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ประเดน็ในภาพรวม   
 1.  ยงัมีปัญหาด้านโรคไตในประเทศไทยอีกมากท่ีต้องการค าตอบ  ท่ีมีหลกัฐานทาง
วิทยาศาสตร์ท่ีเช่ือถือได้ 
 2.  ผลการวิจยัควรตอบค าถามท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การแก้ปัญหาของประเทศด้วย 
 3.  ยงัมีรูปแบบของโรคไตเรือ้รังในประเทศไทยท่ีมีลกัษณะเฉพาะ (ท่ีตา่งจากประเทศอ่ืนๆ) 
ท่ีอาจน าไปศกึษาตอ่ยอดได้อีกหลายรูปแบบ 
 4.  ควรมีการประยกุต์ใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีชัน้สงูซึ่งอาจมีราคาแพง หรือท าได้ยาก 
มาดดัแปลงใช้เป็นเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัประเทศตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเดจ็ 
พระเจ้าอยูห่วั เช่น การพฒันาบคุลากรท่ีไมใ่ชแ่พทย์ให้มาท างานบางอยา่งทดแทนแพทย์ภายใต้การ
ก ากบัดแูล  การสร้างเครือขา่ยเพ่ือกระจายประสบการณ์และองค์ความรู้  การประสานความร่วมมือกบั
หนว่ยงานตา่งๆ ท่ีมีความเช่ียวชาญด้านอ่ืนๆ ให้มาร่วมกนัท างานเป็นทีม 
 5.  บทบาทของสถาบนัโรคไตฯ นา่จะเป็นผู้กระตุ้น (facilitator) ให้เกิดการประชมุปรึกษา 
หารือเพ่ือผลกัดนัให้มีงานวิจยัด้านโรคไตให้มากขึน้ 
 
1. ด้านระบาดวิทยา  วิทยากรน า คือ ผศ.พญ.อติพร  อิงค์สาธิต 
 ประเทศไทยมีการศกึษาเชิงระบาดวิทยาได้แก่ SEEK project โดยสมาคมโรคไตฯท าให้ได้ทราบ
ข้อมลูท่ีเช่ือถือได้ และนา่จะใช้เป็นข้อมลูอ้างอิงของการศกึษาวิจยัในภาพรวมตอ่ไป 
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 ปัจจบุนันกัวิจยัของไทยได้ท าการวิจยัศกึษาการสร้างสมการ Thai eGFR ขึน้แล้ว และทกุฝ่าย 
ท่ีเข้าประชมุเช่ือมัน่วา่สมการนีมี้ความถกูต้อง แมน่ย า  สามารถน าไปใช้ในเวชปฏิบตัไิด้  แตเ่น่ืองจาก 
สมการ Thai eGFR ถกูสร้างจากฐานประชากรโรคไตเรือ้รัง (CKD) ทกุ stage โดยมีคา่ serum 
creatinine เฉล่ียเทา่กบั 2.2 mg/dl  จงึมีค าแนะน าเพิ่มเติม คือ  
 1.1  ควรท าการตรวจสอบหาความแมน่ย าของสมการ Thai eGFR equation ในกลุม่ประชากร
ตา่งๆ เชน่ 
                   1.1.1  กลุม่ประชากรปกต ิ  
                   1.1.2  กลุม่ประชากรเฉพาะบางกลุม่ เชน่ กลุม่ผู้ ป่วยท่ีอ้วนมาก ผู้ ป่วยโรคเอดส์ ผู้ ป่วย 
อายนุ้อย และผู้ ป่วยเดก็  
 1.2  ควรเร่งด าเนินการ standardize วิธีการตรวจ serum creatinine ให้เป็นมาตรฐานเดียว 
กนัทัว่ประเทศ   ซึง่ต้องการความร่วมมือจากหลายฝ่าย ได้แก่ ผู้ รับผิดชอบด้านนโยบายจากกระทรวงฯ 
สมาคมวิชาชีพของแพทย์และนกัเทคนิคการแพทย์  สมาคมโรคไตแหง่ประเทศไทย ฯลฯ 
                    -  ควรก าหนดวิธีวดัวา่จะใช้วิธี enzymatic เป็นวิธีมาตรฐานทัว่ประเทศ 
                    -  ควรจดัท าเครือขา่ยประสานงานเพ่ือผลกัดนัเร่ืองนีใ้ห้ส าเร็จไปด้วยดี  และควรมีการ 
มอบหมายให้มี reference lab เพ่ือเป็นห้องปฏิบตักิารพ่ีเลีย้งส าหรับทัง้ประเทศ 
                    -  ควรมีการศกึษาด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสขุก่อนวา่หากจะเปล่ียนวิธีวดั serum 
creatinine จากวิธี modified Jaffe’s method เป็น enzymatic method มีความคุ้มทนุหรือไม่ 
 1.3  หากสามารถ standardize การวดั serum creatinine และสมการท่ีจะใช้วดั GFR ใน 
คนไทยได้  ก็จะสามารถก้าวไปสูร่ะดบัตอ่ไป คือ การท า cohort study เพ่ือการตดิตามการเปล่ียน 
แปลงในระยะยาว    รวมทัง้การบอกธรรมชาตขิองโรคในโรคไตเรือ้รังระยะตา่งๆเพื่อวางแผนในการ
รับมือจ านวนผู้ ป่วยในอนาคต และใช้เปรียบเทียบผลการรักษาท่ีท าอยูใ่นปัจจบุนัได้ 
 1.4  ควรศกึษา risk factors ของการเกิดความเส่ือมของโรคไตเรือ้รังในผู้ ป่วยกลุม่ตา่งๆ
โดยเฉพาะปัจจยักลุม่ non-metabolic risk ท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของโรคไตเรือ้รังในประเทศไทย ซึง่ 
มกัเป็นปัจจยัทางสิ่งแวดล้อม(Cadmium, other chemicals) หรือพฤติกรรม(Analgesic use) 
 1.5 เม่ือสามารถค้นหาปัจจยัของการเกิดโรคไตเรือ้รังได้แล้ว ควรพฒันาตอ่ยอดในการสร้าง 
simple risk score เพ่ือเป็นแนวทางในการคดักรองผู้ ป่วยตอ่ไป 
 1.6  ควรศกึษาวิจยัรูปแบบของการดแูลปัญหา CKD ในชมุชน (community model) เพ่ือใช้ 
เป็นต้นแบบน าไปใช้ทัว่ประเทศ  โดยขณะนีมี้ 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบของจงัหวดัอบุลราชธานี และ
รูปแบบของจงัหวดัก าแพงเพชร 
 
2. ด้านกลไกการเกิดโรค  วิทยากรน า คือ ศ.นพ.ประสิทธ์ิ  ฟูตระกูล             
 ปัจจบุนัแพทย์ได้สนใจกลไกการเกิดโรคในระดบัท่ีเร่ิมต้นเร็วกวา่เดมิ คือ ประมาณ CKD stage 
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3 – 4   แตก่ารเปล่ียนแปลงเหลา่นีก็้อาจยงัช้าไปเม่ือเทียบกบัการด าเนินของโรคทัง้หมด   หากสามารถ 
มีเคร่ืองมือ (screening tool) ท่ีไว   ท่ีสามารถตรวจพบความผิดปกตไิด้ตัง้แตผู่้ ป่วยยงัมีโรคไตในระยะ 
stage 1 – 2 ได้  ก็นา่จะชว่ยให้สามารถรักษาผู้ ป่วยได้ผลมีประสิทธิภาพดียิ่งขึน้   วิทยากรได้เสนอให้ใช้
ตวัชีว้ดั คือ renal plasma flow (RBF), peritubular capillary blood flow (PCBF) และ FE magne-
sium ในการตรวจหาความผิดปกตใิน CKD stage 1 – 2   โดยเฉพาะในผู้ ป่วยเบาหวาน  ผู้ ป่วยไต
อกัเสบท่ีมี interstitial fibrosis  โดยพบวา่ คา่ RBF และ PCBF มีความสมัพนัธ์กบัคา่ eGFR และ Ccr 
ท่ีลดลง และในกลุม่ผู้ ป่วยท่ีมีคา่ eGFR ปกต ิ  หากติดตามผู้ ป่วยท่ีมีคา่ RBF และ PCBF ลดลง  ผู้ ป่วย
มี Ccr ลดลง 50% ภายใน 2 ปี และผู้ ป่วยท่ีมีคา่ fractional excretion ของ magnesium (FE mg) เพิ่ม 
จะมีการลดลงของ Ccr ในลกัษณะเดียวกนั   เน่ืองจากการตรวจ RBF และ PCBF มีราคาแพง   
วิทยากรได้เสนอให้ใช้คา่ eGFR และ FE Mg ในการตดิตามผู้ ป่วยโรคไตเรือ้รังตัง้แตร่ะยะเร่ิมต้น 
โดยเฉพาะในผู้ ป่วย CKD stage 1-2    อยา่งไรก็ดี วิทยากรมีความเห็นวา่ การค้นหาผู้ ป่วย CKD stage 
3–5 อาจช้าเกินไป  อาจไมส่ามารถฟืน้ฟสูมรรถภาพการท างานของไตให้ดีขึน้ได้ (Re-generate) มาก 
เทา่ท่ีควร   อาจเป็นแคช่ะลอความเส่ือม (delay process of degeneration of CKD) เทา่นัน้   การ 
ค้นหาโรคไตในระยะเร่ิมต้น  อาจให้การรักษาง่ายๆ เชน่ การควบคมุอาหารท่ีเหมาะสม, life style 
Modification หรือการใช้ยา ACEi ราคาไมแ่พง  ก็อาจชว่ยชะลอความเส่ือมของโรคไตได้มาก     
 ประเดน็ท่ีควรพิจารณาตอ่ไป คือ  
             -  ควรมีการศกึษาด้านความคุ้มทนุวา่ เหมาะสมท่ีจะใช้ตวัชีว้ดัใหมนี่ม้าแทนวิธีการตรวจวดั 
เดมิหรือไม่?   มีจ านวนประชากรท่ีเป็นกลุม่เป้าหมาย (ท่ีต้องลงทนุ) มากน้อยเท่าไร?   มีเงินงบประมาณ
ต้องใช้เทา่ไร?  และมีผลตอบแทนคุ้มหรือไม่? 
 -  เม่ือคดัเลือกได้ผู้ ป่วยโรคไตเรือ้รังในระยะเร่ิมต้นแล้ว   จะให้การรักษาอยา่งไรจงึจะมีการคุ้ม
ทนุ?   เร่ืองนีจ้ าเป็นต้องมีการศกึษาในลกัษณะ cost-effectiveness study  
 -  การค้นหาในกลุม่ high risk ควรท าอย่างไร? 
 -  สามารถดดัแปลง screening tool ท่ีมีราคาแพงเป็น clinical risk score ง่ายๆ และลงทนุน้อย  
ทดแทนได้หรือไม่?   ถ้าท าได้ก็จะชว่ยประหยดัเศรษฐกิจและสามารถใช้ clinical risk score ดงักลา่วไป 
ด าเนินการในระดบัชาตไิด้ 
 -   บทบาทของ intervention ท่ีมีในปัจจบุนัตอ่การเปล่ียนแปลงของ renal hemodynamic เป็น 
อยา่งไร? 

  
3. ประเดน็ด้านการรักษา  วิทยากรน า คือ รศ.นพ.เกือ้เกียรต ิ ประดษิฐ์พรศิลป์ 
 -   วิทยากรผู้บรรยายมีความเห็นว่า prevalence ของ ESRD อนมุานจากอบุตักิารณ์ของ RRT 
ในฐานข้อมลู Thailand Renal Replacement Therapy (TRT) Registry เพิ่มขึน้มากประมาณ 20% ตอ่
ปี   โดยคาดว่าตวัเลข prevalence นา่จะถึงจดุสงูสดุท่ีประมาณ 800 – 1000 คนตอ่ประชากร 1 ล้านคน 
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ผู้ ป่วยสงูอาย ุ(อายมุากกวา่ 65 ปี) มีความชกุ (prevalence) ของโรคไตเรือ้รังระยะท่ี 5 มากกวา่ 2000 
คนตอ่ประชากร 1 ล้านคน  และกลุม่ผู้ ป่วยอายมุากวา่ 75 ปี  พบความชกุดงักลา่วมากกวา่ 3000 คนตอ่
ประชากร 1 ล้านคน   การวิจยัด้านการรักษาจงึควรให้ความสนใจศกึษาในกลุม่ประชากรสงูอายเุป็น
พิเศษ 
 -   จากตวัเลขสาเหตขุอง ESRD ในฐานข้อมลู TRT Registry แสดงให้เห็นว่าสาเหตขุองโรคไต 
เรือ้รังในประเทศไทยท่ีมีความส าคญัเรียงตามล าดบัความชกุ ได้แก่ โรคเบาหวาน โรค obstructive 
uropathy โรคความดนัโลหิตสงู  และ glomerulopathy    โดยกวา่คร่ึงหนึง่ของ glomerulopathy เกิด
จาก IgA nephropathy 
 -   ปัจจบุนัมีข้อมลูแสดงให้เห็นวา่ การรักษา CKD ในลกัษณะ secondary prevention  
แม้จะไมดี่เทา่ primary prevention แตก็่มีแนวทางเป็นไปได้   การวิจยัเพ่ือการรักษาในลกัษณะ 2nd 

prevention อาจท าในลกัษณะการวิจยั   เพ่ือหาวิธีรักษาตาม pathophysiology หรือการวิจยัระบบ
บริหารจดัการท่ีเหมาะสม (effective delivery of care) ของประเทศ   การศกึษาท่ีนา่จะได้รับการ 
สนบัสนนุ ได้แก่ 

-  การศกึษา biomarkers ทัง้เก่าและใหมข่อง CKD progression 
 -   การศกึษาในลกัษณะ multi-centered clinical trial  เพ่ือศกึษาการรักษาโรค หรือศกึษา 
สาเหตท่ีุพบบอ่ยของ ESRD ในประเทศไทยดงักล่าวข้างต้น   
          -  การศกึษาหาแนวทางการจดัตัง้ metabolic clinic เพ่ือบรูณาการการรักษาโรคเรือ้รังข้าม
สาขาวิชา 
 -  การพฒันาระบบฐานข้อมลูผู้ ป่วยโรคไตเรือ้รังระยะก่อนการฟอกเลือด (CKD Registry) 
 -   การค้นหา care map ท่ีเหมาะสมส าหรับ CKD 2nd prevention 
 -   การศกึษาเพ่ือการพฒันาความสามารถของชมุชน และครอบครัวในการชว่ยดแูลตนเอง 
 -   โดยการศกึษาเหล่านีต้้องการการสนบัสนนุเชิงนโยบายจากกระทรวง  ทางด้านก าลงัคน และ
ทรัพยากรเพ่ือให้งานมีคณุภาพ มีการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีดี 
 -   สถาบนัโรคไตภมูิราชนครินทร์อาจมีบทบาทในการชว่ยท าโจทย์วิจยัท่ีเป็นการลด หรือชะลอ 
การเส่ือมของโรคไตเรือ้รัง 
 
4. ประเดน็ด้านการป้องกัน  วิทยากรน า คือ รศ.นพ.ทวี  ศิริวงศ์ 
 -   การประสานงานกบั healthcare team ด้านอ่ืนๆ ให้มีการน าเสนอรูปแบบเดียวกนัในกิจกรรม 
World kidney day ของสถาบนัตา่งๆ 
 -   มีกระบวนการสร้าง public awareness และมีการศกึษาวิจยัเพ่ือประเมินผลของการสร้าง 
awareness วา่ media ใดและอยา่งไรได้ผล high impact 
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 -  ในระดบัโรงพยาบาล    
                การจดัท า CKD clinic พร้อมทัง้มีการศกึษาเพ่ือประเมินผลของการบริการ,  ศกึษา/สร้าง 
National protocol (ไมใ่ช ่guideline) เพ่ือให้ รพ.ชมุชนได้น าไปใช้ปฏิบตัิแบบเดียวกนั, การท าฐาน 
ข้อมลู Registry 
 -  ในระดบั Community – based  
            ศกึษาหาแนวทางท่ีท าให้เกิด Early case identification เพ่ือให้ได้ผู้ ป่วยระยะเร่ิมแรกเข้า
กระบวนการดแูลรักษา     

ศกึษาแนวทางในการจดัการด้าน life style ได้แก่ ปริมาณเกลือท่ีบริโภค  การงดบหุร่ี  การลด
ปริมาณสารอาหารโปรตีนท่ีบริโภค  การดเูร่ืองยาสมนุไพร  ยาแก้ปวด 
 -   ในระดบัชาติ 
                -  ใช้การศกึษาทางระบาดวิทยาเพ่ือน าเสนอตอ่ภาครัฐให้เกิดนโยบาย  และกระตุ้นให้เกิด
การปรับปรุงเปล่ียนแปลงในสว่นของ Food industry 
 - ควรมีการศกึษาเพ่ือเตรียมความพร้อมของการบริการในภาพรวม รวมทัง้เตรียมความพร้อม
ด้านบคุลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะพยาบาล [มีปัญหาเชิงการบริหารจดัการว่า จะท าอย่างไรจงึคุ้ม
ทนุ (cost-effectiveness)] 
     -  อาจผลกัดนัเร่ืองการลดการบริโภคเกลือผา่นสมชัชาสขุภาพแหง่ชาติ 
                -  การท า social marketing ผา่น social network 
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