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บรรณาธกิารแถลง
 วารสารสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยฉบบันีม้คีณุหมอ คงกระพนั 

ศรสีวุรรณ เป็นผูช่้วยบรรณาธกิาร ในเล่มมบีทความทบทวนความรูไ้ด้แก่เรือ่ง  

Dialysis related amyloidosis, การประเมนิและการรกัษาภาวะหลอดเลอืดแดง 

ของไตปลกูถ่ายตบี และเรือ่งไวรสัตบัอกัเสบอกีบัการปลกูถ่ายไต โดยผูนิ้พนธ์

ได้น�าความรู้ใหม่ๆมาน�าเสนอให้แก่ท่านผู้อ่าน บทความพิเศษในเล่มนี ้

เป็นเรื่องของ Biomarkers ซึ่งเป็นเรื่องที่ก�าลังเป็นที่สนใจในการน�ามาใช ้

เพื่อการวินิจฉัยและพยากรณ์โรค นิพนธ์ต้นฉบับในเล่มนี้มีงานวิจัยสองเรื่อง 

เรือ่งแรกเป็นการศกึษาภาวะหวัใจเต้นผดิจงัหวะในผูป่้วยฟอกเลอืดด้วยเครือ่ง 

ไตเทยีม อกีเร่ืองหนึง่เป็นการศกึษาประสทิธภิาพของยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์ 

และยาอะมโิลไรด์ในการเสรมิประสทิธภิาพของยาลอซาร์แทนเพือ่ลดโปรตีน

แอลบูมินในปัสสาวะส�าหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังจากเบาหวาน นอกจากนี ้

ยังมีเคสผู้ป่วย CPC ที่น่าสนใจ มีคอลัมน์แนะน�าหน่วยไตเทียม รวมทั้ง 

มีภาพกิจกรรมของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยมาให้ชมกันเช่นเดิม

 เน่ืองจากในเดือนสิงหาคมน้ีจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการ

บริหารสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยชุดใหม่ และมีการเปลี่ยนแปลง 

กองบรรณาธิการวารสารสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย วารสารฉบับนี ้

จึงเป็นฉบับสุดท้ายของกองบรรณาธิการชุดนี้ ในนามของกองบรรณาธิการ 

ขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ส่งบทความและผลงานวิจัยมาตีพิมพ์ รวมทั้ง 

หน่วยไตเทียมทุกหน่วยท่ีส่งข้อมูลและรูปมาเผยแพร่ในวารสารมาโดย 

ตลอด ท่านสมาชิกสามารถเปิดอ่านวารสารที่เคยตีพิมพ์แล้วได้ทาง website 

www.nstjournal.org และโปรดติดตามวารสารจากกองบรรณาธิการชุดใหม่

ซึ่งจะมีความก้าวหน้าและพัฒนาต่อไปค่ะ

        รศ.พล.ต.หญิงประไพพิมพ์ ธีรคุปต์
                                                 บรรณาธิการ
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Introduction and definition
  Dialysis related amyloidosis (DRA) is a subtype of  
amyloidosis with the accumulation of beta2-microglobulin  
(b

2
M) in periarticular structures, bones, and visceral organs 

in dialysis patients after 10-15 year1. Beta2-microglobulin 
(molecular weight is about 11,800 Dalton), is a component 
of MHC class I molecules. They are present on all nucleated 
cells (excluding red blood cells), and are one of more than 
20 proteins that are known to cause human amyloid disease.  
The normal value of beta2-microglobulin is less than 2  
milligrams/Liter. Beta2-microglobulin level is an important 
prognostic indicator. Patients with beta2-microglobulin  
level less than 4 mg/L are expected to have a median  
survival of 43 months, while a level greater than 4mg/L is  
expected to have a median survival of only 12 months. 
Other contributory risk factors include prolonged duration of  

dialysis, advanced age, dialysate of low purity, use a dialysis 
membrane with poor biocompatibility causing elevated level 
of cytokines.
  In this review, the events involved in the development  
of DRA, risk factors, pathogenesis, diagnosis, potential 
therapy and prognosis of the disease are outlined.

Epidemiology 
  In 1975, carpal tunnel syndrome in dialyzed patients  
was described by Warren and Otiendo2,3. The incidence of 
dialysis related amyloidosis is not known, as there are no  
large epidemiological or histological studies. The incidence 
of DRA increases progressively with years on dialysis.  
The clinical syndrome of beta2-microglobulin amyloidosis  
osteoarthropathy is unusual in individuals who have been  
dialysis dependent for fewer than 5 years, reaching the  
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Dialysis related amyloidosis
Wannapat Pitsawong, Kanin Thammavaranucupt

Renal Division, Medicine Department, Maharat Nakhon Ratchasima Hospital

Abstract
 Dialysis related amyloidosis (DRA) is considered to be a serious complication in end stage renal disease  
patients undergoing long-term dialysis. DRA was first described during 1975s in dialyzed patients who presented  
with carpal tunnel syndrome in which amyloid deposits were present in joints and synovial tissues. Other clinical  
manifestations of DRA include chronic arthralgia, destructive spondyloarthropathy, and bone cysts. Although  
visceral organ involvements (such as gastrointestinal and cardiovascular system) may be present, they are rather rare.  
The accumulation of Beta2-microglobulin, a major protein component of amyloid fibrils and the component of MHC  
class I with molecular weight 11,800 Dalton, causes dialysis related amyloidosis. Most patients with carpal tunnel  
syndrome associated with beta2-microglobulin amyloid deposits had undergone hemodialysis for more than 10 years. 
Up to 50% of patients developed this condition after 20 years of hemodialysis. The risk factors for the development of 
DRA includes the patients’ age, patient’s age of initiation of dialysis, dialysis vintage, use of low-flux dialysis membrane  
or bioincompatible membrane, use of poor purity dialysate, cytokine or inflammation, advanced glycation end  
products (AGEs), and residual renal function. The diagnosis of dialysis related amyloidosis is only made by  
histology. However, beta2-microglobulin amyloid deposits are usually diagnosed from clinical and radiological  
findings – presenting with radiolucent areas of the cysts and destructive spondyloarthropathy. Therapeutic strategies  
for dialysis related amyloidosis include medical or surgical therapy, dialysis, and renal transplantation. Dialysis is  
suggested for the treatment or prevention of DRA for which serum beta2-microgloblin is removed by using high-flux 
membranes and beta2-microglobulin adsorption column with hemodiafiltration and ultrapure water. Renal transplantation  
is considered to be the best modality in the treatment.

Keywords: dialysis related amyloidosis, beta2-microglobulin, carpal tunnel syndrome
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majority of patients dialyzed over 15 years (Table1, 2)1,4. 
Previous prospective studies show the prevalence of  
beta2-microglobulin amyloidosis in patients on continuous  
ambulatory peritoneal dialysis (CAPD) compared on  
hemodialysis (HD) and found that beta2-microglobulin  
amyloidosis was diagnosed in 8 of 26 patients (31%) after 
a median duration of 27 months of CAPD. The prevalence 
ranged from 20% (2 of 10 patients) within 24 months of  
CAPD to 30% (3 of 10 patients) after 24 to 48 months and 
50% (3 of 6 patients) after 49 to 126 months of CAPD (P = 
0.11). There were no significant differences (P=0.118) in 
the prevalence of beta2-microglobulin amyloidosis patients  
between CAPD patients (8/26; 31%) and hemodialysis  
patients (13/26; 50%). Although the prevalence of DRA does 
not differ in both hemodialysis and CAPD in the first year of 
treatment, but patients undergoing CAPD tend to have lower 
prevalence of DRA.

Clinical manifestations 
  Signs and symptoms of beta2-microglobul in  
amyloidosis are related to musculoskeletal system such  
as carpal tunnel syndrome (CTS), trigger fingers, bone 
cysts (cystic radiolucency), polyarthralgia, scapulohumeral  
periarthritis, destructive spondyloarthropathy and pathologic 
fractures. Beta2-microglobulin amyloidosis may also involve 
internal organs in the gastrointestinal tract, liver, prostate, 
kidney, endocrine glands, subcutaneous tissue and heart.  

In addition, extra-articular or systemic organ involvement  
such as macroglossia, ischemic colitis, and heart failure  
may be occurred. Gejyo and Narita reported the relationship  
between dialysis vintage and onset of CTS in 1045  
hemodialysis patients. They found that most CTS  
occurred after 10 years of dialysis. Half of the patients  
with 20.3-year-hemodialysis had carpal tunnel syndrome.  
In another study from Japan, Otsubo et al reported twenty-one 
patients who had been receiving hemodialysis for >30 years 
during July 2008. To compare histological differences, 13  
patients receiving hemodialysis for 20–30 years were also  
studied. This study found that 18 patients (85.7%) had  
undergone surgery for CTS, 6 patients (28.6%) had  
undergone surgery for trigger finger and 6 patients (28.6%)  
had undergone surgery for cervical destructive spondy-
loarthropathy at 30 years after the start of hemodialysis  
therapy. All patients older than 30 years at the start of  
dialysis underwent CTS operations (100%). 76.9% of patients 
younger than 30 years old at the start of dialysis, on the 
contrary, underwent CTS operation (76.9 %, P = 0.025). Due 
to this fact, the age at the start of dialysis may possibly be 
associated with dialysis related amyloidosis5.
  Dialysis related amyloidosis can only be definitively 
diagnosed by histology, which is rarely attempted in clinical 
practice. The identification of Beta2-microglobulin amyloid  
deposits are usually based on clinical and radiological  
findings. 

Table 1 Prevalence of beta2-microglobulin amyloidosis 

Table 2 Prevalence of beta2-microglobulin amyloidosis in CAPD and HD patients

Data adapted from reference1

Data adapted from reference4

HD duration (months) Prevalence of beta2-m Median age at HD onset (years)

1-24 3/14 (21%) 65

25-48 5/15 (33%) 66

49-84 6/12 (50%) 59

85-156 9/10 (90%) 57

>156 3/3 (100%) 48

Months on dialysis CAPD patients HD patients

1-24 2/10(20%) 2/10(20%)

25-48 3/10(30%) 6/10(60%)

49-156 3/6(50%) 5/6(83%)
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  Carpal tunnel syndrome 
  Carpal tunnel syndrome (CTS) is an early feature of 
beta2-microglobulin amyloidosis. Most patients who suffered 
from carpal tunnel syndrome had more than 15 years of  
intermittent hemodialysis with low-flux and bioincompatible 
dialysis membrane. Patients with carpal tunnel syndrome  
usually present with pain or numbness along the median  
nerve distribution which involved the first three digits and  
the radial half of the fourth digit. It is commonly found on 
the side of the longest functioning vascular access and is  
usually worsening during dialysis period.
  Amyloid arthropathy 
  The deposition of beta2-microglobulin amyloidosis  
is associated with chronic arthralgia and arthropathy in  
dialysis patients. The chronic arthralgia is usually bilateral,  
and often initially involves the shoulders. Shoulder pain is  
typically localized at the anterolateral aspect which is related  
to scapulohumeral and rotator cuff periarthritis. Painful  
shoulders are worsening in a supine position, especially at 
night or when dialysis. The pain is usually alleviated when  
the patient sits or stands up. In severe cases, patients  
may have limited range of motion, or hypertrophied between 
muscles and tendons of the rotator cuff (“shoulder pad sign”). 
Other joint involvement includes knees, wrists and small  
joints of the hands. The other crucial feather of the disease 
is chronic joint swelling, which could be caused by recurrent 
hemarthrosis and chronic tenosynovitis of the finger flexors. 
  Flexor tenosynovitis
  Flexor tenosynovitis is the flexor contracture of the 
finger from amyloid deposit along flexor tendon. From physical 
examination, this is also called the “Guitar string sign”.
  Destructive arthropathies 
  Destructive arthropathies of large peripheral joints  
and spines may cause major paralysis. Patients present  
with neck pain involving the cervical spine, which is most 
frequently caused by destructive arthropathies. Some  
patients may be asymptomatic or have only mild pain.  
Destructive arthropathies may also cause nerve root  
compression leading to quadriparesis or quadriplegia.
  Bone cysts
  Thin-walled bone cysts are commonly found in the 
carpal bones but they may also be found in the femoral 
heads, phalanges of hands, humerus, tibial plateau, distal 
radius, patella, acetabulum, and spine. Patients present with  
stiffness and/or pain over the affected area, with limited  
range of motion. In severe cases, patients develop pathologic 
fractures by bone cysts (femoral neck is most commonly  
involved). The bone cysts of beta2-microglobulin amyloidosis  
are rapidly growing and localized at the carpal bones in  

contrary to brown tumors of hyperparathyroidism. Bone  
cysts may be found at the phalanges of the hands, humeral  
head, distal radius, femoral neck, acetabulum and tibial 
plateau. Patients with bone cysts may present with pathologic 
fractures, especially hip bone region.
  Systemic manifestations 
  Symptoms of visceral organs related to the patient’s 
DRA are uncommon. In general, patients are asymptomatic.  
Most patients with systemic manifestations have undergone  
dialysis for longer than 10-15 years. Systemic organ  
involvements which may occur includes small blood  
vessels and in the mucosa of the gastrointestinal tract,  
heart, lungs, and genitourinary tract. In rare cases, fatal GI 
hemorrhages, renal vein thromboses, and cardiac arrhythmias 
may occur.
  In dialysis related amyloidosis, patients with  
gastrointestinal involvement may present with macroglossia, 
dysphagia or pain with swallowing, small bowel ischemia, 
gastrointestinal bleeding, malabsorption, and pseudo- 
obstruction because of subepithelial, submucosal, and blood 
vessel amyloid deposits. In addition, DRA patients may have 
cardiovascular (pericardium, myocardium, and endocardium) 
involvement. Cardiac deposition of beta-2microglobulin  
amyloid can cause congestive heart failure, mitral valve  
regurgitation or even cardiac arrhythmia. For genitourinary  
tract involvement, patients may have renal or bladder  
calculi containing beta-2 microglobulin deposits, leading to 
obstructions. Beta-2 microglobulin amyloid may also  
deposit in the prostate and the female reproductive tract. 
Beta2-microglobulin amyloid deposition in rectal mucosa, liver 
and spleen are uncommon.

Pathophysiology and risk factor for dialysis related 
amyloidosis (figure1)
  The pathogenesis of dialysis-related amyloidosis while 
it is still unclear. Theoretically, amyloidogenesis can result  
from diminished clearance, enhanced production of amyloid  
fibrils, or from both factors in chronic kidney disease. In  
general, all types of amyloid diseases have specific b-pleated 
fibril protein which leads to many types of differentiated  
amyloidosis, such as beta2-microglobulin which leads to  
dialysis related amyloidosis. Two key messages could be  
associated with this disease. Firstly, the mechanism stimulated 
alterations in the serum concentration of the primary  
structure of amyloid precursor proteins, and secondly, the 
process conversion of the precursors to amyloid fibrils.  
Dialysis related amyloidosis has the major structural  
component of beta2-microglobulin amyloid fibrils. In  
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addition, there are several associated molecules, including 
glycosaminoglycans (GAGs), chondroitin and sulfate heparan  
sulfate, proteoglycans (PGs) such as chondroitin sulfate  
proteoglycan, apolipoprotein E, serum amyloid P component  
(SAP) alpha2-macroglobulin, and plasma proteinase  
inhibitors, which these molecules are strong negatively  
charged and can form the processing and folding of the amyloid  
precursor proteins, which are precipitated in the formation  
of amyloid fibrils. On the other hand, the deposited amyloid 
protein has been shown to modify advanced glycation end 
products (AGE) such as imidazolone, carboxymethyl lysine, and 
pentosidine. These molecules are known to be accumulated 
in uremic patients, leading to the induction of macrophage 
chemotaxis with the release of proinflammatory cytokines 
(platelet-derived growth factor, IL-6, TNF-a, and IL-1b), thus, 
leading to the pathogenesis of inflammatory joints of DRA6,7. 
  The summarized mechanisms associated with DRA are 
separated to 3 components.

  1. Decreased beta2-microglobulin clearance  
due to declining renal function or dialysis using a low flux  
membrane.
   2. Dia lys is wi th bio incompat ib le membrane  
increases beta2-microglobulin production through 2  
mechanisms: 
   2.1 B io incompat ib le membranes act iva te  
complements   
   2.2 Endotoxin contamination of dialysis stimulates 
the release of beta2-microglobulin from white blood cells. 
  3. The increase of other substances such as  
glucosaminoglycans (heparin sulfate), proteoglycan,  
apolipoprotein E, serum amyloid P, AGE, inactive proteinases, 
proteinase inhibitors (alfa2-macroglobulin), Ubiquitin, etc.6,7,8 
  Risk factors for dialysis related amyloidosis are the 
older age and dialysis vintage, lack of residual renal function, 
use of low-flux dialysis membrane and use of bioincompatible 
dialysis membrane9.

Figure 1 Pathogenesis and risk factor of dialysis related amyloidosis from adapted reference.8
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Diagnosis (figure2)
  History examination
  Clinical presentation of DRA includes chronic arthralgia 
which usually starts at the shoulders, and typically localizing  
to bilateral anterolateral aspects due to scapulohumeral  
periarthritis and rotator cuff infiltration by amyloid. The  
decreased joint mobility, periarticular soft tissue swelling,  
and carpal tunnel syndrome are the characteristic features. 
Carpal tunnel syndrome in DRA is classic; the symptoms 
are like normal CTS, only that the symptoms worsen during 
hemodialysis, possibly due to steal syndrome. Neck and back 
pain can also be found in these patients due to beta2-micro-
globulin amyloid deposit at cervical spine causing destructive 
spondyloarthropathy. In severe cases, the spinal cord may be 

compressed, causing quadriparesis or quadriplegia. The bone 
cysts of beta2-microglobulin amyloidosis can be distinguished 
from the brown tumors of hyperparathyroidism. Bone cysts 
are usually rapid growing and localized at the carpal bones or 
adjacent to the insertion of ligaments with thin sclerotic margin 
on x-ray. Patients may later develop pathological fracture from 
this condition. 
  Symptoms of visceral organ involvement in DRA are 
rare. The most common visceral organ involvements include 
gastrointestinal bleeding, ischemic bowel with perforation,  
dysphagia and pseudo-obstruction with gastric or colonic 
dilatation. Rectal mucosa, liver, spleen, blood vessel, cardiac, 
pulmonary and cutaneous involvement with beta2-microglobulin 
amyloid deposit are uncommon10,11. 

 Figure 2 Algorithm of approach to dialysis related amyloidosis
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  Physical examination
  DRA patients will present with physical examination 
correlating to beta2-microglobulin deposition in specified 
body parts. Patients with scapulohumeral periarthritis will 
show hypertrophied shoulders due to deposition of amyloid 
protein, also called “shoulder pad sign”. In severe cases, 
patients may have limited shoulder range of motion related to 
amyloid associated rotator cuff tear. Carpal tunnel syndrome 
can also be present, and is suggested by diminished pinprick  
sensation in the median nerve, weakness and possibly  
thenar muscle atrophy. The Phalen and Hoffmann–Tinel test 
are early detected in carpal tunnel syndrome. Other physical 
findings include joint swelling in chronic arthropathies, cervical 
tenderness, radiculopathy and/or myelopathy, which usually 
reflect destructive spondyloarthropathy. Some patients may 
develop the pathological fractures of long bones10. 
  Investigation and laboratory
  Definitive diagnosis of beta2-microglobulin amyloidosis 
has tended to rely on histology and immunohistochemistry 
screening of biopsied tissues. Recently, various noninvasive 
techniques have been suggested.
  X-ray finding of cystic radiolucency in the wrist  
has been proposed as a good marker of the presence of 
beta2-microglobulin in cysts smaller than 5 millimeters in size 
to eliminate cysts with other causes. Bone cysts in DRA are 
typically bilateral, rapidly growing, and pathologic fractures, 
subchondral bone erosion, periarticular soft tissue masses, 
joint destruction, subluxation, and dislocation can be found12.  
Real-time high-resolution ultrasonography of the shoulder  
may show thickening of the rotator cuffs of greater than  
8mm size, and an echogenic pad between muscle groups. 
  The presence of at least one of the stated findings, 
either x-ray or ultrasonography, corresponds to the presence 
of clinically and histologically evident beta2-microglobulin 
amyloidosis with a sensitivity of 79% and a specificity of 100%. 
Real-time, high-resolution ultrasound is a relatively sensitive 
and highly specific noninvasive method as an adjunct to clinical 
diagnosis of amyloidosis in long-term dialysis patients13.
  CT scan and magnetic resonance imaging (MRI)  
is helpful in the detection of lesion too small to be seen with 
plain x-ray and lesions in axial skeletal view. Findings include 
subchondral bone erosions with disruption of bone cortex, 
extension of erosive/cystic lesion, localizing or extension  
of infiltrative amyloid masses and visualization of the  
occipitocervical junctions12. 
  Scintigraphy imaging techniques are non-invasive,  
and helps detect amyloid tissue infiltrates. Ketteler M, Koch 
KM, et al showed in their study that imaging of dialysis  
related amyloid deposits with 131I-beta2-microglobulin correlated 

to clinical, radiologic, and histologic findings of dialysis related 
amyloidosis, as well as the absence of 131I beta2-microglobulin 
deposits in short-term hemodialysis or non-DRA patients. 
However, beta2-microglobulin scan in patients with residual 
renal function are of small benefit in the establishment of  
diagnosis in practice since the radiolabeled beta2-microglobulin 
is rapidly excreted14. Floege J, Burchert W, Brandis A, et al 
also reported similar results in their study. Localized tracer  
accumulations with 131I beta2-microglobulin were found in 23 
of 42 hemodialysis patients. They were localized at the  
shoulders, pelvis, hip, vertebral column, knees, and carpal 
bones. However, tracer accumulations were absent in patients 
who underwent dialysis for less than five years. The prevalence 
with a positive scan increased from 62.5% in 5 to 10 years’ 
dialysis to 100% in 15 to 20 years15. This conveys that bone 
scintigraphy with 131I beta2-microglobulin is better than the 
conventional bone scintigraphy with 99mTc-diphosphonate. 
Because the conventional bone scintigraphy was high false 
positive14,15.
  The gold standard for the diagnosis of DRA is biopsy. 
Amyloid protein can be found in bone cysts and synovial 
tissues. Amyloid staining with Congo red shows the positive  
salmon pink appearance and apple green birefringence  
under polarized light. Unlike systemic amyloidosis, abdominal 
fat pad aspiration is not useful in the diagnosis of DRA.
 Beta2-microglobulin level does not aide the diagnosis  
of DRA. Beta2-microglobulin level may be elevated in  
patients undergoing dialysis, thus the level is not useful in the  
establishment of diagnosis of DRA. Reference ranges serum 
levels of beta2-microglobulin in normally functioning kidneys  
are 0.8 to 3mg/L. Impaired renal clearance causes an  
increase in beta2-microglobulin levels. Chronic kidney disease 
stage 5 with dialysis increases the level from 30 to 50mg/L. 
However, if the beta2-microglobulin level is less than 20mg/L, 
DRA may be excluded.

Differential diagnosis
  1. Secondary hyperparathyroidism 
  Secondary hyperparathyroidism is the most common 
cause of bone disease in patients with chronic kidney disease. 
Patients present with chronic arthralgia due to bone erosions, 
tendon ruptures, osteosclerosis, and pathologic fracture. Brown 
tumors of secondary hyperparathyroidism should be separated 
from bone cyst of dialysis related amyloidosis. The location  
of bone lesions can help differentiate the two conditions. 
Secondary hyperparathyroidism of chronic kidney disease 
with related lytic lesion are mostly found in the diaphysis or 
metaphysis of long bones, but the cysts of dialysis-related 
amyloidosis are most commonly in nearly proximity to a synovial 
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joint. Dialysis-related amyloidosis cysts are usually found in 
the carpal bones (scaphoid, lunate), humeral head, femoral 
neck, and supra-acetabular region. The bone cysts of dialysis 
related amyloidosis tend to increase in size and number along 
the duration of dialysis time therapy. 
  2. Renal osteodystrophy
   Renal osteodystrophy should be differentiated from  
dialysis related amyloidosis. Renal osteodystrophy shows 
abnormal bone tissue dynamics, causing bone turnover  
disturbance which may be either increased or decreased.  
Dialysis related amyloidosis is related to amyloid deposition  
with normal bone tissue dynamics. Chronic kidney  
disease patients undergoing dialysis who present with  
pathological fractures should be thoroughly investigated.  
Renal osteodystrophy and dialysis related amyloidosis should 
be identified due to their differences in treatment regimens 
and prognosis. 
  3. Aluminum overload
  Patients with chronic kidney disease stage 5 usually  
take many types of medications including phosphate  
binders such as aluminum containing drugs. High doses and 
long-term aluminum-containing drug usage leads to toxicity 
of osteoblasts, thus causing osteomalacia. Patients present 
with bone pain, decrease in muscle tone, leg weakness, and 
waddling gait.
  4. Metastatic malignancy
  Metastatic lesions are more diffused, irregular,  
and less circumscribed when compared to dialysis-related 
amyloidosis.
  5. Multiple myeloma
  Patients with multiple myeloma have characteristic  
clinical of bone pain, anemia, renal failure, and hypercalcemia. 
This condition can be differentiated from dialysis-related  
amyloidosis by abnormal urine and serum protein electropho-
resis. Bone scans can detect other lesions that are present  
in multiple myeloma (eg. skull, long bone, and spines).  
Magnetic resonance imaging has been recommended to  
assist in the detection of early lesions. Bone marrow biopsy 
is the gold standard for the diagnosis of multiple myeloma.
  6. Other forms of amyloidosis
  Amyloidosis is composed of many subtypes, and  
should be considered in the differential diagnosis of  
beta2-microglobulin amyloidosis. Other forms of amyloidosis  
that should be in differentials include familial amyloidosis, 
transthyretin related amyloidosis, and immunoglobulin  
related amyloidosis.

Treatment and prevention of DRA (figure2)
  To present, there is no curative treatment for DRA 

due to the inability to remove beta2-microglobulin. However,  
dialysis sessions may help prevent the progression of  
DRA. Medical or surgical treatment is only aimed for  
symptomatic relief, as follows;
  Corticosteroid is highly effective in relieving the  
pain due to dialysis associated amyloid arthropathy. Low  
dose of systemic corticosteroid is also effective for the  
improvement of arthralgia. In addition, the use of nonsteroidal 
anti-inflammatory drugs for relieving pain and antioxidant 
(vitamin E) therapy may prevent the development of dialysis 
related amyloidosis because advanced glycation end products  
(AGE) is proposed to be involved in the pathogenesis of 
this disease. Other effective drugs include doxycycline which 
has been reported to inhibit amyloid formation in vitro. Some  
dialysis related amyloidosis patients receiving 100 milligram  
of doxycycline daily can significantly reduce arthralgia and  
have improvements on movement, despite no change in 
amyloid deposits16.
  Surgical treatment is advised for severe joint arthropathy  
in patients with dialysis related amyloidosis. The carpal  
tunnel can be released with early surgical decompression of 
the median nerve or release of the transverse carpal ligaments 
under endoscopic visualization. Without treatment, irreversible 
neuromuscular impairment, a serious complication, may occur. 
Pathologic femoral fractures or spinal cord compression due 
to bone cysts need surgical procedures by joint prosthesis  
or vertebral fusion. Severe shoulder arthralgias may be  
indicated for endoscopic or surgical synovectomy procedures. 
However, orthopedic surgical procedures have high failure  
rates in dialysis related amyloidosis patients compared to the 
general population. Patients, who are suspected to DRA should 
obtain a biopsy before surgical intervention due to different 
treatment and prognosis from other diseases. 
  Dialysis modalities and kidney transplantation are the 
prevention and treatment of DRA, as detailed below: 
  Dialysis modalities can reduce of beta2-microglobulin 
levels and slow progression of the disease. Dialysis related 
amyloidosis can be treated by a various types of dialysis  
such as hemodialysis, hemofiltration, hemodiafiltration  
and peritoneal dialysis. Hemodiafiltration with biocompatible 
high-flux membrane and ultrapure dialysis are the effective 
treatment methods for DRA. Several studies have reported 
that the use of high-flux dialysis membrane is more capable 
of the reduction of beta2-microglobulin than low-flux dialysis.  
In 1995, Aoike I, Gejyo F, et al reviewed 135 Japanese  
patients on hemodialysis and classified them into three  
groups according to their hemodialysis duration with  
conventional cellulosic membranes and presence or  
absence of joint pains. Results show significantly decreased 
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plasma beta2- macroglobulin level and relieved pain in  
patients with conventional cellulosic membrane hemodialysis  
longer than one year with or without joint symptoms by  
the switching mode to hemodialysis with high-flux dialysis  
membrane17. Another european study in 2009 revealed  
that high-flux dialysis was more capable of reducing the  
accumulation of beta2-microglobulin than low flux dialysis,  
with 36 months’ follow-up (P<0.05)18. Beta2-microglobulin 
clearances by a dialysis membrane differ in their abilities,  
including the pore structure of the membrane (pore size or  
radius, porosity, and distribution), membrane material, and  
thickness of the membrane. The high-flux membranes  
(eg. high-flux polysulfone, polacrylonitrile AN69, high-flux 
polyamide) with biocompatible membrane can decrease  
beta2-microglobulin more than low-flux membranes with 
biocompatible or bioincompatible membrane (eg. low-flux 
polysulfone, polycarbonate, and regenerated cellulosic  
membrane19. On the other hand, several studies showed 
that hemodiafiltration (combine with diffusion and convection) 
with high-flux membrane can reduce beta2-microglobulin 
level higher than hemodialysis (only diffusion) with low-flux  
membrane. In 1992, Keer Peter B, Argiles A, et al stated  
that serum beta2-microglobulin level post-dialysis was  
significantly decreasing during hemodiafiltration compared to 
hemodialysis (p<0.05). Ward R, et al published a prospective 
cohort study during the year 2000 about the efficacy of removal 
of beta2-microglobulin in on-line hemodiafiltration (post-dilution  
hemodiafiltration) compared to hemodialysis (high-flux  
hemodialysis). Results showed that hemodiafiltration could 
remove beta2-microglobulin significantly higher than high-flux 
hemodialysis with pretreatment to posttreatment changes in 
plasma concentration (73+1% versus 58+1%, P<0.001) and 
clearance (61+1 versus 38+1 ml/min, P<0.001)20. However, 
there are many types of hemodiafiltration, which are different 
from the site of replacement fluid infusion including use post-
dilution hemodiafiltration (ultrafiltration followed by infusion 
of replacement fluid), pre-dilution hemodiafiltration (infusion 
of replacement fluid followed by ultrafiltration), mid-dilution  
hemodiafiltration (infusion of replacement fluid at the  
mid-point of ultrafiltration or post-dilution followed by  
pre-dilution), and mixed-dilution hemodiafiltration (infusion of 
replacement fluid before and after ultrafiltration or pre-dilution 
followed by post-dilution). There are differently effective  
to reduce beta2-microglobulin. Mixed dilution and mid  
dilution hemodiafiltration had higher benefits than post  
dilution hemodifiltration due to higher convection and less  
clotting system21. However, some data are controversial. 
  Increasing the duration and/or frequency of the DRA 
patients with hemodialysis can help reduce levels of serum 

beta2-microglobulin. In 2000, Raj DSC, Ouwendyk M, et al 
showed that patients with six nocturnal hemodialysis sessions 
(8 hours/session) were able to remove beta2-microglobulin  
more than those with three conventional hemodialysis  
sessions (4 hours/session). The study showed that amongst 
patients on nocturnal hemodialysis, they were able to  
eliminate beta2-microglobulin equal to 585+309 mg/
week when compared with 127+48 mg/week in those with  
conventional hemodialysis (p<0.001). The percent reduction  
in nocturnal hemodialysis patients when compared to  
conventional hemodialysis were 38.8+7.1 and 20.5+5.8%,  
respectively (p<0.0001). The nine-month follow-up study 
showed that the beta2-microglobulin levels in nocturnal 
hemodialysis group, was reduced from 27.2+11.7 mg/dl to 
13.7+4.4 mg/dl22. 
  Beta2-microglobulin adsorption column has been used 
to eliminate serum beta2- microglobulin. This adsorption column 
system is designed for direct hemoperfusion. According to a 
prospective multicenter trial, the serum beta2-microglobulin 
reduction is significantly higher in patients on hemodialysis  
with beta2-microglobulin adsorption column than in the  
control group (74.1+6.1 vs. 60.1+6.3%)23. The newly device, 
Lixelle, is a beta2-microglobulin apheresis column, which 
removes beta2-microglobulin from the blood using porous  
cellulose beads with hemodialysis. In some patients,  
improvements of symptoms associated with dialysis related 
amyloidosis were seen. On the other hand, the prevalence of 
DRA does not differ in both hemodialysis and CAPD in the 
first year of treatment, but patients undergoing CAPD tend to 
have lower prevalence of DRA. Some studies revealed that 
peritoneal dialysis may delay progression of dialysis related 
amyloidosis because of remaining renal function4. Furthermore,  
the development of the dialysate composition and purity 
may help to decrease the prevalence and severity of dialysis  
related amyloidosis. Ultrapure dialysate significantly  
decreasesserum beta2-microglobulin (from 30.1+1.4 to 
27.1+1.4 mg/dl, P < 0.05) in hemodialysis patients24. The  
use of ultrapure dialysate might be useful in preventing and/
or treating of dialysis-related amyloidosis. 
  The best modality for the prevention and treatment  
of dialysis related amyloidosis is successful renal  
transplantation. In general, the arthralgia in dialysis  
related amyloidosis patients improved, either gradually  
or quickly after a successful transplant. However, many  
cases fail to achieve the regression of bone cysts in dialysis 
related amyloidosis25. None the less, kidney transplantation 
is not an option for all patients. Many criterias must be met 
for ones to be eligible candidates as kidney transplantation 
recipients. 
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Prognosis of dialysis related amyloidosis
  The prognosis of dialysis related amyloidosis depends 
on the duration of dialysis, the age of the patients, the patient’s 
age at the start of dialysis, and the type of dialysis membrane. 
Preservation of residual renal function is the best determinant 
for beta2-microglobulin levels in dialyzed patients.
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โรคอะมัยลอยโดสิสที่เกี่ยวข้องกับการล้างไต
วรรณพัชร พิศวงศ์, คณิน ธรรมาวรานุคุปต์ 

หน่วยโรคไต	ภาควิชาอายุรศาสตร์	โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

บทคัดย่อ
 โรคอะมัยลอยโดสิสที่สัมพันธ์กับการล้างไตถือเป็นภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงของผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกไต 
มาเป็นระยะเวลานาน โรคนี้ถูกค้นพบครั้งแรกปี 1975 ในผู้ป่วยที่ล้างไตและได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคการกดทับเส้นประสาทข้อมือ 
(carpal tunnel syndrome) ส�าหรับอาการทางคลินิกของโรคอะมัยลอยโดสิสชนิดน้ีมักมีอาการปวดเร้ือรังตามข้อต่างๆ มีการ 
ท�าลายบรเิวณขอบของกระดกูสนัหลงั (destructive spondyloarthropathy) และพบถงุน�า้ทีก่ระดูก (bone cyst) แต่มกัไม่พบความผดิปกติ
ทีอ่วยัวะภายใน ส่วนประกอบหลกัทีส่�าคญัของโปรตนีอะมยัลอยด์เกดิจากการสะสมของเบต้า 2 ไมโครโกลบลูนิ (beta2 microglobulin)  
ซึง่อยูใ่น MHC class I และมนี�า้หนกัโมเลกลุอยูท่ีป่ระมาณ 11,800 ดาลตนั สารดงักล่าวเป็นตวัก่อให้เกดิโรคอะมยัลอยโดสสิทีเ่กีย่วข้อง
กับการล้างไต ผู้ป่วยล้างไตที่มีอาการจากโรคการกดทับเส้นประสาทข้อมือส่วนใหญ่มักมีสาเหตุมาจากสารเบต้า 2 ไมโครโกลบูลิน 
ไปสะสมตามข้อ ผู้ป่วยกลุ่มนี้มักได้รับการล้างไตมามากกว่าสิบปีและมากกว่าร้อยละ 50 ของผู้ป่วยโรคนี้มักจะล้างไตมา 20 ปีแล้ว  
ปัจจัยเสี่ยงที่ท�าให้เกิดโรคอะมัยลอยโดสิสชนิดนี้ ได้แก่ อายุของผู้ป่วยหรืออายุของผู้ป่วยขณะเริ่มฟอกไต ระยะเวลาในการล้างไต  
การเลือกใช้ตัวกรองเมมเบรนแบบ low flux หรือเมมเบรน bioincompatibleในการล้างไต และการใช้ระบบน�้าที่ไม่ได้คุณภาพท่ีดี 
ในการล้างไต รวมไปถึงการหลั่งของสารก่อการอักเสบในร่างกาย หรือสารในกลุ่มของ Advanced glycation end products และ 
ความสามารถในการท�างานของไตทีเ่หลอือยู ่การวนิจิฉยัโรคอะมยัลอยโดสสิชนดินีต้้องอาศยัผลการตรวจทางพยาธวิทิยา อย่างไรกต็าม 
การซักประวัติ ตรวจร่างกาย และการใช้การตรวจทางรังสีเบื้องต้นก็ยังจ�าเป็นในการวินิจฉัยโรค ทั้งนี้ภาพทางรังสีอาจพบเป็นลักษณะ 
ของถุงน�้าท่ีกระดูก (bone cyst) หรือมีการท�าลายบริเวณขอบของกระดูกสันหลัง (destructive spondyloarthropathy) โดยวิธีการ 
รักษาโรคนี้แบ่งเป็นการใช้ยาช่วยลดอาการปวด การรักษาโดยการผ่าตัด การล้างไต และการปลูกถ่ายไต วิธีการล้างไตที่ช่วยในการ 
รักษาหรือป้องกันการเกิดโรคอะมัยลอยโดสิสชนิดนี้ ท�าได้โดยการใช้ตัวกรองเมมเบรนชนิด high flux หรือใช้ตัวดูดซับสารเบต้า  
2 ไมโครโกลบูลิน (beta2-microglobulin adsorption column) ร่วมกับการฟอกไตแบบฮีโมไดอะฟิลเตรชั่น (hemodiafiltration) และ 
ใช้ระบบน�้าที่บริสุทธิ์ (ultrapure water system) ส่วนการผ่าตัดปลูกถ่ายไตนั้นเป็นวิธีดีที่สุดในการรักษา
 
ค�าส�าคัญ: โรคอะมัยลอยโดสิสที่เกี่ยวกับการฟอกไต, เบต้า 2 ไมโครโกลบูลิน, โรคการกดทับเส้นประสาทข้อมือ
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การประเมินและการรักษาภาวะหลอดเลือดแดง
ของไตปลูกถ่ายตีบ

วารี จุลเกตุ, ขจรศักดิ์ นพคุณ
หน่วยวิชาโรคไต	ภาควิชาอายุรศาสตร์		คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ
 ภาวะหลอดเลือดแดงของไตปลูกถ่ายตีบ มีผลต่อการท�างานของไต การวินิจฉัยที่รวดเร็วช่วยลดการสูญเสียไตปลูกถ่ายได ้ 
พบอบุตักิารณ์การเกิดหลอดเลอืดแดงของไตปลกูถ่ายตบีร้อยละ 1 ถึง 23 ความชกุร้อยละ 4 ถงึ 9.5 มสีาเหตท่ีุท�าให้เกดิหลอดเลอืดไตตบี  
3 ปัจจัยหลัก คือ ปัจจัยของผู้รับไต เช่น ผู้รับมีโรคเบาหวาน ความดันเลือดสูง ไขมันในเลือดสูง หรือสูบบุหรี่ ซึ่งมีผลต่อหลอดเลือด
เดิมของผู้รับ ปัจจัยจากผู้บริจาคไต คือลักษณะของเส้นเลือดที่มีภาวะหลอดเลือดตีบแข็งอยู่เดิม ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดและยา 
กดภูมิคุ้มกัน เช่น cold ischemic time ระดับยากดภูมิคุ้มกัน การบาดเจ็บของหลอดเลือดขณะผ่าตัด ปฏิกิริยาปฏิเสธไต อาการแสดง
ของภาวะหลอดเลือดแดงของไตปลูกถ่ายตีบ จะแตกต่างกันขึ้นกับระยะเวลาที่เกิด เช่น ถ้าเกิดหลังผ่าตัดทันที ผู้ป่วยจะไม่มีปัสสาวะ 
เลย กรณีท่ีเกิดหลังผ่าตัด 1 สัปดาห์ไปแล้ว จะพบว่ามีภาวะความดันโลหิตสูง การท�างานของไตปลูกถ่ายเสื่อมลง และปริมาณ 
ปัสสาวะลดลง หรือมเีพยีงความดนัเลอืดสงูอย่างเดยีวกไ็ด้ ช่วงเวลาทีเ่กดิหลอดเลอืดแดงไตตบี ส่วนใหญ่เกดิในช่วง 3 เดอืนแรก ถงึ 2 ปี  
หลังการผ่าตัดปลูกถ่ายไต พบบ่อยที่สุดในช่วง 6 เดือนแรก การวินิจฉัยแยกโรค ในกรณีที่มีความดันเลือดสูง อาจต้องพิจารณาอายุ 
ของผู้ป่วย โรคไตเดิม ระดับยากดภูมิคุ้มกัน ปฏิกิริยาปฏิเสธไต แนวทางการวินิจฉัยประกอบด้วย การตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง 
หลอดเลือดแดงไต ภาพเอ็มอาร์หลอดเลือด การตรวจภาพรังสีส่วนตัดหลอดเลือด วิธีน้ีถือเป็นมาตรฐานในการตรวจวินิจฉัย  
การตรวจคลืน่เสยีงความถีส่งูเบือ้งต้น อาศยัความช�านาญและประสบการณ์ของผูต้รวจเป็นส�าคญั การรกัษาภาวะหลอดเลอืดแดงของไต 
ปลูกถ่ายตีบ มี 3 วิธี คือการรักษาด้วยยาลดความดันเลือด เหมาะสมในผู้ป่วยที่มีการท�างานของไตปกติ และสามารถควบคุมความดัน
เลือดได้ด้วยยาลดความดันขนาดต�่า การรักษาด้วยการขยายหลอดเลือดบริเวณที่ตีบ แนะน�าในผู้ป่วยที่มีการท�างานของไตลดลง และ 
ไม่สามารถความคุมความดันเลือดได้ การผ่าตัดแก้ไขในบริเวณต�าแหน่งที่ตีบ เหมาะสมในกรณีที่การขยายหลอดเลือดไม่สามารถ 
แก้ไขได้ การติดตามผลการรักษา โดยพบว่าผู้ป่วยสามารถมีความดันเลือดที่ปกติ และมีการท�างานของไตที่ดีขึ้น

ค�าส�าคัญ: หลอดเลือดแดง, ไตปลูกถ่าย, ตีบ

บทนำ
   ภาวะหลอดเลือดแดงของไตปลูกถ่ายตีบ (transplant renal  
artery stenosis; TRAS) เป็นภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือด  
ที่พบได้บ่อยหลังการปลูกถ่ายไต การได้รับการวินิจฉัยอย่างรวดเร็ว 
จะสามารถลดอัตราการสูญเสียไตปลูกถ่ายได้ วิธีการตรวจวินิจฉัย
ภาวะนี้ มีทั้งแบบไม่รุกราน (non-invasive) เช่น การตรวจคลื่นเสียง
ความถี่สูง (ultrasound) และแบบรุกราน (invasive) เช่น การบันทึก
ภาพรังสีหลอดเลือด (angiography) และการขยายหลอดเลือดแดง 
(angioplasty) สามารถช่วยในการรักษาผู้ป่วยได้1 บทความปริทัศน์
นี้ มีวัตถุประสงค์ในการทบทวนแนวทางการวินิจฉัยภาวะหลอดเลือด
แดงของไตปลูกถ่ายตีบในผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไต การรักษา 
ด้วยการท�า angioplasty การใช้ยาลดความดันเลือด การผ่าตัด  
โดยผลการรักษาคือ การลดลงของอัตราการกรองของโกลเมอรูรัส 
(glomerular filtration rate; GFR) ของไตปลูกถ่าย

ระบาดวิทยา
  อุบัติการณ์ (incidence) การเกิดภาวะหลอดเลือดแดงของ 
ไตปลูกถ่ายตีบ พบได้ร้อยละ 1 ถึง 23 ขึ้นอยู่กับระยะเวลาหลังการ 

ปลูกถ่ายไต และวิธีการวินิจฉัยในแต่ละการศึกษา2,3 ข้อมูลส่วนใหญ่ 
ที่ได้ ได้จากการศึกษาแบบย้อนหลัง ในขณะที่ความชุก (prevalence) 
ของภาวะหลอดเลือดแดงของไตปลูกถ่ายตีบ พบได้ร้อยละ 9.54  
โดยพบในการปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคที่เสียชีวิต (deceased donor) 
ร้อยละ 4.1 ถึง 6.5 และในการปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคที่มีชีวิต  
(living donor) ร้อยละ 0.3 ถึง 1.75 ส่วนในประเทศไทยยังไม่พบ
ข้อมูลที่ชัดเจน

พยาธสิรรีวิทยาของภาวะหลอดเลือดแดงของไตปลูกถ่ายตบี
  กระบวนการที่ท�าให้หลอดเลือดแดงของไตปลูกถ่ายตีบ 
มีหลายสาเหตุ มักพบใกล้กับต�าแหน่งการต่อ (anastomosis) ของ
หลอดเลือด จากการรวบรวมข้อมูลพบว่า ต�าแหน่งที่เกิดการตีบ 
ของหลอดเลือด แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่6

  1. ต�าแหน่งตีบที่หลอดเลือดแดงของผู ้รับ (recipient)  
บริเวณหลอดเลือดแดง iliac ก่อนต�าแหน่งการต่อของหลอดเลือด 
พบอุบัติการณ์ร้อยละ 0 ถึง 2.4 และพบมากขึ้นในผู้รับที่อายุมาก(7) 
  2. ต�าแหน่งตีบที่รอยต่อหลอดเลือด พบมากในการผ่าตัด 
ปลูกถ่ายไตจากผู ้บริจาคที่เสียชีวิต7 อาจเกิดจากวิธีการผ่าตัด  



Journal of the Nephrology Society of Thailand  15

โดยเฉพาะจากการต่อหลอดเลือดแบบปลายชนกัน (end-to-end)  
ดังรูปที่ 1 หรือเกิดจากขนาดของหลอดเลือดของผู้รับและผู้บริจาค 
มีขนาดต่างกัน8 ความแรงของการไหลของเลือดผ่านหลอดเลือด
ต�าแหน่งนี้ อาจท�าให้เกิดภาวะหลอดเลือดตีบขึ้นได้ในเวลาต่อมา
  3. ต�าแหน่งตีบที่หลอดเลือดแดงของไตผู ้บริจาค หลัง
ต�าแหน่งการต่อหลอดเลือด การตีบที่ต�าแหน่งนี้สัมพันธ์กับสาร 
ภูมิต้านทานที่จ�าเพาะต่อผู้บริจาค (donor specific antibody; DSA) 

class II ที่เกิดข้ึนใหม่ (de novo DSA class II)9 และมีข้อมูล 
ว่าการตีบของหลอดเลือดหลายต�าแหน่งเป็นผลมาจากภูมิคุ ้มกัน
กระตุ ้นให้เกิดการบาดเจ็บของหลอดเลือด เพราะพบลักษณะ 
เช่นเดียวกันนี้ที่หลอดเลือดไตที่เกิดปฏิกิริยาปฏิเสธไตปลูกถ่าย  
(rejection)10 ส่วนภาวะหลอดเลือดแดงของไตปลูกถ่ายตีบจากการ 
โดนกดจากด้านนอก พบได้น้อย 

รูปที่ 1 แสดงการต่อเส้นเลือดแบบ end to end

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดหลอดเลือดแดง
ของไตปลูกถ่ายตีบ
 จากการรวบรวมข้อมูล ในผู้ป่วยที่มีภาวะหลอดเลือดแดงของ 
ไตปลกูถ่ายตบี พบว่าปัจจยัเสีย่งทีส่มัพนัธ์กบัภาวะนี ้ได้แก่ เบาหวาน  
(พบได้ร้อยละ 26) ความดันเลือดสูง (พบได้ร้อยละ 69) ไขมัน 
ในเลือดสูง (พบได้ร้อยละ 57) การสูบบุหรี่ (พบได้ร้อยละ 21) และ 
พบการตดิเชือ้ cytomegalovirus (CMV) (พบได้ร้อยละ 52)11 นอกจากนัน้ 

ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกถ่ายไตที่มีความสัมพันธ์กับ 
การเกิดหลอดเลือดแดงของไตปลูกถ่ายตีบ ได้แก่ การบาดเจ็บของ
หลอดเลือดจากการหนีบหลอดเลือดขณะผ่าตัด (surgical clamp 
injury) การฉีกขาดของหลอดเลือดชั้นใน (intimal dissection) ความ
ผิดพลาดจากการเย็บ การกดเบียดของพังผืดจากภายนอก การพับงอ
ของหลอดเลือดไต cold ischemic time (CIT) ระดับยากดภูมิคุ้มกัน 
ที่เป็นพิษต่อไต และปฏิกิริยาปฏิเสธไตปลูกถ่าย2,7,12 (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะหลอดเลือดแดงของไตปลูกถ่ายตีบ

ปัจจัยด้านผู้รับ ปัจจัยด้านผู้บริจาค
ปัจจัยด้านการผ่าตัด
และยากดภูมิคุ้มกัน

 เบาหวาน  การพับงอของหลอดเลือดไต  Cold ischemic time

 ความดันเลือดสูง  หลอดเลอืดแดงไตแขง็ (atherosclerosis)  ระดับยากดภูมิคุ้มกัน

 ไขมันในเลือดสูง  การบาดเจ็บของหลอดเลือดขณะผ่าตัด

 การสูบบุหรี่  ปฏิกิริยาปฏิเสธไตปลูกถ่าย

 การติดเชื้อ cytomegalovirus

End to end anastomosis

Internal iliac artery

Renal artery

อาการและอาการแสดงของผู้ป่วยหลอดเลือดแดง
ของไตปลูกถ่ายตีบ
  ผู ้ป่วยจะมีอาการและอาการแสดงแตกต่างกัน ข้ึนอยู่กับ 
ระยะเวลาที่เกิดภาวะหลอดเลือดแดงไตตีบหลังการผ่าตัด ผู ้ป่วย 
ที่มีอาการทันทีหลังการผ่าตัด จะไม่มีปัสสาวะออกเลย อาจจ�าเป็น 
ต้องได้รับการบ�าบัดทดแทนไต แต่ถ้าเกิดหลังสัปดาห์แรกไปแล้ว  
จะมีความดันเลือดสูงเกิดขึ้นอย่างชัดเจน ท�าให้การท�างานของไต 

ปลูกถ่ายลดลง จนเกิดการสูญเสียไตปลูกถ่ายได้ ภาวะความดัน
เลือดสูงที่เกิดขึ้น อาจต้องวินิจฉัยแยกโรคจากภาวะดังต่อไปนี้ ได้แก่ 
ปฏิกิริยาปฏิเสธไตปลูกถ่าย การได้รับสเตียรอยด์ (steroid) การ 
ได้รับ cyclosporine เกินขนาด และการกลับเป็นซ�้าของโรคของ 
โกลเมอรูรัส (glomerular disease)7 
  ระยะเวลาที่เกิดภาวะหลอดเลือดแดงของไตปลูกถ่ายตีบ  
มักเกิดในช่วง 3 เดือน ถึง 2 ปี หลังการปลูกถ่ายไต โดยพบบ่อยที่สุด 
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ในช่วง 6 เดือนแรก1,13การศึกษาอื่นพบว่า สามารถเกิดภาวะ 
หลอดเลือดแดงของไตปลูกถ่ายตีบได้ เร็วที่สุดที่ 1 สัปดาห์ ไปจนถึง  
3 ปี หลังการปลูกถ่ายไต โดยมีช่วงเวลาเฉล่ียที่ 4 เดือนหลังการ 
ปลูกถ่ายไต14) ผู้ป่วยที่เกิดหลอดเลือดแดงของไตปลูกถ่ายตีบภายใน 
1 ปี หลังการปลูกถ่ายไต มักมีสาเหตุมาจากภาวะหลอดเลือดแข็ง 
(atherosclerosis) และมักมีการตีบบริเวณต�าแหน่งต้นของหลอด
เลือดแดง Iliac15 
  อาการแสดงที่ถือว่าเป็นลักษณะส�าคัญของภาวะหลอดเลือด 
แดงไตตีบคือ ความดันเลือดสูงที่ไม่สามารถควบคุมได้ มีภาวะ 
น�้าเกิน ร่วมกับการท�างานของไตปลูกถ่ายที่ลดลง โดยไม่มีปฏิกิริยา
ปฏิเสธไตปลูกถ่าย3 อาการแสดงเช่นนี้ จะเหมือนกันในผู ้ป่วย 
ที่มีหลอดเลือดแดงของไตเดิม (native kidney) ตีบทั้งสองข้าง หรือมี 
ไตเดิมที่ท�างานอยู่เพียงข้างเดียว ร่วมกับมีหลอดเลือดแดงไตข้างนั้น 
ตีบ กล่าวคือเป็นลักษณะของแบบจ�าลอง one-kidney-one-clip 
ตามทฤษฎีของ Goldblatt2 ซึ่งเป็นผลมาจากการที่มีฮอร์โมน renin  
สูงขึ้น ซึ่งถูกกระตุ้นการหล่ังจากการที่มีหลอดเลือดไตตีบ ส่งผลให ้
มีการคั่งของโซเดียมและน�้า เกิดภาวะบวมและหัวใจวาย หรือภาวะ 
น�้าท่วมปอดอย่างเฉียบพลัน โดยที่การท�างานของหัวใจอยู่ในภาวะ 
ปกต ิซึง่เรียกกลุม่อาการนีว่้า “Pickering syndrome” เพือ่เป็นเกยีรติ
แก่ผู้ที่บรรยายไว้เป็นคนแรก คือ Thomas G. Pickering10

การวินิจฉัยแยกโรค 
  สาเหตทุีท่�าให้ผูป่้วยหลงัปลกูถ่ายไตเกดิภาวะความดนัเลือดสงู 
มีหลายสาเหตุ ดังนั้น จึงต้องท�าการวินิจฉัยแยกโรคกับภาวะ 
หลอดเลือดแดงของไตปลูกถ่ายตีบด้วย ได้แก่ โรคไตเดิมของผู้รับ  
อายุของผู้บริจาค ผู้ป่วยที่มีการท�างานของไตปลูกถ่ายล่าช้า (delayed  
graft function; DGF) การเกิดปฏิกิริยาปฏิเสธไตปลูกถ่าย  
ยากดภูมิคุ้มกัน เช่น steroid และ calcineurin inhibitor (CNI)  
โดย cyclosporine มีผลมากกว่า tacrolimus สาเหตุที่ CNI ท�าให้ 
ความดันเลือดสูงนั้น เกิดจาก CNI ท�าให้มีการหลั่ง endothelin

แนวทางการตรวจวินิจฉัยภาวะหลอดเลือดแดง
ของไตปลูกถ่ายตีบ
  การวินิจฉัยภาวะหลอดเลือดแดงของไตปลูกถ่ายตีบ อาศัย 
การตรวจร่วมกนัหลายวธิ ีประกอบไปด้วย การตรวจหลอดเลอืดแดงไต 
ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิด Duplex (Duplex ultrasound) การ 
ตรวจการท�างานของไตด้วยไอโซโทป (isotope renography)  
ภาพเอ็มอาร์หลอดเลือด (magnetic resonance angiography;  
MRA) การตรวจภาพรงัสส่ีวนตดัหลอดเลอืด (computed tomography 
angiography; CTA) และ digital subtraction angiography (DSA)11 
(ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 การวินิจฉัยภาวะหลอดเลือดแดงของไตปลูกถ่ายตีบด้วยวิธีต่างๆ16

ชนิดการตรวจ ข้อดี ข้อเสีย

การตรวจหลอดเลือดแดงไตด้วยคลื่นเสียง
ความถีส่งูชนดิ duplex (duplex ultrasound)

มคีวามไวร้อยละ 87 ถงึ 94 และความจ�าเพาะ
ร้อยละ 86 ถึง 100

ผลการตรวจขึ้นกับความช�านาญของผู้ตรวจ

การตรวจการท�างานของไตด้วยไอโซโทป 
(isotope renography)

มีความไวร้อยละ 75 และบอกถึงสรีรวิทยา
ของหลอดเลือดแดงไตได้ดี

มีความจ�าเพาะต�่า คือร้อยละ 67

ภาพเอ็มอาร์หลอดเลือด (magnetic 
resonance angiography)

มีความไวร้อยละ 67 ถึง 100 ความจ�าเพาะ
ร้อยละ 75 ถึง 100 และไม่สัมผัสรังสี
และสารทึบรังสี

ราคาสูง โดนรบกวนจากเหล็กหนีบที่ใช้
ในการผ่าตัด (surgical clip)

การตรวจภาพรังสีส่วนตัดหลอดเลือด 
(computed tomography angiography)

เป็นการตรวจที่เห็นหลอดเลือดได้ชัดเจน 
มคีวามแม่นย�าสงู และไม่ขึน้กบัความช�านาญ
ของผู้ตรวจ

ได้รับรังสี และได้สารทึบรังสี

 1. การตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงชนิด duplex (duplex 
ultrasound) 
 เป็นการตรวจเบื้องต้นที่มีประโยชน์ และสามารถประเมินภาวะ
แทรกซ้อนทางหลอดเลือดหลังการผ่าตัดปลูกถ่ายไตได้ดี17 แต่เป็น 
การตรวจที่ต้องอาศัยความช�านาญของผู้ตรวจเป็นส�าคัญ เพราะ 
เป็นเทคนิคที่ยากในการตรวจหลอดเลือดไต16 มีข้อมูลการศึกษา
ทีท่�าการตรวจประเมนิเบือ้งต้น ในผูป่้วยทีไ่ม่มอีาการทีชั่ดเจนทีท่�าให้
สงสัยภาวะหลอดเลือดไตตีบ พบว่าค่าอัตราการไหลของเลือดสูงสุด
ช่วงหัวใจบีบ (peak systolic velocity; PSV) อยู่ระหว่าง 1.5 ถึง  
2.5 เมตรต่อวินาที และพบว่าค่า PSV ที่มากกว่า 2.5 เมตรต่อวินาที 
ควรต้องท�าการตรวจเพิ่มเติม โดยการบันทึกภาพรังสีหลอดเลือด 
เพื่อการวินิจฉัยในรายที่สงสัยมาก ในกลุ่มผู้ป่วยที่อาการไม่ชัดเจน 
หากสงสัย ควรตรวจติดตามด้วยการตรวจคลื่นเสียงความถ่ีสูง  

ถ้ามีค ่า PSV เพิ่มขึ้นมากกว่า 3.0 เมตรต่อวินาที หลังการ
บันทึกภาพรังสีหลอดเลือด พบว่ามีการตีบของหลอดเลือดมากถึง 
ร้อยละ 8018  
  การตรวจคลื่นเสียงความถ่ีสูงหลอดเลือด พบค่าที่บ่งบอกถึง
ภาวะหลอดเลือดแดงไตตีบ ดังนี้
  1. PSV มากกว่า 200 เซนติเมตรต่อวินาที1,5,7,11,16

  2. อตัราส่วนของอตัราการไหลของเลอืดระหว่างหลอดเลือด
ส่วนที่ตีบและหลอดเลือดก่อนส่วนที่ตีบ (pre-stenotic segment) 
มากกว่า 2 ต่อ 11,5,7

  3. ดัชนีแรงต้าน (resistive index; RI) น้อยกว่า 0.55 หรือ 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.619

  4. การไหลทะลักของเลือดในส่วนปลายจากต�าแหน่ง 
อุดตันอย่างมาก (marked distal turbulence)1
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  โดยพบว่าค่า PSV ที่มากกว่า 2.0 เมตรต่อวินาที มีความ
สัมพันธ์กับการตรวจพบหลอดเลือดตีบจากการบันทึกภาพรังส ี
หลอดเลือด โดยมีความไว (sensitivity) ร้อยละ 91 และค่าการท�านาย
ผลบวก (positive predictive value) ร้อยละ 71 และถ้าค่า RI น้อยกว่า 
0.6 จะมีความไวร้อยละ 67 ความจ�าเพาะ (specificity) ร้อยละ 10019 

สรุปได้ว ่าการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงหลอดเลือด เป ็นการ 
ตรวจประเมินเบื้องต้นที่ดีมาก ในผู้ป่วยที่สงสัยภาวะหลอดเลือดแดง
ไตตีบ (ตารางที่ 3) ท้ัง PSV และ RI เป็นค่าที่บอกถึงการท�างาน 
ของไตและภาวะแทรกซ้อนได้ดี

  2. การตรวจการท�างานของไตด้วยไอโซโทป (isotope 
renography)
 เป็นการตรวจการท�างานของไต โดยประเมินการท�างานของไต
ทั้งก่อนและหลังการยับยั้งระบบ renin-angiotensin-aldosterone 
เป็นการตรวจที่มีความไวต�่า คือร้อยละ 67 เท่านั้น16 จึงเป็นการ 
ตรวจที่ไม่นิยมใช้
  3. การตรวจภาพเอ็มอาร์หลอดเลือด (magnetic 
resonance angiography; MRA)
  เป ็นการตรวจที่บอกรายละเอียดลักษณะการตีบของ 
หลอดเลือดได้ดี7 มีความไวร้อยละ 100 และความจ�าเพาะร้อยละ 75  
ถึง 90 ในการวินิจฉัยหลอดเลือดที่ตีบตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป  
การตรวจใช้ gadolinium ในปริมาณที่ไม่มีผลต่อการท�างานของไต  
คือ 0.1 ถึง 0.4 มิลลิโมลต่อกิโลกรัมน�้าหนักตัว โดยไม่ควรใช้เกิน  
30 มิลลิลิตร การตรวจวิธีน้ี มีความปลอดภัยในกรณีที่มีการท�างาน
ของไตเสื่อมอยู่แล้ว1

  4. การตรวจภาพรงัสส่ีวนตดัหลอดเลอืด (computed 
tomography angiography; CTA) และ digital subtraction 
angiography (DSA)
  การบันทึกภาพรังสีหลอดเลือดผ่านทางสายสวน (trans 
catheter angiography) ถือเป็นวิธีตรวจมาตรฐาน (gold standard) 
ของการวินิจฉัยภาวะหลอดเลือดแดงของไตปลูกถ่ายตีบ1,7 แต่อาจเกิด
ภาวะแทรกซ้อน11 ได้แก่ การฉกีขาดของหลอดเลอืด (พบได้ร้อยละ 25) 
ภาวะหลอดเลือดมีลิ่มเลือด (พบได้ร้อยละ 18.7) หลอดเลือดโป่งพอง 
(พบได้ร้อยละ 10.7) และทางทะลุ (fistula) ระหว่างหลอดเลือดด�าไต 
และหลอดเลือดแดงไต ในขณะที่การท�า CTA จะใช้สารทึบรังสี 
น้อยกว่าการท�า angiography16 
  การเลือกหลอดเลือดในการท�า angiography ขึ้นอยู ่ 
กับว่า แพทย์ได้ต่อหลอดเลือดแดงของไตปลูกถ่ายไว้กับหลอดเลือด 
ใด ระหว่างหลอดเลือดแดง internal iliac หรือหลอดเลือดแดง  
external iliac โดยถ้าต่อกับหลอดเลือดแดง external iliac สามารถ 
ใช้หลอดเลือดแดง femoral ทั้งสองด้าน ในการท�า angiography 
ได้ แต่ถ้าต่อกับหลอดเลือดแดง internal iliac ควรใช้หลอดเลือดแดง 
femoral ด้านตรงข้ามกับด้านที่ต่อไตปลูกถ่าย(1) ซึ่งแตกต่าง 
จากอีกการศึกษาที่กล่าวว่า ในผู ้ป่วยที่มีหลอดเลือดแดงไตจาก 

ตารางที่ 3 ผลการตรวจ Duplex ultrasound ที่เข้าได้กับภาวะหลอดเลือดแดงไตของไตปลูกถ่ายตีบ

ตัวแปรที่ตรวจ ระดับที่ให้การวินิจฉัย

อัตราการไหลของเลือดสูงสุดช่วงหัวใจบีบ 
 (peak systolic velocity)

มากกว่า 200 เซนติเมตรต่อวินาที

ดัชนีแรงต้าน (resistive index) น้อยกว่า 0.5

อัตราส่วนของอัตราการไหลของเลือดระหว่างหลอดเลือดส่วนที่ตีบและหลอดเลือดก่อนส่วนที่ตีบ มากกว่า 2 ต่อ 1

ผู ้บริจาคที่มีชีวิตตีบ ซึ่งมักจะต่อไตกับหลอดเลือดแดง internal  
i l iac การท�า angiography จะใช ้หลอดเลือดแดง femoral  
ด้านตรงข้าม แต่ถ้าต่อไตกับหลอดเลือดแดง external iliac  
จะใช้หลอดเลอืดแดง femoral ด้านเดยีวกบัทีต่่อไตได้20 แต่กม็ข้ีอมลูว่า  
ใช้หลอดเลือดแดง femoral ด้านตรงข้ามในการท�า angiography  
ไม่ว่าไตบริจาคจะต่ออยู่กับหลอดเลือดใดก็ตาม7 
  ปริมาณสารทึบรังสีที่ใช้ ข้ึนกับต�าแหน่งที่ใช้ในการแทงเข็ม 
หากแทงที่หลอดเลือดแดง common iliac จะใช้สารทึบรังสี 7 ถึง 
15 มิลลิลิตรต่อวินาที รวมทั้งหมด 12 ถึง 30 มิลลิลิตร หาก 
แทงที่หลอดเลือดแดง internal iliac จะใช้สารทึบรังสี 5 มิลลิลิตร 
ต่อวินาที รวมทั้งหมด 10 มิลลิลิตร1

  ในกรณีที่ มีการท�างานของไตเ ส่ือมอยู ่ก ่อนการฉีดสี  
อาจเลือกใช้การบันทึกภาพรังสีหลอดเลือดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ 
(CO

2
 angiography) แทนการใช้สารทึบรังสี ซ่ึงจะไม่เป็นพิษ 

ต่อไต โดยมักใช้ร่วมกันระหว่าง CO
2
 angiography และ digital 

subtraction angiography (DSA)1

การรักษาภาวะหลอดเลือดแดงของไตปลูกถ่ายตีบ
  หลักการรักษาภาวะหลอดเลือดแดงของไตปลูกถ่ายตีบ  
แบ่งได้เป็น 3 กลุ ่ม ดังนี้ การรักษาด้วยยาลดความดันโลหิต  
การรักษาด้วยการขยายหลอดเลือดบริเวณต�าแหน่งที่ตีบ และการ 
ผ่าตัดแก้ไขต�าแหน่งที่ตีบ16 
  1.  การรักษาด้วยยาลดความดันเลือด
  กลุ่มผู ้ป่วยที่เหมาะกับการรักษาด้วยยาลดความดันเลือด 
คือกลุ่มผู้ป่วยที่มีการท�างานของไตปลูกถ่ายปกติ ประกอบกับผล 
การตรวจเบื้องต้น แสดงว่ามีการตีบของหลอดเลือดแดงไตไม่รุนแรง 
(PSV น้อยกว่า 180 เซนติเมตรต่อวินาที และ RI น้อยกว่า 0.5) 
และความดันเลือดสามารถควบคุมได้ ด้วยยาลดความดันเลือด
ขนาดต�่า แนะน�าให้ใช้ยากลุ่ม angiotensin converting enzyme 
inhibitors (ACEIs) และควรติดตามระดับครีเเอทินิน (creatinine)  
และโพแทสเซียมในเลือด หลังการได้รับยาที่ 1 ถึง 2 สัปดาห์  
แต่ถ้าติดตามผู้ป่วยต่อเนื่องแล้ว พบว่าไม่สามารถควบคุมความดัน
เลือดได้ และมีการท�างานของไตลดลง ก็ต้องท�าการรักษาขยาย 
หลอดเลือดบริเวณที่ตีบต่อไป1ม16 ผู้ป่วยที่มีการท�างานของไตปลูก



Review Article 18

ถ่ายและความดันเลือดปกติ แนะน�าควรตรวจ duplex ultrasound  
หลอดเลือดแดงไต ทุก 6 เดือน2

  2.  การรักษาด้วยการขยายหลอดเลือดแดงไต (per-
cutaneous transluminal angioplasty; PTA)
  เป็นการรักษาที่ได้ผลดี ถือเป็นการรักษาหลักในผู ้ป่วย 
ที่มีหลอดเลือดแดงของไตปลูกถ่ายตีบ7 จากข้อมูลที่มีการศึกษา  
วิธีการนี้ประสบความส�าเร็จร้อยละ 80 ถึง 1001,21,22 เป็นวิธีที่ใช้ 
ในกลุ ่มผู ้ป่วยที่ไม่สามารถความคุมความดันเลือดได้ และมีการ 
ท�างานของไตปลูกถ่ายเสื่อมลง ผลการรักษา ประสบความส�าเร็จ 
ในการลดความดันเลือด และการท�างานของไตปลูกถ่ายดีขึ้น  
ร้อยละ 76 ถึง 88.47,11,16

  การติดตามผลการรักษาหลังการขยายหลอดเลือดแดงไต 
พบข้อมูลดังต่อไปนี้
  2.1 อัตราการกรองของโกลเมอรูรัส (glomerular  
filtration rate; GFR) ของไตปลูกถ่าย จากการรวบรวมข้อมูล  
พบการเพิ่มขึ้นของ GFR เฉลี่ยที่ 21.4 ถึง 45.8 มิลลิลิตรต่อนาที5 
หลังการขยายหลอดเลือดแดงไต โดยมีข้อมูลว่า ภายหลังการ 
ขยายหลอดเลือดแดงไต มีการเพิ่มขึ้นของ GFR ทันที 18.3 มิลลิลิตร
ต่อนาที ภายหลังการแก้ไข และเพิ่มขึ้น 8.6 มิลลิลิตรต่อนาที  
ที่ 3 เดือน 16.9 มิลลิลิตรต่อนาที ที่ 12 เดือน 21.1 มิลลิลิตรต่อนาที 
ที่ 24 เดือน และ 19.4 มิลลิลิตรต่อนาที ที่ 60 เดือน หลังการขยาย
หลอดเลือดแดงไต ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษา
ด้วยวิธี PTA ร่วมกับการใส่ขดลวดถ่างขยาย (stent)11

  2.2 ระดับครีแอทินินในเลือด จากข้อมูลการศึกษา  
พบการลดลงของระดับครีแอทินินในเลือด ที่ 1 เดือน หลังการ 
ขยายหลอดเลือดแดงไต จากระดับ 2.8 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร มาที่
ระดับ 2.1 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ซึ่งลดลงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  
และที่ 6 และ 12 เดือน ระดับครีแอทินินในเลือด อยู่ที่ 2.1 มิลลิกรัม 
ต่อเดซิลิตร และ 2.0 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ตามล�าดับ23 และอีก 
การศกึษา ในผูป่้วยทีไ่ด้รบัการรกัษาด้วยวธิ ีPTA พบระดบัครแีอทนินิ 
ในเลือดลดลง ที่ 1 สัปดาห์ เท่ากับ 0.91 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร  
ที่ 1 เดือน เท่ากับ 0.28 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร และ ที่ 3 เดือน  
เท่ากับ 0.35 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ส่วนในกลุ ่มผู ้ป ่วยที่ได้รับ 
การรักษาด้วย PTA ร่วมกับ stent มีค่าเฉลี่ยของการลดลงของ 
ครีแอทินินในเลือด ที่ 1 เดือน เท่ากับ 0.26 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร 
และ ที่ 1 ปี เท่ากับ 1.0 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร และเมื่อรวบรวมข้อมูล
ทั้งหมด ในผู้ป่วยที่รักษาทั้งวิธี PTA ร่วมกับการใส่และไม่ใส stent 
พบค่าเฉลี่ยการลดลงของครีแอทินินในเลือด ที่ 1 เดือน เท่ากับ 0.48 
มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ที่ 6 เดือน เท่ากับ 0.82 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร  
ที ่12 เดอืน เท่ากบั 0.90 มลิลกิรมัต่อเดซลิติร และ ที ่36 เดอืน เท่ากบั 
0.48 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร11

  2.3 ระดับความดันเลือด จากการรวบรวมผลการศึกษา  
พบความดันเลือดแดงเฉลี่ย (mean arterial blood pressure)  
ลดลง 12 มิลลเิมตรปรอท ที ่1 เดอืน หลงัการขยายหลอดเลือดแดงไต 
ลดลง 13.4 มิลลิเมตรปรอท ที่ 12 เดือน และ ลดลง 17.5 มิลลิเมตร 
ปรอท11 ท่ีมากกว่า 12 เดือน ค่าเฉลี่ยความดันเลือดขณะหัวใจบีบ 
(systolic blood pressure) ลดลงจาก 147 ± 18.7 มิลลิเมตรปรอท  
มาที่ระดับ 131.6 ± 14.2 มิลลิเมตรปรอท ค่าเฉลี่ยความดันเลือด 
ขณะหัวใจคลายตัว (diastolic blood pressure) ลดลงจาก  

84.8 ± 9.8 มิลลิเมตรปรอท มาที่ระดับ 76 ± 9.4 มิลลิเมตรปรอท 
และความดันเลือดแดงเฉลี่ยที่ 6 และ 12 เดือน อยู่ที่ 130.8 ± 13.2 
มิลลิเมตรปรอท และ 130.6 ± 12.2 มิลลิเมตรปรอท ตามล�าดับ  
ซึ่งลดลงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ23

   2.4 ยาลดความดันเลือด จากการศึกษาพบว่า การใช้ยา 
ลดความดนัเลอืดลดจ�านวนลง จาก 2.3 ± 1.1 ชนดิ เหลอื 1.6 ± 1 ชนดิ  
ซึ่งลดลงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ23 แต่อีกสองการศึกษา ไม่พบว่า 
การการใช้ยาลดความดันเลือดลดลง5,11

การประเมินผลหลังการรักษา
  ข้อบ่งชีท้ีใ่ช้ในการประเมนิว่า ประสบความส�าเรจ็จากการขยาย
หลอดเลือดแดงไต คือ
  1. การตีบของหลอดเลือดแดงไต คงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 
20 ถึง 307,11

  2. การตีบของหลอดเลือดแดงไต ได้รับการแก้ไขมากกว่า
ร้อยละ 5011

  ข้อบ่งชี้ที่ใช้ในการประเมินว่า ประสบความส�าเร็จจากอาการ
แสดงของผู้ป่วย คือ
  1. ระดับครีแอทินินในเลือด ลดลงมากกว่าร้อยละ 15 
  2. การลดลงของความดันเลือดขณะหัวใจคลายตัว มากกว่า
ร้อยละ 15 ในขณะที่ยังใช้ยาลดความดันเลือดเท่าเดิม
  3. การลดลงของความดันเลือดขณะหัวใจคลายตัว มากกว่า
ร้อยละ 10 และสามารถลดจ�านวนยาลดความดันเลือดได้
  ข ้อบ่งชี้ว ่าภาวะหลอดเลือดแดงไตตีบ ได้รับการแก้ไข 
อย่างสมบูรณ์ ประกอบไปด้วย11

  1. ไม่มีภาวะหลอดเลือดไตตีบจากการขยายหลอดเลือด
  2. การตีบของหลอดเลือด เหลือน้อยกว่าร้อยละ 20
  3. การตีบของหลอดเลือด เหลือน้อยกว่าร้อยละ 60 และ 
PSV น้อยกว่า 160 เซนติเมตรต่อวินาที และ RI อยู่ระหว่าง 0.56 
และ 0.7
  การประเมินด้วยข้อบ่งชี้นี้ หากการประเมินด้วยอาการแสดง 
พบว่าประสบความส�าเร็จในการรักษาร้อยละ 65 ถึง 94 หาก
ประเมินโดยรวมความส�าเร็จจากการขยายหลอดเลือด พบว่าประสบ 
ความส�าเร็จในการรักษาร้อยละ 88 ถึง 931,5,7,11,16 ภาวะความดัน
เลือดสูงควบคุมได้ดีขึ้น ร้อยละ 65.2 การท�างานของไตปลูกถ่ายดีขึ้น  
ร้อยละ 44.8 และอัตรารอดของไตที่ 1 และ 2 ปี เท่ากับร้อยละ 95 
และ 82 ตามล�าดับ และมีภาวะความดันเลือดเป็นปกติภายหลัง 
การขยายหลอดเลือดไตร้อยละ 63 ถึง 83 แต่ข้อมูลส่วนใหญ่ที่ได้ 
เป็นการติดตามผู้ป่วยในระยะสั้น ยังถือว่าไม่มีข้อมูลผลการรักษา
ระยะยาวที่ชัดเจน7 
  การตีบของหลอดเลือดซ�้ าหลังการขยายหลอด 
เลือดแดงไต
  จากการศึกษาข้อมูลพบว่า มีการตีบซ�้าของหลอดเลือด 
โดยรวมที่ร้อยละ 9.1 ถึง 331,11,23โดยพบว่า ในกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับ 
การรักษาด้วย PTA เกิดได้ร้อยละ 14.7 กลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วย 
PTA ร่วมกับ stent เกิดได้ร้อยละ 18.911 
  3. การรักษาด้วยการผ่าตัด 
  การรักษาด้วยการผ่าตัด จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไข
ด้วยการขยายหลอดเลือดแดงไต เนื่องจากมีการตีบของหลอดเลือด
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มาก2,16,23 โดยเข้าไปผ่าตัดแก้ไขบริเวณต�าแหน่งที่ตีบ และมักมี 
การตีบบริเวณที่ต ่อหลอดเลือด หรือตีบหลังต�าแหน่งที่ต ่อ ซ่ึง 
เป็นต�าแหน่งที่ PTA มักไม่ได้ผลในการรักษา7 โดยใช้หลอดเลือดด�า  
saphenous มาแทนหลอดเลือดบริเวณที่ตีบ การแก้ไขการตีบ 
ได้ผลประมาณร้อยละ 63 ถึง 92 เท่ากับการท�า PTA มีโอกาส 
เกิดการตีบซ�้าบริเวณที่ต่อประมาณร้อยละ 10 ถึง 122,7 แต่การผ่าตัด 
เกิดภาวะแทรกซ้อนมากกว่า เกิดการสูญเสียไตปลูกถ่ายได้ร้อยละ 15  
ถึง 20 การบาดเจ็บต่อท่อไตร้อยละ 14 และเสียชีวิตได้ร้อยละ 52,7  
ส่วนอาการทางคลินิกของผู้ป่วยที่เลือกการผ่าตัด คือไม่สามารถความ
คุมความดันโลหิตได้ และมีการท�างานของไตลดลง2,23 

สรุป 
  ภาวะหลอดเลือดแดงของไตปลูกถ่ายตีบ เป็นภาวะที่มีผล 
ต่อการท�างานของไตปลกูถ่าย ท�าให้สญูเสยีไตปลกูถ่ายได้ พบได้บ่อย
ตั้งแต่ช่วง 3 เดือน ถึง 2 ปี หลังการผ่าตัดปลูกถ่ายไต การตรวจเบื้อง
ต้นมีความส�าคัญในการวินิจฉัย ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีการท�างานของไต
ปลูกถ่ายลดลง ประกอบกับความดันเลือดสูงที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
น�าไปสูก่ารตรวจท่ีเป็นทัง้การวนิจิฉยัและการรกัษา คอืการใส่สายสวน 
หลอดเลือดและขยายหลอดเลือดบริเวณท่ีตีบได้ ถือเป็นการรักษา 
ทีน่ยิมมากท่ีสุด การผ่าตดัแก้ไขเลือกท�าในกรณทีีก่ารขยายหลอดเลอืด
ด้วยสายสวนไม่สามารถท�าได้ ผลการรักษาได้ผลดีไม่ต่างกัน แต่การ
ผ่าตัดอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนมากกว่า
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Evaluation and  treatment of transplant 
renal artery stenosis

Waree Jullaket, Kajohnsak Noppakun
Renal Division, Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Chiang Mai University

Abstract
 Transplant renal artery stenosis (TRAS) influences allograft function. Rapid diagnosis of this condition can prevent 
allograft lost. The incidence of this condition has been reported between 1 to 23 percent with prevalence between 4 to 
9.5%. There are three main factors of TRAS, firstly, recipient factors including diabetes, hypertension, hyperlipidemia, 
and smoking which can affect recipient blood vessels. Secondly, donor factors which relate to existing atherosclerosis, 
and, lastly, factors associated with surgery and immune suppressive agents, for example, cold ischemic time, levels of 
immunosuppressive agents, injury of blood vessels during surgery, and allograft rejection. Manifestations of TRAS vary 
depending on the onset of this condition. For example, if TRAS occurs after transplantation, recipients may develop anuria. 
Moreover, if TRAS occurs one week after transplantation, hypertension, allograft dysfunction, or reduction of urine volume 
can be found. However, hypertension can be the only manifestation of this condition. The time of diagnosis of TRAS is 
commonly between three months to two years after transplantation. Nevertheless, the most common time of diagnosis 
is the first three months after transplantation. Differential diagnosis of high blood pressure in transplant recipient should 
include age of recipient, underlying kidney disease, immunosuppressive levels, and allograft rejection. Investigations for 
diagnosis of TRAS include ultrasonography of renal artery, magnetic resonance angiography, and computed tomogram 
angiography which is the gold standard for diagnosis. Although ultrasonography is a commonly used for initial evaluation, 
it is exceedingly operator-dependent. There are three treatment options for TRAS. Firstly, controlling of blood pressure 
by antihypertensive. This method is appropriate for patients with normal allograft function in whom blood pressure can  
be controlled with low dose antihypertensive. Secondly, percutaneous transluminal angioplasty which is appropriate  
for patients who have deterioration of allograft function and blood pressure cannot be controlled. Lastly, surgical  
revascularization is for patients who do not respond to percutaneous transluminal angioplasty. During follow-up, blood 
pressure can return to normal levels and allograft function can be improved.

Keywords: transplant, renal artery, stenosis
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ไวรัสตับอักเสบ อี กับการปลูกถ่ายไต
ปถมาภรณ์ ลือสัตย์จา, บุญธรรม จิระจันทร์

หน่วยโรคไต	ภาควิชาอายุรศาสตร์	โรงพยาบาลราชวิถี

บทคัดย่อ
 การผ่าตัดปลูกถ่ายไตเป็นการรักษาที่ดีที่สุดส�าหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย (end stage renal disease, ESRD)  
แต่การปลูกถ่ายไตอาจะพบภาวะแทรกซ้อนที่ส�าคัญคือการติดเชื้อ เน่ืองจากผู ้ป่วยได้รับยากดภูมิ ท�าให้ผู ้ป่วยมีภูมิคุ ้มกันต�่า  
(immunocompromise) เสี่ยงต่อการติดเชื้อ หลังการปลูกถ่ายไตผู้ป่วยมีโอกาสติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ทั่วไปมักจะตรวจหาการติดเชื้อ
ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ชนิดบี และชนิดซี ส�าหรับการติดเชื้อที่พบน้อย ไม่นิยมตรวจคัดกรองก่อนท�าการผ่าตัดปลูกถ่ายไตทั้งผู้ป่วย 
ที่รับไตและผู้บริจาคไต ปัจจุบันเริ่มมีรายงานการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดอีในผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะเพิ่มข้ึน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุ 
ท�าให้เกิดโรคตับเร้ือรังตามมา ดังน้ันบทความน้ีจึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสตับอักเสบชนิดอี รวมถึงไวรัสตับอักเสบชนิดอีกับการ 
ปลูกถ่ายไต เพื่อให้ตระหนักว่าไวรัสตับอักเสบชนิดอีอาจเป็นสาเหตุของโรคตับอักเสบในผู้ป่วยปลูกถ่ายไต

ค�าส�าคัญ: ไวรัสตับอักเสบอี, การผ่าตัดปลูกถ่ายไต, ribavirin

บทนำ
   ปัจจบุนัพบการตดิเชือ้ไวรัสตบัอักเสบชนิดอี (Hepatitis E virus :  
HEV) เพิ่มสูงขึ้น และเป็นปัญหาท�าให้เกิดโรคตับเร้ือรัง (chronic 
liver disease) และน�าไปสู่ภาวะตับวาย (hepatic failure) ปัจจัยเสี่ยง 
ของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดอี ที่ส�าคัญประการหนึ่งคือ ผู้ป่วย
ที่รับการปลูกถ่ายอวัยวะ (solid organs transplant recipients)  
เช่น หัวใจ ปอด ตับ และ ไต เนื่องจากผู้ป่วยเหล่านี้มีภูมิคุ้มกันที่ต�่า
(immunocompromise)1

   ผู ้ป ่วยโรคไตเร้ือรังระยะสุดท้ายบางรายมีโรคประจ�าตัว 
ร่วมก่อนการปลูกถ่ายไตเช่น ความดันเลือดสูง เบาหวาน โดยเฉพาะ
ก่อนท�าการปลูกถ่ายไตผู้ป่วยเหล่าน้ีมีการบ�าบัดทดแทนไตรูปแบบ
ต่างๆ เช่น การฟอกไตทางช่องท้อง (peritoneal dialysis :PD) หรือ
ฟอกไตทางเส้นเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม (hemodialysis:HD) บาง
รายมีการใช้ยากดภูมิเนื่องจากโรคไตอักเสบ (glomerular diseases)  
หรือโรคระบบภูมิคุ้มกันผิดปกติ (autoimmune diseases) หลังผ่าตัด
ปลกูถ่ายไตกใ็ช้ยากดภมูร่ิวมกนัหลายตวัเป็นระยะเวลานาน จากปัจจยั
เสี่ยงเหล่านี้เพิ่มโอกาสการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดอี 

รูปที่1 แสดงส่วนประกอบของไวรัสตับอักเสบชนิดอี ( Hélène van Cuyck et al. J Virol 2005;79:9306 )

   ผู้ป่วยหลังจากการปลูกถ่ายไตไม่มีอาการผิดปกติ แต่ตรวจ
พบภาวะตับอักเสบ (hepatitis) มีค่า transaminase ขึ้นสูงผิดปกติ  
และตรวจไม่พบรอยโรคจากเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ชนิดบี และ
ชนิดซี จึงมักวินิจฉัยว่าตับอักเสบนั้นเกิดจากยาต่างๆ ซึ่งที่จริงอาจ
เกิดจากการติดเชื้อที่พบไม่บ่อย เช่นไวรัสตับอักเสบชนิดอี จึงไม่ได้รับ 
การวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้อง

ไวรัสตับอักเสบชนิดอี	(Hepatitis	E	virus)
  ไวรสัตับอกัเสบชนดิอเีป็นลกัษณะ single-stranded, nonen-
veloed RNA virus อยูใ่น genus Hepevirus และ family Hepeviridae  
มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ capside 27-34 nm ประกอบด้วย 3 
open reading frames (ORF 1-3)2 ORF-1 ท�าหน้าทีใ่นการสงัเคราะห์
โปรตีนที่ใช้สร้าง RNA เช่น RNA helicase, RNA-dependent  
RNA polymerase, methyltransferase และ cysteine protease
  ORF-2 มีความส�าคัญต่อการผลิตวัคซีนต่อไปในอนาคต 
ORF-3 ประกอบด้วย amino acid 114 ตัว มีความส�าคัญในการ 
regulate cellular environment2 ดังรูปที่ 1

1 2 3 4 5 6 7
Poly A 3'5'

ORF1: nt 1-5121

Helicase

Domain X
Proline-rich

(hypervariable region)

Domain Y

NC

ORF3: nt 5120-5465

ORF2: nt 5123-7128

Papain-like
cystine-protease

RNA polymerase
Methyl transferase
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  ไวรสัตบัอกัเสบชนดิอ ีมทีัง้หมด 5 genotypes โดย genotype 
1-4 สามารถติดเชื้อได้ในมนุษย์ ส่วน genotype 5 พบเฉพาะในนก3 

Genotype1 พบมากในทวีป เอเชีย Genotype 2 พบในทวีปแอฟริกา  
และอเมริกากลาง โดย genotype1,2 ส่วนใหญ่พบในประเทศที่ 
ก�าลังพัฒนา ติดต่อทาง oral-fecal route และยังไม่ทราบว่าสัตว ์
เป็น reservoir หรอืไม่ Genotype3 พบในทวปียโุรปและอเมรกิาเหนอื 
สตัว์เป็น reservoir เช่น หม,ูกวาง,สตัว์ฟันแทะ โดยปนเป้ือนมากบัสัตว์  
เช่นผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ แล้วติดต่อมายังมนุษย์ Genotype 4  
พบในยุโรปและเอเชียตะวันออกโดยพบว่ามาจากสัตว์ เช่น เน้ือหมู 
แล้วตดิต่อมายงัมนษุย์ ซึง่การป้องกนัคอืการรบัประทานอาหารทีป่รงุ
สุก เช่นการปรุงอาหารที่อุณหภูมิ > 70°C เป็นเวลา 1 นาทีสามารถ
ลดปริมาณเชื้อได้ 0.48 log และที่อุณหภูมิ 95 °C ลดปริมาณเชื้อได้  
3.67 log หลีกเล่ียงการรับประทานอาหารดิบ หรืออาหารท่ีปรุง 
ไม่ถูกสุขลักษณะ3

   การติดต่อทางอื่นๆมีรายงานแต่พบน้อย เช่นการติดต่อ 
ทางเลือด โดยตรวจพบ HEV IgG และ IgM ในเลือดที่บริจาค  
มีรายงานการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดอีผ่านทางการให้เลือด 
ในผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายตับ และมีรายงานการติดเชื้อจากตับ
ท่ีท�าการปลกูถ่ายของผูบ้รจิาคโดยมรีายงานการตดิเชือ้ไวรสัตบัอกัเสบ 
ชนิดอีทางตับที่ได้รับบริจาค ซึ่งไม่พบเชื้อไวรัสด้วยวิธี PCR for  
hepatitis E ในเลือดทั้งจากผู้บริจาคอวัยวะและผู้รับ แต่ตรวจพบเชื้อ 
HEV RNA genotype 3 ในเนื้อเยื่อตับที่ปลูกถ่ายเท่านั้น3

ความชุกและอุบัติการณ์
   มีการศึกษาอุบัติการณ์ของการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบชนิดอี
โดยการตรวจ antibody (Anti-HEV IgG)ของผู้ป่วยที่ได้รับการปลูก
ถ่ายอวยัวะพบอบุตักิารณ์อยูร่ะหว่างร้อยละ 8.3 ถงึ 43 และเมือ่ท�าการ
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดอี (HEV RNA) prevalence และ 
incidence ร้อยละ0 ถึง 3.2 และร้อยละ1 ถึง 3.2ตามล�าดับ
   Valérieและคณะ4 ท�าการศึกษาผู้ป่วยที่ท�าการปลูกถ่ายไต  
221 ราย โดยระหว่างท�าการปลูกถ่ายไตพบ Anti-HEV IgG ในเลือด
ให้ผลบวกร้อยละ34 (75/221 ) มีผู้ป่วย 12 รายในจ�านวนนี้ พบว่า 
anti-HEV IgM ในเลือดให้ผลบวกร่วมด้วย เม่ือเก็บข้อมูลเพ่ิมเติม
ภายหลังการปลูกถ่ายไตแล้ว 1 ปี พบ Anti-HEV IgG ในเลือด 
ให้ผลบวกร้อยละ 44 (35/79) มีผู้ป่วย 3 ราย พบ anti-HEV IgM ให้
ผลบวกร่วมด้วย ข้อมลูต่อมาทีแ่สดงคอื ระยะเวลาหลงัการปลกูถ่ายไต 
และมีการติดเช้ือภายหลังพบค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3 ปีหลังการปลูกถ่ายไต 
(3 ถึง8.8 ปี) Suzan และคณะ5 ศึกษาในผู้ป่วยที่รับการปลูกถ่าย
อวัยวะ1200 รายพบการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดอี 12 รายโดย 
ตรวจ HEV RNA ให้ผลบวก ร่วมกับ Anti-HEV IgGหรือ  
Anti-HEV IgM ให้ผลบวก จ�านวนนี้มีผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไต 
574 รายโดยพบการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดอี 1 รายหรือคิดเป็น
ร้อยละ0.2 เท่านั้น
   Legrand-Abravanel และคณะ ศึกษา anti-HEV จากเลือด
ของผู้บริจาคอวัยวะจ�านวน 258 คน พบ 35/258 คน anti-HEV IgG 
ให้ผลบวก และ15/258 anti-HEV IgM ให้ผลบวกการศึกษานี้จึง 
สรุปว่า seroprevalence organ donors พบร้อยละ13.56

   รายงานการศึกษาในประเทศอิตาลี7 ของผู้ป่วยปลูกถ่ายไต
พบอุบัติการณ์ Anti-HEV IgG ให้ผลบวก 4/120 คน (ร้อยละ3.3) 

และ HEV IgM ให้ผลบวก1/120 คน (ร้อยละ0.8) และ HEV RNA  
ให้ผลบวก 2/120 คน (ร้อยละ1.6) เมื่อเทียบกับผู้ป่วยท่ีท�าการ 
ฟอกเลอืดด้วยเครือ่งไตเทยีมกพ็บว่า HEV IgG ให้ผลบวก 14/231 คน  
(ร้อยละ6) โดยมี HEV IgMให้ผลบวก 2/231 คน(ร้อยละ0.86) และมี 
HEV RNA ให้ผลบวก 3/231 คน (ร้อยละ1.29) ส�าหรับคนปกติ HEV 
IgG ให้ผลบวก 12/450 คน (ร้อยละ2.7) โดยมี HEV IgMให้ผลบวก 
1/450 คน (ร้อยละ0.2) และมี HEV RNA ให้ผลบวก 1/450 คน 
(ร้อยละ0.22)

การด�าเนินโรค
   การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดอีมักไม่มีอาการ (asymp-
tomatic) อาจพบเพียงค่าเอนไซม์ของตับได้แก่ SGOTและ SGPT  
ข้ึนสูงกว่าปกติแล้วหายเอง แต่ส�าหรับผู้ป่วย เช่น solid organ  
transplantation, HIV infection, chronic liver disease, hematologic 
disease และได้ยาเคมบี�าบดั, ตัง้ครรภ์ อาจพบรนุแรง เกดิ fulminant 
hepatitis หรือเป็นchronic hepatitis E infection2

   ระยะฟักตัวของเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดอี ประมาณ 2-8 
สัปดาห์ เฉลียอยู่ที่ 40 วัน8 มีรายงานระยะฟักตัวส้ันที่สุดคือ 9 วัน 
ในสตรีมีครรภ์ ระยะ viremia ของ acute hepatitis E infection  
จะน้อยกว่า 1 เดือนในกลุ่มผู้ป่วยที่ภูมิคุ้มกันปกติ โดยตรวจพบ 
เชื้อไวรัสทั้งใน เลือดและ อุจจาระ anti-HEV IgM เริ่มตรวจพบ 
ในสัปดาห์แรกหลังเร่ิมมีอาการจนถึงสัปดาห์ที่ 6 โดยผู ้ป่วยท่ีมี
ภูมิคุ้มกันปกติ จะสามารถก�าจัดเชื้อไวรัสได้ภายในระยะเวลา 1 เดือน
   ส่วนผูป่้วยทีภ่มูคิุม้กนัต�า่ เช่น สตรมีคีรรภ์ ผูป่้วยทีร่บัการปลกู
ถ่ายอวัยวะ ผู้ป่วยที่ได้รับยากดภูมิ ผู้ป่วยมะเร็ง มีภาวะโรคตับเรื้อรัง 
อยู่เดิม เกิดการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดอี มีโอกาสกลายเป็น 
chronic hepatitis E infection คือตรวจพบเชื้อไวรัสในเลือด และ
อุจจาระนานกว่า 1 เดือนหลังเริ่มมีอาการ Kamarและคณะ9 รายงาน
การศึกษาของผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไตหรือตับ มีการติดเชื้อ
ไวรัสตับอักเสบชนิดอี 14 คน พบว่า 8 คนกลายเป็น chronic 
HEV infection มีค่า alanine aminotransferase สูงและพบ liver  
fibrosis หลงัการตดิตามต่อเนือ่งนาน12 เดอืน (10-18 เดอืน) นอกจาก
นี้มีการศึกษาแบบย้อนหลังใน ศูนย์การปลูกถ่ายอวัยวะ 17 ศูนย์ 
พบมีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ อี 85 คน มี 56 คน (ร้อยละ66) 
เข้าสู่ระยะchronic hepatitis และมีความสัมพันธ์กับการใช้ยากลุ่ม 
tacrolimusและการมีเกล็ดเลือดต�่า Albertoและคณะ10 ศึกษาผู้ป่วย 
ที่ท�าการปลูกถ่ายไตและหัวใจ พบ อายุผู้ป่วยอายุมากกว่า 60 ปี  
มีอุบัติการติดเชื้อมากข้ึน 3.35 เท่า เมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่ปลูกถ่าย
อวัยวะอายุน้อยกว่า 60 ปี Suzan และคณะ5 ตรวจพบ HEV RNA  
เป็นผลบวกภายหลงัปลกูถ่ายอวยัวะเฉล่ีย 1.99 ปี (0.3-20 ปี) หลงัจากนัน้ 
จะตรวจพบ HEV- IgM เป็นบวกเฉลี่ยในเลือด 32 วัน (0–826 วัน) 
และ HEV-IgG เป็นผลบวกเฉลี่ย 124 วัน (0–826 วัน)

การวินิจฉัย
   การวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดอีคือใช ้การ 
ตรวจหาเชื้อไวรัส (HEV genome) ในเลือดหรือในอุจจาระ11 โดย 
ตรวจหา PCR หรือ serological tests IgM antibodies ต่อ HEV  
Anti-HEV IgM บอกถึงการติดเชื้อแบบเฉียบพลันซึ่งตรวจพบก่อน 
พบการท�างานของตับผิดปกติ และ Anti-HEV IgM จะลงสู่ปกติ 



Journal of the Nephrology Society of Thailand  23

อาการ 
  ผู ้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดอีจะมีอาการปวดเมื่อย 
กล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย ปวดข้อ อาเจียน คันตามผิวหนัง ตาเหลือง  
ตัวเหลือง ปัสสาวะสีเข้ม อุจจาระสีซีด และตรวจพบ transaminases, 
bilirubin, alkaline phosphatase และ gamma-glutamyltransferase 
สูงผิดปกติ กรณีเป็นรุนแรงอาจเกิด fulminant hepatic failure ส่วน 
ผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต�่ามีโอกาสกลายเป็นchronic hepatitis
  อาการที่เกิดขึ้นภายนอกตับ มีดังนี้ 12

  Acute pancreatitis : เกดิหลงัเริม่มภีาวะตวัเหลอืงตาเหลอืง 
  ประมาณ 10 วัน
  Neurological : 
   Central nervous system ได้แก่ meningitis,  
   encephalitis, meningoencephalitis, ataxia, pyramidal  
   syndrome, pseudotumor cerebri, acute transverse  
   myelitis
   Peripheral nervous system ได้แก่ Guillain-Barre  
   syndrome, neuralgic amyotrophy
   Cranial nerve disease เช่น Bell’s palsy
  Musculoskeleton : necrotizing myositis, pyomyositis
  Hematological : hemolytic anemia, aplastic anemia,  
  pure red-cell aplasia, thrombocytopenia, hemophagocytic  
  syndrome, monoclonal gammopathy of undetermined  
  significance (MGUS)
  Renal : glomerulonephritis (membranous glomeru- 
  lonephritis, membranoproliferative glomerulonephritis,  
  IgA nephropathy, nephroangiosclerosis, cryoglobulinemia 

  Other immune-mediated : thyroiditis, myocarditis,  
  Henoch-Schoenlein purpura, myasthenia gravis
   มีรายงานผู ้ป ่วยปลูกถ่ายอวัยวะ 51 คนที่มีการติดเชื้อ
ไวรัสตับอักเสบอีแบบเฉียบพลัน (acute hepatitis E) มีการลดลง 
ของ GFR โดยเฉล่ีย 5 มล./นาที โดยไม่ปรากฏสาเหตุอื่นๆ 
ชัดเจน เช่น acute rejection, infection, nephrotoxicity ของยากลุ่ม  
calcineurin inhibitors9 มีรายงานผู ้ป่วยปกติที่ติดเชื้อไวรัสตับ 
ชนิดอี แล้วเกิด acute kidney injury จาก acute tubular  
necrosis13 นอกจากนี้ยังพบ glomerulonephritis เช่น membranous 
glomerulonephritis, membranoproliferative glomerulonephritis, 
IgA nephropathy, nephrotic syndrome เป็นต้น ดังสรุปในตาราง
ที่ 1 กลไกลการเกิดโรคไตของผู้ป่วยท่ีติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดอี  
เช่นเดยีวกบัการตดิเชือ้ไวรสัตบัอกัเสบชนดิซ ีจงึแนะน�าให้ตรวจหาไวรสั
ตับอักเสบชนิดอี ในผู้ป่วยที่มีภาวะไตอักเสบ (glomerulonephritis)  
ร่วมกับ มี transaminase สูง โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ปลูกถ่ายไต
   Mixed cryoglobulinemiaมีความเก่ียวข้องกับการติดเชื้อ 
ไวรัสหลายชนิด โดยเฉพาะการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี  
ที่เป็นสาเหตุที่พบบ่อย มีรายงานผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดอ ี
เกิดภาวะ mixed cryoglobulinemiaได้ โดยมากจะพบภาวะ mixed 
cryoglobulinemia ท่ีมีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดอี(HEV) 
แบบactive infection12 แต่อาจพบภาวะ mixed cryoglobulinemia  
หลังจากที่ผู ้ป ่วยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดอีรักษาหายแล ้ว 
ภาวะmixed cryoglobulinemiaมักพบในผู้ป่วย chronic hepatitis 
E มักเป็น genotype3 และมักพบกับผู้ป่วยหลังการปลูกถ่ายอวัยวะ 
เช่น ตับ และไต และพบทั้ง mixed cryoglobulinemia type II, III 
ดังตารางที่ 2

รูปที่ 2 แสดงถึงการด�าเนินโรคและภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อไวรัสตับอักเสบชนิดอี (Lisa J Krain et al. Clin Microbiol Rev 2014;doi:10.1128/CMR.00062-13)

หลังค่าการท�างานของตับกลับมาปกติประมาณ 1เดือน ดังรูปที่ 2 
rheumatoid factor IgM อาจให้ผลบวกลวงได้ บางครั้งจึงมีการตรวจ 

anti-HEV IgA ส�าหรับanti-HEV IgGบ่งบอกว่าเคยมีการติดเชื้อซึ่ง 
ให้ผลบวกนานตั้งแต่ 6 เดือนถึง 14 ปี
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Authors/year Age/sex Country HEV 
Diagnosis
/genotype

Associated 
disease

Renal
manifestation

Treatment Outcome

Verschuuren/199713 34/F Netherland IgM/NT None ATN Steroid Recovery

Ali 200119 38/M India IgM/NT None MGN Steroid Recovery

Kamar 200520 28/M France PCR/NT Renal 
transplant

Renal failure Supportive Recovery

Kamar20129 33/M
26/M
40/M
24/M
58/M

France
France
France
France
France

PCR/3f
PCR/3f
PCR/3f
PCR/3f
PCR/3c

Renal transplant
Renal transplant
Renal transplant
Renal transplant
Liver transplant

MPGN,NS
IGAN,MCII,NS
IGAN,MCII,NS

MPGN,MCIII,NS
NAS, MCIII,NS

TAC reduction
Ribavirin

TAC reduction
Rituximab
PegIFN

Recovery
Stable
ESRD
ESRD
ESRD

Vikrant 201321 56/M India IgM/NT Severe 
hyperbilirubinemia

Renal failure Hemodialysis Improve
Sudden 

CV arrest

Taton201322 60/M France PCR/3c Renal transplant MN,NS Ribavirin Recovery

Kamar201519 46/M France PCR/3f Renal transplant MPGN,MC TAC reduction
Ribavirin

Recovery

Del Bello 201523 46/M France PCR/3f Renal transplant MPGN TAC reduction
Ribavirin

Recovery

Authours/
year

No. of
case

Country Age/
sex

Co-morbidity Cryoglobulinemia
Type/manifestation

HEV infection
Dx/genotype

Treatment Outcome

Marson/199523 1 Italy 62/F HCV co infection II/peripheral 
neuropathy

IgG/NM NM NM

Kamar/20129 8 France NM Solid organ
transplantation

II-III/
Glomerulonephritis

Nephritis 

PCR/3 PegIFN or
ribavirin

Negative 
PCR 3 

months after 
treatment

Pischke/201424 1 Germany 35/M Liver-transplant III /Arthralgia,myalgia,
thrombocytopenia

PCR/NM Steroid Death

Del Bello/201522 1 France 46/M Renal-transplant III/MPGN PCR/3f TAC 
reduction

then ribavirin

SVR
recovery

ตารางที่ 1 Renal manifestations associated with HEV infection

ATN =acute tubular necrosis; CV = cardiovascular; IGAN= IgA nephropathy; MGN = membranous glomerulonephritis; MC = mixed cryoglobulinemia;  
MN =membranous nephropathy; MPGN = membranoproliferative glomerulonephritis; NAS = nephroangiosclerosis; NS = nephrotic syndrome;  
NT = not tested; PegIFN =pegylated interferon; TAC = tacrolimus

ตารางที่ 2 Mixed cryoglobulinemia associated with HEV infection

MPGN = membranoproliferative glomerulonephritis; NM = not mentioned; PegIFN = pegylated interferon; TAC = Tacrolimus; SVR =sustained  
virological response
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การรักษา
   ในผู ้ป ่วยภูมิคุ ้มกันปกติที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดอ ี
แบบเฉียบพลัน ไม่ต้องให้ยา antiviral มีเฉพาะบางรายเท่าน้ัน 
ที่ต้องรักษา เช่น ในรายที่มีอาการ เพราะโดยปกติร่างกายสามารถ
ก�าจัดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดอีได้14 มีการให้ยา ribavirinรักษาผู้ป่วย
มภีาวะตบัอกัเสบเฉียบพลนัทีมี่ความรนุแรง (severe acute hepatitis  
E) และมีค่าการท�างานของตับผิดปกติ พบว่าค่าการท�างานของ 
กลับสู่ปกติอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ ribavirin สามารถป้องกันการ 
ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดอีกรณีการติดเชื้อไวรัสตับอีกเสบชนิดอี
รุนแรงจนเกิด fulminant hepatic failure และต้องรักษาด้วยการ
ปลูกถ่ายตับ
   การรกัษาการติดเชือ้ไวรสัตับอกัเสบชนิดอีแบบเรือ้รงั (chronic 
hepatitis E) ในผูป่่วยปลกูถ่ายอวยัวะและได้รับยากดภมูคิวรลดขนาด
ของยากดภูมิ ร่วมกับ pegylated interferon alfa หรือ ribavirin  
มีรายงานการรักษาด้วยการลดยากดภูมิอย่างเดียวก็สามารถรักษา 
การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดอีแบบเร้ือรังได้ประมาณหนึ่งในสาม15  

การให้ยา pegylated interferon alfa นาน3-12เดือน หลังการ 
รักษาตรวจไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบ อี (HEV RNA) แต่ pegylated 
interferon alfa มีผลข้างเคียงคือ acute organ rejection จึง 
ไม่แนะน�าให้ใช้กับผู้ป่วยที่ท�าการปลูกถ่ายอวัยวะ เช่น หัวใจและไต16 

ส่วนribavirinสามารถลดปริมาณเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดอีหลังรักษา 
ประมาณ3เดือน โดยขนาดยาของ ribavirin ทีแ่นะน�าคอื 600-1000 mg 
ต่อวันเป็นระยะเวลา 3 เดอืน2 เป็นการรกัษาท่ีแนะน�าในผูป่้วยปลกูถ่าย
อวัยวะและมีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดอีแบบเรื้อรัง กระบวนการ
ของยาในการขจัดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดอียังไม่ทราบแน่ชัด ดังนั้น 
การรักษาผู ้ป่วยแต่ระรายต้องประเมินความเหมาะสมเป็นรายๆ  
ต้องค�านึงถึงความรุนแรงของการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบชนิดอี  
โรคร่วมที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย และผลข้างเคียงของยา antiviral
   ดังนั้นค�าแนะน�าคือ การลดยากดภูมิในกลุ่ม calcineurin 
และ mTOR inhibitors เป็นอันดับแรก ประเมินระดับเชื้อไวรัส HEV 
RNA ทุก 1 เดือนเป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือน และถ้าปริมาณเชื้อไวรัส 
ยังไม่ลดลงก็แนะน�าให้เร่ิม ribavirin เป็น monotherapyได้ และ 
ต้องปรับขนาดยาตามค่าระดับการท�างานของไตเพ่ือหลีกเลี่ยง 
ผลข้างเคียงจากยา ให้ยา ribavirin ให้นานสามเดือน หลังการรักษา
ครบสามเดือนแล้ว ต้องตรวจ HEV RNA ในเลือดและอุจจาระอีกครั้ง 
ถ้าไม่พบเชื้อแล้วสามารถหยุดยาได้ แต่ถ้าหากยังพบเชื้อในอุจจาระ 
ให้รักษาด้วย ribavirinต่ อไปอีกนาน3 เดือน15

   Relapse infection สามารถเกิดขึ้นได้ภายหลังหยุดยา  
ribavirin ไปนานเกิน 6 เดือน กรณีที่ผู ้ป่วยสามารถก�าจัดเชื้อ 
ออกจากร่างกายด้วยภูมิคุ้มกันตัวเองจะไม่มี relapse infection15

Vaccination
  การขจัดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดอีน้ันเกิดจากภูมิคุ ้มกัน 
ของร่างกาย ขณะทีผู่ป่้วยมกีารตดิเชือ้ไวรสัตับอกัเสบอแีบบเฉยีบพลนั 
ร่างกายตอบสนองโดยเพิ่มจ�านวน T cell เฉพาะคือ HEV-specific 
CD4 และCD8 T cell และ T cell เหล่านี้ยังปรากฏอยู่ในร่างกาย 
แม้การติดเชื้อหายแล้ว โดยส่วนของไวรัสตับอักเสบชนิดอี คือ ORFs 
2 และ 3 เป็นตัวกระตุ้น T cell ซึ่งพบว่าหากมีการติดเชื้อซ�้าในผู้ป่วย
กลุม่นีก้จ็ะไม่มอีาการ โดยปัจจบุนัมวีคัซนีใช้กระตุน้ภมูคิุม้กนัต่อ HEV 

แต่เป็นการศึกษาใช้วัคซีนในระยะที่ III (phase III) โดยทดลองใช้ 
ในประเทศเนปาล ตรวจพบภูมิคุ้มกันในกลุ่มผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน  
3 ครั้งถึงร้อยละ 9617และรายงานของประเทศจีนพบว่าวัคซีนป้องกัน
การติดเชื้อได้ร้อยละ 94-10018 วัคซีนสร้างภูมิป้องกันได้ดีเฉพาะเชื้อ 
ไวรัสตับอักเสบชนิดอี genotype 1 และ 4 แต่ยังไม่มีข้อมูลใน  
genotype 3 และยงัไม่พบผลข้างเคยีงของวคัซนี รวมถงึมคีวามปลอดภยั 
ในผู้ที่ตั้งครรภ์ อนาคตวัคซีนอาจน�ามาใช้กับผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยง เช่น
ผูป่้วยโรคไตเรือ้รงั หรอืได้รบัยากดภมู ิโดยเฉพาะประเทศทีม่อีบุติัการ
การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดอีสูง

บทสรุป
  การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดอีในผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะ  
โดยเฉพาะการปลูกถ่ายไตยังมีรายงานไม่มากเนื่องจากการศึกษา 
มีน้อย และทางปฏิบัติมักยังไม่มีการตรวจคัดกรองหาการติดเชื้อ
ไวรัสตับอักเสบชนิดอีท้ังในผู ้ป่วยรับไตและผู ้บริจาคไตก่อนการ
ผ่าตัดเหมือนไวรัสตับอีกเสบชนิดบี และชนิดซี ผู้ป่วยที่ปลูกถ่ายไต 
นั้นจัดเป็นผู ้มีภูมิคุ ้มกันต�่า ซึ่งร่างกายอาจไม่สามารถก�าจัดเชื้อ 
ได้เองเป็นผลท�าให้เกิดโรคตับเรื้อรังหลังการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ 
ชนิดอี นอกจากนี้ไวรัสตับอักเสบชนิดอียังท�าให้เกิดโรคท่ีนอกตับ  
ได้แก่โรคไตอักเสบแบบต่างๆตามท่ีได้กล่าวไปเบื้องต้น ดังนั้นผู้ป่วย 
ที่ปลูกถ่ายไตแล้วเกิดภาวะตับอักเสบ และมี glomerular diseases 
หลังการปลูกถ่ายไต ควรต้องคิดถึงสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัส
ตับอักเสบชนิดอีร่วมด้วย เน่ืองจากมีการรักษาด้วยยา antiviral  
ที่ชื่อ ribavirin ที่ได้ผลดี อนาคตการตรวจคัดกรองส�าหรับการติดเชื้อ
ไวรัสตับอักเสบชนิดอีของผู้บริจาคไต และผู้ป่วยที่รอรับไต ควรต้อง 
ท�าเหมือนการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบชนิดบีและชนิดซี และอาจมี 
การฉีดวัคซีนเพ่ือสร้างภูมิคุ ้มกันต่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ 
ชนิดอี ส�าหรับผู้ป่วยที่รอรับไต เหมือนการฉีดวัคซีนของไวรัสตับ 
อักเสบชนิดบี
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Hepatitis E infection and 
kidney transplantation

Patamaporn Luesatja, Boontum Jirajan
Nephrology Division, Department of Medicine, Rajavithi Hospital

Abstract
 Hepatitis E virus (HEV) has a worldwide distribution and is known to cause acute and fulminant hepatitis. However, 
over the last few years, it has been shown to also cause chronic hepatitis and cirrhosis in immunosuppressed patients, 
especially solid-organ-transplant patients such as heart , lung, liver and kidney transplant recipients.In immunocompetent 
and immunosuppressed patients, HEV is also associated with extra-hepatic manifestations, such as neurological symptoms 
and kidney injury. A diagnostic assay for HEV infection is still not available in all countries. In this comprehensive review, 
we summarizethe current knowledge regarding HEV diagnosis, its naturalhistory, clinical manifestations, and treatments 
in patients with a kidney transplantation

Keywords : hepatitis E virus, kidney transplantation, ribavirin
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Abstract
  Patients with chronic kidney disease (CKD) have a higher risk of mortality, mostly from cardiovascular complications. 
Currently, the biomarkers for diagnosis and monitoring of CKD are albuminuria, serum creatinine, estimated glomerular 
filtration rate, and kidney biopsy which have several limitations such as the sensitivity of the test and the invasiveness of 
the procedure, respectively. Recent developments have identified a number of novel biomarkers in serum or urine that 
can determine the potential risk of kidney damage, distinguish different types of renal injury, predict the progression of 
disease and have the potential to assess the efficacy of therapeutic intervention. Novel biomarkers of the processes that 
induce progressive loss in renal function may ultimately prove to be better predictors of renal progression and prognosis 
in CKD. In this article, we focus on the potential applications of these biomarkers in Thai CKD. 

Keywords: tubulointerstitial damage, chronic kidney disease, biomarkers
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  According to the Thailand Renal Replacement Therapy 
(TRRT) Registry Report 2014, the common causes of end stage 
renal disease (ESRD) are diabetes mellitus, hypertension, 
chronic tubulointerstitial disease and chronic glomerulonephritis. 
The common causes of chronic glomerulonephritis in Thailand 
include IgA nephropathy and lupus nephritis. In addition, chronic 
kidney disease (CKD) after kidney transplantation is the only 
CKD that we know the real onset of the disease and the 
samples collection can be easily completed. With the increasing 
prevalence of kidney transplantation patients in Thailand, then 
CKD in kidney transplantation will be another interesting CKD 
group. 
  CKD is a progressive loss in renal function over a 
period of months or years resulted from the adaptation of 
abnormal kidney function both quantitatively and qualitatively. 
CKD is currently identified by the albuminuria and/or the higher 
levels of creatinine, indicate a lower glomerular filtration rate 
(GFR) resulting in waste products accumulation and clinical  
symptoms. Creatinine levels may be normal in the early 

stages of CKD, and the condition is discovered if urinalysis 
shows that the kidney is allowing the loss of protein or red 
blood cells into the urine. To fully investigate the underlying 
cause of kidney damage, various forms of medical imaging, 
blood tests and often renal biopsy are employed to find out 
if there is a reversible cause for the kidney malfunction. The 
various types of CKD have different etiologies, which causes 
the initial injury by incompletely-understood disease-specific 
immunological and metabolic mechanisms. These events affect  
individual components of the kidney and provoke inflammation  
to varying degrees in different diseases. Despite different  
etiologies, the various types of CKD share common pathogenic 
mechanisms that culminate in progressive renal fibrosis due 
to extracellular matrix deposition and tubular atrophy leading 
to irreversible loss of renal function. These processes involve 
diverse cell types including native renal cells and infiltrating 
leucocytes, different mediators both promoting and antagonizing 
disease progression and cross-talk between glomerular and 
tubulointerstitial compartments. 
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  Recent developments have identified a number of novel 
biomarkers in serum or urine that can determine the potential 
risk of kidney damage, distinguish different types of renal injury, 
predict the progression of disease and have the potential to 
assess the efficacy of therapeutic intervention. Some of these 
biomarkers can be used independently while others are more 
beneficial when used in combination with knowledge of other 
clinical risk factors. Advances in gene expression analysis, 
chromatography, mass spectrometry and the development of 
sensitive enzyme-linked immunosorbent assays have facilitated 
accurate quantification of many biomarkers. This article focuses 
on describing new and established biomarkers, which identify 
and measure the various pathophysiological processes that 
promote Thai CKD. It provides the different classes of renal 
biomarkers that can be assessed in serum/plasma and urine, 
including markers of renal function, cellular injury, immune 
responses and fibrosis. However, it does explore the current 
status of these biomarkers in terms of their multicenter clinical 
validation.
  Currently, the biomarkers for diagnosis and monitoring 
of CKD are albuminuria, serum creatinine and kidney biopsy 
which have several limitations such as the sensitivity of the 
test and the invasiveness of the procedure, respectively. 
On the other hand, the management of CKD in different 
 underlying diseases will be useful for the clinicians. For 
examples, the CKD in kidney transplantation will lead to the 
avoidance of calcineurin inhibitors or CKD in lupus nephritis  
might be useful for the reduction of immunosuppressive  
drugs. Then the better biomarkers for CKD are in urgently 
needed. 

Potential biomarkers for overall Thai CKD population
  1. Cystatin C
  Serum cystatin C is an established novel biomarker of 
GFR that is slightly more sensitive than serum creatinine in 
detecting moderate reductions in GFR. However, serum cystatin 
C is less well-studied in the follow up of CKD progression and 
there is limited data correlating cystatin C with renal histological 
parameters. Our cross-sectional study was performed in chronic 
glomerulonephritis patients. CKD-EPI-creatinine-cystatin C 
equation estimated GFR with little bias, and the highest  
accuracy among patients with chronic glomerulonephritis. This 
equation gave a better estimate of GFR that the equation based 
on serum creatinine.1

  Based on a Thai worker cohort data (EGAT), we found 
that CKD stage 3-5 classified using either serum cystatin C 
or combined cystatin C and creatinine CKD-EPI estimated 
GFR equations had increased all cause and cardiovascular 
mortality, cardiovascular events and coronary heart disease 

compared to no CKD after 18 years follow-up.(manuscript in 
preparation) After adjustments for traditional cardiovascular 
risk factors, subjects with CKD stage 3b-5 by cystatin c or 
combined CKD-EPI equations had increased all cause or 
cardiovascular mortality compared to subjects with no CKD. 
The net reclassification index for each stage CKD for prediction 
of all-cause mortality and cardiovascular events was better 
using CKD-EPI equations based on cystatin C compared to 
creatinine. 
  Using the same worker cohort, we found that among 
subjects with preserved GFR (estimated GFR >60 mL/min/1.73 
m2 by creatinine based CKD-EPI equation), those with  
estimated GFR <60 mL/min/1.73 m2 based on CKD-EPI 
cystatin C equation had significantly increased risk for new 
reduced GFR (estimated GFR creatinine CKD-EPI <60 mL/
min/1.73 m2) at 15 years follow-up even after adjusting for 
traditional factors. (manuscript in preparation) 
  Therefore, serum cystatin C based CKD-EPI GFR 
equations can predict mortality, cardiovascular outcomes and 
new onset decreased GFR in Thai community based subjects 
and appear to be useful in chronic glomerulonephritis. Further 
studies are necessary to fully evaluate the cost-benefit of 
cystatin C measurement in different subgroups. 
  2. Neutrophil-gelatinase associated lipocalin 
(NGAL)
  NGAL is a promising biomarker of acute kidney injury 
(AKI). In CKD, there is a growing literature suggesting that 
NGAL is also a marker of kidney disease and severity. In 
Thai subjects with lupus nephritis2, diabetic nephropathy3, 
primary glomerulonephritis4, nondiabetic glomerular diseases 
with proteinuria5 and kidney transplant recipients, urine NGAL 
concentrations were associated with renal damage markers. 
We performed a diagnostic and prospective multi-center study 
in lupus nephritis patients. Urine NGAL at baseline is better 
performance than conventional markers for predicting a clinical 
response to treatment of active lupus nephritis.2 It also was 
postulated that the rise in NGAL may not just be due to the 
decreased renal clearance, but could be due to production 
from the inflamed tubular cells, compared with a rise in serum 
creatinine or a drop in GFR, which are due to loss of nephrons.
In addition to serum cystatin C and urine NGAL, we propose 
to study several other biomarkers in specific kidney diseases. 
Most of these other biomarkers have been identified in small 
groups of patients with specific diseases, but remain to be 
tested in larger groups of patients with different diseases or 
compared to other novel biomarkers. The choice of the marker 
to test in a given disease will depend on previous experimental 
data and clinical data. 
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Potential biomarkers for diabetic nephropathy
  Many of the discovered biomarkers for diabetic  
nephropathy were identified by transcriptomic and proteomic 
analyses of renal tissues after injury. As such, there tends  
to be a bias toward identifying markers from the renal  
tubulointerstitium, reflecting its greater mass compared with 
the vascular and glomerular compartments. Recently, certain 

biomarkers, which were initially identified in AKI, also have 
been reported to confer value in the evaluation of patients 
with CKD. Urinary biomarkers such as cystatin C, kidney injury 
molecule-1 (KIM-1), NGAL, angiotensinogen, periostin and 
monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1) reflect tubular 
injury (Figure 1).

Figure 1 Potential biomarkers for CKD patients

  1. Cystatin-C has a molecular weight of 13 kDa,  
is easily filtered by the glomeruli and is reabsorbed and  
catabolized by the proximal tubule. From a prospective  
observational study, urine cystatin C predicted the progression  
of type 2 diabetes with nephropathy.6 Our research found 
that type 2 diabetes (T2DM) with rapid renal progression had  
significantly increased levels of urine cystatin C when compared 
with the nonrapid renal progression group.3 Finally, urine cystatin 
C was an independent predictor of CKD progression in T2DM. 
  2. NGAL is expressed in the renal tubular epithelium, 
and a rise in urinary concentrations may provide an indication 
of acute renal injury that is detectable before the rise in serum 
creatinine concentration. In a related study carried out among 
patients with diabetic nephropathy, elevated urine NGAL level 
was reported to be associated with the progressive course  
of the disease leading to ESRD.7 Similarly, in observational 
follow-up and our cohort study in T2DM patients, high urine 
NGAL levels at baseline correlated with rapid decline of  
estimated GFR levels and increased serum creatinine.3,7 
  3. KIM-1 is a type 1 membrane protein expressed 
on the apical membrane of proximal tubule cells and it is 

associated with tubulointerstitial inflammation in patients with 
proteinuric nephropathy, including diabetic nephropathy.8 From 
a cross-sectional descriptive study; urine KIM-1 increased in 
type 2 diabetes with normoalbuminuria and mildly increased 
albuminuria.9 Moreover, our study confirmed that urine KIM-1 
predicted the rapid decline of GFR3, and urine KIM-1 levels 
were significantly higher in the patients who progressed from 
macro-albuminuria to late stage CKD.10 
  4. Angiotensinogen is the only known substrate for 
renin. Renal angiotensinogen is formed primarily in proximal 
tubular cells and is secreted in the tubular fluid. The activated 
intrarenal RAS was recently proposed to be involved in the 
progression of renal injury in multiple models of hypertension 
and in kidney diseases. Urinary angiotensinogen level also cor-
relates with intrarenal angiotensinogen levels and we confirmed 
that urine angiotensinogen is independently associated with 
albuminuria and rapid GFR decline in T2DM.3,11 In diabetes 
with normo-albuminuria, urinary angiotensinogen was higher 
than in controls and it demonstrated good performance in dif-
ferentiating each stage of T2DM from controls.12 
  5. Periostin is involved in the fibrosis process and 
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tissue remodeling, kidney development and tubular dediffer-
entiation in experimental models. Our study describes, for the 
first time, the renal expression and urinary excretion of periostin 
in rats after CKD and in the kidney of mice with diabetes.13 It 
serves as a marker of renal tubular injury and is also correlated 
with worsening renal outcomes including serum creatinine, 
blood urea nitrogen and estimated GFR in various chronic 
progressive kidney injury.14 Urinary periostin levels were more 
significantly elevated among patients of normo-albuminuria, 
micro-albuminuria and macro-albuminuria compared with 
levels of healthy controls. Increased urine periostin level was 
significantly correlated with aging, high albuminuria and decline 
of GFR.15 
  6. MCP-1 as members of the CC chemokine  
family are a major factor influencing macrophage accumulation 
in both animal and human models of renal damage. MCP-1 
is upregulated and expressed in the diabetic glomerular and 
renal tubular epithelium, and a rise in urinary MCP-1 levels 
correlated with the extent of interstitial inflammatory infiltrate.16 
In contrast, epidermal growth factor (EGF), a peptide growth 
factor, plays a protective role in progressive renal injury. EGF 
plays an important role in restoring barrier function in the  
healing phase of renal injury and is also a critical in vivo renal 
cell survival factor for developmentally mature kidneys.17 Urinary 
levels of EGF and EGF/MCP-1 ratios are inversely correlated 
with the extent of tubulointerstitial damage and determined renal  
prognosis in glomerulonephritis.18 Our initial analysis found  
that urinary MCP-1 levels and EGF/MCP-1 ratios were  
independently associated renal progression among T2DM 
patients.

Potential biomarkers for IgA nephropathy and 
chronic glomerulonephritis
  The pathogenesis of IgA nephropathy is not clear, 
though it is likely that an aberrant glycosylation pattern of IgA 
is involved.19 The Oxford classification of IgA nephropathy 
identified five types of histological lesions (known as the 
MESTC score) associated with the development of ESRD and/
or a 50 % reduction in estimated GFR. Recently, biomarkers 
in serum (galactose-deficient IgA1, IgA/IgG autoantibodies 
against galactose-deficient IgA1, and soluble CD 89-IgA 
complexes) and urine (e.g. MCP-1, EGF, soluble transferrin 
receptor, fractalkine, laminin G-like 3 peptide, κ light chains, 
and mannan-binding lectin) have been identified. We have 
evaluated the following:
  Renal pathological markers
  1. Oxford score We evaluated the predictive effects 
of the 2017 Revised Oxford Score on ESRD and 50% loss 
of GFR in Thai patients with IgA nephropathy in their native 

kidneys. We found that segmental sclerosis, tubulointerstitial 
lesions T1 and T2 increased the risk of renal outcome by 
multivariate analysis. C score was not significant in our study. 
  We also evaluated the predictive effects of the 2017 
Revised Oxford Score on ESRD and 50% loss of GFR in  
Thai patients with recurrent IgA nephropathy in kidney  
transplantation. Similarly, we found that tubulointerstitial  
lesions T1 and T2 increased the risk of renal outcome by 
multivariate analysis. 
  It is possible that many of Thai patients with IgA  
nephropathy in both native and transplant kidneys present late 
to kidney in the course of disease rendering tubulointerstitial 
scores to become more important. The roles of glomerular 
features may be more important if patients are biopsied earlier, 
but this remains to be clarified in Thai subjects. 
  2. C4d staining Complement activation is increasingly  
recognized to have an important role in IgA nephropathy 
pathogenesis. We also evaluated the role of C4d staining in 
prognosis of IgA nephropathy. We found that C4d was a strong 
independent predictor of ESRD and 50% GFR decline. Future 
studies are necessary to confirm the role of C4d staining in 
the context of treatment.

Urine biomarkers
  1. NGAL Since the tubulointersitium is critical to 
the development of ESRD, we explored the relationship of 
NGAL with severity of tubulointersitial disease with NGAL in 
IgA nephropathy and other primary glomerulonephritis such 
as focal segmental glomerulosclerosis (FSGS), membranous 
nephropathy and minimal change disease. We found that 
urine NGAL excretion to be predictive of moderate to severe 
tubulointerstitial fibrosis independent of estimated GFR and 
proteinuria. 
  In the second phase, we measured urine NGAL in 
patients with proteinuric primary glomerulonephritis including 
IgA nephropathy before and after treatment. We found that, 
urine NGAL/Cr correlated more strongly with proteinuria than 
with GFR at baseline. Changes in proteinuria after therapy 
correlate with changes in NGAL. Complete remission leads to 
lowering of NGAL/Cr to levels similar to normal subjects. 
  Our findings imply that proteinuria could confound  
the ability of NGAL to relate to renal histology and outcome 
predictions in primary glomerulonephritis. More studies  
are needed to determine if baseline and repeated NGAL  
measurements provide additional prognostic benefit in addition 
to conventional markers in primary glomerulonephritis. 
  2. EGF and MCP-1 MCP-1 is a potent chemokine that 
promotes the recruitment of inflammatory cells into the kidney 
and the release of several mediators including transforming 
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growth factor-beta. On the other hand, EGF, a peptide growth 
factor locally produced by the tubules may have protective 
roles. Decreased EGF has been found to be a strong predictor 
of tubulointerstitial damage in a wide variety of CKD using a  
transcriptomic driven approach.20 Earlier, increased EGF/MCP-1 
has been shown to correlate with adverse outcome of IgA 
nephropathy.21 We evaluated the relationship of urinary EGF, 
MCP-1 and EGF/MCP-1 ratio in primary glomerulonephritis. 
We found that urinary EGF correlated with baseline estimated 
GFR and severity of tubulointerstitial fibrosis, but not with 
proteinuria.18 In a follow-up study, urine EGF at the time of 
biopsy predicted complete response to treatment independent 
of conventional risk factors and correlated with estimated GFR 
at 2 years. (Chanrat et al. Manuscript under review) EGF/
MCP-1 did not offer additional predictive advantage to EGF 
alone both for tubulointerstitial fibrosis or outcome. 
  Our data suggests that EGF might be a good predictor 
of tubulointerstitial fibrosis and response to therapy which is 
not influenced by systemic production or increased glomerular 
permeability. Larger studies are necessary to determine full 
potential of EGF in treatment of primary glomerulonephritis. 
   Serum biomarkers
  Recently, several biomarkers have been proposed  
as being diagnostic or prognostic in specific types of  
glomerulonephritis. The M-type phospholipase A2 receptor 
1 (PLA2R) represents the major target antigen in primary  
membranous nephropathy, and thrombospondin type 1  
domain-containing 7A (THSD7A) was more recently identified 
as a minor antigen. Serological tests for anti-PLA2R as well as 
kidney biopsy specimen staining for PLA2R exhibit more than 
90% specificity and 70% to 80% sensitivity for the diagnosis of 
primary MN in most populations. The assays distinguish most 
cases of primary membranous nephropathy from membranous 
nephropathy associated with other systemic diseases, and  
sequential titers of anti-PLA2R are useful to monitor treatment  
response.22 In IgA nephropathy, some researchers have  
reported that the level of Gd-IgA1 in the sera of patients with 
IgA nephropathy is associated with disease progression, but this 
has not been consistently reported.19 A recent meta-analysis 
suggests that the level of Gd-IgA1 in the serum or supernatant 
of cultured cells from peripheral blood or tonsils may be a useful 
biomarker for predicting IgA nephropathy, though the level of 
Gd-IgA1 was not significantly associated with disease severity.23 
Circulating factors have also been regarded as an important 
factor in the pathogenesis of FSGS. Soluble urokinase-type 
plasminogen activator receptor (suPAR) is a soluble form of 
uPAR, which is a membrane-bound protein in podocytes. It 
has recently been suggested as a potential circulating factor 
in FSGS. However, more recent studies have cast doubt on 

the specificity or the validity of this as a specific marker for  
FSGS.24

  At present, antibody to PLA2R could be considered for 
diagnosis or monitoring of primary membranous nephropathy. 
The roles of serologic monitoring for membranous nephropathy 
or other glomerulonephritis requires further studies in Thai 
subjects.
 
Potential biomarkers for lupus nephritis 
  Lupus nephritis is among the top priority of kidney 
diseases which require non-invasive biomarker to detect active 
disease. The disease has broad range of renal manifestation 
from asymptomatic urine abnormality to rapidly progressive 
glomerulonephritis. The clinical manifestations depend on the 
type of renal pathology. Class IV lupus nephritis can become 
ESRD within months, whereas class V lupus nephritis shows 
nephrotic proteinuria with normal kidney function. Although, 
kidney biopsy is crucial for diagnosis and confirmation of  
relapse, it is not practical to repeat the procedure. For monitoring 
the disease activity, non-invasive test is needed.
  Non-invasive tests for lupus nephritis
  Current use of biomarkers for lupus nephritis are serum 
levels of the complement and anti-dsDNA. Although anti-dsDNA  
is specific for lupus nephritis, but it is useless in monitoring 
the activity of the disease. Elevated levels of serum creatinine 
and the presence of proteinuria are common manifestations 
of lupus nephritis. However, both markers are not specific nor 
early enough to diagnose active lupus nephritis. We reported 
that urine messenger RNA levels of cytokines may be useful  
for early diagnosis of class IV lupus nephritis as well as  
predicting response to initial treatment.25 These cytokines include  
Th-1 related and growth factors (Figure 1). Interferon-inducible 
protein-10 (IP-10) shows the highest accuracy for diagnosis 
of active lupus nephritis. A prospective clinical trial is going 
to determine whether urine IP-10 levels can guide an initial 
treatment and avoid repeated kidney biopsy in known case of 
lupus nephritis. An interim result showed an advantage of this 
approach over the conventional approach. In clinical practice, 
patients often deny repeated kidney biopsies and sometimes 
have contra-indications such as bleeding diathesis. Urine 
cytokines can become useful indicators for beginning potent 
immunosuppressive drugs.
  Future development of biomarkers for lupus nephritis is 
in progress. We performed multi-center study for biomarkers  
for lupus nephritis. We found two early biomarkers in  
multi-center study (Figure 1). Elevated levels of NGAL 
are detected in active lupus nephritis especially among  
non-responders. The other biomarker, IP-10, has been  
validated in a prospective study and should be added into  
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the clinical practice guideline. Easy and simple test of urine 
cytokines should be available at local hospitals so general 
practice doctors can take care of the patients first. 
  Different applications of the biomarkers 
  Figure 1 demonstrates many applications of novel 
biomarkers in lupus nephritis. Urine cytokines can be detected 
before the clinical and laboratory changes. Therefore, monitoring  
urine cytokine such as IP-10 should be useful at the lupus 
clinic. Another application of the biomarkers is to predict kidney 
pathology of severe lupus nephritis class IV.26 In addition, urine 
cytokines can be used to predict renal pathology. Furthermore, 
we may use biomarkers to predict response to treatment and 
progression to CKD.27

 
Potential biomarkers for kidney transplant recipients
  Post kidney transplantation is one of the important risk 
factor for CKD progression in the transplanted kidney, even 
with the post-operative normal renal function, due to several  
impacts. Perioperative ischemia, alloimmune responses,  
calcineurin inhibitor (CNI) nephrotoxicity and infections are 
the frequent events that initiate post transplanted-renal injury. 
And persistent and/or severe renal injury might lead to renal 
fibrosis as known as “interstitial fibrosis and tubular atrophy  
(IFTA)”. Hence, the biomarkers for the prediction of  
post-transplanted CKD could be divided into, at least, 3 
groups; i) the biomarkers indicating the ongoing insults [renal 
ischemia, immune activation, CNI monitoring (protocol biopsy) 
and infection (eg. chronic bacterial cystitis, BK nephropathy and 
cytomegalovirus infection), ii) the biomarker of renal injury (eg. 
serum creatinine, cystatin C, and NGAL) and iii) the markers 
of fibrosis production (eg. urine collagen) which, unfortunately, 
is still a work in progress
  In the current clinical practice, estimated GFR, serum 
creatinine and protocol biopsy is the important procedures for 
IFTA surveillance. However, there are several questions and 
limitations, for example, does the recommended CNI level is 
too high for Thai population? and what is the less invasive 
IFTA biomarker than the protocol biopsy? We found increased 
urine cytokine (IL-18) along with increased urine NGAL from 
the baseline (but not absolute value of NGAL) in most of the 
patients in post-kidney transplantation group with increased 
dose of tacrolimus, even with normal serum creatinine. The 
delta change of urine NGAL during 3 months post-kidney 
transplantation could be used for the prediction of IFTA at 1 
year post-KT (manuscript in revision). It is possible that CNI 
monitoring with urine NGAL measurement might be helpful 
for patients with kidney transplantation. In addition, we also 
explored urine exosome in kidney transplantation. Unfortunately, 
the urine volume that necessary for urine exosome extraction 

was very high to produce the consistent yield. Further studies 
are needed in both issues.

Conclusion 
   Novel biomarkers including cystatin C, NGAL and 
others may ultimately prove to be better predictors of renal 
progression, renal remission and prognosis in CKD patients. 
Our research integrated novel tubular biomarkers at the same 
time, and compared the performance of each tubular biomarker 
with standard urine albumin. This suggests that some novel 
biomarkers in figure 1 would not be simple surrogate indexes of 
baseline estimated GFR, but markers on their own, predicting 
CKD progression beyond the information provided by serum 
creatinine and other conventional risk factors. 
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Current status of diabetic nephropathy
biomarkers among Thai patients

บัญชา สถิระพจน์
แผนกโรคไต	กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

  ป ัจจุบันมีประชากรผู ้ป ่วยเบาหวานทั่วโลก รวมถึงใน
ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ และโรคไตจากเบาหวานเป็นสาเหตุ
อันดับหนึ่งของการเกิดโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายในประเทศไทย  
ในเวชปฏบิตัทิัว่ไปการวนิจิฉยั และการตดิตามการด�าเนนิโรคไตเรือ้รงั
อาศัยการตรวจระดับครีแอทินินในเลือด การค�านวณอัตราการกรอง
ของไต และการตรวจแอลบูมินในปัสสาวะ ซึ่งมีข้อจ�ากัดถึงความไว 
และความจ�าเพาะในการวินิจฉัยโรค ดังน้ันในปัจจุบันต้องการ 
novel biomarkers ที่มีความแม่นย�าเพื่อช่วยการวินิจฉัยโรค บอกการ 
พยากรณ์โรค และอาจช่วยบ่งบอกถึงการตอบสนองต่อการรักษาโรค
ต่อไป

การประเมินอัตรากรองของไต
  การประเมินอัตรากรองของไตด้วยวิธีมาตรฐานจากการวัด 
ค่า inulin หรือ isotope clearance เป็นการตรวจที่มีขั้นตอนซับซ้อน
และราคาแพง ดงันัน้จงึนยิมใช้ระดบัครแีอทนินิในเลอืดมาค�านวณค่า
อัตราการรองของไต (estimated glomerular filtration rate, eGFR) 
จากสูตรของ Modification of Diet in Renal Disease (MDRD) 
study equation, Cockcroft-Gault equation และ 2009 CKD-EPI  
creatinine equation ซึ่งปัจจุบันตามแนวทางปฎิบัติของ Kidney 
disease improving global outcome (KDIGO) ใช้ค่าอัตราการกรอง
ของไตในการแบ่งระยะของโรคไตเร้ือรัง และติดตามการด�าเนินโรค  
อย่างไรก็ตามการใช้ระดับครีแอทินินในเลือดเพื่อค�านวณ GFR  
มข้ีอจ�ากดัคอื ระดบัครแีอทนินิในเลอืดจะเพิม่ขึน้เมือ่การท�างานของไต
ลดลงอย่างน้อยร้อยละ 50 จงึมคีวามไวต�า่ในการวนิจิฉยัโรคระยะแรก 
โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายเฉียบพลันเกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลง
ของระดับครีแอทินินในเลือดมีปัจจัยหลายอย่างมารบกวน ได้แก่  
อายุ เพศ มวลกล้ามเน้ือ และภาวะโภชนาการของผู้ป่วย และการ 
เพิม่ขึน้ของระดบัครแีอทินนิในเลอืด และลดลงของอตัราการรองของไต 
ไม่สามารถช่วยวินจิฉยัแยกโรคถงึภาวะ pre-renal, intrinsic renal หรอื 
post-renal failure และไม่สามารถบอกต�าแหน่งของพยาธิสภาพไต 
ว่าเกิดขึ้นบริเวณโกลเมอรูลัส หรือท่อไตได้ ดังนั้นการตรวจระดับ 
ครีแอทินินในเลือด เพื่อค�านวณอัตราการรองของไตจึงเป็นการ
ประเมินระดับการท�างานของไต ไม่สามารถบอกความรุนแรงของ
พยาธิสภาพไต หรือการพยากรณ์ของโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยหลายราย 
จึงจ�าเป็นต้องอาศัยการตรวจประเมินอื่น ๆ เพิ่มเติมร่วมด้วย 

การประเมินแอลบูมินในปัสสาวะ 
  ระดับแอลบูมินในปัสสาวะบ่งบอกถึงความรุนแรงของพยาธิ

สภาพไต การพยากรณ์โรค และการตอบสนองต่อการรักษา โดย
เฉพาะในกลุม่ผูป่้วยโรคทางโกลเมอรลูสั อย่างไรกต็ามระดบัแอลบมูนิ 
ในปัสสาวะไม่สามารถตรวจพบในผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังทุกราย โดย
เฉพาะผู้ป่วยโรคไตจากเบาหวานระยะแรกจากภาวะ glomerular  
hyperfiltration ได้1 และโรคไตเรื้อรังจาก tubulointerstitial disease 
นอกจากนี้พบว่า ผู้ป่วเบาหวานสูงถึงร้อยละ 20-40 ตรวจพบการ
ท�างานของไตลดลง โดยที่มีระดับแอลบูมินในปัสสาวะอยู่ในเกณฑ์
ปกติ2 จึงเป็นข้อจ�ากัดของการใช้แอลบูมินในปัสสาวะในการวินิจฉัย 
และติดตามการรักษาในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังบางราย

พยาธิสภาพไตจากโรคเบาหวาน
  พยาธิสภาพไตสามารถตรวจพบต้ังแต่ระยะแรกของโรคไต
จากเบาหวาน และเพิ่มมากข้ึนตามระยะเวลาการเกิดโรคเบาหวาน  
นอกจากนี้พยาธิสภาพไตตรวจพบก่อนเกิดอาการทางคลินิก  
โดยเฉพาะภาวะแอลบูมินรั่วในปัสสาวะ หรือการท�างานของไตลดลง3  
โดยมีลักษณะที่ส�าคัญของพยาธิสภาพไตจากเบาหวานคือ การ 
หนาตวัของ glomerular basement membranes (GBM) และ tubular 
basement membranes การเพิ่มขึ้นของ mesangial expansion  
ซึ่งในรายที่มีโรครุนแรงตรวจพบเป็น nodular glomerulosclerosis 
และ hyalinosis ของ afferent และ efferent arterioles 
  อย่างไรก็ตามการเกิดโรคไตจากเบาหวานจากภาวะน�้าตาล
ในเลือดสูง และความดันโลหิตสูงภายในไตเกิดกระตุ้นระบบ renin 
angiotensin system (RAS), oxidative stress, transforming growth 
factor-beta (TGF-beta) และ inflammatory cytokines4,5 ท�าให้
เกิดพยาธิสภาพกับทุกส่วนของไตคือ หลอดเลือดขนาดเล็กภายในไต 
เซลล์ภายในโกลเมอรูลัง (podocytes, mesagium, capillary wall) 
และ tubulointerstitium โดยพบลักษณะที่ส�าคัญคือ ความรุนแรง 
ของพยาธิสภาพไตบริเวณ tubulointerstitium สัมพันธ์กับการด�าเนิน
โรค และการพยากรณ์โรคในผู้ป่วยโรคไตจากเบาหวาน และโรคไต
เรื้อรัง6,7 ดังนั้นการตรวจหา novel biomarkers จากการกระตุ้นระบบ 
ต่างๆ ในการเกิดพยาธิสภาพไต โดยเฉพาะพยาธิสภาพไตจาก  
tubulointerstitial inflammation หรือ fibrosis เชื่อว่าสามารถ 
ช่วยในการวินิจฉัยระยะแรก และติดตามการรักษาในผู้ป่วยโรคไต
เรื้อรังได้8 ท�าให้ผู้เขียนและทีมวิจัยสนใจตรวจหา novel tubular 
biomarkers ต่างๆ เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรค และบอกพยากรณ์โรค
ทางไตผู้ป่วยเบาหวาน 
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Novel tubular biomarkers (ตารางที่ 1)
  1. Cystatin C
  Cystatin C มีขนาด 13 กิโลดาลตัน เป็น cysteine protease 
inhibitor สร้างจาก nucleated cells ของร่างกาย และตรวจพบในเลอืด
ในระดบัคงที ่ไม่ถกูรบกวนจากปัจจยัด้านอาย ุเชือ้ชาติ น�า้หนกัตวั และ
การรับประทานอาหารโปรตีน โดย cystatin C สามารถกรองผ่าน 
โกลเมอรูลัสทั้งหมด แล้วถูกดูดกลับบริเวณ proximal tubule ดังนั้น 

เมื่อเกิดพยาธิสภาพไตสามารถตรวจพบ cystatin C ในปัสสาวะ 
ได้ โดยจากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า การเพิ่มข้ึนของ cystatin C  
ในปัสสาวะเป็นปัจจัยเสี่ยงส�าคัญของการท�างานของไตลดลง 
อย่างรวดเร็ว และการได้รับบ�าบัดทนแทนทางไต9,10 จากการศึกษา 
ของผู้เขียนและคณะพบว่า การเพิ่มขึ้นของ cystatin C ในปัสสาวะ
สัมพันธ์กับการลดลงของอัตรากรองของไต และสามารถท�านายการ
ลดลงของอัตรากรองของไตอย่างรวดเร็วในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 211

Biomarkers Source cell Description

Standard Biomarkers

Creatinine Muscle cells Glomerular filtration markers 
Factors affecting creatinine generation
 - Extremes of muscle mass
 - Extremes of body size
 - Diet and nutritional status: high protein diet and creatine  
  supplements
 - Muscle wasting diseases

Albuminuria - Glomerular damage markers
20-40% of diabetic patients with renal impairment exhibited 
normal albuminuria
No detection in tubulointerstitial injury

Tubular Biomarkers

Cystatin C Nucleated cells/proximal 
tubular cells

Serum cystatin: glomerular filtration markers
Urine cystatin: proximal tubular markers
Predicted the renal progression of type 2 diabetes

Neutrophil gelatinase 
associated lipocalin (NGAL)

Neutrophils/distal tubular 
cells

Urine NGAL: distal tubular markers
Increased in response to tubulointerstitial injury
Predicted the renal progression of type 2 diabetes

Kidney injury molecule-1 
(KIM-1)

Proximal tubular cells Urine KIM-1: proximal tubular markers
Increased in response to tubulointerstitial inflammation
Predicted the renal progression of type 2 diabetes

Angiotensinogen Proximal tubular cells Urine angiotensinogen: proximal tubular markers
Increased in response to renal RAAS activation
Predicted the renal progression of type 2 diabetes

Periostin Bone/distal tubular cells Urine periostin: distal tubular markers
Increased in response to renal fibrosis 
Predicted the renal progression of type 2 diabetes

ตารางที่ 1 Standard และ novel tubular biomarkers ของโรคไตจากเบาหวาน

  2. Neutrophil gelatinase-associated lipocalin 
(NGAL)
  NGAL มีขนาด 24 กิโลดาลตัน เป็น glycoprotein ตรวจพบ 
บริเวณพยาธิสภาพของ renal tubular epithelium12 ระดับของ 
NGAL ในเลือดเพิ่มขึ้น 10 เท่า และปัสสาวะเพิ่มขึ้น 100 เท่าภายใน 
2-6 ชั่วโมงหลังเกิดภาวะไตวายเฉียบพลัน13 NGAL มีความไวและ 

ความจ�าเพาะสูงในการวินิจฉัยไตวายฉับพลัน ส�าหรับบทบาทของ 
NGAL ในการวินิจฉัยโรคไตเรื้อรังพบว่า ระดับ NGAL ในเลือดและ
ปัสสาวะเพิ่มข้ึนในผู้ป่วยไตเรื้อรัง และการเพิ่มข้ึนของ NGAL ใน
ปัสสาวะสัมพันธ์กับการลดลงของอัตรากรองของไต สามารถตรวจพบ
ในผู้ป่วยเบาหวานต้ังแต่ระยะ normoalbuminuria14 และเป็นปัจจัย
เส่ียงส�าคัญของการท�างานของไตลดลงอย่างรวดเร็ว และการได้รับ
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บ�าบดัทนแทนทางไต15 และเช่นเดยีวกนัจากการศกึษาของผูเ้ขยีนและ
คณะพบว่า การเพิ่มขึ้นของ NGAL ในปัสสาวะสัมพันธ์กับการลดลง
ของอัตรากรองของไต และสามารถท�านายการลดลงของอัตรากรอง
ของไตอย่างรวดเรว็ในผูป่้วยเบาหวานชนดิที ่211 ดงันัน้การตรวจระดบั 
NGALในปัสสาวะอาจสามารถใช้ในการประเมินความรุนแรงของโรค 
และการพยากรณ์โรคทางไตของผู้ป่วยเบาหวานได้16 อย่างไรก็ตาม 
ยังต้องการการศึกษาขนาดใหญ่เพ่ิมเติมเพ่ือยืนยันความไวและ 
ความจ�าเพาะของ NGAL ในผู้ป่วยไตเรื้อรัง
  3. Kidney injury molecule-1 (KIM-1)
  KIM-1 มีขนาด 104 กิโลดาลตัน เป็น transmembrane 
protein ตรวจพบบริเวณพยาธิสภาพของ proximal tubule17 และ 
การเพิ่มขึ้นของ KIM-1 ในพยาธิสภาพไตสัมพันธ์กับความรุนแรง 
และการอักเสบของพยาธิสภาพไตจาก tubulointerstitial injury และ 
การลดลงของการท�างานของไต18 เมื่อเกิดภาวะไตวายฉับพลันจาก 
acute tubular necrosis ตรวจพบปริมาณ KIM-1 ในปัสสาวะเพิ่ม 
มากขึน้19 ส�าหรบัผูป่้วยเบ่าหวานพบว่า KIM-1 ในปัสสาวะเพิม่มากขึน้ 
ตั้งแต่ระยะที่มีแอลบูมินในปัสสาวะเป็นปกติ หรือเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย20 

นอกจากนี้จากการศึกษาของผู้เขียนและคณะ และการศึกษาที่ผ่านมา 
พบว่า การเพิ่มขึ้นของ KIM-1 ในปัสสาวะสัมพันธ์กับการลดลง 
ของอัตรากรองของไต และสามารถท�านายการลดลงของอัตรากรอง 
ของไตอย่างรวดเร็วในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 211,21 ดังนั้นจากข้อมูล
เบื้อต้นแสดงว่าการตรวจระดับ KIM-1 ในปัสสาวะเป็น renal  
tubulointerstitial markers สามารถใช้ในการวินิจฉัยโรคระยะแรก 
ประเมินการท�างานของไต ความรุนแรงของพยาธิสภาพไต และ 
บอกการพยากรณ์โรคทางไตในผู้ป่วยเบาหวาน
  4. Periostin
  Periostin มีขนาด 75-85 กิโลดาลตัน เป็น adhesion 
molecule ตรวจพบคร้ังแรกในกระดูก ตรวจพบบริเวณพยาธิสภาพ
ของ distal tubules โดย periostin กระตุ้นขบวนการ epithelium 
mesenchymal transmission (EMT) ซ่ึงเป็นขบวนส�าคญัของการเกดิ  
tubulointerstitial fibrosis และการเกิดโรคไตเร้ือรัง จากศึกษาใน
สตัว์ทดลองเกดิไตเรือ้รงัจากการผ่าตดัไต (5/6 nephrectomy) แล้วท�า 
การตรวจ microarray analysis พบยีน periostin เพิ่มข้ึนต้ังแต ่
ระยะแรกของโรค และเพ่ิมมากขึ้นตามความรุนแรงของพยาธิสภาพ
ไต ระดับ periostin เพิ่มขึ้นในปัสสาวะของผู้ป่วยไตเร้ือรัง และ 
ระดับ periostin สัมพันธ์กับความรุนแรงของพยาธิสภาพไตจาก  
tubulointerstitial injury และการลดลงของการท�างานของไตทั้งใน 
สัตว์ทดลอง และผู ้ป ่วยโรคไตเร้ือรัง รวมท้ังผู ้ป ่วยโรคไตจาก 
เบาหวาน22,23 จากการศึกษาของผู้เขียนและคณะ พบว่า การเพิ่มขึ้น
ของ periostin ในปัสสาวะในผู้ป่วยเบาหวานตั้งแต่ตั้งแต่ระยะที่มี 
แอลบมูนิในปัสสาวะเป็นปกต ิและระดบั periostin ในปัสสาวะสมัพนัธ์
กับการลดลงของอัตรากรองของไต และการเพิ่มขึ้นของแอลบูมิน 
ในปัสสาวะในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 224 ดังน้ัน periostin เป็นอีก 
novel biomarker คาดว่าสามารถใช้ในการ ประเมินการท�างาน 
ของไต และติดตามการรักษาในผู้ป่วยไตเรื้อรังต่อไปในอนาคต
  5. Angiotensinogen 
  Angiotensinogen มขีนาด 55-60 กโิลดาลตนั เป็น adhesion 
molecule ในระบบการท�างานของ renin angiotensin aldosterone 
system (RAAS) และสร้างส่วนหน่ึงจาก proximal tubules โดย 

การเพ่ิมข้ึนของ angiotensinogen และ RAAS ภายในไตเป็น 
ขบวนส�าคัญของการเกิดโรคไตเรื้อรังทั้งในผู ้ป่วยเบาหวาน IgA  
nephropathy และ radiation nephropathy25,26 จากการศึกษาของ 
ผู้เขียนและคณะ และการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า การเพ่ิมขึ้นของ  
angiotensinogen ในปัสสาวะในผู้ป่วยเบาหวานต้ังแต่ต้ังแต่ระยะ 
ที่มีแอลบูมินในปัสสาวะเป็นปกติ27 และระดับ angiotensinogen 
ในปัสสาวะสัมพันธ์กับการลดลงของอัตรากรองของไต การเพิ่มขึ้น 
ของแอลบมูนิในปัสสาวะ และสามารถท�านายการลดลงของอตัรากรอง
ของไตอย่างรวดเร็วในผู้ป่วยเบาหวานชนิดในผู้ป่วยเบาหวานชนิด 
ที ่211,28 ดงันัน้ angiotensinogen ในปัสสาวะเป็นอกี novel biomarker 
อาจใช้ในการประเมินการท�างานของไต และบอกการพยากรณ์โรค 
ทางไตในผู้ป่วยเบาหวานต่อไปในอนาคต

สรุป	
  novel tubular biomarkers ดังกล่าวบอกบอกถึงขบวนการ
บาดเจ็บบริเวณ tubulointerstitium ของไต สัมพันธ์กับความรุนแรง
โรคทางไตในทางคลนิกิ และสามารถช่วยบอกการพยากรณ์โรคทางไต
ในผู้ป่วยเบาหวาน โดยจากทีมผู้เขียนพบ novel tubular biomarkers 
หลายชนิดได้แก่ cystatin C, NGAL, KIM-1, periostin และ angio-
tensinogen สัมพันธ์กับการลดลงของอัตรากรองของไต การเพิ่มขึ้น
ของแอลบมูนิในปัสสาวะ และสามารถท�านายการลดลงของอตัรากรอง
ของไตอย่างรวดเรว็ในผูป่้วยเบาหวานชนดิ 2 หลงัจากการตดิตามระยะ
เวลา 1-2 ปี ซึ่ง อาจใช้ร่วมกับการตรวจระดับครีแอทินินในเลือด การ
ค�านวณอตัราการกรองของไต และการตรวจแอลบมูนิในปัสสาวะ เพือ่
บอกการพยากรณ์โรคทางไตในผูป่้วยเบาหวานได้ แต่อย่างไรกต็ามยงั
ต้องการการศกึษาขนาดใหญ่ และตดิตามระยะยาวเพิม่เตมิเพือ่ยนืยนั
ความไวและความจ�าเพาะของ novel tubular biomarkers ดงักล่าวใน
ผู้ป่วยเบาหวาน
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Current status of diabetic nephropathy 
biomarkers among Thai patients

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

 Patients with diabetic nephropathy have a higher risk of mortality, mostly from cardiovascular complications,  
than diabetic patients without nephropathy. According to the Thailand Renal Replacement Therapy Registry Report 
2014, the most common cause of end stage renal disease is diabetes mellitus. Formulas to estimated glomerular  
filtration rate, and albuminuria are measures currently used to assess the presence and progress of diabetic nephropathy. 
However, these measures are imprecise, are not direct measures of renal tissue injury and are relatively insensitive to 
small changes in renal function. Thus, availability of novel biomarkers that are sensitive, specific and precise, as well as 
able to detect kidney injury, predict clinically significant outcomes would be widely useful in diabetic nephropathy. Many 
of the discovered biomarkers for diabetic nephropathy were identified by transcriptomic and proteomic analyses of renal 
tissues after injury. As such, there tends to be a bias toward identifying markers from the renal tubulointerstitium, reflecting 
its greater mass compared with the vascular and glomerular compartments. Biomarkers such as cystatin C, neutrophil 
gelatinase–associated lipocalin (NGAL), kidney injury molecule-1 (KIM-1), periostin and angiotensinogen, reflect tubular 
injury. In this article, we focus on the potential applications of these biomarkers in diabetic nephropathy.

Keywords: diabetic nephropathy, biomarkers, Thailand
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  การเกิดเนื้อเยื่อพังผืดในไตที่ได้รับการปลูกถ่าย (interstitial 
fibrosis and tubular atrophy; IFTA) เป็นปัจจัยส�าคัญในการบ่งชี้ถึง
การพยากรณ์โรค และการท�างานของไตในระยะยาว เป็นทีน่่าแปลกใจ
ทีส่ามารถพบ IFTA ได้อย่างรวดเรว็หลงัจากการปลกูถ่ายไต โดยพบถงึ 
ร้อยละ 40 ของผู้ป่วยหลังปลกูถ่ายไต 3-6 เดอืน และเพิม่ขึน้เป็นร้อยละ 
65 หลังปลูกถ่ายไต 2 ปี1 พบว่า การเจาะตรวจชิ้นเนื้อไตเป็นระยะ ๆ 
(protocol biopsy) นัน้ส่งผลดต่ีอการดแูลผูป่้วย โดยสามารถตรวจพบ 
subclinical renal injury จากหลาย ๆ สาเหตุได้อย่างรวดเร็ว เช่น  
การสลดัไต (rejection), calcineurin inhibitor toxicity และการตดิเชือ้  
ทั้งยังเป็นวิธีการเดียวที่สามารถใช้ในการตรวจติดตามภาวะ IFTA  
ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ อย่างไรกด็กีารเจาะตรวจชิน้เนือ้ไตนัน้ยงัถือว่า 
เป็นการตรวจที่มีความเสี่ยง และท�าให้เกิดภาวะแทรกซ้อนกับ 
ผู้ป่วยได้ (invasive procedure) จึงท�าให้การตรวจติดตาม IFTA 
ด้วยการเจาะตรวจชิ้นเนื้อไตนั้นท�าไม่ได้บ่อยนัก ดังนั้นปัจจัยบ่งชี้ 
(biomarker) ที่ท�าการตรวจได้ง่ายกว่าจากเลือดหรือปัสสาวะ (non-
invasive procedure) น่าจะเป็นวิธีการที่เหมาะสมกว่า ทั้งยังสามารถ
ท�าการตรวจได้บ่อยกว่า ส่งผลดีต่อการติดตามการรักษาได้ง่ายข้ึน  
จึงเป็นเหตุให้เกิดการศึกษาเพ่ือค้นหาปัจจัยบ่งชี้ดังกล่าวกันอย่าง
กว้างขวาง 

ปัจจัยบ่งชี้ของการเกิดเนื้อเยื่อพังผืดในไตที่ได้รับการ
ปลูกถ่ายไตจากทฤษฎีสู่การศึกษาทางคลินิก
  กลไกการตอบสนองต่อการบาดเจ็บของไตที่ได้รับการปลูก
ถ่ายเกิดขึ้นเช่นเดียวกับการตอบสนองในบริเวณอื่น ๆ ของร่างกาย 
(รูปที่ 1) เมื่อเกิดการบาดเจ็บร่างกายจะเหน่ียวน�าให้เกิดปฏิกิริยา 
การอกัเสบ อนัหมายถึงการน�าพาเอาเซลล์และโมเลกลุต่าง ๆ  ท่ีจ�าเป็น
เข้ามาสู่บริเวณที่เกิดการบาดเจ็บ บางทีจึงเรียกขบวนการนี้ว่า matrix  
deposition อันท�าให้เกิดการบวม แดงให้เห็นได้ด้วยตาเปล่า 
เมื่อเกิดการอักเสบที่ผิวหนัง หลังจากเกิดการอักเสบร่างกายจะต้อง 
เตรียมการเพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อการแบ่งตัวซ ่อมแซม 
ของเนือ้เย่ือทีบ่าดเจบ็โดยการก�าจดัสารต่าง ๆ  ทีเ่ข้ามาในช่วงทีเ่กดิการ
อักเสบเรยีกว่าขบวนการ matrix degradation ซึง่ท�าได้โดยการท�างาน
ของเอนไซม์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการย่อยโปรตีนและโมเลกุลอื่น ๆ เช่น 
metallo-proteinase enzyme (MMP) โดยร่างกายจะท�าการควบคุม
การท�างานของเอนไซม์เหล่าน้ีให้เหมาะสมโดยใช้โมเลกุลต่าง ๆ 
เช่น tissue Inhibitor of MMP (TIMP) เป็นต้น หลังจากนั้นหากการ
อักเสบเกิดขึ้นในทิศทางท่ีเหมาะสมก็จะเกิดการแบ่งตัวของเน้ือเยื่อ
และเกิดการท�างานที่เป็นปกติ (healing process) ในกรณีของไตนั้น 

เนื้อเยื่อ renal tubular cell และ interstitium สามารถเกิดการแบ่งตัว 
ของเน้ือเย่ือได้ แต่ podocyte ในโกลเมอรูลัส (glomerular  
epithelial cells) จะไม่สามารถเกิดการแบ่งตัวข้ึนได้ อย่างไรก็ดี 
ในหลาย ๆ สภาวะ การซ่อมแซมของร่างกายเกิดความผิดพลาด  
(mal-adaptation) ท�าให้เกิดการกระตุ้นการท�างานของเซลล์สร้าง
พังผืด (fibroblast) หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงเนื้อเยื่อปกติไปเป็น  
fibroblast (epithelial mesenchymal transition; EMT) ท�าให ้
เกดิการสร้าง collagen จ�านวนมากและเกดิพงัผดืขึน้ซึง่บางทจีะเรียกว่า 
แผลเป็น (scar) พบปัจจัยส่งเสริมหลายประการที่ส่งเสริมให้เกิด 
แผลเป็นขึ้นในไต เช่น การขาดออกซิเจน การติดเชื้อ การเกิดการ
ท�าลายเนือ้เยือ่อย่างรนุแรง และการบาดเจบ็ทีเ่กดิขึน้ต่อเนือ่งยาวนาน 
เป็นต้น2,3

  ความเข้าใจในกลไกดังกล่าวจะท�าให้เกิดความเข้าใจในการ
เลือกโมเลกุลที่จะศึกษาเพื่อเป็นปัจจัยบ่งชี้ถึงการเกิดเนื้อเยื่อพังผืด 
ในไตจากรูปที่ 1 จะเห็นได้ว่า ปัจจัยบ่งชี้ของการเกิดพังผืดในไต  
อาจเลือกจากโมเลกุลที่มีความส�าคัญในส่วน matrix deposition 
เช่น monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1) ซึ่งมีหน้าที่
เหนีย่วน�าให้เซลล์แมคโครเฟส เข้ามาในบรเิวณทีเ่กดิการบาดเจบ็ ทัง้นี ้
เหตุผลบางส่วนเน่ืองมาจากความส�าคัญของเซลล์แมคโครเฟส 
ในการหลั่ง transforming growth factor-beta (TGF-β) อันเป็น
โมเลกุลส�าคัญ ที่ท�าให้เกิด EMT ผ่านทางกลไก TGF-β/ Smad/ 
SNAiL pathway (รูปที่ 2) มีการศึกษาพบว่าสามารถใช้ urine  
MCP-1 ในการวินิจฉัยการเกิดพังผืดในไตในผู้ป่วยลูปัส เบาหวาน  
และหลังการปลูกถ่ายไต-ตับอ่อน4 อย่างไรก็ดี MCP-1 เป็นปัจจัย 
บ่งชี้ที่ เกี่ยวข้องโดยตรงกับการอักเสบมากกว่า แต่การอักเสบ 
ที่รุนแรงกว่าก็อาจจะน�าไปสู ่โอกาสในการเกิดพังผืดที่มากกว่า  
แต่ MCP-1 มิได้เป็นปัจจัยท่ีแสดงถึงการสร้างเนื้อเยื่อ fibrosis 
โดยตรง
  โมเลกุลอีกกลุ่มหนึ่งที่อาจเป็นปัจจัยบ่งชี้ของการเกิดพังผืด 
ในไต ได้แก่ โมเลกุลที่มีความส�าคัญในส่วน matrix degradation  
เช่น MMP-2 และ TIMP-1 โดยพืน้ฐานความรูท้ีว่่าการก�าจดัสารต่าง ๆ   
ที่เกี่ยวเนื่องกับการอักเสบที่ไม่สมบูรณ์อาจจะท�าให้เกิดการขัดขวาง
การแบ่งตัวของเนื้อเยื่อปกติ และท�าให้เกิดการแบ่งตัวของ fibroblast 
เพื่อสร้างเนื้อแผลเป็น แทนที่จะเป็นเนื้อเยื่อปกติ โดยพบว่า โมเลกุล
ทั้งสองชนิดเกี่ยวข้องกับการเกิดแผลเป็นในไตของผู ้ป่วยโรคไต 
จาก anti-neutrophil cytoplasmic antibody (ANCA) associated 
glomerulonephritis5 อย่างไรก็ดียังไม่มีการศึกษาปัจจัยบ่งช้ีดังกล่าว
ในกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไต

Biomarker of renal fibrosis in kidney 
transplantation, a theory-based opinion
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รูปที่ 1 ทฤษฎีการเกดิเนือ้เยือ่พงัผดืทีไ่ต โดยการบาดเจบ็ทีไ่ตอาจจะเกดิจากการตดิเชือ้ การเกดิ allograft rejection ยา และการเกดิโรคไตเดมิของผูป่้วย ซึง่จะท�าให้เกดิ 
  การอักเสบ ชักน�าเอาเซลล์และโมเลกุลต่างๆเข้าสู่ไต (matrix deposition) แล้วจึงเกิดการก�าจัดโมเลกุลต่างๆเพื่อเตรียมพร้อมส�าหรับการซ่อมแซม 
  (matrix degradation) และน�าไปสูก่ารหายของแผลหรอืการเกดิแผลเป็น ปัจจยับ่งชีท้ีเ่กีย่วข้องกบัการเกิดแผลเป็นในไตทีม่กีารศกึษาทางคลนิกิมกัจะเป็นโมเลกุล 
  ในส่วนต่างๆของกระบวนการดังกล่าว

รูปที่ 2  การท�างานของ TGF-β ผ่าน pathway ต่าง ๆ โดย TGF-β/ Smad/SNAiL pathway พบว่าเหนี่ยวน�าให้เกิด epithelial mesenchymal transition  
  และการสร้างพังผืดที่เพิ่มขึ้น6

 ส่วนโมเลกุลในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับกลไก maladaptation (รูปที่ 1) 
นัน้ อาจแบ่งได้เป็นหลายกลุม่ อาทเิช่น 1) โมเลกลุทีเ่กีย่วข้องกบักลไก
การเกิด EMT 2) โมเลกุลที่เกี่ยวกับการสร้าง collagen 3) โมเลกุล 
ที่เกี่ยวกับ growth factor ต่าง ๆ 4) โมเลกุลที่เกี่ยวกับการบาดเจ็บ 
ทียั่งมกีารด�าเนนิอยูอ่ย่างต่อเนือ่ง เป็นทีน่่าเสยีใจทีก่ารศกึษาเกีย่วกบั
การตรวจ EMT ในผูป่้วยปลกูถ่ายไตพบว่า ยนีทีเ่กีย่วข้องกบัขบวนการ  
EMT ในปัสสาวะ [epidermal growth factor receptor (EGFR),  
E-cadherin, N-cadherin, TGF-β และ bone morphogenetic 
protein 7(BMP-7)] มีความเกี่ยวข้องกับ renal fibrosis ไม่มากนัก7  
นอกจากนั้นการตรวจ collagen degradation fragment ของ  
collagen type I และ type III ในปัสสาวะ ซึ่งน่าจะเป็นตัว 
บ่งชี้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเกิดแผลเป็นในไต กลับได้รับการ
รายงานในผู ้ป่วยเฉพาะบางกลุ ่ม และในสัตว์ทดลองเท่านั้น8,9 
ในส ่วนของ growth factor นั้น TGF-β และ โมเลกุลที่

เกี่ยวข้อง เช่น connective tissue growth factor (CTGF) รวม
ไปถึง antifibrotic factor อย่าง BMP-7 หรือ hepatocyte  
growth factor ซึ่งออกฤทธิ์ยับยั้งการท�างานของ TGF-β ก็มี 
การศึกษากันอย่างกว้างขวางอย่างไรก็ดี growth factors เหล่านี้  
มักจะมีความส�าคัญในส่วนของการอักเสบเช่นเดียวกัน ไม่ใช่โมเลกุล 
ที่จ�าเพาะต่อการเกิดเนื้อเยื่อแผลเป็นแต่เพียงอย่างเดียว10 
  ส่วนโมเลกุลที่บ่งชี้ถึงการบาดเจ็บของไตอย่างต่อเนื่องนั้น  
มีการศึกษาโมเลกุลที่มีความไวมากกว่าระดับครีแอทินินในเลือด 
หลายโมเลกลุ อาทเิช่น neutrophil gelatinase-associated lipocalin 
(NGAL) และ cystatin C เป็นต้น แม้ว่าโมเลกลุในกลุม่นีจ้ะไม่มคีวาม
เกี่ยวข้องโดยตรงกับกลไกการสร้างเนื้อเยื่อแผลเป็นของไต แต่กลับ 
พบว่าเก่ียวข้องกับการเกิดแผลเป็นที่ไตในบางการศึกษา11-14 จึงมี 
ความเป็นไปได้ว่า การบาดเจ็บที่ไตอย่างต่อเนื่องนั้นมีความส�าคัญ 
อย่างยิ่งยวดต่อการเกิดแผลเป็นในไต คณะผู ้ เขียนพบว่าการ 
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เปลี่ยนแปลงของค่า NGAL ในปัสสาวะสามารถใช้ในการท�านาย
ความรุนแรงของ IFTA ในไตของผู้ป่วยหลังการปลูกถ่ายไตที่ 1 ปี  
ได้ดี เนื่องจาก NGAL เป็นโมเลกุลที่มีการใช้ในการตรวจการบาดเจ็บ 
ที่ไตอย่างกว้างขวาง การตรวจวัด NGAL ในปัสสาวะเป็นระยะ ๆ  
ร่วมกับการวัดระดับยา calcineurin inhibitor อาจจะมีประโยชน ์
ในการท�านายการเกิด IFTA ในผู้ป่วยหลังการปลูกถ่ายไต
  อนึ่งพบว่า โมเลกุลหลายชนิดที่อาจถูกท�าลายได้ง่ายใน
ปัสสาวะ เช่น RNA และ transcriptional factors นั้นสามารถตรวจ
พบในปัสสาวะได้เช่นกัน โดยการตรวจ urine exosome ในปัสสาวะ 
โดย exosome เป็น microvesicle ที่ถูกส่งออกมาจากเซลล์เพื่อเป็น 
การสื่อสารแบบพิเศษระหว่างเซลล์ เน่ืองจากพ้ืนผิวของ exosome  
เป็นส่วนหนึ่งของผิวเซลล์ที่สามารถพบ โมเลกุลต่าง ๆ และ receptor 
ท่ีพบบนผวิเซลล์บนผวิ exosome ได้ เช่นท่ีพบว่า antigen presenting  
cell สามารถน�าเสนอแอนติเจนบน MHC class II ที่ถูกส่งออกไป 
ในรปูของ exosome โดยไม่จ�าเป็นทีจ่ะต้องมกีารเคลือ่นเข้ามาใกล้กนั 
ระหว่างเซลล์15 ยิง่ไปกว่านัน้ exosome ยงัเป็นเสมอืนอปุกรณ์ป้องกนั 
พิเศษในการส่งผ่านสัญญาณระหว่างเซลล์ คณะผู ้เขียนพบว่า  
สามารถพบ transcriptional factor ในนวิเคลยีสของเซลล์ในปัสสาวะ16 
ดังนั้น urine exosome จึงอาจเป็นแหล่งส�าคัญของปัจจัยบ่งชี้ใหม่ ๆ 
อย่างไรก็ดี คณะผู้เขียนพบว่า ปัสสาวะของผู้ป่วยหลังการปลูกถ่ายไต
น้ันมีความเจือจางสูงจึงอาจจะมีปัญหาในการสกัด urine exosome  
ได้
  แม้ว่าปัสสาวะจะเป็นสิง่ส่งตรวจทีน่่าจะบ่งบอกถงึพยาธสิภาพ 
ของไตได้ดทีีส่ดุเมือ่เปรยีบเทยีบกับเลือดหรอืสารคดัหลัง่อืน่ ๆ  การใช้ 
ปัสสาวะมีข้อจ�ากัดที่ส�าคัญหลายประการได้แก่ การที่ปัสสาวะมีกลไก
การท�าให้เกดิความเข้มข้น ปัสสาวะมกีารคงค้างอยูใ่นกระเพาะปัสสาวะ
ก่อนจะได้รับการตรวจท�าให้การตรวจโมเลกุลต่าง ๆ จากปัสสาวะ
มักจะต้องการการ normalization เสมอ เช่น การตรวจปัสสาวะ  
24 ชั่วโมง (time normalization) การหารด้วยค่าครีแอทินิน  
(creatinine normalization) และวิธีการอื่น ๆ จึงท�าให้การใช้ urine 
biomarker ยังมีข้อจ�ากัด
  กล่าวโดยสรุป biomarker ที่เ ก่ียวข้องกับ IFTA ของ 
ผู ้ป ่วยหลังการปลูกถ่ายไตเป้นสิ่งที่น ่าสนใจ แต่อย่างไรก็ตาม 
ยังไม่มี biomarker ที่ใช้ได้อย่างชัดเจน โดยคณะผู้เขียนก�าลังศึกษา 
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของ NGAL ในปัสสาวะหลังปลูกถ่ายไต 
ในระยะเวลาต่าง ๆ หลังปลูกถ่ายไต เพ่ือเป็นตัวบ่งบอก IFTA ซึ่ง 
ก�าลังรอผลการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมต่อไป
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อุบัติการณ์การเกิดการเต้นของหัวใจผิดจังหวะ
ในช่วงระยะเวลาสั้นและยาวระหว่างรอ 
การฟอกเลือดในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
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บทคัดย่อ
ความเป็นมาและความส�าคัญ: ผู้ป่วยโรคไตวายเร้ือรังระยะสุดท้ายเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด โดย 
ที่อัตราการเสียชีวิตสูงขึ้นในช่วงระยะเวลารอการฟอกเลือดที่นานกว่า และหนึ่งในสาเหตุหลักของการเสียชีวิตคือการเต้นของหัวใจ 
ผิดจังหวะ 
วิธีการวิจัย: การศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบไปข้างหน้าเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบอุบัติการณ์การเกิดการเต้นของหัวใจผิดจังหวะที่เกิด 
ในช่วงระยะเวลาสั้นและยาวระหว่างรอการฟอกเลือดในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจ�านวน 3 ครั้งต่อสัปดาห ์
 ทีรั่บการตรวจรักษาต่อเนือ่งในโรงพยาบาลภมูพิลอดลุยเดช พอ. และร่วมกบัหาปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบัอบุตักิารณ์ดงักล่าว โดยการตดิตาม
คล่ืนไฟฟ้าหัวใจเป็นเวลา 24 ชั่วโมงก่อนรับการฟอกเลือด เป็นจ�านวน 2 คร้ังต่อผู้ป่วยหนึ่งรายด้วยเครื่องติดตามการเต้นของหัวใจ  
(โฮลเตอร์) และท�าการเก็บข้อมูลพื้นฐานและผลเลือดเบื้องต้นของผู้ป่วยดังกล่าว เพื่อน�าไปวิเคราะห์ทางสถิติ
ผลการวิจัย:	จากข้อมูลผู้ป่วย 28 รายที่เข้าร่วมการศึกษา ซึ่งมีอายุเฉลี่ยที่ 63 ปี เป็นเพศชายร้อยละ 64.3 และเพศหญิงร้อยละ 35.7 
พบว่ามีอุบัติการณ์การเกิดภาวะหัวใจห้องล่างเต้นเร็วจาก 3 ใน 28 รายโดยเกิดเฉพาะในช่วงระยะเวลายาวระหว่างรอการฟอกเลือด  
และพบว่า 8 ใน 28 รายมีอุบัติการณ์การเกิดการเต้นของหัวใจผิดจังหวะโดยรวมในช่วงระยะยาวมากกว่าระยะสั้นระหว่างรอการ 
ฟอกเลือด ส่วนรายที่เหลือไม่พบว่ามีความแตกต่างกันของอุบัติการณ์การเกิดการเต้นของหัวใจผิดจังหวะในทั้งสองช่วงเวลา นอกจากนี้ 
ยังพบว่าผู้ป่วยที่มีระดับโพแทสเซียมก่อนฟอกเลือดที่ต�่ากว่า (4.64 + 0.40 เทียบกับ 5.45 + 1.49 ที่ p-value 0.035) ระดับแคลเซียม
ก่อนฟอกเลือดที่ต�่ากว่า (8.26 + 1.05 เทียบกับ 8.95 + 0.51 ที่ p-value 0.027) และระดับแมกนีเซียมก่อนฟอกเลือดที่ต�่ากว่า  
(1.91 + 0.32 เทียบกับ 2.34 + 0.33 ที่ p-value 0.004) เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดการเต้นของหัวใจผิดจังหวะที่มากขึ้น
ในช่วงระยะเวลายาวระหว่างรอการฟอกเลือด
สรุปผลการวิจัย:	 อุบัติการณ์การเต้นของหัวใจผิดจังหวะสูงกว่าในช่วงระยะเวลายาวระหว่างรอการฟอกเลือดในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
ที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเม่ือเทียบกับในช่วงระยะเวลาสั้นระหว่างรอการฟอกเลือด ปัจจัยที่อาจมีความสัมพันธ์ในการเพิ่ม 
อบัุตกิารณ์การเต้นของหวัใจผดิจงัหวะ ได้แก่ ระดบัโพแทสเซยีม แคลเซยีม หรอืแมกนเีซยีม ทีต่�า่ก่อนท�าการฟอกเลอืดด้ยเครือ่งไตเทยีม 

ค�าส�าคัญ: การเต้นของหัวใจผิดจังหวะ; ระยะเวลาระหว่างรอการฟอกเลือด; ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
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ความส�าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย
  ในปัจจุบันแม้จะมีความก้าวหน้าในระบบการฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียม แต่อัตราการเสียชีวิตในกลุ่มผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง
ระยะสุดท้ายยงัคงสูงไม่ต่างจากในอดตี โดยอตัราการเสยีชวีติในผูป่้วย 
กลุ่มนี้สูงถึง 10-15 เท่า เม่ือเทียบกับประชากรทั่วไปในกลุ่มอายุ 
และเพศเดียวกัน โดยประมาณครึ่งหนึ่งเสียชีวิตจากกลุ ่มโรค 
หลอดเลือดหัวใจ สาเหตุอื่นๆที่ส�าคัญ อาทิ การติดเชื้อ หรือ 
โรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น1-4

   ปัจจุบัน มาตรฐานการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมใน 

ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย คือ 3 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยมีช่วงระยะ 
รอฟอกเลือด 2 ลักษณะในช่วงหนึ่งสัปดาห์ คือ ระยะสั้น (48 ชั่วโมง) 
2 ครั้ง และระยะยาว (72 ชั่วโมง) 1 ครั้ง ยกตัวอย่างเช่น ผู้ป่วย
รายหนึ่งมีตารางการฟอกเลือด วันจันทร์ พุธ และศุกร์ ผู้ป่วยรายนี้ 
จะมีช ่วงระยะสั้นระหว ่างรอฟอกเลือดสองครั้ง คือ ช ่วงเวลา 
หลังฟอกเลือดวันจันทร์ ถึงเวลาก่อนฟอกเลือดในวันพุธ และช่วงเวลา 
หลังฟอกเลือดวันพุธ ถึงเวลาก่อนฟอกเลือดในวันศุกร์ และจะมีช่วง 
ระยะยาวระหว่างรอฟอกเลือด คือ ช่วงเวลาหลังฟอกเลือดวันศุกร์  
ถึงเวลาก่อนฟอกเลือดในวันจันทร์ 
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  จากการศึกษาก่อนหน้านี้ของ Bleyer AJ และคณะ5,6 พบว่า 
อตัราการเสียชีวิตอย่างฉับพลนั (sudden death) ในผูป่้วยไตวายเร้ือรงั
ที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จะมีอุบัติการณ์สูงขึ้นในวันฟอกเลือด
หลังจากที่เว้นระยะรอฟอกเลือด 72 ชั่วโมง (ระยะยาวระหว่างรอฟอก 
เลือด) และพบว่ามีผู้ป่วยจ�านวน 80 รายที่เข้าได้กับการวินิจฉัยการ 
เสยีชวีติอย่างฉบัพลนั มคีวามเสีย่งต่อการเสยีชวีติเพิม่ขึน้ 3 เท่าในช่วง 
12 ชั่วโมงก่อนฟอกเลือดในระยะยาวระหว่างรอฟอกเลือด
  และในการศกึษาของ Robert N. Foley และคณะ 7 ได้ยนืยนัว่า  
ในกลุ ่มผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม นั้นม ี
ความเส่ียงทั้งในแง ่การเสียชีวิต หรือการเข ้ารับการรักษาใน 
โรงพยาบาล เพิ่มขึ้นในช่วงระยะยาวระหว่างรอฟอกเลือด โดย 
สาเหตุหลักของการเสียชวีติเกอืบครึง่หนึง่จากโรคหวัใจและหลอดเลอืด  
และสาเหตุหลักของการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล คือภาวะ 
หัวใจวาย และการเต้นของหัวใจผิดจังหวะ 
  จากฐานข้อมูลในประเทศสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2549 
พบว่าผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม มีอุบัติการณ์
การเสยีชวีติจากภาวะหวัใจหยดุเต้นหรอืเสยีชวีติจากการเต้นของหวัใจ
ผดิจงัหวะ ในข้อมลูจากสหรฐัอเมรกิา สงูถงึ 62 ต่อ 1000 ประชากร-ปี  
โดยนับเป็นร้อยละ 64 ของสาเหตุการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและ 
หลอดเลือด และร้อยละ 27 ของสาเหตุการณ์เสียชีวิตทั้งหมดในกลุ่ม 
ผู้ป่วยนี้ และในผู้ป่วยสูงอายุ (อายุมากกว่า 65 ปี) อุบัติการณ์ยิ่งสูงขึ้น
เป็น 93.7 ต่อ 1000 ประชากร-ปี8 
 เป็นที่ทราบกันดีว่าภาวะหัวใจห้องล่างเต้นผิดจังหวะ (ventricle 
arrhythmia) เป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตอย่างฉับพลัน 9 โดย 
จากหลายๆรายงานทีเ่กีย่วข้องกบัการเต้นของหวัใจผดิจงัหวะในผูป่้วย
ไตวายเรื้อรัง พบว่าภาวะ premature ventricular complex (PVC) 
เกิดขึ้นร้อยละ 76-100 ในขณะที่ complex ventricular arrhythmia  
พบถึงร้อยละ 13-36 เป็นเพราะผู้ป่วยที่ได้รับการบ�าบัดทดแทนไต 
ด้วยการฟอกเลือด มีปัจจัยหลายประการที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการ 
เกิดการเต้นของหัวใจผิดจังหวะ ที่อาจน�าไปสู่การเสียชีวิต ได้แก่  
ปัจจัยจากโครงสร้างหัวใจในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย (uremic 
heart disease) เช่น cardiac hypertrophy, fibrosis and myocardial 
calcification เป็นต้น และมีปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดความเสี่ยงมากขึ้น 
เช่น การ-เปลี่ยนแปลงน�้านอกเซลล์ (extracellular volume),  
การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของอิเล็กโทรไลต์ (electrolyte  
concentration), การเปลี่ยนสมดุลของระบบประสาทอัตโนมัติ 
ในระหว่างท�าการฟอกเลือด (intradialytic alterations of  
sympatho-vagal balance) เป็นต้น รวมไปถึงโรคประจ�าตัวผู้ป่วย 
ที่มีความชุกมากกว่าประชากรทั่วไป เช่น โรคหัวใจ หรือโรคเบาหวาน 
เป็นต้น9

  ในปัจจุบันมีการศึกษาเก่ียวกับอุบัติการณ์การเกิดการเต้น 
ของหัวใจผิดจังหวะในระหว่างที่ท�าการฟอกเลือดมาหลายการศึกษา 
และพบว่ามีปัจจัยเสี่ยงหลายปัจจัยที่ท�าให้เกิดภาวะการเต้นของหัวใจ
ผดิจังหวะแต่การศกึษาท่ีเน้นในช่วงระยะเวลาระหว่างรอฟอกเลอืดนัน้
ยังมน้ีอย ท�าให้ผูว้จิยัสนใจศกึษาหาความสมัพนัธ์ระหว่างระยะเวลารอ
ฟอกเลือดกบัความเส่ียงต่อการเกดิการเต้นของหวัใจผดิจงัหวะในผูป่้วย
ไตวายเรื้อรังที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

  จากการทบทวนวรรณกรรม ในปัจจุบันยังไม่มีการตรวจ
ตดิตามการท�างานหวัใจต่อเนือ่ง 24 ชัว่โมง (ambulatory monitoring: 
Holter monitor) เพื่อเทียบดูอุบัติการณ์การเต้นของหัวใจผิดจังหวะ  
ในระยะรอฟอกเลือดสั้นและยาวว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ 
  งานวิจัยนี้ จึงต้องการศึกษาถึงอุบัติการณ์การเต้นของหัวใจ
ผิดจังหวะ ในสองช่วงระยะเวลารอฟอกเลือดที่ต่างกัน ว่ามีอุบัติการณ์
การเต้นของหัวใจผิดจังหวะที่แตกต่างกันในแง่ความถี่หรือชนิดของ 
การเกดิการเต้นของหวัใจผดิจงัหวะ รวมถงึหาความสมัพนัธ์ของปัจจยั
ทีเ่กีย่วข้องกบัการเต้นของหวัใจผดิจงัหวะ ทัง้ทางกายภาพ และชวีภาพ  
เพ่ือน�าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปใช้ตรวจคัดกรอง หาผู้ป่วยที่มี 
ความเสี่ยงต่อการเต้นของหัวใจผิดจังหวะ และอาจน�ามาสู่การป้องกัน
ภาวะดังกล่าวในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  การวิจัยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาถึงความแตกต่าง 
ของอุบัติการณ์ในการเกิดการเต้นของหัวใจผิดจังหวะในช่วงระยะ
เวลาสั้นและยาวระหว่างรอการฟอกเลือดในผู ้ป่วยไตวายเรื้อรัง 
ที่ฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม และมีวัตถุประสงค์รองเพ่ือศึกษา 
หาตวัแปรทีเ่กีย่วข้องกบัอบุตักิารณ์การเกดิการเต้นของหวัใจผดิจงัหวะ
ที่แตกต่างกันในสองช่วงระยะเวลาระหว่างรอการฟอกเลือด

ระเบียบวิธีวิจัย  
  การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบไปข้างหน้า (pro-
spective descriptive study) ในกลุ่มผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
ที่ได้รับการรักษาด้วยการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม ที่ติดตาม 
การรักษาต่อเนื่องที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โดยผู้ป่วยที่เข้าร่วม
การศกึษาต้องมอีายุมากกว่า 18 ปี และท�าการฟอกเลอืดด้วยเครือ่งไต
เทยีมอย่างน้อย 3 เดอืน โดยทีต้่องท�าการฟอกเลอืด 3 ครัง้ต่อสปัดาห์ 
ซึ่งผู้ป่วยที่เข้าร่วมการศึกษาต้องไม่ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 
ด้วยอาการเจ็บป่วยใดๆอย่างน้อย 2 สัปดาห์ และไม่มีภาวะการเต้น 
ของหัวใจห้องบนผิดจังหวะ (atrial fibrillation) หรือไม่มีภาวะที่ต้อง
ใส่อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับการเต้นของหัวใจ (CIED: cardiovascular  
implantable electronic device) ผู้ป่วยทุกรายที่เข้าร่วมการศึกษา 
ต้องผ่านการรับฟังข้อมูลและรายละเอียดของข้ันตอนการศึกษาโดย
ละเอียด และลงนามให้ความยินยอมที่จะเข้าร่วมการศึกษา 
  โดยผู้ป่วยที่ผ่านการคัดเลือกและยินยอมท้ังหมด 28 ราย  
ในช่วงระยะเวลา ตั้งแต่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558 ถึง 31 มกราคม  
พ.ศ. 2559 แต่ละรายจะได้รับการติดต้ังอุปกรณ์ติดตามการเต้น 
ของหัวใจ 24 ชั่วโมง (Holter monitoring device) ทั้งหมด 2 ครั้ง 
ประกอบด้วยช่วงระยะเวลายาวระหว่างรอการฟอกเลือด (ระยะรอ 
ฟอกเลือด ชั่วโมงที่ 49 ถึง 72) และระยะเวลาสั้นระหว่างรอการ 
ฟอกเลือด (ระยะรอฟอกเลือด ชั่วโมงที่ 25 ถึง 48) โดยทั้งสองครั้ง 
ห่างกนัไม่เกนิ 1 สปัดาห์ ซึง่อปุกรณ์จะถกูตดิตัง้และถอดโดยเจ้าหน้าที่
ผู้มีความช�านาญ และก่อนที่จะเริ่มการฟอกเลือด จะท�าการเก็บเลือด
ผู้ป่วยเพื่อส่งตรวจตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการที่โรงพยาบาลภูมิพล
อดุลยเดช ขั้นตอนการศึกษาดังแสดงในแผนภูมิที่ 1
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แผนภูมิที่ 1 ขั้นตอนการศึกษา

ผลการศึกษา  
  การตดิตามการเต้นของหวัใจ 24 ชัว่โมง (Holter monitoring)  
แปลผลโดยอายุรแพทย์โรคหัวใจ ความช�านาญพิเศษด้านสรีระ 
ไฟฟ้าหัวใจ (electrophysiology cardiologist) และใช้เกณฑ์การ 
วนิจิฉยัการเต้นของหวัใจผดิจงัหวะ จากแนวทางเวชปฏบิตั ิACC/AHA 
(American College of Cardiology / American Heart Association)
  อุบัติการณ์การเต้นของหัวใจผิดจังหวะในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
ที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม แบ่งได้เป็น 6 กลุ่มตามชนิดของการ

เต้นของหัวใจผิดจังหวะ ได้แก่ single premature ventricular ectopy 
(PVC), couplets premature ventricular ectopy, non-sustained 
ventricular tachycardia (VT), single supraventricular ectopy, 
couplets supraventricular ectopy และ supraventricular tachy-
cardia (SVT) ดังแสดงในรูปที่ 1 ถึง 6 โดยที่เส้นแต่ละเส้น หมายถึง
ผูป่้วยรายเดยีวกนั เพือ่แสดงให้ชดัเจนถงึความถีข่องการเต้นของหวัใจ
ผิดจังหวะ เทียบระหว่างช่วงระยะเวลายาวและสั้นระหว่างรอการฟอก
เลือดในการเต้นของหัวใจผิดจังหวะแต่ละชนิด

รูปที่ 1, 2 และ 3 แสดงถึงความถี่ของการเต้นของหัวใจผิดจังหวะประเภท ventricular arrhythmias ในผู้ป่วยแต่ละราย เทียบระหว่างช่วงระยะเวลายาว (จุดทางซ้าย)  
    และสั้น (จุดทางขวา) ระหว่างรอการฟอกเลือด โดยมีค่าเฉลี่ยแสดงดังใต้ภาพ

ผู้ป่วยที่ผ่านเกณฑ์เข้าร่วมการศึกษา

ภายใน 1 สัปดาห์
ฟอกเลือด

ฟอกเลือด

ยินยอมเข้าร่วมงานวิจัย

ถอดอุปกรณ์ก่อนฟอกเลือด

ถอดอุปกรณ์ก่อนฟอกเลือด

เก็บเลือดก่อนฟอกเลือดครั้งที่ 1

เก็บเลือดก่อนฟอกเลือดครั้งที่ 2

ติดตั้งอุปกรณ์ติดตามการเต้นของหัวใจ 24 ชั่วโมง
ในระยะยาวระหว่างรอการฟอกเลือด

ติดตั้งอุปกรณ์ติดตามการเต้นของหัวใจ 24 ชั่วโมง 
ในระยะสั้นระหว่างรอการฟอกเลือด

ระยะระหว่างรอการฟอกเลือด
ชั่วโมงที่ 49 ถึง 72

ระยะระหว่างรอการฟอกเลือด 
ชั่วโมงที่ 25 ถึง 48 
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  โดยจะพบว่าแนวโน้มเฉลี่ยของการเกิดการเต้นของหัวใจ
ผิดจังหวะในทุกๆประเภท จะมีความถี่มากกว่าในช่วงระยะเวลายาว
ระหว่างรอการฟอกเลือด เม่ือเทียบกับระยะเวลาส้ันระหว่างรอการ 
ฟอกเลือด และในประเภท non-sustained ventricular tachycardia  
พบว่าเกิดข้ึนในผู้ป่วย 3 รายจาก 28 ราย (ร้อยละ 10.7) โดย 
ที่เกิดเฉพาะในช่วงระยะเวลายาวระหว่างรอการฟอกเลือดเท่านั้น
 จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าผู้ป่วย 8 ใน 28 ราย (ร้อยละ 28.6)  
พบอุบัติการณ์การเต้นของหัวใจผิดจังหวะจาก non-sustained  
ventricular tachycardia หรือ supraventricular tachycardia  

ในช่วงระยะเวลายาวระหว่างรอการฟอกเลือดสูงกว่าในช่วงระยะเวลา
สั้นระหว่างรอการฟอกเลือด ในขณะท่ีผู้ป่วยที่เหลือไม่พบอุบัติการณ์ 
การเต้นของหวัใจผดิจงัหวะ หรอืพบอบุตักิารณ์แต่ไม่พบความแตกต่าง
ของอุบัติการณ์ในทั้งสองระยะเวลาระหว่างรอการฟอกเลือด 
  เมือ่น�าข้อมลูปัจจยัพืน้ฐานและปัจจยัทางคลนิกิ มาเปรยีบเทยีบ 
ผู้ป่วยสองกลุ่ม โดยแบ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่พบอุบัติการณ์มากขึ้นในช่วง 
ระยะเวลายาวระหว่างรอการฟอก และกลุ ่มท่ีไม่พบความความ 
แตกต่างของอุบัติการณ์ในทั้งสองระยะเวลาระหว่างรอการฟอกเลือด 
ดังแสดงในตารางที่ 1

รูปที่ 4, 5 และ 6 แสดงถึงความถี่ของการเต้นของหัวใจผิดจังหวะประเภท supraventricular arrhythmias ในผู้ป่วยแต่ละราย เทียบระหว่างช่วงระยะเวลายาว  
    (จุดทางซ้าย) และสั้น (จุดทางขวา) ระหว่างรอการฟอกเลือด โดยมีค่าเฉลี่ยแสดงดังใต้ภาพ
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ตารางที่ 1  แสดงข้อมลูปัจจยัพืน้ฐานและปัจจยัทางคลนิกิในกลุม่ผูป่้วยไตวายเรือ้รงัทีฟ่อกเลอืดด้วยเครือ่งไตเทยีม โดยแยกกลุม่ทีพ่บอบุติัการณ์ 
   การเกิดการเต้นของหัวใจผิดจังหวะมากกว่าในช่วงระยะเวลายาวระหว่างรอการฟอกเลือด เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่พบความ 
   แตกต่างของอุบัติการณ์การเกิดการเต้นของหัวใจผิดจังหวะในทั้งสองระยะเวลาระหว่างรอการฟอกเลือด

ตัวแปร
ผู้ป่วย

(n=28)

อุบัติการณ์การเต้นของหัวใจผิดจังหวะ

ในช่วงระยะเวลายาวระหว่างรอการฟอกเลือด

สูงกว่า (n=8) ไม่แตกต่าง 

(n=20)

p-value

อายุ 63.32 ± 14.06 59.88±20.88 64.7±10.64 0.422

เพศ

 ชาย

 หญิง

18 (64.29%)

10 (35.71%)

8(100%)

0(0%)

10(50%)

10(50%)

0.025*

สาเหตุของโรคไตวายเรื้อรัง

 เบาหวาน

 ความดันเลือดสูง

 โรคไตอักเสบเรื้อรัง (CGN) 

 โรคถุงน�้าในไตชนิดกรรมพันธุ์ (ADPKD)

16 (57.14%)

7 (25%)

4 (14.29%)

1 (3.57%)

4(50%)

2(25%)

2(25%)

0(0%)

12(60%)

5(25%)

2(10%)

1(5%)

0.706

ชนิดของเส้นฟอกเลือด

  AVF

 AVG

  Temporary catheter

20 (71.43%)

4 (14.29%)

4 (14.29%)

5(62.5%)

1(12.5%)

2(25%)

15(75%)

3(15%)

2(10%)

0.592

ข้อมูลพื้นฐานของการฟอกเลือด

  จ�านวนปีที่ท�าการฟอกเลือด

  ระยะเวลาที่ฟอกเลือดต่อครั้ง (ชม.)

  น�้าหนักที่เพิ่มขึ้นในช่วงระยะยาว ระหว่างรอฟอกเลือด

  น�้าหนักที่เพิ่มขึ้นในช่วงระยะสั้น ระหว่างรอฟอกเลือด

  ระดับโพแทสเซียมใน Dialysate 

  ค่า Kt/V

 ค่า nPCR

4.71 ± 3.49

4 ± 0

3.06±0.88

2.29±0.77

2.25 ± 0.44

1.68 ± 0.3

1.12 ± 0.34

4.5±3.55

4±0

3.51±0.49

2.63±0.74

2.38±0.52

1.57±0.27

1.03±0.25

4.8±3.56

4±0

2.89±0.94

2.15±0.75

2.2±0.41

1.72±0.31

1.16±0.37

0.842

NA

0.088

0.141

0.352

0.244

0.350

โรคประจ�าตัวของผู้ป่วย

  โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ

  โรคเบาหวาน

4 (14.29%)

16 (57.14%)

3(37.5%)

4(50%)

1(5%)

12(60%)

0.058

0.691

ยาที่ผู้ป่วยใช้

  Beta-blocker

  ACE inhibitor / ARB 

  Calcium channel blocker (CCB)

  HMG-CoA reductase inhibitor (Statin)

15 (53.57%)

12 (42.86%)

21 (75%)

16 (57.14%)

4(50%)

3(37.5%)

5(62.5%)

4(50%)

11(55%)

9(45%)

16(80%)

12(60%)

1.000

1.000

0.371

0.691

ตารางน�าเสนอตวัแปรในรปูแบบ ค่าเฉลีย่และความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Mean±SD) และ ร้อยละ (%), P-value ได้จากการค�านวนชนิด t-test และ Fisher’s exact test
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  จากการน�าข้อมลูผลตรวจทางห้องปฏบิตักิารทีม่กีารศกึษาว่า 
มีความสัมพันธ์กับการเต้นของหัวใจผิดจังหวะ ซึ่งถือเป็นปัจจัย 
ทางคลินิก มาเปรียบเทียบในผู้ป่วยสองกลุ่ม คือกลุ่มผู้ป่วยท่ีพบ 

อุบัติการณ์มากขึ้นในช่วงระยะเวลายาวระหว่างรอการฟอก และกลุ่ม 
ทีไ่ม่พบความความแตกต่างของอบุตักิารณ์ในทัง้สองระยะเวลาระหว่าง
รอการฟอกเลือด สามารถแสดงได้ตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลผลตรวจทางห้องปฏิบัติการในกลุ่มผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยแยกกลุ่มที่พบอุบัติการณ ์
   การเกิดการเต้นของหัวใจผิดจังหวะมากกว่าในช่วงระยะเวลายาวระหว่างรอการฟอกเลือด เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่พบความ 
   แตกต่างของอุบัติการณ์การเกิดการเต้นของหัวใจผิดจังหวะในทั้งสองระยะเวลาระหว่างรอการฟอกเลือด

ผลตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ

อุบัติการณ์การเต้นของหัวใจผิดจังหวะ
ในช่วงระยะเวลายาวระหว่างรอการฟอกเลือด

OR
95% CI p-

value(L)สูงกว่า (n=8) ไม่แตกต่าง (n=20)
p-value

ค่าเฉลี่ย ค่า SD ค่าเฉลี่ย ค่า SD Lower Upper

BUN – long interval 56.75 16.94 65.05 15.37 0.221 0.96 0.91 1.02 0.218

BUN – short interval 46.88 11.01 52.95 11.74 0.220 0.95 0.87 1.03 0.219

Uric acid – long interval 6.38 1.1 6.8 1.4 0.450 0.76 0.38 1.51 0.437

Uric acid – short interval 5.3 0.67 5.68 1.12 0.386 0.66 0.26 1.66 0.376

Serum Potassium – long 
interval

4.64 0.4 5.45 1.49 0.035* 0.53 0.22 1.29 0.161

Serum Potassium – short 
interval

4.33 0.32 4.53 0.76 0.481 0.58 0.14 2.50 0.469

Serum Calcium – long 
interval

8.26 1.05 8.95 0.51 0.027* 0.23 0.05 1.15 0.074

Serum Calcium – short 
interval

8.43 1.08 8.93 0.47 0.094 0.23 0.05 1.15 0.074

Serum Phosphorus – long 
interval

4.2 1.2 4.88 1.66 0.308 0.72 0.38 1.35 0.302

Serum Phosphorus – short 
interval

4.19 0.94 4.39 1.36 0.711 0.87 0.44 1.74 0.700

Serum Magnesium – long 
interval

1.91 0.32 2.34 0.33 0.004* 0.00 0.00 0.37 0.016

Serum Magnesium – short 
interval

1.91 0.26 2.19 0.36 0.056 0.03 0.00 1.37 0.072

Serum C-RP 4.37 3.5 2.91 2.07 0.180 1.25 0.90 1.74 0.190

Serum Albumin 3.95 0.45 4 0.3 0.760 0.67 0.06 8.03 0.749

Hematocrit 32.19 5.18 32.04 5.9 0.951 1.00 0.87 1.17 0.949

Serum Parathyroid hormone 
(PTH)

256.38 202.81 353.75 332.72 0.450 1.00 1.00 1.00 0.442

ตารางน�าเสนอตัวแปรในรูปแบบ ค่าเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Mean±SD) และอัตราส่วนออด (OR; Odd ratio ร่วมกับ 95%; confidence interval), P-value 

ได้จากการค�านวนชนิด t-test (t) และ Logistic regression analysis (L)
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  และจากกการน�าตัวแปรที่พบว่ามีความสัมพันธ์กับความ 
แตกต่างของผู้ป่วยทั้งสองกลุ่ม ได้แก่ ระดับโพแทสเซียมในเลือด 
ในช่วงระยะเวลายาว (Serum Potassium – long interval),  
ระดับแคลเซียมในเลือดในช่วงระยะเวลายาว (Serum Calcium –  

long interval) และระดับแมกนีเซียมในเลือดในช่วงระยะเวลายาว 
(Serum Magnesium – long interval) ใช้การค�านวนค่าการพยากรณ์ 
การเกิดอุบัติการณ์ที่สูงขึ้นในช่วงระยะเวลายาวระหว่างรอการ 
ฟอกเลือด ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 3 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิจัยในครั้งนี้วิเคราะห์สถิติโดยการใช้โปรแกรมส�าเร็จ 
รูปทางสถิติวิเคราะห์ SPSS (version 22)ในกรณีสถิติเชิงพรรณนา 
จากลักษณะข้อมูลท่ัวไปและผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ข้อมูล
ต่อเนื่องที่มีการแจกแจงปกติ ได้น�าเสนอในรูปแบบจ�านวน ร้อยละ  
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลที่มีการแจกแจง 
ไม่ปกติ จะน�าเสนอด้วยค่ามัธยฐาน ค่าต�่าสุด และค่าสูงสุด นอกจาก
นั้นในกรณีสถิติเชิงอนุมาน การเปรียบเทียบลักษณะข้อมูลทั่วไปและ
ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการใน 2 ช่วงระยะเวลารอการฟอกเลือด 
โดยเมื่อข้อมูลเป็นแบบแจกแจง (discrete or categorical variables) 
ใช้สถิติ chi-square test หรือ Fisher’s exact test และข้อมูลแบบ
ต่อเนื่อง (continuous variables) ใช้สถิติ independent t-test หรือ 
Mann-Whitney U test ในส่วนการวเิคราะห์หาความสมัพนัธ์ระหว่าง
ตัวแปรต่างๆ ใช้ univariate & multivariate logistic regression 
analysis และน�าเสนอผลด้วยค่า adjusted odds ratio และ 95% 
confidence intervals

จริยธรรมการวิจัย 
  งานวิจัยน้ีได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรม 
ในการท�าวิจัยในคน ของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์
ทหารอากาศ และผู้ป่วยทุกรายได้รับทราบข้อมูลและให้การยินยอม
ก่อนเข้าร่วมการวิจัย 

อภิปรายผลการศึกษา 
  จากการศกึษานีพ้บว่ามอีบุตักิารณ์การเต้นของหวัใจผดิจงัหวะ
ในผูป่้วยไตวายเรือ้รงัทีฟ่อกเลอืดด้วยเครือ่งไตเทยีมมากกว่าประชากร
ทัว่ไป ซึง่เป็นไปในทางเดยีวกบัการศกึษาในประเทศตรุกขีอง Bozbas  
H10 และคณะ ที่ได้ท�าการศึกษาและสรุปในปี พ.ศ. 2550 เร่ือง  
Prevalence and predictors of arrhythmia in end stage renal  
disease patients on hemodialysis การศึกษาวิจัยนี้ยังพบว่า 
อบุตักิารณ์การเต้นของหวัใจผดิจงัหวะโดยรวมเกดิมากขึน้ในช่วงระยะ
ยาวระหว่างรอการฟอกเลือดเมื่อเทียบกับระยะสั้นระหว่างรอการ 

ฟอกเลอืดในทุกๆประเภทของการเต้นของหวัใจผดิจงัหวะ ซึง่สอดคล้อง 
ไปกับผลการศึกษาของ Bleyer AJ และคณะ5,6 ที่พบว่า อัตรา 
การเสียชีวิตอย่างฉับพลัน (sudden death) ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง 
ที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จะมีอุบัติการณ์สูงขึ้นในช่วงระยะยาว
ระหว่างรอการฟอกเลือด สาเหตุส่วนใหญ่นั้นคือ การเต้นของหัวใจ
ผิดจังหวะ 
  การศึกษานี้เป็นการศึกษาแรกท่ีเปรียบเทียบอุบัติการณ์การ
เต้นของหัวใจผิดจังหวะในช่วงระยะเวลารอการฟอกเลือดท่ีต่างกัน
ในผู้ป่วยรายเดียวกันในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกัน พบว่า ผู้ป่วยร้อยละ 
28.6 ที่มีอุบัติการณ์การเต้นของหัวใจผิดจังหวะสูงขึ้นในช่วงระยะยาว
ระหว่างรอฟอกเลอืด โดยทีเ่ป็นการเต้นของหวัใจชนดิ non-sustained 
ventricular tachycardia ซึ่งถือเป็นชนิดที่มีความเสี่ยงสูงถึงร้อยละ 
37.4 จากผู้ป่วยทั้งหมดที่มีอุบัติการณ์การเต้นของหัวใจผิดจังหวะ 
ที่พบมากขึ้นในช่วงระยะยาวระหว่างรอฟอกเลือด ซึ่งอาจจะสรุปได้ 
ในเบื้องต้นว่า ส่วนหนึ่งของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ฟอกเลือดด้วยเครื่อง
ไตเทยีม อาจมปัีจจยัทีเ่กีย่วข้องกับการเกิดอบุตักิารณ์การเต้นของหวัใจ
ผิดจังหวะที่สูงขึ้นในช่วงระยะยาวระหว่างรอฟอกเลือดบางอย่าง เช่น 
ระดับเกลือแร่ในเลือดที่มีผลต่อการท�างานของหัวใจ เป็นต้น
  จากการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยพ้ืนฐานและปัจจัยทางคลินิก  
จะเหน็ว่า แม้ว่าผูป่้วยทีเ่ข้าร่วมการศกึษาทัง้หมดเป็นเพศชายประมาณ 
2 ใน 3 และเพศหญิงประมาณ 1 ใน 3 แต่ผู้ป่วยที่มีอุบัติการณ์ 
การเต้นของหวัใจผดิจงัหวะสงูขึน้ในช่วงระยะยาวระหว่างรอฟอกเลือด
ทั้งหมดนั้นเป็นเพศชาย และเป็นเพียงปัจจัยเดียวที่มีความสัมพันธ์  
ในขณะที่ปัจจัยหลักอื่นๆ ยังไม่พบว่ามีความสัมพันธ์ จึงอาจพอ
วิเคราะห์ได้เบื้องต้นว่า เพศชายนั้นมีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติ
การณ์การเต้นของหัวใจผิดจังหวะที่สูงขึ้นในช่วงระยะยาวระหว่าง 
รอฟอกเลือด อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตว่า การมีประวัติโรคเส้นเลือด
หวัใจตบี และการทีม่นี�า้หนกัทีเ่พิม่ขึน้มากกว่าในช่วงระยะยาวระหว่าง
รอฟอกเลอืด อาจเป็นปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์ได้ ถ้ามจี�านวนประชากร
ในการศึกษาที่มากขึ้น
  จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ในผู้ป่วย
ที่มีการเต้นของหัวใจผิดจังหวะที่มากขึ้นในช่วงระยะเวลายาวระหว่าง

ตารางที่ 3 แสดงข้อมลูการพยากรณ์อบุติัการณ์การเต้นของหวัใจผดิจงัหวะด้วยวธิ ีarea under the curve (AUC) จากผลตรวจทางห้องปฏบิตักิาร 
   ทีพ่บว่ามคีวามสมัพนัธ์กับอบุตักิารณ์การเต้นของหวัใจผดิจงัหวะทีส่งูขึน้ในช่วงระยะเวลายาวระหว่างรอการฟอกเลอืด ในกลุม่ผูป่้วย 
   ไตวายเรื้อรังที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 

ตัวแปร AUC
95% CI

p-value
Lower Upper

Serum Potassium – long interval 0.687 0.484 0.889 0.298

Serum Calcium – long interval 0.387 0.075 0.698 0.528

Serum Magnesium – long interval 0.840 0.691 0.989 0.058
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รอการฟอกเลือดจ�านวน 8 ราย มีระดับโพแทสเซียม แคลเซียม และ
แมกนีเซียมในเลือดก่อนการฟอกเลือด ต�่ากว่าผู้ป่วยที่เหลือ 20 ราย
ท่ีไม่พบความแตกต่างของการเต้นของหัวใจผิดจังหวะในทั้งสองช่วง
ระยะเวลาระหว่างรอการฟอกเลอืด ซึง่อาจมคีวามความสมัพนัธ์ต่อการ
เกิดการเต้นของหัวใจผิดจังหวะที่มากขึ้น เนื่องจากระดับโพแทสเซียม 
แคลเซียม และแมกนีเซียมในเลือดนั้นมีส่งผลต่อการควบคุมท�างาน 
ของกล้ามเนื้อหัวใจ (cardiac repolarization) ซึ่งในระดับที่ต�่ากว่า 
ค่าปกติ อาจจะท�าให้กล้ามเนื้อหัวใจท�างานผิดปกติและเกิดหัวใจเต้น
ผิดจังหวะตามมาได้
  ผลการศกึษาพบเพยีง ระดบัแคลเซยีมในเลอืดก่อนฟอกเลือด
ในช่วงระยะเวลายาวระหว่างรอการฟอกเลือด ที่ต�่ากว่าในกลุ่มที่ม ี
การเต้นของหัวใจผิดจังหวะที่มากขึ้นในช่วงระยะเวลายาวระหว่าง 
รอการฟอกเลือดและยังต�่ากว่าค่าปกติ ซึ่งคือ 8.26 + 1.05 เทียบกับ 
8.95 + 0.51 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ที่ p-value 0.027 ซึ่งสามารถ
อธิบายได้จากการพบระดับแคลเซียมที่ต�่ากว่าค่าปกติ 
  แต่ในส่วนระดับโพแทสเซียมและแมกนีเซียมในเลือด 
ก่อนฟอกเลือดก่อนฟอกเลือดที่ต�่ากว่าในกลุ่มที่มีการเต้นของหัวใจ 
ผิดจังหวะที่มากขึ้นในช่วงระยะเวลายาวระหว่างรอการฟอกเลือด คือ 
4.64 + 0.40 เทียบกับ 5.45 + 1.49 และ 1.91 + 0.32 เทียบกับ  
2.34 + 0.33 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ท่ี p-value 0.035 และ 
0.004 ตามล�าดบั จะเหน็ว่ายงัมค่ีาอยูใ่นเกณฑ์ปกต ิอาจอธบิายได้จาก  
2 เหตุผล ได้แก่ ค่าผลตรวจทางห้องปฏิบัติการของระดับโพแทสเซียม 
และแมกนีเซียม หลังท�าการฟอกเลือดก่อนจะเข้าช่วงระยะเวลายาว
ระหว่างรอการฟอกเลือดอาจจะต�่ากว่านี้และน่าจะต�่ากว่าค่าปกติ  
จึงเป็นผลให้เกิดความผิดปกติในหัวใจ ในแง่ cardiac repolarization  
ในช่วงระยะเวลายาวระหว่างรอการฟอกเลือด หรืออีกหนึ่งค�าอธิบาย 
คอืผูป่้วยไตวายเรือ้รงัมกัมค่ีาเฉลีย่ระดบัโพแทสเซยีมสงูกว่าประชากร
ทั่วไป (chronic potassium retention) ซึ่งอาจท�าให้ค่าระดับ
โพแทสเซยีมในร่างกายทีจ่ะคงให้หวัใจยงัท�างานได้เป็นปกตเิปล่ียนไป 
ไม่เท่ากับในประชากรปกติ แต่มีค่าสูงขึ้น และเมื่อระดับโพแทสเซียม
ในเลือดลดต�่าลง แม้ว่าจะยังอยู่ในระดับปกติ (มากกว่า 3.5 mEq/L) 
จึงอาจท�าให้เกิดการเต้นของหัวใจผิดจังหวะได้
  กล่าวโดยสรุปคือ แนวโน้มที่ต�่ากว่าของระดับ โพแทสเซียม 
แคลเซยีม และแมกนเีซยีม ในเลอืด ก่อนท�าการฟอกเลอืดในช่วงระยะ
รอระหว่างฟอกเลือด สัมพันธ์กับการเต้นของหัวใจผิดจงัหวะที่มากขึ้น  
ในช่วงระยะเวลายาวระหว่างรอการฟอกเลอืด อย่างไรกต็ามการศกึษานี้ 
ยังไม่สามารถหาจุดที่จะน�ามาใช้อ้างอิงที่เหมาะสมได้ (cut off point) 
อีกท้ังการหาค�าอธิบายของข้อสรุปดังกล่าว จ�าเป็นต้องมีข้อมูล
เพิ่มเติม อาทิ การตรวจเเพ่ือดูระดับโพแทสเซียม และแมกนีเซียม  
ในเลือดหลังท�าการฟอกเลือดหรือระหว่างกลางในช่วงระยะยาว
ระหว่างรอฟอกเลือด เป็นต้น
  ข้อจ�ากัดของการศึกษาน้ี ได่แก่ จ�านวนผู้ป่วยที่เข้าร่วมการ
ศึกษามีจ�านวนไม่มาก เนื่องจากเป็นการศึกษาน�าร่อง (pilot study) 
เมื่อน�าอุบัติการณ์ที่พบผู้ป่วยที่มีการเต้นของหัวใจผิดจังหวะสูงข้ึน 
ในช่วงระยะเวลายาวระหว่างรอการฟอกเลือด ที่เกิดขึ้นไปค�านวนหา
จ�านวนประชากรที่เหมาะสม พบว่าจะต้องมีจ�านวประชากรมากกว่านี้
ในการศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลมากขึ้นและเห็นผลแตกต่างกันทางสถิติ 
ท่ีชดัเจน ในการอธบิายอบุตักิารณ์ดงักล่าว นอกจากนีอ้กีหนึง่ข้อจ�ากดั 
คือข้อมูลผลตรวจทางห้องปฏิบัติการในช่วงหลังฟอกเลือดก่อนจะ 

เข้าช่วงระยะเวลายาวระหว่างรอการฟอกเลือด หรือจุดกึ่งกลาง 
ในช่วงระยะเวลายาวระหว่างรอการฟอกเลือด ดังค�าอธิบายข้างต้น 

สรุป 
  ส่วนหนึง่ของผูป่้วยไตวายเรือ้รงัทีฟ่อกเลอืดด้วยเครือ่งไตเทยีม
ทีไ่ม่พบอาการผดิปกตินัน้ พบมอุีบติัการณ์การเต้นของหวัใจผดิจงัหวะ
สูงกว่าในช่วงระยะเวลายาวระหว่างรอการฟอกเลือดเมื่อเทียบกับใน
ช่วงระยะเวลาสั้นระหว่างรอการฟอกเลือด ทั้งชนิดการเต้นของหัวใจ
ผิดจังหวะห้องล่าง และห้องบน (ventricular and supraventricular 
arrhythmias) โดยระดับโพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม
ก่อนฟอกเลือดในช่วงระยะเวลายาวระหว่างรอการฟอกเลือด มีความ
สัมพันธ์กับการเกิดอุบัติการณ์การเกิดการเต้นของหัวใจผิดจังหวะท่ี
สูงขึ้น
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Abstract
Background: End stage renal disease patients have high risk of cardiovascular death. Mortality rate is higher in long 
interdialytic interval compare to short interdialytic interval and one of the main cause is cardiac arrhythmias. 
Methods:	 A prospective, single-center study was performed among thrice a week-hemodialysis patients without  
documented arrhythmias to compare the incidence of arrhythmias between long and short interdialytic intervals and 
determine the associated factors which relate to this events. 24-hour Holter monitoring was done in long and short 
interdialytic intervals within one week. Diagnosed cardiac arrhythmia by Holter monitoring were defined by the ACC/AHA 
guidelines. Patient’s baseline data and predialysis serums were collected and analyzed by statistical method.
Results: The data analysis of 28 patients who were studied, showed that there were 18 (64.3%) males and 10 (35.7%) 
females with mean age of 63 years. Non-sustained ventricular tachycardia (VT) was detected in 3 of 28 patients (10.7%) 
and only occurred in long interdialytic interval. In 8 of 28 patients (28.6%) had higher events of arrhythmias in long  
interdialytic interval while the other patients had no significant arrhythmias or no difference of arrhythmias in both intervals. 
Only male patients had higher events of both non-sustained VT and supraventricular arrhythmias in long interdialytic 
interval than female patients. Lower predialysis serum potassium (4.64 + 0.40 compared to 5.45 + 1.49, p-value 0.035), 
lower predialysis calcium (8.26 + 1.05 compared to 8.95 + 0.51, p-value 0.027) and lower predialysis serum magnesium 
(1.91 + 0.32 compared to 2.34 + 0.33, p-value 0.004) were found as independent factors for patients who had higher 
events of arrhythmias in long interdialytic interval. 
Conclusions: Incidences of arrhythmias during long interdialytic interval occasionally occurred higher than short  
interdialytic interval among chronic hemodialysis patient. Low serum potassium, low serum calcium and low serum 
magnesium might be associated factors.

Keywords : arrhythmia, interdialytic interval, hemodialysis patients, Holter monitoring
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ประสิทธิภาพของยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์และ
ยาอะมิโลไรด์ ในการเสริมประสิทธิภาพ

ของยาลอซาร์แทนเพื่อลดโปรตีนแอลบูมิน
ในปัสสาวะ ส�าหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังจากเบาหวาน

อรพรรณ เลิศสาครประเสริฐ, ธนรร งามวิชชุกร 
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล	มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

บทคัดย่อ
ที่มาของปัญหาการวิจัย: การลดโปรตีนในปัสสาวะในผู้ป่วยโรคไตจากเบาหวานจะช่วยชะลอการด�าเนินโรคเข้าสู่ไตวายเรื้อรัง 
ระยะสุดท้ายและลดความเส่ียงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ปัจจุบันการให้ยาลดความดันเลือดในกลุ่ม Renin angiotensin  
aldosterone system blockers (RAAS blockers) เป็นการรกัษาหลกัในการควบคมุความดนัเลอืดและช่วยลดแอลบมูนิท่ีรัว่ในปัสสาวะได้  
จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่ายาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์และยาอะมิโลไรด์สามารถลดแอลบูมินรั่วในปัสสาวะได้ แต่การใช้ยา 
ไฮโดรคลอโรไทอะไซด์และยาอะมิโลไรด์ในการเสริมประสิทธิภาพของยาลอซาร์แทนเพื่อลดแอลบูมินในปัสสาวะส�าหรับผู้ป่วยโรคไต
เรื้อรังจากเบาหวานยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน
วัตถุประสงค์งานวิจัย: เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบผลของยาลอซาร์แทนร่วมกับยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์และยาอะมิโลไรด์ในการลด 
แอลบมูนิในปัสสาวะส�าหรบัผูป่้วยโรคไตเรือ้รงัจากเบาหวาน ศกึษาการเปลีย่นแปลงค่าการท�างานของไต ความดนัเลอืด น�า้หนกั ศกึษา
ผลข้างเคียงจากการใช้ยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์และยาอะมิโลไรด์ และติดตามผลข้างเคียงจากการใช้ยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์และ 
ยาอะมิโลไรด์
ระเบียบวิธีการวิจัย: การศึกษาเชิงทดลองแบบสุ่มมีกลุ่มควบคุม(Randomized controlled trial study) เพื่อเปรียบเทียบผลของยา 
ในการลดแอลบูมินในปัสสาวะ การเปลี่ยนแปลงค่าการท�างานของไต ความดันเลือด น�้าหนักและผลข้างเคียงจากการใช้ยาไฮโดร 
คลอโรไทอะไซด์และยาอะมิโลไรด์ในการเสริมประสิทธิภาพของยาลอซาร์แทนในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังจากเบาหวานที่มีอัตราส่วนของ 
แอลบูมินต่อครีแอทินินในปัสสาวะมากกว่า 300 มก./กรัม มารับบริการที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ในระหว่าง 1 มิถุนายน พ.ศ.2559 
ถึง 31 มกราคม พ.ศ.2560 อาสาสมัครจ�านวน 75 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองได้รับยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์ ยาอะมิโลไรด์ และยา 
ลอซาร์แทน 39 คน และกลุ่มเปรียบเทียบได้รับยาลอซาร์แทน 36 คน ได้รับยานาน 4 สัปดาห์ โดยวัตถุประสงค์หลักของการศึกษา 
คือดูการเปลี่ยนแปลงแอลบูมินในปัสสาวะหลังได้รับยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์และยาอะมิโลไรด์เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับยา
ผลการศึกษา: หลังจากได้รับยา 28 วัน พบว่ากลุ ่มทดลองมีค่ามัธยฐานอัตราส่วนของแอลบูมินต่อครีแอทินินในปัสสาวะ 
(UACR) และเปอร์เซ็นต์การลดลงของอัตราส่วนของแอลบูมินต่อครีแอทินินในปัสสาวะ (% UACR reduction) 1000 มก./กรัม (IQR 
349.3-3174.8) และ 42.84 (IQR 16.37-67.92) ตามล�าดับ ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบมีค่ามัธยฐาน UACR และ % UACR reduction 
เท่ากับ 1959.4 (IQR 1001.0-3169.5) และ -7.95 (IQR -47.41-14.96) ตามล�าดับ โดยกลุ่มทดลองมีการลดลงของ UACR และ 
% UACR reduction มากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p-value=0.041 และ p-value < 0.001 ตามล�าดับ) และ 
กลุ่มทดลองยังมีการลดลงของค่าการท�างานของไต (%eGFR reduction) และน�้าหนัก (% weight reduction) มากกว่ากลุ่ม 
เปรียบเทียบอย่างมีนัยส�าคัญ (p-value=0.007 และ p-value = 0.039 ตามล�าดับ) ส่วนความดันเลือดไม่พบการเปลี่ยนแปลงระหว่าง
กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส�าคัญ
สรุปผลการศึกษา: การใช้ยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์และยาอะมิโลไรด์ในการเสริมประสิทธิภาพของ ยาลอซาร์แทน เพื่อลดแอลบูมิน
ในปัสสาวะส�าหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังจากเบาหวานระยะที่ 1-3
มีผลต่อการลดลงของแอลบูมินในปัสสาวะ ค่าการท�างานของไต และน�้าหนัก 

ค�าส�าคัญ: diabetic kidney disease, urinary albumin-to-creatinine ratio, hydrochlorothiazide and amiloride

หลักการและเหตุผลที่มาของงานวิจัย
 ในปัจจุบันพบผู้ป่วยโรคเบาหวานเพ่ิมขึ้นเป็นจ�านวนมาก ผู้ป่วย

เบาหวานชนิดที่ 2 มีโอกาสเกิด โรคไตจากเบาหวาน (Diabetic kid-
ney disease, DKD) ประมาณร้อยละ 20-401 ซึ่งจะมีการด�าเนินโรค 
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เข้าสู่โรคไตเรื้อรัง (Chronic kidney disease, CKD) ที่มีความรุนแรง
มากขึ้นและไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย (End stage renal disease, 
ESRD)2 จากข้อมูลในประเทศไทยจากการลงทะเบียนการรักษา
ทดแทนไตพบว่าผูป่้วยโรคไตเรือ้รงัระยะสดุท้ายทีเ่ริม่เข้ารับการบ�าบดั 
ทดแทนไตด้วยเคร่ืองไตเทียม การล้างช่องท้องหรือการผ่าตัด 
ปลูกถ่ายไต มีสาเหตุมาจากเบาหวานมากที่สุด นอกจากนี้ผู ้ป่วย 
เบาหวานทีมี่โรคไตเรือ้รังจะมโีอกาสเสีย่งสงูต่อการเกดิภาวะแทรกซ้อน
จากโรคหัวใจและหลอดเลือด3 ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู ้ป ่วย  
เพิ่มอัตราการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เกิดความสูญเสียค่า 
ใช้จ่ายในการดูแลรกัษาเป็นจ�านวนมาก ดงันัน้จงึควรมกีารดแูลรกัษา
ผู้ป่วยเบาหวานและป้องกันการเสื่อมของไตในผู้ป่วยเบาหวาน
  โรคเบาหวานคือโรคที่ท�าให้ผู้ป่วยมีระดับน�้าตาลในเลือดสูง
ผิดปกติ เนื่องจากความผิดปกติในการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินของเบต้า
เซลล์ในตับอ่อน หรือความผิดปกติของการตอบสนองต่ออินซูลิน  
หรือทั้งสองอย่างร่วมกัน โดยองค์การอนามัยโลกและ American 
Diabetes Association (ADA) ได้แบ่งชนิดของโรคเบาหวานเป็น  
4 ชนิด4 ดังนี้คือ
  1. เบาหวานชนิดที่ 1 (Type 1 diabetes) ผู้ป่วยมีการ 
ขาดอินซูลินจากเบต้าเซลล์ถูกท�าลาย
  2. เบาหวานชนิดที่ 2 (Type 2 diabetes) ผู้ป่วยมีความ 
ผิดปกติต่อการตอบสนองต่ออินซูลิน
  3. เบาหวานชนิดอ่ืนๆทีท่ราบสาเหตแุน่ชัด เช่น ความผดิปกติ 
ทางพันธุกรรมจากการหลั่งอินซูลิน (Maturity onset diabetes of 
the young: MODY), ความผิดปกติทางพันธุกรรมต่อการตอบสนอง 
ของร่างกายต่ออินซูลิน, เบาหวานที่เกิดจากยา (glucocorticoids)
  4. เบาหวานในระหว่างตั้งครรภ์ (Gestational diabetes)
โรคไตจากเบาหวาน มักจะพบว่าผู้ป่วยอาจมีความดันเลือดสูง มีการ 
ท�างานของไตลดลง ตรวจปริมาณแอลบูมินในปัสสาวะมากกว่า  
30 มก./วัน โดยทั่วไปการวินิจฉัยผู้ป่วยโรคไตจากเบาหวานไม่จ�าเป็น
ต้องตรวจพยาธิสภาพของไต แต่จะท�าการตรวจพยาธิสภาพของไต 
ในผู้ป่วยที่มีข้อมูลทางคลินิกไม่ชัดเจน
   การวินิจฉัยโรคไตจากเบาหวาน5

   1) การตรวจพบแอลบูมินในปัสสาวะมากกว่า 300 
มิลลิกรัมต่อวัน (macroalbuminuria)
   2) การตรวจพบ แอลบมิูนในปัสสาวะ 30-300 มลิลกิรมั
ต่อวัน (microalbuminuria) ร่วมกับลักษณะดังต่อไปนี้อย่างน้อย 1 ข้อ
     2.1) ตรวจจอประสาทตาพบ diabetic retinopathy
     2.2) ผูป่้วยเบาหวานชนดิที ่1 ทีไ่ด้รบัการวนิจิฉยัโรค
เบาหวานนานกว่า 10 ปี
    โดยการวินิจฉัยภาวะ microalbuminuria หรือ  
macroalbuminuria ควรตรวจพบอย่างน้อย 2 ใน 3 ครั้ง ห่างกัน 
ใน 3-6 เดือน
   กลไกการเกิดโรคไตจากเบาหวานแบ่งได้ 2 กลไกคือ6

   1) การเปลีย่นแปลงทางความดนัภายในไต (Hemody-
namic pathway)
   ความดันสูงภายในหลอดเลือดเป็นผลมาจากการเพ่ิม 

ของฮอร์โมนต่างๆ เช่น nitric oxide, vascular endothelial growth 
factor (VEGF) เป็นต้น ร่วมกับการกระตุ้นการท�างานของระบบ 
การท�างานของ renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS) 
ท�าให้เกิดความผิดปกติของระบบควบคุมอัตโนมัติของ หลอดเลือด
ภายในไตแล้วเกิดพยาธิสภาพทางไตตามมา
   2) การเปลี่ยนแปลงทางเมตาบอลิซึม (Metabolic  
pathway)
   ระดับน�้าตาลในเลือดสูงเป็นปัจจัยส�าคัญของการเกิด 
โรคไตจากเบาหวาน ระดับน�้าตาลในเลือดสูงท�าให้เกิดการสร้าง 
glucose transporters เช่น GLUT1, GLUT4 เพิ่มขึ้น และน�าน�้าตาล
กลูโคสเข้าสู่เซลล์ โดยเกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆผ่านการกระตุ้น 
4 กลไกหลัก คือ protein kinase C pathway, polyol pathway, 
hexosamine pathway และ advanced glycation end products 
(AGES) ซึ่งเป็นผลมาจากปฏิกิริยาทางชีวเคมีผ่าน non enzymatic  
glycation of protein and lipids ปฏิกิริยาดังกล่าวใช้ระยะเวลา 
หลายเดือนถึงหลายปี สารประกอบ AGEs ไม่สามารถถูกย่อยสลาย
ด้วยวิธี proteolytic และมีปริมาณมากขึ้นตามอายุของผู้ป่วยร่วมกับ 
การลดลงของสาร heparin sulfate ซึ่งเป็นประจุลบที่ส�าคัญในการ
กีดขวางแอลบูมินรั่วในปัสสาวะ โดยใช้ประจุท�าให้เกิดการผลักสาร 
ประจุลบด้วยกัน เช่น แอลบูมิน ไม่ให้เล็ดลอดออกทางปัสสาวะได้  
จากกลไกดงักล่าวท�าให้เกดิภาวะ oxidative stress ร่วมกบัการกระตุน้ 
ระบบ RAS จากการเปลี่ยนแปลงความดันโลหิตภายในไต ท�าให้เกิด
ความผิดปกตขิอง mitochondrial electrone transport chain เกดิการ
สร้าง free radical หรือ reactive oxygen species (ROS) ภายใน
ไมโตคอนเดรียของเซลล์ แล้วเกดิการเปล่ียนแปลงภายในเซลล์น�าไปสู่
พยาธสิภาพทางไต ภาวะระดบัน�า้ตาลในเลอืดสงูเกดิการเปลีย่นแปลง
เมตาบอลิซึมของน�้าตาลกลูโคสในร่างกาย น�าไปสู ่พยาธิสภาพ 
ในหลอดเลือดขนาดเล็กของไตตามมา การเกิดพยาธิสภาพทางไต 
เร่ิมจากอัตราการกรองและขนาดไตเพ่ิมขึ้น เรียกว่า glomerular 
hyperfitration และ glomerular hypertrophy การหนาตัวของ  
glomerular basement membrane (GBM) การสะสมของ mesangial 
matrix และสุดท้ายเกิดglomerulosclerosis
  ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตจากเบาหวานเกิดได้จาก 
หลายปัจจัย6 เช่น 1) ระยะเวลาของการเป็นเบาหวาน 2) ระดับน�้าตาล
สูงในเลือด 3) ระดับความดันเลือดสูง 4) ภาวะไขมันในเลือดสูง  
5) การสบูบหุรี ่6) ภาวะความดนัเลอืดภายในไตสงู 7) ระดบัแอลบมูนิ 
ในปัสสาวะสูง 8) ภาวะอ้วนและภาวะด้ือต่ออินซูลิน 9) ปัจจัยทาง
พันธุกรรม
  Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO) 
Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management  
of CKD ปี พ.ศ.2555 ได้จ�าแนกระดับความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ
แทรกซ้อนต่อโรคไตเร้ือรังรวมถึงสามารถให้การพยากรณ์โรคได้  
โดยพิจารณาจากระดับการท�างานของไต และปริมาณแอลบูมินรั่ว 
ในปัสสาวะ ซึ่งพบว่าผู้ป่วยที่มีแอลบูมินในปัสสาวะมากจะมีความ 
เสีย่งต่อการด�าเนนิโรคไตเรือ้รงัระยะสดุท้ายมากและมพียากรณ์โรคที่
ไม่ดี7 ดังแสดงในรูปที่ 1
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 ดังนั้นจึงพบว่าการลดโปรตีนในปัสสาวะในผู้ป่วยเบาหวานจะ
สามารถช่วยลดความเสี่ยงของ 
การเกิดไตวายเรื้อรัง ซึ่งการลดโปรตีนในปัสสาวะสามารถท�าได้โดย
ควบคุมความดันเลือดให้น้อยกว่า 130/80 มม.ปรอท8, รับประทาน
โปรตีนวันละ 0.8 ก./กก./วัน9, 10, จ�ากัดการบริโภคเกลือโซเดียม 
คลอไรด์ให้น้อยกว่า 5 กรัมต่อวันหรือเท่ากับโซเดียมประมาณ  
2 กรัมต่อวัน11, 12, การใช้ยาลดความดันในกลุ่ม Renin angiotensin  
aldosterone system blockers (RAAS blockers) ได้แก่ angiotensin 
II receptor blockers (ARBs) และ angiotensin-converting enzyme 
inhibitors (ACEIs)13-15

  การรักษาที่ส�าคัญในการชะลอไตเสื่อมและลดความเสี่ยง 
ในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ คือ การควบคุมความดันเลือด 
ให้อยู่ในเกณฑ์ปกต ิและการลดโปรตนีรัว่ในปัสสาวะ16-22 การให้ยาลด
ความดันโลหเลือดในกลุ่ม RAAS blockersได้แก่ ARBs และ ACEIs 
เป็นการรักษาหลักในการควบคุมความดันเลือดและช่วยลดโปรตีน 
แอลบมูนิทีร่ัว่ในปัสสาวะได้ แต่อย่างไรกต็ามจาก Effects of Losartan  
on Renal and Cardiovascular Outcomes in Patients with Type 
2 Diabetes and Nephropathy(RENAAL trial)23ศึกษาผลของ 
ยา losartan ในผู้ป่วยโรคไตจากเบาหวานชนิดที่ 2 ติดตามเป็นระยะ
เวลา 3.4 ปี พบว่าสามารถลดแอลบูมินในปัสสาวะได้เพียงบางส่วน 
ผู้ป่วยอาจยังคงมีโปรตีนแอลบูมินในปัสสาวะอยู่ ถึงแม้ว่าจะใช้ยาลด
ความดันกลุ่ม RAAS blockers ในขนาดที่มากที่สุดที่เหมาะสมกับ 
ผู้ป่วยรายนั้นๆแล้วก็ตาม อีกทั้งในผู้ป่วยบางรายยังพบค่าการท�างาน

ของไตลดลงมาก มีโพแทสเซียมสูงในเลือดหรือ ไม่สามารถทน 
ผลข้างเคียงจากยาได้ ท�าให้ต้องหยุดใช้ยากลุ่ม RAAS blockers ไป  
ซึ่งผู ้ป่วยกลุ่มน้ีก็จะยังคงมีแอลบูมินในปัสสาวะ ประกอบกับการ
ท�างานของไตเสือ่มลงเรือ่ยๆ จนเข้าสูส่ภาวะไตวายเรือ้รงัระยะสดุท้าย  
จนท�าให้ผูป่้วยต้องได้รบัการรกัษาโดยการบ�าบดัทดแทนไตด้วยวธิล้ีาง
ไตทางหน้าท้องหรือ การฟอกเลือดในที่สุด 
  ดงันัน้จงึมคีวามพยายามท่ีจะศกึษาเพือ่หายาชนดิใหม่ๆ มาใช้ 
ในการลดปริมาณแอลบูมินร่ัว ในปัสสาวะเพ่ือเสริมฤทธิ์ร่วมกับ 
การให้ยากลุ่ม ACEIs และ ARBs

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
  ได้ค้นคว้าวรรณกรรมด้วยการค้นหาทาง Pubmed เพื่อหา 
ยาชนิดใหม่ๆ มาใช้ในการลดปริมาณโปรตีนร่ัวในปัสสาวะ เพ่ือ 
เสริมฤทธิ์ร่วมกับการให้ยากลุ่ม ACEIs และ ARBs
  จากการศึกษาของ Vogt และคณะ24ท�าการศึกษาแบบ  
randomized, double-blind , placebo controlled trial เพื่อดู 
ผลของการลดบริโภคโซเดียมร่วมกับการใช้ยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์
หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง พบว่าผู้ป่วย 34 รายที่มีโปรตีนรั่วในปัสสาวะ
ที่ไม่ได้เกิดจากเบาหวาน มีค่าเฉลี่ยโปรตีนในปัสสาวะ 3.8 กรัมต่อ
วัน เมื่อลดบริโภคเกลือเพียงอย่างเดียวจะลดโปรตีนรั่วได้ 22 % หรือ
ใช้ยาลอซาร์แทนเพียงอย่างเดียวจะลดโปรตีนรั่วได้ 30% และถ้า 
ใช้ยาลอซาร์แทนร่วมกับลดบริโภคเกลือในอาหารจะลดโปรตีนรั่วได้
ถึง 55% และถ้าเพิ่มยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์เข้าไปอีก 1 ตัว จะลด

รูปที่ 1  แสดงการจ�าแนกระยะต่างๆ ของโรคไตเรื้อรัง ตามระดับหน้าที่การท�างานของไตและปริมาณของแอลบูมินในปัสสาวะ ซึ่งสามารถให้การพยากรณ์โรคของโรค 

  ไตเรื้อรังได้7

Persistent albuminuria categories
Description and range
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G1 Normal or high >90

G2 Mildly decreased 60-89

G3a Mildly to moderalely
decreased 45-59

G3b Moderately to
severely decreased 30-44

G4 Severely decreased 15-29

G5 Kidney tailure <15

Prognosis of CKD by GFR
and Albuminuria Categories:

KDIGO 2012

Green:low risk (if no other markers of kidney disease, no CKD); Yellow: moderately increased risk; Orange: high risk; Red, very high risk.
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โปรตีนรั่วได้เป็น 56% ทั้งนี้ยังพบอีกด้วยว่าในผู้ป่วยบางรายที่ได้ยา 
ลอซาร์แทนอย่างเดยีวแล้วไม่สามารถลดโปรตนีรัว่ในปัสสาวะ เมือ่ได้ 
ให้ยาลอซาร์แทนคู่ไปกับการลดบริโภคเกลือหรือให้ยาลอซาร์แทน 
คู่กับให้ยาขับปัสสาวะ ก็สามารถลดปริมาณโปรตีนรั่วในปัสสาวะ 
ลงได้ โดยสรุปจากการศึกษานี้พบว่าการให้รับประทานอาหาร 
ที่มีปริมาณเกลือโซเดียมต�่าร่วมกับให้ยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์ จะ 
มีประสิทธิภาพในการลดโปรตีนรั่วในปัสสาวะพอๆกับการให้ยา 
ลอซาร ์แทน เม่ือลดบริโภคเกลือร ่วมกับให ้ยาไฮโดรคลอโร 
ไทอะไซด์และยาลอซาร์แทน จะสามารถลดโปรตีนในปัสสาวะได ้
มากยิ่งขึ้น
  ตามที่ทราบกันดีว่าการลดบริโภคอาหารที่มีเกลือโซเดียมสูง
ช่วยลดโปรตีนรั่วในปัสสาวะและ ลดความดันเลือด แต่ในทางปฏิบัติ
แล้วการบริโภคเกลือแต่น้อยก็เป็นสิ่งที่ท�าได้ยากส�าหรับผู้ป่วย ดังนั้น 
Buter และคณะ25 จงึท�าการศกึษาผลของการให้ยาขบัปัสสาวะในผูป่้วย 
ที่มีโปรตีนรั่วในปัสสาวะและรับประทานอาหารที่มีเกลือโซเดียมสูง  
ในการศึกษานี้ได้ทดลองในผู้ป่วย 7 รายที่มีโปรตีนร่ัวในปัสสาวะ 
ที่ไม่ได้เป็นเบาหวานและรับประทานยากลุ่ม ACEI มานาน ท�าการ
ทดลองเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ โดยกลุ่มที ่1 ให้ทานโซเดยีม 50 มลิลโิมล 
ต่อวัน กลุ่มที่2 ให้ทานโซเดียม 200 มิลลิโมลต่อวัน และ กลุ่มที่ 3  
ให้ทานโซเดียม 200 มิลลิโมลต่อวัน ร ่วมกับรับประทานยา 
ไฮโดรคลอโรไทอะไซด์ 50 มิลลิกรัมต่อวัน ผลการศึกษาสรุปว่ากลุ่ม 
ที่ทานโซเดียมต�่ามีโปรตีนรั่วในปัสสาวะเฉลี่ย 3.1 กรัมต่อวัน (0.7- 
5.2 กรัมต่อวัน) กลุ่มที่ทานโซเดียมสูงมีโปรตีนร่ัวในปัสสาวะเฉลี่ย 
4.5 กรัมต่อวัน (1.6-9.2 กรัมต่อวัน) และเป็นที่น่าสนใจว่าเมื่อกลุ่ม
ที่โปรตีนรั่วในปัสสาวะสูงดังกล่าวได้รับยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์  
จะสามารถลดโปรตีนรั่วในปัสสาวะได้เพิ่มขึ้นจนโปรตีนลดลงถึง 
ระดับเฉลี่ย 2.8 กรัมต่อวัน (0.6-5.8 กรัมต่อวัน) ซึ่งมีนัยส�าคัญ 
ทางสถิติ (P<0.05) อีกทั้งค่าเฉลี่ยความดันเลือดก็ลดลง การศึกษานี้ 
จึงสรุปได้ว่ายาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์สามารถที่จะเสริมฤทธ์ิของยา 
ACEIs ในด้านการลดโปรตีนรั่วในปัสสาวะและ การควบคุมความดัน
เลือดในผู้ป่วยที่บริโภคอาหารที่มีเกลือโซเดียมสูงได้
  มีการศึกษาในลักษณะเดียวกันน้ีอีก แต่เป็นการศึกษา 
ในผู้ป่วยที่เป็นโรคไตจากเบาหวาน โดย Kwakernaak และคณะ26 ได้
ท�าการศกึษาทีเ่ป็น multicenter, double-blind, placebo-controlled, 
crossover randomized trial ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดท่ี 2 ร่วมกับ 
มีโรคไตจากเบาหวาน (microalbuminuria และ macroalbuminuria)  
และมีค่า CrCl> 30 มล./นาที โดยแบ่งกลุ่มผู้ป่วยเป็นกลุ่มที่ 1  
ให้จ�ากัดการบริโภคเกลือโซเดียม 50 มิลลิโมลต่อวัน กลุ่มที่ 2 ให้ 
ไฮโดรคลอโรไทอะไซด์ 50 มลิลโิมลต่อวนั กลุม่ที ่3 ให้จ�ากดัการบรโิภค
เกลือและให้ไฮโดรคลอโรไทอะไซด์ร่วมกัน ในผู้ป่วยที่รับประทานยา  
Lisinopril 40 มก./วันอยู่แล้ว ติดตามดูระดับโปรตีนแอลบูมิน 
ในปัสสาวะท่ี 6 สัปดาห์ พบว่ากลุ ่มที่จ�ากัดเกลือร่วมกับให้ยา 
ไฮโดรคลอโรไทอะไซด์จะลดระดับโปรตีนแอลบูมินในปัสสาวะ 
ได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ค่าเฉลี่ยโปรตีนแอลบูมินที่ร่ัวลดลง 
จากเดิมเฉลี่ย 711 มก./วัน (95%CI 485-1043) ซึ่งในกลุ่มที่ให ้
ลดบริโภคเกลือลดลงได้เฉลี่ยเหลือ 393 มก./วัน(P<0.0002), กลุ่มที่
ให้ไฮโดรคลอโรไทอะไซด์ลดลงเฉลี่ยเหลือ 434 มก./วัน (p< 0.0003) 
จากการศึกษานี้สรุปได้ว่าการจ�ากัดการบริโภคเกลือร่วมกับให้ยา 
ไฮโดรคลอโรไทอะไซด์เป็นวิธีการรักษาที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพของ

ยากลุ่ม RAAS blockage ในการลดโปรตีนแอลบูมินในปัสสาวะใน
ผู้ป่วยโรคไตจากเบาหวานชนิดที่ 2
  จากการศึกษาของ Vincent L.H. และคณะ27 พบว่าการให ้
ยาลดความดันกลุ่ม ACEI, ARB ร่วมกับยาขับปัสสาวะสามารถ
ลดโปรตีนแอลบูมินในปัสสาวะได ้มากขึ้น โดยท�าการศึกษา 
ในผูป่้วย18รายทีม่โีปรตนีในปัสสาวะมากกว่า 1 กรมั/วนัและได้รบัยา 
ramipril 5 มก./วันอย่างน้อย 6 เดือนก่อนเข้าการศึกษา จากนั้น 
ให้ผู ้ป่วยเข้าร่วมการศึกษาโดยแบ่งกลุ่มดังน้ี กลุ่มท่ีได้ ramipril  
10 มก./วัน (R10), กลุ่มที่ได้ valsartan 160 มก./วัน(V160), ramipril 
5 มก./วันร่วมกับ valsartan 80 มก./วัน(R5 + V80) และ ramipril  
5 มก./วนั, valsartan 80 มก./วันร่วมกบั furosemide (R5 + V80 +F)  
แล้วติดตามดูระดับโปรตีนในปัสสาวะ พบว่ากลุ่ม R5 + V80 +F 
สามารถลดระดับโปรตีนในปัสสาวะได้มากที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น 
การลดลงของโปรตีนในปัสสาวะเมื่อเทียบกับได้ ramipril 5 มก./วัน 
ในแต่ละกลุ่มคอื R10 = -3% , V160 = -18.6% , R5 + V80 = -18.9%  
และ R5 + V80 + F = -44.5%
  ยา amilorideเป็นยาอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะนอกเหนือ
จากคุณสมบัติในการขับปัสสาวะที่ distal tubule ด้วยกลไกการยับยั้ง
การดูดซึมโซเดียมและน�้ากลับบริเวณ epithelium sodium channel  
แล้ว ยา amiloride นี้ยังมีบทบาทส�าคัญในการลด podocyte motility  
และลดโปรตีนรั่วในปัสสาวะในหนู ผลของยา amiloride ท�าให้ลด
โปรตีนรั่วในปัสสาวะ คาดว่าเกิดจากยา amiloride สามารถยับยั้ง 
การสร้าง urokinase receptor (หรือที่ เรียกว่า urokinase  
plasminogen activatior receptor = uPAR) ซึง่เป็นโมเลกุลทีเ่กีย่วข้อง
กับการกระตุ้น integrin (โดย integrin เป็นตัวที่ช่วยยึด podocyte 
กับ GBM) ดังนั้นเมื่อ integrin ถูกกระตุ้นจึงไปท�าให้ podocyte  
หดตัว แล้วท�าให้ cell หลดุออกจาก glomerulus มาปรากฏในปัสสาวะ 
(เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า podocyturia) และสุดท้ายเกิดเป็นโปรตีนรั่ว
ในปัสสาวะตามมา 
  มีการศึกษาประสิทธิภาพของยา spironolactone, hydro-
chlorothiazide (HCTZ) และamilorideในการลดโปรตนีรัว่ในปัสสาวะ  
โดย Moralesและคณะ28 ท�าการศกึษาแบบ prospective randomized 
crossover study ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะ 1-3 และมีอัตราส่วน
ของแอลบูมินต่อครีแอทินีนในปัสสาวะ(UACR) มากกว่า 300 มก./
กรัมของครีแอทินิน ทุกรายได้รับ enalapril อยู่แล้ว โดยน�ามาสุ่ม
ให้ spironolactone 25 มก./วัน หรือ HCT 50มก./วัน หรือ HCTZ 
50มก./วัน + amiloride 5มก./วัน เป็นเวลา 4 สัปดาห์ เมื่อติดตาม
ค่า UACR พบว่ามีการลดลดของโปรตีนแอลบูมินในปัสสาวะอย่างมี
นัยส�าคัญ เมื่อให้ spironolactone ลดลง 34% , HCTZ ลดลง 42% 
และ HCTZ + amiloride ลดลง 56%
  นอกจากนั้นยังได้มีการศึกษาการให้ยา amilorideในผู้ป่วย 
โรค Fabry เพื่อลดโปรตีนรั่วในปัสสาวะ ซึ่งผู้ป่วยโรค Fabry จะ
มี beta-3-integrins ที่ glomerular epithelial cells , Bowman’s  
capsule epithelial layer และ tubular cells ที่มากผิดปกติ ในสภาวะ
ที่มี integrin มาก จึงมีผลให้เกิดการหดตัวของ podocyte โรค Fabry  
เป ็นที่ถ ่ายทอดทางพันธุกรรมชนิดหนึ่ง มีความเกี่ยวข ้องกับ 
อวยัวะต่างๆในร่างกายหลายระบบ ได้แก่ หวัใจ ไต และประสาทสมอง
แม้ว่าจะมีการรักษาต่างๆ แต่จะพบได้ว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีการท�างาน
ของไตที่ลดลงเรื่อยๆ และมีโปรตีนรั่วในปัสสาวะ (ซึ่งเป็น marker 
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ของการบาดเจ็บต่อ glomerular) เป็นอย่างมาก จากกการศึกษา 
ของ Trimarchi และคณะ29ผู้ป่วย Fabry 1 รายอายุ 37 ปีที่เคยท�า 
การตัดชิ้นเนื้อพิสูจน์แล้วร่วมกับมีโรคไตเร้ือรังระยะ 3 ซึ่งหลังจาก 
ได้รบัการรกัษาโดยการให้รบัประทานอาหารทีม่เีกลอืต�า่, agalsidase 
beta infusions , RAAS blockage และ low dose steroids พบว่า
โปรตีนรั่วในปัสสาวะลดจาก 6.8 กรัม/วัน เหลือเป็น 2.1 กรัม/วัน 
ต่อมาได้ทดลองให้ amiloride 5 มก./วัน ซึ่งเป็นยาที่ช่วย stabilize 
podocyte และมีผลต่อ โปรตีนรั่วในปัสสาวะในต�าแหน่ง distal  
convoluted tubule พบว่าสามารถลดโปรตีนรั่วเหลือเพียง 0.8 กรัม/
วันหลังติดตามไป 6 เดือน
  จากการทบทวนวรรณกรรมดังที่กล่าวมาพบว่าการให้ยาขับ
ปัสสาวะ (HCTZ , amiloride, spironolactone) เสริมร่วมกับการ 
ได้รับยา RAAS blockers จากหลายการศึกษา สามารถลดโปรตีนรั่ว 
ในปัสสาวะได้ เน่ืองจากยาขับปัสสาวะอาจมีผลท�าให้ความดันในไต 
ลดลง ท�าให้เกิดแนวคิดในการให้ยาขับปัสสาวะเสริมร่วมกับการ 
ได้รับยา RAAS blockers ในผู้ป่วยที่เป็นโรคไตจากเบาหวานเพื่อ 
ลดโปรตีนรั่วในปัสสาวะ เพื่อช่วยชะลอการเกิดไตวายเรื้อรังระยะ
สุดท้าย 

กลไกการออกฤทธิ์ของยาขับปัสสาวะ
  1. Thiazide ออกฤทธ์ยับย้ังการท�างานที่  Na+-Cl-  
cotransporter ท�าให้ลดการดูดกลับโซเดียมที่ Distal convulated 
tubule ผลข้างเคียงจากยาอาจเกิดโซเดียมและแมกนีเซียมต�่าในเลือด
  2. Amiloride ออกฤทธิ์ยับยั้งการท�างานของ sodium  
epithelium channel (ENaC) ที่ฝั ่งท่อไต ท�าให้ลดการดูดกลับ 
ของโซเดียม แล้วเกิดการสูญเสียโซเดียมและน�้าทางปัสสาวะ ผลข้าง
เคียงจากยาอาจเกิดโพแทสเซียมสูงในเลือด

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลของยาลอซาร์แทน + HCTZ 
+ amiloride กับยาลอซาร์แทนในการลดโปรตีนแอลบูมินในปัสสาวะ
ส�าหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังจากเบาหวาน
  2. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงค่าการท�างานของไต ความ
ดันเลือด น�้าหนักของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังจากเบาหวาน หลังจากได้รับ
ยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์และยาอะมิโลไรด์ร่วมกับยาลอซาร์แทน
  3. เพือ่ศกึษาผลข้างเคยีงจากการใช้ยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์ 
ยาอะมิโลไรด์และยาลอซาร์แทน

กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

วิธีการด�าเนินการศึกษา
  1. ค�าถามของการวิจัย 
  ค�าถามหลัก (Primary research question)
  - ประสิทธิภาพของยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์และยา 
อะมิโลไรด์ ในการเสริมประสิทธิภาพของยาลอซาร์แทนสามารถลด
แอลบูมินในปัสสาวะในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังจากเบาหวานได้หรือไม่?
  ค�าถามรอง (Secondary research question)
  - มีการเปล่ียนแปลงค่าการท�างานของไต ความดันเลือด 
น�้าหนักของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังจากเบาหวาน หลังจากได้รับยาไฮโดร
คลอโรไทอะไซด์และยาอะมิโลไรด์ร่วมกับยาลอซาร์แทนหรือไม่?

  - มีผลข้างเคียงจากการใช้ยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์และ 
ยาอะมิโลไรด์เกิดขึ้นหรือไม่?
  2. รูปแบบการวิจัย 
  การศึกษานี้เป็นการศึกษาทดลองในแง่การรักษา (Thera-
peutic trial) แบบสุม่ตัวอย่าง (prospective randomized single blind 
study) เปรยีบเทยีบการให้ยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์และยาอะมโิลไรด์
ร่วมกับยาลอซาร์แทน ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังจากเบาหวาน เพื่อดูการ
เปลีย่นแปลงของแอลบมูนิในปัสสาวะ ผูป่้วยทกุคนทีม่ภีาวะโรคไตจาก 
เบาหวานและได้รับรักษาในโรงพยาบาลวชิรพยาบาลจะได้รับการ 
คัดกรองว่าสามารถเข้าร่วมการศึกษาได้หรือไม่

Treatment factors
ACEIs/ ARBs

Antidiabetic drugs
HCTZ/Amiloride

Control Protein and Na intake

Patient factors
Age, Gender

Obesity
Genetic

Underlying disease
Smoking

Protein and Na intake
Blood pressure
Blood sugar

Disease factor
Duration of diabetic

kidney disease

Urine albumin creatinine ratio
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  3. นิยามตัวแปร
  - ตวัแปรอสิระ คอื ผูป่้วยโรคไตเรือ้รงัจากเบาหวานทีไ่ด้รบั
ยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์และ ยาอะมิโลไรด์
  - ตวัแปรตาม คอื การเปลีย่นแปลงของแอลบมูนิในปัสสาวะ,  
ค่าการท�างานของไต ความดันเลือด น�้าหนักของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 
จากเบาหวาน หลังจากได้รับยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์และยาอะมิโล
ไรด์ร่วมกับยาลอซาร์แทน 
  - ตัวแปรควบคุม คือ ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังจากเบาหวานที่ได้
รับยาลอซาร์แทน การเก็บข้อมูลและวัดผลท�าโดยแบบบันทึกข้อมูล 
การตรวจผลทางห้องปฏิบัติการ
   4. การให้ค�านิยามเชิงปฏิบัติที่ใช้ในการวิจัย 
  - Diabetic Kidney disease
    1) การตรวจพบแอลบูมินในปัสสาวะมากกว่า 300 
มิลลิกรัมต่อวัน (macroalbuminuria)
    2) การตรวจพบแอลบมูนิในปัสสาวะ 30-300 มลิลกิรมั
ต่อวนั (microalbuminuria) ร่วมกบั ลกัษณะดงัต่อไปนีอ้ย่างน้อย 1 ข้อ
     2.1) ตรวจจอประสาทตาพบ diabetic retinopathy
     2.2) ผูป่้วยเบาหวานชนดิที ่1 ทีไ่ด้รบัการวนิจิฉยัโรค
เบาหวานนานกว่า 10 ปี
  โดยการวินิจฉัยภาวะ microalbuminuria หรือ macroalbu-
minuria ควรตรวจพบอย่างน้อย 2 ใน 3ครั้ง ห่างกันใน 3-6 เดือน
  - Urine albumin creatinine ratio (UACR) คือ อัตราส่วน 
ของแอลบูมินต่อครีแอทินินในปัสสาวะ โดยใช้การเก็บปัสสาวะครั้ง
แรกในตอนเช้าครั้งเดียว 
  - การท�างานของไต (Glomerular filtration rate หรอื GFR) 
โดยการเจาะเลือดและใช้สมการค�านวณตามสูตรของ CKD-EPI
  - ภาวะไตวายเฉียบพลัน (Acute kidney injury, AKI)  
ตาม KDIGO 2012 คือ มีข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
   1) มกีารเพิม่ขึน้ของครีแอทนินิในเลอืด ≥ 0.3 มก./ดล. 
ภายใน 48 ชั่วโมง หรือ
   2)  มีการเพ่ิมขึ้นของครีแอทินิน ≥1.5 เท่าจากค่าเดิม 
ภายใน 7 วัน
   3) มีปัสสาวะ < 0.5 มล./กก./ชม.ในเวลา 6 ชั่วโมง
  5. ระเบียบวิธีการวิจัย 
  ประชากรและตัวอย่าง 
  ประชากรเป้าหมาย: ผู้ป่วยที่มีภาวะโรคไตจากเบาหวาน 
และมีอัตราส่วนของแอลบูมินต่อครีแอทินินในปัสสาวะมากกว่า  
300 มก./กรัมของครีแอทินินที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาล วชิร
พยาบาล
  เกณฑ์คัดเลือกผู้ป่วยเข้าการศึกษา
  1)  อายุ ≥18 ปีถึง 70 ปี
  2)  โรคไตเร้ือรังจากเบาหวานที่มีอัตราส่วนของแอลบูมิน 
ต่อครีแอทินินในปัสสาวะมากกว่า 300 มก./ กรัมของครีแอทินินใน
ปัสสาวะ
  3) หน้าทีก่ารท�างานของไตคงทีอ่ย่างน้อย 2 ครัง้ก่อนเข้าร่วม
งานวิจัยและระดับการ ท�างานของไตมากกว่า 30 mL/min/1.73 m2

   4)  ได ้รับการรักษาด ้วยยาลอซาร ์แทนในขนาดคงที ่
อย่างน้อย 3 เดือนก่อนเข้าร่วมงานวิจัย 
   5) ความดันเลือดซิสโตลิก 120-140 mmHg และความดัน

เลือดไดแอสโตลิก 80-90 mmHg
   6) ได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยหรือผู้มีอ�านาจตัดสินใจ
  เกณฑ์คัดเลือกผู้ป่วยออกจากการศึกษา 
  1) ได้รับยาต้านการอักเสบ(NSAIDs), ยาสเตียรอยด์ 
(Steroids), ยากดภูมิต้านทานอื่นๆ 
  2) มีประวัติโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจตีบ 
ในช่วง 6 เดือน
  3)  มีประวัติโรคหลอดเลือดที่ไตตีบ(RAS), โรคอุดตัน 
ของทางเดินปัสสาวะ(Obstructive uropathy), โรคแพ้ภูมิตัวเอง 
(autoimmune disease), โรคมะเร็ง, ตั้งครรภ์หรือในช่วงให้นมบุตร
   4) มคีวามผดิปกตขิองดลุเกลอืแร่และความเป็นด่างในเลอืด 
ได้แก่ ค่าโซเดยีมต�า่ (< 135 mmol/L), โพแทสเซยีมต�า่ (< 3.5 mmol/L), 
โพแทสเซียมสูง( > 5.0 mmol/L)
  5) มีประวัติแพ้ยา HCTZ, amiloride
  เกณฑ์การหยุดวิจัยหรือถอนอาสาสมัครจากงานวิจัย
  1) ผู ้ป่วยมีความดันเลือดต�่าคือ ความดันเลือดซิสโตลิก  
< 90 mmHg และ ความดันเลือดไดแอสโตลิก < 60 mmHg
  2) มีความผิดปกติของเกลือแร่ในร่างกายคือ โซเดียมต�่า  
(< 135 mmol/L โพแทสเซียมต�่า (< 3.5 mmol/L),โพแทสเซียมสูง 
(> 5.0 mmol/L) 
  3) ผู้ป่วยมีไตวายเฉียบพลันคือ มีอย่างน้อย 1 ข้อดังนี้
  - มีการเพ่ิมข้ึนของครีแอทินินในเลือด ≥0.3 มก./ดล. 
ภายใน 48 ชั่วโมง
  - มีการเพิ่มข้ึนของครีแอทินิน ≥1.5 เท่าของค่าพื้นฐาน
ภายใน 7 วัน
  - ปัสสาวะออกน้อยกว่า 0.5 มล./กก./ชม. นาน 6 ชั่วโมง
  ขนาดประชากรที่ต้องการศึกษา (sample size)
  ค�านวณขนาดตัวอย่างของงานวิจัยโดยใช้สูตร

  โดยที่ n = จ�านวนตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม n
1 
= n

2 
= n

  μ
1
-

 
μ

2 
= ค่าเฉลีย่ของระดบั 24 hr Albuminuria(mg) ในกลุม่

ที่ได้รับยาลอซาร์แทนและกลุ่มที่ได้รับยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์ + ยา
อะมิโลไรด์ + ยาลอซาร์แทน σ2

  = ค่าความแปรปรวนของระดับ 24 hr Albuminuria(mg) ใน
กลุม่ท่ีได้รบัยาลอซาร์แทนและกลุม่ทีไ่ด้รบัยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์ +  
ยาอะมิโลไรด์

  α
 
= type I error ก�าหนดเท่ากับ 0.1 จะได้ z

α/2 
= 1.645

  β
 
= type II error ก�าหนดเท่ากับ 0.2 จะได้ z

β 
= 0.842

  แทนค่าตัวเลขในสูตร โดยอ้างอิงจากรายงานการวิจัย 
เรื่อง Diverse diuretics regimens differentially enhance the  
antialbuminuric effect of rennin-angiotensin blockers in  
patients with chronic kidney disease ของ Enrique Morales.  
et al. (2015)28
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  ขั้นตอนในการด�าเนินงานวิจัย
  การคัดเลือกผู้ป่วยและการขอความยินยอม 
  เมื่อผู้ป่วยได้รับการคัดเลือกว่ามีเกณฑ์ที่เข้าได้กับการศึกษา
และไม่มีคุณสมบัติที่เข้าได้กับเกณฑ์คัดออกจากการศึกษา แพทย์ 
ผู้วิจัยเป็นผู้ให้ข้อมูลและมีเอกสารให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยหรือผู้มีอ�านาจ
ตัดสินใจ ถ้าหากผู้ป่วยไม่สามารถตัดสินใจเองในขณะน้ันได้และ
ลงชื่อแสดงความยินยอมในเอกสารแสดงความยินยอมการทดสอบ
การตอบสนองด้วยยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์และยาอะมิโลไรด์ร่วม
กับยาลอซาร์แทน
  การประเมินผู้ป่วยที่เข้าได้กับเกณฑ์คัดเลือกผู้ป่วย 
เข้าการศึกษา
   1. ผูป่้วยโรคไตเรือ้รงัจากเบาหวานทีไ่ด้รบัยาลอซาร์แทน ใน
ขนาดคงที่อย่างน้อย 3 เดือน โดยมีการตรวจการท�างานของไตโดย 
ใช้ CKD-EPI อย่างน้อย 2 ครั้งอยู่ในระดับคงที่และระดับการท�างาน
ของไตมากกว่า 30 mL/min/1.73 m2
  2. อาสาสมัครจะถูกแบ่งเป็นกลุ่มโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม  
โดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์แบ่งกลุม่ (http://www.randomization. 
com) เพื่อเข้าร่วมงานวิจัยและรับยา โดยมีอาสาสมัคร 100 คน 
  กลุ่มที่ 1 (กลุ่มทดลอง) : ได้รับยา HCTZ 25 mg/day + 
amiloride 2.5 mg/day+ ยาเดิม 1 เดือน
  กลุ่มที่ 2 (กลุ่มเปรียบเทียบ) : ได้รับยาหลอก(placebo) +  
ยาเดิม 1เดือน
  3. อาสาสมัครจะได้รับการชั่งน�้าหนัก, วัดความดันเลือด, 
ตรวจระดับ CBC, FBS, BUN, serum Cr, eGFR, FBS, HbA1C, 
electrolyte(sodium, potassium, chloride, bicarnonate, calcium), 
albumin , total cholesterol, HDL, LDL, TG, uric acid ปรมิาณเลอืด
ที่ใช้ ครั้งละ 10 mL และเก็บปัสสาวะครั้งละ 10 mL ณ วันที่ 0,7 และ  
28 โดยการนัดพบแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 1ชั่วโมง ตัวอย่างเลือด
และปัสสาวะท่ีใช้ในงานวจิยัจะถกูท�าลายตามระเบยีบของโรงพยาบาล 
ไม่ได้มีการเก็บไว้

ตารางที่ 1 ตารางการนัดหมายผู้ป่วย

ครั้งที่นัดหมาย วันที่นัดหมาย

Day 0 (เริ่มเข้างานวิจัย) 

Day 7

Day 28

  4. ขณะที่อาสาสมัครอยู่ในงานวิจัยจะไม่ได้มีการปรับยาลด
ความดันเลือด, ยาลดน�้าตาลในเลือด หรือยาอื่นๆ เนื่องจากคัดเลือก
ผูป่้วยท่ีมรีะดบัความดนัเลอืดและระดบัน�า้ตาลทีอ่ยูใ่นเกณฑ์เหมาะสม  
คือ ระดับความดันเลือดซิสโตลิก 120-140 mmHg และระดับ 
ความดนัเลือดไดแอสโตลกิ 80-90 mmHg และระดบัน�า้ตาล 80-150 
mg/dl เข้าร่วมงานวิจัย
  5. ผู ้วิจัยจะติดตามอาสาสมัครหลังจากได ้รับยาว ่ามี 
ภาวะแทรกซ้อนจากการให้ไฮโดรคลอโรไทอะไซด์และยาอะมิโลไรด์ 
โดยนัดตรวจติดตามอาการและผลเลือดหลังให้ยา 7 วันและ  
28 วัน

x ≈ ≈ 577.33300 + 577 + 855
3

≈ 411.11s ≈ 855 - 300
1.35

  กลุ่มที่ได้รับยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์ + ยาอะมิโลไรด์ + ยา 
ลอซาร์แทน

  แทนค่าในสูตร

  ท�าการปรับขนาดตัวอย่างเพื่อป้องกันการสูญหายจากการ
ติดตาม (Dropout)

n
adj

 = ขนาดตัวอย่างที่ปรับแล้ว

R = สัดส่วนการสูญหายจากการติดตาม = 0.05 (5%)

  โดยที่ n = ขนาดตัวอย่างที่ค�านวณได้จากสูตรค�านวณขนาด
ตัวอย่าง = 48 ราย/กลุ่ม

แทนค่าในสูตร จะได้

n = = 48 ราย/กลุ่ม(1.645 + 0.842)2 2 (7002)
(935 - 577)2

n
adj

 = n
1-R

n
adj

 = = 50 ราย/กลุ่ม48
1-0.05

  ดังนั้นจะได้ขนาดตัวอย่าง 50 ราย/กลุ่ม
  ดังนั้น ในการศึกษานี้จะท�าการศึกษาในผู้ป่วยอย่างน้อย  
50 x 2 = 100 คน
  (กลุ่มที่ 1: ได้รับยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์25 มก./วัน, ยา 
อะมิโลไรด์2.5 มก./วัน และ ยาลอซาร์แทนกลุ่มที่ 2: ได้รับยา  
Placebo และยาลอซาร์แทน)

  เนื่องจากค่าระดับ 24 hr Albuminuria (mg) ในงานวิจัยนี้ 
รายงานเป็นค่า median (Q1-Q3) จึงท�าการแปลงค่าดังกล่าว 
เป็นค่า mean(SD) ดังนี้

  กลุ่มที่ได้รับยาลอซาร์แทน

x ≈
q

1
 + m + q

3

3

x ≈ ≈ 934.66266 + 935 + 1603
3

≈ 990.37s ≈ 1603 - 266
1.35

s ≈ s ≈ 
q

3
 - q

1

η(n)

q
3
 - q

1

1.35
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  การรวบรวมข้อมูล 
  การบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพื้นฐานข้อมูลผู้ป่วย ได้แก่ 
demographic characteristics เพศ อายุ โรคประจ�าตัว ยาและ 
ขนาดยาที่ได้รับ น�้าหนัก ความดันเลือด ระดับน�้าตาลในเลือด  
การท�างานของไต เกลือแร่ในเลือด โปรตีนในปัสสาวะ
  หลังจากที่คัดเลือกผู้ป่วยเข้าการศึกษาจะมีการติดตามผล 
การรกัษา เพือ่ดอูตัราการลดลงของแอลบมูนิในปัสสาวะ และประเมนิ
ว่าผู้ป่วยมี primary endpoint หรือ secondary endpoint หรือไม่  
มีการท�าผิด protocol หรือไม่ มีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นกับผู้ป่วยหลัง
ได้รับยาหรือไม่
  การบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรักษา ได้แก่ การติดตาม

แผนภูมิที่ 1 การท�าวิจัย

ดูการเปลี่ยนแปลงการลดลงของโปรตีนแอลบูมินในปัสสาวะและ 
ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการได้รับการรักษา
  ภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรง ได้แก่ ภาวะแทรกซ้อนที่ท�าให้เป็น
อันตรายต่อชีวิต ท�าให้ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ท�าให้
เกิดภาวะทุพพลภาพหรือพิการมีภาวะไตวายเฉียบพลัน หรือมีความ 
ผิดปกติของเกลือแร่อย่างรุนแรง
  ข้อมูลต่าง ๆ จะถูกบันทึกใน case report forms (CRFs) 
โดยละเอียด โดยผู้บันทึกข้อมูลต้องรายงานผู้วิจัยหลักและผู้วิจัย 
หลักจะต ้องรายงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย หากมี 
ภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรงเกิดขึ้น

DKD and
UACR > 300 mg/g
Losartan ≥ 3months

Placebo

HCTZ 25 mg/day
Amiloride 2.5 mg/day

4 wks UACR

ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังจากเบาหวาน

UACR > 300 mg/g

Fix dose Losartan 3 months

Informed consent

HCTZ 25 mg/day + Amiloride 2.5 mg/dayPlacebo

Computer randomization

Primary outcome :  The percentage change in the median of UACR between the baseline and final  
      value of each treatment 

Secondary outcomes : 1.) The percentage of patients who achieved UACR reductions > 30% and > 50%  
       2.) The percentage change for eGFR, mean arterial pressure and body weignt
       3.) The Adverse effect for each treatment period
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงการติดตามผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย

วันที่ 0 วันที่ 7 วันที่ 28 วิธีการบันทึก

Patient factors

Inclusion and exclusion criteria X

Prospective 
recording

Demographic data an history X

Age X

Sex X

BMI X X

Body weight X X X

Underlying disease X

SBP X X X

DBP X X X

MAP X X X

FBS X

HbA1C X

CBC X

Cholesterol X

LDL X

Triglyceride X

BUN X X X

Creatinine X X X

eGFR X X X

Sodium X X X

Potasium X X X

Chloride X X X

Carbon dioxide X X X

Uric acid X X

Albumin X X

Urine exam X X

UACR X X

Adverse events X X X
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  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้ป่วยทุกรายที่ได้รับการคัดเลือกเข้าการศึกษาจะถูกน�าไป
วิเคราะห์
  1. ข้อมลูเชงิปรมิาณ (continuous data) ได้แก่อาย ุน�า้หนกั 
ส่วนสูง ระดับความดันเลือดทั้งขณะบีบตัวและคลายตัว (systolic BP, 
diastolic BP และ MAP) FBS ค่าการท�างานของไต (BUN, Cr รวมถงึ 
eGFR) ระดับดุลเกลือแร่ในเลือด (Na, K, Cl และ HCO3) ระดับยูริก
ในเลือด อัตราส่วนของแอลบูมินต่อครีแอทินินในปัสสาวะ (UPCR) 
น�าเสนอโดยค่าเฉลีย่ (mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (standard 
deviation) หรอืค่ามธัยฐาน (median) และพสิยัควอไทล์(interquatile 
range) ตามความเหมาะสมของข้อมูล
  2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ (categorical data) ได้แก่เพศ  
โรคประจ�าตัวต่างๆ เช่นเบาหวาน ความดันเลือดสูง ไขมันสูงในเลือด 
โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ รวมถึงยาต่างๆ 
ที่ผู้ป่วยรับประทานอยู่ ผลข้างเคียงจากการรักษาน�าเสนอโดยความถี่

(frequency) และร้อยละ (percentage)
  3. การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของแอลบูมินในปัสสาวะ, 
ค่าการท�างานของไต ความดันเลือด น�้าหนักของผู้ป่วยเรื้อรังจาก 
เบาหวานหลังจากได้รับยาระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ  
ใช้สถิติ independent t-test หรือ Mann-Whitney U test ตามความ
เหมาะสมของข้อมูล
  4. วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของแอลบูมินในปัสสาวะ,  
ค่าการท�างานของไต ความดันเลือด น�้าหนักของผู้ป่วยเรื้อรังจาก 
เบาหวานระหว่างก่อนและหลังจากได้รับยาภายในกลุ่มเดียวกัน 
ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ใช้สถิติ paired t-test หรือ  
Wilcoxon signed-rank test ตามความเหมาะสมของข้อมูล
  5. การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส�าเร็จรูป SPSS Statistics เวอร์ชัน 22 โดยก�าหนดนัยส�าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 

การบริหารงานวิจัยและตารางการปฏิบัติงาน 

ตารางที่ 3 ตารางปฏิบัติงานวิจัย

ผลการศึกษา 
  การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษาเชงิทดลองแบบสุ่มมกีลุม่ควบคมุ 
(Randomized controlled trial study, single blind) โดยมวีตัถปุระสงค์
เพื่อเปรียบเทียบผลของยาในการลดโปรตีนแอลบูมินในปัสสาวะ  
การเปล่ียนแปลงค่าการท�างานของไต ความดันเลือด น�้าหนัก และ
ผลข้างเคียงจากการใช้ยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์และยาอะมิโลไรด์ 
ในการเสริมประสิทธิภาพของยาลอซาร์แทนในผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง 
จากเบาหวานทีม่ารบับรกิารทีโ่รงพยาบาลวชริพยาบาลในช่วงเวลาวนั
ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560 มีผู้ป่วย
โรคไตจากเบาหวานเข้าร่วมทั้งหมด 97 ราย มีผู้ป่วย 10 รายปฏิเสธ
เข้าร่วมงานวิจัยหลังจากได้อธิบายวิธีการวิจัยและให้อ่านเอกสาร 
รายละเอียดงานวิจัย มีผู้ป่วย 6 รายมีความดันเลือดสูง ดังนั้นจึง 

มีผู้ป่วยทั้งหมด 81 รายเข้าร่วมงานวิจัยและได้รับการสุ่มวิธีการรักษา 
กลุม่ทดลองคอืกลุม่ทีไ่ด้รบัยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์และยาอะมโิลไรด์
ร่วมกับยาลอซาร์แทน 40 ราย ขณะทดลองมีผู้ป่วยออกจากการศึกษา
ในกลุ่มทดลอง 1 รายเนื่องจากขณะติดตามตรวจพบโพแทสเซียมสูง 
ในเลือด และกลุ ่มเปรียบเทียบคือกลุ่มที่ได้รับยาหลอกร่วมกับ 
ยาลอซาร์แทน 41 ราย ขณะทดลองมีผู้ป่วยออกจากการศึกษาใน
กลุ่มเปรียบเทียบทั้งหมด 5 ราย (3 รายไม่มาตรวจติดตามการรักษา,  
1 รายเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล.เนื่องจากติดเช้ือทางเดิน
ปัสสาวะ, 1 รายขอถอนตัวออกจากงานวิจัย เนื่องจากไม่สะดวก 
มาตรวจติดตามการรักษา)ดังนั้นหลังสิ้นสุดการศึกษากลุ่มทดลอง 
มีผู้ป่วย 39 รายและกลุ่มเปรียบเทียบมีผู้ป่วย 36 ราย รวมมีผู้ป่วยผล 
ทั้งหมด 75 รายได้รับการวิเคราะห์ข้อมูล (แผนภูมิที่ 2)

กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

1. ศึกษาเตรียมงาน X X X X

2. รวบรวมข้อมูล X X X X X X X X X X X X

3. วิเคราะห์ข้อมูล X X

4. รายงานผลการวิจัย X X
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  การวิเคราะห์ข้อมูล น�าเสนอดังต่อไปนี้
  1. คุณลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
  กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาน้ีเป็นผู ้ป่วยโรคไตเร้ือรังจาก 
เบาหวานทีม่ารบับรกิารทีโ่รงพยาบาล วชริพยาบาล โดยมอีาสาสมคัร
จ�านวน 75 คน แบ่งเป็นกลุม่ทดลองซึง่ได้รบัยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์
และยาอะมิโลไรด์ร่วมกับยาลอซาร์แทน 39 คน และกลุ่มเปรียบเทียบ
ซ่ึงได้รบัเพยีงยาลอซาร์แทน 36 คนคุณลักษณะทัว่ไปของกลุม่ตวัอย่าง  
พบว่าทั้งกลุ ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบครึ่งหนึ่งเป็นเพศหญิง 
ร้อยละ 51.0 และร้อยละ 50.0 ตามล�าดับ และมีอายุเฉลี่ย 54 ปี (SD 
8.9) และ 53.4 ปี (SD 9.3) ตามล�าดับ กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบ
เทียบมีค่ามัธยฐานจ�านวนปีที่เป็นโรคเบาหวาน 10 ปี (IQR 7-14.5) 
และ 9 ปี (7-10.5) ตามล�าดับ อาสาสมัครทั้งหมดป่วยเป็นโรคความ
ดันเลือดสูงทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบส่วนใหญ่ป่วยเป็น 
โรคไขมัน ร้อยละ 92.3 และร้อยละ 88.9 ตามล�าดับ ส่วนใหญ่กลุ่ม
ทดลองเป็นโรคไตเรื้อรังระยะที่ 1 ร้อยละ 33.3 ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบ
เป็นโรคไตเรื้อรังระยะ 3b ร้อยละ 41.7 (ตารางที่ 3)
  การได้รับยาลอซาร์แทนพบว่า ส่วนใหญ่ทั้งกลุ่มทดลองและ
กลุ่มเปรียบเทียบได้รับขนาด 100 mg ร้อยละ 76.9 และร้อยละ 72.2 
ตามล�าดับ และส่วนใหญ่ก็ได้รับยา CCB ร้อยละ 71.8 และร้อยละ  
86.1 กลุ่มทดลองได้รับยา b-blocker และยา vasodilator ร้อยละ  
30.8 และร้อยละ 5.1 ตามล�าดับส่วนกลุ่มเปรียบเทียบได้รับยา  
b-blocker และยา Vasodilator ร้อยละ 16.7 และร้อยละ 11.1 ตาม
ล�าดับ (ตารางที่ 3)

  ค่ามัธยฐานของน�้าหนักกลุ่มทดลอง 78.0 กก. (IQR 65.0-
85.0) ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบ 67.7 กก. (IQR 56.9-90.0) ค่ามัธยฐาน
ดัชนีมวลกายของกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบเท่ากับ 29.75  
kg/m2 (IQR 25.43-33.29) และ 26.78kg/m2 (IQR 23.79-34.49) 
ตามล�าดบั กลุม่ทดลองมค่ีามัธยฐานระดบัความดนั เลอืดซสีโตลคิและ
ระดบัความดนัเลอืดไดแอสโตลคิเท่ากบั 130 mmHg (IQR 128-135) 
และ 80 mmHg (IQR 76-85) ตามล�าดับ ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบค่า 
มัธยฐานระดับความดันเลือดซีสโตลิคและระดับความดันเลือด 
ไดแอสโตลิคเท่ากับ133 mmHg (IQR 130-135)และ 78 mmHg 
(IQR 70-82) ตามล�าดับ โดยกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ 
มีค่าเฉลี่ย MAP เท่ากับ 96.67 mmHg (SD 92.67-99.33) และ 
96.17 mmHg (SD 91.17-99)ตามล�าดับ (ตารางที่ 3)
  กลุ ่มทดลองและกลุ ่มเปรียบเทียบมีค่ามัธยฐาน serum  
creatinine 1.03 mg/dL (IQR 0.77-1.47) 1.33 mg/dL (IQR 
1.03-1.67) ตามล�าดับ ค่ามัธยฐาน eGFR 63 (IQR 43-94) และ 
49 (IQR 40-64) ตามล�าดับ ค่าเฉลี่ย Sodium 139.54mmol/L  
(SD 3.16) และ 139.92 mmol/L (SD 3.71) ตามล�าดับ ค่าเฉลี่ย 
potassium 4.25 mmol/L(SD 0.38) และ 4.25 mmol/L (SD 0.38)
ตามล�าดับและค่ามัธยฐานอัตราส่วนของแอลบูมินต่อครีแอทินิน 
ในปัสสาวะ (UACR) 1864.1 mg/g (IQR 1119.7-5011.5) และ 
1550.05 mg/g (IQR 994.55-3217.7) ตามล�าดบั จากข้อมลูพืน้ฐาน 
ของผู้ป่วยท้ังกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบใกล้เคียงกัน ไม่มี 
ความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (ตารางที่ 3)

แผนภูมิที่ 2 จ�านวนผู้ป่วยที่เข้าร่วมงานวิจัย

41 were assigned to
Placebo

40 were assigned to 
HCTZ/Amiloride

36 Were included
in the analysis

39 Were included
in the analysis

3 Were lost to follow-up
1 Discontinue intervention

due to hospitalization
1 Withdraw

1 Discontinue
intervention due to

hyperkalemia

10 declined to participate
6 had high systolic or
diastolic blood essure

97 Patients were
assessed for eligibility

81 Underwent randomization
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ตารางที่ 3 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วย (Baseline characteristics)

ตารางที่ 3 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วย 

Characteristics
HCTZ+Amiloridegroup 

(n = 39 )
Placebo group 

(n = 36 )
p-value

Sex, n (%)
 Female 20 (51.3) 18 (50.0) 0.912

Age (year)  54.0 ± 8.9 53.4 ± 9.3 0.772

Underlying disease
 Diabetic (years), (median, IQR) 
 Hypertension n (%)
 Dyslipidemia n (%)
 Ischemic heart disease n (%)
 Cerebrovascular disease n (%)

10 (7-14.5)
39 (100)
36 (92.3)
2 (5.1)
2 (5.1)

9 (7-10.5)
36 (100)
32 (88.9)
0 (0.0)
0 (0.0)

0.359
NA

0.704
0.494
0.494

Characteristics
HCTZ+Amiloride group

(n = 39 )
Placebo group

(n = 36 )
p-value

Current medications
 Losartan n (%)
  -50 mg
  -100 mg
  CCB
  b-blocker
  Vasodilator

9 (23.1)
30 (76.9)
28 (71.8)
12 (30.8)
2 (5.1)

10 (27.8)
26 (72.2)
31 (86.1)
6 (16.7)
4 (11.1)

0.640

0.131
0.153
0.419

CKD stage
 1
 2
 3a
 3b

13 (33.3)
9 (23.1)
5 (12.8)
12 (30.8)

5 (13.9)
9 (25.0)
7 (19.4)
17 (41.7)

0.250

Weight (kg) 78.0 (65.0-85.0) 67.7 (56.9-90.0) 0.194

Height (cm) 160.82±7.56 160.53±8.93 0.878

BMI (kg/m2) 29.75 (25.43-33.29) 26.78 (23.79-34.49) 0.161

SBP (mmHg) 130 (128-135) 133 (130-135) 0.219

DBP (mmHg) 80 (76-85) 78 (70-82) 0.132

MAP(mmHg) 96.67 (92.67-99.33) 96.17 (91.17-99) 0.487

Hb 12.44±1.88 11.59±1.81 0.051

FBS (mg/dL) 146 (100-225) 124 (99-166) 0.185

Cholestorol (mg/dL) 189.56±47.44 175.22±45.4 0.186

BUN (mg/dL) 21.1±8.06 25±6.60 0.026

Serum creatinine (mg/dL) 1.03 (0.77-1.47) 1.33 (1.03-1.67) 0.092

eGFR (mL/min/1.73 m2) 63 (43-94) 49 (40-64) 0.054

Sodium (mmol/L) 139.54±3.16 139.92±3.71 0.635

Potassium (mmol/L) 4.25±0.38 4.25±0.38 0.968

UACR (mg/g) 1864.1 
(1119.7-5011.5)

1550.05 
(994.55-3217.7)

0.359
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  2. ประสิทธิภาพของยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์และยา 
อะมิโลไรด์ในการเสริมประสิทธิภาพของยาลอซาร์แทนในการลด 
แอลบูมินในปัสสาวะในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังจากเบาหวาน
  กลุ่มทดลองมีค่ามัธยฐาน UACR ที่ baseline และหลัง 
จากได้รับยา 28 วัน เท่ากับ 1864.1 mg/g (IQR 1119.7-5011.5) 
และ 1000 mg/g (IQR 349.3-3174.8) ตามล�าดับ ส่วนกลุ่ม 
เปรียบเทียบค่ามัธยฐาน UACR ที่ baseline และหลังจากได้รับยา 
28 วัน เท่ากับ 1550.1 mg/g (IQR 994.6-3217.7) และ 1959.4 
(IQR 1001.0-3169.5) โดยหลังจากได้รับยา 28 วัน กลุ่มทดลองและ 
กลุ่มเปรียบเทียบมีค่ามัธยฐาน % UACR reduction เท่ากับ 42.84 
(IQR 16.37 - 67.92) และ -7.95 (IQR -47.41 - 14.96) ตามล�าดับ 

ซึ่งพบว่ากลุ ่มทดลองมีการลดลงของอัตราส่วนของแอลบูมินต่อ 
ครีแอทินินในปัสสาวะ (UACR) และ % UACR reduction มากกว่า
กลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p-value =0.041 และ 
p-value <0.001 ตามล�าดับ (ตารางที่ 4 และรูปที่ 1)
  กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบมี % UACR reduction  
มากกว่า 30% ร้อยละ 64.1 และร้อยละ 16.7 ตามล�าดับ โดย 
ทั้งสองกลุ่มมีสัดส่วนแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p-value  
< 0.001) และ % UACR reduction มากกว่า 50% ร้อยละ 41.0 และ 
ร้อยละ 5.6 ตามล�าดับ โดยทั้งสองกลุ่มมีสัดส่วนแตกต่างกันอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) (ตารางที่ 4)

HCTZ+Amiloride group
(n = 39)

Placebo group
(n = 36)

ตารางที่ 4 ผลของยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์และยาอะมิโลไรด์ในการลดระดับแอลบูมินในปัสสาวะ

Variables Baseline 4 weeks Baseline 4 weeks p-valve

UACR (mg/g) 1864.1
(1119.7-5011.5)

1000
(349.3-3174.8)*

1550.05 
(994.55-3217.7)

1959.35
(1001-3169.45)

0.041

% UACR reduction 42.84
(16.37-67.92)

-7.95
(-47.41-14.96)

< 0.001

Patients with > 30% 
UACR reduction (%)

25
(64.1)

6
(16.7)

< 0.001

Patients with > 50% 
UACR reduction (%)

16
(41.0)

2
(5.6)

< 0.001

รูปที่ 1 ผลของยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์และยาอะมิโลไรด์ในการลดระดับแอลบูมินในปัสสาวะ

*p-value 0.05 for intragroup comparison

50.00

25.00

0.00

-25.00

-50.00

-75.00

%
 U

A
C
R
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e

-42.84%

HCTZ+Amiloride Placebo

7.95%
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  3. การเปลี่ยนแปลงค่าการท�างานของไต ความดันเลือด  
น�้าหนักของผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังจากเบาหวาน หลังจากได้รับยา 
ไฮโดรคลอโรไทอะไซด์และยาอะมิโลไรด์ร่วมกับยาลอซาร์แทน
  กลุ่มทดลองมค่ีามธัยฐานการท�างานของไต eGFR ที ่baseline  
และหลังจากได้รับยา 28 วัน เท่ากับ 63 (IQR 43-94) และ 59 (IQR 
37-84) ตามล�าดับ ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบมีค่ามัธยฐานการท�างาน
ของไต eGFR ที่ baseline และหลังจากได้รับยา 28 วัน เท่ากับ 49 
(IQR 40-64) และ 47 (IQR 40-62) ตามล�าดับ และกลุ่มทดลองและ
กลุม่เปรยีบเทยีบมค่ีามธัยฐานร้อยละของการลดลงของค่าการท�างาน
ของไต (%eGFR reduction) เท่ากับ 9.68 (IQR 1.87-20.92) และ 
2.56 (-2.23-9.70) ตามล�าดับ โดยที่กลุ่มทดลองยังมีการลดลงของ

HCTZ+Amiloride group
(n = 39)

Placebo group
(n = 36)

ค่าการท�างานของไต (%eGFR reduction) มากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ 
อย่างมีนัยส�าคัญ (p-value =0.007) (ตารางที่ 5)
  กลุ่มทดลองมีค่ามัธยฐานน�้าหนักที่ baseline เท่ากับ 78.0 
กก. (IQR 65.0-85.0) และหลังจากได้รับยา 28 วัน เท่ากับ 76 กก. 
(IQR 65-85) และกลุ่มเปรียบเทียบมีค่ามัธยฐานน�้าหนัก baseline  
เท่ากับ 67.7 กก. (IQR 56.9-90.0) และหลังจากได้รับยา 28 วัน  
เท่ากับ 68.6 กก. (54.9-91.3) โดยที่กลุ ่มทดลองมีการลดลง 
ของน�้าหนัก (% weight reduction) มากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ
อย่างมีนัยส�าคัญ (p-value = 0.039) ส่วนความดันเลือดไม่พบ 
การเปลี่ยนแปลงระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบอย่างมี 
นัยส�าคัญ (ตารางที่ 5)

ตารางที่ 5 ผลของยายาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์และยาอะมิโลไรด์ในการเปลี่ยนแปลงค่าการท�างานของไต ความดันเลือด น�้าหนักของผู้ป่วย 
   โรคไตเรื้อรังจากเบาหวาน

Variables Baseline 4 weeks Baseline 4 weeks p-value

Serum creatinine (mg/dL) 1.03 (0.78-
1.47)

1.30
(0.83-1.61)*

1.33
(1.03-1.67)

1.37
(1.11-1.53)

0.430

eGFR (ml/min/ 1.73 m2) 63 (43-94) 59 (37-84)* 49 (40-64) 47(40-62)* 0.378

% eGFR reduction 9.68
(1.87-20.92)

2.56
(-2.23-9.70)

0.007

Weight (kg) 78.0
(65.0-85.0)

76
(65-85)*

67.7
(56.9-90.0)

68.6
(54.9-91.3)

0.376

% Weight reduction 0.0 (0.0-1.4) 0.0
(-1.4-0.5)

0.039

BMI (kg/m2) 29.75
(25.43-33.29)

29.75
(25.1-34.26)

26.78
(23.79-34.49)

26.05
(23.42-36.03)

0.201

SBP (mm Hg) 130 (128-135) 128
(125-138)

133 (130-135) 132 (129-137) 0.075

DBP (mm Hg) 80 (76-85) 78 (72-82) 78 (70-82) 80 (73-84) 0.463

MAP (mm Hg) 96.67
(92.67-99.33)

95
(92-99)

96.17
(91.17-99)

98
(92.7-99.5)

0.214

% MAP change -1.07 (8.75) 2.21 (6.80) 0.075

  4. ผลข้างเคียงจากการใช้ยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์และยา 
อะมิโลไรด์
  จากการศึกษาพบเพียงผู้ป่วย 1 รายในกลุ่มทดลองที่มีระดับ
โพแทสเซียมสูงในเลือด (K = 6.1 mEq/L) ต้องออกจากการทดลอง 
ติดตามหลังจากหยุดยาพบระดับโพแทสเซียมในเลือดลดลงกลับสู่
ระดับปกติ ไม่พบผู้ป่วยความดันเลือดต�่า, ไตวายเฉียบพลัน หรือ 
ภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงอื่นๆ ในการทดลอง ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่ได้รับ
ยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์และยาอะมิโลไรด์อาการปกติ สามารถรับ
ประทานยาได้ตลอดการทดลอง

บทวิจารณ์ 
  การศึกษานี้ เป ็นการศึกษาแบบสุ ่มมีกลุ ่มควบคุมเพื่อ 
เปรียบเทียบผลของยาในการลดแอลบูมินในปัสสาวะในผู้ป่วยโรคไต
จากเบาหวานจากผลการศึกษาพบว่าการใช้ยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์
และยาอะมิโลไรด์ ในการเสริมประสิทธิภาพของยาลอซาร์แทน มีผล
ต่อการลดลงของระดับของแอลบูมินในปัสสาวะในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
จากเบาหวานได้มากข้ึน (UACR reduction 42.84%) และยังพบ 
อีกว่าผู้ป่วยท่ีได้ยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์และยาอะมิโลไรด์มีการ
ท�างานของไตลดลง (eGFR reduction 9.68%) มีการลดลงของ
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ความดันเลือดเพียงเล็กน้อย(MAP reduction1.07%) และมีระดับ
โพแทสเซียมสูงขึ้นในเลือดเกินค่าปกติ 1 ราย ในผู ้ป่วยโรคไต 
จากเบาหวานที่ใช้ยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์และยาอะมิโลไรด์เสริม
ประสิทธิภาพของยาลอซาร์แทน อาจมีความเส่ียงในการเกิดระดับ
โพแทสเซียมสูงผิดปกติในเลือด
  เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาที่ใกล้เคียงก่อนหน้าน้ีของ 
Morales และคณะ28 ได้มีการศึกษาผลของยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์
และยาอะมิโลไรด์ในการลดแอลบูมินในปัสสาวะ ท�าการศึกษาแบบ 
open, single-center, randomized crossover study ศึกษาผล 
ของยาขับปัสสาวะ 3 ชนิดได้แก่ ยาสไปโรโนแลคโตน, ไฮโดร 
คลอโรไทอะไซด์, ไฮโดรคลอโรไทอะไซด์และยาอะมิโลไรด์ในการ 
ลดแอลบมูนิในปัสสาวะในผูป่้วยโรคไตจากสาเหตตุ่างๆทีม่แีอลบมูริัว่
ในปัสสาวะมากกว่า 300 mg/g ใช้ยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์และยา 
อะมิโลไรด์ขนาดปกติ (HCTZ 50 mg/day + amiloride 5 mg/day) 
ผลการศึกษาพบว่ามีการลดลงของแอลบูมินในปัสสาวะ (UACR  
reduction 56%) มกีารลดลงการท�างานของไต(eGFR reduction 12%)  
มีการลดลงของความดันเลือด (MAP reduction 2.7%) และมีการลด
ลงของน�้าหนัก (weight reduction 1.3%)
  อย่างไรก็ตามการศึกษานี้ถือเป็นการศึกษาแรกที่ศึกษา 
ผลยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์และยาอะมิโลไรด์ในขนาดต�่า (HCTZ 
25 mg/day + amiloride 2.5 mg/day) ซึ่งเป็นขนาดยาที่ต�่ากว่า 
การทดลองที่ผ่านมา ท�าการศึกษาเฉพาะในผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังจาก 
เบาหวานเท่านั้นและมีการเปรียบเทียบกับกลุ ่มผู ้ป่วยที่ไม่ได้รับ
ยาท�าให้เห็นผลของยาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และพบว่าการใช้ยาขนาดต�่า 
ก็สามารถลดระดับของแอลบูมินในปัสสาวะได้ใกล้เคียงกับการใช้
ขนาดปกติ (HCTZ 50 mg/day+amiloride 5 mg/day) และมี 
การลดลงของค่าการท�างานของไต, ค่าความดันเลือดและน�้าหนัก 
น้อยกว่าการใช้ยาขนาดปกติ
  ส่วนกลไกในการลดแอลบูมินในปัสสาวะยังไม่ทราบแน่ชัด  
แต่สันนิษฐานว่าอาจเกิดจาก
  1. ยาอะมิโลไรด์ลด podocyte cell motility ในหนู30

  2. ยาอะมิโลไรด์ยับยั้งการสร้าง urokinase receptor (หรือ
ที่เรียกว่า Urokinase plasminogen activatior receptor = uPAR) 
ซึ่งเป็นโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้น integrin (โดย integrin  
เป็นตัวที่ช่วยยึด podocyte กับ GBM) ดังนั้นเมื่อ integrin ถูกกระตุ้น
จงึไปท�าให้ podocyte หดตวั แล้วท�าให้ cell หลดุออกจาก glomerulus 
และสุดท้ายเกิดเป็นโปรตีนรั่วในปัสสาวะตามมา30-32

  3. ยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์และยาอะมิโลไรด์เป็นยาขับ
ปัสสาวะท�าให้เกิดภาวะขาดน�้า ท�าให้มีการลดลงของความดันภายใน
โกลเมอรูลัส ท�าให้โปรตีนรั่วในปัสสาวะลดลง
  4. ยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์และยาอะมิโลไรด์ เป็นยาขับ 
ปัสสาวะ ท�าให้เกิดภาวะขาดน�้า ท�าให้การท�างานของไตลดลง  
เกิดภาวะไตวายเรื้อรัง ท�าให้โปรตีนรั่วในปัสสาวะลดลง
  5. ยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์และยาอะมิโลไรด์มีผลลด 
ความดันเลือด ท�าให้โปรตีนรั่วในปัสสาวะลดลง

การประยุกต์ใช้ทางคลินิก
  จากการศึกษาน้ีพบว่าการใช้ยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด ์
และยาอะมิโลไรด์ในการเสริมประสิทธิภาพของยาลอซาร์แทน  

มีผลต่อการลดลงของระดับแอลบูมินในปัสสาวะในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
จากเบาหวานได้มากขึ้น อาจมีผลช่วยชะลอความเสื่อมของไตในระยะ
ยาว ซ่ึงยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์และยาอะมิโลไรด์เป็นยาราคาถูก  
มีจ�าหน่ายทั่วไป อาจน�ามาใช้ได้ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังจากเบาหวาน
ที่ได้รับยาลอซาร์แทนอย่างเต็มที่แล้ว ยังมีแอลบูมินรั่วในปัสสาวะอยู่ 
แต่จากการศกึษานีย้งัพบว่าผูป่้วยทีไ่ด้รบัยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์และ
ยาอะมิโลไรด์ท�าให้ระดับการท�างานของไตลดลง ดังนั้นควรจะต้อง
ท�าการศึกษาต่อไปให้มีจ�านวนผู้ป่วยที่เข้าร่วมการศึกษามากข้ึนและ
นานขึ้น เพื่อดูประสิทธิภาพและผลข้างเคียงจากยา ถ้ามีการน�ายาไฮ
โดรคลอโรไทอะไซด์และยาอะมิโลไรด์ใช้ในผู้ป่วย ควรมีการติดตาม 
ดูการท�างานของไต เกลือแร่ในเลือด ความดันเลือดของผู้ป่วย 
อย่างใกล้ชิดในช่วงแรกหลังจากให้ยา

ข้อจ�ากัดของการศึกษา
  1. จ�านวนผู้ป่วยท่ีเข้าร่วมการศึกษาค่อนข้างน้อยเน่ืองจาก
การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาข้อมูลเพียงสถาบันเดียว ท�าให้ผู ้ป่วย 
ที่เข ้าร ่วมการศึกษาค่อนข้างน้อย จ�านวนประชากรที่ เข ้าร ่วม 
การศึกษาไม่ครบตามประชากรที่ค�านวณไว้ การศึกษานี้อาจ 
ไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชาการทั้งหมดได้ 
   2. ไม่ได้ท�าการศึกษาแบบ double blind อาจท�าให้ 
มีอคติในขั้นตอนการวิจัยได้
  3. การศึกษาในระยะเวลาสั้นๆ ไม ่สามารถแสดง
ประสิทธิภาพและผลข้างเคียงของยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์และยา 
อะมิโลไรด์ในระยะยาวได้
  4. ผู้เข้าร่วมการศึกษาบางส่วน(30%)ไม่ได้รับยาลอซาร์
แทนขนาดสูงสุด เนื่องจาก ขนาดยาลอซาร์แทนที่ผู้ป่วยได้รับอยู่เดิม
สามารถควบคุมความดันเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
  5. ไม่ได้ท�าการศึกษาประสิทธิภาพของยาอะมิโลไรด์เพียง
ชนิดเดียว เนื่องจากในโรงพยาบาลมีเฉพาะยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์
และยาอะมิโลไรด์รวมกันเป็นเม็ดเดียว
  6. ไม่ได้เก็บแอลบูมินในปัสสาวะ 24 ชม. แต่ใช้ศึกษาค่า 
UACR แทน อาจท�าให้มีความคลาดเคลื่อนของข้อมูลได้
  ดังนั้นจากข้อจ�ากัดของการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้น ท�าให้ 
ยังมีความจ�าเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพ่ือยืนยันผลการศึกษาและ 
เพื่อติดตามผลข้างเคียงจากยาต่อไป

โอกาสสร้างงานวิจัยในอนาคต
  เน่ืองจากการศึกษานี้มีประชากรเข้าร่วมการศึกษาน้อย 
เป็นการศกึษาแบบ single blind ในอนาคตอาจพจิารณาท�าการศกึษา 
สุ่มไปข้างหน้าแบบ double blind ให้มีผู้เข้าร่วมการศึกษามากข้ึน  
ท�าการศึกษานานข้ึน เพ่ือติดตามดูประสิทธิภาพและผลข้างเคียง 
ของยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์และยาอะมิโลไรด์ และผู ้เข ้าร่วม 
การศึกษาให้ได้รับยาลอซาร์แทนขนาดสูงสุด หรืออาจท�าการศึกษา
ในผู้ป่วยที่มีโปรตีนร่ัวในปัสสาวะที่ไม่ได้มีสาเหตุจากโรคไตเร้ือรัง
จากเบาหวาน

บทสรุป 
  การใช้ยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์และยาอะมิโลไรด์ในการ 
เสริมประสิทธิภาพของยาลอซาร์แทน มีผลต่อการลดลงของระดับ 
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ของโปรตีนแอลบูมินในปัสสาวะในผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังจากเบาหวาน
ระยะที่ 1-3 ได้มากขึ้น อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ แต่ก็พบว่าค่า 
การท�างานของไตและน�้าหนักลดลงเช ่นกันอย ่างมีนัยส�าคัญ 
ทางสถิติ ส่วนความดันเลือดพบว่าลดลงเล็กน้อยไม่มีนัยส�าคัญ 
ทางสถิติ
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Effects of hydrochlorothiazide and amiloride 
on the antialbuminuric efficacy of losartan 

in patient with diabetic kidney disease
Oraphan Lertsakornprasert, Tanun Ngamvichukorn

Faculty of Medicine Vajira Hospital, Navamindradhiraj University

Abstract
Background: The best strategy to slow progression of diabetic kidney disease (DKD) and reduce cardiovascular risk of 
DKD patients is controlling blood pressure (BP) and reducing albuminuria. The first line treatment for patients with DKD 
and hypertension is using renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS) blockers. However, some DKD patients have 
persisted albuminuria after reaching the maximum tolerated dosage of RAAS blockers and proper BP control. Therefore, 
this study aims to prove an efficacy of alternative medicine which is a combination of HCTZ and amiloride (HCTZ+A) to 
reduce albuminuria apart from RAAS blockade therapy. 
Objectives:	The main study objective was the percentage change in the median of urinary albumin-to-creatinine ratio 
(UACR) between the baseline and final value of each treatment period. The secondary objectives were the proportion 
of patients who achieved a >30 or > 50% reduction in the UACR, the percentage change between the baseline values 
and the end values of each treatment period for the following parameters: eGFR, mean arterial pressure, and weight. 
The adverse effects for each were recorded.
Methods: This prospective randomized, single blinded study assigned 75 patients with DKD, CKD stage 1-3 and urine 
albumin-to-creatinine ratio (UACR) >300 mg/g received stable dosage of losartan during the last 3 months in Vajira 
hospital from 1 June 2016 to 31 January 2017. There were 39 cases received HCTZ+A group compared with 36 cases 
in placebo group. All patients were eligible to receive conventional therapy. The patients were followed for 4 weeks. The 
primary composite end point was the percent change in the median of UACR between the baseline and final value of 
each treatment period. The primary analysis was performed on the independent t test or Mann-whitney U test
Results: The UACR showed a significant reduction with HCTZ+A 42.84% compared with placebo group – 7.95%  
(p < 0.001). There were a >30% reduction in UACR in 24 patients (64.1%) treated with HCTZ+A and in 6 patients (16.7%) 
in placebo. The percentage of patients with >50% UACR reduction in the HCTZ+A group 16 patients (41%) compared 
with the placebo group (2 patients (5.6%)). Glomerular filtration rate (GFR), body weight decreased with HCTZ+A  
regimen. Blood pressure had no significant change after treatment. There was one patient developed severe  
hyperkalemia until stopped treatment.
Conclusions: The addition of HCTZ and amiloride to patients with DKD (CKD stage 1-3) with UACR > 300 mg/g on  
top Losartan induces a significant antialbuminuric effect and associated with the degree of GFR reduction and weight 
reduction.

Keywords: diabetic kidney disease, urinary albumin-to-creatinine ratio, hydrochlorothiazide and amiloride
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เด็กหญิงไทยอายุ 2 ปี 4 เดือน ภูมิล�าเนา จ.ปทุมธานี

อาการส�าคัญ 
  บวมมา 1 เดือน

ประวัติปัจจุบัน 
  1 เดือนก่อนมาโรงพยาบาล มารดาสังเกตว่าผู้ป่วยมีอาการ
บวมท่ีเปลือกตาท้ัง 2 ข้าง มักเป็นช่วงเช้า ตอนสายยุบลงได้เอง 
ปัสสาวะปกติ ไม่มีไข้ ไม่ไอ ไม่มีน�้ามูก ไปตรวจที่คลินิกได้ยามารับ
ประทาน อาการดีขึ้นบ้าง 
  2 สัปดาห์ต่อมา มีอาการบวมที่เปลือกตาอีก ขาบวม ท้องโต
ขึ้น ปัสสาวะเป็นสีแดงอมส้ม แต่ไม่ได้สังเกตว่าเป็นฟองหรือไม่ ไม่มี
ไข้ ไม่เหนื่อย 
  3 วันก่อนมาโรงพยาบาล มีไข้ต�่าๆ ไอ มีน�้ามูก ถ่ายอุจจาระ
เหลว น�้าหนักเพิ่มขึ้นจากเดิม 12 กิโลกรัมเป็น 13 กิโลกรัม ในเวลา 1 
เดือน ไปโรงพยาบาลจังหวัด แพทย์รับไว้ในโรงพยาบาล ผลการตรวจ
ที่โรงพยาบาลจังหวัด
Vital signs: BT 37.7 º C, HR 124/min, RR 28/min, 
   BP 80/50 mmHg 
BW 12.9 kg, pitting edema 1+ both legs, lungs: clear
Lab:  BUN 21, Cr 0.5 mg/dL, serum albumin 1.29 g/dL,  
   cholesterol 373 mg/dL 
   UA: sp.gr.1.020, protein 4+, erythrocyte 3+, WBC  
   0-1/HPF, RBC >100/HPF
   Urine protein/creatinine : 17.2 mg/mg
  ได้รบัการวนิจิฉัยเป็น nephrotic syndrome ให้การรักษาโดย
จ�ากัดน�้าและเกลือ ให้ human albumin, furosemide, ceftriaxone 
ทางหลอดเลือด และให้เพรดนิโซโลนรับประทาน 2 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัมต่อวัน แล้วส่งต่อมาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

ประวัติอดีต
  คลอดปกติ ครบก�าหนด น�้าหนักแรกเกิด 3140 กรัม ไม่มี
โรคประจ�าตัว ไม่มีประวัติเจ็บป่วยก่อนหน้าที่จะมีอาการบวม ไม่มีผื่น  
ผมร่วง หรือปวดตามข้อ พัฒนาการปกติ ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์

การตรวจร่างกาย
Vital signs: BT 37 º C, HR 114/min, RR 36/min, 
   BP 110/79 mmHg (P95 : 107/64) 

   Bodyweight 13.2 kg (P75), Height 90 cm (P75) 
General appearance: mildly pale, no jaundice, puffy eyelids,  
   no rash, no petechiae 
HEENT:  pharynx : no injection, no oral ulcer, no dental  
   caries 
Heart:   normal S1, S2 , no murmur 
Lungs:  clear, equal breath sounds, no crepitation 
Abdomen: soft, not tender, moderate distension, ascites  
   positive 
Genitalia: no swelling 
Extremities: pitting edema 2+ , joints : no tenderness, no  
   swelling 
Nervous system: unremarkable 

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
CBC:  Hb 10.7 g/dL,Hct 33.9%,WBC 9,200/mm3  

   (PMN 36, L 50, M 7%), platelets 344,000/mm3

Urine exam: yellow color, pH6.5, sp.gr.1.022, protein 4+,  
   blood 3+, WBC 0-1/HPF, RBC numerous,  
   urine protein/creatinine 35.7 mg/mg 
Blood chemistry :  BUN 25.5 Cr 0.74 mg/dL, albumin 1.2 g/dL,  
   cholesterol 409.4 mg/dL
Serum electrolytes : Na 136 K4.73 Cl 106.9 HCO

3 
18.1  

   mmol/L, total Ca 7.79 P 5.8 mg/dL
Serum complement: C3 1.4 (0.9-1.6 g/dL), C4 0.4 (0.1-0.4  
   g/dL) 
Serology : ANA : negative, ASO : negative, Anti DNase B : 
    negative

การวินิจฉัยแยกโรค
  ผูป่้วยมาด้วยลกัษณะของ nephrotic nephritis คอืม ีnephrotic 
range proteinuria, hypoalbuminemia ร่วมกับ hematuria และ 
ความดันเลือดสูง การวินิจฉัยโรคในผู้ป่วยรายน้ีจึงนึกถึงโรคตาม
ล�าดับดังนี้
  1. Idiopathic nephrotic syndrome ในเด็ก Minimal 
change nephrotic syndrome พบมากที่สุดแต่มักจะไม่มี hematuria 
ดังนั้นจึงนึกถึงพยาธิสภาพชนิดอื่น ได้แก่ Focal segmental  
glomerulosclerosis (FSGS), IgA nephropathy โดยนึกถึง IgA 

A 2-year old girl with edema
ประไพพิมพ์  ธีรคุปต์1, สิริรัตน์ อัศวฤกษ์นันท์1, มงคล เจริญพิทักษ์ชัย2, คงกระพัน ศรีสุวรรณ1     

1หน่วยไต	กองกุมารเวชกรรม	โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า,		2ภาควิชาพยาธิวิทยา	วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

CPC-Clinicopathological Conference
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nephropathy น้อยกว่า เพราะมักจะมาด้วย recurrent hematuria 
ส�าหรับ membranoproliferative glomerulonephritis นึกถึงน้อย
เพราะมักพบในเด็กโตกว่านี้และอาจพบมี serum complement ต�่า 
แต่ผู้ป่วยรายนี้มี serum complement ปกติ
  2. Secondary nephrotic syndrome เช่น poststrep-
tococcal glomerulonephritis, lupus nephritis ในผู้ป่วยรายน้ี 
จากประวัติ การตรวจร่างกาย และ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ไม่มี
ข้อมูลสนับสนุน จึงนึกถึงน้อย
  เพื่อให้ได้การวินิจฉัยโรคที่แน่นอนและเป็นแนวทางในการ
รักษาจึงต้องท�าการเจาะตรวจชิ้นเนื้อไตเพื่อดูพยาธิสภาพ   

ผลการตรวจทางพยาธิวิทยา
  ชิ้นเนื้อที่ส่งตรวจประกอบด้วย 8 โกลเมอรูไล ไม่พบมี 
global sclerosis แต่พบหนึ่งโกลเมอรูลัสมี segmental sclerosis  
และ adhesion ไม่พบ significant mesangial หรือ endocapillary  
proliferation, ย้อม immunoflorescent ไม่พบ significant staining, 
ตรวจโดยกล้องจุลทัศน์อิเล็กตรอนพบ extensive podocyte foot 
process effacement (90%) ไม่พบ electron dense deposit
  การวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา Focal segmental glomerulo-
sclerosis (NOS; not otherwise specified)

อภิปราย
   Focal segmental glomerulosclerosis พบได้ร้อยละ 7  
จากผลการตรวจช้ินเนื้อไตของผู้ป่วยเด็กเนโฟรติกแบบปฐมภูมิ1  
เป็นกลุ่มที่มักมีปัญหาในการรักษา เนื่องจากส่วนใหญ่ไม่ตอบสนอง 
ต่อยาที่ใช ้ โดยมีการตอบสนองต่อการรักษาด้วยสเตียรอยด ์
เพียงร ้อยละ 202 primary FSGS มีสาเหตุจาก podocyte  
injury (podocythopathy) ซึ่งอาจเกิดจาก circulating factor โดยมี  
circulating factors หลายชนดิทีส่นันษิฐานว่าท�าให้เกิด FSGS ได้แก่ 
cardiotrophin-like cytokine-1 (CLC-1) และ soluble urokinase 
plasminogen activator receptor (suPAR)3 นอกจากนี้ใน familial 
หรือ sporadic forms ของ FSGS พบผู้ป่วยส่วนหนึ่งมี mutation 

ของยีนที่ควบคุมส่วนส�าคัญของ podocyte โดยผู้ป่วยเด็ก steroid-
resistant nephrotic syndrome (SRNS) อาจตรวจพบมี mutation  
ของยีน NPHS1 ซึ่ง encode nephrin และ/หรือ ยีน NPHS2  
ซึ่ง encode podocin ผู้ป่วยที่มี mutation ของยีนทั้งสองนี้จะไม่ค่อย
ตอบสนองต่อการรักษาด้วยสเตียรอยด์ และมีอุบัติการณ์การเกิดโรค 
ซ�้าต�่าหลังจากปลูกถ่ายไต4 นอกจากนี้ยังมีรายงาน mutation  
ของยีนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกิด FSGS ดังแสดงในตารางที่ 15 

  ส�าหรับ secondary FSGS เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น 
autoimmune diseases, pauci-immune glomerulonephritis, 
chronic pyelonephritis, ยาหรอืสารเสพตดิ ได้แก่ heroin, interferon,  
pamidronate, calcineurin inhibitors, mTOR inhibitors และ 

รูปที่ 1 และ 2 Hematoxylin & Eosin stain : Focal and segmental mild increase in mesangial cell and matrix; focal acute tubular injury

รูปที่ 4 Electron microscopy : extensive podocyte foot  
  process effacement, no electron dense deposit

รูปที่ 3 Silver stain: segmental sclerosis with adhesion  
  and podocyte hyperplasia
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Gene Protein Function Phenotype

NPHS1 Nephrin Podocyte slit diaphragm Congenital nephrotic syndrome Finnish type,  
sporadic FSGS or nephrotic syndrome

CD2AP CD2-associated protein Podocyte slit diaphragm Autosomal-dominant or autosomal-recessive 
sporadic adult-onset FSGS

NPHS2 Podocin Podocyte slit diaphragm Early onset autosomal-recessive FSGS

ACTN4 α-actinin-4 Podocyte cytoskeleton Adult onset autosomal-dominant FSGS

MYO1E Unconventional myosin 1E Actin function Early onset autosomal-recessive FSGS

INF2 Inverted formin-2 Actin regulation Adult onset FSGS

PTPRO Receptor-type tyrosine-
protein phosphatase 0*

Podocyte signalling Autosomal-recessive childhood FSGS

ARHGDIA Rho GDP-dissociation 
inhibitor 1

Rho GTPase signalling, actin dynamics Early onset nephrotic syndrome or FSGS

TRPC6 Transient receptor potential
channel 6

Calcium channel, podocyte
mechanosensing

Autosomal-dominant or autosomal-recessive 
sporadic adult onset FSGS

WT1 Wilms tumour protein Podocyte development Autosomal-dominant sporadic FSGS, diffuse 
mesangial sclerosis

PLCE1 Phospholipase Cε1 Podocyte differentiation,signalling Early onset autosomal-recessive FSGS or 
diffuse mesangial sclerosis

LMX1B LIM homeobox transcription 
factor 1-β

Podocyte and GBM development Nail–patella syndrome, rare FSGS

CD151 CD151 antigen Podocyte and GBM, laminin–integrin  
interactions

Early FSGS, deafness, β-thalassemia

LAMB2 Laminin B2 chain Interacts with integrin α3β1, links GBM  
to actin cytoskeleton

Autosomal-recessive Pierson syndrome 
or FSGS

ITGB4 Integrin β4 Cell–matrix adhesion Rare FSGS

SMARCAL1 SWI/SNF-related matrix-
associated actin-dependent 
regulator of chromatin 
subfamily A-like protein 1

Chromatin bundling and gene 
transcription

Autosomal-recessive Schimke immunoosseous 
dysplasia, childhood FSGS

COQ2 Polyprenyltransferase Mitochondrial function, deficient
Coenzyme Q10

Autosomal-recessive early onset nephrotic 
syndrome or FSGS

COQ6 Ubiquinone biosynthesis
monooxygenase COQ6

Ubiquinone biosynthesis Autosomal-recessive nephrotic syndrome, 
FSGS, deafness

PDSS2 Decaprenyl diphosphate
synthase subunit 2

Coenzyme Q10 synthesis, mitochondrial 
function

FSGS or collapsing FSGS

ADCK4 AarF domain-containing protein 
kinase 4

Coenzyme Q10 modulation FSGS

MTTL1 Mitochondrially encoded tRNA 
leucine 1

Mitochondrial tRNA Autosomal recessive MELAS or FSGS

SCARB2 Scavenger receptor class B 
member 2

Putative lysosomal receptor FSGS or collapsing FSGS

APOL1 Apolipoprotein L1 Function unknown Risk of FSGS, collapsing FSGS or HIVAN

ตารางที่ 1 Genetic causes of FSGS and/or nephrotic syndrome6

*Also known as glomerular epithelial protein 1. Abbreviations: FSGS, focal segmental glomerulosclerosis; GBM, glomerular basement membrane; HIVAN, 
HIV-associated nephropathy; MELAS, mitochondrial myopathy, encephalopathy, lactic acidosis and stroke-like episodes.

จากการติดเชื้อ ได้แก่ HIV, parvovirus B19, cytomegalovirus และ 
Ebstein-Barr virus เป็นต้น6

  พยาธิสภาพของ FSGS จ�าแนกได้เป็น 5 ชนิดดังแสดง 
ในตารางที่ 27 ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการพยากรณ์โรค



Journal of the Nephrology Society of Thailand  73

  ผู้ป่วยรายนี้ได้รับการรักษาโดยให้เพรดนิโซโลนต่อ 60 มก./
ตรม./วัน ร่วมกับการรักษาประคับประคองโดยจ�ากัดเกลือ และให้ 
ยาขบัปัสสาวะ ผูป่้วยตอบสนองดต่ีอการรกัษา ยบุบวม ความดนัเลอืด
ปกติ ค่าครีแอทินินในซีรัมลดลงเป็นปกติ โปรตีนในปัสสาวะให้ผล 
ลบหลังได้รับเพรดนิโซโลนไป 4 สัปดาห์ สามารถลดยาเพรดนิโซโลน 
และหยุดยาได้ใน 18 สัปดาห์ 
  ในกรณีผู ้ป่วย FSGS ที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วย 
สเตียรอยด์ แนะน�าให้ใช้ยากลุ่ม calcineurin inhibitors (CNI)  
ได้แก่ ciclosporin หรือ tacrolimus ร่วมกับให้สเตียรอยด์ในขนาดต�่า 
และให้ angiotensin converting enzyme inhibitors หรือ  
angiotensin receptor blockers หากผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อ CNI  
อาจใช้ mycophenolate mofetil ร่วมกับสเตียรอยด์ขนาดสูง ไม่
แนะน�าให้ใช้ cyclophosphamide ในผู้ป่วย เด็กเนโฟรติกที่ด้ือต่อ 
สเตียรอยด์8

เอกสารอ้างอิง
 1. International Study of Kidney Disease in Children (ISKDC).  

Nephrotic syndrome in children: prediction of histopathology  

from clinical and laboratory characteristics at time of diagnosis.  

A report of the International Study of Kidney Disease in Children. 

Kidney Int 1978 ;13(2):159-65.

ตารางที่ 2  Working classification of FSGS7

Type Key histologic feature
Possible prognostic 

implication

FSGS not otherwise specified Segmental sclerosis Typical course

Collapsing FSGS Collapse of tuft, podocyte hyperplasia Poor prognosis

Cellular FSGS Endocapillary proliferation,often podocyte 
hyperplasia

Early stage lesion?

Tip lesion Sclerosis of tuft at proximal tubule pole Better prognosis?

Perihilar variant Sclerosis and hyalinosis at vascular pole May reflect a secondary type of FSGS

Abbreviation: FSGS, focal segmental glomerulosclerosis.

 2. Churg J, Habib R, White RH. Pathology of the nephrotic  

syndrome in children: a report for the International Study of  

Kidney Disease in Children. Lancet 1970;760(1):1299-302.
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Steroid-resistant nephrotic syndrome in children. Kidney Int 
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   แนะนำ  หน่วยไตเทียม

โรงพยาบาลเวชธานี
หน่วยไตเทียม

ที่ตั้ง	เลขที่	1	ถ.ลาดพร้าว	ซ.ลาดพร้าว	111	
	 แขวงคลองจั่น	เขตบางกะปิ	กทม.	10240

เปิดดÓเนินการ
 เปิดบริการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม (Hemodialysis)  
เมื่อ ปี พ.ศ. 2551 

เครื่องไตเทียมให้บริการ
 -  HD machines จ�านวน 11 เครื่อง
 -  HD machines online จ�านวน 1 เครื่อง
 -  ระบบน�้า RO

เปิดบริการ
 -  วันจันทร์ วันพฤหัสบดี วันเสาร์ วันละ 3 รอบ 
  เวลา 05:30 – 19:00 น.
 -  วันอังคาร วันพุธ และวันศุกร์ วันละ 2 รอบ 
  เวลา 05:30 – 15:00 น.
 -  มีเจ้าหน้าที่ Standby ส�าหรับกรณีฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

อัตราค่าบริการ
 -  ฟอกเลือดเส้นคอ 2,650 บาท
 -  ฟอกเลือดเส้นแขน 2,450 บาท
 -  ผู้ป่วยสิทธิข้าราชการ สามารถวางบิลได้ 2,000 บาท
 -  ผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม สามารถวางบิลได้ 1,500 บาท

คลินิก
 -  แผนกอายุรกรรมโดยแพทย์เฉพาะทางโรคไต 
  ทุกวัน 8:00-20:00 น.

ข้อมูลผู้ป่วยที่มารับบริการ
 -  ผู้ป่วยฟอกเลือดประจ�า จ�านวน 40 ราย
 -  ผู้ป่วยกลุ่มประกันสังคม
 -  ผู้ป่วยกลุ่มข้าราชการ
 -  ผู้ป่วยกลุ่มช�าระเงินเอง

ทีมแพทย์
 อายุรแพทย์โรคไต
  1. แพทย์หญิงอ�าไพวรรณ  รุ่งบรรณพันธุ์
  2. นายแพทย์พิชิต  เบ็ญจสุพัฒนนันท์
  3. แพทย์หญิงเมธินี  สุทธิไวยกิจ
 พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ / ผู้ประสานงาน
  1. คุณทิพวรรณ พันธ์สุวรรณ (ผู้จัดการแผนก)
 พยาบาลเฉพาะทางโรคไต
  1. คุณธนาภรณ์ ตันเรือง
  2. คุณศรุตา ธรรมวงศา
  3. คุณภัทราพร ทางดี

  หน่วยไตเทียมแห่งนี้ ได้รับการรับรองมาตรฐานการรักษา
โดยการฟอกเลอืดด้วยเครือ่งไตเทยีม จากคณะอนกุรรมการการตรวจ
รับรองมาตรฐานการรักษาการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ตรต.) 
วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2565
เบอร์โทรศัพท์ 02-7340000 ต่อ 5020,5021
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   กิจกรรมของสมาคมโรคไต	แห่งประเทศไทย

  

วันท่ี	26-28	เมษายน	2561	ณ	ศูนย์ประชุม	PEACH 
โรงเเรม	รอยัล	คลิฟ	บีช	รีสอร์ท	พัทยา	จ.ชลบุรี

งานประชุมวิชาการประจÓ	ปี	
ครั้งที่	34	ราชวิทยาลัย
อายุรเเพทย์เเห่งประเทศไทย
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  กิจกรรมของสมาคมโรคไต	แห่งประเทศไทย

  

งานประชุม	
Nephrology Meeting 
“Essentials in Dialysis 
for Nephrologists”
วันที่	18-19	พฤษภาคม	2561	
ณ	ห้องกิ่งเพชร	โรงเเรมเอเชีย	กรุงเทพฯ
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งานประชุมวิชาการ	
Ten Years of Thailand 
PD First Policy 
"Dialysis for All, 
No One Left Behind" 
วันที่	22-24	มิถุนายน	2561	
ณ	ห้องฟินิกซ์	1-6	อิมเเพค	เอ็กซิบิชั่น	เซ็นเตอร์	
เมืองทองธานี	กรุงเทพฯ

กิจกรรมของสมาคมโรคไต	แห่งประเทศไทย
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ำ

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	
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กิจกรรมของสมาคมโรคไต แห่งประเทศไทย 80

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






