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โรคไตจากเบาหวานเปนสาเหตุหลักของโรคไตเรื้อรังระยะสุด

ทาย จากรายงานการศึกษาในผูปวยเบาหวานของประเทศไทยพบ

โรคไตจากเบาหวานสูงถึงรอยละ 42.91  จากภาวะระดับน้ำาตาล

ในเลือดสูงเกิดการเปลี่ยนแปลงเมตาบอลิซึมของน้ำาตาลกลูโคสใน 

รางกายนำาไปสูพยาธิสภาพในหลอดเลือดขนาดเล็กทางไตตามมา สง

ผลเพิ่มอัตราการเจ็บปวย การนอนโรงพยาบาล และการเสียชีวิต

ของผูปวยเบาหวาน การเกิดพยาธิสภาพทางไตเริ่มจากอัตรากรอง 

และขนาดไตเพิ่มขึ้น เรียกวา glomerular hyperfiltration และ 

glomerular hypertrophy การหนาตัวของ glomerular basement 

membrane (GBM) การสะสมของ mesangial matrix และสุด

ทายเกิด glomerulosclerosis2  สวนใหญอาการทางคลินิกของโรค

ไตจากเบาหวานเกิดหลังวินิจฉัยเบาหวานมากกวา 10 ป โดยมีความ

เสี่ยงของการเกิดโรคไตจากเบาหวานทั้งชนิดที่ 1 และ 2 ใกลเคียง

กัน อาการทางคลินิกตรวจพบระยะแรกคือ microalbuminuria 

หรือเรียกวา incipient stage ตอมาเกิด macroalbuminuria 

หรือเรียกวา overt nephropathy แลวมีการทำางานของไตเสื่อม

ลง นำาไปสูไตเรื้อรังระยะสุดทาย ดังแสดงระยะการดำาเนินโรคใน

ตารางที่ 13

จากการศึกษา United Kingdom Prospective Diabetic Study 

(UKPDS) จำานวนผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ประมาณ 5,000 ราย ติดตาม

ระยะเวลา 10 ป พบอัตราการเกิด microalbuminuria รอยละ 25 

macroalbuminuria รอยละ 5 และไตเรื้อรังที่มี serum creatinine 

มากกวา 2.0 มก./ดล. รอยละ 0.8 โดยพบการเปลี่ยนแปลงของโรค

จากระยะ normoalbuminuria เขาสู microalbuminuria รอยละ 

2.0 ตอป ระยะ microalbuminuria เขาสู macroalbuminuria 

รอยละ 2.8 ตอป และระยะ macroalbuminuria เขาสูไตเรื้อรัง

บทความฟนวิชา

DiagnosisandManagementofDiabeticNephropathy

บัญชาสถิระพจน
��นก�รคไตกองอา�ุรกรรม�รงพ�าบา�พร�มงกุ�เก�า

ตารางที่1  ระยะการดำาเนินโรคของโรคไตจากเบาหวาน

ระยะเวลาการพบโรค ความดันโลหิต ชนิดของไขขาว

ในปสสาวะ

อัตราการกรองไต

ระยะที่1

Hyperfiltration stage

เมื่อเริ่มเปนเบาหวาน

และวินิจฉัยครั้งแรก

ปกติ ปกติ

(<30 มก./วัน)

เพิ่มขึ้น

รอยละ 20-50

ระยะที่2

Silent stage or normoalbuminuria

2-5 ป ปกติ ปกติ

(< 30 มก./วัน)

ปกติ หรือ เพิ่มขึ้น 

รอยละ 20

ระยะที่3

Incipient or microalbuminuria 

5-15 ป สูง Microalbuminuria

(30-300 มก./วัน)

ปกติ

ระยะที่4

Overt nephropathy or 

macroalbuminuria

10-20 ป สูง Macroalbuminuria

(> 300 มก./วัน)

ลดลง

12-15 มล./นาทีตอป

ระยะที่5

End stage renal disease

20-30 ป สูง < 10-15 มล./นาที

ดัด�ป�งมา�ากMogensenCE,etal�Thestagesindiabeticrenaldisease�Withemphasisonthestageofincipientdiabeticnephropathy�
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ที่มี serum creatinine มากกวา 2.0 มก./ดล. หรือไตเรื้อรัง 

ระยะสุดทาย รอยละ 2.3 ตอป4 ขณะที่ผูปวยเบาหวานตั้งแตระยะ 

macroalbuminuria มีอัตราการเสียชีวิตในแตละปมากกวาอัตรา

การเกิดไตเรื้อรังระยะสุดทายดังแสดงในรูปที่ 1

ปจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไตจากเบาหวาน

1. ระดับน้ำาตาลในเลือดสูง

2. ความดันโลหิตสูง

3. ปจจัยทางพันธุกรรม ผูปวยเบาหวานชนิดที่ 1 และ 2 มี

ความเสี่ยงตอการเกิดโรคไตจากเบาหวานเพิ่มขึ้นเมื่อมี

ญาติสายตรงของผูปวยเปนโรคไตจากเบาหวาน ดังนั้น

เชื่อวาปจจัยทางพันธุกรรมมีความสำาคัญตอการเกิดโรค

ไตจากเบาหวาน 

4. Glomerular hyperfiltration ในผูปวยเบาหวานที่มี

อัตรากรองของไตมากกวา 125 มล./นาที  มีความเสี่ยง

ตอการเกิด microalbuminuria สูงกวาผูปวยเบาหวาน

ที่มีอัตรากรองของไตปกติ5 ผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ใน

กลุมชาว Mexican-Americans และ Pima Indians 

พบอัตราการเกิดโรค และความรุนแรงของสูงกวากลุม

ชนอื่น ๆ ของอเมริกา การศึกษาพยาธิสภาพทางไตของ

ประชากรกลุม Pima Indians สวนใหญพบมีขนาดของ 

glomeruli ใหญมากกวากลุมชนอื่นๆ ซึ่งบงบอกถึงการ

เกิดภาวะ glomerular hyperfiltration สูงในกลุม Pima 

Indians6  ดังนั้นเชื่อวาเชื้อชาติเปนปจจัยเสี่ยงหนึ่งตอการ

เกิดโรคไตจากเบาหวาน

5. ภาวะอวน ดัชนีมวลกายสูง และเสนรอบเอวมากเปนปจจัย

เสี่ยงตอการเกิด microalbuminuria และไตเรื้อรังในผูปวย

เบาหวาน   และเมื่อลดน้ำาหนักตัวสามารถชวยลด proteinuria 

และเพิ่มการทำางานของไตในผูปวยเบาหวานได7

6. การสูบบุหรี่

7. การใชยาคุมกำาเนิด

กลไกการเกิดโรคไตจากเบาหวานสามารถแบงเปน2กลุมหลัก2

แสดงดังรูปที่2คือ

1. การเปลี่ยนแปลงทางhemodynamic

รูปที่1  จากขอมูลของ UKPDS พบการเปลี่ยนแปลงระยะการดำาเนินโรคไตจากเบาหวาน และการเสียชีวิตของผูปวยในแตละระยะ

ของโรคไตจากเบาหวานแสดงเปนรอยละของตอป
ดัด�ป�งมา�ากAdlerAI,etal�Developmentandprogressionofnephropathyintype2diabetes:theUnitedKingdomProspectiveDiabetes

Study(UKPDS64)�KidneyInt2��3;63:225-32�
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กลไกแรกของการเกิดโรคเกิดจากความดันสูงภายในหลอด

เลือดไต หรือเรียกวา intra-glomerular hypertension เปน

ผลมาจากการเพิ่มขึ้นของฮอรโมน prostanoids, nitric oxide, 

vascular endothelial growth factor (VEGF) รวมกับการ 

กระตุนระบบการทำางานของ renin-angiotensin-aldosterone 

systems (RAS) และ endothelin systems ทำาใหเกิดความ

ผิดปกติของระบบควบคุมอัตโนมัติของหลอดเลือดภายในไต ภาวะ 

intra-glomerular hypertension ทำาใหเกิด microalbuminuria, 

macroalbuminuria การสราง mesangial matrix การหนาตัว

ของ GBM และการเกิดพยาธิสภาพของ glomerular epithelial 

cells หรือ podocytes

2. การเปลี่ยนแปลงทางเมตาบอลิซึม

ระดับน้ำาตาลในเลือดสูงเปนปจจัยสำาคัญของการเกิดโรคไต

จากเบาหวาน ระดับน้ำาตาลในเลือดสูงทำาใหเกิดการสราง glucose 

transporters เชน GLUT1, GLUT4 เพิ่มขึ้น และนำาน้ำาตาลกลูโคส

เขาสูเซลลทำาใหเกิดพยาธิสภาพทางไต ไดแก mesangial cell 

proliferation, hypertrophy และ apoptosis การสะสมของ 

mesangial matrix การหนาตัวของ GBM, endothelial cells 

injury, podocytes injury และสุดทายทำาใหการทำางานของไต

ลดลง โดยเกิดการเปลี่ยนแปลงตางๆ ผานการกระตุน 4 กลไก

หลัก คือ protein kinase C pathway, polyol pathway, 

hexosamine pathway และ advanced glycation end products 

(AGEs)4 ซึ่งเปนผลมาจากปฏิกิริยาทางชีวเคมีผาน nonenzymatic 

glycation of protein and lipids (Maillard reaction)  สารประ

กอบสวนแรกเปนปฏิกิริยาระหวางน้ำาตาลกับโปรตีน ตอจากนั้นจะ

เกิดปฏิกิริยา dehydration, oxidation, rearrangement และ 

รูปที่2  กลไกการเกิดโรคไตจากเบาหวาน
คำายอPKC: Protein kinase C, AGE: advanced glycation end products, ROS: reactive oxygen species, TGF-β: 
transforming growth factor- β, MCP-1: Monocyte chemoattractant protein-1, VEGF: Vascular endothelial growth 
factor, ICAM-1: Intercellular adhesion molecule-1, TNF: tumor necrotic factor, ECM: extracellular matrix, GBM: 
glomerular basement membrane
ดัด�ป�งมา�ากSatirapojB�Reviewonpathophysiologyandtreatmentofdiabetickidneydisease�JMedAssocThai2�1�;93(Suppl6):S228-41�
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fragmentation ซึ่งนำาไปสู AGEs (irreversible compound) 

ปฏิกิริยาดังกลาวใชระยะเวลาหลายเดือนถึงหลายป  สารประกอบ 

AGEs ไมสามารถถูกยอยสลายดวยวิธี proteolytic และมากขึ้น

ตามอายุของผูปวย จากกลไกดังกลาวขางตนสุดทายทำาใหเกิดภาวะ 

oxidative stress รวมกับการกระตุนระบบ RAS จากการเปลี่ยนแปลง

ทาง hemodynamic ทำาใหเกิดความผิดปกติของ mitochondrial 

electron transport chain เกิดการสราง free radicalหรือ

reactiveoxygenspecies(ROS) ภายใน mitochondria ของ

เซลล endothelium, vascular smooth muscle, mesangial 

และ tubular epithelium แลวเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในเซลล 

ไดแก ภาวะ peroxidation ของผนังเซลลชั้นไขมัน ภาวะ oxidation 

ของโปรตีน และการทำาลาย DNA ของเซลล นำาไปสูพยาธิสภาพ

ทางไต เห็นไดวาภาวะ oxidative stress ที่เกิดขึ้นเหมือนเปนผล

รวมของการเปลี่ยนแปลงทาง hemodynamic และเมตาบอลิซึม

ของการเกิดโรคไตจากเบาหวาน8

นอกจากกลไกดังกลาวขางตนแลว พบการเปลี่ยนแปลงของ 

signaling pathways, inflammatory factors และ growth 

factors ตางๆ ที่มีสำาคัญตอการเกิดโรคไตจากเบาหวาน ไดแก 

12/15-lipoxygenase (12/15-LO) pathway, nuclear 

transcription factors, vascular endothelial growth factor 

(VEGF), transforming growth factor-beta (TGF-beta), 

monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1), intercellular 

adhesion molecule (ICAM)-1, prorenin, interleukin 1 (IL-

1), interleukin 6 (IL-6), interleukin 18 (IL-18) และ tumor 

necrosis factor (TNF) เปนตน

พยาธิสภาพทางไตจากเบาหวาน

พยาธิสภาพหลักทางไตประกอบดวย 3 อยาง คือ mesangial matrix 

expansion เปนลักษณะ diffuse หรือ nodular glomerulosclerosis 

การหนาตัวของ GBM และ การสะสมของ hyaline ในผนังหลอด

เลือดของ afferent และ efferent arterioles ในผูปวยบางราย

พบลักษณะ nodular glomerulosclerosis มีชื่อเรียกเฉพาะวา 

Kimmelstiel-Wilson lesion อยางไรก็ตามการตรวจพบ nodular 

sclerosis ไมจำาเพาะตอการวินิจฉัยโรคไตจากเบาหวานตองวินิจฉัย

แยกโรคเสมอ ไดแก amyloidosis, monoclonal immunoglobulin 

deposition disease, membranoproliferative glomerulonephritis 

(MPGN), fibrillary glomerulonephritis, immunotactoid 

glomerulonephritis, chronic ischemic condition เปนตน ซึ่ง

อาศัยการตรวจเพิ่มเติมจากยอม immunofluoresence และตรวจ

ดวยเทคนิค electron microscopy ปจจุบันพยาธิแพทยทางโรค

ไตไดประชุมแลวจัดแบงกลุมความรุนแรงของพยาธิสภาพไตตาม

ลักษณะทาง glomeruli และ interstitial กับ vascular lesion 

เพื่อบงบอกการพยากรณโรคของผูปวย ดังแสดงตารางที่ 2 และ 39

การตรวจคัดกรองโรคไตจากเบาหวาน

ผูปวยเบาหวานควรไดรับการตรวจคัดกรองวาเปนโรคไตจาก

เบาหวานปละครั้ง เริ่มตรวจหลังการวินิจฉัยเบาหวานชนิดที่ 1 เปน 

ระยะเวลา 5 ป และตรวจไดเลยหลังการวินิจฉัยเบาหวานชนิดที่ 2 

ตารางที่2  การแบงกลุมความรุนแรงของพยาธิสภาพไตจากเบาหวานตามลักษณะทาง glomerul

Class Description InclusionCriteria

Class I Mild or nonspecific LM changes and 

EM-proven GBM thickening

GBM > 395 nm in female and > 430 nm in male individuals 

9 years of age and older

Class IIa Mild mesangial expansion Mild mesangial expansion in 25% of the observed 

mesangium

Class IIb Severe mesangial expansion Severe mesangial expansion in 25% of the observed 

mesangium

Class III Nodular sclerosis At least one convincing Kimmelstiel–Wilson lesion

Class IV Advanced diabetic

glomerulosclerosis

Global glomerular sclerosis in 50% of glomeruli 

Lesions from classes I through III

ดัด�ป�งมา�ากTervaert,T�W�,etal�,Pathologicclassificationofdiabeticnephropathy�JAmSocNephrol,2�1��21(4):556-63�
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เนื่องจากไมสามารถบอกระยะเวลาการเกิดโรคในผูปวยเบาหวาน

ชนิดที่ 2 ไดชัดเจน10

การตรวจคัดกรองวาเปนโรคไตจากเบาหวานอาศัยการตรวจ 

ปสสาวะวัดคา urinary albumin creatinine ratio (UACR) และ

การตรวจเลือดวัดคา serum creatinine รวมกับการประเมินอัตรา

การกรองของไต (glomerular filtration rate, GFR)10

การวินิจฉัยโรคไตจากเบาหวานอาศัย10

1. ตรวจพบภาวะ macroalbuminuria หมายถึงตรวจพบคา 

UACR มากกวา 300 มก./กรัม ของ creatinine

2. ตรวจพบ microalbuminuria หมายถึงตรวจพบคา 

UACR 30-300 มก./กรัม ของ creatinine รวมกับ 1 

ใน 2 ขอ ตอไปนี้

2.1 ตรวจจอตาพบ diabetic retinopathy

2.2 ระยะของการเปนเบาหวานนานมากกวา 10 ปขึ้นไป 

ในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 1

โดยการวินิจฉัยภาวะ microalbuminuria หรือ macroalbuminuria 

ควรตรวจอยางนอย 2 ใน 3 ครั้ง หางกันใน 3-6 เดือน เนื่องจาก 

albuminuria อาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆ ได เชน การออกกำาลังกาย 

ไข ตั้งครรภ หัวใจลมเหลว ติดเชื้อทางเดินปสสาวะ เปนตน โดย

สรุปแนวทางการวินิจฉัยภาวะ microalbuminuria แสดงในรูปที่ 3 

การวินิจฉัยโรคไตจากสาเหตุอื่นที่ไมใชเบาหวาน ในกรณีผูปวย

เบาหวานมีขอตอไปนี้

1. ตรวจพบ macroalbuminuria นอยกวา 5 ป หลังวินิจฉัย

โรคเบาหวาน อยางไรก็ตามจะมีปญหาในผูปวยเบาหวาน

ชนิดที่ 2 เนื่องจากไมสามารถบอกระยะเวลาการวินิจฉัย

โรคไดแนนอน

2. การลดลงของการทำางานไต หรือเกิดการเพิ่มขึ้นของ proteinuria 

อยางรวดเร็ว โดยทั่วไปในผูปวยโรคไตจากเบาหวานมีการ

ลดลงของทำางานไตประมาณ 12-15 มล./นาทีตอป

3. มีตะกอนปสสาวะผิดปกติ ไดแก acanthocytes หรือ 

red blood cell cast, cellular cast อยางไรก็ตาม 

รอยละ 20-30 ของผูปวยโรคไตจากเบาหวานสามารถตรวจ

พบ microscopic hematuria ไดจากภาวะแตกของหลอด

เลือดขนาดเล็กในไต หรือมีโรครวมไดแก thin basement 

membrane disease

4. ตรวจรางกายไมพบ diabetic retinopathy หรือ diabetic 

ตารางที่3 การแบงกลุมความรุนแรงของพยาธิสภาพไตจากเบาหวานตามลักษณะทาง interstitial และ vascular lesion

Lesion Criteria Score

Interstitiallesions
IFTA No IFTA

< 25%

25-50%

> 50%

0

1

2

3
Interstitial inflammation Absent

Infiltration only in relation to IFTA

Infiltration in areas without IFTA

0

1

2
Vascularlesions
Arteriolar hyalinosis Absent

At least one area of arteriolar hyalinosis

More than one area of arteriolar hyalinosis

0

1

2
Presence of large vessels - Yes/no

Arteriosclerosis (score

worst artery) 

No intimal thickening

Intimal thickening less than thickness of media

Intimal thickening greater than thickness of media

0

1

2
ดัด�ป�งมา�ากTervaertTW,etal�Pathologicclassificationofdiabeticnephropathy�JAmSocNephrol2�1�;21:556-63�
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neuropathy โดยเฉพาะเบาหวานชนิดที่ 1 ที่มีโรคไตจาก

เบาหวานพบ diabetic retinopathy สูงถึงรอยละ 90

5. มีอาการ และอาการแสดงของโรคทาง systemic disease 

เชน malar rash, arthritis, photosensitivity พบในผูปวย 

lupus nephritis

6. การลดลงของการทำางานของไตมากกวารอยละ 30 หลัง

ไดรับยา ACEI หรือ ARB ภายในระยะเวลา 2-3 เดือน

แนวทางการรักษาในชวง 3 ทศวรรษที่ผานมานั้น ไดมีความกาว

หนาในการชะลอการพัฒนาของโรคไตเรื้อรังจากเบาหวานที่เพิ่มขึ้น

อยางตอเนื่อง  ในปจจุบันการรักษาโรคไตดังกลาวไดมุงเนนที่การ

ควบคุมระดับน้ำาตาลในเลือด และยับยั้งการทำางานของระบบ RAS 

ใหดีขึ้น   โดยสามารถสรุปแนวทางการรักษาเพื่อชะลอการเสื่อม

ของไตจากเบาหวานดังนี้

1. การควบคุมระดับน้ำาตาลในเลือดใหระดับ hemoglobin 

A1C (HA1C) นอยกวารอยละ 7 สามารถลดการเกิด glomerular 

hypertrophy, glomerular hyperfiltration, microalbuminuria   

และอาจลดการเกิด macroalbuminria ได จากการศึกษา DCCT 

ในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 1 และการศึกษา UKPDS, Kumamoto, 

ADVANCE และ ACCORD ในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 พบวา 

การควบคุมระดับ HA1C นอยกวารอยละ 6.5-7.0 สามารถลด

การเกิดพยาธิสภาพในหลอดเลือดขนาดเล็กทางไตได11-15 โดย

อางอิงจากการศึกษา UKPDS เมื่อระดับ HA1C ลดลงรอยละ 1 

สามารถลดการเกิดภาวะแทรกซอนจากพยาธิสภาพในหลอดเลือด

ขนาดเล็กไดถึงรอยละ 3512  อยางไรก็ตามจากการศึกษา ACCORD 

กลับพบวา เมื่อควบคุมระดับ HA1C นอยกวารอยละ 6.5 มี 

โอกาสเสี่ยงตอการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่ม

รูปที่3  แนวทางการวินิจฉัยภาวะ microalbuminuria ในผูปวยเบาหวาน

Testformicroalbuminuria

Yes

+foralbumin

Conditionthatmayinvalidate

urinealbuminexcretion?

Treatand/orwaituntil

resolvedRepeattest.

+forprotein?

Repeatmicroalbuminuriatesttwice

within3-6monthperiod.

2of3testspositive?

Microalbuminuria,begintreatment

Rescreeninoneyear

No

No

No

No

Yes

Yes

Yes
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ขึ้นได ดังนั้นจึงตองพึ่งระวังการควบคุมระดับ HA1C นอยกวา 

รอยละ 6.5 ในกลุมที่มีความเสี่ยงสูงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอด

เลือด และน้ำาตาลในเลือดต่ำา16

แมวาผลการศึกษาในปจจุบันของการควบคุมระดับน้ำาตาลใน

เลือดไมสามารถลดการดำาเนินโรคในผูปวยโรคไตจากเบาหวานระยะ 

macroalbuminuria ได แตอยางไรก็ตามจากการศึกษาติดตาม

ผูปวยเบาหวานชนิดที่หนึ่งหลังผาตัดปลูกถายตับออนเปนระยะเวลา 

10 ป หรือกลาวไดวาผูปวยเบาหวานกลุมนี้สามารถควบคุมระดับ

น้ำาตาลในเลือดเปนปกติระยะเวลานาน พบวาพยาธิสภาพทางไตจาก

เบาหวานดีขึ้นชัดเจน คือ ลดปริมาณการสะสมของ mesangial 

matrix ลดการหนาตัวของ GBM และ tubular basement 

membrane ลดรอยโรคจาก nodular sclerosis และ tubular 

atrophy17 ดังนั้นการควบคุมระดับน้ำาตาลในเลือดอาจรักษาโรค

ไตจากเบาหวานไดทุกระยะของการดำาเนินโรค

Peroxisomeproliferativeactivatedreceptor(PPAR)-

gammaagonistหรือยากลุม  thiazolidinediones ออกฤทธิ์

เพิ่ม insulin sensitivity ผานการกระตุนการทำางานของ PPAR-

gamma ในอวัยวะตางๆ คือ ตับ กลามเนื้อ  และเนื้อเยื่อไขมัน

ยามีผลควบคุมระดับน้ำาตาลในเลือด การเผาผลาญของไขมัน และ

ขบวนการอักเสบในรางกาย จากการศึกษาในสัตวทดลองพบวา 

ยากลุมนี้สามารถลดการเกิดพยาธิสภาพทางไตจากเบาหวานคือ 

mesangial proliferation, inflammation และ apoptosis ได18,19 

และการศึกษาในผูปวยเบาหวานพบวา ยา thiazolidinediones 

สามารถลดปริมาณ microalbuminuria และแนวโนมลด 

macroalbuminuria ได20-22 เนื่องจากขอมูลการศึกษาดังกลาวเปน

การศึกษาขนาดเล็ก และติดตามระยะสั้นจึงตองรอการศึกษาใน

อนาคตตอไป และการเลือกใชยากลุมนี้ตองพึ่งระวังผลขางเคียง

ของยาทำาใหสารน้ำาคั่งในรางกายได

2. การควบคุมความดันโลหิตสูงควรควบคุมระดับความดัน

โลหิตนอยกวา 130/80 มิลลิเมตรปรอท และพิจารณาเลือกใชยาก

ลุม angiotensin converting enzyme inhibitor (ACEI) หรือ 

angiotensin type 1 receptor blocker (ARB) เปนกลุมแรก 

เนื่องจากยาสามารถลดภาวะ proteinuria และชะลอการเสื่อมของ

ไตในผูปวยโรคไตจากเบาหวานได3,23,24 นอกจากนี้ยากลุมนี้สามารถ

ลดปริมาณ albuminuria และการดำาเนินเขาสู overt nephropathy 

ในผูปวยโรคไตจากเบาหวานระยะ microalbuminuria แมระดับ

ความดันโลหิตของผูปวยเปนปกติ25  จากผลการศึกษาเบื้องตนพบวา 

การใชยากลุม ACEI รวมกับ ARB สามารถลด proteinuria 

ในผูปวยโรคไตจากเบาหวาน โดยที่ระดับความดันโลหิตของ 

สองกลุมไมมีความแตกตางกัน มากกวาการใชยา ACEI เพียง

อยางเดียว26 อยางไรก็ตามผลการศึกษานี้ติดตามผูปวยระยะสั้น 

และมีผูปวยจำานวนจำากัด ขาดขอมูลการศึกษาระยะยาวถึงผล

ของยา ACEI รวมกับ ARB ตอการทำางานของไต และการเกิด

ไตเรื้อรังระยะสุดทาย รวมทั้งตองพึ่งระวังผลขางเคียงของยาจาก 

ภาวะโปแตสเซียมในเลือดสูง ยาลดความดันโลหิตสูงกลุมอื่นๆ ที่มี

การศึกษาสนับสนุนวามีประสิทธิภาพในการรักษาโรคไตจากเบาหวาน

•	 DirectrenininhibitorsAliskirenเปนยารับประทาน

กลุมแรกที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการทำางานของ renin ทำาให 

plasma angiotensiongen ไมสามารถเปลี่ยนเปน 

angiotensin I ทำาใหสามารถลดระดับความดันโลหิตได 

แสดงการออกฤทธิ์ของยาในรูปที่ 4 ปจจุบัน Food and 

Drug Administration (FDA) ของสหรัฐอเมริกาอนุญาต

ใหมีจำาหนายยาตั้งแตป 2550 จากการศึกษา Aliskiren in 

the Evaluation of Proteinuria in Diabetes (AVOID) 

Trial พบวาการใชยา aliskiren รวมกับ ARB สามารถ

เพิ่มประสิทธิภาพในการลด proteinuria ในผูปวยโรคไต

จากเบาหวานไดดีกวาการใชยา ARB กลุมเดียว27  อยางไร

ก็ตามยังขาดขอมูลการศึกษาระยะยาวถึงประสิทธิภาพของ

ยาตอการทำางานของไต และการเกิดไตเรื้อรังระยะสุดทาย

•	 Aldosteronereceptorantagonistsเปนยากลุมที่ออก

ฤทธิ์ยับยั้งการทำางานของ aldosterone ในระบบ RAS โดย

พบวา aldosterone มีผลกระตุนการสราง reactive oxygen 

species และขบวนการอักเสบในรางกาย aldosterone 

receptor antagonists (spironolactone หรือ eplerenone) 

สามารถลด proteinuria ไดในผูปวยโรคไตจากเบาหวาน 

โดยเฉพาะเมื่อใชรวมกับยากลุม ACEI หรือ ARB28-30

อธิบายผานการยับยั้งการกระตุน NF kappa B และลด

การสราง MCP-1 ทำาใหขบวนการอักเสบที่เกิดขึ้นในโรค

ไตจากเบาหวานลดลง  การเลือกใชยากลุมนี้ตองพึ่งระวัง

ผลขางเคียงของยาจากภาวะโปแตสเซียมในเลือดสูง โดย

เฉพาะในผูปวยที่รับประทานยากลุม nonsteroidal anti-

inflammatory drugs (NSAIDs) หรือผูปวยไตเรื้อรังที่

มีอัตราการกรองของไตนอยกวา 60 มล./นาที  แตอยาง

ไรก็ตามยากลุมนี้ยังขาดขอมูลการศึกษาระยะยาวถึงการ
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ลดเสื่อมของไตในผูปวยเบาหวาน

•	 Non-dihydropyridinecalciumchannelblockers

คือ diltiazem และ verapamil สามารถลด proteinuria 

ไดในผูปวยโรคไตจากเบาหวานไดเหมือนกับยากลุม ACEI 

และ ARB และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการลด proteinuria 

เมื่อใชรวมกับกลุม ACEI หรือ ARB31-32 อธิบายผานการลด 

intraglomerular hypertension และเพิ่มประสิทธิภาพ

การทำางานของผนัง glomerular ดีขึ้น ดังนั้นแนะนำาใหเลือก

ใชในผูปวยโรคไตจากเบาหวาน กรณีมีขอหามของยาเลือก

ใชยา ACEI หรือ ARB

3. การลดปริมาณproteinuria

การเลือกใชยากลุม ACEI หรือ ARB เพื่อลด proteinuria 

เนื่องจากยาสามารถลด intraglomerular pressure จากการขยาย 

efferent arteriole มากกวา afferent arteriol33 เปาหมายของ

การควบคุมระดับ proteinuria คือ นอยกวา 500-1,000 มก./

วัน แตในกรณีไมสามารถลด proteinuria ไดตามระดับเปาหมาย

ควรพยายามปรับยาใหระดับ proteinuria ลดมากกวารอยละ 50 

กอนรักษา เนื่องจากสามารถอัตราการเกิดโรคไตเรื้อรังจากเบาหวาน

ไดถึงรอยละ 6034 ปจจุบันมีขอมูลสนับสนุนการใช ACEI รวมกับ 

ARB สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการลด proteinuria ในผูปวย

โรคไตจากเบาหวานมากกวาการใชยาเพียงกลุมเดียว26,35,36  หรือ

พิจารณาเลือกใชยาลดความดันโลหิตสูงกลุมอื่นๆ รวมกับ ACEI 

หรือ ARB ไดแก diltiazem, verapamil, spironolactone, 

aliskiren ตามขอมูลดังกลาวขางตน

4. การควบคุมไขมันในเลือด

ระดับไขมันในเลือดสูงทำาใหเกิดพยาธิสภาพทางไตเกิด 

glomerulosclerosis และ tubulointerstitial injury การควบคุม

ไขมันในเลือดดวยยากลุม HMG-CoA reductase inhibitors 

(statins) สามารถยับยั้งการเกิด mesangial cells, vascular 

smooth cells proliferation และการหลั่งสาร inflammatory 

cytokines ที่เกิดขึ้นในพยาธิสภาพทางไตได37 รวมทั้งจาก meta 

analysis พบวา ยา statins สามารถลด albuminuria โดยเฉพาะ 

กลุมที่มีระดับ albuminuria มากกวา 300 มก./วัน และอาจสามารถ

ชะลอการเสื่อมของไตได38  สำาหรับขอมูลของยากลุม statin ในผูปวย

รูปที่4 กลไกการออกฤทธิ์ของยากลุมตางๆ ในระบบ renin-angiotensin-aldosterone system

Aldosterone

Angiotensinogen

AngiotensinI

AngiotensinII Aldosterone Mineralocorticoid

AngioteninTypeI

secretion receptor

Vasoconstriction Alterations of permselective properties of 
glomerular capillary wall

TGF-b
NF kappa B

MCP-1
Inflammation

Fibrosis

Directrenininhibitors

ACEinhibitors

AngiotensinIIreceptorblocker

receptor

Kidneyinjuryandscarring

Renin

ACE
Non-ACE enzymes receptorantagonists
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โรคไตจากเบาหวานมีจำานวนจำากัด โดยมีขอมูลเบื้องตนวา statin 

ลด proteinuria และชะลอการเสื่อมของไตได39  ขณะที่ขอมูลใน

ปจจุบันจากการศึกษา Study of Heart and Renal Protection 

(SHARP) พบวา statin รวมกับ ezetimibe สามารถลดอัตรา

การเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจในผูปวยโรคเรื้อรังทั้งกอนและหลัง

การบำาบัดทดแทนทางไตได แตไมสามารถปองกันการเสื่อมของ

ไตเขาสูไตเรื้อรังระยะสุดทายได  ปจจุบันแนะนำาใหยา statins 

เพื่อระดับ LDL-cholesterol นอยกวา 100 มก./ดล. เชนเดียว

กันกับผูปวยไตเรื้อรัง อยางไรก็ตามผูปวยโรคไตจากเบาหวาน

มีความเสี่ยงสูงตอการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน จึงมีแนว

โนมปรับระดับเปาหมายของ LDL-cholesterol ต่ำากวา 70 มก./

ดล. อยางไรก็ตามตองพึ่งระวังผลขางเคียงที่สำาคัญของ statins 

คือ rhabdomyolysis โดยเฉพาะในผูปวยไตเรื้อรังที่ใชยา statins 

รวมกับ fibrates

นอกจากยากลุม statin แลว จากการศึกษา Diabetes 

Atherosclerosis Intervention Study (DAIS) พบวา ยากลุม 

fibrates สามารถลดอัตราการเกิด microalbuminuria ในผูปวยโรค

ไตจากเบาหวานได40  โดยเชื่อวาเปนผลจากการยับยั้งขบวนการอักเสบ

ภายในไต ลดพยาธิสภาพทางไตจาก glomerular hypertrophy, 

mesangial matrix expansion และการสราง type 1 collagen 

ของ mesangial cells ผานการเพิ่มการทำางานของ peroxisome 

proliferator-activated receptor (PPAR)-alpha41

5. การจำากัดอาหารโปรตีน

การจำากัดอาหารโปรตีน โดยรับประทาน 0.8 กรัม/กก.ตอวัน 

สามารถชะลอการเสื่อมของไต และปองกันการเกิดไตเรื้อรังระยะ

สุดทายได42,43 แตอยางไรก็ตามขอมูลการศึกษาดังกลาวติดตาม

ระยะสั้น และมีจำานวนผูปวยจำากัด ดังนั้นอาจจะไมสามารถสรุป

ไดชัดเจน รวมทั้งตองพึ่งระวังในผูปวยเบาหวานสวนหนึ่งมีภาวะ

ทุพโภชนาการรวมดวยอาจจะเกิดผลเสียจากการจำากัดอาหารโปร

ตีนในผูปวยกลุมนี้ได

6. การจำากัดเกลือในอาหาร

การจำากัดเกลือในอาหาร หรืออาหารรสเค็ม สามารถชวยควบคุม

ระดับความดันโลหิตสูงได และจากการศึกษาในผูปวยโรคไตจาก

เบาหวาน พบวาการจำากัดเกลือในอาหารสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ

การลด proteinuria ของยากลุม ACEI หรือ ARB ได44,45 แนะ

นำาวาควรจำากัดโซเดียมในอาหารนอยกวา 100 meq/วัน ซึ่งสามารถ

ประเมิน และติดตามการจำากัดเกลือในอาหาร ของผูปวยจากการ

ตรวจวัดระดับโซเดียมในปสสาวะ 24 ชั่วโมงได

7. การควบคุมน้ำาหนักตัว

การลดน้ำาหนักตัวสามารถลด proteinuria ได จากการศึกษา

ในผูปวยอวน (ดัชนีมวลกายมากกวา 27 กก./ตารางเมตร) และ

ประมาณรอยละ 50 ของผูปวยวินิจฉัยโรคเบาหวานรวมดวย 

หลังการลดน้ำาหนักสามารถลด proteinuria ไดถึงรอยละ 3046 

แตยังไมมีขอมูลการศึกษาระยะยาวถึงผลของการควบคุมน้ำาหนัก

ตัวตอการชะลอการเสื่อมของไตในผูปวยโรคไตจากเบาหวาน เปา

หมายของดัชนีมวลกายในผูปวยโรคไตจากเบาหวานควรอยูในชวง 

18.5-24.9 กก./ม2

จากหลักฐานการศึกษาในปจจุบันของการรักษาผูปวยโรคไตจาก

เบาหวานจำาเปนตองควบคุมปจจัยเสี่ยงของโรค ไดแก ควบคุมระดับ

น้ำาตาลในเลือด HA1c นอยกวารอยละ 7 ควบคุมความดันโลหิต

สูงนอยกวา 130/80 มม.ปรอท โดยเลือกใชยากลุม ACEI หรือ 

ARB เปนกลุมแรก ควบคุมไขมันในเลือดดวยยากลุม statins เพื่อ

ระดับ LDL-cholesterol นอยกวา 100 มก./ดล. จำากัดอาหารโปร

ตีนไมเกิน 0.8 มก./กก. ตอวัน จำากัดเกลือในอาหาร ออกกำาลังกาย 

และงดการสูบบุหรี่ ซึ่งจากการศึกษา Steno 2 Study หลังจาก 

การใชยา ACEI หรือ ARB และควบคุมปจจัยเสี่ยงอื่นๆ ตามเปา

หมาย สามารถลด microalbuminuria และอัตราการเกิด overt 

nephropathy รอยละ 60 เทียบกับกลุมที่รักษาตามมาตรฐานทั่วไป 

และจากการติดตามผูปวยตอเนื่อง 13 ป พบวา กลุมที่ควบคุม

ปจจัยเสี่ยงอยางเครงครัดสามารถลดอัตราการเสียชีวิตของผูปวย 

(Hazard ratio 0.54; 95% confidence interval [CI], 0.32 to 

0.89; P = 0.02) และลดอัตราการเกิดโรคไตจากเบาหวาน (relative 

risk, 0.44; 95% CI, 0.25 to 0.77; P = 0.004) และอัตราการ

เกิดไตเรื้อรังระยะสุดทาย47

บทบาทของยากลุมใหมที่ออกฤทธิ์ยับยั้งตามกลไกการกำาเนิด

โรคของโรคไตจากเบาหวาน ไดแก TGF-beta inhibitors, AGE 

inhibitors, protein kinase C inhibitors, aldose reductase 

inhibitors, sulodexide,pentoxifylline, avosentan เปนตน 

สามารถลดความรุนแรงของพยาธิสภาพทางไต ลด albuminuria 

หรือ proteinuria และอาจชะลอการเสื่อมของไตในผูปวยโรคไตจาก

เบาหวานได48 อยางไรก็ตามสวนใหญเปนการศึกษาในสัตวทดลอง 

และในผูปวยโรคไตจากเบาหวานจำานวนจำากัด ติดตามระยะสั้น ดัง

นั้นจำาเปนตองรอการศึกษาในอนาคตตอไป
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