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 วำรสำรฉบับนี้จัดท�ำขึ้นโดยคณะอนุกรรมกำรวำรสำรฯ โดยมี พันโท 
ศำสตรำจำรย์ บัญชำ สถิระพจน์ ผู้ช่วยบรรณำธิกำร ช่วยเรียบเรียง ซึ่งได ้
ตีพิมพ์บทควำม review article จ�ำนวน 5 เรื่อง original article จ�ำนวน 3 เรื่อง 
รวมถึง clinicopathological conference ซึ่งได้รำยงำนผู้ป่วยและทบทวน
วรรณกรรมโรคโกลเมอรูลัสที่พบได้น้อยมำกแต่มีควำมน่ำสนใจ คือ collagen 
type III glomerulopathy 

 ส�ำหรับบทสัมภำษณ์ ได้รับเกียรติจำก อำจำรย์ นำยแพทย์ สุรสีห์ พร้อมมูล 
นำยกสมำคมปลูกถ่ำยอวัยวะแห่งประเทศไทย และหัวหน้ำสำขำวิชำโรคไต 
และกำรบ�ำบัดทดแทนไต ภำควิชำอำยุรศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์วชิร-
พยำบำล มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช โดยมี นำยแพทย์ โสฬส จำตุรพิศำนุกูล  
เป็นผู ้สัมภำษณ์ อำจำรย์ได้พัฒนำระบบปลูกถ่ำยอวัยวะของประเทศไทย  
รวมถึงกำรสร้ำงเครือข่ำยต่ำง ๆ ให้ผู้ป่วยได้เข้ำถึงสิทธิประโยชน์ของระบบ
บริกำรสุขภำพมำกขึ้น อำจำรย์ยังให้ข้อคิดหลักกำรเป็นแพทย์ท่ีดี ให้เป็นผู้มี 
ควำมรับผิดชอบ ดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม และกำรท�ำงำนแบบเป็นทีม

 วำรสำรฉบับนี้ยังได ้รวบรวมภำพกิจกรรมที่ส�ำคัญของสมำคมโรคไต 
แห่งประเทศไทยที่ผ่ำนมำ เช่น งำนประชุมใหญ่ประจ�ำปีของสมำคมโรคไตฯ 
และงำนประชุม Asian Pacific Congress of Nephrology (APCN) 2021 วัน 
ที่ 19-22 สิงหำคม 2564 สุดท้ำยนี้ ในนำมกองบรรณำธิกำร วำรสำรสมำคม 
โรคไตแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณทุกท่ำนที่ได้ติดตำมวำรสำรสมำคมฯ  
มำตลอด

พ.อ. อ�านาจ ชัยประเสริฐ
บรรณาธิการ

บรรณาธิการแถลง
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Pregnancy in end stage renal disease
patients on dialysis

Surarit Naorungroj, Pornpen Sangthawan
Division of Nephrology, Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine,

Prince of Songkla University

Abstract
 End stage renal disease (ESRD) among pregnant patients leads to various physiologic and gynecologic changes 
that rarely occur such as anovulatory menstruation and loss of libido. These changes can be less problematic  
or reversible after initiating renal replacement therapy especially kidney transplantation. Furthermore, these  
patients are usually comorbid with hypertension increasing the risk of progression to pre-eclampsia, affecting  
morbidity, mortality, and prognosis of both maternal and fetal outcomes. Appropriately adjusting the renal  
replacement therapy prescription to ensure adequate solute and fluid clearance as well as adequate control of 
blood pressure, could result in satisfactory maternal and fetal outcomes.

Keywords: pregnancy, end stage renal disease, dialysis
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บทน�า
 ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ำยมีกำรท�ำงำนของไตลดลงมำก 
ท�ำให้เกิดภำวะของเสียคั่ง มีกำรเปลี่ยนแปลงทำงสรีรวิทยำและ 
ฮอร์โมนต่ำง ๆ เป็นผลให้กำรต้ังครรภ์เกิดขึ้นได้ยำก ร่วมกับ 
ควำมต้องกำรทำงเพศท่ีลดลง ซึ่งเป ็นผลกระทบที่ เกิดจำก 
ทั้งสุขภำพจิตของผู้ป่วยเอง ยำ ภำวะกำรเจ็บป่วยทำงกำย ได้แก่ 
ภำวะซดี ภำวะฮอร์โมนโปรแลคตนิสงู ในปัจจบัุนพบว่ำผูป่้วยกลุม่นี ้
มีภำวะเจริญพันธุ์ดีข้ึน1 อัตรำกำรตั้งครรภ์และคลอดส�ำเร็จสูงขึ้น2 
เป็นผลจำกกำรปรับกำรบ�ำบัดทดแทนไตให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
แต่อย่ำงไรกต็ำมอตัรำกำรเสยีชวีติของทำรกยงัคงสงูถงึร้อยละ 8-133 
เป็นผลจำกภำวะควำมดนัเลอืดสงูในมำรดำและภำวะครรภ์เป็นพษิ 
(pre-eclampsia และ eclampsia) ภำวะซดีจำกโรคไต กำรตดิเชือ้ 
ในช่องท้องมำรดำ รกเสื่อม ภำวะน�้ำคร�่ำและถุงน�้ำคร�่ำผิดปกติ  
กำรคลอดก่อนก�ำหนด ทำรกเจริญเติบโตหยุดชะงัก ทำรกน�้ำหนัก
น้อย และกำรเสียชีวิตคลอด4

 ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ำยที่ประสงค์จะตั้งครรภ์ควรได้
รับค�ำแนะน�ำและวำงแผนร่วมกับแพทย์ในกำรปรับกำรรักษำ 
ติดตำมเฝ้ำระวังกำรเกิดภำวะแทรกซ้อน รวมถึงกำรวำงแผนกำร 
คลอดและดูแลทำรก ซึ่งหำกผู ้ป่วยได้รับกำรปลูกถ่ำยไตก่อน 

กำรต้ังครรภ์ โอกำสเกิดภำวะแทรกซ้อนต่อมำรดำและทำรก 
จะลดลง อตัรำกำรคลอดส�ำเรจ็จะสูงขึน้4 แต่อย่ำงไรกต็ำมกำรรอควิ 
ปลูกถ่ำยไตที่ยำวนำนอำจท�ำให้เลยผ่ำนช่วงวัยที่ เหมำะสม 
ต่อกำรตั้งครรภ์ไปได้เช่นกัน

การเปลี่ยนแปลงทางนรีเวชวิทยาของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
ระยะสุดท้าย
 ในสตรีที่มีสุขภำพดี กำรมีรอบระดูที่มีกำรตกไข่เกิดจำกกำร
ท�ำงำนของ hypothalamic-pituitary-gonadal (HPG) axis  
ที่ปกติ แต่ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังจะมีควำมผิดปกติใน HPG axis  
ซึง่จะเร่ิมท�ำให้มรีอบระดผูดิปกตเิมือ่อตัรำกำรกรองของไตน้อยกว่ำ  
15 มล./นำที/1.73 ตำรำงเมตร และมักขำดระดูเมื่ออัตรำกำร 
กรองของไตน้อยกว่ำ 5 มล./นำที/1.73 ตำรำงเมตร และถึง 
แม้ผู ้ป ่วยมีรอบระดู แต่กลับพบว่ำ เป็นระดูที่ไม่มีกำรตกไข่  
(anovulatory menstruation) และพบว่ำ ผู้ป่วยกลุ่มนี้เข้ำสู่ภำวะ
วัยทองเร็วกว่ำผู้หญิงทั่วไป โดยอำยุเฉลี่ยของกำรเข้ำสู่ภำวะวัยทอง
คือ 47 ปี5

 กำรเปลีย่นแปลงทีม่ผีลต่อรอบระดแูละกำรตกไข่ในผู้ป่วยโรคไต
เรื้อรังระยะสุดท้ำย ได้แก่

การตั้งครรภ์ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
ที่รับการบ�าบัดทดแทนไต

สุรฤทธิ์ เนาว์รุ่งโรจน์, พรเพ็ญ แสงถวัลย์ 
หน่วยโรคไต สาขาวิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บทคัดย่อ
 โรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ำยท�ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงสรีรวิทยำหลำยอย่ำง ได้แก่ รอบระดูมักไม่มีกำรตกไข่ ควำมต้องกำรทำงเพศ
ลดลง ท�ำให้กำรตั้งครรภ์เกิดขึ้นได้ยำก ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงทำงสรีรวิทยำเหล่ำนี้จะดีขึ้นหรือกลับสู่ภำวะปกติได้เมื่อผู้ป่วยเข้ำรับกำรบ�ำบัด
ทดแทนไต โดยเฉพำะกำรปลูกถ่ำยไต นอกจำกน้ีผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีโรคควำมดันเลือดสูงร่วมด้วย ซ่ึงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส�ำคัญในกำรเกิด
ภำวะแทรกซ้อน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ภำวะครรภ์เป็นพิษ อันเป็นสำเหตุส�ำคัญที่มีผลต่อกำรรอดชีวิตของมำรดำและทำรก ดังนั้น กำรปรับ
กำรบ�ำบดัทดแทนไตอย่ำงเหมำะสม โดยเพิม่ควำมพอเพยีงในกำรก�ำจดัของเสยีและสำรน�ำ้ส่วนเกนิจะสำมำรถช่วยลดภำวะแทรกซ้อนจำก
กำรตั้งครรภ์

ค�าส�าคัญ: ตั้งครรภ์, โรคไตเรื้อรัง, บ�ำบัดทดแทนไต
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 1. ช่วง follicular phase ผูป่้วยมรีะดบั follicular-stimulating  
hormone (FSH) ต�่ำกว่ำปกติ ระดับ luteinizing hormone 
(LH) สูงขึ้น แต่ LH ที่สูงขึ้นกลับไม่ท�ำให้เกิดภำวะ luteal surge  
เพียงพอที่จะเกิดกำรตกไข่6

 2. ระดับฮอร์โมน progesterone และ estradiol ลดลง  
ท�ำให้โพรงมดลูกไม่เหมำะสมต่อกำรฝังตัวของตัวอ่อน7

 3. กำรท�ำงำนของไตลดลงท�ำให้ระดบั prolactin ในเลอืดสงูขึน้ 
จำกครึ่งชีวิตที่นำนขึ้น ท�ำให้รอบระดูและกำรตกไข่ผิดปกติ8

 4. ผูป่้วยกลุม่นีส่้วนใหญ่มภีำวะ subclinical hypothyroidism 
ซึ่งส่งผลต่อภำวะเจริญพันธุ์เสื่อมลง9

 กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวจะดีขึ้นเม่ือผู ้ป่วยได้รับกำรบ�ำบัด
ทดแทนไต10 มีรำยงำนว่ำรอบระดูและกำรตกไข่กลับมำเป็นปกติ
หลังกำรปลูกถ่ำยไต 3-6 เดือน11

การเปลี่ยนแปลงสรีรวิทยาเมื่อมีการตั้งครรภ์ 
 ในกำรตั้งครรภ์ปกติ กำรเปลี่ยนแปลงสรีรวิทยำเกิดขึ้นตั้งแต่ 
6 สัปดำห์หลังตัวอ่อนปฏิสนธิ โดยมีกำรขยำยตัวของหลอดเลือด 
ท�ำให้ควำมต้ำนทำนของหลอดเลือดลดลง ส่งผลให้ควำมดันเลือด 
ลดลง เมื่อเข้ำสู่ไตรมำสท่ี 3 ควำมดันเลือดจะสูงข้ึนจนกลับเข้ำสู่ 
ค่ำปกติ นอกจำกนี้ระหว่ำงตั้งครรภ์ยังพบว่ำ ปริมำตรเลือด 
ในร่ำงกำยมำกขึ้นตั้งแต่ไตรมำสท่ี 1 เป็นผลจำกกำรมีหลอดเลือด
ขยำยตัวและกำรท�ำงำนของระบบ renin-angiotensin-aldoste-
rone system ท่ีมำกขึน้ มปีรมิำตรเลอืดออกจำกหวัใจต่อนำทสีงูขึน้  
โดยอำจเพิ่มสูงสุดถึงร้อยละ 40 ที่อำยุครรภ์ 24-28 สัปดำห์12 
 ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ำยท่ีได้รับกำรบ�ำบัดทดแทนไต  
มีรำยงำนควำมชุกของควำมดันเลือดสูงถึงร้อยละ 86 และพบว่ำ 
มีเพียงร้อยละ 38 เท่ำนั้นที่สำมำรถควบคุมควำมดันเลือดได้ดี13 
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับกำรควบคุมควำมดันเลือดได้ไม่เพียงพอคือ  
กำรเพิ่มขึ้นของน�้ำหนัก ชนิดและจ�ำนวนยำควบคุมควำมดันเลือด 
กำรท�ำงำนของไตเดมิ รวมถงึกำรใช้ยำ erythropoietin-stimulating  
agents (ESA)14 ดังนั้น เมื่อผู้ป่วยกลุ่มนี้ตั้งครรภ์จึงมีอุบัติกำรณ ์
ของภำวะแทรกซ้อนท่ีสัมพันธ์กับควำมดันเลือดสูงขึ้นซ่ึงส่งผลต่อ
อัตรำกำรเสียชีวิตและพิกำรของมำรดำและทำรก15

การวินิจฉัยการตั้งครรภ์ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
 เนื่องด้วยผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังส่วนใหญ่มีรอบระดูไม่ปกติหรือ
บำงรำยมีกำรขำดระดู จึงท�ำให้กำรวินิจฉัยภำวะตั้งครรภ์โดยอำศัย
ประวัติกำรขำดระดูท�ำได้ยำก ผู้ป่วยบำงรำยอำจได้รับกำรวินิจฉัย
ภำวะตั้งครรภ์เมื่อพบว่ำมีกำรแท้งบุตรแล้ว อย่ำงไรก็ตำมลักษณะ 
ทำงคลนิกิบำงอย่ำงอำจช่วยให้แพทย์ผูด้แูลค�ำนงึถงึกำรตัง้ครรภ์ใน 
ผูป่้วยกลุม่นี ้ได้แก่ ภำวะซดีลงไม่ทรำบสำเหต ุภำวะซดีทีไ่ม่ตอบสนอง 
ด้วยยำกระตุ้นเม็ดเลือด และภำวะควำมดันเลือดลดลงกว่ำปกติ

 กำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรที่ช่วยยืนยันกำรตั้งครรภ์ ได้แก ่
กำรตรวจปัสสำวะตอนเช้ำหรือตรวจเลือดเพื่อหำฮอร์โมนเบต้ำเอช
ซีจี (beta-hCG) และกำรตรวจด้วยเครื่องอุลตรำซำวนด์

อบุติัการณ์การต้ังครรภ์ในผูป่้วยโรคไตเรือ้รงัระยะสดุท้าย
 รำยงำนอุบัติกำรณ์กำรตั้งครรภ์ในผู้ป่วยรับกำรฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียม มีตั้งแต่น้อยกว่ำร้อยละ 1 จนถึง 15.9 ในรำยงำน
ที่พบอุบัติกำรณ์กำรตั้งครรภ์ที่สูง ส่วนหนึ่งอำจเกิดจำกกำรไม่ 
คมุก�ำเนดิ16, 17 ส่วนผูป่้วยทีล้่ำงไตทำงช่องท้องพบรำยงำนอตัรำกำร 
ตั้งครรภ์เพียงร้อยละ 1.1 เท่ำน้ัน ซ่ึงน้อยกว่ำผู้ป่วยที่ได้รับกำร 
ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม น่ำจะเป็นผลมำจำกไข่ถูกท�ำลำย 
(ovum damage) จำกกำรสัมผัสควำมเข้มข้นของน�้ำตำล 
ในน�้ำยำล้ำงไต ท่อน�ำไข่อุดกั้นจำกภำวะผนังช่องท้องอักเสบ และ
น�้ำยำที่ใส่ในช่องท้องมีกำรกดเบียดท่อน�ำไข่ส่งผลให้กำรเคลื่อนตัว
ของไข่ผิดปกติ18 
 กำรตัง้ครรภ์ในผูป่้วยทีร่บักำรบ�ำบดัทดแทนไตแล้วนัน้ กว่ำครึง่
หนึง่เกิดในปีแรก ๆ  ของกำรบ�ำบดัทดแทนไต และ ส่วนใหญ่เป็นผูป่้วย 
ที่ยังมีกำรท�ำงำนของไตเดิมที่หลงเหลืออยู่

ภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 
ที่รับการบ�าบัดทดแทนไต19, 20 
 1. ภำวะแทรกซ้อนทำงมำรดำ ได้แก่ กำรแท้งบุตร ภำวะ 
รกลอกตัว ภำวะซีด ควำมเสี่ยงต่อกำรติดเชื้อ ภำวะน�้ำคร�่ำแตก 
ก่อนอำยุครรภ์ ภำวะน�้ำคร�่ำมำก คลอดก่อนก�ำหนด ภำวะควำมดัน 
เลือดสูงควบคุมยำก ภำวะครรภ์เป็นพิษ ภำวะตกเลือด อัตรำ 
กำรผ่ำคลอดสูงขึ้น และมำรดำเสียชีวิต
 2. ภำวะแทรกซ้อนทำงทำรก ได้แก่ ภำวะกำรเจริญเติบโต 
หยุดชะงัก คลอดก่อนก�ำหนด ภำวะกำรหำยใจผิดปกติ ภำวะทำรก
เสียชีวิตในครรภ์ และภำวะเสียชีวิตแรกคลอด

ผลลพัธ์การตัง้ครรภ์ในผูป่้วยฟอกเลอืดด้วยเครือ่งไตเทยีม
 ในปี ค.ศ. 1971 มีกำรรำยงำนกำรตั้งครรภ์หลังจำกได้รับกำร 
บ�ำบดัทดแทนไตแล้วเป็นครัง้แรก โดยเป็นผูป่้วยทีไ่ด้รบักำรฟอกเลอืด 
ด้วยเครื่องไตเทียมมำนำน 3 ปี มีกำรฟอกเลือด 24 ชม. ต่อสัปดำห์  
และสำมำรถคลอดครบก�ำหนดอำยุครรภ์ โดยทำรกมีน�้ำหนัก 
แรกคลอด 1950 กรัม16 หลังจำกนั้น ในช่วงปี ค.ศ. 1970-1980 ก็มี
รำยงำนรวบรวมข้อมูลในทวีปยุโรป 16 ประเทศ พบว่ำมีผู้ป่วยหญิง 
ตั้งครรภ์จ�ำนวน 115 รำย จำกผู้ป่วยหญิงที่มีโรคไตเรื้อรังรับกำร 
ฟอกเลือด 13,000 รำย มีผู้ป่วยร้อยละ 40 ต้องยุติกำรต้ังครรภ์  
เน่ืองด้วยภำวะแทรกซ้อน มีเพียงร้อยละ 23 ที่สำมำรถคลอด 
ทำรกมีชีวิต โดยน�้ำหนักทำรกเฉลี่ย 1,900 กรัมและอำยุครรภ์เฉลี่ย 
33 สัปดำห์17 
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 ในปี ค.ศ. 1992 มีรำยงำนอัตรำกำรคลอดทำรกมีชีวิตร้อยละ 
37 ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่รับกำรฟอกเลือด โดยส่วนใหญ่อำยุครรภ์ 
มำกกว่ำ 28 สัปดำห์ และมีร้อยละ 70 ท่ีอำยุครรภ์มำกกว่ำ  
34 สัปดำห์ ปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้ผลลัพธ์ของกำรตั้งครรภ์ดีขึ้นคือ 
จ�ำนวน ชม. กำรฟอกเลอืดทีเ่พิม่ขึน้จำก 9.4±2.3 ชม. เป็น 12.0±2.6 
ชม.21 และกำรท�ำงำนของไตเดิมที่ยังหลงเหลืออยู่18

 ผลลัพธ์ของกำรตั้งครรภ์ท่ีดี ข้ึนอำจเป็นผลจำกกำรก�ำจัด 
ของเสียและปริมำตรน�้ำส่วนเกินได้เพิ่มขึ้น จึงได้มีกำรศึกษำเพื่อ
ยืนยันสมมติฐำนข้ำงต้น โดยพบว่ำในทำรกท่ีรอดชีวิตมีอำยุครรภ ์
เกิน 32 สัปดำห์ มีควำมสัมพันธ ์กับค่ำระดับยูเรียในเลือด 
ก่อนฟอกเลือดน้อยกว่ำ 48 มก./ดล. และน�้ำหนักแรกคลอด 
ที่มำกกว่ำ 1,500 กรัม มีควำมสัมพันธ์กับค่ำระดับยูเรียในเลือด 
ก่อนฟอกเลือดน้อยกว่ำ 49 มก./ดล. อย่ำงมีนัยส�ำคัญ19 
 มรีำยงำนจำกประเทศแคนำดำ โดย Hladunewich และคณะ22 
เปรียบเทียบผลกำรตั้งครรภ์ ระหว่ำงกำรใช้เวลำในกำรฟอกเลือด 
6-8 ชม. ต่อคร้ัง สปัดำห์ละ 6-7 วนั รวมเวลำเฉล่ีย 36 ชม. ต่อสปัดำห์  
กบัผลจำกรำยงำนจำกประเทศอเมรกิำทีม่รีะยะเวลำฟอกเลือดด้วย
เครือ่งไตเทยีมเฉลีย่ 20 ชม. ต่อสปัดำห์ พบว่ำ อำยคุรรภ์ของมำรดำ
และอัตรำกำรรอดชีวิตของทำรกเพิ่มข้ึนอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ 
จำกอำยุครรภ์เฉลี่ย 27 สัปดำห์ และอัตรำกำรรอดชีวิตร้อยละ 48 
ในรำยงำนจำกประเทศสหรฐัอเมรกิำเป็นอำยคุรรภ์เฉลีย่ 36 สัปดำห์ 
และอัตรำกำรรอดชีวิตสูงถึงร้อยละ 86 
 นอกจำกนีย้งัมกีำรศกึษำในปี ค.ศ. 2008 รำยงำนผลกำรตัง้ครรภ์
ของผู้ป่วยไตเรื้อรังรับกำรฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 7 รำย โดย
เพิ่มระยะเวลำกำรฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจำกเฉลี่ย 36±10 
ชม. ก่อนกำรตั้งครรภ์เป็น 48±5 ชม. หลังจำกวินิจฉัยกำรตั้งครรภ์ 

พบว่ำมี 6 รำย ที่มีอำยุครรภ์เฉลี่ย 36.2±3 สัปดำห์ น�้ำหนักทำรก
แรกคลอด 2,417.5 ±657 กรัม มีทำรก 2 รำย ที่มีน�้ำหนักน้อยกว่ำ
เกณฑ์ และมีทำรกเพียง 1 รำยที่คลอดก่อนอำยุครรภ์ 32 สัปดำห์ 
ส่วนอีก 1 รำย เป็นกำรตั้งครรภ์ไข่ปลำอุก นอกจำกนี้กำรเพิ่มระยะ
เวลำกำรฟอกเลือดยังมีผลท�ำให้ควบคุมควำมดันเลือดได้ดีและ 
มีภำวะแทรกซ้อนจำกควำมดันเลือดสูงน้อย10 
 ได้มกีำรรวบรวมผลจำกกำรศกึษำต่ำง ๆ  ดงัแสดงใน ตารางที ่1 
เปรียบเทียบลักษณะทำงคลินิกของผู้ป่วยและผลลัพธ์กำรตั้งครรภ์  
พบว่ำ ผูป่้วยมีอำยเุฉลีย่อยูใ่นช่วง 20-40 ปี ระยะเวลำกำรฟอกเลอืด 
ด้วยเครื่องไตเทียมที่มำกขึ้นตำมจ�ำนวน ชม. ต่อสัปดำห์ และ 
เป้ำหมำยค่ำยูเรียในเลือดก่อนกำรฟอกเลือดลดลง ส่งผลให ้
เพิ่มอัตรำคลอดมีชีวิต น�้ำหนักแรกคลอด และกำรมีอำยุครรภ์ 
ที่มำกขึ้น นอกจำกนี้ยังท�ำให้ภำวะแทรกซ้อนจำกกำรตั้งครรภ ์
ต่อมำรดำและทำรก ควำมดันเลือดสูงหรือภำวะครรภ์เป็นพิษ  
ภำวะน�้ำคร�่ำมำกผิดปกติ ภำวะทำรกในครรภ์เจริญเติบโตช้ำ และ
กำรคลอดก่อนก�ำหนดลดลง 
 นอกจำกกำรปรับระยะเวลำในกำรฟอกเลือดเมื่อมีกำร 
ตั้งครรภ์แล้ว ยังพบว่ำมีกำรศึกษำที่ใช้กำรฟอกเลือดด้วยเครื่อง
ไตเทียมช่วงกลำงคืน และ intensified hemodiafiltration  
ในระหว่ำงตั้งครรภ์ พบว่ำ สำมำรถก�ำจัดของเสียขนำดเล็กและ
ขนำดกลำงได้มำกขึ้น ควบคุมเกลือแร่กรดด่ำง รวมถึงกำรเพิ่มขึ้น
ของน�้ำหนักและควำมดันได้ดี อีกทั้งทำรกจะมีอำยุครรภ์สูงกว่ำ 
และน�ำ้หนกัตวัมำกกว่ำกำรฟอกเลอืดด้วยเครือ่งไตเทยีมแบบด้ังเดมิ
เช่นกนั22 อย่ำงไรก็ตำมในประเทศไทยยงัไม่มรีำยงำนกำรฟอกเลอืด
ด้วยวิธีดังกล่ำวอำจเนื่องจำกข้อจ�ำกัดในเรื่องทรัพยำกร
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ผลลัพธ์การตั้งครรภ์ในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง
 อุบัติกำรณ์กำรต้ังครรภ์ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังรับกำรล้ำงไตทำง
ช่องท้องค่อนข้ำงต�่ำมำก และข้อมูลกำรปรับกำรรักษำระหว่ำงตั้ง
ครรภ์ยังค่อนข้ำงจ�ำกัด โอกำสคลอดครบก�ำหนดโดยอำยุครรภ์
มำกกว่ำ 37 สัปดำห์มีน้อยมำก ในปี ค.ศ. 1998 Okundaye และ
คณะ18 รำยงำนกำรตั้งครรภ์ในผู้ป่วยกลุ่มนี้จ�ำนวน 11 รำย พบว่ำ  
อำยุครรภ์เฉลี่ย 32.9±4.1 สัปดำห์ มีทำรกมีน�้ำหนักแรกคลอด 
ต�่ำกว่ำ 1,500 กรัมจ�ำนวน 4 รำย และทุกรำยมีน�้ำหนักแรกคลอด
ต�ำ่กว่ำ 2,500 กรัม โดยระหว่ำงกำรตัง้ครรภ์เกิดภำวะเยือ่บชุ่องท้อง
อักเสบ 5 ครั้ง และเกิดกำรแท้งบุตร 2 รำย 
 Batarse และคณะ23 ได้รวบรวมข้อมูลรำยงำนผู้ป่วยล้ำงไต 
ทำงช่องท้องจ�ำนวน 47 รำย โดยมทีัง้ผูป่้วยทีเ่ริม่กำรบ�ำบัดทดแทนไต 
ก่อนกำรตัง้ครรภ์และภำยหลงักำรตัง้ครรภ์ พบว่ำ อตัรำกำรรอดชีวติ 
ของทำรกทั้งหมดเท่ำกับร้อยละ 77 อำยุครรภ์เฉลี่ย 33 สัปดำห์  
และน�้ำหนักแรกคลอดเฉลี่ย 1,755 กรัม ผู ้ป่วยส่วนใหญ่ใช้ 
กำรล้ำงไตทำงช่องท้องแบบต่อเนื่องตลอดวัน และหรือกำรล้ำงไต
ทำงช่องท้องแบบต่อเนื่องโดยเครื่องอัตโนมัติ 
 อย่ำงไรก็ตำมมีควำมแตกต่ำงกันในตัวแปรท่ีใช้เป็นเป้ำหมำย 
กำรรักษำและแนวทำงกำรรักษำ จำกแต่ละรำยงำน โดยกำรศึกษำ
ส่วนใหญ่ ใช้วิธีกำรปรับลดปริมำณน�้ำยำล้ำงไต เพิ่มรอบกำรล้ำงไต 
ทำงช่องท้อง หรือกำรปรับรูปให้เป็นแบบกำรล้ำงไตทำงช่อง
ท้องแบบเหลือค้ำงก่อนกำรใส่รอบต่อไป (tidal regimens)23 ดัง 
รำยละเอียดใน ตารางที่ 2 
 ปัจจัยส�ำคัญที่สัมพันธ์กับกำรเกิดรอดของทำรกในผู ้ป่วย 
ที่รับกำรล้ำงไตทำงช่องท้อง เช่นเดียวกับในผู ้ป ่วยที่รับกำร 

ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม คือกำรท�ำงำนของไตเดิมท่ียัง 
หลงเหลืออยู่19

 ในปี ค.ศ. 2016 Ross และคณะ24 รำยงำนกำรตั้งครรภ์ 
ในผู้ป่วยที่รับกำรล้ำงไตทำงช่องท้องมำนำน 3 ปี ซ่ึงเริ่มปรับ 
กำรล้ำงไตทำงช่องท้อง ตั้งแต่อำยุครรภ์ 7 สัปดำห์ โดยเพิ่มกำร
ท�ำกำรล้ำงไตทำงช่องท้องแบบต่อเนื่องโดยเครื่องอัตโนมัติ ในช่วง
ไตรมำสที่สองมีกำรปรับเพิ่มรอบกำรของกำรล้ำงไตทำงช่องท้อง 
แบบต่อเน่ืองในช่วงกลำงวันเป็น 3–4 รอบต่อวัน และเมื่อ 
กำรท�ำงำนของไตเดิมลดลงมีกำรเสริมกำรฟอกเลือดด้วยเคร่ือง 
ไตเทียม สัปดำห์ละ 5 ครั้ง ครั้งละ 3 ชม. จนอำยุครรภ์ 37 สัปดำห์ 
6 วัน พบว่ำ ทำรกมีน�้ำหนักแรกคลอด 3,005 กรัม และไม่มีภำวะ 
แทรกซ้อนควำมดันเลือดสูง ภำวะครรภ์เป็นพิษ ภำวะน�้ำคร�่ำ 
มำกผิดปกติ ภำวะทำรกในครรภ์เจริญเติบโตช้ำ และคลอด 
ก่อนก�ำหนด ส่วนผลลัพธ์กำรตั้งครรภ์และกำรปรับสูตรกำรล้ำงไต
จำกกำรศึกษำต่ำง ๆ ได้แสดงใน ตารางที่ 2 
 ภำวะแทรกซ้อนทำงมำรดำและทำรกที่จ�ำเพำะต่อกำรล้ำงไต 
ทำงช่องท้องที่มีรำยงำนเรียงตำมอุบัติกำรณ์ ได้แก่ ภำวะเยื่อบุ
ช่องท้องอักเสบ อำกำรแน่นท้องซึ่งเป็นผลให้ต้องลดปริมำณน�้ำยำ
ฟอกไต กำรไหลเวียนเข้ำออกของน�้ำยำฟอกไตผิดปกติ กำรเล่ือน
ต�ำแหน่งของสำยฟอกไต อำกำรปวดท้องสัมพันธ์กับสำยฟอกไต  
ภำวะตกเลือดในช่องท้องเนื่องจำกกำรเกำะตัวผิดปกติของรก 
และกำรบำดเจ็บของช่องท้องเนื่องจำกสำยฟอกไตเลื่อนต�ำแหน่ง 
ส่วนภำวะแทรกซ้อนควำมดันเลือดสูง ภำวะครรภ์เป็นพิษ ภำวะ
น�้ำคร�่ำมำกผิดปกติ ภำวะทำรกในครรภ์ เจริญเติบโตช้ำ และ 
คลอดก่อนก�ำหนด มีข้อมูลค่อนข้ำงน้อย24
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สรุปค�าแนะน�าการดูแลรักษาผู ้ป่วยโรคไตเร้ือรังที่รับ 
การบ�าบัดทดแทนไตขณะตั้งครรภ์1, 2

  การเพิ่มขึ้นของน�้าหนักตัวมารดาตามอายุครรภ์
 - ไตรมำสแรก น�้ำหนักตัวควรเพิ่มขึ้นอย่ำงน้อย 1-1.5 กก.  
  หลังจำกนั้นควรเพิ่มข้ึน 0.45-1 กก. ต่อสัปดำห์ โดย 
  ระมัดระวงัภำวะขำดสำรน�ำ้เพรำะอำจท�ำให้เลอืดไปเลีย้งรก 
  และทำรกน้อยลง จึงควรประเมนิกำรเจรญิเตบิโตของทำรก 
  โดยใช้คลื่นเสียงควำมถี่สูงควบคู่ไปด้วย
  ภาวะโภชนาการ
 - พลังงำน 35 กิโลแคลอรี/กก.น�้ำหนักตัว/วัน
 - โปรตีน 1.5-1.8 กรัม/กก.น�้ำหนักตัว/วัน
 - แคลเซียม 800-1,500 มก./วัน
 - สำรน�้ำ 750-1,500 มล./วัน
 - วิตำมินและแร่ธำตุ โดยเฉพำะวิตำมินท่ีละลำยในน�้ำ ซึ่ง 
  มีกำรสูญเสียทำงกำรบ�ำบัดทดแทนไต
 - กรดโฟลิคเพื่อป้องกันภำวะควำมบกพร่องของท่อประสำท 
  แต่ก�ำเนิด
  การตรวจประเมินทางสูตินรีเวช
 - ตรวจคลื่นเสียงควำมถี่สูงอย่ำงน้อยทุก 10 วัน เพื่อประเมิน 
  ลักษณะทำรก น�้ำหนักทำรก หลอดเลือดบริเวณมดลูก  
  สำยสะดือ และหลอดเลือดสมองของทำรก ลักษณะบ่งชี ้
  ภำวะเครยีดในทำรก ควำมผิดปกตขิองน�ำ้คร�ำ่ และลกัษณะ 
  ควำมยำวคอมดลูกเพ่ือประเมินควำมเสี่ยงกำรคลอด 
  ก่อนก�ำหนด
 - ตรวจประเมนิกำรเต้นหวัใจของทำรกทกุวนั ต้ังแต่อำยคุรรภ์  
  25 สัปดำห์
 - ระมัดระวังกำรใช้แมกนีเซียมในช่วงใกล้คลอดและตรวจ 
  ติดตำมระดับแมกนีเซียมในเลือดเมื่อมีกำรใช้ยำ
  การดูแลมารดาและทารกในครรภ์
 - ตรวจระดับเกลือแร ่และแอลบูมินในเลือดอย่ำงน้อย 
  สัปดำห์ละ 1 ครั้ง เฝ้ำระวังภำวะโพแทสเซียม แคลเซียม  
  และฟอสฟอรัสในเลือด ผิดปกติ
 - ตรวจระดับยูเรียในเลือดมำรดำ เพื่อประเมินควำมพอเพียง 
  ของกำรบ�ำบัดทดแทนไต เน่ืองจำกค่ำยูเรียในเลือดสูง 
  ส่งผลให้ทำรกมีภำวะปัสสำวะมำก และเกลือแร่ผิดปกติได้
 - ตรวจควำมสมบูรณ์เลอืดและธำตเุหลก็อย่ำงน้อยสปัดำห์ละ  
  1 ครั้ง
 - เฝ้ำระวังปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำรท�ำงำนของไตเดิม
 - หลกีเลีย่งกำรใช้ยำทีม่ผีลต่อทำรก และให้ค�ำแนะน�ำเก่ียวกบั 
  กำรใช้ยำอย่ำงถูกต้อง
  การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม  เพื่อเพิ่มความพอเพียง 
  ของการฟอกเลือด

 - เพิ่มจ�ำนวน ชม. กำรฟอกเลือดต่อครั้งเป็น 5-8 ชม.
 - เพิ่มจ�ำนวนครั้งกำรฟอกเลือดต่อสัปดำห์เป็น 5-7 ครั้ง
 - เพื่อให้ระดับยูเรียในเลือดก่อนกำรฟอกเลือดน้อยกว่ำ 50  
  มก./ดล. และจ�ำนวน ชม. กำรฟอกเลือดมำกกว่ำ 20 ชม. 
  ต่อสัปดำห์ โดยสูงสุดได้ถึง 40 ชม. ต่อสัปดำห์
 - พิจำรณำฟอกเลือดเวลำกลำงคืน หรือ hemodiafiltration
 - ก�ำหนดระดับโพแทสเซียมใน dialysate 3-4 mEq/ลิตร  
  เพื่อป้องกันภำวะโพแทสเซียมในเลือดต�่ำ
 - ก�ำหนดระดับไบคำร์บอเนตใน dialysate 25 mEq/ลิตร  
  เพื่อป้องกันภำวะเลือดเป็นด่ำง 
 - ก�ำหนดระดับแคลเซียมใน dialysate 2.5 mEq/ลิตร  
  เพื่อป้องกันภำวะแคลเซียมในเลือดผิดปกติ
 - ตัวกรองชนิดเข้ำกันได้มำกที่สุด (high biocompatibility)  
  ใช้ครัง้เดยีว พืน้ทีผ่วิต�ำ่ร่วมกบัเพิม่ระยะเวลำกำรฟอกเลอืด 
 - ก�ำหนดกำรไหลของ dialysate 500-750 มล./นำที
 - ใช้เฮปพำรินระหว่ำงฟอกเลือด
  การล้างไตทางช่องท้องเพ่ือเพิม่ความพอเพยีงของการล้างไต
 - เพิ่มจ�ำนวนรอบกำรล้ำงไตต่อวัน
 - เพิม่กำรล้ำงไตชนดิล้ำงไตทำงช่องท้องแบบต่อเนือ่งตลอดวนั  
  และหรือกำรล้ำงไตทำงช่องท้องแบบต่อเนื่องโดยเครื่อง 
  อตัโนมัต ิเพือ่ให้ระดับยเูรยีในเลอืดน้อยกว่ำ 15-50 มก./ดล.
 - ปรับปริมำณน�้ำยำล้ำงไตทำงช่องท้องอย่ำงเหมำะสม  
  เพื่อลดอำกำรแน่นท้อง
 - พิจำรณำเพิ่มกำรฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม หรือเปลี่ยน 
  รูปแบบกำรบ�ำบัดทดแทนไตเป็นกำรฟอกเลือดแทน 
  กำรล้ำงไตทำงช่องท้องในกรณีที่ไม่สำมำรถก�ำจัดของเสีย 
  และควบคุมสำรน�้ำได้อย่ำงเพียงพอ
  การดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อย
 ภาวะความดันเลือดสูง พบได้บ่อยที่สุด กำรศึกษำส่วนใหญ่ใช้
นยิำม คอื ค่ำควำมดนัเลอืดขณะหวัใจบบีตวัมำกกว่ำ 140 มม.ปรอท 
หรอืค่ำควำมดนัเลือดขณะหวัใจคลำยตวัมำกกว่ำ 90 มม.ปรอท โดย
วัดอย่ำงน้อย 2 ครั้ง ห่ำงกันมำกกว่ำ 6 ชม. ในช่วงหลังอำยุครรภ์ 
20 สัปดำห์
 - เป้ำหมำยกำรรักษำ ควำมดันเลือดหลังกำรฟอกเลือดน้อย 
  กว่ำ 140/80-90 มม.ปรอท โดยมีภำวะสมดุลของสำรน�้ำ 
  ในร่ำงกำย ไม่มภีำวะเลอืดไปเลีย้งเนือ้เยือ่และอวยัวะต่ำง ๆ   
  ไม่เพียงพอ และไม่มีครรภ์เป็นพิษ
 - กำรดูแลรักษำภำวะควำมดันเลือดสูง
  ก. ปรับระดับน�้ำหนักแห้งที่เหมำะสม
  ข. ควบคุมกำรรับประทำนเกลือและน�้ำ
  ค. ยำลดควำมดันเลือดที่ปลอดภัยกับทำรก (pregnancy  
   category)25 
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   1. Methyldopa (B) โดยพิจำรณำใช้เป็นยำชนิดแรก
   2. ยำทำงเลือก ได้แก่ labetalol (C), nifedipine (C),  
    hydralazine (C), verapamil (C) และ sodium  
    nitroprusside (C)
   3. เล่ียงยำลดควำมดันเลือดที่มีภำวะแทรกซ้อน 
    ต่อทำรก ได้แก่ angiotensin-converting enzyme  
    inhibitors (ACE inhibitors) (D), angiotensin  
    receptor blockers (D), และ diuretics (D)
  ภาวะซีด
 - ควบคุมระดับฮีโมโกลบิน 10-11 มก./ดล. และฮีมำโตคริต 
  ร้อยละ 30-35
 - ควบคุมระดับ transferrin saturation ร้อยละ 30-50  
  และ ferritin 200–300 ไมโครกรัม/มล.
  หำกต�่ำกว่ำเกณฑ์พิจำรณำให้ธำตุเหล็ก ขนำด 40 มก.  
  ผสมน�ำ้เกลอืนอมลัซำไลน์ 100 มล. หยดทำงหลอดเลอืดด�ำ 
  อย่ำงน้อย 15 นำทแีละตดิตำมระดับธำตเุหลก็ในสปัดำห์ถดัไป 
 - ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลผลกระทบของยำกระตุ้นเม็ดเลือด 
  ต่อทำรก
  ภาวะเลือดเป็นกรด
 - ป้องกันภำวะเลือดเป็นกรด โดยมีเป้ำหมำยคือระดับ 
  ไบคำร์บอเนต 22 mEq/ลิตร
ภาวะน�้าคร�่ามากผิดปกติ
 - เกิดจำกทำรกมีปริมำณปัสสำวะมำกกว่ำกำรกลืนน�้ำคร�่ำ  
  ซึ่งเป็นผลมำจำกภำวะยูเรียในเลือดสูง (urea-induced  
  osmotic diuresis) 
 - กำรดูแลรักษำ คือ ปรับเพิ่มกำรบ�ำบัดทดแทนไต
การดูแลหลังคลอดบุตร
 - หลีกเลี่ยงกำรใช้ยำที่ผ่ำนออกมำทำงน�้ำนม
 - เลือกใช้เฮปพำรินท่ีไม่มีเบนซิลแอลกอฮอล์ (benzyl  
  alcohol) เป็นสำรกันเสยีเนือ่งจำกสำมำรถผ่ำนน�ำ้นมมำรดำได้ 
 - ระมัดระวังภำวะขำดสำรน�้ำในมำรดำซึ่งจะท�ำให้ปริมำณ 
  น�้ำนมลดลง
 - วำงแผนครอบครัวส�ำหรับกำรตั้งครรภ์ในอนำคต

สรุป
 กำรตั้งครรภ์ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่รับกำรบ�ำบัดทดแทนไต 
พบได้น้อย เนื่องด้วยกำรเปลี่ยนแปลงทำงสรีรวิทยำหลำยอย่ำง
และมีโอกำสที่จะพบภำวะแทรกซ้อนตำมมำได้มำก ภำวะครรภ์
เป็นพิษเป็นภำวะแทรกซ้อนที่ส�ำคัญที่สุดที่มีผลต่อมำรดำและ 
ทำรก นอกจำกนีค้วำมพอเพยีงของกำรบ�ำบดัทดแทนไต กำรควบคุม 
ควำมผิดปกติของเกลือแร่และกรดด่ำง ภำวะโภชนำกำร ยังเป็น
ปัจจัยร่วมที่ส�ำคัญที่มีผลต่อผลลัพธ์ของกำรตั้งครรภ์ กำรตรวจ

ติดตำมมำรดำและทำรกโดยผู้เช่ียวชำญหลำยแขนงอย่ำงใกล้ชิด 
จะเพิ่มโอกำสที่จะให้ผลลัพธ์ของกำรตั้งครรภ์ออกมำดีที่สุด
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Bone disease after kidney transplantation

Ukrit Prajantasen, Sathit Kurathong
Division of Nephrology, Department of Medicine, Vajira Hospital, Navamindradhiraj University

Abstract
 Posttransplant bone disease is a major problem among kidney transplant recipients. The spectrum of disease 
is consistent with renal osteodystrophy, osteoporosis, fracture and osteonecrosis. The risk of osteoporosis and  
fracture are higher among transplant recipients than the general population due to multiple risk factors. The major 
risk factor is the long-term use of corticosteroid among kidney transplant recipients. Posttransplant bone disease is 
classified in 4 groups, i.e., high bone turnover, low bone turnover, osteomalacia, and mixed renal osteodystrophy. 
Many tools are available to evaluate risks of osteoporosis and bone disease. The Fracture Risk Assessment Tool (FRAX)  
tool is a simple method to estimate absolute risk of fracture in 10 years. The DXA scan is the imaging method  
chosen to measure bone mineral density (BMD). From recent data, the FRAX and DXA scans can be useful to kidney  
transplant recipients. However, bone biopsy is the gold standard to distinguish bone disease type. Lifestyle  
modification and corticosteroid minimization both are the initial steps to decrease risk of posttransplant bone  
disease, especially osteoporosis. The pharmacologic approach is the mainstay of treatment. Bisphosphonates, 
a group of antiresorptive drugs, are widely used to treat posttransplant osteoporosis and showed beneficial  
effects on increased BMD. These drugs are excreted by glomerular filtration and tubular secretion. Limits are placed 
on patients with estimated glomerular filtration rate (GFR) < 30 ml/min/1.73 m2. The other antiresorptive agent  
is denosumab that can be used among patients with any eGFR. Bone biopsy may be considered before initiating 
antiresorptive agents.

Keywords: bone disease, osteoporosis, fracture, kidney transplantation
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บทน�า
 โรคกระดูกหลังปลูกถ่ำยไตเป็นภำวะที่มีควำมซับซ้อน เกิดจำก
ควำมผิดปกติของแกนระบบฮอร์โมนพำรำไทรอยด์-แคลเซียม-
วิตำมินดีในร่ำงกำย ประกอบไปด้วยภำวะกระดูกเสื่อมซ่ึงม ี
สำเหตุจำกไตเรื้อรัง โรคกระดูกพรุน กระดูกหัก และกำรตำย 
ของกระดูก โรคในกลุ่มนี้มีลักษณะส�ำคัญคือ มวลกระดูกร่วมกับ
คุณภำพกระดูกที่ลดลง
 โรคกระดูกพรุนสำมำรถให้กำรวินิจฉัย โดยกำรตรวจวัดค่ำ 
ควำมหนำแน่นกระดูก T score ต�่ำกว่ำ -2.5 และ/หรือมีกระดูกหัก
ทีไ่ม่สัมพันธ์กบัอบุตัเิหต ุและ/หรอืมคีวำมเสีย่งต่อกำรเกดิกระดกูหกั  
ซึ่งค�ำนวณจำกควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดกระดูกหัก โรคกระดูกพรุน
เพ่ิมควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดกระดูกหัก เพิ่มค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำ  

เพิ่มอัตรำกำรนอนโรงพยำบำล และที่ส�ำคัญเพิ่มอัตรำกำรเสียชีวิต 

ดังนั้นกำรป้องกันโดยกำรลดควำมเสี่ยง และกำรให้กำรดูแลรักษำ
อย่ำงเหมำะสมจึงมีควำมส�ำคัญ 

ระบาดวิทยาของโรคกระดูกหลังปลูกถ่ายไต
 ควำมชุกของโรคกระดูกพรุนในผู้ป่วยปลูกถ่ำยไตพบร้อยละ 
11-561,2 กำรเปล่ียนแปลงควำมหนำแน่นกระดูก หรือ bone 
mineral density (BMD) สำมำรถแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่  
กำรเปล่ียนแปลงระยะต้น ควำมหนำแน่นกระดูกจะลดลงอย่ำง 
รวดเร็วประมำณร้อยละ 6.8-103 ในช่วง 6 เดือนแรกหลังกำร 
ปลูกถ่ำยไต โดยต�ำแหน่งทีล่ดลงมำกทีสุ่ดคือกระดกูสันหลังส่วนเอว 
จำกนั้นจะเข้ำสู่กำรเปลี่ยนแปลงระยะปลำย ควำมหนำแน่นกระดูก 

โรคกระดูกหลังปลูกถ่ายไต
อุกฤษฎ์ ประจันตเสน, สาธิต คูระทอง

หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

บทคัดย่อ 
 โรคกระดูกหลังปลูกถ่ำยไตมีควำมส�ำคัญเน่ืองจำกเป็นสำเหตุท�ำให้ผู้ป่วยเกิดโรคกระดูกพรุน และเกิดทุพพลภำพจำกภำวะกระดูกหัก 
สูงกว่ำประชำกรทั่วไป พบว่ำมีปัจจัยหลำยประกำรที่สัมพันธ์กับกำรเกิดโรคกระดูก และเพิ่มควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคกระดูกพรุน 
ปัจจัยที่ส�ำคัญคือกำรใช้ยำสเตียรอยด์ระยะยำวในผู้ป่วยปลูกถ่ำยไต โรคกระดูกแบ่งออกเป็น 4 ชนิด คือ ชนิดอัตรำกำรหมุนเวียนของ 
กระดูกสูง ชนิดอัตรำกำรหมุนเวียนของกระดูกต�่ำ โรคกระดูกน่วม และแบบผสม ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอำกำรปวดกระดูก ตรวจพบกระดูกบำง 
หรือกระดูกหัก กำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร ได้แก่ ระดับพำรำไทรอยด์ ระดับ alkaline phosphatase ชนิดจ�ำเพำะต่อกระดูก สำมำรถ 
ช่วยท�ำนำยชนิดของโรคกระดูกได้ อย่ำงไรก็ตำมหำกต้องกำรวินิจฉัยท่ีแน่นอน กำรตัดเนื้อกระดูกเพ่ือส่งตรวจทำงพยำธิวิทยำถือเป็น 
กำรตรวจวินิจฉัยมำตรฐำนในกำรจ�ำแนกชนิดโรคกระดูก กำรประเมินควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดกระดูกหักท�ำได้หลำยวิธี ได้แก่ กำรวัด 
ควำมหนำแน่นกระดูก โดยใช้เครื่อง dual-energy X-ray absorptiometry (DXA) หรือกำรท�ำเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดพิเศษ  
กำรใช้เคร่ืองมือประเมินควำมเส่ียงกำรเกิดกระดูกหัก หรือ FRAX จำกกำรศึกษำปัจจุบันพบว่ำ กำรวัดควำมหนำแน่นกระดูกและกำรใช้ 
FRAX สำมำรถใช้ท�ำนำยกำรเกิดกระดูกหักในผู้ป่วยปลูกถ่ำยไตได้ กำรรักษำประกอบไปด้วยกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กำรลดหรือหยุด
ใช้ยำสเตียรอยด์ กำรใช้ยำรักษำโรคกระดูกพรุน ได้แก่ ยำกลุ่ม bisphosphonate สำมำรถเพิ่มควำมหนำแน่นกระดูก แต่ต้องระวังกำรใช้
ในผู้ป่วยที่มีอัตรำกรองของไตน้อยกว่ำกว่ำ 30 มล./นำที/1.73 ตำรำงเมตร รวมถึงยำ denosumab ที่สำมำรถใช้ในผู้ป่วยที่มีกำรท�ำงำน
ของไตลดลงได้ ทั้ง 2 กลุ่มจัดอยู่ในยำที่มีฤทธิ์ต้ำนกำรสลำยกระดูก ดังนั้นอำจพิจำรณำตัดชิ้นเนื้อกระดูกเพื่อแยกโรค adynamic bone 
disease ก่อนเริ่มให้กำรรักษำ

ค�าส�าคัญ: โรคกระดูก, กระดูกพรุน, กระดูกหัก, ปลูกถ่ำยไต
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จะลดลงร้อยละ 2.6-4.5 ในช่วง 6-12 เดือน3 พบว่ำในปัจจุบัน 
กำรลดลงของควำมหนำแน่นกระดูกน้อยกว่ำในอดีตเหลือเพียง
ร้อยละ 0.9 ในช่วงหนึ่งปีแรก9 คำดว่ำเกิดจำกกำรปรับลดขนำดยำ
สเตียรอยด์ 
 ภำยหลังจำกปลูกถ่ำยไต 1 ปี ระดับควำมหนำแน่นกระดูก 
จะคงที่ตลอด จำกกำรศึกษำของ Brandenburg และคณะ4  
รวบรวมข้อมูลระดับควำมหนำแน่นกระดูกบริเวณกระดูกสันหลัง 
ส่วนเอวในผู้ป่วยปลูกถ่ำยไตเป็นระยะเวลำ 6-20 ปี พบว่ำควำม 
หนำแน่นกระดูกลดลงร้อยละ 0.6±1.9 ต่อปี ซ่ึงใกล้เคียงกับ
ประชำกรสูงอำยุทั่วไป
 จำกกำรศึกษำของ Techawanthanawanna และคณะ5  

พบควำมชุกของโรคกระดูกพรุนหลังปลูกถ่ำยไตในประเทศไทย 
ร้อยละ 24.5, 9.8 และ 26.4 โดยวัดท่ีต�ำแหน่งกระดูกสันหลัง 
ส่วนเอว สะโพก และต�ำแหน่งอื่น ๆ ตำมล�ำดับ โดยปัจจัย 
ที่สัมพันธ์ต่อกำรเกิดโรคกระดูกพรุนคือ ขนำดยำสเตียรอยด์  

สะสม และดัชนีมวลกำย

อัตราการเกิดกระดูกหักหลังปลูกถ่ายไต
 ภำยหลังจำกปลูกถ่ำยไต 5 ปีแรก ผู้ป่วยจะมีโอกำสเกิดกระดูก
หักร้อยละ 226 ซึ่งคิดเป็น 4 เท่ำหำกเทียบกับประชำกรทั่วไป  
จำกกำรศึกษำของ Ball และคณะ7 พบว่ำควำมเสี่ยงของกำร 
เกิดกระดูกหักสูงสุดที่ระยะเวลำ 3-6 เดือนแรกหลังปลูกถ่ำยไต  
จำกนั้นควำมเสี่ยงจะลดลงมำใกล้เคียงกับผู ้ป่วยที่ไม่ได้รับกำร
ปลูกถ่ำยไตที่ระยะเวลำ 2 ปีหลังปลูกถ่ำยไต ส�ำหรับต�ำแหน่ง
ที่พบกระดูกหักมำกท่ีสุดคือ กระดูกสะโพก กระดูกข้อเท้ำและ 
เท้ำตำมล�ำดับ

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดกระดูกพรุนหลังปลูกถ่ายไต
 ปัจจยัทีม่ผีลต่อกำรเกดิโรคกระดกูพรนุและกระดกูหักหลงัปลกู
ถ่ำยไตแสดงใน ตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ปัจจัยที่เพิ่มควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคกระดูกพรุนและกระดูกหัก

ปัจจัยเสี่ยงส�าหรับโรคกระดูกพรุน ปัจจัยเสี่ยงส�าหรับกระดูกหัก

ก่อนปลูกถ่ายไต

- อำยุน้อยขณะปลูกถ่ำยไต 
-  ภำวะทุพโภชนำกำร
-  สูบบุหรี่
-  ดื่มสุรำ
-  ดัชนีมวลกำยต�่ำกว่ำ 23 กก./ตำรำงเมตร
-  ภำวะ hypogonadism
-  ระดับแมกนีเซียมในเลือดต�่ำ

-  อำยุมำกกว่ำ 50 ปี
-  เพศหญิง
-  เบำหวำน
-  ระยะเวลำที่ได้รับกำรแยกสำรผ่ำนเยื่อก่อนปลูกถ่ำยไต
-  ภำวะกระดูกเสื่อมซึ่งมีสำเหตุจำกโรคไตวำยเรื้อรัง
-  มีประวัติวินิจฉัยโรคกระดูกพรุน
-  มีประวัติกระดูกหักมำก่อนปลูกถ่ำยไต
-  มีควำมเสี่ยงต่อกำรล้ม 

หลังปลูกถ่ายไต

- ขนำดสะสมของยำสเตียรอยด์ 
- ระดับพำรำไทรอยด์ในเลือดสูง
- ระดับฟอสเฟตในเลือดต�่ำ
- ภำวะขำดวิตำมินดี

หมายเหตุ: ความเสี่ยงต่อการล้ม ได้แก่ การทรงตัวผิดปกติ ระดับการมองเห็นลดลง โรคหลอดเลือดส่วนปลาย โรคเส้นประสาทส่วนปลาย 
ความดันเลือดตกเมื่อยืนขึ้น ได้รับยานอนหลับ เป็นต้น

ชนิดของโรคกระดูกหลังปลูกถ่ายไต 
 โรคทำงกระดูกเกิดจำกควำมผิดปกติได้หลำกหลำยรูปแบบ  
ขึ้นกับกลไกกำรเกิดและพยำธิสภำพของกระดูก สำมำรถแบ่ง 
ควำมผิดปกติได้เป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ 
 1. ชนิดอัตรำกำรหมุนเวียนของกระดูกสูง หรือ high bone 

turnover คือ osteitis fibrosa 
 2. ชนิดอัตรำกำรหมุนเวียนของกระดูกต�่ำ หรือ low bone 
turnover คือ adynamic bone disease
 3. ชนิดกำรเกำะจับของเกลือแร่ผิดปกติ หรือ defective 
mineralization คือ โรคกระดูกน่วม (osteomalacia)
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 4. ชนดิควำมผดิปกตแิบบผสม (mixed renal osteodystrophy)
 โดยที่แต่ละรูปแบบมีลักษณะอำกำรที่คล้ำยกัน คือ อำกำร
ปวดกระดูก กระดูกหัก ผลทำงห้องปฏิบัติกำรในกลุ่ม high bone 
turnover จะพบว่ำมีระดับของพำรำไทรอยด์และ alkaline  
phosphatase สูง แต่กลุ่ม low bone turnover ว่ำระดับ 
ของพำรำไทรอยด์ต�่ำจนถึงระดับปกติ และระดับ alkaline  

phosphatase ต�่ำ ซึ่งพบร้อยละ 50 หลังปลูกถ่ำยไต ส�ำหรับโรค
กระดูกน่วมซ่ึงเกิดจำกกำรเกำะจับของเกลือแร่ผิดปกติ จะมีระดับ
ของพำรำไทรอยด์และ alkaline phosphatase ที่หลำกหลำย 
ดงัแสดงใน ตารางที ่2 อย่ำงไรกต็ำมวธิกีำรแยกชนดิของโรคกระดกู
หลังปลูกถ่ำยไตที่แม่นย�ำที่สุดคือ กำรตัดเน้ือกระดูกเพื่อดูลักษณะ
ทำงพยำธิวิทยำ

ตารางที่ 2 ลักษณะควำมผิดปกติทำงพยำธิวิทยำและผลทำงห้องปฏิบัติกำรของโรคกระดูกหลังปลูกถ่ำยไต

ชนิด ลักษณะทางพยาธิวิทยา

การ
หมุนเวยีน

ของ
กระดูก

การ
เกาะจับ
ของ

เกลือแร่

ปรมิาตร
กระดูก

ความผิดปกติ
ของสารเคมี

ลักษณะอาการ

ชนิดอัตรา
การหมุนเวียนของ
กระดูกสูง (High 
bone turnover) 
คอื osteitis fibrosa

-  กำรจัดเรียงตัวของกระดูก
 ผิดปกติ (abnormal bone 
 remodeling) หลำยต�ำแหน่ง 
-  บำงครั้งพบเซลล์กระดูก
 มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น แต่มีรูปร่ำง
 และกำรเรียงตัวที่ผิดปกติ

สูง ปกติ สูง/ปกติ พำรำไทรอยด์: สูง
ALP: สูง
วิตำมินดี: ต�่ำ
แคลเซียมและ
ฟอสเฟต: หลำกหลำย

-  ปวดกระดูก
-  เส่ียงต่อกระดกูหัก
-  เสี่ยงต่อกำร
 สูญเสียไต?
-  เสี่ยงต่อภำวะช้ัน 
 หินปูนในผนัง
 หลอดเลือด
-  เพิ่มอัตรำกำร
 เสียชีวิต?

ชนิดอัตรา
การหมุนเวียนของ
กระดูกต�่า (Low 
bone turnover) 
คือ Adynamic 
bone disease

-  ลดกำรสร้ำงกระดูก
-  ลักษณะจ�ำเพำะคือพบปริมำณ
 ของ osteoid และ 
 osteoblasts เพียงเล็กน้อย
 โดยที่จ�ำนวนของ osteoclast 
 อำจจะต�่ำ ปกติ หรือสูงก็ได้

ต�่ำ ปกติ ต�่ำ พำรำไทรอยด์: ต�่ำ 
 หรือปกติ
ALP: ต�่ำ
วิตำมินดี: หลำกหลำย
แคลเซียม: มีแนว 
 โน้มสูง
ฟอสเฟต: หลำกหลำย

-  เสี่ยงต่อกระดูก
 หัก?
-  เสี่ยงต่อภำวะ
 ชั้นหินปูน
 ในผนัง
 หลอดเลือด?

โรคกระดูกน่วม
(osteomalacia)

-  มีกำรสะสมของเนื้อเยื่อกระดูก 
 ท่ีไม่มีกำรเกำะจับของเกลือแร่ 
 เพิ่ม และมีกำรลดลงของกำร 
 เกำะจับของเกลือแร่
-  ยบัยัง้กำรสะสมของคอลลำเจน  
 (collagen)

ต�่ำ ผิดปกติ ปกติ พำรำไทรอยด์: 
 หลำกหลำย
ALP: หลำกหลำย
ระดับวิตำมินดี: ต�่ำ
 แคลเซียมและ
ฟอสเฟต: หลำกหลำย

-  ปวดกระดูก
-  เส่ียงต่อกระดกูหัก
-  เสี่ยงต่อกระดูก
 พรุน

ชนิดผสม 
(Mixed renal 
osteodystrophy)

-  พบกำรเกำะจับของเกลือแร่
 ผิดปกติ โดยอำจจะพบหรือ
 ไม่พบกำรสร้ำงกระดกูทีเ่พิม่ขึน้
-  พบต�ำแหน่งที่มีกำรจัดเรียงตัว 
 ผิดปกติมำกขึ้น 
-  จ�ำนวน osteoclast เพิ่มขึ้น
-  ปริมำตรกระดูกมีควำม
 หลำกหลำย

สูง ผิดปกติ ปกติ พำรำไทรอยด์: สูง
ALP: สูง
ระดับวิตำมินดี: 
 หลำกลำย
แคลเซียมและ   
 ฟอสเฟต: หลำกหลำย

-  ปวดกระดูก
-  เสี่ยงต่อกระดูก
 หัก

หมายเหตุ: ALP, alkaline phosphatase
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การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกระดูกหลังปลูกถ่ายไต
 กำรเปลี่ยนแปลงทำงโครงสร้ำงของกระดูกหลังปลูกถ่ำยไต 
เกิดจำก8

 1. กำรลดลงของกำรสร้ำงกระดูก
 2. กำรเกำะจบัของเกลอืแร่ผดิปกต ิ(defective mineralization)
 จำกกำรศึกษำ Rojas และคณะ9 ท�ำกำรตัดชิ้นเน้ือกระดูก 
ในผู ้ป่วยปลูกถ่ำยไต 20 รำยในวันที่ปลูกถ่ำยไต และภำยใน 
21 ถึง 120 วันหลังปลูกถ่ำยไตพบว่ำ มีกำรลดลงของ osteoid  

และ osteoblast เป็นผลมำจำกกำรสร้ำง osteoblast ที่ลดลง 
รวมถึงมีกำรตำย (apoptosis) ของ osteoblast เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ 
กำรสร้ำงกระดูกลดลง นอกจำกน้ี osteoclast ที่จ�ำนวนมำกกว่ำ
ปกติส่งผลให้มีกำรสลำยกระดูกมำกขึ้น จำกกำรศึกษำนี้พบว่ำ 
ผู ้ป่วยร้อยละ 45 มีลักษณะพยำธิวิทยำของกระดูกแบบ low  
bone turnover สำมำรถสรปุพยำธกิ�ำเนดิโรคกระดกูหลงัปลกูถ่ำยไต 
ดังแสดงใน รูปที่ 1

 Osteoblast apoptosis

Osteoporosis

Increased risk of fracture

- Previous renal 
 osteodystrophy
- Previous osteoporosis
- Time on dialysis
- Risk of falling i.e. postural
 hypotension, fraillty

 Osteoblast formation

 Bone resorption

Glucocorticoid
Hyperparathyroidism

Decreased bone formation Defective mineralization

Hypophosphatemia
Vitamin D deficiency

Alterations in
osteoblast function

Alterations in
osteoblast activity

Post-transplant Bone Disease

รูปที่ 1 กลไกกำรเกิดโรคกระดูกหลังปลูกถ่ำยไต

การประเมินความเสี่ยงภาวะกระดูกหักและการวินิจฉัย
โรคกระดูกหลังปลูกถ่ายไต
  การค�านวณความเสี่ยงสัมบูรณ์ต่อการเกิดกระดูกหัก
 กำรค�ำนวณควำมเสีย่งต่อกำรเกิดกระดกูหกัโดย The Fracture 
Risk Assessment Tool หรือ FRAX ใช้ส�ำหรับท�ำนำยโอกำส 
ที่จะเกิดกระดูกหักจำกโรคกระดูกพรุนในระยะเวลำ 10 ปี ใน
ประชำกรทั่วไป มีประโยชน์ต่อกำรเร่ิมให้กำรรักษำกรณีท่ีผู้ป่วย 
มีควำมเสี่ยงสูงที่จะเกิดกระดูกหัก ประเมินจำกควำมเสี่ยงในกำร
เกิดกระดูกหักมำกกว่ำร้อยละ 20 หรือมำกกว่ำร้อยละ 3 กรณี 
ทีเ่ป็นกระดกูสะโพก อย่ำงไรกต็ำมข้อมลูส่วนใหญ่ศกึษำในประชำกร
ทัว่ไป ส�ำหรบัผูป่้วยปลกูถ่ำยไตมกีำรศกึษำของ Naylor และคณะ10 
เปรียบเทียบกำรใช้ FRAX ที่ใช้ค่ำ BMD เทียบกับ FRAX ที่ไม่ใช้ค่ำ 
BMD พบว่ำ area under the curve (AUC) มีค่ำเท่ำกับคือ 0.62 
และเพิ่มควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดกระดูกหักอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ 
ดังน้ัน FRAX จึงมีแนวโน้มที่ใช้ท�ำนำยกำรเกิดกระดูกหักในผู้ป่วย
ปลูกถ่ำยไตได้ 
  การใช้ภาพรงัสใีนการประเมนิความเสีย่งต่อการเกดิกระดกูหัก
 ในปัจจุบันกำรใช้ภำพรังสีสำมำรถท�ำได้ 2 วิธี ได้แก่ กำรท�ำ  

dual x-ray absorptiometry (DXA) และ high-resolution  
peripheral quantitative computed tomography  
(HRpQCT)
 กำรท�ำ DXA มีข้อดีคือมีควำมแม่นย�ำ ไม่ใช้สำรทึบรังสี และ 
มีควำมคุ้มทุนส�ำหรับวัดระดับมวลกระดูกเพื่อวินิจฉัยภำวะกระดูก
พรุน และอำจใช้ประเมินควำมเสี่ยงกำรเกิดกระดูกหักในผู้ป่วย
ปลูกถ่ำยไตได้ จำกกำรศึกษำผู้ป่วยปลูกถ่ำยไต 238 รำยในประเทศ 
สวีเดน11 พบว่ำตลอดกำรติดตำม 12 ปี มีผู้ป่วยเกิดกระดูกหัก 
ร้อยละ 19 และผู้ป่วยที่มีกระดูกพรุนบริเวณกระดูกสะโพกเพิ่ม 
ควำมเสีย่งต่อกำรเกดิกระดกูหักอย่ำงมนียัส�ำคญัทำงสถติิ แต่ข้อเสยี
ของ DXA คือเป็นภำพรังสี 2 มิติท�ำให้ไม่สำมำรถระบุโครงสร้ำงใน
เนื้อกระดูกได้ 
 ส�ำหรบัข้อมลูกำรใช้ HRpQCT เพือ่ประเมนิมวลกระดกูในผูป่้วย
ปลูกถ่ำยไตยังมีจ�ำกัด และไม่เป็นที่นิยม ส่วนใหญ่ท�ำในกำรศึกษำ
วิจัยเท่ำนั้น ข้อดีคือ สำมำรถระบุโครงสร้ำงในเนื้อกระดูก และ 
แยกควำมหนำแน่นระหว่ำงกระดกูส่วน cortical และ trabecular ได้12  
อย่ำงไรก็ตำมยังไม่มีกำรศึกษำเปรียบเทียบโดยตรงระหว่ำงกำรใช้ 
DXA และกำรท�ำ HRpQCT ในผู้ป่วยปลูกถ่ำยไต
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 การตัดเนื้อกระดูก
 กำรตัดเนื้อกระดูก (bone biopsy) ร ่วมกับ double- 
tetracycline labeling ถือเป็นมำตรฐำนในกำรวินิจฉัยโรคกระดูก
หลังปลูกถ่ำยไต ในอดีตแนวทำงกำรรักษำขององค์กร Kidney 
Disease Improving Global Outcomes (KDIGO)13 แนะน�ำ 
ให้ท�ำก่อนเริ่มยำกลุ่ม bisphosphonate ในผู้ป่วยกระดูกพรุน 
เพื่อแยกระหว่ำงโรคกระดูกชนิด high bone turnover และ  
adynamic bone disease เน่ืองจำกผลเลือดมีควำมแม่นย�ำต�่ำ 
ในกำรท�ำนำยชนิดของโรคกระดูก อย่ำงไรก็ตำมกำรตัดช้ินเน้ือ
กระดูกเป็นหัตถกำรท่ีรุกล�้ำ และกำรอ่ำนผลจ�ำเป็นต้องใช้พยำธิ
แพทย์ที่มีควำมเชี่ยวชำญสูง ปัจจุบัน KDIGO แนะน�ำให้พิจำรณำ
ตัดชิ้นเนื้อกระดูก หำกมีประโยชน์ส�ำหรับผู้ป่วยที่จะปรับเปลี่ยน
แนวทำงกำรรักษำ14 
  การป้องกันและรักษาโรคกระดูกหลังปลูกถ่ายไต
 กำรป้องกันและรักษำโรคกระดูกพรุนในผู ้ป่วยปลูกถ่ำยไต 
มีควำมคล้ำยคลึงกับผู้ป่วยทั่วไป ข้อแตกต่ำงคือ ผู้ป่วยปลูกถ่ำย

ไตจัดอยู ่ในกลุ่มควำมเส่ียงสูงในกำรเกิดภำวะกระดูกพรุนและ 
กระดูกหักสูง เนื่องจำกกำรใช้ยำสเตียรอยด์ระยะยำว ดังนั้น 
จึงต้องมีกำรติดตำมผู้ป่วยอย่ำงใกล้ชิด ส�ำหรับแนวทำงกำรรักษำ
ประกอบด้วย
 1. กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คือ กำรหยุดสูบบุหรี่ กำรหยุด 
ดื่มสุรำ กระตุ้นให้ผู้ป่วยมีกำรเคลื่อนไหว และกำรป้องกันกำรล้ม
 2. กำรทบทวนยำที่ผู ้ป่วยใช้ เช่น ลดกำรใช้ยำสเตียรอยด์  
กำรให้แคลเซียมเสริมขนำด 800 ถึง 1,200 มก.ต่อวัน
 3. กำรประเมินควำมเสี่ยงภำวะกระดูกหักและวินิจฉัยโรค
 4. กำรรักษำด้วยยำ
 5. กำรผ่ำตัดต่อมพำรำไทรอยด์ 
 ส�ำหรับแนวทำงกำรรักษำโรคกระดูกหลังปลูกถ่ำยไต สำมำรถ
สรุปได้ดังแสดงใน รูปที่ 2 
 ผลของกำรรักษำต่อระดับแคลเซียม ฟอสเฟต พำรำไทรอยด์ 
และควำมหนำแน่นกระดูกแสดงใน ตารางที่ 3

รูปแบบการรักษา กลไก
ผลต่อระดับ

แคลเซียมและ
ฟอสเฟต

ผลต่อ
ระดับ 

พาราไทรอยด์

ผลต่อความหนาแน่น
กระดูก

กำรหยุดยำ
สเตียรอยด์ 

เพิ่มกำรสร้ำงกระดูก
เพิ่มกำรดูดซึมของแคลเซียมที่ล�ำไส้

- ลด ลดกำรเสียมวลกระดูก

วิตำมินดี เพิม่ระดบัวติำมนิดชีนดิ 25OH vitamin D 
เพิ่มกำรดูดซึมของแคลเซียมที่ล�ำไส้

เพิ่ม ลด อำจลดกำรเสียมวลกระดูก

Calcitriol และ 
VDRA

ยบัยัง้กำรสร้ำงฮอร์โมนพำรำไทรอยด์ และ
ลดกำรดูดซึมของแคลเซียมที่ล�ำไส้

เพิ่ม ลด ลดกำรเสียมวลกระดูก

Bisphosphonate ยบัยัง้กำรท�ำลำยกระดกูผ่ำนกำรยบัยัง้กำร
ท�ำงำนของ osteoclast

ลด เพิ่ม ลดกำรเสียมวลกระดูก
อำจเพิ่มมวลกระดูก

Calcitonin ยับยั้งกำรท�ำลำยกระดูก ลด - ลดกำรเสียมวลกระดูกส่วน
เสี้ยนกระดูก (trabeculae)

Calcimimetics เพิม่กำรตอบสนองของ calcium sensing 
receptor ต่อแคลเซียมนอกเซลล์

ลด ในผู้ป่วยไต
เรื้อรังระยะสุดท้ำย

ลด ลดกำรเสียมวลกระดูก

Teriparatide Humanized monoclonal parathyroid 
hormone มีผลกระตุ้นกำรสร้ำงกระดูก

เพิ่มแคลเซียม
ลดฟอสเฟต

? อำจเพิ่มมวลกระดูกส่วน 
cortical

Denosumab ยับยั้งกำรท�ำงำนของ RANKL ที่อยู่บนผิว
เซลล์ osteoclast

ลดแคลเซียม เพิ่ม ลดกำรเสียมวลกระดูก
อำจเพิ่มมวลกระดูก

Parathyroidectomy ตัดต่อมพำรำไทรอยด์ ลด ลด ลดกำรเสียมวลกระดูก

VDRA, vitamin D receptor agonists; RANKL, receptor activator of nuclear factor kappa-B ligand

ตารางที่ 3 ผลของกำรรักษำต่อโรคกระดูกหลังปลูกถ่ำยไต
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การรักษาทั่วไป
 กำรป้องกันโรคกระดูกพรุนโดยทั่วไปประกอบไปด้วย กำรหยุด 
สูบบุหรี่ กำรลดกำรด่ืมสุรำ กระตุ ้นให้มีกำรเคลื่อนไหวหลัง 
ปลูกถ่ำยไต กำรออกก�ำลังกำยแบบผ่อนน�้ำหนัก และลดควำมเสี่ยง
ของกำรล้มในผู้ป่วยปลูกถ่ำยไต
 กำรรักษำภำวะฮอร์โมนผดิปกตต่ิำง ๆ  เช่น ภำวะ hypogonadism  
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในผู้หญิงวัยหมดประจ�ำเดือน พบว่ำกำรให ้
ฮอร ์โมนเพศทดแทนระยะส้ันสำมำรถลดอัตรำกำรสูญเสีย 
มวลกระดูกได้ในผู้ป่วยปลูกถ่ำยอวัยวะ15

การให้แคลเซียมเสริม
 จำกแนวทำงกำรรักษำของ European Best Practice  
Guidelines แนะน�ำให้แคลเซียมเสริมขนำด 1,000 มก./วัน  
หรือขนำด 1,500 มก./วัน ในผู้หญิงวัยหมดประจ�ำเดือน หำกไม่มี
ข้อห้ำม

การลดการใช้ยาสเตียรอยด์ 
 ในปัจจุบันเป็นที่แน่ชัดว่ำขนำดยำสเตียรอยด์สะสมเพ่ิมควำม
เสี่ยงต่อกำรเกิดภำวะกระดูกพรุน โดยพบว่ำระดับของมวลกระดูก
ลดลงอย่ำงรวดเร็วในช่วง 6 เดือนแรกหลังปลูกถ่ำยไตสัมพันธ์กำร
กำรใช้ยำสเตียรอยด์ 

 กลไกของสเตียรอยด์ในกำรลดระดับมวลกระดูก ได้แก่ 
 1. ยับยั้งกำรสร้ำงกระดูก พบว่ำกำรแบ่งตัวของ osteoblast 
ลดลง กดกำรท�ำงำนของ osteoblast และกระตุ้นให้เกิดกำรตำย
ของ osteoblast
 2. กระตุ้นกำรสร้ำง osteoclast จำกกำรที่มีระดับ receptor 
activator of nuclear factor-kB (RANK) Ligand ที่เพิ่มขึ้น และ
ระดับ RANKL decoy receptor osteoprotegerin ที่ลดลง
 3. กำรลดลงของ bone turnover และ bone volume
 จำกกำรศึกษำของ Farmer และคณะ16 ในผู้ป่วยปลูกถ่ำยไต 
87 รำย พบว่ำผู้ป่วยที่หยุดใช้ยำสเตียรอยด์ภำยใน 1 ปี มีค่ำควำม 
หนำแน่นกระดูกที่สูงกว่ำผู้ป่วยที่ยังคงใช้สเตียรอยด์อยู่ จำกข้อมูล
ของ Nikkel และคณะ17 พบว่ำกำรหยุดยำสเตียรอยด์ก่อนจ�ำหน่ำย 
ผู้ป่วยที่เข้ำรับกำรปลูกถ่ำยไตสำมำรถลดกำรเกิดกระดูกหักลง 
ร้อยละ 31 และลดระยะเวลำในกำรนอนโรงพยำบำลที่เกิดจำก 
กระดูกหักได้ โดยที่ไม่เพิ่มควำมเสี่ยงต่อภำวะสลัดไต ดังน้ัน 
กำรลดกำรใช้ยำสเตียรอยด์ในผู้ป่วยปลูกถ่ำยไตน่ำจะมีประโยชน์
ในกำรเพิ่มควำมหนำแน่นกระดูก ลดกำรเกิดโรคกระดูกพรุนและ
กระดูกหัก โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงผู้ป่วยท่ีมีโรคกระดูกพรุนก่อนเข้ำรับ
กำรปลกูถ่ำยไต ส�ำหรบัผลของยำกดภมูอิืน่ ๆ  ต่อมวลกระดกูมคีวำม
แตกต่ำงกันขึ้นกับชนิดของยำ18 ดังแสดงใน ตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ผลของยำกดภูมิต่อระบบกระดูกในร่ำงกำย

ชนิดของยากดภูมิ ผลต่อระบบกระดูก

Glucocorticoids ผลต่อ osteoblast: ลด bone formation ยับยั้งกำรท�ำงำนและกำรสร้ำงของ collagen
ผลต่อ osteoclast: เพิ่มกำรท�ำงำนของ osteoclast ผ่ำนกำรกระตุ้น RANKL/OPG
อื่น ๆ  : ลดกำรดูดซึมแคลเซียมที่ล�ำไส้ เพิ่มกำรขับแคลเซียมที่ไต เพิ่มระดับพำรำไทรอยด์ ภำวะ 
hypogonadism กล้ำมเนื้ออ่อนแรง กระดูกตำยจำกกำรขำดเลือด

Calcineurin inhibitors: cyclosporine 
and tacrolimus

ผลไม่ชัดเจน: ในหลอดทดลองยับยั้งกำรสลำยกระดูก ในมนุษย์พบว่ำเพิ่มกำรสลำยกระดูก
มำกกว่ำกำรสร้ำงกระดูก

Mycophenolate mofetil ไม่มีผล

Azathioprine ไม่มีผล

Sirolimus ผลไม่ชัดเจน: ในหลอดทดลองพบว่ำยับยั้งกำรแบ่งตัวของ osteoclast

Everolimus ผลไม่ชัดเจน: ในหลอดทดลองพบว่ำยับยั้งกำรสร้ำงและกำรแบ่งตัวของ osteoclast

Belatacept ยังไม่มีข้อมูล

RANKL, receptor activator of nuclear factor-kB ligand; OPG, osteoprotegerin
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การรักษาโดยการใช้ยา
  1.  วิตามินดีและคู่เหมือนวิตามินดี
 ในผู้ป่วยปลูกถ่ำยไตพบภำวะขำดวิตำมินดีชนิด 25-hydroxy 
vitamin D ร้อยละ 30 ซ่ึงระดบัของวติำมนิดทีีต่�ำ่สมัพนัธ์กบัผลลพัธ์ 
ของกำรท�ำงำนของไตหลังปลูกถ่ำยที่ไม่ดี และเพ่ิมควำมเส่ียง 
ในกำรเกิดภำวะสลัดไตเฉียบพลัน ดังนั้นจึงแนะน�ำให้คงระดับของ 
วิตำมินดีชนิด 25-hydroxy vitamin D มำกกว่ำ 30 นำโนกรัม/มล. 
มีกำรศึกษำโดยให้ cholecalciferol ขนำด 25,000 IU ต่อเดือน  
ไม่พบว่ำป้องกันกำรสูญเสียมวลกระดูก อย่ำงไรก็ตำมกำรให้  
cholecalciferol ขนำด 400 IU ต่อวันร่วมกับแคลเซียมเสริม  
600 มก./วนั เป็นระยะเวลำ 1 ปี พบว่ำควำมหนำแน่นกระดกูโคนขำ 
ส่วนคอเพิ่มขึ้น 
 มีกำรศึกษำกำรให้ alfacalcidol ขนำด 0.25 ไมโครกรัม 
ร่วมกับแคลเซียมเสริม 1,000 มก. เทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับยำ  
พบว่ำช่วยลดกำรสูญเสียควำมหนำแน่นกระดูกบริเวณกระดูกขำ
ส่วนต้นและกระดูกสันหลังระดับเอว19 แต่ไม่พบประโยชน์ที่ชัดเจน
ในกำรลดอัตรำกำรเกิดกระดูกหัก20

 มกีำรศกึษำกำรให้ paricalcitrol เป็นยำในกลุม่คูเ่หมอืนวติำมนิ
ดใีนผูป่้วยปลูกถ่ำยไต พบว่ำมีผลต่อกำรลดระดบัของพำรำไทรอยด์
ฮอร์โมนและเพิ่มระดับแคลเซียมในเลือด ช่วยเพ่ิมระดับควำมหนำ 
แน่นกระดูกบริเวณกระดูกสันหลังระดับเอว21 ซ่ึงสัมพันธ์กับ 
กำรลดระดบั bone turnover markers ในซรีมั ได้แก่ bone-specific  
alkaline phosphatase และ osteocalcin แต่อย่ำงไรก็ตำม 
พบว่ำผู้ป่วยมีอัตรำกำรกรองของไตลดลง ส่วนกลไกยังไม่ทรำบ
แน่ชัด
  2.  Antiresorptive agent
 ยำในกลุม่ antiresorptive agent ทีใ่ช้ส�ำหรบัผูป่้วยปลูกถ่ำยไต 
มี 2 ประเภทคือ bisphosphonate และ denosumab มีกลไก
หลักคือ ยับยั้งกำรสลำยกระดูกโดย osteoclast 
    2.1 Bisphosphonate
  ยำในกลุม่ bisphosphonate ออกฤทธิท์ีเ่ซลล์ osteoclast 

โดยยำจะถูกน�ำเข้ำสู่เซลล์และยับยั้งเอนไซม์ farnesyl pyrophos-
phate (FPP) synthase ซ่ึงมีส่วนส�ำคัญในกำรท�ำงำนและกำร 
อยู่รอดของเซลล์ osteoclast ดังนั้นยำจึงกระตุ้นให้เกิดกำรตำย 
ของ osteoclast มีผลท�ำให้กระดูกถูกท�ำลำยลดลง ยำจะจับกับ
กระดูกอยำ่งเหนียวแน่นท�ำให้คำ่ครึ่งชีวิตของยำอำจนำนถึง 10 ปี 
ยำถกูขจดัออกทำงปัสสำวะเป็นหลกัโดยผ่ำนกระบวนกำรกรองและ 
กำรขับออกทำงหลอดไตฝอย ดังนั้นผู้ป่วยที่มีค่ำกำรท�ำงำนของ 
ไตลดลง โดยเฉพำะน้อยกว่ำ 30 มล./นำที/1.73 ตำรำงเมตร  
ควรหลีกเลี่ยงกำรใช้ยำในกลุ่มนี้ 
 มกีำรศกึษำแบบสุม่ถงึผลของกำรให้ยำกลุม่ bisphosphonate  
ต่อมวลกระดูกและกำรเกิดกระดูกหัก ข้อมูลส่วนใหญ่พบว่ำยำ 
กลุ่ม bisphosphonate สำมำรถเพิ่มมวลกระดูกในผู้ป่วยปลูก
ถ่ำยไตได้ดีกว่ำกลุ่มควบคุม22 มีกำรศึกษำแบบ meta-analysis  
ของ Yang และคณะ23 รวบรวมกำรศึกษำแบบสุ่มทั้งหมด 18  
กำรศึกษำ อำสำสมัครโดยรวมประมำณ 2,000 รำย ศึกษำผล 
ของกำรให้ยำ bisphosphonate ต่อควำมหนำแน่นกระดูก พบว่ำ 
กำรให้ bisphosphonate ร่วมกับแคลเซียมเสริมเพิ่มระดับ 
ควำมหนำแน่นกระดกูได้ร้อยละ 5.8 เทยีบกบักำรให้แคลเซยีมเพยีง
อย่ำงเดยีว นอกจำกนีก้ำรให้ยำ bisphosphonate ร่วมกบัแคลเซยีม
และวิตำมินดีสำมำรถเพิ่มควำมหนำแน่นกระดูกได้ดีกว่ำกำรให้ 
แคลเซียมหรือวิตำมินดีหรือยำ calcitonin เพียงอย่ำงเดียว  
ยำในกลุ ่ม bisphosphonate และขนำดยำที่แนะน�ำแสดง 
ใน ตารางที่ 5
 ผลข้ำงเคียงของยำในกลุ่มนี้ที่ส�ำคัญคือ กำรตำยของกระดูก
กรำม และกระดูกหกัแบบผิดปกต ิส�ำหรบักำรเกดิ adynamic bone 
disease หลังจำกกำรให้ยำ bisphosphonate ยงัมข้ีอมลูทีไ่ม่แน่ชดั 
แต่จำกกำรศึกษำของ Marques และคณะ24 ซึ่งเป็นกำรศึกษำแบบ
สุ่มเพื่อประเมินควำมเสี่ยงของกำรเกิด adynamic bone disease  
หลังจำกกำรให้ยำ zoledronic acid โดยกำรเก็บช้ินเนื้อกระดูก  
ผลกำรศึกษำพบว่ำ ยำ zoledronic acid ไม่เพิม่กำรเกดิ adynamic 
bone disease เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม
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ตารางที่ 5 ยำกลุ่ม bisphosphonate และขนำดยำที่แนะน�ำ

ยา ขนาดยา
อัตรากรองของไต
(มล./นาที/1.73 
ตารางเมตร)

ผลต่อแคลเซียม ฟอสเฟต และ
พาราไทรอยด์

Pamidronate 60 มก. ฉีดทำงหลอดเลือดด�ำก่อนผ่ำตัด 
จำกน้ัน 30 มก. ฉดีทำงหลอดเลอืดด�ำเดอืนที ่1, 2 และ 3 

มำกกว่ำ 30 - เพิ่มระดับแคลเซียมในเลือด
- ลดระดับฟอสเฟตในเลือด
- ลดระดับพำรำไทรอยด์
 (ไม่แตกต่ำงจำกกลุ่มควบคุม)

Alendronate รับประทำน 5 ถึง 10 มก. ต่อวัน จำกนั้นรับประทำน 
70 มก. สัปดำห์ละครั้ง

มำกกว่ำ 35 - เพิ่มระดับแคลเซียมในเลือด
- ลดระดับฟอสเฟตในเลือด
- ลดระดับพำรำไทรอยด์
 (ไม่แตกต่ำงจำกกลุ่มควบคุม)

Ibandronate 1 มก. ฉีดทำงหลอดเลือดด�ำก่อนผ่ำตัด 
จำกนั้น 2 มก. ฉีดทำงหลอดเลือดด�ำเดือนที่ 3, 6 และ 9

มำกกว่ำ 30 - เพิ่มระดับแคลเซียมในเลือด
- ลดระดับฟอสเฟตในเลือด
- ลดระดับพำรำไทรอยด์
 (ไม่แตกต่ำงจำกกลุ่มควบคุม)

Risedronate รับประทำน 5 มก. วันละครั้ง หรือรับประทำน 35 มก. 
สัปดำห์ละครั้ง

มำกกว่ำ 30 - เพิ่มระดับแคลเซียมในเลือด
- ลดระดับฟอสเฟตในเลือด
- ลดระดับพำรำไทรอยด์
 (ไม่แตกต่ำงจำกกลุ่มควบคุม)

Zoledronate 5 มก. ฉีดทำงหลอดเลือดด�ำก่อนผ่ำตัด มำกกว่ำ 30 - เพิ่มระดับแคลเซียมในเลือด
- ลดระดับฟอสเฟตในเลือด
- ลดระดับพำรำไทรอยด์
 (ไม่แตกต่ำงจำกกลุ่มควบคุม)

    2.2 Denosumab 
  ยำ Denosumab เป็น humanized monoclonal  
antibody ที่ออกฤทธ์ิโดยกำรยับยั้ง RANK ligand ท�ำให้เซลล์ 
osteoclast ท�ำงำนลดลง ส่งผลให้ลดกำรท�ำลำยกระดูก เพิ่ม 
มวลกระดูก และลดควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดกระดูกหัก มีกำรศึกษำ
โดย Jamal และคณะ25 เป็นกำรวิเครำะห์ย่อยของกำรศึกษำ 
FREEDROM รวมถงึกำรศกึษำกำรใช้ denosumab ในผูป่้วยทีไ่ด้รบั 
กำรฟอกเลือด26 จำกข้อมูลกดังกล่ำวสรุปได้ว่ำยำ denosumab 
สำมำรถใช้ในผู้ป่วยที่มีโรคไตเรื้อรังระยะที่ 4 และ 5 ได้ มีกำรศึกษำ
แบบย้อนหลังปี พ.ศ. 2561 ของ Brunova และคณะ ในผู้ที่ได้รับ
กำรปลูกถ่ำยอวัยวะ โดยท่ีสัดส่วนของผู้ท่ีได้รับกำรปลูกถ่ำยไต
ร้อยละ 77 มีระดับครีแอทินินในเลือดเฉลี่ย 2.0 มก./ดล. ได้รับยำ 
denosumab ขนำด 60 มก. ฉีดเข้ำชั้นใต้ผิวหนัง พบว่ำควำมหนำ
แน่นกระดูกของกระดูกสันหลังส่วนเอวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.5±6.2 
ค่ำ T score เพิ่มข้ึนจำก -2.7±0.09 เป็น -1.8±1.0 (P<0.001) 
และสำมำรถลดควำมชุกของกำรเกิดโรคกระดูกพรุนได้ ดังนั้น 
อำจพิจำรณำใช้ยำในผู้ป่วยโรคกระดูกชนิด high turnover ที่มี 

ระดับครีแอทินินในเลือดมำกกว่ำ 2.0 มก./ดล. หรือระดับอัตรำ 
กรองของไตน้อยกว่ำ 30 มล./นำที/1.73 ตำรำงเมตร
 ขนำดยำทีใ่ช้: 60 มก. ฉีดเข้ำชัน้ใต้ผิวหนงั ทกุ 6 เดอืน ผลข้ำงเคยีง 
ที่ส�ำคัญของยำ denosumab คือภำวะแคลเซียมในเลือดต�่ำ26

  3.  Calcimimetics
 ยำในกลุ่ม calcimimetics ได้แก่ cinacalcet ออกฤทธ์ิ 
โดยกำรเพิ่มตอบสนองของ calcium sensing receptor ในต่อม
พำรำไทรอยด์ต่อแคลเซยีมทีอ่ยูน่อกเซลล์ ท�ำให้กดกำรสร้ำงฮอร์โมน
พำรำไทรอยด์ จำกกำรศึกษำของ Evenepoel และคณะ27 เป็น 
กำรศึกษำแบบสุ่ม โดยให้ยำ cinacalcet ในผู้ป่วยปลูกถ่ำยไต 
114 รำยที่มีภำวะแคลเซียมในเลือดสูงที่ร่วมกับระดับฮอร์โมน
พำรำไทรอยด์สูงกว่ำค่ำปกติ พบว่ำสำมำรถลดระดับฮอร์โมน 
พำรำไทรอยด์และแคลเซียมในเลือดได้อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ  
เพิ่มระดับฟอสเฟตในเลือดโดยที่ไม่ส่งผลต่อกำรท�ำงำนของไต 
อย่ำงไรกต็ำมไม่พบว่ำ มผีลต่อกำรเพิม่ขึน้ของควำมหนำแน่นกระดูก 
ข้อควรระวังคือยำ cinacalcet มีฤทธิ์เพิ่มกำรขับแคลเซียมออก 
ทำงปัสสำวะ และสำมำรถท�ำให้เกิดภำวะ nephrocalcinosis ได้ 
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 ขนำดยำที่ใช้: 30 ถึง 180 มก. รับประทำนวันละครั้ง 
  4.  Teriparatide
 ยำ Teriparatide จดัเป็น recombinant parathyroid hormone  
ซึ่งมีผลต่อกำรเสริมสร้ำงมวลกระดูก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผู ้ป่วย
กระดูกพรุนจำกยำสเตียรอยด์ และผู้ป่วยหญิงท่ีหมดประจ�ำเดือน 
มีกำรศึกษำแบบสุ่มของ Cejka และคณะ28 ในผู้ป่วยปลูกถ่ำยไต 
26 รำย เทียบระหว่ำงกำรให้ teriparatide แบบฉีดวันละครั้ง 
กับกลุ่มควบคุม พบว่ำไม่มีผลต่อกำรเพิ่มควำมหนำแน่นกระดูก
บริเวณกระดูกสันหลังส่วนเอวและข้อมือ แต่สำมำรถคงระดับ 
ควำมหนำแน่นกระดูกบริเวณกระดูกต้นขำได้ ดังนั้นกำรให้ยำ  
teriparatide ในผู้ป่วยปลูกถ่ำยไตจึงต้องค�ำนึงถึงควำมคุ้มทุน  
เนือ่งจำกยำมรีำคำแพง อย่ำงไรกต็ำมอำจพจิำรณำใช้ยำ teriparatide  
ในกรณีที่ผู ้ป่วยมีภำวะกระดูกพรุนรุนแรงร่วมกับมีหลักฐำนของ 
adynamic bone disease
 ขนำดยำที่ใช้: 20-40 มก. ฉีดเข้ำชั้นใต้ผิวหนังวันละครั้ง
  5.  การรักษาโดยการผ่าตัดต่อมพาราไทรอยด์
 ผู ้ป ่วยปลูกถ่ำยไตที่มีภำวะพำรำไทรอยด์ฮอร์โมนสูงจะมี 
โอกำสเข้ำรับกำรผ่ำตัดต่อมพำรำไทรอยด์ร้อยละ 0.5-5 กำรผ่ำตัด 
ต่อมพำรำไทรอยด์จะท�ำเมื่อมีข้อบ่งชี้ ได้แก่ ผู ้ป่วยที่มีระดับ 
พำรำไทรอยด์ฮอร์โมนสูงในร่ำงกำยร่วมกับมีควำมผิดปกติข้อใด 
ข้อหนึง่ต่อไปนี ้1. กำรเจริญเกนิของต่อมพำรำไทรอยด์ (parathyroid 
hyperplasia) 2. ภำวะแคลเซียมสูงในเลือด 3. กำรท�ำงำนของ 
ไตลดลงโดยไม่ทรำบสำเหตุ 4. มีภำวะแทรกซ้อนของโรคกระดูก  
เช่น กระดูกหัก พบแคลเซียมเกำะที่หลอดเลือด (vascular  
calcification) หรือมีภำวะ calciphylaxis 
 มีกำรศึกษำพบว่ำหลังจำกกำรผ่ำตัดต่อมพำรำไทรอยด์  
ระดับของควำมหนำแน่นกระดูกเพิ่มข้ึน แต่ข้อมูลในแง่ของกำร 
ลดกระดูกหักยังไม่ชัดเจน
 ภำวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยหลังตัดต่อมพำรำไทรอยด์29  
ได้แก่ ภำวะแคลเซยีมในเลอืดต�ำ่ พบร้อยละ 42-97 ก้อนเลอืดบรเิวณ
ที่ผ่ำพบร้อยละ 0.3-1 เส้นประสำทกล่องเสียงฉีกขำดพบน้อยกว่ำ
ร้อยละ 1-2 และผู้ป่วยเสียชีวิตพบร้อยละ 0.8-1.7 ส�ำหรับสำเหตุ 

ที่พบได้บ่อยของภำวะแคลเซียมต�่ำในเลือดคือ hungry bone  
syndrome พบร้อยละ 2730 ของภำวะแทรกซ้อนทั้งหมด วินิจฉัย 
เมื่อระดับแคลเซียมต�่ำกว่ำ 8.4 มก./ดล. และนำนมำกกว่ำ 4 วัน 
หลังจำกกำรผ่ำตัด ผู้ป่วยท่ีมีควำมเส่ียง ได้แก่ ผู้ป่วยน�้ำหนักน้อย 
อำยุน้อย มีระดับ alkaline phosphatase สูง และระดับแคลเซียม
ในเลือดต�่ำก่อนผ่ำตัด รักษำโดยกำรให้แคลเซียมและวิตำมินดีเสริม
ในขนำดสูง

ค�าแนะน�าส�าหรบัการตรวจและรกัษาโรคกระดูกในผู้ป่วย
ปลูกถ่ายไตจาก KDIGO
 - ผูป่้วยปลกูถ่ำยไตทกุระยะทีม่คีวำมเสีย่งต่อภำวะกระดกูพรนุ  
แนะน�ำให้วัดค่ำมวลกระดูกเพื่อประเมินควำมเสี่ยงในกำรเกิด 
กระดกูหกั ถ้ำผลดงักล่ำวเปลีย่นแปลงกำรรกัษำ ระดบัค�ำแนะน�ำ 2C
 - ผู ้ป่วยที่ได้รับกำรปลูกถ่ำยไตภำยใน 12 เดือนแรกที่มี 
อัตรำกำรกรองของไตมำกกว่ำ 30 มล./นำที/ตำรำงเมตร ร่วมกับ
ตรวจพบมวลกระดูกต�่ำ แนะน�ำให้รักษำด้วยกำรให้วิตำมินดีเสริม 
และอำจพิจำรณำให้ยำกลุ่ม anti-resorptive agents ระดับค�ำ
แนะน�ำ 2D
 - แนะน�ำว่ำกำรรักษำขึ้นกับลักษณะของโรคกระดูกท่ีพบ  
โดยประเมินจำกควำมผิดปกติของระดับแคลเซียม ฟอสเฟต  
ฮอร์โมนพำรำไทรอยด์ alkaline phosphatase และวิตำมินดี  
ระดับค�ำแนะน�ำ 2C
 - อำจพิจำรณำตัดชิ้นเนื้อกระดูกเพื่อใช้ประกอบกำรรักษำ  
ไม่จัดระดับค�ำแนะน�ำ
 * ส�ำหรับกำรรักษำโรคกระดูกในผู้ป่วยที่ปลูกถ่ำยไตนำนกว่ำ  
12 เดือนยังมีข้อมูลจ�ำกัด
 ส�ำหรับผู ้ป ่วยปลูกถ่ำยไต แนะน�ำให้ตรวจวัดระดับของ 
แคลเซียม ฟอสเฟต และฮอร์โมนพำรำไทรอยด์หลังปลูกถ่ำยไต 
ทุกรำย ควำมถี่ในกำรตรวจติดตำมขึ้นกับระดับอัตรำกำรกรอง 
ของไตดังแสดงใน ตารางที่  6  กำรตรวจวัดระดับ alkaline  
phosphatase แนะน�ำเมื่อผู้ป่วยมีระดับอัตรำกำรกรองของไต 
น้อยกว่ำ 60 มล./นำที/ตำรำงเมตร เท่ำนั้น

ระยะ อัตราการกรองของไต
(มล./นาที/1.73 ตารางเมตร)

การตรวจ
พาราไทรอยด์ฮอร์โมน

การตรวจ alkaline 
phosphatase

การตรวจระดับแคลเซียมและ
ฟอสเฟตในเลือด

1T >90 ทุก 12 เดือน ไม่แนะน�ำ ทุก 6-12 เดือน

2T 60-90 ทุก 12 เดือน ไม่แนะน�ำ ทุก 6-12 เดือน

3T 30-59 ทุก 12 เดือน ทุก 12 เดือน ทุก 6-12 เดือน

4T 15-29 ทุก 6-12 เดือน ทุก 12 เดือน ทุก 3-6 เดือน

5T <15 ทุก 3-6 เดือน ทุก 12 เดือน ทุก 1-3 เดือน

ตารางที่ 6 กำรตรวจติดตำมผลทำงห้องปฏิบัติกำรหลังปลูกถ่ำยไต
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บทสรุป
 โรคกระดูกในผู้ป่วยปลูกถ่ำยไตมีควำมส�ำคัญ เนื่องจำกสัมพันธ์
กำรกำรเกดิโรคกระดกูพรนุ เพิม่ทพุพลภำพจำกกระดกูหกั ปัจจบุนั
มีแนวทำงวินิจฉัยได้แก่กำรท�ำ DXA หรือกำรประเมินควำมเส่ียง
สมับรูณ์จำก FRAX รวมถึงกำรส่งระดับ bone turn over markers  
ในเลือดเพื่อช่วยในกำรแยกวินิจฉัยระหว่ำงภำวะ high bone  
turnover และ low bone turnover กำรรักษำได้แก่กำรปรับ

เปล่ียนพฤติกรรม กำรลดหรือหยุดใช้ยำสเตียรอยด์ ซ่ึงเป็นปัจจัย
ส�ำคัญในกำรลดระดับควำมหนำแน่นกระดูกในผู้ป่วยปลูกถ่ำยไต 
กำรรักษำโดยกำรให้แคลเซียมและวิตำมินดีเสริม กรณีท่ีผู ้ป่วย 
มีอัตรำกำรกรองของไตมำกกว่ำ 30 มล./นำที/1.73 ตำรำงเมตร  
พิจำรณำให้กำรรักษำด้วยยำกลุ ่ม bisphosphonate กรณ ี
ที่ไม่สำมำรถแยกภำวะ adynamic bone disease กำรตัดชิ้นเนื้อ
กระดูกเพื่อส่งตรวจทำงพยำธิวิทยำอำจมีบทบำทส�ำคัญ

รูปที่ 2 แนวทำงกำรรักษำโรคกระดูกหลังปลูกถ่ำยไต
หมายเหตุ BMD, bone mineral density; iPTH, intact parathyroid hormone; bALP, bone specific alkaline phosphatase

เข้ำเกณฑ์วินิจฉัยโรคกระดูกพรุน

พิจำรณำท�ำก่อนเริ่มให้กำรรักษำ

iPTH 
bALP 

iPTH 
bALP 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
  - หยุดสูบบุหรี่และดื่มสุรำ
  - กระตุ้นให้เกิดกำรเคลื่อนไหว
  - ป้องกันกำรล้ม
กำรลดหรือหยุดใช้ยำสเตียรอยด์ 
ป้องกันภำวะขำดวิตำมินดี รักษำระดับของ 25(OH) 
vitamin D > 30 นำโนกรัม/มล.
ติดตำมอำกำรและผลทำงห้องปฏิบัติกำรเป็นระยะ

ตรวจวัดควำมหนำแน่นกระดูกตำมข้อบ่งชี้

ตรวจวัดระดับ bone turnover markers ในเลือด

ไม่สำมำรถสรุปได้High bone turnover Low bone turnover

ตัดเนื้อกระดูกAntiresorptive agents

ประเมินระดับ eGFR
 - ถ้ำ eGFR > 30 ให้ยำกลุ่ม Bisphosphonate
 - ถ้ำ eGFR < 30 ให้ยำ Denosumab (ทำงเลือก)

Anabolic agents
i.e. Teriparatide

BMD: T-score ≤ -2.5 หรือ
 T-score > -2.5 ร่วมกับมีกระดูกหัก

กำรให้แคลเซียมเสริมขนำด 800 – 1,200 มิลลิกรัมต่อวัน 
กำรให้วิตำมินดีหรือคู่เหมือนของวิตำมินดี

ไม่เข้ำเกณฑ์
วินิจฉัย

โรคกระดูกพรุน
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Update on diagnosis and treatment of 
C3 glomerulopathy 

Pitchamon Inkong, Bancha Satirapoj
Division of Nephrology, Department of Medicine,

Phramongkutklao Hospital and College of Medicine

Abstract
 Complement 3 glomerulopathy (C3G) is a rare renal disease which has been diagnosed and distinguished for the 
past 10 years. The disease is not only caused by genetic disorders but also acquired during a person’s life. The main 
mechanism is abnormal control of complement activation with deposition of complement 3 (C3) component in the 
kidneys leading to glomerular inflammation as well as glomerular damage. The clinical presentation of C3G varies  
from generalized edema, hypertension, microscopic hematuria, proteinuria, nephrotic syndrome, acute kidney  
injury to chronic kidney disease. The most common finding from light microscopy from kidney biopsy was  
membranoproliferative glomerulonephritis together with immunofluorescence has found complement 3 using  
dominant staining. Almost one half of patients with C3G present low serum C3 level. Currently, C3G cannot be  
completely cured due to a lack of randomized control trials; therefore, treating C3G refers to an observational  
study only. Prognosis of disease depends on the severity of renal pathology and cause of the disease; 70% of  
patients progress to end stage renal disease, on average 10 years while the relapse rate after kidney transplant  
can reach 50%.

Keywords: complement 3 glomerulopathy, glomerulonephritis, complement
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แผนกโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

บทคัดย่อ
 Complement 3 glomerulopathy (C3G) เป็นกลุ่มโรคไตอักเสบชนิดหนึ่ง ที่มีกำรวินิจฉัยโรคในช่วง 10 ปีที่ผ่ำนมำ มีสำเหตุ 
จำกควำมผดิปกตทิำงพนัธกุรรม และควำมผดิปกติทีเ่กิดขึน้ในภำยหลัง โดยกลไกของกำรเกดิโรคเกดิจำกควำมผิดปกตขิองระบบคอมพลเีมนท์ 
ในร่ำงกำยจนเกิดกำรกระตุ้นกำรท�ำงำนของระบบคอมพลีเมนท์ในระบบไหลเวียนเลือดมำกผิดปกติ และมีกำรสะสมของ C3 ที่เนื้อไต 
มีผลท�ำให้เกิดกำรบำดเจ็บและกำรท�ำลำยของเนื้อเยื่อไต อำกำรและอำกำรแสดงทำงไต คือ อำกำรบวม ควำมดันเลือดสูง ตรวจพบ 
เม็ดเลือดแดงในปัสสำวะ โปรตีนรั่วในปัสสำวะ กลุ่มอำกำรเนฟโฟรติก ไตวำยเฉียบพลัน และไตเรื้อรัง วินิจฉัยจำกพยำธิสภำพทำงไตคือ
กำรพบควำมผิดปกติลักษณะ membranoproliferative glomerulonephritis (MPGN) ร่วมกับกำรย้อมติดสี immunofluorescence 
(IF) เป็นลักษณะ complement 3 dominant staining ประมำณร้อยละ 40-50 ของผู้ป่วยตรวจเลือดพบระดับของ complement  
3 (C3) ในเลอืดลดลง ควำมรุนแรงและกำรพยำกรณ์ของโรคขึ้นอยูก่ับสำเหตุของโรคและลักษณะพยำธิสภำพไต โดยพบวำ่มโีอกำสกำรเกิด
ภำวะไตเรื้อรังระยะสุดท้ำยได้ถึงร้อยละ 70 ในระยะเวลำ 10 ปี และมีอัตรำกำรกลับมำเป็นซ�้ำหลังจำกกำรปลูกถ่ำยไตได้มำกถึงร้อยละ 50  
ส่วนกำรรักษำในปัจจุบันยังไม่มีกำรรักษำมำตรฐำนที่สำมำรถท�ำให้หำยขำดได้ เนื่องจำกขำดกำรศึกษำที่เป็นกำรศึกษำแบบสุ่มและ 
มีกลุ่มควบคุม โดยปัจจุบันกำรรักษำโรคอ้ำงอิงตำมกำรศึกษำโดยกำรสังเกตเท่ำนั้น 

ค�าส�าคัญ: โรคไตอักเสบชนิดคอมพลีเมนต์สำม, โรคไตอักเสบ, คอมพลีเมนต์

ต้องการส�าเนาต้นฉบบัตดิต่อ พญ. พชิมญฐ์ อนิกอง แผนกโรคไต กองอายรุกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 315 ถนนราชวถิ ีเขตราชเทว ีกทม.  
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บทน�า
 โรคไตอักเสบ C3 glomerulopathy (C3G) เป็นกลุ่มโรคไต 
ที่พบได้น้อยแต่มีควำมส�ำคัญ เนื่องจำกมีควำมเสี่ยงในกำรเกิด 
ภำวะไตเร้ือรังสูง ปัจจุบันมีรำยงำนผู้ป่วยวินิจฉัยโรคกลุ่มน้ีมำกขึ้น 
สำเหตุจำกควำมผิดปกติทำงพันธุกรรม และควำมผิดปกติที่เกิดขึ้น 
ในภำยหลัง โดย C3G ถูกจ�ำแนกเป็นสองกลุ่มโรค คือ dense  
deposition disease (DDD) และ C3 glomerulonephritis  
(C3GN) โดยอำศัยพยำธิสภำพไตจำกกำรตรวจ electron  
microscopy (EM) ซึง่มลีกัษณะจ�ำเพำะทีแ่ตกต่ำงกนั1,2 อำกำรและ
อำกำรแสดงของโรคพบได้ตั้งแต่ บวม ควำมดันเลือดสูง ปัสสำวะ
เป็นฟอง พบเม็ดเลือดแดงหรือโปรตีนในปัสสำวะ หรือกำรท�ำงำน
ของไตผิดปกติ ร่วมกับกำรตรวจพบระดับคอมพลีเมนท์ในเลือด 
ผิดปกติ โดยมำกกว่ำร้อยละ 50 ตรวจพบระดับคอมพลีเมนท์สำม
ในเลือด (serum C3 level) ลดลง ขณะที่ระดับของคอมพลีเมนท์สี่ 

ในเลือด (serum C4 level) อยู่ในเกณฑ์ปกติ2,3 จำกกำรทบทวน
วรรณกรรมย้อนหลังในช่วงห้ำปีที่ผ่ำนมำ มีกำรศึกษำเกี่ยวกับ 
โรค C3G มำกขึ้น ทั้งในแง่ของกลไกกำรเกิดโรค อำกำรและ 
อำกำรแสดง กำรตรวจวนิจิฉยัและกำรรกัษำด้วยยำใหม่ ๆ  ประกอบ
กับในปัจจุบันพบผู้ป่วยที่มีอำกำรและอำกำรแสดงลักษณะเข้ำได้
กับโรค C3G มำกขึ้น จึงเป็นที่มำของกำรเขียนทบทวนวรรณกรรม
ในครั้งนี้

ระบาดวิทยา
 C3G พบเพียงร ้อยละ 1-2 ของผลกำรตรวจชิ้นเนื้อไต4  
ท�ำให้ยำกต่อกำรศึกษำทั้งในด้ำนอุบัติกำรณ์กำรเกิดและควำม 
ชุกของกำรเกิดโรค ตำมรำยงำนในสหรัฐอเมริกำพบอุบัติกำรณ ์
กำรเกิด C3G ประมำณ 1-2 รำยต่อล้ำนประชำกร รวมทั้งหมด  
49 รำย ในช่วงระยะเวลำ 3 ปี และควำมชุกในกำรเกิดโรคน้อยกว่ำ  
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5 รำยต่อล้ำนประชำกร5 ส�ำหรับข้อมูลทำงประเทศยุโรปพบ 
อุบัติกำรณ์กำรเกิดประมำณ 0.2-1 รำยต่อล้ำนประชำกร และ
ควำมชุกเท่ำกับ 14-140 รำยต่อล้ำนประชำกร3, 4 โดยพบบ่อย 
ในวยัเดก็หรอืวยัรุน่ และอำจพบในช่วงอำยทุีม่ำกขึน้จนถงึวยัสงูอำยุ
ได้ ซึ่งมีรำยงำนว่ำเกิดภำยหลังกำรติดเชื้อในระบบทำงเดินหำยใจ 
กำรได้รับวัคซีน ได้ยำกดภูมิคุ ้มกัน รวมถึงเกิดขึ้นภำยหลังกำร 
ตั้งครรภ์ แล้วท�ำให้เกิดกำรกระตุ้นกำรท�ำงำนของภูมิคุ ้มกัน 
คอมพลีเมนท์ที่ผิดปกติ1,3

กลไกการเกิดโรค
 C3G เกิดจำกควำมผิดปกติของระบบคอมพลีเมนท์ในร่ำงกำย
ผ่ำนทำง alternative complement pathway ท�ำให้เกดิกำรสะสม
ของคอมพลีเมนท์ในเน้ือไต โดยเฉพำะโกลเมอรูลัส เกิดขบวนกำร
อักเสบและท�ำลำยเนื้อเยื่อจนเกิดพยำธิสภำพและก่อให้เกิดอำกำร
ของโรคไตอักเสบ 
 ระบบกำรท�ำงำนของคอมพลีเมนท์ในร่ำงกำยแบ่งออกเป็น  
3 ทำง คือ (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 กำรท�ำงำนและโปรตีนที่ควบคุมกำรท�ำงำนของระบบคอมพลีเมนท์ที่ก่อให้เกิด C3 glomerulopathy 
  ระบบ alternative partway เริ่มจำกกำรที่มีสิ่งแปลกปลอมกระตุ้นจำกภำยนอกผ่ำน C3b โดยตรง โดยมี FD ร่วมกับย่อย FB  
  เป็น Bb เพื่อจับกับ C3b เกิด C3bBb (C3 convertase) เพื่อไปย่อย C3 ในร่ำงกำยที่มีอยู่เดิม เร่งกำรเกิดปฏิกิริยำคอมพลีเมนท์ 
  มำกขึ้น เพื่อเกิด C3bBbC3b (C5 convertase) ย่อย C5 จนกระตุ้นกำรเกิด MAC ที่บริเวณเนื้อเยื่อไต จนเกิดเป็นพยำธิสภำพ 
  ของ C3 Glomerulopathy ในที่สุด, โดยมี FH, FI, DAF, MCP, และ CR1 คอยเป็นตัวควบคุมกำรท�ำงำนให้เป็นปกติ ในขณะที่  
  CHHR, P เป็นตัวยับยั้งกำรสลำยของคอมพลีเมนท์ จึงท�ำให้เกิดกำรท�ำงำนที่มำกเกินไปจนเกิดโรค
  C = complement, F = factor, FH = factor H, FI = factor I, B = factor B, D = factor D, P = properdin, DAF = decay  
  accelerating factor or CD55, CR1 = complement receptor 1, MCP = membrane cofactor protein or CD46, MBL =  
  membrane binding protein, MSAP = MBL associated protein (1, 2), NeF = nephritic factor, ตัวหนังสือสีม่วง =  
  ท�ำหน้ำที่กระตุ้นกำรท�ำงำน, ตัวหนังสือสีแดง = ท�ำหน้ำที่ยับยั้งกำรท�ำงำน
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  1.  Classical pathway 
 เริม่ต้นจำกกำรถกูกระตุน้ของ C1 ผ่ำน IgM หรอื IgG แอนตบิอดี
ที่จับกับแอนติเจนแล้วมำเกำะบนผิวเซลล์ โดย C1q จับกับ Fc 
portion ของแอนติบอดีแล้วกระตุ้น C1q ให้ท�ำงำน ขณะเดียวกัน
ก็กระตุ้น C1r และ C1s (C4, C2 convertase) ให้ท�ำกำรย่อย C4, 
C2 เกิดเป็น C4bC2a (C3 convertase) เพื่อย่อย C3 เกิดเป็น C3a 
และ C4bC2aC3b (C5 convertase) เพื่อย่อย C5 เป็น C5a และ 
C5b ทีม่ผีลเป็นลกูโซ่ต่อเนือ่งไปจนเกดิกำรท�ำงำนของ C5b-9, MAC 
(membrane attack complex) จนเกิดกำรท�ำลำยของเซลล์ 
  2.  Alternative pathway
 เกิดจำกกำรกระตุ้นระบบคอมพลีเมนท์ C3 ได้เลย โดยไม่ผ่ำน
กำรท�ำงำนของระยะเริ่มแรก (C1,C2,C4) ส่วนใหญ่ถูกกระตุ้นจำก
แอนติเจนหรือโปรตีนบำงอย่ำง เช่น ส่วนประกอบของแบคทีเรีย 
หรือโปรตีนที่สร้ำงจำกเซลล์เม็ดเลือดขำวนิวโทรฟิลท่ีเรียกรวมกัน
ว่ำ properdin ซึ่งประกอบด้วยหลำยชนิด ได้แก่ factor A, factor 
B, factor D และ factor F เป็นต้น โดยพบว่ำ factor D มีลักษณะ
คล้ำย C1 และ factor B มีลักษณะคล้ำย C2 เมื่อเกิดกำรกระตุ้น 
factor D จึงย่อย factor B เกิดเป็น Bb และจับกับ C3b กลำยเป็น  
C3bBb (C3convertase) เพ่ือย่อย C3 และเข้ำสู่ข้ันตอนลูกโซ่ 
จนกระทั่งถึง MAC เช่นเดียวกับใน classical pathway 
  3.  Lectin pathway
 เกิดขึ้นผ่ำนกำรกระตุ้นท�ำงำนของสำร mannose binding  
lectin (MBL) และ ficolin ที่อยู ่บนผิวเซลล์ เพ่ือจับกับ 
ผิวของแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรำ ท่ีเข้ำมำในร่ำงกำย ปกติแล้ว 
MBLจะรวมตัวกับ ficolin เป็นก้อน มีชื่อเรียกว่ำ MBL associated  
serine protease (MASP) โดยเม่ือมีกำรติดเช้ือหรือมี ส่ิง 
แปลกปลอมในร่ำงกำยแล้วเกิดกำรกระตุ้นระบบคอมพลีเมนท ์
ผ่ำนกำรท�ำงำนของ MASP2 
 นอกจำกกลไกของกำรท�ำลำยเซลล์แปลกปลอมต่ำง ๆ ข้ำงต้น
แล้ว ระบบคอมพลีเมนท์ยังมีกำรสร้ำงสมดุลในกำรท�ำงำน เพื่อ
ป้องกนัไม่ให้เกดิกำรท�ำงำนทีม่ำกเกนิไปจนเกดิกำรท�ำลำยเซลล์ปกติ
ของร่ำงกำย เรียกว่ำ regulatory of complement activation 
(RCA) โดยโปรตีนที่ส�ำคัญที่สุดคือ factor H ซึ่งเป็นตัวหลักในกำร 
ควบคุมกำรท�ำงำนของ C3bBb (C3convertase) ให้เกิดกำร 
ย่อยสลำยและไม่สำมำรถท�ำงำนได้ (inactive form) และร่วมกับ 
factor I ซึ่งท�ำหน้ำที่ยับยั้ง C3bB ไม่ให้เกิด C3bBb เพื่อป้องกัน
กำรเกิด C3 convertase ที่มำกเกินไป6 นอกจำกนี้ยังมีโปรตีนอื่น 
ทีท่�ำหน้ำทีป่รบัสมดลุ โดยยบัยัง้กำรท�ำงำนของคอมพลเีมนท์ ได้แก่ 
membrane cofactor protein (MCP), decay accelerating 
factor (DAF) หรือ CD55 และ complement receptor 1 (CR1)  
เป็นต้น ดังนั้น หำกมีกำรกระตุ้นกำรท�ำงำนท่ีมำกเกินขอบเขต 
จนเกิดควำมผิดปกติของกำรท�ำงำนหรือเกิดกำรกลำยพันธุ์ของ 

ยีนท่ีควบคุมกำรท�ำงำนของระบบคอมพลีเมนท์ รวมถึงกำรท�ำงำน
ลดลงหรือมีกำรสร้ำงแอนติบอดีต่อโปรตีนดังกล่ำว ก็สำมำรถท�ำให้
เกิด C3G ได้1,7,8

 ปัจจุบันพบแอนติบอดีต่อคอมพลีเมนท์ที่ส�ำคัญ ได้แก่ C3Nef 
(C3 nephritic factor), C5Nef (C5 nephritic factor) มีหน้ำที่ 
ควบคุมกำรท�ำงำนของเอนไซม์ C3convertase และ C5convertase 
ตำมล�ำดับ3,9 มีผลท�ำให้เอนไซม์ดังกล่ำวมีควำมเสถียรและ 
ท�ำหน้ำที่ได้มำกขึ้น จนมีกำรท�ำงำนมำกผิดปกติ ดังนั้น หำกตรวจ
พบแอนติบอดีดังกล่ำวเพิ่มขึ้นในร่ำงกำย ก็สำมำรถเกิดอำกำร 
ของ C3G ได้
  ปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรค C3G แบ่งได้ 2 กลุ่มหลักคือ 
 1.  ปัจจัยทางพันธุกรรม จำกกำรศึกษำพบว่ำร้อยละ 25  
ของผู้ป่วยโรค C3G มยีนีทีเ่ก่ียวข้องกบักำรท�ำงำนของคอมพลเีมนท์ 
ที่ผิดปกติ3 โดยควำมผิดปกติของยีนที่พบบ่อย คือ ยีนที่ควบคุม 
กำรท�ำงำนของ C3 convertase และ C5 convertase ได้แก่ C3 
และ complement factor B (CFB) รวมถงึยนีทีค่วบคมุกำรท�ำงำน
ของ RCA ได้แก่ ยีน CFH และ CFI เป็นต้น 
    ยีน CFH mutation ปกติ CFH ท�ำหน้ำที่จับกับ C3b เพื่อ
ยับยั้งกำรท�ำงำนของ C3 convertase ประกอบไปด้วยยีนปกติ  
ได้แก่ FHR1, FHR2, FHR3, FHR4, FHR5 เมื่อมีกำรกลำยพันธุ ์
ของยีน CFH จะเกิดที่ต�ำแหน่ง SCR (short consensus repeats) 
ท�ำให้โปรตนีมกีำรเรยีงตวัทีผิ่ดปกตไิป มผีลให้กำรท�ำงำนของระบบ 
คอมพลีเมนต์ผิดปกติ โดยกำรกลำยพันธุ ์ของ CFR มีได้หลำย 
ต�ำแหน่งอำทเิช่น FHR2-FHR5 หรอื FHR5-FHR5 ในแต่ละต�ำแหน่ง
ก็เกิดควำมผิดปกติที่ไตได้แตกต่ำงกัน ดังแสดงใน ตารางที่ 1
    ยีน CFHR5 คือต�ำแหน่งที่พบบ่อยที่สุด เป็นควำมผิดปกติ 
แบบ autosomal dominant ซ่ึงเกิดจำกกำรเรียงตัวผิดปกติ
บริเวณ axon2,3 ของยีน CFHR5 เกิดกำรรวมกันของยีนกลำยเป็น 
FHR5-FHR5 
  2.  ปัจจัยที่ถูกกระตุ้นภายหลัง ส่วนใหญ่เกิดจำกกำรสร้ำง
แอนตบิอดต่ีอโปรตนีในระบบคอมพลีเมนท์ในร่ำงกำย เป็นผลท�ำให้
ระบบคอมพลีเมนท์ท�ำงำนผิดปกติ แอนติบอดีที่พบบ่อย ได้แก่  
แอนติบอดีต่อ C3bBb (C3 convertase) หรือ C3 nephritic 
factors มีผลท�ำให้ C3bBb ท�ำงำนได้มำกขึ้นและนำนขึ้น สำมำรถ
พบแอนติบอดีดังกล่ำวถึงร้อยละ 50-80 ในผู้ป่วย C3G10 และ 
มีรำยงำนพบแอนติบอดีต่อ C3bBaC3b (C5 convertase) หรือ 
C5 nephritic factor11

   C3 nephritic factor เป็น autoantibody ทีม่เีป้ำหมำย 
   ต่อ C3 convertase ท�ำให้ C3 convertase เสถยีรมำกขึน้ 
   และค่ำครึ่งชีวิตนำนขึ้น ส ่งผลให้เกิดกำรย่อย C3  
   อย่ำงต่อเนื่อง และเกิดกำรท�ำลำยเซลล์ไตจนเกิดโรค  
   C3G ในที่สุด
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   C5 nephritic factor เป็น autoantibody ทีม่เีป้ำหมำย 
   ต่อ C5 convertase ท�ำให้ C5 convertase เสถยีรมำกขึน้ 
   และค่ำครึ่งชีวิตนำนขึ้น ส่งผลให้เกิดกำรกระตุ้น C5-9  
   มำกอย่ำงต่อเนื่อง
   C4 nephritic factor เป็น autoantibody ทีม่เีป้ำหมำย 
   ตอ่ C4b2a ท�ำให้ C3 convertase และ C5 convertase  
   ท�ำหน้ำที่ได้นำนขึ้น

 นอกจำกนี้ยังมีกำรสร้ำงแอนติบอดีต่อโปรตีนอื่น ๆ เช่น 
แอนติบอดีต่อ factor H และแอนติบอดีต่อ factor B ปัจจุบัน 
มีรำยงำนในผู้ป่วย C3G ที่อำยุมำกกว่ำ 50 ปีขึ้นไป สัมพันธ ์
กับภำวะ monoclonal gammopathy เช ่น multiple  
myeloma และ Waldenstrom macroglobulinemia12 ดงัแสดงใน 
ตารางที่ 2

Genetic testing abnormal Chromosome Renal pathology

Fusion protein

FHR21,2-FHR51-9 1q31.3 DDD

FHR51,2-FHR51-9 1q31.3 C3GN

FHR31-2-FHR11-5 1q32 C3GN 

FHR11,2-FHR51-9 1q32 DDD, C3GN

FHR11-4-FHR11-5 1q32 C3GN

FHR11,2-FHR21-4 1q32 C3GN

Mutation

ADAM19 (ADAM metallopeptidase domain 19)  5q33.3 DDD

CFD (complement factor D (adipsin)) 19p13.3 DDD

CFI (complement component I) 4q25 DDD

CR1 (complement component receptor 1) 1q32 DDD

MCP (also known as CD46, membrane cofactor protein) 1q32 C3GN

ตารางที่ 1 สำเหตุของกำรเกิดโรค C3 glomerulopathy ที่เกิดขึ้นจำกพันธุกรรมที่พบบ่อย

Frequency (%) Mechanism Renal pathology

C3 nephritic factor 50-80 Dysregulation of C3 convertase (C3bBb) DDD
C4 nephritic factor 2.4 Dysregulation of C3 convertase and C5 

convertase in classical and lectin pathway 
Non specific

MPGN
C5 nephritic factor 50 Dysregulation of C5 convertase (C3bBbC3b) C3GN > DDD
Factor H autoantibodies 1.0 Affects factor I cofactor activity DDD, C3GN
Factor B autoantibodies 2.5 Activated C3 convertase activity and 

increase C3a level
DDD, C3GN

C3 autoantibodies 1.5 Activated C3 convertase activity and C5 
convertase activity

DDD > C3GN

Monoclonal immunoglobulins 
associated with multiple myeloma,  
monoclonal gammopathy of 
renal significance (MGRS)

Activated alternative pathway C3GN > DDD

ตารางที่ 2 สำเหตุของกำรเกิดโรค C3 glomerulopathy เกิดขึ้นภำยหลัง 

อาการและอาการแสดงของโรค (ตารางที่ 3) 
 อำกำรของโรคสำมำรถแสดงออกได้หลำยรูปแบบ โดยร้อยละ 
90-95 มำด้วยกลุ่มอำกำรไตอักเสบท่ีมีโปรตีนในปัสสำวะ ร้อยละ 

27-55 พบอำกำรบวมแบบกลุ่มเนฟโฟรติก ร้อยละ 24-76 พบ 
ควำมดันเลือดสูง ร้อยละ 64-85 ตรวจปัสสำวะพบเม็ดเลือดแดง 
และร้อยละ 14-59 พบกำรท�ำงำนของไตลดลง13, 14 รวมถึงอำกำร 
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ที่ไม่จ�ำเพำะเจำะจง ได้แก่ ไข้ต�่ำ ๆ เบื่ออำหำร และน�้ำหนักลด ซึ่ง 
พบได้บ่อยในผู้ป่วยสูงอำยุ ท้ังน้ีระยะเวลำของอำกำรและอำกำร
แสดงของโรคอำจขึ้นอยู่กับช่วงอำยุ กลุ่มผู้ป่วยเด็กจะมีอำกำรไม่
รุนแรงและกำรด�ำเนินโรคแบบค่อยเป็นค่อยไป ส่วนผู้ใหญ่จะมี
อำกำรรุนแรงและเข้ำสู่ภำวะไตเรื้อรังได้อย่ำงรวดเร็ว 
 อำกำรแสดงอื่น ๆ ท่ีสำมำรถพบร่วมกับ C3G ได้แก่ ocular 
drusen คือกำรมีคอมพลีเมนท์สะสมที่บริเวณเยื่อบุจอประสำทตำ  
ตรวจพบกำรเสื่อมของศูนย์กลำงจอประสำทตำ (macular  
degeneration) ในเด็กที่วินิจฉัย C3G และมีรำยงำนพบร่วมกับ
ภำวะ acquired partial lipodystrophy ในเด็ก โดยส่วนใหญ ่
พบร่วมกับอำกำรไตอักเสบท่ีตรวจพบระดับ C3 ในเลือดลดลง 
และระดับ C3NeF ในเลือดเพิ่มขึ้น15

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
 1. กำรส่งตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคไตอักเสบ ได้แก่ กำรตรวจ
ปัสสำวะแบบสมบูรณ์ พบเม็ดเลือดแดง โดยร้อยละ 50 เป็น
ลักษณะ microscopic hematuria และร้อยละ 23 เป็นลักษณะ 
macroscopic hematuria หรือ red cell casts ได้ ตรวจโปรตีน 
ในปัสสำวะเพิ่มมำกขึ้นถึงร้อยละ 90-93 โดยเป็นลักษณะของ  
nephrotic syndrome ถงึร้อยละ 26.5 พบกำรท�ำงำนของไตลดลง 
ถึงร้อยละ 35.5 ระดับยูเรียและครีแอทินินในเลือดเพิ่มขึ้นโดย 
ค่ำเฉลี่ยของครีแอทินินอยู ่ท่ี 2.31+1.7 มก./ดล. และระดับ 
แอลบูมินในเลือดลดลงมำกกว่ำร้อยละ 60
 2. กำรส่งตรวจเพื่อหำสำเหตุของโรคและประเมินควำม 
รุนแรงของโรค ได้แก่ ควำมสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและลักษณะของ
เม็ดเลือดแดง พบภำวะเลือดจำง กำรท�ำงำนของตับ ระดับไขมัน 
ในเลือด กำรทดสอบทำงเลือดเพื่อช่วยวินิจฉัยแยกโรค เช่น 
แอนติบอดีต่อดีเอ็นเอ (ANA) แอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสต่ำง ๆ และ 
ส่งตรวจ protein electrophoresis และ monoclonal  
immunoglobulins ในเลือดและปัสสำวะในกรณีสงสัยภำวะ 
monoclonal gammopathy

การตรวจพยาธิสภาพไต 
 กำรตรวจพยำธิสภำพไตถือเป็นมำตรฐำนของกำรวินิจฉัยโรค  
เนื่องจำกอำกำรและอำกำรแสดง รวมถึงผลกำรตรวจทำงห้อง 
ปฏิบัติกำรนั้นไม่สำมำรถตรวจวินิจฉัยแยกโรคได้ชัดเจน16 
  1.  การตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์  (light microscopy)  
ส่วนใหญ่ร้อยละ 44-76 พบควำมผดิปกตลิกัษณะของ membrano- 
proliferative glomerulonephritis (รูปท่ี  2) ร้อยละ 21-28  
พบ mesangial proliferative glomerulonephritis ร้อยละ 8-29 พบ 
diffuse endocapillary proliferative glomerulonephritis และ
ร้อยละ 9 พบ crescentic glomerulonephritis ได้ โดยพบลกัษณะ 

กำรอักเสบของโรครุนแรงในผู้ป่วย DDD ได้บ่อยกว่ำผู้ป่วย C3GN 
ขณะที่ C3GN ส่วนใหญ่พบลักษณะของพยำธิสภำพแบบเรื้อรังคือ 
chronic fibrotic และ sclerotic glomeruli ได้บ่อยกว่ำ9,10,12,13

 2.  การตรวจ  immunofluorescence  (IF) พบกำรติดส ี
เรืองแสงของ C3 เป็นลักษณะของ semi-linear หรือ granular  
(รูปที่  3) ในโกลเมอรูลัสเด่นกว่ำโปรตีนชนิดอื่น ๆ โดยควำมเข้ม 
ของกำรติดสีมำกกว่ำสองเท่ำขึ้นไปของกำรติดสีของโปรตีน 
ชนิดอื่น ๆ หรือตรวจไม่พบกำรติดสีของคอมพลีเมนท์อื่น ๆ เลย 
ทั้ง C1 และ C4 แต่อำจตรวจพบกำรติดสีของ IgM บริเวณ  
subendothelium หรือ subepithelium ได้12 นอกจำกนี้ยัง 
อำจพบกำรติดสีของ light chains ได้ โดยพบในผู ้ป่วย C3  
glomerulopathy จำกภำวะ monoclonal gammopathy16

รูปที่  2 พยำธิสภำพที่ไตจำกกล้องจุลทรรศน์ light microscopy  
พบลักษณะ membranoproliferative pattern คือ mesangial  
hypercellularity and capillary wall doublecontours (PAS x 400) 

รูปที่  3 ย้อม immunofluorescence พบลักษณะ intense  
staining C3 ที่ glomerular capillary loops และ mesangial 
แบบ coarse granular pattern

 3.  การตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน  (electron 
microscopy) ถอืเป็นวธิกีำรมำตรฐำนในกำรตรวจแยกโรคระหว่ำง 
DDD และ C3GN โดยมีลักษณะที่แตกต่ำงกัน ดังนี้ (รูปที่ 4)

Review Article 32



การตรวจระบบคอมพลีเมนท์ในร่างกาย
 กำรตรวจกำรท�ำงำนของระบบคอมพลีเมนท์ในร่ำงกำยแนะน�ำ
ให้ส่งตรวจในผู้ป่วยทุกรำยที่สงสัย C3G ด้วยกำรตรวจวัดระดับ 
ปริมำณและระดับกำรท�ำงำนของคอมพลีเมนท์ในเลือด ได้แก่  
ระดับ C3 และ C4 ในเลือด โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่ตรวจพบ C3 ใน
เลือดลดลงได้ถึงร้อยละ 41-76 ในขณะที่ระดับ C4 ในเลือดลดลง
เพียงร้อยละ 1-23 เท่ำน้ัน16 และพิจำรณำส่งตรวจระดับ serum 
soluble C5b-9 level, serum C3 nephritic factor (C3Nef) 
และ autoantibodies against factor H ในผู้ป่วยเป็นรำย ๆ โดย
ระดับคอมพลีเมนท์ในเลือดแต่ละชนิด สำมำรถใช้ในกำรวินิจฉัย
แยกโรคได้ดังนี้6

   ระดับ serum C3 ส่วนใหญ่ลดลงเด่นชัดใน DDD 
   ระดับ serum soluble C5b-9 เพิ่มขึ้นในผู้ป่วย C3GN
   ระดบั C3 nephritic factor (C3Nef) ในเลือดเพิม่ขึน้ร้อยละ  
   40-60 ใน C3GN และเพิ่มขึ้นได้มำกถึงร้อยละ 80-90 
   ใน DDD 

   ระดับแอนติบอดีต่อ factor H ตรวจพบได้ในทั้ง C3GN  
   และ DDD แต่พบว่ำมคีวำมสัมพนัธ์กบักำรเกดิภำวะ aHUS  
   ร่วมด้วย
   ระดับแอนติบอดีต่อ factor B ตรวจพบได้ในทั้ง C3GN  
   และ DDD

 แต่อย่ำงไรก็ตำมกำรตรวจระดับ serum soluble C5b-9  
level, serum C3Nef, autoantibodies against factor B และ 
autoantibodies against factor H นั้น ยังไม่ใช้เป็นมำตรฐำน 
เนื่องจำกท�ำได้ยำกและมีรำคำแพง นอกจำกที่กล่ำวข้ำงต้น 
แล้ว ระดับคอมพลีเมนท์ในเลือดสำมำรถใช้ในกำรพยำกรณ์โรค 
ติดตำมควำมรุนแรงของโรคและกำรด�ำเนินเข้ำสู่กำรเกิดไตเรื้อรัง
ระยะสุดท้ำยได้ เช่น serum C3 ลดลง, serum soluble C5b-9 
level เพิ่มขึ้น และ serum C3Nef เพิ่มขึ้น17

การตรวจทางพันธุกรรม 
 ผู้ป่วย C3G ทุกรำย ควรได้รับกำรตรวจวินิจฉัยทำงพันธุกรรม  
เพื่อตรวจหำยีนที่ผิดปกติ กำรกลำยพันธุ์ รวมถึงควำมผิดปกต ิ
ของกำรจัดเรียงตัวของสำรพันธุกรรมของระบบคอมพลีเมนท์ 
เนื่องจำกมีควำมส�ำคัญต่อกำรตัดสินใจในกำรรักษำ และหำกตรวจ
พบควำมผิดปกติทำงพันธุกรรมอำจไม่ตอบสนองต่อกำรรักษำ 
ด้วยยำกดภูมิคุ ้มกัน18 กำรส่งตรวจควำมผิดปกติของยีนและ 
กำรเรียงตัวยีนในปัจจุบัน สำมำรถส่งตัวอย่ำงเลือดหรือซีรัมเพ่ือ
ตรวจหำควำมผดิปกตทิำงพนัธกุรรมโดยตรวจ polymerase chain  
reaction (PCR) ผลกำรตรวจใช้เวลำประมำณ 2-7 วัน โดยมี 
กำรตรวจเป็นกลุ่มของยีน (gene panel) มำตรฐำนที่มักก่อให้

รูปที่ 4 แสดงพยำธิสภำพที่พบในกล้องอิเล็กตรอน
(บน)  C3  glomerulonephritis  พบ electron-dense  
แบบไม่มีรูปร่ำงชัดเจนหรือลักษณะเหมือนฝุ่น กระจำยตัวอยู่ทั่ว ๆ  
อยูท่ีบ่ริเวณ mesangium, subendothelium หรอื subepithelium 
(ล่าง) Dense deposition disease พบ electron-dense รปูร่ำง
เหมอืน sausage-shaped หรอื Chinese calligraphy-like จ�ำนวน
มำกอยู่ภำยในชั้น lamina densa ของ glomerular basement 
membrane เป็นส่วนมำก

   DDD พบ electron-dense รูปร่ำงเหมือน sausage- 
   shaped หรือ Chinese calligraphy-like จ�ำนวนมำก 
   อยู ่ภำยในชั้น lamina densa ของ glomerular  
   basement membrane และอำจพบที่บริ เวณ  
   Bowman’s capsule และ tubular basement  
   membrane ร่วมด้วย16

   C3GN พบลกัษณะของ electron-dense แบบไม่มรีปูร่ำง 
   ชดัเจนหรอืลกัษณะเหมอืนฝุน่อยูท่ีบ่รเิวณ mesangium,  
   subendothelium หรือ subepithelium และจ�ำนวน 
   ของ electron-dense พบน้อยกว่ำ DDD16
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เกิดโรค C3G คือ C3, factor B, factor H factor I, MCP และ 
CHFR56 นอกจำกนี้ยังมีกำรส่งตรวจยีนอื่น ๆ ที่ก่อโรคได้อีก  
ดังแสดงใน ตารางที่ 1

การรักษา
 ปัจจุบันยังไม่มีกำรรักษำท่ีเป็นมำตรฐำนและยังไม่สำมำรถ
รักษำโรคให้หำยขำดได้ เนื่องจำกเป็นโรคท่ีพบไม่บ่อย จึงม ี
ข้อจ�ำกัดในกำรศึกษำยำและวิธีกำรในกำรรักษำโรคกลุ่มนี้ มีเพียง
กำรศึกษำแบบสังเกตกำรณ์และรำยงำนผู้ป่วยเท่ำนั้นดัง ตาราง 
ที่   48,19 โดยแนะน�ำกำรรักษำแบบประคับประคองด้วยกำร 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ควบคุมควำมดันเลือดและลดโปรตีนรั่ว 
ในปัสสำวะด้วยยำ angiotensin-converting enzyme inhibitors  
(ACEI) หรือ angiotensin-receptor blocker (ARB) และ 
กำรลดระดับไขมันในเลือด เป็นต้น นอกจำกน้ีตรวจพบภำวะ 
monoclonal gammopathy ในกลุ่มผู้ป่วยสูงอำยุ อำจพิจำรณำ

Interventions Study design Follow-up N Outcomes

Rabasco A, et 
al 2015

MMF + steroid 
vs other + steroid

Prospective 
study

47 months 60 Renal survival 100% in MMF 
Clinical remission 80% in MMF

Bomback AS, 
et al 2012

Eculizumab Prospective 
study

12 months 6
DDD=3
C3GN=3

N=1: lower proteinuria 
N=2: reduced serum creatinine
N=1: stable creatinine

Le Quintrec M, 
et al 2018

Eculizumab Retrospective 
study

14 months 26 Global clinical remission 23%
Partial clinical remission 23%
No response 54%

Kurtz KA, 
et al 2002

Plasmapheresis
73 sessions

Case series 15-year old 
girl (DDD)

Stable serum creatinine 
No develop tubular atrophy in biopsy

Zand L, et al 
2014

Kidney transplan-
tation

Retrospective 
study

21 Recurrent C3GN in the allograft 66.7%
Graft failure 50%
(median time of 77 months to graft failure)

Signs and symptoms Frequency(%)

Glomerulonephritis 90-95

Proteinuria 90-93

Edema 40-70

Hypertension 24-76

Microscopic hematuria 64-92

Renal impairment 14-59

Low serum C3 and normal serum C4 70-80

ตารางที่   3  อำกำรและอำกำรแสดงที่พบได ้ในผู ้ป ่วย C3  
glomerulopathy

ปรึกษำอำยุรแพทย์โรคเลือด เพื่อท�ำกำรตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม  
และกำรให้ยำเคมีบ�ำบัดตำมโรคร่วมที่ตรวจพบ

ตารางที่ 4 ข้อมูลกำรศึกษำของกำรรักษำโรค C3 glomerulopathy ในปัจจุบัน

ยาควบคุมภูมิคุ้มกัน 
 กำรรักษำด้วยยำควบคุมภูมิคุ้มกันยังไม่ใช่กำรรักษำมำตรฐำน 
แต่มีกำรศึกษำแบบติดตำมไปข้ำงหน้ำ ขนำดเล็กในประเทศสเปน  
โดยติดตำมผู้ป่วย C3G 60 รำยท่ีมีกำรท�ำงำนของไตแรกรับ 
เฉลี่ยประมำณ 66 มล./นำที/1.73 ตำรำงเมตร และโปรตีน 
ในปัสสำวะเฉลี่ย 5 กรัม/วัน หลังกำรรักษำเป็นระยะเวลำ  
47 สัปดำห์พบว่ำ กำรรักษำด้วยยำสเตียรอยด์ร่วมกับกำรให้ยำ 
mycophenolate mofetil (MMF) มีอัตรำกำรสงบของโรคได ้
ถึงร้อยละ 86 ในขณะท่ีกำรให้ยำสเตียรอยด์อย่ำงเดียวโรคสงบ 

เพียงร้อยละ 50 ร่วมกับมีกำรค่ำท�ำงำนของไตคงที่ทุกคนตลอด 
กำรศึกษำ และไม่มีผู้ป่วยในกลุ่มที่ได้รับ MMF เกิดโรคไตเรื้อรัง 
ระยะสุดท้ำย20 โดยพยำธิสภำพที่ไตส่วนใหญ่เป็นลักษณะ MPGN 
เกือบครึ่งหนึ่งมี fibrosis และ glomerulosclerosis ในระดับ 
ปำนกลำง ดังนั้นอำจแนะน�ำให้ MMF ในรำยที่มีอำกำรค่อนข้ำง
รุนแรง16,21 มีโปรตีนในปัสสำวะจ�ำนวนมำกและกำรท�ำงำนของ 
ไตลดลงอย่ำงต่อเนื่องหลังจำกรักษำแบบประคับประคองแล้ว  
ร่วมกับผลพยำธิภำพไตมีกำรอักเสบระดับปำนกลำงถึงรุนแรง 
เป็นต้น
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Plasma therapy 
 ข้อมูลของกำรรักษำด้วยกำรท�ำ plasma therapy มีจ�ำนวน
จ�ำกัด มีเพียงกรณีศึกษำของผู้ป่วยหญิงอำยุ 15 ปี วินิจฉัย DDD  
ร่วมกับ crescentic change อำกำรแรกรับคือ ไตวำย ตรวจ 
พบระดับ C3 ในเลือดต�่ำ ร่วมกับ C3Nef สูง ได้รับกำรรักษำด้วย 
สเตียรอยด์ cyclophosphamide ร่วมกับ plasma exchange 
ทั้งหมด 73 ครั้ง รวมระยะเวลำ 63 สัปดำห์ ผลกำรรักษำคือ 
ระดับครีแอทินินในเลือดคงท่ีตลอดกำรรักษำ โดยมีแนวโน้มที่ดี
ขึ้น ร่วมกับระดับ C3Nef โดยเชื่อว่ำ plasma exchange สำมำรถ 
ช่วยขจัดแอนติบอดีต่อคอมพลีเมนท์ออกจำกร่ำงกำย เพื่อลด 
กำรท�ำลำยของเซลล์ แต่อย่ำงไรก็ตำมพบว่ำ เมื่อหยุดกำรรักษำ
อำกำรก็กลับมำเป็นซ�้ำอีก22

 Plasma infusion มีประโยชน์ในผู้ป่วย C3G ท่ีพิสูจน์แล้วว่ำ
เกิดจำกควำมผิดปกติในกำรสร้ำงโปรตีน factor H จำกกำรศึกษำ
ในผู้ป่วยสองรำยท่ีวินิจฉัย DDD ร่วมกับพบควำมผิดปกติของยีน 
ในกำรสร้ำง factor Hพบว่ำกำรให้ fresh frozen plasma ปริมำณ  
10-15 มล./กก. เป็นเวลำ 14 วัน สำมำรถชะลอควำมรุนแรง 
ของโรคได้ 

การปลูกถ่ายไต
 ข้อมูลของกำรปลูกถ่ำยไตในผู้ป่วย C3G มีจ�ำนวนจ�ำกัด จำก 
กำรรวบรวมข้อมูลของเมโยคลินิก ศึกษำผู้ป่วย C3GN ที่ได้รับ 
กำรปลูกถ่ำยไต จ�ำนวน 21 รำยในช่วงปี ค.ศ. 1996 ถึง 2010  
พบว่ำ อำยุเฉลี่ยในกำรเข้ำรับกำรปลูกถ่ำยไตอยู่ที่ 36 ปี อัตรำ 
กำรกลับมำเป็นโรคซ�้ำหลังได้รับกำรปลูกถ่ำยอยู่ท่ีร้อยละ 6723  

โดยระยะเวลำกำรเกิดซ�้ำเฉลี่ยหลังปลูกถ่ำยไตประมำณ 2-3 ปี  
และมำกกว่ำร้อยละ 50 ของผู้ป่วยเกิดกำรสูญเสียไตในเวลำต่อมำ4 
อัตรำกำรเกิดซ�้ำใน DDD และ C3GN ไม่แตกต่ำงกัน โดยพบว่ำ 
ร้อยละ 21 ของผู้ป่วยท้ังหมดพบ monoclonal gammopathy  
ร่วมด้วยและเป็นปัจจัยเสี่ยงส�ำคัญในกำรเกิดเป็นโรคซ�้ำและ 
กำรสูญเสียไต จำกข้อมูลดังกล่ำวอำจพอสรุปได้ว่ำ C3G มีควำม 
เสี่ยงสูงในกำรกลับมำเป็นโรคซ�้ำหลังกำรปลูกถ่ำยไตโดยเฉพำะผู้
ป่วยที่พบภำวะ monoclonal gammopathy ร่วมด้วย

Anti-complement therapy ด้วย eculizumab
 Eculizumab คือ monoclonal antibody inactivates C5  
ยับยั้งที่ terminal pathway หรือ MAC หวังผลเพื่อลดกำร 
ท�ำลำยเซลล์ มีกำรศึกษำพบว่ำผู ้ป่วย C3G ที่ได้รับกำรรักษำ 
ด้วย eculizumab สำมำรถลดปริมำณของ serum soluble  
C5b-9 level ได้ กำรศึกษำแบบติดตำมย้อนหลังรวบรวมผู้ป่วย 
C3G ในฝร่ังเศสช่วงปี ค.ศ. 2010 ถึง 2016 จ�ำนวน 26 รำย  
เป็นเด็ก 13 รำย ผู ้ใหญ่ 13 รำย หลังได้รับกำรรักษำด้วย  

eculizumab เป็นระยะเวลำ 14 เดือน พบว่ำมีผู ้ป่วยที่โรค 
สำมำรถเข้ำสู่ระยะสงบจ�ำนวน 12 รำย (global =6, partial=6) 
โดยร้อยละ 54 ของผู้ป่วยทั้งหมดไม่ตอบสนองต่อกำรรักษำ แต่ 
พบว่ำระดบัโปรตนีในปัสสำวะลดลงและกำรท�ำงำนของไตคงทีห่รือ 
ดีขึ้น ร ่วมกับพยำธิสภำพที่ ช้ินเน้ือไตคงที่ 19,24 อย่ำงไรก็ตำม 
ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนในกำรใช้ eculizumab เพื่อกำรรักษำ 
ผู้ป่วย C3G ในปัจจุบัน อำจใช้เพียงเพื่อชะลอกำรท�ำลำยของไต 
ในระยะเวลำหนึ่ง

New anti-complement therapies
 ปัจจุบันเนื่องจำกเรำทรำบกลไกกำรเกิดโรค C3G ได้ละเอียด 
มำกขึ้นในระดับโมเลกุลและโปรตีนที่ผิดปกติอันก่อให้เกิดโรค  
จึงมีกำรศึกษำยำใหม่ ๆ ที่ออกฤทธิ์โดยตรงต่อกำรท�ำงำนของยีน 
หรือโปรตีนที่ผิดปกติ เพื่อยับยั้งกำรเกิดโรคตำมกลไกที่จ�ำเพำะ
เจำะจงมำกขึ้น ได้แก่ ACH0144471 ออกฤทธิ์ที่ factor D เพื่อ
ยับย้ังกำรสร้ำง C3 และ C5 convertase เป็นกำรศึกษำแบบ 
แบบสุ่มระยะที่สอง เพื่อศึกษำประสิทธิภำพของยำ ACH0144471 
แบบรับประทำนในกำรรักษำผู้ป่วย C3G เป็นระยะเวลำ 6 เดือน
เทยีบกบัยำหลอก โดยผลลพัธ์ทีว่ดัคือพยำธิสภำพท่ีไตทีเ่ปล่ียนแปลง
ร่วมกับกำรลดลงของโปรตีนในปัสสำวะ โดยเริ่มท�ำกำรศึกษำตั้งแต่
เดือนมิถุนำยนปี ค.ศ. 2018 คำดว่ำจะเสร็จในช่วงเดือนพฤษภำคม
ปี ค.ศ. 2020, avacopan ออกฤทธิ์ที่ C5aR1 ยับยั้ง C3a C5a 
C4a ป้องกันกำรเกิด anaphylatoxin โดยขณะนี้ก�ำลังมีกำรศึกษำ
แบบสุ่มระยะที่สอง ท�ำกำรศึกษำประสิทธิภำพของยำ avacopan 
ในกำรรักษำ C3G เทียบกับยำหลอก โดยวัดผลกำรรักษำด้วยกำร
ติดตำมพยำธิสภำพกำรอักเสบในชิ้นเนื้อไตก่อนและหลังกำรรักษำ 
ที่ 26 สัปดำห์ เริ่มท�ำกำรศึกษำตั้งแต่ปี ค.ศ. 2017 คำดว่ำจะเสร็จ 
ในปี ค.ศ. 2020 เป็นต้น และยงัมยีำใหม่อกีหลำยตวัทีก่�ำลงัถกูพฒันำ
เพื่อกำรรักษำโรคกลุ่มนี้ให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น10

การด�าเนินโรค
 C3G มกัมกีำรด�ำเนนิโรคแบบค่อยเป็นค่อยไป มำกกว่ำครึง่หนึง่
ของผู้ป่วยหลังได้รับกำรรักษำอำกำรของโรคสงบลงได้ โดยใช้ระยะ 
เวลำประมำณ 3-4 ปี อีกครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยโรคไม่สำมำรถสงบเอง
ได้หำกไม่ได้ยำกดภูมิคุ้มกัน และสำมำรถเข้ำสู่โรคไตเรื้อรังระยะ 
สุดท้ำยได้ถึงร้อยละ 50-70 โดยผู้ป่วยที่มีควำมเสี่ยงสูงที่จะเข้ำสู่ 
โรคไตระยะสุดท้ำย ได้แก่ อำยุมำก ปริมำณโปรตีนในปัสสำวะสูง  
กำรท�ำงำนของไตลดลงตั้งแต่แรกวินิจฉัย ระดับ serum C3 level 
ปกติ serum soluble C5b-9 level ปกติ พยำธิสภำพไตประกอบ 
ด้วย glomerulosclerosis หรือ interstitial fibrosis หรือ  
crescents หรือกำรย้อมติด C3 โดยไม่ติดสี immunoglobulin 
หรือ monoclonal gammopathy ตรวจไม่พบ C3Nef และ 
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กำรเกิดกำรกลำยพันธุ์ของยีนในระบบคอมพลีเมนท์ โดยปัจจัย 
ที่กล่ำวข้ำงต้นอำจมีผลท�ำให้ไม่ตอบสนองต่อกำรรักษำด้วยยำกด
ภูมิคุ้มกันอีกด้วย

บทสรุป
 C3G เป็นโรคในกลุ่มไตอักเสบที่พบน้อยมำก มำด้วยอำกำร 
ของไตอกัเสบ ร่วมกบัมโีปรตนีในปัสสำวะและกำรท�ำงำนของไตลด
ลง ตรวจเลือดพบระดับของ serum C3 level ลดลง และระดับ 
serum C4 level ปกติ พยำธิสภำพท่ีพบบ่อยในชิ้นเนื้อไตคือ  
membranoproliferative glomerulonephritis ที่ย้อมติด  
C3 เด่น แยกเป็นสองกลุ่มโรคย่อยคือ DDD และ C3GN จำก 
ลักษณะทำงกล้องอิเล็กตรอน ปัจจุบันยังไม่มีกำรรักษำมำตรฐำน
ที่ท�ำให้หำยขำด มีรำยงำนว่ำกำรใช้ mycophenolate หรือ 
eculizumab สำมำรถเพิม่อตัรำกำรสงบของโรคได้ และมกีำรศกึษำ
ค้นคว้ำยำใหม่ ๆ  ทีไ่ด้ผลในกำรรกัษำโรคกลุม่นี ้เพือ่ประโยชน์ในกำร
รักษำผู้ป่วยต่อไปในอนำคต 
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How to preserve residual renal function among
patients on peritoneal dialysis
Kittiphan Chienwichai, Sarinya Boongird

Division of Nephrology, Department of Medicine, Ramathibodi Hospital,
Mahidol University

Abstract
 Residual renal function is of paramount importance among patients on chronic peritoneal dialysis treatment 
because it has been associated with several clinical benefits, particularly a lower mortality rate. In the last decades, 
conventional strategies to preserve residual renal function have been widely implemented, including but not limited 
to optimizing volume status, controlling blood pressure and using drugs to inhibit the renin–angiotensin system. 
Recently, evidence has emerged supporting the roles of biocompatible low glucose degradation products solutions, 
icodextrin, different peritoneal dialysis techniques, diuretic use, and  low protein diet with ketoacid supplement on 
residual renal function preservation. Nevertheless, from the currently available information, we remain uncertain 
whether the aforementioned tactics can halt kidney function decline. Further large scale randomized controlled 
studies are needed to confirm the beneficial effects of these strategies on residual renal function. In this review, 
we summarized current evidence regarding each technique concerning residual renal function preservation among 
patients with chronic peritoneal dialysis. We hope that health care providers would understand the pivotal roles of 
residual renal function preservation, and be able to apply knowledge to improve patient care and outcomes.

Keywords: peritoneal dialysis, residual renal function, peritoneal solution
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บทน�า
 กำรท�ำงำนของไตทีเ่หลอือยูใ่นผูป่้วยล้ำงไตทำงช่องท้อง (residual  
renal function, RRF) หมำยถึง อัตรำกำรกรองของไตที่ยังเหลือ
อยู่ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 5 แม้ว่ำปริมำณปัสสำวะมีบทบำท
ส�ำคัญต่ออัตรำกำรกรองของไต แต่ปริมำณของปัสสำวะไม่สำมำรถ 
บ่งบอกถึงควำมสำมำรถในกำรขจัดของเสียของไตได้ทั้งหมด ม ี
หลักฐำนสนับสนุนว่ำกำรท�ำงำนของไตท่ียังเหลืออยู่สัมพันธ์กับ 
กำรเพิ่มอัตรำกำรรอดชีวิต กำรควบคุมควำมดันเลือดที่ดีขึ้น  
กำรลดลงของภำวะหัวใจห้องล่ำงซ้ำยโต ควำมสำมำรถในกำร
ควบคุมปริมำณสำรน�้ำในร่ำงกำยที่ง่ำยขึ้น และนอกจำกนั้นกำร

ท�ำงำนของไตท่ียังเหลืออยู่ยังช่วยให้บรรลุเป้ำหมำยควำมพอเพียง
ของกำรล้ำงไต กำรควบคุมระดับฟอสฟอรัสและสมดุลกรดด่ำง 
ในร่ำงกำยที่ดีขึ้น1

  ปัจจบุนัแพทย์และพยำบำลท่ีดแูลรักษำผูป่้วยล้ำงไตทำงช่องท้อง 
ให้ควำมส�ำคัญกับกำรถนอมกำรท�ำงำนของไตที่เหลืออยู่มำกข้ึน  
เนื่องจำกท�ำให้เกิดผลลัพธ์ทำงคลินิกที่มีประโยชน์กับผู ้ป ่วย 
หลำยประกำร ในบทควำมปริทัศน์นี้จะบรรยำยถึงปัจจัยที่มีผล 
ต่อกำรท�ำงำนของไต เทคนคิวธิกีำรถนอมกำรท�ำงำนของไต (ตาราง
ที่ 1) และข้อแนะน�ำเพื่อเป็นแนวทำงปฏิบัติแสดงดัง แผนภูมิที่ 1 
ในกำรดูแลรักษำผู้ป่วยล้ำงไตทำงช่องท้อง

วิธีการถนอมการท�างานของไต
ในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง
กิตติพันธ์ เชียรวิชัย, ศรินยา บุญเกิด

สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

บทคัดย่อ
 กำรท�ำงำนของไตทีเ่หลอือยูใ่นผูป่้วยล้ำงไตทำงช่องท้องเป็นปัจจยัทีม่คีวำมส�ำคญั เนือ่งจำกสมัพนัธ์กบัผลลพัธ์ทำงคลนิกิหลำยประกำร  
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสัมพันธ์กับอัตรำกำรรอดชีวิตของผู้ป่วยล้ำงไตทำงช่องท้องแบบต่อเนื่อง ในระยะ 10 ปีที่ผ่ำนมำ มีควำมพยำยำมศึกษำ 
ถึงวิธีกำรถนอมกำรท�ำงำนของไตที่เหลืออยู่ไว้ให้ได้มำกที่สุด โดยในอดีตแนวทำงที่อำยุรแพทย์โรคไตปฏิบัติคือ กำรพยำยำมรักษำสมดุล 
ของสำรน�ำ้ในร่ำงกำยให้เหมำะสม กำรควบคุมระดบัควำมดนัเลอืด และกำรใช้ยำในกลุม่ทีย่บัยัง้กำรท�ำงำนของระบบเรนนิ-แองจโิอเทนซนิ 
ในระยะต่อมำมีกำรศึกษำและมีข้อมูลเพิ่มเติมมำกขึ้นถึงบทบำทของน�้ำยำล้ำงไตทำงช่องท้องชนิดต่ำง ๆ ในแง่ของกำรถนอมกำรท�ำงำน 
ของไตที่เหลืออยู่ เช่น น�้ำยำล้ำงไตในกลุ่มท่ีมีควำมเข้ำกันได้ทำงชีวภำพและมีของเสียที่เกิดขึ้นระหว่ำงขั้นตอนจำกกำรผลิตน้อย น�้ำยำ 
ล้ำงไตทำงช่องท้องท่ีมีกำรปรับสมดุลกรดเบส และเทคนิคกำรล้ำงไตทำงช่องท้องแบบค่อย ๆ เพิ่มปริมำณ อย่ำงไรก็ตำมจำกข้อมูล 
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ยังไม่สำมำรถท�ำกำรสรุปได้ว่ำ กำรเลือกใช้น�้ำยำล้ำงไตทำงช่องท้องชนิดพิเศษดังกล่ำวข้ำงต้น รวมทั้งเทคนิคกำรล้ำงไต 
ทำงช่องท้องแบบค่อย ๆ เพิ่มปริมำณ สำมำรถชะลอควำมเส่ือมของกำรท�ำงำนของไตที่เหลืออยู่ได้ ยังคงต้องกำรกำรศึกษำแบบสุ่ม 
ขนำดใหญ่เพิ่มเติมเพื่อยืนยันผลลัพธ์ และพัฒนำเทคนิควิธีกำรถนอมกำรท�ำงำนของไตในอนำคต โดยบทควำมปริทัศน์นี้มีจุดมุ่งหมำย
เพื่อให้แพทย์ที่มีโอกำสดูแลผู้ป่วยล้ำงไตทำงหน้ำท้องท่ียังคงมีกำรท�ำงำนของไตหลงเหลือได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญ และรับทรำบข้อมูล 
ที่ทันสมัยที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคกำรถนอมกำรท�ำงำนของไตที่เหลืออยู่ในผู้ป่วยล้ำงไตทำงช่องท้อง และสำมำรถน�ำองค์ควำมรู้มำปรับใช ้
ให้เหมำะสมกับผู้ป่วยที่ดูแล และบริบทของสถำนพยำบำล

ค�าส�าคัญ: ล้ำงไตทำงช่องท้อง, กำรท�ำงำนของไตที่เหลืออยู่, น�้ำยำล้ำงไต

ต้องการส�าเนาต้นฉบบัตดิต่อ พญ. ศรนิยา บญุเกดิ สาขาโรคไต ภาควชิาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหิดล  
270 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 Email: mailto:boongird@gmail.com
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ตารางที่ 1 สรุปวิธีกำรถนอมกำรท�ำงำนของไต

วิธีการถนอมการท�างานของไต กลไก หลักฐานสนับสนุน ข้อสังเกต

รักษำสมดุลของสำรน�้ำ
ในร่ำงกำยให้เหมำะสม

เลือดมำเลี้ยงไตอย่ำงเพียงพอ กำรศึกษำเชิงสังเกต อำศัยกำรประเมินทำงคลินิก
กำรวัดกำรขัดขวำงกำรน�ำไฟฟ้ำ
ยังไม่แสดงประโยชน์ทำงคลินิกชัดเจน

น�้ำยำล้ำงไตที่มีควำมเข้ำกันได้
ทำงชีวภำพและมีของเสียจำก
กำรผลิตน้อย (biocompatible 
low-GDPs solutions)

ลดปริมำณของเสียที่ท�ำหน้ำที่กระตุ้น
ให้เซลล์เยื่อบุผิวเซลล์
ท่อไตตำย

กำรวิเครำะห์อภิมำน
กำรศึกษำแบบสุ่ม

รำคำสูง
ไม่มีในทุกโรงพยำบำล

น�้ำยำล้ำงไต ไอโคเด็กซ์ทริน
(icodextrin)

ควบคุมสำรน�้ำเกินในร่ำงกำย กำรวิเครำะห์อภิมำน กำรกรองสำรน�้ำที่มำกเกินไปจำก
น�้ำยำล้ำงไตไอโคเด็กซ์ทรินอำจน�ำไปสู่
ภำวะขำดสำรน�้ำและกำรลดลง
ของกำรท�ำงำนของไต

ยำขับปัสสำวะ เพิ่มกำรขับโซเดียม
ลดกำรใช้น�้ำยำล้ำงไตทำง
ช่องท้องที่มีควำมเข้มข้น
ของน�้ำตำลกลูโคสสูง

กำรศึกษำแบบสุ่ม
ขนำดเล็ก

ช่วยควบคุมปริมำณน�้ำเกินได้ดี
กำรให้ยำขับปัสสำวะมำกเกินไป
อำจท�ำให้เกิดภำวะขำดสำรน�้ำ

ยำยับยั้งระบบเรนิน-
แองจิโอเทนซิน (Renin-
angiotensin system
 blocker)

ผลกระทบต่อกำรไหลเวียนเลือด และ
ยับยั้งกำรสร้ำง 
transforming growth 
factor beta

กำรวิเครำะห์อภิมำน 
(moderate quality 
of evidence)
กำรศึกษำแบบสุ่ม
ขนำดเล็ก

หำได้ง่ำย
รำคำไม่สูง
ปลอดภัยในกำรใช้

กำรควบคุมควำมดันเลือด เลือดมำเลี้ยงไตอย่ำงเพียงพอ กำรศึกษำเชิงสังเกต ยังไม่มีกำรศึกษำแบบสุ่มเพื่อหำค่ำ
ควำมดันเลือดที่เหมำะสม
ปัจจุบันยึดระดับควำมดันเลือด
ตำมผู้ป่วยไตเสื่อมเรื้อรัง

กำรปรับสมดุลกรดด่ำง ภำวะเป็นกรดกระตุ้นกำรผลิต
ฮอร์โมน สร้ำง proinflammatory 
cytokines และกำร
กระตุ้นระบบคอมพลีเมนต์

กำรศึกษำแบบสุ่ม
ขนำดเล็ก
กำรศึกษำเชิงสังเกต

ท�ำได้ง่ำย
ภำระจ�ำนวนเม็ดยำที่เพิ่มมำกขึ้น
เพิ่มภำวะควำมดันเลือดสูง 
อำกำรบวมที่มำกขึ้น

กำรล้ำงไตทำงช่องท้อง
ด้วยเครื่องอัตโนมัติ 
(Automated peritoneal 
dialysis)

ควบคุมสำรน�้ำเกินในร่ำงกำย กำรศึกษำเชิงสังเกต กำรกรองสำรน�้ำที่มำกเกินไปจำก
กำรล้ำงไตทำงช่องท้องด้วยเครื่อง
อัตโนมัติอำจน�ำไปสู่ภำวะขำดสำรน�้ำ
และกำรลดลงของกำรท�ำงำนของไต

กำรล้ำงไตแบบค่อย ๆ เพิ่ม
(Incremental dialysis)

ลดกำรกรองของหน่วยไตท่ีมำกเกนิไป
(hyperfiltration) และหยดุกำรกระตุ้น 
ที่เกิดจำกกำรปรับตัว (deactivate 
adaptive stimuli)

กำรศึกษำเชิงสังเกต อำศัยควำมเชี่ยวชำญของผู้ปฎิบัติงำน
มีข้อมูลว่ำสำมำรถเพิ่มคุณภำพชีวิต

หลีกเลี่ยงสำรพิษต่อไต ขึ้นกับชนิดของสำรพิษต่อไต - ควรตรวจสอบชนิดและอันตรกิริยำ
ของยำทุกครั้งที่ตรวจติดตำมผู้ป่วย

กำรใช้ N-acetylcysteine 
(NAC)

สำรต้ำนอนุมูลอิสระ และ
ยังมีฤทธิ์ขยำยหลอดเลือดของไต

กำรศึกษำทดลอง
แบบเปิดขนำดเล็ก

ยังมีหลักฐำนกำรศึกษำน้อย 
ควรได้รับกำรศึกษำเพิ่มเติม
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วธิกีารถนอมการท�างานของไต ในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง
  1.  รักษาสมดุลของสารน�้าในร่างกายให้เหมาะสม
 เป็นทีย่อมรบัในทำงเวชปฏบิตัว่ิำกำรหลกีเลีย่งภำวะขำดสำรน�ำ้ 
หรือภำวะควำมดันต�่ำมีควำมส�ำคัญต่อกำรถนอมกำรท�ำงำนของไต  
ในกำรศึกษำ NECOSAD2 พบว่ำภำวะขำดสำรน�้ำและภำวะ 
ควำมดันเลือดต�่ำสัมพันธ์กับกำรลดลงของกำรท�ำงำนของไต 
ในช่วง 3 เดือนแรกท่ีเริ่มบ�ำบัดทดแทนทำงไตอย่ำงมีนัยส�ำคัญ 
ทำงสถิติ ในทำงกลับกันมีข้อมูลว่ำภำวะที่มีสำรน�้ำภำยนอกเซลล์
มำกเกินไปไม่ได้ช่วยถนอมกำรท�ำงำนของไต ในกำรศึกษำย้อนหลัง
ของ Na Tian และคณะ3 ได้น�ำผู้ป่วยล้ำงไตทำงช่องท้องมำตรวจ
สัดส่วนของปริมำณสำรน�้ำภำยนอกเซลล์ต่อปริมำณสำรน�้ำทั้งหมด 
ในร่ำงกำย โดยใช้วิธีวัดกำรขัดขวำงกำรน�ำไฟฟ้ำของร่ำงกำย  
(bioelectrical impedance analysis) พบว่ำผู้ป่วยที่มีปริมำณ 
สำรน�้ำภำยนอกเซลล์เกินมีควำมสัมพันธ์กับกำรลดลงของกำร 
ท�ำงำนของไตที่หนึ่งปี เร็วกว่ำกลุ่มท่ีมีปริมำณสำรน�้ำปกติอย่ำงมี
นัยส�ำคัญทำงสถิติ
 กำรประเมินและรักษำสมดุลของสำรน�้ำในร่ำงกำยของผู้ป่วย
ล้ำงไตทำงช่องท้องเป็นเรื่องท่ีมีควำมท้ำทำยในทำงปฏิบัติ มีควำม 
พยำยำมน�ำเครื่องมือต่ำง ๆ มำใช้เพื่อช่วยประเมินภำวะสมดุล 
ของสำรน�้ำ เช่น กำรวัดกำรขัดขวำงกำรน�ำไฟฟ้ำของร่ำงกำย  
(bioimpedance spectroscopy, BIS) กำรศึกษำที่ชื่อว่ำ  
COMPASS4 ได้ท�ำกำรทดลองแบบสุ่มโดยแบ่งผู ้ป ่วยล้ำงไต 
ทำงช่องท้องที่มีปัสสำวะเหลือมำกกว่ำ 500 มล.ต่อวัน เป็น 
สองกลุ่ม คือ กลุ่มท่ีได้รับกำรตรวจประเมินด้วย BIS เทียบกับ 
กลุ่มที่ได้รับกำรประเมินภำวะสมดุลของสำรน�้ำด้วยวิธีทำงคลินิก 
หลังติดตำมเป็นระยะเวลำ 1 ปี พบว่ำทั้งสองกลุ่มมีกำรท�ำงำนของ 
ไตที่ลดลงไม่แตกต่ำงกัน และสัดส่วนของปริมำณสำรน�้ำภำยนอก
เซลล์ต่อปริมำณสำรน�้ำท้ังหมดในร่ำงกำยไม่มีควำมแตกต่ำงกัน 
อย่ำงไรกต็ำมในกำรศกึษำนีม้ปีระชำกรครึง่หนึง่มภีำวะสมดลุสำรน�ำ้
ก่อนเข้ำกำรศกึษำอยูใ่นเกณฑ์เกอืบปกต ิมแีอลบมูนิในเลอืดมำกกว่ำ 
3.3 กรมั/ดล. และในกำรศกึษำนีใ้ช้กำรตรวจทำงคลนิกิอย่ำงละเอียด 
นอกเหนือจำกเวชปฏิบัติท่ัวไป จึงไม่สำมำรถประยุกต์ใช้ผลจำก 
กำรศึกษำนี้ได้ในผู้ป่วยทุกรำย 
 จำกข้อมูลข้ำงต้นแสดงให้เห็นว่ำ กำรควบคุมระดับสมดุล 
ของน�้ำในร่ำงกำยให้อยู ่ในระดับท่ีเหมำะสมอำจส่งผลชะลอ 
กำรเสื่อมของไตที่หลงเหลืออยู่ โดยยังไม่มีเทคนิคใดมำทดแทน  
กำรประเมนิสมดลุของสำรน�ำ้ในร่ำงกำยด้วยกำรใช้ข้อมลูทำงคลินกิ 
และกำรตรวจร่ำงกำยอย่ำงละเอียดได้
  2.  การเลือกใช้น�้ายาล้างไตที่เหมาะสม
  2.1 น�ำ้ยำล้ำงไตทีม่คีวำมเข้ำกนัได้ทำงชวีภำพและมขีองเสีย
จำกกำรผลิตน้อย (biocompatible low- glucose degradation 
products (GDPs) solutions)

    น�้ำยำล้ำงไตทำงช่องท้องท่ีใช้โดยทั่วไป ประกอบด้วย
น�้ำตำลกลูโคสและของเสียที่เกิดขึ้นระหว่ำงกำรอบฆ่ำเชื้อด้วย 
ควำมร้อนในควำมเข้มข้นที่สูง มีรำยงำนว่ำสำร GDPs สำมำรถ
กระตุ้นให้เซลล์เยื่อบุผิวท่อไต ตำยแบบ apoptosis5 มีหลักฐำน
แสดงให้เห็นว่ำกำรใช้น�้ำยำล้ำงไตที่มีควำมเข้ำกันได้ทำงชีวภำพ 
และมีของเสียจำกกำรผลิตน้อยมีแนวโน้มที่อำจช่วยถนอม 
กำรท�ำงำนของไตทีเ่หลอือยู ่Williams และคณะ6 ได้ท�ำกำรศึกษำผล 
ของกำรใช้น�้ำยำล้ำงไตทำงช่องท้องแบบมำตรฐำนเทียบกับกำร 
ใช้ pH neutral, lactate-buffered, low GDPs fluid (balance) 
ที่ส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงชีวภำพของผนังเยื่อบุช่องท้อง โดย
ท�ำกำรวัดสำรโมเลกุลทำงชีวภำพที่เป็นตัวแทนของ peritoneal 
cell mass เช่น CA-125 นอกจำกนี้ยังวัดอัตรำกำรท�ำงำนของไต 
ที่เหลืออยู ่ด ้วย จำกกำรศึกษำนี้พบว่ำค่ำ renal urea และ  
creatinine clearances และปริมำณปัสสำวะมีแนวโน้มสูงกว่ำ
ในกลุ่มที่ใช้น�้ำยำ balance เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม โดยผู้เขียน
อธิบำยกระบวนกำรถนอมกำรท�ำงำนของไตของน�้ำยำ balance  
ที่ใช้ในกำรศึกษำนี้ ผ่ำนกำรลดกำรกรองสำรน�้ำผ่ำนทำงเยื่อบุ 
ช่องท้อง (peritoneal ultrafiltration) อย่ำงไรก็ดีอัตรำกำรกรอง 
และปริมำณปัสสำวะในกำรศึกษำนี้เป็นเพียงผลลัพธ์รอง และ 
มีกำรทดลองแบบข้ำมกลุ่ม (cross over study) ใช้ระยะเวลำกำร
ศึกษำสั้นเพียง 12 สัปดำห์ มีจ�ำนวนผู้เข้ำร่วมกำรศึกษำไม่มำกนัก 
และเป็นผู้ป่วยที่เคยท�ำกำรล้ำงไตทำงช่องท้องมำก่อน ดังนั้น 
จึงควรค�ำนึงถึงข้อจ�ำกัดในกำรน�ำผลกำรศึกษำนี้ไปใช้
    กำรศึกษำผลของกำรใช้น�้ำยำ biocompatible low-
GDPs solutions ต่อกำรท�ำงำนของไตที่เหลืออยู่ล�ำดับถัดมำ ซึ่ง 
เป็นกำรศึกษำที่ใหญ่ที่สุดกลับให้ผลขัดแย้งกับกำรศึกษำก่อนหน้ำ  
Johnson และคณะ7 ได้ท�ำกำรศกึษำเปรียบเทยีบกำรใช้น�ำ้ยำล้ำงไต 
แบบมำตรฐำนเทียบกับกำรใช้น�้ำยำล้ำงไตแบบมีของเสียจำก 
กำรผลติน้อย (neutral pH, lactate-buffered, low GDPs Balance)  
ที่มีต่อกำรท�ำงำนของไตที่เหลืออยู่ ในผู้ป่วยที่เพิ่งเริ่มเข้ำรับกำร 
ล้ำงไตทำงช่องท้องจ�ำนวน 185 รำย พบว่ำอัตรำกำรลดลงของ 
กำรท�ำงำนของไตของทั้งสองกลุ ่มไม่แตกต่ำงกัน แต่กลุ ่มที่ใช ้
น�้ำยำล้ำงไตแบบมีของเสียจำกกำรผลิตน้อย มีอุบัติกำรณ์กำรเกิด
ปัสสำวะน้อยกว่ำ 100 มล./วัน น้อยกว่ำอีกกลุ่มอย่ำงมีนัยส�ำคัญ
ทำงสถิติ
    กำรทบทวนอย่ำงเป็นระบบและกำรวิเครำะห์อภิมำน 
จำก Cochrane โดย Htay และคณะ8 พบว่ำ กำรใช้น�้ำยำล้ำงไต 
ทำงช่องท้องแบบมีของเสียจำกกำรผลิตน้อยมีประโยชน์ในกำร 
ถนอมกำรท�ำงำนของไตด้วยหลักฐำนที่มีคุณภำพระดับสูง (high  
certainty evidence) โดยสำมำรถแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ได้ 
ตลอดกำรติดตำมกำรรักษำและควำมสัมพันธ์นี้เห็นชัดมำกขึ้น เมื่อ 
ระยะเวลำกำรรักษำนำนขึ้น นอกจำกน้ียังมีประโยชน์ในกำรรักษำ
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ปริมำณปัสสำวะอีกด้วยจำกหลักฐำนท่ีมีคุณภำพระดับสูง แม้ 
ผลสรุปรวมจะแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของกำรใช้น�้ำยำล้ำงไต 
ทำงช่องท้องแบบมีของเสียจำกกำรผลิตน้อยต่อกำรถนอมกำร
ท�ำงำนของไต อย่ำงไรกดี็กำรศกึษำอย่ำงเป็นระบบและกำรวเิครำะห์
อภมิำนมข้ีอจ�ำกดัหลำยประกำร เช่น ควำมแตกต่ำงในกำรออกแบบ
รูปแบบกำรศึกษำ จ�ำนวนผู้ป่วยในแต่ละกำรศึกษำมีไม่มำกนัก  
นอกจำกนี้กำรศึกษำแบบสุ่มและมีกลุ ่มควบคุมขนำดใหญ่ที่สุด 
ในปัจจุบันยังให้ผลขัดแย้งกับกำรกำรศึกษำแบบวิเครำะห์อภิมำน  
ผู้นิพนธ์มีควำมเห็นว่ำกำรน�ำข้อมูลนี้ไปประยุกต์ใช้ในวงกว้ำงอำจ
ต้องท�ำด้วยควำมระมัดระวังจนกว่ำจะมีกำรศึกษำแบบสุ่มและ 
มกีลุม่ควบคมุมำยนืยนัประโยชน์ของกำรใช้น�ำ้ยำล้ำงไตทำงช่องท้อง
แบบมีของเสียจำกกำรผลิตน้อยที่มีต่อกำรถนอมกำรท�ำงำนของไต
  2.2 น�้ำยำล้ำงไตไอโคเด็กซ์ทริน (icodextrin)
    ไอโคเดก็ซ์ทรนิเป็นสำรโพลเิมอร์ของกลโูคสท่ีมนี�ำ้หนกั 
โมเลกุลสูง มีควำมสำมำรถคงแรงในกำรดึงสำรน�้ำได้ในระยะเวลำ 
นำน แต่กำรกรองสำรน�ำ้ผ่ำนทำงเยือ่บชุ่องท้องทีม่ำกเกนิไปอำจน�ำ
ไปสู่ภำวะขำดสำรน�้ำและกำรลดลงของกำรท�ำงำนของไต อย่ำงไร 
ก็ตำมในกำรทบ ทวนอย่ำงเป็นระบบและกำรวิเครำะห์อภิมำน 
จำก Cochrane8 พบว่ำ กำรใช้ไอโคเด็กซ์ทรินสำมำรถลด 
กำรเกิดภำวะน�้ำเกินและเพิ่มกำรกรองสำรน�้ำผ่ำนกำรดึงน�้ำ 
ผ่ำนทำงเยื่อบุช่องท้อง โดยไม่มีผลต่ออัตรำกำรกรองของไต 
หรือปริมำณปัสสำวะโดยมีหลักฐำนรองรับท่ีมีคุณภำพระดับต�่ำ  
(low certainty evidence) 
  3.  ยาทีไ่ปยบัยัง้ระบบเรนนิ-แองจโิอเทนซนิ (Renin-angio-
tensin system blocker)
  แองจิโอเทนซิน II (angiotensin II) เป็นปัจจัยส�ำคัญของกำร 
เกิดพังผืดในเนื้อไต (renal fibrosis) โดยมีผลกระทบต่อกำร 
ไหลเวียนเลือด และกระตุ้นกำรสังเครำะห์ extracellular matrix  
protein ผ่ำนกลไกกำรสร้ำงสำร transforming growth factor 
beta9 ประสิทธิภำพของยำกลุ่มน้ีถูกพิสูจน์จำกกำรศึกษำแบบ 
สุ ่มหลำยกำรศึกษำ ในกำรศึกษำแบบสุ่มโดย Li และคณะ10  
ได้น�ำผู้ป่วย 60 รำย มำท�ำกำรศึกษำโดยกลุ่มท่ีได้ยำ ramipril  
5 มก.ต่อวัน มีกำรท�ำงำนของไตลดลงน้อยกว่ำกลุ ่มควบคุม 
เมื่อติดตำมไป 12 เดือน และอีกกำรศึกษำแบบสุ่มโดย Suzuki  
และคณะ11 ได้น�ำผู้ป่วยท่ีเพิ่งล้ำงไตทำงช่องท้อง 34 รำย มำท�ำ 
กำรศึกษำโดยกลุ่มที่ได้ยำ valsartan 40-80 มก./วัน มีกำรท�ำงำน
ของไตลดลงน้อยกว่ำกลุ่มควบคุมเมื่อติดตำมไป 24 เดือน สิ่งส�ำคัญ 
ที่ต ้องพึงระวังคือ ทั้งสองกำรศึกษำที่กล่ำวมำเป็นกำรศึกษำ 
ขนำดเล็ก และมำจำกสถำบันเดียว ดังน้ันผลกำรศึกษำข้ำงต้น 
ยังถือเป็นผลกำรศึกษำเบื้องต้น และยังต้องกำรกำรศึกษำแบบสุ่ม 
ที่มีขนำดใหญ่ขึ้นเพื่อยืนยันผลกำรศึกษำ
 กำรทบทวนอย่ำงเป็นระบบและกำรวิเครำะห์อภิมำนจำก  

Cochrane12 พบว่ำกำรใช้ยำ กลุม่ angiotensin receptor blocker 
(ARB) สำมำรถถนอมกำรท�ำงำนของไตได้หำกใช้เป็นเวลำมำกกว่ำ 
12 เดือน และพบว่ำยำกลุ่ม ARB มีประสิทธิภำพในกำรถนอม 
กำรท�ำงำนของไตไม่แตกต่ำงจำกยำกลุ่ม angiotensin converting 
enzyme inhibitor (ACEI)
  4.  การควบคุมความดันเลือด
  กำรควบคุมควำมดันเลือดเป็นวิธีกำรส�ำคัญในกำรถนอม 
กำรท�ำงำนของไตในผู้ป่วยไตเรื้อรัง แต่ยังไม่มีผลสรุปชัดเจนถึง
ระดับควำมดันที่เหมำะสมในผู้ป่วยล้ำงไตทำงช่องท้องที่มีหลักฐำน
ว่ำ สำมำรถถนอมกำรท�ำงำนของไต หรือลดอัตรำกำรเสียชีวิต  
ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลทุติยภูมิของกำรศึกษำที่ชื่อว่ำ balANZ13  
พบว่ำ กลุ่มผู้ป่วยที่เริ่มท�ำกำรล้ำงไตทำงช่องท้องที่มีควำมดันเลือด
สงูกว่ำสมัพนัธ์กบักำรถนอมกำรท�ำงำนของไตทีด่กีว่ำ อย่ำงไรกต็ำม
ในปัจจุบัน ยังไม่มีกำรศึกษำแบบสุ่มขนำดใหญ่ที่ศึกษำถึงระดับ 
ควำมดันเลือดที่เหมำะสมต่อกำรถนอมกำรท�ำงำนของไตและ 
ช่วยลดอัตรำกำรเสียชีวิต ดังนั้นในเวชปฏิบัติจึงยึดตำมแนวทำง
ปฏิบัติของ International Society for Peritoneal Dialysis  
(ISPD)14 โดยแนะน�ำให้รักษำระดับควำมดันเลือดน้อยกว่ำ 140/90 
มม.ปรอท โดยอ้ำงอิงข้อมูลจำกกลุ่มผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังท่ียังไม่เริ่ม
ล้ำงไต
  5.  การรบัประทานอาหารโปรตนีต�า่เสริมด้วยกรดคโีต (Low 
protein diet with ketoacid supplement)
  กำรลดอำหำรประเภทโปรตนีช่วยลดภำวะโปรตนีรัว่ในปัสสำวะ 
ภำวะเกลือแร่ผิดปกต ิภำวะเป็นกรดของร่ำงกำย และภำวะ oxidative 
stress ในภำวะทีมี่พลงังำนเพยีงพอ กำรรบัประทำนอำหำรโปรตนีต�ำ่ 
ร่วมกบักำรเสรมิกรดคโีตเชือ่ว่ำ มปีระโยชน์มำกกว่ำกำรรบัประทำน
อำหำรประเภทโปรตีนต�่ำเพียงอย่ำงเดียว เพรำะกรดคีโตสำมำรถ
เปล่ียนเป็นกรดอะมิโนและยังสำมำรถลดภำวะควำมเป็นกรด 
ของร่ำงกำยได้อีกด้วย 
 มีข้อมูลเบ้ืองต้นว่ำกำรรับประทำนอำหำรที่มีโปรตีนต�่ำเสริม 
ด้วยกรดคโีตอำจมปีระโยชน์ในกำรถนอมกำรท�ำงำนของไตในผูป่้วย 
ล้ำงไตทำงช่องท้อง ในกำรศึกษำแบบสุ่มโดย Jiang และคณะ15  
พบว่ำ กำรรับประทำนอำหำรโปรตีนต�่ำเสริมด ้วยกรดคีโต 
สำมำรถถนอมกำรท�ำงำนของไต และปริมำณปัสสำวะได้และ 
ไม่ท�ำให้เกิดภำวะขำดสำรอำหำร อย่ำงไรก็ตำมยังคงต้องรอ 
ข้อมูลจำกกำรศึกษำแบบสุ่มขนำดใหญ่เพื่อยืนยันผลกำรศึกษำ 
อีกครั้งหนึ่ง
  6.  ยาขับปัสสาวะ
  ยำขบัปัสสำวะสำมำรถเพิม่ปรมิำณปัสสำวะ เพิม่กำรขบัโซเดียม
และลดกำรใช้น�้ำยำล้ำงไตทำงช่องท้องที่มีควำมเข้มข้นของน�้ำตำล
กลูโคสสูงโดยไม่ได้มีผลต่ออัตรำกรองของไต ข้อมูลจำกกำรศึกษำ 
แบบสุ่มโดย James F. Medcalf และคณะ16 ศึกษำในผู้ป่วย 
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ล้ำงไตทำงช่องท้อง 61 รำยพบว่ำ ผู้ป่วยท่ีได้รับกำรสุ่มให้รับยำ  
furosemide 250 มก./วัน มีปริมำณปัสสำวะสูงข้ึนที่ 6 และ  
12 เดือน และสูงกว่ำกลุ่มควบคุมอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ แต่กำร 
ขจัดของยูเรียและครีแอทินินในเลือดไม่แตกต่ำงกันในทั้งสองกลุ่ม
  7.  การปรับสมดุลกรดด่างในร่างกาย
 จ�ำนวนหน่วยไตท่ีมีจ�ำนวนลดลงในภำวะไตเรื้อรัง ต้องท�ำงำน 
ขับกรดเพิ่มมำกขึ้น นอกจำกน้ันในภำวะไตเรื้อรังยังมีกำรผลิต 
ฮอร์โมนที่ท�ำให้หน่วยไตท่ีเหลืออยู ่ท�ำงำนเพิ่มมำกขึ้น เช ่น  
endothelin, angiotensin II และ aldosterone มีกำรสร้ำง 
proinflammatory cytokines และกำรกระตุน้ระบบคอมพลเีมนต์  
ผลที่ตำมมำคือ เกิดกำรอักเสบและพังผืดของไต17

 มกีำรศกึษำในผูป่้วยโรคไตเรือ้รงัทีย่งัไม่ได้รบักำรบ�ำบดัทดแทน
ทำงไตพบว่ำ กำรรักษำภำวะเป็นกรดของร่ำงกำยสำมำรถชะลอ 
ควำมเสื่อมของไตได้18 และกำรศึกษำเชิงสังเกตในผู้ป่วยล้ำงไต 
ทำงช่องท้องพบว่ำ ภำวะเป็นกรดของร่ำงกำยสัมพันธ์กับกำร 
ท�ำงำนของไตที่ลดลง19 และในกำรศึกษำของ Xiang-Yang Liu  
และคณะ20 ได้ท�ำกำรทดลองแบบสุ่มในผู้ป่วยล้ำงไตทำงช่องท้อง 
40 รำย ที่ยังมีปริมำณปัสสำวะมำกกว่ำ 200 มล.ต่อวัน เมื่อติดตำม
ไป 104 สัปดำห์ กลุ่มผู ้ป่วยที่ได้รับไบคำร์บอเนตรับประทำน 
เพือ่รักษำระดบัไบคำร์บอเนตในเลอืดระหว่ำง 24-30 มลิลโิมล/ลติร 
สำมำรถถนอมกำรท�ำงำนของไตได้มำกกว่ำกลุ่มควบคุมอย่ำงมีนัย
ส�ำคัญทำงสถิติ
  8.  รูปแบบการล้างไตทางช่องท้อง  (Peritoneal  dialysis 
modality)
  8.1 กำรล้ำงไตทำงช่องท้องด้วยเครือ่งอตัโนมตั ิ(Automated  
peritoneal dialysis) 
   มีกำรศึกษำเชิงสังเกตบำงกำรศึกษำพบว่ำ กำรล้ำงไต
ทำงช่องท้องด้วยเครื่องอัตโนมัติสัมพันธ์กับกำรลดลงอย่ำงรวดเร็ว
ของกำรท�ำงำนของไต21 อย่ำงไรก็ตำมกำรศึกษำอื่น ๆ ไม่ได้พบว่ำ 
รปูแบบของกำรล้ำงไตทำงช่องท้องมคีวำมสมัพนัธ์กับกำรลดลงของ
กำรท�ำงำนของไต และจนถงึปัจจบุนัยงัไม่สำมำรถสรปุได้ว่ำรปูแบบ
ของกำรล้ำงไตมผีลต่อกำรลดลงของกำรท�ำงำนของไตหรอืไม่ ดงันัน้
กำรถนอมกำรท�ำงำนของไต ไม่ควรเป็นปัจจัยที่ใช้ในกำรเลือกรูป
แบบกำรล้ำงไตทำงช่องท้อง
  8.2 กำรล้ำงไตแบบค่อย ๆ เพิ่ม (Incremental dialysis)
   กำรล้ำงไตแบบค่อย ๆ เพิ่มอำจสำมำรถถนอมกำร
ท�ำงำนของไต โดยกำรลดกำรท�ำงำนของหน่วยไตที่มำกเกินไป  
(hyperfiltration) และหยุดกำรกระตุ ้นท่ีเกิดจำกกำรปรับตัว  
(deactivate adaptive stimuli) ในภำวะไตเรื้อรัง ในกำรศึกษำ 
ย้อนหลงัของ Yeonhee Lee และคณะ22 โดยใช้เทคนคิกำรวเิครำะห์ 
ข้อมูลทำงสถิติด้วย propensity score ในผู้ป่วยท่ีเริ่มท�ำกำร 
ล้ำงไตทำงหน้ำท้องพบว่ำ กำรล้ำงไตแบบค่อย ๆ เพิ่ม สำมำรถ 

ลดอุบัติกำรณ์กำรเกิดปัสสำวะน้อยกว่ำ 100 มล./วัน เมื่อ 
เทียบกับกลุ่มที่เริ่มแบบ full dose อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ  
แต่ไม่มผีลต่ออตัรำกำรรอดชีวติ ข้อจ�ำกดัของกำรศึกษำนีน้อกเหนอื 
จำกกำรออกแบบรูปแบบกำรวิจัยและเทคนิคกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
คือ กำรเลือกใช้อัตรำกำรเกิดปัสสำวะน้อยกว่ำ 100 มล./วัน เป็น
ผลลัพธ์หลัก โดยไม่ได้มีกำรวิเครำะห์กำรท�ำงำนของไตท่ีเหลือ 
อยู่ในแง่ของอัตรำกรองของไตร่วมด้วย
  9.  หลีกเลี่ยงสารพิษต่อไต 
  ในเวชปฏิบัติทั่วไป วิธีกำรถนอมกำรท�ำงำนของไตท่ีส�ำคัญ 
ที่สุดวิธีหน่ึงคือ กำรหลีกเล่ียงสำรพิษต่อไต ดังน้ันแพทย์ที่ดูแล 
ผู ้ป ่วยล้ำงไตทำงช่องท้องทุกรำยที่ยังมีกำรท�ำงำนของไตอยู ่  
ควรตรวจสอบชนิดและอันตรกิริยำระหว่ำงยำที่ให้กับผู้ป่วย กำร
บริหำรยำปฏิชีวนะ ยำแก้ปวดกลุ่มที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ กำรฉีดสำร
ทึบรังสีที่อำจมีผลกระทบต่อกำรท�ำงำนของไตที่เหลืออยู่ รวมทั้ง
กำรแนะน�ำถึงกำรระวังสำรพิษต่อไตที่มำในรูปของยำสมุนไพรและ
อำหำรเสริมอีกด้วย
  10. การใช้ N-acetylcysteine (NAC)
  NAC เป็นสำรต้ำนอนุมูลอิสระ และยังมีฤทธิ์ขยำยหลอดเลือด
ของไต มีข้อมูลจำกกำรศึกษำเบื้องต้นพบว่ำกำรใช้ NAC 1200 มก. 
สองครั้งต่อวัน อำจช่วยเพิ่มปริมำณปัสสำวะเพ่ิมกำรขจัดของยูเรีย
ในเลือด และมีแนวโน้มช่วยเพิ่มกำรท�ำงำนของไต23

ความแตกต่างกับงานวิจารณ์ก่อนหน้านี้
 บทวิจำรณ์ของ Nongnuch และคณะ24 ได้กล่ำวถึงกำรใช ้
น�้ำยำล้ำงไตที่มีควำมเข้ำกันได้ทำงชีวภำพและมีของเสียจำกกำร 
ผลิตน้อยไว้ว่ำ อำจมีประโยชน์เมื่อใช้ไปเป็นระยะเวลำ 2 ปี โดย
อ้ำงอิงจำกหลักฐำนของ Cochrane แต่หลังจำกมีกำรศึกษำเพิ่ม
มำกขึ้นใน Cochrane ปี ค.ศ. 2018 พบว่ำกำรใช้น�้ำยำล้ำงไต 
แบบมขีองเสียจำกกำรผลิตน้อยมปีระโยชน์ในกำรถนอมกำรท�ำงำน
ของไตตลอดกำรติดตำมกำรรักษำและยังมีมำกขึ้นเมื่อติดตำม 
กำรรกัษำนำนขึน้ นอกจำกนีใ้นบทวจิำรณ์นีไ้ด้กล่ำวถงึวธิกีำรถนอม
กำรท�ำงำนของไตเพิ่มอีก 2 วิธี คือ กำรล้ำงไตแบบค่อย ๆ  เพิ่ม และ
กำรปรับสมดุลกรดด่ำง เน่ืองจำกมีหลักฐำนสนับสนุนเพิ่มมำกขึ้น
ในปัจจุบัน
 ข้อเสนอแนะกำรวิจัยควรมีกำรศึกษำแบบสุ่มขนำดใหญ ่
ที่เปรียบเทียบอิทธิพลของปัจจัยต่อไปนี้ ต่อผลลัพธ์ทำงคลินิก 
ที่ส�ำคัญได้แก่ ผลต่อกำรท�ำงำนของไต อัตรำกำรเสียชีวิต หรือกำร 
อยู่รอดทำงเทคนิคของผู้ป่วยล้ำงไตทำงช่องท้อง ระดับควำมดัน
เลือดที่เหมำะสม เทคนิคกำรล้ำงไตทำงช่องท้องอย่ำงต่อเนื่อง 
ด้วยตนเองกับกำรล้ำงไตทำงช่องท้องด้วยเคร่ืองอัตโนมัติ และ
เทคนิคกำรวัดกำรท�ำงำนของไตที่เหลืออยู ่ที่แม่นย�ำ ง ่ำยใน 
ทำงปฏิบัติ และรำคำไม่แพง
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สรุป
  กำรถนอมกำรท�ำงำนของไตในผูป่้วยล้ำงไตทำงช่องท้องมคีวำม
ส�ำคญัต่อผลลพัธ์ทำงคลนิกิหลำยประกำร โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ผลต่อ
กำรเพ่ิมกำรรอดชีวิตของผู้ป่วย ดังน้ันแพทย์และพยำบำลที่ดูแล 
ผู้ป่วยล้ำงไตทำงช่องท้องควรพิจำรณำเลือกกำรดูแลรักษำด้วย
เทคนิค วิธีต่ำง ๆ ตำมหลักฐำนเชิงประจักษ์และตำมกลไกพยำธิ
สรีรวิทยำ โดยมำตรกำรท่ีมีหลักฐำนเชิงประจักษ์ท่ีค่อนข้ำงชัดเจน
ประกอบด้วย กำรรักษำสมดุลของสำรน�้ำในร่ำงกำยให้เหมำะสม 
กำรใช้ยำที่ไปยับยั้งระบบเรนิน-แองจิโอเทนซิน และกำรหลีกเลี่ยง 
สำรพิษต่อไต ส่วนมำตรกำรที่อำจช่วยถนอมกำรท�ำงำนของไต  

แต่ยังต้องกำรกำรศึกษำเพิ่มเติมประกอบด้วย กำรควบคุมควำม
ดันเลือด กำรพิจำรณำใช้น�้ำยำล้ำงไตที่มีควำมเข้ำกันได้ทำงชีวภำพ
และมีของเสียจำกกำรผลิตน้อย กำรปรับสมดุลกรดด่ำง กำรล้ำงไต 
แบบค่อย ๆ เพิ่ม และกำรใช้ NAC อย่ำงไรก็ดีในบริบททำง 
สังคม และเศรษฐกิจที่จ�ำกัด กำรประยุกต์ใช้เทคนิควิธีต่ำง ๆ  
ข้ำงต้น ควรพิจำรณำถึงควำมเป็นไปได้ และควำมคุ ้มค่ำทำง 
เศรษฐกิจมำประกอบด้วย โดยผู้เขียนหวังว่ำ บทควำมปริทัศน์น้ี 
จะท�ำให้แพทย์และพยำบำลที่ดูแลผู ้ป ่วยล้ำงไตทำงช่องท้อง  
สำมำรถน�ำควำมรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนำผลลัพธ์กำรรักษำ
ให้ดียิ่งขึ้น
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Anticoagulant-related nephropathy
Wasin Bunpeth, Bancha Satirapoj

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

Abstract
 Anticoagulant-related nephropathy (ARN) is recognized form of kidney injury in which over anticoagulation with 
International Normalized Ratio (INR) of > 3.0 causes glomerular hemorrhage, tubular injury, and intratubular red cells  
and red cell casts obstruction. The main mechanism includes warfarin-induced thrombin depletion, deletion in 
activated protein C and endothelial protein C receptor signaling. The definite diagnosis is to kidney biopsy, which is 
at high risk of bleeding disorders. Early diagnosis and timely cessation of the offending medication has the potential  
to prevent renal progression. Treatments for ARN is crucial to balance the risks and benefits of anticoagulation  
and optimize treatment. 

Keywords: anticoagulant-related nephropathy, warfarin-related nephropathy, hematuria
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บทน�า
 ปัจจบุนัมีกำรใช้ยำต้ำนกำรแข็งตวัของเลอืดเพือ่ป้องกนักำรเกดิ
ลิ่มเลือดในผู้ป่วยหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดสั่นพลิ้ว และผู้ป่วยท่ีเข้ำ 
รบักำรผ่ำตดัเปลีย่นข้อ โดยมทีัง้ยำกลุม่เก่ำทีใ่ช้มำเป็นระยะเวลำนำน  
เช่น ยำ warfarin และยำกลุ่มใหม่ ๆ ที่ออกฤทธิ์ต้ำนลิ่มเลือด
โดยตรง (non-vitamin K antagonist oral anticoagulants, 
NOAC) ซึ่งเป็นยำต้ำนกำรแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทำน  
ออกฤทธ์ิยับยั้งกำรท�ำงำนของปัจจัยกำรแข็งตัวของเลือดอย่ำง
จ�ำเพำะ ในปัจจุบันประกอบด้วยยำสองกลุ ่ม ได้แก่ direct 
thrombin inhibitor (dabigatran) และ factor Xa inhibitor 
(rivaroxaban, apixaban และ endoxaban) เมื่อใช้กลุ่มยำ 
ดังกล่ำวมำกขึ้นจึงมีรำยงำนกำรเกิดภำวะแทรกซ้อนต่ำง ๆ จำก
กำรใช้ยำ หนึ่งในน้ันคือ โรคไตจำกสำรต้ำนกำรแข็งตัวของ 
เลือด (anticoagulant-related nephropathy)
 Anticoagulant-related nephropathy หรือที่เรียกอีกอย่ำง
ในอดีตว่ำ warfarin-related nephropathy เป็นภำวะไตวำย 
เฉียบพลันอย่ำงหน่ึง ท่ีเกิดจำกกำรได้รับยำต้ำนกำรแข็งตัวของ 
เลือดเกนิขนำด ไม่ว่ำจะเป็นยำ warfarin หรือ NOAC1,2 ในระยะแรก 
ของกำรเร่ิมยำ โดยมีรำยงำนมำกขึ้นในกลุ่มผู ้ป่วยโรคไตเรื้อรัง  
และเมื่อเกิดโรคจะเพิ่มอัตรำกำรเกิดโรคไตเรื้อรัง และอัตรำ 
กำรเสียชีวิตของผู้ป่วย ดังนั้นจึงควรทรำบถึงหลักกำรวินิจฉัยโรค  

กลไกกำรเกดิโรค และแนวทำงกำรป้องกันและรกัษำanticoagulant-
related nephropathy ในปัจจุบัน

ความเป็นมาของโรค
 ภำวะ anticoagulant-related nephropathy เป็นภำวะท่ีพบ
ได้บ่อยมำกขึ้นในเวชปฏิบัติ แต่มีกำรวินิจฉัยโรคจริงในทำงคลินิก
น้อยกว่ำควำมเป็นจริง และกำรวินิจฉัยโรคที่ล่ำช้ำเพิ่มควำมเสี่ยง
ต่อกำรเกิดภำวะแทรกซ้อนทำงไต อัตรำทุพพลภำพ และอัตรำกำร
เสียชีวิตของผู้ป่วย1

 ยำ warfarin เป็นยำทีถ่กูค้นพบมำนำนกว่ำ 60 ปี และเป็นทีใ่ช้กนั 
อย่ำงแพร่หลำย ภำวะ anticoagulant-related nephropathy  
ถูกรำยงำนครั้งแรก2,3 ในปี ค.ศ. 1964 โดย Reily และคณะ  
ในผู้ป่วยที่มำด้วยปัสสำวะเป็นเลือด โดยไม่ทรำบสำเหตุจ�ำนวน  
35 รำย จำกผู้ป่วยทั้งหมด 200 รำย ที่ได้รับยำ warfarin โดย 
ภำวะดังกล่ำวไม่ได้สัมพันธ์กับระดับโปรทรอมบินในเลือด4

 ต่อมำในปี ค.ศ. 2009 ได้มรีำยงำนกำรเกิดภำวะไตวำยเฉยีบพลนั
ในผู้ป่วย 9 รำย ที่ไม่ทรำบสำเหตุ2 โดยในผู้ป่วยกลุ่มดังกล่ำวมีกำร 
ได้รบัยำ warfarin ร่วมกบัมรีะดบักำรแขง็ตวัของเลอืดมำกกว่ำเกณฑ์
ก่อนทีจ่ะมภีำวะไตวำยเฉยีบพลนั โดยมรีำยงำนกำรตรวจชิน้เนือ้ไต  
พบเลือดออกภำยในโกลเมอรูลัส (glomerular hemorrhage)  
เม็ดเลือดแดงผิดรูป (dysmorphic red blood cells) กำรตำย

โรคไตจากสารต้านการแข็งตัวของเลือด
วศิน บุญเพชร, บัญชา สถิระพจน์

แผนกโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

บทคัดย่อ
 โรคไตจำกสำรต้ำนกำรแข็งตัวของเลือด (anticoagulant-related nephropathy) เป็นภำวะท่ีเกิดจำกกำรได้รับยำสำรต้ำน 
กำรแขง็ตวัของเลอืดเกนิขนำด มกัสมัพนัธ์กบัระดับไอเอน็อำร์ทีม่ำกกว่ำ 3 ท�ำให้เกดิเลือดออกในโกลเมอรลัูส มกีำรอดุตนัของเมด็เลอืดแดง
ในท่อไต ท�ำให้เกิดกำรบำดเจ็บของท่อไตตำมมำ โดยกลไกเกิดจำกกำรลดลงของทรอมบิน ร่วมกับกำรกระตุ้นโปรตีนซีบนผิวหลอดเลือด 
ท�ำให้เกิดภำวะไตวำย กำรวินิจฉัยที่แน่นอนคือ กำรตัดชิ้นเนื้อไต ซึ่งมีควำมเสี่ยงสูงจำกภำวะเลือดออกผิดปกติ ดังนั้นต้องอำศัยอำกำร 
ทำงคลินิก และผลกำรตรวจเลือดในกำรวินิจฉัยโรคเป็นส�ำคัญ หลักกำรรักษำคือ กำรรักษำแบบประคับประคอง โดยกำรหยุดยำต้ำน 
กำรแข็งตัวของเลือด ปรับกำรแข็งตัวของเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ และรักษำปัจจัยเสี่ยงของไตวำยอื่น ๆ

ค�าส�าคัญ: สำรต้ำนกำรแข็งตัวของเลือดที่เกี่ยวข้องกับโรคไต, ปัสสำวะเป็นเลือด

ต้องการส�าเนาต้นฉบบัตดิต่อ นพ. บญัชา สถิระพจน์ แผนกโรคไต กองอายรุกรรม โรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า 315 ถนนราชวถิ ีเขตราชเทวี 
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เฉพำะส่วนของท่อไตแบบเฉียบพลัน (acute tubular necrosis) 
และกำรอุดตันของเม็ดเลือดแดงในท่อไต (occlusive red blood 
cell tubular casts) และมีกำรศึกษำในสัตว์ทดลองที่ได้รับยำ 
warfarin และยำกำรแข็งตัวของเลือด NOAC หลังกำรตัดไต และ 
ตรวจพยำธิสภำพพบลักษณะของ acute tubular necrosis และ  
glomerular hemorrhage เช่นเดยีวกบัพยำธสิภำพดงักล่ำวข้ำงต้น5

 
ระบาดวิทยา
 อุบัติกำรณ์ของกลุ ่มอำกำร anticoagulant-related  
nephropathy ยังไม่ทรำบเป็นท่ีแน่นอน เน่ืองจำกมีข้อจ�ำกัด 
จำกขำดเกณฑ์ในกำรวินิจฉัยโรคท่ีชัดเจน และรำยงำนส่วนใหญ ่
ไม่มีกำรตรวจพยำธิสภำพไต ดังนั้น อุบัติกำรณ์จำกรำยงำนต่ำง ๆ  
จงึมหีลำกหลำยขึน้กบัรปูแบบกำรศกึษำ โดยจำกรำยงำนขนำดใหญ่ 
ในผู ้ป่วยที่ได้รับกำรเจำะช้ินเน้ือไต จ�ำนวน 8,636 รำย จำก  
Ohio State University Wexner Medical Center พบภำวะ  
anticoagulant-related nephropathy 41 รำย หรือร้อยละ 0.5 
โดยพบในผู้ป่วยได้รับยำ warfarin 28 รำย ยำ NOAC 2 รำย  
ยำต้ำนเกล็ดเลือด 1 รำย ยำเฮปำริน 4 รำย และเกิดจำกภำวะ  
disseminated intravascular coagulation (DIC) 6 รำย6 เหน็ได้ว่ำ 
พบควำมชุกของโรคค่อนข้ำงต�่ำ ซึ่งอำจเกิดได้จำกสำเหตุดังต่อไปนี้
 1. ไม่ทรำบจ�ำนวนผูป่้วยทัง้หมด ทีไ่ด้รบัยำสำรต้ำนกำรแขง็ตวั
ของเลือด
 2. อำยุรแพทย์โรคไต พยำยำมหลีกเลี่ยงกำรเจำะชิ้นเนื้อไต 
ในผู้ป่วยท่ีได้รับยำสำรต้ำนกำรแข็งตัวของเลือด เนื่องจำกกังวล 
กำรเกิดภำวะลิ่มเลือดซ�้ำขณะหยุดยำต้ำนกำรแข็งตัวของเลือด  
และควำมเสีย่งต่อกำรเกดิเลอืดออกบรเิวณทีเ่จำะชิน้เนือ้ไต หลงัจำก
เริ่มยำสำรต้ำนกำรแข็งตัวของเลือด 
 3. ไม่คิดถึงภำวะ anticoagulant-related nephropathy 
เนือ่งจำกผูป่้วยทีไ่ด้รบัยำต้ำนกำรแขง็ตวัของเลอืดส่วนใหญ่มปัีจจยั
เสี่ยงอื่น ๆ ต่อกำรเกิดภำวะไตวำยเฉียบพลันร่วมด้วย เช่น โรคไต
เร้ือรังอยู่เดิม มีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ หรือหัวใจเต้นผิดจังหวะ
อยู่เดิม ร่วมกับได้รับยำกลุ่มต่ำง ๆ เช่น angiotensin converting 
enzyme inhibitors (ACEI), angiotensin receptor blockers 
(ARB) และ diuretics ท�ำให้แพทย์คิดถึงภำวะไตวำยเฉียบพลันจำก
สำเหตุอื่นมำกกว่ำ anticoagulant-related nephropathy 

ปัจจัยเสี่ยงของโรค
 กำรเกิด warfarin-related nephropathy สัมพันธ์กับกำร 
มีระดับกำรแข็งตัวของเลือดมำกเกินค่ำปกติ หรือระดับไอเอ็นอำร์ 
(INR) ท่ีมำกกว่ำ 3 โดยเกิดขึ้นในช่วง 8 สัปดำห์ของกำรใช้ยำ1  
ร่วมกับโรคไตเรื้อรังเป็นปัจจัยเสี่ยงท่ีส�ำคัญท่ีสุดต่อกำรเกิดโรค  
โดยมีรำยงำนกำรเกิดโรคร้อยละ 33-37 ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง  

เมื่อเทียบกับผู ้ป่วยที่ไม่มีโรคไตเรื้อรังพบพียงร้อยละ 16.51,8  
โดยเชื่อว่ำ ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังจะมีควำมสำมำรถในกำรขจัดยำ 
ที่ลดลง จำกกำรศึกษำของ Dreisbach และคณะ พบว่ำระดับยำ 
warfarin เพิ่มขึ้นได้มำกถึงร้อยละ 50 ซ่ึงสัมพันธ์กับกำรท�ำงำน 
ที่ลดลงของ cytochrome P450 ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง10

 ส�ำหรบัปัจจยัเสีย่งต่อกำรเกดิโรคอืน่ ๆ  ทีม่รีำยงำน ได้แก่ ผูป่้วย 
สูงอำยุ ภำวะอ้วน ควำมดันโลหิตสูง เบำหวำน โรคหัวใจและ 
หลอดเลือด ระดับแอลบมิูนในเลอืดต�ำ่ ค่ำกำรท�ำงำนของตบัเพิม่ขึน้  
กำรใช้ยำกลุ่มอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น แอสไพริน ACEI, ARB และ 
calcium channel blockers และปัจจัยทำงพันธุกรรมจำกยีนที่มี
ผลต่อกำรเมแทบอลซิมึของยำ (gene polymorphisms affecting 
warfarin metabolism) เช่น CYP2C9*3 polymorphism
 อย่ำงไรก็ตำมผู้ป่วยทุกรำยที่ได้รับยำ warfarin จะมีกำรเกิด  
warfarin-related nephropathy อย่ำงน้อยหนึ่งครั้ง ในช่วง 
ที่รับยำถึงร้อยละ 20.51,9 ซ่ึงคำดว่ำเป็นผลจำกปัจจัยอื่น ๆ  
มำรบกวนท�ำให้ระดับยำ INR สูงขึ้น เช่น กำรใช้ยำปฏิชีวนะ และ 
ยำอืน่ ๆ  หรอือำจมกีลไกอืน่ทีเ่ป็นสำเหตอุืน่ทีท่�ำให้เกดิภำวะไตวำย
เฉียบพลัน เช่น drug-induced tubulointerstitial nephritis, 
spontaneous atheroembolic disease, calciphylaxis  
จำก microvascular calcification, intimal proliferation และ 
vascular microthrombi

กลไกการเกิดโรค
 กลไกกำรเกิดเลือดออกในปัสสำวะจำกยำแล้วน�ำไปสู่ภำวะ 
anticoagulant-related nephropathy อธิบำยจำกกำรที่  
glomerular filtration barrier ถูกท�ำลำย ท�ำให้เกิดเลือดออกใน 
Bowman space หรือเรียกว่ำ glomerular hemorrhage และ
เลือดออกในท่อไต (renal tubule) เกดิเป็น red blood cell (RBC) 
casts ในท่อไต ซึ่งท�ำให้เกิดกำรอุดตัน และกำรขำดเลือดของเซลล์ 
ท่อไต2 ร่วมกับระดับฮีโมโกลบินหรือเหล็กที่ปลดปล่อยจำกเซลล ์
เม็ดเลือดแดงท�ำให้เกิดกำรบำดเจ็บของเซลล์ท่อไตได้ ส่งผลให้
ปริมำณหน่วยไต (nephron mass) ลดลง ดังนั้นหน่วยไตที่เหลือ
อยู่จึงเกิด hyperfiltration injury น�ำไปสู่ภำวะไตเรื้อรัง
 กลไกระดับโมเลกุลยังไม่ทรำบชัดเจน เช่ือว่ำเกิดจำกกำรลดลง 
ของ thrombin ซึง่เป็นสำรกนัแขง็ตวัของเลือดแบบพึง่พงิวติำมนิเค 
(vitamin K-dependent coagulation) ท�ำให้ระดับ proteinase-
activated receptors (PARS) ภำยในเซลล์ของผนังหลอดเลือด 
เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยกระตุ ้นส�ำคัญท�ำให้เกิดกำรท�ำลำยของ 
ผนังหลอดเลือด11 ซ่ึงน�ำไปสู่กำรเกิดเลือดออกภำยในโกลเมอรูลัส  
ดังแสดงกลไกกำรเกิดโรคดัง รูปที่ 1 โดยมีกำรศึกษำในสัตว์ทดลอง  
ใช้ PARS antagonist และกำรให้วิตำมินเคสำมำรถลดกำรเกิด 
โรคได้12
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 นอกจำกนี้ภำวะควำมดันโลหิตสูงอำจเป็นภำวะแทรกซ้อนจำก
กำรใช้ยำ warfarin หรอืยำละลำยลิม่เลอืดกลุม่ใหม่ เช่น dabigatran 
ที่มีกำรท�ำลำยของหลอดเลือดจำกกำรลดลงของทรอมบิน น�ำไปสู่
กำรที่โกลเมอรูลัสถูกท�ำลำย13 และกำรศึกษำในปัจจุบันพบว่ำ กำร 
ให้โปรตีนซีสำมำรถลดขบวนกำร apoptosis ต่อเซลล์ podocytes 
ได้14,15 และสำมำรถลดอัตรำกำรเกิด anticoagulant-related 
nephropathy ได้

 อย่ำงไรก็ตำมมีข้อคัดค้ำนทฤษฎีดังกล่ำวดังนี้
 1. กำรกระตุ้นกำรสร้ำง PARS ท�ำให้เกิดกำรหดตัวของ 
หลอดเลือด โดยไม่มีผลท�ำให้เกิดภำวะเลือดออกในโกลเมอรูลัส  
และไม่ได้มีลักษณะพยำธิสภำพไตดังกล่ำว16-18

 2. กำรใช้ PARS antagonist เช่น vorapaxar ไม่ลดกำร 
เกิดภำวะไตวำยเฉียบพลัน เมื่อเทียบกับกลุ่มทดลอง19

PAR, proteinase-activated receptor
รูปที่ 1 กลไกกำรเกิดภำวะ anticoagulant-related nephropathy 

ลักษณะอาการทางคลินิก 
 ภำวะ anticoagulant-related nephropathy พบว่ำในผู้ป่วย
ทีม่รีะดบั INR มำกกว่ำ 3.0 ส่วนใหญ่ภำวะไตบำดเจบ็เฉยีบพลันเกดิ
ภำยใน 8 สัปดำห์หลังได้รับยำต้ำนลิ่มเลือด โดยมีกำรท�ำงำนของไต
ลดลง และปัสสำวะเป็นเลือดร่วมด้วย ส่วนใหญ่เป็น microscopic 
hematuria มำกกว่ำ gross hematuria โดยอำจพบเม็ดเลือดแดง
ชนดิ dysmorphic RBCs หรอื RBC casts ได้ แต่มกัไม่พบเมด็เลอืด
ขำวในปัสสำวะ แต่อย่ำงไรกต็ำม หำกไม่พบเมด็เลอืดแดงในปัสสำวะ
ไม่สำมำรถตดัภำวะนีอ้อกไปได้ เนือ่งจำกอำจตรวจเจอเป็นครัง้ครำว 
หรอือำจเป็นจำกเมด็เลอืดแดงอดุตันภำยในหลอดเลอืดโกลเมอรลูสั 
และมกีำรอดุตนัของเม็ดเลอืดแดงในท่อไต (occlusive red blood 
cell tubular casts) 
 จำกกำรรวบรวมข้อมูลกำรศึกษำในผู ้ป่วยที่ได้รับกำรเจำะ 
ชิ้นเนื้อไต6 พบว่ำ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอำยุเฉลี่ย 61 ปี โดยเป็นเพศชำย 
ร้อยละ 60 น�้ำหนักเฉลี่ย 99 กก. โดยสำเหตุของควำมจ�ำเป็น 
ที่ต้องได้รับยำต้ำนกำรแข็งตัวของเลือดจำกหัวใจเต้นผิดจังหวะ  

รองลงมำคือ ภำวะลิ่มเลือดอุดตัน และ antiphospholipid 
syndrome ตำมล�ำดับ โรคร่วมพบ ควำมดันโลหิตสูงได้ร้อยละ 23  
และโรคเบำหวำนร้อยละ 13 ระดับครีแอทินินในเลือดเฉลี่ย  
1.29 มก./ดล.ก่อนกำรใช้ยำ และระดับครีแอทินินในเลือดสูงสุด 
ขณะวินิจฉัยโรคเฉลี่ย 4.16 มก./ดล.  

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
  ควรสงสัยภำวะ anticoagulant-related nephropathy ใน
กรณีที่ผู้ป่วยได้รับยำต้ำนกำรแข็งตัวของเลือด ร่วมกับมีระดับ INR 
ที่มำกกว่ำ 3 และมีภำวะไตวำยเฉียบพลันร่วมด้วย โดยกำรส่งตรวจ
เบื้องต้นประกอบด้วยกำรตรวจพื้นฐำน ตั้งแต่กำรตรวจปัสสำวะ 
เพื่อตรวจหำเม็ดเลือดแดงในปัสสำวะและกำรตรวจอัลตรำซำวน์ไต 
เพื่อแยกภำวะท่อไตอุดตันออกไป
 กำรวนิจิฉยัทีแ่น่นอนคอื กำรตรวจชิน้เนือ้ไต พบภำวะเลอืดออก
ภำยในโกลเมอรูลัส คือกำรพบเม็ดเลือดแดงใน Bowman space 
กำรตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง หรือ acanthocytes อุดตัน 
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ในท่อไตส่วนปลำย พบลักษณะของ acute tubular necrosis  
และเซลล์อักเสบสะสมภำยใน tubulointerstitium ร่วมด้วยถึง 
ร้อยละ 54 จำก oxidative stress จำกกำรที่ไอออนอิสระ (free 
iron) และฮีโมโกลบินมีผลต่อท่อไตโดยตรง 
 ลักษณะของโกลเมอรูลัสอื่น ๆ จะปกติจำกกำรตรวจด้วย
กล้องจุลทรรศน์ทั้ง light, immunofluorescence และ electron  
microscopy อย่ำงไรกต็ำมบำงกำรศกึษำพบว่ำม ีโรคทำงโกลเมอรลูสั 
ร่วมด้วยคอื IgA-predominant immune complexes ภำยในโกล- 
เมอรูลัสร้อยละ 43, IgG-predominant immune complexes 
ร้อยละ 10 pauci-immune crescentic necrotizing glomeru- 
lonephritis ร้อยละ 13 โรคไตอักเสบลูปัสระยะที่ 1 และ 2 ร้อยละ  
7 focal segmental glomerulosclerosis ร้อยละ 10 และ 
โรคไตจำกเบำหวำน (diabetic nephropathy) ร้อยละ 36

การวินิจฉัย
 ยังไม่มีกำรก�ำหนดเกณฑ์กำรวินิจฉัยท่ีชัดเจน แต่มีกำรเสนอ
แนวทำงกำรวินิจฉัยในผู้ป่วยท่ีสงสัยภำวะน้ีคือ ปัสสำวะเป็นเลือด  
โดยที่ไม่มีลิ่มเลือด ร่วมกับมีภำวะไตวำยเฉียบพลัน7 ในผู ้ป่วย 
ได้รับกำรรักษำด้วยยำ warfarin หรือยำต้ำนลิ่มเลือดที่ออกฤทธิ์
โดยตรง โดยเฉพำะมีระดับ INR มำกกว่ำ 3.0 ในผู้ป่วยได้รับยำ 
warfarin โดยไม่มีสำเหตุอื่นที่สำมำรถอธิบำยเหตุของไตวำย
เฉยีบพลนัและปัสสำวะเป็นเลอืดได้ เช่น กรวยไตอกัเสบ หลอดเลอืด
อกัเสบ ลิม่เลอืดอดุตนั หรอืแพ้ยำ เป็นต้น อย่ำงไรกต็ำมกำรวนิจิฉยั
ที่แน่นอนจ�ำเป็นต้องอำศัยกำรตรวจชิ้นเนื้อไต 
 กำรพบเม็ดเลือดแดงในท่อไตเป็นภำวะที่พบได้ในสภำวะปกติ
ภำยหลังจำกกำรท�ำหัตถกำร โดยเฉพำะในผู้ป่วยที่มีควำมผิดปกติ
ของกำรแข็งตัวของเลือดร่วมด้วย Brodsky และคณะ ได้ก�ำหนด
วิธีแยกเม็ดเลือดแดงที่พบในท่อไตเป็นพยำธิสภำพที่แท้จริง หรือ 
เป็นรอยโรคจำกกำรท�ำหัตถกำร ดังนี้
 1. กำรพบเม็ดเลือดแดงผิดรูป (dysmorphic RBCs) ใน 
โกลเมอรูลัส จำกกำรตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ซึ่ง
เป็นกำรบ่งบอกถึงว่ำกำรบำดเจ็บดังกล่ำวจำก glomerular 
filtration barrier ที่เสียไป
 2. ต�ำแหน่งที่พบมีเลือดออก กระจำยทั่ว ๆ ไม่เฉพำะเจำะจง
ตำมแนวขอบของชิ้นเนื้อไต
 3. ไม่พบภำวะกรวยไตอักเสบ หรือสำเหตุอื่น ๆ ที่สำมำรถ
อธิบำยกำรมีเลือดออกในโกลเมอรูรัสได้2

การวินิจฉัยแยกโรค
 กำรวินิจฉัยแยกโรคเช่นเดียวกับกำรหำสำเหตุภำวะไตวำย 
เฉียบพลันทั่วไป ซึ่งอำจเป็นได้ท้ังจำกภำวะก่อนไต (prerenal 
disease) เช่นจำกทีร่่ำงกำยขำดสำรน�ำ้ หรอืกำรได้รบัยำกลุม่ต่ำง ๆ  
เช่น ACE inhibitors, ARB, nonsteroidal anti-inflammatory 

drugs และกำรได้รับสำรทึบรังสี เป็นต้น หรือสำเหตุจำกตัวไตเอง
ได้แก่ กำรติดเชื้อในกระแสเลือดก่อให้เกิด toxic acute tubular 
necrosis กำรขำดเลือดมำเลี้ยงไตก่อให้เกิด ischemic acute 
tubular necrosis ภำวะแคลเซียมในเลือดสูง ภำวะฟอสฟอรัส
ตกตะกอนที่ไต (acute phosphate nephropathy) นอกจำกนี้ 
ยังมีภำวะอื่น ๆ ท่ีมีรำยงำนแล้วท�ำให้กำรท�ำงำนของไตผิดปกติ
ในกลุ่มน้ี เช่น ภำวะยูริกในเลือดสูง (urate from acute cast 
overproduction) หรือภำวะออกซำเลตในเลือดที่สูง (oxalate  
from acute high intake) หรือภำวะที่มีท่อไตอุดตันจำก  
myeloma cast nephropathy และสุดท้ำยต้องหำภำวะหลังไต 
(post renal obstruction) เช่น กำรติดเชื้อทำงเดินปัสสำวะ และ
ทำงเดินปัสสำวะอุดตันจำกลิ่มเลือด

การรักษา
 ปัจจุบันยังขำดกำรศึกษำสนับสนุนถึงแนวทำงกำรรักษำที่
ชัดเจนในผู้ป่วยกลุ่มนี้ เป็นเพียงค�ำแนะน�ำว่ำ ผู้ป่วยได้รับกำรตรวจ
ยืนยันด้วยกำรเจำะชิ้นเน้ือไตจำกยำ อำจพิจำรณำเปลี่ยนยำเป็น 
dabigatran ซ่ึงมีรำยงำนอัตรำกำรเกิด anticoagulant-related 
nephropathy ที่น้อยกว่ำ แต่ถ้ำผู้ป่วยได้รับ dabigatran หรือ 
rivaroxaban อยู่อำจพิจำรณำลดขนำดยำ NOAC ลง แต่ถ้ำผู้ป่วย
ใช้ยำ apixaban อยู ่อำจพจิำรณำเปลีย่นเป็นยำ rivaroxaban หรอื 
dabigatran เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำมจำกกำรศึกษำที่ผ่ำนมำพบว่ำ 
อัตรำกำรกำรเกิด anticoagulant-related nephropathy ของ 
warfarin และ NOAC ไม่มีควำมแตกต่ำงกันแสดงใน ตารางที่ 1
 กำรรักษำส่วนใหญ่เป็นเพียงกำรรักษำแบบประคับประคอง  
รวมถึงกำรปรับระดับยำ INR ให้กลับสู่เกณฑ์ปกติ และก็ยังไม่มี 
กำรศึกษำที่สนับสนุนว่ำ ถ้ำลดระดับยำสู่เกณฑ์ปกติอย่ำงรวดเร็ว
จะช่วยลดกำรท�ำลำยพยำธิสภำพที่ไต เน้นเพียงกำรควบคุมควำม
ดันโลหิต เพื่อลดภำวะ glomerular hydrostatic pressure และ 
พิจำรณำลดกำรใช้ยำร่วมอื่น ๆ เช่น แอสไพรินเพื่อลดควำมเสี่ยง 
ต่อกำรเกิดภำวะ anticoagulant-related nephropathy  
โดยหลักส�ำคัญคือ กำรวินิจฉัยโรคอย่ำงรวดเร็ว และป้องกัน 
กำรเกิดโรค โดยควรมีกำรติดตำมระดับยำ หรือ INR และค่ำ 
กำรท�ำงำนของไตอย่ำงต่อเนื่อง ในผู้ป่วยที่ได้รับยำกลุ่มดังกล่ำว  
และมีควำมเสี่ยงสูงต่อกำรเกิดโรค

การพยากรณ์โรค
 จำกกำรศึกษำและติดตำมผู้ป่วยจ�ำนวน 4,006 รำย เป็นระยะ
เวลำ 60 เดอืน1 พบว่ำ กลุม่ผูป่้วยทีม่ภีำวะ anticoagulant-related 
nephropathy และมภีำวะไตเรือ้รงัร่วมด้วยจะมกีำรพยำกรณ์โรคที่
แย่ทีส่ดุ และเมือ่เปรยีบเทยีบกลุม่ทีม่ภีำวะ anticoagulant-related 
nephropathy และไม่มีภำวะไตเรื้อรังกลับพบว่ำ มีพยำกรณ์โรค
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ที่ดีกว่ำผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังทีไม่มีภำวะ anticoagulant-related  
nephropathy และจำกกำรศกึษำเดยีวกันพบว่ำ เมือ่ตดิตำมไป 5 ปี  
พบว่ำ อัตรำกำรอยู่รอดลดลงในกลุ่มท่ีเกิดภำวะ anticoagulant-
related nephropathy เมือ่เทยีบกบัไม่เกดิโรคลดลงคอื ร้อยละ 58  
เทียบกับร้อยละ 73 (p<0.001) 
แนวทางป้องกัน
 หลักกำรป้องกันกำรเกิดภำวะ anticoagulant-related 
nephropathy มีดังต่อไปนี้
 1. ควรตรวจระดับ INR และค ่ำกำรท�ำงำนของไตทุก  
3-4 สัปดำห์ ในช่วง 3 เดือนแรกของกำรได้รับ ยำต้ำนล่ิมเลือด 
เนื่องจำกภำวะนี้ส่วนใหญ่เกิดในช่วง 6-8 สัปดำห์แรก หลังกำร 
ได้รับยำ และไม่ควรปรับระดับยำเร็วจนเกินไป
 2. ผูป่้วยโรคไตเรือ้รงั ตัง้แต่ระยะที ่3 ขึน้ไป ควรได้รบักำรตรวจ

ค่ำกำรท�ำงำนของไตทุก 3-6 เดือน ในช่วงที่ได้รับยำดัง ตารางที่ 2
 3. ผู้ป่วยทุกรำยที่มีระดับ INR เกินกว่ำเกณฑ์ ควรได้รับ 
กำรเจำะประเมินค่ำกำรท�ำงำนของไตร่วมด้วย และติดตำม 
อย่ำงใกล้ชิดจนกว่ำค่ำระดับ INR จะกลับมำในเกณฑ์เป้ำหมำย
 4. ผู ้ป่วยที่ได้รับยำต้ำนลิ่มเลือด ถ้ำมีระดับค่ำกำรท�ำงำน 
ของไตลดลงควรได้รับกำรตรวจปัสสำวะ และกำรอัลตรำซำวด์ไต 
โดยพบเพียงปัสสำวะเป็นเลือดต้องนึกถึงภำวะนี้ไว้ด้วยเสมอ
 5. อย่ำงไรก็ตำม ยังมีข ้อมูลค่อนข้ำงจ�ำกัดในเร่ืองของ 
ควำมปลอดภัยจำกกำรใช้ยำต้ำนลิ่มเลือด และผลต่อไต รวมท้ัง 
อุบัติกำรณ์ของกำรเกิด anticoagulant-related nephropathy 
เรำจึงควรติดตำมระดับยำและค่ำกำรท�ำงำนของไตอย่ำงใกล้ชิด  
โดยเฉพำะช่วง 3 เดือนแรก

Study 
(DOAC arm)

DOAC arm Warfarin arm Risk ratio
(95% CI)Events Total Events Total

RE-LY
(dabigatran)

119 6059 96 5998 1.22(0.94-1.60)

ROCKET
(rivaroxaban)

263 7111 282 7125 0.93(0.79-1.10)

ENGAGE AF
(endoxaban)

735 7002 668 7012 1.10(0.99-1.21)

Total 1117 20172 1046 20135 1.07(0.98-1.16)

ตารางที่ 1 อัตรำกำรเกิดภำวะไตวำยเฉียบพลันในผู้ป่วยที่ได้รับยำ direct oral anticoagulant (DOAC) และยำ warfarin 

ตารางที่ 2 ควำมถี่ในกำรตรวจค่ำกำรท�ำงำนของไตในผู้ป่วยที่ได้รับยำต้ำนลิ่มเลือด

Drugs
Initiation

(3 months)

Maintenance

GFR > 60 mL/min GFR 30-60 mL/min GFR < 30 mL/min

Warfarin 3-4 weeks 6 months 2-3 months 2-3 months

DOAC 3-4 weeks 12 months 6 months 3 months

GFR, glomerular filtration rate; DOAC, direct oral anticoagulant

บทสรุป
 ภำวะ anticoagulant-related nephropathy เป็นภำวะที่
พบได้ไม่บ่อยในเวชปฏบัิต ิแต่อย่ำงไรกต็ำมเป็นภำวะท่ีอำจสำมำรถ 
ป้องกันกำรเกิดโรคได้ด้วยกำรติดตำมระดับกำรแข็งตัวของเลือด 
กำรวินิจฉัยโรคที่ส�ำคัญคือ กำรตรวจปัสสำวะปนเลือดร่วมกับ 
มีภำวะไตวำยเฉียบพลันในผู้ป่วยได้รับกำรรักษำด้วยยำ warfarin 
ท่ีมีระดับ INR มำกกว่ำ 3.0 หรือยำต้ำนลิ่มเลือดที่ออกฤทธิ์ 
โดยตรง โดยไม่มีสำเหตุอื่นของไตวำยเฉียบพลันและกำรวินิจฉัย 
ทีแ่น่นอนจ�ำเป็นต้องอำศยักำรตรวจชิน้เนือ้ไต กำรวนิจิฉยัทีร่วดเรว็

จะช่วยท�ำให้ผู้ป่วยได้รับกำรรักษำที่ดีขึ้น และอำจชะลอกำรเกิด
ภำวะโรคไตเรื้อรังในอนำคต
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Comparing efficacy between conventional and adapted 
methods of automated peritoneal dialysis 

among patients with end stage renal disease 
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Renoo Tachaiya, Sirirat Anutrakulchai
Division of Nephrology, Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine,

Khon Kaen University

Abstract
Background: Automated PD (APD) involves cycles of repeated exchanges where conventional APD (APD-C) is typically 
set as the same dwell time and fill volume for every cycle. Adapted APD (APD-A) is a modified new method using a  
short dwell time with small fill volume then subsequently using a longer dwell time and a large fill volume.  
A few studies conducted by the same research group have found that APD-A might improve ultrafiltration (UF)  
and solute clearances. Because of the limited evidence, our study aimed to compare efficacies of APD-A and  
APD-C methods. 
Methods: This study was a randomized crossover trial conducted in Srinagarind Hospital. The participants were  
randomly assigned by block of 4 to the APD-A or APD-C group in the first 6 weeks and then continued with the 
second 6-week period of crossover. The APD-A group was compared with the APD-C group on daily UF and efficacy 
of dialysis. Primary outcomes were weekly Kt/V

urea
, weekly creatinine clearance (CrCL) and normalized CrCL (nCrCL). 

Secondary outcomes included UF, sodium clearance, phosphate clearance, and blood pressure control.
Results: Twenty-three patients were enrolled and randomized for the first 6-week period in the APD-A group  
(n=13) and APD-C (n=10). The mean age was 61.1±11.8 years. Comparison between two groups showed the  
APD-A group had significantly higher CrCL 48.47 (36.06–76.75) vs. 46.04 (32.23–61.71) L/week (median difference  
2.43 L/week, P = 0.022) and nCrCl 53.24 (45.87–72.91) vs. 49.44 (37.94–58.15) L/week/1.73m2 (median difference  
3.80 L/week/1.73 m2, P = 0.02) and higher serum bicarbonate level (25.5±2.8 vs. 24.1±2.4 mEq/L, P = 0.01) and  
hemoglobin (10.93±1.82 vs. 10.21±1.93 g/dL, P= 0.04). No significant differences were found of other parameters 
and blood pressure control. No significance was observed of carry-over, period and sequence effects on treatment 
outcomes.
Conclusion: The APD-A group had higher efficacy in CrCL, and nCrCL compared with the APD-C group. However,  
no demonstrated improvement was found in other clearances and UF. Generalized use of APD-A still requires more 
evidence from long term studies to support its benefits. 

Keywords: adapted automated peritoneal dialysis, adequate peritoneal dialysis, creatinine clearance
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การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการล้างไตทางช่องท้อง
ด้วยเครื่องอัตโนมัติระหว่างรูปแบบเดิมกับรูปแบบที่ปรับระยะเวลา

และปริมาณน�้ายาต่อรอบในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย
อลงกต สุพร, ปาณิบุษย์ วงศ์พรหมเมฆ, ทีณัชชา เชิงหอม, เรณู ตะไชยา, ศิริรัตน์ อนุตระกูลชัย

สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทคัดย่อ
บทน�า: กำรล้ำงไตทำงช่องท้องด้วยเครื่องอัตโนมัติระบบเดิมคือกำรใส่น�้ำยำด้วยปริมำณและระยะเวลำค้ำงท้องต่อรอบเท่ำกันทุกรอบ  
ส่วนอีกระบบคือกำรปรับระยะเวลำค้ำงท้องสั้นและใส่น�้ำยำปริมำณน้อยก่อนเปล่ียนเป็นปรับระยะเวลำค้ำงท้องนำนและใส่น�้ำยำ 
ปริมำณมำกต่อรอบ ซ่ึงเคยมีเพียงสองกำรศึกษำท่ีด�ำเนินกำรโดยวิธีวิจัยเดียวกัน พบว่ำวิธีกำรล้ำงไตทำงช่องท้องด้วยเคร่ืองอัตโนมัติ 
ที่ปรับระยะเวลำและปริมำณน�้ำยำต่อรอบ สำมำรถเพ่ิมปริมำตรน�้ำยำที่ออกจำกช่องท้องและสำมำรถขจัดของเสียได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ 
กับระบบเดิม เนื่องจำกหลักฐำนทำงวิชำกำรที่จ�ำกัดและยังไม่ได้ข้อสรุป ทำงคณะผู้วิจัยจึงต้องกำรศึกษำเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่ำง
กำรล้ำงไตทำงช่องท้องด้วยเครื่องอัตโนมัติด้วยระบบปรับระยะเวลำและปริมำณน�้ำยำต่อรอบเทียบกับระบบเดิม
วิธีการศึกษา:  เป็นกำรศึกษำแบบสุ่มชนิดเปิดสลับกลุ่มในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับกำรบ�ำบัดทดแทนไตด้วยกำรล้ำงไตทำงช่องท้อง 
จำกเครื่องอัตโนมัติ ท่ีคลินิกล้ำงไตทำงช่องท้อง โรงพยำบำลศรีนครินทร์ อำสำสมัครได้รับกำรสุ่มแบบบล็อกกลุ่มย่อยละ 4 คน เพื่อ 
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกำรล้ำงไตทำงช่องท้องด้วยเครื่องอัตโนมัติด้วยระบบปรับระยะเวลำและปริมำณน�้ำยำต่อรอบและระบบเดิมใน  
6 สปัดำห์แรกก่อนสลบักลุม่ในภำยหลงัต่ออกี 6 สปัดำห์ ผลลัพธ์ของกำรศึกษำ ได้แก่ กำรเปรยีบเทยีบประสิทธผิลของกำรก�ำจดัปรมิำตรน�ำ้ 
ออกจำกช่องท้อง และควำมพอเพียงในกำรล้ำงไตของสองระบบ โดยผลลัพธ์หลัก ได้แก่ ค่ำกำรขจัดสำรยูเรีย (weekly Kt/V

urea
),  

กำรขจัดครีแอทินิน (weekly creatinine clearance: CrCL และ normalized weekly creatinine clearance: nCrCL) ผลลัพธ์รอง 
ประเมินกำรก�ำจัดปริมำตรน�้ำออกจำกช่องท้อง กำรขจัดโซเดียมและฟอสเฟต และกำรควบคุมควำมดันเลือด
ผลการศึกษา: มีผู้ป่วยที่เข้ำร่วมเป็นอำสำสมัครจ�ำนวน 23 รำย ถูกสุ่ม 6 สัปดำห์แรกให้ได้รับกำรล้ำงไตทำงช่องท้องด้วยเครื่องอัตโนมัติ
ด้วยระบบปรับระยะเวลำและปริมำณน�้ำยำต่อรอบ 13 รำยและระบบเดิม 10 รำย อำยุเฉลี่ย 61.1±11.8 ปี เมื่อเปรียบเทียบทั้งสองกลุ่ม 
หลังจบกำรศึกษำพบว่ำกำรล้ำงไตทำงช่องท้องด้วยเคร่ืองอัตโนมัติระบบปรับระยะเวลำและปริมำณน�้ำยำต่อรอบสำมำรถเพิ่มกำรขจัด 
ของเสีย CrCL 48.47 ( 36.06–76.75) เทียบกับ 46.04 ( 32.23–61.71) ลิตร/สัปดำห์ (ผลต่ำงของค่ำมัธยฐำน 2.43 ลิตร/สัปดำห์, 
P=0.022) และค่ำ nCrCL 53.24 ( 45.87–72.91) เทียบกับ 49.44 (37.94–58.15) ลิตร/สัปดำห์/1.73 ตร.ม. (ผลต่ำงของค่ำมัธยฐำน 
3.80 ลิตร/สัปดำห์/1.73 ตำรำงเมตร, P=0.02) และมีกำรเพิ่มระดับซีรัมไบคำร์บอเนต 25.5±2.8 เทียบกับ 24.1±2.4 มิลลิอีควิวำเลนท์/ 
ลิตร, P=0.01 และระดับฮีโมโกลบิน 10.93±1.82 เทียบกับ 10.21±1.93 กรัม/ดล. P= 0.04 ในกำรศึกษำไม่พบควำมแตกต่ำง 
อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติในกำรขจัดสำรอื่น ๆ และกำรควบคุมควำมดันเลือด รวมทั้งไม่พบผลของกำรสลับกลุ่ม ช่วงเวลำ และล�ำดับ 
ก่อนหลังของสองกลุ่มที่กระทบต่อผลลัพธ์กำรศึกษำ
สรุป: กำรล้ำงไตทำงช่องท้องด้วยเครื่องอัตโนมัติด้วยกำรปรับระยะเวลำและปริมำณน�้ำยำต่อรอบสำมำรถเพิ่มกำรขจัด CrCl, nCrCL เมื่อ 
เทียบกับระบบเดิม อย่ำงไรก็ตำมจำกกำรศึกษำพบว่ำวิธีนี้ยังไม่สำมำรถเพิ่มกำรก�ำจัดสำรอื่นและปริมำตรน�้ำออกจำกช่องท้อง ดังนั้นกำร 
น�ำวิธีปรับระยะเวลำและปริมำณน�้ำยำต่อรอบไปใช้ในวงกว้ำง ยังจ�ำเป็นต้องอำศัยกำรศึกษำระยะยำวอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อยืนยันประโยชน์

ค�าส�าคัญ:  กำรล้ำงไตทำงช่องท้องด้วยเครื่องอัตโนมัติด้วยกำรปรับระยะเวลำและปริมำณน�้ำยำต่อรอบ, ควำมเพียงพอกำรขจัดของเสีย 
ในกำรล้ำงไตทำงช่องท้อง, กำรขจัดครีแอทินิน

ต้องการส�าเนาต้นฉบับติดต่อ พญ. ศิริรัตน์ อนุตระกูลชัย ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
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บทน�า
 กำรบ�ำบัดทดแทนไตส�ำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ำย 
ในประเทศไทย ประกอบด้วยกำรล้ำงไตทำงช่องท้อง กำรฟอกเลอืด
ด้วยเครื่องไตเทียม และกำรปลูกถ่ำยไต และมีบำงส่วนของผู้ป่วย 
ได้รับกำรรักษำแบบประคับประคอง ด้วยนโยบำยส่งเสริมกำร 
ล้ำงไตทำงช่องท้องเป็นอนัดบัแรก ส�ำหรับสทิธิก์ำรรกัษำหลกัประกัน 
สขุภำพแห่งชำต ิท�ำให้ผูป่้วยสำมำรถเข้ำถงึกำรรกัษำบ�ำบดัทดแทน
ไตโดยกำรล้ำงไตทำงช่องท้องเพิ่มมำกขึ้น
 กำรล้ำงไตทำงช่องท้องแบ่งออกเป็น กำรล้ำงไตทำงช่องท้อง
แบบต่อเน่ือง และกำรล้ำงไตทำงช่องท้องแบบเป็นระยะ โดยกำร
ล้ำงไตทำงช่องท้องอำจท�ำโดยผู้ป่วยเองหรือใช้เครื่องล้ำงอัตโนมัติ  
(automated peritoneal dialysis: APD) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 
ระบบปกติหรือระบบเดิม (conventional APD: APD-C) และ
ระบบปรับระยะเวลำและปริมำณน�้ำยำต่อรอบ (adapted APD: 
APD-A) โดย APD-C เป็นกำรล้ำงไตทำงช่องท้องโดยกำรใส่น�้ำยำ 
ล้ำงไต (peritoneal dialysate fluid; PDF) เข้ำไปในช่องท้อง 
ด้วยปริมำณเท่ำกัน และระยะเวลำค้ำงท้องเท่ำกันในทุกรอบของ 
กำรล้ำงไต ส่วน APD-A เป็นกำรล้ำงไตท่ีช่วงรอบแรก ๆ จะปรับ
ระยะเวลำค้ำงท้องสั้น (short dwell time 30-60 นำที) และ 
ใส่น�้ำยำปริมำณน้อย ก่อนเปล่ียนเป็นปรับระยะเวลำค้ำงท้องนำน  
(long dwell time 90-240 นำที) และใส่น�้ำยำปริมำณมำกขึ้น 
ในรอบหลัง ๆ โดยกำรค�ำนวณปริมำณน�้ำยำท่ีค้ำงท้องได้มำจำก 
กำรศึกษำของ Fischbach M.และคณะ1,2 ที่ก�ำหนดปริมำณน�้ำยำ
ในช่วงทีค้่ำงท้องระยะสัน้เท่ำกับ 800 มล./ตำรำงเมตร และปรมิำณ
น�้ำยำในช่วงที่ค้ำงท้องนำนเท่ำกับ 1,300-1,500 มล./ตำรำงเมตร 
ซึ่งแนวคิดของกำรปรับวิธีล้ำงไต โดยค้ำงน�้ำยำในช่องท้องในระยะ
เวลำที่สั้นลงและใส่น�้ำยำปริมำณน้อย เพื่อเพิ่มกำรดึงปริมำตรน�้ำ
ออกจำกช่องท้อง (ultrafiltration: UF) และกำรที่ใส่ปริมำณน�้ำยำ
มำกขึ้นและระยะเวลำที่ค้ำงท้องนำนขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ 
ของกำรขจัดของเสีย2-4

 จำกกำรศึกษำของ Fischbach M.และคณะ1 เปรียบเทียบ 
ผู้ป่วย 19 รำยที่รักษำด้วยวิธี APD-A เทียบกับ APD-C พบว่ำ  
กำรท�ำ APD-A มีค่ำกำรขจัดของเสียเพิ่มขึ้น แต่กำรศึกษำของ 
Oberg MC. และคณะ5 โดย ใช้ระบบจ�ำลองเปรียบเทียบกำรล้ำงไต 
ทำงช่องท้องด้วยวิธี APD-A เทียบกับ APD-C พบว่ำกำรขจัดสำร 
ไม่มีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ เนื่องจำกที่ผ่ำนมำ
มีเพียงกำรศึกษำที่ท�ำโดยคณะผู้วิจัยกลุ ่มเดียวกันในประชำกร 
ที่จ�ำนวนจ�ำกัด และบำงกำรศึกษำยังเป็นลักษณะระบบจ�ำลอง  
ซึ่งอำจจะไม่สำมำรถเป็นตัวแทนของผู้ป่วยจริงได้ท้ังหมด ท�ำให ้
ผลที่ได ้ยังไม่ได้ข ้อสรุปท่ีชัดเจนถึงประโยชน์ของวิธี APD-A  
จึงเป็นที่มำของกำรศึกษำน้ีเพื่อศึกษำเปรียบเทียบประสิทธิผล 
ของกำรล้ำงไตทำงช่องท้องด้วยเครื่องอัตโนมัติด้วยระบบปรับ

ระยะเวลำและปริมำณน�้ำยำต่อรอบเทียบกับระบบเดิมในกลุ่ม
ประชำกรไทยที่มีควำมแตกต่ำงจำกกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ ทั้งในด้ำน 
เช้ือชำติ ขนำดพ้ืนที่ผิวกำย ปริมำณน�้ำยำล้ำงไตที่ใส่ในช่องท้อง  
และประสิทธิภำพกำรขนส่งสำรละลำยทำงช่องท้อง

วิธีการศึกษา
 กำรศึกษำแบบสุม่ชนดิเปิดสลบักลุม่ (open-label, crossover,  
randomized control study) ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับ 
กำรบ�ำบดัทดแทนไตด้วยกำรล้ำงไตทำงช่องท้องจำกเครือ่งอตัโนมตัิ 
(APD) ที่คลินิกล้ำงไตทำงช่องท้อง โรงพยำบำลศรีนครินทร์ 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ระหว่ำงเดือนธันวำคม 2561 ถึง มกรำคม 
2563
  เกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัครเข้าสู่โครงการ
 1. ผู ้ป่วยได้รับกำรวินิจฉัยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ำย อำยุ
มำกกว่ำ 18 ปี และได้รับกำรรักษำอยู่ในโรงพยำบำลศรีนครินทร์ 
ช่วงปี พ.ศ. 2561-2563
 2. ได้รับกำรรักษำด้วยกำรล้ำงไตทำงช่องท้องด้วยวิธี CAPD 
(continuous ambulatory peritoneal dialysis) อย่ำงน้อย  
3 เดือน และเปล่ียนใช้เครื่องล้ำงอัตโนมัติอย่ำงน้อยหนึ่งเดือน 
ก่อนเข้ำรับกำรศึกษำ 
 3. มีผลกำรตรวจประสิทธิภำพกำรขนส่งสำรละลำยทำง 
ช่องท้อง (peritoneal equilibrium test: PET) ภำยในสำมเดือน
ก่อนเข้ำรับกำรศึกษำ
 4. ไม่มีกำรติดเชื้อทำงช่องท้องและระบบอื่นภำยในสองเดือน
ก่อนเข้ำกำรศึกษำ
 5. ผู้ป่วยยินยอมเข้ำร่วมกำรศึกษำวิจัย และเซ็นยินยอมเป็น 
ลำยลักษณ์อักษร
  เกณฑ์การคัดอาสาสมัครออกจากการศึกษา
 1.  ผู้ป่วยตั้งครรภ์
 2.  ผู้ป่วยมีโรคของผนังหน้ำท้อง 
 3.  ผู้ป่วยมีกำรติดเชื้อทำงเดินหำยใจ
 4.  ผู้ป่วยมีโรคมะเร็ง
 5.  ผู้ป่วยมีอำกำรแสดงของโรคหัวใจ
  เกณฑ์การน�าอาสาสมัครออกจากการทดลอง
 1.  ผู้ป่วยมีอำกำรของภำวะหัวใจวำย หัวใจเต้นผิดจังหวะ หรือ
โรคหัวใจขำดเลือด
 2.  ผู้ป่วยมีภำวะแทรกซ้อนของภำวะน�้ำเกิน
 3.  ผู้ป่วยทีม่กีำรตดิเชือ้ต้องนอนโรงพยำบำล หรอืตดิเชือ้ในช่องท้อง
 4.  มีกำรท�ำงำนของสำยล้ำงไตผิดปกติ ท�ำให้ประสิทธิภำพ 
กำรล้ำงไตลดลง
 5.  ผู ้ป่วยไม่สำมำรถล้ำงไตตำมระบบท่ีส่ังกำรรักษำไว้ได ้
ตลอดกำรศึกษำ
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 6.  ผูป่้วยทีม่ข้ีอบ่งชีต้้องผ่ำตดัทำงหน้ำท้องและได้รับกำรเปลีย่น
ไปฟอกไตโดยเครื่องฟอกไตเทียม
 7.  อำสำสมัครไม่ประสงค์เข้ำร่วมกำรวิจัยต่อไป
  การให้การรักษาในภาวะฉุกเฉิน
 1.  กรณีที่มีภำวะแทรกซ้อนของภำวะน�้ำเกิน ผู้ป่วยจะได้รับ 
กำรรักษำ หำสำเหตตุำมมำตรฐำน และให้กำรรกัษำปรบัวธิกีำรล้ำงไต 
รวมถึงใช้น�้ำยำ 4.25%PDF ในกำรรักษำร่วมด้วย
 2.  กรณมีภีำวะติดเช้ือในช่องท้อง ผูป่้วยจะได้รบักำรส่งเพำะเชือ้ 
จำกน�้ำยำและให้ยำปฏิชีวนะรักษำตำมค�ำแนะน�ำทำงเวชปฏิบัต ิ
ของสมำคม International Society for Peritoneal Dialysis 
(ISPD guideline) 
 3.  กรณมีภีำวะแทรกซ้อนโรคหวัใจ ผูป่้วยจะได้รบักำรส่งปรกึษำ 
อำยุรแพทย์โรคหัวใจร่วมดูแล 
  เกณฑ์การยุติโครงการวิจัย
 อำสำสมัครเกิดภำวะแทรกซ้อน ท่ีเป็นอันตรำยถึงชีวิตและ 
พิสูจน์ว่ำเป็นจำกกำรท�ำวิจัยมำกกว่ำร้อยละ 10 (3 รำย) ขึ้นไป 
 จำกกำรทบทวนกำรศกึษำพบว่ำค่ำ nCrCL มีค่ำเฉลี่ยระหว่ำง  
2 กลุ่มแตกต่ำงกันเท่ำกับ 2.3 ลิตร/สัปดำห์/1.73 ตำรำงเมตร  
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 13 ลิตร/สัปดำห์/1.73 ตำรำงเมตร  
ค�ำนวณโดยใช้ two-sample crossover formula จำกควำม 
แตกต่ำงของ creatinine clearance ระหว่ำงกลุ่มท่ีต�่ำสุดและ 
มีนัยทำงคลินิกเท่ำกับ 5 ลิตร/สัปดำห์/1.73 ตำรำงเมตร ขนำด
ตัวอย่ำงเท่ำกับ 26 รำย ค่ำประมำณอัตรำกำรออกจำกกำรศึกษำ
ร้อยละ 10 จะได้กลุ่มตัวอย่ำงกลุ่มละ 15 รำย รวมทั้งหมด 30 รำย
 งำนวิจัยนี้ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรพิจำรณำ
จริยธรรมวิจัยเมื่อวันที่ 17พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 รหัสโครงกำร 
HE 611436

วิธีการแบ่งกลุ่มประชากรที่ศึกษา 
 ผู้ป่วยที่ท�ำ APD อย่ำงน้อย 1 เดือน และติดตำมกำรรักษำ 
ที่โรงพยำบำลศรีนครินทร์จะได้รับกำรให้ข้อมูลกำรศึกษำของ
โครงกำรและหำกเข้ำได้กบัเกณฑ์กำรคดักรองอำสำสมคัร และอำสำ
สมัครให้ควำมยินยอมในกำรเข้ำโครงกำรจะถูกสุ่มโดยวิธีกำรสุ่ม 
แบบบล็อกกลุ่มย่อยละ 4 รำย (block of four randomization) 
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในวันแรกท่ีเข้ำกำรศึกษำ โดยสุ่มเข้ำสู่กลุ่ม
กำรล้ำงไตด้วยระบบปรับระยะเวลำและปริมำณน�้ำยำต่อรอบ 
(APD-A) และกลุม่กำรฟอกระบบเดมิ (ปรมิำณและระยะเวลำน�ำ้ยำ 
ต่อรอบเท่ำกัน: APD-C) ตำมล�ำดับ เช่น อำสำสมัคร 4 รำยแรก  
สุ ่มแบบ AACC อำสำสมัคร 4 รำยต่อมำแบบ ACAC สุ่มไป 
ตำมวิธีสุ่มแบบบล็อกกลุ่มย่อยละ 4 รำย ตำมล�ำดับ (มีรูปแบบ 
บล็อก AACC ACAC CCAA CACA ACCA CAAC) หลังท�ำ 
กำรศึกษำครบเวลำ 6 สัปดำห์แรก (ช่วงเวลำท่ี 1) ในอำสำสมัคร

ทั้งสองกลุ่มสลับกลุ่มกันในสัปดำห์ท่ี 7 ท�ำกำรศึกษำต่อจนครบ  
12 สัปดำห์ (ช่วงเวลำที่ 2)
  การด�าเนินการ (แผนภูมิ 1)
 อำสำสมัครจะได้รับกำรประเมินค่ำพื้นฐำนของกำรล้ำงไต 
ทำงช่องท้องด้วยเครื่องอัตโนมัติด้วยระบบเดิม โดยประเมินค่ำ 
weekly Kt/V

urea
, CrCL, nCrCL, PhCL, NaCL, UF และตรวจ 

ระดับควำมดันเลือด BCM และค่ำอัตรำกำรขจัดสำรต่ำง ๆ  
ในปัสสำวะที่สัปดำห์แรกเข้ำ และประเมินผล PET ที่สัปดำห์แรก 
เข้ำหรือมีผลเดิมภำยในสำมเดือน 
 กลุ่ม APD-A และกลุ่ม APD-C ท�ำกำรรักษำตำมกลุ่มท่ีได้รับ 
กำรสุ่มในสัปดำห์ที่ 1-6 จำกนั้นตรวจ weekly Kt/V

urea
, CrCL, 

nCrCL, PhCL, NaCL, UF ระดับควำมดันเลือด BCM และค่ำ 
อัตรำกำรขจัดสำรต่ำง ๆ ในปัสสำวะ ในสัปดำห์ที่ 6
 ในสัปดำห์ที่ 7 ทั้งสองกลุ่มสลับกลุ่มกำรรักษำ อำสำสมัคร 
จะได้รับกำรตรวจ weekly Kt/V

urea
, CrCL, nCrCL, PhCL, NaCL, 

UF, ระดับควำมดันเลือด, BCM และค่ำอัตรำกำรขจัดสำรต่ำง ๆ  
ในปัสสำวะ ในสปัดำห์ที ่12 และเม่ือสิน้สดุกำรศกึษำอำสำสมคัรทกุ
รำยจะกลับไปล้ำงไตตำมระบบเดิมก่อนกำรศึกษำ
 ในระยะเวลำวจิยัสปัดำห์ท่ี 1-12 อำสำสมคัรจะไม่ได้รบักำรปรบั
ขนำดยำขับปัสสำวะ โดยแต่ละกลุ่มมีอำสำสมัครที่รับประทำนยำ 
ขับปัสสำวะ 2 รำย

การค�านวณปริมาณน�้ายาล้างไตและระยะเวลาต่อรอบ
 อำสำสมัครก่อนถูกสุ ่มในกำรศึกษำจะได้รับกำรท�ำ APD  
ระบบเดิม ซ่ึงล้ำงไตในช่วงกลำงคืนและไม่มีน�้ำยำค้ำงท้องในช่วง
กลำงวัน ซึ่งเมื่อถูกสุ่มอยู่ในกลุ่ม APD-C อำสำสมัครจะได้รับ 
กำรท�ำ APD โดยใส่ปริมำณน�้ำยำต่อรอบ ระยะเวลำค้ำงน�้ำยำ 
ต่อรอบ และจ�ำนวนรอบต่อวันตำมกำรรักษำเดิม โดยเฉลี่ย 
ให้ปริมำณน�้ำยำและระยะเวลำค้ำงน�้ำยำต่อรอบเท่ำกันทุกรอบ  
ซึ่งในกำรวิจัยนี้อำสำสมัครแต่ละรำยจะถูกตั้งเครื่องให้ระยะเวลำ 
ที่ค้ำงน�้ำยำในท้องทั้งหมดต่อวันและปริมำณน�้ำยำที่ใส่ในช่องท้อง
รวมทั้งวัน เท่ำกันในช่วงที่ท�ำ APD-A และ APD-C 
 อำสำสมัครทุกรำยที่เข้ำโครงกำรจะได้รับกำรค�ำนวณพ้ืนที่ผิว
ร่ำงกำย โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และน�ำค่ำ D/P BUN และ D/
D

0
 glucose ในกำรทดสอบค่ำ PET มำค�ำนวณค่ำ APEX time 

(accelerated peritoneal equilibration examination โดย  
1 APEX time หมำยถึงเวลำที่เป็นจุดตัดของกรำฟ D/P BUN กับ 
D/D

0
 glucose ดังแสดงในรูปที่  1) ซึ่งกำรประมำณปริมำณน�้ำยำ

ที่ใส่ในช่องท้องและระยะเวลำกำรค้ำงน�้ำยำในช่องท้องต่อรอบ 
ในกลุ่ม APD-A อ้ำงอิงจำกกำรศึกษำของ Fishbach และคณะ1  
ที่ก�ำหนดให้รอบสั้นใช้ปริมำณน�้ำยำต่อรอบเท่ำกับ 800 มล./ตร.ม. 
พื้นที่ผิวร่ำงกำย และระยะเวลำค้ำงน�้ำยำต่อรอบเท่ำกับ 1 APEX 
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time (30-60 นำที) ส่วนรอบยำวใช้ปริมำณน�้ำยำต่อรอบเท่ำกับ 
1,300-1,500 มล./ตำรำงเมตร และใช้เวลำ 2-4 เท่ำของ APEX 
time (90-240 นำที หรือปรับตำมประเภทของผล PET ดังแสดง 
ใน รูปที่ 1) โดยก�ำหนดจ�ำนวนรอบกำรเปลี่ยนน�้ำยำเท่ำกับจ�ำนวน 

รอบเดิมก่อนกำรศึกษำ และให้ระยะเวลำรวมและปริมำณน�้ำยำ
ที่ใส่เข้ำในช่องท้องรวมทั้งวันเท่ำกันกับช่วงที่ท�ำ APD-C โดย 
ใช้น�้ำยำ1.5% PDF ทั้งสองกลุ่มกำรศึกษำ

รูปที่ 1 ค่ำ APEX time ที่ปรับตำมค่ำ PET ในกำรท�ำ APD-A

แผนภูมิ 1 ขั้นตอนกำรศึกษำ

ผู้ป่วยที่อยู่ในเกณฑ์คัดเลือกลงนำมในใบยินยอมเข้ำร่วมโครงกำร
(Obtain inform consent)

แบ่งผู้ป่วยเป็น 2 กลุ่ม
Computer generated block of four randomization

คัดเลือกผู้ป่วยที่อยู่ในเกณฑ์คัดเลือก
(Eligible criteria screening)

ผู้ป่วย PD ที่มำติดตำมกำรรักษำ ที่คำดว่ำสำมำรถร่วมโครงกำรได้
(Potential subjects)

ติดตำมผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่มเป็นเวลำ 12 สัปดำห์หลังจำกนั้นติดตำมกำรรักษำต่อ
ตำมมำตรฐำนกำรดูแลผู้ป่วย APD ตำมปกติ 

ผู้ป่วย 15 รำยในกลุ่มที่ล้ำงไตทำงช่องท้องด้วยระบบ 
APD-A 6 สัปดำห์แรก

ผู้ป่วย 15 รำยในกลุ่มที่ฟอกล้ำงไตทำงช่องท้องด้วยระบบ 
APD-C 6 สัปดำห์หลัง 

ผู้ป่วย 15 รำยในกลุ่มที่ล้ำงไตทำงช่องท้องด้วยระบบ
APD-C 6 สัปดำห์แรก

ผู้ป่วย 15 รำยในกลุ่มที่ฟอกล้ำงไตทำงช่องท้องด้วยระบบ 
APD-A 6 สัปดำห์หลัง

ผู้ป่วยได้รับกำรตรวจเลือด น�้ำยำ PDF และปัสสำวะ
ตำมตำรำงแสดงกำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรด้ำนล่ำงของแผนภูมิ  3rd , 6th month

CD4, HIV viral loads at 6th month

 ผู้ป่วย 30 รำยที่ล้ำงไตทำงช่องท้องด้วยระบบ APD-C 

Peritoneal
transporter

type
D/P Creatinine

aAPD
Cycle time***
Short (Min.)

aAPD
Cycle time***
Long (Min.)

High 1.03-0.88 40-44 89-104

High average 0.80-0.70 44-45 104-129

Low average 0.65-0.58 54-59 129-149

Low 0.5-0.42 59-64 149-154

Low 0.42-0.34 APD not
recommended

APD not
recommended

1 APEX time
D/DO0
or
D/P

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0
0 30 60 90 120 180 240

D/D0 glucose D/Purea D/Phosphate
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การวิเคราะห์ข้อมูล
 ใช้กำรวเิครำะห์เชิงพรรณนำ เพือ่อธบิำยลกัษณะทัว่ไปของอำสำ
สมัคร ข้อมูลลักษณะทำงประชำกรพื้นฐำน โรคประจ�ำตัวและโรค
ร่วม และกำรรักษำทีอ่ำสำสมคัรได้รบั โดยข้อมลูทีเ่ป็น continuous 
data แสดงในรูปแบบค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน หรือ 
ค่ำมัธยฐำนและพิสัยควอไทล์ที่ 25 – 75 กำรเปรียบเทียบผลลัพธ์
กำรศึกษำ weekly Kt/V

urea
, CrCL, nCrCL, PhCL, NaCL, UF และ  

BCM ระหว่ำง 2 กลุ่ม ใช้กำรทดสอบ crossover paired t-test  
และ Wilcoxon matched pairs Signed Rank test ส�ำหรบัข้อมลู
ที่มีกำรกระจำยตัวปกติและไม่ปกติตำมล�ำดับ และมีกำรวิเครำะห์
ผลกระทบที่เกิดจำกสลับกลุ่ม ช่วงเวลำ และล�ำดับก่อนหลังของ 
สองกลุ่ม (carryover, period และ sequence effects)
 ข้อมูลที่เป็น categorical data แสดงเป็นร้อยละ และ 
เปรียบเทียบระหว่ำงกลุ่มโดยใช้กำรทดสอบ Chi-square หรือ  
Fisher exact กำรเปรยีบเทยีบข้อมลูปริมำตรน�ำ้ทีอ่อกจำกช่องท้อง 
ซึ่งมีกำรบันทึกค่ำทุกวันในช่วงกำรศึกษำ ระหว่ำงสองกลุ่มใช้สถิติ 
กำรค�ำนวณแบบสมกำรประมำณค่ำโดยนัยทั่วไป ใช้ค่ำแสดงควำม
แตกต่ำงอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ P<0.05 โดยใช้โปรแกรมทำง 
สถิติ STATA version 14.0

ผลการศึกษา
 ในช่วงกำรศึกษำตั้งแต่เดือนธันวำคม 2561 จนถึง มกรำคม 
2563 มีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับกำรบ�ำบัดทดแทนไตด้วยกำร 
ล้ำงไตทำงช่องท้องจำกเครื่องอัตโนมัติทั้งหมด 28 รำย เข้ำรับ 
กำรสุ่มแบ่งเป็น APD-A และ APD-C จ�ำนวน 15 และ 13 รำยตำม
ล�ำดับ โดยระหว่ำงกำรศึกษำกลุ่ม APD-A มีผู้ป่วย 2 รำยถูกถอน
ออกจำกกำรวิจัย เนื่องจำกสำยล้ำงไตทำงช่องท้องท�ำงำนผิดปกติ
และติดเช้ือในช่องท้องอย่ำงละ 1 รำย ส่วนกลุ่ม APD-C มีผู้ป่วย  
3 รำยถูกถอนออกจำกกำรวิจัย เน่ืองจำกมีภำวะน�้ำเกิน 1 รำย 
และปรับปริมำณน�้ำยำต่อรอบไม่ถูกต้องตำมค�ำสั่งกำรรักษำ 2 รำย 
รวมมีอำสำสมัครเข้ำร่วมจนจบกำรศึกษำจ�ำนวน 23 รำย 
 ลักษณะของประชำกรในกำรศึกษำ ส่วนใหญ่สูงอำยุ อำยุเฉลี่ย 
61.13±11.8 ปี เพศชำยร้อยละ 52.17 ระยะเวลำมัธยฐำนกำร 
รักษำ APD 23 (12 - 44) เดือน ประสิทธิภำพกำรขนส่งสำรละลำย
ทำงช่องท้องส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์เฉล่ีย โรคประจ�ำตัวที่พบมำกสุด 
คือ ควำมดันเลือดสูงและไขมันในเลือดสูง รองลงมำคือเบำหวำน 
นอกจำกน้ีประมำณ 1 ใน 4 ของผูป่้วยมปีระวติัโรคหลอดเลอืดสมอง  
และเกือบร้อยละ 40 มีโรคหัวใจขำดเลือดแสดงใน ตารางที่ 1

ลักษณะพื้นฐานของประชากรที่ศึกษา จ�านวน (n=23)

อำยุ (ปี), mean ± SD 61.13 ± 11.8

เพศชำย (n, %) 12 (52.17)

น�้ำหนักตัว (กก.) mean ± SD 58.39 ± 12.94

ส่วนสูง (ซม.) mean ± SD 159.30 ± 7.36

พื้นที่ผิวร่ำงกำย (กก./ตำรำงเมตร), mean ± SD 1.59 ± 0.19

ระยะเวลำล้ำงไตทำงช่องท้อง (เดือน), median (IQR) 25 (14 - 60)

ระยะเวลำล้ำงไตทำงช่องท้องด้วยเครื่องอัตมัติ (APD) (เดือน), median (IQR) 23 (12 - 44)

ระดับควำมดันซิสโตลิค (มม.ปรอท), mean ± SD 139 ± 19

ระดับควำมดันไดแอสโตลิค (มม.ปรอท), mean ± SD 70 ± 14

ประเภทของประสิทธิภำพกำรขนส่งสำรละลำยทำงช่องท้อง (PET)
  	ประสิทธิภำพสูง (n, %)
  	ประสิทธิภำพเฉลี่ย-สูง (n, %)
  	ประสิทธิภำพเฉลี่ย-ต�่ำ (n, %)
  	ประสิทธิภำพต�่ำ (n, %)

4, (17.4)
7, (30.43)
8, (34.78)
4, (17.4)

ตารางที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำนของประชำกรที่ศึกษำ
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หมายเหตุ: SD; standard deviation, IQR; interquartile range ( 25th -75th percentile)

 ค่ำเฉลี่ยของปริมำตรปัสสำวะและปริมำตรน�้ำยำที่ออกจำก 
ช่องท้องต่อวันเท่ำกบั 517.4 ± 610.5 มล. และ 662.3 ± 287.4 มล.  
ตำมล�ำดับ ซึ่งร้อยละ 44 ของอำสำสมัคร ไม่มีปัสสำวะ จำกกำร
ประเมิน BCM พบว่ำค่ำเฉลี่ยน�้ำหนักแห้งของอำสำสมัครเท่ำกับ 
55.05±12.43 กก.และมีปริมำตรน�ำ้ทีเ่กนิในร่ำงกำย 3.27±1.82 กก.  
ข้อมูลพื้นฐำนของกำรล้ำงไตทำงช่องท้องและผลทำงห้องปฏิบัติ

กำรแสดงในตารางที่  2 ซึ่งมีค่ำเฉลี่ยกำรขจัดของเสีย Kt/V
urea 

2.08±0.61, CrCL 45.18 (31.10 – 82.11) ลิตร/สัปดำห์, nCrCL 
50.16 (37.11–84.56) ลิตร/สัปดำห์/1.73 ตำรำงเมตร ค่ำกำร 
ขจัดโซเดียม 60.39±14.5 ลิตร/สัปดำห์/1.73 ตำรำงเมตร และ
ค่ำกำรขจัดฟอสเฟต 28.85 (21.69–38.89) ลิตร/สัปดำห์/1.73 
ตำรำงเมตร

ตารางที่ 2 ข้อมูลพื้นฐำนของกำรล้ำงไตทำงช่องท้องและผลทำงห้องปฏิบัติกำร

ลักษณะพื้นฐานของการล้างไตทางช่องท้องและผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ จ�านวน (n=23)

ฮีโมโกลบิน (ก./ดล.), mean ± SD 10.35 ± 2.28

ฮีมำโตคริท (%), mean ± SD 31.78 ± 6.58

ระดับยูเรียในเลือด (มก./ดล.), mean ± SD 52.09 ± 17.41

ระดับครีแอมินินในซีรัม (มก./ดล.), mean ± SD 8.98 ± 3.28

ระดับโซเดียมในซีรัม (mEq/ลิตร), mean ± SD 139.43 ± 3.47

ระดับโพแทสเซียมในซีรัม (mEq/ลิตร), mean ± SD 4.05 ± 0.66

ระดับคลอไรด์ในซีรัม (mEq/ลิตร), mean ± SD 98.57 ± 4.24

ระดับไบคำร์บอเนตในซีรัม (mEq/ลิตร), mean ± SD 24.68 ± 2.77

ระดับแคลเซียมในซีรัม (มก./ดล.), mean ± SD 8.68 ± 0.86

ระดับฟอสเฟตในซีรัม (มก./ดล.), mean ± SD 4.17 ± 1.32

ระดับแอลบูมินในซีรัม (กรัม/ดล.), mean ± SD 3.61 ± 0.63

กำรขจัดยูเรีย Kt/Vurea, mean ± SD 2.08 ± 0.61

กำรขจัดครีแอทินิน Weekly CrCl (ลิตร/สัปดำห์), median (IQR)  45.18 (31.10–82.11)

กำรขจัดครีแอทินิน Normalized weekly CrCl (ลิตร/สัปดำห์/1.73 ตำรำงเมตร), median (IQR) 50.16 (37.11–84.56)

กำรขจัดโซเดียม (ลิตร/สัปดำห์/1.73 ตำรำงเมตร), mean ± SD 60.39 ± 14.5

กำรขจัดฟอสเฟต (ลิตร/สัปดำห์/1.73 ตำรำงเมตร), median (IQR) 28.85 (21.69-38.89)

หมายเหตุ: SD; standard deviation, IQR; interquartile range ( 25th -75th percentile), Kt/Vurea ; weekly Kt/Vurea 
, CrCL;  

creatinine clearance

ลักษณะพื้นฐานของประชากรที่ศึกษา จ�านวน (n=23)

โรคประจ�ำตัวและโรคร่วม
  	เบำหวำน (n, %)
   	ควำมดันเลือดสูง (n, %)
  	ระดับไขมันในเลือดสูง (n, %)
  	ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี หรือไวรัสตับอักเสบซี (n, %)
  	ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (n, %)
  	โรคตับแข็ง (n, %)
  	โรคหลอดเลือดสมอง (n, %)
  	โรคหัวใจขำดเลือด (n, %)
  	โรคระบบเลือดวิทยำ (hematologic disease) (n, %)

11, (47.83)
22, (95.65)
18, (78.26)
7, (30.43)
3, (13.04)
6, (26.09)
6, (26.09)
9, (39.13)
8, (34.78)
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 ปรมิำณน�ำ้ยำล้ำงไตและระยะเวลำค้ำงน�ำ้ยำในช่องท้องต่อรอบ
และต่อวันของกลุ่ม APD-A และกลุ่ม APD-C แสดงใน ตารางที่ 3  
ซึ่งปริมำณน�้ำยำทั้งหมดที่ใส่ในช่องท้องต่อวันและระยะเวลำ 
ค้ำงท้องต่อวันของทั้งสองกลุ่มไม่มีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส�ำคัญ 

ทำงสถิติ ในขณะที่ปริมำณน�้ำยำและระยะเวลำค้ำงท้องต่อรอบ 
ของกลุ่ม APD-C มีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส�ำคัญเมื่อเทียบค่ำ 
ทั้งสองในรอบสั้นและรอบยำวของกลุ่ม APD-A (P< 0.05)

ปริมาณของน�้ายาล้างไตและระยะเวลาต่อรอบ จ�านวน (n=23)

กลุ่ม APD-C
  	ปริมำณน�้ำยำล้ำงไตต่อรอบ (มล.), mean ± SD
  	ระยะเวลำค้ำงน�้ำยำต่อรอบ (นำที), mean ± SD
  	จ�ำนวนรอบต่อวัน (รอบ) mean ± SD
  	ระยะเวลำล้ำงไตทั้งหมดต่อวัน (นำที), mean ± SD
  	ปริมำณน�้ำยำล้ำงไตทั้งหมดต่อวัน (มล.), median ± SD

1709 ± 217
128 ± 16

4.57 ± 0.72
576.5 ± 64.5
7848 ± 1746

กลุ่ม ADP-A 
 รอบสั้น 
  	ปริมำณน�้ำยำล้ำงไตต่อรอบ (มล.), mean ± SD
  	ระยะเวลำค้ำงน�้ำยำต่อรอบ (นำที), mean ± SD
  	จ�ำนวนรอบสั้น (รอบ), mean ± SD
รอบยาว
  	ปริมำณน�้ำยำล้ำงไตต่อรอบ (มล.), mean ± SD
  	ระยะเวลำค้ำงน�้ำยำต่อรอบ (นำที), mean ± SD
  	จ�ำนวนรอบยำว (รอบ), mean ± SD
รวมทั้งวัน
  	จ�ำนวนรอบต่อวัน (รอบ), mean ± SD
  	ระยะเวลำล้ำงไตทั้งหมดต่อวัน (นำที), mean ± SD
  	ปริมำณน�้ำยำล้ำงไตทั้งหมดต่อวัน (มล.), median ± SD 

1215 ± 254
53.7 ± 7.1
1.74 ± 0.45

1961 ± 237
167 ± 18

2.87 ± 0.34

4.61 ± 0.66
571.5 ± 66.5
7826 ± 1677

หมายเหตุ: SD; standard deviation

ตารางที่ 3 ปริมำณน�้ำยำล้ำงไตและระยะเวลำต่อรอบและต่อวันของกลุ่ม APD-C และ APD-A

ผลลัพธ์การศึกษาหลัก
 เมื่อสิ้นสุดกำรศึกษำ 12 สัปดำห์ ไม่พบควำมแตกต่ำงกันของ 
ค่ำเฉลี่ย weekly Kt/Vurea ระหว่ำง APD-A และ APD-C คือ  
2.23±0.82 และ 2.03±0.54 ตำมล�ำดับ (ผลต่ำงค่ำเฉล่ีย 
0.20±0.50, 95%CI (-0.03 to 0.43), P=0.085) (รูปที่  2)  
แต่พบควำมแตกต่ำงของกำรขจัดครีแอทินินอย่ำงมีนัยส�ำคัญ 
ทำงสถิติระหว่ำงกลุ่ม APD-A และ APD-C กล่ำวคือ ค่ำมัธยฐำน 
ของ CrCL กลุ่ม APD-A เท่ำกับ 48.47 (36.06-76.75) และ 
กลุ่ม APD-C เท่ำกับ 46.04 (32.23-61.71) ลิตร/สัปดำห์, (ผลต่ำง
ค่ำมัธยฐำน 2.43 ลิตร/สัปดำห์, P=0.022) และค่ำมัธยฐำนของ  
nCrCL กลุม่ APD-A เท่ำกบั 53.24 (45.87-72.91) และกลุ่ม APD-C 
เท่ำกับ 49.44 (37.94-58.15) ลติร/สปัดำห์/1.73 ตร.ม., (ผลต่ำงค่ำ 
มัธยฐำน 3.80 ลิตร/สัปดำห์/1.73 ตำรำงเมตร, P=0.02) ตำม
ล�ำดับ (รูปที่ 3) 
 นอกจำกนี้ผลตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรที่พบแตกต่ำงระหว่ำง 2  

กลุ่ม ได้แก่ ระดับครีแอทินินในซีรัม กลุ่ม APD-A ต�่ำกว่ำกลุ่ม  
APD-C (9.02±3.08 เทียบกับ 9.52±3.38, P=0.048), ระดับ 
ไบคำร์บอเนตในเลือดกลุ่ม APD-A สูงกว่ำกลุ่ม APD-C (25.48± 
2.74 เทียบกับ 24.13±2.35 มิลลิอีควิวำเลนท์/ลิตร, P=0.012) 
ระดับฮีโมโกลบินในกลุ่ม APD-A สูงกว่ำกลุ่ม APD-C (ฮีโมโกลบิน, 
10.93±1.82 เทียบกับ 10.21±1.93 กรัม/ดล. P=0.04) โดยกำร
ได้รับปริมำณยำกระตุ้นกำรสร้ำงเม็ดเลือดแดง (erythropoietin 
stimulating agent) ในทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส�ำคัญ
ทำงสถิติ
 จำกกำรวิเครำะห์ทำงสถิติไม่พบผลของกำรสลับกลุ่ม ช่วงเวลำ 
และล�ำดับก่อนหลังของสองกลุ่มที่กระทบต่อผลลัพธ์กำรศึกษำ

ผลลัพธ์การศึกษารอง
 ในกำรศึกษำไม่พบควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิต ิ
ของผลลัพธ์ทำงคลินิกอื่น ๆ  ระหว่ำงสองกลุ่ม ได้แก่ ระดับควำมดัน 
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โลหิตตัวบนและควำมดันโลหิตตัวล ่ำง ค ่ำเฉลี่ยปริมำตรน�้ำ 
ที่ออกจำกช่องท้อง ปริมำตรน�้ำท่ีเกินในร่ำงกำยจำกกำรประเมิน 
ด้วย BCM น�้ำหนักแห้ง และปริมำตรปัสสำวะต่อวัน ระดับของ 
สำรต่ำง ๆ ในเลือด ได้แก่ ยูเรีย โซเดียม โพแทสเซียม คลอไรด์ 
แคลเซียม และฟอสเฟต (ตารางท่ี  4) รวมทั้งกำรขจัดโซเดียม  
และกำรขจัดฟอสเฟต (ตารางที่ 5)

รูปที่  3 ค่ำ weekly creatinine clearance และ normalized 
weekly creatinine clearance ระหว่ำงสองกลุ่มรูปที่ 2 ค่ำ weekly Kt/Vurea ระหว่ำงสองกลุ่ม

ผลลัพธ์ทางคลินิก กลุ่ม APD-A กลุ่ม APD-C ผลต่างค่าเฉลี่ย (95%CI) P-value)

ควำมดันโลหิตตัวบน (มม.ปรอท) 135.73 ± 20.93 130.73 ± 15.94 5.00 ± 22.33 ( -4.90 – 14.90) 0.31

ควำมดันโลหิตตัวล่ำง (มม.ปรอท) 69.27 ± 15.35 70.20 ± 14.31 -0.67 ± 10.72 (-5.31 – 3.96) 0.69

ปริมำตรน�้ำยำออกจำกช่องท้อง (มล./วัน)** 706.27 ± 278.04 692.54 ± 287.35 13.73 ± 74.69 (-18.6 – 46.0) 0.39

ปริมำตรปัสสำวะ (มล./วัน)** 509.09 ± 638.12 428.73 ± 519.58 80.36 ± 235 ( -23.9 – 184.6) 0.12

น�้ำหนักแห้ง (กก.)*** 55.41 ± 12.93 55.56 ± 13.52 -0.15 ± 2.48 (-1.25 – 0.94) 0.77

ปริมำตรน�้ำที่เกินในร่ำงกำย (กก.)*** 3.20 ± 1.98 2.91 ± 1.95 0.29 ± 1.18 ( -0.22 – 0.80) 0.26

ฮีโมโกลบิน (ก./ดล.) 10.93 ± 1.82 10.21 ± 1.93 0.72 ± 1.61 (0.02 – 1.42) 0.04

ระดับยูเรียในเลือด (มก./ดล.) 48.10 ± 15.84 50.28 ± 17.73 -2.19 ± 9.06 (-6.20 – 1.83) 0.27

ระดับครีแอทินินในซีรัม (มก./ดล.) 9.02 ± 3.08 9.52 ± 3.38 -0.50 ± 1.11 [-0.99 – (-0.005)] 0.048

ระดับโซเดียมในซีรัม (mEq/ลิตร) 138.96 ± 3.69 139.04 ± 3.70 -0.09 ± 3.22 (-1.48–1.30) 0.90

ระดับโพแทสเซียมในซีรัม (mEq/ลิตร) 4.15 ± 0.80 4.17 ± 0.59 -0.02 ± 0.67 (-0.31 – 0.27) 0.88

ระดับคลอไรด์ในซีรัม (mEq/ลิตร) 98.13 ± 4.68 98.26 ± 4.42 -0.13 ± 2.96 (-1.41 – 1.15) 0.83

ระดับไบคำร์บอเนตในซีรัม (mEq/ลิตร) 25.48 ± 2.74 24.13 ± 2.35 1.35 ± 2.36 (0.33 – 2.37) 0.01

ระดับแคลเซียมในซีรัม (มก./ดล.) 8.87 ± 0.80 8.78 ± 0.80 0.09 ± 0.49 (-0.12 – 0.30) 0.40

ระดับฟอสเฟตในซีรัม (มก./ดล.) 4.24 ± 1.01 4.23 ± 1.24 0.01 ± 1.12 (-0.47 – 0.49) 0.97

ระดับแอลบูมินในซีรัม (ก./ดล.) 3.63 ± 0.61 3.53 ± 0.57 0.09 ± 0.28 (-0.03 – 0.21) 0.14

ตารางที่ 4 กำรศึกษำเปรียบเทียบผลลัพธ์ทำงคลินิกระหว่ำงสองกลุ่มหลังครบ 12 สัปดำห์*
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 เนื่องจำกค่ำกำรขจัดครีแอทินิน (CrCl และ nCrCl) มีกำร 
กระจำยของข้อมูลไม่ปกติ (non normal distribution) กำร 
เปรียบเทียบระหว่ำงกลุ ่ม APD-A และ APD-C จึงพิจำรณำ 
ค่ำมัธยฐำน ซึ่งพบว่ำมีควำมแตกต่ำงจำกมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ และ
เนือ่งจำกค่ำ CrCl, nCrCl เป็นกำรขจดัรวมของช่องท้องและปัสสำวะ 
ผู ้วิจัยได้วิเครำะห์แยกกำรขจัดทำงช่องท้องและปัสสำวะของ 

สำรต่ำง ๆ ดังแสดงใน ตารางท่ี  5 ซึ่งพบว่ำกำรขจัดครีแอทินิน 
ทำงช่องท้องของกลุม่ APD-A มำกกว่ำกลุม่ APD-C อย่ำงมนียัส�ำคญั 
ทำงสถิติ (CrCl: 29.29 (22.51-37.61) เทียบกับ 27.26  
(20.37-35.85) ลิตร/สัปดำห์, P=0.026 และ nCrCl: 34.04 
(24.57-43.40) เทียบกับ 29.71 (24.13-39.38) ลิตร/สัปดำห์/1.73 
ตำรำงเมตร, P=0.033)

ตารางที่ 5 ค่ำเฉลี่ยของกำรขจัดสำรโดยจ�ำแนกกำรขจัดทำงช่องท้องและทำงปัสสำวะระหว่ำงสองกลุ่ม

การขจัดสาร กลุ่ม ADA-A กลุ่ม ADA-C P-value

กำรขจัดยูเรีย Kt/Vurea 
 	กำรขจัดทำงช่องท้อง 
 	กำรขจัดทำงปัสสำวะ
 	กำรขจัดรวม

 
1.58 ± 0.59
0.65 ± 0.99
2.23 ± 0.82

1.49 ± 0.48
0.54 ± 0.74
2.03 ± 0.54

0.25
0.18
0.09

กำรขจัดครีแอทินิน Weekly CrCl (ลิตร/สัปดำห์)
 	กำรขจัดทำงช่องท้อง

 	กำรขจัดทำงปัสสำวะ 

 	กำรขจัดรวม

 30.82 ± 10.54
29.29 (22.51 - 37.61)

30.46 ± 41.59 
10.68 (0 - 50.58)
61.28 ± 36.83 

48.47 (36.06 - 76.75)

28.80 ± 10.25
27.26 (20.37 - 35.85)

25.37 ± 33.28 
7.20 (0 - 42.84)
54.17 ± 29.53 

46.04 (32.27 - 61.71)

0.11
0.026
0.15
0.25
0.07
0.022

กำรขจัดครีแอทินิน normalized weekly CrCl 
(ลิตร/สัปดำห์/1.73 ตำรำงเมตร)
 	กำรขจัดทำงช่องท้อง

 	กำรขจัดทำงปัสสำวะ

 	กำรขจัดรวม

34.01 ± 11.34 
34.04 (24.57 - 43.40)

31.94 ± 44.79 
12.81 (0 - 54.47)
65.95 ± 38.17 

53.24 (45.87 - 72.91)

 

31.73 ± 11.33 
29.71 (24.13 - 39.38)

26.86 ± 36.41 
 8.49 (0 - 40.28)
58.59 ± 31.48

49.44 (37.94 - 58.15)

0.11
0.033
0.16
0.25
0.08
0.02 

กำรขจัดโซเดียม (ลิตร/สัปดำห์/1.73 ตำรำงเมตร) 
 	กำรขจัดทำงช่องท้อง
 	กำรขจัดทำงปัสสำวะ
 	กำรขจัดรวม

 61.98 ± 17.13
2.08 ± 2.81

64.06 ± 14.96

 60.51 ± 19.37 
1.43 ± 1.80 

61.94 ± 18.20 

0.50 
0.042
0.34 

กำรขจัดฟอสเฟต (ลิตร/สัปดำห์/1.73 ตำรำงเมตร)
 	กำรขจัดทำงช่องท้อง
 	กำรขจัดทำงปัสสำวะ
 	กำรขจัดรวม

23.51 ± 9.93
16.71 ± 29.72 
40.22 ± 25.79 

24.53 ± 19.25 
13.36 ± 20.19 
37.89 ± 23.26 

0.77
0.29
0.63

 เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลปริมำตรน�้ำท่ีออกจำกช่องท้อง ซึ่งม ี
กำรบันทึกค่ำทุกวันในช่วง 6 สัปดำห์ของกลุ่ม APD-A และ APD-C 
โดยใช้สถิติกำรค�ำนวณแบบสมกำรประมำณค่ำโดยนัยทั่วไป และ 
มีกำรปรับกับค่ำปริมำตรน�้ำที่ออกจำกช่องท้องพื้นฐำน พบว่ำ 

สองกลุ ่มไม ่มีควำมแตกต ่ำงกันอย ่ำงมีนัยส�ำคัญ [ผลต ่ำง 
ค่ำเฉลี่ย ± ควำมคลำดเคล่ือนมำตรฐำน (standard error) = 
13.56±21.39 , 95%CI -28.38 to 55.49, P = 0.53] (รูปที่ 4) 
 

Journal of the Nephrology Society of Thailand  63



อภิปรายผลการศึกษา
 ประสิทธิผลของกำรขจัดของเสียในกำรล้ำงไตทำงช่องท้อง
ประเมินจำกควำมสำมำรถในกำรขจัดปริมำตรน�้ำออกจำกช่องท้อง
และกำรขจดัของเสยี เช่น กำรขจดัยเูรยี (weekly Kt/Vurea) กำรขจดั 
ครีแอทินิน โดยควำมพอเพียงของประสิทธิผลในกำรขจัดของเสีย 
ขึ้นกับปริมำณน�้ำยำที่ใส่ในช่องท้องต่อรอบและปริมำณน�้ำยำรวม  
รวมถึงระยะเวลำที่น�้ำยำค้ำงท้องต่อรอบและระยะเวลำรวม6  
จำกกำรศึกษำของ Fischbach M. และคณะ1 ท่ีศึกษำแบบสุ่ม 
ชนิดเปิดสลับกลุ่มในอำสำสมัคร 19 รำยพบว่ำกำรล้ำงไตด้วย  
APD-A สำมำรถเพิ่มกำรขจัดของเสียได้มำกกว่ำวิธี APD-C  
อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ เพิ่มปริมำณฟอสเฟตและโซเดียมที่ถูก 
ขจดัออกต่อรอบของกำรล้ำงไต เพิม่ปรมิำตรน�ำ้ยำออกจำกช่องท้อง 
และคมุควำมดนัเลอืดดีขึน้ ในขณะทีก่ำรศึกษำนี ้ซึง่มปีระเดน็ควำม
แตกต่ำงจำกกำรศึกษำของ Fischbach M. และคณะ คือ จ�ำนวน
อำสำสมคัรมำกกว่ำ วจิยัในประชำกรไทยในสถำนพยำบำลแห่งเดยีว 
ขนำดพื้นที่ผิวกำยที่เล็กกว่ำ ปริมำณน�้ำยำล้ำงไตทำงช่องท้องรวม 
ที่น้อยกว่ำ และประสิทธิภำพกำรขนส่งสำรละลำยทำงช่องท้อง 
ทีม่ทีัง้ 4 กลุม่แตกต่ำงจำกกำรศกึษำของ Fischbach M. และคณะ1  
ที่มีเฉพำะประสิทธิภำพเฉลี่ย-สูงและประสิทธิภำพเฉลี่ย-ต�่ำ ซ่ึง 
ผลกำรศึกษำนี้พบว่ำ APD-A สำมำรถเพิ่มกำรขจัดครีอะตินิน  
nCrCl ทำงช่องท้อง เมื่อเทียบกับ APD-C ซึ่งคล้ำยกับกำรศึกษำ 
ของ Fischbach M. และคณะ1 ส่วนกำรขจัด weekly Kt/Vurea  
ทำงช่องท้องของกำรศึกษำน้ีพบว่ำ ผลต่ำงค่ำเฉลี่ยระหว่ำงกลุ่ม  

APD-A และ APD-C เท่ำกับ 0.09 ซึ่งเท่ำกับผลของกำรศึกษำ 
ของ Fischbach M. และคณะ1 แต่เนื่องจำกค่ำส่วนเบ่ียงเบน
มำตรฐำนของกำรศึกษำนี้กว้ำงกว่ำผลกำรศึกษำของ Fischbach 
M. และคณะ จึงอำจท�ำให้เม่ือวิเครำะห์ทำงสถิติ ไม่พบควำม 
แตกต่ำงระหว่ำงกลุ่มอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ รวมถึงผลกำร 
ขจดัโซเดียมและฟอสเฟต ซึง่ควำมแตกต่ำงส่วนหนึง่ของอำสำสมคัร
ในสองกำรศึกษำนี้คือ กำรศึกษำนี้รวมผู้ป่วยที่มีผล PET กลุ่มสูง 
และต�่ำร่วมด้วย ในขณะที่กำรศึกษำของ Fischbach M. และคณะ1  
มีเฉพำะกลุ่มที่ PET อยู่ในเกณฑ์ค่ำเฉล่ีย จึงอำจท�ำให้ค่ำส่วน 
เบี่ยงเบนมำตรฐำนของกำรขจัดสำรต่ำง ๆ อยู่ในพิสัยที่แคบกว่ำ
 ทฤษฎสี�ำหรบักำรแลกเปลีย่นสำรและน�ำ้ทำงช่องท้องทีย่อมรบั
กันทั่วไป มีสองทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎี three-pore model และ 
ทฤษฎี distributed model โดยทฤษฎี three-pore พบว่ำ 
กำรเคล่ือนย้ำยของสสำรและน�้ำขึ้นอยู่กับปริมำณของรูที่มีขนำด
แตกต่ำงกันสำมชนิดประกอบด้วย7,8 large pore จะมีสำรขนำด 
โมเลกุลใหญ่ เช่น โปรตีนถูกล�ำเลียงผ่ำนรูชนิดน้ี small pore  
เป็นรูที่เกี่ยวข้องกับกำรขนส่งล�ำเลียงสำรขนำดเล็ก เช่น ยูเรีย  
ครีแอทินิน โซเดียมและโพแทสเซียมที่ละลำยอยู่ในน�้ำ สุดท้ำย 
ultrapore เป็นรูขนำดเล็กสุดมีบทบำทในกำรขนส่งน�้ำเป็นหลัก 
ส่วนทฤษฎี distributed model เป็นกำรมุ่งเน้นควำมส�ำคัญ 
ของรูปแบบกำรกระจำยตัวของหลอดเลือดฝอยในเยื่อบุช่องท้อง 
และควำมส�ำคัญของระยะทำงระหว่ำงสำรน�้ำในช่องท้องและ 
หลอดเลือดฝอย ซึ่ งประกอบด ้วยกำรเคลื่ อนที่ ผ ่ ำนผนั ง 

รูปที่ 4 ปริมำตรน�้ำที่ออกจำกช่องท้องต่อวันตลอดช่วงกำรศึกษำระหว่ำงสองกลุ่ม
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หลอดเลือดฝอยของเยื่อบุช่องท้องผ่ำนเน้ือเยื่อรอบ ๆ ไปยัง 
mesothelium ดงันัน้กำรขนส่งล�ำเลยีงสำรต่ำง ๆ  จะข้ึนอยูก่บัพืน้ที่
ผวิของหลอดเลอืดฝอยในช่องท้องแทนทีจ่ะเป็นพืน้ทีผ่วิในช่องท้อง
ทั้งหมด7 ดังนั้นกรณีผู้ป่วยสองรำยที่มีพื้นที่ผิวช่องท้องเท่ำกัน แต่
อำจมีปริมำณหลอดเลือดฝอยท่ีหล่อลี้ยงเยื่อบุช่องท้องแตกต่ำงกัน
ท�ำให้มคีวำมสำมำรถในกำรแลกเปลีย่นของเสยีทีแ่ตกต่ำงกนั9 น�ำไป
สู่ผลลัพธ์ที่ต่ำงกันได้ของกำรศึกษำนี้และกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 
 ส�ำหรับกำรล้ำงไตทำงช่องท้องด้วย APD-A กำรปรับใส่ปริมำณ
น�ำ้ยำน้อยและค้ำงน�ำ้ยำในช่องท้องเวลำสัน้ เชือ่ว่ำสำมำรถเพิม่กำร
ขจัดปริมำตรน�้ำออกจำกช่องท้อง จำกกำรใส่น�้ำยำล้ำงไตที่มีควำม
เข้มข้นของน�ำ้ตำลทีก่่อแรงดนัออสโมล (osmotic pressure) ท�ำให้ 
ดึงน�้ำผ่ำน ultrapore เข้ำมำในช่องท้อง ซ่ึงควำมแตกต่ำงของ 
แรงดันออสโมลระหว่ำงช่องท้องกับเลือดจะมำกในระยะแรก ๆ  
ของกำรค้ำงน�ำ้ยำ และจำกกำรใส่น�ำ้ยำปรมิำณน้อยท�ำให้มคีวำมดนั
ในช่องท้อง และแรงไฮโดรสเตตกิต�ำ่ ส่งผลให้ลดกำรดดูซมึของน�ำ้ยำ
เข้ำสู่ร่ำงกำยจึงเป็นกำรเพิ่มกำรขจัดน�้ำอีกกลไกหน่ึง ส่วนกำรใส่
ปรมิำณน�ำ้ยำมำกและค้ำงน�ำ้ยำในช่องท้องเวลำนำนสำมำรถกระตุน้
ให้มีกำรขจัดของเสียได้มำกขึ้น10 ทั้งยูเรียและครีแอทินิน เนื่องจำก 
กำรเพิ่มปริมำณน�้ำยำท�ำให้กระบวนกำรแลกเปลี่ยนสำรด้วย 
กำรแพร่เพิ่มขึ้นและเป็นกำรเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสของช่องท้อง 
และหลอดเลือดฝอย11 อย่ำงไรก็ตำมกำรใส่น�้ำยำปริมำณมำก 
อำจท�ำให้ควำมดันในช่องท้องเพิ่มขึ้นน�ำไปสู ่กำรไม่สบำยท้อง  
และเกิดภำวะแทรกซ้อนที่ผนังหน้ำท้องได้ เช่น ไส้เล่ือนท่ีผนัง 
หน้ำท้อง ไส้เล่ือนท่ีขำหนีบ หรือไส้เลื่อนท่ีกระบังลม รวมทั้ง 
เกิดล�ำไส้อักเสบได้12

 ในกำรศึกษำนี้พบว่ำ กลุ ่ม APD-A มีระดับฮีโมโกลบินสูง 
กว่ำกลุ ่ม APD-C อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติโดยท้ังสองกลุ ่ม 
ได้รับปริมำณยำกระตุ ้นกำรสร้ำงเม็ดเลือดแดงไม่แตกต่ำงกัน  
อำจอธิบำยได้จำกกลุ ่ม APD-A มีกำรขจัดครีแอทินินเพิ่มขึ้น  
ซึง่จำกกำรศกึษำของ Lo KW. และคณะ13 พบกลุม่ทีม่คีวำมเพยีงพอ 
ในกำรขจัดของเสียสูงสำมำรถลดกำรใช้ยำกระตุ้นกำรสร้ำงเม็ด
เลือดแดงได้
 ระดับซีรัมครีแอทินินที่ต�่ำลงและระดับไบคำร์บอเนตในซีรัม 
ทีเ่พิม่ขึน้เมือ่เทยีบระหว่ำงกลุม่ APD-A และ APD-C สำมำรถอธบิำย
ได้จำกกำรขจัดของเสียที่เพิ่มขึ้นตำมกำรศึกษำของ Paniagua  
R. และคณะ14 ที่พบว่ำกลุ่มที่มี weekly Kt/V

urea 
ระหว่ำง 2.0-2.3  

มีระดับยูเรียและโพแทสเซียมในซีรัม และภำวะเลือดเป็นกรด 
น้อยกว่ำกลุ่ม weekly Kt/V

urea
ระหว่ำง 1.7-2.0

 กำรขจัดปริมำตรน�้ำออกจำกช่องท้องพบว่ำผลกำรศึกษำของ 
Fischbach M. และคณะ1 สำมำรถเพิ่มปริมำตรน�้ำออกจำกช่อง
ท้องได้ประมำณ 90 มล. เมื่อเทียบระหว่ำง APD-A และ APD-C  
(743±275 มล. และ 656±358 มล. และมีควำมแตกต่ำงอย่ำงม ี

นยัส�ำคญัทำงสถิต)ิ ซึง่ต่ำงจำกกำรศกึษำของ Oberg MC.และคณะ5 
ที่กลุ่ม APD-A มีปริมำตรน�้ำออกจำกช่องท้องเท่ำกับ 660 มล.  
เทียบกับ APD-C ที่ได้ 656 มล. และไม่มีควำมแตกต่ำงกัน 
อย่ำงมนียัส�ำคญัทำงสถติ ิรวมถงึผลกำรศกึษำนีท้ีพ่บว่ำ ปรมิำตรน�ำ้
ออกจำกช่องท้องเท่ำกบั 706.27±278.04 มล. และ 692.54±287.35 
มล. ในกลุ่ม APD-A และกลุ่ม APD-C ตำมล�ำดับ ซ่ึงไม่มีควำม 
แตกต่ำงอย่ำงมนียัส�ำคญัทำงสถติิเช่นกนั โดย Oberg MC. และคณะ5 

 ได้อธิบำยว่ำกำรศึกษำของ Fischbach M. และคณะ1 อำจพบ 
ควำมแตกต่ำงทำงสถิติได้เนื่องจำกรูปแบบกำรศึกษำที่เป็นกำร 
สลับกลุ่มท�ำให้เปรียบเทียบอำสำสมัครแต่ละรำยในลักษณะ 
เปรียบเทียบคู่กับตนเอง และกำรวัดปริมำตรน�้ำยำจำกช่องท้อง
โดยตรงจะยำกมำกเนื่องจำกกำรใส่น�้ำยำในช่องท้องมักจะมีน�้ำยำ
ค้ำงท้องเดมิอยู ่ท�ำให้เกดิควำมคลำดเคลือ่นในกำรวดัได้ซึง่สำมำรถ
แก้ไขได้จำกกำรวัดซ�้ำ ๆ โดยแตกต่ำงจำกกำรศึกษำของ Oberg 
MC. และคณะ5 ที่มีกำรจ�ำลองสถำนกำรณ์กำรล้ำงไตแบบเดียวกัน
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ท�ำให้สำมำรถตัดควำมคลำดเคลื่อนน้ีได้  
ท�ำให้วัดปริมำตรน�้ำยำที่ออกจำกช่องท้องได้โดยตรงจึงให้ผลลัพธ์
ที่แตกต่ำงกัน 
  กำรขจัดฟอสเฟตจำกกำรล้ำงไตทำงช่องท้องส่วนมำกจะ
อำศัยกำรแพร่15 และกำรพำ16 ฟอสเฟตจำกกระแสเลือดเข้ำสู่น�้ำยำ 
โดยกำรเพิ่มปริมำณน�้ำยำและระยะเวลำที่น�้ำยำค้ำงท้องนำนจะ 
ช่วยเพิ่มกำรขจัดฟอสเฟตได้ อย่ำงไรก็ตำมจำกกำรศึกษำนี้ไม่พบ
ควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติในกำรขจัดฟอสเฟต
ระหว่ำงกลุ่ม APD-A และ APD-C ซึ่งอำจอธิบำยได้จำกกำรศึกษำ 
ของ Granja CA. และคณะ16 ที่พบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำร 
ขจัดปริมำตรน�้ำออกจำกช่องท้องและกำรขจัดฟอสเฟต โดย 
ยิ่งมีปริมำตรน�้ำออกจำกช่องท้องมำกยิ่งสำมำรถขจัดฟอสเฟตได้
มำกข้ึน ซึง่กำรศกึษำนีเ้มือ่เปรยีบเทยีบกำรขจดัปรมิำตรน�ำ้ออกจำก
ช่องท้องทั้งสองกลุ่มพบไม่มีควำมต่ำงกัน ดังนั้นกำรขจัดฟอสเฟต 
จึงไม่แตกต่ำงกัน 
 กำรศึกษำนี้ไม่พบควำมแตกต่ำงของกำรขจัดโซเดียมระหว่ำง
สองกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับกำรศึกษำของ Oberg MC. และคณะ5  
ที่ศึกษำแบบจ�ำลองคอมพิวเตอร์เปรียบเทียบกำรล้ำงไตวิธี APD-A 
และ APD-C ซ่ึงสันนษิฐำนว่ำกำรทีผ่ลกำรศึกษำต่ำงจำก Fischbach 
M. และคณะ3 เนื่องจำกมีกำรผสมน�้ำยำล้ำงไตใหม่ท่ีเหลือจำก
กำรล้ำงไตกับน�้ำยำที่ออกจำกช่องท้องก่อนส่งตรวจควำมเข้มข้น 
ของโซเดียมในกำรวิจัยของ Fischbach M. และคณะ1 จึงอำจ 
ส่งผลต่อปริมำณโซเดียมทั้งหมดในน�้ำยำที่ออกจำกช่องท้อง  
 ข้อจ�ำกัดในกำรศึกษำนี้คือ เป็นกำรศึกษำเพียงหนึ่งสถำบัน 
ท�ำให้กลุ่มผูเ้ข้ำร่วมวจิยัเป็นกลุ่มประชำกรเดยีว และจ�ำนวนน้อยกว่ำ 
ที่ค�ำนวณไว้ท�ำให้ผลลัพธ์บำงส่วนยังไม่มีควำมแตกต่ำงอย่ำงม ี
นัยส�ำคัญทำงสถิติได้ อีกทั้งกำรค�ำนวณจ�ำนวนประชำกรกลุ ่ม
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ตัวอย่ำงศึกษำอ้ำงอิงตำมค่ำ nCrCL อำจท�ำให้ไม่สำมำรถสรุป
ผลลัพธ์อื่น ๆ ได้ทั้งหมด จ�ำเป็นต้องท�ำกำรศึกษำในหลำยสถำบัน 
เพื่อเพิ่มจ�ำนวนผู้เข้ำร่วมวิจัยมำกขึ้น อีกทั้งกำรศึกษำจ�ำเป็นต้อง 
ขอควำมร่วมมือผู้เข้ำร่วมวิจัยมำก เนื่องจำกกำรล้ำงไตทำงช่องท้อง
ด้วยเคร่ืองอตัโนมตับิำงเคร่ืองต้องมกีำรปรับระยะเวลำและปรมิำณ 
น�ำ้ยำเอง ซึง่อำจท�ำให้เกดิควำมคลำดเคลือ่นไปจำกผูว้จิยัก�ำหนดได้ 
และเนื่องจำกผู้เข้ำร่วมวิจัยจ�ำนวน 2 รำย ในกลุ่ม APD-A ไม่
สำมำรถทนต่อกำรใส่น�้ำยำปริมำณมำก และไม่ได้ปรับกำรรักษำ 
ตำมโปรแกรมที่ตั้งไว้ ท�ำให้ถูกตัดออกไปจำกกำรศึกษำ จึงส่งผล 
ให้จ�ำนวนอำสำสมัครลดลงและอำจเกิดควำมคลำดเคลื่อนต่อ
ผลลัพธ์ได้ อย่ำงไรก็ตำมทำงผู้วิจัย ได้ขอควำมร่วมมือให้ผู้ป่วย 
ทุกรำยบันทึกปริมำตร ultrafiltration ในสมุดประจ�ำตัวทุกรำย 
และมีกำรตรวจสอบกำรตั้งปริมำณน�้ำยำและระยะเวลำค้ำงน�้ำยำ 
ในช่องท้อง โดยกำรดขู้อมลูทีถ่กูบนัทกึในกำร์ดจำกบรษิทัผูใ้ห้บรกิำร 
เครื่องล้ำงไตทำงช่องท้องอัตโนมัติ ซ่ึงจำกข้อมูลในตารางที่  3  
แสดงถงึควำมร่วมมอืในกำรรกัษำของกลุม่ APD-A ซึง่สอดคล้องกับ
กำรรกัษำทีต่ัง้โปรแกรมไว้ในเครือ่งล้ำงไตทำงช่องท้อง และปรมิำตร
น�้ำยำรวมและเวลำรวมต่อวัน ในท้ังกลุ่ม APD-A และ APD-C  
ไม่แตกต่ำงกัน 

สรุป
 กำรล้ำงไตทำงช่องท้องด้วยเครือ่งอตัโนมตัด้ิวยระบบปรบัระยะ
เวลำและปริมำตรน�้ำยำต่อรอบเทียบกับระบบเดิมสำมำรถเพิ่ม
ประสทิธภิำพอย่ำงมนียัส�ำคญัทำงสถติใินกำรก�ำจดัของเสีย weekly 
CrCL, nCrCL, เพ่ิมระดบัไบคำร์บอเนตในซีรัม ระดบัฮีโมโกลบนิ และ
ลดระดับครีแอทินินในซีรัม อย่ำงไรก็ตำมเมื่อพิจำรณำเฉพำะกำร
ขจัดของเสียและสำรละลำยอื่น ๆ ผ่ำนทำงช่องท้องพบว่ำสำมำรถ
เพิ่มกำรขจัดได้เล็กน้อยและไม่พบควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส�ำคัญ
ทำงสถิติ ส�ำหรับกำรน�ำวิธีล้ำงไตทำงช่องท้องด้วยเคร่ืองอัตโนมัติ
ด้วยระบบปรับระยะเวลำและปริมำณน�้ำยำต่อรอบไปปรับใช้ใน 
ผู้ป่วยล้ำงไตทั่วไปยังจ�ำเป็นต้องมีกำรศึกษำเพิ่มเติมถึงประโยชน์
ในระยะยำว
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Effect of medication adherence on renal allograft 
outcome in postkidney transplant patients
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Division of Nephrology, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University

Abstract
Background: Assessing medication adherence among patients postkidney transplant is vital to provide the best chance 
for kidney survival following transplantation. Currently, the immunosuppressant therapy adherence instrument (ITAS) 
is the only validated questionnaire that is widely used among Western patients after organ transplant. However, this 
tool has never been used in Thailand.
Methods: This study was divided in 2 phases. First, a cross-sectional study was conducted to validate the Thai-version 
ITAS in a small group of patients postkidney transplant using Cronbach’s coefficient was employed to determine 
the reliability of the questionnaire. Second, a retrospective cohort study was conducted to determine the effect 
of medication adherence on primary composite renal graft outcome, including graft failure, graft rejection, GFR  
decline >50% or biopsy-proven interstitial fibrosis and tubular atrophy (IFTA), among patients postkidney transplant.  
Kaplan-Meier was applied to determine incidence of composite graft outcomes in both groups. Multivariate Cox 
regression was applied to assess the factors associated with medication adherence, and renal allograft outcome.
Results: In Phase I, ITAS was validated in among 40 patients postkidney transplant. Cronbach’s coefficient of 
the validated Thai version ITAS was 0.88. In Phase II, 198 patients postkidney transplant were enrolled to assess  
medication adherence using the validated Thai-version ITAS. In this study, 153 (77.27%) patients achieved good 
adherence (ITAS score = 12) while, 45 (22.73%) exhibited poor adherence (ITAS score <12). No significant difference 
was found in baseline characteristics among patients between both groups and no factor significantly correlated with 
medication adherence. Kaplan-Meier analysis showed higher incidence of composite renal allograft outcome among 
patients with good adherence compared with poor adherence. From multivariate analysis, factors associated with  
composite graft outcome included AKI donor, ECD donor, and poor medical adherence (ITAS score <12) with adjusted 
hazard ratio 4.00 (95%CI 1.25-12.86), 4.11 (95%CI 1.28-13.19), and 4.05 (95%CI 1.42-11.54), respectively.
Conclusion:  Assessing patient medication adherence using feasible and reliable tools is vital to achieve treatment 
goal providing the best chance for kidney survival and function.

Keywords: medical adherence, kidney transplantation, renal allograft outcome
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ผลของความร่วมมือในการใช้ยากดภูมิคุ้มกัน
ต่อการท�างานของไตในผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายไต
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หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

บทคัดย่อ
บทน�า:  กำรประเมินควำมร่วมมือในกำรใช้ยำเป็นหัวใจส�ำคัญในกำรดูแลผู้ป่วยหลังปลูกถ่ำยอวัยวะ เพื่อช่วยเพ่ิมกำรอยู่รอดของอวัยวะ 
ที่ปลูกถ่ำย และคงไว้ซึ่งกำรท�ำงำนของอวัยวะนั้นให้เป็นปกติ ในปัจจุบัน Immunosuppressant Therapy Adherence Instrument 
(ITAS) เป็นเพียงแบบสอบถำมเดียวท่ีได้รับกำรตรวจสอบควำมถูกต้องและควำมน่ำเชื่อถือ อีกทั้งมีกำรใช้อย่ำงแพร่หลำยในผู้ป่วย 
หลังปลูกถ่ำยอวัยวะในต่ำงประเทศ อย่ำงไรก็ตำมแบบสอบถำมนี้ยังไม่เคยใช้ในประเทศไทย 
วธิกีารศกึษา: งำนวจิยันีแ้บ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะท่ี 1 กำรศกึษำแบบตดัขวำงเพือ่ตรวจสอบควำมควำมน่ำเชือ่ถอืของแบบสอบถำม 
ITAS ด้วย Cronbach’s coefficient ระยะที ่2 กำรศกึษำข้อมลูย้อนหลังของผู้ป่วยหลังปลูกถ่ำยไตในโรงพยำบำลรำมำธบิด ีเพือ่ประเมนิผล
ของควำมร่วมมอืในกำรใช้ยำกดภูมคิุม้กนัต่อผลลพัธ์หลกัคอืผลลัพธ์รวมของไต ได้แก่ กำรสญูเสยีกำรท�ำงำนของไต กำรปฏเิสธไต กำรท�ำงำน
ของไตลดลงมำกกว่ำร้อยละ 50 และภำวะไตปลกูถ่ำยเสือ่มเรือ้รงั โดยใช้แบบสอบถำม ITAS ฉบบัภำษำไทยทีผ่่ำนกำรตรวจสอบควำมน่ำเชือ่ถอื 
แล้ว โดยใช้ Kaplan-Meier method ในกำรวิเครำะห์หำอุบัติกำรณ์ของผลลัพธ์รวมของไตทั้งกลุ่มที่มีควำมร่วมมือในกำรใช้ยำที่ดี 
และไม่ดี สถิติ Multivariate Cox regression เพื่อวิเครำะห์หำปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับควำมร่วมมือในกำรใช้ยำและกำรเกิดผลลัพธ์
รวมของไต
ผลการศึกษา: แบบสอบถำม ITAS ได้รับกำรแปลเป็นภำษำไทยและตรวจสอบควำมน่ำเชื่อถือในผู้ป่วยปลูกถ่ำยไต 40 รำย โดยมี  
Cronbach’s coefficient เท่ำกับ 0.88 ส่วนผลของควำมร่วมมือในกำรใช้ยำต่อกำรเกิดผลลัพธ์รวมของไตได้วิเครำะห์ในผู้ป่วย 
หลงัปลกูถ่ำยไต 198 รำย โดยผูป่้วย 153 รำย (ร้อยละ 77.27) มคีวำมร่วมมอืในกำรใช้ยำทีด่ ี(คะแนน ITAS เท่ำกบั 12) ในขณะทีอ่กี 45 รำย 
(ร้อยละ 22.73) มีควำมร่วมมือในกำรใช้ยำท่ีไม่ดี (คะแนน ITAS น้อยกว่ำ 12) และจำกข้อมูลทั้งหมดไม่พบควำมแตกต่ำงของข้อมูล 
พื้นฐำนของทั้งสองกลุ่ม อีกทั้งยังไม่พบปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อควำมร่วมมือในกำรใช้ยำของผู้ป่วยอย่ำงมีนัยส�ำคัญ แต่พบว่ำควำมร่วมมือ 
ในกำรใช้ยำที่ไม่ดีมีอุบัติกำรณ์ของกำรเกิดผลลัพธ์รวมของไตมำกกว่ำกลุ่มที่มีควำมร่วมมือในกำรใช้ยำที่ดี จำกวิเครำะห์ด้วยสถิติ  
multivariate พบว่ำปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อกำรเกิดผลลัพธ์รวมของไตอย่ำงมีนัยส�ำคัญคือ กำรได้รับไตจำกผู้บริจำคสมองตำยที่มีภำวะไตวำย
เฉียบพลัน หรือแบบ expanded criteria และควำมร่วมมือในกำรใช้ยำที่ไม่ดี โดยมี hazard ratio เท่ำกับ 4.00 (95%CI 1.25-12.86) 
4.11 (95%CI 1.28-13.19) และ 4.05 (95%CI 1.42-11.54) ตำมล�ำดับ
สรุป:  กำรประเมินควำมร่วมมือในกำรใช้ยำโดยเครื่องมือที่มีควำมสะดวกและน่ำเชื่อถือจึงช่วยเพ่ิมโอกำสกำรอยู่รอดของไตที่ปลูกถ่ำย 
และคงไว้ซึ่งกำรท�ำงำนให้เป็นไปอย่ำงปกติ

ค�าส�าคัญ: ควำมร่วมมือในกำรใช้ยำ, ผู้ป่วยหลังปลูกถ่ำยไต, กำรท�ำงำนของไต
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บทน�า
 กำรปลูกถ่ำยไตนับเป็นวิธีกำรบ�ำบัดทดแทนไตในผู้ป่วยโรคไต
เรื้อรังที่ดีและคุ้มค่ำมำกท่ีสุดในปัจจุบัน1 โดยผู้ป่วยมีควำมจ�ำเป็น
ต้องได้รับยำกดภูมิคุ ้มกันเป็นระยะเวลำนำนหลังจำกที่ได้รับ 
กำรผ่ำตัดปลูกถ่ำยเพ่ือป้องกันกำรเกิดภำวะปฏิเสธไต และคงไว้ 
ซึ่งกำรท�ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพให้ได้นำนที่สุด ซึ่งปัจจุบันพบว่ำ
มีหลำยปัจจัยที่ท�ำให้กำรท�ำงำนของไตที่ปลูกถ่ำยลดลงทั้งปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกัน ซึ่งหนึ่งในสำเหตุที่ท�ำให ้
กำรท�ำงำนของไตลดลงคือ กำรไม่ให้ควำมร่วมมือในกำรใช้ยำ2  
โดยเชื่อว่ำควำมร่วมมือในกำรใช้ยำที่ไม่ดีเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เพิ่ม
ควำมแปรปรวนของระดับยำกดภูมิคุ้มกันท่ีไม่ดี ซ่ึงน�ำไปสู่กำรเกิด
ผลลัพธ์ทำงไตที่ไม่ดีตำมมำ
 ควำมร่วมมือในกำรใช้ยำคือ กำรที่ผู้ป่วยใช้ยำตำมค�ำสั่งที่เกิด
จำกกำรตกลงร่วมกันระหว่ำงแพทย์ผู้สั่งใช้ยำและผู้ป่วย โดยค�ำสั่ง
ใช้ยำนั้นเป็นควำมเต็มใจของผู้ป่วย3 เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์
สงูสดุจำกกำรรกัษำ ซึง่ควำมร่วมมอืในกำรใช้ยำนบัเป็นหวัใจส�ำคญั 
ของกำรดูแลผู้ป่วยหลังปลูกถ่ำยอวัยวะ เน่ืองจำกเป็นกำรเพิ่ม 
อัตรำกำรอยู่รอดของอวัยวะท่ีปลูกถ่ำย และท�ำให้กำรท�ำงำนของ
อวยัวะนัน้ให้เป็นไปอย่ำงปกต ิลดโอกำสกำรเกิดภำวะปฏเิสธอวยัวะ
ทีป่ลกูถ่ำย ลดอตัรำกำรเสยีชวีติ รวมทัง้เพือ่ให้ผูป่้วยสำมำรถใช้ชีวติ
อยู่กับอวัยวะที่ปลูกถ่ำยได้อย่ำงเป็นปกติ 
 ดังนั้นกำรประเมินควำมร่วมมือในกำรใช้ยำของผู ้ป ่วยจึง 
เป็นสิ่งส�ำคัญ เพื่อให้ได้ผลกำรรักษำเป็นไปตำมเป้ำหมำย ลดอัตรำ
กำรนอนโรงพยำบำล ลดกำรเสียชีวิต และลดค่ำใช้จ่ำยท่ีใช้ใน 
กำรรักษำ ซึ่งในปัจจุบันมีวิธีกำรประเมินควำมร่วมมือในกำรใช้ยำ
ด้วยเครื่องมือที่หลำกหลำย เช่น กำรประเมินโดยใช้อุปกรณ์บันทึก 
ทุกครั้งที่มีกำรเปิดขวดยำ (Medication Event Monitoring  
System; MEMS)4 กำรให้ผูป่้วยรับประทำนยำให้ดตู่อหน้ำ (Directly 
Observed Therapy; DOT)5 กำรนับเม็ดยำ กำรค�ำนวณอัตรำ 
กำรครอบครองยำ (Medication Possession Ratio)6 และกำร 
ท�ำแบบสอบถำม ซึ่งแต่ละวิธีมีข้อดีและข้อเสียต่ำงกันออกไป7  
แต่ยังไม่มีวิธีใดที่ได้รับกำรยอมรับว่ำเป็นว่ำเป็นมำตรฐำนในกำร
ประเมนิควำมร่วมมอืในกำรใช้ยำในปัจจบุนั อย่ำงไรกด็กีำรประเมนิ 
ด้วยแบบสอบถำมเป็นวิธีท่ีนิยมใช้ในกำรประเมินควำมร่วมมือ 
ในกำรใช้ยำของผู้ป่วยในปัจจุบัน เนื่องจำกมีควำมสะดวกในทำง
ปฏิบัติมำกที่สุด แต่มีจุดด้อยที่กำรทดสอบควำมถูกต้องแม่นย�ำ 
และน่ำเชื่อถือของแบบสอบถำมนั้นยังมีอยู่น้อย
 จำกกำรทบทวนวรรณกรรมพบว่ำ ในปี ค.ศ. 2005 มีกำรพฒันำ 
แบบสอบถำมเรื่องกำรใช้ยำกดภูมิคุ ้มกันในกลุ ่มผู ้ป ่วยปลูก 
ถ่ำยอวัยวะ (Immunosuppressant Therapy Adherence  
Instrument หรือ ITAS) ในประเทศสหรัฐอเมริกำ8 ซ่ึงเป็น
แบบสอบถำมที่ประกอบด้วย 4 ค�ำถำมเก่ียวกับพฤติกรรม 

กำรใช้ยำของผู้ป่วย โดยเน้นให้ผู้ป่วยตอบในลักษณะของควำมถี ่
ของพฤติกรรมนั้น มำกกว่ำค�ำตอบ “ใช่” หรือ “ไม่” เพื่อลดอคติ 
ในกำรตอบค�ำถำมที่บุคลำกรทำงกำรแพทย์มักตั้งค�ำถำมที่คำดหวัง
ให้ผู้ป่วยตอบว่ำ “ใช่” ซึ่งอำจท�ำให้ผลกำรประเมินคำดเคลื่อนจำก
ควำมเป็นจริง อีกทั้งยังเป็นค�ำถำมที่ง่ำย กระชับ และสอดคล้อง 
กับบริบทของผู้ป่วยหลังปลูกถ่ำยอวัยวะท่ีมีกำรใช้ยำกดภูมิคุ ้ม 
ในระยะยำว โดยได้มีกำรตรวจสอบควำมถูกต้องและน่ำเชื่อถือ 
ของแบบสอบถำมพบว่ำค่ำ Cronbach’s alpha เท่ำกับ 0.81 และ
เมื่อประเมินควำมตรงเชิงสอดคล้อง (Convergent Validity) โดย
พิจำรณำจำกควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคะแนนที่ได้จำกกำรใช้ ITAS  
กับกำรประเมินควำมร่วมมือโดยวิธีกำรนับเม็ดยำและกำรวัดระดับ
ยำกดภมูคุ้ิมกันในเลอืดพบว่ำมสีหสมัพันธ์ทำงบวกอย่ำงมนียัส�ำคญั 
ทำงสถิติ (P<0.01) นอกจำกนี้พบว่ำคะแนน ITAS มีสหสัมพันธ์ 
ทำงลบกับกำรปฏิเสธไต (r = -0.25) และกำรเพ่ิมขึ้นของระดับ 
ครีแอทินินในเลือดของผู้ป่วย (r = -0.32) อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ
เช่นกัน (p<0.05)8 ดังนั้นจึงมีกำรใช้แบบสอบถำมนี้ในกำรประเมิน
ควำมร่วมมือในกำรใช้ยำกดภูมิคุ้มกันในกลุ่มผู้ป่วยหลังปลูกถ่ำย
อวัยวะกันอย่ำงแพร่หลำยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมำ
 จำกกำรทบทวนวรรณกรรมพบว่ำมกีำรศกึษำเรือ่งควำมสมัพนัธ์
ของควำมร่วมมอืในกำรใช้ยำกบัผลลัพธ์ทำงไตในผู้ป่วยหลังปลกูถ่ำย
ไปเป็นจ�ำนวนไม่น้อย แต่ส่วนใหญ่เป็นกำรศึกษำในต่ำงประเทศ 
ที่มีบริบทและปัจจัยที่มีผลต่อกำรรับประทำนยำแตกต่ำงจำก 
ผู้ป่วยในประเทศไทย ร่วมกับยังไม่เคยมีงำนวิจัยที่น�ำแบบสอบถำม 
ITAS มำแปลเป็นภำษำไทย ตรวจสอบควำมถูกต้องและน่ำเชื่อถือ 
รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในกำรประเมินควำมร่วมมือในกำรใช้ยำกด
ภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยหลังปลูกถ่ำยอวัยวะที่เป็นคนไทยมำก่อน ดังนั้น
กำรศึกษำนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อศึกษำผลของควำมร่วมมือในกำร
ใช้ยำกดภูมิคุ้มกันต่อกำรท�ำงำนของไตในผู้ป่วยหลังปลูกถ่ำยไต  
โดยใช้แบบสอบถำม ITAS ที่ได้รับกำรแปลและตรวจสอบควำมถูก
ต้องเรียบร้อยแล้วในกำรประเมินควำมร่วมมือในกำรใช้ยำ 

วิธีวิจัย
 รูปแบบการศึกษา
 กำรศึกษำนี้แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ประกอบด้วย 
 1. กำรตรวจสอบควำมถูกต ้องและควำมน่ำเชื่อถือของ
แบบสอบถำมควำมร่วมมือในกำรใช้ยำกดภูมิคุ้มกัน (ITAS) ใน 
กลุ่มผู้ป่วยหลังปลูกถ่ำยไต 
 2. กำรศึกษำผลของควำมร่วมมือในกำรใช้ยำกดภูมิคุ ้มกัน 
ต่อกำรท�ำงำนของไตในผู้ป่วยหลังปลูกถ่ำยไต

การศึกษาระยะที่ 1 (Study Phase I): 
 กำรตรวจสอบควำมถูกต้องและควำมน่ำเชื่อถือของแบบ 
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สอบถำมควำมร่วมมือในกำรใช้ยำกดภูมิคุ้มกัน (ITAS) ในผู้ป่วย 
หลังปลูกถ่ำยไต
  1.  รูปแบบการศึกษา: กำรศึกษำแบบตัดขวำง (cross  
sectional study)
  2.  ระเบียบวิธีวิจัย:
    -  ลักษณะประชากรที่ศึกษา
   ผูป่้วยทีไ่ด้รบักำรปลกูถ่ำยไตครัง้แรกทกุคน ณ โรงพยำบำล 
รำมำธิบดี ตั้งแต่เดือนมกรำคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือนเมษำยน  
พ.ศ. 2559 และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
      เกณฑ์คัดเข้า 
   - ผู้ป่วยที่มีอำยุมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 18 ปี
   - ได้รับยำ tacrolimus เป็นยำเริ่มต้นและใช้ต่อเนื่องใน
สูตรยำกดภูมิคุ้มกัน โดรวมทั้งชนิดที่ออกฤทธิ์ทันที (immediate 
release) และชนิดที่ออกฤทธิ์นำน (prolonged-release)
   - ผูป่้วยมกีำรท�ำงำนของไตหลงัจำกได้รบักำรปลกูถ่ำยไต 
อย่ำงน้อย 6 เดือน
      เกณฑ์คัดออก
   - ผู้ป่วยที่มีกำรปลูกถ่ำยอวัยวะมำกกว่ำหนึ่งอวัยวะ
   - ผู ้ป่วยท่ีมี hyperacute rejection หรือ non- 
functioning graft
   - ผู ้ป ่วยท่ีมีควำมเสี่ยงทำงภูมิคุ ้มกันสูงในกำรเกิด 
กำรปฏิเสธไตเฉียบพลัน (acute graft rejection) ได้แก่ ได้รับ  
anti-thymocyte globulin (ATG) เป็นยำ induction, ต้องได้รบักำร  
desensitization หรือ precondition ก่อนกำรปลูกถ่ำยไต, มีผล  
crossmatch เป็นบวก มีแอนติบอดีเฉพำะกับผู้บริจำคก่อนที่จะ 
ได้รับกำรปลกูถ่ำยไต (preformed donor specific antibody: DSA) 
  3.  การแปลแบบสอบถาม  ITAS  (guest ionnaire  
translation)
  - ขออนญุำตในกำรแปลแบบสอบถำม ITAS เป็นภำษำไทย
จำกต้นฉบับ
  - แปลแบบสอบถำม ITAS โดยผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำนกำร 
แปลภำษำชำวไทยทีส่ำมำรถพดูและเข้ำใจภำษำไทยและภำษำองักฤษ 
เป็นอย่ำงดีโดยวิธี modified forward-backward technique 
  - เปรียบเทียบแบบสอบถำมท่ีได้จำกกำรแปลจำกภำษำ
อังกฤษเป็นภำษำไทย และกำรแปลจำกภำษำไทยกลับเป็นภำษำ
องักฤษ กบัแบบสอบถำมต้นฉบบั ตรวจสอบและปรบัเปลีย่นเนือ้หำ
ที่ไม่ตรงกับต้นฉบับ และน�ำมำปรับปรุงในแบบสอบถำมภำษำไทย
  - น�ำแบบสอบถำมท่ีได้ ไปทดสอบควำมเข้ำใจในภำษำ 
ที่ใช ้ในแบบสอบถำม กับกลุ ่มตัวอย่ำงจ�ำนวน 40 คน และ
ปรับปรุงภำษำที่ใช ้ในแบบสอบถำมในส่วนที่ ผู ้ป ่วยไม่เข ้ำใจ  
จนได้แบบสอบถำมฉบับที่สมบูรณ์
  4.  จ�านวนผู้เข้าร่วมการวิจัย  จำกหลักของกำรสร้ำงแบบ 

สอบถำม (rule of thumb for questionnaire derivation) พบว่ำ 
จ�ำเป็นต้องมีจ�ำนวนตัวอย่ำง (subject) ประมำณ 10 คนต่อ  
1 ค�ำถำม ดงันัน้กำรศกึษำนีจ้งึใช้กลุม่ตวัอย่ำงทัง้หมด 40 รำยในกำร
ตรวจสอบควำมถกูต้องและควำมน่ำเชือ่ถอืของแบบสอบถำมทีไ่ด้มำ
จำกกำรแปลแบบสอบถำมต้นฉบับเป็นภำษำไทย
  5.  การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  Cronbach’s  alpha  
coefficient  เพื่อประเมินควำมน่ำเชื่อถือของแบบสอบถำม โดย
เปรียบเทียบกำรท�ำแบบสอบถำม 2 คร้ัง (Test-retest) ห่ำงกัน
เป็นเวลำ 2 สัปดำห์

การศึกษาระยะที่ 2 (Study Phase II): 
 กำรศึกษำผลของควำมร่วมมือในกำรใช้ยำกดภูมิคุ ้มกันของ 
ผู้ป่วยต่อกำรท�ำงำนของไตในผู้ป่วยหลังปลูกถ่ำยไต
  1.  รูปแบบการศึกษา: กำรวิจัยเชิงวิเครำะห์แบบย้อนหลัง 
(retrospective cohort study)
  2.  ระเบียบวิธีวิจัย:
    -  ลักษณะประชากรที่ศึกษา 
   กลุ ่ม cohort ของผู้ป่วยโครงกำร Ramathibodi  
Tacrolimus Cohort ซึง่ได้แก่ ผู้ป่วยทีไ่ด้รบักำรปลกูถ่ำยไตครัง้แรก
ทุกคน ณ โรงพยำบำลรำมำธิบดี ตั้งแต่เดือนมกรำคม พ.ศ. 2552  
ถึงเดือนเมษำยน พ.ศ. 2559 และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
      เกณฑ์คัดเข้า
   - ผู้ป่วยที่มีอำยุมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 18 ปี
   - ได้รับยำ tacrolimus เป็นยำเริ่มต้น (initial) และ 
ใช้ต่อเนือ่ง (maintenance) ในสูตรยำกดภมูคิุม้กนั โดย tacrolimus  
ที่ใช้นั้นรวมทั้งชนิดที่ออกฤทธิ์ทันที (immediate release) และ
ชนิดที่ออกฤทธิ์นำน (prolonged-release)
   - ผู้ป่วยมีกำรท�ำงำนของไตหลังจำกได้รับกำรปลูกถ่ำย
ไตอย่ำงน้อย 6 เดือน
      เกณฑ์คัดออก 
   - ผู้ป่วยที่มีกำรปลูกถ่ำยอวัยวะมำกกว่ำหนึ่งอวัยวะ
   - ผู้ป่วยทีม่ ีhyperacute rejection หรอื nonfunctioning 
graft
   - ผู้ป่วยที่มีควำมเสี่ยงทำงภูมิคุ้มกันสูงในกำรเกิดกำร 
ปฏิเสธไตเฉียบพลัน (acute graft rejection) ได้แก่ ได้รับ  
anti-thymocyte globulin (ATG) เป็นยำ induction, ต้องได้รบักำร  
desensitization หรือ precondition ก่อนกำรปลูกถ่ำยไต, มีผล 
crossmatch เป็นบวก, มแีอนตบิอดีเฉพำะกับผูบ้ริจำคก่อนทีจ่ะได้รบั 
กำรปลูกถ่ำยไต (preformed donor specific antibody: DSA)
  3.  วิธีด�าเนินงานวิจัย แสดงดังแผนภูมิที่ 1
  - ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้องและมคีวำมส�ำคัญเกีย่วกบั
งำนวิจัย
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  - จัดท�ำเอกสำรที่ใช้ในกำรรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  - ขออนุญำตคณะกรรมกำรจริยธรรมงำนวิจัยเพื่อขอเก็บ
ข้อมูลผู้ป่วยจำกเวชระเบียน
  - ด�ำเนินกำรสืบค้นเวชระเบียน เพื่อรวบรวมผู้เข้ำร่วม 
กำรวิจัยตำมเกณฑ์คัดเข้ำและคัดออก
  - เก็บข้อมูลย้อนหลังจำกฐำนข้อมูล Ramathibodi  
Tacrolimus Cohort และเวชระเบียนผู้ป่วย ประกอบด้วย
   1. ข้อมูลพื้นฐานประชากร: เพศ อำยุขณะได้รับกำร 
ปลูกถ่ำยไต โรคประจ�ำตัว อำยุของผู้บริจำคไต สำเหตุของภำวะ 
โรคไตเรื้อรัง และวิธีบ�ำบัดทดแทนไตก่อนได้รับกำรปลูกถ่ำยไต
     2. ข้อมูลการปลูกถ่ายไต: ประเภทของกำรปลูกถ่ำยไต 
(deceased donor หรอื living donor transplantation) ประเภท
ของไตที่บริจำค (standard donor หรือ acute kidney injury 
donor หรือ expanded criteria donor), HLA mismatch, 
panel reactive antibodies (PRA), lymphocyte crossmatch, 
induction regimen
     3. ข้อมูลความร่วมมือในการใช้ยากดภูมิ:  จ�ำนวน
รำยกำรยำที่ได้รับ จ�ำนวนยำที่ต้องรับประทำนต่อวัน จ�ำนวน 
โรคเรื้อรังอื่นของผู้ป่วย และอำกำรไม่พึงประสงค์จำกยำ
     4. ข้อมลูยากดภมู:ิ ระดบัยำ ขนำดยำ และวนัทีผู่ป่้วยได้รบั  
tacrolimus ขนำดยำ mycophenolic acid ขนำดยำ prednisolone 
กำรใช้ยำ non-dihydropyridine calcium channel blocker และ 
ketoconazole กำรเปลีย่นไปใช้ยำ tacrolimus แบบออกฤทธิน์ำน
     5. ข้อมูลการตรวจติดตามผู้ป่วย: กำรท�ำงำนของไต 
หลังปลูกถ่ำย (graft function, eGFR) ผลทำงห้องปฏิบัต ิ
กำรหลงัปลกูถ่ำยไต ภำวะกำรปฏเิสธไต ภำวะไตปลกูถ่ำยเสือ่มเรือ้รงั 

(biopsy-proven IFTA) และกำรเสียชีวิต
  - ค�ำนวณปรมิำณยำทีผู่ป่้วยรบัประทำนเปรยีบเทยีบกบัค�ำ
สั่งใช้ยำ แบ่งตำมกลุ่มและชนิดยำ
  - เปรียบเทียบข้อมูลพ้ืนฐำนระหว่ำงกลุ่มท่ีให้และไม่ให้
ควำมร่วมมือในกำรใช้ยำ
  - แจ้งรำยละเอียดโครงกำรและขอ informed consent
  - ประเมนิควำมร่วมมอืในกำรใช้ยำโดยกำรใช้แบบสอบถำม 
Immunosuppressant Therapy Adherence Instrument 
(ITAS) ทีไ่ด้รบักำรแปลภำษำและตรวจสอบควำมเข้ำใจภำษำในกลุม่
ตัวอย่ำงเรียบร้อยแล้ว
  - ประเมินตัวแปรผลลัพธ์หลักและผลลัพธ์รองต้ังแต่ 
ได้รับกำรผ่ำตัดจนถึงกำรตรวจติดตำมครั้งสุดท้ำยหลังปลูกถ่ำยไต
  - วิเครำะห์และสรุปควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมร่วมมือ 
ในกำรใช้ยำกดภูมิคุ้มกันต่อกำรเกิด de novo DSA กำรปฏิเสธไต 
ชนิดแอนติบอดี และกำรท�ำงำนของไตในผู ้ป่วยหลังจำกได้รับ 
กำรปลูกถ่ำยไต
  - รวบรวมข้อมูลเพื่อน�ำเสนองำนวิจัย
  4.  ตัวแปรผลลัพธ์งานวิจัย
    -  ตัวแปรผลลัพธ์หลัก: ผลลัพธ์รวมทำงไต (composite 
renal outcome) ประกอบด้วย ภำวะกำรปฏิเสธไต (กำรสูญเสีย
กำรท�ำงำนของไตทีป่ลูกถ่ำย กำรท�ำงำนของไตลดลงมำกกว่ำร้อยละ 
50 หรอืภำวะไตปลกูถ่ำยเสือ่มเรือ้รงั (biopsy-proven interstitial 
fibrosis and tubular atrophy; IFTA)
    -  ตัวแปรผลลัพธ์รอง:  ควำมแปรปรวนของระดับยำ  
tacrolimus ปัจจัยที่มีผลต่อควำมร่วมมือในกำรใช้ยำกดภูมิคุ้มกัน 
ปัจจัยที่มีผลต่อผลลัพธ์รวมทำงไต 

แผนภูมิที่ 1 แนวทำงในกำรด�ำเนินงำนวิจัย

ผู้ป่วยหลังปลูกถ่ำยไตที่ใช้ tacrolimus
ในสูตรยำกดภูมิหลักตั้งแต่

มกรำคม 2552 - เมษำยน 2559 (n=230)

ประเมินควำมร่วมมือในกำรใช้ยำด้วยแบบสอบถำม
ITAS ฉบับภำษำไทยที่ได้รับ

กำรตรวจสอบควำมน่ำเชื่อถือแล้ว (n=198)

ผู้ป่วยที่ถูกคัดออก:
  Preformed DSA (n=24)
  Missing data (n=8)

เก็บข้อมูลเรืองระดับยำ tacrolimus และน�ำมำ
ค�ำนวณหำควำมแปรปรวนของระดับยำ

วิเครำะห์ผลของควำมร่วมมือในกำรใช้
ยำกดภูมิคุ้มกันกับผลลัพธ์รวมทำงไตที่ไม่ดี

การศึกษาส่วนที่ 1:
การตรวจสอบความถูกต้องและ

ความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม ITAS

การศึกษาส่วนที่ 2

Original Article 72



  5.  ระบุจ�านวนผู้เข้าร่วมการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่ำงจ�ำนวน 214 รำย ค�ำนวณจำกอุบัติกำรณ์ของ 
ควำมผิดปกติในกำรท�ำงำนของไตหลังปลูกถ่ำยระหว่ำงกลุ ่ม 
ที่มีควำมร่วมมือในกำรใช้ยำกดภูมิคุ้มกันท่ีดีและไม่ดี ด้วย Power 
and sample size calculation program version 3.1.2 โดย
อ้ำงอิงจำกกำรศึกษำของ Elizabeth C. Lorenz, MD และคณะ9 
ที่มีควำมแตกต่ำงของอุบัติกำรณ์ระหว่ำงกลุ่มเท่ำกับร้อยละ 11  
โดยก�ำหนดค่ำ α เท่ำกับ 0.05 และ power เท่ำกับร้อยละ 80

การวิเคราะห์ข้อมูล
 สถิติเชิงพรรณนำส�ำหรับกำรวิเครำะห์ข้อมูลพื้นฐำนประชำกร 
ได้แก่ ค่ำเฉลีย่, ร้อยละ, ส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน Fisher exact test  
หรือ Chi-square test เพื่อเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำง 
ข้อมูลกลุ่ม (categorical variable) และ student t test ส�ำหรับ
ข้อมูลต่อเนื่อง (continuous variable) Log rank test และ  
Multivariate Cox proportional hazards regression analysis 
ส�ำหรับวเิครำะห์กำรเกิดตวัแปรผลลพัธ์หลกั และตวัแปรผลลัพธ์รอง  
กำรทดสอบเป็นกำรทดสอบสองทำง (2-tailed) โดยค่ำควำม 
แตกต่ำงของ P value น้อยกว่ำ 0.05 ถือว่ำมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ 
วิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติโดยโปรแกรม STATA version 64.0

ผลการวิจัย 
ผลลัพธ์การวิจัยของการศึกษาระยะที่ 1: 
การตรวจสอบความถกูต้องและความน่าเชือ่ถอืของแบบสอบถาม
ความร่วมมือในการใช้ยากดภูมิคุ้มกัน  (ITAS)  ในกลุ่มผู้ป่วย 
หลังปลูกถ่ายไต 
 หลงัจำกขออนญุำตในกำรแปลแบบสอบถำม ITAS เป็นภำษำไทย 
จำกต้นฉบับ แบบสอบถำมนี้จะได้รับกำรแปลเป็นภำษำไทย และ

แปลกลับเป็นภำษำอังกฤษโดยผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำนกำรแปลภำษำ 
ชำวไทยที่สำมำรถพูดและเข้ำใจภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
เป็นอย่ำงดีด้วยวิธี modified forward-backward technique 
หลังจำกนั้นจะท�ำกำรเปรียบเทียบแบบสอบถำมที่ได้จำกกำร 
แปลจำกภำษำอังกฤษเป็นภำษำไทย และกำรแปลจำกภำษำไทย 
กลับเป็นภำษำอังกฤษ กับแบบสอบถำมต้นฉบับ ตรวจสอบ
และปรับเปลี่ยนเนื้อหำที่ไม่ตรงกับต้นฉบับ และน�ำมำปรับปรุง 
ในแบบสอบถำมภำษำไทยแล้วน�ำแบบสอบถำมที่ได้ ไปทดสอบ
ควำมเข้ำใจในภำษำที่ใช้ในแบบสอบถำม กับกลุ่มตัวอย่ำงจ�ำนวน 
40 รำย แล้วน�ำข้อมลูทีไ่ด้จำกกำรตอบแบบสอบถำมนัน้มำวเิครำะห์
ควำมเชื่อม่ันด้วยกำรทดสอบ Cronbach’s Alpha Coefficient  
โดยจะท�ำกำรทดสอบซ�้ำ (Test-retest reliability) ที่สองสัปดำห์
หลังจำกกำรท�ำแบบสอบถำมครั้งแรก 
 พบว่ำกลุม่ตวัอย่ำง 40 รำยทีเ่ข้ำร่วมกำรทดสอบแบบสอบถำมนี ้
มีอำยุเฉลี่ย 48.90±13.85 ปี เป็นเพศชำย 29 รำย (ร้อยละ 72.5) 
โดยมีผู้ป่วยที่ได้รับไตจำกผู้บริจำคสมองตำย และจำกผู้บริจำคที่มี
ชีวิตเป็นจ�ำนวนใกล้เคียงกัน คือ 22 รำย (ร้อยละ 55) และ 18 รำย 
(ร้อยละ 45) ตำมล�ำดบั ซึง่จำกกำรประเมนิควำมร่วมมอืในกำรใช้ยำ 
โดยกำรท�ำแบบสอบถำมพบว่ำผู ้เข้ำร่วมกำรศึกษำส่วนใหญ่ม ี
ควำมร่วมมือในกำรใช้ยำที่ดีเยี่ยม (12 คะแนน) และดีปำนกลำง 
(10-11 คะแนน) จ�ำนวน 31 รำย (ร้อยละ 77.5) และ 8 รำย  
(ร้อยละ 20) ตำมล�ำดบั ในขณะทีม่ผู้ีป่วยเพยีงรำยเดยีว (ร้อยละ 2.5)  
ที่ไม่ให้ควำมร่วมมือในกำรใช้ยำ (น้อยกว่ำ 10 คะแนน) และ 
เมือ่น�ำข้อมลูทีไ่ด้ทัง้หมดมำวเิครำะห์ค่ำ Cronbach’s Alpha Coef-
ficient เพื่อประเมินควำมถูกต้องและน่ำเชื่อถือของแบบสอบถำม 
พบว่ำมีค่ำเท่ำกับ 0.88 ดังแสดงใน รูปที่  1 ซ่ึงมีค่ำมำกกว่ำ 0.7  
แสดงถึงกำรมีควำมเชื่อมั่นของแบบสอบถำมสูง

รูปที่ 1 กำรทดสอบ Cronbach’s Alpha Coefficient
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ผลลัพธ์การวิจัยของการศึกษาระยะที่ 2: 
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความร่วมมือในการใช้ยากด
ภูมิคุ้มกันของผู้ป่วย  และการเกิด  de  novo  DSA  ในผู้ป่วย 
หลังจากที่ได้รับการปลูกถ่ายไต
 รวบรวมข้อมูลผู ้ป่วยท่ีได้รับกำรปลูกถ่ำยไตท่ีโรงพยำบำล
รำมำธบิดตีัง้แต่เดอืนมกรำคม 2552 ถงึเดอืนเมษำยน 2559 จ�ำนวน 
230 รำย โดยมีผู้ป่วยถูกคัดออกจำกกำรศึกษำ 32 รำย (ร้อยละ 
13.91) เนื่องจำกตรวจพบ donor specific antibody (DSA)  
ตั้งแต่ก่อนปลูกถ่ำยไต (preformed DSA) 24 รำย (ร้อยละ 10.43), 
และขำดนัดหรือไม่สำมำรถติดต่อได้ 8 รำย (ร้อยละ 3.48) ดังนั้นจึง
เหลือผู้ที่เข้ำร่วมกำรศึกษำทั้งสิ้น 198 รำย 
 เมือ่ประเมนิควำมร่วมมอืในกำรใช้ยำกดภมูคิุม้กนัของผูเ้ข้ำร่วม
กำรศึกษำโดยกำรใช้แบบสอบถำม ITAS ฉบับภำษำไทยที่ได้รับกำร
ตรวจสอบควำมถูกต้องและควำมน่ำเชื่อถือแล้วจำกกำรศึกษำใน
ระยะที่ 1 พบว่ำมีผู้ป่วยจ�ำนวน 153 รำย (ร้อยละ 77.27) มีควำม
ร่วมมือในกำรใช้ยำที่ดีเยี่ยม (ITAS = 12 คะแนน) ในขณะที่มีผู้ป่วย
ที่มีควำมร่วมมือในกำรใช้ยำที่ดีปำนกลำง (ITAS = 10-11 คะแนน) 
และควำมร่วมมอืในกำรใช้ยำทีไ่ม่ด ี(ITAS < 10 คะแนน) เป็นจ�ำนวน 
43 รำย (ร้อยละ 21.71) และ 2 รำย (ร้อยละ1.01) ตำมล�ำดับ  
แสดงดัง รูปที่ 2

ท�ำแบบสอบถำม ITAS ได้ 12 คะแนน จ�ำนวน 153 รำย อยู่ในกลุ่ม
ควำมร่วมมอืในกำรใช้ยำที่ดี (good adherence) ส่วนผู้ที่มีคะแนน
น้อยกว่ำ 12 จ�ำนวน 45 รำยอยู่กลุ่มควำมร่วมมือในกำรใช้ยำที่ไม่ดี  
(poor adherence) และท�ำกำรเปรียบเทียบอัตรำกำรเกิดผลลัพธ์ 
รวมทำงไตที่ไม่ดีระหว่ำงสองกลุ่มกำรศึกษำอันประกอบด้วย  
ภำวะปฏเิสธไต กำรสญูเสียกำรท�ำงำนของไตท่ีปลกูถ่ำย กำรท�ำงำน 
ของไตที่ลดลงมำกกว่ำร้อยละ 50 หรือภำวะไตปลูกถ่ำยเสื่อม 
เรื้อรัง
 พบว่ำผู ้เข้ำร่วมกำรศึกษำส่วนใหญ่เป็นเพศชำย 128 รำย  
(ร้อยละ 64.65 ) อำยุเฉลี่ย 42.62±11.82 ปี ได้รับกำรปลูกถ่ำยไต 
จำกผู้บริจำคสมองตำย 89 รำย (ร้อยละ 44.94 ) จำกผู้บริจำค 
ที่มีชีวิตอยู่ 113 รำย (ร้อยละ 57.07) และมีจ�ำนวนผู้ป่วยที่ได้ปลูก
ถ่ำยไตก่อนจะได้รับกำรบ�ำบัดทดแทนไตด้วยวิธีอื่น 4 รำย (ร้อยละ 
2.02) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบลักษณะของประชำกรพบว่ำไม่มีควำม
แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส�ำคัญระหว่ำงสองกลุ่มกำรศึกษำ ทั้งควำม
เสี่ยงทำงภูมิคุ้มกัน ชนิดของยำกดภูมิคุ้มกันทั้งในช่วง induction  
และ maintenance ปัจจัยทำงพันธุกรรมคือ ภำวะพหุสัณฐำน 
ของ CYP3A5 เนื่องจำกกำรที่ผู้ป่วยมีกำรแสดงออกของ CYP3A5 
(CYP 3A5 expresser) อำจส่งผลให้ระดับยำกดภูมิต�่ำกว่ำกลุ่ม 
ที่ไม่มีกำรแสดงออกของ CYP3A5 (CYP3A5 non-expresser) ได้  
ซึ่งพบว่ำสัดส่วนของผู้ป่วยที่มีกำรแสดงออกของ CYP3A5 ไม่มี 
ควำมแตกต่ำงกันระหว่ำงสองกลุ่มกำรศึกษำ ได้แก่ ร้อยละ 52.94  
ในกลุ่มที่มีควำมร่วมมือในกำรใช้ยำที่ดี และร้อยละ 46.67 ในกลุ่ม 
ทีม่คีวำมร่วมมอืในกำรใช้ยำทีไ่ม่ดตีำมล�ำดบั ส่วนสำเหตขุองไตเร้ือรงั
ก่อนได้รับกำรปลูกถ่ำยไตพบว่ำสองสำเหตุหลักคือ ภำวะไตวำย 
ไม่ทรำบสำเหตุ ร้อยละ 55.05 และภำวะไตอักเสบร้อยละ 20.70 
ซึ่งไม่มีควำมแตกต่ำงกันระหว่ำงสองกลุ่มกำรศึกษำ และพบว่ำไม่มี
ควำมแตกต่ำงกันของจ�ำนวนเม็ดยำและขนำดของยำกดภูมิคุ้มกัน 
ทีใ่ช้ในระหว่ำงกำรศกึษำ โดยผูป่้วยร้อยละ 98.04 ของกลุม่ทีม่คีวำม
ร่วมมอืในกำรใช้ยำทีด่ ีและร้อยละ 97.78 ของกลุม่ทีม่คีวำมร่วมมอื
ในกำรใช้ยำทีไ่ม่ด ีมยีำกดภมูทิีจ่�ำเป็นต้องใช้เป็นจ�ำนวนน้อยกว่ำหรอื
เท่ำกับ 15 เม็ดต่อวัน นอกจำกนี้ยังพบว่ำระดับยำกดภูมิคุ้มกันของ 
ผู้ป่วยในแต่ละกลุ่มกำรศึกษำไม่ได้มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงม ี
นัยส�ำคัญทำงสถิติโดยกำรเปรียบเทียบลักษณะของผู้ป่วยแสดง 
ไว้ใน ตารางที่ 1

รูปที่ 2 สัดส่วนคะแนนควำมร่วมมือในกำรใช้ยำจำกแบบสอบถำม 
ITAS ในประชำกรที่ศึกษำ

 เนือ่งจำกผูเ้ข้ำร่วมกำรศึกษำส่วนมำกมคีวำมร่วมมอืในกำรใช้ยำ
ทีด่ปีำนกลำงจนถงึดเียีย่ม ในกำรศกึษำนีจึ้งแบ่งผูเ้ข้ำร่วมกำรศกึษำ
ออกเป็นสองกลุ่มตำมคะแนนจำกแบบสอบถำม ITAS โดยจัดให้ผู้ที่

153 (77.27%)

43 (21.71%)

2 (1.01%)

ITAS = 12

ITAS = 10, 11

ITAS = <10

Original Article 74



Baseline characteristics Good adherence (N=153) Poor adherence (N=45) P-Value

Age (Mean ± SD) 42.59 ± 11.87 41.21 ± 10.94 0.487

Male 96 (62.7) 25(55.6) 0.384

Career (Number, %)

 Employee 104(67.9) 36(80.0) 0.318

 Government officers 37(24.2) 8(17.8)

 Agriculture 7(4.6) 0(0)

 Unemployed 5(3.3) 1(2.2)

Religious (Number, %)

 Buddhism 149(97.4) 45(100) 0.549

 Islamic 4(2.6) 0(0)

Transplantation type (Number, %)

 Deceased-donor kidney transplantation 69(45.10) 19(42.22) 0.487

 Living-related kidney transplantation 80(52.29) 26(57.78)

 Pre-emptive transplantation 4(2.61) 0(0)

Immunologic risk (Number, %)

 HLA-MM = 0 15(9.80) 2(4.44) 0.594

 HLA-MM > 0 138(90.20) 43(95.56)

 PRA 0% 125(81.70) 34(75.56) 0.444

 PRA >0% 28(18.30) 11(24.44)

Induction regimen (Number, %)

 No induction 65(42.48) 25(55.56) 0.122

 Anti-IL2 88(57.52) 20(44.44)

Tacrolimus formulation (Number, %)

 Immediate release 117(76.47) 33(73.33) 0.666

 Prolong-release 36(23.53) 12(26.67)

CYP3A5 (Number, %)

 Expresser 81(52.94) 21(46.67) 0.705

 Non-expresser 72(47.06) 24(53.33)

Comorbidities (Number, %)

 Diabetes Mellitus 16(10.46) 3(6.67) 0.448

 Hypertension 114(74.51) 39(86.67) 0.087

ตารางที่ 1 ลักษณะกลุ่มประชำกรแบ่งตำมควำมร่วมมือในกำรใช้ยำจำกกำรประเมินโดย ITAS ฉบับภำษำไทย
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ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความร่วมมือในการใช้ยากด
ภูมิคุ้มกันของผู้ป่วย
 ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับกำรมีควำมร่วมมือในกำรใช้ยำ
กดภูมิคุ ้มกันที่ดีของผู ้ป ่วยหลังปลูกถ่ำยไต (คะแนนจำกกำร

ท�ำแบบสอบถำม ITAS ฉบับภำษำไทยมีค่ำเท่ำกับ 12) ซึ่งจำก 
กำรวิเครำะห์ทำงสถิติไม่พบว่ำมีปัจจัยใดที่มีควำมสัมพันธ์กับ
ควำมร่วมมือในกำรใช้ยำกดภูมิคุ้มกันที่ดีอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ  
ดังแสดงใน ตารางที่ 2

(ITAS = 12 คะแนน; ความร่วมมือในการใช้ยาที่ดี, ITAS < 12; ความร่วมมือในการใช้ยาที่ไม่ดี)

Baseline characteristics Good adherence (N=153) Poor adherence (N=45) P-Value

 Dyslipidemia 26(16.99) 5(11.11) 0.370

 Cardiovascular disease 14(9.15) 5(11.11) 0.707

 Congestive heart failure 9(5.88) 3(6.67) 0.846

 Cerebrovascular disease 3(1.96) 1(2.22) 0.913

 Baseline eGFR (Mean ± SD) 70.52 ± 24.69 64.97 ±25.26 0.206

CKD etiology (Number, %)

 Unknown 85(55.56) 24(53.33) 0.792

 Diabetic nephropathy 10(6.54) 1(2.22) 0.267

 IgA nephropathy 17(11.11) 5(11.11) 1.000

 Other GN 28(18.30) 13(28.89) 0.219

 Others 13(8.50) 2(4.44) 0.273

Pre-transplant dialysis (Number, %)

 Hemodialysis 129(84.31) 37(82.22) 0.906

 Peritoneal dialysis 20(13.07) 7(15.66)

 Pre-emptive kidney transplantation 4(2.61) 1(2.22)

Type of donor (Number, %)

 Standard 23(33.33) 6(31.58) 0.885

 AKI donor 30(19.61) 8(17.78) 0.784

 Expanded criteria donor 16(10.46) 5(11.11) 0.846

Drug interaction with tacrolimus (Number, %)

 Non-dihydropyridine calcium channel blocker 26(16.99) 4(8.89) 0.183

 Ketoconazole 4(2.61) 2(4.44) 0.529

Pills burden

Total

 ≤ 15 tablets (Number, %) 63(41.18) 15(33.33) 0.344

 > 15 tablets (Number, %) 90(58.82) 30(66.67)

 Tacrolimus level (Mean ± SD) 5.60 ± 1.13 5.74 ± 0.94 0.442

 Mean tacrolimus dose (Mean ± SD) 3.36±1.46 3.26±1.62 0.676
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ตารางที่ 2 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับควำมร่วมมือในกำรใช้ยำกดภูมิคุ้มกันที่ดีในผู้ป่วยหลังปลูกถ่ำยไต

Variables OR 95% Confidence interval P-Value

Age (years) 1.01 0.98,1.04 0.485

Female 0.74 0.38,1.45 0.385

Dialysis vintage (years) 1.02 0.93,1.13 0.571

BMI; kg/m2 0.99 0.91,1.06 0.731

Comorbidities 0.91 0.47,1.78 0.792

Medical scheme

 SSS/UC 0.59 0.83, 1.64 0.869

Career

 Employer 1.00

 Government officer 0.39 0.37, 1.15 0.316

 Agriculture 0.65 0.47, 2.79 0.547

 Unemployed 0.32 0.86, 2.50 0.775

Religious

 Buddhism 1.00

 Islamic 0.56 0.98, 1.86 0.649

Transplantation type

 Living-related kidney transplantation 0.85 0.43,1.66 0.63

Immunologic risk

 HLA-MM > 0 0.43 0.09,1.94 0.272

 PRA > 0 0.69 0.31,1.53 0.364

 Negative crossmatch 0.40 0.11,1.41 0.156

Pills burden 

 Total pills > 15 tablets 0.71 0.35,1.44 0.345

 Immunosuppressive agents > 15 tablets 0.88 0.09,8.67 0.913

Induction regimen

 Prolong-release tacrolimus 0.85 0.40,1.81 0.666

Drug interaction with tacrolimus

 Non-dihydropyridine calcium channel blocker 0.48 0.16,1.44 0.191

 Ketoconazole 1.73 0.31,9.78 0.534
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ผลลัพธ์รวมทางไต
 จำกกำรรวบรวมข้อมูลผู ้ป่วยท่ีได้รับกำรปลูกถ่ำยไตที่โรง
พยำบำลรำมำธิบดตีัง้เดอืนแต่มกรำคม 2552 ถึงเดอืนเมษำยน 2559 
จ�ำนวน 198 รำย พบอุบัติกำรณ์ของผลลัพธ์รวมทำงไตอันประกอบ
ด้วยภำวะปฏิเสธไต กำรสูญเสียกำรท�ำงำนของไตที่ปลูกถ่ำย  
กำรท�ำงำนของไตลดลงมำกกว่ำร้อยละ 50 หรือภำวะไตปลูกถ่ำย
เสื่อมเรื้อรังในผู้ป่วยที่มีควำมร่วมมือในกำรใช้ยำกดภูมิคุ้มกันที่ไม่ดี

ถึงร้อยละ 31.11 ในขณะที่พบอุบัติกำรณ์น้ีในกลุ่มผู้ป่วยท่ีมีควำม
ร่วมมือในกำรใช้ยำที่ดีเพียงร้อยละ 11.76 แสดงให้เห็นว่ำผู้ป่วย 
ที่ไม่ให้ควำมร่วมมือในกำรใช้ยำกดภูมิคุ้มกัน มีโอกำสเกิดผลลัพธ์
รวมทำงไตมำกกว่ำกลุ่มทีม่คีวำมร่วมมอืในกำรใช้ยำทีดี่ถึง 4.05 เท่ำ 
โดยมีค่ำควำมเชื่อมั่น 95% อยู่ในช่วง 1.42-11.54 และมีควำมแตก 
ต่ำงกันอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ ดังแสดงใน รูปที่  3 (HR 4.05; 
95%CI 1.42-11.54, P-value = 0.009) 

รูปที่ 3 เปรียบเทียบอุบัติกำรณ์ของผลลัพธ์รวมทำงไตที่ไม่ดีระหว่ำงกลุ่มกำรศึกษำ

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดผลลัพธ์รวมทางไต
 ผลลพัธ์รวมทำงไตประกอบด้วยภำวะกำรปฏเิสธไต กำรสญูเสยี 
กำรท�ำงำนของไตที่ปลูกถ่ำย กำรท�ำงำนของไตลดลงมำกกว่ำ 
ร้อยละ 50 หรือภำวะไตปลกูถ่ำยเสือ่มเรือ้รงั จำกกำรวเิครำะห์ข้อมลู
ทำงสถิติแบบ univariate ในผู้ป่วยหลังปลูกถ่ำยไตที่โรงพยำบำล
รำมำธิบดีระหว่ำงเดือนมกรำคม 2552 ถึงเดือนเมษำยน 2559 
พบว่ำมี 5 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับกำรเกิดผลลัพธ์รวมทำงไตอย่ำงมีนัย
ส�ำคัญทำงสถิติ ได้แก่ กำรรับไตจำกผู้บริจำคสมองตำยที่มีภำวะ 
ไตวำยเฉียบพลัน หรือแบบ expanded criteria ควำมร่วมมือ 
ในกำรใช้ยำกดภมูคิุม้กนัทีไ่ม่ด ี(ได้คะแนนจำกกำรท�ำแบบสอบถำม 

ITAS < 12 คะแนน) จ�ำนวนยำที่ต้องรับประทำนมำกกว่ำ 15 เม็ด
ต่อวัน และมีควำมแปรปรวนของระดับยำกดภูมิสูงกว่ำค่ำกลำง
ของข้อมูลที่รวบรวมได้ แต่เม่ือน�ำข้อมูลดังกล่ำวมำวิเครำะห์ทำง
สถิติแบบ multivariate พบว่ำเหลือเพียง 3 ปัจจัยที่ยังคงมีควำม
สัมพันธ์กับกำรเกิดผลลัพธ์รวมทำงไตอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ  
นั่นคือ กำรรับไตจำกผู้บริจำคสมองตำยที่มีภำวะไตวำยเฉียบพลัน 
(HR 4.00; 95%CI 1.25-12.86, P-value=0.020) หรือแบบ  
expanded criteria (HR 4.11; 95%CI 1.28-13.19, P-value = 
0.017) และกำรที่มีควำมร่วมมือในกำรใช้ยำที่ไม่ดี (HR 4.05; 95% 
CI 1.42-11.54, P-value = 0.009) ดังแสดงใน ตารางที่ 3

Composite renal allograft outcome
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Study Variables
Univariate Analysis Multivariate Analysis

HR 95% CI P-value HR 95% CI P-value

Age (years) 0.99 0.97, 1.03 0.943

Female 0.97 0.50, 1.88 0.939

Dialysis vintage (years) 0.98 0.89, 1.07 0.637

BMI (kg/m2)  0.99 0.91, 1.07 0.836

CYP3A5 polymorphism

 Expresser 1.00

 Non-expresser 0.58 0.21,1.60 0.294

Transplantation type

 DDKT 1.00

 LRKT 0.78 0.41,1.50 0.459

Immunologic risk

 HLA-MM > 0 0.79 0.24, 2.60 0.704

 PRA > 0% 1.60 0.81, 3.14 0.172

Donor’s type

 Standard donor 0.92 0.34, 2.57 0.887 1.00

 AKI donor 4.16 1.34, 12.93 0.014 4.00 1.25, 12.86 0.020

 ECD donor 2.62 1.14, 6.03 0.023 4.11 1.28, 13.19 0.017

ITAS Score

 Score = 12 1.00 1.00

 Score < 12 2.92 1.42, 6.00 0.003 4.05 1.42, 11.54 0.009

Pills burden

 Total pill > 15 tablets 3.82 1.49, 9.82 0.005 2.63 0.55, 12.59 0.225

 Immunosuppressant > 15 tablets 2.96 0.90, 9.77 0.074 1.00

Tacrolimus formulation

 Immediate-release tacrolimus 1.00

 Prolonged-release tacrolimus 0.46 0.18, 1.19 0.109

Mycophenolic acid formulation

 Mycophenolate mofetil 1.00

 Enteric-coated mycophenolic sodium 1.24 0.63, 2.47 0.531

Drug-drug interaction with tacrolimus

 Non-dihydropyridine calcium channel blocker 1.17 0.51, 2.67 0.711

 Ketoconazole 0.52 0.16, 1.69 0.275

 Intra-patient tacrolimus variability

 High intra-patient variability 2.82 1.39, 5.72 0.004 1.60 0.48, 5.28 0.440

ตารางที่ 3 ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับกำรเกิดผลลัพธ์ทำงไต
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การอภิปราย
 กำรศกึษำนีเ้ป็นกำรศกึษำแรกในประเทศไทยทีน่�ำแบบสอบถำม 
ITAS ที่ใช้ส�ำหรับกำรประเมินควำมร่วมมือในกำรใช้ยำกดภูมิคุ้มกัน
อย่ำงแพร่หลำยในกลุ่มผูป่้วยปลกูถ่ำยอวยัวะในต่ำงประเทศมำแปล
เป็นภำษำไทยร่วมกับท�ำกำรตรวจสอบควำมถูกต้องและควำมน่ำ
เชื่อถือของแบบสอบถำม พบว่ำมีควำมเชื่อมั่นของแบบสอบถำมสูง
โดยมีค่ำสัมประสิทธิ์แอลฟำของครอนบำชเท่ำกับ 0.88 ซึ่งมำกกว่ำ  
0.7 แสดงว่ำแบบสอบถำมน้ีมีควำมถูกต้องและควำมน่ำเชื่อถือ 
ในระดับสูง โดยกำรตรวจสอบนี้มีควำมสอดคล้องกับกำรประเมิน
แบบสอบถำม ITAS ต้นฉบบัทีม่ค่ีำสมัประสทิธ์ิแอลฟำของครอนบำช 
เท่ำกับ 0.818 กำรศึกษำน้ีพบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมร่วมมือ 
ในกำรใช้ยำกดภูมิคุ้มกันกับผลลัพธ์ของกำรปลูกถ่ำยไต โดยผู้ป่วย 
ที่ไม่ให้ควำมร่วมมือในกำรใช้ยำกดภูมิคุ้มกัน มีโอกำสเกิดผลลัพธ์ 
รวมทำงไตมำกกว่ำกลุ่มท่ีมีควำมร่วมมือในกำรใช้ยำท่ีดีถึง 4.05 
เท่ำเม่ือเทียบกับผู้ป่วยท่ีให้ควำมร่วมมือในกำรใช้ยำกดภูมิคุ้มกัน
เป็นอย่ำงดี
 แบบสอบถำม ITAS ฉบับภำษำไทยที่ได้รับกำรตรวจสอบควำม
ถกูต้องและน่ำเชือ่ถอืแล้วจำกกำรศกึษำระยะที ่1 ได้น�ำมำใช้ในกำร
ประเมินควำมร่วมมือในกำรใช้ยำเพ่ือหำควำมสัมพันธ์ต่อกำรเกิด 
ผลลัพธ์รวมทำงไตในกลุ่มผู้ป่วยหลังปลูกถ่ำยไตในประเทศไทย  
พบว่ำมีผู้ป่วยร้อยละ 77.27 มีควำมร่วมมือในกำรใช้ยำที่ดีเยี่ยม  
ร้อยละ 21.71 มีควำมร่วมมือในกำรใช้ยำท่ีดีปำนกลำง ในขณะ
ที่มีเพียงร้อยละ 1.01 เท่ำน้ันท่ีไม่ให้ควำมร่วมมือในกำรใช้ยำ  
ซึ่งจำกผลกำรศึกษำดังกล่ำวมีควำมแตกต่ำงจำกผลกำรศึกษำ 
ที่ผ่ำนมำ ได้แก่ กำรศึกษำแบบ meta-analysis ของ Dew M.A. 
และคณะ10 ท่ีรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเครำะห์หำอัตรำและปัจจัย 
ส่งเสริมให้เกิดควำมไม่ร่วมมือในกำรใช้ยำในผู้ป่วยหลังปลูกถ่ำย
อวัยวะพบว่ำ ในกลุ่มผู้ป่วยหลังปลูกถ่ำยไตมีควำมชุกของควำม 
ไม่ร่วมมือในกำรใช้ยำมำกถึงร้อยละ 36.5 ต่อปี เช่นเดียวกันกับ 
กำรศึกษำของ Kenawy AS และคณะ11 ที่พบว ่ำมีผู ้ป ่วย 
หลังปลูกถ่ำยไตร้อยละ 15 ไม่ให้ควำมร่วมมือในกำรใช้ยำ ใน 
ขณะท่ีอีกร้อยละ 25 และร้อยละ 60 มีควำมร่วมมือในกำรใช้ยำ 
ทีด่ปีำนกลำงและดเียีย่มตำมล�ำดบั ซ่ึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงผลลพัธ์
ในแต่ละกำรศึกษำอธิบำยได้จำกบริบทในกำรดูแลผู้ป่วยและปัจจัย 
ที่เก่ียวข้องต่อกำรรับประทำนยำท่ีแตกต่ำงกัน อย่ำงไรก็ตำมกำร
ศึกษำนี้ยังไม่สำมำรถแสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับ 
ควำมร่วมมือในกำรใช้ยำที่ดีอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ
 ในขณะเดียวกัน จำกผลกำรวิเครำะห์ทำงสถิติในกำรศึกษำนี้
แสดงให้เห็นว่ำผู้ป่วยที่ไม่ให้ควำมร่วมมือในกำรใช้ยำกดภูมิคุ้มกัน
มีอุบัติกำรณ์ของกำรเกิดผลลัพธ์รวมทำงไตท่ีไม่ดีอันประกอบด้วย
ภำวะปฏเิสธไต กำรสญูเสียกำรท�ำงำนของไตทีป่ลกูถ่ำย กำรท�ำงำน
ของไตลดลงมำกกว่ำร้อยละ 50 หรือภำวะไตปลูกถ่ำยเสื่อมเรื้อรัง

ได้มำกกว่ำกลุ่มที่มีควำมร่วมมือในกำรใช้ยำที่ดีอย่ำงมีนัยส�ำคัญ
ทำงสถิติ โดยมี HR เท่ำกับ 4.05 (95%CI 1.42-11.54, P-value = 
0.009) ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับกำรศึกษำที่ผ่ำนมำของ Ahmed Al 
Sheyyab และคณะ12 เกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมร่วมมือ 
ในกำรใช้ยำกับผลลัพธ์ทำงไตที่พบว่ำ กำรไม่ให้ควำมร่วมมือในกำร 
ใช้ยำกดภูมิคุ้มกันหลังจำกได้รับกำรปลูกถ่ำยไตมีผลต่อกำรเพิ่ม
โอกำสในกำรสูญเสียไตที่ปลูกถ่ำยในระยะยำวได้อย่ำงมีนัยส�ำคัญ
ทำงสถิติโดยมีค่ำ HR เท่ำกับ 1.81 (95%CI 1.20-2.73)
 และหลงัจำกท�ำกำรวเิครำะห์ข้อมลูด้วยวธิ ีLogistic regression 
แบบ univariate และ multivariate พบว่ำ กำรได้รับไตจำก 
ผูบ้รจิำคสมองตำยทีม่ภีำวะไตวำยเฉยีบพลนั หรอืแบบ expanded 
criteria รวมถึงกำรที่ผู ้ป่วยไม่ให้ควำมร่วมมือในกำรใช้ยำกด 
ภูมิคุ ้มกันมีควำมสัมพันธ์กับกำรเกิดผลลัพธ์รวมทำงไตท่ีไม่ดี 
ในผู้ป่วยหลังปลูกถ่ำยไตอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ โดยมี HR  
เท่ำกับ 4.00 (95%CI 1.25-12.86; P-value = 0.020), 4.11 
(95%CI 1.28-13.19; P-value = 0.017) และ 4.05(95%CI  
1.42-11.54, P-value =0.009) ตำมล�ำดับ 
 จุดเด่นของกำรศึกษำนี้คือ เป็นกำรศึกษำเกี่ยวกับควำมร่วมมือ 
ในกำรใช้ยำกดภูมิคุ ้มกันซ่ึงนับว่ำเป็นหัวใจส�ำคัญของกำรดูแล 
ผูป่้วยหลงัปลูกถ่ำยไต โดยเป็นกำรศึกษำแรกทีน่�ำแบบสอบถำมเรือ่ง
ควำมร่วมมอืในกำรใช้ยำกดภมูคิุม้กนัทีเ่ฉพำะเจำะจงกบักลุม่ผูป่้วย
หลังปลูกถ่ำยอวัยวะท่ีมีกำรใช้กันอย่ำงแพร่หลำยในต่ำงประเทศ 
หรือ ITAS มำแปลเป็นภำษำไทย ตรวจสอบควำมน่ำเชื่อถือ และ 
น�ำมำใช้ในกำรประเมินควำมร่วมมือในกำรใช้ยำเพื่อหำควำม
สัมพันธ์ต่อกำรเกิดผลลัพธ์รวมทำงไตในผู้ป่วยหลังปลูกถ่ำยไต 
ในประเทศไทย โดยมีจ�ำนวนตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำถึง 198 รำย
ซึง่เพยีงพอต่อกำรแสดงให้เหน็ถึงผลลพัธ์ของกำรศกึษำอย่ำงชดัเจน 
อีกทั้งกำรศึกษำน้ียังแสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่มีผลต่อกำรเกิดผลลัพธ์
รวมทำงไตทีน่อกเหนอืไปจำกควำมร่วมมอืในกำรใช้ยำกดภมูคุ้ิมกนั
ในผู้ป่วยหลังปลูกถ่ำยไตอีกด้วย 
 อย่ำงไรก็ตำมกำรศึกษำนี้ยังมีข้อจ�ำกัดอยู่หลำยด้ำน ได้แก่ 
เป็นกำรศึกษำข้อมูลย้อนหลัง ดังนั้นอำจท�ำให้มีข้อมูลบำงส่วนท่ี
ขำดหำยหรือได้รับข้อมูลที่ผิดพลำด เช่น กำรโทรศัพท์ถำมข้อมูล 
ทีข่ำดหำยไปจำกเวชระเบยีน เป็นกำรศกึษำในผูป่้วยหลงัปลกูถ่ำยไต 
เฉพำะในโรงพยำบำลรำมำธิบดีเท่ำนั้น ซ่ึงอำจมีบริบทและปัจจัย
ในกำรดูแลผู้ป่วยที่ต่ำงจำกสถำนพยำบำลอ่ืน เป็นกำรประเมิน
ควำมร่วมมือในกำรใช้ยำของผู้ป่วย ณ ช่วงเวลำใดเวลำหน่ึงซึ่ง 
อำจไม่แสดงถึงควำมร่วมมือในกำรใช้ยำของผู้ป่วยตลอดระยะเวลำ
หลังปลูกถ่ำยไตได้ 
 เนื่องจำกแบบสอบถำม ITAS ฉบับภำษำไทยที่ได้รับกำรแปล 
และตรวจสอบในกำรศึกษำนี้ นับเป็นเครื่องมือที่มีควำมน่ำเชื่อถือ 
ในกำรประเมินควำมร่วมมือในกำรใช้ยำกดภูมิคุ ้มกันในผู ้ป่วย 
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หลังปลูกถ่ำยไต ที่สำมำรถท�ำได้ง่ำย ไม่ซับซ้อน และใช้เวลำไม่นำน 
เหมำะสมกับบริบทของกำรตรวจรักษำในระบบผู้ป่วยนอกของ 
ประเทศไทย อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงควำมสอดคล้องกับกำร 
ท�ำงำนของไตในผู้ป่วยหลังปลูกถ่ำยไตอย่ำงชัดเจน ช่วยให้แพทย์ 
ผู้ป่วย และผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องในกำรดูแลผู้ป่วยหลังปลูกถ่ำยไต 
ได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรให้ควำมร่วมมือในกำรใช้ยำกด
ภูมิคุ้มกันมำกข้ึน น�ำไปสู่กำรพัฒนำแนวทำงในกำรช่วยเพิ่มควำม
ร่วมมือในกำรใช้ยำของผู้ป่วยในอนำคต

บทสรุป
 ควำมร่วมมือในกำรใช้ยำกดภูมิคุ้มกันนับว่ำเป็นหัวใจส�ำคัญ 
ในกำรดูแลผู้ป่วยหลังปลูกถ่ำยไต ดังน้ันหำกมีเคร่ืองมือที่สำมำรถ
ช่วยประเมินควำมร่วมมือในกำรใช้ยำของผู้ป่วยได้อย่ำงถูกต้อง
แม่นย�ำ น่ำเชื่อถือ และมีควำมสะดวกในกำรใช้งำน ย่อมช่วยให้กำร
ดูแลผู ้ป่วยหลังปลูกถ่ำยไตมีประสิทธิภำพและบรรลุเป้ำหมำย 
ของกำรรักษำได้ดี น�ำไปสู่กำรเพิ่มอัตรำกำรรอดชีวิตและคงไว้ซ่ึง 
กำรท�ำงำนของไตที่ปลูกถ่ำย ส่งผลให้ผู ้ป ่วยหลังปลูกถ่ำยไต 
มีคุณภำพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
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Abstract
Background: Insulin resistance which occurs common in patients on chronic continuous ambulatory peritoneal  
dialysis (CAPD) plays an important role in decreasing available glucose and protein for muscle anabolism.  
Thiazolidinediones is a PPAR receptor agonist with a high ability to increase insulin sensitivity and possibly their ana-
bolic effects on improve sarcopenia. 
Methods: A randomized, placebo-controlled trial, 31 CAPD patients were randomly allocated into two groups:  
pioglitazone (15 mg/day) and placebo for 16 weeks. Sarcopenia biomarkers include serum myostatin level and body 
composition by dual-energy X-ray absorptiometry (DXA) were determined before and after the intervention.
Results: At baseline, serum myostatin level was 6.40±3.14 ng/mL in pioglitazone group and 5.12±3.53 ng/mL in 
placebo group and relative skeletal muscle index was 7.14±1.18 kg/m2 in pioglitazone group and 6.52±1.33 kg/m2 in 
placebo group.  Serum myostatin level significantly decreased in the pioglitazone group compared to the placebo 
group at 8 weeks (-1.32 (95%CI -1.98 to -0.66) vs. 0.56 (95%CI -0.48 to 1.61) ng/mL; P=0.003) and at 16 weeks (-2.32 
(95% CI -3.11 to -1.53) vs. 0.10 (95% CI -0.71 to 0.92) ng/mL; P<0.001). However, relative skeletal muscle index, fat 
mass and body weight did not change significantly in the both groups. No significant changes were observed in blood 
pressure, fasting plasma glucose, hemoglobinA1C, and serum creatinine concentrations compared with baseline in 
either group. No serious side-effects including hypoglycemia and heart failure was detected.
Conclusion: The study indicates that 16-weeks of pioglitazone treatment reduced the serum sarcopenia biomarkers 
but showed no effect on the muscle mass in no diabetic CAPD patients.

Keywords: pioglitazone, sarcopenia, myostatin, relative skeletal muscle index
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ประสิทธิผลของการใช้ยา pioglitazone 
เพื่อป้องกันการสลายของกล้ามเนื้อ

ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ล้างไตทางช่องท้อง
มรกต มุทธานุกูลวงศ์, บัญชา สถิระพจน์, พามิลา ทรรศนะวิภาส, นฤตยา วโรทัย, 

อ�านาจ ชัยประเสริฐ, เนาวนิตย์ นาทา, ธีรศักดิ์ ตั้งวงศ์เลิศ, อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์
แผนกโรคไต กองอายุรกรรม  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

บทคัดย่อ
บทน�า: ภำวะด้ือต่ออินซูลินเป็นปัจจัยส�ำคัญของกำรเกิดภำวะกล้ำมเน้ือน้อยในผู้ป่วยล้ำงไตทำงช่องท้อง  ผ่ำนกลไกเมแทบอลิซึมของ 
กลูโคสและโปรตีนภำยในเซลล์กล้ำมเนื้อ ยำ pioglitazone ออกฤทธิ์กระตุ้นตัวรับของ PPAR จึงสำมำรถลดภำวะดื้อต่ออินซูลิน ดังนั้น 
ยำอำจมีผลป้องกันกำรสลำยของกล้ำมเนื้อในผู้ป่วยล้ำงไตทำงช่องท้องได้
วิธีการศึกษา: เป็นกำรวิจัยแบบสุ่มโดยใช้ยำหลอก ในผู้ป่วยล้ำงไตทำงช่องท้องที่ไม่เป็นโรคเบำหวำน 31 รำย แบ่งเป็นกลุ่มท่ีได้ยำ  
pioglitazone 15 มก./วัน จ�ำนวน 15 รำย และกลุ่มที่ได้ยำหลอก จ�ำนวน 16 รำย ใช้เวลำศึกษำ 16 สัปดำห์ ตรวจ myostatin  
ในเลือด ซึ่งเป็นดัชนีช้ีวัดทำงชีวภำพของภำวะกล้ำมเน้ือน้อย ร่วมกับกำรวัด relative skeletal muscle index (RSMI) โดยใช้เครื่อง  
dual-energy X-ray absorptionmetry (DXA) ก่อนท�ำกำรศึกษำ และสิ้นสุดกำรศึกษำ 
ผลการศึกษา: ก่อนท�ำกำรศึกษำ ระดับ myostatin ในเลือดเฉลี่ย 6.40±3.14 นำโนกรัม/มล. ในกลุ่ม ยำ pioglitazone และ 5.12±3.53 
นำโนกรัม/มล. ในกลุ่มยำหลอก พบว่ำ myostatin ในเลือดลดลงอยำ่งมีนัยส�ำคัญในกลุ่มที่ได้ยำ pioglitazone เมื่อเทียบกับกลุ่ม 
ที่ได้ยำหลอก ที่ 8 สัปดำห์ (-1.32 (95%CI -1.98 ถึง -0.66) เทียบกับ 0.56 (95%CI -0.48 ถึง 1.61) นำโนกรัม/มล. P=0.003) และ 
ที่ 16 สัปดำห์ (-2.32 (95% CI -3.11 ถึง -1.53) เทียบกับ 0.10 (95% CI -0.71 ถึง 0.92) นำโนกรัม/มล. P<0.001) ส่วนค่ำ RSMI  
ปริมำณไขมันในร่ำงกำย และน�้ำหนักตัว ไม่แตกต่ำงอย่ำงมีนัยส�ำคัญทั้งสองกลุ่ม นอกจำกนี้ยังไม่พบควำมเปล่ียนแปลงของ 
ระดับควำมดันโลหิต น�้ำตำลในเลือด น�้ำตำลสะสม และค่ำครีแอทินินในทั้งสองกลุ่ม ไม่พบผลข้ำงเคียงที่รุนแรงรวมทั้งภำวะน�้ำตำลต�่ำ 
และภำวะหัวใจล้มเหลว
สรุปผล:  กำรศึกษำพบว่ำให้ยำ pioglitazone นำน 16 สัปดำห์ ช่วยลด myostatin ในเลือด ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดทำงชีวภำพของภำวะ 
กล้ำมเนื้อน้อย แต่ไม่พบกำรเปลี่ยนแปลงของมวลกล้ำมเนื้อในผู้ป่วยล้ำงไตทำงช่องท้องที่ไม่เป็นเบำหวำน

ค�าส�าคัญ: pioglitazone, sarcopenia, myostatin, relative skeletal muscle index
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บทน�า
 ผูป่้วยโรคไตเรือ้รงัมภีำวะแทรกซ้อนหลำยประกำร หนึง่ในภำวะ
แทรกซ้อนทีพ่บได้บ่อยและมคีวำมส�ำคญัคอื ภำวะมวลกล้ำมเนือ้น้อย 
และน�้ำหนักตัวเกิน ซึ่งสัมพันธ์กับคุณภำพชีวิตที่แย่ลง กำรเกิดโรค
หวัใจและหลอดเลอืด และอตัรำกำรเสยีชวีติทีส่งูข้ึน โดยอบุตักิำรณ์
จะเพ่ิมขึ้นสัมพันธ์กับควำมรุนแรงของโรคไตเรื้อรัง และพบมำก

ที่สุดในผู้ป่วยล้ำงไตทำงช่องท้อง ดังนั้นหำกสำมำรถป้องกันหรือ 
รกัษำภำวะมวลกล้ำมเนือ้น้อยและน�ำ้หนกัเกนิในผูป่้วยโรคไตเร้ือรงั
ส่งผลต่อกำรเพิ่มคุณภำพชีวิตของผู้ป่วย และลดอัตรำกำรตำยของ 
ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเป็นส�ำคัญ1-4

 สำเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดภำวะมวลกล้ำมเน้ือน้อยและน�้ำหนัก
ตัวเกินในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง โดยเฉพำะผู้ป่วยที่ล้ำงไตทำงช่องท้อง 
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คือ ภำวะดื้อต่ออินซูลินท่ีเกิดขึ้นท้ังในกลุ่มผู้ป่วยไตเรื้อรังที่เป็น
เบำหวำนและไม่ใช่เบำหวำน ภำวะดื้อต่ออินซูลินมีผลต่อ PI3K 
(phosphatidyl inositol 3 kinase) และ ubiquitin-proteasome 
system activity ส่งผลท�ำให้กระบวนกำร metabolism ของกล้ำม
เนื้อเปลี่ยนแปลง มีผลให้เกิดกำรสลำย glycogen และไขมันเพื่อ
เปลีย่นเป็นพลงังำนน้อยลง จงึกระตุ้นกำรสลำยของโปรตนีในกล้ำม
เนื้อ และยับยั้งกำรสร้ำงโปรตีนในกล้ำมเนื้อ นอกจำกนี้ภำวะดื้อต่อ
อนิซลูนิท�ำให้เกดิกำรเพิม่ขึน้ของ myostatin ในเลอืด ซึง่เป็นโปรตนี
ชนิดหนึ่งที่อยู่ในกลุ่ม transforming growth factor β (TGF β) 
พบในกล้ำมเนือ้ลำย ท�ำให้กระตุ้นกำรสลำยของโปรตนีในกล้ำมเนือ้  
และยับยั้งกำรสร้ำงโปรตีนในกล้ำมเน้ือ ท้ังสองปัจจัยส่งผล 
ท�ำให้เกิดภำวะมวลกล้ำมเนื้อน้อย ภำวะมวลกล้ำมเนื้อน้อยท�ำให้
กำรใช้พลังงำนพื้นฐำนลดลง ส่งผลให้มีกำรสะสมของพลังงำน 
ส่วนเกินในรูปแบบของไขมันในร่ำงกำย เกิดภำวะน�้ำหนักตัวเกิน 
และโรคอ้วน ซึ่งภำวะน�้ำหนักตัวเกินจะเพิ่มภำวะด้ือต่ออินซูลิน  
ส่งผลต่อกำรเกดิภำวะกล้ำมเนือ้น้อยตำมกลไกทีก่ล่ำวมำ กล่ำวโดย
สรุปว่ำภำวะดื้อต่ออินซูลิน มีควำมสัมพันธ์กับภำวะมวลกล้ำมเนื้อ
น้อยและน�้ำหนักตัวเกินในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง4,5

 ยำกลุ่ม thiazoledinedione (TZD) ออกฤทธิ์ลดภำวะดื้อต่อ
อินซูลิน ผ่ำนกำรท�ำงำนของ PPAR-γ จึงน�ำมำใช้รักษำรักษำโรค 
ตำมข้อบ่งชี้ เช่น โรคเบำหวำน โรคตับอักเสบชนิด nonalcoholic  
fatty liver disease เป็นต้น หลำยกำรศกึษำพบว่ำ ยำ pioglitazone 
ลดกำรสลำยของกล้ำมเน้ือผ่ำนทำงกลไกเพ่ิมควำมไวของร่ำงกำย 
ต่ออนิซลูนิ ซึง่มผีลต่อกำรท�ำงำนของ tyrosine phosphorylation 
of insulin receptor substrate และกระตุ้น PI3K ที่กล้ำมเนื้อ  
ส่งผลให้มีกำรใช้น�้ำตำล สลำยไขมันมำใช้เป็นพลังงำน และลด 
กำรสลำยโปรตีน เพ่ิมกำรสร้ำงโปรตีนท่ีกล้ำมเน้ือ แต่ยังขำด 
กำรศึกษำในกลุ ่มผู ้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ล้ำงไตทำงช่องท้อง ยำ  
pioglitazone ถูกท�ำลำยที่ตับโดยอำศัย cytochrome P450 และ
ขับออกจำกร่ำงกำยทำงไตร้อยละ 20 ถึง 30 ในรูป conjugated  
form และทำงน�้ำดีในส่วนที่เหลือ รวมทั้งมีอันตรกิริยำเมื่อใช้ร่วม 
กับยำชนิดอื่นน้อยมำก จึงสำมำรถใช้ได้ในผู ้ที่มีไตเสื่อมรุนแรง  
มีกำรศึกษำว่ำยำ pioglitazone ขนำดต�่ำ 7.5-15 มก./วัน  
มีประสิทธิภำพในกำรลดระดับน�้ำตำลในเลือดและลดภำวะด้ือ 
ต่ออินซูลินได้เท่ำกับยำ pioglitazone ในขนำดปกติและขนำดสูง  
แต่พบผลข้ำงเคียงเรื่องน�้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น กำรบวมน�้ำ และกำร 
เกิดหัวใจวำยน้อยกว่ำ6-11

 จึงเป็นที่มำของกำรศึกษำแบบสุ ่มเปรียบเทียบประสิทธิผล 
ของกำรใช้ยำ pioglitazone ขนำด 15 มก./วัน เทียบกับ 
ยำหลอกเป็นเวลำนำน 16 สัปดำห์ เพื่อป้องกันกำรสลำยของ 
กล้ำมเนื้อในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังท่ีล้ำงไตทำงช่องท้องท่ีไม่ได้เป็น 
โรคเบำหวำน

วิธีการศึกษา 
 ผู ้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ล ้ำงไตทำงช่องท้องที่รับกำรรักษำใน 
โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ ระหว่ำงวันที่ 1 เมษำยน พ.ศ. 2561  
ถึง 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 โดยมีเกณฑ์กำรคัดเลือกกลุ่มประชำกร
มำท�ำกำรศึกษำ คือ ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ล้ำงไตทำงช่องท้องท้ัง 
เพศชำยและหญงิทีม่อีำยมุำกกว่ำ 18 ปีขึน้ไป ไม่ได้เป็นโรคเบำหวำน  
และล้ำงไตทำงช่องท้องมำไม่น้อยกว่ำ 3 เดือนก่อนเข้ำท�ำกำรวิจัย 
เกณฑ์กำรคดัแยกกลุ่มประชำกรออกจำกำรศึกษำ คอื หญงิต้ังครรภ์
หรอืให้นมบตุร ผูป่้วยโรคกระดกูพรนุหรอืมภีำวะกระดกูหกัจำกโรค
กระดูกพรุน ผู้ป่วยที่มีอำกำรบวมมำก ผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวที่มี
กำรบีบตัวของหัวใจห้องซ้ำยล่ำงไม่ดี (left ventricular ejection  
fraction < 40%) หรือมีประวัติโรคหัวใจล้มเหลวที่ต ้องพัก 
รักษำตัวในโรงพยำบำล ผู้ป่วยที่มีปัญหำในกำรรับประทำนอำหำร 
ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยำ 
pioglitazone ผู้ป่วยทุกรำยต้องลงนำมยินยอมเข้ำร่วมกำรศึกษำ  
ผูป่้วยจะถกูแบ่งออกเป็น 2 กลุม่โดยกำรสุ่ม กลุ่มแรกมผู้ีป่วยจ�ำนวน 
15 รำย ได้รับยำ pioglitazone ขนำด 15 มก./วัน กลุ่มที่สอง 
มีผู้ป่วยจ�ำนวน 16 รำย ได้รับยำหลอก ผู้ป่วยทั้งสองกลุ่มได้รับ 
ค�ำปรึกษำด้ำนโภชนำกำรจำกนักโภชนำกำร ก่อนเริ่มท�ำกำรวิจัย 
และเมื่อสิ้นสุดกำรวิจัยหรือสัปดำห์ที่ 16 หลังท�ำกำรวิจัย จะได้รับ
กำรตรวจ myostatin ในเลือด ซ่ึงเป็นดัชนีช้ีวัดทำงชีวภำพของ 
ภำวะกล้ำมเนือ้น้อย โดยใช้วธิ ีenzyme-linked immunosorbent 
assay (ELISA) ตรวจวัด appendicular skeletal muscle (ASM) 
แล้วน�ำมำค�ำนวณเป็นค่ำ relative skeletal muscle index (RSMI)  
และปริมำณไขมันในร่ำงกำย โดยใช้วิธี dual-energy X-ray  
absorptiometry (DXA) ส่งตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรพื้นฐำน 
ตำมข้อก�ำหนดของผูป่้วยไตวำยเรือ้รงัทีล้่ำงไตทำงช่องท้อง ชัง่น�ำ้หนกั  
วัดควำมดันโลหิต อำกำรบวม และสัปดำห์ที่ 8 หลังท�ำกำรวิจัยจะ
ได้รับกำรตรวจเฉพำะ myostatin ในเลือดเพิ่มเติม ระหว่ำงกำร
วจิยัจะตดิตำมควำมต่อเนือ่งในกำรรบัประทำนยำ และให้ค�ำแนะน�ำ 
ด้ำนโภชนำกำรทั้งสองกลุ่ม กำรวิจัยน้ีได้รับกำรรับรองจำกคณะ
อนุกรรมกำรพิจำรณำโครงกำรวิจัย กรมแพทย์ทหำรบก
 ผลกำรศึกษำหลัก คือ เปรียบเทียบกำรเปลี่ยนแปลงของระดับ 
myostatin ในเลือด ทั้งสองกลุ่มที่ 8 และ 16 สัปดำห์ ผลกำรศึกษำ
รอง คือ เปรียบเทียบกำรเปลี่ยนแปลงของค่ำ RSMI ทั้งสองกลุ่ม 
ที่ 16 สัปดำห์

การเฝ้าระวังด้านความปลอดภัย 
 มีเกณฑ์กำรถอนผู้ป่วยหลังเข้ำร่วมกำรวิจัย คือ ผู้ป่วยโรค
ติดเชื้อที่ต้องเข้ำรับกำรรักษำในโรงพยำบำล ผู้ป่วยมีกำรแพ้ยำ  
pioglitazone หรือมีผลข้ำงเคียงที่อำจเกิดจำกยำ pioglitazone 
เช่น น�้ำตำลในเลือดต�่ำ อำกำรบวมที่รุนแรง ภำวะหัวใจล้มเหลว 
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เป็นต้น โดยที่ผู้ป่วยทุกรำยจะถูกสอบถำมถึงอำกำรไม่พึงประสงค์ 
และตรวจระดับน�้ำตำลในเลือดหลังได้รับยำในสัปดำห์ที่ 2 สัปดำห์
ที่ 8 และเมื่อสิ้นสุดกำรวิจัย ผู้ป่วยทุกรำยสำมำรถติดต่อกับผู้วิจัย
ได้ตลอดเวลำ

การวิเคราะห์ข้อมูล
 วิเครำะห์ผลกำรศึกษำแบบ intention to treat กำรบรรยำย
ข้อมูลพื้นฐำนของกลุ่มประชำกรใช้สถิติเชิงพรรณนำ ข้อมูลจะ 
แสดงผลเป็นค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน กำรเปรียบเทียบ
ผลกำรศึกษำระหว่ำงกลุ่มโดยใช้ independent t test และ chi 
square test เปรยีบเทยีบผลกำรศกึษำในกลุม่เดยีวกนัด้วย paired  
t test ข้อมูลจะแสดงผลเป็นค่ำเฉลี่ยของควำมแตกต่ำงและ 
ค่ำควำมเชื่อมั่น [mean difference, 95% confidence  
interval (95%CI)] รำยงำนผลที่มีนัยส�ำคัญทำงสถิติโดยใช้ค่ำ  

p-value < 0.05

ผลการศึกษา
 คดักรองผู้ป่วยไตเรือ้รงัทีล้่ำงไตทำงช่องท้องจ�ำนวนทัง้สิน้ 83 รำย 
ได้ผู้ป่วยมำเข้ำร่วมกำรวิจัยทั้งสิ้น 31 รำย ถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
โดยกำรสุ่ม กลุ่มแรกจ�ำนวน 15 รำย ได้รับยำ pioglitazone ขนำด 
15 มก./วัน กลุ่มที่สองจ�ำนวน 16 รำย ได้รับยำหลอก ทั้งสองกลุ่ม
ได้ยำครบ 16 สปัดำห์ ไม่มีผูป่้วยรำยใดออกจำกกำรศกึษำก่อนเวลำ 
ลักษณะประชำกรที่ศึกษำดังแสดงในตารางที่  1 ประกอบไปด้วย  
เพศ อำยุ น�้ำหนัก ดัชนีมวลกำย ควำมดันโลหิต โรคประจ�ำตัว  
กำรประเมินภำวะโภชนำกำร ผลตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรพื้นฐำน  
ระดับ myostatin ในเลือด ค่ำ RSMI  และร้อยละของไขมัน 
ในร่ำงกำยของทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ

Pioglitazone (n=15) Placebo (n=16) P-value

Age (year) 57 ± 15.19 60.5 ± 15.36 0.529

Gender (n)

 female 6 (40%) 9 (56.3%) 0.480

 male 9 (60%) 7 (43.8%) 0.480

Body mass index (kg/m2) 23.8 ± 3.8 24.4 ± 4.01 0.720

Patient who still have urine (n) 10 (66.7%) 14 (87.5%) 0.220

Residual urine (ml/day) 830 ± 352.9 785.7 ± 341.6 0.760

Net ultrafiltration (ml/day) 807.7 ± 464.5 700 ± 300 0.489

Edema (n) 1 (6.7%) 1 (6.3%) 1

Systolic blood pressure (mmHg) 144.2 ± 21.4 147.1 ± 23.4 0.726

Diastolic blood pressure (mmHg) 83.1 ± 14.7 83 ± 12.9 0.979

Mean arterial pressure (mmHg) 103.5 ± 15.65 104.4 ± 15.42 0.878

Energy intake (kcal/kg/day) 31.0 ± 2.0 31.8 ± 1.5 0.143

Protein intake (gm/kg/day) 1.02 ± 0.1 1.04 ± 0.07 0.516

Underlying disease (n)

 Hypertension 15 (100%) 14 (87.5%) 0.484

 Dyslipidemia 11 (73.3%) 5 (31.3%) 0.032

 Coronary artery disease 1 (6.7%) 6 (37.5%) 0.083

ตารางที่ 1 ลักษณะประชำกรที่ศึกษำ 
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Pioglitazone (n=15) Placebo (n=16) P-value

 Anemia 4 (26.7%) 7 (43.8%) 0.458

Hemoglobin (g/dL) 10.5 ± 1.48 10 ± 1.3 0.335

BUN (mg/dL) 48.5 ± 18.4 39.3 ± 17.2 0.161

Creatinine (mg/dL) 10.1 ± 4 7.9 ± 3.8 0.125

Potassium (mEq/L) 3.8 ± 0.6 3.9 ± 0.7 0.539

Bicarbonate (mEq/L) 27.6 ± 2.5 26.4 ± 3 0.237

Calcium (mg/dL) 9 ± 0.5 8.9 ± 0.8 0.828

Inorganic phosphate (mg/dL) 4.6 ± 1.4 4.2 ± 1.2 0.355

Intact parathyroid hormone (pg/mL) 329.5 ± 225.1 220.1 ± 144.8 0.116

25 (OH) vitamin D (ng/mL) 33.5 ± 10.9 33.3 ± 9 0.950

Weekly Kt/V 1.7 ± 0.4 2 ± 0.7 0.409

nPNA (g/kg) 53.9 ± 13.8 53.1 ± 17 0.914

Total cholesterol (mg/dL) 155 ± 37 154.8 ± 35.5 0.991

Fasting blood sugar (mg/dL) 98.25 ± 9.08 98.69 ± 12.45 0.913

Hemoglobin A1C (%) 5.52 ± 0.72 5.49 ± 0.67 0.897

Albumin (g/dL) 3.46 ± 0.47 3.57 ± 0.37 0.502

Serum myostatin (ng/mL) 6.4 ± 3.14 5.12 ± 3.53 0.295

Relative skeletal muscle index (kg/m2) 7.13 ± 1.15 6.59 ± 1.31 0.257

nPNA ย่อจาก normalized protein nitrogen appearance
ข้อมูลแสดงเป็นจ�านวน (n) หรือค่าเฉลี่ย (mean) ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)

การเปลี่ยนแปลงของระดับ myostatin ในเลือด
 ขณะท�ำกำรวิจัยที่ 8 สัปดำห์ กลุ่มที่ได้ยำ pioglitazone มีค่ำ
เฉลี่ยของควำมแตกต่ำงของ myostatin ในเลือดลดลง 1.32 นำโน
กรัม/มล. (95%CI -1.98 to -0.66, P-value =0.001) เมื่อเทียบกับ 
ก่อนท�ำกำรวิจัย กลุ่มที่ได้ยำหลอกมีค่ำเฉลี่ยของควำมแตกต่ำง 
ของ myostatin ในเลอืดเพิม่ข้ึน 0.56 นำโนกรมั/มล.  (95%CI -0.48 
to 1.61, P-value=0.267) เม่ือเทียบกับก่อนท�ำกำรวิจัย และ 
เมื่อเทียบกันทั้งสองกลุ่มพบว่ำ กลุ ่มที่ได้ยำ pioglitazone มี
ค่ำเฉลี่ยของระดับ myostatin ในเลือดลดลงมำกกว่ำกลุ่มที่ได้
ยำหลอกอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ (P-value 0.003) ดังแสดง 
ใน รูปที่ 1 และ ตารางที่ 2

รูปที่ 1 ค่ำเฉลี่ยของควำมแตกต่ำงของระดับ myostatin ในเลือด 
ขณะท�ำกำรวิจัยสัปดำห์ที่ 8
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 เมื่อสิ้นสุดกำรวิจัยที่ 16 สัปดำห์ กลุ่มที่ได้ยำ pioglitazone  
มีค่ำเฉลี่ยของควำมแตกต่ำงของ myostatin ในเลือด ลดลง 2.32 
นำโนกรัม/มล.  (95%CI -3.11 ถึง -1.53, P-value<0.001)  
เมื่อเทียบกับก่อนท�ำกำรวิจัย กลุ ่มที่ได้ยำหลอกมีค่ำเฉลี่ยของ
ควำมแตกต่ำงของ myostatin ในเลือดเพิ่มขึ้น 0.1 นำโนกรัม/มล.  
(95%CI -0.71 to 0.92, P-value=0.789) เมือ่เทยีบกบัก่อนท�ำกำร
วจิยั และเมือ่เทยีบกนัทัง้สองกลุม่พบว่ำ กลุม่ทีไ่ด้ยำ pioglitazone  
มีค่ำเฉล่ียของระดับ myostatin ในเลือดลดลงมำกกว่ำกลุ่ม 
ที่ได้ยำหลอกอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ (P-value<0.001) ดังแสดง
ใน รูป 2 และ ตารางที่ 2

ตารางท่ี  2 ค่ำเฉลี่ยของควำมแตกต่ำงของระดับ myostatin ในเลือดทั้งกลุ่มที่ได้ยำ pioglitazone และยำหลอกเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ย 
ของควำมแตกต่ำงภำยในกลุ่มและระหว่ำงกลุ่ม

Serum myostatin Pioglitazone Placebo P-value

Baseline 6.4 ± 3.14 5.12 ± 3.53 0.295

8 weeks 5.08 ± 3 5.68 ± 3.55 0.616

16 weeks 4.08 ± 2.71 5.22 ± 2.91 0.268

Mean difference at 8 weeks  -1.32 (-1.98, -0.66) 0.56 (-0.48, 1.61) 0.003

Mean difference at 16 weeks -2.32 (-3.11, -1.53) 0.1 (-0.71, 0.92) <0.001

Percentage change at 8 weeks  -26.12 (-41.32, -10.91) 22.73 (-8.02, 53.47) 0.006

Percentage change at 16 weeks -41.1 (-55.78, -26.42) 28.11 (-19.23, 75.45) 0.007

P-value at 8 weeks 0.001 0.267

P-value at 16 weeks <0.001 0.789

ข้อมูลแสดงเป็นค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน P-value วิเคราะห์โดย independent t test (เปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม) และ 
paired t test (เปรียบเทียบภายในกลุ่ม)

การเปลี่ยนแปลงของค่า RSMI
 เมื่อสิ้นสุดกำรวิจัยที่ 16 สัปดำห์ กลุ่มที่ได้ยำ pioglitazone  
มีค่ำเฉลี่ยของควำมแตกต่ำงของค่ำ RSMI เพิ่มขึ้น 0.02 กก.ต่อ 
ส่วนสูงยกก�ำลังสอง (95%CI -0.39 to 0.35, P-value=0.888) 
เมื่อเทียบกับก่อนได้ยำ กลุ ่มท่ีได้ยำหลอกมีค่ำเฉลี่ยของควำม 
แตกต่ำงของค่ำ RSMI เพิ่มข้ึน 0.07 กก.ต่อส่วนสูงยกก�ำลังสอง  
(95%CI -0.17 to 0.31, P-value=0.516) เมื่อเทียบกับก่อนได้ยำ  
และเมื่อเทียบกันทั้งสองกลุ ่มหลังส้ินสุดกำรศึกษำไม่พบกำร
เปลี่ยนแปลงของค่ำ RSMI อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติดังแสดง 
ใน รูป 3 และ ตารางที่ 3 รูปที่ 3 ค่ำเฉลี่ยของควำมแตกต่ำงของ relative skeletal muscle 

index เมื่อสิ้นสุดกำรวิจัยสัปดำห์ที่ 16
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รูปที่  2 ค่ำเฉล่ียของควำมแตกต่ำงของ myostatin ในเลือดเมื่อ 
สิ้นสุดกำรวิจัยสัปดำห์ที่ 16
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ตารางที่  3 ค่ำเฉลี่ยของควำมแตกต่ำงของค่ำ RSMI ทั้งกลุ่มที่ได้ยำ pioglitazone และยำหลอกเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยของควำมแตกต่ำง
ภำยในกลุ่มและระหว่ำงกลุ่ม

ตารางที่  4 กำรเปลี่ยนแปลงของน�้ำหนัก ควำมดันโลหิต ผลตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร และปริมำณไขมันของร่ำงกำย เมื่อสิ้นสุดกำรวิจัย 
ที่ 16 สัปดำห์

Serum myostatin Pioglitazone Placebo P-value

RSMI at baseline 7.14±1.18 6.52±1.33 0.229

RSMI at 16 weeks 6.95±1.57 6.60±1.34 0.632

Mean difference (95%CI) 0.02 (-0.39, 0.35) 0.07 (-0.17, 0.31) 0.640

Percentage change (95%CI) 0.65 (-5.97, 4.67) 1.02 (-2.56, 4.6) 0.565

P-value 0.888 0.516

ข้อมูลแสดงเป็นค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน P-value วิเคราะห์โดย independent t test (เปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม) และ 
paired t test (เปรียบเทียบภายในกลุ่ม)

ข้อมูลแสดงเป็นค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน P-value วิเคราะห์โดย independent t test (เปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม) และ paired 
t test (เปรียบเทียบภายในกลุ่ม)

การเปลี่ยนแปลงของน�้าหนัก  ความดันโลหิต  ผลตรวจ 
ทางห้องปฏิบัติการ และปริมาณไขมันของร่างกาย
 เมื่อสิ้นสุดกำรวิจัยที่ 16 สัปดำห์ กลุ่มที่ได้ยำ pioglitazone  
มีระดับของแอลบูมินในเลือดเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 0.33 กรัม/ดล. (95%CI 
0.11 to 0.54) เมื่อเทียบกับก่อนท�ำกำรวิจัย และกลุ่มที่ได้ยำ 
หลอกมีระดับของแอลบูมินในเลือดลดลงเฉลี่ย 0.14 กรัม/ดล. 
(95%CI -0.48 to 0.2) เมื่อเทียบกับก่อนท�ำกำรวิจัย พบว่ำกลุ่ม 

ที่ได้ยำ pioglitazone มีระดับของแอลบูมินในเลือดเพิ่มขึ้นเมื่อ 
เทียบกับกลุ่มที่ได้ยำหลอกอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ (P-value= 
0.021) ส่วนกำรเปล่ียนแปลงของน�้ำหนัก ควำมดันโลหิต ระดับ
น�้ำตำลในเลือด ร้อยละของปริมำณไขมันในร่ำงกำย และปริมำณ 
ไขมันในช่องท้องของทั้งสองกลุ่มไม่ได้แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส�ำคัญ
ทำงสถิติ ดังแสดงใน ตารางที่ 4

Clinical outcomes Pioglitazone Placebo P-value

Body weight (kg) 0.17 (-2.57, 2.91) -0.74 (-2.17, 0.69) 0.524

Mean arterial pressure (mmHg)  2.2 (-6, 10.4) -5.06 (-14.57, 4.44) 0.229

Fasting plasma glucose (mg/dL) 2.44 (-2.08, 6.96) -2.32 (-6.85, 2.22) 0.124

Serum albumin (g/dL) 0.33 (0.11, 0.54) -0.14 (-0.48, 0.2) 0.021

Total fat mass (%) 0.55 (-1.42, 2.52) 0.52 (-1.23, 2.28) 0.982

Visceral fat mass (kg) 0.02 (-0.03, 0.07) -0.04 (-0.13, 0.05) 0.168

ผลข้างเคียงและอาการไม่พึงประสงค์
 เมือ่สิน้สดุกำรวจิยัที ่16 สปัดำห์ กลุ่มท่ีได้ยำ pioglitazone และ 
ยำหลอก ไม่พบผลข้ำงเคยีงทีส่�ำคญั อนัได้แก่ ภำวะน�ำ้ตำลในเลือดต�ำ่  
ภำวะหัวใจล้มเหลว และกำรตรวจพบกระดูกหัก ในกลุ่มที่ได้
ยำ pioglitazone ตรวจพบอำกำรบวมในผู้ป่วยหลังใช้ยำ 1 รำย  
คิดเป็นร้อยละ 6.7 ส่วนกลุ ่มที่ได้ยำหลอกไม่พบอำกำรบวม  
แต่เปรียบเทียบระหว่ำงกลุ่มแล้วไม่พบว่ำต่ำงกันอย่ำงมีนัยส�ำคัญ

ทำงสถิติ โดยลักษณะอำกำรบวมเป็นอำกำรบวมที่ขำทั้งสองข้ำง 
ปริมำณน้อย และอำกำรบวมหำยไปหลังจำกหยุดยำไม่นำน 

อภิปรายผลการศึกษา
 กำรวิจัยนี้นับเป็นงำนแรกที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลของ 
กำรใช้ยำ pioglitazone ขนำด 15 มก./วัน เทียบกับยำหลอก 
เป็นเวลำนำน 16 สัปดำห์ ท�ำให้เกิดกำรลดลง myostatin ในเลือด
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ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังท่ีล้ำงไตทำงช่องท้องท่ีไม่ได้เป็นโรคเบำหวำน 
โดยไม่พบผลข้ำงเคียงรุนแรง ระดับ myostatin ในเลือดถือเป็น
ดัชนีชี้วัดทำงชีวภำพของภำวะมวลกล้ำมเนื้อน้อยในโรคเรื้อรัง โดย
ระดบัทีเ่พิม่ขึน้เมือ่ตรวจตดิตำมในผูป่้วยจะมคีวำมสมัพนัธ์กบัอบุตั-ิ 
กำรณ์กำรเกิดภำวะมวลกล้ำมเนื้อน้อยเพิ่มขึ้นและควำมรุนแรง 
สูงขึ้น ในขณะที่ myostatin ในเลือดลดลงหลังจำกติดตำมกำร 
รักษำพบว่ำ สัมพันธ์กับปริมำณกล้ำมเนื้อที่เพิ่มขึ้น เน่ืองจำก  
myostatin ในเลอืดมรีะดบัแปรเปลีย่นไปตำมปัจจยัต่ำง ๆ  ในแต่ละ 
บุคคล เช่น เพศ อำยุ เป็นต้น ท�ำให้ไม่มีค่ำจุดตัดบอกถึงควำม 
ผิดปกติที่ชัดเจน จึงต้องอำศัยกำรตรวจเปรียบเทียบเพื่อดูแนวโน้ม
กำรเพิ่มขึ้นหรือลดลงของระดับ myostatin ในเลือด ในผู้ป่วยเด็ก 
และสัตว์ทดลองที่มีกำรท�ำงำนของ myostatin ลดลง จะพบ 
กำรสร้ำงกล้ำมเนื้อท่ีมำกข้ึนกว่ำปกติ ยำ pioglitazone ท�ำให้ 
ภำวะดื้อต่ออินซูลินดีขึ้นส่งผลให้มีเพิ่มขึ้นของโปรตีนในกล้ำมเนื้อ 
และลดกำรสลำยโปรตีนในกล้ำมเน้ือเป็นกรดอะมิโน โดยมีกลไก 
ที่สัมพันธ์กับกำรลดลงของ myostatin จึงสำมำรถอธิบำยได้ว่ำ
ระดับ myostatin ในเลือดที่ลดลงในกำรวิจัยนี้จะส่งผลต่อเน่ือง 
ท�ำให้กำรสลำยของกล้ำมเน้ือลดลงในผู้ป่วยไตเรื้อรังล้ำงไตทำง 
ช่องท้องที่ไม่ได้เป็นเบำหวำน และอำจมีผลท�ำให้อุบัติกำรณ์กำร
เกิดและควำมรุนแรงของภำวะมวลกล้ำมเนื้อน้อยและน�้ำหนักเกิน
ลดลง12-20

 กำรตรวจปริมำณกล้ำมเนื้อ DXA scan แล้วน�ำมำค�ำนวณ 
เป็น RSMI ถอืเป็นกำรตรวจทีเ่ป็นมำตรฐำนและน�ำมำใช้ในกำรวจิยั
เพรำะค่ำ RSMI สำมำรถน�ำมำใช้ในกำรวินิจฉัยภำวะมวลกล้ำมเนื้อ
น้อยตำมแนวทำงเวชปฏิบัติทั้งเอเชียและยุโรป และมีประโยชน ์
ในกำรติดตำมกำรรักษำ ข้อดีของกำรใช้ DXA scan คือ ให้ผลกำร
วิเครำะห์ที่แม่นย�ำใกล้เคียงกับวิธี computerized tomography  
scan (CT scan) และ magnetic resonance imaging (MRI)  
โดยที่รำคำถูกกว่ำ และได้รับขนำดของรังสีน้อยกว่ำ รวมทั้งมี 
ควำมแม่นย�ำกว่ำวิธี bioelectrical impedance analysis (BIA) 
แต่กำรแปลผลมวลกล้ำมเน้ืออำจถูกรบกวนหำกมีภำวะบวมหรือ
ขำดน�้ำรุนแรง แต่ในกำรวิจัยนี้พบผู้ป่วยที่ไม่มีอำกำรบวม และไม่มี 
ผู้ป่วยที่มีอำกำรขำดน�้ำรุนแรง ดังนั้นปัจจัยนี้จึงส่งผลต่อกำรแปล 
ผลน้อยในกำรวิจัย กำรประเมินโดยใช้วิธี DXA scan อำจมี
ควำมคลำดเคลื่อนเล็กน้อยข้ึนกับรุ่นของเครื่องท่ีใช้และโปรแกรม
ในกำรค�ำนวณ ดังน้ันในกำรวิจัยน้ีจึงใช้เคร่ืองตรวจและโปรแกรม
เดียวกันที่มีควำมแม่นย�ำในกำรค�ำนวณเปรียบเทียบก่อนและ 
หลังสิ้นสุดกำรวิจัยเพื่อลดควำมคลำดเคลื่อน กำรพบระดับ  
myostatin ในเลือดลดลงอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติในกลุ ่ม 
ที่ได้ยำ pioglitazone แต่ค่ำ RSMI กลับไม่เพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส�ำคัญ
ทำงสถิติไปในทิศทำงเดียวกัน อธิบำยจำกระยะเวลำในกำรติดตำม
ผู้ป่วย 16 สัปดำห์นั้นสั้นไป จึงยังไม่เห็นกำรเปลี่ยนแปลงของ 

มวลกล้ำมเนื้อ มีกำรวิจัยเรื่องมวลกล้ำมเนื้อที่ลดลงในโรคเรื้อรัง  
พบว่ำมวลกล้ำมเน้ือในผู้ป่วยที่เข้ำร่วมกำรวิจัยส่วนใหญ่มักจะดี
ขึ้นหลังรักษำสำเหตุ และได้โภชนบ�ำบัดเป็นเวลำนำนกว่ำ 1 ปี21-27

 กำรวิจัยที่ผ่ำนมำมักท�ำในผู้ป่วยเบำหวำนที่ไม่รุนแรงและผู้ที่ม ี
ภำวะเส่ียงต่อกำรเป็นเบำหวำน ซ่ึงไม่มีภำวะมวลกล้ำมเนื้อน้อย  
โดยใช้ยำ pioglitazone ขนำดสูงติดตำมผู้ป่วยเป็นระยะเวลำ 10  
ถึง 16 สัปดำห์ พบว่ำ น�้ำหนักตัวท่ีปรำศจำกไขมันของผู้ป่วย 
หลังสิ้นสุดกำรวิจัยเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติเมื่อเทียบกับ
ก่อนได้ยำ ต่ำงจำกกำรวิจัยนี้ที่ท�ำในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ล้ำงไตทำง
ช่องท้อง ซ่ึงมีอุบัติกำรณ์กำรเกิดและควำมรุนแรงของภำวะมวล
กล้ำมเนื้อน้อยสูงกว่ำ รวมทั้งยังมีอีกหลำยปัจจัยนอกจำกภำวะด้ือ 
ต่ออนิซูลินทีท่�ำให้เกดิภำวะมวลกล้ำมเนือ้น้อย จงึไม่เหน็กำรเพิม่ขึน้ 
ของมวลของกล้ำมเนื้อในระยะเวลำอันสั้น ส่วนขนำดของยำ  
pioglitazone ในกำรวจิยันีท้ีใ่ช้ในขนำดต�ำ่ เพรำะมกีำรวจิยัทีพ่บว่ำ 
ขนำดของยำ pioglitazone ขนำดต�่ำมีผลลดภำวะดื้อต่ออินซูลิน  
ไม่ต่ำงกับกำรให้ยำในขนำดสูงโดยที่เกิดผลข้ำงเคียงต�่ำกว่ำ7,26-28

 หลงัสิน้สดุกำรวจัิยพบกว่ำระดับแอลบูมนิในเลอืดในกลุม่ท่ีได้ยำ 
pioglitazone สูงกว่ำกลุ่มที่ได้ยำหลอก อำจเป็นผลจำกภำวะดื้อ 
ต่ออินซูลินที่ลดลง มีผลต่อกำรท�ำงำนของเซลล์ตับท�ำให้สำมำรถ
สลำยไกลโคเจนและไขมันตำมปกติ และท�ำให้สำมำรถเพิ่มกำร
สังเครำะห์แอลบูมิน แต่จ�ำนวนผู้ป่วยที่เข้ำร่วมกำรวิจัยมีน้อยและ
ระยะเวลำทีท่�ำกำรวจิยัสัน้ ดงันัน้กำรสรปุผลเรือ่งยำ pioglitazone 
กบักำรเพิม่ขึน้ของระดบัแอลบมูนิในเลือดในผู้ป่วยไตเรือ้รงัทีล้่ำงไต
ทำงช่องท้อง จึงไม่สำมำรถสรุปได้ชัดเจน
 ผลข้ำงเคียงพบว่ำมีผู้ป่วยกลุ่มที่ได้ยำ pioglitazone จ�ำนวน 
1 รำย มีอำกำรขำบวมหลังจำกได้ยำ คิดเป็นร้อยละ 6.7 โดย 
อำกำรบวมที่เกิดขึ้นเป็นในช่วงประมำณ 12 สัปดำห์ อำกำร
บวมที่เกิดขึ้นไม่รุนแรง ตรวจสอบสำเหตุแล้วคิดว่ำเป็นอำกำรไม่
พึงประสงค์จำกยำ จึงให้ผู้ป่วยหยุดยำ พบว่ำอำกำรบวมลดลง 
อย่ำงรวดเร็วภำยในเวลำประมำณ 1 สัปดำห์ โดยไม่ต้องได้รับ 
กำรรักษำเพิ่ม ซึ่งตรงกับอำกำรบวมจำกยำที่ถูกรำยงำนไว้ โดยพบ
อุบัติกำรณ์ประมำณร้อยละ 4 ถึง 6 ส่วนใหญ่มักมีอำกำรไม่รุนแรง
และสำมำรถดีขึ้นหลังจำกหยุดยำ ส�ำหรับผลข้ำงเคียงที่รุนแรง 
อย่ำงอืน่ไม่พบในกำรวจิยันีส่้วนหนึง่เป็นผลจำกกำรให้ยำในขนำดต�ำ่  
อย่ำงไรก็ตำมกำรศึกษำด้ำนควำมปลอดภัยอำจต้องใช้ระยะเวลำ
ติดตำมกำรรักษำที่นำนกว่ำนี้11,29,30

 ข้อดีของกำรวิจัยนี้ คือ เป็นกำรศึกษำแบบสุ่มเปรียบเทียบโดย
ใช้ยำหลอกท�ำให้สำมำรถลดอคติ ในบำงขั้นตอนของกำรวิจัย เช่น 
กำรให้ข้อมูล กำรติดตำมผลข้ำงเคียง เป็นต้น มีกำรสุ่มเปรียบเทียบ
โดยท่ีปัจจยัพ้ืนฐำนของทัง้สองกลุม่ไม่ได้แตกต่ำงกันอย่ำงมีนยัส�ำคญั 
ทำงสถิติ มีกำรน�ำ myostatin ในเลือด ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดที่มี 
กำรเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและสัมพันธ์กับภำวะมวลกล้ำมเน้ือน้อย  
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มำใช้ร่วมกับค่ำ RSMI จำก DXA scan ที่มีควำมแม่นย�ำและ 
ใช้ส�ำหรับวินิจฉัยภำวะมวลกล้ำมเน้ือน้อยมำใช้ในกำรเปรียบเทียบ 
ผลกำรศึกษำ รวมทั้งกำรวิจัยนี้ยังเป็นกำรศึกษำแรกที่น�ำยำ  
pioglitazone มำใช้เพื่อป้องกันกำรลดลงของกล้ำมเนื้อในผู้ป่วยไต
เรือ้รงัลำ้งไตทำงช่องท้องทีไ่ม่ได้เป็นเบำหวำน สำมำรถน�ำไปพัฒนำ
ต่อยอดวิจัยเพิ่มเติมได้ รวมท้ังท�ำวิจัยต่อในผู้ป่วยเบำหวำนหรือ 
ในผู้ป่วยไตวำยเรื้อรังที่ฟอกเลือด
 ข้อจ�ำกัดของกำรวิจัยข้อแรก คือ ขนำดประชำกรที่เข้ำร่วมกำร
วิจัยมีน้อยและระยะเวลำที่เข้ำร่วมกำรศึกษำสั้น ท�ำให้เห็นผลลัพธ์
ของกำรวิจัยที่ไม่ชัดเจน รวมทั้งไม่สำมำรถน�ำมำวิเครำะห์ถึงสำเหตุ
อื่นที่มีผลต่อมวลกล้ำมเน้ือท่ีลดลงในโรคไตเรื้อรังท่ีอำจเกิดร่วม  
ข ้อถัดมำ คือ ขำดกำรตรวจวัดภำวะดื้อต ่ออินซูลิน ได ้แก ่  
hyperinsulinemic euglycemic clamp และ modified insulin 
suppression test ซึ่งสำมำรถน�ำมำอธิบำยกลไกของยำที่ส่งผล 
ต่อกล้ำมเนื้อได้โดยตรง 

สรุป
 ยำ pioglitazone ขนำด 15 มก./วนั เทยีบกับยำหลอกเป็นเวลำ
นำน 16 สัปดำห์ สำมำรถลด myostatin ในเลือด ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัด
ทำงชีวภำพของภำวะกล้ำมเน้ือน้อย ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ล้ำงไต 
ทำงช่องท้องทีไ่ม่ได้เป็นโรคเบำหวำน แต่ไม่มผีลต่อปรมิำณกล้ำมเนือ้
และไม่มีผลข้ำงเคียงรุนแรงในผู้ป่วยที่เข้ำรับกำรวิจัย

กิตติกรรมประกาศ
 ขอบคุณคณำจำรย์แผนกโรคไต และเจ้ำหน้ำท่ีแผนกโรคไต  
กองอำยุรกรรม และศูนย์วิจัยและพัฒนำทำงชีววิทยำศำสตร์  
โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ ทุกท่ำนที่ได้ให้กำรสนับสนุน

เอกสารอ้างอิง 
 1. Workeneh BT, Mitch WE. Review of muscle wasting 

associated with chronic kidney disease. Am J Clin 
Nutr 2010;91:1128S-32S.

 2. Domanski M, Ciechanowski K. Sarcopenia: a major 
challenge in elderly patients with end-stage renal 
disease. J Aging Res 2012;2012:754739.

 3. Chen CT, Lin SH, Chen JS, Hsu YJ. Muscle wasting 
in hemodialysis patients: new therapeutic strategies 
for resolving an old problem. ScientificWorldJournal 
2013;2013:643954.

 4. Wannamethee SG, Atkins JL. Muscle loss and obesity: 
the health implications of sarcopenia and sarcopenic 
obesity. Proc Nutr Soc 2015;74:405-12.

 5. Cleasby ME, Jamieson PM, Atherton PJ. Insulin  
resistance and sarcopenia: mechanistic links  
between common co-morbidities. J Endocrinol 2016; 
229:R67-81.

 6. Leonardini A, Laviola L, Perrini S, Natalicchio A, 
Giorgino F. Cross-Talk between PPARgamma and  
Insulin Signaling and Modulation of Insulin  
Sensitivity. PPAR Res 2009;2009:818945.

 7. Shah PK, Mudaliar S, Chang AR, Aroda V, Andre M, 
Burke P, et al. Effects of intensive insulin therapy 
alone and in combination with pioglitazone on 
body weight, composition, distribution and liver fat 
content in patients with type 2 diabetes. Diabetes 
Obes Metab 2011;13:505-10.

 8. Shadid S, Jensen MD. Effects of pioglitazone  
versus diet and exercise on metabolic health and 
fat distribution in upper body obesity. Diabetes care 
2003;26:3148-52.

 9. Tripathy D, Schwenke DC, Banerji M, Bray GA,  
Buchanan TA, Clement SC, et al. Diabetes Incidence  
and Glucose Tolerance after Termination of  
Pioglitazone Therapy: Results from ACT NOW. J Clin 
Endocrinol Metab 2016;101:2056-62.

 10. Wang W, Zhou X, Kwong JSW, Li L, Li Y, Sun X.  
Efficacy and safety of thiazolidinediones in diabetes 
patients with renal impairment: a systematic review 
and meta-analysis. Sci Rep 2017;7:1717.

 11. Yanai H, Adachi H. The Low-Dose (7.5 mg/day)  
Pioglitazone Therapy. J Clin Med Res 2017;9:821-5.

 12. Park SE, Park CY, Sweeney G. Biomarkers of insulin 
sensitivity and insulin resistance: Past, present and 
future. Crit Rev Clin Lab Sci 2015;52:180-90.

 13. Manole E, Ceafalan LC, Popescu BO, Dumitru C,  
Bastian AE. Myokines as Possible Therapeutic  
Targets in Cancer Cachexia. J Immunol Res 
2018;2018:8260742.

 14. Smith RC, Lin BK. Myostatin inhibitors as therapies 
for muscle wasting associated with cancer and  
other disorders. Curr Opin Support Palliat Care 2013; 
7:352-60.

 15. Yamada S, Tsuruya K, Yoshida H, Tokumoto M, Ueki K, 
Ooboshi H, et al. Factors Associated with the Serum 

Original Article 90



Myostatin Level in Patients Undergoing Peritoneal 
Dialysis: Potential Effects of Skeletal Muscle Mass 
and Vitamin D Receptor Activator Use. Calcif Tissue 
Int 2016;99:13-22.

 16. Elkina Y, von Haehling S, Anker SD, Springer J. The 
role of myostatin in muscle wasting: an overview. J 
Cachexia Sarcopenia Muscle 2011;2:143-51.

 17. Han YQ, Ming SL, Wu HT, Zeng L, Ba G, Li J, et al. 
Myostatin knockout induces apoptosis in human 
cervical cancer cells via elevated reactive oxygen 
species generation. Redox Biol 2018;19:412-28.

 18. Mariot V, Joubert R, Hourde C, Feasson L, Hanna 
M, Muntoni F, et al. Downregulation of myostatin 
pathway in neuromuscular diseases may explain 
challenges of anti-myostatin therapeutic approaches. 
Nat Commun 2017;8:1859.

 19. Bergen HR, 3rd, Farr JN, Vanderboom PM, Atkinson EJ, 
White TA, Singh RJ, et al. Myostatin as a mediator of 
sarcopenia versus homeostatic regulator of muscle 
mass: insights using a new mass spectrometry-based 
assay. Skelet Muscle 2015;5:21.

 20. Schuelke M, Wagner KR, Stolz LE, Hubner C, Riebel 
T, Komen W, et al. Myostatin mutation associated 
with gross muscle hypertrophy in a child. N Engl J 
Med 2004;350:2682-8.

 21. Buckinx F, Landi F, Cesari M, Fielding RA, Visser M, 
Engelke K, et al. Pitfalls in the measurement of 
muscle mass: a need for a reference standard. J 
Cachexia Sarcopenia Muscle 2018;9:269-78.

 22. Han A, Bokshan SL, Marcaccio SE, DePasse JM,  
Daniels AH. Diagnostic Criteria and Clinical Outcomes 
in Sarcopenia Research: A Literature Review. J Clin 
Med 2018;7.

 23. Marsh AP, Shea MK, Vance Locke RM, Miller ME, Isom 
S, Miller GD, et al. Resistance training and pioglitazone 
lead to improvements in muscle power during  
voluntary weight loss in older adults. J Gerontol A 
Biol Sci Med Sci 2013;68:828-36.

 24. Shea MK, Nicklas BJ, Marsh AP, Houston DK, Miller 
GD, Isom S, et al. The effect of pioglitazone and  
resistance training on body composition in older 
men and women undergoing hypocaloric weight  
loss. Obesity (Silver Spring) 2011;19:1636-46.

 25. Zanchi A, Tappy L, Le KA, Bortolotti M, Theumann N, 
Halabi G, et al. Pioglitazone improves fat distribution, 
the adipokine profile and hepatic insulin sensitivity 
in non-diabetic end-stage renal disease subjects on 
maintenance dialysis: a randomized cross-over pilot 
study. PLoS One 2014;9:e109134.

 26. Cruz-Jentoft AJ, Bahat G, Bauer J, Boirie Y, Bruyere 
O, Cederholm T, et al. Sarcopenia: revised European 
consensus on definition and diagnosis. Age Ageing 
2019;48:16-31.

 27. Vaughan VC, Martin P, Lewandowski PA. Cancer 
cachexia: impact, mechanisms and emerging  
treatments. J Cachexia Sarcopenia Muscle 2013; 
4:95-109.

 28. Rasouli N, Raue U, Miles LM, Lu T, Di Gregorio GB,  
Elbein SC, et al. Pioglitazone improves insulin  
sensitivity through reduction in muscle lipid and  
redistribution of lipid into adipose tissue. Am J  
Physiol Endocrinol Metab 2005;288:E930-4.

 29. Yki-Jarvinen H. Thiazolidinediones. N Engl J Med 
2004;351:1106-18.

 30. Satirapoj B, Watanakijthavonkul K, Supasyndh 
O. Safety and efficacy of low dose pioglitazone  
compared with standard dose pioglitazone in type 2 
diabetes with chronic kidney disease: A randomized 
controlled trial. PLoS One 2018;13:e0206722.

Journal of the Nephrology Society of Thailand  91



Collagen type III glomerulopathy: 
a case report and literature Review

Pavitra Wasutaprungsan1, Nuttasith Larpparisuth1, Boonyarit Cheunsushon2
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Abstract
 Collagen type III glomerulopathy is a rare glomerular disease, characterized by abnormal accumulation of type III 
collagen fibrils within a mesangial matrix and subendothelial space of glomerulus. Diagnostic confirmation requires 
electron microscopy of renal tissue to demonstrate curved collagen fibrils. Because of no definite treatment, renal 
outcome is unfavorable in most studies. No antecedent study of collagen type III glomerulopathy has been conducted 
in Thailand. We here report a 65-year-old woman with chronic hepatitis B cirrhosis and hepatocellular carcinoma 
who developed nephrotic syndrome with renal insufficiency. Characteristic curved fibrils were demonstrated using 
electron microscopy. Treatment with prednisolone and cyclophosphamide was not completely successful; however, 
the patient still presented stable renal function for more than 2 years. We further reviewed the related literature 
regarding incidence, demographic data, clinical manifestations, treatment and clinical outcomes of collagen type III 
glomerulopathy.

Keywords: collagen type III glomerulopathy, collagenofibrotic glomerulopathy, glomerular disease, nephrotic syndrome
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Collagen type III glomerulopathy:
รายงานผู้ป่วยและทบทวนวรรณกรรม

ปวิตรา วาสุเทพรังสรรค์1 นัฐสิทธิ์ ลาภปริสุทธิ1 บุณยฤทธิ์ ชื่นสุชน2

1สาขาวักกะวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
2ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

บทคัดย่อ
 Collagen type III glomerulopathy เป็นโรคของโกลเมอรูลัสที่พบได้น้อยมำก เกิดจำกกำรสะสมของคอลลำเจนชนิดที่ 3 ผิดปกติ 
บริเวณมีแซงเจียลเมทริกซ์ และบริเวณใต้ช้ันเซลล์หลอดเลือดภำยในโกลเมอรูลัส สำมำรถยืนยันกำรวินิจฉัยได้จำกกำรตรวจด้วย
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน พบกำรสะสมของเส้นใยคอลลำเจนชนิดนี้ ซึ่งมีลักษณะเป็นเส้นโค้งในบริเวณดังกล่ำว ปัจจุบันยังไม่มี 
กำรรักษำจ�ำเพำะ จึงท�ำให้ผลกำรรักษำยังคงไม่เป็นที่น่ำพอใจ จำกกำรทบทวนวรรณกรรมไม่พบมีกำรรำยงำนถึงโรคไต collagen type III  
glomerulopathy ในประเทศไทยมำก่อน ผู้นิพนธ์จึงได้น�ำเสนอผู้ป่วย 1 รำย เป็นผู้ป่วยหญิงอำยุ 67 ปี มีโรคประจ�ำตัวเป็นมะเร็งตับ 
และตับแข็งจำกกำรติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี มำด้วยกลุ่มอำกำรเนโฟรติก ร่วมกับมีภำวะไตเสื่อม ได้รับกำรเจำะตรวจชิ้นเนื้อไต พบเส้นใย 
คอลลำเจนลกัษณะเป็นเส้นโค้งภำยในโกลเมอรลูสัจำกกำรตรวจด้วยกล้องจลุทรรศน์อเิลก็ตรอน ผูป่้วยได้รบักำรรกัษำด้วยยำ prednisolone 
และ cyclophosphamide ถงึแม้ว่ำค่ำกำรท�ำงำนของไตไม่ลดลงสูร่ะดบัปกตแิต่สำมำรถคงสภำพกำรท�ำงำนของไตให้คงทีไ่ด้มำกกว่ำ 2 ปี  
ผู้นิพนธ์ได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับโรคไต collagen type III glomerulopathy ถึงอุบัติกำรณ์ ข้อมูลพื้นฐำน พยำธิก�ำเนิด  
อำกำร อำกำรแสดง กำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร ลักษณะทำงพยำธิวิทยำ กำรรักษำ และผลกำรรักษำ 

ค�าส�าคญั: collagen type III glomerulopathy, collagenofibrotic glomerulopathy, glomerular disease, nephrotic syndrome
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บทน�า 
 Collagen type III glomerulopathy เป็นโรคของโกลเมอ- 
รูลัสที่ไม่น่ำจะเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน เกิดจำกกำรสะสมของ 
คอลลำเจนชนิดที่ 3 ผิดปกติภำยในโกลเมอรูลัส ซึ่งพบได้น้อยมำก1 
ปัจจุบนัพบเพียงรำยงำนผูป่้วยและรำยงำนกลุม่ผูป่้วยเท่ำนัน้ ถงึแม้
เป็นโรคที่พบไม่บ่อยแต่ก็อำจเป็นสำเหตุของกำรเกิดภำวะไตเรื้อรัง 
ระยะสุดท้ำยจนต้องได้รับกำรบ�ำบัดทดแทนไตได้ โรคน้ีพบบ่อย 
ในประชำกรชำวเอเชียมำกกว่ำตะวันตก อำกำรและอำกำรแสดง
ไม่จ�ำเพำะเจำะจง พบได้ในทุกช่วงอำยุ2 ถ้ำผู้ป่วยไม่ได้รับกำร 
เจำะตรวจชิ้นเนื้อไตก็ไม่สำมำรถให้กำรวินิจฉัยได้ซ่ึงอำจเป็นเหตุ
หนึ่งที่ยังไม่เคยมีรำยงำนโรคนี้มำก่อนในประเทศไทย ในรำยงำน 
ฉบับนี้จะแสดงถึงผู ้ป่วย 1 รำยที่ได้รับกำรวินิจฉัยเป็นโรคไต  
collagen type III glomerulopathy และทบทวนวรรณกรรม 
ที่เกี่ยวข้อง

รายงานผู้ป่วย
 ผู้ป่วยหญิงไทยคู่ อำยุ 65 ปี อำชีพแม่บ้ำน ภูมิล�ำเนำจังหวัด
สมุทรปรำกำร มำโรงพยำบำลด้วยอำกำรขำบวมทั้ง 2 ข้ำง นำน  
2 สัปดำห์ มีโรคประจ�ำตัวเดิม คือ ควำมดันเลือดสูง ได้รับกำรรักษำ
ด้วยยำ manidipine 10 มก./วนั propranolol 80 มก./วนั ควบคมุ
ควำมดันเลือดได้อยู่ในช่วง 140-150 มม.ปรอท 
 ผู้ป่วยมีโรคประจ�ำตัวอื่น ๆ คือ โรคตับแข็งจำกกำรติดเชื้อไวรัส
ตับอักเสบบี Child-Pugh score A เมื่อ 5 ปีก่อน ปริมำณไวรัส
เริ่มต้น 1,120,000 IU/มล. ได้รับกำรรักษำด้วยยำ entecavir  
0.5 มก./วัน หลังจำกนั้นประมำณ 3 เดือน ตรวจพบมะเร็งตับชนิด 
hepatocellular carcinoma ขนำด 2.4 x 1.8 ซม. ได้รบักำรรกัษำ
ด้วยเคมบี�ำบดัเฉพำะทีผ่่ำนหลอดเลือดแดงเข้ำสู่ตับ (trans-arterial  
chemo-embolization; TACE) และจี้ด้วยคลื่นควำมถี่วิทยุ  
(radiofrequency ablation; RFA) จนตรวจไม่พบเนื้องอกอีก 
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ปริมำณไวรัสในเลือดลดลงเหลือน้อยกว่ำ 20 IU/มล.
 ผู้ป่วยเริ่มสังเกตว่ำมีอำกำรขำบวมทั้ง 2 ข้ำง หน้ำบวม ตัวบวม
เป็น ๆ หำย ๆ มำ 7 ปี ไม่ได้สังเกตว่ำปัสสำวะเป็นฟองหรือไม่  
ไม่เคยตรวจพบกำรท�ำงำนของไตผิดปกติมำก่อน เม่ือ 2 ปีก่อน
อำกำรบวมเป็นมำกขึน้ ขำบวมทัง้ 2 ข้ำง หน้ำบวม ตวับวม ปัสสำวะ
เป็นฟอง ไม่มีปัสสำวะเป็นเลือดหรือสีน�้ำล้ำงเนื้อ ตรวจเบื้องต้น
พบมีโปรตีนรั่วในปัสสำวะ แพทย์รักษำโดยให้ยำขับปัสสำวะมำ 
รับประทำนเป็นช่วง ๆ 
 2 สัปดำห์ก่อน ผู้ป่วยมำตรวจตำมนัดคลินิกโรคตับ พบอำกำร
ของโรคตับคงที่ไม่มีก้อนเน้ืองอกใหม่ ปริมำณไวรัสในเลือดน้อย
กว่ำ 10 IU/มล. แต่ยังคงมีอำกำรขำบวม ตัวบวม ตรวจปัสสำวะพบ 
มีโปรตีนรั่วมำกขึ้น ปัสสำวะกลำงคืน 3-4 คร้ัง ไม่มีเบื่ออำหำร 

น�ำ้หนกัลด จงึส่งปรกึษำแพทย์โรคไตเพือ่ตรวจเพิม่เตมิ ผูป่้วยปฏเิสธ
ประวัติกำรใช้ยำนอกเหนือจำกที่แพทย์สั่ง ยำเสพติด สุรำ ยำชุด  
ยำสมุนไพร และปฏิเสธประวัติโรคไตในครอบครัว
 ตรวจร่ำงกำยพบควำมดนัเลือดสูง 149/98 มม.ปรอท generalized  
edema and pitting edema 2+ of both legs กำรตรวจร่ำงกำย
ระบบอืน่ ๆ  อยูใ่นเกณฑ์ปกต ิผลกำรตรวจผลทำงห้องปฏบิตักิำรครัง้นี้  
ดังแสดงใน ตารางที่  1 และได้ทบทวนผลกำรตรวจเกี่ยวกับ 
กำรท�ำงำนของไตย้อนหลัง ดังแสดงใน ตารางที่ 2 โดยจำกผลกำร
ตรวจพบว่ำผู้ป่วยมีระดับอัตรำกำรกรองของไตลดลงตำมล�ำดับ  
และมปีรมิำณแอลบูมนิในเลอืดลดลงเรือ่ย ๆ  แม้จะไม่พบกำรท�ำงำน
ของตับแย่ลงด้วยก็ตำม

ตารางที่ 1 ผลตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรเบื้องต้นของผู้ป่วย

ผลการตรวจปัสสาวะ ผลการตรวจเลือด

Urinalysis: 
 Sp.gr. 1.020, Albumin 2+, 
 WBC 1-2 เซลล์/HPF, RBC 1-2 เซลล์/HPF,
 No cast
Urine albumin creatinine ration (UACR)
 1018.4 มิลลิกรัมต่อกรัมครีแอทินิน

BUN 16.2 มก./ดล, Creatinine 1.31 มก./ดล.

Serum albumin 1.8 กรัม/ดล. Globulin 2.9 กรัม/ดล.

Cholesterol 160 มก./ดล Triglyceride 58 มก./ดล.

TB 0.51 มก./ดล, AST 57 U/L, ALT 23 U/L, ALP 100 U/L

CBC: Hemoglobin 10.0 ก./ดล, Hematocrit ร้อยละ 29.6
WBC 4,400 เซลล์/ลบ.มม., Platelet 116,000 เซลล์/ลบ.มม.

WBC, White Blood cell; HPF, High Power Field; RBC, Red Blood Cell; LPF, Low Power Field; BUN, Blood Urea Nitrogen; 
TB, Total bilirubin; AST, Aspartate aminotransferase; ALT, Alanine aminotransferase; ALP, Alkaline phosphatase; CBC, 
Complete Blood Count

ตารางที่ 2 ผลกำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรย้อนหลังเกี่ยวกับกำรท�ำงำนของไต

BUN, Blood Urea Nitrogen; eGFR, Estimate glomerular filtration rate; Alb, Albumin; UA, Urine analysis; WBC; White 
Blood Cell; RBC, Red Blood Cell

เวลา 31 
เดือนก่อน

18 
เดือนก่อน 

14 
เดือนก่อน 

9 
เดือนก่อน 

6 
เดือนก่อน 

1 
เดือนก่อน  ปัจจุบัน

BUN (มก./ดล.) - 10.3 - - 16.2 - -

ครีแอทินิน (มก./ดล.)
eGFR (CKD-EPI)
 (มล./นำที/1.73/ตร.ม.)

-
-

0.90
67.79

1.04
56.92

1.11
52.61

1.15
50.05

1.25
45.25

1.31
42.76

Alb (ก./ดล.) 2.3 2.5 2.1 - 1.9 - 1.8

UA: Protein Trace 2+ - - - - 3+

  WBC (เซลล์/HPF) 1-2 1-2 - - - - 0-1

 RBC (เซลล์/HPF) 0-1 1-2 - - - - 0-1
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 ผลกำรตรวจเพิ่มเติมพบว่ำ ANA, Anti-HCV และ Anti-HIV  
เป็นลบ ตรวจวดัปรมิำณไวรสัตบัอกัเสบบใีนเลอืดน้อยกว่ำ 10 IU/มล. 
ผลอัลตร้ำซำวด์พบขนำดไตซ้ำย 10.9 ซม. และไตขวำ 10.6 ซม.  
โดยรูปร่ำงของไตและ echogenicity อยู่ในเกณฑ์ปกติ เบื้องต้น
แพทย์ได้ปรับเพ่ิมยำ manidipine เพื่อคุมควำมดันเลือดให้ดีขึ้น  
แต่หลงัจำกปรับยำเพ่ิมไปตดิตำมพบว่ำ urine albumin creatinine 
ratio (UACR) เพิ่มขึ้นจำก 1,018.4 มก.ต่อกรัมครีแอทินิน 
เป็น 3,549.8 มก./กรัมครีแอทินิน จึงได้ท�ำกำรเจำะตรวจชิ้นเนื้อไต
 ผลทำงพยำธิวิทยำของเน้ือไตพบ 57 โกลเมอรูลัส โดย 
เป็น global sclerosis 16 โกลเมอรูลัส ไม่พบ crescent  
โกลเมอรูลัสทั้งหมดมีลักษณะเป็น lobular มีกำรสะสมของสำร 
ที่มีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกัน ติดสีซีดบริเวณมีแซนเจียลเมทริกซ์
และบริเวณใต้ชั้นเซลล์หลอดเลือด ผนัง basement membrane 
มีลักษณะเป็น 2 ชั้น (double contour) ไม่พบกำรติดสี Congo 
red ไม่พบกำรติดสีของอิมมูโนโกลบูลินหรือคอมพลีเมนท์ จำก 
กำรตรวจ immunofluorescence ผู ้ป่วยได้รับกำรวินิจฉัย 
เป็นโรคไต collagen type III glomerulopathy ลกัษณะทำงพยำธิ
วิทยำดังแสดงตำม รูปที่ 1-3

ครีแอทินินในเลือดอยู่ระหว่ำง 1.21-1.36 มก./ดล. และปริมำณ 
แอลบมูนิในปัสสำวะประมำณ 1,425.6–2,236.1 มก./กรมัครแีอทนินิ  
แต่เนื่องจำกผู้ป่วยมีภำวะติดเชื้อที่ขำ จึงหยุดยำกดภูมิคุ ้มกัน 
แต่ยังคงให้ยำ losartan ต่อตรวจติดตำมจนถึงปัจจุบัน (ประมำณ 
2 ปีหลังวินิจฉัย) พบค่ำครีแอทินินในเลือดอยู่ในช่วง 1.1-1.3 มก./
ดล. และปริมำณแอลบูมินในปัสสำวะเท่ำกับ 1,595.5 มก./กรัม 
ครีแอทินิน

รูปที่  1 บริเวณโกลเมอรูลัสพบลักษณะ lobular appearance  
และมีกำรเพิ่มขึ้นของ mesangial matrix อย่ำงมำก ติดสีแดงจำง 
และมีกำรเพิ่มขึ้นของเซลล์มีแซงเจียลเป็นบำงส่วน (segmental 
mesangial hypercellularity) (สีย้อม periodic acid-Schiff 
stain x40)

 เนื่องจำกผู ้ป่วยมีภำวะโปรตีนรั่วในปัสสำวะที่รุนแรงและมี
อำกำรบวมมำก ช่วงแรกจึงได้รับกำรรักษำด้วยยำ cyclophos-
phamide 50 มก./วัน และ prednisolone 20 มก./วันเป็นเวลำ 6 
เดอืนร่วมกบัได้รับยำ losartan 50 มก./วนั ตรวจตดิตำมพบว่ำระดบั 

รูปที่  2 บริเวณผนังหลอดเลือดฝอยของโกลเมอรูลัสพบลักษณะ 
double contour (ลูกศร) และ intervening pale material  
(สีย้อม Jones silver stain x40)

รูปที่  3  Curvilinear collagen fibrils ขนำด 60 นำโนเมตร  
บริเวณมีแซนเจียลเมทริกซ์ (electron microscopy) 
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ทบทวนวรรณกรรม
 โรคไต collagen type III glomerulopathy ได้รับกำรวินิจฉัย 
คร้ังแรกช่วงปี พ.ศ. 2522 โดย Arakawa และ Yamanaka  
พบกำรสะสมของคอลลำเจนผิดปกติในโกลเมอรูลัสบริเวณ 
มีแซงเจียลเมทริกซ์โดยไม่พบควำมผิดปกติของเล็บหรือโครงสร้ำง
กระดูก ต่อมำในปี พ.ศ. 2525 Dombros และ Katz ได้รำยงำน 
ผู้ป่วยที่ตรวจพบเม็ดเลือดแดงผิดปกติในปัสสำวะและมีลักษณะ 
ทำงพยำธิวิทยำของไตคล้ำยกับกลุ่มอำกำรควำมผิดปกติของเล็บ
และกระดูกสะบ้ำ (Nail-Patella Syndrome)3 คือ มีกำรสะสม
ของคอลลำเจนผิดปกติบริเวณ basement membrane ของ 
โกลเมอรูลัสและมีแซงเจียลเทริกซ์ แต่ไม่พบควำมผิดปกติของเล็บ
หรือสะบ้ำ หลังจำกนั้นในปี พ.ศ. 2533 Ikeda และคณะค้นพบ 
ว่ำเส ้นใยที่สะสมอยู ่ น้ันคือคอลลำเจนชนิดท่ี 3 และชื่อโรค  
collagenofibrotic glomerulopathy และ collagen type III  
glomerulopathy ได้ถูกบัญญัติขึ้นมำโดย Arakawa และคณะ  
ในปี พ.ศ. 2544 ซึ่งโรคนี้ได้ถูกน�ำมำจ�ำแนกเป็นโรคไตโกลเมอรูลัส
ประเภทหนึ่งโดยองค์กำรอนำมัยโลกเมื่อปี พ.ศ. 25483

 โดยปกติแล้ว extracellular matrix ในโกลเมอรูลัสอัน 
ประกอบด้วย basement membrane ของหลอดเลือดฝอย และ
สำรเมทริกซ์ในมีแซงเจียล (mesangial matrix) นั้นจะมีโครงสร้ำง
พื้นฐำนที่คล้ำยคลึงกันคือ fibronectin, laminin คอลลำเจน
ชนิดที่ 4 ชนิดที่ 5 และ sulfated glycosaminoglycan โรค 
ที่มีภยันตรำยต่อโกลเมอรูลัสไม่ว่ำจะเป็นระยะเริ่มต้นหรือระยะ
ท้ำยนั้นจะท�ำให้มีกำรเพิ่มข้ึนของสำรเมทริกซ์นอกเซลล์โดยเฉพำะ
คอลลำเจนชนิดที่ 42

 คอลลำเจนชนิดที่ 3 เป็นโปรตีนโครงสร้ำงของสำรเมทริกซ ์
นอกเซลล์ที่พบได้บริเวณเนื้อเยื่อระหว่ำงเซลล์และหลอดเลือด  
แต่ไม่พบในโกลเมอรูลัสปกติ1,2 อย่ำงไรก็ตำมคอลลำเจนชนิดนี้
สำมำรถพบเป็นส่วนประกอบของพังผืดในโกลเมอรูลัสบริเวณ 
มีแซงเจียลเมทริกซ์ในโรคไตจำกเบำหวำน (diabetic glomeru-
losclerosis)2 ดังนั้นในกรณีที่พบกำรสะสมของคอลลำเจนชนิด
ที่ 3 บริเวณมีแซงเจียลเมทริกซ์ หรือใต้ชั้นเซลล์หลอดเลือดใน 
โกลเมอรูลัสที่ไม่มีพังผืดจึงเป็นลักษณะจ�ำเพำะของโรค collagen 
type III glomerulopathy ปัจจุบันมีรำยงำนผู้ป่วยน้อยกว่ำ  
60 รำยทั่วโลก รำยงำนส่วนใหญ่มำจำกประเทศญี่ปุ่น นอกจำกน้ี
ยังพบรำยงำนจำกประเทศแคนำดำ อิตำลี บรำซิล4 ซำอุดิอำระเบีย 
และจนี1 จำกกำรทบทวนฐำนข้อมลูเชงิประจกัษ์รำยงำนนีน่้ำจะเป็น
รำยแรกจำกประเทศไทย

วิทยาการระบาด 
 Collagen type III glomerulopathy เป็นโรคทีพ่บได้น้อยมำก 
รำยงำนส่วนใหญ่มำจำกประเทศแถบเอเชีย โดยจำกรำยงำนผู้ป่วย

เกอืบ 60 รำยนัน้ ส่วนใหญ่มำจำกประเทศญีปุ่น่ นอกจำกนัน้มำจำก
ประเทศจีน 20 รำย1 ประเทศอินเดีย 17 รำย5, 6 ประเทศฝรั่งเศส 
10 รำย ประเทศแคนำดำ 1 รำย ประเทศอิตำลี 1 รำย ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ 1 รำย6 และประเทศบรำซิล 3 รำย4 ในประเทศไทย 
ยังไม่เคยมีรำยงำนโรคนี้มำก่อน รำยงำนผู้ป่วยรำยนี้จึงน่ำจะเป็น
รำยแรกในประเทศไทย 
 จำกกำรศึกษำของ Anila และคณะ เก็บรวบรวมข้อมูลผู้ป่วย 
ที่ได้รับกำรเจำะตรวจชิ้นเนื้อไตที่ศูนย์พยำธิวิทยำของไตและ 
ระบบทำงเดินปัสสำวะประเทศอินเดีย ระหว่ำงปี พ.ศ. 2554 ถึง  
พ.ศ. 2559 จ�ำนวน 10,128 รำย พบผู้ป่วย 8 รำยได้รับกำรวินิจฉัย
เป็นโรคไต collagen type III glomerulopathy คิดเป็นร้อยละ 
0.08 ในขณะที่ฐำนข้อมูลจำกประเทศสหรัฐอเมริกำในช่วงเวลำ
เดียวกันนั้น มีกำรตัดชิ้นเนื้อไตตรวจทั้งสิ้น 25,964 รำย ไม่พบ 
กำรวินิจฉัยโรคไต collagen type III glomerulopathy เลย5

พยาธิก�าเนิด
 ปัจจุบันยังไม่ทรำบพยำธิก�ำเนิดที่แน่ชัดแต่จำกรำยงำนที่พบว่ำ
ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในทวีปเอเชียและบำงครั้งเกิดโรคในครอบครัว
เดียวกัน จึงสันนิษฐำนว่ำเช้ือชำติและพันธุกรรมน่ำจะมีส่วน
เกี่ยวข้องกับกำรเกิดโรคพยำธิสรีรวิทยำของโรคนี้ถูกอธิบำยได้เป็น  
2 สมมติฐำนคือ เซลล์มีแซงเจียลผลิตคอลลำเจนชนิดที่ 3 ที่ผิดปกติ 
ขึ้นมำเองหรือเกิดจำกควำมผิดปกติของโรคที่เกิดทั่วร่ำงกำยแล้ว 
ส่งผลให้กระบวนกำรเมแทบอลสิมของคอลลำเจนชนดิที ่3 ผดิปกติ6

 กำรสร้ำงคอลลำเจนชนิดที่ 3 เริ่มมำจำกสำรโมเลกุลใหญ่ท่ี 
เรียกว่ำ โปรคอลลำเจนชนิดที่ 3 (type III pro-collagen) ก่อนจะ
ถูกเอนไซม์ย่อยสลำยบริเวณ N-terminal ออก ท�ำให้มีขนำดเล็ก
ลงกลำยเป็นคอลลำเจนชนิดที่ 3 โดยปกติจะตรวจพบ N-terminal 
pro-collagen type III peptide (PIIINP) ที่ถูกตัดออกมำ ซึ่งจะมี 
ระดับสูงขึ้นได้ในโรคที่มีกำรสร้ำงพังผืด5,6 บ่งชี้ว่ำมีกำรเปลี่ยน 
โปรคอลลำเจนเป็นคอลลำเจนจ�ำนวนมำก ในผูป่้วยโรคไต collagen 
type III glomerulopathy จะพบมีระดับ PIIINP ในเลือดสูงขึ้นได้
โดยระดับที่ยิ่งสูงน้ันจะเป็นตัวบ่งช้ีควำมรุนแรงของกำรเกิดพังผืด
ภำยในไต ระดับ PIIINP จะสูงขึ้นเฉลี่ยประมำณ 2 เท่ำของค่ำปกติ
ในผูป่้วยไตเสือ่มเรือ้รงั แต่จะสงูถงึ 10-100 เท่ำของค่ำปกติในผูป่้วย
โรคไต collagen type III glomerulopathy6

ลักษณะทางคลินิก 
  โรคนี้สำมำรถพบได้ทุก ๆ ช่วงอำยุ ทั้งในเพศหญิงและเพศชำย 
พบอุบัติกำรณ์สูงสุดในช่วงอำยุ 40-70 ปี ส่วนในเด็กน้ันสำมำรถ
พบได้ตั้งแต่อำยุ 3 เดือนแต่ส่วนใหญ่มักพบตั้งแต่อำยุ 15 ปีขึ้นไป  
มีลักษณะกำรถ่ำยทอดทำงพันธุกรรมแบบด้อยในขณะที่ผู ้ใหญ่ 
เกิดแบบกระจัดกระจำย7
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 อำกำรแสดงที่พบได้บ่อยคือ อำกำรบวม ตรวจพบโปรตีนรั่ว 
ในปัสสำวะตั้งแต่ปริมำณเล็กน้อยจนถึงระดับเนโฟรติก โดย 
มำกกว่ำร้อยละ 50 พบโปรตีนรั่วระดับเนโฟรติก บำงรำยอำจพบ 
เม็ดเลือดแดงร่ัวผิดปกติในปัสสำวะ พบควำมดันเลือดสูงร่วมด้วย
ประมำณร้อยละ 60 โดยท่ัวไปกำรท�ำงำนของไตมักอยู่ในเกณฑ์
ปกติหรือลดลงเพียงเล็กน้อย กำรด�ำเนินโรคมีควำมแตกต่ำงกัน
ตั้งแต่อำกำรคงที่พบเพียงโปรตีนรั่วในปัสสำวะจนถึงภำวะไตวำย 
เรื้อรังระยะสุดท้ำย2 มีเพียงส่วนน้อยเท่ำนั้นที่มีอำกำรแสดง 
นอกไตดังรำยงำนผู้ป่วยของ Tadashi และคณะ พบผู้ป่วยชำย
อำยุ 38 ปี มีอำกำรของภำวะเนโฟรติก ได้รับกำรตัดชิ้นเนื้อไต 
และวนิจิฉยัโรคไต collagen type III glomerulopathy หลงัจำกนัน้ 
มีภำวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว (atrial fibrillation) และหัวใจ 
ล้มเหลว ได้รบักำรล้ำงไตทำงช่องท้องจนกระทัง่เสยีชีวติจำกกำรตดิ
เชื้อรำในช่องท้อง ชันสูตรศพพบมีกำรสะสมของคอลลำเจนชนิดนี ้
ที่อวัยวะอื่น ๆ คือ หัวใจ ตับ ม้ำม และต่อมไทรอยด์8 ในผู้ป่วย 
บำงรำยพบมคีวำมสมัพนัธ์กับโรค hemolytic uremic syndrome7 

และโรค inherited factor H deficiency2

ลักษณะทางพยาธิวิทยา
 กำรตรวจทำงพยำธวิทิยำด้วยกล้องจลุทรรศน์จะพบโกลเมอรูลสั 
มีขนำดใหญ่ มีกำรขยำยตัวของมีแซงเจียลอันเป็นผลจำกสำร 
เมทริกซ์ที่มีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกันมำสะสมอยู่บริเวณใต้ช้ันเซลล์
หลอดเลือด โดยมีจ�ำนวนเซลล์อยู่ในเกณฑ์ปกติหรือเพิ่มขึ้นเล็ก
น้อย บริเวณมีแซงเจียลเมทริกซ์จะย้อมไม่ติดหรือติดสี Periodic 
Acid-Schiff (PAS) เพียงเล็กน้อย ย้อม methenamine silver  
จะไม่ติดสี แต่ถ้ำย้อม Masson trichrome จะมีกำรติดสีฟ้ำซึ่งบ่งชี้
ว่ำสำรที่สะสมอยู่นั้นน่ำจะเป็นคอลลำเจน และไม่ติดสี Congo red 
ส่วนบรเิวณ basement membrane ของโกลเมอรลูสัมกีำรหนำตวั  
บำงคร้ังแสดงลักษณะเป็น double contour ในกรณทีีโ่รคด�ำเนินไป 
มำกจะพบโกลเมอรูลัสมีลักษณะ nodular หรือ lobular เป็น
สัดส่วนกับพังผืดบริเวณเน้ือเยื่อระหว่ำงเซลล์ กำรเปลี่ยนแปลง 
ของหลอดเลือดมีลักษณะ vascular sclerosis ซึ่งสัมพันธ์กับ 
กำรเกิดภำวะควำมดันเลือดสูง2,5,7 

 กำรย้อมสีด้วยวิธี immunofluorescence จะไม่พบกำรติดสี 
ของอิมมูโนโกลบูลินหรือคอมพลีเมนท์ ด้วยกำรย้อมมำตรฐำน 
แต่จะพบกำรติดสีของคอลลำเจนชนิดที่ 3 บริเวณมีแซนเจียล 
เมทริกซ์และ basement membrane ของโกลเมอรูลัส กำรตรวจ 
ด ้วยกล ้องจุลทรรศน ์อิ เล็กตรอนพบกำรสะสมของสำรที่ มี 
ลักษณะโปร่งแสงจำกกำรย้อมมำตรฐำน (lead citrate และ 
uranyl acetate) หรือพบลักษณะเส้นใยคอลลำเจนที่บริเวณ 
มีแซนเจียลเมทริกซ์และบริเวณใต้ชั้นเซลล์หลอดเลือดเมื่อย้อม 
ด้วย phosphotungstic แต่ไม่พบกำรสะสมของเส้นใยคอลลำเจน

บริเวณ basement membrane ของโกลเมอรูลัสชั้น lamina 
densa อันเป็นลักษณะจ�ำเพำะของโรคควำมผิดปกติของเล็บ 
และกระดกูสะบ้ำ ลกัษณะของเส้นใยคอลลำเจนชนดิที ่3 มลีกัษณะ
เป็นเส้นโค้ง ขนำดประมำณ 60 นำโนเมตรจดัเรยีงตวัอย่ำงเป็นอิสระ 
อกีท้ังยงัสำมำรถพบกำรแบนรำบของ podocyte foot processes 

ร่วมด้วยได้2,5

 ในผู ้ป ่วยรำยนี้ พบโกลเมอรูลัสมีลักษณะ lobular ผนัง  
basement membrane มีลักษณะ double contour และมี 
กำรสะสมของสำรที่มีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกัน สีซีดบริเวณม ี
แซนเจียลเมทริกซ์และบริเวณใต้ชั้นเซลล์หลอดเลือด ย้อมไม่ติดสี 
Congo red เมื่อตรวจเพิ่มเติมด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนพบ 
เส้นใยลักษณะโค้งงอขนำดประมำณ 60 นำโนเมตรท่ีบริเวณ 
มีแซนเจียลเมทริกซ์และใต้ชั้นเซลล์หลอดเลือดซึ่งมีลักษณะ 
เข้ำได้กับโรคไต collagen type III glomerulopathy ถึงแม้ว่ำ 
จะไม่ได้ย้อมพิเศษ immunofluorescence เพื่อตรวจยืนยันว่ำ 
เป็นเส้นใยคอลลำเจนชนิดที่ 3 และไม่ได้ตรวจวัดระดับ PIIINP  
ซึ่งจะมีค่ำสูงผิดปกติ เนื่องจำกไม่สำมำรถตรวจได้ในประเทศไทย

การวินิจฉัยแยกโรค
 กำรสะสมของเส้นใยคอลลำเจนสำมำรถพบได้ในภำวะใด ๆ 
ก็ตำมที่มีกำรเกิดพังผืดในไต โดยเฉพำะโรคไตจำกเบำหวำนซึ่ง
ท�ำให้เกิดภำวะที่เรียกว่ำ diabetic fibrillosis โดยจะพบว่ำมีควำม 
แตกต่ำงจำก collagen type III glomerulopathy คอื จะมปีรมิำณ
กำรสะสมของคอลลำเจนเพยีงเลก็น้อยเท่ำนัน้7 ในขณะทีก่ลุม่อำกำร
ควำมผิดปกติของเล็บและกระดูกสะบ้ำ (NPS) จะพบกำรสะสม 
ของคอลลำเจนชนิดที่ 3 บริเวณ basement membrane ของ 
โกลเมอรูลัสช้ัน lamina densa เท่ำนั้น2 ไม่พบกำรสะสมบริเวณ 
มีแซนเจียลเมทริกซ์หรือใต้ชั้นเซลล์หลอดเลือดเช่นใน collagen 
type III glomerulopathy ส่วนโรคอื่น ๆ เช่น fibronectin  
glomerulopathy เป็นโรคที่พบได้ไม่บ่อย สำมำรถพบกำรสะสม
ของเส้นใยคอลลำเจนที่มีกำรเรียงตัวอย่ำงเป็นระเบียบ แต่ไม่พบ
ลักษณะจ�ำเพำะของคอลลำเจนชนิดที่ 3 คือ ลักษณะเป็นเส้นโค้ง
และสำมำรถแยกได้จำกกำรย้อมพเิศษไฟโบรเนกตนิ (fibronectin) 
ด้วยวิธีทำง immunohistochemistry 
 นอกจำกนั้นยังมีโรคโกลเมอรูลัสจำกสำเหตุอื่น ๆ ที่มีลักษณะ
เบื้องต้นจำกกำรตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์เป็นแบบ membra-
noproliferative คล้ำยคลึงกับโรคนี้ เช่น โรค monoclonal 
immunoglobulin deposition disease สำมำรถแยกจำกโรคไต 
collagen type III glomerulopathy ได้ด้วยกำรย้อมพิเศษ  
immunofluorescence หรือโรค amyloidosis ที่จะย้อมติดสี 
Congo red เป็นต้น7 โดยแสดงลักษณะควำมแตกต่ำงของเส้นใย
ชนิดต่ำง ๆ ในโรคไตโกลเมอรูลัสอื่น ๆ ดังแสดงใน ตารางที่ 39

Journal of the Nephrology Society of Thailand  97



ความสัมพันธ์ของโรค collagen type III 
glomerulopathy กับโรคทางระบบอื่น ๆ
 ปัจจุบันโรคไต collagen type III glomerulopathy พบได้
น้อยมำก ด้งน้ันกำรพบร่วมกับโรคทำงระบบอื่นจึงยิ่งพบได้น้อย
มำกลงไปอีก3 อย่ำงไรก็ตำม Tadashi Yasuda และคณะ รำยงำน
ผู้ป่วยชำยอำยุ 38 ปีท่ีได้รับกำรวินิจฉัยโรค collagen type III 
glomerulopathy และมีกำรด�ำเนินโรคจนเข้ำสู่ภำวะไตเรื้อรัง 
ระยะสุดท้ำย ได้รับกำรล้ำงไตทำงช่องท้องเป็นระยะเวลำ 7 ปีก่อน
จะเสียชีวิตในท่ีสุด เม่ือชันสูตรศพพบมีกำรสะสมของคอลลำเจน
ชนิดที่ 3 เป็นจ�ำนวนมำกที่ไตและม้ำม มีกำรสะสมปริมำณเล็กน้อย
ที่ตับ ปอด หัวใจ ตับอ่อน และต่อมไทรอยด์8 รำยงำนของ Sonoo 
Mizuiri และคณะ ที่รำยงำนผู้ป่วยหญิงอำยุ 49 ปี ได้รับกำรวินิจฉัย
ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีจำกกำรได้รับเลือดและโรค collagen  
type III glomerulopathy พบมีกำรสะสมของคอลลำเจนชนิดที่ 3  
ภำยในไต และตับบริเวณ perisinusoidal10 หรืออีกรำยงำน 
ของ Sachin S. Soni และคณะ พบโรค collagen type III  
glomerulopathy ร่วมกบัโรคมะเรง็ต่อมน�ำ้เหลืองชนดิ Hodgkin11 
จำกรำยงำนเหล่ำนี้ช่วยสนับสนุนสมมติฐำนว่ำ อำจมีกำรสร้ำง 
คอลลำเจนที่ผิดปกติมำจำกอวัยวะอื่น ๆ  หรือเกิดจำกควำมผิดปกติ 
ของโรคตำมระบบส่งผลให้กระบวนกำรเมแทบอลสิมของคอลลำเจน 
ชนิดที่ 3 ผิดปกติไป โดยผู ้ป่วยในรำยงำนนี้มีกำรติดเชื้อไวรัส 
ตับอักเสบบีร่วมด้วย แต่อย่ำงไรก็ตำมยังไม่มีรำยงำนในอดีต 
ทีพ่บกำรตดิเชือ้นีร่้วมกบัโรค collagen type III glomerulopathy 
มำก่อน

การรักษาและพยากรณ์โรค
 ปัจจุบันยังไม่มีกำรรักษำจ�ำเพำะ พบเพียงกำรรักษำแบบ 
ประคับประคองเท่ำน้ัน ประกอบด้วยกำรรักษำเพื่อควบคุม 
ควำมดันเลือด ลดโปรตีนรั่วในปัสสำวะ และลดอำกำรบวม จำก 

รำยงำนพบว่ำ กำรควบคุมควำมดนัเลอืดให้อยูใ่นเกณฑ์ปกตโิดยกำร 
ให้ยำในกลุม่ angiotensin converting enzyme หรอื angiotensin 
receptor blocker สำมำรถช่วยลดกำรร่ัวของโปรตีนในปัสสำวะ
ได้12,13 แนะน�ำกำรล้ำงไตหรือปลูกถ่ำยไตในผู้ป่วยที่เข้ำสู่ภำวะไต 
วำยเรื้อรังระยะสุดท้ำย ถึงแม้ว่ำปัจจุบันจ�ำนวนผู้ป่วย collagen 
type III glomerulopathy ที่ได้รับกำรปลูกถ่ำยไตน้ันมีน้อยมำก  
แต่ผู ้ที่ได้รับกำรปลูกถ่ำยไตไปแล้วยังไม่พบกำรเกิดซ�้ำของโรค  
จำกกำรศึกษำในผู้ป่วยที่มีกำรสะสมของคอลลำเจนชนิดที่ 1 และ
ชนิดที่ 3 ผดิปกติบริเวณผวิหนัง พบวำ่กำรให้ยำสเตยีรอยด์สำมำรถ
ช่วยลดกำรสะสมของคอลลำเจนได้14 แต่อย่ำงไรก็ยังไม่มีกำรศึกษำ
ในผู้ป่วย collagen type III glomerulopathy มีเพียงรำยงำน 
ผู้ป่วยเท่ำนั้นพบว่ำกำรให้ยำ prednisolone ขนำด 1 มก.ต่อ 
น�้ำหนักตัว 1 กก.ต่อวัน สำมำรถช่วยลดโปรตีนรั่วในปัสสำวะได้  

ดังนั้นกำรใช้ยำสเตียรอยด์จึงยังเป ็นที่ถกเถียงและต้องกำร 
กำรศึกษำเพิ่มเติมต่อไป ในผู้ป่วยรำยน้ีได้รับกำรรักษำด้วยยำ  
prednisolone และ cyclophosphamide พบว่ำปริมำณ 
แอลบูมินในปัสสำวะลดลงและสำมำรถคงกำรท�ำงำนของไต 
ให้ยังคงที่ได้
 กำรด�ำเนินโรคค่อนข้ำงมีควำมหลำกหลำย แต่ในที่สุดผู้ป่วย
จ�ำนวนมำกมักมีกำรด�ำเนินโรคจนเข้ำสู่ภำวะไตเรื้อรังระยะสุดท้ำย 
Hisakawa และคณะ เก็บรวบรวมข้อมูลผู้ป่วย 17 รำย พบ 5 รำย
มีภำวะไตเรื้อรังระยะสุดท้ำย2 หรือจำกรำยงำนของ Suzuki พบว่ำ 
ผู้ป่วย 7 จำก 14 รำย มีกำรด�ำเนินโรคเข้ำสู่ภำวะไตเรื้อรังระยะ
สุดท้ำย โดยมีอัตรำกำรอยู่รอดของไตที่ 10 ปี ร้อยละ 4915

สรุป
 Collagen type III glomerulopathy เป็นโรคที่พบได้ไม่บ่อย  
เกิดจำกกำรสร้ำงและสะสมของเส้นใยคอลลำเจนในต�ำแหน่ง 
ที่ผิดปกติภำยในโกลเมอรูลัส โรคนี้ไม่มีอำกำรแสดงจ�ำเพำะทำง

ตารางที่ 3 แสดงลักษณะควำมแตกต่ำงของเส้นใยชนิดต่ำง ๆ ในโรคไตโกลเมอรูลัส 

Characteristics Amyloidosis FGN
Immunotactoid 
Glomerulopathy

Fibronectin
Glomerulopathy

Collagen type III 
Glomerulopathy

Appearance Fibril Fibril Microtubules Fibril Fibril

Size (nm) 8-15 12-24 >30 12-16 40-60

Arrangement Random Random Parallel arrays Random Random

Congo red 
staining

Positive Negative Negative Negative Negative

Ig deposition Monoclonal light 
chain in AL type 

amyloid

Usually 
polyclonal 

IgG

Monoclonal or 
oligoclonal IgG

Negative Negative staining for 
immunoglobulin

Clinicopathological Conference 98



คลินิก ไม่สำมำรถวินิจฉัยได้ถ้ำไม่มีกำรตรวจชิ้นเนื้อไต กำรวินิจฉัย
จ�ำเป็นต้องอำศัยลักษณะจ�ำเพำะท่ีเห็นได้จำกกล้องจุลทรรศน ์
อิ เล็กตรอน หรือพบมีกำรเพิ่มสูง ข้ึนของระดับ PII INP ใน 
เลือด เนื่องจำกยังไม่มีกำรรักษำจ�ำเพำะ โรคส่วนหน่ึงจึงด�ำเนิน 
เข้ำสู่ภำวะไตเสื่อมจนต้องได้รับกำรบ�ำบัดทดแทนไต 
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 อำจำรย์ นำยแพทย์ สุรสีห์ พร้อมมูล เป็นอำจำรย์แพทย์ที่ช่วย
บุกเบิกและพัฒนำระบบกำรบริกำรสุขภำพให้ผู้ป่วยสำมำรถเข้ำ
ถึงกำรผ่ำตัดเปลี่ยนไตได้มำกขึ้น ปัจจุบันท่ำนด�ำรงต�ำแหน่งนำยก
สมำคมปลูกถ่ำยอวัยวะแห่งประเทศไทย (Thai Transplantation 
Society) และหัวหน้ำสำขำวิชำโรคไตและกำรบ�ำบัดทดแทนไต  
ภำควชิำอำยรุศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์วชริพยำบำล มหำวทิยำลัย
นวมินทรำธิรำช

ขออนุญาตเริ่มสัมภาษณ์ในด้านประวัติการศึกษา
และประวัติการท�างานของอาจารย์ครับ
 ผมจบมัธยมศึกษำจำกโรงเรียนมัธยมสวนกุหลำบวิทยำลัย  
สอบเข้ำคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ประมำณช่วงปี พ.ศ. 
2522-2528 หลังจำกจบแพทยศำสตร์ก็ไปใช้ทุนท่ีอ�ำเภอฝำง 
จังหวัดเชียงใหม่จนครบสำมปี ตอนช่วงที่เรียนกับใช้ทุนก็รู้สึกว่ำ
เรำชอบทำงด้ำนอำยุรศำสตร์ ก็เลยได้กลับมำเรียนต่ออำยุรศำสตร์

และอำยุรศำสตร์โรคไตที่ศิริรำช หลังจำกจบอำยุรแพทย์โรคไต  
ผมก็เป็นอำยุรแพทย์โรคไตที่ศิริรำชอยู ่ 5 ปี ช่วงน้ันก็ได้รับ 
มอบหมำยจำกอำจำรย์สง่ำ นิลวรำงกูล หัวหน้ำหน่วยวักกะวิทยำ
ในขณะน้ันให้ดูแลงำนปลูกถ่ำยไตช่วงเวลำหน่ึง หลังจำกนั้นก็ได้
มีโอกำสไปเรียนต่อ Clinical Fellowship of Transplantation 
and Immunology Nephrology ที่ University of Alberta, 
Edmonton ประเทศ Canada อีก 2 ปี ได้รับ certificate  
ด้ำน transplant immunology หลังจำกน้ันผมก็กลับมำเป็น
อำจำรย์แพทย์โรคไตทีค่ณะแพทย์ศำสตร์วชริพยำบำล มหำวทิยำลยั
นวมินทรำธิรำช ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 จนถึงปัจจุบันครับ

อยากจะทราบแรงบันดาลใจในการเป็นอายุรแพทย์โรคไต
ด้านปลูกถ่ายอวัยวะครับ
 ผมมีควำมใฝ่ฝันอยำกเรียนแพทย์มำตั้งแต่เด็ก ส่วนหนึ่ง 
อำจจะเพรำะเรำมีญำติเป็นแพทย์ หลังจำกที่เรียนแพทย์ช้ันคลินิก 
ก็รู้สึกชื่นชอบสำขำอำยุรศำสตร์โดยเฉพำะสำขำวิชำโรคไต ผมมอง 
ว่ำเป็นสำขำวิชำที่น่ำสนใจเพรำะพื้นฐำนสรีรวิทยำของระบบ
ดุลยภำพต่ำง ๆ  ของร่ำงกำยทุกอย่ำง ไตมีส่วนส�ำคัญในกำรควบคุม
สมดุลต่ำง ๆ เหล่ำนี้ทั้งหมดเป็นอวัยวะที่น่ำอัศจรรย์ นอกจำกนี ้
กำรดแูลคนไข้โรคไตคน ๆ  หนึง่เป็นเรือ่งท้ำทำยมำก เพรำะเรำมต้ีอง
ดูแลตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงผู้ป่วยที่มำด้วยโรคไตระยะสุดท้ำย หำกเป็น
ไตวำยเรื้อรังระยะสุดท้ำยก็ยังมีวิธีรักษำชีวิตได้ด้วยกำรทดแทนไต 
นอกจำกนี้กำรดูแลคนไข้โรคไตต้องดูแลโรคประจ�ำตัวอื่น ๆ ไม่ใช ่
แค่โรคไตเพียงอย่ำงเดียว ต้องดูแลคนไข้เป็นองค์รวม
 ส่วนที่สนใจทำงปลูกถ่ำยอวัยวะเพรำะว่ำตอนที่จบอำยุรแพทย์
โรคไตมำนั้น วงกำรปลูกถ่ำยอวัยวะยังมีจ�ำกัดในสถำบันใหญ่ 
ยังไม่ได้แพร่หลำยมำกนัก ทั้ง ๆ ที่เป็นกำรรักษำโรคไตวำยเรื้อรัง
ระยะสุดท้ำยทีด่ท่ีีสดุ แต่หลงัจำกทีม่ผีูป่้วยทีไ่ด้รับผลดจีำกกำรปลกู
ถ่ำยไตมำกขึ้นก็เป็นกำรเปล่ียนทัศนะของกำรรักษำโรคไตเร้ือรัง
ระยะสุดท้ำยของไทยในขณะนั้น

อาจารย์ นายแพทย์ สุรสีห์ พร้อมมูล

Interview

สัมภาษณ์โดย นพ.โสฬส จาตุรพิศานุกูล
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อาจารย์มีอาจารย์ท่านใดที่เป็นแรงบันดาลใจครับ
 ศ. เกียรติคุณ พญ. สุมำลี นิมมำนนิตย์ เป็นอำจำรย์แพทย์
ต้นแบบท่ีท�ำให้ผมประทับใจโรคไตมำกขึ้น อำจำรย์เป็นครูแพทย ์
ที่ดีที่ ท�ำให้เรำน�ำมำเป็นต้นแบบ ชอบสอน มีเมตตำกับคนไข้และ
ลูกศิษย์
 ศ. นพ. ไพบูลย์ จิตประไพ อดีตนำยกสมำคมปลูกถ่ำยอวัยวะ
แห่งประเทศไทย อำจำรย์เป็นต้นแบบในกำรดแูลผูป่้วย อำจำรย์มวีธิี
กำรดูแลคนไข้ตำมระยะต่ำง ๆ  ที่เหมำะสม ท�ำให้คนไข้รักและมั่นใจ
ทีจ่ะฝำกชวีติกบัอำจำรย์ได้ อำจำรย์สอนผมให้รูว่้ำกำรมคีวำมจรงิใจ
และเข้ำใจในบริบทของคนไข้ เข้ำถึงด้ำนจิตวิญญำณของผู้ป่วยนั้น 
มีควำมส�ำคัญ
 Prof. Phillip Halloran ที ่University of Alberta ท่ำนเป็นต้น
แบบเร่ืองวธิกีำรเรยีน ท่ำนสอนว่ำควำมรูถ้้ำเรำแค่อ่ำน มนักจ็ะจ�ำได้ 
แค่ช่ัวครำว แต่ถ้ำเรำน�ำมำคิดวิเครำะห์ให้ตกผลึก มันก็จะเป็น 
ของเรำและสำมำรถน�ำไปต่อยอดได้อีกมำก
อยากจะให้อาจารย์ช่วยเล่าประสบการณ์
ของการเรียนต่อต่างประเทศครับ
 ตอนเรียนต่อต่ำงประเทศ หลักกำรส�ำคัญก็คือด้ำนกำรวิจัย  
ของผมโชคดีที่ได้ไปอยู่กับ Prof. Phillip F Halloran ซึ่งอำจำรย์ 
ให้ท�ำงำนด้ำนกำรดแูลคนไข้ด้วย ได้เป็นทัง้ clinical และ research 
fellowship ของ University of Alberta ซึ่งก็เป็นศูนย์ปลูกถ่ำย
อวัยวะที่ใหญ่ที่สุดของแคนำดำในขณะน้ัน ช่วงแรกก็ต้องปรับตัว 
ด้ำนภำษำรวมทั้งด้ำนกำรวิจัย ซ่ึงต้องยอมรับว่ำช่วงแรกผม 
มีพื้นฐำนสองอย่ำงนี้จ�ำกัด ก็จะใช้เวลำช่วงเย็นของทุกวันนั่งศึกษำ
เพิ่มเติม รวมไปถึงอ่ำนควำมรู้เกี่ยวกับ transplant immunology 
เรือ่งภำษำทีใ่ช้ผ่ำนไปประมำณ 2-3 เดอืนกจ็ะปรบัตวัได้เพรำะภำษำ 
ส่วนใหญ่มักจะเป็นศัพท์ทำงเทคนิคที่เรำรู ้อยู ่แล้ว ซึ่งก็จะฝึก 
ภำษำที่ใช ้ในชีวิตประจ�ำวันเพิ่มเติมซ่ึงตอนน้ันก็พยำยำมเข้ำ 
กิจกรรมวิชำกำรทุกอย่ำง ไม่เฉพำะกิจกรรมโรคไตเพื่อให้คุ้นเคย
กับภำษำที่ใช้

 ผมมองว่ำประเทศแคนำดำเป็นประเทศที่ปรับตัวค่อนขำ้งง่ำย
เพรำะผูค้นค่อนข้ำงเป็นมติร ค่ำครองชพีจรงิ ๆ  แล้วกไ็ม่ได้แพงมำก 
ปัญหำอีกอย่ำงอำจจะเป็นเรื่องของภูมิอำกำศ อำกำศหนำวและ 
ช่วงฤดูหนำวมีช ่วงกลำงวันที่สั้นมำก บำงวันก็มีช ่วงที่มีแดด 
แค่สี่ชั่วโมง ก็ใช้เวลำปรับตัวหลังจำกไปอยู่ประมำณ 2-3 เดือน 
ก็จะเริ่มคุ้นเคยกับกำรใช้ชีวิตที่นั่น

ความภาคภูมิใจของอาจารย์ครับ
 ข้อแรกกค็งไม่ต่ำงจำกแพทย์ทัว่ไป กำรเหน็คนไข้มอีำกำรทีด่ขีึน้ 
โดยเฉพำะคนไข้ที่ได ้รับกำรปลูกถ่ำยไต ผมก็มีควำมสุขและ 
ภำคภมิูใจ อย่ำงไรก็ตำมงำนปลกูถ่ำยอวยัวะนัน้เป็นเหมอืนกบัศลิปะ
ที่ต้องท�ำเป็นทีม ต้องร่วมมือกับคณำจำรย์ทุกท่ำน ศัลยแพทย์และ
พยำบำลหน่วยไต ที่ผ่ำนมำพวกเรำท�ำงำนแบบบูรณำกำรจนท�ำให้
วชิรพยำบำลมีศักยภำพที่ดีในกำรปลูกถ่ำยไต สำมำรถปลูกถ่ำยไต
ได้จนถึงปัจจุบัน
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  ในส ่วนควำมภำคภูมิใจในงำนปลูกถ ่ำยอวัยวะทั้งของ 
โรงพยำบำลและสมำคมปลูกถ่ำยอวัยวะก็คือกำรได้เป็นส่วนหนึ่ง 
ของทีมกรรมกำรบริหำรและผู้ทรงคุณวุฒิในสถำบันต่ำง ๆ ในกำร
พัฒนำระบบปลูกถ่ำยอวัยวะของประเทศไทย ทั้งกำรปรับปรุง
วงเงินของยำกดภูมิคุ้มกันและกำรรักษำภำวะแทรกซ้อน เสนอให้
สำมกองทุนทั้งข้ำรำชกำร ประกันสังคม และ สปสช. ท�ำให้คนไทย 
สำมำรถเข้ำถึงกำรปลูกถ่ำยอวัยวะได้ รวมถึงกำรมีส่วนร่วม 
ในกำรพัฒนำระบบต่ำง ๆ  เช่น กำรพฒันำสร้ำงเครอืข่ำยผูป้ระสำนงำน  
แพทย์ พยำบำล และผู้เก่ียวข้องทุกคน รวมถึงกำรส่งเสริมงำน 
วิจัยใหม่ ๆ ที่เหมำะสมกับบริบทประเทศไทยเป็นกำรพัฒนำ 
ต่อเนื่องและยั่งยืน

การเปลี่ยนแปลงของอายุรศาสตร์โรคไต
จากอดีตถึงปัจจุบัน
 เยอะแยะมำก ควำมรู้ของอำยุรศำสตร์โรคไตมีกำรพัฒนำไป
มำกมำย จำกเดิมเป็นกำรศึกษำท่ีตรวจจำกห้องปฏิบัติกำรพื้นฐำน
ได้ เช่น ศึกษำพวกควำมผิดปกติของเกลือแร่กับกรดเบส เป็นกำร
เปลี่ยนแปลงในเชิงที่ลึกขึ้นทั้งในแง่ของ molecular biology, 
cellular regulation ก็มีควำมเช่ือมโยงในระดับ genetic กำร
มี biomarker ต่ำง ๆ กำรเปลี่ยนแปลงของกำรรักษำเป็น tar-
geted therapy ที่ท�ำให้ได้กำรรักษำที่จ�ำเพำะมำกกว่ำเดิมท�ำให้
อำยุรแพทย์โรคไตปัจจุบันต้องมีควำมรู้ด้ำน immunology และ 

molecular biology ที่มำกขึ้น แล้วก็ปัจจุบัน IT มีกำรพัฒนำขึ้น
ไปมำกท�ำให้กำรเข้ำถึงข้อมูลต่ำง ๆ เชิงทฤษฎีหรืองำนวิจัยได้อย่ำง
รวดเร็วแพทย์สมัยใหม่จะมีควำมรู้ในเชิงลึกที่มำกขึ้นเป็นประโยชน์
ต่อกำรดูแลผู้ป่วยเป็นอย่ำงมำก
 อย่ำงไรกต็ำมอยำกให้สองส่ิงนีเ้ป็นสิง่เสรมิในกำรท�ำงำนมำกกว่ำ
เพรำะกำรรักษำคนไข้นั้นยังจ�ำเป็นต้องอำศัยอำกำรทำงคลินิก กำร
ซักประวัติและตรวจร่ำงกำยก็ยังเป็นทักษะที่จ�ำเป็นในกำรน�ำไปสู่
กำรวนิจิฉัยโรคและกำรรกัษำทีถ่กูต้อง ส่วนกำรค้นคว้ำวจัิยเป็นส่วน
เสริมที่ท�ำให้มีกำรเรียนรู้และท�ำให้กำรแลผู้ป่วยดียิ่งขึ้นครับ

หลักการของการเป็นอายุรแพทย์โรคไตที่ดี
ในมุมมองของอาจารย์
 ผมคิดว่ำอำยุรแพทย์โรคไตที่ดีควรจะมีกำรดูแลคนไข้แบบ  
holistic approach เนื่องจำกผู ้ป่วยโรคไตแต่ละคนมีควำม 
แตกต่ำงกัน อำยุรแพทย์โรคไตที่ดีจึงควรจะเข้ำใจสภำพของตัวโรค 
นอกจำกนี้กำรเป็นโรคไตบ่อยครั้งก็สร้ำงควำมทุกข์ให้กับผู้ป่วย
และญำติ อำยุรแพทย์โรคไตที่ดีควรจะรักษำผู้ป่วยเป็นองค์รวม
ทั้งร่ำงกำย จิตใจ จิตวิญญำณ และควำมรู้ทำงกำรแพทย์สมัยใหม่
เปลี่ยนแปลงไวมำก อำยุรแพทย์โรคไตก็ควรหมั่นหำควำมรู้ หลัก
ฐำนทำงกำรแพทย์ใหม่ ๆ เข้ำมำร่วมในกำรพิจำรณำกำรรักษำของ 
ผู้ป่วย

ข้อคิดถึงอายุรแพทย์โรคไตรุ่นใหม่
 นอกจำกกำรมีองค์ควำมรู้ท่ีดีในกำรรักษำ อยำกจะให้มีควำม
เหน็อกเหน็ใจคนไข้ มคีวำมรบัผดิชอบและหมัน่พฒันำตนเอง อยำก 
จะฝำกเรื่องกำรสร้ำงทีมเวิร์คในกำรท�ำงำนทั้งกับพยำบำล ห้องไต
เทียม และ transplant coordinator เป็นต้น แพทย์ไม่สำมำรถ
ท�ำทุกอย่ำงได้ด้วยตัวคนเดียว กำรมีสัมพันธภำพที่ดีกับผู้ร่วมงำน
ระดบัต่ำง ๆ  จะท�ำให้กำรดแูลผูป่้วยของเรำดข้ึีนและสำมำรถน�ำไปสู่ 
กำรพัฒนำต่อยอดได้

 ในส่วนกำรสร้ำงสัมพันธภำพกับผู้ป่วยนั้นก็มีควำมส�ำคัญ ซึ่ง
สัมพันธภำพท่ีดีน้ีจะช่วยปกป้อง เรำได้จำกกำรฟ้องร้องของคนไข้
ที่มีมำกขึ้นในปัจจุบัน สุดท้ำยก็อยำกจะฝำกเรื่องของกำรใช้ชีวิต 
ระหว่ำงชวีติส่วนตวั ครอบครวั และกำรท�ำงำน กำรใช้ชวีติท่ีมคีวำม
สมดุลกันจะท�ำให้เรำมีควำมสุขและสนุกกับกำรท�ำงำน 
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 วำรสำรสมำคมโรคไตแห่งประเทศไทยรับพิจำรณำตีพิมพ์นิพนธ์ต้นฉบับ (original article) บทควำมทบทวน (review article)  
บทควำมพิเศษ (special article) รำยงำนจำก clinicopathological conference รำยงำนผู้ป่วย (case report) หรือ practical point 
ในทำงคลนิกิ จดหมำยถึงบรรณำธิกำร และบทควำมงำนเขียนทำงวชิำกำรในลักษณะต่ำง ๆ  ทีเ่กีย่วกบัโรคไตทัง้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
เรือ่งทีส่่งมำตพิีมพ์ต้องไม่เคยตพีมิพ์ในหนงัสือหรอืวำรสำรฉบบัอืน่มำก่อน ถ้ำเป็นงำนวจิยัต้องผ่ำนกำรพจิำรณำจำกคณะกรรมกำรจริยธรรม 
รำยงำนผู้ป่วยต้องได้รับควำมยินยอมจำกผู้ป่วย รูปภำพหรือตำรำงประกอบหำกคัดลอกดัดแปลงของผู้อื่นมำต้องได้รับควำมยินยอมเป็น
ลำยลักษณ์อักษร

วิธีการเตรียมบทความ
 1. ต้นฉบับ (manuscript) ต้องพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมประมวลค�ำในระบบปฏิบัติกำร windows 7 หรือสูงกว่ำ ได้แก่ 
โปรแกรม Microsoft Word ใน MS Office 2013 ขึ้นไป ใช้อักษร TH SarabanPSK ขนำด 16 บทควำมรวมเอกสำรอ้ำงอิงควำมยำวไม่
เกิน 10 หน้ำกระดำษ A4 และเอกสำรอ้ำงอิงไม่เกิน 30 เรื่อง
 2. องค์ประกอบของต้นฉบับ ต้นฉบับทุกประเภทควรประกอบด้วยส่วนต่ำง ๆ เรียงล�ำดับ ดังนี้
  2.1 ชื่อเรื่อง
  2.2 ชื่อผู้นิพนธ์ วุฒิ สถำบันที่ต้นสังกัด ใส่ชื่อและสกุลของผู้นิพนธ์ทุกท่ำน และในบรรทัดถัดไปให้ระบุชื่อหน่วยงำนที่ผู้นิพนธ์สังกัด  
   ถ้ำเป็นผลงำนของคณะบคุคลทีไ่ม่ได้อยูใ่นสังกดัเดยีวกนั ให้ใส่หมำยเลขก�ำกบัไว้ทีอ่ภิไธยของผู้ร่วมนพินธ์แต่ละท่ำน พร้อมระบุ 
   สถำนที่ติดต่อของผู้นิพนธ์หลัก
  2.3 ชื่อผู้นิพนธ์ ที่ต้องกำรส�ำเนำต้นฉบับ พร้อมที่อยู่ และ e-mail address
  2.4 บทคัดย่อ ต้นฉบับที่เป็นนิพนธ์ต้นฉบับ บทควำมทบทวน และรำยงำนผู้ป่วย ต้องมีบทคัดย่อทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ  
   พร้อมทั้งก�ำหนด keywords ที่ครอบคลุมเนื้อหำหลักของบทควำมนั้น จ�ำนวน 3 ค�ำ
  2.5 เนือ้เรือ่ง ในกรณขีองนพินธ์ต้นฉบบั ควรมขีัน้ตอนในกำรน�ำเสนอเรือ่งตำมล�ำดบัคอื บทน�ำ วสัดแุละวธิกีำร ผลลพัธ์ บทวจิำรณ์  
   และสรุป ส�ำหรับต้นฉบับประเภทอื่น ๆ ผู้นิพนธ์อำจพิจำรณำล�ำดับหัวข้อในกำรน�ำเสนอเนื้อเรื่องได้เองตำมควำมเหมำะสม
  2.6 ข้อก�ำหนดอืน่ ๆ  ได้แก่ ให้ใช้หน่วยระบบเมตรกิ หำกมตีำรำง แผนภูม ิและรปูภำพ ให้ระบตุ�ำแหน่งไว้ในเนือ้เรือ่งพร้อมค�ำบรรยำย  
   โดยรูปภำพแบบดิจิตอลให้ส่งในรูปแบบ jpeg หรือ tiff
  2.7 กติตกิรรมประกำศ หำกผูน้พินธ์ต้องกำรบนัทกึค�ำดงักล่ำวขอบคณุบคุคลหรอืสถำบนัใดไว้ในตอนท้ำยของต้นฉบบั กอ็ำจกระท�ำ 
   ได้โดยใช้ข้อควำมที่กระชับ
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Basic Science 
l Kidney inflammation and its updated 
     molecular mechanisms
l Metabolic alteration in CKD
l Novel diagnostics and therapeutic tools for CKD 
     coming from bench
l Next-generation CKD drugs coming to bed side

AKI 
l Acute kidney injury: Diagnostic and prognostic tools
l Acute kidney injury: Therapy and management
l Acute kidney replacement therapy in Asia Pacific regions

ESKD & dialysis
l New ideas in hemodialysis
l Current trends of peritoneal dialysis
l Approach of home renal replacement therapy for 
     elderly in Aisa – a debate
l Application of advanced technology to dialysis practice

Transplantation
l Donor Issue of Kidney Transplantation in Asia 
l Transplant immunology and rejection 
l Kidney Transplant Complications

Special symposium
l Covid-19 and the Kidneys
l The young, special and the beautiful 
 

CKD 
l Chronic kidney disease: Prevalence and Epidemiology
l Novel Mechanism of Kidney Fibrosis
l Diabetic Kidney Disease 

Pediatric nephrology 
l Nephrotic syndrome
l The Developmental Disorder of Urinary System

GN & intrinsic kidney diseases  
l New insights into Glomerulopathy  
l Secondary glomerulopathy
l KDIGO-APSN symposium
l Chronic tubulo-interstitial diseases

Intervention Nephrology 
l Update in hemodialysis vascular access  
l Role of Intervention Nephrologist in routine practice

APSN-ISN Symposium 
l Novel Interventions and Treatment in CKD

Pre-Congress (August 19, 2021) 
l Physician track: Chronic kidney disease:                                            
      Recent advances in clinical and basic sciences
l Nurse track:  Improving quality of care in dialysis 
      patients

‘The Glomerulus: 
The Sphere of Influence’
Susan E Quaggin, USA
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11:30 - 12.00 hr.
 

‘Challenges in reconstructing 
functional kidneys from 
stem cells for clinical use ’
Takashi Yokoo, Japan
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‘Clinical Trials in Nephrology: 
Challenges and Opportunities’
Meg Jardine, Australia
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Local Delegates
*included NST
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