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บรรณำธิกำรแถลง

  วารสารสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยฉบับนี้มีคุณหมอ คงกระพัน  

ศรีสุวรรณ เป็นผู้ช่วยบรรณาธิการ ในเล่มนี้ยังคงเนื้อหาสาระที่ครบครันเช่นเดิม 

Expert review มีเร่ืองการติดเช้ืออะดีโนไวรัสในผู้ป่วยหลังการปลูกถ่ายไต  

เร่ืองของการตรวจคัดกรองโรคหัวใจและหลอดเลือดโคโรนารีในผู้ป่วยโรคไตวาย

ระยะสุดท้ายที่เข้ารอรับการปลูกถ่ายไต การรักษาผู้ป่วยไตอักเสบลูปัสในระยะน�า

ด้วยยาที่ออกฤทธิ์ต่อเป้าหมายจ�าเพาะหลายประเภท ทุกเร่ืองมีแง่มุมที่น่าสนใจ

โดยผู้นิพนธ์ได้น�าความรู้ใหม่ๆมาให้ท่านผู้อ่านได้ทบทวน Practical point ในฉบับ

นี้เป็นเรื่องของเด็กที่มีปัญหาการขับถ่ายปัสสาวะ ซึ่งพบได้ไม่น้อย บทความพิเศษ

เป็นเร่ือง biomarkers ส�าหรับภาวะไตเร้ือรัง นิพนธ์ต้นฉบับในฉบับนี้มีงานวิจัย 

ที่มีคุณภาพสองเร่ือง นอกจากนี้ยังมีรายงานผู้ป่วยที่น่าสนใจ และเคส CPC  

ให้ได้อ่านกันอีกด้วย

  ส�าหรับบทสัมภาษณ์ฉบับนี้ คุณหมอ คงกระพัน ได้กรุณามาสัมภาษณ์

บรรณาธกิาร นบัเป็นเกียรตอิย่างสูง นอกจากนี ้ยงัมคีอลมัน์แนะน�าหน่วยไตเทยีม 

และมีภาพกิจกรรมของสมาคมฯมาฝากเช่นเดิม ขอเชิญท่านสมาชิกติดตามดูได ้

ในเล่ม

        รศ.พล.ต.หญิงประไพพิมพ์ ธีรคุปต์

              บรรณาธิการ
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บทน�ำ

  อะดีโนไวรัส (Adenovirus) จัดอยู่ใน genus ของ mastad-

enovius ใน adenoviridae family มี 52 ชนิด(serotype) แบ่งเป็น 

7 กลุม่ (subgroup) คือ subgroup A ถงึ G ตามลกัษณะการเรยีงตวั

ของ nucleosides ภายใน DNA adenovirus เป็น non-enveloped  

virus มีโครงสร้างเป็นแบบ icosahedral capsid มีขนาด 70-90  

นาโนเมตร ประกอบด้วย double strands DNA ซ่ึงโปรตีน 

ทีหุ่ม้ (capsid) เป็นรูปทรงเหลีย่มลกูบาศก์ม ี12 มมุ 20 ด้าน สามารถ

อยู่รอดในอุณหภูมิห้องได้ถึง 3 สัปดาห์ 
1

  Adenovirus เป็นสาเหตสุ�าคญัของการตดิเช้ือไวรัสในเดก็อายุ

ก่อน 5 ปี
2
 ส�าหรับในคนภมูคิุม้กันปกตมิกัเป็นการตดิเช้ือทางระบบทาง

เดนิหายใจส่วนบนทีอ่าการไม่รุนแรง และหายเอง แต่เช้ือ adenovirus 

สามารถหลบซ่อนในอยู่ได้ในต่อมน�้าเหลืองตลอดชีวิตเรียกว่า latent 

infection เมื่อผู้ป่วยภูมิต้านทานผิดปกติ(immunocompromised 

hosts) เช้ือ adenovirusที่ หลบซ่อนอยู่ในร่างกายจะแบ่งตัวและ 

ก่อให้เกิดโรค อาจเป็นได้ตั้งแต่ไม่มีอาการไปจนถึงเป็นทั่วร่างกาย  

การติดเช้ืออาจเป็นการติดเช้ือคร้ังแรกซ่ึงมักพบในเด็กที่ปลูกถ่าย

อวัยวะ หรือ เป็นการกระตุ้นเช้ือที่หลบอยู่ ซ่ึงอาจอยู่ในผู้บริจาค  

หรือผูรั้บอวัยวะ
3 
ส่วนใหญ่การเกิดโรคเป็นจากการกระตุน้เช้ือทีห่ลบอยู่

4 

สิริอร วัชรานานันท์ และคณะรายงานผู้ป่วยปลูกถ่ายไตของไทย 

พบว่าส่วนใหญ่รับเชื้อจากภายนอก
5
 

  Adenovirus เข้าสู่ร่างกายทางระบบหายใจลกัษณะ aerosol-

ized droplets การสมัผัสที่เยือ่บุตา ทางการกิน (fecal-oral spread)  

หรือ สัมผัสกับเลือดหรือเนื้อเยื่อที่ติดเช้ือ ระยะฟักตัวข้ึนกับ  

serotype และวิธีการรับเชื้อ ตั้งแต่ 2 วัน ถึง 2 สัปดาห์
6 
การติดเชื้อ  

adenovirusของผู้ป่วยที่ท�าให้เกิด hemorrhagic cystitis และ  

necrotizing interstitial nephritis ที่ พบมากที่สุดคือ serotype11 

รองลงมาคือ serotype 34 ,35
6

อุบัติกำรณ์

 มีรายงาน อุบัติการณ์ของการติดเช้ือ adenovirus ในผู้ป่วย 

หลังปลูกถ่ายอวัยวะตั้งแต่ร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 47ซ่ึงมีความ 

แตกต่างกันมาก เนื่องจากกลุ ่มอายุผู ้ป่วยที่ท�าการศึกษาวิธีการ

วินิจฉัย และชนิดสิ่งส่งตรวจ
6 
ส�าหรับการปลูกถ่ายไตในผู ้ใหญ่  

การติดเช้ือ adenovirus พบร้อยละ4.1
2
 มีรายงานการพบเช้ือ  

adenovirus ในปีแรกหลังปลูกถ่ายไตจากการเพาะเช้ือในปัสสาวะ 

ร้อยละ 11 และพบเช้ือในเลือดจากวิธี PCR (polymerase 

chain reaction) ร้อยละ 6.5
4 
การติดเช้ือ adenovirus ในผู้ป่วย 

หลังปลูกถ่ายอวัยวะ solid organ transplantation) พบไม่มีอาการ 

ร้อยละ 58
4 
อัตราการติดเช้ือ adenovirus ของผู้ป่วยหลัง solid  

organ transplantation ข้ึนกับชนิดอวัยวะที่ รับการปลูกถ่าย  

(allograft), ภาวะต้านอวัยวะใหม่ (rejection) และการใช้ยากดภูมิ

ต้านทาน
2

ปัจจัยเสี่ยงของกำรติดเชื้อ	adenovirus

 ปัจจัยเส่ียงที่เอื้อต่อการติดเช้ือ adenovirus หลังการผ่าตัด 

ปลูกถ่ายไต

  1. อายุ โดยทั่วไปการติดเชื้อ adenovirus พบมากในเด็ก 

อายุน้อยกว่า 5 ปี เนื่องยังไม่มีภูมิคุ้มกันโรค และสัมผัสเช้ือบ่อย  

โดยในการปลูกถ่ายล�าไส้เล็กและตับมีรายงานในเด็ก แต่ในการ 

ปลูกถ่ายไตผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่
2

  2. ภูมิคุ้มกันต่อadenovirus ที่มี serotype ต่างกันระหว่าง 

การติดเชื้ออะดีโนไวรัสในผู้ป่วยหลังการปลูกถ่ายไต

รจิตา หาญตะล่อม, บุญธรรม จิระจันทร์

งานโรคไต	กลุ่มงานอายุรศาสตร์	โรงพยาบาลราชวิถี

บทคัดย่อ

 Adenovirus เป็นสาเหตขุองโรคตดิเช้ือทีส่�าคญัหลงัการปลกูถ่ายไตโดยเฉพาะในช่วงทีไ่ด้ยากดภมูต้ิานทาน (immunosuppressive  

drug) ในขนาดสูง การติดเชื้อ adenovirus ส่วนใหญ่ไม่มีอาการทางคลินิก บางรายมีอาการของโรคเฉพาะที่ไตได้แก่ hemorrhagic 

cystitis, interstitial nephritis และส่วนน้อยมีอาการรุนแรงขนาดเป็นกระจายทั่วร่างกาย (disseminated infection) การวินิจฉัย

โรคท�าได้จาก อาการร่วมกับการตรวจ polymerase chain reaction (PCR) หาสารพันธุกรรมของ adenovirus จากเลือดหรือ 

สารคัดหลั่ง หรือ ร่วมกับลักษณะทางพยาธิสภาพของชิ้นเนื้อไตได้แก่ 1)severe tubular cell necrosis และพบ tubular nucleolar  

enlargement กับ basophilic inclusion 2)granulomatous interstitial nephritis 3)interstitial hemorrhage ต้องวินิจฉัย 

แยกโรคจาก BK virus nephropathy และ cytomegalovirus nephropathy การรักษาเบื้องต้นคือลดยากดภูมิต้านทาน ถ้าเป็นการ

ติดเช้ือแบบแพร่กระจายไปทั่วร่างกาย ควรลดยากดภูมิต้านทาน ร่วมกับให้ยาต้านไวรัสคือ cidofovir ซ่ึงส่วนใหญ่ตอบสนองด ี

ต่อการรักษา และหน้าที่ไตมักกลับสู่ระดับเดิม

ค�าส�าคัญ: อะดีโนไวรัส, หลังการปลูกถ่ายไต, ซิโดโฟเวียร์
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ผู้บริจาคและผู้รับไต ( adenovirus sero-mismatch)
2

  3. การรับยากดภูมิต้านทาน จึงพบอุบัติการณ์ติดเช้ือ  

adenovirus สูงช่วง1 เดือนแรกหลังการผ่าตัดปลูกถ่ายไตซ่ึงเป็น 

ช่วงที่ผู้ป่วยจะได้รับยากดภูมิต้านทานขนาดสูง
2
โดยเฉพาะยา anti 

interleukine-2 และยากลุ่ม lymphocyte depleting agent 
8

  4. หลังการรักษาภาวะต้านไต (rejection)
 2

  5. ภาวะเม็ดเลือดขาวชนิด lymphocyteในเลือดต�่า 
2

  การติดเช้ือ adenovirus ชนิดกระจายทั่วร่างกายที่เกิดข้ึน 

ภายหลังการผ่าตัดปลูกถ่ายไตมักพบในกรณีต่อไปนี้ 

  - ตรวจพบเช้ือ adenovirus ในช่วงเดอืนแรกหลงัการปลกู

ถ่ายไต
2

  - ตรวจพบเชื้อ adenovirus จากหลายอวัยวะพร้อมกัน
2

  - ตรวจพบเชื้อ adenovirus จ�านวนมากในเลือด
2,7

พยำธิก�ำเนิด

  เนื่องจาก การติดเชื้อ adenovirus ในสัตว์ทดลองแตกต่าง 

จากในคน ดงัน้ันจงึมข้ีอจ�ากัดในการศกึษาพยาธกิ�าเนดิของการตดิเช้ือ 

adenovirus
1 
เชื่อว่ากลไกของการก่อโรคมีได้ 2 ลักษณะคือ 

  1. adenovirus มีฤทธิ์ท�าลายเซลล์โดยตรง ท�าให้เกิดการ

แตกของเซลล์และการอักเสบ เช่น adenovirus tubulointerstitial 

nephritis, hemorrhagic cystitis และ hepatitis
8

  2. การอักเสบที่เกิดจากการติดเช้ือ adenovirus ท�าให้

ภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยมีการเปลี่ยนแปลง หลั่ง cytokines ออกมา 

หลายชนิด เช่น tumor necrosis factor alpha (TNF alpha), 

interleukin-8
1,8

  Adenovirus มีกลไกต่อระบบภูมิคุ ้มกัน คือ 1) ยับย้ัง  

การท�างานของ interferon 2) ป้องกันการแสดง major histocom-

patibility class I (MHC I) บนผิวเซลล์
1
 ผู้ที่มี T-cell-mediated 

immunity บกพร่องจะมีความเส่ียงสูงต่อการติดเช้ือ adenovirus 

รายงานการศึกษาการติดเช้ือAdenovirus ชนิดอาการรุนแรงพบ 

tumor necrosis factor alpha (TNF alpha), interleukin-6 และ  

interleukin-8 มีค ่าสูงผิดปกติในเลือด แต่พบค่าเป ็นปกติ 

ในคนที่อาการไม่รุนแรง 
1
 ในคนที่มีภูมิคุ้มกันปกติจะมีการตอบสนอง

ของ specific T cell lymphocyte ต่อตัวเชื้อ adnenovirus โดย

โปรตีนของไวรัสจะถูกจับด้วย CD4 และ CD 8 T cell lymphocyte
8 

นอกจากนี้ยังพบว่า specific T cell lymphocyte ต่อ adnenovirus  

5 สามารถข้ามสายพันธุท์�าลาย adnenovirus 11 ได้
 9
 ส�าหรับ humoral  

mediated immunity พบว่าการติดเช้ือ adenovirus จะกระตุ้น 

การสร้าง serotype-specific antibodies ขึ้น
1

   การติดเช้ือadenovirusของแต่ละserotypeจะมีอาการ 

ของโรคต่างกันเช่ือว่าเกิดจากโครงสร้างที่แตกต่างกันท�าให้จับ 

กับ receptor ของแต่ละอวัยวะต่างกัน
1
 มีรายงานการติดเช้ือ  

Adenovirus เกิดอาการเฉพาะทีไ่ตในผูป่้วยทีป่ลกูถ่ายไตและตบัอ่อน 

พร้อมกัน (simultaneous kidney–pancreas transplantation)  

เช่ือว่า adenovirus ชอบติดเช้ือที่เซลล์เยื่อท่อบุทางเดินปัสสาวะ 

มากกว่าเซลล์ตับอ่อน
10
adenovirus มีชีวิตอยู่ในร่างกายได้นาน 

โดยเฉพาะสายพันธุ์ C serotypes 1, 2 และ 5 อยู่ในทอนซิลได้นาน

เป็นหลายปี
1
ไวรัสที่ชอบฝังตัวใน T lymphocyte และอยู่จ�าเพาะ 

ในบริเวณเยื่อเมือก
 
เพราะพบ adenovirus DNA น้อยมากในเลือด 

คนปกติ เช้ือไวรัสนี้สามารถท�าให้เกิดการติดเช้ือเป็นเวลานาน  

(persistent infection) ได้
1

อำกำรแสดง

  ปกติ adenovirus ท�าให้เกิดอาการของโรคทางเดินหายใจ  

เยื่อบุตาอักเสบ ทางเดินอาหารในเด็กและโรคมักจะหายเอง
1
 ผู้ใหญ่ 

หลังผ่าตัดปลูกถ่ายไตจะมีระยะฟักตัวของการติดเช้ือใหม่อยู่ที่ 2  

วันถึง 2 สัปดาห์
  
ส่วนใหญ่เกิดขึ้นภายใน 1 ปีแรกหลังการปลูกถ่าย

อวัยวะ
2
 สริอิร วชัรานานนัท์ และคณะรายงานการวนิจิฉยัการติดเชือ้  

adenovirus หลังการผ่าตัดปลูกถ่ายไต อยู่ระหว่างช่วง 2 ถึง  

300 สัปดาห์ ร้อยละ 76.5 ของการติดเชื้อวินิจฉัยภายใน 3 เดือน 

หลังปลูกถ่าย
7
 อาการของระบบทางเดินปัสสาวะจากการติดเช้ือ 

adenovirus ที่พบ ได้แก่ acute haemorrhagic cystitis, acute 

interstitial nephritis with granulomatous and/or necrotizing 

changes, acute tubular necrosis, obstructive uropathy และ 

renal mass
11

  Hemorrhagic cystitis จากการตดิเช้ือ adenovirus พบได้บ่อย  

ซ่ึงจะมีอาการปัสสาวะเป็นเลือด ปัสสาวะบ่อย แสบขัด และไข้  

ส่วนใหญ่จะเกิดช่วง 1.4 ถึง 9.6 สัปดาห์ เฉลี่ย 3.6 สัปดาห์หลัง 

การปลูกถ่ายไต 2 ใน 3 ของผู้ป่วยจะมีการท�างานของไตเลวลง
7
  

แต่ส่วนใหญ่หน้าที่ไตจะกลับมาท�างานเท่าเดิมตอนที่โรคติดเชื้อหาย
2 

นอกจากนี้จะมีอาการของระบบอื่นร่วมด้วย เช่น ไอ ,น�้ามูกไหล,  

ถ่ายเหลว, อณัฑะอกัเสบ (orchitis) และ ปอดอกัเสบ (pneumonitis)
7 

ความผิดปกติของทางเดินปัสสาวะอื่นๆที่มีรายงาน ได้แก่ ก้อนที่ไต 

ซ่ึงปรากฏหลังปลูกถ่ายไต 36 วัน ผู้ป่วยมาด้วยอาการปัสสาวะ 

เป็นเลือด ไข้สูง ไตบาดเจ็บเฉียบพลัน เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร ์

พบก้อนที่ไตใหม่แต่ไม่มีเส้นเลือดเข้าไปเล้ียง ผลช้ินเน้ือไตเป็น  

focal necrotizing interstitial nephritis และพบ viral inclusions  

ในนิวเคลียสของเซลล์ท่อไต
11,12

 ส�าหรับ obstructive uropathy 

มรีายงานผูป่้วย 2 รายหลงัปลกูถ่ายไต มภีาวะ hydronephrosis ต้อง 

ท�าการเจาะกรวยไตระบายปัสสาวะ( percutaneous nephrostomy) 

การตรวจทางพยาธิวิทยาพบ acute interstitial nephritis อาการดี

ข้ึนหลังลดยากดภูมิและได้ยาต้านไวรัส
11
 การติดเช้ือ adenovirus  

ที่รุนแรงจนเสียชีวิตหลังการผ่าตัดปลูกถ่ายไต มักจะเป็นการติดเช้ือ

กระจายไปหลายอวัยวะ ที่มีรายงานได้แก่ กรณีผู้ป่วยติดเช้ือไวรัส 

ในเซลล์เยื่อบุท่อไตของไตใหม่ (allograft tubular epithelial cells) 

และมีปอดอักเสบแบบ diffuse interstitial pneumonia และกรณ ี

ผู้ป่วยติดเชื้อ adenovirus ที่ในปอด ทางเดินอาหาร และตับ
3

  ผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายไต อาจตรวจพบ adenovirus ในเลือด 

แต่พบจ�านวนน้อยที่มีอาการของการติดเช้ือ adenovirus ดังนั้น 

จึงไม่แนะน�าการตรวจคัดกรอง adenovirus ในกรณีที่ไม่มีอาการ 

และสงสัยการติดเชื้อ
2
 

กำรติดเชื้อ	adenovirus	และภำวะปฏิเสธไต	

(allograft rejection)

  รายงานความสัมพันธ์ของการติดเช้ือ adenovirus ร่วมกับ 

allograft dysfunction นั้นไม่ชัดเจน ดังนั้นจึงอาศัยการเทียบเคียง 

กับการติดเช้ือ BK virusโดยสันนิษฐานว่าอาจเป็นผลทางอ้อม 

ของการติดเชื้อ adenovirus ดังนี้คือ 1) เกิดจากการลดระดับยากด
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ภูมิระหว่างติดเชื้อ ท�าให้เกิด allograft rejection 2) ตัวadenovirus 

อาจกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน innate immununity system ท�าให้เกิด  

allograft rejection 3) ขณะการเพ่ิมยากดภูมิเพ่ือรักษาภาวะ  

allograft rejection ท�าให้กระตุ้นการแบ่งตัวของ adenovirus ที่แฝง

อยู่ในเนื้อเยื่อ 
2 
adenovirus กระตุ้น innate immunity ผ่าน toll-like 

receptors (TLR2) และ cytokines ได้แก่ interleukine-6 (IL-6), 

tumor necrosis factor (TNF) และ interferon ท�าให้เกิด adaptive 

immunity ทีม่คีวามจ�าเพาะกับ adenovirus เช่น การเพ่ิมการน�าเสนอ

แอนติเจน(increased antigen presentation) การหลั่ง cytokine 

และ chemokine ของ T cell และมีการเพิ่มจ�านวนเซลล์ (cellular 

proliferation) เกิด allograft dysfunction
13

  รายงานผูป่้วยทีป่ลกูถ่ายไต แล้วเกิดการตดิเช้ือ adenovirus 

จ�านวน 16 ราย เป็น hemorrhagic cystitis และมีการตรวจ 

ทางพยาธิวิทยาของช้ินเนื้อไต รวมจ�านวนผู้ป่วยพบว่ามี allograft 

rejection ร่วมด้วย 7 ราย
14

  ลกัษณะของพยาธวิิทยาทีเ่หมอืนกันระหว่าง viral-associated  

interstitial nephritis และ acute tubulointerstitial rejection 

ท�าให้การวินิจฉัยแยกกันยากคล้าย BKV nephropathy ที่มีลักษณะ 

non granulomatous tubulointerstitial inflammation การวินิจฉัย  

acute tubulointerstitial rejection ใน BKV nephropathy  

ตาม Banff Conference on Allograft Pathology ปี 2009 จะต้อง 

พบพยาธิสภาพของtubulointerstitial rejection แยกชัดเจน 

จากบริเวณที่มีลักษณะของ tubular viral infection ที่ย้อมติด  

SV40 หากพบ intimal arteritis แสดงว่ามี vascular rejection  

ร่วมด้วย หรือตรวจพบ C4d ที่บริเวณperitubular capillaries  

บ่งบอกว่าเกิด humoral rejection ร่วมด้วยเช่นกัน Leroy Storsley 

รายงานพยาธิสภาพของช้ินเนื้อไตจากผู้ป่วยที่ติดเช้ือ adenovirus  

พบ palisading tubulo-centric granulomas , tubular viral  

cytopathic changes ร่วมกับลักษณะ acute rejection คือมี  

peritubular capillaritis, tubulitis และ endothelialitis
13

กำรวินิจฉัย

  การตดิเช้ือ adenovirus และท�าให้เกิดอาการของโรคปรากฏ 

สามารถตรวจพบเช้ือ adenovirusในเลือด 2-3 สัปดาห์ก่อนแสดง

อาการ
15
serotypesที่พบบ่อยได้แก่ subgroup A, B และ C

6
 การ

วินิจฉัยการติดเชื้อ adenovirus ท�าได้โดยการพบเชื้อจากเลือด หรือ

แหล่งที่สงสัยการติดเช้ือร่วมกับอาการแสดงต่างๆ ที่ไม่มีสาเหตุอื่น

ที่อธิบายได้
2
 โดยพบว่าคนไข้ที่มีอาการhemorrhagic cystitis และ

ตรวจพบ DNA ของ adenovirus ในปัสสาวะนั้นมีเพียง 2 ใน 3 

เท่านัน้ทีพ่บ adenovirus ในเลอืด คนไข้บางรายทีเ่ป็น hemorrhagic 

cystitis ระยะแรกตรวจพบแต่ DNA ของ adenovirus ในปัสสาวะ 

ต่อมาจึงตรวจพบ DNA ของ adenovirus ในเลือด ส�าหรับคนไข้ 

ที่ไม่พบ DNA ของadenovirus ในเลือดจะมีความรุนแรงของโรค

น้อยกว่า ส่วน disseminated infection คือมีการติดเช้ือที่อาการ

แสดงมากกว่า 1 อวัยวะร่วมกับการตรวจพบ DNA ของไวรัส 

ในสารคัดหลั่งหรือเลือด 
1

  
การวินิจฉัยท�าได้โดย 

  1. การเพาะเช้ือ adenovirus พบว่า adenovirus ส่วนใหญ่

เจริญเติบโตได้ดีในเซลล์เยื่อบุต่างๆ ยกเว้น serotypes 40 และ 41 

สารคัดหลั่งของร่างกายต่างๆ เช่น ปัสสาวะ สารคัดหลั่งจากทางเดิน

หายใจ และ อุจจาระ สามารถเพาะเชื้อพบไวรัสในสารคัดหลั่งเหล่านี ้

แม้ไม่มีอาการ เพราะ adenovirus สามารถหลุดออกมาจากเซลล์ 

เยื่อท่อบุทางเดินปัสสาวะ ทางเดินหายใจ และทางเดินอาหาร  

ซ่ึงการพบเช้ือในอวัยวะเหล่านี้ไม่จ�าเป็นต้องมี viremia ดังน้ัน 

การวินิจฉัยโรคต้องใช้อาการแสดงของโรค หลักฐานทางพยาธิวิทยา

(histopathological findings) ประกอบ
2
 การเพาะเชื้อ adenovirus 

ใช้เวลานาน 2-7 วัน แต่ subgroup D อาจต้องใช้เวลาถึง 4 สปัดาห์ 
4

  2. การตรวจหา adenovirus antigen มีหลายเทคนิค 

เช่น การตรวจ immunofluorescence assays จากสารคัดหลั่งของ

ทางเดนิหายใจ การตรวจหาแอนตเิจนด้วย enzyme immunoassays, 

immunochromatography และ latex agglutination จากอุจจาระ
2

  3. การตรวจหา adenovirus โดยเทคนิค polymerase 

chain reaction (PCR) เป็นวิธีนิยมมากที่สุด เพราะมีความไวสูง  

และได้ผลรวดเร็ว แต่เนื่องจากมีวิธีการตรวจหา PCR หลายเทคนิค

ท�าให้ค่าของจ�านวนไวรัส (viral load) ที่ได้มีความแตกต่างกัน 

ด้วยการหา viral load ของ adenovirus นอกจากใช้ส�าหรับ 

การวินิจฉัยโรค ยังสามารถใช้ติดตามการตอบสนองหลังการให้ 

ยารักษา
2

  4. การตรวจหา decoy cell ในปัสสาวะด้วยการย้อม  

papanicoolaou method ตัว decoy cell เป็น tubular epithelium 

หรือ uroepithelial cells ที่ติดเชื้อ adenovirus แล้วหลุดลอกออก

มากับปัสสาวะ มีลักษณะเป็น vesicular nuclei ร่วมกับ clumped 

chromatin และ nucleoli แต่การพบ decoy cell ในปัสสาวะ 

ต้องวินิจฉัยแยกโรค CMV และ BKV infection
16

   5.  การท�า cystoscope ร่วมกับ bladder biopsy พบลกัษณะ  

cystitis
2,14

 และส่งช้ินเนื้อเพาะขึ้นเชื้อadenovirus
14

  6.  การตรวจ histopathology ของชิ้นเนื้อไต
2

  ลักษณะพยาธิสภาพทางชิ้นเ น้ือไตจากการติดเช้ือ 

adenovirus พบลักษณะดังต่อไปนี้

  1. tubular cells ที่ติดเชื้อ adenovirus จะเกิด necrosis 

ซ่ึงอาจรุนแรงท�าให้มีการแตกแยกของ basement membrane
4
  

จะพบนวิเคลยีสของ tubular cell ผดิปกตคิอื nuclear enlargement, 

basophilic nuclear inclusions ซ่ึงแสดงถึงส่วนของ viral particles
2
 

ลักษณะของ nuclear inclusions อาจมีลักษณะแบบ ground-glass 

เหมือนการติดเชื้อของ polyomavirus แต่มักไม่พบ halo ล้อมรอบ

เหมือนการติดเชื้อของCMV
13 

(รูปที่1)

  2. มีลักษณะของ severe interstitial inflammation 

ประกอบด้วย lymphocytes, plasma cells และneutrophils
2  

อาจพบ focal interstitial hemorrhage
13

  3. พบลักษณะ granulomatous interstitial nephritis  

การเกิด granulomatous inflammation ของเนื้อไตที่มีการติดเชื้อ 

adenovirusเป็นลักษณะเด่นที่ส�าคัญ 
2,13

เนื่องจากพบได้บ่อยกว่า 

การติดเชื้อ BK virus และCMV (รูปที่2)

   4. โกลเมอลูรัสและเส้นเลือดปกติ

  ลักษณะเด่นทางกล้องจุลทรรศน์ (light microscopy)  

ของชิ้นเนื้อไตที่สงสัยการติดเชื้อ adenovirus คือ

    severe tubular cell necrosis และพบ tubular  

nucleolar enlargement กับ basophilic inclusion 
4,13



Journal of the Nephrology Society of Thailand  7

    granulomatous interstitial nephritis 
2,13

    interstitial hemorrhage
13

  การพบ adenovirus ในเนื้อเยื่อช่วยยืนยันได้ด้วยการย้อม 

immunoperoxidase staining หรือ in situ hybridization (รูปที่3) 

การติดเช้ือ adenovirus ที่ไตมีลักษณะรอยโรคเกิดเป็นบางบริเวณ 

ดังนั้นการย้อม immunohistochemistry หรือ in situ hybridization  

ก็อาจตรวจไม่พบได้ ด้วยเหตุนี้จึงต้องอาศัยการตรวจหา DNA 

ของ adenovirus ด้วยวิธี PCR และหลักฐานจากการตรวจจาก

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนประกอบการวินิจฉัย หากลักษณะพยาธิ

สภาพจากกล้องจุลทรรศน์เหมือน adenovirus infection
4 
การตรวจ

ด้วยกล้องจลุทรรศน์อเิลก็ตรอนพบ adenoviral particles ขนาด 70-80  

นาโนเมตรในนิวเคลียส และไซโตพลาสซึมของ tubular epithelial 

cells 
1
 (รูปที่4)

รูปที่ 1  แสดง intranuclear inclusion bodies แบบ ground-glass ใน tubular 

epithelial cells (ลูกศร) และ inflammatory cell infiltrates ชนิดต่างๆ [ย้อม 

hematoxylin and eosin (H&E) stain] (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 19)

รูปที่ 2  แสดง H & E stain :severe necrotizing tubulointerstitial nephritis 

with granuloma (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3)

รูปที่ 3  แสดง immunoperoxidase stain พบ strong nuclear และ cytoplasmic  

staining ของ preserved tubular epithelial cells (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3)

รูปที่ 4 แสดง Adenoviral particleจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน 

(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 20)

วินิจฉัยแยกโรค	

  ต้องวินิจฉัยแยกโรคต่างๆที่ท�าให้เกิด interstitial nephritis 

  1. interstitial nephritis ที่มี viral inclusion ต้องวินิจฉัย

แยกโรค BK และ CMV mediated interstitial nephritis
12 

โดย BKV 

nephritis จะพบ tubular atrophy และ interstitial fibrosis มากกว่า 

เนือ่งจาก BKV nephritis มกีารด�าเนนิโรคทีช้่า อาการทัว่ไปน้อยท�าให้
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วินิจฉัยได้ช้ากว่า
11 

(ตารางที่1) แสดงความแตกต่างของอาการและ

ลักษณะ histology ของ adenovirus papillomavirus และ CMV

  2.  granulomatous interstitial nephritis ที่ไม่มี viral 

inclusions ต้องวินิจฉัยแยกโรคที่มีสาเหตุจากยาเช่น ยากันชัก  

ยาปฏิชีวนะ ยาแก้อักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ allopurinol  

ยาขับปัสสาวะ
17
, anti-neutrophil cytoplasmic autoantibody 

associated vasculitis, tuberculosis, sarcoidosis และ fungal 

infection
4

ตารางที่ 1  เปรียบเทยีบอาการ พยาธสิภาพ การป้องกัน และรักษาการตดิเช้ือ adenovirus, polyomavirusและ cytomegalovirus infection  

   หลังการปลูกถ่ายไต
13,18

ลักษณะทางพยาธิวิทยา : - คือ ไม่มีเลย, + คือ พบยากมาก, + พบบ้าง, ++ คือ พบบ่อย, +++ คือ พบบ่อยมาก ; NAT :Nucleic acid testing 

คือการตรวจหา DNA หรือ RNA ของไวรัส เช่นวิธี PCR

Adenovirus Polyomavirus Cytomegalovirus

อุบัติการณ์

 Viremia ประมาณร้อยละ 

 Graft infection

ประมาณร้อยละ 7 

พบน้อยกว่า ร้อยละ 0.5

ประมาณร้อยละ 12 

ร้อยละ 5

แตกต่างมากในแต่ละการศึกษา

พบน้อยมาก

อาการ

 systemic symptoms 

 อวัยวะที่เกี่ยวข้อง

พบบ่อย

ปอด, ทางเดินอาหาร,

disseminated

พบน้อย

ไต

พบบ่อย

ปอด, ตับ, ทางเดินอาหาร,

disseminated

พยากรณ์โรค มีโอกาสถึงแก่ชีวิต แต่รักษาแล้ว 

มักกลับมาเหมือนเดิม

ถ้าติดเชื้อนานเสี่ยงกับการ

สูญเสียไตใหม่

ไม่ใช่สาเหตุของการ

สูญเสียไตใหม่

ชนิด viral inclusion

 นิวเคลียส:

 - ground glass, 

  homogenous

 -  with halo 

 -  granular clumped

 ไซโตพลาสซึม

 

+++

+/+

+/+

-

+++

+/+

+/++

-

+

+++

-

+

บริเวณที่ไวรัสแบ่งตัว

 -  Tubular epithelial cell

 -  Endothelial cell

 -  Mononuclear cell

+++

-

+

+++

-

-

+++

++

+

Acute tubular injury +++ +/+++ +/++

Focal parenchymal necrosis +/+++ - +

Interstitial hemorrhage +/++ - -

Granulomatous formation +/++ + +

Interstitial inflammation ++ +/++ +/++

การป้องกันการตรวจคัดกรอง -  ยังไม่มีค�าแนะน�าการตรวจ 

 คัดกรอง

-  ส่งตรวจ PCR ในสารคัดหลั่ง  

 และเลือดในกรณีมีอาการ 

 สงสัย

- ตรวจNAT* หา DNA ของไวรัส 

 หลังปลูกถ่ายไต, เมื่อการ 

 ท�างานของไตแย่ลงโดยไม่ 

 ทราบสาเหตุ และหลังรักษา 

 ภาวะ rejection

-  ถ้าส่ง NAT ไม่ได้แล้ว ให้ส่ง  

 Urine cytology ถ้าเป็นลบ 

 ไม่เป็นโรค BKV nephropathy

- คดักรองหา antibody ในเลอืด 

 ของทั้งผู้บริจาค และผู้รับไต

ยาป้องกัน - ยังไม่มียาป้องกัน - ไม่มียาป้องกัน -  ganciclovir หรือ valganciclovir 

  ยกเว้น CMV antibody ใน 

 เลือดของทั้งผู ้บริจาค และ 

 ผู้รับไตเป็นลบทั้งคู่

การรักษา - ลดยากดภูมิ และถ้าอาการ 

 รุนแรงให้ยา cidofovir ร่วม

-  ลดยากดภูมิ -  ลดยากดภมู ิและ ganciclovir  

 หรือ valganciclovir
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กำรรักษำ

  โดยทั่วไปการรักษาการติดเช้ือ adenovirus ข้ึนกับความ

รุนแรงของโรคโดยเร่ิมจากการลดยากดภูมิก่อนกรณีไม่มีอาการ  

หรืออาการน้อย และจะพิจารณายาอื่นเพิ่มเติมเมื่อมีอาการของโรค

ตัง้แต่ 2 อวัยวะข้ึนไปหรือ viral load ลดลงน้อยกว่า 1 log หลงัลดยา

กดภมู ิ2 สปัดาห์หรือกรณไีม่สามารถลดยากดภมูิ
 
การศกึษาคนไข้หลงั

ปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�าเนิดเม็ดเลือด และหลังปลูกถ่ายอวัยวะ พบว่า 

ไม่ต้องรักษาผู้ป่วยที่ตรวจพบเช้ือ adenovirus ในเลือดทุกรายโดย

เฉพาะที่ไม่มีอาการ ส�าหรับเป้าหมายการรักษาคือการลด viral load 

ในเลอืด และ ผูป่้วยหายจากอาการของโรค แต่ไม่จ�าเป็นต้องสามารถ

ก�าจัดเช้ือให้หมด เพราะมีรายงานผู้ป่วยหลังผ่าตัดปลูกถ่ายไตที่รับ 

การรักษาทั้งการลดยากดภูมิ IVIg และ cidofovir จนอาการของโรค

หายเป็นปกต ิแต่ยงัตรวจพบ viremia อยู ่300 copies อกี 1 ปีต่อมา
19

   1. การลดยากดภูมิ Mycophenolate (MMF) ท�าให้เกิด 

hypogammaglobulinaemia
20
 ดังนั้น แนะน�าลด หรือหยุด MMF 

ก่อนอย่างไรก็ดียังไม่มีข้อมูลว่าหยุดยาตัวใดจึงท�าให้การก�าจัดเช้ือดี

ขึ้นโดยไม่เกิดการrejection
2

  2. ยาต้านไวรัส (antivirus) ให้กับผูป่้วยหลงัผ่าตดัปลกูถ่าย

อวัยวะที่ติดเชื้อภายใน1 เดือนแรกหลังผ่าตัดปลูกถ่ายไต โดยเฉพาะ

ผู้ป่วยที่มีปอดอักเสบ ตับอักเสบ ล�าไส้อักเสบจากเชื้อ adenovirus 

หรือตรวจพบเชื้อในสารคัดหลั่งจาก 2 แหล่งขึ้นไป
2

  Cidofovir

  เป็นยาทีใ่ช้รักษา adenovirus infectionได้ผลดทีกุ serotype 

มีวิธีการให้ยา 2 แบบคือ 1) ขนาด5มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ทุก 1 -2 

สัปดาห์ 2) ขนาด 1มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 3 ครั้งต่อ สัปดาห์ เมื่อให้ยา 

ทั้ง 2 แบบครบ 2 สัปดาห์ ให้ยาต่อขนาด 5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  

ทุก 2 สัปดาห์ กระทั่งตรวจไม่พบเช้ือนาน 1สัปดาห์จึงหยุด
2
 โดย 

การให้ยาแบบที2่ มพิีษต่อไตน้อยกว่า แต่ยงัไม่มกีารศึกษาเปรียบเทยีบ 

ผลการรักษาโรคของวิธีการให้ยาทั้ง 2 แบบ
 
อาการข้างเคียงที่ส�าคัญ 

ได้แก่ มีพิษต่อไตสูงถึงร้อยละ 50 เม็ดเลือดขาวชนิดนิวโตรฟิลต�า่ 

ร้อยละ 20 และ uveitis
2,6
 เนือ่งจาก ยา cidofovir มพิีษต่อไต จงึต้อง 

ปรับขนาดยาตามการท�างานของไต โดยลดลงเหลือ 0.5 มิลลิกรัม 

ต่อกิโลกรัม 3 ครั้งต่อ สัปดาห์ในผู้ป่วยที่มี creatinine clearance 

น้อยกว่า 50 มลิลลิติรต่อนาท ี(mL/min) หรือผูป่้วยเดก็ที ่creatinine 

clearance น้อยกว่า 0.3 มิลลิลิตรต่อนาทีต่อกิโลกรัม (mL/min/kg)  

ส�าหรับผู้ป่วยที่ฟอกเลือด (hemodialysis) ควรเลี่ยงการฟอกไต 

ใน 4 ชั่วโมงหลังได้cidofovir
2

  ไม่มกีารศกึษาถึงผลการรักษาโดยยา cidofovir ในผูป่้วยปลกู

ถ่ายไต ไม่มีการศึกษาทั้งแบบไปข้างหน้า (prospective trial) และ 

การศึกษาแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม (randomized control trial)  

การศกึษาในผูป่้วยทีม่ภีาวะภมูคิุม้กันผดิปกต ิ8 คน ปลกูถ่ายไขกระดกู 

3 คน ปลูกถ่ายล�าไส้เล็กและตับ 2 คน ปลูกถ่ายตับ 1 คน มีภูมิคุ้มกัน

บกพร่องหลายอย่าง 1 คน และ ภูมิคุ้มกันบกพร่องของ T cell 1 คน  

พบว่า 5 คน อาการดีขึ้น และไม่พบไวรัสเลย ส่วนอีก 3 คนยังมี 

การเพ่ิมข้ึนของไวรัส และเสียชีวิตในที่สุด โดยพบว่าการลดของ

จ�านวนไวรัส 1 log ใน 7–10 วัน หลังให้ยาเข็มแรก เป็นการท�านาย

การรักษาว่าน่าจะส�าเร็จ
6
 Leruez-Ville และคณะพบว่า จ�านวน viral 

load ที่มากก่อนเร่ิมรักษา และระยะเวลาที่นานตั้งแต่เร่ิมมีอาการ

จนถึงเร่ิมรักษาเป็นตัวท�านายการตอบสนองที่ไม่ดีต่อยา cidofovir  

การลดลงของจ�านวนไวรัสน้อยกว่า 1 log ใน 2 สัปดาห์ หลังได้ยา 

สัมพันธ์กับอาการที่เลวลงลงและอัตราการตาย
2

  การป้องกันพิษต่อไต คือ การให้น�้าให้เพียงพอ ร่วมกับ 

ยาโพรเบเนซิด( probenecid) ที่ออกฤทธ์ิขัดขวางการน�ายา 

เข้าเซลล์ท่อไตส่วนต้น( proximal tubular epithelial cells) ขนาด

ของยา probenecid 0.5-1.25 กรัม ต่อพื้นที่ผิวกาย (ตารางเมตร) 

ทางหลอดเลือดด�า ให้ 3 ชั่วโมงก่อน 2-3 ชั่วโมง และ 6 ชั่วโมง 

หลังให้ยา cidofovir
2

  Ribavirin 

  มีการศึกษาพบมีฤทธิ์ต้าน adenovirus เฉพาะกับ subtype 

C (serotypes 1, 2, 5 และ 6) ผลข้างเคียงส�าคัญคือโลหิตจาง  

แต่ไม่ได้ผลทางคลินิก 
2

  Hexadecyloxypropyl-cidofovir :CMX001

  เป็น lipid conjugateของ cidofovir ทีใ่ช้รักษา dsDNA virus 

infections ถูกทดลองใช้เพ่ือการป้องกันการติดเช้ิอ adenovirus  

หลังการปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�าเนิด (stem cell transplant) ตัวยา

ดูดซึมเข้ากระแสเลือดได้ดีโดยการกินซึมเข้าเซลล์ดีกว่า cidofovir  

และ ไม่มีพิษต่อไต Flurescu รายงานผู้ป่วยภูมิคุ ้มกันผิดปกติ  

13 คน ซึ่งทุกคนได้ cidofovir เป็นเวลา 3 สัปดาห์แล้วยังตรวจพบ

เช้ือไวรัสจ�านวนมาก หรือเกิดภาวะดื้อยาcidofovir ต่อมาเปลี่ยน

ให้การรักษาต่อด้วย CMX001 ผลคือผู้ป่วย 8 คนหรือ ร้อยละ 61.5 

มีการลดลงของไวรัสหลังการรักษา1 สัปดาห์มากกว่า 1 log และ  

ผู้ป่วยประมาณร้อยละ70 มีไวรัสเหลือน้อยกว่าร้อยละ 1 จากเดิม 

เมื่อให้การรักษานาน8-9 สัปดาห์ 
21

  3.  immunoglobulin: IVIg ภาวะโกลบูลินในเลือดต�่า 

(hypogammaglobulinemia :IgG levels <350 mg/dL) ของผู้ป่วย

ปลูกถ่ายอวัยวะ เป็นปัจจัยเส่ียงต่อการติดเช้ือฉวยโอกาสที่รุนแรง 

ช่วง 3 เดือนแรกหลังการปลูกถ่ายอวัยวะซึ่งตรวจพบถึงร้อยละ 45 

โดยเฉพาะ ผู้ป่วยที่ได้ยา Mycophenolate mofetil มีแนวโน้มที่จะ

เกิด hypogammaglobulinemia มากกว่า azathioprine 
2

  IVIg ใช้ป้องกันและรักษา โรค CMV และใช้รักษาโรคBKV 

แต่รายงานการรักษาในโรค adenovirus น้อยมาก การศึกษาของ 

Bordigoni ในผูป่้วยหลงัปลกูถ่ายไขกระดกู การให้ IVIg ขนาดสงูอย่าง

เดยีวไม่ได้ผลกับ disseminated adenovirus infection 
3
ส�าหรับผูป่้วย

ปลูกถ่ายไตที่มี disseminated adenovirus infection มีรายงานการ

รักษาด้วย IVIg ร่วมกับ cidofovir 
2
 โดยเฉพาะกรณทีีม่ภีาวะ Vascular 

rejection ร่วมด้วย หรือใช้ IVIgในกรณีที่ใช้ cidofovir แล้วเกิดพิษ

ต่อไต
22

  4. Donor lymphocyte infusion มรีายงานการให้ lymphocyte  

ของผู้บริจาคกับผู้ป่วย
6
 เนื่องจากมีข้อมูลว่าจ�านวน lymphocyte  

ที่มากข้ึนมีความสัมพันธ์กับ การหายของโรคติดเช้ือ adenovirus  

ในผูป่้วยปลกูถ่ายไขกระดกู การให้ lymphocyte ของผูบ้ริจาค (donor)  

แก่ผู้ป่วย hemorrhagic cystitis จากการติดเช้ือ adenovirus  

ที่ได้ ยาต้านไวรัส และ IVIg แล้วอาการไม่ดีขึ้น พบว่ามีประโยชน์  

แต่เพิ่มความเสี่ยงของการเกิด graft versus host disease
6 
แต่ยัง

ไม่มีการศึกษาในผู้ป่วยหลังผ่าตัดปลูกถ่ายไต 

กำรป้องกันกำรติดเชื้อ	adenovirus

  1. การป้องกันการติดเชื้อจากการสัมผัส: เชื้อ adenovirus  
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สามารถแพร่กระจายจากร่างกายผู้ป่วยได้นาน 5-7 วัน ต้องระวัง 

การสัมผัส สารคัดหลั่งจากผู ้ติดเช้ือ การท�าความสะอาดด้วย 

แอลกอฮอล์ สบู่ เพียงพอส�าหรับท�าลายเช้ือที่เปรอะเปื้อนจากการ

สัมผัส นอกจากนี้ คลอรีน เอธิลแอลกอฮอล์ เอธานอลผสมกับ

แอมโมเนียม สามารถฆ่าเชื้อ adenovirusได้
23

  2. วัคซีน adenovirus เป็นชนิด live –attenuated  

vaccine เฉพาะserotype 4 และ 7 ซึ่งเป็นสาเหตุของการติดเชื้อ

ทางเดินหายใจ วัคซีนนี้เป็นแบบยาเม็ด เนื่องจากเป็นวัคซีนที่เป็น

เช้ือมชีีวิตจงึไม่แนะน�าให้ใช้ในผูป่้วยปลกูถ่ายอวัยวะ
1 
นอกจากนีผู้ป่้วย 

ผ่าตดัปลกูถ่ายไตมกัมลีกัษณะ hemorrhagic cystitis และ necrotizing  

interstitial nephritis จาก adenovirus ชนิด serotypes 11,34 และ 

35 จึงใช้ป้องกันไม่ได้ 

  3. Ganciclovir มีรายงานผู้ป่วยที่ไม่ได้ยา ganciclovir  

เพ่ือ CMV prophylaxis มคีวามเส่ียงต่อการเกิดadenovirus disease 

มากเป็น3.4 เท่าของกลุ่มที่ได้ยา
1
 ส่วนอีกรายงานพบผู้ป่วยพบว่า 

ผู้ป่วย 19 คน ได้ganciclovir หรือ valganciclovir เป็น CMV 

prophylaxis มี 12 คนจาก19 คนเกิด adenovirus infection
24 

โดยสรุปเช่ือว่า ganciclovir ไม่สามารถป้องกัน adenovirus  

infection ได้

  4.  Preemptive treatment มีค�าแนะน�า preemptive 

treatment ส�าหรับ adenovirus ในผู้ป่วยปลูกถ่ายไขกระดูก ให้ตรวจ 

คัดกรองadenovirus PCR จาก อุจจาระ ปัสสาวะ คอ หรือ  

เลือด ก่อนปลูกถ่ายอวัยวะ และทุกสัปดาห์จนหลังการปลูกถ่าย 

ครบ 120 วัน หากตรวจพบ adenovirus เมื่อพบ PCR จาก อุจจาระ 

ปัสสาวะ และคอ ต้องยืนยันการตรวจพบในเลือด จึงให้การรักษา  

และหยุดการรักษาเมื่อ PCR ในเลือดตรวจไม่พบ 2 ครั้ง หรือกรณี 

ไม่มีอาการจะรักษาเมื่อความเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่รุนแรงได้แก่  

มีภาวะ severe lymphopenia หรือจ�าเป็นต้องให้ยากดภูมิ 

ขนาดสูงต่อ
25

พยำกรณ์โรค

  ผู้ป่วยที่ตรวจพบ adenovirus ในปัสสาวะ แต่ไม่พบในเลือด 

อาการจะไม่รุนแรง แต่ผู้ป่วยที่ตรวจพบadenovirus ทั้งในปัสสาวะ 

และเลือดจะมีอาการรุนแรงกว่า แต่เมื่อหายดี ส่วนใหญ่การท�างาน

ของไตจะกลบัมาเท่าเดมิ
 7
 ผูป่้วยส่วนใหญ่ทีรั่กษาด้วยการลดยากดภมูิ 

เพียงอย่างเดียว พบว่า adenovirus ในเลือดจะหายไปเฉลี่ย  

2 สัปดาห์ (1-3 สัปดาห์) adenovirus ในปัสสาวะจะหายไปเฉลี่ย  

4.5 สัปดาห์ (2-7สัปดาห์) และอาการจะดีข้ึนใน 30 วัน หากเป็น 

การติดเชื้อแบบกระจายทั่วร่างกายมีอัตราการตายร้อยละ18
2

สรุป

  การรายงานการติดเช้ือ adenovirus ที่มีอาการรุนแรง 

ในผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายไตพบน้อยกว่าการติดเชือ้CMV และ BK virus 

การติดเช้ือadenovirusพบตั้งแต่ไม่มีอาการมีอาการของโรคเฉพาะ 

ที่ไตได้แก่ hemorrhagic cystitis, interstitial nephritis และรุนแรง

ขนาดเป็น disseminated infection การตรวจห้อง ปฏบิตักิารใช้ DNA 

PCR ของ adenovirus จากเลือด หรือสารคัดหลั่ง ร่วมกับ ลักษณะ 

ทางพยาธิสภาพของช้ินเนื้อไต นอกจากนี้ ยังใช้ติดตามการตอบ

สนองหลังการรักษา การรักษาเบื้องต้นคือลดยากดภูมิ ถ้าเป็น  

disseminated infection ควรลดยากดภูมิ ร่วมกับให้ยาต้านไวรัส  

ซ่ึงส่วนใหญ่ตอบสนองดีต่อการรักษา และหน้าที่ไตมักกลับสู ่
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Adenovirus infection in post kidney 

transplant patients 

Rajita Hantalom, Boonthum Jirajan 

Division	of	Nephrology,	Department	of	Medicine,	Rajavithi	Hospital

Abstract

  Adenovirus is one of the significant causes of opportunistic infection in post kidney transplant patients that 

frequently found especially in a period of intensive immunosuppression. The spectrum of clinical presentations varies 

from mild to aggressive disease. Most cases are asymptomatic, the others are presented with nephrologic symptoms 

e.g. hemorrhagic cystitis and interstitial nephritis, however disseminated infection can be presented. Diagnosis is 

required symptom and signs of adenovirus infection accompanied by PCR (polymerase chain reaction) analysis of 

viral genome or renal pathologic changes such as 1) severe tubular cell necrosis, cytopathic change: tubular nucleolar 

enlargement and basophilic inclusion 2) granulomatous interstitial nephritis 3) interstitial hemorrhage. The differential 

diagnosis includes BK virus nephropathy and cytomegalovirus nephropathy. The main treatment is reduction of im-

munosuppressive agents. Cidofovir, antiviral drug, is the agent of choice for disseminated adenovirus infection. Most 

cases of adenovirus infection are good prognosis, the renal function mostly return to baseline after the treatment.

Keywords: adenovirus, post kidney transplant, cidofovir
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  ประเทศไทยมีจ�านวนผู้ป่วยโรคไตวายระยะสุดท้ายที่ต้องได้

รับการบ�าบัดทดแทนไตเพ่ิมมากข้ึนทุกๆ ปี
1
 การผ่าตัดปลูกถ่ายไต

เป็นการรักษาผูป่้วยไตวายระยะสุดท้ายทีด่ทีีสุ่ด ท�าให้ผูป่้วยมคีณุภาพ

ชีวิตดีข้ึน สามารถลดอัตราการเสียชีวิต และเป็นการรักษาที่คุ้มค่า 

เมือ่เปรียบเทยีบกับการบ�าบดัทดแทนไตวิธอีืน่
2
 ดงันัน้หากไม่มข้ีอห้าม 

ในการผ่าตัด จึงควรส่งผู ้ป่วยพบอายุรแพทย์เพ่ือประเมินและ 

เตรียมการผ่าตัด สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยมีค�าแนะน�าส�าหรับ

การดูแลผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังก่อนการบ�าบัดทดแทนไต พ.ศ. 2558 

แนะน�าว่าผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง (CKD) ควรได้รับการประเมินเพ่ือลด

ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular 

disease: CVD) ในคร้ังแรกที่ได้รับการวินิจฉัยโรคไตเร้ือรังและ 

ควรได้รับการตรวจตดิตามในกรณทีีม่ข้ีอบ่งช้ีเช่นเดยีวกับผูป่้วยทัว่ไป 

โดยถือว่าผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือด

หัวใจระดับสูงมาก (very high risk)
3
 อย่างไรก็ตามประเทศไทย 

ยังไม่มีแนวทางเวชปฏิบัติเก่ียวกับการตรวจคัดกรองโรคหัวใจ 

และหลอดเลือดในผู้ป่วยโรคไตวายระยะสุดท้าย (ESRD) ที่อยู ่

ในรายช่ือรอรับการปลูกถ่ายไต (waitlist) ซ่ึงถือว่าเป็นการผ่าตัด 

ทีม่คีวามเส่ียงสงูต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนและการเสียชีวิตจากโรค

หัวใจและหลอดเลือดดังกล่าว บทความนี้จึงได้ทบทวนความส�าคัญ

และการตรวจคัดกรองโรค โดยค้นหาข้อมูลเก่ียวกับการตรวจและ 

เปรียบเทียบวิธีการตรวจแต่ละชนิด รวมทั้งการน�าผลการตรวจไป 

ใช้ทางคลินิก บนพ้ืนฐานของแนวทางเวชปฏิบัติจากสถาบันต่างๆ  

ที่มีในปัจจุบันเพื่อการประเมินและการรักษาที่ดีขึ้น

ควำมส�ำคัญของโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยไตวำย

ระยะสุดท้ำย

  โรคหัวใจและหลอดเลือดมีความสัมพันธ์และเป็นสาเหต ุ

การเสียชีวิตที่ส�าคัญของผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง พบว่าความชุกของ 

การตรวจคัดกรองโรคหัวใจและหลอดเลือดโคโรนารี

ในผู้ป่วยโรคไตวายระยะสุดท้าย

ที่เข้ารอรับการปลูกถ่ายไต

ฐิติยา บูรณชาติ, พรรณธิพา ต้นสวรรค์

สาขาวิชาโรคไต	ภาควิชาอายุรศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทคัดย่อ

  ประเทศไทยมจี�านวนผูป่้วยโรคไตวายระยะสดุท้ายเพ่ิมข้ึนทกุปี เป็นทีย่อมรับกันโดยทัว่ไปว่า การปลกูถ่ายไตเป็นการรักษาทีด่ทีีส่ดุ 

ส�าหรับผู ้ป่วยกลุ ่มนี้ เนื่องจากช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต, ลดอัตราการเสียชีวิตและมีความคุ้มค่าเหนือกว่าการบ�าบัดทดแทนไต 

วิธีอื่น
 
โรคหัวใจและหลอดเลือดโดยเฉพาะจากโรคหลอดเลือดโคโรนารี เป็นสาเหตุการเสียชีวิตส�าคัญของผู้ป่วยมีความชุกสูงตั้งแต ่

ผู้ป่วยอยู่ในระยะโรคไตเร้ือรังจนถึงภายหลังการผ่าตัดปลูกถ่ายไตในช่วงแรก ต่อมาอุบัติการณ์ของการเสียชีวิตจากหัวใจและ 

หลอดเลือดจะลดลงเปรียบเทียบกับผู้ป่วยที่ยังคงรักษาด้วยวิธีฟอกไต ความเส่ียงทั่วไปและความเส่ียงที่สัมพันธ์กับโรคไตเร้ือรังและ

การฟอกไต ส่งผลต่อภาวะผนังหลอดเลือดตีบแข็งและโรคหลอดเลือดโคโรนารี อย่างไรก็ตามการผ่าตัดปลูกถ่ายไตเป็นการผ่าตัด 

ที่มีความเส่ียงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจและหลอดเลือดเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคไตวายระยะสุดท้าย ซ่ึงส่วนใหญ่ผู้ป่วย 

มกัไม่มอีาการของโรคดงักล่าวเนือ่งจากการออกแรงทีล่ดลงด้วยตวัโรคหรือจากโรคร่วม เช่น เบาหวาน ท�าให้การตรวจคดักรองด้วยวิธี

การพ้ืนฐานทางคลนิกิไม่มคีวามแม่นย�าเพยีงพอ จงึต้องมเีคร่ืองมอืในการค้นหาและจ�าแนกความรุนแรงตัง้แต่ก่อนการผ่าตดั การฉดีสี

ตรวจหลอดเลือด (coronary angiography; CAG) เป็นวิธีมาตรฐานแต่เป็นการตรวจที่รุกรานและมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง เครื่องมือ 

ที่มีหลักฐานการศึกษาในผู้ป่วยโรคไตวายระยะสุดท้ายมีความไว, ความจ�าเพาะ เป็นที่ยอมรับ ได้แก่ การสแกนการไหลเวียนเลือด 

ของกล้ามเนื้อหัวใจด้วยสารกัมมันตรังสี (myocardial perfusion scintigraphy; MPS) และการตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยใช ้

คลื่นสะท้อนเสียงและกระตุ้นด้วยยา (dobutamine stress echocardiogram; DSE) โดยวิธี DSE มีความไว (pooled sensitivity) 

เท่ากับ 0.80 (95% CI, 0.64-0.90) และความจ�าเพาะ (pooled specificity) เท่ากับ 0.89 (95% CI, 0.79-0.94) ในขณะที ่MPS มค่ีาความ

ไว (pooled sensitivity) เท่ากับ 0.69 (95% CI, 0.48-0.85) และความจ�าเพาะ (pooled specificity) เท่ากับ 0.77 (95% CI, 0.59-0.89) 

แนวทางเวชปฏบิตัใินแต่ละสถาบนัทีม่ใีช้ในปัจจบุนัได้แนะน�าให้ใช้การตรวจคดักรองด้วยวิธดีงักล่าวในการดแูลผูป่้วยไตวายระยะสุดท้าย

ที่รอรับการปลูกถ่ายไต ซึ่งยังต้องการการศึกษาเพิ่มเติม โดยเฉพาะการทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม (randomize controlled 

trial) ต่อไป

ค�าส�าคัญ: โรคไตวายระยะสุดท้าย,การตรวจคัดกรองโรคหัวใจและหลอดเลือดโคโรนารี, การปลูกถ่ายไต
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โรคหัวใจและหลอดเลือดผู้ป่วยโรคไตจะสูงประชากรในช่วงอายุ

เดียวกันที่ไม่ได้เป็นโรคไต เนื่องจากการมีพ้ืนฐานของความเส่ียง

ทั่วไป (traditional risk factors) ของโรคหลอดเลือดตีบแข็งและ

ความเส่ียงที่สัมพันธ์กับโรคไตเร้ือรังและการฟอกไต (CKD-related 

and dialysis-related factors) ดังตารางที่ 1

ความเสี่ยงทั่วไป

(Traditional risk factors)

ความเสี่ยงจากตัวโรค 

(CKD-related and uremic or renal replacement therapy related factors)

อายุ ภาวะซีด

เพศชาย hyperhomocysteinemia

ความดันเลือดสูง ภาวะพาราธัยรอยด์ฮอร์โมนสูง (hyperparathyroidism)

โรคเบาหวาน oxidative stress

ไขมันในเลือดสูง ภาวะแอลบูมินในเลือดต�่า

ขาดการออกก�าลังกาย

(physical inactivity)

การอักเสบเรื้อรัง

ภาวะหลอดเลือดอุดตันได้ง่าย (prothrombotic factors)

พิษจากภาวะยูรีเมียหรือความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการฟอกไต (uremic factors or renal replacement 

therapy related factors)

สาเหตุการเสียชีวิต 

(ปีพ.ศ.)

จากจ�านวนผู้เสียชีวิต

ทั้งหมด

USRDS 

(2531-40)

7,040 คน

ERA-EDTA 

(2534-42) 

1,969 คน

Glasglow
Leiden 

(2509-37)

163 คน
(2512-25) 30 

คน

(2526-39)

151 คน

(2512-96)

181 คน

โรคหัวใจและหลอดเลือด 42% 47% 23% 61% 55% 40%

โรคมะเร็ง 9% 15% 10% 16% 15% 14%

การติดเชื้อ 18% 15% 40% 12% 16% 46%

อื่นๆ/ไม่ทราบเหตุ 31% 23% 27% 14% 14%

ตารางที่ 1 ความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย

(ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงหมายเลข 4)

  นอกจากนี้ผู ้ป ่วยโรคไตวายเร้ือรังระยะสุดท้ายที่มีโรค 

หลอดเลือดโคโรนารี มักจะไม่มีอาการเนื่องจากผู้ป่วยอาจมีโรค 

เบาหวาน หรือมีความผิดปกติทางระบบประสาทจากภาวะยูรีเมีย 

หรือมีการจ�ากัดการออกแรง
4
 ท�าให้ยากต่อการวินิจฉัยและอาจท�าให้

เกิดการรักษาล่าช้า

โรคหัวใจและหลอดเลือดภำยหลังกำรปลูกถ่ำยไต

  การผ่าตดัปลกูถ่ายไตเป็นการรักษาผูป่้วยไตวายระยะสุดท้าย

ที่ดีที่สุด อย่างไรก็ตามโรคหัวใจและหลอดเลือดยังเป็นสาเหตุการ 

เสียชีวิตมากทีสุ่ดภายหลงัการปลกูถ่ายไต
5
 รวมทัง้เป็นสาเหตกุารตาย

ที่ส�าคัญโดยที่ผู้ป่วยยังมีการท�างานของไตคงอยู่ (death with graft 

function)
6
 และมอีบุตักิารณ์ของโรคมากกว่าประชากรทัว่ไป (general 

population) 3-5 เท่า ซ่ึงมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากภาวะหัวใจห้อง

ล่างซ้ายโต (left ventricular hypertrophy: LVH) มีความชุกร้อยละ 

50-70 และโรคหลอดเลือดโคโรนารี (coronary artery disease: 

CAD) มีความชุกร้อยละ 15
7
 แม้จะมีอุบัติการณ์ของโรคหัวใจและ

หลอดเลือดลดลงภายหลังการปลูกถ่ายไตลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ

ผู้ป่วยที่ยังคงฟอกไต (dialysis)

ตารางที่ 2 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดปลูกถ่ายไต

(ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงหมายเลข5)
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  ปี พ.ศ. 2544 Kasiske และคณะพบว่าความเส่ียงทีจ่ะเกิดเหตุ 

ไม่พึงประสงค์ทางหัวใจอย่างรุนแรง (major adverse cardiovascular 

events; MACE) และอบุตักิารณ์สะสมของการเสยีชีวิตเพ่ิมตามระยะ

เวลาอยู่ในรายช่ือรอรับไตโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 50 ปี
8
  

หากผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายไต ภายหลังการผ่าตัดก็ยังคง 

มีอัตราการเกิด cardiac event ในระยะแรก และลดลงในเวลาต่อ 

มาดังรูปที่ 1 ตรงข้ามกับผู้ป่วยที่ยังรอปลูกถ่ายไต อัตราการเกิด 

โรคหัวใจและหลอดเลือดจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ตามระยะเวลารอไต  

แสดงให้เห็นว่าโรคไตเร้ือรังเป็นสาเหตุของผนังหลอดเลือดแข็งตัว 

(atherosclerosis) และโรคหัวใจและหลอดเลอืด (CVD) ซ่ึงการผ่าตดั

ปลูกถ่ายไตจะช่วยลดการเกิดกระบวนการดังกล่าว

  ในปี พ.ศ. 2551 Aalten และคณะท�าการศึกษาแบบย้อน

หลังเป็นเวลา 15 ปี ในผู้ป่วยภายหลังการปลูกถ่ายไตในประเทศ

เนเธอร์แลนด์ จ�านวนผู้ป่วย 2,187 คน พบว่ามีอุบัติการณ์โรคหัวใจ

และหลอดเลือดสะสม (cumulative incidence) ร้อยละ 40 ซ่ึง 

อุบัติการณ์เกิดสูงสุดในช่วงหลังผ่าตัด 3 เดือนแรก ผลการศึกษานี ้

พบว่าผู้ป่วยโรคไตจากเบาหวาน, ประวัติการปวดน่องเป็นเป็นหายๆ

ขณะเดนิจากการขาดเลอืด (claudication), โรคหวัใจและหลอดเลอืด

เดมิก่อนการผ่าตดั, และโรคหลอดเลอืดสมองเฉยีบพลนั มคีวามเส่ียง

ต่อการเกิดโรค 3 เท่า, 2.17 เท่า, 1.76 และ 1.53 เท่า ตามล�าดับ 

เทียบกับคนที่ไม่มีโรคหรือภาวะดังกล่าว
9

  ในปี พ.ศ. 2551 จากการศึกษาของ Lentine และคณะ  

พบว่าผู ้ป่วยโรคไตระยะสุดท้ายที่ไม่มีอาการ เมื่อมารับการฉีดสี 

ตรวจหลอดเลือดหัวใจพบว่า ผู้ป่วยมีหลอดเลือดโคโรนารีตีบร้อยละ 

42-81 และโรคสัมพันธ์กับเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ทางหัวใจอย่าง

รุนแรง (MACE) โดยความน่าจะเป็นส�าหรับการฉีดสีพบโรคหลอด

เลือดโคโรนารีที่ 1 ปี, 2 ปี, และ 4 ปี คือ ร้อยละ 13, ร้อยละ 39, 

ร้อยละ 46 ตามล�าดับ (P < 0.001)
10
 อย่างไรก็ตามมีการแย้งว่า 

การตรวจดังกล่าวควรตรวจในผู ้ป ่วยที่มีความเส่ียงสูงส�าหรับ 

การผ่าตัดหรือไม่ เนื่องจากการพบหลอดเลือดหัวใจตีบอาจเป็น

ภาวะแฝงที่ตรวจพบโดยบังเอิญ ทั้งยังมีบางการศึกษาพบว่าไม่มี 

ความสัมพันธ์กันระหว่างโรคหลอดเลือดโคโรนารีกับการรอดชีวิต 

ในผู้ป่วยกลุ่มนี้
11

  ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (acute myocardial  

infarction) ส่วนใหญ่เกิดจากการแตกของตะกรันหลอดเลือด  

(atherosclerotic plaque rupture) ท�าให้เกิดล่ิมเลือดตามมา 

ด้วยการอดุตนัของหลอดเลอืดทัง้หมดหรือบางส่วน ซ่ึงสามารถเกิดได้ 

ในหลอดเลือดที่ไม่มีการตีบมาก่อน ดังนั้นจึงไม่สามารถสรุปได้ว่า 

หากผู้ป่วยมีโรคหลอดเลือดโคโรนารีนั้นเป็นข้อห้ามส�าหรับการผ่าตัด

ปลูกถ่ายไตหรือไม่ แต่อย่างไรก็ตามหากผู้ป่วยไม่ได้รับการแก้ไข 

โรคหลอดเลอืดโคโรนารีดงักล่าวและจดัเป็นผูป่้วยมคีวามเสีย่งสูงควร

พิจารณาให้ผูป่้วยออกจากรายช่ือรอไต เนือ่งจากการผ่าตดัจะมปัีจจยั

อื่นๆเพิ่มเติม เช่น การอักเสบ, การกระตุ้นระบบประสาทซิมพาเทติก, 

ภาวะเลือดแข็งตัวง่ายและ ภาวะขาดออกซิเจน ก็จะท�าให้เพิ่ม อุบัติ

การณ์เกิดโรค อัตราการเสียชีวิตและทุพลภาพมากขึ้น

  ส�าหรับผูท้ีม่คีวามเส่ียงต�า่ ควรพิจารณาถึงแนวทางการตรวจ

คัดกรองโรคหัวใจและหลอดเลือดที่ได้ประโยชน์สูงสุดจากการตรวจ

เพราะถึงแม้จะมีประโยชน์ แต่ก็ต้องค�านึงถึงประสิทธิผลที่คุ้มค่า 

และความเสี่ยงหรือข้อจ�ากัดจากการส่งตรวจแต่ละอย่าง
10

โรคหัวใจชนิดต่ำงๆ	 ในผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้ำยก่อนกำร 

ปลูกถ่ำยไต
7 

  โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นค�าเรียกโดยรวม การประเมิน

แต่ละโรคมีความแตกต่างกัน ข้ึนกับจุดประสงค์ในการตรวจวินิจฉัย 

จ�าแนกเป็น

  1. โรคหลอดเลือดโคโรนารี ได้แก่ โรคที่มีการหนาและ 

แข็งตัวของหลอดเลือดโคโรนารี(atherosclerotic CAD) รวมทั้งโรค 

ที่มีการอุดตันของหลอดเลือดโคโรนารี (occlusive CAD) ซ่ึงทั้ง  

2 โรคมีความชุกของโรคสูงกว่าผู้ป่วยทั่วไปที่ไม่ได้เป็นโรคไตเร้ือรัง 

ควรได้รับการรักษาด้วยยาหรือแม้กระทั่งการเปิดหลอดเลือดโดย 

ใช้สายสวน (revascularization) เช่นเดียวกับผู้ป่วยทั่วไป

  2.  ภาวะแคลเซียมเกาะผนังเส้นเลือดหัวใจ (coronary 

artery calcification) พบได้บ่อยในผูป่้วยโรคไตเร้ือรังระยะท้าย และ

สัมพันธ์โดยตรงกับปัจจยัภายในของผูป่้วย เช่น hyperparathyroidism, 

อุบัติกำรณ์สะสมกล้ำมเนื้อหัวใจตำย	

รูปที่ 1 เปรียบเทียบอุบัติการณ์สะสมของกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (acute myocardial infarction: AMI) ในผู้ป่วยไตวายเร้ือรังที่รอรับไต (เส้นสีด�า) ผู้ป่วย

หลังปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคที่เสียชีวิต (เส้นสีแดง) และผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคที่ยังมีชีวิต (เส้นสีชมพู) แกน X;ระยะเวลาภายหลังการผ่าตัดปลูกถ่ายไต,  

แกน Y; ร้อยละของอุบัติการณ์สะสมของการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงหมายเลข 8)

0%

2%

4%

6%

8%

10%

เดือนที่ 0 เดือนที่ 3 เดือนที่ 6 เดือนที่ 12 เดือนที่ 24 เดือนที่ 36

waitlist DDKT LDKT



Expert Review 16

hyperphosphatemia เป็นต้น

  3.  ภาวะหวัใจห้องล่างซ้ายโต (left ventricular hypertrophy;  

LVH) พบได้บ่อยในผู้ป่วยรอไต รวมทั้งการบีบตัวผิดปกติของหัวใจ

ห้องล่างซ้าย (LV systolic dysfunction) และการขยายตัวของหัวใจ

ห้องล่างซ้าย (LV dilatation) หากพบร่วมกันอาจเรียกได้ว่า uremic 

cardiomyopathy

  4.  โรคลิ้นหัวใจ ซึ่งพบได้เช่นเดียวกับคนที่ไม่ได้เป็นโรคไต

เรื้อรัง

กำรตรวจคัดกรองโรคหัวใจและหลอดเลือดโคโรนำรี
11

  จดุประสงค์ของการประเมนิก่อนการผ่าตดัปลกูถ่ายไต ได้แก่ 

เพ่ือคัดกรองโรคหลอดเลือดโคโรนารี และให้ข้อมูลกับผู้ป่วยในแง่

ความเส่ียงก่อนและหลงัการปลกูถ่ายไต ช่วยในการตดัสินใจด�าเนนิการ 

ผ่าตัด และเป็นแนวทางในการให้การรักษาก่อนการผ่าตัด พบว่า 

มีเพยีงส่วนน้อยทีผู่ป้่วยปฏิเสธการผ่าตดั ภายหลังการตรวจคัดกรอง  

ทั้งนี้ยังให้ข้อมูลเป็นแนวทางการปรับการฟอกล้างไตต่อไปด้วย  

การตรวจคัดกรองโรคหัวใจและหลอดเลือดมีวิธีต่างๆ ดังต่อไปนี้

  1.  การซักประวัติและตรวจร่างกาย

  ผู้ป่วยโรคไตวายเร้ือรังควรได้รับการประเมินภาวะโรคหัวใจ

และหลอดเลือดโดยการซักประวัติและการตรวจร่างกาย ได้แก่  

ถามอาการเจ็บหน้าอก และเดินข้ึนบันได 1 ช้ัน โดยไม่หยุดพักได ้

หรือไม่ ซ่ึงเท่ากับความทนทานต่อการออกแรง 4 metabolic  

equivalents (4 METs) แต่อาการเจ็บหน้าอกจากภาวะกล้ามเนื้อ

หัวใจตายเฉียบพลัน เป็นอาการที่พบได้ไม่บ่อยในผู้ป่วยฟอกไต  

ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะมีอาการหายใจไม่อิ่ม (shortness of breath) 

ดังนั้นหากผู้ป่วยมีอาการผิดปกติดังกล่าวและไม่ดีข้ึนภายหลังการ

ฟอกไต ควรส่งปรึกษาอายรุแพทย์โรคหัวใจเพือ่ตรวจเพ่ิมเตมิต่อไป
12

  ควรซักประวัติและตรวจโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบ 

(peripheral arterial disease: PAD) ได้แก่อาการปวดน่องเป็นพักๆ

ขณะเดนิ (claudication) ทีอ่าจจะสัมพันธ์กับโรคหลอดเลอืดโคโรนารี 

ในผู้ป่วยบางราย ซ่ึงโรคดังกล่าวมีผลต่อการเสียชีวิตหลังการผ่าตัด 

ความดันเลือดสูงที่ไม่สามารถควบคุมได้ ความดันเลือดต�่าโดย 

ไม่ทราบสาเหตุขณะฟอกเลือดหรือผลต่างความดันช่วงหัวใจบีบ 

และคลายกว้าง (wide pulse pressure) ความดันในหลอดเลือดด�า 

ส่วนกลาง (central venous pressure: CVP) สูง, ภาวะน�้าเกินโดยที่

ไม่สามารถทนต่อการดึงน�้าได้ (intolerance to fluid removal) ภาวะ

หัวใจห้องบนสั่นพลิ้วที่เกิดขึ้นใหม่ (new onset atrial fibrillation), 

อาการบวมที่ไม่สัมพันธ์กับภาวะไตรั่วและโรคอ้วนลงพุง (metabolic 

syndrome) การตรวจพบโรคหรือมีภาวะดังกล่าวต้องระวังว่าผู้ป่วย

อาจจะมีโรคหลอดเลือดโคโรนารี ควรได้รับการตรวจคัดกรองโรค

หัวใจและหลอดเลือดต่อไป
11

  ปี พ.ศ. 2555 Silver SA และคณะศกึษาพบว่า Framingham 

risk score เป็นการพยากรณ์อุบัติการณ์ MACE ได้ต�่ากว่าความ 

เป็นจริงในผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไต
13 

จึงไม่สามารถใช้เป็นเคร่ือง

มือในการตรวจคัดกรองโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยกลุ่มนี้

  2. การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะพัก (resting electro-

cardiography)
11

  เป็นการตรวจแบบไม่รุกราน (non invasive) ที่ท�าง่าย 

และราคาถูก สามารถใช้ตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดโคโรนารี 

ได้ดีในประชาชนทั่วไป ส�าหรับในผู้ป่วยโรคไตวายระยะสุดท้าย 

การตรวจจะพบมีเพียงหัวใจห้องล่างซ้ายโต แต่ถ้าตรวจพบความ 

ผดิปกตอิืน่ๆ เช่น pathological Q waves, ST segment depression 

หรือ ST segment elevation เกิน 1 มลิลเิมตร, T wave inversion, และ 

bundle branch block ผู้ป่วยอาจเป็นจากโรคหลอดเลือดโคโรนารี 

ควรส่งตรวจเพิ่มเติมด้วยวิธีอื่นต่อไป

  3.  การตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจขณะพัก (resting 

echocardiography)
11

  เป็นการตรวจทีไ่ม่รุกราน แพทย์มกัจะส่งตรวจ echocardiogram  

ประเมินผู้ป่วยก่อนท�าการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมหรือภายหลัง

การเร่ิมฟอกหากผู้ป่วยมีปัญหาที่สงสัยโรคหัวใจ เช่น เกิดความดัน

เลือดต�่าขณะฟอกเลือด (intradialytic hypotension) หากพบการ

เพ่ิมขนาดของหัวใจห้องล่างซ้าย การลดลงของการบีบตัวของหัวใจ 

ห้องล่างซ้าย หรือผนังหัวใจเคลื่อนไหวผิดปกติจะบ่งบอกถึง 

โรคหลอดเลือด โคโรนารีซ่ึงสัมพันธ์กับการไหลเวียนโลหิตผิดปกติ 

จึงควรตรวจเพ่ิมเติม เช่น กระตุ้นการท�างานของหัวใจโดยใช้ยา 

(pharmacologic; dobutamine stress test)

  4.  การทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกก�าลังกาย  

(exercise stress testing)
11

  เป็นการตรวจสมรรถภาพหัวใจ โดยการกระตุ้นการท�างาน 

ของหัวใจโดยการออกก�าลัง ขณะที่ติดตามอาการและการ

เปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การตรวจวิธีนี้มีข้อจ�ากัดในการ

ออกแรงของผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง เนื่องจากไม่สามารถออกก�าลังกาย 

ได้จนถึงอัตราการเต้นของหัวใจเป้าหมาย (target heart rate) 

และต้องค�านึงถึงความปลอดภัยในการตรวจเนื่องจากอาจมีภาวะ

แทรกซ้อน เช่น เกิดภาวะหัวใจขาดเลือดหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะ  

ดังนั้นการตรวจวิธีนี้จึงพิจารณาท�าในผู้ป่วยอายุน้อยและสุขภาพ 

แข็งแรง โดยผลการตรวจสามารถบอกการท�างานของหัวใจและ 

การไหลเวียนเลือดของหลอดเลือดได้

  5. การตรวจสแกนการไหลเวียนเลอืดของกล้ามเน้ือหวัใจ

ด้วยสารกัมมันตรังสี (Myocardial perfusion scintigraphy; 

MPS)
14

  ท�าได้ทัง้การตรวจโดยการออกก�าลงักาย (dynamic exercise) 

และการใช้ยา ในที่นี้จะกล่าวถึงการใช้ยา (pharmacologic stress 

test) เป็นทางเลือกส�าหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถออกก�าลังกายได้และ 

ผู้ป่วยที่มี left bundle branch block (LBBB) หรือใส่เครื่องกระตุ้น

หัวใจ pace rhythm) เริ่มต้นจากการฉีดสารเภสัชรังสี เช่น thallium 

หรือ technetium-99 m tracers (99m-Tc technetium MIBI หรือ 

Tc-99m – sestamibi) อาศัยหลักการที่ว่า สารเภสัชรังสีดังกล่าว

ละลายในไขมันได้ดี เมื่อฉีดเข้าหลอดเลือดด�าจะผ่านเยื่อหุ้มเซลล ์

และเย่ือหุ้มไมโตคอนเดรีย ด้วยวิธีล�าเลียงเข้าโดยไม่ใช้พลังงาน 

(passive transport) เมือ่เข้าไปอยูใ่นไมโตคอนเดรียจะค้างอยูภ่ายใน

เซลล์ได้เป็นเวลานาน เซลล์ที่มีการผลิตพลังงานมากๆ ซ่ึงก็จะมี 

ไมโตคอนเดรียมาก ก็จะจับกับ MIBI ได้ดี และถ่ายภาพรอบตัว 

ผู้ป่วยด้วยเครื่อง SPECT (Single Photon Emission Computed 

Tomography) ซ่ึงจะได้ภาพของหัวใจในระนาบต่าง ๆ บริเวณที่มี 

การจับของสารเภสัชรังสีมาก แสดงว่าบริเวณนั้นมีเลือดไปเลี้ยงดี

และกล้ามเนือ้หวัใจยงัมชีีวิตอยู ่การตรวจมกัท�าใน 2 ภาวะคอืช่วงพกั 

(rest) และช่วงทดสอบ (stress test) คือเมื่อน�ายาขยายหลอดเลือด  
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มาฉีดทางหลอดเลือดด�าได้แก่ dipyridamole, adenosine หรือ 

ยากระตุ้นหัวใจ ได้แก่ dobutamine ซ่ึงมีผลกระตุ้นการท�างาน 

ของกล้ามเนื้อหัวใจ เพ่ือดูการไหลเวียนเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจ  

หากหลอดเลือดมีความผิดปกติ เช่นมีการตีบตันของหลอดเลือด

โคโรนารี จะท�าให้เลือดไปเลี้ยงบริเวณนั้นลดลง เมื่อเทียบกับบริเวณ

ที่หลอดเลือดปกติ ท�าให้การจับของสารเภสัชรังสีน้อยกว่าบริเวณอื่น 

คล้ายกับภาวะที่เกิดขึ้นขณะออกก�าลังกาย

  วิธนีีม้คีวามไวและความจ�าเพาะปานกลาง พบว่าผูป่้วยโรคไต 

เร้ือรังเป็นปัจจัยเส่ียงต่อโรคหัวใจแม้จะมีผลตรวจ MPS ปกติ 

เนื่องจากมีระดับ adenosine ขณะพักสูงกว่าคนทั่วไป แต่หาก 

พบการไหลเวียนเลอืดทีผ่ดิปกตโิดยไม่เปลีย่นแปลง (fixed perfusion 

defect) ภายหลังการฉีดยากระตุ้นดังกล่าว จะช่วยในการวินิจฉัย  

บอกความรุนแรง และบอกพยากรณ์โรคหัวใจและหลอดเลือด  

ข้อควรระวังในการแปลผล หากผู้ป่วยใช้ยาลดความดันโลหิตกลุ่ม 

calcium channel blocker หรือ beta blocker และยาที่มีผลขยาย

หลอดเลือดหัวใจจะลดความไวของการทดสอบ

  ส�าหรับผู ้ป่วยโรคเบาหวาน ในปี พ.ศ. 2550 Santos  

และคณะ
15
 พบว่าในการตรวจ MPS วินจิฉยัโรคหลอดเลอืดโคโรนารี 

ในผู้ป่วยโรคเบาหวานมีผลบวกลวงสูง (false positive) ซ่ึงคาดว่า 

จะเป็นจากความผิดปกติของหลอดเลือดเล็กๆ แต่ในปี พ.ศ. 2554 

welsh และคณะ
16
 พบว่าหากผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังระยะสุดท้ายที่เป็น

โรคเบาหวาน มาตรวจโรคหลอดเลือดโคโรนารีด้วยวิธี MPS จะมี

ผลลบลวงสูง (false negative) จึงแนะน�าว่าหากผู้ป่วยเป็นเบาหวาน

ทีม่ารอรับการปลูกถ่ายไต ควรพิจารณาฉดีสีตรวจหลอดเลอืดโคโรนารี  

โดยไม่ต้องท�าการตรวจคัดกรองด้วยวิธีไม่รุกราน

  6. การใช้คลื่นเสียงสะท้อนเพ่ือทดสอบสมรรถภาพของ

หวัใจขณะใช้ยากระตุ้น (Dobutamine stress echocardiography;  

DSE)
11

  เป็นการตรวจหัวใจโดยการคลื่นเสียงขณะใช้ยากระตุ ้น 

การบีบตัวของหัวใจ ผลตรวจ DSE จะขึ้นกับความสามารถคืนกลับ 

ของการบบีตวัของหวัใจ (reversible systolic dysfunction) หลงัจาก 

ที่มีการไหลเวียนผิดปกติ การตรวจวิธีน้ีมีค่าท�านายผลลบจริง  

(negative predictive value) มีความจ�าเพาะมากกว่าการตรวจวิธี 

MPS แต่มคีวามไวน้อยกว่า MPS นอกจากนีก้ารตรวจ DSE จะต้องได้

อตัราการเต้นของหัวใจตามเป้าหมาย (target heart rate) อาจกระตุน้

ให้เกิดหัวหัวใจห้องบนเต้นผิดจังหวะแบบพลิ้ว (atrial fibrillation)  

จากผลข้างเคียงของยาที่ใช้ การตรวจ DSE มีข้อจ�ากัดส�าหรับผู้ป่วย

โรคไตเร้ือรังและความดนัโลหิตสูงมานานทีม่กัจะมหีวัใจห้องล่างซ้าย

โต หรือมพ้ืีนทีใ่นห้องหัวใจน้อยท�าให้ตรวจไม่พบผนงัหวัใจทีเ่คลือ่นไหว

ผิดปกติ (wall motion abnormality) อย่างไรก็ตาม DSE เป็นที่นิยม 

ตรวจในผู้ป่วยรอปลูกถ่ายไตที่มีความดันโลหิตต�่าหรือมีโรคระบบ 

ทางเดินหายใจที่ไวต่อส่ิงกระตุ้น (reactive airway disease) ซ่ึง 

ผลการตรวจ DSE ที่ผิดปกติช่วยบอกพยากรณ์โรคหัวใจและ 

หลอดเลือด และสัมพันธ์กับอัตราการเสียชีวิต

  7. การตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเคร่ืองเอกซเรย์

คอมพิวเตอร ์ / การฉีดสีตรวจหลอดเลือดขณะเอกซเรย ์

คอมพิวเตอร์ (cardiac computed tomography; CCT/CT 

angiography; CTA)
11

  เป็นการตรวจเพ่ือประเมินภาวะแคลเซียมเกาะหลอดเลือด

โคโรนารีซ่ึงพบบ่อยในผู้ป่วยฟอกเลือด สามารถใช้ท�านายอัตรา 

การเสียชีวิตของผู ้ป ่วยได้ แต่การตรวจพบอาจไม่สัมพันธ์กับ 

โรคหลอดเลือดโคโรนารี (CAD) เนื่องจากแคลเซียมที่เกาะอยู่ใน

ผนังชั้นกลาง (medial calcification) มากกว่าผนังชั้นใน (intimal 

calcification) 

  หากต้องการประเมนิโรคหลอดเลอืดโคโรนารี ซ่ึงมแีคลเซียม

และตะกรันหลอดเลือดเกาะที่ผนังช้ันในมากกว่า ต้องมีการตรวจ

ฉีดสารทึบรังสีเพ่ิมเติม (CTA) ซ่ึงไม่แนะน�าให้ท�าหากยังมีหน้าที่ไต 

เหลืออยู่เนื่องจากสารดังกล่าวเป็นพิษกับไต โดยเฉพาะผู้ป่วยล้างไต 

ทางช่องท้อง ดังนั้นจึงไม่มีค�าแนะน�าในการใช้ CCT และ CTA  

ในการตรวจคัดกรองโรค CAD ส�าหรับผู้ป่วยรอปลูกถ่ายไต

  8. การฉดีสีถ่ายภาพเอกซเรย์หลอดเลอืดหวัใจ (coronary  

angiography; CAG)
11

  เป็นการตรวจมาตรฐาน (gold standard) ส�าหรับการวินจิฉยั

โรคหลอดเลือดโคโรนารี วิธีนี้มีข้อดีหากพบความผิดปกติของโรค

หลอดเลือดหัวใจแพทย์สามารถท�าหัตถการรักษาโรคหลอดเลือด

โคโรนารีผ่านสายสวนต่อได้ทันที (PCI) นอกจากนี้ยังใช้ค�านวณ 

การไหลเวียนเลือดของหัวใจและลิ้นหัวใจได้ รวมทั้งใช้ประเมิน 

ความรุนแรงของการตีบตัน เพ่ือวางแผนการรักษาเช่น การขยาย

หลอดเลือดด้วยบอลลูน หรือการผ่าตัดเปลี่ยนหลอดเลือดโคโรนารี 

ถือว่าการตีบของหลอดเลือดโคโรนารีอย่างมีนัยส�าคัญอยู่ที่ร้อยละ  

70 อย่างไรก็ตามควรค�านึงถึงปัจจัยเส่ียงอื่นๆและการด�าเนินโรค 

ของผู้ป่วยขณะรอไตเพิ่มเติม

  การตรวจวิธีนี้มีข ้อเสียเนื่องจากเป็นวิธีตรวจที่ รุกราน  

มีราคาแพง และเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนรุนแรงต่างๆ ได้แก่  

ความเสียหายของหลอดเลือดและเลือดออกรุนแรง, การแตกเซาะ

ของผนังหลอดเลือด, โรคหลอดเลือดสมอง, หัวใจเต้นผิดจังหวะ, 

กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน, เสียชีวิต, ได้รับรังสีและสารทึบรังสี,  

และข้อจ�ากัดคือไม่สามารถประเมินสภาวะการท�าหน้าท่ี, ภาวะ 

ขาดเลือด, การอยู่รอดของกล้ามเนื้อหัวใจ (viable myocardium) 

และการตรวจต้องใช้ความช�านาญของแพทย์ผู้ท�าหัตถการ

ตัวบ่งชี้ทำงชีวภำพของหัวใจ	(cardiac	biomarkers)
11

  ตัวบ่งช้ีทางชีวภาพของหัวใจถูกน�ามาใช้โดยแพร่หลาย 

ในการตรวจรักษาภาวะหัวใจขาดเลอืดเฉยีบพลนั แต่อาจน�ามาใช้เป็น 

การตรวจโรคหัวใจชนิดอื่นๆที่ในผู้ป่วยรอไตที่ไม่มีอาการ biomarker

  Cardiac troponin-T (cTnT) เป็นสารที่สร้างมาจากหัวใจ

และขับออกโดยไต การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงอย่างรวดเร็ว ร่วมกับ 

อาการหรืออาการแสดงของผูป่้วย บ่งช้ีว่าน่าจะเป็นกลุม่อาการหลอด

เลือดโคโรนารีเฉียบพลัน แต่หากระดับ cTnT สูงอยู่นานอาจเกิดจาก

ภาวะเครียดต่อหัวใจ เช่น ความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้, หัวใจ 

ห้องล่างซ้ายโต, หัวใจคลายตัวผิดปกติ และภาวะน�้าเกิน ซึ่งสัมพันธ์

กับการเกิดอุบัติการณ์ของหัวใจภายหลังการปลูกถ่ายไตและสัมพันธ์

กับการรอดชีวิตของผู้ป่วย

  ในปี พ.ศ. 2551 Hickson และคณะท�าการศึกษาแบบ 

ไปข้างหน้าโดยรวบรวมผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังที่อยู่ในรายช่ือรอรับไต 

644 คน มาเจาะเลือดตรวจ cTnT แต่ไม่ได้น�าผลมาใช้ตัดสิน 

การปลูกถ่ายไต ติดตามผู้ป่วยเป็นระยะเวลา 36 สัปดาห์ จากการ

วิเคราะห์ตัวแปรพหุ (multivariate analysis) พบว่าระดับ cTnT 
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สูง > 0.01 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร (ซึ่งพบได้มากขึ้นตามระยะเวลา

ที่ฟอกไตและผู้ป่วยเบาหวาน) มีความสัมพันธ์กับอัตราการรอดชีวิต

ที่ลดลงของผู้ป่วยโดยมีความเสี่ยง 1.73 เท่า
17
 ซึ่งเป็นไปในแนวทาง

เดียวกับการศึกษาของ Khan NA และคณะในปีพ.ศ. 2548 ซ่ึง 

ได้ท�าการอภิวิเคราะห์ (meta-analysis) จาก 28 การศึกษา ของ 

ผู ้ป่วยโรคไตระยะสุดท้ายที่ไม่มีอาการของโรคหลอดเลือดหัวใจ  

พบว่าการเพ่ิมข้ึนของ troponin T สัมพันธ์กับความเส่ียงต่อการ 

เสียชีวิตโดยรวม 2.62 เท่า ส่วน troponin I ยังไม่มีหลักฐานว่า 

มีประโยชน์ในการบอกพยากรณ์โรค
18

กำรตรวจเอกซเรย์หัวใจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ	 (Magnetic	

resonance	 imaging:	 MRI/Cardiovascular	 magnetic	

resonance	imaging:	CMR)
11

  ใช ้ส�าหรับประเมินการหนาตัวของหัวใจห้องล ่างซ ้าย 

และปริมาตรของหัวใจห้องบนซ้ายในผู้ป่วยรอไต มีประโยชน์ในการ

แยกระหว่างโรคหลอดเลือดโคโรนารีจากโรคกล้ามเนื้อหัวใจอื่นๆ 

(non-ischemic cardiomyopathies) และช่วยแยกระหว่างภาวะ

กล้ามเนือ้หวัใจโต (hypertrophic cardiomyopathy) กับการแทรกตวั 

ในกล้ามเนื้อหัวใจจากเหตุอื่น (infiltrative heart conditions)  

มกีารใช้ Gadolinium ส�าหรับดภูาพของหลอดเลอืดและเนือ้เยือ่ต่างๆ 

การตรวจ CMR มคีวามปลอดภยัในผูป่้วยทีม่ขีดลวดค�า้ยนัหลอดเลอืด 

(coronary stent) และลิ้นหัวใจเทียมแต่ไม่ปลอดภัยส�าหรับ 

ผู้ที่มีเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจหรือเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า และ

โลหะที่ฝังในลูกตา (ocular metal shavings) สามารถใช้ประเมิน 

ลิ้นหัวใจได้ดี อย่างไรก็ตามมีข้อเสียคือมีราคาแพง ใช้เวลาในการ 

ตรวจนานและไม่สามารถตรวจได้ทั่วไป อาจพิจาณาใช้เมื่อการตรวจ

แบบวิธีไม่รุกรานอื่นๆ เช่น MPS และ DSE ได้ผลที่ไม่ชัดเจน

  การตรวจ CMR ไม่ได้อยู ่ในค�าแนะน�าทางเวชปฏิบัต ิ

เพื่อประเมินโรคหัวใจและหลอดเลือดส�าหรับผู้ป่วยรอไต เพราะยัง 

ไม่มหีลกัฐานการศกึษาเพียงพอ นอกจากนีค้วรการตรวจ CMR ยงัเส่ียง 

ต่อการเกิดภาวะ nephrogenic systemic fibrosis (NSF)

วิธีการตรวจ ข้อดี ข้อเสียและข้อจ�ากัด

cTnT ไม่รุกราน, บอกพยากรณ์โรค ไม่จ�าเพาะกับโรคหลอดเลือดโคโรนารี, (ไม่แนะน�า)

MPS ไม่รุกราน, บอกความอยู่รอดของกล้ามเนื้อหัวใจ (viability) ได้รับรังสี, เครื่องมือมีราคาแพง

DSE ไม่รุกราน, บอกโรคลิ้นหัวใจและกล้ามเนื้อหัวใจได้ ขึ้นกับแพทย์ผู้ท�า, เสี่ยงจากการได้ยา dobutamine

เช่น หัวใจเต้นผิดจังหวะ

CCT/CTA ไม่รุกราน, ตรวจ CAC ได้ การได้รับสารทึบรังสีซ่ึงเป็นพิษกับไต, การมี CAC 

ท�าให้รบกวนการแปลผล CAD (ไม่แนะน�า)

MRI/CMR ไม่รุกราน, ดูลิ้นหัวใจ, แยกสาเหตุ cardiomyopathy ได้ การได้รับ gadolinium เสี่ยงต่อ NSF

CAG เป็นการตรวจมาตรฐาน, ท�าหัตถการเช่น PCI ต่อได้ รุกราน, ขึ้นกับแพทย์ผู้ท�า, เสี่ยงภาวะแทรกซ้อน

ตารางที่ 3 ข้อดีข้อเสียและข้อจ�ากัด ของการตรวจคัดกรองโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ก่อนการผ่าตัด

ปลูกถ่ายไต

ตัวย่อ : cTnT; cardiac troponin T, MPS ; myocardial perfusion scintigraphy, DSE; dobutamine stress echocardiography, CCT; cardiac computerized  

  tomography, CTA; cardiac computerized tomography, CAC; coronary artery calcification, CAG; coronary angiography, NSF; nephrogenic  

  systemic fibrosis

กำรเปรยีบเทียบควำมไวและควำมจ�ำเพำะของกำรตรวจด้วยวิธี	

MPS	และ	DSE
19

  ในปี 2554 Wang และคณะได้ท�าการทบทวนเอกสารอย่าง

เป็นระบบ (systematic review) และการวิเคราะห์อภิมาน (meta-

analysis) เพ่ือประเมินความแม่นย�าและคุณลักษณะที่แตกต่างกัน

ของการตรวจคัดกรองโรคหัวใจแบบไม่รุกรานเปรียบเทียบกบัการฉีด

สีถ่ายภาพเอกซเรย์หลอดเลือดหัวใจในผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายไต  

โดยรวบรวมข้อมูลที่เป็น การศึกษาตามขวาง (cross-sectional),  

การศึกษาตามแผน (cohort) และ การทดลองแบบสุ่มและมี 

กลุ่มควบคุม (RCT) โดยก�าหนดว่าโรคหลอดเลือดโคโรนารีที่มี 

นัยส�าคัญ คือมีการตีบมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 ของหลอด

เลือดโคโรนารีอย่างน้อย 1 เส้น ดังตารางที่ 4 จากผลการศึกษา 

ดังกล่าวพบว่าทั้ง DSE มีค่า pooled sensitivity เท่ากับ 0.80 (95% 

CI, 0.64-0.90) และ pooled specificity เท่ากับ 0.89 (95% CI, 

0.79-0.94) ในขณะที่ MPS มีค่า pooled sensitivity เท่ากับ 0.69 

(95% CI, 0.48-0.85) และ pooled specificity เท่ากับ 0.77 (95% 

CI, 0.59-0.89) โดย DSE มีความไวและความจ�าเพาะมากกว่า MPS 

แต่ไม่ได้แตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ
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แนวทำงกำรปฏิบัติ	ส�ำหรับประเมินโรคหัวใจและหลอดเลือด

   การประเมินโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู ้ป่วยก่อนการ 

ผ่าตัดปลูกถ่ายไต มีความแตกต่างในแต่ละสถาบัน จะเห็นได้ว่ามี

ความแตกต่างกันมากระหว่างค�าแนะน�าในอดตีและปัจจบุนั เนือ่งจาก 

มีข้อมูลจากการศึกษาต่างๆมากข้ึน ในที่นี้จะรวบรวมแนวทางปฏิบัติ

การตรวจคัดกรองโรคหัวใจและหลอดเลือดผู้ป่วยรอไต ดังนี้

  1.  The American Society of Transplantation and the 

American Society of Transplant Surgeons Guidelines (AST/

ATS) แนวทางการประเมินผู้ป่วยท่ีรอรับการผ่าตัดปลูกถ่ายไต 

ปี พ.ศ. 2544
8

   ประเมินความเส่ียงทั่วไปของโรคหัวใจขาดเลือด ได้แก่ 

ประวัติโรคหัวใจขาดเลือดมาก่อน, ผู้ชายอายุมากกว่า 45 ปี หรือ 

ผู้หญิงอายุมากกว่า 55 ปี, ประวิติโรคหัวใจขาดเลือดในญาติล�าดับ 

ทีห่นึง่, สูบบหุร่ีเป็นประจ�า, เบาหวาน, ความดนัโลหติสงู, fasting total 

cholesterol มากกว่า 200 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร, HDL cholesterol 

น้อยกว่า 35 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรและมีหัวใจห้องล่างซ้ายโต

   แนะน�าให้การรักษาภาวะเสี่ยงดังกล่าวอย่างเต็มที่

   ผู้ป่วยความเสี่ยงสูง เช่น โรคไตจากเบาหวาน, ประวัติ 

โรคหัวใจขาดเลือดมาก่อน, มีความเสี่ยงของโรคหัวใจขาดเลือด  

ข้างต้น ตั้งแต่ 2 ข้อข้ึนไปควรได้รับการตรวจสมรรถภาพหัวใจ  

(non-invasive cardiac stress test)

  	ผู้ป่วยที่มีผลตรวจสมรรถภาพหัวใจผิดปกติควรได้รับ 

การฉดีสีตรวจหลอดเลอืดโคโรนารีซ่ึงอาจจ�าเป็นต้องท�า revascular-

ization ก่อนการปลูกถ่ายไต โดยเฉพาะรายที่มีรอยโรครุนแรง

  2.  The National Kidney Foundation/ the Kidney 

Disease Outcomes Quality Initiative (NKF/KDOQI) เวชปฏบิติั 

ส�าหรับโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยฟอกไต ปี พ.ศ. 2548 

(Clinical Practice Guidelines for Cardiovascular Disease 

in Dialysis Patients 2005)
4

  แนะน�าให้ตรวจสมรรถภาพหวัใจขณะออกแรงแบบไม่รุกราน 

(non-invasive stress test) ส�าหรับผูป่้วยทีม่คีวามเส่ียงสูง (ความเส่ียง 

ต่ออุบัติการณ์ทางหัวใจและหลอดเลือด มากกว่าร้อยละ 20 ในเวลา 

10 ปี) ตาม Framingham, โรคเบาหวาน, มีประวัติโรคหลอดเลือด

โคโรนารีมาก่อน,หรือมีปัจจัยเส่ียงทั่วไปของการเกิดโรคหลอดเลือด

โคโรนารีตั้งแต่ 2 ข้อขึ้นไป, ประวัติโรคหลอดเลือดโคโรนารีอยู่เดิม, 

การบบีตวัของหวัใจห้องล่างซ้ายน้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ มโีรคหลอด

เลือดส่วนปลายตีบตัน (peripheral artery disease)

	 	 	 แนะน�าให้ประเมินโรคหลอดเลือดโคโรนารี ในผู้ป่วย 

ฟอกไตโดยข้ึนกับแต่ละบุคคล เช่น หากเป็นผู้ป่วยรอปลูกถ่ายไต

และเป็นบาหวาน หรือมีประวัติ โรคหลอดเลือดโคโรนารีอยู่เดิม  

หากตรวจเบื้องต้นไม่พบโรคหลอดเลือดโคโรนารี แนะน�าให้ตรวจซ�้า

ทกุ 12 เดอืน แต่ถ้าผูป่้วยทีม่คีวามเสีย่งสูงไม่ได้เป็นเบาหวาน แนะน�า

ให้ตรวจซ�้าทุก 24 เดือน เป็นต้น

  3.  The American college of cardiology and the 

American heart association (ACC/AHA) แนวทางการประเมนิ

และการจัดการโรคหัวใจและหลอดเลือดก่อนการผ่าตัด ส�าหรับ 

ผู้ป่วย Non-cardiac Surgery ปี พ.ศ. 2557
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(ระดับค�าแนะน�า, 

ระดับหลักฐาน)

	 	 	 การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 lead ขณะพัก เพียงพอ 

ในการประเมินส�าหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดโคโรนารีหรือโรคหัวใจ 

ที่มีโครงสร้างผิดปกติอยู่เดิม แต่ไม่มีอาการ (II, B) ยกเว้นการผ่าตัด

ที่มีความเสี่ยงต�่า (C;ไม่มีประโยชน์, B)

	 	 	ควรมีการประเมินหน้าที่หัวใจห้องล่างซ้าย ในผู้ป่วย 

ที่มีอาการหอบเหนื่อยไม่ทราบสาเหตุ หรือผู้ป่วยที่มีหัวใจล้มเหลว 

ที่มีอาการไม่คงที่ หรือพิจารณาในผู้ป่วยที่มีอาการคงที่ (II, C)  

และไม่แนะน�าให้ท�าเป็นประจ�า (C;ไม่มีประโยชน์, B)

	 	 	การตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการออกก�าลงักาย ส�าหรับ

ผูป่้วยทีม่คีวามเส่ียง ( elevated risk ) และสมรรถภาพในการออกแรง

ที่ดี (II, B)

	 	 	การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกแรงแบบไม่รุกราน 

โดยการใช้ยา ก่อนการท�า non-cardiac surgery ในผู้ป่วยที่มี

ความเส่ียงต่อการผ่าตัดร่วมกับสมรรถภาพในการออกแรงไม่ดี  

(น้อยกว่า 4 METs) แนะน�าให้ท�า DSE หรือ MPI (II, B), 

ถ้าจะเปลี่ยนแปลงการรักษา

	 	 	 ไม่แนะน�าให้ท�าการฉีดสีหลอดเลือดโคโรนารีก่อนการ

ผ่าตัดเป็นประจ�าในผู้ป่วยทุกราย

ชนิดของการตรวจ จ�านวนการศึกษา ความไว ( 95% CI ) ความจ�าเพาะ (95% CI)

ผลการตรวจรวมทั้งหมด

MPS 7 0.69 ( 0.48-0.85 ) 0.77 ( 0.58-0.89 )

DSE 11 0.80 ( 0.64-0.90 ) 0.89 ( 0.79-0.94 )

เฉพาะการศึกษาที่มี reference standard threshold > 70% coronary artery stenosis

MPS 6 0.68 ( 0.43-0.85 ) 0.80 ( 0.60-0.91 )

DSE 8 0.78 ( 0.59-0.90 ) 0.87 ( 0.75-0.94 )

ตารางที่ 4 ความไวและความจ�าเพาะของการตรวจคัดกรองโรคหัวใจด้วยวิธี MPS และ DSE

ตัวย่อ : MPS, myocardial perfusion scintigraphy; DSE dobutamine stress echocardiography; 95% CI, 95% confidence interval (ดัดแปลงจากเอกสาร 

  อ้างอิงหมายเลข 19)
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  4. The European Dialysis and Transplantation  

Association (EDTA) European Renal Best Practice 

Guideline on kidney donor and recipient evaluation and 

perioperative care (EBPG) ค�าแนะน�าการตรวจคัดกรองโรค

และการดูแลผู้บริจาคผู้ป่วยรอปลูกถ่ายไตปี พ.ศ. 2557
20

	 	 	ส�าหรับผู้ป่วยที่ความเสี่ยงต�่าและไม่มีอาการผิดปกติ 

(asymptomatic low risk) แนะน�าว่า ข้อมูลพ้ืนฐานทางคลินิก,  

การตรวจร่างกาย, การตรวจคลืน่ไฟฟ้าหัวใจขณะพักและเอกซเรย์ปอด 

ได้มาตรฐานเพียงพอส�าหรับการตรวจคัดกรองโรคหัวใจและ 

หลอดเลือด (1C)

	 	 	ส�าหรับผูป่้วยความเส่ียงสูงแต่ไม่มอีาการ (asymptomatic 

high risk) แนะน�าให้ท�าการทดสอบความทนทานด้วยการออกก�าลงักาย 

(standard exercise tolerance test) และตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียง 

(cardiac ultrasound) โดยความเส่ียงสูงในทีน่ีห้มายถึง ผูป่้วยสงูอายุ 

(อายุมากกว่า 50 ปี), โรคเบาหวาน, ประวัติโรคหัวใจและหลอดเลือด

อยู่เดิม, หากผลการตรวจเป็นลบ (true negative test), ไม่มีข้อบ่งชี้

ในการตรวจคัดกรองต่อไป (1C)

	 	 	ส�าหรับผู ้ป ่วยความเสี่ยงสูงและมีผลจากการตรวจ 

ไม่รุกราน (MPI หรือ DSE) เป็นบวกหรือไม่สามารถสรุปผลจาก 

การทดสอบความทนทานด้วยการออกก�าลังกาย แนะน�าให้ตรวจค้น

โรคหลอดเลือดโคโรนารีต่อไป (1C)

	 	 	ส�าหรับผู้ป่วยที่ตรวจพบว่ามีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

แนะน�าให้ฉีดสีตรวจหลอดเลือดโคโรนารี ตามแนวทางเวชปฏิบัต ิ

ของโรคหัวใจและหลอดเลือดในปัจจุบัน (1D)

สรุปและค�ำแนะน�ำในกำรน�ำไปปรับใช้

  โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุส�าคัญของการเสียชีวิต

ในผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย การตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดหัวใจ

ในผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้ายที่รอรับการปลูกถ่ายไตมีความจ�าเป็น 

เนื่องจากผู้ป่วยกลุ่มนี้มีอัตราการเสียชีวิตสูงโดยเฉพาะภายหลัง 

การผ่าตัด 3 เดือนแรก แม้ผู้ป่วยจะไม่มีอาการ การฉีดสีหลอดเลือด

หัวใจเป็นวิธีมาตรฐานในการวินิจฉัยโรค แต่มีความเส่ียงของการ 

ท�าหัตถการและสารทึบรังสี การตรวจแบบไม่รุกรานด้วยวิธี MPI 

และ DSE มีความไวและความจ�าเพาะเป็นที่ยอมรับในการท�านาย 

อุบัติการณ์ที่ รุนแรงของโรคหัวใจหรือความสัมพันธ์ของผลการ 

ตรวจกับการเสียชีวิต ในบทความนี้ขอสรุปแนวทางเวชปฏิบัติการ

ตรวจคัดกรองโรคหัวใจและหลอดเลือดส�าหรับผู้ป่วยโรคไตระยะ

สุดท้ายที่รอปลูกถ่ายไตในปัจจุบันดังแผนภูมิที่ 1
10,11,21

 เพื่อประโยชน์

ในการดแูลผูป่้วย ลดความเสีย่งของภาวะแทรกซ้อนและประสิทธผิล

สูงสุดของการผ่าตัดปลูกถ่ายไต

แผนภูมิที่ 1 การประเมินโรคหัวใจและหลอดเลือดโคโรนารีในผู้ป่วยรอรับการปลูกถ่ายไต 

ค�าย่อ ECG : electrocardiography, IHD ischemic heart disease, DM : diabetes mellitus, CVD : cardiovascular disease, METs : metabolic equivalent 

tasks, CAD : coronary artery disease, LVH : Left ventricular hypertrophy, MPS : myocardial perfusion study, DSE : Dobutamine stress echocardiogram,  

CAG : coronary artery angiography, ≈ (almost equal to) : เลอืกวิธีใดวิธหีนึง่ ข้ึนกับแต่ละสถาบนั,  :แนะน�าตามแนวทางเวชปฏบิตัทิีอ้่างองิ,  : พิจารณา 

ในผู้ป่วยแต่ละราย(ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงหมายเลข 10, 11 และ 21)

Dialysis,

medication and 

do not waitlist 

for KT

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

No

No

No

Yes 

No

Significant CAD

on CAG

Successful

Coronary 

intervention 

or revascularization

Waitlist	for	kidney	transplantation

MPS or DSE positive or 

inconclusive ≈ 

Symptomatic IHD e g. Chest 

discomfort, dyspnea 

Need urgent cardiac evaluation and

management

History and physical exam 

Echocardiography and ECG at initiation of dialysis 

and at stable dry weight (1-3 months)

Manage per cardiologist

recommendation

1. High risk patients (DM or age > 50 years 

 or prior CVD) or

2. Functional status < 4 METS  or 

3.  >3 risk factors

	 	DM

	 	prior CVD

	 	>1 year on dialysis
	 	LVH 

	 	Age >60 years 

	 	Smoking

	 	Hypertension

	 	Dyslipidemia 
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Cardiovascular and coronary artery disease 

screening for end-stage renal disease patients in 

waitlist for kidney transplantation

Thitiya Booranachat, Pantipa Tonsawan

Division	of	Nephrology,	Faculty	of	Medicine,	Khon	Kaen	University

Abstract 

  Population of end-stage renal disease (ESRD) patients have increased each year in Thailand. Renal  

transplantation is accepted the best treatment for these patients. It can improve quality of life, decrease mortality 

and cost-effective more than dialysis. Even though cardiovascular disease (CVD), have a number of cases caused by 

coronary artery disease (CAD). CAD is the major cause of death still high prevalence since chronic kidney disease 

(CKD) until early post-transplant period. Cardiovascular events and cardiovascular death of renal transplant recipients 

becomes lower in a few months compare with dialysis patients. Both traditional and transplant-specific risk factors 

affect atherosclerosis and CAD in patients with ESRD. Renal transplant surgery increase risk of acute major adverse 

cardiac events. ESRD patients are often asymptomatic because underlying diabetes and impaired exercise capacity. 

Basic clinical approach insufficient to makes diagnostic accuracy. Coronary angiography (CAG) is a standard method 

but invasive and risks of complication. Cardiovascular and coronary artery screening tools are required for identify, 

classify severity of CAD before surgery. Nowadays diagnostic modalities such as myocardial perfusion scintigraphy 

(MPS) and dobutamine stress echocardiogram (DSE), have many support data of utilization for these patients. DSE 

has pooled sensitivity 0.80 (95% CI, 0.64–0.90), pooled specificity 0.89 (95% CI, 0.79–0.94) and MPS has pooled 

sensitivity 0.69 (95% CI, 0.48-0.85), pooled specificity 0.77 (95% CI, 0.59–0.89). These tools were recommended in 

each clinical practice guidelines for cardiovascular and coronary artery disease screening in ESRD patients in waitlist 

for renal transplantation. However their need more data from especially randomize controlled trial. 

Keywords: end-stage renal disease, cardiovascular and coronary artery disease screening, renal transplantation
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  ในการดูแลรักษาผู ้ป่วยโรคลูปัส หรือโรคแพ้ภูมิคุ ้มกัน 

ตัวเอง (systemic lupus erythematosus; SLE) หนึ่งในปัจจัยหลัก

ที่เกี่ยวข้องกับอัตราการเจ็บป่วยหรืออัตราการตาย คือ อาการแสดง 

ทางไต (renal involvement) โดยในการศึกษาเก่ียวข้องกับอายุ 

คาดเฉลี่ย (life expectancy) ของผู้ป่วยลูปัสที่มีอาการแสดงทางไต 

ที่มีการท�าลายไตอย่างถาวร พบว่าจะมีอายุลดลงจากประชากร 

ทั่วไปถึง 23.7 ปี
1

  การรักษาผูป่้วยไตอกัเสบลปัูส (lupus nephritis) ในระยะน�า 

(induction treatment) มีจุดประสงค์เพื่อต้องการหยุดกระบวนการ 

ท�าลายจากภูมิคุ ้มกัน (immunological injury) ให้โรคสงบ  

ก่อนที่จะเข้าสู ่การรักษาระยะติดตาม ซ่ึงการรักษาในระยะน�า  

ด้วยยากดภูมิคุ ้มกัน ถือเป็นการรักษาหลักและมีความส�าคัญต่อ 

การด�าเนินโรคและการพยากรณ์โรคในระยะยาว และยังคงเป็น

ความท้าทายในการทีจ่ะพัฒนาหรือปรับเปลีย่นการรักษาเพ่ือให้ได้ผล 

ในการรักษาที่ดีข้ึนกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิมอัตราการท�าให ้

โรคสงบ (remission rate) หรือ ลดอัตราการกลับเป็นซ�้าของโรค 

(relapse) และรวมไปถึงการฟื้นฟูการท�างานของไต เป็นต้น
2,3

  เนื่องจากการเลือกการรักษาผู้ป่วยไตอักเสบลูปัส ข้ึนอยู ่

กับปัจจัยหลัก ได้แก่ ผลพยาธิวิทยาของไต รวมทั้งอาการแสดง และ 

ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการของผู ้ป ่วย ซ่ึงจะน�าไปใช้ประเมิน 

ความเสี่ยงของผู้ป่วยแต่ละราย ในปัจจุบันกลุ่มผู้ป่วยความเส่ียงสูง  

ได้แก่ กลุ่มที่มีการอักเสบของไตมาก ทั้ง focal และ diffuse  

proliferation จากผลช้ินเนือ้ไต การรักษาทีใ่ช้โดยอ้างองิจากแนวทาง

การรักษาที่ได้รับมาตรฐานในปัจจุบัน (Standard clinical practice 

guideline) เช่น KDIGO (Kidney Disease Improving Global 

Outcomes), EULAR (European League Against Rheumatism) 

นั้นประกอบไปด้วยยากดภูมิคุ้มกันสเตียรอยด์ และ ยากดภูมิคุ้มกัน 

อกีหนึง่ในสองชนดินี ้คอื cyclophosphamide หรือ mycophenolate 

mofetil (MMF) มีอัตราการท�าให้โรคสงบอย่างสมบูรณ์ (complete  

remission) ต�่าอยู ่
4,5 

วงการแพทย์จึงต้องการการรักษาท่ีไห ้

ผลดีกว่า ซ่ึงได้เร่ิมมีการน�ายากดภูมิคุ้มกันชนิดใหม่ๆ มาใช้ทั้งชนิด

เดี่ยว (monotherapy) และหลายชนิดร่วมกัน (multi-therapy) 

ซ่ึงแนวคิดการน�ายาเหล่านี้มาใช้นั้นเกิดจากความเข้าใจในพยาธิ

สรีรวิทยา ของโรคลูปัสมากขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา 

  วัตถุประสงค์ของบทความนี้ ต้องการมุ ่งน�าเสนอข้อมูล 

และการศึกษาที่เก่ียวข้องกับยาที่ออกฤทธิ์ต่อเป้าหมายจ�าเพาะ 

หลายประเภท (multitarget therapy) ในผู้ป่วยไตอักเสบลูปัส  

ในระยะน�า โดยใช้วิธีการสืบค้นจากฐานข้อมูล Pubmed และต�ารา 

การรักษาผู้ป่วยไตอักเสบลูปัสในระยะน�าด้วยยา

ที่ออกฤทธิ์ต่อเป้าหมายจ�าเพาะหลายประเภท

ก�าปั่นทอง ตั้งวีระพงษ์, ปิยะวดี หอมไกรลาศ

หน่วยโรคไต	กองอายุรกรรม	โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช	

กรมแพทย์ทหารอากาศ

บทคัดย่อ	

 ในปัจจุบันการรักษาผู้ป่วยไตอักเสบลูปัส ซ่ึงเป็นโรคที่มีความหลากหลายของทั้งพยาธิก�าเนิด อาการแสดง การพยากรณ์ 

ของโรค และการตอบสนองต่อการรักษา ยงัคงเป็นเร่ืองทีท้่าทาย โดยทีก่ารรักษาในระยะน�าและระยะตดิตามนัน้ ส่งผลต่อการพยากรณ์

โรคในระยะยาวอย่างชัดเจน และเนื่องจากมีข้อมูลองค์ความรู้เก่ียวกับพยาธิก�าเนิดของโรคมากข้ึน ท�าให้เกิดการศึกษาทางคลินิก 

เปรียบเทยีบการใช้ยากดภมูคิุม้กันทีอ่อกฤทธิต่์อเป้าหมายจ�าเพาะกลุม่ต่างๆ ทัง้แบบเดีย่ว และแบบหลายประเภทร่วมกัน กับการรักษา

มาตรฐานในปัจจุบัน เพื่อหวังผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดผลข้างเคียงจากการใช้ยาสเตียรอยด์ขนาดสูง ซึ่งการรักษา

ด้วยยาทีอ่อกฤทธิต่์อเป้าหมายจ�าเพาะหลายประเภท หมายถึง การน�ายาทีอ่อกฤทธิต่์อเป้าหมายจ�าเพาะ มาใช้ทดแทนหรือเสริมร่วมกับ 

ยากดภูมิคุ้มกันมาตรฐานเดิม เช่น ยากลุ่ม calcineurin inhibitors หรือ ยากลุ่มที่ออกฤทธิ์ต่อเป้าหมายจ�าเพาะที่ B-cell เป็นต้น  

บทบาทของการใช้ยาในกลุ่ม calcineurin inhibitors ร่วมกับ mycophenolate mofetil ถือเป็นทางเลือกที่จ�าเป็นในผู้ป่วยลูปัส 

ที่ไม่ตอบสนองต่อยากดภูมิคุ้มกันมาตรฐาน หรือไม่สามารถทนต่อผลข้างเคียงของยามาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็นยาสเตียรอยด์ หรือ  

cyclophosphamide ซ่ึงจากหลายการศึกษายืนยันได้ถึงประสิทธิภาพที่ดีกว่าของการรักษาในระยะน�าด้วยยาที่ออกฤทธิ์ต่อเป้าหมาย

จ�าเพาะหลายประเภท เมื่อเทียบกับกลุ่มยามาตรฐาน (cyclophosphamide ทางหลอดเลือดด�า) นอกจากนี้ยาที่ออกฤทธิ์ต่อเป้าหมาย 

จ�าเพาะที่ B-cell ได้แก่ ยา rituximab ถือว่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งในกรณีที่ยามาตรฐานไม่ได้ผล และยังคงมียาชนิดใหม่ๆที่ออกฤทธิ์

ผ่านทาง B-cell เช่น กลุ่ม Anti-BAFF/Anti-BLyS ที่ก�าลังมีการศึกษากันมากข้ึน และอาจเข้ามามีบทบาทในการรักษาผู้ป่วยไต 

อักเสบลูปัสในอนาคตได้ 

ค�าส�าคัญ: ไตอักเสบลูปัส, การรักษาด้วยยาที่ออกฤทธิ์ต่อเป้าหมายจ�าเพาะหลายประเภท, การรักษาในระยะน�า
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มาตรฐานทางโรคไต ซ่ึงได้คัดเลือกการศึกษาที่เก่ียวข้องกับยา 

ที่ออกฤทธิ์ต่อเป้าหมายจ�าเพาะ โดยขอกล่าวถึงยาหลัก 2 กลุ่ม  

ได้แก่ ยา calcineurin inhibitors และ ยาที่ออกฤทธิ์ต่อเป้าหมาย

จ�าเพาะที่ B-cell 

ที่มำของแนวคิดกำรใช้ยำที่ออกฤทธิ์ต่อเป้ำหมำยจ�ำเพำะ	

(target therapy)

  ในปัจจุบันแม้ความเข้าใจในกลไกของการเกิดโรคลูปัสนั้น 

จะยังไม่ชัดเจน แต่จากหลายๆการศึกษา พบว่าโรคนี้มีสาเหตุมาจาก

หลายปัจจัย โดยเชื่อว่าผู้ที่เป็นโรคอาจจะต้องมียีนเสี่ยง (polygenic  

genes) ต่อการเกิดโรคจ�านวนหนึ่งซ่ึงเมื่อถูกกระตุ ้นด้วยปัจจัย 

ทางส่ิงแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรักษาสมดุลของระบบ

ภูมิคุ ้มกันไว้ ก็จะเกิดการกระตุ ้นภูมิต้านทานเนื้อเยื่อตนเองข้ึน  

โดยพอจะสรุปพยาธิก�าเนิดของโรคเกิดจากความผิดปกติมาจาก  

4 กลุม่ใหญ่ๆ ได้แก่ 1. ความผดิปกตขิองการเกิดเซลล์ตาย (apoptosis) 

และการก�าจัด apoptotic body, 2. ความผิดปกติของการท�างาน 

ในระบบภมูคิุม้กัน, 3. ความผดิปกตขิองการท�าลาย immune complex 

และ 4. ปัจจยัเฉพาะทีท่�าให้เกิดพยาธสิภาพในแต่ละอวัยวะ เช่น anti-

dsDNA และ anti-C1q antibody สัมพันธ์กับพยาธิสภาพที่ไต หรือ 

anti-phospholipid antibody สัมพันธ์กับการเกิด thrombosis เป็นต้น 

  โดยความผิดปกติของการท�างานในระบบภูมิคุ ้มกันนั้น  

จากหลายการศึกษาพบทั้งความผิดปกติของ B Lymphocyte, T 

Lymphocyte, autoantibody (immune complex) และ innate  

immunity ซึ่งในบทความนี้จะไม่ขอลงรายละเอียดเชิงลึกในส่วนนี้
6,7

  จากข้อมูลข้างต้น จึงเริ่มมีการศึกษาโดยน�ายากดภูมิคุ้มกันที่

ออกฤทธิ์ต่อเป้าหมายจ�าเพาะ (targeted therapy) เพื่อให้การรักษา

ตรงกับกลไกการเกิดโรค ทั้งนี้เพ่ือให้แพทย์มีทางเลือกในการรักษา 

มากข้ึน และสามารถปรับให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย ซ่ึงมี 

หลากหลายกลุ่มยา
8
 ได้แก่ 

  1. ยากลุ่ม calcineurin inhibitors

  2. ยากลุ่มที่ออกฤทธิ์ต่อเป้าหมายจ�าเพาะที่ B-cell (target 

immunotherapy) อาทิ 

   -  B-cell depleting antibodies เช่น rituximab 

   -  Anti-BAFF (B-cell activating factor) หรือ anti-BLyS  

(B-lymphocyte stimulator) และ anti-APRIL (A proliferation 

inducing ligand) เช่น belimumab, briobacept 

   -  B-cell tolerogens

   -  Inhibition of co-stimulation (anti-CD40 ligand 

antibody)

  3. ยากลุ ่มที่ออกฤทธ์ิต่อเป้าหมายจ�าเพาะที่ไซโตคายน์  

(cytokine blocking therapy) เช่น anti-IL-1, anti-IL-6, anti-IL-10, 

anti-TNF, anti-IFN-α เป็นต้น 

  4.  ยากลุม่ biological therapy เช่น eculizumab (anti-C5 

mAb), glutathione เป็นต้น

  โดยพอทีจ่ะสรุปกลไกและต�าแหน่งทีย่าออกฤทธิไ์ด้ดงัรูปที ่1

 

ค�ำจ�ำกัดควำมของกำรรักษำด้วยยำที่ออกฤทธิ์

ต่อเป้ำหมำยจ�ำเพำะหลำยประเภท	

  นอกจากความเข้าใจในพยาธิก�าเนิดของโรคไตอักเสบลูปัส 

ทีม่ากข้ึนแล้ว หนึง่ในยาทีใ่ช้ในการรักษาโรคไตอกัเสบลปัูสในปัจจบุนั 

คือยาสเตียรอยด ์ซึง่เป็นยาที่มีผลข้างเคยีงในหลายระบบทั้งในระยะ

ส้ันและระยะยาว โดยเฉพาะการใช้ยาในขนาดสูง จึงเร่ิมมีแนวคิด

การใช้สูตรยาเลี่ยงยาสเตียรอยด์ (steroid-sparing regimen)  

ค�าตอบของแนวคิดดังกล่าว คือการรักษาด้วยยาที่ออกฤทธิ์ต่อ 

เป้าหมายจ�าเพาะหลายประเภท ซ่ึงมีจุดประสงค์เพื่อให้ยาออกฤทธ์ิ

ต่อเป้าหมายจ�าเพาะชนิดใหม่ๆ มาช่วยรักษาในจุดที่ยามาตรฐานเดิม

ไม่ได้ออกฤทธิโ์ดยตรง อาท ิยาทีย่บัยัง้การแบ่งตวั T-cell หรือ B-cell 

หรือยาที่ลดจ�านวน B-cell เป็นต้น โดยคาดหวังผลให้การรักษาดีขึ้น 

รวมถึงอาจช่วยลดขนาดยามาตรฐานเดมิลงได้ เพ่ือลดผลข้างเคยีงลง

  ในปัจจบุนั ยาทีม่ผีูน้�ามาศึกษากันอย่างกว้างขวาง และพบว่า 

มีผลการรักษาในระยะน�าที่ดี มีประสิทธิภาพ มีผลข้างเคียงน้อย คือ 

calcineurininhibitors และยากลุ่มที่ออกฤทธิ์ต่อเป้าหมายจ�าเพาะ

ที่ B-cell 

  นิยามของ “การรักษาด้วยยาที่ออกฤทธิ์ต่อเป้าหมายจ�าเพาะ

หลายประเภท” หรือ “multitarget therapy” จึงหมายถึง การน�ายา

ที่ออกฤทธิ์ต่อเป้าหมายจ�าเพาะ มาใช้ทดแทนหรือเสริมร่วมกันกับ

ยากดภูมิคุ้มกันมาตรฐานเดิม โดยยาที่มีหลักฐานจากการศึกษาว่ามี

ประสิทธิภาพ เช่น calcineurin inhibitors ร่วมกับยา สเตียรอยด์

ขนาดต�่า, หรือ calcineurin inhibitors ร่วมกับ mycophenolate 

mofetil (MMF) และยาสเตียรอยด์ขนาดต�่า, หรือ ยาที่ลดจ�านวน 

B-cell (B-cell depleting antibodies) ร่วมกับยาสเตยีรอยด์ เป็นต้น

 ในปัจจุบันเมื่อกล่าวถึงช่ือ “multitarget therapy” ในการ

รักษาระยะน�าอาจหมายถึงสูตรยา tacrolimus ร่วมกับ MMF และ 

ยาสเตียรอยด์ขนาดต�่า เนื่องจากมีการศึกษา
 
ที่ใช้ช่ือนี้เป็นตัวแทน

ของสูตรยาดังกล่าว 

กำรรักษำผู้ป่วยไตอักเสบลูปัส	 ด้วยยำกลุ่ม	 calcineurin	

inhibitors

  ยากลุม่ calcineurin inhibitors เป็นยากดภมูคิุม้กันทีม่ฤีทธิสู์ง  

(potent immunosuppressive agents) ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายใน

ผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะชนิด solid organ transplantation 

โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไตมากว่า 30 ปีแล้ว โดย 

ถูกใช้เป็นยากดภูมิต้านทานตัวหลัก และในช่วงหลังได้มีการน�า 

ยากลุม่นีม้าประยกุต์ใช้ในผูป่้วยโรคทีเ่ก่ียวข้องกับภมูคิุม้กันทีผ่ดิปกติ 

(autoimmune disease) หลายโรค ซึ่งที่มีใช้ในทางคลินิก ประกอบ

ไปด้วยยา 2 ชนิดหลัก คือ cyclosporine และ tacrolimus 

  ยาออกฤทธ์ิโดยการจบักับโปรตนี cyclophilins ในไซโตพลาสม 

ของ T-lymphocyte เกิดเป็นโมเลกุล เชิงซ้อน (drug-receptor 

complex) มีฤทธิ์ยับยั้งการท�างานของสาร calcineurin ท�าให้ไม่เกิด

ขบวนการ dephosphorylation ของ nuclear factor of activated T-cell 

(NF-AT) และขบวนการ transcription ของโปรตีนภายในเซลล์  

จึงมีผลลดการแบ่งตัวและการเพ่ิมจ�านวนของ T-lymphocyte 

ส่งผลให้ลดการกระตุ ้นระบบภูมิคุ ้มกันของร่างกาย โดยยับยั้ง 

การสร้างไซโตคายน์ต่างๆ เช่น interleukin-2 (IL-2), tumor necrosis 

factor alpha (TNF-α), interleukin-3, interleukin-4, CD40L และ 

Interferon-gamma (IFN-γ) ซ่ึงเป็นสาเหตุที่ท�าให้เกิดการอักเสบ 

ในร่างกายตามมา
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รูปที่ 1  ยากดภูมิคุ้มกันที่ออกฤทธิ์ต่อเป้าหมายจ�าเพาะ (targeted therapy) (ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงหมายเลข 8)
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MHCII TCR
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C
D
2
2

T

cell

B

cell

  นอกจากนี้ยากลุ่ม calcineurin inhibitors ยังมีหลักฐาน

ว่ามีผลช่วยในการปกป้องเซลล์โพโดไซท์ (glomerular podocyte) 

โดยทีไ่ม่ได้เป็นผลจากฤทธิข์องการกดภมูคิุม้กันอกีด้วย
9
 โดยออกฤทธิ์ 

เพ่ือคงสภาพของ podocyte actin cytoskeleton ผ่านการ 

ยับยั้งกระบวนการ dephosphorylation และ degradation ของ 

synaptopodin ซ่ึงเป็นโปรตีนที่ช่วยควบคุมขนาด การเคลื่อนตัว  

และการเรียงตัวของ podocyte foot process โดยผู้ป่วยที่มี 

การท�างานลดลงของ synaptopodin และการเพิม่ข้ึนของ calcineurin 

activity จะท�าให้เกิดการร่ัวของโปรตีนในปัสสาวะมากข้ึน
10 

ซึ่ง 

เป็นค�าอธิบายการที่ยาชนิดนี้สามารถช่วยในการลดระดับโปรตีน 
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ในปัสสาวะ (antiproteinuric effect) ที่พบผลลักษณะนี้ในหลายๆ

การศึกษา
11

  เนื่องด้วยยากลุ่มนี้มีทั้งฤทธ์ิที่ช่วยในการกดภูมิคุ ้มกันสูง  

ร่วมกับมีฤทธิ์เฉพาะในการลดระดับโปรตีนในปัสสาวะได้ รวมถึง 

การที่สามารถลดขนาดยาสเตียรอยด์เมื่อน�ายากลุ่มนี้มาใช้ร่วมกัน 

(steroid-sparing regimen) ในเชิงทฤษฎีจึงมีแนวโน้มที่จะน�ามา

ใช้รักษาผู้ป่วยไตอักเสบลูปัสได้ดี ซ่ึงในบทความนี้จะได้กล่าวถึง 

การศึกษาหลักๆที่น�ายากลุ่ม calcineurin inhibitors มาใช้ในผู้ป่วย

ไตอักเสบลูปัส

กำรศึกษำกำรใช้ยำ	cyclosporine	ในกำรรักษำผู้ป่วย

ไตอักเสบลูปัส

  ในช่วงแรก ประมาณ พ.ศ. 2532 ทาง Favre และคณะ
12  

ได้มีการน�ายาในกลุ่ม calcineurin inhibitor มาใช้ในการรักษาผู้ป่วย 

ไตอักเสบลูปัส class III และ IV จ�านวน 18 ราย ที่ไม่ตอบสนองต่อ 

ยากดภมูคิุม้กันมาตรฐาน อาท ิcyclophosphamide และ azathioprine  

หรือผู้ป่วยลูปัสที่ไม่สามารถทนต่อผลข้างเคียงของยามาตรฐานได้ 

โดยหลังจากติดตามไป 24 เดือน พบว่าผู้ป่วยไตอักเสบลูปัสทุกราย

ที่ได้รับการรักษาด้วย cyclosporine มีการลดลงของปริมาณโปรตีน

ในปัสสาวะเหลือน้อยกว่า 1 กรัมต่อวัน และในบางรายยังสามารถ 

ลดขนาดของยาสเตียรอยด์ที่ผู้ป่วยได้รับได้อีกด้วย 

  อย่างไรก็ตาม ในช่วงนัน้มกีารศกึษาเก่ียวกับยา cyclosporine 

ที่เป็น randomized controlled trial (RCT) น้อยมาก จนในช่วงปี 

พ.ศ. 2549 ทาง Moroni และคณะ
13 

ได้ศึกษาการใช้ cyclosporine 

เทียบกับ azathioprine ในระยะติดตาม (maintenance therapy)  

ในผู้ป่วย 69 ราย เป็นเวลา 2 ปี ในผู้ป่วยไตอักเสบลูปัส class IV  

โดยที่ทุกคนได้รับการรักษาในระยะน�าเหมือนกัน ด้วยยาสเตียรอยด ์

และ cyclophosphamide ชนิดรับประทานนาน 3 เดือน ซ่ึง 

หลังติดตามไปนาน 4 ปี ทั้งกลุ ่มของยา cyclosporine และ 

กลุ่มของ azathioprine พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทั้งในแง่  

การเกิดการก�าเริบของโรค (renal flares), การลดลงของปริมาณ

โปรตีนในปัสสาวะ, การเปลี่ยนแปลงของหน้าที่การท�างานของไต  

และรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยาของเนื้อไตทั้งในแง่  

การลดลงของ activity index และการเพ่ิมข้ึนของ chronicity index 

  อกีหนึง่การศึกษาประเภท RCT ทีเ่ปรียบเทยีบยา cyclosporine  

และยา cyclophosphamide ในผู้ใหญ่ ที่เป็นผู้ป่วยไตอักเสบลูปัส 

ชนิด membranous lupus nephritis พบว่ายา cyclosporine  

ไม่ได้ผลที่ดีกว่ายา cyclophosphamide ทั้งในแง่ประสิทธิภาพ 

ของอัตราการเกิดโรคสงบ และการป้องกันโรคก�าเริบ แต่ได้พบว่า  

การหยุดยา cyclosporine เร็วมักสัมพันธ์กับการมีโปรตีนรั่วซ�้า
11

  จากข้อมูลเบื้องต้นจะพบว่า ยา cyclosporine ซ่ึงเป็นยา 

ในกลุ่ม calcineurin inhibitors นั้นไม่ได้มีฤทธิ์ด้อยกว่ายามาตรฐาน 

ทั้งในการรักษาระยะน�า และการรักษาระยะติดตาม จึงมีแนวโน้ม 

ที่มีการน�ายาในกลุ่มนี้มาใช้ในทางคลินิกมากขึ้น 

กำรศึกษำกำรใช้ยำ	tacrolimus	ในกำรรักษำผู้ป่วย

ไตอักเสบลูปัส

  ยา tacrolimus เป็นยาอกีชนดิในกลุม่ calcineurin inhibitors 

ที่มีประสิทธิภาพของยามากกว่า cyclosporine ดังนั้นเมื่อเร่ิมม ี

การเห็นผลของ cyclosporine ในผู้ป่วยไตอักเสบลูปัสจากการศึกษา

ข้างต้น จึงมีผู้เริ่มน�า tacrolimus มาใช้ในการศึกษา

  เร่ิมจากการศึกษาของ Mok และคณะ
14 

ในปี พ.ศ. 2548  

ได้รายงานผลการศกึษาการใช้ยา tacrolimus ในผูป่้วยไตอกัเสบลปัูส  

class IV จ�านวน 9 รายส�าหรับการรักษาในระยะน�า โดยผู้ป่วย 

จะได้รับยาสเตียรอยด์ (prednisolone) ร่วมกับ tacrolimus ขนาด  

0.1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวัน นาน 2 เดือน แล้วจึงลดขนาดยา 

ลงเหลือ 0.06 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวัน นาน 4 เดือน ผลจาก 

การศึกษานี้พบว่าที่เวลา 6 เดือน ผู้ป่วยที่มีการเข้าสู่ระยะสงบ 

ของโรคอย่างสมบูรณ์และบางส่วน คิดเป็นร้อยละ 67 และ 22  

ตามล�าดับ โดยเริ่มพบการลดลงของปริมาณโปรตีนในปัสสาวะ และ

การเพิ่มขึ้นของระดับคอมพลีเมนต์และอัลบูมิน ที่ 2 เดือน ภายหลัง

การได้รับยา tacrolimus จากการศึกษาดังกล่าวจึงเร่ิมมีการน�ายา  

tacrolimus มาใช้ในการรักษาโรคไตอักเสบลูป ัสในระยะน�า  

กว้างขวางมากขึ้น

  ในโรคไตอักเสบลูปัส ผลพยาธิวิทยาของไตตามเกณฑ ์

ของ International Society of Nephrology/Renal Pathology 

Society (ISN/RPS) ประเภท class V+IV เป็นที่ทราบกันดีว่ามี

การพยากรณ์โรคที่แย่กว่าประเภท class IV หรือ class V เดี่ยวๆ
15  

จึงเ ร่ิมมีแนวคิดของการใช ้ยาหลายชนิด ในผู ้ป ่วยกลุ ่มที่ม ี

ไตอักเสบลูปัสรุนแรง ดังเช่น ประเภท class V+IV หรือ V+III เพื่อ

หวังให้ประสิทธิภาพในการรักษาดีข้ึน และมีค�าอธิบายเก่ียวข้องกับ

พยาธิก�าเนิดของไตอักเสบลูปัสประเภท class V+IV ว่าเก่ียวข้อง

อย่างชัดเจนกับ T cell-dependent
7 
โดยเร่ิมมีการศึกษาที่น่าสนใจ 

ที่ได้เพิ่มยา calcineurin inhibitors เข้าไปกับสูตรยามาตรฐาน คือ  

MMF และยาสเตียรอยด์ที่ได้ปรับลดขนาดยาลง และเรียกสูตรยา 

นี้ว่า “multitarget therapy”

  จากการศึกษาของ Hao Bao และคณะ
16 

ในปี พ.ศ. 2551 

ได้ท�าการศึกษาในผู้ป่วยไตอักเสบลูปัส class IV ร่วมกับ class V  

(V+IV) จ�านวน 40 ราย โดยเปรียบเทยีบการให้ยาทีอ่อกฤทธ์ิต่อเป้าหมาย 

จ�าเพาะหลายประเภท ได้แก่ MMF ร่วมกับ tacrolimus (โดย 

ก�าหนดขนาดยาคงที่ไว้ดังนี้: tacrolimus 2 มิลลิกรัม สองครั้งต่อวัน  

และ MMF 500 มิลลิกรัม สองคร้ังต่อวัน) เทียบกับการให้ยา  

cyclophosphamide ทางหลอดเลือดด�าขนาด 0.5-1 กรัม 

ต่อตารางเมตรของพื้นที่ผิวทุก 1 เดือน ส�าหรับการรักษาในระยะน�า 

และมกีารตดิตามนาน 6 เดอืน โดยทีท่กุรายจะได้รับการรักษาด้วยยา

สเตียรอยด์เหมือนกัน (คือได้รับยา methylprednisolone ทางหลอด

เลอืดด�า 500 มลิลกิรัมต่อวัน เป็นเวลา 3 วัน ตามด้วย prednisolone  

0.6 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวัน เป็นเวลา 4 สัปดาห์ แล้วค่อยๆลด

ขนาดลง 5 มิลลิกรัม ทุก 2 สัปดาห์ และคงที่ไว้ที่ 10 มิลลิกรัมต่อวัน) 

พบว่าที ่6 เดอืน ผูป่้วยทีไ่ด้รับยาทีอ่อกฤทธิต่์อเป้าหมายจ�าเพาะหลาย

ประเภท มอีตัราการเข้าสู่ระยะสงบของโรคอย่างสมบรูณ์และบางส่วน 

ถึงร้อยละ 50 และร้อยละ 40 ของผู้ป่วย ตามล�าดับ ซึ่งสูงกว่ากลุ่ม 

ผู ้ป่วยที่ได้รับยา cyclophosphamide ทางหลอดเลือดด�าซ่ึงมี 

อัตราการเข้าสู่ระยะสงบของโรคอย่างสมบูรณ์และบางส่วน เพียง 

ร้อยละ 5 และร้อยละ 40 ตามล�าดับ อีกทั้งผู้ป่วยในกลุ่มที่ได้รับยา 

ที่ออกฤทธิ์ต่อเป้าหมายจ�าเพาะหลายประเภท ยังมีผลข้างเคียงจาก

ยาต�่ากว่ากลุ่ม cyclophosphamide ทางหลอดเลือดด�า เช่น คลื่นไส้ 

อาเจียน เม็ดเลือดขาวต�่า ภาวะการขาดประจ�าเดือน เป็นต้น 
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  และในเวลาต่อมา บางส่วนของคณะผู้ท�าการศึกษาข้างต้น  

ได้เร่ิมอีกการศึกษาที่ยังคงเก่ียวข้องกับยาที่ออกฤทธ์ิต่อเป้าหมาย

จ�าเพาะหลายประเภท โดยได้ปรับแผนการศึกษาให้ดีและรัดกุมข้ึน 

อาทิ เพิ่มจ�านวนประชากรที่ศึกษา, คัดเลือกผู้ป่วยเข้าร่วมการศึกษา 

ในทกุกลุม่ของโรคไตอกัเสบลปัูสจากผลช้ินเนือ้ไต (ไม่ได้มเีพียง class 

V+IV) และติดตามผลการรักษาด้วยจากทั้งการติดตามอาการและ 

ผลตรวจทางห้องปฏบิตักิาร รวมไปถึงผูป่้วยบางส่วนได้ท�าการตดิตาม 

ผลช้ินเนื้อไตอีกด้วย Zhihong Liu และคณะ
17 

ได้เผยแพร ่

ผลการศึกษานี้ในปี พ.ศ. 2558 โดยศึกษาการใช้ยาที่ออกฤทธ์ิ 

ต่อเป้าหมายจ�าเพาะหลายประเภท ซ่ึงประกอบไปด้วยยา tacrolimus 

ขนาด 4 มิลลิกรัมต่อวัน ปรับตามผลข้างเคียง และค่าระดับยาที่ต�่า

ที่สุดในเลือด (trough concentration) ให้อยู่ในช่วง 4-6 นาโนกรัม 

ต่อมิลลิลิตร, MMF ขนาด 1000 มิลลิกรัมต่อวัน ปรับตามผล 

ข้างเคียงและระดับยาในเลือด และยาสเตียรอยด์ เทียบกับ สูตรยา

ที่ใช้ในปัจจุบัน คือ cyclophosphamide ทางหลอดเลือดด�า และ 

สเตียรอยด์ ในกลุ่มผู้ป่วยไตอักเสบลูปัส 362 คน จาก โรงพยาบาล 

26 แห่งของประเทศจีนที่ได้รับการยืนยันด้วยการตรวจช้ินเนื้อไต 

ประกอบด้วยผู้ป่วยไตอักเสบลูปัส ISN/RPS Classification class 

III, IV, V, III+V และ IV+V โดยศึกษาในช่วงการรักษาระยะน�า 24  

สัปดาห์ เป็นการศึกษาประเภท open-label multi-center randomized 

controlled trial 

  ผลการศึกษาพบว่า อัตราการท�าให้โรคสงบอย่างสมบูรณ์ที่  

24 สัปดาห์ ในกลุ ่มที่ ใช ้ยาที่ออกฤทธิ์ต ่อเป ้าหมายจ�าเพาะ 

หลายประเภท สูงถึงร ้อยละ 45.9 เมื่อเทียบกับกลุ ่มที่ใช ้ยา  

cyclophosphamide ทางหลอดเลือดด�า ที่มีเพียงร้อยละ 25.6 

และพบว่าอัตราการท�าให้โรคสงบโดยรวม (overall remission  

response incidence) ในกลุม่ทีใ่ช้ยาทีอ่อกฤทธิต่์อเป้าหมายจ�าเพาะ

หลายประเภท ยังคงสูงถึงร้อยละ 83.5 เมื่อเทียบกับ กลุ่มที่ใช้ยา 

cyclophosphamide ทางหลอดเลือดด�า ที่ร้อยละ 63.0 โดยมีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ เมื่อดูในข้อมูลของกลุ่มย่อย 

(subgroup) จะเหน็ว่าในผูป่้วยไตอกัเสบลปัูส class IV, V, III+V และ 

IV+V ที่รักษาด้วยยาที่ออกฤทธ์ิต่อเป้าหมายจ�าเพาะหลายประเภท 

ให้ผลการเข้าสู่ระยะโรคสงบอย่างสมบูรณ์มากกว่ากลุ่มที่รักษาด้วย

ยา cyclophosphamide ทางหลอดเลือดด�าอย่างชัดเจน นอกจากนี้

ในกลุ่มยาที่ออกฤทธ์ิต่อเป้าหมายจ�าเพาะหลายประเภท ยังสามารถ

ท�าให้ผู้ป่วยเข้าสู่โรคสงบได้เร็วกว่าอีกกลุ่มถึง 4.1 สัปดาห์ โดย 

ที่ทั้งสองกลุ ่มมีผลข้างเคียงจากการรักษาไม่แตกต่างกันอย่างม ี

นัยส�าคัญทางสถิติ

  โดยในสองการศึกษาข้างต้นนี้ มีจุดที่เป็นข้อสังเกต อาทิ  

เร่ืองการกระจายตัวของประชากรที่เข้าร่วมศึกษา ไม่มีประชากร 

ที่มีเชื้อชาติที่เป็นยุโรปหรือแอฟริกันอเมริกัน และการก�าหนดเกณฑ์

ส�าหรับเข้าสู่ระยะสงบของโรคน้ันเข้มงวดกว่าเกณฑ์ที่ทางองค์การ

อนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ก�าหนดไว้ ซึ่ง 

อาจท�าให้ กลุ่มที่ได้รับยา cyclophosphamide ทางหลอดเลือดด�า 

อาจดูมีอัตราการเข้าสู ่ระยะสงบของโรคน้อยกว่าการใช้เกณฑ ์

ของ WHO โดยในการศึกษานี้ก�าหนดให้โปรตีนในปัสสาวะ น้อยกว่า 

0.4 กรัมต่อลติร, ระดบัอลับมูนิในเลอืด มากกว่า 3.5 กรัมต่อเดซิลติร, 

ระดับครีเอตินินนั้นต้องปกติหรือไม่เกินร้อยละ 15 ของค่า พ้ืนฐาน 

และต้องไม่พบ sediment ในปัสสาวะ อีกทั้งเมื่อดูในรายละเอียด

ของผลข้างเคียงจากการรักษา จะพบว่าในกลุ่มที่ได้รับยาที่ออกฤทธิ์

ต่อเป้าหมายจ�าเพาะหลายประเภทแล้วต้องหยดุยาเนือ่งจากมผีลข้าง

เคียงของยาสูงถึงร้อยละ 5.5 เมื่อเทียบกับยา cyclophosphamide 

ทางหลอดเลอืดด�า ทีม่เีพียงร้อยละ 1.7 นอกจากนีย้งัขาดการตดิตาม

ผู้ป่วยในระยะยาว หลังจากครบระยะน�าที่ 6 เดือน ท�าให้ยังไม่ทราบ 

เร่ืองอัตราการก�าเริบของโรค เพราะการก�าเริบของโรคนั้นเป็น 

อีกสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกการพยากรณ์โรคที่ส�าคัญ

ผลข้ำงเคียงของยำกลุ่ม	calcineurin	inhibitors

  ยากลุม่นีเ้ป็นยาทีม่ช่ีวงระดบัยาทีป่ลอดภยัแคบ (therapeutic 

index) จึงท�าให้ปรับขนาดยาได้ยาก และจ�าเป็นต้องมีการติดตาม 

ระดับยาและผลข้างเคียงของยาเป็นระยะ เพื่อปรับยาระดับยาให้อยู่ 

ในระดับที่เหมาะสม โดยการใช้ระดับยาในเลือดเพ่ือการรักษา  

(therapeutic drug monitoring) ของยา calcineurin inhibitors  

ทีเ่หมาะสม อาท ิค่าระดบัยาทีต่�า่ทีสุ่ดในเลอืด (trough concentration)  

ของ tacrolimus จากการศึกษาที่ได้ท�าการรวบรวม ควรให้อยู่ในช่วง 

4-6 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร เพ่ือให้การรักษามีประสิทธิภาพ และ 

ลดผลข้างเคียงจากยา เป็นต้น อย่างไรก็ตามข้อมูลของการใช ้

ระดับยาในเลือดเพ่ือการรักษา (therapeutic drug monitoring)  

จะไม่ขอกล่าวโดยละเอียดในบทความนี้

  การน�ายามาใช้ในช่วงการรักษาระยะน�า ในช่วง 6 เดือนแรก 

อาจพบผลข้างเคียงได้บ้าง อาทิ ในยา cyclosporine จะพบปัญหา

เหงือกบวม (gum hypertrophy), ขนข้ึนมาก (hypertrichosis)  

ส่วนในยา tacrolimus จะพบปัญหาดงักล่าวน้อยกว่ายา cyclosporine  

แต่กลับพบปัญหาทางเมตาโบลิสมมากกว่า อย่างไรก็ดีในหลาย 

การศึกษา
15-17 

ไม่พบว่าการรักษาด้วยยากลุ่ม calcineurin inhibitors 

มีความแตกต่างเมื่อเทียบกับยามาตรฐาน cyclophosphamide  

ทางหลอดเลือดด�า หรือ MMF ในแง่ผลข้างเคียงที่รุนแรง อาทิ  

การติดเช้ือที่รุนแรง (เช่น การติดเช้ือทางเดินหายใจ การติดเช้ือ 

ที่ผิวหนัง การติดเช้ือในกระแสเลือด) หรือการเพ่ิมข้ึนสองเท่า 

ของระดับครีเอตินินในเลือด (doubling of serum creatinine)  

โดยในบทความนี้จะไม่ขอลงรายละเอียดเชิงลึกในเร่ืองผลข้างเคียง

ของยากลุ่ม calcineurin inhibitors 

กำรรักษำผู้ป่วยไตอักเสบลูปัส	ในระยะน�ำ	ด้วยยำที่ออกฤทธิ์

ต่อเป้ำหมำยจ�ำเพำะที่	B-cell	(Targeted	B-cell	

immunotherapy)

  เนื่องจาก B-cell สามารถท�าหน้าที่ antigen-presenting 

cell ให้กับ T-cell และควบคมุการสร้างautoantibody รวมถึงยงัช่วย 

ในการควบคมุกระบวนการอกัเสบโดยผ่านทางการหลัง่สารไซโตคายน์ 

ชนิดต่างๆ ซ่ึงหนึ่งในพยาธิก�าเนิดของโรคลูปัสคือการที่มี B-cell 

hyperactivity ดังนั้น การลดการท�างานของ B-cell จึงเป็นทางเลือก

หนึ่งที่น่าสนใจในผู้ป่วยไตอักเสบลูปัส

  ในปัจจุบันการรักษาที่ออกฤทธิ์ต่อเป้าหมายจ�าเพาะที่ B-cell  

มีหลายวิธี ดังที่เสนอไปข้างต้น ไม่ว่าจะเป็น antibody ต่อ B-cell 

surface antigen, B-cell tolerogens, การยับยั้ง co-stimulatory 

molecules หรือการยงัยัง้ไซโตคายน์ทีม่ผีลโดยตรงต่อ B-cell เป็นต้น  

ซ่ึงยาที่มีการศึกษาอย่างกว้างขวางและมีหลักฐานว่ามีแนวโน้ม 

ช่วยในการรักษาผู้ป่วยไตอักเสบลูปัส มี 2 กลุ่มเด่นๆ ได้แก่ ยากลุ่ม 
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B-cell depleting antibodies และยากลุ่ม anti-BAFF/anti-BLyS 

ซึ่งจะได้ในบทความนี้

  ในส่วนของ B-cell depleting antibodies หรือ Anti-CD20 

ซึ่งคือยา rituximab มีผู้ท�าการศึกษาและเผยแพร่บทความเกี่ยวกับ 

ยานี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จากการศึกษาใหญ่ชนิด RCT ช่ือ  

LUNAR
[18] 

(Efficacy and safety of rituximab in subjects with 

proliferative lupus nephritis) พบว่าการให้ยา rituximab ร่วมกับ

ยามาตรฐาน (cyclophosphamide ขนาดต�่าหรือ MMF) ในผู้ป่วย

ไตอักเสบลูปัส ประเภท class III-IV ในระยะน�า ไม่ได้เพิ่มประโยชน์ 

ในการท�าให้โรคสงบหรือตอบสนองการรักษา เมื่อเทียบกับการใช ้

ยาหลอก (placebo) ร่วมกับยามาตรฐาน แต่มีจุดน่าสนใจคือ 

ผลการศกึษาในส่วนอตัราการเกิดโรคสงบบางส่วน ในกลุม่ rituximab  

สูงถึงร้อยละ 31 เมือ่เทยีบกับยาหลอกทีม่เีพียงร้อยละ 15 ซ่ึงต่างกัน 

ถึงร้อยละ 16 แต่ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ ซ่ึงอาจเป็นจากจ�านวน

ประชากรที่น้อยเกินไป อีกทั้งยังพบว่ายา rituximab สามารถช่วย

ลดระดับของ anti-dsDNA และคอมพลีเมนต์ ได้ดีกว่ายามาตรฐาน 

  อย่างไรก็ตาม แม้ผลการศึกษาจาก LUNAR
18 

จะไม่แสดงถึง 

ประโยชน์อย่างชัดเจน แต่ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่า ข้อบ่งใช้ 

ของยา rituximab ในผู้ป่วยไตอักเสบลูปัส อ้างอิงจากแนวทาง 

การรักษา EULAR/ERA-EDTA และ ACR
19-20 

แนะน�าให้ใช้  

rituximab เป็นยาเสริม (add-on) และอาจเป็นยาเดี่ยว ในกลุ่ม 

ผูป่้วยไตอกัเสบลปัูส ทีไ่ม่ตอบสนองต่อการรักษามาตรฐาน (refractory 

lupus nephritis) เพราะกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา 

ในปัจจบุนัยงัไม่มแีนวทางการรักษาทีชั่ดเจน ยานีจ้งึเป็นตวัเลอืกหนึง่ 

แต่ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าข้อจ�ากัดของการใช้ยานี้คือ ราคาที่สูงมาก 

ต่อการรักษาผู้ป่วยหนึ่งราย 

  ในทศวรรษที่ผ่านมา มียาอีกกลุ่มที่ออกฤทธ์ิต่อเป้าหมาย

จ�าเพาะที่ B-cell ที่น่าสนใจ และเร่ิมมีการศึกษามากข้ึน คือ 

กลุ่มยา anti-BAFF (B-cell activating factor) หรือ anti-BLyS 

(B-lymphocyte stimulator) และ anti-APRIL (a proliferation 

inducing ligand) โดยที่ BAFF และ APRIL เป็นไซโตคายน์หลัก

ที่มีความส�าคัญล�าดับต้นทาง (upstream signaling) ซึ่งหลั่งมาจาก 

myeloid cell ท�างานร่วมกัน เพื่อไปกระตุ้น B-cell ให้เกิด B-cell 

proliferation, immunoglobulin class switching และกระตุ้น 

ให้พัฒนาเป็น plasma cell หรือ memory cell ซ่ึงในปัจจุบัน 

มียา 3-4 ชนิดที่ออกฤทธิ์ที่กลไกนี้

  ยาชนิดเดียวที่มีการศึกษาและพัฒนามาถึง phase III คือยา 

belimumab ถือเป็น สารชีวภาพ (biologic agent) ที่ออกฤทธิ์ต่อ 

เป้าหมายจ�าเพาะ ซ่ึงท�าหน้าทีเ่ป็น anti-BAFF โดยจากข้อมลูเก่ียวกับ

การศกึษา Bliss-52 ทีเ่ป็น RCT เทยีบระหว่างการให้ยา belimumab  

กับยาหลอก ในผู้ป่วยลปัูสทีม่อีาการไม่รุนแรง (มค่ีา SELENA-SLEDAI 

score มากกว่า 6) ให้ร่วมกับยาหลกัสเตยีรอยด์ หรือยา azathioprine  

ในผู้ป่วยจ�านวน 900 ราย พบว่ายา belimumab สามารถท�าให้ 

โรคสงบได้ถึงร้อยละ 53 เมื่อเทียบกับยาหลอกที่ร้อยละ 43 อย่างมี 

นัยส�าคัญทางสถิติ แต่เนื่องจากเกณฑ์ที่ใช้เป็นภาพรวมไม่ได้เน้น 

ที่ระบบไต จึงไม่อาจทราบประโยชน์โดยตรงของยานี้ในผู ้ป่วย 

ไตอักเสบลูปัสในขณะนี้ได้ อย่างไรก็ดี ยาชนิดนี้ถือเป็นยาที่มีพื้นฐาน

การออกฤทธิท์ีน่่าสนใจ และในอนาคตอาจเป็นอกีหนึง่ยาทีม่ปีระโยชน์

ต่อผู้ป่วยไตอักเสบลูปัสได้

สรุป

  อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน บทบาทของการใช้ยาในกลุ ่ม  

calcineurin inhibitors ร่วมกับ mycophenolate mofetil ซ่ึงเป็นสูตร 

ยากดภูมิคุ้มกันหลักที่ใช้ในผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายไตในปัจจุบัน ยังเป็น 

ทางเลือกที่จ�าเป็นในผู้ป่วยลูปัสที่ไม่ตอบสนองต่อยากดภูมิคุ้มกัน

มาตรฐาน หรือไม่สามารถทนต่อผลข้างเคียงของยามาตรฐาน ไม่ว่า

จะเป็นยาสเตียรอยด์ หรือ cyclophosphamide ซ่ึงจากการศึกษา 

ที่ได้น�าเสนอไปนั้น เป็นการยืนยันได้ดีถึงประสิทธิภาพที่ดีกว่าของ 

การรักษาด้วยยาที่ออกฤทธ์ิต่อเป้าหมายจ�าเพาะหลายประเภท 

ในระยะน�า เมื่อเทียบกับกลุ่มยามาตรฐาน (cyclophosphamide  

ทางหลอดเลือดด�า) โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกลุ่มประชากรที่เป็น 

ชาวเอเชีย ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรหลักในสองการศึกษาใหญ่ข้างต้น 

  ข้อดีที่ส�าคัญอีกข้อหนึ่งของการรักษาด้วยยาที่ออกฤทธิ์ 

ต่อเป้าหมายจ�าเพาะหลายประเภท คอืการทีส่ามารถลดขนาดยาสเตยี

รอยด์ได้ ซ่ึงใช้ขนาดยาเร่ิมต้นของ prednisolone เพียง 0.6 มลิลกิรัม 

ต่อกิโลกรัมต่อวัน โดยที่ขนาดของยา calcineurin inhibitors ในการ

รักษาระยะน�านั้น จากข้อมูลการศึกษาที่มีของยา tacrolimus ควรมี

ค่าระดับยาที่ต�่าที่สุดในเลือดอยู่ที่ 4-6 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตรเมื่อใช้

ร่วมกับยา MMF หรือ ค่าระดับยาที่ต�่าที่สุดในเลือดที่ 7 นาโนกรัม

ต่อมิลลิลิตรเมื่อใช้เดี่ยว

  แม้การใช้ยาที่ออกฤทธ์ิต่อเป้าหมายจ�าเพาะหลายประเภท 

ส�าหรับการรักษาในระยะน�า จะให้ผลที่น่าประทับใจ ทั้งในกลุ ่ม 

ที่ผลช้ินเนื้อไต class IV หรือ V และโดยเฉพาะในกลุ่มที่มีความ

รุนแรงของโรคมากกว่าปกต ิเช่น III+V หรือ IV+V แต่ยงัไม่มกีารศกึษา

ใหญ่ที่แสดงเก่ียวกับผลข้างเคียงต่อการท�างานของไต หรืออัตรา 

การก�าเริบของโรค ในระยะยาวที่นานกว่า 24 สัปดาห์ หรือ 6 เดือน 

จึงไม่สามารถบอกการพยากรณ์โรคในระยะยาวได้ โดยถ้าในอนาคต

มีผลการศึกษาที่น่าพอใจในระยะติดตามหรือในระยะยาวกว่าน้ี  

เมื่อเทียบกับการรักษามาตรฐานในปัจจุบัน ยาในกลุ่มนี้อาจจะเป็น

แนวทางการรักษาที่เป็นมาตรฐานใหม่ในอนาคตได้

  ส่วนยาที่ออกฤทธิ์ต่อเป้าหมายจ�าเพาะที่ B-cell นั้น ในส่วน

ของยา rituximab ถือว่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งในกรณีที่ยามาตรฐาน

ไม่ได้ผล นอกจากนี้ยังคงมียาชนิดใหม่ๆที่ออกฤทธิ์ผ่าน B-cell  

เช่น anti-BAFF/anti-BLyS ที่ก�าลังมีการศึกษากันมากข้ึน และ 

อาจเข้ามีบทบาทในการรักษาผู้ป่วยไตอักเสบลูปัสในอนาคต
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Multitarget therapy for induction treatment 

of lupus nephritis

Kampantong Tangweerapong, Piyavadee Homkrailas

Division	of	Nephrology,	Department	of	Medicine,	Bhumibol	Adulyadej	Hospital,	Royal	Thai	Air	Force

Abstract 

 Lupus nephritis is an extremely heterogeneous disorder, in terms of pathogenesis, morphology, clinical features, 

prognosis and responsiveness to therapy. Treatment of lupus nephritis remains a major challenge. Remission rate is 

one of the main factor that reflects the prognosis. Therefore, more effective induction regimens for lupus nephritis 

are needed. A plenty of trials of targeted immunosuppressive agents, including monotherapy and multi-therapy, were 

conducted to compare to standard regimen in past decade. Few multitarget regimens were approved their superior 

effectiveness, such as calcineurin inhibitors plus mycophenolate mofetil and corticosteroid, to treat lupus nephritis from 

severe cases to refractory cases or in case of intolerance to standard treatment. Moreover, B-cell target immunotherapy  

agents including rituximab and Anti-BAFF/Anti-BLyS may be used as alternative choices in severe lupus nephritis.

Keywords: lupus nephritis, multitarget therapy, induction therapy, calcineurin inhibitor
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  Functional voiding disorders เป็นความผดิปกตทิีเ่ก่ียวข้อง

กับการขับถ่ายปัสสาวะที่ไม่ได้มีสาเหตุจากปัญหาทางกายวิภาค 

ของระบบทางเดินปัสสาวะและระบบประสาทที่ควบคุมการถ่าย

ปัสสาวะ รวมถึงโรคในระบบทางเดินปัสสาวะ เช่น การติดเช้ือ 

ในระบบทางเดินปัสสาวะ นิ่ว แคลเซียมในปัสสาวะปริมาณสูง  

(hypercalciuria) เป็นต้น พบประมาณร้อยละ 3 ในเด็กผู้ชายและ

ร้อยละ 7 ในเด็กผู้หญิง
1
 ความรุนแรงของปัญหาขึ้นอยู่กับชนิดของ

โรค นอกเหนือจากผลกระทบต่อจิตใจ อารมณ์ และการเข้าสังคม  

ในบางกรณอีาจเกิดภาวะแทรกซ้อนทางกาย เช่น การตดิเช้ือทางเดนิ

ปัสสาวะ ปัสสาวะไหลย้อนขึ้นท่อไต (vesicoureteral reflux, VUR) 

หรือการอุดก้ันทางเดินปัสสาวะ (hydronephrosis, hydroureter)  

จนน�าไปสู่โรคไตเรื้อรังได้

  กระเพาะปัสสาวะสามารถรองรับน�้าปัสสาวะและขับออกสู ่

ร่างกายผ่านท่อปัสสาวะ (urethra) โดยอาศัยการบีบและคลายตัว 

ของกล้ามเนื้อเรียบในผนังกระเพาะปัสสาวะที่เรียกว่า detrusor 

ท�างานประสานกับหูรูดชั้นใน (internal sphincter) และหูรูดชั้นนอก 

(external sphincter) ที่เป็นส่วนหนึ่งของกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน 

(pelvic floor) ตรงคอของกระเพาะปัสสาวะ (bladder neck) เมื่อ

กล้ามเนื้อ detrusor คลายตัวเพื่อรองรับน�้าปัสสาวะ กล้ามเนื้อหูรูด 

ก็จะหดตัวเพ่ือป้องกันไม่ให้น�้าปัสสาวะไหลออกก่อนเวลาอันสมควร 

เมื่อกล้ามเนื้อ detrusor หดตัว กล้ามเนื้อหูรูดก็จะคลายตัวเพ่ือ 

ให้ขับน�้าปัสสาวะออกจากกระเพาะปัสสาวะได้ การท�างานของ 

กล้ามเนื้อเหล่านี้ต้องอาศัยการท�างานของระบบประสาท sacral  

parasympathetic, thoracolumbar sympathetic และ sacral 

somatic nerve โดยมีศูนย์ควบคุมที่ไขสันหลัง (sacral micturition 

center) และในส่วนของสมอง (pontine micturition center) 

ผ่านทาง brain stem ไปยัง cerebellum, basal ganglia, limbic 

system, thalamus, hypothalamus จนถึง cerebral cortex ตาม

ล�าดับ ดังรูปที่ 1

Pediatric functional voiding disorders: 

Current evaluation and management

คงกระพัน ศรีสุวรรณ

หน่วยไต	กองกุมารเวชกรรม	โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

Practical Point

รูปที่ 1 ระบบประสาทที่ควบคุมการท�างานของกระเพาะปัสสาวะ (ดัดแปลงจากเอกสารหมายเลข 2)
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Sacral spine
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Inferior mesenteric

ganglia

Pelvic nerves (parasympathetic)

Pudendal nerves (somatic)

Parasympathetic ganglia

Bladder

External sphincter

Pelvic floor



Practical Point 32

  ในช่วงแรกเกิดจนถึงวัยทารก การปัสสาวะจะอาศัย spinal 

cord reflex เป็นหลัก ดังนั้นเมื่อมีน�้าปัสสาวะไหลลงมาในกระเพาะ

ปัสสาวะก็จะมีการกระตุ้นให้ปัสสาวะบ่อยในช่วง sleep-wake cycle 

เมือ่อายุ 2-3 ปี เดก็จะเร่ิมควบคมุหรููดในการกลัน้ปัสสาวะเพือ่เอาชนะ 

micturition reflex กระเพาะปัสสาวะขยายตวัเพ่ิมความจนุ�า้ปัสสาวะ

ได้มากข้ึน ท�าให้ปัสสาวะแต่ละคร้ังห่างข้ึนและมีปริมาณน�้าปัสสาวะ

ต่อครั้งมากขึ้นใกล้เคียงกับผู้ใหญ่

  ในการประเมินการท�างานของกระเพาะปัสสาวะ สามารถ 

แบ่งได้เป็น 4 ด้านหลักๆ ดังนี้
3

  1. ความจุของกระเพาะปัสสาวะ (bladder capacity 

หรือ bladder volume) ความจุสูงสุดหน่วยเป็นมิลลิลิตร (มล.) ใน 

เด็กทารกค�านวณได้จาก 38 + (2.5 x อายุเป็นเดือน)
4
 ในเด็กโต

ค�านวณได้จาก Koff’s formula
5
 เท่ากับ (อายุเป็นปี + 2) x 30 ใน

ทารกแรกเกิดกระเพาะปัสสาวะจะมีความจุ 30 มล. ในเด็กวัยรุ่นจะ

มีความจุ 300 มล. โดยประมาณ

  2. ความยืดหยุ่นของกระเพาะปัสสาวะ (compliance) 

คือ ปริมาตรปัสสาวะต่อความดันในกระเพาะปัสสาวะ มีหน่วยเป็น

มิลลิลิตรต่อเซนติเมตรน�้า

  3. ความไวของกระเพาะปัสสาวะ (emptying threshold) 

โดยวัดปริมาณปัสสาวะที่ท�าให้รู ้สึกว่ากระเพาะปัสสาวะเต็มและ 

อยากถ่ายปัสสาวะ

  4. การท�างานของหูรูดกระเพาะปัสสาวะ (sphincter function)  

คือความสามารถในการกลั้นไม่ให้น�้าปัสสาวะไหลผ่านส่วนของคอ 

กระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะส่วนต้น

  เมือ่หน้าทีท่ัง้ 4 ด้านนีผ้ดิปกตไิม่ว่าจะด้านใดด้านหนึง่ จะน�าไป 

สู่ความผิดปกติในการขับถ่ายปัสสาวะ ความผิดปกติที่เกิดข้ึนแสดง

อาการทางคลินิกได้ดังนี้

  1. จ�านวนครัง้ของการถ่ายปัสสาวะ (frequency) ไม่ว่าจะถี่

เกินไปหรือห่างเกินไป โดยปกตจิ�านวนคร้ังของการถ่ายปัสสาวะข้ึนกับ 

อาย ุในเดก็ทารกแรกเกิดถ่ายปัสสาวะทกุ 1 ช่ัวโมง ช่วงอาย ุ6-12 เดอืน 

ประมาณ 10-15 ครั้งต่อวัน อายุ 2-3 ปีประมาณ 8-10 ครั้งต่อวัน
6
 

อายุ 5 ปีประมาณ 4-9 ครั้งต่อวันและมักไม่ตื่นมาปัสสาวะกลางคืน 

อายุ 12 ปีขึ้นไปจะใกล้เคียงผู้ใหญ่ ประมาณ 4-6 ครั้งต่อวัน
4

  2. กลั้นปัสสาวะไม่ได้ (incontinence)

  3. ต้องถ่ายปัสสาวะทันทีทันใด (urgency) โดยไม่มีอาการ

ปวดปัสสาวะมาก่อน หรือกลั้นไม่อยู่ (urge incontinence)

  4. ตื่นมาถ่ายปัสสาวะกลางคืน (nocturia)

  5. ถ่ายปัสสาวะล�าบากในตอนต้น ต้องรอสักระยะหนึ่ง

ปัสสาวะจะไหลออกมาได้ (hesitancy)

  6. ต้องเบ่งปัสสาวะโดยอาศัยการเกร็งกล้ามเนื้อท้องช่วย 

ตั้งแต่ตอนเริ่มจนตลอดการถ่ายปัสสาวะ (straining)

  7. ปัสสาวะไม่พุ่ง (weak stream)

  8. ถ่ายปัสสาวะออกมาเป็นช่วงๆ ไม่เป็นสายต่อเน่ือง 

ในการถ่ายปัสสาวะ 1 ครั้ง ( intermittency)

  9. กลั้นปัสสาวะ (holding maneuver) เด็กจะอยู่ในท่ายืน 

เอาขาไขว้กัน (Vincent’s curtsey sign) หรือนั่งยองๆ บนส้นเท้า 

ในเด็กหญิง (squatting) โดยเด็กอายุตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไปจะสามารถ 

กลั้นปัสสาวะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  10. อาการที่ปัสสาวะยังคงค้างอยู ่ในกระเพาะปัสสาวะ 

หลังการขับถ่าย (incomplete emptying)

  11. น�้าปัสสาวะเล็ดหรือซึมหยดตามมาหลังการขับถ่ายโดย

ไม่สามารถควบคุมได้ (post-micturition dribbling)

  12. น�า้ปัสสาวะเหลอืค้างในกระเพาะปัสสาวะหลงัการขับถ่าย  

(post voided residual urine) ซ่ึงสามารถประเมินได้ด้วยการ

สวนปัสสาวะเพ่ือวัดปริมาณหรือใช้คลื่นเสียงความถ่ีสูง วัดปริมาณ

ปัสสาวะที่เหลืออยู่ในกระเพาะปัสสาวะหลังการขับถ่าย ในคนปกต ิ

ไม่ควรมีน�้าปัสสาวะค้าง หรือถ้ามีก็ไม่ควรเกิน 20 มล.

  ในปี พ.ศ. 2540 International Children’s Continence 

Society (ICCS) ได้แบ่ง functional voiding dysfunction ออกเป็น 

ประเภทต่างๆ ดังตารางที่ 1
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Clinical features Management

Transient detrusor-

sphincter 

discoordination

Age < 2 years

Interrupted voiding

May present with UTI

Transient phenomena

Resolves with toilet training

Detrusor overactivity

(overactive bladder)

Urinary frequency

Urgency

Urge incontinence

Anticholinergic drugs

Standard urotherapy

Neuromodulation

Stress incontinence Associated with increased 

intravesical pressure during 

laughing, running, coughing

Standard urotherapy

Pelvic floor rehabilitation

Giggle incontinence Common in girls

Associated with laughing and giggling

Standard urotherapy

Pelvic floor rehabilitation

Postvoid dribbling Common in girls

Leakage after voiding and on standing

Advise on toilet posture i.e. sitting with legs 

apart

Dysfunctional voiding May manifest as daytime urinary

symptoms

Standard urotherapy

Biofeedback and pelvic floor rehabilitation

Stress management

Infrequent voiding/

underactive bladder

Infrequent voiding as a result of diminished 

urge sensation

Refuses to void when engaged in play

Overflow incontinence

UTI

Standard urotherapy, including timed voiding 

and scheduled drinking training

Non-neurogenic 

neurogenic bladder

(Hinman syndrome)

May present as UTI

Poor bladder emptying

Incontinence

No neurologic pathology identified

May involve bowel dysfunction

Same as for neurogenic bladders

May require clean intermittent catheterizaton

UTI, urinary tract infection (ดัดแปลงจากเอกสารหมายเลข 7)

ตารางที่ 1 สรุปปัญหา functional voiding disorder และแนวทางการรักษาในเด็ก

  กลุ่ม overactive bladder หรือ unstable bladder เกิดจาก 

การที่กล้ามเนื้อ detrusor บีบตัวมากกว่าปกติ เป็นปัญหาที่พบบ่อย

ทีสุ่ดใน functional voiding disorders โดยพบมากในช่วงอาย ุ5-7 ปี
8
  

ผูป่้วยมอีาการ urgency และ frequency มกัเกิดในช่วงเวลากลางวัน  

ในกรณีที่ป ัสสาวะบ่อยช่วงกลางวันแต่ยังกลั้นปัสสาวะได้และ 

อาการหายไปเมื่อนอนหลับ เรียกภาวะนี้ว่า extraordinary daytime 

urinary frequency syndrome (EDUF หรือ pollakiuria) พบ

ได้บ่อยในเด็กวัยอนุบาลถึงประถมต้น ผู้ป่วยจะปัสสาวะบ่อยทุกๆ  

15 ถึง 20 นาทีหรืออาจห่างกว่านั้น ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด  

แต่ผูป่้วยอาจมปัีญหาทีก่ระทบกระเทอืนด้านจติใจ เช่น เปิดเทอมใหม่ 

ใกล้สอบ เปลี่ยนโรงเรียนใหม่ ย้ายที่อยู่ เปลี่ยนผู้ดูแลหรือมีปัญหา 

ที่บ้าน บางส่วนพบ hypercalciuria ร่วมด้วย วินิจฉัยโดยแยกโรค

ทางกายออกไปก่อน

  Stress incontinence และ giggle incontinence คอือาการ

ปัสสาวะเล็ด ขณะที่ไอจาม เบ่ง หรือหัวเราะเท่านั้น แต่ช่วงเวลาอื่นๆ

สามารถขับถ่ายปัสสาวะได้เป็นปกติ ส�าหรับ postvoid dribbling  

ในเด็กชายเกิดได้จากการมีน�้าปัสสาวะค้างในท่อทางเดินปัสสาวะ 

หรือหนังหุ้มปลายขององคชาติที่ไม่ได้ร่นข้ึนไปขณะถ่ายปัสสาวะ  

ในเด็กหญิงพบในกรณีที่น�้าปัสสาวะไหลย้อนเข้าไปในช่องคลอด 

(vaginal reflux) มักพบในผู้หญิงที่อ้วน เตี้ย มีท่อปัสสาวะส่วนปลาย

เปิดผิดปกติ (hypospadiac meatus) และมี labial adhesion

  Voiding dysfunction เกิดจาก bladder sphincter  

dyssynergia หรือ dyscoordination ยังไม่ทราบสาเหตุ ส่วนหนึ่ง

อาจเกิดจากการกลั้นปัสสาวะเป็นประจ�าในขณะที่กระเพาะปัสสาวะ

บีบตัว แต่เด็กพยายามกลั้นโดยอาศัยการหดตัวของหูรูด เมื่อเวลา

ผ่านไปจะท�าให้หูรูดไม่สามารถคลายได้อย่างสมบูรณ์ และมีการ 

หดตัวอยู่ตลอดเวลา (isometric contraction) แม้ว่าจะมีการบีบตัว

ของกระเพาะปัสสาวะ น�าไปสู่การมีน�้าปัสสาวะค้างอยู่ในกระเพาะ 

ปัสสาวะ เกิดการติดเช้ือทางเดินปัสสาวะตามมา มีปัสสาวะเล็ด

หรือปัสสาวะไหลย้อน ส่งผลกระทบต่อการท�างานของไตท�าให้เกิด

โรคไตเร้ือรังได้ ในกรณีที่รุนแรงจะเรียกว่า Hinman syndrome 

(non-neurogenic neurogenic bladder) ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เด็ก

กลั้นปัสสาวะได้แก่ ช่วงวัยหัดฝึกถ่ายขับปัสสาวะและอุจจาระ (toilet  

trained) ห่วงเล่นหรือท�ากิจกรรมเพลินจนไม่อยากเข้าห้องน�้า  
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เคยมีปัสสาวะแสบขัดหรือเจ็บเนื่องจากการติดเช้ือทางเดินปัสสาวะ 

ท�าให้เกิดปัญหาในการถ่ายปัสสาวะตามมา

  Infrequent voiding (lazy bladder) อาจเกิดจากการกลั้น

ปัสสาวะเป็นประจ�า จนท�าให้กระเพาะปัสสาวะมีความจุมากกว่าปกติ 

และมีปัญหา overflow incontinence ตามมา ผู้ป่วยบางส่วนจะมี 

ปัญหาทางจิตเวชร่วมด้วย อย่างไรก็ดี ICCS ไม่ได้รวมถึงปัญหา 

การขับถ่ายปัสสาวะที่ผิดปกติที่พบร่วมและหรือมีสาเหตุน�ามาจาก

ภาวะท้องผูกที่เรียกว่า Dysfunctional Elimination Syndrome 

(DES) ซ่ึงการที่มีท้องผูกและมีอุจจาระค้างอยู่ในส�าไส้ใหญ่ส่วน 

rectum จะกดเบียดคอของกระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะ 

ส่วนต้น ท�าให้เวลาถ่ายปัสสาวะจะมีน�้าปัสสาวะค้างอยู่ในกระเพาะ

ปัสสาวะ ท�าให้มีภาวะแทรกซ้อนเช่น ติดเช้ือทางเดินปัสสาวะ 

ตามมาได้ เมื่อแก้ไขปัญหาท้องผูกได้ก็จะแก้ปัญหาเร่ือการขับถ่าย

ปัสสาวะได้

อำกำรและอำกำรแสดงทำงคลินิก

  นอกจากอาการขับถ่ายปัสสาวะที่ผิดปกติดังที่กล่าวแล้ว 

ข้างต้น ผูป่้วยอาจมาพบแพทย์ด้วยปัญหาการตดิเช้ือทางเดนิปัสสาวะ 

ซ�้าซาก มี VUR มี hydronephrosis ส่งผลให้เกิดนิ่วในทางเดิน 

ปัสสาวะ และมีโรคไตเร้ือรังจนถึงโรคไตเร้ือรังระยะสุดท้าย  

(end stage renal disease) ตามมาได้ ผู้ป่วยบางรายจะมีโรคสมาธิ

ส้ันร่วมด้วย หรือมปัีญหาทางพฤตกิรรมทางอารมณ์และการเข้าสงัคม

ทีผ่ดิปกตไิป โดยเฉพาะในเดก็วัยเรียน อาจมปัีญหาหารเรียน ถูกเพ่ือน

ล้อหรือไม่มีเพื่อนคบหา ท�าให้เด็กมีปมด้อย

กำรวินิจฉัย

  อาศัยประวัติและการตรวจร ่างกายเป็นหลัก โดยซัก

ประวัติการถ่ายปัสสาวะ ได้แก่ จ�านวนครั้ง ปริมาณปัสสาวะต่อครั้ง 

อาการผิดปกติของการถ่ายปัสสาวะ การกลั้นปัสสาวะไม่ได้ ท่าทาง

ที่แสดงถึงการกลั้นปัสสาวะ เช่น ยืนไขว้ขา การนั่งยองๆ ช่วงอายุ

ที่เริ่มมีอาการ ประวัติการฝึกขับถ่าย (toilet training) เริ่มเมื่ออายุ

เท่าไหร่ ฝึกยากหรือง่าย มีปัญหาในการฝึกหรือไม่ ปัสสาวะรดที่นอน 

ประวัติการขับถ่ายปัสสาวะผิดปกติของคนในครอบครัว ปริมาณน�้า 

ที่ดื่มต่อวัน การขับถ่ายอุจจาระ อาการท้องผูก อุจจาระแข็ง อุจจาระ

เล็ด (encopresis) พฤติกรรมการกลั้นปัสสาวะ ประวัติการติดเช้ือ

ทางเดินปัสสาวะในอดีต ประวัติการคลอด เช่น คลอดก่อนก�าหนด 

APGAR score การติดเช้ือ ประวัติพัฒนาการ การเรียนและ 

การเข้าสังคมทีโ่รงเรียน สถานภาพด้านจติใจ บคุลกิภาพ ลกัษณะนสิยั

และอารมณ์ สถานภาพในครอบครัว จ�านวนพี่น้อง การเปลี่ยนแปลง

และการสูญเสียในครอบครัว การท�า voiding diary บันทึก 

การถ่ายปัสสาวะและการถ่ายอจุจาระจะมปีระโยชน์มาก ส�าหรับผูป่้วย

เด็กโตที่ถ่ายปัสสาวะปกติมาก่อนแล้วต่อมามีปัญหา ควรสงสัยภาวะ 

tethered spinal cord ไว้ด้วย

  การตรวจร่างกายท่ัวไป คล�าหน้าท้องว่ามีก้อนผิดปกติ 

หรือไม่ ตรวจดูบริเวณหลังดูว่ามี sacral dimple, hair tuffs,  

hemangioma, sinus tract, lipoma, myelomeningocele,  

lipomeningocele หรือไม่ ผู้ป่วยมีหรือเคยมี imperforated anus 

มี intragluteal cleft มีสะโพกผิดปกติซ่ึงอาจเกิดจาก sacral  

dysgenesis หรือ agenesis ลกัษณะทีก่ล่าวมานีบ่้งช้ีว่าน่าจะมคีวาม

ผดิปกตขิองระบบประสาททีค่วบคมุการท�างานของกระเพาะปัสสาวะ 

(neurogenic bladder) ควรเน้นการตรวจระบบประสาท ระบบ 

ทางเดินปัสสาวะภายนอกรวมถึงอวัยวะเพศ ได้แก่ meatus, labial  

adhesion การอักเสบของผิวหนังบริเวณ perineum และควรสังเกต

การพุ่งของปัสสาวะในขณะที่เด็กถ่ายปัสสาวะด้วย

  การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ให้พิจารณาจากปัญหา 

ของผู ้ป่วยเป็นรายๆไป ในกรณีของ EDUF อาจส่งตรวจเพียง  

urinalysis การเพาะเช้ือจากปัสสาวะ และ urine calcium/ 

creatinine ratio ถ้ามีท้องผูกร่วมคิดถึง DES ก็พิจารณาส่งภาพ 

ฉายรังสีช่องท้องเพ่ือดูเงาของก้อนอุจจาระในโพรงล�าไส้ ในกรณ ี

ของ dysfunctional voiding พิจารณาตรวจคลื่นเสียงความถ่ีสูง 

ของไต ท่อไต และกระเพาะปัสสาวะว่ามี hydronephrosis,  

hydroureter ร่วมด้วยหรือไม่ และยังสามารถตรวจวัด bladder 

capacity, residual urine และความหนาของกล้ามเนื้อกระเพาะ

ปัสสาวะได้ ซ่ึงถ้าหนามากกว่าปกตจิะสมัพันธ์กับความดนัในกระเพาะ

ปัสสาวะที่สูงขณะขับถ่ายปัสสาวะ ซ่ึงอาจบ่งช้ีว่ามีภาวะอุดก้ัน 

ของกระเพาะปัสสาวะทัง้จากกายวิภาคหรือจากระบบประสาททีท่�างาน

ผิดปกติก็ได้ การตรวจเพ่ิมเติมด้วย voiding cystourethrogram 

(VCUG) เพ่ือประเมิน VUR และกายวิภาคของกระเพาะปัสสาวะ

รวมถึงท่อปัสสาวะจะช่วยในการวินิจฉัยการอุดก้ันทางเดินปัสสาวะ 

ได้ เช่น posterior urethral valve, ureterocele เป็นต้น ในกรณี 

ทีส่งสยั neurogenic bladder ควรจะพจิารณาส่งภาพฉายรังสีกระดกู

สันหลังในเบื้องต้น และแม้ว่าผลจะปกติก็ควรส่งตรวจ magnetic  

resonance imaging (MRI) ของกระดูกและไขสันหลังเพ่ือ 

ประเมินโรคในกลุ่ม spinal dysraphism ต่อไป การตรวจรังสี 

วินจิฉยัอืน่ๆทีอ่าจพจิารณาเพ่ิมเตมิ ได้แก่ 
99m

Tc- dimercaptosuccinic 

acid scan (DMSA) เพื่อดูต�าแหน่งไตและรอยแผลเป็นที่เนื้อไต 

99m
Tc-mercaptoacetyltriglycine (MAG3 หรือ DTPA) ร่วมกับ

การฉีด furosemide เพ่ือประเมินการอุดก้ันของทางเดินปัสสาวะ 

และ magnetic resonance urography (MRU) หรือ computed 

tomogram (CT) ของระบบทางเดินปัสสาวะเพ่ือหาความผิดปกติ

ทางกายวิภาค

  Urodynamic study หรือการตรวจ uroflowmetry ซ่ึง 

เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจ urodynamic ควรส่งตรวจในผู้ป่วย 

ที่ไม่แน่ใจในการวินิจฉัยหรือไม่ตอบสนองต่อการรักษา ซึ่งการตรวจนี้ 

อาจท�าได ้ในบางสถาบันเท ่านั้น และต้องอาศัยผู ้ เ ช่ียวชาญ 

ในการท�าและแปลผล ลักษณะของ flow curve pattern ของการ

ถ่ายปัสสาวะนั้นจะช่วยในการวินิจฉัยชนิดของ functional voiding 

disorders ได้

กำรรักษำ

  การรักษา functional voiding disorders ขึ้นกับอาการและ

สาเหตุ บางกรณีต้องอาศัยทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมดูแล ทั้งกุมาร

แพทย์ ศลัยแพทย์ทางเดนิปัสสาวะ จติแพทย์ พยาบาล นกัพฤตกิรรม

บ�าบัดเป็นต้น ผู้ป่วยในกลุ่ม DES ควรรักษาท้องผูกให้ดี ดื่มน�้า 

ให้พอเพียง ใช้ยาระบาย (laxatives) ถ้ารุนแรงอาจต้องช่วย 

สวนถ่ายก่อน (enema) ทานอาหารทีม่กีากใย ส่งเสริมสุขลกัษณะนสัิย 

การขับถ่ายทีด่ ีส�าหรับ time voiding นัน้เป็นการรักษาทีส่�าคญั เหมาะ

กับผู้ป่วย DES, dysfunctional voiding และ infrequent voiding 
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เน่ืองจากผู้ป่วยจะคุ้นเคยกับการกลั้นปัสสาวะมานาน ท�าให้ความไว

ของการบีบตัวของกระเพาะปัสสาวะลดลง ไม่ค่อยรู้สึกปวดปัสสาวะ 

จึงต้องก�าหนดการถ่ายปัสสาวะให้เป็นเวลา โดยอาจเริ่มจากการถ่าย

ปัสสาวะทกุ 2-3 ช่ัวโมงแล้วค่อยห่างข้ึน ความเคร่งครัดในการปฏบิตัิ 

เป็นหัวใจส�าคัญ ต้องท�าทั้งที่บ้านและโรงเรียนอย่างสม�่าเสมอ  

โดยอาจใช้เทคนิค alarm watch ช่วยเตือนผู้ป่วยด้วย

  Giggle และ stress incontinence ใช้ time voiding  

ได้เช่นกัน โดยให้ปัสสาวะก่อนที่จะมีกิจกรรมหรือมีส่ิงกระตุ ้น  

ส�าหรับ postvoid dribbling ในเดก็ผูห้ญงิ ให้ปรับเทคนคิขณะนัง่ถ่าย

ปัสสาวะโดยพยายามแยกขาให้กว้าง นัง่โถส้วมกลบัหน้าหลงัจะท�าให้ 

แยกขาได้กว้างข้ึน ส�าหรับ EDUF แม้จะไม่รุนแรง แต่ผู้ปกครอง 

มักจะมีความกังวลใจ จึงควรให้ความมั่นใจในระหว่างการติดตาม 

การรักษา ไม่ควรส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเกินความจ�าเป็น  

เน้นย�้าว่าหายเองได้แต่บางรายอาจใช้เวลานานหลายเดือน ส่วน 

dysfunctional voiding นอกจาก time voiding แล้ว ควรหลีกเลี่ยง 

การให้ผู ้ป ่วยดื่มน�้ามากเกินความจ�าเป็น หลีกเลี่ยงเคร่ืองดื่ม 

ที่มีสารคาเฟอีน อาจพิจารณาให้ยาในกลุ่ม anticholinergic ร่วมด้วย 

ซ่ึงจะช่วยให้กล้ามเนื้อ detrusor คลายตัว ยาที่นิยมใช้ในเด็กอายุ

มากกว่า 5 ปี ได้แก่ oxybutynin hydrochloride (diutropan) ขนาด 

0.2 mg/kg/dose หรือ 2.5-5 mg/ครั้ง 2-3 ครั้งต่อวัน
9
 ผลข้างเคียง 

ที่พบได้บ่อยได้แก่ ปากแห้ง คอแห้ง ท้องผูก ยาอื่นๆที่อาจพิจารณา

ใช้ได้ เช่น tolterodine tartate, hyoscyamine เป็นต้น ในรายที่มี  

bladder sphincter dyssynergia รุนแรงควรพิจารณาให้ยา 

ที่ช ่วยคลายหูรูดของกระเพาะปัสสาวะด้วย ได้แก่ยาในกลุ ่ม  

alpha-adrenergic blockers เช่น doxazosin เป็นต้น
9

  Biofeedback therapy เป็นการรักษาทีค่วรพิจารณาในผูป่้วย 

dysfunctional voiding ที่รักษาด้วยวิธีเบื้องต้นแล้วไม่ดีขึ้น หลักการ

คือสอนให้ผู้ป่วยเรียนรู้วิธีการควบคุมกล้ามเนื้อ pelvic floor ผู้ป่วย 

จะทราบถึงการไหลของน�้าปัสสาวะ การหดและคลายตัวของ 

กล้ามเนื้อของ pelvic floor จาก electromyography (EMG) ซึ่ง

ก็เป็นการประยุกต์ใช้ urodynamic study เพ่ือการรักษา ในกรณี 

ที่รุนแรงอาจพิจารณาฉีด botulinum toxin ที่กล้ามเนื้อ detrusor  

เพ่ือให้ปัสสาวะบีบตัวน้อยลง หรือใน Hinman syndrome ควร

พิจารณา clean intermittent catheterization (CIC)

สรุป

  Functional voiding disorders เป็นปัญหาทีพ่บได้ไม่น้อยใน

เวชปฏบิตั ิมคีวามท้าทายในการให้การวินจิฉยั มผีลกระทบต่ออารมณ์

และการเข้าสงัคมของเดก็ หากให้การรักษาไม่เหมาะสม อาจส่งผลให้

เกิดภาวะแทรกซ้อนในระยะยาวได้ เช่น การเกิดโรคไตเร้ือรัง การดแูล

ผู้ป่วยแบบสหสาขาวิชาชีพ จะน�าไปสู่ผลการรักษาที่ดีและลดภาวะ

แทรกซ้อนในระยะยาวได้
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ควำมส�ำคัญและกำรน�ำมำใช้ประโยชน์

  โรคไตเรื้อรัง (chronic kidney disease: CKD) เป็นปัญหา 

ทีส่�าคญัของประชากรโลก มผีูป่้วยในประเทศไทยไม่ต�า่กว่า 6 ล้านคน 

ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเส่ียงต่อโรคไตเร้ือรัง
1
 แต่ไม่มีแนวทางการดูแล 

ที่ชัดเจน นอกจากการรักษาตามอาการหรือโรคประจ�าตัวที่มีอยู่  

การแพทย์ไทยยังใช้การรักษาแบบตั้งรับที่สถานพยาบาล ถึงแม้ว่า

ได้มีความตื่นตัวในการป้องกันโรคไตเร้ือรังและมีการศึกษาถึงการใช้

วิธีการเชิงรุกของทีมบุคลากรสาธารณสุข
2
 ท้ังนี้พบว่าเกินกว่าคร่ึง

ของผู้ป่วยทั้งหมดที่ลงทะเบียนในฐานข้อมูลการรักษาด้วยวิธีบ�าบัด 

ทดแทนไตของสมาคมโรคไต (www.thairrtregistry.org/) กลบัไม่ทราบ 

สาเหตุของโรคไตและมีคนจ�านวนไม่น้อยที่ไปสู่ไตวายเร้ือรังระยะ

สุดท้ายโดยไม่รู้ตัว 

  การให้ความรู้เร่ืองการตรวจปัสสาวะและ/หรือตรวจหา 

ค่าครีแอทินิน ในเลือดเพื่อวินิจฉัยโรคไตเรื้อรังแต่เนิ่นๆ ในกลุ่มเสี่ยง 

จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง และหากผู้ป่วยเหล่านี้ไม่ได้รับการดูแล 

รักษาที่เหมาะสม และกลายเป็นโรคไตเร้ือรังแล้ว ภาระค่าใช้จ่าย 

ในการบ�าบัดทดแทนไตจะเป ็นจ�านวนมหาศาล ถึงแม ้ว ่ าม ี

ความรู ้เ ก่ียวกับการตรวจหาโปรตีนหรือแอลบูมินในปัสสาวะ 

มาหลายทศวรรษแล้วก็ตาม อุบัติการณ์ของโรคไตและการด�าเนิน 

ไปสู่ไตวายเร้ือรังระยะสุดท้ายกลับเพ่ิมสูงข้ึนเร่ือยๆ จึงมีค�าถามว่า 

เรามี biomarker ที่ดีพอแล้วหรือยัง ที่ใช้วินิจฉัยและ/หรือท�านาย 

การด�าเนินโรคไตหรือเราแปลผล biomarker ที่มีอยู่ได้อย่างถูกต้อง

หรือไม่

  ความตื่นตัวเรื่อง biomarker ส�าหรับโรคไตนั้นมีมานานแล้ว  

และเร่ิมเห็นประโยชน์ของการน�ามาใช้ในการดูแลผู ้ป่วยร่วมกับ 

องค์ความรู้ที่มีอยู่แล้ว เช่น การใช้ NGAL (Neutrophil Gelatinase-

associated Lipocalin)ในการตรวจวินิจฉัยไตวายฉับพลัน
3
 หรือ 

การใช้ cystatin-C มาค�านวณหา GFR (glomerular filtration rate)
4
 

เป็นต้น บทความนี้จึงถูกเขียนข้ึนเพ่ือทบทวนความก้าวหน้าของ 

งานวิจัยและพัฒนาการใช้ biomarkerในการดูแลรักษาโรคไต 

โดยเฉพาะการรักษาโรคไตเรื้อรัง (CKD) ในอนาคต ส�าหรับบทความ

ทบทวนวรรณกรรมล่าสุดทั้งไทยและอังกฤษเก่ียวกับเร่ืองนี้นั้น 

สามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้
5
 

  นอกจากน้ันบทความนีไ้ด้รวบรวมผลงานวิจยัเร่ือง biomarker  

ของโรคไตในผู ้ป่วยไทย โดยคณะผู ้วิจัยชาวไทยที่มีความสนใจ 

ในโรคนี้ เพ่ือแสดงถึงการน�าความรู้จากงานวิจัยไปสู่การดูแลผู้ป่วย

ในเวชปฏิบัติ

Biomarkers	of	individual	diseases

  สาเหตุส�าคัญที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการด�าเนินโรคไต

เป็นเพราะการวินิจฉัยไม่แม่นย�าหรือมีความล่าช้า เครื่องมือที่แพทย์ 

ใช้ในการวินิจฉัยโรคไตที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่มีความไว(sensitive)  

เพียงพอและไม่มีความจ�าเพาะต่อโรค(specific) นั้นๆ นอกจากนั้น

แพทย์ยังไม่สามารถท�านายผู้ป่วยรายบุคคลได้ว่าใครมีพยากรณ์โรค

(prognosis) ที่ดีหรือแย่กว่ากัน แพทย์จึงให้การรักษาแบบเดียวกัน

หมดหรือที่เรียกกันว่า “One-size fit all” ทั้งนี้ในปัจจุบันการแพทย์ 

แบบเฉพาะบุคคล (personalized medicine)ในผู้ป่วยโรคไตนั้น 

ยังไม่เกิดขึ้นจริงในเวชปฏิบัติ

  อาจแบ่งโรคไตออกได้ตามกายวิภาคของไตดังนี ้

  1.  Glomerular diseases 

  2.  Tubulo-interstitial diseases และ 

  3.  Vascular diseases

  สาเหตุของ Glomerular diseases มีมากมาย แต่ที่ถูกพบ 

ได้บ่อยและเป็นปัญหาในเวชปฏิบัติ ได้แก่ โรคไตจากเบาหวาน 

(diabetic nephropathy) โรคไตอักเสบจากลูปัส (lupus nephritis) 

และ IgA nephropathy ซ่ึงกว่าร้อยละ50 ของโรคไตกลุม่ glomerular  

diseases มีสาเหตุมาจาก 3 ภาวะดังกล่าว การวินิจฉัยที่เป็น  

gold standard นั้นจ�าเป็นต้องใช้การตรวจจากพยาธิวิทยาของไต 

อย่างไรก็ตามการเจาะไต(kidney biopsy)ในเวชปฏิบัติยังมีจ�ากัด 

อยู ่ในสถาบันการแพทย์ระดับตติยภูมิ และมีโอกาสเกิดภาวะ

แทรกซ้อนของการท�าหตัถการดงักล่าว เช่น ภาวะตกเลอืดหรือเสียไต 

เป็นต้น การหา biomarkers ที่ท�าให้สามารถตรวจคัดกรองก่อนการ

เจาะไตจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง 

  ในทางทฤษฏี Biomarkers ควรมีคุณสมบัติที่ถูกตรวจพบ 

ได้ง่าย สามารถท�าได้ด้วยวิธีที่ไม่ซับซ้อน, มีความไว (sensitivity), 

ความจ�าเพาะ (specificity), ราคาค่าตรวจพอสมควร, และที่ส�าคัญ 

ที่สุดคือวิธีการตรวจนั้นต้องปลอดภัยส�าหรับผู ้ป่วยด้วย ส�าหรับ 

ในโรคในกลุ่ม glomerular diseases แล้ว ยังไม่มี biomarkers ใด 

นอกจากการตรวจโปรตีนอัลบูมินในปัสสาวะหรือการตรวจหาเซลล์

เมด็เลอืดในปัสสาวะซ่ึงมคีวามไวแต่ไม่จ�าเพาะในการวินจิฉยัโรค หรือ 

ที่ส�าคัญแพทย์ต้องมีทักษะในการอ่านผล เช่น การดู dysmorphic 

red blood cell ด้วยตนเอง เป็นต้น ในกรณีคนไข้เบาหวานที่มี 

อัลบูมินในปัสสาวะนั้น อาจมีสาเหตุมาจากโรคไตอักเสบชนิดอื่นๆได้  

ส่วนคนไข้ SLE ที่มีผลเลือด anti-nuclear antibody (ANA)  

เป็นบวกนั้นมีอาการทางไตได้เพียงร้อยละ 50 แต่ไม่สามารถบอก 

Biomarkers of chronic kidney diseases (CKD): 
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ได้ว่าเมื่อใดถึงจะมีอาการทางไต หากตรวจพบ anti ds-DNA  

ก็มีโอกาสเป็นไตอักเสบมากขึ้น แต่ไม่สามารถคาดคะเนความรุนแรง

หรือพยาธิวิทยาของไตได้เช่นกัน การศึกษาที่ให้การรักษาตาม 

ผลเลอืด anti dsDNA พบว่าไมไ่ดป้ระโยชน์ไปกว่าการตดิตามอาการ

ทางคลินิกอย่างเดียว
6
 

  มีความก้าวหน้าอย่างมากเก่ียวกับพยาธิก�าเนิดของโรคไต 

กลุ่ม glomerular diseases เหล่านี้ จนสามารถบอกได้ถึงระดับ 

โมเลกุลหรือกระบวนการก่อโรค ในอนาคตผลพลอยได้จากความ

เข้าใจกลไกการเกิดโรคย่อมน�าไปสู ่การรักษาท่ีมีความจ�าเพาะ  

(target therapy) อย่างไรก็ตามประโยชน์ในเบือ้งต้นได้แก่การค้นพบ 

biomarker ทีจ่�าเพาะและมปีระโยชน์ทัง้การวินจิฉยัและพยากรณ์โรค 

ดังแสดงในตารางที่ 1 ตัวอย่างเช่นการน�า serum PLA2R (M-type 

Phospholipase A2 Receptor) มาใช้ทั้งการวินิจฉัยและติดตามผล

การรักษา และในอนาคตอาจใช้ทดแทนการเจาะไตได้ เป็นต้น ส�าหรับ 

การตรวจปัสสาวะเพ่ือหาอัลบูมินยังถือว่าเป็นการตรวจคัดกรอง 

ที่มีประโยชน์และราคาถูก แต่ไม่มีความจ�าเพาะและไม่สามารถ

บอกพยาธิก�าเนิดได้ เช่นการมีแอลบูมินในปัสสาวะอาจเกิดจากการ 

มี fibrosis หรือ scarring ในไตก็ได้

ชื่อโรค Biomarker เดิม ประโยชน์ Biomarker ใหม่ แนวโน้มการใช้ประโยชน์ เทคนิค

Membranous Albuminuria วินิจฉัย PLA2R
7

วินิจฉัย

ติดตามการก�าเริบ

พยากรณ์

ท�านายการรักษา

ELISA

IF

Diabetes Albuminuria วินิจฉัย Angiotensinogen

Periostin
8

วินิจฉัย

พยากรณ์

ELISA

Lupus Anti dsDNA วินิจฉัย IP-10
9

VEGF

APRIL
10

TWEAK

วินิจฉัย

วินิจฉัย

ท�านายการรักษา

ท�านายการรักษา

PCR

PCR

ELISA

ELISA

IgA Albuminuria

Dysmorphic RBC

วินิจฉัย MCP-1 พยากรณ์ ELISA

FSGS Albuminuria วินิจฉัย suPAR
11

วินิจฉัย ELISA

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบประโยชน์ biomarkers ของ glomerular diseases ที่มีใช้ในปัจจุบัน และแนวโน้มการน�า biomarkers ใหม่ๆ 

   มาใช้ประโยชน์ในอนาคต

   ELISA:  enzyme-linked immunosorbent assays

   IF:    immunofluorescence

   PLA2R:  M-type phospholipase A2 receptor

   IP-10:   interferon-inducible protein-10

   VEGF:   vascular endothelial growth factor

   MCP-1:  monocyte chemoattractant protein-1

   suPAR:  soluble urokinase plasminogen activator receptor

  ส�าหรับการตรวจ biomarkers ต่อ tubular injury หรือ 

tubule-interstitial damage นั้น ได้มีการศึกษามานานแล้ว เช่น 

NAG, B2microglobulin เป็นต้น แต่พบว่าไม่มปีระโยชน์ในเวชปฏบิตัิ  

ในช่วงหลงัได้มกีารค้นพบ acute kidney injury markers ใหม่ๆ และ

พัฒนามาสู่ biomarkers ของไตวายฉับพลัน เช่น NGAL, KIM-1 

และ L-FABP

NGAL	as	tubular	injury	biomarker

  ในวงการโรคไตการค้นพบ NGAL (Neutrophil Gelatinase- 

associated Lipocalin) เป็น biomarker ต่อ acute kidney  

injury นั้นเป็นส่ิงที่น่าตื่นเต้นและน�าไปสู่การวิจัยและพัฒนาอีก

มากมาย biomarker ที่ใช้ในโรคไตส่วนใหญ่แล้ว จะเป็น biomarker 

ทีแ่สดงถึงการสะสมคัง่ค้างของ biomarker ชนดิต่างๆ อนัเนือ่งมาจาก  

การท�างานที่ลดลงของไต ดังนั้น จึงเป็น biomarker ที่แสดงถึง 

การท�างานที่ลดลงของไตมากกว่าจะเป็น biomarker ที่แสดงถึง 

การบาดเจบ็ทีไ่ตโดยแท้จริง ดงันัน้ biomarker ทีแ่สดงถึงการบาดเจบ็

ทีเ่นือ้ไตโคยแท้จริงน่าจะมปีระโยชน์อย่างมาก หากเปรียบเทยีบได้กับ  

Troponin ในการวินิจฉัยการบาดเจ็บเนื้อเย่ือหัวใจ หรือ SGPT 

ในเนื้อเยื่อตับ โดยเฉพาะอย่างย่ิง NGALเพ่ือใช้ในการวินิจฉัย 

การบาดเจ็บของไตแต่เนิ่นๆ อย่างไรก็ดี NGAL นั้นสร้างข้ึนได้จาก

เนื้อเย่ือหลากหลายชนิดในร่างกาย รวมถึง เนื้อเย่ือไตเองด้วย  

ในอัตราการสร้างที่มีความแตกต่างกันอย่างสูง ระหว่างภาวะที่ไม่มี
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การบาดเจ็บ และ ภาวะที่มีการบาดเจ็บ แตกต่างจาก Creatinine  

ที่มีการสร้างขึ้นอย่างคงที่
12
 ท�าให้ NGAL สามารถใช้ตรวจการบาด

เจ็บของไตในภาวะไตวายฉับพลันได้ดีและไวกว่าการใช้ Creatinine  

แต่ในการใช้ NGAL ในภาวะไตวายเร้ือรังนัน้ อาจมปีระโยชน์ไม่ชัดเจน 

อย่างไรก็ตามการที่ NGAL เป็น biomarker ที่แสดงถึงการบาดเจ็บ 

ของไตโดยตรง NGAL จงึยงัอาจจะมปีระโยชน์ในภาวะไตวายเร้ือรังได้  

โดยเฉพาะอย่างย่ิง NGAL ในรูปแบบ (isoform) ที่จ�าเพาะ 

กับการบาดเจ็บที่ไต แต่การตรวจ NGAL ในรูปแบบจ�าเพาะดังกล่าว 

ยังอยู่ในขั้นตอนการวิจัย

  ปัจจุบันเร่ิมมีบางสถาบันได้น�าการตรวจ NGAL มาใช้ 

ในเวชปฏิบัติแล้ว เช่น การตรวจ NGAL เพ่ือช่วยการวินิจฉัย 

ได้เร็วข้ึน หรือมีแนวโน้มว่าอาจจะช่วยวางแผนการรักษาได้ด้วย 

อย่างไรก็ตามยังไม่ทราบว่า NGAL ในโรคไตเร้ือรังมีประโยชน์หรือ

ไม่และผู้วิจัยพบว่า NGAL ในเลือดก็มีค่าเพ่ิมสูงข้ึนในโรคไตอีก 

หลายชนิด เช่น glomerular diseases หรือการเกิดพิษต่อไต 

จากยากลุ่ม calcineurin inhibitors เป็นต้น และค่า NGAL ในภาวะ

ไตวายเร้ือรังนั้นไม่ได้มีค่าสูงมากอย่างท่ีพบในภาวะไตวายฉับพลัน  

ดังนั้นความพยายามน�า NGAL ไปสู่เวชปฏิบัติส�าหรับภาวะไตวาย

เร้ือรังนั้นต้องมีการรวบรวมข้อมูลให้มากข้ึน เช่น ควรมีการศึกษา 

แบบสหสถาบันเพื่อประเมินการใช้ประโยชน์ของการตรวจ NGAL 

ก่อนที่จะน�าไปสู่งานบริการ

   

Biomarkers	of	kidney	function:	cystatin-C

  การศึกษาเร่ืองนี้ส่วนใหญ่ต้องการหา biomarker ที่มี 

ความแม่นย�าของการตรวจวัดการท�างานของไตหรือ GFR เนื่องจาก

การตรวจระดับครีแอทินิน ในเลือดมีข้อจ�ากัด ได้แก่ ความไว  

(sensitivity) ในการวินิจฉัยต�่า การที่ครีแอทินินในเลือดเพ่ิมข้ึน 

จาก 1.2 เป็น 1.5 มก/ดล หมายถึง การท�างานของไตลดลงไปแล้ว 

ร้อยละ 30-50 และเป็นที่ทราบกันดีว่าค่าครีแอทินินในเลือดสามารถ

เปลี่ยนแปลงได้จากสาเหตุ non-renal factors เช่น muscle mass 

เป็นต้น การใช้เทคนิคทางห้องปฏิบัติการที่เรียกว่า enzymatic  

method ก็มีความส�าคัญต่อความแม่นย�าในการวัด creatinine  

ในเลือดด้วย แต่วิธีดังกล่าวก็ยังไม่แพร่หลาย

  ความส�าคัญของ biomarker of kidney function ได้แก่  

การมีดัชนีช้ีวัดที่แม่นย�าและเช่ือถือได้ในการบอกการท�างานของไต  

ซ่ึง Gold standard ได้แก่ inulin clearance หรือ iohexol  

clearance ซ่ึงเป็นที่ยอมรับกันว่าครีแอทินินในเลือดยังไม่ดีพอ 

ทั้งในภาวะไตวายฉับพลันและเร้ือรังความพยายามใช้สมการ 

ที่มีตัวแปรต่างๆ เข้ามาช่วย เช่น MDRD, EPI equation หรือ 

แม้แต่ Thai equation ก็มีประโยชน์มากและเป็นที่ยอมรับกัน 

อย่างกว้างขวางในโรคไตเร้ือรังกลุ่มต่างๆรวมถึงการปลูกถ่ายไต 

ด้วยเช่นกัน
13-15

 

  Cystatin-C เป็น biomarker ที่ได้รับการศึกษาอย่างมาก 

ในผู ้ป่วยโรคไตและโรคอื่นๆที่เก่ียวข้องและน่าจะมาใช้ทดแทน 

ครีแอทินินได้ในที่สุด
16
 พบว่า Cystatin-C เป็น amino acid ที่

มีคุณสมบัติคล้าย inulin คือกรองผ่านโกลเมอรูลัสได้อิสระและ 

ถูกดูดกลับได้ทั้งหมดที่ proximal tubule
17
 พบว่าระดับ Cystatin-C 

ในเลือดเปลี่ยนแปลงได้ไวกว่าครีแอทินินในภาวะไตวายฉับพลันและ

สัมพันธ์กับค่า GFR ได้ดีกว่าสมการ MDRD
18,19

 

การศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบการประเมินอัตราการกรองของไต 

ด้วยระดับ cystatin C ในเลือดมีความถูกต้องแม่นย�ามากกว่าการ

ใช้ครีแอทินินในเลือด นอกจากนี้การประเมินอัตราการกรองของไต 

ด้วยระดับ cystatin C ในเลือดในประชากรบางกลุ่ม เช่น เด็ก  

ผู ้สูงอายุ ผู ้ที่ได้รับเช้ือไวรัสภูมิคุ ้มกันบกพร่อง ผู ้ที่ได้รับการ
ปลูก 

ถ่ายไต
14,20 

รวมทั้งจากการศึกษาของคณะผู้เขียนในผู้ป่วย chronic  

glomerulonephritis
19
 นอกจากการประเมินหน้าที่การท�างาน 

ของไตแล้ว ระดับ cystatin C ในเลือดสามารถพยากรณ์การ 

เสียชีวิต การเข้าสู่โรคไตเร้ือรังระยะสุดท้าย การเกิดโรคหัวใจ 

และหลอดเลือดได้
21
 

  แนวทางปฏิบัติของ Kidney Disease Improving Global 

Outcomes หรือ KDIGO ส�าหรับผู ้ป่วยโรคไตเร้ือรัง แนะน�า 

ให้ใช้ระดบั cystatin C ในเลอืด ในกรณคีาดว่าอาจเกิดความผดิพลาด 

จากการประเมินอัตราการกรองของไตด้วยครีแอทินินในเลือด  

หรือต้องการยืนยันการวินิจฉัยโรคไตเร้ือรังที่มีอัตราการกรองของ 

ไตเท่ากับ 45-59 มิลลิลิตรต่อนาทีต่อ 1.73 ตารางเมตรจากการ 

ประเมินด้วยครีแอทินินในเลือด แต่ไม่พบลักษณะอื่นๆของโรคไต

เรื้อรัง ในขณะที่กลุ่มวิจัย EGAT และ SEEK ได้ด�าเนินการประเมิน

ความความแม่นย�าของสมการ cystatin C และศึกษาการพยากรณ์

ของโรคไตและการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจในประชากรไทย  

ผลจากวิจัยทั้งหมดนี้จะน�าไปสู่แนวทางของการใช้ cystatin C  

ที่เหมาะสมในคนไทยต่อไป

Biomarkers	of	progression	of	kidney	diseases

   เป็นที่ยอมรับกันว่าโรคไตเร้ือรังเป็นภาวะที่ไม่หายขาดและ 

มีโอกาสด�าเนินไปสู่ไตวายระยะสุดท้าย หากเราสามารถท�านาย 

ได้ถึงผู้ที่เส่ียงต่อการด�าเนินโรคช้าหรือเร็ว แพทย์อาจวางแผนการ 

รักษาหรือน�าการรักษาใหม่ๆมาใช้รักษาได้ตรงเป้าหมายมากข้ึน  

ตารางที่ 2 สรุปปัจจัยเสี่ยงต่อการด�าเนินโรคและ biomarkers ที่อาจ

เป็นกลไกการด�าเนนิโรคหรือเป็นเพียงแค่ biomarkers ของโรค ทัง้นี้

ยงัต้องมกีารศึกษาอกีมาก จนกว่าเราจะม ีbiomarker of progression 

of kidney diseases มาใช้ในเวชปฏิบัติ

 ในตารางที่ 2ได้น�าเอา biomarkers ที่น่าสนใจเท่านั้นมากล่าวถึง 

[ทบทวนวรรณกรรมในเอกสารอ้างอิง 22]

  ADMA (Asymmetric dimethylarginine) เป็นสาร amino 

acid ที่มีหน้าที่ยับยั้งการท�างานของ nitric oxide synthase (NOS) 

ท�าให้ปริมาณของ NO ลดลง ดังนั้น ADMA จึงเก่ียวข้องกับ 

การลดลงของ local renal blood flow และการเพิ่ม renal vascular 

resistance น�าไปสู่การเกิด endothelial damage และการด�าเนิน

โรคของ CKD 

  PTH และ Ca-P product มีการศึกษามากมายที่แสดงถึง

ความส�าคัญของแคลเซียม ฟอสเฟต ต่อการด�าเนินโรคไตรวมทั้ง 

โรคหัวใจและหลอดเลือด ทั้งนี้พบว่าการตรวจติดตามระดับของ 

ฟอสเฟตในเลอืดและการมภีาวะ secondary hyperparathyroidism 

มีความส�าคัญทั้งต่อการด�าเนินโรคไตและการเกิดภาวะแทรกซ้อน 

จากโรคหัวใจและหลอดเลือด

  FGF23 (Fibroblast growth factor23) เป็นสารที่มีหน้าที่ 

เกี่ยวข้องกับสมดุลของฟอสเฟตในร่างกาย ออกฤทธิ์เป็น phospha-

turia และลดปริมาณ 1,25 hydroxyvitamin D ทั้งนี้พบว่า FGF23 
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เป็น biomarker ที่เกี่ยวข้องกับการเกิด vascular calcification และ

ความผิดปกติของ calcium-phosphate metabolism

  Adiponectin เป็นโปรตีนที่สร้างจากเซลล์ adipocyte  

มีคุณสมบัติช่วยเพ่ิมการตอบสนองต่ออินสุลินและลดการอักเสบ 

รวมทั้งป้องกันการเกิด artherosclerosis พบว่าระดับ adiponectin 

สูงข้ึนในคนไข้โรคไตเร้ือรังและสัมพันธ์กับการเกิดโรคหัวใจและ

หลอดเลือด

  โดยสรุปในขณะนี้การศึกษาที่เป็น large prospective  

cohort
23
 ก�าลังตั้งค�าถามว่า biomarkers เหล่านี้จะมีประโยชน ์

อย่างไรบ้างในการดูแลผู ้ป่วยโรคไตเร้ือรังระยะ pre-dialysis  

แต่ ณ ปัจจุบันยังไม่มี biomarkers ตัวใดที่ถูกน�ามาใช้ในเวชปฏิบัต ิ

เลย

สาเหตุของโรคไตเรื้อรัง ปัจจัยเสี่ยงต่อการด�าเนินโรค Biomarkers of progression of diseases

เบาหวาน อายุ ADMA

ความดันโลหิตสูง เชื้อชาติ FGF23

Primary kidney disease ประวัติครอบครัว PTH

Hyperfiltration state โปรตีนในปัสสาวะ Ca-P

Urological disorders Metabolic diseases NGAL

ยาที่เป็นพิษต่อไต โรคหัวใจและหลอดเลือด Adiponectin

โรคอ้วน

สูบบุหรี่

ตารางที่ 2 แสดงสาเหตุ ปัจจัยเสี่ยง และ biomarkers of progression of kidney diseases

   ADMA:  Asymmetric dimethylarginine

   FGF-23:  Fibroblast growth factor23

   PTH:   Parathyroid hormone

   NGAL:   neutrophil gelatinase-associated lipocalin

Thailand	CKD	biomarker	consortium	

  หากเราดูข้อมูลเก่ียวกับงานวิจัยทางด้าน biomarkers  

ของโรคไต จะพบว่ามีความร่วมมือในแบบสหสถาบันในประเทศ 

แถบตะวันตกจ�านวนมาก มกีารศึกษาทีเ่ป็นแบบ prospective cohort 

ที่มีประชากรจ�านวนมากเป็นหลักหลายพันคนและติดตามยาวนาน

หลายปี เพ่ือพยายามตอบค�าถามที่ส�าคัญหลายอย่างไปพร้อมกัน  

ทั้งในแง่ระบาดวิทยา ปัจจัยเส่ียง การด�าเนินโรค โรคแทรกซ้อน  

อัตราการพิการและเสียชีวิต ตัวอย่างเช่น 

  1. Cohort Renal Insufficiency Cohort Study (CRIC 

study)
23
 ซึ่งเป็นการศึกษาขนาดใหญ่มีคนไข้โรคไตเรื้อรังหลากหลาย

เชื้อชาติมากกว่า 5 พันคน ตีพิมพ์บทความมากกว่า 90 ฉบับ รวมทั้ง 

การค้นพบ biomarkers of disease progression มากมายดงักล่าว หรือ  

  2. CKD Biomarker Consortium
24,25

 เป็นกลุ่มที่สนใจ 

biomarkers of CKD ที่ได้รับการสนับสนุนจาก National Institute  

of Diabetes Digestive and Kidney Diseases (NIDDK)  

ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเน้นการหา biomarkers มาใช้ทาง

คลินิกและมีผลงานตีพิมพ์หลากหลายประเด็นครอบคลุมโรคหลาย

กลุ่มที่เป็นสาเหตุของโรคไตเรื้อรัง

  ในประเทศไทยมคีวามสนใจเร่ืองโรคไตเร้ือรังมาอย่างต่อเนือ่ง 

ตั้งแต่การศึกษาระบาดวิทยาที่มีผลกระทบการนโยบายสาธารณสุข

ของประเทศ เช่น EGAT, TRT และ SEEK เป็นต้น
1,26,27

นอกจากนี้  

การศึกษาที่เกียวข้องกับองค์ความรู้ การวินิจฉัย และการรักษา 

อีกจ�านวนมากทั้งที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติและที่ไม่ได้ตีพิมพ ์

ก็ตาม แสดงให้เห็นถึงความตื่นตัวของแพทย์ไทยต่อการแก้ปัญหา 

โรคไตเร้ือรัง หากลองใช้ค�าส�าคัญว่า “CKD” และ “Thailand”  

พบว่ามีบทความตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Pubmed อย่างน้อย 90 เรื่อง 

ลงในวารสารช้ันน�าของสาขาโรคไต เช่น ClinJAmSocNephro, 

Nephrol Dialys Transpl, Kidney Inter เป็นต้น ซึ่งอาจเทียบเคียง

ได้กับกลุ่มการศึกษาในอเมริกา เช่น Cohort Renal Insufficiency 

Cohort Study (CRIC study) ได้เลย 

  Thailand CKD biomarker consortium ถูกตั้งขึ้นภายใต้

ความร่วมมือของนักวิจัยที่สนใจเรื่อง “Early biomarker of CKD” 

โดยมีจุดมุ ่งหมายที่จะค้นหาและตรวจสอบยืนยัน biomarkers  

ต่อโรคไตแต่ละชนิด (individual biomarkers of kidney diseases) 

และbiomarkers ต่อโรคไตเรื้อรังทุกโรค (common biomarkers of  

CKD) โดยมีสมมติฐานว่ากลไกการเกิดโรคไตเร้ือรังชนิดต่างๆ  

มีความแตกต ่างกัน เช ่น ผ ่านกระบวนการทางภูมิคุ ้ม กัน  

หรือ กระบวนการทางเมตาโบลิสม หรือ พันธุกรรม หรือ สิ่งแวดล้อม 

เช่นพิษจากยา เป็นต้น (ตารางที 3) การค้นหา early biomarkers  

ต่อโรคไตทีเ่กิดได้บ่อย เช่น โรคไตจากเบาหวาน glomerular diseases  

หรือแม้แต่ kidney allograft dysfunction ดังนั้นการวิจัยและค้นหา 

biomarkers เหล่านี้จึงน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการดูแลและป้องกัน 

ไตวายระยะสุดท้าย นอกจากนี้การรวมกลุ่มของนักวิจัยท�าให้มีโอกาส

ของการรวบรวมข้อมลูทีม่ขีนาดประชากรเป็นหลกัหลายพนัคนเหมอืน

ในต่างประเทศ ท�าให้มีโอกาสตอบโจทย์ที่ส�าคัญและมีผลกระทบ 

ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศอย่างมหาศาล
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กลไกการเกิด ชนิดของตัวอย่าง / Biomarkers

GFR serum Cystatin C 

Podocyte activation/ loss Tissue Podocyte number, Urine Nephrin, Urine podocalyxin 

Tubular injury, apoptosis Serum and Urine NGAL 

Urine KIM-1 

Urine / Tissue VEGF 

Tissue Claudin 

Fibrosis Urine /Blood/ Tissue micro-RNA 

Urine / Tissue Periostin 

Urine Angiotensinogen 

Tissue Collagen I, TGF-β 

TGF-β/BMP-7 

Inflammation / Immune response Urine MCP-1 

Urine IP-10 

Urine / Tissue / Blood MRP8/14 

Serum BAFF/APRIL 

ตารางที่ 3  Candidate biomarkers ที่น่าจะเกี่ยวข้องกับกลไกการเกิดโรคไตที่แตกต่างกัน

   KIM-1: Kidney injury molecule-1

   VEGF:  vascular endothelial growth factor

   MRP:  myeloid related protein

   BAFF:  B-cell activating factor

   APRIL: A proliferation inducing ligand
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Introduction

  Fungal peritonitis (FP) which complicates peritoneal 

dialysis is recently an emerging problem after the increasing 

of peritoneal dialysis (PD) under PD first policy in Thailand 

since 2008. The government of Thailand implemented “PD 

First Policy” in order to expand access option to the patients 

who could not afford renal replacement therapy. Since then 

there are growing number of patients who are eligible to do 

CAPD and expect to have more such case reports of rare 

organisms and fungus related peritonitis. 

Abstract

Objective: Fungal peritonitis (FP) complicating peritoneal dialysis (PD) is recently emerging problem after growing 

of peritoneal dialysis patients under PD first policy in Thailand since 2008. The inflammatory process has increasing  

not only numbers of catheter loss and shifting modality of long term renal replacement therapy but also lead to 

high morbidity and mortality. In this study , we reported numbers and type of filamentous fungi and determined the 

incidence, clinical findings, treatment and outcomes of fungal peritonitis in end-stage renal disease patients. 

Method:	The case records of patients with fungal peritonitis during November 2008 to November 2013 in Uttaradit 

Hospital were reviewed and the collected data were analyzed.

Results: Among a total of 162 episodes of peritonitis, there were 10 episodes of FP in 10 patients, which made up to  

6% of all peritonitis episodes. Mean age of patients was 53.1 + 10.43 years and mean duration of PD was 14.3 + 7.99  

months. The presenting symptoms included turbid effluent (100% ), abdominal pain(40%), and fever(30%). Various 

filamentous fungal species accounted for 7/10 patients (7%). There were Acremonium species (n:1), Scytalidium	

dimidiatum (n:1), Fusarium	solani (n:1), Paecilomyces	 lilacinus (n:1), Phialophora	 repens	 (n:1), Aspergillus	 flavus 

(n:1) and unidentified mold (n:1). Of 3/10 patients were caused by Candida species (Candida albicans,1; Candida  

non-albicans,2). FP was primary infection in 5 patients. All of FP patients were treated with the combination of  

antifungal and catheter removal. Catheter removal duration was 6.5 + 3.98 ( range 2-16 )days. None died during  

treatment. 7 patients resumed PD later and had catheter replacement 102.38 + 33.89 (range 65-142) days. Two 

patient required a change to hemodialysis due to technical failure and abdominal wall defect, another died 2 months 

later after declined any renal replacement therapy.

In conclusion FP in peritoneal dialysis is an infrequent complication. Despite the incidence of candida species are most 

frequently isolated , filamentous fungi were involved much more common in our study. Absence of prior antimicrobial 

therapy did not exclude the possibility of infection especially in case of filamentous fungi. Follow the guideline of ISPD 
30
, 

most of FP patients had the favorable outcome with the combination of antifungal therapy and catheter removal. 

Keywords: CAPD; fungal peritonitis; outcome.
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   Fungal peritonitis rate is reported range between 

3-25%
1-9

. Candida albicans and Candida non-albicans are 

the most common fungi isolated 
1- 9

. When compared with 

other organisms, fungal peritonitis, although less common, 

associated with high rate of morbidity and mortality, 16%  

to 53% 
1- 4, 7- 9

. Since reports of filamentous fungi are sporadic, 

involving case reports are relatively small series. Moreover, 

treatment outcomes also have yields inconclusive results, 

and only a few of late studies reported favorable outcomes.

The objective of our study is to report numbers and type of 

filamentous fungi. We determined the incidence, clinical findings,  

treatment and outcomes of fungal peritonitis in end-stage  

renal disease patients who were undergoing continuous  

ambulatory peritoneal dialysis in Uttaradit Hospital in Thailand.

Patients	and	methods

  This retrospective study performed in the Peritoneal 

Dialysis Center at Uttaradit Hospital in Thailand. All PD-

related FP episodes were recorded from November 2008 to 

November 2013. The diagnosis criteria of FP included turbid 

dialysate with a white cell count more than 100/μl with a 

differential count more than 50% polymorphonuclear cells and 

positive culture of fungus. The identification of filamentous  

fungi was based on macroscopic and microscopic  

characteristics. Peritoneal dialysate was processed by  

inoculation 10 ml. into Bact/Alert 3D blood culture bottles. 

Positive culture flasks were sub-cultured in Mac Conkey 

agar, Blood agar and Chocolate agar. Plates were incubated 

at 35 °C for 24 hours. All isolates were grown on Potato 

dextrose agar (PDA) or Sabouraud dextrose agar (SGA) and 

incubated until good sporulation. Macroscopic observations 

were recorded for each isolate being identified including the 

surface and reverse colony color, texture, and growth rate. 

Microscopic examination by slide culture preparation was 

performed for the assessment of the conidiogenous process. 

Candida species were indentified using chromogenic agar 

(oxoid) which can distinguish candida albican from candida 

non-albican.

  The demographic features included age, gender,  

cause of end-stage renal disease, duration of PD. The  

clinical manifestations were fever, abdominal pain, and turbid  

dialysate. The details and risks about peritonitis were peritoneal  

white blood cell count, number of neutrophils, gram stain, 

culture results, visible fungal plaques in the tenckhoff catheter, 

and history of bacterial peritonitis in the previous three months. 

Result	and	outcome

   During the 5-year period, 162 episodes of peritonitis 

were recorded in 106 patients undergoing continuous  

ambulatory peritoneal dialysis. There were 10 episodes of 

fungal peritonitis occurred in ten patients (4 men and 6 

women) which accounted for 6%. One episode was reported 

in 2010, one in 2011, three in 2012, and five in 2013. The 

demographic data were shown in table 1. The mean age  

of the ten patients was 53.1 + 10.43 years (range, 36 – 69 years), 

and the mean duration of PD was 14.2 + 7.99 months (range 4 – 26  

months). The primary renal disease leading end-stage renal 

disease was diabetic nephropathy in three patients, obstructive  

uropathy in three patients, hypertensive nephrosclerosis in 

one patient and unknown cause in three patients.

Data are expressed as mean + SD standard deviation or number of patients (percent)

CAPD= Continuous ambulatory peritoneal dialysis

Table 1 Demographic Characteristics of 10 cases with fungal peritonitis in CAPD patients

Variable

Age  (mean+SD year) 53.1 + 10.43

Sex  (M:F) 4.6

Duration of CAPD (mean+SD months) 14.2 + 7.99

Underlying Renal Disease

 Diabetes nephropathy 3 (30%)

 Obstructive nephropathy 3 (30%)

 Hypertensive nephropathy 1 (10%)

 Unknown 3 (30%)

Duration of catheter removal (mean+SD days) 6.5 + 3.98

Previous 3 months of bacterial peritonitis 3 (30%)

Primary fungal peritonitis 5 (50%)

Duration of catheter reimplantation (mean+SD days) 102 + 33.89
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  As for the clinical manifestations, the dialysate analysis 

results were shown in table 2. From a clinical viewpoint, FP 

is indistinguishable from bacterial peritonitis. In our study the 

most frequent sign was turbid dialysate (100% of patients). 

Symptoms such as abdominal pain was found in four patients 

(40%) and fever in three patients (30%). Peritoneal dialysate 

white blood counts ranged from 164 – 6,500/mm3 with a 

differential cell count of more than 50% of polymorphonuclear 

cells.

  Gram stain of centrifuged dialysis specimen was 

detected of budding yeasts or pseudohyphae, in which two 

patients were identified with candida species. The causative 

fungal organisms of the ten episodes of FP were shown in 

table 3. It was also found that Filamentous fungi accounted for 

7 out of 10 patients (70%). The species lists varied including 

hyalohyphomycosis and pheohyphomycosis. The remaining of 

FP were caused by candida species; one by candida albican, 

and two by candida non-albican. The previous episodes of 

bacterial peritonitis were reported in 4 patients, 3 in the 

previous 3 months and 1 in the previous 4 months. The first 

episode of FP with no preceding bacterial peritonitis occurred 

in five patients, while four were filamentous fungi and one 

was candida albican.

Table 2 Patients and peritonitis details of ten episodes of fungal peritonitis

Pt No = patient number; M/F = male or female; Age = Age at infection; yrs = years; ESRD = end-stage renal disease; CAPD = continuous  

ambulatory peritoneal dialysis; WBC = white blood counts; PMN = polymorphonuclears; Visible fungal plaques = colonization of fungal organism 

in the tenckhoff catheter; DN = diabetic nephropathy; found+ = pseudomycelium and budding yeast from peritoneal dialysis

Pt

No

Sex

(M/F)

Age

(yrs)

Cause of

ESRD

Duration

of CAPD

(months)

Fever
Abdominal 

pain

Turbid

effuent

Dialysate

WBC/PMN

(cumm)/(%)

Visible

fungal

plaques

Gram stain

identifi-cation

1 M 49
Obstructive

uropathy
12 Yes Yes Yes 2,500/95 No not found

2 F 69
Obstructive

uropathy
18 No No Yes 650/65 No found+

3 F 61 Unknown 25 Yes Yes Yes 3,800/74 Yes found+

4 F 41 DN 5 No No Yes 6,500/100 No not found

5 M 57 Unknown 26 No No Yes 164/65 Yes not found

6 F 49
Obstructive

uropathy
4 No No Yes 107/80 Yes not found

7 F 56
Hypertensive

nephropathy
20 Yes Yes Yes 3,600/100 Yes not found

8 M 48 DN 6 No No Yes 660/72 No not found

9 F 36 Unknown 15 No No Yes 490/61 Yes not found

10 M 65 DN 11 No Yes Yes 202/74 No not found
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Pt No = patient number; PD=peritoneal dialysis; MKD= milligrams/kilograms/days; mo= months

Pt

No
Organism

Previous 3

mo. of

peritonitis

Primary

Infection
Treatment

Catheter

Removal

(days)

Catheter

Reimplant

(days)

1-year

survival

Resumed

PD

1
Candida

not albicans
Yes No

Amphotericin B 1MKD

14 days , Fluconazole

8 days

9 70 Yes Yes

2
Candida

albicans
No No

Fluconazole

400 mg OD 14 days
3 142 Yes Yes

3
Candida

not albicans
No Yes

Amphotericin B

0.7 MKD 14 days,

Fluconazole 7 days

2 131 Yes Yes

4
Mold

(not Identified)
Yes No

Amphotericin B 

1MKD 14 days, 

Fluconazole 8 days

6 72 Yes Yes

5
Acremonium

species
Yes No

Amphotericin B 

1MKD 14 days
7 80 Yes Yes

6
Scytalidium

dimidiatum
No Yes

Amphotericin B 

0.7MKD 14 days
4 65

Died due

to can-

cer

Yes

7
Fusarium

solani
No Yes

Amphotericin B

0.7MKD 14 days
4 117 Yes

No, technic

al failure

8
Paecilomyces

lilacinus
No Yes

Amphotericin B

0.7MKD 14 days
7 142 Yes Yes

9
Phialophora

repens
No Yes

Amphotericin B

0.7MKD 14 days

Fluconazole 7 days

16 - Yes

No, 

abdominal

wall defect

10
Aspergillus

flavus
Yes No

Fluconazole 400 mg

OD 28 days
7 - Drop ou -

Table 3 Organisms, treatment and outcomes of 10 episodes of fungal peritonitis

  The peritoneal catheter was removed in all fungal 

peritonitis patients by 6.5 + 3.98 days (range 2-16 days). The 

majority of them (80%) were removed on the 7th hospital day. 

Amphotericin B (0.5-0.7 MKD) was immediately initiated after 

fungus was reported either by gram stain or culture at least 

two weeks in 8 patients. Two of them were subsequently 

received fluconazole 200 mg. per day for another week. 

One patient whose gram strain revealed budding yeasts and 

pseudohyphae received fluconazole 200 mg per day for two 

weeks. The remaining one patient received fluconazole 200 

mg per day for four weeks. Because of worsened general 

conditions, this patient declined temporary hemodialysis and 

hospitalization. He died two months later. Reimplantation 

of peritoneal catheter was performed in eight patients after 

a mean duration of 102.38 + 33.89 (range 65-142) days,  

while two patients (20%) required a change for permanent  

hemodialysis due to technical failure and abdominal wall 

defect.

Discussion

  The incidence of FP in our center was at 6 % of 162 

peritonitis episodes over a 5-year period which was within 

the range of previous studies of 2.6%-24% 
1-10, 20

. However, 

we reported a lower mortality rate of 10 % compared to the 

reports ranging between 16 to 53 % 
1-4, 7-10

. Primary peritonitis 

caused by filamentous fungi was seen in 4 patients (40%). 

The variety of these fungi is commonly isolated from soil and 

decomposing matter. Although these fungi are uncommon 
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pathogen, they have been reported to cause broad spectrum  

of human diseases ranging from superficial infection to dis-

seminated invasive infection in severely immunocompromised 

patients, and also peritonitis in dialysis patients 
5, 10-14, 19

. 

  The diagnosis of FP is carried out by a biochemical  

analysis of peritoneal fluid when a count of more than  

100 leucocytes is detected, and at least 50% are  

polymorphonuclear cell. Isolation of the fungus in culture, on 

its microscopic detection is mandatory to establish the fungal 

organism. Filamentous fungi rarely contaminate the catheter 

and cause peritoneal infection. Entry of the causative organism 

in patients with PD-related peritonitis is usually intraluminal, 

or after accidental contamination through structural defects 

and linear tear of the catheter material. Other routes of entry 

were reported via ascending or transvaginal 
15-17

. Filamentous  

fungi, which firstly colonized in peritoneal catheter, were  

seen in 2 patients with no evidence of peritonitis. The  

isolated causative organism were Phiaphora	 species and 

Aureobasidium	 pullulans. While there were few reports  

claiming that fungal colonization of the peritoneal catheter 

was observed for a period of time before the appearance 

of turbid dialysate 
20-23

, Of five patients who we recognized 

for either white or black plaques lining inside the peritoneal  

catheters, four of them were identified as being mold later. 

Those five patients had not been exposed to prior broad  

spectrum antibiotics. They had primary FP which demonstrated  

less fever and abdominal pain, it might therefore explain 

insidious nature of inflammation and less severity than we 

thought. Early studies were reported that filamentous fungal 

infection did not associated with antibiotic pressure 
5, 18-19

. 

  As we have known that treatment outcomes of fungal 

peritonitis was worse than non-fungal peritonitis. Reports 

about filamentous fungal peritonitis are sporadic, and there is 

less clear evidence to support the choice of initial antifungal 

therapy. Treatment regimens were variable and might be 

changed during the course of therapy. 

  Wang et al. 
1
 reviewed 70 episodes of fungal peritonitis 

from 1,203 episodes of bacterial peritonitis in Hong Kong 

during 1989 to 1998. Candida species was the most common  

pathogen, accounted for 70%, while others fungal pathogens 

accounted for 30%. They reported high rate of mortality 

yielded at 40% (28/70), which was caused by Candida  

species 43% (21/49), Trichosporin species 33% (2/6),  

Peniciilium species 75% (3/4), and Aspergillus species 25% 

(1/4) in each group respectively. However, the number of 

episodes were too small for conclusion. They also found that 

factors predicting mortality were abdominal pain (52.3% vs 

13.6%; p=0.002), presence of bowel obstruction (78.6% vs 

31.4%; p=0.02), and a catheter remained in situ (91% vs 31%; 

p=0.0006). They also emphasized that peritonitis caused by 

candida species approached mortality rate 100% in case of 

catheter remaining in situ. This study was conducted before 

any guidelines or consensus that catheter should be removed 

simultaneously with antifungal therapy to improve outcomes 

of FP, consequently it was assumable for mortality rate to 

be higher than subsequent studies.

   A large retrospective study from Australia 
10
 analyzed 

162 episodes of fungal peritonitis in 158 patients among 66 

centers during 1 October 2003 to 31 December 2006. Out 

of 162 episodes, 62 episodes were caused by non-candida 

fungi. They reported fungal peritonitis was associated with 

significant higher rates of hospitalization, catheter removal, 

transfer to permanent hemodialysis and death, compared with 

non-fungal peritonitis. Forty-eight episodes of FP (30%) were 

treated with catheter removal alone, whereas nine patients 

(6%) died before receiving treatment. The risk of death was  

high with antifungal treatment alone (18%) than either catheter  

removal alone (6%), or catheter removal plus antifungal  

treatment (7%), but it did not reach the statistical significance 

due to small numbers of death in each group. They did not 

show mortality difference between candida and non-candida 

group. Another noteworthy finding from the study is the risk 

of a subsequent repeat in fungal peritonitis episode that was 

significantly lower when it combined catheter removal and 

antifungal therapy (0%) than either with antifungal treatment 

alone (9%), or catheter removal alone (6%, p=0.03).

  In contrast to the literature that filamentous FP is 

possibly not as dreadful as it was previously reported, 

favorable outcome compared to our study was reported in 

Greece. They reported fungal peritonitis caused by Aspergillus 

niger in CAPD patients 
24
, and subsequently three cases of  

uncommon filamentous fungal peritonitis 
25
caused by  

Paecilomyces species, Fusarium Solani, and Acremonium 

species. Besides, successful treatment was conducted with 

Intravenous Amphotericin-B between 10 days to 4 weeks, 

followed by ketoconazole (200mg/day orally) between 10 

days to 4 weeks with catheter removal. All patients could 

pass through the course of treatment. Another report was a 

series of 10 cases of filamentous FP in Far North Queensland, 

Australia 
19
 between 2005 and 2010, which accounted for 

2.6% of all peritonitis. Nine patients had 10 episodes of 

filamentous FP. Administration of either oral itraconazole or 

fluconazole between 3 weeks to 3 months varied depending 

on patient or physician preference in 6 episodes. Antifungal 

was not given in 4 episodes but catheter was removed in all 

patients except one who refused catheter removal and was 

successfully treated with a 6-week course of oral itraconazole. 

No report of death in this study. 
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  In recent years, the reports of filamentous-related FP 

apart from candida-related ones are scarce. We still know 

little about severity among various types of filamentous fungi. 

Catheter removal could significantly decrease mortality in 

candida-related peritonitis was reported in some studies 
1, 26

 .  

Chang et al. 
26
 reported that catheter removal after 24 

hours was associated with significantly decreased mortality.  

Meanwhile, other studies had shown delayed catheter removal 

did not associated with increased mortality 
27, 28

. In context of 

unsuitable patients for hemodialysis and strongly refused to 

remove catheter with some types of filamentous FP, successful 

treatment was achieved without catheter removal 
19
. As  

mentioned about catheter issue, more studies showed benefits 

from catheter removal. Based on recommendation by the 

International Society for Peritoneal Dialysis in 2010 
29
 stating 

that in addition to antifungal treatment and early removal of 

the catheter, it is fundamental to resolve the inflammatory 

condition. However, the optimal time to remove the catheter 

is not clear .The antifungal agents protocols must include 

amphotericin B, azole delivatives, fuorated pyrimidines and 

echinocandins for 4 – 6 weeks. 

  It is known that some filamentous fungi are not 

susceptible to amphotericin B, especially fusarium and  

Paecilomyces species 
30
. In this study, however, Fusarium 

and Paecilomyces -relate peritonitis patients were treated 

successfully with simultaneous intravenous amphotericin 

B and catheter removal. New generation azole derivatives 

such as voriconazole and posaconazole are more active than 

amphotericin B in vitro against many species of filamentous 

fungi and they are approved for salvage treatment 
30
. Although 

clinical experience is limited, we thought antifungal therapy 

could not be enough to eradicate the colonization of fungal 

in catheter, and we were also concerned of recurrence if 

catheter remained in situ. We suggest catheter be removed 

to decrease morbidity and mortality in all FP cases. This may 

have contributed to the low percentage of death in our study 

(10%) and to high percentage of patients who could resume 

PD later (70%). Timing for catheter removal was varied; 8 out 

of 10 patients were removed within 7 days of presentation. 

There were not such early within 24 hours or later than one 

week. In one patient, the peritoneal catheter was removed 

on the 16th day because of persistent turbid effluent without 

clinical deterioration. This patient eventually was switched to 

permanent hemodialysis because of abdominal wall defect. 

Only one patient died not during the course of therapy, but 

preexisting malnutrition and poor general condition was a 

contributing factor of death.

  As opportunistic fungal infection in peritoneal dialysis 

patients is becoming an emerging problem, the increasing 

incidence of filamentous fungi in our study might better reflect 

the inability to obtain good aseptic techniques. Even though 

environmental control to protect the patients from exposure 

to fungus is difficult, other approaches to prevention such 

as enhanced training and home visit protocol with local 

community care center partnership is also important. The 

quality improvement should therefore be empowered for the 

patients to pay careful attention to their hygiene and housing 

condition. Since the highest number of FP cases in 2013, 

we have gained experiences in many aspects of training, 

caring, and adapting regimens that suit for each patient who 

lived and worked in remote areas, and most of them were 

in fields of agriculture. That is the reason why the incidence 

of FP decreased in 2014.

  The limitations of our study included retrospective 

nature, small number of patients and lack of microbiological 

sensitivity, nevertheless we represent favorable outcome in 

context of variety filamentous FP. We believe that prospective 

studies will help clarifying and understanding many regional 

filamentous fungi to make optimal decision and treatment. 

  In conclusion, FP in peritoneal dialysis is an infrequent 

complication. Although the incidence of candida species is 

most frequently isolated, filamentous fungi are considerably 

involved and common as presented in our study. Absence 

of prior antimicrobial therapy does not exclude the possibility 

of infection, especially in case of filamentous fungi. Having 

followed the guideline of ISPD
29
, most of FP patients had 

the favorable outcome with the combination of antifungal 

therapy and catheter removal. 
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บทคัดย่อ

 ในปี 2551 ประเทศไทยได้ก�าหนดสิทธิประโยชน์บ�าบัดผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดย 

ด�าเนิน “นโยบายล้างไตผ่านช่องท้อง หรือ continuous ambulatory peritoneal dialysis, CAPD” สามารถช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึง 

การรักษาได้อย่างทั่วถึง ใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติ ตั้งแต่เร่ิมต้นนโยบายถึงปัจจุบันได้ประสบผลส�าเร็จในระดับหนึ่ง แต่เป็นที่ทราบกัน

ดีว่า ปัญหาส�าคัญที่ท�าให้ผู้ป่วยต้องออกจากโครงการคือ การติดเช้ือจากการล้างไตทางหน้าท้องซ่ึงเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยและ 

เสียชีวิต โดยหลกัฐานจากการศึกษาหลายแห่งพบว่า การตดิเช้ือราในช่องท้องในผูป่้วย CAPD มคีวามชุกน้อยกว่าการตดิเช้ือแบคทเีรีย

โดยมีรายงานอุบัติการณ์ระหว่าง 3-25% มีความรุนแรงของการเจ็บป่วยมากกว่าและระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลนานกว่า และ

อัตราการเสียชีวิตสูงถึง 14-53% 

 การวิจัยนี้ จึงสนใจศึกษาข้อมูลอุบัติการณ์ของการติดเช้ือราในช่องท้อง ในผู้ป่วย CAPD อาการทางคลินิก และการตรวจ 

พบในห้องปฏิบัติการณ์ ร้อยละการตรวจพบเช้ือราโดยวิธี gram stain ที่เป็นบวก เช้ือก่อโรค ผลการรักษา อัตราการรอดชีวิต  

และอัตราการกลับไปใช้วิธีล้างไตทางหน้าท้อง

ค�าส�าคัญ: CAPD; fungal peritonitis; outcome
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บทน�ำ

  การน�าตัวกรองเลือดกลับมาใช้ซ�้า (reuse dialyze) เพื่อการ 

ฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียมเป็นวิธีที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย 

นับตั้งแต่สมาคมโรคไตแห่งสหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่ข้อแนะน�า 

การน�าตัวกรองเลือดกลับมาใช้ซ�้าในปีค.ศ.1988
1
 เหตุผลส�าคัญ 

ที่มีการน�าตัวกรองเลือดกลับมาใช้ซ�้าคือลดค่า ใช้จ่ายของการ 

ฟอกเลือดลง
2 
ช่วยให้ blood-membrane biocompatibility ดีขึ้น

3  

และลดการเกิด first-use syndrome
4 
จากการใช้ตวักรองเลอืดคร้ังแรก 

นอกจากนี้ยังช่วยลดขยะชีวภาพได้อีกด้วย
5 
อย่างไรก็ตามการน�า 

ตัวกรองเลือดกลับมาใช้ซ�้ามีโอกาสเพ่ิมความเส่ียงของผู้ป่วยได ้

เช่นกัน ได้แก่ ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ผลกระทบทางชีวเคมีและ

ทางภูมิคุ้มกัน
4
 การลดประสิทธิภาพของตัวกรองเลือด

6,7
 การสัมผัส

ต่อน�้ายาเคมี
8
 ถงึแม้ในภาพรวมแล้วอัตราตายไม่แตกต่างกันระหว่าง

การใช้ตวักรองเลอืดคร้ังเดยีว และการใช้ตวักรองเลอืดซ�า้
9,10 

ในขณะ

ที่บางการศึกษาแสดงผลของการเพ่ิมอัตรารอดชีพของผู้ป่วยเมื่อใช ้

ตัวกรองเลือดซ�้าท่ีก�าจัดจุลชีพด้วย peracetic acid
11
 เพ่ือเป็น 

การหลีกเลี่ยงและป้องกันความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึน ในหน่วยไตเทียม 

ที่มีการใช้ตัวกรองเลือดซ�้าจึงได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการน�าตัว

กรองเลือดกลับมาใช้ซ�้าของสมาคมความก้าวหน้าทางเคร่ืองมือ

แพทย์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (The American Association 

for the Advancement of Medical Instrumentation, AAMI) 

ส�าหรับประเทศไทยใช้แนวทางปฏิบัติของสมาคมพยาบาลโรคไต

ซ่ึงสอดคล้องกับมาตรฐานของ AAMI สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการ 

น�าตวักรองเลอืดกลบัมาใช้ซ�า้ (reprocessing dialyzer) มหีลายชนดิ 

ที่มีคุณสมบัติในการก�าจัดจุลชีพและผลข้างเคียงที่แตกต่างกัน
  

จากการศึกษาพบว่า formaldehyde ถ้าสัมผัสเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 

12 เดือนข้ึนไป ท�าให้ร่างกายสร้าง antibody ต่อ N- antigen  

บนผิวเม็ดเลือดแดง ซ่ึงเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะเม็ดเลือดแดง

แตก
12 

ในขณะที่ peracetic acid เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการก�าจัด

จุลชีพในตัวกรองเลือด เนื่องจากมีคุณสมบัติของการก่อมะเร็ง 

น้อยกว่าอีกทั้งยังมีการระคายเคืองต่อทางเดินหายใจและผิวหนัง

น้อยกว่าformaldehydeมาก
13 

เพ่ือหลีกเลี่ยงและป้องกันความเส่ียง 

ที่เกิดข้ึน หน่วยไตเทียมต่างๆที่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการน�า 

ตัวกรองเลือดกลับมาใช้ซ�้าของสมาคมความก้าวหน้าทางเคร่ืองมือ

แพทย์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา จึงนิยมใช้ 4% peracetic acid  

ในการก�าจัดจุลชีพ แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาถึงการตกค้าง 

ของสาร peracetic acid ในตัวกรองเลือดที่ได้รับกระบวนการ  

dialyzer reprocessing ก่อนน�าตัวกรองเลือดกลับมาใช้ซ�้ายังไม่มี

การศึกษาเพ่ือเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ ดังนั้นวัตถุประสงค์ของ 

การศึกษาคร้ังนี้จึงต้องการศึกษาระยะเวลาที่ปลอดสาร peracetic 

acid ตกค้างในตัวกรองเลือดระหว่างรอเพ่ือเร่ิมการฟอกเลือด  

ภายหลังเสร็จส้ินกระบวนการเตรียมตัวกรองเลือดที่จ�านวนคร้ังที่  

1, 5, 10 และ 15 ของการน�ากลับมาใช้ซ�้าของตัวกรองเลือด 

เพ่ือน�าผลที่ได้มาปรับปรุงแนวปฏิบัติในการฟอกเลือดที่มีการใช ้

ตัวกรองเลือดซ�้าต่อไป

บทคัดย่อ

 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา เพ่ือศึกษาระยะเวลาของการปลอดสาร peracetic acid ในตัวกรองเลือดทั้งชนิด 

และจ�านวนคร้ังทีน่�ากลบัมาใช้ซ�า้ในการฟอกเลอืดของหน่วยไตเทยีมโรงพยาบาลนพรัตนราชธาน ีโดยผูวิ้จยัท�าการทดสอบสาร peracetic 

acid ตกค้างดว้ย residual peroxide test strip จากตัวกรองเลอืดที่ผา่นกระบวนการตามแนวปฏิบตัิการน�าตัวกรองเลอืดกลบัมาใช้ซ�า้  

ภายหลังการท�า recirculation ตามแนวทางปฏิบัติของสมาคมพยาบาลโรคไตทุก 10 นาทีจนกระทั่งครบ 60 นาที กลุ่มตัวอย่าง 

ที่ใช้เป็นตัวกรองเลือดที่ถูกน�ามาใช้ซ�้าครั้งที่ 1, 5, 10 และ 15 ตามล�าดับ จ�านวน 125 ตัวอย่าง ซึ่งมีตัวกรองเลือดทั้งชนิด high flux 

cellulose dialyzer, high flux synthetic dialyzer, low flux cellulose dialyzer และ low flux synthetic dialyzer ผลการศึกษา 

คือ การทดสอบสาร peracetic acid ตกค้างให้ผลลบทั้งหมด ตั้งแต่ภายหลังการ recirculation ครบที่ 0, 10, 20, 30, 40, 50  

หรือ 60 นาที ตามล�าดับ ดังนั้นสามารถสรุปผลการวิจัยคร้ังนี้ได้ว่า การปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการน�าตัวกรองเลือดกลับมาใช้ซ�้า  

ไม่พบการตกค้างหรือการ rebound ของสาร peracetic acid ถึงแม้จะไม่ได้เร่ิมการฟอกเลือดทันทีที่ท�า recirculation เสร็จและ

สามารถน�าตัวกรองเลือดกลับมาใช้ซ�้าได้ทั้ง 15 ครั้ง โดยไม่มีการตกค้างหรือการ rebound ของสารดังกล่าว

ค�าส�าคัญ: ตัวกรองเลือดที่น�ากลับมาใช้ซ�้า, การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม, กรดเปอร์อะซิติกตกค้าง
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วิธีกำรศึกษำ

  การวิจยัคร้ังนีเ้ป็นการวิจยัเชิงพรรณนา ซ่ึงได้รับการพิจารณา

จากคณะกรรมการจริยธรรมของการท�าวิจัยของโรงพยาบาลนพรัตน

ราชธาน ีโดยท�าการศกึษาในตวักรองเลอืดทีอ่บฆ่าเช้ือด้วย peracetic 

acid ด้วยระยะเวลาไม่น้อยกว่า 11 ชั่วโมง ซึ่งท�าการทดสอบตั้งแต่  

1 มกราคม พ.ศ. 2558 จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ตัวกรอง

เลือดที่เลือกน�ามาศึกษา ได้แก่ ชนิด high flux cellulose , high flux 

synthetic , low flux cellulose และ low flux synthetic dialyzer 

ซึ่งตัวกรองเลือดเหล่านี้ จะได้รับการทดสอบในการใช้ซ�้าในครั้งที่ 1, 

5, 10 และ 15 ตามล�าดับ ตัวกรองเลือดที่น�ามาใช้ในการทดสอบ 

จะต้องได้รับการเตรียมตามแนวปฏิบัติของการเตรียมตัวกรองเลือด

ของสมาคมพยาบาลโรคไต โดยช่วงเวลาที่ก่อนและหลังจากการ

ท�าการ recirculation แล้วทีเ่วลา 0, 10, 20, 30, 40, 50 และ 60 นาที 

ได้ท�าการตรวจหา peracetic acid ที่ตกค้างด้วย residual peroxide 

test strip (Serim Guardian, USA) การตรวจสาร peracetic acid 

ที่ก่อนการท�า recirculation ถูกตรวจเพื่อใช้เป็น positive control  

ถ้าหากตรวจไม่พบ peracetic acid จะไม่น�าตัวกรองเลือดนั้น 

มาทดสอบและใช้ในการฟอกเลอืดให้กับผูป่้วย ในขณะทีภ่ายหลงัจาก

การท�าการ recirculation หากพบว่ามีสาร peracetic acid ตกค้าง 

จะท�าการ recirculation ซ�า้จนไม่พบ peracetic acid ตกค้าง ก่อนน�า

ไปใช้ในการฟอกเลอืดให้กับผูป่้วยโดยน�า้ยาฟอกเลอืดจะต้องไหลผ่าน

ทางด้าน dialysate port ของตัวกรองเลือดตลอดเวลาด้วยเครื่องไต

เทียมทั้งชนิด duplex pump หรือ balancing pump ข้อมูลผู้ป่วย 

จะถูกบันทึกในรูปแบบค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ 

สรุปผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ

ผลกำรศึกษำ

  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาเพ่ืออธิบายผลของ 

การขจดัสาร peracetic acid ทีต่กค้างจากกระบวนการเตรียมตวักรอง 

เลือดที่น�ากลับมาใช้ซ�้าส�าหรับการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม  

โดยท�าการเก็บข้อมูลตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 

กลุ่มตัวอย่างคือตัวกรองเลือดของผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไต

เทียมของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีที่ถูกน�ามาใช้ซ�้า

ตารางที่ 1  กลุ่มตัวอย่างที่ถูกแบ่งตามคุณสมบัติต่างๆ

คุณสมบัติ จ�านวน ร้อยละ

Dialyzer flux

   Low flux

   High flux

  รวม 

29

96

125

23.2

76.8

100

Dialyzer membrane

   Cellulose triacetate

   Synthetic

  รวม 

62

63

125

49.6

50.4

100

จ�านวนครั้งการน�าตัวกรองเลือดกลับมาใช้ซ�้า

   น�ามาใช้ซ�้าครั้งที่1

   น�ามาใช้ซ�้าครั้งที่5

   น�ามาใช้ซ�้าครั้งที่10

   น�ามาใช้ซ�้าครั้งที่15

  รวม 

44

28

24

29

125

35.2

22.4

19.2

23.2

100

ชนิดของเครื่องไตเทียมที่ใช้

  ชนิดที่1 (Volumetric, Duplex pump)

  ชนิดที่2 (Volumetric, Balancing pump)

  รวม

94

31

 125

75.2

24.8

 100

  จากตารางที ่1 แสดงตวักรองเลอืดทีแ่ยกตามคณุสมบตัต่ิางๆ 

ซึ่งมีจ�านวนทั้งสิ้น 125 ตัวอย่าง โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นตัวกรองเลือด 

ทีม่ปีระสทิธภิาพในการกรองน�า้สูงหรือ High flux dialyzer ร้อยละ 76.8  

เป็นตัวกรองเลือดที่มีประสิทธิภาพในการกรองน�้าต�่าหรือ Low  

flux dialyzer ร้อยละ 23.2 เป็นตัวกรองเลือดชนิดสังเคราะห์หรือ 

Synthetic dialyzer ร้อยละ 50.4 เป็นตัวกรองเลือดชนิด Cellulose 

triacetate ร้อยละ 49.6 ในขณะที่ตัวกรองเลือดที่น�ามาใช้ทดสอบ 

มกีารน�ามาใช้ซ�า้คร้ังที ่1, 5, 10, และ 15 คดิเป็นร้อยละ 35.2 , 22.4 ,19.2 

และ 23.3 ตามล�าดับ ส่วนชนิดของเคร่ืองไตเทียมที่น�ามาใช้เป็น 

volumetric control ชนิด duplex pump คิดเป็นร้อยละ 75.2 และ 

volumetric control balancing pump คิดเป็นร้อยละ 24.8
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เวลาที่ทดสอบ

Residual peroxide test strip

ผลลบ ผลบวก

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

 ก่อน Recirculation

 0 นาที หลัง Recirculation

-

125

-

100

125

-

100

-

 10 นาที หลัง Recirculation 125 100 - -

 20 นาที หลัง Recirculation 125 100 - -

 30 นาที หลัง Recirculation 125 100 - -

 40 นาที หลัง Recirculation 125 100 - -

 50 นาที หลัง Recirculation 125 100 - -

 60 นาที หลัง Recirculation 125 100 - -

ตารางที่ 2  ผลการทดสอบสาร peracetic acid ตกค้างในตัวกรองเลือดก่อน - หลังการท�า recirculation ที่เวลาต่างๆ

  จากตารางที่ 2 แสดงผลของการทดสอบสาร peracetic  

acid ทีต่กค้าง โดยพบว่าตวักรองทีน่�ามาทดสอบที ่ณ เวลาก่อนการท�า 

recirculation พบว่าทุกกลุม่ตวัอย่างให้ผลบวกต่อการมสีาร peracetic 

acid ที่ระดับ 10 ppm (part per million) ในขณะที่ทุกกลุ่มตัวอย่าง 

ในทุกๆช่วงเวลาได้แก่ 0, 10, 20, 30, 40, 50, และ 60 นาที  

หลังการท�า recirculation ให้ผลลบต่อการตรวจหาสาร peracetic 

acid ที่ตกค้าง เมื่อใช้ residual peroxide test strip 

อภิปรำยผล

  จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าชนิดของตัวกรองเลือด 

ที่แบ่งตามประสิทธิภาพของตัวกรองเลือดได้แก่ชนิด low flux และ 

high flux dialyzer ชนิดของตัวกรองเลือดที่แบ่งตามชนิดของ 

แผ่นเยื่อกรองได้แก่ชนิด cellulose และ synthetic membrane  

รวมทั้งจ�านวนคร้ังที่ 1, 5, 10 และ 15 ของการน�าตัวกรองเลือด 

มาใช้ซ�้า ไม่มีผลต่อการ rebound ของสาร peracetic acid ที่ใช้ 

ในการก�าจัดจุลชีพ ดังนั้นผลที่ได้จึงเป็นการยืนยันความปลอดภัย 

ของผู้ป่วยในการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียมโดยใช้ตัวกรองเลือด 

ทีถู่กน�ามาใช้ซ�า้ ถึงแม้ว่าหลงัการเตรียมตวักรองเลอืดเสร็จเรียบร้อย

แล้วจะยงัไม่สามารถเร่ิมต้น การฟอกเลอืดได้ แต่เมือ่พร้อมก็สามารถ

เร่ิมต้นฟอกเลือดได้ทันทีและสามารถน�าตัวกรองเลือดกลับมาใช้ซ�้า

ได้ทั้ง 15 คร้ังหรือเท่าที่ยังทดสอบประสิทธิภาพของตัวกรองเลือด

ผ่านด้วยการวัดปริมาตรตัวกรองเลือด (total cell volume: TCV) 

ได้มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของปริมาตรเริ่มต้น (priming volume)  

โดยไม่มีการตกค้างหรือการ rebound ของสารดังกล่าวเช่นกัน  

ย่ิงไปกว่านั้นในการศึกษาคร้ังนี้ยังเป็นข้อมูลยืนยันได้ว่าไม่ว่าจะ

เป็นการใช้เคร่ืองไตเทยีมชนดิ duplex pump หรือ balancing pump 

ก็ให้ผลลบต่อการเกิดการ rebound ของ peracetic acid เช่นกัน

หากปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติการน�าตัวกรองเลือดและสายส่งเลือด 

กลับมาใช ้ซ�้าของสมาคมพยาบาลโรคไตโดยที่ตัวกรองเลือด 

ต้องมนี�า้ยาฟอกเลอืดไหลผ่านตวักรองเลอืดทางด้าน dialysate port  

ตลอดเวลา นอกจากนีผ้ลการวิจยัยงัเป็นข้อยนืยนัความเป็นมาตรฐาน

ของแนวปฏิบัติการเตรียมตัวกรองเลือดที่ ถูกน�ามาใช ้ซ�้าของ 

หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีอีกด้วย 

สรุปผลกำรวิจัย

  ผลการทดสอบสาร peracetic acid ตกค้างในตัวกรองเลือด

รวม 125 ตัวอย่าง หลังการท�า recirculation ทุกๆ 10 นาทีจนกระทั่ง

เริ่มต้นการฟอกเลือดหรือจนครบ 60 นาที ให้ผลลบทั้งหมดซึ่งหมาย

ถึงไม่พบสารดังกล่าวตกค้างอยู่ไม่ว่าจะเป็นตัวกรองเลือดที่เป็น low 

flux cellulose dialyzer, low flux synthetic dialyzer, high flux 

cellulose dialyzer และ high flux synthetic dialyzer ของตัวกรอง

เลือดที่น�ามาใช้ซ�้า
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Abstract 

  The dialyzer reprocessing with peracetic acid of hemodialysis procedure is recommended not only by the 

international but also the Nopparat Rajathanee Hospital guidelines in order to decrease the global wastes and increase 

the membrane biocompatibility. However, the documents concerning with this rebound sterilant have not been fully 

studied. This descriptive study aimed to determine the duration time of peracetic acid rebound after rinsing procedure 

in reused dialyzer at Nopparat Rajathanee Dialysis Center. The rinsing and recirculating saline technique of reused 

dialyzer were done in the study following the procedure guideline of Thai Nephrology Nurse Society (TNNS). The 

samples are 125 reused dialyzers disinfected by peracetic acid which are either high or low flux of both cellulose 

and synthetic membrane. The reused dialyzers were tested for peracetic acid rebound with residual peroxide test 

strip at the reused number of first, fifth, tenth, and fifteenth. In addition, each reused dialyzer was tested at 0, 10, 20, 

30, 40, 50, and 60 minutes after the end of rinsing. The current study indicated that no peracetic acid rebound was 

found in all experiments. Consequently, the current study confirmed that the guideline of reused dialyzer preparation 

following TNNS is effective and safe for hemodialysis patients.

Keywords: reused dialyzer, hemodialysis, residual peracetic acid
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บทสัมภำษณ์

พล.ต.หญิง	

รศ.พญ.ประไพพิมพ์	ธีรคุปต์
สัมภาษณ์โดย พ.ท.นพ.คงกระพัน ศรีสุวรรณ

ขออนุญำตเริม่กำรสมัภำษณ์ในด้ำนของประวัติกำรศึกษำก่อนครบั

อำจำรย์เริ่มกำรศึกษำที่ใดครับ

  เข้าเรียนตั้งแต่ช้ันประถมปีที่ 1 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ที่โรงเรียนสาธิตจุฬาฯค่ะ จากนั้นก็เข้ามหาวิทยาลัยมหิดลเรียนที่

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จบแล้วมาเป็นแพทย์ฝึกหัด 

ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า แล้วก็เลยสมัครเข้ารับราชการ 

ที่กองทัพบกไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี  

โดยดูแลผู ้ป ่วยอายุรกรรม ท�างานอยู ่ 2 ปีก็กลับมาศึกษาต่อ 

เฉพาะทางด้านกุมารเวชศาสตร์ที่กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาล

พระมงกุฎเกล้า พอจบแล้วก็กลับไปท�างานที่กองกุมารเวชกรรม  

โรงพยาบาลอานันทมหิดลอีก 2 ป ี แล้วจึงกลับมาท�างานที่  

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ท�ำไมอำจำรย์ถึงได้มำเป็นหมอไตเด็กครับ

  ตอนแรกก็ยังไม่รู้ว่าอยากจะเรียนอะไรต่อ คือมีแต่วิชาที่รู้ 

ว่าไม่ชอบ ไม่เอาแน่ พอดีอาจารย์ ยุพาพิน จุลโมกข์ ท่านเพิ่งกลับมา

จากต่างประเทศ ได้มีโอกาสดูแลผู้ป่วยเด็กไตวายเฉียบพลันร่วมกัน 

ทีไ่อซีย ูตอนนัน้เป็น resident ปี 3 อาจารย์ท่านชวนให้มาอยูท่ีห่น่วยไต  

ก็เห็นว่าอาจารย์ท่านน่ารัก เป็นกันเอง ดูแลผู้ป่วยดีมาก อาจารย ์

กุมารแพทย์โรคไตอีกท่านคืออาจารย์ วณิช วรรณพฤกษ์ ซึ่งตอนนั้น

ท่านเป็นระดับผู้บริหารแล้วแต่ท่านก็ยังดูแลผู้ป่วย ยังสอนนักเรียน 

สอนแพทย์ประจ�าบ้าน ท�างานวิจัย active มาก และก็ใจดีเช่นกัน  

จึงเลือกมาเป็นหมอไตเด็กค่ะ

  อาจารย์ ประไพพิมพ์ ธรีคปุต์ ..............กุมารแพทย์โรคไตเดก็

ที่บุกเบิกงานด้านการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียมและการปลูกถ่าย

ไตในเด็กในประเทศไทย

Inter view
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อำจำรย์ได้ไปศึกษำต่อเพิ่มเติมที่ไหนครับ

  ได้ทุนกองทัพบกไปศึกษาด้านโรคไตเด็กที่เยอรมันค่ะ  

ที่จริงอยากจะไปประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษมากกว่า แต่พอดีสามี

เป็นศัลยแพทย์ได้ทุนของเมืองเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน ไปศึกษา

ต่อด้าน maxillofacial surgery ก็เลยเลือกไปที่เบอร์ลิน ต้องเรียน

ภาษาเยอรมันไปก่อนจนสอบได้ระดับที่เขาก�าหนด จึงสามารถขอ 

temporary license เพื่อสามารถปฏิบัติงานกับคนไข้ได้ ได้ไปปฏิบัติ 

งานที ่Children Hospital, Free University ไปดดู้านโรคไตเดก็รวมทัง้ 

ตั้งใจจะศึกษาเพิ่มเติมด้าน dialysis และ kidney transplantation 

ในเด็ก ซ่ึงตอนนั้นในเมืองไทยยังไม่มี มีท�าแต่ผู้ใหญ่ โรงพยาบาล 

ที่เบอร์ลินที่ไป ดูแลแต่ผู้ป่วยเด็กโรคไตทั่วไป ส�าหรับ dialysis  

มีแต่ CAPD จึงได้ขอไปดู hemodialysis และ kidney transplant  

ทีอ่กีโรงพยาบาลหนึง่ด้วยคอื โรงพยาบาล Steglitz ซ่ึงรักษาทัง้ผูใ้หญ่

และเด็ก ส่วนมากจะเป็นผู้ใหญ่ แต่เนื่องจากมีความตั้งใจว่ากลับมา 

จะมาจดัตัง้หน่วยไตเทยีมเดก็ทีโ่รงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จงึได้ขอไป

ศกึษาเพ่ิมเตมิทีโ่รงพยาบาล มหาวิทยาลยัไฮเดลเบิร์ก เมอืงไฮเดลเบร์ิก 

ซ่ึงมีหน่วย hemodialysis เฉพาะเด็ก ได้น�าความรู้ที่ได้มาจัดตั้ง 

หน่วยไตเทียมเด็กที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นหน่วยไตเทียม

เด็กแห่งแรกในประเทศไทย

อยำกให้อำจำรย์เล่ำเรื่องกำรจัดตั้งหน่วยไตเทียมเด็กครับ

  การจัดตั้งหน่วยไตเทียมส�าหรับเด็กเป็นเร่ืองใหม่ในขณะนั้น 

เดิมเมื่อมีผู้ป่วยเด็กไตวายส่วนใหญ่จะรักษาโดยการท�า peritoneal  

dialysis แต่ในบางรายไม่สามารถท�า peritoneal dialysis ได้  

ต้องใช้วิธีฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม ต้องไปขอท�าที่ห้องไตเทียม

ผู้ใหญ่ซ่ึงก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่เนื่องจากผู้ป่วยผู้ใหญ่ 

มีเป็นจ�านวนมาก บางคร้ังยังไม่สามารถท�าให้ผู้ป่วยเด็กได้ อีกทั้ง 

ไม่มีอุปกรณ์เคร่ืองมือส�าหรับเด็กเล็ก รวมทั้งเจ้าหน้าที่ไม่มีความ

ช�านาญในการดูแลเด็กเล็กๆ จึงคิดว่าควรจะจัดตั้งหน่วยไตเทียม 

เฉพาะส�าหรับเดก็ ในขณะนัน้ท่านอาจารย์วณชิ วรรณพฤกษ์ ท่านเป็น

ผู้อ�านวยการกองกุมารเวชกรรม ท่านได้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี  

อีกทั้งท่านอาจารย์ยุพาพินฯ ท่านก็ได้วางแผนเตรียมคนไว้ให้  

เมื่อเร่ิมแรกยังไม่มีสถานที่จึงใช้ห ้องแยกในไอซียูเด็ก จัดหา 

เคร่ืองไตเทียมมาได้ 1 เคร่ือง เคร่ืองรุ่นนั้นเวลาเปล่ียนผู้ป่วย 

ที่ขนาดตัวต่างกัน ต้องเปลี่ยนขนาด blood line ก็ต้องเปลี่ยน 

blood pump ด้วย ในเร่ืองอุปกรณ์ เช่น dialyser, blood line 

ก็ต้องคุยกับบริษัทจัดจ�าหน่ายให้เขาไปผลิตหรือน�าเข้าอุปกรณ์ 

ส�าหรับเด็กให้เราด้วย ต่อมาเมื่อมีการสร้างอาคารพัชรกิติยาภา 

ซ่ึงเป็นอาคารส�าหรับผู้ป่วยกุมารและสูตินรีเวชกรรม จึงได้ย้าย 

หน่วยไตเทยีมเดก็มาทีอ่าคารพชัรกิตยิาภา มเีคร่ืองไตเทยีม 4 เคร่ือง 

ต่อมาเพิ่มเป็น 6 เครื่อง มีบุคลากรเพิ่มมากขึ้น
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อำจำรย์กรุณำเล่ำเรื่องงำนด้ำนกำรปลูกถ่ำยไตในเด็กด้วยครับ

  ตอนที่ไปศึกษาดูงานที่เยอรมันก็ไปดูเร่ืองการปลูกถ่ายไต 

ในเด็กด้วยค่ะ มีความตั้งใจที่จะกลับมาเริ่มท�าที่เมืองไทย นอกจากนี้ 

ยังไปดูงานด้าน transplant coordinator ที่สหราชอาณาจักร 

มาด้วย ก็กลบัมาท�าให้เป็นระบบมากข้ึน ทีโ่รงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

มีการปลูกถ่ายไตในผู ้ใหญ่อยู ่แล้วเวลาเร่ิมท�าในเด็กจึงไม่ยาก 

ผู้ป่วยเด็กรายแรกที่ท�าไปเมื่อ 20 ปีก่อนตอนนี้โตเป็นหนุ่มอายุ 29 ปี 

แล้ว ท�างานเป็น graphic designer ไตยังใช้การได้ดี ก็เป็นความ 

ภาคภูมิใจอย่างหนึ่งที่เห็นผู้ป่วยเด็กที่เคยมีภาวะไตวายได้เติบโต  

มีชีวิตปกติ มีงานท�า ท�าประโยชน์ให้สังคมและประเทศชาติ

อำจำรย์ได้ร่วมท�ำงำนในชมรมโรคไตเด็กและสมำคมโรคไต

แห่งประเทศไทยมำอย่ำงไรครับ

  ในส่วนของชมรมโรคไตเด็กก่อตั้งสมัยท่านอาจารย์วณิช 

วรรณพฤกษ์ มีกิจกรรมวิชาการร่วมกันหลายๆสถาบันคือการจัด  

Interhospital Pediatric Nephrology Conference ทุกเดือน  

เดอืนละ 1 คร้ัง ต่อมามกีารจดัท�าหลกัสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ�าบ้าน

ต่อยอดกุมารเวชศาสตร์โรคไต โดยเร่ิมรับแพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด 

รุ ่นแรกที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและคณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์ และเพ่ิมมาอีกหลายสถาบันในภายหลัง ได้มีโอกาส 

ร่วมงานกับชมรมมาโดยตลอด ช่วงที่ได้รับต�าแหน่งประธานชมรมฯ  

มงีานทีภ่าคภมูใิจคอืการเป็นเจ้าภาพจดัการประชุม Asian Congress 

of Pediatric Nephrology ซ่ึงเป็นคร้ังแรกที่มาจัดที่ประเทศไทย  

และประสบความส�าเร็จด้วยด ีส�าหรับสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

นัน้ก็ได้ร่วมท�างานมานาน เคยได้รับต�าแหน่งประธานอนกุรรมการวิจยั 

อปุนายกสมาคมฯ และปัจจบุนัเป็นประธานอนกุรรมการจดัท�าวารสาร

และเป็นบรรณาธิการวารสารสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

ขณะนี้อำจำรย์ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยกำรกองกำรศึกษำ	

วิทยำลยัแพทยศำสตร์พระมงกฎุเกล้ำ	อยำกทรำบว่ำในต�ำแหน่งน้ี 

มีบทบำทที่แตกต่ำงจำกกำรเป็นกุมำรแพทย์โรคไตอย่ำงไรครับ

  งานที่ รับผิดชอบตอนนี้ เป ็นงานบริหารการศึกษา ซ่ึง 

ก็เป็นงานที่ท้าทายเพราะการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ม ี

การพัฒนา เปลี่ยนแปลงไปมาก นักเรียนในสมัยนี้ก็ไม่เหมือนสมัย 

ที่เราเป็นนักเรียน การจัดการเรียนการสอนก็ต้องพัฒนาให้เหมาะสม

กับผู้เรียน ตอบสนองความต้องการของสังคม และมุ่งเน้นผลลัพธ์ 

เวลาเราเป็นหมอเรารับผิดชอบผู้ป่วยแต่ละคน แต่เมื่อมาท�าตรงนี้

เราก็ต้องรับผิดชอบผลผลิตของสถาบันคือบัณฑิตแพทย์ที่จะออกไป

ดูแลรักษาประชาชนทั่วประเทศ ใช้เวลากับการประชุม การวางแผน 

และบริหารจัดการมาก เวลาที่จะเป็นหมอไปตรวจคนไข้ก็น้อยลง  

แต่ก็ยังติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอยู่ ยังไม่ทิ้ง

อยำกให้อำจำรย์ฝำกข้อคิดให้กับแพทย์รุ่นหลังด้วยครับ

  อยากให้มีความสุขกับการใช้ชีวิตค่ะ ท�างานอย่างมีความสุข 

ในฐานะแพทย์ความสุขก็อยู่ที่ได้รักษาคนไข้ให้หายหรือทุเลาจากการ 

เจ็บป่วย ในฐานะครูความสุขอยู่ที่การได้สอนให้นักเรียนมีความรู้  

ความสามารถ เป็นแพทย์ที่ดี ในฐานะผู้บริหารความสุขอยู่ที่ผล 

ของงาน ต้องมีความมุ่งมั่น มีธรรมาภิบาล มีความเอื้อเฟื ้อต่อ 

ผูใ้ต้บงัคบับญัชา ในฐานะสมาชิกครอบครัวความสุขอยูท่ีก่ารได้มเีวลา

อยู่ร่วมกัน มีความเข้าใจกัน ก็ต้องรู้จักแบ่งเวลาให้เป็น และที่ส�าคัญ

อีกอย่างหนึ่งคือสุขภาพ เป็นหมอก็ต้องดูแลตัวเองด้วยค่ะ 
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ผู้ป่วย เด็กหญิงไทย อายุ 15 ปี ภูมิล�าเนา กรุงเทพมหานคร

 

อำกำรส�ำคัญ	

โปรตีนรั่วในปัสสาวะมากขึ้น ณ วันที่ 20 หลังการปลูกถ่ายไต

ประวัติปัจจุบัน 

  ผู้ป่วยเป็นโรคไตเร้ือรังจาก steroid resistant nephrotic 

syndrome (SRNS) ได้รับการวินิจฉัยfocal segmental glomeru-

losclerosis (FSGS) ตั้งแต่ 8 ปีก่อนมาโรงพยาบาล 

  ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้อง (CAPD) 

3 ปีก่อนมาโรงพยาบาล ระหว่างการรักษา ผู้ป่วยแข็งแรงดี ไม่บวม 

ไม่มีปัสสาวะในช่วง 2 ปีหลังจากท�า CAPD 

  ครั้งนี้นอนโรงพยาบาลเพื่อรับการผ่าตัด deceased donor 

kidney transplantation (DDKT) จากผูบ้ริจาคไต เพศหญงิ อาย ุ22 ปี  

เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์

ผลเลือดของ donor และ recipient : blood group O/ Rh+,  

      HLA mismatch A-B-DR: 0-1-1, PRA 0%, 

       CMV IgG positive/negative (D+/R-) 

Cold ischemic time: 18 ช่ัวโมง 56 นาท,ี warm ischemic time:  

      45 นาที 

ผลกำรตรวจทำงห้องปฏิบัติของผู้ป่วยก่อนกำรผ่ำตัด

CBC:      Hct 32%, Hb 10.5 g/dL, WBC 8,700 /mm
3
  

      (PMN 63.2%, L 26.3%, M 5.8%, E 4.1%,  

      B 0.6%), platelets 219,000 /mm
3

      Serum electrolytes; Na 137, K 4.6, Cl  

      92, CO
2
 22.6 mmol/L

      BUN 57 mg/dL, Cr 13.6 mg/dL, albumin  

      4.3 g/dL

  หลงัการผ่าตดั ไตยงัไม่ท�างาน มปัีสสาวะออกน้อย (delayed 

graft function, DGF) ผลตรวจ MAG-3 renal scan เข้าได้กับ 

ภาวะ acute tubular necrosis (ATN) ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วย 

hemodialysis ในช่วง 10 วันแรกหลังผ่าตัด ยากดภูมิที่ผู ้ป่วย 

ได้รับประกอบด้วย basiliximab, prednisolone, mycophenolate  

mofetil และ tacrolimus หลังการผ่าตัดปลูกถ่ายไตช่วงแรก  

ระดับโปรตีนเทียบกับครีแอทินินในปัสสาวะ (urine protein to  

Recurrence of nephrotic range proteinuria 

post-transplant focal segmental glomerulosclerosis 

ปิยนุช ประจง
1
, มงคล เจริญพิทักษ์ชัย

2
, คงกระพัน ศรีสุวรรณ

1

1
หน่วยโรคไต	กองกุมารเวชกรรม	โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

2
ภาควิชาพยาธิวิทยา	วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

creatinine ratio, UPCR) อยู่ที่ 1.2 เมื่อติดตามไปถึงวันที่ 20  

หลังการผ่าตัดพบว่าปริมาณโปรตีนในปัสสาวะเพิ่มมากขึ้น

ประวัติอดีต

  ไม่มีประวัติแพ้ยา ไม่เคยมีประวัติการติดเช้ือในช่องท้อง

ระหว่างท�า CAPD

กำรตรวจร่ำงกำย	

Vital signs:    BT 37 � C, PR 95/minutes, RR 22/ 

      minutes, BP 120/80 mmHg

GA:      a Thai girl, good consciousness, not  

      pale, no jaundice 

HEENT:     no oral thrush, pharynx not injected,  

      no engorged neck vein

Lungs:     clear and equal breath sound

CVS:      no murmur, no heaving, no thrill

Abdomen:    Soft, graft not tender, fluid thrill positive

Extremities:    no pitting edema

ผลกำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร

CBC:      Hct 26.5%, Hb 8.6 g/dL, WBC 7,100 /mm
3 

       (PMN 74%, L 23%, M 3%), platelets  

      169,000 /mm
3

Serum electrolytes: Na 139, K 4.76, Cl 107, CO
2
 22.7 mmol/L  

Blood chemisty:  BUN 52.2 mg/dL, Cr 1.3 mg/dL,  

      cholesterol 271mg/dL, albumin 2.6  

      g/dL

Urinalysis:    yellow, clear, sp.gr 1.016, pH6.5, protein 

      4+, WBC 2-3/HPF, RBC 5-10/HPF

      Urine protein 1,177 mg/dL, urine  

      creatinin 66.5 mg/dL

      24 hours urine protein: 5.2 g

Doppler	ultrasound	of	transplanted	kidney	

  Normal echogenicity of renal parenchyma. No  

caliectasis or hydronephrosis. Transplant kidney is  
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measured about 10.2x5.5x6.7 cm. Doppler study show  

normal perfusion throughout transplant kidney, resistive  

index (RI) and acceleration time of intra renal artery are  

within normal limit. Increase systolic velocity of renal artery 

likely stenosis at proximal part of renal artery.

สรุปปัญหำของผู้ป่วย

  1. Recurrence of nephrotic range proteinuria post-

transplant focal segmental glomerulosclerosis 

  2. Delayed graft function 

ผลกำรตรวจทำงพยำธิชิ้นเนื้อไต	(รูปที่	1,2	และ	3)

  Light microscopy shows glomerular tip lesion without 

mesangial and endocapillary proliferation. Periodic acid-Schiff 

stained shows no spikes, holes, corrugation or splitting of 

membrane. There is no evidence of tubulitis and arteritis, 

and no C4d staining is observed. Electron microscopy shows 

diffuse podocyte foot process effacement.

กำรวินิจฉัยโรค

  Recurrence of focal segmental glomerulosclerosis

อภิปรำย

  Focal segmental glomerulosclerosis (FSGS) เป็นโรค 

ในกลุ่ม steroid resistance nephrotic syndrome ที่พบได้บ่อย  

การเกิดซ�้าของโรคหลังปลูกถ่ายไตพบได้ร้อยละ 30 ถึงร้อยละ 50
  

และมีโอกาสสูญเสียไตได้ถึงร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50
1
 กลไก 

ของการเกิด FSGS ซ�้าหลังปลูกถ่ายไตยังไม่ทราบแน่ชัด มีการ 

ศึกษาพบว่าระดับของ soluble urokinase type plasminogen  

activator receptor (suPAR) ในเลอืดของผูป่้วย recurrence FSGS 

มค่ีาสูงข้ึน suPRA ท�าให้ podocyte foot process สูญเสียโครงสร้าง 

(effacement) และเกิดความผิดปกติของ glomerular basement 

membrane (GBM) ท�าให้มโีปรตนีร่ัวในปัสสาวะ
2
 recurrence FSGS 

พบได้เร็วเป็นช่ัวโมงถึงเป็นสัปดาห์ในช่วงแรกของการปลูกถ่ายไต 

ส่วนใหญ่มักเกิดภายใน 3 เดือนแรกหลังการปลูกถ่ายไต

  ปัจจัยเสี่ยงของการเกิด recurrence FSGS ได้แก่  

เด็กอายุ 6-15 ปี โดยเฉพาะคนผิวขาวจะมีความเส่ียงสูงข้ึน 

มากกว่าร้อยละ 40, ระยะเวลาเข้าสู่โรคไตเร้ือรังระยะสุดท้าย 

น้อยกว่า 3 ปีหลังได้รับการวินิจฉัย FSGS, การตรวจทางพยาธิวิทยา

พบ mesangial hypercellularity จ�านวนมากและหรือเป็น FSGS 

ชนดิ collapsing, ผูป่้วยเคยได้รับการปลกูถ่ายไตแล้วเกิด recurrence 

FSGS
3
 

  เนื่องจากสมมติฐานการเกิด recurrence FSG เกิดจาก  

circulating permeability factorและ low-molecular weight 

anionic protein การรักษาด้วยวิธีการ plasmapheresis เพ่ือ 

ขจัดสารเหล่านี้ออกจากร่างกาย จึงเป็นการรักษาหลักท่ียอมรับ 

อย่างแพร่หลาย
4
 การศึกษาของ Kashgary A. และคณะ แสดง 

ให้เห็นว่าร้อยละ 71 ของผู้ป่วย recurrence FSGS มีโปรตีนรั่วใน

ปัสสาวะลดลงอย่างชัดเจน หลงัได้รับการรักษาด้วย plasmapheresis 

โดยผู้ชายจะตอบสนองมากกว่าผู้หญิง โดยเฉพาะถ้าได้รับการรักษา

ภายใน 2 อาทิตย์แรก ในผู้ป่วยที่มีโปรตีนร่ัวในปัสสาวะมากกว่า 

7 กรัม/วัน พบว่าการตอบสนองต่อ plasmapheresis จะน้อยลง 

รูปที่ 1 Silver stain shows glomerular tip lesion.

รูปที่ 2 PAS (periodic acid-Schiff) shows no spikes, holes, corrugation 

or splitting.

รูปที่ 3 Electron microscopy. The glomerulus shows unremarkable  

basement membrane and mesangium. No electron dense deposits 

are seen. The podocytes show diffuse foot process effacement. The 

peritubular capillaries are unremarkable.
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ส�าหรับอายุและผู้บริจาคทั้งที่ยังมีชีวิตและเสียชีวิต ไม่มีผลแตกต่าง

กันต่อการเกิดซ�้า
5
 ปัจจุบันไม่มีค�าแนะน�ามาตรฐานส�าหรับขนาดและ

จ�านวนคร้ังของการท�า plasmapheresis โดยทัว่ไปแนะน�าเปลีย่นถ่าย

พลาสมาในปริมาณ 1-2 เท่าของ plasma volume ท�า 3-4 ครั้งต่อ

สัปดาห์ ท�า 8-12 คร้ังหรือจนกระทัง่ปริมาณโปรตนีในปัสสาวะลดลง
6

  ส�าหรับการป้องกันการเกิด recurrence FSGS โดยการ 

ท�า plasmapheresis จากการศึกษาของ Gonzalez E. พบว่า 

ยังมีอัตราการเกิดซ�้าถึงร้อยละ 47 และ 63 ส�าหรับผู ้บริจาค 

ที่ยังมีชีวิตและเสียชีวิตแล้ว
7 
การท�า plasmapheresis ไม่น่า 

จะช่วยป้องกันการเกิด recurrence FSGS ได้ 

  การรักษาอื่นๆนอกเหนือจาก plasmapheresis ได้แก ่

การใช้ยากดภูมิต้านทาน ที่มีข้อมูลการศึกษามาก ได้แก่ rituximab 

ซ่ึงมีทั้งรายงานท่ีสนับสนุนว่าได้ผลในผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองต่อการ 

ท�า plasmapheresis
8 
แต่ก็มีบางการศึกษาที่คัดค้านว่าไม่ได้ผล

9
  

rituximab เป็น chimeric mouse/human monoclonal antibody  

ที่ออกฤทธิ์ต่อ CD20 บนผิวของ B-lymphocytes และยังมีผลต่อ 

podocyte โดยช่วยป้องกันการ down regulation ของโปรตีน 

sphingomyelin phosphodiesterase acid-like 3b (SMPDL-3b) 

และ acid sphingomyelinase (ASMase) ใน podocytes
1
 ท�าให้

ช่วยลดโปรตีนในปัสสาวะได้

  มีการกล่าวถึงการใช้ cyclosporine ในการลดโปรตีน 

ในปัสสาวะซึ่งต้องใช้ในขนาดที่สูง การใช้ cyclosporine รับประทาน

ในขนาดมาตรฐาน ไม่ช่วยป้องกันการเกิดซ�้าของโรค
10 

นอกจากนี ้

อาจต้องระวังในผลข้างเคียงที่เกิดข้ึน เช่น การมีระดับไขมัน LDL 

และคอลเลสเตอรอลในเลือดสูงข้ึน
11
 อีกทั้งยังต้องเฝ้าติดตาม 

ผลของระดับยาในเลือด เพ่ือความปลอดภัยของผู้ป่วย ปัจจุบันยา

ในกลุ่ม calcineurin inhibitors ยังคงต้องการข้อมูลจากการศึกษา

เพิ่มเติม

  ส�าหรับผูป่้วยรายนีไ้ด้รับการรักษาด้วยการท�า plasmapheresis 

โดยวิธี total plasma exchange (TPE) รวม 10 คร้ัง และ 

รักษาระดับของ tacrolimus อยู่ในช่วง 10-12 นาโนกรัม/ดล.  

หลงัให้การรักษาด้วย TPE พบว่าปริมาณโปรตนีทีร่ั่วในปัสสาวะลดลง

และค่าการท�างานไตของผู้ป่วยดีขึ้น ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 Serum creatinine and urine albumin were declined after kidney transplantation in 2 months.

สรุป

  Recurrence FSGS ถือเป็นปัญหาส�าคญัของผูป่้วยปลกูถ่ายไต 

เนื่องจากพบได้บ่อย อย่างน้อยอัตราการเกิดซ�้าอยู่ที่ร้อยละ 30  

มีพยากรณ์ของโรคท่ีไม่ดี ผู ้ป่วยเกินร้อยละ 50 จะสูญเสียไต  

ในป ัจจุบันยังไม ่มีการป ้องกันและการรักษาที่ เป ็นมาตรฐาน  

การให้การวินิจฉยัทีร่วดเร็วและเร่ิมการรักษาด้วยวิธ ีplasmapheresis 

มีประโยชน์ในผู ้ป ่วยบางราย ส�าหรับผู ้ป ่วยที่ไม่ตอบสนองต่อ 

plasmapheresis อาจพิจารณาให้ rituximab 
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ภาวะไตวายเฉียบพลันจากทางเดินปัสสาวะ

โดนกดเบียดขณะตั้งครรภ์ : รายงานผู้ป่วย

ดลนภา ภัทรฐิตินันท์

กลุ่มงานอายุรกรรม	โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่	17	จังหวัดสุพรรณบุรี

บทคัดย่อ

  ภาวะไตวายเฉียบพลันจากทางเดินปัสสาวะโดนกดเบียดขณะตั้งครรภ์ เป็นภาวะที่พบได้น้อยโดยส่วนใหญ่จะกดเบียดไต 

ด้านขวา ส่วนใหญ่ไม่ท�าให้เกิดไตวาย แต่ผู้ป่วยรายนี้มีไตข้างเดียวทางด้านขวา การวินิจฉัยต้องอาศัยการตรวจคลื่นเสียงความถ่ีสูง 

ของระบบทางเดนิปัสสาวะ จะพบการบวมของไตและท่อทางเดนิปัสสาวะ การรักษาคอืการคลอด ซ่ึงจะหยดุการกดเบยีดและการท�างาน

ของไตสามารถกลับมาเป็นปกติ รวมถึงการบวมของไตและท่อทางเดินปัสสาวะสามารถหายจากการติดตามด้วยคลื่นเสียงความถ่ีสูง

ของระบบทางเดินปัสสาวะ

ค�าส�าคัญ: ไตวายเฉียบพลัน, ตั้งครรภ์, ทางเดินปัสสาวะโดนกดเบียด 

บทน�ำ

  ภาวะไตวายเฉียบพลันคือภาวะที่มีค่าครีแอทินินเพ่ิมข้ึน

มากกว่าหรือเท่ากับ 0.3 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรในเวลา 48 ชั่วโมง หรือ

มีค่าครีแอทินินเพิ่มขึ้น 1.5 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับค่าครีแอทินินเดิม

หรือค่าครีแอทินิน 7 วันก่อน หรือมีปัสสาวะน้อยกว่า 0.5 มิลลิลิตร 

ต่อกิโลกรัมต่อช่ัวโมง เป็นเวลา 6 ช่ัวโมง
1
 ถ้าเกิดขณะตั้งครรภ์ 

มีความรุนแรงและอัตราการเสียชีวิตสูงรวมถึงส่งผลต่อลูกในครรภ์  

ส่งผลต่อมารดาถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างรีบด่วน จึงน�าตัวอย่าง

รายงานผู้ป่วยรายนี้ ซึ่งมีความน่าสนใจมาน�าเสนอ

รำยงำนผู้ป่วย

ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 19 ปี 6 เดือน 

อาการส�าคัญ: เจ็บครรภ์ ก่อนมาโรงพยาบาล 6 ชั่วโมง 

ประวัติปัจจุบัน	

  ผู้ป่วยหญิงไทยคู่ G1P0A0 อายุครรภ์ 34
+5
 สัปดาห์ โดย 

นบัจากประจ�าเดอืนคร้ังสุดท้าย ฝากครรภ์โรงพยาบาลตัง้แต่อายคุรรภ์ 

17 สัปดาห์ จ�านวน 6 ครั้ง

  7 ก่อนมาโรงพยาบาล มีปัสสาวะออกน้อยลง บวมมากข้ึน 

เหนื่อยง่าย นอนราบได้ปกติ

  2 วันก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยมีอ่อนแรงที่ใบหน้าและ 

ใบหน้ากระตุกด้านซ้าย หลับตาไม่สนิท มีอาการชามุมปาก ดูดน�้า 

แล้วร่ัวออกจากปาก ได้รับการวินิจฉัย Bell‘s palsy รักษาด้วย  

prednisolone รับประทาน และแพทย์นัดตรวจติดตาม

  6 ช่ัวโมงก่อนมาโรงพยาบาล มอีาการเจบ็ครรภ์ เหนือ่ยมากข้ึน  

นอนราบไม่ได้ ปัสสาวะออกเท่าๆเดิม ไม่มีเลือดปน ไม่ปวดบั้นเอว 

Case report

ไม่มีนิ่วเม็ดกรวดออกมาในปัสสาวะ ไม่มีประวัติถ่ายด�า อาเจียน 

เป็นเลือด ไม่มีประวัติน�้าเดิน ไม่มีไข้ เจ็บครรภ์ถ่ีข้ึนทุก15 นาที  

เลยมาโรงพยาบาล

  ประวัติอดีต เคยเป็นเนื้องอกที่ไตข้างซ้ายไม่ทราบชนิด  

ผ่าตัดที่จังหวัดนครสวรรค์ตั้งแต่อายุ 3 ปี 

  ไม่ได้ตรวจติดตามการรักษา

ประวัติทำงสูติกรรม 

ผลเลือดช่วงการฝากครรภ ์

Blood group:  O, Rh+, osmotic fragility test (OFT) และ  

     dichlorophenol-indolphenol (DCIP) test  

     ให้ผลลบ, Hct. 32.8% MCV 89 fL. RDW 15  

     (ขณะฝากครรภ์ครั้งแรก)

VDRL, anti-HIV:  nonreactive, HBs Ag: negative

ฝากครรภ์ล่าสุด Hct. 23.6% MCV 92 fL. RDW 14 ยังไม่ได้หา

สาเหตุของภาวะซีด

ตรวจร่ำงกำย

Vital signs:   BT 36.8 
0
C, BP 130/90 mmHg, PR 64/minute,  

     RR 24/minuteWeight 38 kg. Height 151 cm. 

GA:     A Thai female good consciousness,  

     tachypnea, mild pale, no jaundice, no  

     cyanosis

HEENT:    mild pale conjunctivae

CVS:     systolic ejection murmur at left parasternal  

     border grade 3, no radiation

Chest:    fine crepitation both lung
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Abdomen:   surgical scar at left frank area, fundus  

     height >2/4 umbilicus, right occiput  

     anterior, fetal heart rate 148/minute

Extremities:   edema 2+ both lower extremities

Neurology:   left facial weakness with lower motor  

     neuron type

Problem lists

  1. Acute dyspnea in third trimester in pregnancy

  2. G1P0A0 GA 34
+5
 weeks by LMP with preterm 

labor pain

  3. Left facial palsy

อภิปรำย

  ผู้ป่วยรายนี้มาโรงพยาบาลด้วยอาการเจ็บครรภ์คลอดและ

มีอาการเหนื่อยเฉียบพลัน อาการเหนื่อยที่ต้องวินิจฉัยแยกโรค 

ในผู้ป่วยรายนี้ได้แก่ ภาวะน�้าคร�่าอุดตัน เพราะมีอาการเกิดข้ึน

เฉียบพลันได้ ล�าดับถัดไปได้แก่ภาวะหัวใจวายขณะตั้งครรภ์  

(Peripartum และ postpartum cardiomyopathy) พบอาการเหนือ่ย 

เฉียบพลันช่วงใกล้คลอดไปจนถึง 6 เดือนหลังคลอดได้ ล�าดับ 

ถัดไปได้แก่ภาวะครรภ์เป ็นพิษซ่ึงพบได้ในช่วงไตรมาสที่สาม 

ของการตั้งครรภ์ ผู้ป่วยรายนี้จึงส่งการตรวจเพิ่มเติมคือ ภาพรังสี

ปอด ผลเลือด CBC, BUN, Cr, electrolytes, uric acid, AST และ 

ALT ดังนี้

Day (D) D0 D1 D5 D45 D48 D52 D68 D74

IPD OPD

WBC (cell/mm
3
) 25,000 21,700 21,600 11,600 8,600 7,000

PMN (%) 84.4 87.3 74 82.7 79 71.8

L (%) 8.2 5.9 12 8.8 14.1 19.4

Hb (g/dL) 7.7 7.8 13 9.9 9.7 7.9

Hct. (%) 23.2 22.7 41 30 29 24.3

Platelets (cell/mm
3
) 249,000 176,000 159,000 219,000 290,000 308,000

Chemistry

BUN (mg/dL) 45.9 27.3 48 128.6 51.8 84..2 34

Cr (mg/dL) 5.58 4.25 2.67 2.9 2.55 1.25 0.91

eGFR (ml/min) 10.2 14.2 25 15.4 17.9 42.5 62.4

Na (mmol/L) 129 133 134 121 137.8 130 133

K (mmol/L) 3.63 3.3 4 4.01 3.84 3.41 4.32

Cl (mmol/L) 103 102 101 82 98 84 101

CO
2
 (mmol/L) 10 19 16 18.1 25 34.2 25.4

LFT

AST(U/L) 12

ALT(U/L) 7

Coagulogram

PT (second) 10.5

PTT (second) 22.2

UA

Sp.gr 1.010

Albumin Trace

glucose -

WBC 1-2

RBC 0-1

UPCI 0.56

ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลตรวจทางห้องปฏิบัติการของผู้ป่วย
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  จากการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการพบว่าผู้ป่วยรายนี้มีภาวะ

ไตวายเฉียบพลนั คอืภาวะทีม่ค่ีาครีแอทนินิเพ่ิมข้ึนมากกว่าหรือเท่ากับ  

0.3 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรในเวลา 48 ช่ัวโมง หรือมีค่าครีแอทินิน 

เพ่ิมข้ึน 1.5 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับค่าครีแอทินินเดิม หรือ 

ค่าครีแอทินิน 7 วันก่อน หรือมีปัสสาวะน้อยกว่า 0.5 มิลลิลิตร 

ต่อกิโลกรัมต่อช่ัวโมง เป็นเวลา 6 ช่ัวโมง
1
 ซ่ึงมคีวามรุนแรงระดบัที ่3  

จากการมีค่าครีแอทินินมากกว่า 4 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร รวมถึง 

มีความจ�าเป็นที่ต้องการรักษาด้วยการบ�าบัดทดแทนไต สาเหตุที่

ท�าเกิดไตวายในช่วงไตรมาสที่ 3 ที่พบบ่อยคือภาวะครรภ์เป็นพิษ 

(preeclampsia) ภาวะอื่นๆที่พบน้อย ได้แก่ HELLP syndrome, 

acute fatty liver in pregnancy, thrombotic thrombocytopenic 

purpura–hemolytic uremic syndrome, acute cortical necrosis 

เป็นต้น
2
 ซ่ึงมักมีความรุนแรงและอัตราการเสียชีวิตสูงถ้าไม่ได้รับ 

การรักษาอย่ารีบด่วน

 อีกปัญหาของผู ้ป่วยรายนี้คือ facial palsy ขณะตั้งครรภ์ 

สามารถเกิดได้มากขึ้น 2-4 เท่าขณะการตั้งครรภ์ โดยทั่วไปพบมาก

ช่วงไตรมาสที่หนึ่งและที่สาม สาเหตุเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ 

เพ่ิมปริมาณน�้าภายในร่างกาย ส่งผลให้เกิดการกดทับเส้นประสาท  

ยิ่งภาวะครรภ์เป็นพิษยิ่งท�าให้บวมจนเกิดได้มากข้ึน ส่วนอีกกลไก 

รูปที่ 1 ภาพถ่ายรังสีวิทยาทรวงอกของผู้ป่วย

รูปที่ 2 ภาพคลื่นเสียงความถ่ีสูงของระบบทางเดินปัสสาวะ คร้ังที่ 1 ผู้ป่วย 

มีไตขวาข้างเดียวและพบ right hydroureter และ hydronephrosis จากการ 

กดเบียดของมดลูกจากการตั้งครรภ์

คือเกิดการอุดตัน (thrombosis) ของเส้นเลือดที่เลี้ยงเส้นประสาท 

(vasa nervosum) ท�าให้เกิดการขาดเลือดของเส้นประสาทได้
3-7  

ผู้ป่วยรายนี้เกิดจากภาวะไตวายเฉียบพลันท�าให้ปัสสาวะออกลดลง 

ยิง่ส่งผลให้บวมและกดทบัเส้นประสาทมากข้ึน โดยทัว่ไปภาวะ facial 

palsy พยากรณ์โรคจะดีมากถ้าผู้ป่วยหายภายใน 21 วัน

  ปัญหาจากประวัต ิตรวจร่างกาย และการตรวจทางห้องปฏบิตัิ

การเบื้องต้นของผู้ป่วยรายนี้ พบภาวะไตวายเฉียบพลัน ซ่ึงสาเหต ุ

ไตวายที่สามารถอธิบายได้ในผู ้ป ่วยรายนี้ที่คิดถึงมีดังต ่อไปนี้  

ภาวะแรกคอืภาวะครรภ์เป็นพิษ เนือ่งจากเป็นช่วงการตัง้ครรภ์ทีพ่บได้  

ท�าให้เกิดไตวายได้ แต่ข้อค้านคือผู้ป่วยความดันเลือดเป็นปกติ  

ภาวะต่อไปที่คิดถึงคือกรวยไตอักเสบเฉียบพลันเพราะผู้ป่วยมีไต 

แค่ข้างเดียว ถ้ามีการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะก็สามารถส่งผลให้เกิด

ไตวายได้ และภาวะทีส่ามทีเ่ป็นไปได้คอืภาวะอดุกลัน้ทางเดนิปัสสาวะ

เฉียบพลัน เกิดจากมดลูกที่โตขึ้นกดเบียด ร่วมกับภาวะตั้งครรภ์ปกติ

ก็มีการขยายตัวของระบบท่อปัสสาวะอยู่แล้วจากการเปลี่ยนแปลง 

ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน โดยจะพบไตบวมและท่อไตบวมได้ในช่วง 

การตั้งครรภ์ไตรมาสที่ 2 เป็นต้นไป
8
 ซ่ึงผู้ป่วยรายนี้มีไตข้างเดียว  

การถูกกดเบยีดสามารถท�าให้ไม่มปัีสสาวะออกมาและเกิดภาวะไตวาย 

ได้
9



Journal of the Nephrology Society of Thailand  65

  จากผลการตรวจปัสสาวะในผู้ป่วยรายนี้ร่วมกับตรวจปริมาณ

โปรตีนในปัสสาวะ สามารถวินิจฉัยแยกภาวะครรภ์เป็นพิษได้
10
  

ภาวะกรวยไตอกัเสบก็สามารถวินจิฉยัแยกได้ เพราะไม่มเีมด็เลอืดขาว 

ในปัสสาวะ ตรวจคลื่นเสียงความถ่ีสูงของระบบทางเดินปัสสาวะ 

ในผู้ป่วย พบว่ามีการโตของมดลูกกดเบียดไตข้างเดียวของผู้ป่วย  

ซึ่งเป็นสาเหตุที่สามารถอธิบายโรคของผู้ป่วยทั้งหมดได้

  ภาวะไตวายเฉียบพลันจากทางเดินปัสสาวะโดนกดเบียด 

ขณะตั้งครรภ์เป็นภาวะที่พบได้น้อย เนื่องจากโอกาสกดเบียดท่อไต

สองข้างพร้อมกันเป็นไปได้ยาก โดยปกติจะกดทางด้านขวามากกว่า

ซ้าย ท่อไตข้างขวาจะถูกกดจาก uterine artery, iliac artery และ

มดลูก รวมถึงผลจากฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน (progesterone) และ

โปรสตาแกลนดินอีทู (prostaglandin E2) ท่อไตจะขยายตัวมากกว่า

ปกติ เนื่องจากลดลงของการบีบตัว การบีบต่อต่อเนื่องของท่อไต  

ซึงผู้ป่วยรายนี้เหลือไตข้างเดียวโดยเป็นไตข้างขวา การกดเบียด 

จึงท�าให้เกิดภาวะไตวายเฉียบพลันเกิดขึ้น
11

  การรักษาผู ้ป่วยรายนี้จึงมาพิจารณาว่ามีข้อบ่งช้ีฉุกเฉิน 

ในการบ�าบัดทดแทนไตหรือไม่ ผู้ป่วยรายนี้มีภาวะน�้าเกินในร่างกาย

ซ่ึงส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ ร่วมกับมีภาวะความเป็นกรดและ 

เกลอืแร่โปแทสเซียมสูง จงึมข้ีอบ่งช้ีชัดเจนซ่ึงเลอืกการบ�าบดัทดแทน

ไตโดยการฟอกเลือดเพ่ือแก้ไขภาวะดังกล่าว แต่ที่ส�าคัญคือการยุติ

การตั้งครรภ์เพื่อลดการกดเบียดไตและท่อไต โดยทางสูติแพทย์และ 

กุมารแพทย์ประเมนิแล้ว จงึยตุกิารตัง้ครรภ์โดยการผ่าคลอดเป็นทารก 

เพศหญิง น�้าหนัก 2,060 กรัม สุขภาพแข็งแรง ไม่มีภาวะแทรกซ้อน

  หลังจากการคลอดแล้ว ผู้ป่วยได้รับการฟอกเลือดอีก 1 ครั้ง 

รวมเป็น 2 ครั้ง อาการและผลเลือดผู้ป่วยดีขึ้นตามล�าดับ ปัสสาวะ

ออกได้ 1,500 ถึง 2,000 มิลลิลิตรต่อวัน ครีแอทินินลดลงจาก  

4.25 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรเหลือ 2.67 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร รวมระยะ

เวลานอนโรงพยาบาล 9 วัน ผู้ป่วยได้รับประทาน prednisolone 

ต่ออีก 1 สัปดาห์ ร่วมกับ sodium bicarbonate และนัดท�า facial 

nerve stimulation กับกายภาพบ�าบัด การติดตามอาการผู้ป่วย

นอกต่อเนื่องพบว่าอาการปากเบี้ยวหายเป็นปกติ ไม่มีอาการบวม  

และหอบเหนื่อย ค่าครีแอทินินลดลงตามล�าดับ 2.55 ,1.25 และ  

0.91 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร การตรวจติดตามคลื่นเสียงความถ่ีสูง 

ของไตซ�้าที่ 4 เดือนพบว่าไตผู้ป่วยข้างที่ถูกกดเบียดกลับมาเป็นปกติ 

สรุป

  ภาวะไตวายเฉียบพลันจากทางเดินปัสสาวะโดนกดเบียด 

ขณะตั้งครรภ์เป็นภาวะที่พบได้น้อย ท�าให้ผู ้ป่วยเกิดอาการบวม 

ทั่วร่างกาย สามารถเกิดการกดเส้นประสาทสมองคู่ที่ 7 ท�าให้เกิด

อาการปากเบี้ยวข้ึนได้ร่วมด้วย ปัจจัยคือผู้ป่วยรายนี้มีไตข้างเดียว 

จงึมกีารกดเบยีดจากมดลกูท�าให้เกิดภาวะไตวายเฉยีบพลนัได้มากข้ึน 

โดยทัว่ไปสามารถหายเป็นปกตไิด้หลงัการคลอด ดงันัน้การตรวจคลืน่

เสียงความถ่ีสูงของระบบทางเดินปัสสาวะเพ่ือตรวจสาเหตุภาวะไต

วายจึงมีความจ�าเป็น เพื่อการรักษาที่เหมาะสมต่อไป
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of Nephrology เล่ม 2.กรุงเทพฯ:เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น; 2554.

หน้า.1467-68,1507.

รูปที่ 3 ภาพคลื่นเสียงความถี่สูงของระบบทางเดินปัสสาวะ ครั้งที่ 2 พบว่า right 

hydroureter และ hydronephrosis หายไปหลังคลอด
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Acute kidney injury from obstructive uropathy 

during pregnancy: A case report

Dolnapa Pattarathitinan

Department	of	internal	medicine,	Somdejprasangkharach	XVII	Hospital

Suphan	Buri	Province

Abstract

 Acute kidney injury in pregnancy from obstructive uropathy is rare condition. Mostly, occur on right side from 

direct compression from uterus and usually not causes kidney injury. But, in this case, this patient has only one kidney 

and it is on the right side. Consequently, that is probable. In this case, ultrasound KUB was used for diagnosis and 

the treatment is termination of pregnancy that yields in elimination of the obstruction and so the kidney returns to 

normal function and the result after treatment observed from ultrasonographic image was excellent.

Keywords: acute kidney injury, pregnancy, obstructive uropathy
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ผู้ป่วยชายไทย อายุ 46 ปี ภูมิล�าเนา ร้อยเอ็ด อาชีพ ก่อสร้าง 

อำกำรส�ำคัญ

  หอบ ซึมลงมา 1 วันก่อนมาโรงพยาบาล

ประวัติปัจจุบัน

  1 วันก่อนมาโรงพยาบาล ดื่มเหล้าไม่ทราบยี่ห้อ โดย 

เทลงขวดเหล้าเก่า ดื่มไปประมาณคร่ึงขวด หลังจากนั้นมีเหนื่อย 

ไม่มีแรง เหงื่อออก หายใจหอบ ซึมลง ผู้พบเห็นจึงน�าส่งโรงพยาบาล

ประวัติอดีต

  มีประวัติผ่าตัดกระเพาะทะลุ ไม่ทราบว่าเมื่อใด ไม่ทราบ 

โรคประจ�าตัวอื่นๆ

ประวัติทำงสังคม

  มีประวัติดื่มเหล้าเป็นประจ�าทุกวัน ไม่ค่อยรับประทานข้าว 

  มาท�างานก่อสร้าง ใน กทม. คนเดียว ญาติพ่ีน้องอาศัย 

อยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ด

กำรตรวจร่ำงกำย

  ผู้ป่วยหอบเหนื่อย หมดสติ ไม่รู ้สึกตัว มาที่ห้องฉุกเฉิน  

ได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจ 

Vital signs:      อณุหภมู ิ36.4 
0
C, ชีพจร 102 คร้ัง / 

        นาที, หายใจ 28/ครั้ง/นาที 

General appearance:   coma, Kussmaul breathing,  

        ใส่ท่อช่วยหายใจ

HEENT:       pink conjunctivae, no scleral  

        icterus 

Cardiovascular system:  PMI ที่ 5
th
 ICS MCL, S1S2 ปกติ,  

        ไม่มี murmur 

Respiratory system:    หายใจหอบลึก 

Gastrointestinal system:  มีแผลเป็นผ่าตัด upper midline,  

        active bowel sound, คล�าตบัและ 

        ม้ามไม่ได้, liver span 11 ซม.

Neurological system :   Stuporous , E1VTM2, ใบหน้า 

        ซีกซ้ายกระตุกเป็นพักๆ ต่อมา  

        เกร็งกระตุกทั้งตัว, pupils3mm.  

        react to light both eyes, no stiff  

        neck, motor power: at least  

        gr 2 all   

Coma with wide gap acidosis

ชัญชนา บุญญไกร, ธีราภรณ์ สัตยมุข

แผนกโรคไต	กลุ่มงานอายุรกรรม	โรงพยาบาลตากสิน

Barbinski sign:     not present both sides, cranial  

        nerve: cannot be evaluated,  

        reflex 2+ all

Extremities:       no gross deformity, capillary  

        refill <2 วินาที

ผลกำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรเบื้องต้น	

CBC:        Hb15.6 g/dL Hct 48.7% MCV  

        80.6 normochromic normocytic  

        RBC, WBC 13,900/cu.mm. PMN  

        79.4% Lymhocyte15.9% Mono  

        4.5% platelet 268,000/cu.mm.

Blood chemistry:    glucose 234 mg/dL, BUN 22  

        mg/dL Cr 1.5 mg/dL, serum  

        amylase 61, CPK 120, U/L  

        (<171), serum lactate 8.7 mg/dL 

Serum electrolytes:    Na 132 K 4.94 Cl 103 HCO
3
3  

        mmol/L, anion gap 26 Ca 6.8  

        P7.9 Mg2.6 mg/dL

Serum osmolarity:    322 mosm/kg

Arterial blood gas:    pH 7.053 pO
2
 150.5 pCO

2
 8.6  

        HCO
3
 2.3 

Liver function test:    albumin 5.4 globulin 4.5 g/dL, total  

        bilirubin 0.3 directbilirubin0.1  

        mg/dL,  AST32, ALT32, ALP 154  

        U/L, albumin 3.4 g/dL

Serology:      anti HIV : negative , anti HCV :  

        negative, anti HBc:positive,  

        HBsAg:posi t ive , ant iHBs:  

        negative 

Coagulogram:     PT 14.8 PTT 45.2 sec, INR 1.24

Hemoculture:     no growth

Urine analysis:     RBC 5-10 WBC 50-100/HPF,  

        ketone:negative 

Urine amphetamine:   negative

Chest X-ray:      no pulmonary infiltration, no  

        cardiomegaly
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สรุปปัญหำของผู้ป่วย

  1.  Alteration of consciousness 

  2.  Wide anion gap (AG) acidosis

  3.  Convulsion

ตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม

CT brain:     No intracranial hemorrhage, partial  

      septation of left maxillary sinus with  

      retention cyst, no structural damage 

Lumbar puncture:  CSF WBC 2/cu.mm. too low to  

      differentiate, RBC 7/cu.mm., protein  

      62 sugar 173 mg/dL, culture : no  

      microorganism

กำรวินิจฉัยแยกโรค

  1.  Ketoacidosis : diabetes mellitus, alcoholism,  

starvation 

  2.  Lactic acidosis

  3.  Toxins 

    work up for ketonuria or plasma betahydroxybu- 

    tyrate ของผู้ป่วยรายนี้

    serum ketone 0.1 mmol/L (ค่าปกติไม่เกิน 0.6),  

    urine ketone : negative

    serum lactate 8.7 mg/dL (ค่าปกติ 5-19 mg/dL)

    ค�านวณ Gap/ HCO
3
 = (26 – 10. 5) / (24 - 3)  

    = 0.74 

	 	 	 	 *	 Gap/ HCO
3
 = ( calculated AG -  

     expected AG) / (24-HCO
3
) 

	 	 	 	 *	 1-2 = pure AG metabolic acidosis

	 	 	 	 *	 < 1 = AG metabolic acidosis with  

     simultaneous non AG acidosis

	 	 	 	 *	 >2 = AG metabolic acidosis with simultaneous  

     metabolic alkalosis 

	 	 	 	 *	 If ketone negative : check renal function,  

     lactate, toxin screen, osmolol gap

    ค�านวณ osmolal gap  = 322 - [ 2 (132) +  

    (234/18) + (22/2.8) ] = 37. 5

	 	 	 	 *	 Osmolal gap = measured osmole - calculated  

     osmole 

	 	 	 	 *	 Calculated osmole=(2Na)+(glucose/18)+ 

     (BUN/2.8) 

 	 	 	 	 *	 If osmolal gap > 25 (>10) = wide osmolal gap 

  สงสัยผู้ป่วยได้รับสารพิษ จึงส่งตรวจ gastric content, 

serum ethanol และ serum methanol 

  Gastric content : ethanol 5,200 mg/dL, methanol  

  70,467 mg/dL

  Serum methanol level 57.7 mg/dL (ค่าปกติ 0)

  Serum ethanol level 9 mg/dL

รูปที่ 1 แนวทางการการวินิจฉัยผู้ป่วยที่หมดสติ

 No localizing 

signs

Coma

Stiff neck
Localizing 

signs

Cardiac 

arrest

Encephalitis

Hypoxia
Uremic

Fluid 

elecrolyte 

imbalance

Hepatic

Drugs

Postictal

Fluid 

elecrolyte 

imbalance

Structural 

damage
Infratentorial MeningitisSupratentorial

Subarachnoid

hemorrhage
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อภิปรำย

  Methanol
2
 หรือ เป็นทีรู้่จกัในนามของ wood alcohol ใช้เป็น 

organic solvent การบริโภคเมทานอลท�าให้เกิด metabolic  

acidosis
3
, neurologic sequelae และการเปลี่ยนแปลงของคลื่น

ไฟฟ้าหัวใจ 

  การศึกษา ผูป่้วย38 ราย จาก Czech ทีไ่ด้รับพิษจากเมทานอล 

ในปี 2012 พบว่าเมื่อระดับ S-formate > 3.7 mmol/L
 4
 จะเริ่มมี 

อาการแสดงของพิษต่อตา ซ่ึงเป็นข้อบ่งช้ีในการฟอกเลือด ถ้า  

S-formate > 11 mmol/L จะมีผลต่อการมองเห็น ระบบประสาท

ส่วนกลาง และอาจถึงแก่ชีวิตได้ โอกาสในการมีพยากรณ์โรค 

ที่เลวคือเสียชีวิตหรือถ้ารอดชีวิตจะมีผลตามมา พบมากกว่า 

ร้อยละ 90 ในผู้ที่มีระดับ S-formate > 17.5 mmol/L, S-lactate 

level > 7 mmol/L และ pH <6.87 

  เมทานอลใช้เป็นตัวท�าละลายใน anti-freeze, ทินเนอร์,  

สีและน�้ามันขัดเงา, น�้ายาของเคร่ืองถ่ายเอกสาร โดยทั่วไปจะมี 

ลักษณะใส ไม่มีสี ระเหยได้ มีกลิ่นอ่อนๆ รสหวานกว่า ethanol  

เล็กน้อย ยังไม่ทราบปริมาณท่ีจะท�าให้เสียชีวิตส�าหรับมนุษย์  

ความเข้มข้นของเมทานอลในซีรัมที่มากกว่า 20 mg/dL สัมพันธ ์

กับการเกิดพิษต่อตา 

  อาการแสดงทางคลินิก หลังจากได้ รับเมทานอล มี  

lag period ประมาณ 12-24 ช่ัวโมงจากการที่เมทานอล จะ 

เปลี่ยนช้าๆเป็น formaldehyde และ formic acid อาการทางปอด

และทางเดนิหายใจ
5
 ได่แก่ หายใจล�าบาก, หยดุหายใจ อาการทางตา

6 

ได้แก่ ตาบอด, photophobia, blurred vision, visual field defect, 

seeing snowstorm, dilatation of the pupils, total loss of light 

reception อาการทางหัวใจและหลอดเลือดได้แก่ ความดันเลือดต�่า 

อาการทางระบบประสาทได้แก่ agitated/behavior, coma, dizziness,  

parkinsonism
7
, headache, seizure, cerebral edema

  ตรวจร่างกาย

Fundoscopic examination:    enlarged blind spot, hyperemia  

       of optic disc, papilledema Kussmaul  

       respiration, odor of methanol on  

       breath, altered sensorium

Skin and nails:    bluish-colored lines and Fingunails

AG OG Ingestion Manifestation 

Acetaminophen Hepatitis 

Salicylates Fever, tachycardia, tinnitus 

Ethanol Alcoholic hepatitis, vomiting, ketoacidosis, lactic acidosis, altered mental status 

Methanol Altered mental status, blurred vision, papillary dilatation, papilledema 

Ethylene glycol Altered mental status, cardiopulmonary failure, hypocalcemia, renal failure from 

calcium oxalate crystal 

Propylene glycol Acute kidney injury 

Isopropyl alcohol Altered mental status, fruity breath from acetone 

Etiologies / Mechanism

GI loss of HCO
3
 Diarrhea, intestinal or pancreatic fistula 

Renal tubular acidosis Failure of HCO
3
reabsorption (proximal), failure of H

+
secretion (distal)

Early renal failure Impaired generation of ammonia 

Ingestions Acetazolamide, cholestyramine, toluene 

Dilutional Rapid IV infusion of normal saline

Posthypocapnia Respiratory alkalosis ➔ renal wasting of HCO
3
 

Ureteral diversion Ammonium and chloride reabsorption, HCO
3
 secretion

ตารางที่ 2  สาเหตุของ normal AG metabolic acidosis

ตารางที่ 1 การวินิจฉัยสาเหตุของภาวะเลือดเป็นกรดโดยใช้ anion gap และ osmolal gap
1
; AG anion gap, OG osmolal gap
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Gastrointestinal:    abdominal pain (severe), hemorrhagic 

        gastritis, diarrhea, nausea, vomiting,  

       abnormal liver function, pancreatitis

Others:      fatigue, leg cramps, weakness

  การวินิจฉัย

   เมทานอลจะถูก metabolite เป็น formic acid ซึ่งเป็นสารที่

มีพิษสูง เกิดภาวะ metabolic acidosis with increase anion gap 

และมี osmolol gap เพิ่มขึ้น 

  การวินจิฉยัแยกภาวะ wide anion gap metabolic acidosis

  -  lactic acidosis

  -  ketoacidosis

  -  acidosis associated renal failure

  -  พิษจาก salicylate, methanol, ethylene glycol, toluene  

และ paraldehyde

  ค่าปกติ osmolal gap = 10 mosm/kg, osmolal gap  

เพ่ิมข้ึนได้จาก exogenous solute ซ่ึงสัมพันธ์กับ molecular weight 

และ molar concentration ของสารพิษที่ได้รับ ถ้าผู้ป่วยดื่มสุรามา 

ก็จะมี osmolal gap เพิ่มขึ้นได้ รวมทั้งสารพิษอื่นๆ เช่น ethylene 

glycol และ isopropanol ก็สามารถท�าให้ osmolal gap เพิ่มมากขึ้น 

การวินิจฉัยแยกโรค
8 
เช่น arsenic poisoning, cocaine poisoning, 

inhalant poisoning, complex partial seizure, ethylene glycol 

intoxication, carbon monoxide poisoning, pseudoseizure  

และสาเหตุอื่นๆที่ท�าให้ mental status เปลี่ยนแปลงร่วมกับมี  

cardiovascular collapse
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โรงพยำบำลสุรำษฎร์ธำนี

หน่วยไตเทียม

ท่ีต้ัง เลขท่ี 56 ถนนศรีวิชัย หมู่ 2 ต�าบลมะขามเต้ีย  

 อ�าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

วันที่เปิดบริกำรครั้งแรก  

  1 มกราคม 2538

ขอบเขตกำรให้บริกำร	

  -  ให้บริการบ�าบัดทดแทนไตครบวงจร 

  -  ให้บริการเปล่ียนถ่ายน�้าเหลือง 

  -  ให้บริการเจาะเน้ือไตตรวจ    

  -  ให้บริการดูแลก่อนและหลังการปลูกถ่ายไต 

จ�ำนวนเครื่องไตเทียม

  -  ในหน่วยไตเทียม จ�านวน 12 เครื่อง

  -  เครื่องส�ารองที่ ICU จ�านวน 2 เครื่อง 

  -  ที่ CCU จ�านวน 1 เครื่อง 

  -  มี Portable Ro 1 เครื่อง 

กำรให้บริกำรฟอกเลือด 

  เปิดให้บริการทกุวัน วนัละ 3 รอบ ตัง้แต่เวลา 08.00 - 24.00 น. 

   ยกเว้นวันอาทิตย์ ให้บริการเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉิน

อัตรำค่ำบริกำรฟอกเลือด		

  เบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง ค่าบริการ 2,000 บาท 

  ระบบประกันสงัคม ค่าบริการ 2,000 บาท (จ่ายส่วนเกิน 500 บาท)  

  ระบบประกันสขุภาพ ค่าบรกิาร 1,500 บาท (ไม่ต้องจ่ายส่วนเกิน)  

  ผู้ป่วยช�าระเงินเอง ค่าบริการ 2,000 บาท 

ข้อมูลผู้ป่วยมำรับบริกำร	

  ปี 2558  ผู้ป่วย Acute Case เฉลี่ย 60 ราย/เดือน

     ผู้ป่วย Chronic 37 ราย 

     ผู้ป่วยป่วยล้างไตทางช่องท้อง 340 ราย

     ผู้ป่วยเจาะเนื้อไตตรวจ 26 ราย 

     ผู้ป่วยเปลี่ยนถ่ายน�้าเหลือง 5 ราย 

     ผู้ป่วยปลูกถ่ายไต 13 ราย

บุคลำกร	 	

  อายุรแพทย์โรคไต 3 คน 

   1.  นพ. พิทักษ์ ศาสตรสิงห์ หัวหน้าหน่วยไตเทียม

   2.  พญ. ธารินี ศรีพัฒน์พิริยกุล 

   3.  พญ. อภิรดี ทองบุญ 

  กุมารแพทย์โรคไต 1 คน 

   1.  นพ. ภาคภูมิ ภูมิจิตร 

  พยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม 10 คน

   1.  นางทัศนา นิลพัฒน์ 

   2.  นางมนธรี สวโรจน์ 

   3.  นางบังอร ทัศนพรสถิต 

   4.  นางกรรณิการ์ นาคอุดม 

   5.  นางวันดี ประจันพล 

   6.  นางพิณรัตน์ อินทรธนู 

   7.  นางศิริภร แสงเงิน 

   8.  นางจรรยา ฤทธิหมุน 

 9. นางโศภิต โชติกล่อม 

 10. นางจามรี พลดี 

  พยาบาลวิชาชีพ 1 คน 

   1.  นายสิทธิชัย ช่วยเกลี้ยง 

  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 5 คน 

   1.  นางสาวจ�าปี ศรีใย 

   2.  นางบุญมา วิชัยดิษฐ 

   3.  นางอัญชลี ชมพูแดง 

   4.  นางสาวเรวดี แดงกลับ 

   5.  นางสาวสุชาวดี หาเรือนศรี 

  หน่วยไตเทียมโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ได้รับการรับรอง

มาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียมต่อเนื่อง

เป็นคร้ังที่ 4 จากคณะอนุกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษา

โดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ตรต.) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 

2557 - 30 มิถุนายน 2561*** 

ผูป้ระสานงาน นางทศันา นลิพฒัน์  โทรศัพท์ 0-7791-5600 ต่อ 2820

แนะน�ำ	หน่วยไตเทียม
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ศูนย์รัตนเวช	22	

ไตเทียมและคลินิก

เฉพำะทำงด้ำนเวชกรรม

อำยุรศำสตร์โรคไต

หน่วยไตเทียม

ที่ตั้ง เลขที่ 435/1 ซ.รัตนาธิเบศร์ 22 แยก 1 

 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 

 โทรศัพท์ 02-1573143 

 

อัตรำค่ำบริกำร

  - ผู้ป่วยเงินสด 1,500 บาท 

  - ผู้ป่วยเบิกได้ สปสช. 1,500 บาท

  - ผู้ป่วยประกันสังคม 1,500 บาท

ข้อมูลผู้ป่วยที่มำรับบริกำรประจ�ำเดือนสิงหำคม	2559

  จ�านวน 150 ราย 

รำยชื่อบุคลำกร  

  อายุรแพทย์โรคไต (full time) 

   1.  แพทย์หญิงวรรณรัตน์ พงศ์พิรุฬ 

   2.  แพทย์หญิงธิดารัตน์ กิจรุ่งไพบูลย์

  พยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม 

   1.  คุณรัดเกล้า รักจรรยา 

    2.  คุณชาริยา เรืองอมรวิวัฒน์ 

   3.  คุณจิราพร เก่งเขตร์กิจ 

   4.  คุณราตรี นุชพุก 

   5.  คุณสุภาพร อยู่แดง 

  พยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลฟอกเลือด

  ด้วยเครื่องไตเทียม 

   1.  คุณวราภรณ์ ไชยอุประ 

   2.  คุณกิตติยา คงสุข 

   3.  คุณสุพัตรา เสนสาย 

   4.  คุณเพชรรัตน์ แก้วถาวร 

   5.  คุณปาณิสรา พรทวี 

  ศูนย์ไตเทียมรัตนเวช 22 ได้รับการรับรองมาตรฐาน 

การรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม จากคณะอนุกรรม 

การตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเคร่ือง 

ไตเทยีม (ตรต.) เมือ่วันที ่23 สิงหาคม 2559 – 22 กุมภาพันธ์ 2560*** 

ผู้ประสานงาน  คุณจิราพร เก่งเขตร์กิจ 

เบอร์โทรศัพท์ 02-1573143 / 087-3359214

แนะน�ำ	หน่วยไตเทียม

วันที่เริ่มเปิดท�ำกำร	

  วันที่ 22 สิงหาคม 2559 

ขอบเขตกำรให้บริกำร

  ให้บริการการรักษาผู้ป่วยไตวายเร้ือรังโดยการฟอกเลือด 

  ด้วยเครื่องไตเทียมในผู้ใหญ่

จ�ำนวนเครื่องไตเทียม

  24 เครื่อง 

กำรให้บริกำรฟอกเลือด	

  ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยมีวันเวลาท�าการ 

  วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 06.00 - 20.00 น.
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  กิจกรรมของสมำคมโรคไต แห่งประเทศไทย

งำนประชุม

Nephrology	Meeting

  สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย จัดงานประชุมวิชาการ  

Nephrology Meeting โดยหัวข้อการบรรยายในคร้ังนี้เก่ียวกับ 

“Core Curriculum in Glomerular Diseases” เพ่ือเป็น 

การเสริมสร้างความรู้ทางด้านวิชาการให้แก่แพทย์ประจ�าบ้าน 

ต่อยอดฯ และอายุรแพทย์โรคไต ได้น�าไปต่อยอดและพัฒนา 

ในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

วันที่	13-14	พฤษภำคม	2559

ณ	ห้องประชุมรำชมณเฑียร	4	(ชั้นลอย)

โรงแรมมณเฑียร	ถนนสุรวงศ์	กรุงเทพฯ
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กิจกรรมของสมำคมโรคไต แห่งประเทศไทย

  

งำนประชุมวิชำกำรประจ�ำปี	

รำชวิทยำลัยอำยุรแพทย์

แห่งประเทศไทย	

 งานประชุมวิชาการประจ�าปี 2559 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย ์

แห่งประทศไทย จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 32 โดยในปีนี้ Theme ของการจัด

ประชุม คือ “Value-Based Medical Practice” เนือ่งจากวิทยาการ

ทางด้านการแพทย์ก้าวไกลมากข้ึน ท�าให้มีวิธีการดูแลรักษาโรค 

ที่หลากหลายและปลอดภัยมากยิ่งข้ึน แต่ค่าใช้จ่ายก็จะสูงข้ึน 

ตามไปด้วย ดงันัน้ จงึเน้นความส�าคญัไปในเร่ืองของการเพ่ิมคณุภาพ

ชีวิตให้กับผู้ป่วย โดยมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีรักษาบนพ้ืนฐานของ 

เวชปฏิบัติเชิงประจักษ์มากขึ้น ซึ่งความรู้ที่หลากหลายในงานประชุม

ครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์กับแพทย์สมาชิกเหมือนเช่นทุกปี

วันที่	27-29	เมษำยน	2559	ณ	ศูนย์ประชุม	

PEACH	โรงแรมรอยัล	คลิฟ	บีช	รีสอร์ท	

พัทยำ	จังหวัดชลบุรี
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กิจกรรมของสมำคมโรคไต แห่งประเทศไทย

กิจกรรมวันไตโลก

 สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับเครือข่ายลดบริโภคเค็ม 

พร้อมด้วยการสนบัสนนุจากองค์กรภาครัฐ อาท ิกระทรวงสาธารณสุข  

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ องค์การเภสัชกรรม มูลนิธ ิ

โรคไตแห่งประเทศไทย ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสุข

ภาพ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมวันไตโลก ภายใต้

สโลแกน “โรคไตเป็นได้ตั้งแต่เด็ก รู้แต่เล็ก ป้องกันได้”

  ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การตรวจสุขภาพ

ไตฟรี นิทรรศการให้ความรู้ด้านสุขภาพไต 7 วิธีลดเค็ม 6 วิธีป้องกัน

โรคไต การสาธิตการท�าอาหาร “เมนูอร่อย ลดความเสี่ยงโรคไต”  

การแข่งขันโต้วาทีเยาวชน และกิจกรรมบันเทิงจากกลุ ่มศิลปิน  

ดารา ที่มาร่วมสร้างสีสันและความสนุกให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน

วันอำทิตย์ที่	13	มีนำคม	2559	

ณ	Atrium	Zone	ช้ัน	1	ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรลัเวิลด์	

รำชประสงค์	กรุงเทพฯ	
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ข้าพเจ้า นพ/พญ/นาย/นาง/นางสาว …......................................…… นามสกุล ..................................................................... 

ประสงค์สมัครเป็นสมำชิกวำรสำรประเภท

 บุคคล (ปีละ 600 บาท)  สถาบัน (ปีละ 1,200 บาท)

  โดยขอให้ส่งมาที่ (กรุณาเขียนให้ตัวบรรจง) ชื่อ ……….................................................................................................…… 

  ทีี่อยู่เลขที่............................................ หมู่บ้าน ................................................ ซอย .................................................... 

  ถนน .................................................... ต�าบล ................................................... อ�าเภอ ........................................................... 

  จังหวัด ………….................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ .............................................

ทั้งนี้ได้ช�ำระเงินจ�ำนวนดังกล่ำว	โดยช�ำระเป็นเงิน

 ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บัญชีออมทรัพย์

  ชื่อบัญชี สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย เลขที่ 043-2-52079-9

		 (กรณีช�าระผ่านธนาคาร	กรุณา	Fax	ส�าเนาใบน�าฝากเงินธนาคาร	มาที่	0	2718	1900)

  หรือ E-mail : kidney@loxinfo.co.th

 ช�าระเป็นเช็คธนาคารสั่งจ่าย สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย (ต่างจังหวัดบวกเพิ่มอีก 10 บาท)

แบบฟอร์มแสดงควำมจ�ำนงสมัครสมำชิกวำรสำรสมำคมโรคไตแห่งประเทศไทย

 สามารถสั่งซื้อได้ที่หน่วยโรคไตเด็ก	

ชั้น	3	ตึกพัชรกิติยาภา	

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า	

โทร.	0	2644	4133

E-mail. <oun_pmk@hotmail.com>

 *ส�าหรับท่านที่สั่งซื้อตั้งแต่ 10 เล่ม

ขึ้นไป จัดส่งให้ฟรี

หนังสือ “ต�ำรำภำวะเร่งด่วนทำงไต

และทำงเดินปัสสำวะในเด็ก”
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ค�าชี้แจงและข้อแนะน�าส�าหรับผู้ส่งบทคว�ามเพื่อตีพิมพ์

  วารสารสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยรับพิจารณาตพิีมพ์นพินธ์ต้นฉบบั (original article) บทความพเิศษ (special article) รายงานผูป่้วย  

(case report) หรือรายงานจาก clinicopathological conference, practical point ในทางคลนิกิ หรือ จดหมายถึงบรรณาธกิาร และบทความ

งานเขียนทางวิชาการในลักษณะต่าง ๆ ที่เก่ียวกับโรคไตทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เร่ืองที่ส่งมาตีพิมพ์ต้องไม่เคยตีพิมพ์ในหนังสือหรือ

วารสารฉบับอื่นมาก่อน ถ้าเป็นงานวิจัย ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรม รายงานผู้ป่วย ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ป่วย 

รูปภาพหรือตารางประกอบ หากคัดลอก / ดัดแปลง ของผู้อื่นมา ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร

วิธีการเตรียมบทความ

  1.  ต้นฉบับ (Manuscript) ต้องพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมประมวลค�าในระบบปฏิบัติการ windows 2000 หรือ 

สูงกว่า ได้แก่ โปรแกรม Microsoft Word ใน MS Office 2000 ขึ้นไป ใช้อักษร Browallia New ขนาด 16 บทความควรมีความยาวไม่เกิน 

10 หน้ากระดาษ พิมพ์ขนาด A4 และเอกสารอ้างอิงไม่เกิน 30 เรื่อง

  2.  องค์ประกอบของต้นฉบับ

    ต้นฉบับทุกประเภทควรประกอบด้วยส่วนต่างๆ เรียงล�าดับดังนี้

    2.1 ชื่อเรื่อง (Title page)

    2.2  ช่ือผู ้นิพนธ์ วุฒิ สถาบันที่ต้นสังกัด ใส่ช่ือและสกุลของผู ้นิพนธ์ทุกท่าน และในบรรทัดถัดไปให้ระบุช่ือหน่วยงาน 

     ที่ผู้นิพนธ์สังกัด ถ้าเป็นผลงานของคณะบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในสังกัดเดียวกัน ให้ใส่หมายเลขก�ากับไว้ที่อภิไธยของผู้ร่วมนิพนธ ์

     แต่ละท่าน พร้อมระบุสถานที่ติดต่อของผู้นิพนธ์หลัก

    2.3 บทคัดย่อ ต้นฉบับที่เป็นนิพนธ์ต้นฉบับและรายงานผู้ป่วยทุกประเภท ต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดย 

     ให้พิมพ์บทคัดย่อด้วยภาษาไทยก่อนแล้วตามด้วยบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ส�าหรับต้นฉบับในลักษณะอื่นๆ ให้มีบทคัดย่อ 

     ตามภาษาที่ใช้เท่านั้น พร้อมทั้งก�าหนด keywords ที่ครอบคลุมเนื้อหาหลักของบทความนั้น จ�านวน 3 ค�า

    2.4  เนื้อเรื่อง ในกรณีของนิพนธ์ต้นฉบับ ควรมีขั้นตอนในการน�าเสนอเรื่องตามล�าดับ คือ บทน�า วัสดุและวิธีการ ผลวิจารณ์ สรุป  

     ส�าหรับต้นฉบับประเภทอื่น ๆ ผู้นิพนธ์อาจพิจารณาล�าดับหัวข้อในการน�าเสนอเนื้อเรื่องได้เองตามความเหมาะสม

    2.5  ข้อก�าหนดอื่น ๆ ได้แก่ ให้ใช้หน่วยระบบเมตริก หากมีตาราง แผนภูมิ และรูปภาพ ให้ระบุต�าแหน่งไว้ในเนื้อเร่ือง 

     พร้อมค�าบรรยาย โดยรูปภาพแบบดิจิตอลให้ส่งในรูปแบบ jpeg หรือ tiff

    2.6  กิตติกรรมประกาศ หากผู้นิพนธ์ต้องการบันทึกค�าดังกล่าวขอบคุณบุคคลหรือสถาบันใดไว้ในตอนท้ายของต้นฉบับก็อาจ 

     กระท�าได้โดยใช้ข้อความที่กระชับ

    2.7  เอกสารอ้างอิง ต้นฉบับทุกประเภทต้องอ้างอิงเอกสารที่ใช้ประกอบการเขียน ให้ก�ากับการอ้างอิงไว้โดยหมายเลข 

     เรียงตามลาดับ โดยให้วางตัวเลขมุมขวาบน (superscript) การอ้างอิงเอกสารให้ใช้ระบบ Vancouver โดยใช้โปรแกรม  

     EndNote ใส่ชื่อผู้นิพนธ์จนถึง 6 คน และชื่อย่อของวารสารให้ใช้ตาม Index Medicus

  3.  การส่งต้นฉบับ ส่งต้นฉบับจ�านวน 1 ชุด ทาง E-mail: kidney@loxinfo.co.th
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