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โรค ไต เรือ้ รงั เปน ปญหา ทาง สขุภาพ ที ่สาํคญั ของ ประเทศ ไทย
จาก ขอมลู การ ตรวจ สขุภาพ ประชากร กลุม ทหาร และ ครอบครวั ใน
เขต กรงุเทพมหานคร จาํนวน 5,558 ราย1 ม ีความ ชกุ รวม ของ โรค
ไต เรือ้ รงั ระยะ ที่ 3-  5 รอยละ 5.66 โดย สวน ใหญ เปน โรค ไต เรือ้ รงั
ระยะ ที่ 3 รอยละ 5.50 แสดง ดงั รปู ที่ 1 ซึง่ ใกล เคยีง กบั ขอมลู การ
สํารวจ ใน ประเทศ สหรัฐ อเมริกา2 พบ ไต เรื้อ รัง ระยะ ที่ 3 รอยละ
7.7 จาก ขอมลู การ ศกึษา และ จาํนวน ผูปวย โรค ไต เรือ้ รงั ที ่พบ มาก
ขึน้ ใน ปจจบุนั พบ วา สาเหต ุการ เสยี ชวีติ หลกั ของ ผูปวย โรค ไต เรือ้

รงั เกดิ จาก โรค หวัใจ และ หลอด เลอืด ดงันัน้ บทความ นี ้จงึ ขอ กลาว
ถึง บทบาท ของ ปจจัย เสี่ยง และ แนว ทาง การ รักษา โรค หัวใจ และ
หลอด เลอืด ใน ผูปวย โรค ไต เรือ้ รงั

โรค ไต เรื้อ รัง
เกณฑ การ วนิจิฉยั โรค ไต เรือ้ รงั  (chronic kidney disease)

ตาม Kidney Disease Outcomes Quality Initiative
(KDOQI)  clinical practice guidelines for chronic kidney

รูปที่ 1 ความชกุของโรคไตเรือ้รงัจากการตรวจสขุภาพนายทหาร และครอบครวัในเขตกรงุเทพมหานคร จาํนวน 5,558 ราย
แบงตามระยะของไตเรือ้รงั 3, 4 และ 5 โดยประเมนิคา glomerular filtration rate ตาม Modification of Diet in Renal
Disease (MDRD) study equation1
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disease3 เปน เกณฑ ที่ ใช อยาง แพร หลาย ใน ปจจุบัน โดย การ
วินิจฉัย อาศัย ขอ ใด ขอ หนึ่ง ตอไป นี้

1.  ตรวจ พบ ความ ผดิ ปกต ิของ ไต นาน มาก กวา 3 เดอืน ทัง้
ที่ การ ทํางาน ของ ไต จาก คา glomerular filtration rate (GFR)
จะปกติ หรือ ผิด ปกติ ก็ ได โดย มี หลักฐาน ดัง ตอไป นี้

1.1  ตรวจ พยาธิ สภาพ ชิ้น เนื้อ ไต พบ ความ ผิด ปกติ
1.2  ตรวจ เลือด ปสสาวะ หรือ ภาพ รังสี วิทยา ทาง ไต พบ

ความ ผิด ปกติ ของ ไต เชน ตรวจ พบ ไข ขาว ใน ปสสาวะ (pro-
teinuria  > 300มก./ วนั หรอื microalbuminuria ระหวาง 30-
300มก./ วนั)

2.  ระดบั การ ทาํงาน ไต จาก คา GFR นอย กวา 60 มล./ นาที
ตอ1.73 ตาราง เมตร เปน เวลา อยาง นอย 3 เดอืน

ระยะ ของ โรค ไต เรื้อ รัง และ การ ประเมิน GFR
โรค ไต เรือ้ รงั สามารถ แบง ระดบั ความ รนุ แรง ของ โรค ออก เปน

5 ระยะ แสดง ใน ตาราง 1 อาศยั ตาม ระดบั คา GFR โดย ประเมนิ
จาก สตูร คาํนวณ ของ Modification of Diet in Renal Disease
(MDRD) study equation และ Cockcroft-Gault equation
(ตารางที่ 2) ซึ่ง มี ความ แมนยํา มาก กวา การ ใช เพียง ระดับ คา se-
rum   creatinine เนือ่ง จาก ใช ปจจยั อืน่ ๆ  ที ่ม ีผล ตอ ระดบั serum
creatinine  มา รวม คาํนวณ ไดแก อายุ เพศ เชือ้ ชาติ น้าํหนกั ตวั

การ ประเมนิ GFR จาก การ เกบ็ ปสสาวะ 24 ชัว่โมง เพือ่ วดั คา
creatinine  clearance พบ วา ไม ได ม ีความ แมนยาํ สงู กวา การ ใช
สตูร คาํนวณ GFR ดงั กลาว ขาง ตน ใน ผูปวย ไต เรือ้ รงั แต แนะนาํ
ให ใช ใน การ วัด GFR จาก การ เก็บ ปสสาวะ 24 ชั่วโมง ใน ผูปวย
กรณี ตอไป นี้

•  ผูปวย ที่ มี ระดับ creatine ใน รางกาย เปลี่ยน แปลง ผิด
ปกติ เชน ผูปวย รบัประทาน อาหาร มงัสวริตั ผูปวย ที ่คาดวา ขนาด
กลาม เนือ้ ผดิ ปกติ เชน ขาด สาร อาหาร กลาม เนือ้ ลบี แขน ขา ถกู ตดั

•  ตองการ ประเมิน ภาวะ โภชนาการ รวม
•  ตองการ ประเมนิ ผูปวย ไต เรือ้ รงั ระยะ ทาย ชวย ใน การ ตดั

สิน  ใจ เริ่ม การ ลาง ไต
ประโยชน ชดัเจน ของ การ แบง โรค ไต เรือ้ รงั เปน ระยะ ตางๆ คอื

การ วาง แนว ทาง การ รกัษา เพือ่ ชะลอ การ เสือ่ม ของ ไต และ ปองกนั
ภาวะ แทรก ซอน จาก โรค ไต เรื้อ รัง โดย สามารถ สรุป แนว ทาง การ
รักษา ใน ระยะ ตาง ๆ  ของ โรค ใน ตารางที่ 1

โรค หัวใจ และ หลอด เลือด ใน ผูปวย ไต เรื้อ รัง
จาก ขอมลู ทาง ระบาด วทิยา ของ Framingham Heart Study

พบ วา ผูปวย ไต เรื้อ รัง ระยะ แรก มี ความ ชุก ของ การ เกิด โรค หัวใจ
และ หลอด เลือด ใน เพศ ชาย รอยละ 17.9 และ เพศ หญิง รอยละ
20.4 ซึ่ง สูง กวา ประชากร ทั่ว ไป4 และ เมื่อ ไต เรื้อ รัง รุน แรง มาก ขึ้น
จน เขา สู ระยะ ทาย กอน เริ่ม ลาง ไต พบ ความ ชุก ของ เกิด โรค หัวใจ
และ หลอด เลอืด สงู ถงึ รอยละ 405 และ บาง รายงาน การ ศกึษา พบ
วา ผูปวย ไต เรือ้ รงั ตรวจ พบ ผนงั หวัใจ ชอง ซาย หนา ตวั (left ven-
tricular  hypertrophy, LVH) สงู ถงึ รอยละ 70 หรอื ม ีการ ทาํงาน
ของ หัวใจ เปน ปกติ เพียง รอยละ 15 จาก การ ตรวจ ภาพ สะทอน
หัวใจ6 เห็น ได วา ผูปวย ไต เรื้อ รัง พบ ความ ชุก ของ เกิด โรค หัวใจ
และ หลอด เลอืด สงู กวา ประชากร ทัว่ ไป

จาก การ ศึกษา ใน ประเทศ สหรัฐ อเมริกา ใน ผูปวย จํานวน
22,634 ราย พบ วา ผูปวย ไต เรื้อ รัง ที่ มี การ ทํางาน ของ ไต นอย กวา
60 มล. ตอ นาท/ี1.73 ตาราง เมตร ม ีอตัรา เสีย่ง ตอ การ เกดิ โรค หวัใจ
และ หลอด เลอืด เพิม่ ขึน้ (hazard ratio 1.19, 95% CI 1.07-1.32)7
และ จาก การ ศกึษา เปรยีบ เทยีบ อตัรา เสีย่ง ตอ การ เกดิ โรค หวัใจ และ
หลอด เลือด ใน แต ละ ระยะ ของ ไต เรื้อ รัง พบ วา ผูปวย ไต เรื้อ รัง ใน
ระยะ 3, 4 และ 5 ม ีอตัรา เสีย่ง ตอ การ เกดิ โรค หวัใจ และ หลอด เลอืด
เพิม่ ขึน้ 2.0, 2.8 และ 3.4 เทา ตาม ลาํดบั เมือ่ เทยีบ กบั ผูปวย ที ่มี
ระดบั การ ทาํงาน ของ ไต ปกติ7 เหน็ ได วา ภาวะ ไต เรือ้ รงั เปน ปจจยั
เสีย่ง ที ่สาํคญั ตอ การ เกดิ โรค หวัใจ และ หลอด เลอืด

โรค หวัใจ และ หลอด เลอืด กบั อตัรา การ เสยี ชวีติ ของ ผูปวย ไต  เรือ้รงั
จาก การ ศกึษา Hypertension Detection and Follow-up

Program (HDFP) ใน ผูปวย จาํนวน 11,000 ราย พบ วา โรค หวัใจ
และ หลอด เลอืด เปน สาเหต ุหลกั ของ การ เสยี ชวีติ ใน ผูปวย ไต เรือ้ รงั
สูง ถึง รอยละ 588 และ เชน เดียว กัน กับ การ การ ศึกษา British
Regional Heart Study ใน ผูปวย จํานวน 7,690 ราย ติด ตาม
ระยะ เวลา นาน กวา 14 ป พบ วา ผูปวย ไต เรื้อ รัง เสีย ชีวิต จาก โรค
หวัใจ  และ หลอด เลอืด สงู ถงึ รอยละ 509

จาก การ ศึกษา ใน ประเทศ สหรัฐ อเมริกา ใน ผูปวย จํานวน
30,000 ราย ติด ตาม ระยะ เวลา นาน 5 ป พบ วา ผูปวย ไต เรื้อ รัง
ระยะ ที่ 2, 3 และ 4 มี การ ดําเนิน โรค เขา สู ไต เรื้อ รัง ระยะ สุด ทาย
จาํเปน ตอง ลาง ไต รอยละ 1.1, 1.3 และ 19.9 ตาม ลาํดบั ขณะ ที่
มี ความ ชุก ของ การ เสีย ชีวิต จาก โรค หัวใจ และ หลอด เลือด สูง ถึง
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ตารางที ่1 ระยะตางๆ ของโรคไตเรือ้รงั และหลกัการรกัษา

Stage

1.

2.

3.

4.

5.

Description

At increased risk

Kidney damage
with normal or ↑ GFR

Kidney damage

with mild ↓ GFR

Moderate ↓ GFR

Severe ↓GFR

Kidney Failure

GFR (mL/min/1.73m2)

 ≥ 90
(with CKD risk factors)

 ≥ 90

60-89

30-59

15-29

<15
(or dialysis)

Action*

Screening
CKD risk reduction

Diagnosis and
treatment Treatment

of comorbid conditions,
slowing progression,
CVD risk reduction

Estimating progression

Evaluating and treating
complications

Preparation for kidney
replacement therapy

Replacement
(if uremia present)

ดดัแปลงมาจาก K/DOQI clinical practice guidelines for chronic kidney disease [3]

รอยละ 19.5, 24.3 และ 45.7 ตาม ลําดับ10 และ จาก การ ศึกษา
ผูปวย  เบาหวาน จาํนวน 12,000 ราย ตดิ ตาม ระยะ เวลา นาน 3 ป
พบ วา ผูปวย ไต เรื้อ รัง ระยะ ที่ 2, 3 และ 4 สวน ใหญ จะ เสีย ชีวิต
จาก โรค หวัใจ และ หลอด เลอืด สงู ถงึ รอยละ 6.0, 10.0 และ 20.0
ตาม ลาํดบั ขณะ ที ่ม ีอตัรา การ ดาํเนนิ โรค เขา สู ไต เรือ้ รงั ระยะ สดุ ทาย
จาํเปน ตอง ลาง ไต ใน ผูปวย ไต เรือ้ รงั ระยะ ที่ 2 กบั 3 พบ นอย กวา
รอยละ 1.0 และ ระยะ ที่ 4 พบ รอยละ 14.011 ดงันัน้ จาก ขอมลู ดงั
กลาว แสดง ให เหน็ ชดัเจน วา ผูปวย โรค ไต เรือ้ รงั ม ีโอกาส เสยี ชวีติ
จาก โรค หัวใจ และ หลอด เลือด และ ภาวะ หัวใจ ลมเหลว มาก กวา
การ ดาํเนนิ โรค เขา สู ไต เรือ้ รงั ระยะ สดุ ทาย

จาก การ สํารวจ ประชากร ใน ประเทศ สหรัฐ อเมริกา จํานวน
1,120,295 ราย พบ วา อตัรา เสีย่ง ตอ การ เกดิ เสยี ชวีติ และ การ เกดิ
โรค หัวใจ และ หลอด เลือด ของ ประชากร เพิ่ม ขึ้น ตาม ระดับ การ
ทาํงาน ของ ไต ที ่ลดลง อยาง ชดัเจน( รปู ที่ 2)12 แสดง ให เหน็ ชดัเจน

วา ผูปวย โรค ไต เรื้อ รัง มี โอกาส เสีย ชีวิต และ เกิด โรค หัวใจ และ
หลอด เลอืด มาก กวา ประชากร ทัว่ ไป

ปจจยั เสีย่ง ตอ การ เกดิ โรค หวัใจ และ หลอด เลอืด ใน ผูปวย โรค ไต
เรื้อ รัง

จาก ขอมลู ขาง ตน ผูปวย โรค ไต เรือ้ รงั ทกุ ราย ม ีความ เสีย่ง สงู ตอ
การ เกดิ โรค หวัใจ และ หลอด เลอืด ไดแก โรค หลอด เลอืด หวัใจ ตบี
ตนั, หลอด เลอืด สมอง ตบี ตนั หลอด เลอืด สวน ปลาย ตบี ตนั และ
โรค หวัใจ วาย และ ม ีสาเหต ุการ เสยี ชวีติ สวน ใหญ จาก โรค หวัใจ และ
หลอด เลือด สามารถ แบง ปจจัย เสี่ยง ตอ การ เกิด โรค หัวใจ และ
หลอด เลอืด ใน ผูปวย โรค ไต เรือ้ รงั ออก เปน 2 กลุม หลกั13 ( ตาราง
ที่ 3) คอื

1.  ปจจัย เสี่ยง ทั่ว ไป (traditional risk factors) ไดแก
ความ ดนั โลหติ สงู  ไขมนั ใน เลอืด สงู เบาหวาน การ สบู บหุรี่ สงู อายุ
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ตาราง 2 สตูรการประเมนิคา Glomerular filtration rate ในผูปวยไตเรือ้รงั

สูตร

Cockcroft-Gault Equation

MDRD study Equation 1

MDRD study Equation 2

MDRD study Equation 3

MDRD study Equation 4

การคาํนวณ GFR

 Ccr = (140-age) x weight x  (0.85 if female)
                  72 x Scr

GFR = 170 x (Scr)
-0.999 x (Age)-0.176 x (BUN)-0.170 x (Alb)-0.318 x (0.762 if female) x (1.180

if African American)

GFR = 198 x (Scr)
-0.858 x (Age)-0.167 x (BUN)-0.293 x (UUN)+0.249 x (0.822 if female) x (1.178

if African American)

GFR = 270 x (Scr)
-1.007 x (Age)-0.180 x (BUN)-0.169 x (0.755 if female) x (1.178 if African

American)

GFR = 186 x (Scr)
-1.154 x (Age)-0.203 x (0.742 if female) x (1.210 if African American)

Abbreviations and units: Ccr = Creatinine clearance in mL/min; GFR = glomerular filtration rate in mL/min/1.73 m2;
Scr= serum creatinine in mg/dL; Age, in years; Weight in kg; BUN, blood urea nitrogen in mg/dL; Alb, serum
albumin in g/dL; UUN, urine urea nitrogen

โรค อวน  เปนตน ปจจยั เหลา นี ้พบ เพิม่ ขึน้ ใน ผูปวย ไต เรือ้ รงั เมือ่
เทยีบ กบั ประชากร ทัว่ ไป ซึง่ สามารถ อธบิาย ได จาก 2 เหตผุล หลกั
คอื  1) ภาวะ ไต เรือ้ รงั เปน สาเหต ุกระตุน ให ปจจยั ดงั กลาว พบ เพิม่
ขึน้ เชน ไต เรือ้ รงั ม ีผล ทาํให ปรมิาณ สาร น้าํ เกนิ ใน รางกาย แลว เกดิ

ความ ดนั โลหติ สงู ตาม มา ซึง่ ความ ดนั โลหติ สงู ก ็เปน ปจจยั เสีย่ง ตอ
การ เกดิ โรค หวัใจ และ หลอด เลอืด 2) ปจจยั เสีย่ง ตอ การ เกดิ โรค
หัวใจ และ หลอด เลือด เชน ความ ดัน โลหิต สูง ไขมัน ใน เลือด สูง
เบาหวาน เปน สาเหต ุสวน ใหญ ของ การ เกดิ โรค ไต เรือ้ รงั ดงันัน้ ใน

รูปที่ 2 อตัราเสีย่งตอการเกดิเสยีชวีติ และการเกดิโรคหวัใจหลอดเลอืดตบีตนัจากการสาํรวจประชากร 1,120,295 ราย
ตามระดบัการทาํงานของไต (Estimated glomerular filtration rate)12

(mL/min/1.75 m2)
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ตาราง 3 ปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันในผูปวยไตเรื้อรัง

Traditional cardiovascular risk factors

Old age
Male gender
White race
Hypertension
Elevated LDL cholesterol
Decreased HDL cholesterol
Diabetes mellitus
Tobacco use
Physical inactivity
Menopause
Psychosocial stress
Family history of cardiovascular disease

Nontraditional cardiovascular risk factors

Type (diagnosis) of CKD
Decreased GFR
Proteinuria
Renin-angiotensin system activity
Extra-cellular fluid volume overload
Abnormal calcium and phosphorus metabolism
Anemia
Malnutrition
Inflammation
Infection
Thrombogenic factors
Oxidative stress
Elevated homocysteine
Uremic toxins

รูปที่ 3 เปรยีบเทยีบสดัสวนการเกดิ coronary artery calcifiaction ในผูปวยเบาหวาน ผูปวยโรคไตเรือ้รงัจากเบาหวาน และผูปวย
โรคไตเรื้อรังที่ฟอกเลือดจากเบาหวาน25
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บญัชา สถริะพจน

ผูปวย ไต เรื้อ รัง จึง พบ ปจจัย เสี่ยง ตอ การ เกิด โรค หัวใจ และ หลอด
เลือด เพิ่ม ขึ้น ตาม

2.  ปจจัย เสี่ยง สัมพันธ กับ โรค ไต เรื้อ รัง (nontraditional
risk  factors)  เชือ่ วา เกดิ จาก uremic toxin และ ผล แทรก ซอน
ตาง ๆ  จาก โรค ไต เรือ้ รงั โดย ปจจยั กลุม นี ้จะ เพิม่ ความ เสีย่ง ตอ การ
เกดิ โรค หวัใจ และ หลอด เลอืด มาก ขึน้ เมือ่ การ ทาํงาน ของ ไต ลดลง
หรอื โรค ดาํเนนิ เขา สู ไต เรือ้ รงั ระยะ สดุ ทาย ปจจยั ใน กลุม นี ้ไดแก

2.1  ภาวะ โลหิต จาง พบ ได บอย ใน ผูปวย ไต เรื้อ รัง ที่ มี คา
GFR นอย กวา 60 มล./ นาที ตอ 1.73 ตาราง เมตร14 โดย เฉพาะ
ใน ผูปวย เบาหวาน15 เมือ่ ไต ทาํงาน ลดลง จะ สราง ฮอรโมน eryth-
ropoietin  ที่ ใช ใน ขบวน การ สราง เม็ด เลือด แดง ลดลง ตาม จาก
หลาย การ ศกึษา พบ วา ภาวะ โลหติ จาง เปน สาเหต ุหลกั ของ การ เกดิ
LVH และ เปน ปจจยั เสีย่ง ตอ การ เสยี ชวีติ จาก โรค หวัใจ และ หลอด
เลอืด ใน ผูปวย ไต เรือ้ รงั โดย เฉพาะ เมือ่ ระดบั hemoglobin นอย
กวา 9 กรมั/ ดล.16, 17

2.2  ภาวะ ไข ขาว รั่ว ใน ปสสาวะ (microalbuminuria
and  proteinuria  ) พบ วา ระดบั microalbuminuria เปน ปจจยั
เสีย่ง ตอ การ เสยี ชวีติ จาก โรค หวัใจ และ หลอด เลอืด ของ ผูปวย ไต เรือ้
รงั ทัง้ ที ่เกดิ จาก เบาหวาน และ ไม ได เกดิ จาก เบาหวาน18 ภาวะ mi-
croalbuminuria   พบ วา สัมพันธ กับ การ เกิด ภาวะ endothelial
dysfunction19, ภาวะ metabolic syndrome20 และ ภาวะ in-
flammation  ใน รางกาย จาก การ ตรวจ พบ ระดับ C-reactive
protein (CRP) และ fibrinogen เพิม่ ขึน้21 ซึง่ เปน ปจจยั เหลา นี้
สง ผล ตอ การ เกดิ พยาธ ิสภาพ ใน หลอด เลอืด และ เกดิ โรค หวัใจ และ
หลอด เลือด ตาม มา

2.3  ภาวะ ความ ผิด ปกติ ของ เกลือ แร แคลเซียม ฟอส
ฟอรัส  และ ภาวะ hyperparathyroidism  เปน ปจจัย เสี่ยง ตอ
การ เกิด กลาม เนื้อ หัวใจ โต โรค หลอด เลือด หัวใจ ตีบ ตัน ทั้ง จาก
atherosclerosis  และ coronary artery calcification22 และ
อัตรา การ เสีย ชีวิต ของ ใน ผูปวย ไต เรื้อ รัง23

พยาธ ิสภาพ ของ หลอด เลอืด หวัใจ ตบี ตนั ใน ผูปวย ไต เรือ้ รงั มี
ความ แตก ตาง จาก หลอด เลอืด หวัใจ ตบี ตนั ใน ผูปวย ทัว่ ไป คอื พบ
การ เกดิ degenerative change ใน ชัน้ media ของ coronary
arteries และ ม ีการ สะสม ของ calcification และ proteoglycan
เกดิ ขึน้ เรยีก ภาวะ นี ้วา coronary artery calcification โดย ภาวะ
นี้ จะ ทําให หลอด เลือด แข็ง ตัว สง ผล ให ระดับ ความ ดัน โลหิต
systolic เพิม่ ขึน้ ความ ดนั โลหติ diastolic ลดลง pulse pres-

sure  เพิม่ ขึน้ ปรมิาณ เลอืด เลีย้ง หวัใจ ลดลง และ สดุ ทาย เพิม่ อตัรา
การ เสยี ชวีติ จาก โรค หวัใจ และ หลอด เลอืด จาก หลาย การ ศกึษา พบ
ปจจยั เสีย่ง ของ การ เกดิ coronary artery calcification ใน ผูปวย
โรค ไต เรื้อ รัง24,25 คอื ผูปวย สงู อายุ โรค เบาหวาน ระดบั ฟอส-ฟอ
รสั ใน เลอืด สงู ระดบั แคลเซยีม ใน เลอืด สงู การ เพิม่ ขึน้ ของ pro-
teinuria และ การ ทํางาน ของ ไต ลดลง แสดง ดัง รูป ที่ 3

2.4  ภาวะ inflammation และ oxidative stress  จาก
พยาธ ิสภาพ ของ หลอด เลอืด หวัใจ ตบี ตนั เกดิ จาก การ หนา ตวั ของ
ผนัง ชั้น endothelium รวม กับ การ สะสม ของ ชั้น ไขมัน (fatty
streak ) เซลล macrophage, mast cell, T lymphocyte และ มี
การ กระตุน inflammatory cytokines, chemokines, pro-
teases  และ oxygen radical เกดิ ขบวน การ อกัเสบ ภาย ใน โรค
หลอด เลอืด หวัใจ ตบี ตนั ดงันัน้ เชือ่ วา ภาวะ inflammation และ
oxidative  stress ม ีผล ตอ การ เกดิ หลอด เลอืด หวัใจ ตบี ตนั โดย
เฉพาะ ใน ผูปวย ไต เรือ้ รงั เกดิ เปน กลุม อาการ ที ่เรยีก วา malnutri-
tion-inflammation-atherosclerosis (MIA syndrome) พบ วา
ผูปวย ไต เรือ้ รงั สวน ใหญ เกดิ ภาวะ oxidative stress จะ ม ีระดบั
ของ oxygen free radical เพิม่ ขึน้ ซึง่ ตรวจ วดั ได จาก ระดบั F2-
isoprostanes  และ ภาวะ inflammation จะ ม ีระดบั CRP เพิม่
ขึน้ ปจจยั เหลา นี ้ม ีผล ทาํให เกดิ พยาธ ิสภาพ ของ หลอด เลอืด หวัใจ
และ เพิ่ม อัตรา การ เกิด โรค หัวใจ และ หลอด เลือด สูง ขึ้น ตาม มา26

จาก ขอมลู ดงั กลาว ขาง ตน โรค ไต เรือ้ รงั เพิม่ ความ เสีย่ง ตอ การ
เกดิ โรค หวัใจ และ หลอด เลอืด ดงันัน้ ปจจบุนั ทัง้ สมาคม โรค หวัใจ
และ โรค ไต ของ สหรัฐ อเมริกา จัด วา โรค ไต เรื้อ รัง เปน Coronary
heart  disease (CHD) risk equivalent โดย เฉพาะ ผูปวย ไต เรือ้
รัง ที่ มี การ ทํางาน ของ ไต นอย กวา 60 มล. ตอ นาที/ 1.73 ตาราง
เมตร  หรอื ม ีระดบั proteinuria มาก กวา 1 กรมั ตอ วนั นอก จาก
นัน้ ความ เสีย่ง ตอ การ เกดิ โรค หวัใจ และ หลอด เลอืด จะ เพิม่ มาก ขึน้
เมื่อ มี ปจจัย เสี่ยง ทั่ว ไป ของ โรค หลอด เลือด หัวใจ ตีบ ตัน สูง ตาม
เชนประวัติ โรค หลอด เลือด หัวใจ ตีบ ตัน การ สูบ บุหรี สูง อายุ
เบาหวาน เปนตน

แนว ทาง การ รกัษา การ เกดิ โรค หวัใจ และ หลอด เลอืด ใน ผูปวย ไต
เรื้อ รัง

ขอมลู การ ศกึษา ใน กลุม ผูปวย ไต เรือ้ รงั ม ีจาํนวน จาํกดั รอยละ
75 ของ การ ศกึษา โรค หวัใจ และ หลอด เลอืด จะ ไม รวม ผูปวย ไต เรือ้
รัง เขา ใน การ ศึกษา ดังนั้น การ รักษา และ ปองกัน โรค หัวใจ และ
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หลอด เลอืด ใน ผูปวย ไต เรือ้ รงั สวน ใหญ อางองิ ตาม จาก การ รกัษา
โรค หวัใจ และ หลอด เลอืด ใน ผูปวย ทัว่ ไป ไดแก

1.  การ หยุด สูบ บุหรี่
การ สูบ บุหรี่ เปน ปจจัย เสี่ยง ตอ การ เกิด โรค หลอด เลือด

หวัใจ ตบี ตนั โรค หลอด เลอืด สวน ปลาย ตบี ตนั โรค ไต เรือ้ รงั และ
การ เสีย ชีวิต ขอมูล การ ศึกษา พบ ชัดเจน วา การ หยุด สูบ บุหรี่
สามารถ ลด อัตรา การ เกิด โรค หลอด เลือด หัวใจ ตีบ ตัน27 และ
สามารถ ชะลอ การ เสื่อม ของ ไต ได28

2.  การ ควบคมุ ระดบั น้าํตาล ใน เลอืด ใน ผูปวย เบาหวาน
โรค เบาหวาน เปน ปจจัย เสี่ยง ตอ การ เกิด โรค หัวใจ และ

หลอด เลอืด และ โรค หวัใจ วาย ใน ผูปวย ไต เรือ้ รงั29 การ ศกึษา สวน
ใหญ พบ วา การ ควบคุม ระดับ น้ําตาล ใน เลือด ใน ผูปวย เบาหวาน
สามารถ ลด เพยีง อตัรา การ เกดิ microvascular complications
ไดแก  โรค ไต จาก เบาหวาน โรค ตา จาก เบาหวาน30 ขอมูล ใน
ปจจุบัน  พบ เพียง ยาก ลุม metformin สามารถ ลด อัตรา การ เกิด
โรค หวัใจ และ หลอด เลอืด ซึง่ เปน macrovascular complica-
tions  ของ โรค เบาหวาน31 แต ยา metformin มี ขอหาม ใช ใน
ผูปวย ไต เรือ้ รงั ที ่ม ีระดบั serum creatinine มาก กวา 1.5มก./
ดล.  ใน ผูชาย และ มาก กวา 1.4มก./ ดล. ใน ผูหญงิ

3. ยา Aspirin
ยา Aspirin สามารถ ลด อัตรา การ เกิด โรค หัวใจ และ

หลอด  เลอืด ใน กลุม ผูปวย ที ่ม ีความ เสีย่ง สงู ตอ การ เกดิ โรค หลอด
เลอืด หวัใจ ตบี ตนั แต อยางไร ก ็ตาม ขาด ขอมลู การ ศกึษา ใน ผูปวย
ไต เรือ้ รงั หาก พจิารณา วา ผูปวย ไต เรือ้ รงั ม ีอตัรา เสีย่ง สงู ตอ การ เกดิ
โรค หวัใจ และ หลอด เลอืด หรอื จดั วา เปน CHD risk equivalent
ผูปวย ไต เรื้อ รัง ทุก ราย ควร รับประทาน ยา aspirin เพื่อ ลด อัตรา
การ เกิด โรค หัวใจ และ หลอด เลือด แต การ ใช ยา aspirin มี ขอ
จํากัด ใน ผูปวย ไต เรื้อ รัง เนื่อง จาก ผูปวย ไต เรื้อ รัง เกิด ภาวะ เกร็ด
เลอืด ทาํงาน ผดิ ปกติ ม ีความ เสีย่ง สงู ตอ ภาวะ เลอืด ออก งาย ซึง่ เปน
ผล ขาง เคยีง จาก ยา aspirin โดย จาก การ ศกึษา นาํ รองใน ผูปวย
ไต เรือ้ รงั 448 ราย พบ วา aspirin ขนาด 100มก./ วนั เพิม่ อตัรา
เสีย่ง ตอ การ เกดิ เลอืด ออก งาย แบบ ไม รนุ แรง ถงึ 3 เทา32 ดงันัน้ การ
เลอืก ใช ยา aspirin ใน ผูปวย ไต เรือ้ รงั แต ละ ราย ควร พจิารณา ตาม
ความ เสีย่ง ตอ การ เกดิ โรค หวัใจ และ หลอด เลอืด และ การ เกดิ ภาวะ
เลอืด ออก งาย ตาม ความ เหมาะสม

4.  การ รกัษา ภาวะ ไขมนั ใน เลอืด สงู
ขอมลู การ ศกึษา ยา ลด ไขมนั ใน เลอืด กลุม statins ตอ การ

เกิด โรค หัวใจ และ หลอด เลือด ใน ผูปวย ไต เรื้อ รัง มี จํานวน จํากัด
ดังนั้น จึง มี การ ศึกษา แบบ meta-analysis ใน ผูปวย ไต เรื้อ รัง
จาํนวน 23,266 ราย พบ วา ยา statins สามารถ ลด อตัรา การ เสยี
ชวีติ จาก โรค หวัใจ และ หลอด เลอืด ได ถงึ รอยละ 21 (risk reduc-
tion  0.81, 95% CI 0.73-0.90)33 และ จาก ขอมลู ขาง ตน ใน ผูปวย
ไต เรื้อ รัง จัด วา เปน CHD risk equivalentปจจจุ บัน จึง แนะนํา
ให รักษา ภาวะ ไขมัน ใน เลือด สูง ดวย ยาก ลุม statins ให มี ระดับ
LDL-cholesterol นอย กวา 100 มล./ ดล.

5.  การ รกัษา ความ ดนั โลหติ สงู
ขอมูล การ ศึกษา ดวย การ รักษา ความ ดัน โลหิต สูง ตอ การ

เกิด โรค หัวใจ และ หลอด เลือด ใน ผูปวย ไต เรื้อ รัง มี จํานวน จํากัด
ดังนั้น จึง อางอิง จาก การ วิเคราะห ขอมูล กลุม ยอย ใน การ ศึกษา
PROGRESS study ผูปวย จาํนวน 6,105 ราย โดย ม ีผูปวย ไต เรือ้
รงั อยู ใน การ ศกึษา รอยละ 29 พบ วา ยา angiotensin-converting
enzyme (ACE) inhibitor สามารถ ลด อัตรา การ เกิด โรค หัวใจ
และ หลอด เลือด ได รอยละ 3534 และ อางอิง จาก ขอมูล การ รักษา
ความ ดนั โลหติ สงู ใน กลุม ผูปวย ทัว่ ไป สามารถ ลด อตัรา การ เกดิ โรค
หัวใจ และ หลอด เลือด35 นอก จาก นี้ ยาก ลุม ACE inhibitors36

และ angiotensin II receptor blockers (ARB)37,38 สามารถ ลด
ระดบั ของ proteinuria และ ชะลอ การ เสือ่ม ของ ไต ซึง่ เปน ปจจยั
เสี่ยง ตอ การ เกิด โรค หัวใจ และ หลอด เลือด ใน ผูปวย ไต เรื้อ รัง ได
ดังนั้น ใน ผูปวย ไต เรื้อ รัง แนะนํา วา ควร รักษา ความ ดัน โลหิต ต่ํา
กวา 130/80มม. ปรอท และ พจิารณา เลอืก ใช ยาก ลุม ACE in-
hibitors  และ angiotensin II receptor blockers เปน อนัดบั
แรก เพือ่ ลด อตัรา การ เกดิ โรค หวัใจ และ หลอด เลอืด อยางไร ก ็ตาม
พึง่ ระวงั ภาวะ โปแตสเซ ียม สงู ใน เลอืด ซึง่ เปน ผล ขาง เคยีง ของ ยา
ACE inhibitors และ ARB

สวน ใหญ การ รกัษา ความ ดนั โลหติ สงู ใน ผูปวย ไต เรือ้ รงั ใช ยา
มาก กวา 3 ชนิด ยาก ลุม beta-blockers เปน ยา อีก กลุม ที่ ควร
พจิารณา เลอืก ใช เนือ่ง จาก สามารถ ลด อตัรา การ เสยี ชวีติ ใน ผูปวย
โรค หัวใจ และ หลอด เลือด และ ผูปวย หลัง เกิด โรค หลอด เลือด
หัวใจ ขาด เลือด ได จาก ขอมูล การ ศึกษา ใน ผูปวย ไต เรื้อ รัง พบ วา
ยาก ลุม beta-blockers สามารถ ลด อตัรา การ เสยี ชวีติ จาก โรค หวัใจ
ลมเหลว ได เชน กัน39 อยางไร ก็ ตาม ตอง พึ่ง ระวัง ผล ขาง เคียง จาก
ภาวะ โปแตสเซ ียม สงู ใน เลอืด ของ ยา beta-blocker เนือ่ง จาก ยา
ออก ฤทธิ ์ลด การ ทาํงาน ของ ระบบ sympathetic nervous sys-
tem  ทาํให การ สราง renin ลดลง ม ีผล ลด การ ขบั โปแตสเซ ียม ทาง
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ไต และ ยา ยงั ม ีผล ลด การ ทาํงาน ของ sodium-potassium ad-
enosine  triphosphatase (ATPase) activity ที ่ผนงั เซลล ทาํให
โปแตสเซ ียม เขา เซลล ไม ได

พิจารณา กําจัด ปจจัย เสี่ยง สัมพันธ กับ โรค ไต เรื้อ รัง อื่น ๆ  ดัง
กลาว ขาง ตน เพื่อ ลด อัตรา การ เกิด โรค หัวใจ และ หลอด เลือด ใน
ผูปวย ไต เรื้อ รัง ซึ่ง สามารถ สรุป เปน ขอๆ ได ดัง ตอไป นี้

1.  การ รกัษา ภาวะ โลหติ จาง
การ รกัษา ภาวะ โลหติ จาง ชวย ให คณุภาพ ชวีติ และ อาการ

ทาง โรค หัวใจ วาย ของ ผูปวย ไต เรื้อ รัง ดีขึ้น นอก จาก นี้ บาง การ
ศกึษา พบ วา การ รกัษา ภาวะ โลหติ จาง ชวย ลด การ หนา ตวั ระยะ แรก
ของ ผนงั หวัใจ (mild LVH) ปจจบุนั แนะนาํ รกัษา ภาวะ โลหติ จาง
ให ระดบั hemoglobin ระหวาง 11-12 กรมั ตอ ดล.40 เนื่อง จาก
การ รักษา ให ระดับ hemoglobin เทากับ คน ปกติ หรือ มาก กวา
13.0 กรมั ตอ ดล. ม ีแนว โนม การ เพิม่ อตัรา การ เสยี ชวีติ และ การ
เกิด เสน เลือด สําหรับ ฟอก เลือด ตีบ ตัน (vascular access
thrombosis)41 อยางไร ก็ ตาม การ ศึกษา นี้ ทํา ใน กลุม ผูปวย ที่ มี
อาการ  โรค หวัใจ วาย รนุ แรง เปน สวน ใหญ จงึ อาจ ทาํให พบ อตัรา การ
เสยี ชวีติ สงู ขณะ ที ่การ ศกึษา อืน่ ๆ  ไม พบ วา เพิม่ อตัรา การ เสยี ชวีติ
เชน นัน้42, 43 ดงันัน้ การ รกัษา ภาวะ โลหติ จาง ดวย ฮอรโมน erythro-
poietin  ใน ผู ไต เรือ้ รงั นอก จาก จะ พจิารณา ตาม ระดบั hemoglo-
bin  ระหวาง 11-12 กรมั ตอ เดซลิติร แลว ควร พจิารณา ปรบั การ
รักษา ตาม ลักษณะ อาการ ทาง คลินิก ของ ผูปวย แต ละ ราย เปน
สาํคญั

2.  ภาวะ ไข ขาว รั่ว ใน ปสสาวะ (microalbuminuria and
proteinuria)

ยาก ลุม ACE inhibitors และ ARB สามารถ ชะลอ การ
เสื่อม ของ ไต รวม กับ การ ลด อัตรา การ เกิด microalbuminuria
และ ลด ระดบั ของ proteinuria ซึง่ เปน ปจจยั เสีย่ง ตอ การ เกดิ โรค
หวัใจ และ หลอด เลอืด ใน ผูปวย ไต เรือ้ รงั ได44, 45 ดงันัน้ ใน ผูปวย ไต
เรือ้รงัที ่ตรวจ พบ proteinuria มาก กวา 1 กรมั/ วนั ควร พจิารณา
เลอืก ใช ยาก ลุม นี้ แมวา ระดบั ความ ดนั โลหติ จะ เปน ปกต ิก ็ตาม

3.  การ ควบคุม ระดับ แคลเซียม และ ฟอสฟอรัส ใน เลือด
แมวา ยัง ไม มี การ ศึกษา ยืนยัน วา การ ควบคุม ระดับ แคล

เซียม  และ ฟอสฟอรัส ใน เลือด จะ ลด อัตรา การ เกิด โรค หัวใจ และ
หลอด เลอืด ใน ผูปวย ไต เรือ้ รงั แต ระดบั แคลเซยีม และ ฟอสฟอรสั
สงู ใน เลอืด เปน ปจจยั เสีย่ง ที ่สาํคญั ของ การ เกดิ โรค หวัใจ และ หลอด
เลือด ดังนั้น ตาม คํา แนะนํา ของ KDOQI Clinical Practice

Guidelines  for Bone Metabolism and Disease in
Chronic Kidney Disease46 ใน ผูปวย ไต เรือ้ รงั ระยะ 3 และ 4
ควร มี ระดับ ฟอสฟอรัส ใน เลือด ระหวาง 2.7-4.6 มล./ ดล. และ
ผูปวย ไต เรือ้ รงั ระยะ 5  ควร ม ีระดบั ฟอสฟอรสั ใน เลอืด ระหวาง
3.5-5.5  มล./ ดล. รวม กับ ควบคุม ผล คูณ ของ แคลเซียม กับ
ฟอสฟอรสั ใน เลอืด (calcium phosphate product) นอย กวา
55มล.2 ตอ ดล.2 โดย การ จํากัด อาหาร ที่ มี ฟอสฟอรัส สูง หรือ ควร
รบัประทาน ปรมิาณ ฟอสฟอรสั นอย กวา 800มก. ตอ วนั รวม กบั
การ รบัประทาน ยา จบั ฟอสฟอรสั ใน อาหาร (phosphate binders)
ไดแก calcium carbonate, calcium acetate, sevelamer,
lanthanum, aluminum hydroxide ใน กรณี ที่ มี ภาวะ
แคลเซยีม ใน เลอืด สงู ควร งด รบัประทาน ยา ที ่ม ีแคลเซยีม เปน องค
ประกอบ ชั่วคราว และ ปรับ เปลี่ยน เปน ยาก ลุม อื่น แทน เชน
sevelamer  ซึง่ ม ีขอมลู สนบัสนนุ วา ลด การ เกดิ coronary artery
calcification  ได เมือ่ เทยีบ กบั การ รบัประทาน ยา แคลเซยีม เพือ่ จบั
ฟอสฟอรัส ใน อาหาร47

4.  การ รกัษา ภาวะ inflammation และ oxidative stress
การ รกัษา ภาวะ inflammation และ oxidative stress

ดวย ยา ใน ปจจบุนั ยงั ไม ม ีขอมลู สนบัสนนุ วา ได ประโยชน มาก พอ
แม จะ มี บาง รายงาน การ ศึกษา การ ใช วิตามิน อี ซึ่ง เปน antioxi-
dant  สามารถ ชวย ให อาการ ทาง โรค หัวใจ และ หลอด เลือด ของ
ผูปวย ดีขึ้น48

สรุป
จะ เห็น ได วา ผูปวย ไต เรื้อ รัง พบ มี ความ ชุก ของ การ เกิด โรค

หวัใจ และ หลอด เลอืด สงู กวา ประชากร ทัว่ ไป และ ม ีโอกาส เสยี ชวีติ
จาก โรค หวัใจ และ หลอด เลอืด มาก กวา การ ดาํเนนิ โรค เขา สู ไต เรือ้ รงั
ระยะ สดุ ทาย ดวย ขอมลู การ ศกึษา การ รกัษา และ ปองกนั โรค หวัใจ
และ หลอด เลอืด ใน ผูปวย ไต เรือ้ รงั ม ีจาํนวน จาํกดั ดงันัน้ การ รกัษา
สวน ใหญ จงึ แนะนาํ รกัษา ตาม ปจจยั เสีย่ง ตอ การ เกดิ โรค หวัใจ และ
หลอด เลอืด ใน ผูปวย ไต เรือ้ รงั โดย แบง ออก เปน 2 กลุม หลกั คอื
1) ปจจยั เสีย่ง ทัว่ ไป ไดแก การ หยดุ สบู บหุรี่ การ ควบคมุ น้าํหนกั
การ ควบคุม ระดับ น้ําตาล ใน เลือด ใน ผูปวย เบาหวาน การ ใช ยา
aspirin  การ รกัษา ภาวะ ไขมนั ใน เลอืด สงู ดวย ยา statins การ รกัษา
ความ ดนั โลหติ สงู ดวย ยาก ลุม ACE inhibitors, ARB และ  beta-
blockers 2) ปจจยั เสีย่ง สมัพนัธ กบั โรค ไต เรือ้ รงั ไดแก การ รกัษา
ภาวะ โลหิต จาง การ ลด ปริมาณ ไข ขาว รั่ว ใน ปสสาวะ และ การ
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ควบคุม ระดับ แคลเซียม และ ฟอสฟอรัส ใน เลือด สวน บทบาท
ของ การ ควบคมุ ภาวะ inflammation และ oxidative stress ซึง่
เปน ปจจัย สําคัญ แต ขาด ขอมูล การ ศึกษา ที่ มาก พอ สรุป แนว ทาง
การ รักษา ได คง ตอง รอ การ ศึกษา ใน อนาคต ตอไป
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