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Kidney complication in patients with hypertension 
at the Primary Medical Care Unit, Pranangklao Hospital

Abstract Yanitha Chananurak, M.D.*

 This descriptive study was determining the incidence cause and risk factor of kidney  
complication in sample with hypertension at the Primary Medical Care Unit, Pranangklao Hospital. 
The data was collected from 12 March to 9 September 2014. The sample was 1,280 patients 
with hypertension, who were not diabetic, without impaired fasting plasma glucose, without renal  
insufficiency condition, and without urinary tract infection. The main research tools were the OPD Card 
and information notes recorded by the research team. Data analysis by the percentage of frequency 
distribution, Chi-Square test and Fisher exact test with the significance level of 0.05. The study found 
that 18% and 0.5% of the samples had microalbuminuria and macroalbuminuria, respectively. Risk 
factors causing kidney complication in sample were age, duration of hypertension, BMI, systolic and 
diastolic blood pressure level, and usage of drugs in ACEI or ARB categories. Therefore, patients 
with hypertension should have their urine microalbumin check annually in order to facilitate proper 
diagnosis and patient care.
Keywords: Kidney complications, Hypertension patients

*Out Patient Department, Pranangklao Hospital, Nonthaburi Province

ภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
ที่มารับบริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

บทคัดย่อ ญาณิฐา ชาญอนุรักษ์, พ.บ.*

 การศกึษาเชงิพรรณนาเพือ่ศกึษาอุบตักิารณ์สาเหต ุและปัจจยัท่ีมผีลต่อภาวะแทรกซ้อนทางไตของกลุม่ตวัอย่าง
ท่ีเป็นโรคความดนัโลหิตสงูท้ังหมดท่ีมารับบริการท่ีหน่วยบริการปฐมภูม ิโรงพยาบาลพระนัง่เกล้า ตัง้แต่วันท่ี 12 มนีาคม 
2557 ถึง 9 กันยายน 2557 แต่ไม่เป็นโรคเบาหวาน ไม่มีภาวะ impaired fasting plasma glucose ไม่มีภาวะ
ไตเสื่อมสมรรถภาพ และไม่มีการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ จ�านวน 1,280 คน เครื่องมือในการวิจัยคือ แบบบันทึก
การตรวจรักษาผู้ป่วย และแบบบันทึกที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ และสถิติ
ทดสอบ Chi-Square test, Fisher exact test ก�าหนดระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่าง มีภาวะ microalbuminuria ร้อยละ 18 และภาวะ macroalbuminuria ร้อยละ 0.5 ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อ
การเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไตในกลุ่มตัวอย่างคือ อายุ ระยะเวลาการเป็นความดันโลหิตสูง BMI ระดับความดันโลหิต 
systolic/diastolic และการใช้ยากลุ่ม ACEI หรือ ARB ดังนั้น ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ควรได้รับการตรวจ Urine 
microalbumin ทุกปี เพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและดูแลรักษาอย่างเหมาะสมต่อไป
ค�าส�าคัญ: ภาวะแทรกซ้อนทางไต, ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

*กลุ่มงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี
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ในปัสสาวะ 20-200 ไมโครกรัมต่อนาที หรือ 30-300 
มิลลิกรัมต่อวัน การท�างานของไตปกติ
 Macroalbuminuria มีปริมาณโปรตีนอัลบูมินใน
ปัสสาวะมากกว่า 200 ไมโครกรัมต่อนาที หรือ มากกว่า 
300 มิลลิกรัมต่อวัน การท�างานของไตเริ่มลดลง
 การวินิจฉัยภาวะ microalbuminuria ควรตรวจ
ซ�้าเพื่อยืนยันในช่วง 3-6 เดือน โดยต้องมีค่าสูงอย่าง
น้อย 2 ครั้ง ในการเก็บตรวจ 3 ครั้ง จึงจะถือว่ามีภาวะ 
microalbuminuria
 หน่วยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 
พบว่า มผู้ีป่วยความดนัโลหิตสงูท่ีตรวจพบการท�างานของ
ไตผิดปกติสูงขึ้นเรื่อยๆ ทกุปี การรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ท�าได้
เพียงการชะลอการเข้าสู่โรคไตเร้ือรังระยะสุดท้ายเท่านั้น 
หากตรวจพบระยะของโรคไตได้ตั้งแต่ microalbuminuria 
และ macroalbuminuria จะสามารถหยุดการด�าเนินโรค
ของโรคไต หรือชะลอการเข้าสูโ่รคไตเร้ือรังระยะสดุท้ายได้
ดกีว่า จงึมคีวามสนใจท่ีจะศกึษาหาอุบตักิารณ์ สาเหตขุอง
การเกิดภาวะดังกล่าวและปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง เพื่อป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนและพัฒนาแนวทางการรักษาความดัน
โลหิตสงูของหน่วยบริการปฐมภูมโิรงพยาบาลพระนัง่เกล้า
ต่อไป

วัตถุประสงค์
 เพื่อศึกษาอุบัติการณ์ สาเหตุ และปัจจัยท่ีมีผล
ต่อภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มา
รับบริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

วัสดุและวิธีการ
 เป็นการศกึษาเชงิพรรณนา (Descriptive Study) 
แบบย้อนหลังเพื่อศึกษาอุบัติการณ์ สาเหตุ และปัจจัย
ท่ีมีผลต่อภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วยความดันโลหิต
สูงประชากร เป็นผู้ป่วยความดันโลหิตสูงท้ังหมดท่ีมารับ
บริการท่ีหน่วยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 
ตัง้แต่วนัท่ี 12 มนีาคม 2557-9 กันยายน 2557 คดัเลอืก 
กลุม่ตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ในรายท่ีได้รับการวนิจิฉยั
ว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงแต่ไม่เป็นโรคเบาหวาน ไม่มี
ภาวะ impaired fasting plasma glucose ไม่มีภาวะ
ไตเสื่อมสมรรถภาพ (ระดับครีตินีนในเลือดต�่ากว่า 1.5 

บทน�า
 ความดันโลหิตสูงมีบทบาทอย่างมากต่อการ
ท�าลายไต โดยท�าให้โปรตนีร่ัวเข้ามาในปัสสาวะ (proteinuria)  
ลดอัตราการกรองผ่านโกลเมอรูลสั (Glomerular Filtration 
Rate, GFR) และน�าไปสู่ภาวะไตวายเรื้อรัง (End Stage 
Renal Disease, ESRD) อย่างไรก็ตาม กลไกท่ีความดนั
โลหิตสงูท�าอันตรายไต และอัตราการท�าลายไตยงัไม่ทราบ
แน่ชัด เชื่อว่าเกิดจากไตสูญเสียระบบการควบคุมตนเอง 
(auto regulation) ในการลดแรงดนัเลอืดต่อโกลเมอรูลสั(1)  
ท�าให้เกิดแรงดันในโกลเมอรูลัสสูง glomerulosclerosis 
และไตเสือ่มสมรรถภาพลงเรือ่ยๆ(2) การลดความดนัโลหิต
สามารถหยดุยัง้หรือชะลอการเสือ่มของไตและการเกิดโรค
หัวใจและหลอดเลือด(3) แม้จะเป็นท่ียอมรับกันส่วนใหญ ่
ว่าความดนัโลหิตสงูท�าให้เกิดไตวายระยะท้ายได้ แต่ก็มกีาร 
เสนอว่าภาวะไตวายเกิดเฉพาะในผู ้ป ่วยท่ีมีความดัน 
โลหิตสงูอย่างร้ายแรง (malignant hypertension) เท่านัน้(4)  
และไตวายระยะท้ายท่ีพบในความดันโลหิตสูงท่ีไม่ร้ายแรง
จะสัมพันธ์กับความอ้วนและภาวะดื้ออินซูลิน(5) ความดัน 
โลหิตสูงมีความสัมพันธ์อย่างแน่ชัดกับการพบโปรตีน 
ในปัสสาวะ และการลดลงของอัตราการกรองผ่าน 
โกลเมอรูลัส(6) การตรวจ microalbuminuria (ปริมาณ 
อัลบูมินในปัสสาวะ 30-300 มก./วัน) พบได้ร้อยละ 5  
ในผู้ป่วยที่ความดันโลหิตปกติ แต่พบประมาณร้อยละ 16 
ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง(7,8)

 ผู้ป่วยท่ีมีผลแทรกซ้อนของไตในระยะแรกมัก
ไม่มีอาการ ในระยะต่อมา ไตจะสูญเสียความสามารถ
ในการท�าให้ปัสสาวะเข้มข้นขึ้น (concentrating ability) 
ท�าให้ผู้ป่วยมีอาการเร่ิมแรกคือ ปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะ
ในเวลากลางคืน สิ่งที่ตรวจพบเริ่มแรกคือ การตรวจพบ  
microalbuminuria ซึ่งนอกจากจะเป็นดัชนีท�านายการ
ท�าลายของไตท่ีก�าลังด�าเนินอยู่แล้ว ยังบ่งชี้ถึงอัตราการ
เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยรวมด้วย(9,10)

 โดยค�าจ�ากัดความของ Microalbuminuria(11) 
Macroalbuminuria และ Normoalbuminuria คือ
 Normoalbuminuria มีปริมาณโปรตีนอัลบูมิน
ในปัสสาวะน้อยกว่า 20 ไมโครกรัมต่อนาที หรือ 30 
มิลลิกรัมต่อวัน การท�างานของไตปกติ
 Microalbuminuria มีปริมาณโปรตีนอัลบูมิน
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มก./ดล.) ไม่มีการติดเชื้อในปัสสาวะ และมีประวัติรับ
การรักษาท่ีหน่วยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 
ต่อเนื่องมากกว่า 6 เดือน ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจ�านวน 
1,280 คน โดยเก็บข้อมูลย้อนหลังจากเวชระเบียนผู้ป่วย
นอก กลุ่มตัวอย่างจะได้รับการตรวจปริมาณอัลบูมินใน
ปัสสาวะด้วย urine test strip ถ้าผลเป็นบวกจะจัดให้อยู่
ในกลุม่ macroalbuminuria ถ้าผลเป็นลบจะส่งตรวจurine 
microalbumin หากผลปริมาณอัลบมูนิในปัสสาวะน้อยกว่า 
30 มิลลิกรัมต่อวัน จัดอยู่ในกลุ่ม normoalbuminuria 
ถ้าผลอัลบูมินในปัสสาวะอยู่ช่วง 30-300 มิลลิกรัมต่อวัน 
อย่างน้อย 2 ครั้ง ในการเก็บตรวจ 3 ครั้ง จัดอยู่ในกลุ่ม 
microalbuminuria 

 จากตาราง 1 พบว่ากลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 
เป็นเพศหญิงร้อยละ 53.4 โดยส่วนใหญ่อยู ่ในกลุ่ม  
Normoalbuminuria ร้อยละ 81.5 และอยู ่ในกลุ ่ม  
Microalbuminuria และ Macroalbuminuria ร้อยละ 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
ศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบบันทึกการตรวจรักษาผู้ป่วย (OPD 
card) และเก็บข้อมลูตามแบบบนัทึกท่ีผูศ้กึษาสร้างขึน้เอง  
ได้แก่ อายุ เพศ ระยะเวลาการเป็นความดันโลหิตสูง  
น�้าหนักตัว ส่วนสูง ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index: 
BMI) ระดับความดันโลหิต Systolic/Diastolic ระดับ
ครีตินีน (Cr) การใช้ยากลุ่ม Angiotensin Converting 
Enzyme Inhibitor (ACEI) และ/หรือ Angiotensin II 
Receptor Blocker (ARB) และปริมาณอัลบมูนิในปัสสาวะ
 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถ่ี ร้อยละ 
และสถิติทดสอบ Chi-Square test, Fisher exact test 
โดยก�าหนดระดับนัยส�าคัญที่ 0.05

18.0 และ 0.5 ตามล�าดับ ความสัมพันธ์ระหว่างเพศของ 
ผู้ป่วยและผลการตรวจปริมาณโปรตีนอัลบูมินในปัสสาวะ 
มคีวามสมัพนัธ์กันอย่างไม่มนียัส�าคญัทางสถิต ิ(P=0.177)

Pearson Chi Square=1.821, P=0.177

ผลการศึกษา
ตาราง 1  จ�านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างแยกตามเพศและผลการตรวจปริมาณอัลบูมินในปัสสาวะ (n=1,280)

เพศ

หญิง
ชาย

รวม

Normoalbuminuria 
จ�านวน (ร้อยละ)

 548 (42.8)
 495 (38.7)

 1,043 (81.5)

Microalbuminuria
จ�านวน (ร้อยละ)

 132 (10.3)
 98 (7.7)

 230 (18.0)

Macroalbuminuria
จ�านวน (ร้อยละ)

 4 (0.3)
 3 (0.2)

 7 (0.5)

รวม
จ�านวน (ร้อยละ)

 684 (53.4)
 596 (46.6)

 1,280 (100.0)

Pearson Chi Square=168.074, P=0.000

ตาราง 2  จ�านวนและร้อยละของกลุม่ตวัอย่างแยกตามอาย ุและผลการตรวจปริมาณโปรตนีอัลบมูนิในปัสสาวะ (n=1,280)

อายุ

35-45 ปี
46-55 ปี
56-65 ปี
>65 ปี

รวม

Normoalbuminuria 
จ�านวน (ร้อยละ)

 353 (27.6)
 365 (28.5)
 217 (17.0)
 108 (8.4)

 1,043 (81.5)

Microalbuminuria
จ�านวน (ร้อยละ)

 20 (1.6)
 43 (3.4)
 82 (6.4)
 85 (6.6)

 230 (18.0)

Macroalbuminuria
จ�านวน (ร้อยละ)

 0 (0.0)
 1 (0.1)
 3 (0.2)
 3 (0.2)

 7 (0.5)

รวม
จ�านวน (ร้อยละ)

 373 (29.2)
 409 (32.0)
 302 (23.6)
 196 (15.2)

 1,280 (100.0)
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 จากตาราง 2 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มอีายุ
อยู่ในช่วง 46-55 ปี ร้อยละ 32 รองลงมาเป็นช่วงอายุ 
35-45 ปี ร้อยละ 29.2 และช่วงอายุมากกว่า 65 ปี มี

 จากตาราง 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 
มีระยะเวลาการเป็นความดันโลหิตสูง มากกว่า 1-5 ปี 
ร้อยละ 58.5 รองลงมาคือ มากกว่า 5-10 ปี ร้อยละ 
17.8 และน้อยที่สุดคือ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ร้อยละ  

 จากตาราง 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ม ี
น�้าหนักน้อย/ปกติ ร้อยละ 81.7 และท่ีมีน�้าหนักเกิน  
ร้อยละ 18.3 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า BMI และผลการ

น้อยท่ีสุด ร้อยละ 15.2 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุและ
ผลการตรวจปริมาณโปรตีนอัลบูมินในปัสสาวะ มีความ
สัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (P=0.000)

11.7 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการเป็นความดัน
โลหิตสงูและผลการตรวจปริมาณโปรตนีอัลบมูนิในปัสสาวะ 
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (P=0.000)

ตรวจปริมาณโปรตีนอัลบูมินในปัสสาวะมีความสัมพันธ์กนั
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (P=0.000)

Pearson Chi Square=549.199, P=0.000

ตาราง 3  จ�านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างแยกตามระยะเวลาการเป็นความดันโลหิตสูงและผลการตรวจปริมาณ 
  โปรตีนอัลบูมินในปัสสาวะ (n=1,280)

ระยะเวลาการเป็น
ความดันโลหิตสูง

1 ปี
>1-5 ปี
>5-10 ปี
>10 ปี

รวม

Normoalbuminuria 
จ�านวน (ร้อยละ)

 150 (11.7)
 723 (56.5)
 130 (10.2)
 40 (3.1)

  1,043 (81.5)

Microalbuminuria
จ�านวน (ร้อยละ)

 0 (0.0)
 26 (2.0)
 95 (7.4)
 109 (8.5)

 230 (18.0)

Macroalbuminuria
จ�านวน (ร้อยละ)

 0 (0.0)
 0 (0.0)
 2 (0.2)
 5 (0.4)

 7 (0.5)

รวม
จ�านวน (ร้อยละ)

 150 (11.7)
 749 (58.5)
 227 (17.8)
 154 (12.0)

 1,280 (100.0)

Pearson Chi Square=986.150, P=0.000

ตาราง 4  จ�านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างแยกตามค่า BMI และผลการตรวจปริมาณโปรตีนอัลบูมินในปัสสาวะ  
  (n=1,280)

BMI (kg/m2)

น�้าหนักน้อย/ปกติ
(<18.5-22.9 kg/m2)
น�้าหนักเกิน
( 23.0 kg/m2)

รวม

Normoalbuminuria 
จ�านวน (ร้อยละ)

 1,021 (79.8)

 22 (1.7)

 1,043 (81.5)

Microalbuminuria
จ�านวน (ร้อยละ)

 25 (2.0)

 205 (16.0)

 230 (18.0)

Macroalbuminuria
จ�านวน (ร้อยละ)

 0 (0.0)

 7 (0.5)

 7 (0.5)

รวม
จ�านวน (ร้อยละ)

 1,046 (81.7)

 234 (18.3)

 1,280 (100.0)
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 จากตาราง 5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ความดันโลหิต Systolic น้อยกว่า 139 mmHg ร้อยละ  
57.5 รองลงมาเป็นผูป่้วยท่ีมคีวามดนัโลหิต Systolic 140- 
159 mmHg ร้อยละ 24.6 และน้อยท่ีสุด คือ ผู้ป่วย 
ท่ีมคีวามดนัโลหิต Systolic มากกว่าหรือเท่ากับ 180 mmHg  

 จากตาราง 6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ความดันโลหิต Diastolic น้อยกว่า 89 mmHg ร้อยละ  
55.9 รองลงมา 90-99 mmHg ร้อยละ 26.2 และ 
น้อยที่สุดคือ มากกว่าหรือเท่ากับ 110 mmHg ร้อยละ 

ร้อยละ 2.8 การศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างระดบัความดนั 
โลหิต Systolic (SBP) และผลการตรวจปริมาณโปรตีน 
อัลบูมินในปัสสาวะมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญ 
ทางสถิติ (P=0.000)

1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความดันโลหิต Diastolic 
(DBP) และผลการตรวจปริมาณโปรตนีอัลบมูนิในปัสสาวะ
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (P=0.000)

Pearson Chi Square=1,170.324, P=0.000

ตาราง 5  จ�านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างแยกตามระดับความดันโลหิต Systolic (SBP) และผลการตรวจปริมาณ 
  โปรตีนอัลบูมินในปัสสาวะ (n=1,280)

ความดันโลหิต 
Systolic (SBP) (mmHg)

<139
140-159
160-179
180

รวม

Normoalbuminuria 
จ�านวน (ร้อยละ)

 734 (57.3)
 304 (23.8)
 5 (0.4)
 0 (0.0)

 1,043 (81.5)

Microalbuminuria
จ�านวน (ร้อยละ)

 2 (0.2)
 10 (0.8)
 186 (14.5)
 32 (2.5)

 230 (18.0)

Macroalbuminuria
จ�านวน (ร้อยละ)

 0 (0.0)
 0 (0.0)
 3 (0.2)
 4 (0.3)

 7 (0.5)

รวม
จ�านวน (ร้อยละ)

 736 (57.5)
 314 (24.6)
 194 (15.1)
 36 (2.8)

 1,280 (100.0)

Pearson Chi Square=964.140, P=0.000

ตาราง 6  จ�านวนและร้อยละของกลุม่ตวัอย่างแยกตามระดบัความดนัโลหิต Diastolic (DBP) และผลการตรวจปริมาณ 
  โปรตีนอัลบูมินในปัสสาวะ (n=1,280)

ความดันโลหิต 
Diastolic

(DBP) (mmHg)

<89
90-99
100-109
110

รวม

Normoalbuminuria 
จ�านวน (ร้อยละ)

 706 (55.2)
 315 (24.6)
 17 (1.3)
 5 (0.4)

 1,043 (81.5)

Microalbuminuria
จ�านวน (ร้อยละ)

 9 (0.7)
 21 (1.6)
 191 (14.9)
 9 (0.7)

 230  (18.0)

Macroalbuminuria
จ�านวน (ร้อยละ)

 0 (0.0)
 0 (0.0)
 5 (0.4)
 2 (0.2)

 7 (0.5)

รวม
จ�านวน (ร้อยละ)

 715 (55.9)
 336 (26.2)
 213 (16.6)
 16 (1.3)

 1,280 (100.0)
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P=0.034 (Fisher’s Exact test)

ตาราง 7  จ�านวนและร้อยละของกลุม่ตวัอย่างแยกตามระดบัครีตนินี และผลการตรวจปริมาณโปรตนีอัลบมูนิในปัสสาวะ  
  (n=1,280)

ระดับครีตินีน
(mg/dl)

1.2
1.3-1.5

รวม

Normoalbuminuria 
จ�านวน (ร้อยละ)

 1,043 (81.5)
 0 (0.0)

 1,043 (81.5)

Microalbuminuria
จ�านวน (ร้อยละ)

 230 (18.0)
 0 (0.0)

 230  (18.0)

Macroalbuminuria
จ�านวน (ร้อยละ)

 5 (0.4)
 2 (0.1)

 7 (0.5)

รวม
จ�านวน (ร้อยละ)

 1,278 (99.9)
 2 (0.1)

 1,280 (100.0)

Pearson Chi Square=504.749, P=0.000

ตาราง 8  จ�านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างแยกตามการใช้ยากลุ่ม ACEI หรือ ARB และผลการตรวจปริมาณ 
  โปรตีนอัลบูมินในปัสสาวะ (n=1,280)

การใช้ยากลุ่ม ACEI 
หรือ ARB

ไม่ใช้
ใช้

รวม

Normoalbuminuria 
จ�านวน (ร้อยละ)

 58 (4.5)
 985 (77.0)

 1,043 (81.5)

Microalbuminuria
จ�านวน (ร้อยละ)

 152 (11.9)
 78 (6.1)

 230  (18.0)

Macroalbuminuria
จ�านวน (ร้อยละ)

 0 (0.0)
 7 (0.5)

 7 (0.5)

รวม
จ�านวน (ร้อยละ)

 210 (16.4)
 1,070 (83.6)

 1,280 (100.0)

 จากตาราง 7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ระดับครีตินีน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.2 mg/dl ร้อยละ 
99.9 ความสมัพนัธ์ระหว่างระดบัครีตนินีและผลการตรวจ

ปริมาณโปรตนีอัลบมูนิในปัสสาวะมคีวามสมัพนัธ์กันอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติ (P=0.034)

 จากตาราง 8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ส่วนใหญ่ใช้
ยากลุ่ม ACEI หรือ ARB ร้อยละ 83.6 การใช้ยากลุ่ม 
ACEI หรือ ARB และผลการตรวจปริมาณโปรตนีอัลบมูนิ 
ในปัสสาวะพบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติ (P=0.000)

วิจารณ์
 ในประเทศไทยตรวจพบภาวะ microalbuminuria 
ในผู้ป่วยความดนัโลหิตสงู ได้ประมาณ ร้อยละ 16(7,8) และ
จากการศกึษาท่ีโรงพยาบาลศริิราช โดย พรีะ บรูณะกิจเจริญ  
และคณะ(12) พบภาวะ microalbumin ในผู้ป่วยความ
ดันโลหิตสูง ร้อยละ 18.9 จากการศึกษาผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูงท่ีหน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 

พบมีภาวะ microalbuminuria ร้อยละ 18 และภาวะ  
macroalbuminuria ร้อยละ 0.5 ซึง่ภาวะ microalbuminuria  
ใกล ้ เคียง กับข ้อมูลความชุกของประเทศไทยและ 
โรงพยาบาลศิริราช โดยปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดภาวะ
แทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วยความดนัโลหิตสงู ท่ีหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า คือ อายุ ระยะเวลา
การเป็นความดันโลหิตสูง BMI ระดับความดัน Systolic/
Diastolic และการใช้ยากลุ่ม ACEI หรือ ARB 
 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ท่ี
มีผลต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วยความดัน
โลหิตสงู พบว่า อายมุากขึน้ จะมภีาวะ microalbuminuria  
และ macroalbuminuria มากขึ้นด้วย โดยเฉพาะผู้ป่วยที่
มอีาย ุ56 ปี ขึน้ไป มภีาวะ microalbuminuria และ mac-
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roalbuminuria ได้ร้อยละ 13 และร้อยละ 0.4 ตามล�าดับ  
อาจเน่ืองมาจากผู้ป่วยท่ีมีอายุมากขึ้น จะมี Functional 
nephron น้อยลง ท�าให้โปรตีนร่ัวเข้ามาในปัสสาวะ  
(proteinuria) ลดอัตราการกรองผ่านโกลเมอรูลัส  
(glomerular Filtration rate, GFR)(13) และผู้ป่วยที่เป็น 
ความดันโลหิตสูงมานานมากกว ่า 5 ป ี มีภาวะ  
microalbuminuria และ macroalbuminuria ได้มากขึ้น 
โดยผูป่้วยท่ีเป็นความดนัโลหิตสงูมากกว่า 5-10 ปี มภีาวะ 
microalbuminuria และ macroalbuminuria ได้ ร้อยละ 
7.4 และ ร้อยละ 0.2 ตามล�าดบั และผูป่้วยท่ีเป็นความดนั
โลหิตสงูมากกว่า 10 ปี ขึน้ไป มภีาวะ microalbuminuria 
และ macroalbuminuria ได้ ร้อยละ 8.5 และร้อยละ  
0.4 ตามล�าดับ ผู้ป่วยที่มีน�้าหนักเกิน (BMI 23 kg/m2) 
มีภาวะ microalbuminuria และ macroalbuminuria ได้ 
ร้อยละ 16 และร้อยละ 0.5 ตามล�าดับ ซึ่งมากกว่าผู้ป่วย 
ท่ีมีน�้าหนักน้อย/ปกติ จากท้ังสองปัจจัยดังกล่าว อาจ
เนื่องจากการรักษาท่ียังไม่ครอบคลุมถึงปัจจัยต่างๆ ท่ีมี
ผลต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไต เช่น ไม่ได้ควบคุม
ระดบัความดนัโลหิตให้ได้ตามเป้าหมาย ไม่ได้พจิารณาการ
ใช้ยากลุ่ม ACEI หรือ ARB เพื่อลดความดันโลหิตหรือ
ลดปริมาณโปรตีนอัลบูมินในปัสสาวะ และจากตัวผู้ป่วย
เองที่ไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น ไม่ควบคุมน�้าหนักตัว  
ไม่ออกก�าลังกาย  ไม่สามารถลดการบริโภคเกลือโซเดียม
ให้น้อยกว่า 6 กรัมต่อวัน และไม่รับประทานอาหารท่ีมี
ผกั-ผลไม้มาก และมไีขมนัต�า่ (DASH)(14) diet และผูป่้วย
ที่มีระดับความดันโลหิต Systolic/Diastolic (SBP/DBP) 
ตั้งแต่ 160/100 mmHg มีภาวะ microalbuminuria และ 
macroalbuminuria มากขึน้เช่นกัน ดงันัน้ ควรจะควบคมุ
ระดับความดันโลหิตให้ได้ตามเป้าหมายจะสามารถชะลอ
การด�าเนินโรคและลดการท�างานของไตได้
 การศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างระดบัครีตนินีและ 
ผลการตรวจโปรตีนอัลบูมินในปัสสาวะ พบว่า ผู้ป่วย
ท่ีมีระดับครีตินีนน้อยกว่า/เท่ากับ 1.2 mg/dl มีภาวะ  
microalbuminuria ร้อยละ 18 และ macroalbuminuria 
ร้อยละ 0.4 แสดงให้เห็นว่า ผู้ป่วยที่มีระดับครีตินีนปกติ 
(Cr 1.2 mg/dl) ตรวจพบภาวะแทรกซ้อนทางไตได้โดย
ไม่มีอาการ ดังนั้น ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงทุกรายควร 
ได้รับการตรวจ urine microalbumin ตั้งแต่เริ่มวินิจฉัย 

และตรวจซ�้าทุกๆ ปี เพื่อควบคุมและป้องกันภาวะ
แทรกซ้อนทางไตได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก
 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ยากลุ่ม 
ACEI หรือ ARB และผลการตรวจโปรตีนอัลบูมินใน
ปัสสาวะ พบว่า ผู้ป่วยที่ไม่ใช้ยากลุ่ม ACEI หรือ ARB  
มภีาวะ microalbuminuria ร้อยละ 11.9 มากกว่าผูป่้วยท่ีใช้ 
ยากลุม่ ACEI หรือ ARB ซึง่พบภาวะ microalbuminuria  
ร้อยละ 6.1 แสดงให้เห็นว่า การใช้ยากลุม่ ACEI หรือ ARB  
สามารถป้องกันการด�าเนนิโรคจาก normoalbuminuria ไป
สู่ระยะ microalbuminuria ได้(15) และผู้ป่วยที่ใช้ยากลุ่ม 
ACEI หรือ ARB พบมภีาวะ macroalbuminuria ร้อยละ  
0.5 มากกว่าผู้ป่วยที่ไม่ใช้ยากลุ่ม ACEI หรือ ARB อาจ
เนื่องมาจากเมื่อแพทย์พบว่า ผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อน
ทางไต จึงพิจารณาให้ยากลุ่ม ACEI หรือ ARB เพื่อ
ลดปริมาณโปรตีนอัลบูมินในปัสสาวะให้ใกล้เคียงปกติท่ีสุด
เท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งยากลุ่ม ACEI หรือ ARB สามารถ
ป้องกันการด�าเนินโรคไปสู่โรคไตระยะสุดท้าย (ESRD)(15)  
ได้เช่นกัน

สรุป
 จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า ผู้ป่วยความดันโลหิต
สงูท่ีหน่วยบริการปฐมภูม ิโรงพยาบาลพระนัง่เกล้า มภีาวะ  
microalbuminuria ร้อยละ 18 และภาวะ macroalbu-
minuria ร้อยละ 0.5 ส่วนปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดภาวะ
ดังกล่าวคือ อายุ ระยะเวลาที่เป็นความดันโลหิตสูง BMI 
ระดับความดัน Systolic/Diastolic และการใช้ยากลุ่ม 
ACEI หรือ ARB ดังนั้น ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควรได้
รับการตรวจ urine microalbuminuria ทุกปี และเมื่อ
ตรวจพบภาวะ microalbuminuria, macroalbuminuria 
ควรพิจารณาใช้ยากลุ่ม ACEI หรือ ARB เพื่อควบคุม
และป้องกันภาวะแทรกซ้อนทางไตได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก
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ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ที่อนุญาตให้ท�าการ
ศกึษาและน�าข้อมลูมาน�าเสนอ ขอขอบคณุพยาบาลประจ�า
หน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ท่ีช่วย
รวบรวมเวชระเบียนผู้ป่วยนอก
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