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บรรณาธกิารแถลง
  วารสารสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยฉบับนี้เป็นฉบับแรกของปี 2560  
ในเล่มประกอบด้วยวชิาการความรูท้ีน่่าสนใจครบครนั Review article ประกอบด้วย 
เรื่อง Mixed cryoglobulinemic glomerulonephritis ที่เกิดจากการติดเชื้อ 
ไวรัสตับอักเสบ ซี การติดเชื้อไวรัสในผู้ป่วยปลูกถ่ายไต ซึ่งยังเป็นปัญหาส�าคัญ 
ทั้งไวรัส Epstein-Barr และไวรัสบีเค Practical point ในฉบับนี้มีเรื่องที่สามารถ
น�าไปใช้ประโยชน์ได้ ได้แก่ ภาวะด้ือต่อการรักษาด้วยยาขับปัสสาวะชนิด loop 
diuretic ซึ่งพบได้บ่อย ในผู้ป่วยหัวใจวาย และ โรคนิ่วในไตแคลเซียมซึ่งยังคงเป็น 
ปัญหาทางด้าน สาธารณสุขทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ นิพนธ์ต้นฉบับ 
มีสองเร่ือง ซึ่งล้วนเป็นผลงานวิจัยที่น่าสนใจ และยังคงมีเคสผู้ป่วยที่น่าสนใจ 
มาน�าเสนอเช่นเคย
   บทสัมภาษณ์ในฉบับันี้เป็นการสัมภาษณ์ รศ.นพ.ทวี ศิริวงศ์ อายุรแพทย์ 
โรคไตอาวุโสท่ีได ้ปฏิบัติงานที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
มาโดยตลอด อาจารย์ได้เล่าถึงการผลักดันนโยบาย PD First การจัดต้ังเครือ
ข่ายแพทย์โรคไตภาคอิสาน ประสบการณ์จากการเป็นครูแพทย์ รวมท้ังมีข้อคิด 
และข้อแนะน�าส�าหรับอายุรแพทย์โรคไตรุ่นใหม่ๆ เพื่อเป็นแนวทาง ในการน�าไป
ปฏิบัติ
  ในท้ายเล่มยังมีภาพกิจกรรมที่น่าสนใจของสมาคมฯ มาให้ชมกันเช่นเดิม  
ขอเชิญท่านสมาชิกติดตามชมได้ในเล่ม

        รศ.พล.ต.หญิงประไพพิมพ์ ธีรคุปต์
                                                 บรรณาธิการ
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  Mixed cryoglobulinemic glomerulonephritis เป็นโรคไต
อักเสบที่พบได้ไม่บ่อย โดยพบประมาณร้อยละ 2.5 ของผู้ป่วยโรคไต 
ทางโกลเมอรูลัสทั้งหมด พยาธิวิทยาทางไตมีลักษณะเฉพาะเป็น
แบบmembranoproliferative glomerulonephritis (MPGN) ที่
มี hyaline thrombi ซึ่งเป็น immune complex ที่มีลักษณะเฉพาะ 
ใน capillary lumens มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการติดเช้ือ
ไวรัสตับอักเสบซี โดยพบร่วมกับไวรัสตับอักเสบซีมากกว่าร้อยละ 90  
ซึ่งปัจจุบันข้อมูลจากองค์การอนามัยโรค พบผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบ 
ชนิดซี มากถึง 170-200 ล้านคนทั่วโลก และร้อยละ 85 ของ 
ผู ้ป่วยมีการด�าเนินโรคเป็นตับอักเสบเรื้อรัง ส�าหรับประเทศไทย 
ก็พบผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซีร้อยละ 1-2 ของประชากร แม้ว่า 
การติดเชื้อไวรัสนี้จะท�าให ้เกิดโรคที่ตับเป ็นหลัก แต ่มีความ 
สัมพันธ์ในการเกิดโรคของโกลเมอรูลัสด้วย ที่ส�าคัญคือ MPGN 
ชนิดที่ 1 ที่เป็น mixed cryoglobulinemic glomerulonephritis 
นั่ น เอง  ซึ่ งพบการ เ กิดโรค ถึ งร ้ อยละ  30 ภาวะ  m ixed  
cryoglobulinemic glomerulonephritis น้ีมีอาการและอาการแสดง 
การพยากรณ์โรค การรักษาเฉพาะที่แตกต่างจากโรคไตทาง 
โกลเมอรูลัสทั่วไป 

  Cryoglobulinemia  เป็นภาวะท่ีมีอิมมูโนโกลบูลินที่ผิดปกติ  
โดยสามารถตกตะกอนที่อุณหภูมิต�่า ประมาณ 4 องศาเซลเซียส  
ทัง้ในซรีัม่และพลาสมา และสามารถละลายได้อกีครัง้เมือ่อณุหภมูสิงูขึน้  
ซึ่งลักษณะดังกล่าวถูกค ้นพบครั้งแรกในปี พ.ศ. 2476 โดย  
Wintrobe และ Buell ในผู้ป่วยมะเร็งไขกระดูก (multiple myeloma) 
ทีม่ภีาวะเลอืดข้นต่อมาในปี พ.ศ.2517 Lerner และ Watson สามารถ
แยกโปรตีนดังกล่าวคือ แกมม่าโกลบูลิน (gammaglobulin) และ 
เรียกโปรตีนชนิดนี้ว่า cryoglobulin ในปี พ.ศ. 2509 Meltzer และ 
คณะรายงานกลุ่มอาการที่พบในผู้ป่วย cryoglobulinemia เรียกกลุ่ม
อาการว่า Meltzer’s triad ประกอบด้วยผื่นนูน (palpable purpura) 
ปวดข้อ (arthralgia) และกล้ามเนื้ออ่อนแรง (weakness) จนกระทั่ง
ปี พ.ศ. 2517 Brouet และคณะ แบ่ง cryoglobulin ตามส่วนประกอบ
ของอิมมูโนโกลบูลินเป็น 3 ชนิด (ตารางที่ 1)1 แบ่งเป็น
  1. Cryoglobulinemia ชนิดที่ 1 เป็น monoclonal  
immunoglobulin ส่วนใหญ่เป็น IgG, IgM หรือ IgA ซึ่งสร้าง 
จาก B lymphocyte ที่ผิดปกติเพียงชนิดเดียว พบในโรคทางเลือด 
กลุม่ lymphoproliferative เช่น Waldenstrom’s macroglobulinemia 
พบชนิดนี้ประมาณร้อยละ 5-25 ของ cryoglobulinemia

Mixed cryoglobulinemic glomerulonephritis
 จากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี

นัทธี เสนาะดนตรี, บัญชา สถิระพจน์
แผนกโรคไต	กองอายุรกรรม	โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า	และวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

บทคัดย่อ
 Mixed cryoglobulinemic glomerulonephritis เป็นโรคไตทางโกลเมอรูลัสชนิด membranoproliferative glomerulonephritis 
(MPGN) ชนิดที่ 1 ซึ่งมักเป็น mixed cryoglobulin ชนิดที่ 2 ส�าหรับ mixed cryoglobulinemia เกิดจากอิมมูนคอมเพล็กซ์ไปตกตะกอน
ในหลอดเลือด เกิดการอักเสบของหลอดเลือดขนาดเล็ก มีผลต่ออวัยวะต่าง ๆ โดยเฉพาะผิวหนัง ไต และระบบประสาทส่วนปลาย  
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 เป็นต้นมา พบว่าผู้ป่วย mixed cryoglobulinemia มีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีร่วมด้วยประมาณร้อยละ 90  
ซึ่งไวรัสตับอักเสบซีจะไปกระตุ้นเซลล์ B lymphocyte ท�าให้เกิดโรคเลือดกลุ่ม lymphoproliferative รวมทั้ง mixed cryoglobulinemia  
อาการแสดงทางไตพบประมาณร้อยละ 20-50 ของผู้ป่วยที่เป็น mixed cryoglobulinemia โดยมีอาการต่าง ๆ ดังนี้ ปัสสาวะ 
เป็นเลือด  อาการ nephrotic syndrome ไตวายฉับพลัน ไตอักเสบฉับพลัน ไตวายเรื้อรัง ซึ่งในผู้ป่วยที่มีอาการทางไตร่วมด้วยจะมี
อัตราการตายที่สูงกว่าผู้ป่วยที่ไม่มีอาการทางไต ลักษณะพยาธิสภาพของไตใน mixed cryoglobulinemia เป็นแบบ MPGN ชนิดที่ 1 
ร่วมกับพบ intraluminal thrombi จากการตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ ส่วนการตรวจด้วยกล้องอิเล็กตรอนจะพบลักษณะ subendothelial 
deposits เป็น organized fibrill หรืออาจเป็น microtubules การรักษา mixed cryoglobulinemia โดยทั่ว ๆ ไปแบ่งเป็น 2 ข้อหลัก  
คือ การใช้ยาควบคุมภูมิคุ ้มกันใช้กรณีที่มีอาการของโรครุนแรงมีผลต่ออวัยวะที่ส�าคัญและมีอันตรายถึงแก่ชีวิต กับการรักษา 
ไวรัสตับอักเสบซีด้วยยาต้านไวรัส  ซึ่งในบทความนี้จะกล่าวถึง mixed cryoglobulinemic glomerulonephritis ที่สัมพันธ์กับ 
ไวรัสตับอักเสบซี ในแง่อาการแสดงทางคลินิก การวินิจฉัย และการรักษาในปัจจุบัน 

ค�าส�าคัญ: cryoglobulinemia, ไวรัสตับอักเสบซี, ภาวะไตอักเสบ mixed cryoglobulonemia

ต้องการส�าเนาต้นฉบับติดต่อ	นพ.	นัทธี	เสนาะดนตรี	แผนกโรคไต	กองอายุรกรรม	โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า	315	ถนนราชวิถี	
เขตราชเทวี	กทม.	10400	Email:	sanohdontree@gmail.com

Review Article



Journal of the Nephrology Society of Thailand  5

  2.  Mixed cryoglobulinemia ชนิดที่ 2 ประกอบด้วย 
monoclonal immunoglobulin ที่ถูกสร้างจากเซลล์ต้นก�าเนิด 
ชนิดเดียว ส่วนใหญ่เป็น IgM, IgG หรือ IgA ซึ่งมี rheumatoid factor  
จับกับ polyclonal immunoglobulin ซึ่งส่วนใหญ่เป็น IgG ที่สร้างขึ้น
จากเซลล์ lymphocyte หลาย ๆ ชนิด ส่วนใหญ่สัมพันธ์กับการติด
เชื้อไวรัส โดยเฉพาะไวรัสตับอักเสบซี โรคทางภูมิต้านทานต่อตนเอง  
โรคเลือดกลุ่ม lymphoroliferative หรือไม่ทราบสาเหตุพบชนิดน้ี
ประมาณร้อยละ 40-60 ของ cryoglobulinemia 
  3.  Mixed cryoglobulinemia ชนิดที่ 3 ประกอบด้วย 
polyclonal immunoglobulin ท่ีสร้างจากเซลล์หลายชนิด ส่วนใหญ่
เป็น IgM, IgG หรือ IgA ซึ่งมี rheumatoid factor จับกับ polyclocal 
immunoglobulin ซึง่ส่วนใหญ่เป็น IgG มกัสมัพนัธ์กบักลุ่มโรคเหมือน
กับ mixed cryoglobulinemia ชนิดที่ 2 พบชนิดนี้ประมาณร้อยละ 
40-50 ของ cryoglobulinnemia 
  จะเหน็ได้ว่าในกลุม่ mixed cryoglobulinemia (ชนดิที ่2 และ 
3) พบประมาณร้อยละ 80 ของ cryoglobulinemia ทั้งหมด หลังจาก
การค้นพบไวรัสตับอักเสบซี พบว่า มากกว่าร้อยละ 90 ของ mixed 
cryoglobulinemia เกดิจากการตดิเชือ้ไวรสัตบัอกัเสบซ ีซึง่สัมพนัธ์กับ 
mixed cryoglobulinemia ชนดิที ่2 มากกว่า และส่วนใหญ่เป็น IgM k 
(kappa) ที่มี rheumatoid factor โดยเรียก mixed cryoglobulinemia 
ที่มีสาเหตุว่า secondary mixed cryoglobulinemia ส่วนในกรณี 
ไม่พบสาเหตุจะเรียกว่า essential mixed cryoglobulinemia ซึ่งพบ
ได้น้อยกว่าร้อยละ 5 

พยาธิสรีรวิทยา
  Mixed cryoglobulinemia จดัเป็นกลุม่โรคหลอดเลอืดอกัเสบ
ทัว่ร่างกายทีเ่กีย่วข้องกบัหลอดเลอืดขนาดเลก็กบัขนาดกลางเป็นหลกั 
ซึ่ง immune complex จะประกอบด้วย rheumatoid factor, IgM, 
HCV RNA, anti-HCV antibodies และคอมพลีเมนท์ไปสะสม 
ทีเ่ซลล์ endothelium ท�าให้เกดิการอกัเสบของหลอดเลอืด (รปูที ่1)2 ซึง่ 
cryoglobulin ในหลอดเลือดจะถูกกระตุ้นโดยอุณหภูมิที่เย็น ซึ่งจะ
เกิดรอยโรคต่อผิวหนัง ระบบประสาทส่วนปลาย และไต3 เมื่อผู้ป่วย 
มีอาการของ mixed cryoglobulinemia แล้วส่วนใหญ่ตรวจพบว่า  
คอมพลีเมนท์ (C4) ในเลือดต�่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การกระตุ้น  
immune complex ของคอมพลีเมนท์ผ่าน classical pathway  
ในปีพ.ศ. 2532 มีการค้นพบไวรัสตับอักเสบซี และในปีพ.ศ. 2533 

จึงมีผู้สังเกตเป็นครั้งแรกว่าไวรัสตับอักเสบชนิดซีมีความเกี่ยวข้องกับ 
mixed cryoglobulinemia นอกจากจะมีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี
ที่ตับแล้ว ยังพบว่ามีการติดเชื้อที่เซลล์ B lymphocyte และมีการแบ่ง
ตัวในเซลล์ของไขกระดูกโดย4 การที่เซลล์ B lymphocyte ติดเชื้อหรือ 
ถกูกระตุน้โดยไวรสัตบัอกัเสบซ ีท�าให้มกีารผลติ polyclonal rheumatoid 
factor เกิดอาการแสดงของ mixed cryoglobulinemia ชนิดที่ 3 และ
ต่อมามีปัจจัยบางอย่างที่ท�าให้ส่วนหนึ่งของเซลล์ B lymphocyte  
มกีารเจรญิเตบิโตขึน้มามากกว่าปกต ิจนมกีารผลติ rheumatoid factor 
ของตัวเองเท่านั้น (monoclonal rheumatoid factor) เกิดเป็น mixed 
cryoglobulinemia ชนิดที่ 2 โดยยังไม่ทราบว่าปัจจัยกระตุ้นดังกล่าว
คืออะไร 5 นอกจากการเพิ่มการสร้าง cryoglobulin แล้วยังมีการ 
ลดลงของการก�าจัด immune complexes จากการท�างานของตับ 
ทีผ่ดิปกตด้ิวย 6 mixed cryoglobulinemia ชนดิท่ี 2 อาจเกดิการเปลีย่น
เป็นมะเร็งต่อมน�้าเหลืองชนิด B-cell non-Hodgkin lymphoma ได้ 
แต่พบน้อยกว่าร้อยละ 10 

  ส่วนพยาธิสรรีวทิยาของ mixed cryoglobulinemic glomeru-
lonephritis อธิบายว่าเกิด จาก cryoglobulin ไปสะสมในโกลเมอรูลัส
บรเิวณ mesangium และ subendothelium ซึง่มีหลกัฐานการย้อมติด
สีเข้มของ IgM และ พบ HCV antigens โดยการย้อม immunohis-
tochemistry ในชั้นดังกล่าว ซึ่งการเกิดความผิดปกติของไต เกิดจาก 
IgM-k(kappa) rheumatoid factor มีพิษโดยตรง ต่อ fibronectin ที่
อยู่ใน mesangial matrix ซึ่ง ลักษณะที่ส�าคัญของพยาธิสภาพของไต
ใน mixed cryoglobulinemic glomerulonephritis ที่สัมพันธ์กับไวรัส
ตบัอกัเสบซเีป็นแบบ MPGN ซึง่พบได้ร้อยละ 80 ของผูป่้วยทีเ่ป็นไวรสั
ตบัอกัเสบซ ีและม ีeosinophilic thrombi ซึง่สัมพนัธ์กบัการอกัเสบของ
หลอดเลอืดและ fibrinoid necrosis ของโกลเมอรลัูส ส่วนการบาดเจบ็
ของช้ัน endothelium ของหลอดเลือดอาจเกิดจากไวรัสตับอักเสบซี
โดยตรง ร่วมกบั cryoglobulin ซึง่กระตุน้การเกดิอกัเสบของหลอดเลอืด 
ชั้นในผ่าน antiendothelial antibody กับคอมพลีเมนท์ ซึ่งต่อมา 
อาจท�าให้เกิดการกระตุ้น vascular cell adhesion molecule 
1(VCAM-1) และเกดิการเกาะกลุม่ของเกลด็เลอืดตามมา ซึง่ immune  
complexes (cryoglobul in) ท�าให ้เกิดการขยายตัวของชั้น  
mesangium โดยพบว่าการมไีวรสัตบัอกัเสบซใีนบรเิวณ mesangium  
มีความสัมพันธ์กับการเกิดโปรตีนร่ัวในปัสสาวะที่รุนแรง ซึ่งอาจ 
เกิดจากไวรัสตับอักเสบซีมีผลโดยตรงกับการบาดเจ็บของชั้น  
mesangium ได้

Type Composition Clinical Association

Type I cryoglobulinemia Monoclonal Ig, mainly IgG, IgM, or IgA 
(self-aggregated)

Lymphoproliferative disorders (mainly 
Waldenstrom macroglobulinemia)

Type II mixed cryoglobulinemia Monoclonal IgM (or IgG or IgA) having RF 
activity and polyclonal Ig (mainly IgG)

Infections (mainly HCV), autoimmune  
disorders, lymphoproliferative disorders,  
or essential (idiopathic)

Type III mixed cryoglobulinemia Polyclonal IgM (or IgG or IgA) having RF 
activity and polyclonal Ig (mainly IgG)

Infections (mainly HCV), autoimmune  
disorders, lymphoproliferative disorders,  
or essential (idiopathic)

ตารางที่ 1  การแบ่งชนิดและลักษณะทางคลินิกของ cryoglobulinemia
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อาการแสดงทางคลินิก
  อาการของ mixed cryoglobulinemic glomerulonephritis 
มักพบร่วมกับอาการของ mixed cryoglobulinemia เช่น มาด้วย 
Meltzer’s triad คือ ผื่น ปวดข้อและกล้ามเนื้ออ่อนแรงพบประมาณ
ร้อยละ 80 อาการแสดงทางคลินิกของโรค มีความหลากหลายตั้งแต่
อาการเพียงเล็กน้อยจนถึงอาการอักเสบของหลอดเลือดขนาดเล็ก 
และขนาดกลางอย่างรุนแรง ในหลาย ๆ  อวัยวะ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้อง
กับไตจะมีความส�าคัญ เพราะเม่ือมี glomerulonephritis แล้ว  
เป็นตัวบอกพยากรณ์โรคที่ไม่ดี mixed cryoglobulinemic glomeru-
lonephritis ส่วนใหญ่พบเป็น cryoglobulinemia ชนิดที่ 2 มากกว่า
ชนิดที่ 3 โดยอาการต่างๆ ของ mixed cryoglobulinemia7 ชนิดที่ 2 
และ 3 ไม่ต่างกัน ผู้ป่วยมากกว่าร้อยละ 90 จะตรวจพบแอนติบอดี
ของไวรัสตับอักเสบซี และตรวจพบ RNA ของไวรัสตับอักเสบซ ี
ในซีรัม และส่วนใหญ่มีระดับคอมพลีเมนท์ชนิด C4 และ C1q ใน
เลือดต�่ามาก โดยแบ่งอาการทางคลินิกเป็นอาการแสดงทางไต 
และอาการแสดงนอกไต8 ดังนี้

อาการแสดงทางไต
  จากการศึกษาในผู้ป่วย mixed cryoglobulinemia ชนิดที่ 2  
และชนดิที ่3 พบอาการแสดงทางไตร้อยละ 20-509 โดยอาการส่วนใหญ่ 
พบเป็นปัสสาวะเป็นเลือดแบบ microscopic hematuria และ โปรตีน

รั่วในปัสสาวะ โดยการท�างานของไตปกติ พบร้อยละ 41 รองลงมา 
เป็น nephrotic syndrome ร้อยละ 20, acute glomerulonephritis 
ร้อยละ 20 โรคไตวายเรือ้รงั โดยการตรวจปัสสาวะปกตร้ิอยละ 13 และ
โรคไตวายฉับพลันร้อยละ 9 ส่วนใหญ่แล้วอาการแสดงนอกไตจะน�า 
มาก่อนอาการแสดงทางไตประมาณ 2.5 ปี แต่มรีายงานตัง้แต่ 0-28 ปี  
ผูป่้วยอายเุฉลีย่ 54 ปี พบอาการแสดงทางไตร่วมกบัอาการอืน่ ๆ  ตัง้แต่
แรกวินิจฉัยได้ร้อยละ 30 และส่วนหนึ่งของผู้ป่วยอาจมีอาการทางไต
โดยไม่มอีาการนอกไตกไ็ด้ เนือ่งจากอาการนอกไตจะมอีาการของโรค
แบบเป็น ๆ  หาย ๆ  ได้ ลักษณะการด�าเนินโรคทางไตมีความแตกต่าง
กันมากในผู้ป่วยแต่ละราย โดยร้อยละ 30 มีอาการดีขึ้นเอง ร้อยละ 
30 พบการด�าเนินโรคช้า ๆ หรือคงที่ และร้อยละ 20 มีอาการด�าเนิน 
โรคเป็น ๆ หาย ๆ อย่างไรก็ตามพบผู้ป่วยเกิดโรคไตวายเร้ือรัง 
จนต้องท�าการบ�าบัดไตทดแทนจากโรค mixed cryoglobulinemia 
ได้น้อยกว่าร้อยละ 10 การก�าเริบของอาการนอกไตส่วนใหญ่สัมพันธ์
กับอาการก�าเริบทางไต3 พบว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากหลอดเลือด
อกัเสบทัว่ร่างกาย การตดิเชือ้ โรคหลอดเลอืดทางสมองและหวัใจ และ
มะเร็ง 
  ส�าหรบัการตดิเช้ือไวรสัตบัอกัเสบซีสมัพนัธ์กบัอาการไตอกัเสบ
ได้หลากหลายแสดงในตารางที่ 23 พยาธิสภาพไตที่พบบ่อย เป็น 
MPGN ซึ่งเป็น MPGN ชนิดที่ 1 ร่วมกับ mixed cryoglobulinemia 

รูปที่ 1  แสดงพยาธิสรีรวิทยา ของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีกับการเกิด cryoglobulinemia โดยเริ่มจากไวรัสตับอักเสบซีมีการติดเชื้อและกระตุ้นผ่านเซลล์  
  B lymphocyte ในไขกระดูกโดยตรงหรือผ่านทางเซลล์ dendritic ท�าให้เซลล์ B lymphocyte มีการผลิต monoclonal rheumatoid factor ที่ผิดปกติ และ 
  ถูกกระตุ้นการตกตะกอนในหลอดเลือดโดยอุณหภูมิที่เย็น ท�าให้เกิด immune complex ไปจับกับเซลล์ endothelium เกิดการกระตุ้นผ่านคอมพลีเมนท์  
  และเซลล์อักเสบต่างๆ ท�าให้เกิดการอักเสบของหลอดเลือดขนาดเล็กและขนาดกลางทั่วร่างกาย และมีส่วนน้อยของเซลล์ B lymphocyte ที่ผิดปกติจะพัฒนา 
  กลายเป็นมะเร็งต่อมน�าเหลืองได้
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ชนดิที ่2 ส่วนกลุ่มทีพ่บน้อยรองลงไปคอื MPGN โดยไม่ม ีcryoglobu-
linemia และ membranous nephropathy ส�าหรับพยาธิวิทยาทางไต 
อืน่ ๆ  ทีม่รีายงานได้บ้าง เช่น focal segmental glomerulosclerosis,  
fibrillary หรือ immunotactoid glomerulopathies, thrombotic  
microangiopathy, และ renal vasculitis ร่วมกบั interstitial nephritis

อาการแสดงนอกไต
  โดยอาการแสดงนอกไตพบร่วมกับทางไตได้มากกว่าร้อยละ 
70 อาการทางผิวหนังเช่น purpura พบได้ประมาณร้อยละ 81-100  
ส่วนใหญ่ไม่คัน พบเป็น ๆ หาย ๆ บริเวณขาและล�าตัวส่วนล่าง  
ถกูกระตุน้ได้ด้วยความเยน็ รอยโรคเป็นนาน 3-10 วนั หลงัจากนัน้จะ
เกิดรอยคล�า้ อาการทางผวิหนงัอืน่ ๆ  เช่น Raynaud’s phenomenon 
พบได้ร้อยละ 7-46 อาการแสดงทางข้อ พบได้ร้อยละ 70 ตัง้แต่ปวดข้อ
จนถึงข้ออักเสบ และส่วนใหญ่เกิดพร้อมกันหลาย ๆ  ข้อ มีอาการบวม 
แดงร้อนน้อย ตรวจพบตับโตร้อยละ 70 และม้ามโตร้อยละ 52.5  
พบความผิดปกติของเอนไซม์ตับประมาณร้อยละ 70 พบอาการ 
ปวดท้องจาก intestinal vasculitis ต่อมน�า้เหลอืงโต sicca syndrome 

ต่อมน�้าลายโต ต่อมไทรอยด์อักเสบ อาการแสดงทางระบบประสาท 
พบการอักเสบของเส้นประสาทส่วนปลายร้อยละ 20 เช่น foot drop 
พบอาการชักได้น้อย อาการทางระบบหายใจพบได้ประมาณร้อยละ 
40-50 โดยมีอาการต้ังแต่ เหน่ือยเล็กน้อยจนถึงมีอาการไอและ 
เจ็บหน้าอก ส่วนอาการ มีเลือดออกในปอด หรือ หลอดเลือดอักเสบ
ที่ปอด พบน้อยมาก

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
  1. การตรวจหา cryoglobulin10 ใช้เลือดอย่างน้อย 10-20 มล. 
ในหลอดเลือดที่ไม่ใช้ยาป้องกันเลือดแข็งตัว ระหว่างที่ส่งห้องปฏิบัติ
การจะต้องรกัษาอณุหภมู ิ37 องศาเซลเซยีส น�าเลือดทีไ่ด้ป่ันทีอุ่ณหภมูิ  
37 องศาเซลเซียส แยกซีรัมแล้วเก็บในอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส  
ในหลอด graduated (Wintrobe) tube จะพบการตกตะกอนเกิดขึ้น 
ใน 3-7วัน อ่านร้อยละของตะกอน ซึ่งจะรายงานเป็นร้อยละของ  
cryocrit บางห้องปฏิบัติการจะตรวจโดยวิธีพิเศษ เช่น spectropho-
tometry รายงานเป็นความเข้มข้นของ cryoglobulin หรอืรายงานเป็น 
ชนิดของ cryoglobulin ได้เลย ในกรณีที่ผู ้ป ่วยสงสัย mixed  

Kidney disease Pathogenesis Clinical manifestations

Cryoglobulinemic membranoproliferative 
glomerulonephritis 

Mesang i a l  depos i t s  o f  immune  
complexes (HCV viral antigens, Ig, and 
complement fragments); cryoglobulin  
deposition in glomerular capillaries,  
mesangium, and urinary space 

Nephritic syndrome, nephrotic syndrome 

Noncryoglobulinemic membranoprolif-
erative glomerulonephritis 

Mesangial deposits of immune complexes 
(HCV viral antigens, Ig, and complement 
fragments) 

Nephritic syndrome, nephrotic syndrome 

Noncryoglobulinemic membranous 
glomerulopathy 

Subepithelial deposits of immune complexes 
(HCV viral antigens, Ig, and complement 
fragments) 

Nephrotic syndrome 

Noncryoglobulinemic IgA nephropathy Mesangial deposits of immune complexes 
(HCV viral antigens, Ig, and complements 
fragments) 

Isolated proteinuria and/or hematuria 

Noncryoglobulinemic focal segmental 
glomerulosclerosis 

Direct injury by HCV on podocytes of 
epithelial cells 

Nephrotic syndrome, isolated proteinuria 

Immunotactoid glomerulopathy fibrillary 
glomerulonephritis 

Mesangial and capillary wall deposition of 
immune complexes (HCV viral antigens, 
Ig, and complement fragments) 

Nephrotic syndrome, isolated proteinuria 
and/or hematuria 

Mesangial proliferative glomerular 
nephritis 

Direct effect of HCV on mesangium by 
TLR-3 or MMP-2 

Isolated proteinuria and/or hematuria 

Tubulointerstitial nephritis HCV deposition in tubular epithelial and 
infiltrating cells (direct cytotoxicity and/or 
immune-mediated injury) 

Proteinuria 

Thrombotic microangiopathy Endothelial injury by direct activity of HCV Nephrotic syndrome, isolated proteinuria 
and/or hematuria 

ตารางที่ 2 พยาธิสภาพไต และลักษณะทางคลินิกของโรคไตที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี
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cryoglobulinemia แต่ผล cryocrit เป็นลบ ควรเจาะเลือดใหม่และ
ท�าตามค�าแนะน�าอย่างถูกต้องพร้อมปรึกษาเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติ
การเสมอว่าครั้งแรกได้ท�าตามวิธีการเก็บและส่งตัวอย่างอย่างถูก
ต้องหรือไม่ โดยปริมาณ cryocrit ไม่มีความสัมพันธ์กับความรุนแรง 
ของโรค โดยถือว่า cryocrit มากกว่าร้อยละ 0.5-1 หรือความเข้มข้น 
cryoglobulin มากกว่า 2-5 มก./ดล. ถือว่าผิดปกติ ในผู้ป่วยติดเชื้อ
ไวรัสตับอักเสบชนิดซี ตรวจพบ cryoglobulin มากกว่าร้อยละ 50 โดย
ส่วนใหญ่ไม่มีอาการ และมีเพียงร้อยละ 10-15 เท่านั้นที่มีอาการของ 
mixed cryoglobulinemia สามารถพบ cryoglobulin ได้ทัง้ในการตดิเชือ้ 
ไวรัสตับอักเสบบีและโรคตับเร้ือรังอื่นๆ หรือแม้แต่การติดเชื้อ 
เอสไอว ีอย่างไรกต็ามในผูป่้วยทีต่รวจพบ cryoglobulin และ rheumatoid  
factor ปริมาณสูงจะเกิดภาวะผลลบเทียม (false negative) จากการ
หาแอนติบอดีไวรัสตับอักเสบซีได้ ดังน้ันควรตรวจ RNA ของไวรัส 
ตับอักเสบซีในผู้ป่วยดังกล่าว ซีรัม cryoglobulins ควรตรวจในผู้ป่วย
ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีที่มีอาการผื่น ปวดข้อ ข้ออักเสบ และอาการ
ทางไต ในทางกลับกันควรตรวจแอนติบอดีของไวรัสตับอักเสบซี 
ในผู้ป่วยที่มีกลุ่มอาการ mixed cryoglobulinemia 
  2.  Rheumatoid factor พบในผูป่้วยเกอืบทกุรายทีเ่ป็น mixed 
cryoglobulinemia เนื่องจากความยุ่งยากในการตรวจ cryoglobulin  

จึงมีการตรวจ rheumatoid factor ซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งของ 
cryoglobulin แทน 
  3.  การตรวจคอมพลีเมนท์ในเลือด พบระดับคอมพลีเมนท ์
ในเลือดต�่า โดยเฉพาะระดับ C4 ที่ต�่ามาก และ C3 ต�่าเล็กน้อย  
ช่วยวินิจฉัย mixed cryoglobulinemia
  4. การตรวจหาไวรัสตับอักเสบชนิดซี ไวรัสตับอักเสบชนิด
บี ไวรัสเอสไอวี และค่าเอนไซม์ตับ ซึ่งพบหลักฐานการติดเชื้อไวรัสตับ
อักเสบซี ประมาณร้อยละ 90

ลักษณะพยาธิสภาพของไต
  Mixed cryoglobulinemic glomerulonephritis ชนิดที่ 2 
มีลักษณะเฉพาะของพยาธิสภาพของไตที่แยกออกจาก idiopathic 
MPGN ได้ (ส่วน mixed cryoglobulinemia ชนิดที่ 3 ไม่มีลักษณะ
เฉพาะของพยาธสิภาพท่ีสามารถแยกจาก idiopathic MPGN) ลกัษณะ
ที่ส�าคัญ คือ11

  1. การตรวจด้วยกล้องจลุทรรศน์ พบ intraluminal thrombi 
ซึ่งติดสีแดง (eosinophilic) และติดสี Periodic acid–Schiff (PAS) 
แต่ไม่ติดสี Congo-red อยู่ภายในหลอดเลือดของโกลเมอรูลัส หรือ
บริเวณ subendothelium (รูปที่ 2) 

รูปท่ี 2 แสดงพยาธสิภาพของโกลเมอลรูสั mixed cryoglobulinemic glomerulonephritis โดยมลีกัษณะ centrolobular MPGN มีการหนาตัวของ glomerular  
  basement membrane และพบ intraluminal thrombi ซึ่งให้ผลบวกกับการย้อม PAS staining

  2.  การตรวจด้วยกล้อง immunofluorescence พบการติด 
IgM แบบ diffuse granular deposition ใน capillary loop และ
สามารถย้อมตดิ IgG, C3, C4, Kappa light chain และ C1q ร่วมด้วย 
  3. การตรวจด้วยกล้องอิเล็กตรอน พบลักษณะ sub-
endothelium deposits เป็น curvilinear parallel fibrill หรืออาจ 
เป็น microtubules ขนาดประมาณ 20-35 นาโนเมตร (cryoprecipitate)  
และพบการจับตัวของ IgG-IgMk (kappa) บน subendothelium  
ส่วนลักษณะ subepithelium deposits พบได้น้อยมาก 

  ลกัษณะอืน่ทีส่�าคญัของ mixed cryoglobulinemic glomeru-
lonephritis คือ พบเซลล์ monocytes หรือ lymphocytes ปริมาณ
มากในโกลเมอรูลัส มีลักษณะ centrolobular MPGN (รูปท่ี 2)  
พบเซลล์ประมาณ 80 เซลล์ต่อโกลเมอรูลัส มีการหนาตัวของ  
glomerular basement membrane (GBM) และลักษณะ  
double-contour ของ GBM โดยสามารถพบสะสมแทรกภายในผนัง
โกลเมอรูลัสได้ พบลักษณะ vasculitis ในเส้นเลือดแดงขนาดเล็ก 
และขนาดกลางประมาณร้อยละ 30 โดยม ีfibrinoid necrosis ของผนัง 

เส้นเลือด และมี mononuclear cell รอบๆ ผนังเส้นเลือด โดยมี
รายงานการตรวจพบ thrombotic microangiopathy (TMA) สามารถ
ตรวจพบ HCV antigens ในโกลเมอรลูสัด้วยวธิ ีinsitu hybridization, 
immunohistochemistry หรือ immunoelectron microscopy ได้

การวินิจฉัยโรค 
  การวินิจฉัย mixed cryoglobulinemia glomerulonephritis 
หลักการคือ มี 1. มีอาการทางคลินิกของ mixed cryoglobulinemia 
ร่วมกับอาการทางไต 2. การตรวจพบ cryoglobulin ในเลือด และพบ
พยาธสิภาพทางไตเป็น mixed cryoglobulinemic glomerulonephritis 
ตามทีบ่รรยายไว้ข้างต้น ส่วนการตรวจพบการตดิเชือ้ไวรสัตบัอกัเสบซี 
สนบัสนนุการวนิจิฉยั mixed cryoglobulinemia จากไวรสัตบัอกัเสบซี 

หลักการรักษา
  หลักการในการรักษาภาวะ cryoglobulinemia หรือ  
cryoglobulinemic glomerulonephritis โดยทั่ว ๆ ไปแบ่งเป็น  



Journal of the Nephrology Society of Thailand  9

2 ข้อหลัก คือ 1. ยาควบคุมภูมิคุ้มกันใช้กรณีที่มีอาการของโรครุนแรง 
มีผลต่ออวัยวะที่ส�าคัญและมีอันตรายถึงแก่ชีวิต 2. การรักษาสาเหตุ 
ทีท่�าให้เกดิ cryoglobulinemia ผูป่้วยทกุรายควรได้รบัการรกัษาสาเหตุ
ทีพ่บร่วมด้วยเสมอ ซึง่กรณสีาเหตเุกดิจากการตดิเชือ้ไวรสัตบัอกัเสบซี
ควรได้รับยาต้านไวรัสตับอักเสบซี 
  สรุปแนวทางการรักษาผู้ป่วย mixed cryoglobulinemic  
glomerulonephritis ที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีดังนี้
  1.  ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการของ nephrotic syndrome และม ี
การท�างานของไตปกติ แนะน�าการรักษาตามอาการ พิจารณา 
การให้ยาต้านไวรัสโดยขึ้นกับผลชิ้นเนื้อตับและการด�าเนินโรคของไต
  2.  ผู ้ป ่วยที่มีอาการของ nephrotic syndrome หรือ  
การท�างานของไตผิดปกติ หรือมี อาการนอกไตของ mixed  
cryoglobulinemia ให้การรักษาด้วยยาต้านไวรัสตับอักเสบซี โดยใช้ 
pegylated interferon alfa และ ribavirin และ ยากลุ่ม direct-acting 
viral agents (telaprevir หรือ boceprevir) อาจพิจารณาการให้ยา 
rituximab ร่วมด้วย
  3.  ผู้ป่วยที่มีอาการแบบ rapidly progressive glomeru-
lonephritis (RPGN) หรือ มีลักษณะของ mixed cryoglobulinemia 
vasculitis ที่รุนแรง ให้การรักษาด้วย plasmapheresis ร่วมกับ 
ให้ ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ ขนาดสูงในช่วงแรกและปรับลดลง 
ในเวลาต่อมา ร่วมกับการให้ rituximab หรือ cyclophosphamide 
เมื่อผู้ป่วยอาการคงที่แล้วจึงค่อยเริ่มการให้ยาต้านไวรัสตับอักเสบซี
  Mixed cryoglobulinemia ที่มีอาการรุนแรงมีผลต่ออวัยวะ
ที่ส�าคัญและมีอันตรายถึงแก่ชีวิต ควรได้รับ rituximab เนื่องจาก 
rituximab เป็น monoclonal antibody ต่อ CD20 ซึงจะไปเกาะกับ
เซลล์ B surface antigen CD20 และท�าให้เกิดการลดลงของเซลล์ B 
lymphocytes รบกวนการสังเคราะห์ cryoglobulin และ monoclonal  

IgM โดยพบการตอบสนองทางคลินิกจนโรคหายอย่างสมบูรณ์ 
จากยา rituximab ร้อยละ 60-70 แต่อย่างไรก็ตามจะมีการเป็น
ซ�้าของโรคได้ประมาณร้อยละ 39 การใช้ rituximab ได้ประโยชน์ 
ทั้งในแง่ประสิทธิภาพท�าให้เกิดหายของโรคดีข้ึน ระยะเวลาท่ีสั้นลง 
ในการตอบสนองต่อการรักษา ท�าให้การท�างานของไตดีขึ้น การลด
ลงของโปรตีนในปัสสาวะ จึงสรุปได้ว่าใช้ rituximab มีประสิทธิภาพ
ในการรักษา mixed cryoglobulinemia ที่มีอาการแสดงแบบรุนแรง
สามารถลดยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ และไม่ท�าให้อาการตับอักเสบ 
แย่ลง12-15 โดยสามารถสรุปรายงาน rituximab ในการรักษา mixed 
cryoglobulinemic glomerulonephritis ดังตารางที่ 3 ดังนั้น 
ในปัจจบุนัการเลอืกยาควบคมุภูมิคุม้กัน แนะน�าเป็น rituximab มากกว่า 
ยาควบคุมภูมิคุ้มกันกลุ่มอื่น บางกรณีไม่แนะน�าการให้ rituximab  
ในการรักษา mixed cryoglobulinemia คือ 1. ผู ้ป่วยเอสไอวี 
ทีไ่ม่ได้รบัการรกัษาด้วยยาต้านไวรสั หรอืได้รบัยาต้านไวรัสแล้วแต่ไม่
สามารถลดปรมิาณไวรัสได้ 2. ผูป่้วยตดิเชือ้ไวรสัตบัอกัเสบบทีีไ่ม่ได้รบั
การรักษาด้วยยาต้านไวรัส ส�าหรับผลข้างเคียงจากยา rituximab คือ 
infusion reaction ส่วนผลข้างเคียงอย่างรุนแรง เช่น เกิดหัวใจเต้นช้า
ผิดปกติเกิดน้อยกว่าร้อยละ 516 รูปแบบการใช้ยา rituximab จากการ
ศึกษามีหลายสูตรดังนี้ 1. rituximab 375 มก./ตร.ม.(พื้นผิวร่างกาย) 

ทุกสัปดาห์ ทั้งหมด 4 ครั้ง (วันที่ 0,7,14,21) 2. rituximab 1,000 
มก. ทุกสองสัปดาห์ทั้งหมด 2 ครั้ง (วันที่ 0,14) การให้ rituximab 
ให้ทางหลอดเลือดอย่างช้า ๆ ใน 6-8 ชม. หรือแบ่งให้ใน 2 วัน 
และควรให้ยา methylprednisolone ทางหลอดเลือด 100 มก. และ  
ยา acetaminophen รับประทาน 1,000 มก. และ diphenhydramine  
รับประทาน 50 มก. ก่อนการให้ rituximab เพื่อลดอาการ infusion 
reaction และจ�าเป็นต้องตรวจไวรัสตับอักเสบบีเสมอ เพราะจะเกิด
อาการตบัอกัเสบอย่างรนุแรงจากไวรสัตบัอกัเสบบหีลงัให้ยา rituximab

Study
Glomerulonephritis/

Total patients
Results

(CR/PR/NR) 
Side effects

Zaja F, (2003) 2/15 1/0/1 Severe adverse events: 1, mild adverse events: 1 

Basse G, (2006) 7/7 6/1/0 severe infections 2 

Quartuccio et al (2006) 5/5 3/1/1 Transient moderate neutropenia(n=1)

Visentini M, (2007) 2/6 1/0/1 None

Petrarcha et al (2010) 5/19 2/3/0 None

Saadoun et al (2010) 21/38 17/ND/ND Serum sickness syndrome(n=5) ,varicella zoster virus 
infection(n=1) ,erysipelas(n=1) , streptococcus pneumonia 
pneumopania(n=1) 

Dammacco F, (2010) 5/22 4/0/1 Mild adverse events

Ferri et al (2011) 38/87 18/9/2 Infusion-related reaction(hypotension, n=2; urticarial, n=1; serum  
sickness, n=1) ,infection(urinary tract infection, n=2; pneumonia, 
n=1; gangrene, n=1) ,mild manifestation(n=9;neutropenia, 
transaminitis, hypogammaglobulinemia) 

De Vita et al (2012) 7/28 2/2/3 Infection(n=1) ,cardiovascular event(n=2), liver failure(n=1)

ตารางที่ 3 สรุปรายงานการใช้ rituximab ในการรักษา mixed cryoglobulinemic glomerulonephritis 
   (CR=complete response ,PR=partial response ,NR=none responders ,ND=no data)
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  รูปแบบยาคอร์ติโคสเตียรอยด์แนะน�าการให้ methylpred-
nisolone ทางหลอดเลือด 7.5-15 มก./กก./วัน ให้ 1-3 วันแล้วแต่
อาการ ตามด้วย prednisolone 1 มก./กก./วัน (ไม่เกิน 80 มก./วัน) 
2-4 สัปดาห์ ตามด้วย 40 มก./วัน 2 สัปดาห์ ตามด้วย 2 0มก. 2-4  
สัปดาห์ และค่อย ๆ ลดครั้งละ 5 มก. ต่อสัปดาห์ จนสามารถ 
หยุด prednisolone ได้ การลดขนาดยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ข้ึน 
กับการตอบสนองการรักษา โดยประเมินจากอาการทางคลินิกเช่น  
การท�างานของไต โปรตีนที่รั่วทางปัสสาวะ17

  ส�าหรบับทบาทของ plasmapheresis น�ามาใช้เพือ่ลดปรมิาณ 
cryoglobulin ในผู้ป่วยมีอาการรุนแรงท่ีเป็นอันตรายต่อชีวิต เช่น  
ระบบหายใจล้มเหลว เลือดออกในปอด หลอดเลือดอักเสบอย่าง
รุนแรงที่ล�าไส้ ผู้ป่วยที่เป็นมีอาการไตอักเสบแบบ rapid progressive  
glomerulonephritis ท่ีต้องท�าการบ�าบัดไตทดแทน18 อย่างไรก็ตาม
การท�า plasmpheresis ไม่ได้ป้องกันการสร้าง cryoglobulin ขึ้นใหม่ 
เพราะฉะนั้นต้องรักษาโดยการให้ยาควบคุมภูมิคุ้มกันร่วมด้วยเสมอ 
ส�าหรับการสัง่การรกัษา plasmapheresis ใช้ เป็น plasma exchange 
ทุกวัน 10-14 ครั้ง หรือ 3 ครั้ง ต่อสัปดาห์ ระยะเวลา 2-3 สัปดาห์  
โดยใช้ประมาณ 1 plasma volume (3 ลิตร) ต่อ 1 คร้ัง โดยใช้  
replacement fluid เป็นแอลบูมิน ที่ควรท�าให้อุ่นก่อนเพ่ือป้องกัน
การตกตะกอน ของ cryoglobulins19 อาจจ�าเป็นต้องใช้ fresh frozen 
plasma ในกรณีที่เพิ่งท�าการเจาะช้ินเน้ือไตเพ่ือป้องกันภาวะเลือด
ออกผิดปกติ
  Cyclophosphamide สามารถใช้ในกรณทีีมี่อาการรนุแรงมผีล
ต่ออวยัวะทีส่�าคญัและมอีนัตรายถงึแก่ชวีติ ถ้าไม่สามารถใช้ rituximab 
ได้ หรือกรณีไม่ตอบสนองต่อ rituximab หรือผู้ป่วยไม่สามารถทนต่อ 
rituximab โดยส่วนใหญ่ใช้ cyclophosphamide ร่วมกับ plasmaph
reresis20ขนาดยาที่ใช้แบบรับประทาน 1-2 มก./กก./วัน ประมาณ 
2-4 เดือนโดยปรับขนาดยาตามการท�างานของไต
  ส�าหรับการให้ยาเพื่อป้องกันการติดเชื้อนั้น การรักษาด้วยยา
คอร์ตโิคสเตยีรอยด์ขนาดสงู ร่วมกับ rituximab หรือ cyclophosphamide  
มีปัจจัยเส่ียงต่อการเกิดติดเชื้อสูง โดยเฉพาะโรคปอดบวมจาก  
pneumocystis jiroveci ควรให้ยาป้องกัน ร่วมด้วยเสมอ ส่วนวัคซีน
ต่าง ๆ ควรได้รับก่อนให้ยากดภูมิคุ้มกัน
  ส่วนการรักษาไวรัสตับอักเสบซี ตามค�าแนะน�าของ EULAR 
(European League Against Rheumatism) และ GISC (Italian  
Group for the study of cryoglobulinemias) ผู้ป่วย mixed  
cryoglobulinemia จากไวรัสตับอักเสบซีทุกรายควรได้รับการรักษา
ด้วยยาต้านไวรัส ยกเว้นมีโรคตับแข็งระยะท้าย (decompensated 
cirrhosis)21 แล้ว ซึ่งตามค�าแนะน�าของ KDIGO22การใช้ Pegylated 
interferon alfa ร่วมกับ ribavarin เป็นยาหลัก ซึ่งในปัจจุบัน อาจใช้
เป็นเป็นสูตรยา 3 ชนิด (triple therapy) ประกอบด้วย ยา Pegylated 
interferon alfa ยา ribavirin ยา กลุ่ม direct-acting viral agents 
ซึ่งเป็นยา กลุ่มใหม่ เช่น telaprevir หรือ boceprevir แต่ข้อมูลใน
ปัจจบุนั ยงัไม่มข้ีอมลูการใช้ยากลุม่ใหม่นี ้ในผู้ป่วยทีม่กีารท�างานของ
ไตลดลง โดยขนาดยา Pegylated interferon alfa-2a 180 มคก./
สัปดาห์ ฉีดใต้ผิวหนัง, ยา Pegylated interferon alfa-2b 1.5 มคก./ 
กก./สัปดาห์ ฉีดใต้ผิวหนัง ยา ribavirin 10-15 มก./กก./วัน แบบ 
รบัประทาน โดยปรบัขนาดยาตามการท�างานของไต ซึง่จากข้อมลูต่าง ๆ  
การใช้ยาต้านไวรัสในผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีช่วยท�าให้เกิด 

การหายของโรค อาการโปรตนีรัว่ในปัสสาวะอาการปัสสาวะเป็นเลอืด 
และ การท�างานของไตดีข้ึน ท�าให้ตรวจไม่พบ RNA ของไวรัสตับ 
อักเสบซี และลดระดับของ cryoglobulinemia ระยะเวลาในการรักษา
ขึน้กบัชนดิของไวรสัตับอกัเสบซ ีโดยถ้าเป็น ไวรัสตบัอกัเสบซชีนดิท่ี 1,4 
จะใช้เวลาในการรักษาประมาณ 48 สัปดาห์ ถ้าเป็นไวรัสตับอักเสบซี
ชนิดที่ 2,3 จะใช้ระยะเวลาการรักษาประมาณ 24 สัปดาห์ ก่อนการ 
ให้ ribavirin ต้องตรวจสอบการท�างานของไตก่อนเสมอ ในรายท่ี 
การท�างานของอตัราการกรองของไตต�า่กว่า 50 มม./นาท/ี1.73 ตรม. 
ไม่ควรใช้ ribavirin และในรายที่การท�างานของไตบกพร่องต้องมี 
การปรับขนาดยา ribavirin และติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะจะเกิด 
เม็ดเลือดแดงแตกได้ หลังจากให้ยาต้านไวรัสแล้ว ควรติดตาม 
ผลเลือดทั่วไปการท�างานของตับและไตทุกสัปดาห์ในช่วง 2 สัปดาห์
แรก หลังจากนั้นทุก 1 เดือน ตรวจระดับน�้าตาลทุกสัปดาห์ในช่วงสอง
สัปดาห์แรกหลังจากนั้น ทุก 1 เดือน ตรวจการท�างานของไทรอยด์
ฮอร์โมน 3 เดือนหลังได้ interferon นอกจากน้ีติดตามผลข้างเคียง
จากการติดเชื้อ และจากอาการทางระบบประสาท ส่วนการติดตาม
ระดับไวรัสตับอักเสบซี ขึ้นกับชนิดของยาที่ใช้ สูตรที่ใช้ โรคร่วม กรณี
ที่ผู้ป่วยมีอาการของ mixed cryoglobulinemia ที่รุนแรงจนต้องให้
ยาควบคุมภูมิคุ้มกัน การให้ยาต้านไวรัสควรให้หลังจากการให้ยา
ควบคุมภูมิคุ้มกันประมาณ 1-4 เดือน ส�าหรับเหตุผลที่ควรให้ยา
ตา้นไวรัส หลังได้ยาควบคมุภูมิคุ้มกัน คือ การใหย้าควบคุมภมูิคุ้มกัน 
จะท�าให้อาการอักเสบและอาการต่าง ๆ ดีข้ึนอย่างรวดเร็ว และ 
การให้ยาควบคุมภูมิคุ้มกันขนาดสูง ร่วมกับยาต้านไวรัส จะมีผล
ข้างเคียงสูงผู้ป่วยอาจไม่สามารถทนการรักษาทั้งสองอันพร้อมกันได้  
การให้ยาต้านไวรัส มีอาการข้างเคียงทางระบบประสาท ผิวหนัง  
ทางไต ที่คล้าย mixed cryoglobulinemia อาจท�าให้สับสนว่าการ
รักษาได้ผลหรือไม่ 
  ผู ้ป่วย mixed cryoglobulinemic glomerulonephritis  
ที่เกิดเป็นไตวายเรื้อรังสามารถรักษาด้วยบ�าบัดไตทดแทนได้ อัตรา
การรอดชีวิต ไม่แตกต่างจากผู้ป่วยที่เกิดโรคไตวายจากสาเหตุอื่น  
ผูป่้วย mixed cryoglobulinemic glomerulonephritis ไม่ได้เป็นข้อห้าม 
ในการท�าปลูกถ่ายไต เนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่เป็นโรคซ�้าไม่ได้ม ี
การท�างานของไตที่แย่ลงมากจนต้องสูญเสียไตที่ปลูกถ่าย23 โดยการ
เกิดโรคไตซ�้าจาก mixed cryoglobulinemia พบประมาณร้อยละ 
50 โดยพบเป็น cryoglobulinemia ชนิดที่ 3 มากกว่าชนิดที่ 2 ซึ่ง
สนบัสนนุว่าการเป็นซ�า้ของโรคมกัมผีลน้อยต่อการท�างานของไต ส่วน 
mixed cryoglobulinemic glomerulonephritis ที่มีอาการรุนแรง 
พบประมาณร้อยละ 10 ซึ่งในกลุ่มนี้จะมีปัญหาในการรักษาเนื่องจาก 
ข้อจ�ากัดในการใช้ยา เช่น การใช้ยา interferon alfa จะกระตุ้น 
การเกิดการปฎิเสธไตได้ซึ่งพบถึงร้อยละ 50-100 ส�าหรับ ribavirin  
สามารถใช้ได้ในผู้ป่วยปลูกถ่ายไตสามารถลดโปรตีนในปัสสาวะ 
และท�าให้การท�างานของไตคงที่ได้ แต่มีข้อจ�ากัดในกรณีที่อัตรา 
การกรองของไตต�่ากว่า 50 มม./นาที/1.73 ตรม ส่วน rituximab 
มีรายงานการใช้ในผู ้ป่วยหลังปลูกถ่ายไตที่เป็น mixed cryo-
globulinemic glomerunephritis สามารถท�าให้ cryoglobulin 
ลดลงและการท�างานของไตดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตามถ้าไม่ได้รับยาต้าน
ไวรัสจะท�าให้จ�านวนไวรัสตับอักเสบซีเพิ่มข้ึนและการท�างานของตับ
แย่ลงได้ เพราะฉะนั้นจึงควรรักษาไวรัสตับอักเสบซีต้ังแต่ก่อนการ
ปลูกถ่ายไต
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การพยากรณ์โรค
  การพยากรณ์โรค mixed cryoglobulinemia อตัราการรอดชวีติ
เฉล่ียร้อยละ 78 ที ่14 เดือน โดยข้ึนความรนุแรงของโรคต่ออวยัวะต่าง ๆ  
โดยมีอัตราการรอดชีวิต ดังนี้ ถ้ามีเลือดออกในปอด หลอดเลือด
อักเสบในสมอง อาการทางล�าไส้จากหลอดเลือดอักเสบ ไตอักเสบ
แบบ glomerulonephritis หลอดเลอืดทีห่วัใจอกัเสบ อตัราการรอดชวีติ 
ที่ 14 เดือน เป็น ร้อยละ 22,66,67,79 และ100 ตามล�าดับ24  

ผู ้ป่วยบางรายไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาต้านไวรัส และ 
cryoglobulinemia อาจมีอาการก�าเริบหลังจากหยุดยาต้านไวรัสได้ 
พยากรณ์โรคทีส่�าคญัของการเสยีชวีติคอืทีส่�าคญั 1.อายมุากกว่า 65 ปี 
2. มกีารท�างานของไตผดิปกต ิ3.มอีาการทางปอด 4.มอีาการทางล�าไส้ 

บทสรุป
   Mixed cryogobulinemic glomerulonephritis เป็นโรคไต
ทางโกลเมอรูลัสที่พบได้ไม่บ่อย แต่มีความส�าคัญเน่ืองจากมีอาการ 
และอาการแสดง การพยากรณ์โรค การรักษาเฉพาะท่ีแตกต่าง 
จากโรคไตทางโกลเมอรูลัสทั่วไป โดยมีความสัมพันธ์กับไวรัสตับ
อักเสบซีถึงร้อยละ 90 โดย สัมพันธ์กับ mixed cryoglobulin ชนิดที่ 2 
มากกว่าชนิดที่ 3 ส�าหรับอาการและอาการแสดงนั้นมีตั้งแต่ ปัสสาวะ
เป็นเลือดแบบ microscopic hematuria และโปรตีนรั่วในปัสสาวะ, 
nephrotic syndrome, acute glomerulonephritis จนถึงโรคไตวาย
ฉบัพลนัได้ ส่วนอาการนอกไตทีม่กัพบร่วมกนั เช่น มาด้วย Meltzer’s 
triad คือ ผื่น ปวดข้อและกล้ามเนื้ออ่อนแรง การวินิจฉัยอาศัยอาการ 
ทางคลินิกดังกล่าวร่วมกับการตรวจพบ cryoglobulin ในเลือด  
ตรวจระดับคอมพลีเมนท์ในเลือดต�่า โดยเฉพาะระดับ C4 ท่ีต�่ามาก 
การตรวจพบหลกัฐานการตดิเชือ้ไวรสัตบัอกัเสบซ ีและพบพยาธสิภาพ
ทางไตแบบ MPGN มี intraluminal thrombi อยู่ภายในหลอดเลือด
ของโกลเมอรูลัส หรือบริเวณ subendothelium ส่วน immunofluo-
rescence พบการติด IgM ใน capillary loop และพบ IgG, C3, C4, 
C1q ได้ กล้องอิเล็กตรอน พบลักษณะ subendothelium deposits 
เป็น curvilinear parallel fibrill หรืออาจเป็น microtubules อาจพบ
ลักษณะ vasculitis เป็นแบบ fibrinoid necrosis ของผนังเส้นเลือด 
การรักษาของ Mixed cryogobulinemic glomerulonephritis คือ 
การใช้ ยาควบคุมภูมิคุ ้มกันใช้กรณีท่ีมีอาการของโรครุนแรงมีผล 
ต่ออวัยวะที่ส�าคัญและมีอันตรายถึงแก่ชีวิต และการรักษาสาเหตุคือ 
การรักษาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี ซึ่งการรักษาในปัจจุบัน 
มีการเพิ่มการให้ยาต้านไวรัสและการให้ยากดภูมิคุ้มกันชนิดใหม่ 
ที่มีประสิทธิภาพดีแต่ราคาต่อการรักษาค่อนข้างสูง เช่น ยาต้านไวรัส
กลุ่ม direct-acting viral agents, การใช้ยา rituximab การใช้สูตร
ยาชนิดใดควรปรับให้เหมาะสมกับอาการอาการแสดง, ความรุนแรง 
และสิทธิการรักษาของผู้ป่วยเป็นรายบุคคล
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Mixed cryoglobulinemic glomerulonephritis 
associated Hepatitis C virus infection

Natthi Sanohdontree, Bancha Satirapoj
Division	of	Nephrology,	Department	of	Medicine,	Phramongkutklao	Hospital	and	College	of	Medicine

Abstract
 Mixed cryoglobulinemic glomerulonephritis is type I membranoproliferative glomerulonephritis (MPGN), usually 
occurring in the context of type II mixed cryoglobulinemia. Mixed cryoglobulinemia, as immune complexes that deposit 
on vascular endothelium, mixed cryoglobulins lead to small-vessel vasculitis in various organs mainly the skin, kidneys, 
and peripheral nerves. In the early 1990s, it became evident that more than 90% of patients with mixed cryoglobulinemia 
were infected with hepatitis C virus (HCV). HCV is seen as instigating B-cell lymphoproliferative disorders, including 
mixed cryoglobulinemia. Renal disease occurs in 20 to 50 percent of patients with the mixed cryoglobulinemia syndrome. 
Manifestations of renal disease include hematuria with or without renal insufficiency, nephrotic syndrome, acute kidney 
injury, acute nephritis, and chronic kidney disease. The mortality of patients with renal disease is substantially higher than 
those without renal disease. The most important histologic picture of mixed cryoglobulinemic glomerulonephritis is type I 
MPGN with intraluminal protein thrombi on light micoscopy and the organized fibrill or microtubules in subendothelium on 
electron microscope. The general approach to therapy in patients with mixed cryoglobulinemia syndrome includes two 
broad principles including initial immunosuppressive treatment in setting of a rapidly progressive, organ-threatening, or 
life-threatening course and treatment of the patients with HCV with antiviral therapy. This review provides an overview 
of HCV-induced mixed cryoglobulinemic glomerulonephritis with a focus on clinical manifestation, diagnosis and current 
treatment 

Keywords: cryoglobulinemia, hepatitis C virus, mixed cryoglobulinemic glomerulonephritis
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การติดเชื้อไวรัส Epstein-Barr 
ในผู้ป่วยปลูกถ่ายไต

ธานี เอี่ยมศรีตระกูล, พิชญ ตันติยวรงค์
หน่วยโรคไต	ภาควิชาอายุรศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทคัดย่อ
 การปลูกถ่ายไตสามารถเพิ่มอัตรารอดชีวิตในผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังระยะสุดท้ายเม่ือเทียบกับการบ�าบัดทดแทนไตด้วยวิธีอื่น 
แต่ก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเพิ่มขึ้น โรคส�าคัญโรคหนึ่งในผู้ป่วยกลุ่มนี้คือ posttransplant lymphoproliferative disorder (PTLD) 
ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อไวรัส Epstein-Barr virus (EBV) ปัจจัยเสี่ยงที่ส�าคัญคือ การที่ผู้รับอวัยวะไม่มีภูมิคุ้มกันต่อ EBV  
เชื้อ EBV เป็นไวรัสใน Herpesviridae family ติดต่อทางการสัมผัสกับสารคัดหลั่งจากช่องปาก ทางเลือด รวมทั้งการปลูกถ่ายอวัยวะ  
เชื้อไวรัสนี้สามารถแฝงตัวอยู่ในเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดบีลิมโฟไซต์และก่อให้เกิดมะเร็ง ในภาวะปกติเม็ดเลือดขาว cytotoxic T  
lymphocyte (CTL) มีบทบาทส�าคัญในการควบคุมและก�าจัดเชื้อ EBV ผู้ป่วยปลูกถ่ายไตจะได้รับยากดภูมิคุ้มกัน ซึ่งกดการท�างาน 
ของ EBV-specific CTL ท�าให้เซลล์ที่ติดเชื้อ EBV มีการแบ่งตัวมากข้ึนเกิดเป็นเน้ืองอกหรือมะเร็ง การศึกษาในปัจจุบัน 
ในการให้ยาต้านไวรัสในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเพ่ือลดการติดเช้ือ การให้อิมมูโนโกลบูลินเพ่ือเป็นการให้ภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ EBV และ 
การให้ EBV specific CTL พบว่ายังไม่มีหลักฐานเพียงพอท่ีจะน�ามาใช้ในการป้องกันการติดเช้ือ EBV จากการปลูกถ่ายไตรวมถึง 
การป้องกัน PTLD ดังนั้นผู้ป่วยที่จะเข้ารับการปลูกถ่ายไตควรได้รับการตรวจคัดกรอง ประเมินความเสี่ยงและได้รับค�าแนะน�าเกี่ยวกับ
ความเสีย่งในการเกดิ PTLD ตัง้แต่ก่อนการปลกูถ่าย และควรได้รบัการเฝ้าระวงัและตดิตามอย่างใกล้ชิดเพือ่ทีจ่ะได้รบัการรกัษา PTLD 
ที่เหมาะสมตั้งแต่ระยะเริ่มแรก

ค�าส�าคัญ: Epstein-Barr virus, การปลูกถ่ายไต, posttransplant lymphoproliferative disorder

ต้องการส�าเนาต้นฉบับตดิต่อ	นพ.	ธาน	ีเอีย่มศรตีระกลู	หน่วยโรคไต	ภาควชิาอายรุศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	
99	หมู่	18	ถนนพหลโยธิน	คลองหลวง	ปทุมธานี	12121	Email:	thaneeeiams@gmail.com

  ในปัจจบุนัการปลกูถ่ายไตเป็นวธีิการบ�าบดัทดแทนไตทีดี่ทีส่ดุ  
สามารถเพ่ิมอัตรารอดชีวิตในผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังระยะสุดท้ายเมื่อ 
เทยีบกบัการบ�าบดัทดแทนไตด้วยวธิอืีน่1 ผูป่้วยทีไ่ด้รบัการปลกูถ่ายไต 
มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ ่มประชากร
ทั่วไป เช่น Kaposi’s sarcoma, มะเร็งผิวหนังชนิด non-melanoma  
และ melanoma มะเร็งของไต รวมทั้งมะเร็งทางโลหิตวิทยา ได้แก่  
มะเร็งต่อมน�้าเหลือง (lymphoma) และ multiple myeloma เป็นต้น2

  Epstein-Barr virus (EBV) จัดอยู่ใน	 Herpesviridae  
family สามารถก่อโรคทัง้ในผูท้ีม่ภูีมคิุม้กนัปกตแิละในผูท้ีม่ภีมูคิุม้กนัต�า่ 
ในผู ้ที่มีภูมิคุ ้มกันปกติ EBV สามารถก่อให้เกิดโรค infectious  
mononucleosis ในการติดเช้ือครั้งแรกในกลุ่มวัยรุ ่นและผู ้ใหญ่  
ยังพบว่า EBV มีความสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งต่อมน�้าเหลือง 
หลายชนดิ ผูป่้วยปลกูถ่ายไตซึง่มภีมูคิุม้กนัต�า่พบโรคท่ีสมัพันธ์กบัเช้ือ 
EBV ที่ส�าคัญคือ post-transplant lymphoproliferative disorder  
(PTLD)3 ปัจจัยเสี่ยงที่ส�าคัญคือ การที่ผู ้รับอวัยวะไม่มีภูมิคุ ้มกัน 
ต่อ EBV โดยในผู้ที่รับอวัยวะจากผู้บริจาคที่มีภูมิคุ้มกันต่อ EBV จะมี 
ความเสีย่งมากกว่าผูท้ีร่บัอวยัวะจากผูบ้รจิาคทีไ่ม่มภีมูคิุม้กนัต่อ EBV4

กลไกการติดเชื้อ	EBV	และระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย
  EBV เป็นไวรัสที่มีสารพันธุกรรม deoxyribonucleic acid  

(DNA) สายคู่ในกลุ่ม gammaherpes virus ลักษณะโครงสร้าง 
ของไวรัสประกอบด้วย nucleocapsid ที่บรรจุ DNA อยู่ภายในล้อม
รอบด้วยโปรตีนโดยมีเยื่อหุ้ม (viral capcid) มีโครงสร้างไกลโค
โปรตนี (glycoprotein; gp) ยืน่ออกมาด้านนอก ส่วนจีโนม (genome)  
ของไวรัสประกอบด้วย 172 กิโลเบส3 
  EBV สามารถตดิต่อทางการสมัผสักบัสารคดัหลัง่จากช่องปาก 
ของผู้ที่มีเชื้อ เช่น การจูบ การรับประทานอาหารร่วมกัน เป็นต้น3  
และยังสามารถติดต่อทางเลือดรวมทั้งการปลูกถ่ายอวัยวะ มีรายงาน
การติดเชื้อ EBV ผ่านทางการปลูกถ่ายอวัยวะต้ังแต่ปี ค.ศ. 1996  
โดยตรวจพบ DNA ของเชื้อไวรัสในผู้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ 2 ราย
ที่ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อ EBV ซึ่งตรงกันกับ DNA ของเชื้อไวรัสจาก 
ผู้ให้อวัยวะ5 
  เมื่อ EBV เข้าสู ่ร ่างกายและจะเข้าสู ่เม็ดเลือดขาวชนิด 
บีลิมโฟไซต์ (B lymphocyte) โดยอาศัย gp350/220 และ gp25/
gp85/gp42 complex ซึ่งเป็นโครงสร้างไกลโคโปรตีนที่อยู่บนเยื่อหุ้ม
ของไวรสั โดย gp350/220 จะจบักบั CD21 ซ่ึงเป็น C3d complement  
receptor บนผิวของเม็ดเลือดขาวบีลิมโฟไซต์และ gp25/gp85/gp42 
complex จะจับกับโมเลกุล major-histocompatibility complex 
(MHC) class II เพื่อที่จะรวมตัวกับผนังเซลล์และเข้าสู่เซลล์เม็ดเลือด
ขาวต่อไป6 เมื่อเข้าสู่เซลล์เม็ดเลือดขาวบีลิมโฟไซต์การติดเชื้อไวรัสนี้ 
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จะแบ่งออกได้เป็น 2 ระยะคือระยะที่ไวรัสจะมีการสร้างไวรัสเพิ่มขึ้น 
ในปริมาณมากและท�าลายเซลล์ที่ติดเชื้อเรียกว่า lytic phase และ 
ระยะท่ีไวรัสแฝงตัวอยู่ในเม็ดเลือดขาวโดยไม่เป็นอันตรายต่อเซลล์ 
เรียกว่า latent phase 7, 8 
  ยนีทีส่�าคญัในระยะทีม่กีารแบ่งตัวและท�าลายเซลล์คอื BZLF1 
และ BRLF1 ซึ่งเป็นยีนเริ่มแรกที่น�ามาสู่การแสดงออกของยีนอื่น ๆ 
ท�าให้เกดิการสร้างอนภุาคของไวรสัจ�านวนมากออกมาสูร่่างกายต่อไป  
ระยะแฝงเป็นช่วงที่ไวรัสแฝงตัวอยู่ในเม็ดเลือดขาวบีลิมโฟไซต์ซึ่ง 
มกีารแสดงออกทางยนีลดลงจากระยะทีม่กีารแบ่งตวัและท�าลายเซลล์ 
ยีนท่ีพบในระยะนี้ได้แก่ ยีนที่สร้างโปรตีน EBV nuclear antigen 
(EBNA) ประกอบด้วย EBNA ชนิดที่ 1, 2, 3A, 3B, 3C และ LP 
ยีนที่สร้างโปรตีน latent membrane protein (LMP) ประกอบด้วย 
LMP ชนิดที่ 1, 2A และ 2B และ ribonucleic acid (RNA) 2 ชนิด 
ได้แก่ EBV-encoded RNAs (EBERs) และ BamH1-A rightward  
transcripts (BARTs) เม่ือเม็ดเลือดขาวบีลิมโฟไซต์ที่ติดเชื้อ 
มีการเจริญยีนที่ปรากฏนี้จะเปลี่ยนแปลงตามระยะการเจริญของ 
เม็ดเลือดขาวบีลิมโฟไซต์ด ้วยเช ่นกัน เรียกการเปลี่ยนแปลง 
ของยีนเหล่านี้ว่า latency program7, 8 ดังสรุปในตารางที่ 1

Latency program การแสดงออกทางยีน

0 EBNA1 (+/-), LMP2, EBER

1 EBNA1, EBER

2 EBNA1, LMP1, LMP2, EBER

3
EBNA1, EBNA2, EBNA3, LMP1, LMP2, 
EBER

ตารางที่ 1 การแสดงออกทางยีนของ Epstein-Barr virus ใน  
latency program

  ภายหลังการติดเชื้อ EBV จะมีการแบ่งตัวในปริมาณมาก 
และท�าลายเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ติดเช้ือ ซึ่งเป็นระยะเวลาไม่นานและ
จะเข้าสู่ระยะแฝงภายในเวลาเป็นสัปดาห์ เม็ดเลือดขาวบีลิมโฟไซต์ 
ที่ติดเชื้อจะแบ่งตัวเพิ่มจ�านวนและมีการแสดงออกของยีนใน latency 
program 3 เมื่อเม็ดเลือดขาวชนิดบีลิมโฟไซต์มีการพัฒนาและเข้าสู่ 
germinal center จะปรากฏยีนใน latency program 1 หรือ latency  
program 2 และเมื่อเม็ดเลือดขาวเปลี่ยนแปลงเป็น memory B  
lymphocyte ระยะพัก จะพบยีนใน latency program 0 ซึ่งเป็นระยะ
ที่มีการสร้างโปรตีนของไวรัสน้อยพบเพียงยีนที่สร้างโปรตีนชนิด 
LMP2 และ RNA ชนดิ EBER ท�าให้เมด็เลอืดขาวไม่สามารถตรวจจบั 
ได้และท�าให้เชื้อไวรัสสามารถอาศัยอยู ่ในเม็ดเลือดขาวชนิดบีได้  
ในบางครั้ง memory B lymphocyte ระยะพักที่ติดเช้ือสามารถ 
ถูกกระตุ้นให้เจริญเป็นพลาสมาเซลล์ (plasma cell) ซึ่งเชื้อไวรัส 
จะมีการสร้างและปล่อยไวรัสออกมาปริมาณมากสามารถติดต่อ 
สู่เม็ดเลือดขาวชนิดบีลิมโฟไซต์เซลล์ใหม่ นอกจากน้ีพลาสมาเซลล ์
ทีต่ดิเชือ้ดงักล่าวสามารถเคลือ่นทีไ่ปยงับรเิวณคอหอยและแพร่กระจาย
เชื้อผ่านทางเยื่อบุผิวบริเวณคอหอยได้7, 8

  การที่ EBV สามารถอยู ่ในเม็ดเลือดขาวบีลิมโฟไซต์ได ้
ตลอดไปนั้น เนื่องจากเม็ดเลือดขาวที่ติดเชื้อจะไม่เกิดกระบวนการ  
apoptosis ตามปกติจากอิทธิพลของโปรตีน LMP1 ท�าหน้าท่ีเป็น
ตัวรับบนผิวของเม็ดเลือดขาวชนิดบีลิมโฟไซต์ในลักษณะเดียวกับ 
CD40 ซึ่งเมื่อถูกกระตุ้นโดยเม็ดเลือดขาวชนิดทีลิมโฟไซต์จะท�าให้ 
เม็ดเลือดขาวชนิดบีลิมโฟไซต์น้ันไม่เกิดกระบวนการ apoptosis  
และยังท�าให้เซลล์เพิ่มจ�านวนอีกด้วย อิทธิพลของโปรตีน LMP2A 
ที่ท�างานคล ้ายกับตัวรับอีกชนิดบนเม็ดเลือดขาวบีลิมโฟไซต ์
ที่เรียกว่า B cell receptor (BCR) ซึ่งท�าให้เม็ดเลือดขาวไม่เกิด  
apoptosis เช่นกันแต่ไม่มีผลท�าให้เซลล์เพิ่มจ�านวน ยีนที่ถอดรหัส
สร้างโปรตีน LMP1 นี้มีบทบาทก่อให้เกิดมะเร็งหรือเรียกว่าเป็น 
oncogene8

  ภูมิคุ ้มกันของร่างกายมีบทบาทส�าคัญในการควบคุมการ 
ติดเชื้อ EBV ทั้งในช่วงแรกและหลังจากการติดเช้ือในระยะยาว9  
เซลล์เม็ดเลือดขาวที่มีบทบาทส�าคัญคือ ลิมโฟไซต์ชนิด cytotoxic  
T lymphocyte (CTL) มกีารศกึษาในโรค infectious mononucleosis  
พบว่ามีการตอบสนองของเม็ดเลือดขาวทีลิมโฟไซต์ที่มีตัวรับชนิด 
CD8 (CD8+ T lymphocyte) ที่มีความจ�าเพาะต่อโปรตีนที่สร้างขึ้น 
ทั้งในระยะที่ไวรัสแบ่งตัวและท�าลายเซลล์และระยะแฝงของไวรัส  
ในขณะที่การศึกษาเก่ียวกับทีลิมโฟไซต์ชนิดที่มีตัวรับชนิด CD4 
(CD4+ T lymphocyte) ยังมีไม่มากนัก ภูมิคุ ้มกันด้านเซลล์นี้ 
ยังมีบทบาทในการควบคุมและก�าจัด EBV ในร่างกายโดยเฉพาะ
ในระยะที่ไวรัสแบ่งตัวหรือเม่ือบีลิมโฟไซต์ที่ติดเช้ือถูกกระตุ ้น 
ให้เพิ่มจ�านวนก็จะมีการสร้างโปรตีนที่สามารถถูกตรวจพบและ 
ถูกก�าจัดได้โดย CTL ได้ 
  การตอบสนองของภูมิคุ ้มกันด้านแอนติบอดี (humoral  
immunity) ต่อการติดเชื้อ EBV3 พบว่าเม็ดเลือดขาวบีลิมโฟไซต ์
จะถูกกระตุ้นและหลั่งอิมมูโนโกลบุลินชนิด เอ็ม จีและเอ (IgM IgG  
และ IgA) ที่จ�าเพาะต่อโปรตีนของไวรัสออกมา จากการศึกษาในโรค  
infectious mononucleosis พบว่าในช่วงแรกของการติดเชื้อ 
จะมีการเพิ่มขึ้นของอิมมูโนโกลบูลินต่อแอนติเจนบนเปลือกของไวรัส 
(viral capsid antigen; VCA) ชนิดเอ็ม และ จี (VCA IgM และ 
VCM IgG) ในเวลาต่อมาพบการเพิ่มขึ้นของแอนติบอดีต่อแอนติเจน 
ในนวิเคลยีสของไวรสั (EBV nuclear antigen; EBNA) ชนดิจ ี(EBNA1 
IgG) จากนัน้ VCA IgM จะลดลงในขณะที ่VCA IgG และ EBNA IgG 
จะยังคงอยู่ตลอดชีวิต อย่างไรก็ตามการตอบสนองทางแอนติบอดีนี้ 
ไม่เพียงพอต่อการป้องกันการติดเชื้อ

การก่อโรคของ	Epstein-Barr	virus	ในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ	
  ในผู้ที่ภูมิคุ้มกันต�่า เช่น ใน X-link lymphoproliferative  
disease ซ่ึงมีการกลายพันธุ ์ของยีน signaling lymphocyte  
activation molecule-associated protein (SAP) ทีอ่ยูบ่นโครโมโซม 
X ท�าให้มีความผิดปกติในการมีปฏิกิริยาของเม็ดเลือดขาวทีลิมโฟ
ไซต์และเม็ดเลือดขาวชนิด natural killer cell (NK cell) เมื่อติดเชื้อ 
EBV ก็จะมีการเพิ่มจ�านวนของลิมโฟไซต์เป็นอย่างมากจนร่างกาย 
ไม่สามารถควบคุมได้ประมาณร้อยละ 50 ของผู้ป่วยเสียชีวิตจาก  
infectious mononucleosis7 
  ในผูป่้วยปลกูถ่ายไตจะได้รบัยากดภูมคิุม้กนั ซึง่กดการท�างาน
ของทีลิมโฟไซต์ที่จ�าเพาะต่อ EBV (EBV specific T lymphocyte)  
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ด้วยท�าให้มีการเจริญและแบ่งตัวของเซลล์ที่ติดเชื้อ EBV มากข้ึน
และเกิดเป็นเนื้องอกหรือมะเร็งได้ โรคที่ส�าคัญได้แก่ PTLD ซึ่งเป็น 
กลุ ่มโรคต่อมน�้าเหลืองผิดปกติหลังการปลูกถ่ายอวัยวะมีอัตรา 
การเกิดโรคในผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไตอยู่ที่ประมาณ 2.6 รายต่อ
ผูป่้วย 1,000 ราย-ปีและเพิม่ขึน้ตามระยะเวลาหลังการปลกูถ่ายอวยัวะ 
มีอัตราการรอดชีวิตที่ 1 ปีเพียงร้อยละ 6610

  นอกจาก PTLD แล้วเชื้อ EBV สามารถก่อโรคอื่นได้ในผู้ป่วย
ทีร่บัการปลกูถ่ายอวยัวะได้แก่ infectious mononucleosis ตบัอกัเสบ 
ปอดอักเสบ กระเพาะอาหารและล�าไส้อักเสบ ความผิดปกติทางระบบ
เลอืดได้แก่ ระดบัเมด็เลอืดขาวต�า่ เกรด็เลอืดต�า่ ภาวะซดีจากเมด็เลอืด
แดงแตก และภาวะ hemophagocytosis เป็นต้น11 ซึ่งการวินิจฉัย 
ต้องอาศัยการตรวจชิ้นเนื้อพบ EBV ในอวัยวะนั้น ๆ 

การตรวจวินิจฉัย
  ในผู้ท่ีภูมิคุ้มกันปกติสามารถใช้ลักษณะการตอบสนองทาง
แอนติบอดีที่จ�าเพาะต่อแอนติเจนดังกล่าวในการช่วยวินิจฉัยโดย
ทั่วไปสามารถใช้การตรวจแอนติบอดีในซีรั่ม 3 ชนิด ได้แก่ VCA 
IgM, VCA IgG และ EBNA1 IgG ในการวินิจฉัยสถานะของการ 
ตดิเช้ือ EBV ได้ การแปลผลดงัแสดงในตารางที ่2 นอกจากแอนตบิอดี
ทีจ่�าเพาะต่อแอนตเิจนดงักล่าวยงัสามารถตรวจพบแอนติบอดีทีเ่รยีกว่า  
heterophile ซึ่งไม่จ�าเพาะกับ EBV แต่สามารถน�ามาช่วยวินิจฉัย 
ในกรณขีองโรค infectious mononucleosis โดยใช้ร่วมกับการประเมนิ
อาการและอาการแสดงของผู้ป่วย การตรวจแอนติบอดีเหล่านี้ยังม ี
ข้อจ�ากดัในผูท้ีภ่มูคิุม้กนัต�า่ ซึง่มีการกระตุน้แอนตบิอดไีด้ไม่ดนีกัท�าให้
เกิดผลลบปลอมได้12

ตารางที่ 2 การแปลผลการตรวจภูมิคุ้มกันต่อ EBV ในผู้ที่ภูมิคุ้มกันปกติ

แอนติบอดีต่อ EBV
การแปลผล

VCA IgM VCA IgG EBNA1 IgG

ลบ ลบ ลบ ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อ EBV 

บวก ลบ ลบ ติดเชื้อแบบเฉียบพลันหรือไม่เจาะจง*

บวก บวก ลบ ติดเชื้อแบบเฉียบพลัน 

ลบ บวก บวก ติดเชื้อมาในอดีต

ลบ บวก ลบ ติดเชื้อแบบเฉียบพลันหรือติดเชื้อมาในอดีต*

บวก บวก บวก ติดเชื้อครั้งแรกในระยะท้ายหรือการติดเชื้อในอดีตที่กลับมา reactivate*

ลบ ลบ บวก ติดเชื้อในอดีตหรือไม่เจาะจง *

  มีการใช้การตรวจหาเชื้อไวรัส (viral load) เข้ามาช่วย 
ในการตรวจเพื่อวินิจฉัยและติดตามการติดเชื้อ EBV ในปัจจุบันมักใช้
การตรวจ DNA ของไวรัสซึ่งมีทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยการ
ตรวจจะใช้ส่วนหนึง่ของจโีนมของไวรสัเป็นเป้าหมาย เช่น BAMHI-W,  
VCA หรือส่วนของยีน EBNA1 เป็นต้น ส่ิงส่งตรวจสามารถใช้ได้ 
จากทั้งเลือด ซีร่ัมหรือพลาสมา เม็ดเลือดขาวลิมโฟไซต์จากหลอด
เลือดส่วนปลาย (peripheral blood lymphocyte; PBL) หรือ 
เม็ดเลือดขาวชนิดโมโนนิวเคลียร ์จากหลอดเลือดส ่วนปลาย  
(peripheral blood mononuclear cell; PBMC) หรือสารคัดหลั่ง 
จากช่องปากขึ้นกับวัตถุประสงค์ของการตรวจ13

  ในผู้ป่วยปลูกถ่ายไตในระยะก่อนการปลูกถ่าย การทราบ
ภาวะทางภูมิคุ้มกันต่อ EBV โดยตรวจแอนติบอดีในซีร่ัมของผู้รับ
และผู้บริจาคอวัยวะจะสามารถช่วยระบุความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ EBV 
และความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนที่ส�าคัญคือ PTLD ได้ ในระยะหลัง
จากปลูกถ่ายไตแล้วการตรวจติดตามแอนติบอดีในกลุ่มเสี่ยงหากพบ 
แอนติบอดีต ่อ EBV ภายหลังการปลูกถ ่ายอวัยวะจากที่ เดิม 
ก่อนการปลูกถ่ายไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเช้ือ (seroconversion) หมายถึง 
ผูป่้วยได้รบัเชือ้และมีความเสีย่งทีจ่ะเกดิ PTLD แต่การตรวจแอนตบิอดี
หลงัการปลูกถ่ายไตต้องแปลผลด้วยความระมดัระวงั เนือ่งจากอาจเกดิ

ผลลบปลอมได้ มีค�าแนะน�าให้ใช้การตรวจหาเชื้อไวรัสในการติดตาม
เนื่องจากสามารถตรวจในผู้ป่วยที่ภูมิคุ้มกันต�่า ซึ่งสามารถใช้ติดตาม
ผลการป้องกนัการตดิเชือ้จากผูบ้รจิาคหรือการค้นหาโรคต่อมน�า้เหลอืง
ผิดปกติหลังการปลูกถ่ายอวัยวะหรือให้การรักษาเพื่อป้องกันการเกิด 
PTLD ซึ่งจะกล่าวต่อไป

การจัดการกับ	EBV	ในผู้ป่วยปลูกถ่ายไต	
  เนื่องจากภาวะแทรกซ้อนของการติดเชื้อ EBV ในผู้ป่วยที่รับ
การปลูกถ่ายอวัยวะที่ส�าคัญคือ PTLD การศึกษาส่วนใหญ่ในปัจจุบัน
จึงเป็นการศึกษาเพื่อป้องกัน PTLD ประกอบด้วยการประเมินเสี่ยง
โดยการตรวจสภาวะทางภูมิคุ้มกันต่อ EBV ก่อนการปลูกถ่าย การ
ป้องกันการติดเชื้อ EBV ในผู้รับอวัยวะที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกัน การตรวจ
ตดิตามและเฝ้าระวงัการตดิเชือ้ EBV ในระยะหลงัการปลกูถ่ายอวยัวะ 
(primary infection) รวมถงึการเฝ้าระวงัและการป้องกนัการเกดิ PTLD 
การป้องกันการติดเชื้อโดยให้ยาต้านไวรัสแก่ผู้รับอวัยวะ
  การศึกษาการใช้ยาต้านไวรัสในการป้องกันการติดเชื้อ EBV 
ได้มีรายงานตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995 โดย Davis และคณะ14 เป็นรายงาน
กรณีศึกษาในผู้ที่รับการปลูกถ่ายไตและตับอ่อน (kidney-pancreas 
transplantation) ที่ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อ EBV จ�านวน 6 รายและ 

*หมายถึงต้องตรวจเพิ่มเติม
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ได้รับอวัยวะจากผู้บริจาคที่มีภูมิคุ้มกันต่อ EBV (D+/R-) ผู้ป่วย
ทั้งหมดได้รับ ganciclovir ในช่วงที่ได้รับการรักษาด้วยยาแอนติบอดี
ต่อลิมโฟไซต์ (antilymphocyte antibody) และตามด้วยให้ acyclovir 
ต่อจนครบ 3 เดือน พบว่าผู้ป่วย 4 รายมี seroconversion โดยตรวจ
พบ anti VCA IgG ที่ประมาณ 3-11 เดือนหลังการปลูกถ่ายอวัยวะ
และมีผู้ป่วย 1 รายเกิด PTLD หลังการปลูกถ่ายอวัยวะโดยที่สามารถ
ตรวจพบเชื้อ EBV ได้ในจากชิ้นเนื้อ
  ต่อมาในปี ค.ศ. 1997 Darenkov และคณะ15 ได้ศึกษาอัตรา
การเกิด PTLD ผู้ป่วยรับการปลูก-ถ่ายไต ตับอ่อนหรือตับในประเทศ
สหรัฐอเมริกาที่ได้รับการป้องกันการติดเช้ือไวรัสด้วย ganciclovir  
หรอื acyclovir ในช่วงทีไ่ด้รับการรกัษาด้วยยาแอนตบิอดต่ีอลิมโฟไซต์ 
ระหว่างปี ค.ศ. 1994-1996 จ�านวน 198 รายเทียบกับข้อมูลผู้ป่วย 
ในอดีตระหว่างปี ค.ศ. 1990-1993 ที่ไม่ได้รับยาเพ่ือการป้องกัน 
การติดเชื้อไวรัสจ�านวน 179 ราย ซึ่งเป็นผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่อ EBV  
แล้ว (Anti-EBV IgG เป็นบวก) ร้อยละ 93 ในกลุม่แรกและร้อยละ 97  
ในกลุ่มที ่2 และได้รบัแอนตบิอดต่ีอลมิโฟไซต์เป็นร้อยละ 64 และร้อยละ  
51 ตามล�าดับ พบว่ากลุ่มผู้ป่วยได้รับการป้องกันมี PTLD 1 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 0.5 เทียบกับ 7 ราย (ร้อยละ 3.9) ในกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่
ได้รับยาป้องกัน
  การศึกษาของ Funch และคณะ ในปี ค.ศ. 200516 สนับสนุน
ว่าการใช้ ganciclovir และ acyclovir สามารถลดความเสีย่งในการเกดิ 
PTLD ในผูป่้วยทีไ่ด้รบัการปลกูถ่ายไตจากข้อมลูผูท้ีร่บัการผ่าตดัปลกู
ถ่ายไตของ United network for Organ Sharing (UNOS) ระหว่างปี  
ค.ศ. 1997-2001 ผูป่้วยทีไ่ด้รบัการวนิจิฉัยเป็น PTLD ยนืยนัด้วยการ
ตรวจชิ้นเนื้อจ�านวน 100 รายวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม 
ทีไ่ม่เป็น PTLD ในช่วงเวลาเดยีวกนั พบว่าการได้รบัยาป้องกนัการตดิ
เชื้อไวรัสเป็นปัจจัยลดความเสี่ยงต่อการเกิด PTLD ใน multivariable 
analysis โดยที่ผลของ ganciclovir ในการลดความเสี่ยงมีมากกว่า 
acyclovir และยังพบว่าผู้ที่ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อ EBV ในช่วงก่อนการ
ปลูกถ่ายเพิ่มความเสี่ยงต่อโรค PTLD เป็น 12 เท่าเทียบกับกลุ่มที่ 
มีภูมิคุ ้มกันต่อ EBV ระยะเวลาที่ได้รับ ganciclovir ส่วนใหญ่ 
อยู่ที่ประมาณ 1 เดือนแต่ไม่ได้ระบุขนาดยาที่ใช้ 
  ต่อมาในปี ค.ศ. 2012 Hocker และคณะ17 ศึกษาผล 
ของการป้องกันด้วยยาต้านไวรัสในผู้ป่วยเด็กที่ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อ  
EBV และตรวจไม่พบเชื้อในเลือด ที่เข้ารับการปลูกถ่ายไตจากผู้ให้
อวัยวะมีภูมิคุ้มกันต่อ EBV (D+/R-) ระหว่างปี ค.ศ. 2003-2009 
จ�านวน 28 ราย เป็นการศกึษา multicenter prospective cohort study 
เปรียบเทียบการใช้ ganciclovir หรือ valganciclovir ในช่วง 100 วัน 
แรกหลงัการปลกูถ่ายจ�านวน 20 ราย ซึง่ในจ�านวนนีม้ผีูท้ีไ่ด้รบัอมิมูโน
โกลบุลินต่อ CMV (anti-cytomegalovirus hyperimmunoglobulin, 
Cytotect®; CMV-IVIG) จ�านวน 7 ราย เทียบกับผู้ป่วยที่ไม่ได้รับยา
ป้องกันการติดเชื้อไวรัสจ�านวน 8 รายโดยขนาดยา ganciclovir ที่ให้
คือ 100 มก.ต่อกก.ต่อวันในกรณีที่ estimated glomerular filtration  
rate (eGFR) > 100 มล.ต่อนาทีต่อ 1.73 ตารางเมตร หรือขนาดยา
เท่ากับ eGFR ในกรณีที่ eGFR ≤ 100 มล.ต่อนาทีต่อ 1.73 ตาราง
เมตร ขนาดยา valganciclovir ที่ใช้ (หน่วยเป็นมก.ต่อวัน) ค�านวณ 
จาก 7 x พื้นที่ผิวกาย (ตารางเมตร) x eGFR (มล.ต่อนาทีต่อ  
1.73 ตารางเมตร) พบว่ากลุ่มที่ได้รับยาต้านไวรัสมีอัตราการเกิด 
การติดเชื้อ EBV หลังการปลูกถ่าย (EBV primary infection)  

น้อยกว่าโดย EBV primary infection free survival ที่ 12 เดือน
หลังผ่าตัดในกลุ่มที่ได้ยาป้องกันคิดเป็นร้อยละ 55 เทียบกับกลุ่มท่ี
ไม่ได้รับยาคิดเป็นร้อยละ 0 และเมื่อวิเคราะห์โดยไม่รวมข้อมูลผู้ป่วย 
ที่ได้รับ CMV-IVIG พบว่ากลุ่มที่ได้รับการยาป้องกันไวรัสมี EBV  
primary infection free survival สงูกว่า วเิคราะห์ในกลุม่ผูท้ีม่กีารตดิเชือ้  
EBV หลงัการปลกูถ่ายพบว่าผูท้ีไ่ด้รบัยาป้องกนัไวรสัมสีดัส่วนของผูท้ีม่ ี
การตรวจพบไวรสัในขนาดสงู (viral load ≥ 104 จโีนมต่อมล.) สดัส่วน
ของผูท้ีม่กีารตรวจพบไวรสัคงอยูน่าน (persistent viral load) โดยการ
ตรวจพบเชือ้มากกว่าร้อยละ 50 ของจ�านวนการตรวจทัง้หมด ค่าสงูสดุ 
ของปริมาณไวรัสที่ตรวจพบ (EBV viral load peak) และค่าพื้นท่ี 
ใต้กราฟของปริมาณไวรัสที่ตรวจได้ (EBV viral load AUC) ต�่ากว่า 
ผูท้ีไ่ม่ได้รบัยา อย่างไรกด็ทีัง้สองกลุม่เกิด PTLD กลุม่ละ 1 รายคดิเป็น
ร้อยละ 5 ในกลุ่มที่ได้ยาต้านไวรัสและร้อยละ 12.5 ในกลุ่มที่ไม่ได้รับ 
ยาซึ่งไม่สามารถเห็นความแตกต่างทางสถิติได้เน่ืองจากขนาดตัว 
อย่างไม่มากพอ โดยผลข้างเคียงจากยาได้แก่ ภาวะซีด เม็ดเลือดขาว
ต�่าและภาวะเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลต�่าไม่แตกต่างกัน 

การป้องกันการติดเชื้อโดยให้ยาต้านไวรัสแก่ผู้ให้อวัยวะ
ก่อนการผ่าตัด
  มีเพียงการศึกษาเดียวในปัจจุบันที่ได้ให้ยาต้านไวรัสแก ่
ผู้บริจาคอวัยวะโดย Verghese และคณะ18 เป็นผลการศึกษาน�าร่อง
ซึ่งเป็นการศึกษาแบบ prospective, randomized, double blind,  
placebo-controlled trial ในปี ค.ศ. 2014 ป้องกันการแพร่เชื้อ 
จากผู้ให้อวัยวะไปยังผู้รับอวัยวะที่ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อ CMV และ EBV 
โดยเปรยีบเทยีบการให้ยา valganciclovir แก่ผูบ้รจิาคไตทีมี่ภมูคิุม้กัน
ต่อ CMV ให้แก่ผู้รับการปลูกถ่ายที่ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อ CMV หรือ 
ผู้บริจาคไตที่มีภูมิคุ้มกันต่อ EBV ให้แก่ผู้ที่ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อ EBV 
(D+/R-) จ�านวน 17 คู่ ศึกษาโดยให้ valganciclovir 450 มก. วันละ 
2 ครั้งแก่ผู้บริจาคไตเป็นเวลา 14 วันก่อนการผ่าตัด 7 รายเทียบกับ
ยาหลอก 10 รายโดยทั้งสองกลุ่มผู้รับอวัยวะจะได้รับ valganciclovir 
หลงัการผ่าตดัอกีเป็นเวลา 3 เดอืน ศกึษาอบุตักิารณ์ของการตรวจพบ  
CMV และ EBV ในเลือด (viremia) ในผู้รับไตหลังการปลูกถ่าย  
ผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ EBV พบว่าผู้รับไตมีการตรวจพบไวรัส 
ในเลือด 1 รายในกลุ่มที่ได้รับยา (EBV D+/R- ร้อยละ 43 และ 
D-/R- ร้อยละ 14) และพบไวรัสในเลือด 3 รายในกลุ่มยาหลอก 
(EBV D+/R- ร้อยละ 60 และไม่มี D-/R-) และในจ�านวนนี้มี  
1 รายเกิด PTLD 
  ข้อมูลของการให้ยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการติดเชื้อ EBV  
ในผู ้ป่วยปลูกถ่ายไตในปัจจุบันพบว่าอาจมีประโยชน์ในการลด 
ปริมาณเชื้อ EBV และอาจลดการเกิด PTLD ได้ แต่ยังมีข้อจ�ากัด
เนื่องจากเป็นการศึกษาขนาดเล็กและเป็นข้อมูลจากการศึกษา case 
control จึงยังคงต้องรอหลักฐานเพิ่มเติมต่อไป

การป้องกันการติดเชื้อโดยให้อิมมูโนโกลบูลิน
แก่ผู้รับอวัยวะ	
  เนื่องจาก CMV-IVIG มีแอนติบอดีต่อ EBV อยู่ด้วยจึง 
มีการน�ามาใช้ในการป้องกันการติดเชื้อ EBV การศึกษาในปี  
ค.ศ. 2007 Opelz และคณะ19 ได้วิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังของผู้ป่วย 
ทีไ่ด้รบัการปลกูถ่ายไตจากผูบ้รจิาคเสยีชวีติในช่วงระหว่างปี ค.ศ.1985 
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และ 2004 จ�านวน 44,828 รายจากฐานข้อมูลของ the International 
Collaborative Transplant Study (CTS) ศึกษาเปรียบเทียบการ 
เกดิมะเรง็ต่อมน�า้เหลอืงชนดิ non-Hodgkin ในช่วง 5 ปีหลงัการผ่าตดั
กับการป้องกัน CMV ใน 3 กลุ่มคือ 1) กลุ่มที่ได้รับ CMV-IVIG 2) 
กลุ่มที่ได้รับยา ganciclovir หรือ acyclovir และ 3) กลุ่มที่ไม่ได้รับ
ยาป้องกัน พบว่าใน 1 ปีแรกอุบัติการณ์ของมะเร็งต่อมน�้าเหลืองชนิด 
non-Hogdkin ในกลุ่มท่ีได้รับอิมมูโนโกลบูลินต�่าที่สุดเม่ือเทียบกับ
อีก 2 กลุ่ม แต่ในการติดตามที่ 5 ปีกลับพบอุบัติการณ์ของมะเร็ง
ต่อมน�้าเหลืองใกล้เคียงกันทั้ง 3 กลุ่ม แสดงให้เห็นผลของแอนติบอดี
ต่อ EBV ใน CMV-IVIG สามารถยับยั้งการเกิดมะเร็งต่อมน�้าเหลือง
จาก EBV ได้ในช่วงแรก 
  ในขณะเดียวกันผลการศึกษาจ�านวน 2 การศึกษา 
กลับไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ Opelz และคณะ การศึกษาแรก
เป็นของ Green และคณะ20 ในปี ค.ศ. 2006 เป็น multicenter, 
randomized, double blinded, placebo-controlled trial ท่ีใช้  
CMV-IVIG เพื่อให้เป็นการก่อภูมิคุ้มกัน (passive immunization) 
ต่อ EBV ในผู้ป่วยเด็กที่มีไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ EBV (R-) ที่เข้ารับ
การผ่าตัดปลูกถ่ายตับจ�านวน 82 รายประเทศสหรัฐอเมริกาต้ังแต่
ปี ค.ศ.1995-2001 เปรียบเทียบอุบัติการณ์ของโรคจาก EBV (EBV 
disease) และ PTLD ในช่วงหลังการผ่าตัด 24 เดือนแรกระหว่าง
กลุ่มที่ได้รับ CMV-IVIG ขนาด 150 มก.ต่อกก.ภายใน 120 ชั่วโมง
แรกหลังการผ่าตัดหลังจากนั้นให้ซ�้าที่สัปดาห์ที่ 2, 4, 6, 8 และ 
ให้ 100 มก.ต่อกก.ที่สัปดาห์ที่ 12 และ 16 จ�านวน 39 รายเทียบกับ
กลุ่มยาหลอกจ�านวน 43 ราย ประมาณคร่ึงหน่ึงของผู้ป่วยท่ีศึกษา 
อายนุ้อยกว่าหรอืเท่ากบั 1 ปี ผูใ้ห้อวยัวะมภีมูคิุม้กนัต่อ EBV (D+/R-)  
ในกลุ่ม CMV-IVIG และกลุ่มยาหลอกเป็นร้อยละ 15 และ 32  
ตามล�าดบั ทีไ่ม่ทราบสถานภาพทางภมูคิุม้กนัต่อ EBV ของผูใ้ห้อวยัวะ
เป็นร้อยละ 71 และ 51 ตามล�าดับ ผลการศึกษาพบว่าที่ 2 ปีหลัง 
การผ่าตัด EBV disease free rate และ PTLD free rate ไม่ต่างกัน
ใน 2 กลุ่ม โดยเกิด PTLD หลังการปลูกถ่ายอวัยวะ 3 รายในกลุ่ม 
ทีไ่ด้รบั CMV-IVIG และ 6 รายในกลุม่ยาหลอก อย่างไรกด็กีารศกึษา
น้ีไม่สามารถรวบรวมกลุม่ตัวอย่างได้ตามทีค่�านวณไว้ท�าให้ไม่สามารถ
แสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่ม 
  ในปีเดียวกัน Humar และคณะ21 ได้รายงานการศึกษา  
randomized, double blinded, controlled trial ในผู้ที่เข้ารับ 
การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะจ�านวน 34 รายที่สภาวะภูมิคุ้มกันต่อ EBV 
เป็น D+/R- เป็นการปลูกถ่ายตับ 13 ราย ปลูกถ่ายไต 12 ราย  
ปลูกถ่ายปอด 8 ราย และปลูกถ่ายตับอ่อน 1 ราย ส่วนใหญ่เป็น 
ผู้ป่วยเด็ก ศึกษาผลของการให้อิมมูโนโกลบูลิน (Cytogam®) ขนาด  
150 มก.ต่อกก. 3 ครัง้ในสปัดาห์แรกหลงัจากนัน้ให้ทกุ 2 สปัดาห์เป็น
เวลา 3 เดือนและเดือนละครั้งจนครบ 6 เดือนเทียบกับยาหลอกโดย 
ที่ทั้งสองกลุ่มได้รับ ganciclovir เป็นเวลา 3 เดือนหลังการผ่าตัดและ 
ได้รับประทานยาต้านไวรัสจนครบ 12 เดือนเปรียบเทียบระดับ 
การตรวจพบเชื้อไวรัสที่ 12 เดือนหลังการผ่าตัดพบว่าอุบัติการณ์ของ
การตรวจพบไวรสัในเลือด อบุตักิารณ์ของการพบค่าระดบัไวรสัขนาดสงู 
และค่าพื้นที่ใต้กราฟของปริมาณไวรัสที่ตรวจได้ไม่แตกต่างกัน
  การให้อิมมูโนโกลบูลินแก่ผู ้รับอวัยวะเพ่ือเป็นภูมิคุ้มกัน 
ต่อเชือ้ EBV ยังมหีลักฐานไม่เพยีงพอเนือ่งจากเป็นการศกึษาขนาดเลก็ 
และผลการศึกษายังไม่สอดคล้องกัน

การให้ทีลิมโฟไซต์ที่จำ	เพาะต่อ	Epstein-Barr	virus	
(EBV-specific	cytotoxic	T-lymphocyte	transfusion)
  เนื่องจาก CTL มีบทบาทส�าคัญในการควบคุม EBV และ 
เม็ดเลือดขาวบีลิมโฟไซต์ที่ติดเชื้อ EBV จึงมีแนวคิดที่จะใช้ CTL  
ฉดีให้กบัผูร้บัอวยัวะทีม่ ีPTLD จาก EBV โดยในปี ค.ศ. 1998 Haque 
และคณะ22 ได้รายงานการให้ autologous EBV-specific cytotoxic T  
lymphocyte ในการปลูกถ่ายอวัยวะที่ไม่ใช่การปลูกถ่ายไขกระดูก 
เป็นครั้งแรกโดยได้ PBMC จากผู้ป่วยเองซึ่งมีการติดเชื้อ EBV ตั้งแต่
ก่อนการปลูกถ่ายอวัยวะ น�ามาเพาะเล้ียงจนได้ lymphoblastic 
cell line (LCL) และใช้ acyclovir เพื่อป้องกันไม่ได้เกิดการแบ่งตัว 
ของไวรสั และน�าไปฉายรงัสขีนาด 40 เกรย์ก่อนทีจ่ะน�ามาเลีย้งร่วมกบั
เม็ดเลือดขาว PBMC อีกชุดหนึ่งเพื่อกระตุ้นการเกิด CTL โดยใช้เวลา
ประมาณ 2-3 เดือนเมื่อได้ปริมาณตามต้องการแล้วก็น�ามาทดสอบ
ความปลอดภัยและทดสอบความจ�าเพาะต่อ EBV ก่อนฉีดกลับคืน 
ให้ผู ้ป่วย ในการศึกษาน้ีได้ฉีดให้กับผู ้ป่วยปลูกถ่ายตับ 2 ราย 
ที่ไม่มี PTLD และผู้ป่วยปลูกถ่ายไต 1 รายที่เคยมี PTLD ซึ่งหายแล้ว 
และได้รบัการฟอกเลอืดด้วยเครือ่งไตเทยีมโดยทีไ่ม่พบการกลับเป็นซ�า้ 
พบว่ามีการเพิ่มขึ้นของ EBV specific CTL ซึ่งคงอยู่นานถึง 3 เดือน 
ระดับ EBV DNA ลดลงและไม่พบภาวะแทรกซ้อน 
  การศึกษาของ Comoli และคณะ23 ในปี ค.ศ. 2002 ศึกษา
การใช้ autologous EBV-specific cytotoxic T lymphocyte ในผู้รับ
การปลูกถ่ายอวัยวะท่ีตรวจพบ DNA ของเชื้อ EBV แต่ไม่มีอาการ  
23 รายโดยการ incubate กับ B95-8 ซึ่งเป็น EBV สายพันธุ์หนึ่ง 
ก่อนที่จะน�าไปเพาะเล้ียงจนได้ CTL เพียงพอจึงน�ามาฉีดคืนให ้
กับผู้ป่วย ในจ�านวนนี้ได้รับการฉีด 7 รายเป็นผู้ป่วยผู้ใหญ่ 3 รายที่
รับการปลูกถ่ายหัวใจ ผู้ป่วยเด็ก 4 ราย (ปลูกถ่ายหัวใจ 2 ราย ตับ  
1 รายและไต 1 ราย) ผลการศึกษามี 3 กรณี กรณีแรก DNA ของเชื้อ  
EBV ลดต�่าลงอย่างรวดเร็วหลังฉีดจนอยู ่ในระดับท่ีตรวจไม่พบ  
กรณทีี ่2 DNA ของเชือ้ EBV ไม่ได้ลดลงอย่างต่อเนือ่งจงึได้รบัการฉดีซ�า้ 
และพบว่าระดับไวรัสลดลงกว่าก่อนฉีด และกรณีที่ 3 DNA ของเชื้อ 
EBV ไม่ลดลงแม้ฉีดซ�้า จากการวิเคราะห์สารพบว่าในรายที่ไวรัส 
ไม่ลดลงนั้นได้รับ CTL ที่มีสัดส่วนของทีลิมโฟไซต์ชนิด CD8+ น้อย 
ผู้ป่วยทั้ง 7 รายไม่พบ PTLD ในช่วงที่ติดตาม 4-46 เดือน 
  การศึกษาของ Savoldo และคณะ24 ในปี ค.ศ. 2006 ใน 
การให้ autologous EBV-specific cytotoxic T lymphocyte แก่ผู้ 
ที่รับการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิด PTLD 
ได้แก่ 1) มีระดับเชื้อ EBV สูงโดยที่ยังตรวจไม่พบ PTLD 2) มีระดับ
เชื้อ EBV สูงที่มีการ PTLD มาก่อนหรือก�าลังมีอาการที่เข้าได้กับ 
PTLD หรือ 3) มี EBV seroconversion หลังการผ่าตัดในช่วงแรก  
โดยการน�าเม็ดเลือดขาวชนิดโมโนนิวเคลียร์ของผู ้ป่วย 35 ราย 
มาผลิตในขณะที่ผู้ป่วยได้รับยา tacrolimus หรือ cyclosporine A  
อยูใ่นจ�านวนนีม้ ี12 รายได้รบัการฉดีกลบัซึง่เป็นผูป่้วยปลกูถ่ายตบั 8 ราย 
และปลูกถ่ายหัวใจ 4 รายโดยที่ไม่ได้ลดยากดภูมิลง (tacrolimus 
trough level ที่ 10 นาโนกรัมต่อมล. และ cyclosporine A ท่ี  
100 นาโนกรัมต่อมล.) ผลการศึกษาพบว่า DNA ของไวรัส เพิ่มขึ้น 
ในช่วง 2 สัปดาห์หลังฉีดซึ่งเกิดจากการที่เม็ดเลือดขาวบีลิมโฟไซต ์
ทีต่ดิเชือ้ถูกท�าลายและพบ EBV specific CTL เพิม่จ�านวน ผูป่้วย 10 ราย 
จาก 12 รายไม่เกิด PTLD มี 1 รายเกิด PTLD ตั้งแต่ก่อนการให้ยา
และ 1 รายเกดิหลงัการให้ทันทโีดยทีท่ัง้ 2 รายก้อนยบุลงหลงัจากการ
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ให้ยา การศึกษานี้ไม่พบภาวะแทรกซ้อนจากการให้ CTL
  การใช้ EBV specific CTL ในผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะพบว่า 
ช่วยลดปริมาณไวรัสลงได้และมีภาวะแทรกซ้อนน้อยและอาจมี
ประโยชน์ในการป้องกนัหรอืรกัษา PTLD อย่างไรกด็ยีงัเป็นข้อมลูจาก
การศึกษาขนาดเล็กจึงยังไม่สามารถสรุปได้เช่นกัน

บทสรุป
  ในปัจจุบันตามค�าแนะน�าในเวชปฏิบัติที่เกี่ยวกับ EBV ใน 
ผู้ป่วยรับการปลูกถ่ายไต Clinical Practice Guideline for the Care 
of Kidney Transplant Recipients ค.ศ. 200925 ได้แนะน�าให้ม ี
การตรวจตดิตาม EBV หลงัการปลกูถ่ายไตในผูท้ีไ่ม่มภีมิูคุม้กนั EBV 
ที่ได้รับไตจากผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่อ EBV (D+/R-) และแนะน�าให้ลดยา
กดภมูเิมือ่ตรวจพบไวรสัเพิม่สงูข้ึนในเลอืด ส�าหรบัการให้ยาต้านไวรสั
เพื่อลดการติดเชื้อ การให้อิมมูโนโกลบูลิน และการให้ autologous 
EBV specific CTL นั้นยังมีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะใช้ในการป้องกัน
การติดเชื้อ EBV จากการปลูกถ่ายไตและการป้องกัน PTLD ในระยะ
ยาว ดังนัน้ผูป่้วยทีจ่ะเข้ารบัการปลกูถ่ายไตควรได้รบัการตรวจคดักรอง 
ประเมินความเสี่ยงและได้รับค�าแนะน�าเกี่ยวกับความเสี่ยงในการเกิด 
PTLD ตัง้แต่ก่อนการปลกูถ่าย และควรได้รบัการเฝ้าระวงัและตดิตาม
อย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะได้รับการรักษาที่เหมาะสมตั้งแต่เริ่มแรก เพื่อให้
ผู้ป่วยได้มีชีวิตที่ยืนยาวต่อไป 
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Epstein-Barr virus (EBV) infection in 
kidney transplantation

Thanee Eiamsitrakoon, Pichaya Tantiyavarong
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Abstract
 Kidney transplantation improves survival compared to other renal replacement therapy in end-stage renal disease 
patients. Those patients also face the risk of malignancy. One of the important diseases among them is posttransplant 
lymphoproliferative disorder (PTLD) that is associated with Epstein-Barr virus (EBV) infection. The important risk factor 
is being the EBV seronegative recipients. EBV is a virus in Herpesviridae family, transmitted via oral secretion, blood and 
organ transplantation. The virus can live in B lymphocyte latently and causes neoplasm. Cytotoxic T lymphocytes (CTL) 
play important role in viral control and elimination. Renal transplant recipients receive immunosuppressive medications 
that suppress EBV specific CTL causing the infected B cell to proliferate and become neoplasm. To date, the studies in 
antiviral therapy to reduce EBV infection in high risk patients, immunoglobulin for EBV passive immunity and EBV specific 
CTL administration do not convince us to apply those methods in EBV prevention and PTLD prophylaxis. Screening, 
risk evaluation and advice for PTLD risk should be performed before transplantation. Surveillance and close monitoring 
should be done in high risk group to make sure that they receive early and proper PTLD management.

Keywords: Epstein-Barr virus, kidney transplantation, posttransplant lymphoproliferative disorder



Journal of the Nephrology Society of Thailand  21

การติดเชื้อไวรัสบีเคที่ไตในผู้ป่วย
ที่ได้รับการปลูกถ่ายไต

พิชา ยินเจริญ, ปีณิดา สกุลรัตนศักดิ์, นลินี เปรมัษเฐียร
หน่วยวักกะวิทยา	ภาควิชาอายุรศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์	ศิริราชพยาบาล	มหาวิทยาลัยมหิดล

บทคัดย่อ
 BK virus-associated nephropathy (BKVAN) เป็นสาเหตสุ�าคญัของการสญูเสยีการท�างานของไตในผูป่้วยท่ีได้รบัการปลกูถ่ายไต 
ส่งผลกระทบต่อการใช้ทรัพยากรไตที่มีอย่างจ�ากัด และมีค่าใช้จ่ายที่สูงข้ึน ในปัจจุบันพบว่ามีอุบัติการณ์ของภาวะน้ีเพ่ิมสูงขึ้น 
ในช่วงที่ผ่านมา สาเหตุที่ส�าคัญคือการใช้ยากดภูมิคุ้มกันที่มีผลกดภูมิคุ้มกันอย่างมาก อย่างไรก็ตามกลไกการติดเช้ือ BK virus  
ยังไม่ทราบแน่ชัด รวมถึงยังไม่มีการรักษา BKVAN ที่สามารถก�าจัดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปัจจุบันการรักษาภาวะนี้ยังคงใช้วิธี
การปรับลดขนาดหรือปรับเปลี่ยนยากดภูมิคุ้มกันเป็นหลัก รวมทั้งพิจารณาให้ยาที่ผลต่อการแบ่งตัวของเชื้อไวรัส และที่ส�าคัญในผู้ป่วย
ทีม่ภีาวะนีต้้องเฝ้าตดิตามดกูารท�างานของไตเป็นระยะ และระวงัภาวะการต่อต้านไตปลกูถ่ายทีอ่าจจะเกดิขึน้ได้เนือ่งจากในผูป่้วยกลุม่นี้
จะมีการปรับลดยากดภูมิคุ้มกัน เพื่อให้การท�างานของไตปลูกถ่ายมีความคุ้มค่ามากที่สุด วัตถุประสงค์ของบทความนี้ เพื่อที่จะทบทวน
เกีย่วกบัการวนิจิฉัยภาวะ BKVAN การตรวจคดักรองด้วยวธิต่ีาง ๆ  รวมถงึการรกัษาและแนวทางการป้องกนัการเกดิภาวะนีใ้นเวชปฏบิตัิ

ค�าส�าคัญ: ไวรัสบีเค, การติดเชื้อไวรัสบีเคที่ไต, การปลูกถ่ายไต

ต้องการส�าเนาต้นฉบับติดต่อ	 พญ.	 นลินี	 เปรมัษเฐียร	 หน่วยวักกะวิทยา	 ภาควิชาอายุรศาสตร์	 คณะแพทยศาสตร์	 ศิริราชพยาบาล 
เลขที่	2	ถนนพรานนก	แขวงศิริราช	เขตบางกอกน้อย	กรุงเทพ	10700	Email:	nalinee2216@gmail.com

  ไวรัสบีเค (BK virus) ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2514 
จากผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไต ซึ่งมีปัญหาท่อไตตีบ ไวรัสชนิดนี้ 
ได้รับการตั้งชื่อตามผู้ป่วยที่ติดเช้ือนี้เป็นคนแรก การติดเชื้อไวรัส 
ทีไ่ตปลูกถ่ายเป็นสาเหตสุ�าคญัของการเกดิ renal allograft dysfunction 
และ graft loss ปัจจุบนัการรกัษา BK virus-associated nephropathy 
(BKVAN) ค่อนข้างจ�ากัด และยังไม่มีการป้องกันการติดเชื้อที่มี
ประสิทธภิาพ โดยปัจจยัเสีย่งทีส่�าคญัของการเกดิภาวะนีค้อื การได้รบั
ยากดภูมิคุ้มกัน นอกจากนี้ยังพบว่ามีปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ  ได้แก่ เพศชาย 
อายุมาก มีประวัติเคยได้รับการปลูกถ่ายไตมาก่อน HLA mismatch, 
prolonged cold ischemia time และ BK sero status
  การคัดกรองหาการเพ่ิมจ�านวนไวรัสทั้งในปัสสาวะและ 
ในเลือด ร่วมกับการลดยากดภูมิคุ้มกันยังคงเป็นสิ่งส�าคัญที่สามารถ
ป้องกันการเกิด graft loss จากไวรัสนี้1 ในการทบทวนวรรณกรรม 
จะได้พูดถึงระบาดวิทยา การตรวจคัดกรอง และการรักษา BK  
ไวรัส 

ไวรัสวิทยาของไวรัส	BK	(Virology	of	BK	virus)
  BK virus เป็น circular double strain DNA virus จัดอยู่ 
ในกลุ่ม polyomavirus family ซึ่งประกอบไปด้วยไวรัสอีก 2 ชนิด 
ได้แก่ John Cunningham virus (JC virus) และ Simian virus 40 
(SV40) องค์ประกอบส่วน DNA ของ BK virus ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 
  1.  Early region ส�าหรับสร้าง large T and small t antigens (Ag)  
  2.  Late region: viral capsid protein ทีเ่ป็นโครงสร้าง viral 
capsid protein 1 (VP1), VP2 and VP3 

  3.  Agnoprotien or Transcriptional control ดังแสดง 
ในรูปที่ 1 
  BK virus มทีัง้หมด 6 subtypes ได้แก่ genotype I, II, III, IV, 
V, และ VI ซึ่งจากข้อมูลในปัจจุบันพบว่า genotype I เป็น genotype 
ที่พบมากที่สุดถึง 80% โดย subgroup I/b-2 พบได้บ่อยในชาวยุโรป 
ส่วน subgroup I/c-2 พบในชาวเอเชียเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม
ยังคงไม่ทราบความสัมพันธ์ระหว่าง genotype กับอาการแสดงของ 
ผู้ป่วย1

กลไกการเกิด	BKVAN3

  เกิดจากหลายปัจจัย คือ
  1) การท�างานบกพร่องของ cellular immunity เนื่องจาก  
T lymphocyte มคีวามส�าคญัในการควบคุมการเพิ่มจ�านวนของ BKV 
โดยมผีลยบัยัง้การสร้าง nonstructural protein และ capsid ของไวรสั 
จากการศกึษาของ Comoli และคณะ4 รายงานว่า ผูป่้วยหลงัปลกูถ่ายไต
ที่ตรวจพบ BK virus ในเลือด (BK viremia) พบว่าเม็ดเลือดขาวชนิด  
T lymphocyte ลดการหลั่ง IFN-gamma เมื่อเทียบกับคนท่ัวไป 
ที่ไม่ได้รับยากดภูมิคุ้มกันและผู้ป่วยปลูกถ่ายไตที่ไม่มี BK viremia 
ซึ่งพบว่าในช่วงที่มีการลดยากดภูมิคุ ้มกัน ผู ้ป่วยจะมีระดับของ  
IFN-gamma ทีเ่พิม่ขึน้ ซึง่แปรผกผนักบัปรมิาณ BKV ทีล่ดจ�านวนลง 
  2) Humoral immunity มีบทบาทต่อการเกิด BKVAN  
จากการศกึษาของ Bohl และคณะ5 พบว่าผูป่้วยทีไ่ด้รบัการปลกูถ่ายไต 
และตรวจพบว่ามี BK seropositive ทั้งในผู้ป่วยและผู้บริจาคอวัยวะ 
(BKV D+/R+) มีอัตราการเกิดติดเชื้อ BKV สูงที่สุด ประมาณร้อยละ 
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50 รองลงมาคอื กลุม่ท่ีตรวจพบเฉพาะผูบ้รจิาคอวยัวะ (BKV D+/R-) 
ประมาณร้อยละ 30 เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไต
จากผูบ้รจิาคอวยัวะทีม่ ีBK seronegative (BKV D-) จะพบการติดเชือ้ 
BKV ที่น้อยกว่า โดยพบประมาณร้อยละ 25 ในกลุ่มผู้ป่วยที่พบ BK 
seroposititve (BKV D-/R+) และประมาณร้อยละ 11 ในกลุ่มที่เป็น 
BK seronegative (BKV D-/R-) ทัง้คู ่บ่งบอกว่า การเกดิภาวะตดิเชือ้ 
BK ไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อปัสสาวะ (BK viruria) การติดเชื้อในเลือด 
(BK viremia) หรือการเกิด BKVAN สามารถเกิดจาก BK virus ทั้ง

จากผู้บริจาคอวัยวะ หรือจากการกระตุ้นการติดเชื้อซ�้า (reactivation) 
ของ BK virus ที่มีอยู่แล้วในผู้ป่วยก็ได้ 
  3) Alloimmune activation ในผูป่้วยทีไ่ด้รบัการปลกูถ่ายไต 
ที่มีจ�านวน HLA mismatch มากสัมพันธ์กับการเกิด BKVAN  
ทีม่ากขึน้ ซึง่อนมุานได้ว่า การเกิด alloimmune reactivation มผีลต่อ
การเกิด BKVAN โดยการที่มี alloimmune activation เป็นตัวกระตุ้น
ให้เกิด BK virus มีการแบ่งตัวมากขึ้น และเกิดไตอักเสบตามมา

รูปที่ 1  BK viral DNA is approximately 5,300 base pairs and functionally divided into 3 regions: early, late, and transcriptional control2

ที่มาของรูป: Am J Clin Pathol 2010;133:242-50.

ระบาดวิทยา	และปัจจัยเสี่ยง
  ข้อมลูจากฐานข้อมูลปลกูถ่ายอวยัวะของ Organ Procurement 
Transplant Network (OPTN) ของสหรฐัอเมรกิาในช่วงปี 2546-2549 
จ�านวนผู้ป่วยปลกูถ่ายไตประมาณ 48,292 รายพบว่าอบุตักิารณ์สะสม 
(cumulative incidence) ของการเกดิ BKV infection (Kaplan-Meier 
method) ร้อยละ 0.7 ที่ 6 เดือน ร้อยละ 2.18 ที่ 1 ปี ร้อยละ 3.45  
ที่ 2 ปีและร้อยละ 6.6 ที่ 5 ปีหลังการผ่าตัด
  จากการศึกษาของ Bohl และคณะ5 พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับการ
ปลูกถ่ายไต โดยที่ donor และ recipient มี BK seropositive (BKV 
D+/R+) มีอัตราการเกิด BK infection สูงที่สุด และพบว่าการติดเชื้อ 
BK virus ในระยะแรกหลังปลูกถ่ายไต มีความสัมพันธ์กับ BK virus 
ของ donor kidney มากกว่า อย่างไรก็ตามในปัจจุบันการตรวจ BK 
serology ยงัไม่เป็นทีน่ยิมเหมอืนกบัการตรวจไวรสั cytomegalovirus 
เนื่องจากมีบางการศึกษาแสดงให้เห็นว่า BK seropositive อาจไม่ได้
ท�าให้เกิด BKVAN มากขึ้น ข้อมูลในปัจจุบันพบว่ายากดภูมิต้านทาน 
บางตวั มผีลต่ออบุตักิารณ์การเกิด BKVAN โดยพบว่าการ induction ด้วย 
rabbit anti-thymoglobulin และการใช้ยา tacrolimus ร่วมกับ  
mycophenolate เพิ่มการเกิด BKVAN รวมถึงผู้ป่วยที่เป็น BKVAN 
เพิม่ความเส่ียงต่อการเกิด graft loss มากขึน้ประมาณ 1.7 เท่า (Hazard  
Ratio = 1.69, P<0.001)6

  จากการศึกษาของ Benavides CA และคณะ7 พบว่าการใช้ 
anti-thymoglobulin เพื่อใช้ในการ induction หรือในการรักษาภาวะ
สลดัไตเฉยีบพลนัสมัพันธ์กบัการเกดิ BKVAN ท่ีมากขึน้ (ร้อยละ 3.53 
เทียบกับร้อยละ 1.44; P=0.048)
  อย่างไรก็ตาม การศึกษาโดย Theodoropoulos และคณะ8 
กลบัพบว่าการ induction ด้วย alemtuzumab ไม่ได้เพิม่ความเส่ียงของ
การเกิด BKVAN คือมีการพบ BK viruria ร้อยละ 37.5, BK viremia 
ร้อยละ 12 และ BKVAN ร้อยละ 4 ทีร่ะยะเวลา 17, 21 และ 30 สปัดาห์
ตามล�าดับ ซึ่งไม่ได้แตกต่างจากการใช้ยากลุ่มอื่นในการ induction 
โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่ในการศึกษานี้ได้รับ tacrolimus, mycofenolate 
mofetil (MMF) และ prednisolone ร่วมด้วย
  ในแง่ของ maintenance immunosuppressive drug  
พบว่าจากการศึกษาโดย Brennan และคณะ9 เมื่อปีพ.ศ. 2548  
เปรียบเทียบอุบัติการณ์ในการเกิด BK viruria และ BK viremia ใน
ผู้ป่วยที่ได้รับ tacrolimus หรือ cyclosporine (CsA) ร่วมกับ MMF 
หรือ azathioprine (AZA) เมื่อติดตามประมาณ 1 ปี พบว่าอุบัติการณ์
ในการเกดิ BK viruria และ BK viremia ไม่แตกต่างกนั อย่างไรกต็าม
เมื่อวิเคราะห์เฉพาะผู้ป่วยที่ได้รับ MMF พบว่าการใช้ยา tacrolimus 
มีอุบัติการณ์ของ BK viremia มากกว่าการใช้ยา CsA (ร้อยละ  
46 เทยีบกบัร้อยละ 13, P=0.005) และในผูป่้วยทีต่รวจพบ BK viremia 
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พบว่าผู้ป่วยร้อยละ 95 (2223/) ภาวะนี้ดีขึ้น รวมทั้งไม่เกิด allograft 
dysfunction หรือ allograft loss ภายหลงัจากได้รบัการหยดุยาในกลุม่ 
anti-metabolite drug (MMF หรือ AZA) หรือลดระดับ calcineurin 
inhibitors (CNI) หรือทั้งสองอย่างร่วมกัน
  อย่างไรกต็ามในปี พ.ศ.2556 Hirsch และคณะ10 พบว่าการใช้  
CsA พบว่ามีการเกิด BK viremia น้อยกว่าการใช้ tacrolimus  
(ร้อยละ 10.6 เทยีบกบัร้อยละ 16.3, P<0.048 หลังการปลกูถ่ายไตที ่6)  

รวมทัง้ตรวจพบ BK virus ในเลอืดระดบัสงูมากกว่า 10,000 copies/มล.  
ที่ 12 เดือน น้อยกว่าเช่นเดียวกัน (ร้อยละ 2.2 เทียบกับร้อยละ 9.4)
  จากการศึกษาดังกล่าว แสดงให้เห็นว่ายากดภูมิคุ ้มกัน 
มีผลต่อการเกิด BK viruria และ BK viremia น�าไปสู่การลด 
immunosuppressive drug ซึ่งสามารถช่วยลดภาวะ BK viremia ได้
และมีผลต่อการท�างานของ allograft ในระยะยาวต่อไป

Donor risk factors BK virus seropositive donor
Degree of HLA mismatching

Recipient risk factors Older recipient age
Male recipient
Recipient race (non-African American) 

Transplant risk factors Acute rejection episodes
Cold ischemia time
Delayed graft function
Ureteral stent placement
Anti-thymoglobulin induction
Tacrolimus and/or MMF-based maintenance
immunosuppression

ตารางที่ 1 แสดงปัจจัยเสี่ยงของการเกิด BKVAN10-12

อาการและอาการแสดงของ	BKVAN
  การติดเชื้อครั้งแรกส่วนใหญ่จะไม่มีอาการ หรืออาจมีอาการ
ของระบบทางเดินหายใจเพียงเล็กน้อย โดยผู้ป่วยที่ติดเช้ือตั้งแต่เด็ก 
เชื้ออาจจะแฝงอยู่ที่ uroepithelial และ renal tubular epithelial cell  
จนกระทั่งผู ้ป่วยได้ท�าการปลูกถ่ายไต และได้รับยากดภูมิคุ้มกัน 
ท�าให้เกิดการ reactivation ของ BKV ซึ่งสามารถท�าให้เกิดภาวะ
แทรกซ้อนตามมาได้หลากหลาย ต้ังแต่ไม่มีอาการ มีไข้ หรือมีการ
ท�างานของไตที่ลดลง เกิด hemorrhagic cystitis จนกระทั่งเกิดภาวะ 
BKVAN นอกจากนัน้ยงัอาจพบร่วมกบัภาวะปอดอกัเสบ สมองอกัเสบ  
จอประสาทตาอักเสบได้อีกด้วย13 
  การเกิดพยาธิสภาพ เริ่มจากเชื้อไวรัสมีการแบ่งตัว ท�าให้เกิด 
การตายของ tubular cell เกิดภาวะ viruria ก่อน หลังจากนั้นไวรัส
ที่แบ่งตัวเพิ่มมากขึ้นจะท�าให้เกิดภาวะ BKVAN คือจะพบ BKV  
ในบริเวณ renal interstitium และ peritubular capillaries ซึ่งท�าให้
เกิด viremia ตามมา นอกจากนี้ BKV จะท�าให้เกิดการอักเสบ และ 
เกิดพังผืดในเนื้อไต โดย 1 ใน 3 ของผู้ทีมี viruria จะสามารถเกิด 
viremia และประมาณร้อยละ 110- ของผู้ป่วยที่มี viremia จะเกิด
ภาวะ BKVAN 

การวินิจฉัย	BKVAN
  การตรวจพบ BK virus สามารถตรวจพบได้ท้ังในผู้ป่วย 
ที่มีอาการและไม่มีอาการแสดง โดยหลังจาก BK virus ได้รับ 
การกระตุ้น สามารถตรวจพบไวรัสได้ในปัสสาวะเป็นอันดับแรก และ

ตรวจพบได้ในเลือดในเวลาต่อมา ตามปกติจะพบในปัสสาวะมากกว่า
เลือดประมาณ 1,000 เท่า 
 การวินิจฉัย BKVAN ต้องอาศัยการตัดช้ินเนื้อไตเพื่อตรวจ  
โดยจะพบลักษณะ viral cytopathic change ที่บริเวณ renal tubule 
(รปูที ่2) ซึง่สามารถเหน็จากการดกูล้องจลุทรรศน์ อย่างไรกต็าม viral 
inclusion cell ไม่จ�าเพาะต่อ BKVAN จึงควรท�าการย้อมด้วยวิธีการ 
immunohistochemistry เพื่อแยกจากการติดเชื้อไวรัส CMV หรือ 
adenovirus โดยทั่วไปนิยมตรวจยืนยันการเกิด BKVAN โดยการ
ตรวจหา SV40 large T antigen ดังแสดงในรูปที่ 3
  Urine cytology เป็นการตรวจปัสสาวะเพ่ือคัดกรองหา 
tubular epithelial cell ที่มีการติดเชื้อไวรัส BK เรียกว่า “Decoy 
cell” (large, basophilic nuclei with viral inclusions) (รูปที่ 4) ซึ่ง
เป็นการตรวจ urine cytology ชนิดหนึ่ง โดย decoy cell จะมีลักษณะ 
คล้าย uroepithelial cell cancer ดังนั้นจึงไม่จ�าเพาะต่อการวินิจฉัย
ภาวะ BK viruria หรือ BKVAN นอกจากนี้ลักษณะ abnormal cell นี้
ยังอาจพบได้ในผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อไวรัสอื่น เช่น adenovirus 
  การศึกษาของ Brain JN และคณะ14 ได้พยายามท่ีจะเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการท�า urine cytology โดยการย้อม decoy cell 
ด้วย SV 40 staining โดยพบว่า decoy cell มากกว่า 10 copies/
มล. ให้ค่า positive predictive value (PPV) ร้อยละ 32 ซึ่งเพิ่มขึ้น
เพียงเล็กน้อย และยังมีปัญหาเรื่องของเทคนิคการย้อมด้วยวิธี SV 40 
และเมื่อเทียบกับการตรวจคัดกรองด้วยวิธีอื่น เช่น การตรวจเลือด  
มีประสิทธิภาพที่สูงกว่าวิธีนี้ 
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รูปที่ 3  พบ viral cytopathic change ที ่renal tubule ย้อมตดิ SV40 ใน BKVAN

รูปที่ 2  พบ viral cytopathic change ที่ renal tubule จาก BKVAN

รูปที่ 4 Decoy cell ในปัสสาวะ

การตรวจปัสสาวะและเลือดโดยใช้วิธี	 quantitative	
polymerase	chain	reaction	(PCR)
  การตรวจปัสสาวะและเลือดโดยใช้วิธี real time PCR เป็น
วิธีที่นิยมมากที่สุด แต่ในปัจจุบันยังไม่ได้รับการรับรองจากองค์การ
อาหารและยาของสหรัฐอเมริกา เนื่องจากการตรวจนี้ยังไม่มีวิธีที่เป็น
มาตรฐาน มีความแตกต่างกันในขบวนการท�า PCR รวมทั้งการตรวจ
วิธีนี้ในแต่ละห้องปฏิบัติการมีความแตกต่างกันท้ังปริมาณและชนิด 
ของสิง่ส่งตรวจ (serum, plasma, urine) กระบวนการแยก DNA, DNA 
primer และ probe เอนไซม์ที่ใช้ในการสังเคราะห์ DNA รวมไปถึง 
สายพนัธุ ์(genotype) ของ BK ทีใ่ช้ท�าค่ามาตรฐานในการเปรยีบเทยีบ 
ซึ่งโดยส่วนใหญ่มาจากสายพันธุ์ 1 อย่างไรก็ตามการตรวจด้วยวิธีน้ี 
จะให้ผลเป็นปริมาณ virus ซึ่งหากตรวจซ�้าในห้องปฏิบัติการเดียวกัน 
จะสามารถใช้ในการติดตามการรักษาผู้ป่วยได้ โดยอาศัยเพียงแค่ 
การตรวจปัสสาวะหรอืการตรวจเลือด ซึง่เป็นการตรวจทีม่คีวามเสีย่งต�า่ 
เมื่อเทียบกับการตัดชิ้นเน้ือไต และที่ส�าคัญคือ ไม่ควรเปรียบเทียบ
ปริมาณของ virus ในการส่งตรวจต่างห้องปฏิบัติการ แต่สามารถ
ดูแนวโน้มการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของปริมาณ virus ในการส่งตรวจ 
ที่ห้องปฏิบัติการเดียวกันได้
  มีหลักฐานชัดเจนแสดงว่าการตรวจพบ BKV ในปัสสาวะ
เป็นการตรวจแรกที่บอกว่าไวรัสมีการแบ่งตัว ดังนั้นวัตถุประสงค ์
ในการตรวจวิธีนี้ เพื่อบ่งชี้ว่าผู้ป่วยรายนี้เริ่มมีการแบ่งตัวของ BKV 
ซึ่งท�าให้สามารถป้องกันการเกิด BKVN ได้ ดังนั้นการวินิจฉัยตั้งแต่
ระยะแรกมีความส�าคัญอย่างมาก เพื่อช่วยในการตัดสินใจในการปรับ
ยากดภูมิคุ้มกัน การพบ BK viruria มักเกิดก่อนภาวะ BK viremia 
ประมาณ 13- เดือน ตามมาด้วยการเกิด BKVAN โดยเฉลี่ยประมาณ 
112- สัปดาห์ และพบว่าการตอบสนองของการลดยากดภูมิคุ้มกัน 
ใน BK viremia จะลดลงก่อน viruria เช่นกัน
  การตรวจคัดกรองเพ่ือน�าไปสู่การวินิจฉัยภาวะ BKVAN  
ด้วยวิธีต่าง ๆ มีความไวและความจ�าเพาะที่ไม่เท่ากัน ดังแสดงใน
ตารางที่ 2 โดยทั่วไปการวินิจฉัย BKVAN พบว่ามีความสัมพันธ์กับ
ค่า urine BK viral load ที่มากกว่า 10,000,000 copies/มล. และ
ค่า serum BK viral load ที่มากกว่า 10,000 copies/มล. นอกจากนี้ 
Infectious Disease Society of America guideline (IDSA) แนะน�า
วิธีการเก็บส่งสิ่งส่งตรวจเพื่อการวินิจฉัย ดังแสดงในตารางที่ 3
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Screening
method

Positivepredictive
value (%)

Negativepredictive
value (%)

Sensitivity
(%)

Specificity
(%)

Decoy cells 29 100 25 84

BK urine PCR 40 100 100 78

BK serum PCR 50-60 100 100 88

Diagnostic Procedures Optimum Specimens Transport Issues; Optimal Transport Time 

Urine cytology Urine  ปัสสาวะ100 มล. เก็บในภาชนะพลาสติกใสขนาด 250 มล.
 containing 50 mL of 2% carbowax solution (Saccomanno’s fixative)  
 or alternative fixative 50% ethyl alcohol in equal volume to urine
 RT, ไม่เกิน 2 ชั่วโมง 

BK virus NAAT quan-
titative (viral load) 

Plasma 
Serum 
Urine 

EDTA tube, RT, ไม่เกิน 2 ชั่วโมง
Clot tube, RT, ไม่เกิน 2 ชั่วโมง
Sterile container, RT, ไม่เกิน 2 ชั่วโมง

Abbreviations:	NAAT,	nucleic	acid	amplification	test;	RT,	room	temperature

ตารางที่ 2 การผลตรวจคัดกรอง BK virus1

ตารางที่ 3  วิธีการเก็บส่งสิ่งส่งตรวจเพื่อการวินิจฉัย BKVN

 ลักษณะทางพยาธิวิทยาสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ระยะ โดยทีแ่ตล่ะระยะเป็นตัวชว่ยบอกถึงการพยากรณ์ของโรคได้ ดงัแสดงในตารางที่ 4 และ 
5 ตามล�าดับ

BKVAN
Stage

Polyomavirus Interdisciplinary
work group (2005)15

American Society of
Transplantation (2013)11

Banff working proposal 
(2009)16

Stage A Viral infection/cytopathic changes 
<10%
 Interstitial inflammation <10%
 Tubular atrophy <25%
 Fibrosis <25%

Viral infection/cytopathic changes 
<25%
 Interstitial inflammation <10%
 Tubular atrophy <10%
 Interstitial fibrosis <10%

Viral infection detected

 Minimal tubular epithelial cell lysis 
 No acute tubular necrosis
 Chronicity score <ci3 and <ct3

Stage B Viral infection/cytopathic changes 
<10–>50%
 Interstitial inflammation 26–>50% 
 Tubular atrophy <25%
 Interstitial fibrosis <25%

Viral infection/cytopathic changes 
11–50%
 Interstitial inflammation 11–50%
 (B1 11–25%, B2 26–50% and  
 B3 >50%)
 Tubular atrophy <50%
 Interstitial fibrosis <50%

Viral replication in cortex or 
medulla
 Tubular epithelial cell lysis
 Viral acute tubular necrosis
 Chronicity score <ci3 and <ct3

Stage C Viral infection/cytopathic changes 
<10–>50%
 Interstitial inflammation 
 <10–>50%
 Tubular atrophy >50%
 Interstitial fibrosis >50%

 Variable viral infection/cytopathic  
 changes
 Variable inflammation
 Tubular atrophy >50%
 Interstitial fibrosis >50%

Viral replication in cortex or medulla 

 Chronicity score = ci3 and ct3

ตารางที่ 4  แสดง BK histology grading systems
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ตารางที่ 5 แสดง BK histology pattern of BK nephropathy17

Histologic Pattern Biopsy Findings Outcome (ESRD) Differential Diagnosis

A Intranuclear viral inclusions

Minimal inflammation tubular cell necrosis fibrosis

13% Normal

B Intranuclear viral inclusions

Moderate to severe interstitial inflammation

Tubular cell necrosis

Minimal tubular atrophy and fibrosis

55% Interstitial nephritis

Acute tubular necrosis

Acute rejection

C Intranuclear viral inclusions

Moderate to severe tubular atrophy and fibrosis

100% Chronic allograft 

nephropathy

การตรวจเพิ่มเติมอื่น	ๆ
การตรวจ	electron	microscopy1

  พบลักษณะของ polyomavirus ซึ่งเป็น non-enveloped, 
icosahedral particles ขนาดประมาณ 40 นาโนเมตร ดังแสดง 
ในรูปที่ 5 อาจใช้วิธีนี้ช่วยยืนยันว่า inclusion cell ที่ตรวจพบในผู้ป่วย
เกิดจาก polyomavirus อาจจะใช้ในตรวจยืนยันในกรณีที่ไม่สามารถ
ท�าการตรวจ immunohistochemistry ได้ 

รูปที่ 5  รูป BK viral particle จากกล้อง electron microscopy

Urine	polyomavirus-Haufen	testing	
(PV-Haufen	testing)
  การตรวจ PV-Haufen เป็นวิธีการตรวจที่ non-invasive 
เพื่อท่ีจะตรวจหากลุ่มของ polyomavirus particle ที่รวมตัวกันเป็น 
กลุ่ม (dense cast-like PV aggregate, PV-Haufen) และจับกับ 
Tamm-Horsfall protein ในปัสสาวะ ซึ่งรายงานโดยนักวิจัย 
จากประเทศเยอรมนั (haufen แปลว่า cluster หรอื stack) การตรวจ
พบ PV-Haufen มีค่า positive predictive value และ negative 
predictive value มากกว่าร้อยละ 951

  การศึกษาของ Harsharan และคณะ18 พบว่าจ�านวน  
PV-Haufen count มีความสัมพันธ์กับการเพ่ิมจ�านวนของไวรัส  
การถูกท�าลายของเน้ือเยื่อ และ BKVAN grading นอกจากน้ัน  
ในกลุ่ม BKVAN stage 1 มีปริมาณ PV-Haufen count ต�่ากว่า 
BKVAN stage 3 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

การตรวจคัดกรองในผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไต
  การตรวจชิ้นเนื้อเป็นวิธีมาตรฐานในการวินิจฉัย BKVAN 
อย่างไรก็ตามการรักษา BKVAN ในปัจจุบันยังค่อนข้างจ�ากัด รวมถึง
กลไกการเกิดโรคยงัไม่ทราบชดัเจน ดงันัน้การตรวจคดักรอง เพือ่ทีจ่ะ
ได้ท�าการรักษาหรือจัดการได้อย่างทันถ่วงทีเมื่อตรวจพบ BK viruria 
หรือ BK viremia ก่อนที่จะเกิด BKVAN จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นในการ
ป้องกันการเกิด graft loss จากภาวะนี้ โดยมีการศึกษาของ Smith 
และคณะ19 แสดงเรือ่ง cost effective ของการตรวจคดักรองเพือ่ป้องกนั
การเกิด BKVAN ภายหลังปลูกถ่ายไตโดยการตรวจ urine cytology  
ที่ 3, 6, 9, 12, 18 และ 24 เดือน และถ้าพบ urine decoy cell  
จะท�าการตรวจ plasma BK virus ทุก 4 สัปดาห์ และถ้า BK viral 
load มากกว่า 7,000 copies/มล. จะท�าการลดยากดภูมิคุ้มกัน 
ลงจนกว่า BK viral load น้อยกว่า 1000 copies/มล. เมื่อติดตาม
การรักษาไป 24 เดือนพบว่า ในกลุ่มที่มี BK viremia มีค่าใช้จ่ายลด
ลงจากการลดยากดภูมิคุ้มกัน และเมื่อติดตามไปในเดือนที่ 30 เดือน
หลงัการปลกูถ่ายไต พบว่าค่าใช้จ่ายทีต้่องเสยีไปในการตรวจคดักรอง 
สามารถถูกชดเชยจากการที่ต้องซื้อยากดภูมิคุ้มกัน เปรียบเทียบกับ
กลุ่มที่ไม่มี BK viremia 
  ดังนั้น AST Infectious Disease Community of Practice 
guidelines11 และ KDIGO guidelines 200920 แนะน�าให้ตรวจ
คัดกรองต้ังแต่หลังการปลูกถ่ายไต 1 เดือนแรก โดยตรวจทุกเดือน 
ในช่วง 6 เดือนแรก หลังจากนั้นตรวจทุก 3 เดือน จนครบ 2 ปี  
และพิจารณาท�าการตรวจชิ้นเนื้อไตเมื่อตรวจพบ urine BK DNA 
มากกว่า 10,000,000 หรือ plasma BK DNA มากกว่า 10,000 
copies/มล. หรือมีการท�างานของไตที่ผิดปกติ และสงสัยภาวะ 
rejection ร่วมด้วย
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การรักษา	BKVAN
  จากการศึกษาในปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาไหนที่มีจ�านวน
ผู้ป่วยมากพอ และเป็นแบบทดลองสุ่มที่แสดงให้เห็นถึงการรักษา 
BKVAN อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งไม่มียาท่ีมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัยต่อการท�างานของไตมากพอในการรักษาและก�าจัดเชื้อนี้ 
ได้อย่างเฉพาะเจาะจง ดังน้ันการลดยากดภูมิคุ ้มกันยังคงเป็น 
หลกัส�าคญัในการรกัษา BKVAN โดยขึน้กบัความเหมาะสมของผูป่้วย
แต่ราย รวมถงึปัจจยัของตวัโรคด้วย การปรบัยากดภมูคิุม้สามารถท�าได้
หลายวิธี ดังในแสดงตารางที่ 7 ซึ่งการรักษาในปัจจุบันอาศัยข้อมูล 
จากการศกึษาทีเ่ป็น retrospective study ทีศ่กึษาถงึประสทิธภิาพของ
การลดยากดภูมิคุ้มกัน ในการช่วยลดการแบ่งตัวของ BK virus   

  การศึกษาของ Harbinger และคณะ21 พบว่าการตรวจ 
คัดกรอง หากพบภาวะ BK viruria จะท�าให้มีการทบทวนการใช้ยากด 
ภูมิคุ้มกัน และเมื่อพบ BK viremia จะท�าให้มีการปรับลด หรือ 
หยุดยากลุ่ม MPA หรือ AZA และตรวจเลือดซ�้า ภายใน 1 เดือน  
หากพบว่าภาวะ BK viremia ยังคงอยู่จะท�าการปรับลดยาในกลุ่ม 
CNI ให้ต�่าที่สุดเท่าที่แพทย์ผู้ดูแลยอมรับได้ พบว่า สามารถลดภาวะ 
BK viremia โดยที่อัตราการเกิด rejection ต�่า และการท�างานของไต 
ยงัคงดอียู ่แต่ถ้าผูป่้วยได้รบัการปรบัยากดภมูคิุม้กนัแล้ว การด�าเนนิโรค 
ยังเป็นมากขึ้น ผู้ป่วยมีความจ�าเป็นที่จะต้องได้รับการรักษาเพิ่มเติม 
เพื่อลดการเกิด BKVAN

Polyoma-virus associated
nephropathy Interdisciplinary

Group (2005) 15

American Society of
Transplantation Infectious
Disease Group (2013) 11

KDIGO Transplant
Work Group (2009 ส) 16

ตรวจคัดกรอง   ตรวจคัดกรองปัสสาวะด้วยวิธีใด 
 วธิหีนึง่ (urine cytology, urine DNA,  
 urine VP-1 mRNA) ทกุ 3  เดอืน 2 ปี  
 แรกหลังปลูกถ ่ายไตหรือเม่ือค ่า 
 การท�างานของไตผิดปกติ
 ถ้าผลตรวจปัสสาวะเจอเช้ือไวรัส 
 แนะน�าให้ตรวจ quantitative test 
 เพิ่มเติม(urine DNA load หรือ  
 plasma DNA load)

ตรวจคดักรองปัสสาวะทกุ 3 เดอืนใน 
2 ปีแรกหลังจากนั้นตรวจทุกปีเป็น
เวลา 5 ปีหลังปลูกถ่ายไต

ตรวจ plasma BK DNA ทุกเดือน
ในช่วง 36- เดือนแรกจากนั้น 
ทุก 3 เดือน
จนครบ 1 ปี หรอืเมือ่ค่าการท�างาน
ของไตเพิ่มขึ้นหรือหลังการรักษา
graft rejection

เจาะชิ้นเนื้อไต 	เจาะชิ้นเนื้อไตเมื่อurine BK
 DNA >1x107หรือ plasma BK 
 DNA >1x104 หรือ urine VP-1  
 mRNA >6.5x105

	เจาะชิ้นเนื้อไตเมื่อ urine BK 
 DNA >1x107 หรือ plasma BK 
 DNA >1x104 หรือ urine VP-1  
 mRNA >6.5x105

Switching Decreasing Discontinuing

TacrolimusCsA
(trough levels 100150- ng/ml)
MMFazathioprine
(dosing< 100 mg/d)
Tacrolinussirolimus
(trough levels<6 ng/ml)
MMFsirolimus
(trough levels<6 ng/ml)
MMFeflunomide

Tacrolimus (trough levels < 6 ng/ml)
MMF dosing < 1 g/day
CsA (trough levels 100150- ng/ml)

Tacrolimus or MMF (maintain or switch 
to dual drug therapy)
CsA/prednisolone
tacrolimus/prednisolone
sirolimus/prednisolone
MMF/prednisolone

ตารางที่ 6  สรุปค�าแนะน�าในการตรวจคัดกรอง

CsA	= Cyclosporin,	MMF	= Mycophenolate	mofetil

ตารางที่ 7  ค�าแนะน�าในการปรับยากดภูมิคุ้มกัน

Mammalian	target	of	rapamycin	inhibitors	(mTOR-i)
  mTOR-i ถูกน�ามาใช้เน่ืองจากยาน้ีสามารถเป็นได้ท้ัง  
immunosuppressive agent และมีความสามารถในการควบคุม BK 
viral activity โดยลดการ expression ของ large T antigen และ 
antigen-dependent T-cell expression

  การศึกษาของ Jacobi และคณะ22 พบว่าผู ้ป่วยท่ีได้รับ 
การปลกูถ่ายไต 352 ราย ตดิตามไปนาน 2213± เดอืน มผีูป่้วยซึง่ได้รบั 
การวินิจฉัยว่ามี BK viremia 48 ราย และ BKVAN 22 ราย พบว่า 
ในกลุ่มได้รับการลดขนาดยากดภูมิคุ้มอย่างเดียว เปรียบเทียบกับ  
กลุ่มที่ได้รับการเปลี่ยนยา เป็น sirolimus และ low dose CsA พบว่า 
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ในกลุ่มที่ได้รับการเปลี่ยนยา เป็น sirolimus และ low dose CsA 
มีการท�างานของไตที่ดีกว่า โดยที่ระดับ BK viral load และการ 
ลดจ�านวน BK viral load ไม่แตกต่างกัน 

Cidofovir	และ	Brincidofovir
  เป็นยาที่ถูกใช้ในการรักษา CMV-retinitis ในผู ้ป ่วย 
ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง และเป็นยาภายนอกในการรักษา genital 
wart โดยกลไกการออกฤทธ์ิคือการไปยับยั้งการท�างานของ viral 
DNA polymerase ท�าให้มีผลต่อการเพิ่มจ�านวนของ polyoma virus  
ใน tubular cell
  จากศกึษาของ Kuypers และคณะ23 ทีเ่ป็น non-randomization  
controlled trial พบว่าในผูป่้วย 21 รายทีร่บัการวนิจิฉยัว่าเป็น BKVAN 
โดยแบ่งผูป่้วยเป็น 2 กลุม่ เปรยีบเทยีบระหว่างกลุม่ทีไ่ด้ยา low-dose 
cidofovir (821/) กับกลุ่มที่ไม่ได้ยา cidofovir (1321/) โดยทั้งสอง
กลุ่มได้รับการลดยากดภูมิคุ้มกัน ติดตามไปนาน 25 เดือน พบว่า
ในกลุ่มที่ได้ยา cidofovir สามารถลดการเกิด graft loss ได้แตกต่าง 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ข้อควรระวังของยา cidofovir คือการ 
เกิด nephrotoxicity ของยาน้ี แต่จากการศึกษาน้ีผู้ป่วยที่ได้รับยา 
cidofovir มีการท�างานของไตไม่ต่างจากกลุ่มที่ไม่ได้รับยา
  ในปัจจุบันได้มีการพัฒนายา Brincidofovir ซึ่งเป็น lipid  
conjugate ของยา cidofovir เม่ือยาเข้าไปเซลล์จะถูกเปล่ียนเป็น  
cidofovir diphosphate เนือ่งจากยานีอ้ยูใ่นรปูของ lipid conjugation 
ท�าให้ยาเข้าสูเ่ซลล์ได้ด ีความเข้มข้นสงูภายในเซลล์ ท�าให้ความเข้มข้น 
ของยาในพลาสมาลดลง สามารถยบัยัง้การแบ่งตวัของไวรสั BK virus 
และออกฤทธิ์ได้นานกว่า cidofovir ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
ต่อต้าน virus และลด nephrotoxicity ของยาลงได้24 
  Tylden และคณะ24 ท�าการทดลองให้ human uroepithelial 
cell ติดเชื้อ BK virus แล้วให้ยา brincodofovir พบว่ายานี้ 
มีประสิทธิภาพยับยั้งการแบ่งตัวของ BK virus และไม่มี cytotoxic 
effect ต่อเซลล์ พบว่ายาให้ผลดี ถ้าเซลล์ที่ติดเชื้อได้รับยาในช่วงเริ่ม
ต้น อย่างไรก็ตามคงต้องรอการศึกษาที่เป็น clinical trial ต่อไป 
  ปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาแบบทดลองสุ่มขนาดใหญ่ในการใช้
ยานีใ้นผูป่้วย BKVAN แต่มรีายงานผูป่้วยของการใช้ยานี ้ในผูป่้วยท่ีท�า 
stem cell transplantation (SCT) ซึ่งผู้ป่วยมีปัญหาไตวายเฉียบพลัน
ภายหลงัการปลกูถ่ายไขกระดกู และได้รบัวนิจิฉัยว่าเป็น BKVAN จาก
การตัดชิ้นเนื้อไตไปตรวจ ผู้ป่วยได้รับการรักษาโดยได้ brincidofovir  
100 มก. วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลานาน 6 สัปดาห์ สามารถท่ีช่วย 
ลดจ�านวนไวรัสลงได้ BK viral load (7 log 3  log) และมีการ
ท�างานของไตคงที่ในช่วงที่ได้รับการรักษา25

Immunoglobulin	(IVIg)
  เชื่อว่า IVIg มีผลเป็น BKV neutralizing antibodies แต ่
ผลการรักษาด้วย IVIg ยังมีข้อมูลที่จ�ากัด ข้อได้เปรียบคือใช้ในการ
รักษาที่ผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องของ graft rejection ร่วมกับ BKVAN  
มีการศึกษาของ Sener และคณะ26 รายงานผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัย  
BKVAN 8 รายหลังการปลูกถ่ายไตประมาณ 11.43.9+ เดือน ได้รับ 
การรกัษาโดยการลดยากดภูมิคุม้กัน ร่วมกับได้ IVIg 2 กรัม/กก. และได้รบั 
การติดตามนาน 15 เดือน พบว่าร้อยละ 88 ของผู้ป่วย ไตที่ปลูกถ่าย
ยังสามารถท�างานได้ แม้ว่าจะการท�างานของไตมีแนวโน้มลดลง 

Quinolones	
  โดยที่ยาในกลุ ่มนี้  สามารถยังยั้งการท�างาน type II 
topoisomerase enzyme ซึง่มีผลท�าให้การท�างาน helicase enzyme 
โดยไวรัสน้ีใช้ในการสร้าง large T-antigen จากการศึกษาของ  
Lee และคณะ27 พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไตที่มี BK viremia 
จ�านวน 39 ราย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยใช้ levofloxacin (500 มก.  
วันละครั้ง นาน 30 วัน) เทียบกับกลุ่มที่ได้ยาหลอก โดยทั้ง 2 กลุ่ม 
ได้รับการปรับลดยากดภูมิคุ้มกันร่วมด้วย และติดตามการลดลง
ของ BK viral load ที่ 1, 2, 3, และ 6 เดือน พบว่า BK viral load  
ทัง้สองกลุม่ลดลงไม่มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญั (ร้อยละ 70.1  
เทยีบกบัร้อยละ 69.3; p=0.93) อย่างไรกต็ามปัจจบุนัยงัไม่มกีารศกึษา
แสดงให้เห็นประโยชน์ของยานี้อย่างชัดเจน

Leflunomide	
  ยามีฤทธิ์ antiviral activity แต่กลไกยังไม่ทราบชัดเจน ซึ่ง 
leflunomide เป็น prodrug ซึ่งจะถูกเปลี่ยนเป็น active metabolite 
(A771726) สามารถออกฤทธิ์เป็นทั้งยากดภูมิคุ้มกัน และ antiviral 
activity 
  จากการศึกษาของ Josephson และคณะ28 ผู้ป่วย BKVAN 
26 รายที่ได้รับ leflunomide (1726/) เปรียบเทียบกับ leflunomide 
ร่วมกับ cidofovir (926/) พบว่าในผู้ป่วย 22 รายที่สามารถรักษา
ระดับ (active metabolize) อยู่ที่ 50100- ไมโครกรัม/มล. ใน 
การรักษาประมาณ 6 เดือน สามารถก�าจัดเช้ือไวรัสในปัสสาวะและ
เลือดได้อย่าง มีนัยส�าคัญ

BKVAN	กับการเกิดภาวะ	rejection
  มีรายงานว่า ตรวจพบ de novo DSA เพิ่มขึ้นในผู้ป่วยหลัง
ปลูกถ่ายไตที่มีภาวะ BK viremia โดยส่วนใหญ่ที่พบเป็น DSA class 
II ทัง้นีอ้าจจะเป็นจากการทีม่ ีBK viremia ท�าให้ต้องลดยากดภมูคิุม้กนั
ท�าให้เกดิ de novo DSA ได้มากขึน้ หรอืในทางตรงกนัข้าม การตรวจ
พบ de novo DSA ท�าให้แพทย์ผู้รักษาเพิ่มระดับยากดภูมิคุ้มกัน  
ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงท�าให้เกิด BK viral infection มากขึ้น
  การศึกษาของ Elfadawy และคณะ29 ติดตามผู ้ที่ได้รับ 
การปลูกถ่ายไต 609 ราย นาน 4 ปี พบว่าการตรวจคัดกรอง และ 
การลดยากดภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยที่มี BK viremia สามารถลดอุบัติ
การณ์การเกิด BKVAN ได้ และยังพบว่าในกลุ่มที่มี BK viremia ที่สูง  
มีการเกิด rejection มากกว่ากลุ่มผู ้ป่วยที่มี BK viremia ที่ต�่า  
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติด้วย (ร้อยละ 16 เทียบกับร้อยละ 3;  
p=0.02) 

การปลูกถ่ายไตครั้งต่อไปหลังจากที่สูญเสียไตปลูกถ่าย
จากภาวะ	BKVAN
  การติดเชื้อ BK virus ไม่ใช่ข้อห้ามในการปลูกถ่ายไต  
การศึกษาที่เป็นแบบทบทวนย้อนหลังต้ังแต่ปี 25472551- จาก 
ฐานข้อมูลของ OPTN/UNOS ในผู ้ที่สูญเสียไตจากการติดเชื้อ  
BK virus ทั้งหมด 823 ราย ผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายใหม่ 126 ราย 
พบอุบัติการณ์ในการเกิด BKV infection ร้อยละ 17.5 และ graft 
survival และ graft function ที่ 1 ปี และ 3 ปี ไม่แตกต่างจากการ
ปลูกถ่ายไตทั่วไป30 
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  สรุป BKVAN เป็นปัญหาท่ีส�าคัญหลังการปลูกถ่ายไต  
สิ่งส�าคัญคือการตรวจคัดกรอง เพื่อหาผู ้ป่วยติดเช้ือในระยะแรก 
ก ่อนจะมีการท�าลายไต การรักษาหลักคือ ลดระดับยากด
ภูมิคุ้มกัน เฝ้าติดตามดูการท�างานของไต และระวังภาวะ rejection  
หลังลดระดับยากดภูมิคุ้มกัน ยา cidofovir มีผลข้างเคียงที่เป็นพิษต่อ
ไต จงึมกัจะใช้เมือ่มภีาวะ BKVN และ/หรอืไม่ตอบสนองต่อการลดยา
กดภูมิคุ้มกันเท่านั้น 
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Abstract
 BK virus-associated nephropathy (BKVAN) is a major cause of graft failure in kidney transplant recipients.  
Recently, the incidence of BKVAN has been gradually increasing because of higher potency of the new immunosuppressive  
agents this infection could result in significantly negative impact such as prolonged hospital stay, increased medical 
costs, increased morbidity and mortality. Moreover, the pathogenesis of BK virus has not yet been well understood. No  
specific treatment strategy is highly effective as of now besides restoration of immune system by reduction of  
immunosuppressive agents, close monitoring kidney function and being cautious of possible graft rejection. The aim of 
this review is to review the current knowledge of BK virus including the characteristics, clinical manifestations, available 
treatment options, and prevention of this disease.

Keywords: BK virus, BK virus-associated nephropathy, kidney transplantation
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  ยาขับปัสสาวะมีข้อบ่งชี้ในการรักษาภาวะความดันโลหิตสูง 
และใช้ในการรักษาภาวะน�้าเกิน (hypervolemia) โดยยาขับปัสสาวะ 
มีกลไกการออกฤทธิ์หลักผ่านการยับยั้งการดูดกลับของโซเดียม
บริเวณต่าง ๆ ของท่อไต ขณะเดียวกันพบว่า ยาขับปัสสาวะ 
ยังมีฤทธิ์เพิ่มปริมาณน�้าปัสสาวะ โดยการกรองผ่านโกลเมอรูลัส 
อย่างอิสระและไม่ดูดซึมกลับที่ท่อไต ท�าให้เพิ่มความเข้มข้นของ
ปัสสาวะ และยาบางชนิดมีฤทธิ์ ยับย้ังการดูดน�้ากลับผ่านช่อง  
aquaporin ของไต
  การจ�าแนกชนิดของยาขับปัสสาวะ อาจท�าได้หลายวิธี แต ่
ส่วนใหญ่นิยมจ�าแนกชนิดของยาตามต�าแหน่งที่ยาออกฤทธิ์ ดังนี้
  1. Proximal tubule คือ ยากลุ่ม carbonic anhydrase 
inhibitor ตัวอย่างยาในกลุ่มนี้ เช่น acetazolamide 
  2. Thick ascending limb of loop of Henle คือ ยากลุ่ม 
loop diuretics ตัวอย่างยาในกลุ่มนี้ เช่น furosemide, torasemide, 
azosemide, ethacrynic acid และ bumetanide
  3. Distal convoluted tubule คือ ยากลุ่ม thiazide และ 
thiazide like diuretics ตวัอย่างยาในกลุม่นีเ้ช่น hydrochlorothiazide,  
chlorothiazide, bendroflumethiazide, trichloromethiazide, 
chlorthalidone, indapamide, metolazone และ quinethazone
  4. Collecting duct คือ ยากลุ่ม potassium sparing  
diuretics (pteridine derivatives เช่น amiloride, triamterene และ 

aldosterone antagonists เช่น spironolactone, eplerenone) และ 
vasopressin receptor antagonists เช่น tolvaptan, lixivaptan, 
conivaptan, satavaptan และ mozavaptan
  5. ยาที่ออกฤทธิ์ตลอดความยาวหน่วยไต คือ ยาในกลุ่ม 
osmotic diuretics ตัวอย่างยาในกลุ่มนี้ เช่น mannitol
  จะเห็นได้ว่ายาขับปัสสาวะมีด้วยกันหลายชนิดตามต�าแหน่ง
การออกฤทธิ์ของยา แต่ยาที่ใช้เป็นยาหลักในการรักษาภาวะน�้าเกิน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะหัวใจวาย ได้แก่ ยาขับปัสสาวะในกลุ่ม loop 
diuretics เนื่องจากเป็นยาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
  ภาวะหัวใจวายเป็นหน่ึงในภาวะน�้าเกินที่ส่งผลต่อท้ังการ
นอนโรงพยาบาล ภาวะทุพพลภาพ และอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย 
ยาขับปัสสาวะในกลุ่ม loop diuretics เป็นยาหลักในการรักษาอาการ
ของภาวะหวัใจวาย พบว่าผู้ป่วยร้อยละ 90 จ�าเป็นต้องใช้ยาขบัปัสสาวะ 
loop diuretics ชนิดรับประทานในระยะยาว และผู้ป่วยเกือบทุกราย
ที่นอนโรงพยาบาลจากภาวะหัวใจวายต้องได้รับการฉีดยาขับปัสสาวะ 
ชนิด loop diuretics เข้าทางกระแสเลือด1 แม้จะไม่มีข้อมูลบอกว่า 
การให้ยาขับปัสสาวะสามารถลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย แต่การ
ศึกษาส่วนใหญ่ของยากลุ่มอื่น ๆ ที่พิสูจน์ว่าสามารถลดอัตราการ 
เสียชีวิตของผู้ป่วยหัวใจวายได้นั้นจะมีการใช้ยาขับปัสสาวะเป็นยา 
หลักในการรักษาเสมอ 

ภาวะดื้อต่อการรักษาด้วยยาขับปัสสาวะชนิด 
loop diuretics ในผู้ป่วยหัวใจวาย
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บทคัดย่อ
 ภาวะหัวใจวายเป็นปัญหาที่พบได้บ่อย ส่งผลให้เกิดภาวะทุพพลภาพและอัตราการเสียชีวิตเพิ่มมากข้ึน ยาขับปัสสาวะชนิด  
loop diuretics ออกฤทธิ์ยับยั้งการดูดกลับโซเดียมบริเวณ thick ascending limb of loop of Henle และถือเป็นยาขับปัสสาวะ 
ที่มีประสิทธิภาพสูง จึงใช้เป็นยาหลักในการรักษาอาการที่เกิดจากภาวะหัวใจวาย ภาวะด้ือต่อการรักษาด้วยยาขับปัสสาวะคือภาวะ 
ที่ไตไม่ตอบสนองต่อยาขับปัสสาวะ ภาวะนี้พบได้บ่อยในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจวาย กลไกหลักที่ท�าให้เกิดภาวะนี้ ได้แก่ การรับประทาน
อาหารเคม็ เลอืดมาเลีย้งไตน้อยลง ภาวะแอลบมูนิในเลอืดต�า่ เกดิความผดิปกตทิางเภสชัจลศาสตร์และเภสชัพลศาสตร์ของยาขบัปัสสาวะ 
และเกิดการดูดกลับโซเดียมที่ท่อไตมากผิดปกติ การรักษาภาวะนี้มุ่งเน้นการแก้ไขสาเหตุดังกล่าว ได้แก่ ลดการรับประทานอาหารเค็ม 
และอาหารที่มีโซเดียมสูง ปรับเปลี่ยนขนาดและวิธีบริหารยา และการใช้ยาขับปัสสาวะหลายชนิดร่วมกัน บทความนี้สรุปวิธีการรักษา
ที่เหมาะสมส�าหรับการรักษาภาวะดื้อต่อการรักษาด้วยยาขับปัสสาวะที่พบในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจวายตามหลักฐานข้อมูลทางคลินิก 
ในปัจจุบัน
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กลไกการออกฤทธิ์ของยาขับปัสสาวะชนิด	loop	diuretics
  ยาขับปัสสาวะชนิด loop diuretics คือ ยาที่ไปออกฤทธิ์ลด 
การดูดกลับโซเดียมบริเวณ thick ascending limb of loop of Henle  
ยาในกลุ่มนี้มีทั้งชนิดรับประทาน และชนิดฉีดเข้าทางหลอดเลือดด�า 
หลังจากยาเข้าสู่กระแสเลือดจะจับกับโปรตีนในเลือดประมาณร้อยละ 
90 เพ่ือเป็นการพายาขับปัสสาวะไปออกฤทธิ์ที่ไต หลังจากยามาถึง
บรเิวณไต ยาจะถกูขบัออกมาทางท่อไตส่วนต้น (proximal tubule) โดย
การขับออกมาผ่านทาง organic anion transporter-1 และ 3 (OAT 
1,3) โดยแลกกับ alpha ketoglutarate หลังจากนั้นยาจะออกมาทาง
ปัสสาวะผ่านทาง Multidrug resistance protein 4 (MRP 4) ดงัแสดง
ในรูปที่ 1 ยาที่อยู่ในปัสสาวะจะไปสู่ต�าแหน่งออกฤทธิ์ของยา ในกรณี 
ทีเ่ป็น loop diuretics กจ็ะไปออกฤทธ์ิบรเิวณ thick ascending limb of  
loop of Henle โดยจะไปยบัย้ังการท�างานของ Na-K-2Cl cotransporter  
ดังแสดงในรูปที่ 2 ส่งผลให้เกิดการยับยั้งการดูดกลับโซเดียมบริเวณ 
ดังกล่าว และท�าให้ความเข้มข้นของ medullary interstitium ลดลง  
ส่งผลลดการดูดกลับน�้าบริเวณ collecting duct ที่ต ้องอาศัย 
ความแตกต่างของความเข ้มข ้นของปัสสาวะและ medullary  

interstitium ในการดูดกลับน�้า การตอบสนองต่อการได้รับยาขับ
ปัสสาวะของร่างกายสามารถแสดงเป็นรูปที่ 3 กล่าวคือมีลักษณะเป็น 
Sigmoid curve ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ
  1. ส่วนแรกคือ ระดับยาปัสสาวะก่อนถึงระดับตอบสนอง 
ต่อการรักษา (renal diuretic threshold) เรียกระดับที่ต�าแหน่ง 
ที่เริ่มมีการตอบสนองต่อการรักษาว่า ขนาดยาต�่าสุดที่สามารถ 
ออกฤทธิ์เป็นยาขับปัสสาวะ (minimally effective dose) 
  2. ส่วนทีส่องคอื ส่วนท่ีไตมกีารตอบสนองต่อยาขบัปัสสาวะ
เป็นเส้นตรง คือระดับยาที่สูงข้ึนสามารถท�าให้เกิดการขับโซเดียม 
ที่มากขึ้นตาม เรียกส่วนนี้ว่า Steep part of dose response curve 
  3. ส่วนที่สามคือ ส่วนที่การเพิ่มระดับยามากขึ้นกว่านี้  
ไม่สามารถเพิ่มการขับโซเดียมต่อไปได้อีก หรือเรียกว่าการมี ceiling 
effect เรียกอัตราการขับโซเดียมสูงสุดที่ตอนสนองนี้ว่า maximum 
diuretic response
  สามารถสรุปคุณสมบัติของยาขับปัสสาวะในกลุ ่ม loop  
diuretics ที่ใช้บ่อย2, 3 ได้ในตารางที่ 1

รูปที่ 1  แสดงการขับยาปัสสาวะออกทางท่อไตส่วนต้น (proximal tubule)

รูปที่ 2  แสดงต�าแหน่งออกฤทธิ์ของยาขับปัสสาวะ loop diuretics บริเวณ thick ascending limb of loop of Henle
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ค�าจ�ากดัความของภาวะดือ้ต่อการตอบสนองต่อยาขบัปัสสาวะ
  ภาวะดื้อต่อการรักษาด้วยยาขับปัสสาวะส่วนใหญ่หมายถึง 
การไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา loop diuretics ภาวะหรือ 
โรคที่ท�าให้เกิดภาวะดื้อต่อการรักษาด้วยยาขับปัสสาวะ ได้แก่ ภาวะ
หัวใจวาย ภาวะไตวาย กลุ่มอาการเนฟโฟรติก และโรคตับแข็ง
  อุบัติการณ์การเกิดภาวะด้ือต่อการรักษาด้วยยาขับปัสสาวะ
ยังไม่ทราบแน่ชัด เนื่องจากยังไม่มีค�าจ�ากัดความของภาวะนี้ที่ชัดเจน 
แต่สามารถประเมนิจากปริมาณโซเดียม และปัสสาวะหลงัจากได้รบัยา 
กล่าวคือ ไม่มีการขับโซเดียมเหมือนผู้ป่วยปกติ คือ หลังได้รับยาขับ
ปัสสาวะชนิด loop diuretics จะพบอัตราการขับโซเดียม (Fractional  
excretion of sodium; FENa) เพิ่มมากขึ้นประมาณร้อยละ 30  
หรือประมาณ 200-250 mEq ของโซเดียมในปัสสาวะ 3-4 ลิตร 
ในเวลา 3-4 ชั่วโมงหลังได้ยาขับปัสสาวะ4, 5 หรือสามารถประเมิน
จากแผนภูมิแสดงการตอบสนองต่อยาขับปัสสาวะเลื่อนไปทางขวา 
ดังแสดงในรูปที่ 4

กลไกการเกิดภาวะดื้อต่อการตอบสนองต่อยาขับปัสสาวะ
ในภาวะหัวใจวาย
  การดื้อต่อการรักษาด้วยยาขับปัสสาวะในภาวะหัวใจวาย  
อาจเกดิได้จากหลายกลไก ตัง้แต่การดดูซมึของยาผ่านทางเดนิอาหาร

ไปจนถึงต�าแหน่งของการออกฤทธิ์บริเวณท่อไต โดยสามารถสรุป 
ได้ดังนี้
  1.  การดูดซึมยาลดลง 
  การดูดซึมยาลดลง โดยปกติ ชีวปริมาณออกฤทฺธิ์ (bio-
availability) ของยา torsemide และ bumetanide เท่ากับร้อยละ  
80-100 ขณะทีช่วีปรมิาณออกฤทธฺิข์องยา furosemide พบตัง้แต่ร้อยละ  
10-100 การตอบสนองต่อขบัปัสสาวะในกลุม่ loop diuretics ขึน้กบัระดบั 
ความเข้มข้นของยาที่สูงกว่าระดับตอบสนองปกติ ดังแสดงในรูป 
ที่ 1 การรับประทานอาหารมีผลท�าให้ระดับยา furosemide และ 
bumetanide ถึงระดับสูงสุดช้าลง 30-60 นาที และลดระดับยาสูงสุด
ลงประมาณร้อยละ 30 ดงันัน้การรับประทานอาหารมผีลต่อการดดูซมึ 
ของยา จึงถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้เกิดการด้ือต่อการรักษาด้วย 
ยาขับปัสสาวะได้ โดยเฉพาะยา furosemide ที่มีความผกผันของ 
ค่าชีวปริมาณออกฤทธิ์มาก1, 6

  นอกจากนี้ยังมีการศึกษาพบว่าในภาวะผู ้ป่วยหัวใจวาย
เฉียบพลันแบบ acute decompensated heart failure มีผลลดการ
ดูดซึมยาขับปัสสาวะเมื่อเทียบกับภาวะผู้ป่วย compensated heart 
failure1 ดังแสดงในรูปที่ 5 ซึ่งอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ ได้แก่  
มีการกระตุ้นระบบประสาทซิมพาเทติกและมีการลดลงของเลือด 
ที่เลี้ยงทางเดินอาหาร ในทางกลับกัน พบว่าภาวะบวมของระบบ 

คุณสมบัติยา  Furosemide Bumetanide  Torsemide

ขนาดการให้ยาทางหลอดเลือดด�าปกติ (มก.) 40 1 20

Bioavailability (ร้อยละ) 10–100
(เฉลี่ย, 50)

 80–100 80–100

อัตราปรับขนาดยาจากการฉีดทางหลอดเลือดด�าเป็นรับประทาน  2:1  1:1 1:1

ขนาดแนะน�าการเริ่มรับประทานยา (มก.) 20–40  0.5–1  5–10

ขนาดยารับประทานต่อวัน (มก.) 40–240 1–5 10–200

ขนาดยาทางหลอดเลือดด�าสูงสุดต่อวัน (มก.)  400–600 10 200

ระยะเวลาการเริ่มออกฤทธิ์ (นาที)    

รับประทาน 30–60 30–60 30–60

หลอดเลือดด�า 5 2–3 10

ระยะเวลาถึงระดับยาในเลือดสูงสุดหลังรับประทาน (ชั่วโมง) 1  1–2 1

อาหารมีผลกระทบต่อการดูดซึมยา ใช่ ใช่ ไม่ใช่

การเมแทบอลิซึมของยา ร้อยละ 50 ทางไต ร้อยละ 50 ทางตับ ร้อยละ 80 ทางตับ

ค่าครึ่งชีวิตของยา (ชั่วโมง)    

ภาวะปกติ 1.5–2 1 3–4

การท�างานของไตผิดปกติ 2.8 1.6 4–5

การท�างานของตับผิดปกติ 2.5 2.3 8

ภาวะหัวใจวาย 2.7 1.3 6

ระยะเวลาออกฤทธิ์โดยเฉลี่ย (ชั่วโมง) 6–8 4–6 6–8

ตารางที่ 1  แสดงคุณสมบัติยาขับปัสสาวะชนิด loop diuretic
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ทางเดินอาหารไม่ลดปริมาณยาที่ถูกดูดซึม แต่อาจท�าให้อัตรา 
การดูดซึมของยาลดลงได้เล็กน้อย4

  2.  ภาวะแอลบูมินต�่าในเลือด 
  เนื่องจากยาขับปัสสาวะมีการจับตัวกับโปรตีนในเลือดถึง 
ร้อยละ 90 เพื่อพายาไปออกฤทธิ์ที่ไต ดังนั้นภาวะแอลบูมินในเลือด
ต�่าท�าให้ยาไปถึงไตน้อยลง ลดปริมาณยาที่จะไปออกฤทธิ์
  3.  เลือดไปเลี้ยงไตน้อยลง 
  เกิดจากการมีภาวะหัวใจวายท�าให้ปริมาณเลือดที่ออกจาก
หัวใจลดลง ยาจึงถูกส่งไปถึงไตน้อยลง 
  4.  ปริมาณยาที่ขับทางไตเพื่อไปต�าแหน่งออกฤทธิ ์
น้อยลง 
  ปรมิาณยาทีไ่ปขบัออกทางท่อไตส่วนต้นเพือ่ให้ไปถึงต�าแหน่ง
ออกฤทธิ์น้อยลง อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ ได้แก่
   4.1 การเกิดภาวะไตวายร่วมด้วย เน่ืองจากการไป
ต�าแหน่งออกฤทธิข์องยาอาศยัการขบัออกทางท่อไตส่วนต้น (proximal 
tubule) ผ่านทาง organic anion transporter 1 และ 3 (OAT 1,3)  
ดังแสดงในรูปที่ 3 ซึ่งในภาวะไตวายจะมีการคั่งของสาร organic  
anion แย่งการขับยาออกทางท่อไต ท�าให้ยาไปสู่ต�าแหน่งออกฤทธ์ิ
ได้น้อยลง 
   4.2 ยาหรือสารชนิดอื่น ๆ ที่ผู ้ป ่วยอาจได้รับ และ 
แย่งขับผ่านทาง OAT 1,37 ตัวอย่างยาที่ขับทาง OAT 1,3 เช่น  
ยาลดความดันโลหิตกลุ่ม angiotensin-converting-enzyme  
inhibitor (ACE inhibitor) และ angiotensin II receptor blockers 
(ARBs)  ยาลดไขมนัในเลอืดกลุม่ statin ยากลุม่ histamine receptors 
antagonist และยาปฏิชีวนะ ดังแสดงในตารางที่ 2 
  5.  ภาวะโปรตีนรั่วในปัสสาวะ 
  การมีโปรตีนในปัสสาวะจะท�าให้ยาขับปัสสาวะท่ีขับออกมา

อยู่ในปัสสาวะจับกับโปรตีนที่รั่วออกมา ท�าให้ปริมาณยาที่ออกฤทธ์ิ
ลดน้อยลง ดังแสดงในรูปที่ 6
  6.  การคั่งของโซเดียมจากภาวะหัวใจวาย 
  พบว่ามีดูดกลับโซเดียมมากข้ึนในภาวะหัวใจวาย โดยเป็น 
ผลจากการเพ่ิมข้ึนของฮอร์โมนและสารต่าง ๆ ในภาวะหัวใจวาย 
ได้แก่ angiotensin II, aldosterone, catecholamine และ atrial 
natriuretic peptide ท�าให้มีการดูดกลับโซเดียมเพิ่มมากขึ้น ต้ังแต่
บริเวณท่อไตส่วนต้น (proximal tubule) ไปจนถึง collecting duct6 
จึงลดประสิทธิภาพการออกฤทธิ์ของยาขับปัสสาวะในภาวะหัวใจวาย
  7.  การรับประทานอาหารที่มีโซเดียมมาก 
  โดยปกติหลังจากยาขับปัสสาวะหมดฤทธิ์จะเกิดภาวะการดูด
โซเดยีมกลบัทีห่น่วยไต (postdiuretic salt retention) หรอือาจเรยีกว่า 
Rebound sodium retention5 ซึ่งอาจเกิดได้จาก 2 กลไกหลัก ได้แก่ 
1. การลดลงของสารน�้าในร่างกายกระตุ้นการหล่ังฮอร์โมนและ 
สารต่าง ๆ เพ่ือดูดโซเดียมกลับทั้งบริเวณท่อไตส่วนต้นและท่อไต 
ส่วนปลาย 2. การเกิดภาวะ hypertrophy ของท่อไตส่วนปลาย  
ซึ่งหากผู้ป่วยรับประทานอาหารที่มีโซเดียมสูง การดูดกลับโซเดียมน้ี
จะมากเทยีบเท่ากบัปรมิาณโซเดยีมทีข่บัออกไปในช่วงทีม่กีารออกฤทธ์ิ
ของยาขับปัสสาวะ1, 6, 8, 9

  8.  Braking phenomenon 
  คือการปรับตัวของหน่วยไตหลังได้รับยาขับปัสสาวะ เกิดการ
ดูดกลับโซเดียมเพ่ิมมากข้ึนทั้งบริเวณท่อไตส่วนต้นและส่วนปลาย  
เกิดภาวะ hypertrophy ทั้งบริเวณท่อไตส่วนส่วนปลาย มีการเพิ่มขึ้น
ของ Na-K-2Cl cotransporter และมตี�าแหน่งการออกฤทธิข์องยาลด
ลง ส่งผลให้เมือ่เข้าสูภ่าวะอิม่ตวัการตอบสนองต่อยาขบัปัสสาวะจะลด
น้อยลง กราฟการตอบสนองของยาขบัปัสสาวะเล่ือนไปทางขวา และมี 
ceiling effect ในการขับโซเดียมลดลง ดังแสดงในรูปที่ 4

รูปที่ 3  แสดงความสัมพันธ์ระหว ่างระดับยาขับปัสสาวะในกระแสเลือด  
  กับการตอบสนองต่อการขับเกลือโซเดียมทางปัสสาวะ

รูปที่ 4  แสดงการตอบสนองของยาปัสสาวะขณะปกติ และภาวะที่มีการดื้อต่อ 
  การรักษาด้วยยาขับปัสสาวะ
	 	 ดัดแปลงมาจาก	Cox	ZL,	Lenihan	DJ.	Loop	diuretic	resistance	in	 
	 	 heart	 failure:	 resistance	etiology-based	strategies	 to	 restoring	 
	 	 diuretic	efficacy.	J	Card	Fail	2014;20(8):611-22.
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การรักษาภาวะดื้อต่อยาขับปัสสาวะชนิด	loop	diuretic
  การรักษาภาวะดื้อต่อการรักษาด้วยยาขับปัสสาวะชนิด loop 
diuretics ขึ้นกับกลไกการเกิดภาวะดังที่ได้กล่าวมาแล้ว กล่าวคือ
  1.  ตรวจสอบการบริหารยา
  สิ่งที่ควรท�าเป็นอย่างแรก หากผู้ป่วยใช้ยาขับปัสสาวะชนิดรับ
ประทาน ควรตรวจสอบความถูกต้องของการรับประทานยาของผู้ป่วย 
รวมถึงความสม�่าเสมอของการรับประทานยา
  2.  การจ�ากัดเกลือ หรือโซเดียม
  จ�ากัดโซเดียมในอาหารเพ่ือลดการเกิดภาวะดูดกลับโซเดียม 
ทีห่น่วยไต หลงัการได้รบัยาขบัปัสสาวะ (postdiuretic salt retention) 
โดยถ้าผู้ป่วยอยู่ในภาวะที่อาการและสัญญาณชีพคงที่ ควรส่งปัสสาวะ 
24 ชั่วโมง เพื่อประเมินปริมาณโซเดียมที่รับประทานในแต่ละวัน

  3.  เปลี่ยนวิธีการบริหารยา
  เปลี่ยนรูปแบบยาจากการรับประทานเป็นให้ทางหลอดเลือด
ด�าเพื่อลดการรบกวนการดูดซึมจากอาหาร และแก้ไขในยาบางชนิด
ที่มีความผกผันของการดูดซึมมาก เช่น furosemide การให้ยาทาง
หลอดด�าจึงท�าให้ระดับยามีค่าที่แน่นอน 
  นอกจากนี้พบว่าภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน (acute decom-
pensated heart failure) ส่งผลลดดูดซึมยาเมื่อเทียบกับภาวะหัวใจ 
วายเร้ือรังที่มีการปรับตัวแล้ว (compensated heart failure)1  
ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วเบื้องต้น การให้ยาทางเลือดด�าแทนการ 
รับประทานท�าให้ระดับยาถึงระดับตอบสนองได้ดีขึ้น 
  4.  เพิ่มขนาดยา
  เพ่ิมขนาดยาเพ่ือให้ถึงระดับการตอบสนองยา (diuretic 

รูปที่ 6  แสดงกลไกการดื้อต่อการรักษาด้วยยาขับปัสสาวะในภาวะที่มีโปรตีนรั่วในปัสสาวะ

รูปที่ 5  แสดงระดับยาขับปัสสาวะในเลือด เปรียบเทียบภาวะ compensated heart failure และ acute decompensated heart failure
ดัดแปลงมาจาก	 Cox	 ZL,	 Lenihan	 DJ.	 Loop	 diuretic	 resistance	 in	 heart	 failure:	 resistance	 etiology-based	 strategies	 to	 restoring	 diuretic	 efficacy.	 

J	Card	Fail	2014;20(8):611-22.
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threshold) เนือ่งจากการตอบสนองต่อการให้ยาขบัปัสสาวะมลีกัษณะ
เป็น sigmoid curve การให้ยาเพ่ือให้มีการตอบสนองจ�าเป็นต้อง
ให้ยามีขนาดในเลือดสูงถึงระดับการรักษา ในภาวะที่เกิดการดื้อต่อ
การรักษาด้วยยาขับปัสสาวะจะพบว่าลักษณะการตอบสนองต่อยาขับ
ปัสสาวะเลื่อนมาทางด้านขวา ท�าให้ระดับที่น้อยที่สุดที่เริ่มมีการตอบ
สนองต่อยาขับปัสสาวะ (minimally effective dose) สูงขึ้นในปัจจุบัน
พบว่า การให้ยาในขนาดสูงมีแนวโน้มที่จะช่วยลดอาการจากภาวะ 
น�้าเกินได้ดีกว่าการให้ยาในขนาดต�่า แต่อาจท�าให้การท�างานของไต
ลดลงชั่วคราว10

  5.  เพิ่มความถี่ในการบริหารยา
  เพิ่มความถี่ในการบริหารยา เพื่อลดการเกิดภาวะการดูด
โซเดียมกลับที่หน่วยไต (postdiuretic salt retention) โดยเฉพาะ 
ผู้ป่วยหัวใจวายพบภาวะนี้มากกว่าภาวะอื่น ๆ ดังนั้นการเพิ่มความถี่ 
ในการบรหิารยาอาจช่วยรกัษาภาวะดือ้ต่อการรกัษาด้วยยาขบัปัสสาวะ
ที่เกิดขึ้นในภาวะหัวใจวายได้มากกว่าการเพิ่มขนาดยา1, 4, 8

  6.  การให้ยาทางเลือดด�าอย่างต่อเนื่อง
  การให้ยาทางหลอดเลือดด�าอย่างต่อเนื่อง (continuous  

OAT1 OAT3

ACE inhibitors Antibiotics Diuretics Antivirals

Captopril Cefamandol Bumetanide Adefovir

Quinaprilat Benzylpenicillin Ethacrynate Acyclovir 

ARBs Cefadroxil Furosemide Valacyclovir

Candesartan Cefoperazone Torasemide Zidovudine

Losartan Cephalothin Chlorothiazide HR2 antagonists

Olmesartan Antivirals Statins Cimetidine 

Telmisartan Acyclovir Fluvastatin Famotidine 

Diuretics Ganciclovir Simvastatin Ranitidine 

Bumetanide Zidovudine Rosuvastatin NSAIDs

Chlorothiazide Raltegravir Atorvastatin Indomethacin 

Cyclothiazide H2 antagonists Pravastatin Naproxen 

Torasemide Cimetidine Antibiotics Salicylate 

Ethacrynate Ranitidine Benzylpenicillin Diclofenac 

Furosemide NSAIDs Cefadroxil Phenacetin 

Statins Indomethacin Cephalothin Ibuprofen 

Fluvastatin Naproxen Cefoperazone Ketoprofen 

Simvastatin Salicylate Tetracycline Acetylsalicylate 

Pravastatin Diclofenac   

 Acetylsalicylate   

 Phenacetin   

 Mefenamic acid   

ตารางที่ 2  แสดงยาที่ขับผ่าน Organic anion transporter 1 และ 3

ดัดแปลงมาจาก	 Emami	 Riedmaier	 A,	 Nies	 AT,	 Schaeffeler	 E,	 Schwab	M.	Organic	 anion	 transporters	 and	 their	 implications	 in	 pharmacotherapy.	 
Pharmacol	Rev	2012;64(3):421-49.

intravenous infusion) เป็นการป้องกันการดูดกลับโซเดียม 
หลังได้รับยาขับปัสสาวะ (postdiuretic salt retention) โดยการให้ยา 
ทางหลอดเลอืดด�าอย่างต่อเนือ่งนี ้สามารถลดระดบัยาสงูสดุในกระแส
เลอืด และเชือ่ว่าลดอตัราการเกดิผลข้างเคยีงต่อหไูด้8 โดยมีการศกึษา
ให้ยา furosemide ตัง้แต่ 3 มก.ต่อชัว่โมง ไปจนถงึ 200 มก.ต่อช่ัวโมง 
ขนาดยา bumetanide ฉีดทางหลอดเลือดด�าก่อน 0.5 มก. จากนั้น 
ให้ยาทางหลอดเลอืดด�าอย่างต่อเนือ่ง 0.5 มก.ต่อชัว่โมง ยา torsemide  
ฉีดทางหลอดเลือดด�า 20 มก. จากนั้นให้ยาต่อทางหลอดเลือดด�า 
อย่างต่อเน่ืองขนาด 5 มก.ต่อชั่วโมง โดยขนาดยาปรับตามค่าการ
ท�างานของไต5 ดังแสดงในตารางที่ 3
  มีการศึกษาเปรียบเทียบการให้ยาขนาดสูงทางเลือดด�า 
เป็นครั้ง ๆ (high dose bolus) เทียบกับการให้ยาทางหลอดเลือดด�า
อย่างต่อเนื่อง (continuous intravenous infusion) เพื่อรักษาภาวะ
หัวใจวายเฉียบพลัน พบว่าไม่มีความแตกต่างในด้านการลดอาการ 
หัวใจวาย การเพ่ิมปริมาณปัสสาวะ การนอนโรงพยาบาล อัตรา 
การเสียชีวิต และภาวะแทรกซ้อน10-12 แต่มีแนวโน้มการตอบสนองที่ดี
กว่าเมื่อให้ยาขับปัสสาวะทางหลอดเลือดด�าอย่างต่อเนื่อง11
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like diuretics และ potassium sparing diuretics
   7.1 การให้ loop diuretics ร่วมกับ thiazide และ  
thiazide like diuretics มีการศึกษาพบว่าการให้ยา metolazone, 
bendroflumethiazide, hydrochlorothiazide, quinethazone,  
indapamide butizide หรอื chlorothiazide หลงัจากทีไ่ด้ยาขบัปัสสาวะ
ชนดิ loop diuretics ในภาวะดือ้ต่อการรักษาด้วยยาขบัปัสสาวะพบว่า 
สามารถเพิ่มการขับโซเดียม ลดภาวะน�้าเกิน และลดอาการจากหัวใจ
วายได้ โดยการตอบสนองส่วนใหญ่ดไูด้จากการทีน่�า้หนกัผูป่้วยลดลง 
และมีการขับโซเดียมทางไตเพิ่มมากขึ้น 
   มกีารศกึษาเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพการให้ยาในกลุม่นี้ 
แต่ละชนิด ไม่พบความแตกต่างด้านประสิทธิภาพของยาแต่ละชนิด 
นอกจากนี้ยังพบว่าการให้ยา thiazide diuretics ในผู้ป่วยไตวาย 
ระยะ 3-4 ยังให้ผลตอบสนองต่อการรักษา โดยการเพ่ิมปริมาณ
ปัสสาวะและเพ่ิมการขับโซเดียมได้13, 14 โดยบางการศึกษาแนะน�า
ให้ การรับประทานยา thiazide diuretics ก่อนยา loop diuretics  
30 นาท ีแต่บางการศกึษาพบว่า การบัประทานยาทัง้สองชนดิพร้อม ๆ  กนั 
มีการตอบสนองต่อการขับโซเดียมทางไตเช่นกัน14

  7.  ให้ยาขับปัสสาวะชนิดท่ีออกฤทธิ์ต�าแหน่งอื่นร่วม 
(combination diuretic, sequential blockade)
  ยา loop diuretics ร่วมกบัยาขบัปัสสาวะชนดิอืน่ เพือ่เป็นการ
ลดการดูดกลับโซเดียมบริเวณอื่นของไตนอกเหนือจากบริเวณ thick 
ascending limb of loop of Henle โดยต�าแหน่งทีน่ยิมให้ยาลดการดดู 
กลับโซเดียม ได้แก่ หน่วยไตส่วนปลาย (distal convoluted tubule  
และ collecting duct) เน่ืองจากกลไกหน่ึงของการเกิดด้ือต่อการ
รักษาด้วยยาขับปัสสาวะชนิด loop diuretics คือการมีการดูดกลับ
โซเดียมมากขึ้นทั้งบริเวณท่อไตส่วนต้น และท่อไตส่วนปลาย และ 
ม ีhypertrophy ของท่อไตส่วนปลาย แต่การยบัยัง้การดดูกลบัโซเดยีม
ทีท่่อไตส่วนต้นท�าให้เกดิภาวะเลอืดเป็นกรด จงึไม่เป็นทีนิ่ยมในการใช้
ยายับยั้งการดูดกลับโซเดียมที่บริเวณดังกล่าว
  นอกจากการเพิ่มต�าแหน่งยับยั้งการดูดกลับโซเดียมแล้ว  
การให้ยาขับปัสสาวะชนิดที่สองบางชนิดมีค่าคร่ึงชีวิตของยายาวกว่า
จากขับปัสสาวะชนิด loop diuretics จึงเป็นการยับยั้งการดูดกลับ
โซเดียมหลังจากยา loop diuretics หมดฤทธิ์ไปแล้วด้วย
  ยาที่นิยมให้มีด้วยกัน 2 กลุ่ม ได้แก่ thiazide และ thiazide 

ยาขับปัสสาวะ
ขนาดยาฉีดน�า 

(loading dose) 
(มก.)

อัตราการให้ยา

GFR  
< 25 มล./นาที

GFR  
25-50 มล./นาที

GFR  
>75 มล./นาที

 มก./ชั่วโมง

Furosemide 40 20 then 40 10 then 20 10

Bumetanide 1 1 then 2 0.5 then 1 0.5

Torsemide 20 10 then 20 5 then 10 5

ตารางที่ 3  แสดงขนาดยาบริหารทางหลอดเลือดด�าแบบต่อเนื่องปรับตามการท�างานของไต

ดัดแปลงมาจาก	Brater	DC.	Update	in	diuretic	therapy:	clinical	pharmacology.	Semin	Nephrol	2011;31(6):483-94.

ดัดแปลงมาจาก	 Jentzer	 JC,	 DeWald	 TA,	 Hernandez	 AF.	 Combination	 of	 loop	 diuretics	 with	 thiazide-type	 diuretics	 in	 heart	 failure.	 J	 Am	 Coll 
Cardiol	2010;56(19):1527-34.

ตารางที่ 4  แสดงคุณสมบัติยาขับปัสสาวะชนิด thiazide diuretics

Thiazide diuretics ขนาดยาปกติ ขนาดยาสูงสุดต่อวัน (มก.) ระยะเวลาออกฤทธิ์ (ชั่วโมง)

Bendroflumethiazide 2.5 20 12-24 (up to 48)

Chlorothiazide 250 1000 6-12 (up to 24)

Chlorthalidone 12.5 100 24-72

Hydrochlorothiazide 25 200 6-12 (up to 24)

Indapamide 2.5 5 36

Methylclothiazide 2.5 20 24

Metolazone 2.5 20 12-24 (up to 48)

Quinethazone 25 200 12-24
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   การตอบสนองต ่อการให ้ยาท้ังสองชนิดนี้ร ่วมกัน  
มรีายงานต้ังแต่ร้อยละ 70-90 ขนาดยาทีใ่ช้ในการรกัษาแสดงในตาราง
ท่ี 4 และปรบัขนาดของยา hydrochlorothiazide ตามการท�างานของไต5  
ดังนี้
    ค่าการท�างานของไต (GFR) น้อยกว่า 20 มล./นาที 
    ให้ยาขนาด 100-200 มก./วัน
    ค่าการท�างานของไต (GFR) 20-50 มล./นาที 
    ให้ยาขนาด 50-100 มก./วัน
    ค่าการท�างานของไต (GFR) มากกว่า 50 มล./นาที 
    ให้ยาขนาด 100-200 มก./วัน
   ผลข้างเคียงของการให้ยาขับปัสสาวะ loop diuretics  
ร่วมกับ thiazide like diuretics ที่อาจพบได้ได้แก่ 14

   1) ภาวะเกลอืแร่และความเปน็กรดดา่งในเลอืดผิดปกติ  
โดยพบว่าภาวะโพแทสเซียมในเลือดต�่าเป็นภาวะที่พบบ่อยที่สุด  
โดยท่ัวไปพบระดับโพแทสเซียมในเลือดลดลง 0.4-0.8 mEq/ลิตร  
แม้จะมีการให้โพแทสเซียมทดแทนแล้วก็ตาม พบว่าปริมาณ
โพแทสเซียมที่สูญเสียทางปัสสาวะมีความสัมพันธ์กับการขับโซเดียม
ออกทางปัสสาวะ ยาขับปัสสาวะชนิด thiazide diuretics ท�าให้ม ี
การสูญเสียโพแทสเซียมทางปัสสาวะเป็นอัตราส่วนต่อโซเดียม 
ที่มากกว่ายาขับปัสสาวะชนิด loop diuretics นอกจากนี้ยังอาจพบ 
ภาวะเกลือแร่ตัวอื่นผิดปกติ ได้แก่ภาวะแมกนีเซียมในเลือดต�่า  
ภาวะโซเดียมในเลือดต�่า และภาวะเลือดเป็นด่าง ซึ่งภาวะที่มีสมดุล
เกลือแร่ผิดปกติอาจน�าไปสู่การเกิดการเต้นของหัวใจผิดจังหวะ และ
ท�าให้เกิดการเสียชีวิตได้ ดังนั้นจึงควรติดตามระดับเกลือแร่ในเลือด
อย่างใกล้ชิด 
   2)  ภาวะขาดน�้าและความดันโลหิตต�่าได้ ซึ่งอาจเกิด 
ขึ้นได้หากมีการสูญเสียน�้าและโซเดียมที่มากเกินไป 
   3)  ภาวะไตวายเฉียบพลัน ส่วนใหญ่พบในผู้ป่วยที่ม ี
ไตวายเรื้อรังอยู่แล้ว โดยพบว่าค่ายูเรียในเลือดจะสูงขึ้นเป็นอัตราส่วน 
ที่มากกว่าค่าครีแอทินิน การฟื้นจากภาวะไตวายขึ้นกับภาวะหัวใจ
วาย การท�างานของไตเดิม และเปลี่ยนแปลงของความดันโลหิตเป็น
หลัก พบว่าการท�างานของไตที่ลดลง และความจ�าเป็นที่ต้องใช้ยา
ขับปัสสาวะชนิด thiazide diuretics ควบคู่ไปกับยาขับปัสสาวะชนิด 
loop diuretics ในระยะยาว เป็นตัวบ่งบอกพยากรณ์โรคที่ไม่ดีอย่าง
หนึ่งของภาวะหัวใจวาย
   7.2 การให้ loop diuretics ร่วมกับ potassium sparing  
diuretics นิยมน้อยกว่าการให้ loop diuretics ร่วมกับ thiazide 
diuretics เนื่องจากมีฤทธิ์ในการขับเกลือโซเดียมน้อยกว่า แต่ไม่ว่า
อย่างไรก็ตาม มีบางการศึกษาการให้ยากลุ่ม mineralocorticoid  
antagonist ได้แก่ eplerenone และ spironolactone ในผู้ป่วยหัวใจ
วายที่มีค่าการบีบตัวหัวใจห้องล่างซ้าย (Left ventricular ejection 
fraction) ต�่า พบว่าการให้ยาดังกล่าวสามารถลดอัตราการนอน 
โรงพยาบาลด้วยปัญหาหัวใจวายและลดอัตราการตายได้15-17 ดังนั้น 
ผู้ป่วยหัวใจวายส่วนใหญ่จะได้รับยาในกลุ่มนี้ร่วมด้วยอยู่แล้ว
  กรณีที่ต้องการผลการขับโซเดียมเพ่ิมเติม ควรเก็บปัสสาวะ 
ประเมินการดูดกลับโซเดียมบริเวณ collecting duct หรือไม่  
โดยดูจากลักษณะการดูดกลับโซเดียมและโพแทสเซียม ถ้ายังมีการ
ดูดกลับโซเดียมบริเวณ collecting duct อยู่จะพบว่ามีปริมาณโซเดียม 

ในปัสสาวะต�า่ขณะทีป่ริมาณโพแทสเซยีมในปัสสาวะสงู ซึง่ถ้ามภีาวะนี้
อยู่จริง การให้ยาขับปัสสาวะที่ยับยั้งการดูดกลับโซเดียมที่ collecting 
duct น่าจะมีประโยชน์อยู่ โดยยาที่น่าจะออกฤทธิ์ได้ดี คือ amiloride 
เนื่องจาก triamterene จ�าเป็นต้องเปลี่ยนเป็นสารออกฤทธิ์ (active  
metabolite) ท่ีตับ ซึ่งในภาวะหัวใจวายอาจท�าให้เกิดการค่ังของ 
สารน�้าที่ตับ ส่งผลต่อระดับสารออกฤทธิ์ของ triamterene ได้4

  ในทางตรงข้ามกับ loop diuretics และ thiazide diuretics  
ยาในกลุ่ม potassium sparing diuretics อาจท�าให้เกิดภาวะ
โพแทสเซียมในเลือดสูงได้ แต่เมื่อใช้ร่วมกับ loop diuretics และ 
thiazide diuretics ก็อาจท�าให้ภาวะแทรกซ้อนทั้งภาวะโพแทสเซียม
ในเลือดสูงหรือต�่าลดลงได้ 
  8. ให้ยา loop diuretics ร่วมกับการให้แอลบูมิน 
ทางหลอดเลือดด�า
  มีการให้ยาร่วมกับให้แอลบูมินทางหลอดเลือดด�าในผู้ป่วย 
ที่มีภาวะแอลบูมินในเลือดต�่าและผู ้ป่วยกลุ ่มอาการเนฟโฟรติก  
เพื่อหวังผลให้แอลบูมินพายาขับปัสสาวะ loop diuretics ไปที่ไต 
ได้มากขึน้ จากการทีย่าดงักล่าวจบักบัโปรตีนสงูถงึมากกว่าร้อยละ 90
  มีการศึกษาพบว่า การให้ยาวิธีนี้  สามารถเพิ่มอัตรา 
การขับโซเดียม เพิ่มปริมาณปัสสาวะ ลดเวลาการนอนโรงพยาบาล  
แต่ไม่สามารถลดอตัราการตายของผูป่้วยได้18 แต่จากข้อมลูในปัจจบุนั 
เมือ่น�ามาวเิคราะห์แบบ meta-analysis โดยน�าเฉพาะการศกึษาแบบ
สุ่มมาวิเคราะห์ พบว่าการให้ยาวิธีนี้สามารถเพิ่มอัตราการขับโซเดียม 
และเพิ่มปริมาณปัสสาวะที่ 8 ชั่วโมงหลังการให้ยาได้ แต่ไม่พบความ
แตกต่างของอัตราการขับโซเดียม และปริมาณปัสสาวะที่ 24 ชั่วโมง
หลังการให้ยา รวมถึงการวิเคราะห์ทางเภสัชจลศาสตร์ไม่พบความ
แตกต่างระหว่างกลุม่ทีไ่ด้รบัยาขบัปัสสาวะร่วมกบัแอลบมูนิหรอืไม่ได้ 
จึงอาจบอกได้ว่าการให้แอลบูมินวันละครั้งไม่ช่วยเพิ่มการขับโซเดียม
ต่อวัน อย่างไรก็ตามการศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้ระบุระดับแอลบูมิน 
พื้นฐานในเลือดไว้19

  การให้วิธีนี้ ท�าได้ทั้งให้ยาผสมอยู่ในขวดเดียวกันก่อน 
การฉดีเข้าทางหลอดเลอืดด�า หรอืฉดีแยกกนัในเวลาใกล้เคยีงกนักไ็ด้ 
โดยมีการศึกษาขนาดการให้ยา furosemide 30 ถึง 220 มก. ร่วมกับ
แอลบมูนิ 6 ถงึ 40 กรมั โดยส่วนใหญ่จะให้แอลบมูนิทีม่คีวามเข้มข้นสงู 
เช่น 20% albumin หรือ 25% albumin เพื่อจ�ากัดปริมาณสารน�้า 
ที่ต้องให้ผู้ป่วย
  ข้อเสียของการให้ยาวิธีน้ีคือ ยามีราคาแพง ออกฤทธิ์สั้น  
และอาจเกดิผลข้างเคยีงได้แก่ อาการแพ้ยา หรอืเพ่ิมโอกาสการตดิเชือ้
  บทสรุป ภาวะด้ือต่อการรักษาด้วยยาขับปัสสาวะเป็นภาวะ
ที่เกิดขึ้นได้บ่อยในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจวาย โดยอาจเกิดจากกลไก 
ทีห่ลากหลาย ต�าแหน่งทีเ่กดิความผดิปกตเิป็นได้ตัง้แต่ทางเดนิอาหาร
ที่มีการดูดซึมยาไปจนถึงบริเวณหน่วยไต การรักษามุ่งเน้นการแก้ไข
กลไกที่เกิดความผิดปกติ จากหลักฐานทางการแพทย์ในปัจจุบันพบ
ว่าการรักษาที่สามารถลดภาวะด้ือต่อการรักษาด้วยยาขับปัสสาวะ
ประกอบด้วย ตรวจสอบวิธีบริหารยา ลดการรับประทานอาหารเค็ม 
และอาหารที่มีโซเดียมสูง เปลี่ยนวิธีการบริหารยาให้เหมาะสม  
และการใช้ยาขับปัสสาวะหลายชนิดที่มีต�าแหน่งการออกฤทธิ์ต่างกัน 
การรักษาที่เหมาะสมส�าหรับภาวะนี้น�าไปสู่การลดอาการของผู้ป่วย 
และอาจลดภาวะทุพพลภาพที่อาจเกิดขึ้นได้ 
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Loop diuretics resistance in heart failure
Nuttawut Siritaweesuk, Bancha Satirapoj
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Abstract
 Symptomatic heart failure is a common clinical problem with associated high rates of morbid and mortality. Loop 
diuretics, inhibit sodium reabsorption at thick ascending limb of loop of Henle, are the most frequently the potent diuretics 
and are indicated almost universally in patients with advanced heart failure. Loop diuretic resistance occur frequently in 
patients with this setting. The major mechanisms of diuretic resistance are high salt intake, decreased renal perfusion, 
hypoalbuminemia, altered diuretic pharmacokinetics and pharmacodynamics, postdiuretic salt retention and Braking 
phenomenon. Therapeutic strategies to overcome diuretic resistance include restriction of sodium intake, changes in 
dose, route, and timing, and combination diuretic therapy. This review article summarizes the available clinical evidence 
regarding optimal treatments of loop diuretic resistance in patients with heart failure.

Keywords: loop diuretic, heart failure, diuretic resistance
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  โรคนิว่ทางเดนิปัสสาวะ ปัจจบุนัยงัคงเป็นโรคทีส่ามารถพบได้
ในเวชปฏิบัติทั่วไป โดยพบได้ตลอดทางเดินปัสสาวะ การมีนิ่วในทาง
เดินปัสสาวะท�าให้การท�างานของไตเสื่อมลงจนเกิดภาวะไตวายระยะ 
สุดท้ายได้ ส่วนประกอบของน่ิวทางเดนิปัสสาวะแบ่งออกได้เป็น 6 กลุม่ 
คือ 1.แคลเซียมออกซาเลต (calcium oxalate) พบร้อยละ 70-80  
พบเดี่ยว ๆ หรือผสมกับแคลเซียมฟอสเฟตและกรดยูริกก็ได ้  
2. แคลเซียมฟอสเฟต (calcium phosphate) พบน้อยกว่าร้อยละ 5 
3. นิ่วที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย (bacterial induced) พบร้อยละ 
4-10 เช่น struvite 4. กลุ่ม purine พบร้อยละ 4-10 เช่น กรดยูริก 
xanthine 5. กลุ่มซิสทีน (cystine) พบร้อยละ1 6. กลุ่มอื่น ๆ เช่น  
ซิลิเคท ยาต่าง ๆ และ matrix จะเห็นได้ว่านิ่วที่พบในระบบทางเดิน
ปัสสาวะ ส่วนใหญ่เกือบร้อยละ 85 เป็นแคลเซียมในบทความนี้จึง 
ขอกล่าวในรายละเอยีดของนิว่ทีม่ส่ีวนประกอบของแคลเซยีมเป็นหลกั

ระบาดวิทยาของโรคนิ่วไต
  ปัจจุบันพบความชุกในการเกิดโรคน่ิวในไตเพิ่มมากข้ึนใน
ช่วงระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมาในสหรัฐอเมริการะหว่างปี พ.ศ. 2531  
ถงึ 2537 พบร้อยละ 5.2 และระหว่างปี พ.ศ. 2550 ถงึ 2553 พบร้อยละ  
8.81 โดยพบในผูช้ายร้อยละ 10.6 ผูห้ญงิร้อยละ 7.1 ในประเทศไทยพบ
อัตราการเกดิโรคนิว่ในไตและในระบบทางเดนิปัสสาวะของผูป่้วยในทัง้
ประเทศจากสถิติกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มขึ้นจาก 99.2 ต่อ 100,000 

ของประชากรในปี พ.ศ.2550 เป็น 122.4 ในปี พ.ศ.2553 โดยพบ
มากทีส่ดุในประชากรภาคเหนอืและภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ในอตัรา 
188.5 และ174.6 ตามล�าดับ มีข้อมูลการศึกษาเกี่ยวกับระบาดวิทยา
ของดุสิต จิรกุลสมโชคและคณะ พบนิ่วมากสุดในช่วงอายุ 40-50 ป ี
และพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง 2 เท่าและพบการเกิดซ�้าภายใน 
2 ปี หลังผ่าตัดหรือสลายนิ่วสูงถึงร้อยละ 39

ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคนิ่วไตแคลเซียม
ปัจจัยทางพันธุกรรม
  ปัจจุบันสมมติฐานการเกิดนิ่วไตเชื่อว่าน่าจะเกิดจากความ
ผิดปกติของหลายยีน(polygenic) ร่วมกับปัจจัยทางส่ิงแวดล้อม 
เช่นทางด้านอาหาร ความผิดปกติของจุลินทรีย์ในล�าไส้มากกว่าเกิด
จากความผิดปกติของยีนเด่ียว(monogenic) แล้วท�าให้เกิดนิ่วไต  
จากการศึกษาของ Erraro และคณะ พบว่า ผู้ป่วยที่เกิดนิ่วไตซ�้าโดยที่
มลีกัษณะดงัตารางที ่12 ควรท�าการสบืค้นหาสาเหตขุองนิว่ไตเนือ่งจาก
อาจเกดิจากความผดิปกตขิองพนัธกุรรมได้ จากการศกึษานิว่ในระบบ
ทางเดินปัสสาวะในประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีจังหวัด
ขอนแก่นโดยสุชาย ศรีทิพยวรรณและคณะ ในปี พ.ศ. 2552 จ�าแนก
ตามครอบครัวและหมู่บ้าน จ�านวน 1,034 ราย จาก 551 ครอบครัว
พบว่า สมาชิกในครอบครัวจ�านวน 116 ครอบครัว ร้อยละ 21.1  
เป็นนิ่วไต ซึ่งอาจจะสัมพันธ์กับความผิดปกติทางพันธุกรรมได้3



Practical Point 42

  พบนิ่วตั้งแต่อายุน้อย
  ประวัติโรคนิ่วไตในครอบครัว
  มีพี่น้องเป็นโรคนิ่วไต
  ลักษณะโรคนิ่วไตเป็นมากเช่น เป็นโรคนิ่วไตทั้งสองข้าง มีหลายก้อน หรือเกิดซ�้าบ่อย
  สัมพันธ์กับ nephrocalcinosis
  ไตมีลักษณะขาวขึ้นจากอัลตราซาวนด์
  ลักษณะความผิดปกติของTubular เช่น ความผิดปกติของการเจริญเติบโต มีปัสสาวะมาก
  มีความผิดปกติของกระดูก
  ไตวาย
  พบความผิดปกติของระบบอื่นร่วมด้วยเช่น การได้ยิน การมองเห็น ระบบประสาท
  ในปัสสาวะพบผลึก monohydrate calcium oxalate (whewellite), cystine, dihydroxyadenine, xanthine

แหล่งที่มา:	ดัดแปลงจาก	Ferraro	PM,	D’Addessi	A,	Gambaro	G:	When	to	suspect	a	genetic	disorder	in	a	patient	with	
renal	stones,	and	why.	Nephrol	Dial	Transplant	2013:	28:	811–20.

ตารางที่ 1  ลักษณะที่บ่งถึงมีความผิดปกติของพันธุกรรม

ความผิดปกติของฟอสเฟตเมตาบอลิซึม
   จากการศึกษาของ Fuller Albright พบว่าภาวะแคลเซียมสูง 
ในปัสสาวะสัมพันธ์กับภาวะฟอสเฟตในเลือดต�่า ในขณะที่ระดับ
ฮอร์โมนพาราไทรอยด์ปกติ ซึ่งสาเหตุของภาวะฟอสเฟตต�่าเกิดจาก 
มีการสูญเสียทางไต และภาวะดังกล่าวพบได้บ่อยในผู้ป่วยโรคน่ิวไต  
การสูญเสียฟอสเฟตทางไตในผู ้ป่วยโรคนิ่วไตนั้น พบว่ามีความ 
ผิดปกติทางพันธุกรรมของ sodium phosphate cotransporters 
และโปรตีนในเซลล์เช่น sodium hydrogen exchanger regulatory 
factor 1 อย่างไรก็ตามยังไม่มีข้อมูลสนับสนุนแน่ชัด Rendina และ
คณะ ท�าการศึกษายีนที่ควบคุมการสร้าง fibroblast growth factor 
23 (FGF 23) ในผู้ป่วยโรคนิ่วไตจ�านวน 106 ราย พบว่า มี 17 ราย 
มภีาวะสญูเสยีฟอสเฟตทางปัสสาวะ 87 รายไม่มภีาวะสญูเสยีฟอสเฟต
ทางปัสสาวะ และพบระดับ FGF 23 สูงในกลุ่มที่มีระดับฟอสเฟต 
ในเลือดต�่าเม่ือเทียบกับกลุ ่มที่มีระดับฟอสเฟตในเลือดปกติและ 
กลุ่มควบคุม4 นอกจากนี้ยังพบมีการกลายพันธุ์ของ Isoform FGF  
23 จากลักษณะ FGF23239M เป็น FGF23716T ประมาณร้อยละ  
10 ในกลุ่ม Caucasians และสัมพันธ์กับการสูญเสียฟอสเฟต 
ทางปัสสาวะในผู้ป่วยที่เกิดนิ่วซ�้า มีการศึกษาทางด้านเซลล์พบว่า 
FGF23239M มีประสิทธิภาพสูงในการยับยั้งการท�างานของ sodium 
phosphate cotransporter ในกระบวนการขนส่งฟอสเฟต ดังนั้นเมื่อ
มีการกลายพันธุ์ของ FGF23239M จึงท�าให้เกิดการสูญเสียฟอสเฟต
ทางปัสสาวะได้มากขึน้ จากการศกึษาดงักล่าวมาข้างต้นทัง้หมดสรปุได้
ว่ามปีัจจยัที่ท�าให้เกิดโรคนิ่วไตและความผิดปกติของพันธุกรรมหลาย
อย่างที่สามารถท�าให้เกิดโรคนิ่วไตได้

ความผิดปกติของหน้าที่ตัวรับแคลเซียมที่ไต	
(Calcium	receptor	function)
   เมื่อระดับแคลเซียมในเลือดสูงขึ้นจะส่งผลให้ตัวรับแคลเซียม
ที่ไต (calcium sensing receptor, CaSR) ยับยั้งการดูดกลับ 
ของแคลเซียมที่ thick ascending limb และ distal convoluted  
tubule ท�าให้มีแคลเซียมในท่อไตสูงขึ้น อาจท�าให้เกิดการรวมกัน
ของแคลเซียมฟอสเฟตในท่อไตเป็นผลึกนิ่วได้ ดังนั้นตัวรับแคลเซียม 
ที่บริเวณท่อไตส่วน collecting duct จะกระตุ้นให้เกิดภาวะปัสสาวะ
เป็นกรด และกระตุ้นฮอร์โมนขับปัสสาวะ การที่ปัสสาวะเป็นกรด 

และเจือจางน้ันเพ่ือป้องกันการจับกันของแคลเซียมและฟอสเฟต 
ในท่อไต นอกจากนีก้ารกระตุน้ CaSR ยงัท�าให้มกีารดดูกลบัฟอสเฟต
มากข้ึนที่ต�าแหน่ง proximal tubule ส่งผลให้มีปริมาณฟอสเฟต 
ที่จะมายัง distal tubule ลดลง ดังนั้นถ้ามีความผิดปกติของ CaSR 
จึงส่งผลให้ขาดความสมดุลของแคลเซียมและฟอสเฟตในท่อไต 
จึงท�าให้เกิดโรคนิ่วไตได้
  Vezzoli และคณะ ได้ท�าการศึกษายีนที่ควบคุม CaSR  
ในผู้ป่วยโรคนิ่วไตที่ไม่ทราบสาเหตุจ�านวน 167 รายเปรียบเทียบกับ 
คนปกติ (กลุ่มควบคุม) 214 ราย พบความแตกต่างของ minor  
G allele ในผู ้ป่วยโรคนิ่วไตมากกว่ากลุ ่มควบคุม (ร้อยละ 37  
ต่อร้อยละ 26)5 โดยการทดสอบทาง biochemical test พบว่า 
ความผิดปกติของ minor allele นี้กระตุ้นให้เกิดโรคนิ่วไตได้โดย 
การลดการท�างานของ CaSR ที่ไต ซึ่งการค้นพบดังกล่าวอาจเป็น
แนวทางในการผลิตยาเพื่อกระตุ้นการท�างานของ CaSR เพื่อรักษา 
ผู้ป่วยโรคนิ่วไตที่มีภาวะแคลเซียมในปัสสาวะสูง

ปัจจัยการท�างานของ	melatonin	receptor	1A
  เป็นที่ทราบดีว่าองค์ประกอบของปัสสาวะมีความแตกต่าง
กันในแต่ละช่วงเวลาของวัน ดังนั้นถ้ามีความผิดปกติของการควบคุม
องค์ประกอบของปัสสาวะในแต่ละช่วงเวลาอาจก่อให้เกิดโรคนิ่วไต 
ได้ ซึง่การควบคมุดงักล่าวอาศยัการท�างานผ่าน melatonin receptor 1A  
(MTNR1A) ที่ไต Esposito และคณะ ท�าการศึกษาผลของยีน  
ที่ควบคุม MTNR1A กับการเกิดโรคนิ่วไต ในผู้ป่วยจ�านวน 246 ราย
ที่เกิดนิ่วซ�้าเปรียบเทียบกับคนปกติ จ�านวน 269 ราย พบว่ามีความ
ผิดปกติของ single nucleotide polymorphism (SNPs) 2 ต�าแหน่ง
ในกลุม่ผู้ป่วยทีเ่กดินิว่ไตเมือ่เทยีบกบักลุม่คนปกต ิโดยพบ haplotype  
A-T สูงในกลุ่มผู ้ป่วยโรคน่ิวไต (P<0.001)6 มีการศึกษาหน้าท่ี 
ของ single nucleotide polymorphism พบว่ามีการเปลี่ยนแปลง
ต�าแหน่งการจับของ transcription factors และพบความสัมพันธ์
ระหว่างความหลากหลายของ allele MTNR1A กับการเกิดนิ่วซ�้า  
แต่อย่างไรกต็ามยงัมข้ีอมลูการศกึษาทีส่นบัสนุนปัจจยัของ Melatonin 
receptor 1A กับการเกิดโรคนิ่วไตไม่มากนัก คงต้องรอการศึกษา
เพ่ิมเติมจึงจะสามารถสรุปได้ว่าความผิดปกติดังกล่าวเป็นสาเหต ุ
ให้เกิดโรคนิ่วไต
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ปัจจัยของวิตามินดี
   มีการศึกษาพบว่าในผู ้ป่วยที่มีภาวะแคลเซียมในเลือดสูง 
นั้นเกิดจากการขาดเอนไซม์ 1,25(OH) vitamin D 24 hydroxylase 
ซึ่งความผิดปกติดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับความผิดปกติทางพันธุกรรม
ได้ Nesterova และคณะ ได้รายงานผู้ป่วยจ�านวน 2 รายที่อยู่ในการ
ศึกษาของ National Institutes of Health clinical center และ NIH 
undiagnosed disease program มีระดับเอนไซม์ 1,25(OH) vitamin 
D 24 hydroxylase (CYP24A) ต�่ามาก มีภาวะแคลเซียมในเลือด 
และปัสสาวะสงู มรีะดบัฮอร์โมนพาราไทรอยด์ต�า่ มีระดบั1,25(OH)D สงู  
มีระดับ 25(OH)D ปกติ มีระดับ 24,25(OH)2vit.D ต�่า โดยผู้ป่วย
ทั้ง 2 รายมีมิวเตชั่นของ CYP24A1 ซึ่งท�าให้การท�างานของเอนไซม์ 
1,25(OH) vitamin D 24 hydroxylase ลดลง7 จากข้อมูลก่อนหน้านี้
พบว่าปัจจยัเสีย่งในการเกดิโรคนิว่ไตในประชากรทัว่ไปเท่ากบัร้อยละ  
10 อาจพอค�านวณได้ว่าจ�านวนผู้ป่วยโรคนิ่วไตที่มีความผิดปกติ 
ของยนีเดีย่วหรอืหลายยนีทีท่�าให้มรีะดบัเอนไซม์1,25(OH) vitamin D 
24 hydroxylase ต�า่จะอยูใ่นช่วง 420 ถงึ 1960 ต่อประชากร 100,000 คน 
หรือพบร้อยละ 4-20 ตัวเลขดังกล่าวค่อนข้างสูงกว่าอุบัติการณ์ 
การเกิดโรคนิ่วไต ซึ่งอธิบายได้จากการเกิดความผิดปกติของยีนนั้น 
มคีวามหลากหลายบางครัง้อาจจะผดิปกตไิม่มากจงึไม่ท�าให้เกิดนิว่ได้ 
ในการประเมนิผูป่้วยโรคน่ิวไตทีม่ภีาวะแคลเซยีมในปัสสาวะสงู ระดบั 
ฮอร์โมนพาราไทรอยด์ต�า่ นอกจากส่งตรวจระดบัวติามนิดแีล้ว ควรจะมี 
การตรวจวัดเอนไซม์ 1,25(OH)D 24 hydroxylase ด้วยเนื่องจากการ
มีเอนไซม์ดังกล่าวในระดับต�่าเป็นสาเหตุให้เกิดโรคนิ่วไตได้

ปัจจัยทางจุลชีววิทยา
  Oxalobactor formigenes
   โรคนิ่วไตส่วนใหญ่ร้อยละ 75 เป็นแคลเซียมออกซาเลต ซึ่ง 
การศึกษาก่อนหน้านี้พบว่ากระบวนการเกิดนิ่วไตสัมพันธ์กับการ
มีปริมาณแคลเซียมสูงในปัสสาวะมากกว่าปริมาณออกซาเลตสูง
ในปัสสาวะก็ตาม แต่การศึกษาในช่วงหลังมีความรู้ใหม่เก่ียวกับ
กระบวนการดูดซึมออกซาเลตเพ่ิมขึ้น โดยพบว่ามีจุลินทรีย์ในล�าไส้ 
คือ Oxalobactor	 formigenes ซ่ึงเป็นแบคทีเรียแกรมลบชนิดไม่
ใช้ออกซิเจน (gram negative anaerobic bacteria) เกี่ยวข้องกับ 
กระบวนการเมแทบอลิซึมของออกซาเลตคือ ท�าหน้าท่ีย่อยสลาย 
ออกซาเลตในล�าไส้และควบคมุการขบัออกซาเลตทางปัสสาวะ Siener 
และคณะ ได้ท�าการศึกษาความเก่ียวข้องระหว่างการเมแทบอลิซึม 
ออกซาเลตและ Oxalobactor	 formigenes โดยศึกษาในข้ันตอน 
การควบคมุกระบวนการดดูซมึออกซาเลตทางล�าไส้ ดูความเก่ียวข้องกับ 
ระดับพลาสมาออกซาเลต และการขับออกซาเลตทางปัสสาวะ  
โดยศึกษาในผู้ป่วยโรคน่ิวไตแคลเซียมออกซาเลตจ�านวน 37 ราย  
ซึ่งในจ�านวนนี้มี 26 รายตรวจไม่พบ	Oxalobactor	formigenes และ
ตรวจพบจ�านวน 11 ราย ผลการศึกษาพบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมนียัยะส�าคญัทางสถติใินส่วนของการขบัออกซาเลตทางปัสสาวะ 
ในผูป่้วยทัง้สองกลุม่ แต่พบว่าในผูป่้วยโรคนิว่ไตออกซาเลตทีต่รวจพบ 
Oxalobactor	formigenes จะมีการขับออกซาเลตทางปัสสาวะต�่ากว่า 
กลุ ่มที่ตรวจไม ่พบ โดยที่มีการจ�ากัดอาหารกลุ ่มออกซาเลต  
ในส่วนของกระบวนการดูดซึมออกซาเลตทางล�าไส้น้ันกลับไม่พบว่า 
มีความแตกต่างกัน แต่พบระดับพลาสมาออกซาเลตสูงอย่างมีนัยยะ 
ส�าคัญทางสถิติในกลุ่มท่ีตรวจไม่พบ Oxalobactor	 formigenes8 

นอกจากนี้ยังมีการศึกษา Oxalobactor	 formigenes กับการเกิด 
นิว่ไตซ�า้พบว่า ในผูป่้วยทีเ่กิดนิว่ไตซ�า้บ่อยจะตรวจไม่พบ Oxalobactor	 
formigenes ยิ่งในผู้ป่วยที่เป็นนิ่วไตซ�้าหลาย ๆ ครั้งจะตรวจไม่พบ 
Oxalobactor	formigenes มากกว่าผู้ป่วยที่เป็นนิ่วไตซ�้าแค่1-2 ครั้ง

ปัจจัยด้านอาหาร
  อาหารที่มีแคลเซียมต�่า
   การรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมต�่าท�าให้เกิดโรคนิ่วไต
เนือ่งจากอาหารทีม่แีคลเซยีมสงูจะท�าให้การดดูซมึออกซาเลตในล�าไส้
ลดลงจึงท�าให้มีระดับออกซาเลตในเลือดลดลง ส่งผลให้เกิดโรคนิ่วไต 
ลดลง Taylor และ Curhan ท�าการศึกษาชนิดของแคลเซียมท่ีรับ
ประทานมีผลต่อการเกิดโรคนิ่วไตหรือไม่ โดยแบ่งชนิดของแคลเซียม
เป็นสองกลุ่มคือรับประทานแคลเซียมที่เป็นผลิตภัณฑ์จากนมกับ 
ที่ไม่ใช่จากนมเช่น ปลา ถั่วหรือผัก โดยรวบรวมข้อมูลจากการศึกษา 
Health professional follow up study (HPFS) เป็นผู้ชายจ�านวน 
30,762 คน และ Nurses’ Health Study I(NHS I) เป็นผู้หญิง
จ�านวน 94,164 คน และ NHS II เป็นผู้หญิงจ�านวน 101,701 คน 
จากผลการศึกษาพบว่ามีอุบัติการณ์ของการเกิดโรคนิ่วไต 5270 คน
จากการตดิตามเป็นระยะเวลา 56 ปี มกีารศกึษาในกลุม่ท่ีรบัประทาน
แคลเซยีมไม่ใช่จากนมเปรยีบเทยีบระหว่างกลุม่ทีร่บัประทานแคลเซยีม
ไม่ใช่จากนมในสัดส่วนที่มาก (high quintile) กับกลุ่มที่รับประทาน 
ในสดัส่วนทีน้่อย (low quintile) พบว่ามปัีจจยัเสีย่งในการเกดิโรคนิว่ไต 
เท่ากับ 0.71 ในการศึกษาของ NPFS, 0.82 ในการศึกษา NHS I, 
0.74 ในการศึกษา NHS II ส่วนในกลุ่มที่รับประทานแคลเซียมที่เป็น
ผลติภัณฑ์จากนมเปรยีบเทียบกลุม่ทีร่บัประทานในสดัส่วนทีม่าก (high 
quintile) กับกลุ่มที่รับประทานในสัดส่วนที่น้อย (low quintile) พบว่า 
มปัีจจยัเสีย่งในการเกดิโรคนิว่ไตเท่ากบั 0.77 ในการศกึษาของ NPFS, 
0.83 ในการศึกษาNHS I, 0.76 ในการศึกษาNHS II จะเห็นได้ว่า
ไม่มคีวามแตกต่างกนัระหว่างชนดิของแคลเซยีมทีท่�าให้เกิดโรคนิว่ไต9

  ชนิดของเครื่องดื่ม
   Ferraro และคณะ ท�าการศกึษาชนดิของเครือ่งดืม่ทีท่�าให้เกดิ
โรคนิ่วไตเพิ่มขึ้น โดยใช้ข้อมูลจาก 3 การศึกษาคือ HPFS, NHS I, 
NHS II ได้ผู้ป่วยจ�านวน 194,095 คน โดยพบเป็นโรคนิ่วไตจ�านวน 
4462 คน จากการตดิตามอย่างน้อย 8ปี พบว่าในกลุ่มท่ีมปัีจจยัเสีย่งสงู 
ในการเกิดนิ่วไตมีจ�านวนร้อยละ 33 ด่ืม sugar sweet noncola  
มีจ�านวนร้อยละ 23 ด่ืม sugar sweet cola และมีจ�านวนร้อยละ  
18 ดื่ม fruit punch ส่วนในกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงต�่าในการเกิดโรคนิ่วไต  
พบว่าด่ืมกาแฟที่มีคาเฟอีนร้อยละ 26 ด่ืมกาแฟที่ไม่มีคาเฟอีน 
ร้อยละ 16 ดื่มชาร้อยละ 11 ดื่มไวน์ร้อยละ 31 ถึง 33 ดื่มเบียร์ร้อย
ละ 41 ด่ืมน�้าส้มคั้นร้อยละ 12 สรุปได้ว่าเครื่องด่ืมโซดาที่มีน�้าตาล 
เป็นส่วนประกอบ และ fruit punch เพิ่มปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคนิ่ว
ไตเพิ่มขึ้น เชื่อว่าเกิดจากมีส่วนประกอบของน�้าตาลฟรุกโตส ซึ่งท�าให้
เกิดการขับออกซาเลต แคลเซียม และกรดยูริกมากขึ้นในปัสสาวะ10

  อาหารที่มีผลต่อการขับซิเตรต
   ภาวะซเิตรตต�า่ในปัสสาวะเป็นปัจจยัหนึง่ท่ีท�าให้เกิดโรคนิว่ไต 
Mandel และคณะท�าการศึกษาปัจจัยที่มีผลท�าให้การขับซิเตรต 
ในปัสสาวะลดลง โดยรวบรวมข้อมูลจาก HPFS, NHS I, NHS II 
จ�านวน 256 คนพบว่า มีปัจจัยดังนี้คือ 1.การรับประทานโปรตีน 
จากสัตว์ในปริมาณมาก โดยที่โปรตีนจากนมและผักไม่ท�าให้การขับ
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ซิเตรตลดลง 2. มีดัชนีมวลกายสูง 3.เคยมีประวัติเป็นนิ่วไตมาก่อน 
4.ความดันโลหิตสูง 5.ได้ยา thiazide 6.โรคเกาต์ ส่วนปัจจัยที่ท�าให้
การขับซิเตรตเพิ่มขึ้นได้แก่ การรับประทานโพแทสเซียมปริมาณมาก 
การมีปริมาณโซเดียมมากในปัสสาวะ และโรคเบาหวาน11

  วิตามินดีและการเกิดโรคนิ่วไต
   Papili และคณะ12 ศึกษาความชุกของการขาดวิตามินด ี
ในผู ้ป่วยโรคนิ่วไตจ�านวน 236 คนพบว่า มีภาวะขาดวิตามินดี 
ร้อยละ 19.4 พบมฮีอร์โมนพาราไทรอยด์สงูแต่แคลเซยีมในเลอืดปกติ
ร้อยละ 25 Leaf และคณะ ท�าการศกึษาผูป่้วยโรคนิว่ไตทีข่าดวติามนิดี 
กับการขับแคลเซียมทางไตจ�านวน 29 คนโดยให้ ergocalciferol 
50,000 ยนูติ ต่อสปัดาห์นาน 8 สปัดาห์พบว่าไม่เพิม่การขบัแคลเซยีม
ทางไต ทางผู้วิจัยสันนิษฐานว่าการให้ 25(OH)D อาจจะไม่มีผลต่อ
การสร้าง 1,25(OH)D หรือมีการปรับสมดุลแคลเซียม โดยการน�าไป
สร้างกระดกูแทนทีจ่ะขบัแคลเซยีมทางไตเพิม่ขึน้ ดงันัน้ควรให้วติามนิ
ดีทดแทนเฉพาะในผู้ป่วยโรคนิ่วไตที่มีภาวะขาดวิตามินดี

Renal	tubular	acidosis	(RTA)
   ผู้ป่วยโรคนิ่วไตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
อาจจะเกิดจาก endemic renal tubular acidosis (EnRTA) ซ่ึง 
มีสิ่งตรวจพบทางคลินิกท่ีแตกต่างจากผู้ป่วย distal RTA (dRTA)  
ในประเทศตะวันตกคือ ขณะท่ีมีโพแทสเซียมในเลือดต�่า กลับพบว่า 
มโีพแทสเซยีมในปัสสาวะต�า่ด้วย จากการศกึษาของสมุาล ีนมิมานนติย์  
และคณะ13 พบความชุกของ EnRTA เท่ากับร้อยละ 2.8 ซึ่งความชุก 
ในแต่ละหมู่บ้านแตกต่างกันตั้งแต่ร้อยละ 0.8 ถึง 4.2 หมู่บ้านที่มี
เศรษฐานะต�่ามีความชุกสูงกว่า ผู้ที่เป็น EnRTA มีอายุอยู่ในช่วง 
30-60 ปี อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย 1.6:1.0 ความชุกของนิ่วไต 
ซึ่งให้การวินิจฉัยด้วยการท�าภาพถ่ายรังสีไตพบร้อยละ 14.7 และ 
พบว่าผู ้ที่เป็น EnRTA มีแนวโน้มในการเกิดนิ่วไตเป็น 2 เท่า 
ของผู้ท่ีไม่มีความผิดปกติ อย่างไรก็ตามมีประชากรถึง 2 ใน 3  

จากการศึกษาคร้ังน้ีที่เป็นโรคน่ิวไตโดยไม่เป็น EnRTA ดังน้ัน
พยาธิก�าเนิดของโรคนิ่วไตอาจจะเกิดจากหลายเหตุปัจจัย เช่น ภาวะ
โพแทสเซียมในเลือดต�่า ภาวะโพแทสเซียมและซิเตรตในปัสสาวะต�่า  
และ/หรือ ความผิดปกติของ tubule ซึ่งท�าให้มีโปรตีนผิดปกติ 
ในปัสสาวะอันอาจมีผลท�าให้เกิดนิ่วไตได้ ได้มีรายงานความผิดปกต ิ
ทางพันธุกรรมในผู ้ป ่วย dRTA กรณีที่มีการถ ่ายทอดแบบ  
autosomal dominant (AD) พบว่าเกิดจากมี mutation ใน SLC4A1 
gene บนโครโมโซม 17q21-q22 ซึ่งท�าหน้าที่ควบคุม Cl¯/ HCO3¯ 
exchanger หรือ AE1 ที่collecting tubule ในมนุษย์จะพบ AE1 
อยู่ที่เม็ดเลือดแดงและที่ไต โดยถ้ามีmutation ของ AE1 ส่วนใหญ่
จะสัมพันธ์กับ hereditary spherocytosis (HS) และ South east 
Asian ovalocytosis (SAO)14 แต่ผู ้ป่วยกลุ่มน้ีส่วนใหญ่ไม่พบ 
ความผิดปกติของ distal urinary acidification และผู้ป่วยที่มี dRTA  
มักไม่ค่อยพบความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง ยกเว้นกรณีที่เป็น  
mutation แบบ homozygous AE1 mutant V488M (Band3  
Coimbra) ที่ผู ้ป่วยจะมีภาวะซีดรุนแรงร่วมกับความผิดปกติของ  
distal acidification โดยมิวเตชั่นส่วนใหญ่ที่พบใน AD dRTA คือ 
missense mutation ที่ residual 589 (R589) ยังไม่พบหลักฐานว่า
ความผิดปกติของ ยีน AE1 มีบทบาทหรือสัมพันธ์กับ EnRTA

พยาธิก�าเนิดของโรคนิ่วไต
   Green และ Ratan15 ได้ท�าการศึกษาพบว่ากระบวนการใน
การเกดินิว่ไตนัน้มขีัน้ตอนดงัแสดงในรปูท่ี 1 มกีารค้นพบใหม่เกีย่วกบั
กระบวนการเกดิ crystal deposition ในไตส่วนmedulla โดย Mulay16 
พบว่ากระบวนการเริ่มจากมี crystal เข้าสู่ไลโซโซมของเซลล์ท�าให้เกิด
การกระตุ้นภูมิคุ้มกันผ่าน NACHT, LRR และ PYD สร้างโปรตีน 
NLRP3 กระตุ้นกระบวนการอักเสบโดยมีการหลั่ง IL-1β และ IL18 
นอกจากนี้ยังชักน�า neutrophil และ macrophage มายังต�าแหน่ง 
ที่มี crystal เพื่อก�าจัด จึงเกิดเป็นผังพืดบริเวณดังกล่าวรูปที่ 2

รูปที่ 1  แสดงขั้นตอนการเกิดนิ่วไตโดยเริ่มจากการเกิด Randall’s plaque ต่อมามีการท�าลายเซลล์ urothelial และรวมตัวเป็นนิ่วไตออกซาเลตตามมา
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รูปที่ 2  แสดงกลไกผลึกนิ่วกระตุ้นกระบวนการอักเสบภายในไต
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สาเหตุของการเกิดนิ่วไตชนิดแคลเซียม
  แบ่งตามกระบวนการเกิดโรคนิ่วไตตามดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 สาเหตุของการเกิดนิ่วไตชนิดแคลเซียมตามกระบวนการ 
เกิดโรคนิ่วไต

ร้อยละ 100, hypokaliuria ร้อยละ 96, hypokalemia ร้อยละ 36, 
hypercalciuria ร้อยละ 16, hyperuricemia ร้อยละ 9, hyperuricosuria  
ร้อยละ 8 เมื่อเปรียบเทียบกลุ่มที่เป็นนิ่วไตกับประชากรปกติในเมือง 
พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะส�าคัญทางสถิติคือพบภาวะ 
hypocitraturia, hypokaluria และ hypokalemia มากในกลุ่มโรค 
นิ่วไตด นอกจากนี้ยังมีการศึกษาของ ด�ารงกิจชัยพรและคณะ 
พบ hypocitraturia ร้อยละ 50.6 ในผู้ป่วยโรคนิ่วไตซ�้า

ลักษณะอาการทางคลินิกของผู้ป่วยโรคนิ่วไต
   ผูป่้วยโรคนิว่ไตมลีกัษณะอาการได้หลายแบบส่วนใหญ่อาการ
ที่น�าผู้ป่วยมาโรงพยาบาลคืออาการปวด โดยจะปวดต้ือ ๆ บริเวณ
ด้านหลังเป็น ๆ หาย ๆ อาการจะรุนแรงถ้ามีก้อนนิ่วมาอุดท่ีท่อไต  
จะปวดแบบแหลมคม (sharp) เป็นพัก ๆ (renal colic) ต้องขยับตัวไป
มาไม่สามารถอยูน่ิง่ได้ ต�าแหน่งทีป่วดจะขึน้อยูก่บัต�าแหน่งทีน่ิว่อดุตนั 
เช่น ปวดบริเวณด้านข้างของเอวหรือท้องส่วนบนต�าแหน่งที่นิ่วอุดตัน 
คือ ureteropelvic junction และท่อไตส่วนต้น ถ้าปวดบริเวณ 
ท้องน้อยต�าแหน่งที่อุดตันคือท่อไต ถ้าปวดร้าวไปที่อัณฑะหรือ 
อวัยวะเพศหญิงต�าแหน่งที่อุดตันคือหนึ่งในสามของท่อไตส่วนล่าง 
ส่วนอาการอื่น ๆ ที่พบได้แก่ ปัสสาวะขัด ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะ
สะดุดจากนิ่วอุดตัน ปัสสาวะเป็นเลือด ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ หรือ
ปัสสาวะเป็นก้อนนิ่ว

การวินิจฉัย
  การซักประวัติ
   ประวัติเกี่ยวกับนิ่วไตเช่น อายุครั้งแรกที่พบนิ่วไต จ�านวนครั้ง 
การเกิดนิ่วไต ความถี่อาการปวดนิ่ว ขนาดและลักษณะรูปร่าง  
สขีองนิว่ ประวตัคิวามเจบ็ป่วยทีท่�าให้เกดินิว่ไตได้เช่น hypercalcemia  

ส่งเสริมปัจจัย
กระตุ้น

ส่งเสริม
กระบวนการ
เกิด crystal

ลดกระบวนการ
ยับยั้ง

Hyperuricosuria Hypercalciuria Hypocitraturia

Alkaline urine pH Hyperoxaluria Hypomagneuria

Low urine volume Abnormal nephrocalcin

  สาเหตุของการเกิดโรคน่ิวไตในต่างประเทศจากการศึกษา
โดยการเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมงหาค่าแคลเซียม ซิเตรต ครีแอทินิน 
แมกนีเซียม ออกซาเลต ฟอสฟอรัส กรดด่าง โซเดียม กรดยูริกและ
ปริมาณปัสสาวะ (เก็บขณะรับประทานอาหารปกติและรับประทาน 
อาหารแคลเซียมและโซเดียมต�่า) ท�า fasting calcium load test  
ตรวจระดบัซสิทนี ฮอร์โมนพาราไทรอยด์ และวดัค่าเคมต่ีาง ๆ  ในเลือด 
พบว่าความผิดปกติที่พบมากสุดคือ hypercalciuria ร้อยละ 30-60  
พบ hypocitraturia ร้อยละ 10-40 พบ hyperoxaluria ร้อยละ 10-20 
พบ hyperuricosuria ร้อยละ 10-20 ส่วนในประเทศไทยจากการศกึษา 
ผู้ป่วยโรคนิ่วไตจ�านวน 25 คนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย 
การตรวจค่าเคมต่ีาง ๆ  ในเลอืด และเกบ็ปัสสาวะ 24 ชัว่โมง น�ามาเปรยีบ
เทียบความแตกต่างเป็นร้อยละของความผิดปกติทางเมเทบอลิซึม 
ของประชากรสามกลุ ่ม พบว่าผู ้ป่วยโรคนิ่วไตมี hypocitraturia  
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ตารางที่ 3  แสดงส่วนประกอบต่าง ๆ ทีเ่หมาะสมในปัสสาวะ 24 ชัว่โมง

Calcium: normal < 300 มก. ในผู้ชาย <250 มก. ในผู้หญิง

Sodium: < 100-125 mEq

Urea nitrogen:<10-12 กรัม

Oxalate:< 40 มก. หรือ < 0.4-0.5 มิลลิโมล

Citrate:>320 มก. หรือ > 2-2.5 5 มิลลิโมล

Uric acid: ปกติ < 800 มก. ในผู้ชาย 750 มก.ในผู้หญิง 

Creatinine:15-25 มก./กก.ในผู้ชาย10-15 มก./กก.ในผู้หญิง

Magnesium: 60-120 มก. 

Phosphorus: < 1100 มก.

Calcium/citrate: > 3 มิลลิโมล/มิลลิโมล

pH: 5.5 -7.7

Volume: > 2-2.5 ลิตร

hyperthyroidism sarcoidosis immobilization ประวัติที่ท�าให้ 
กรดยูริกสูงเช่น โรคเกาต์ ภาวะการณ์สลายของเซลล์ปริมาณมาก 
ประวตัทิีท่�าให้เกดิ hyperoxaluria เช่น Crohn’s disease, Jejunoileal  
bypass, การผ่าตดัล�าไส้เลก็ ประวตัยิาเช่น loop diuretic glucocorticoid 
vitamin D และ theophylline ซึ่งท�าให้มีการขับแคลเซียมในปัสสาวะ
เพิ่มขึ้น ยาลดกรดกลุ่ม antacids ท�าให้ปัสสาวะเป็นด่างและบางชนิด
มแีคลเซยีมเป็นส่วนประกอบ ยา acetazolamine ท�าให้เกดิภาวะเลอืด
เป็นกรดส่งเสริมการสลายแคลเซียมจากกระดูกและมีการลดลงของ 
ซิเตรตในปัสสาวะ ย าsalicylic acid เพิ่มการขับยูเรต และออกซาเลต
ในปัสสาวะ ประวัติครอบครัว ประวัตินิ่วไตในครอบครัวพบในช่วงวัย
เด็กท�าให้นึกถึง primary hyperoxaluria ถ้าพบการถ่ายทอดแบบ 
autosomal dominant นกึถงึภาวะ idiopathic hypercalciuria ประวัติ
อาชีพ โดยอาชีพที่มีการสูญเสียน�้าร่างกายปริมาณมากเช่น เกษตรกร 
นักวิ่งมาราธอน ท�างานกลางแจ้งซึ่งมีความเส่ียงสูงในการเกิดนิ่วไต  
ประวัติการรับประทานอาหารและน�้า โดยปริมาตรน�้าที่ดื่มต่อวัน  
ชนิดของเครื่องดื่ม ลักษณะของอาหาร ปริมาณและความถี่ของ 
การบริโภคเนื้อสัตว์ อาหารรสเค็ม อาหารที่มีออกซาเลตมาก
  การตรวจร่างกาย
   การตรวจร่างกายส่วนใหญ่มักจะปกติ อาจจะมีความผิดปกติ
บางอย่างที่อาจท�าให้นึกถึงโรคทางระบบอ่ืน ๆ เช่น การตรวจพบ 
enterocutaneous fistula ในผู้ป่วย Crohn’s disease การตรวจ
พบว่าผู้ป่วยไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ตรวจพบลักษณะที่บ่งถึงมะเร็ง 
ซึ่งท�าให้มีภาวะ hypercalciuria ได้
  การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
  1. การตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ (urinalysis) ส่วนใหญ่ 
ตรวจพบเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะ การตรวจพบความถ่วงจ�าเพาะสูง
บ่งถึงภาวะร่างกายขาดน�้า การตรวจปัสสาวะมีค่า pH>7 อาจบ่งถึง
โรค RTA อาจตรวจพบผลึกแคลเซียม
  2.  การตรวจเลือด (blood test) การตรวจค่าครีแอทินิน  
อิเลคโตรไลท์ แคลเซียม ฟอสฟอรัส พาราไทรอยด์ฮอร์โมน
  3. การตรวจภาพถ่ายทางรังสี

   3.1  Noncontrast helical computer tomography (CT)
    เป ็นการตรวจที่แม ่นย�าที่สุดในการวินิจฉัยนิ่ วไต  
มีการศึกษาการใช้ CT scan เปรียบเทียบกับอัลตราซาวนด์ในการ
วินิจฉัยผู้ป่วยที่มาห้องฉุกเฉินด้วยอาการปวดแบบ renal coli จ�านวน 
2,759 คน โดยอัลตราซาวนด์ท�าโดยรังสีแพทย์หรือแพทย์เวชศาสตร์
ฉุกเฉิน พบว่าการวินิจฉัยนิ่วไตโดย CT scan มีความไวร้อยละ 88 
อัลตราซาวนด์ โดยรังสีแพทย์มีความไวร้อยละ 57 อัลตราซาวนด ์
โดยแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินร้อยละ 5417

   3.2 อัลตราซาวนด์ข้อดีคือ ไม่ต้องถูกรังสีมีประโยชน์ใน
การตรวจหญิงตั้งครรภ์ แต่มีความไวต�่ากว่า CT scan และนิ่วไตที่
ขนาดเล็กกว่า 2 มม.ไม่สามารถวินิจฉัยได้
   3.3 ภาพถ่ายรังสีช่องท้อง (Plain KUB) มีข้อจ�ากัด 
ในผู้ป่วยท่ีอ้วนมาก การวินิจฉัยนิ่วไตได้อยู่ในช่วงร้อยละ 45-58  
เมื่อเทียบกับการตรวจ CT scan
   3.4 Intravenous pyelography มีความไว และ 
ความจ�าเพาะสูงกว่าการท�าภาพถ่ายรังสีช่องท้อง แต่มีข้อเสียคือ 
ต้องได้รับสารทึบรังสีซึ่งอาจเกิดอาการแพ้ได้
   3.5 Magnetic resonance urography ได้ข ้อมูล 
ทางกายวภิาคและต�าแหน่งของก้อนนิว่ไม่ชดัเจนกว่าวธิกีารตรวจอืน่ ๆ   
ส่วนใหญ่อาจพิจารณาท�าในหญิงตั้งครรภ์
  4. การตรวจวเิคราะห์ส่วนประกอบของก้อนนิว่ การทราบว่า 
ส่วนประกอบของนิ่วประกอบด้วยอะไรบ้าง ท�าให้ทราบถึงสาเหตุ 
และ ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดนิ่วชนิดนั้นวิธีการตรวจที่มีประสิทธิภาพ
ได้แก่ วิธี X-ray diffraction crystallography และวิธี infrared 
spectroscopy
  5.  การตรวจปัสสาวะ 24 ชัว่โมง เพือ่ประเมนิหาความผดิปกติ
ของเมทาบอลิซึมท่ีเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดนิ่วไต ถ้ามีการผ่าตัด 
ควรส่งตรวจหลังผ่าตัดนิ่วไตอย่างน้อย 4 สัปดาห์ โดยตรวจดูปริมาตร
ของปัสสาวะ ดูซิเตรต ออกซาเลต แคลเซียม กรดยูริก โซเดียม 
ฟอสฟอรัส ครีแอทินิน โดยค่าปกติของปริมาณสารในปัสสาวะ 24 
ชั่วโมงแสดงดังตารางที่ 3
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วิธีการ ประโยชน์ ผลข้างเคียง
ระดับความ
น่าเชื่อถือ

อาหาร ยังไม่มีข้อมูลการศึกษาที่ชัดเจนเก่ียวกับอาหารที่สามารถลดการเกิดนิ่วไตแต่ม ี
บางการศึกษาพบว่าการรับประทานอาหารกากใยสูง การลดอาหารโปรตีน สามารถ
ป้องกันการเกิดนิ่วไตซ�้าได้

ไม่พบผลข้างเคียง 1

ยา การให้ยานอกเหนือจากการรักษาตามมาตรฐาน(เช่น เพ่ิมปริมาตรด่ืม จ�ากัดอาหาร 
ที่มีออกซาเลตสูง จ�ากัดเกลือ)เพื่อป้องกันการเกิดนิ่ว โดยยาที่ให้คือ thiazide diuretic, 
citrate, allopurinol สามารถลดการเกิดนิ่วไตแคลเซียมได้
 Thiazide diuretics: ARR = 29%, NNT =3 (RR 0.53;95% CI, 0.41 ถึง 0.68)
 Citrate: ARR =41%, NNT = 3 (RR, 0.25; 95%CI,0.14 ถึง 0.44)

พบความแตกต ่างของ
ผลข้างเคียงระหว่างกลุ่ม 
ได้ยาและกลุ่มควบคุม

2

Allopurinol (ข้อมูลการศึกษาผู้ป่วยที่มีกรดยูริกสูงในเลือดหรือปัสสาวะ) ARR= 22%,  
NNT = 5 (RR,0.59;95%CI,0.42 ถึง 0.84)

มี ข ้ อมูลน ้อย เ ก่ียว กับ 
อาการแพ ้ควรปรึกษา
ก่อนใช้ยา

การให้แมกนีเซียม ไม่ลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดนิ่วไต พบผลข้างเคียงจากยา
แมกนีเซียมเช่นท้องเสีย

1

การป้องกันและรักษา
   มีการรวบรวมข้อมูลการป้องกันและรักษาโรคนิ่วไต โดย 
Minnesota Evidence Base Practice Center ท�าการศึกษา 

แบบ systematic review จากข้อมูลระหว่างปี ค.ศ. 1948 ถึง 2011 
จ�านวน 28 การศึกษาในผู้ป่วยอายุมากกว่า 18 ปี โดยดูประสิทธิภาพ
และผลข้างเคียงของวิธีการรักษาสรุปรายละเอียดดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4  แสดงผลการรักษาและผลข้างเคียงในการรักษานิ่วไตในวิธีต่าง ๆ

1 คือความน่าเชื่อถือน้อย 2 คือความน่าเชื่อถือปานกลาง 3 คือความน่าเชื่อถือสูง

การให้	citrate
   การศึกษาของ Pinherro และคณะ18 ในผู้ป่วยนิ่วไตแคลเซียม
จ�านวน 16 คนและมภีาวะ hypocitraturia โดยการเปรียบเทียบระหว่าง
การให้โซเดียมไบคาร์บอเนตกับโพแทสเซียมซิเตรตพบว่า ยาทั้งสอง 
ตัวสามารถเพิ่มปริมาณซิเตรตในปัสสาวะ และ pH โดยโซเดียม 
ไบคาร์บอเนตเพิ่มปริมาณโซเดียมในปัสสาวะ โดยที่ไม่เพิ่มแคลเซียม 
ในปัสสาวะ นอกจากนี้ ยังพบว ่าการให้โพแทสเซียมซิเตรตมี
ประสิทธิภาพในการลดการตกผลึกของแคลเซียมออกซาเลต  
เมื่อเทียบกับการให้โซเดียมไบคาร์บอเนต

การลดการขับกรดยูริก
   การที่มีปริมาณกรดยูริกสูงในปัสสาวะท�าให้เกิดนิ่วไต
แคลเซียมออกซาเลตเพิ่มขึ้น เนื่องจากแคลเซียมออกซาเลต 
จับกันเป็นผลึกได้ง่ายขึ้น Goldfarb และคณะ19 ศึกษาประสิทธิภาพ 
ของยา febuxostat ในผู้ป่วยที่เป็นนิ่วไตแคลเซียมซ�้าและมีภาวะ 
hyperuricosuria จ�านวน 99 คนเปรียบเทียบกับ allopurinol และ
ยาหลอก โดยให้ยานาน 6 เดือน พบว่ายา febuxostat สามารถลด
ปริมาณกรดยูริกในปัสสาวะได้มากกว่าเมื่อเทียบกับ allopurinol หรือ
ยาหลอก แต่ไม่มีความแตกต่างในการลดขนาดน่ิว จ�านวนนิ่วและ 
การท�างานของไต

ปริมาตรปัสสาวะ
  มข้ีอมลูทีส่นบัสนนุว่าการมปีริมาตรปัสสาวะมากนัน้สามารถ
ป้องกันการเกิดนิ่วไตได้ จากข้อมูลในตารางพบว่าปริมาตรปัสสาวะ
ที่มากกว่า2.5ลิตรต่อวัน ลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดนิ่วไตได้ นอกจากนี้  
Sawyer และคณะ20 มีแนวคิดว่าปริมาตรน�้าดื่มในการป้องกันการ

เกิดนิ่วไตซ�้าน่าจะข้ึนอยู่กับน�้าหนักตัวจึงได้ท�าการศึกษาผู้ป่วยนิ่วไต
ซ�้าจ�านวน 399 คนหาความสัมพันธ์ระหว่างน�า้หนักตัวและปริมาณ
แคลเซียมในปัสสาวะที่ไม่ท�าให้เกิดน่ิวไต มาค�านวณหาปริมาตร
ปัสสาวะต่อวันต่อน�้าหนักตัวที่เหมาะสมในการป้องกันการเกิดนิ่วไต 
จะเห็นได้ว่าถ้าผู้ป่วยหนัก 50 กก.ต้องมีปริมาตรปัสสาวะอย่างน้อย 
1.5 ลิตรต่อวันถึงจะลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดนิ่วไตซ�้า และถ้าผู้ป่วย 
น�้าหนักตัว 140 กก.ต้องมีปริมาตรปัสสาวะอย่างน้อย 4 ลิตรจึงจะ 
ลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดนิ่วไตได้

ยากระตุ้นการขับนิ่ว
   Stuart และ Ferguson21 ท�าการศึกษา systematic review 
จ�านวน 597 การศึกษาเพื่อดูประสิทธิภาพในการขับนิ่วไตของการใช้ 
ยากลุ ่ม alpha-adrenoreceptor blocker เปรียบเทียบกับยา  
กลุม่ calcium channel antagonist พบว่ายาทัง้สองกลุม่มปีระสทิธภิาพ
ในการขบันิว่ไตมากกว่ายาหลอกและยากลุม่ alpha-adrenoreceptor 
blocker เช่น tamsulosin มีประสิทธิภาพในการขับน่ิวไตได้เร็วกว่า 
ยากลุ่ม calcium channel blockers เช่น nifedipine

สรุป
   โรคน่ิวไตยังคงเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขทั้งในต่าง
ประเทศและประเทศไทย โดยมีอุบัติการณ์เพิ่มมากข้ึนทุกปี ข้อมูล 
จากกระทรวงสาธารณสุขในปี พ.ศ.2553 พบ 122.46 ต่อ 100,000 
ของประชาการ พบมากที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
โดยนิ่วไตแคลเซียมเป็นชนิดที่พบมากสุด ปัจจุบันสมมติฐานการเกิด
นิ่วไตเชื่อว่าน่าจะเกิดจากความผิดปกติของหลายยีน (polygenic)  
ร่วมกับปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมเช่นทางด้านอาหาร ปัจจัยอื่น ๆ  ที่ท�าให้
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เกิดโรคนิว่ไตเช่น ความผดิปกตขิองฟอสเฟตเมตาบอลซิมึ ความผดิปกต ิ
ของหน้าทีต่วัรบัแคลเซยีมทีไ่ต ความผดิปกตขิอง melatonin receptor1A  
การมีเอนไซม์ 1,25(OH)D 24 hydroxylase ในระดับต�่า การไม่พบ
จุลินทรีย์ Oxalobactor	formigenes ในล�าไส้ อาหารที่มีแคลเซียมต�่า 
เครื่องดื่มโซดาที่มีน�้าตาลเป็นส่วนประกอบและ fruit punch การรับ
ประทานโปรตนีจากสตัว์ในปรมิาณมาก ผูป่้วยส่วนใหญ่มาด้วยอาการ
ปวดจากนิ่วอุดตัน การวินิจฉัยโรคนิ่วที่ดีที่สุดคือการส่งตรวจภาพถ่าย
รังสีคอมพิวเตอร์ ควรท�าการค้นหาสาเหตุหรือปัจจัยที่ท�าให้เกิดนิ่วไต
โดยการตรวจเลอืดและเกบ็ปัสสาวะ 24 ช่ัวโมงตลอดจนตรวจวเิคราะห์
ส่วนประกอบของก้อนนิ่ว การรักษาและป้องกันโรคนิ่วได้แก่ การเพิ่ม
ปริมาตรน�้าดื่ม การรับประทานอาหารกากใยสูง ลดอาหารโปรตีน  
การให้โพแทสเซียมซิเตรต ยาขับปัสสาวะชนิด thiazide ขนาดสูง  
ยากระตุ้นการขับนิ่วเช่น tamsulosin 
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Calcium nephrolithiasis
Noppakao Kongtal, Suchai Sritippayawan

Division	of	Nephrology,	Department	of	Internal	Medicine,	Siriraj	Hospital,	Mahidol	University

Abstract
 Nephrolithiasis remains a public health problem in Thailand and many other countries, with increasing incidence 
every year. Data from the Thai Ministry of Health in 2010 found that the incidence was 122.46 per 100,000 people, 
predominantly in the north and northeast regions, and calcium stones were the most common type. Several factors may 
predispose to the formation of kidney stones, such as genetic factors, disorders of phosphate metabolism, functional 
derangement of renal calcium sensing receptors or melatonin receptor 1A, vitamin D, and dietary factors. Most patients 
present with pain resulting from obstruction of the urinary tract. CT scan is the investigation of choice. However, the 
causes or related factors may be elucidated through further work up, such as blood tests, a 24-hour urine collection, 
and analysis of the stone components. Treatment and prevention of nephrolithiasis include increasing intake of water 
and fiber-rich foods, reducing protein intake, the use of citrate and thiazide-type diuretics, and medications that promote 
elimination of stones, such as inhibitors of alpha-adrenoreceptors.

Keywords: kidney stone, calcium stone, diuretics
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  ภาวะไตวายจากสารทบึรงัส ี(Contrast-induce Acute kidney 
injury: CI-AKI ) เป็นหนึง่ในสาเหตภุาวะของไตวายเฉยีบพลนั (acute 
kidney injury: AKI ) ที่พบบ่อย แม้จะมีการป้องกันที่ดีขึ้น อุบัติการณ์
ของภาวะ CI-AKI ยงัคงพบสงูขึน้เรือ่ย ๆ  เนือ่งจากมกีารใช้สารทบึรงัสี 
มากข้ึนเพื่อการท�าหัตถการและวินิจฉัยโรคต่าง ๆ พบอุบัติการณ์ 
ของการเกิดภาวะไตวายจากสารทบึรงัส ีประมาณร้อยละ 0 – 30 ขึน้กบั 
กลุ่มประชากรที่ศึกษา ปัจจัยเสี่ยงท่ีส�าคัญได้แก่ โรคไตเร้ือรังเดิมที่
มีอัตราการกรอง (Glomerular filtration rate) น้อยกว่า 60 มล./

นาท/ี1.73 ตร.ม., โรคไตจากเบาหวาน โรคหวัใจล้มเหลวระยะสดุท้าย  
ภาวะขาดสารน�้าในร่างกาย การใช้สารทึบแสงรังสีปริมาณมาก 
เป็นต้น1-8 
  ในปัจจุบันยังไม่ทราบกลไกการเกิดภาวะไตวายจากสารทึบ
รังสีชัดเจน แต่เชื่อว่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของไนตริกออกไซด์ 
(nitric oxide) เอนโดทีลิน (endothelin) และ อะดีโนซีน (adenosine)  
ท�าให้เกิดการหดตัวของเส้นเลือดไต และเป็นผลจากสารทึบรังสี
โดยตรงที่เป็นพิษต่อไต9 ผู้ป่วยที่เป็นไตวายเร้ือรัง จะมีการสร้าง 

การให้อาร์จินีนเสริมเพื่อป้องกันการเกิดภาวะไตวาย
เฉียบพลันจากสารทึบรังสีในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง

ระยะที่ 3-4: การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่ม
ที่มีกลุ่มควบคุมและปิดบังทั้งสองด้าน

ณัฐวุฒิ ศิริทวีสุข, บัญชา สถิระพจน์, อ�านาจ ชัยประเสริฐ, เนาวนิตย์ นาทา, อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์
แผนกโรคไต	กองอายุรกรรม	โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า	และวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

บทคัดย่อ
บทนำ : ไตวายเฉียบพลันจากสารทึบรังสีเป็นสาเหตุของไตวายเฉียบพลันที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยท่ีนอนโรงพยาบาล การลดลงของ 
ไนตริกออกไซด์เป็นหน่ึงในกลไกหลักที่ท�าให้เกิดภาวะดังกล่าว อาร์จินีนเป็นสารต้ังต้นของไนตริกออกไซด์และภาวะพร่องอาร์จินีน 
เป็นภาวะที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง 
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการให้อาร์จินีนชนิดรับประทานเพื่อป้องกันการเกิดไตวายเฉียบพลันจากสารทึบรังส ี
ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะที่ 3-4 และศึกษาความแตกต่างของระดับไนตริกออกไซด์ในปัสสาวะระหว่างกลุ่ม 
วิธีการศึกษา: ท�าการศึกษาแบบการวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมและปิดบังทั้งสองด้าน ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะที่ 3-4 
ที่ต้องได้รับการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดที่มีการฉีดสารทึบรังสี ผู้ที่เข้าร่วมการวิจัยจะได้รับการสุ่มเป็นสองกลุ่ม กลุ่มอาร์จินีน  
รับประทานอาร์จินีนขนาด 3 กรัมต่อวัน และกลุ่มควบคุม รับประทานยาหลอกขนาดเท่ากัน ทั้งสองกลุ่มรับประทานยา 3 วันก่อน 
การฉีดสารทึบรังสี ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจระดับซีร่ัมครีแอทินิน ซิสตาตินซี อิเลคโตรไลท์ และระดับไนตริกออกไซด์ในปัสสาวะ 
ในวันก่อนฉีดสารทึบรังสี และตรวจซ�้าสองวันหลังจากฉีดสารทึบรังสี 
ผลการศึกษา: ผู้ป่วย 84 รายถูกสุ่มแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม เหลือผู้ป่วย 27 รายในกลุ่มอาร์จินีนและ 34 รายในกลุ่มควบคุมมาท�าการ
วิเคราะห์ข้อมูล ไม่พบความแตกต่างทางด้านข้อมูลพื้นฐานรวมถึงค่าการท�างานของไตระหว่างกลุ่ม โดยอัตราการกรองเท่ากับ 48.8 ± 
8.8 มล./นาที/1.73 ตร.ม. ในกลุ่มอาร์จินีน และ 48.8 ± 7.5 มล./นาที/1.73 ตร.ม.ในกลุ่มควบคุม ในการศึกษานี้พบอัตราการเกิด
ไตวายเฉียบพลันจากสารทึบรังสีในกลุ่มอาร์จินีนน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ร้อยละ 23.53 และร้อยละ 3.7 ในกลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มอาร์จินีนตามล�าดับ (p = 0.036) และไม่พบผลข้างเคียงรุนแรงในทั้งสองกลุ่ม พบว่ามีแนวโน้มที่ระดับไนตริกออกไซด์
ในปัสสาวะจะลดลงมากกว่าในกลุ่มที่เกิดไตวายจากสารทึบรังสี
สรุป: การให้รับประทานอาร์จินีนก่อนการฉีดสารทึบรังสีสามารถป้องกันการเกิดไตวายเฉียบพลันในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะที่ 3 

ค�าส�าคัญ: อาร์จินีน, ไตวายเฉียบพลันจากสารทึบรังสี, ไนตริกออกไซด์
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ไนตริกออกไซด์ลดลง โดยสาเหตุหน่ึงเกิดจากการขาดสารอาร์จินิน  
ซึ่งเป็นสารต้นของการสร้างไนตริกออกไซด์ โดยสาเหตุที่ท�าให ้
ในตริกออกไซด์ลดลงในผู้ป่วยไตวายเร้ือรังเกิดจากการขาดอาร์จินิน 
มีการเพิ่มขึ้นของไนตริกออกไซด์ซินเตสอินฮิบิเตอร์ (Nitric oxide 
synthase inhibitor) และมีการลดลงของเอนไซม์ไนตริกออก 
ไซด์ซินเตสที่ไต10

  มีการศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่าการให้อาร์จินินสามารถ
ป้องกนัการเกดิภาวะไตวายฉยีบพลนัจากสารทบึรงัสไีด้11 แต่การศกึษา
ในรายโดยการให้อาร์จินนิขนาด 20 กรมั ครัง้เดยีวทางหลอดเลอืดด�า
ก่อนการฉีดสารทึบรังสีพบว่าค่าซีร่ัมครีเอทินีนในกลุ่มที่ได้อาร์จินิน
เสริมสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างไรก็ตามในการศึกษาดังกล่าวไม่พบ
อุบตักิารณ์การเกดิภาวะไตวายเฉยีบพลันจากสารทบึรงัสี12 การศกึษานี ้
จึงท�าขึ้นเพื่อดูผลของการป้องกันการเกิดภาวะไตวายเฉียบพลัน 
จากสารทึบรังสี โดยให้รับประทานอาร์จินินเสริมเป็นขนาด 3 กรัม 
เป็นเวลา 3 วันก่อนการฉดีสารทบึรงัสใีนผูป่้วยไตวายเรือ้รงัระยะที ่3-4 

วิธีการศึกษา
  รูปแบบการวิจัย ประชากร และวัสดุที่ใช้ในการวิจัย
  การศกึษาเชิงทดลองแบบสุม่ทีม่กีลุม่ควบคมุและปิดบงัทัง้สอง
ด้าน (Double blind randomized placebo controlled trial) ในผูป่้วย 
ไตวายเรื้อรังระยะ 3-4 ที่จ�าเป็นต้องได้รับการฉีดสารทึบรังส ี
ในโรงพยาบาลพระมงกุฎเก โดยเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มประชากรมา
ท�าการศึกษา ได้แก่ ผู้ป่วยนอก อายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไปที่มีข้อบ่งชี้
ของการตรวจเอกซเรย์คอมพวิเตอร์ชนดิทีมี่ความจ�าเป็นต้องฉดีสารทบึ
รงัสทีางหลอดเลือดด�า และมค่ีาการท�างานของไต (GFR) คงทีร่ะหว่าง  
15-60 มล./นาที/1.73 ตร.ม. เกณฑ์การคัดแยกกลุ่มประชากร 
ออกจาการศึกษา ได้แก่ ผู ้ป ่วยที่มีประวัติแพ้อาร์จินิน ผู ้ป ่วย 
ทีเ่ป็นไตวายเฉียบพลนัท่ีวนิจิฉยัภายใน 4 สปัดาห์ ผู้ป่วยทีม่กีารตดิเชือ้
ในกระแสเลือด และผู้ป่วยโรคตับรุนแรงจากกา รทบทวนวรรณกรรม
ของ Alejandro และคณะ13 เรื่อง The Reno-Protective Effect of 
Hydration With Sodium Bicarbonate Plus N-Acetylcysteine 
in Patients Undergoing Emergency Percutaneous Coronary 
Intervention พบอัตราการเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันจากสารทึบ
รังสีในกลุ่มที่ได้ normal saline และ sodium bicarbonate เท่ากับ 
21.8% และ 1.8% ตามล�าดบั เมือ่น�ามาแทนค่าในสตูรจะค�านวณขนาด
ตัวอย่างได้ 56x2=112 รายในการศึกษาครั้งนี้
  อาร์จินีนที่น�ามาใช้ในการศึกษาผลิตจาก purified arginine  
ที่เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์อาหาร NEOMUNE ซึ่งได้รับการรับรอง
เป็นอาหารจากส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว ลักษณะ
เป็นผลึกสีขาวขุ่น มีรสขม และยาหลอก ผลิตจากแป้งข้าวโพดน�้าหนัก 
เท่ากัน ลักษณะเป็นผลึกสีขาวเช่นกัน สารทั้งสองชนิดถูกบรรจุ 
ในแคปซูลเจลาตินสีขาวลักษณะเดียวกัน ขนาดเม็ดละ 500 มิลลิกรัม  
สารทึบรังสีที่ ใช ้ในการวิจัยเป ็นสารทึบรังสีชนิด non-ionic  
low-osmolar contrast media ทั้งหมด
  เกณฑ์การวินิจฉัยไตวายเฉียบพลันได้แก่ พบมีการเพิ่มข้ึน 

ของซีรั่มครีเอตินีนมากกว่าหรือเท่ากับ 0.3 มก./ดล. หรือมีการลด
ลงของการกรองของไต (GFR) มากกว่าร้อยละ 25 โดยค�านวณค่า 
การกรองของไตจากสูตร CKD-EPI ส�าหรับซีรั่มซีสตาตินซี
  ผู ้ป่วยที่มารับการปรึกษาเร่ืองตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
ชนิดที่ต้องฉีดสารทีบรังสีทางหลอดเลือดด�าอยู่ในเกณฑ์คัดเข้าและ
ไม่อยู่เกณฑ์คัดออกจะได้รับการชี้แจงถึงความเป็นมาของโครงการ
วัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่จะได้รับของโครงการน้ี และผู้ท่ีสนใจ 
เข้าร่วมโครงการวิจัยจะต้องลงนามในใบยินยอมเข้าร่วมโครงการ
วิจัย จากนั้นจะได้รับการซักประวัติ ทั่วไป ทบทวนประวัติผู ้ป่วย 
โรคแทรกซ ้อน และการใช ้ยา ตรวจวัดส ่วนสูง ชั่ งน�้ าหนัก  
ตอบแบบสอบถามพ้ืนฐานเก่ียวกับ เพศ อายุ ข้อมูลทางสุขภาพ 
ได้แก่ โรคประจ�าตัวอื่นๆ การใช้ยา การสูบบุหรี่ 
  ผู ้เข้าร่วมการวิจัยจะได้รับการสุ่มโดยวิธี Block of four  
โดยจะท�าการปิดบังทั้งผู้ท�าการวิจัย และผู้เข้าร่วมการวิจัย (Double 
blinded) โดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 กลุ่มอาร์จินิน  
ได้รับอาร์จินินขนาด 3 กรัม/วัน (3 เม็ดหลังอาหารสองเวลา) และ 
กลุ่มที่ 2 กลุ่มควบคุม ได้รับยาหลอกในขนาดเท่ากัน โดยจะให้ยา 
ผูป่้วยกลบัไปรบัประทานทีบ้่านเป็นเวลา 3 วันก่อนการฉดีสารทึบรงัสี
เข้าทางหลอดเลือดด�า จากนัน้ผูเ้ข่าร่วมการวจิยัต้องเข้ารบัการรกัษาใน
โรงพยาบาลตามนัดหมาย เพื่อให้สารน�้า Normal saline ทางหลอด
เลอืดด�าอตัรา 1 มล./กก. เป็นเวลา 12 ชัว่โมงก่อนและหลงัการฉดีสาร 
ทึบรังสี ขณะนอนโรงพยาบาล ผู้เข้าร่วมการวิจัยจะต้องเจาะเลือด 
หนึ่งครั้ง เพื่อดูค่าการท�างานของไต (Blood urea nitrogen, Serum 
creatinine และ Serum cystatin C) และเก็บปัสสาวะเพื่อตรวจ
ปริมาณไนตริกออกไซด์ ผู ้วิจัยจะเข้าไปสอบถามผลข้างเคียงของ 
การรับประทานยาวิจัย เก็บข้อมูลปริมาณสารทึบรังสี หลังจากฉีดสาร
ทึบรังสีโดยปกติ ผู้เข้าร่วมวิจัยสามารถกลับบ้านได้ และจะได้รับการ
นดัมาเจาะเลอืดและตรวจปัสสาวะหนึง่ครัง้ทีแ่ผนกโรคไตโรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้าหลังฉีดสารทึบรังสีทางหลอดเลือดด�า 48 ชั่วโมง
  หากเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันจากการฉีดสารทึบรังสี 
ผู้เข้าร่วมงานวิจัยจะได้รับการรักษาโดยการซักประวัติ ตรวจร่างกาย 
และส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เหมาะสม เพื่อประเมินภาวะ
แทรกซ้อนท่ีเกิดข้ึน และให้การรักษาตามภาวะแทรกซ้อนนั้นโดย 
ผู้ท�าการวิจัย
  การวิเคราะห์ค่าทางสถิติ
  การวิเคราะห์ทางสถิติที่ใช้ คือ Fischer’s exact test  
ส�าหรับอุบัติการณ์การเกิดไตวายเฉียบพลัน และข้อมูลพื้นฐาน 
แบบตัวแปรกลุ่ม และใช้ Independent t-test ส�าหรับข้อมูลท่ีมี 
ความต่อเนื่อง โดยวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม SPSS version 15.0

ผลการศึกษา 
  ผู้ป่วยที่ยินยอมเข้าร่วมงานวิจัยทั้งหมด 84 ราย แบ่งออก 
เป็น 2 กลุ่มเท่าๆ กัน และมีผู้ป่วยที่ไม่ได้เข้าร่วมจนจบการวิจัย  
ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1 เหลือผู้ป่วยในกลุ่มอาร์จินีน 27 รายและ 
กลุ่มควบคุม 34 ราย มาท�าการวิเคราะห์แบบ Per protocol analysis 
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  ลักษณะพื้นฐานระหว ่างกลุ ่มไม ่พบความแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ อายุเฉลี่ยผู้ป่วยเท่ากับ 74 ปี ร้อยละ 40 
เป็นเพศหญิง และไม่พบความแตกต่างด้านอัตราการใช้ N-acetyl 

แผนภูมิที่ 1 แสดงจ�านวนผู้เข้าร่วมการวิจัย

ผู้เข้าร่วมงานวิจัย n=84

กลุ่มอาร์จีนีน n=42

กลุ่มอาร์จีนีน n=27

ยกเลิกการท�าซีที 13
เสียชีวิตก่อนถึงวันนัด 1
รับประทานยาผิด 1

ขาดการติดต่อ 2 
ยกเลิกการท�าซีที 6

กลุ่มควบคุม n=42

กลุ่มควบคุม n=34

cysteiene ปรมิาณสารทบึรงัส ีและอตัราการกรองของไตระหว่างกลุม่ 
ดังแสดงในตารางที่ 1 

Parameter กลุ่มควบคุม n=34 กลุ่มอาร์จินิน n=27

อายุ (ปี) 73.3±10.2 73.7±9.8

เพศหญิง (ร้อยละ) 41.2 44.4

ดัชนีมวลกาย (กก./ตร.ม.) 24.9±5.2 23.1±3.7

เบาหวาน (ร้อยละ) 38.2 22.2

ความดันโลหิตสูง (ร้อยละ) 76.5 74.1

ยาที่ใช้ประจ�า (ร้อยละ)  

  ACEi 5.9 3.70

  ARB 20.59 33.33

  Diuretics 11.76 3.70

  CCB 35.29 40.74

  ยาลดความดันกลุ่มอื่น ๆ 44.12 25.93

  Metformin 17.65 14.81

  NSAID 0.00 7.41

NAC1 (ร้อยละ) 47.06 51.85

ปริมาณสารทึบรังสี (ml) 55.59±16.36 58.89±13.96

ซีรั่มครีเอตินิน (มก/ดล) 1.31±0.19 1.30±0.25

อัตราการกรองของไต (มล./นาที/1.73 ตร.ม.)2 48.81±7.45 49.55±7.58

ตารางที่ 1  แสดงลักษณะพื้นฐานประชากร

1 NAC = N-acetyl cysteiene
2  อัตราการกรองของไต ค�านวณจาก CKP-EPI ส�าหรับซีรั่มครีแอทินิน
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  อัตราการเกิดไตวายเฉียบพลันจากสารทึบรังสีลดลงอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติ (p-value 0.036) ในกลุ่มอาร์จินิน (ร้อยละ 3.7)  
เทียบกับกลุ่มควบคุม (ร้อยละ 23.5) แสดงดังรูปที่ 1 โดยไม่พบความ
แตกต่างของดุลเกลือแร่ในเลือด และพบผลข้างเคียงต่าง ๆ ได้แก่ 
กลุ่มอาร์จินินพบอาการคล้ายไข้หวัด 1 ราย และท้องร่วง 1 ราย  

กลุม่ควบคมุพบอาการร้อนวบูวาบตามตวั 1 ราย ดงัแสดงในตารางที ่2 
  นอกจากน้ีพบว่า ไม่มีการเปล่ียนแปลงของระดับไนตริก 
ออกไซด์ในปัสสาวะระหว่างผู้ป่วยทั้งสองกลุ่มดังแสดงในตารางท่ี 3 
และระหว่างกลุ่มผู้ป่วยที่เกิด และไม่เกิดไตวายเฉียบพลันดังแสดง 
ในตารางที่ 4

ตารางที่ 2 แสดงผลข้างเคียงของการรักษา

ตารางที่ 3  ระดับไนตริกออกไซด์ในปัสสาวะเทียบระหว่างกลุ่มอาร์จินีนและกลุ่มควบคุม

Parameter กลุ่มควบคุม n=34 กลุ่มอาร์จินิน n=28

Na (mmol/L) 138.64±4.35 138.30±4.96

K (mmol/L) 3.99±0.52 4.13±0.54

Cl (mmol/L) 100.45±4.07 100.28±4.24

HCO3 (mmol/L) 24.18±2.61 24.56±2.64

Hypokalemia (n) 4 3

Hyperkalemia (n) 1 0

HCO
3
<18 mEq/L (n) 0 1

HCO
3
<15 mEq/L (n) 0 0

Flushing (n) 0 1

Flu-like symptom (n) 1 0

Diarrhea (n) 0 1

Parameters Placebo Arginine p-value

NO/Cr day -1 (µmol/mg) 61.6±9.8 61.8±10.0 0.992

NO/Cr day 2 (µmol/mg) 52.2±10.1 62.5±17.9 0.589

NO/Cr difference (µmol/mg) -10.1±12.5 0.1±12.6 0.587

NO = Nitric oxide, Cr = Creatinine

ตารางที่ 4  ระดับไนตริกออกไซด์ในปัสสาวะเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่เกิด และไม่เกิดไตวายเฉียบพลันจากสารทึบรังสี

Parameters No CI-AKI CI-AKI p-value

NO/Cr day -1 (µmol/mg) 58.5±7.1 80.7±24.8 0.273

NO/Cr day 2 (µmol/mg) 56.9±10.3 52.8±22.4 0.870

NO/Cr difference (µmol/mg) -2.1±10.0 -27.9±18.8 0.251

NO = Nitric oxide, Cr = Creatinine

อภิปรายผลการศึกษา
  พบอุบัติการณ์การเกิดไตวายเฉียบพลันจากสารทึบรังสี 
ในกลุ่มอาร์จินีนน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ซึ่ง 
แตกต่างจากการศกึษาก่อนหน้า Miller และคณะไม่พบความแตกต่าง 
ของการให้อาร์จินินขนาด 20 กรัม ครั้งเดียวทางหลอดเลือดด�า 
ในผู้ป่วย 42 รายก่อนการฉีดสารทึบรังสีและท�าการสวนหัวใจ12  
แต่พบความแตกต่างจากการศึกษาน้ีหลายประการ ได้แก่ การให้ 
สารน�้าทดแทนเพ่ือป้องกันภาวะไตวายที่ให้เป็น 0.45% NaCl  

ซึ่งไม่เป็นสารน�้ามาตรฐานในการป้องกันไตวายจากสารทึบรังสี  
การให้อาร์จินีนเป็นการให้ทางหลอดเลือดด�าและให้เพียงครั้งเดียว
ก่อนการฉีดสารทึบรังสี ปริมาณสารทึบรังสีท่ีใช้สูงกว่า และเป็น 
การศึกษาในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังท่ีมีค่าเฉลี่ยอัตราการกรองน้อยกว่า  
ซึ่งอาจจะเป็นผลให้อาร์จินีนที่ได้รับไปไม่สามารถเปล่ียนแปลง 
เป็นไนตริกออกไซด์ได้ จากการคั่งของไนตริกออกไซด์ซินเตส 
อินฮิบิเตอร์ที่มากกว่า และมีการลดลงของไนตริกออกไซด์ซินเตส 
บริเวณไตชั้นคอร์เท็กซ์ 
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  ในการศึกษานี้ไม่พบความแตกต่างด้านเกลือแร่ที่ผิดปกติ  
ซึง่อาจพบได้จากการให้อาร์จนินี คอื ภาวะเกลอืโพแทสเซยีมในเลอืดสงู 
และภาวะเลอืดเป็นกรด อาจเป็นผลจากเป็นการศกึษาทีท่�าในผูป่้วยไต
วายระยะต้น ค่าอตัราการกรองเฉลีย่ประมาณ 50 มล./นาที/1.73 ตร.ม.  
และการให้อาร์จินีนทดแทนให้ในรูปแบบรับประทานในขนาดต�่า
  พบว่ามีแนวโน้มที่ระดับไนตริกออกไซด์ในปัสสาวะจะลดลง
มากกว่าในกลุ่มที่เกิดไตวายจากสารทึบรังสี ซึ่งอาจเป็นผลจากปัจจัย
หลายประการ ได้แก่ (1) กลุ่มผูป่้วยท่ีเกดิไตวายเฉยีบพลันจากสารทบึ 
รังสีส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยท่ีไม่ได้รับประทานอาร์จินีน ซึ่งเป็นสารต้ัง
ต้นของไนตริกออกไซด์ กลไกส่วนหนึ่งของการเกิดไตวายเฉียบพลัน 
จากสารทึบรังสีคือมีการหดตัวของหลอดเลือดไต ซึ่งกลไกต่อต้านคือ 
การเพิ่มขึ้นของสารที่ท�าให้หลอดเลือดขยายตัว สารท่ีส�าคัญที่ท�าให้
หลอดเลือดขยายตัวได้แก่ไนตริกออกไซด์ ภาวะพร่องอาร์จินีน 
ที่เกิดร่วมกับภาวะที่มีการหดหัวของหลอดเลือดไตมากขึ้นอาจน�าไป
สู่ภาวะไตวายเฉียบพลันได้ อย่างไรก็ตามในการศึกษานี้ไม่สามารถ
แสดงความแตกต่างของระดบัไนตรกิออกไซด์ในปัสสาวะระหว่างกลุม่
อาร์จินีนและกลุ่มควบคุมได้ อาจเป็นผลเน่ืองมาจากในการศึกษานี ้
ไม่ได้วัดระดับอาร์จินีนโดยตรง การให้อาร์จินีนที่มากเกินจ�าเป็น
อาจไม่ได้เปล่ียนเป็นไนตริกออกไซด์ และจ�านวนผู้ป่วยที่เกิดไตวาย
เฉียบพลันและอยู่ในกลุ่มอาร์จินีนมีจ�านวนน้อยไม่สามารถน�ามา
วิเคราะห์ข้อมูลได้ (2) ภาวะไตวายเฉียบพลันที่เกิดขึ้นอาจท�าให้เกิด
การลดลงของไนตริกออกไซด์ได้ จากการที่มี endothelial cell injury 
ซึ่งเป็นเซลล์ที่สร้างไนตริกออกไซด์
  ข้อจ�ากดัของการศกึษาได้แก่ จ�านวนผูป่้วยทีเ่ข้าร่วมการศกึษา
น้อยและมีผู้ป่วยส่วนหนึ่งไม่ได้รับการฉีดสารทึบรังสีตามนัด การให้
อาร์จินีนเป็นการให้เสริมจากการป้องกันมาตรฐานคือการให้สารน�้า
ทางหลอดเลือดด�า และจ�ากัดเฉพาะผู้ป่วยที่มีลักษณะตามการศึกษา 
กล่าวคอืเป็นผูป่้วยไตวายเรือ้รงัระยะที ่3-4 มเีวลาเตรยีมตวัก่อน 3 วนั
ในการให้อาร์จินนีเสรมิ อย่างไรกต็าม การศกึษานีเ้ป็นการศกึษาแรก
ท่ีศึกษาผลของการให้อาร์จนินีเสรมิในรปูแบบรบัประทานเพือ่ป้องกนั
การเกิดไตวายเฉียบพลันจากสารทึบรังสี

สรุปผล
  การให้อาร์จินีนชนิดรับประทานขนาด 3 กรัมเป็นเวลา 3 วัน 
ก่อนการท�าการฉีดสารทึบรังสีในผู้ป่วยไตวายเร้ือรังระยะที่ 3-4 
สามารถป้องกันการเกิดไตวายเฉียบพลันจากสารทึบรังสีได้ โดย 
ไม่พบผลข้างเคียงที่รุนแรง
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รูปที่ 1  อัตราการเกิดไตวายเฉียบพลันจากสารทึบรังสีลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ 
ทางสถิติ (p-value 0.036) ในกลุ่มอาร์จินิน (ร้อยละ 3.7) เทียบกับกลุ่มควบคุม 
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Protective effect of oral L-arginine supplement 
in CKD stage 3-4 patients receiving contrast 

media: A double blind randomized 
placebo controlled trial

Nuttawut Siritaweesuk, Bancha Satirapoj, Amnart Chaiprasert, Naowanit Nata, 
Inseey Kajanakul, Ouppatham Supasyndh

Nephrology	Division,	Department	of	Medicine,	Phramongkutklao	Hospital	and	College	of	Medicine

Abstract
Background: Contrast-induced acute kidney injury (CI-AKI) is a common complication in hospitalized patients. Nitric 
oxide-signal transduction plays an important role in prevention of CI-AKI. L-Arginine is an amino acid involved in ammonia 
detoxification, and is well known as a precursor to nitric oxide, a key component of endothelial-derived relaxing factor.
Objective: To examine the efficacy of oral L-arginine for preventing CI-AKI in chronic kidney disease (CKD) patients 
and to examine the difference of urinary nitric oxide between groups.
Methods: A randomized, double blind, placebo controlled trial was done in CKD stage 3-4 patients undergoing computer 
tomography. Eligible patients were randomly assigned into two groups: arginine 3 g in 6 gelatin capsules orally per day, 
and placebo 6 capsules as the same manner for 3 days before contrast media injection. Serum cystatin C, creatinine, 
electrolyte, estimated GFR and urinary nitric oxide were measured at baseline and 48 hours after procedure.
Results: A total of 84 patients were screened. Sixty percent were male with mean age of 74 years. 27 patients in  
arginine group and 34 patients in placebo group were analyzed. There were no significant differences between the 
arginine and placebo groups regarding baseline demographic and biochemical characteristics, including baseline GFR 
(48.8 ± 8.8 mL/min/1.73 m2 versus 48.8 ± 7.5 mL/min/1.73 m2). The incidence of CI-AKI was 3.7% (1 patient) in the 
arginine group and 23.53% (8 patients) in the placebo (p = 0.036). No serious adverse event was detected in the both 
groups. There is a trend toward an increase in urinary nitric oxide difference in patients with CI-AKI.
Conclusion: This study indicated that oral L-arginine supplement before intravenous contrast media injection plus the 
standard hydration regimen can prevent CI-AKI in hospitalized patients with CKD stage 3-4.

Keywords: Arginine, contrast-induced acute kidney injury, nitric oxide
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  Growing numbers of patients are now on dialysis as a 
result of end-stage renal disease (ESRD). That mild to moderate  
chronic renal insufficiency is a risk factor for cardiovascular 
disease (CVD) is increasingly accepted. ESRD is associated 
with a substantially reduced life expectancy, for which CVD is 
the leading cause.1-3 Arterial stiffness and vascular calcification 
have been known to be surrogate markers of arteriosclerosis 
and are also related to mortality.4-6 

  The ankle-brachial index (ABI) is the principal diagnostic 
tool for peripheral arterial disease (PAD) screening, calculated 
by the ratio of systolic blood pressure at the ankle relative to the 
arm.7 The ankle-brachial index (ABI) is widely recommended 
in the initial assessment of lower extremity perfusion, based  
on a substantial body of evidence linking low ABI to  
imaging-confirmed PAD, and increased CVD morbidity and 
mortality.8 In addition, the diagnostic limits of the ABI have 

One year cardiovascular outcomes of abnormal 
ankle-brachial index (ABI) and toe-brachial 

index (TBI) among dialysis patients 
Tanawoot Limlek1, VasantSumethkul1, Surasak Kantachuvessiri1, Chagriya Kitiyakara1, 

Bunyong Phakdeekitcharoen1, Arkom Nongnuch1, Montira Assanatham1, 
Piyanut Pootracool2, Atiporn Ingsathit1,3

1Division	of	Nephrology,	Department	of	Medicine,	2Division	of	Vascular	Surgery,	
3Section	for	Clinical	Epidemiology	and	Biostatistics,	Department	of	Surgery,	

Faculty	of	Medicine	Ramathibodi	Hospital,	Mahidol	University

Abstract
Background: Arterial stiffness and vascular calcification has been known to be a surrogate marker of arteriosclerosis. 
The ankle-brachial index (ABI) and toe-brachial index (TBI) is a noninvasive method to evaluate vascular stiffness. ABI 
can lead to falsely elevated or falsely normal ankle pressures due to vessel stiffness. The toe vessels are less susceptible 
to vessel stiffness. 
Methods: This was a single center, prospective cohort study conducted at an outpatient clinic from September 2013 – February  
2015. ABI and TBI were performed among consecutive stable dialysis patients, either hemodialysis or peritoneal, who had 
dialysis vintage at least 3 months before enrolled. The cutoff values for ABI and TBI were determined by a related study 
and recommendations. Biochemical parameters comprised time averaged for the 6 months preceding ABI evaluation.
Results: A total of 284 patients were screened in the study. Two hundred and twenty-nine patients were included. Most 
(75%) involved hemodialysis and median (IQR) of dialysis vintage was 41 (48.29) months. During the observational period,  
all-cause and cardiovascular mortality occurred, respectively in 12 (5.24%), nonfatal stroke in 1(0.43%) and CHF 
in 1(0.43%) patient. Linear univariate regression analysis confirmed that cardiovascular outcomes were significantly  
correlated with TBI <0.7: RR = 2.98 (95%CI = 1.08 - 8.17, P value = 0.03). Stepwise multiple logistic regression  
analysis was divided between two models revealing that model one separated abnormal ABI: RR 2.88 (95%CI = 
0.88-9.42, P value = 0.08) while model two separated abnormal TBI: RR 2.66 (95%CI = 0.94-7.47, P value = 0.06).
Conclusion:	ABI and TBI might be useful predictors of all-cause mortality and cardiovascular outcomes among  
dialysis patients. 

Keywords: end stage renal disease, cardiovascular outcome, toe-brachial index, ankle-brachial index
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been shown to correspond to angiographic findings, although 
studies have reported diverging diagnostic accuracy for  
detecting vessel stenosis in the lower limb.9

  However, ABI use is complicated for patients presenting  
conditions such as diabetes, chronic kidney disease and  
advanced age, who frequently have calcium deposition in  
the arterial media, a condition known as medial arterial  
calcification (MAC). The most common anatomic location for 
MAC is in the ankle arteries.10 MAC contributes to arterial 
stiffening, which results in vessels that are more difficult to  
occlude in the ankle and artificially elevates the measured ankle 
systolic blood pressure. This leads to falsely elevated ABIs 
that may cause the ABI to be less sensitive to the detection 
of flow-limiting atherosclerotic PAD due to vessel stiffness11-13 
Although MAC is common in the ankle arteries10, the toe 
arteries are usually spared.14 The TBI uses similar principles 
to the ABI, but reflects the systolic pressures in the great toe 
to that in the arm. Because MAC commonly spares the toes 
and the toe vessels are less susceptible to vessel stiffness, it 
makes the TBI to be possibly useful to detect atherosclerotic 
PAD in individuals with MAC.14, 15This creates concerns that 
the ABI may miss detecting PAD in individuals with diabetes 
and chronic kidney disease. In addition, the ABI has been 
shown to underestimate the presence of media calcification 
compared with findings from imaging techniques.16 Clinical 
guidelines recognize that the ABI may be unreliable among 
diabetic patients and recommend alternative tests, such as the 
TBI for patients suspected of having a falsely elevated ABI. 
The American Diabetes Association17 and the American Heart 
Association18 have both recommended using TBI measurements  
to evaluate atherosclerotic PAD among individuals with  
incompressible ankle arteries or when the ABI is high. However,  
low ABI measurements are known to predict CVD deaths 
among individuals with and without diabetes.19

  It remains uncertain whether the associations of  
abnormal ABI and cardiovascular outcomes differ in end stage 
renal disease (ESRD) among dialysis patients and whether 
the TBI measurement could provide useful information about 
cardiovascular risk when MAC is present. Given that MAC and 
atherosclerotic PAD may coexist among patients with ESRD, 
MAC may provide an ABI less sensitive to detect atherosclerotic  
PAD among these patients. Therefore, it may bias the  
relationship of ABI measurements with risk of cardiovascular 
outcomes compared with another group. Because MAC is 
more common among patients with ESRD, we hypothesized 
that abnormal TBI measurements would be used to predict 
cardiovascular outcomes similar to abnormal ABI measurement.  
However, it would be more reliable due to less MAC and that such 
differences would be more evident among patients with ESRD. 

Methods	
  We conducted a prospective cohort study primary 
aimed to identify any association of cardiovascular outcomes  
and abnormal TBI. Secondary objectives were to identify  
associations of cardiovascular outcomes and abnormal ABI 
and finally to observe changes of ABI and TBI values after 
one year follow-up in this population.
Study population
  All consecutive cases of stable dialysis patients, either 
peritoneal dialysis or hemodialysis having regular follow-up 
in the outpatient department of Ramathibodi Hospital,  
Bangkok, Thailand from September 2013 to February 2015  
were enrolled. All patients underwent dialysis at least 
three months and provided their informed consent before  
being included in the study. The exclusion criteria included  
age <18 years, having any limitation to the investigation 
including bilateral lower limb amputation, pregnancy,  
previous history of PAD, nonfatal myocardial infarction  
(MI), nonfatal stroke and congestive heart failure. Patients with 
acute severe illnesses, such as pneumonia and sepsis at the 
time of enrollment, were also excluded. 
  Baseline characteristics including age, sex, body mass 
index (BMI), smoking history, underlying disease, medication  
prescriptions, dialysis vintage and residual renal function  
(defined by urine >100 ml/day) were derived from direct  
interviews and medical records. History of CAD was  
defined as a history of coronary artery disease (diagnosed  
by positive stress test or abnormal coronary angiography,  
clinical signs of acute coronary syndrome with abnormal  
electrocardiogram, history of percutaneous coronary 
intervention or coronary bypass surgery), history of  
cerebrovascular disease and history of PAD (diagnosed by 
ultrasonography, angiography, history of bypass surgery or 
lower limb amputation). 
  Clinical endpoint was carefully reviewed from electronic 
medical records of Ramathibodi Hospital. The cardiovascular 
outcomes comprised the composite of nonfatal MI, nonfatal 
stroke or all-cause mortality. The diagnosis of MI is based on 
the occurrence of a compatible clinical syndrome associated 
with diagnostic elevation of cardiac enzymes, i.e., an increase 
in troponin T or troponin I to a level indicating myonecrosis 
and/or an increase in creatine kinase-myocardial band to a 
level more than twice the upper limit of normal. Q-wave MI is 
defined as the development of new significant Q waves. Silent 
MI is diagnosed when new (compared with the previous 12-lead 
electrocardiogram). Stroke is diagnosed by a focal neurologic 
deficit that lasts 24 hours, associated with evidence of brain 
infarction or hemorrhage by computed tomography, magnetic 
resonance imaging (MRI) or autopsy.
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Blood	chemistry	analysis
  Most recent laboratory reports at screening time  
including complete blood count (CBC), fasting plasma glucose 
(FPG), lipid profiles, albumin, calcium, phosphate, and intact 
parathyroid hormone (iPTH) levels were recorded.

Assessment	of	ABI	and	TBI
  ABI and TBI were measured in all participants by three 
well-trained technicians, using a vascular screening system 
(VaSera VS1500 Fukuda Denshi, Tokyo, Japan). After patients 
rested in the supine position for at least ten minutes, the  
measurements were performed. Cuffs were applied to both toes, 
both ankles and upper arms (not used for vascular access) 
and two electrocardiogram electrodes were attached to the 
upper extremities. All of the measurements were automatically  
calculated and reported at the same time. ABI were measured at 
the same time of TBI measurement using the same equipment. 
ABI, calculated by ankle systolic blood pressure, was divided 
by brachial systolic blood pressure. However, TBI, calculated 
by toe systolic blood pressure, was divided by brachial systolic 
blood pressure. Abnormal ABI was define as ABI <0.9 or ABI 
>1.4 and abnormal TBI was defined as TBI <0.7, as ESC 2011 
and ACCF/AHA 2013 guideline suggestion.20, 21

Statistical	analysis
  The categorical variables were presented as  
frequencies and continuous variables were presented as mean 
values with standard deviation for normal distribution data or 
median with interquartile range for nonnormal distribution data. 
Chi-square and Fisher’s exact test were used to compare 
categorical data, while student t test and Mann-Whitney test 
were used to compare continuous data when appropriate. 
Correlation between ABI and TBI were analyzed by correlation  
coefficient. Associations of abnormal ABI and TBI with  
cardiovascular outcomes were analyzed by logistic regression  
using univariate analysis and stepwise multiple logistic  
regression analysis. The results were expressed as risk ratio 
(RR), 95% confidence intervals (CI) and P-value. Results were 
considered significant for p<0.01 of univariate and p<0.05 of 
multivariate analysis. All analyses were performed using STATA 
version 13 (StataCorp., College Station, TX, USA).

Results
  Baseline characteristics
  A total of 284 patients were screened in the study; 
three patients were excluded due to dialysis vintage less than 
three months and 52 patients were excluded due to previous 
cardiovascular outcomes. Finally, 229 patients were included 
in statistical analysis (Figure 1). After one year follow-up, 69 

patients were lost to follow-up for the second test of ABI and  
TBI. Baseline characteristics of the study population are  
shown in Table 1. Most, 174 (75%), comprised patients  
undergoing hemodialysis with median (IQR) dialysis vintage 
of 41 (48.29) months. About one half of patients were male, 
126 (55%), with mean age of 45.5±12.9 years. Mainly  
patients had a history of hypertension, 189 (82%), whereas 36 
(15%) had a history of diabetes and 78 (34%) had a history of  
smoking. Medication used included phosphate binder 83 
(43.9%), vitamin D 89 (41%), statin 97 (44.7%) and aspirin 
use 26 (11.9%), respectively.

Characteristics
Study 
patient 

(N=229)

Age (years) 45.5±12.9

Male, number (%) 126 (55)

BMI (kg/m2) 22.2±4

Hemodialysis, number (%) 174 (75)

Urine > 100 mL/day, number (%) 105 (46.3)

History of smoking, number (%) 78 (34.1)

Transplant waiting list, n (%) 178 (77.7)

Systolic blood pressure (mmHg) 155±23 

Diastolic blood pressure (mmHg) 95 ± 14

Diabetes, n (%) 36 (15)

Hypertension, n (%) 189 (82)

Dyslipidemia, n (%) 75 (32)

Phosphate binders 
  Calcium base phosphate binder, n (%)
  Non-calcium base phosphate binder, n (%)
  Vitamin D use, number (%)

72 (36)
11 (7.9)
89 (41)

Aspirin, n (%) 26 (11.9)

Statin, n (%) 97 (44.7)

Laboratory parameters

Hemoglobin (mg/dL) 10.9±1.8

Fasting plasma glucose (mg/dL) 102.6±38.6

Uric acid (mg/dL) 6.7 ± 2.0

Albumin (g/dL) 36.3±4.9

Blood urea nitrogen (mg/dL) 54.9±20.0

Creatinine (mg/dL) 10.8±3.8

Cholesterol (mg/dL) 179.2±45.7

LDL (mg/dL) 95.1±38.4

HDL (mg/dL) 47.7±16.7

Calcium (mg/dL) 9.5±1.0

Phosphate (mg/dL) 5.2±1.7

Intact parathyroid hormone (mg/dL, median (IQR) 291.7 
(5.2, 2826)

Table 1 Baseline characteristics
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  Clinical outcomes
  The clinical outcome after cohort enrollment is shown 
in Table 2. Cardiovascular outcomes were found among 14 
(6.11%), mainly all-cause mortality, 12 (5.2%), while nonfatal 
stroke and CHF was found in 1 (0.43%). No nonfatal MI was 
found in the observation period. One other outcome was found 
concerning amputation in 1 (0.43%).

  Factors associated with cardiovascular outcomes
  Table 3 lists univariate logistic regression analyses 
between cardiovascular outcomes and associated variables. 
Univariate logistic regression analysis showed a significant  
relationship between abnormal TBI, and cardiovascular  
outcomes. Tables 4 and 5 show data from stepwise multivariate 
linear regression analysis; abnormal ABI and TBI was  
associated with increased risk of cardiovascular outcomes 
at 2.88 (95%CI: 0.88-9.42) and 2.66 (95%CI: 0.94-7.47), 
respectively, but without significance. Only hypertension 
in stepwise multivariate linear regression analysis model 1  
revealed decreased risk of cardiovascular outcomes at 0.36 
(95%CI:0.13-0.98), P= 0.02.
  Change of vascular parameters after one year
  Changes of vascular parameters after one year  
follow-up are shown in Table 6. Only TBI presented a  
significant change from 0.780.17± to 0.700.18±, P value  
<0.001. The ABI did not change after one year follow-up  
from 1.120.11± to 1.110.13±, P value 0.78.
  Correlation between ABI and ABI
  A correlation between ABI and TBI were analyzed 
and illustrated in graph format shown in Figure 2. Moderated 
correlation between ABI and TBI was found with correlation 
coefficient: r = 0.45, P value <0.01.

Table 2 Clinical outcome after cohort enrollment from  
2013-2015

Cardiovascular 
outcomes (n=14)

Outcomes, number (%)

 Death 12 (5.2)

 Nonfatal stroke 1 (0.4)

 CHF 1 (0.4)

Amputation (n=1) 1 (0.4)

Table 3 Univariate analysis of variable factors with  
cardiovascular outcomes

Major CV 
outcomes

RR (95% CI)
P 

value

Parameters Yes no

ABI, n (%)

 Normal 11 (5.3) 198 (94.7) 1

 Abnormal 3 (15) 17 (85) 2.85 (0.8-9.3) 0.085

TBI, n (%)

 Normal 8 (4.4) 175 (95.6) 1

 Abnormal 6 (13.0) 40 (86.9) 2.98 (1.08-8.17) 0.034

Age

  < 50 years 8 (5.4) (94.6) 1

  > 50 years 6 (7.5) 74 (92.5) 1.39 (0.5-3.8) 0.52

Sex 

  Male 7 (5.6) 119 (94.4) 1

  Female 7 (6.8) 96 (93.2) 1.22 (0.44-3.37) 0.697

BMI

 < 30 kg/m2 1 (4.6) 21 (95.5) 1

 > 30 kg/m2 13 (6.3) 193 (93.7) 1.38 (0.19-10.11) 0.740

Dialysis

  Hemodialysis 10 (5.8) 164 (94.3) 1

  Peritoneal 
 dialysis

4 (7.3) 51 (92.7) 1.26 (0.41-3.87) 0.680

Smoking

  Yes 5 (6.4) 73 (93.6) 1.07 (0.37-3.09) 0.890

  No 9 (5.9) 142v(94.0) 1

Diabetes

  Yes 4 (11.1) 32 (88.9) 2.13 (0.70-6.43) 0.170

  No 10 (5.2) 182 (94.8) 1

Hypertension

  Yes 9 (4.8) 180 (95.2) 0.37 (0.13-1.04) 0.061

  No 5 (12.9) 34 (87.2) 1

Dyslipidemia

  Yes 6 (8) 69 (92) 1.53 (0.55-4.25) 0.410

 No 8 (5.2) 145 (94.8) 1



Original Article 60

Table 4 Multi-variate analysis model 1 of variable factors with cardiovascular outcomes

Parameters RR (95% CI) P value

Abnormal ABI 2.88 (0.88-9.42) 0.08

Diabetes 1.86 (0.60-5.72) 0.28

Hypertension 0.31 (0.11-0.83) 0.02

Parameters RR (95% CI) P value

Abnormal TBI 2.66 (0.94-7.47) 0.06

Diabetes 1.68 (0.55-5.12) 0.35

hypertension 0.36 (0.13-0.98) 0.05

Table 5 Multi-variate analysis model 2 of variable factors with cardiovascular outcomes

Table 6 Changes of vascular parameter after one year follow-up

Vascular parameters Baseline 1 year follow-up P value

ABI, mean ± SD 1.12±0.11 1.11±0.13 0.780

TBI, mean ± SD 0.78±0.17 0.70±0.18 <0.001

Figure 1 Study Flow

284 patient include in
study

exclude 3 patients due
to dialysis < 3 mo

281 patients to perform
initial ABI,TBi and CAVI

229 patients to analysis
clinical data

exclude 52 patients due
to have previous CV

outcome

69 patient loss of
second Test of ABI and

ABI after 1 year

160 patients to analysis
change of vascular

parameter after one year
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Discussion	
  Related studies have reported that atherosclerosis such 
as PAD was an independent predictor of all-cause mortality 
and cardiovascular events among patients with ESRD.22 The 
main finding of one related study reported abnormal ABI level 
was an independent predictor of not only worsening PAD but 
also other cardiovascular events including cardiac events and  
cerebrovascular events among patients on maintenance  
hemodialysis.23 Several guidelines and reviews of PAD  
diagnostics recommend a TBI of <0.70 as the cutoff.21, 24-27 
We used this value to test associations with cardiovascular 
outcomes and found increased risk of cardiovascular outcomes 
similar to ABI. We clarified that abnormal ABI and TBI was a 
strong independent predictor for cardiovascular outcomes in 
ESRD with dialysis patients. Usually, abnormal ABI level could 
predict worsening PAD, but we found a correlation between 
ABI and TBI, too. Moreover, because the toe vessels are less 
susceptible to vessel stiffness, making TBI more useful to predict 
cardiovascular outcomes than ABI among patients presenting 
conditions associated with media calcification.
  Clinical outcome after cohort enrollment included  
death, heart failure and nonfatal stroke but nonfatal MI was 
not found in our study probably because the observation  
period was too short to demonstrate outcome from myocardial 
infarction in arterial stiffness.
  In both univariate logistic regression and stepwise 
multiple logistic regression analysis history of hypertension 
was analyzed indicating a protective for risk of cardiovascular 

outcome. It resulted because most, 189 (82%), of the population  
in this study presented hypertension and may constitute  
selection bias as coexisting hypertension was commonly found 
in ESRD with dialysis patients.
  The strength of our study was to show a correlation 
between ABI and TBI, showing the trend of abnormal TBI may 
predict cardiovascular outcomes similar to ABI. However, it may 
be useful and superior in detecting atherosclerotic PAD among 
individuals with MAC. Some limitations should be discussed. 
Due to the short observation period, some cardiovascular 
outcomes may not have been demonstrated. This issue was 
the main limitation. In addition, this study consisted of only 229 
patients. Thus, a lower statistical power may exist. Moreover, 
all enrolled patients were Thai. The data may be generalizable 
to subjects in other countries.

Conclusion
  Our study has shown that abnormal TBI might be a 
useful predictor of cardiovascular outcomes in dialysis patient 
with high risk ratio and may be used to predict cardiovascular 
risk beyond benefit fin screening of PAD because ABI and TBI 
is a noninvasive screening and easily performed examination.  
Thus, this may constitute one potential method to improve risk  
stratification to predict clinical prognosis among dialysis patients  
with an extremely high risk of cardiovascular disease by  
measuring TBI. However, long term clinical outcome and 
larger sized population may be required to test significance 
in a future study.

Figurer 2 Correlation between ABI and TBI
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การเกิดภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือด กับค่า
ความผิดปกติของ Ankle-brachial index (ABI) 
และ Toe-brachial index(TBI) ในผู้ป่วยไตวาย
เรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการบ�าบัดทดแทนไต

จากการติดตามผู้ป่วยในระยะเวลา 1 ปี 
ธนาวุธ ลิ่มเล็ก1, วสันต์ สุเมธกุล1, สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ1, ชาครีย์ กิติยากร1, บรรยง ภักดีกิจเจริญ1, 

อาคม นงนุช1, มณฑิรา อัศนธรรม1, ปิยนุช ภูตระกูล3, อติพร อิงค์สาธิต1,2

1หน่วยโรคไต	ภาควิชาอายุรศาสตร์	2กลุ่มสาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวะสถิติ	
3หน่วยศัลยศาสตร์หลอดเลือด	ภาควิชาศัลยศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล

บทคัดย่อ
บทน�า: การแข็งตัวของหลอดเลือดแดง และแคลเซียมสะสมในหลอดเลือดแดงเป็นตัวชี้วัดส�าคัญของโรคหัวใจและหลอดเลือด  
การตรวจ ankle-brachial index (ABI) กับ toe-brachial index(TBI) เป็นการตรวจประเมินภาวะหลอดเลือดแดงแข็งตัว ABI  
อาจมีความคลาดเคลื่อนในการวัดหลอดเลือดบริเวณข้อเท้าได้จากหลอดเลือดแข็งตัว ขณะที่หลอดเลือดบริเวณนิ้วเท้าถูกรบกวน 
จากภาวะที่กล่าวมาค่อนข้างน้อย 
วิธกีารศึกษา: เป็นการศกึษาแบบตดิตามไปข้างหน้าช่วงเดอืนกนัยายน 2556 ถงึกมุภาพนัธ์ 2558 โดยจะท�าการตรวจวดั ABI และ TBI  
ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการล้างไตทางหน้าท้องหรือฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมอย่างน้อยกว่า 3 เดือน ค่าความผิดปกติของ ABI 
และ TBI ตามค�าแนะน�าจากการศึกษาก่อนหน้านี้ การตรวจทางห้องปฏิบัติการประมาณ 6 เดือนก่อนตรวจ ABI และ TBI
ผลการศึกษา:	 จากผู้ป่วยทั้งหมด 284 ราย มีผู้ป่วย 229 ราย น�ามาวิเคราะห์ทางสถิติ ผู้ป่วยส่วนใหญ่ร้อยละ 75 ได้รับการ 
ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และระยะเวลาการเข้ารับการฟอกเลือดเฉลี่ย 41 เดือน ระหว่างการศึกษาพบว่า มีการเกิดการเสียชีวิต 
จากโรคหัวใจและหลอดเลือด 12 ราย คดิเป็นร้อยละ 5.24 , ภาวะโรคหลอดเลือดสมอง 1 ราย คดิเป็นร้อยละ 0.43 และภาวะหวัใจวาย 1 ราย  
คดิเป็นร้อยละ 0.43 การวเิคราะห์หาความสมัพนัธ์พบว่า ค่า TBI น้อยกว่า 0.7 สมัพนัธ์กบัการเกดิโรคหวัใจและหลอด (RR = 2.98, 95%CI =  
1.08-8.17, P value = 0.03) เมื่อท�าการวิเคราะห์เพิ่มเติมแบบ Stepwise multiple logistic regression analysis พบว่า ความผิดปกติ
ของ ABI เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคหัวใจและหลอดเลือด (RR 2.88 (95%CI = 0.88-9.42, P value = 0.08) 
และความผิดปกติของ TBI เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคหัวใจและหลอดเลือด (RR 2.66 (95%CI = 0.94-7.47, 
P value = 0.06)
สรุป: การตรวจ ABI หรือ TBI อาจช่วยท�านายการเสียชีวิต และเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
ระยะสุดท้ายที่ได้รับการบ�าบัดทดแทนไต 

ค�าส�าคัญ: ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย, โรคหัวใจและหลอดเลือด, Toe-brachial index, Ankle-brachial index

ต้องการส�าเนาต้นฉบับติดต่อ	 พญ.	 อติพร	 อิงค์สาธิต	 หน่วยโรคไต	 ภาควิชาอายุรศาสตร์	 คณะแพทยศาสตร	์ โรงพยาบาลรามาธิบด	ี
มหาวิทยาลัยมหิดล	272	ถนนราชวิถี	กทม.	10400	Email:	atiporn.ing@mahidol.ac.th
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บทสัมภาษณ์
รศ.นพ.ทวี	ศิริวงศ์
สัมภาษณ์โดย นพ.กิตติ์รวี กฤษฏิ์เมธาภาคย์

ขอความกรุณาอาจารย์เล่าประวัตกิารศึกษาของอาจารย์ครบั
  ผมจบแพทยศาสตรบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้ว
เรียนอายุรศาสตร์ที่จุฬาต่อ หลังจากน้ันผมก็ไปท�างานเป็นอาจารย์
อยู่ท่ีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อมาผมก็ได้รับทุน
จากรัฐบาลญี่ปุ่น เรียกว่า ทุนไจก้า (JICA) ไปศึกษาด้าน Clinical 
nephrology เป็น short course group training program ซึ่งมีแพทย์
จากหลายชาติในเอเชีย อเมริกาใต้ และแอฟริกาใต้มาเรียนร่วมกัน
ประมาณ 2 เดือน ท�าให้ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการที่มี colleagues 
จากนานาชาติมาเป็นเครือข่ายกันครับ หลังจากนั้นผมก็ไปศึกษา 
ต่อด้าน Clinical stone disease ที่ University of Chicago  
แล้วกลับมาท�างานต่อที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นถึงปัจจุบัน 

ท�าไมอาจารย์จึงสนใจงานวิชาโรคไตครับ	และในระยะแรก
ของการท�างานเป็นอายรุแพทย์โรคไตมอีปุสรรคอย่างไรบ้างครบั
  คือจริง ๆ แล้วเมื่อผมเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ผมได้รับมอบหมายจากภาควิชาอายุรศาสตร์ให้ดูแล 2 ระบบนะ 
คือ ระบบทางเดินหายใจและระบบทางเดินปัสสาวะ หลังจากท�างาน 
ได้ 1ปี ผมก็ได้ค้นพบว่าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้น 
มีเคร่ืองไตเทียมส�าหรับฟอกเลือดและเคร่ืองล้างไตทางช่องท้อง
อัตโนมัติ ท�าให้ผมคิดว่าเราน่าจะได้ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือที่มีอยู่
ดังกล่าว ดังนั้นผมจึงได้ด�าเนินการจัดต้ังหน่วยฟอกเลือดขึ้นมาในปี 
พ.ศ. 2527 และก็ได้ด�าเนินการมาโดยตลอด โดยเหตุผลหนึ่งที่ได้เริ่ม
ด�าเนินการเรือ่งการฟอกเลอืดเพราะว่าในช่วงนัน้การดแูลรกัษาผูป่้วยที่
มภีาวะไตวายเฉียบพลันนั้นมีเฉพาะวธิี acute peritoneal dialysis ซึง่
ใช้สายแขง็ใส่ในช่องท้องของผูป่้วย ในขณะนัน้โรงพยาบาลศรนีครนิทร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่นนับว่าเป็นโรงพยาบาลที่มีความทันสมัยที่สุด 
ในอีสานก็ว่าได้ และโรงพยาบาลต่าง ๆ มีการส่งตัวผู้ป่วยที่มีภาวะ 
ไตวายเฉียบพลันมารักษาต่อค่อนข้างมาก ดังนั้นจะเห็นว่ามีผู้ป่วย 
ที่ได้รับการล้างไตแบบ acute peritoneal dialysis ติดวอร์ดอยู่เป็น
ประจ�า เพราะฉะน้ันการดูแลเร่ืองการฟอกเลือดจึงมีความจ�าเป็น
ส�าหรับผู้ป่วยบางรายซึ่งการท�า acute PD นั้นไม่เหมาะสมและ 
ต้องเปลีย่นมาเป็นการฟอกเลอืดแทน นอกจากนัน้เรายงัพบว่ามผีูป่้วย 
ที่มีภาวะไตวายเรื้อรังจ�านวนหน่ึงต้องเดินทางไปรักษาที่กรุงเทพฯ  
ดังนั้นเราจึงได้ด�าเนินการพัฒนาการฟอกเลือดขึ้นมาในโรงพยาบาล
ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับ

Inter view
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ทราบว่าอาจารย์เป็นผู้ผลักดันนโยบาย	PD	First	Policy	
ซึ่งสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
ได้เป็นจ�านวนมาก
  จริง ๆ การที่ผมเข้าไปเก่ียวข้องน้ันมันเป็นเรื่องแปลก 
ที่ท�าไมอาจารย์แพทย์จากมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดจึงเข ้าไปมี
บทบาท อันนี้ต้องบอกว่าเบื้องต้นนั้นมีเหตุน�ามาก่อน คือ เนื่องจาก 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่นนัน้เราอยู่เป็นศนูย์กลางของ 
อีสาน ในระยะแรกนั้นเราเป็นที่เดียวที่มีการฟอกเลือดด้วยเครื่อง 
ไตเทียมแต่ว่ามีผู้ป่วยจ�านวนมากอยู่ไกลจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์
และไม่สามารถเดินทางมารับการฟอกเลือดได้ นอกจากนั้น 
เครื่องฟอกเลือดของเราก็มีจ�านวนจ�ากัด ท�าให้เราเริ่มต้นกิจกรรม 
ล้างไตทางช่องท้องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 เป็นต้นมา ท�าให้เรามี
ประสบการณ์ในการประสานงานกับทั้งแพทย์และพยาบาลในอีสาน
เพื่อช่วยดูแลผู้ป่วยที่ท�า CAPD กับเรา คือว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้ยังต้องมา
ท�า CAPD กับเราท่ีโรงพยาบาลศรีนครินทร์นะ แต่ว่าถ้าเกิดปัญหา
ส�าคัญ เช่น การเกิด peritonitis หรือ volume overload เป็นต้น  
ผู้ป่วยเหล่าน้ีจะต้องไปเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านก่อน  
ดังนั้นจึงเป็นเหตุให้เราต้องมีการประสานงานกับแพทย์และพยาบาล
ในอีสาน คนไข้ CAPD ของเรามีตั้งแต่ที่อยู่ใกล้ ๆ มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่นจนไปไกลถึงสกลนคร หนองคาย และอุบลราชธานี  
เพราะฉะนั้นเองผู้ป่วยอยู่ไกลมากแต่โชคดีที่เขาได้เข้ามารับการตรวจ 
กับเราทุก ๆ 1-2 เดือน และผู ้ป่วยเหล่านี้เขาก็สามารถอยู ่ได้  

หลังจากนั้นเราก็พยายามฝึกฝนแพทย์และพยาบาล รวมถึงนักศึกษา
แพทย์และหมอ Med ที่จบจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ในการดูแล 
ผู้ป่วย CAPD จึงไม่น่าแปลกใจที่ต่อมาจึงเริ่มมีการดูแลผู้ป่วย CAPD 
เกิดขึ้นประปรายในภาคอีสาน จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2542 เราก็ได้เริ่ม
จัดกิจกรรมประชุมวิชาการด้าน CAPD ขึ้นและได้ด�าเนินการต่อเนื่อง
มาตลอดทุกปี อันนี้ท�าให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
เป็นที่ well known ในประเทศไทยในด้านการดูแลผู้ป่วยล้างไต 
ทางช่องท้อง นอกจากนี้แล้วในระดับนานาชาติเราได้เคยไปน�าเสนอ 
ผลงานในต่างประเทศเป็นประจ�า ท�าให้เราเป็นที่รู ้จักของแพทย์ 
ที่ท�า PD จะเรียกว ่าทั่ วโลกก็ได ้นะครับ และผมยังได ้ เป ็น  
Reviewer เกี่ยวกับวารสารทางด้าน PD ในระดับนานาชาติด้วย  
เมื่อปี พ.ศ. 2547 ผมได้รับการติดต่อจากส�านักหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติให้เข้าไปมีบทบาทสนับสนุนนโยบาย PD First Policy  
นะครับซึ่งผมยังจ�าได้ถึงวันที่ได้รับโทรศัพท์จากนายแพทย์ประทีป  
ธนกจิเจรญิ ซึง่เป็นรองเลขาธิการในสมยันัน้ได้ขอเชญิผมไปสนบัสนนุ
แนวคดิเรือ่ง PD First Policy และหลงัจากทีไ่ด้คยุกนัแล้วกไ็ด้เหน็พ้อง
กันว่า CAPD น่าจะเป็นวิธีที่เหมาะในการเลือกใช้เป็นวิธีแรกส�าหรับ
การล้างไตให้กับประชาชนที่มีสิทธิ์บัตรทอง และเป็นเร่ืองท่ีโชคดี 
ที่ประชาชนในภาคอีสานของเรา รวมถึงแพทย์และพยาบาลนั้นมี 
ความเข้าใจอยู่มากในเรื่อง CAPD ท�าให้เราสามารถเป็นผู้ผลักดัน
นโยบายนี้ได้ในช่วงนั้นครับ
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  อยากให้อาจารย์เล่าถึงเรื่องเครือข่ายแพทย์โรคไต
แห่งภาคอีสานที่อาจารย์เป็นผู้ด�าเนินการหลักครับ
  ในความคิดเห็นของผมนะครับตั้งแต ่ต ้นแล้วโดยหลัก 
ของการท�างานน้ัน ถ้าเราท�างานคนเดียวถึงแม้ว่าเราจะเก่งยังไง 
ก็ตามก็จะมีผลงานออกมาได้เพียงระดับหน่ึงและผลงานน้ันก็มักจะ 
เป็นผลจากงานเฉพาะตัว แต่ว ่าถ้าจะท�างานให้ได้ผลกว้าง ๆ  
ในระดับหมู่ประชาชนจ�านวนมาก ๆ นั้นจะต้องท�างานเป็นหมู่คณะ
หรือ Teamwork เพราะฉะนั้นผมจึงพยายามที่จะสร้างเครือข่ายขึ้นมา 
จริง ๆ แล้วเราเริ่มต้นขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 ที่เราเริ่มจัดประชุม
วิชาการโรคไต และเมื่อมีแพทย์ที่เข้ามาร่วมประชุมกับเรา เราก็ได ้
สร้างความเข้าใจหรือ Connection กันและเปิดโอกาสให้แพทย ์
เหล่านี้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในเร่ืองแนวคิดต่าง ๆ เร่ิมต้นตั้งแต่ระดับ 
โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลจังหวัด และโรงพยาบาลศูนย์  
ในระยะแรกก็มีอุปสรรคอยู่บ้างเพราะบางโรงพยาบาลก็ไม่ได้สนใจ
ในเรื่องเครือข่ายแต่มุ่งให้การบริการเฉพาะในเขตจังหวัดของตนเอง
เท่านั้น แต่โชคดีที่ว่าหลังจากที่มีคนไข้ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นท�าให ้
โรงพยาบาลต่าง ๆ เหล่านี้มีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น และต่อมา 
โรงพยาบาลต่าง ๆ ในอีสานเข้ามาร่วมในเครือข่ายเดียวกันและ 
เครือข่ายน้ีไม่ใช่เฉพาะโรงพยาบาลจากเครือสาธารณสุขเท่าน้ัน  
แม้แต่โรงพยาบาลทหารก็ยินดีเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเช่นกัน ในการ 
จัดตั้งเครือข่ายนั้นผมมองว่าเป็นประโยชน์ร่วมกัน เพราะเราเอง 
ก็ได้โรงพยาบาลที่สามารถส่งต่อผู ้ป่วยออกไป ส่วนโรงพยาบาล
ต่าง ๆ ก็จะได้ความรู้ความเข้าใจและได้รับการสนับสนุนจากโรง
พยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จริง ๆ แล้วผู้ที่จะได ้
รบัผลประโยชน์จรงิ ๆ  จากการจดัตัง้เครอืข่ายกค็อืผูป่้วยและประชาชน
ทั้งหมดในอีสานครับ 

อยากให้อาจารย์ช่วยเล่าประสบการณ์ของการเป็นครูแพทย์
ที่คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับ
  ในเรื่องของการเป็นครูแพทย์น้ันเป็นบทบาทพ้ืนฐานของผม 
โดยต�าแหน่งก็คือ เป็นครู เป็นอาจารย์ที่มีหน้าที่สอนลูกศิษย์  
แต่ว ่าสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าควรจะต้องถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ของเรา 
หรือแพทย์ที่ก�าลังจะจบ ก็คือ ความรู้ความเข้าใจในการที่จะเป็น
แพทย์ที่จะมีบทบาทในการรับใช้ประชาชนในฐานะแพทย์ที่ดี  
ถ้าเราสอนเฉพาะความรู้ทางด้านวิชาการอย่างเดียว แพทย์ก็จะมีแต ่
ความรู ้ทางด้านวิชาการแต่ไม่เข้าใจบทบาทของความเป็นแพทย์ 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยในภูมิภาคดังนั้น
เราจะต้องมีความเข้าใจกับประชาชนถึงระดับรากหญ้าเลยทีเดียว  
ผู ้ป่วยของเรามาจากที่ไกล ๆ มีความเข้าใจและมีความต้องการ 
ที่แตกต่างจากผู้ป่วยในกรุงเทพฯอยู่พอสมควร เพราะฉะน้ันผู้ที่จะ 
เป็นแพทย์โดยเฉพาะในชนบทจึงต้องมีความเข้าใจผู ้ป่วย เข้าใจ 
ข้อจ�ากัดบางอย่าง เช่นเข้าใจว่าท�าไมผู ้ป่วยบางรายจึงไม่ยินดี 
รับการรักษา และบางครั้งผู้ป่วยก็มีความต้องการรับการรักษาใน
แบบอ่ืน ๆ ขึ้นอยู่กับความเชื่อหรือขึ้นอยู่กับความเข้าใจพื้นฐานที่ม ี
ความแตกต่างกัน เพราะฉะน้ันเองบทบาทของครูแพทย์ที่ดีจะต้อง
พยายามสร้างความเข้าใจในบทบาทของแพทย์ที่จะต้องปรับตัว 
ให้เข้ากับความเข้าใจพื้นฐานของผู ้ป่วย อีกจุดหนึ่งท่ีผมเน้นกับ
นักศึกษาก็คือ มีความพอ ให้รู้จักพอ เม่ือพอแล้วก็ควรท�าประโยชน์
สูงสุดให้แก่สังคม ในสมัยก่อนผมมีความยินดีที่ได้สอนนักศึกษา 

ผู้ที่ต้องการเป็นแพทย์ ต้องการที่จะเข้าใจและช่วยเหลือผู้ป่วย แต่ใน
ระยะหลังพบว่านักศึกษาแพทย์รุ่นใหม่ ๆ มีความเข้าใจที่แตกต่าง 
ไปจากเดิม เพราะฉะน้ันครูแพทย์จึงต้องพยายามออกแรงในการ 
สร้างความเข้าใจให้เพิม่มากขึน้ ผลการเรยีนสามารถท�าให้ดขีึน้ไม่ยาก 
จากการที่เราสอนหรือติว แต่ความเข้าใจเป็นเรื่องที่ยุ ่งยากมาก  
เป็นเรือ่งทีม่ขีัน้ตอนในการทีเ่ราจะสร้างความเข้าใจให้กบัเค้าให้ลงลกึ
ไปถึงจิตวิญญาณเพื่อที่จะเป็นแพทย์ที่ดีนะครับ 

ถึงแม้ว่าอาจารย์จะเกษียณอายุราชการไปเมื่อปี	พ.ศ.	2557	
แต่อาจารย์ยังคงท�าหน้าที่เป็นอาจารย์พิเศษให้กับภาควิชา
อายุรศาสตร์	 คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 
อยากให้อาจารย์ช่วยเล่าบทบาทการท�างานในปัจจุบัน 
ให้ฟังครับ
  งานของผมทีท่�าอยูใ่นปัจจบุนัมีอยูห่ลายมมุมอง หลาย Facets  
ก็ว่าได้ คือ ในฐานะที่เป็นอาจารย์พิเศษ คณะแพทย์ ผมยังมีส่วน 
ในการสอนนักศึกษา อาทิ สอนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ใน Module 
KUB system ในส่วนของการฝึกอบรมอายุรแพทย์ ผมก็มีส่วนร่วม
ในการเข้าร่วมประชุมและ Comment เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับ 
อายรุแพทย์ฝึกหดัทัง้หลาย และทีแ่น่ ๆ  กค็อืการฝึกอบรมอายรุแพทย์
โรคไตซึ่งในปัจจุบัน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ได้เปิดอบรมอายุรแพทย์โรคไต 3 ต�าแหน่ง ซึ่งเป็นผู้ที่สมควรจะได้รับ
การดแูลอย่างใกล้ชดิ เพราะต่อไปแพทย์เหล่านีจ้ะจบไปเป็นผูเ้ชีย่วชาญ
ทางด้านโรคไตและมีบทบาทหลักในการดูแลรักษาผู้ป่วยในแต่ละ 
พื้นที่ ซึ่งตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่ผมให้ความสนใจมากเป็นพิเศษ ในส่วน
ที่เกี่ยวกับส�านักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผมก็มีบทบาทในการ
เป็นคณะกรรมการสนับสนนุการพฒันาระบบบรกิารบ�าบดัทดแทนไต  
อันนี้เป็นคณะกรรมการของ สปสช.โดยตรง อีกบทบาทหนึ่งส�าหรับ
เขต 7 ผมก็เป็นคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการบ�าบัดทดแทนไต
ส�าหรับผู้ป่วยในเขต 7 ครับ ในระดับนานาชาติผมเคยเป็น Council  
ของ ISPD นะครับ ปัจจุบันงานนี้ก็หมดวาระแล้ว แต่งานเกี่ยวเนื่อง 
ที่ผมยังท�าอยู่คือเป็นอนุกรรมการบางคณะของ ISPD และเป็น  
executive member ของ Regional ISPD (Asia-Pacific chapter) 
ซึ่งมีบทบาทในการสนับสนุนการรักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้อง 
และก�าหนดการประชมุในระดบัเอเชยี-แปซฟิิก อนันีก้เ็ป็นบทบาทของ
ผมในปัจจุบันครับ ส่วนบทบาทในด้านวิชาชีพอายุรแพทย์โรคไตนั้น  
ผมด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขาธิการของเครือข่ายแพทย์โรคไตแห่งภาค
อีสานนะครับซึ่งมีบทบาทส่งเสริมกิจกรรมวิชาการและวิจัยของ 
เครอืข่ายฯ และคอยสนบัสนนุการดแูลให้ผูป่้วยในภาคอสีานได้รบัการ 
ดูแลให้ได้ประโยชน์สูงสุดโดยมีคุณภาพและค่าใช้จ่ายที่ยอมรับได้ 

อาจารย์ถือว่าเป็นเสาหลักของงานด้านโรคไตในประเทศไทย
ท่านหนึ่ง	 อยากให้อาจารย์ได้กรุณาให้แง่คิดและทิศทางของ
งานวิจัยทางด้านโรคไตในประเทศไทยในอนาคตว่าควรเป็น
อย่างไรครับ
  ผมคิดว ่าประเทศไทยของเรายังมีทรัพยากรไม่มากพอ  
เพราะฉะนั้นงานวิจัยที่ท�าควรเน้นทางด้านงานวิจัยที่มีผลประโยชน ์
ในปัจจุบันหรือ Applied science ผมไม่ได้แย้งผู้ที่ท�าวิจัยทางด้าน 
Basic science แต่จะเห็นว่างานวิจัยทางด้าน Basic science นั้น 
ในทางตะวันตกเขาท�าไว้เยอะแล้ว ของเราถ้าจะลุยท�าแบบเขานั้น



Journal of the Nephrology Society of Thailand  67

  

อาจารย์มีข้อแนะน�าอะไรบ้างครับที่อยากฝากไปถึงน้อง	ๆ	
อายุรแพทย์โรคไตรุ่นใหม่
  ผมคิดว่าประเทศของเรายังต้องการอายุรแพทย์โรคไต 
อีกเป็นจ�านวนมาก เนื่องจากว่าถ้าดูข ้อมูลของสมาคมโรคไต  
เราจะเหน็ว่าประเทศไทยมผีูป่้วยโรคไตเรือ้รงัอยูจ่�านวนมาก บางท่าน
ก็บอกว่าถึง 8 ล้านราย และเรายังมีผู้ป่วยที่รับการล้างไตทางช่องท้อง
และผู้ป่วยที่ฟอกเลือดจ�านวนมากเช่นกันและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
เรื่อย ๆ จากการมองภาพไปข้างหน้าของอาจารย์หลายท่านก็จะเห็น
ว่าในปัจจุบันมีจ�านวนผู้ป่วยที่ได้รับการล้างไตอยู่ประมาณ 1 แสนคน  
แต่ในอนาคตถ้าผู้ป่วยเข้าถึงการบริการครบถ้วน เราอาจจะมีผู้ป่วย 
ที่ได้รับการล้างไตมากกว่า 2 แสนรายเลยทีเดียว เพราะฉะนั้น 
เราจึงยังต้องการอายุรแพทย์โรคไตอีกเป็นจ�านวนมาก ในปัจจุบัน 
ในแง่การผลิตอายุรแพทย์โรคโรคไตของเรานั้นผมว่ายังไม่เพียงพอ 
และโดยที่อายุรแพทย์โรคไตส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล  
และจงัหวดัใหญ่ ๆ  จงึท�าให้เรายงัมคีวามขาดแคลนอายรุแพทย์โรคไต 
ในจังหวัดเล็ก ๆ และในพื้นที่ห่างไกล อย่างที่เราทราบกันดีว่าหน่วย
ฟอกเลือดที่อยู่ในชนบทยังขาดแคลนอายุรแพทย์โรคไตที่จะไปดูแล
พวกเขา เพราะฉะน้ันผมคิดว่าอายุรแพทย์โรคไตรุ่นใหม่ควรจะมี
ความเข้าใจและผมคดิว่าควรจะมกีารหมนุเวยีนไปท�างานโรงพยาบาล
ที่อยู ่รอบนอกบ้าง แม้ว่าจะเป็นเพียงระยะเวลาช่วงสั้น ๆ ก็ยังดี  
ในปัจจบัุนนีก้ระทรวงสาธารณสขุเองกพ็ยายามทีจ่ะเพิม่อตัราต�าแหน่ง
ส�าหรับผู ้ที่จะมาฝึกอบรมเป็นอายุรแพทย์โรคไตในหลายพื้นท่ี  
แต่ยังขาดผู้ที่สนใจอยู่ครับ 

  

คงจะต้องใช้ต้นทุนมหาศาล แต่แน่นอนครับบทบาทของหลาย ๆ 
มหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมนั้นเขาก็น่าจะยังท�า Basic science 
research อยู่ แต่ในส่วนที่เก่ียวข้องกับประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วย 
โรคไตที่มีจ�านวนมากในปัจจุบันน้ัน เราคงต้องพยายามศึกษาวิจัย 
ว่าจะท�าอย่างไรให้ผู้ป่วยเหล่านี้ได้รับประโยชน์สูงที่สุด ซึ่งถ้ามอง 
ในด้านนี้เรายังมีหลาย ๆ พ้ืนที่ที่ยังท�าได้ ตัวอย่างเช่นการป้องกัน 
โรคไต การชะลอการเสื่อมของไต การดูแลรักษาผู ้ป่วยที่ล้างไต 
ทางช่องท้องและผู้ป่วยที่รับการรักษาด้วยการฟอกเลือด ซึ่งตรงนี ้
ก็ยังมี Space ให้เราได้ท�าวิจัยให้ผู้ป่วยเหล่านี้มีสุขภาพที่ดีและมี 
Complications น้อยนะครับ รวมทั้งมีชีวิตที่ยืนยาวด้วย 
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  Mycobacterium	 tuberculosis is a common infectious 
cause of death among adults worldwide.1 Humans serve as 
a natural reservoir for M.	tuberculosis. When organisms are 
inhaled to deposition in the lungs it leads to four outcomes: 
immediate clearance of the organism, primary disease, latent 
infection and reactivation disease. Mycobacterium	tuberculosis 
infection often affects the pulmonary and also involves  
extrapulmonary system. The most common extrapulmonary 
infection involves the lymph nodes following by the genitourinary 
tract.2 
  Here, we reported a 41-year-old man with a  
diagnosis of acquired immune deficiency syndrome (AIDS) who 
presented generalized edema and rapidly deteriorating renal 
function within one month. Renal histopathologic results were 
compatible with granulomatous interstitial nephritis (GIN) and 
membranous nephropathy (MN). We also reviewed the related 

literature including clinical manifestations and renal outcomes 
in tuberculous granulomatous tubulointerstitial nephritis.

CASE	PRESENTATION
  A 41-year-old male received a diagnosis of AIDS for 
nine years and had an initial CD4 cell count level of 120 cells/
μL. Therefore, antiretroviral drugs (ARV) including zidovudine,  
lamivudine and efavirenz were started. At that time, he 
had similar diagnoses of chronic hepatitis C infection with  
cirrhosis Child A and disseminated mycobacterium infection, 
including symptoms of the pulmonary system, gastrointestinal 
tract, bacteremia and multiple lymphadenopathy. He received 
standard regimen of antituberculosis drugs and completed 
treatment within six months. After that, the CD4 cell count level 
increased to 254 cells/μl then he was lost to follow-up. He 
developed symptoms of progressive leg edema on both sides 
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for one month and his body weight increased from 80 to 89 kg 
in one month; nevertheless, he presented no history of foamy 
urine, hematuria or dysuria. His urine volume was normal. 
He denied symptoms of fever, chronic cough and diarrhea. 
His appetite was quite well. He did not use any medications. 
His temperature and blood pressure were 37.6oC and 12879/ 
mmHg, respectively. Physical examination revealed pitting 

Investigation Result

BUN

Cr

31.2 mg/dL

1.91 mg/dL

Electrolyte

	 	Sodium

	 	Potassium

	 	Chloride

	 	Bicarbonate

	 	Corrected Ca

137 mmol/L

4.2 mmol/L

108 mmol/L

18 mmol/L

9.1 mg/dL

CBC

	 	Hb

	 	WBC

	 	Platelet

8.2 g/dL

11,840 /μL (N85%, L8%, E1%)

98,000 /μL

LFT

	 	Albumin

	 	Globulin

	 	TB / DB

	 	AST

	 	ALT

	 	ALP

1.3 g/dl

5.7 g/dl

0.3 / 0.13 mg/dl

61 U/L

30 U/L

216 U/L

edema 2+ on both legs. Moderate ascites were detected; 
however, he did not have others sign of chronic liver disease 
or hepatosplenomegaly. The cardiovascular, respiratory and 
neurological systems were unremarkable and he also had no 
superficial lymphadenopathy. His basic laboratory results are 
shown in Table 1. 

Table 1 Basic laboratory results

Investigation Result

UA

	 	Sp.gr.

	 	Protein

	 	Sugar

	 	Ketone

	 	Blood

	 	WBC

	 	RBC

	 	Bacteria

	 	Cast

1.011

Negative

Negative

Negative

Trace

23- /HPF

35- /HPF

Rare

Negative

24 hours

urine protein

0.47 g/day

HIV viral load 100,466 copies/mL

HCV viral load 7,539,557 IU/mL (this visit)

33,251,600 IU/mL (2 years ago)

Serum cryptococcal Ag Negative

  After admission, his CD4 cell count level was  
approximately 70 cells/μL. Subsequently, opportunistic  
infection was suspected to be the cause of his illness.  
Abdominal paracentesis, chest x-ray and bone marrow study 
were performed; nevertheless, we did not find any cause except 

urine Lipoarabinomannan (LAM). The result of urine LAM was 
positive suggesting M.	 tuberculosis infection. Consequently, 
antituberculosis drugs including isoniazid, ethambutol and 
levofloxacin were prescribed for treatment. The results are 
shown in Table 2.
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Investigation Result

Abdominal ultrasonography Liver cirrhosis, splenomegaly, right kidney size 13.4 cm with mild hydronephrosis, left 
kidney size 13.5 cm, increased echogenicity both sides, moderate ascites

Abdominal paracentesis Cytology:  Negative for malignancy
Culture:  No growth
AFB:   Negative, PRC for TB: Negative, Culture for TB: No growth

Bone marrow study Aspiration:  Cellularity increase 2+, M:E ratio 6:1, Myeloid increase1+, Erythroid normal
Pathology: Moderate hypercellularity due to myelomonocytic hyperplasia with  
   maturation, negative for tumor and granuloma
AFB:   Negative, mAFB: Negative, PRC for TB: Negative, Culture for TB: No growth

Repeat Urinalysis Sp.gr. 1.010, Protein negative, Sugar negative, WBC 35- /HPF, RBC 12- /HPF, 
Bacteria rare, no cast

Urine Hansel’s stain Negative

Urine 
		AFB
		PCR for TB
		Lipoarabinomannan (LAM) antigen
		Culture for TB

Negative 
Negative
Positive 
Negative

Stool AFB Negative

Hemoculture for TB Negative

Table 2 Further investigations

  After treatment, his serum creatinine level gradually rose 
from 1.91 to 5.63 mg/dL within four weeks. Baseline serum 
creatinine was 0.74 mg/dL two years prior. His urine volume 
was about 1 to 1.5 L/day without usage of diuretic. He did not 
receive nephrotoxic drugs and volume status was euvolemia. 
Urinalysis demonstrated bland urine sediment. Red blood cells 
(RBC) or white blood cells (WBC) were not found. 24-hour urine 
protein measurement was 0.47 g/day. Therefore, other causes 
of AKI were revealed. Abdominal ultrasonography showed 
liver cirrhosis with splenomegaly and moderated ascites. Right 
kidney was 13.4 cm. with mild hydronephrosis and left kidney 
was 13.5 cm. in length. Renal biopsy was performed for definite 
diagnosis of unexplained acute kidney injury in this patient. 

RENAL	PATHOLOGY
  The renal pathology demonstrated mild thickening of 
glomerular capillary walls which was compatible with MN and 
confirmed by Jone’s Methenamic Silver and Masson’s Trichrome 
staining (Figures 1 and 4). None of the glomeruli showed cres-
cents, endocapillary proliferation or segmental sclerosis. Cell 

and matrix did not increase in mesangium. Diffuse interstitial 
mononuclear cell infiltration was observed at the interstitial area 
with focal necrotizing granuloma (Figure 2). Severe tubulitis 
with mild tubular atrophy and interstitial fibrosis were also found 
(Figure 3). Interlobular arteries revealed mild intimal fibrosis. 
Microorganisms were not found using acid-fast bacilli (AFB) and  
Gomori Methenamine-Silver (GMS) stains. The immunoperoxidase  
IP) study demonstrated 2+ capillary loop staining for IgG, 1+ for  
IgA, 3+ for C3, 1+ for C1q. No staining for IgM and fibrinogen. 
Electron microscopy (EM) showed many small to medium  
subepithelial deposits and some intramembranous deposits.  
No subendothelial deposits were found. Mesangium showed a 
mild increase in cell and matrix and occasional small mesangial 
deposits were found. Endothelial cells were unremarkable. 
The foot process showed 100% effacement with cytoplasmic 
vacuolization and microvillous transformation (Figure 5).
  From renal histopathology, acute tubulointerstitial  
nephritis with necrotizing granuloma and secondary MN were 
established. As a result of urine LAM and renal histopathology, 
M.	tuberculosis could be explained his clinical illness. 
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DISCUSSION
  In 2014, the prevalence of tuberculosis (TB) was  
approximately 236 per 100,000 population and the mortality rate 
was 19 per 100,000 population.1 Thailand is 1 of 22 countries 
that the World Health Organization (WHO) has designated as a 
high burden TB country. The incidence and mortality rates are 
higher among people positive for human immunodeficiency virus 
(HIV) than the general population. As a result, TB infection is 
changing from an endemic to an epidemic disease worldwide 
because of pandemic spreading of HIV transmission. The 
pulmonary system is the most commonly involved. However, 
extrapulmonary TB infection can be found in approximately  
20 to 25% of patients where the genitourinary tract involvement  

Figure 1 Light microscopy of the renal biopsy, PAS staining showed mild 
capillary wall thickening (arrow)

Figure 2 Light microscopy of the renal biopsy, PAS staining showed diffuse 
interstitial mononuclear cell infiltrate and focal necrotizing granuloma (head 
of arrow) 

Figure 3 Light microscopy of the renal biopsy, PAS staining showed 
severe tubulitis and mild tubular atrophy and interstitial fibrosis (arrow) 

Figure 4 Light microscopy of the renal biopsy, JMS staining showed 
capillary walls with mild thickening and spike formation (arrow)

Figure 5 Electron microscopy showed small to medium subepithelial 
deposits (arrow), some intramembranous deposits (head of arrow) and 
occasional small mesangial deposits (star)
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is the second most common cause, found among 25% of 
extrapulmonary TB patients.2 The classical presentations of 
genitourinary tuberculosis are sterile pyuria and pelvicalyceal 
deformity such as nonobstructive hydronephrosis. However, 
tubulointerstitial nephritis and glomerular involvement due to 
TB are less acknowledged forms of renal involvement. 
  We report a patient with AIDS with a diagnosis of 
granuloma tubulointerstitial nephritis with secondary MN. From 
literature review, co-incident between tuberculous granuloma 
interstitial nephritis and MN were found in only two cases in the 
world that presented nephrotic syndrome and renal failure.3, 4 
That corresponded to our case, which had unexplained renal 
failure. Nevertheless, nephrotic range proteinuria was not found 
in this patient. However, urine LAM was positive in our patient 
indicating the M.	tuberculosis antigen was detected. The aim 
of our review was to classify in two parts including tuberculous 
tubulointerstitial nephritis and tuberculous associated MN.

TUBERCULOUS	TUBULOINTERSTITIAL	NEPHRITIS
  Although acute interstitial nephritis (AIN) is one of 

the common causes of acute kidney injury, granulomatous 
interstitial nephritis (GIN) remains a rare entity detected in 0.5 
to 0.9% of all renal biopsies.5, 6 Several etiologies of GIN include 
drugs such as antimicrobials and nonsteroidal anti-inflammatory  
agents (NSAIDs), granulomatous disorders as well as sarcoidosis  
and granulomatosis with polyangiitis. Infection that might be 
from bacteria, fungi or viruses is the one of the causes of 
GIN. The others cause are foreign body and tubulointerstitial 
nephritis with uveitis (TINU) syndrome. People with  
HIV, have presented biopsy-proven tubulointerstitial  
nephropathies, found in about 25% of patients with  
renal disease that received kidney biopsy.7, 8 In Thailand, GIN 
from tuberculosis was reported in early symptomatic patients 
with HIV who presented renal insufficiency and subnephrotic 
range proteinuria.9 
  We compiled the causes of GIN that have been  
reported in the general population and immunocompromised 
patients (Table 3). Consistent with the literature review,  
M.	tuberculosis infection is the important and common cause 
of GIN.10, 11 

Antimicrobials Penicillin, Methicillin, Ampicillin, Amoxicillin, Oxacillin, Cephalothin, Erythromycin, Spiramycin, Rifampicin, 
Vancomycin, Sulfonamides, Ciprofloxacin, Levofloxacin, Gentamicin, Nitrofurantoin, Acyclovir, Clotrimazole,  
Doxycycline

Analgesics Fenoprofen, Ketoprofen, Indomethacin, Diclofenac, Clometacine, Ibuprofen, Diflunisal, Benoxaprofen, 
Paracetamol, Dihydrocodeine

Other drugs Allopurinol, Omeprazole, Alendronate, Furosemide, Hydrochlorothiazide, Chlorthiazide, Triamterene, 
Amiloride, Chlorpropamide, Tienlinic acid, Captopril, Carbamazepine, Lamotrigine, Levetiracetam,  
Phenytoin, Phenindione, Sulfasalazine

Infections Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae, Mycobacterium kansasii, Histoplasmosis, Candidiasis, 
Toxoplasmosis, Tricosporon laibachii, Cryptococcus neoformans, Escherichia coli, Epstein–Barr virus

Inflammatory 
disease

Sarcoidosis, TINU syndrome, Intestinal bypass, Heroin, Oxalosis, Crohn’s disease, Granulomatosis with 
polyangiitis (GPA), Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (EGPA)

Table 3 Causes of granulomatous interstitial nephritis

  The pathogenesis of tuberculosis GIN is renal damage 
from caseous necrosis that demolishes renal parenchyma. At 
the same time, the inflammatory cells that infiltrate the renal 
parenchyma activate pro-inflammatory cytokine also from the 
renal cells. Otherwise, TB involving the kidney might form  
reactivation of previous TB infection rather than acute  
infection correlated with the immune reaction process. The 
data of tuberculosis GIN are limited to case reports. However, 
common clinical manifestations of tuberculosis GIN were renal 
failure with or without nephrotic range proteinuria. Some patients 
had pulmonary tuberculosis involvement or TB lymph node 
together with deterioration of kidney function. Nevertheless, 

almost all patients had only the symptoms of renal involvement 
mentioned above. 
  The diagnosis for tuberculosis infection is confirmed by 
various tools including from sputum, urine, renal tissue and 
other tissues such as lymph nodes that depend on suspicions 
of the organ involvement. On the other hand, the gold standard 
test to diagnose genitourinary tuberculosis is urine culture for 
M.	 tuberculosis12; however, this test is often negative. The 
other methods for diagnosis include genitourinary tuberculosis 
consisting of urine acid fast bacilli (AFB), urine polymerase 
chain reaction (PCR) for TB and granulomatous interstitial from 
renal pathology with or without AFB or PCR or positive culture 
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for M.	tuberculosis. Urine PCR for TB has high sensitivity and 
specificity for detection, 95.59% and 98.12%, respectively.11, 13  
According to our case, urine LAM demonstrated positive  
results that confirmed TB infection in this patient. LAM antigen 
is a major lipopolysaccharide component of the mycobacterial  
cell wall. From related reports regarding patients with HIV 
presenting CD4 cell counts of 50 to 200 cells/μL, urine LAM 
for diagnosis tuberculous infection showed 67% sensitivity and 
86% specificity14, corresponding to our patient with a CD4 cell 
count of 70 cells/μL and no evidence of the other causes 
of GIN. Urine culture of Mycobacterium	 tuberculosis in our 
patient was negative and could be explained because the 
urine sample was not collected in the morning and only one 
specimen was inspected. Therefore, in our patient, urine LAM 
test was interpreted in clinical setting of rapidly deteriorating 
renal function and no evidence of tuberculosis from other 
causes. Consequently, the patient was given a diagnosis of 
tuberculosis with GIN.

  All patients, who presented with tuberculous GIN,  
developed deteriorated renal function. Then renal replacement  
therapy was initiated. The specific treatment was anti-tuberculosis 
drugs and some reports suggested using corticosteroid  
among patients for improving renal outcome.7, 15, 16 Furthermore, 
renal outcome varies in results including complete recovery, 
developed chronic kidney disease (CKD) or end stage renal 
disease (ESRD) and dialysis dependence. Delayed treatment 
is a poor prognostic factor and degree of renal dysfunction at 
presentation is the factor that greatly influences renal outcome. 
The poor prognostic factors of AIN from renal pathology were 
diffuse inflammation on biopsy, excess number of neutrophils 
and severity of interstitial fibrosis, which correlated to final 
glomerular filtration rate.17

  We summarized case reports of tuberculosis GIN  
including clinical manifestation, renal pathology, treatment and 
renal outcome (Table 4).

Author,
Year,

Country

Renal 
manifestation

Co-existing 
disease

Evidence of TB 
kidney (Urine 
AFB/culture/

other)

Pathology Treatment
Renal 

outcome

Mallinson et al.15,
1981, Immigrants
to UK (3 cases)

	Severe chronic 
 renal failure
	Severe chronic   
 renal failure
	Progressive renal
  failure

	Pulmonary TB

	Pulmonary TB

	TB peritonitis

	Neg / neg

	Neg / neg 

	Neg / neg

Diffuse interstitial 
renal tuberculosis 
(all patients)

	ATT 

	ATT 

	ATT+ 
 steroid

	ESRD 

	ESRD

	PR

Benn et al.18,
1988, Ugandan
immigrant to UK

Renal failure Urethral stenosis N/A / N/A / 
Pyelography: absent 
calyceal distortion 
and calcification

Caseation granuloma ATT CR

El-reshaid et al.19,
2001, Kuwait

Progressive renal failure 
(Cr 1.0 to 1.4 mg/dL in 
6 mo)
24h urine protein 100 mg

Pulmonary fibrosis,
Hypertension

Neg / neg Caseation granuloma ATT CR

Larsen et al.20,
2008,
African-American

Renal failure (Cr 6.2 
mg/dL)
UPCR=2
UA: Protein 2+, 
RC 20-30

CKD (Cr 4.3 mg/dl)
Anti-HIV: NR

N/A / N/A / renal 
tissue AFB staining 
positive and culture 
positive for M. tuber-
culosis on day 38

Extensive necrotizing 
granulomatous 
interstitial nephritis

ATT ESRD

Sampathkumar et 
al.16, 2009, 
India

Rapidly progressive 
renal failure (Cr 10.7 
mg/dL) and Proteinuria 
(UPCR 2.8)

None N/A / N/A / renal
tissue positive 
DNA PCR
for M. tuberculosis
U/S KUB: normal

Diffuse interstitial 
mononuclear 
infiltrations with a well 
formed granuloma

ATT+ steroid CR

Table 4 Case reports of GIN due to tuberculosis.
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TUBERCULOUS	ASSOCIATED	MN
  Secondary MN has several etiologies including  
autoimmune disease, malignancy and infectious related 
diseases such as hepatitis B or hepatitis C.21 Some reports 
suggest M.	tuberculosis infection could be caused by MN but 
is uncommon. From related reports, patients with tuberculous  
associated membranous nephropathy had concurrent  
tuberculosis infection with other organs consisting of  
pulmonary22, peritoneum23, lumbar and also tubulointerstitial 
nephritis.3, 4

  The main pathogenesis of glomerular disease 
and interstitial nephritis in both immunocompromised and  
immunocompetent hosts due to M.	tuberculosis infection are 
cellular immune and humoral immune responses that are 
stimulated by M.	tuberculosis. Studies have shown that this 
infection can lead to disturbances of Th1/Th2 cells and result 
in nephritis.24 Type III hypersensitivity is induced by immune 
complexes that cause tissue injury. The role of disseminated 
tuberculosis in the pathogenesis of glomerulonephritis has been 
presumed to be dependent on humoral immunity, and immune 
complexes have been reported to be associated with the active 
phase of disseminated tuberculosis.25 Thus, TB infection can 
result in MN due to the immune complex. However, a lack of 
knowledge exists to explain why only some patients develop 
MN. From our patient, secondary membranous nephropathy 

from renal histopathologic report was mostly suspected from 
tuberculosis infection. However, chronic hepatitis C could also 
be the cause of MN even through uncommon. The common 
glomerular diseases in chronic hepatitis C are membranop-
roliferative glomerulonephritis (MPGN) and cryoglobulinemic 
glomerulonephritis. Nevertheless, nephrotic urine sediment or 
nephritic urine sediment were not detected and the trend of 
HCV viral load decreased in this patient. The cause of renal 
failure in this patient was most likely from GIN. 
  Regarding the clinical course of our patient, tuberculosis 
infection with GIN was diagnosed. Antituberculosis and anti-
retroviral drugs were started. Peritoneal dialysis was initiated 
because renal function progressive declined and the patient 
developed uremic symptoms. This patient developed dialysis 
dependent ESRD. 

CONCLUSION
  We present a case of GIN and MN due to tuberculosis in 
a patient positive for co-existing HIV who presented generalized  
edema and rapidly declining renal function. GIN is the uncommon  
manifestation of genitourinary tract tuberculosis. Patients,  
especially immunocompromised hosts that present unexplained 
acute kidney injury, should undergo kidney biopsy. Pathology  
shows granulomas interstitial nephritis compatible with  
tuberculosis. Confirmation of TB infection by finding evidence to 

Author,
Year,

Country

Renal 
manifestation

Co-existing 
disease

Evidence of TB 
kidney (Urine 
AFB/culture/

other)

Pathology Treatment
Renal 

outcome

Kaul et al.7,
2011, India

Rapidly progressive 
renal failure 
(Cr 5.8 mg/dl)
UA: protein3+, 
RC 8-10;
24h U protein 3.2 g

Cervical TB lymph-
adenopathy

Neg / neg / urine 
positive PCR for M. 
tuberculosis

Granulomas with 
mononuclear 
infiltrate comprising 
of lymphocytes,
histiocytes and 
plasma cells

ATT+ steroid ESRD

Ram et al.4,
2011, India

Renal failure (Cr 2.6 
mg/dl) and nephrotic 
range proteinuria
UA: protein4+, RC1-2, 
24-h urine protein 8.8 
g, Albumin 2.0

None Neg / N/A Non caseation 
granulomas 
composed of 
Langhans giant
cells and epithelioid 
cells

ATT
(Follow 
kidney 
biopsy: 
improve 
lesion)

CR

This report,
2016,
Thailand

Progressive renal failure 
and edema

AIDs
Chronic hepatitis 
C with cirrhosis 
Child A

Neg / neg / urine
LAM positive

	Acute tubulointer- 
 stitial nephritis with  
 necrotizing 
 granuloma
	Membranous 
 nephropathy

ATT Death 
with 
dialysis 
dependent

N/A: not available; ATT: anti-tuberculosis therapy; ESRD: end stage renal disease; CR: complete recovery; PR: partial recovery
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support M.	tuberculosis infection including urine culture for TB 
(gold standard), urine PCR for TB, urine AFB, renal tissue for 
AFB or PCR or culture for TB is necessary. Otherwise, urine 
LAM in patients with HIV might be useful in situations where 
all tests present negative results. Early diagnosis and prompt 
treatment are the crucial factors that improve renal outcome. 
Antituberculosis drugs are the standard treatment. However, 
some reports show the benefits of corticosteroid. The renal 
outcomes vary from complete recovery to CKD and dialysis 
dependence.
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โรคไตอักเสบชนิดแกรนูโลมาตัส 
และเมมเบรนนัสจากการติดเชื้อวัณโรค

ภัทร ชุติมานุกูล, ปีณิดา สกุลรัตนศักดิ์
หน่วยวักกะวิทยา	ภาควิชาอายุรศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	มหาวิทยาลัยมหิดล

บทคัดย่อ
 วัณโรคเป็นโรคติดเช้ือที่พบบ่อยในประเทศไทย โดยวัณโรคของระบบทางเดินหายใจพบได้บ่อยที่สุด รองลงมาเป็นวัณโรค 
ต่อมน�้าเหลืองและระบบทางเดินปัสสาวะตามล�าดับ อุบัติการณ์การติดเชื้อวัณโรคเพ่ิมสูงข้ึนเพราะว่ามีการระบาดของการติดเชื้อ 
เอชไอวี ลักษณะไตอักเสบชนิดแกรนูโลมาตัส และเมมเบรนนัส (membranous nephropathy, MN) ร่วมด้วยพบได้น้อยจากการเกิด
วัณโรคของไต รายงานผู้ป่วยที่มีโรคประจ�าตัวเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องมาโรงพยาบาลด้วยอาการบวมทั่วตัวในระยะเวลาหนึ่งเดือน  
และการท�างานของไตลดลงอย่างรวดเร็ว โดยไม่พบอาการของวัณโรคระบบทางเดินหายใจ ผลพยาธิสภาพพบtubulointerstitial  
nephritis ร่วมกับ necrotizing granuloma และ membranous nephropathy ตรวจพบ ส่วนประกอบของเช้ือวัณโรคในปัสสาวะ  
(Lipoarabinomannan; LAM antigen) การตรวจด้วยเทคนิคย้อมสีทนกรด (AFB staining) และ polymerase chain reaction (PCR) 
พบเชือ้วณัโรคในชิน้เน้ือไต โดยไม่พบในปัสสาวะ อาการ และอาการแสดงทางคลนิกิของโรคไม่จ�าเพาะ การตดัชิน้เนือ้ไตจงึมคีวามจ�าเป็น
อย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัยและวางแผนการรักษาในผู้ป่วยที่มีอาการทางคลินิกสงสัยวัณโรคของไต การตรวจพบส่วนประกอบ
ของเชื้อวัณโรคในปัสสาวะ (LAM antigen) จึงมีประโยชน์ในการวินิจฉัยโรค

ค�าส�าคัญ: ไตอักเสบชนิดแกรนูโลมาตัส, โรคไตเมมเบรนนัส, วัณโรคไต, ไตวายเฉียบพลัน

ต้องการส�าเนาต้นฉบับติดต่อ	นพ.	ภัทร	ชุติมานุกูล	หน่วยวักกะวิทยา	ภาควิชาอายุรศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์	ศิริราชพยาบาล	
เลขที่	2	ถนนพรานนก	แขวงศิริราช	เขตบางกอกน้อย	กรุงเทพ	10700	Email:	patthara_chu@hotmail.comมหาวิทยาลัยมหิดล	272 
ถนนราชวิถี	กทม.	10400	Email:	atiporn.ing@mahidol.ac.th
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โรงพยาบาลด่านช้าง
หน่วยไตเทียม

ที่ตั้ง เลขที่ 94 ม.1 ถนนด่านช้าง-สามชุก ต.ด่านช้าง 
 อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180

วันที่เปิดบริการครั้งแรก 
  วันที่ 4 มีนาคม 2556

ขอบเขตการให้บริการ
  1.  ให้บริการรักษาผู้ป่วยไตวายเร้ือรังโดยวิธีการฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียม ในผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
  2. ให้บรกิารรกัษาผูป่้วยไตวายเฉยีบพลนั (ARF) และผูป่้วย
ฟอกเลือดประจ�ากรณีฉุกเฉิน สามารถให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

จ�านวนเครื่องไตเทียม 
  มีเครื่องไตเทียมทั้งหมด 6 เครื่อง ให้บริการจริงจ�านวน  
  5 เครื่อง (เครื่องส�ารองส�าหรับฉุกเฉิน 1 เครื่อง)

การให้บริการฟอกเลือด 
  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ 2 รอบ ต้ังแต่เวลา  
06.30 น.- 18.00 น. ยกเว้นวันพุธ เปิดให้บริการ 1 รอบ ตั้งแต่เวลา 
07.00 น.- 15.00 น.

อัตราค่าบริการ  
  - ค่าบริการฟอกเลือด เบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง  
   และสวสัดกิารพนกังานส่วนท้องถิน่ ค่าบรกิาร 2,000 บาท
  -  ค่าบริการฟอกเลือด ในระบบประกันสังคม ค่าบริการ 
   เบิกประกันสังคม ครั้งละ 1,500 บาท
  - ค่าบรกิารฟอกเลอืดในระบบสทิธปิระกนัสขุภาพถ้วนหน้า  
   ค่าบริการเบิก สปสช. ครั้งละ 1,500 บาท
  - ค่าบริการฟอกเลือดผู ้ป ่วยช�าระเงินสด ค่าบริการ 
   ครั้งละ 1,500 บาท 

ข้อมูลผู้ป่วยมารับบริการ	
  จ�านวนทั้งหมด 18 คน แบ่งเป็น
  -  สิทธิข้าราชการ จ�านวน 3 คน
  -  สิทธิประกันสังคม จ�านวน 5 คน
  -  สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า จ�านวน 10 คน

บุคลากร	
  อายุรแพทย์ผ่านการอบรม
  เฉพาะทางการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
   1. นายแพทย์กรอง จันทร์เปรมปรี 
    นายแพทย์ช�านาญการพิเศษ หัวหน้าหน่วยไตเทียม
  พยาบาลผู้เชียวชาญการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม  
  1 คน
   1. นางสาวธมลวรรณ สวสัด ีพยาบาลวชิาชพีช�านาญการ  
    พยาบาลหัวหน้าหน่วยไตเทียม
  พยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผูป่้วยทีไ่ด้รบัการ 
  บ�าบัดทดแทนไต 2 คน
   1. นางสาวนพวรรณ สุนทรวิภาต 
    พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ
   2.  นางภัสราพร บุญญตา 
    พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ
  พนักงานประจ�าตึก 1 คน
   1. นางเนาวรัตน์ จอมศรี

  หน่วยไตเทียมโรงพยาบาลด่านช้าง ได้รับการรับรอง
มาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียมต่อเนื่อง 
เป็นครั้งที่ 4 จากคณะอนุกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษา
โดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ตรต) เมื่อวันที่ 27 กันยายน 
พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2563
ผู้ประสาน นางสาวธมลวรรณ สวัสดี
เบอร์โทรศัพท์ 096-6594153 (035) 595032 ต่อ 150 

แนะนำ  หน่วยไตเทียม
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โรงพยาบาลยางตลาด
หน่วยไตเทียม

อัตราการค่าบริการ	
  ค่าฟอกเลือดเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลางและองค์การบริหาร 
  ส่วนท้องถิ่น 2,000บาท
  - ค่าฟอกเลือดสิทธิ์ บัตรทอง 1,500 บาท
  - ผู้ป่วยช�าระเงินสด ครั้งละ 1,500 บาท

ข้อมูลผู้ป่วยมารับบริการ  
  จ�านวน 36 คน แบ่งเป็น 
  - สิทธิข้าราชการ 25 คน 
  - สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 5 คน   
  - สิทธิบัตรทอง 3 คน 
  - ช�าระเงินสด 1 คน 
  - บัตรทองช�าระเงิน 2 คน

บุคลากร		 	
  อายุรแพทย์โรคไต 2 คน 
   1. แพทย์หญิงอรวรรณ อรดี 
   2. แพทย์หญิงปาณิบุษย์ วงศ์พรหมเมฆ
  พยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับ 
  การบ�าบัดทดแทนไต 4 คน    
   1. นางดวงแก้ว สุระเสียง 
   2. นางสุภาพร ภูนาเหนือ 
   3. นางสาวบังอร พัสดร 
   4. นางดุสิดา วิเท่ห์ 
  พยาบาลวิชาชีพ 2 คน 
   1. นางสาวสุปราณี ภูศรีโสม 
   2. นางศศิวิมล ภูกาสอน 
  พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย 1 คน 
   1. นางสาวเกศวดี ภูใบบัว

  หน่วยไตเทียมโรงพยาบาลยางตลาด ได้รับการรับรอง
มาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียมต่อเนื่อง  
เป็นครั้งที่ 3 จากคณะอนุกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษา
โดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ตรต.) เมื่อวันที่ 1 มกราคม 
2560 – 31 ธ.ค.2563***
ผู้ประสานงาน นางดวงแก้ว สุระเสียง 
เบอร์โทรศัพท์ 092-6925497,043-891249 ต่อ 153

วันที่เปิดท�าการ 
  23 กันยายน 2554

ขอบเขตการให้บริการ	
  1. บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแก่ผู้ป่วยไตเรื้อรัง 
   ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
   ตั้งแต่เวลา 08.00 - 22.00 น 
  2. บริการล้างไตทางช่องท้องแก่ผู้ป่วยไตเรื้อรัง 
   ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
   ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.30 น. 
  3. บริการให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการบ�าบัดทดแทนไต
   โดยวิธีการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียมและการล้างไต 
   ทางช่องท้องแก่ผู้ป่วยและญาติวันพฤหัสบดี
   ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

จ�านวนเครื่องไตเทียม		
  10 เครื่อง

การให้บริการฟอกเลือด	
  บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแก่ผู้ป่วยไตเรื้อรัง 
  ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ไม่เว้นวันนักขัตฤกษ์วันละ 2 รอบ
  เวลา 08.00-22.00 น. ยกเว้นวันพุธและวันเสาร์เปิดบริการ  
  1 รอบ เวลา 08.00-16.00น.

แนะนำ  หน่วยไตเทียม

ที่ตั้ง เลขที่ 87 หมู่ 20 ต.ยางตลาด อ. ยางตลาด
 จ.กาฬสินธุ์
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ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ 
ประจ�าปี 2560

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

วันที่จัดงานประชุม/
กิจกรรม

ชื่องานประชุม/กิจกรรม สถานที่

20 - 22 มกราคม 2560 CKD Weekend โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

24 - 26 กุมภาพันธ์ 2560 Dialysis Weekend โรงแรม เดอะ ซายน์ พัทยา จ.ชลบุรี

Wednesday, March 12, 2560 กิจกรรมวันไตโลก ศูนย์การค้า Central World ราชประสงค์ กรุงเทพฯ

26 - 27 พฤษภาคม 2560 Nephrology Meeting โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

2 - 6 สิงหาคม 2560 ISHD 2017 - งานประชุมใหญ่ประจ�าปี โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 
กรุงเทพฯ

23 - 24 กันยายน 2560 Nephrology Review for Internists โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

14 - 15 ตุลาคม 2560 Intensive Nephrology Board Review โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

11 - 12 พฤศจิกายน 2560 Intensive Nephrology Board Review โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

17 - 18 พฤศจิกายน 2560 Nephrology Meeting โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

2 - 3 ธันวาคม 2560 Intensive Nephrology Board Review โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

14 - 15 ธันวาคม 2560 วิชาการสัญจร ครั้งที่ 5 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์
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วันที่	20-22	มกราคม	2560	
ณ	โรงแรม	โกลเด้นทิวลิป	ซอฟเฟอริน	พระราม	9	
กรุงเทพฯ

กิจกรรมของสมาคมโรคไต	แห่งประเทศไทย

งานประชุมวิชาการ 
CKD	Weekend	
“Practically	Integrated	
Management	for	CKD”
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วันอาทิตย์ที่	12	มีนาคม	2560	
ณ	Atrium	Zone	ชั้น	1	ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์	
ราชประสงค์	กรุงเทพฯ

กิจกรรมงานวันไตโลก	
ประจำ ปี 2560 
“อ้วนกลมระทมไต”

กิจกรรมของสมาคมโรคไต	แห่งประเทศไทย
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งานประชุมวิชาการ 
Dialysis	Weekend	2017	
“Arts	in	Science	for	
Dialysis	Practice”	

วันที่	24-26	กุมภาพันธ์	2560	
ณ	โรงแรม	เดอะ	ซายน์	พัทยา	จ.ชลบุรี	

กิจกรรมของสมาคมโรคไต	แห่งประเทศไทย
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ข้าพเจ้า นพ/พญ/นาย/นาง/นางสาว …...................................…… นามสกลุ ................................................................... 

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

  โดยขอให้ส่งมาที ่(กรณุาเขยีนให้ตวับรรจง) ชือ่ ……….......................................................................................…… 

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

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

  จังหวัด ………….................................................................................... รหสัไปรษณย์ี ...................................

ทั้งนี้ได้ช�าระเงินจ�านวนดังกล่าว	โดยช�าระเป็นเงิน
	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)

แบบฟอร์มแสดงความจ�านงสมัครสมาชิกวารสารสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

 สามารถสั่งซื้อได้ที่หน่วยโรคไตเด็ก	
ชั้น	3	ตึกพัชรกิติยาภา	
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า	
โทร.	0	2644	4133
E-mail. <oun_pmk@hotmail.com>

 *ส�าหรับท่านที่สั่งซื้อตั้งแต่ 10 เล่ม 
ขึ้นไป จัดส่งให้ฟรี

หนังสือ “ต�าราภาวะเร่งด่วนทางไต
และทางเดินปัสสาวะในเด็ก”
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ค�าชี้แจงและข้อแนะน�าส�าหรับผู้ส่งบทคว�ามเพื่อตีพิมพ์

  วารสารสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยรบัพจิารณาตพีมิพ์นพินธ์ต้นฉบบั (original article) บทความพเิศษ (special article) รายงานผูป่้วย  

(case report) หรือรายงานจาก clinicopathological conference, practical point ในทางคลินิก หรือ จดหมายถึงบรรณาธิการ และบทความ

งานเขียนทางวิชาการในลักษณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับโรคไตทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เรื่องที่ส่งมาตีพิมพ์ต้องไม่เคยตีพิมพ์ในหนังสือหรือ

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  ชื่อผู ้นิพนธ์ วุฒิ สถาบันที่ต้นสังกัด ใส่ชื่อและสกุลของผู ้นิพนธ์ทุกท่าน และในบรรทัดถัดไปให้ระบุชื่อหน่วยงาน 

     ที่ผู้นิพนธ์สังกัด ถ้าเป็นผลงานของคณะบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในสังกัดเดียวกัน ให้ใส่หมายเลขก�ากับไว้ที่อภิไธยของผู้ร่วมนิพนธ์ 

     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 ส่งทางออนไลน์ www.nstjournal.org






