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ภาวะไตวายเฉียบพลัน (Acute Kidney Injury, AKI) เปนภาวะแทรกซอนที่สําคัญภาวะหนึ่งในผูปวยที่
ไดรับการผาตัดหัวใจและทรวงอก เนื่องจากเปนหนึ่งในปจจัยเสี่ยงที่ทําใหผูปวยมีอัตราการตายเพิ่มขึ้น จาก
การศึกษาทีผ่ า นมาโดยใช Risk-Injury-Failure-Loss of Kidney Function-End-stage Kidney Disease (RIFLE)
criteria พบวาในผูปวยที่ไดรับการผาตัดหัวใจและทรวงอกมีอุบัติการณของการเกิดภาวะไตวายเฉียบพลัน
ประมาณ 19.3% หากจําแนกผูป ว ยเปน 3 กลุม ตาม RIFLE criteria พบวา ผูปวยที่อยูในกลุม risk (RIFLE-R) injury
(RIFLE-I) และ failure (RIFLE-F) จะมีอัตราการตายเพิ่มขึ้นตามลําดับ ( 8%, 21.4% และ 32.5%) สวนความ
ตองการบําบัดทดแทนไต ( Renal Replacement Therapy, RRT) ก็เพิ่มขึ้นตามความรุนแรงของภาวะไตวาย
เฉียบพลันเชนเดียวกัน (RIFLE-R = 1.1%, RIFLE-I = 7.1% และ RIFLE-F = 55%) [1] ประมาณ 64% ของผูปวย
ที่ไดรับการบําบัดทดแทนไตนั้นจะเปน dialysis dependent และผูปวยเหลานี้มีอัตราการตายหลังจากที่ผาตัดแลว
ประมาณ 1 ปสูงถึง 90% [2]
คําจํากัดความและเกณฑการวินิจฉัยภาวะไตวายเฉียบพลัน
ภาวะไตวายเฉียบพลันหมายถึง ภาวะที่การทํางานของไตลดลงอยางรวดเร็วภายในระยะเวลาเปนชั่วโมง
หรือสัปดาห ทําใหเกิดการสะสมของ nitrogenous waste products ไดแก urea และ creatinine (Cr) ฯลฯ [3] ใน
ปจจุบันไดมีการนําเกณฑ RIFLE ซึ่งเปนเกณฑใหมมาใชในการวินิจฉัยภาวะไตวายเฉียบพลัน เพื่อใหผูปวยไดรับ
การวินิจฉัยที่ถูกตอง รวดเร็ว และเปนมาตรฐานเดียวกัน พรอมทั้งสามารถบงชี้อัตราการตายของผูปวยไดอยาง
ถูกตอง (ตารางที่ 1) แตวิธีการนี้คอนขางยุงยาก และตองทราบคา baseline Cr ดวย ดังนั้นจึงไดมีการพัฒนาเกณฑ
การวินิจฉัยใหมนั่นคือ Acute Kidney Injury Network (AKIN) criteria เพื่อใหวินิจฉัยไดงายขึ้น (ตารางที่ 2)
เกณฑการวินิฉัย AKIN นี้สามารถวินิจฉัยภาวะไตวายเฉียบพลันได โดยใชคา serum Cr 2 คาหางกันในระยะเวลา
ไมเกิน 48 ชั่วโมง
ตารางที่ 1 เกณฑการวินจิ ฉัยภาวะไตวายเฉียบพลันโดยใช RIFLE criteria [4,5]
Class
GFR criteria
Urine output criteria
Risk
Serum Cr x 1.5 or GFR decrease >25%
< 0.5 ml/kg/hour x 6 hours
Injury Serum Cr x 2 or GFR decrease >50%
< 0.5 ml/kg/hour x 12 hours
Failure Serum Cr x 3, GFR decrease >75% or serum Cr > 4
< 0.3 ml/kg/hour x 24 hours or anuria x 12
mg/dl with an acute rise > 0.5 mg/dl
hours
Loss
Complete loss of kidney function > 4 weeks
ESKD Complete loss of kidney function > 3 months
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ตารางที่ 2 เกณฑการวินจิ ฉัยภาวะไตวายเฉียบพลันโดยใช AKIN criteria [4,5]
Stage Serum Cr criteria
Urine output criteria
1
Increase in serum Cr > 0.3 mg/dl or increase to > < 0.5 ml/kg/hour > 6 hours
150% to 200% (1.5-fold to 2-fold) from baseline
2
Increase in serum Cr > 200% to 300% (> 2-fold to 3- < 0.5 ml/kg/hour > 12 hours
fold) from baseline
3
Increase in serum Cr > 300% (> 3-fold) from baseline < 0.3 ml/kg/hour for 24 hours or anuria
or serum Cr > 4 mg/dl with an acute increase of at for 12 hours
least 0.5 mg/dl
ถาหากผูปวยมีคา serum Cr ครั้งที่ 2 เพิ่มขึ้นมากกวาหรือเทากับ 0.3 มก./ดล. เมื่อเทียบกับคาแรก หรือมี
คา serum Cr เพิ่มขึ้น 1.5 - 2 เทาของคาแรก หรือผูปวยมีปริมาณปสสาวะลดลงเหลือนอยกวา 0.5 มล ./กก./ชม.
เปนระยะเวลานานกวา 6 ชั่วโมง ถือวาผูปวยมีภาวะไตวายเฉียบพลันขั้นที่ 1 (stage 1) ซึ่งเทียบเทากับ RIFLE-R
สวนภาวะไตวายเฉียบพลันขั้นที่ 2 (stage 2) นั้นหมายถึง ผูปวยมีคา serum Cr ครั้งที่ 2 เพิม่ ขึน้ มากกวา 2
- 3 เทาเมื่อเทียบกับคาแรก หรือผูปวยมีปริมาณปสสาวะลดลงเหลือนอยกวา 0.5 มล ./กก./ชม. เปนระยะเวลานาน
กวา 12 ชั่วโมง ภาวะนี้เทียบเทากับ RIFLE-I
ถาผูปวยมีคา serum Cr ครั้งที่ 2 เพิ่มขึ้นมากกวา 3 เทาเมื่อเทียบกับคาแรก หรือ ผูปวยมีคา baseline
serum Cr มากกวาหรือเทากับ 4 มก./ดล. หลังจากนั้นคา serum Cr เพิ่มขึ้นมากกวาหรือเทากับ 0.5 มก ./ดล. หรือ
ผูปวยมีปริมาณปสสาวะลดลงซึ่งเหลือนอยกวา 0. 3 มล ./กก./ชม. เปนระยะเวลา 24 ชั่วโมง หรือไมมีปสสาวะ
(anuria) ออกเลยเปนเวลา 12 ชั่วโมง ถือวาผูปวยมีภาวะไตวายเฉียบพลันขั้นที่ 3 (stage 3) ซึ่งเทียบเทากับ RIFLEF สวนผูปวยที่ไดรับการบําบัดทดแทนไตนั้น ถือวาผูปวยอยูในภาวะไตวายเฉียบพลันขั้นที่ 3 (stage 3)
เชนเดียวกัน
สวนเกณฑที่เหลือของ RIFLE criteria นั่นคือ Loss of Kidney Function (RIFLE-L) และ End-stage
Kidney Disease (RIFLE-E) ไดถกู ตัดออกไปจาก AKIN criteria [4]
จากการศึกษาเปรียบเทียบระหวางเกณฑการวินิจฉัยภาวะไตวายเฉียบพลันโดยใช RIFLE criteria และ
AKIN criteria ในผูปวยภาวะวิกฤตนั้น พบวาทั้ง 2 เกณฑมคี วามไว (sensitivity) และความจําเพาะ (specificity) ไม
ตางกัน [4,5]
กลไกการเกิดภาวะไตวายเฉียบพลัน
กลไกการเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันในผูปวยที่ไดรับการผาตัดหัวใจและทรวงอกนั้น มีกลไกหลักอยู 4
ประเภทนั่นคือ ischemic kidney injury, toxic nephropathy, inflammation และ oxidative stress นอกจากนีย้ งั
สามารถแบงกลไกการเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันตามระยะเวลาการผาตัดไดเปน 3 ระยะ นั่นคือ ระยะกอนผาตัด
(pre-operative period) ระยะผาตัด ( intra-operative period) และระยะหลังผาตัด (post-operative period) แตละ
ระยะมีกลไกทีเ่ กีย่ วของหลายกลไก แตละกลไกอาจมีสาเหตุมาจากหลายสาเหตุ
และแตละสาเหตุอาจเกิดจาก
กลไกหลายกลไกทีท่ าํ ใหเกิดภาวะไตวายเฉียบพลัน (ตารางที่ 3) ดังนี้
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ตารางที่ 3 กลไกและสาเหตุของภาวะไตวายเฉียบพลัน
ระยะกอนผาตัด
ระยะผาตัด
Ischemic kidney injury:
Ischemic kidney injury:
Embolic events
Renal artery embolism
Hypotension
Low cardiac output
Decrease of MAP
Neurohormonal activation
Neurohormonal activation
Hemodilution
Inflammation:
Inflammation:
CPB-induced inflammation
Atherosclerotic heart disease
Congestive heart failure
Infection
Oxidative stress:
Oxidative stress:
Ischemic reperfusion injury
Nephrotoxins:
Nephrotoxins:
Free hemoglobin
Contrast media
NSAIDs
Antibiotics

ระยะหลังผาตัด
Ischemic kidney injury:
Low cardiac output (ตารางที่ 4)

Inflammation:
Infection

Oxidative stress:
Ischemic reperfusion injury
Nephrotoxins:
Myoglobin
Contrast media
NSAIDs
Antibiotics

ระยะกอนผาตัด (Pre-operative period)
กอนที่ผูปวยจะไดรับการผาตัดหัวใจและทรวงอกนั้น สวนใหญมักจะมีปจจัยที่ทําใหไตมีความสามารถ
ในการทํางานลดลงมากกวาคนปกติ ปจจัยเหลานีไ้ ดแก สูงอายุ (advance age) โรคไตวายเรื้อรัง (chronic kidney
disease) ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากโรคอื่นๆ ไดแก โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคตับ
(heptorenal
syndrome) หรือ โรคหัวใจ (cardiorenal syndrome) ฯลฯ [6,7] นอกจากนี้ยังมีภาวะบางภาวะที่อาจเกิดขึ้นพรอมๆ
กันกอนที่ผูปวยจะไดรับการผาตัดที่ทําใหการทํางานของไตบกพรองเพิ่มมากขึ้น ภาวะเหลานี้ ไดแก
1. ภาวะทีเ่ ลือดไปเลีย้ งไตลดลง (renal hypoperfusion)
ภาวะนี้ทําใหเกิด ischemic kidney injury ซึ่งทําใหเกิด endothelial cell dysfunction เปนผลใหมีการสราง
nitric oxide ลดลง และสราง endothelin เพิ่มขึ้น ทําใหเกิด renal vasoconstriction เปนผลใหขาดเลือดไปเลี้ยงไต
และทําใหเกิด tubular damage ในที่สุด หากภาวะการขาดเลือดไปเลี้ยงไตนั้นไมรุนแรง
อาจทําใหเกิด
cytoskeleton disruption เทานั้น แตถาหากการขาดเลือดไปเลี้ยงไตนั้นเกิดขึ้นอยางรุนแรงอาจทําใหเกิด apoptotic
cell death ได ทัง้ ภาวะการเกิด renal vasoconstriction และ tubular damage นี้ทําให glomerular filtration rate
(GFR) ลดลง [3,8]
ภาวะทีเ่ ลือดไปเลีย้ งไตลดลง (renal hypoperfusion) นี้อาจมีสาเหตุมาจากการอุดตันของเสนเลือดที่ไต ที่
พบบอย ไดแก renal artery embolism หรืออาจเกิดจากภาวะที่ทําให cardiac output (CO) ลดลง เชน ภาวะ
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cardiogenic shock หรือ ภาวะ non-cardiogenic hypotension ซึ่งอาจเกิดจากการที่ผูปวยขาดน้ํา (hypovolemia)
หรือ อาจไดรับยากลุม vasodilators ในปริมาณมากเกินไป เปนตน [9] นอกจากนีก้ ารทีม่ ี neurohormonal
activation ซึ่งสวนใหญมักพบในผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลวเรื้อรัง (chronic heart failure) จากการทีม่ ี CO ลดลง
เปนผลใหระบบ sympathetic nervous system และ rennin-angiotensin-aldosterone system ถูกกระตุน ทําใหเกิด
การหดตัวของเสนเลือดที่ไปเลี้ยงไต (renal vasoconstriction) เปนผลใหไตเกิดภาวะขาดเลือดเพิ่มมากขึ้น [10]
2. ภาวะการทํางานของไตบกพรองจาก nephrotoxins
ภาวะนี้สามารถทําใหเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันได ดังนี้
2.1. การที่ผูปวยไดรับยาหรือสารที่ทําใหเกิด idiosyncratic immune response ไดแก ยาปฏิชีวนะกลุม
beta-lactam ยาแกปวดกลุม non-steroidal anti-inflammatory agents (NSAIDs) ฯลฯ ยากลุมนี้ทํา
ใหเกิดพยาธิสภาพทีไ่ ตแบบ interstitial nephritis ได [11]
2.2. การที่ผูปวยไดรับยาหรือสารที่ทําใหเกิด direct tubular toxicity ไดแก ยาปฏิชีวนะกลุม
aminoglycoside และ amphotericin ฯลฯ ยากลุม นีท้ าํ ใหเกิดพยาธิสภาพทีไ่ ตแบบ tubular
necrosis ได [11]
2.3. การที่ผูปวยไดรับยาหรือสารที่มีผลตอ glomerular hemodynamics จะทําให GFR ลดลง ยากลุมนี้
แบงไดเปน 2 ประเภท ดังนี้ [10-12]
2.3.1. ยาหรือสารที่ทําใหเกิด renal vasoconstriction ไดแก สารทึบแสง ( contrast media) ยา
แกปวดกลุม NSAIDs ยากดภูมิคุมกันกลุม calcineurin inhibitors ฯลฯ
2.3.2. ยาหรือสารที่ทําใหเกิด renal vasodilatation โดยเฉพาะในสวนของ efferent arterioles
ไดแก ยาลดความดันโลหิตสูงกลุม angiotensin converting enzyme inhibitors (ACEI)
และ angiotensin receptor blockers (ARB) การเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันจากยากลุม นี้
มักเกิดในผูปวยที่มีภาวะเสนเลือดที่ไตตีบทั้ง 2 ขาง (bilateral renal artery stenosis)
3. ภาวะการอักเสบ (Inflammation)
ภาวะนี้มักพบในผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลวเรื้อรัง (chronic heart failure) หรือผูปวยที่มีการติดเชื้อใน
รางกาย จากการศึกษาพบวาผูปวยเหลานี้จะมีระดับ cytokines และ chemokines เพิ่มมากขึ้น ไดแก Tumor
necrosis factor (TNF- ), Platelet activating factor (PAF), Endothelin-1 (ET-1), Thromboxane A 2 (TxA 2 ),
Leukotrienes (LTs), interleukin-1 (IL-1) และ interleukin-6 (IL-6) ฯลฯ เปนผลใหเกิดการหดตัวของเสนเลือดที่
ไต (renal vasoconstriction), cellular dysfunction และ apoptosis necrosis ตามลําดับ [13-15] นอกจากนีภ้ าวะการ
ติดเชื้อยังสามารถกระตุน complement system ผานทาง alternative pathway เปนผลทําใหเกิด cytolysis ได [16]
ระยะผาตัด (Intra-operative period)
ระยะที่ผูปวยไดรับการผาตัดหัวใจและทรวงอกเปนระยะที่สําคัญ ผูปวยอาจเกิดภาวะไตวายเฉียบพลัน
ได ซึง่ อาจเกิดจากสาเหตุทแ่ี ตกตางจากระยะกอนผาตัด (pre-operative period) ดังนี้
1. ภาวะทีเ่ ลือดไปเลีย้ งไตลดลง (renal hypoperfusion) ภาวะนีอ้ าจเกิดจากสาเหตุตา งๆ ไดแก
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1.1

การอุดตันของเสนเลือดที่ไต เชน การเกิด atheroembolism จากการทําหัตถการในสวน aorta
และ left atrium หรือ left ventricle และ การเกิด air embolism ระหวางการผาตัด เปนตน
นอกจากนีก้ ารเกิด aortic และ arterial dissection หรือ การทํา aortic cross-clamping สามารถทํา
ใหเกิดภาวะขาดเลือดไปเลี้ยงที่ไตไดเชนกัน [9]

1.2

ภาวะความดันโลหิตต่ํา (hypotension) ภาวะนีอ้ าจเกิดจากยาทีใ่ ชในการดมยา ทําใหมกี าร
ขยายตัวของหลอดเลือด (vasodilatation) หรือ อาจเกิดภายหลังที่ผูปวยไดรับการใสเครื่องชวย
หายใจ ทําใหแรงดันในชองปอดเพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของหลอดเลือด (vasodilatation) การทีม่ ี
แรงดันในชองปอดเพิ่มขึ้นนี้ จะทําให venous return ลดลงเปนผลให CO ลดลงและเกิดภาวะ
ความดันโลหิตต่ํา (hypotension) ตามลําดับ นอกจากนีภ้ าวะความดันโลหิตต่าํ อาจเกิดจากสาเหตุ
อื่นๆ เชน การสูญเสียเลือดระหวางผาตัด การไดรับสารน้ําไมเพียงพอ เปนตน [9]

1.3

ระดับ Mean arterial pressure (MAP) ไมเหมาะสมในระหวางที่ใชเครื่อง cardiopulmonary
bypass (CPB) pump ในภาวะปกติถา หากเลือดไปเลีย้ งไตไมเพียงพอ ไตจะมีระบบ
autoregulation ทําใหมีการขยายตัวของ afferent arterioles และมีการหดตัวของ efferent
arterioles เพื่อให GFR อยูใ นเกณฑปกติ ถาหาก MAP ต่าํ กวา 70 มม.ปรอท ไตจะไมสามารถ
ควบคุมระบบ autoregulation ที่จะทําให GFR กลับมาอยูในเกณฑปกติได เปนผลใหไตมี
ความสามารถในการทํางานลดลง [10]

ในกรณีที่ผูปวยมีภาวะความดันโลหิตสูงมาเปนเวลานาน หรือผูปวยมีภาวะไตวายเรื้อรัง ระบบ
autoregulation ของไตจะทํางานไดเปนปกติ เมื่อ MAP มีคาสูงกวา 70 มม.ปรอท เพื่อให GFR อยู
ในเกณฑปกติ [8] ถาหากผูปวยเหลานี้ไดรับการทํา CPB พรอมทั้งควบคุมให MAP ในระหวาง
ผาตัดมีคาอยูที่ระดับ 70 มม.ปรอท อาจทําให GFR ลดลงได จากการศึกษาของ Urzua และคณะฯ
ในผูปวยที่ไดรับการทํา CPB ทั้งหมด 21 ราย ซึ่งมีคา creatinine clearance (CrCl) มากกวา 70
มล./นาที พบวาผูปวยที่มีคาเฉลี่ย MAP มากกวา 70 มม.ปรอท (จํานวน 14 ราย) จะมีคา CrCl
ในระหวางการผาตัดสูงกวาผูปวยที่มีคาเฉลี่ย MAP ระหวาง 50-60 มม.ปรอท (จํานวน 7 ราย)
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตคา CrCl หลังการผาตัดในผูปวยทั้ง 2 กลุมนี้ไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ [17] นอกจากนีจ้ ากการศึกษาแบบยอนหลัง (retrospective study) ของ Fisher
และคณะฯ พบวาผูปวยที่ไดรับการทํา CPB และมีการทํางานของไตปกติ (creatinine นอยกวา 1
มก./ดล.) กอนทําการผาตัด อาจเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันหลังการผาตัดไดในกรณีที่ MAP
ระหวางการผาตัดมีคาต่ํากวา 60 มม.ปรอท เปนระยะเวลานานกวา 60 นาที [18]
อยางไรก็ตาม ในปจจุบันยังไมมีการศึกษาเกี่ยวกับ
MAP ที่เหมาะสมที่สามารถปองกันการเกิด
ภาวะไตวายเฉียบพลัน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูปวยที่ความผิดปกติของระบบ autoregulation ผูปวย
เหลานี้ไดแก ผูสูงอายุ ผูปวยที่มีความดันโลหิตสูงมาเปนระยะเวลานาน ผูปวยที่มีภาวะไตวาย
เรื้อรัง ฯลฯ [8]
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1.4

การเกิด Neurohormonal activation ในผูปวยที่ไดรับการทํา CPB จะมีระดับ catecholamine
(epinephrine และ norepinephrine) และ renin เพิ่มสูงขึ้นในระหวางการผาตัด เปนผลให renal
blood flow ลดลง เนื่องจากเสนเลือดที่ไตมีการหดตัว (renal vasoconstriction) [9]

1.5

ภาวะ hemodilution เมื่อผูปวยเกิดสภาวะ hypoperfusion และ hypothermia ในระหวางการผาตัด
CPB การทํา hemodilution นั้นมีสวนชวยให blood viscosity ลดลง ทําใหเลือดมีการไหลเวียนดี
ขึ้น [19] จากการศึกษาพบวาในระหวางที่ผูปวยไดรับการทํา CPB ซึ่งมีระดับความเขมขนของ
เลือด (hematocrit) ต่าํ กวา 20% อาจเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันไดหลังการ
ผาตัด ทั้งนี้เนื่องจากความสามารถในการนํา oxygen ไปที่ไตนอยลง ทําใหเกิด ischemic injury
ได อยางไรก็ตามการศึกษาเหลานี้ยังมีขอจํากัด เนื่องจากเปนการศึกษาแบบยอนหลัง
(retrospective study) หรือ การศึกษาโดยสังเกตุแบบไปขางหนา (prospective observational
study) เทานั้น [20,21] ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาแบบ randomized controlled trial กอนจึงจะ
สรุปผลการศึกษาเหลานี้ได

2. ภาวะการทํางานของไตบกพรองจาก nephrotoxins
ภาวะนีอ้ าจเกิดจาก endogenous toxin เชน free hemoglobin เปนตน จากการศึกษาของ Loef และคณะฯ
พบวาผูปวยที่ไดรับการผาตัด CPB จะมีระดับ free hemoglobin เพิ่มขึ้นประมาณ 10 เทาของระดับในคนปกติหลัง
การผาตัด ปริมาณ free hemoglobin นี้จะเพิ่มมากขึ้นตามระยะเวลาของการทํา CPB [22] นอกจากนีย้ งั พบอีกวา
ระยะเวลาของการทํา CPB นั้นมีผลตอการทํางานของไตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ [18] ดังนั้นอาจเปนไปไดที่
ภาวะ pigment nephropathy อาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันภายหลังการผาตัดหัวใจและ
ทรวงอก การเกิดภาวะ hemolysis ระหวางการผาตัด CPB นัน้ อาจเกิดจาก shear stress บนผิวของเม็ดเลือดแดงที่
สัมผัสกับพื้นผิวของเครื่อง CPB pump ที่มีความเร็วและแรงดันสูง ทําใหเม็ดเลือดแดงแตก (hemolysis) [9] ใน
สภาวะที่รางกายมีความเปนกรด hemoglobin จะเปลี่ยนเปน met- hemoglobin หลังจากนั้น met- hemoglobin จะ
จับตัวกันที่บริเวณ distal tubule เปนผลใหเกิดการอุดตันของทอไตในที่สุด [23] นอกจากนีย้ าทีใ่ ชในระหวางการ
ผาตัดซึ่งมีฤทธิ์เปน anti-fibrinolytic agents เชน aprotinin, tranexamic acid และ protamine พบวายาเหลานี้ไมมี
ผลเสียตอการทํางานของไต [24-26]
3. ภาวะการอักเสบ (inflammation)
ภาวะการอักเสบที่เกิดขึ้นในระหวางการผาตัด อาจเกิดขึ้นในกระบวนการผาตัด หรืออาจเกิดจากการที่
เลือดสัมผัสกับเครื่อง CPB pump ทําใหรางกายรับรูวาเปนสิ่งแปลกปลอม ซึ่งจะกระตุนใหมีการหลั่ง mediators
ตางๆ (รูปที่ 1) และเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันในที่สุด [19]
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รูปที่ 1 กลไกการเกิดภาวะอักเสบ (inflammation) ใน CPB [19]
จากการศึกษาในระยะเวลามากกวา 20 ป พบวาภาวะแทรกซอนที่เกิดขึ้นหลังจากผูปวยไดรับการผาตัด
หัวใจและทรวงอกนั้นมีความสัมพันธกับภาวะการอักเสบ (inflammation) ที่เกิดขึ้นในรางกายของผูปวย [27,28]
แตภาวะการอักเสบ (inflammation) นั้นจะสัมพันธกับการเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันหรือไมยังไมทราบแนชัด จาก
การศึกษาของ Rinder และคณะฯ พบวาผูปวยที่เกิดภาวะไตวายเฉียบพลันหลังจากการผาตัด CPB นั้น จะมีปริมาณ
neutrophil และ neutrophil CD11b ซึ่งเปน neutrophil adhesion receptor เพิ่มสูงกวาผูปวยที่ไมเกิดภาวะไตวาย
เฉียบพลันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ [29] สําหรับผูปวยที่ไดรับการทํา leukocyte depletion กอนทําการผาตัด CPB
นัน้ พบวา markers ของ tubular และ glomerular injury จะลดต่าํ ลง [30]
4. ภาวะ oxidative stress
จากการศึกษาพบวาในระหวางการผาตัด ผูปวยที่ไดรับการทํา CPB จะมี lipid peroxidation เพิ่มขึ้น และ
มี antioxidant ในเลือดลดลง [31] ดังนั้นภาวะ oxidative stress อาจเปนกลไกหนึ่งที่ทําใหเกิดภาวะไตวาย
เฉียบพลัน อยางไรก็ตามยังไมมีขอมูลเพียงพอที่จะสรุปผลได
ผูปวยที่มีภาวะหัวใจขาดเลือดอาจจะเกิด reperfusion injury ไดหลังจากที่ไดรับการผาตัด CPB การที่เกิด
reperfusion นี้จะทําใหรางกายสราง oxygen-derived free radicals ทีเ่ กิดจากการปลดปลอยของ iron ที่อยูใน free
hemoglobin เมือ่ iron เหลานี้ผานขบวนการ Haber-Weiss reaction ผลที่ไดจะมี hydroxyl radical เกิดขึ้น ซึ่งตอมา
จะทําใหเกิด lipid peroxidation ขึ้น ขบวนการนี้เรียกวา oxidative stress ขบวนการนี้สามารถทําใหเกิด cell injury
ได [32] นอกจากนีภ้ าวะน้าํ ตาลในเลือดสูง (hyperglycemia) อาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิด oxidative injury ที่ไต
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เนื่องจากมีระดับ peroxynitrite เพิ่มขึ้น และ peroxynitrite ที่เพิ่มขึ้นนี้มีผลทําใหเกิด cell injury ไดเชนเดียวกัน
[33]
ระยะหลังผาตัด (Post-operative period)
ปญหาที่สําคัญของผูปวยในระยะหลังการผาตัดหัวใจและทรวงอกนั้นมักเกิดจากสาเหตุตางๆ ที่ทําให
CO ลดลง (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 สาเหตุของ cardiac output ลดลงหลังการผาตัด [7]
Inadequate preload
Myocardial depression
- Volume deficit
- Uncorrected mechanical lesions
- Excessive positive end-expiratory pressure
Incomplete coronary revascularization
Valvalar stenosis or insufficiency
Mechanical valve malfunction
- Functional depression (lasts ~ 24 h)
- Coronary spasm
- Inadequate myocardial protection intraoperatively
Myocardial edema
Myocardial ischemia
Myocardial necrosis-infarct
Increased afterload
Pharmacologic depression
- Vasoconstriction from endogenous catecholamines - Anesthetic agents
(sympathetic stimulation)
- Quinidine
Painful stimuli
- Procainamide
Nonpulsatile flow during CPB
- Lidocaine
Hypothermia
- Beta-blockers
Preexisting hypertension
- Calcium channel blockers
- Vasoconstriction from exogenous catecholamines
(sympathetic stimulation)
- Aortic stenosis
- Idiopathic hypertrophic subaortic stenosis
Metabolic derangement
Arrhythmias
- Hypocalcemia
- Hypomagnesemia
- Hypoxia
- Acidosis
Septicemia
Tamponade
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การลดลงของ CO นี้อาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหการทํางานของรางกายในระบบตางๆลมเหลว ไดแก ระบบ
ประสาท ระบบทางเดินหายใจ ระบบไต และระบบทางเดินอาหาร [7] ดังนั้นการเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันหลัง
การผาตัดอาจเกิดจากภาวะตางๆ ดังนี้
1. ภาวะทีเ่ ลือดไปเลีย้ งไตลดลง (renal hypoperfusion)
ภาวะนีม้ กั เกิดจากการที่ CO ลดลงจากสาเหตุตางๆ ดังแสดงในตารางที่ 4 นอกจากนี้ระยะหลัง
ผาตัดระบบ neurohormonal system ยังคงถูกกระตุน ทําใหผูปวยเกิดภาวะการขาดเลือดไปเลี้ยงที่ไต
เพิ่มขึ้น [9]
2. ภาวะการทํางานของไตบกพรองจาก nephrotoxins
ภาวะนี้มักเกิดจากยาที่ผูปวยไดรับหลังการผาตัด เชน ยาแกปวดกลุม NSAIDs ยาปฏิชวี นะกลุม
aminoglycoside สารทึบแสง (contrast media) เปนตน ยาเหลานี้อาจทําใหเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันได
ตามกลไกทีก่ ลาวมาแลวขางตน สวน endogenous toxin ที่อาจเกิดขึ้นหลังการผาตัด ไดแก myoglobin
จากภาวะ rhabdomyolysis [34,35] ซึ่งสามารถทําใหเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันไดหลังการผาตัดโดยผาน
ทางกลไกทีค่ ลายคลึงกับกลไกของภาวะ hemolysis ที่ทําใหเกิดภาวะไตวายเฉียบพลัน ทั้งนี้เนื่องจาก
hemoglobin และ
myoglobin มีลักษณะโครงสรางทางเคมีคลายคลึงกัน นั่นคือ
hemoglobin
2+
ประกอบดวย heme protein 4 ตัว ซึ่งมี iron (Fe ) อยูในสวนกลางของโปรตีนแตละตัว สวน myoglobin
ประกอบดวย heme protein เพียง 1 ตัว ดังนั้นจึงมี iron (Fe2+) เพียง 1 ตัวเทานั้น [23]
3. ภาวะการอักเสบ (Inflammation)
ภาวะนี้สวนใหญเกิดจากการติดเชื้อหลังผาตัด ซึ่งจะกระตุนใหมีการหลั่ง
cytokines และ
chemokines ตางๆ เปนผลใหเกิดการหดตัวของเสนเลือดที่ไต (renal vasoconstriction) [13] นอกจากนี้
ภาวะการติดเชื้อยังทําใหเกิด cytolysis โดยผานทาง complement system ได [16]
4. ภาวะ oxidative stress
ภาวะนีเ้ กิดจาก ischemic reperfusion injury ที่อาจเกิดขึ้นที่ไตหรือที่อวัยวะอื่นๆ ซึ่งมีผลใหเกิด cell
injury ที่ไต [9] นอกจากนีภ้ าวะน้าํ ตาลในเลือดสูง ( hyperglycemia) ยังทําใหเกิดภาวะ oxidative injury
ไดเชนเดียวกัน [33]
การปองกันและรักษาผูปวยที่มีภาวะไตวายเฉียบพลัน
ผูปวยที่มีภาวะไตวายเฉียบพลันรวมดวยหลังจากไดรับการผาตัดหัวใจและทรวงอกนั้น จะมีอัตราการ
ตายเพิม่ มากขึน้ โดยเฉพาะอยางยิ่งในผูปวยที่เปน dialysis dependent หลังจากเกิดภาวะไตวายเฉียบพลัน ดังนั้นสิ่ง
ที่สําคัญที่สุดประการหนึ่งในการดูแลรักษาผูปวยที่ไดรับการผาตัดหัวใจและทรวงอก คือการปองกันการเกิดภาวะ
ไตวายเฉียบพลัน ทั้งนี้เพื่อลดอัตราการตายในผูปวยเหลานี้
จากกลไกหลัก
4 กลไกของการเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันในผูปวยที่ไดรับการผาตัดหัวใจและทรวงอก
นั้น ประกอบดวย ischemic kidney injury, inflammation, oxidative stress และ nephrotoxins ดังนั้นเพื่อเปนการ
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ปองกันหรือรักษาภาวะไตวายเฉียบพลัน อาจกระทําไดโดยการเพิ่ม renal blood flow (RBF) หรือลดการหดตัว
ของเสนเลือดที่ไต (renal vasoconstriction) นอกจากนี้การปองกันหรือยับยั้งการเกิดภาวะ inflammation และ
oxidative stress หรือการหลีกเลี่ยงยาที่มีผลตอไต ก็เปนสวนหนึ่งในการปองกันและรักษาภาวะไตวายเฉียบพลัน
ดวยเชนกัน
การปองกันและรักษาการเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันในผูปวยที่ไดรับการผาตัดหัวใจและทรวงอก
สามารถแบงไดเปน 2 ประเภทดังนี้
1. Pharmacological interventions
เปนการปองกันและรักษาการเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันโดยการใชยา ซึง่ สามารถแบงยาไดเปน 3 กลุม
นั่นคือ กลุมยาที่ใชเพื่อเพิ่ม RBF กลุมยาที่ใชเพื่อลดภาวะ inflammation และกลุมยาที่ใชเพื่อลดภาวะ oxidative
stress
ยาในกลุมที่ใชเพื่อเพิ่ม RBF ไดแก dopamine [36-39], fenoldapam [40-43], natriuretic peptides (ANP,
BNP) [44-48] และ diltiazem [49] สําหรับการใชยา furosemide [50,51] หรือ mannitol [52-54] นั้น มีจุดมุงหมาย
เพื่อใหมีปริมาณปสสาวะออกเพิ่มมากขึ้น พรอมทั้งชวยลดการเกิด
tubular obstruction สวนการใชยา
dexamethazone [55] เพือ่ ลดภาวะ inflammation หรือการใชยา N-acetylcysteine (NAC) [42,56] เพือ่ ลดภาวะ
oxidative stress นั้น พบวายังไมมีขอมูลที่จะยืนยันไดวายาในกลุมเหลานี้สามารถใชเปนยาปองกันหรือรักษาการ
เกิดภาวะไตวายเฉียบพลันหลังการผาตัดได สวนยา furosemide ที่ใหในรูปแบบ continuous infusion หรือ
dopamine ที่ใหเพื่อการรักษาผูปวยที่มีภาวะไตวายเฉียบพลัน พบวาผูปวยที่ไดรับยาเหลานี้ทําใหการทํางานของไต
ลดลงมากขึน้ [46,51]
2. Non- pharmacological interventions
เปนการปองกันและรักษาการเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันโดยไมเกี่ยวของกับการใชยา ซึ่งสามารถแบงได
เปน 4 ประเภท ไดแก
ประเภทที่ 1 การเพิม่ RBF โดยวิธี preoperative hydration จากการศึกษาพบวาวิธนี ส้ี ามารถลดอัตราการ
เกิดภาวะไตวายเฉียบพลันได [57] แตอยางไรก็ตามการใหสารน้ําแกผูปวยควรใหดวยความระมัดระวัง เนื่องจาก
ผูปวยที่ไดรับการผาตัดหัวใจและทรวงอกที่มีภาวะ positive fluid balance เกิดขึน้ ในระหวางการผาตัด อาจจะมี
อัตราการตายเพิม่ มากขึน้ [58,59] ดังนั้นจึงควรใชวิธีของ goal-directed therapy เพื่อเปนแนวทางสําหรับการให
สารน้ํา [ุ60,61] สวนการใช pulsatile CPB flow [62,63] หรือการใช ‘no-touch’ technique สําหรับ aortic
manipulation [64] หรือการที่ความเขมขนเลือด (hematocrit) มากกวา 20% ระหวางที่ผูปวยอยูในเครื่อง CPB
pump [20,21] นั้น ยังไมขอมูลเพียงพอที่จะยืนยันไดวาวิธีการเหลานี้สามารถปองกันการเกิดภาวะไตวาย
เฉียบพลันได
ประเภทที่ 2 การลดภาวะ inflammation โดยใช on- หรือ off-pump surgery พบวาอุบตั กิ ารณของการเกิด
ภาวะไตวายเฉียบพลันนั้นไมตางกัน [ุ65,66] แตการใช off-pump surgery อาจทําใหมี MAP ต่าํ กวาการใช onpump surgery ซึ่งอาจเปนผลใหเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันเพิ่มขึ้นได [22]
ประเภทที่ 3 การลดภาวะ oxidative stress โดยการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดใหอยูในเกณฑปกติหลัง
การผาตัด พบวาสามารถลดอัตราการเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันและลดการบําบัดทดแทนไตไดมากถึง 40% [ุ
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67,68] แตการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดใหอยูในเกณฑปกติระหวางการผาตัดหัวใจและทรวงอกนั้น พบวายัง
ไมสามารถปองกันภาวะไตวายเฉียบพลันหลังการผาตัดได [69]
ประเภทที่ 4 การหลีกเลี่ยงการใชยาหรือสารที่มีผลตอไต ไดแก ยาแกปวดกลุม NSAIDs สารทึบแสง
(contrast media) ฯลฯ จะสามารถปองกันภาวะไตวายเฉียบพลันหลังการผาตัดได นอกจากนี้ยังพบอีกวาผูปวยที่
ไดรับยาลดความดันโลหิตสูงในกลุม ACEI โดยเฉพาะอยางยิง่ ยา ARB เปนระยะเวลามากกวา 5 วันกอนไดรับ
การผาตัดหัวใจและทรวงอก มักจะมีภาวะความดันโลหิตต่ําและตองใชยากลุม vasopressor ในระหวางการผาตัด
และหลังการผาตัดมากกวาผูปวยที่ไมไดรับยาเหลานี้อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ [70,71] แตการหยุดยาเหลานี้กอน
การผาตัด 1 วัน จะชวยลดการเกิดภาวะความดันโลหิตต่ําในระหวางการผาตัดและหลังการผาตัดได [72] หลังจาก
นั้นสามารถเริ่มยาเหลานี้ไดอีกในวันที่ 2 หลังการผาตัด โดยที่ผูปวยจะตองหยุดใชเครื่อง IABP หรือหยุดการใชยา
vasopressor แลว ขอดีของการใชยากลุม
ACEI นี้ คือชวยใหการทํางานของไตดีขึ้นภายหลังการผาตัด
นอกเหนือจากประโยชนตอ หัวใจและหลอดเลือด [73]
นอกจากนี้ การใช preoperative ‘prophylactic’ RRT เพื่อควบคุมระดับน้ําในรางกายและระดับของเสีย
ตางๆที่เกิดขึ้นในรางกายที่มีผลตอการทํางานของหัวใจ เพื่อปองกันภาวะไตวายเฉียบพลันและเพื่อลดอัตราการ
ตายของผูปวยเหลานี้ พบวาในผูปวยที่มีคา serum Cr มากกวา 2.5 มก./ดล. และไดรับการบําบัดทดแทนไตกอน
การผาตัดหัวใจ จะมีอัตราการตายนอยกวาผูปวยที่ไมไดรับการบําบัดทดแทนไตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตการ
ประเมินวาวิธีการนี้สามารถใชเพื่อลดอัตราการเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันนั้นไมสามารถกระทําได เนื่องจากผูปวย
ที่ไดรับการบําบัดทดแทนไตระหวางการผาตัดยอมตองมีคา serum Cr หลังการผาตัดที่ต่ํากวาผูปวยที่ไมไดรับการ
บําบัดทดแทนไต [74,75]
ดังนั้น การปองกันและรักษาภาวะไตวายเฉียบพลันในผูปวยที่ไดรับการผาตัดหัวใจและทรวงอกนั้น สิ่ง
ที่สําคัญที่สุดคือ การควบคุมระดับน้ําในรางกายใหอยูในเกณฑปกติ (euvolemic status) การหลีกเลีย่ งการใชยา
หรือสารที่มีผลตอไต การควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดใหอยูในเกณฑปกติ และการรักษาภาวะอื่นๆที่อาจทําให
CO ลดลงหลังการผาตัด [7]
การบําบัดทดแทนไตในผูปวยที่มีภาวะไตวายเฉียบพลันหลังการผาตัดหัวใจและทรวงอก
การบําบัดทดแทนไตในผูปวยที่มีภาวะไตวายเฉียบพลันมีวัตถุประสงค เพื่อปองกันการเกิด
ภาวะแทรกซอนในระหวางที่รอไตฟนตัวในการทํางาน (recovery of renal function) โดยปกติผูปวยจะไดรับการ
บําบัดทดแทนไต ตอเมื่อมีขอบงชี้ตางๆ ไดแก ภาวะน้ําเกินในรางกาย ภาวะโปแตสเซียม (potassium, K) ในเลือด
สูง ภาวะ metabolic acidosis และภาวะ uremia [3] อยางไรก็ตามในกรณีที่ผูปวยมีคา blood urea nitrogen (BUN)
มากกวา 80 มก. /ดล. แตยังไมมีขอบงชี้อื่นๆดังที่ไดกลาวมาแลว ผูปวยอาจไดรับการบําบัดทดแทนไตได
เชนเดียวกัน จากการศึกษาแบบ clinical trial และ historical control ของ Demirkilic และคณะฯ พบวาผูปวยที่มี
ภาวะไตวายเฉียบพลันหลังผาตัดหัวใจและทรวงอก ซึ่งไดรับการบําบัดทดแทนไตเมื่อมีปริมาณปสสาวะออกนอย
กวา 100 มล. ในระยะเวลา 8 ชั่วโมง แมวาผูปวยจะไดรับยา furosemide แลวก็ตาม ผูปวยเหลานี้จะมีอัตราการตาย
(23.5%) นอยกวาผูปวยที่ไดรับการบําบัดทดแทนไต เมื่อมีระดับ serum Cr มากกวา 5 มก./ดล. หรือมีคา serum K
มากกวา 5.5 mEq/L (55.5%) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ [76] ผลการศึกษานีค้ ลายคลึงกับผลการศึกษาของ Elahi
และคณะฯ ซี่งทําการศึกษายอนหลังแบบ retrospective cohort study พบวาผูปวยที่มีภาวะไตวายเฉียบพลันเกิดขึ้น
หลังการผาตัดหัวใจ และไดรับการบําบัดทดแทนไตเมื่อมีปริมาณปสสาวะออกนอยกวา 100 มล. ในระยะเวลา 8
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ชั่วโมง จะมีอัตราการตาย (22 %) นอยกวาผูปวยที่ไดรับการบําบัดทดแทนไตเมื่อมีคา BUN มากกวา 84 มก./ดล.
หรือมีคา serum Cr มากกวา 2.8 มก./ดล. หรือมีคา serum K มากกวา 6 mEq/L (43%) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
[77] อยางไรก็ตามไมมรี ายงานของคา serum Cr และคา BUN กอนที่จะไดรับการบําบัดทดแทนไตในกลุมผูปวยที่
มีปริมาณปสสาวะออกนอยกวา 100 มล. ในระยะเวลา 8 ชั่วโมงในการศึกษาทั้งสองที่ไดรายงานมานี้ นอกจากนี้
ในผูปวยกลุมที่มีปริมาณปสสาวะออกนอยกวา 100 มล. เปนระยะเวลา 8 ชั่วโมง โดยไมไดรับการบําบัดทดแทน
ไตนั้น ยังไมรายงานเกี่ยวกับอัตราการตายในผูปวยกลุมนี้ และไมทราบวาการทํางานของไตกลับมาเปนปกติ
หรือไม ดังนั้นจึงควรศึกษาเพิ่มเติมเพื่อยืนยันผลการศึกษาเหลานี้
จากการศึกษาไปขางหนาแบบ prospective randomized controlled trial ในผูปวยภาวะวิกฤตที่มีภาวะไต
วายเฉียบพลัน พบวาผูปวยที่ไดรับการทํา early dialysis เนื่องจากมีปริมาณปสสาวะออกนอยกวา 30 มล./ชม. เปน
เวลานานมากกวา 6 ชั่วโมง และมีคา CrCl นอยกวา 20 มล./นาที มีอัตราการตายไมตางจากผูปวยที่ไดรับการบําบัด
ทดแทนไต เมื่อมีขอบงชี้ตาง ๆ ไดแก คา BUN มากกวา 112 มก./ดล. หรือคา serum K มากกวา 6.5 mEq/L หรือ
การที่ผูปวยมีภาวะน้ําเกิน ฯลฯ ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน [78]
ดังนั้นจึงยังไมสามารถที่จะสรุปไดวา ระยะเวลาที่เหมาะสมของการบําบัดทดแทนไตในผูปวยที่ไดรับ
การผาตัดหัวใจและทรวงอกที่มีภาวะไตวายเฉียบพลันนั้น ควรจะกระทําเมื่อใดจึงจะไดผลดีมากที่สุด แตจาก
การศึกษาตาง ๆ ที่ไดกลาวมานี้จะเห็นไดวายังสามารถใชขอบงชี้ตาง ๆ ดังที่กลาวมาแลวขางตนในการบําบัด
ทดแทนไตในผูปวยภาวะไตวายเฉียบพลันได
วิธีบําบัดทดแทนไตในผูปวยภาวะไตวายเฉียบพลัน (Modality of RRT in AKI)
โดยทั่วไปวิธีการบําบัดทดแทนไตในผูปวยที่มีภาวะไตวายเฉียบพลัน มีวิธีตาง ๆ ดังนี้
1. Peritoneal dialysis (PD)
วิธีนี้เปนวิธีที่นิยมใชนอยที่สุด ( <3%) ในผูปวยที่อยูในภาวะวิกฤต เนื่องจากมี small solute
clearance นอยกวาการบําบัดทดแทนไตโดยวิธีอื่น ซึ่งทําใหควบคุมภาวะ uremia ในผูปวยเหลานี้ไดไมดีนัก
แตวิธีนี้มีขอดีตาง ๆ ไดแก วิธีการทําไมยุงยากซับซอน ผูปวยมี hemodynamic ที่ stable มากกวา นอกจากนี้
ปญหาทางดาน fluid และ electrolyte imbalance พบนอยกวาวิธีอื่น ๆ ดังนั้นภายในระยะ 7 ปที่ผานมาจึงไดมี
การพัฒนารูปแบบการทํา PD ขึ้นใหม เพื่อใหมีประสิทธิภาพในการขจัดของเสียและน้ําไดมากขึ้น [79,80]
วิธีการนี้เรียกวา High volume peritoneal dialysis (HVPD) จากการศึกษาของ Gabriel และคณะฯ ซึง่
ทําการศึกษาไปขางหนาแบบ prospective randomized controlled trial พบวาผูปวยภาวะไตวายเฉียบพลันที่มี
ขอบงชี้ในการบําบัดทดแทนไต และไดรับการทํา HVPD นั้นจะมีอัตราการตาย และการควบคุมคา serum K
และคา bicarbonate ในรางกายไมตางจากผูปวยที่ไดรับการบําบัดทดแทนไตดวยวิธี Daily hemodialysis
(DHD) แตในผูปวยที่ไดรับการบําบัดทดแทนไตดวยวิธี HVPD จะมีระยะเวลาในการฟน ตัวในการทํางาน
ของไต (recovery of renal function) เร็วกวาการบําบัดทดแทนไตดวยวิธี DHD อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ [81]
2. Intermittent hemodialysis (IHD)
จากการศึกษาในระยะเวลา 10 ปที่ผานมา พบวาผูปวยภาวะวิกฤตที่มีภาวะไตวายเฉียบพลันและมี
ขอบงชี้ในการการบําบัดทดแทนไต และเลือกใชวิธี IHD จะมีอัตราการตายและระยะเวลาในการฟนตัวใน
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การทํางานของไต (recovery of renal function) ไมตางจากผูปวยที่ไดรับการบําบัดทดแทนไตดวยวิธี CRRT
ซึ่งจะกลาวตอไป วิธีการเหลานี้ ไดแก CVVH [82] CVVHD [83] และ CVVHDF [84-86]
3. Continuous renal replacement therapy (CRRT)
เปนวิธีที่นิยมใชมากที่สุดในผูปวยที่อยูในภาวะวิกฤต โดยมีการใชวิธีนี้สูงถึง 80% วิธีนี้เปนวิธีที่ทํา
ใหมภี าวะ hemodynamic stability ที่ดีกวาและสามารถควบคุมระดับน้ําในรางกายไดดีเชนกัน จากการศึกษา
พบวาผูปวยหลังการผาตัดหัวใจที่มีภาวะไตวายเฉียบพลันและใชวิธี CRRT เปนวิธีการบําบัดทดแทนไต มี
อัตราการตายประมาณ 40% ตอมาไดมีการพัฒนาเครื่อง CRRT ใหสามารถใชงานไดงายขึ้นพรอมทั้งไดมีการ
ปรับปรุงวิธีการใหมเพื่อใหมีประสิทธิภาพในการขจัดของเสียออกไดมากขึ้น แตวิธีการนี้ก็ยังไมสามารถลด
อัตราการตายของผูปวยลงได [87,88] วิธีการบําบัดทดแทนไตดวยวิธี CRRT มีวิธีการดังนี้
3.1.
Continuous hemofiltration วิธีนี้สามารถขจัดของเสียโดยใชวิธีการ convection
3.2.
Continuous hemodialysis วิธีนี้สามารถขจัดของเสียโดยใชวิธีการ diffusion
3.3.
Continuous hemodiafiltration วิธีนี้สามารถขจัดของเสียโดยใชวิธีการ diffusion และ convection
4. Hybrid therapy
วิธีนี้เปนวิธีการบําบัดทดแทนไต ที่นําวิธีการตาง ๆ มาผสมผสานกันโดยการนําวิธี hemodialysis ที่
มีความงายและวิธี CRRT ที่มีขอดีตาง ๆ ที่กลาวมาแลวมาใชรวมกัน โดยการเพิ่มระยะเวลาของการบําบัด
ทดแทนไตและลด blood flow ลง
การบําบัดทดแทนไตโดยวิธี hybrid therapy มีวิธีการตางๆ ดังนี้
4.1.
Extended daily dialysis (EDD)
4.2.
Sustained low-efficiency dialysis (SLED)
4.3.
Sustained low-efficiency daily diafiltration (SLED-f)
จากการศึกษาในผูปวยภาวะวิกฤตที่ไดรับการบําบัดทดแทนไตโดยวิธี EDD นัน้ พบวาคา
hemodynamic ตางๆ ในผูปวยจะมีการเปลี่ยนแปลง เชน อัตราการเตนของหัวใจ (heart rate) systemic
vascular resistance คา MAP และ CO เปนตน แตการเปลี่ยนแปลงของคา hemodynamic ทีเ่ กิดจากการ
ใชวิธี EDD นีไ้ มแตกตางจากการใชวธิ ี CVVH ในการบําบัดทดแทนไต นอกจากนี้ยังพบวาผูปวยที่
ไดรับการบําบัดทดแทนไตโดยวิธี EDD นี้จะใช heparin ในปริมาณที่นอยกวาผูปวยที่ไดรับการบําบัด
ทดแทนไตดวยวิธี CVVH อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ [89]
สรุป จากการศึกษาตาง ๆ เกี่ยวกับวิธีการบําบัดทดแทนไตที่ใชในผูปวยที่ไดรับการผาตัดหัวใจและทรวง
อกที่มีภาวะไตวายเฉียบพลันนั้น ยังไมสามารถที่จะสรุปไดวาวิธีการใดเปนวิธีที่ดีที่สุดหรือเหมาะสมที่สุด อยางไร
ก็ตามจากการศึกษาผูปวยที่อยูในภาวะวิกฤตนั้น พบวาการบําบัดทดแทนไตดวยวิธีการตางกันจะมีอัตราการตาย
ไมตางกัน ดังนั้นการเลือกใชวิธีการบําบัดทดแทนไตวิธีใดนั้น ควรพิจารณาตามความเหมาะสม ทั้งสภาวะของ
ผูปวย ประสบการณและความชํานาญของบุคคลากรทางการแพทย ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ที่มีอยูใน
แตละโรงพยาบาลหรือสถาบัน เพื่อใหดูแลรักษาผูปวยภาวะไตวายเฉียบพลันไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
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