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ชื่อและที่อยูอ่งค์กร 



        ผูป้่วยโรคไตเรื้อรัง หมายถึง ผู้ป่วยที่มีภาวะไตผิดปกติหรือมี eGFR น้อยกว่า 60 มล./
นาที/1.73 ตร.ม. ติดต่อกันนานเกิน 3 เดือน มีรายละเอียดดังนี้ 
        1. ผู้ป่วยที่มภีาวะไตผิดปกติติดต่อกันเกิน 3 เดือน แม้จะมี eGFR ปกตกิ็ตาม โดยมี
ลักษณะต่อไปนี้อย่างน้อย 1 ข้อ 
 1.1 ตรวจพบความผิดปกติจากการตรวจปัสสาวะอย่างน้อย 2 ครั้ง ในระยะเวลา 3 
เดือน ได้แก่ มีโปรตีนหรือเม็ดเลือดแดงรั่วออกมาในปัสสาวะ 
 1.2 ตรวจพบความผิดปกติทางรังสีวิทยา เช่น อัลตราซาวด์พบถุงน้ าในไต, นิ่ว, ไต
พิการหรือไตข้างเดียว 
 1.3 ตรวจพบความผิดปกติทางโครงสร้างหรือพยาธิสภาพจากผลการเจาะเนื้อเยื่อไต 
         2. ผู้ป่วยที่มี GFR น้อยกว่า 60 มล./นาที/1.73 ตารางเมตร ติดต่อกันเกิน 3 เดือน โดยที่
อาจจะตรวจพบหรือไม่พบว่ามีร่องรอยของไตผิดปกติก็ได้ 

ค าก าจัดความของโรคไตเรื้อรัง 



โรคไตเรื้อรัง แบ่งได้เป็น 5 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที ่ ค าก าจัดความ 
อัตราการกรองของไต  

(มล./นาที/1.73 ตารางเมตร) 

1 eGFR ปกติหรือสูง > 90 

2 eGFR ลดลงเล็กน้อย 60 - 89 

3a eGFR ลดลงเล็กน้อยถึงปานกลาง 45 - 59 

3b eGFR ลดลงปานกลางถึงมาก 30 - 44 

4 eGFR ลดลงมาก 15 - 29 

5 ไตวายระยะสุดท้าย < 15 หรือต้องรับการบ าบัดทดแทนไต 



สาเหตุของโรคไตเรื้อรัง 
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โรคเบาหวาน 
และความดัน 

 

อาหารและ 
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ปัญหาจากการใช้ยา 

 

 NSAIDs 

 



แนวทางการจัดการกับโรคไตเรื้อรัง 

กรรมพันธุ์ 

สาเหตุของ
โรคไตเรื้อรัง 

สูงอายุ 
 

มีประวัติUTIบ่อย 
 

ยาสมุนไพร 
 

โ ร ค เ บ า ห ว า น 
และความดัน 
 

อาหารและ 
พฤติกรรม 
 

ปัญหาจากการใช้ยา 
 

 NSAIDs 
 

รักษาโรค ให้ค าแนะน า 
เช่น ลดเค็ม 

เลี่ยงการใช้ยาเหล่านี้ ให้ค าแนะน าการใช้ยา 

ปรับพฤติกรรม เช่น 
ไม่กลั้นปัสสาวะ 



ไตเสื่อมลง 

กินยาผิด 

ไมกิ่นยา กินยาชดุ 

ลืม 
กินยา 

กินยา
สมุนไพร 

กิน 
NSAIDs 

ปัญหาจากการใช้ยาใน pt CKD 



CKD clinic รพ.บ่อพลอย มีขั้นตอนดังนี ้

1 
• Pt ยื่นใบนัด ซึ่งคลนิิกเบิกเวชระเบียนไว้แล้วล่วงหน้า 1 วัน  

2 
• ส่งผู้ป่วยไปเจาะ Lab ตามนัด (ถ้ามี) 

3 
• พยาบาลประจ าคลินิกซักประวัติเบื้องต้น + ออกใบนัด + Lab 

4 

• เภสัชกรประจ าคลนิิกให้บริบาลเภสัชกรรม  1) ให้ความรู้เรื่องยารักษาโรคและป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อน 2) ติดตามค่าการท างานของไต + ปรับรายการยา 3) ประเมิน 
Adherence 4) ซักประวัติการใช้สมุนไพร + NSAIDs 5) ส่งต่อข้อมูลแก่ทีมสหวิชาชีพ 

5 
• แพทย์ให้การรักษาผู้ป่วยตามแนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 

6 
• เภสัชกร ณ ห้องจ่ายยา ตรวจสอบความถูกต้องของใบสั่งยาและให้ค าแนะน าในการใช้ยา 



ก่อน หลัง 
กลุ่มตัวอย่าง 30 ราย, วัดผลที่ 3 เดือน 

ผลลัพธ ์: 1. ค่าการท างานของไต (eGFR) 
 2. % ความร่วมมือในการใช้ยา 
 3. % การใชย้าสมุนไพร 
 4. % การใช้ NSAIDs 

 
ให้บริบาลเภสชักรรม 

1. ให้ความรู้เรื่องยารักษาโรคและป้องกัน 
    ภาวะแทรกซ้อน 
2. ติดตามค่าการท างานของไต + ปรับยา  
3. ประเมิน Adherence 
4. ซักประวัติการใช้สมนุไพร + NSAIDs  
5. ส่งตอ่ข้อมูลแก่ทีมสหวิชาชีพ 

 

จัดท าแผนการสอน
และสื่อใหค้วามรู้ 

เก็บข้อมูลแล้ว
น ามาประเมินผล 

ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 



  1. แผนการสอน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
 1.1 ความส าคัญของการรับประทานยาในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 
       1.2 ยาที่ควรหลีกเลี่ยงในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง  
  2. สื่อให้ความรู้หัวข้อ  

“ตัวอย่างยาที่ควรและไม่ควรใช้ในผู้ป่วยโรคไต” 

แผนการสอนและสื่อให้ความรู ้



แผนการสอน 
  ส่วนที่ 1 ความส าคญัของการรับประทานยาในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 

• การรับประทานยาในผู้ป่วยโรคไตเรือ้รังเปน็สิ่งส าคัญ มีวัตถุประสงคเ์พื่อชะลอการเสื่อมของไตและปอ้งกัน
ภาวะแทรกซ้อนของโรคไตเรื้อรัง  
• ผู้ป่วยต้องทานยาโรคประจ าตัวที่เป็นอยูอ่ย่างต่อเนือ่ง ได้แก่ ยารักษาโรคน้ าตาลในเลือดสูง โรคความดัน
โลหิตสูง และโรคไขมันในเลอืดสูง เพราะจะช่วยคุมอาการของโรคประจ าตัวไม่ให้รุนแรงขึ้นและชะลอความ
เสือ่มของไต เนื่องจากขอ้มูลจากส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ พบว่า โรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูงเปน็สาเหตุที่พบบ่อยของโรคไตเรื้อรัง โดยผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงมคีวาม
เสีย่งในการเกิดโรคไตเรื้อรังตั้งแต่ระยะที่ 3 ขึ้นไป 1.9 และ 1.6 เท่า ตามล าดับ1 

• โรคน้ าตาลในเลอืดสูง ยาที่ผู้ป่วยได้รับอาจเปน็รูปแบบยารับประทานหรอืยาฉีด ผู้ป่วยต้องใช้ยาอย่างถูกต้อง
และสม่ าเสมอ เพือ่ควบคุมระดับน้ าตาลเฉลีย่สะสม (A1C) ให้เป็นไปตามเป้าหมาย คือ ต่ ากว่าร้อยละ 7 
• โรคความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยจะได้รับยาเพือ่ควบคุมระดับความดันโลหิตให้ต่ ากว่า 130/80 มม.ปรอท  
• โรคไขมันในเลือดสูง ผู้ปว่ยจะได้รับยาเพือ่ควบคมุระดับไขมัน โดยไขมันชนิดเลว (LDL) ควรต่ ากว่า 100 
มก./ดซ. 
• ผู้ป่วยควรรับประทานยาต่อเนื่องและสม่ าเสมอ ถ้ามีปัญหาในการยาให้ปรึกษาแพทย์และเภสัชกร ไม่ควรลด 
เพิ่มหรือหยุดยาเอง  
• ยาก่อนอาหาร ต้องรับประทานก่อนอาหาร ประมาณ 15 - 30 นาที  
• ควรอ่านฉลากยาก่อนใช้ยาทุกครั้ง เพื่อให้มีการใช้ยาอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
• กรณีผู้ป่วยมียาเหลือใช้ที่บ้าน ให้น ายาที่เหลอืมาคืนที่โรงพยาบาล 
• ภาวะแทรกซ้อนของโรคไตเรื้อรัง พบได้หลายชนิด ที่พบบ่อย ได้แก่ ภาวะโลหิตจาง, ภาวะฟอสเฟตในเลือด
สูง, ภาวะโพแทสเซยีมในเลอืดต่ า-สูง, ภาวะเลอืดเป็นกรด-ด่าง และบวม เป็นต้น 

 



แผนการสอน 

   ส่วนที่ 2 ยาที่ควรหลีกเลี่ยงในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง  
 
• ยาที่มีผลกระทบต่อไตและท าให้ไตเสื่อมลง ซึ่งผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังควรหลีกเลี่ยง ได้แก่ 
ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ ใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดจากสาเหตุต่างๆ เช่น กล้ามเนื้ออักเสบ 
เอ็นอักเสบ ข้ออักเสบ ปวดประจ าเดือน ปวดศีรษะ ปวดฟัน ปวดหลัง เป็นต้น ซึ่งยากลุ่มนี้ มีผลไปลด
อัตราการกรองของไต ท าให้การท างานของไตบกพร่อง ผู้ป่วยอาจมีความดันโลหิตสูงขึ้นและพบ
อาการบวมได้  
• ยาสมุนไพรที่ห้ามรับประทานในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง มี 5 ชนิด ได้แก่ โสม มะเฟือง ชะพลู ยอและ
ชะเอมเทศ รวมไปถึงควรหลีกเลี่ยง ยาต้ม ยาหม้อ ยาลูกกลอนและยาอื่น ๆ นอกเหนือจากยาแผน
ปัจจุบัน ปัจจุบันมีการน ามาใช้อย่างแพร่หลายในการรักษาโรค เช่น เบาหวาน ความดันและไต การใช้
ยาเหล่านี้จ าเป็นต้องมีการอย่างระมัดระวัง ไม่แนะน าให้ใช้ควบคู่กับยาแผนปัจจุบัน เนื่องจากอาจต้าน
ฤทธิ์กัน หรือยาสมุนไพรบางชนิดมีแร่ธาตุสูงเกินความต้องการ ผู้ป่วยไรคไตเรื้อรังมีการท างานของไต
ไม่ปกติ ไม่สามารถขับแร่ธาตุที่เกินออกมาได้ ท าให้แร่ธาตุคั่งอยู่ในร่างกาย ส่งผลให้ไตเกิดการ
บาดเจ็บเฉียบพลันได้ รวมทั้งผลิตภัณฑ์บางชนิด อาจมีส่วนประกอบของยาที่ห้ามใช้ เช่น สเตียรอยด์ 
ก็มีผลให้ไตเสื่อมลงได้ ดังนั้นจึงไม่ควรรับประทานยาประเภทยาสมุนไพร ยาต้ม ยาหม้อ ยาลูกกลอน
และยาอื่น ๆ นอกเหนือจากยาแผนปัจจุบัน 

 



สื่อให้ความรู้  

1 

• ตัวอย่างยาที่ควรใช้ในผู้ป่วยโรคไต => ยาเบาหวาน ความดัน ไขมันในเลือดสูงและ
ยารักษาภาวะแทรกซ้อนของโรคไตเรือ้รัง เนื่องจากโรคเบาหวานและความดันเป็น
สาเหตุที่พบบ่อยของโรคไตเรื้อรงั โดยผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันมีความเสี่ยง
เกิดโรคไตเรื้อรังตัง้แต่ระยะที่ 3 ขึ้นไปเป็น 1.9 และ 1.6 เท่า ตามล าดับ1 

2 

• ตัวอย่างยาที่ไม่ควรใช้ในผู้ป่วยโรคไต” ได้แก่ ยาสมุนไพรและอื่น ๆ นอกเหนือจาก
ยาแผนปัจจุบัน และยาต้านการอักเสบทีไ่ม่ใช่สเตียรอยด์ เป็นต้น 



ยาที่ควรและไม่ควรใชใ้นผู้ปว่ยโรคไต 



แบบเก็บข้อมูล 
ในการประเมนิ 

ผลการให ้
บริบาลเภสชักรรม 

ในคลินิก 



เป้าหมาย 

1 

• หลังท าโครงการ จ านวนผู้ป่วยที่มีค่า eFGR เพิ่มขึ้นหรือลดลง < 7 มล./
นาที/1.73ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป 

2 

• หลังท าโครงการ จ านวนผู้ป่วยที่มี % Adherence มากกว่าร้อยละ 80  
คิดเป็นรอ้ยละ 80 ขึ้นไป  

3 

• หลังท าโครงการ จ านวนผู้ป่วยที่มีการใช้ยาสมุนไพรและอื่น ๆ  
นอกเหนือจากยาแผนปัจจุบันลดลงคดิเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป  

4 
• หลังท าโครงการ จ านวนผู้ป่วยที่มีการใช้ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่ 

สเตียรอยด์ลดลงคดิเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป  



เป้าหมาย เป้าหมาย 



ผลการด าเนินงาน 

1. ผู้ป่วยมีค่า eGFR ตามเป้าหมาย 29 ราย คิดเปน็ร้อยละ 96.67, มี 1 ราย ที่ไมเ่ป็นไปตาม
เป้าหมาย แต่พบว่า ยังอยู่ในระยะ 3a เช่นเดิม, %Adh สูงถึง 98.4% และไม่มีประวัติการใช้
สมุนไพรหรือ NSAIDs มาก่อน  

2. ผู้ป่วยที่มี % Adh. ≥ ร้อยละ 80 จ านวน 29 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.67 ตามเป้าหมาย  
มี 1 ราย ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย มี %Adh เพียง 22.22% (มีค่า eGFR อยู่ในเกณฑ์ แต่
เกิดผลข้างเคียงจากยาไขมันจึงหยุดยาเอง, ฉีดยาอินซูลินและทานยาเสริมธาตุเหล็กผิดวิธี 



ผลการด าเนินงาน 
3. มีผู้ป่วยใชย้าสมุนไพรลดลง 5 จาก 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 83.33 ตามเป้าหมาย  
โดยเหลือ 1 ราย ที่ยังใช้มหาละลายอยู่นาน ๆ ครั้ง มีค่า eGFR ลดลง 0.21  
มล./นาที/1.73 ตร.ม./เดือน แต่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด 

4. มีผู้ป่วยใช้ NSAIDs ลดลง 4 จาก 5 ราย คิดเปน็ร้อยละ 80 ตามเป้าหมาย โดย 1 ราย
ที่เหลือ ยงัใช้ยาชุดแก้ปวดอยู่ แต่นาน ๆ ครัง้ และมีค่า eGFR ลดลง 0.7 มล./นาที/1.73 
ตร.ม./เดือน ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด 



สรุปผลการด าเนินงาน 

1 

• หลังท าโครงการ จ านวนผู้ป่วยที่มีค่า eFGR เพิ่มขึ้นหรือลดลง < 7 มล./
นาที/1.73ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ 96.67 

2 

• หลังท าโครงการ จ านวนผู้ป่วยที่มี % Adherence มากกว่าร้อยละ 80  
คิดเป็นรอ้ยละ 96.67  

3 

• หลังท าโครงการ จ านวนผู้ป่วยที่มีการใช้ยาสมุนไพรและอื่น ๆ  
นอกเหนือจากยาแผนปัจจุบันลดลงคดิเป็นร้อยละ 83.33 

4 
• หลังท าโครงการ จ านวนผู้ป่วยที่มีการใช้ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่ 

สเตียรอยด์ลดลงคดิเป็นร้อยละ 80  



สรุปผลการด าเนินงาน 

5 
• ด าเนินโครงการตั้งแต่ พ.ย. 59 – ก.ค. 60, กลุ่มตัวอย่าง 30 ราย  

6 
• มีผู้ป่วยเป็นกลุ่มตัวอย่างรวม 30 ราย  

7 
• ทั้ง 4 ผลลัพธ์ เป็นไปตามเป้าหมาย  

8 

• การให้บริบาลเภสชักรรม โดยการปรับยาตามการท างานของไต ให้ความรู้เรื่องยาที่
ควรใช้และห้ามใช้โดยใช้สื่อและมีแผนการสอน ช่วยให้ผูป้่วยตระหนักถึงความส าคัญ
ในการรับประทานยาเพื่อชะลอความเสื่อมองไตและป้องกันภาวะแทรกซ้อนมากขึ้น  



สรุปบทเรียนที่ได้จากการท าโครงการ 

1 

• การท างานเป็นทีมทั้งในฝ่ายเภสัชกรรมและในคลินิกโรคไตเรื้อรัง ต้องอาศัย
ความร่วมมือ เสียสละและสามัคคี เพือ่ให้งานส าเร็จลลุ่วงตามเป้าหมาย  

2 

• การจัดท าโครงการนี้ ช่วยให้ผู้ป่วยในโครงการตระหนักถงึความส าคัญใน
การรับประทานยามากขึ้น  

3 

• โครงการดังกล่าวสามารถน าไปใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานของ
คลินิกต่อไปได้ 




