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Calciphylaxis หรือเรียกวา calcific uremic arteriolopathy 

เปนภาวะที่มีการตายของเนื้อเยื่อและผิวหนังบริเวณรอยโรคที่มีการ

อุดตันของหลอดเลือดขนาดเล็ก พบไดนอย แตมีความรุนแรงของ

โรคสูง เพิ่มอัตราการเสียชีวิตของผูปวย โดยสวนใหญเกิดจากการ

ติดเชื้อของรอยโรคสูงถึงรอยละ 80 จาก สวนใหญพบในผูปวย 

ไตวายเรื้อรังระยะสุดทาย และผูปวยหลังการปลูกถายไต บทความ

นี้ขอทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับระบาดวิทยา กลไกของโรค การ

วินิจฉัย การปองกัน และการรักษาภาวะ calciphylaxis ในปจจุบัน

ระบาดวิทยาของโรค

ความชุกของภาวะ calciphylaxis เพิ่มขึ้นตามความนิยมใช 

calcium containing phosphate binders และ vitamin D3 

analogs ที่เพิ่มมากขึ้น จึงเชื่อวาการใชยาดังกลาวเปนปจจัยเสี่ยง

สำาคัญของการเกิดโรค1 จากขอมูลในผูปวยฟอกเลือดดวยเครื่อง

ไตเทียม 242 ราย มีรายงานการเกิด ภาวะ calciphylaxis รอยละ 

42 โดยพบในเพศชายมากกวาเพศหญิงในสัดสวน 3 ตอ 13 สวน

ใหญพบในผูปวยไตเรื้อรังระยะสุดทาย โดยเฉพาะผูปวยที่ไดรับ

การบำาบัดทดแทนไตทั้งการฟอกเลือด หรือการลางไตทางชองทอง

ที่มีภาวะ vascular calcification รวมดวย นอกจากยังมีราย

งานในผูปวยโรคตอมพาราไทรอยดทำางานมากผิดปกติแบบปฐมภูมิ 

(primary hyperparathyroidism) โรคตับจากแอลกอฮอล โรค

มะเร็ง และโรคภูมิตานทานตอตนเอง โดยรอยละ 60 ของผูปวย 

มีประวัติไดรับยาคลอติโคสเตอรอยด และรอยละ 25 ของผูปวย 

มีประวัติไดรับยา warfarin4

กลไกการเกิดโรค

Calciphylaxis เกิดจากการสะสมของแคลเซียม โดยเริ่ม

จาก medial calcification ของผนังหลอดเลือดแดงขนาดเล็ก 

(arteriole) ตามมาดวยการบาดเจ็บของเซลล endothelium และ

เกิด enodthelial dysfunction ทำาใหเกิดการตีบแคบของขนาด

หลอดเลือด และการอุดตัน5 สุดทายเกิดการขาดเลือด และเนื้อ

ตายในบริเวณรอยโรค โดยมีปจจัยเสี่ยงสำาคัญของการเกิดโรคดังนี้

1.	 การเพิ่มขึ้นของระดับฟอสฟอรัสในเลือด โดยมีการศึกษา 

ทางหลอดทดลองเลี้ยงเซลลกลามเนื้อเรียบของหลอดเลือด (human 

smooth muscle cells) ในภาวะที่มีฟอสฟอรัสสูงพบวา เซลล 

กลามเนื้อเรียบของหลอดเลือดมีการแสดงออกแบบเหมือนเซลล 

กระดูก หรือเรียกวา osteoblastic like- cells โดยมีการเพิ่มขึ้น 

ของ osteogenic markers  (osteopontin, Cbfa-1/Runx2, 

alkaline phosphatase และ osteocalcin) และการเปลี่ยนแปลง

รูปรางของเซลลคลาย osteoblast6 เหมือนกับพยาธิสภาพของ 

calciphylaxis ก็พบวามีการเพิ่มขึ้นของ osteogenic markers 

ดังกลาว

2.	 การเพิ่มขึ้นของระดับแคลเซียมในเลือด ทำาใหมีการเพิ่มขึ้น

ของ type III sodium dependent phosphate cotransporter 

หรือ Pit-1 ซึ่งทำาใหฟอสฟอรัสผานเขาเซลลกลามเนื้อเรียบของหลอด

เลือดมากขึ้น และกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลลกลาม

เนื้อเรียบของหลอดเลือดเปนเซลล osteoblast7

3.	 ภาวะ	uremic	toxins จากโรคไตเรื้อรังทำาใหมีการเพิ่มขึ้น

ของสารที่กระตุนการเกิด calcification เชน osteocalcin นอกจาก

นี้ภาวะไตวายเรื้อรังมีการสราง radical oxygen species (ROS) 

เพิ่มขึ้นทำาใหเกิด endothelial dysfunction ซึ่งเปนปจจัยสงเสริม

การเกิดหลอดเลือดตีบลง

4.	 การลดลงของสารปองกันการเกิด	 calcification เชน  

Matrix Gla protein (MGP) สรางจากเซลลกลามเนื้อเรียบ

ของหลอดเลือด และ chondrocytes มีคุณสมบัติยับยั้งการเกิด 

vascular calcification8 และ fetuin-A เปน glycoprotein จับ

กับแคลเซียม และฟอสฟอรัสในเลือดจึงลดการสะสมในผนังหลอด

เลือด และการสะสมตามเนื้อเยื่อตางๆ โดยในผูปวยโรคไต และ

การอักเสบเรื้อรังในรางกายจะมีการลดลงของ fetuin-A ทำาใหเกิด

ภาวะ calciphylaxis เพิ่มขึ้น9 

บทความฟนวิชา
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จากปจจัยตางๆ ขางตนกระตุนใหเซลลกลามเนื้อเรียบของ
หลอดเลือดเกิดเปน osteoblastic like- cells และมีการกระตุนผาน 
receptor activator of NFkB ligand (RANKL) และ nuclear 
factor k-B (NFKB) ทำาใหเกิด extraosseous mineralization 
เพิ่มขึ้น และ osseous mineralization ลดลง10 สุดทายทำาใหเกิด 
vascular calcification  โดยเฉพาะบริเวณชั้น tunica media  
ของหลอดเลือดเล็ก (arteriole) นำาไปสูภาวะ calciphylaxis ใน
ที่สุด แสดงกลไกการเกิด vascular calcification ดังรูปที่ 1

ปจจัยเสี่ยงของโรค

1.	 การเพิ่มขึ้นของระดับฟอสฟอรัสในเลือด	เปนปจจัยเสี่ยง
สำาคัญตอการเกิดโรคดังกลาวในกลไกการเกิดโรคขางตน1 

2.	 โรคตอมพาราไทรอยดทำางานมากผิดปกต ิโดยมีรายงาน 
พบวา ผูปวย calciphylaxis มีระดับฮอรโมนพาราไทรอยดเพิ่มขึ้น 
และมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของระดับแคลเซียมและฟอสฟอรัส 
โดยมีรายงานผูปวยหลังผาตัดตอมพาราไทรอยดออกทำาใหอาการ 
calciphylaxis ดีขึ้น

3.	 การทุพโภชนาการ พบวา การลดลงของระดับอัลบูมินใน
เลือดทุก 1 กรัม/ดล.จะเพิ่มความเสี่ยงตอการเกิด calciphylaxis 
ประมาณ 17 เทา11 โดยเชื่อวา ภาวะทุพโภชนาการสัมพันธกับการ
อักเสบภายในรางกาย จึงเปนปจจัยกระตุนการเกิด calciphylaxis 

4.	 การใชวิตามินด ีเพื่อรักษาภาวะตอมพาราไทรอยดทำางาน

มากผิดปกติแบบ secondary hyperparathyroidism ทำาใหเกิด
มีภาวะแคลเซียม และฟอสฟอรัสในเลือดสูง ซึ่งมีผลเพิ่มการเกิด 
vascular calcification นอกจากนี้การใชวิตามินดีมากเกินไปอาจ
ทำาใหเกิด low bone turnover หรือภาวะ adynamic bone 
disease จะทำาใหมีภาวะแคลเซียม และฟอสฟอรัสในเลือดสูงตาม
มา ซึ่งสัมพันธกับการเกิด calciphylaxis

5.	 Warfarin ทำาใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสมดุลของตัวกระตุน 
และตัวยับยั้งการเกิด calcification โดยเชื่อวา warfarin ทำาให 
กระบวน  vitamin K- dependent gamma carboxylation 
ของ matrix Gla protein (MGP) ทำางานลดลง12 ซึ่ง MGP 
มีหนาที่ยับยั้งการเกิด vascular calcification รวมกับ warfarin 
ทำาใหระดับ protein c และ protein S ในรางกายลดลง ซึ่งเปน
สารตานการแข็งตวของเลือด สุดทายทำาใหเกิดการแข็งตัวของลิ่ม
เลือดมากขึ้น

6.	 ภาวะการขาด	Protein	C	หรือ	Protein	S	(Protein	C	

or	Protein	S	deficiency)	และ antiphospholipid	syndrome 
โดยผูปวย calciphylaxis พบรอยละ 38 มีการลดลงของระดับ 
Protein C และรอยละ 43 มีการลดลงของระดับ protein S13 
จึงเชื่อวาภาวะ hypercoagulable state มีบทบาทตอการเกิด 
calciphylaxis

7.	 ภาวะอวน ผูปวยโรคไตเรื้อรังระยะสุดทายที่มีดัชนี 
มวลกายมากกวา 30 เพิ่มความเสี่ยงตอการเกิดโรค โดยพบวาการ

รูปที่	1		กลไกการเกิด vascular calcification ในผูปวยโรคไตเรื้อรัง



เวชสารแพทยทหารบก  ปที่ 67  ฉบับที่ 3  กรกฎาคม-กันยายน 2557

Calciphylaxis in Chronic Kidney Disease 113

เพิ่มขึ้นของดัชนีมวลกาย ทุก 1 กก./ม2 เพิ่มอัตราเสี่ยงตอการ
เกิด calciphylaxis ประมาณ 6.29 เทา11 โดยเชื่อวาเปนผลจากภา
วะอวนมีการลดลงของเลือดที่มาเลี้ยงชั้นไขมันเมื่อเปรียบกับคนทั่วไป 
ดังนั้นเมื่อเกิดพยาธิสภาพท่ีหลอดเลือดดังกลาวจึงอาจทำาใหเกิด
การลดลงของเลือดที่ไปเลี้ยงชั้นไขมันรุนแรงกวาคนทั่วไป

อาการทางคลินิก

ผูปวยจะมีรอยโรคของผิวหนังคลาย livedo reticularis หรือ 
เปนผื่นนูนแข็งสีเขม (indurate plaque หรือ plaque-like 
subcutaneous nodules) และเจ็บในระยะแรกของโรค ตอมาเกิด
เปนแผลดำาจาก skin necrosis คลาย eschar  สวนใหญพบรอย
โรคตามผิวหนังที่มีชั้นไขมันหนาของหนาทอง กน ตนแขน และขา 
อาการทางผิวหนังมักจะเปนอยางรวดเร็วและปวดรุนแรงไมตอบสน
องตอยาระงับปวด จนเกิดการขาดเลือดรุนแรง (gangrene) และ
แผลติดเชื้อตามมาได	ผูปวยบางรายอาจพบมีอาการปวดกลามเนื้อ 
และออนแรง (ischemic myopathy) และอาจรุนแรงจนเกิดภาวะ 
rhabdomyolysis ได  นอกจากรอยโรคทางผิวหนังแลวบางรายงาน
พบ calciphylaxis ของอวัยวะภายในรางกาย เชน กลามเนื้อหัวใจ 
ขอ ตับออน ปอด และลำาไสได

ควรทำาการวินิจฉัยแยกโรคจากการแข็งตัวของหลอดเลือดแดง 
(atherosclerosis), cholesterol embolization, warfarin 
necrosis, vasculitis, cellulitis, และระยะแรกของ nephro-
genic systemic fibrosis

การตรวจทางหองปฏิบัติการ

1.	 การตรวจเลือดพบ	 แคลเซียมในเลือดสูง ฟอสฟอรัสใน
เลือดสูง และอาจพบฮอรโมนพาราไทรอยดในเลือดสูงได 

2.	 ภาพถายทางรังสี	บริเวณรอยโรคสามารถตรวจพบลักษณะ 

calcification ของหลอดเลือดขนาดเล็กไดแสดงดังรูปที่ 1
3.	 Transcutaneous	oxygen	saturation	(TCPO

2
) การ

ใช TCPO
2
 probe สามารถระบุตำาแหนงของผิวหนังที่ขาดเลือด

ไดและเปนการตรวจเบื้องตนทีทำาไดงาย โดยถาระดับ TCPO
2 
ต่ำา

จะมีความสัมพันธกับการตีบตันของหลอดเลือดสวนปลายได มีการ
นำามาใชในผูปวย calciphylaxis จะมีระดับออกซิเจนที่ผิวหนังต่ำา
กวา 30 มม.ปรอทและหลังให FIO

2
 100% พบวาระดับออกซิเจน

ที่ผิวหนังต่ำากวา 90 มม.ปรอท อยางไรก็ตามการใช TCPO
2
 ยัง

ไมถือเปนมาตรฐานในการวินิจฉัย  แตอาจไดประโยชนกรณีตรวจ
คัดกรองหาภาวะขาดเลือดของผิวหนังจากภาวะ calciphylaxis 

4.	 Bone	scan ถูกนำามาใชใน calciphylaxis เพื่อตรวจหา 
extraosseous calcification (vascular calcification และ 
dystrophic calcification) อยางไรก็ตามการทำา bone scan 
มีขอจำากัดเนื่องจากราคาแพง  ความไวและความจำาเพาะนอย ใน 
ปจจุบันจึงไมแนะนำาใหตรวจเพื่อการวินิจฉัยภาวะ calciphylaxis

5.	 Xeroradiography สามารถตรวจหา extraosseous 
calcification ในภาวะ calciphylaxis ไดดีกวาการใชภาพถาย
ทางรังสีทั่วไป แตขอจำากัดคือ ไมสามารถตรวจบริเวณรอยโรคที่
มีความหนาของเนื้อเยื่อมากๆ เชน ที่ตนขาหรือทอง

6.	 การตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา ถือเปนการตรวจมาตรฐาน
เพื่อวินิจฉัยภาวะ calciphylaxis โดยจะพบลักษณะแคลเซียมสะสม
ในผนังชั้นกลางของหลอดเลือดขนาดเล็กหรือเรียกวา medial 
calcification รวมกับการเกิด subintimal fibrosis และการ
สะสมของแคลเซียมในหลอดเลือดเกิดเปนลิ่มอุดตันภายในหลอด
เลือด (thrombotic vaso-occlusion) เกิดการขาดเลือด และตาย
ของผิวหนังบริเวณรอยโรค (ischemic skin necrosis) ได9,14 
แสดงดังรูปที่ 2

รูปที่	2	 พยาธิสภาพของหลอดเลือดขนาดเล็กเกิด calcification ในผูปวย calciphylaxis

Medial calcification in subcutaneous artery and 

occlusive hyperplasia of intima

Medial calcification of subcutaneous artery and 

occlusive fibrin thrombus
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การปองกันภาวะ	calciphylaxis	ในผูปวยโรคไตเรื้อรัง

1. หลีกเลี่ยงการใชน้ำายาฟอกเลือดท่ีมีปริมาณแคลเซียมสูง 

(high calcium dialysate)

2. ควบคุมระดับฟอสฟอรัส แคลเซียม และฮอรโมนพารา-

ไทรอยดในเลือด

3. การเลือกใช calcium containing phosphate binder 

และ vitamin D analog อยางระมัดระวัง ปรับขนาดยาให 

เหมาะสม เพื่อลดการเกิดภาวะฟอสฟอรัส และแคลเซียมในเลือดสูง

4. ประเมินภาวะโภชนาการและแกไขหากมีภาวะทุพโภชนาการ

5. ผูปวยที่มีปจจัยเสี่ยงมากตอการเกิดภาวะ calciphylaxis 

ควรหลีกเลี่ยงหัตถการที่ทำาใหเกิดบาดแผลที่ผิวหนังและเนื้อเยื่อ 

เชน การฉีดอินซูลิน โดยเฉพาะตำาแหนงที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดไดบอย

6. การปองกันไมใหเกิดความดันโลหิตต่ำา

การรักษาภาวะ	calciphylaxis	ในผูปวยโรคไตเรื้อรัง

ปจจุบันยังไมมีการรักษาที่จำาเพาะ แตมีรายงานถึงการรักษา

หลายวิธีที่นาจะไดประโยชนในการรักษาในปจจุบัน ไดแก

1.	 การดูแลและรักษาบาดแผล	โดยใช hyperbaric oxygen 

therapy (HBO) เปนการรักษาโดยการใหผูปวยหายใจในสภาวะ

ออกซิเจน 100% ภายในหองที่มีความดันสูงมากกวาความกดอากาศ

ปกติ ในปจจุบันมีการนำา HBO มารักษาแผลตางๆ รวมถึงแผลที่

เกิดจาก calciphylaxis พบวา ผูปวยสวนใหญมีแผลดีขึ้น อาศัย

กลไกการออกฤทธิ์คือ กระตุนการเกิด fibroblast proliferation 

การเปลี่ยนเปน myofibroblast ทำาใหแผลเล็กลง กระตุนการเกิด 

neoangiogenesis และปองกันการติดเชื้อที่บาดแผล โดย HBO 

มีผลโดยตรงตอเชื้อโรค เชน Clostridium species, Escherichia 

species และ Pseudomonas species ผลขางเคียงของการรักษา 

ไดแก อาการชักจากออกซฺเจนเปนพิษตอระบบประสาท โดยพบ

ไดนอยเพียง 1 ตอ 5,000-10,000 ราย และหลังหยุดการรักษาสวน

ใหญของผูปวยมีอาการดีขึ้น นอกจากนี้ยังอาจเกิด clastrophobia, 

myopia และการเกิด barotrauma ตออวัยะตางๆ เชน ปอด หู  

โดยสวนใหญเปนแบบไมรุนแรง และหายเปนปกติ กรณีมีรอยโรค

ติดเชื้อพิจารณาการทำา surgical debridement เปนรายๆ โดย

พบวา ผูปวยที่ไดรับการทำา surgical debridement มีอัตรารอด

ชีวิตที่ 1 ป รอยละ 62 สูงกวาผูปวยที่ไมไดรับการทำา ซึ่งมีอัตรา

รอดชีวิตรอยละ 4215

2.	 การใหยาระงับอาการปวด	โดยทั่วไปผูปวยจะมีอาการปวด

แบบรุนแรง สวนใหญไมตอบสนองตอยาลดอาการปวด  บางราย

อาจพิจารณาทำา sympathetic block เพื่อชวยลดอาการปวดจาก

รอยโรค

3.	 Sodium	 thiosulphate มีขนาดโมเลกุล 248 ดาลตัน 

รูปแบบของยาเปนรูปยาฉีด เนื่องจากยาถูกดูดซึมผานทางลำาไส 

นอย หลังจากบริหารยา thiosulphate ions จะกระจายตัวใน 

extracellular fluid (ECF) และรอยละ 20-50 ของยาจะขับออก

ทางปสสาวะ โดยไมมีการเปลี่ยนรูป สวนที่เหลือจะถูกขับโดย 

metabolic oxidation และแปลงรูปเปน sulphate ในที่สุด  มี

การนำา sodium thiosulphate เพื่อใชเปน antidote ของไซยาไนด 

(cyanide) รักษาอาการเปนพิษของ cisplatin และ carboplatin 

ตอมาไดนำา sodium thiosulphate มาใชรักษา calciphylaxis 

ในผูปวยไตวายเรื้อรังระยะสุดทายที่ไดรับการลางไตทางหนาทอง16

กลไกในการออกฤทธิ์ของ sodium thiosulphate17 คือ ยา

จะไปจับกับแคลเซียมเกิดเปน calcium thiosulphate จึงลดการ

ตกตะกอนของแคลเซียมฟอสฟอรัส และลดระดับแคลเซียมอิสระ

ในเลือด นอกจากนี้ยายังมีคุณสมบัติเปน antioxidant activity 

ทำาให ROS ลดลง ซึ่งอาจชวยลดภาวะ endothelial dysfunction 

และยามีฤทธิ์ทำาใหหลอดเลือดขยายตัวได

ปจจุบันมีการรายงานยอนหลังในผูปวยฟอกเลือดดวยเครื่อง

ไตเทียมที่มี calciphylaxis 53 ราย หลังรักษาดวย sodium 

thiosulphate พบวาประมาณรอยละ 73 ของผูปวยอาการดีขึ้น

หลังไดรับการรักษา และหายเปนปกติรอยละ 26 ของผูปวย และ

มีอัตราการเสียชีวิตที่ 1 ป รอยละ 3518 เมื่อเทียบกับการศึกษาที่

ผานมาพบอัตราการเสียชีวิตที่ 1 ป รอยละ 551 ขอจำากัดของการ

ศึกษานี้ก็คือ เปนการศึกษาแบบเก็บขอมูลยอนหลัง และไมมีกลุม

ควบคุม ในปจจุบันจะมีการใชยา sodium thiosulphate เพื่อ

รักษา calciphylaxis ที่เพิ่มมากขึ้น แตพบวายังไมมีขอมูลที่ชัดเจน

ถึงขนาดยาและระยะเวลาในการรักษาที่เหมาะสม  จากขอมูลสวน

ใหญใชยา sodium thiosulphate ขนาด 25 กรัมตอครั้ง และให 

3 ครั้งตอสัปดาห โดยใหยาจนกวาบาดแผลจะดีขึ้น ซึ่งมักใชเวลา

อยางนอย 2 เดือนขึ้นไป19

ผลขางเคียงที่พบจากการบริหารยา ไดแก คลื่นไส อาเจียน 

ปวดศีรษะ และ wide gap metabolic acidosis ซึ่งโดยทั่ว

ไปมักไมรุนแรง อยางไรก็ตามยังไมมีรายงานถึงผลขางเคียงระยะ

ยาวของการใชยาดังกลาว ซึ่งจากรายงานถึงประสิทธิภาพการรักษา

ขางตนรวมกับผลขางเคียงที่นอยทำาให sodium thiosulphate ถูก
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นำามาใชเพื่อรักษาภาวะ calciphylaxis มากขึ้น

4.	 Bisphosphanate	เริ่มจากรายงานผูปวยหลังได pamidro-

nate พบวาอาการปวดดีขึ้นใน 2 วัน และบาดแผลดีขึ้นใน 6 

สัปดาห20 หลังจากนั้นจึงมีการใช bisphosphanate เพื่อรักษา

ภาวะ calciphylaxis มากขึ้น 

กลไกการออกฤทธิ์ของ bisphophanate21 คือ ยับยั้ง osteoclast  

ซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของแคลเซียม ฟอสฟอรัส และ 

เมตาบอลิสซึมของกระดูก ยับยั้ง macrophage และลดการหลั่ง 

inflammatory cytokines ยับยั้งการ expression ของ RANKL 

มีผลทำาให alkaline phosphatase activity ลดลง สงผลใหลด

การเกิด calcification และยับยั้ง phosphatase transport และ

การสรางผลึกแคลเซียมฟอสฟอรัส 

ผลขางเคียงของยา ไดแก แคลเซียมในเลือดต่ำา ฟอสฟอรัส

ในเลือดต่ำา แมกนีเซียมในเลือดต่ำา  และ osteonecrosis ของ

กระดูกขากรรไกร ถึงแมจะมีรายงานถึงความปลอดภัยในการใชยา

ดังกลาวในผูปวยไตวายระยะสุดทายเพื่อรักษา calciphylaxis อยาง

ไรก็ตามองคการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาแนะนำาวา การใช 

bisphosphanate ควรระมัดระวังเมื่อใชในผูปวยที่มีการทำางาน

ของไตนอยกวา 30 มล./นาที

5.	 การรักษาเพ่ือควบคุมระดับแคลเซียมและฟอสฟอรัส	

เลือกใช non calcium phosphate binders เพื่อรักษาภาวะ

ฟอสฟอรัสในเลือดสูง เชน  sevelamer, lanthanum carbonate 

เนื่องจากการใช calcium phosphate binders อาจเพิ่มความ

เสี่ยงตอการเกิดแคลเซียมในเลือดสูง เพิ่มความรุนแรงของโรค22 

รวมกับงดใช vitamin D analog กรณีมีปญหาควบคุมฟอสฟอรัส

ในเลือดไมไดอาจเพิ่มจำานวนการฟอกเลือดเปน 3-4 ครั้งตอสัปดาห

6.	 Cinacalcet  เปน calcimimetic agent ขนาด 30-60 

มก.ตอวัน ซึ่งนำามาใชรักษา secondary hyperparathyroidism 

ในผูปวยไตวายเรื้อรังโดยออกฤทธิ์เพิ่มความไวของ calcium 

sensing receptor ที่ตอมพาราไทรอยดมีผลลดการหลั่งฮอรโมน- 

พาราไทรอยด มีรายงานผูปวย calciphylaxis ที่มีภาวะ secondary 

hyperparathyroidism หลังการใช cinacalcet 2 เดือน มีอาการ

ของโรคดีขึ้นอยางชัดเจน23,24 จึงถือเปนทางเลือกกรณีที่ผูปวยมีภาวะ 

calciphylaxis รวมกับ secondary hyperparathyroidism ที่

ไมสามารถผาตัดตอมพาราไทรอยดได

7.	 การผาตัดตอมพาราไทรอยด	เชื่อวาการลดระดับฮอรโมน 

พาราไทรอยดจะทำาใหอาการของโรคดีขึ้น จากรายงานผูปวยขนาด

เล็กพบวา การผาตัดตอมพาราไทรอยดชวยใหรอยโรคดีขึ้น และ

สามารถลดอัตราเสียชีวิตได25 แตอยางไรก็ตามบางรายงานกลับพบวา 

การผาตัดตอมพาราไทรอยดไมสามารถลดอัตราเสียชีวิตของผูปวย 

calciphylaxis ที่มีภาวะ secondary hyperparathyroidism ได15 

ดังนั้นจึงควรพิจารณาทำาการผาตัดตอมพาราไทรอยด หากผูปวยมี 

ผูปวย calciphylaxis ที่มีภาวะ secondary hyperparathyroidism 

แบบรุนแรง

การพยากรณโรค

ผูปวย calciphylaxis มีอัตราการรอดชีวิตที่ 1 ป ประมาณ 

รอยละ 4515 และติดตามระยะยาวพบ อัตราการเสียชีวิตในผูปวย 

calciphylaxis พบประมาณรอยละ 8026 โดยสาเหตุสวนใหญเกิด

จาก การติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง15

สรุป

Calciphylaxis เปนภาวะที่มีความรุนแรงของโรคสูง พบใน 

ผูปวยไตวายเรื้อรังระยะสุดทาย เปนสาเหตุการเสียชีวิตที่สำาคัญ 

โดยสวนใหญเกิดจากการติดเชื้อรุนแรง ปจจัยเสี่ยงสำาคัญของ

การเกิดโรคคือ ภาวะฟอสฟอรัสหรือแคลเซียมในเลือดสูง ภาวะ

ทุพโภชนาการ ภาวะอวน โรคเบาหวาน และการอักเสบในรางกาย  

ผูปวยระยะแรกมีรอยโรคของผิวหนังคลาย livedo reticularis 

ตอมาเกิดเปนแผลดำา และติดเชื้อของรอยโรคตามผิวหนังที่มีชั้นไข

มันหนา อาการทางผิวหนังมักจะเปนอยางรวดเร็วและปวดรุนแรง

ไมตอบสนองตอยาระงับปวด จนเกิดการขาดเลือดรุนแรง และแผล

ติดเชื้อตามมาได	 โดยปจจุบันขาดการรักษาที่จำาเพาะของโรค จึง

ควรเนนการปองกันการเกิดโรคตามปจจัยเสี่ยงของโรคเปนสำาคัญ
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