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สาส์น
โรคไตโกลเมอรู ลั ส เป็ น โรคที่ ไ ด้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย มากขึ้ น เรื่ อ ยๆ ใน
ประเทศไทย โดยหากผู้ป่วยเหล่านี้ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาที่ไม่เหมาะสม
จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตเรื้อรังและโรคไตระยะสุดท้ายที่ต้องการการ
รักษาด้วยการบ�ำบัดทดแทนไต เหตุการณ์เหล่านี้จะน�ำไปสู่อัตราการเสียชีวิต
และอัตราการเกิดทุพพลภาพเพิ่มขึ้น ผู้ป่วยจะมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี นอกจากนี้
ยังสิ้นเปลืองทรัพยากรมากขึ้นด้วย
แนวทางการรักษาโรคไตโกลเมอรูลัสในปัจจุบันนั้น ยังมีความหลากหลาย
มีการศึกษาใหม่ออกมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ท�ำให้ค�ำแนะน�ำในอดีตบางอย่างอาจ
ไม่เหมาะที่จะน�ำมาใช้ในปัจจุบัน นอกจากนี้ค�ำแนะน�ำต่างๆ ยังเป็นค�ำแนะน�ำ
ของต่างประเทศซึ่งบางอย่างอาจไม่เหมาะกับประเทศไทย
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย จึงมีมติให้ ฝ่ายวิชาวิจัย จัดท�ำข้อแนะน�ำ
เวชปฏิบัติโรคไตโกลเมอรูรัสผู้ใหญ่ขึ้น โดยมี พ.อ.อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์ เป็นประธาน
และ ผศ.พญ.รัตนา ชวนะสุนทรพจน์ เป็นรองประธาน โดยใช้หลักฐานที่มีมาก
ที่สุดในปัจจุบัน เพื่อเป็นแนวทางการรักษาโรคไตโกลเมอรูลัสที่เหมาะสมใน
บริบทของประเทศไทย เพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเหล่านี้ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา
ศ.ดร.นพ.เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์
นายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
วาระปี พ.ศ. 2559-2561
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ค�ำน�ำ
คู่มือข้อแนะน�ำแนวทางเวชปฏิบัติโรคไตโกลเมอรูลัสผู้ใหญ่ พ.ศ. 2561 เป็น
คู่มือค�ำแนะน�ำชุดแรกของโรคไตโกลเมอรูลัส 2 ชนิด คือ Minimal change disease
และ Focal segmental glomerulosclerosis รวมถึงการดูแลรักษาทั่วไปในโรคไต
โกลเมอรูลัส ซึ่งสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยได้จัดท�ำขึ้น เพื่อให้บุคลากรทางการ
แพทย์ ได้แก่ แพทย์ในเวชปฏิบัติ อายุรแพทย์ทั่วไป หรืออายุรแพทย์โรคไต น�ำไปใช้
เพือ่ การวินจิ ฉัย การส่งตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารทีจ่ ำ� เป็น การรักษาและการให้คำ� แนะน�ำ
แก่ผู้ป่วยโรคไตโกลเมอรูลัสดังกล่าว เนื้อหาในค�ำแนะน�ำนี้ ยังเกี่ยวข้องกับยาที่เภสัชกร
และบุคลากรทางการแพทย์ควรทราบ
คู่มือค�ำแนะน�ำนี้ ส�ำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี ด้วยการน�ำของ ผศ.พญ. รัตนา
ชวนะสุนทรพจน์ รองประธานในคณะท�ำงานแนวทางเวชปฏิบัติโรคไตโกลเมอรูลัสใน
ผู้ใหญ่ พ.ศ. 2561 ซึ่งการทบทวนหาข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่
ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากคณะท�ำงาน ที่มาจากเขตบริการสุขภาพของกระทรวง
สาธารณสุขทั้ง 13 เขต เครือข่ายโรคไตโกลเมอรูลัส และจากสถาบันการฝึกอบรม
แพทย์ประจ�ำบ้านต่อยอดอนุสาขาโรคไต ร่วมกับความเห็นจากสมาชิกสมาคมโรคไต
แห่งประเทศไทย จนออกมาเป็นค�ำแนะน�ำที่สมบูรณ์และสมกับบริบทของประเทศไทย
นอกจากนีก้ รรมการบริหาร และคณาจารย์ทปี่ รึกษาหลายท่าน ได้มาร่วมให้ขอ้ คิด
เห็นในทีป่ ระชุม จนในทีส่ ดุ เกิดเป็นค�ำแนะน�ำทีก่ ระชับ สมเหตุผลและได้ใจความมากทีส่ ดุ
ผมขอขอบคุณ ผศ.พญ. รัตนา ชวนะสุนทรพจน์ คณะท�ำงานทุกท่านและ
สมาชิกสมาคมโรคไตฯ ที่มีส่วนร่วมในการท�ำประชาพิจารณ์ และหวังว่าหนังสือเล่มนี้
จะเป็นแนวทางให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน น�ำไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการท�ำ
เวชปฏิบัติที่ดี อย่างไรก็ตาม หนังสือนี้เป็นการให้ค�ำแนะน�ำเท่านั้น ไม่ใช่ข้อบังคับที่ต้อง
ปฏิบตั เิ สมอไป เนือ่ งจากโรคของผูป้ ว่ ย บริบทของสถานพยาบาล และความรูเ้ กีย่ วกับโรค
เป็นพลวัตน์ทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงอยูเ่ สมอ หากมีขอ้ ผิดพลาดประการใด คณะบรรณาธิการ
ขออภัยมา ณ ที่นี้และยินดีรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อน�ำมาปรับปรุงในครั้งถัดไป
พันเอก นายแพทย์ อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์
ประธานคณะท�ำงานจัดท�ำข้อแนะน�ำเวชปฏิบัติโรคไตโกลเมอรูลัสผู้ใหญ่
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กิตติกรรมประกาศ
คณะท�ำงานจัดท�ำข้อแนะน�ำเวชปฏิบัติโรคไตโกลเมอรูลัสผู้ใหญ่ และ
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ข้อแนะน�ำเวชปฏิบตั ทิ วั่ ไปโรคไตโกลเมอรูลสั ในผูใ้ หญ่
ค�ำแนะน�ำที่ 1 แนะน�ำให้ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยละเอียดเพื่อวินิจฉัย
แยกโรคระหว่าง primary และ secondary glomerular disease เพื่อหาสาเหตุ
และวางแผนการรักษาตามสาเหตุของโรค (NG, IV)
ค� ำ แนะน� ำ ที่ 2 แนะน� ำ ให้ ต รวจปั ส สาวะ (urinalysis, U/A) และ serum
creatinine ตั้งแต่แรกวินิจฉัยโรคความดันเลือดสูง ถ้าปกติแนะน�ำให้ตรวจซ�้ำปี
ละ 1 ครั้ง และตรวจบ่อยขึ้นเมื่อพบความผิดปกติหรือมีข้อบ่งชี้ (NG, IV)
ค�ำแนะน�ำที่ 3 แนะน�ำให้ตรวจหาปริมาณโปรตีนในปัสสาวะ เมื่อ urine protein
dipstick ให้ผลบวก โดยตรวจเป็น spot urine protein creatinine ratio
(UPCR) จากปัสสาวะแบบสุ่มครั้งแรกหลังตื่นนอน หรือ เก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมง
(1, II)
ค�ำแนะน�ำที่ 4 แนะน�ำให้ประเมินหาสาเหตุและตรวจติดตามภาวะ persistent
asymptomatic proteinuria อย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง และบ่อยขึ้นเมื่อมีอาการ
เปลี่ยนแปลง (NG, IV)
ค� ำ แนะน� ำ ที่ 5 แนะน� ำ ให้ ต รวจติ ด ตามผู ้ ป ่ ว ยที่ มี ภ าวะ asymptomatic
hematuria และ asymptomatic proteinuria and hematuria ที่เข้าได้กับ
glomerular hematuria (dysmorphic RBC) อย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง และบ่อย
ขึ้นเมื่อมีอาการเปลี่ยนแปลง (NG, IV)
ค�ำแนะน�ำที่ 6 แนะน�ำให้ตรวจชิ้นเนื้อไต (kidney biopsy) เมื่อต้องการยืนยัน
การวินิจฉัย บอกชนิด และความรุนแรงของโรค เพื่อวางแผนการรักษา (2, IV)
ค�ำแนะน�ำที่ 7 แนะน�ำให้รักษาประคับประคองตามอาการของโรคไตโกลเมอรูลัส
(supportive/symptomatic treatment) ดังนี้
7.1 อาการบวม: จ�ำกัดอาหารเค็ม โซเดียมไม่เกิน 2 กรัม/วัน หากบวม
มากหรือปัสสาวะออกน้อย พิจารณาจ�ำกัดน�้ำและให้ยาขับปัสสาวะร่วมด้วย และ
ลดขนาดยาลงเมื่อยุบบวม (2, IV)
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7.2 ความดันเลือดสูง: จ�ำกัดอาหารเค็ม ถ้ามีอาการบวมร่วมด้วยให้เริ่ม
ด้วยยาขับปัสสาวะก่อน และถ้าความดันเลือดยังสูงอยู่ แนะน�ำให้ยาลดความดัน
โดยควบคุมให้ความดันเลือดไม่เกิน 130/80 มม.ปรอท หรือน้อยกว่า 125/75
มม.ปรอทในรายที่โปรตีนในปัสสาวะมากกว่า 1 กรัม/วัน (2, II)
7.3 ลดปริมาณโปรตีนในปัสสาวะ แนะน�ำให้ยาในกลุ่ม angiotensin
converting enzyme inhibitors (ACEIs) หรือ angiotensin II receptor
blockers (ARBs) โดยระวังการใช้ใน CGN ที่ creatinine > 3 มก./ดล.หรือ
estimated glomerular filtration rate (eGFR) < 30 มล./นาที/1.73 ตร.ม. ยา
ลดความดันอื่นที่สามารถลดโปรตีนในปัสสาวะ ได้แก่ calcium blocker กลุ่ม
non dihydropyridine group และ beta blocker เป็นต้น (1, I)
7.4 รักษาภาวะ hypercholesterolemia กรณีที่มีระดับไขมันในเลือดสูง
อยู่นานหรือเป็นโรคไตเรื้อรังแล้ว พิจารณาให้ยาในกลุ่ม statin เมื่อ
- อายุมากกว่าหรือเท่ากับ 50 ปี
- อายุ 18-49 ปี ร่วมกับมีปัจจัยเสี่ยงข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ เป็นโรค
หลอดเลือดหัวใจ เบาหวาน โรคหลอดเลือดสมองตีบ และ ประมาณอุบัติการณ์
การเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจ หรือ non-fatal myocardial infarction
มากกว่าร้อยละ 10 ในอีก 10 ปีข้างหน้า
- การรั กษา hypertriglyceridemia แนะน�ำให้คุมอาหาร ลดไขมัน
งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่จ�ำเป็นต้องรับประทานยาในกลุ่ม fibrate (2, II)
7.5 การรักษาประคับประคองอื่นๆ ได้แก่ งดสูบบุหรี่ (1, I) รับประทาน
อาหารโปรตีนอย่างเพียงพอวันละ 0.8-1 กรัม/กก. บวกเพิ่มด้วยปริมาณโปรตีนที่
ตรวจพบในปัสสาวะต่อวัน (2, III) รักษาโรคร่วมต่างๆ อย่างเหมาะสม หลีกเลี่ยง
ภาวะที่ท�ำให้โรคไตก�ำเริบ เช่น การหยุดยาเอง การติดเชื้อ การตั้งครรภ์ เป็นต้น
(2, III)

General Practice Recommendation in Adult Glomerular Disease ,
Primary Focal Segmental Glomerulosclerosis, Primary Minimal Change Disease, and IgM nephropathy 2018

3

ค�ำแนะน�ำที่ 8 แนะน�ำให้ป้องกันและรักษาภาวะแทรกซ้อนจากโรคและยากด
ภูมิคุ้มกัน ดังนี้
8.1 กรณี ไ ด้ รั บ สเตี ย รอยด์ น านเกิ น 3 เดื อ น แนะน� ำ ให้ รั บ ประทาน
แคลเซียมทั้งในอาหารและอาหารเสริมประมาณวันละ 800-1,200 มก. ร่วมกับ
vitamin D วันละ 600-800 IU เพื่อลดการเกิดภาวะกระดูกพรุน (1, I)
8.2 ป้องกันการติดเชื้อ แนะน�ำให้ตรวจทางทันตกรรม ถ่ายภาพรังสี
ทรวงอก ตรวจอุจจาระ และตรวจหาการติดเชื้อในอวัยวะที่สงสัยก่อนเริ่มยากด
ภูมิคุ้มกัน รวมทั้งแนะน�ำผู้ป่วยให้รักษาสุขอนามัยส่วนตัว รับประทานอาหารที่สุก
และสะอาด สวมรองเท้าเมื่อออกนอกบ้าน หลีกเลี่ยงชุมชนแออัด เป็นต้น (NG,
IV) แนะน�ำให้ฉีด pneumococcal vaccine และ influenza vaccine (2, I)
และแนะน�ำให้ยาป้องกันการติดเชื้อ Pneumocystis jiroveci pneumonia ใน
พื้นที่ที่มีอุบัติการณ์หรือความชุกของการติดเชื้อนี้สูง (2, III)
8.3 แนะน�ำให้ตรวจระดับน�้ำตาลและไขมันในเลือดในผู้ที่ได้รับยาสเตีย
รอยด์หรือยากลุ่ม calcineurin inhibitors (CNIs) (NG, IV)
8.4 แนะน� ำ ให้ ย าต้ า นการแข็ ง ตั ว ของเลื อ ดรั ก ษาภาวะ deep vein
thrombosis (DVT) (secondary prophylaxis) (1, I) อย่างไรก็ตาม ไม่แนะน�ำ
ให้ ย าต้ า นการแข็ ง ตั ว ของเลื อ ดในการป้ อ งกั น การเกิ ด DVT (primary
prophylaxis) (2, III) ยกเว้นอาจพิจารณาในรายที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิด DVT
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ข้อแนะน�ำเวชปฏิบตั โิ รค Primary focal segmental
glomerulosclerosis และ IgM nephropathy
ค�ำแนะน�ำที่ 1 การประเมินผู้ป่วยเมื่อได้รับการวินิจฉัยโรค focal segmental
glomerulosclerosis (FSGS) จากอาการทางคลินิกร่วมกับการตรวจชิ้นเนื้อไต
1.1 แนะน� ำ ให้ ต รวจหาสาเหตุ ข องโรค FSGS เมื่ อ มี ข ้ อ สงสั ย ว่ า เป็ น
secondary FSGS ตามศักยภาพ (NG, IV)
1.2 ผู้ป่วย primary FSGS ควรได้รับการประเมินภาวะติดเชื้อในร่างกาย
ด้วยการตรวจร่างกายอย่างละเอียด รวมถึงการตรวจทางทันตกรรม ภาพถ่ายรังสี
ทรวงอก ตรวจอุจจาระ และตรวจหาโรคร่วมอื่น เช่น โรคเบาหวาน เพื่อพิจารณา
วางแผนการรักษาก่อนได้รับยากดภูมิคุ้มกัน (NG, IV)
ค�ำแนะน�ำที่ 2 การรักษา primary FSGS ที่มีอาการของ nephrotic syndrome
เป็นครั้งแรกแนะน�ำให้ prednisolone ขนาดสูง 1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน (มก./
กก./วัน) ไม่เกิน 80 มก./วัน หรือ 2 มก./กก. วันเว้นวัน ไม่เกิน 120 มก. นาน
อย่างน้อย 4 สัปดาห์แต่ไม่เกิน 16 สัปดาห์ เมื่อโรคสงบแนะน�ำให้ลดขนาดยาช้าๆ
ประมาณ 5-10 มก.ต่อสัปดาห์จนหยุดยาได้ภายหลังโรคสงบประมาณ 6 เดือน
(1, II)
ค�ำแนะน�ำที่ 3 กรณีที่ไม่สามารถให้ prednisolone ขนาดสูงเป็นเวลานาน
แนะน�ำให้ยาในกลุ่ม calcineurin inhibitors (CNIs) ร่วมด้วยหรือทดแทนเป็น
steroid sparing agent (2, IV)
ค�ำแนะน�ำที่ 4 การรักษา frequent relapse FSGS/steroid-dependent
FSGS
4.1 แนะน�ำให้ยา CNIs ร่วมกับ prednisolone ขนาดต�่ำอย่างน้อย 4-6
เดือน ถ้ามีการตอบสนองต่อการรักษา (partial หรือ complete remission) ให้
ยาต่อจนครบ 1 ปีแล้วจึงลดขนาดยาลงช้าๆ จนหยุดยาได้ (2, II)
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4.2 แนะน�ำให้ยา cyclophosphamide 2-2.5 มก./กก./วัน ร่วมกับ
prednisolone ขนาดต�่ำเป็นเวลา 8-12 สัปดาห์ (2, II)
4.3 กรณีที่ไม่สามารถให้ยา cyclophosphamide ได้ หรือไม่ตอบสนอง
ต่อยา cyclophosphamide แนะน�ำให้ใช้ยาในกลุ่ม CNIs (2, II)
4.4 กรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถให้ ย าหรื อ ไม่ ต อบสนองต่ อ ยา steroid,
cyclophosphamide, CNIs แนะน�ำให้ยา mycophenolate (2, III)
4.5 อาจให้ prednisolone ขนาดต�่ำเป็นเวลานานขึ้น (NG, IV)
ค�ำแนะน�ำที่ 5 การรักษา steroid-resistant FSGS
5.1 แนะน�ำให้ยาในกลุ่ม CNIs อย่างน้อย 4-6 เดือน ถ้ามีการตอบสนอง
ต่อการรักษา (partial หรือ complete remission) ให้ยาต่อจนครบ 1 ปีแล้วจึง
ลดขนาดยาลงช้าๆ จนหยุดยาได้ (2, II)
5.2 กรณีที่ไม่สามารถให้ยากลุ่ม CNIs หรือไม่ตอบสนองต่อยากลุ่ม CNIs
แนะน�ำให้ยา steroid ร่วมกับ mycophenolate (2, III)
ค�ำแนะน�ำที่ 6 การรักษาประคับประคองอื่นๆ ในระหว่างที่มีอาการ nephrotic
syndrome แนะน�ำให้จ�ำกัดโซเดียม 2 กรัม/วัน ควบคุมความดันเลือด ให้ยาขับ
ปัสสาวะ เมื่ออาการดีขึ้นหรือโรคสงบสามารถลดหรือหยุดยาความดันเลือด
ยาขับปัสสาวะได้ ส่วนการให้ยา ACEI หรือ ARB เพื่อลดโปรตีนในปัสสาวะ และ
ยาลดไขมันในเลือด ไม่จ�ำเป็นต้องรีบให้ในการรักษาช่วงแรกเนื่องจากเมื่อโรคสงบ
โปรตีนในปัสสาวะและไขมันในเลือดสามารถลดสู่ระดับปกติได้ แต่พิจารณาให้ยา
ACEI หรือ ARB และยาลดไขมันในเลือดเมื่อไม่สามารถท�ำให้โรคสงบ ผู้ป่วยยังมี
โปรตีนในปัสสาวะและไขมันในเลือดสูงอยู่ เพื่อชะลอการเสื่อมของไต หรือลด
ภาวะแทรกซ้อนทางระบบหัวใจและหลอดเลือด เมื่อไม่มีข้อห้ามใช้ยาดังกล่าว
ค�ำแนะน�ำที่ 7 การป้องกันและรักษาภาวะแทรกซ้อนจากโรคและยากดภูมิคุ้มกัน
พิจารณาตามข้อแนะน�ำเวชปฏิบัติทั่วไปโรคไตโกลเมอรูลัสค�ำแนะน�ำที่ 8
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ข้อแนะน�ำเวชปฏิบัติโรค Primary minimal
change disease และ IgM nephropathy
ค�ำแนะน�ำที่ 1 การประเมินผู้ป่วยเมื่อได้รับการวินิจฉัยโรค minimal change
disease (MCD) จากอาการทางคลินิกร่วมกับการตรวจชิ้นเนื้อไต
1.1 แนะน� ำ ให้ ต รวจหาสาเหตุ ข องโรค MCD เมื่ อ มี ข ้ อ สงสั ย ว่ า เป็ น
secondary MCD ตามศักยภาพ (NG, IV)
1.2 ผู้ป่วย primary MCD ควรได้รับการประเมินภาวะติดเชื้อในร่างกาย
ด้วยการตรวจร่างกายอย่างละเอียด รวมถึงการตรวจทางทันตกรรม การตรวจ
ภาพถ่ายรังสีทรวงอก ตรวจอุจจาระเพื่อหาปรสิต และตรวจหาโรคร่วมอื่น เช่น
โรคเบาหวาน เพื่อพิจารณาวางแผนการรักษาก่อนได้รับยากดภูมิคุ้มกัน (NG, IV)
ค� ำ แนะน� ำ ที่ 2 การรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ย primary MCD ในครั้ ง แรก แนะน� ำ ให้
prednisolone ขนาด 1 มก./กก./วัน โดยขนาดสูงสุดไม่เกิน 80 มก./วัน หรือ
2 มก./กก. วันเว้นวัน ขนาดสูงสุดไม่เกิน 120 มก. จนกระทัง่ โรคสงบ ซึง่ ระยะเวลา
ในการให้ยานานอย่างน้อย 4 สัปดาห์แต่ไม่เกิน 16 สัปดาห์ และเมื่อโรคสงบแล้ว
แนะน� ำ ให้ ล ดขนาดยาช้ า ๆ จนกระทั่ ง หยุ ด ยาได้ ภ ายหลั ง โรคสงบประมาณ
6 เดือน (1, II)
ค�ำแนะน�ำที่ 3 กรณีที่ไม่สามารถให้ prednisolone ขนาดสูงเป็นเวลานาน
แนะน�ำให้ยา cyclophosphamide รับประทานขนาด 2-2.5 มก./กก./วัน หรือ
ยากลุ่ม calcineurin inhibitors ร่วมด้วยหรือทดแทน ได้แก่ cyclosporine
รับประทาน 3-5 มก./กก./วัน แบ่งให้วันละ 2 ครั้ง (2, IV)
ค�ำแนะน�ำที่ 4 การรักษา infrequent relapse MCD และ frequent relapse
MCD/steroid-dependent MCD (FR/SD MCD)
4.1 ผู ้ ป ่ ว ยที่ มี โรคก� ำ เริ บ ไม่ บ ่ อ ย (infrequent MCD) แนะน� ำ ให้ ใช้
prednisolone ในขนาดและระยะเวลาตามค�ำแนะน�ำที่ 2 (2, III)
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4.2 ผู้ป่วยที่มีโรคก�ำเริบบ่อย (frequent MCD) หรือผู้ป่วยที่มีการก�ำเริบ
ของโรคในขณะทีไ่ ด้รบั ยาสเตียรอยด์ (steroid dependent) แนะน�ำให้รกั ษาด้วย
- ยา cyclophosphamide รับประทานขนาด 2-2.5 มก./กก./วัน เป็น
เวลานาน 8-12 สัปดาห์ (2, IV)
- กรณีไม่สามารถให้ยา cyclophosphamide หรือไม่ตอบสนองต่อยา
cyclophosphamide แนะน�ำให้ยาในกลุ่ม CNIs โดยวิธีการให้ตามค�ำแนะน�ำที่
3 (2,III)
- กรณีไม่สามารถให้ยาสเตียรอยด์ cyclophosphamide หรือ CNIs
แนะน�ำให้ยา mycophenolate ขนาด 500-1,000 มก. วันละ 2 ครั้ง เป็นระยะ
เวลา 1-2 ปี (2, III)
ค�ำแนะน�ำที่ 5 การรักษา steroid-resistant MCD แนะน�ำให้ประเมินผู้ป่วยที่ไม่
ตอบสนองต่อยาสเตียรอยด์ขนาดสูง รวมถึงพิจารณาตรวจชิ้นเนื้อไตใหม่ (NG, IV)
ค�ำ แนะน�ำที่ 6 การรักษาประคับประคองอื่นๆ และการป้องกันรักษาภาวะ
แทรกซ้อนอันเนื่องจากโรคและยากดภูมิคุ้มกันเป็นไปตามค�ำแนะน�ำที่ 7 และ 8
ของข้อแนะน�ำเวชปฏิบัติทั่วไปโรคไตโกลเมอรูลัส
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ข้อแนะน�ำเวชปฏิบัติทั่วไปโรคไตโกลเมอรูลัสใน
ผู้ใหญ่
ค� ำ แนะน� ำ ที่ 1 แนะน�ำให้ซัก ประวัติและตรวจร่างกายโดยละเอียดเพื่อ
วินิจฉัยแยกโรคระหว่าง primary และ secondary glomerular disease
เพื่อหาสาเหตุและวางแผนการรักษาตามสาเหตุของโรค (NG, IV)
ค�ำอธิบายที่ 1 โรคไตโกลเมอรูลสั แบ่งเป็น 2 กลุม่ ได้แก่ โรคไตโกลเมอรูลสั ปฐมภูมิ
(primary glomerular disease) คือ โรคไตที่มีพยาธิก�ำเนิดที่โกลเมอรูลัส
เพียงอวัยวะเดียว และโรคไตโกลเมอรูลัสทุติยภูมิ (secondary glomerular
disease) คือ โรคไตโกลเมอรูลัสที่มีพยาธิก�ำเนิดหรือสาเหตุจากโรคในระบบอื่นๆ
การซั ก ประวั ติ แ ละตรวจร่ า งกายทุ ก ระบบโดยละเอี ย ด เพื่ อ วิ นิ จ ฉั ย แยกโรค
ระหว่าง primary และ secondary glomerular disease มีความจ�ำเป็นมาก
เนื่องจากการรักษา secondary glomerular disease เป็นการรักษาจ�ำเพาะขึ้น
กับสาเหตุ หากโรคที่เป็นสาเหตุสามารถรักษาหายขาดได้ โรคไตโกลเมอรูลัสก็จะ
ไม่กลับมาก�ำเริบอีก สาเหตุของ secondary glomerular disease ที่พบบ่อย
ได้แก่ โรคทางออโตอิมมูน เช่น systemic lupus erythematosus (SLE), การ
ติดเชื้อ เช่น hepatitis B, hepatitis C, HIV, โรคมะเร็ง และ ยาบางชนิด
เป็ น ต้ น 1,2 โรคไตโกลเมอรู ลั ส มี อ าการทางคลิ นิ ก (clinical syndrome)
ดังต่อไปนี1-3
้
1) Asymptomatic microscopic hematuria คือ ภาวะที่ตรวจพบเม็ด
เลือดแดงในปัสสาวะมากกว่า 3 เซลล์/high power field (HPF) (อย่างไรก็ตาม
ค�ำจ�ำกัดความโรคไตโกลเมอรูลัสบางโรค เช่น โรคไตลูปัส (lupus nephritis) ใช้
ปริมาณเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะมากกว่า 5 เซลล์/HPF เป็นต้น) โดยไม่มีอาการ
บวม ความดันเลือดปกติ (ยกเว้นมีโรคประจ�ำตัวเป็น essential hypertension
อยู่เดิม) และการท�ำงานของไตปกติ การวินิจฉัยภาวะนี้ ล�ำดับแรกต้องวินิจฉัย
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แยกภาวะปนเปื้อนของเม็ดเลือดแดงจากระบบสืบพันธ์ุในเพศหญิง เช่น ประจ�ำ
เดือน มะเร็งปากมดลูก หรือ โรคทางศัลยกรรมต่างๆ เช่น นิ่วในทางเดินปัสสาวะ
มะเร็ ง โรคของต่ อ มลู ก หมาก เป็ น ต้ น นอกจากนี้ ลั ก ษณะเม็ ด เลื อ ดแดงใน
ปัสสาวะจากโรคไตโกลเมอรูลัสจะมีรูปร่างผิดปกติเรียกว่า dysmorphic RBC
ตรวจได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์ที่มี phase contrast พบได้ในโรค เช่น thin
basement membrane disease (TBM), IgA nephropathy (IgAN) และ
ระยะแรกของ Alport syndrome เป็นต้น
2) Asymptomatic proteinuria คือ ภาวะที่ตรวจพบปริมาณโปรตีนใน
ปัสสาวะมากกว่าปกติโดยไม่มีอาการบวม ความดันเลือดปกติ การท�ำงานของไต
ปกติ ปริมาณโปรตีนที่ตรวจพบมักอยู่ในระหว่าง 0.3-1.5 กรัม/วัน หรือ spot
urine protein creatinine ratio (UPCR) 0.3-1.5 กรัม/กรัม ครีแเอทินีน ภาวะ
นี้พบได้ในระยะแรกของโรคโกลเมอรูลัส หรือเป็นโรคที่มีความรุนแรงไม่มาก อาจ
พบร่วมกับ asymptomatic microscopic hematuria ได้ เช่น IgAN และ
secondary focal segmental glomerulosclerosis (FSGS) เป็นต้น
3) Nephrotic syndrome (NS) คือ ภาวะที่มีโปรตีนในปัสสาวะมากกว่า
หรือเท่ากับ 3.5 กรัม/วัน หรือ UPCR > 3.5 กรัม/กรัม ครีแเอทินีน และ serum
albumin น้อยกว่า 3 กรัม/เดซิลิตร (กรัม/ดล.) มี lipiduria อาจพบไขมันในเลือด
สู งร่ วมด้ วย ผู ้ ป ่ วยมัก มาด้วยอาการบวม ปัสสาวะเป็นฟอง พบในโรค เช่น
minimal change disease (MCD), FSGS, membranous nephropathy
(MN), diabetic nephropathy (DN) และ amyloidosis เป็นต้น
4) Nephritic syndrome คือ ภาวะที่มี glomerular hematuria ร่วมกับ
อาการต่างๆ ดังต่อไปนี้ ความดันเลือดสูง หรือ บวม หรือ ปัสสาวะออกน้อย หรือ
การท�ำงานของไตลดลง มักพบโปรตีนในปัสสาวะร่วมด้วยในปริมาณไม่มาก เช่น
lupus nephritis (LN), postinfectious glomerulonephritis (GN), IgAN และ
pauci-immune glomerulonephritis (GN) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม อาจพบ
ภาวะ nephrotic syndrome ร่วมด้วยได้ เช่น membranoproliferative
glomerulonephritis (MPGN) และ LN เป็นต้น
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5) Rapidly progressive glomerulonephritis (RPGN) คือ ภาวะที่มี
การท�ำงานของไตลดลงอย่างรวดเร็วในเวลาเป็นสัปดาห์ ถึง 3 เดือน โดยมีอาการ
ต่างๆ เช่น ความดันเลือดสูง บวม ปัสสาวะออกน้อย และตรวจพบลักษณะของ
glomerulonephritis ได้แก่ active urine sediment (dysmorphic RBC หรือ
RBC cast),  proteinuria อาจพบ broad cast ร่วมด้วย เรียกว่า telescopic
urine sediment ผลการตรวจชิ้นเนื้อไตพบ extensive crescentic formation
อย่างไรก็ตาม ไม่มีข้อสรุปชัดเจนว่า ปริมาณ crescent เท่าไรที่ท�ำให้การท�ำงาน
ของไตลดลงเร็ว พยาธิแพทย์นยิ มใช้ crescent มากกว่าร้อยละ 50 ของโกลเมอรูลสั
ที่เจาะได้เป็นตัวบ่งบอกว่าท�ำให้เกิด RPGN แต่พบว่าในบางโรค เช่น IgAN
ปริมาณ crescent มากกว่าร้อยละ 25 สามารถท�ำให้ไตท�ำงานลดลงได้ เป็นต้น3
สาเหตุของ RPGN พบได้ในโรค เช่น LN, pauci-immune GN, anti-glomerular
basement membrane disease (anti-GBM disease) และ MPGN เป็นต้น
6) Chronic glomerulonephritis (CGN) คือ โรคไตเรื้อรังที่มีสาเหตุมา
จากโรคไตโกลเมอรูลัส ผู้ป่วยมักมีอาการบวมเป็นๆ หายๆ ความดันเลือดสูง และ
ตรวจพบโปรตีนหรือเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะ พบในโรค เช่น LN class VI, IgAN,
FSGS และ GN อื่นๆ ที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาจนมีการท�ำงานของไตลดลง
เป็นต้น
ค�ำแนะน�ำที่ 2 แนะน�ำให้ตรวจปัสสาวะ (urinalysis, U/A) และ serum
creatinine ตั้งแต่แรกวินิจฉัยโรคความดันเลือดสูง ถ้าปกติแนะน�ำให้ตรวจซ�้ำ
ปีละ 1 ครั้ง และตรวจบ่อยขึ้นเมื่อพบความผิดปกติหรือมีข้อบ่งชี้ (NG, IV)
ค�ำอธิบายที่ 2 การตรวจ U/A และ serum creatinine ในผู้ป่วยความดันเลือด
สู ง มี ป ระโยชน์ ทั้ ง ในแง่ ป ระเมิ น ร่ อ งรอยการท� ำ ลายอวั ย วะ (target organ
damage) ของโรคความดั น เลื อ ดสู ง ชนิ ด ปฐมภู มิ (primary/essential
hypertension) และตรวจคั ด กรองหาสาเหตุ ข องความดั น เลื อ ดสู ง ทุ ติ ย ภู มิ
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(secondary hypertension) จากโรคไตโกลเมอรูลัส โดยอาจพบโปรตีนใน
ปัสสาวะ หรือ เซลล์เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว oval fat body และ cast ต่างๆ
เป็นต้น จากข้อมูลของ Thai Glomerular Disease Collaborative Network
(TGCN) โรคที่พบบ่อยสุด 3 อันดับแรกจากการตรวจชิ้นเนื้อไต ได้แก่ LN, IgAN
และ FSGS ตรงกับ 3 อันดับแรกของโรคไตโกลเมอรูลัสที่ท�ำให้เกิดไตวายจนต้อง
ได้รับการบ�ำบัดทดแทนไตจากข้อมูลของ Thailand Renal Replacement
Therapy (TRT) ปี พ.ศ.25574 (ไม่นับรวมโรคไตจากเบาหวานและความดันเลือด
สูง) หากผลตรวจ U/A และ serum creatinine ปกติ แนะน�ำตรวจซ�้ำปีละ 1 ครั้ง
และตรวจบ่อยขึ้นเมื่อพบความผิดปกติ เพื่อใช้ประเมินการหาสาเหตุ ติดตาม
ความรุนแรงของโรค หรือ ผลการรักษา
ค�ำแนะน�ำที่ 3 แนะน�ำให้ตรวจหาปริมาณโปรตีนในปัสสาวะ เมื่อ urine
protein dipstick ให้ผลบวก โดยตรวจเป็น spot urine protein creatinine
ratio (UPCR) จากปัสสาวะแบบสุ่มครั้งแรกหลังตื่นนอน หรือ เก็บปัสสาวะ 24
ชั่วโมง (1, II)
ค�ำอธิบายที่ 3 การตรวจโปรตีนในปัสสาวะ ด้วยแผ่น dipstick เป็นการตรวจ
ปริมาณโปรตีนแบบ semi quantitative รายงานผลเป็น negative, trace, 1+
ถึง 4+ เมื่อตรวจพบโปรตีนในปัสสาวะ ควรตรวจซ�้ำ และหากตรวจพบอย่างน้อย
2 ใน 3 ครั้ง ภายใน 3-6 เดือน เรียกว่า persistent proteinuria ควรตรวจหา
ปริมาณโปรตีนแบบ quantitative เพื่อดูปริมาณที่แท้จริงในปัสสาวะ ปัจจุบัน
แม้ว่าจะมีรายงานว่า การตรวจปัสสาวะแบบสุ่มในตอนเช้าหลังตื่นนอน (UPCR)
มีความสัมพันธ์ที่ดีกับการเก็บปัสสาวะ 24 ชม.5-8 ส่วนการเก็บในช่วงเวลาอื่นอาจ
มีการเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละช่วงของวัน9 อย่างไรก็ตาม การตรวจ UPCR ให้
ความแม่นย�ำลดลงเมื่อปริมาณโปรตีนในปัสสาวะมากกว่า 3 กรัม/วัน10,11 และ
การศึกษาล่าสุดจากกลุ่ม NEPTUNE (Nephrotic Syndrome Study Network)
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ปี พ.ศ.2559 พบว่า การสุ่มตรวจ UPCR มีความสัมพันธ์ปานกลางกับการตรวจ
ปัสสาวะ 24 ชม. ทั้งในผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่โรคไตโกลเมอรูลัสที่มารับการตรวจ
ชิ้นเนื้อไต12 ดังนั้น การตรวจโปรตีนในปัสสาวะ 24 ชั่วโมงยังคงให้ความแม่นย�ำ
มากกว่าวิธีอื่นๆ KDIGO executive conclusions ปีพ.ศ.2562 แนะน�ำให้ตรวจ
โปรตีนในปัสสาวะ 24 ชั่วโมงในกรณีที่การรักษาใช้ยาที่มีผลข้างเคียงมากโดย
พิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของปริมาณโปรตีนในปัสสาวะเพียงเล็กน้อย เช่น
IgA เป็นต้น13
ส� ำ หรั บ การตรวจพบ target organ damage ที่ ไ ตจาก essential
hypertension แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ benign และ accelerated hypertensive
nephrosclerosis (HTN) ใน benign HTN ผลตรวจปัสสาวะอาจพบโปรตีนใน
ปัสสาวะปริมาณไม่มาก ส่วนใหญ่ไม่เกิน 1-2 กรัม/วัน ไม่พบ active urine
sediment การท�ำงานของไตลดลงช้าๆ แต่ใน accelerated HTN อาจพบ
ปริมาณปัสสาวะเกิน 3 กรัม/วันและมีเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะได้บ้างร่วมกับอาจ
มีการท�ำงานของไตลดลงมากอย่างรวดเร็วในช่วงที่มี severe hypertension
หรือ malignant hypertension1,2
ค�ำแนะน�ำที่ 4 แนะน�ำให้ประเมินหาสาเหตุและตรวจติดตามภาวะ persistent
asymptomatic proteinuria อย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง และบ่อยขึ้นเมื่อมี
อาการเปลี่ยนแปลง (NG, IV)
ค�ำอธิบายที่ 4 asymptomatic proteinuria แบ่งออกเป็น
1) Functional proteinuria1,2 ภาวะนี้มักไม่มีอันตราย ปริมาณโปรตีนใน
ปัสสาวะไม่เกิน 1-2 กรัม/วัน แบ่งเป็น  transient functional proteinuria ซึ่ง
ตรวจพบโปรตีนในปัสสาวะได้ชั่วคราว เช่น มีไข้ ออกก�ำลังกายอย่างหนัก ชัก
หัวใจล้มเหลว เป็นต้น และ persistent functional proteinuria ได้แก่
orthostatic proteinuria หรือ postural proteinuria คือ ตรวจพบโปรตีนใน
ปัสสาวะในท่ายืน (upright)
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2) Pathological proteinuria เป็นภาวะที่มีโปรตีนในปัสสาวะจากโรคไต
ถ้าไม่มีอาการผิดปกติ ได้แก่ ไม่บวม ความดันเลือดปกติ และการท�ำงานของไต
ปกติ เรียกว่า asymptomatic proteinuria และเมื่อตรวจพบอย่างน้อย 2 ใน 3
ครั้ง ภายใน 3-6 เดือน รียกว่า persistent asymptomatic proteinuria มักพบ
ในระยะแรกของโรคไตโกลเมอรูลัสบางชนิด หากพบปริมาณโปรตีนมากขึ้น
เรื่อยๆ หรือ เปลี่ยนเป็นมีอาการ เช่น บวม ความดันเลือดสูง การท�ำงานของไตลด
ลง ควรตรวจสืบค้นเพิ่มเติม รวมถึงตรวจชิ้นเนื้อไตเมื่อมีข้อบ่งชี้ เพื่อให้การ
วินิจฉัยและวางแผนการรักษาที่เหมาะสมต่อไป
ค� ำ แนะน� ำ ที่ 5 แนะน�ำให้ตรวจติดตามผู้ป ่วยที่มีภาวะ asymptomatic
hematuria และ asymptomatic proteinuria and hematuria ที่เข้าได้กับ
glomerular hematuria (dysmorphic RBC) อย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง และ
บ่อยขึ้นเมื่อมีอาการเปลี่ยนแปลง (NG, IV)
ค�ำอธิบายที่ 5 ภาวะ persistent microscopic hematuria คือ ตรวจพบเม็ด
เลือดแดงในปัสสาวะมากกว่า 3 ตัวต่อ high power field อย่างน้อย 2 ใน 3
ครั้ง1 สาเหตุของ asymptomatic hematuria/asymptomatic proteinuria
and hematuria จากโรคไตโกลเมอรูลัส มีได้หลายสาเหตุดังที่ได้กล่าวไปแล้ว
ส�ำหรับ thin basement membrane เป็นสาเหตุที่มีการด�ำเนินโรคไม่รุนแรง
และการพยากรณ์โรคดีที่สุด มากกว่าร้อยละ 90 ของผู้ป่วยมีการท�ำงานของไต
ปกติ ไม่ด�ำเนินไปสู่ภาวะไตวาย ส่วน IgAN, Alport syndrome และ FSGS มีการ
พยากรณ์โรคที่แย่กว่า1,2 ดังนั้นจึงควรตรวจติดตามและพิจารณาตรวจชิ้นเนื้อไต
เมื่อมีข้อบ่งชี้ เพื่อให้การวินิจฉัยและวางแผนการรักษาที่เหมาะสมต่อไป
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ค�ำแนะน�ำที่ 6 แนะน�ำให้ตรวจชิ้นเนื้อไต (kidney biopsy) เมื่อต้องการยืนยัน
การวินิจฉัย บอกชนิด และความรุนแรงของโรค เพื่อวางแผนการรักษา (2, IV)
ค�ำอธิบายที่ 6 พิจารณาตรวจชิ้นเนื้อไตเมื่อ
1) สงสัยโรคทางพันธุกรรม เช่น Alport syndrome
2) Asymptomatic hematuria ร่วมกับ proteinuria > 1 กรัม/วัน นาน
เกิน 3-6 เดือน
3) Nephrotic range proteinuria ร่วมกับ hematuria หรือ การท�ำงาน
ของไตลดลง
4) NS ที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยสเตียรอยด์ขนาดสูงเป็นเวลาอย่าง
น้อย 4-6 เดือน
5) ภาวะที่เข้าได้กับ RPGN
6) Unexplained renal failure หรือ unexplained acute kidney injury  
การตรวจชิ้นเนื้อไตเพื่อใช้วางแผนการรักษา เช่น lupus nephritis มี 6
class: class I ติดตามอาการยังไม่ต้องให้ยากดภูมิคุ้มกัน class II ให้สเตียรอยด์
อย่างเดียวและลดยาเมื่ออาการดีขึ้น (ไม่มี maintenance phase), class III และ
IV มีการรักษา 2 ระยะ คือ induction/initial และ maintenance phase โดย
ให้ ส เตี ย รอยด์ ร่ ว มกั บ ยา cyclophosphamide ทางหลอดเลื อ ดด� ำ  หรื อ
mycophenolate รับประทาน class V ตอบสนองดีต่อสเตียรอยด์ร่วมกับยาใน
กลุ่ม calcineurin inhibitors และ class VI อาจพิจารณาให้ยากดภูมิคุ้มกัน
ขนาดต�่ำ  หรือ หยุดยาได้เมื่อเป็น CKD ระยะ 4-5 เป็นต้น ส�ำหรับสาเหตุของ
pure NS ชนิด primary (ไม่มีเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะ ความดันเลือดปกติ ไต
ท�ำงานปกติ ไม่มีอาการในระบบอื่นๆ) ในผู้ป่วยที่มีอายุน้อยกว่า 10-20 ปี ได้แก่
MCD และ FSGS ซึ่งตอบสนองดีต่อสเตียรอยด์ ดังนั้นหากไม่มีข้อห้ามในการใช้
ยาสเตียรอยด์ สามารถให้การรักษาด้วยยากลุ่มนี้ได้โดยไม่จ�ำเป็นต้องตรวจชิ้น
เนือ้ ไตก่อน และควรพิจารณาตรวจชิน้ เนือ้ ไตเมือ่ ไม่มกี ารตอบสนองต่อสเตียรอยด์
ขนาดสูงเป็นเวลาอย่างน้อย 4-6 เดือน (steroid resistant NS)1,2,14 หรือตรวจชิ้น
เนื้อไตเร็วขึ้นหากพบภาวะแทรกซ้อนหรือไม่สามารถทนต่อการใช้ยาสเตียรอยด์
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ข้อห้ามในการตรวจชิ้นเนื้อไต ได้แก่
1. Absolute contraindication ได้ แ ก่ ผู ้ ป ่ ว ยไม่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ
เนื่องจากผู้ป่วยต้องกลั้นหายใจขณะตรวจชิ้นเนื้อไต หรือผู้ป่วยชัก ติดเชื้อที่กรวย
ไต ผู้ป่วย active autoimmune hemolytic anemia เป็นข้อห้ามเนื่องจากอาจ
ไม่สามารถหาเลือดให้ได้หากเกิดภาวะแทรกซ้อนเลือดออกมากภายหลังตรวจชิ้น
เนื้อไต เป็นต้น
2. Relative contraindication ได้แก่ anemia, ภาวะ coagulopathy
และ thrombocytopenia หากจ�ำเป็นต้องตรวจชิ้นเนื้อไต ให้แก้ไขภาวะดังกล่าว
ก่อน เป็นต้น
ค�ำแนะน�ำที่ 7 แนะน�ำให้รกั ษาประคับประคองตามอาการของโรคไตโกลเมอรูลสั
(supportive/symptomatic treatment) ดังนี้
7.1 อาการบวม: จ�ำกัดอาหารเค็ม โซเดียมไม่เกิน 2 กรัม/วัน หากบวม
มากหรือปัสสาวะออกน้อย พิจารณาจ�ำกัดน�้ำและให้ยาขับปัสสาวะร่วมด้วย
และลดขนาดยาลงเมื่อยุบบวม (2, IV)
7.2 ความดันเลือดสูง: จ�ำกัดอาหารเค็ม ถ้ามีอาการบวมร่วมด้วยให้เริ่ม
ด้วยยาขับปัสสาวะก่อน และถ้าความดันเลือดยังสูงอยู่ แนะน�ำให้ยาลดความดัน
โดยควบคุมให้ความดันเลือดไม่เกิน 130/80 มม.ปรอท หรือน้อยกว่า 125/75
มม.ปรอทในรายที่โปรตีนในปัสสาวะมากกว่า 1 กรัม/วัน (2, II)
7.3 ลดปริมาณโปรตีนในปัสสาวะ แนะน�ำให้ยาในกลุ่ม angiotensin
converting enzyme inhibitors (ACEIs) หรือ angiotensin II receptor
blockers (ARBs) โดยระวังการใช้ใน CGN ที่ creatinine > 3 มก./ดล.หรือ
estimated glomerular filtration rate (eGFR) < 30 มล./นาที/1.73 ตร.ม.
ยาลดความดันอื่นที่สามารถลดโปรตีนในปัสสาวะ ได้แก่ calcium blocker
กลุ่ม non dihydropyridine group และ beta blocker เป็นต้น (1, I)
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7.4 รักษาภาวะ hypercholesterolemia กรณีที่มีระดับไขมันในเลือด
สูงอยู่นานหรือเป็นโรคไตเรื้อรังแล้ว พิจารณาให้ยาในกลุ่ม statin เมื่อ
- อายุมากกว่าหรือเท่ากับ 50 ปี
- อายุ 18-49 ปี ร่วมกับมีปัจจัยเสี่ยงข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ เป็นโรค
หลอดเลือดหัวใจ เบาหวาน โรคหลอดเลือดสมองตีบ และ ประมาณอุบัติการณ์
การเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจ หรือ non-fatal myocardial infarction
มากกว่าร้อยละ 10 ในอีก 10 ปีข้างหน้า
- การรักษา hypertriglyceridemia แนะน�ำให้คุมอาหาร ลดไขมัน งด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่จ�ำเป็นต้องรับประทานยาในกลุ่ม fibrate (2, II)
7.5 การรักษาประคับประคองอื่นๆ ได้แก่ งดสูบบุหรี่ (1, I) รับประทาน
อาหารโปรตีนอย่างเพียงพอวันละ 0.8-1 กรัม/กก. บวกเพิ่มด้วยปริมาณโปรตีน
ที่ตรวจพบในปัสสาวะต่อวัน (2, III) รักษาโรคร่วมต่างๆ อย่างเหมาะสม หลีก
เลี่ยงภาวะที่ท�ำให้โรคไตก�ำเริบ เช่น การหยุดยาเอง การติดเชื้อ การตั้งครรภ์
เป็นต้น (2, III)
ค�ำอธิบายที่ 7.1 การรักษาอาการบวม
การรักษาอาการบวมด้วยยาขับปัสสาวะ furosemide เริ่มที่ 40-80 มก./
วัน เพิ่มขนาดขึ้นถ้าไม่ตอบสนองต่อยาหรือมีการท�ำงานของไตลดลงร่วมด้วย ไม่
ควรให้น�้ำหนักผู้ป่วยลดเกิน 1 กก./วัน เพื่อเลี่ยงการเกิดภาวะ overdiuresis ซึ่ง
อาจท� ำ ให้ ร ะดั บ serum creatinine สู ง ขึ้ น ในกรณี ที่ ผู ้ ป ่ ว ยมี อ าการของ
pulmonary edema ร่วมด้วย จ�ำเป็นต้องขับน�้ำและเกลือส่วนเกินออกอย่าง
รวดเร็ว
ค�ำอธิบายที่ 7.2 การรักษาภาวะความดันเลือดสูง
การรักษาภาวะความดันเลือดสูงมีความส�ำคัญทั้งในระยะเฉียบพลัน
เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจาก accelerated hypertension และ ในระยะ
ยาว เพื่อชะลอการเสื่อมของไต รวมทั้งสามารถลดภาวะแทรกซ้อนของโรคหัวใจ
และหลอดเลือด ในรายที่เข้าสู่ภาวะโรคไตเรื้อรังแล้ว เป้าหมายการลดความดันให้
ท�ำตามค�ำแนะน�ำในการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะ 3-5 ก่อนการรักษาบ�ำบัด
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ทดแทนไตของ Kidney disease improving global outcome 201215 ยาที่
ปลอดภัย ได้แก่ ยากลุ่ม calcium channel blocker (อาจท�ำให้บวมเพิ่มขึ้น)
ส�ำหรับยาในกลุ่ม angiotensin converting enzyme (ACEI) และ angiotensin
receptor blocker (ARB) มีข้อดี คือช่วยลดโปรตีนในปัสสาวะ แต่ไม่ควรรีบให้ใน
รายที่มี active nephritis หรือ RPGN เนื่องจากอาจท�ำให้ค่า creatinine ใน
เลือดสูงขึ้น ท�ำให้สับสนกับความรุนแรงของโรค และระวังการใช้ในรายที่เป็น
CGN serum creatinine มากกว่า 3 มก./ดล. หรือ estimated glomerular
filtration rate (eGFR) < 30 มล./นาที/1.73 ตร.ม. เนื่องจากอาจท�ำให้ระดับ
serum creatinine และ potassium สูงขึ้น
ค�ำอธิบายที่ 7.3 มีการศึกษา randomized controlled trials และ systematic
reviews ของการใช้ยาในกลุ่ม ACEIs หรือ ARBs ทั้งในโรคไตจากเบาหวาน
(diabetic nephropathy)16-22 และโรคไตโกลเมอรูลัสอื่นๆ ที่ไม่ใช่เบาหวาน23,24
พบว่า การใช้ยากลุ่ม ACEIs หรือ ARBs ในขนาดที่เหมาะสมสามารถลดโปรตีนใน
ปัสสาวะและชะลอการเสื่อมของไตได้ เป้าหมายคือลดโปรตีนในปัสสาวะลงมาก
ที่สุดในโรคไตจากเบาหวาน หรือ น้อยกว่า 0.5 กรัม/วันในโรคไตอื่นๆ โดยติดตาม
ไม่ให้ค่า serum creatinine เพิ่มขึ้นจากเดิมมากกว่าร้อยละ 30 และ serum
potassium ไม่เกิน 5.5 มิลลิโมล/ลิตร กรณีมีข้อห้ามใช้ หรือเกิดภาวะแทรกซ้อน
ที่ท�ำให้ไม่สามารถใช้ยากลุ่มนี้ได้ ให้พิจารณาใช้ยากลุ่มอื่นๆ ที่สามารถลดโปรตีน
ในปั ส สาวะ เช่ น calcium blocker กลุ ่ ม non dihydropyridine หรื อ
dihydropyridine รุ่นใหม่ๆ และ beta blocker เป็นต้น ขนาดยาดังแสดงใน
ตารางที่ 1 นอกจากนี้ มีการศึกษาทั้ง randomized controlled trial (RCT)
และ systematic review พบว่า การเพิ่มยา aldosterone antagonist ได้แก่
spironolactone ขนาด 25-50 มก./วัน ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังรุนแรงน้อยถึงปาน
กลางที่ได้รับยาในกลุ่ม  ACEIs หรือ ARBs อยู่แล้ว สามารถลดโปรตีนในปัสสาวะ
ลงได้อีก คุมความดันเลือดดีขึ้น รวมทั้งลดการเกิดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด
และชะลอการเสื่อมของไต แต่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด hyperkalemia และ
gynecomastia ดังนั้นจึงควรใช้ยาอย่างระมัดระวัง25
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ตารางที่ 1 ขนาดยาความดันที่ใช้ลดโปรตีนในปัสสาวะ
ยา
ขนาดยาสูงสุด (มก./วัน)
ACEI
      Enalapril
40
      Lisinopril
40
      Quinapril                       
80
      Ramipril
20
ARB
      Candesartan
32
      Irbesartan
300
      losartan
100
      Olmesartan
40
      Telmisartan
80
      Valsartan
320
Calcium channel blocker
      Diltiazem
240
      Verapamil
240
      Lercadipine                     
20
      Manidipine                     
20
Beta blocker
      Atenolol
200
      Carvedilol
50
      Metoprolol
200

ACEI, angiotensin converting enzyme inhibitor; ARB, angiotensin receptor blocker

General Practice Recommendation in Adult Glomerular Disease ,
Primary Focal Segmental Glomerulosclerosis, Primary Minimal Change Disease, and IgM nephropathy 2018

19

ค�ำอธิบายที่ 7.4 ภาวะไขมันในเลือดสูงพบได้บ่อยในโรคไตโกลเมอรูลัสโดยฉพาะ
primary NS ซึ่งสูงได้ทั้ง cholesterol, LDL และ triglyceride จากการศึกษา
ควบคุม systematic review และ meta-analysis พบว่า การให้ยาลดไขมันกลุ่ม
statins สามารถลดโปรตีนในปัสสาวะได้ และมีแนวโน้มการท�ำงานของไตลดช้า
กว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับยาหรือได้รับยาในขนาดต�่ำกว่า แต่ยังไม่มีการ
ศึกษาที่แสดงว่า ยาลดไขมันสามารถลดการเกิดไตวายระยะสุดท้ายได้ ส�ำหรับผล
การศึกษาที่แตกต่างกันอาจเกิดจาก ขนาดยาในการศึกษา จ�ำนวน ลักษณะกลุ่ม
ประชากร และระยะเวลาในการติดตามผลที่แตกต่างกัน26,27 ไม่แนะน�ำให้รีบให้ยา
ลดไขมันในโรคไตที่ตอบสนองดีต่อการรักษา เช่น MCD แต่พิจารณาให้ยานี้เพื่อ
ลดความเสี่ยงจากโรคหัวใจและหลอดเลือดในกรณีที่ผู้ป่วยที่มีระดับไขมันสูง
ตลอดเวลาไม่ว่าโรคไตจะสงบหรือไม่ ตามค�ำแนะน�ำการรักษาภาวะไขมันสูงใน
โรคไตเรื้อรัง28,29 โดยเป้าหมาย คือ ลด LDL ลงน้อยกว่า 100 มก./ดล. และน้อย
กว่า 70 มก./ดล. ในรายที่มีเส้นเลือดหัวใจตีบตามแนวทางเวชปฏิบัติการใช้ยา
รักษาภาวะไขมันผิดปกติเพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด พ.ศ.255928
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ตารางที่ 2 ขนาดยาลดไขมัน (ดัดแปลงจาก แนวทางเวชปฏิบตั กิ ารใช้ยารักษาภาวะ
ไขมันผิดปกติเพือ่ ป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด พ.ศ.255928 และ Chapter 2:
Pharmacological cholesterol-lowering treatment in adults. KDIGO Clinical
Practice Guideline for Lipid Management in Chronic Kidney Disease.
Kidney International Supplement vol.3 (3) Nov 201329)
ยา

eGFR G1-2
(ขนาดยา มก./วัน)
Lovastatin
10-80
Fluvastatin
20-80
Atorvastatin
10-80
Rosuvastatin
5-40
Simvastatin
5-40
Simvastatin/ezetimibe 10/10 - 40/10
Pravastatin
10-80
Pivastatin
1-4
Fenofibrate
100-200
Gemfibrozil
600-1,200
Ezetimibe
10

eGFR G3a-5
(ขนาดยา มก./วัน)
ไม่ควรเกิน 20 (การศึกษาน้อย)
8030
2031
1032
40
20/1033
40
2
ไม่แนะน�ำ
600
10

eGFR, estimated glomerular filtration rate; G, grade, ALERT30, 4D31, AURORA32,
SHARP study33, ไม่แนะน�ำ rosuvastatin 40 มก./วัน ใน non transplant CKD G1-2

ค�ำอธิบายที่ 7.5 การศึกษา cohort ในประเทศญี่ปุ่น พบว่า การสูบบุหรี่มีผลต่อ
การเพิ่มขึ้นของโปรตีนในปัสสาวะและอัตราการเกิดโรคไตเรื้อรัง34 และจากการ
ศึกษา meta-analysis พบว่า การสูบบุหรีเ่ ป็น independent risk factor ต่อการ
เกิดโรคไตเรือ้ รัง35 จึงแนะน�ำให้เลิกสูบบุหรีใ่ นผูป้ ว่ ยโรคไต
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ส�ำหรับปริมาณโปรตีนในอาหาร แนะน�ำให้เท่ากับความต้องการของคน
ปกติ คือ 0.8-1 กรัม/กก. บวกเพิ่มเท่ากับปริมาณโปรตีนที่ตรวจพบในปัสสาวะต่อ
วัน และหากตั้งครรภ์ให้เพิ่มปริมาณโปรตีนส�ำหรับการเจริญเติบโตของทารกใน
ครรภ์อีกวันละประมาณ 25 กรัม
ค�ำแนะน�ำที่ 8 แนะน�ำให้ป้องกันและรักษาภาวะแทรกซ้อนจากโรคและยากด
ภูมิคุ้มกัน ดังนี้
8.1 กรณีได้รับสเตียรอยด์นานเกิน 3 เดือน แนะน�ำให้รับประทาน
แคลเซียมทั้งในอาหารและอาหารเสริมประมาณวันละ 800-1,200 มก. ร่วมกับ
vitamin D วันละ 600-800 IU เพื่อลดการเกิดภาวะกระดูกพรุน (1, I)
8.2 ป้องกันการติดเชื้อ แนะน�ำให้ตรวจทางทันตกรรม ถ่ายภาพรังสี
ทรวงอก ตรวจอุจจาระ และตรวจหาการติดเชื้อในอวัยวะที่สงสัยก่อนเริ่มยากด
ภูมิคุ้มกัน รวมทั้งแนะน�ำผู้ป่วยให้รักษาสุขอนามัยส่วนตัว รับประทานอาหารที่
สุกและสะอาด สวมรองเท้าเมื่อออกนอกบ้าน หลีกเลี่ยงชุมชนแออัด เป็นต้น
(NG, IV) แนะน�ำให้ฉีด pneumococcal vaccine และ influenza vaccine
(2, I) และแนะน� ำ ให้ ย าป้ อ งกั น การติ ด เชื้ อ Pneumocystis jiroveci
pneumonia ในพื้นที่ที่มีอุบัติการณ์หรือความชุกของการติดเชื้อนี้สูง (2, III)
8.3 แนะน�ำให้ตรวจระดับน�้ำตาลและไขมันในเลือดในผู้ที่ได้รับยาสเตีย
รอยด์หรือยากลุ่ม CNIs (NG, IV)
8.4 แนะน�ำให้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดรักษาภาวะ deep vein
thrombosis (DVT) (secondary prophylaxis) (1, I) อย่างไรก็ตาม ไม่แนะน�ำให้
ยาต้านการแข็งตัวของเลือดในการป้องกันการเกิด DVT (primary prophylaxis)
(2, III) ยกเว้นอาจพิจารณาในรายทีม่ คี วามเสีย่ งสูงต่อการเกิด DVT
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ค�ำอธิบายที่ 8.1 ภาวะกระดูกพรุน
ภาวะกระดูกพรุน เป็นภาวะแทรกซ้อนที่ส�ำคัญและพบบ่อยในผู้ป่วยที่ได้
รับยาสเตียรอยด์ในขนาดเทียบเท่าเพรดนิโซโลนวันละ 2.5-7.5 มก.ขึ้นไปนาน
มากกว่า 3 เดือน ตามค�ำแนะน�ำของมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยปี
พ.ศ.2559 ผู้ป่วยควรได้รับแคลเซียมวันละ 800-1,000 มก. และวิตามินดีวันละ
600-800 IU 36 ซึ่ ง ใกล้ เ คี ย งกั บ ค� ำ แนะน� ำ ของ American College of
Rheumatology 2017 ที่แนะน�ำปริมาณแคลเซียมวันละ 1,000-1,200 มก. และ
วิตามินดีวันละ 600-800 IU37 และถ้าผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อกระดูกหักแนะน�ำให้
ยาในกลุม่ bisphosphonate ร่วมด้วย36-38 ยกเว้นในรายทีเ่ ป็นโรคไตเรือ้ รังไปแล้ว
ไม่แนะน�ำให้ใช้ bisphosphonate ผูป้ ว่ ยโรคไตโกลเมอรูลสั ทีไ่ ด้รบั ยาสเตียรอยด์
มักได้ยานานกว่า 3 เดือน จึงควรได้รับแคลเซียมและวิตามินดีให้เพียงพอทุกราย
จนถึงปัจจุบัน มีการศึกษาน้อยมากเกี่ยวกับภาวะแคลเซียมและวิตามินดีในผู้ป่วย
โรคไตโกลเมอรูลัสในคนไทย อย่างไรก็ตาม มีการศึกษาภาวะขาดวิตามินดีใน
ประชากรไทย พบว่าคนไทยมีภาวะขาดวิตามินดี และ วิตามินดีไม่เพียงพอค่อน
ข้างมาก เช่น รายงานของ ละออและคณะ ปี พ.ศ.2554 ส�ำรวจประชากรไทย
แต่ละภูมิภาคจ�ำนวน 2,641 ราย พบความชุกของภาวะขาดวิตามินดีตั้งแต่
ร้อยละ 34-44 แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค โดยพบภาวะขาดวิตามินดีมากสุดใน
กรุงเทพมหานคร39 การศึกษาในพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่มี
สุขภาพดีจ�ำนวน 1,990 ราย พบภาวะขาดวิตามินดีในเพศชายร้อยละ 14 ใน
เพศหญิงร้อยละ 4340 การศึกษาในหญิงไทยสูงวัยสุขภาพดีจ�ำนวน 446 ราย พบ
ภาวะวิตามินดีไม่เพียงพอร้อยละ 32 และรับประทานแคลเซียมน้อยเฉลี่ยวันละ
310 มก.41 ส�ำหรับการศึกษาในเด็กไทย พบภาวะขาดวิตามินดี และวิตามินดีไม่
เพียงพอร้อยละ 20-8042,43 นอกจากนี้ การศึกษาที่รพ.พระมงกุฏเกล้าปี พ.ศ.
2556 เรื่องภาวะขาดวิตามินดีในผู้ป่วยโรค SLE จ�ำนวน 101 ราย พบภาวะขาด
วิตามินดีร้อยละ 17 ภาวะวิตามินดีไม่เพียงพอร้อยละ 41 โดยมากกว่าร้อยละ 50
ผู้ป่วยได้รับวิตามินดีเสริม (supplement) อยู่แล้ว44 การศึกษาในปีเดียวกันจาก
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รพ.รามาธิบดี ผู้ป่วย SLE 108 ราย พบภาวะขาดวิตามินดีร้อยละ 29.6 ภาวะ
วิตามินดีไม่เพียงพอร้อยละ 43.5 โดยปัจจัยที่ท�ำนายภาวะขาดวิตามินดีในผู้ป่วย
SLE ที่ส�ำคัญ คือ มีภาวะ LN ร่วมด้วย45 นอกจากนี้ ผู้ป่วยที่มีการสูญเสียโปรตีน
ทางปัสสาวะในปริมาณมากเป็นเวลานาน อาจมีการสูญเสีย vitamin D binding
protein ท�ำให้พบภาวะขาดวิตามินดีร่วมด้วย1 จึงเป็นข้อที่แพทย์ควรตระหนักถึง
การให้วิตามินดีเสริมให้เพียงพอ จากข้อมูลที่จ�ำกัดดังกล่าว จึงเป็นโอกาสในการ
ท� ำ วิ จั ย เกี่ ย วกั บ ภาวะแคลเซี ย มและวิ ต ามิ น ดี ใ นผู ้ ป ่ ว ยโรคไตโกลเมอรู ลั ส ใน
ประชากรไทยต่อไป
ค�ำอธิบายที่ 8.2 การป้องกันการติดเชื้อ
- ผู้ป่วย NS ที่มีการสูญเสียโปรตีนในปัสสาวะปริมาณมาก เป็นเวลานานมี
ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อแบคทีเรียที่มีแคปซูล เช่น Strep. pneumococcus
และผู้ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน ได้แก่ prednisolone ขนาด 20 มก./วันขึ้นไป หรือ
ขนาดต�่ำกว่าแต่ได้รับยากดภูมิคุ้มกันอื่นร่วมด้วย มีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย จึง
แนะน� ำ ให้ ฉี ด วั ค ซี น ชนิ ด เชื้ อ ตาย ได้ แ ก่ pneumococcal vaccine และ
influenza vaccine46-48
- ในต่ า งประเทศอุ บั ติ ก ารณ์ ก ารติ ด เชื้ อ Pneumocystis jiroveci
pneumonia (PJP) ในผู้ป่วย autoimmune ค่อนข้างน้อย ท�ำให้ไม่มีการศึกษา
แบบควมคุมการให้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกัน PJP ในผู้ป่วยที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน
ในโรคกลุ่มนี้มากนัก การศึกษาแบบ systematic review และ meta-analysis
รวมผูป้ ว่ ยเด็กและผูใ้ หญ่ทไี่ ด้รบั ยาปฏิชวี นะ trimethoprim/sulfamethoxazole
(TMP/SMX) ป้องกัน PJP ในผู้ป่วยที่ไม่ใช่ HIV มักเป็นกลุ่มโรคมะเร็งทางโลหิต
วิทยาที่ได้รับยาเคมีบ�ำบัด พบว่า ผู้ป่วยท่ี่ได้รับยากดภูมิคุ้มกันภายหลังปลูกถ่าย
อวัยวะและไขกระดูก ในกลุ่มควบคุมมีอัตราการเกิด PJP ประมาณร้อยละ 6.2
การให้ยาปฏิชีวนะสามารถป้องกันการติดเชื้อ PJP ได้ร้อยละ 85 และลดอัตรา
การเสียชีวิตจาก PJP ได้ร้อยละ 83 แต่ไม่ลดอัตราการเสียชีวิตรวม โดยไม่มีความ
แตกต่างระหว่างการให้ยา 480 มก./วัน หรือ 960 มก. 3 ครัง้ /สัปดาห์ ผลข้างเคียง
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ทั้งหมดจากยา TMP/SMX ได้แก่ leukopenia thrombocytopenia และ ผื่น
พบร้อยละ 3.149 จึงแนะน�ำให้ผู้ป่วยรับประทานยาป้องกัน PJP ถ้าความชุกของ
การเกิด PJP ในพื้นที่นั้นสูงกว่าอัตราการเกิดผลข้างเคียงจากยา50 นอกจากนี้ การ
ศึกษาในผู้ป่วยโรคออโตอิมมูนทางผิวหนังและ systematic review พบว่า ปัจจัย
ที่มีผลต่อการเกิด PJP คือ การไม่ได้รับยาป้องกันการติดเชื้อ การได้รับยาสเตีย
รอยด์แบบรับประทานหรือฉีด ภาวะ lymphopenia โรคไต โรคปอด และ โรค
มะเร็ง การศึกษานี้ แนะน�ำให้รับประทานยาป้องกัน PJP เมื่อผู้ป่วยได้รับยา
prednisolone มากกว่าหรือเท่ากับ 20 มก./วัน อย่างน้อย 4 สัปดาห์ หรือได้ยา
กดภูมิคุ้มกันอย่างน้อย 2 ชนิดขึ้นไป51 การศึกษาแบบ historical case control
ใน systemic autoimmune rheumatic disease พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ติดเชื้อ PJP คือ เม็ดเลือดขาวต�่ำทั้งก่อนและหลังให้ยากดภูมิคุ้มกันที่ nadir
period52 ปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้อาจน�ำมาใช้พิจารณาประกอบการตัดสินใจให้ยา
ป้องกันการเกิด PJP เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลตีพิมพ์เกี่ยวกับความชุกหรืออุบัติ
การณ์ของ PJP ในผู้ป่วยโรคไตโกลเมอรูลัสในประเทศไทย
- โรคติดเชือ้ เป็นภาวะแทรกซ้อนทีส่ ำ� คัญ อันตราย และพบได้บอ่ ยในผูป้ ว่ ย
ที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน นอกจากนี้ การติดเชื้อสามารถท�ำให้โรคไตก�ำเริบหรือ
อาการแย่ลงได้ ดังนั้น การป้องกันและรักษาการติดเชื้อจึงลดการก�ำเริบของโรค
และภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาได้ ก่อนเริ่มยากดภูมิคุ้มกันจึงแนะน�ำให้ตรวจ
ทางทันตกรรม ถ่ายภาพรังสีทรวงอก ตรวจอุจจาระ และตรวจหาการติดเชื้อซ่อน
เร้นในอวัยวะที่สงสัย การดูแลสุขอนามัยส่วนตัว รับประทานอาหารสุกสะอาด
ออกก�ำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงการเดินเท้าเปล่าบนพื้นดินป้องกัน
การติดเชื้อพยาธิ Strongyloid ไชเข้าผิวหนัง เป็นต้น หากตรวจพบการติดเชื้อ
แนะน�ำให้รักษาการติดเชื้อที่พบก่อนหรือร่วมไปกับการให้ยากดภูมิคุ้มกัน ขึ้นกับ
ความรุนแรงของการติดเชื้อและความรุนแรงของโรคไตโกลเมอรูลัสในขณะนั้น
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ค�ำอธิบายที่ 8.3 ยาสเตียรอยด์และยากลุ่ม CNIs มีผลเพิ่มระดับน�้ำตาลและไขมัน
ในเลือด ผู้ป่วยที่ได้รับยาในกลุ่มนี้จึงแนะน�ำให้ตรวจระดับน�้ำตาลและไขมันและ
ให้การรักษาที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม หากมีการลดขนาดยาหรือหยุดยากด
ภูมิคุ้มกัน ผู้ป่วยที่มีระดับน�้ำตาลและไขมันในเลือดสูงอาจมีผลเลือดกลับมาสู่
ระดับปกติและสามารถหยุดยาลดน�้ำตาลและไขมันได้
ค�ำอธิบายที่ 8.4 ผู้ป่วยโรคไตโกลเมอรูลัสอาจพบภาวะ deep vein thrombosis
(DVT) ร่วมด้วย ไม่ว่าจะเป็นภาวะแทรกซ้อนจากโรคในกลุ่ม NS ที่มีการสูญเสีย
โปรตีนในปัสสาวะปริมาณมาก เป็นเวลานานจนเกิดภาวะ hypercoagulable
เช่น ใน refractory membranous nephropathy หรืออาจเป็นโรคที่พบร่วม
กับโรคไตโกลเมอรูลัสด้วย เช่น secondary antiphospholipid syndrome
(APS) ที่มักพบร่วมกับโรค SLE เป็นต้น ส�ำหรับการให้ anticoagulant ใน NS มี
ที่ใช้ใน secondary prophylaxis เมื่อมีอาการ thrombosis แล้วเท่านั้น36,53,54
ยังไม่มีค�ำแนะน�ำให้ anticoagulant เป็น primary prophylaxis (ป้องกัน)
ยกเว้น อาจพิจารณาให้ในรายทีม่ คี วามเสีย่ งสูงในการเกิด DVT เช่น ระดับแอลบูมนิ
น้อยกว่า 2-2.5 กรัม/ดล. ร่วมกับภาวะใดภาวะหนึ่งดังต่อไปนี้ เช่น ภาวะติดเตียง
โรคมะเร็ง โปรตีนในปัสสาวะมากกว่า 10 กรัม/วัน และ โรคทางพันธุกรรมในกลุ่ม
thromboembolism เป็นต้น ยกเว้น ผู้ป่วยมีภาวะเสี่ยงต่อเลือดออกง่าย อยู่ใน
ระหว่ า งผ่ า ตั ด (perioperative) มี active bleeding จึ ง ไม่ แ นะน� ำ ให้ ย า
anticoagulant14
  ส�ำหรับ secondary APS ใน SLE การให้ primary prophylaxis ในราย
ที่ตรวจพบ lupus anticoagulant (LA) หรือ anticardiolipin (aCL) ที่ได้ผล
บวกและมีระดับ medium titer ขึ้นไป อาจให้ hydroxychloroquine หรือ
aspirin ขนาดต�่ำ  แต่ถ้าเป็น primary APS ที่มี high risk antiphospholipid
antibody (aPL) profile ได้แก่ LA เป็นผลบวก, triple positive (ผลบวก LA,
aCL และ anti-beta 2 glycoprotein I) และ medium to high titer aCL
แนะน�ำให้รับประทาน aspirin ขนาดต�่ำ เป็นต้น55
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ข้อแนะน�ำเวชปฏิบตั โิ รค Primary focal segmental
glomerulosclerosis และ IgM nephropathy
ค�ำแนะน�ำที่ 1 การประเมินผู้ป่วยเมื่อได้รับการวินิจฉัยโรค focal segmental
glomerulosclerosis (FSGS) จากอาการทางคลินกิ ร่วมกับการตรวจชิน้ เนือ้ ไต
1.1 แนะน�ำให้ตรวจหาสาเหตุของโรค FSGS เมื่อมีข้อสงสัยว่าเป็น
secondary FSGS ตามศักยภาพ (NG, IV)
1.2 ผู้ป่วย primary FSGS ควรได้รับการประเมินภาวะติดเชื้อใน
ร่างกาย ด้วยการตรวจร่างกายอย่างละเอียด รวมถึงการตรวจทางทันตกรรม
ภาพถ่ายรังสีทรวงอก ตรวจอุจจาระ และตรวจหาโรคร่วมอื่น เช่น โรคเบา
หวาน เพื่อพิจารณาวางแผนการรักษาก่อนได้รับยากดภูมิคุ้มกัน (NG, IV)
ค�ำอธิบายที่ 1.1 Primary FSGS เป็นโรคที่พบบ่อยเป็นอันดับ 1 หรือ 2 ของกลุ่ม
โรค nephrotic syndrome ในผู้ใหญ่ ส�ำหรับประเทศไทย ข้อมูลจาก TGCN พบ
ความชุกร้อยละ 23 ของ primary glomerular disease จากผลตรวจชิ้นเนื้อไต
ทั้งหมด 1,556 ราย ในช่วงปลายปี พ.ศ.2557 ถึง ต้นปี 2560 การวินิจฉัย
มาตรฐานได้จากการตรวจชิ้นเนื้อไต ซึ่งต้องได้ชิ้นเนื้อที่เพียงพอส� ำหรับการ
วินิจฉัยโรค FSGS คือ อย่างน้อย 20-25 โกลเมอรูลัส หรือ ต�ำแหน่งบริเวณ
corticomedullary junction ถ้าชิ้นเนื้อไม่เพียงพออาจตรวจไม่พบโกลเมอรูลัส
ที่มี segmental sclerosis ท�ำให้ได้รับการวินิจฉัยเป็น MCD การหาสาเหตุของ
โรค FSGS เพื่อแยก primary และ secondary FSGS เนื่องจากการรักษา
secondary FSGS ให้การรักษาตามสาเหตุ ส่วนใหญ่ยากดภูมิคุ้มกันไม่มีบทบาท
ในการรักษา secondary FSGS การหาสาเหตุเพื่อวินิจฉัย secondary FSGS ได้
จากการซักประวัติ ตรวจร่างกาย และการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่นเพิ่มเติม
ตามข้อมูลบ่งชี้และศักยภาพที่ท�ำได้ สาเหตุของโรค FSGS ดังแสดงในตารางที่ 3
การพบพยาธิ ส ภาพในชิ้ น เนื้ อ ไตที่ เ ป็ น สาเหตุ ข อง secondary FSGS เช่ น
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hypertensive nephrosclerosis, reflux nephropathy จะช่วยสนับสนุน
secondary FSGS เช่นเดียวกับการพบ segmental foot process effacement
จากการตรวจด้วย EM1,2
IgM nephropathy (IgMN) จัดอยู่ในกลุ่มโรค NS อาการทางคลินิกมีได้
ตั้งแต่ subnephrotic proteinuria ไปจนถึง NS การตรวจทางพยาธิวิทยา light
microscopy (LM) มีลักษณะเป็น FSGS หรือ MCD หรือ mesangial cell
proliferation ร่วมกับ immunofluorescence (IF) หรือ immunoperoxidase
(IP) ย้อมติด IgM บริเวณ mesangium (ไม่นับที่ย้อมติดบริเวณ sclerosis) ยังไม่มี
ค�ำจ�ำกัดความที่แน่นอนว่าความเข้มสีที่ติดควรเป็นเท่าใดแต่มักใช้มากกว่า trace
ขึ้นไป และ electron microscopy (EM) พบ electron dense deposit (EDD)
บริเวณ mesangium ร่วมด้วย ต่างจาก FSGS และ MCD ที่ IF และ IP ย้อมไม่ติด
immune หรือติดน้อยมาก ร่วมกับไม่พบ EDD ใน EM อย่างไรก็ตาม ในต่าง
ประเทศพบความชุกโรค IgMN ได้ตั้งแต่ร้อยละ 2-1256-60 ในผู้ใหญ่และอาจพบ
มากถึงร้อยละ 18.5 ในเด็ก61 การด�ำเนินโรคค่อนข้างหลากหลาย พบ steroid
resistant ร้อยละ 13-48 เกิด end stage renal disease (ESRD) ได้ตั้งแต่ร้อย
ละ 4-36 จากการติดตามผู้ป่วยตั้งแต่ 3 ถึง 15 ปี56-64
ส�ำหรับความชุกของโรค IgMN ในประเทศไทย ค่อนข้างแตกต่างกันไปใน
แต่ละรายงาน อาจขึ้นกับค�ำจ�ำกัดความของโรค ช่วงระยะเวลาที่ตรวจและข้อบ่ง
ชี้ในการตรวจชิ้นเนื้อไต เช่น รายงานจากโรงพยาบาลศิริราชปี พ.ศ.2549 ผู้ป่วย
3,555 ราย ที่ได้รับการตรวจชิ้นเนื้อไตในช่วง พ.ศ.2526-2548 พบ IgMN ร้อยละ
27.765 ขณะที่รายงานจากเครือข่าย TGCN ผู้ป่วย 1,556 ราย ในช่วง พ.ศ.25572560 พบ IgMN เพียงร้อยละ 0.6 โดยผลลัพธ์ทางคลินิกของโรค IgMN ใน
ประเทศไทยตอบสนองดี ต ่ อ สเตี ย รอยด์ ค ่ อ นข้ า งมาก ดั ง การศึ ก ษาจากโรง
พยาบาลรามาธิบดีในปี พ.ศ.2543 พบการตอบสนองต่อสเตียรอยด์รวมร้อยละ
87 โดยมากกว่าครึ่งมีอาการก�ำเริบหรือเป็น steroid dependent66 ส่วนการ
ศึกษาจากโรงพยาบาลวชิรพยาบาลในปีเดียวกัน พบว่าโรค IgMN มีการตอบสนอง
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ภายหลังได้รับยาสเตียรอยด์นาน 8 สัปดาห์ ร้อยละ 66.767 การรักษา IgMN ใน
ประเทศไทย แนะน�ำให้รักษาแบบ FSGS ในรายที่มี segmental sclerosis และ
หากไม่มี segmental sclerosis ให้การรักษาแบบ MCD
ตารางที่ 3 สาเหตุของโรค Focal segmenatal glomerulosclerosis (ดัดแปลง
จาก D’Agati VD, Kaskel FJ, and Falk RJ. Focal segmental
glomerulosclerosis. N Engl J Med 2011; 365:2398-41168)
ชนิด FSGS
Primary
Secondary
   Familial or Genetic
   Virus
   Drugs

สาเหตุ
Idiopathic

Podocyte genes (podocin, alpha-actinin-4, TRPC6)
HIV type 1, parvovirus B19, simian virus 40, CMV, EBV
Heroin, interferon-α, β, γ lithium, pamidronate,
calcineurin inhibitors, sirolimus, anabolic steroids
   Adaptive response - Reduced nephron mass: unilateral renal
agenesis, very low birth weight,
oligomeganephronia, renal dysplasia, reflux
nephropathy, renal allograft, surgical renal
ablation, aging kidney
- Initially normal nephron mass: hypertension,
diabetes mellitus, obesity, cyanotic heart
disease, acute/chronic vaso-occlusive processes
(RAS, TMA)                                            
FSGS, focal segmental glomerulosclerosis; TRPC6, Transient receptor potential
cation channel 6; HIV-Human immunodeficiency virus; CMV, cytomegalovirus;
EBV, Epstein-Barr virus; RAS, renal artery stenosis; TMA, thrombotic
microangiopathy
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ค�ำอธิบายที่ 1.2 การรักษามาตรฐานส�ำหรับโรค primary FSGS คือ ยากด
ภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะยาตัวแรก คือ สเตียรอยด์ ซึ่งมีภาวะแทรกซ้อนที่ส�ำคัญ ได้แก่
การติดเชื้อ น�้ำตาลในเลือดสูง เป็นต้น ผู้ป่วยจึงควรได้รับการตรวจคัดกรองหา
การติดเชื้อและรักษาก่อนเริ่มยากดภูมิคุ้มกัน โดยสามารถให้การรักษาและเริ่มยา
กดภูมิคุ้มกันไปพร้อมกันได้ ถ้าไม่ใช่การติดเชื้อรุนแรง เช่น ฟันผุ เป็นต้น
ค� ำ แนะน� ำ ที่ 2 การรั ก ษา primary FSGS ที่ มี อ าการของ nephrotic
syndrome เป็นครั้งแรกแนะน�ำให้ prednisolone ขนาดสูง 1 มก./กก./วัน  
ไม่เกิน 80 มก./วัน หรือ 2 มก./กก. วันเว้นวัน ไม่เกิน 120 มก. นานอย่างน้อย
4 สั ป ดาห์ แ ต่ ไ ม่ เ กิ น 16 สั ป ดาห์ เมื่ อ โรคสงบแนะน� ำ ให้ ล ดขนาดยาช้ า ๆ
ประมาณ 5-10 มก.ต่อสัปดาห์จนหยุดยาได้ภายหลังโรคสงบประมาณ 6 เดือน
(1, II)
ค�ำอธิบายที่ 2 ข้อมูลในต่างประเทศอัตราเฉลี่ยการอยู่รอดของไตที่ 10 ปี (10year renal survival) ใน primary FSGS ส�ำหรับผู้ที่มี complete remission,
partial remission และไม่ตอบสนองต่อการรักษา พบร้อยละ มากกว่า 95, 80
และ 40 ตามล�ำดับ และพบโรคก�ำเริบร้อยละ 40-6069,70 การพยากรณ์โรคที่ไม่ดี
ได้แก่ ปริมาณโปรตีนในปัสสาวะมาก และ การไม่ตอบสนองต่อการรักษา ดังนั้น
การรักษาโรคให้สงบจึงมีความส�ำคัญท�ำให้อัตราการอยู่รอดของไตดีขึ้น ไม่มีการ
ศึกษาที่เป็น RCT ของการรักษาด้วยสเตียรอยด์ การศึกษาแบบ systematic
review ปี พ.ศ.2559 จาก 30 งานวิจัยในผู้ใหญ่ที่เป็น primary FSGS พบว่า
ผู้ป่วยตอบสนองต่อยาสเตียรอยด์เป็นครั้งแรกร้อยละ 50-69 โรคก�ำเริบร้อยละ
25-67 ดังนั้นจึงจัดเป็นยามาตรฐานที่ใช้รักษาโรคในครั้งแรกที่วินิจฉัย 71 การ
ศึกษานี้ไม่ได้กล่าวถึงระยะเวลาที่ท�ำให้โรคสงบ อ้างอิงจากการศึกษาอื่น พบว่า
prednisolone ขนาด 0.3-1.5 มก./กก./วัน สามารถท�ำให้โรคสงบโดยมีระยะ
เวลาเฉลี่ยประมาณ 3-4 เดือนและอาจนานถึง 8 เดือน69,72-74 ค�ำจ�ำกัดความ
ผลลั พ ธ์ ท างคลิ นิ ก ของโรค FSGS ดั ง แสดงในตารางที่ 4 ส� ำ หรั บ การลดยา
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prednisolone เมื่อโรคสงบสมบูรณ์ พิจารณาลดยาลง 10 มก. ทุก 2 สัปดาห์
เมื่อขนาดยาเหลือ 0.15 มก./กก./วัน จึงลดยาลง 2.5 มก. ทุก 2-4 สัปดาห์ จน
หยุดยาได้14 ส�ำหรับการรักษาผู้ป่วย non nephrotic proteinuria แนะน�ำให้ยา
ในกลุ่ม RAS blockade เพื่อลดโปรตีนในปัสสาวะและชะลอการเสื่อมของไตตาม
ค�ำแนะน�ำในเวชปฏิบัติทั่วไปโรคไตโกลเมอรูลัสข้อ 7
ตารางที่ 4 ค�ำจ�ำกัดความผลลัพธ์ทางคลินิกของโรค FSGS (ดัดแปลงจาก KDIGO
Clinical Practice Guideline for Glomerulonephritis. Kidney International
Supplement vol.2 (2) June 201214)
ผลลัพธ์ทางคลินิก
ค�ำจ�ำกัดความ
Complete remission Proteinuria < 0.3 g/day, serum albumin > 3.5
g/dL, and normal serum creatinine
Partial remission
Reduction of proteinuria to 0.3-3.5 g/day and
a decrease > 50% from baseline,
and stable serum creatinine (change in
creatinine < 25%)
Relapse
Proteinuria > 3.5 g/day after complete
remission
Frequent relapse NA in adult, pediatric = 2 times relapses
within 6 months after discontinuing steroid
Steroid-dependent 2 times relapses during steroid taper or within
2 weeks of discontinuing steroid treatment
Steroid-resistant
Persistence of proteinuria despite high dose
prednisolone for > 4 months
g/day, gram/day; g/dL, gram/deciliter; NA, not available
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ค�ำแนะน�ำที่ 3 กรณีที่ไม่สามารถให้ prednisolone ขนาดสูงเป็นเวลานาน
แนะน�ำให้ยาในกลุ่ม CNIs ร่วมด้วยหรือทดแทนเป็น steroid sparing agent
(2, IV)
ค�ำอธิบายที่ 3 ผู้ป่วยที่ไม่เหมาะสมต่อการให้ยาสเตียรอยด์ขนาดสูงเป็นเวลานาน
เช่น โรคเบาหวานที่ควบคุมยาก ภาวะกระดูกพรุน โรคทางจิตเวชจากผลของ
สเตียรอยด์ หรืออ้วนมาก อาจพิจารณาให้ลดขนาดยาสเตียรอยด์ลงที่ 2-4 เดือน
และให้ยาในกลุ่ม CNIs ได้แก่ cyclosporine (CSA) หรือ tacrolimus ร่วมด้วย
หรือในบางรายอาจหยุดยาสเตียรอยด์และให้ยา CNIs เพียงชนิดเดียวได้ โดย
อ้ า งอิ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการรั ก ษาโรคจากผู ้ ป ่ ว ยโรคก� ำ เริ บ บ่ อ ย steroid
dependent และ steroid resistant ซึ่งจะกล่าวต่อไป
ค�ำแนะน�ำที่ 4 การรักษา frequent relapse FSGS/steroid-dependent
FSGS
4.1 แนะน�ำให้ยา CNIs ร่วมกับ prednisolone ขนาดต�่ำอย่างน้อย 4-6
เดือน ถ้ามีการตอบสนองต่อการรักษา (partial หรือ complete remission)
ให้ยาต่อจนครบ 1 ปีแล้วจึงลดขนาดยาลงช้าๆ จนหยุดยาได้ (2, II)
4.2 แนะน�ำให้ยา cyclophosphamide 2-2.5 มก./กก./วัน ร่วมกับ
prednisolone ขนาดต�่ำเป็นเวลา 8-12 สัปดาห์ (2, II)
4.3 กรณีที่ไม่สามารถให้ยา cyclophosphamide ได้ หรือไม่ตอบ
สนองต่อยา cyclophosphamide แนะน�ำให้ใช้ยาในกลุ่ม CNIs (2, II)
4.4 กรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถให้ ย าหรื อ ไม่ ต อบสนองต่ อ ยา steroid,
cyclophosphamide, CNIs แนะน�ำให้ยา mycophenolate (2, III)
4.5 อาจให้ prednisolone ขนาดต�่ำเป็นเวลานานขึ้น (NG, IV)
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ค� ำ อธิ บ ายที่ 4 ข้ อ มู ล การรั ก ษา relapse/frequent relapse/steroiddependent FSGS ในผู้ใหญ่ค่อนข้างจ�ำกัด อ้างอิงการรักษา frequent relapse
MCD ในเด็กจาก Cochrane Database of Systematic Review พ.ศ.2556 พบ
ว่า การให้ cyclophosphamide รับประทานร่วมกับ prednisolone 8-12
สัปดาห์สามารถลดอัตราการก�ำเริบที่ 6-12 เดือน โดยมี risk ratio (RR) 0.43
(95%CI 0.31-0.60) และที่ 12-24 เดือน RR 0.20 (95%CI 0.09-0.46) เทียบกับ
การให้ prednisolone อย่างเดียว ส่วนการให้ยา CSA นานขึ้น (prolonged
CSA) ให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพเที ย บเท่ า กั บ cyclophosphamide และ ดี ก ว่ า
mycophenolate (MMF) เล็กน้อย75 ปี พ.ศ.2556 มีการศึกษาเปรียบเทียบ
(randomized crossover study) ระหว่าง CSA กับ MMF โดยให้ยานาน 1 ปี
แล้วสลับยากันอีก 1 ปี เพียงรายงานเดียวในเด็ก 60 ราย ที่มี frequent relapse
พบว่า CSA ลดการก�ำเริบได้ดกี ว่า MMF ทีเ่ วลา 1 ปี แต่เมือ่ ครบ 2 ปีไม่แตกต่างกัน
sustained remission ที่ 2 ปี ร้อยละ 85 และ 64 (p=0.06)  CSA จึงมีแนวโน้ม
ลดการก�ำเริบของโรคดีกว่า MMF76 นอกจากนี้ การศึกษา systematic review
ปี พ.ศ.2556 ของยา MMF ใน primary FSGS ที่เป็น steroid-dependent และ
steroid-resistant มี 3 การศึกษาที่ไม่มีกลุ่มควบคุมในเด็กและผู้ใหญ่ให้ MMF
เป็น monotherapy พบว่า ท�ำให้โรคสงบบางส่วน (partial remission) ร้อยละ
70-100 และพบโรคก�ำเริบร้อยละ 3377
ส�ำหรับยาใหม่ๆ เช่น rituximab มีข้อมูล systematic review ในผู้ใหญ่
frequent relapse MCD/FSGS และ steroid-dependent MCD/FSGS (MCD
77 ราย FSGS 9 ราย) จากการศึกษาที่เป็น observational study ทั้งหมด
ผูป้ ว่ ย 86 ราย เคยได้และหรือก�ำลังได้ยาสเตียรอยด์, CNIs, cyclophosphamide,
MMF และอื่นๆ ขณะให้ rituximab ระยะเวลาติดตามนาน 6-70 เดือน พบว่า
rituximab สามารถท�ำให้โรคสงบ partial และ complete remission ได้ 78 ราย
จาก 80 ราย มีโรคก�ำเริบ 27 รายจาก 81 ราย โดยมีผลข้างเคียงจากยาน้อยมาก
ขนาดยาที่ให้มีทั้ง single dose 375 มก./ตร.ม. หรือ 375 มก./ตร.ม. สัปดาห์ละ
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1 ครั้ง 4 ครั้ง หรือ fix dose 500-1,000 มก. เป็นต้น78 การศึกษาแบบ RCT ใน
เด็กที่เป็น frequent relapse NS และ steroid-dependent NS 48 ราย โดย
24 ราย ได้ rituximab 375 มก./ม.2 สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 4 ครั้ง เทียบกับยาหลอก
พบว่า rituximab สามารถท�ำให้โรคสงบได้มากกว่าและนานกว่ายาหลอก79
อย่างไรก็ตาม ยา rituximab มีราคาแพงมาก จึงอาจพิจารณาให้เป็นรายๆ ไป  
นอกจากนี้ การศึกษา systematic review ปี พ.ศ.255971 ในผู้ใหญ่ที่เป็น
primary FSGS พบว่า CNIs มีประสิทธิภาพดีทั้งใน frequent relapse/steroiddependent/steroid-resistant FSGS ขณะที่ MMF และ rituximab มี
ประสิทธิภาพดีกว่าใน frequent relapse/steroid-dependent ยาทั้ง 2 ตัว
ประสิทธิภาพลดลงใน steroid-resistant FSGS สรุปขนาดยากดภูมิคุ้มกันแสดง
ในตารางที่ 5  
ค�ำแนะน�ำที่ 5 การรักษา steroid-resistant FSGS
5.1 แนะน�ำให้ยาในกลุ่ม CNIs อย่างน้อย 4-6 เดือน ถ้ามีการตอบสนอง
ต่อการรักษา (partial หรือ complete remission) ให้ยาต่อจนครบ 1 ปีแล้ว
จึงลดขนาดยาลงช้าๆ จนหยุดยาได้ (2, II)
5.2 กรณีที่ไม่สามารถให้ยากลุ่ม CNIs หรือไม่ตอบสนองต่อยากลุ่ม
CNIs แนะน�ำให้ยา steroid ร่วมกับ mycophenolate (2, III)
ค�ำอธิบายที่ 5.1 การศึกษา meta-analysis ปี พ.ศ.2551 ในผู้ใหญ่ที่เป็น FSGS
จาก 4 RCT พบว่า ยา CSA ร่วมกับ prednisolone ขนาดต�่ำ 0.15 มก./กก./วัน
ท�ำให้โรคสงบได้มากกว่าการให้ prednisolone อย่างเดียวโดยมีค่า RR 8.85
(95%CI 1.22-63.92)80 และล่าสุดปี พ.ศ.2560 มีการศึกษา meta-analysis ของ
ยากลุ่ม CNIs (6 RCT โดย 5 การศึกษาให้ CSA และ 1 การศึกษาให้ tacrolimus,
2 retrospective cohort) พบว่ า การให้ ย ากลุ ่ ม นี้ ส ามารถท� ำ ให้ โรคสงบ
(proteinuria remission) ในผู้ป่วยที่ดื้อยาสเตียรอยด์ได้ 7 เท่า เทียบกับไม่ได้ยา
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หรือการรักษาอื่น โดยให้ CNIs ร่วมกับยา prednisolone ขนาดต�่ำ หรือ ให้เป็น
ยาตัวเดียวก็ได้81 อย่างไรก็ตาม ข้อเสียของยากลุ่ม CNIs คือเมื่อหยุดยาพบว่าโรค
ก�ำเริบได้บ่อย82 จึงแนะน�ำให้ยาต่อเนื่องในผู้ป่วยที่ตอบสนองต่อการรักษานาน
ประมาณ 12 เดือน จึงค่อยๆ ลดยาลงช้าๆ ประมาณร้อยละ 25 ทุกๆ 2 เดือนจน
หยุดยาได้14
ค�ำอธิบายที่ 5.2 ข้อควรระวังหนึ่งของการใช้ยา CNIs เป็นเวลานาน คือ การเกิด
ผังพืดในเนื้อเยื่อไต (tubulointerstitial fibrosis) พบว่า เมื่อติดตามผู้ป่วยใน
ระยะยาวการท�ำงานของไตลดลงในกลุ่มที่ได้รับยา CNIs80,83 ดังนั้นจึงมีข้อจ�ำกัด
หรือข้อควรระวังในการใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่มีการท�ำงานของไตลดลง eGFR < 60
มล./นาที/1.73 ตร.ม. และไม่ควรใช้เมื่อ eGFR < 30 มล./นาที/1.73 ตร.ม. หาก
มีข้อจ�ำกัดดังกล่าว หรือ ผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อยาในกลุ่ม CNIs แนะน�ำให้ยา
mycophenolate (MMF) ร่วมกับสเตียรอยด์ขนาดสูง โดยอ้างอิงจาก metaanalysis ของยา MMF ดังกล่าวไปแล้วในค�ำอธิบายที่ 477 นอกจากนี้ การศึกษา
RCT ในเด็ก 138 ราย ที่เป็น steroid-resistant NS เปรียบเทียบยา MMF
รับประทานร่วมกับ dexamethasone ขนาดสูง กับกลุ่มที่ให้ CSA พบว่า
สามารถท�ำให้โรคสงบที่ 1 ปี ร้อยละ 33 และ 46 ไม่แตกต่างกัน เมื่อหยุดยาได้
ครึ่งปีกลุ่ม MMF มีโรคก�ำเริบ ร้อยละ 18 เทียบกับ CSA ก�ำเริบ ร้อยละ 33 ข้อ
ควรระวังในการศึกษานี้ คือ ค�ำจ�ำกัดความ steroid-resistant ในงานวิจัยนี้ใช้
ระยะเวลาที่ได้รับสเตียรอยด์ขนาดสูงเพียง 1 เดือน84
ส�ำหรับยา rituximab ในผู้ป่วย steroid-resistant FSGS เมื่อพิจารณา
จาก systematic review แล้วยังไม่พบว่ามีประโยชน์ชัดเจนทั้งในเด็กและ
ผู้ใหญ่71,85 การศึกษา meta-analysis ปี พ.ศ.2559 จาก 8 งานวิจัยที่ใช้ยา
rituximab ในการรักษาผู้ป่วย steroid-dependent/resistant NS (ผู้ป่วยเด็ก 6
งานวิจัย และผู้ใหญ่ 2 งานวิจัย) พบว่า ยา rituximab ช่วยให้โรคสงบนานขึ้น

General Practice Recommendation in Adult Glomerular Disease ,
Primary Focal Segmental Glomerulosclerosis, Primary Minimal Change Disease, and IgM nephropathy 2018

35

เท่านั้น อัตราการสงบของโรคไม่ได้เพิ่มขึ้นชัดเจนทั้งในเด็กและผู้ใหญ่86 ดังนั้น จึง
ยังไม่มีค�ำแนะน�ำให้ใช้ยานี้ใน steroid-resistant FSGS ยกเว้นไม่มีการรักษาอื่นที่
ได้ผล อย่างไรก็ตาม การศึกษาต่างๆ ในโรค primary FSGS ในผู้ใหญ่มักมีข้อ
จ�ำกัด คือ RCT มีน้อย จ�ำนวนผู้ป่วยที่เข้าร่วมใน RCT น้อย ค�ำจ�ำกัดความผลลัพธ์
ทางคลินิกที่แตกต่างกัน ท�ำให้ต้องระวังการแปลผลและการน�ำไปประยุกต์ใช้
ตารางที่ 5 ขนาดยากดภูมิคุ้มกัน
ยา
ขนาด
Cyclophosphamide 2-2.5 มก./กก./วัน
Cyclosporine
3-5 มก./กก./วัน แบ่งให้ทกุ 12 ชม., initial target
trough 125-175 นาโนกรัม/มล. เมือ่ โรคสงบลด
ขนาดยาลงน้อยสุดทีค่ มุ อาการได้โดยให้ยานาน 1-2 ปี
Tacrolimus
0.1-0.2 มก./กก./วัน แบ่งให้ทุก 12 ชม., initial
target trough 5-10 นาโนกรัม/มล. เมื่อโรคสงบ
ลดขนาดยาลงน้อยสุดที่คุมอาการได้โดยให้ยานาน
1-2 ปี
Mycophenolate
1-2 กรัม/วัน แบ่งให้วันละ 2 ครั้ง นาน 1-2 ปี
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ค�ำแนะน�ำที่ 6 การรักษาประคับประคองอืน่ ๆ ในระหว่างทีม่ อี าการ nephrotic
syndrome แนะน�ำให้จำ� กัดโซเดียม 2 กรัม/วัน ควบคุมความดันเลือด ให้ยาขับ
ปัสสาวะ เมือ่ อาการดีขนึ้ หรือโรคสงบสามารถลดหรือหยุดยาความดันเลือด ยาขับ
ปัสสาวะได้ ส่วนการให้ยา ACEI หรือ ARB เพือ่ ลดโปรตีนในปัสสาวะ และยาลดไข
มันในเลือด ไม่จำ� เป็นต้องรีบให้ในการรักษาช่วงแรกเนือ่ งจากเมือ่ โรคสงบโปรตีน
ในปัสสาวะและไขมันในเลือดสามารถลดสูร่ ะดับปกติได้ แต่พจิ ารณาให้ยา ACEI
หรือ ARB และยาลดไขมันในเลือดเมือ่ ไม่สามารถท�ำให้โรคสงบ ผูป้ ว่ ยยังมีโปรตีน
ในปัสสาวะและไขมันในเลือดสูงอยู่ เพื่อชะลอการเสื่อมของไต หรือลดภาวะ
แทรกซ้อนทางระบบหัวใจและหลอดเลือด เมือ่ ไม่มขี อ้ ห้ามใช้ยาดังกล่าว
ค�ำอธิบายที่ 6 เป้าหมายในการรักษาเป็นไปตามข้อแนะน�ำเวชปฏิบัติทั่วไปโรคไต
โกลเมอรูลัส ค�ำแนะน�ำที่ 7
ค� ำ แนะน� ำ ที่ 7 การป้ อ งกั น และรั ก ษาภาวะแทรกซ้ อ นจากโรคและยากด
ภูมิคุ้มกันพิจารณาตามข้อแนะน�ำเวชปฏิบัติทั่วไปโรคไตโกลเมอรูลัสค�ำแนะน�ำ
ที่ 8
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ข้อแนะน�ำเวชปฏิบัติโรค Primary minimal
change disease และ IgM nephropathy
ค�ำแนะน�ำที่ 1 การประเมินผู้ป่วยเมื่อได้รับการวินิจฉัยโรค minimal change
disease (MCD) จากการตรวจชิ้นเนื้อไต
1.1 แนะน�ำให้ตรวจหาสาเหตุของโรค MCD เมื่อมีข้อสงสัยว่าเป็น
secondary MCD ตามศักยภาพ (NG, IV)
1.2 ผู ้ ป ่ ว ย primary MCD ควรได้ รั บ การประเมิ น ภาวะติ ด เชื้ อ ใน
ร่างกาย ด้วยการตรวจร่างกายอย่างละเอียด รวมถึงการตรวจทางทันตกรรม
การตรวจภาพถ่ายรังสีทรวงอก ตรวจอุจจาระเพื่อหาปรสิต และตรวจหาโรค
ร่วมอื่น เช่น โรคเบาหวาน เพื่อพิจารณาวางแผนการรักษาก่อนได้รับยากด
ภูมิคุ้มกัน (NG, IV)
ค�ำอธิบายที่ 1.1
MCD เป็นโรคไตโกลเมอรูลัสที่พบได้บ่อยที่สุดในเด็กอายุน้อยกว่า 10 ปี
และผู้ใหญ่อายุน้อยที่มาพบแพทย์ด้วยอาการ nephrotic syndrome ข้อมูลจาก
TGCN พบความชุกร้อยละ 15.5 ของ primary glomerular disease จากผล
ตรวจชิ้นเนื้อไตทั้งหมด 1,556 ราย ในช่วงปลายปี พ.ศ.2557 ถึง ต้นปี 2560
เนื่องจาก MCD มีทั้งที่ทราบสาเหตุแน่ชัด (secondary MCD) และที่ไม่ทราบ
สาเหตุแน่ชัด (idiopathic หรือ primary MCD) ดังแสดงในตารางที่ 6 ซึ่งการ
รักษาแตกต่างกัน โดยการรักษา secondary MCD ให้การรักษาตามสาเหตุ เช่น
หยุดยาที่เป็นสาเหตุ รักษาโรคมะเร็ง โรคติดเชื้อ เป็นต้น ดังนั้นเมื่อผู้ป่วยได้รับ
การวินิจฉัยว่าเป็น MCD แนะน�ำให้ซักประวัติ ตรวจร่างกายอย่างละเอียด และส่ง
ตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่นเพิ่มเติมตามข้อมูลบ่งชี้และศักยภาพในการส่งตรวจ
เพื่อที่จะแยกโรคและให้การรักษาตามสาเหตุดังกล่าว นอกจากนี้ การตรวจพยาธิ
สภาพทางไตที่สนับสนุนภาวะ secondary MCD เช่น ตรวจพบ tubuloreticular
inclusions/structure จาก electron microscopy (EM) เป็นต้น

38

ข้อแนะน�ำเวชปฏิบัติทั่วไปโรคไตโกลเมอรูลัสในผู้ใหญ่ ,
โรค Primary Focal Segmental Glomerulosclerosis, Primary Minimal Change Disease และ IgM nephropathy 2561

ตารางที่ 6 สาเหตุของโรค Minimal chamge disease
ชนิด MCD
Primary
Secondary

สาเหตุ
Idiopathic

     Drugs

NSAIDs, gold, lithium, interferon, ampicillin,
rifampicin, trimethadione
     Malignancies
Hodgkin’s disease, lymphoma/leukemia, solid
tumors
     Allergies
Food, dust, bee stings, pollen, dermatitis
herpetiformis, poison ivy
     Infection
Virus, parasites
     Disease associations SLE, post allogenic stem cell/hematopoietic
cell transplantation
MCD, minimal change disease; NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs;
SLE, systemic lupus erythematosus

ค�ำอธิบายที่ 1.2 การรักษามาตรฐานส�ำหรับโรค primary MCD คือ ยากด
ภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะยาตัวแรก คือ สเตียรอยด์ ซึ่งมีภาวะแทรกซ้อนที่ส�ำคัญ ได้แก่
การติดเชื้อ น�้ำตาลในเลือดสูง เป็นต้น จึงแนะน�ำให้ตรวจคัดกรองหาการติดเชื้อ
และรั ก ษาก่ อ นเริ่ ม ยากดภู มิ คุ ้ ม กั น โดยสามารถให้ ก ารรั ก ษาและเริ่ ม ยากด
ภูมิคุ้มกันไปพร้อมกันได้ ถ้าไม่ใช่การติดเชื้อรุนแรง เช่น ฟันผุ เป็นต้น
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ค� ำ แนะน� ำ ที่ 2 การรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ย primary MCD ในครั้ ง แรก แนะน� ำ ให้
prednisolone ขนาด 1 มก./กก./วัน โดยขนาดสูงสุดไม่เกิน 80 มก./วัน หรือ
2 มก./กก. วันเว้นวัน ขนาดสูงสุดไม่เกิน 120 มก. จนกระทั่งโรคสงบ ซึ่งระยะ
เวลาในการให้ยานานอย่างน้อย 4 สัปดาห์แต่ไม่เกิน 16 สัปดาห์ และเมื่อโรค
สงบแล้วแนะน�ำให้ลดขนาดยาช้าๆ จนกระทั่งหยุดยาได้ภายหลังโรคสงบ
ประมาณ 6 เดือน (1, II)
ค�ำอธิบายที่ 2 แนะน�ำให้การรักษา MCD เนื่องจากเป็นโรคที่มีโอกาสสงบเองได้
น้อย (spontaneous remission)87-90 และ nephrotic syndrome ที่ไม่ได้รับ
การรักษาจะท�ำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ตามมาได้ เช่น ภาวะหลอดเลือดแข็ง
(accelerated atherosclerosis) การติดเชื้อเนื่องจากอาการบวม หรือการเกิด
ลิ่มเลือดไปอุดในต�ำแหน่งต่างๆ (thromboembolism)91-93 โดยยาที่แนะน�ำให้ใช้
รักษา MCD คือ prednisolone ขนาดสูง ซึ่งการตอบสนองในผู้ใหญ่ที่เป็น MCD
มักจะช้ากว่าในเด็กที่เป็น MCD โดยทั่วไประยะเวลาการให้ยา prednisolone
จนโรคสงบอยู ่ ใ นช่ ว ง 4-16 สั ป ดาห์ 92,94 และเมื่ อ โรคสงบแล้ ว ควรลดยา
prednisolone ลงครั้งละ 5-10 มก./สัปดาห์ หรือน้อยกว่านั้น จนสามารถหยุด
prednisolone ได้ใน 6 เดือน90,92,94
ค�ำแนะน�ำที่ 3 กรณีที่ไม่สามารถให้ prednisolone ขนาดสูงเป็นเวลานาน
แนะน�ำให้ยา cyclophosphamide รับประทานขนาด 2-2.5 มก./กก./วัน
หรือยากลุ่ม calcineurin inhibitors ร่วมด้วยหรือทดแทน ได้แก่ cyclosporine
รับประทาน 3-5 มก./กก./วัน แบ่งให้วันละ 2 ครั้ง (2, IV)
ค�ำอธิบายที่ 3 ผูป้ ว่ ย MCD บางรายทีม่ ขี อ้ ห้ามสัมพัทธ์ (relative contraindication)
หรือไม่สามารถให้ยาสเตียรอยด์ หรือ prednisolone ขนาดสูงเป็นเวลานานๆ
แนะน�ำให้ใช้ยากดภูมคิ มุ้ กันอืน่ ร่วมด้วย หรือใช้ทดแทน prednisolone ซึง่ มีขอ้ มูลไม่
มากนักใน cyclophosphamide95,96 cyclosporine97 และ tacrolimus98 เป็นต้น
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ค�ำแนะน�ำที่ 4 การรักษา infrequent relapse MCD และ frequent relapse
MCD/steroid-dependent MCD (FR/SD MCD)
4.3 ผู้ป่วยที่มีโรคก�ำเริบไม่บ่อย (infrequent MCD) แนะน�ำให้ใช้
prednisolone ในขนาดและระยะเวลาตามค�ำแนะน�ำที่ 2 (2, III)
4.4 ผู้ป่วยที่มีโรคก�ำเริบบ่อย (frequent MCD) หรือผู้ป่วยที่มีการ
ก�ำเริบของโรคในขณะที่ได้รับยาสเตียรอยด์ (steroid dependent) แนะน�ำให้
รักษาด้วย
          - ยา cyclophosphamide รับประทานขนาด 2-2.5 มก./กก./วัน
เป็นเวลานาน 8-12 สัปดาห์ (2, IV)
    
- กรณีไม่สามารถให้ยา cyclophosphamide หรือไม่ตอบสนอง
ต่อยา cyclophosphamide แนะน�ำให้ยาในกลุ่ม CNIs โดยวิธีการให้ตามค�ำ
แนะน�ำที่ 3 (2,III)
           - กรณีไม่สามารถให้ยาสเตียรอยด์ cyclophosphamide หรือ
CNIs แนะน�ำให้ยา mycophenolate ขนาด 500-1,000 มก. วันละ 2 ครั้ง
เป็นระยะเวลา 1-2 ปี (2, III)
ค�ำอธิบายที่ 4
ผู้ป่วย MCD อาจมีการก�ำเริบของโรค (relapse) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่มีการก�ำเริบของโรคไม่บ่อย (infrequent relapse) คือ มีการก�ำเริบของ
โรค 1 ครั้งภายหลังการรักษาครั้งแรกจนกระทั่งโรคสงบแล้ว 6 เดือน หรือมีการ
ก�ำเริบของโรคน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 ครั้งในช่วงเวลา 1 ปี  และกลุ่มที่มีการก�ำเริบ
ของโรคบ่อย (frequent relapse) คือ มีการก�ำเริบของโรคมากกว่าหรือเท่ากับ
2 ครั้งภายหลังการรักษาครั้งแรกจนกระทั่งโรคสงบแล้ว 6 เดือน หรือมีการก�ำเริบ
ของโรคมากกว่าหรือเท่ากับ 4 ครั้งในช่วงเวลา 1 ปี การรักษาในกลุ่ม infrequent
relapse MCD พิจารณารักษาด้วยการให้ prednisolone ในขนาดสูงลักษณะ
เดียวกับการรักษาในครัง้ แรก เนือ่ งจาก MCD เป็นโรคทีต่ อบสนองดีตอ่ สเตียรอยด์
ส�ำหรับกลุ่ม frequent relapse MCD อาจพิจารณาให้ยากดภูมิคุ้มกันอื่น ได้แก่
cyclophosphamide หรือ cyclosporine เพือ่ ท�ำให้โรคสงบเป็นระยะเวลานานขึน้
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จากการศึกษา observational study 3 การศึกษา พบว่าการให้ cyclophosphamide
จะมีระยะเวลาที่โรคสงบนานขึ้น92,94,99และนานกว่าการให้ cyclosporine100 ส่วน
ข้อมูลการให้ mycophenolate ใน MCD เป็นการรายงานผู้ป่วย ดังนั้น แนะน�ำ
ให้ในรายที่ไม่สามารถใช้ยาสเตียรอยด์ cyclophosphamide และ CNIs ได้
เท่านั้น101-103 ผู้ป่วย MCD บางรายมีการก�ำเริบของโรคขณะที่ได้รับยาสเตียรอยด์
หรือมีการก�ำเริบภายหลังจากหยุด corticosteroid แล้ว 2 สัปดาห์ เรียกกลุ่มนี้ว่า
steroid dependent MCD แนะน�ำให้การรักษาเช่นเดียวกับ FR MCD
ค�ำแนะน�ำที่ 5 การรักษา steroid-resistant MCD แนะน�ำให้ประเมินผู้ป่วยที่
ไม่ตอบสนองต่อยาสเตียรอยด์ขนาดสูง รวมถึงพิจารณาตรวจชิ้นเนื้อไตใหม่
(NG, IV)
ค�ำอธิบายที่ 5
ผู้ใหญ่ที่เป็นโรค MCD พบภาวะไม่ตอบสนองต่อสเตียรอยด์ประมาณ
ร้อยละ 10 (ไม่ตอบสนองภายหลังได้รับยา prednisolone นาน 16 สัปดาห์)
ควรได้รับการประเมินซ�้ำทั้งในเรื่องการรับประทานยาครบหรือไม่ ไปจนถึงสาเหตุ
อื่นๆ ของอาการ NS รวมถึงพิจารณาตรวจชิ้นเนื้อไตใหม่ เนื่องจากอาจเป็นโรค
FSGS ที่ตรวจไม่พบจากการตรวจชิ้นเนื้อไตครั้งแรก หากยังเป็น MCD หรือเป็น
FSGS พิจารณาให้การรักษาแบบ steroid-resistant FSGS
ค�ำแนะน�ำที่ 6 การรักษาประคับประคองอื่นๆ และการป้องกันรักษาภาวะ
แทรกซ้อนอันเนื่องจากโรคและยากดภูมิคุ้มกันเป็นไปตามค�ำแนะน�ำที่ 7 และ
8 ของข้อแนะน�ำเวชปฏิบัติทั่วไปโรคไตโกลเมอรูลัส
ค� ำ อธิ บ ายที่ 6 การรั ก ษาประคั บ ประคองอื่ น ๆ เพื่ อ ลด proteinuria และ
hypercholesterolemia เช่น การให้ยา RAS blockade หรือยากลุ่ม statin
ควรพิจารณาผู้ป่วยเป็นรายๆ เพราะอาจไม่จ�ำเป็นในผู้ป่วย MCD ที่มีการตอบ
สนองต่อการรักษาเร็ว แต่อาจพิจารณาให้ในกลุ่ม FR/SD MCD ที่ตอบสนองต่อ
การรักษาช้า หรือไม่ตอบสนองต่อการรักษา เป็นต้น
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