรื้อรัง 
(Chronic Kidney Disease: CKD) โรคไตเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพ จ าเป็นต้องมีองค์ความรู้หรืองานวิจัยมา
รองรับเพื่อน าไปพฒันาข้อเสนอเชิงนโยบาย โดยเน้นแนวทางป้องกนั ค้นหาจากระยะเริ่มแรก ดูแลรักษา 
ชะลอการเส่ือมของไต และส่งเสริมการทดแทนไตวายระยะเรื้องรัง ผลผลิตคือได้นวัตกรรมหรือองค์ความรู้ 
หรือ guide line ในการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 
ประเด็นสนทนา  โจทย์วิจัยอะไรเกี่ยวกับ CKD ท่ีน่าจะท า R2R  

ดร.นพ.วินัย ลีสมิทธิ์ กล่าวถึง คลองขลุงโมเดลเริ่มท าต้ังแต่ยังไม่ได้มีนโยบายของกระทรวง แต่ได้รับ
การสนับสนุนจากมูลนิธิ โดยเน้นท่ีการป้องกันไม่ให้ต้องล้างไต ในปี 2560 เริ่มประกาศนโยบายไตวายเรื้อรัง 
ปัญหาคือคนเป็นไตเรื้อรังไม่รู้ตัว รู้ตัวเมื่อมีอาการมาก เริ่มท าแบบ Case control study โดยอ าเภอทรายทอง
วัฒนาเป็นกลุ่มควบคุม และอ าเภอคลองขลุงเป็นกลุ่มท่ีให้ Intervention เนื่องจากไตวายเรื้อรังแบ่งเป็น 5 
stage การทดลองเลือกท าในคนไข้ Stage 3-4 เนื่องจากพบคนไข้ในระยะนี้จ านวนมาก และคนไข้มีความ
ตระหนัก (Stage 3 Aware = 94.37 และ Stage 4 Aware = 76.92) ส่วน Stage 2 ถึงแม้จะมีจ านวนมาก  
แต่ไม่เลือกกลุ่มนี้เนื่องจากคนไข้ไม่ตระหนัก (Not Aware=97.94%) การมีฐานข้อมูลจ าเป็นมากส าหรับโรคนี้ 
โดยมี Data ส่งไปท่ี รพ.สต. ได้ เพื่อเช่ือมข้อมูลกับ 5 โรงพยาบาล คือคลองขลุง ทรายทองวัฒนา คลองสาน 
พรานกระต่าย และลานกระบือ) เมื่อคนไข้ไปตรวจท่ีไหนเจาะเลือด ได้ยาอะไรจะท าให้ทราบข้อมูล Key 
Success ของทีมคือในกลุ่มควบคุมให้ Intervention ท าโดยใช้ทีม 5 คน 5 สาขาวิชา (Multidisciplinary 
Care Team: MDT) และการออกเยี่ยมบ้านโดย MDT ดู 3 อย่าง 1) ยาท่ีควรใช้หรือไม่ควรใช้ 2) อาหารที่ควร
กินและไม่ควรกิน และ 3) การออกก าลังกาย โดยทีมเยี่ยมบ้านมี 2 ทีม คือ ทีมจาก รพ.สต. และทีม อสม. 
ส่วน Care Giver ดูเฉพาะเรื่องอาหารอย่างเดียว มีการนัดคนไข้มาโรงพยาบาลทุก 2 เดือน เพื่อมารับความรู้ 6 
โมดูล 1) ยา 2) อาหาร 3) การออกก าลังกาย 4) เบาหวาน ความดัน 5) การล้างไต 6) การตรวจปัสสาวะ ผล



การทดลองเมื่อ 6 เดือนผ่านไป พบว่าการบริโภคโปรตีนและโซเดียมลดลง ผลการตรวจ Cr และ EGFR ดีขึ้น 
และการให้ยาไตดีขึ้นด้วยตัวมันเอง 20% แต่ตอบไม่ได้ว่าดีขึ้นจากยาหรือจากการป้องกันต้องไปหาทางวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบว่าอะไรดีข้ึน ผลการวิจัยเมื่อใช้โมเดลคลองขลุงแสดงให้เห็นว่าชลอการเส่ือมของไตได้ 6-7 ปี 
และถ้ารักษาเบาหวานความดันได้ดีใน 2 ปีไม่พบ stage 5 คือไม่ต้องล้างไต สรุปผลการวิจัย อธิบายได้รวม ๆ 
ว่าน่าจะเป็นผลจาก intervention เราประสบความส าเร็จจากการใช้สหสาขาวิชาชีพท า intervention ชะลอ
การล้างไตได้ ในอนาคตส่ิงท่ีควรจะท าต่อคือ 1) ควรพัฒนาโมเดลในกลุ่ม CKD Stage 1-2 เนื่องจาก Stage 1-
2 ท าไม่ไหว เพราะคนไข้ No Awareness โมเดลคลองขลุงไม่ตอบในโจทย์ในคนไข้ Stage 1-2 2) คนไข้ 
Stage 5 ไม่ยอมไปล้างไตท้ัง ๆ ท่ีมีข้อบ่งช้ีในการฟอกไต น่าท าวิจัยท าไมคนไข้ปฏิเสธไม่ฟอกไต น่าจะมี
รูปแบบอะไรที่ท า palliative care ในกลุ่มนี้ 3) น่าจะวิจัยว่าแต่ละภาคปัจจัยในคนไข้ Stage 5 ท่ีไม่ยอมฟอก
ไตแตกตา่งกันหรือไม ่

นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ กล่าวว่า PD First Policy เริ่มจากพบว่ามีค่าใช้จ่ายสูงประมาณ 3 แสนบาท/ปี 
มีปัญหาการเหล่ือมล้ าเนื่องจากหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไม่ครอบคลุมต้ังแต่เริ่มต้น และผู้ป่วยจ านวนมาก
ต้องล้มละลายเนื่องจากพยายามเข้ารับการรักษาและต้องจ่ายเงินเอง จึงมีการขยายบริการทดแทนไต โดย
เลือกลงทุนโดยบริการ KT เนื่องจากมีความคุ้มค่าคุ้มทุน ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีกว่า ทางเลือกต่อมาคือ PD 
เนื่องจากใช้บุคลากรน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการท า HD และน้ ายาท่ีใช้ท า PD สามารถผลิตได้ภายในประเทศ
เนื่องจากการรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายควรได้รับการบริการทดแทนไต (Renal Replacement 
Therapy: RRT) มีการรักษา 3 วิธี 1) ปลูกถ่ายไตใหม่ (Kidney Transplantation: KT) 2) การฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียม (Hemodialysis : HD) 3) การล้างช่องท้องอย่างต่อเนื่อง (Peritoneal Dialysis) โดยโมเดลการ
ประเมินการขยายบริการทดแทนไตโดยประเมินจาก 1) ค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย 2) ขัน้ตอนการเข้าถึงบริการของ
ผู้ป่วย ระบบบริหารจัดการของแต่ละโรงพยาบาล ผลลัพธ์สุดท้ายดูท่ีการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย คุณภาพชีวิต
และความพึงพอใจของผู้ป่วย ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตของผู้ป่วย KT ดีท่ีสุด (EQ5D score =0.985) 
รองลงมาคือ HD และ CAPD (EQ5D score =0.808, 0.791 ตามล าดับ) PD เป็น classic care model 4
รอบ/วัน ต้องกระตุ้นให้คนไข้ท าท่ีต้องไม่ติดเช้ือ พบว่าคุณภาพชีวิตแยกตามสิทธิการรักษาไม่แตกต่างกัน ส่วน
ผลกระทบต่อครอบครัว ข้าราชการมีผลกระทบน้อยที่สุด ผลกระทบต่อครอบครัวมากสุดคือ HD รวมค่าใช้จ่าย
ต่อปมีากท่ีสุดคือ HD รองมาคือ PD มีงานวิจัยโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในภาคอีสานพบว่า PD ดีกว่า   
บทสรุป    

1. ทุกโรงพยาบาลมีนักโภชนาการและกายภาพบ าบัดน่าจะท าโมเดลแบบคลองขลุงได้ คนไข้ Stage 1-2 
คนไข้เยอะขึ้น น่าจะไปเน้นการป้องกัน ทุกภาคส่วนต้องมาดูแล 

2. ค าถามวิจัยเชิงปริมาณท่ีควรท าต่อได้คือ การยอมรับ คุณภาพชีวิต การล้มละลาย การติดเช้ือ
เปรียบเทียบ PD/HD ถ้าจะเปล่ียนนโยบายควรเน้นท่ีค่าใช้จ่ายต่างกันไหมระหว่าง PD และ HD 
โรงพยาบาลคุ้มทุนหรือไม่ ไม่ต้อง admit ไม่ติดเช้ือ คุณภาพชีวิต 

 
 


