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	 ESI	 ส่งผลกระทบอย่างมากต่อผู้ป่วย	 PD	 ไม่เพียงก่อให้เกิดการติดเชื้อของอุโมงค์ 
สาย	 (tunnel	 infection)	 และการติดเชื้อของเยื่อบุผนังช่องท้อง	 (peritonitis)1	 ยังส่งผล 
ลบต่อผลลัพธ์รวมของการรักษา	 ลดอัตราการรอดทางเทคนิค	 ภาวะทุพลภาพ	 และการ 
เสยีชวีติ	หลายฝ่ายได้มคีวามพยายามในการหากลยทุธ์	สร้างแนวปฏบัิตกิารท�าความสะอาด	
exit	site	เพื่อหวังผลลดอัตราการติดเชื้อ3,4

	 ทางคณะผู้วิจัยได้ท�าการศึกษาแบบ	 prospective	 randomized	 controlled	 
เปรียบเทียบผลลัพธ์ของ	 exit-site	 dressing	 เพิ่มเติมจากการฟอกสบู่ฆ่าเชื้อขณะอาบน�้า 
ในผู้ป่วย	PD	รายเก่า	โดยมี	primary	outcome	คืออัตราการเกิด	ESI	และ	secondary	
outcome	 คือ	 tunnel	 infection	 และ	 peritonitis	 ติดตามผู้ป่วยทุก	 3	 เดือนต่อเนื่อง 
เป็นเวลา	24	เดือน	
	 ในกลุ่ม	dressing	(จ�านวน	49	ราย)	หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการซับ	exit	ให้แห้ง
หลังอาบน�้า	 ผู้ป่วยต้องท�าความสะอาดแผลด้วยน�้ายาโพวิโดน-ไอโอดีน	 จากนั้นป้ายยา	 
topical	 mupirocin	 ที่	 exit	 ตามด้วยการปิด	 exit	 ด้วยผ้าก๊อซท่ีผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว	 
พร้อมตรึงสายให้อยู่กับที่ด้วยเทป	 ขณะท่ีกลุ่ม	 non	 dressing	 (จ�านวน	 48	 ราย)	 หลัง 
เสร็จสิ้นกระบวนการซับ	 exit	 ให้แห้ง	 ผู้ป่วยไม่ได้รับการท�าแผลเพิ่มเติมและไม่อนุญาตให้ 
ปิดแผล	 ได้รับเพียง	 topical	mupirocin	 ในระหว่างที่ท�าการศึกษานี้	 ไม่มีการใช้	 nasal	
mupirocin	เว้นเฉพาะรายที่ตรวจพบ	S. aureus	ที่	exit	site	หลังจากการคัดผู้ป่วยรายที่
มีภาวะคัฟฟ์โผล่	 (exposed	 external	 cuff)	 และผู้ป่วยที่เพิ่งมีการติดเชื้อท่ีสัมพันธ์กับ 
การท�า	 PD	 (ESI,	 tunnel	 infection	 และ	 peritonitis)	 ภายในระยะเวลา	 30	 วัน	 ออก	 
พบมียอดผู้ป่วยรวมทั้งสิ้น	 97	 ราย	 มากกว่ากึ่งหนึ่งเป็นเบาหวาน	ท�าการแบ่งผู้ป่วยออก 
เป็นสองกลุม่	คอืกลุม่ทีท่�า	exit-site	dressing	และกลุม่ท่ีไม่ท�า	ผูป่้วยทกุรายได้รบัค�าแนะน�า
ให้ฟอกท�าความสะอาด	 exit	 ด้วยสบู่ฆ่าเชื้อขณะอาบน�้าด้วยฝักบัวทุกวัน	 ตามด้วยการ 
ซับ	exit	ให้แห้งอย่างถี่ถ้วนด้วยผ้าสะอาด
	 ผลการศึกษา	 ในกลุ่ม	 dressing	 พบว่ามี	 ESI	 จ�านวน	 4	 ครั้ง	 จากผู้ป่วย	 4	 ราย	 
(ร้อยละ	8.1)	เปรียบเทียบกับ	8	ครั้ง	จากผู้ป่วย	4	ราย	(ร้อยละ	8.3)	ในกลุ่ม	non	dressing	
หรือเท่ากับอัตราการติดเชื้อที่	1	ครั้งต่อ	241.3	patient-months	และ	1	ครั้ง	ต่อ	111.1	
patient-months	 ตามล�าดับ	 ไม่พบความแตกต่างระหว่างระยะเวลา	 (median	 time)	 
ที่เกิด	ESI	ครั้งแรก	 (p=0.25)	และไม่พบการเพิ่มขึ้นของอุบัติการณ์การติดเชื้อ	S. aureus 
ในกลุ่ม	 non	 dressing	 แต่อย่างใด	 พบว่าในจ�านวน	 ESI	 ทั้งหมดในการศึกษาตอบสนอง 
ได้ดีต่อการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะและตรวจไม่พบเชื้อ	 P. aeruginosa	 พบอัตราการเกิด	
peritonitis	ที่	1	ต่อ	37.1	patient-months	และ	1	ต่อ	44.4	patient-months	ในกลุ่ม	
dressing	และ	non	dressing	ตามล�าดับ	เมื่อท�าการค�านวณโดยปรับให้อายุ	เพศ	เบาหวาน	
และระยะเวลาที่ท�า	 PD	 ของผู้ป่วยทั้งสองกลุ่มใกล้เคียงกัน	 กลับไม่พบความแตกต่างของ 

	 จุลสาร	 PD	 Newsletter	 ฉบับ	 ASIA-PACIFIC	
Chapter	 กลับมาพบกันเป็นฉบับที่	 3	 แล้วนะครับ	 
ฉบับนี้เรามี	3	เรื่องที่น่าสนใจ	เริ่มจากการศึกษาปัญหา
การติดเช้ือจากการท�า	 PD	 ซึ่งเป็นสาเหตุให้เสียชีวิต 
ถึงร้อยละ	27	การศกึษานีใ้ห้ข้อมลูว่า	การให้ยาปฏชิวีนะ	
ตั้งต้นด้วย	Vancomycin	และ	Gentamicin	โดยผสม
ในน�้ายาล้างไตเป็นการรักษาที่มีประสิทธิภาพ	 และยัง
ไม่มีหลักฐานถึงการน�าไปสู่การดื้อยา	
	 การศึกษาต่อมาเป็นการศึกษาที่พบว่าภาวะ	 
hypervolumia	 ไม่เพียงสัมพันธ์กับการลดลงของ 
หน้าที่ไตส่วนที่เหลืออย่างรวดเร็วยังเพิ่มอันตรายกับ 
ผู้ป่วยได้	 และสุดท้ายเป็นการศึกษาที่พบว่าการปรับ
เปลี่ยนชนิดของอาหารและวิธีการปรุงสุกจะท�าให้มี 
ผลเสริมกันในการลดระดับฟอสฟอรัสในอาหาร	 ดังน้ัน	
จึงแนะน�าให้มีการปรับเปลี่ยนทั้งสองอย่างในผู ้ป่วย 
ล้างไตทางช่องท้องที่มี	hyperphosphatemia
	 ติดตามการศึกษาที่ส�าคัญ	ๆ 	 ที่กองบรรณาธิการ
ได้คัดสรรมาในฉบับต่อ	ๆ 	ไปครับ
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ทั้งอัตราการเกิด	 ESI	 (IRR=1.94,	p=0.39)	 และอัตราการเกิด	 peritonitis	 (IRR=0.76,	
p=0.46)	 แต่พบว่าระยะเวลาในการเกิด	 peritonitis	 ครั้งแรกสั้นกว่าในกลุ่ม	 dressing	
(p=0.03)	จากการศึกษาพบ	tunnel	infection	เพียง	1	ราย	ในกลุ่ม	non	dressing	
	 งานชิ้นนี้สนับสนุนผลการศึกษาขนาดเล็กก่อนหน้านี้ที่ไม่พบความแตกต่างอย่าง 
มีนัยส�าคัญทางสถิติของแต่ละเทคนิคท่ีเลือกใช้ในการท�าความสะอาด	 exit5,6	 สิ่งส�าคัญ 
ของผลการศึกษาช้ินนี้คือการไม่พบ	 ESI	 จากเชื้อ	 P. aeruginosa	 และไม่พบการเพิ่มข้ึน 
ของอุบัติการณ์	ESI	จากเชื้อ	S. aureus	 ในกลุ่ม	non	dressing	อนุมานได้ว่าการปิดแผล
อาจเป็นช่องทางผ่านของเชื้อก่อโรคมาปนเปื้อนยัง	exit	site
	 โดยสรุป	 พบว่าการไม่ท�า	 exit-site	 dressing	 ไม่เพิ่มอุบัติการณ์ของการติดเชื้อ 
ที่สัมพันธ์กับการท�า	 PD	 เชื่อว่าประโยชน์ของการไม่ท�า	 exit-site	 dressing	 คือ	 ช่วย 
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับน�้ายา	 anti-septic	 และ	 dressing	 f	ilm	 ที่อาจก่อให้เกิดการ 
ระคายเคืองต่อผิวหนังบริเวณ	 exit	 ลดระยะเวลาที่ใช้ในการดูแลรักษา	 และลดภาระ 
ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ท�าแผล
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การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการท�การล้างไตทางหน้าท้องในเขตโตไก
ประเทศญี่ปุ่น: ปัจจัยใดที่ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการยุติการล้างไต

ทางหน้าท้องในช่วงต้นของประเทศญึ่ปุ่นในอนาคตข้างหน้า
Recent Analysis of Status and Outcomes of Peritoneal 

Dialysis in the Tokai Area of Japan: 
What is Required to Prevent Early Withdrawal from 

PD Therapy in Japan in Future ? 
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	 จากข้อมูลของสมาคม	Dialysis	Therapy	ของประเทศญี่ปุ่นพบว่า	ในช่วงหลายสิบปี	
ที่ผ่านมา	ประเทศญี่ปุ่นมีประชากรผู้ป่วย	 PD	 ร้อยละ	 3	 ของจ�านวนประชากรที่ได้รับการ
บ�าบัดทดแทนไตทั้งหมด	 ซึ่งอยู่ในระดับที่คงที่ประมาณ	 10,000	 ราย	 มาหลายทศวรรษ	 
ต่างจากประชากร	 HD	 ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง1,2	 คณะผู ้วิจัยได้ท�าการ 
วิเคราะห์สาเหตุและปัจจัยที่ยับยั้งการเพิ่มจ�านวนประชากร	 PD	 ในประเทศญี่ปุ่น	 โดยการ 
ท�า	Cohort	(R1)	analysis	ครั้งที่	1	ในประชากร	PD	ของเขต	Tokai	ประเทศญี่ปุ่น	ระหว่าง 
ปี	พ.ศ.	2548-	2550	และได้ตีพิมพ์ในปี	พ.ศ.	25543

	 ผลการศึกษาของ	 R1	 study	 พบว่าสาเหตุของการยุติการท�า	 PD	 กว่าร้อยละ	 50	 
เกิดขึ้นภายใน	 3	 ปีแรกของการท�า	 PD	 ซึ่งเป็นอุปสรรคส�าคัญต่อการรอดทางเทคนิค	 
ระยะยาวและการเพิ่มยอดจ�านวนผู้ป่วย	PD	ในท้องถิ่นของคณะผู้วิจัย	และเป็นการปฏิเสธ

เชิญชวน
เป็นสมาชิก ISPD

สมาชิกจะได้รับสิทธิพิเศษของสมาคม	 The	 Inter- 
national	Society	for	Peritoneal	Dialysis	ดังนี้:
 •	ได้รับฉบับพิมพ์ปกติและฉบับ	electronic	
		 ของวารสาร	Peritoneal	Dialysis	International
 • ได้รับข่าวสารจาก	PD	News
 • สามารถ	online	access	ยัง	ISPD	Guidelines
 • ได้รับส่วนลดพิเศษในการลงทะเบียนประชุม	ISPD	 
		 Congress,	 Chapter	Meetings	 และ	 Annual	 
		 Dialysis	Conference
 • สามารถสมัครทุนของ	 ISPD	 Scholarships	 และ	 
		 Grants
 • สมคัรสมาชิก	ISPD	ได้ทาง	www.ispd.org		สามารถ  
		 เลือกหมวดสมาชิกจากประเทศก�าลังพัฒนา	 (ต้อง 
		 เป็นบุคลากรในสังกัดสถาบัน)	 ซึ่งจะได้รับส่วนลด 
		 ในการสมัครสมาชิกได้ไม่เกินสถาบันละ	 10	 ท่าน 
		 ในราคาเพียงสมาชิก	1	ท่าน

Asia-Pacific Chapter 
Scholarship

เป็นทุนสนับสนุนการศึกษาอบรมทางด้านคลินิกการ 
ล้างไตทางช่องท้อง	ระยะเวลา	3	เดือน	ส�าหรับแพทย์
และพยาบาลจากประเทศในแถบเอเชียแปซิฟ ิก	 
รับสมัครปีละ	 2	 รอบ	 คือ	 ไม่เกินวันที่	 30	 มิถุนายน	 
และ	 31	 ธันวาคม	 ของทุกปี	 ครั้งต่อไปหมดเขตรับ 
สมัครวันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2559	รายละเอียดการ
รับสมัครและใบสมัครสามารถ	 download	 ได้จาก	
ISPD	website	ในหมวด	Regional	Chapters	Asia-
Pacif	ic	Chapter

การประชุมที่จะเกิดขึ้น
เร็ว ๆ  นี้

PD Scientia Program 
วันที่ 26-27 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
Christian	Medical	College,	Vellore,	India
Website:	 http://ispd.org/event/pd-scientia-	
meeting-vellore-india	
จัดการประชุมโดย	 Christian	 Medical	 College,	 
Vellore,	 India	 ภายใต้การสนับสนุนของ	 Aegis	 of	 
the	Peritoneal	Dialysis	Society	of	India	ร่วมกับ	
International	 Society	 of	 Peritoneal	 Dialysis	 
มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมแก่อายุรแพทย์
โรคไตให้มีทักษะในการดูแลรักษาผู้ป่วย	PD
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ความเช่ือที่ว่าความกังวลในการเกิดพังผืดในช่องท้องแบบ	 Encapsulating	 Peritoneal	
Sclerosis	 (EPS)	 น่าจะเป็นต้นเหตุยับยั้งไม่ให้เกิดการเพิ่มจ�านวนประชากรผู้ป่วย	 PD	พบว่า 
หนึ่งในสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้ผู้ป่วยยุติการท�า	 PD	 ในประเทศญี่ปุ่นยังคงเป็น	 peritonitis	
คล้ายคลึงกับประเทศอื่น	ๆ 4,5	ใน	R1	พบว่าอุบัติการณ์ของ	peritonitis	เท่ากับ	1	ต่อ	42.8	
months/patient	 ซึ่งไม่ต่างจากหรือดีกว่าอัตราการเกิด	 peritonitis	 ของประเทศอื่น	ๆ 	 
และดีกว่าค่าที่แนะน�าของ	ISPD	guideline	ปี	พ.ศ.	2553	
	 จากผลการศึกษาดังกล่าว	 คณะผู้วิจัยจึงได้ปรับปรุงคุณภาพการรักษา	 PD	 โดยเพ่ิม
โอกาสการเรียนรู้ด้านการดูแลรักษาภาวะ	 peritonitis	 ไม่เฉพาะกับผู้ป่วย	 PD	 แต่ยังรวม 
ไปถึงแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์อ่ืน	ๆ 	 ในท้องถ่ิน	 อย่างไรก็ตามผลการวิเคราะห์ 
ในช่วงที่	2	ระหว่างปี	พ.ศ.	2553-2555	(R2)	กลับสร้างความผิดหวัง	กล่าวคือไม่สามารถ 
ลดอุบัติการณ์การเกิด	peritonitis	และการยุติการท�า	PD	ที่สัมพันธ์กับการเกิด	peritonitis	
เมื่อเทียบกับผลการศึกษาในช่วง	R1	ถึงแม้ว่าจ�านวนผู้ป่วยที่ยุติการท�า	PD	ในช่วง	3	ปีแรก
ลดลงและมีแนวโน้มของอุบัติการณ์	peritonitis	ลดลงเป็น	1	ต่อ	47.3	months/patient6 
เมื่อท�าการเปรียบเทียบ	 R2	 กับ	 R1	 พบว่าสาเหตุของการยุติการท�า	 PD	 จากปัญหาทาง 
สังคมเพิ่มข้ึนอย่างชัดเจน	 ได้แก่	 ความล�าบากในการเปลี่ยนถ่ายน�้ายาด้วยตนเอง	 ปัญหา 
ความพิการทางสายตา	ปัญหาด้านการเคลื่อนไหวของแขนหรือขา	และปัญหาด้านความจ�า	
ซึ่งการเพิ่มขึ้นของปัญหาทางสังคมน่าจะเกิดจากสังคมผู้สูงวัยที่ก�าลังขยายตัวอย่างมาก 
ในประเทศญี่ปุ่นและอีกหลายประเทศทั่วโลก	 จากผลการรายงานของคณะผู้วิจัยจ�านวน	 
2	เรือ่ง	แสดงให้เหน็ว่าการใช้อปุกรณ์ช่วยเหลอืในการเปลีย่นถ่ายน�า้ยา	เช่น	ultraviolet-ray	
sterilization	 devices	 หรือ	 sterile	 tubing	welder	 devices	 ไม่ได้ช่วยลดอุบัติการณ์ 
ของ	peritonitis	ได้ดีเท่าที่ควร	
	 ณ	 ปัจจุบัน	 การป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการยุติการท�า	 PD	 ใน	 3	 ปีแรกยังคงเป็น 
เร่ืองที่ท้าทายของพวกเรา	 โดยเฉพาะต้นเหตุจากการปนเปื ้อนเช้ือโรคในระบบยังคง 
เป็นปัญหาส�าคัญ	 เนื่องจากเชื้อก่อโรคหลักของ	 peritonitis	 ยังคงเป็นเชื้อแบคทีเรีย 
แกรมบวก	 อย่างไรก็ตามการใช้อุปกรณ์เสริมช่วยการเปลี่ยนถ่ายไม่สามารถลดอุบัติการณ์
การติดเชื้อได้ดีพอ6,7	เพื่อส่งเสริมการป้องกันการติดเชื้อที่สัมพันธ์กับการท�า	PD	ควรคิดค้น
ระบบการต่อถุงน�้ายาแบบปลอดเชื้อชนิดใหม่	 เน่ืองจากความพยายามด้านการให้ความรู้ 
เพียงล�าพังไม่สามารถลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิด	 peritonitis	 ได้	8	 และการป้องกันการยุติ 
การท�า	 PD	 จากปัจจัยทางสังคม	 ควรรณรงค์ให้เกิดระบบการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความ 
ล�าบากในการท�า	PD	ต่อเนื่องด้วยตนเอง	เช่น	ระบบ	assisted	PD	programs	ที่ใช้ได้ผลดี
ในหลายประเทศ9,10	ร่วมกับการให้ความรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลในการช่วยเหลือ 
ผู้ป่วย	 PD	 กลุ่มนี้ในล�าดับถัดไป	 อย่างไรก็ตาม	 ปัญหาเร่ืองการขาดแคลนบุคลากรด้าน 
สขุภาพและผูด้แูลของประเทศญีปุ่น่จะยิง่ทวคีวามรุนแรงมากขึน้ในอนาคตอนัใกล้	เนือ่งจาก
มแีนวโน้มการลดลงของจ�านวนประชากรในชาตอิย่างต่อเนือ่ง	จนไม่ทนัต่อการขยายตวัด้าน
ความต้องการบุคลากรทางการแพทย์ของสังคมผู้สูงอายุ	ในปัจจุบันอาจเป็นเพียงครอบครัว
ของผู้ป่วย	พยาบาล	หรือแพทย์เท่านั้น	ที่ท�าหน้าที่ช่วยเปลี่ยนถุงน�้ายาให้กับผู้ป่วยที่บ้าน
	 ในอนาคต	เราอาจเหน็รปูแบบการท�า	PD	โดยอาศยัผูช่้วยเหลอื	(assisted	PD	mode)	
นอกเหนือจากแพทย์และพยาบาล	 ร่วมกับการพัฒนาระบบ	 PD	 ในภาพรวม	 เช่น	 ระบบ
อัตโนมัติในการเปล่ียนถุงน�้ายา	 การถ่ายน�้ายาออกจากท้องเพื่อช่วยเหลือผู้ดูแลในการท�า	 
PD	ให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการช่วยเหลือตนเอง
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Recent Meeting:

National DG Oreopoulos Peritonitis 
Workshop
	 เพ่ือเป็นการร�าลึกถึงการจากไปของ	 Prof.	DG	
Oreopoulos	คณะท�างาน	Madras	Medical	Mission	
น�าโดย	 Dr.	Georgi	 Abraham	 ได้เปิดหลักสูตร 
อบรมเรื่อง	Workshop	on	PD-related	peritonitis	
ปีละครั้ง	 ครั้งนี้เป็นการจัดขึ้นเป็นครั้งที่	 5	 ได้รับการ
สนับสนุนโดย	 ISPD	 และปีนี้ก�าหนดจัดงานเป็น 
วันท่ี	 23	 กรกฎาคม	พ.ศ.	 2559	ณ	 เมือง	 chennai	
ประเทศอินเดีย

Updates from the Philippines Society of 
Nephrology
	 อุบัติการณ์ของ	CKD	ที่เพิ่มสูงขึ้นท�าให้ต้องการ
การบ�าบัดทดแทนไตมากขึ้น	 แม้ว่าการท�า	 PD	 จะมี
ประสิทธิผลเท่าเทียมกับการฟอกเลือดด้วยเครื่อง 
ไตเทียม	 การท�า	 PD	 ยังคงไม่แพร่หลายในประเทศ
ฟิลิปปินส์	 สมาคมโรคไตแห่งประเทศฟิลิปปินส์ 
โดยคณะกรรมการล้างไตทางช่องท้อง	ต้องการส่งเสรมิ
และเพ่ิมสัดส่วนการท�า	 PD	 ให้เหมาะสมกับความ
ต้องการบ�าบดัทดแทนไตทีเ่พิม่มากข้ึน	ในปี	พ.ศ.	2558	
คณะกรรมการได้จัดอบรมฟื้นฟูวิชาการและอบรม 
เชิงปฏิบัติการส�าหรับอายุรแพทย์โรคไตในช่วงก่อน 
งานประชุมประจ�าปีของสมาคมฯ	ไปแล้ว
	 ในปี	พ.ศ.	2559	คณะกรรมการมี	2	โครงการ
ส�าคัญ	คือ	1)	จัดท�าคู่มือ	Chronic	Kidney	Disease	
Decision	 Book	 โดยคณะกรรมการ	 CKD	Manual	
เป็นคู่มือส�าหรับผู้ป่วย	 แนะน�าแนวทางในการเลือก 
วิธีการบ�าบัดทดแทนไต	 ได้เผยแพร่ในงานประชุม
ประจ�าปีของสมาคมฯ	ไปแล้ว		2)	จัดอบรมการล้างไต
ทางช่องท้องให้กบัพยาบาลเมือ่	20	เมษายน	พ.ศ.	2559	
ก่อนงานประชุมประจ�าปีของสมาคมฯ	 เพื่อสร้าง 
ความยั่งยืนของการท�า	PD	ของประเทศ	ประกอบด้วย	
การบรรยายในภาคเช้า	 เรื่อง	 Basic	 Anatomy	 and	
Physiology	of	the	Peritoneum,	PD	Apparatus	
&	Modalities,	PD	Adequacy	&	PET,	PD-related	
infections	และ	Troubleshooting	Common	PD	
Problems	 โดยเชิญวิทยากรพยาบาลผู ้เชี่ยวชาญ 
การท�า	 PD	 จากหลากหลายสถาบัน	 และการท�า	 
workshop	 สาธิตการเปลี่ยนน�้ายา	 PD	 ในภาคบ่าย	 
แบ่งผู ้เข ้าร่วมอบรมเป็นกลุ ่มย่อยและก�าหนดให้ 
ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีโอกาสทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง	 
ในการนี้มีพยาบาลจากกรุงมะนิลาและจังหวัดต่าง	ๆ  
เข้าร่วมอบรมจ�านวนทั้งสิ้น	65	ท่าน



อาคารเฉลิมพระบารมี	๕๐	ปี	ชั้น	4	ซอยศูนย์วิจัย	ถนนเพชรบุรีตัดใหม่	
แขวงห้วยขวาง	เขตบางกะปิ	กรุงเทพฯ	10320
โทรศัพท์	:	0	2716	6091,	0	2716-7450		โทรสาร	:	0	2718	1900

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

ความส�คัญทางคลินิกของปริมาณน�้าในร่างกาย
ของผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง

Clinical Significance of Volume Status in 
Peritoneal Dialysis Patients

Seok	Hui	Kang,	Jun	Young	Do
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	 ภาวะ	 volume	 overload	 เป็นปัจจัยเสี่ยงส�าคัญต่อการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของ 
ผู้ป่วย	 PD1-4 การเฝ้าระวังภาวะน้ีและให้การรักษาอย่างเหมาะสมเป็นสิ่งส�าคัญที่จะช่วย 
ให้ผู้ป่วยมีอัตราการรอดชีวิตดีขึ้น	 หน่ึงในปัจจัยส�าคัญของภาวะ	 volume	 overload	 คือ 
การลดลงหรือการสูญเสียของ	 Residual	 Renal	 Function	 (RRF)	 การศึกษาที่ผ่านยังหา 
ข้อสรุปไม่ได้ว่าปริมาณสารน�้าในร่างกายมีความสัมพันธ์กับ	 RRF	หรือไม่	 พบว่าได้มีการวัด
ปริมาณน�้าในร่างกายด้วย	Multi-Frequency	 Bioimpedence	 Analysis	 (MFBIA)	 กัน 
อย่างแพร่หลาย	 คณะผู้วิจัยต้ังสมมติฐานว่าผลของการวัด	 MFBIA	 แสดงด้วย	 edema	 
index	 อาจสัมพันธ์กับพยากรณ์โรคในผู ้ป่วย	 PD	 คณะผู ้วิจัยจึงได้ท�าการศึกษาหา 
ความสัมพันธ์ระหว่าง	edema	 index	กับอัตราการรอดชีวิตและ	RRF	ในผู้ป่วยกลุ่มนี้	ซึ่ง 
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์เมื่อปี	พ.ศ.	25595

	 ได้ท�าการวัดปริมาณน�้าในร่างกายด้วยวิธี	MFBIA	ในกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วย	PD	จ�านวน	
631	ราย	ต่อเนื่องทุกปี	ค�านวณค่า	edema	 index	ด้วยการหารปริมาณสารน�้านอกเซลล์
ด้วยปริมาณสารน�้าทั้งหมดในร่างกาย	 (ECF/TBW)	 แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น	 2	 กลุ่ม	 คือ	
กลุ่ม	total	cohort	คือ	กลุ่มผู้ป่วยรายใหม่ทั้งหมดที่ได้รับการวัดค่า	MFBIA	ณ	จุดเริ่มต้น
การท�า	 PD	 และกลุ่ม	 FU	 cohort	 คือ	 กลุ่มผู้ป่วยรายใหม่ที่ได้รับการวัดค่า	MFBIA	 ทั้งที่ 
จุดเร่ิมต้นการท�า	 PD	 และ	 1	 ปีให้หลัง	 รวบรวมข้อมูลผู้ป่วยทุกรายท้ังที่รอดชีวิตและ 
เสียชีวิตเพื่อค�านวณหาอัตราการรอดชีวิตที่	 1	 ปี	 หลังเร่ิมท�า	 PD	 วิเคราะห์ผลการศึกษา 
ด้วย	 Receiver	 Operating	 Characteristic	 Curve	 (ROC	 curve)	 ค่า	 cutoff	 value	 
ของ	 edema	 index	 ที่มีผลต่ออัตราการรอดชีวิตที่	 1	 ปี	 คือ	 มากกว่า	 0.371	 ในผู้ชาย	 
และ	มากกว่า	0.372	ในผู้หญิง	แบ่งกลุ่ม	 total	cohort	ย่อยออกเป็น	2	กลุ่ม	 โดยอาศัย 
ค่า	 cutoff	 ได้แก่	 กลุ่ม	 high	 คือกลุ่มผู้ป่วยที่มี	 edema	 index	 สูงกว่า	 cutoff	 value	 
และกลุ่ม	 low	 คือกลุ่มผู้ป่วยที่มี	 edema	 index	 ต�่ากว่าหรือเท่ากับ	 cutoff	 value	 
ในขณะเดียวกันยังแบ่งกลุ่ม	FU	cohort	ย่อยออกเป็น	2	กลุ่มย่อย	โดยอาศัยค่าการตรวจ	
edema	index	ณ	จุดเริ่มต้นการท�า	PD	และ	1	ปีให้หลัง	ดังนี้	กลุ่ม	non-improvement	
คือกลุ่มผู้ป่วยที่มีค่า	edema	 index	ณ	จุดเริ่มต้นต�่ากว่าหรือเท่ากับ	cutoff	 value	และ 
ไม่ดีขึ้นที่	1	ปี	กับกลุ่มอื่น	ๆ 	คือ	กลุ่มผู้ป่วยที่ไม่อาจจัดเข้ากลุ่ม	non	improvement	ได้
	 การศึกษานี้พบความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างภาวะ	 volume	 overload	 กับการ 
สูญเสีย	 RRF	 โดยในกลุ่ม	 total	 cohort	 ไม่พบความแตกต่างของค่า	 RRF	ณ	 จุดเริ่มต้น 
การท�า	PD	ระหว่างผู้ป่วยที่มี	high	edema	index	กับ	low	edema	index	แต่	ณ	ช่วง 
เวลา	1	ปี	พบว่ากลุ่ม	low	edema	index	มี	RRF	มากกว่ากลุ่ม	high	edema	index	อย่าง
มีนัยส�าคัญ	 ผลของความต่างนี้ยังคงปรากฎแม้ว่าได้ท�าการวิเคราะห์แบบ	multivariate	 
ด้วยการปรับปัจจัยพื้นฐานต่าง	ๆ 	 ให้ทั้ง	 2	 มีความใกล้เคียงกัน	 อาทิ	 อายุ	 Davies	 risk	 
index,	 ระดับ	 CRP	 และ	 transport	 status	 ในกลุ่ม	 FU	 cohort	 ไม่พบความแตกต่าง 
ของค่า	RRF	ณ	จุดเริ่มต้นการท�า	PD	ระหว่างกลุ่ม	non	improvement	กับกลุ่ม	other	
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อย่างไรก็ตามพบการลดลงของ	 RRF	 ในกลุ ่ม	 non- 
improvement	 เพศหญิงเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม	 other	
(p=0.013)	 แต่ไม่พบความสัมพันธ์นี้ในผู ้ป่วยเพศชาย	
(p=0.917)	 ความสัมพันธ์ดังกล่าวยังคงอยู่แม้ว่าได้ท�าการ
วิเคราะห์แบบ	multivariate	analysis
	 คณะผู ้วิจัยยังพบหลักฐานยืนยันความสัมพันธ ์
ระหว่างภาวะ	high	edema	 index	กับอัตราการเสียชีวิต	
โดยอัตราการรอดชีวิตที่	 5	 ปี	 ของผู้ป่วย	 total	 cohort 
เพศชาย	 เท่ากับร้อยละ	 78.7	 และ	 46.2	 ในกลุ่ม	 low	 
edema	index	เทียบกับ	high	edema	index	ตามล�าดับ	
ในขณะที่ผู้ป่วย	 total	 cohort	 เพศหญิง	 เท่ากับร้อยละ	 
77.2	 และ	 58.8	 ในกลุ่ม	 low	 edema	 index	 เทียบกับ	 
high	edema	index	ตามล�าดับ	อัตราการรอดชีวิตที่	5	ปี
ของผู้ป่วย	FU	cohort	เพศชาย	เท่ากับร้อยละ	79.6	และ	
55.3	 ในกลุ่ม	other	 เทียบกับกลุ่ม	non	 improvement	
ตามล�าดับ	 ในขณะที่ผู้ป่วย	 FU	 cohort	 เพศหญิง	 เท่ากับ
ร้อยละ	 81.3	 และ	 53.1	 ในกลุ่ม	 other	 เทียบกับกลุ่ม	 
non	 improvement	 ตามล�าดับ	 ทั้งนี้เมื่อวิเคราะห์ด้วย 
วิธี	 multivariate	 cox	 regression	 แล้วก็ยังพบว่ากลุ่ม	 
high	edema	index	และ	non	improvement	สัมพันธ์
กับอัตราการเสียชีวิตที่มากขึ้นในผู้ป่วยทั้งสองเพศ
	 จากข้อมูลข้างต้น	 ผู้วิจัยสรุปว่าภาวะน�้าเกินโดย
วัดจาก	 high	 edema	 index	 ในกลุ่มผู้ป่วย	 PD	ณ	 จุด 
ต้ังต้นและที่	 1	 ปีหลังการท�า	 PD	 นั้น	 สัมพันธ์กับอัตรา 
การเสียชีวิตที่สูงขึ้น	 นอกจากนี้	 baseline	 high	 edema	
index	 ยังสัมพันธ์กับการลดลงของ	 RRF	 ที่เร็วขึ้นอีกด้วย	
อย่างไรก็ตาม	 การศึกษานี้เป็นการศึกษาย้อนหลังและท�า 
ในสถาบันเดียว	 ควรมีการศึกษาแบบไปข้างหน้าในกลุ่ม 
ผู้ป่วยหลากหลายเชื้อชาติ	 รวบรวมปัจจัยอื่นๆมากขึ้น	 เช่น	
ค่าเฉลี่ยจากการวัด	MFBIA	 เป็นระยะ	 เพื่อแก้ไขข้อจ�ากัด
ของงานวิจัยชิ้นนี้	


