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บรรณาธกิารแถลง
 วารสารสมาคมโรคไตฉบบันี ้เป็นเล่มเปลีย่นถ่ายทมีกองบรรณาธกิาร 

และผู ้ปรึกษาใหม่แต่ยังคงความเข้มข้นของเนื้อหาวิชาการครบถ้วนทั้ง  

Review Article 4 เรื่อง Original Article 3 เรื่อง รวมทั้ง Case report และ 

Clinicopathological Conference นอกจากนี้ยังมี Abstract ที่น่าสนใจ 

จากงานประชุมใหญ่ประจ�าปี จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาชิกจะได้ประโยชน ์

จากเนื้อหาสาระในเล่มและสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้

        ผศ.พญ.รัตนา ชวนะสุนทรพจน์
                                                 บรรณาธิการ



Review Article 4

บทนÓ
  Systemic scleroderma (SSc) หรือโรคหนังแข็ง เป็นโรค 
ในกลุ่ม systemic autoimmune ที่พบไม่บ่อย1 พยาธิก�าเนิดส�าคัญ 
ของโรค คือ ความผิดปกติของหลอดเลือด การอักเสบ การสะสม 
ของคอลลาเจน และการเกิดพังผืดที่เน้ือเยื่อเก่ียวพันบริเวณผิวหนัง 
และอวัยวะภายในร่างกาย เช่น ทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ และ
กล้ามเนื้อหัวใจ เป็นต้น2 โดยที่ความรุนแรงของโรคขึ้นอยู่กับอวัยวะ 
ท่ีเกิดพยาธิสภาพ SSc แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ1) limited  
cutaneous SSc (IcSSc) รอยโรคผิวหนังที่แข็งจ�ากัดอยู่ระดับต�่ากว่า
ข้อศอกและข้อเข่า และ 2) diffuse cutaneous SSc (dcSSc) รอยโรค 
จะเลยระดับข้อศอกและข้อเข่าขึ้นไป ความชุกของโรคอยู่ท่ี 7-489 
รายต่อประชากรล้านคน แตกต่างกันตามเชื้อชาติ เพศ โดยพบ
ในผู ้หญิงมากกว่าผู ้ชาย1 และอัตราการเสียชีวิตของโรคเพ่ิมขึ้น 
เมือ่เกิดรอยโรคทีอ่วยัวะภายใน เช่น ภาวะความดันหลอดเลอืดปอดสงู  
(pulmonary hypertension), พังผืดที่ปอด (pulmonary fibrosis)  
ทางเดินอาหารผิดปกติ (gastrointestinal dysfunction) และ  
scleroderma renal crisis (SRC)
  SRC เป็นภาวะที่พบไม่บ่อย2 แต่อัตราการเสียชีวิตและ 

ความรุนแรงของโรคสูงมาก ตามรายงานของ European League 
Against Rheumatism (EULAR) Scleroderma Trial and Research 
(EUSTAR) database รายงานอัตราการเกิด SRC ใน dcSSc 
มากกว่า lcSSc รอยโรคที่ส�าคัญของ SRC คือ พยาธิสภาพที่เกิด 
กับหลอดเลือดในไต (renal vasculopathy) โดยอาจเกิดตั้งแต่ 
ยังไม่มีอาการทางไตหรือพบเพียงโปรตีนร่ัวในปัสสาวะ และเม็ด
เลือดแดงรั่วในปัสสาวะ อย่างไรก็ตามภาวะเหล่านี้บ่งบอกถึงพยาธิ
สภาพทีห่ลอดเลอืดไต ไม่ได้แสดงถงึการด�าเนนิโรคหรอืการพยากรณ์ 
โรค SRC
  เนื่องจาก SRC มีความส�าคัญทางคลินิกและหลาย 
การศึกษารายงานการเกิดโรค พยาธิก�าเนิดและการค ้นพบ 
ข้อมูลใหม่ๆ มากขึ้น แต่ยังเป็นการศึกษาขนาดเล็กและไม่ม ี
การทดลองแบบสุ ่ม เนื่องจากอุบัติการณ์การเกิดโรคยังน ้อย  
บทความนี้ ได้รวบรวมข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับพยาธิก�าเนิด 
ของ SRC และข้อมูลทางชีวเคมีที่ค ้นพบในระยะเวลาหลายป ี
ที่ผ ่านมา เพื่อเป้าหมายในการตรวจพบโรคอย่างรวดเร็ว การ 
พยากรณ์โรค ตลอดจนแนวทางการรักษาที่มีประโยชน์หรือคาดว่า 
จะเกิดประโยชน์ในอนาคต 

Scleroderma renal crisis
จารุบุตร พิสุทธิ์รัตนาภรณ์, ศิริรัตน์ อนุตระกูลชัย

สาขาวิชาโรคไต	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทคัดย่อ
 Scleroderma renal crisis (SRC) พบได้ร้อยละ 2 ถึง 15 ของผู้ป่วยโรคหนังแข็ง แม้รายงานการเกิด SRC จะลดลงในระยะ 
เวลา 20 ปีที่ผ่านมา แต่ความรุนแรงของโรคและอัตราการเสียชีวิตยังคงสูง ดังนั้นการวินิจฉัยโรคที่รวดเร็วและการรักษาที่เหมาะสมจึง
เป็นสิ่งส�าคัญ อาการของโรค คือ ภาวะไตบาดเจ็บเฉียบพลัน ความดันเลือดสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยมีภาวะเม็ด
เลือดแดงแตก (microangiopathic hemolytic anemia) ร่วมด้วย SRC เกิดจากความผิดปกติของหลอดเลือดที่ไต เมื่อมีการท�าลาย
ผนังหลอดเลือด ท�าให้มีการหล่ังสารต่างๆ จากหลอดเลือดที่ถูกท�าลายนั้น เช่น endothelin-1, soluble CD147 และ anti-RNA  
polymerase III antibody มากระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ท�างานผิดปกติ และกระตุ้นการสร้างพังผืดที่ผนังหลอดเลือดชั้นใน 
ส่งผลให้การท�างานของไตผิดปกติ ปัจจัยเส่ียงในการเกิด SRC ได้แก่ การลุกลามท่ีรวดเร็วของอาการทางผิวหนัง การตรวจพบ  
anti-RNA polymerase III antibody ในเลือด การได้รับยาสเตียรอยด์ขนาดสูง รวมไปถึงปัจจัยทางพันธุ์กรรมเช่น HLA-DRB1*0407 
และ HLA-DRB1*1304 ภายหลังการน�ายา angiotensin converting enzyme inhibitor มารักษาความดันเลือดอย่างเข้มงวด 
ในผู้ป่วย SRC ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 ท�าให้การพยากรณ์โรคดีข้ึนชัดเจน อย่างไรก็ตาม มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยยังต้องได้รับ 
การรักษาบ�าบัดทดแทนไต ท�านายโดยพบระดับ Nterminal pro-btype natriuretic peptide (NTproBNP) สูงในเลือดผู้ป่วยที่ต้อง 
รับการบ�าบัดทดแทนไตแบบถาวร ส�าหรับผู้ป่วยที่รับการฟอกเลือดแล้วอาจพิจารณาผ่าตัดปลูกถ่ายไต แต่ควรค�านึงถึงระยะเวลา 
ที่เหมาะสมของการผ่าตัด เนื่องจากพบผู้ป่วยบางรายการท�างานของไตสามารถกลับมาดีขึ้นภายหลังเกิด SRC ฟอกเลือด 12-18 เดือน 

ค�าส�าคัญ: ไตวายเฉียบพลันแบบวิกฤติในโรคหนังแข็ง โรคหนังแข็ง ยายับยั้งเอนไซม์ angiotensin converting enzyme

ชื่อผู้ติดด่อ:	 พญ.	 ศิริรัตน์	 อนุตระกูลชัย	 ภาควิชาอายุรศาสตร์	 คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 จ.ขอนแก่น	 40002.	 
Email:	sirirt_a@kku.ac.th
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อุบัติการณ์ของโรค
  ในปี พ.ศ.2495 Moore and Sheehan ค้นพบโรคไตวาย
เฉยีบพลนัร่วมกบัภาวะความดนัเลอืดสงูในผูป่้วย SSc และเรยีกภาวะ
นี้ว่า SRC จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในยุคน้ันรายงานอุบัติการณ์ 
การเกิดโรค SRC ไว้ที่ ร้อยละ 10-15 ของผู้ป่วย SSc และต่อมา 
ในปี พ.ศ. 2557 EUSTAR3 รายงานอุบัติการณ์ของ SRC ไว ้
ที่ร้อยละ 2.4 ของผู ้ป่วยทั้งหมดเท่านั้น เป็นที่น่าสนใจว่าอัตรา 
การเกิด SRC ทั่วโลกลดลงอย่างมาก อาจเน่ืองมาจากความ 
เข้าใจพยาธิก�าเนิดของโรคมากขึ้น การวินิจฉัย SSc ที่แม่นย�า  
การจ�ากัดการใช้คอร์ติโคสเตียรอยด์ขนาดสูง รวมถึงการเฝ ้า 
สังเกตอาการเริ่มแรกของ SRC ได้รวดเร็วขึ้น น�าไปสู่การรักษา 
และป้องกันการเกิดโรคได้ดีขึ้น 

พยาธิกÓเนิด
  สาเหตุการเกิด SRC เกิดจากเซลล์บุผนังหลอดเลือดที่ไต  
(renal endothelium) ถูกกระตุ ้นเกิดการหนาตัวท�าให้เลือด 
ไปเลี้ยงไตลดลง โดยผนังหลอดเลือดท่ีถูกกระตุ ้นจะเกิดพังผืด 
เป็นชั้นๆ ขยายเข้ามาในหลอดเลือด ส่วนใหญ่เกิดกับหลอดเลือด
ขนาดเล็ก ได้แก่ interlobar artery, arcuate artery และโกลเมอรูลัส 
มีรายงานพบภาวะโกลเมอรูลัสขาดเลือดจากหลอดเลือดอุดตัน และ
บางรายงานพบการเพิ่มขนาดและจ�านวนของ juxtaglomerular  
apparatus เป็นผลมาจาก ฮอร์โมนเรนิน (renin) ที่เพิ่มสูงข้ึนใน  
SRC ดังแสดงในรูปที่ 1 อย่างไรก็ตาม ไม่พบความสัมพันธ์ 
ของฮอร์โมนเรนินกับความรุนแรงของโรค 
 จากหลักฐานที่มีในปัจจุบัน สันนิษฐานการเกิดโรค SRC ได้  
4 กลไกคือ 
  1. การกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน
  มีการตรวจพบระดับแอนติบอดีหลายชนิดสูงขึ้นใน SRC 
โดยมีการพยายามศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างแอนติบอดีชนิด
นั้นๆ กับการด�าเนินโรคในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา เพื่อประโยชน์
ในการวินิจฉัยและพยากรณ์โรคที่รวดเร็ว แม่นย�ามากขึ้น เบื้องต้น
พบแอนติบอดีที่ก่อให้เกิดการอักเสบที่หลอดเลือดไตและกระตุ้น
ระบบภูมิคุ ้มกัน ส่งผลให้ท�าลายเซลล์บุผนังหลอดเลือดซึ่งเป็น 
สาเหตุหลักในการเกิด SRC โดยสอดคล้องกับการตรวจพบระดับ 
endothelin-1 (ET-1) ที่สูงขึ้นในผู้ป่วย SRC เนื่องจากถูกหลั่งมา 
จากเซลล์บุผนังหลอดเลือดที่ถูกท�าลาย แอนติบอดีที่ตรวจพบว่ามี 
ระดับสูงขึ้นใน SRC มีดังนี้
  ●	 Anti-RNA polymerase III antibody
  Anti-RNA polymerase III antibody เป็นแอนติบอดี 
ที่มีความจ�าเพาะต่อ SRC สูงมาก โดยตรวจพบแอนติบอดีชนิดนี ้
ร้อยละ 59 ในผู้ป่วย SRC และจากหลายการศึกษาพบความสัมพันธ์
ของระดับ anti-RNA polymerase III antibody กับภาวะ tendon  
fiction rub และ joint contracture ซ่ึงอาการเหล่านี้ เป ็น 
ตัวบอกถึงการพยากรณ์โรคที่ไม ่ดี และการด�าเนินไปสู ่ SRC  
ในผู้ป่วย SSc อีกด้วย ปัจจุบันสามารถตรวจวัดระดับ anti-RNA  
polymerase III antibody ด้วยวิธี ELISA น�ามาใช้ร ่วมกับ 
การประเมินผู้ป่วยทางคลินิกได้ ในอนาคตมีแนวโน้มที่จะน�า ระดับ 
ของ anti-RNApolymerase III antibody มาเป็นเกณฑ์ในการร่วม 
วินิจฉัย SRC 

  ●	 Antinuclear antibody (ANA) 
ผู้ป่วย SRC มีระดับ ANA ในเลือดสูงขึ้น พบได้ร้อยละ 60 ส่วนใหญ่
เป็น speckle pattern4 แต่ยังไม่มีหลักฐานพบความสัมพันธ์ระหว่าง 
ANA กับโรค SRC5 ทั้งการวินิจฉัยและการด�าเนินโรค การตรวจ 
พบ ANA ในเลือดอาจช่วยในการวินิจฉัยโรคไตอักเสบลูปัสท่ีพบ 
ร่วมกับ SRC ได้ 
  ●	 Antifibrillarin หรือ anti-U3RNP antibody
  เป็นแอนติบอดีที่ไม่จ�าเพาะกับโรค SRC มากนัก4 เพราะ
สามารถตรวจพบได้ในผู ้ป ่วยอายุน้อยหรือคนปกติที่ไม่ได้ป่วย 
เป็นโรค แต่พบระดับสูงข้ึนในผู้ป่วย SSc ระยะรุนแรง และอวัยวะ
ภายในเกิดพังผืดข้ึนมากแล้ว จึงถือเป็นแอนติบอดีที่ไม่เหมาะสม 
ในการน�ามาใช้ทางคลินิก เนื่องจากหากตรวจพบระดับท่ีสูงขึ้น 
บ่งถึงโรคที่ด�าเนินไปมากแล้ว ยากที่จะแก้ไขและอัตราการเสียชีวิต 
ก็สูงตามไปด้วย
  ●	 Anticentomere antibody 
  เป ็นที่น ่าสนใจว ่าหลายการศึกษาตรวจพบระดับของ  
anticentomere antibody ต�่าในผู้ป่วย SRC โดยติดตามเปรียบเทียบ
ต้ังแต่การวินิจฉัยโรค SSc ขณะยังไม่มีอาการทางไตพบว่า ผู้ป่วย 
กลุ่มน้ีหากด�าเนินโรคไปเป็น SRC จะมีระดับ anticentomere  
antibody ลดลงต่างจากกลุ่มที่ไม่เป็น SRC ดังนั้นการท่ีมีระดับ 
anticentomere antibody สูงในเลือดของผู้ป่วย SSc อาจเป็น 
ตัวป้องกันไม่ให้เกิดโรค SRC ทั้งน้ีจ�าเป็นต้องอาศัยการศึกษา 
และวิจัยขนาดใหญ่ต่อไป
  ●	 Antitopoisomerase I antibody (anti-Scl70)
  พบ anti-Scl70 antibody เพียงร้อยละ 30 ของผู้ป่วย  
SSc เท่าน้ัน และไม่พบความสัมพันธ์กับการเกิด SRC แต่พบ  
anti-Scl70 antibody ใน SSc ที่มีความดันในหลอดเลือดปอดสูง
รุนแรง (severe pulmonary hypertension)3 
  2. ภาวะหลอดเลือดอักเสบ
  ในอดีตไม่พบหลักฐานของการอักเสบของหลอดเลือดไต 
หรือที่โกลเมอรูลัสจากการตรวจทางห้องปฏิบัติการและชิ้นเนื้อ  
แต่ในปัจจุบันพบหลักฐานว่าหลอดเลือดของผู้ป่วยโรค SRC มีการ 
อักเสบร่วมด้วย เกิดจากการกระตุ้น fibroblast ให้เกิดพังผืดท่ี 
หลอดเลือด และกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายผ่านเม็ดเลือดขาว 
ลิมโฟไซต์ให้มีการหลั่งไซโตไคน์ต่างๆ เช่น endothelin-1, IL-6,  
IL-17, T-helper cell ก่อให้เกิดภาวะหลอดเลือดอักเสบตามมา
  ●	 ET-1 สร้างมาจากเซลล์บุผนังหลอดเลือดทั่วร่างกาย 
พบปริมาณสูงมากในกระแสเลือดของผู้ป่วย SRC ร่วมกับตรวจ 
พบ endothelin receptor เพ่ิมข้ึนจากการตรวจทางพยาธิวิทยา 
ชิ้นเนื้อไต เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่เป็น SRC4 จึงสันนิษฐาน 
ว ่า ET-1 อาจมีความสัมพันธ์กับการเกิด SRC นอกจากนี้  
มีการทดลองให้ยา bosentan (endothelin-1 receptor antagonist)  
ร่วมกับ angiotensin converting enzyme inhibitor (ACEI)  
ในผู ้ป่วย SSc ที่มีการท�างานของไตลดลงจ�านวน 8 ราย ซึ่ง 
ผลการศกึษาไม่พบความแตกต่างทัง้อตัราการเสยีชวีติ การด�าเนนิโรค
ไปสู่ SRC รวมไปถึงการลดลงของหน้าที่ไต อย่างไรก็ตาม การศึกษา 
นี้เป็นเพียงการศึกษาเปรียบเทียบไม่ใช่การทดลองแบบสุ ่มและ 
ขนาดตัวอย่างของผู้ป่วยในการศึกษาค่อนข้างน้อย ปัจจุบันจึงยังไม่
สามารถสรุปบทบาทหน้าที่ของ bosentan ในโรค SRC ได้แน่ชัด
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  ●	 Soluble CD147 เป็นโปรตีนบนผิวเซลล์เม็ดเลือดขาว
ลมิโฟไซต์ (glycosylate membrane protein) มหีน้าทีก่ระตุน้การสร้าง 
matrix metalloproteinase3 จากเนือ้เยือ่เกีย่วพนัต่างๆ ซึง่เป็นเอนไซม์ 
ที่ท�าหน้าที่ย่อยสลายโปรตีนในส่วนของ extracellular matrix  
ให้สร้างเป็นพังผืดตามมา มีการศึกษาในประเทศญี่ปุ ่นพบระดับ 
CD147 สูงขึ้นในผู้ป่วย SRC เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่เป็นโรค อย่างไร
ก็ตามการศึกษายังอยู่ในขั้นตอนการหาความสัมพันธ์กับการเกิด  
SRC และประชากรในการศึกษายังน้อย จึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่า 
CD 147 มีความสัมพันธ์กับ SRC 
  3. ปัจจัยทางพันธุกรรม
  อบุตักิารณ์การเกดิโรค SRC ในผูป่้วย SSc ในแต่ละประเทศ 
มีความแตกต่างกัน รายงานการเกิดในทวีปเอเชียและยุโรป 
อยู่ท่ีร้อยละ 6-9 แต่ในอเมริกาสูงถึงร้อยละ 20 ร่วมกับมีการค้น 
พบว่ายนี human leukocyte antigen (HLA) มหีน้าทีส่ร้าง anti-RNA 
polymerase III antibody ซึ่งสัมพันธ์กับ SRC ดังที่ได้กล่าว 
มาแล้วเบ้ืองต้น จึงมีการศึกษาหายีนที่เกี่ยวข้องกับการเกิด SRC 
ตามมา
  Nguyen และคณะ6 เก็บข้อมูลผู้ป่วย SSc จ�านวน 1,519 
รายโดยพบว่าผู้ป่วย SSc ทีมียีน HLA ได้แก่ HLA-DRB1*0407 
และHLA-DRB1*1304 มีความเสี่ยงต่อการเกิด SRC มากกว่า 
คนที่ไม่มียีนตัวนี้ โดยเชื่อว่า HLA-DRB1*0407 และ HLA-DRB1* 

1304 เป็นยีนที่กระตุ้นเม็ดเลือดขาวลิมโฟไซต์ให้สร้าง anti-RNA 
polymerase III antibody มากระตุ้นระบบภูมิกันของร่างกายส่งผล
ให้เกิดการอักเสบที่หลอดเลือดไตตามมา
  4. ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม
  สิ่งแวดล้อมและมลพิษเป็นปัจจัยส�าคัญในการกระตุ้นให้เกิด
โรค SSc แม้ยังไม่ทราบกลไกการเกิดที่แน่ชัด แต่จากหลายการ
ศึกษาพบว่าคนท่ีสัมผัสกับสิ่งแวดล้อม เช่น อาชีพที่ต้องสัมผัสสาร
ซิลิกา, chlorinated solvents, trichloroethylene, กลิ่นควันจากการ
เชื่อมเหล็ก (welding fumes) ในเพศชาย, สารท�าละลายหอมระเหย 
(aromatic solvents) ในเพศหญิง และกลิ่นน�้ามันก๊าด (white spirit)  
ในทั้งสองเพศ มีโอกาสเกิด SSc ได้มากกว่าคนที่ไม่สัมผัสสารเลย  
แต่จากข้อมูลดังกล่าวยังไม่สามารถสรุปได้ว่าผู้ป่วยโรค SSc ที่สัมผัส
สารดังกล่าวนั้นจะเพิ่มโอกาสการเกิด SRC เพิ่มขึ้นด้วยหรือไม่7

  การศึกษาหลายการศึกษา พบข้อมูลตรงกันเรื่องการใช ้
สเตียรอยด์ ในผู้ป่วย SSc ว่าเพิ่มอัตราการเกิด SRC โดยเฉพาะคน 
ที่ได้รับยาเพรดนิโซโลนขนาดมากกว่า 15 มก.ต่อวัน ติดต่อกัน 
เป็นเวลามากกว่า 6 เดือนขึ้นไปได้ถึง 4 เท่าของคนที่ไม่ได้ยา8  
โดยทุกๆ 1 มก.ของยาเพรดนิโซโลนจะเพ่ิมอัตราการเกิด SRC  
ร้อยละ 1.5-42 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมท่ีท�าให้เกิด  
SRC นั้น เพิ่มขึ้นจากการใช้สเตียรอยด์ขนาดปานกลางขึ้นไป  
ติดต่อกันเป็นเวลานาน2,3,8-10 

CTGF, connective tissue growth factor; PDGF, platelet-derived growth factor; TGFβ, transforming growth factorβ; VEGF, vascular endothelial growth factor 
รูปที่ 1 กลไกการเกิดโรค SRC ดัดแปลงจาก Woodworth TG, et al2
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ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค2,11

  การศึกษาในอดีต รวบรวมข้อมูลอาการ อาการแสดงและ 
ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อเฝ้าระวังและสังเกตการเกิด SRC 
ในผู้ป่วย SSc ตั้งแต่ยังไม่เกิดโรคจนถึงการวินิจฉัยท่ีรวดเร็วข้ึน  
พบว่าการประเมินผู้ป่วย SSc ตั้งแต่ครั้งแรกที่วินิจฉัยโรคนั้น มี
ความจ�าเป็นอย่างมากต่อผลการรักษาผู้ป่วย พบว่าอาการหนังแข็ง
ที่เกิดขึ้นรวดเร็วโดยเฉพาะในรายที่ลุกลามมาถึงบริเวณต้นแขนหรือ 
ต้นขาแล้ว มีความสมัพนัธ์กบัการเกดิ SRC มากกว่าในรายทีม่อีาการ

ค่อยเป็นค่อยไปร้อยละ 20-25 โดยร้อยละ 80 ของผู้ป่วยกลุ่มนี้ 
มกีารด�าเนนิโรคทีร่วดเรว็ ลกัษณะอาการส�าคญัส่วนใหญ่ทีพ่บร่วมกนั 
ได้แก่ อาการปวดข้อ มือบวม นิ้วบวม และ carpal tunnel syndrome 
ซึ่งอาการเหล่านี้มักเกิดขึ้นภายใน 1 ปีแรกของการเกิด SSc และจาก
หลายการศึกษาพบว่าร้อยละ 75 ของ SRC เกิดภายใน 4 ปีแรกของ
การวินิจฉัย SSc จากการตรวจร่างกายร้อยละ 65 ของผู้ป่วย SRC 
พบ tendon fiction rub แต่กลไกการเกิดนั้นยังไม่ทราบแน่ชัดว่า
สัมพันธ์กันอย่างไร 

ระยะ 4 ปีแรกของโรค systemic sclerosis

โรคผิวหนังลุกลามอย่างรวดเร็ว

ตรวจเลือดพบ anti-RNA polymerase III antibody

พบอาการทางหัวใจร่วมด้วยจาก pericardial effusion หรือหัวใจล้มเหลว หรือหัวใจเต้นผิดจังหวะ

ภาวะเลือดจางเฉียบพลัน

ได้รับยา prednisolone มากกว่า 15 มก./วัน

ตารางที่ 1 ปัจจัยเสี่ยงในการเกิด SRC

อาการและการวินิจฉัยโรค
  ตารางที่ 2 แสดงอาการและอาการแสดงจากหลายการศึกษา 
พบว่าการวินิจฉัย SRC ส่วนมากพบในผู้ป่วย SSc ที่ตรวจพบความ
ดันเลือดสูงครั้งแรกหลังวินิจฉัยโรค ร่วมกับการเพิ่มขึ้นของระดับ 
ครีแอทินินในเลือด และร้อยละ 50 พบภาวะเลือดจางจากเม็ด
เลือดแดงแตกภายในหลอดเลือด (microangiopathic hemolytic  
anemia; MAHA)5 อย่างไรก็ตาม พบผู้ป่วยประมาณร้อยละ 10 
มีการเพิ่มขึ้นของระดับครีแอทินินในเลือดแต่ตรวจไม่พบความดัน
เลือดสูง เรียกผู้ป่วยกลุ่มน้ีว่า normotensive renal crisis ดังนั้น 
หากไม่สามารถอธิบายได้ว่าระดับครีแอทินินในเลือดสูงขึ้นจาก 
สาเหตุใด แนะน�าให้ท�าการสืบค้นเพิ่มเพ่ือตรวจหา SRC ด้วย 
การเจาะเลือดหรือตรวจชิ้นเนื้อไต
  ลักษณะอาการ SRC ที่ส�าคัญมี 3 ข้อ คือ 1) มีภาวะความ 
ดันเลือดสูงตั้งแต่แรกวินิจฉัย หรือสูงขึ้นจากเดิมโดยที่ไม ่พบ 
สาเหตุอื่น นิยามคือความดันเลือดสูงกว่า 140/90 มม.ปรอทหรือ 
ความดนั systolic สงูขึน้มากกว่า 30 มม.ปรอทจากความดนัเดมิ หรอื 
diastolic blood pressure มากกว่า 20 มม.ปรอทจากความดันเดิม12  
และ 2) มกีารท�างานของไตทีล่ดลงอย่างรวดเรว็โดยไม่สามารถอธบิาย 
ได้จากสาเหตุอื่น1,2 ระดับครีแอทินินในเลือดสูงขึ้น หรือมีปัสสาวะ 
ออกลดลง (oligo-anuria) หรือร่วมกับมีโปรตีนหรือเม็ดเลือด 
แดงรั่วมาในปัสสาวะพบได้ร้อยละ 50 และ 3) พบภาวะเม็ดเลือด
แดงแตก MAHA อย่างไรก็ตาม ภาวะเม็ดเลือดแดง MAHA นั้น  
พบเพียงร้อยละ 50 ของผู้ป่วยทั้งหมด1,2 จึงเป็นเพียงข้อสนับสนุน 
ในการวินิจฉัยร่วมเท่านั้น

โรคไตชนิดอื่นในผู้ป่วย	scleroderma
  นอกจาก SRC แล้ว ยังมีอาการทางไตหลายแบบที่พบ
รายงานในผูป่้วย SSc เช่น diffuse proliferative glomerulonephritis,  
rapid progressive glomerulonephritis, โรคไตเรื้อรัง หรือพบ 

แค่โปรตีนรั่วในปัสสาวะ 
  Rapid progressive glomerulonephritis ที่พบบ่อยใน SSc 
ได้แก่ ANCA-associated glomerulonephritis ลักษณะอาการ 
ทางคลนิิกคล้ายกบั SRC มาก แตกต่างกนัตรงที ่ANCA-associated 
glomerulonephritis จะตรวจพบเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะมากกว่า 
SRC 
   Diffuse proliferative glomerulonephritis ส่วนมากเป็นไต
อักเสบลูปัส โดยพบร่วมกัน SRC แยกจากกันโดยพบเม็ดเลือดแดง
ในปัสสาวะ และ ANA ให้ผลบวกในระดับสูง ผลตรวจชิ้นเนื้อไตย้อม
ติดอิมมูนหลายชนิด
  สุดท้ายคือภาวะไตเรื้อรัง ในสมัยที่การวินิจฉัยและรักษาโรค 
SSc ยังไม่ดีมากเท่าปัจจุบันกว่าจะตรวจพบโรคในผู้ป่วยท่ีอาการ 
ไม่รุนแรง ส่วนมากเป็นมานานแล้ว และตรวจพบการท�างานของ 
อวยัวะภายในเสือ่มทัว่ร่างกายจากพงัผดืร่วมถงึการท�างานของไตด้วย

พยาธิวิทยาของไต
  การตรวจชิ้นเนื้อไตมีความส�าคัญในกรณีที่อาการทางคลินิก
ไม่สามารถวินิจฉัย SRC หรือสงสัยโรคไตอื่นร่วมด้วย ลักษณะ 
การเปล่ียนแปลงทางพยาธิวิทยาที่ไตของ SRC มีลักษณะคล้ายกับ 
การเปลี่ยนแปลงในโรคความดันเลือดสูงรุนแรง (malignant  
hypertension) พบพยาธิสภาพหลักบริ เวณหลอดเลือดไต  
(interlobular and arcuate artery) โดยจะมีการหนาตัวของ 
หลอดเลือดชั้นในสุด (intimal thickening) บางรายอาจตรวจพบ 
การเกาะติดของ fibrin หรือ fibrin thrombi ลักษณะเช่นนี้ท�าให ้
หลอดเลือดหนาตัวขึ้นเป็นชั้นๆ หลายๆ ชั้นทับซ้อนกันเหมือนรูปตัด
ขวางของหัวหอม (onion skin appearance) แต่ลักษณะส�าคัญที่พบ
เฉพาะภาวะนี้เท่านั้นคือพังผืดที่เกิดขึ้นในชั้น adventitia11 และรอบๆ 
หลอดเลือดด้านนอก ซึ่งจะไม่พบในภาวะ malignant hypertension 
หรือจากภาวะอื่น จึงเป็นลักษณะส�าคัญที่ใช้ในการวินิจฉัยแยกโรค
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SRC, sclerodermal renal crisis; RRT, renal replacement therapy; anti-RNAP III antibody, anti-RNA polymerase III antibody; ACEI, angiotensin  
converting enzyme inhibitor; MAHA, microangiopathic hemolytic anemia; DBP, diastolic blood pressure; NA, not available

การศึกษา ค�าจัดความ SRC จ�านวน
(ราย)

nRRT/off 
RRT at end 
of study 

ปัจจัยเสี่ยงและผลข้างเคียงอื่นๆ

Hessel และคณะ13

(2525–2553) 
Swedish single-
center study

●	 ความดันเลือดสูง
●	 ระดับครีแอทินินในเลือดสูงขึ้น

16 13/3 ●	 ตรวจพบ anti-RNAP III antibody ในผู้ป่วย SRC  
 มากกว่าไม่มี SRC 8.9 เท่า (95% CI 2.68–29.6) 
●	 การได้รับยา ACEI มาก่อน และ glucocorticoid  
 ไม่เพิ่มอัตราการเกิด SRC 

Penn และคณะ14 
(2530–2548)
UK single-center 
retrospective study

●	 ความดันเลือดสูง > 150/85 
 มม.ปรอท
●	 ครีแอทินินในเลือดสูงขึ้น >  
 30%

110 70/24 ตรวจพบ ANA speckled pattern ให้ผลเป็นบวก 
ในผู้ป่วย SRC 10.9 เท่า (95% CI 7.3–16.5) 

DeMarco และคณะ15

(2534-2541)
clinical trial in 17 
US center

●	 ครแีอทนินิในเลอืดสงูขึน้ 2 เท่า
●	 +/- ความดันเลือดสูง
 +/- MAHA หรือ ปัสสาวะ
 ผิดปกติ

18 NA ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิด SRC
●	 ได้รับยา prednisone ขนาดสูง
●	 Rodnan skin score > 20 คะแนน
●	 มีอาการข้อติดฝืดตึง

Teixeira และคณะ16

(2522-2546)
retrospective study 
in French center

●	 ปริมาณปัสสาวะลดลง+/-
 ความดันเลือดสูง
●	 ความดันปกติ 
 + ครแีอทนินิในเลอืดสงูขึน้ > 20%  
 +/- ตรวจปัสสาวะผิดปกติ 
 +/- MAHA 

50 28/8 SRC เพิม่มากขึน้ สมัพนัธ์กบัการได้ยา glucocorticoid  
17.4 เท่า (95% CI 2.1–144.0) ที่ 1 เดือน และ  
24.1 เท่า (95% CI 3.0–193.8) ที่ 3 เดือน ก่อนการ
เกิด SRC

Guillevin และคณะ9

(2522-2546)
retrospective study

●	 ครีแอทินินในเลือดสูงขึ้น
 อย่างรวดเรว็โดยหาสาเหตไุม่ได้

91 49/13 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิด SRC
●	 การได้รับยา glucocorticoid 
●	 อาการปวดข้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง และ อาการทาง 
 หัวใจ 
Normotensive SRC ไม่พบ renal recovery

Cozzi และคณะ17

(2523–2549)
Italian single-
center retrospective 
study

●	 ครีแอทินินในเลือดสูงขึ้น
 อย่างรวดเรว็โดยหาสาเหตไุม่ได้  
 +/- ความดนัเลือดสูง > 160/120  
 มม.ปรอท
 +/- MAHA 

20 11/7 ●	 SRC 10 คนที่มี MAHA และไม่ตอบสนองต่อการ 
 ให้ยา ACEIs ได้รับการรักษาด้วย plasmapheresis  
 7 ราย ไม่ต้อง dialysis
●	 การพยากรณ์โรคระยะสัน้ในผู้ป่วย SRC ทีม่ ีMAHA  
 ดีขึ้นในกลุ่มที่รักษาด้วย plasmapheresis 

Walker และคณะ18

(2526–2543)
retrospective study

●	 ความดันเลือดสูง
●	 ไตวายเฉียบพลัน

16 16/4 ไม่รายงาน

Steen และคณะ19

(2522–2539)
single center 
retrospective study

●	 ความดันเลือดสูง DBP > 110  
 มม.ปรอท + ไตวายเฉียบพลัน  
 +/- MAHA

145 90/34 39% เสียชีวิตหรือไตวายเรื้อรังต้องรับการบ�าบัด
ทดแทนไตถาวร 

Simeon และคณะ20

(2519–2539) 
Spanish single-
center retrospective 
study

●	 ความดันเลือดสูง
●	 ไตวายเฉียบพลัน

8 NA SRC ที่วินิจฉัยหลังอายุ 60 ปี เป็นปัจจัยอิสระต่ออัตรา
การเสียเสียชีวิต 

ตารางที่ 2 อาการและอาการแสดง ปัจจัยเสี่ยง และผลการติดตามผู้ป่วย SRC ดัดแปลงจาก Woodworth TG, et al.2
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  พยาธิสภาพของโกลเมอรูลัสเกิดขึ้นได้หลายแบบ เช่น ม ี
การยุบตัวของโกลเมอรูลัส (glomerular collapse of capillary loop) 
ทั้งนี้เนื่องจากหลอดเลือดที่มาเลี้ยงไตเกิดการหนาตัวและอุดตัน  
และอาจพบการเพิ่มขนาดของ juxtaglomerular cell อันเป็นผล 
จากฮอร์โมนเรนินที่สูงขึ้น ในกรณีที่หลอดเลือดอุดตันมากเป็น 
ระยะเวลานานขึ้น เนื้อไตบริเวณใกล้เคียงจะขาดเลือดและเกิดพังผืด 
(interstitial fibrosis) เป็นตัวบ่งชี้ว่าโรคเป็นรุนแรงและเป็นมานาน
พอสมควร 
  Batel และคณะ21 ศึกษาติดตามผลทางพยาธิวิทยาของไต 
ในผู้ป่วย SRC จ�านวน 17 ราย ท่ีได้รับการรักษาด้วยยา ACEI  
7 รายมอัีตราการท�างานของไตกลบัสูป่กติ พบว่า vascular thrombosis  
มาก, pericapillary C4D deposit score สูง และ severe glomerular  
ischemic collapse สัมพันธ์กับการท�างานของไตไม่กลับมาปกติ 
ของผู ้ป่วย RSC ที่ย ้อมติดหลอดเลือดในไตสามารถพยากรณ ์
ได้ว่าการท�างานของไตในผู้ป่วย SRC อาจกลับสู่ปกติ Penn และ 
คณะ14 ท�าการศึกษาในลักษณะคล้ายกันพบว่า การอักเสบรุนแรง 
ที่หลอดเลือดเกิด mucoid intimal thickening และ fibrinoid  
necrosis จะมีการพยากรณ์โรคทางไตแย่กว่า
 
การรักษา
  Laragh และคณะ22 รายงานการใช้ยา ACEI รักษาผู้ป่วย 
SRC 2 รายเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2522 พบว่าไตกลับมาท�างานได้ดี 
หลงัจากนัน้มรีายงานยา ACEI สามารถลดอตัราการเสยีชวีติในผูป่้วย 
SRC ที่ระยะเวลา 6 เดือน ลงจากร้อยละ 85 เหลือร้อยละ 25-3523,24  
ดังนั้น ACEI จึงเป็นการรักษาอันดับแรกที่ต้องพิจารณาน�ามาใช ้
ในผู้ป่วย SRC อย่างไรก็ตาม ไม่พบว่าการให้ยา ACEI ในผู้ป่วย  
SSC จะสามารถป้องกันการเกิด SRC ได้9 ร่วมกับมีรายงาน 
การเสียชีวิตในผู้ป่วยที่ได้ ACEI ก่อนเกิด SRC สูงกว่าไม่ได้ถึง  
2.42 เท่า (95% CI 1.02–5.75, p	 <0.05)12 ดังน้ันจึงไม่แนะน�า 
ให้ยา ACEI ป้องกันการเกิด SRC ในผู ้ป ่วย SSC แต่ควร 
รีบให้ในผู ้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยเป็น SRC แล้วเพื่อลดอัตรา 
การเสียชีวิต และหากต้องการรักษาโรคความดันเลือดสูงในผู้ป่วย 
SSc ที่ไม่มี SRC แนะน�าให้ใช้ยาความดันตัวอื่น เช่น กลุ่ม CCB 
เป็นต้น
  การเลือกใช้ยา ACEI แนะน�าให้เลือก captopril เป็น 
อันดับแรก เนื่องจากมีค่าคร่ึงชีวิตสั้นประมาณ 4-6 ช่ัวโมง เริ่มให ้
ในขนาดต�่าๆ ก ่อน แล ้วค ่อยๆ เพิ่มขนาดยาขึ้นเพื่อให ้ได ้ 
ความดันเลือดตามเป้าหมายที่ 140/80 มม.ปรอทภายใน 72 ชั่วโมง 
โดยไม่ค�านึงถึงการท�างานของไตที่ลดลงเนื่องจากหาก ACEI ยับย้ัง 
การท�างานของฮอร์โมนเรนินได้ จะส่งผลให้ค่าการท�างานของไต 
กลับดีขึ้นในภายหลัง แต่หากใช้ captopril ในปริมาณที่สูงเกิน 
ค่าก�าหนดแล้ว (450 มก.ต่อวัน) อาจพิจารณาใช้ยาขับปัสสาวะ หรือ 
dihydropyridine calcium channel blocker (CCB) เช่น amlodipine 
ร่วมด้วยได้ แต่ควรหลกีเล่ียงยากลุม่ beta-blocker เนือ่งจากมรีายงาน
การกระตุ้นให้เกิดอาการหลอดเลือดปลายนิ้วมือตีบ (Raynaud  
phenomenon) ทั้งน้ีหากความดันเลือดได้ตามเป้าแล้ว และ 
ค่าการท�างานของไตดีขึ้นในระดับคงที่ อาจเปลี่ยน captopril เป็น  
ACEI ที่มีค่าครึ่งชีวิตยาวขึ้น เช่น enalapril เป็นต้น เพื่อลด 
การเกิดผลข้างเคียงของยา captopril2 

  อย่างไรกต็ามยงัมีผูป่้วย SRC อกีจ�านวนหนึง่ทีไ่ตไม่สามารถ
กลับมาท�างานได้เป็นปกติ และเกิดภาวะแทรกซ้อนจากภาวะไตวาย
ตามมาเช่น โพแทสเซียมในเลือดสูง หรือมีภาวะน�้าเกินในร่างกาย 
ผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวจ�าเป็นต้องรับการบ�าบัดทดแทนไต มีการศึกษา 
biomarker ท่ีใช้ท�านายการรักษาบ�าบัดทดแทนไตในผู้ป่วย SRC  
พบว่า ระดับ Nterminal pro-btype natriuretic peptide  
(NTproBNP) ในเลือดสัมพันธ์กับการรักษาบ�าบัดทดแทนไต  
ดังนี้  ระดับ NTproBNP ในเลือดที่  3,373 พิโคกรัม/มล.  
1,729 พิโคกรัม/มล.และ 119 พิโคกรัม/มล. ในผู้ป่วยที่ต้องฟอกเลือด 
แบบถาวร แบบชั่วคราว และไม ่ต ้องฟอกเลือดตามล�าดับ25  
ซึง่การตรวจวดัระดบั NTproBNP ในเลือดสามารถท�าได้ในโรงพยาบาล
ทัว่ไป วธิกีารตรวจไม่ยุง่ยากและสามารถตรวจได้รวดเรว็ จงึเหมาะกบั 
การน�ามาใช้ในทางคลินิก 
  การผ่าตัดปลูกถ่ายไตมีอัตราการเสียชีวิตน้อยกว่าการล้างไต
ทางหน้าท้องและการฟอกเลือด เหมือนในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะ
สุดท้ายจากสาเหตุอื่น แต่การปลูกถ่ายไตในผู้ป่วย SRC ที่เข้าสู่โรค 
ไตเร้ือรังระยะสุดท้ายน้ัน ควรแน่ใจว่าโรคสงบจริง เน่ืองจากไต 
อาจกลบัมาท�างานและหยดุการรกัษาบ�าบดัทดแทนไตได้ในภายหลงั 
โดยอาจตรวจชิ้นเนื้อไต หรือ วัดระดับฮอร์โมนเรนิน หรือ ET-1 ให้
อยู่ในระดับปกติก่อน มีการศึกษาขนาดใหญ่ 2 การศึกษาติดตาม 
ผู้ป่วย SRC ที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมไม่น้อยกว่า  
100 ราย พบว่า มากกว่าร้อยละ 40 ของผู้ป่วยสามารถหยุดฟอกเลือด
ได้เฉลี่ยที่ 8-11 เดือน (1-34 เดือน น้อยมากที่พบหลัง 24 เดือน)14,19  
ดังนั้นจึงแนะน�าให้รอ 18-24 เดือนหลังการรักษาบ�าบัดทดแทนไต 
ก่อนตัดสินใจปลูกถ่ายไตน่าจะเพียงพอ ยกเว้นไม่พบว่ามีการดี
ข้ึนของไตเลยเป็นเวลา 12 เดือน สามารถพิจารณาปลูกถ่ายไตได้ 
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย และจากข้อมูลของ United Network  
for Organ Sharing database รายงานผู้ป่วย SRC ที่เข้ารับ 
การปลูกถ่ายไตปี พ.ศ.2528-2547 จ�านวน 260 ราย มีเพียง  
5 รายที่สูญเสียไตที่ปลูกถ ่าย (graf t loss) เนื่องจากโรค 
กลับมาเป็นซ�้า ระยะเวลาการเกิด graft loss ประมาณ 70-805 วัน 
หลังให้การวินิจฉัย SRC26 ถึงแม้ข ้อมูลการดูแลและเฝ้าระวัง 
การกลับมาเป ็นซ�้าในผู ้ป ่วยหลังปลูกถ ่ายไตมีน ้อยมาก แต  ่
คุณภาพชีวิตและอัตราการอยู ่รอดของผู ้ป่วย SRC ที่ได้รับการ 
ปลูกถ่ายไตก็ดีกว่าการฟอกเลือดและการล้างไตทางหน้าท้อง  
ดงันัน้จงึแนะน�าให้ผูป่้วยผ่าตดัปลกูถ่ายไตได้ และให้เฝ้าตดิตามอาการ
การเป็นซ�้าอย่างใกล้ชิด

สรุป
  SRC เป็นภาวะแทรกซ้อนที่ส�าคัญในผู้ป่วย SSc เนื่องจาก 
มีอาการรุนแรงและอันตรายถึงชีวิตได้ องค์ความรู ้เกี่ยวกับการ 
เกดิ SRC มกีารพฒันาเป็นระยะเวลานานกว่า 20 ปี การเฝ้าระวงักลุม่
เสี่ยง การวินิจฉัยที่รวดเร็ว และการน�า ACEI มาใช้รักษา SRC ท�าให้
อัตราการรอดชีวิตสูงข้ึน อย่างไรก็ตาม ยังพบรายงานโรคไตเรื้อรัง 
จาก SRC อยู่ในปัจจุบัน ดังนั้นจึงมีความจ�าเป็นในการพัฒนาการ
ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและการศึกษารวบรวมข้อมูลการผ่าตัด
ปลูกถ่ายไตในผู้ป่วย SRC เพื่อเพิ่มอัตราการรอดชีวิต ลดการรักษา
บ�าบัดทดแทนไตจากภาวะ SRC ในอนาคต
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Scleroderma Renal Crisis
Jarubut phisutrattanaporn, Sirirat anutrakulchai

Division	of	Nephrology,	Faculty	of	Medicine,	Khon	Kaen	University

Abstract
 Scleroderma renal crisis (SRC) is a life-threatening renal disease developed in approximately 2% to 15% of  
patients with systemic sclerosis (SSc). Although over the past 20 years the incidence and overall mortality of SRC  
become lower, the clinical outcomes and prognosis are still non-favorable. Therefore, early recognition and  
aggressive comprehensively management are mandatory. Characteristics of SRC include acute kidney injury, abrupt  
onset of moderate to marked hypertension, and half of those present with microangiopathic hemolytic anemia. Renal 
vasculopathy is the main pathogenesis with endothelin-1, soluble CD147 and anti-RNA polymerase III antibody produced 
and released from damage renal vessels to systemic circulation activating fibroblasts and immune system resulting in  
renal insufficiency. Risk factors associated with SRC are rapidly progressive skin diseases, presence of anti-RNA  
polymerase III antibody, receiving of high dose glucocorticoid treatment and predisposing genetic factors such as  
HLA-DRB1*0407 and HLA-DRB1*1304. Prognosis of SRC has dramatically improved since 1979 after introduction of 
angiotensin converting enzyme inhibitor for aggressive blood pressure control; however, over half of cases with SRC 
still required dialysis predicted by the high level of plasma N-terminal pro-b type natriuretic peptide (NT proBNP). In 
hemodialysis patients, kidney transplant surgery may be considered. However, the proper timing of surgery should be 
considered because some patients had improved renal function after hemodialysis 12-18 months.
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Sugar and kidney, the new era for 
SGLT2 inhibitor

นวพร อัศวศักดิ์สกุล, ขจร ตีรณธนากุล
	หน่วยโรคไต	ภาควิชาอายุรศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ
 ปัจจุบันผู้ป่วยเบาหวานมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ระดับน�้าตาลที่สูงท�าให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทาง 
หลอดเลอืดขนาดใหญ่และขนาดเลก็ (macrovascular and microvascular complication) ส่งผลต่ออตัราการเสยีชวีติของผูป่้วยเบาหวาน  
ปัจจุบันมียาหลายชนิดที่ช่วยลดระดับน�้าตาล ยาในกลุ่ม sodium-glucose cotransporter type 2 (SGLT2) inhibitor เป็นยา 
เบาหวานชนดิใหม่ทีส่ามารถลดระดบัน�า้ตาลในเลอืดได้ดโีดยไม่ค่อยพบภาวะน�า้ตาลต�า่เหมอืนยาชนดิอืน่ทีเ่กีย่วข้องกบัการหลัง่อนิซลูนิ  
มีการศึกษาขนาดใหญ่รองรับถึงผลประโยขน์นอกเหนือจากการลดระดับน�้าตาล พบว่าสามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจ  
ช่วยลดน�้าหนัก ลดความดันเลือด ลดระดับยูริกในเลือด นอกจากนี้ยังอาจช่วยลดภาวะด้ืออินซูลินต่อเนื้อเยื่อต่างๆ ได้ ผลข้างเคียง 
ที่พบได้บ่อย ได้แก่ การติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธ์ ภาวะเลือดเป็นกรดจากคีโตนโดยที่ระดับน�้าตาลไม่สูงมาก  
(euglycemic diabetic ketoacidosis) ส่วนผลข้างเคียงในระยะยาว เช่น การเกิดมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะนั้น จากหลักฐานล่าสุด 
ไม่พบว่าเกี่ยวข้องกับยา แต่อาจต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต

ค�าส�าคัญ: ยายับยั้ง SGLT2, เบาหวาน, สมดุลกลูโคส 

ช่ือผู้ติดต่อ: ต้องการส�าเนาต้นฉบับติดต่อ	 นพ.	 ขจร	 ตีรณธนากุล	 สาขาวิชาโรคไต	 ภาควิชาอายุรศาสตร์	 คณะแพทยศาสตร	์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	1873	ถนนพระรามที่	4	แขวงปทุมวัน	เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	Email:	khajohn_t@hotmail.com

บทนÓ
  ความชุกของผู ้ป่วยเบาหวานทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน 
รวมท้ังในประเทศไทย ซ่ึงพบความชุกของผู ้ป่วยเบาหวานในปี  
พ.ศ. 2558 มากถึง 1,219,161 ราย คิดเป็น 1,863.39 ต่อประชากร
แสนคน และในจ�านวนนี้พบว่ามีผู ้เสียชีวิตจากเบาหวานมากถึง  
12,074 ราย คิดเป็นอัตราการเสียชีวิต 18.45 ต่อประชากรแสนคน 
  การดูแลรักษาเบาหวานที่ไม่ดีอาจน�าไปสู ่การเกิดภาวะ
แทรกซ้อนที่หลอดเลือดขนาดใหญ่และขนาดเล็กในระยะยาว  
(macrovascular and microvascular complication) โดยเฉพาะ 
การเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไต ในปี พ.ศ. 2558 สมาคมโรคไตรายงาน
สาเหตุของผู้ป่วยที่เข้ารับการบ�าบัดทดแทนไตในประเทศไทย พบว่า 
โรคเบาหวานยังเป็นสาเหตุอันดับ 1 ที่ท�าให้ผู้ป่วยเข้ารับการบ�าบัด
ทดแทนไต มีจ�านวนทั้งสิ้น 22,656 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.47 ของ
ผู้ป่วยทั้งหมด 
  การรักษาเบาหวานมีเป้าหมายหลักเพื่อควบคุมให้ระดับ
น�้าตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่ให้เกิดภาวะน�้าตาลในเลือดสูง 
จนน�าไปสู่ภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือดขนาดใหญ่และขนาดเล็ก 
มีผลท�าให้อัตราการเสียชีวิตของผู ้ป่วยเบาหวานสูงขึ้น การเกิด 
ภาวะน�้าตาลสูงมีกลไกท่ีส�าคัญ 8 ประการ (ominous octet) โดย 
การดูดกลับของกลูโคสที่ไต (glucose reabsorption) เป็นสาเหตุ 
ส�าคัญประการหนึ่ง จึงเชื่อว่าการใช้ยาเพื่อยับยั้งการดูดกลับของ 
กลูโคสที่ไตสามารถช่วยลดภาวะน�้าตาลในเลือดสูงได้

หน้าที่ของไตต่อสมดุลกลูโคส1-3

หน้าที่ของไตต่อสมดุลกลูโคสมี 3 อย่าง ได้แก่ 
  1. การผลิตน�้าตาล (renal gluconeogenesis)
  เป็นกระบวนการที่เกิดข้ึนตลอดเวลาบริเวณเนื้อเยื่อชั้นนอก 
(renal cortex) โดยมีเอนไซม์ glucose 6-phosphatase, fructose 
1,6-diphosphatase, phosphoenol pyruvate carboxykinase เป็น
เอนไซม์หลักที่ใช้ในการเปลี่ยนสารอ่ืน ได้แก่ lactate, glutamine, 
alanine, glycerol กลับเป็นกลูโคส โดยไตจะใช้ lactate ซึ่งมีมาก 
เมือ่ร่างกายขาดอาหารนานเป็นสารตัง้ต้นหลกั การผลติกลโูคสจากไต
คดิเป็นร้อยละ 20-25 ของน�า้ตาลทีผ่ลติได้ทัง้หมด และคดิเป็นร้อยละ 
40 ของการสังเคราะห์น�้าตาล (gluconeogenesis) ภายในร่างกาย
  2. การใช้น�้าตาล (renal glucose utilization)
  ไตส่วนเมดลัลา (renal medulla) ไม่มเีอนไซม์ทีใ่ช้เปลีย่นสาร
อื่นกลับเป็นกลูโคส จึงเป็นส่วนของไตที่ใช้น�้าตาลเป็นพลังงานหลัก 
ผ่านทางกระบวนการไกลโคไลสสิ (glycolysis) โดยใช้กลโูคสประมาณ
ร้อยละ 10 ของกลูโคสที่รับประทานเข้าไป
  3. การดูดกลบัน�า้ตาลบริเวณท่อไต (renal glucose reabsorption)
  คนปกติมีเลือดผ่านการกรองที่ไต 180 ลิตรต่อวัน ระดับ
น�้าตาลของคนทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ 90-100 มก./ดล. แปลว่ามีน�้าตาล
มากถึง 162-180 กรัมในแต่ละวันที่ถูกกรองบริเวณไต แต่กลับ 
ไม่พบน�้าตาลในปัสสาวะ เนื่องจากมีกระบวนการดูดกลับกลูโคส 
ที่บริเวณหลอดไตฝอยส่วนต้น (proximal tubule) ดังรูปที่ 1
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การดูดกลับน�้าตาลเกิดขึ้นผ่าน 2 กระบวนการ คือ 
  3.1 Secondary active transport โดยผ่าน sodium glucose 
co-transporter (SGLT) 
  Sodium glucose co-transporter (SGLT)4-6 เป ็น  
co-transporter หลักที่ใช้ดูดกลับน�้าตาลโดยอาศัยความต่างศักย ์
ของโซเดียมที่เกิดขึ้นในเซลล์ท่อไตเป็นตัวพากลูโคสกลับเข้าสู่เซลล์ 
โดยพบ co-transporter น้ีในอวัยวะต่างๆ รวมถึงทางเดินอาหาร 
ซึง่ร่างกายใช้ในการดดูซมึกลโูคสเช่นเดยีวกนั ภายในไตพบว่ามโีปรตนี 
SGLT ที่ส�าคัญอยู่ 2 ชนิด ได้แก่
   3.1.1) SGLT2 co-transporter อยูที่ ่S1, S2 segment 
ของเซลล์หลอดไตฝอยส่วนต้น มีความสามารถในการดูดกลับ 
กลูโคสสูง (high capacity) แต่ความสามารถในการจับไม่ดี (low  
affinity) โดยบริเวณนี้มีการดูดกลับกลูโคสถึงร้อยละ 90 ของน�้าตาล 
ที่กรองผ่านโกลเมอรูลัส โดยใช้โซเดียมต่อกลูโคสในการดูดกลับ 
กลูโคสด้วยอัตราส่วน 1:1 
   ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของโปรตีนนี้จะเป็นโรค familial  
renal glucosuria (FRG) ความผิดปกติเกิดจากการกลายพันธุ ์
ของรหัสพันธุกรรมซ่ึงพบได้หลายต�าแหน่งบนยีนส์ SLC5A2  
โดยมีการเปล่ียนแปลงของนิวคลีโอไทด์เกิดขึ้น ท�าให้หยุดการ 
สร้างโปรตีนหรือสร้างโปรตีนที่ผิดรูป (nonsense or missense 
mutation) มีผลท�าให้ไม่สามารถดูดกลับน�้าตาลได้ ต�าแหน่ง 
ที่พบบ่อยสุดคือต�าแหน่ง IVS7+5G>A บนโครโมโซม โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงของเบสจาก G เป็น A พบการแสดงออกของโรค 
หลากหลาย ตั้งแต ่ไม ่มีอาการทางคลินิกแต่ตรวจพบน�้าตาล 
ในปัสสาวะพบในผู้ป่วยที่มี heterozygous gene จนถึงมีอาการ 
ปัสสาวะมาก ปัสสาวะราด และเจริญเติบโตช้ากว่าวัยเล็กน้อย (mild 
growth and pubertal delay) ซึ่งเมื่อติดตามต่อไปพบว่าอาการ 

ไม่รุนแรง
   3.1.2) SGLT1 co-transporter อยู่ที่ S3 segment 
ของเซลล์หลอดไตฝอยส่วนต้น (renal proximal tubule) เป็นตัว 
พาที่มีความสามารถในการจับกลูโคสแน่น (high affinity) โดย 
จะดูดซึมกลูโคสส่วนที่เหลือจากการดูดซึมบริเวณ S1, S2 segment 
กลับ ในแต่ละคร้ังของการดูดกลับกลูโคสจะใช้โซเดียมต่อกลูโคส 
ในอัตราส่วน 2:1 
   ผู้ป่วยท่ีมีความผิดปกติของการสร้างโปรตีนนี้จะท�าให ้
เกิดโรค glucose-galactose malabsorption (GGM) โดยความ 
ผิดปกติเกิดจากการกลายพันธุ ์ของรหัสพันธุกรรม พบได้หลาย
ต�าแหน่งบนยีนส์ SLC2 ผู้ป่วยจะมีอาการแสดงค่อนข้างรุนแรง 
เนื่องจาก SGLT1 เป็น co-transporter หลักในการดูดซึมน�้าตาล 
ในทางเดินอาหาร เมื่อขาด SGLT1 co-transporter ท�าให้เกิด 
อาการท้องเสียอย่างรุนแรงในเด็กทารก ภาวะขาดน�้าเรื้อรัง (chronic 
dehydration) อาจท�าให้ผูป่้วยมนีิว่ไตได้ แต่พบว่าน�า้ตาลรัว่ในปัสสาวะ
เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย 
  3.2 Facilitated diffusion ผ่าน facilitative glucose  
transporter (GLUT) 
  เป็นตัวพากลูโคสจากในเซลล์เข้าสู่กระแสเลือด โดยอาศัย 
หลักการของการแพร่ (diffusion) จากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูง 
ไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นต�่ากว่า โดยพบ GLUT2 ที่บริเวณ 
S1, S2 segment ของหลอดไตฝอยส่วนต้น (proximal tubule)  
และพบ GLUT1 ที่ S3 segment ของหลอดไตฝอยส่วนต้น (proximal 
tubule) 
  เมแทบอลซิมึของน�า้ตาลต่อไต (renal glucose metabolism) 
ในผู้ป่วยเบาหวาน จะมีการเปลี่ยนแปลงโดย การผลิตน�้าตาลปริมาณ 
สูงขึ้น การใช ้น�้าตาลของไตเพิ่มขึ้น การแสดงออกของยีนส ์  

SGLT 1, sodium glucose co-transporter 1; SGLT 2, sodium glucose co- transporter 2; GLUT 1, glucose transporter 1; GLUT 2, glucose  
transporter 2; Glc, glucose
รูปที่ 1 การดูดกลับกลูโคสของเซลล์หลอดไตฝอยส่วนต้น (proximal tubule)

3 Na+

3 Na+

2 Na+

2 K+
SGLT1

SGLT2

S1, S2 segments

S3 segment

Proximal tubule

GLUT1

GLUT2

2 K+Na+

Glc

Glc

Glc
Glc
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ในการสร้างโปรตีน SGLT เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้อัตราสูงสุดของ 
การดูดกลับน�้าตาลในไต (transport maximum reabsorption of 
glucose, TmG) เพิ่มขึ้นจากคนปกติที่ 350-375 มก./ดล. เป็น 420 
มก./ดล. 

สารต้าน	sodium	-	glucose	cotransporter	type2	
(SGLT2	inhibitor)	
  การดูดกลับน�้าตาลบริเวณท่อไตเป็นกลไกหน่ึงที่ท�าให้ระดับ
น�้าตาลในเลือดสูง พบว่าผู้ป่วยที่มี mutation ของ SGLT2 หรือ 
โรค familial renal glucosuria (FRG) มอีาการแสดงของโรคไม่รนุแรง 
และเม่ือติดตามในระยะยาวไม่พบปัญหาแทรกซ้อนร้ายแรง จงึเป็นการ
น�ามาสู่การพัฒนายาใหม่ เพื่อลดระดับน�้าตาลตามกลไกดังกล่าวนี้
  ปี พ.ศ. 2378 นักเคมีชาวฝรั่งเศสสกัดสารชื่อ phlorizin10  
จากเปลือกรากของต้นแอปเปิ้ล ระยะแรกใช้สารนี้เป็นยาลดไข้ ต่อมา
น�ามาใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อโดยเฉพาะโรคมาลาเรีย
  ปี พ.ศ. 2430 Merck Index ได้บันทึกว่า phlorizin เป็น 
สารสกดัจากเปลือกรากของต้นแอปเป้ิล โดยถ้าใช้ขนาดมากกว่า 1 กรมั
จะท�าให้เกิดน�้าตาลในปัสสาวะได้
  ในระหว่างปี พ.ศ. 2473-2513 มีการศึกษากลไกของ 
ยาที่ท�าให้เกิดน�้าตาลในปัสสาวะ โดยมีการทดลองมากมายที่ใช้สาร 
phlorizin กับคนและสัตว์ แต่รูปแบบยาที่ใช้ต้องให้ทางหลอดเลือด
จึงเป็นข้อจ�ากัดในการใช้ ต่อมามีผู้พัฒนายาใหม่ในช่วงปี พ.ศ.2540 
ในรูปแบบรับประทาน ซ่ึงเป็นจุดเปล่ียนของการพัฒนายาต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบัน
  ยา SGLT2 inhibitor น้ัน เป็น glucoside ประเภท 
หน่ึง ประกอบด้วยส่วนของน�้าตาล (glycone) ซึ่งในที่นี้เป็นกลูโคส 
เชื่อมต่อกับส่วนประกอบอื่นที่ไม่ใช่น�้าตาล (aglycone) โดยพันธะ 
glycosidic ดังรูปที่ 2 

  ยาแบ่งเป็น 2 รูปแบบตามพันธะของ glycoside7-10 คือ  
O-glucoside และ C-glucoside การพัฒนายา phlorizin ช่วงแรก 
อยู่ในรูปแบบ O-glucoside แต่ได้หยุดการพัฒนา เนื่องจากยาไม่
ได้จ�าเพาะต่อโปรตีน SGLT2 และพันธะของ O-glucoside สามารถ 
ถกูตดัโดยเอนไซม์ beta-glucosidase ในล�าไส้ ท�าให้ยาถูกย่อยสลาย
อย่างรวดเร็วในตับและไตเมื่อร่างกายดูดซึมยาเข้าไปด้วยเอนไซม์ 
glucosidases5 ส่วนรูปแบบ C-glucoside พบว่าค่อนข้างจ�าเพาะ
กับโปรตีน SGLT2 มากกว่าจึงได้รับการพัฒนาต่อ ยาท่ีออกฤทธิ์
ต้านโปรตีนนี้จะลงท้ายด้วยไกลโฟซิน (-gliflozin) ยากลุ่มนี้ได้รับ 
อนุญาตให้ใช้ได้ในประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรปหลายประเทศ 
ได้แก่ dapagliflozin, canagliflozin, empagliflozin ส่วนในประเทศ
ญ่ีปุ่นมีการอนุญาตให้ใช้ 3 ตัว ได้แก่ ipragliflozin, tofogliflozin, 
luseogliflozin ดังตารางที่ 1 

รูปที่ 2 Glucoside ประกอบด้วยส่วนของ glycone และ aglycone (ส่วน 

ของ glycoside ท่ีไม่ใช่น�า้ตาล) ซึง่อาจเชือ่มต่อกนัด้วย O (oxygen), N (Nitrogen), 

S (Sulfur), C (Carbon) ก็ได้ 

Drug Manufacturing company Developmental phase

O-glucoside

> T-1095

> Sergliflozin etabonate

> Remogliflozin etabonate

> BI 44847

Tanabe

Glaxo Smith Kline/Kissei

BHV Pharma with Islet Sciences

Boehinger Ingelheim (Ajinomoto)

Development 

Discontinued

Phase IIb development

Discontinued

C-glucoside

> Dapagliflozin

> Canagliflozin

> Empagliflozin

> Ipragliflozin

> Topogliflozin

> Luseogliflozin

Bristol-Meyers Squibb and AstraZeneca

Jassen

Boehinger Ingelheim and Eli Lilly

Astellas and Kotobuki

Chugai Pharma (Kowa + Sanofi)

Taisho Pharma

FDA and EMA approved

FDA and EMA approved

FDA and EMA approved

Approved in Japan

Approved in Japan

Approved in Japan

ตารางที่ 1 ขั้นของการพัฒนายาและบริษัทที่ผลิต

Glycone

Aglycone

Glycosidic oxygen

CH
2
OH

HO
OH

OH

O
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กลไกและผลของยา	SGLT2	inhibitors	ต่อร่างกาย11-13

  ในภาวะปกติเมือ่กลโูคสถกูกรองออกมาทีโ่กลเมอรูลสั ร่างกาย 
จะมีการดูดกลับกลูโคสที่บริเวณหลอดไตฝอยส่วนต้นท�าให้ไม่พบ
น�้าตาลในปัสสาวะ แต่ในผู้ป่วยเบาหวานการดูดกลับในส่วนนี้จะ 
เพิ่มมากขึ้น ท�าให้โซเดียมถูกดูดกลับเพิ่มขึ้นตามไปด้วย จึงเหลือ
โซเดยีมมาหลอดไตฝอยส่วนปลาย (distal convoluted tubule) ลดลง 
เซลล์ macula densa ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ juxtaglomerular  
apparatus รับรู ้การเปล่ียนแปลงน้ีและส่งสัญญาณผ่านกลไก  
tubuloglomerular feedback กลับไปยังหลอดเลือด afferent  
arteriole ท�าให้เกิดการขยายตัวของหลอดเลือดเพื่อให้เลือด 
มาเลี้ยงไตเพิ่มมากขึ้น (hyperfiltration) ส่งผลให้ความดันภายใน 
โกลเมอรูลัสเพิ่มขึ้น เกิดการบาดเจ็บที่ไตในระยะยาว
  การให้ยา SGLT2 inhibitors เป็นการยับยั้งการดูดกลับ 
ของโซเดียมและกลูโคสที่บริเวณหลอดไตฝอยส่วนต้นบริเวณ S1, S2 
segment ผ่าน sodium glucose co-transporter ส่งผลให้น�้าตาล 
และโซเดียมที่ควรต้องดูดกลับบริเวณหลอดไตฝอยส่วนต้น มา 
บริเวณหลอดไตฝอยส่วนปลายเป็นปริมาณมาก เม่ือเซลล์ macula 
densa รับรู ้ว่ามีโซเดียมมามาก tubuloglomerular feedback  
ตอบสนองท�าให้หลอดเลือด afferent arteriole หดตัว ส่งผลให้ 
อัตราการกรองของไตลดลง ความดันภายในโกลเมอรูลัสลดลง  
ในระยะยาวจะลดการบาดเจ็บต่อไต
  เม่ือยาออกฤทธิ์ตามกลไกดังกล่าว ผลที่เกิดขึ้นต่อร่างกาย 
มีดังนี้
  1. ผลต่อไตและการลดแอลบูมินในปัสสาวะ จากกลไก 
ดังกล่าวข้างต้น ยาจะช่วยลด glomerular hyperfiltration ส่งผล 
ให้ระดับความดันในโกลเมอรูลัสลดลง ท�าให้การบาดเจ็บของ 
ไตลดลง ลดปริมาณแอลบูมินในปัสสาวะ ซึ่งส่งผลดีต่อไตในระยะยาว
  2. การควบคุมระดับน�้าตาลดีขึ้น โดยเมื่อร ่างกายมี 
ระดับน�้าตาลสูงเกินกว่าปกติ ยาจะยับยั้งไม่ให้ไตดูดกลับน�้าตาล  
ท�าให้ระดับน�้าตาลลดลง เซลล์ร่างกายไม่เกิดภาวะพิษจากน�้าตาล 
เซลล์จะมีการเคลื่อนย้าย GLUT4 ซึ่งเป็น glucose transporter  
มายังบริเวณผนังเซลล์ เพิ่มการดูดซึมน�้าตาลเข้าสู่เซลล์ ส่งผลให ้
การตอบสนองต่ออินซูลินที่อวัยวะต่างๆ ดีขึ้น นอกจากนี้เบต้าเซลล์
บริเวณตับอ่อนก็สามารถท�างานได้ดีขึ้นด้วยเช่นกัน
  3. ลดน�้าหนัก เม่ือไตไม่สามารถดูดกลับกลูโคสบริเวณไต  
ส่งผลให้มีน�้าตาลออกมาทางปัสสาวะมากถึง 60-80 กรัมต่อวัน 
คิดเป็นพลังงาน 240-320 แคลอรี่ต่อวัน และเม่ือร่างกายได้รับ
พลังงานไม่เพียงพอจึงมีการย่อยสลายไขมันเพ่ือน�าไขมันมาใช ้
เป็นพลังงานทดแทน จากการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยอาจลดน�้าหนัก 
ได้มากถึง 2.5-3 กิโลกรัมในเวลา 6 เดือน
  4. การเปลี่ยนแปลงของระดับไขมันในเลือด จากการศึกษา
พบว่าระดับแอลดีแอลคอเลสเตอรอล (LDL-cholesterol) สูงข้ึน 
เล็กน ้อยร ้อยละ 1 .5-6.3 ระดับเอชดีแอลคอเลสเตอรอล  
(HDL-cholesterol) ร้อยละ 5.5-9.2 โดยสัดส่วนของ HDL ต่อ 

LDL ไม่เปลี่ยนแปลง ในปัจจุบันยังไม่ทราบกลไกการเปลี่ยนแปลง 
ของระดับคอเลสเตอรอล ส่วนระดับไตรกลีเซอไรด์นั้นพบว่าลดลง 
อธิบายจากการที่น�้าหนักของผู ้ป่วยลดลงและการตอบสนองต่อ 
อินซูลินที่ดีขึ้น
  5. ระดับยูริกในเลือดลดลง เมื่อยายับยั้งไตไม่ให้ดูดกลับ
น�้าตาล ร่างกายจึงพยายามหาวิธีอื่นทดแทน จึงพยายามดูดกลับ 
โดยแลกเปลี่ยนกับยูเรท (urate) ผ่านทาง GLUT9 transporter  
ส่งผลให้ระดับยูริกในเลือดลดลงโดยจากการศึกษาพบว่าลดได ้
ร้อยละ 10-15 ของระดับยูริกในเลือด
  6. ลดความดันเลือด ยายับยั้งการดูดกลับโซเดียมและ
น�้าตาลที่บริเวณหลอดไตฝอยส่วนต้น ส่งผลให้เกิดการสูญเสียน�้า 
และเกลือ จากการศึกษาพบว่ามีการลดลงของปริมาตรพลาสมา 
ถึงร้อยละ 7 ท�าให้ความดันซิสโทลิกลดลง 5-6 มม.ปรอท และ 
ความดันไดแอสโทลิก ลดลง 1-2 มม.ปรอท ในระยะเวลา 6 สัปดาห์
  7. ผลดีต่อหัวใจและหลอดเลือด ยาส่งผลดีต่อหัวใจและ 
หลอดเลือดได้หลายกลไก ได้แก่ 
   7.1 เมื่ อร ่ างกายเปลี่ ยนมาใช ้ ไขมันแทนน�้ าตาล  
ท�าให้ระดับคีโตนในเลือดเพิ่มข้ึน คีโตนที่เกิดข้ึนเมื่อถูกออกซิเดชัน 
(oxidation) เป็นคีโตนบอดี้ (ketone body) จะท�าให้ประสิทธิภาพ
การท�างานของกล้ามเนื้อหัวใจดีขึ้น 
   7.2 ไขมันที่บริเวณเยื่อหุ้มหัวใจ (epicardial fat) ลดลง 
การอักเสบและการเกิดพังผืดของหัวใจลดลง ท�าให้การบีบตัวของ 
หัวใจดีขึ้น 
   7.3 การที่ปริมาตรพลาสมาลดลง ท�าให ้ลดการ 
ถ่างขยายของหวัใจ (myocardial stretching) และลดภาวะหวัใจห้องล่าง 
เต้นผิดจังหวะ (ventricular arrhythmia) 
   7.4 ลดการแข็งตัวของหลอดเลือด (arterial stiffness) 
จากการที่ความดันเลือดลดลง และน�้าหนักที่ลดลง
  8. ภาวะเลือดเป็นกรดจากคีโตน (diabetic ketoacidosis)  
เมื่อระดับน�้ าตาลลดลงร ่วมกับมีการสูญเสียพลังงานออกไป 
ทางปัสสาวะ ท�าให้ร่างกายหันไปใช้พลังงานจากไขมันแทน อาจ 
ท�าให้เกิดภาวะเลือดเป็นกรดจากคีโตน
  9. ไม่พบภาวะน�้าตาลในเลือดต�่า การลดระดับน�้าตาล 
ของยานั้น ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการท�างานของเบต้าเซลล์ในตับอ่อน 
จึงไม่มีผลต่อระดับอินซูลิน ท�าให้พบภาวะน�้าตาลต�่าได้น้อยมาก
  โดยสรุป ยาท�าให้ขับน�้าตาลและโซเดียมที่ไต มีผลให้ร่างกาย
เสยีพลงังานจากการสญูเสยีน�า้ตาลในปัสสาวะ ผู้ป่วยจงึมนี�า้หนกัลดได้ 
นอกจากนี้ ร่างกายพยายามดูดกลับน�า้ตาลที่ออกมาโดยแลกเปล่ียน
กับยูเรท ส่งผลให้ระดับยูริกในเลือดลดลง ระดับน�้าตาลในเลือดลด
ลงท�าให้เซลล์ร่างกายไม่เกิดภาวะพิษจากน�้าตาล มีการตอบสนองต่อ
อินซูลินที่ดีขึ้น ร่างกายใช้พลังงานจากไขมันเพิ่มขึ้น การขับเกลือออก
ทางปัสสาวะท�าให้ความดันเลือดลดลง ลดการแข็งตัวของหลอดเลือด 
(atherosclerosis) มีการลดลงของสารน�้าในเลือด ท�าให้กล้ามเนื้อ
หัวใจขยายลดลง และท�างานดีขึ้น ดังรูปที่ 3
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การศึกษาหลักเกี่ยวกับยา	SGLT2	inhibitor
  มีการศึกษาขนาดใหญ่ 2 การศึกษาเกี่ยวกับยากลุ่มนี้ ได้แก่
  1. Empagliflozin, cardiovascular outcomes, and  
mortality in type 2 diabetes14 หรือเรียกโดยย่อว่า EMPAREG  
ตีพิมพ์ลงในวารสาร New England Journal of Medicine ปี  
พ.ศ.2558
  เป็นการศึกษาแบบสุ่มและมีกลุ ่มควบคุมแบบหลายศูนย์
เปรียบเทียบระหว่างยา empagliflozin ขนาด 10 และ 25 มก. กับ 

ยาหลอกในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 จ�านวน 7,020 ราย ในแง่ 
ของผลต่ออัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจ การเกิดกล้ามเนื้อหัวใจ 
ขาดเลือดและภาวะสมองขาดเลือดที่ไม่ถึงชีวิต โดยติดตามเป็นระยะ
เวลา 3.1 ปี ผลการศึกษาพบว่า ยาสามารถลดอัตราการเสียชีวิต 
จากโรคหัวใจ การเกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและภาวะสมอง 
ขาดเลือดที่ไม่ถึงชีวิต อัตราการเสียชีวิตรวม โดยที่ยาทั้งสองขนาด 
ให้ผลไม่แตกต่างกัน ดังตารางที่ 2 แต่พบผลข้างเคียง คือ การติดเชื้อ
บริเวณอวัยวะสืบพันธ์เพิ่มขึ้น

รูปที่ 3 ผลของยา SGLT2 inhibitors ต่อร่างกาย

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาของ EMPAREG outcome ดัดแปลงจาก Zinman B, et al.14

Outcome Empagliflozin 
(N= 4687)

Placebo 
(N=2333)

Hazard ratio 
(95%CI)

P Value

Primary composite endpoint 
(CV death, nonfatal MI, or nonfatal stroke)

10.5% 12.1% 0.86 
(0.74-0.99)

0.04*
<0.001**

Secondary outcomes
	 ●	 CV death, nonfatal MI, nonfatal stroke or  
  unstable angina, hospitalization

12.8% 14.3% 0.89
(0.78-1.01)

0.08*
<0.001**

	 ●	 All-cause mortality 5.7% 8.3% 0.68 
(0.57-0.82)

<0.001

	 ●	 CV mortality 3.7% 5.9% 0.62
(0.49-0.77)

<0.001

	 ●	 Hospitalization for heart failure 2.7% 4.1% 0.65
(0.50-0.85)

0.002

* superiority, **noninferiority CV, cardiovascular; MI, myocardial infarction

●	 Negative caloric balance
	 -	 Decrease body wight
	 -	 Decrease epicardial fat
●	 Decrease plasma glucose
	 -	 Decrease flucose toxicity
	 -	 Increase insulin sensitivity
●	 Increased uricosuria

●	 Decrease SBP and DBP
●	 Increase tubuloglomerular feedback
	 -	 Afferent arteriole constriction
	 -	 Decrease intraglomerulay pressure
●	 Decrease plasma volume
	 -	 Decrease myocardial srtetching

Glycosuria

Natriuresis

SGLT2
Inhibition
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  2. Canagliflozin and cardiovascular and renal events 
in type 2 diabetes หรือ CANVAS program15 การศึกษานี้ตีพิมพ์
ลงในวารสาร New England Journal of Medicine ในปี พ.ศ.2560
  เป็นการศึกษาแบบสุ่มและมีกลุ ่มควบคุมแบบหลายศูนย์ 
ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีความเสี่ยงสูงต่อโรคหัวใจ 10,142 ราย  
เปรียบเทียบระหว่างการให้ยา canagliflozin กับยาหลอกในแง่ของ
อัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจ โรคหัวใจขาดเลือดหรือโรคสมอง 
ขาดเลือดที่ไม่ถึงชีวิต โดยมีสองการศึกษาย่อยซึ่งแตกต่างกัน 
ในเรื่องของการให้ยา ได้แก่ 1) CANVAS แบ่งผู้ป่วยเป็น 3 กลุ่ม  

ในอัตราส่วน 1:1:1 ให้ยาหลอก, canagliflozin 100 มก. และ  
canagliflozin 300 มก. 2) CANVAS-R ผู้ป่วยจะได้ยาหลอก  
กับ ยา canagliflozin เร่ิมที่ 100 มก. และสามารถปรับเพ่ิมยา 
เป็น 300 มก. ได้ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 13 การศึกษาติดตามเป็น 
ระยะเวลาเฉลี่ย 188 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่ายาสามารถลด 
ผลลพัธ์หลกัได้ดังตารางที ่3 นอกจากนีย้าสามารถลดปรมิาณแอลบมูนิ 
ในปัสสาวะ ลดผลรวมทางด้านไตซ่ึงประกอบไปด้วย การเสื่อม 
ของการท�างานของไต การต้องการการบ�าบัดทดแทนไต และการ 
เสียชีวิตจากโรคไต 

Outcome Canagliflozin
(N=5795)*

Placebo
(N=4347)*

Hazard ratio 
(95% CI)

P Value

Primary composite endpoint 
	 ●	 CV death, nonfatal MI, or nonfatal stroke 26.9 31.5 0.86

(0.75-0.97)
<0.001**
0.02***

Secondary outcomes
	 ●	 All-cause mortality 17.3 19.5 0.87

(0.74-1.01)
0.24

	 ●	 CV death 11.6 12.8 0.87
(0.72-1.06)

N/A

	 ●	 Progression of albuminuria
  (>30% increase in albuminuria)

89.4 128.7 0.73
(0.67-0.79)

N/A

	 ●	 40% reduction in eGFR, renal-replacement  
  therapy or renal death

5.5 9.0 0.60
(0.47-0.77)

N/A

	 ●	 Hospitalization for any cause 118.7 131.1 0.94
(0.88-1.00)

N/A

	 ●	 Hospitalization for heart failure 5.5 8.7 0.67
(0.52-0.87)

N/A

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาของ CANVAS Program ดัดแปลงจาก Neal B, et al.15

* Number of participants per 1000 patient-year **for non-inferiority ***for superiority

  นอกจากนี้ จากการศึกษาพบว่ากลุ ่มผู ้ป ่วยที่ได ้รับยา 
จะมีระดับน�้าตาลเฉลี่ยสะสมลดลงร้อยละ 0.6 (95% CI, 0.61 to 
-0.56, P<0.001), น�้าหนักลดลงโดยเฉลี่ย 1.6 กก. (95%CI, 1.70 
to -1.51, P<0.001), ความดันซิสโทลิกลดลง 3.93 มม.ปรอท 
(95% CI -4.30 to -3.56, P<0.001), ความดันไดแอสโทลิกลดลง 
1.39 มม.ปรอท (95% CI, 1.61 to -1.17, P<0.001) ผลข้างเคียง 
จากยาพบว่า ผู ้ป ่วยมีการติดเชื้อราบริเวณอวัยวะเพศเพิ่มขึ้น 
เช่นเดียวกับการศึกษา EMPAREG outcome และนอกจากนี้  
พบความเส่ียงของการถูกตัดขาเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญในกลุ ่ม 
ที่ได้รับยา จนองค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ต้องออกประกาศเตือนเมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 

ความปลอดภัยของยา	
  ผลข้างเคียงของยาที่พบจากศึกษาที่ผ่านมา16-21 ได้แก่

  1. การท�างานของไตลดลง โดยพบได้ในระยะแรกของ 
การให้ยา เนื่องจากตามกลไกเมื่อร่างกายไม่สามารถดูดกลับกลูโคส
และโซเดียม ท�าให้โซเดียมไปยังหลอดไตฝอยส่วนปลายลดลง  
เกดิ tubuloglomerular feedback ท�าให้หลอดเลือดแดงขาเข้าไตหดตวั  
แต่ในระยะยาวเมื่อร่างกายกลับเข้าสู่ภาวะสมดุล การท�างานของไต 
จะดีขึน้ เชน่เดียวกบัยา angiotensin-converting enzyme inhibitors 
(ACEI) หรือ angiotensin receptor inhibitor (ARB)
  2. ภาวะเลือดเป็นกรดจากคีโตน (diabetic ketoacidosis, 
DKA) พบอัตราการเกิด DKA มากกว่าในกลุ่มที่ได้รับยา SGLT2  
inhibitor เมื่อเทียบกับยา dipeptidyl peptidase-4 (DPP4)  
inhibitor โดยเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า อาการและอาการแสดงนั้น 
เหมือนกับผู้ป่วยโดยทั่วไป คือ คลื่นไส้อาเจียน ปวดท้อง หายใจหอบ 
และภาวะขาดน�า้ได้ แต่จะพบว่า ระดบัน�า้ตาลของผูป่้วยจะไม่ได้สูงมาก
เท่าปกติ หรือที่เรียกว่า euglycemic diabetic ketoacidosis
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  3. การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะและการติดเชื้อบริเวณ
อวัยวะเพศ เมื่อยายับย้ังการดูดกลับน�้าตาลที่ไตจะท�าให้เกิดน�้าตาล 
ในปัสสาวะท�าให้แบคทีเรียและเชื้อราเจริญเติบโตได้ดี จากการศึกษา
รูปแบบการวิเคราะห์อภิมาน (meta-analysis) ของ Liu และคณะ20 
ปีพ.ศ.2560 ซึ่งน�าการทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม 77 การ 
ศึกษา ผู้ป่วยทั้งหมด 50,820 ราย มาวิเคราะห์พบว่า ความเสี่ยง
สัมพัทธ์ (relative risk) ในการเกิดการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 
ไม ่แตกต ่างกันเมื่อเทียบกับกลุ ่มควบคุมทั้ งยาหลอกหรือยา 
เบาหวานชนิดอ่ืน (RR = 1.05, 95%CI 0.98-1.12) แต่พบการ 
ติดเชือ้บรเิวณอวยัวะสบืพนัธ์เพิม่ขึน้ (RR = 3.30, 95%CI 2.74-3.99) 
โดยพบเป็นเชื้อราในกลุ่มของ candida เป็นหลัก
  4. ภาวะขาดน�้า มีรายงานว่าภายหลังได้รับยา SGLT2 
inhibitor ผู้ป่วยบางส่วนมีภาวะขาดน�้าได้ จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ยา 
ในผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดความดันเลือดต�่า เช่น ผู้ป่วยที่ม ี
ภาวะขาดน�้าอยู่ก่อน หรือได้รับยาขับปัสสาวะกลุ่ม loop diuretics
  5. ภาวะน�้าตาลในเลือดต�่า เน่ืองจากยาไม่ได้มีผลต่อการ 

หลั่ งอินซูลินจากตับอ ่อน จึงพบภาวะน�้าตาลต�่าได ้น ้อยมาก  
จากรายงานพบว่าผู ้ป่วยส่วนใหญ่ที่เกิดภาวะน�้าตาลต�่ามักได้รับ 
ยาเบาหวานชนิดอื่นร่วมด้วย
  6. ความเสี่ยงในการเกิดกระดูกหัก แม้ว ่ามีรายงาน 
พบการเกิดกระดูกหักเพิ่มขึ้นในบางการศึกษาแต่จากการศึกษา 
meta-analysis ปีพ.ศ.2560 ยังไม่พบว่าเพิ่มความเสี่ยงอย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการศึกษาส่วนใหญ่อาจ
นานไม่เพียงพอที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนนี้
  7. ผลข้างเคียงอื่นพบได้น้อย เช่น ภาวะล่ิมเลือดอุด 
หลอดเลือดด�า และการเกิดมะเร็ง จากการศึกษาในปัจจุบัน ยังไม่พบ
ความแตกต่าง อาจต้องติดตามผลต่อในระยะยาว

ยายับยั้ง	SGLT2	ที่มีใช้ในประเทศไทย	
  ปัจจุบันมียา 3 รายการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในประเทศไทย 
ได้แก่ dapagliflozin, canagliflozin และ empagliflozin โดยมี 
ขนาดของยา เภสัชพลศาสตร์ และ เภสัชจลนศาสตร์ ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ขนาดของยา เภสัชพลศาสตร์ และเภสัชจลนศาสตร์

Tmax, time to maximum plasma concentration; h, hour

สรุป 
  เบาหวานเป็นโรคเรื้อรัง ส่งผลต่ออัตราเสียชีวิตและภาวะ
แทรกซ้อนในระยะยาว ถึงแม้ว่ายาที่มีในปัจจุบันจะสามารถรักษา
โรคได้ดีแต่ยังพบว่าอัตราการเสียชีวิต ภาวะแทรกซ้อนจากโรคหัวใจ
และหลอดเลือด โรคไตจากเบาหวาน ยังคงสูงอยู่ จึงมีการพัฒนา 
ยาใหม่ๆ เพื่อให้ผลการรักษาดีขึ้น ยา SGLT2 inhibitor เป็นยา 
ที่พัฒนาขึ้นใหม่ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา โดยกลไกลดการดูดซึมน�้าตาล
ที่หลอดไตฝอยส่วนต้น ท�าให้เกิดการขับน�้าตาลและโซเดียมออกมา
ในปัสสาวะ ปัจจุบันมีการศึกษาขนาดใหญ่พิสูจน์แล้วว่ายาสามารถ
ลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจได้ อย่างไรก็ตาม ผลข้างเคียงยา 
ที่ส�าคัญ คือ การติดเชื้อบริเวณระบบสืบพันธ์ ส่วนผลข้างเคียง 
ในระยะยาว ต้องรอการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป
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Sugar and kidney, the new era for 
SGLT2 inhibitor

Nawaporn Assawasaksakul, Khajohn Tiranathanagul 
Division	of	Nephrology,	Department	of	Medicine,	Faculty	of	Medicine,	Chulalongkorn	University

Abstract
 Nowadays, a number of diabetic patients is increasing. Uncontrolled hyperglycemia in Diabetes Mellitus results  
in many macrovascular and microvascular complications which correlated with increased morbidity and mortality in  
diabetic patients. Many drugs have been developed to decrease plasma glucose level. Sodium-glucose cotransporter 
type 2 inhibitor (SGLT2 inhibitor) is a new class of the oral hypoglycemic drugs that has been recently developed.  
These drugs help decreasing plasma glucose level without hypoglycemia. Besides antidiabetic effect, large studies  
showed a certain benefit of the reduction of cardiovascular mortality, blood pressure, body weight, and plasma uric  
level. Some studies showed that SGLT2 inhibitors might improve insulin sensitivity. Adverse events that were  
commonly found were genitourinary tract infection and euglycemic diabetic ketoacidosis (euglycemic DKA). Other  
long-term adverse events, such as bladder cancer, would need further studies. 

Keywords: SGLT2 inhibitor, diabetes mellitus, glucose homeostasis
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Role of GLP-1 Receptor Agonists in 
Prevention and Treatment Diabetic 

Kidney Disease
ชาเคน มานิยันต์, บัญชา สถิระพจน์ 

แผนกโรคไต	กองอายุรกรรม	โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า	และวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

บทคัดย่อ
 โรคไตเรื้อรังจากเบาหวานชนิดที่ 2 เป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายในประเทศไทยและทั่วโลก  
นอกจากนี้ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส�าคัญในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมทั้งเพิ่มอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด  
การควบคุมระดับน�้าตาลในเลือดอย่างเข้มงวดและการรักษาความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมถือเป็นการรักษาหลักเพื่อป้องกัน 
และรักษาโรคไตเร้ือรังจากเบาหวานชนิดที่ 2 อย่างไรก็ตามกลยุทธ์ดังกล่าวก็ยังไม่สามารถป้องกันการเกิดโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย 
จากเบาหวานชนิดที่ 2 ได้ทั้งหมด ยากลุ่ม glucagon-like peptide 1 receptor agonists (GLP-1R agonists) เป็นยาใหม่ที่ได้รับ 
การรับรองให้ใช้ส�าหรับรักษาโรคเบาหวานชนิดที่2   โดยยามีประสิทธิภาพในการควบคุมระดับน�้าตาลในเลือด มีฤทธิ์กระตุ้นการหลั่ง
อินซลิูนจากตบัอ่อนและเพิม่การตอบสนองของร่างกายต่ออนิซลูนิ ยากลุม่นีม้ผีลนอกเหนอืไปจากการควบคมุน�า้ตาลในเลอืด คอื สามารถ
ลดน�า้หนกัตวั ลดความดนัเลอืด ลดไขมนัในเลอืด ลดภาวะอกัเสบในร่างกาย นอกจากนีย้ายงัมฤีทธิข์บัปัสสาวะ ขบัโซเดยีมทางปัสสาวะ 
และลดปรมิาณแอลบมิูนในปัสสาวะได้ การรกัษาเบาหวานชนดิที ่2 ด้วย GLP-1R agonists ช่วยให้ผลลพัธ์ของการรกัษาทางด้านหวัใจ
และหลอดเลือด และทางด้านไตเป็นที่น่าพอใจมากขึ้น บทความนี้จะทบทวนกลไกระดับเซลล์ของ GLP-1R agonists ที่มีต่อพลศาสตร์
หลอดเลือดของไตและผลต่อหลอดฝอยไต และทบทวนการศึกษาทางคลินิกขนาดใหญ่ที่ประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ 
ยา GLP-1R agonists โดยเฉพาะผลลัพธ์ด้านหัวใจและหลอดเลือด และด้านไต 

ค�าส�าคัญ: โรคไตเรื้อรังจากเบาหวานชนิดที่ 2, โรคไตวายเรื้อรัง, GLP-1 Receptor Agonists

ชื่อผู้ติดต่อ:	นพ.	บัญชา	สถิระพจน์	แผนกโรคไต	กองอายุรกรรม	โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า	315	ถนนราชวิถี	เขตราชเทวี	กทม.	10400	 
Email:	satirapoj@pcm.ac.th

บทนÓ	
  เบาหวานเป็นโรคเรือ้รังทีม่คีวามผดิปกตขิองการควบคมุระดบั
น�า้ตาลในเลอืด สาเหตเุกดิจากการทีต่บัอ่อนไม่สามารถสร้างฮอร์โมน
อินซูลินได้อย่างเพียงพอ  และ/หรือร่างกายไม่ตอบสนองต่อฮอร์โมน
อินซูลินได้ตามปกติ  ท�าให้มีระดับน�้าตาลในเลือดสูงขึ้น  ในระยะยาว 
จะส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ได้แก่ โรคแทรกซ้อนต่อ 
หลอดเลือดขนาดเล็ก เช่น โรคไตจากเบาหวาน โรคจอประสาทตา 
และโรคของระบบประสาท โรคแทรกซ้อนต่อหลอดเลือดขนาดใหญ่  
เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง และโรคหลอด
เลือดแดงส่วนปลาย นอกจากน้ีผู้ป่วยโรคเบาหวานยังมีความเสี่ยง 
ต่อการเกิดโรคเหงือกและฟัน โรคติดเชื้อ โรคมะเร็งและโรคซึมเศร้า
มากขึ้น
  จากรายงานขององค์การอนามัยโลกปี พ.ศ. 2559 ความชุก
ของโรคเบาหวานทั่วโลกเพิ่มขึ้น โดยมีอัตราเพิ่มขึ้นจาก 180 ล้านคน 
ในปี พ.ศ. 2523 เป็น 420 ล้านคนในปี พ.ศ. 2559 โดยอุบัติการณ์ 
เพิ่มขึ้นอย่างมากในกลุ ่มประเทศที่ก�าลังพัฒนาและด้อยพัฒนา 
ประมาณการว่าในปี พ.ศ. 2583 จะมีผู้ป่วยเบาหวานทั่วโลก 1 ราย 

ทุกๆ ประชากร 11 ราย 
  จากรายงานผลการลงทะเบียนการรักษาด้วยการบ�าบัด
ทดแทนไตของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย  (Thailand Renal 
Replacement Therapy Registry Report, TRT) ในปี พ.ศ.25581   
พบว่าสาเหตุของโรคไตเร้ือรังระยะสุดท้ายของผู ้ป่วยที่เข้ารับการ 
บ�าบัดทดแทนไตจากสถานพยาบาลที่ให้บริการการฟอกเลือด 
ด้วยเคร่ืองไตเทียม  เกิดจากโรคเบาหวานมากที่สุดร้อยละ 38.5  
อันดับ 2 คือ โรคความดันเลือดสูงร้อยละ 30 ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
ชนิดที่ 2 ร้อยละ 30 มีโอกาสเกิดโรคไตเรื้อรังจากเบาหวาน และ 
ส่วนใหญ่มีการด�าเนินโรคไปสู่ โรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายในที่สุด 
  การศึกษา  United Kingdom Prospective Diabetic  
Study  (UKPDS)2 ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่  2  จ�านวน 5,102 ราย 
ติดตามเป็นระยะเวลาประมาณ 10 ปี วัตถุประสงค์เพื่อประเมินผล
ของการควบคุมน�้าตาลและการควบคุมความดันเลือดที่ระดับต่างๆ  
ผลการศึกษาพบว่า เมื่อเปรียบเทียบกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการควบคุม
ระดับน�้าตาลอย่างเข้มงวดด้วยการใช้ยา sulfonylurea และ/หรือ 
อินซูลิน โดยควบคุมให้น�้าตาลสะสม (Hemoglobin A1C, HbA1C) 
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น้อยกว่าร้อยละ 7 กับ กลุ่มควบคุมคือได้รับการควบคุมให้น�้าตาล
สะสมเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 7.9 พบว่ากลุ่มที่ได้รับการรักษาอย่างเข้มงวด
จะมีอุบัติการณ์การเกิดโรคหลอดเลือดขนาดเล็ก (microvascular  
outcomes) น้อยกว่ากลุ ่มควบคุมร้อยละ 25 และผลการศึกษา 
ยังแสดงให้เห็นว่าทุกๆ น�้าตาลสะสมเฉลี่ยที่ลดลงร้อยละ 1 สามารถ
ลดภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือดขนาดเล็กได้ร้อยละ 37 อย่างไรก็ดี 
จากการศกึษา Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes  
(ACCORD) study3 พบว่าเมื่อควบคุมระดับน�้าตาลสะสมเฉล่ีย 
ให้น้อยกว่าร้อยละ 6.5 ผูป่้วยมคีวามเสีย่งต่อการเสยีชีวิตจากโรคหวัใจ
และหลอดเลือดเพิ่มขึ้น
  จากข้อมูลในช่วง  20  ปีที่ผ่านมาพบว่าอัตราการเกิดภาวะ
หวัใจขาดเลอืด ภาวะสมองขาดเลอืด และการตดัเท้า รวมถงึอตัราการ 
เสียชีวิตของผู ้ป่วยเบาหวานชนิดท่ี 2  ลดลงมากกว่าร้อยละ 50  
แต่อุบัติการณ์ของการเกิดโรคไตเร้ือรังระยะสุดท้ายจากเบาหวานลด
ลงเพียงร้อยละ 29 ซึ่งนับว่าเป็นภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน 
ที่ลดลงน้อยที่สุด4 ดังนั้นความพยายามหาวิธีการหรือยาใหม  ่
ในการชะลอภาวะไตเสื่อมจากโรคเบาหวานจึงมีความส�าคัญเป็น 
อย่างยิ่ง

ความสัมพันธ์และบทบาทของระบบทางเดินอาหารและ
ระบบต่อมไร้ท่อต่อการควบคุมระดับนœÓตาล
  นอกเหนือไปจากการดูดซึมและล�าเลียงสารอาหารแล้ว  
ระบบทางเดินอาหารยังควบคุมการหล่ังเอนไซม์และฮอร์โมนต่างๆ 
ซึ่งฮอร์โมนเหล่านี้นอกจากจะสามารถออกฤทธิ์ควบคุมอวัยวะต่างๆ 
ในระบบทางเดินอาหารเอง ยังสามารถควบคุมอวัยวะหรือเน้ือเยื่อ
ที่อยู่นอกระบบทางเดินอาหาร เช่น ระบบประสาทส่วนกลาง ระบบ
ประสาทส่วนปลาย ระบบหลอดเลือดและระบบกล้ามเนื้อ นอกจากนี้ 
ระบบทางเดินอาหารยังท�าหน้าที่ร่วมกับไตในการควบคุมสมดุล 
ของน�้าและเกลือแร่ชนิดต่างๆ5

  จากการศึกษาของ Nauck และคณะ6 พบว่าการรับประทาน
กลูโคสสามารถกระตุ้นให้เกิดการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินได้มากกว่า 
การให้กลูโคสทางหลอดเลือดด�า แสดงให้เห็นถึงบทบาทของ 
ระบบทางเดินอาหารในการกระตุ้นการหล่ังอินซูลิน ปรากฏการณ์นี้
เรียกว่าผลจากอินครีติน (incretin effect) โดยระบบฮอร์โมน incretin 

มีบทบาทในการกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินถึงร้อยละ 70 ใน
ปัจจุบันฮอร์โมนในกลุ่ม incretin ที่ถูกค้นพบมี 2 ชนิดได้แก่
  1. ฮอร ์โมน glucose-dependent insul inotropic  
polypeptide (GIP) เป็นฮอร์โมนที่ประกอบไปด้วยกรดอะมิโน 42 ตัว 
สร้างจาก K-cell ซึ่ง K-cell พบมากบริเวณทางเดินอาหารส่วนต้น
  2. ฮอร์โมน glucagon-like peptide-1 (GLP-1) เป็น
ฮอร์โมนที่ประกอบไปด้วยกรดอะมิโน 29 ตัวที่สร้างจาก L-cell ซึ่ง 
L-cell พบได้ตลอดทางเดินอาหาร พบมากที่สุดบริเวณล�าไส้เล็ก 
ส่วนปลาย และล�าไส้ใหญ่
  ในภาวะที่ร ่างกายไม่ได้รับอาหารจะมีการหลั่งฮอร์โมน  
GLP-1 ในปรมิาณเลก็น้อยตลอดเวลา และเมือ่มกีารรบัประทานอาหาร
ฮอร์โมน GLP-1 จะมปีรมิาณสงูขึน้อย่างรวดเรว็ในระยะเวลา 1-3 นาที 
ฮอร์โมนทัง้ 2 ชนดิมบีทบาทหลกัในการกระตุน้การหลัง่ฮอร์โมนอนิซลูนิ  
โดยการหลั่งขึ้นกับระดับน�้าตาลในเลือดเป ็นหลัก (glucose  
dependent effect) ฮอร์โมนทัง้ 2 ชนดิจะถกูย่อยสลายไปอย่างรวดเร็ว
ด้วยเอนไซม์ dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4)7  
  นอกจากน้ีทั้ง K-cell และ L-cell สามารถกระตุ้นการ 
ดูดซึมน�้าตาลในล�าไส้ผ่านตัวรับ sodium-glucose cotransporter 1  
(SGLT-1) แม้ว่ากลูโคสจะเป็นตัวกระตุ้นการท�างานของ K-cell 
และ L-cell แต่เซลล์ท้ัง 2 ประเภทสามารถถูกกระตุ ้นให้เกิด 
การหลั่งฮอร์โมน incretin โดยการรับประทานไขมัน โปรตีน และ  
กรดอะมิโนชนิดต่างๆ
  ฮอร์โมนกลุ่ม incretin ออกฤทธ์ิที่เบต้าเซลล์ของตับอ่อน  
โดยการกระตุ ้นการหลั่งอินซูลินและยังออกฤทธิ์ที่แอลฟ่าเซลล์ 
ของตับอ่อนโดยฮอร์โมน GLP-1 จะยับย้ังการหล่ังกลูคากอนจาก 
ตับอ่อน ส่วนฮอร์โมน GIP จะท�าหน้าที่กระตุ้นการหลั่งกลูคากอน
จากตับอ่อนในภาวะน�้าตาลในเลือดต�่า ฮอร์โมน GLP-1 ยังมี
บทบาทในการควบคุมระบบประสาทส่วนกลางบริเวณศูนย์ควบคุม
ความอิ่มและความหิว โดยฮอร์โมน GLP-1 จะช่วยเพิ่มความอิ่ม  
โดยสัญญาณประสาทขาเข้าจะผ่านทางเส้นประสาท vagus รวมท้ัง 
ลดการเคลื่อนไหวของกระเพาะอาหารท�าให้อาหารอยู่ในกระเพาะ
อาหารนานขึ้น (increased gastric emptying time)7 นอกจากนี้  
GLP-1 ยังมีผลต่อการท�างานของไต ระบบหัวใจและหลอดเลือด  
ระบบกล้ามเนื้อ ดังแสดงในรูปที่ 1
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รูปที่ 1 บทบาทและความสัมพันธ์ของฮอร์โมน  GLP-1 ต่อระบบต่างๆ ของร่างกาย ฮอร์โมน  GLP-1  มีบทบาทส�าคัญได้แก่กระตุ้นการหลั่งอินซูลินจากตับอ่อน  

  ลดการสร้างกลูคากอน และลดการตายของเบต้าเซลล์ในตับอ่อน  นอกจากนี้ยังกระตุ้นให้เซลล์ไขมันและกล้ามเนื้อสามารถน�าเอากลูโคสไปใช้ได้ดีขึ้น  GLP-1  

  ลดการสร้างน�้าตาลจากตับ ลดการเคลื่อนไหวของกระเพาะอาหาร ควบคุมศูนย์ความหิวท�าให้ผู้ป่วยลดความอยากอาหาร กระตุ้นให้ไตขับปัสสาวะมากขึ้น  

  ยบัยัง้การท�างานของ Na-H Exchanger 3 ท่ีหลอดฝอยไตส่วนต้นท�าให้ขบัโซเดยีมออกทางปัสสาวะมากขึน้ และ ลดความดนัในหน่วยไตโดยการขยายหลอดเลอืด 

  ก่อนถึงหน่วยไต

ผลของฮอร์โมน	GLP-1	ต่อจลศาสตร์การไหลเวียนเลือดทีไ่ต
  ยากลุ่ม GLP-1R  agonists สามารถเพิ่มอัตราการกรอง 
ของหน่วยไต (single nephron GFR) รวมทั้งเพิ่ม glomerular  
hydraulic pressure โดยผลดังกล่าวพบเฉพาะในผู้ป่วยที่มีน�้าหนัก 
เกินเท ่านั้น8 เชื่อว ่าเป ็นผลจากการขยายตัวของหลอดเลือด  
preglomerular vasodilatation โดยมี nitric oxide เป็นสารส�าคัญ 
ในกระบวนการขยายตัวของหลอดเลือด 
  นอกจากน้ี ยากลุ ่ม GLP-1R  agonists มีผลต่อการ 
ลดระดับสารที่อยู่ใน renin angiotensin aldosterone system 
(RAAS) จากการศึกษาของ Tonneijck และคณะ พบว่าการให้  
liraglutide ในอาสาสมัครสุขภาพดี สามารถลดระดับ angiotensin  
2 ได้ร้อยละ 20 และลดระดับ renin ได้ร้อยละ 309 

  จากกลไกดังกล่าวได้แก่ การเพ่ิม afferent arteriole  
vasodilatation และการลด efferent arteriole vasoconstriction 
ท�าให้ความดันในหน่วยไต (intraglomerular pressure) ลดลง ซึ่ง 
เป็นกลไกหลักในการเกิดความเสียหายต่อหน่วยไตจากภาวะ  
glomerular hyperfiltration ในผู้ป่วยที่เป็นโรคไตจากเบาหวานใน
ระยะแรก

ผลของฮอร์โมน	GLP-1	ต่อการขับโซเดียมที่หลอดฝอยไต
  มีการศึกษาแสดงให้เห็นบทบาทของระบบทางเดินอาหาร 
ในการควบคุมปริมาณโซเดียมในร่างกาย โดย Singer และคณะ10 

แสดงให้เห็นว่าเมื่ออาสาสมัครสุขภาพดีได้รับโซเดียมทางปาก 
จะท�าให้หลอดฝอยไตขับโซเดียมออกทางปัสสาวะมากกว่าการได้รับ 
โซเดียมในปริมาณที่เท่ากันจากทางหลอดเลือดด�า โดยฮอร์โมน 
ที่มีบทบาทในการควบคุมกระบวนการเหล่านี้ได้แก่ gastrin, ghrelin, 
uroguanylin,  guanylin, secretin, vasoactive intestinal  
polypeptide, peptide YY และ GLP-1 โดยเฉพาะบทบาทของ GLP-1  
ในการเพิ่มการขับโซเดียมเป็นหลักฐานที่อธิบายการลดลงของ 
ของความดันเลือดเมื่อผู้ป่วยได้รับยาในกลุ่ม GLP-1R agonists  
เชื่อว่าผลของ GLP-1R agonists ท�าให้สารต่างๆ ที่อยู่ใน RAAS  
ลดลงร่วมกับผลของการขับโซเดียมในปัสสาวะส่งผลให้ความดันเลือด
ของผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่ม salt sensitive hypertension ลดลง
  Lovshin และคณะ11 ศึกษาการให้ยา liraglutide ซึ่งเป็น  
GLP-1R agonists ที่ออกฤทธิ์ยาว ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 และ
เป็นโรคความดนัเลอืดสงู พบว่า liraglutide สามารถเพิม่การขบัโซเดยีม 
ทางปัสสาวะได้นานถึง 3 สัปดาห์หลังจากได้รับยา แต่ฤทธิ์นี ้
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exchanger 3

รูปที่ 2 บทบาทของ GLP-1 ต่อจลศาสตร์การไหลเวียนเลือดของหน่วยไตและผลต่อการท�างานของหลอดฝอยไตส่วนต้น GLP-1 กระตุ้นตับอ่อนให้หลั่งอินซูลิน  

  และกระตุ้นการหลั่ง nitric oxide ส่งผลให้ afferent arteriole ขยายตัว นอกจากนี้ ลดการหลั่ง endothelin และลดการกระตุ้น renin angiotensin aldosterone  

  system ส่งผลให้ angiotensin 2 ลดลงท�าให้ efferent arteriole บีบตัวลดลง ทั้ง 2 กลไกนี้ลด intraglomerular pressure ส่งผลให้ลดการเกิด  

  glomerular hyperfiltration ในผู ้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2  ส�าหรับบทบาทของการดูดกลับและการขับโซเดียมที่หลอดฝอยไตส่วนต้น GLP-1 

   จะยับยั้ง sodium-hydrogen exchanger 3 ที่หลอดฝอยไตส่วนต้น และลดการสร้างกลูคากอนเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยให้ร่างกายขับโซเดียมและปัสสาวะมากขึ้น

ผลของฮอร์โมน	GLP-1	ต่อกระบวนการอักเสบ	
ภาวะเครียดจากกระบวนการ	oxidation	และการเกิดพังผืด		
  โรคเบาหวานเพิ่มกระบวนการอักเสบทั่วร่างกาย ภาวะ
เครียดจากกระบวนการ oxidation และเกิดกระบวนการสร้างพังผืด 
ที่ไตตามมา การศึกษาทั้งในสัตว ์ทดลองและมนุษย์ยืนยันผล 
ของ GLP-1R agonists ในการลดการอักเสบทั่วร่างกาย ซึ่งรวมทั้ง 
ท่ีไตและหลอดเลือด โดยกลไกเป็นผลที่ไม่ได้เกิดเนื่องจากการ 
ลดระดับน�า้ตาลในเลอืด (glucose independent effect) กระบวนการ 
ดังกล่าวเกิดจากการกระตุ้นการสังเคราะห์ cyclic AMP และ  protein  
kinase A (PKA) ส่งผลให้ glomerular superoxide และ renal  
nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADPH)  
oxidase บริเวณ mesangial cells ลดลง ท�าให้เกิดพังผืดในไตลดลง 
นอกจากนี้ การกระตุ้นการสร้าง cAMP ยังส่งผลให้การแสดงออก 

ของ advanced glycation end products receptors ลดลง ท�าให้ 
ภาวะเครียดจากกระบวนการ oxidation ลดลง13 โดยเป็นผล 
ของฮอร์โมน GLP-1 ที่มีต่อหน่วยกรองไต หลอดฝอยไต พลศาสตร์
การไหลเวยีนหลอดเลอืดของไต และการเปลีย่นแปลงของ biomarker 
ต่างๆ 

การใช้ยากลุ่ม	incretin	สÓหรับการรักษาเบาหวานชนิดที่	2
  จากการศึกษาของ Faerch และคณะ14 พบว่าการตอบสนอง
ต่อฮอร์โมน GLP-1 ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ลดลงร้อยละ 25 
เมื่อเทียบกับประชากรสุขภาพดี นอกจากนี้การศึกษาของ Nauck 
และคณะ15 พบว่าการให้ ฮอร์โมน GIP ทางหลอดเลือดด�าไม่สามารถ
กระตุ้นการหลั่งอินซูลินในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ได้ ในขณะท่ี 
การให้ฮอร์โมน GLP-1 ร่างกายยังสามารถตอบสนอง โดยเพ่ิม 

จะหายไปเมื่อเวลาผ่านไป 12 สัปดาห์ เป็นผลจากการที่ไตมีการปรับ
สมดุลในการขับโซเดียม 
  กลไกที่ยากลุ่ม GLP-1R  agonists สามารถเพิ่มการขับ
โซเดียม เนื่องจากยากลุ ่มนี้มีฤทธิ์ยับยั้ง Na-H exchanger 3 
(NHE3) ทีบ่ริเวณ brush border ของหลอดฝอยไตส่วนต้น นอกจากนี้  
ยากลุ่ม GLP-1R  agonists เพิ่มการสร้าง cyclic adenosine 

monophosphate (AMP) กระตุ้นให้เกิดการสร้าง protein kinase  
A และกระตุ้นให้เกิด phosphorylation ของ NHE3 ที่ต�าเเหน่ง  
Ser552 และ Ser605 ในทางตรงข้ามการยับยั้งยากลุ่ม GLP-1R 
agonists ด้วยยา exendin 9 จะท�าให้เกิดการ phosphorylation  
ที่ต�าแหน่ง Ser552 ลดลง12 ดังแสดงในรูปที่ 2 
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การหล่ังอินซูลิน จึงเป็นที่มาของการพัฒนายา GLP-1R agonists 
ส�าหรับใช้ในการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 
  ปัจจุบันมีการน�ายา GLP-1R agonists มาใช้รักษาโรค 
เบาหวานชนิดที่ 2 โดยที่ยาทุกชนิดในปัจจุบันอยู ่ในรูปยาฉีด 
ใต้ผิวหนัง สามารถใช้ควบคู่กับยารักษาเบาหวานชนิดรับประทาน
และอินซูลินได้ 

คุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์
ของยา	GLP-1R	agonists	
  การพัฒนายา GLP-1R agonists ท�าโดยการเลียนแบบ 
โครงสร้างจากฮอร์โมน GLP-1 ของมนุษย์โดยมีการค้นพบ 
สาร exendin-4 เป็นคร้ังแรกจากน�้าลายของก้ิงก่ากิล่ามอนสเตอร์ 
(Heloderma suspectum) โดยโครงสร้างของ exendin-4 มโีครงสร้าง
คล้าย GLP-1 ในมนุษย์ร้อยละ 5316

  ปี พ.ศ. 2548 ยา exenatide เป็นยาชนดิแรกในกลุม่ GLP-1R  
agonists ที่ได้รับการรับรองจากองค์การคณะกรรมการอาหารและ 

ยาของสหรัฐอเมริกา โดยอนุมัติให้ใช้ส�าหรับการรักษาผู้ป่วยโรค 
เบาหวานชนิดที่ 2 ตัวยาประกอบไปด้วยโครงสร้างของ exendin-4  
ซึ่งเป็นโครงสร้างที่ป้องกันการย่อยสลายยาโดยเอนไซม์ DPP-4  
มีค่าครึ่งชีวิต 2-4 ชั่วโมง แม้ว่ายาจะมีประสิทธิภาพดี แต่ผู้ป่วย 
ต้องฉีดยาใต้ผิวหนังวันละสองคร้ัง จึงมีการพัฒนายาที่มีค่าคร่ึง 
ชีวิตยาวข้ึนและเป็นฮอร์โมน GLP-1 ที่สังเคราะห์จากมนุษย์ โดย 
ยา liraglutide มีค ่าครึ่งชีวิตประมาณ 11-15 ชั่วโมง ท�าให ้
สามารถฉีดยาวันละครั้งได้ นอกจากนี้ยารุ่นใหม่ๆ เช่น albiglutide, 
dulaglutide และ semaglutide มีค่าครึ่งชีวิตยาวนาบข้ึน ท�าให ้
สามารถฉีดยาสัปดาห์ละครั้ง เมื่อยาเข้าสู ่กระเเสเลือดจะจับกับ 
โปรตีนร ้อยละ 98 ถูกย ่อยสลายโดยเอนไซม์ DPP-4 และ  
endogenous endopeptidases มีค ่าการกระจายตัวของยา 
ประมาณ 13-25 ลิตร ยาขับออกทางปัสสาวะร้อยละ 6 และขับ 
ออกทางอุจจาระร้อยละ 516 คุณสมบัติและความแตกต่างของยา 
GLP-1R agonists แสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 คุณสมบัติทางเภสัชศาสตร์และผลการรักษาด้วยยากลุ่ม  GLP-1R agonists  ต่อระบบต่างๆ ของร่างกาย จ�าแนกตามระยะเวลา 
   ในการออกฤทธิ์

คุณสมบัติ ชนิดออกฤทธิ์สั้น ชนิดออกฤทธิ์ยาว

ยา GLP-1R agonists Exenatide (Byetta®/ AstraZeneca)
Lixisenatide (Adlyxin™/Sanofi)

Liraglutide (Victoza®/ Novo Nordisk)
Albiglutide (Eperzan® Tanzeum™/GSK)
Dulaglutide (Trulicity®/Eli Lilly)
Exenatide-LAR (Bydureon®/ AstraZeneca)

ค่าครึ่งชีวิต (ชั่วโมง) Exenatide (2.4)
Lixisenatide (2-5)

Liraglutide (13)
Albiglutide (120)
Dulaglutide (113)
Exenatide-LAR (2.4 slow release)

การขจัดยาออกจากร่างกาย ทางปัสสาวะ ร้อยละ 5
ทางอุจจาระ ร้อยละ 6

ทางปัสสาวะ ร้อยละ 5
ทางอุจจาระ ร้อยละ 5

การใช้ยาในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ●	 ระมัดระวังเมื่อการท�างานของไตน้อยกว่า  
 30-50 มล./นาที/1.73 ตร.ม.
●	 ไม่ใช้เมื่อการท�างานของไตน้อยกว่า 30 มล./ 
 นาที/1.73 ตร.ม.
●	 ไม่ใช้เมื่อบ�าบัดทดแทนไตแล้ว

●	 ขนาดเดิม เมื่อการท�างานของไต 30-60 มล./ 
 นาที/1.73 ตร.ม.
●	 ไม่ใช้เมื่อการท�างานของไตน้อยกว่า 30 มล./ 
 นาที/1.73 ตร.ม.
●	 ไม่ใช้เมื่อบ�าบัดทดแทนไตแล้ว

ระดับน�้าตาลในเลือดขณะอดอาหาร ลดลงปานกลาง ลดลงอย่างมาก

ระดับน�้าตาลในเลือดหลังทานอาหาร ลดลงอย่างมาก ลดลงปานกลาง

ระดับอินซูลินในเลือดขณะอดอาหาร เพิ่มขึ้นปานกลาง เพิ่มขึ้นอย่างมาก

ระดับอินซูลินในเลือดหลังทานอาหาร ลดลง เพิ่มขึ้นปานกลาง

อตัราการเคลือ่นไหวของกระเพาะอาหาร ลดลง ไม่มีผล

ระดับกลูคากอน ลดลง ลดลง

ระดับความดันเลือด ลดลง ลดลง

อัตราการเต้นของหัวใจ ไม่มีผล เพิ่มขึ้นเล็กน้อย (2-5 ครั้งต่อนาที)

น�้าหนักตัว ลดลง 1-5 กก. ลดลง 2-5 กก.



Review Article 26

ประสิทธิภาพของยากลุ่ม	GLP-1R agonists 
ในการรักษาเบาหวานชนิดที่	2	
  โดยทั่วไปยา GLP-1R  agonists สามารถลดระดับน�้าตาล
สะสมได้เฉล่ียร้อยละ 1 ท้ังนีป้ระสทิธภิาพในการลดระดบัน�า้ตาลสะสม
ขึน้อยูก่บั ชนดิของยา ขนาดของยา และระดบัน�า้ตาลสะสมตัง้ต้นก่อน
การรักษา ยากลุ่ม GLP-1R agonists ที่ออกฤทธิ์สั้น เช่น exenatide 
และ  lixisenatide มคีณุสมบตัเิด่น คอื ลดการสร้างกลคูากอนได้อย่าง
มปีระสทิธภิาพ ท�าให้อาหารอยูใ่นกระเพาะอาหารได้นานขึน้ ส่งผลให้
ระดบัน�า้ตาลหลงัมือ้อาหารลดลงและผูป่้วยมคีวามรูส้กึอิม่นานขึน้ แต่
ระดับยาในร่างกายจะลดลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้ระดับน�้าตาลเฉลี่ย
สะสมไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก ในทางตรงข้าม GLP-1R agonists ที่
ออกฤทธิ์ยาวเช่น liraglutide สามารถลดระดับน�้าตาลเฉลี่ยสะสมได้
อย่างมปีระสทิธภิาพมากกว่า โดยยามผีลต่อการเคลือ่นไหวของอาหาร
ในกระเพาะอาหารน้อย ท�าให้ไม่มีผลในการลดระดับน�้าตาลหลังมื้อ
อาหารมากนัก 

ประสิทธิภาพของยากลุ่ม	GLP-1R agonists 
ต่อความดันเลือดและนœÓหนักตัว	
  การได้รับยากลุ่ม GLP-1R agonists ในระยะสั้นส่งผล 
ให้เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจและเพิ่มความดันเลือด แต่พบว่า 
การให้ยาในระยะยาวในผู ้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ส่งผลให้เพ่ิม 
อตัราการเต้นของหวัใจเพยีงเลก็น้อย แต่สามารถลดความดนัเลอืดได้ 
โดยผลของการลดความดันเลือดไม่ได้เกิดจากผลของการลดน�้าหนัก 
การวิเคราะห์อภิมาน (meta-analysis) ในปี พ.ศ. 2558 รวบรวม 
การศกึษาแบบสุ่มและมกีลุม่ควบคมุ (randomized control trial-RCT) 
15 การศึกษา พบว่า ยาลดความดันเลือดเฉลี่ยได้ 3.59 มม.ปรอท17

  จากการศึกษาแบบวิเคราะห์อภิมานโดย Lui และคณะ 
รวบรวม RCT 51 การศึกษา (ค่าเฉล่ียการติดตาม 31 สัปดาห์)  
พบว่าการให้ยากลุ่ม GLP-1R  agonists สามารถลดน�้าหนักได้  
0.79-1.38 กก.เมือ่เทยีบกบัยาหลอก และลดลง 1-7.3 กก. เมือ่เทยีบกบั 
การได้รับยาเบาหวานชนิดรับประทานและกลุ่มอินซูลิน18

การศึกษาทางคลินิกที่ส�าคัญของบทบาทของยากลุ่ม	
GLP-1R	agonists
ผลของยากลุ่ม	GLP-1R	agonists	ต่อผลลัพธ์ทางด้านหวัใจ
และหลอดเลือด
  การศึกษา Evaluation of Lixisenatide in Acute Coronary 
Syndrome (ELIXA) trial19 มีจุดประสงค์เพื่อประเมินความปลอดภัย
ด้านหัวใจและหลอดเลือดของยา lixisenatide เทียบกับยาหลอก 
ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 จ�านวน 6,068 ราย ติดตามผู้ป่วย 
เป็นเวลา 25 เดือน พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ 
ทางสถิติในแง่ของอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด  
อัตราการเกิดหัวใจขาดเลือด อัตราการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง  
อัตราการนอนโรงพยาบาลจากภาวะเจ็บหน้าอกหรืออัตราการนอน 
โรงพยาบาลจากภาวะหัวใจล้มเหลว
  การศึกษา Liraglutide Effect and Action in Diabetes: 
Evaluation of Cardiovascular Outcome Results (LEADER) 
trial20 ดูประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยา liraglutide 0.8  
และ 1.6 มก.  เปรียบเทียบกับยาหลอกในการรักษาผู้ป่วยเบาหวาน

ชนิดที่ 2 ที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด 
ที่ได้รับการรักษาตามมาตรฐาน (ค่าเฉลี่ยน�้าตาลสะสมร้อยละ  
8.7 และร้อยละ 80 ของประชากรที่ศึกษามีโรคหลอดเลือดหัวใจ  
โรคหลอดเลือดสมอง หรือมีโรคไตเร้ือรัง) จ�านวน 9,340 ราย  
เป ็นเวลา 3.8 ป ี พบว ่ายา l i raglut ide สามารถลดอัตรา 
การเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดร้อยละ 22 ลดอัตรา 
การเสียชีวิตโดยรวมร้อยละ 15 ลดอัตราการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด
ร้อยละ 12 และลดอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดสมองร้อยละ 11  
แต่ไม่มผีลในการลดอตัราการนอนโรงพยาบาลเนือ่งจากหวัใจล้มเหลว
ในกลุ่มที่มีโรคหัวใจอยู่เดิม 
  ประชากรในกลุ่มที่ได้รับยา liraglutide สามารถลดค่าเฉลี่ย
น�้าตาลสะสมร้อยละ 0.4 ลดน�้าหนักได้ 2.3 กก. ลดความดันเลือด
ขณะหัวใจบีบตัวได้ 1.2 มม.ปรอท เม่ือเปรียบเทียบกับกลุ่มท่ีได้รับ 
การรักษาตามมาตรฐาน ในขณะที่ยา liraglutide ไม่มีผลต่อ 
ความดันเลือดขณะหัวใจคลายตัว และยายังมีผลในการเพิ่มอัตรา 
การเต้นของหวัใจ 3 ครัง้ต่อนาท ีนอกจากนีก้ลุม่ทีไ่ด้รบัยา liraglutide 
มีอุบัติการณ์การเกิดภาวะน�้าตาลในเลือดต�่าน้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับ 
การรักษาแบบมาตรฐานร้อยละ 0.9  
  การศึกษา Trial to Evaluate Cardiovascular and  
Other Long-term Outcomes with Semaglutide in Subjects  
with Type 2 Diabetes (SUSTAIN-6)21 เปรียบเทียบผลของยา 
semaglutide ขนาด 0.5 และ 1 มก. กับยาหลอก ในการรักษา 
ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดโรคหัวใจและ 
หลอดเลือดที่ได้รับการรักษาตามมาตรฐานจ�านวน 3,297 ราย  
(ค่าเฉล่ียน�้าตาลสะสมร้อยละ 8.7 และร้อยละ 83 ผู้ป่วยมีโรคหัวใจ
และหลอดเลือด) ติดตามเป็นเวลา 2.1 ปี พบว่ายา semaglutide  
สามารลดอัตราการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดร้อยละ 26 ลดอัตรา 
การเกดิโรคสมองร้อยละ 39 แต่ในการศกึษานีไ้ม่สามารถแสดงให้เหน็
ว่ายาสามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดและ 
ลดอัตราการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดได้เหมือนยา liraglutide

ผลของยากลุ่ม	GLP-1R	agonists	
ต่อผลลัพธ์ทางด้านไตและหลอดเลือดขนาดเล็ก
  จากการศึกษา LEADER  และ SUSTAIN-6 ได้ให้ค�านิยาม
ผลลัพธ์ทางด้านโรคไต (new or worsening nephropathy)  ได้แก่ 
การพบอุบัติการณ์ของภาวะข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
  1. แมคโครแอลบูมินในปัสสาวะที่เกิดข้ึนใหม่ คือ พบ 
แอลบูมินในปัสสาวะมากกว่า 300 มก./วัน
  2. การเพ่ิมข้ึนของระดับครีแอทินินในเลือดเป็นสองเท่า 
และอัตรากรองไตน้อยกว่าหรือเท่ากับ 45 มล./นาที/1.73 ตร.ม. 
อย่างถาวร
  3. ได้รับการบ�าบัดทดแทนไตระยะยาว โดยที่ไม่มีสาเหตุ 
ของไตวายฉับพลันที่แก้ไขได้
  4. การเสียชีวิตเนื่องจากโรคไต (renal death)
  การศึกษาพบว่า หลังจากติดตาม 3.8 ปี ยา liraglutide 
สามารถลดอัตราการเกิดผลลัพธ์ทางด้านโรคไตโดยรวมร้อยละ 22 
สามารถลดแมคโครแอลบูมินในผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังระยะที่ 3 ใน 
ขณะท่ียา semaglutide สามารถลดอัตราการเกิดผลลัพธ์ด้านไต 
ร้อยละ 39 ลดอัตราการเกิดแมคโครแอลบูมินร้อยละ 47 นอกจากนี้  
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ยา liraglutide สามารถชะลอการลดลงของอัตราการกรองไต 
เม่ือเทียบกับยาหลอก หลังจากติดตาม 36 เดือน โดยจะเห็นผลนี้  
เมื่อวิเคราะห์ย่อยในกลุ ่มผู ้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีค่าอัตรา 
การกรองไต 30-59 มล./นาที/1.73 ตร.ม.เท่านั้น
  อย่างไรก็ตาม ในการศึกษา SUSTAIN-6 พบว่า กลุ่มที ่
ได้รับยา semaglutide มีอุบัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนทางตา 
มากขึ้น ซึ่งต้องมีการศึกษาประเด็นนี้เพิ่มเติมต่อไปในอนาคต

ผลข้างเคียงและความปลอดภัยของยากลุ่ม	
GLP-1R	agonists
  ผลข้างเคียงที่พบได้บ่อยสุดของยากลุ่ม GLP-1R agonists 

ได้แก่ อาการคล่ืนไส้พบร้อยละ 25-6022 และอาการอาเจียนพบ 
ร้อยละ 5-15 โดยที่อาการอาเจียนส่วนใหญ่เป็นเพียงชั่วคราวและ 
หายเองได้ ในระยะเวลา 4-8 สัปดาห์ โดยอาการน้ีสามารถลดลง 
ได้เมื่อเพิ่มขนาดการใช้ยาทีละน้อย มีผู ้ป่วยร้อยละ 5-10 ท่ีมี 
ความจ�าเป็นต้องหยุดยาเน่ืองจากทนผลข้างเคียงของยาไม่ได้  
ผลข้างเคียงอื่นที่อาจพบได้คือ ภาวะตับอ่อนอักเสบและมะเร็งตับอ่อน  
จากการศึกษาแบบวิเคราะห์อภิมาน23 ข้อมูลจากการศึกษาการใช้ยา 
กลุ่ม GLP-1R agonists  เป็นระยะเวลา 24 เดือน พบอุบัติการณ ์
การเกิดตับอ่อนอักเสบ 6 รายใน 14,562 คิดเป็นร้อยละ 0.0004 โด 
ยที่ไม่พบความสัมพันธ์ของการเกิดตับอ่อนอักเสบกับการใช้ยา  
ไม่พบอุบัติการณ์ของมะเร็งตับอ่อนเพ่ิมขึ้น แต่ทั้งน้ีอาจต้องม ี
การติดตามในระยะยาวต่อไป นอกจากน้ี พบอุบัติการณ์การเกิด
ปฏิกิริยาของผิวหนังบริเวณที่ฉีดยา ได้แก่ local inflammation, 
abscess, cellulitis และ necrosis โดยมีหรือไม่มี subcutaneous 
nodules ก็ได้ โดยยา exenatide ชนิดที่ฉีดสัปดาห์ละครั้งเป็นยา 
ที่พบผลข้างเคียงน้ีบ่อยสุด คือ ร้อยละ 5-10 เม่ือเทียบกับการใช้
อินซูลินพบเพียงร้อยละ 1-5 นอกจากนี้ การศึกษาพบว่ามีรายงาน
การเกิดถุงน�้าดีอักเสบและอัตราการเกิดนิ่วในถุงน�้าดีมากขึ้นในกลุ่ม 
ทีไ่ด้รบัยา liraglutide สาเหตเุนือ่งจากน�า้หนกัลดท�าให้เพิม่อตัราเสีย่ง
ต่อการเกิดนิ่วในถุงน�้าดี 

บทสรุป
  กระบวนการดูแลรักษาโรคเบาหวานได้มีการพัฒนามาโดย
ตลอดในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาด้วยการควบคุมปัจจัยเส่ียงต่างๆ ได้แก่ 
การควบคุมระดับน�้าตาลในเลือด การควบคุมความดันเลือดให้อยู ่
ในเกณฑ์ที่เหมาะสม การรักษาภาวะอ้วน  การลดโปรตีนในปัสสาวะ 
การควบคุมระดับไขมันในเลือด การงดสูบบุหรี่  รวมถึงการใช้ยา
เพื่อลดการท�างานของระบบ RAAS และการให้ยาต้านเกล็ดเลือด 
ในปัจจุบันมีความเข้าใจกลไกการออกฤทธิ์ของยากลุ่ม GLP-1R 
agonists ที่นอกเหนือจากผลของการลดน�้าตาลในเลือดมากข้ึน  
โดยยากลุ่มนี้สามารถท�าให้น�้าหนักตัวลดลง ลดความดันเลือด  
ลดระดับไขมันในเลือด รวมทั้งลดโปรตีนในปัสสาวะ ท�าให้ผล 
การรักษาทางด ้านหัวใจและหลอดเลือดและผลลัพธ ์ด ้านไต 
เป็นที่น่าพอใจมากยิ่งขึ้น 
  บทบาทของยากลุ่ม GLP-1R agonist ได้รับการยอมรับ 
อย่างกว้างขวาง ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาจนท�าให้ในปี พ.ศ. 2561 
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา แนะน�าให้ใช้ยากลุ่ม 
GLP-1R agonists ในการรกัษาผูป่้วยเบาหวานชนดิที ่2 ทีมี่โรคหวัใจ 

และหลอดเลือดแล้ว หรือมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหัวใจและ 
หลอดเลือด โดยแนะน�าให้ใช้ยากลุ่ม GLP-1R agonists เป็น 
ล�าดับที่สองต่อจากยา metformin ซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลง 
ค�าแนะน�าที่ส�าคัญในช่วง 5 ปีหลังนี้  ในอนาคตความเข ้าใจ 
ในกลไกระดับเซลล์ของความสัมพันธ์ของระบบทางเดินอาหาร  
ระบบต่อมไร้ท่อและระบบไตจะถูกค้นพบมากข้ึน นักวิทยาศาสตร์ 
มีโอกาสค้นพบสารหรือยาชนิดใหม่ๆ ที่จะสามารถช่วยป้องกัน 
การเสื่อมของไตจากเบาหวานได้มากยิ่งขึ้น
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Abstract
 Diabetic kidney disease (DKD) is the leading etiology of end-stage renal disease (ESRD) in Thailand and 
worldwide, and is associated with high cardiovascular morbidity and mortality risk. Intensive control of glucose levels 
and blood pressure are the mainstay of both prevention and treatment of DKD. However, these strategies cannot fully 
prevent development and progression of ESRD. The glucagon-like peptide 1 receptor agonists (GLP-1R agonists) 
are novel drugs used in treatment of type 2 diabetes mellitus (T2DM). They are an innovative and effective options to  
improve glycemic control, with other potential benefits of preserving beta-cell function and increasing insulin sensitivity. The 
agents demonstrate extra-pancreatic effects which clinically proven improvement in cardiovascular and renal outcomes 
beyond glycemic control. GLP-1R agonists also reduce body weight, blood pressure, hyperlipidemia and inflammatory 
states. They also induce diuresis and natriuresis as well as decreased albuminuria in T2DM patients. This review will 
focus on the recent insights into the molecular mechanisms of GLP-1R agonists which effect to renal hemodynamic 
and tubular function and also discuss with the recent large randomized control trials and clinical studies which prove the 
clinical benefits from GLP-1R agonists especially cardiovascular and renal outcomes.

Keywords: diabetic kidney disease, chronic kidney disease, GLP-1 receptor agonists
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Calcium-Alkali Syndrome
วิทยา ศิริชีพชัยยันต์, บัญชา สถิระพจน์

แผนกโรคไต	กองอายุรกรรม	โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า	และวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า	

บทคัดย่อ
 กลุ่มอาการแคลเซียมอัลคาไลเป็นสาเหตุอันดับที่สามของภาวะแคลเซียมในเลือดสูงของผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่ไม่เป็นโรคไต 
เรื้อรังระยะสุดท้าย กลุ่มอาการนี้ถูกรายงานคร้ังแรกในปี ค.ศ.1949 โดยชาร์ลี ฮอยท์ เบอร์เน็ทท์ จากการด่ืมนมร่วมกับโซเดียม 
ไบคาร์บอเนตในการรักษาโรคแผลในทางเดินอาหารส่วนต้น ต่อมาในช่วง ค.ศ. 1970 มีการใช้ยาลดกรดในกระเพาะอาหารกลุ่มต้าน 
ตัวรับฮิสตามีนชนิดที่สองแทนท่ีท�าให้อุบัติการณ์เลือดเป็นด่างจากการด่ืมนมลดลงอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมีการใช ้
แคลเซียมคาร์บอเนตเพิม่มากขึน้ส�าหรบัการรกัษาหรือป้องกนัโรคกระดกูพรนุ ลดภาวะฮอร์โมนพาราไทรอยด์ท�างานมากเกนิชนดิทตุยิภมูิ 
ในผูป่้วยโรคไตเรือ้รงั และมกีารใช้แคลเซยีม และวติามนิดเีป็นอาหารเสรมิอย่างแพร่หลาย กลุม่อาการเลอืดเป็นด่างจากการรบัประทาน
แคลเซียมจึงมีอุบัติการณ์เพ่ิมขึ้นอีกคร้ัง กลุ่มอาการแคลเซียมอัลคาไลหรือกลุ่มอาการเลือดเป็นด่างจากการรับประทานแคลเซียม 
สมัยใหม่ประกอบด้วย แคลเซียมในเลือดสูง ภาวะเลือดเป็นด่าง และภาวะการท�างานของไตลดลงสัมพันธ์กับการรับประทานแคลเซียม
ในปริมาณที่มากเกิน ลักษณะอาการแสดงและความรุนแรงของกลุ่มอาการน้ีข้ึนอยู่กับระยะเวลาและปริมาณของแคลเซียมและ 
ด่างที่ได้รับ การวินิจฉัยกลุ่มอาการแคลเซียมอัลคาไลอาศัยประวัติการได้รับแคลเซียมและด่าง ลักษณะอาการทางคลินิกและ 
ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เข้าได้ ร่วมกับไม่พบสาเหตุอื่นของแคลเซียมในเลือดสูง การหยุดให้แคลเซียมและให้สารน�้าทดแทน 
อย่างเพียงพอเป็นการรักษาหลักของกลุ่มอาการแคลเซียมอัลคาไล

ค�าส�าคัญ: กลุ่มอาการแคลเซียมอัลคาไล, กลุ่มอาการเลือดเป็นด่างจากการดื่มนม

ชื่อผู้ติดต่อ:	นพ.	บัญชา	สถิระพจน์	แผนกโรคไต	กองอายุรกรรม	โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า	315	ถนนราชวิถี	เขตราชเทวี	กทม.	10400	
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บทนÓ
  ปัจจุบันมียาและอาหารเสริมจ�านวนมากที่มีแคลเซียมเป็น 
ส่วนประกอบ สามารถหาซื้อมารับประทานได้ง่าย ในทางการแพทย์ 
มีการใช้ยาแคลเซียมในการรักษาและป้องกันโรคกระดูกพรุน  
ใช้เป็นยาจับฟอสเฟตในผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง เป็นส่วนประกอบในยา
ลดกรดรักษาโรคแผลในทางเดินอาหารส่วนต้น1 การรับประทาน
แคลเซียมปริมาณที่มากเกินกว่าความสามารถของไตในการขับ
แคลเซียมออกจากร่างกายได้ทัน น�าไปสู่ภาวะแคลเซียมในเลือดสูง  
ภาวะร่างกายขาดสารน�้าในร่างกาย ภาวะเลือดเป็นด่าง และ 
การท�างานของไตลดลง เรียกว่า กลุ ่มอาการแคลซียมอัลคาไล  
(calcium-alkali syndrome) ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะแคลเซียม 
ในเลือดสูงที่พบบ่อย และน�าไปสู่โรคไตเรื้อรัง2

  มีรายงานครั้งแรกของการเกิดภาวะเลือดเป็นด่าง ไตวาย
จากการดื่มนมหรือครีมร่วมกับด่างในการรักษาโรคแผลในทางเดิน
อาหารส่วนต้นในปี ค.ศ. 19233 ต่อมา Burnett เรียกความผิดปกติ 
ที่ประกอบด้วยลักษณะส�าคัญทางคลินิกสามอย่าง ได้แก่ แคลเซียม 
ในเลือดสูง ภาวะเลือดเป็นด่าง และการท�างานของไตลดลงว่า 
กลุ่มอาการเลือดเป็นด่างจากการดื่มนม (milk-alkali syndrome) 
ตั้งแต่ปี ค.ศ.19494 เป็นต้นมา ส�าหรับกลุ่มอาการที่เกิดจากการได้
รับแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายที่มากเกินไปจากการรับประทานแคลเซียม 
ร่วมกับวิตามินดีในปัจจุบันเรียกว่า กลุ่มอาการแคลเซียมอัลคาไล5,6

ระบาดวิทยา 
  อบุตักิารณ์ของ milk-alkali syndrome ทีแ่น่นอนยงัไม่ชดัเจน
และเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา โดยพบอุบัติการณ์หลังจากมีการใช้
ยาลดกรดสูตร Sippy ในการรักษาแผลในทางเดินอาหารส่วนต้น 
ร้อยละ 2-187-9 และอุบัติการณ์ลดลงอย่างมากหลังจากปี ค.ศ.1970 
เหลือเพียงน้อยกว่าร้อยละ 110 สอดคล้องกับผลการทบทวนของ  
Beall ซึ่งพบเพียงร้อยละ 2 จากข้อมูลผู ้ป่วยที่เข้ารับการรักษา 
ในโรงพยาบาลด้วยเรื่องระดับแคลเซียมในเลือดสูงระหว่างปี  
ค.ศ.1985-1993 เน่ืองจากมีการใช้ยากลุ่มใหม่ในการรักษาแผล 
ในทางเดินอาหารส่วนต้น และอุบัติการณ์เพิ่มสูงข้ึนเป็นร้อยละ 12 
ในปี ค.ศ.1990-1993 หลังมีการใช้แคลเซียมคาร์บอเนต (calcium 
carbonate) เพิ่มมากข้ึนในการรักษาและป้องกันโรคกระดูกพรุน11  
และการศึกษาทบทวนย้อนหลังผู้ป่วยที่นอนรักษาในโรงพยาบาล
ด้วยเรื่องภาวะแคลเซียมในเลือดสูงจ�านวน 125 ราย ที่โรงพยาบาล 
Memorial Hermann ระหว่างปี ค.ศ. 1998-2003 ของ Picolos  
และคณะ พบว่าภาวะ milk-alkali syndrome เป ็นสาเหตุ 
อันดับที่สาม คือ ร้อยละ 8.8 รองจากมะเร็งพบร้อยละ 33.6  
และภาวะฮอร ์โมนพาราไทรอยด์ในเลือดสูงชนิดปฐมภูมิพบ 
ร้อยละ 29.6 ตามล�าดับ1 อย่างไรก็ตามขาดการศึกษาข้อมูลดังกล่าว
ในประเทศไทย 
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ประวัติศาสตร์และความเป็นมา
   ในปี ค.ศ.1915 Bertram Welton Sippy แพทย์ชาวอเมริกัน
เป็นผู้ริเริ่มแนะน�าให้ใช้สูตรยาลดกรดมาใช้ในการรักษาโรคแผล 
ในทางเดินอาหารส่วนต้น โดยมีสมมติฐานว่าความเป็นกรด 
ในกระเพาะอาหารเป็นปัจจัยส�าคัญในการเกิดแผลที่กระเพาะอาหาร 
สูตรยาที่ Sippy แนะน�า ประกอบด้วย การดื่มนมหรือครีมที่ท�ามา
จากแป้งที่มีฤทธ์ิเป็นด่างเป็นส่วนประกอบ ซึ่งโดยรวมแล้วสูตรยา 
ของ Sippy จะได้รับ 10-32 กรัมของแคลเซียมคาร์บอเนต และ  
32 กรัมของโซเดียมไบคาร์บอเนต12 
  Hardt และ Rivers รายงานผลข้างเคียง และภาวะแทรกซ้อน
ภายหลังการใช้ยาสูตร Sippy เป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1923 จาก 
การศกึษาแบบสงัเกตการณ์การรกัษาผูป่้วยทีเ่ป็นโรคแผลในกระเพาะ
อาหาร โดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่หนึ่งประกอบ
ด้วยผู้ป่วยจ�านวน 16 รายที่รับประทานนมและด่างที่ไม่ใช้สูตร Sippy  
กลุ ่มที่สองและสาม ประกอบด้วยผู ้ป ่วยกลุ ่มละ 16 รายที่รับ
ประทานยาสูตร Sippy พบว่าผู้ป่วยในกลุ่มแรกและกลุ่มที่สองมี
อาการปกติ แต่ผู้ป่วยในกลุ่มที่สาม จะมีอาการปวดศีรษะ วิงเวียน  
กระสับกระส่าย คลื่นไส้ และ/หรืออาเจียน ร่วมกับตรวจพบค่ายูเรีย  
และ ค ่าไบคาร ์บอเนตในเลือดสูงขึ้น ซึ่งการศึกษานี้สรุปว ่า 
การรับประทานยาลดกรดสูตรของ Sippy อาจท�าให้เกิดภาวะเลือด
เป็นด่าง และภาวะไตวายตามมา ซึ่งอาการดังกล่าวจะทุเลาลงภายใน 
24 ถึง 48 ชั่วโมงหลังจากหยุดการรับประทานสูตรยาของ Sippy  
แต่การศกึษานีย้งัไม่มรีายงานของภาวะแคลเซยีมในเลอืดสงูร่วมด้วย3 
จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1936 Cope ได้รายงานภาวะแคลเซียมและ 
ฟอสเฟตในเลือดสูงจากการรักษาโรคแผลในกระเพาะอาหารด้วย
ยาสูตรของ Sippy แต่พบว่าหลังจากหยุดการรักษา ระดับแคลเซียม 
ในเลือด และระดับการท�างานของไตจะกลับมาปกติ ซึ่ง Kirsner และ 
Palmer ได้ทบทวนผูป่้วยจ�านวน 1,350 รายทีเ่ข้ารบัการรกัษาโรคแผล
ในกระเพาะอาหารด้วยสูตรยาลดกรดของ Sippy ตรวจพบภาวะเลือด
เป็นด่าง 135 ครั้งในผู้ป่วยจ�านวน 111 ราย โดยพบในผู้ชายมากกว่า
กว่าผู้หญิง 6 เท่า8 ต่อมาในปี ค.ศ. 1949 มีรายงานของกลุ่มอาการ 
ที่ประกอบด้วย ภาวะแคลเซียมในเลือดสูง ภาวะเลือดเป็นด่าง และ
ภาวะไตวายร่วมกันจ�านวน 108 รายจากการใช้สูตรยาลดกรด 
ของ Sippy จ�านวน 1,350 ราย โดย Burnett แพทย์ชาวอเมริกัน 
และคณะ พบว่าผู ้ป ่วยที่ รับประทานสูตรยาลดกรดของ Sippy  
จะมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร วิงเวียน ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ  
คันตามตัว ป ัสสาวะออกมาก และมีภาวะขาดน�้า ตรวจพบ 
เลอืดเป็นด่าง มภีาวะไตวายเรือ้รงั และมภีาวะหนิปนูเกาะตามเนือ้เยือ่
ต่างๆ ของร่างกาย (metastatic soft tissue calcification) จึงเรียก 
กลุม่อาการนีว่้า milk-alkali syndrome ตัง้แต่ปี ค.ศ.1949 เป็นต้นมา4 
  ปี ค.ศ. 1963 Punsar และ Somer ได้แบ่งกลุ่มย่อย 
ของกลุ่มอาการนี้ออกเป็นสองรูปแบบ ได้แก่ ภาวะที่การท�างาน 
ของไตยังสามารถกลับคืนปกติได้ (reversible) และภาวะไตเรื้อรัง 
(irreversible)13 ต่อมาในปี ค.ศ. 1965 McMillan และ Freeman  
ได้แบ่งระยะของ milk-alkali syndrome ออกเป็นสามระยะ ได้แก่  
ระยะแรกตามที่ Hardt และ Rivers ได้รายงานไว้ เป็นช่วงที่เกิดขึ้น 
ในช่วง 2-30 วันหลังได้รับประทานแคลเซียม ซึ่งผู ้ป ่วยจะมี 
อาการเวียนศีรษะ กล้ามเนื้ออ่อนแรง ปวดเม่ือยกล้ามเนื้อ คลื่นไส้  
และอาเจียน ระยะที่สองคือระยะที่ Cope ได้รายงานไว้ ซึ่งจะม ี

อาการแสดงคล้ายกับระยะแรก แต่จะตรวจพบว่ามีเยื่อบุตาอักเสบ  
(conjunctivitis) ร่วมด้วย และระยะเร้ือรังคือจะตรวจพบว่ามีหินปูน
แคลเซียมเกาะตามเนื้อเยื่อต่างๆ หินปูนเกาะเนื้อไต (nephrocalcin-
osis) และหินปูนเกาะที่กระจกตา (band keratopathy)14 
  ต่อมาในปี ค.ศ. 1986 Kapsner และคณะ รายงาน 
การเกิดภาวะแคลเซียมในเลือดสูงและไตวายในกลุ่มผู้ป่วยท่ีได้รับ 
การปลูกถ่ายหัวใจและปอดที่ได้รับแคลเซียมคาร์บอเนตรับประทาน
เพ่ือป้องกันภาวะกระดูกพรุนจากการได้รับยากลูโคคอร์ติคอยด์15  
และในปี ค.ศ. 1988 รายงานกรณีศึกษาของ Ullian และ Linas  
ในหญิงต้ังครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 38 สัปดาห์ มาด้วยอาการคลื่นไส้  
และอาเจียน ตรวจเลือดพบภาวะไตวาย ตับอ่อนอักเสบ และระดับ
แคลเซียมสูง โดยมีประวัติซื้อยาแคลเซียมคาร์บอเนตมารับประทาน16 
หลังจากนั้นก็มีรายงานการเกิดภาวะ milk-alkali syndrome  
ในหญิงต้ังครรภ์และกลุ่มผู้ป่วยที่ซื้อยาที่มีส่วนประกอบของแคลเซียม
มารับประทานเองตามร้านขายยาเพิ่มมากขึ้น ส่งผลท�าให้เกิด 
ภาวะคล้ายคลึงกับ milk-alkali syndrome1,5,17,18 ซึ่ง Beall และ 
Scofield ได้เรียกภาวะนี้ว่าเป็น modern milk-alkali syndrome  
ในปี ค.ศ.19955 แสดงในรูปที่ 1
  Kwan Dun Wu และคณะ รายงานกลุ่มอาการแคลเซียม 
อัลคาไลในผู้ป่วยชาวไต้หวัน 2 รายเป็นคร้ังแรกในปี ค.ศ.1996  
จากการเตรียมน�้ายาส�าหรับเค้ียวหมากจากเปลือกหอยนางรม19  
หลังจากนั้นมีรายงานการเกิดกลุ่มอาการแคลเซียมอัลคาไลในทวีป
เอเชียและแปซิฟิคตอนใต้จากการเค้ียวหมาก ซึ่งมีส่วนประกอบ 
ของแคลเซียมไฮดรอกไซด์ ภายหลังรับประทานจะเปลี่ยนเป็น
แคลเซียมคาร์บอเนต และด่างคาร์บอเนตดูดซึมเข้าร่างกาย20

  เนือ่งจากมกีารใช้ยาแคลเซยีมคาร์บอเนตเพ่ิมมากขึน้ และเป็น
สาเหตหุลกัของภาวะแคลเซยีมในเลอืดสงูแทนทีก่ารได้รับนมหรอืครมี
ที่มีฤทธิ์เป็นด่างเป็นส่วนประกอบเดิม ในปี ค.ศ. 2000 Sulkin และ 
Krentz จึงได้แนะน�าให้ใช้ค�าว่ากลุ่มอาการแคลเซียมอัลคาไลแทนท่ี 
milk-alkali syndrome เดิม6 

ปัจจัยเสี่ยงของกลุ่มอาการแคลเซียมอัลคาไล 
  1. อายทุีม่ากขึน้ เนือ่งจากมอีตัราการกรองของไตลดลงส่งผล
ให้การขับแคลเซยีมทางไตลดลง และความสามารถในการน�าแคลเซียม
ไปใช้ในกระดกูลดลง มคีวามเสีย่งต่อการเกดิภาวะแคลเซยีมในเลอืดสงู 
ได้ง่ายในคนสูงอายุ แม้ว่าการดูดซึมแคลเซียมของล�าไส้จะลดลง 
ในคนสูงอายุก็ตาม21 
  2. ภาวะขาดสารน�้าในร่างกายส่งผลให้การขับแคลเซียม
ทางไตลดลง และเป็นปัจจัยที่ท�าให้เลือดคงความเป็นด่างอยู ่ 
ได้โดยการดูดกลับไบคาร์บอเนตทางหลอดฝอยไตเข้าไปในกระแส
เลือดมากขึ้น2 
  3. ภาวะการท�างานของไตลดลง ทั้งภาวะไตวายเฉียบพลัน 
หรือโรคไตเรื้อรัง2

  4. การรับประทานยา ได้แก่ 
   - ยาที่มีแคลเซียมหรือวิตามินดีเป็นส่วนประกอบ  
โดยปกตฮิอร์โมนเอสโทรเจนจะยับยัง้การท�างานของเซลล์สลายกระดกู 
(osteoclast) ลดการสลายกระดูก และเพิ่มการท�างานของ transient 
receptor potential vanilloid member 5 (TRPV5) ในการดูดกลับ
แคลเซียมที่หลอดฝอยไตส่วนปลาย (distal convoluted renal tu-
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bule, DCT) เมือ่ถงึวยัหมดประจ�าเดอืนฮอร์โมนเอสโทรเจนดลงส่งผล 
ให้เกิดกระดูกพรุนได้ง่าย และมีปริมาณแคลเซียมทิ้งไปในปัสสาวะ
มากขึน้ จึงมกีารรบัประทานแคลเซยีมและ/หรือวติามนิดเีสรมิมากขึน้ 
ในหญิงวัยหมดประจ�าเดือน2,22 และในผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายอวัยวะ  
เพือ่ป้องกนัและรกัษาโรคกระดกูพรนุ15 รวมไปถงึในผูป่้วยโรคไตเรือ้รงั
ที่รับประทานแคลเซียมเพ่ือเป็นยาจับฟอสเฟต และ/หรอืวิตามินดี 
ในการรักษาภาวะฮอร์โมนพาราไทรอยด์สูงชนิดทุติยภูมิ1

   - ยาขับปัสสาวะ โดยเฉพาะยากลุ่ม thiazide ลดการ
ขับแคลเซียมทางไต รวมไปถึงในผู้ป่วยโรคบูลิเมีย หรือ โรคล้วงคอ  
(bulimia nervosa) มีความพยายามควบคุมน�้าหนักตัวโดยการ 
ท�าให้ตัวเองอาเจียนและ/หรือการใช้ยาระบายหรือยาขับปัสสาวะ2

   รวมทั้งมีรายงานในการเค้ียวหมากฝร่ังนิโคตินปริมาณ  

30 ชิ้นต่อวันส�าหรับการเลิกสูบบุหร่ี ซึ่งมีส่วนประกอบเป็นเกลือ
แคลเซียมอยู่ 94 มก.ต่อหมากฝร่ังหนึ่งชิ้น23 และการเค้ียวหมาก  
(betel nut chewing) ซึ่งมีส่วนผสมของแคลเซียมออกไซด์ และ
แคลเซียมไฮดรอกไซด์19,20

  5. ภาวะต้ังครรภ์ ซมีระดับวิตามินดีหรือแคลซิไตรออล 
(calcitriol) สูงข้ึน ส่งผลให้เพ่ิมการดูดซึมของแคลเซียมที่ล�าไส ้ 
และเพ่ิมการดูดกลับของแคลซียมที่หลอดฝอยไต โดยเฉพาะช่วง
ไตรมาศแรกของการต้ังครรภ์ ที่อาจมีอาการแพ้ท้องอย่างรุนแรง  
(hyperemesis gravidarum) น�าไปสู่ภาวะขาดสารน�้าในร่างกาย 
ภาวะเลือดเป็นด่าง และเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมที่ล�าไส้ จากอิทธิพล
ของฮอร์โมนโพรแลกติน (prolactin) แลคโตเจนจากรก (placental 
lactogen) และวิตามินดี18

รูปที่ 1 ล�าดับเหตุการณ์ประวัติศาตร์ของกลุ่มอาการแคลเซียมอัลคาไลตามปีคริสต์ศักราช

พยาธิสรีรวิทยาของการเกิดกลุ่มอาการ
แคลเซียมอัลคาไล2,11,21,24

  เม่ือรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมต�่า วิตามินดีจะกระตุ้น
ให้มีการดูดซึมแคลเซียมที่ล�าไส้เล็กส่วนดูโอดินัมมากขึ้น แคลเซียม
จะเข้าสู่เซลล์ผ่านทาง TRPV6 จากน้ันจะจับกับโปรตีน calbindin 
ในไซโตพลาสซึม และเข้าสู่กระแสเลือดโดยใช้พลังงาน (vitamin 
D-dependent transcellular pathway) แต่เมื่อร่างกายได้รับอาหาร 
ที่มีแคลเซียมสูง การดูดซึมของแคลเซียมจะเกิดขึ้นตลอดล�าไส้เล็ก 
ส่วนเจจนูมั และไอเลียม โดยไม่ต้องใช้พลังงานผ่านทางช่องว่างระหว่าง
เซลล์ (paracellular pathway) แต่ขึน้อยูก่บัความเข้มข้นของแคลเซยีม 
คนปกติร่างกายจะมีระดับแคลเซียมในเลือด 8.5-10.5 มก./ดล. โดย
ได้รับอิทธิพลจากฮอร์โมนพาราไทรอยด์ วิตามินดี และฮอร์โมน 

แคลซิโทนิน (calcitonin) 
  พยาธิก�าเนิดของกลุ ่มอาการแคลเซียมอัลคาไลเกิดจาก 
การได้รับแคลเซียมและด่างในปริมาณมาก ส่งผลให้ระดับแคลเซียม
ในเลือดสูงและมีความเป็นด่างตามมา ร่างกายจะมีการตอบสนอง 
ต่อภาวะแคลเซียมในเลือดสูงโดย
  1. กระตุ้น calcium-sensing receptor (CasR) ที่ต่อม 
พาราไทรอยด์ ท�าให้ระดับฮอร์โมนพาราไทรอยด์ในเลือดลดลง  
เพิ่มการน�าแคลเซียมเข้าไปในกระดูก ร่วมกับส่งผลให้ลดการ
สร้างวิตามินดีตามมา แม้จะมีการลดการท�างานของวิตามินดีแต่
ก็จะเกิดข้ึนชั่วคราว โดยระดับวิตามินดีจะกลับมาเป็นปกติหลังรับ
ประทานแคลเซียมต่อเนื่องนานเกินสองสัปดาห์ และมีผลลดการดูด
ซึมแคลเซียมเฉพาะที่ล�าไส้ดูโอดินัมเท่าน้ัน หากร่างกายยังได้รับ

ปี ค.ศ. 1936 Cope
รายงานการเกิดภาวะ
แคลเซียม ฟอสเฟตใน
เลือดสูงจากการใช้สูตร
ของ Sippy

ปี ค.ศ. 1986 Kapsner
รายงานการเกิดภาวะแคลเซียม
ในเลือดสูงและไตวายในกลุ่ม
ผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายหัวใจ
และปอดจาการกินแคลเซียม
คาร์บอเนต

ปี ค.ศ. 1915
สูตรยาลดกรดของ Sippy
เริ่มน�ามาใช้รักษาแผลใน
กระเพาะอาหาร

ปี ค.ศ. 1923
Hardt และ Rivers รายงาน
การเกิดภาวะเลือดเป็นด่าง
และไตวายจากการใช้สูตร
ของ Sippy ปี ค.ศ. 1949 Burnett

รายงานการเกิดภาวะ
แคลเซียมในเลือดสูง 
ไตวาย หินปูนแคลเซียม
เกาะตามไตและเนื้อเยื่อ
ต่างๆ ตามร่างกาย

ปี ค.ศ. 1988 Ullian และ
Linas รายงานการเกิดไตวาย
แคลเซียมในเลือดสูงในหญิง
ตั้งครรภ์จากการกิน
แคลเซียมคาร์บอเนต

ปี ค.ศ. 1970-1980 
มีการใช้ยาลดกรดกลุ่มใหม่
ท�าให้อุบัติการณ์ของ
โรคลดลง

ปี ค.ศ. 2000
Sulkin และ Krentz
เริ่มใช้กลุ่มอาการ
แคลเซียมอัลคาไลน์

ปี ค.ศ. 1963-1965
รายงานการแบ่งระยะของ
โรคเป็น 3 ระยะ

ปี ค.ศ. 1995 Beall และ Scofield
เริ่มใช้ค�าว่า modern
milk-alkali syndrome

1915 1935 1955 1975 1995 2015
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แคลเซียมในปริมาณสูงอย่างต่อเน่ืองจะสามารถดูดซึมแคลเซียมได้
มากขึน้บรเิวณเจจูนัมและไอเลียม เนือ่งจากการดดูซมึแคลเซยีมทีล่�าไส้ 
บริเวณนี้ขึ้นกับความเข้มข้นของแคลเซียม
  2. กระตุ้น CasR ฝั่ง basolateral membrane ที่หลอดฝอย
ไตส่วน thick ascending limb Loop of Henle ยับยั้งการท�างาน 
ของ sodium-potassium-2chloride cotransporter (Na-K-2Cl 
cotransporter) ท�าให้โซเดยีมออกมาในปัสสาวะมากขึน้ (natriuresis) 
และไม่เกิดประจุลบในหลอดฝอยไต (negative charge in tubular 
lumen) ส่งผลให้โพแทสเซียมที่มีมากในเซลล์ไม่ออกมาทาง  renal 
outer medullary channel (ROMK) ที่ฝั่ง luminal membrane  
มีผลให้แคลเซียมไม่สามารถดูดกลับเข้าไปในกระแสเลือดผ่านทาง  
paracellular pathway  ได้ แต่ผลของระดับแคลเซียมในน�้า 
นอกเซลล์ (extracellular fluid) สูงเกินกว่าความสามารถของไต 
ในการขับแคลเซียมออกทางปัสสาวะก็จะท�าให้แคลเซียมในเลือด 
คงสูงอยู่ได้
  3. ลดการท�างานของ antidiuretic hormone (ADH)  
ส่งผลให้ลดการดูดน�้ากลับที่ collecting duct ท�าให้ปริมาณปัสสาวะ
ออกมากขึ้น (water diuresis) เกิดภาวะ nephrogenic diabetes 
insipidus และน�าไปสู่ภาวะขาดสารน�้า
  4. เกดิภาวะหลอดเลอืดทีเ่ข้าไตหดตวัลง (vasoconstriction) 
ส่งผลให้อัตราการกรองของไตลดลงท�าให้การขับแคลเซียมทางไต 
ลดลง
  ในภาวะที่ เลือดเป ็นด ่างร ่วมด้วย จะเพิ่มการดูดกลับ 
ของแคลเซียมที่หลอดฝอยไตส่วนปลายจากภาวะที่เลือดและภายใน
หลอดฝอยไตมีความเป็นด่างมากขึ้นกระตุ้นการท�างานของ CasR  
ที่ฝั่ง basolateral membrane ของหลอดฝอยไตส่วนปลาย ซึ่งจะ 
ไปเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมจากภายในหลอดฝอยไตเข้าสู ่เซลล์
ผ่านทาง TRPV5 และ TRPV6 ฝั่ง luminal membrane และ 

จับกับโปรตีน calbindin ในไซโทพลาซึม เข้าสู่กระแสเลือดผ่าน 
ทาง sodium-calcium exchanger หรือ calcium-ATPase pump 
ฝั่ง basolateral membrane
  สรุป ปัจจัยส�าคัญของการเกิดแคลเซียมในเลือดสูง คือ 
การได้รับแคลเซียมและการดูดซึมแคลเซียมในล�าไส้มากกว่าปกติ  
ร่วมกับมีปัจจัยที่ท�าให้แคลเซียมในเลือดคงสูงอยู ่ได้ คือ ภาวะ 
ขาดสารน�้า ภาวะหลอดเลือดเข้าไตหดตัว ท�าให้อัตราการกรอง 
และการขบัแคลเซียมทีไ่ตลดลง และในภาวะทีเ่ลือดเป็นด่างจะกระตุน้
ให้มีการดูดกลับของแคลเซียมที่หลอดฝอยไตส่วนปลายเพิ่มขึ้น  
หากกระบวนการ bone buffering ของร่างกายลดลง เช่น ในผู้สูงอายุ
ก็เป็นปัจจัยเสริมร่วมด้วย
  ส�าหรับปัจจัยก�าเนิดของภาวะเลือดเป็นด่างเกิดจากการ 
ได้รับด่างปริมาณมาก และหากมีแคลเซียมในเลือดสูงร่วมด้วย 
จะท�าให้เกิดปัจจัยที่ท�าให้เลือดคงความเป็นด่างอยู่ได้ ดังนี้
  1. เกิดภาวะขาดสารน�้าจากอาการอาเจียน ปัสสาวะ 
บ่อย ร่วมกับอิทธิพลของฮอร์โมนพาราไทรอยด์ที่ลดลงส่งผลให ้
มีการดูดไบคาร์บอเนตที่หลอดฝอยไตส่วนต้นเพิ่มมากขึ้น 
  2. อัตราการกรองและการขับไบคาร์บอเนตที่ไตลดลง 
จากภาวะหลอดเลือดหดตัว 
  นอกจากน้ี ผู้ป่วยบางรายจะมีภาวะโพแทสเซียมในเลือดต�่า 
ร่วมด้วยจากการอาเจียน ท�าให้หลอดเลือดเข้าไตหดตัวลง การกรอง 
ไบคาร์บอเนตลดลง ร่วมกับภายในเซลล์มีความเป็นกรดมากข้ึน  
ส่งผลให้มีการขับกรดท่ีหลอดฝอยไตทางฝั่ง luminal membrane  
เพ่ิมข้ึน ขณะเดียวกันไบคาร์บอเนตจะถูกดูดกลับเข้ากระแสเลือด 
ทางฝั่ง basolateral membrane มากขึ้น จึงเป็นปัจจัยเสริมให้เลือด
คงความเป็นด่าง หากมีภาวะเหล่านี้เป็นเวลานานจะเกิดแคลเซียม
เกาะเนื้อไต การท�างานของไตลดลง และเกิดโรคไตเรื้อรังตามมาได้ 
แสดงในรูปที่ 2 
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รูปที่ 2 พยาธิสรีรวิทยาของกลุ่มอาการแคลเซียมอัลคาไล

ร่างกายได้รับแคลเซียม (Ca) หรือด่าง (HCO
3
) 

 เพิ่มการดูดซึมแคลเซียมที่ล�าไส้ส่วนเจจูนัมและไอเลียมตามปริมาณแคลเซียมที่ได้รับ
เพิ่มการดูดซึมด่างเข้ากระแสเลือด

Ca และ HCO
3
 ในเลือดสูงขึ้น

ป
ัจจัยก�าเน

ิด
       ป

ัจจัยท
�าให

้ค
งอยู่

การท�างาของไตลดลง ภาวะเลือดเป็นด่าง

กลุ่มอาการแคลเซียมอัลคาไล

กระดูก

ล�าไส้เล็ก

ไต

อาเจียน

เกิดภาวะขาดสารน�้า
จากอาเจียน ปัสสาวะบ่อย

เพิ่มการดูด HCO
3
 กลับที่

ท่อไตส่วนต้นและส่วนปลาย

เกิดภาวะโพแทสเซียม
ในเลือดต�่า

อัตราการกรองของไตลดลง การกรองและขับ HCO
3

ทางไตลดลง

HCO
3Ca

กระตุ้นการท�างานของ Cas R
เพิ่มการดูดกลับ Ca ที่ท่อไตส่วนปลาย

ผลของฮอร์โมนพาราไทรอยด์
วิตามินดีลดลง
ผลของ ADH ลดลง
กระตุ้นการท�างานของ CasR
เพิ่มการขับ Ca ทางไต
เกิดภาวะ water diuresis 
และnatriuresis

แคลเซียมในเลือดสูง

หลอดเลือดเข้าไตหดตัวลง

การกรองและขับ Ca
ทางไตลดลง

การน�าแคลเซียมไปใช้ที่กระดูก
(Bone buffering)

Na, K

CasR

CasR

TRPV5
Ca, pH

pH

2CI

K

Ca
Ca

Ca

Ca
Na

K

Na

Distal renal tubuleThick asending limb loop of Henle

ฝั่งท่อไต
ฝั่งท่อล�าไส้ ฝั่งติดหลอดเลือด

ฝั่งท่อไตฝั่งติดหลอดเลือด ฝั่งติดหลอดเลือด

ค�าย่อ : ADH: antidiuretic hormone. Ca: Calcium. CasR: calcium-sensing receptor. HCO
3
: bicarbonate, 

K: potassium. Na: sodium. TRPV5: trabsuent receotir potential vanilloud member 5

เซลล์ล�าไส้เล็ก

เซลล์ล�าไส้เล็ก

Ca ในปริมาณสูง
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รูปที่ 3 ลักษณะอาการทางคลินิกกลุ่มอาการแคลเซียมอัลคาไล

ลักษณะอาการทางคลินิกของกลุ่มอาการแคลเซียมอัลคาไล
  ลักษณะอาการทางคลินิกที่ส�าคัญสามอย่างของกลุ่มอาการนี้ 
คอื ระดบัแคลเซยีมในเลอืดสงู ภาวะเลอืดเป็นด่าง และการท�างานของ
ไตลดลง โดยอาการ อาการแสดง และความรุนแรงจะแตกต่างกันไป 
ขึ้นอยู ่กับปริมาณ ชนิด และระยะเวลาของแคลเซียมและ/หรือ 
ด่างที่ได้รับ รวมถึงปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดกลุ ่มอาการดังกล่าว2  
ก่อนช่วงปี ค.ศ. 1970 กลุ่มอาการแคลเซียมอัลคาไลสมัยเก่า (classic  
milk-alkali syndrome) ส่วนใหญ่พบในเพศชาย โดยมีอัตราส่วน 
ชายต่อหญงิ 4:124 และ 6:18 วยักลางคนอาย ุ35-55 ปี รบัประทานยาลด
กรดที่มีส่วนประกอบของแคลเซียมคาร์บอเนต อะลูมินัมไฮดรอกไซด์  
หรือดื่มนมหรือครีมตามสูตรยาลดกรดของ Sippy ที่มีส่วนผสม
แคลเซียมคาร์บอเนต โซเดียมไบคาร์บอเนต ส�าหรับรักษาโรคแผล 
ในทางเดินอาหารส่วนต้น โดยปริมาณของแคลเซียมคาร์บอเนต 
ที่ได้รับมีขนาดแตกต่างกันตั้งแต่ 2-60 กรัมต่อวัน2,7,24 McMillan 
และ Freeman ได้แบ่งระยะของ milk-alkali syndrome ออกเป็น  
3 ระยะ14 ได้แก่ 
  1. ระยะแรก (toxemia phase) เป็นช่วงที่เกิดข้ึนในช่วง 
2-30 วันหลังได้รับประทานแคลเซียม ผู ้ป่วยจะมีอาการคลื่นไส้ 
อาเจยีน เบือ่อาหาร กล้ามเนือ้อ่อนแรง ปวดเมือ่ยกล้ามเนือ้ เวยีนศีรษะ 
ปวดศีรษะ บางรายอาจมีอาการคล้ายสมองอักเสบ (encephalitis)  
อาการความผิดปกติทางจิต (psychosis) ตรวจไม่พบหินปูนเกาะ 
ทีก่ระจกตาหรอืบรเิวณอืน่ๆ ตรวจเลอืดพบ ระดบัแคลเซยีม ครแีอทนินิ  
ยูเรีย และความเป็นด่างมีค่าสูงข้ึน ส่วนระดับฟอสเฟตในเลือด 
อาจปกติหรือสูง เนื่องจากสูตรยาที่รับประทานมีนมซึ่งมีปริมาณ
ฟอสเฟตสูง หากหยุดรับประทานนมหรือยาที่มีแคลเซียม และ/ 
หรือด ่างเป ็นส ่วนประกอบ อาการและอาการแสดง รวมถึง 
ค่าการท�างานของไตจะกลบัมาปกตภิายใน 1-2 วนั ซึง่เป็นกลุม่อาการ
ที่ตรงตาม Hardt และ Rivers รายงานไว้3

  2. ระยะที่สอง (intermediate phase หรือ Cope’s  
syndrome) คือ ระยะท่ี Cope รายงานไว้ ซึ่งจะมีอาการแสดง 
คล้ายกับระยะแรก แต่จะตรวจพบเยื่อบุตาอักเสบร่วมด้วยจาก 
การที่มีแคลเซียมไปสะสม หากหยุดรับประทานแคลเซียมและ/ 
หรือด่าง การท�างานของไตก็ยังสามารถกลับมาเป็นปกติได้แต่จะ 
ใช้เวลานานกว่าระยะแรก 
  3. ระยะเรื้อรัง (chronic form หรือ Burnett’s syndrome) 
ส่วนใหญ่พบในผู้ป่วยที่ได้รับนมหรือด่างมาเป็นเวลานานมีรายงาน
ตั้งแต่ 2 ถึง 30 ปี ร้อยละ 90 ของผู้ป่วยเกิดจากการรับประทานยา
ลดกรดหรือนมที่มีแคลเซียมคาร์บอเนตและโซเดียมไบคาร์บอเนต 
เป็นส่วนประกอบ อาการและอาการแสดงคล้ายคลึงระยะแรก และ 
มีอาการของภาวะแคลเซียมในเลือดสูงเร้ือรัง ได้แก่ หิวน�้าบ่อย  
ปัสสาวะมาก คัน และปวดกล้ามเนื้อ โดยพบอาการดังกล่าวร่วมกับ 
การท�างานของไตไม่ดีข้ึนหรือดีข้ึนเล็กน้อยหลังหยุดการได้รับนม 
หรือด่าง ร่วมกับตรวจร่างกายพบมีหินปูนเกาะที่กระจกตา ซึ่ง 
แคลเซียมส่วนใหญ่จะเร่ิมเกาะที่บริเวณฝั่งจมูกและฝั่งกระดูกขมับ 
ของวงรอบตาด�าก่อน ต่างกับภาวะวงขาวรอบตาด�าในผู ้สูงอายุ  
ที่ส่วนใหญ่เร่ิมบริเวณด้านบนหรือล่างของวงรอบตาด�า7 ส�าหรับ
ภาพถ่ายทางรังสีช่องท้อง การตรวจไตและระบบทางเดินปัสสาวะ 
โดยการฉีดสารทึบรังสีจะพบหินปูนเกาะเนื้อไต หินปูนเกาะ 
ที่หลอดเลือด (vascular calcification) และหินปูนเกาะตามอวัยวะ
ต่างๆ ได้แก่ ปอด ตับ ต่อมหมวกไต กะบังลม เย่ือหุ ้มสมอง  
เน้ือสมอง ต่อมน�้าเหลือง กระดูก เส้นเอ็น และตามเนื้อเยื่อต่างๆ 
ตามที่ Charles Hoyt Burnett ได้รายงานจากการชันสูตรศพ 
ไว้เป็นคนแรก4,7 โดยสามารถตรวจพบหินปูนเกาะที่หลอดฝอยไต 
และหลอดเลือดจากการตรวจจุลพยาธิวิทยา แม้ภาพถ่ายทางรังสี 
จะยังตรวจไม่พบ25 แสดงในรูปที่ 3

ลักษณะส�าคัญสามอย่าง
แคลเซียมในเลือดสูง ภาวะเลือดเป็นด่าง การท�างานของไตลดลง

Traditional / Classic
Milk-Alkali Syndrome

Modern
Milk-Alkali Syndrome

นมหรือครีมที่มีด่างเป็นส่วนประกอบ
ยาลดกรดที่มีแคลเซียมเป็นส่วนประกอบ
แคลเซียมคาร์บอเนต

แคลเซียมคาร์บอเนต
ยาลดกรดที่มีแคลเซียมเป็นส่วนประกอบ
วิตามินดี หมากฝรั่งนิโคติน การเคี้ยวหมาก

:ใช้รักษาโรคแผลในทางเดินอาหารส่วนต้น : ใช้รกัษาและป้องกนัโรคกระดกูพรนุ ยาจบัฟอสเฟสในผูป่้วยโรคไตเร้ือรัง

Acute phase
(Toxemai phase)

Internediate phase
(Cope syndrome)

Chronic phase
(Burnett syndrome)

อาการ

อาการแสดง

หลังหยุดได้รับ
แคลเซียม

คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร
อ่อนเพลีย กล้ามเนื้ออ่อนแรง
ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ
สภาพจิตใจเปลี่ยน

คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร
อ่อนเพลีย สภาพจิตใจเปลี่ยนไป
ปวดกล้ามเนื้อ หิวน�้าบ่อย
ถ่ายปัสสาวะบ่อย

คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร
พบไม่บ่อย อ่อนเพลีย
อาการค้นตามตัว
ปริมาณปัสสาวะเริ่มลดลง

ไม่พบหินปูนเกาะที่กระจกตา
หรือบริเวณใดๆ

เยื่อบุตาอักเสบ อาจพบหินปูน
เกาะที่กระจกตาหรือบริเวณอื่นๆ

ความดันโลหิตสูง หินปูนเก่าที่
กระจกตา เนื้อไต และบริเวณอื่นๆ

อาการทุเลาลงและการ
ท�างานของไตกลับมา
ปกติภายใน 1-2 วัน

อาการทุเลาลง แคลเซียมและการ
ท�างานของไตกลับมาปกติได้แต่
ใช้ระยะเวลานานกว่า acute phase

อาการและแคลเซียมค่อยๆ ทุเลา
ลงช้าๆ การท�างานของไตไม่กลับ
มาปกติหรือดีขึ้นเพียงเล็กน้อย

The Milk-Alkali Syndrome
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ตารางที่ 1 ความแตกต่างของลักษณะอาการทางคลินิกและปัจจัยเสี่ยงของกลุ่มอาการแคลเซียมอัลคาไลสมัยเก่าและสมัยใหม่

ลักษณะและปัจจัยเสี่ยง กลุ่มอาการแคลเซียมอัลคาไลสมัยเก่า
(Traditional milk-alkali syndrome)

กลุ่มอาการแคลเซียมอัลคาไลสมัยใหม่
(Modern milk-alkali syndrome)

เพศ ชายพบบ่อยกว่า หญิงพบบ่อยกว่า

อายุ วัยกลางคน อายุ 35-55 ปี อายุ 24-95 ปี

ลักษณะผู้ป่วย โรคแผลในทางเดินอาหารส่วนต้น หญิงวัยหมดประจ�าเดือน
โรคกระดูกพรุน
โรคไตเรื้อรังที่รับประทานยาจับฟอสเฟตที่มีแคลเซียม
 เป็นส่วนประกอบ
ผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ
ผู้ป่วยโรคแผลในทางเดินอาหารส่วนต้น
และโรคกรดไหลย้อน
ผู้ป่วยโรคบูลิเมีย
หญิงตั้งครรภ์

ช่วงปี ค.ศ.ที่พบ ปี 1936-1970 ตั้งแต่ปี 1990 เป็นต้นมา

รูปแบบของยาหรืออาหาร
ที่รับประทาน

แคลเซียมคาร์บอเนต
โซเดียมไบคาร์บอเนต
ยาลดกรดที่มีแคลเซียมและด่าง
 เป็นส่วนประกอบ
นมหรือครีมที่มีด่างเป็นส่วนประกอบ เช่น 
 สูตรของ Sippy

แคลเซียมคาร์บอเนต
ยาลดกรดที่มีแคลเซียมเป็นส่วนประกอบ
อาหารเสริมที่มีแคลเซียมเป็นส่วนประกอบ
วิตามินดี
การเคี้ยวหมาก
การเคี้ยวหมากฝรั่งนิโคติน

ปริมาณแคลเซียม
ที่รับประทาน

2-60 กรัมต่อวัน
(ส่วนใหญ่ 20-60 กรัมต่อวัน)

อย่างน้อย 4-5 กรัมต่อวัน 
(มีรายงานน้อยสุด 1-1.5 กรัมต่อวัน)

ระดับฟอสเฟตในเลือด มีค่าปกติหรือสูง มีค่าปกติหรือต�่า

  หลังจากปี ค.ศ. 1990 ได้มีรายงานของกลุ่มอาการแคลเซียม 
อัลคาไลสมัยใหม่ (modern milk-alkali syndrome) ส่วนใหญ่พบ 
ในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อัตราส่วนหญิงต่อชาย 6:15 และ 8:31  
พบได้ในช่วงอายุ 24-95 ปี1,11 เนื่องจากมีการใช้ยาแคลเซียม 
คาร์บอเนตในการรักษาและป้องกันโรคกระดูกพรุน ใช้เป็นยาจับ 
ฟอสเฟตในผู ้ป ่วยโรคไตเร้ือรัง ใช้ยาลดกรดที่มีแคลเซียมเป็น 
ส่วนประกอบในผูป่้วยโรคแผลในกระเพาะอาหารหรอืโรคกรดไหลย้อน 
โดยส่วนใหญ่ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตอย่างน้อยที่มีรายงาน 
ในการเกิดกลุ่มอาการแคลเซียมอัลคาไลคือ 4 ถึง 5 กรัมต่อวัน7,24  

แต่มีบางรายงานปริมาณเพียง 1 ถึง 1.5 กรัมต่อวันก็เกิดได้1,2,7  
นอกจากน้ี ระดับฟอสเฟตในเลือดอาจมีค่าปกติหรือต�่าเน่ืองจาก
แคลเซียมคาร์บอเนตที่รับประทานจะไปจับกับฟอสเฟต ร่วมกับ 
ไม่ได้รับประทานนมหรือครีมที่มีฟอสเฟตสูงร่วมด้วยเหมือนกลุ่ม 
อาการแคลเซียมอัลคาไลสมัยเก่า1,7,11 ระดับแมกนีเซียมในเลือด
ต�่าได้บ่อยจากภาวะที่ระดับแคลเซียมในเลือดสูงยับยั้งการดูดกลับ
ของแมกนีเซียมที่หลอดฝอยไต1 ความแตกต่างระหว่างกลุ่มอาการ
แคลเซียมอัลคาไลสมัยเก่าและใหม่ แสดงในตารางที่ 1

การวินิจฉัยกลุ่มอาการแคลเซียมอัลคาไล 
  วินิจฉัยจากประวัติการได้รับแคลเซียม วิตามินดี หรือการ 
รับประทานนม ครีม ยาลดกรดที่มีแคลเซียมและ/หรือมีด ่าง 
เป็นส่วนประกอบ ร่วมกับปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดกลุ่มอาการแคลเซียม
อัลคาไลดังที่ได ้กล ่าวมาแล้วข ้างต้น ในผู ้ป ่วยที่มีอาการและ 
อาการแสดงของภาวะแคลเซียมในเลือดสูงที่ส่งผลต่อระบบต่างๆ  
ในร่างกาย โดยอาการของผู้ป่วยจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับว่าระดับ
ของแคลเซียมในเลือดสูงข้ึนอย่างเฉียบพลันหรือเรื้อรังและสูงมาก
น้อยเพียงใด ทั้งนี้ผู้ป่วยบางรายอาจไม่มีอาการความผิดปกติใดๆ  

แต่ตรวจพบผลเลือดผิดปกติโดยบังเอิญ7,10,11

  การตรวจร่างกาย อาจตรวจพบ ความดันเลือดสูง เยื่อบุตา
อักเสบ หินปูนเกาะที่กระจกตา ก้อนหินปูนเกาะตามบริเวณต่างๆ  
เช ่น ผิวหนัง กระดูกและข้อ กล้ามเนื้ออ ่อนแรง รวมทั้งการ 
ตรวจร่างกายเพือ่ประเมนิภาวะขาดสารน�า้ในร่างกาย และเป็นแนวทาง
ในการรักษาผู้ป่วยต่อไป
  ผลการตรวจทางห้องปฏบัิตกิารท่ีส�าคญั ได้แก่ ระดบัแคลเซยีม
ในเลือดสูง ซึ่งเป็นสาเหตุหน่ึงที่ท�าให้ระดับแคลเซียมในเลือดสูง
มากกว่า 14 มก./ดล. เลือดมีภาวะเป็นด่าง pH อาจถึง 7.6 โดยมี 
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รายงานค่าไบคาร์บอเนตในเลือดอาจสูงถึง 60 มิลลิโมล/ลิตร  
และภาวะการท�างานของไตลดลง ทั้งนี้ก่อนการวินิจฉัยกลุ่มอาการนี้
ควรค�านึงถึงสาเหตุอื่นๆ ที่เป็นสาเหตุของภาวะแคลเซียมในเลือดสูง
ร่วมด้วยที่ส�าคัญ เช่น ภาวะฮอร์โมนพาราไทรอยด์ท�างานมากเกิน
ชนดิปฐมภมู ิเนือ่งจากทัง้สองภาวะผูป่้วยอาจไม่มอีาการ หรือมอีาการ 
และอาการแสดงของภาวะแคลเซียมในเลือดสูงได้คล้ายคลึงกัน  
โดยสามารถแยกจากกลุ่มอาการแคลเซยีมอลัคาไลได้จากการตรวจพบ 
hyperchloremic metabolic acidosis ในภาวะฮอร์โมนพาราไทรอยด์ 
ท�างานมากเกินชนิดปฐมภูมิ เน่ืองจากฮอร์โมนพาราไทรอยด  ์
ที่มากเกินไปเพิ่มการดูดกลับของคลอไรด์ และเพิ่มการขับไบ
คาร์บอเนตทิ้งที่หลอดฝอยไต ร่วมกับตรวจพบระดับฮอร์โมนพารา
ไทรอยด์ (intact parathyroid hormone) และระดับวิตามินดี 
1,25(OH)

2 
D ในเลือดมีค่าสูง ต่างกับกลุ่มอาการแคลเซียมอัลคาไล

ที่จะพบ hypochloremic metabolic alkalosis ระดับฮอร์โมนพารา
ไทรอยด์และระดบัวติามินด ี1,25(OH)

2 
D ในเลอืดมค่ีาต�า่ร่วมกนั1,7,21,24  

แต่ในผู้ป่วยบางรายอาจไม่พบระดับวิตามินดี 1,25(OH)
2 
D ต�่าได ้

ถ้ารับประทานวิตามินดีเสริมร่วมด้วย7,11

  นอกจากน้ี ตรวจพบความผิดปกติของเกลือแร่ตัวอื่นๆ  
เช่น ฟอสเฟตในเลือดส่วนใหญ่มีระดับสูง ในผู ้ป่วยกลุ่มอาการ
แคลเซียมอัลคาไลสมัยเก ่า และมีระดับปกติหรือต�่าในผู ้ป ่วย 
กลุ่มอาการแคลเซียมอัลคาไลสมัยใหม่ แมกนีเซียมและโพแทสเซียม 
ในเลือดต�า่จากอาการอาเจยีน ซ่ึงเป็นผลของภาวะแคลเซยีมในเลอืดสงู  
ส่วนระดับอลัคาไลฟอสฟาเตสในเลอืด (serum alkaline phosphatase)  
อาจมีค่าปกติหรือสูงขึ้นจากอิทธิพลของฮอร์โมนพาราไทรอยด์ 
ที่ลดลง7,24

  การส่งตรวจภาพถ่ายทางรังสี เช่น ภาพถ่ายทางรังสีช่อง 
ท้องอาจมีประโยชน์ในผู้ป่วยท่ีมีระดับแคลเซียมสูงมากเป็นเวลานาน
เพื่อหานิ่วที่ไต หินปูนเกาะเนื้อไต หลอดเลือด หรือตามอวัยวะต่างๆ 
ในช่องท้อง เช่น ตับ ต่อมหมวกไต และกระดูก เป็นต้น การตรวจ
วินิจฉัยด้วยคล่ืนเสียงความถี่สูงหรืออัตราซาวน์ไต นอกจากสามารถ
เห็นนิ่ว หินปูนเกาะเน้ือไตแล้ว สามารถช่วยประเมินว่าการท�างาน 
ของไตที่ลดลงเป็นภาวะไตเสื่อมเรื้อรังแล้วหรือไม่
  การวินิจฉัยโรค ไม่จ�าเป็นต้องตรวจชิ้นเน้ือไต แต่จาก
รายงานพยาธสิภาพของไตในการศกึษาก่อนหน้านีจ้ะตรวจพบหนิปนู 
หรือผลึกแคลเซียมเกาะตามหลอดฝอยไต (calcification of  
renal tubular cells) เซลล์เย่ือบุหลอดฝอยไตหลุดลอก (tubular 
epithelial cell degeneration) ตรวจพบหลอดฝอยไตฝ่อ (tubular 
atrophy) และพังผืดในเน้ือเยื่อไต (interstitial fibrosis) ในผู้ป่วย 
โรคไตเรื้อรังแล้ว7,25

  ในปี ค.ศ. 2005 Picolos ให้เกณฑ์วินิจฉัย milk-alkali  
syndrome เมื่อมีครบ 5 ข้อ ดังต่อไปนี้1

  1.  ภาวะแคลเซียมในเลือดสูง
  2.  ภาวะเลอืดเป็นด่าง นยิามว่าระดบัไบคาร์บอเนตในเลอืด 
มีค่ามากกว่า 24 มิลลิโมล/ลิตร หรือ ผลต่างของ serum anion  
gap บวกกับไบคาร์บอเนตในเลือด (delta anion gap + serum  
bicarbonate) มีค่ามากกว่า 24 มิลลิโมล/ลิตร โดย delta anion  
gap ค�านวณจากระดับโซเดียมในเลือดลบผลรวมของระดับคลอไรด์
และไบคาร์บอเนตในเลือดแล้วลบด้วย 12 (ในหน่วยมิลลิโมล/ลิตร)
  3.  ภาวะการท�างานของไตลดลง นิยามว่าระดับครีแอทินิน 

ในเลือดมากกว่า 1.3 มก./ดล. หรือสูงข้ึนจากค่าพื้นฐานเดิมเกิน  
0.4 มก./ดล. ในขณะที่มีภาวะแคลเซียมในเลือดสูงร่วมด้วย
  4.  ประวัติการรับประทานแคลเซียมและด่าง (absorbable 
alkali)
  5. ไม่มีโรคมะเร็งหรือสาเหตุอื่นๆ ที่อธิบายความผิดปกติ 
ดังกล่าวข้างต้นได้
  และเกณฑ์วินิจฉัยอื่นๆ ที่สนับสนุน milk-alkali syndrome 
ได้แก่ ระดับฮอร์โมนพาราไทรอยด์ วิตามินดีมีค่าต�่าหรือค่าปกติ 
แต่ค ่อนไปทางต�่า หรือระดับแคลเซียมในเลือดกลับมาปกติ 
หลังหยุดการได้รับแคลเซียมและด่างนานอย่างน้อย 4 เดือน หรือ 
มคีวามผดิปกตดิงักล่าวข้างต้นกลบัมาใหม่หลงักลบัมาได้รบัแคลเซยีม
และด่างอีกครั้ง 

การรักษาและการป้องกันกลุ่มอาการแคลเซียมอัลคาไล
  การรักษาหลักของกลุ ่มอาการแคลเซียมอัลคาไล คือ  
การหยดุการรบัประทานแคลเซยีมและ/หรอืด่าง ร่วมกบัการให้สารน�า้ 
ให้พอเพียง หากภาวะสารน�้าในร่างกายพอแล้วพิจารณาให้ยาขับ 
ปัสสาวะกลุ่ม loop diuretics เพ่ือเพ่ิมการขับแคลเซียมทางไต  
ในรายที่มีระดับแคลเซียมในเลือดสูงมากกว่า 14 มก./ดล. พิจารณา
การให้ยาเพื่อลดการสลายกระดูก เช่น ยากลุ ่มบิสฟอสโฟเนต  
(bisphosphonate) หรือยาแคลซิโทนิน (calcitonin) ร่วมด้วย  
โดยระมัดระวังการใช้ยาบิสฟอสโฟเนตเป็นยาหลักในการรักษา 
เน่ืองจากมีรายงานการเกิดแคลเซียมและแมกนีเซียมในเลือดต�่า
หลังการใช้1 หากมีข้อบ่งช้ีในการบ�าบัดทดแทนไตในผู้ป่วยที่มีระดับ
แคลเซียมในเลือดสูงก็พิจารณาการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม  
โดยใช ้น�้ ายาที่ ไม ่มีแคลเซียมหรือน�้ ายาแคลเซียมต�่ า 2,7,11 ,24  
ระดับแคลเซียมในเลือดจะเริ่มดีขึ้นหลังหยุดการได้รับแคลเซียม 
และด่าง โดยมีรายงานตั้งแต่ 2 ถึง 3 วันไปจนถึงใช้ระยะเวลานาน 
ถึง 6 เดือน มีเพียงหนึ่งในสามเท่านั้นที่มีการท�างานของไตเสื่อม
เรื้อรัง7,11

  การป้องกันประกอบด้วยการหลีกเลี่ยงการรับประทาน
แคลเซียมเกิน 1.2 ถึง 1.5 กรัมต่อวัน หลีกเลี่ยงการรับประทานด่าง  
ในผู ้ที่มีความจ�าเป ็นในการรับประทานแคลเซียม วิตามินดี 
ควรเลี่ยงในรูปแบบที่มีด่างเป็นส่วนประกอบร่วมด้วย และควรได้รับ 
การตรวจเลือดติดตามดูระดับแคลเซียม การท�างานของไตเป็นระยะ
โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดกลุ่มอาการนี้2,7

ภาวะแทรกซ้อนของกลุ่มอาการแคลเซียมอัลคาไล
  นอกจากภาวะแทรกซ้อนท่ีเกิดจากแคลเซียมในเลือดสูง
เฉียบพลันแล้ว ผู้ป่วยที่มีระดับแคลเซียมในเลือดสูงเป็นระยะเวลา
นานจะส่งผลให้เกิดน่ิวท่ีไต หินปูนเกาะเน้ือไต การท�างานของ 
ไตลดลงอย่างถาวร เป็นโรคไตเรื้อรัง และตรวจพบความดันเลือด
สูงตามมา4,10,25 รวมทั้งมีรายงานของการรับประทานแคลเซียม 
เสรมิมคีวามเสีย่งของการเกดิหนิปนูเกาะทีห่ลอดเลอืด และกล้ามเนือ้ 
หัวใจขาดเลือดเพิ่มขึ้น2 ในหญิงตั้ งครรภ ์ที่มีระดับแคลเซียม 
ในเลือดสูงเป็นระยะเวลานานจะสัมพันธ์กับการคลอดก่อนก�าหนด 
ภาวะทารกโตช้าในครรภ์ (intrauterine growth restriction) และ 
น�้าหนักทารกแรกเกิดน้อย18 โดย Cooke รายงานอัตราการเสียชีวิต
จากภาวะ milk-alkali syndrome ร้อยละ 4.49
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บทสรุป
  กลุ่มอาการแคลเซียมอัลคาไลมีลักษณะอาการทางคลินิก 
ที่ส�าคัญ 3 อย่าง ประกอบด้วย ระดับแคลเซียมในเลือดสูง ภาวะเลือด
เป็นด่าง และการท�างานของไตลดลง และเป็นสาเหตุหน่ึงของภาวะ
แคลเซยีมในเลือดสูงทีค่วรตระหนกั จากสมยัก่อนพบในผูท้ีร่บัประทาน
นมหรือครีมท่ีใช้เป็นยาลดกรดรักษาโรคกระเพาะอาหาร ปัจจุบัน
พบในผู้ที่รับประทานแคลเซียม วิตามินดีเสริมป้องกันหรือรักษา 
โรคกระดูกพรุน หรือรับประทานแคลเซียมเป็นยาจับฟอสเฟต 
ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง โดยเฉพาะในรายที่มีความเส่ียง เช่น ภาวะ 
ขาดสารน�า้ ภาวะการท�างานของไตลดลง และการได้รบัยาขบัปัสสาวะ
กลุ่ม thiazide การรักษาหลัก คือ การหยุดรับประทานแคลเซียม 
หรือด่าง ร่วมกับการให้สารน�้าอย่างพอเพียง การป้องกันท�าได้ 
โดยหลีกเลี่ยงการรับประทานด่าง ไม่ควรรับประทานแคลเซียมเกิน  
1.2 ถึง 1.5 กรัมต่อวัน และควรติดตามระดับแคลเซียมในเลือด  
การท�างานของไตในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดกลุ่มอาการนี้
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Calcium-Alkali Syndrome

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

Abstract
 The calcium-alkali syndrome was the third leading cause of hypercalcemia among hospitalized patients without 
end-stage renal disease (ESRD). In 1949, this syndrome was firstly identified by Charles Hoyt Burnett, and was described 
in association with the excessive use of milk and absorbable alkali such as sodium bicarbonate for the treatment of 
peptic ulcer disease, so-called the milk-alkali syndrome. In the 1970s, the use of histamine-2 receptor blockers instead 
of antacids markedly declined the incidence of the milk-alkali syndrome. However, as a result of the increased usage of 
calcium carbonate for treatment or prevention of osteoporosis, minimization of secondary hyperparathyroidism in patients 
with chronic kidney disease, and the widespread use of over-the-counter calcium and vitamin D supplements, there was 
resurgence and increasing incidence of the calcium-alkali syndrome. The calcium-alkali syndrome or modern version 
of milk-alkali syndrome consists of the triad of hypercalcemia, metabolic alkalosis, and renal insufficiency associated 
with the ingestion of substantial amounts of calcium. Presentation and severity of the syndrome are determined by the 
duration and magnitude of calcium and alkali ingestion. The diagnosis of the calcium-alkali syndrome is based on a 
history of calcium and alkali ingestions, the presence of characteristic clinical and laboratory features, and the exclusion 
of other causes of hypercalcemia. Discontinuation of calcium supplement and adequate volume restoration are the key 
treatment of choice for the calcium-alkali syndrome.

Keywords: calcium-alkali syndrome, milk-alkali syndrome
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Effect of intra-dialytic parenteral nutrition 
between 3 in 1 admixture vs separated bags 
on serum albumin and IL-6 in malnourished 

hemodialysis patients: A randomized, 
controlled trial

Wongsakorn Boonkarn, Bancha Satirapoj, Amnart Chaiprasert, 
Naowanit Nata, Theerasak Tangwonglert, Ouppatham Supasyndh

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

Abstract
Background: Protein-caloric malnutrition and inflammation are a major problem in long term hemodialysis patients.  
Intradialytic parenteral nutrition (IDPN) during hemodialysis improves protein and energy homeostasis. Separated bag-IDPN 
via single infusion pump may deliver less calories than 3 in 1 admixture-IDPN. In addition, 3 in 1 admixture containing 
80% olive oil-based intravenous lipid emulsions and low proportion of polyunsaturated fatty acids which may offer several 
advantages such as reduced oxidative and inflammatory effects in end stage renal disease (ESRD).
Objective: The study aimed to assess the efficacy of intradialytic parenteral nutrition between 3 in 1 admixture  
(admixture-IDPN) and separated bag (separated bag-IDPN) concerning nutritional parameters, inflammatory markers 
and safety in malnourished ESRD patients on hemodialysis.
Methods: The study was a randomized controlled trial; malnourished ESRD participants on chronic hemodialysis  
were randomly assigned to an admixture-IDPN group (n=13) and a separated bag-IDPN group (n=13). Nutritional  
assessment and inflammatory markers including high sensitivity C-reactive protein (hs-CRP) and interleukin-6 (IL-6) 
were measured at baseline and 4 weeks following the intervention. Safety and adverse events were assessed  
every hemodialysis session.
Results: At the end of 4 weeks, nutritional parameters including mean difference of serum albumin (0.41±0.2 vs. 
0.16±0.2, P=0.004) and pre-albumin (15.2±8.7 vs. 8.3±6.5, P=0.03) in the admixture-IDPN group were significantly  
higher than the separated bag-IDPN group. The decline in serum IL-6 levels was -13.9 pg/mL larger among  
admixture-IDPN vs. separated bag-IDPN group (95% CI -20.41 to -7.4 pg/mL). The admixture-IDPN group  
also exhibited higher absolute lymphocyte counts and lower hs-CRP levels after treatment, but without significant  
changes in the separated bag-IDPN group. No significant differences were found between the two groups regarding the 
risk of electrolytes, triglyceride, liver enzyme abnormalities and adverse events.
Conclusion: The 3 in 1 admixture-IDPN improved nutrition parameters of malnourished hemodialysis patients  
by increasing serum albumin and pre-albumin more than separated bag-IDPN. Additionally, anti-inflammatory effects  
of olive oil-based fat emulsion were higher regarding 3 in 1 admixture-IDPN than separated bag-IDPN  

Keywords: intradialytic	parenteral	nutrition,	3	in	1	admixture,	separated	bag,	malnutrition,	end	stage	renal	disease
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Background
  Malnutrition is a common problem among patients 
with end-stage renal disease (ESRD). An estimated 10%  
of patients with ESRD are severely malnourished, and  
another 33% are moderately malnourished.1 Causes may include  
inadequate dialysis, decreased protein and caloric intake  
due to loss of appetite, loss of amino acids in the dialysate 
and catabolic factors such as acidosis, hyperparathyroidism, 
and insulin resistance.2 In Thailand, data from the Nephrology 
Society of Thailand indicated patients with hemodialysis had 
a malnutrition rate of 8% to 33% with blood levels of albumin 
in the blood <3.5 g/dL, and normalized protein equivalent of 
total nitrogen appearance (nPNA) less than 0.8 gm/kg/day. 
Protein-energy malnutrition (PEM) is a common phenomenon 
among patients undergoing maintenance dialysis (MD) and a 
risk factor for poor quality of life and increased morbidity and 
mortality, including cardiovascular death.2 

  Serum albumin concentrations of <3.5 g/dL are  
associated with a mortality rate twice that of serum albumin 
concentrations of >4.0 g/dL; severely depressed albumin  
levels (<2.5 g/dL) are linked to a more than 10 fold increase 
in mortality.3 Chronic subclinical inflammation, as evidenced 
by increased levels of pro-inflammatory cytokines and  
C-reactive protein (CRP) is common among malnourished  
patients with ESRD and may additionally cause progressive  
atherosclerotic cardiovascular disease. Because both  
malnutrition and inflammation are strongly associated, the  
term “malnutrition–inflammation complex syndrome” (MICS) 
has been suggested to denote the important contribution  
of these conditions to ESRD outcome.4

  Treatment of this problem includes increasing oral 
nutritional intake and the use of oral dietary supplements 
designed for patients with chronic kidney disease. However, 
this is sometimes unsuccessful, whereas in other patients 
oral/enteral feeding is inadequate to meet daily nutrient  
requirements.5 Intradialytic parenteral nutrition (IDPN) is a  
cyclic parenteral nutrition provided during dialysis sessions 
using a venous channel of the extracorporeal circuit. 
  IDPN was reported to improve nutritional status in 
numerous studies and suggested that IDPN improved the 
patient outcomes.6 DPN is divided in two types including  
1) compounded all-in-one admixture parenteral nutrition 
and 2) separate bags: this is a product that separates each  
nutrient from each dextrose bag, amino acid bags and fat 
emulsion bags using infusion pumps (three infusion pumps) in 
a venous port. Separated bag-IDPN by single infusion pump 
may deliver less calories than 3 in 1 admixture-IDPN. 
  During IDPN, the use of a mixed energy supply,  
associating intravenous lipid emulsions (ILEs) together  

with glucose, instead of a high glucose supply, is supported  
by several arguments: fat oxidation is increased among  
patients undergoing hemodialysis. ILEs make it possible 
to reduce the nutritive mixture osmolarity while maintaining  
a high energy load; the reduced glucose load may decrease 
the risk of post-dialytic hypoglycemia.7 Essential fatty acid 
deficiencies have been reported in malnourished patients  
undergoing hemodialysis. Lipid infusion during IDPN may  
interfere with these metabolic and immune abnormalities.8  

Until now, only standard ILEs prepared from soybean oil and 
composed of long chain triacyl-glycerols, containing 62% 
PUFA, have been used during IDPN. More recently, a new  
ILE has been developed from a mixture of 80% olive oil  
and 20% soybean oil, and contains only long chain  
triacyl-glycerols, with a low proportion of PUFA and 60%  
MUFA. Olive oil-based ILE may offer several advantages  
such as reduced oxidative and inflammatory effects from  
the infusion of soybean-based ILE.9 
  The aim of the present study was to assess,  
among malnourished patients undergoing hemodialysis,  
the efficacy and safety of 3 in 1 admixture-IDPN compared  
with separated bag-IDPN. The effects of the two types of  
commercial parenteral nutrition concerning nutritional  
parameters and inflammatory parameters were measured.

Materials	and	Methods
  We calculated that 26 patients were required in each 
group to achieve a statistical power of 80% with a type I  
error of 5%. Finally, we chose to recruit at least 26  
patients per group in anticipation of dropouts. Outpatients 
treated by routine hemodialysis for more than 6 months in 
the Dialysis Unit, Phramongkutklao Hospital were asked 
to participate in the study when they presented two of the  
four following criteria of malnutrition: 1) body mass index (BMI) 
<20 kg/m2, 2) weight loss >5% within one month, weight  
loss >7 % within three months, weight loss >10% within  
six months, 3) serum albumin <3.4 g/dL and 4) a dietary 
protein intake of <0.8 g/kg, and a dietary intake of <25 
kcal/kg after nutritional recommendation based on dietary  
recall. Exclusion criteria comprised: age >80 or <20 years, 
history of hospitalization during the last four weeks, fat  
emulsion infusion during the last two weeks, associated  
disease compromising the six-month survival, weekly dialysis 
time <12 hours, severe inflammation as attested by serum  
C-reactive protein >25 mg/L, liver disease as documented by 
serum ALT >3 normal range value, allergic to eggs or sulfite, 
clinical volume overload and plasma triglyceride >350 mg/
dL.  Twenty-six patients fulfilled the inclusion criteria. The 26 
agreed to participate in the study and were randomized in 
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two groups: 13 were assigned to the 3 in 1 admixture-IDPN 
containing the olive oil-based emulsion group (Oliclinomel 
N7; Baxter) and 13 to the separated bag-IDPN containing  
the soy-bean oil-based emulsion group. Thus, 26 patients 
completed the study and were analyzed in a per protocol  
fashion to compare the effects of the IDPN on nutritional, 
inflammatory and immune parameters.
  The study was conducted as a prospective, controlled, 

open label and randomized trial. The 3 in 1 admixture-IDPN  
in oliclinomel bags was supplied by Baxter. After inclusion, 
patients were assigned to one of the two treatment groups 
for a period of four weeks. The two groups were treated in 
parallel during four weeks as shown in Figure 1. The study  
protocol was approved by the Ethics Committee of the  
InstituteReview Board at Royal Thai Army Medical Department  
and informed written consent was obtained from all patients.

Table 1 Type of intradialytic parenteral nutrition

Parameters Separated bag 3 in 1 admixture (N7-1000E)

Lipid 20% intralipid 250 ml soybean oil 100% Olive oil 80% + Soybean oil 20%

Lipids calories (Kcal) 450 400

Amino acids (gm) 7.2% kidmin 500 ml 36 gm 40 gm

Protein calories (Kcal) 140 160

Glucose (gm) 50% DW 500 ml 250 gm Glucose 160 gm

Glucose calories (Kcal) 850 640

Volume (mL) 1250 1000

Total calories (Kcal) 1440 1200

Parameter Day 0 2 wk 4 wk

Nutrition assessment: SGA, Dietary review ✓ ✓

Albumin, Pre-albumin, Total Lymphocyte count ✓ ✓ ✓

IL-6, hs-CRP ✓ ✓

Every session: observe adverse events

Figure 1 Flow chart

Screening N = 40

N = 26

Block of 4 Randomized

Excluded (n = 14) :
Did not meet inclusion criteria

3-1 Admixture (n13)
Complete Follow up 4 wk

Separated bags (n13)
Complete Follow up 4 wk

  The 3 in 1 admixture (oliclinomel N7-1000E) was 
supplied as a ready-to-use PN product presented as a 
three-chamber bag (1L) comprising a larger outer chamber 
that contained a dextrose (D-glucose) solution (final  
mixed concentration 640 kcal) with calcium (final mixed  
concentration 2 mmol/L); a middle chamber that contained  

a solution of 15 amino acids (final mixed concentration 40 g/L) 
and a smaller outer chamber that contained a lipid emulsion 
comprising 80% olive oil and 20% soybean oil (final mixed 
concentration 400 kcal). The composition of oliclinomel is given 
in Table 1. The 3 in 1 admixture was infused at a constant 
rate of 250 ml via infusion pump at a venous port, during the 
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whole dialysis session.
  Separated bag-IDPN (split bag at a total volume 1250 
ml: 1440 kcal) was composed of dextrose - 50% dextrose  
500 ml; amino acids - amino acid 15-AA 500 ml: 36 g 
(7.2% kidmin); and lipid - 20% Intralipid® (500 kcal)  
250ml. Electrolytes, vitamins, and trace elements could  
be added to the study treatment based upon patient  

requirements. The composition of fat emulsions is given in  
Table 2. For the separaed bag: 50% dextrose 500 ml  
infusion with arterial port (pre-dialyzer) were used during  
the whole dialysis session, providing 20% intralipid 250 ml  
via infusion pump in the first three hours at a venous port  
and later provided 7.2% kidmin 500 ml in the last hours of 
dialysis session via infusion pump.

Table 2 Composition of fat emulsions

Clinoleic® 20% Intralipid® 20%

Soybean oil 40 g/L 200 g/L

Olive oil 160 g/L -

Egg phospholipids 12 g/L 12 g/L

PUFA 20% 60%

n-6 fatty acids 18% 52%

Linoleic acid 18% 52%

n-3 fatty acids 2.2% 8.2%

α-Linoleic 2% 8%

MUFA 63% 23%

Saturated fatty acids 17% 17%

α-Tocopherol 30 mg/L 12 mg/L

α-Tocopherol/PUFA 0.75 mg/g 0.10 mg/g

Nutritional	and	dialysis	assessment
  Data were collected following protocol during the 
hemodialysis session before the treatment period. BMI was 
calculated considering postdialysis body weight. Predialysis 
plasma albumin and pre-albumin were measured using  
immunonephelemetric assays. Urea and creatinine were  
measured using conventional methods before and after dialysis 
to determine Kt/V urea.

Inflammatory	and	immune	parameters	  
  C-reactive protein was measured by rate nephelometry, 
using a Beckman Array System protein analyzer. Cytokine  
concentrations (interleukin-6 or IL-6) were determined by ECLIA 
(ElecSysG and cobas e immunoassay analyzers: cobas®).
  Safety assessment
  Vital signs, frequency and seriousness of adverse  
events and routine laboratory parameters were collected  
during each dialysis session. Liver tests and triglycerides  
were assessed on days 0, 14 and 28.
  Statistical analysis

  Efficacy analyses were prespecified and conducted  
in the intention-to-treat population. Categorical variables 
were described as frequencies and continuous variables  
were described as mean ± standard deviation (SD) with  
normal distribution. Student’s t test was performed to evaluate  
differences between continuous variables in cases and  
controls. Categorical data were compared using the Chi-square 
test. Results were reported as change in mean from baseline 
to week 4 with 95% confidence intervals. P values <0.05 were 
considered statistically significant. 

Results	
  Patients were recruited between April and November 
2017. Of 40 participants assessed for study, 14 withdrew and 
the remaining 26 were randomized. In all, 13 patients were 
assigned to a 3 in 1 admixture-IDPN group, and the remainder 
were assigned to a separated bag-IDPN group. The 4-week 
follow-up period was completed in December 2017. At baseline, 
the two groups presented comparable patient characteristics 
and demographics data.
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Table 3 Demographic data

Parameters 3 in 1 admixture (n13) Separated bags (n13)

Age (years) 70 ± 9.8 72 ± 8.6

Male (%) 9 (69.2%) 8 (61.5%)

Dialysis vintage (years) 5.7 ± 5.5 3 ± 1.5

Body mass index (kg/m2) 22 ± 2.8 21 ± 3.5

Cause of kidney diseases
	 ●	 Type 2 DM
	 ●	 Hypertension
	 ●	 Chronic glomerulonephritis
	 ●	 Others

9 (69.2%)
1 (7.7%)
2 (15.4%)
1 (7.7%)

10 (76.9%)
0 (0%)
1 (7.7%)
2 (15.4%)

Vascular access
	 ●	 AVF/AVG
	 ●	 PERM/DLC

6 (46.2%)
7 (53.8%)

7 (53.8%)
6 (46.2%)

Dialysis parameters
	 ●	 Urea reduction ratio
	 ●	 Single pool Kt/V

69.5 ± 1.9
1.4 ± 0.06

70.5 ± 2.5
1.4 ± 0.07

Nutrition parameters
	 ●	 Moderate to severe-malnutrition (SGA)
	 ●	 Pre-albumin (mg/dL)
	 ●	 Albumin (g/dL)
	 ●	 Triglycerides (mg/dL)
	 ●	 Total lymphocyte count (cells/mm3)

13 (100%)
15.9 ± 3.9
3.2 ± 0.2

133.2 ± 42.5
1242 ± 393

13 (100%)
15.8 ± 3.1
2.9 ± 0.4

135.9 ± 45.7
1084 ± 461

High sensitive-C reactive protein (mg/L) 15.1 ± 11.4 9.7 ± 4.2

Interleukin-6 (pg/mL) 22.6 ± 12.5 11.4 ± 6.8

  At the end of 4 weeks, BMI did not change  
during the treatment period in the both groups. Serum  
albumin and pre-abumin increased in the both groups  
while mean difference of serum albumin (0.41±0.2  
vs. 0.16±0.2, P=0.004) and pre-albumin (15.2±8.7 vs.  
8.3±6.5, P=0.03) in the admixture-IDPN group were 
significantly higher than that of the separated bag-IDPN  
group (Figure 2). In addition, increased lymphocyte count 
was observed in the both groups, but without significant 
changes (Table 4).
  Regarding inflammatory and immune parameters, 
the decline in serum IL-6 levels was to 13.9 pg/mL in the 
admixture-IDPN group larger than the separated bag-IDPN 

group (95% CI -20.41 to -7.4 pg/mL). This was consistent 
with hs-CRP in the 3 in 1 admixture group; a decrease in 
mean serum hs-CRP 10.14±8.7 mg/L was observed and  
the differences were found in the two groups (difference  
-9.67 ;95% Cl -15.26 to -4.08 pg/mL) (Figure 3).
  No serious adverse effects were observed among all 
patients. Minor adverse events occurred under treatment in 5 
episodes of 156 sessions (3.2%) in the 3 in 1 admixture groups 
and 9 of 156 sessions (5.8%) in the separated bag groups. 
The following events were noted: eight events with nausea/
vomiting, one event with fever and three events with phlebitis. 
The frequency of these events was similar in the two groups 
as shown in Table 5.

Data are expressed as mean ± SD

  Table 3 provided demographics as well as clinical 
baseline characteristics for the 26 malnourished patients  
with ESRD (age range: 57 to 84 years) The mean duration 
of hemodialysis at the time of enrollment was 3 years  
in the separated bag and 5.7 years in the 3 in 1 admixture 

groups. All patients had moderate to severe malnutrition  
(SGA score B and C). No difference was observed in mean 
baseline characteristic parameters in both groups except  
serum IL-6 values in the 3 in 1 admixture group were  
significantly higher than those of the separated bag group.
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 3 in 1 admixture 
(n13)

Separated bags 
(n13)

Difference 
(95%CI.)

p-value

URR
 Pre-treatment 
 Post-treatment 
 Difference 
	 p-value

69.54 ± 1.94
72.46 ± 1.56
2.92 ± 0.76
<0.001*

70.54 ± 2.54
71.46 ± 2.93
0.92 ± 2.78
0.255

-1 (-2.83 0.83)
1 (-0.93 2.93)
2 (0.28 3.72)

0.270
0.292
0.026*

Single pool KT/V
 Pre-treatment 
 Post-treatment
 Difference 
	 p-value

1.44 ± 0.06
1.49 ± 0.05
0.05 ± 0.03
<0.001*

1.41 ± 0.07
1.43 ± 0.03
0.02 ± 0.07
0.346

0.03 (-0.02 0.08)
0.06 (0.03 0.09)
0.03 (-0.01 0.07)

0.228
0.001*
0.175

Body mass index (kg/m2)
 Pre-treatment
 Post-treatment
 Difference 
	 p-value

21.98 ± 2.77
22.22 ± 2.41
0.25 ± 0.53
0.118

20.88 ± 3.49
21 ± 3.37
0.12 ± 0.4
0.316

1.09 (-1.46 3.64)
1.22 (-1.15 3.6)
0.13 (-0.25 0.51)

0.386
0.298
0.482

Prealbumin (mg/dL) 
  Pre-treatment
 Post-treatment
 Difference at post
	 p-value

15.94 ± 3.96
31.18 ± 8.23
15.24 ± 8.67
<0.001*

15.79 ± 3.15
24.09 ± 6.79
8.3 ± 6.52
0.001*

0.15 (-2.75 3.04)
7.08 (0.98 13.19)
6.94 (0.73 13.15)

0.918
0.025*
0.030*

Albumin (g/dL)
 Pre-treatment
 Post-treatment
 Difference 
	 p-value

3.18 ± 0.35
3.6 ± 0.38
0.41 ± 0.18
<0.001*

2.86 ± 0.44
3.01 ± 0.48
0.16 ± 0.22
0.022*

0.33 (0 0.65)
0.58 (0.23 0.93)
0.25 (0.09 0.42)

0.048*
0.002*
0.004*

Hs-CRP (mg/L)
 Pre-treatment
 Post-treatment
 Difference 
	 p-value

15.1 ± 11.39
4.96 ± 4.51
-10.14 ± 8.7
0.001*

9.73 ± 4.2
9.26 ± 4.79
-0.47 ± 3.92
0.675

5.37 (-1.8 12.54)
-4.3 (-8.07 -0.54)
-9.67 (-15.26 -4.08)

0.131
0.027*
0.002*

Interleukin-6 (pg/ml)
 Pre-treatment
 Post-treatment
 Difference 
 % Change
	 p-value

22.59 ± 12.48
9.7 ± 8.89
-12.89 ± 8.58
-58.72 ± 26
<0.001*

11.37 ± 6.78
12.39 ± 6.79
1.01 ± 7.45
21.07 ± 52.25
0.633

11.21 (3.08 19.34)
-2.69 (-9.09 3.71)
-13.9 (-20.41 -7.4)
-79.79 (-113.2 -46.38)

0.009*
0.394
<0.001*
<0.001*

Total lymphocyte count (cells/mm3)
 Pre-treatment
 Post-treatment
 Difference 
	 p-value

1242.31 ± 393.03
1424.77 ± 546.12
182.46 ± 296.1
0.046*

1084.46 ± 461.47
1141.54 ± 453.12
57.08 ± 239.21
0.406

157.85 (-189.13 504.82)
283.23 (-122.97 689.43)
125.38 (-92.51 343.28)

0.357
0.163
0.247

Dietary count (kcal/kg)
 Pre-treatment
 Post-treatment
 Difference 
	 p-value

20.72 ± 1.03
20.62 ± 0.74
-0.11 ± 0.46
0.420

20.54 ± 0.82
20.52 ± 0.55
-0.02 ± 0.6
0.928

0.18 (-0.57, 0.94)
0.09 (-0.44, 0.62)
-0.09 (-0.53, 0.34)

0.617
0.722
0.665

Table 4 Nutritional parameters and inflammatory markers
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Figure 3 Change form baseline in mean serum IL-6 and hs-CRP within 4 weeks

Figure 2 Change form baseline in mean serum albumin and prealbumin within 4 weeks

Table 5 Clinical and laboratory safety

Parameters 3 in 1 admixture (n13) Separated bags (n13) p-value

Na (mEq/L) 137.6 ± 3.5 136.8 ± 2.9 0.554

K (mEq/L) 4.3 ± 0.5 4.5 ± 0.6 0.473

HCO3 (mEq/L) 24.4 ± 1.9 23.3 ± 1.6 0.134

Glucose (mg/dL) 137.8 ± 48.5 137.5 ± 43.7 0.987

Phosphate (mg/dL) 4.1 ± 1.0 3.5 ± 1.4 0.180

Calcium (mg/dL) 9.1 ± 0.9 8.9 ± 0.6 0.604

Triglyceride (mg/dL) 133.7 ± 52.1 143.8 ± 53.0 0.630

AST (U/L) 28.3 ± 17.6 34.5 ± 18.1 0.387

ALT (U/L) 22.9 ± 18.6 19.9 ± 13.3 0.642

Parameters 3 in 1 admixture (156 session) Separated bags (156 session)

Nausea/vomiting 4 (2.6%) 4 (2.6%)

Infusion site swelling 0 (0%) 2 (1.3%)

Fever 0 (0%) 1 (0.6%)

Phlebitis 1 (0.6%) 2 (1.3%)

Data are expressed as percentage and mean ± SD.
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Discussion
  This was the first randomized control trial showing 
that serum albumin and pre-albumin in the 3 in 1 admixture-
IDPN group had a significantly greater improvement than the  
separated bag group. The whole nutrients in 3 in 1 admixture 
were delivered to the patients over 4 hours at a venous port, 
and constituted the main effects on the outcome of study. 
However, nutrients from the separated bag group were not 
completely delivered to the patient because; firstly, dextrose 
somehow was used at an arterial port, so some nutrients 
were removed during dialysis. Secondly, the limited time of 
four hours to provide nutrients may not have sufficed using 
three bags at a time. 
  The hemodialysis procedure itself may have promoted 
wasting by removing nutrients and also by stimulating protein 
catabolism. Hemodialysis increases the appearance of urea  
nitrogen, enhances net protein breakdown and promotes  
negative nitrogen balance.10 During routine hemodialysis  
treatment using a low- flux membrane, 4 to 9 g of free 
amino acids are lost through the dialyzer during fasting  
and 8 to 10 g when patients eat during the procedure.  
Peptides are also removed in a range of 2 to 3 g per dialysis,11  
leading to a net amino acid of 10 to 13 g per dialysis.12  With  
the high-flux dialyzers among fasting patients, about  
8 g of free amino acids are removed during a routine  
hemodialysis treatment.13 However, the use of high-flux  
membrane with an increased permeability to protein may  
result in albumin losses as high as 25 g per session  
when the highest ultrafiltration rates are used during  
hemodiafiltration. During hemodialysis with glucose-free  
dialysate, an average of 20 to 30 g of glucose is lost in the 
dialysate. When a dialysate containing 200 mg/dL (11 mmol/L) 
of glucose monohydrate (180 mg/dL of anhydrous glucose)  
is used, a net absorption of 10 to 30 g of glucose occurs  
during each dialysis.14  In addition to serum albumin, we 
also used serum pre-albumin as the primary endpoint for  
the study following discussion with a number of experts.  
Serum prealbumin levels are determined by a variety of  
factors including synthesis, degradation and tissue  
distribution. Synthesis is dependent upon the supply of amino 
acids to the liver and activation of pre-albumin synthetic 
pathways. During metabolic stress, as occurs with illness and 
surgery, activation of inflammatory pathways (especially IL-6) 
increases prealbumin degradation, limiting its synthesis, and 
may increase tissue distribution by leakage into tissues.15  
  The present study demonstrated that pre-albumin,  
serving as a surrogate parameter for outcome and survival  
in malnourished patients undergoing hemodialysis, can 
be effectively improved by short term IDPN. Pre-albumin  

has been shown to be the best reflect nutritional status.16  
Increased pre-albumin predicts improved survival and is  
an accepted positive marker for patient prognosis.17  
Pro-inflammatory factors increase the risk of cardiovascular 
diseases and mortality especially among patients undergoing 
hemodialysis. Atherosclerotic cardiovascular disease is a  
major cause of mortality among patients with ESRD on  
maintenance dialysis. Chronic inflammation is a common  
feature of ESRD. Plasma levels of inflammation markers, 
IL-6 and hs-CRP, homocysteine were significantly increased 
in patients with ESRD.18 C-reactive protein is an acute  
phase reactant protein synthesized by the liver in response to 
inflammatory processes leading to increased IL-6 production. 
As a result, synthesis of acute phase reactants by the liver  
is associated with decreased albumin production.19  
  The 3 in 1 admixture improved inflammatory markers 
compared with separated bags. The 3 in 1 admixture containing 
80% olive oil or Omega-9 has an anti-inflammatory activity 
but the soy bean oil-based emulsion produces a pro-cytokine 
effect. This affects fat emulsion infusion concerning oxidative 
and inflammatory response. Therefore, it appeared of interest 
to look for the impacts of the two types of IDPN differing  
in their fatty acid content concerning nutritional parameters 
and markers of oxidative, inflammatory status. As compared  
with soybean oil-based emulsions, the olive oil-based  
emulsion used in the present study was characterized by its 
lower content in PUFA and n-6 fatty acids, and higher content  
of MUFA and α-tocopherol. The two types of ILE were  
previously shown to be similar in terms of oxidation rates  
and tolerance among healthy volunteers and in nonrenal  
malnourished patients. The use of olive oil-based, as  
compared to soybean oil-based fat emulsions, was reported 
to be associated with a lower peroxidation index among  
malnourished children.20  
  As expected in these patients, parameters of  
oxidative status showed as serum IL-6 and hs-CRP at  
baseline. Approximately 60% of patients undergoing dialysis  
had decreased inflammation markers after completing the 
study in the 3 in 1 admixture groups and may be explained by 
the stimulation of fatty acid metabolism and, subsequently, by 
reduced exposition to the oxidative process. The α-tocopherol 
plasma concentration and α-tocopherol/cholesterol ratio  
increased in patients receiving the olive oil-based ILE (3 in 
1 admixture group), suggesting achievement of a somewhat 
better anti-oxidative status.
  Although the low frequency of minor clinical adverse 
effects was noted in the present series requiring some  
comments, minor adverse effects such as nausea/vomiting 
were commonly observed during dialysis sessions among 
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patients with poor nutritional status without IDPN. Therefore,  
it seemed likely that the effects were not related to IDPN.  
Finally, adverse events were similar in the two groups  
suggesting that the safety level in the 3 in 1 admixture was 
similar to that of the separated bags.
  The study had a few limitations. First, it constituted  
a single center study. Second, our study measured  
surrogate markers of nutrition and inflammation status.  
Third, only the short-term outcomes of nutrition parameters 
were measured in the study. Further research should include 
a cost effectiveness study for IDPN treatment.
  In conclusion, IDPN is a beneficial therapeutic  
option among patients undergoing hemodialysis presenting 
PEW and could be employed in this population with encouraging 
results. A reasonable approach to identify patients requiring  
therapy should always include monitoring of pre-albumin  
as marker of nutritional status. The 3 in 1 admixture-IDPN  
improved nutrition parameters of malnourished patients 
undergoing hemodialysis by increasing serum albumin and 
pre-albumin more than those of patients using separated  
bag-IDPN. The anti-inflammatory effects of oil-based fat  
emulsion were greater in the 3 in 1 admixture-IDPN group  
than those of patients in the separated bag-IDPN group. 
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Effect of intra-dialytic parenteral nutrition 
between 3 in 1 admixture vs separated bags 
on serum albumin and IL-6 in malnourished 

hemodialysis patients: A randomized, 
controlled trial

วงศกร บุญกาญจน์, บัญชา สถิระพจน์, อ�านาจ ชัยประเสริฐ, เนาวนิตย์ นาทา, ธีรศักดิ์ ตั้งวงษ์เลิศ, อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์
หน่วยโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาทพระมงกุฎเกล้า และวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

บทคัดย่อ
ที่มา:	 ภาวะทุพโภชนาการจากการขาดโปรตีนและพลังงานเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อย ในผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังระยะสุดท้ายที่ได้รับ 
การฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม การให้สารละลายอาหาร ทางหลอดเลือดด�าระหว่างการฟอกเลือดสามารถเพิ่มพลังงานและโปรตีน 
ในผู้ป่วยได้ การให้สารอาหาร แบบแยกสามถุงโดยผ่านเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดเพียงเคร่ืองเดียวอาจได้ 
สารอาหารน้อยกว่าการให้แบบส่วนผสมสามชนิดในหนึ่งถุง นอกจากนี้เนื่องจากแบบส่วนผสมสามชนิด ประกอบด้วยไขมันแบบน�้ามัน
มะกอก ซึ่งมีฤทธิ์ต้านการอักเสบจึงอาจลดภาวะอักเสบในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายได้
วัตถุประสงค์: เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของการให้สารละลายอาหารทางหลอดเลือดด�าระหว่างแบบส่วนผสมสามชนิดในหนึ่งถุง  
(3 in 1 admixture) และสารอาหารแบบแยกสามถุง (separated bags) โดยเปรียบเทียบในแง่ดัชนีทางโภชนาการ ภาวการณ์อักเสบ
ในร่างกาย และความปลอดภัยในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดที่มีภาวะทุพโภชนาการ
วิธกีารศึกษา: การศกึษาแบบทดลองสุม่ในผูป่้วยทีม่ภีาวะทพุโภชนาการและมภีาวะไตเรือ้รงัระยะสดุท้ายทีไ่ด้รบัการบ�าบดัทดแทนไต
ด้วยวิธีการฟอกเลือด โดยสุ่มแยกผู้ป่วยเป็นสองกลุ่มคือ กลุ่ม 3 in 1 admixture จ�านวน 13 ราย และกลุ่ม separated bags จ�านวน 
13 ราย โดยประเมินภาวะทางโภชนาการ วัดดัชนีทางโภชนาการ และภาวการณ์อักเสบในร่างกาย โดยวัด ระดับแอลบูมิน พรีแอลบูมิน 
ระดับ interleukin (IL-6) high sensitive C reactive protein (hs-CRP) ที่แรกเริ่มและติดตามไปเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์หลังได้รับ
สารละลายอาหาร แล้วประเมินซ�้าอีกครั้งเมื่อจบการศึกษาถึงความปลอดภัยและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
ผลการศึกษา: เม่ือส้ินสุดการศึกษาที่ 4 สัปดาห์ ผลต่างค่าเฉลี่ยของดัชนีทางโภชนาการ ซึ่งได้แก่ ระดับแอลบูมิน (0.41±0.2  
กับ 0.16±0.2, P=0.004) และระดับพรีแอลบูมิน (15.2±8.7 กับ 8.3±6.5, P=0.03) ในกลุ่ม 3 in 1 admixture มีระดับเพิ่มขึ้น 
มากกว่ากลุ่ม separated bags อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ นอกจากนี้ระดับของ IL-6 ลดลง -13.9 พิโคกรัม/มล. ในกลุ่ม 3 in 1  
admixture เมื่อเทียบกับกลุ่ม separated bags (ช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 95 มีค่าระหว่าง -20.41 ถึง -7.4 พิโคกรัม/มล.) ในกลุ่ม  
3 in 1 admixture มกีารเพิม่ขึน้ของจ�านวนเมด็เลอืดขาวชนดิลมิโฟไซท์และมกีารลดลงของระดบั hs-CRP หลงัการให้สารละลายอาหาร
ทางหลอดเลือดด�า แต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญระหว่างกลุ่มของ separated bags ส�าหรับความปลอดภัยพบว่า ไม่มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติระหว่างทั้งสองกลุ่มในการเกิดความผิดปกติของเกลือแร่ เอนไซม์ตับ และเหตุการณ์ไม่พึ่งประสงค ์
ในระหว่างการฟอกเลือด 
สรุป: การให้สารอาหารทางหลอดเลอืดด�าขณะฟอกไตด้วยสารอาหารแบบส่วนผสมสามชนดิในหนึง่ถงุสามารถเพิม่ดชันทีางโภชนาการ 
ได้แก่ เพิ่มระดับแอลบูมิน และ ระดับพรีแอลบูมินในเลือดได้ดีกว่าการให้สารอาหารแบบแยกสามถุง นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์การต้านการ
อักเสบของไขมันชนิดน�้ามันมะกอกในการให้สารอาหารแบบส่วนผสมสามชนิดที่ดีกว่าแบบแยกสามถุง

ค�าส�าคญั: การให้สารอาหารทางหลอดเลอืดด�าขณะฟอกเลอืด, สารอาหารแบบส่วนผสมสามชนดิในหนึง่ถุง, สารอาหารแบบแยกสามถงุ,  
ภาวะทุพโภชนาการ, โรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย
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บทนÓ
  โรคไตเรื้อรังระยะสุดท ้ายเป ็นป ัญหาสุขภาพที่ส�าคัญ 
ของประเทศไทย แม้ว่าในประเทศไทยจะมกีารผลกัดนันโยบายประกนั
สุขภาพถ้วนหน้าให้ผู ้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้ายได้สามารถเข้าถึง 
การบ�าบัดทดแทนไตด้วยวิธีการล้างไตทางช่องท้อง แต่ก็ยังพบว่า
สัดส่วนของผู้ป่วยที่ได้รับการบ�าบัดทดแทนไตด้วยวิธีฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียมยังคงมากกว่าอย่างชัดเจน ซึ่งคุณภาพการดูแลรักษา 
ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับอัตราการรอดชีวิตตลอดจน
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
  การรักษาด้วยวิธีการฟอกเลือดเปรียบเสมือนกับการให้ยา
ผู้ป่วย การประเมินจากอาการและอาการแสดง เป็นการยากท่ีจะ
ประเมินว่าขนาดของการฟอกเลือดนั้นเหมาะสมและเพียงพอส�าหรับ
ผู้ป่วยแต่ละรายหรือไม่ จึงจ�าเป็นต้องมีวิธีการประเมินที่สามารถ 

น�าไปปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยฟอกเลือดที่ท�าได้ในเวชปฏิบัติทั่วไป  
ดงันัน้ความเพยีงพอของการฟอกเลอืดจงึถกูน�ามาใช้เพือ่เป็นแนวทาง
ในการสั่งการรักษาด้วยวิธีการฟอกเลือด1 ตัววัดความเพียงพอ 
ของการฟอกเลือดโดยใช้ markers ของการขจัดของเสีย (solutes)  
ที่นิยมมากท่ีสุดคือค่า Kt/V อย่างไรก็ตามปัจจุบันพบ ข้อจ�ากัดของ
การใช้ Kt/V เป็นตัววัดความเพียงพอในการฟอกเลือดเพิ่มมากขึ้น2-6 
ข้อมูลการศึกษาขนาดใหญ่ในช่วงหลังพบว่าการเพิ่มอัตราการฟอก 
โดยใช้ Kt/V ที่สูงข้ึนไม่สัมพันธ์กับผลลัพธ์ทางคลินิกท่ีดีข้ึน ทั้งใน 
ผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง 
และยังพบว่าสิ่งที่มีผลท�าให้ค่า Kt/V ของผู ้ป ่วยเปลี่ยนแปลง 
มากที่สุดคือ ภาวะโภชนาการของผู้ป่วยที่จะมีผลกับค่า V โดยตรง  
ไม่ใช่ประสิทธิภาพในการฟอกเลือด และเมื่อพิจารณาจากทฤษฎี 
ที่มาของ Kt/V แล้ว พบว่าค่า Kt/V เปรียบได้กับปริมาณ solute 

Comparison of clear space and Kt/V 
in measuring dialysis adequacy in

chronic maintenance dialysis
Booranee Kerdsri, Pongsathorn Gojaseni, Anutra Chittinandana

Division	of	Nephrology,	Department	of	Internal	Medicine,	Bhumibol	Adulyadej	Hospital,	
Directorate	of	Medical	Services,	Royal	Thai	Air	Force

Abstract
Background:	 Kt/V for urea has become widely accepted index for measuring dialysis adequacy. However,  
theory shows that it does not reflect the removal capacity of the solute. Clear space (CS),	a simple index derived by 
dividing the total amount of solute removal by initial solute concentration, has been introduced. To date, however,  
there has been no study exploring correlation and comparing performances of CS with Kt/V in chronic maintenance  
dialysis.
Method: A cross-sectional, analytic study was performed in end stage renal disease (ESRD) patients during July 
2017 to March 2018. All patients were evaluated for 3 urea-based adequacy indexes; Kt/V, CS and clear space rate 
(CSR). Biochemical data and inflammatory markers were also collected before each dialysis session. Malnutrition  
Inflammatory Score (MIS) were assessed in each patient during the study period.
Results:	 Twelve ESRD patients, who collectively underwent 70 dialysis treatments (51 hemodialysis and 19  
hemodiafiltration), were studied prospectively. Mean age was 66.7 [30-84] years and 58% were male. It showed  
that Kt/V and CS had moderate correlation (R = 0.29, p = 0.015). A good correlation between Kt/V and CSR  
was observed (R = 0.651, p < 0.001), since both indexes were normalized by body fluid volume (V). In terms of  
inflammatory markers, there was no correlation between serum IL-6 and these 3 adequacy indexes. For  
comorbidity scores, however, CS was the only index that showed a trend toward negative correlation with MIS  
(R= - 0.481, p = 0.113).
Conclusion: CS is a simple, useful index that cans measure solute removal capacity in dialysis patients. Prognostic 
value of CS remains to be determined in large-scale, longitudinal study.

Keywords: end stage renal disease, hemodialysis, dialysis adequacy
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ทั้งหมดท่ีถูกขจัดออกในระหว่างการฟอกเลือด (total amount of 
solute removal, M) ซึ่งค่าที่สูงอาจเกิดจากประสิทธิภาพการฟอก
เลือดที่สูงหรืออาจเป็นเพราะว่ามีค่าความเข้มข้นของ solute ก่อนการ 
ฟอกเลือด [C

B
 (t0)] ที่สูงก็ได้ จึงได้มีแนวคิดในการใช้ตัววัด 

ความเพียงพอในการฟอกเลือดโดยใช้ค่า M/C
B
 (0) มาใช้แทน  

คือ ค่า clear space (CS)
  แนวคดิการใช้ค่า clear space (CS) มาประเมนิความเพยีงพอ 
ของการฟอกเลือดมีมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1982 โดย Yamashita A 
และคณะ7 แต่มีความยุ่งยากในทางปฏิบัติ จึงไม่ได้รับความนิยม  
จนภายหลังพบว่าค่า Kt/V ที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับค่า M  
หรือ total amount of solute removal ไม่ได้บ่งบอกถึง removal 
capacity เสมอไป เนื่องจากค่าที่สูงอาจมาจากการขจัดที่สูงหรือเป็น
เพราะมีความเข้มข้นของ solute ที่สูงก็ได้ จึงได้มีการน�า CS index 
ซึ่งเทียบเท่ากับ M/C

B
 (0) กลับมาใช้อีกครั้ง เนื่องจากสามารถ 

บ่งบอก removal capacity ได้ดีกว่า โดยทั่วไปแล้ว การค�านวณค่า  
CS จะต้องท�าการเก็บปริมาณของ solute จาก effluent fluid ทั้งหมด
เพื่อไปค�านวณหาค่า M ซึ่งค่อนข้างยุ่งยากและไม่สะดวกในทาง
ปฏิบัติทาง Yamashita A และคณะจึงได้คิดสมการทางคณิตศาสตร์
เพื่อค�านวณหาค่า M ซึ่งจะท�าให้สามารถค�านวณค่า CS ได้โดย 
ไม่ต้องเก็บ effluent fluid เม่ือตัดความยุ่งยากของการเก็บ effluent 
fluid ออกไป การใช้ค่า CS มาวัดความเพียงพอของการฟอกเลือด 
จงึได้รบัความนยิมเพิม่มากขึน้เร่ือย ๆ  ในประเทศญีปุ่น่ โดยพบว่าศนูย์
ไตเทียมในประเทศญี่ปุ่นเริ่มมีการเก็บค่า CS ควบคู่ไปกับค่า Kt/V  
ในการประเมินประสิทธิภาพของการฟอกเลือด 
  อย่างไรก็ตาม จากการทบทวนวรรณกรรมจนถึงปัจจุบัน  
ยังไม่มีการศึกษาความสัมพันธ์ของค่า CS กับ Kt/V รวมไปถึง 
การศึกษาค่า CS มาตรฐานที่สัมพันธ์กับผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วย 
เมื่อพิจารณาจากทฤษฎีที่บ่งช้ีว่าค่า CS สามารถบอกประสิทธิภาพ 
ของการขจัด solute ได้ดีกว่า Kt/V และสามารถค�านวณหาค่า CS ได้ 
โดยไม่ต้องยุ่งยากในการเก็บ effluent fluid ทางผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา
เปรียบเทียบการวัดความเพียงพอของการฟอกเลือดระหว่างการใช้ค่า 
CS และค่า Kt/V ว่ามีความสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใด ศึกษาค่า  
CS ที่เทียบเท่าค่า Kt/V 1.2 ซึ่งเป็นมาตรฐานของการฟอกเลือด  
และเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการเป็นตัวช้ีวัดความเพียงพอ 
ของการฟอกเลือดของดรรชนีทั้ง 2 ชนิด โดยดูความสัมพันธ์กับ 
comorbidity scores เพื่อน�าผลการวิจัยมาพิจารณาความเหมาะ
สมของการใช้ค่า CS มาประเมินความเพียงพอของการฟอกเลือด 
ในประเทศไทย

วิธีวิจัย 
  เป็นงานวิจัยแบบ cross-sectional analytic study ใน 
ผู้ป่วยไตเรื้อรังท่ีรับการบ�าบัดทดแทนไตด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่อง
ไตเทียมที่หน่วยโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  
โดยมเีกณฑ์การคดัเลือกผูป่้วยเข้าการศกึษา คอื อายตุัง้แต่ 18 ปีขึน้ไป  
และฟอกเลือดด้วยวิธี hemodialysis หรือ hemodiafiltration 2-3 
ครั้งต่อสัปดาห์ เกณฑ์การคัดเลือกผู้ป่วยออกจากการศึกษา คือ ผู้ป่วย 
ที่ใช้ single needle dialysis และสายสวนหลอดเลือดด�าส�าหรับ 
ฟอกเลือดชั่วคราว ผู้ป่วยที่คาดว่าจะมีชีวิตยืนยาวไม่ถึง 8 สัปดาห์
หลังเริ่มงานวิจัย เช่น ผู ้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย และผู ้ป่วย 

ที่คาดว่าจะได้รับการปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคมีชีวิตภายใน 8 สัปดาห์
หลังเริ่มงานวิจัย
  จากการทบทวนวรรณกรรม ยังไม่พบการศึกษาก่อนหน้านี ้
ทที�าการเปรียบเทยีบความสมัพนัธ์ระหว่างค่า clear space และ Kt/V  
ในผู ้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม จึงได้ก�าหนด 
ค่า r ที่เหมาะสมไว้ที่ 0.35, ค่า Power (1-β) = 80%, Type I error 
(α) (significance level) = 0.05 ค�านวณขนาดตัวอย่างได้เท่ากับ  
62 sessions เป็นอย่างน้อย
  วิธีการคือ เก็บข้อมูลในผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
ในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 12 ราย รายละ 5-8 sessions โดย
มีการเจาะเลือดเพ่ือหาค่าของเสีย และค่าตัวชี้วัดระดับการอักเสบ 
ในเลอืดสปัดาห์ละ 1 วนั โดยเจาะเลอืดก่อนและหลงัท�าการฟอกเลือด
รอบกลางสัปดาห์ในกลุ่มที่ฟอกเลือด 3 ครั้ง/สัปดาห์ และรอบก่อน  
long interval ในกลุ่มที่ฟอกเลือด 2 ครั้ง/สัปดาห์ ผู้ป่วยทุกราย 
จะได้รบัการประเมนิ malnutrition inflammation score (MIS) ในช่วง 
ที่เก็บข้อมูลทุกราย หลังจากนั้นจะน�าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์
ทางสถิติ ตามจุดประสงค์ของงานวิจัย
  การเก็บข้อมูลประกอบด้วยประวัติข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วย  
อายุ เพศ น�้าหนัก (dry weight) ส่วนสูง โรคประจ�าตัว ยาท่ีใช ้
เป็นประจ�าระยะเวลาที่เข้ารับการบ�าบัดทดแทนไต ปริมาณปัสสาวะ 
ต่อวัน ชนิดของ vascular access และผลการตรวจทางห้องปฏิบัติ 
การ เร่ิมเก็บข้อมูลผู้ป่วย โดยมีการเจาะเลือดก่อนการฟอกเลือด 
ในรอบที่ถูกเลือก เพื่อตรวจหาระดับยูเรีย ครีแอทินิน อิเล็กโทรไลต์ 
แคลเซียม ฟอสฟอรัส β-2-microglobulin, C-reactive protein 
(CRP) และ interleukin-6 (IL-6) IL-6 และมีการเจาะเลือดหลังการ
ฟอกเลือดเพื่อตรวจหาระดับยูเรีย และ β-2-microglobulin
  ผลลัพธ์หลักคือ ประสิทธิภาพในการก�าจัดของเสียโมเลกุล
ขนาดเล็กในเลือดโดยการวัดค่า Kt/V ของ urea, clear space 
(CS) และ clear space rate (CSR) และผลลัพธ์รองคือ ค่าระดับ 
ทุพโภชนาการของผู้ป่วยคือ malnutrition inflammation scores  
(MIS) ตัวชี้วัดระดับการอักเสบในเลือด โดยการวัดค่า IL-6  
โดยจะท�าการเจาะเลือดก่อนและหลังการฟอกเลือดรอบกลางสัปดาห์
เพือ่น�ามาค�านวณค่า Kt/V โดยใช้สตูรUrea Kinetic Model [Available 
from: URL: http://www.hdcn.com/calcf/dzer.htm]
  การค�านวณค่า CS โดยใช้สูตรของ Yamashita และค�านวณ 
Clear space rate (CSR) โดยใช้สูตร

CSR = CS/V [V = body fluid volume calculated by UKM]

  ผู้ที่เข้าร่วมงานวิจัยทุกรายจะได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่อง
ไตเทียม 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ ครั้งละ 4 ช่ัวโมง ตามการรักษาปกต ิ
ของผูป่้วยแต่ละราย โดยใช้เครือ่งรุ่น Fresenius 5008s และใช้ตวักรอง 
(dialyzer) รุ่น Fresenius F80 ตลอดทั้งงานวิจัย โดยส่วนประกอบ 
ของ dialysate และ HDF infusate ที่ใช้คือ sodium 138-140 
mmol/L, potassium 2.0-3.0 mmol/L, calcium 1.25-1.75 mmol/L,  
magnesium 0.5 mmol/L, chloride 106-109 mmol/L, bicarbo-
nate 34-37 mmol/L, acetate 3-4 mmol/L and glucose 1.0 g/L  
ใช้ blood flow อย่างน้อย 250 ml/min, dialysate flow 500-800 ml/min  
ส�าหรับผู้ป่วยที่ท�า hemodiafiltration ค่า convection volume จะ
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ถูกค�านวณโดยใช้โปรแกรม Auto sub ของเครื่อง Fresenius 5008 
ส�าหรับการสั่ง anticoagulants ใช้ตามมาตรฐานที่เหมาะสมของ 
ผู้ป่วยแต่ละคน ระบบน�้าบริสุทธิ์ส�าหรับการฟอกเลือดแบบ ultrapure 
dialysate คือ ใช้น�้าบริสุทธิ์ที่มีค่าการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรีย 
น้อยกว่า 0.1 colony forming unit levels/ml และค่า endotoxins 
น้อยกว่า 0.03 UE/ml
  นอกจากนี้จะไม่มีการปรับเปลี่ยน blood และ dialysate 
flow rate รวมทั้งส่วนประกอบของ dialysate ตลอดงานวิจัย และ 
จะไม่มีการปรับเปลี่ยนยาและขนาดของยารักษาโรคความดันเลือดสูง  
ยาที่มีผลต่อระดับแคลเซียม ฟอสเฟต ความเข้มข้นของเลือด ที่ผู้ป่วย
เคยได้รับก่อนเข้าร่วมงานวิจัยเช่นเดียวกัน

การวิเคราะห์ข้อมูล	
  การวิจัยในครั้งนี้วิเคราะห์สถิติโดยการใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป
ทางสถิติ Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 
เวอร์ชั่นท่ี 22 สถิติเชิงพรรณนาในการน�าเสนอลักษณะข้อมูลทั่วไป 
ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตามที่ก�าหนดไว้ ในรูปแบบจ�านวน 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กรณีข้อมูลต่อเนื่อง 
ที่มีการแจกแจงปกติ หากตรวจสอบพบว่าข้อมูลมีการแจกแจง 
ไม่ปกติ จะน�าเสนอด้วยค่ามัธยฐาน ค่าต�่าสุด และค่าสูงสุด การ 

เปรียบเทียบลักษณะข้อมูลทั่วไปและผลการตรวจทางห้องปฏิบัติ
การของ 2 กลุ่มโดยใช้สถิติ chi-square test หรือ Fisher’s exact  
test และข้อมูลแบบต่อเน่ืองใช้สถิติ independent t-test หรือ  
Mann-Whitney U test การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่าง 
ตัวแปรต่างๆ ที่มากกว่า 2 ตัวแปรใช้ ANOVA และน�าเสนอผลด้วย 
ค่า Odds ratio และ 95% Confidence Intervals และการเปรยีบเทียบ
ความสัมพันธ์ของกลุ่มข้อมูลโดยใช้ Pearson correlation analysis

ผลการศึกษา 
  จากการศึกษาพบว่ามีผู้เข้าร่วมงานวิจัยทั้งหมด 12 ราย โดย 
ผู้ที่เข้าร่วมงานวิจัยนี้มีอายุเฉลี่ย 66.7 ปี (30-84) เป็นเพศชาย 
มากกว่าหญิง ได้รับการฟอกเลือดมานานเฉลี่ย 92 เดือน (7-358) 
โดยก่อนเข้าร่วมงานวิจัยนั้นร้อยละ 75 ของผู้ป่วยได้รับการฟอกเลือด
แบบ hemodialysis และร้อยละ 25 ของผู้ป่วยได้รับการฟอกเลือด 
แบบ hemodiafiltration โดยครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยได้รับการฟอกเลือด 
ผ่าน arteriovenous fistular (AVF) ส่วนอันดับของโรคร่วมที่พบ
บ่อยในผู้ป่วย คือ โรคความดันเลือดสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง  
โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง ตามล�าดับ มีค่า MIS 
เฉลี่ย 6.33 คะแนน (2-14) สรุปข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าร่วมงานวิจัย 
ดังตารางที่ 1

Characteristics N = 12

Age (years) 66.7 (30-84)

Gender M: 58%, F: 42%

Dialysis vintage (months) 92.08 (7-358)

Modality HD: 75%, HDF: 25%

Twice weekly / Thrice weekly 2 (16.67%) / 10 (83.33%)

Vascular access

  AVF/AVG/Tunneled catheter 6 (50%) / 3 (25%) / 3 (25%)

Comorbidities

 Hypertension 11 (91.67%)

 Diabetes 7 (58.33%)

 Coronary artery disease 2 (16.67%)

  Stroke 2 (16.67%)

 Dyslipidemia 4 (33.33%)

Malnutrition inflammation scores 6.33 (2-14)

ค�าย่อ: AVF, arteriovenous fistula; AVG, arteriovenous graft.

ตารางที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าร่วมงานวิจัย

  จากการศึกษาพบว่า มีการเก็บข้อมูลการฟอกเลือดด้วย 
เครื่องไตเทียมรวมทั้งหมด 70 sessions แบ่งเป็นการฟอกแบบ 
hemodialysis 51 sessions และการฟอกแบบ hemodiafiltration  
19 sessions ซึ่งเป็นชนิด pre-dilution hemodiafiltration 10  
sessions และชนิด post-dilution hemodiafiltration 9 sessions  

โดยค่าเฉลี่ยของ blood flow rate และ dialysate flow rate ใน 
ผู้ป่วยที่ท�า hemodialysis เท่ากับ 342.16 (250-400) และ 641.18 
(500-800) มล./นาที ตามล�าดับ ในขณะที่กลุ่มผู้ป่วยที่ท�า hemo-
diafiltration ทุกรายจะมีการตั้ง blood flow rate และ dialysate flow  
rate ไว้ที่ 400 และ 800 มล./นาที ตามล�าดับ กลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการ
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ฟอกเลือดแบบ pre-dilution hemodiafiltration มีค่า convective 
volume เฉลี่ยที่ 36.12 ลิตร (25.5-41.9) ขณะที่ค่า convective 
volume เฉลี่ยในกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดแบบ post-dilution 
hemodiafiltration คือ 20.87 ลิตร (17.3-25.1) โดยค่าเฉลี่ยของ

การตรวจทางห้องปฏิบัติการก่อนการฟอกเลือด ค่า urea reduction  
ratio (URR) และ β2-Micoglobulin reduction ratio (β2-M 
RR) รวมไปถึงค่าเฉลี่ยตัวชี้วัดระดับการอักเสบในเลือดแสดงใน 
ตารางที่ 2

Parameters Hemodialysis
(n = 51)

Pre-dilution HDF
(n = 10)

Post-dilution HDF
(n = 9)

BFR (ml/mim) 342.16 (250-400) 400 400

DFR (ml/mim) 641.18 (500-800) 800 800

Convective volume (L) - 36.12 (25.5-41.9) 20.87 (17.3-25.1)

URR (%) 78.46 (59.62-85.71) 81.38 (74.51-86.67) 71.80 (62.91-83.32)

β2-M RR (%) 3.83 (3.4-4.5) 3.9 (3.6-4.2) 3.71 (3.4-3.9)

Albumin (g/dL) 3.83 (3.4-4.5) 3.9 (3.6-4.2) 3.71 (3.4-3.9)

Hemoglobin (g/dL) 10.83 (9-14.7) 11.11 (10.3-12.2) 10.24 (7.4-12.2)

Calcium (mg/dL) 8.70 (7.3-10.2) 9.08 (8.5-9.5) 8.58 (7.8-9.9)

Phosphorus (mg/dL) 4.59 (2.1-6.6) 4.04 (1.8-6.4) 3.67 (2.4-5.1)

PTH (pg/mL) 304.04 (27-1,178) 593.4 (90-1,444) 386.67 (132-781)

CRP (mg/L) 7.90 (0.6-64.5) 3.94 (0.7-18.2) 25.03 (0.4-105.9)

IL-6 (pg/mL) 12.46 (1.5-58.5) 5.58 (4.14-7.44) 25.97 (2.61-87.97)

ค�าย่อ: BFR, blood flow rate; β2-M RR, β2 microglobulin reduction ratio; CRP, C-reactive protein; DFR, dialysate flow rate; IL-6, interleukin-6; PTH, 

parathyroid hormone; URR, urea reduction ratio. 

ตารางที่ 2 ข้อมูลการและผลเลือดแยกตามวิธีการฟอกเลือด

ความสัมพันธ์ระหว่างค่า	Kt/V,	clear	space	(CS)	และ	
clear	space	rate	(CSR)
  จากการฟอกเลือดทั้งหมด 70 sessions พบว่า มีค่าเฉล่ีย
ของ Kt/V เท่ากับ 1.95 ± 0.38 และมีค่า CS เฉลี่ย 26.02 ± 3.17 

ลิตร จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า CS กับ Kt/V มีความสัมพันธ์กัน
ในระดับปานกลาง แต่มีนัยส�าคัญทางสถิติ (R = 0.290, P = 0.015) 
โดยจากรูปที่ 1 จะพบว่าค่า CS ที่เทียบได้กับ Kt/V ที่ 1.2 และ 1.8 
จะมีค่าประมาณ 24 ลิตร กับ 26 ลิตร ตามล�าดับ

รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ (correlation analysis) ระหว่าง CS และ Kt/V

R = 0.290
P = 0.015

R2 Linear = 0.084
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  จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าค่า CSR กับ Kt/V มีความ
สัมพันธ์ที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับ CS (R = 0.651, P < 0.001) อาจเนื่อง
มาจากทั้ง 2 ค่าเป็นดรรชนีที่มีการปรับมาตรฐาน (normalization)  

โดยใช้ปรมิาตรการกระจายของสารเหมอืนกนั โดยค่า CSR ทีเ่ทยีบได้ 
กับ Kt/V 1.2 และ 1.8 คือ 0.68 และ 0.82 ตามล�าดับ

รูปที่ 2 ความสัมพันธ์ (correlation analysis) ระหว่าง CSR และ Kt/V

ความสัมพันธ์ระหว่างค่า MIS และดัชนีวัดความเพียงพอ
ของการฟอกเลือดทั้ง 3 ชนิด
  จากการวิเคราะห์ข้อมูลหาความสัมพันธ์ระหว่างดรรชนี 
ความเพียงพอของการฟอกเลือดกับโรคร่วมพบว่าค่า Kt/V และ CSR 
ไม่มีความสัมพันธ์กับคะแนน MIS โดยมีค่า R = 0.105, P = 0.745 
และ R = 0.166, P = 0.606 ตามล�าดับ ขณะที่ค่า CS เป็นดรรชนี
เดียวท่ีมีแนวโน้มแสดงความสัมพันธ์เชิงลบกับคะแนน MIS (R =  
- 0.481, P = 0.113) แต่ยังไม่พบว่ามีนัยส�าคัญทางสถิติ 
ความสัมพันธ์ระหว่างค่า IL-6 และดัชนีวัดความเพียงพอ
ของการฟอกเลือดทั้ง 3 ชนิด
  จากการวิเคราะห์ข้อมูลหาความสัมพันธ์ระหว่างดรรชนี 
ความเพียงพอของการฟอกเลือดกับค่าตัวชี้ วัดระดับการอักเสบ 
ในเลือด พบว่าไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างดรรชนีความเพียงพอของ 
การฟอกเลือดทั้งค่า Kt/V, CS และ CSR กับค่า IL-6

อภิปรายผล
  จากการศึกษานี้ พบว่าค่า CS และ Kt/V มีความสัมพันธ์กัน 
ในระดับหนึ่ง และเมื่อเปลี่ยนมาใช้ค่า CSR จะพบว่ามีความสัมพันธ์
กับค่า Kt/V ที่สูงกว่า เนื่องมาจากทั้ง CSR และ Kt/V มีการปรับ
มาตรฐาน โดยใช้ปริมาตรการกระจายของสารเช่นเดียวกัน และ 
จากกราฟวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ (correlation analysis)  
อาจสรุปได้ว่าค่า Kt/V ที่ 1.2 สามารถเทียบได้กับค่า CS ที่ 24 ลิตร 
และ CSR ที่ 0.68 ในขณะที่ค่า Kt/V 1.8 อาจเทียบได้กับค่า CS  
ที่ 26 ลิตร และ CSR ที่ 0.82 ตามล�าดับ
 เนื่องจากการศึกษานี้มีจ�านวนผู้ป่วยในการศึกษาค่อนข้างน้อย 
ท�าให้มี power ในการตรวจหาความสัมพันธ์ในเชิงสถิติไม่มาก  
แต่ยังพบว่าค่า CS เป็นดรรชนีความเพียงพอของการฟอกเลือด 
เพยีงอย่างเดยีวทีแ่สดงแนวโน้มความสมัพนัธ์ในลกัษณะของ negative 
correlation กับคะแนน MIS กล่าวคือค่า CS ยิ่งมากจะยิ่งสัมพันธ์ 

กับภาวะทุพโภชนาการที่ลดลง ในขณะที่ไม ่เห็นแนวโน้มของ 
ความสัมพันธ์ดังกล่าวในค่า Kt/V และ CSR จึงอาจกล่าวได้ว่า  
ตามแนวคิดของ urea kinetic model ค่า CS คล้ายกับ Kt มากกว่า 
ซึ่งตรงการหลายการศึกษาที่แสดงว่าค่า Kt อาจมีความสัมพันธ ์
กับผลลัพธ์ทางคลินิกได้ดีกว่า Kt/V ทั้งนี้สามารถอธิบายได้จาก 
  1) มีข้อมูลในภายหลังแสดงว่าค่า dialysis time เป็นปัจจัย 
ที่ส�าคัญที่สุดต่อผลลัพธ์ทางคลินิก ดังเห็นได้จากการศึกษาของ  
Tentori และคณะ8 ซึ่งได้น�าข้อมูลจาก Dialysis Outcomes and  
Practice Patterns Study (DOPPS) มาวิเคราะห์และพบว่า 
อัตราการเสียชีวิตลดลงในกลุ ่มที่มีระยะเวลาการฟอกเลือดนาน 
นอกจากนี้พบว่า ผู ้ป ่วยกลุ ่มน้ีมีค ่าความดันเลือดทั้งก ่อนและ 
หลังฟอกเลือดลดลง น�้าหนักระหว่างการฟอกเลือดครั้งถัดไปลดลง 
ความเข้มข้นเลือดเพ่ิมสูงขึ้นในขณะที่ใช้ยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือด
แดงเท่าเดิม ระดับแอลบูมินในเลือดเพ่ิมข้ึน และยังช่วยลดระดับ
ฟอสเฟตในเลือดได้
  นอกจากนี้การศึกษาของ Maduell และคณะ9 เปรียบเทียบ
การใช้ค่า Kt และ eKt/V ประเมินความเพียงพอของการฟอกเลือด 
พบว่า หนึ่งในสามของผู้ป่วยมีค่า Kt ในระดับต�่ากว่าเกณฑ์ ในขณะ
ที่มีผู้ป่วยเพียงร้อยละ 9 เท่านั้นที่มีค่า eKt/V ต�่ากว่าเกณฑ์ ซึ่งจาก 
การวิเคราะห์หาปัจจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า ปัจจัยเสี่ยงของกลุ่มที่มีค่า  
Kt ต�่ากว่าเกณฑ์ คือ อายุและน�้าหนักตัวที่มาก ในขณะที่การเพิ่ม 
ระยะเวลาการฟอกเลือดที่นานจะเพิ่มโอกาสที่จะท�าให้ค ่า Kt  
ผ่านเกณฑ์ และเมื่อติดตามผู้ป่วยต่อไปอีก 1 ปี หลังจากสิ้นสุด 
การศึกษาพบว่า ผู้ป่วยที่มีค่า Kt ผ่านเกณฑ์มีอัตราการเสียชีวิต 
ร้อยละ 9 ในขณะที่ผู้ป่วยที่มีค่า eKt/V ผ่านเกณฑ์มีอัตราการเสียชีวิต 
ร้อยละ 11
  2) การเปล่ียนแปลงของค่า Kt/V ข้ึนอยู่กับค่าปริมาตร 
การกระจายตวัของสาร (V) เป็นหลกั10 จากหลายการศกึษาก่อนหน้านี้ 
พบว่าค่า Kt/V ตามเกณฑ์ค�าแนะน�าที่ใช้ในปัจจุบันจะท�าให้เกิด 

R = 0.651
P < 0.001

R2 Linear = 0.424
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ภาวะการฟอกเลือดที่ไม่เพียงพอได้โดยเฉพาะในผู้ป่วยเพศหญิง  
ดังจะเห็นได้จากการศึกษา HEMO11พบว่าการเพ่ิมปริมาณการ 
ฟอกเลือดในผู้หญิงสามารถลดอัตราการเสียชีวิตได้ถึงร้อยละ 19  
ปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อค่า Kt/V คือ เพศ พบว่าเพศหญิงมีค่า Kt/V  
สูงกว่าความเป็นจริง ซึ่งตรงกับผลการศึกษาของ Spalding และ
คณะ12 ที่พบว่าค่า Kt/V อาจส่งผลให้ปริมาณการฟอกเลือดต�่ากว่า
ความต้องการที่แท้จริงในผู้ป่วยเพศหญิงและผู ้ป่วยชายที่มีขนาด 
ตัวเล็ก เช่น ในผู้ป่วยที่มีภาวะทุพโภชนาการ ทั้งหมดนี้เป็นการเน้น
ย�้าให้เห็นถึงความส�าคัญของค่า V ซึ่งหากเราเลือกใช้ดัชนีที่ไม่ต้อง 
ใช้ค่า V ในการค�านวณอาจท�าให้ประเมินประสิทธิภาพการฟอกเลือด
ได้ดีขึ้น

สรุป
  CS เป็นดรรชนีที่แสดงความเพียงพอของการฟอกเลือด 
ที่สามารถค�านวณได้ง่ายและมีประโยชน์ในการน�ามาใช้ทางคลินิก 
เนื่องจากเป็นดรรชนีที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความสามารถ 
ในการขจัดของเสียโดยไม่ค�านึงถึงปริมาตรการกระจายตัวของสาร 
ทีอ่าจมผีลต่อความสามารถในการขจดัของสารนัน้ ซึง่จะเป็นประโยชน์
ในการน�ามาใช้ทางคลินิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ป่วยเพศหญิง
หรือผู ้ป่วยที่มีน�้าหนักตัวน้อย แต่เนื่องจากการศึกษาน้ีมีรูปแบบ 
การศึกษาเป็นแบบตัดขวาง และมีจ�านวนประชากรที่เข้าร่วมการ 
ศึกษาน้อย จึงอาจท�าให้ไม่สามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง 
ความสามารถในการขจัดของเสียและผลลัพธ์ทางคลินิกได้อย่าง
ชัดเจน อย่างไรก็ดีก่อนที่จะมีการน�า CS ไปใช้อย่างแพร่หลาย 
ในอนาคต จ�าเป็นต้องมีการศึกษาในกลุ ่มประชากรขนาดใหญ ่
ทีม่รีปูแบบเชงิวิเคราะห์และตดิตามไปข้างหน้าในระยะเวลาทีย่าวนาน
พอที่จะสามารถท�าให้เห็นผลลัพธ์ทางคลินิกได้

กิตติกรรมประกาศ
  ข ้าพเจ ้าขอขอบพระคุณบุคคลท่ีท�าให ้งานวิจัยฉบับนี้ 
ส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ได้แก่ นาวาอากาศเอกนายแพทย์พงศธร  
คชเสนี อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ที่ได้ให้ค�าปรึกษาแนะน�าและ 
ให้ข้อคิดเห็นต่างๆในงานวิจัย ตลอดจนช่วยแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ 
มาโดยตลอด พยาบาลและเจ้าหน้าท่ีหน่วยโรคไต โรงพยาบาล 
ภูมิพลอดุลยเดช ที่ช่วยในการเก็บข้อมูลและดูแลผู้ป่วยที่เข้าร่วมงาน
วิจัยเป็นอย่างดี สุดท้ายนี้ ผู้ป่วยไตเร้ือรังที่เข้ารับการบ�าบัดทดแทน
ไตด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียมท่ีหน่วยโรคไต โรงพยาบาล
ภูมิพลอดุลยเดชที่ยินดีเข้าร่วมงานวิจัยและให้ข้อมูลต่างๆ อันเป็น
ประโยชน์ต่องานวิจัยนี้
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Comparison of clear space and Kt/V 
in measuring dialysis adequacy in

chronic maintenance dialysis
บูรณี เกิดศรี, พงศธร คชเสนี, อนุตตร จิตตินันทน์

หน่วยโรคไต	กองอายุรกรรม	โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช	กรมแพทย์ทหารอากาศ	

บทคัดย่อ
ที่มา: ปัจจุบันค่า Kt/V เป็นดรรชนีวัดความเพียงพอของการฟอกเลือดที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ตาม ค่า Kt/V ไม่ได้บ่ง
บอกถึงความสามารถในการขจัดของเสียที่แท้จริง จึงได้มีความพยายามคิดค้นดรรชนีวัดความเพียงพออื่นขึ้น ค่า clear space (CS)  
เป็นค่าดรรชนีที่เกิดจากการน�าปริมาณของสารที่ถูกขจัดออกทั้งหมดหารด้วยความเข้มข้นต้ังต้นของสารดังกล่าว โดยในปัจจุบัน 
ยังไม่มีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการใช้ Kt/V และ CS ในการวัดความเพียงพอของการฟอกเลือดในผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียม
รูปแบบการศึกษา: เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบตัดขวางในผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่เข้ารับการบ�าบัดทดแทนไตด้วยการ 
ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 และมีนาคม พ.ศ. 2561 โดยมีการเจาะเลือดเพื่อค�านวณหาดรรชนี
วัดความเพียงพอของการฟอกเลือด 3 ชนิด คือ Kt/V, CS และ clear space rate (CSR) และมีการเจาะเลือดเพื่อตรวจหาค่าตัวชี้วัด
ทางห้องปฏิบัติการและระดับการอักเสบในเลือดก่อนการฟอกเลือดแต่ละครั้ง รวมทั้งมีการประเมิน Malnutrition Inflammatory Score 
(MIS) ของผู้ป่วยแต่ละรายในระหว่างที่ท�าการศึกษา
ผลการศึกษา: มีผู้ป่วยที่เข้าร่วมการศึกษาทั้งสิ้น 12 ราย คิดเป็นจ�านวนครั้งของการฟอกเลือดทั้งหมด 70 ครั้ง โดยแบ่งเป็นการ 
ฟอกเลือดแบบ hemodialysis 51 ครั้งและเป็นการฟอกเลือดแบบ hemodiafiltration 19 ครั้ง ผู้เข้าร่วมการศึกษามีอายุเฉลี่ย  
66.7 (30-84) ปี และเป็นเพศชายร้อยละ 58 โดยพบว่าค่า Kt/V และ CS มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง (R = 0.29, p = 0.015) 
ในขณะที่ค่า Kt/V และ CSR มีความสัมพันธ์ในระดับที่ดี (R = 0.651, p < 0.001) อันเนื่องมาจากทั้ง 2 ค่ามีการปรับมาตรฐาน 
โดยใช้ปริมาตรการกระจายของสาร (V) เหมือนกัน ในด้านของความสัมพันธ์กับปัจจัยทางคลินิก ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่าง 
ค่าตัวชี้วัดระดับการอักเสบในเลือดคือ IL-6 กับดรรชนีทั้ง 3 ชนิด อย่างไรก็ตาม CS เป็นดรรชนีเดียวที่มีแนวโน้มแสดงความสัมพันธ์
เชิงลบกับคะแนน MIS (R = -0.481, p = 0.113)
สรุป: CS เป็นดรรชนีที่ใช้วัดความเพียงพอของการฟอกเลือดที่ค�านวณได้ง่ายและมีประโยชน์ในการวัดประสิทธิภาพในการขจัด 
ของเสียในผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม อย่างไรก็ดีประโยชน์ของค่า CS ในแง่ของการพยากรณ์โรคยังจ�าเป็นที่จะต้อง
ได้รับการพิสูจน์ต่อไปในอนาคต
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Background
  Anemia is an important complication among patients  
undergoing hemodialysis and is associated with poor quality 
of life, cardiovascular disease, hospitalization and mortality.1  
Despite that erythropoietin deficiency is the predominant  
etiology of anemia of chronic kidney disease, many patients 
have iron deficiency anemia (IDA).2-5 In patients undergoing 

hemodialysis, IDA can be caused by several factors including  
of chronic bleeding from platelet dysfunction, frequent phlebotomy,  
blood trapping in the dialysis apparatus and increased iron 
utilization by erythropoietin stimulating agent (ESA) therapy.6 
Furthermore, another main etiology is impaired intestinal iron 
absorption and iron release from macrophages and hepatocytes 
caused by abnormal high serum hepcidin level.6-8 
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Abstract
Background:	 Functional iron deficiency anemia (FIDA) is a common condition among patients undergoing  
hemodialysis which is caused by accumulated hepcidin from impaired renal excretion. High hepcidin level is related to 
worse cardiovascular outcomes. From related observational studies, intravenous iron treatment is related to increased 
hepcidin level. 
Objective:	The study aimed to compare change in serum hepcidin level between intravenous and oral iron treatment 
among patients with FIDA undergoing hemodialysis. 
Method: A randomized controlled trial was conducted. We enrolled patients receiving chronic hemodialysis  
thrice a week who had hemoglobin levels ≤10.5 g/dL, transferrin saturation (TSAT) ≤30% and serum ferritin 200-1,200 
ng/mL. The participants were randomized 1:1 in oral iron (ferrous sulfate 600 mg daily) and intravenous (IV) iron groups 
(100 mg of iron sucrose IV twice weekly, total 1,000 mg). Hemoglobin level and iron profile were measured at baseline, 
6 weeks and 12 weeks after beginning the study. Serum hepcidin level was assessed at baseline and 6 weeks. 
Results:	 Nineteen patients were recruited and randomized in the oral iron group (N=10) and IV iron group 
(N=9). No difference was observed in hemoglobin levels between both groups at 6 and 12 weeks. At 6 weeks,  
compared with baseline, patients in the IV group had significantly higher serum iron levels (7.79±1.80 vs. 11.03±2.80 mg/
dL; P=0.018), TSAT (22.73±6.01 vs. 32.76 ±11.49%; P=0.008) and ferritin levels (720.89±226.15 vs. 1,183.54±274.91 
ng/mL; P=0.003), while no meaningful change was revealed in the oral group. Significantly increased serum  
hepcidin levels from baseline were demonstrated in the IV group (111.53±18.27 vs. 174.48±30.91 ng/mL; P=0.001),  
but not in the oral group (97.41±65.64 vs. 102.69±61.84 ng/mL; P=0.785). At 12 weeks, the patients in the IV group 
had higher increment of serum iron (-0.59±2.80 vs. 4.65±4.17 mg/dL; P=0.015), TSAT (-1.80±6.19 vs. 15.00±15.62%; 
P=0.016) and ferritin levels (-209.64± 151.34 vs. 297.82± 256.80 ng/mL; P=0.001) than those of the oral group.
Conclusion:	 IV iron treatment, not oral route, increased hepcidin level among patients with FIDA undergoing  
hemodialysis. Long term effects of IV iron on hepcidin level should be further studied. 

Keywords: intravenous iron; hepcidin; functional iron deficiency anemia; hemodialysis.
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  Hepcidin is a peptide hormone responsible for iron  
homeostasis produced by the liver and excreted via the  
kidneys. Hepcidin induces internalization and degradation  
of ferroportin, an iron exporter in enterocytes, macrophages, 
and hepatocytes.7, 8 Increased serum hepcidin levels leads to  
reduced intestinal iron absorption and iron entry in the  
circulation or functional iron deficiency anemia (FIDA).  
Laboratory profiles of such patients is characterized by  
adequate or even excessive iron stores with low iron levels in the  
circulation, which can be demonstrated by low serum transferrin 
saturation (TSAT), circulating iron level, and normal or high 
serum ferritin. High serum hepcidin level can be found in many 
conditions such as iron overload, infection, inflammation and 
chronic kidney disease especially patients undergoing dialysis.
  Currently, the treatment of FIDA among patients 
undergoing hemodialysis is iron supplementation particularly 
intravenous (IV) route, which can bypass intestinal absorption  
through blood circulation. Initiation of IV iron treatment  
depends on TSAT and serum ferritin level; however, the cut-off  
levels among various guidelines remains controversial.9-12  
The benefits of IV iron treatment are better increased hemoglobin 
level, decreased ESA dosage13 and reduced blood transfusion. 
On the other hand, it would increase some markers of  
oxidative stress,14 infection, atherosclerosis,15 iron overload16 
and increased serum hepcidin17, 18 that could worsen FIDA. 
  No data is available comparing differing serum  
hepcidin levels after treatment between IV and oral iron among 
patients with FIDA. undergoing hemodialysis Additionally, 
baseline serum hepcidin or change in serum hepcidin as  
a predictor of response to iron therapy remains poorly defined. 
The objective of our study was to examine the differences in 
serum hepcidin level after IV and oral iron therapy among 
patients with FIDA undergoing hemodialysis.

Materials	and	Methods
Study Design
  This study was an open-label, randomized, controlled 
trial and was approved by the Ethics committee of the Human 
Research Protection Unit, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, 
Mahidol University.
Study Population
  Patients with end stage renal disease (ESRD) aged 
at least 18 years, receiving hemodialysis thrice a week and 
four hours per session with good adequacy, defined by single 
pool Kt/V more than 1.2, were enrolled. The major inclusion  
criteria included hemoglobin ≤10.5 g/dL, TSAT ≤30% and 
serum ferritin 200 to 1,200 ng/mL. The exclusion crite-
ria comprised a history of IV iron administration or blood  
transfusion within 4 weeks, evidence of significant blood loss  

within 6 weeks, known iron sucrose allergy, underlying 
severe asthma, other hematologic diseases, malignancies 
or cirrhosis, systemic infection requiring IV antibiotics and 
pregnant or lactating woman.
Study Procedures
  All patients undergoing hemodialysis in Siriraj Hospital 
were screened. The eligible patients were randomized in 1:1 
ratio to IV and oral iron. Demographic, medical and renal  
history, dialysis access, single pool Kt/V, previous intravenous 
or oral iron history, previous angiotensin converting enzyme 
inhibitor (ACEI) or angiotensin receptor blocker (ARB) history 
and ESA dosage were collected after randomization. Any oral 
iron supplementation was discontinued for at least one week. 
The laboratory panel was checked before initiating IV or oral 
iron (week 0) consisting of complete blood count, serum iron, 
total iron binding capacity (TIBC), TSAT, serum ferritin and 
serum hepcidin. Patients in the IV iron group received iron 
sucrose 100 mg twice a week after dialysis session for ten 
sessions (total dose of 1,000 mg). The oral iron group received 
ferrous sulfate (200 mg), three tablets, at bedtime throughout 
the study. Erythropoietin stimulating agent (ESA) dosage 
was adjusted by 25% in case of hemoglobin < 9 or >10.5 g/
dL. Laboratory panels were followed at 6 and 12 weeks after 
beginning the study. Serum hepcidin was measured by high 
sensitive solid phase enzyme-linked immunosorbent assay 
(ELISA) (DRG instruments GmbH; Marburg, Germany), and 
adverse events, oral iron compliance and ESA dosage were 
observed throughout the study period.
Statistical Analysis
  Sample Size Calculation
  From the observational study by Malyszko J et al.18, 
serum hepcidin increased significantly from 238.87±108.87 to 
325.37±120.46 ng/mL in 12 patients undergoing hemodialysis 
with absolute iron deficiency anemia after 1,000 mg course 
of IV iron sucrose administration. When we assumed that the 
serum hepcidin difference between the two groups would be 
85.6 ng/mL at type I error of 5% and statistical power of 80%; 
thus, we required 22 patients in each group.
	 	 Data	Analysis
  Categorical data were presented as frequency and 
percentage. Continuous data were presented as mean and 
SD or median and range according to data distribution.  
Differences in categorical data were analyzed using Chi-square 
test. Differences in continuous data between two groups were 
analyzed by independent t-test or Mann-Whitney U test while 
differences in continuous data within the same patients were 
analyzed using paired t-test. All statistical analyses were  
performed by SPSS, Version 18. P-value of <0.05 was  
considered statistically significant.
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Results
Baseline characteristics
  Nineteen patients were enrolled and randomized; ten 
patients were in the oral iron group while nine patients re-
ceived IV iron. One patient in the IV iron group was withdrawn 
due to poor compliance to hemodialysis. Two patients in the 
IV iron group had no laboratory data at week 12 because 
the first patient presented serious infection at four weeks 
after completing the iron course and the second underwent  

kidney transplantation at five weeks after completing the  
iron course. 
  Baseline demographics, medication data and  
baseline biochemical parameters were shown in Tables 1  
and 2, respectively. No significant differences were observed  
in all the baseline characteristics between the treatment  
groups except lower intact parathyroid hormone (iPTH)  
in the IV group (P =	0.015). Also, dialysis vintage tended to 
be longer in the IV iron group (P =	0.061).

Table 1 Baseline demographics

Parameters Oral iron 
(n = 10)

IV iron 
(n = 8)

P

Age, year 56.00 ± 22.00 64.88 ± 13.16 0.358

Male gender 6 (60%) 4 (50%) 1.000

Weight, kg 64.25 ± 24.71 67.09 ± 9.87 0.746

Height, cm 162.50 ± 7.76 166.38 ± 6.97 0.288

SBP, mmHg 143.40 ± 26.78 142.25 ± 15.58 0.916

DBP, mmHg 80.80 ± 16.84 72.50 ± 5.95 0.173

Dialysis vintage, month 68.90 ± 39.25 146.25 ± 95.96 0.061

Single pool Kt/V 2.24 ± 0.36 2.41 ± 0.24 0.341

Vascular access
  AV fistula
  AV graft
  PC

7 (70%)
1 (10%)
2 (20%)

3 (37.5%)
3 (37.5%)
2 (25%)

0.300

Erythropoietin dosage, IU/wk 10,600 ± 6,022.18 10,750 ± 3,991.06 0.953

Previous regular IV iron use 1 (10%) 2 (25%) 0.559

RAAS blockers 4 (40%) 4 (50%) 1.000

SBP,	systolic	blood	pressure;	DBP,	diastolic	blood	pressure;	AV,	arteriovenous;	PC,	permanent	catheter

Table 2 Baseline biochemical parameters

Parameters Oral iron
(n = 10)

IV iron
(n = 8)

P

Hemoglobin, g/dL 9.99 ± 0.46 9.71 ± 0.59 0.279

Hematocrit, % 31.86 ± 1.86 30.40 ± 2.53 0.177

White blood cells, /mm3 7,105.00 ± 1,635.75 8,463.75 ± 2,076.91 0.139

Albumin, g/dL 4.25 (3.4 – 4.7) 4.10 (3.2 – 4.3) 0.135

Intact-parathyroid hormone, pg/mL 466.80 (27.93 – 689.00) 30.66 (7.44 – 366.60) 0.015

Serum iron, mg/dL 8.29 ± 2.42 7.79 ± 1.80 0.632

Total iron binding capacity, mg/dL 36.36 ± 5.13 36.30 ± 11.98 0.989

Transferrin saturation, % 22.53 ± 6.62 22.73 ± 6.01 0.939

Serum ferritin, ng/mL 720.08 ± 217.84 720.89 ± 226.15 0.994

Serum hepcidin, ng/mL 97.41 ± 65.64 111.53 ± 18.27 0.530
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Primary outcome
  Baseline serum hepcidin did not significantly  
differ between the oral and IV iron groups (97.41±65.64 
ng/mL vs. 111.53±18.27; P=0.530). At six weeks after  
treatment, serum hepcidin increased meaningfully in the  

IV iron group (111.53±18.27 vs. 174.48±30.91 ng/mL;  
P=0.001) but not in the oral iron group (97.41±65.64 vs. 
102.69±61.84 ng/mL; P=0.785). The change in serum hepcidin 
was also significant higher in the IV group (P=0.026) (Tables 
3 and 4).

Table 3 Changes at 6 and 12 weeks in each treatment groups

Parameters Baseline 6 weeks P 12 weeks P

Oral iron group (n = 10 at 6 weeks and 8 at 12 weeks)

Hemoglobin, g/dL 9.99 ± 0.46 10.27 ± 2.13 0.700 10.33 ± 1.43 0.599

Transferrin saturation, % 22.53 ± 4.62 30.82 ± 10.06 0.058 20.99 ± 5.01 0.438

Serum ferritin, ng/mL 720.08 ± 217.84 613.76 ± 254.08 0.119 488.21 ± 183.98 0.006

Serum hepcidin, ng/mL 97.41 ± 65.64 102.69 ± 61.84 0.785 - -

Intravenous iron group (n = 8 at 6 weeks and 6 at 12 weeks)

Hemoglobin, g/dL 9.71 ± 0.59 10.44 ± 0.83 0.051 10.52 ± 0.93 0.049

Transferrin saturation, % 22.73 ± 6.01 32.76 ± 11.49 0.008 39.00 ± 19.39 0.065

Serum ferritin, ng/mL 720.89 ± 226.15 1,183.54 ± 274.91 0.003 1,025.28 ± 353.11 0.036

Serum hepcidin, ng/mL 111.53 ± 18.27 174.48 ± 30.91 0.001 - -

Table 4 Changes at 6 and 12 weeks between treatment groups

Change in parameters Oral iron IV iron P

6 weeks (n = 10 in oral group and 8 in IV group )

Hemoglobin, g/dL 0.28 ± 2.23 0.73 ± 0.87 0.603

Transferrin saturation, % 8.29 ± 12.06 10.04 ± 7.70 0.727

Serum ferritin, ng/mL -106.32 ± 195.43 462.65 ± 293.06 < 0.001

Serum hepcidin, ng/mL 5.28 ± 59.26 62.95 ± 32.53 0.026

Erythropoietin dosage, IU/wk 0 (-12,000-4,000 ) 0 (-4,000-2,000) 0.762

12 weeks (n = 8 in oral group and 6 in IV group)

Hemoglobin, g/dL 0.21 ± 1.09 0.82 ± 0.77 0.272

Transferrin saturation, % -1.80 ± 6.19 15.00 ± 15.62 0.016

Serum ferritin, ng/mL -209.64 ± 151.34 297.82 ± 256.80 0.001

Erythropoietin dosage, IU/wk 0 (-12,000-4,000) 0 (-8,000-0) 0.491

Secondary outcomes
  Baseline hemoglobin levels were 9.99±0.46 and 
9.71±0.59 g/dL in the oral and intravenous iron groups, 
respectively. At six weeks after treatment, no significant 
change was found in hemoglobin levels in the oral iron group 
(9.99±0.46 vs. 10.27±2.13 g/dL;	P=0.700). However, in the IV 

iron group, hemoglobin levels tended to increase (10.44±0.83 
g/dL;	 P=0.051). At 12 weeks, hemoglobin levels in the  
IV group increased significantly (10.52±0.93 g/dL; P=0.049), 
and no difference was observed in the change in hemoglobin 
at 6 and 12 weeks.
  Baseline TSAT was comparable between two treatment 
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groups. At 6 weeks, TSAT significantly increased in the IV iron 
group (+10.04±7.70%;	 P=0.008) but not in the oral group. 
Finally, the change in TSAT from baseline differed between 
treatment groups at 12 weeks (P=0.016).
  Despite comparable baseline level, serum ferritin  
significantly increased in the IV iron group at 6 and 12 weeks 
(+462.65 ± 293.06 ng/mL; P=0.003 and +297.82 ± 256.80 
ng/mL; P=0.036), while ferritin level decreased in the oral  
group at 12 weeks (-209.64 ± 151.34 ng/mL; P=0.006). 
Significant changes in serum ferritin levels at both 6 and 12 
weeks between both groups were also revealed (P<0.001 and 
P=0.001, respectively).
  At six weeks, 5 iron responders (hemoglobin  
increase >1 g/dL) and 13 iron non-responders were noted.  

The initial and change in ESA dosage did not significantly 
differ between the response groups (P=0.817 and 0.336, 
respectively). In addition, no significant differences were  
found in baseline hemoglobin, TSAT and serum ferritin  
levels between responders and nonresponders (P=0.190,	 
0.446 and 0.703, respectively). The responder group  
tended to have lower baseline hepcidin levels (70.94 ±  
46.29 vs. 116.28 ± 46.55 ng/mL; P = 0.082). All primary  
and secondary results above are summarized in Tables 3, 4 
and 5.
Adverse events
  One patient in the IV group developed catheter-related 
bloodstream infection and subsequent septic arthritis at four 
weeks after the complete course of iron treatment.

Table 5 Comparison of parameters at 6 weeks between responder groups

Parameters Responder (n = 5) Non-responder (n = 13) P

Intravenous iron arm 2 (40%) 6 (46.2%) 1.000

Baseline erythropoietin dosage, IU/wk 10,200.00 ± 6,942.62 10,846.15 ± 4,506.41 0.817

Change in erythropoietin dosage, IU/wk 0 (-12,000-0) 0 (-4,000-4,000) 0.336

Baseline hemoglobin, g/dL 9.60 ± 0.60 9.97 ± 0.48 0.190

Baseline serum iron, mg/dL 7.82 ± 2.55 8.16 ± 2.04 0.770

Baseline total iron binding capacity, mg/dL 38.42 ± 14.64 35.53 ± 5.42 0.687

Baseline transferrin saturation, % 21.08 ± 4.89 23.21 ± 5.27 0.446

Baseline serum ferritin, ng/mL 752.92 ± 300.16 707.95 ± 186.51 0.703

Baseline serum hepcidin, ng/mL 70.94 ± 46.29 116.28 ± 46.55 0.082

Change in serum hepcidin, ng/mL 24.74 ± 55.93 33.28 ± 58.47 0.783

Discussion
  Our study showed that patients with functional iron 
deficiency anemia undergoing hemodialysis have extremely 
higher baseline serum hepcidin levels than those of the  
normal population which is consistent with related studies.7, 19  
High serum hepcidin among these patients is caused by  
decreased kidney clearance of hepcidin. 
  After iron administration, serum hepcidin significantly 
rose only by intravenous route, similar to related observational 
studies,17, 18 but it remained stable in the oral group. This was 
quite different than data from the posthoc analysis of the  
FIND-CKD study20 revealing significantly increase of serum 
hepcidin level after both IV and oral iron treatment. The  
explanation might be from the difference in study populations. 
The FIND-CKD study enrolled patients with nondialysis chronic 
kidney disease with absolute iron deficiency anemia who were 

found to have lower baseline serum hepcidin levels. The  
significant increment of serum hepcidin level after IV iron might 
have been affected by direct iron loading in the bloodstream or 
increased oxidative stress; thus, we have planned for further 
study of such markers.
  From our data, IV iron significantly increased  
hemoglobin, TSAT and serum ferritin levels in patients with 
functional iron deficiency anemia undergoing hemodialysis, 
which was compatible with large studies.13, 14 Nevertheless, 
change of hemoglobin level from baseline between treatment 
groups as in the DRIVE study13 was not demonstrated in our 
study, which might have been caused by the small sample size. 
  High serum hepcidin level tended to associated with  
poor response to iron treatment. However, the FIND-CKD 
study20 demonstrated that baseline and change in serum 
hepcidin were not predictive for response to iron therapy. The 
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role of serum hepcidin among patients with anemia undergoing 
hemodialysis should be further evaluated.
  From the best of our knowledge, this was the first  
study to show significant differences in hepcidin levels  
between oral and IV iron. However, our study had some  
limitations including small size, short duration of follow-up  
and absent data regarding oxidative stress makers.

Conclusion
  Serum hepcidin levels increased significantly  
among patients with functional iron deficiency anemia  
undergoing hemodialysis and receiving intravenous but  
not in oral iron. Patients receiving IV iron had significantly 
increased hemoglobin, TSAT and serum ferritin levels. Higher 
baseline serum hepcidin levels tended to be associated  
with poor response to iron treatment. 
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Influence of intravenous versus oral iron on 
serum hepcidin level in hemodialysis patients 

with functional iron deficiency anemia: 
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บทคัดย่อ
ทีม่า:	ภาวะโลหติจางเนือ่งจากไม่สามารถน�าธาตเุหลก็มาใช้ได้พบได้บ่อยในผูป่้วยไตวายเรือ้รงัทีไ่ด้รบัการฟอกเลือดด้วยเครือ่งไตเทยีม 
และมีสาเหตุจากการสะสมสารเฮปซิดินในเลือดซึ่งสูงขึ้นเนื่องจากไตไม่สามารถขับสารนี้ได้ โดยระดับเฮปซิดินท่ีสูงสัมพันธ์ 
กับการเพิ่มขึ้นของโรคหัวใจและหลอดเลือด จากการศึกษาแบบสังเกตและไม่มีกลุ่มควบคุมก่อนหน้าน้ีพบว่าการรักษาด้วยยา 
ธาตุเหล็กทางหลอดเลือดด�าในผู้ป่วยกลุ่มนี้สัมพันธ์กับระดับเฮปซิดินในเลือดที่เพิ่มมากขึ้น
วัตถุประสงค์:	 เพ่ือเปรียบเทียบระดับเฮปซิดินในเลือดก่อนและหลังการรักษาในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ต้องได้รับการฟอกเลือดด้วย 
เครื่องไตเทียมระหว่างกลุ่มที่ได้รับธาตุเหล็กทางหลอดเลือดด�ากับธาตุเหล็กแบบรับประทาน
วิธีการวิจัย:	 การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาควบคุมแบบสุ่ม ผู้วิจัยรวบรวมผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม  
3 ครั้งต่อสัปดาห์ ที่มีฮีโมโกลบินน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10.5 กรัม/ดล. ความอิ่มตัวของโปรตีนทรานส์เฟอรินในการจับธาตุเหล็กน้อยกว่า
ร้อยละ 30 และระดับเฟอร์ไรตินระหว่าง 200 ถึง 1,200 นาโนกรัม/มล. โดยสุ่มแบ่งผู้ป่วยในอัตราส่วน 1:1 เป็นกลุ่มได้รับธาตุเหล็ก
แบบรับประทาน (เฟอร์รัสซัลเฟต 600 มก./วัน) และกลุ่มธาตุเหล็กทางหลอดเลือดด�า (ไอออนซูโครส 100 มก. ระหว่างการฟอกเลือด
ด้วยเครือ่งไตเทยีม 2 ครัง้ต่อสปัดาห์ รวม 1,000 มก.) ผูร่้วมวจิยัได้ตรวจตดิตามระดบัฮโีมโกลบนิ ประเมนิสภาวะธาตเุหลก็เปรยีบเทยีบ
ก่อนเริ่มการรักษากับหลังรักษา 6 และ 12 สัปดาห์ และระดับเฮปซิดินในเลือดเปรียบเทียบก่อนเริ่มการรักษากับหลังรักษา 6 สัปดาห์
ผลการศึกษา:	การวิจัยนี้รวบรวมผู้ป่วยได้ทั้งหมด 19 ราย โดยผู้ป่วยถูกสุ่มเลือกแบ่งเป็นกลุ่มธาตุเหล็กแบบรับประทาน 10 ราย และ 
กลุ ่มธาตุเหล็กทางหลอดเลือดด�า 9 ราย การศึกษานี้ไม่พบความแตกต่างของการเปล่ียนแปลงระดับฮีโมโกลบินในระหว่าง 
กลุ่มการรักษาที่ระยะเวลา 6 และ 12 สัปดาห์ ผู้ป่วยที่ได้รับธาตุเหล็กทางหลอดเลือดด�ามีระดับธาตุเหล็กในเลือด (7.79 ± 1.80 และ 
11.03 ± 2.80 มก./ดล.; P = 0.018) ความอิ่มตัวของโปรตีนทรานส์เฟอรินในการจับธาตุเหล็ก (ร้อยละ 22.73 ± 6.01 และ 32.76 ± 
11.49; P = 0.008) และเฟอร์ไรติน (720.89 ± 226.15 และ 1,183.54 ± 274.91 นาโนกรัม/มล.; P = 0.003) เพิ่มขึ้นที่ 6 สัปดาห์
เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการรักษาในขณะที่กลุ่มธาตุเหล็กแบบรับประทานไม่พบความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ การศึกษานี้พบการเพิ่มขึ้น
ของระดับเฮปซิดินอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติหลังการรักษาในกลุ่มธาตุเหล็กทางหลอดเลือด (111.53 ± 18.27 และ 174.48 ± 30.91 
นาโนกรัม/มล.; P = 0.001) แต่กลับไม่พบความเปลี่ยนแปลงในกลุ่มธาตุเหล็กรับประทาน (97.41 ± 65.64 และ 102.69 ± 61.84 
นาโนกรัม/มล.; P	= 0.785) ที่ระยะ 12 สัปดาห์หลังรักษา ผู้ป่วยที่ได้รับธาตุเหล็กทางหลอดเลือดด�ามีการเพิ่มขึ้นของระดับธาตุเหล็ก 
ในเลือด (-0.59 ± 2.80 และ 4.65 ± 4.17 มก./ดล.; P = 0.015) ความอิ่มตัวของโปรตีนทรานส์เฟอรินในการจับธาตุเหล็ก  
(ร้อยละ -1.80 ± 6.19 และ 15.00 ± 15.62; P = 0.016) และเฟอร์ไรติน (-209.64 ± 151.34 vs 297.82 ± 256.80 นาโนกรัม/มล.; 
P = 0.001) มากกว่าผู้ป่วยที่ได้รับธาตุเหล็กรับประทาน
สรุป:	 การรักษาด้วยธาตุเหล็กทางหลอดเลือดด�าเพิ่มระดับเฮปซิดินในผู้ป่วยไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและ 
มีภาวะโลหิตจางเน่ืองจากไม่สามารถน�าธาตุเหล็กมาใช้ได้ อย่างไรก็ตามผลของธาตุเหล็กทางหลอดเลือดด�าต่อระดับสารเฮปซิดิน 
ในผู้ป่วยกลุ่มนี้ควรได้รับการศึกษาต่อไป

ค�าส�าคัญ: ธาตุเหล็กทางหลอดเลือดด�า, เฮปซิดิน, ภาวะโลหิตจางเนื่องจากไม่สามารถน�าธาตุเหล็กมาใช้ได้, ผู้ป่วยไตเรื้อรังที่ได้รับ
การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

ชือ่ผูต้ดิต่อ:	นพ.	นฐัสทิธิ	์ลาภปรสิทุธ	ิหน่วยวกักะวทิยา	ภาควชิาอายรุศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล	เลขที	่2	ถนนพรานนก	
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บทนÓ
  ความผิดปกติของไตกับโรค Waldenstrom’s macroglobu-
linemia มีรายงานพบกลุ ่มอาการ nephrotic syndrome โดย 
ส่วนใหญ่สัมพันธ์กับภาวะ monoclonal gammopathy คือ  
amyloidosis ส�าหรบัผูป่้วยรายนีม้าด้วยอาการ nephrotic syndrome 
พยาธิสภาพไตพบเป็น minimal change disease (MCD) ซึ่งพบ
ได้น้อยมากในผู้ป่วย Waldenstrom’s macroglobulinemia จึงขอ 
น�าเสนอรายงานของผู้ป่วยรายนี้ 

รายงานผู้ป่วย
  หญิงไทย อายุ 60 ปี 

อาการส�าคัญ 
  บวมมากขึ้น 3 เดือน

ประวัติปัจจุบัน
  3 เดือนก่อนมาโรงพยาบาล ปัสสาวะเป็นฟอง ขาบวม 2 ข้าง  
น�้าหนักเพิ่มขึ้นจาก 66 เป็น 74 กก. ปริมาณปัสสาวะออกปกติ  
ไม่มีปัสสาวะปนเลือด นอนราบได้ ไม่หอบเหนื่อย ไม่มีไข้ ไม่ม ี
คล�าได้ก้อนที่ใด ไม่มีอาการปวดตามตัวหรือปวดข้อ ไม่มีผมร่วง  
ไม่มีผื่น ไม่มีถ่ายด�าหรือถ่ายเป็นเลือด

  ปฏิเสธโรคประจ�าตัว และการใช้ยาประจ�า ยาชุด ยาหม้อ  
ยาลูกกลอน และยาสมุนไพร
  ปฏิเสธการใช้สารเสพติด การรับเลือด และประวัติการสัก

ตรวจร่างกาย
Vital signs:   T 36.9 oc, PR 101/min, BP 123/82 mmHg,  
     RR 20/min
GA:     A Thai woman, good consciousness,  
     well cooperate, no breast mass
HEENT:    not pale conjunctiva, anicteric sclera,  
     no puffy face and eyelids, no oral  
     ulcer
CVS:     PMI at 5th ICS MCL, normal S1 S2, no  
     murmur
Lungs:    clear
Abdomen:   soft, not tender, no hepatosplenomegaly
Extremities:  pitting edema 2+
Skin:     no rash
Lymph nodes:  negative 
Neurological:  motor grade V all extremities

Waldenstrom’s macroglobulinemia and 
minimal change disease

กมลวรรณ ภัคโชตานนท์ 
หน่วยโรคไต	กองอายุรกรรม	โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช	กรมแพทย์ทหารอากาศ

Abstract
 Fibrillary glomerulonephritis (FGN) is a rare glomerular disease with an incidence of 0.5 to 1% of native  
renal biopsies. The pathogenesis of FGN is not well recognized, but a hypothesis proposes the immune complex  
deposition occurs in pathognomonic fibrils in glomeruli. Approximately one third of FGN patients had comorbidities  
including cancer and autoimmune disease. Association between hepatitis C viral (HCV) infection and FGN had been 
reported in some patients with unfavorable outcome. We here reported two cases with HCV and associated FGN. Both 
patients had a very high HCV RNA and evidence of cirrhosis at diagnosis. Renal histopathology and electron microscopic 
findings confirmed a diagnosis of FGN. The first patient achieved sustained virological response after treatment with  
novel direct-acting antiviral (DAAs) based regimen and exhibited stable renal function. In contrast, the second patient 
did not receive DAAs due to financial restriction and developed progressive renal deterioration. We also reviewed the 
literature regarding pathology, treatment and renal prognosis of this clinical entity.

Keywords: Fibrillary glomerulonephritis, Hepatitis C virus, Glomerular disease
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ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
Hb 9.3 g/dL, MCV 80.0 fL, WBC 9,190/mm3, N 62%,  
L 27%, M 11%, platelet 250,000/ mm3

PBS:  normochromic normocytic RBC, few polychromasia,  
  no rouleaux formation
U/A: sp.gr. 1.025, pH 5.0, protein 3+, WBC 10-20/HPF,  
  RBC 0-1/HPF
  Urine protein creatinine ratio (UPCR) 7.28 g/g Cr
  BUN 30, Cr 1.48 mg/dL, Na 138, K 3.8, Cl 98, HCO

3
 23 mmol/L,  

  Ca 7.5 mg/dL, P 2.4 mg/dL, serum albumin 1.7 g/dL,  
  cholesterol 201 mg/dL, fasting blood sugar 106 mg/dL
  Anti-HIV negative, Anti-HCV negative, HBsAg negative,  
  ANA negative
Serum protein electrophoresis:  no monoclonal gammopathy 
Serum free light chain:  Kappa/Lambda ratio 5.51
Urine Bence-Jones protein:  negative 

ผลการตรวจทางพยาธิวิทยาของไต 
Light microscopy:   The glomeruli show unremarkable  
       capillaries and mesangium. The silver  
       staining shows neither spikes nor  
       basement membrane duplication.  
       The tubules show focal mild fibrosis.  
       The arteries and arterioles are  
       unremarkable. (รูปที่ 1)
Immunofluorescence:  IgG trace, IgM trace, IgA negative, C3  
       negative, C1q negative, fibrinogen  
       negative, kappa trace, and lambda  
       negative
Electron microscopy:  no electron dense deposits are seen.  
       The podocytes show diffuse foot  
       process effacement. (รูปที่ 2)
Pathological diagnosis: compatible with minimal change  
       disease.

การด�าเนินโรคของผู้ป่วย
  ผู ้ป่วยรายนี้มาด้วยกลุ ่มอาการ nephrotic syndrome  
แรกรับวินิจฉัยเป็น MCD ที่ไม่พบสาเหตุอื่น จึงเริ่มรักษาด้วย  
prednisolone 1 มก./กก./วัน (60 มก./วัน) เป็นเวลา 6 สัปดาห์  
ต่อมาผู ้ป ่วยมีอาการแขนขาอ ่อนแรง ได ้ รับการวินิจฉัยเป ็น  
steroid myopathy โดยขณะนั้นตรวจพบ UPCR 5.77 g/g Cr  
จึงปรับลด prednisolone เหลือ 30 มก./วัน และลดขนาดยาลง 
ตามอาการทางคลินิกพร้อมกับเริ่ม tacrolimus 0.1 มก./กก./วัน  
2 เดือนต่อมาอาการแขนขาอ่อนแรงดีขึ้น แต่ผู้ป่วยมีอาการอ่อนเพลีย
และตรวจพบซีดมากขึ้น มีระดับฮีโมโกลบิน 7.0 กรัม/ดล. จึงส่งตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม 
Immunofixation:   IgM kappa monoclonal gammopathy
      Serum IgM 2,330 มก./ดล. (ค่าปกติ  
      40-230 มก./ดล.)
Bone marrow study: hypercellularity, lymphoid cells: 85%  
      dense atypical small lymphoid cell  
      infiltration, Immunohistochemistry: CD  
      20 (+), Bcl-2 (+), CD 5 (-), CD 10 (-),  
      CyclinD1 (-), kappa (-), lambda (-) 
  ถ่ายภาพรังสีคอมพิวเตอร์ (CT scan) ไม่พบก้อนในทรวงอก
และช่องท้อง 
  จากอาการทางคลินิกร่วมกับผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
และพยาธิวิทยาไขกระดูก จึงวินิจฉัยเป ็น Waldenstrom’s  
macroglobulinemia เริ่มการรักษาด้วยยาเคมีบ�าบัดสูตร R-CVP 
(rituximab, cyclophosphamide, vincristine, prednisolone)  
หลังได้ยาเคมีบ�าบัดทุก 3 สัปดาห์ จ�านวน 5 ครั้ง อาการของโรคเข้า 
สู่ partial remission ไม่มีอาการบวม ระดับครีแอทินินในเลือด  
0.7 มก./ดล. และ UPCR 0.22 g/g Cr สามารถหยดุยา prednisolone 
และ tacrolimus ได้ในเวลา 3 เดือนหลังเริ่มรักษาด้วยยาเคมีบ�าบัด

อภิปราย
  Waldenstrom’s macroglobulinemia เป็นโรคที่พบได้ 
ไม่บ่อย พบประมาณ 3 รายต่อประชากรหนึ่งล้านคนต่อปี1 โรคไต 
ที่สัมพันธ์กับ Waldenstrom’s macroglobulinemia พบเพียง 
ประมาณร้อยละ 4.2-5.1 ส่วนใหญ่สัมพันธ์กับภาวะ monoclonal 
gammopathy ร้อยละ 82 พยาธิสภาพที่พบบ่อยสุดคือ amyloidosis 

รูปที่ 1

รูปที่ 2
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ร้อยละ 25-33 รองลงมาคือ cryoglobulinemic glomerulonephritis 
ร้อยละ 21-23 และ tubulointerstitial nephropathies ร้อยละ 14  
ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจาก lymphoma infiltration2,3 ส่วนพยาธิวิทยาของ 
ไตท่ีไม่สัมพันธ์กับ monoclonal gammopathy พบได้ร้อยละ 18  
ซึ่งค่อนข้างหลากหลาย เช่น thrombotic microangiopathy (TMA), 
acute tubular necrosis, focal segmental glomerulosclerosis 
(FSGS) และ MCD เป็นต้น3 
  จากข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ. 1975 พบผู้ป่วย Waldenstrom’s 
macroglobulinemia ที่มีพยาธิวิทยาของไตแบบ MCD เพียง 4 ราย
เท่านั้น4-6 โดยทุกรายมาด้วยอาการ nephrotic syndrome และ 
ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยเป็น Waldenstrom’s macroglobulinemia 
มาก่อน ผลพยาธิวิทยาของไต 2 รายพบ lymphocytes infiltration 
ที่บริเวณ interstitium2,6 และ 2 รายไม่พบรอยโรค4,5 และทุกรายโรค 
MCD สงบ หลังการรักษาโรค Waldenstrom’s macroglobulinemia 
ด้วยยาเคมีบ�าบัด 
  MCD ท่ีไม่ตอบสนองต่อคอร์ติโคสเตรียรอยด์ต้องค�านึง
ถึงสาเหตุทุติยภูมิอ่ืนด้วย โดยเฉพาะโรคมะเร็งในผู ้ป่วยสูงอายุ  
ถึงแม้ MCD จะสัมพันธ์กับ Hodgkin’s lymphoma เป็นส่วนใหญ่ 
แต่ Waldenstrom’s macroglobulinemia ก็เป็นโรคหนึ่งที่ต้องคิดถึง 
โดยเฉพาะรายที่มีความผิดปกติของผลเลือดและตรวจไม่พบก้อนที่ใด 
ดังเช่นในผู้ป่วยรายนี้

สรุป
  Waldenstrom’s macroglobulinemia เป็นโรคทีพ่บได้ไม่บ่อย  
และส่วนใหญ่ไม่ท�าให้เกิดความผิดปกติทางไต แต่ก็พบว่ามีผู้ป่วย 
บางส่วนมาด้วยอาการทางไตน�ามาก่อนได้ เช่น nephrotic syndrome 
ส่วนใหญ่เกิดจาก amyloidosis แต่ก็มีบางรายเช่นในผู้ป่วยรายนี้ 
ที่เกิดจาก MCD การรักษาสาเหตุหลักจะท�าให้อาการทางไต 
เข้าสู่ภาวะสงบได้

เอกสารอ้างอิง
 1. Sekhar J, Sanfilippo K, Zhang Q, Trinkaus K, Vij R, Morgensztern  

D. Waldenstrom macroglobul inemia: a Survei l lance,  

Epidemiology, and End Results database review from 1988 to 

2005. Leuk	Lymphoma. 2012;53(8):1625-1626.

 2. Salviani C, Guido G, Serriello I, Giannakakis K, Rocca AR. 

Renal involvement in Waldenstrom’s macroglobulinemia: case  

report and review of literature. Ren	Fail. 2014;36(1):114-118.

 3. Higgins L, Nasr SH, Said SM, Kapoor P, Dingli D, King RL,  

et al. Kidney Involvement of Patients with Waldenstrom  

Macroglobulinemia and Other IgM-Producing B Cell  

Lymphoproliferative Disorders.	 Clin	 J	 Am	 Soc	 Nephrol. 

2018;13(7):1037-1046.

 4. Hory B, Saunier F, Wolff R, Saint-Hillier Y, Coulon G, Perol C. 

Waldenstrom macroglobulinemia and nephrotic syndrome with 

minimal change lesion. Nephron. 1987;45(1):68-70.

 5. Swaneveld FH, van Dorp WT, Visser O, de Klerk G.  

Waldenstrom’s macroglobulinaemia presenting with nephrotic 

syndrome. Neth	J	Med. 2012;70(9):411-413.

 6. Grabe DW, Li B, Haqqie SS. A Case of Nephrotic Syndrome  

With Minimal-Change Disease and Waldenstrom’s  

Macroglobulinemia. J	Clin	Med	Res. 2013;5(6):481-483.



Journal of the Nephrology Society of Thailand  67

ชายไทยคู่ อายุ 49 ปี อาชีพ ขับรถรับจ้าง ภูมิล�าเนา จังหวัดกาฬสินธุ์

อาการส�าคัญ  
  บวม 6 เดือนก่อนมาโรงพยาบาล

ประวัติปัจจุบัน
  6 เดือนก่อนมาโรงพยาบาล มีอาการขาบวมทั้งสองข้าง 
กดบุ ๋ม ท้องโตขึ้น ตาบวมช่วงตื่นนอนแล้วหายในระหว่างวัน 
ปัสสาวะเป็นฟอง ไม่มีปัสสาวะเป็นเลือด ปริมาณปัสสาวะเท่าเดิม  
ตื่นมาปัสสาวะกลางคืน 2-3 คร้ังในช่วง 2-3 เดือน เบ่ืออาหาร  
น�้าหนักลด 8 กก. ใน 6 เดือน เหนื่อยง่าย นอนราบได้ ไม่มีตื่นมา
หอบเหนื่อยตอนกลางคืน ไม่มีตาเหลืองตัวเหลือง ถ่ายอุจจาระปกติ  
ไม่มีท้องผูกสลับท้องเสีย ไม่มีไข้ ไม่มีเหงื่อออกตอนกลางคืน  
ไม่ปวดเมื่อยตามตัว และไม่มีคล�าก้อนได้ที่ใด

ประวัติอดีต 
  ไม่เคยตรวจสุขภาพมาก่อน

ประวัติส่วนตัว 
  เคยสูบบุหรี่ (20 ซอง-ปี) และเสพกัญชา เลิกมา 20 ปี เคยใช้ 
ยาแก้ปวดคลายกล้ามเนื้อเลิกมา 6 เดือน ปฏิเสธการดื่มสุรา การสัก 
หรือการรับเลือด ปฏิเสธประวัติโรคไต หรือโรคมะเร็งในครอบครัว

ประวัติยา 
  ไม่ได้ทานยาใดประจ�า 

ตรวจร่างกาย (รูปที่ 1) 
Vital signs: T 36.5°c, BP 117/75 mmHg, PR 92/min, RR  
    20/min
GA:   A middle age man, good consciousness,  
    no tachypnea
HEENT:  mild pale conjunctiva, anicteric sclera,  
    no thyroid gland enlargement, tongue  
    indentations of teeth, no proptosis
CVS:   PMI at left 5th ICS, MCL, regular rhythm,  
    normal S1and S2, no murmur

RS:   normal chest contour, equal breath sounds,  
    no adventitious sound
Abdomen:  globular shape, no surgical scar, normoactive  
    bowel sound, no tenderness, liver and spleen-  
    not palpable, shifting dullness-negative
PR:   no mass, no rectal shelf
Extremities: pitting edema 2+ at both legs
Skin:   no rash, petechiae or purpura
Lymph nodes: no superficial lymphadenopathy
Musculoskeletal: no arthrit is, modified Phalen’s test  
    negative, Tinel’s test negative
Nervous system: pupil 3 mm RTLBE, normal EOM, no loss  
    of facial sensation, no facial palsy, no  
    deviation of tongue, no muscle atrophy  
    or hypertrophy, motor power grade V all,  
    no loss of pinprick sensation, proprioception,  
    or pain, DTR 2+ all, BBK dorsiflexion  
    response all, normal FNF, no ataxia

Gradual onset of nephrotic syndrome in 
patients with renal impairment

นภัส วุฒิเลิศเจริญวงศ์, วันจักร พงษ์สิทธิศักดิ์
สาขาวิชาโรคไต	ภาควิชาอายุรศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล	มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

CPC-Clinicopathological Conference

รูปที่ 1 ภาพถ่ายลิ้นที่มีลักษณะ Indentation of teeth

ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ
Hb 9.8 g/dL, MCV 76 fl, RDW 14.3%, WBC 9,000/mm3,  
N 64%, L 24%, M 5.9%, E 4.1%, Platelet 234,000/mm3

BUN 30, Cr 3.95 mg/dL, Na 136, K 4.5, Cl 104, HCO
3
 25 

mmol/L, correct Ca 10.4 mg/dL, PO
4
 4.3 mg/dL,

albumin 2.2 g/dL, globulin 3.5 g/dL, cholesterol 431 mg/dL, 
blood sugar 110 mg/dL
HBsAg negative, Anti-HBc negative, Anti-HCV negative, 
Anti-HIV negative
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BA

U/A:     Sp.gr.1.014, albumin 3+, glucose 2+, blood 1+,  
     WBC 2-3/HPF, RBC 2-3/HPF, no cast,  
     no dysmorphic RBC
     24-hour urine protein 22.4 g
U/S KUB:   diffuse parenchymal disease of both  
     kidneys, normal size, no hydronephrosis, 
      no mass, no stone
ECG:     normal sinus rhythm rate 90/min, LVH with  
     strain pattern
Echocardiography:   LV wall thickness with sparkling  

     appearance
Serum protein electrophoresis and immunofixation 
(รูปที่ 2):    Monoclonal gammopathy and IgG lambda  
     restriction
Serum free light chain: Kappa (κ) 36.8 mg/L, lambda (λ)  
     638 mg/L, κ:λ ratio 0.06 
Bone marrow study:  Moderately hypercellular marrow  
     mild increase of plasma cells 30%,  
     CD138posi t ive, lambda l ight chain  
     restriction

รูปที่ 2 A. Serum protein electrophoresis พบ monoclonal gammopathy
   B. Immunofixation พบ lambda light chain restriction

Kidney pathology (รูปที่ 3)
Glomeruli:   32 glomeruli, 14 show global sclerosis,  
     no increase in mesangial cells, moderate  
     increase in matrix with amorphous material,  
     the capillary walls show diffuse thickening  
     with amorphous material deposit
Tubules and interstitium:  (20%) mild tubular atrophy and  
     interstitial fibrosis. 
Blood vessels:  Moderate intimal fibrosis. The arterioles  

     show moderate hyalinosis. Vascular wall  
     shows diffuse thickening with amorphous  
     material deposit
Congo red:   apple-green birefringence under polarized  
     light, negative for Periodic acid-Schiff and  
     silver stain
Immunofluorescence:  Positive lambda, granular deposit  
     at mesangium and capillary wall 
 

BA C

รูปที่ 3 A. Cortical tissue ย้อม PAS พบ amorphous material deposit ใน mesangium และ vessel wall ไม่ติดสี PAS
   B. Congo red positive under polarized light พบลักษณะ apple green birefringent ใน vessel wall
  C. Immunofluorescence พบ lambda light chain restriction
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การวินิจฉัย 
  Multiple myeloma with primary systemic amyloidosis (AL) 

การรักษา 
  ผู้ป่วยรายนี้ได้รับการรักษาด้วย vincristine, doxorubicin  
และ dexamethasone (VAD regimen) 

อภิปรายผู้ป่วย
  ชายอายุ 49 ปี มาด้วย nephrotic syndrome อาการ 
ค่อยเป็นค่อยไป มีภาวะเลือดจาง ร่วมกับการท�างานของไตลดลง 
ควรถึงกลุ่มโรคดังต่อไปนี้
  1. Nephrotic syndrome ที่มีลักษณะพยาธิสภาพที่ท�าให ้
ไตวายอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
   - Amyloidosis เนื่องจากผู้ป่วย nephrotic syndrome 
ร่วมกับมี systemic organ involvement ที่เข้าได้ ได้แก่ อาการ  
constitutional symptoms ตรวจพบ indentation of teeth ภาวะ 
เลือดจาง และ restrictive cardiomyopathy (sparkling appearance 
of myocardium) อาการอืน่ทีพ่บบ่อย ได้แก่ periorbital ecchymosis, 
carpal tunnel syndrome, peripheral neuropathy, shoulder pad 
sign, hepatosplenomegaly, abnormal bleeding, bone pain และ 
pathological fracture1,2

   - Membranous nephropathy เน่ืองจากผู ้ป ่วย
อยู่ในวัยกลางคน มาด้วย nephrotic syndrome อาการค่อยเป็น 
ค่อยไป มีโปรตีนรั่วในปัสสาวะมาก และ 1 ใน 3 ของผู้ป่วย primary 
membranous nephropathy พบการท�างานของไตลดลงได้ อย่างไร
ก็ตาม ผู้ป่วยรายน้ีมีน�้าหนักลด และ constitutional symptoms  
จึงควรคิดถึงและพยายามตรวจหา malignancy associated  
secondary membranous nephropathy ด้วย
   - Idiopathic nodular sclerosis พบปัจจัยที่ส�าคัญ 
คือ สูบบุหรี่ ข้อค้านคือผู้ป่วยหยุดสูบบุหรี่แล้ว 
   - Other deposition diseases เช่น fibrillary  
glomerulonephritis หรือ immunotactoid glomerulonephritis 
สามารถพบในผูป่้วย nephrotic syndrome ร่วมกบัมภีาวะเลอืดจางได้
Nephrotic syndrome ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนของโรค ได้แก่  
renal vein thrombosis ที่ต้องระวังมากที่สุด โดยอาจสัมพันธ์กับ 
membranous nephropathy ได้
  2. Nephrotic syndrome ที่มีสาเหตุอื่นท�าให้การท�างาน
ของไตลดลง เช่น รับประทานยาที่มีพิษต่อไตท�าให้เกิด nephrotic 
syndrome ร่วมกับ acute interstitial nephritis หรือ acute tubular 
necrosis จึงมีไตวายร่วมด้วย
  3. ผู้ป่วยรายนี้มาด้วย nephrotic syndrome ในผู้ใหญ่ร่วม
กบัมไีตวายจงึมข้ีอบ่งชีใ้นการท�าเจาะชิน้เนือ้ไตส่งตรวจทางพยาธวิทิยา  
ข้อควรระวังในการตรวจชิ้นเน้ือไต คือ สงสัยโรค amyloidosis ซึ่ง
เลือดหยุดยากจากภาวะ acquired factor X deficiency และ  
amyloid vasculopathy จากการที่มี amyloid fibril สะสมในตับและ
หลอดเลอืดตามล�าดับ รวมถึงมภีาวะภาวะ acquired von-Willebrand 
disease ร่วมด้วย 

  ผลพยาธิวิทยาชิ้นเน้ือไตในผู้ป่วยรายน้ีพบ amorphous  
material deposit ใน glomerular mesangial area และ vessel  
wall ย้อมพิเศษ amorphous material ไม่ติดสี Periodic acid-Schiff  
และ silver แต่ย้อมติด Congo red และ เมื่อน�าไปตรวจด้วย  
polarized light พบลักษณะเป็น apple-green birefringent  
immunofluorescence พบว่ามี lambda restriction ผู้ป่วยรายนี้ 
จึงได้รับการวินิจฉัย amyloidosis ผลการตรวจเพิ่มเติมเพื่อยืนยันว่า 
ผู้ป่วยเป็น primary systemic amyloidosis (AL) ได้แก่ serum  
protein electrophoresis และ immunofixation พบ monoclonal  
gammopathy with immunoglobulin G lambda restriction  
ตรวจระดับ serum free light chain พบ lambda light chain สูง  
และ κ:λ ratio 0.06 ต�่ากว่าปกติ (ค่าปกติในผู้ป่วยไตเสื่อม คือ 
0.37-3.173

  ผู้ป่วยได้รับการตรวจไขกระดูกพบ plasma cell เพิ่มขึ้น 
ถึงร้อยละ 30 จึงได้รับการวินิจฉัยเป็น multiple myeloma with  
primary systemic amyloidosis
  การรักษาหลัก คือ การให้ยาเคมีบ�าบัด ร่วมกับประเมินว่า
สามารถท�า autologous hematopoietic stem cell transplantation  
(HSCT) ได้หรือไม่ โดยมีข้อบ่งชี้ในกลุ่มผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 65 ปี  
ไม่มีโรคหัวใจ ค่าการท�างานของไตดี และ ECOG performance 
status 0-1 ในผู้ป่วยรายท่ีไม่สามารถท�า HSCT ได้ จึงให้ยาเคมี
บ�าบัดอย่างเดียว โดยสูตรของยาเคมีบ�าบัดที่ใช้กันแพร่หลาย ได้แก่ 
1) Alkylating agents ร่วมกับ steroids เช่น vincristine, adriamycin 
และ dexamethasone (VAD) regimen หรือ Melphalan-dexa-
methasone (MDex) regimen 2) Immunomodulator agents เช่น 
Thalidomide, Lenalidomide หรอื Pomalidomide-based regimen 
3) Proteosome inhibitor-based regimen เช่น bortezomib4

เอกสารอ้างอิง
 1. Kyle RA, Gertz MA. Primary systemic amyloidosis: clinical  

and laboratory features in 474 cases.	 Semin	 Hematol. 

1995;32(1):45-59.

 2. Buxbaum JN, Chuba JV, Hellman GC, Solomon A, Gallo GR. 

Monoclonal immunoglobulin deposition disease: light chain and 

light and heavy chain deposition diseases and their relation to 

light chain amyloidosis. Clinical features, immunopathology, and 

molecular analysis. Ann	Intern	Med.	1990;112(6):455-464.

 3. Hutchison CA, Harding S, Hewins P, Mead GP, Townsend 

J, Bradwell AR, et al. Quantitative assessment of serum and  

urinary polyclonal free light chains in patients with chronic  

kidney disease. Clin	J	Am	Soc	Nephrol. 2008;3(6):1684-1690.

 4. Mahmood S, Palladini G, Sanchorawala V, Wechalekar A. 

Update on treatment of light chain amyloidosis. Haematologica.	

2014;99(2):209-221.



บทคัดย่อ งานวิจัยการประชุมใหญ่สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ประจ�าปี 2561 70

Abstract
Background:	Rhabdomyolysis-induced acute kidney injury (AKI) is the most serious complication which can be the 
life-threatening condition. Approximately 100,000 Thai young men have been recruited for military service per year. There 
are a number of interventions to prevent rhabdomyolysis, but the incidence of rhabdomyolysis is still high.
Objective: To evaluate the predictability of body composition in rhabdomyolysis-induced AKI during intensive physical 
training for new military recruits.
Material	 and	method:	 A prospective diagnostic study in 4 military-based camps in Kanchanaburi, between 
May to July 2017 were conducted. A total of 301 conscripts participated. They were recruited for intensive military  
training in 8-weeks period. At run-in period, all participants responded to a questionnaire and baseline laboratory data,  
anthropometric and body composition (total body water-TBW, muscle mass, and fat mass) were measured by using portable  
dual-frequency BIA. The participants were assessed for body composition every other week until the end of intensive 
training. If they were admitted to hospital due to rhabdomyolysis-induced AKI, they would be analyzed as “AKI group”.
Results: All 301 participants were included. The incidence of exertional rhabdomyolysis-induced AKI was 19.2 
%. Most of AKI (65.5 %) was occurred in first 4 week. The subjects who developed AKI had a lower total body 
water at baseline (45.08 + 2.95% vs 54.31 + 5.21% p =0.001). In a comparison of body composition change  
during 8-weeks of training, the AKI group lose muscle and fat mass with statistical significance when comparing to the 
non-AKI group. Baseline TBW thus proved to be a better predictor of exertional rhabdomyolysis-induced AKI than other 
convention parameters (frequency of exercise, history of alcohol use, BMI, urine specific gravity) with an AUC of 0.912 
(95% CI 0.83– 0.99). This showed that baseline TBW cutoff point < 50% exhibit good sensitivity (98.3%), specificity 
(74.0%), and adequate positive (48.3%) and negative predictive values (99.5%).
Conclusion: To our best knowledge, this is the first study demonstrating the impact of body composition  
especially TBW on the risk for rhabdomyolysis-induced AKI. The dynamic changes in TBW, muscle and fat mass that 
is discovered in rhabdomyolysis-induced AKI among the subjects. Moreover, we are able to identify the additional risk 
factors for developing rhabdomyolysis- induced AKI.

Keywords: Exertional rhabdomyolysis, acute kidney injury, Body composition
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Abstract
Background:	The current guideline for peritonitis suggested that intraperitoneal (IP) antibiotics be administered only in 
a peritoneal dialysis (PD) that last longer than six hours. However, this might not be practical as such a long PD might 
cause poor ultrafiltration and volume overload.
Objectives: This study was aimed to evaluate intraperitoneal bioavailability, and plasma and dialysate  
concentration of the widely used empirical antibiotics for PD-related peritonitis, cefazolin and ceftazidime, in  
2-hour dwell IP administration. 
Materials	and	Methods:	cefazolin and ceftazidime (2,500 mg each) were added in a 5-liter bag containing 2.5% 
dextrose PD fluid, placed on the warmer of PD cycling machine. Another 5-liter bag of PD fluid was connected to the 
machine, off the warmer. Patients underwent 5 exchanges of 2-liter PD fluid over 10 hours by the PD cycling machine 
without last fill or additional dwell. Plasma samples were collected at 0, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 18, and 24 hours after the 
infusion. Dialysate samples from each exchange were collected at time 0, 2, 4, 6, 8, 10, and 24 hours. Cefazolin and 
ceftazidime concentrations in plasma and dialysate were determined by high performance liquid chromatography. 
Results:	Six patients with PD-related peritonitis participated in this study. The intraperitoneal bioavailability of cefazolin 
and ceftazidime is 50.3±16.4% and 56.6±18.4%, respectively. Plasma cefazolin and ceftazidime levels exceeded the 
minimum inhibitory concentration (MIC) of 8 mg/L within the first hour (cefazolin 35.3±7.5 and ceftazidime 26.7±14.9 
mg/L at an hour), peak at 10 hours after the infusion (101.4±5.0 and 64.7±29.4 mg/L) and then sustained well above 
the MIC at 24 hours after the infusion (83.3±4.0 and 48.8±24.6 mg/L). Dialysate cefazolin and ceftazidime levels were 
also sustained above the MIC throughout the PD session in all patients. 
Conclusion:	 The IP cefazolin and ceftazidime in 2hr-dwell administration indicated sufficient bioavailability and  
adequate dialysate and plasma concentrations. This regimen could become a standard for peritonitis in PD patients 
already using PD cycling machine as well as the continuous ambulatory PD (CAPD) patients who needed shorter dwells 
during peritonitis.
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Abstract
Objectives:	High dialysate calcium concentration is believed to be able to improve left ventricular ejection fraction 
(LVEF). To test the hypothesis that low dialysate calcium is not inferior to high dialysate calcium, with the use of a margin 
of 5% for the changes of LVEF during HD with low dialysate calcium as compared to high dialysate calcium.
Methods:	A randomized, double-blinded, non-inferiority study was conducted. ESRD patients undergoing chronic 
HD were randomized into 2 groups: high dialysate calcium (1.75 mmol/L, Ca-1.75 group) and low dialysate calcium 
(1.25 mmol/L, Ca-1.25 group). The primary endpoint was the changes of LVEF, comparing between predialysis and  
3-4 hours after dialysis. The secondary endpoints were episodes of intradialytic hypotension (IDH) and changes of c-reactive  
protein (CRP) and fibroblast growth factor-23 (FGF-23) during 6-month period.
Results:	Seventy-eight ESRD patients were included (38 in Ca-1.25 group and 40 in Ca-1.75 group). Mean changes 
of LVEF during dialysis in Ca-1.25 group was +4.2 ± 6.8% vs. +2.3 ± 6.5% in Ca-1.75 group (difference +1.9 ± 1.5, 
95% CI -1.1 to +5.0, p=0.211). Mean changes of systolic blood pressure in Ca-1.25 group were -3.2 ± 20.5 mmHg 
vs +7.2 ± 17.6 mmHg in Ca-1.75 group (p=0.019). Episodes of IDH were higher in Ca-1.25 group, 337 from 2,723  
dialysis sessions (12.4%) vs 205 from 3,031 dialysis sessions (6.8%) in Ca-1.75 group (p <0.001). Compared to  
Ca-1.75 group, CRP reduction was higher in Ca-1.25 group (p=0.036), however, changes of FGF-23 levels were not  
different between groups (p=0.464).
Conclusions:	 Improvement of LVEF during HD with dialysate calcium 1.25 mmol/L was not inferior to those  
with dialysate calcium 1.75 mmol/L. Although IDH was lower in Ca-1.75 group, CRP levels were significantly  
increased whilst changes of FGF levels were not different between groups.

Clinical trial number: TCTR20170623001
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Efficacy of High versus Conventional Dose 
of Ergocalciferol Supplementation on Serum 

25- Hydroxyvitamin D and Interleukin-6 
levels in Hemodialysis Patients with 
Vitamin D Deficiency: Multicenter, 

Randomized, Controlled Study 

Wittaya Siricheepchaiyan, Bancha Satirapoj, Amnart Chaiprasert, Naowanit Nata, 
Theerasak Tangwonglert, Ouppatham Supasyndh 

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

Abstract
Background:	Vitamin D deficiency alters innate and adaptive immune function, which will increase inflammatory  
cytokines production. Long-term dialysis is chronic inflammatory state and it has high prevalence of vitamin D  
deficiency. Trials examining the efficacy, and dosage of ergocalciferol supplementation in end stage renal disease (ESRD) 
on hemodialysis have been limited. 
Objectives:	To evaluate the efficacy of high-dose compared with conventional-dose ergocalciferol supplementation  
for the achievement of vitamin D sufficiency and decrease serum interleukin-6 (IL-6) in long-term dialysis patients. 
Methods: A multicenter, randomized, controlled trial was conducted in ESRD on hemodialysis with serum  
25-hydroxyvitamin D (25[OH]D) level < 30 ng/mL. The conventional-group (N=35) and the high-dose group (N=35)  
were treated with ergocalciferol according to the K/DOQI guidelines and double dosage of ergocalciferol from the  
recommendation for 8 weeks, respectively. The main outcomes were measured by serum 25[OH]D, IL-6, calcium, and 
phosphorus levels. 
Results:	 At the end of 8-week, there was a statistically significantly greater increase of mean serum 25[OH]D  
levels in the high-dose group compared with the conventional-dose group (17.8 ng/mL [95%CI 15.8 to 19.7] vs. 9.2 
ng/mL [95%CI 7.4 to 11.1], P<0.001) and the high-dose group had also higher achievement of vitamin D sufficiency  
(25[OH]D level >30 ng/mL) than the conventional-dose group (97.4% vs. 76.4%, P=0.012). A trend toward lower  
serum IL-6 levels in the high-dose group (-0.45 pg/mL [95%CI -3.57 to 2.68], P=0.772) and there was a  
statistically significance lower serum IL-6 levels in the subgroup who had baseline serum 25[OH]D levels < 20 ng/mL 
(-2.67 pg/mL [IQR -6.56 to -0.17], P=0.039). There were no differences between the two groups in changes in serum 
calcium, phosphorus levels, and adverse events. 
Conclusions:	Oral high-dose ergocalciferol supplementation has achieved higher vitamin D sufficiency than standard 
recommendation dose in ESRD patients on dialysis with vitamin D deficiency. It might also be benefit on reductionof the 
inflammatory cytokine in group of patients with baseline serum 25[OH]D levels< 20 ng/mL.

Keywords:	Ergocalciferol,	End	stage	renal	disease,	Hemodialysis,	Vitamin	D	deficiency
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The Efficacy of Furosemide, 
Sodium chloride tablets, and Fluid 

restriction for Treatment of Patients 
with Syndrome of Inappropriate 

Antidiuresis: An Open-label 
Randomized Controlled Trial 

(EFFUSE-FLUID trial)

Pajaree Krisanapan, Kajohnsak Noppakun, Surachet Vongsanim, 
Division	of	Nephrology,	Department	of	Internal	Medicine,	Faculty	of	Medicine,	Chiang	Mai	University,	Chiang	Mai,	THAILAND,

Abstract
Background: Hyponatremia is associated with increased morbidity and mortality.Syndrome of inappropriate  
antidiuresis (SIAD) is the most frequent cause of hyponatremia in a hospital setting. First-line therapy for SIAD is fluid 
restriction, but it is difficult to adhere and may not be effective enough to treat severe hyponatremia. 
Objectives:	 The aim of this study is to investigate whether  furosemide in combination sodium chloride (NaCl)  
supplement is more effective than fluid restriction and/or furosemide alone in the treatment SIAD.
Methods: A single center, open-label, randomized, controlled study was conducted. Patients with hyponatremia  
(serum sodium concentration [Na+] <130 mmol/L) due to SIAD were randomly assigned to one of the following  
groups; 1) fluid restriction alone (FR, n=31), 2) fluid restriction and furosemide (FR+FM, n=30), or 3) fluid restriction, 
furosemide, and NaCl tablets (FR+FM+NaCl, n=31). Daily fluid restrictions were <0.5 L, <0.7 L, or <1 L depending on 
free-water clearance. Furosemide dosage was 20-40 mg once daily, and NaCl supplement was 3 g daily. All treatments 
were continued until 28 days. The primary end point was serum [Na+] on day 4 after randomization. The secondary end 
points were serum [Na+] on day 7 and day 28, percentage of patients who achieve serum Na ≥130 or ≥135 mmol/L at 
day 4, and time to achieve serum [Na+] ≥130 and ≥135 mmol/L.
Results:	 As shown in the table, mean serum [Na+] at baseline, day 4 and day 28 were not different between  
groups. However, on day 7, mean serum [Na+] was higher in FR+FM+NaCl group when compared to the other two 
groups. The percentage of patients who achieve serum [Na+] ≥130 and ≥135 mmol/L at day 4 were not different between 
groups (p=0.403 and p=0.645). Median time to achieve serum [Na+] ≥130 mmol/L were similar at day 4 in all treatment 
groups (p=0.796). Although median time to achieve serum [Na+] ≥135 mmol/L in FR+FM+NaCl was 14 days, it was not 
statistically different from those in FR and FR+FM groups at 28 days (p=0.539). The overall adverse events were not 
different between groups (p=0.364).
Conclusions:	Adding furosemide and/or NaCl tablets were not more effective than fluid restriction alone in short term 
treatment of SIAD.
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Keywords: Hyponatremia, SIAD, Fluid restriction, Furosemide, Sodium chloride tablets Clinical trial number: 
TCTR20170629004

Day (s) Serum [Na+] (mmol/L) p-value

FR (n=31) FR+FM (n=30) FR+FM+NaCl (n=31)

Baseline 125 ± 4 125 ± 3 125 ± 4 0.994

Day 4 130 ± 4 130 ± 4 130 ± 5 0.848

Day 7 129 ± 4 129 ± 4 132 ± 4 0.027

Day 28 132 ± 7 132 ± 6 132 ± 5 0.811
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Extravascular Lung Water Assessed with 
Lung Ultrasonography in Predicting 

Morbidity and Mortality in 
Hemodialysis Patients

Banthita Thanapattaraborisuth*, Kullanuch Chanchairujira**, 
Suwimon Wonglaksanapimon**, Thawee Chanchairujira*

*Division	of	Nephrology,	Department	of	Medicine,	
**Department	of	Radiology,	Faculty	of	Medicine,	Siriraj	Hospital,	Mahidol	University,	Bangkok,	Thailand.

Abstract
Background: Fluid retention in chronic hemodialysis patients is associated with higher mortality and cardiovascular 
morbidities. Routine physical examination has a low sensitivity to detect extravascular fluid accumulation. Lung  
ultrasonography has recently been used for evaluation of extravascular fluid status and shown to predict all-cause 
mortality and cardiac event in hemodialysis patients. The aim of this present study was to verify the prognostic value of 
lung ultrasonography in Thai chronic hemodialysis patients.
Objectives:	Primary objective is to study the extravascular lung water by using lung ultrasonography in predicting  
all-cause mortality and cardiovascular event in hemodialysis patients. Secondary objectives are to compare lung  
ultrasonography with physical examination and bioimpedance analysis to evaluate volume status and predict intra-dialytic 
complications.
Methods:	We conducted single center, prospective cohort study. Participants (n=36) were examined volume status by 
physical examination, bioimpedance analysis (BIA) and lung ultrasonography (measured ultrasound lung comets (ULC)) 
performed before hemodialysis at beginning of the week of hemodialysis session. Morbidity and mortality as composite 
end points were then followed up for 3 months and 1 year.
Results: Pre-dialysis ULC was classified as moderate (ULC = 15-29) in 11.1%, severe (ULC = 30-59) in 77.8%  
and very severe (ULC > 60) in 11.1% of participants, respectively. Preliminary data at 3-month follow up period showed 
no mortality. The admission rates were 0% in moderate ULC group, 10.7% in severe ULC group and 25% in very 
severe ULC group. Median of hemodialysis session with intra-dialytic complications per total hemodialysis sessions  
were 0% (0-2.8%) in moderate ULC group, 3% (1.4-8.7%) in severe ULC group and 11.8% (1.4-21.5%) in very severe 
ULC group (p = 0.185). Physical signs were positive only 21-32% in moderate to severe ULC group, and 75-100% in 
very severe ULC group. The percentage of patients with overhydration assessed by BIA was 64-75% in moderate to 
severe ULC group and 100% in very severe ULC group.
Conclusion:	 At 3-month follow up period, admission rate and intra-dialytic complications trended to be higher  
in more severe ULC groups but short term mortality was not different. Physical examination has a low sensitivity to  
detect extravascular lung water. However, the strong correlation between lung ultrasonography with physical  
examination and BIA was found only in very severe ULC group but less correlation in other groups. 

Keywords: lung ultrasonography; extravascular lung water; hemodialysis, all-cause mortality, morbidities, intra-dialytic 
complications
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Angioplasty versus medical treatment of 
transplant renal artery stenosis: 

An observational study

Kamonphan Chanin, Kajohnsak Noppakun
Division	of	Nephrology,	Department	of	Internal	Medicine,	Faculty	of	Medicine,	Chiang	Mai	University,	Chiang	Mai,	THAILAND,

Abstract
Background: Transplant renal artery stenosis (TRAS) is a recognized vascular complication after kidney transplanta-
tion and also associated with hypertension and poor allograft survival. Treatment of TRAS is primarily percutaneous 
intraluminal angioplasty with or without stent. 
Objective:	To compare outcomes of angioplasty versus medical treatment for the treatment of transplant renal artery 
stenosis (TRAS). 
Methods: We retrospectively reviewed transplant patients who diagnosed TRAS by Duplex ultrasound from 2000 
to 2017. The clinical diagnosis of TRAS was based on uncontrolled hypertension and/or unexplained allograft  
dysfunction. Patients were divided into two groups: angioplasty group (percutaneous intraluminal angioplasty and  
surgical angioplasty) and medical treatment group. 
Results: Of 166 patients screened for TRAS, 45 patients were diagnosed TRAS from Duplex ultrasound.  
Two patients were excluded from the analysis due to inadequate information. The median time of follow-up was 
49.47 months (range,3-140). Nineteen patients received angioplasty (17 patients with percutaneous intraluminal  
angioplasty and 2 patients with surgical angioplasty) and 23 patients receive medical treatment. Estimated  
glomerular filtration rate (eGFR) was significantly improved in angioplasty group during the first 6 months after intervention 
in angioplasty group compared to medical treatment group (+ 1.32 ml/min/1.73 m2/month vs -1.33 ml/min/1.73 m2/
month, p 0.002). However, change of eGFR per month after 6 months were not different between groups. The time to 
30% increase of serum creatinine from baseline and allograft survival were not different between groups. 
Conclusion:	Angioplasty improved allograft function during the first 6 months after an intervention. However, long-term 
graft function and allograft survival were not different between treatment with angioplasty and medical treatment.
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THAI-MAKE score as a tool for predicting 
Major Adverse Kidney Events in Critically ill 
Patients: result from SEA-AKI study group 

Theerapon Sukmark1, Kearkiat Praditpornsilpa2, Kriang Tungsanga2, Kamol Khositrangsikun3, Petchdee 
Oranrigsupak4,Somchai Eiam-ong2, Nattachai Srisawat2,5; on behalf of SEA-AKI study group.
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Abstract
Background:	Acute kidney injury (AKI) is common problem in critically ill patients and associate with high morbidity 
and mortality. Recently, the Major Adverse Kidney Events (MAKE) 28 is introduced as an important kidney end points. 
If those can be predicted, it may help physicians to identify the high risk patients and target preventive therapy. 
Objectives:	To create a simplified scoring system to predict MAKE within 28 day of AKI patients in ICU.
Materials	 &Methods:	 A prospective multicenter website-based-data-collection cohort, involving the adult  
patients who admitted to ICU of 17 centers across Thailand during 2013 to 2015. Apart from descriptive analysis,  
multivariable logistic regression was used to perform estimated coefficients of predictive models. A predicting  
score was derived from the regression equation with Receiver-Operating Characteristic (ROC) analysis for evaluating 
diagnostic test and predictive models. Internal validation was obtained with bootstrapping method.
Results:	 2,994 (59 %) from all 5,071 cases had AKI. Among those of AKI; 2,292 (76.5%) and 699 (23.8 %)  
cases had AKI at day 1 (D1) and after D1, respectively. Among those of AKI D1 vs after D1; MAKE including Death, 
RRT, and non-recovery were 931 (41%) vs 285 (41%), 368 (16%) vs 45 (6%), and 22 (1%) vs 9 (1%), respectively.  
The simplified point of each predictor including Glasgow coma scale < 10, respiratory rate > 24/min, on  
vasopressor, on mechanical ventilation, Urine output < 0.5 Liter/day, Serum creatinine rising ≥ 3 times, BUN ≥ 40 mg/
dL, Hematocrit < 30%, platelet count < 150,000, , total bilirubin ≥ 2 mg/dL, arterial pH < 7.32, and O2/FiO2 < 200 was 
3, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, and 1, respectively. The area under ROC curve (AUC) of THAI-MAKE, SOFA D1, APACHE 
II, and SOFA-kidney D1 were 0.80 (0.79, 0.82), 0.76 (0.74, 0.78), 0.74 (0.72, 0.76), and 0.62 (0.60, 0.64), respectively. 
Calibration of bootstrap corrected samples; intercept and slope were 1.001, and 0, respectively. At cutoff value equal to 
8 of AKI D1; the sensitivity, specificity, and positive likelihood ratio were 0.79, 0.73, and 2.91, respectively.
Conclusions: THAI-MAKE score can be considered as a powerful tool to predict major adverse kidney events  
outcome in AKI patients. The simplicity of the score will increase the possibility of use especially in resource  
limited settings. However, external validation must be needed before adoption nationwide.

Keywords: Acute kidney injury (AKI), Major Adverse Kidney Events (MAKE), Scoring system
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ค�าชี้แจงและข้อแนะน�าส�าหรับผู้ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์

  วารสารสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยรับพิจารณาตีพิมพ์นิพนธ์ต้นฉบับ (original article) บทความพิเศษ (special article)  

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

และบทความงานเขียนทางวิชาการในลักษณะต่างๆ ที่เก่ียวกับ โรคไตทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เรื่องที่ส่งมาตีพิมพ์ต้องไม่เคยตีพิมพ์ 

ในหนังสือหรือวารสารฉบับอ่ืนมาก่อน ถ้าเป็นงานวิจัย ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรม / รายงานผู้ป่วย ต้องได้รับ 

ความยินยอม จากผู้ป่วย / รูปภาพหรือตารางประกอบ หากคัดลอก ดัดแปลง ของผู้อื่นมา ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร

วิธีการเตรียมบทความ

  1.   ต้นฉบับ (Manuscript) ต้องพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมประมวลค�าในระบบปฏิบัติการ windows 7 หรือสูงกว่า  

ได้แก่ โปรแกรม Microsoft Word ใน MS Office 2013 ขึ้นไป ใช้อักษร TH SarabanPSK ขนาด 16 บทความรวมเอกสารอ้างอิง  

ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 และเอกสารอ้างอิงไม่เกิน 30 เรื่อง

  2.  องค์ประกอบของต้นฉบับ

     ต้นฉบับทุกประเภทควรประกอบด้วยส่วนต่างๆ เรียงล�าดับดังนี้

    2.1 ชื่อเรื่อง (Title page)

     2.2 ชื่อผู ้นิพนธ์ วุฒิ สถาบันที่ต้นสังกัด ใส่ชื่อและสกุลของผู ้นิพนธ์ทุกท่าน และในบรรทัดถัดไปให้ระบุ ชื่อหน่วยงาน 

     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 วัสดุ และวิธีการ ผลวิจารณ์ สรุป  

     ส�าหรับต้นฉบับประเภทอื่น ๆ ผู้นิพนธ์อาจพิจารณาล�าดับหัวข้อในการน�าเสนอ เนื้อเรื่องได้เองตามความเหมาะสม

     2.5 ข้อก�าหนดอื่นๆ ได้แก่ ให้ใช้หน่วยระบบเมตริก หากมีตาราง แผนภูมิ และรูปภาพ ให้ระบุต�าแหน่งไว้ในเน้ือเร่ือง 

     พร้อมค�าบรรยาย โดยรูปภาพแบบดิจิตอลให้ส่งในรูปแบบ jpeg หรือ tiff

     2.6 กิตติกรรมประกาศ หากผู้นิพนธ์ต้องการบันทึกค�าดังกล่าวขอบคุณบุคคลหรือสถาบันใดไว้ในตอนท้ายของต้นฉบับ ก็อาจ 

     กระท�าได้โดยใช้ข้อความที่กระชับ

     2.7 เอกสารอ้างอิง ต้นฉบับทุกประเภทต้องมีอ้างอิงเอกสารที่ใช้ประกอบการเขียน ให้ก�ากับการอ้างอิงไว้โดยหมายเลข 

     เรียงตามล�าดับ โดยให้วางตัวเลขมุมขวาบน (superscript) การอ้างอิงเอกสารให้ใช้ระบบ Vancouver โดยใช้โปรแกรม  

     EndNote ใส่ชื่อผู้นิพนธ์จนถึง 6 คน และชื่อย่อของวารสารให้ใช้ตาม Index Medicus






