
 

 

การประชุมผูเช่ียวชาญและผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือใหความเห็นตอขอเสนอโครงการวิจัย 

“การตรวจคัดกรองโรค และตรวจเลือดโรคไต ฟรีปละ 1 ครั้ง กลุมอายุ 60 ป” 

วันท่ี 17 และ 20 กุมภาพันธ 2564 ผานระบบ ZOOM 

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

หมายเหตุ: โครงการนี้จะเสนอขอทุนจาก สวรส. โดยใชชื่อวา “การประเมินความคุมคาทางเศรษฐศาสตรของการตรวจคัดกรองโรคไตเรื้อรังใน

ผูสูงอายุ” 

รายช่ือผูเช่ียวชาญและผูมีสวนไดสวนเสีย 

วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2564 

1. ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิง วรางคณา วิชัยวงศ (โรงพยาบาลราชวิถี) 

วันท่ี 20 กุมภาพันธ 2564 

1. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทย สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ (คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี) 

2. เทคนิคการแพทยหญิง สมพิศ ปนะเก (สมพิศคลินิกแลบ) 

3. ทันตแพทย จเร วิชาไทย (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข) 

4. คุณบุศราภรณ เพชรรุง (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข) 

5. คุณนริศา มันฑางกูร (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ) 

6. คุณกุมารี พัชนี (โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสขุภาพ) 

7. คุณชลทิชา จันทรแจม (โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ) 

รายช่ือนักวิจัย 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. กฤษณี สระมุณี 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุรชัดา ชนโสภณ 

3. ดร. พรชนก ศรีมงคล 

4. ดร. ภาณุมาศ ภูมาศ 

5. ดร. อารีรัตน ลีละธนาฤกษ 

6. รองศาสตราจารย วิระพล ภิมาลย 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

ผศ.ดร.กฤษณี สระมุณี กลาวตอนรับผูเขารวมประชุมพรอมท้ังชี้แจงวัตถุประสงคและกำหนดการ

ประชุม จากนั้นนำเสนอโครงรางงานวิจัย เรื่อง การตรวจคัดกรองโรค และตรวจเลือดโรคไต ฟรีปละ 1 ครั้ง 



กลุมอายุ 60 ป โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมซ่ึงไดสงใหผูเขารวมประชุมทางอีเมลกอนเริ่ม

การประชุม ภายหลังสิ้นสุดการนำเสนอท่ีประชุมไดอภิปรายและใหขอคิดเห็นตอโครงรางงานวิจัย ดังนี้ 

ประเด็นท่ี 1 ความเหมาะสมของทางเลือกของการคัดกรอง 

ประเด็นหารือ: เนื่องจากวิธีการตรวจและคัดกรอง CKD ทำไดหลายวิธี ทานคิดวาควรเพ่ิมทางเลือก

อ่ืนเขามาในการศึกษาอีกหรือไม ทางเลือกการคัดกรองท่ีทีมวิจัยเสนอมีดังตาราง 1 

 ขอเสนอจากผูเชี่ยวชาญสรุปไดวาการคัดกรองมี 2 กลุม คือ การตรวจเลือดหา serum creatinine 

และการใช dipstick ตรวจปสสาวะ ซ่ึงมี 3 แบบ คือ การตรวจ albumin to creatinine ratio (ACR) การ

ตรวจ proteinuria และ การตรวจ microalbuminuria การตรวจท่ีแมนยำคือ ACR สวน proteinuria นั้นทำ

ไดงายและราคาถูก microalbuminuria ทำไดงายแตราคาสูงข้ึนมาอีกเล็กนอย  

ขอสรุป ปรับทางเลือกในการศึกษาเปน 6 ทางเลือกดังนี้ 

1. Serum creatinine (คำนวรณ eGFR ตามสูตร CKD-EPI) 

2. ACR dipstick 

3. Proteinuria dipstick (macroalbuminuria) 

4. microalbuminuria dipstick 

5. Proteinuria dipstick (macroalbuminuria) + Serum creatinine 

6. microalbuminuria dipstick + Serum creatinine 

ประเด็นท่ี 2 ความเหมาะสม Decision tree (ภาพประกอบ 2) 

ประเด็นหารือ: Decision tree ท่ีแสดงถึงผลของการคัดกรอง ไดคำนึงถึงปจจัย 3 อยาง ไดแก อัตรา

การยอมรับบริการ positive predictive value ของวิธีการคัดกรอง และความชุก CKD ทานคิดวาควร

คำนึงถึงปจจัยอ่ืนอีกหรือไม 

ผูเชี่ยวชาญไดเสนอวาอัตราการยอมรับของการคัดกรองอาจใหพิจารณาใชคาอัตราการยอมรับของ

การคัดกรองสุขภาพผูสูงอายุได  

ขอสรุป ผูวิจัยจะรวบรวมขอมูลอัตราการยอมรับตามท่ีผูเชี่ยวชาญแนะนำ นอกจากนี้ทีมวิจัยสรุปกัน

วาคาพารามิเตอร PPV จะรวบรวมจาก meta-analysis ท่ีมีอยูแลวในตางประเทศ สวนคาความชุก CKD ใน

ผูสูงอายุใหทบทวนวรรณกรรมของไทยและทำการวิเคราะหแบบ proportional meta-analysis 

ประเด็นท่ี 3 ความเหมาะสมของสถานะสุขภาพของ CKD ใน Markov model (ภาพประกอบ 3) 

ประเด็นหารือ: ทานคิดวาในกลุม ESRD ท่ีทำ dialysis ควรแยก hemodialysis กับ peritoneal 

dialysis ออกจากกันหรือไม จากขอมูลงานวิจัยของ Sugrue และคณะไมไดแยกสอง state นี้ออกจากกัน 

ผูเชี่ยวชาญใหความเห็นวาการฟอกไตดวยวิธี peritoneal dialysis กับ haemodialysis มีจำนวน

ผูปวยและใหผลการรักษาพอ ๆ กัน จึงใหสามารถรวมเปนสถานะเดียวกันได 



ประเด็นหารือ: ควรรวมการทำ transplant เขามาเปนหนึ่ง state หรือไมเนื่องจากไมแนใจวาการทำ 

transplant ในผูสูงอายุมีความเหมาะสมหรือไมอยางไร 

 ผูเชี่ยวชาญใหความเห็นวาการทำ transplant ในผูสูงอายุนั้นทำไดแตมีจำนวนนอย จึงไมตองรวมใน

สถานะทางสุขภาพก็ได 

ในกลุม CKD5/ESRD ท่ีระบุวาเปน do nothing ใหเปลี่ยนเปน palliative 

การ progression ของ CKD นั้นมีโอกาสท่ีจะยอนกลับมาเปน Stage ท่ีต่ำกวาได ท่ียอนกลับมามี

โอกาสเกิดข้ึนไดแตนอย สวนมากจะอยูท่ีเดิมหรือแยลง ดังนั้นเง่ือนไขท่ีกำหนดวาไมใหมีการยอนกลับของ 

stage จึงเหมาะสมแลว 

ขอสรุป ผูวิจัยจะกำหนดสถานะสุขภาพ dialysis โดยรวม peritoneal dialysis กับ haemodialysis 

เขาไวดวยกัน ปรับ do nothing เปน palliative ตัดสถานะ transplant ออก และกำหนดการ progression 

ของ CKD แบบไมยอนกลับ 

ประเด็นท่ี 4 คาการเปล่ียนสถานะสุขภาพ transitional probability ใชคาของ Sugrue et al. จะ

เหมาะสมหรือไม (ตาราง 3) หรือควรใชขอมูลจากแหลงอ่ืน (transitional probability คือ คาความ

นาจะเปนในการเปล่ียนสถานะของโรคเม่ือเวลาเปล่ียนแปลงไป) 

ผูเชี่ยวชาญใหความเห็นวาคา probability ของ Sugrue พอใชได แตอาจสอบถามขอมูลจาก service 

plan หรือสอบถาม อ.วรางคณาเพ่ือขอขอมูลจาก SEEK2 หรือสอบถาม อ.ศิริรัตน ท่ี ม. ขอนแกน ในไทยมี

การทำขอมูล CKD registry หลายการศึกษาอยากใหใชขอมูลของไทยมากกวา 

ตัวเลขการเปลี่ยนสถานะจาก ESRD to dialysis จาก SEEK2 ประมาณ 17% 

ขอสรุป ผูวิจัยวางแผน 2 แบบ คือ แบบท่ี 1 จะปรึกษา อ.วรางคณา เพ่ือขอขอมูลโอกาสของการ

เปลี่ยน health state จากโครงการวิจัย SEEK แบบท่ี 2 จะใชวิธีการทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบโดย

เนนรวบรวมการศึกษาในประเทศไทยกอน หากไมไดอาจจำเปนตองใชการทบทวนวรรณกรรมจากงาน

ตางประเทศ ซ่ึงในกรณีนี้จะทำการวิเคราะห sensitivity ในประเด็นนี้ใหครอบคลุม 

ประเด็นท่ี 5 คาอรรถประโยชนใชจากการทบทวนวรรณกรรมในประเทศไทยเหมาะสมหรือไม (ตาราง 4) 

(อรรถประโยชน คือ คาท่ีแสดงถึงความพึงพอใจของบุคคลตอสภาวะสุขภาพของตนเอง) 

ผูเชี่ยวชาญใหความเห็นวาเม่ือพิจารณาจากตัวเลข stage 3-4 ใชคา utility นี้ได แต stage 5 นา

จะตองต่ำกวานี้ (ต่ำกวา 0.81) ใหลองสอบถาม อ.ศิริรัตน ท่ี ม.ขอนแกน วามีขอมูลชุดนี้หรือไมจาก CKD 

network หรือทบทวนวรรณกรรมในประเทศไทยเพ่ิมเติม นอกจากนี้ผูเชี่ยวชาญไดแนะนำใหไปดูเกณฑการ

คัดเลือกผูปวยของการศึกษานั้นวาเปนอยางไร เหมาะสมหรือไม 

ขอสรุป ผูวิจัยวางแผน 2 แบบ คือ แบบท่ี 1 จะปรึกษา อ.ศิริรัตน เพ่ือขอขอมูล utility ของผูปวยใน

แตละระยะ จากโครงการวิจัย CKD network แบบท่ี 2 จะใชวิธีการทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบโดย



เนนรวบรวมการศึกษาในประเทศไทยกอน หากไมไดอาจจำเปนตองใชการทบทวนวรรณกรรมจากงาน

ตางประเทศ ซ่ึงในกรณีนี้จะทำการวิเคราะห sensitivity ในประเด็นนี้ใหครอบคลุม 

ประเด็นท่ี 6 พ้ืนท่ีท่ีจะไปสัมภาษณเชิงลึกควรเปนท่ีใด ควรเลือกเปนจังหวัดท่ีสามารถคัดกรองโรคไตใน

ผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ตามเกณฑ TCEN ท่ีสูงและต่ำหรือไม 

ผูเชี่ยวชาญใหความเห็นวาการคัดเลือกพ้ืนท่ีสัมภาษณควรเปนแบบสุมแตใหคำนึงถึงคะแนน TCEN 

ดวย คือ ใหครอบคลุมท้ังกลุมท่ี performance ดีและไมดีดวยเลย และควรศึกษาใหครบทุกเขต เหนือ กลาง 

ใต  

นอกจากนี้ผูเชี่ยวชาญไดเสนอใหรวมศึกษามุมมองจากหนวยบรกิารเอกชน เชน รานยา คลินิกเอกชน 

คลินิกเทคนิคการแพทย และคุณนริศา (สปสช) เห็นดวยวาใหเก็บขอมูลใหครบทุกหนวยบริการของ สปสช ถา

เปนไปไดใหรวมคลินิกเอกชนดวย ใหเปนทุกหนวยบริการในสังกัดบัตรทอง (อาจมีโรงพยาบาลเอกชนดวย) 

ขอสรุป ผูวิจัยจะคัดเลือกตัวแทนท่ีจะเขารวมการศึกษาเชิงลึกโดยคำนึงถึงคะแนน TCEN ดวย และ

คัดเลือกตัวแทนใหครบจากทุกภาค รวมถึงใหมีตัวแทนจากหนวยบริการเอกชนท่ีอยูภายใต สปสช ดวย 

ประเด็นท่ี 7 ระเบียบวิธีวิจัยในภาพรวมเหมาะสมหรือไม 

ผูเชี่ยวชาญใหความเห็นวาอยากใหเพ่ิมผลลัพธของการปองกันการ progress ของไตดวย คนท่ีไดรับ

การรักษาเพราะไดคัดกรองและคนท่ีไมไดรับการรักษาจะมีอัตราการเสื่อมของไตไมเทากัน คนท่ีไดรับการรักษา

จะมีการชะลอไตเสื่อมไดดีกวา เชน ถาไมไดรับการรักษาเลยอาจจะไตเสื่อม (อัตราการลดของ eGFR) 

ประมาณปละ 5 cc/min/1.73m2 แตถาไดรับการรักษาจะเหลือปละ 2 cc/min/1.73 m2 ถาแสดงผลลัพธใน

ลักษณะนี้ดวยไดจะสื่อสารผลการศึกษาไดงายกวา 

ผูเชี่ยวชาญเสนอวาใหเพ่ิมผลลัพธท่ีตอบคำถามวาการคัดกรอง CKD จะชวยลดจำนวนคนไขท่ีมีการ

ดำเนินของโรคไปจนถึง dialysis ไดรอยละเทาไร การรายงานตนทุนการรักษาใหรวมคาแล็บดวย เพราะวามี

ตรวจแล็บหลายรายการ 

ขอสรุป ผูวิจัยจะเพ่ิมวัตถุประสงคการศึกษาเก่ียวกับผลลัพธทางคลินิกในประเด็นท่ีวาการคัดกรองจะ

ชวยลดโอกาสในการ progress ไปสู CKD stage 5 ไดเทาใด ในสวนตนทุนจะมีการรวมคาตรวจทาง

หองปฏิบัติการไวดวยอยูแลว 

ปดประชุมเวลา 15.30 น. 

 

ดร.พรชนก ศรีมงคล      ผศ.ดร.กฤษณี สระมุณี 

ผูบันทึกการประชุม      ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 

 

 


