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การตั้งครรภมีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางดานกายวิภาค และ

สรีรวิทยาของไต ซึ่งมีผลตอการควบคุมสมดุลของสารน้ำา เกลือ

แร และฮอรโมนในรางกาย รวมทั้งการทำางานของไต เพื่อปรับ

ใหเพียงพอตอความตองการของทารกในครรภ  สตรีตั้งครรภมี

โอกาสเกิดภาวะไตวายฉับพลันได ซึ่งมีสาเหตุแตกตางจากประชากร 

ทั่วไปจำาเปนตองไดรับการวินิจฉัย และการดูแลรักษาอยางถูกตอง 

เนื่องจากโรคไตขณะตั้งครรภมีผลตออัตราการเจ็บปวย และการ

เสียชีวิตของทั้งมารดา และทารก ในทางกลับกันการตั้งครรภมี

ผลตอการดำาเนินโรคไตได 

การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของไต (รูปที่ 1)

1. Renal blood flow (RBF) มีการเพิ่มขึ้นตั้งแตชวงแรก

ของการตั้งครรภประมาณรอยละ 30 ในสัปดาหที่ 6 ของการตั้ง

ครรภ และเพิ่มสูงสุดในชวงปลายของไตรมาสที่สองหรือชวงตนของ

ไตรมาสที่สามประมาณรอยละ 50-80 แลวลดลงประมาณรอยละ 25 

ในชวงทายของไตรมาสที่สามแตยังสูงกวากอนการตั้งครรภ การเพิ่ม

ขึ้นของ RBF เกิดจากการลดลงของ renal vascular resistance 

(RVR) และการเพิ่มขึ้นของ cardiac output (CO) โดยผลของ

การลดลงของ RVR มีความสำาคัญมากกวาผลของการเพิ่ม CO 

เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ CO ทำาใหเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไป

ทุกสวนของรางกายได แตพบเพียง RBF เพิ่มขึ้นเฉพาะที่ไต ขณะ

ที่ blood flow ที่ไปเลี้ยงตับและสมองคงเดิม

2. Glomerular filtration rate (GFR) มีการเพิ่มขึ้น

ตั้งแตสัปดาหที่ 4 ของการตั้งครรภ จนถึงสูงสุดในสัปดาหที่ 13 

โดยมีคา GFR สูงถึงรอยละ 40-50 เมื่อเทียบกับกอนตั้งครรภ1 

จากการวัด GFR ดวยวิธี inulin clearance กอนการตั้งครรภมีคา

เฉลี่ยเทากับ 96 มล./นาที เมื่อการตั้งครรภ GFR เพิ่มขึ้นเปน 143 

มล./นาที ในชวงไตรมาสแรกจนถึงสัปดาหที่ 36 ของการตั้งครรภ 

หลังจากนั้น GFR ลดลงประมาณรอยละ 15-20 แลวกลับสูคาปกติ

ภายในเวลา 3 เดือนหลังคลอด โดยการเพิ่มขึ้นของ GFR  เปนผล

มาจากการเพิ่มของ CO, RBF และการขยายตัวของหลอดเลือด 

afferent และ efferent arteriole ความสำาคัญทางคลินิกของการ

เพิ่มขึ้นของ GFR นี้ทำาใหคา creatinine clearance (CCr) เพิ่ม

ขึ้นรอยละ 50 ตั้งแตชวงไตรมาสแรกจนถึงเดือนสุดทายของการ

ตั้งครรภ คา serum creatinine ลดลง 0.4 มก./ดล. ทำาใหคา

ปกติของ serum creatinine ขณะตั้งครรภลดลงเปน 0.4-0.8 

มก./ดล. ดังนั้น serum creatinine ขณะตั้งครรภสูงกวา 0.8 

มก./ดล. แสดงวาความผิดปกติของการทำางานของไตตองทำาการ

ตรวจหาสาเหตุตอไป สำาหรับคา blood urea nitrogen (BUN) 
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ลดต่ำาลงประมาณ 8-10 มก./ดล. คาปกติของ BUN จึงลดลงเปน 

8.7±1.5 มก./ดล. ในขณะตั้งครรภ (รูปที่ 2) ดังนั้นระดับ BUN 

ขณะตั้งครรภสูงกวา 13 มก./ดล. แสดงวาไตมีการทำางานลดลง 

3. Filtration fraction (FF) คำานวณจากสัดสวนของ GFR 

ตอ RPF มีคาลดลงเล็กนอยตั้งแตชวงไตรมาสแรกของการตั้งครรภ 

เนื่องจาก GFR เพิ่มขึ้นรอยละ 50 ขณะที่ RPF เพิ่มขึ้นรอยละ 

50-80 อยางไรก็ตามในชวงทายของการตั้งครรภคา RPF ลดลง

ประมาณรอยละ 25 เปนผลใหคา FF กลับสูคาปกติ

ภาวะไตวายฉับพลันขณะตั้งครรภ

ภาวะไตวายฉับพลันในชวงไตรมาสแรกของตั้งครรภสวน

ใหญเกิดจากภาวะ pre-renal disease และ ATN ซึ่งมีสาเหตุมา

จากภาวะ hyperemesis gravidarum, ectopic preganancy, 

uterine hemorrhage และ septic abortion สวนภาวะไตวาย

ฉับพลันในชวงไตรมาสทายของการตั้งครรภเกิดจาภาวะแทรกซอน 

ระหวางการตั้งครรภ ไดแก thrombotic microangiopathies, 

preeclampsia with superimposed abruptio placenta, 

disseminate intravascular coagulopathy (DIC), hemolysis, 

elevated liver enzymes, and low platelet count (HELLP) 

syndrome, anti-partum hemorrhage, acute fatty liver of 

pregnancy (AFLP), renal cortical necrosis และ urinary 

tract obstruction ดังแสดงสาเหตุของไตวายฉับพลันขณะตั้ง

ครรภในตารางที่ 12

1. Acute tubular necrosis (ATN)

สาเหตุของ ATN สวนใหญในชวงไตรมาสแรกของการ

ตั้งครรภเกิดจาก  1) septic abortion เกิดจากเชื้อกรัมลบ โดย

เฉพาะเชื้อ Escherichia coli ในบางรายเกิดจากเชื้อ Clostridium

perfringen ทำาใหเกิด ATN จาก clostridium toxin ทำาใหเกิด 

hemolysis และ myoglobinuric nephropathy จาก myonecrosis 

ของมดลูก รวมกับภาวะความดันโลหิตต่ำา  2) ภาวะขาดสารน้ำา

จาก hyperemesis gravidarum หรือจากการสูญเสียเลือดหลัง

จากการแทง

สาเหตุของ ATN ในชวงไตรมาสทายของการตั้งครรภเกิด

จากภาวะแทรกซอนของ preeclampsia ไดแก HELLP syndrome 

หรือการสูญเสียเลือดในภาวะ abruptio placenta ทำาใหเกิดการ

ขาดสารน้ำาอยางรุนแรงเกิดการขาดเลือดของไตและเกิด ATN 

ตามมา โดยสวนใหญเกิดในผูปวยที่มีโรคไตอยูเดิม กลไกการ

รูปที่ 2  คารอยละของการเปลี่ยนแปลงทาง hemodynamic และชีวเคมีในขณะตั้งครรภปกติ พบวามีการเพิ่มขึ้นของ GFR กอน

การเพิ่มปริมาณเลือด1    Posm = plasma osmolarity, Ppr = plasma protein, Palb = plasma albumin, Pcreat = plasma 

creatinine คัดลอกมา�ากDavisonJM,DunlopW�Renalhemodynamicsandtubularfunctionnormalhumanpregnancy�

KidneyInt1980;18:152-161�
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เกิด ATN จาก preeclampsia เชื่อวาเปนผลจากการบวมของ 

endothelial cells ทำาใหเกิดการขาดเลือดของไตตามมา   ผูปวย 

uncomplicated preeclampsia พบการเกิด ATN เพียงรอ

ยละ 1-2 เทานั้น แตผูปวย complicated preeclampsia จาก 

HELLP syndrome พบการเกิด ATN รอยละ 7.4 โดยประมาณ 

1 ใน 3 ของผูปวย ATN ตองทำาการบำาบัดทดแทนทางไต อยางไร

ก็ตามเมื่อติดตามผูปวยสวนใหญหลังคลอดพบวาการทำางานของ

ไตและความดันโลหิตกลับเปนปกติ3  นอกจากนี้ผูปวย HELLP 

syndrome พบภาวะแทรกซอนในมารดา คือ มารดาเสียชีวิต 

รอยละ 13 DIC รอยละ 84 และน้ำาทวมปอด รอยละ 44   สวน

ภาวะแทรกซอนในทารก คือ ทารกเสียชีวิต รอยละ 34 และคลอด 

กอนกำาหนดรอยละ 72 

2. Renal cortical necrosis

Bilateral renal cortical necrosis  สวนใหญเกิดจาก 

abruptio placenta หรือภาวะแทรกซอนจาก placenta previa, 

prolonged intrauterine fetal death, amniotic fluid embolism4 

โดยเฉพาะในสตรีตั้งครรภอายุมากและเปนครรภหลัง   เพิ่มอัตรา

การเสียชีวิตในผูปวยตั้งครรภ เชื่อวากลไกการเกิดโรคเริ่มจาก 

endothelial injury การหลั่ง NO หรือ endothelium-derived 

relaxing factor ลดลง มีการกระตุนระบบการแข็งตัวของเลือดเกิด

สะสมของ fibrin และเกิด thrombosis ในหลอดเลือด และเกิด

การขาดเลือดของไตตามมา5  อาการทางคลินิกที่สำาคัญเปน classic  

triad คือ 1) ปสสาวะลดลงอยางรวดเร็ว  2) ปสสาวะเปนเลือด 

(gross hematuria) และ 3) ปวดเอว การตรวจเพิ่มเติมจากกา

Pre-renal azotemia

- Ectopic pregnancy
- Abortion
- Chorionic villus sampling
- Uterine hemorrhage
- Placenta previa
Renal cortical necrosis

- Abruptio placentae
- Intrauterine fetal death
Acute tubular necrosis

- Sepsis
- Abortion

Intrauterine fetal death
Puerperal sepsis

Obstruction

Uterine enlargement
Incarceration
Polyhydramnios
Gravid uterus

Scleroderma
Solitary kidney with hydronephrosis of pregnancy

Preeclampsia/eclampsia

HELLP (hemolysis, elevated liver enzymes, and low platelet count) syndrome
Acute fatty liver of pregnancy

Postpartum acute renal failure

ตารางที่ 1 สาเหตุของไตวายฉับพลันขณะตั้งครรภ
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รถายเอ็กซเรยชองทองอาจพบ renal calcification หลังการเกิด 

renal cortical necrosis ประมาณ 1-2 เดือน จากการตรวจอัลตรา

ซาวดหรือ CT scan พบ hypoechoic หรือ hypodense บริเวณ 

renal cortex บงชี้ถึงการขาดเลือดมาเลี้ยงบริเวณดังกลาว และ

จากการเจาะเนื้อไตตรวจพบพยาธิสภาพไตเปน nephrosclerosis 

และ thrombosis ในหลอดเลือด ปจจุบันไมมีการรักษาจำาเพาะ 

สวนใหญผูปวยตองทำาการบำาบัดทดแทนทางไต และเพียงรอยละ 

20-40 ที่มีการฟนตัวของหนาที่ไตเพียงบางสวน (partial recovery) 

โดยมีการทำางานของไตอยูประมาณ 15-50 มล./นาที4

3. Obstructive uropathy

สวนใหญเกิดในครรภแรก ครรภแฝดและทองมาน 

(polyhydramnios) จากการตรวจอัลตราซาวดในสตรีตั้งครรภพบการ

ขยายตัวของระบบทางเดินปสสาวะ (functional hydronephrosis) 

ไดบอย โดยเฉพาะขางขวา ขณะที่การขยายตัวของทอไตขางซาย

ระดับปานกลาง เพียงรอยละ 14 และระดับรุนแรงเพียงรอยละ 16 

ดังนั้นภาวะไตวายฉับพลันจากตัวมดลูกกดทับทอไตสองขางจึงพบ

ไดนอย สามารถวินิจฉัยจากการทำางานของไตกลับเปนปกติเมื่อผูปวย 

อยูในทานอนตะแคงขาง เนื่องจากแรงกดทับของตัวมดลูกตอทอ

ไตลดลง และการทำางานของไตลดลงเมื่อผูปวยอยูในทานอนหงาย 

อยางไรก็ตามในสตรีตั้งครรภที่มีไตขางเดียว นิ่วในไต เนื้องอกใน

ไต เปนตน มีโอกาสเสี่ยงตอเกิดไตวายฉับพลันจาก obstructive 

uropathy ได หลักการรักษาในกรณีที่มีภาวะ polyhydraminos 

อาจพิจารณาเจาะน้ำาออก (aminotomy) ผูปวยบางรายอาจพิจารณา

ใส ureteral stent หรือคลอดบุตร

4. Thrombotic thrombocytopenic purpura-hemolytic 

uremic syndrome (TTP-HUS)

ในทางเวชปฏิบัติไมสามารถวินิจฉัยแยกโรค TTP-HUS ออก

จากกันไดชัดเจน อยางไรก็ตามผูปวย TTP มีอาการเดนทางระบบ

ประสาทกับไข ขณะที่ผูปวย HUS มีอาการเดนจากไตวายฉับพลันที่

สำาคัญทั้งสองโรคมีพยาธิกำาเนิดโรคแตกตางกัน โดย TTP มีการลดลง

ของ von Willebrand factor cleaving protease (ADAMTS13) 

ซึ่งสวนใหญพบวา ระดับ ADAMTS13 ลดลงมากในชวงไตรมาส

สอง และสามของการตั้งครรภ7 ขณะที่ pregnancy-associated 

HUS พบความผิดปกติของยีนเกี่ยวกับ complement-regulating 

proteins รอยละ 868  ระยะเวลาการเกิดโรคอาจชวยในการวินิจฉัย

แยกโรค คือ ผูปวย HUS หรือเรียกวา Postpartum HUS สวน

ใหญเกิดหลังคลอดตั้งแต 1-2 วันจนถึง 10 สัปดาห เฉลี่ยประมาณ 

4 สัปดาห ขณะที่ผูปวย TTP สวนใหญเกิดอาการกอนสัปดาหที่ 24 

ของการตั้งครรภ หรือชวงไตรมาสสองหรือสามของการตั้งครรภที่

มีการลดลงของระดับ ADAMTS139

อาการทางคลินิกของ TTP-HUS คือ ปสสาวะลดลง ความดัน

โลหิตสูงขึ้น เลือดออกงายตรวจพบลักษณะของ microangiopathic 

hemolytic anemia (MAHA) จากพบ schistocytes, burr cells 

และเกร็ดเลือดต่ำา และระดับ fibrin degradation product เพิ่ม

ขึ้น แตไมมีลักษณะของ DIC บางรายอาจพบระดับ complement 

ในเลือดลดลงได หรือ anti-phospholipid antibody ในเลือด

เพิ่มขึ้น ซึ่งทำาใหเกิด thrombosis ในหลอดเลือดได 

การวินิจฉัยแยกโรคระหวาง TTP-HUS กับ HELLP syndrome 

จาก preeclampsia อาศัย 

1)  ประวัติ chronic hypertension โปรตีนในปสสาวะ และ

อาการบวมนำามากอนชวยในการวินิจฉัย preeclampsia และผูปวย 

preeclampsia ที่มีภาวะไตวายฉับพลัน สวนใหญเกิดรวมกับ DIC 

คือ พบภาวะ coagulopathy รวมดวย

2)  ระยะเวลาเกิดโรค preeclampsia มักเกิดอาการในชวง

ไตรมาสที่ 3 ของการตั้งครรภ สวนนอยเกิดในชวงหลังคลอด 1-2 

วัน และกลับเปนปกติในระยะเวลา 8 สัปดาหหลังคลอด ขณะที่ 

HUS มักเริ่มเกิดอาการในชวงเวลามากกวา 48 ชั่วโมงหลังคลอด

หรือเกิดในชวงไตรมาสที่ 1 ถึงชวงตนของไตรมาสที่ 2

3)  การเพิ่มขึ้นของเอ็นไซมตับชวยสนับสนุนวาเปน HELLP 

syndrome จาก preeclampsia ขณะที่ TTP-HUS มีเอ็นไซมตับปกติ 

4)  การตรวจพบระดับ ADAMTS13 ต่ำามากชวยในการวินิจฉัย 

TTP ขณะที่ HELLP syndrome มีระดับ ADAMTS13 ลดลง

เพียงเล็กนอย10

การเจาะชิ้นเนื้อไตสามารถชวยในการวินิจฉัยโรค TTP-HUS 

และวินิจฉัยแยกโรคจาก preeclampsia แตในทางปฏิบัติสวน

ใหญผูปวยไมไดรับการเจาะชิ้นเนื้อไต เนื่องจากผูปวยมีความเสี่ยง

สูงตอภาวะเลือดออก ลักษณะพยาธิวิทยาของไตใน TTP-HUS พบ

สองลักษณะคือ  1) พยาธิสภาพในระดับ glomerulus พบการสะสม

ของ fibrin ในบริเวณ subendothelium ทำาให endothelium 

บวม การหนาตัวของผนัง glomerular capillary และ thrombi ใน 

glomeruli  2) พยาธิสภาพในระดับ arteriole และ artery เหมือน

กับ malignant hypertension หรือ scleroderma พบการแบง

ตัวของผนังชั้นในของหลอดเลือดเรียกวา intimal proliferation 

การสะสมของ fibrin และเกิด fibrinoid necrosis ในหลอดเลือด
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หลักการรักษาผูปวย TTP-HUS ขณะตั้งครรภเหมือนกับผูปวย

ทั่วไป คือการทำา plasma exchange เพื่อกำาจัด large von 

Willebrand factor factor ที่เปนสาเหตุของโรคในผูปวย TTP  

และเนนการรักษาแบบประคับประคอง ควบคุมระดับความดัน

โลหิตใหปกติ จากรายงานการศึกษาในผูปวย TTP 8 ราย และ 

HUS 3 ราย ขณะตั้งครรภ พบวา การให plasma infusion 

เพื่อชดเชย antithrombin III และ PGI
2
 ที่ลดลง หรือ plasma 

exchange สามารถรักษาผูปวยได 5 ราย แตมีผูปวย 4 ราย 

เกิดไตเรื้อรัง และผูปวย 2 ราย เสียชีวิต11 จากรายงานดังกลาว

สนับสนุนประโยชนของการให plasma infusion หรือ plasma 

exchange ในผูปวย TTP-HUS12 เนื่องจากรายงานในอดีตกอนมี

การทำา plasma exchange พบผูปวยเสียชีวิตประมาณรอยละ 

90 จาก TTP-HUS13  ดังนั้น TTP-HUS ขณะตั้งครรภมีการ

พยากรณโรคไมดี และอัตราการเสียชีวิตสูง

5. Acute fatty liver of pregnancy (AFLP)

AFLP พบบอยในสตรีที่มีการตั้งครรภหลายครั้ง สวน

ใหญเกิดในชวงไตรมาสทายของการตั้งครรภ โดยเฉพาะชวง

ใกลคลอด ผูปวยมาดวยอาการของระบบทางเดินอาหาร ไดแก 

คลื่นไส อาเจียน ออนเพลีย ปวดทอง ตัวเหลือง เลือดออกผิด

ปกติ และซึมลงจากภาวะตับวาย โดยประมาณรอยละ 50 ของ

ผูปวยพบ preeclampsia14 และรอยละ 60 ของผูปวยพบไตวาย

ฉับพลันเปนผลจากการลดลงของเลือดที่มาเลี้ยงไต แลวเกิด ATN 

ตามมา15  อยางไรก็ตามในผูปวยบางรายอาจไมมีอาการ แตตรวจ

เลือดพบการทำางานของตับผิดปกติ

การตรวจทางหองปฏิบัติการพบระดับ bilirubin, amino-

transferase และ alkaline phosphatase ในเลือดสูงมาก บาง

รายพบ DIC รวมดวยจึงตรวจพบเกร็ดเลือดต่ำา prolonged PT 

ระดับ antithrombin III และ fibrinogen ในเลือดต่ำาได ในรายที่

มีอาการรุนแรงจะมีระดับน้ำาตาลในเลือดต่ำา และระดับ ammonia 

ในเลือดสูงได จากการตรวจอัลตราซาวดหรือ CT scan พบลักษณะ

ที่มีการสะสมของไขมันในตับ   การวินิจฉัยที่แนนอนอาศัยการ

เจาะชิ้นเนื้อตับยอม oil red O จาก frozen section หรือตรวจ

ดวยกลองจุลทรรศนอิเลคตรอนพบ microvesicular fat สะสม

บริเวณ centrilobular hepatocyte เปนลักษณะ foamy ใน 

cytoplasm ของ hepatocyte โดยไมพบลักษณะ inflammation 

หรือ necrosis อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติผูปวยกลุมนี้มีความเสี่ยง

สูงตอภาวะเลือดออกจึงไมไดทำาการเจาะชิ้นเนื้อตับ

การวินิจฉัยแยกโรค (ตารางที่ 2) แสดงถึงการวินิจฉัยแยกโรคตับ

ในขณะตั้งครรภ โดยอาศัยจากประวัติของอายุครรภ และผลการตรวจ

เลือด เชน การวินิจฉัยแยกโรคของ AFLP กับ HELLP syndrome 

ออกจากกันยาก เพราะชวงเวลาเกิดโรคขณะตั้งครรภใกลเคียงกัน  

กรณีผูปวยมีอาการจากโรคตับเดน เชน น้ำาตาลในเลือดต่ำา อาการ

สับสนจาก hepatic encephalopathy หรือตรวจพบขนาดตับ

เล็กลงสนับสนุนการวินิจฉัย AFLP มากกวา HELLP syndrome 

อยางไรก็ตามการวินิจฉัยที่แนนอนอาศัยการเจาะชิ้นเนื้อตับโดยพบ

ลักษณะพยาธิวิทยาตับใน AFLP ดังกลาวขางตน ขณะที่ HELLP 

ตารางที่ 2  การวินิจฉัยแยกโรค HUS/TTP, preeclampsia/HELLP และ AFLP ในขณะตั้งครรภ

Clinical feature HUS/TTP Preeclampsia/HELLP AFLP

Hemolytic anemia +++ ++ +
Thrombocytopenia +++ ++ +
Coagulopathy - + +
CNS symptoms ++ + +
Liver disease + +++ +++
AKI ++ + ++
Hypertension + ++ +
Proteinuria + ++ +
Elevated AST + ++ ++
Elevated bilirubin + + ++
Anemia ++ ++ +
Ammonia Normal Normal High
Effect of delivery on disease None Recovery Recovery
Management Plasma exchange Supportive care, 

delivery
Supportive care, 

delivery
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syndrome ไมพบลักษณะพยาธิวิทยาตับ หรืออาจพบ fibrin รอบๆ 

portal system ได

หลักการรักษา คือ การยุติการตั้งครรภ สวนใหญผลการตรวจ

ทางหองปฏิบัติการกลับเปนปกติหลังคลอด 1-2 วัน16 อาการของ

โรค และพยาธิสภาพของตับสวนใหญกลับเปนปกติ15 ในรายที่มี

อาการรุนแรงอาจตองรักษาดวยการประคับประคองตามอาการเปน

เวลาหลายวัน  ไดแก  การติดตามระดับน้ำาตาลในเลือด เพื่อปอง

กันภาวะน้ำาตาลในเลือดต่ำา การใชเครื่องชวยหายใจในรายที่เกิด

อาการซึม การบำาบัดทดแทนทางไตในรายที่มีไตวายฉับพลัน และ

การใหสารอาหารทางหลอดเลือดดำาในรายที่มีตับออนอักเสบรวมดวย 

ปจจุบันอัตราการเสียชีวิตของมารดาลดลงจากเดิมมากกวารอยละ 

80 ลงเหลือเพียงรอยละ 12.5 เนื่องจากวินิจฉัยโรค และการยุติ

การตั้งครรภไดเร็ว ขณะที่อัตราการเสียชีวิตของทารกสูงถึงรอยละ 

35-45 พบโอกาสการเกิดโรคซ้ำาในครรภถัดไปไดนอย

การเจาะตัดชิ้นเนื้อไตขณะตั้งครรภ

ในอดีตถือเปนขอหามในการเจาะตัดชิ้นเนื้อไตขณะตั้งครรภ 

เนื่องจากมีภาวะแทรกซอนหลายอยางตามมา โดยเฉพาะมีเลือด

ออกอยางมากทั้งนี้เพราะผูปวยเหลานั้นมีความดันโลหิตสูงหรือ

มีความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือดรวมดวย   ปจจุบันการ

เจาะตัดชิ้นเนื้อไตสามารถทำาไดถาควบคุมความดันโลหิตไดดี และ

ไมมีความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด

ขอบง�ี้ของการเ�า�ตัด�ิ้นเนื้อไตในสตรีตั้งครรภ

1) การทำางานของไตลดลงอยางรวดเร็วโดยไมทราบสาเหตุ 

เนื่องจากถาพยาธิวิทยาของไตเกิดจาก rapidly progressive 

glomerulonephritis และไดรับการวินิจฉัยตั้งแตเนิ่นๆ อาจ

ตอบสนองตอการรักษาดวยยา corticosteroids รวมกับการทำา 

plasma exchange

2)  Nephrotic syndrome ที่มีอาการหรือผลตรวจเลือด

ผิดปกติอยางมาก โดยเฉพาะกอนสัปดาหที่ 32 ของการตั้งครรภ 

ลักษณะพยาธิวิทยาของไตบงบอกถึงการตอบสนองตอการรักษาดวย

ยา corticosteroids ทำาใหสามารถหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซอนจาก 

การใชยา corticosteroids ได เชน ความพิการแตกำาเนิดของทารก 

ระดับน้ำาตาลในเลือดสูง การเสี่ยงตอการติดเชื้อและบาดแผลหายชา 

กรณีอายุครรภมากกวา 32 สัปดาหไมแนะนำาการเจาะตัดชิ้นเนื้อไต

การรักษาไตวายฉับพลันขณะตั้งครรภ

หลักการรักษาขณะตั้งครรภเหมือนการรักษาไตวายฉับพลัน

โดยทั่วไป คือ มองหาสาเหตุและแกไข   กรณีผูปวยมีขอบงชี้ใน

การบำาบัดทดแทนทางไต ควรทำาตั้งแตระยะแรกของโรค เนื่องจาก

การคั่งของเสียจากสารยูเรีย  creatinine และสารอื่นๆ สามารถผา

นรกได แนะนำาวาควบคุมระดับยูเรียในเลือดนอยกวา 50 มก./ดล. 

ดวยการลางไตทางชองทอง หรือการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม 

โดยการลางไตทางชองทองมีขอดี คือ การเปลี่ยนแปลงของสมดุล

ของน้ำาและเกลือแรอยางชาๆ จึงมีโอกาสเกิดความดันโลหิตต่ำา และ

การกระตุนการบีบตัวของมดลูกนอย   อยางไรก็ตามการฟอกเลือด

ดวยเครื่องไตเทียมโดยเพิ่มการฟอกเลือดเปน 4-6 ครั้งตอสัปดาห 

หรือเพิ่มระยะเวลาการฟอกเลือดตอนกลางคืน17 และหลีกเลี่ยงการ

ใชตัวกรองประสิทธิภาพสูง (high flux dialyzer) ชวยปองกัน

ความดันโลหิตลดลง และปญหาเลือดไปเลี้ยงรกไมพอได   การ

พยากรณโรคโดยทั่วไปในมารดามีพยากรณโรคดี ยกเวนผูปวย 

renal cortical necrosis มีโอกาสสูงตอการบำาบัดทดแทนทาง

ไตระยะยาว และเพียงรอยละ 20-40 ที่มีการฟนตัวของหนาที่ไต

เพียงบางสวน สำาหรับทารกในครรภมีพยากรณโรคไมดี มีโอกาสแทง 

หรือเสียชีวิตกอนคลอดสูง

ผลของโรคไตตอการตั้งครรภ

1. ผลของโรคไตตอมารดา สตรีตั้งครรภที่มีโรคไตมีโอกาส

เสี่ยงสูงตอการเกิด preeclampsia, eclampsia หรือ abruptio 

placenta ประมาณ 4.07 เทาของสตรีตั้งครรภที่ไมมีโรคไต18 

ความรุนแรงของโรคไตขณะตั้งครรภสามารถแบงออกเปน 3 ระดับ

คือ 1) กลุมระดับความรุนแรงนอย (serum creatinine > 1.4 

มก./ดล.) ที่มีความดันโลหิตปกติจะเพิ่มโอกาสเสี่ยงตอการเกิด 

preeclampsia และความดันโลหิตสูงในชวงไตรมาสทายของการ

ตั้งครรภ 2) กลุมระดับความรุนแรงปานกลาง (serum creatinine 

> 1.5-3 มก./ดล.) มีโอกาสเกิดความดันโลหิตสูงรุนแรงหลังชวง

ไตรมาสสองของการตั้งครรภ และการทำางานของไตเลวลงได จึง

ไมแนะนำาใหผูปวยกลุมนี้มีการตั้งครรภ 3) กลุมระดับความรุนแรง

มาก (serum creatinine > 3 มก./ดล.) มีโอกาสตั้งครรภไดยาก

เนื่องจากไมมีการตกไข และมีโอกาสเสี่ยงสูงตอการเกิดภาวะแทรก

ซอนของมารดาจึงไมแนะนำาใหมีการตั้งครรภ

2. ผลของโรคไตตอทารก ทารกมีโอกาสคลอดกอนกำาหนด 

การเจริญเติบโตในครรภชา และการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นในสตรีตั้ง

ครรภที่มีการทำางานของไตนอยกวา 70 มล./นาที รวมกับมีความ

ดันโลหิตสูง และโปรตีนรั่วในปสสาวะ จากการศึกษาในระยะหลัง

ที่มีการพยากรณโรคดีขึ้น พบอัตราการเกิดทารกคลอดมีชีวิต รอ

ยละ 93 อุบัติการณการคลอดกอนกำาหนด รอยละ 73 และการ
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เจริญเติบโตในครรภชา รอยละ 57 ในสตรีตั้งครรภที่มีโรคไต และ 

serum creatinine มากกวา 1.4 มก./ดล.19

ผลของการตั้งครรภตอโรคไต

การตั้งครรภมีผลตอการทำางานของไตตามความรุนแรงของ

โรคไตเดิมดังนี้ 

1. ระดับการทำางานของไตปกติหรือ serum creatinine นอย 

กวา 1.5 มก./ดล. พบการทำางานของไตเพิ่มขึ้นรอยละ 50 เหมือนกับ

คนปกติที่ตั้งครรภ มีผลทำาใหโปรตีนรั่วในปสสาวะเพิ่มขึ้นมากกวา 

3 กรัม/วัน ได  อยางไรก็ตามการตั้งครรภไมมีผลเปลี่ยนแปลง

การดำาเนินโรคของโรคไต การทำางานของไตอาจลดลงไดชั่วคราว

ในชวงทายของการตั้งครรภ และกลับเปนปกติหลังคลอด20

2. ระดับการทำางานของไตลดลงระดับปานกลาง หรือ serum 

creatinine 1.5-2.9 มก./ดล. พบการทำางานของไตเพิ่มขึ้นในชวง

แรกของการตั้งครรภนอยกวาคนปกติที่ตั้งครรภ21 ตอมาการทำางาน

ของไตลดลง และความดันโลหิตเพิ่มขึ้นในชวงทายของการตั้งครรภ 

โดยเฉพาะกลุมผูปวยที่มีการทำางานของไตนอยกวา 40 มล./นาที 

และโปรตีนในปสสาวะมากกวา 1 กรัมตอวัน22 จากการศึกษาสตรี

ตั้งครรภโรคไตที่มี serum creatinine  1.9 มก./ดล. จำานวน 76 

ราย พบวา serum creatinine เพิ่มขึ้นเปน 2.5 มก./ดล. ในชวง

ไตรมาสสามของการตั้งครรภ และพบรอยละ 10 ของผูปวยที่มีการ

ดำาเนินโรคเขาสูไตเรื้อรังระยะสุดทาย โดยเฉพาะรายที่มี serum 

creatinine มากวา 2 มก./ดล.19

3. ระดับการทำางานของไตลดลงระดับรุนแรง หรือ serum 

creatinine มากกวา 3 มก./ดล. มีโอกาสตั้งครรภไดยากเนื่องจาก

ไมมีการตกไข23,24 และมีโอกาสเสี่ยงสูงตอการเกิดภาวะแทรกซอน

ของมารดา การเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยาในสตรีตั้งครรภกลุมนี้ 

ไมพบเลือดมาเลี้ยงไตและการทำางานของไตเพิ่มขึ้นระหวางการตั้ง

ครรภ กลับพบวาการทำางานของไตอาจเลวลงรวมกับความดันโลหิต

และโปรตีนในปสสาวะเพิ่มขึ้นหลังคลอดบุตรแลว การเปลี่ยนแปลง 

เหลานี้อาจทำาใหเกิดโรคไตเสื่อมอยางถาวร โดยระดับการทำางาน

ของไต และความดันโลหิตสูงเปนปจจัยหลัก ดังนั้นการควบคุม

ความดันโลหิตใหอยูในเกณฑปกติชวยปองกันการเสื่อมลงของ

การทำางานไต โดยเปาหมายของระดับความดันโลหิตยังไมทราบ

แนชัด เนื่องจากการลดความดันโลหิตมากเกินไปอาจทำาใหเกิด

ผลเสียตอทารกได 
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