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Conservative Kidney Management 
รพ.ศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่น (2561-2563) จํานวน 105 คน

Demography %
เพศชาย 47.6
สิทธิ์การรักษา  สวัสดิการข้าราชการ 80.95
eGFR (Median) 8.3
Charlson Comorbidity Index  >8 53.33
PPS/KPS <40 55.3

ช่วงอายุ median 78 ปี %
> 80 ปี 45.71
70-79 ปี 30.48
60-69 ปี 

การปรึกษาทีม PC ของแพทย์ %
ผู้ป่วยปฏิเสธการล้างไต 77.14
โรคร่วมรุนแรง 51.4
ภาวะแทรกซ้อนรุนแรง 32.38
การจัดการอาการ 30.48
ยุติการล้างไต 5.71

สาเหตุการเลือกไม่ล้างไตของผู้ป่วย %
เป็นผู้สูงอายุ ปฏิเสธการบําบัดทดแทนไต 73.33
กลัวเป็นภาระให้กับครอบครัว 30.48
ขาดผู้ดูแล 13.33
กลัวการทําหัตถการ 12.38
ปัญหาค่าใช้จ่าย 6.67

การรับปรึกษา %
จากบ้าน 6.7
IPD 23.8
OPD - CKD 69.5

Symptoms: Fatigue (29.5%), breathlessness (25.7%)
pain (23.8%), Itching (22.8%), constipation (19%), 
restless leg syndrome (19%)



Conservative Kidney Management 
รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ขอนแก่น

จํานวนเดือนที่มีชีวิต Mean (M) สูงสุด (M) ต่ําสุด (M)

ผู้ป่วยที่รับใหม่ที่บ้าน 11.6 25.4 1.9

ผู้ป่วยในที่เข้านอนในโรงพยาบาล 1.1 5.5 0.0

ผู้ป่วยนอกที่ปรึกษาที่ CKD clinic 8.6 29.8 0.0

ACP     
Comfort care, no tube, no CPR   85.71%

Full resuscitation                      2.86%

Full med, no tube, no CPR         0.95%

Not yet decided                        10.48%

สถานที่เสียชีวิต NO. %

เสียชีวิตที่บ้าน 49 75.4

เสียชีวิตที่รพ.ศรนีครนิทร์ 15 23.1

เสียชีวิตที่รพ.เอกชน 1 1.5



จํานวนวันที่มีชีวิตของผู้ป่วยที่เปลี่ยนใจ จํานวน เฉลี่ย (M) สูงสุด (M) ต่ําสุด (M) median (M)

ยังมีชีวิตอยู่ 7 22.9 37.2 9.1

เสียชีวิตแล้ว 1 36.1 -

ผู้ป่วยที่เปลี่ยนแผนการดูแลเข้าสู่การล้างไตจํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 7.6

ช่วงอายุของผู้ป่วยที่เปลี่ยนใจ N0. %
60-69 5 62.50
70-79 2 25.00
อัตราการกรองของไต ณ วันที่เปลี่ยนใจ N0. %
<15 7 87.50
15-29 1 12.50
คะแนน (CCI) ของผู้ป่วยที่เปลี่ยนใจ N0. %
< 8 คะแนน 6 75.00
> 8 คะแนน 2 25.00

ความสามารถในการทํางานและ

ทํากิจวัตรประจําวันด้วยตนเอง

(PPS) >40 = 100%

Conservative Kidney Management 
รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ขอนแก่น



• ติดตามผู้ป่วย eGFR <15 ต่อเนื่อง 2 ปี

• ผู้ป่วย 72 คน อายุเฉลี่ย 65.4 ปี

• เหตุผลการเลอืกไม่ฟอกไตส่วนใหญ่คือไม่มีผู้ดูแล

• Median survival 26.1 เดือน

• 1-year survival 80.0%, 2-year survival 59.0%

• Unplan hospital visit 307 ครั้ง จาก CKD-related cause 37.5%

• Admission 179 ครั้ง CKD-related cause 57.0%

อํานวยพร แดงสีบัว. วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 2558;9:181-192



Conservative Kidney Management
Phra Nakorn Si Ayutthaya Hospital

•Median age 71.5y (Max-min = 46.9)

•Median eGFR 9.05 (Max-min 2.50-14.92)

• Total number 30

•QOL using KDQOL-SFTM  

Mean  70.9, SD=15.46
High level  33.3%
Very high level 26.7%

ญาณิศา สรุิยบนัเทิง. วารสารสมาคมเวชศาสตร์ปอ้งกนัแหง่ประเทศไทย 2563;10:49‐60



ข้อเสนอแนะการพัฒนา Renal Palliative Care
• การศึกษา cost effectiveness and QOL เปรียบเทียบระหว่าง RRT vs. 

conservative kidney management

• ส่งเสริมทํา advance care planning ใน ESRD ในเบื้องต้นควรทําเมื่อเริ่มเข้า 

RRT โดยต้องมีการเตรียมการ

- อบรมแพทย์ พยาบาลโรคไต เรื่องการสื่อสาร ACP (ประสานกับสมาคมโรตไต

แห่งประเทศไทย - อบรม fellow, แพทย์โรคไต และประสานกับสมาคมพยาบาล

โรคไตแห่งประเทศไทย – อบรมพยาบาล CKD)

- ประสานกับ PC team ซึ่งบางแห่งกําลังเริ่ม ACP clinic ในโรงพยาบาล (ผ่าน

สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย)



• การรณรงค์เปิด joint clinic CKD-PC clinic เดือนละ 2 ครั้ง โดยเริ่มทําในภาค
อีสานในโรงพยาบาลที่มีศูนย์ PC ที่แข็งแรง โดยให้มีทีม PC ร่วมดูแลในกรณี:
- conservative kidney management
- ผู้ป่วยที่ยุติ RRT
- ผู้ป่วยที่อยู่ระหว่าง RRT 
 - เริ่มมีปัญหาเทคนิคด้านการทํา RRT
 - มี life threatening illnesses เกิดขึ้น เช่น cancer, stroke, etc.
การเตรียมการ:
- พัฒนา skill ของ PC team ในการดูแลผู้ป่วย ESRD
- พัฒนาองค์ความรู้และ skill ของ CKD team เรื่อง PC 

ข้อเสนอแนะการพัฒนา Renal Palliative Care



สิทธิประโยชน์ Conservative Kidney Management

• การเบิกค่า EPO

• การ top up ถ้ามี ACP

• การ top up ผู้ป่วยที่มี PC ร่วมดูแลใน joint clinic

• เยี่ยมบ้านตามสิทธิประโยชน์ e-claim ของการเยี่ยมบ้านและค่าใช้จ่ายค่า 
opioids

• งบประมาณสําหรับฝึกอบรมทักษะการสื่อสาร ACP

• งบประมาณการฝึกอบรม Renal palliative care สําหรับ CKD nurses และ PC 
nurses เริ่มนําร่องในภาคอีสาน


