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พ.อ. อ�านาจ ชัยประเสริฐ
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Kidney adverse events from 
tyrosine kinase inhibitors

Phoom Narongkiatikhun, Kajohnsak Noppakun
Division of Nephrology, Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Chiang Mai University

Abstract
 Tyrosine kinase inhibitors (TKIs) are one of the oncologic molecular targeted therapies interfering with cellular 
signal transduction by inhibiting the phosphorylation of tyrosine residue within substrate protein, resulting in down 
regulating cell proliferation and cell differentiation processes. Currently, TKIs are widely used to treat various types 
of malignancy due to their benefit of delaying tumor progression and increasing patient’s survival compared with 
conventional chemotherapies. Nonetheless, a large number of publications have reported kidney complications 
associated with these drugs including but not limited to acute kidney injury, acute glomerulonephritis, nephrotic 
syndrome, and electrolyte imbalances. Hence, awareness of these complications and regular laboratory monitoring 
is crucial for early detection in these groups of vulnerable patients. This article aimed to review the current data 
of TKIs on kidney complications regarding pathophysiology, management, and monitoring strategies. Also, a case is 
presented of one patient with gastrointestinal stromal tumor (GIST) at the stomach received sunitinib and developed 
acute kidney injury and nephritonephrotic syndrome suspected from TKIs.

Keywords: tyrosine kinase inhibitors, kidney adverse event, sunitinib
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ภาวะอันไม่พึงประสงค์ทางไตจาก
ยากลุ่มยับยั้งเอนไซม์ไทโรซีนไคเนส

ภูมิ ณรงค์เกียรติคุณ, ขจรศักดิ์ นพคุณ
หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ
 ยำรักษำมะเร็งแบบมุ่งเป้ำระดับโมเลกุล (oncologic molecular targeted therapy) กลุ่มที่ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซีนไคเนส  
(tyrosine kinase inhibitors) เป็นกลุ่มยำท่ีออกฤทธิ์ยับยั้งขบวนกำรเติมหมู่ฟอสเฟตให้กับสำรโปรตีนตั้งต้นภำยในเซลล์ที่มีกรด 
อะมิโนไทโรซีนเป็นองค์ประกอบ ส่งผลให้ลดกระบวนกำรแบ่งตัวและพัฒนำกำรของเซลล์ ในปัจจุบันมีกำรน�ำยำกลุ่มดังกล่ำวมำใช้ใน
กำรรักษำผู้ป่วยโรคมะเร็งหลำกหลำยชนิด เน่ืองจำกสำมำรถชะลอกำรด�ำเนินโรค และเพิ่มอัตรำรอดของผู้ป่วยมะเร็งได้เมื่อเทียบกับ 
กำรให้ยำเคมบี�ำบดัสตูรมำตรฐำน อย่ำงไรกต็ำมพบว่ำหลงัจำกมกีำรใช้ยำกลุ่มดงักล่ำวมำกขึน้ เริม่มรีำยงำนถงึภำวะอนัไม่พงึประสงค์ทำงไต  
เช่น ภำวะไตบำดเจ็บเฉียบพลัน ภำวะไตอักเสบ และโปรตีนรั่วในปัสสำวะ รวมถึงควำมผิดปกติของเกลือแร่ในเลือด ดังนั้นกำรตระหนักถึง
ภำวะแทรกซ้อนดังกล่ำว ร่วมกับกำรตรวจติดตำมทำงห้องปฏิบัติกำรเป็นระยะเพื่อเฝ้ำระวังจึงมีควำมส�ำคัญในผู้ป่วยกลุ่มนี้ บทควำมนี้ได้
เสนอกำรทบทวนควำมรูเ้กีย่วกบัภำวะแทรกซ้อนทำงไตทีเ่กิดจำกยำกลุม่ tyrosine kinase inhibitors ทัง้ด้ำนพยำธิก�ำเนดิ กำรรกัษำ และ 
กำรเฝ้ำระวงัภำวะแทรกซ้อน พร้อมน�ำเสนอรำยงำนผูป่้วยโรคเนือ้งอกในระบบทำงเดนิอำหำรท่ีกระเพำะอำหำรทีเ่กดิภำวะอนัไม่พงึประสงค์
ทำงไตภำยหลังได้รับยำ sunitinib 

ค�าส�าคัญ: ยำกลุ่มยับยั้งเอนไซม์ไทโรซีนไคเนส, ภำวะอันไม่พึงประสงค์ทำงไต, ยำ sunitinib

ต้องการส�าเนาต้นฉบับติดต่อ นพ. ขจรศักดิ์ นพคุณ หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 
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รายงานผู้ป่วย
 ชำยไทย อำยุ 55 ปี ได้รับกำรวินิจฉัยโรคเนื้องอกในระบบทำง
เดินอำหำร (gastrointestinal stromal tumor; GIST) ที่กระเพำะ
อำหำร ร่วมกับมีกำรแพร่กระจำยไปที่ตับในปี พ.ศ. 2557 โดย 
ช่วงแรกได้รับกำรรกัษำด้วยยำ imatinib ต่อมำพบว่ำไม่ตอบสนองต่อ 
กำรรักษำ จงึได้เปลีย่นกำรรกัษำเป็นยำ sunitinib เมือ่ปี พ.ศ. 2559 
ภำยหลังได้รับยำ sunitinib 2 ปี ผู้ป่วยมีอำกำรบวมท่ัวตัว ร่วม
กับปัสสำวะเป็นฟอง ตรวจพบควำมดันโลหิตสูง ผลกำรตรวจทำง 
ห้องปฏิบัติกำรพบระดับครีแอทินินในเลือดสูงขึ้นจำก 0.9 มก./ดล.  
เป็น 2.27 มก./ดล. ตรวจปัสสำวะพบเม็ดเลือดแดง 10 เซลล์ต่อ 
HPF โดยเป็นเม็ดเลือดแดงรูปร่ำงผิดปกติ (dysmorphic red 
blood cell) ร้อยละ 80 พบโปรตีนในปัสสำวะโดยแผ่นทดสอบ
ส�ำเร็จรูประดับ 3+ อัตรำส่วนระดับโปรตีนต่อระดับครีแอทินิน 
ในปสัสำวะเท่ำกบั 5.24 มก.โปรตีน/มก.ครีแอทินนี ระดบัแอลบมูิน 
ในเลือดเท่ำกับ 2.7 กรัม/ดล. และระดับคอเลสเตอรอลในเลือด

เท่ำกับ 182 มก./ดล. 
 ผู้ป่วยถูกส่งตัวมำเพื่อปรึกษำอำยุรแพทย์โรคไต เบ้ืองต้นสงสัย
ภำวะไตอักเสบจำก nephritonephrotic syndrome จึงได้ตรวจ
ทำงห้องปฏิบัติกำรเพิ่มเติมเพื่อประเมินระดับควำมรุนแรง และ 
หำสำเหตุทุติยภูมิ พบว่ำระดับเกลือแร่ในเลือดปกติ ระดับ 
ฮีโมโกลบิน 11.3 กรัม/ดล. เม็ดเลือดขำวในเลือด 5,760 เซลล์/
ลบ.มม. จ�ำนวนเกร็ดเลือด 94,000 เซลล์/ลบ.มม. ผลตรวจไวรัสตับ
อกัเสบบี ไวรสัตบัอกัเสบซ ีและเอชไอว ีเป็นลบทัง้หมด ผลกำรตรวจ 
ทำงซีโรโลยีอื่น ๆ เป็นผลลบทั้งหมด เนื่องจำกผลกำรตรวจทำง 
ห้องปฏิบัติกำรไม่อธิบำยภำวะไตอักเสบของผู้ป่วย แพทย์ผู้ท�ำกำร
รักษำจึงได้ท�ำกำรตรวจชิ้นเนื้อไตเพิ่มเติม พบลักษณะพยำธิวิทยำ
แบบ membranoproliferative glomerulonephritis ร่วมกับ
พบลิม่เลอืดอดุตนัภำยในหลอดเลอืดโกลเมอรลูสั (fibrin thrombi) 
และ subendothelial deposit ในต�ำแหน่งเดียวกับตรวจ IgM 
positive (รูปที่ 1) 
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รูปที่ 1 ลกัษณะพยำธสิภำพชิน้เนือ้ไตของผู้ป่วยทีไ่ด้รบัยำ sunitinib (A, B) แสดงลักษณะ membranoproliferative glomerulonephritis  
  ที่พบผนังเมมเบรนของโกลเมอรูลัสมีกำรแบ่งชั้น (double contour appearance) เด่น ร่วมกับพบลิ่มเลือด (fibrin thrombi)  
  อุดตันภำยในหลอดเลือดโกลเมอรูลัส (H&E) (C) แสดงลักษณะ subendothelial deposit (D) แสดงกำรติดสีของ IgM ที่บริเวณ  
  subendothelium

DC

BA

 จำกผลพยำธิวิทยำดังกล่ำวท�ำให้สงสัยกลุ ่มควำมผิดปกติ 
ของโปรตีนในเลือด (paraproteinemia) จึงได้ส่งตรวจระดับ IgM, 
light chain ในเลือด และ protein electrophoresis ของเลือด 
และปัสสำวะ ร่วมกับกำรเจำะตรวจไขกระดูก ซ่ึงพบว่ำผลปกติ
ทั้งหมด ผู้ป่วยจึงได้รับกำรวินิจฉัย membranoproliferative 
glomerulonephritis จำกยำ sunitinib เน่ืองจำกสถำนะโรค 
มะเร็งของผู้ป่วยค่อนข้ำงคงที่ ผู้ป่วยและอำยุรแพทย์โรคมะเร็ง 
จึงตัดสินใจรับกำรรักษำด้วยยำ sunitinib ต่อ และเฝ้ำระวังกำร
เสื่อมของไตเป็นระยะ ภำยหลังจำกกำรปรับยำลดควำมดันโลหิต
กลุ่ม angiotensin receptor blockers ควบคู่กับกำรใช้ยำขับ
ปัสสำวะ ผูป่้วยไม่มอีำกำรบวม สำมำรถควบคมุระดบัควำมดนัโลหติ
ได้อยู่ที่ 113/78 มม.ปรอท และระดับครีแอทินินในเลือดคงที่อยู่ที่ 
5.4 มก./ดล. 

บทน�า
 เอนไซม์ tyrosine kinase เป็นกลุ่มของเอมไซม์ที่ท�ำหน้ำที่

ในกำรเติมหมู ่ฟอสเฟตให้กับสำรโปรตีนตั้งต้นภำยในเซลล์ท่ีมี
กรดอะมิโนไทโรซีนเป็นองค์ประกอบ ซึ่งเป็นกระบวนกำรส�ำคัญ
ของกำรส่งสัญญำณภำยในเซลล์มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรควบคุม
กระบวนกำรแบ่งตัวและพัฒนำกำรของเซลล์ในร่ำงกำย ปัจจุบัน 
พบว ่ำ เอนไซม ์  tyrosine kinase ยังพบในเซลล ์มะเร็ง 
หลำกหลำยชนิดนอกเหนือจำกเซลล์ปกติ จึงได้มีกำรพัฒนำ 
กลุ่มยำเพื่อมำยับยั้งกำรท�ำงำนของกลุ่มเอนไซม์ดังกล่ำว หรือ 
ที่เรียกว่ำ “ยำรักษำมะเร็งแบบมุ ่งเป้ำระดับโมเลกุลในกลุ ่มที ่
ยับยั้งเอนไซม์ tyrosine kinase (tyrosine kinase inhibitors, 
TKIs) จำกกำรศึกษำทั้งในมนุษย์และสัตว์ทดลองพบว่ำ TKIs  
สำมำรถชะลอกำรด�ำเนินโรคและเพิ่มอัตรำรอดของผู้ป่วยมะเร็ง 
ได้เมือ่เทยีบกับกำรให้ยำเคมบี�ำบดัสตูรมำตรฐำน โดยทัว่ไปสำมำรถ
แบ่งกลุ่มของ TKIs ได้เป็น 2 กลุ่มตำมต�ำแหน่งกำรออกฤทธิ ์(รปูที ่2)1  
คือ 1) กลุ่มออกฤทธ์ิต่อระบบเอนไซม์ภำยในเซลล์ (cellular  
tyrosine kinases) ท่ีมุ ่งเน้นออกฤทธ์ิต่อกลุ่มโปรตีนลูกผสม 
บีซีอำร์เอบีแอล (BCR-ABL) และเอนไซม์บรูตอนไคเนส (Bruton’s 
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Tyrosine Kinase
Inhibitors (TKIs)

VEGFR

EGFR
 Afatinib
 Erlotinib
 Gef itinib

 Lestaurtinib
 Tandutinib

Bruton's Kinase  Ibrutinib

 Imatinib
 Nilotinib
 Ponatinib
 Dasatinib
 Bosutinib

 Sunitinib
 Sorafenib
 Pazopanib
 Axitinib

PDGFR

BCR-ABL

 Cabozantinib
 Lenvatinib
 Vandetanib

Receptor Based

Cellular Based

รูปที่ 2 กำรจ�ำแนกยำรักษำมะเร็งแบบมุ่งเป้ำระดับโมเลกุลกลุ่ม TKIs1 
BCR-ABL, breakpoint cluster region-abelson; EGFR, epidermal growth factor receptor; PDGFR, platelet-derived  
growth factor receptor; VEGFR, vascular endothelial growth factor receptor

kinase) และ 2) กลุ่มออกฤทธิ์ต่อระบบเอนไซม์บริเวณผิวเซลล์ 
(receptor tyrosine kinases) ท่ีมุ่งเน้นออกฤทธ์ิต่อ vascular  
endothelial growth factor receptor (VEGFR), platelet 
derived growth factor receptor (PDGFR) และ epidermal 
growth factor receptor (EGFR)2 ซึ่งยำในกลุ่ม TKIs มีทั้งชนิด 
ที่ออกฤทธิ์จ�ำเพำะต่อกลไกใดกลไกหนึ่ง เช่น ยำ gefitinib ที่มี 

ควำมจ�ำเพำะต่อ EGFR และชนิดออกฤทธิ์ผ่ำนหลำยกลไก เช่น ยำ 
sunitinib ที่ออกฤทธิ์ผ่ำน VEGFR3,4 และ PDGFR5 เป็นต้น
 อย่ำงไรก็ตำมพบว่ำหลังจำกมีกำรใช้ยำกลุ่มดังกล่ำวมำกขึ้น  
เริ่มมีกำรรำยงำนถึงภำวะอันไม่พึงประสงค์ทำงไต ได้แก่ ภำวะ 
ไตบำดเจ็บเฉียบพลัน ภำวะไตอักเสบ และโปรตีนรั่วในปัสสำวะ  
รวมถึงควำมผิดปกติของเกลือแร่ในเลือด (ตารางที่ 1) 1

อุบัติการณ์
 จำกกำรรวบรวมรำยงำนอุบัติกำรณ์ภำวะอันไม่พึงประสงค ์
ทำงไตท่ีเกิดจำก TKIs ช่วงปีพ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2558 มีกำร 
รำยงำนอบุตักิำรณ์ทัง้สิน้ 1,245 ครัง้ แบ่งเป็น 3 กลุม่ ประกอบด้วย  
กลุ ่มภำวะเกลือแร่ผิดปกติ (ร้อยละ 51) กลุ ่มภำวะไตเส่ือมที่ 
รวมควำมผิดปกติของกำรตรวจพบโปรตีนรั่วในปัสสำวะ ภำวะ 
ไตอักเสบ ภำวะไตบำดเจ็บเฉียบพลัน และกำรเพิ่มขึ้นของระดับ 
ครีแอทินิน (ร้อยละ 36) และกลุ่มควำมดันโลหิตสูง (ร้อยละ 13)4  
พบว่ำภำวะอันไม่พึงประสงค์ทำงไตท่ีเกิดจำก TKIs ส่วนใหญ่ 

สมัพนัธ์กบัปรมิำณยำทีไ่ด้รบั และแตกต่ำงกนัตำมกลไกกำรออกฤทธิ ์
ของ TKI แต่ละชนิด6

พยาธิสรีรวิทยาของการเกิดภาวะไม่พึงประสงค์ทางไต
จากกลุ่มยา TKIs
 จ�ำแนกกำรเกดิภำวะไม่พึงประสงค์ทำงไตออกเป็น 3 กลุม่ ได้แก่
 1. ภำวะควำมดันโลหิตสูง
 2. ภำวะไตเสื่อม
 3. ภำวะเกลือแร่ผิดปกติ
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ชนิดยา รายงานความเป็นพิษต่อไต

Receptor TKIs, VEGF family

 Sunitinib ควำมดนัโลหิตสงู โปรตนีรัว่ในปัสสำวะ MCD/FSGS, acute interstitial nephritis, chronic interstitial 
nephritis

 Pazopanib ควำมดันโลหิตสูง โปรตีนรั่วในปัสสำวะ

 Axitinib ควำมดันโลหิตสูง โปรตีนรั่วในปัสสำวะ

 Sorafenib ควำมดนัโลหิตสงู โปรตนีรัว่ในปัสสำวะ MCD/FSGS, acute interstitial nephritis, chronic interstitial 
nephritis ฟอสฟอรัสในเลือดต�่ำ

 Regorafenib ควำมดนัโลหติสงู ฟอสฟอรสัในเลอืดต�ำ่ แคลเซยีมในเลือดต�ำ่ โปรตนีรัว่ในปัสสำวะ ไตบำดเจบ็เฉยีบพลนั

 Vandetanib ควำมดันโลหิตสูง โพแทสเซียมในเลือดต�่ำ แคลเซียมในเลือดต�่ำ

Cellular TKIs, BCR-ABL

 Imatinib Acute tubular necrosis กำรสลำยตัวของกล้ำมเนื้อ (rhabdomyolysis) ฟอสฟอรัสในเลือดต�่ำ

 Nilotinib ควำมดันโลหิตสูง

 Ponatinib ควำมดันโลหิตสูง

 Dasatinib กำรสลำยตัวของกล้ำมเนื้อ acute tubular necrosis โปรตีนรั่วในปัสสำวะ thrombotic  
microangiopathy

 Bosutinib ฟอสฟอรัสในเลือดต�่ำ

ตารางที่ 1 ภำวะอันไม่พึงประสงค์ทำงไตที่เกิดจำก TKIs1

FSGS, focal segmental glomerulosclerosis; MCD, minimal change disease; TKIs, tyrosine kinase inhibitors; VEGF, 
vascular endothelial growth factor

ภาวะความดันโลหิตสูง
 ส่วนใหญ่เกิดกับ TKIs ที่มีผลต่อต้ำน VEGF และ VEGFR เช่น 
ยำ sunitinib และยำ sorafenib ผ่ำนกลไกต่ำง ๆ ตำมหน้ำที่ของ 
VEGF และ VEGFR ประกอบด้วย
  1.  การลดลงของปริมาณไนตริกออกไซด์ (nitric oxide)
 ในภำวะปกติ VEGF ท�ำหน้ำท่ีในกำรกระตุ้นกำรสร้ำง nitric 
oxide จำกเซลล์บุผนังหลอดเลือด (endothelial cell) ผ่ำนกำร 
กระตุ้น nitric oxide synthase ซ่ึง nitric oxide เป็นสำรที่มี
ฤทธิ์ขยำยหลอดเลือดในร่ำงกำย รวมถึงยังมีหน้ำที่โดยตรงต่อ 
กำรควบคุมควำมตึงของหลอดเลือดท่ีไต pressure natriuresis 
และ tubuloglomerular feedback7 ดังนั้นเมื่อมีกำรต่อต้ำนกำร
ออกฤทธิ์ของ VEGF ท�ำให้ปริมำณ nitric oxide ลดลง ส่งผลให้ 
เกิดภำวะโซเดียมคั่งในร่ำงกำย เกิดกำรหดตัวของหลอดเลือดและ
น�ำไปสู่ภำวะควำมดันโลหิตสูง
  2.  การลดความหนาแน่นของหลอดเลอืดขนาดเลก็ (micro-
vascular bed) 
 หรือที่เรียกว่ำปรำกฏกำรณ์ rarefaction เกิดจำกกำรที่ VEGF 

ไม่สำมำรถกระตุ้นและคงสภำพกำรสร้ำงหลอดเลือดได้ตำมปกติ  
ส่งผลให้ควำมหนำแน่นของหลอดเลือดลดลง มีกำรเพิ่มขึ้นของ 
ควำมต้ำนทำนของหลอดเลือดทั่วร่ำงกำย และเกิดภำวะควำมดัน
โลหิตสูง8

  3.  การเสียคุณสมบัติ anti-oxidative stress 
 กำรเพิ่มขึ้นของ oxidative stress มีส่วนเกี่ยวข้องในพยำธ ิ
ก�ำเนิดภำวะควำมดันโลหิตสูงผ่ำนกำรท�ำลำยเซลล์เยื่อบุผนังหลอด
เลือด ในภำวะที่มี oxidative stress เพิ่มขึ้น ร่ำงกำยจะตอบสนอง
โดยกำรเพิม่กำรผลติ VEGF ท่ีมคีณุสมบติัต่อต้ำน oxidative stress 
มำเพือ่ปกป้องเยือ่บุผนงัหลอดเลอืด9 กำรได้รบัยำต้ำนกำรออกฤทธิ ์
VEGF ท�ำให้เสียคุณสมบัติดังกล่ำวไป ส่งผลให้เกิดภำวะควำมดัน
โลหิตสูง 

ภาวะไตเสื่อม
 ยำในกลุ่ม TKIs สำมำรถท�ำให้เกิดภำวะไตเส่ือมได้ ผ่ำนทำง 
พยำธิสภำพที่ต�ำแหน่งต่ำง ๆ ของโครงสร้ำงภำยในไต ทั้งที่บริเวณ
หลอดเลือดโกลเมอรูลัส หลอดฝอยไต และ nterstitium โดย 
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รูปที่ 3 กลไกกำรเกิดควำมผิดปกติบริ เวณโกลเมอรูลัสที่ เกิดจำกกำรได ้รับยำกลุ ่ม TKIs ที่ออกฤทธิ์ยับยั้งกำรท�ำงำนของ  
  VEGF14,15 (A) แสดงองค์ประกอบของช้ันกรองในโกลเมอรูลัส (B) แสดงควำมผิดปกติขององค์ประกอบชั้นกรองใน 
  โกลเมอรูลัส เมื่อได้รับยำที่มีผลต่อต้ำนกำรออกฤทธ์ิ VEGF โดยพบเซลล์บุผนังหลอดเลือดบวม และลอกตัวออกจำกผนัง 
  เมมเบรนของโกลเมอรูลัส ร่วมกับ foot process effacement

Podocyte Podocyte

Urine Urine

Blood Blood

foot process foot process Effaced Foot Processes

Swollen EC
Endothelial cell

foot process

VEGF
VEGF GBM GBM

EC
EC

(EC)

EC

Flt-1
Flk-1

A B

Endothelial cell
(EC)

  4.  ความผิดปกติของ interstitium
 ภำวะไตเสื่อมจำกควำมผิดที่บริเวณ interstitium จำกยำกลุ่ม 
TKIs พบได้ไม่บ่อย โดยมีรำยงำนภำวะ acute และ chronic interstitial  
nephritis จำกยำ sunitinib และยำ sorafenib บ้ำง5,6

ภาวะเกลือแร่ผิดปกติ 
 มีรำยงำนกำรเกิดภำวะฟอสเฟตในเลือดต�่ำจำกยำ imatinib20 

และยำ bosutinib21 ซึ่งเป็นยำในกลุ ่ม cellular tyrosine  

  3.  ความผิดปกติของหลอดฝอยไต
 ผลของยำกลุ ่ม TKIs ต่อหลอดฝอยไตโดยตรง (tubular  
nephrotoxicity) พบได้ค่อนข้ำงน้อย จำกกำรศึกษำพบว่ำสำเหตุ
ของควำมผิดปกติท่ีหลอดฝอยไตท่ีเป็นสำเหตุของภำวะไตเส่ือม 
ส่วนใหญ่เกิดจำกภำวะแทรกซ้อนภำยหลังจำกกำรได้รับยำในกลุ่ม 
cellular TKIs เช่น ภำวะ tumor lysis syndrome และกำร 
สลำยตัวของกล้ำมเนื้อ (rhabdomyolysis) จำกยำ imatinib16,17 
และพบว่ำโอกำสกำรเกิดภำวะไตเสื่อมเพิ่มมำกขึ้นตำมปริมำณยำ
ที่ได้รับ18 นอกจำกน้ียำกลุ่ม TKIs ท่ีออกฤทธ์ิต้ำนกำรท�ำงำนของ 
VEGFR เช่น vandetanib สำมำรถท�ำให้เกิดภำวะไตเส่ือมผ่ำน
กลไกกำรยับยั้งกำรท�ำงำนของ multidrug and toxin extrusion 

protein 1 (MATE-1) และ MATE-2 ซึ่งเป็นโปรตีนกลุ่มหนึ่งที่ไต 
ใช้ในกำรขับยำออกจำกร่ำงกำยท�ำให้เพิ่มควำมเสี่ยงต่อกำรเกิด 
ภำวะไตเสื่อมจำกยำกลุ่มอื่นที่ใช้ในกำรรักษำมะเร็งอีกด้วย19

ควำมรุนแรงและลักษณะของภำวะอันไม่พึงประสงค์ทำงไต มีควำม
แตกต่ำงกันในแต่ละกลุ่มของ TKIs ตำมต�ำแหน่งเป้ำหมำยของกำร
ออกฤทธิ์
  1.  ความผิดปกติของหลอดเลือด
 พยำธสิรีรวทิยำหลกัเกดิผ่ำนกลไกต่อต้ำนกำรออกฤทธิข์อง VEGF 
ที่ถูกสร้ำงขึ้นจำก podocyte ท�ำให้ผนังหลอดเลือดไม่สำมำรถ 
คงสภำพควำมเป็นรูพรุนของเซลล์บุผนังหลอดเลือด (endothelial 
fenestration) ได้ เมือ่เกดิควำมไม่เสถยีรของโครงสร้ำง เซลล์บผุนงั 
หลอดเลือดจึงเกิดควำมเสียหำยเรื้อรังน�ำไปสู่ภำวะ thrombotic  
microangiopathy (TMA) และภำวะไตเสื่อม10 จำกข้อมูล 
กำรรำยงำนผู้ป่วยที่ได้รับกำรเจำะไตยืนยันกำรวินิจฉัยภำวะ TMA 
พบว่ำมักจะเกิดขึ้นในระยะเวลำ 5 ถึง 10 เดือน หลังจำกได้รับ 
ยำกลุ่ม TKIs ที่มีผลต่อต้ำน VEGF และ VEGFR11,12

  2.  ความผิดปกติของโกลเมอรูลัส
 จำกผลกำรตรวจชิ้นเนื้อไตในผู้ป่วยที่ได้รับยำกลุ่ม TKIs และ 

มีภำวะไตเส่ือม พบว่ำโกลเมอรูลัสมีพยำธิสภำพที่หลำกหลำย  
เช่น TMA, focal segmental glomerulosclerosis (FSGS), 
cryoglobulinemic glomerulonephritis และ immune  
complex glomerulonephritis6 โดยพยำธิสภำพที่พบบ่อย คือ 
TMA และ FSGS collapsing variants5,13 จำกข้อมูลในปัจจุบัน
เช่ือว่ำกลไกหลักเกิดจำกผลของ TKIs ท่ีออกฤทธิ์ยับยั้งกำรท�ำงำน
ของ VEGF ท�ำให้เกดิควำมเสยีหำยเรือ้รงัของเซลล์บผุนงัหลอดเลอืด  
ส่งผลให้กำรไหลเวียนของเลือดมำที่บริเวณโกลเมอรูลัสลดลง 
จนเกิดพยำธิสภำพเป็น TMA และ FSGS collapsing variants  
ตำมล�ำดับ นอกจำกนี้ ควำมผิดปกติของเซลล์บุผนังหลอดเลือด 
ยังส่งผลต่อกำรคงสภำพของ podocyte และโครงสร้ำงโปรตีน 
ยึดเกำะ เช่น nephrin ท�ำให้องค์ประกอบดังกล่ำวมีควำมเสียหำย 
ผู้ป่วยจึงตรวจพบเม็ดเลือดแดงและโปรตีนในปัสสำวะ6 (รูปท่ี  3) 
แสดงกลไกกำรเกิดควำมผิดปกติบริเวณโกลเมอรูลัสที่เกิดจำกกำร
ได้รับยำ TKIs ที่ออกฤทธิ์ยับยั้งกำรท�ำงำนของ VEGF
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รูปที่ 4 ภำวะอันไม่พึงประสงค์ทำงไตที่เกิดจำกยำกลุ่ม TKIs ตำมต�ำแหน่งพยำธิสภำพ1 
BCR-ABL, breakpoint cluster region-abelson; EGFR, epidermal growth factor receptor; PDGFR, platelet-derived growth 
factor receptor; TKIs, tyrosine kinase inhibitors; VEGF, vascular endothelial growth factor

Tubular toxicity

- BCR-ABL TKIs

Podocytes and endothelial cells

- Anti VEGF TKIs

Hypomagnesemia

- Anti EGFR TKIs

Collecting
Duct

Distal Convoluted
Tubule

Proximal
Convoluted Tubule

Thick Ascending
Limb

Hypophosphatemia

- Anti EGFR TKIs
- Some anti VEGF TKIs

Interstitium Inflammation

- Anti VEGF TKIs
- Anti PDGFR TKIs
- Anti EGFR TKIs

kinases ที่ออกฤทธิ์ต่อกลุ่มโปรตีน BCR-ABL แต่ยังไม่ทรำบกลไก
ชัดเจน ส�ำหรับยำในกลุ่ม receptor tyrosine kinases พบว่ำ 
มีรำยงำนกำรเกิดภำวะฟอสเฟตและแคลเซียมในเลือดต�่ำจำก 
ยำที่ออกฤทธิ์ต่อ VEGFR เชื่อว่ำเกิดผ่ำนกลไกที่ยำท�ำให้กำรท�ำงำน
ของตับอ่อนผิดปกติส่งผลให้กำรดูดซึมวิตำมินดีลดลง พร้อมกับ
กำรกระตุ้นฮอร์โมนพำรำไทรอยด์จำกระดับแคลเซียมในเลือด 
ที่ต�่ำ (secondary hyperparathyroidism)22 ส�ำหรับยำที่ 
ออกฤทธิ์ต่อ EGFR พบว่ำในภำวะปกติ epidermal growth  
factor (EGF) เป็น autocrine และ paracrine ที่ท�ำหน้ำที่ควบคุม 

กำรดูดซึมแมกนีเซียมกลับทำงไต ผ่ำนกำรเพิ่มปริมำณและ 
ควำมสำมำรถในกำรท�ำงำนของโปรตีนขนส่ง transient receptor  
potential melastatin type 6 (TRPM6) และ TRPM7  
ที่บริเวณหลอดฝอยไตส่วนปลำย (distal convoluted tubule) 
ดังนั้นกำรออกฤทธิ์ยับยั้งกำรท�ำงำนของ EGF ส่งผลให้เกิดภำวะ
แมกนีเซียมในเลือดต�่ำ ร่วมกับภำวะโพแทสเซียมในเลือดต�่ำตำม
มำได้23,24 โดยสรุปภำวะอันไม่พึงประสงค์ทำงไตจำกยำกลุ่ม TKIs 
ใน รูปที่ 4

การรักษาภาวะอันไม่พึงประสงค์ทางไตที่เกิดจากยา
กลุ่ม TKIs 
  ภาวะความดันโลหิตสูง 
 ภำวะควำมดนัโลหติสงูทีเ่กดิจำกยำกลุ่ม TKIs ส่วนใหญ่เกิดช่วง
ทีไ่ด้รบัยำ และสำมำรถกลบัสูป่กตไิด้เมือ่หยดุยำ โดยระดับควำมดนั 
โลหิตที่สูงสำมำรถควบคุมได้ง่ำยด้วยกำรใช้ยำลดควำมดันโลหิต
ตำมค�ำแนะน�ำทำงเวชปฏิบัติ ซ่ึงไม่ได้มีค�ำแนะน�ำท่ีชัดเจนเก่ียวกับ 
กลุ ่มยำที่ใช้ควบคุมควำมดันโลหิตจำกยำกลุ ่ม TKIs แต่จำก
รำยงำนพบว่ำ แพทย์ส่วนใหญ่นิยมใช้ยำลดควำมดันโลหิตในกลุ่ม 
angiotensin-converting enzyme inhibitors (ACEIs) หรือ 
angiotensin-receptor blockers (ARBs) เน่ืองจำกต้องกำร 
ลดระดับควำมดันโลหิต ร่วมกับลดระดับโปรตีนในปัสสำวะ25  
ยำกลุ ่มไนเตรทเชื่อว่ำช่วยเพิ่มกำรสร้ำง nitric oxide ท�ำให้ 
หลอดเลือดขยำยตัว จึงอำจน�ำมำใช้ควบคู ่กับยำอื่นในกำรลด 

ควำมดันโลหิตได้ ส�ำหรับยำลดควำมดันโลหิตในกลุ่มอื่น เช่น  
beta-blockers, calcium-channel blockers และยำขบัปัสสำวะ 
ส่วนใหญ่ใช้ในกรณีที่มีข้อห้ำมในกลุ่มยำ ACEIs หรือ ARBs และ 
ผู้ป่วยที่ไม่สำมำรถควบคุมควำมดันโลหิตได้6

  ภาวะไตเสื่อม 
 เนื่องจำกกำรท�ำงำนที่ลดลงของไตเป็นผลจำกยำกลุ่ม TKIs  
โดยตรงผ่ำนกลไกดังที่แสดงข้ำงต้น กำรรักษำจึงเน้นกำรรักษำ 
ประคบัประคอง และควบคมุปัจจยัเสีย่งทีอ่ำจท�ำให้ไตเสือ่มมำกขึน้ 
เช่น หลีกเลี่ยงยำที่เป็นพิษต่อไต กำรควบคุมระดับควำมดันโลหิต 
ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ และกำรลดระดับโปรตีนที่รั่วมำในปัสสำวะ 
ด้วยกำรใช้ยำในกลุ่ม ACEIs/ARBs พบว่ำผู้ป่วยส่วนใหญ่มีระดับ 
ค่ำครีแอทินินในเลือดเพิ่มขึ้น 1.6 ถึง 4.3 มก./ดล. โปรตีนใน 
ปัสสำวะมำกกว่ำ 1 กรัม/วัน อย่ำงไรก็ตำมเมื่อหยุดยำกลุ่ม TKIs  
พบว่ำส่วนใหญ่ระดบัครีแอทนินิในเลอืดและระดบัโปรตีนในปัสสำวะ
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วัดระดับควำมดันโลหิต 

ตรวจร่ำงกำย เน้นเฝ้ำระวังภำวะบวม

ตรวจวัดระดับครีแอทินินในเลือด

ตรวจวัดระดับเกลือแร่ในเลือด ได้แก่ โซเดียม โพแทสเซียม 
แคลเซียม แมกนีเซียม และฟอสฟอรัส

ตรวจควำมสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (complete blood count)

ตรวจปัสสำวะ (urinary analysis)

ตรวจวัดอัตรำส่วนระดับโปรตีนต่อระดับครีแอทินินในปัสสำวะ 
(urine protein-to-creatinine ratio)

ตรวจวัดระดับ lactate dehydrogenase และ haptoglobin 

ตรวจวัดระดับ creatinine kinase

มักลดลงและกลับมำสู่ค่ำตั้งต้นเดิมของผู้ป่วย มีผู ้ป่วยบำงส่วน
เท่ำนั้นที่มีระดับครีแอทินินในเลือดไม่ลดลง10

  ภาวะเกลือแร่ผิดปกติ 
 ภำวะเกลือแร่ผิดปกติที่เกิดขึ้นจำกยำในกลุ่ม TKIs มักไม่รุนแรง 
ส่วนใหญ่สำมำรถแก้ไขได้โดยกำรให้เกลือแร่ทดแทน

การเฝ้าระวังภาวะอนัไม่พงึประสงค์ทางไตทีเ่กดิจาก TKIs
 กำรตระหนักและเฝ้ำระวังภำวะอันไม่พึงประสงค์ทำงไต 
ทีเ่กดิจำก TKIs ถอืเป็นหวัใจส�ำคญัในกำรดแูลรกัษำผูป่้วย เนือ่งจำก
ผู้ป่วยโรคมะเร็งมีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดภำวะแทรกซ้อนจำกปัจจัย
ของตวัผูป่้วยเองและจำกตวัโรค กำรตรวจพบภำวะอนัไม่พึงประสงค์
ทำงไตอย่ำงรวดเร็ว และได้รับกำรแก้ไขอย่ำงถูกวิธี จะสำมำรถ
ลดระดับควำมรุนแรงของภำวะอันไม่พึงประสงค์ดังกล่ำวได้ ซ่ึง
แนวทำงกำรประเมินผู้ป่วยระหว่ำงกำรได้รับยำกลุ่ม TKIs แสดงไว้
ใน ตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 แนวทำงกำรประเมินผู้ป่วยระหว่ำงกำรได้รับยำ TKI1

การอภิปรายผู้ป่วย
 ชำยไทย อำยุ 55 ปี มีโรคประจ�ำตัวเป็น GIST ที่กระเพำะ 
อำหำรระยะแพร่กระจำย ได้รับกำรรักษำด้วยยำ imatinib และ 
ปรับเป็นยำ sunitinib หลังจำกปรับเปลี่ยนยำ 2 ปี มีปัญหำ  
nephritonephrotic syndrome ผลตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร
เพ่ิมเติมเพื่อหำสำเหตุทุติยภูมิให้ผลลบ ผลกำรตรวจช้ินเน้ือไต 
พบลักษณะ membranoproliferative glomerulonephritis  
ที่มีลักษณะของ double contour appearance เด่น ร่วมกับพบ
ลิ่มเลือดอุดตันภำยในหลอดเลือดโกลเมอรูลัส (fibrin thrombi) 
และลักษณะ subendothelial deposit ต�ำแหน่งเดียวกับที่ตรวจ

พบ IgM ซึง่เข้ำได้กบัลกัษณะของ thrombotic microangiopathy 
(TMA) ซ่ึงสำมำรถอธิบำยภำวะควำมดันโลหิตสูง ภำวะซีดร่วมกับ 
ปริมำณเกล็ดเลือดต�่ำ และภำวะไตเสื่อมในผู้ป่วยรำยนี้ได้ และ 
จำกผลพยำธิวิทยำช้ินเนื้อไตสำมำรถอธิบำยได้จำกกลไกกำรออก
ฤทธิ์ของยำ sunitinib ที่เป็นยำกลุ่ม TKIs มีออกฤทธิ์ผ่ำนกำรต้ำน 
กำรท�ำงำน VEGF และ PDGFR ส่งผลให้เกิดควำมเสียหำยเรื้อรัง 
ต่อเซลล์บุผนังหลอดเลือด (chronic endothelial injury)  
ตำมที่ได้มีรำยงำนไว้ แต่พบว่ำระยะเวลำในกำรเกิดควำมผิดปกติ 
ของโกลเมอรลัูสหลังจำกเริม่ยำ sunitinib ในผู้ป่วยรำยนีเ้กดิช้ำกว่ำ
ที่มีกำรรำยงำนไว้ที่ช่วงเวลำ 5-10 เดือนหลังจำกได้รับยำ อย่ำงไร
กต็ำมจำกกำรตรวจทำงห้องปฏบิตักิำรข้ำงต้น ไม่พบสำเหตทุีอ่ธบิำย
กำรเกิด TMA ได้ จึงสรุปว่ำควำมผิดปกติที่เกิดข้ึนในผู้ป่วยรำยนี ้
เกิดจำกภำวะอันไม่พึงประสงค์จำกยำ sunitinib

สรุป
 ภำวะอันไม่พึงประสงค์ทำงไตที่เกิดจำกยำกลุ่ม TKIs เป็นภำวะ
ทีพ่บได้มำกขึน้ เนือ่งจำกมกีำรใช้ยำกลุม่ดงักล่ำวในกำรรกัษำผูป่้วย
โรคมะเร็งอย่ำงแพร่หลำย กำรตระหนักถึงภำวะอันไม่พึงประสงค์
ดังกล่ำว ร่วมกับกำรเฝ้ำระวัง และให้กำรรักษำที่เหมำะสมในขณะ
ที่ตรวจพบตั้งแต่ช่วงแรกที่เกิดปัญหำถือเป็นหลักส�ำคัญหนึ่งในกำร
ดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยำกลุ่มนี้
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Thyroid hormone disorders and kidney disease
Nipon Nakornnoi, Sukit Raksasuk

Division of Nephrology, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University

Abstract
 Many interactions between the thyroid and kidneys occur in each organ’s disease states. The thyroid hormone 
affects kidney growth development and physiology, particularly the renin angiotensin aldosterone system (RAAS), 
cardiovascular system, and renal blood flow. Moreover, the thyroid hormone produces an intrinsic renal effect by 
which it increases renal blood flow and glomerular filtration rate associated with increased size of renal tubules and 
the glomerulus. It also affects the function membrane transporters. Therefore, thyroid disorders lead to abnormal 
kidney functions in aspects of abnormal glomerular filtration rate, electrolyte imbalances, and glomerular diseases. 
In contrast, chronic kidney diseases affect thyroid functions, for instance, reduced T3 levels (low T3 syndrome). In 
addition, the incidence of hypothyroidism is increased among patients with chronic kidney disease. Related studies 
have demonstrated an association between low T3 levels and overall mortality, but lack data supporting that thyroid 
hormone replacement therapy has benefit.

Keywords: chronic kidney disease, thyroid disorder, hypothyroidism, hyperthyroidism
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ความผิดปกติของฮอร์โมนไทรอยด์และโรคไต

นิพนธ์ นครน้อย, สุกิจ รักษาสุข
สาขาวักกะวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

บทคัดย่อ
 กำรท�ำงำนของต่อมไทรอยด์และกำรท�ำงำนของไตมีควำมสัมพันธ์ต่อกันในหลำยด้ำน กล่ำวคือฮอร์โมนไทรอยด์มีผลต่อกำรเจริญ 
และพัฒนำกำรของไต ตลอดจนถึงกำรท�ำงำนของไตท้ังทำงตรงและทำงอ้อม โดยฮอร์โมนไทรอยด์มีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด  
ระบบ renin angiotensin aldosterone (RAAS) และกำรไหลเวียนของเลือดในไต นอกจำกนั้นยังมีควำมสัมพันธ์กับขนำดของไต  
หลอดไตฝอย และโกลเมอรูลัส รวมถึงผลต่อกำรท�ำงำนของโปรตีนที่ใช้ในกำรขนส่งสำรระหว่ำงเซลล์ท่ีบริเวณหลอดไตฝอย ดังนั้น 
ควำมผิดปกติและพยำธิสภำพท่ีเกิดขึ้นจำกต่อมไทรอยด์จึงน�ำไปสู่กำรท�ำงำนของไตท่ีผิดปกติได้ เช่น อัตรำกำรกรองของไตที่ผิดปกติ  
เกลือแร่ในร่ำงกำยผิดปกติ และมีควำมสัมพันธ์กับโรคโกลเมอรูลัสในไตอีกด้วย ในขณะที่โรคไตเรื้อรังส่งผลต่อกำรท�ำงำนของต่อมไทรอยด์
และฮอร์โมนไทรอยด์ได้หลำยรูปแบบ โดยควำมผิดปกติที่พบบ่อยที่สุด คือ กลุ่มอำกำรลดลงของระดับฮอร์โมน triiodothyronine (low 
T3 syndrome) นอกจำกนี้ยังพบว่ำอุบัติกำรณ์ของภำวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์สูงขึ้นในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ซึ่งระดับของฮอร์โมนไทรอยด์
ที่ต�่ำลงสัมพันธ์กับอัตรำกำรเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้น อย่ำงไรก็ตำมในปัจจุบันกำรรักษำทดแทนด้วยฮอร์โมนไทรอยด์ยังไม่มีข้อสรุปชัดเจน  
จำกข้อมลูดงักล่ำวจะเหน็ได้ว่ำต่อมไทรอยด์และไตมคีวำมสมัพนัธ์กนั ดงันัน้กำรรกัษำผูป่้วยกลุม่นีจ้งึจ�ำเป็นต้องพจิำรณำปัจจยัทัง้สองด้ำน
เพื่อผลกำรรักษำที่ดีที่สุด 

ค�าส�าคัญ: โรคไตเรื้อรัง, โรคของต่อมไทรอยด์, ภำวะขำดฮอร์โมนไทรอยด์, ภำวะไทรอยด์เป็นพิษ 

ต้องการส�าเนาต้นฉบับติดต่อ นพ.สุกิจ รักษาสุข สาขาวักกะวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
มหาวิทยาลัยมหิดล กทม. Email: kobsukit@gmail.com

บทน�า
 ต่อมไทรอยด์ท�ำหน้ำที่สร้ำงฮอร์โมนไทรอยด์เพื่อควบคุม 
เมแทบอลิซึมก่อให้เกิดพลังงำนแก่ร่ำงกำย ส่งผลต่ออวัยวะทุกส่วน 
ในร่ำงกำยรวมถึงระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทำงเดิน
ปัสสำวะ ระบบประสำท ระบบกระดูกและกล้ำมเน้ือ ตลอดจน 
ระบบทำงเดินอำหำร โดยอยู่ภำยใต้กำรควบคุมและท�ำงำนร่วมกัน 
ของสมองส่วนไฮโปธำลำมัสและต่อมใต้สมองส่วนหน้ำ ซึ่ง 
ไฮโปธำลำมัสจะสร ้ำงและหลั่งฮอร ์โมนไทโรโทรปินริ ลิสสิง  
(thyrotropin releasing hormone; TRH) กระตุ้นต่อมใต้สมอง 
ส่วนหน้ำให้สร้ำงและหลั่งฮอร์โมนกระตุ้นต่อมไทรอยด์ (thyroid 
stimulating hormone; TSH) ซึ่ง TSH จะกระตุ้นต่อมไทรอยด์ 
ให้สร้ำงและหลั่งฮอร์โมนไทรอยด์ออกสู่กระแสเลือด โดยต่อม
ไทรอยด์จะสร้ำงฮอร์โมนสองชนิด ได้แก่ triiodothyronine (T3) 
และ thyroxin (T4) สูก่ระแสเลอืด กำรท�ำงำนของฮอร์โมนไทรอยด์
ที่อยู่ในกระแสเลือดจะออกฤทธ์ิต่ออวัยวะเป้ำหมำยได้โดยฮอร์โมน
ไทรอยด์จับกับโปรตีน ได้แก่ thyroxin binding globulin (TBG), 

transthyretin และ albumin ซ่ึงมเีพยีงส่วนน้อยทีอ่ยูใ่นรปูฮอร์โมน
ไทรอยด์อิสระ 
 ฮอร์โมนไทรอยด์มีผลทั้งทำงตรงและทำงอ้อมต่อไต โดยผล
โดยตรงต่อไต ได้แก่ ผลต่อกำรเจริญและพัฒนำกำรต่อโครงสร้ำง 
ของไต จำกกำรศึกษำในสัตว์ทดลองพบว่ำภำวะพร่องฮอร์โมน
ไทรอยด์ (hypothyroidism) สัมพันธ์กับขนำดของไต ขนำดของ
หลอดไตฝอย และขนำดของโกลเมอรลูสัทีล่ดลง1 นอกจำกนีย้งัมผีล
ต่อกำรท�ำงำนของโปรตีนที่ใช้ในกำรขนส่งผนังเซลล์ (membrane 
transporter) ที่บริเวณหลอดไตฝอย เช่น Na+-K+ ATPase, Na+-Pi 
co-transporter (NaPi), Na+-H+ exchanger (NHE), Na+-Ca2+ 
exchanger, Cl- channel2-5 ส�ำหรบัผลทำงอ้อมนัน้ ฮอร์โมนไทรอยด์
มีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบ renin angiotensin 
aldosterone system (RAAS) และกำรไหลเวียนเลือดของไต  
ดังนั้นภำวะฮอร์โมนไทรอยด์ที่ผิดปกติจะน�ำไปสู่กำรท�ำงำนของไต
ที่ผิดปกติ 
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ผลของภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์ต่อหน้าที่และ
การท�างานของไต
 ภำวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์ส่งผลต่อระบบหวัใจและหลอดเลอืด 
โดยพบว่ำสัมพันธ์กับกำรลดลงของ cardiac output ซึ่งเกิดจำก
กำรลดลงของแรงบีบตัวของกล้ำมเนื้อหัวใจ (negative inotropic 
effect) และกำรลดลงของอัตรำกำรเต้นของหัวใจ (negative  
chronotropic effect) นอกจำกน้ีภำวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด ์
ยังมีผลท�ำให้ระบบ RAAS ท�ำงำนลดลง โดยเป็นผลจำกกำรลดลง 
ของกำรตอบสนองของ renal cortex ต่อระบบประสำทอัตโนมัติ 
ชนิดเบต้ำ (beta-adrenergic stimulus) น�ำไปสู่กำรลดลงของ 
กำรสร้ำง renin ส่งผลให้มีกำรดูดกลับโซเดียมและคลอไรด์ลดลง 
ที่ท่อหน่วยไตส่วนต้น นอกจำกน้ันยังก่อให้เกิดกำรลดปริมำณของ
ช่องคลอไรด์ (chloride channel) ท�ำให้ปริมำณคลอไรด์ที่ไปสู่ 
distal tubule เพิม่ข้ึนส่งผลกระตุน้ macula densa เกดิกำรกระตุน้ 
ย้อนกลบัของท่อไตต่อโกลเมอรลูสั (tubuloglomerular feedback)  
ท�ำให้ RAAS ท�ำงำนลดลง ส่งผลถึงกำรตอบสนองต่อสำรขยำยตัว
ของหลอดเลือดในไต (vasodilator) ลดลงด้วย จำกภำวะดังกล่ำว 
ส่งผลให้ปริมำณเลือดที่ไปเลี้ยงไต (renal blood flow) ลดลงและ
ท�ำให้อัตรำกำรกรองของไต (glomerular filtration rate; GFR) 
ลดลง6

 จำกกำรศึกษำของ Asvold และคณะ7 พบว่ำภำวะพร่อง 
ฮอร์โมนไทรอยด์มีควำมสัมพันธ์กับ GFR ที่ลดลง ซ่ึงมีหลำย 
กำรศึกษำที่สนับสนุนแนวคิดดังกล่ำว นอกจำกน้ียังพบว่ำระดับ 
ของ TSH ที่สูงขึ้นมีควำมสัมพันธ์กับอุบัติกำรณ์กำรเกิดโรคไตเรื้อรัง
ทีเ่พิม่ขึน้ โดยจำกกำรศกึษำรปูแบบตดัขวำง8 พบว่ำระดบั TSH ทีสู่ง
ขึ้นมีควำมเสี่ยงต่อโรคไตเรื้อรังเพิ่มขึ้น 1.28 เท่ำ ในกำรค�ำนวณค่ำ 
GFR สำมำรถใช้ค่ำครีแอทินิน และ inulin ได้ แต่ส�ำหรับ cystatin 
C พบว่ำในผู้ป่วยพร่องฮอร์โมนไทรอยด์มีระดับ cystatin C ที่ต�่ำลง 
ซึ่งไม่สัมพันธ์กับค่ำ GFR ที่สูงขึ้น ท�ำให้ค่ำ cystatin C อำจไม่
เหมำะสมในกำรใช้ในกำรค�ำนวณค่ำ GFR ในผู้ป่วยที่มีภำวะ
พร่องฮอร์โมนไทรอยด์9 ข้อมูลกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำถึงควำมสัมพันธ์ 
ของฮอร์โมนไทรอยด์และดุลเกลือแร่ยังไม่สำมำรถอธิบำยพยำธิ
ก�ำเนิดที่ท�ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงของร่ำงกำยได้ทั้งหมด โดยพบ
ว่ำฮอร์โมนไทรอยด์ท�ำหน้ำท่ีควบคุมดุลเกลือแร่ผ่ำนทำง Na+-K+ 
ATPase ซึ่งมีควำมส�ำคัญในกำรควบคุมกำรเคลื่อนที่ของโซเดียม 
และโพแทสเซียมผ่ำนเข้ำออกเซลล์ จำกกำรทดลองในสัตว์ทดลอง
พบว่ำภำวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์จะท�ำให้กำรดูดกลับของโซเดียม 
ที่หลอดไตฝอยลดลง จำกกำรท่ี Na+-K+ ATPase, Na+-H+  
exchanger (NHE) และ Na+-Pi cotransporter (NaPi) ท�ำงำนลดลง10  
อีกทั้งภำวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์ยังท�ำให้มีกำรหลั่งฮอร์โมน  
antidiuretic hormone peptide (ADH) จำกต่อมใต้สมองเพิ่มขึ้น  
และท่อรวมของหน่วยไต (collecting duct) ตอบสนองต่อ 

ADH เพิ่มขึ้น ท�ำให้กำรขับ free water ออกจำกร่ำงกำยลดลง6  
ด้วยกลไกดงักล่ำวท�ำให้เกดิภำวะโซเดยีมในเลอืดต�ำ่ได้บ่อยในผูป่้วย
ภำวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์ นอกจำกนีย้งัพบว่ำภำวะพร่องฮอร์โมน
ไทรอยด์มีควำมสัมพันธ์กับภำวะโพแทสเซียมต�่ำได้แต่ยังไม่ทรำบ
พยำธิก�ำเนิดที่แน่ชัด

ผลของภาวะไทรอยด์เป็นพิษ (hyperthyroidism) ต่อ
หน้าที่และการท�างานของไต
 ภำวะไทรอยด์เป็นพิษจะมีผลตรงข้ำมกับภำวะพร่องฮอร์โมน
ไทรอยด์ คือ มีกำรเพิ่มขึ้นของปริมำณเลือดที่ส่งออกจำกหัวใจ ซึ่ง
เกิดจำกกำรเพิ่มขึ้นของแรงบีบตัวของหัวใจ (positive inotropic 
effect) และกำรเพิ่มขึ้นของอัตรำกำรเต้นของหัวใจ (positive  
chronotropic effect) ร่วมกับมีกำรลดลงของควำมต้ำนทำน 
ของระบบหลอดเลือด (systemic vascular resistance)11 ท�ำให้ 
ปริมำณเลือดที่ไปเล้ียงไตเพิ่มขึ้น นอกจำกน้ีพบว่ำเซลล์เนื้อเยื่อบุ 
โพรงผนังหลอดเลือด (endothelial cell) ภำยในไตมีกำรสร้ำง 
ไนตรกิออกไซด์ (nitric oxide; NO) เพิม่ขึน้ท�ำให้หลอดเลือดภำยใน
ไตขยำยตัว 
 ภำวะไทรอยด์เป็นพิษยังกระตุ้นระบบ RAAS ดังนี้ 
 1) กำรตอบสนองของไตส่วนนอกต่อระบบประสำทอัตโนมัติ
ชนิด beta-adrenergic stimulus เพิ่มขึ้น ท�ำให้ไตสร้ำง renin 
เพิ่มขึ้น
 2) กระตุ้นกำรสร้ำง renin, angiotensin II และ angiotensin 
converting enzyme 
 3) กระตุ้นให้ตับสร้ำง angiotensinogen เพิ่มขึ้น 
 4) กำรเพิ่มจ�ำนวนของ angiotensin receptor
 5) กระตุ้นกำรดูดกลับของคลอไรด์ที่ท่อหน่วยไตส่วนต้น  
ท�ำให้คลอไรด์บริเวณท่อหน่วยไตส่วนปลำยมีปริมำณลดลง ส่งผล 
ให้มีกระบวนกำรท�ำงำนของ tubuloglomerular feedback 
ท�ำให้มีกำรกระตุ้นของ RAAS ซึ่งจะออกฤทธิ์ท�ำให้หลอดเลือดฝอย 
ของหน่วยไตขำเข้ำ (afferent arteriole) ขยำยตัว และหลอดเลือด
ฝอยของหน่วยไตขำออก (efferent arteriole) ตีบ น�ำไปสู่ GFR  
ที่เพิ่มขึ้น 
 กำรเพิม่ขึน้ของ GFR และกำรลดลงของมวลกล้ำมเนือ้จำกภำวะ
ไทรอยด์เป็นพิษ ท�ำให้ค่ำครีแอทินินลดลง แต่ระดับ cystatin C 
เพิ่มขึ้น12 ซึ่งกำรรักษำภำวะไทรอยด์เป็นพิษให้กลับมำเป็นปกติ 
จะท�ำให้ค่ำกำรท�ำงำนของไตกลับมำอยู่ในเกณฑ์ปกติ ดังน้ันจึง 
ควรระวังกำรแปลผลค่ำครีแอทินิน เพรำะอำจท�ำให้กำรวินิจฉัย 
และกำรติดตำมกำรท�ำงำนของไตภำวะไตเรื้อรังผิดพลำดได้13 
นอกจำกน้ันภำวะไทรอยด์เป็นพิษยังมีผลต่อหลอดไตฝอยโดย 
ท�ำให้กำรท�ำงำนของ Na+-K+ ATPase, Na+-H+ exchanger (NHE), 
Na+-Pi co-transporter (NaPi) เพิ่มขึ้น ท�ำให้มีกำรดูดกลับ 

Journal of the Nephrology Society of Thailand  15



ของโซเดียมมำกขึ้น ควำมเข้มข้นของโซเดียมท่ีสูงขึ้นส่งผลกระตุ้น 
กำรท�ำงำนของ Na+-Ca2+ exchanger ท�ำให้มีกำรดูดกลับของ
แคลเซียมเพิ่มขึ้น และยังมีผลต่อตัวรับฮอร์โมนชนิด aquaporin-1 
และ aquaporin-2 ลดลง ท�ำให้เกิดพร่องหน้ำที่ในกำรดูดกลับน�้ำ
ก่อให้เกิดภำวะปัสสำวะออกมำกได้14 

ความสมัพนัธ์ของโรคของต่อมไทรอยด์กบัโรคโกลเมอรูลัส
 มรีำยงำนกำรเกดิโรคโกลเมอรลูสัในผูป่้วยไทรอยด์ทัง้ชนดิภำวะ
ไทรอยด์เป็นพิษและภำวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์ โดยพบว่ำโรค 
โกลเมอรูลัสมีควำมสัมพันธ ์ กับโรคต ่อมไทรอยด ์ ท่ี เ กิดจำก 
ออโตอิมมูน (autoimmune thyroid disease) ซึ่งได้แก่ โรค  
autoimmune thyroiditis, spontaneous myxedema, Graves’ 
disease โดยมีรำยงำนกำรเกิดทั้งในสัตว์ทดลอง และผู้ป่วยในทุก
กลุ่มอำยุ
 ในปัจจุบันข้อมูลในด้ำนพยำธิก�ำเนิดของโรคยังไม่ชัดเจน แต่ม ี
ข ้อสันนิษฐำนว ่ำเกิดจำกภำวะออโตอิมมูนท�ำให ้เกิดอิมมูน
คอมเพล็กซ์สะสม (immune complex) ในกระแสเลือด และ
สะสมบรเิวณทีโ่กลเมอรลูสั ส่งผลให้เกดิกำรอกัเสบของโกลเมอรลูสั  
(glomerulonephritis) โดยมีหลักฐำนสนับสนุนจำกรำยงำน 
ของ Akikusa และคณะ15 ที่พบผู้ป่วย Hashimoto’s thyroiditis 
ร่วมกบั membranous nephropathy ซึง่จำกผลกำรตรวจชิน้เนือ้ 
ที่ต่อมไทรอยด์และไตของผู้ป่วยรำยนี้พบ immune complex  
ชนิดเดียวกันบน thyroid epithelial follicular basement  
membrane และglomerular basement membrane  
(GBM) จำกรำยงำนของ Shima และคณะ16 พบผู้ป่วยเด็กหญิง 
ชำวญี่ ปุ ่นที่ ได ้รับกำรวินิจฉัยเป ็น Graves’ disease และ  
membranous nephropathy จำกผลกำรย้อม immunohis-
tochemistry ปรำกฏ immune complex ท้ังจำกชิ้นเนื้อไต 
และต่อมไทรอยด์ ซ่ึงสนับสนุนสมมุติฐำนว่ำโรคโกลเมอรูลัส 
และ autoimmune thyroid disease อำจเกิดจำกปฏิกิริยำ 
ข้ำมกันของสำรก่อภูมิต้ำนทำน (cross reacting antigens) ได้  
อย่ำงไรก็ตำมเพ่ือสนับสนุนแนวคิดน้ีจ�ำเป็นต้องมีกำรศึกษำ 
ในเรื่องนี้ต่อไป
 จำกกำรศกึษำของ Kocag และคณะ17 ท�ำกำรศกึษำย้อนหลงัใน
ผู้ป่วย Hashimoto’s thyroiditis 28 รำยที่มีอำกำรของโปรตีนรั่ว 
ในปัสสำวะ ร่วมกับมีเม็ดเลือดแดงในปัสสำวะ หรือมีภำวะไตวำย  
และได้รับกำรเจำะชิน้เนือ้ไตเพ่ือตรวจทำงพยำธวิทิยำจ�ำนวน 20 รำย  
พบผลพยำธิวิทยำดังนี้ membranous nephropathy ร้อยละ 20,  
focal segmental glomerulosclerosis (FSGS) ร้อยละ 20, 
IgA nephropathy ร้อยละ 15, chronic glomerulonephritis  
ร้อยละ 15, minimal change disease ร้อยละ 10 และ amy-
loidosis ร้อยละ 5 นอกจำกนี้ยังมีรำยงำนกำรเกิดโรคโกลเมอรูลัส

อื่น ได้แก่ membranoproliferative glomerulonephritis,  
antineutrophil cytoplasmic antibody (ANCA) vasculitis  
ในผู้ป่วย Hashimoto’s thyroiditis และผู้ป่วยที่ได้รับกำรรักษำ
ภำวะไทรอยด์เป็นพิษด้วยยำ propylthiouracil (PTU) พบว่ำเกิด 
pauci-immune glomerulonephritis ชนิด ANCA-associated 
GN และ anti-glomerular basement membrane GN18,19

 ส�ำหรับผลของโรคโกลเมอรูลัสต่อฮอร์โมนไทรอยด์ โดย 
เฉพำะอย่ำงยิ่งกลุ่มอำกำรเนโฟรติก (nephrotic syndrome) ท่ี
มีภำวะโปรตีนรั่วในปัสสำวะเป็นปริมำณมำก ท�ำให้มีกำรสูญเสีย
ฮอร์โมนไทรอยด์ที่จับกับโปรตีนต่ำง ๆ ได้แก่ thyroid binding 
globulin แอลบูมิน พรีแอลบูมิน transthyretin ซึ่งจะส่งผล 
ให้ระดับของ total T3 และ T4 ในเลือดต�่ำลง โดยในภำวะต่อม
ไทรอยด์ปกติจะสำมำรถสร้ำงฮอร์โมนไทรอยด์เพ่ิมขึ้นมำทดแทน 
ท�ำให้ระดับฮอร์โมนไทรอยด์อยู่ในระดับปกติ ยกเว้นอำจตรวจพบ
ระดับของ TSH เพิ่มขึ้นได้เล็กน้อย แต่ในผู้ป่วยที่มีภำวะผิดปกต ิ
ของต่อมไทรอยด์อำจไม่สำมำรถสร้ำงฮอร์โมนไทรอยด์ได้อย่ำง
เพียงพอท�ำให้เกิดภำวะขำดฮอร์โมนไทรอยด์ได้ รวมถึงผู ้ป่วย
พร่องฮอร์โมนไทรอยด์ที่จ�ำเป็นต้องได้รับฮอร์โมนทดแทน เมื่อ 
เกิด nephrotic syndrome อำจจ�ำเป็นต้องได้รับฮอร์โมนทดแทน
ในปริมำณที่เพิ่มขึ้น 

โรคไตเรื้อรังกับฮอร์โมนไทรอยด์
 ภำวะไทรอยด์เป็นพิษส่งผลให้โรคไตเรื้อรังมีกำรด�ำเนินโรคของ
เร็วขึ้นจำกกลไกต่ำง ๆ ดังนี้
 1. ท�ำให้ควำมดันในโกลเมอรูลัสสูงขึ้น เกิดภำวะ hyperfiltra-
tion 
 2. ท�ำให้มโีปรตนีรัว่ออกมำทำงปัสสำวะมำกขึน้ ซึง่โปรตนีท่ีรัว่
เป็นพิษต่อหลอดไตฝอยโดยตรง 
 3. กระตุ้นขบวนกำรสร้ำงพลังงำนของไมโตคอนเดรีย ท�ำให ้
มีอนุมูลอิสระ (free radical) เพิ่มขึ้นและน�ำไปสู่กำรอักเสบของไต 
 4. กระตุน้กำรท�ำงำนของระบบ RAAS ท�ำให้ระดับของฮอร์โมน  
angiotensin II สงูขึน้ และเกิดกำรท�ำลำยของไตโดย angiotensin II  
จะกระตุ้นให้เซลล์สร้ำง fibroblast เปลี่ยนเป็น myofibroblast 
นอกจำกนี้ยังกระตุ้นกำรหลั่ง cytokines เช่น tumor necrosis 
factor (TNF) -alpha, transforming growth factor (TGF)-beta 
เป็นต้น น�ำไปสูก่ำรท�ำลำยของไตจนเกดิเป็นพงัผดื (renal fibrosis) 
ขึ้นมำ6 
 ผลของโรคไตเรื้อรังที่มีต่อกำรท�ำงำนของต่อมไทรอยด์และ
ฮอร์โมนไทรอยด์ ได้แก่ กำรลดลงของระดับ T3 จำกกระบวนกำร
เปลี่ยน T4 เป็น T3 ที่อวัยวะปลำยทำงลดลงเนื่องจำกภำวะเลือด
เป็นกรดเรื้อรัง ภำวะทุพโภชนำกำร และภำวะไตเรื้อรังจะกระตุ้น
กำรหลั่ง cytokines เช่น tumor necrosis factor-alpha ซึ่ง 
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จะยับยั้งเอนไซม์ 1, 5’-deiodinase ที่ท�ำหน้ำที่เปลี่ยน T4 เป็น  
T3 ที่อวัยวะปลำยทำง นอกจำกน้ีในโรคไตเรื้อรังจะมีระดับโปรตีน 
ที่ใช ้ในกำรจับกับฮอร์โมนไทรอยด์ลดลงร่วมกับของเสียที่ ค่ัง  
(uremic toxin) ในร่ำงกำย ซึง่จะยบัยัง้กำรจบัของฮอร์โมนไทรอยด์
กับโปรตีนท�ำให้ระดับของ T4 ลดลง ส�ำหรับระดับของ FT4 อำจ 
อยู่ในระดับต�่ำหรือปกติได้6 
 แม้ระดับของ T3 และ T4 จะลดลงแต่ระดับของ TSH อำจอยู่
ในระดับปกติหรือสูงขึ้นก็ได้ เนื่องจำกในโรคไตเรื้อรัง จะมีกำรตอบ
สนองของต่อมใต้สมองต่อ TRH ลดลง ร่วมกับมีกำรเปล่ียนแปลง 
circadian rhythm ของ TSH และมีกำรเปลี่ยนแปลงของกำรขจัด 
TSH และ TRH โดยมีหลักฐำนจำกกำรศึกษำพบว่ำมีกำรลดลง 
ของกำรแสดงออกของยีน TRH รวมถึงพบว่ำกำรตอบสนองของ 
กำรหล่ัง TSH ต่อ TRH ลดลงแม้จะให้ TRH กไ็ม่พบกำรเปลีย่นแปลง
ที่เพิ่มขึ้นของ TSH ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง20

 นอกจำกจะพบควำมผิดปกติของฮอร์โมนไทรอยด์ในโรคไต
เรื้อรังแล้ว ยังพบว่ำในกลุ่มโรคเรื้อรังอื่น เช่น ภำวะขำดสำรอำหำร 
โรคตับแข็ง ภำวะหัวใจล้มเหลว ภำวะติดเชื้อรุนแรง และโรคมะเร็ง 
รวมถึงผู้ป่วยที่ต้องได้รับกำรรักษำตัวในโรงพยำบำลมีควำมผิดปกติ 
ของฮอร ์ โมนไทรอยด ์ เช ่นกัน โดยเรียกควำมผิดปกตินี้ ว ่ำ  
“Non-thyroidal illness” (NTI) อย่ำงไรก็ตำมพบควำมแตกต่ำง
ของฮอร์โมนไทรอยด์ที่ผิดปกติระหว่ำง NTI และในผู้ป่วยโรคไต
เรื้อรัง คือ ผู้ป่วย NTI จะมีระดับ total reverse T3 (total rT3) 
สูง แต่ในผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังพบว่ำมีระดับปกติ เนื่องจำกในผู้ป่วย 
โรคไตเร้ือรังมีกำรเคล่ือนย้ำยของ rT3 จำกในหลอดเลือดสู่บริเวณ
นอกหลอดเลือด แต่ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังบำงรำยอำจพบว่ำมีระดับ 
rT3 สูงขึ้นได้เนื่องจำกกำรขับของเสียทำงไตที่ผิดปกติ นอกจำกน้ี
ผู้ป่วย NTI จะพบว่ำมีระดับของ TSH ต�่ำลงได้ ขณะที่ผู้ป่วยโรคไต
เรื้อรังมักมีระดับปกติ แสดง ตารางที่ 1

Chronic kidney disease Non thyroidal illness Hypothyroidism

 TT3   

 FT3   

 Total rT3 ปกติ  

 TT4 ปกติ,  ปกติ,  

 FT4 ปกติ,  , ปกติ,  

 TSH ปกติ,  ปกติ,  

 = ลดลง, = เพิ่มขึ้น, TT3= total T3, FT3 = free T3, Total rT3= total reverse T3, TT4 = total T4, FT4 = free T4,  
TSH = thyroid stimulating hormone

ตารางที่ 1 กำรเปรียบเทียบระดับฮอร์โมนไทรอยด์ระหว่ำงโรคไตเรื้อรัง NTI และภำวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์21

ผู้ป่วยที่รับการรักษาทดแทนไตและฮอร์โมนไทรอยด์
 ในผู้ป่วยที่ได้รับกำรบ�ำบัดทดแทนไตด้วยกำรฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียม พบว่ำส่วนใหญ่ฮอร์โมนไทรอยด์อยู่ในเกณฑ์ปกติ  
โดยหำกตรวจกำรท�ำงำนของต่อมไทรอยด์ในผู้ป่วยที่ได้รับกำร
ท�ำกำรฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมอำจพบ T3 และ T4 ต�่ำได้ 
เช่นเดียวกับในผูป่้วยโรคไตเรือ้รงั อย่ำงใดกต็ำมภำวะพร่องฮอร์โมน
ไทรอยด์พบว่ำมีควำมสัมพันธ์กับอัตรำเสียชีวิตที่สูงขึ้นในผู้ป่วย 
ที่ได้รับกำรท�ำกำรฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่มีโรคหัวใจและ
หลอดเลือด จำกกำรศึกษำแบบเก็บข้อมูลย้อนหลังของ Rhee และ
คณะ22 ซึ่งเปรียบเทียบระหว่ำง 1) ผู้ป่วยกลุ่มท่ีมีภำวะฮอร์โมน
ไทรอยด์ปกตแิละไม่ได้รบัฮอร์โมนทดแทน 2) ผู้ป่วยทีไ่ด้รบัฮอร์โมน 
ทดแทนและอยู่ในภำวะฮอร์โมนไทรอยด์ปกติ และ 3) กลุ่มที่มี 
ภำวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์ พบว่ำกลุ่มท่ีมีภำวะพร่องฮอร์โมน

ไทรอยด์มอีตัรำเสยีชวีติทีส่งูกว่ำเมือ่เทยีบกบักลุม่ทีม่ภีำวะฮอร์โมน
ไทรอยด์ปกติร้อยละ 28 (adjusted hazard ratio = 1.28, 95% 
confidence interval, 1.07-1.54, p-value = 0.007) ในขณะ 
ที่ผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับฮอร์โมนทดแทนมีอัตรำกำรเสียชีวิตไม่ต่ำงจำก 
ผู้ป่วยกลุ่มที่มีภำวะฮอร์โมนไทรอยด์ปกติและไม่ได้รับฮอร์โมน
ทดแทน ท�ำให้อนุมำนได้ว่ำกำรให้ฮอร์โมนทดแทนอำจมีประโยชน์ 
อย่ำงไรก็ตำมข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของกำรให้ฮอร์โมนทดแทน
ในปัจจุบันยังไม่ชัดเจน เนื่องจำกกำรศึกษำมีจ�ำนวนน้อยและ
เป็นกำรศึกษำแบบเก็บข้อมูลย้อนหลัง จึงจ�ำเป็นต้องรอกำรศึกษำ
ในอนำคตต่อไป 
 ส�ำหรับผู ้ป ่วยท่ีได้รับกำรบ�ำบัดทดแทนไตด้วยกำรล้ำงไต 
ทำงช่องท้อง มีอุบัติกำรณ์กำรเกิดภำวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด ์
ที่สูงขึ้นเช่นเดียวกับผู้ป่วยที่ได้รับกำรท�ำกำรฟอกเลือดด้วยเครื่อง
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ไตเทียม โดยเฉพำะภำวะฮอร์โมนไทรอยด์ท่ีต�่ำกว่ำระดับปกต ิ
แต่ไม่มีอำกำรแสดง (subclinical hypothyroid)23,24 นอกจำกนี ้
ยงัพบระดบั T3 ต�ำ่ได้บ่อยในผูป่้วยกำรล้ำงไตทำงช่องท้อง เนือ่งจำก
มีปัญหำในกำรเปลี่ยนจำก T4 เป็น T3 ที่บริเวณอวัยวะปลำยทำง  
และมีกำรสูญเสีย thyroid binding globulin ในน�้ำยำล้ำงไต  

โดยภำวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์ส่งผลต่ออัตรำเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้น  
จำกกำรศึกษำของ Rhee และคณะ24 พบว่ำระดับของ TSH  
ที่มำกกว่ำ 5.0 mIU/ลิตร มีควำมสัมพันธ์กับอัตรำเสียชีวิตที่สูงขึ้น 
และจำกกำรศึกษำของ Chang และคณะ25 ซ่ึงท�ำกำรศึกษำควำม
สัมพันธ์กับระดับของ T3 กับอัตรำกำรเสียชีวิตในผู้ป่วยกำรล้ำงไต
ทำงช่องท้อง พบว่ำระดับของ T3 ที่เพิ่มขึ้นทุก 10 นก./ดล. สัมพันธ์ 
กบักำรลดลงของอตัรำเสยีชวีติร้อยละ 14 อย่ำงไรกต็ำมกำรศึกษำนี้ 
มีข้อจ�ำกัด คือ กำรศึกษำนี้ไม่รวมผู้ป่วยท่ีมีภำวะขำดฮอร์โมน
ไทรอยด์ (overt hypothyroidism) และภำวะไทรอยด์เป็นพิษ  
รวมทั้งมีข้อจ�ำกัดในกำรแปลผล ได้แก่ 1) มีกำรวัดระดับของ 
T3 เพียงครั้งเดียว ซ่ึงอำจไม่ได้แสดงถึงระดับฮอร์โมนไทรอยด ์
ทีเ่ปลีย่นแปลงในช่วงตดิตำมผูป่้วย 2) กำรวดัระดับฮอร์โมนไทรอยด์
ในกระแสเลอืด อำจไม่ได้แสดงถงึระดับฮอร์โมนไทรอยด์ท่ีเซลล์หวัใจ 
ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีวิธีตรวจท่ีเหมำะสมส�ำหรับกำรวัดฮอร์โมนที่
เซลล์หัวใจ และ 3) ผู้ป่วยอำจมีโรคประจ�ำตัวอื่นที่มีผลต่ออัตรำเสีย
ชีวิตแต่ไม่ได้รับกำรวินิจฉัย อย่ำงใดก็ตำมปัจจุบันยังไม่มีข้อสรุป
ส�ำหรับกำรให้กำรรักษำด้วยฮอร์โมนไทรอยด์ทดแทนในกลุ่มผู้ป่วย
ผู้ป่วยกำรล้ำงไตทำงช่องท้องเช่นเดียวกัน

ความผดิปกติของฮอร์โมนไทรอยด์และผูป่้วยปลกูถ่ายไต
 ควำมผิดปกติของฮอร์โมนไทรอยด์ท่ีพบได้บ่อยที่สุดในผู้ป่วย
ที่ได้รับกำรปลูกถ่ำยไตคือ ภำวะ low T3 syndrome โดยจะ 
พบระดับของ T3 ต�่ำและ FT3 อยู่ในเกณฑ์ปกติ26 ส�ำหรับผล 
ของระดบัฮอร์โมนไทรอยด์ต่อกำรท�ำงำนของไตทีไ่ด้รบักำรปลกูถ่ำย 
(kidney graft) ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน บำงกำรศึกษำพบว่ำระดับ
ของ T3 ที่ลดลงก่อนกำรผ่ำตัดปลูกถ่ำยไตสัมพันธ์กับอัตรำกำร 
สูญเสียไตที่ได้รับกำรปลูกถ่ำย (graft loss)27 อย่ำงไรก็ตำมกำร
รกัษำด้วยกำรให้ฮอร์โมนไทรอยด์ทดแทนไม่พบว่ำได้ประโยชน์หรอื 
ลดอัตรำกำรสูญเสียไตในผู้ป่วยกลุ่มนี้

การรักษาด้วยฮอร์โมนไทรอยด์ในผู้ป่วยไตเรื้อรัง/ผู้ป่วย
บ�าบัดทดแทนไต
 ภำวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์ในผู้ป่วยไตเรื้อรังและผู้ป่วยบ�ำบัด
ทดแทนไตพบว่ำมีควำมสัมพันธ์กับอัตรำกำรเสียชีวิตท่ีเพิ่มขึ้น 
และ GFR ที่ลดลง ตำมแนวทำงกำรรักษำของสมำคมโรคไทรอยด์
ประเทศสหรัฐอเมริกำ (American Thyroid Association)  
ปี พ.ศ. 2557 แนะน�ำให้กำรรักษำทดแทนด้วยฮอร์โมนไทรอยด์  

(levothyroxine) โดยมีเป้ำหมำยในกำรรักษำ ได้แก่ 
 1. ท�ำให้ผู ้ป่วยไม่มีอำกำรและอำกำรแสดงของภำวะพร่อง
ฮอร์โมนไทรอยด์
 2. ระดับของฮอร์โมนไทรอยด์และ TSH อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 3. หลีกเลี่ยงกำรให้ยำเกินควำมจ�ำเป็นอันจะน�ำไปสู ่ภำวะ
ไทรอยด์เป็นพิษจำกยำ (iatrogenic thyrotoxicosis) โดยเฉพำะ
ในผู้สูงอำยุ 
 ส�ำหรับภำวะ subclinical hypothyroidism ตำมแนวทำง 
กำรรักษำของ European Thyroid Association ปี พ.ศ. 2556 
แนะน�ำให้ฮอร์โมนไทรอยด์ทดแทนในกรณีต่อไปนี้
 1. ผู้ป่วยอำย ุ> 70 ปี และมรีะดบั TSH ≥ 10 mIU/ลิตร ร่วมกบั 
มีอำกำรของภำวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์ หรือมีควำมเสี่ยงต่อ 
โรคหัวใจและหลอดเลือด
 2. ผู้ป่วยที่อำยุ ≤ 70 ปี และระดับ TSH ≥ 10 mIU/ลิตร
 3. ผู้ป่วยที่อำยุ ≤ 70 ปี และระดับ TSH 4-10 mIU/ลิตร  
ร่วมกับมีอำกำรของภำวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์
 มีกำรศึกษำเชิงสังเกต พบว่ำกำรให้ฮอร์โมนไทรอยด์ในผู้ป่วย 
โรคไตเรื้อรัง และภำวะ subclinical hypothyroidism สำมำรถ
ชะลอกำรด�ำเนินโรคของไตเร้ือรังได้และอำจมีผลต่อกำรลดอัตรำ
กำรเสียชีวิตลงได้28-30 ปัจจุบันข้อมูลที่จะสนับสนุนประโยชน์ 
ของกำรรักษำฮอร์โมนไทรอยด์ทดแทนต่อกำรชะลอกำรเส่ือม 
ของโรคไตเรื้อรังยังมีข้อมูลน้อยและไม่เพียงพอ ซึ่งจ�ำเป็นต้องรอ 
กำรศึกษำในอนำคตต่อไป 

บทสรุป
 ควำมสัมพันธ์ของภำวะผิดปกติของต่อมไทรอยด์กับไต มีควำม
สัมพันธ์กันแบบสองทำง โดยฮอร์โมนไทรอยด์มีผลต่อกำรท�ำงำน 
ของไต และควำมผดิปกตขิองไตมผีลต่อฮอร์โมนไทรอยด์ กำรรกัษำ
โรคใดโรคหนึ่งอำจท�ำให้ผลกำรรักษำของโรคไม่ดี จึงจ�ำเป็นต้อง
รักษำควบคู่กันไป อีกทั้งกำรวิเครำะห์ผลกำรตรวจทำงห้องปฏิบัติ
กำรแปลผลของกำรท�ำงำนของต่อมไทรอยด์ในผู้ป่วยโรคไต จ�ำเป็น
ต้องแปลผลด้วยควำมระมัดระวัง เพื่อป้องกันกำรรักษำที่ไม่จ�ำเป็น
และอำจท�ำให้เกิดโทษต่อผู้ป่วย 
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Thiazide-induced hyponatremia
Wirayut Silakun, Laddaporn Wongluechai

Renal Division, Department of Medicine, Maharat Nakhon Ratchasima Hospital

Abstract
 Drug-induced hyponatremia is the most encountered problem especially diuretics because of its common use 
for treatment hypertension and extracellular volume expansion. Thiazides comprise drugs which potentially cause 
hyponatremia in susceptible patients despite understanding several potential risk factors of patients such as elderly 
age, female sex, low body mass, multiple comorbidities, polydipsia, hypokalemia, and concomitantly used drugs 
associated with impaired water excretion. Once hyponatremia developed, usually within two to three weeks after 
initiation, significant morbidity was observed of thiazide-induced hyponatremia among patients, while this condition 
could not be predicted individually. Mechanisms of thiazide-induced hyponatremia include excessive water intake, 
impaired free-water excretion with AVP dependence and AVP independence in the inner medullary portion and solute 
depletion. The SLCO2A1 allele was recently discovered with an encoding prostaglandin transporter suggesting the  
role of renal prostaglandins via increased water reabsorption through prostaglandin E receptor (EP4) signaling.  
Another uncertain mechanism involved the causal pathway of thiazides and renal prostaglandin. However,  
understanding these mechanisms and potential risk factors to the patients may identify those more likely to develop 
hyponatremia from thiazide use. Treatment of thiazide-induced hyponatremia must be avoid overcorrecting chronic 
hyponatremia by correct hypokalemia, correct solute depletion, continuous monitoring of urine output, and never 
repeating use.

Keywords: thiazide, hyponatremia, pathophysiology
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ภาวะโซเดียมในเลือดต�่าจากยาขับปัสสาวะกลุ่มไทอะไซด์

วีรยุทธ ศิลากุล, ลัดดาพร วงษ์ลือชัย
หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

บทคัดย่อ
 ยำขับปัสสำวะกลุ่มไทอะไซด์เป็นยำขับปัสสำวะท่ีนิยมใช้ในกำรรักษำควำมดันโลหิตสูง อำกำรบวม เนื่องมำจำกประสิทธิภำพและ 
รำคำถกู แต่ในผูป่้วยส่วนน้อยบำงรำยเมือ่ใช้ยำกลุม่นี ้มภีำวะแทรกซ้อนเกดิขึน้โดยเฉพำะภำวะโซเดยีมในเลือดต�ำ่ ซึง่ปัจจยัเสีย่งทีเ่กีย่วข้อง 
อำจเกิดจำกพันธุกรรม หรือมีปัจจัยจำกตัวผู้ป่วย หรือเป็นผลโดยตรงจำกยำ หรือหลำย ๆ ปัจจัยร่วมกัน เมื่อมีภำวะโซเดียมในเลือดต�่ำ 
จะส่งผลกระทบให้เกิดกำรเจ็บป่วยต้องนอนโรงพยำบำล ปัจจัยเส่ียงส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดภำวะโซเดียมในเลือดต�่ำจำกยำกลุ่มนี้ ได้แก่  
อำยมุำก เพศหญงิ มวลกล้ำมเนือ้หรอืน�ำ้หนกัน้อย โรคร่วมหลำยโรค อปุนสิยักำรดืม่น�ำ้มำก โพแทสเซยีมในเลอืดต�ำ่ และมกีำรใช้ยำบำงชนดิ  
ภำวะโซเดียมในเลือดต�่ำจำกยำกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เกิดภำยใน 2-3 สัปดำห์หลังเริ่มยำ และไม่สำมำรถบอกได้แน่ชัดว่ำ ผู้ป่วยรำยใดที่ใช้ยำ 
กลุม่นีแ้ล้วจะเกดิปัญหำดงักล่ำว กลไกของยำขบัปัสสำวะกลุม่ไทอะไซด์ทีท่�ำให้เกดิภำวะโซเดยีมในเลือดต�ำ่ประกอบด้วย อปุนสัิยกำรดืม่น�ำ้
มำก กลไกกำรขับน�้ำทิ้งทำงไตที่ท�ำได้ลดลงซึ่งเกี่ยวข้องกับ arginine vasopressin (AVP) โดยตรงหรือไม่ก็ได้ และภำวะพร่องโซเดียมและ
โพแทสเซียม ล่ำสุดมีกำรค้นพบปัจจัยทำงพันธุกรรมของอัลลีล SLCO2A1 ที่เกี่ยวข้องกับกำรขนส่ง prostaglandin โดยมีบทบำทส�ำคัญ
ในกำรควบคุมกำรดูดน�้ำกลับผ่ำนกำรกระตุ้น prostaglandin receptor 4 (EP4) กำรท�ำควำมเข้ำใจในกลไกทั้งหมดนี้ ช่วยให้เรำสำมำรถ 
ดูแลรักษำผู้ป่วยเมื่อพบผู้ป่วยที่มีปัญหำโซเดียมในเลือดต�่ำจำกกำรใช้ยำไทอะไซด์ นอกจำกนี้เรำยังอำจหลีกเลี่ยงกำรใช้ยำไทอะไซด ์
ในผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงหลำย ๆ ปัจจัยได้ กำรรักษำภำวะโซเดียมในเลือดต�่ำคือ แก้ไขภำวะพร่องโซเดียมและโพแทสเซียมพร้อมกันกับ 
กำรเฝ้ำระวัง และติดตำมปริมำณปัสสำวะ เพื่อป้องกันระดับโซเดียมในเลือดเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็วในระยะเวลำอันสั้นหลังกำรรักษำ และ 
หยุดใช้ยำ ไม่ควรน�ำกลับมำใช้ซ�้ำ 

ค�าส�าคัญ: ยำขับปัสสำวะกลุ่มไทอะไซด์, ภำวะโซเดียมในเลือดต�่ำ, พยำธิสรีรวิทยำ
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บทน�า
 ภำวะโซเดยีมในเลอืดต�ำ่พบได้บ่อยของผูป่้วยทีน่อนโรงพยำบำล  
สำเหตุของภำวะโซเดียมในเลือดต�่ำมีได้หลำยปัจจัย เช่น จำก
ควำมเจ็บป่วย โรคประจ�ำตัว จำกยำ หรือจำกภำวะแทรกซ้อนของ 
กำรรักษำ ปัจจัยท่ีส�ำคัญประกำรหนึ่งคือ สำเหตุที่เกิดจำกยำ  
โดยเฉพำะยำขับปัสสำวะกลุ่มไทอะไซด์ เป็นท่ีทรำบกันมำนำน 
เกี่ยวกับกลไกและปัจจัยเสี่ยงของยำปัสสำวะกลุ่มไทอะไซด์ที่ท�ำให้
เกิดโซเดียมในเลือดต�่ำ ซึ่งต้องระวังในกำรใช้ยำกลุ่มนี้ และติดตำม
ภำวะแทรกซ้อนที่อำจเกิดขึ้น อย่ำงไรก็ตำม ปัจจุบันยำขับปัสสำวะ 
กลุ ่มนี้มีที่ใช้อย่ำงแพร่หลำยเนื่องจำกประสิทธิภำพและรำคำ 
ที่ถูก เช่น ใช้ในกำรรักษำควำมดันโลหิตสูง ใช้ในกำรรักษำโรคนิ่ว
บำงชนิด หรือใช้รักษำอำกำรบวม เป็นต้น บทควำมน้ีจะกล่ำวถึง 
ยำปัสสำวะกลุ ่มไทอะไซด์ที่ท�ำให้เกิดภำวะโซเดียมในเลือดต�่ำ 

ในด้ำน กลไก ปัจจัยเสี่ยงของผู้ป่วย และแนวทำงกำรรักษำเพื่อ 
ไม่ให้เกิดภำวะแทรกซ้อน อน่ึงยำขับปัสสำวะกลุ่มไทอะไซด ์
ในบทควำมนี้จะหมำยรวมถึงกลุ่มไทอะไซด์ เช่น chlorothiazide, 
hydrochlorothiazide และ bendroflumethiazide และ 
กลุ่มเสมือนไทอะไซด์ เช่น chlorthalidone, metolazone และ 
indapamide

ยาขับปัสสาวะกลุ่มไทอะไซด์
 ยำขับปัสสำวะกลุ่มไทอะไซด์แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทตำม
คุณสมบัติทำงเภสัชวิทยำ คือ กลุ่มกลุ่มไทอะไซด์ (thiazide type 
diuretics) ได้แก่ chlorothiazide, hydrochlorothiazide และ 
bendroflumethiazide และกลุ่มเสมือนไทอะไซด์ (thiazide-like  
diuretics) ได้แก่ chlortalidone, metolazone และ indapamide 
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โดยคุณสมบัติทำงเภสัชจลนศำสตร์ และกำรออกฤทธิ์ของยำขับ
ปัสสำวะทุกชนิด ดังแสดงใน ตารางที่ 11-2

 ยำขบัปัสสำวะกลุม่ไทอะไซด์ออกฤทธิท์ี ่Na-Cl cotransporter 
บรเิวณท่อไตขดส่วนปลำย (distal convoluted tubule) ท�ำให้เกดิ 
กำรทิ้งโซเดียมคลอไรด์และโพแทสเซียมทำงปัสสำวะ3 ดังแสดง 
ใน รูปที่  1 โดยกลไกกำรสูญเสียโพแทสเซียมทำงปัสสำวะของ 
ยำกลุม่นีเ้กดิจำกมกีำรเพิม่ขึน้ของโซเดยีมทีท่่อไตขดส่วนปลำย และ
มกีำรกระตุน้กำรหลัง่ aldosterone นอกจำกนีย้ำขบัปัสสำวะกลุม่นี้
ยงัสำมำรถลดกำรทิง้แคลเซยีมทำงปัสสำวะได้อกีด้วย ท�ำให้ปรมิำณ 
แคลเซียมในเลือดเพิ่มขึ้นได้เล็กน้อย ซึ่งกลไกที่ยำกลุ่มน้ีลดกำร 
ทิ้งแคลเซียมเกิดจำก 1) กำรยับยั้ง Na-Cl cotransporter 
บริเวณท่อไตขดส่วนปลำยท�ำให้ภำยในเซลล์ท่อไตนั้นขำดโซเดียม 
จนเกิดกำรกระตุ้น Na-Ca exchanger ที่บริเวณ basolateral 
site ดูดโซเดียมเข้ำสู่เซลล์และดูดแคลเซียมกลับเข้ำหลอดเลือด  
2) กำรยับยั้ง Na-Cl cotransporter บริเวณท่อไตขดส่วนปลำย 
ท�ำให้ภำยในเซลล์ท่อไตนั้นขำดคลอไรด์ ผนังเซลล์ท่อไตจึงเกิด  
hyperpolarizing จนท�ำให้ภำยในเซลล์ท่อไตนั้นมีควำมเป็น
ประจุลบมำกขึ้น ผลนี้จะกระตุ้นกำรดูดแคลเซียมกลับผ่ำนทำง 
TRPV5 channel เพื่อคืนสมดุล 3) ยำขับปัสสำวะกลุ่มไทอะไซด์

ท�ำให้ร่ำงกำยสูญเสียน�้ำออกไป ร่ำงกำยจึงปรับตัวโดยเพ่ิมกำรดูด
แคลเซียมกลับที่บริเวณท่อไตขดส่วนต้น (proximal convoluted  
tubule) นอกจำกนี้ฤทธิ์อื่นของยำขับปัสสำวะกลุ่มนี้ ได้แก่ ลด 
กำรสร้ำง TRMP6 channel ที่ท่อไตขดส่วนปลำย เมื่อใช้ยำกลุ่มนี้ 
เป็นระยะเวลำนำนจึงท�ำให้เกิดภำวะแมกนีเซียมในเลือดต�่ำ ยำขับ
ปัสสำวะกลุ่มนี้ท�ำให้ร่ำงกำยสูญเสียน�้ำ จึงมีกำรปรับตัวโดยเพิ่ม 
กำรดูดยูริกกลับบริเวณท่อไตขดส่วนต้นท�ำให้ระดับยูริกในเลือด
สูงขึ้นได้ ในบริเวณท่อไตขดส่วนปลำยเป็นส่วนสุดท้ำยของไต 
ในกำรปรบัปัสสำวะให้จำงทีส่ดุ เนือ่งจำกส่วนนีม้ช่ีองทำงดดูน�ำ้กลบั
บริเวณผิวเซลล์และมี Na-Cl cotransporter กำรที่ยำขับปัสสำวะ
กลุม่ไทอะไซด์ออกฤทธิท์ีท่่อไตขดส่วนปลำยท�ำให้ไตไม่สำมำรถปรบั 
ปัสสำวะให้จำงท่ีสุดได้ ประกอบกับยำขับปัสสำวะกลุ่มน้ีเพิ่มกำร 
ดูดน�้ำกลับจำกท่อไตรวมในบริเวณ inner medulla ได้โดยไม่ขึ้น 
กับกำรท�ำงำนของ arginine vasopressin (AVP) ปัจจัยเหล่ำนี ้
ท�ำให้ยำขบัปัสสำวะกลุ่มนีม้แีนวโน้มให้เกดิภำวะโซเดยีมในเลอืดต�ำ่ 
ในผู้ป่วยบำงรำยที่มีกำรสูญเสียโซเดียมไปทำงปัสสำวะเป็นปริมำณ 
มำก จนมีภำวะโซเดียมในเลือดต�่ำ ร่ำงกำยจะอยู่ในภำวะที่ขำด 
ออสโมไลต์ (osmolyte) และมีปริมำณโซเดียมหมุนเวียนในท่อไต
ลดลง จึงไม่สำมำรถเจือจำงปัสสำวะและขับน�้ำส่วนที่เกินออกได้

ชนิดของยาขับปัสสาวะ
ชีวปริมาณออกฤทธิ์

เมื่อรับประทานยาทางปาก 
(Bioavailability), ร้อยละ

ค่าครึ่งชีวิตในการก�าจัดยา(Elimination t
1/2

), ชม. 

ประชากร
ทั่วไป

ผู้ป่วย
โรคไตเรื้อรัง

ผู้ป่วย
โรคตับแข็ง

ผู้ป่วย
โรคหัวใจวาย

Furosemide 50 (10-100) 1.5-2 2.8 2.5 2.7

Bumetanide 80-100 1 1.6 2.3 1.3

Torsemide 68-100 3-4 4-5 8 6

Hydrochlorothiazide 55-77 6-15 ออกฤทธิ์
ยำวนำน

- -

Chlorthalidone 61-72 40-60 ออกฤทธิ์
ยำวนำน

- -

Metolazone 70-90 14-20 ออกฤทธิ์
ยำวนำน

- -

Indapamide 90 16 ออกฤทธิ์
ยำวนำน

- -

Amiloride ~50 6-26 100 - -

Spironolactone >90 1.5 - - -

ตารางที่ 1 คุณสมบัติทำงเภสัชวิทยำของยำขับปัสสำวะ1-2
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รูปที่ 1 กลไกกำรออกฤทธิ์และผลต่ออิเล็กโทรไลต์ของยำขับปัสสำวะกลุ่มไทอะไซด์ (ดัดแปลงจำกเอกสำรอ้ำงอิงที่ 3)

ภาวะโซเดียมในเลอืดต�า่จากยาขบัปัสสาวะกลุม่ไทอะไซด์
 ภำวะโซเดยีมในเลอืดต�ำ่คอื ภำวะทีม่ปีรมิำณน�ำ้คัง่อยูใ่นร่ำงกำย
ในสัดส่วนที่มำกกว่ำปริมำณโซเดียมและโพแทสเซียมรวมกัน  
ซึ่งสำเหตุที่พบบ่อยเกิดจำกกลไกดังต่อไปนี้4 1) ร่ำงกำยไม่สำมำรถ
ขบัน�ำ้ส่วนเกินได้เน่ืองจำกอตัรำกำรกรองของไตลดลงพบได้ในผู้ป่วย
ที่มีภำวะไตวำยเฉียบพลันและไตเรื้อรัง 2) กำรดูดกลับสำรต่ำง ๆ 
มำกขึน้ในบรเิวณท่อไตขดส่วนต้น ท�ำให้ปรมิำณโซเดยีมทีห่มนุเวียน
ในท่อไตส่วนลูปและท่อไตขดส่วนปลำยลดลง จึงมีผลให้กำรปรับ
ควำมเข้มจำงของปัสสำวะที่บริเวณ thick ascending limb และ
บริเวณท่อไตขดส่วนปลำยมีปัญหำ 3) กลไกท่ีท�ำให้ปัสสำวะจำง
ที่สุดบริเวณท่อไตส่วนปลำย (distal tubule segment) เสียไป ซึ่ง 

มักเกิดจำกกำรท�ำงำนของ AVP ดูดน�้ำกลับคืนสู่ร่ำงกำยบริเวณ 
ท่อไตรวม (collecting tubule) ในผู้ป่วยที่ใช้ยำขับปัสสำวะ 
กลุ่มไทอะไซด์นั้น ภำวะโซเดียมในเลือดต�่ำที่เกิดขึ้นเกิดจำกกลไก
ข้อ 2 และ/หรือ 3 เนื่องจำกผู้ป่วยกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีกำรท�ำงำน 
ของไตและอัตรำกำรกรองที่ดีอยู่ ส�ำหรับกำรวินิจฉัยภำวะโซเดียม
ในเลอืดต�ำ่ทีเ่กดิจำกยำขบัปัสสำวะกลุม่ไทอะไซด์ ต้องประกอบด้วย
ลักษณะดังต่อไปนี้5

 1. ผูป่้วยได้รบักำรประเมนิทำงคลนิกิแล้วไม่พบภำวะทีร่่ำงกำย
ขำดน�้ำ หรือน�้ำเกิน
 2. มกีำรเพิม่ขึน้ของระดบัโซเดียมในเลอืดอย่ำงน้อย 3 มลิลโิมล/ 
ลติร ใน 1 วนั หรอื มกีำรเพิม่ขึน้ของโซเดียมอย่ำงน้อย 5 มิลลโิมล/ลติร 

-10 mV

10 mV

0 mV

Na

Na  Cl
Ca  Mg

3Na

2Cl
Na

Cl

Ca
Ca

Ca

Ca

Mg Cl

Cl

K

K

Mg

DCT Diuretic

Lumen

Thiazides diuretic

H2O

TRPV5

ROMK

TRPM6 CIC-KB

CIC-KB

NCC

NKCC2

~

KROMK

Thick ascending Limb

Distal convoluted tubule

Proximal tubule

Review Article 24



ใน 2 วัน หลังจำกหยุดยำขับปัสสำวะกลุ่มไทอะไซด์
 3. ระดับโซเดียมในเลือดไม่เพ่ิมข้ึนได้เองจนกว่ำจะหยุด 
ยำกลุ ่มไทอะไซด์ ทั้งนี้กำรรักษำอื่นที่เกิดขึ้นก่อนกำรหยุดยำ 
จะไม่น�ำมำคิด เช่น กำรใช้ 3% โซเดียมคลอไรด์ กำรใช้ยูเรีย และ
กำรใช้ยำกลุ่ม vaptan
 4. เมื่อไม่มีกำรใช้ยำขับปัสสำวะกลุ่มไทอะไซด์และผู้ป่วยมี
ระดับโซเดียมในเลือดเป็นปกติแล้ว ผู้ป่วยจะต้องไม่มีภำวะโซเดียม
ในเลือดต�่ำกลับเป็นซ�้ำอีก
 กำรวินิจฉัยภำวะโซเดียมในเลือดต�่ำท่ีเกิดจำกยำขับปัสสำวะ
กลุ่มไทอะไซด์นั้นค่อนข้ำงล�ำบำก เพรำะต้องพิสูจน์ให้ได้ตำมเกณฑ์ 
4 ข้อข้ำงต้น ในทำงปฏิบัติหำกผู้ป่วยมีภำวะโซเดียมในเลือดต�่ำ 
และใช้ยำขับปัสสำวะกลุ่มนี้อยู่ ให้ตั้งข้อสังเกตว่ำ มีโอกำสเกิดจำก
กำรใช้ยำขับปัสสำวะกลุ่มนี้ได้และในผู้ป่วยที่เคยเกิดภำวะโซเดียม 
ในเลือดต�่ำที่สัมพันธ์กับกำรใช้ยำขับปัสสำวะกลุ่มนี้มำก่อน ไม่ควร 
ใช้ยำกลุ่มไทอะไซด์อีก เนื่องจำกบำงกำรศึกษำพบว่ำ ระดับโซเดียม
ในเลือดต�่ำลงได้ถึง 6 มิลลิโมล/ลิตรมิลลิโมล/ลิตร ภำยใน 6 ชม. 
แรกที่ได้รับยำกลุ ่มน้ีซ�้ำใหม่6 ส�ำหรับลักษณะทำงคลินิกและ 
ปัจจัยเสี่ยงของผู้ป่วยท่ีมีภำวะโซเดียมในเลือดต�่ำท่ีเกิดจำกยำขับ
ปัสสำวะกลุ่มไทอะไซด์ ได้แก่7 ผู้สูงอำยุ โดยมีอำยุเฉลี่ยอยู่ที่ 75 ปี 
มักเป็นเพศหญิงที่มีดัชนีมวลกำยปกติ (25 กก./ตำรำงเมตร) โดย
ระยะเวลำเกิดอำกำรเฉลี่ยอยู่ท่ี 19 วันหลังเริ่มยำขับปัสสำวะกลุ่ม 
ไทอะไซด์ อำกำรที่พบบ่อย ได้แก่ หกล้มร้อยละ 48 เหนื่อยเพลีย
ร้อยละ 46 อ่อนแรงร้อยละ 45 สับสนร้อยละ 44 คลื่นไส้ร้อยละ 36  
อำเจียนร้อยละ 35 และอำกำรอื่น ๆ ที่อำจพบได้ เช่น มึนงง ชัก  
หมดสติ บำงรำยงำนพบว่ำ ระยะเวลำเฉลี่ยในกำรเกิดอำกำร 
ประมำณภำยใน 2 สัปดำห์หลังเร่ิมยำ แต่ก็สำมำรถเกิดขึ้นได้ 
อย่ำงรวดเร็ว เช่น ภำยใน 1-2 วันหลังเริ่มยำ ในผู้ป่วยบำงรำยใช้ยำ
ไปแล้วมำกกว่ำ 1-10 ปีแล้วค่อยปรำกฏอำกำร ส�ำหรับปัจจัยเสี่ยง
ของภำวะโซเดยีมในเลือดต�ำ่ทีเ่กดิจำกยำขบัปัสสำวะกลุ่มไทอะไซด์
ในกลุ่มผู้สูงอำยุ8 ดังแสดงใน ตารางที่ 2 และ รูปที่ 2

ตารางที่ 2 ปัจจัยเสี่ยงของภำวะโซเดียมในเลือดต�่ำที่เกิดจำกยำขับ
ปัสสำวะกลุ่มไทอะไซด์ในกลุ่มผู้สูงอำยุ8

 ในทำงคลินิกอำจแบ่งผู้ป่วยที่มีภำวะโซเดียมในเลือดต�่ำท่ีเกิด 
จำกยำขับปัสสำวะกลุ่มไทอะไซด์ได้เป็น 2 กลุ่มดังนี้9 
 1. กลุ่มผู้ป่วยทีม่ผีลตรวจทำงห้องปฏบิตักิำรเข้ำได้กบักำรขำดน�ำ้  
 2. กลุ่มผู้ป่วยที่มีผลตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรเข้ำได้กับ syn-
drome of inappropriate antidiuretic hormone secretion 
(SIADH) 
 จำกกำรศึกษำหน่ึงพบว่ำ ระดับโซเดียมในเลือดเฉลี่ยอยู ่ท่ี  
116 มลิลโิมล/ลติร ระดบัโพแทสเซยีมในเลอืดเฉลีย่ 3.3 มลิลิโมล/ลติร 
ระดับครีแอทินินในเลือดเฉล่ีย 0.87 มก/ดล ปริมำณโซเดียมใน
ปัสสำวะเฉลี่ย 64 มิลลิโมล/ลิตร และค่ำ osmolarity ของปัสสำวะ
เฉลีย่อยูท่ี ่402 mOsm/ลติร7 อย่ำงไรกต็ำมผูป่้วยทีใ่ช้ยำขบัปัสสำวะ
กลุ่มไทอะไซด์อำจมีสำเหตุอื่น ที่อธิบำยภำวะโซเดียมในเลือดต�่ำ
ร่วมด้วยก็ได้นอกจำกปัจจัยจำกกำรใช้ยำดังจะได้กล่ำวต่อไป ทั้งนี้
กำรวินิจฉัยภำวะโซเดียมในเลือดต�่ำที่เกิดจำกยำขับปัสสำวะกลุ่ม
ไทอะไซด์ จะท�ำได้แม่นย�ำหำกเป็นกำรทบทวนกรณีศึกษำผู้ป่วย
แบบย้อนหลังโดยใช้เกณฑ์กำรวินิจฉัยทั้ง 4 ข้อที่ได้กล่ำวไปข้ำงต้น 
กำรแยกผู้ป่วยที่มีภำวะโซเดียมในเลือดต�่ำที่เกิดจำกยำขับปัสสำวะ 
กลุ่มไทอะไซด์ โดยที่ผู้ป่วยเหล่ำน้ีมีผลตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร 
เข้ำได้กับ SIADH แยกออกจำกผู้ป่วยที่มีโรค SIADH ซ่อนอยู่เดิม  
เรำไม่สำมำรถแยก 2 ภำวะนี้ออกจำกกันได้ด้วยผลตรวจทำง 
ห้องปฏิบัติกำร เน่ืองจำกผลตรวจที่ได้ใกล้เคียงกันมำก ต้องอำศัย
เกณฑ์กำรวินิจฉัยตำมข้อที่ 4 ประกอบ จึงจะแยก 2 ภำวะนี ้
ออกจำกกันได้

กลไกการเกดิภาวะโซเดยีมในเลอืดต�า่จากยาขบัปัสสาวะ 
กลุ่มไทอะไซด์
  1.  การด่ืมน�้าในปริมาณที่มากเกินไป  (excessive  free 
water  intake)  ในกำรศึกษำของ Friedman6 ได้ทดลองให้ยำ 
hydrochlorothiazide ในผูป่้วยทีเ่คยมีประวตักิำรเกดิภำวะโซเดยีม
ในเลอืดต�ำ่จำกยำขบัปัสสำวะกลุ่มไทอะไซด์มำก่อน โดยเปรยีบเทียบ
กับอำสำสมัครที่ต้องได้รับยำ hydrochlorothiazide (กลุ่มควบคุม 
2 กลุ่มที่อำยุน้อยกว่ำและอำยุใกล้เคียงกัน) และอำสำสมัครเหล่ำนี้
ไม่เคยเกิดภำวะโซเดียมในเลือดต�่ำเลย กำรศึกษำน้ีพบว่ำ ผู้ที่เคย
มีประวัติกำรเกิดโซเดียมในเลือดต�่ำมำก่อนจำกยำ hydrochloro-
thiazide มีน�้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นหลังกำรทดลองให้ยำ hydrochlo-
rothiazide ที่ 6 และ 12 ชม. ทั้งที่อัตรำกำรขับน�้ำทิ้งทำงปัสสำวะ
ไม่ได้แตกต่ำงกันในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมที่อำยุใกล้เคียงกัน 
แสดงให้เห็นว่ำอุปนิสัยกำรด่ืมน�้ำมำกอำจเป็นปัจจัยเสริมที่ท�ำให้ 
เกิดโซเดียมในเลือดต�่ำจำกยำขับปัสสำวะกลุ่มไทอะไซด์ได้ อย่ำงไร
ก็ตำมกำรศึกษำของ Friedman มีข้อจ�ำกัดบำงประกำรในกำร
สรุปว่ำ กำรดื่มน�้ำที่มำกเกินไปจะเป็นสำเหตุโดยตรงของกำรเกิด
ภำวะโซเดยีมในเลือดต�ำ่ในผู้ทีเ่คยมปีระวตักิำรเกดิโซเดยีมในเลอืดต�ำ่ 

เพศหญิง เบำหวำนชนิดที่ 2 น�้ำหนักตัวน้อย โรคร่วมมำก  
อุปนิสัยดื่มน�้ำมำก

ใช้ยำบำงประเภทร่วมด้วย เช่น selective serotonin reuptake 
inhibitors (SSRIs), non-steroidal anti-inflammatory drugs 
(NSAIDs), benzodiazepines, amiloride, spironolactone

กำรปรับขนำดยำไทอะไซด์เพิ่มขึ้น โซเดียมในเลือดต�่ำกว่ำปกติ 
อยู ่เดิม (reset osmostat) โพแทสเซียมในเลือดต�่ำ ได้รับ 
สำรอำหำรทำงสำยให้อำหำรที่มีปริมำณโซเดียมน้อย
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มำก่อนจำกยำ hydrochlorothiazide ในกำรศกึษำทีค่ล้ำยคลงึกนั 
ของ Frankel10 พบว่ำในผู้ป่วยที่เคยมีประวัติกำรเกิดภำวะโซเดียม 
ในเลอืดต�ำ่จำกยำขบัปัสสำวะกลุม่ไทอะไซด์มำก่อน แม้จะมปีรมิำณ
กำรหลั่ง ADH ในเลือดและปริมำณของ AQP2 ที่ขับทำงปัสสำวะ
น้อยอยู่เดิม ผู ้ป่วยกลุ่มน้ีก็ยังไม่สำมำรถขับน�้ำท้ิงทำงปัสสำวะ 
ได้มำกพอ เพรำะระดับโซเดียมในเลือดท่ี 4 ชม. หลังได้ยำ  
hydrochlorothiazide ยังคงต�่ำมำกกว่ำกลุ่มควบคุม นอกจำกนี้
ในกลุ่มทดลองผู้ป่วยมีกำรดื่มน�้ำในปริมำณท่ีมำกกว่ำกลุ่มควบคุม
ถึง 600-700 มล. ด้วยข้อสังเกตที่พบนี้ อุปนิสัยกำรดื่มน�้ำมำก 
ในผู้ป่วยที่ใช้ยำขับปัสสำวะกลุ่มไทอะไซด์ อำจสัมพันธ์กับกำรเกิด
ภำวะโซเดียมในเลือดต�่ำได้
 2.  การขับน�้าออกทางไตลดลง กลไกกำรขับน�้ำออกทำงไต  
ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลำยประกำร4 โดยเฉพำะปริมำณปัสสำวะส่วน
สุดท้ำยที่เหลืออยู่บริเวณท่อไตรวม กำรมีปริมำณปัสสำวะที่ท่อไต 
รวมมำกน้อยเพียงใดข้ึนกับปัจจัยดังต่อไปน้ี 1) อัตรำกำรกรอง 
ท่ีโกลเมอรูลัส 2) กำรดูดกลับสำรต่ำง ๆ ท่ีท่อไตขดส่วนต้น  
3) ปริมำณเกลือแร่และยูเรียท่ีร่ำงกำยได้รับเข้ำไปในแต่ละวัน  
4) กลไกกำรปรับน�้ำปัสสำวะให้เข้มที่สุดและจำงที่สุดของท่อไต 
ส่วนต่ำง ๆ โดยเฉพำะกำรท�ำงำนของ Na-K-Cl cotransporter  
(NKCC) บริเวณท่อไตส่วน thick ascending limb และกำร 
ท�ำงำนของ Na-Cl cotransporter บริเวณท่อไตขดส่วนปลำย  
5) กำรดูดน�้ำกลับบริเวณท่อไตรวมผ่ำนกำรท�ำงำนของ AVP ปัจจัย 
ดังกล่ำวย่อมแตกต่ำงกันในผู้ป่วยแต่ละรำย ดังนั้นในผู้ป่วยท่ีมี 
ภำวะโซเดียมในเลือดต�่ำที่เกิดจำกยำขับปัสสำวะกลุ่มไทอะไซด์ 
แต่ละรำยอำจมกีลไก ปัจจยัเสรมิ ตลอดจนควำมเสีย่งทีแ่ตกต่ำงกนั
ได้ ท�ำให้ระยะเวลำกำรเกิดอำกำรหลังกำรใช้ยำ และอำกำรที่พบใน
ผู้ป่วยเหล่ำนี้ แตกต่ำงกันออกไป ดังข้อมูลต่อไปนี้
    2.1 เพศและอายุ
  กำรศึกษำในหนูทดลองของ Li11 พบว่ำ หนูเพศหญิงม ี
ควำมหนำแน่นของ Na-Cl cotransporter ที่ท่อไตขดส่วนปลำย
มำกกว่ำหนูเพศชำย และเม่ือให้ยำขับปัสสำวะกลุ ่มไทอะไซด ์
ในขนำดสูงแก่หนูทดลองท้ังสองเพศ ในหนูทดลองเพศหญิงพบว่ำ
มีกำรขับโซเดียมและน�้ำท้ิงทำงปัสสำวะมำกกว่ำหนูเพศชำยอย่ำง
ชัดเจน นอกจำกนี้ในกำรศึกษำในหนูทดลองของ Rojas-Vega12 
เมื่อมีกำรตัดรังไข่ในหนูทดลองเพศหญิงออก ควำมหนำแน่นของ 
Na-Cl cotransporter ที่ท่อไตขดส่วนปลำยลดลงในหนูทดลอง 
เพศหญิงท่ีไม่มีรังไข่เม่ือเทียบกับหนูทดลองเพศหญิงท่ียังมีรังไข่อยู่ 
และเมื่อให้ฮอร์โมนเอสโทรเจน โปรเจสเตอโรน ในหนูทดลองที่ถูก 
ตัดรังไข่ดังกล่ำว ตลอดจนให้ฮอร์โมนเอสโทรเจนในหนูทดลอง 
เพศชำย กลับพบว่ำควำมหนำแน่นของ Na-Cl cotransporter  
ที่ท่อไตขดส่วนปลำยกลับคืนมำในหนูทดลองทั้งสองแบบ กำรให้ 
ฮอร์โมนโปรแลคตินก็ให้ผลท่ีคล้ำยคลึงกัน จำกข้อมูลดังกล่ำว  

แสดงให้เห็นว่ำฮอร์โมนในเพศหญิงอำจมีผลให้ Na-Cl cotrans-
porter ท�ำงำนมำกขึ้น และกำรใช้ยำขับปัสสำวะกลุ่มไทอะไซด์ 
ในเพศหญิงอำจมีผลต่อระดับโซเดียมในเลือดมำกกว่ำเพศชำย 
ด้วยอิทธิพลของฮอร์โมนเพศ นอกจำกน้ีในคนพบว่ำ ฮอร์โมนเพศ 
มีควำมสัมพันธ์กับภำวะบวมจำกกำรค่ังของสำรน�้ำและเกลือแร่  
เช่น ในไตรมำสท้ำย ๆ ของกำรตั้งครรภ์ น�้ำหนักของมำรดำส่วนนึง
ที่เพิ่มขึ้น บำงส่วนเกิดจำกกำรคั่งของสำรน�้ำและเกลือแร่ท�ำให้เกิด
อำกำรบวมได้ โดยเป็นผลมำจำกฮอร์โมนเพศที่รกสร้ำงขึ้น ในช่วง
ปลำยรอบเดือนของผู้หญิงจะมีกำรหลั่งฮอร์โมนเอสโทรเจนและ 
โปรเจสเตอโรน และพบว่ำผูห้ญงิบำงคนมอีำกำรบวม ลกัษณะเหล่ำนี้ 
อำจสัมพันธ์กับกำรท�ำงำนที่มำกขึ้นของ Na-Cl cotransporter ซึ่ง
เกดิจำกอทิธพิลของฮอร์โมนเพศกระตุน้ท�ำให้เกดิกำรค่ังของสำรน�ำ้
และเกลือแร่
 อำยุที่มำกขึ้น ควำมสำมำรถของไตในกำรปรับปัสสำวะให้จำง
ที่สุดเสียไป (impaired diluting ability)13 แม้ว่ำควำมรุนแรง 
ไม่มำก เมื่อเทียบกับควำมบกพร่องในกำรปรับปัสสำวะให้เข้มที่สุด 
(impaired concentrating ability) แต่ก็มีผลให้ควำมสำมำรถ 
ในกำรขับน�้ำของไตบกพร่อง โดยพบข้อมูลในสัตว์ทดลองว่ำ NKCC 
มีปริมำณลดลงบริเวณเซลล์ท่อไตของสัตว์ทดลองที่อำยุมำกขึ้น  
ซึ่ง NKCC มีบทบำทส�ำคัญในกลไกกำรปรับควำมเข้มจำงของ
ปัสสำวะ และเมื่ออำยุมำกขึ้นอัตรำกำรกรองของไตจะลดลงเป็น
ล�ำดับ ท่อไตที่ท�ำหน้ำสมบูรณ์จะมีปริมำณน้อยลงซึ่งอำจมีผลต่อ 
กำรขับน�้ำออกทำงไต โดยรวมแล้วปัจจัยเหล่ำนี้จึงท�ำให้ผู้สูงอำยุ
บกพร่องในกำรปรับปัสสำวะให้จำงที่สุดและบกพร่องในกำรขับน�้ำ 
ออกทำงไต ควำมชุกของภำวะโซเดียมต�่ำในผู้ป่วยกลุ่มนี้จึงพบ 
มำกขึ้น13

  2.2 ปริมาณเกลือแร่และยูเรีย
  ปริมำณเกลือแร่และยูเรียในอำหำรมีส่วนส�ำคัญในกลไก 
กำรปรับปัสสำวะให้เข้มจำงของไตบริเวณ medulla ในคนปกติ
ปริมำณเกลือแร่และยูเรียที่ได้รับจำกอำหำรมีประมำณ 500-1,000  
mOsm ต่อวนั หำกต้องกำรให้ปัสสำวะมคีวำมเข้มข้น 150 mOsm/ 
ลิตร และต้องขับปริมำณเกลือแร่และยูเรียออกจำกร่ำงกำย  
900 mOsm ร่ำงกำยจะต้องขับน�้ำปัสสำวะเท่ำกับ 6 ลิตรเพื่อให ้
เป็นสัดส่วนที่สัมพันธ์กับปริมำณเกลือแร่และยูเรียที่ต้องขับออก 
หำกว่ำผู้ป่วยได้รับปริมำณเกลือแร่และยูเรียในอำหำรน้อยลงเป็น 
300 mOsm ต่อวัน อีกทั้งร่ำงกำยสูญเสียกลไกกำรปรับปัสสำวะ
ให้เข้มจำงร่วมด้วย จนท�ำให้ปัสสำวะมคีวำมเข้มข้นที ่300 mOsm/
ลิตร เท่ำกบัในเลือด กรณนีีร่้ำงกำยจะต้องขบัน�ำ้ปัสสำวะออกเท่ำกบั 
1 ลิตรเพื่อให้เป็นสัดส่วนที่สัมพันธ์กับปริมำณเกลือแร่และยูเรีย 
ที่ต้องขับออก จะเห็นได้ว่ำถ้ำกลไกกำรปรับปัสสำวะให้จำงที่สุด 
ไม่เกิดขึ้น กำรรับประทำนน�้ำมำกเกินกว่ำ 1 ลิตรในผู้ป่วยดัง
ตวัอย่ำงข้ำงต้น จะท�ำให้มปีรมิำณน�ำ้ส่วนเกนิค่ังเนือ่งจำกปรมิำณน�ำ้ 
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ที่รับประทำนเข้ำไปนั้น ร่ำงกำยไม่สำมำรถขับออกทำงปัสสำวะ
ได้หมด ดังนั้นในผู้ป่วยสูงอำยุท่ีรับประทำนอำหำรที่มีสัดส่วน 
ของเกลือแร ่และยูเรียอยู ่น ้อยท้ัง ท่ี เ กิดจำกพฤติกรรมกำร 

รับประทำนหรือควำมเจ็บป่วยต่ำง ๆ จะท�ำให้กลไกกำรปรับ 
น�้ำปัสสำวะให้เข้มจำงบริเวณ medulla บกพร่อง มีผลให้กำร 
ขับน�้ำออกทำงไตลดลงแล้วเกิดภำวะโซเดียมในเลือดต�่ำได้

รูปที่ 2 ปัจจัยที่ส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดภำวะโซเดียมในเลือดต�่ำที่เกิดจำกยำขับปัสสำวะกลุ่มไทอะไซด์14

    2.3 การดูดกลับน�้าที่ท่อไตรวมมากขึ้น
  ยำขับปัสสำวะกลุ ่มไทอะไซด์ท�ำให้ร ่ำงกำยสูญเสียน�้ำ 
ในระดับหนึ่ง ร่ำงกำยจึงปรับตัวโดยเพิ่มกำรดูดน�้ำและแคลเซียม 
กลับที่ท่อไตขดส่วนต้น2 ปริมำณน�้ำปัสสำวะที่ท่อไตส่วนปลำย 
จึงลดลง ผลจำกกำรที่ร่ำงกำยสูญเสียน�้ำออกไปนั้นกระตุ ้นให้  
AVP หลั่ง เกิดกำรดูดน�้ำกลับที่บริเวณท่อไตรวมมำกขึ้น กำรขับน�้ำ
ออกทำงไตจึงลดลง ในผู้ป่วยที่มีภำวะโซเดียมในเลือดต�่ำจำกยำขับ
ปัสสำวะกลุ่มไทอะไซด์ มีกำรศึกษำและพบว่ำ ผู้ป่วยเหล่ำนี้มีระดับ 
AVP ทั้งที่ระดับสูงขึ้นและระดับ AVP ไม่สูงขึ้น แสดงว่ำระดับ AVP  
อำจจะไม่ใช่กลไกหลัก ที่ท�ำให้กำรขับน�้ำออกทำงไตลดลง และอำจ 
มีกลไกอื่นที่ มีกำรดูดน�้ำกลับจำกท่อไตรวมในบริเวณ inner  
medulla ได้เองโดยทีไ่ม่ขึน้กบักำรท�ำงำนของ AVP เนือ่งจำกพบว่ำ 
ในผู ้ป่วยที่เกิดภำวะโซเดียมในเลือดต�่ำจำกยำขับปัสสำวะกลุ่ม 
ไทอะไซด์มีควำมเข้มข้นของปัสสำวะเฉลี่ยท่ีประมำณ 300-400 
mOsm/ลติร7 หำกอธบิำยจำกกลไกกำรยบัยัง้ Na-Cl cotransporter 
ที่ท่อไตขดส่วนปลำย ในผู้ป่วยท่ีใช้ยำกลุ่มดังกล่ำวควรมีควำม 
เข้มข้นปัสสำวะอยู่ท่ีประมำณไม่เกิน 150 mOsm/ลิตร4 มีกำร
ศึกษำที่น่ำสนใจในผู้ป่วยที่ได้ยำขับปัสสำวะกลุ่มไทอะไซด์ โดย 
กำรศึกษำนี้พยำยำมอธิบำยกลไกกำรดูดน�้ำกลับจำกท่อไตรวม 
ในบริเวณ inner medulla โดยท่ีไม่เก่ียวข้องกับกำรท�ำงำนของ 
AVP (AVP independence) ดังนี้15 
  1) กำรท�ำงำนของ prostaglandin E2 (PGE

2
) บริเวณ  

basolateral site มีผลกระตุ้นกำรท�ำงำนของ prostaglandin 
receptor subtype 1, 3 (EP1และEP3) ท�ำให้ AQP2 ถูกดึงกลับ

มำจำกผิวเซลล์ท่อไตฝั่ง luminal site เมื่อไม่มี AQP2 ฝั่งผิวเซลล์
ดังกล่ำว จะเกิดกำรขับน�้ำทิ้งไปทำงปัสสำวะ ซึ่งเป็นกลไกปกต ิ
ในกำรขับน�้ำส่วนเกินออก 
  2) ภำวะปกติปริมำณ PGE

2
 ที่บริเวณผิวเซลล์ท่อไตฝั่ง  

luminal site จะถกูเกบ็มำไว้ในเซลล์ principal บรเิวณขอบเขตของ 
เซลล์ฝั่ง basolateral site ผ่ำนทำง prostaglandin transporter  
(PGT) ในผู้ป่วยที่เกิดภำวะโซเดียมในเลือดต�่ำจำกยำขับปัสสำวะ
กลุ่มไทอะไซด์ประมำณร้อยละ 50 ในกำรศึกษำทำงพันธุกรรม 
genome-wire association มีควำมผิดปกติอย่ำงน้อย 1 ท่ีของ 
อัลลีล SCLO2A1 ที่ใช้ในกำรสร้ำง PGT และเม่ือ PGT เหล่ำนี ้
ผดิปกตจิะท�ำให้มปีรมิำณ PGE

2
 ทีบ่รเิวณผวิเซลล์ท่อไตฝ่ัง luminal 

site มำกขึ้น15 (ดังรูปที่  3) เนื่องจำกไม่สำมำรถที่จะเก็บ PGE
2
  

เข้ำเซลล์ principal ได้ กำรที่มี PGE
2
 มำกขึ้นบริเวณดังกล่ำวท�ำให้ 

PGE
2 
กระตุ้นกำรท�ำงำนของ EP4 โดยที่ EP4 สำมำรถเพิ่ม

 
AQP2  

ที่ผิวเซลล์ท่อไตฝั่ง luminal site ได้ ผลลัพธ์ท�ำให้เกิดกำรดูดน�้ำ 
กลับจำกท่อไตรวมในบริเวณ inner medulla ได้โดยท่ีไม่ขึ้นกับ  
AVP อย่ำงไรก็ตำมในกำรศึกษำดังกล่ำวร้อยละ 25 ของผู้ป่วยกลุ่ม
ควบคุมก็มีควำมผิดปกติของอัลลีล SCLO2A1 ที่ใช้ในกำรสร้ำง 
PGT แต่ไม่เกิดภำวะภำวะโซเดียมในเลือดต�่ำจำกยำขับปัสสำวะ 
กลุ่มไทอะไซด์ ปัจจัยอื่นที่อำจอธิบำยกำรดูดน�้ำกลับจำกท่อไต 
รวมในบริเวณ inner medulla ได้โดยที่ไม่ขึ้นกับ AVP คือกำร 
ที่ผู้ป่วยใช้ยำขับปัสสำวะกลุ่มไทอะไซด์แล้วพบว่ำมีปริมำณ PGE

2
 

ในปัสสำวะที่มำกขึ้นกว่ำปกติ14 โดยที่ยังไม่ทรำบกลไกที่แน่ชัดว่ำ
เกิดจำกปัจจัยหรือกลไกใด

Reset osmostat, Polydipsia

Increased production of PGE2

Decreased reabsorption of PGE2

Low BMI, Low solute intake

Older age

Thiazides
induced

hyponatremia
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  3.  ภาวะพร่องโซเดียมและโพแทสเซียม  ในช่วงแรกของกำร
ใช้ยำขับปัสสำวะไม่ว่ำจะเป็นกลุ่มลูปหรือกลุ่มไทอะไซด์ จะเกิดกำร 
สญูเสยีเกลือแร่ เช่น โซเดยีมและโพแทสเซยีมออกจำกร่ำงกำย รวมถงึ 
มกีำรสญูเสยีน�ำ้ออกจำกร่ำงกำยอกีด้วย ช่วงหนึง่ถึงสำมสปัดำห์แรก 
หลังจำกที่ใช้ยำขับปัสสำวะ ภำวะแทรกซ้อนจำกกำรสูญเสีย 
เกลอืแร่และน�ำ้มกัจะเกดิขึน้ แต่กำรใช้ยำขบัปัสสำวะกลุม่ไทอะไซด์
ในบำงครั้ง ภำวะแทรกซ้อนข้ำงต้นนี้ อำจใช้เวลำยำวนำนมำกกว่ำ  
3 สัปดำห์ในกำรเกิดภำวะโซเดียมในเลือดต�่ำ ในกำรศึกษำของ 
Much และ Decaux16 พบว่ำผู้ป่วยที่มีภำวะโซเดียมในเลือดต�่ำ 
ที่เกิดจำกยำขับปัสสำวะกลุ่มไทอะไซด์ ผู้ป่วยเหล่ำนี้มีผลตรวจ
ทำงห้องปฏิบัติกำรเข้ำได้กับ SIADH เม่ือได้รับกำรรักษำด้วย 
น�้ำเกลือนอร์มัลปริมำณ 2 ลิตร และได้รับปริมำณโพแทสเซียม 
ที่เหมำะสม ไตของผู้ป่วยเหล่ำน้ีเก็บกักโซเดียมและโพแทสเซียม 
กลับคืนสู่ร่ำงกำยรวม 600 มิลลิโมล เทียบเท่ำกับผู้ป่วยที่มีภำวะ
โซเดียมในเลือดต�่ำจำกกำรสูญเสียน�้ำและเกลือแร่ในทำงเดิน
อำหำร (641 มิลลิโมล) กำรศึกษำนี้แสดงให้เห็นว่ำ ประเด็นภำวะ 
พร่องโซเดียมและโพแทสเซียมเป็นปัจจัยเสริมที่ท�ำให้เกิดโซเดียม 
ในเลือดต�่ำจำกกำรใช้ยำขับปัสสำวะกลุ่มดังกล่ำวได้อีกด้วย

แนวทางการรักษา
 หลักกำรรักษำผู้ป่วยท่ีมีภำวะโซเดียมในเลือดต�่ำท่ีเกิดจำกยำ
ขับปัสสำวะกลุ่มไทอะไซด์คือ ต้องหยุดกำรใช้ยำกลุ่มดังกล่ำวทันที 
และมองหำควำมเสี่ยงทั้งหมดของผู้ป่วยโดยเฉพำะควำมเสี่ยงที่ 

จะเกดิภำวะแทรกซ้อนจำกกำรรกัษำเป็น osmotic demyelination 
syndrome (ODS) ซึ่งได้แก่ผู้ป่วยที่มีลักษณะดังต่อไปนี้17 
  ผู้ป่วยทีม่รีะดบัโซเดยีมในเลือดทีต่�ำ่กว่ำหรอืเท่ำกบั 105 มลิลโิมล/ 
  ลิตร และเป็นมำนำนเกิน 48 ชม.
  มีภำวะโพแทสเซียมในเลือดต�่ำ 
  ผู้ป่วยที่ติดสุรำ
  ผู้ป่วยที่ทุพโภชนำกำรขำดสำรอำหำร
  ผู้ป่วยโรคตับระยะท้ำย 
 กำรเลือกสำรน�้ำหรือวิธีกำรรักษำในผู้ป่วยแต่ละรำยให้ค�ำนึงถึง
ประโยชน์และโทษที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรรักษำและควรปรับเปลี่ยน
วิธีกำรรักษำตำมลักษณะของผู้ป่วยแต่ละรำย โดยข้อพิจำรณำ 
ในกำรติดตำมผลกำรรักษำเพื่อป้องกันระดับโซเดียมที่อำจเพิ่มขึ้น
เร็วเกินไป ได้แก่18 
  ผู้ป่วยทีม่อีำกำรรนุแรงและระดบัโซเดยีมต�ำ่กว่ำ 125 มลิลโิมล/ 
  ลิตร กำรรักษำด้วย 0.9% หรือ 3% โซเดียมคลอไรด์ โดย 
  ตั้งเป้ำหมำยให้ระดับโซเดียมในเลือดเพิ่มขึ้นในอัตรำที่ไม่เร็ว 
  เกินไปจะช่วยให้อำกำรทำงระบบประสำทดีขึ้นได้เมื่อเทียบ 
  กับกำรจ�ำกัดน�้ำเพียงอย่ำงเดียว17

  ผู้ป่วยที่มีภำวะโพแทสเซียมในเลือดต�่ำ ควรได้รับกำรแก้ไข 
  ให้อยู่ในระดับปกติ
  ผู้ป่วยทีไ่ม่ทรำบระยะเวลำว่ำระดบัโซเดยีมต�ำ่กว่ำ 135 มลิลโิมล/ 
  ลิตร เป็นมำนำนเท่ำใด ให้ถือว่ำผู้ป่วยเป็นมำเกิน 48 ชม.  
  และถ้ำผู้ป่วยมีปัจจัยเส่ียงที่จะเกิดภำวะแทรกซ้อนเป็น  

รูปที่ 3 แสดงควำมสัมพันธ์ของอัลลีล SCLO2A1 ที่ใช้ในกำรสร้ำง PGT และกลไกในกำรควบคุมปริมำณ PGE
2
 ที่บริเวณผิวเซลล์ท่อไตฝั่ง  

  luminal site ภำพ ก. ภำวะปกติท่ีไม่ได้รับยำขับปัสสำวะกลุ่มไทอะไซด์, ภำพ ข. ผู้ป่วยที่ใช้ยำขับปัสสำวะกลุ่มไทอะไซด์และ 
  มีควำมผิดปกติในกำรสร้ำง prostaglandin transporter (PGT) 

EP1

EP4

EP4

PGE2

PGE2 PGE2

PGE2

PGE2

synthesis
synthesis

AVP levels suppressed

Thiazides AVP

insertion retrieval

H2O

H2OH2O

H2O EP3

PGT PGT

ภาพ ก. ภาพ ข.

Review Article 28



  ODS มำก ใน 24 ชม.แรกของกำรรักษำ ไม่ควรให้ระดับ 
  โซเดียมในเลือดเพิ่มข้ึนเกินกว่ำ 4-6 มิลลิโมล/ลิตร และ 
  ทุก ๆ 24 ชม. หลังจำกวันแรก ระดับโซเดียมในเลือดไม่ควร 
  เพิ่มขึ้นเกินกว่ำวันละ 8 มิลลิโมล/ลิตร ในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูง 
  ทีม่อีำกำรทำงระบบประสำทมำก เช่น ซมึมำกหรอืปลกุไม่ตืน่ 
   ชัก มีภำวะสมองบวม ควรรักษำด้วยน�้ำเกลือ 3% โซเดียม 
  คลอไรด์
  ควรเจำะติดตำมอิเล็กโทรไลต์ทุก 2-4 ชม. หลังกำรรักษำ
  ควรติดตำมปริมำณปัสสำวะทุก ชม. โดยเฉพำะถ้ำมีปริมำณ 
  ปัสสำวะเพิ่มมำกข้ึนหลังกำรรักษำด้วยน�้ำเกลือ และหำก 
  ปริมำณปัสสำวะเพิ่มมำกข้ึนเกินกว่ำ 1 มล./กก./ชม.19 ให้ 
  รีบเจำะติดตำมระดับโซเดียมในเลือดทันที เนื่องจำกอำจมี 
  ระดับโซเดียมในเลือดที่เพ่ิมมำกขึ้นเร็วเกินไปและอำจเกิด 
  ภำวะแทรกซ้อนได้ นอกจำกน้ีควรติดตำมควำมเข้มข้นของ 
  ปัสสำวะด้วย เนื่องจำกกำรให้น�้ำเกลือจนภำวะที่ร่ำงกำย 
  ขำดน�้ำเริ่มดีข้ึน AVP จะหยุดกำรท�ำงำนลงและไม่นำน 
  หลังจำกนี้ปริมำณปัสสำวะจะค่อย ๆ เพิ่มมำกข้ึนและ 
  ปัสสำวะจะเริ่มจำงมำกขึ้นกว่ำช่วงแรก

สรุป
 กำรใช้ยำขับปัสสำวะกลุ่มไทอะไซด์ในกำรรักษำผู้ป่วย ต้อง
ทรำบถึงภำวะโซเดียมในเลือดต�่ำซ่ึงเป็นภำวะแทรกซ้อนที่ส�ำคัญ 
ของยำกลุ่มนี้ แม้ว่ำภำวะโซเดียมในเลือดต�่ำเกิดขึ้นได้น้อยมำก 
แต่กำรประเมินควำมเสี่ยงในผู้ป่วยแต่ละรำยก่อนกำรใช้ยำเป็น 
สิ่งจ�ำเป็นและส�ำคัญ เน่ืองจำกเรำไม่สำมำรถบอกได้ล่วงหน้ำว่ำ 
ผูป่้วยรำยใดจะเกิดภำวะแทรกซ้อนขึน้ กำรตดิตำมผลอเิลก็โทรไลต์ 
ในเลือดภำยในหนึ่งถึงสำมสัปดำห์หลังกำรได้รับยำกลุ่มไทอะไซด์
ช่วยให้ตรวจพบภำวะโซเดียมในเลือดต�่ำได้เร็วขึ้น ส�ำหรับผู้ป่วย 
ส่วนน้อยที่มีภำวะโซเดียมในเลือดต�่ำรุนแรงต้องได้รับกำรรักษำ 
อย่ำงถูกต้องเหมำะสม โดยที่กำรรักษำนั้นไม่ควรให้ระดับโซเดียม 
ในเลือดเพิ่มขึ้นเร็วเกินไปจนเกิดภำวะ ODS 
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Depression in chronic kidney disease
Fadhil A-hamad Saleh-arong, Bancha Satirapoj
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Phramongkutklao Hospital and College of Medicine

Abstract
 Depression is highly prevalent in chronic kidney disease (CKD), including those with end stage renal disease (ESRD) 
on dialysis. Depression is associated with poor quality of life and increased mortality. Self-reported questionnaires 
have been used to screen depression, and patients who screen positive for depression should be referred to a  
qualified professional to confirm the diagnosis with a clinical interview. Risk factors associated with depression in  
CKD are diverse. Potential explanations for the high burden of depression observed among patient with CKD can be 
divided in those related to primary depression and to secondary depression from clinical illness. Limited evidence 
exists for a general recommendation to routinely use antidepressive agents, including types and dosages in CKD 
populations. Many gaps remain in current knowledge of depression in CKD. Further investigation on the mechanisms, 
prevention and treatment of depression in these populations are required.

Keywords: depression, epidemiology, chronic kidney disease
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ภาวะซึมเศร้าในโรคไตเรื้อรัง

ฟาฎิล อะหะหมัด สาและอารง, บัญชา สถิระพจน์
แผนกโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

บทคัดย่อ
 ภำวะซึมเศร้ำเป็นภำวะที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง และผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ำยที่ได้รับกำรบ�ำบัดทดแทนไต โดย 
ภำวะซึมเศร้ำมีควำมสัมพันธ์กับคุณภำพชีวิตที่ลดลงและอัตรำกำรเสียชีวิต กำรวินิจฉัยภำวะซึมเศร้ำอำศัยกำรใช้แบบสอบถำมชนิดต่ำง ๆ 
เพื่อประเมินอำกำรของโรคเบื้องต้น และกำรยืนยันวินิจฉัยโรคอำศัยกำรวินิจฉัยโดยแพทย์หรือจิตแพทย์เป็นส�ำคัญ ปัจจัยเสี่ยงต่อกำรเกิด
ภำวะซึมเศร้ำในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังมีควำมหลำกหลำย กลไกกำรเกิดภำวะซึมเศร้ำในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังมี 2 แบบ คือ ภำวะซึมเศร้ำปฐมภูมิ 
และภำวะซึมเศร้ำทุติยภูมิ โดยภำวะซึมเศร้ำปฐมภูมิเป็นภำวะที่ไม่เกี่ยวข้องกับควำมเจ็บป่วยทำงร่ำงกำย ส่วนภำวะซึมเศร้ำทุติยภูม ิ
มีควำมสัมพันธ์กับควำมเจ็บป่วยทำงกำยเรื้อรัง ชนิดและขนำดของยำที่ใช้รักษำภำวะซึมเศร้ำในผู้ป่วยไตเรื้อรังมีควำมหลำกหลำย และ 
ยังไม่มีข้อสรุปยืนยันถึงประสิทธิภำพชัดเจนของยำต้ำนเศร้ำเหล่ำนั้น ในอนำคตมีควำมจ�ำเป็นที่จะต้องมีกำรศึกษำใหม่ ๆ ที่ช่วยอธิบำย
กลไกกำรเกิดภำวะซึมเศร้ำในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง รวมถึงกำรป้องกันและกำรรักษำที่มีประสิทธิภำพ

ค�าส�าคัญ: ภำวะซึมเศร้ำ, ระบำดวิทยำ, โรคไตเรื้อรัง
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กทม. 10400 Email: satirapoj@yahoo.com

บทน�า
 ภำวะซึมเศร้ำเป็นภำวะท่ีมีอิทธิพลต่อผู ้ป ่วยโรคไตเรื้อรัง  
กำรศกึษำพบผูป่้วยโรคไตเรือ้รงัมอีตัรำกำรเกดิภำวะซมึเศร้ำมำกกว่ำ
ประชำกรทั่วไปประมำณ 3 เท่ำ และภำวะซึมเศร้ำมีควำมสัมพันธ์ 
กบัคณุภำพชวีติทีล่ดลง ภำวะแทรกซ้อนต่ำง ๆ  ในผูป่้วยโรคไตเรือ้รัง
อย่ำงมีนัยส�ำคัญ1–3 กำรวินิจฉัยภำวะซึมเศร้ำข้ึนอยู่กับเครื่องมือ
วินิจฉัย ควำมแม่นย�ำเที่ยงตรงของเครื่องมือที่ใช้ และเกณฑ์วินิจฉัย
ซึ่งมีควำมหลำกหลำย จึงท�ำให้ควำมชุกและอุบัติกำรณ์ของภำวะ 
ซึมเศร้ำแตกต่ำงกันในแต่ละกำรศึกษำ ส่วนกลไกกำรเกิดภำวะซึม
เศร้ำปฐมภูมิในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังนั้นมีควำมคล้ำยคลึงกับภำวะซึม
เศร้ำในประชำกรทั่วไป ในขณะท่ีกลไกภำวะซึมเศร้ำทุติยภูมิยัง 
มีกำรศึกษำที่จ�ำกัด แต่พบว่ำภำวะซึมเศร้ำทุติยภูมิมีควำมสัมพันธ์
กับปัจจัยเสี่ยงต่ำง ๆ เช่น อำยุ เพศ ระยะเวลำกำรบ�ำบัดทดแทนไต 
เศรษฐสถำนะ และโรคทำงกำยอื่นๆ 
 ภำวะซึมเศร้ำในผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังเป็นภำวะท่ีได้รับกำรวินิจฉัย
ต�ำ่กว่ำควำมเป็นจริง เนือ่งจำกได้รบัควำมสนใจน้อยจำกอำยรุแพทย์
ที่ดูแล นอกจำกนี้มีควำมเช่ือว่ำเป็นภำระหน้ำท่ีของแพทย์ปฐมภูมิ 
จิตแพทย์และนักจิตวิทยำเท่ำน้ัน จึงส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับกำรรักษำ
น้อยกว่ำทีค่วรจะเป็นมีกำรศกึษำผูป่้วยโรคไตเรือ้รงัทีม่ภีำวะซมึเศร้ำ 

ได้รับกำรรักษำด้วยยำต้ำนเศร้ำเพียงร้อยละ 314 โดยอุปสรรค
ส�ำคัญที่ท�ำให้ผู้ป่วยไม่ได้รับกำรรักษำ คำดว่ำเกิดจำกที่ผู้ป่วยเอง 
มียำประจ�ำที่ต้องรับประทำนจ�ำนวนมำก ท�ำให้ปฏิเสธที่จะรักษำ 
ด้วยยำรกัษำภำวะซมึเศร้ำเพิม่เตมิ ปัจจบุนัควำมเข้ำใจเกีย่วกบัภำวะ
ซึมเศร้ำในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังยังมีน้อย จ�ำเป็นต้องอำศัยกำรศึกษำ 
ต่อไปในอนำคตเพือ่ศึกษำกลไกกำรเกดิโรค สำเหต ุปัจจยัเส่ียงต่ำง ๆ   
และควำมสัมพันธ์ของภำวะซึมเศร้ำกับกำรด�ำเนินของโรคไตเรื้อรัง 
เพื่อพัฒนำกำรดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังแบบองค์รวมโดยครอบคลุม
ทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ สังคม และจิตวิญญำณ

อุบัติการณ์ของภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
 โรคซึมเศร้ำเป็นโรคที่พบบ่อยในประชำกรทั่วไป มีควำมชุกชั่ว
ชีวิตร้อยละ 12-16 ในแถบประเทศตะวันตก5,6 และร้อยละ 3.2 ใน
ประเทศไทย โดยประมำณกำรว่ำมีผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำทั่วประเทศ
ประมำณ 8 แสนรำย7 และมีกำรคำดกำรณ์ไว้ในปี พ.ศ. 2563  
โรคซึมเศร้ำเป็นสำเหตุของภำวะทุพพลภำพเป็นอันดับสอง 
รองจำกโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดในประชำกรทั่วโลก 
 ภำวะซึมเศร้ำเป็นภำวะทำงจิตใจที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยโรคไต
เรื้อรัง โดยพบทั้งชนิดรุนแรงจนเข้ำเกณฑ์กำรวินิจฉัยโรคซึมเศร้ำ 
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ของ Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders,  
fifth edition (DSM-5) หรือภำวะซึมเศร้ำทั่วไปที่ไม่เข้ำกับเกณฑ์ 
กำรวินิจฉัยดังกล่ำว จำกกำรศึกษำ Hedayati SS และคณะ8  
ในปี พ.ศ. 2553 พบควำมชุกของโรคซึมเศร้ำร้อยละ 21 ในผู้ป่วย
โรคไตเรื้อรังระยะที่ 2-5 ที่ยังไม่ได้รับกำรรักษำบ�ำบัดทดแทนไต  
ซึ่งใช้เกณฑ์ DSM-IV ในกำรวินิจฉัย ส่วนกำรศึกษำของ Lee YJ 
และคณะ2 ปี พ.ศ. 2556 พบว่ำควำมชุกของโรคซึมเศร้ำร้อยละ 
47.1 ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3-5 ที่ยังไม่ได้รับกำรรักษำบ�ำบัด
ทดแทนไต วินิจฉัยโดยแบบสอบถำม Korean version of the 
self-administered Hospital Anxiety and Depression Scale 
(HADS) questionnaire ส่วนกำรศึกษำของTsai YC และคณะ3  
ในปี พ.ศ. 2555 พบว่ำควำมชุกของโรคซึมเศร้ำร้อยละ 37 ใน 
ผู ้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะท่ี 3-5 ท่ียังไม่ได้รับกำรรักษำบ�ำบัด
ทดแทนไต วินิจฉัยโดย Self-report Chinese Beck Depression 
Inventory (BDI) questionnaire และหน่ึงในกำรศึกษำขนำด
ใหญ่ของ Fisher MJ และคณะ4 ในปี พ.ศ. 2555 ถึงควำมชุก 
ของภำวะซึมเศร้ำพบร้อยละ 27.4 ในผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะที่ 2-4 
จ�ำนวน 3,853 รำย
 จำกกำรศึกษำวิเครำะห์เป็นระบบและอภิมำน (systematic 
review and meta-analysis) ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังทุกระยะของ 
Palmer SC และคณะ11 ในปี พ.ศ. 2556 ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 
ทกุระยะทัง้หมด 22 กำรศึกษำ รวมกลุม่ตวัอย่ำงทัง้หมด 83,381 รำย 
ได้รับกำรวินิจฉัยภำวะซึมเศร้ำ 12,063 รำย คิดเป็นอัตรำควำม
ชุกร้อยละ 27.4 และกำรศึกษำของ Palmer SC และคณะ12  
ในปี พ.ศ. 2559 ศึกษำภำวะซึมเศร้ำในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 5  
ที่ได้รับกำรบ�ำบัดทดแทนไต เป็นกำรวิเครำะห์ท้ังสิ้น 2,165 กำร
ศึกษำ รวมจ�ำนวนผู้ป่วย 55,982 รำย พบควำมชุกภำวะซึมเศร้ำ
ถึงร้อยละ 39.3 ดังนั้นภำวะซึมเศร้ำในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเป็นโรค 
ที่พบบ่อยกว่ำประชำกรทั่วไป โดยควำมชุกแปรผันตำมระยะของ
โรคไตเรื้อรัง และเกณฑ์ที่ใช้ในกำรวินิจฉัยภำวะซึมเศร้ำในแต่ละ
กำรศึกษำ13 โดยพบว่ำ
 1. ควำมชกุของภำวะซมึเศร้ำเท่ำกบัร้อยละ 26.5 เมือ่ประเมนิ
โดยใช้แบบสอบถำมคัดกรองและเท่ำกับร้อยละ 21.4 เมื่อประเมิน 
โดยใช้กำรสัมภำษณ์ทำงคลินิก 
 2. ควำมชุกของภำวะซึมเศร้ำในไตเรื้อรังระยะสุดท้ำยสูงกว่ำ
ไตเรื้อรังก่อนระยะที่ 5 เมื่อใช้แบบสอบถำมในกำรวินิจฉัย (ร้อยละ 
39.3 เทียบกับร้อยละ 36.5) และหำกใช้กำรสัมภำษณ์ทำงคลินิก 
ในกำรวินิจฉัยจะพบควำมชุกภำวะซึมเศร้ำในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
ระยะสุดท้ำย เทียบกับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังก่อนระยะท่ี 5 ในอัตรำ 
ที่ใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 22.8 เทียบกับ ร้อยละ 21.4) 
 3. ควำมเสี่ยงตลอดชีพในประชำกรทั่วไปที่จะป่วยด้วย 
ภำวะซึมเศร้ำเท่ำกับร้อยละ 5-1014,15 ในขณะท่ีควำมชุกของ 

ภำวะซึมเศร้ำในผู้ป่วยเบำหวำน โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคปอด
อุดกั้นเรื้อรัง เท่ำกับร้อยละ 12-18 ร้อยละ 15-23 และร้อยละ 25 
ตำมล�ำดับ16 
 จำกข้อมูลข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำควำมชุกของภำวะซึมเศร้ำใน 
ผูป่้วยโรคไตเรือ้รงัพบมำกกว่ำประชำกรทัว่ไป 3-4 เท่ำ และมำกกว่ำ
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังอื่น ๆ  2-3 เท่ำ ดังนั้นภำวะซึมเศร้ำจึงนับเป็นปัญหำ
ท้ำทำยอย่ำงยิ่งในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ซึ่งปัจจุบันผู้ป่วยส่วนใหญ ่
ยังไม่ค่อยได้รับกำรคัดกรองหรือวินิจฉัย ท�ำให้ขำดกำรดูแลรักษำ 
ที่เหมำะสม อย่ำงไรก็ตำมควำมชุกของภำวะซึมเศร้ำในผู ้ป่วย 
โรคไตเรื้อรังของแต่ละกำรศึกษำน้ันมีควำมหลำกหลำยเนื่องจำก
ขึ้นกับค�ำจ�ำกัดควำมและเครื่องมือที่ใช้ในกำรวินิจฉัย ดังแสดงรำย
ละเอียดใน ตารางที่ 1 

การวินิจฉัย
 กลุ่มอำกำรโรคซึมเศร้ำตำมเกณฑ์กำรวินิจฉัยของ DSM-5 โดย
สมำคมจติแพทย์อเมรกินั (American Psychiatric Association)18  
ได้แก่ โรคซึมเศร้ำ (major depressive disorder) โรคเศร้ำ 
แบบดิสทัยเมีย (persistent depressive disorder) โรคซึมเศร้ำ
ที่เป็นก่อนมีประจ�ำเดือน (premenstrual dysphoric disorder) 
โรคซมึเศร้ำทีเ่กดิจำกกำรใช้ยำ(substance/medication-induced 
depressive disorder) โรคซมึเศร้ำทีจ่�ำเพำะอืน่ (other specified 
depressive disorder) และโรคซึมเศร้ำแบบไม่จ�ำเพำะหรือภำวะ 
ซึมเศร้ำทั่วไป (unspecified depressive disorder) ซึ่งเป็น 
โรคซึมเศร้ำที่ไม่เข้ำกับเกณฑ์กำรวินิจฉัยอื่น ๆ โดยภำวะท่ีรุนแรง
ที่สุดในกลุ่มอำกำรข้ำงต้น คือ โรคซึมเศร้ำ ซ่ึงเป็นควำมผิดปกติ
ทำงจิตใจที่ท�ำให้ผู ้ป่วยเกิดอำรมณ์เศร้ำอย่ำงน้อย 2 สัปดำห์ 
ในทุกสถำนกำรณ์ ส่วนใหญ่เกิดร่วมกับกำรขำดควำมภำคภูมิใจ
แห่งตน กำรเสียควำมสนใจในกิจกรรมปกติที่ท�ำให้เพลิดเพลินใจ 
ควำมอยำกอำหำรผิดปกติ กำรนอนหลับผิดปกติ อำกำรไร้เรี่ยวแรง 
ขำดสมำธิในกำรท�ำงำน และมีควำมคิดอยำกตำย ฯลฯ โดย 
ควำมผิดปกติดังกล่ำวมีควำมรุนแรงจนส่งผลกระทบต่อชีวิต 
ประจ�ำวัน และไม่ใช่ผลจำกกำรใช้ยำเสพติดหรือควำมผิดปกต ิ
จำกโรคทำงกำย 
 วิธีกำรตรวจวินิจฉัยมำตรฐำนของภำวะซึมเศร้ำ คือ กำร
สัมภำษณ์ทำงคลินิกโดยจิตแพทย์ อย่ำงไรก็ตำม ได้มีแบบสอบถำม
ประเมินตนเองที่ใช้เป็นเครื่องมือคัดกรองภำวะซึมเศร้ำซึ่งได้รับ 
กำรทดสอบในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ได้แก่ แบบทดสอบ Patient 
Health Questionnaires (PHQ-9) แบบทดสอบ Beck Depression  
Inventory (BDI) แบบทดสอบ Center for Epidemiologic  
Studies Depression Scale (CESD) และแบบทดสอบ Quick 
Inventory of Depressive Symptomatology Self-Report 
(QIDS-SR) ทั้งน้ีเกณฑ์วินิจฉัยภำวะซึมเศร้ำในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 
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และค่ำควำมไวควำมจ�ำเพำะมีควำมแตกต่ำงกันในแต่ละกำรศึกษำ 
เช่น ค่ำ BDI ≥ 16 มคีวำมไวร้อยละ 91 และควำมจ�ำเพำะร้อยละ 92 

ในขณะที่ค่ำ PHQ-9 ≥ 10 มีควำมไวร้อยละ 86 และควำมจ�ำเพำะ
ร้อยละ 92 เมื่อเทียบกับวิธีทดสอบมำตรฐำน

 ผู้วิจัย ปี ค.ศ.  จ�านวน  ระยะของ
โรคไตเรื้อรัง

 เครื่องมือ ความชุก ระยะ
เวลา 

ที่ติดตาม

ผลลัพธ์

Hedayati 
และคณะ8

2010 267 รำย 2-3 สัมภำษณ์ตำม
เกณฑ์ DSM-IV 

 ร้อยละ 21 1 ปี อัตรำควำมเสี่ยงต่อกำรเสียชีวิต/
นอนโรงพยำบำล/ไตวำยเรื้อรังระยะ
สุดท้ำย =1.86 (Hazard Ratio)

Fischer และ
คณะ17

2011 628 รำย 2-4 คะแนน BDI-II  
> 14 หรือ ≥ 11

ร้อยละ 26  
หรือ 42

5 ปี เสียชีวิตจำกโรคหลอดเลือดและ
หัวใจ/นอนรักษำตัวในโรงพยำบำล

Kop และ
คณะ9

2011 5785 รำย อัตรำกำร
กรองของไต
เฉลี่ยเท่ำกับ 

78

คะแนน
CES-D ≥ 8

ร้อยละ 21.2 14 ปี ภำวะไตวำยเฉียบพลัน

Cukor และ
คณะ1

2012 70 รำย 1-4 คะแนน  
BDI-II≥14

 ร้อยละ 30 6 ปี คณุภำพชวีติต�ำ่ลง ขำดกำรสนบัสนนุ
ทำงสังคม ขำดกำรรวมกลุ่มในสังคม
อตัรำกำรกรองของไตลดลงอย่ำงมำก

Fischer และ
คณะ4

2012 3853 รำย 2-4 คะแนน 
BDI-II≥11

ร้อยละ 37.4 -

Tsai และ
คณะ3

2012 428 รำย 3-5 คะแนน 
BDI-II≥11

ร้อยละ 37 4 ปี อัตรำควำมเส่ียงต่อกำรเกิดไตวำย
เรื้อรังระยะสุดท้ำย/เสียชีวิต = 1.66 
(Hazard Ratio)

Lee และ
คณะ2

2013 208 รำย 3-5 คะแนน
HADS-D≥8

ร้อยละ 47.1 None คุณภำพชีวิตต�่ำลง

Chiang และ
คณะ10

2015 262 รำย 4-5 
(ร้อยละ 60.3)

 แบบสอบถำม
Taiwanese 
depression 

ร้อยละ 21 3 ปี อัตรำควำมเสี่ยงต ่อกำรฟอกไต/ 
เสียชีวิต = 2.95 (Hazard Ratio)

DSM-IV = Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders fourth edition; BDHI score = Buss-Durkee  
Hostility Inventory score; CES-D = Center of Epidemiologic Studies-Depression scale; HADS-D = Hospital anxiety  
and depression scale – for depression

ตารางที่ 1 ควำมชุกและผลลัพธ์ของภำวะซึมเศร้ำในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

ผลลัพธ์ของภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
 ภำวะซึมเศร้ำในผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังท่ียังไม่ได้รับกำรรักษำบ�ำบัด
ทดแทนไตเพิ่มอัตรำทุพพลภำพหลำยประกำร ได้แก่ อัตรำกำร
นอนโรงพยำบำล8 ภำวะไตวำยเฉียบพลัน9 อัตรำกำรท�ำงำนของไต 
ลดลง3 อัตรำกำรเกิดโรคไตเร้ือรังที่ต้องได้รับกำรรักษำบ�ำบัด 
ทดแทนไต10 และอัตรำกำรเสียชีวิต3,8,10 โดยยืนยันจำกหลำย 
กำรศึกษำ ดังเช่น Hedayati SS และคณะ8 ศึกษำในผู ้ป่วย 
โรคไตเรื้อรังระยะที่ 2-5 ที่ยังไม่ได้รับกำรรักษำบ�ำบัดทดแทนไต

จ�ำนวน 267 รำย พบผู้ป่วยที่ได้รับกำรวินิจฉัยโรคซึมเศร้ำโดย 
ใช้เครื่องมือเป็น DSM-IV MINI interview 56 รำย หลังจำกติดตำม
กำรรกัษำไป 1 ปี พบควำมเสีย่ง 1.86 เท่ำของกำรเสียชวิีต กำรบ�ำบัด
ทดแทนไต หรือกำรนอนโรงพยำบำล เมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่ไม่ได้รับ
กำรวินิจฉัยเป็นโรคซึมเศร้ำ ต่อมำในกำรศึกษำของ Tsai YC และ
คณะ3 ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3-5 ที่ยังไม่ได้รับกำรรักษำบ�ำบัด
ทดแทนไตจ�ำนวน 568 รำย ได้รับกำรวินิจฉัยโรคซึมเศร้ำจ�ำนวน  
160 รำย (คะแนน BDI ≥ 11) และติดตำมเป็นเวลำ 2 ปี พบว่ำ 
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มีควำมเสี่ยงต่อกำรด�ำเนินโรคเป็นโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ำยหรือ
เสียชีวิตเป็น 1.7 เท่ำของผู้ท่ีไม่ได้รับกำรวินิจฉัยภำวะซึมเศร้ำ 
และพบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำวะซึมเศร้ำกับอัตรำลดลงของกำร
ท�ำงำนของไตที่เพิ่มขึ้น3 จำกกำรวิเครำะห์ท้ังระบบและอภิมำน
ของ Palmer SC และคณะ11 ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังทุกระยะจ�ำนวน 
83,381 รำย จำก 22 กำรศึกษำ ได้รับกำรวินิจฉัยโรคซึมเศร้ำ  
12,063 รำย พบว่ำหลังติดตำมกลุ่มตัวอย่ำง 3 เดือนถึง 6.5 ปี  
ผู ้ป่วยโรคไตเรื้อรังท้ังหมดทุกระยะท่ีมีภำวะซึมเศร้ำร่วมด้วย 
นั้นเพิ่มควำมเสี่ยงต่อกำรเสียชีวิตจำกทุกสำเหตุเป็น 1.56 เท่ำ 
ของผู้ป่วยที่ไม่มีโรคซึมเศร้ำ และกำรศึกษำของ Cukor และคณะ1 
ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 1-4 จ�ำนวน 70 รำย ได้รับกำรวินิจฉัย
ภำวะซึมเศร้ำจ�ำนวน 21 รำย (คะแนน BDI ≥ 14) และพบว่ำ ผู้ป่วย 
ทีซึ่มเศร้ำมีปฏสิมัพันธ์กบัชุมชนลดลง คณุภำพชวีติย�ำ่แย่ กำรสนบัสนนุ 
ของครอบครัวและสังคมลดลง1 เม่ือเทียบกับผู้ป่วยที่ไม่มีภำวะ 
ซึมเศร้ำ นอกจำกนี้ยังมีควำมเก่ียวข้องกับสมรรถภำพทำงเพศที่
ลดลง จะเห็นได้ว่ำโรคไตเรื้อรังที่มีภำวะซึมเศร้ำสัมพันธ์กับกำรมี 
คณุภำพชวีติทีล่ดลง1,2 ดงันัน้ภำวะซมึเศร้ำในผูป่้วยไตเรือ้รงัจงึจ�ำเป็น 
ต้องได้รับกำรตระหนักจำกทีมผู้รักษำให้กำรดูแลแบบองค์รวม

สาเหตุและกลไกการเกิดภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วย
โรคไตเรื้อรัง
 ควำมชุกและอุบัติกำรณ์ของภำวะซึมเศร้ำในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 
ที่สูงกว่ำประชำกรทั่วไปสำมำรถอธิบำยจำกภำวะซึมเศร้ำปฐมภูมิ
ที่ไม่มีควำมสัมพันธ์กับกำรเจ็บป่วยทำงกำยซ่ึงมีกลไกกำรเกิดโรค
ไม่ต่ำงจำกประชำกรทั่วไป ส่วนพยำธิก�ำเนิดนั้นยังไม่ทรำบแน่ชัด 
ในบำงกำรศึกษำพบว่ำภำวะซึมเศร้ำเป็นปลำยทำงของภำวะ
ต่ำง ๆ ที่แตกต่ำงกัน และมีปัจจัยเสี่ยงท่ีสนับสนุนกำรเกิดภำวะ
ซึมเศร้ำ ได้แก่ พันธุกรรม ควำมผิดปกติของระบบชีวประสำท  
(neurobiology) เป ็นต้น ส�ำหรับปัจจัยควำมผิดปกติของ 
ชีวประสำทพบว่ำภำวะซึมเศร้ำมีควำมสัมพันธ์กับกำรเปล่ียนแปลง
โครงสร้ำงและกำรท�ำงำนของสมอง เช่น ผู้ป่วยที่มีภำวะซึมเศร้ำ
มีกำรหลั่งฮอร์โมน corticotropin releasing hormone จำก
ต่อมใต้สมองที่มำกผิดปกติ บ่งช้ีถึงกำรท�ำงำนท่ีมำกเกินไปของ 
hypothalamic-pituitary-adrenal axis ส่งผลให้ต่อมหมวกไต 
มีกำรหลั่งฮอร์โมน glucocorticoids ท�ำให้กดกำรท�ำงำนของ 
ระบบประสำท (neurogenesis) และเกิดกำรฝ่อของสมองส่วน 
ฮิปโปแคมปัส (hippocampal atrophy) นอกจำกนี้บำงกำรศึกษำ
พบว่ำ ผู้ป่วยที่มีภำวะซึมเศร้ำมีควำมผิดปกติของเครือข่ำยระบบ
ประสำท (neural network) และควำมไม่สมดลุของสำรสือ่ประสำท
ในสมองร่วมด้วย อย่ำงไรก็ตำมกำรศึกษำเกี่ยวกับสำเหตุของภำวะ
ซึมเศร้ำส่วนใหญ่เป็นกำรศึกษำแบบตัดขวำง (cross-sectional 
design) ท�ำให้ไม่สำมำรถบอกได้ว่ำควำมผิดปกติท่ีพบดังกล่ำวนั้น

เป็นสำเหตุหรือผลลัพธ์ของภำวะซึมเศร้ำ
 ภำวะซึมเศร้ำทุติยภูมิที่มีควำมสัมพันธ์กับกำรเจ็บป่วยทำง
กำยน้ัน มีกำรศึกษำเกี่ยวกับกลไกกำรเกิดโรคโดยตรงน้อยมำก
ท�ำให้ยังไม่ทรำบกลไกที่ชัดเจน อย่ำงไรก็ตำมมีกำรอธิบำยกลไก
กำรเกิดโรคโดยอ้ำงอิงจำกกำรศึกษำที่เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงของ
กำรเกิดภำวะซึมเศร้ำในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและโรคทำงกำยอ่ืน ๆ  
โดยพบปัจจัยเส่ียงของกำรเกิดภำวะซึมเศร้ำในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 
คือ อำยุน้อย เพศหญิง ระดับกำรศึกษำต�่ำ รำยได้น้อย กำรว่ำงงำน 
สูบบุหร่ี โรคเบำหวำน โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคควำมดันโลหิตสูง  
โรคหลอดเลือดสมอง และโรคหลอดเลอืดส่วนปลำย3 ภำวะซมึเศร้ำ
ท�ำให้อุบัติกำรณ์ของโรคเบำหวำนเป็นมำกข้ึน และกำรเป็นโรค
เบำหวำนท�ำให้เกิดภำวะซึมเศร้ำมำกขึ้นเช่นเดียวกัน16 ส่วนควำม
สัมพันธ์ระหว่ำงภำวะซึมเศร้ำและโรคไตเรื้อรังยังไม่ทรำบควำม
สัมพันธ์ที่ชัดเจน แต่เชื่อว่ำคล้ำยคลึงกับโรคเรื้อรังอื่น ๆ ดังรูปที่ 1  
ที่แสดงถึงกลไกที่อธิบำยควำมสัมพันธ์ของปัจจัยทำงพฤติกรรม 
และปัจจัยทำงชีวภำพระหว่ำงภำวะซึมเศร้ำและโรคไตเรื้อรัง
 ภำระกำรดูแลตัวเองที่เพ่ิมขึ้นในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ได้แก่ กำร
ต้องไปโรงพยำบำลตำมนัด กำรจ�ำกัดอำหำร กำรรับประทำนยำ
จ�ำนวนมำก กำรเจำะน�้ำตำลปลำยน้ิวเพื่อประเมินระดับน�้ำตำล
ในเลือดและวัดควำมดันโลหิตด้วยตนเอง ฯลฯ สำมำรถท�ำให้เกิด
ภำวะซึมเศร้ำได้ นอกจำกนี้ ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ำย 
ที่ได้รับกำรบ�ำบัดทดแทนไตด้วยกำรฟอกเลือดยังมีภำระท่ีต้องไป
ฟอกเลือดที่ศูนย์ฟอกเลือดสัปดำห์ละ 2-3 ครั้ง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 
ผู้ป่วยที่เพิ่งได้รับกำรบ�ำบัดทดแทนไตใหม่ๆ จำกกำรศึกษำพบว่ำ  
ภำวะซึมเศร้ำในผู้ป่วยที่เพิ่งได้รับกำรบ�ำบัดทดแทนไตเป็นปัจจัย 
เส่ียงอสิระทีสั่มพนัธ์กบักำรเสียชีวติ นอกจำกนีผู้้ป่วยโรคไตเรือ้รงัทีม่ี 
โรคทำงกำยอื่น ๆ ร่วม เช่น ภำวะสมองเสื่อม โรคหลอดเลือดสมอง  
และโรคหวัใจล้มเหลว ส่งผลให้มข้ีอจ�ำกดัในกำรด�ำเนนิชีวติประจ�ำวนั 
และอำกำรทำงกำยทีเ่กดิจำกภำวะยรูเีมยี กำรรกัษำบ�ำบดัทดแทนไต  
รวมถึงยำต่ำง ๆ มีควำมสัมพันธ์กับกำรเกิดภำวะซึมเศร้ำ ซึ่งยัง 
ไม่มกีลไกทีส่ำมำรถอธบิำยชดัเจนว่ำอำกำรหรอืภำวะต่ำง ๆ  เหล่ำนี้
ท�ำให้เกิดซึมเศร้ำได้อย่ำงไร
 ภำวะซึมเศร้ำท�ำให้กำรด�ำเนินของโรคไตเรื้อรังเป็นมำกขึ้นจำก
กำรมีพฤติกรรมที่ส่งผลทำงลบต่อสุขภำพ เช่น สูบบุหรี่ ไม่ออก
ก�ำลังกำย และควำมอ้วน พฤติกรรมเหล่ำนี้ส่งผลให้โรคร่วมต่ำง ๆ  
มีกำรด�ำเนินโรคแย่ลง จนถึงกำรด�ำเนินโรคไตเรื้อรังที่แย่ลงมำกขึ้น
ด้วย โดยกำรศึกษำที่ผ่ำนมำพบว่ำ กำรอักเสบและภำวะซึมเศร้ำ
มีควำมสัมพันธ์กันแบบสองทิศทำง (bidirectional relation-
ship) กล่ำวคือ กำรอักเสบสำมำรถท�ำให้เกิดภำวะซึมเศร้ำได้ และ 
ภำวะซึมเศร้ำเองก็สำมำรถท�ำให้กำรอักเสบของร่ำงกำยเกิดขึ้นได้
เช่นกัน16 ควำมสัมพันธ์เหล่ำนี้สำมำรถพบได้ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
ซ่ึงเป็นภำวะที่มีระดับกำรอักเสบของร่ำงกำยสูงกว่ำปกติ และ 
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ส่งผลลัพธ์ให้โรคไตเรื้อรังมีกำรด�ำเนินโรคท่ีมำกข้ึนของและเกิด 
กำรเสียชีวิตได้ ในขณะเดียวกันภำวะซึมเศร้ำสำมำรถท�ำให้ระดับ
กำรอักเสบของร่ำงกำยเพิ่มขึ้น เช่น เกิดกำรอักเสบของหลอดเลือด
หัวใจและสมองมำกข้ึน กำรเปลี่ยนแปลงของระดับสำรซีโรโตนิน
ส่งผลต่อกำรหดตัวของหลอดเลือด ระบบประสำทอัตโนมัติ และ
กำรท�ำงำนของเกล็ดเลือด รวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงกำรผลิตสำร
คอร์ติซอลและอะดรีนำลีน นอกจำกน้ีพฤติกรรมท่ีเกิดจำกภำวะ
ซึมเศร้ำก็ส่งผลทำงลบต่อกำรเจ็บป่วยโรคเรื้อรัง เช่น ผู้ป่วยไม ่
รับประทำนยำตำมที่แพทย์สั่ง กำรไม่ควบคุมอำหำร กำรเพิ่มขึ้น 
ของน�้ำหนักระหว่ำงกำรฟอกเลือดแต่ละครั้ง และกำรไม่ไป 
ฟอกเลือดตำมนัด เป็นต้น

การรักษาภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
 ภำวะซึมเศร้ำในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังได้รับกำรรักษำที่ต�่ำกว่ำ
มำตรฐำน จำกกำรวิเครำะห์ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3-4 ที่ได้รับ
กำรวนิจิฉยัภำวะซมึเศร้ำจ�ำนวน 1,099 รำย ทีอ่ยูใ่นกำรศกึษำ CRIC 
และ HCRIC ซึง่เป็นกำรศึกษำตดิตำมไปข้ำงหน้ำขนำดใหญ่ในผูป่้วย
โรคไตเรือ้รงั พบผูป่้วยเพยีงร้อยละ 31 เท่ำนัน้ทีไ่ด้รบักำรรักษำด้วย
ยำต้ำนเศร้ำ4 และกำรศึกษำของ Lopes AA และคณะ ในผู้ป่วย 
ไตเรื้อรังระยะสุดท้ำยที่ได้รับกำรรักษำบ�ำบัดทดแทนไตและได้รับ
กำรวินิจฉัยภำวะซึมเศร้ำโดยแพทย์ พบผู้ป่วยที่ได้รับกำรรกัษำดว้ย
ยำต้ำนเศร้ำเพียงร้อยละ 34.9 

รูปที่ 1 กลไกควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำวะซึมเศร้ำและผลลัพธ์ทำงคลินิกในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

พฤติกรรมความเจ็บป่วย

ภาวะซึมเศร้า

ขาดการดูแลใส่ใจตนเอง

ขาดการเข้าร่วมทางสังคม

พฤติกรรมสุขภาพไม่พึงประสงค์

คุณภาพชีวิตไม่ดี

ภาวะ/โรคร่วม

ภาวะการอักเสบ

ระบบประสาทอัตโนมัติเปลี่ยนแปลง

ระดับฮอร์โมนผิดปกติ

ปัจจัยทางชีวภาพและพันธุกรรม

โรคหัวใจและหลอดเลือด/
เสียชีวิต

	ความดันโลหิตที่ควบคุมไม่ได้

	ระดับน�้าตาลผิดปกติ

	ระดับคอเลสเตอรอลผิดปกติ

	ภาวะฟอสเฟตในเลือดสูง

	ภาวะน�้าเกิน

 ในประชำกรทั่วไปและผู ้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังพบว่ำกำรรักษำ
ด้วยยำต้ำนเศร้ำหรือกำรรักษำด้วยกำรท�ำจิตบ�ำบัดสำมำรถท�ำให้
อำกำรซึมเศร้ำของผู้ป่วยดีขึ้นและส่งผลเชิงบวกต่อผลลัพธ์ทำง
จิตใจและสังคม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรรักษำด้วยยำต้ำนเศร้ำ 
ควบคู ่ไปกับกำรท�ำจิตบ�ำบัดมีประสิทธิภำพมำกกว่ำกำรรักษำ
ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ประสิทธิภำพและควำมปลอดภัยของกำรรักษำ 
ภำวะซึมเศร้ำด้วยยำต้ำนเศร้ำไม่สำมำรถได้ข้อสรุปจำกกำรศึกษำ 
ในโรคเรื้อรังอื่น ๆ ได้ เนื่องจำกกำรเพิ่มขึ้นของระดับครีแอทินิน 
ในเลือด ซึ่งเป็นเกณฑ์กำรคัดแยกกลุ่มประชำกรออกจำกกำรศึกษำ  
ร่วมกับเภสัชจลนศำสตร์ของยำต้ำนเศร้ำในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 

มีกำรเปล่ียนแปลงท่ีหลำกหลำยขึ้นกับอัตรำกำรท�ำงำนของไต 
อย่ำงไรก็ตำม กำรศึกษำเก่ียวกับประสิทธิภำพและควำมปลอดภัย
ของกำรรกัษำด้วยยำต้ำนเศร้ำในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรือ้รงัมปีรมิำณน้อย 
และมข้ีอจ�ำกดัด้วยขนำดกลุ่มตวัอย่ำงทีน้่อย ไม่มกีลุ่มควบคุม มอีคติ 
จำกกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงและกำรขำดหำยไปของกลุ่มตัวอย่ำง 
ขณะติดตำมกำรรักษำ จำกกำรวิเครำะห์อภิมำนของ Palmer SC 
และคณะ12 ที่ตีพิมพ์ในวำรสำร Cochrane Library เมื่อปี พ.ศ. 
2559 ยังไม่สำมำรถให้ข้อสรุปหรือค�ำแนะน�ำในเรื่องประโยชน์และ
อันตรำยของกำรรักษำด้วยยำต้ำนเศร้ำในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะ
สุดท้ำยที่ได้รับกำรรักษำบ�ำบัดทดแทนไต เนื่องจำกข้อมูลจำกกำร
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ศึกษำมีน้อยและยังไม่มีหลักฐำนมำกพอ
 แนวทำงกำรรักษำของ European Renal Best Practice 
(ERBP) ค.ศ. 2012 ซ่ึงเป็นแนวทำงกำรรักษำโรคไตที่ได้รับกำร
ยอมรับในกลุ่มประเทศยุโรปได้มีข้อแนะน�ำเกี่ยวกับกำรรักษำโรค
ซึมเศร้ำในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3-5 คือ ให้กำรรักษำเฉพำะใน 
ผู้ป่วยที่ได้รับกำรวินิจฉัยโรคซึมเศร้ำตำมเกณฑ์กำรวินิจฉัยของ 
DSM-IV ทีม่รีะดบัควำมรนุแรงปำนกลำงขึน้ไป (ค�ำแนะน�ำระดบั 2D) 
โดยแนะน�ำยำกลุ่ม SSRI เป็นยำขนำนแรก (ค�ำแนะน�ำระดับ 2C)  
โดยเมื่อเริ่มยำประมำณ 8-12 สัปดำห์ ควรประเมินกำรตอบสนอง
ต่อยำเพือ่หลกีเลีย่งกำรให้ยำทีไ่ม่มปีระสทิธภิำพในผูป่้วยแต่ละรำย19 
(ค�ำแนะน�ำระดับ 2D)
 แนวทำงกำรรักษำของ National Institute for Health and 
Clinical Excellence (NICE) ค.ศ.2010 ซึ่งเป็นแนวทำงกำรรักษำ
โรคซึมเศร้ำที่ได้รับกำรยอมรับในประเทศสหรำชอำณำจักร ได้ให ้
ข้อแนะน�ำเกีย่วกบักำรรกัษำโรคซมึเศร้ำในผูป่้วยโรคเรือ้รงัทัว่ ๆ  ไป 
แต่ไม่มีข้อแนะน�ำจ�ำเพำะในกลุ่มผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง20

 แนวทำงกำรรักษำของ Canadian Network for Mood and 
Anxiety Treatment (CANMAT) ค.ศ. 2016 ซึ่งเป็นแนวทำงกำร
รกัษำทีไ่ด้รบักำรยอมรบัในประเทศแคนำดำและแถบอเมรกิำเหนอื
ไม่มีข้อแนะน�ำเฉพำะส�ำหรับกำรรักษำโรคซึมเศร้ำในผู้ป่วยโรคไต
เรื้อรังด้วยยำต้ำนเศร้ำ21

 แนวทำงกำรรักษำของ Work Group on Major Depressive 
Disorder ค.ศ. 2010 ซึ่งเป็นแนวทำงกำรรักษำของ American 
Psychiatric Association หรือสมำคมจิตแพทย์อเมริกัน มีข้อ 
แนะน�ำส�ำหรับผู ้ป่วยโรคซึมเศร้ำท่ีมีโรคเรื้อรังทำงกำย ได้แก่  
โรคควำมดนัโลหติสงู โรคหวัใจ โรคหลอดเลอืดสมอง โรคพำร์กนิสนั 
โรคลมชกั โรคอ้วน โรคเบำหวำน โรคหยดุหำยใจขณะหลบั โรคตดิเช้ือ 
เอชไอวีและโรคไวรัสตับอักเสบซี กลุ ่มอำกำรปวด โรคอุดกั้น 
ทำงเดินปัสสำวะ และโรคต้อหิน แต่ไม่มีข้อแนะน�ำจ�ำเพำะส�ำหรับ 
โรคไตเรื้อรัง22 
 แนวทำงกำรรักษำของ Royal Australian and New Zealand  
College of Psychiatrists clinical practice guidelines for 
mood disorders ค.ศ. 2015 ซ่ึงเป็นแนวทำงกำรรกัษำโรคซมึเศร้ำ 
ที่ได้รับกำรยอมรับในประเทศแถบโอเชียเนียและประเทศหมู ่
เกำะต่ำง ๆ ในมหำสมุทรแปซิฟิก มีข้อแนะน�ำส�ำหรับผู้ป่วยโรค
ทำงอำรมณ์ที่มีโรคทำงกำยร่วมด้วย ได้แก่ โรคหัวใจ โรคตับ และ 
กลุ่มอำกำรปวด แต่ไม่ได้กล่ำวถึงข้อแนะน�ำจ�ำเพำะในกลุ่มผู้ป่วย 
ที่โรคไตเรื้อรังร่วมด้วย23 
 ส�ำหรับประเทศไทย แนวทำงกำรจัดกำรโรคซึมเศร้ำ ส�ำหรับ
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถำนบริกำรระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ 
(Clinical Practice Guideline of Major Depressive Disorder for  
General Practitioner : CPG-MDD-GP) ปี พ.ศ. 2553 ซึ่ง 

จดัท�ำโดยกรมสขุภำพจติ กระทรวงสำธำรณสขุ มข้ีอแนะน�ำส�ำหรบั
กำรรกัษำโรคไตเรือ้รงัระยะสุดท้ำยเป็นกำรจ�ำเพำะ คอื ยำกลุม่ SSRI 
มคีวำมปลอดภยัต่อผูป่้วยโรคไตวำยระยะสดุท้ำย ควรเริม่กำรรกัษำ
ด้วยยำรกัษำซมึเศร้ำกลุม่ SSRI ในขนำดต�ำ่ และขนำดเริม่ต้นทีแ่นะน�ำ 
คือ ยำ fluoxetine 20 มก./วัน24 
 จำกข้อมูลในกำรศึกษำต่ำง ๆ ที่ผ่ำนมำ รวมทั้งแนวทำงกำร
รักษำมำตรฐำนขององค์กรต่ำง ๆ  สรุปได้ว่ำกำรรักษำภำวะซึมเศร้ำ
ในผู้ป่วยโรคไตเรือ้รงัระยะที ่1 และ 2 ไม่แตกต่ำงกบัประชำกรทัว่ไป  
ส่วนกำรรักษำภำวะซึมเศร้ำในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังตั้งแต่ระยะท่ี 3 
ขึ้นไปนั้น พบว่ำยังไม่มียำต้ำนเศร้ำชนิดใดที่มีประสิทธิภำพในกำร
รกัษำภำวะซมึเศร้ำในผูป่้วยกลุม่ดงักล่ำว ดงันัน้ กำรให้ยำต้ำนเศร้ำ
ในผู้ป่วยกลุ่มนี้สำมำรถเลือกใช้ยำต้ำนเศร้ำชนิดต่ำง ๆ ที่เคยศึกษำ 
ในผู้ป่วยเหล่ำน้ีได้ และต้องค�ำนึงถึงประโยชน์ที่ผู ้ป ่วยได้รับ 
กบัผลข้ำงเคยีงทีเ่กดิจำกกำรใช้ยำ โดยผูป่้วยทีม่อีำกำรดข้ึีนหลงักำร 
ใช้ยำควรให้ยำต้ำนเศร้ำต่อจนครบอย่ำงน้อย 12 สปัดำห์ แต่หำกผูป่้วย 
ไม่ตอบสนองต่อกำรให้ยำต้ำนเศร้ำภำยใน 4-8 สัปดำห์หรือมีผล 
ข้ำงเคยีงจำกยำ ควรหยดุให้ยำต้ำนเศร้ำเหล่ำนัน้ เนือ่งจำกประโยชน์ 
ที่ได้รับอำจไม่คุ้มค่ำกับผลเสียที่อำจจะเกิดขึ้น สรุปผลของยำรักษำ 
โรคซึมเศร้ำกลุ่มต่ำงๆในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังดังแสดงใน ตารางที่ 2

บทสรุป
 ภำวะซึมเศร้ำเป็นภำวะที่พบได้บ่อยในผู ้ป่วยโรคไตเรื้อรัง  
โดยภำวะซึมเศร้ำเป็นปัญหำทำงสุขภำพจิตที่ส่งผลโดยตรงต่อ
สุขภำพกำยในผู้ป่วยโรคเรื้อรังรวมทั้งผู ้ป่วยโรคไต กระทบต่อ
คุณภำพชีวิต กำรด�ำเนินของโรคไตเรื้อรังและอัตรำกำรเสียชีวิต  
กำรวินิจฉัยภำวะซึมเศร ้ำมีควำมหลำกหลำย ตั้งแต ่กำรใช ้
แบบสอบถำมชนิดต่ำง ๆ ไปจนถึงกำรสัมภำษณ์ทำงคลินิกโดย
จิตแพทย์ แต่ละวิธีมีควำมไว ควำมจ�ำเพำะ และควำมเที่ยงตรง 
ในกำรวินิจฉัยแตกต่ำงกัน อย่ำงไรก็ตำมกำรสัมภำษณ์ทำงคลินิก 
ตำมเกณฑ์ DSM-5 โดยจิตแพทย์ถือเป็นวิธีมำตรฐำนในปัจจุบัน  
ส่วนสำเหตุและกลไกกำรเกิดโรคยังไม่ทรำบชัดเจน แต่มีควำม
พยำยำมในกำรอธิบำยจำกปัจจัยต่ำง ๆ ที่เกิดในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ที่ส่งผลต่อกำรเกิดภำวะซึมเศร้ำ กำรวินิจฉัยและกำรรักษำภำวะ
ซึมเศร้ำในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังอยู่ในระดับที่ต�่ำกว่ำควำมเป็นจริง 
เนือ่งจำกขำดควำมตระหนกัต่อผลลพัธ์ทีอ่ำจเกดิขึน้ และมอีปุสรรค
มำกมำยที่ท�ำให้ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่มีภำวะซึมเศร้ำไม่ได้รับกำร
รักษำ กำรรักษำมีทั้งแบบใช้ยำและไม่ใช้ยำ ปัจจุบันยังไม่มียำต้ำน 
เศร้ำตัวใดท่ีมีประสิทธิภำพชัดเจนในกำรรักษำภำวะซึมเศร้ำใน 
ผูป่้วยโรคไตเรือ้รงั เนือ่งจำกมข้ีอจ�ำกดัของกำรศกึษำ ในอนำคตควร
มีกำรศึกษำที่มีกำรออกแบบที่ดีและมีจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงมำกพอ
เพือ่แสดงประสทิธภิำพของยำต้ำนเศร้ำในกลุม่ประชำกรทีป่่วยเป็น 
โรคไตเรื้อรังต่อไป
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ยาต้านเศร้า
ขนาดยา 

ในโรคไตเรื้อรัง
ระยะที่ 1-4

ขนาดยา 
ในโรคไตเรื้อรัง

ระยะที่ 5

ประสิทธิภาพของยาต้านเศร้า
จากการศึกษา

ผลอันไม่พึงประสงค์

SSRI: 

Sertraline ไม่พบขนำดยำที่ต้องปรับ
ตำมไต (ขนำดยำทั่วไป 
50-200 มก./วัน)

เช่นเดียวกับระยะที่ 1-4  
ขนำดยำเริ่มต้น 
25 มก./วัน และ
พิจำรณำลดขนำดยำ
สูงสุด

พบคะแนน BDI-II ลดลงอย่ำงมนียัส�ำคัญ 
(ร้อยละ 47.5) ในผู้ป่วยฟอกไต 50 รำย  

ที่ได้รับยำ sertraline (โดยคะแนน BDI 
ลดลงจำกค่ำเฉล่ีย 17.1 เป็น 8.6 ใน
ผู้ป่วย 22 รำย และจำกค่ำเฉล่ีย 22.4 
เป็น 15.7 ในผู้ป่วยฟอกไตทำงหน้ำท้อง 
25 รำย)

พบบ่อย : นอนไม่
หลับ ปวดศีรษะ 
กระสับ กระส่ำย 
คลื่นไส้ ท้องเสีย 
เสื่อมสมรรถภำพ
ทำงเพศ โดยเฉพำะยำ
fluoxetine และ 
sertraline

พบน้อย : ภำวะน�้ำคั่ง
(SIADH) เพ่ิมควำมเสีย่ง
ของภำวะเลือด
ออกง่ำย ผลข้ำงเคียง
จำกยำจิตเวชแบบ
กลุ่มอำกำร 
extrapyramidal 
และ serotonin 
syndrome

ควำมผิดปกติของคลื่น
ไฟฟ้ำหัวใจแบบ QT 
prolongation 
(พบในยำ 
citalopram 
ขนำดมำกกว่ำ 40 มก.)

Paroxetine ชนิดออกฤทธิ์เร็ว: 
10-40 มก./วัน
ชนิดออกฤทธิ์ช้ำ: 
12.5-50 มก./วัน

เช่นเดียวกับระยะที่ 1-4 ผู้ป่วยซึมเศร้ำรุนแรง 34 รำย ที่ได้รับยำ 
paroxetine ร่วมกับท�ำจิตบ�ำบัด 
8 สัปดำห์ ผลลัพธ์มีอำกำรเศร้ำลดลง
อย่ำงมีนัยส�ำคัญ (คะแนน HRSD 
ลดลงจำก 16.6 เป็น 15.1) และมีภำวะ
โภชนำกำรดีขึ้น

Citalopram ไม่พบขนำดยำที่ต้องปรับ
ตำมไต (ขนำดยำทั่วไป
10-40 มก./วัน)

พิจำรณำใช้ด้วย
ควำมระมัดระวัง

ผูป่้วยฟอกไต 44 รำย ทีม่คีะแนน HADS 
≥ 8 ถูกสุ่มให้กำรรักษำด้วยยำ 
citalopram 20 มก./วัน เป็นเวลำ 
3 เดือน พบว่ำคะแนน ลดลงอย่ำงมี
นัยส�ำคัญ

Fluoxitine ไม่พบขนำดยำที่ต้องปรับ
ตำมไต (ขนำดยำทั่วไป 
20-60 มก./วัน)

เช่นเดียวกับระยะที่ 1-4 ผู้ป่วยฟอกไตที่มีภำวะซึมเศร้ำ 6 รำย 
ได้รบัยำ fluoxetine เป็นเวลำ 8 สปัดำห์ 
ผลลัพธ์มีอำกำรเศร้ำลดลงร้อยละ 25

Escitalopram ไม่พบขนำดยำที่ต้องปรับ
ตำมไต (ขนำดยำทั่วไป
10-20 มก./วัน)

พิจำรณำใช้ด้วย
ควำมระมัดระวัง 
(ไม่พบข้อแนะน�ำแนว
ทำงกำรใช้ยำ)

ผู้ป่วยไตวำยระยะสุดท้ำย 58 รำย 
ถูกสุ่มรักษำด้วยยำ escitalopram และ
ยำหลอก พบผลลัพธ์ของยำ 
escitalopram สำมำรถลดคะแนน HRDS  
เมื่อเทียบกับยำหลอก

TCA: 

Imipramine ไม่พบขนำดยำที่ต้องปรับ
ตำมไต (ขนำดยำทั่วไป 
100-300 มก./วัน)

เช่นเดียวกับระยะที่ 1-4 ไม่พบกำรศึกษำเกี่ยวกับประสิทธิภำพ
ของยำ

มฤีทธิ ์anticholinergic 
ควำมดันโลหิตต�่ำ 
ฤทธิ์กดประสำท และ
ผลข้ำงเคียงต่อระบบ
หัวใจ

Nortriptyline ไม่พบขนำดยำที่ต้องปรับ
ตำมไต (ขนำดยำทั่วไป
75-150 มก./วัน)

เช่นเดียวกับระยะที่ 1-4 ไม่พบกำรศึกษำเกี่ยวกับประสิทธิภำพ
ของยำ

Desipramine ไม่พบขนำดยำที่ต้องปรับ
ตำมไต (ขนำดยำทั่วไป 
100-300 มก./วัน)

พิจำรณำใช้ด้วย
ควำมระมัดระวัง 

ผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้ำยที่ได้รับกำร
ฟอกไตและมภีำวะซึมเศร้ำรนุแรง 8 รำย 
ได้รบัยำ desipramine เป็นเวลำ 7 สปัดำห์  
ผลลัพธ์มีอำกำรดีเป็นปกติ 5 รำย

ตารางที่ 2 สรุปผลของยำต้ำนเศร้ำที่มีกำรศึกษำในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง13
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Sarcopenic among patients with
chronic kidney disease 

Neti Sunsandee, Bancha Satirapoj, Ouppatham Supasyndh
Division of Nephrology, Department of Medicine,

Phramongkutklao Hospital and College of Medicine

Abstract
 Sarcopenia is an important problem and a high prevalence among patients with chronic kidney disease has  
been associated with increased morbidity and mortality. The main causes related to declining renal function  
comprise hormonal change and chronic inflammation. These contribute to loss of protein synthesis in the muscles 
and increases muscle fiber degradation. Definitions of sarcopenia involve low muscle strength and muscle quantity  
or quality leading to low physical performance. Diagnosis is defined by history taking, physical examination,  
imaging study for muscle cross-sectional area, determining appendicular skeletal muscle mass by DEXA and physical  
performance testing such as gait speed, grip strength and short physical performance battery. The main prevention  
and treatment strategies of sarcopenia in chronic kidney disease include increased exercise training, nutritional  
supplements, correction of metabolic acidosis, hormone replacement therapy, and antisarcopenic agents. 

Keywords: sarcopenia, chronic kidney disease, muscle wasting
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ภาวะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

เนติ  สันแสนดี, บัญชา สถิระพจน์, อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์
แผนกโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

บทคัดย่อ
 ภำวะสูญเสียมวลกล้ำมเนื้อเป็นปัญหำส�ำคัญที่พบมำกขึ้นในปัจจุบันของผู ้ป่วยโรคไตเรื้อรัง และเป็นสำเหตุของทุพพลภำพ 
และเสียชีวิตของผู้ป่วย โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรเปล่ียนแปลงทำงระบบฮอร์โมนและกำรอักเสบในร่ำงกำยจำกภำวะไตเรื้อรัง ส่งผล 
ต่อกำรใช้พลังงำนระดับเซลล์ ท�ำให้กำรสร้ำงโปรตีนในกล้ำมเนื้อลดลงและเพิ่มกำรสลำยตัวของกล้ำมเนื้อ ค�ำจ�ำกัดควำมของภำวะสูญเสีย 
มวลกล้ำมเนื้อ คือ ควำมแข็งแรงร่วมกับปริมำณและคุณภำพของมวลกล้ำมเนื้อที่ลดลง จนส่งผลต่อสมรรถภำพทำงกำย กำรวินิจฉัยอำศัย  
กำรซักประวัติ กำรตรวจร่ำงกำย และตรวจเพิ่มเติมทำงรังสีวิทยำ เช่น กำรใช้ภำพตัดขวำงของกล้ำมเนื้อ มวลกล้ำมเนื้อรยำงค์จำก 
เครื่องตรวจวัดควำมหนำแน่นของมวลกระดูก ร่วมกับกำรวัดกำรท�ำงำนของกล้ำมเนื้อ เช่น กำรทดสอบอัตรำเร็วในกำรเดิน และกำร 
วัดก�ำลังกำรบีบมือ หลักกำรป้องกันและรักษำภำวะน้ีเน้นถึงกำรออกก�ำลังกำย กำรให้โภชนบ�ำบัด กำรแก้ไขภำวะเลือดเป็นกรด กำรให้
ฮอร์โมนทดแทน และยำที่ไปยับยั้งกำรสลำยตัวของกล้ำมเนื้อ ซึ่งอำจป้องกันภำวะแทรกซ้อนจำกภำวะกำรสูญเสียมวลกล้ำมเนื้อได้

ค�าส�าคัญ: ภำวะสูญเสียมวลกล้ำมเนื้อ, โรคไตเรื้อรัง, กล้ำมเนื้ออ่อนแรง

ต้องการส�าเนาต้นฉบับติดต่อ นพ. อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์ แผนกโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 315 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี 
กทม. 10400 Email: ouppatham@hotmail.com

บทน�า
 ภำวะสูญเสียมวลกล้ำมเนื้อพบมำกขึ้น โดยเฉพำะในกลุ่ม
ประชำกรผู ้ป่วยสูงอำยุ พบว่ำควำมชุกของภำวะสูญเสียมวล 
กล้ำมเนื้อสูงขึ้นเป็นร้อยละ 50 ในผู้สูงอำยุ 80 ปีขึ้นไป1 โดยเฉพำะ
กลุ่มผู ้ป่วยที่เป็นโรคไตเรื้อรั้งท่ีมีภำวะยูเรียในเลือดสูงท�ำให้พบ 
ภำวะสูญเสียมวลกล้ำมเนื้อมำกกว่ำกลุ ่มประชำกรทั่วไป และ 
จะเพิ่มขึ้นตำมควำมรุนแรงของระยะของโรคไตเรื้อรัง
 โรคไตเรื้อรังเป็นปัญหำส�ำคัญที่พบมำกขึ้นทั่วโลกรวมท้ัง
ประเทศไทย ซึ่งสัมพันธ์กับอำยุที่เพิ่มขึ้น พบว่ำอำยุที่มำกกว่ำ 60 ปี  
สำมำรถพบภำวะไตเรื้อรังในระยะท่ี 3-5 ถึงร้อยละ 39 โดย 
ในปัจจุบันประชำกรมีอำยุขัยเฉลี่ยที่ยืนยำวมำขึ้น ท�ำให้สำมำรถ
พบผู้ป่วยสูงอำยุที่เป็นโรคไตเรื้อรังจ�ำนวนมำกขึ้น2 ซ่ึงพบภำวะ 
สญูเสยีมวลกล้ำมเนือ้ได้มำกกว่ำกลุม่ประชำกรปกต ิและเป็นสำเหตุ
ให้ผู้ป่วยสูงอำยุที่เป็นโรคไตเรื้อรังเกิดทุพพลภำพและเสียชีวิตได้  
โดยพบอุบัติกำรณ์ร้อยละ 30 ในกลุ่มประชำกรผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
ทั่วไป และพบมำกขึ้นในผู้ป่วยสูงอำยุเป็นโรคไตเรื้อรังถึงร้อยละ 50
 ภำวะสูญเสียมวลกล ้ำมเนื้อเป ็นภำวะที่กำรท�ำงำนของ 
กล้ำมเนื้อทั้งด้ำนมวลกล้ำมเน้ือ และควำมแข็งแรงของกล้ำมเนื้อ 
ลดลง ท�ำให้กำรเคลือ่นไหวในกำรท�ำกจิวตัรประจ�ำวนัลดลง ส่งผลต่อ 

กำรเกดิภำวะทพุพลภำพ กำรล้ม กำรเข้ำรกัษำทีโ่รงพยำบำล และอตัรำ 
กำรเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อผู้ป่วย สังคม และเศรษฐกิจโดยรวม
 กำรป้องกันภำวะสูญเสียมวลกล้ำมเนื้อในผู ้ป่วยไตเรื้อรัง
อย่ำงเป็นองค์รวม จะสำมำรถช่วยลดภำวะทุพพลภำพ และ 
ลดอัตรำกำรเสียชีวิตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังได้ จึงเป็นควำมส�ำคัญ 
ที่จะต้องเข้ำใจถึงสำเหตุ ปัจจัยเสี่ยง กำรวินิจฉัย รวมถึงกำรป้องกัน
และรักษำภำวะสูญเสียมวลกล้ำมเนื้อ เพื่อให้ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังมี
ชีวิตยืนยำวต่อไป
ภาวะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อกับโรคไตเรื้อรัง
 ภำวะกล้ำมเน้ืออ่อนแรงพบได้บ่อยในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ซึ่ง 
เกิดจำกกลไกกำรตอบสนองต่ำง ๆ ดังแสดงใน รูปที่ 13 ได้แก่ 
  ภำวะไม่สมดุลของฮอร์โมนในร่ำงกำย 
  ภำวะทพุโภชนำกำร ภำวะเลือดเป็นกรดและเกลือแร่ผิดปกติ 
  กำรลดลงของกำรท�ำกจิวตัรประจ�ำวนัจำกกำรออกก�ำลงักำย 
  ลดลง สูบบุหรี่ และดื่มสุรำ 
  ภำวะโลหิตจำง ซึ่งท�ำให้กำรขนส่งออกซิเจนไม่เพียงพอ
  ภำวะอักเสบเรื้อรัง หรือ oxidative stress ในร่ำงกำย
  ภำวะทำงพนัธกุรรม และโรคร่วมอ่ืน ๆ  เช่น มะเร็ง ควำมเครียด  
  และหัวใจวำย เป็นต้น
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 กลไกดังกล่ำวจะส่งผลให้เส้นใยกล้ำมเนื้อฝ่อตัวหดลีบ ท�ำให้ 
กล้ำมเนื้อสูญเสียและอ่อนแรง จำกกำรตัดชิ้นเนื้อพบว่ำเส้นใย 
กล้ำมเนือ้ชนดิที ่2 (type II muscle fiber) จะได้รบัผลกระทบมำกทีสุ่ด 
ในภำวะกล้ำมเนือ้อ่อนแรงชนดิยรูเีมยี ซึง่จะพบลกัษณะภำคตดัขวำง
พื้นที่ของกล้ำมเนื้อและกลุ่มมัดกล้ำมเนื้อมีขนำดเล็กลง4

กลไกการเกิดภาวะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อ 
ประกอบด้วย 2 กลไกหลัก ดังนี้ 
  1)  ภาวะสร้างโปรตีนในกล้ามเนื้อลดลง
  การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเกี่ยวกับการเจริญเติบโต 
(growth hormone)
 ภำวะไตเร้ือรังมคีวำมสมัพนัธ์กบัภำวะดือ้ต่อ growth hormone 
โดยมีกำรท�ำลำยโปรตีนและเกิดกำรสลำยกล้ำมเน้ือมำกขึ้น จำก 
กำรลดลงของ Insulin growth factor 1 (IGF-1) ท�ำให้ควำมสำมำรถ
ทำงชีวภำพของเซลล์กล้ำมเนื้อลดลง5

  การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศ (testosterone)
 ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะท้ำยพบว่ำมำกกว่ำร้อยละ 60 มีภำวะ
พร่องฮอร์โมนเทสทอสเทอโรน ท�ำให้เกิดกำรสูญเสียกล้ำมเน้ือ  

โดยผ่ำนกำรเปลี่ยนแปลงของสัญญำณ IGF-1 มีกำรเพิ่มขึ้นของ  
myostatin โดยในผูป่้วยเพศหญงิท่ีเป็นโรคไตเรือ้รงัจะพบภำวะพร่อง 
ประจ�ำเดือน และมีกำรลดลงของฮอร์โมนเอสโตรเจน (estrogen) 
ท�ำให้ควำมแข็งแรงของกล้ำมเนื้อลดลงได้6

  การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนอินซูลิน
 ภำวะดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลินสำมำรถเกิดขึ้นในช่วงแรกของ 
โรคไตเรื้อรังที่มีอัตรำกำรกรองของไตปกติ โดยเกิดจำกภำวะพร่อง
วิตำมินดีและภำวะโลหิตจำง ส่งผลให้เกิดกล้ำมเนื้อสลำยตัวโดย
กระบวนกำรสลำยโปรตนีผ่ำนทำงกำรเตมิยบูคิวตินิด้วยโปรตเิอโซม7

  การเปลี่ยนแปลงของวิตามินดี
 ภำวะท่ีมีระดับวิตำมินดีปกติจะสำมำรถกระตุ ้นให้เซลล ์
กล้ำมเน้ือเกิดกำรแบ่งตัวและเปล่ียนแปลงเป็นเซลล์กล้ำมเน้ือท่ี 
สมบูรณ์ได้ กำรได้รับวิตำมินดีช่วยให้กล้ำมเนื้อมีกำรท�ำงำนที่ดีขึ้น  
อำจช่วยให้เส้นใยกล้ำมเนือ้มคีวำมสมบรูณ์ขึน้และลดโอกำสกำรล้ม
โดยเฉพำะในผู้สูงอำยุ มีกำรศึกษำพบว่ำวิตำมินดีเพิ่มกำรหดเกร็ง
ของกล้ำมเนื้อในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง โดยวิตำมินดีจะช่วยควบคุม
ระดับแคลเซียมฟอสเฟตและพำรำไทรอยด์ฮอร์โมน ในร่ำงกำย 
ให้ดีขึ้น8

รูปที่ 1 กลไกกำรเกิดภำวะสูญเสียมวลกล้ำมเนื้อ3

Disability Mortality

Morbidity

Hormonal factors
	 IGF-1 
	 Testosterone 
	 Vitamin D 
	 Insulin 
	 Myostatin 
	 Follistatin 

Increased allostatic 
load
	 Pro-inflammatory  
  cytokines
	 Oxidative stress
	 Sympathetic 
  nervous overactivity

Life style factor
	 Sadentary life style
	 Fat mass 
	 Smoking
	 Alcohol intake 

Nutritional factors
	 Protein intake 
	 Antioxidant intake 
	 Vitamin D intake 
	 Resveratrol intake

Corticosteroid

Genetic and 
epigenetic factors
	 DNA methylation
	 Histone modification
	 MiRNA


Muscle protein

synthesis


Muscle protein

degradation

Muscle mass and strength 

Comorbidity
	 Heart failure
	 Malignancy
	 Acidosis
	 Depression
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  การเปลี่ยนแปลงของมัยโอสแตติน  (myostatin)  และ 
ฟอลิสสแตติน (follistatin)
 Myostatin มีกำรแสดงออกท่ีเพิ่มขึ้นในภำวะยูรีเมีย ยับยั้ง 
กำรเตบิโตและลดขนำดมวลของกล้ำมเนือ้ ซึง่ตรงข้ำมกับ follistatin  
ซึ่งเป็นสำรต้ำน myostatin พบว่ำหำกมีกำรแสดงออกของ 
ฟอลิสสแตตินจะช่วยเพิ่มมวลกล้ำมเนื้อได้ โดยกำรกระตุ้นเซลล์ 
satellite ให้เพ่ิมจ�ำนวนร่วมกบักำรสร้ำงโปรตนีในกล้ำมเนือ้เพิม่ขึน้ 
แต่ในผูป่้วยโรคไตเรือ้รงัจะไม่พบกำรเพิม่ขึน้ของ follistatin ยกเว้น
ในกรณีที่มีกำรอักเสบหรือกำรลดลงของกล้ำมเนื้ออย่ำงรุนแรง9

  ภาวะพร่องคาร์นิทีน (carnitine deficiency)
 ผูป่้วยโรคไตเร้ือรังจะมขีบั acylcarnitine ออกจำกร่ำงกำยลดลง  
ซึ่งท�ำให้อัตรำส่วนกับคำร์นิทีนอิสระมำกข้ึน ร่วมกับกำรท�ำกำร 
ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจะมีกำรก�ำจัดคำร์นิทีนอิสระออกไป 
โดยรวมแล้วจะเกิดภำวะพร่องคำร์นิทีน ส่งผลต่อกำรเผำผลำญ 
กรดไขมนัและกระบวนสร้ำงกล้ำมเนือ้ พบว่ำ กำรให้อำหำรเสรมิทีม่ี
แอลคำร์นิทีนอำจช่วยเพิ่มควำมแข็งแรงของกล้ำมเนื้อได้10

  การเปลี่ยนแปลงของความอยากอาหาร
 กำรเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน leptin และ ghrelin จะไปลด
ควำมอยำกอำหำร นอกจำกนั้นภำวะยูรีเมียยังท�ำให้เกิดอำกำร
คลืน่ไส้ อำเจียน เกดิอำกำรซึมเศร้ำจำกโรคไตเรือ้รงั ควำมดนัโลหติต�ำ่ 
จำกยำลดควำมดันโลหิตหรือระหว่ำงท�ำกำรฟอกเลือด และ 
ควำมรูสึ้กแน่นท้องในช่วงทีท่�ำกำรล้ำงไตทำงหน้ำท้อง ภำวะเหล่ำนี้
ท�ำให้ผู้ป่วยมีอำกำรอยำกอำหำรลดลง11

  กิจวัตรประจ�าวันและการพักผ่อน
 ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่เข้ำรับกำรฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 
จะสูญเสียกำรท�ำกิจวัตรประจ�ำวันไป ร่วมกับกำรขำดกำรฝึก 
กำรใช้กล้ำมเนื้อที่เหมำะสม ท�ำให้มีกำรสลำยของโปรตีนและ 
เกิดกล้ำมเนื้อฝ่อลีบได้ 
  2)  ภาวะท�าลายและสูญเสียโปรตีนในกล้ามเนื้อ
 เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนและระบบภูมิคุ ้มกัน 
ในร่ำงกำย ในระดับเซลล์กล้ำมเน้ือ ภำวะอักเสบ ภำวะเลือด
เป็นกรด กำรรับประทำนโปรตีนที่ไม่เพียงพอ กำรแสดงออก 
ที่มำกข้ึนของ angiotensin II ควำมผิดปกติของกำรส่งสัญญำณ 
ของอินซูลินต่อ IGF-1 ในกำรแสดงออกที่เพิ่มขึ้นของ myostatin 
ซึ่งส่งผลต่อกำรลดลงของกำรท�ำงำนของเซลล์ satellite โดย
กระบวนกำรส่วนใหญ่จะกระตุ้น ATP-dependent ของระบบ 
ubiquitin-proteasome system12

  การแยกตัวออกของไมโทคอนเดรีย  (mitochondrial  
uncoupling)
 จำกกำรศึกษำพบว่ำ ควำมสำมำรถของไมโทคอนเดรียจะลดลง
ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ท�ำให้กำรสร้ำงพลังงำนโดยใช้ออกซิเจนลดลง 
เกิดจำกกำรเพิ่มขึ้นของภำวะ oxidative stress มักเกิดก่อนที่จะ 

มีกำรลดลงของควำมแข็งแกร่งและควำมทนทำนของกล้ำมเนื้อ 
ในกำรออกก�ำลังกำย13

  เซลล์ต้นก�าเนิด และเซลล์ satellite 
 เมื่อกล้ำมเนื้อได้รับบำดเจ็บเซลล์ satellite จะกระตุ้นกำร
แสดงออกของ MyoD และ Myogenin ท�ำให้มีกำรสร้ำงและ 
เพิม่จ�ำนวนของเซลล์กล้ำมเนือ้ต้นก�ำเนดิ เปล่ียนแปลงไปเป็นเส้นใย
กล้ำมเน้ือใหม่ ซ่อมแซมกล้ำมเน้ือที่ได้รับบำดเจ็บ ในภำวะโรคไต
เร้ือรังจะลดกำรสร้ำงโปรตีนดังกล่ำวท�ำให้กำรท�ำงำนของเซลล์ 
satellite สูญเสียไป มีผลต่อกำรสร้ำงกล้ำมเนื้อใหม่13

  การสลายโปรตีนผ่านทางการเติมยูบิควิตินด้วยโปรติเอโซม  
(ATP-dependent  proteolysis  via  the  ubiquitin  
proteasome system)
 เป็นกระบวนกำรเร่ิมต้นของกำรสลำยกล้ำมเนื้อ ในภำวะ 
กำรอักเสบและภำวะเลือดเป็นกรดจะกระตุ้นกระบวนกำรดังกล่ำว  
โดยภำวะอักเสบจะท�ำให ้มีกำรแยกตัวของ 14-kD actin  
fragment ปริมำณควำมเข้มข้นของสำรดังกล่ำว สำมำรถใช้เป็นตัว
ชีว้ดัในช่วงแรกของกำรเกดิกล้ำมเนือ้สลำยตวัได้ ร่วมกบัภำวะเลอืด 
เป็นกรดจะกระตุ้นกระบวนกำรสลำยโปรตีน ท�ำให้กรดอะมิโน 
เกิดออกซิเดชั่นในกล้ำมเนื้อได้14

  การเปลี่ยนแปลงของ angiotensin II
 ระบบเรนินแองจิโอเทนซินจะถูกกระตุ้นในภำวะที่มีกำรสลำย
ของสำรอำหำร โดยเฉพำะในโรคไตเรื้อรังพบว่ำมีกำรกระตุ ้น 
Caspase-3 ส่งผลให้แอกทิน (actin) เกิดกำรแตกตัวในกล้ำมเนื้อ 
นอกจำกนัน้ angiotensin II ยงัสำมำรถเพิม่กำรสลำยตวัของโปรตนี
ในกล้ำมเนือ้ โดยกำรลดระดบัของ IGF-1 และกระตุน้ TGF-β ท�ำให้
กล้ำมเนื้อสลำยตัว15

  ภาวะอักเสบ
 โรคไตเร้ือรังพบว่ำมีกำรเพิ่มขึ้นของสำรอักเสบชนิดต่ำง ๆ  
ในกระแสเลือด เช่น C reactive protein (CRP), interleukin-6 
(IL-6) และ tumor necrosis factor alpha (TNF-α) สำรดังกล่ำว
เป็นสำเหตุหลักของกำรเกิดกล้ำมเนื้อสลำยตัว จำกกำรอักเสบ 
จะกระตุ้น NF-kB และ ยับยั้งกระบวนกำรสร้ำงโปรตีนจำกอินซูลิน 
รวมถึงเปลี่ยนแปลงกำรส่งสัญญำณของอินซูลินต่อ IGF-116

  ภาวะเลือดเป็นกรด 
 ภำวะเลือดเป็นกรดจะกระตุ้นกำรสลำยโปรตีนผ่ำนทำงกำร
เติมยูบิควิติน ท�ำให้เกิดภำวะสูญเสียพลังงำนจำกโปรตีนที่สลำยตัว  
เพิ่มกำรแตกสลำยและลดกำรสร้ำงใหม่ของโปรตีน
  อาการแสดงของภาวะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อ
 ผู้ป่วยมำด้วยอำกำรอ่อนแรงของกล้ำมเนื้อส่วนต้นและปลำย 
แบบค่อยเป็นค่อยไป มีกล้ำมเนื้อที่ฝ่อลีบ มีกำรลดลงของควำม 
แขง็แกร่งและควำมสำมำรถในกำรออกก�ำลงักำย ร่วมกบัเหนือ่ยล้ำง่ำย  
ควำมรุนแรงของโรคขึ้นกับกำรท�ำงำนของไตที่ลดลง โดยเฉพำะ 
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ในกลุ่มผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ำยที่ฟอกเลือด17

 กำรตรวจร่ำงกำยและกำรตรวจกำรน�ำไฟฟ้ำของกล้ำมเน้ือ 
ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่พบภำพถ่ำยทำงรังสีแสดงให้เห็นถึง 
ภำพตัดขวำงเนื้อเยื่อของกล้ำมเน้ือลดลง กำรตัดช้ินกล้ำมเนื้อ 
อำจพบควำมผิดปกติของโครงสร้ำงของกล้ำมเนื้อ พบลักษณะ 
เซลล์กล้ำมเนื้อที่ฝ่อลีบผิดปกติในเส้นใยกล้ำมเนื้อชนิดที่ 2 (type II 
muscle fiber) มีกำรเสื่อมของเส้นใยกล้ำมเน้ือ กำรตรวจ 
ด้วยกล้องจลุทรรศน์อเิลก็ตรอนพบกำรเปลีย่นแปลงไมโทคอนเดรีย 
ร่วมกับกำรสลำยไปของเส้นใยกล้ำมเนื้อ และมีกำรสะสมของ 
สำรไกลโคโปรตีนเพิ่มขึ้น18

 ค�าจ�ากัดความของภาวะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อ
 เป็นภำวะที่มีควำมซับซ้อนเก่ียวข้องกับโรคของผู้ป่วยร่วมกับ
อำยุที่มำกขึ้น ในอดีตกล่ำวถึงภำวะที่มีควำมเสื่อมของกล้ำมเน้ือ 
โดยเฉพำะในผู้สูงอำยุที่มีกำรท�ำกิจวัตรประจ�ำวันลดลงหรือผู้ป่วย
นอนติดเตียง ซึ่งไม่ทรำบสำเหตุแท้จริง ต่อมำจึงเริ่มมีกำรศึกษำ 
ถึงสำเหตุที่ท�ำให้เกิดภำวะดังกล่ำวมำกขึ้น 
 ในปี ค.ศ. 2010 European Working Group on Sarcopenia 
in Older People (EWGSOP) ได้นิยำมภำวะสูญเสียมวล 
กล้ำมเนื้อ คือ กลุ่มอำกำรท่ีมีกำรสูญเสียมวลกล้ำมเนื้อร่วมกับ
ควำมแขง็แรงกล้ำมเนือ้ทีล่ดลง ท�ำให้ควำมสำมำรถในกำรท�ำกิจวตัร
ประจ�ำวันลดลง ส่งผลต่อคุณภำพชีวิตที่แย่ลงและกำรเสียชีวิต 
ที่เพิ่มมำกขึ้น ในปี ค.ศ. 2018 EWGSOP2 ได้ทบทวนกำรวินิจฉัย
โดยใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ใหม่ และเครื่องมือท่ีวินิจฉัยโดยเน้น
กำรป้องกันและรักษำภำวะสูญเสียมวลกล้ำมเนื้ออย่ำงรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภำพ 
 EWGSOP2 ได้ระบุถึงประเด็นส�ำคัญในกำรวินิจฉัยโรคไว้ 
ดังต่อไปนี้
 1. ในปัจจุบันพบมำกข้ึนในกลุ่มผู้ป่วยอำยุน้อย ซึ่งมีผลจำก
ปัจจัยทำงพันธุกรรมมำกกว่ำอำยุที่มำกขึ้น
 2. เน้นถึงควำมแข็งแรงของกล้ำมเนื้อที่ลดลงมำกกว่ำมวล 
กล้ำมเนื้อที่ลดลงซึ่งส่งผลต่อกำรวินิจฉัย
 3. เกิดจำกกำรลดลงท้ังคุณภำพและปริมำณของกล้ำมเนื้อ  
แต่ยำกที่จะวัดค่ำดังกล่ำวได้อย่ำงแม่นย�ำ 
 ภำวะสูญเสียมวลกล้ำมเน้ือส่วนใหญ่ถูกมองข้ำมและไม่ได้รับ 
กำรรักษำที่เหมำะสม เนื่องจำกมีควำมซับซ้อนและไม่มีกำรวินิจฉัย
และกำรรักษำไว้อย่ำงชัดเจน
  เกณฑ์กำรวินิจฉัยภำวะสูญเสียมวลกล้ำมเนื้อ 2018  
operational definition of sarcopenia19 สำมำรถแบ่งเป็น  
3 ข้อ คือ
  1. กำรลดลงของควำมแข็งแรงของกล้ำมเนื้อ
  2. กำรลดลงของปริมำณและคุณภำพของกล้ำมเนื้อ
  3. กำรลดลงของสมรรถภำพทำงกำย

  โดยเข้ำเกณฑ์กำรวินิจฉัยข้อที่ 1 ถือเป็น น่ำจะเป็นภำวะ 
สูญเสียมวลกล้ำมเนื้อ
  หำกเข้ำเกณฑ์กำรวินิจฉัยข้อที่ 1 และ 2 ถือเป็น ภำวะ 
สูญเสียมวลกล้ำมเนื้อ
  หำกเข้ำเกณฑ์กำรวินิจฉัยข้อที่ 1, 2 และ 3 ถือเป็น ภำวะ
สูญเสียมวลกล้ำมเนื้อที่รุนแรง
  ในทำงเวชปฏิบัติสำมำรถค้นหำผู้ป่วยท่ีมีอำกำรที่เข้ำได้  
จำกกำรซักประวัติ เช่น มีกำรล้มโดยไม่ทรำบสำเหตุ อ่อนแรง  
เดินได้ช้ำลง ล�ำบำกในกำรลุกขึ้นจำกเก้ำอี้นั่ง ประวัติน�้ำหนักลดลง  
หรือกล้ำมเน้ือขนำดเล็กลง ผู้ป่วยกลุ่มดังกล่ำวมีควำมจ�ำเป็น 
ต้องตรวจวินิจฉัยต่อไป

การจัดกลุ่มภาวะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อ
  ภาวะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิ
 ชนิดปฐมภูมิเกิดจำกสำเหตุหลักของอำยุที่มำกขึ้น โดยไม่มี
สำเหตุอื่น ๆ ส่วนชนิดทุติยภูมิเป็นภำวะที่เกิดจำกสำเหตุต่ำง ๆ 
เช่น ภำวะทุพโภชนำกำร กำรอักเสบเรื้อรัง มะเร็ง ภำวะติดเช้ือ  
กำรใช้ยำ เป็นต้น 
  ภาวะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง
 EWGSOP2 ได้มีกำรแบ่งกลุ ่มโดยใช้ระยะเวลำเป็นเกณฑ์  
กลุ่มเฉียบพลันคือ มีอำกำรเกิดขึ้นน้อยกว่ำ 6 เดือน ซึ่งสัมพันธ์กับ
กำรบำดเจ็บหรือเจ็บป่วยเฉียบพลัน กลุ่มเรื้อรังคือ มีอำกำรเกิดขึ้น 
มำกกว่ำ 6 เดือน สัมพันธ์กับโรคที่มีกำรเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็น 
ค่อยไป ซ่ึงเพิ่มควำมเสี่ยงต่อกำรเสียชีวิต กำรจัดกลุ ่มแบบนี้
จะสำมำรถช่วยท�ำนำยกำรเปลี่ยนแปลงของกล้ำมเนื้อ รวมถึง 
ใช้วำงแผนป้องกันและรักษำก่อนที่จะมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำง 
ถำวร
  ภาวะความเปราะบาง (frailty)
 ลักษณะของภำวะเปรำะบำง คือ ภำวะสูญเสียมวลกล้ำมเนื้อ  
และกำรลดลงของแรงบีบมือหรือควำมเร็วของกำรเดิน ร่วมกับ 
กำรลดลงด้ำนกระบวนกำรคิด เรียนรู ้ และมุมมองด้ำนสังคม 
สิ่งแวดล้อม มักเกิดขึ้นในกลุ่มผู้สูงอำยุที่กำรท�ำงำนของอวัยวะ 
ในร่ำงกำยลดลง ร่วมกบักำรเปลีย่นแปลงทำงสงัคมและสิง่แวดล้อม 
ซึ่งส่งผลกระทบทั้งภำวะทุพพลภำพ กำรนอนรักษำในโรงพยำบำล 
คุณภำพชีวิตที่แย่ลงและเสียชีวิต 
  ภาวะการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อจากภาวะทุพโภชนาการ
 เป็นภำวะขำดสำรอำหำรที่เกิดจำก
 1. กำรรับประทำนอำหำรลดลง
 2. กำรลดลงของกำรดูดซึมและน�ำสำรอำหำรไปใช้ในร่ำงกำย 
เช่น ภำวะท้องเสีย คลื่นไส้ และอำเจียน
 3. ควำมต้องกำรใช้สำรอำหำรที่มำกขึ้น เช่น กำรอักเสบเรื้อรัง
ในร่ำงกำย มะเร็ง และอวัยวะล้มเหลว
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 ส่วนใหญ่จะแสดงออกในลักษณะของมวลกล้ำมเน้ือที่ลดลง  
ร่วมกับมวลไขมันที่ลดลง 
 การป้องกันภาวะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อในโรคไตเรื้อรัง
 โดยใช้กำรออกก�ำลังกำยร่วมกับกำรรักษำด้วยโภชนำกำร 
วิตำมินและเกลือแร่ ซึ่งต้องเลือกรูปแบบกำรรักษำที่เหมำะสม 
กับผู้ป่วยแต่ละรำย ร่วมกับกำรรักษำแบบสหสำขำ ได้แก่
  การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและการออกก�าลังกาย
 ผูป่้วยโรคไตเร้ือรังก่อนกำรบ�ำบดัทดแทนไต แนะน�ำให้ออกก�ำลังกำย 
แบบใช้ออกซิเจนเพื่อเพิ่มควำมแข็งแรงของกล้ำมเนื้อ ควำมอ่อนตัว 
และกำรทรงตัว คล้ำยคลึงกับกลุ่มประชำกรทั่วไป20

 ผู ้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับกำรฟอกเลือด แนะน�ำให้มีกำร 
ออกก�ำลังกำยให้เหมำะสมกับข้อจ�ำกัดของโรคท่ีผู้ป่วยเป็นอยู่ โดย 
ใช้ควำมสำมำรถสูงสุดเท่ำท่ีผู้ป่วยจะท�ำได้21 เช่น แนะน�ำให้เดิน 
อย่ำงน้อย 4,000 ก้ำวต่อวัน โดยเริม่ต้นเบำ ๆ  และไปอย่ำงช้ำ ๆ  อำจให้ 
เร่ิมเดินครั้งละ 5 นำที วันละ 2 ครั้ง โดยอำศัยควำมร่วมมือของ 
ผูป่้วยเป็นหลกั อำจมกีำรน�ำเก้ำอีจ้กัรยำนมำให้ผูป่้วยออกก�ำลงักำย 
ระหว่ำงกำรฟอกเลือด
 ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังท่ีได้รับกำรล้ำงไตทำงหน้ำท้อง แนะน�ำให้ 
มีกำรยืดกล้ำมเนื้อ และเดินในบ้ำน คล้ำยคลึงกับกลุ่มประชำกร
ทัว่ไป สำมำรถแนะน�ำให้ผูป่้วยน�ำน�ำ้ยำล้ำงหน้ำท้องออกได้ประมำณ  
1-2 ชม. เพื่อพักหน้ำท้องท�ำให้ผู้ป่วยได้ออกก�ำลังกำยได้ 

  การรักษาภาวะขาดวิตามินดีและพาราไทรอยด์สูง
 กำรรักษำให้วิตำมินดีแก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง เมื่อระดับวิตำมินดี
ในเลือดต�่ำ กำรให้วิตำมินดีเสริมให้ระดับกลับมำอยู่ในเกณฑ์ปกติ 
สำมำรถลดภำวะกล้ำมเน้ืออ่อนแรง แต่ยังไม่มีกำรศึกษำที่แสดงถึง
ประโยชน์ของวิตำมินดีต่อกล้ำมเน้ือในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับ 
กำรฟอกเลือด22 ร่วมถึงกำรรักษำภำวะพำรำไทรอยด์ในเลือดสูง 
ยังขำดกำรศึกษำถึงประโยชน์ต่อภำวะกล้ำมเนื้ออ่อนแรง
  การรักษาภาวะโลหิตจาง
 ควรตรวจภำวะพร่องธำตุเหล็กในผู ้ป่วยท่ีมีภำวะโลหิตจำง  
ร่วมกับเริ่มรักษำโดยยำกระตุ้นกำรสร้ำงเม็ดเลือดแดง (erythro-
poiesis-stimulating agents) อำจพิจำรณำเป็นรำย ๆ ร่วมกับ 
ผู้ป่วยถึงข้อดีและข้อเสีย

  การรับประทานอาหาร
 ผูป่้วยโรคไตเรือ้รงัส่วนใหญ่ได้รบัค�ำแนะน�ำเรือ่งกำรรบัประทำน
อำหำรโปรตีนต�่ำ เพื่อชะลอกำรเสื่อมของไต ซึ่งเป็นควำมเสี่ยงต่อ 
ภำวะเสียมวลกล้ำมเนื้อ ค�ำแนะน�ำอำหำรท่ีควรรับประทำน
คือ โปรตีนที่มีคุณภำพ (high-quality protein) ประมำณ  
0.8 กรมั/กก./วนั และหำกได้รบัค�ำแนะน�ำให้ควบคมุปรมิำณโปรตนี 
ควรได้รับกำรติดตำมกับนักโภชนำกำร เพื่อให้ได้รับปริมำณโปรตีน
ที่เพียงพอ 

แนวทางการรักษาภาวะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อในโรคไต
เรื้อรัง
  การออกก�าลังกายในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
 กำรออกก�ำลงักำยอย่ำงเหมำะสมจะช่วยลดควำมเสีย่งต่อภำวะ 
สูญเสียมวลกล้ำมเนื้อได้ แม้ยังไม่มีข ้อมูลว ่ำสำมำรถชะลอ 
กำรเกิดโรคไตเรื้อรังได้ แต่พบว่ำผู้ป่วยมีควำมสำมำรถในกำร 
ใช้ออกซิเจนมำเป็นพลังงำนเพิ่มขึ้น และมีคุณภำพชีวิตดีขึ้น กำร 
ออกก�ำลังกำยแบบมีแรงต้ำนจะช่วยให้กล้ำมเนื้อแข็งแรงขึ้น 
และกล้ำมเน้ือมีขนำดเพิ่มขึ้น โดยเฉพำะกล้ำมเน้ือส่วนขำ กำร 
ออกก�ำลังกำยมีผลดีต่อผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังดังสรุปใน ตารางท่ี  1 
แต่ต้องอำศัยกำรศึกษำเพิ่มเติม เพื่อดูถึงควำมสัมพันธ์เกี่ยวกับกำร
ชะลอโรคไตเรื้อรัง และรูปแบบของกำรออกก�ำลังกำยที่เหมำะสม
 
ภาวะโภชนาการ
 กำรให้โภชนำกำรที่เพียงพอจะช่วยรักษำกำรสลำยตัวของ
โปรตีนในกล้ำมเนื้อของผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังได้ โดยกำรดูแลของ 
นักโภชนำกำรที่เหมำะสม เพื่อให้ได้รับสำรอำหำรที่เพียงพอ โดย
ในผู้ป่วยที่ท�ำกำรฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม ที่ได้รับสำรอำหำร
ในระหว่ำงท�ำกำรฟอกเลือดช่วยเพิ่มแอลบูมินและพรีแอลบูมิน 
ในเลือด23

การรักษาด้วยยาชนิดต่าง ๆ
 กำรใช้ยำและฮอร์โมนต่ำง ๆ เพื่อรักษำภำวะดังกล่ำว เช่น 
วติำมินด ีแอลคำร์นทินี โกรทฮอร์โมน และเทสทอสเทอโรน ซึง่มกีำร 
ศกึษำถงึผลต่อกล้ำมเนือ้ในด้ำนต่ำง ๆ  ดงัแสดงใน ตารางที ่2 และ 3
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ตารางที่ 1 กำรศึกษำกำรรักษำภำวะสูญเสียมวลกล้ำมเนื้อในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังโดยกำรออกก�ำลังกำย24

ตารางที่ 2 กำรศึกษำกำรรักษำภำวะสูญเสียมวลกล้ำมเนื้อในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังโดยใช้ยำ24

การศึกษา
รูปแบบการ

ศึกษา
จ�านวนผู้ป่วยและ
ประชากรที่ศึกษา

ระยะเวลา
การศึกษา

ลักษณะการศึกษา ผลการศึกษา

Stein et al.
(1997)

แบบสุ่มแบบ
ปกปิดทำงเดียว 
ชนิดมีกลุ่ม
คู่ขนำน

ผู้ป่วยไตเรื้อรัง
ทีล้่ำงไตทำงหน้ำท้อง
จ�ำนวน 200 รำย

1 ปี กำรใช้น�้ำยำฟอกไตทำงหน้ำท้องที่ 
เป็น แลกแตตสงู(40mmol/L) ร่วมกบั 
โซดำมินท์ จนระดับไบคำร์บอเนต 
ในเลอืด เท่ำกบั 30 mmol/L เทยีบกบั  
น�้ำยำแลกแตตต�่ำ (35 mmol/L)

 น�้ำหนักตัว 2 กก.
 เส้นรอบวงกึ่งกลำงแขน
 ระยะเวลำกำรนอนใน 
 รพ. ลดลง 

Hewitt et al.
(2013)

แบบสุ่มแบบ
ปกปิด 2 ทำง
ชนิดมีกลุ่ม
ยำหลอก 

ผู้ป่วยไตเรื้อรัง
ที่ท�ำกำรฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียม
จ�ำนวน 60 รำย

6 เดือน กำรรับประทำนวิตำมินดีขนำด 
50,000 ยูนิต ทุกสัปดำห์ 
เป็นเวลำ 8 สัปดำห์ และต่อเนื่อง 
ทุกเดือนอีก 4 เดือน

 ระดับวิตำมันดีในเลือด
 ไม่พบกำรเปล่ียนแปลงของ 
 ควำมแขง็แรงของกล้ำมเนือ้ 
 ควำมสำมำรถในกำรท�ำงำน
 กล้ำมเน้ือ ควำมเร็วในกำร 
 ส่งกระแสประสำท และ
 คุณภำพชีวิต

การศึกษา
รูปแบบ

การศึกษา
จ�านวนผู้ป่วยและ 
ประชากรที่ศึกษา

ลักษณะการออกก�าลังกาย
ความหนักของการ

ออกก�าลังกาย
ผลการศึกษา

Van 
Craenenbroeck 
et al. (2015)

แบบสุ่ม
ชนิดมีกลุ่ม
คู่ขนำน

ผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะ
ที่ 3 และ 4 จ�ำนวน 
48 รำย

กำรออกก�ำลังกำย
แบบแอโรบิค ปั่นจักรยำน
ครั้งละ 10 นำที 4 ครั้งทุกวัน
รวมเวลำทั้งหมด 12 สัปดำห์

อัตรำกำรเต้นหัวใจ
ร้อยละ 90 ของในช่วง
ที่ออกก�ำลังกำยแบบ
ไม่ใช้ออกซิเจน 

 ควำมสำมำรถในกำรใช้ 
 ออกซิเจน
 คุณภำพชีวิต 
 กำรท�ำงำนของหลอดเลือด 
 ไม่เปลี่ยนแปลง

Gregory et al. 
(2011)

แบบสุ่ม
ชนิดมีกลุ่ม
ควบคุม

ผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะ
ที่ 3 และ 4 จ�ำนวน 
21 รำย

กำรออกก�ำลังกำย
แบบแอโรบิคครั้งละมำกกว่ำ 
55 นำที 3 วัน/ สัปดำห์ 
รวมเวลำทั้งหมด 48 สัปดำห์

ร้อยละ 50-60 ของ
กำรใช้ออกซิเจนสูงสุด

 ควำมสำมำรถในกำรใช้ 
 ออกซิเจน
 ไม่พบกำรเปลี่ยนแปลง 
 ของภำวะเมแทบอลิกและ 
 กำรท�ำงำนของไต

Headley et al. 
(2014)

แบบสุ่ม
ชนิดมีกลุ่ม
คู่ขนำน

ผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะ
ที่ 3 ที่เป็น
ควำมดันโลหิตสูง
และเบำหวำน
จ�ำนวน 46 รำย

กำรออกก�ำลังกำย
แบบแอโรบิคครั้งละมำกกว่ำ 
55 นำที 3 วัน/ สัปดำห์ 
รวมเวลำทั้งหมด 16 สัปดำห์

ร้อยละ 50-60 ของ
กำรใช้ออกซิเจนสูงสุด

 ควำมสำมำรถในกำรใช้ 
 ออกซิเจน
 ไม่พบกำรเปลี่ยนแปลง 
 กำรท�ำงำนของหลอดเลือด

Watson et al. 
(2015)

แบบสุ่ม
ชนิดมีกลุ่ม
คู่ขนำน

ผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะ
ที่ 3 และ 4 จ�ำนวน 
20 รำย

กำรออกก�ำลังกำย
แบบแรงต้ำนท�ำซ�้ำๆ 10 ครั้ง 
จ�ำนวน 3 รอบ 3 วนั/ สัปดำห์ 
รวมเวลำทั้งหมด 8 สัปดำห์

ออกแรงร้อยละ 70 
ของที่ท�ำได้มำกที่สุด

 ภำพขัดขวำงและ
 ขนำดของกล้ำมเนื้อ
 ควำมแข็งแรงของ
 กล้ำมเนื้อ

Balakrishnan 
et al. 
(2010)

แบบสุ่ม
ชนิดมีกลุ่ม
คู่ขนำน

ผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะ
ที่ 3 และ 4 จ�ำนวน 
23 รำย

กำรออกก�ำลังกำย
แบบแรงต้ำนท�ำซ�้ำๆ 8 ครั้ง 
จ�ำนวน 3 รอบ 3 วนั/ สัปดำห์

ออกแรงร้อยละ 80 
ของที่ท�ำได้มำกที่สุด

 จ�ำนวนสำรพันธุกรรม
 ไมโทคอนเดรีย
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การศึกษา
รูปแบบการ

ศึกษา
จ�านวนผู้ป่วยและ
ประชากรที่ศึกษา

ระยะเวลา
การศึกษา

ลักษณะการศึกษา ผลการศึกษา

Siami et at.
(1991)

แบบสุ่มแบบ
ปกปิด 2 ทำง
ชนิดมีกลุ่ม
ยำหลอก

ผู้ป่วยไตเรื้อรัง
ที่ท�ำกำรฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียม
จ�ำนวน 14 รำย

6-10 เดือน กำรให้แอลคำร์นทินีทำงหลอดเลอืดด�ำ 
2,000 มล. ในช่วงฟอกเลือด 
3 ครัง้/สปัดำห์ เป็นเวลำ 6 เดอืน และ 
ให้ต่ออีก 1,000 มล. ช่วงฟอกเลือด 
3 ครั้ง/สัปดำห์ เป็นเวลำ 10 เดือน

 ควำมแข็งแรงของ
 กล้ำมเนื้อ
 ไม่พบกำรเปลีย่นแปลงของ 
 ลักษณะเซลล์กล้ำมเนื้อ
 จำกกำรตัดชิ้นเนื้อ

Hurot et al.
(2002)

กำรทบทวน
กำรศึกษำ 
18 วรรณกรรม
อย่ำงเป็นระบบ 

ผู้ป่วยไตเรื้อรัง
ที่ท�ำกำรฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียม
จ�ำนวน 482 รำย

3-6 เดือน กำรให้แอลคำร์นทินีทำงหลอดเลอืดด�ำ 
1,000 มล. ในช่วงฟอกเลือด 3 ครั้ง/
สัปดำห์

 กำรตอบสนอง
 อีริโทรโพอิติน
 ไม่พบควำมสัมพันธ์ของ
 ระดับคำร์นิทีนในเลือด กับ 
 กำรท�ำงำนของกล้ำมเนื้อ
 ไม่ชดัเจนในกำรใช้คำร์นทินี 
 ในกำรเพิ่มกำรท�ำงำนของ
 กล้ำมเนื้อเนื่องจำกกำร
 วัดผลไม่ชัดเจน

ตารางที่ 3 กำรศึกษำกำรรักษำภำวะสูญเสียมวลกล้ำมเนื้อในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังโดยใช้ยำ24

การศึกษา
รูปแบบการ

ศึกษา
จ�านวนผู้ป่วยและ
ประชากรที่ศึกษา

ระยะเวลา
การศึกษา

ลักษณะการศึกษา ผลการศึกษา

Johannsson 
et al.
(1999)

แบบสุ่มแบบ
ปกปิด 2 ทำง
ชนิดมีกลุ่ม
ยำหลอก

ผู้ป่วยไตเรื้อรัง
ที่ท�ำกำรฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียม
จ�ำนวน 20 รำย

6 เดือน กำรให้โกรทฮอร์โมน 
66.7 ไมโครกรัม/น�้ำหนักตัว
เป็น กก. ทำงใต้ผิวหนัง 
หลังกำรฟอกเลือด 3 ครั้ง/
สัปดำห์ 

 ระดับแอลบูมินในเลือด
 มวลกล้ำมเนื้อไร้ไขมัน
 ควำมแข็งแรงของกล้ำมเนื้อ
 จำกกำรวัดแรงบีบมือ

Kopple et 
al. (2011)

แบบสุ่มแบบ
ปกปิด 2 ทำง
ชนิดมีกลุ่ม
ยำหลอก

ผู้ป่วยไตเรื้อรัง
ที่ท�ำกำรฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียม
จ�ำนวน 695 รำย

20 สัปดำห์ กำรให้โกรทฮอร์โมน 
20 ไมโครกรัม/น�้ำหนักตัว
ทำงใต้ผิวหนัง

 น�้ำหนักตัว ไขมัน ระดับค่ำ
 กำรอักเสบลดลง
 ไม่พบควำมแตกต่ำงของ
 อัตรำกำรเสียชีวิต 
 ไม่พบควำมแตกต่ำงของระดับ
 แอลบมูนิในเลอืด มวลกล้ำมเนือ้  
 ควำมสำมำรถในกำร
 ออกก�ำลังกำย และคุณภำพชีวติ

Macdonald 
et al. (2007)

แบบสุ่มระยะ
ที่ 2 เพื่อหำ
ขนำดของยำ 
ชนิดมีควบคุม

ผู้ป่วยไตเรื้อรัง
ระยะที่ 5
จ�ำนวน 54 รำย

24 สัปดำห์ กำรให้ฮอร์โมนกลุ่ม
เทสทอสเทอโรน 
(nandrolone decanoate) 
ขนำด 50, 100 และ 200มก./
สัปดำห์ทำงกล้ำมเนื้อ

 มวลกล้ำมเนื้อรยำงค์ในกลุ่ม
 ที่ใช้ยำขนำดสูง
 ไม่พบกำรเปลี่ยนแปลงของ
 ภำวะน�้ำเกินและควำมสำมำรถ
 ในกำรท�ำงำนของกล้ำมเนื้อ
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การรักษาภาวะเลือดเป็นกรด
 มีกำรใช้น�้ำยำล้ำงไตทำงหน้ำท้องชนิดท่ีเป็นแลกเตทสูง  
(40 มิลลิโมล/ลิตร) ร่วมกับโซดำมินท์ชนิดรับประทำน ให้กับผู้ป่วย
จนระดับไบคำร์บอเนตในเลือดเท่ำกับ 30 มิลลิโมล/ลิตร เทียบกับ 
น�้ำยำแลกเตทต�่ำ (35 มิลลิโมล/ลิตร) พบว่ำน�้ำหนักตัวและ 
เส้นรอบวงกึ่งกลำงแขนเพิ่มขึ้น ระยะเวลำกำรนอนในโรงพยำบำล
ของผู้ป่วยลดลง 

วิตามินดี
 กำรรับประทำนวิตำมินดีขนำด 50,000 ยูนิต ทุกสัปดำห์  
ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ท�ำกำรฟอกเลือด พบว่ำวิตำมินดีในเลือด
เพิ่มขึ้น แต่ควำมแข็งแรงและควำมสำมำรถในกำรท�ำงำนกล้ำมเนื้อ 
รวมถึงควำมเร็วในกำรส่งกระแสประสำทและคุณภำพชีวิตไม่
เปลี่ยนแปลง กำรให้วิตำมินดีท่ีสำมำรถออกฤทธ์ิได้ทันทีในผู้ป่วย 
โรคไตเรื้อรังที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมพบว่ำ สำมำรถเพิ่มมวล
กล้ำมเนื้อได้มำกขึ้น

แอลคาร์นิทีน
 กำรให้แอลคำร์นิทีนทำงหลอดเลือดด�ำในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 
ที่ท�ำกำรฟอกเลือดพบว่ำ ควำมแข็งแรงของกล้ำมเนื้อและ 
กำรตอบสนองยำกระตุ้นกำรสร้ำงเม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้น แต่ไม่พบ
กำรเปล่ียนแปลงของลักษณะเซลล์กล้ำมเน้ือจำกกำรตัดชิ้นเนื้อ  
จึงยังไม่สำมำรถสรุปได้ชัดเจนว่ำกำรใช้คำร์นิทีนจะเพิ่มกำรท�ำงำน
ของกล้ำมเนื้อ

Growth hormone
 กำรให้ growth hormone หลงักำรฟอกเลอืดในผูป่้วยไตเรือ้รงั
ที่ท�ำกำรฟอกเลือด พบว่ำมวลกล้ำมเนื้อไร้ไขมันและควำมแข็งแรง
ของกล้ำมเนื้อจำกกำรวัดแรงบีบมือ (handgrip strength) เพิ่มขึ้น 
พบว่ำน�้ำหนักตัว ระดับไขมัน และระดับค่ำกำรอักเสบในร่ำงกำย 
ลดลง แต่ไม่พบควำมแตกต่ำงของอัตรำกำรเสียชีวิต ควำมสำมำรถ
ในกำรออกก�ำลังกำย และคุณภำพชีวิต

เทสทอสเทอโรน
 กำรให ้ฮอร ์โมนกลุ ่มเทสทอสเทอโรน (testosterone  
enanthate) ขนำดสูงจะกระตุ้นกำรสร้ำงโปรตีนในกล้ำมเนื้อ 
และลดกำรสลำยโปรตีนในกล้ำมเนื้อในช่วงอดอำหำร โดยให้คู่กับ
โปรตนีเสรมิช่วยเพิม่มวลกล้ำมเนือ้และควำมแข็งแรงของกล้ำมเนือ้
ในระยะยำวได้ พบว่ำมวลกล้ำมเนื้อรยำงค์เพิ่มขึ้นในกลุ่มที่ใช้ยำ 
ขนำดสงู และ ควำมสำมำรถในกำรท�ำกจิวตัรประจ�ำวนั ควำมแขง็แรง 
ของกล้ำมเนื้อจำกกำรวัดแรงบีบมือเพิ่มขึ้น

ยากระตุ้นไมโทคอนเดรีย 
(stimulation of mitochondrial biogenesis)
 ในสัตว์ทดลองพบว่ำ กำรกระตุน้ Sirtuins (SIRT) สำมำรถชะลอ
กำรสลำยตัวของกล้ำมเนื้อได้ จึงมีกำรสร้ำง SRT2104 เพื่อมำใช้
กระตุ้น SIRT ซึ่งจะไปยับยั้งกำรท�ำงำนของ FoxO1 ท�ำให้ป้องกัน
ภำวะกล้ำมเนื้อสลำยตัวได้

การศึกษา
รูปแบบการ

ศึกษา
จ�านวนผู้ป่วยและ
ประชากรที่ศึกษา

ระยะเวลา
การศึกษา

ลักษณะการศึกษา ผลการศึกษา

Ferrando et 
al. (2003)

แบบสุ่มแบบ
ปกปิด 2 ทำง
ชนิดมีกลุ่ม
ยำหลอก

ผู้สูงอำยุเพศชำย
สุขภำพดี 
อำยุมำกกว่ำ 60 ปี
จ�ำนวน 12 คน

6 เดือน กำรให้ฮอร์โมนกลุ่มเทสทอส
เทอโรน (testosterone 
enanthate) 
โดยให้ระดับเทสโทสเทอโรน 
ในเลือด เท่ำกับ 17- 28 
นำโนโมล/ลิตร ร่วมกับกำรให้
กรดอะมิโนทำงหลอดเลือดด�ำ 
148.5 มล/น�้ำหนักตัวเป็น กก.

 กระตุ้นกำรสร้ำงโปรตีน
 ในกล้ำมเนื้อแต่ไม่เกี่ยวข้องกับ 
 กำรให้โปรตีนเสริม
 ลดกำรสลำยโปรตนีในกล้ำมเนือ้
 ในช่วงอดอำหำรกำรให้ควบคู่
 กับโปรตีนเสริมอำจช่วยเพิ่ม
 มวลกล้ำมเนือ้และควำมแขง็แรง 
 ของกล้ำมเนื้อในระยะยำวได้

Page et al.
(2005)

แบบสุ่มแบบ
ปกปิด 2 ทำง
ชนิดมีกลุ่ม
ยำหลอก

ผู้สูงอำยุเพศชำย
สุขภำพดี 
อำยุมำกกว่ำ 65 ปี
จ�ำนวน 70 คน

36 เดือน กำรให้ฮอร์โมนกลุ่มเทสทอส
เทอโรน (testosterone 
enanthate) 200 มก.
ทุก 2 สัปดำห์ กำรให้ยำ
ฟิแนสเทอไรด์ (finasteride) 
5 มก. ทุกวัน

 ควำมสำมำรถในกำรท�ำ
 กิจวัตรประจ�ำวัน
 ควำมแข็งแรงของกล้ำมเนื้อ
 จำกกำรวัดแรงบีบมือ 
 (handgrip strength)
 มวลกล้ำมเนื้อไร้ไขมัน
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การสร้างเซลล์ต้นก�าเนิดกล้ามเนื้อ 
(myogenic stem cells)
 มีกำรศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ satellite จำก
สมมติฐำนที่มีเพิ่มกำรไหลเวียนโลหิตจะสำมำรถกระตุ้นกำรเจริญ
เติบโตของเซลล์ผนังหลอดเลือดช้ันในได้ ในผู้ป่วยฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียมช่วงกลำงคืน ซึ่งอำจเพิ่มจ�ำนวนของเซลล์กล้ำมเนื้อ 
และน�ำมำใช้รักษำภำวะกล้ำมเนื้ออ่อนแรงได้ในอนำคต

ยายับยั้ง myostatin
 กำรยบัยัง้ myostatin จะช่วยเพิม่กำรท�ำงำนของเซลล์ satellite  
รวมถึงเพิ่มกำรท�ำงำนของเซลล์ กำรให้สำรภูมิคุ ้มกันที่ต่อต้ำน 
มยัโอสแตตนิ (humanized mAb against myostatin LY2495655) 
สำมำรถเพิม่มวลกล้ำมเนือ้ระยำงค์ โดยในขณะนีม้กีำรศกึษำต่อเนือ่ง
ในผู้ป่วยไตเรื้อรังที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

บทสรุป
 ภำวะสูญเสียมวลกล ้ำมเนื้อเป ็นป ัญหำที่พบได ้บ ่อย มี 
ควำมส�ำคัญในผู้ป่วยในโรคไตเรื้อรังท�ำให้เกิดภำวะทุพพลภำพ
และกำรเสียชีวิต สำเหตุเกิดจำกอำยุที่มำกขึ้นร่วมกับโรคไตเรื้อรัง  
เมื่อมีอำกำรมักเป็นระยะที่รุนแรง ดังนั้นกำรตรวจวินิจฉัยภำวะ 
ดังกล่ำวมีควำมจ�ำเป็นเพื่อที่จะป้องกันวำงแผนกำรรักษำ ได้แก่  
กำรแก้ไขภำวะเลอืดเป็นกรด กำรรกัษำด้วยฮอร์โมนและวติำมนิต่ำง ๆ   
กำรแก้ไขภำวะทุพโภชนำกำร รวมถึงกำรออกก�ำลังกำยเพื่อ 
เสริมสร้ำงกล้ำมเนื้อ ในปัจจุบันมีกำรพัฒนำยำกลุ่มใหม่เพื่อใช ้
รักษำ แต่กำรป้องกันยังเป็นสิ่งที่ส�ำคัญเพื่อเพิ่มคุณภำพชีวิตและ 
ลดอัตรำกำรชีวิตของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังต่อไป
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Prevalence and pathophysiology of hypokalemia among 
adult patients with dengue viral infection

Charoen Kaitwatcharachai, Pongpot Namasae
Division of Internal Medicine, Hat Yai Hospital, Songkhla, Thailand

Abstract
Background: Dengue viral infection (DVI) is one of the major public health problems in Thailand and many parts 
of the world. Renal complications and electrolyte imbalances in DVI have reportedly increased. Even though the 
prevalence of hypokalemia is common, the mechanisms of hypokalemia remain uncertain.
Methods: This study employed a retrospective cross-sectional design to investigate admitted patients with DVI at 
the Division of Medicine, Hat Yai Hospital, Songkhla from 2011 to 2016. This investigation included patients who 
were 1) ≥15 years 2) admitted at the Internal Medicine Division with DVI dependence on clinical appearances and 
confirmed by either dengue NS1 antigen or IgM antibody to dengue infection. Patients with pre-existing renal disease 
and prescribed diuretics were excluded from this study.
Results: This study included 383 patients. The mean serum potassium concentration was 3.75±0.53 mEq/L.  
and hypokalemia developed among 129 patients (33.7%). Hypokalemia was mild and moderate among 121 (93.8%) 
and 8 (6.25) patients, respectively. This study demonstrated that age, clinical manifestations, and virus serotypes 
did not differ between hypokalemia and nonhypokalemia cases. Hypokalemia occurred more frequently among  
females. Six patients with hypokalemia were additionally investigated. Five patients were female and experienced DHF  
grade I. Interestingly, these 5 patients had urine potassium to creatinine ratio higher than 13 mEq/gCr and all patients 
had transtubular potassium gradient higher than 3. 
Conclusion: Hypokalemia was common among adult patients with dengue virus but not associated with severity of 
illness or clinical manifestations. The proposed mechanism of hypokalemia was due to renal loss.

Keywords: hypokalemia, dengue viral infection, electrolyte imbalance 
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ความชุกและกลไกการเกิดภาวะโพแทสเซียม
ในเลือดต�่าในผู้ใหญ่ที่ป่วยเป็นไข้เลือดออก

เจริญ เกียรติวัชรชัย, พงษ์พจน์ นะมาเส
กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลา

บทคัดย่อ
บทน�า:  โรคไข้เลือดออกเป็นปัญหำสำธำรณสุขท่ีส�ำคัญของไทยและหลำยส่วนของโลก กำรเกิดภำวะแทรกซ้อนทำงไตและควำมผิดปกต ิ
ของเกลือแร่มีรำยงำนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ภำวะโพแทสเซียมในเลือดต�่ำพบได้บ่อย แต่กลไกกำรเกิดยังไม่ทรำบชัดเจน
วิธีการศึกษา:  กำรศึกษำนี้เป็นกำรศึกษำแบบภำคตัดขวำงย้อนหลังในผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่รับไว้ในแผนกอำยุรกรรมของโรงพยำบำล
หำดใหญ่ สงขลำ ในปี พ.ศ. 2554-2559 เกณฑ์คัดผู้ป่วย ได้แก่ 1) ผู้ป่วยอำยุมำกกว่ำกับ 15 ปี 2) ผู้ป่วยไข้เลือดออกที่วินิจฉัยโดย 
อำศัยลักษณะทำงคลินิกร่วมกับกำรตรวจพบ NS1 หรือ IgM antibody ต่อเชื้อไข้เลือดออก โดยผู้ป่วยที่มีโรคไตอยู่ก่อนหรือได้รับยำขับ
ปัสสำสะจะถูกคัดออกจำกกำรศึกษำ
ผลการศึกษา: กำรศึกษำน้ีรวบรวมผู้ป่วยจ�ำนวน 383 รำย ค่ำเฉล่ียของระดับโพแทสเซียมในเลือด คือ 3.75±0.53 mEq/ลิตร พบ  
ภำวะโพแทสเซียมในเลือดต�่ำ 129 รำย (ร้อยละ 33.7) จ�ำแนกเป็นชนิดรุนแรงน้อยและปำนกลำง จ�ำนวน 121 (ร้อยละ 93.8) และ 8  
(ร้อยละ 6.25) รำย ตำมล�ำดับ กำรศึกษำนี้พบว่ำ อำยุและลักษณะทำงคลินิก รวมทั้งชนิดของ dengue serotype ของผู้ป่วยที่เกิดและไม่
เกดิภำวะโพแทสเซียมในเลอืดต�ำ่แตกต่ำงกนั ผูป่้วยภำวะโพแทสเซยีมในเลือดต�ำ่พบบ่อยในผูป่้วยเพศหญงิ ผูป่้วย 6 รำย ได้รับกำรตรวจเพิม่ 
เพื่อหำสำเหตุของภำวะโพแทสเซียมในเลือดต�่ำ พบว่ำ 5 รำย มีค่ำของอัตรำส่วนระหว่ำงโพแทสเซียมในปัสสำวะต่อครีแอทินินใน 
ปัสสำวะสูงกว่ำ 13 mEq/กรัมของครีแอทินิน และทุกรำยมีค่ำของ transtubular potassium gradient สูงกว่ำ 3
สรุป: ภำวะโพแทสเซียมในเลือดต�่ำเป็นควำมผิดปกติที่พบบ่อยในผู้ใหญ่ที่ป่วยเป็นไข้เลือดออก ไม่สัมพันธ์กับลักษณะทำงคลินิกและ 
ควำมรุนแรงของโรคไข้เลือดออก กลไกกำรเกิดภำวะโพแทสเซียมในเลือดต�่ำเชื่อว่ำเกิดจำกควำมผิดปกติของท่อไตท�ำให้ขับโพแทสเซียม 

ค�าส�าคัญ: โพแทสเซียมในเลือดต�่ำ, ไข้เลือดออก, ควำมผิดปกติของเกลือแร่

ต้องการส�าเนาต้นฉบับติดต่อ นพ. เจริญ เกียรติวัชรชัย 182 ถ.รัถการ กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
90110 Email: kcharoen007@hotmail.com
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Background 
 Dengue viral infection (DVI) is one of the major  
public health problems in Thailand and many parts of the 
world. DVI is caused by a virus of the Flaviviridae family 
and the 4 different serotypes are labeled DEN-1, DEN-2, 
DEN-3, and DEN-4. Clinical manifestations of DVI vary highly 
from asymptomatic to multi-organ dysfunction and death. 
Renal complications and electrolyte imbalances in DVI 
were reportedly increased.1,2 Among electrolyte distur-
bances, hyponatremia is the most common electrolyte 
abnormality in DVI.1-3 The prevalence of hyponatremia 
accounted for as high as 72%.1 Hypokalemia commonly 
occurred as well. The prevalence of hypokalemia ranges 
from 13 to 42.1%.3-4 Most patients with hypokalemic  
experience mild and asymptomatic conditions. However, 
some patients developed hypokalemic quadriparesis.5  

The mechanisms of hypokalemia remain uncertain due  
to no obvious explanation for the hypokalemia such 
as poor intake, medication, or gastrointestinal loss. The 
proposed mechanisms included potassium redistribution 
within cells, poor intake, and tubular renal loss due to 
activation of rennin-angiotensin and aldosterone sys-
tems from volume depletion.1 Moreover, studies have  
investigated the risk factors and mechanisms of hypoka-
lemia among adult patients with DVI. This study aimed 
to determine the prevalence and the mechanisms of 
hypokalemia among adult patients admitted with DVI.

Methods
 Study Population
 This study employed a retrospective cross-sectional 
design investigating admitted patients with DVI at the  
Division of Medicine, Hat Yai Hospital, Songkhla from 2011 
to 2016. This investigation included patients who were 
1) ≥15 years old, 2) admitted at the Internal Medicine 
Division with DVI dependence on clinical appearances 
and confirmed by either dengue NS1 antigen or IgM  
antibody to dengue. Patients with pre-existing renal 
disease and prescribed diuretics were excluded from 
this study. Patients with dengue fever (DF) and dengue 
hemorrhagic fever (DHF) were graded using World Health 
Organization criteria.6 Patients with DHF were arranged in 

three groups: grade I as mild DHF, grade II as moderate 
DHF, and grades III to IV as severe DHF.
 Data Collection
 Serum sodium, potassium, chloride, and bicarbonate 
were measured by indirect ion-selective electrode and 
enzymatic kinetic UV assay using an automate analyzer. 
Hypokalemia was diagnosed when serum potassium  
concentration was less than 3.50 mEq/L. It could be  
classified as mild 3.1 to 3.5 mEq/L, moderate 2.5 to 
3.0 mEq/L and severe <2.5 mEq/L. Hyponatremia was  
categorized as a serum sodium level <135 mEq/L.  
Metabolic acidosis and alkalosis were classified when 
serum HCO3 levels reachep <18 and >24 mEq/L,  
respectively. Transtubular potassium gradient (TTKG) 
and potassium to creatinine ratio were calculated. PCR 
was also performed from 2013 to 2014. The study was 
approved by the Institutional Review Board of Hat Yai 
Hospital.
 Statistical analysis
 The chi-squared test was used to compare the 
prevalence of categorical data between patients with 
hypokalemia and those without. Continuous parameters 
were compared between patients with hypokalemia 
and those without using the two-independent t-test and 
Mann-Whitney U test when appropriate. A p-value <0.05 
was considered statistically significant. 

RESULTS
 The study included 383 patients. The mean age was 
29.74±12.46 years, and 217 patients (56.7%) were female. 
Among all patients, 318 (83.0%) were NS1 positive, 150 
(39.2%) were IgM positive, and 85 (22.2%) were both NS1 
antigen and IgM positive. DF and DHF were diagnosed in 66 
(17.2%) and 317 (82.8%) patients, respectively. The mean 
serum potassium concentration was 3.75±0.53 mEq/L, 
and hypokalemia developed among 129 patients (33.7%). 
Hypokalemia was mild and moderate in 121 (93.8%) 
and 8 (6.25%) patients, respectively, while four patients  
had serum potassium level more than 5.5 mEq/L.
 The attributes of patients with and without hypokalemia 
are summarized in Table  1. No significant differences 
were observed in the medium age, proportion of  
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vomiting, diarrhea, and the severity of DVI among  
patients with and without hypokalemia (p value >0.05). 
Hypokalemia occurred more frequently among females. 
The prevalence of hypokalemia was 31.8% among patients 

with DF and 34.1% among patients with DHF; without 
significant difference (p value = 0.725). The prevalence 
of hypokalemia in different severity levels of DHF was 
comparable.

Non-hypokalemia
(n = 254)

Hypokalemia
(n = 129) P value

Age (median±IQR) 26.0±19.0 26.0±14.0 0.994
Sex, male (%) 122 (48.0) 44 (34.1) 0.009
Patients with vomiting (%) 123 (48.4) 50 (38.8%) 0.072
Patients with diarrhea (%) 67 (26.4) 26 (20.2%) 0.179
Dengue fever, (%) 45 (17.7) 21 (16.3) 0.725
Dengue hemorrhagic fever: 
  mild (%)
  moderate (%)
  severe (%)

133 (52.4)
43 (16.9)
33 (13.0)

64 (49.6)
23 (17.8)
21 (16.3)

0.794

Table 1. Comparison of demographic data and clinical manifestations of non-hypokalemic and hypokalemic groups

Non-hypokalemia
(n = 254)

Hypokalemia
(n = 129) P value

Hematocrit (%)
White blood cells (/μL)
Platelet count (/μL)

41.15±8.95
3,825.0±3,545.0
61,000±88750

40.20±7.65
3,750.0±3,285.0
58,000±71,500

0.045
0.408
0.613

Sodium (mEq/L)
Potassium (mEq/L)
Chloride(mEq/L) 
Bicarbonate (mEq/L)
BUN (mg/dL)
Creatinine (mg/dL)
Albumin (g/dL)

136.0±4.0
3.9±0.5

103.0±7.0
23.0±5.0
11.0±7.0
0.81±0.34
3.71±0.62

137.0±5.0
3.3±0.2

104.0±7.0
23.0±0.5
10.0±5.0
0.69±0.32
3.70±0.70

0.022
<0.001
0.003
0.916
<0.001
0.001
0.667

Prevalence
Hyponatremia (%) 88 (34.6) 34 (26.4) 0.10
Metabolic alkalosis (%) 78 (30.7) 38 (29.5) 0.801
Type of DEN Virus (%)
 DEN-1
 DEN-2
 DEN-3
 DEN-4

2 (5.3%)
2 (5.3%)

18 (47.4%) 
16 (42.1%)

1 (4.3%) 
2 (4.3%)
9 (39.1%) 
12 (52.2%)

0.9

Table 2. Comparison of initial laboratory findings of non-hypokalemia and hypokalemia groups

Abbreviation: μL; microliters, mEq/L; milliequivalent per liters, mg/dL; milligram per deciliters, g/dL; gram per deciliters

 The initial laboratory findings of patients with  
and without hypokalemia are shown in Table  2.  
Patients with hypokalemia had expectedly lower serum  
potassium levels of 3.3±0.2 mEq/L than those without  

hypokalemia of 3.9±0.5 (P<0.001). No significant  
differences were observed in white blood cell  
count, platelet count, bicarbonate level, and albumin 
concentrations between the two groups (Table 2). 
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Case Age Sex Diagnosis Serum K Urine K TTKG* Urine K/Cr (mEq/g)

1 28 F DHF grade 1 3.2 14.0 3.6 7.8

2 40 F DHF grade 1 3.18 82.8 8.9 33.2

3 28 F DHF grade 1 3.41 47.4 13.9 20.3

4 43 F DHF grade 1 3.3 40.0 5.4 23.3

5 16 F DHF grade 1 3.2 40.0 7.8 28.8

6 42 M DF 3.3 46.0 5.2 16.6

 Although both groups had different sodium and  
chloride levels, the proportion of hyponatremia and 
metabolic alkalosis did not significantly different  
between patients with hypokalemia and those without. 
Hematocrit level, BUN, and serum creatinine levels  
were slightly lower but statistically significant in the  
hypokalemic group. Among 62 patients, further  
investigated for type of dengue serotypes, the majority 

were DEN-3 and DEN-4. No relationship was found between  
type of DEN and the occurrence of hypokalemia.
 Six patients with hypokalemia were additionally tested 
to explain the mechanisms of hypokalemia. Five patients 
were female and experienced DHF grade I. Interestingly, 
five patients had urine potassium to creatinine ratio 
higher than 13 mEq/g Cr and all patients had TTKG higher  
than 3 (Table 3). 

Table 3. Clinical and laboratory findings in the patients with hypokalemia

* The trans-tubular potassium gradient (TTKG) = (urine K × plasma osmolality / serum K × urine osmolality)
Abbreviation: K; potassium, TTKG; the trans-tubular potassium gradient, Cr; creatinine, mEq/g; milliequivalent  
per gram, F; female, M; male, DHF; dengue hemorrhagic fever.

Discussion
 We found that the prevalence of hypokalemia  
among adults admitted with DVI was about one third. 
No associations were found between hypokalemia and  
the clinical severity and serotype of DVI. Patients with  
hypokalemia were more common among females, and  
those with lower BUN and serum creatinine levels.  
An additional investigation showed the cause of  
hypokalemia was due to tubular renal loss, at least  
in mild severity cases.
 In this study, the prevalence of hypokalemia among 
adults admitted with DVI was 33.7%. One study among 
children found the prevalence of hypokalemia was only 
15.3%3, while one study among adults showed a high 
incidence of 42.6%.4 The prevalence of hypokalemia 
seemed to be higher among adults. However, age-related 
differences in prevalence of hypokalemia were poorly 
explained and data on clinical features among adult 
patients remain limited.7 Hypokalemia was mild and as-

ymptomatic in the majority of patients in most studies. 
In this study, no case of severe hypokalemia was found, 
and no symptoms were related to hypokalemia. However, 
dengue-associated hypokalemic paralysis could not be 
ignored.
 Reports on the relationship between the prevalence 
of hypokalemia and the severity of DVI were conflicting.  
Some reports including the report in this study  
demonstrated that the mean serum potassium  
concentration and prevalence of hypokalemia were  
unrelated to severity, defined as DF vs DHF, of DVI.3,8 

Whereas Khandelwal Vinay G4 showed that mild  
hypokalemia was more common in DF compared with 
DHF whereas moderate and severe hypokalemia were 
more common in DHF. However, when statistical analysis 
was performed, the p-value was without significance, and 
hypokalemic quadriparesis was reported in mild DVI.9

 In this study, factors associated with the occurrence 
of hypokalemia included being female, and BUN and 
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creatinine levels. Several factors may influence disease 
manifestations, including host factors, virus serotype or 
genotype, sequence of virus infection, and differences in  
dengue cross-reactive antibody and T-cell responses.10 The 
explanation for the susceptibility of females developing 
hypokalemia remain unclear. These factors had not been  
mentioned before. Although the results of BUN and  
creatinine significantly differed, clinical significance 
improbable because their levels differed slightly and 
remained within the normal range. 
 The pathophysiology behind developing hypokalemia 
among these patients was not well understood. Hypokale-
mia can be caused by redistribution, low potassium intake, 
or excessive loss of potassium in the urine or through 
the GI tract. Factors that cause redistribution such as  
metabolic alkalosis and severity of DVI and the issue of  
GI loss in this study did not appear. Patients with  
hypokalemia did not present diarrhea or vomiting more 
frequently. In addition, six patients with hypokalemia 
and additional tests showed that all patients had a TTKG 
greater than 3 or urine potassium to creatinine ratio greater 
than 13 mEq/g Cr, indicating tubular potassium loss. Thus, 
this study found that the mechanism of hypokalemia was 
caused at least by renal tubular loss. A combination of 
mechanisms may be responsible for the hypokalemia 
observed in dengue cases.
 The limitations encountered of this study included  
first, this research was based on a single center  
retrospective observational study. Second, the dengue 
serotype of 24 patients was unable to be identified. 
Third, the analysis using the univariable model without  
adjusting confounders might have caused limit  
generalizability. Last, only six patients joined an  
additional urine study to further investigate the cause of 
hypokalemia.

Conclusion
 Hypokalemia was common among adult patients  
with dengue virus. The prevalence of hypokalemia  
was not associated with severity of illness or clinical  
manifestations. The proposed mechanism of hypokalemia 
was due to renal loss.
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Outcomes of peritonitis among patients with 
peritoneal dialysis: a comparison between 

culture-positive and culture-negative peritonitis 
Narongsak Watcharotone, Wasana Moungson, Thunyluck Luekhamhan,

Rungnapa Banlusook, Somsiri Pansaksiri
Division of Nephrology, Department of Medicine, Saraburi Hospital

Abstract
Background: Peritoneal dialysis-related peritonitis increased risks of morbidity and mortality among patients  
undergoing peritoneal dialysis. The treatment decision depended on results of dialysate fluid culture but in culture-
negative peritonitis, antibiotics covering both gram positive and negative bacteria were selected. This study aimed to 
analyze results of peritonitis treatment among patients undergoing peritoneal dialysis of our center. 
Methods: This retrospective study collected all files of patients undergoing peritoneal dialysis in Saraburi Hospital 
presenting peritonitis from January 2008 until December 2019 and analyzed treatment outcomes between culture - 
positive and culture-negative groups.
Results: Two hundred seventy-eight patients completed the study. Of those 50.7% were men, patients’  
age, diabetes, and hypertension were 52.93±14.91 years, 54.32%, and 33.81%, respectively. Peritonitis events  
totaled 1.76±1.03 per person of which 21.59% involved negative culture. Staphylococcus species, E. coli and  
Streptococcus species were common organisms in culture-positive peritonitis (28.83, 15.32, and 13.25%,  
respectively). No different outcomes were found between culture-positive and culture-negative peritonitis groups in  
duration of antibiotic administration, refractory peritonitis, catheter removal, and catheter re-insertion (10.38±10.50 
days vs. 12.04±9.00 days, p = 0.138, 35.06 vs. 34.90%, p = 0.98, 31.95 vs. 29.24%, P=0.59, and 22.76 vs. 19.35%,  
P= 0.68, respectively). From all cases, 36.69% were changed to hemodialysis. No difference was observed in mortality 
between culture-positive and culture-negative peritonitis groups (P=0.093).
Conclusion: In the present study, even though we found no difference in outcomes between culture-positive and  
culture-negative peritonitis among patients with PD, it still constituted a major cause of catheter removal and change 
of dialysis modality.

Keywords: peritonitis, peritoneal dialysis, chronic kidney disease
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เปรียบเทียบผลการดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรังที่มี
การติดเชื้อในช่องท้องระหว่างกลุ่มที่ทราบเชื้อก่อโรค

กับกลุ่มที่ไม่ทราบเชื้อจากผลเพาะเชื้อของน�้าในช่องท้อง
ณรงค์ศักดิ์ วัชโรทน, วาสนา ม่วงสนธิ์, ธัญลักษณ์ ลือค�าหาญ,

รุ่งนภา บรรลุสุข, สมศิริ พันธุ์ศักดิ์ศิริ
หน่วยไต กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสระบุรี

บทคัดย่อ
บทน�า: กำรตดิเชือ้ในช่องท้องของผูป่้วยไตเรือ้รงัทีท่�ำกำรล้ำงไตทำงช่องท้องเพิม่ควำมเสีย่งต่อกำรเกดิผลแทรกซ้อนและอตัรำกำรเสียชวีติ  
แพทย์ผู้ดูแลจะวำงแผนกำรรักษำตำมผลเพำะเชื้อจำกน�้ำในช่องท้อง แต่หำกไม่ทรำบเชื้อที่เป็นสำเหตุ กำรให้ยำจะครอบคลุมเช้ือ 
ทั้งแกรมบวกและลบแล้วติดตำมผลกำรรักษำต่อไป มีรำยงำนว่ำผู้ป่วยกลุ่มนี้มีผลกำรรักษำดีกว่ำกลุ่มที่ทรำบเชื้อและมีผลแทรกซ้อน 
น้อยกว่ำ กำรศึกษำน้ีจึงต้องกำรทรำบว่ำผู้ป่วยของโรงพยำบำลสระบุรีจะมีผลกำรรักษำที่สอดคล้องกับกำรศึกษำที่ผ่ำนมำหรือไม่  
ศึกษำผลกำรรักษำและผลแทรกซ้อนของผู้ป่วยไตเรื้อรังในโรงพยำบำลสระบุรีที่มีกำรติดเชื้อในช่องท้องขณะท�ำกำรล้ำงไตทำงช่องท้อง 
ว่ำมีควำมแตกต่ำงกันหรือไม่ ระหว่ำงกำรทรำบเชื้อกับไม่ทรำบเชื้อจำกกำรเพำะเชื้อน�้ำในช่องท้อง
วิธีการศึกษา: แฟ้มข้อมูลผู้ป่วยไตเรื้อรังท่ีได้รับกำรล้ำงไตทำงช่องท้องของโรงพยำบำลสระบุรีที่มีกำรติดเชื้อในช่องท้องทั้งหมด 
ในช่วงระยะเวลำ 1 มกรำคม พ.ศ. 2551 - 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 จะถูกน�ำมำวิเครำะห์และศึกษำควำมแตกต่ำงของผลกำรรักษำผู้ติดเชื้อ 
ในช่องท้องที่มี positive culture กับ negative culture 
ผลการศึกษา: มีผู้ถูกศึกษำท้ังหมด 278 รำย อำยุเฉลี่ย 52.93±14.91 ปี เป็นเพศชำยร้อยละ 50.72 ส่วนใหญ่เป็นเบำหวำนและ 
ควำมดันโลหิตสูง (ร้อยละ 54.32 และร้อยละ 33.81 ตำมล�ำดับ) จ�ำนวนกำรติดเชื้อ 1.76±1.03 ครั้งต่อรำย ติดเช้ือเพียงครั้งเดียว 
ร้อยละ 53.24 เชื้อที่พบส่วนใหญ่คือ Staphylococcus species, E. coli และ Streptococcus species (ร้อยละ 28.83, 15.32 และ 
13.25 ตำมล�ำดับ) มีกำรติดเชื้อแบบ negative culture ร้อยละ 21.59 ผลกำรรักษำผู้ที่มี positive culture กับ negative culture  
ไม่มคีวำมต่ำงกันในระยะเวลำทีใ่ห้ยำ (10.38+10.50 วนั และ 12.04±9.00 วนั, P=0.138) กำรเกดิ refractory peritonitis (ร้อยละ 35.06  
และร้อยละ 34.90, P=0.98) กำรถอดสำย Tenckhoff catheter (TK) (ร้อยละ 31.95 และร้อยละ 29.24, P=0.59) กำรใส่สำย TK  
(ร้อยละ 22.76 และร้อยละ 19.35, P=0.68) มีผู้ท่ีเปล่ียนไปฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมร้อยละ 36.69 ไม่พบควำมแตกต่ำงของ 
กำรเสียชีวิตในผู้ที่มี positive culture กับผู้ที่มี negative culture (P=0.093)
สรุป:  ผู้ป่วยไตเรื้อรังท่ีมีกำรติดเช้ือในช่องท้องและไม่ทรำบเชื้อ มีผลกำรรักษำและข้อแทรกซ้อนไม่มีควำมแตกต่ำงกับผู้ที่ทรำบชนิด 
ของเชื้อที่เป็นสำเหตุ แต่กำรติดเชื้อในช่องท้องยังคงเป็นสำเหตุหลักของกำรถอดสำย TK และกำรเปลี่ยนวิธีกำรล้ำงไต

ค�าส�าคัญ: กำรติดเชื้อในช่องท้อง, กำรล้ำงไตทำงช่องท้อง, ไตเรื้อรัง

ต้องการส�าเนาต้นฉบับติดต่อ นพ. ณรงค์ศักดิ์ วัชโรทน หน่วยไต กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสระบุรี จ. สระบุรี 18000  
Email: nwatchalotone@gmail.com
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บทน�า
 กำรติดเชื้อในช่องท้อง (peritonitis) ของผู ้ป่วยที่ท�ำกำร 
ล้ำงไตทำงช่องท้อง (peritoneal dialysis, PD) มีผลต่อกำร 

คงควำมสำมำรถในกำรล้ำงไตทำงช่องท้องและเป็นสำเหตุหนึ่งของ 
กำรเสียชีวิตของผู้ป่วย เมื่อมีกำรติดเช้ือในช่องท้อง น�้ำในช่องท้อง 
จะถูกเก็บเพำะเชื้อหำสำเหตุว่ำกำรติดเชื้อเกิดจำกเชื้อชนิดใด 
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เพื่อที่จะได้ให้ยำตำมผลเพำะเชื้อนั้น ๆ แต่บำงครั้งกำรเพำะเชื้อ 
ก็ไม่พบเชื้อ (negative culture) ซ่ึงท�ำให้แพทย์ผู้รักษำต้องให้ยำ
ฆ่ำเชื้อครอบคลุมแบคทีเรียทั้งแกรมบวกและแกรมลบที่มักจะเป็น 
สำเหตุ โดยอำศัยข้อมูลจำกกำรศึกษำที่ผ่ำนมำแต่ผลกำรรักษำ 
ในผู้ป่วยกลุ่มนี้ก็ไม่สำมำรถคำดได้ว่ำผลจะเป็นเช่นไร โรงพยำบำล
สระบรุไีด้ให้บรกิำรล้ำงไตทำงช่องท้องแก่ผูป่้วยไตเรือ้รงัมำมำกกว่ำ  
10 ปี และมีรำยงำนกำรติดเชื้อในช่องท้องขณะท�ำกำรล้ำงไต 
ทำงช่องท้องอยู่พอสมควร แต่ยังไม่เคยมีกำรวิเครำะห์ว่ำผลกำร
รักษำกำรติดเชื้อในช่องท้องท่ี dialysis fluid มีผลเป็น positive 
culture นั้นมีควำมแตกต่ำงกับผู้ท่ีมี negative culture อย่ำงไร 
กำรศึกษำนี้อำจจะช่วยให้บุคลำกรทำงกำรแพทย์ท่ีดูแลผู้ป่วยไต
เรื้อรังท่ีท�ำกำรล้ำงไตทำงช่องท้องมีข้อมูลเพิ่มเติมในกำรวำงแผน
กำรรักษำผู้ป่วยเหล่ำนี้ต่อไป
  รูปแบบการศึกษา เป็นกำรศึกษำแบบเก็บข้อมูลวิเครำะห์  
แบบย้อนหลัง (retrospective closed cohort study) เพื่อหำ 
อัตรำกำรรอดชีพ (survival analysis) ในผู้ป่วยไตเรื้อรังที่ได้รับ 
กำรล้ำงไตทำงช่องท้องของโรงพยำบำลสระบุรีตั้งแต่ 1 มกรำคม 
พ.ศ. 2551 จนถึง 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562
 เกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ป่วยเข้าการศึกษา ผู ้ป่วยไตเรื้อรัง 
ที่ท�ำกำรล้ำงไตทำงช่องท้องของโรงพยำบำลสระบุรี และมี  
peritonitis ทั้งหมดในช่วงเวลำที่จะศึกษำ โดยกำรวินิจฉัยกำร 
ติดเช้ือในช่องท้องจะใช้เกณฑ์ 2 ใน 3 ข้อดังต่อไปนี้คือ 1)  
มีอำกำรปวดท้องและ/หรือน�้ำยำจำกช่องท้องขุ่น 2) น�้ำยำจำก 
ช่องท้องมีเม็ดเลือดขำว (white blood cell, WBC) มำกกว่ำ  
100 ตัว/ไมโครลิตร หรือมำกกว่ำ 0.1 × 109 ตัว/ลิตร (น�้ำยำล้ำงไต 
ต้องอยู่ในช่องท้องอย่ำงน้อย 2 ชม.) และมีเม็ดเลือดขำวชนิด  
polymorphonuclear neutrophil (PMN) มำกกว่ำร้อยละ 50 
และ 3) พบเชื้อจำกกำรเพำะเชื้อจำกน�้ำยำจำกช่องท้อง
 เกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ป่วยออกจากการศึกษา ประกอบด้วย
ผู้ป่วยเปลี่ยนสถำนบริกำรกำรรักษำ (โรงพยำบำลอื่น) ขณะที่ยัง 
ท�ำกำรล้ำงไตทำงช่องท้อง หรือผู ้ป่วยสงสัยติดเชื้อในช่องท้อง 
แต่ไม่ครบเกณฑ์กำรวินิจฉัย หรือผู้ป่วยไตวำยเฉียบพลัน
 การใช้กลุ่มเปรียบเทียบ  กำรติดเชื้อในช่องท้องจะถูกจ�ำแนก
ตำมผลเพำะเชื้อจำกน�้ำในช่องท้องโดยจะแบ่งเป็น 2 กลุ ่มคือ  
กำรติดเชื้อในช่องท้องที่พบเชื้อ (culture-positive peritonitis)  
และกำรติดเชื้อในช่องท้องท่ีไม่พบเช้ือ (culture-negative  
peritonitis)
  วัตถุประสงค์หลัก  ศึกษำควำมแตกต่ำงของผลกำรรักษำ 
ผู้ป่วยไตเรื้อรังที่ได้ท�ำกำรล้ำงไตทำงช่องท้อง ที่พบภำวะเยื่อบุ
ช่องท้องอักเสบ ชนิดที่ตรวจพบเชื้อจำกกำรเพำะเชื้อในน�้ำยำ 
ล้ำงไต และที่ตรวจไม่พบเชื้อจำกกำรเพำะเช้ือในน�้ำยำล้ำงไต  
ของโรงพยำบำลสระบุรี

 การเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ข้อมูล 
จะมำจำกแฟ้มข้อมูลในหน่วยไต แฟ้มประวัติจำกอิเล็กทรอนิกส์
ไฟล์ โดยจะบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มกำรบันทึกข้อมูลท่ีจะมี
ข้อมลูดงันี ้เพศ อำยทุีเ่ริม่ล้ำงไตทำงช่องท้อง โรคประจ�ำตวั วนัทีเ่ริม่ 
ท�ำกำรล้ำงไตทำงช่องท้อง จ�ำนวนครั้งของกำรติดเชื้อ วันที่ที่ม ี
กำรติดเช้ือทำงช่องท้องแต่ละคร้ัง เกณฑ์กำรวินิจฉัยกำรติดเช้ือ 
ในช่องท้อง ผลกำรเพำะเชื้อ ชนิดของเชื้อ ชนิดของยำฆ่ำเชื้อที่ให้  
ระยะเวลำทีใ่ห้ยำฆ่ำเชือ้ทำงช่องท้อง ผลตรวจน�ำ้ยำล้ำงไตในช่องท้อง 
วันแรกที่พบกำรติดเชื้อ และกำรตรวจซ�้ำภำยหลังให้กำรรักษำ  
3-5 วัน กำรถอดสำยล้ำงไตทำงช่องท้องออก กำรเปล่ียนวิธีกำร
บ�ำบัดทดแทนไต กำรเปลี่ยนไต วันที่ล้ำงไตทำงช่องท้องวันสุดท้ำย 
ผลกำรตรวจกำรท�ำงำนของเยื่อบุช่องท้องก่อนและหลังกำรมีกำร
ติดเชื้อ กำรเสียชีวิต โดยกำรศึกษำนี้ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำร
จริยธรรมกำรวิจัย รหัส EC 018/2563
 การสิ้นสุดการศึกษา ก�ำหนดกำรส้ินสุดของกำรติดตำมบันทึก
ข้อมูลคือวันที่ 30 เมษำยน 2563 
 การวเิคราะห์ข้อมูล สถติเิชงิพรรณนำ (descriptive statistics) 
ค่ำร้อยละส�ำหรับ โรคประจ�ำตัว เพศ เกณฑ์กำรวินิจฉัยกำรติดเชื้อ
ในช่องท้อง จ�ำนวนผลกำรเพำะเชื้อที่ไม่พบเชื้อ จ�ำนวนครั้งของ 
กำรตดิเชือ้ทำงช่องท้อง ชนดิของยำฆ่ำเชือ้ทีใ่ห้ จ�ำนวนผูท้ีเ่ปลีย่นวธิี 
กำรบ�ำบัดทดแทนไตเป็นวิธี จ�ำนวนผู ้ที่ เปล่ียนไต ค่ำเฉลี่ย  
ค่ำมัธยฐำนหรือฐำนนิยม ส�ำหรับอำยุที่เริ่มล้ำงไตทำงช่องท้อง  
ระยะเวลำที่ให้ยำฆ่ำเชื้อทำงช่องท้อง ระยะเวลำตั้งแต่กำรติดเชื้อ
ในช่องท้องจนกระทั่งเอำสำยล้ำงไตทำงช่องท้องออก หรือเปลี่ยน
วิธีกำรล้ำงไตหรือเปลี่ยนไต หรือเสียชีวิต และใช้สถิติเชิงอนุมำน 
(inferential statistics) แบบ parametric หรือ nonparametric 
statistics เพื่อเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของผลกำรรักษำในกลุ่ม  
positive culture กับ negative culture ในส่วนของจ�ำนวน 
เม็ดเลือดขำวก่อนกำรให้ยำฆ่ำเชื้อ และหลังให้ยำฆ่ำเชื้อ กำรเกิด 
ผลแทรกซ้อน กำรถอดสำย Tenckhoff catheter (TK), และ 
ใช้สถิติวิเครำะห์กำรรอดชีพ ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อในช่องท้องทั้งหมด 
จ�ำแนกตำมผู้ที่ติดเชื้อในช่องท้องที่มีจ�ำนวนครั้งของกำรติดเชื้อ
แตกต่ำงกัน

ผลการศึกษา
 จำกแฟ้มข้อมลูในช่วงระยะเวลำ 12 ปี มผีูป่้วยกำรล้ำงไตทำงช่อง
ท้อง 620 รำย มีกำรติดเชื้อในช่องท้องทั้งหมด 307 รำย เข้ำเกณฑ์ 
กำรศึกษำ 278 รำย ส่วนใหญ่ติดเชื้อเพียง 1 ครั้ง และมีผู้ติดเชื้อ 
มำกที่สุดคือ 6 ครั้ง จ�ำนวน 3 รำย โรคประจ�ำตัว 3 อันดับแรกของ 
ผู ้ป ่วยคือ เบำหวำน ควำมดันโลหิตสูง และโรคโกลเมอรูลัส  
(ตารางที่ 1) มีผู้ป่วยเสียชีวิตไป 181 รำย และร้อยละ 50 เสียชีวิต
หลังท�ำกำรล้ำงไตทำงช่องท้องประมำณ 18 เดือน มี 1 รำยที่ได้รับ
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กำรปลกูถ่ำยไต ผู้ป่วยร้อยละ 36.69 มกีำรเปลีย่นเป็นกำรฟอกเลอืด 
ด้วยเครือ่งไตเทยีม โดยมีระยะเวลำในกำรท�ำกำรล้ำงไตทำงช่องท้อง 
ของกลุม่เฉลีย่อยูท่ี ่2 ปี แล้วจงึเปลีย่นไปท�ำกำรฟอกเลอืดด้วยเครือ่ง 
ไตเทียม ซ่ึงมีสำเหตุส่วนใหญ่มำจำกกำรไม่สำมำรถ reinsert  
สำย TK ได้ 89 รำย (ร้อยละ 87.25) รองลงมำคือ ปัญหำกำรเกิด 
UF failure, leakage, malnutrition และกำรติดเชื้อรำในช่องท้อง 
(ร้อยละ4.9, 2.9, 2.9 และ 2.0 ตำมล�ำดับ) ส่วนผู้ที่ได้รับกำรตรวจ 
ควำมเพียงพอของกำรล้ำงไตทำงช่องท้อง (KT/V) พบว่ำมีควำม 
แตกต่ำงกันในช่วงปีแรกและปีสุดท้ำยของกำรล้ำงไตทำงช่องท้อง 
(2.09±0.53 และ 1.95±0.45, p=0.039) ผู้ป่วยมำกกว่ำครึ่งหนึ่ง 
ติดเชื้อเพียงครั้งเดียวซ่ึงมีจ�ำนวน 148 รำย (ร้อยละ 53.24)  
ติดเชื้อ 2 ครั้ง 78 รำย (ร้อยละ 28.06) ติดเชื้อ 3 ครั้ง 33 รำย  
(ร้อยละ 11.87) ติดเชื้อ 4 ครั้ง 13 รำย (ร้อยละ 4.68) ติดเชื้อ 5  
และ 6 ครั้งอย่ำงละ 3 รำย (ร้อยละ1.08) แต่จ�ำนวนครั้งของ 
กำรติดเชื้อกับกำรเปลี่ยนรูปแบบกำรบ�ำบัดทดแทนไตก็ไม่มีควำม
แตกต่ำงกนั (1 ครัง้ = ร้อยละ 30.40 , 2 ครัง้ = ร้อยละ 44.87, 3 ครัง้ 
= ร้อยละ 42.42 และตั้งแต่ 4 ครั้งขึ้นไป = ร้อยละ 42.10, P=0.14) 
เมื่อน�ำกำรติดเชื้อแต่ละครั้งมำศึกษำพบว่ำ dialysate fluid  
culture ไม่พบเชื้อ (negative culture) 106 ครั้ง (ร้อยละ 21.59) 
(รูปท่ี  1)  และในจ�ำนวนน้ี มี 14 รำย (ร้อยละ 13.21) ท่ีพบว่ำ 
มี negative culture มำกกว่ำ 1 ครั้ง 
 ผู้ที่มีผล dialysis fluid เป็น positive culture และ negative 
culture ไม่พบควำมแตกต่ำงทำงสถิติส�ำหรับ จ�ำนวนเม็ดเลือดขำว
และร้อยละของ PMN ในกำรตรวจ dialysis fluid ในครั้งแรกและ
ครัง้ท่ี 2 (3-5 วันหลงัจำกให้ยำฆ่ำเช้ือ) ระยะเวลำในกำรให้ยำฆ่ำเช้ือ
และกำรถอดสำย TK กำร reinsert สำย TK ของทั้ง 2 กลุ่มก็ไม่มี
ควำมแตกต่ำงกนัทำงสถติ ิ(ตารางที ่2) แต่กลุม่ negative culture 
ได้รับยำฆ่ำเชื้อต่ำงชนิดกับอีกกลุ่มอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ 

ข้อมูล N 278 ราย

อำยุ (ปี) 52.93+14.91

เพศชำย [รำย (%)] 141 (50.72)

Manual technigue in PD [รำย (%)] 273 (98.20)

เบำหวำน [รำย(%)] 151 (54.32)

ควำมดันโลหิตสูง [รำย (%)] 94 (33.81)

ไตอักเสบลูปัส [รำย (%)] 4 (1.44)

โรคโกลเมอรูลัสอื่น ๆ [รำย (%)] 10 (3.60)

จ�ำนวนกำรติดเชื้อ (ครั้ง) ต่อรำย 1.76+1.03

ระยะเวลำที่เริ่มล้ำงไตจนติดเชื้อครั้งแรก 
(วัน)

284.00 (3,3644)

ระยะเวลำที่เริ่มล้ำงไตจนเปลี่ยนเป็น
กำรฟอกเลือด (วัน) 

802.53+570.37

ระยะเวลำที่เริ่มล้ำงไตจนเสียชีวิต (วัน) 855.00 (75,3703)

KT/V ปีแรก 2.09+0.53*

KT/V ปีสุดท้ำย 1.95+0.45*

เปลี่ยนเป็นกำรฟอกเลือด [รำย (%)] 102 (36.69)

ปลูกถ่ำยไต [รำย (%)] 1 (0.36)

เสียชีวิต [รำย(%)] 181 (65.11)

* การเปรียบเทียบผล KT/V ปีแรก และ KT/V ปีสุดท้าย P=0.039

ตารางที่ 1 คุณลักษณะพื้นฐำนของผู้ป่วย

รูปที่ 1 ผลกำรเพำะเชื้อ dialysis fluid ในผู้ป่วยกำรติดเชื้อในช่องท้อง

189, 68%

75, 27%

3, 1% 11, 4%

Positive culture

negative culture 1 ครั้ง

negative culture 2 ครั้ง

negative culture 3 ครั้ง

Dialysis fluid culture
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Dialysate fluid culture (N 491 ครั้ง)
P value

Positive (N=385) Negative (N=106)

Abdominal pain (%) 344 (89.35) 106 (100.00) 0.00

TK remove (%) 123 (31.95) 31 (29.24) 0.59

TK re-insertion 28 (22.76) 6 (19.35) 0.68

WBC ครั้งแรก (per microliter) 3,375.68+250.01 2,850.92+443.58 0.32

PMN ครั้งแรก (%) 81.77+21.25 78+21.13 0.18

WBC ครั้งที่ 2 (per microliter) 922.53+113.60 636.96+131.82 0.22

PMN ครั้งที่ 2 (%) 46.36+38.81 42.46+37.81 0.38

Refractory peritonitis (%) 135 (35.06) 37 (34.90) 0.98

Duration of treatment (day) 10.38+10.50 12.04+9.00 0.138

Ceftriaxone + Ceftazidime (%) 367 (95.32) 93 (87.73) 0.004

Gentamycin (%) 16 (4.15) 12 (11.32) 0.005

D/P creatinine (before) 0.70+0.12* 0.54+0.31t

D/P creatinine (after) 0.64+0.12* 0.51+0.30t

D/D0 Glucose (before) 0.41+0.12** 0.52+0.17tt

D/D0 Glucose (after) 0.41+0.11** 0.38+0.05tt

ตารางที่ 2 กำรติดเชื้อในช่องท้องจ�ำแนกตำมผลเพำะเชื้อจำกน�้ำยำล้ำงไต

 positive culture (N=13): * before- after P = 0.24 ** before- after P = 0.90
 negative culture (N=4): t before- after P = 0.70 tt before- after P = 0.11
 Abbreviation: TK; Tenckhoff catheter, WBC; white blood cell, PMN; polymorphonuclear neutrophil, D/P; dialysate 
to plasma concentration

 ผูท้ีมี่ positive culture พบว่ำเช้ือส่วนใหญ่คอื Staphylococcus  
species รองลงไปคือ E.coli และ Streptococcus species  
(ร้อยละ 28.83, 15.32 และ 13.25 ตำมล�ำดับ) (รูปที่  2) มี 

กำรติดเชื้อรำ (fungus infection) 14 รำย (ร้อยละ 3.64)  
ไม่พบว่ำอัตรำกำรรอดชีวิตของผู้ที่มีผล culture positive และ 
culture negative มีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ (P=0.46) (รูปที่ 3)

รูปที่ 2 ชนิดของเชื้อและจ�ำนวนครั้งของกำรพบเชื้อในผู้ที่มีกำรติดเชื้อในช่องท้อง
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อภปิรายผลการศกึษา
 กำรติดเชื้อภำยในช่องท้องเป็นภำวะแทรกซ้อนท่ีพบได้บ่อยใน 
ผู้ป่วยไตเรื้อรังที่ท�ำล้ำงไตทำงช่องท้อง โดยโรงพยำบำลสระบุรี 
มีอัตรำกำรเกิดกำรติดเชื้อภำยในช่องท้องในปี พ.ศ. 2562 เท่ำกับ 
0.47 ครั้ง/รำย/ปี ซึ่งเป็นอัตรำที่เท่ำกับรำยงำนในหน่วยงำนล้ำงไต
ทำงช่องท้องของประเทศไทยในปี พ.ศ. 25541 เป็นอัตรำที่ต�่ำกว่ำ 
ค่ำมำตรฐำนที่ก�ำหนดโดย The International Society for  
Peritoneal Dialysis (ISPD) ในปี พ.ศ. 25592 ทีก่�ำหนดไว้ 0.5 คร้ัง/ 
รำย/ปี แต่ภำวะนี้เป็นสำเหตุหลักของสิ้นสุดกำรท�ำล้ำงไตทำง 
ช่องท้อง3,4 สอดคล้องกับกำรศึกษำนี้ท่ีพบว่ำผู ้ท่ีมีกำรติดเชื้อมี 
โอกำสเปลี่ยนไปฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมร้อยละ 36 เป็น 
สำเหตุโดยตรงหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรเสียชีวิต5,6 ในระยะเวลำ 
28 เดือนหลังจำกเริ่มท�ำล้ำงไตทำงช่องท้องมำกกว่ำร้อยละ 50 
กำรตดิเชือ้ในช่องท้องของผูป่้วยกลุม่นีส้ำมำรถเกดิได้หลำยช่องทำง 
ส่วนใหญ่เกิดจำกกำรปนเปื ้อน (touch contamination or  
intra-luminal route)7 ขณะท�ำเปลี่ยนน�้ำยำหรือสำย transfer  
ดังนั้นเชื้อส่วนใหญ่จึงเป็นเชื้อ Gram-positive organisms8,9  
ที่อยู่ตำมผิวหนังของผู้ป่วยหรือผู้ช่วยเหลือ โดยพบว่ำเชื้อที่พบจำก 
ผู ้ป่วยส่วนใหญ่ของโรงพยำบำลสระบุรีคือ Staphylococcus  
species (ร้อยละ 28) เม่ือเชื้อได้เข้ำไปในช่องท้องก็จะมีกำร 
เพิ่มจ�ำนวนอย่ำงรวดเร็วเนื่องจำกภำยในช่องท้องมีสภำพแวดล้อม

ที่เหมำะกับเติบโตของเชื้อโรคและมีภูมิต้ำนทำนไม่มำก (host-
defense) ภำยในเวลำไม่กี่ ชม. เช้ือก็จะสำมำรถกระตุ้นให้เกิด 
กำรอักเสบเกิดขึ้น10 กำรไม่มีอำกำรปวดท้องของผู้ป่วย positive 
culture ของโรงพยำบำลสระบุรีพบร้อยละ 27 ซึ่งในกลุ่มท่ีเป็น 
negative culture ก็น่ำจะพบได้เช่นกัน แต่เนื่องจำก inclusion  
criteria ท�ำให้ผู้ที่ไม่มีอำกำรปวดท้องนี้ถูกคัดออกไป กำรเพำะ
เชื้อน�้ำในช่องท้องพบเชื้อร้อยละ 78.41 ใกล้เคียงกับรำยงำน 
ที่เคยมีมำก่อนหน้ำนี้ที่พบร้อยละ 80-9011,12 ตำมปกติประมำณ
ร้อยละ 75 ผลเพำะเชื้อจะกลับมำใน 3 วัน อย่ำงไรก็ตำมหำก 
ผลเพำะเชื้อยังไม่ขึ้นภำยใน 3-5 วัน อำจจะเกิดจำกเชื้อที่โตช้ำ  
เชื้อรำ เช้ือแบคทีเรียแกรมบวก13 หรือเกิดจำกกำรเลือก media 
(aerobic หรือ anaerobic)14 เมื่อมีกำรติดเชื้อ แพทย์ที่ดูแลผู้ป่วย
จะเริ่มให้ยำปฏิชีวนะเบื้องต้นก่อนทรำบผลเพำะเชื้อ ซึ่งจะเป็นกำร
ให้ยำที่มีฤทธิ์ครอบคลุมเชื้อที่คำดว่ำจะเป็นตัวก่อโรคโดย ISPD  
พ.ศ. 2559 ได้แนะน�ำว่ำควรเป็นยำที่สำมำรถครอบคลุมเชื้อ
แบคทีเรียทั้งแกรมบวกและแกรมลบและให้ทำงช่องท้อง โดยม ี
เป้ำหมำยเพื่อรักษำกำรท�ำงำนของ peritoneal membrane  
เอำไว้ โดยลดกำรอกัเสบให้เรว็ท่ีสดุ แต่ปัจจบุนัยงัไม่มสีตูรยำฆ่ำเชือ้ 
ที่พิสูจน์ได้ว่ำสูตรไหนดีกว่ำกัน15 ยำที่ใช้ส�ำหรับเชื้อแบคทีเรีย 
แกรมบวกอำจใช้กลุ ่ม generation cephalosporin หรือ  
glycopeptide-based regimen16,17,18,19 ซ่ึงผลกำรรักษำของยำ 
ทั้งสองกลุ่มฆ่ำเชื้อได้ไม่แตกต่ำงกัน20 ยำที่ใช้ส�ำหรับเชื้อแบคทีเรีย
แกรมลบสำมำรถใช้ aminoglycosides, ceftazidime21,  
cefepime22 หรือcarbapenem22 กำรใช้ aminoglycosides  
ไม่มีรำยงำนชัดเจนว่ำจะท�ำให้กำรท�ำงำนของไตที่เหลืออยู่แย่ลง24  
แต่กำรใช้ยำกลุ่มน้ีนำนกว่ำ 3 อำทิตย์อำจจะท�ำให้เกิดปัญหำ 
กับกำรได้ยิน25 ผู ้ป่วยส่วนใหญ่อำกำรจะดีขึ้นภำยใน 72 ชม.  
แต่หำกไม่สำมำรถก�ำจัดกำรอักเสบได้ภำยใน 5 วัน ถือว่ำเป็นภำวะ 
refractory peritonitis ซึ่งควรจะน�ำสำยล้ำงไตทำงช่องท้องออก26 

เนื่องจำกมีอัตรำกำรเสียชีวิตสูง กำรศึกษำนี้พบ culture negative 
peritonitis ร้อยละ 21.59 และไม่พบว่ำผู้ที่มี culture negative 
peritonitis จะมีผลกำรรักษำและข้อแทรกซ้อนแตกต่ำงจำกกลุ่ม 
ทีม่ ีculture positive peritonitis แต่อย่ำงใด ขดัแย้งกบักำรศึกษำ 
ก่อนหน้ำนี้27 อย่ำงไรก็ตำมกำรทรำบชนิดของเชื้อที่เป็นสำเหต ุ
ยังคงมีควำมส�ำคัญในกำรวำงแผนกำรรักษำผู ้ป่วยกลุ่มน้ีและ 
ควรพัฒนำขบวนกำรในกำรเพำะเชื้อให้ดียิ่งขึ้นเพื่อลดอุบัติกำรณ์
ของ negative culture ให้ลดลงเหลือน้อยที่สุด อย่ำงไรก็ตำมกำร
ศึกษำน้ีมีข้อจ�ำกัดเน่ืองจำกเป็นกำรเก็บข้อมูลย้อนหลังจำกสถำน
พยำบำลแห่งเดียว ไม่ได้ท�ำกำรวิเครำะห์แบบหลำยตัวแปร จึงอำจ 
มีข้อจ�ำกัดในกำรน�ำไปใช้เทียบเคียงกับผู้ป่วยล้ำงไตทำงช่องท้อง 
ทั่วไป

รูปที่  3  Kaplan-Meier survival curve แสดงอัตรำกำรรอดชีพ 
ของผูท่ี้มกีำรตดิเชือ้ขณะล้ำงไตทำงช่องท้องจ�ำแนกตำมผลกำรเพำะ
เชื้อจำกน�้ำยำล้ำงไต และจ�ำนวนครั้งของ negative culture
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สรุป 
 ผู้ป่วยล้ำงไตทำงช่องท้องที่มีเยื่อบุช่องท้องอักเสบที่ตรวจไม่พบ
เชือ้ทีเ่ป็นสำเหตจุำกกำรตรวจน�ำ้ยำล้ำงไต มผีลกำรรกัษำและภำวะ
แทรกซ้อน ไม่แตกต่ำงจำกผู้ที่ตรวจพบเชื้อที่เป็นสำเหตุ อย่ำงไร
ก็ตำมกำรติดเชื้อในช่องท้องยังคงเป็นสำเหตุหลักของกำรถอดสำย 
TK และกำรเปลี่ยนวิธีกำรบ�ำบัดทดแทนไต
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Associated factors to mortality and peritoneal dialysis 
related complications among continuous ambulatory 

peritoneal patients undergoing dialysis with hypokalemia
Laddaporn Wongluechai, Jirayupa Peawponsong

Renal Division, Medicine of Department, Maharat Nakhon Ratchasima Hospital

Abstract
Background: Patients with end stage renal disease treated with continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD) 
presented complications from hypokalemia status. These led to septic peritonitis, peritoneal dialysis (PD) technique 
failure requiring changing the mode of renal replacement therapy to hemodialysis, involving malnutrition and  
increased mortality rate.
Objectives:  The study aimed to determine the prevalence of hypokalemia among patients with CAPD, and  
associated factors causing hypokalemia and peritoneal dialysis related complications including peritonitis, technical 
failure, hospitalization, and mortality.
Methods: A retrospective study using descriptive analysis among patients with CAPD was conducted more 
than 6 months in the CAPD Clinic of Maharat Nakhon Ratchasima Hospital in fiscal year 2560. The patient’s  
demographic data, peritoneal dialysis prescription, medications, and serum potassium level were collected. PD  
related complications were collected among all patients and analyzed to compare between normokalemia and 
hypokalemia groups.
Results: Totally, 400 patients with CAPD were included in this study with mean age 53 years. Males comprised  
212 patients (53%) nearly equal to females. Diabetes mellitus and hypertension were the most common  
comorbidities in the normokalemia and hypokalemia groups. Hypokalemia occurred among 347 patients (86.6%) 
and the lowest mean potassium level was 2.4±1 mEq/L. No associations were found between age, sex, diabetes 
mellitus, medications, PD prescription, glucose exposure, and ultrafiltration with hypokalemia. Technique failure, and  
hospitalization significantly increased in the hypokalemia group; 16.4 compared with 5.7% (P=0.04), and 79.8 compared 
with 64.2% (P=0.02), respectively. Septic peritonitis or in terms of CAPD totaled 41.5% in the hypokalemia group and 
34% in the normokalemia group, without significant difference. However, the total episodes of septic peritonitis and 
incidence of recurrent episodes increased in the hypokalemia group. Mortality did not differ between groups (24.5 
and 20.8%, respectively, P = 0.69). The major cause of death and hospitalization were septic peritonitis.
Conclusion: Hypokalemia increased among patients with CAPD and constituted an important problem. Hypokalemia 
increased the rates of septic peritonitis, technique failure, and hospitalization but without difference in mortality 
compared with normokalemia.

Keywords: hypokalemia, continuous ambulatory peritoneal dialysis, associated factor
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ปัจจัยที่ส่งผลอัตราการเสียชีวิตและภาวะแทรกซ้อน
ในผู้ป่วยที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้อง

ที่มีภาวะโพแทสเซียมในเลือดต�่า
ลัดดาพร วงษ์ลือชัย, จิรยุพา แผ้วพลสง

หน่วยโรคไต กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

บทคัดย่อ
บทน�า: ผู้ป่วยไตเรื้อรังที่ได้รับกำรรักษำโดยกำรล้ำงไตทำงช่องท้อง พบว่ำภำวะโพแทสเซียมในเลือดต�่ำน�ำไปสู่กำรติดเชื้อในช่องท้อง  
ควำมล้มเหลวในกำรล้ำงไต ภำวะทุพโภชนำกำร และอัตรำเสียชีวิตที่สูงขึ้น 
วัตถุประสงค์: เพ่ือศึกษำควำมชุกและปัจจัยท่ีส่งผลต่อภำวะโพแทสเซียมในเลือดต�่ำในผู้ป่วยล้ำงไตทำงช่องท้อง ภำวะแทรกซ้อนจำก 
กำรล้ำงไตทำงช่องท้อง ได้แก่ กำรติดเชื้อในช่องท้อง ควำมล้มเหลวในกำรล้ำงไตทำงช่องท้องจนต้องเปล่ียนกำรรักษำเป็นกำรฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียม กำรเข้ำรักษำตัวในโรงพยำบำล และอัตรำเสียชีวิต 
วิธีการศึกษา:  กำรศึกษำเชิงวิเครำะห์โดยเก็บข้อมูลแบบย้อนหลัง ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังท่ีได้รับกำรรักษำ โดยวิธีกำรล้ำงไตทำงช่องท้อง 
ในโรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ ปีงบประมำณ 2560 ที่มีอำยุระหว่ำง18-80 ปี ติดตำมและรักษำที่หน่วยล้ำงไตทำงช่องท้อง  
เป็นเวลำอย่ำงน้อย 6 เดอืน โดยเกบ็ข้อมลูพืน้ฐำนของผู้ป่วยแต่ละรำย กำรสัง่กำรรกัษำกำรล้ำงไตทำงช่องท้อง ยำทีไ่ด้รับ ระดบัโพแทสเซยีม 
ในเลือด และภำวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจำกกำรล้ำงไตทำงช่องท้อง โดยวิเครำะห์เปรียบเทียบระหว่ำงกลุ่มที่โพแทสเซียมในเลือดต�่ำ 
กับกลุ่มที่โพแทสเซียมในเลือดปกติ 
ผลการศึกษา: ผู้ป่วยจ�ำนวน 400 รำย ที่เข้ำติดตำมกำรรักษำเกิน 6 เดือน มีอำยุเฉลี่ย 53 ปี เป็นเพศชำย 212 รำย (ร้อยละ 53) โดยมี 
โรคร่วมส่วนใหญ่จำกเบำหวำนและควำมดันโลหิตสูง ค่ำเฉล่ียระดับโพแทสเซียมในเลือดที่ต�่ำที่สุดเท่ำกับ 2.4±1 mEq/ลิตร โดย 
พบควำมชุกของภำวะโพแทสเซียมในเลือดต�่ำสูงถึงร้อยละ 86.6 ไม่พบควำมสัมพันธ์ระหว่ำง เพศ อำยุ โรคเบำหวำน กำรสั่งกำรรักษำ 
โดยกำรล้ำงไตทำงช่องท้องทีไ่ด้รบั และยำทีใ่ช้ ว่ำเป็นปัจจยัทีส่่งผลต่อภำวะโพแทสเซยีมในเลือดต�ำ่ ภำวะแทรกซ้อนจำกกำรล้ำงไตทำงช่องท้อง  
ได้แก่ กำรเปลี่ยนกำรรักษำเป็นกำรฟอกเลือดและกำรเข้ำรักษำตัวในโรงพยำบำล พบสูงกว่ำในกลุ่มที่มีภำวะโพแทสเซียมในเลือดต�่ำเทียบ
กับกลุ่มที่โพแทสเซียมปกติ คิดเป็นร้อยละ 16.4 เทียบกับ 5.7 (P=0.04) และร้อยละ 79.8 เทียบกับ 64.2 (P=0.02) ตำมล�ำดับ ภำวะ
ติดเชื้อทำงช่องท้องพบมำกในกลุ่มที่มีภำวะโพแทสเซียมในเลือดต�่ำ (ร้อยละ 41.5 เทียบกับ 34, P=0.37) และพบมีอุบัติกำรณ์กำรติดเชื้อ
ซ�้ำและอัตรำกำรเสียชีวิตไม่แตกต่ำงกัน ระหว่ำงกลุ่มที่มีภำวะโพแทสเซียมในเลือดต�่ำกับกลุ่มที่โพแทสเซียมในเลือดปกติ (ร้อยละ 24.5 
เทียบกับ 20.8, P=0.69) โดยสำเหตุหลักของกำรเสียชีวิตและกำรเข้ำรักษำในโรงพยำบำลคือ ภำวะติดเชื้อในช่องท้อง 
สรุป: ภำวะโพแทสเซียมในเลือดต�่ำในผู้ป่วยล้ำงไตทำงช่องท้องพบควำมชุกที่ค่อนข้ำงสูงในเวชปฏิบัติ โดยส่งผลให้เกิดภำวะแทรกซ้อน 
และเพิม่อตัรำกำรตดิเชือ้ในช่องท้อง กำรเปลีย่นกำรรกัษำเป็นกำรฟอกเลอืดด้วยเครือ่งไตเทยีม และกำรเข้ำรกัษำตวัในโรงพยำบำลทีเ่พิม่ขึน้ 
แต่อัตรำกำรเสียชีวิตไม่ต่ำงกับกลุ่มที่ระดับโพแทสเซียมในเลือดปกติ
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บทน�า
 ในปัจจุบันกำรล้ำงไตทำงช่องท้องเป็นทำงเลือกที่นิยมในผู้ป่วย

โรคไตเรื้อรังที่ต้องกำรกำรบ�ำบัดทดแทนไต เนื่องจำกผู้ป่วยและ
ญำติสำมำรถท�ำได้เองที่บ้ำน ปลอดภัย ขั้นตอนกำรท�ำไม่ซับซ้อน  
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สำมำรถก�ำจดัของเสยีออกจำกร่ำงกำยแบบค่อยเป็นค่อยไป ซึง่ผูป่้วย 
ส่วนใหญ่ที่มีสิทธ์ิประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ สำมำรถเข้ำถึงได้ตำม 
“นโยบำยล้ำงไตผ่ำนช่องท้องเป็นทำงเลอืกแรก” (PD First Policy) 
แม้ว่ำกำรล้ำงไตทำงช่องท้องมีประสิทธิภำพเทียบเคียงกับกำร 
ฟอกเลอืดด้วยเครือ่งไตเทยีม แต่กำรล้ำงไตทำงช่องท้องมผีลข้ำงเคยีง 
อำทิเช่น เกลือแร่โพแทสเซียมในเลือดต�่ำ ควำมดันโลหิตต�่ำ ภำวะ
ติดเชื้อในช่องท้อง ภำวะน�้ำตำลในเลือดสูง ภำวะโซเดียมในเลือดสูง 
และภำวะพร่องโปรตนี1 กำรล้ำงไตทำงช่องท้องโดยวธิ ีcontinuous 
ambulatory peritoneal dialysis (CAPD) พบว่ำมีกำรสูญเสีย 
โพแทสเซียมไปกับน�้ำยำล้ำงไตประมำณ 33-35 มิลลิโมล/วัน2  
แต่อย่ำงไรก็ตำมมีกลไกทำงพยำธิสรีระวิทยำที่ซับซ้อน อธิบำย 
กำรเกดิภำวะโพแทสเซยีมในเลอืดต�ำ่ ซึง่อำจส่งผลต่ออตัรำกำรรอด
ชีวิตของผู้ป่วย
 โพแทสเซียมในเลือดต�่ำในผู้ป่วยท่ีล้ำงไตทำงช่องท้องเป็นภำวะ
ที่พบได้บ่อยถึงร้อยละ 36 โดยมีระดับโพแทสเซียมในเลือดต�่ำกว่ำ 
3.5 mEq/ลิตร และมีผู้ป่วยถึงร้อยละ 20 ที่ได้รับกำรโพแทสเซียม
ทดแทน3 อำกำรแสดงจะขึ้นกับระดับโพแทสเซียมในเลือด  
เช่น โพแทสเซียมทีต่�ำ่กว่ำ 2.5 mEq/ลติร ผูป่้วยจะมำด้วยกล้ำมเนือ้ 
อ่อนแรง หรือหัวใจเต้นผิดจังหวะ โดยกลไกที่ท�ำให้เกิดภำวะ
โพแทสเซียมในเลือดต�่ำในผู้ป่วยท่ีได้รับกำรล้ำงไตทำงช่องท้องนั้น  
ได้มีกำรศึกษำของ Sejoong Kim และคณะ4 พบว่ำ อำจเกิดจำก 
กำรสญูเสยีโพแทสเซยีมไปกบัน�ำ้ยำล้ำงไต หรอืเกดิจำกโพแทสเซยีม
เข้ำเซลล์ ขณะที่ร ่ำงกำยได้รับน�้ำตำลในน�้ำยำล้ำงไต ร่วมกับ 
มีกำรหลั่งของอินซูลิน หรืออำจเกิดจำกกำรจ�ำกัดอำหำรที่มีค่ำ
โพแทสเซียมสูง และประกำรสุดท้ำยจำกภำวะทุพโภชนำกำร  
นอกจำกน้ียังพบว ่ำ กำรเกิดภำวะโพแทสเซียมในเลือดต�่ำ 
เป็นตัวชี้วัดถึงภำวะโภชนำกำร และส่งผลต่อระดับซีรัมแอลบูมิน  
หรือ normalized Protein Nitrogen Appearance (nPNA)  
กำรศึกษำของ Chuang ปี พ.ศ. 2552 ในผู้ป่วยเอเชีย 140 รำย  
พบว่ำ ภำวะโพแทสเซียมในเลือดต�่ำเพิ่มควำมเสี่ยงต่อกำรติดเชื้อ 
ในช่องท้อง และภำวะทุพโภชนำกำร โดยเพิ่มอุบัติกำรณ์เกิด  
Enterobacteriaceae peritonitis ซ่ึงสำเหตุเกิดจำกล�ำไส้บีบตัว
ช้ำผิดปกติ ท�ำให้เชื้อประจ�ำถิ่นที่ล�ำไส้ใหญ่เจริญเติบโตมำกขึ้น และ
แทรกตวัเข้ำผนงัล�ำไส้5 Hyun-Wook Kim และคณะ ได้ศกึษำผูป่้วย
ล้ำงไตทำงช่องท้อง จ�ำนวน 68 รำย เป็นระยะเวลำ 6 เดือน พบว่ำ  
ตัวแปรที่มีควำมสัมพันธ์ต่อภำวะนี้ ได้แก่ อำยุท่ีมำกกว่ำ 60 ปี  
โรคเบำหวำน และค่ำ C-Reactive Protein (CRP) ทีส่งูเกินค่ำปกติ6

 ดังนั้นแพทย์ผู ้รักษำต้องตระหนักถึงควำมส�ำคัญของภำวะ
โพแทสเซียมในเลือดต�่ำ และภำวะทุพโภชนำกำร ซึ่งเป็นสำเหตุให้
เสียชีวิตได้ Ana Maria Vavruk และคณะ7 ได้ท�ำกำรศึกษำในผู้ป่วย
ที่ล้ำงไตทำงช่องท้องจ�ำนวน 110 รำย พบว่ำมี 15 รำย เกิดภำวะ 
โพแทสเซียมในเลือดต�่ำ (ร ้อยละ 13.6) มีเสียชีวิตทั้งหมด  

51 รำย (ร้อยละ 46.8) สำเหตจุำกกำรตดิเชือ้ 22 รำย (ร้อยละ 43.1) 
โรคหัวใจและหลอดเลือด 22 รำย (ร้อยละ 43.1) มะเร็ง 1 รำย 
(ร้อยละ 2) และไม่ทรำบสำเหตุ 6 รำย (ร้อยละ11.6) ในรำยท่ีมี
ภำวะโพแทสเซียมในเลือดต�่ำพบว่ำเสียชีวิต 12 รำย (ร้อยละ 80) 
ซึ่ง 6 รำย เสียชีวิตจำกโรคหัวใจและหลอดเลือด 3 รำย เสียชีวิต 
จำกกำรตดิเช้ือ และ 3 รำย เสยีชวีติ โดยไม่ทรำบสำเหต ุสนบัสนนุว่ำ  
ภำวะโพแทสเซียมในเลือดต�่ำในผู้ป่วยที่ล้ำงไตทำงช่องท้องเพิ่ม 
อัตรำกำรเสียชีวิต
  ประเทศไทยพบภำวะโพแทสเซียมในเลือดต�่ำร้อยละ 15-60 
ในผู้ป่วยที่ล้ำงไตทำงช่องท้อง ซึ่งน�ำไปสู่ภำวะแทรกซ้อนต่ำง ๆ 
และยังไม่มีกำรรักษำที่เป็นมำตรฐำน โดยกำรศึกษำเกี่ยวกับยำ 
spironolactone กับภำวะโพแทสเซียมในเลือดต�่ำในผู้ป่วยล้ำงไต 
ทำงช่องท้อง โดย Cesar A. Restrepo Valencia และคณะ8  

ซึ่งศึกษำแบบ Interventional study without control group 
เริ่มใช้ spironolactone ในผู้ป่วยที่พบว่ำมีโพแทสเซียมในเลือดต�่ำ 
โดยเริ่มขนำดยำที่ 25 มก./วัน เป็นเวลำ 1 เดือน แล้วเพิ่มขนำด 
ทีล่ะ 25 มก. จนกระทัง่ขนำดสูงสดุ 200 มก./ วนั จำกนัน้ตรวจระดบั
โพแทสเซยีมในเลือด และปรมิำณโพแทสเซยีมทีข่บัทำงน�ำ้ยำล้ำงไต 
ทกุ ๆ  6 เดอืน จำกกำรศึกษำพบว่ำประชำกรทัง้หมด 20 รำย ม ี4 รำย 
หยุดกำรศึกษำ เนื่องจำกภำวะโพแทสเซียมในเลือดสูง ใน 16 รำย  
มค่ีำเฉลีย่โพแทสเซยีมในเลือดเริม่ต้น 2.84 และ 3.40 mEq/ลติร ใน 
เดือนที่ 6 หลังรักษำ 3.37 mEq/ลิตร ที่ 12 เดือนหลังรักษำ  
3.58 mEq/ลติร ที ่18 เดอืนหลงัรักษำ และ 3.9 mEq/ลติร ที ่22 เดอืน 
หลงัรกัษำ และพบว่ำอบุตักิำรณ์กำรตดิเชือ้ในช่องท้องสูงถงึ 12 รำย 
ในผู้ป่วยทั้งหมด 16 รำย ซึ่งเป็นผลจำกกำรลดกำรเคลื่อนตัวของ 
ล�ำไส้ ท�ำให้เกิดกำรเจริญเติบโตของแบคทีเรีย และเคลื่อนตัวผ่ำน 
ผนงัล�ำไส้ (transmural migration) ร่วมกบัภำวะทพุโภชนำกำรทีส่่งผล 
ต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่ำงกำย ส่งผลให้เกิดกำรติดเชื้อในช่องท้อง

วิธีการศึกษา
  เกบ็ข้อมลูผู้ป่วยไตวำยเรือ้รงัทีไ่ด้รบักำรล้ำงไตทำงช่องท้องทีม่ำ
ติดตำมกำรรักษำที่คลินิก CAPD หน่วยโรคไต โรงพยำบำลมหำรำช
นครรำชสีมำ ในปีงบประมำณ 2560 โดยเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2559 
ถงึ 30 กนัยำยน 2560 โดยศกึษำผูป่้วยทัง้หมดทีไ่ด้รบักำรล้ำงไตทำง
ช่องท้องมำอย่ำงน้อย 6 เดือน
 รูปแบบกำรศึกษำเป็นกำรศึกษำแบบเชิงพรรณนำที่เก็บข้อมูล
แบบย้อนหลัง (descriptive & retrospective study) เพื่อ
ศึกษำควำมชุกของผู้ป่วยที่ได้รับกำรล้ำงไตทำงช่องท้องที่มีภำวะ
โพแทสเซียมในเลือดต�่ำ รวมถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อภำวะดังกล่ำว  
และภำวะแทรกซ้อน อัตรำกำรเสียชีวิตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 
ที่ได้รับกำรรักษำโดยวิธีกำรล้ำงไตทำงช่องท้อง ในโรงพยำบำล
มหำรำชนครรำชสีมำ
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ประชากรที่ศึกษา
  เกณฑ์การคัดเลือกผู้ป่วยเข้า
  อำยุ 18 – 80 ปี
  ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ติดตำมกำรรักษำที่ CAPD คลินิก 
  ในโรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ
   ในช่วงปีงบประมำณ 2560 โดยต้องได้รับกำรล้ำงไต
  ทำงช่องท้องมำอย่ำงน้อย 6 เดือน
  เกณฑ์การคัดเลือกผู้ป่วยออก
  ผู้ป่วยที่เสียชีวิตภำยในระยะเวลำ 3 เดือนหลังกำรเริ่มต้น
  กำรรักษำด้วยวิธีล้ำงไตทำงช่องท้อง
  ผู้ป่วยที่ตรวจพบว่ำเป็นมะเร็งในระยะลุกลำมหรือ
  แพร่กระจำย
  นิยามศัพท์เฉพาะ
 ภำวะโพแทสเซียมในเลือดต�่ำ โดยมีค่ำต�่ำกว่ำ 3.5 mEq/ลิตร 
โดยกำรศึกษำนี้จะจัดกลุ ่มผู ้ป ่วยว ่ำมีภำวะโพแทสเซียมต�่ำ 
ในกรณีที่
 1) โพแทสเซยีมในเลือดต�ำ่กว่ำ 3.5 mEq/ลิตร อย่ำงน้อย 2 ครัง้
จำกผลตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร โดยไม่จ�ำเป็นต้องติดต่อกัน
  2) โพแทสเซียมในเลือดต�่ำกว่ำ 3.0 mEq/ลิตร
  3) ผู้ป่วยที่ได้รับโพแทสเซียมทดแทน 
 ภำวะที่มีกำรติดเชื้อเยื่อบุช่องท้องจำกกำรล้ำงไตทำงช่องท้อง 
โดยตรวจพบ 2 ใน 3 ข้อ ดังต่อไปนี้9

  1)  อำกำรและอำกำรแสดงท่ีบ่งชี้ถึงกำรอักเสบของเยื่อบุ 
ผนังช่องท้อง เช่น ปวดท้อง และน�้ำยำล้ำงไตขุ่น
  2)  ตรวจพบเม็ดเลือดขำวมำกกว่ำ 100 เซลล์ ร่วมกับพบเซลล์
เม็ดเลือดขำวชนิด neutrophil มำกกว่ำร้อยละ 50 ในน�้ำยำล้ำงไต
ที่ทิ้งค้ำงในช่องท้องอย่ำงน้อย 2 ชม.
  3) ตรวจพบเชื้อก่อโรคจำกกำรเพำะเชื้อ 
 ทบทวนเวชระเบียนเพื่อคัดเลือกผู้ป่วยที่อยู ่ในเกณฑ์คัดเข้ำ
ของงำนวิจัย โดยศึกษำผู้ป่วยในช่วง 1 ตุลำคม พ.ศ. 2559 ถึง 30 
กันยำยน พ.ศ. 2560 โดยจ�ำแนกเป็นผู้ป่วยท่ีมีภำวะโพแทสเซียม
ในเลือดต�่ำ และโพแทสเซียมในเลือดปกติ โดยเก็บข้อมูลพื้นฐำน  
โรคร่วม ยำที่ได้รับ เช่น ยำขับปัสสำวะ กำรส่ังกำรรักษำล้ำงไต 
ทำงช่องท้อง ซึ่งรวมถึงปริมำณควำมเข้มข้นของกลูโคสที่ได้รับ 
ในแต่ละวัน ปริมำณน�้ำยำล้ำงไตทำงช่องท้องต่อวัน ปริมำณ 
กำรดึงน�้ำส่วนเกินในผู ้ป่วยท้ังสองกลุ ่ม จัดท�ำแบบเก็บข้อมูล  
โดยดูผลกำรรักษำในเรื่องของ ภำวะติดเชื้อทำงช่องท้อง สำยล้ำงไต 
มีปัญหำ กำรไหลของน�้ำยำ ควำมล้มเหลวของกำรล้ำงไตทำง
ช่องท้องที่ต้องเปลี่ยนวิธีกำรรักษำเป็นกำรฟอกเลือดด้วยเคร่ือง
ไตเทียม กำรเข้ำรักษำตัวในโรงพยำบำล และสำเหตุกำรนอน 
โรงพยำบำล อัตรำกำรเสียชีวิต รวมถึงสำเหตุกำรเสียชีวิต ในผู้ป่วย
ล้ำงไตทำงช่องท้องที่มีภำวะโพแทสเซียมในเลือดต�่ำ

การวิเคราะห์ข้อมูล
 ข้อมูลแบบพรรณนำจะแสดงผลเป็น ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ค่ำกลำง 
ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน แสดงผลเปรียบเทียบโดยใช้ independent 
t-test ส�ำหรบัตวัแปรทีเ่ป็น continuous variables และ Fisher’s 
exact test ในตัวแปรที่เป็น categorical variables คิดระดับ 
นัยส�ำคัญทำงสถิติ 5% (P-value<0.05) วิเครำะห์โดยใช้โปรแกรม 
Stata version 11

ผลการศึกษา
 โรงพยำบำลมหำรำชเป็นโรงพยำบำลศูนย์ระดับตติยภูมิ โดย 
มีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่เข้ำรับกำรรักษำ โดยกำรล้ำงไตทำงช่องท้อง 
เฉลี่ยสูงถึง 400-450 รำยต่อปี ซึ่งในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  
มผีูเ้ข้ำรบับรกิำร ซึง่เข้ำเกณฑ์คดัเข้ำของงำนวจิยันีจ้�ำนวน 400 รำย 
ที่ได้รับกำรล้ำงไตทำงช่องท้องต่อเนื่องถึง 6 เดือน เมื่อน�ำมำศึกษำ
ย้อนหลัง พบควำมชุกของภำวะโพแทสเซียมในเลือดต�่ำสูงถึง  
347 รำย คิดเป็นร้อยละ 86.8 เมื่อวิเครำะห์ข้อมูลพื้นฐำนของ 
ผู้ป่วย (ตารางที่ 1) พบว่ำเป็นเพศหญิงและเพศชำยพอ ๆ กัน โดย 
คิดเป็นเพศชำย 212 รำย (ร้อยละ 53) อำยุเฉลี่ยผู้ป่วยอยู่ที่ 53 ปี  
โดยส่วนใหญ่มีโรคร่วม เป็นควำมดันโลหิตสูง และเบำหวำน  
เฉลี่ยร้อยละ 99.5 และ 31.8 ตำมล�ำดับ ไขมันในเลือดสูงร้อยละ  
31.2 ส่วนโรคหัวใจและหลอดเลือด หลอดเลือดสมอง มีเพียง 
ร้อยละ 7.5 และ 1.5 ตำมล�ำดับ โดยเมื่อวิเครำะห์จ�ำแนก 
เป็นกลุม่ทีโ่พแทสเซยีมในเลอืดปกต ิและกลุม่ทีมี่ภำวะโพแทสเซยีม
ในเลอืดต�ำ่ พบว่ำโรคร่วมในแต่ละกลุม่ไม่แตกต่ำงกนั มเีพยีงในกลุม่
ที่โพแทสเซียมในเลือดต�่ำที่พบว่ำ ผู้ป่วยที่มีโรคไขมันในเลือดสูงกว่ำ
คิดเป็นร้อยละ 33.4 เทียบกับร้อยละ 17 ในกลุ่มที่โพแทสเซียม 
ในเลือดปกติ 
 จำกกำรทบทวนวรรณกรรม กลไกเก่ียวกับกระบวนกำรล้ำงไต 
ทำงช่องท้อง ท่ีท�ำให้เกิดภำวะโพแทสเซียมในเลือดต�่ำเกิดจำก 
กำรสูญเสียโพแทสเซียมไปทำงน�้ำยำล้ำงไต ร่วมกับกลูโคสท่ีใช้
ในกำรล้ำงไต กระตุ้นกำรหลั่งอินซูลิน ท�ำให้มีกำรเคลื่อนตัวของ
โพแทสเซียมเข้ำเซลล์มำกขึ้น โดยจำกกำรวิเครำะห์ในส่วนกำร 
สั่งกำรรักษำ ผู้ป่วยส่วนใหญ่ได้รับกำรรักษำด้วยปริมำณกำรล้ำงไต 
มำตรฐำน ในปริมำณน�้ำยำที่ใช้ล้ำงไตต่อวัน และปริมำณกลูโคส 
ที่ได้รับในแต่ละวัน โดยร้อยละ 89.8 ใช้ปริมำณน�้ำยำล้ำงไต 
อยู่ในช่วงมำกกว่ำ 6 ลิตร ถึง 8 ลิตร ปริมำณกลูโคสที่ใช้ส่วนใหญ่ 
คือ 1.5% Dextrose 2 ลิตร จ�ำนวน 4 ถุงต่อวัน คิดเป็นร้อยละ  
70.5 และรองลงมำใช้น�้ำยำ 4.25% Dextrose 2 ลิตร 1 ถุง ร่วมกับ 
น�้ำยำ 1.5% Dextrose 2 ลิตร 3 ถุงต่อวัน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 
21.5 โดยปริมำณน�้ำยำที่ใช้ล้ำงไตต่อวัน ปริมำณกลูโคสที่ได้รับ ไม่ 
แตกตำ่งกัน ระหวำ่งกลุ่มที่มภีำวะโพแทสเซยีมในเลือดต�ำ่ เทยีบกบั 
กลุ่มท่ีโพแทสเซียมในเลือดปกติ นอกจำกน้ีปริมำณกำรดึงน�้ำ 
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ส่วนเกินจำกกำรล้ำงไตทำงหน้ำท้องในช่วง < 500, ≥ 500-1000,  
≥ 1000-1500, ≥ 1500 มล.ต่อวัน ไม่พบควำมแตกต่ำงอย่ำงมี 
นัยส�ำคัญทำงสถิติระหว่ำงกลุ่มท่ีมีภำวะโพแทสเซียมในเลือดต�่ำ 
กับกลุ่มที่โพแทสเซียมในเลือดปกติ และผู้ป่วยส่วนใหญ่มีปริมำณ 
กำรดงึน�ำ้ส่วนเกนิอยูใ่นช่วง ≥ 500-1000 มล. และ ≥ 1000-1500 มล. 
คิดเป็นร้อยละ 42.8 และ 27 ตำมล�ำดับ
 นอกจำกนี้กำรรักษำด้วยยำที่อำจส่งผลต่อระดับโพแทสเซียม 
ในเลอืด เช่น ยำขบัปัสสำวะทัง้กลุม่ loop diuretics หรอื K-sparing  
diuret ics ยำกลุ ่ม ACEI/ARB และอินซูลิน พบว ่ำไม ่ม ี
ควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติระหว่ำงกลุ่มที่มีภำวะ

โพแทสเซียมในเลือดต�่ำกับกลุ่มที่โพแทสเซียมในเลือดปกติ 
 ผู้ป่วยที่ล้ำงไตทำงช่องท้องทั้งหมดมีค่ำซีรัมไบคำร์บอเนตเฉลี่ย 
28 mEq/ลติร และเม่ือวเิครำะห์แยกเป็นกลุม่ทีม่ภีำวะ metabolic 
alkalosis คือมีระดับซีรัมไบคำร์บอเนตมำกกว่ำ 26 mEq/ลิตร 
ในกลุ่มที่มีระดับโพแทสเซียมต�่ำคิดเป็นร้อยละ 74.1 และกลุ่ม 
ที่มีระดับโพแทสเซียมปกติคิดเป็นร้อยละ 79.3 ซึ่งไม่มีควำม 
แตกต่ำงกัน ภำวะแอลบูมินในเลือดต�่ำพบว่ำไม่แตกต่ำงกัน 
ระหว่ำงสองกลุ่ม โดยมีค่ำซีรัมแอลบูมินเฉลี่ยที่ 2.85 กรัม/ดล.  
และ 2.97 กรัม/ดล. ในกลุ่มที่มีภำวะโพแทสเซียมในเลือดต�่ำและ
กลุ่มโพแทสเซียมในเลือดปกติตำมล�ำดับ 

Patient Characteristics Total
(N=400)

Normokalemia
(N=53)

Hypokalemia
(N=347) P value

Age (year, mean±SD) 53 (14) 46 (15) 54 (14) NS

Male sex (%) 212 (53) 36 (67.9) 176 (50.7) NS

Comorbidity
	 Diabetes mellitus
	 Hypertension
	 Heart failure
	 Dyslipidemia
	 Coronary artery disease
	 Cerebrovascular disease

127 (31.8)
398 (99.5)
22 (5.5)

125 (31.2)
8 (2)

6 (1.5)

13 (24.5)
53 (100)
3 (5.7)
9 (17)
1 (1.9)

-

114 (32.9)
345 (99.4)
19 (5.5)

116 (33.4)
7 (2)

6 (1.5)

NS

PD exchange volume (L/Day, %)
	 ≤ 6 L
	 > 6 - 8 L
	 > 8 - 10 L
	 > 10 L

36 (9)
359 (89.8)

4 (1.0)
1 (0.3)

3 (5.7)
49 (92.5)
1 (1.9)

-

33 (9.5)
310 (89.8)

3 (0.9)
1 (0.3)

0.49

Ultrafiltration (mL/day, %)
	 < 500
	 ≥ 500-1000
	 ≥ 1000-1500
	 ≥ 1500

69 (17.6)
171 (42.8)
108 (27.0)
52 (13.0)

6 (11.3)
23 (43.4)
15 (28.3)
9 (16.9)

63 (18.2)
148 (42.7)
93 (26.8)
43 (12.4)

0.56

Prescription and glucose exposure
	 1.5%Dextrose 2L * 4 cycles
	 4.25%Dextrose 2L * 1 cycle plus
   1.5%Dextrose 2L * 3 cycles 
	 4.25%Dextrose 2L * 2 cycles plus
   1.5%Dextrose 2L * 2 cycles

282 (70.5)
86 (21.5)

32 (8)

34 (64.2)
12 (22.6)

7 (13.2)

248 (71.5)
74 (21.3)

25 (7.2)

0.28

Medication
	 Insulin Therapy (%)
	 Diuretic use (%)
	 RAAS blockage (%)
	 Potassium supplement (%)
	 Alkali therapy (%)

80 (20)
276 (69)

161 (40.3)
106 (26.5)
59 (14.8)

8 (15.1)
35 (66)

21 (39.6)
-

9 (17)

72 (20.8)
241 (69.5)
140 (40.4)
106 (30.5)
50 (14.4)

0.46
0.63

1
-

0.68

Laboratory
	 Serum K (mEq/L)
	 Serum HCO3 (mEq/L)
	 Metabolic alkalosis (N, %)
	 Serum albumin (g/dL)

-
28.9 (9.8)
299 (74.8)
2.86 (0.67)

-
28 (3.2)
42 (79.3)

2.97 (0.78)

2.4 (1)
27.9 (4.1)
257 (74.1)
2.85 (0.68)

-
NS
0.5
NS

ตารางที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำนของผู้ป่วยแยกตำมภำวะโพแทสเซียมในเลือดปกติและภำวะโพแทสเซียมในเลือดต�่ำ
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 เมื่อพิจำรณำระดับโพแทสเซียมในเลือดในผู้ป่วยล้ำงไตทำง
ช่องท้องที่มีระดับโพแทสเซียมในเลือดต�่ำ (ตารางที่  2) พบระดับ
โพแทสเซียมในเลือดเฉลี่ย 2.4 (±1) mEq/ลิตร โดยผู้ป่วยร้อยละ 
94.2 มีระดับโพแทสเซียมในเลือดต�่ำในระดับเล็กน้อยถึงปำนกลำง  
คือมีระดับโพแทสเซียมในเลือดอยู่ระหว่ำง 2.5-3.5 mEq/ลิตร  
ส่วนใหญ่ของผู้ป่วยมีระดับโพแทสเซียมอยู่ในช่วง ≥ 3.0–3.5 
mEq/ลิตร คิดเป็นร้อยละ 55.6 และระดับโพแทสเซียมในช่วง  
≥ 2.5–3.0 mEq/ลิตร คิดเป็นร้อยละ 38.6 มีผู้ป่วยส่วนน้อย 

ที่มีระดับโพแทสเซียมที่ต�่ำรุนแรง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.5 และ 0.3 
ในกลุ่มที่ระดับโพแทสเซียมอยู่ระหว่ำง ≥ 2.0–2.5 mEq/ลิตร,  
< 2.0 mEq/ลิตร ตำมล�ำดับ 
 กำรได้รับโพแทสเซียมทดแทนของผู้ป่วยล้ำงไตทำงช่องท้อง 
ทีม่รีะดบัโพแทสเซยีมต�ำ่คดิเป็นร้อยละ 30.5 (106 รำยใน 347 รำย)  
พบว่ำผู้ป่วยส่วนใหญ่ได้รับเกลือแร่โพแทสเซียมทดแทนในขนำด  
20-40 mEq ต่อวัน (ร้อยละ 11.8 ได้เกลือแร่โพแทสเซียม 
ขนำด 20 mEq ต่อวัน ร้อยละ 13.3 ได้เกลือแร่โพแทสเซียม 
ขนำด 40 mEq ต่อวัน) มีผู้ป่วย 17 รำยได้รับโพแทสเซียมทดแทน
ในขนำดที่มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 80 mEq ต่อวัน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 
4.9 เท่ำนั้น
 จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลในส่วนภำวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยล้ำงไต
ทำงช่องท้องทั้งหมด 400 รำย ที่อยู่ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
ที่ล้ำงไตทำงช่องท้องเกิน 6 เดือน เมื่อติดตำมผู้ป่วยไปจนถึง  
31 มกรำคม 2562 นอกจำกอัตรำกำรเข้ำรักษำตัวในโรงพยำบำล 
และอัตรำเสียชีวิต ยังมีภำวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับกำรล้ำงไต 
ทำงช่องท้อง ได้แก่ ภำวะท้องผูกเรื้อรังจำกมีโพแทสเซียม 
ในเลือดต�่ำนำน ๆ ภำวะทุพโภชนำกำร สำยล้ำงไตมีปัญหำกำรไหล 
ของน�้ำยำท�ำให้ไม่สำมำรถล้ำงไตทำงช่องท้องต่อได้ ซ่ึงน�ำไปสู่ 
กำรฝังสำยทำงช่องท้องใหม่ หรือเกิดควำมล้มเหลวในกำรล้ำงไต 
ทำงช่องท้อง จนต้องเปลี่ยนกำรรักษำเป็นกำรฟอกเลือดด้วย 
เครื่องไตเทียมแทน และภำวะติดเชื้อในช่องท้อง 

Parameters
Normokalemia

(N=53)
Hypokalemia

(N=347)
P value

Chronic constipation (N, %) 13 (24.5) 70 (20.2) 0.47

Malnutrition (N, %) 23 (43.4) 186 (53.6) 0.19

Catheter malfunction (N, %) 1 (1.9) 11 (3.2) 1

Revised Tenckhoff catheter (N, %) 1 (1.9) 13 (3.7) 0.7

Septic peritonitis (N, %) 18 (34) 144 (41.5) 0.37

Technique failure (N, %) 3 (5.7) 57 (16.4) 0.04

Hospitalization (N, %) 34 (64.2) 277 (79.8) 0.02

Mortality (N, %) 11 (20.8) 85 (24.5) 0.69

ตารางที่ 2 ระดับโพแทสเซียมในเลือดในผู้ป่วยล้ำงไตทำงหน้ำท้อง
ที่มีระดับโพแทสเซียมในเลือดต�่ำและกำรรักษำที่ได้รับ

Hypokalemia group N = 347

Serum Potassium (mEq/L, %) 
	 < 2.0 
	 ≥ 2.0–2.5
	 ≥ 2.5–3.0
	 ≥ 3.0-3.5

1 (0.3)
19 (5.5)

134 (38.6)
193 (55.6)

Potassium supplement
	 20 mEq/day (15 ml/day)
	 40 mEq/day (30 ml/day)
	 80 mEq/day (60 ml/day)
	 > 80 mEq/day (> 60 ml/day)

106 (30.5)
41 (11.8)
48 (13.8)

14 (4)
3 (0.9)

ตารางที่ 3 ภำวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยล้ำงไตทำงช่องท้องจ�ำแนกตำมภำวะโพแทสเซียมในเลือดต�่ำและโพแทสเซียมในเลือดปกติ

 เมื่อจ�ำแนกตำมภำวะโพแทสเซียมในเลือดต�่ำและโพแทสเซียม
ในเลือดปกติ (ตารางที่  3)  พบว่ำผู ้ป่วยท่ีล้ำงไตทำงช่องท้อง 
ที่มีภำวะโพแทสเซียมในเลือดต�่ำเกิดภำวะท้องผูกเรื้อรัง ภำวะทุพ- 
โภชนำกำร สำยล้ำงไต มีปัญหำกำรไหลของน�้ำยำ หรือต้องฝัง 
สำยล้ำงไตใหม่ไม่แตกต่ำงกัน เมื่อเทียบกับกลุ่มที่โพแทสเซียม 

ในเลือดปกติ พบภำวะติดเชื้อในช่องท้องสูงถึง 144 รำย (ร้อยละ 
41.5) ในกลุ่มที่มีภำวะโพแทสเซียมในเลือดต�่ำ ซึ่งมำกกว่ำกลุ่มที่
โพแทสเซียมในเลือดปกติที่พบ 18 รำย (ร้อยละ 34) แต่ไม่แตกต่ำง
อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติเช่นเดียวกัน 
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 จำกรูปที่  1 โดยเม่ือวิเครำะห์ในแต่ละกลุ่ม พบว่ำกลุ่มที่มี 
ภำวะโพแทสเซียมในเลือดต�่ำจ�ำนวน 144 รำย มีกำรติดเช้ือใน 
ช่องท้องเพยีง 1 ครัง้ คดิเป็นร้อยละ 54 โดยมกีำรตดิเชือ้กลับเป็นซ�ำ้ 

รูปที่  1  จ�ำนวนครั้งของกำรติดเชื้อทำงช่องท้องกลับเป็นซ�้ำ
แยกตำมกลุ่มโพแทสเซียมในเลือดปกติ (N = 18) กับกลุ่มที่มี 
ภำวะโพแทสเซียมในเลือดต�่ำ (N = 144)

รูปที่  2 ภำวะแทรกซ้อนจำกกำรล้ำงไตทำงช่องท้องเปรียบเทียบระหว่ำงกลุ่มที่โพแทสเซียมในเลือดปกติกับกลุ่มที่มีภำวะโพแทสเซียม 
ในเลือดต�่ำ

3%3%3%

13%

24%

54%

Hypokalemia group
N=144

1 episode 2 episodes 3 episodes

4 episodes 5 episodes 6 episodes

มำกกว่ำ 1 ครัง้ มำกกว่ำกลุม่ทีโ่พแทสเซยีมปกต ิทีส่่วนใหญ่ร้อยละ 72  
เป็นกำรติดเชื้อในช่องท้องเพียง 1 ครั้งเท่ำนั้น โดยกลุ่มที่มีภำวะ
โพแทสเซียมในเลือดต�่ำมีอัตรำกำรติดเชื้อในช่องท้องกลับเป็นซ�้ำ  
2 ครั้ง ร้อยละ 24 ติดเชื้อกลับเป็นซ�้ำ 3 ครั้ง ร้อยละ 13 และ 
ติดเชื้อกลับเป็นซ�้ำ 4-6 ครั้ง คิดเป็นอย่ำงละร้อยละ 3 ตำมล�ำดับ
 ควำมล้มเหลวทำงกำรล้ำงไตทำงช่องท้องต้องเปล่ียนกำรรักษำ
เป็นกำรฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม พบมำกกว่ำในกลุ่มที่มีภำวะ
โพแทสเซียมต�่ำถึง 57 รำย เทียบกับ 3 รำยในกลุ่มโพแทสเซียม 
ในเลือดปกติ (ร้อยละ 16.4 และ 5.7 ตำมล�ำดับ, P=0.04) ซ่ึง 
แตกต่ำงอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ เมื่อวิเครำะห์สำเหตุที่เปลี่ยน
กำรรักษำเป็นกำรฟอกเลือดถำวรเกือบทั้งหมดของผู้ป่วยเกิด 
จำกกำรติดเชื้อในช่องท้องที่รักษำแล้วไม่ดีขึ้น หรือมีกำรติดเชื้อ 
ทำงช่องท้องซ�ำ้ ๆ  โดยอตัรำกำรเข้ำรกัษำตวัในโรงพยำบำลพบสงูมำก
ทั้งสองกลุ่ม ซึ่งในกลุ่มที่มีภำวะโพแทสเซียมในเลือดต�่ำ มีอัตรำกำร
เข้ำรักษำตัวในโรงพยำบำลสูงถึง 277 รำย (ร้อยละ 79.8) เทียบกับ  
34 รำย (ร้อยละ 64.2) ในกลุ่มที่โพแทสเซียมในเลือดปกติ ซึ่ง 
แตกต่ำงอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ (P=0.02) ส่วนอัตรำกำรเสียชีวิต 
พบว่ำไม่มคีวำมแตกต่ำงกันระหว่ำงกลุ่มทีโ่พแทสเซยีมในเลือดปกติ  
และกลุ่มที่มีภำวะโพแทสเซียมในเลือดต�่ำคิดเป็นร้อยละ 20.8  
และ 24.5 ตำมล�ำดับ (รูปที่ 2)

อภิปรายผลการศึกษา
 จำกกำรศึกษำผูป่้วยไตวำยเรือ้รงัทีไ่ด้รบักำรล้ำงไตทำงช่องท้อง 
ที่มำติดตำมกำรรักษำที่คลินิก CAPD หน่วยไตโรงพยำบำลมหำรำช
นครรำชสีมำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ท่ีเข้ำเกณฑ์กำรศึกษำ
ทั้งหมด 400 รำย พบว่ำมีผู้ป่วยท่ีล้ำงไตทำงช่องท้องท่ีมีภำวะ
โพแทสเซียมในเลือดต�่ำสูงถึง 347 รำยคิดเป็นควำมชุกร้อยละ  

86.8 โดยระยะเวลำล้ำงไตเฉล่ียอยู่ที่ 31 เดือน ที่พบว่ำเริ่มม ี
ภำวะโพแทสเซียมในเลือดต�่ำ และมีผู้ป่วยร้อยละ 30.5 ในกลุ่ม 
ทีม่ภีำวะโพแทสเซยีมในเลอืดต�ำ่ ได้รบักำรรบัประทำนโพแทสเซียม
ทดแทนในแต่ละวัน ซ่ึงจำกกำรวิเครำะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อภำวะ
โพแทสเซียมในเลือดต�่ำ ยังไม่พบควำมสัมพันธ์ในเรื่องของลักษณะ 
พื้นฐำนของผู้ป่วย ไม่ว่ำจะเป็นเพศ อำยุ โรคร่วม เช่น เบำหวำน  
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ที่มีข ้อมูลสนับสนุนก่อนหน้ำว ่ำ เป็นปัจจัยท่ีส ่งผลต่อภำวะ
โพแทสเซียมในเลือดต�่ำ เนื่องจำกเป็นกำรเก็บข้อมูลวิจัยแบบ
ย้อนหลัง กำรเก็บข ้อมูลของระดับโพแทสเซียมในเลือดใช ้ 
ผลตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรอย่ำงน้อยเพียง 2 ครั้ง ที่ระบุว่ำผู้ป่วย 
มีภำวะโพแทสเซียมในเลือดต�่ำ หรือ 1 ครั้งที่ระดับโพแทสเซียม 
ในเลือดต�่ำกว่ำ 3.0 mEq/ลิตร ท�ำให้ควำมชุกค่อนข้ำงสูงมำกถึง 
ร้อยละ 86.8 กำรแปลผลควำมสัมพันธ์อำจต้องท�ำด้วยควำม
ระมัดระวัง นอกจำกนี้กำรศึกษำก่อนหน้ำสนับสนุนว่ำ ภำวะทุพ-
โภชนำกำรมีควำมสัมพันธ์ต่อกำรเกิดภำวะโพแทสเซียมในเลือดต�่ำ 
ซึง่น�ำไปสู่กำรตดิเชือ้ในช่องท้อง ซึง่จำกกำรศกึษำนี ้ผูป่้วยมค่ีำเฉลีย่ 
ซรีมัแอลบมูนิอยูท่ี ่2.91 กรมั/ดล. ภำวะทพุโภชนำกำรพบเป็นร้อยละ  
43.4 ในกลุ่มโพแทสเซียมในเลือดปกติ และร้อยละ 53.6 ในกลุ่มที่
มีภำวะโพแทสเซียมในเลือดต�่ำ ซึ่งมีแนวโน้มมำกกว่ำ แต่ก็ยังไม่พบ
ควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ ซ่ึงอธิบำยได้ว่ำ เป็นกำร
เก็บข้อมูลแบบย้อนหลังจำกเวชระเบียน ไม่มีกำรใช้แบบประเมิน
โภชนำกำรที่เป็นมำตรฐำนในกำรวัดภำวะทุพโภชนำกำร 
 นอกจำกข้อมลูพืน้ฐำนเกีย่วกบัอำย ุเพศ และโรคร่วมแล้ว กำรสัง่ 
กำรรักษำในปริมำณน�้ำยำที่ใช้ล้ำงไตทำงช่องท้อง ยำที่ได้รับซ่ึง
รวมถึง ยำขับปัสสำวะ อินซูลิน ยำกลุ่ม RAAS blockade และ 
sodium bicarbonate ได้ถูกน�ำมำวิเครำะห์ในปัจจัยที่จะท�ำให้
เกิดภำวะโพแทสเซียมในเลือดต�่ำ จำกกำรสูญเสียโพแทสเซียม 
ไปทำงน�้ำยำล้ำงไต ภำวะโพแทสเซียมเคลื่อนตัวเข้ำเซลล์จำก 
กำรหลั่งอินซูลิน หรือได้รับกลูโคสในปริมำณมำก และภำวะเลือด
เป็นด่ำง ซึ่งเมื่อวิเครำะห์ในแต่ละปัจจัยกลับไม่พบควำมสัมพันธ์ 
ของปัจจัยดังกล่ำวต่อภำวะโพแทสเซียมในเลือดต�่ำ ไม่ว่ำจะเป็น
ปริมำณน�้ำยำที่ใช้ในกำรล้ำงไตต่อวัน ปริมำณกลูโคสในน�้ำยำ และ
ปริมำณกำรดึงน�้ำส่วนเกินในแต่ละวัน รวมถึงยำที่ผู้ป่วยได้รับ โดย
ไม่มีควำมแตกต่ำงกันระหว่ำงกลุ ่มที่โพแทสเซียมในเลือดปกติ 
และกลุ่มที่มีภำวะโพแทสเซียมในเลือดต�่ำ ซึ่งสอดคล้องจำกกำร
ศึกษำก่อนหน้ำ ที่ยังไม่สำมำรถแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำวะ
โพแทสเซียมในเลือดต�่ำกับ peritoneal dialysis prescription 
อย่ำงไรตำมในกำรศึกษำนี้มีข้อจ�ำกัดเนื่องจำก ไม่ได้เก็บข้อมูล 
ในส่วนของกำรท�ำงำนของไตท่ีเหลืออยู่ คุณสมบัติของเยื่อบุช่อง 
ท้องว่ำเป็นชนดิใด และไม่มข้ีอมลูปรมิำณควำมพอเพยีงของกำรล้ำงไต  
รวมถงึเกลอืแร่ชนดิอืน่ ทีอ่ำจส่งผลต่อภำวะโพแทสเซยีมในเลอืดต�ำ่ 
ซึง่ได้แก่ ระดับแมกนเีซยีมในเลอืดทีอ่ำจต�ำ่ได้เช่นกนัในผูป่้วยล้ำงไต
ทำงช่องท้อง เมือ่ศกึษำภำวะแทรกซ้อนของกำรล้ำงไตทำงช่องท้อง
ที่พบว่ำ มีควำมสัมพันธ์กับภำวะโพแทสเซียมในเลือดต�่ำอย่ำงมีนัย
ส�ำคัญทำงสถิติ ได้แก่ ควำมล้มเหลวในกำรล้ำงไต ทำงช่องท้องจน
ต้องเปลีย่นเป็นกำรฟอกเลอืดด้วยเครือ่งไตเทยีม ซึง่เม่ือศกึษำสำเหตุ
ส่วนใหญ่ของกำรเปลีย่นเป็นกำรฟอกเลอืดด้วยเครือ่งไตเทยีมมำจำก
กำรตดิเชือ้ในช่องท้องทีร่กัษำแล้วไม่ดขีึน้ แต่จำกกำรวเิครำะห์กลบั 

พบว่ำ ในกลุ่มที่มีภำวะโพแทสเซียมในเลือดต�่ำนั้นมีกำรติดเชื้อ 
ในช่องท้องที่มำกกว่ำกลุ่มที่โพแทสเซียมในเลือดปกติ แต่ยังไม่พบ
ควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส�ำคัญ เม่ือวิเครำะห์จ�ำนวนกำรติดเชื้อ
กลับเป็นซ�้ำในกลุ่มที่มีภำวะโพแทสเซียมในเลือดต�่ำ พบสูงถึง 269 
ครั้ง โดยพบอัตรำกำรติดเชื้อกลับเป็นซ�้ำมำกกว่ำ 1 ครั้ง ร้อยละ 46 
เทียบกับร้อยละ 28 ในกลุ่มที่โพแทสเซียมในเลือดปกติ และอัตรำ 
กำรกลับเป็นซ�้ำมีจ�ำนวนสูงถึง 4-6 ครั้งในผู้ป่วยรำยเดียวกัน  
คิดเป็นร้อยละ 9 ซ่ึงเป็นข้อมูลสนับสนุนว่ำภำวะโพแทสเซียม 
ในเลือดต�่ำมีควำมสัมพันธ์กับกำรเพิ่มอุบัติกำรณ์กำรติดเชื้อใน 
ช่องท้อง รวมถึงกำรติดเชื้อกลับเป็นซ�้ำ ซึ่งสอดคล้องกับกำรศึกษำ 
ของ Chuang ในปี ค.ศ. 2009 ที่พบว่ำภำวะโพแทสเซียม 
ในเลือดต�่ำเพิ่มกำรติดเชื้อในช่องท้องและเพิ่มอุบัติกำรณ์ในกำร
เกิด Enterobacteriaceae peritonitis นอกจำกน้ีในผู้ป่วยท่ีมี
ภำวะโพแทสเซยีมในเลอืดต�ำ่มอีตัรำกำรเข้ำรกัษำตัวในโรงพยำบำล
มำกกว่ำกลุ่มโพแทสเซียมในเลือดปกติอย่ำงมีนัยส�ำคัญ ซึ่งสำเหตุ
กำรนอนโรงพยำบำล สืบเนือ่งมำจำกภำวะแทรกซ้อนจำกกำรล้ำงไต 
ทำงช่องท้อง ได้แก่ ภำวะน�้ำท่วมปอด กำรติดเชื้อในช่องท้อง น�้ำยำ
ไม่ไหลจำกสำยล้ำงไตมีปัญหำ รวมไปถึงกำรเปล่ียนกำรรักษำ  
มำเป็นกำรฟอกเลือดช่ัวครำวหรือถำวรจำกกำรติดเชื้อในช่องท้อง
ทีร่ักษำแล้วไมด่ีขึน้ และในส่วนที่ไมเ่กีย่วกบักำรลำ้งไตทำงชอ่งทอ้ง 
อันได้แก่ ภำวะหัวใจวำยหรือหัวใจขำดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง 
หรือภำวะติดเชื้อทำงระบบอื่น ซึ่งพบว่ำสูงในทั้งสองกลุ่ม 
 เม่ือศึกษำอัตรำเสียชีวิตในผู้ป่วยล้ำงไตทำงช่องท้องพบว่ำ 
ทั้งสองกลุ่มไม่มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ ซึ่งพบ
อัตรำกำรเสียชีวิตอยู่ที่ร้อยละ 20.8 และร้อยละ 24.5 ในกลุ่มที่
โพแทสเซียมในเลือดปกต ิและกลุ่มทีม่ภีำวะโพแทสเซยีมในเลอืดต�ำ่  
แต่เม่ือวิเครำะห์สำเหตุกำรเสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจำกกำรติดเชื้อ 
ในช่องท้องเช่นเดียวกัน ดังนั้นภำวะโพแทสเซียมในเลือดต�่ำ 
เป็นอีกหนึ่งปัจจัย ที่อำจส่งผลต่ออัตรำกำรเสียชีวิตของผู ้ป่วย 
ที่มำกขึ้น ซึ่งกำรศึกษำนี้อำจมีข้อจ�ำกัดและควรมีกำรศึกษำวิจัย 
เพิ่มเติมที่มีกำรติดตำมผู้ป่วยแบบไปข้ำงหน้ำ และดูควำมสัมพันธ์
ของภำวะโพแทสเซียมในเลือดต�่ำกับภำวะแทรกซ้อน ไม่ว่ำจะเป็น
อัตรำกำรเสียชีวิต กำรเข้ำรักษำตัวในโรงพยำบำล รวมถึงภำวะ
แทรกซ้อนจำกกำรล้ำงไตทำงหน้ำท้อง 
 ข้อเด่นของกำรศึกษำ จำกกำรศึกษำแสดงให้เห็นว่ำภำวะ 
โพแทสเซยีมในเลอืดต�ำ่พบได้บ่อยมำกในเวชปฏบิตั ิและแสดงให้เห็นถงึ  
ผลลัพธ์ที่เป็นภำวะแทรกซ้อนที่พบได้มำกกว่ำในผู้ป่วยที่มีระดับ
โพแทสเซยีมในเลอืดต�ำ่ ซึง่มผีูป่้วยจ�ำนวนไม่น้อยทีจ่�ำเป็นต้องได้รบั
กำรรับประทำนโพแทสเซียมทดแทน ซึ่งอำจพบผลข้ำงเคียงได้ เช่น 
ปวดท้อง ถ่ำยเหลว ซึง่อำจส่งผลต่อคณุภำพชวีติของผูป่้วย จำกงำน
วิจัยนี้อำจท�ำให้เกิดกำรพัฒนำระบบกำรดูแลผู้ป่วยให้ครอบคลุม  
ทัง้เฝ้ำระวงัภำวะโพแทสเซยีมในเลอืดต�ำ่ กำรแนะน�ำเรือ่งโภชนำกำร
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ให้แก่ผู้ป่วย เพื่อลดภำวะแทรกซ้อนท่ีจะเกิดขึ้น รวมถึงลดกำร 
เข้ำรกัษำตวัในโรงพยำบำล กำรเปลีย่นกำรรกัษำเป็นกำรฟอกเลอืด
ด้วยเครื่องไตเทียม ซึ่งส่งผลให้ผู้ป่วยต้องมีภำระค่ำใช้จ่ำยในกำร 
เดินทำงมำฟอกเลือดเพิ่มขึ้น และอำจเพิ่มอัตรำกำรรอดชีวิต  
ในผู้ป่วยที่ได้รับกำรล้ำงไตทำงช่องท้องได้
 ข้อจ�ำกัดของกำรศึกษำในคร้ังน้ีเป็นกำรศึกษำแบบย้อนหลัง 
ท�ำให้เกิดข้อก�ำจดัอยูห่ลำยประกำร ได้แก่ ไม่ได้ข้อมลูเกบ็เศรษฐำนะ  
หรือกำรศึกษำ ซึ่งอำจจะเป็นปัจจัยเกี่ยวเนื่องให้เกิดภำวะทุพ-
โภชนำกำร ซึ่งส่งผลให้เกิดภำวะโพแทสเซียมในเลือดต�่ำได้ รวมถึง
กำรประเมินภำวะทุพโภชนำกำรในผู้ป่วยท่ีเป็นรูปแบบท่ีชัดเจน 
ข้อมูลกำรท�ำงำนของไตท่ีเหลืออยู่ คุณสมบัติของเยื่อบุช่องท้อง 
ปรมิำณควำมพอเพยีงของกำรล้ำงไตทำงหน้ำท้องต่อสัปดำห์ รวมถงึ 
ระดับแมกนีเซียมในเลือด 

สรุป
 ภำวะโพแทสเซียมในเลือดต�่ำในผู ้ป่วยล้ำงไตทำงช่องท้อง 
พบควำมชุกที่ค ่อนข้ำงสูงในเวชปฏิบัติ เพ่ิมอัตรำกำรติดเชื้อ 
ในช่องท้อง เพิ่มควำมล้มเหลวของกำรล้ำงไตทำงช่องท้อง ต้อง
เปลี่ยนกำรรักษำเป็นกำรฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม และกำร 
เข้ำรักษำตวัในโรงพยำบำลทีเ่พิม่ขึน้ แต่อตัรำกำรเสียชวีติไม่แตกต่ำง
กับกลุ่มที่ระดับโพแทสเซียมในเลือดปกติ
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A 32-year-old man with 
hematuria and hemoptysis
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Clinicopathological Conference

กรณีศึกษาผู้ป่วย 
 ชำยไทยคู่ อำยุ 32 ปี 8 เดือน ภูมิล�ำเนำ กรุงเทพมหำนคร

อาการส�าคัญ 
 ปัสสำวะมีเลือดปน 3 สัปดำห์ก่อนมำโรงพยำบำล

ประวัติปัจจุบัน 
 3 สัปดำห์ก่อนมำโรงพยำบำล มีอำกำรปวดท้องบริเวณสะดือ
และปวดร้ำวไปหลัง ร่วมกับปัสสำวะออกมำมีเลือดปน แต่ไม่มี
อำกำรแสบขดัขณะปัสสำวะ ไปรบักำรรกัษำทีค่ลนิกิได้ยำ hyoscine  
และ omeprazole ภำยหลังรับประทำนยำแล้วอำกำรทุเลำ 
 2 สัปดำห์ก่อนมำโรงพยำบำล รู้สึกเหนื่อยง่ำย เริ่มมีอำกำร 
ไอแห้ง ไม่มีเสมหะ ต่อมำอำกำรไอมำกขึ้น และมีไอเป็นเลือดสด 
1-2 ค�ำ ร่วมกบัมอีำกำรเหนือ่ยขณะท�ำกจิวตัรประจ�ำวนั และสังเกต
ว่ำปัสสำวะมีสีแดง

ประวัติอดีต 
 1 ปีก่อนมำโรงพยำบำล มอีำกำรหอูือ้ทัง้สองข้ำง ไม่มอีำกำรปวด  
ได้ยินเสียงลดลง ต้องเพิ่มเสียงในขณะดูโทรทัศน์ ไม่มีน�้ำมูก ไม่มี
อำกำรแน่นหรือคัดจมูก 
 1 เดอืนก่อนมำโรงพยำบำล ไปพบแพทย์ด้วยอำกำรหูอือ้ ตรวจพบ  
otitis media with effusion ที่หูซ้ำย ร่วมกับพบกำรได้ยินลดลง 
ทัง้สองข้ำง โดยเป็น mixed hearing loss ทีห่ขูวำ และ conductive 
hearing loss ที่หูซ้ำย ไม่พบควำมผิดปกติในโพรงจมูกทั้งสองข้ำง

การตรวจร่างกาย
Vital signs:   BT 36.8 ºc, BP 171/115 mmHg, PR 109/min,  
    RR 22/min 
GA:   A Thai male, good consciousness,  
    tachycardia, tachypnea, mild pallor, no  

    jaundice, no cyanosis, BW 105.4 kg,  
    Height 175 cm
HEENT:  Mild pale conjunctivae, no scleral icterus 
CVS:    PMI at 5th ICS MCL, normal S1 S2 sound,  
    SEM grade II at 2nd Lt parasternal border 
RS:    Fine crepitation at RLL
Abdomen:  Globular shape, active bowel sound, no  
    organomegaly
Extremities:  Pitting edema 1+ at both lower extremities 
Neurological: intact CN, pupil 3 mm RTL BE, no motor  
    deficit

ผลการตรวจปฏิบัติการ
CBC:  Hb 8.3 g/dL, Hct 25.3 %, MCV 72.5 fL,  
   RDW 16.8 %, WBC 6,240/mm3 (PMN 79 %,  
   L 10 %, M 2 %, E 1 %), Platelets 378,000 /uL 
U/A:   pH 5.0, Sp.gr. 1.029, albumin 2+, WBC  
   10-20 /HPF, RBC >100 /HPF
   UPCI 1.02
   BUN 14 mg/dL, Cr 0.9 mg/dL 
   Na 132, K 4.1, Cl 100, HCO

3
 24 mmol/L

   Albumin 3.2 g/dL, globulin 3.3 g/dL, AST  
   34 U/L, ALT 34 U/L, ALP 195 U/L
   HBs Ag -ve,  Anti-HBs -ve,  Anti-HCV -ve  
   Anti-HIV -ve
   Anti-MPO Ab  < 2 RU/mL,  Anti-PR3 Ab  
   >200 RU/mL
ABG:    pH 7.38, pO

2
 52.6 mmHg, pCO

2
 34.4  

   mmHg, HCO
3
 20.9 mmol/L, FiO

2
 0.21

Chest film:  (รูปที่ 1)
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รูปที่ 1 ภำพรังสีวิทยำทรวงอกพบ reticular infiltration ที่ 
ปอดขวำด้ำนล่ำง

รูปที่ 2 ลักษณะทำงพยำธิวิทยำชิ้นเนื้อปอดพบ Interstitial  
pneumonitis, alveolar hemorrhage

รูปที่ 3 A, B: ย้อม H& E (A) และ Masson’s trichrome  
    พบ fibrocellular crescentic glomerulus  
    with interstitial inflammation 
             C:  ย้อม PAS พบ periglomerular fibrinoid  
    necrosis and cellular crescent 

Sputum culture: -ve for mycobacterium, fungi, virus 
Sputum PCR for TB -ve
Broncho-alveolar lavage:  Mild chronic inflammation
Lung pathology (รูปที่ 2)
Renal pathology 
Light microscopy (รูปที่ 3)
Glomeruli:  22 glomeruli, no global sclerosis, no  
 increase in mesangial  cel ls ,  no  
 endocapillary hypercellularity, 4 cellular  
 crescents, 1 fibrocellular crescent,  
 segment fibrinoid necrosis in 3 glomeruli,  
 focal break of glomerular basement  
 membrane in fibrinoid necrotic area
Tubules and interstitium: 
 <5% tubular atrophy and interstitial 
  fibrosis

A

B

C
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Immunofluorescense:  Focal staining (1+ to 2+) in necrotic  
 segment for IgG and fibrinogen
Electron microscopy (รูปที่ 4)

รูปที่ 4 พยำธิวิทยำชิ้นเนื้อไตใน electron microscopy พบ focal 
effacement of foot process

เข้ำได้กับกลุ่มโรค ANCA-associated small vessel vasculitis 
เนื่องจำกตรวจพบแอนติบอดีต่อ proteinase 3 (anti-PR3 Ab)  
ร่วมกับผู ้ป่วยมีอำกำรทำงระบบทำงเดินหำยใจ ผลกำรตรวจ 
ทำงพยำธิวิทยำชิ้นเนื้อปอดพบ alveolar hemorrhage และ 
มีอำกำรของ otitis media น�ำมำก่อน จึงท�ำให้นึกถึงโรค GPA  
หรือ Wegener’s granulomatosis 

ANCA-associated glomerulonephritis ชนิด GPA 
 GPA หรือเดิมมีช่ือว่ำ Wegener’s granulomatosis (WG)  
เป ็นโรคหลอดเลือดขนำดเล็กอักเสบที่สัมพันธ ์กับ ANCA  
(ANCA-associated small-vessel vasculitis; AASV) และ 
เป็นโรคหนึ่งในกำรวินิจฉัยแยกโรคของกลุ่มอำกำรทำงปอดและ 
ไต (pulmonary-renal syndrome)1-3 ซึ่งทำงพยำธิวิทยำ 
จะพบลักษณะ necrotizing inflammation ร่วมกับ granuloma 
ของหลอดเลือดขนำดเล็ก 
 พยำธิสภำพของระบบทำงเดินหำยใจของ GPA ประกอบด้วย 
sinusitis, otitis media, ulceration, bony deformities และ 
subglottic หรือ bronchial stenosis ภำพรังสีวิทยำทรวงอก 
ที่พบได้บ่อยคือ solitary หรือ multiple pulmonary nodules, 
fixed infiltration หรอื cavities และร่องรอยของ granulomatous  
ที่ปอดท�ำให้เกิดอำกำรไอเป็นเลือดได้ แต่โดยส่วนใหญ่ไม่แสดง
อำกำร รวมทั้งอำจพบ diffuse alveolar hemorrhage (DAH)  
จำก capillaritis ท�ำให้กำรหำยใจล้มเหลว และสัมพนัธ์กับอตัรำกำร
เสียชีวิตสูงถึงร้อยละ 35-502 
 ลกัษณะทำงพยำธวิทิยำชิน้เนือ้ไตใน GPA จะพบว่ำ glomerulus 
มี crescent formation ร่วมกับ necrotizing inflammation 
และ periglomerular granulomatous inflammation โดย 
ที่ไม่ค่อยพบ immune-complex deposits รวมทั้งพบ intersti-
tial inflammation และกำรอักเสบของหลอดเลือดขนำดเล็กและ 
กลำง (small to medium vasculitis)4

 กำรวินิจฉัยแยกโรคจำก vasculitis กลุ่มอื่น จะอำศัยอำกำร 
ทำงคลินิก และกำรตรวจทำง serology ซึ่งผู ้ป่วย GPA จะ 
พบแอนติบอดีต่อเอนไซม์ proteinase 3 (anti-PR3 Ab) หรือ  
c-ANCA โดยอำกำรแสดงผล serology และลักษณะทำงพยำธวิทิยำ
ได้แสดงไว้ใน ตารางที่ 1 และ รูปที่ 5

การวินิจฉัยโรค
 Granulomatosis with polyangiitis (GPA)

อภิปราย
 ผู้ป่วยรำยนี้มำพบแพทย์ด้วยอำกำรปัสสำวะมีเลือดปน ร่วมกับ
ตรวจพบควำมดันโลหิตสูง มีเม็ดเลือดแดงและโปรตีนในปัสสำวะ  
จงึควรนกึถงึกลุม่อำกำร acute glomerulonephritis หรอื rapidly 
progressive glomerulonephritis นอกจำกนี้ผู้ป่วยมีประวัติไอ
เป็นเลือด เหนื่อยมำกขึ้นน�ำมำก่อน และพบควำมผิดปกติของ 
ภำพรังสีวิทยำทรวงอก จึงควรนึกถึงภำวะ pulmonary-renal 
syndrome ซึ่งกำรวินิจฉัยแยกโรคในผู้ป่วยรำยนี้ ได้แก่ กลุ่มโรค 
ANCA-associated small vessel vasculitis, Goodpasture 
syndrome และกำรติดเชื้อในระบบทำงเดินหำยใจชนิดรุนแรง 
 จำกกำรตรวจทำงห้องปฏบิตักิำรเพิม่เตมิพบว่ำ ผลทำง serology  
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การรักษา 
 กำรรักษำหลักของ AASV ประกอบด้วยกำรให้ steroid และ
ยำกดภูมิคุ้มกันอื่น ๆ นอกจำกนี้ในผู้ป่วยบำงรำยอำจพิจำรณำกำร
ท�ำ plasmapheresis ร่วมด้วย โดยแบ่งกำรรักษำเป็น 2 ช่วง ได้แก่ 
induction phase มีวตัถุประสงค์เพือ่ให้โรคเข้ำสูร่ะยะสงบได้อย่ำง
รวดเร็ว ซ่ึงส่วนใหญ่ใช้เวลำนำน 3-6 เดือน และ maintenance 

ตารางที่ 1 อำกำร ผล serology และลักษณะทำงพยำธิวิทยำของโรคที่แสดงอำกำร pulmonary-renal syndrome5

Granulomatosis with
polyangiitis

Microscopic polyangiitis Goodpasture syndrome

Clinical:
ENT +++ Absent or mild Absent

Pulmonary Nodules, infiltrates, cavities 
and/or DAH

DAH DAH

Renal Glomerulonephritis Glomerulonephritis Glomerulonephritis

Serology:
Sensitivity

C-ANCA
60-90% *

p-ANCA
60-70%

ABMA **

90-100%

Target antigen Proteinase 3 (PR 3) Myeloperoxidase (MPO) Type IV collagen

Pathology:
Necrotizing vasculitis +++ +++ ±

Granulomas ++ Absent Absent

Immunofluorescence Negative Negative Linear deposition

*ขึ้นกับ limited หรือ generalized form **ABMA = anti-basement membrane antibodies 

รูปที่ 5 Frequency of c-ANCA and p-ANCA positivity in patients with a particular organ system involvement6

phase นำน 1-2 ปี เพื่อป้องกันกำรกลับเป็นซ�้ำของโรค
 กำรรักษำผู้ป่วยในช่วง induction phase ขึ้นกับควำม 
รุนแรงและ activity ของโรค โดย European Vasculitis Study  
Group (EUVAS) แบ่งควำมรุนแรงของโรคตำมอำกำร ระดับ 
ครีแอทินินในเลือด และกำรก�ำเริบในแต่อวัยวะเป็น 5 ระยะ  
ตำม ตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 EUVAS grading of disease severity in AASV7

 โดยในกลุ่มที่เป็น limited disease ท่ียังไม่มีอำกำรทำงไต 
หรือระดับครีแอทินินในเลือดน้อยกว่ำ 1.4 มก./ดล. อำจพิจำรณำ
ให้ steroid ร่วมกับ mycophenolate mofetil (MMF) ได้ ใน
รำยที่มีอำกำรทำงไตและระดับครีแอทินินในเลือดน้อยกว่ำ 5.7 
มก./ดล. อำจพิจำรณำให้ steroid ร่วมกับ cyclophosphamide  
หรือ rituximab ได้ ส�ำหรับในรำยที่มีระดับครีแอทินินในเลือด
มำกกว่ำ 5.7 มก./ดล. หรือมีเลือดออกในปอด อำจพิจำรณำกำร 
ท�ำ plasmapheresis ร่วมกับกำรให้ steroid และ cyclophos-
phamide หรือ rituximab ได้ 
 ส�ำหรับกำรรักษำในช่วง maintenance phase ประกอบด้วย 
กำรลดขนำดของ steroid ร่วมกับกำรใช้ยำ azathioprine หรือ 
rituximab ในรำยที่เคยได้ rituximab ในช่วง induction phase 
ขนำดยำใน ตารางที่ 3
 ผู ้ป ่วยรำยนี้มีควำมรุนแรงจัดอยู ่ในระยะแรก และอำกำร
รุนแรงจึงรักษำในช่วงแรกด้วย methylprednisolone ขนำด 
1,000 มก./วัน ทำงหลอดเลือดด�ำในช่วง 3 วันแรก ตำมด้วย 

prednisolone รับประทำนในขนำด 1 มก./กก./วัน ร่วมกับ 
cyclophosphamide ขนำด 15 มก./กก. ทุก 2-3 สัปดำห ์
ทำงหลอดเลอืดด�ำ เป็นเวลำ 5 เดอืน จำกนัน้ในช่วง maintenance 
ผูป่้วยได้ prednisolone และ azathioprine รบัประทำนจนกระทัง่
สำมำรถลดขนำดยำ prednisolone และหยุดยำได้ 

สรุป
 ผู้ป่วยชำยไทยมีอำกำรปัสสำวะมีเลือดปน และไอเป็นเลือด  
ร่วมกับมีประวัติกำรได้ยินเสียงลดลง และ otitis media ตรวจพบ 
ควำมดนัโลหติสูง เมด็เลือดแดงในปัสสำวะ โปรตนีในปัสสำวะ เลอืด
ออกในปอด และ anti-PR3 Ab ผลทำงพยำธวิทิยำ เป็น crescentic  
glomerulonephritis ได ้รับกำรวินิจฉัย GPA และได ้รับ 
กำรรักษำในช่วงแรกด้วย steroid, cyclophosphamide ต่อด้วย  
prednisolone และ azathioprine ในช่วง maintenance  
จนเข้ำสู่ระยะสงบในที่สุด 

Disease
classification

Constitutional
symptoms

Serum creatinine
(mg/dL)

Threatened organ
involvement

Limited No < 1.4 No

Early, generalized Yes < 1.4 No

Active, generalized Yes < 5.7 Yes

Severe Yes > 5.7 Yes

Refractory Yes Any Yes
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 ประโยคดังกล่ำวน้ี อยู่ในใจของครูแพทย์โรคไตท่ำนหนึ่ง ผู้ซึ่ง 
เป็นทีเ่คำรพรกัของเหล่ำบรรดำลกูศษิย์ แพทย์และพยำบำลไตเทียม 
ทั้งที่จบกำรฝึกอบรมจำกทั้งในและนอก รพ.พระมงกุฎเกล้ำ  
ท่ำนผู้นั้นคือ อำจำรย์ พันเอก (พิเศษ) นำยแพทย์ เลอสรรพ์  
ลือสุทธิวิบูลย์ โดยวำรสำรสมำคมโรคไตแห่งประเทศไทย ฉบับนี้  
ทำงกองบรรณำธกิำร ต่ำงเหน็ตรงกนัว่ำ คงจะไม่มใีครทีน่่ำสัมภำษณ์
มำกไปกว่ำ อำจำรย์เลอสรรพ์ ของพวกเรำ

อาจารย์มีแรงบันดาลใจอย่างไรครับ ถึงเลือกเรียนแพทย์
และได้เข้าท�างานเป็นแพทย์ทหาร และอาจารย์แพทย์ 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าครับ
 ผมจบมธัยมศึกษำ โรงเรยีนโยธนิบรูณะ ปัจจบุนัเป็นทีต่ัง้รฐัสภำ
แห่งใหม่ เพ่ือนรุ่นน้องโรงเรียนโยธินบูรณะที่อยู่ในวงกำรโรคไต
เดียวกัน คือ อำจำรย์ไพสิฐ (ศ.นพ.ไพสิฐ เผือกสกนธ์) ซึ่งเป็นอดีต 
renal pathologist รพ.พระมงกุฎเกล้ำ ปัจจุบันท่ำนลำออกไป 
ท�ำงำนที่ Vanderbilt University Medical Center ท่ำนจบแพทย์ 
พระมงกุฎ รุ่นที่ 7 ในวัยเด็กจริง ๆ แล้วผมไม่ได้มีแรงบันดำลใจ 
ในกำรอยำกเรียนแพทย์มำตั้งแต่ต้น อยำกมีอำชีพเป็นสถำปนิก 
มำกกว่ำเพรำะชอบกำรขีด ๆ เขียน ๆ แต่ในที่สุดผมก็ตัดสินใจ 
เข้ำเรียนแพทย์ เพรำะสอบติดอันดับคณะแพทย์ซะก่อน ผมจบ 
แพทยศำสตรบัณฑิต จำกจุฬำลงกรณมหำวิทยำลัย โดยเข้ำศึกษำ
ในช่วงปี พ.ศ. 2521-2527 โดยรุ่นผมเป็น intern รุ่นสุดท้ำย  
เรียนและใช้ทุน overlap กับ extern รุ่นที่ 1 ตำมหลักสูตรใหม่  
ผมมำเป็นแพทย์ฝึกหัดที่ โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ เพรำะ 
อยำกอยู ่กรุงเทพฯ และอยำกฝึกงำนโรงพยำบำลขนำดใหญ่ 
ที่มีหลำกหลำยสำขำ คิดว่ำน่ำจะมีประโยชน์ตอนออกไปใช้ทุน
ต่ำงจังหวัด ระหว่ำงเป็นแพทย์ฝึกหัดพบว่ำตัวเองชอบ neuro 
med เน่ืองจำกมี idol คือ อำจำรย์ สีมำ (พลเอก นำยแพทย์  
สีมำ ศุภเกษม, M.R.C.P. London) จำกนั้นออกไปเป็นแพทย์ 
ใช้ทุนโรงพยำบำลค่ำยสุรสิงหนำท อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว  
สมัยนั้นยังเป็นจังหวัดปรำจีนบุรี ผมไปปฏิบัติรำชกำรชำยแดน  
ในช่วงเหตุปะทะชำยแดนไทย-กัมพูชำ ในปลำยยุคสงครำมเย็น  
สมัยนั้นยังคงมีกล่ินอำยของสงครำมและควำมขัดแย้งที่ยังคงคุกรุ่น  
ช่วงนั้นได้มีโอกำสร่วมท�ำงำนวิจัยมำลำเรีย กับสถำบันวิจัย
วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ทหำร หรือ Armed Forces Research  
Institute of Medical Sciences โดยควำมร่วมมือของกองทัพบก 
สหรัฐอเมริกำและกองทัพบกไทย และผมยังมีโอกำสช่วยงำน 
สภำกำชำดไทย ออกตรวจชำวกัมพูชำในค่ำยศูนย์ผู้อพยพเขำอีด่ำง  
นอกจำกนี้ยังต้องท�ำหน้ำท่ีเป็นศัลยแพทย์จ�ำเป็นอีกด้วย โดย 
ต้องท�ำผ่ำตัดต่ำง ๆ ด้วยตนเอง เช่น ท�ำ caesarean section  
ในสัปดำห์แรกที่ ไปใช ้ทุนเลย นอกจำกนั้นก็ เป ็นผ ่ำตัดเล็ก  
ท�ำแทบทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็น appendectomy, herniotomy  

บทสัมภาษณ์ 

พันเอก (พิเศษ) นายแพทย์ 
เลอสรรพ์ ลือสุทธิวิบูลย์

Interview

อาจารย์อาวุโสท่ีปรึกษาแผนกโรคไต  อดีตหัวหน้าแผนกโรคไต 
ล�าดับที่  ๗  กองอายุรกรรม  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  และ 
อดีตหัวหน้าศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

บทสัมภาษณ์โดย พันเอก ผศ.นพ.วิศิษฐ์ แก้วพุด
แผนกโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 ปราชญ์ชาวเยอรมัน ฟรีดริช วิลเฮ็ล์ม นีทเชอ (Friedrich  
Wilhelm Nietzsche, 1844-1900) เจ้าของหนังสือ Thus 
Spoke Zarathustra กล่าวว่า “หากท่านต้องการบรรลุความสงบ 
ทางใจและความสุข จงมีศรัทธา หากท่านต้องการเป็นสาวก 
แห่งความจริง จงค้นหา”
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ที่ท�ำผ่ำตัดเป็น routine คือ ท�ำ circumcision ให้เหล่ำทหำรเกณฑ์
ในค่ำย และ amputation ให้ทหำรที่ออกลำดตระเวน แล้วเหยียบ
กับระเบิดตำมแนวชำยแดนมำ อำนิสงส์มำจำกกำรมีโอกำสหัดท�ำ 
ด้วยตนเองขณะเป็นแพทย์ฝึกหัด อย่ำงไรก็ดีประสบกำรณ์กำร
ท�ำงำนในช่วงนี้ตอกย�้ำให้รู้ว่ำเรำไม่เหมำะกับกำรเป็นศัลยแพทย์
 หลังจำกใช้ทุนเสร็จกลับมำเรียนต่อแพทย์ประจ�ำบ้ำนสำขำ
อำยุรศำสตร์ที่โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ จนจบมำตอนนั้นอยำก 
เรียนต่อ neuro med แต่โควต้ำเต็มจึงกลับไปใช้ทุนที่เดิมคือ  
โรงพยำบำลค่ำยสุรสิงหนำท อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ท�ำงำน 
ตรวจรักษำพยำบำลดูคนไข้อำยุรกรรมทั้งของโรงพยำบำลค่ำย
สุรสิงหนำท และเป็นแพทย์ที่ปรึกษำให้กับโรงพยำบำลอ�ำเภอ
อรัญประเทศ ซ่ึงขณะน้ันยังไม่มีอำยุรแพทย์ประจ�ำ ผมมีโอกำส
ท�ำงำนบริหำรโรงพยำบำลค่ำยฯ แทนผู้อ�ำนวยกำร ซึ่งขณะนั้น 
ลำไปเรียนหลักสูตรชั้นนำยพัน ซึ่งท�ำให้รู ้สึกว่ำชีวิตน้ีจะไม่น่ำ 
เหมำะกบังำนบรหิำรเลย ตอนนัน้ได้วำงแผนชวีติแล้วว่ำ ต้องกำรจะ 
settle ตัวเองอยู่ต่ำงจังหวัด ขณะนั้นเป็นช่วงหลังสงครำมชำยแดน
สงบแล้ว เศรษฐกิจชำยแดนบูมมำก ๆ ทุกวันนี้หำกไม่มีโควิดตลำด
นัดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ น่ำจะเป็นตลำดนัดกลำงแจ้งที่คึกคัก
และใหญ่ที่สุดในประเทศ

ทราบว่าอาจารย์เป็นแพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด
อายุรศาสตร์โรคไต รุ่นที่ 3 อยากให้อาจารย์เล่าช่วงริเริ่ม
หลักสูตรแพทย์ประจ�าบ้านต่อยอดอายุรศาสตร์โรคไต 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
 ครับ จุดเปลี่ยนในชีวิตผมคือ ท่ำนอำจำรย์อุษณำ (พลตรีหญิง 
แพทย์หญิง อุษณำ ลุวีระ) ได้กรุณำวิทยุเรียกตัวผมกลับมำ โดย 
ท่ำนสอบถำมว่ำ ต้องกำรมำเป็น staff แผนกโรคไตไหม ตอนน้ัน 
ไม่ต้องคิดอะไรมำกเลย ซำบซึ้งที่ท่ำนเมตตำและไว้วำงใจ ตกปำก
รับค�ำท่ำนทันที กลับมำเรียนอำยุรศำสตร์โรคไตรุ่นท่ี 3 ต่อจำก
อำจำรย์ถนอม (พลเอก นำยแพทย์ ถนอม สภุำพร) ซึง่เป็นรุน่ท่ี 1 โดย
รุน่ที ่2 ว่ำง ไม่มกีำรฝึกอบรมแพทย์ประจ�ำบ้ำนต่อยอด หลงัจำกนัน้ 
ได้ทุนกองทัพบกไปศึกษำต่อต่ำงประเทศ ตอนออกเดินทำงไปพอดี 
ตรงกบัช่วงวกิฤตต้ิมย�ำกุง้ 2540 (1997 Asian financial crisis) ขณะนัน้ 
ได้รบัมอบภำระกิจไปเป็น visiting clinician ด้ำน renal transplantation  
เป็นเวลำ 1 ปี เนือ่งจำกงำนปลกูถ่ำยไตในโรงพยำบำลพระมงกฎุเกล้ำ 
ยังอยู่ในยุคเริ่มต้น จึงต้องกำรผู้เชี่ยวชำญมำเสริมงำนด้ำนนี้

ทราบว่าอาจารย์ได้รับประสบการณ์ชีวิตที่น่าสนใจ
ช่วงที่อยู่ Mayo Clinic, Minnesota
 ครบั ผมได้มปีระสบกำรณ์เป็น visiting clinician ด้ำนปลกูถ่ำยไต 
ที่ Mayo Clinic, Rochester, มลรัฐ Minnesota สหรัฐอเมริกำ 
โดยได้รับอำนิสงค์จำกอำจำรย์พรรณบุปผำ (พลโทหญิง ศ.คลินิก 
พญ.พรรณบุปผำ ชูวิเชียร) และอำจำรย์ถนอม ท่ำนได้เคยไปอยู ่
ทีน่ัน่มำก่อนแล้ว หัวหน้ำแผนกศนูย์ปลกูถ่ำยไตทีเ่มโยคลนิกิสมยันัน้  
คือ Dr. Thomas R. Schwab ซ่ึงเป็นอำยุรแพทย์โรคไตด้วย  
ให้กำรดแูลเรำเป็นอย่ำงดี เรำอยำกเรยีนรูเ้รือ่งอะไร ท่ำนเปิดโอกำส
ให้เรำเต็มที่ ตั้งแต่ต้นน�้ำยันปลำยน�้ำ เริ่มจำกกำรคัดเลือกผู้ป่วย 
รับไตและผู้บริจำคไต กำรเตรียมผู้ป่วย กำรดูแลผู้ป่วยหลังผ่ำตัด  
กำรติดตำมผู้ป่วยหลัง discharge ได้มีโอกำสร่วมตรวจผู้ป่วยหลัง
ปลูกถ่ำยไต นอกจำกงำนด้ำนปลูกถ่ำยไตแล้ว ท่ำนยังให้สำมำรถ
เข้ำไปดูงำนด้ำนอื่น ๆ ที่เรำสนใจได้ด้วย เช่น เข้ำร่วมประชุม,  
ฟัง lecture ในหน่วยต่ำง ๆ ได้มีโอกำสไป attend ห้องปฏิบัติกำร 
ทำง immunology ประเมินผลกำรตรวจ panel-reactive  
antibody (PRA) ไปร่วมอ่ำน slide ชิ้นเนื้อไต กับอำจำรย์ที่เป็น  
renal pathologist เนือ่งจำก sample ทีส่่งมำให้อ่ำนมจี�ำนวนมำก 
ทั้งใน ร.พ.เมโย เอง และเมืองต่ำง ๆ ในมลรัฐรอบ ๆ ที่ประทับใจ 
อีกอย่ำงคือ กำรเข้ำใช้ห้องสมุดที่ทันสมัยมำก ๆ ในขณะนั้น  
ห้องสมดุเปิดบรกิำรถงึดกึดืน่ สำมำรถยมืและคนืหนงัสอืแบบไม่ต้อง
เจอบรรณำรักษ์ เป็นช่วงยุคเริ่มต้นของกำรเกิดขึ้นของ internet  
มีบริกำรอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ใช้ search ข้อมูลได้เต็มท่ี และ 
ได้มโีอกำสเหน็กำรบรหิำรจดักำร กำรฝึกอบรมแพทย์และแลกเปล่ียน 
มุมมองทัศนะต่ำง ๆ กับ trainee ใน fellowship program 
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อยากให้อาจารย์เล่าประสบการณ์การท�างานของอาจารย์
ในแผนกโรคไต ร.พ.พระมงกุฎเกล้า และสมาคมโรคไต
แห่งประเทศไทย เมื่อมองย้อนอดีต
 หลังจำกกลับมำจำกต่ำงประเทศ ขณะนั้นอำจำรย์ถนอม  
ท�ำหน้ำที่เป็นหัวหน้ำแผนกฯ ได้ยังไม่ครบปี ท่ำนก็ต้องย้ำยไปรับ
ต�ำแหน่งนอกหน่วยที่สูงขึ้น ผมก็เลยต้องมำเป็นหัวหน้ำแผนกฯ ต่อ  
ซึ่งช่วงนั้นงำนบริหำรหน่วยวุ่นวำยมำกๆ งำนแรกคือกำรย้ำย
แผนกโรคไตจำกตึกอำยุรกรรมธนะรัชต์เก่ำ ไปตั้งชั่วครำวที่ อำคำร
ศูนย์วิจัยและพัฒนำทำงชีววิทยำศำสตร์ (ตึกสูตินรีเวชกรรมเดิม) 
เพื่อทุบตึกสร้ำงเป็นตึกเฉลิมพระเกียรติฯ (อำคำรเฉลิมพระเกียรติ  
6 รอบพระชนมพรรษำ) และย้ำยกลับมำตึกใหม่ที่เพิ่งสร้ำงเสร็จ 
อีก โดยต้องวำงผังเอง เขียนแปลนคร่ำวๆ เอง รวมทั้งจัดสรร
ทรัพยำกรต่ำง ๆ เพื่อสร้ำงแผนกไตใหม่ ตอนนั้นมีกำรเปลี่ยน
ผ่ำนระบบท�ำน�้ำบริสุทธิ์จำกระบบ deionization (DI) เป็นระบบ  
reverse osmosis (RO) ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณน้อง ๆ young staff 
เจ้ำหน้ำที่พยำบำล และนักเทคนิคต่ำง ๆ ท่ีช่วยกันจนกระท่ังงำน
ส�ำเร็จเรียบร้อยได้ด้วยดี
 ส่วนงำนของสมำคมโรคไต ผมได้มีโอกำสเข้ำช่วยงำน อำจำรย์
อุษณำ ซึ่งเป็นอดีตนำยกสมำคม 2 สมัย โดยส่วนใหญ่จะเป็นงำน
ธุรกำรของสมำคม ผลงำนของอำจำรย์อุษณำในฐำนะนำยกสมำคม 
ที่เป็นคุณำนุปกำรที่ใหญ่หลวงมำกคือ กำรผลักดันให้คนไข้ ESRD 
จ�ำนวนมำกรอดชีวิต เนื่องจำกสำมำรถเบิกจ่ำยค่ำฟอกเลือดได ้
จำกกรมบญัชีกลำงในสถำนพยำบำลเอกชน ซึง่ทีผ่่ำนมำคนไข้ยำกจน 
ขำดแคลนทุนทรัพย์ไม่สำมำรถฟอกเลือดต่อเนื่องในภำคเอกชนได้  
ภำครัฐให้บริกำรไม่พอ แพทย์ไตท�ำได้อย่ำงมำกคือท�ำ acute  
peritoneal dialysis แทงสำย trocath ทำงหน้ำท้อง ดีขึ้น 
ดึงสำยออก กลับบ้ำนได้สองสำมเดือน คนไข้มำใหม่แทงสำยล้ำง
ไตทำงหน้ำท้องอีก 2-3 ครั้ง จนกระทั่งผู้ป่วยถอดใจเสียชีวิตไป  

น่ำเวทนำมำกครับ งำนของผมช่วงน้ันได้ร่วมกับอำจำรย์อินทรีย์  
น�ำเทคนิคกำรวำงสำย Tenckhoff แบบ guidewire และ peel 
away sheath technique มำใช้ในโรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ
โดยมีผู ้ป่วยที่ท�ำเยอะมำกในสมัยนั้น ซึ่งก่อนหน้ำนี้ทำงเรำโดย 
อำจำรย์อุษณำ ได้เรียนเชิญ อำจำรย์ อนุตตร (พลอำกำศโท อนุตตร 
จติตนินัทน์) จำก โรงพยำบำลภมูพิล มำ demonstrate กำรวำงสำย  
Tenckhoff โดยใช้เทคนคิ trocar insertion ให้ก่อน เนือ่งจำกสมยันัน้ 
เรำไม่สำมำรถเปิดห้องผ่ำตัดที่ sterile ท�ำหัตถกำรเองได้ ปัญหำ
ส่วนใหญ่คือกำรตดิเชือ้ที ่exit site ในทีส่ดุจงึโอนงำนวำงสำยให้กบั
ทำงศัลยกรรมไป นอกจำกนั้นงำนสมำคมฯ ยังได้ไปปฏิบัติงำนเป็น
เลขำนุกำร คณะอนุกรรมกำรจัดสอบผู้เชี่ยวชำญพยำบำลไตเทียม
ตอนนั้นศูนย์ไตเทียมเอกชนเริ่มแพร่หลำยจำกนโยบำยสวัสดิกำร 
ภำครัฐ ท�ำให้เกิดกำรขำดแคลนพยำบำลผู ้เชี่ยวชำญไตเทียม  
คิดว่ำจะท�ำงำนนี้เพียง 2-3 ปี ท�ำไปท�ำมำต้องท�ำต่อเนื่องกันถึง  
8 รุ่น พอครบ 8 ปี เห็นว่ำเต็มที่แล้วไม่ค่อยมีไอเดียใหม่ในกำร
พัฒนำงำนต่อ และอยำกให้คนรุ่นใหม่มำสำนงำนจึงขอลำออก  
หลงัจำกนัน้ก็มำรบัหน้ำทีเ่ป็นหวัหน้ำศนูย์ปลกูถ่ำยอวยัวะต่อ 5-6 ปี 
ถือว่ำค่อนข้ำงนำน ก่อนจะโอนหน้ำที่ต่อให้อำจำรย์ประเจษฏ์ 
(พันเอก (พิเศษ) ศ.นพ.ประเจษฎ์ เรืองกำญจนเศรษฐ์) ซึ่งก็ได้
เห็นควำมเจริญก้ำวหน้ำของงำนปลูกถ่ำยอวัยวะในโรงพยำบำล
พระมงกุฎเกล้ำก ้ำวหน้ำขึ้นเป ็นอันมำก ปัจจุบันยังท�ำงำน 
กับ สถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข (สวรส.) ร่วมพัฒนำระบบ  
hemodialysis program เพรำะอยำกเห็น คนไข้ chronic  
hemodialysis ได้รับกำรดูแลที่ดีและมีมำตรฐำนยิ่งขึ้น

ท�าไมอาจารย์ถึงสนใจเรื่อง acid base electrolyte
โดยเฉพาะ sodium และน�้า เป็นพิเศษครับ
 งำนด้ำนวิชำกำรที่ผมสนใจคือเรื่อง electrolyte โดยเฉพำะ 
sodium เพรำะสมัยตอนไปอยู่ Mayo Clinic ได้มีโอกำสไป ward  
round ผู ้ป ่วย hyponatremia แพทย์ fellow น�ำเสนอ 
กำรซักประวัติ ตรวจร่ำงกำย และวินิจฉัยปัญหำ ตอนวำงแผน 
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กำรรักษำ ได้แสดงกำรค�ำนวณปริมำณเกลือที่จะใช้ทดแทน  
sodium ว่ำผู ้ป่วยขำดเกลือเท่ำใด ต้องชดเชยในอัตรำเท่ำไร  
professor ที่ไปดูผู ้ป่วยด้วย ได้ยินก็บอก fellow คนนั้นว่ำ  
คณุยงัไม่รูเ้รือ่ง concept ของ hyponatremia เลย เพรำะ sodium 
concentration ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ total body sodium ว่ำ 
ขำดหรือเกนิเท่ำไร ตอนนัน้เรำก็ยงังง ๆ  เพรำะเรำก็คดิเหมอืน fellow  
คนนั้น professor จึงสอนว่ำที่คุณผิดเพรำะคุณไป approach  
hyponatremia บนพื้นฐำนของ total body sodium ซึ่งมัน  
nothing to do with total body sodium มันเป็น disease 
of excess water เลยไปหำอ่ำนหนังสือพบว่ำ professor ท่ำนนี้ 
พูดถูก เลยสนใจเรื่องนี้ (อำจำรย์ให้ดูสมกำร Edelman Equation  
ประกอบ) ตั้งแต่ตอนนั้น ส่วนเรื่อง acid base ก็เหมือนกัน  
ได้ไปฟัง guest lecture อธิบำยทฤษฎี strong ion different 
(SID) และ strong ion gap (SIG) มำก่อนแล้ว หลังจำกกลับมำ
เมืองไทย ได้ยินอำจำรย์สุจินต์ (พลโท นำยแพทย์ สุจินต์ อุบลวัตร) 
พูดเรื่องนี้อีกก็เลยสนใจ พบว่ำ bicarbonate และ hydrogen  
อิออน ไม่สำมำรถท�ำให้เกิดภำวะกรดหรือด่ำงในร่ำงกำยได้  
มันเป็นเพียงกระจกที่สะท้อนว่ำในขณะนั้นร่ำงกำยเรำมีสภำวะ 
เป็นกรดหรือด่ำงเท่ำนั้น ปัจจัยอื่นที่เป็น independent variables 
ต่ำงหำกที่ก�ำหนดกำรเป็นกรดด่ำง (อำจำรย์ให้อ่ำน The Stewart  
Approach ประกอบ) เลยสนใจเรื่องน้ี focus กับสองเรื่องนี ้
และเหน็ว่ำมนัเป็นปัญหำทีพ่บได้บ่อยในเวชปฏบิตัอีิกด้วย ควำมจรงิ
ยังมี myths ในทำง nephrology อีกหลำยอย่ำง ที่ถูกพิสูจน์แล้ว
ว่ำเรำเข้ำใจหรือเชื่อผิด ๆ กันมำนำน 

อาจารย์มีงานอดิเรกอะไรบ้างครับ
 หลำยอย่ำงเลยครับ ยกเว้นกีฬำซึ่งปกติไม่ค่อยได้เล่น อย่ำงมำก
คือเดินออกก�ำลังกำยสัปดำห์ละ 3-4 วัน ชอบเล่นดนตรีบ้ำงแต่เป็น
ระดับ self-entertain ถ่ำยภำพ ฟังเพลงจำก YouTube, Spotify 
ผมอ่ำนหนังสือเกือบทุกแนว ซื้อสะสมไว้ตั้งแต่ยังไม่เกษียณรำชกำร
หลำยเล่ม คิดว่ำชีวิตน้ีคงอ่ำนไม่หมดแน่ มีโอกำสก็ไปท่องเที่ยว 
พักผ่อนกับครอบครัว พอโควิดมำก็ต้องหยุดไปโดยปริยำย

อาจารย์เล่าให้ฟังสักนิดเกี่ยวกับครอบครัวได้ไหมครับ
 ภรรยำผมเป็นพยำบำลทหำรบก ท�ำงำนห้องผ่ำตัด รู้จักกัน 
ตอนใช้ทุนต่ำงจังหวัด ปัจจุบันเกษียณแล้วเหมือนกัน ผมมีบุตรชำย 
คนเดียว จบวิศวะยำนยนต์จุฬำ ขณะนี้ก�ำลังท�ำปริญญำเอกที่  
Delft University of Technology (TU Delft) ประเทศ  
Netherlands ผมเล้ียงลูกโดยให้อิสระในกำรเลือกเส้นทำงชีวิต 
ของเค้ำเต็มที่ครับ ผมเช่ือว่ำคนเรำจะประสบควำมส�ำเร็จได้ คือ 
ได้ท�ำตำมแพสชั่นของตัวเอง เรำท�ำได้แค่ให้ค�ำปรึกษำเวลำที่เค้ำ
ต้องกำร

อาจารย์มีหลักการและข้อคิดในการด�าเนินชีวิตอย่างไร 
เพื่อให้ประสบความส�าเร็จทั้งในชีวิตครอบครัวและ
การท�างาน
 หลักกำรและข้อคิดในกำรด�ำเนินชีวิตคือ ต้องรู ้ให้ได้ก่อน 
ว่ำเป้ำหมำยของเรำคืออะไร ในอกี 5 ปี 10 ปี ข้ำงหน้ำ ทัง้ในกำรสร้ำง
ครอบครัวและกำรท�ำงำน เรำต้องกำรเป็นอะไร อยำกมี position 
อยู่ตรงไหน ในส่วนของวิชำชีพอยำกท�ำ service หรือ academic 
วิธีกำรที่ใช้ในเลือกเป้ำหมำยคือ ให้ท�ำตำมควำมต้องกำรในใจ  
ควำมชอบของตวัเรำเอง ไม่ท�ำตำมควำมคำดหวงัของบคุคลภำยนอก
รอบตัว หรือที่สังคมก�ำหนด พอเรำ focus ตรงนี้ได้แล้วก็จะ 
ใช้ชีวิตในวิถีที่จะมุ่งไปสู่เป้ำหมำย ในระหว่ำงทำงบำงครั้งอำจจะ 
มีทั้ งส�ำเร็จและล ้มเหลว ต ้องคิดเสมอว ่ำมันเป ็นเรื่องปกติ  
ใช้ประโยชน์ควำมล้มเหลวเป็นบทเรียน บททดสอบ เรียนรู้ท่ีจะไม่
ท�ำผิดพลำดในเรื่องเดิม ๆ อีก
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อยากให้อาจารย์ฝากข้อคิดในการท�างานถึง
แพทย์อายุรแพทย์โรคไตรุ่นน้องและสมาชิกสมาคม
โรคไตแห่งประเทศไทย
 ข้อคิดท่ีอยำกจะฝำกแพทย์อำยุรแพทย์โรคไตรุ่นน้องคือ หลัง
จำกเรำจบกำรเรียนรู้ทำงลึกมำเป็นแพทย์เฉพำะทำงแล้ว ควรหำ
โอกำสเรียนรู้วิชำอื่นต่ำง ๆ ในทำงกว้ำงไว้ด้วย เนื่องจำกสังคมโลก 
เปลี่ยนแปลงเร็วมำก กำรเป็นนำยไข่เจียวอำจดีและประสบ 
ควำมส�ำเร็จได้ในอดีต พอ AI มันทอดไข่เก่งกว่ำ เรำก็จะโดนดิสรัป 
โดยง่ำย กำรเข้ำมำของ COVID-19 pandemic ท�ำให้เรำรู้ว่ำ 
สังคมแพทย์ของเรำเปลี่ยนไปจำกสมัยก่อนอย่ำงมำก หำกติดตำม
ใน Clubhouse จะพบว่ำมี conflict ระหว่ำง generation  
สูงมำก เนื่องจำกคน gen Y gen Z มีกรอบคิดที่แตกต่ำงจำก 
คนรุ่น baby boomer รุ่น gen X โดยสิ้นเชิง ควำมขัดแย้งต่ำง ๆ  
อำจจบลงด้วยกำรแตกหัก (zero sum game) หรือ win-win  
ทั้งคู่ก็ได้ ที่อยำกฝำกข้อคิดแก่ท้ังสองฝ่ำยคือ ให้ใช้หลักกำรของ
พุทธศำสนำให้เป็นประโยชน์ ในกำรมีเมตตำ ขันติ และปัญญำ  
ให้แก่กันและกัน

 ส่วนสมำชกิสมำคมโรคไต สมำคมปลกูถ่ำยอวัยวะ ผมอยำกเหน็ 
regulators เหล่ำนี้ ท�ำหน้ำที่ในส่วนของกำรสนับสนุนเพิ่มมำกขึ้น
กว่ำกำรควบคุมที่เข้มงวด ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องของกำร training กำร
ดูแลศูนย์ไตเทียม หรือกำรปลูกถ่ำยอวัยวะ 

  แม้ว่าเราจะจบการสนทนากับอาจารย์เลอสรรพ์แล้ว  
แต่ยังคงความรู้สึกที่ได้ซึมซับความเป็น  clinician  ที่เก่ง 
ทั้งวิชาการ บริหาร และมองโลกเท่าทันความเปลี่ยนแปลง 
ปรับตัวทันยุคทันสมัยเสมอที่ส�าคัญ  อาจารย์เป็นตัวอย่าง 
ความอดทน  ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค  จนประสบ
ความส�าเร็จทั้งเรื่องงานและครอบครัว  เป็นตัวอย่างกับ 
พวกเราได้ แล้วพบกันฉบับหน้า สวัสดีครับ
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กิจกรรมของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

ภาพงานประชุมวิชาการ 
Intensive Nephrology Board Review 2021 
กับแพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1 และ
ชั้นปีที่  2
ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2564
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กิจกรรมของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

ภาพงานประชุมวิชาการ 
CKD weekend 
วันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2564
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กิจกรรมของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

กิจกรรมอบรม 
“Step by Step of Clinical Research for 
Fellow in Nephrology”
วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564
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ภาพงานประชุมวิชาการ 
Nephrology Review for Internists 2021 
ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
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 วำรสำรสมำคมโรคไตแห่งประเทศไทยรับพิจำรณำตีพิมพ์นิพนธ์ต้นฉบับ (original article) บทควำมทบทวน (review article)  
บทควำมพิเศษ (special article) รำยงำนจำก clinicopathological conference รำยงำนผู้ป่วย (case report) หรือ practical point 
ในทำงคลนิกิ จดหมำยถึงบรรณำธิกำร และบทควำมงำนเขยีนทำงวชิำกำรในลักษณะต่ำง 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
  2.8 เอกสำรอ้ำงอิง ต้นฉบบัทกุประเภทต้องมีอ้ำงอิงเอกสำรท่ีใช้ประกอบกำรเขยีน ให้ก�ำกบักำรอ้ำงอิงไว้โดยหมำยเลขเรยีงตำมล�ำดับ 
    โดยให้วำงตวัเลขมมุขวำบน (superscript) กำรอ้ำงองิเอกสำรให้ใช้ระบบ Vancouver โดยใช้โปรแกรม EndNote ใส่ชือ่ผูน้พินธ์ 
   จนถึง 6 คน และชื่อย่อของวำรสำรให้ใช้ตำม Index Medicus

 เนื้อหำและข้อมูลในบทควำมที่ลงตีพิมพ์ในวำรสำรสมำคมโรคไตแห่งประเทศไทย ถือเป็นข้อคิดเห็นและควำมรับผิดชอบของผู้เขียน
บทควำมโดยตรง ซึ่งกองบรรณำธิกำรวำรสำร ไม่จ�ำเป็นต้องเห็นด้วยหรือร่วมรับผิดชอบใด ๆ บทควำม ข้อมูล เนื้อหำ รูปภำพ ฯลฯ ที่ได้ 
รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรสมำคมโรคไตแห่งประเทศไทย ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสมำคมโรคไตแห่งประเทศไทย หำกบุคคลหรือหน่วยงำนใด
ต้องกำรน�ำทัง้หมดหรอืส่วนหนึง่ส่วนใดไปเผยแพร่ต่อหรือเพือ่กระท�ำกำรใด ๆ  จะต้องได้รบัอนญุำตเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกสมำคมโรคไต 
แห่งประเทศไทยก่อนเท่ำนั้น
 ผู้นิพนธ์สำมำรถดูรำยละเอียดและส่งต้นฉบับได้ที่ https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JNST/about/submissions หรือ 
ติดต่อสอบถำมทำง e-mail: journalnephrothai@gmail.com
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