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 งานวิจยันีมีวตัถปุระสงค์ เพือศึกษาผลของการดแูลผู้ ป่วยโรคไตเรือรังโดยเภสชักรร่วมกบัทีมสห
วิชาชีพตามแนวทางปฏิบัติทีประยุกต์มาจากแนวคิดของการบริหารจัดการโรค  ในคลินิกโรคเบาหวาน 
โรงพยาบาลชาติตระการ โดยเก็บรวบรวมข้อมลูเป็นระยะเวลา 1 ปี ตงัแต่เดือนมิถนุายน 2554 - พฤษภาคม 
2555  การศกึษาเป็นแบบกึงทดลอง (quasi-experimental study) ในผู้ ป่วยกลุม่เดียว โดยเปรียบเทียบผลลพัธ์
ด้านคลินิก และด้านกระบวนการดแูลผู้ ป่วย ในช่วงก่อนและหลงัการดแูลผู้ ป่วยตามแนวทางปฏิบตัิทีพฒันาขนึ 
 ผู้ ป่วยเข้าทีร่วมการศกึษามีจํานวน 171 คน เมือสินสดุการศกึษาคงเหลือผู้ ป่วยจํานวน 160 คน 
(อายเุฉลีย 60.91±10.71 ปี) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 67.5 โดยผลลพัธ์ทางคลินิกด้านการทํางานของไต
ก่อนและหลงัการศึกษาพบว่าไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ  ได้แก่ ค่ามธัยฐาน (พิสยัระหว่าง 
ควอร์ไทล์) [median (interquartile range: IQR)] ของระดบั serum creatinine (SCr) = 1.4 (0.98) และ 1.4 
(0.88) มก./ดล. ตามลําดบั, p=0.018; ค่า estimation of glomerular filtration rate (eGFR) = 49.35 (34.63) 
และ 48.76 (32.55) มล./นาที ตามลําดบั, p=0.046; และระดบั albumin creatinine ratio (ACR) = 89 (421) 
และ  ( ) มก./ก.ครีเอตินิน ตามลําดบั, p=0.059  อยา่งไรก็ตามในกลุม่ผู้ ป่วยทีได้รับการเพิมหรือปรับขนาด
ยากลุม่ angiotensin converting enzyme inhibitors (ACEIs)/ angiotensin receptor blockers (ARBs) ให้
เหมาะสม พบว่ามีค่า median (IQR) ของระดบั ACR ก่อนและหลงัการศึกษาลดลงอย่างมีนยัสําคญั จาก 76 
(507) เป็น 41 (158) มก./ก.ครีเอตินิน (p=0.02) และจาก 23 (76) เป็น 4 (76) มก./ก.ครีเอตินิน (p=0.03) 
ตามลําดับ สําหรับผลลพัธ์ด้านกระบวนการดูแลผู้ ป่วย ได้แก่ ค่า median (IQR) ของจํานวนครังการส่งตรวจ 
SCr เพิมขนึจาก 1 (0) ครังเป็น 3 (1) ครัง (p=0.0001) และจํานวนครังการสง่ตรวจ serum potassium เพิมขนึ
จาก 0 (0) ครัง เป็น 1 (1) ครัง (p=0.0001) นอกจากนีร้อยละของการสงัจ่ายยากลุม่ ACEIs/ARBs, aspirin และ 
statins มีแนวโน้มเพิมขนึ โดยคําแนะนําของเภสชักรเรืองการใช้ยา และติดตามผลของยาทีให้แก่แพทย์ พยาบาล
และผู้ ป่วย และได้รับการตอบรับมากกวา่ร้อยละ 80  

 การศึกษานีแสดงให้เห็นว่าการดูแลผู้ ป่วยโรคไตเรือรัง โดยเภสัชกรร่วมกับทีมสหวิชาชีพตาม
แนวทางปฏิบตัิทีพฒันาขนึ มีแนวโน้มทีสามารถชะลอการเสือมของไตในผู้ ป่วยได้ 
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The purpose of this study was to assess the effectiveness of chronic kidney disease 

care by pharmacists and the multi-disciplinary team following practice guidelines adapted from 

disease management concepts. The quasi-experimental, one-group pretest-posttest study 

design was employed. Patients with chronic kidney disease visited at Diabetes Clinic of 

Chattrakan Hospital during June 2010 to May 2011 were recruited. Clinical and process of care 

outcomes were compared before and after the implementation of the guidelines. 

A total of 160 from 171 patients with mean age of 60.91±10.71 years were enrolled. 

Most of the patients were female (67.5%). There were no differences before and after the 

intervention for the median (interquatile range; IQR) of serum creatinine (1.4 (0.98) and 1.4 (0.88) 

mg/dl respectively, p=0.018); estimated of glomerular filtration rate (eGFR) (49.35 (34.63) and 
48.76 (32.55) ml/min respectively, p=0.046); and albumin creatinine ratio (ACR) (89 (421) and  
( ) mg/g creatinine respectively, p=0.059). However, median (IQR) of ACR in patients with 

add-on and titration of angiotensin converting enzyme inhibitors (ACEIs)/ angiotensin receptor 

blockers (ARBs) were decreased from 76 (507) to 41 (158) (p=0.02) and 23 (76) to 4 (76) (p=0.03), 
respectively. The median (IQR) of the monitoring process of care were increased for both SCr 

from 1 (0) time to 3 (1) times (p=0.0001) and for serum potassium from 0 (0) time to 1 (1) time 

(p=0.0001). Prescription of ACEIs/ARBs, aspirin, statin tended to increase after the intervention. 

More than 80% of pharmacists’ recommendations about drug use and monitoring for physicians, 

nurses and patients were accepted. 

In conclusion, the implementation of chronic kidney disease care by pharmacists 

and the multi-disciplinary team seems to slow the progression rate of the disease. 
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กิตตกิรรมประกาศ 
 

ผู้วิจยัขอขอบพระคณุ อ.ดร.อินทิรา  กาญจนพิบลูย์ ทีให้การสนบัสนนุ คําแนะนํา และ
ความช่วยเหลือทําให้วิทยานิพนธ์สําเร็จลงด้วยดี 

ขอขอบพระคณุคณาจารย์ภาควิชาเภสชักรรมคลินิก มหาวิทยาลยัศิลปากรทกุท่าน ที
มีสว่นให้คําแนะนําเกียวกบัวิทยานิพนธ์ โดยเฉพาะ รศ.ดร.มนสั  พงศ์ชยัเดชา ในการให้คําแนะนํา
สถิติสําหรับการวิเคราะห์ข้อมลู ดร.สรัุสวดี  สนุทรสจั ในการให้คําแนะนําการวิเคราะห์ข้อมลูด้าน
ผลลพัธ์เพิมเตมิ 

ขอขอบพระคณุผู้ อํานวยการโรงพยาบาลชาติตระการ นพ.เกษม  ตงัเกษมสําราญ ที
อนญุาตให้ทําการวิจยัในโรงพยาบาลชาติตระการ และขอขอบคณุเจ้าหน้าที  ทีมีส่วนเกียวข้องกบั
การดแูลผู้ ป่วยเบาหวานของโรงพยาบาลชาติตระการทกุท่าน โดยเฉพาะคณุสพุิมพ์  อุ่นพรม และ
คณุจิตรวรรณ  แสนยศ ทีให้ความอนเุคราะห์ในการนําวิทยานิพนธ์นีเข้าเป็นสว่นหนึงของโครงการ 
การดแูลผู้ ป่วยโรคเบาหวานและความดนัโลหิตสงูในโรงพยาบาลชาตติระการ รวมถึงการช่วยเหลือ
ประสานงานกับผู้ ป่วย และเจ้าหน้าทีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ขอขอบคุณผู้ ป่วย    
ทกุท่านทีให้ความร่วมมือในการศกึษาวิจยัครังนี 

วิทยานิพนธ์นีได้รับการสนบัสนนุบางสว่นจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 
และงบประมาณจากสํานกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ ในส่วนของโรงพยาบาลชาติตระการ 
จงัหวดัพิษณโุลก 
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