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จีราลักษณ์ ตันฑ์พรชัย : การศึกษาการเปรียบเทียบประสิ ทธิภาพการขจัดสารไซโตคายน์ อินเตอร์ลิวคิ น6 ด้ วยการฟอกเลือดด้ วย
ตัวกรองทีมีรูกรองขนาดใหญ่พิเศษเปรียบเทียบกับการฟอกด้ วยตัวกรองทีมีรูขนาดใหญ่ปกติในเครืองฟอกไดอะฟิเตรชั
ล น
ประสิ ทธิผลตํ าต่อเนื องในผู้ป ่ วยติดเชือในกระแสโลหิ ตทีมีภาวะไตวายฉับพลัน(The Comparison of the Efficacy of IL 6
Removal between Sustained Low Efficiency Diafiltration with High cut-off Dialyzer and High-flux Dialyzer in Septic Acute
Kidney Injury Patients) อ.ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก: นพ. ขจร ตีรณธนากุล. 96 หน้า.

ทีมา : ในกลไลการติดเชือในกระแสโลหิตเราจะพบสารไซโตคายน์ เกิดขึนจํานวนมากในร่างกายซึงมีบทบาททีสําคั ญต่อความ
รุนแรงของโรค โดยเฉพาะหากมีภาวะไตวายฉับพลั นแทรกซ้อนยิงพบอัตราการเสี ยชีวิตสูงขึ น ป ั จจุบั นมียงานการนํ
รา
าวิธีการฟอกเลือด
Sustained low-efficiency diafiltration (SLED-f) ซึงเป็ นเทคนิคทีเพิมกลไกการขจัดของเสี ยด้ วยการแพร่และการพา โดยใช้ร่วมกับตั วกรองรู
ขนาดใหญ่ปกติ (high flux (HF) dialyzer) เพือจุดมุ่งหมายในการขจัดสารไซโตคายน์ แต่ขจัดได้ บางชนิดซึงเป็นส่วนน้อย ป ั จจุบั นมีการพัฒนา
ตัวกรองใหม่ทีเรียกว่าตัวกรองรูขนาดใหญ่พิเศษ (high cut-off (HCO) dialyzer) ซึงทางทฤษฏีแล้วตัวกรองน่ าจะสามารถขจัดสารไซโตคายน์
ได้ เพิมขึน ดั งนั นการผสมเทคนิคและตั วกรองนี ในการฟอกเลือดด้ วยHCO-SLED-f ซึงยังไม่เคยมีผู้ศึกษามาก่อน คาดว่าน่ าจะมีประสิ ทธิภาพ
ในการขจัดสารไซโตคายน์ ได้ มากขึนในภาวะติดเชือทีมีภาวะไตวายฉับพลันร่วมด้ วย
วิธีการศึกษา : การศึกษาวิจัยทดลองทางคลินิกในผู้ป ่ วยติดเชือในกระแสโลหิ ตร่วมกับภาวะไตวายฉับพลั นทั งหมด15 ราย
เปรียบเทียบประสิ ทธิภาพการขจัดสารไซโตคายน์interleukin 6 (IL-6) ระหว่าง HCO dialyzer และตัวกรอง HF dialyzer ในเทคนิคการฟอก
เลือด SLED-f รวมทั งปริมาณร้อยละการลดลงของสารอัลบูมิ นในเลือดปริมาณสารอัลบูมินทีเสี ยในนํ ายาฟอกเลือด และอุบัต ิการณ์ความดั น
โลหิตตํ าขณะฟอกเลือด
ผลการศึกษา : ผู้ร่วมวิจัยในกลุ่ม HCO-SLED-f มีค่ามัฐยฐานอายุน้อยกว่า [85 ปี (65.0-88.0) vs. 70 ปี (46.5-75.3) p=0.042]
และมีจํานวนอวัยะทีล้ มเหลวน้อยกว่า[3 อวัยวะ (2-4) vs. 4 อวัยวะ (3-5) p=0.042] เมือเปรียบเทียบกับกลุ่มHF-SLED-f แตกต่างอย่างมี
นัยสําคั ญทางสถิต ิการฟอกเลือดด้ วยเทคนิค HCO-SLED-f มีอัตราการขจัดสารไซโตคายน์ IL-6 ในเลือด และร้อยละการลดลงของสารไซโต
คายน์ IL-6 ในเลือด ไม่แตกต่างกับเทคนิค HF-SLED-f แต่พบการเสี ยสารอัลบูมินในนํ ายาฟอกเลือดในการฟอกเลือดด้ วยเทคนิคHCOSLED-f มากกว่า HF-SLED-f อย่างมีนัยสําคั ญทางสถิต ิ ปริมาณสารอัลบูมินทีเสี ยในนํ ายาฟอกเลือด4.72 กรัมต่อการฟอกเลือดหนึ งรอบของ
เทคนิค HCO-SLED-f ในระยะเวลาหกชั วโมงแต่อย่างไรเมือติดตามวัดระดั บสารอั ลบูมินในเลือดพบว่าร้อยละการลดลงของalbumin ภายหลัง
การฟอกเลือด SLED-f ระหว่างสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน ดั งแสดงในตาราง เราพบอุบัต ิการณ์ของความดั นโลหิ ตตํ าขณะฟอกเลือดHCO-SLEDf ร้อยละ 50 และ HF-SLED-f ร้อยละ 42.3 ไม่แตกกันอย่างมี นัยสําคั ญทางสถิต ิระหว่างสองกลุ่ม

อัตราการขจัดสารไซโตคายน์ IL-6 ในเลื อด
(มิ ลลิ ล ิ ตรต่อนาที)
ร้อยละการลดลงของสารไซโตคายน์ IL-6 ในเลื อด
ภายหลั งการฟอกเลื อด SLED-f
ร้อยละการลดลงของ albumin ในเลื อด
ภายหลั งการฟอกเลื อด SLED-f
ปริมาณสารอัลบูม ิ นที เสีย
ในนํายาฟอกเลื อด (กรัม)

HCO-SLED-f
71.5
(พิส ัย 13.5-106.7)
-19.6
(พิส ัย (-44.2) -23.8)
-1.6
(พิส ัย (-10.6) -11.4)
4.72
(พิส ัย 3.5-5.8)

HF-SLED-f
4.3
(พิส ัย (-37.2)-46.4)
-38.5
(พิส ัย (-129.6) -25.6)
-3.6
(พิส ัย (-16.7) -15.8)
0
(พิส ัย 0-0.11)

p-value
0.064

0.565
0.908
0.01

สรุป : การฟอกเลือดด้ วยเทคนิค HCO-SLED-f มีแนวโน้มว่าสามารถขจัดสารไซโตคายน์ IL-6 ในเลือดได้ มากกว่า HF-SLED-f
โดยทีมีการเสี ยสารอัลบูมินในนํ ายาฟอกเลือดจํานวน4.72 กรัมในการฟอกเลือดนานหกชั วโมง ดั งนั นเทคนิคนี จึงมีเพี ยงแนวโน้มว่าน่ าจะมี
ประสิ ทธิภาพและปลอดภัย แต่เนื องจากการศึกษานี มีขนาดเล็ก ต้องรอการศึกษาขนาดใหญ่ขึนเพือยื นยั นประสิ ทธิภาพในการนํ ามาใช้ในการ
รักษาภาวะติดเชือในกระแสโลหิตร่วมกับไตวายฉับพลั น
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JEERALUK TUNPORNCHAI: THE COMPARISON OF THE EFFICIENCY OF IL-6 REMOVAL BETWEEN
SUSTAINED LOW EFFICIENCY DIAFILTRATION WITH HIGH CUT-OFF DIALYZER AND HIGH-FLUX
DIALYZER IN SEPTIC ACUTE KIDNEY INJURY PATIENTS. THESIS ADVISOR: KHAJOHN
TIRANATHANAGUL, M.D. 96 pp

Background: Hypercytokinemia plays a central role in the pathogenesis and is related to the high mortality in sepsis
related acute kidney injury (S-AKI). Sustained low efficiency diafiltration (SLED-f) using traditional high-flux (HF) dialyzer has been
introduced to enhanced removal of small molecular weight (MW) cytokines. Interestingly, newly designed high cut-off (HCO)
dialyzer that could theoretically remove large MW solute has never been studied in SLED-f therapy before.
Methods: This prospective randomized trial was conducted in fifteen S-AKI patients to compare the efficacy of IL-6
removal between traditional HF dialyzer (n=7) and HCO dialyzer (n=8) in SLED-f technique.
Results: The HCO-SLED-f treatment group was older [85 years (65.0-88.0) vs. 70 years (46.5-75.3) p=0.042] and had
greater the numbers of organ failure, compare with the HF-SLED-f treatment group [3 organs (2-4) vs. 4 organs (3-5) p=0.042].
Both techniques provided similarly the plasma IL-6 clearance and the percentage of IL-6 reduction. There were significantly higher
albumin losses in effluent fluid in HCO-SLED-f group than HF-SLED-f group. The total albumin losses were 4.72 gram in six hours
duration of a HCO-SLED-f session. However, the percentage of plasma albumin reduction was not different between both
treatment groups. Result as table. The incidence of intradialytic hypotension was 50% in HCO-SLED-f group, 42.3% in HF-SLED-f,
similar between both groups.
Outcome
Plasma IL-6 clearance rate (cc/min)
Percentage of plasma IL-6 reduction
Percentage of plasma albumin reduction
Albumin losses in effluent fluid (grams)

HCO-SLED-f
71.5
(range, 13.5-106.7)
-19.6
(range, (-44.2) -23.8)
-1.6
(range, (-10.6) -11.4)
4.72
(range, 3.5-5.8)

HF-SLED-f
4.3
(range, (-37.2)-46.4)
-38.5
(range, (-129.6) -25.6)
-3.6
(range, (-16.7) -15.8)
0
(range, 0-0.11)

p-value
0.064

0.565
0.908
0.01

Conclusion: The HCO-SLED-f technique had trended greater the plasma IL-6 clearance than HF-SLED-f. There were
albumin losses 4.72 grams in 6 hours of one HCO-SLED-f session. Therefore, this modality trends to effectiveness and safety for
cytokine elimination capacity in septic related AKI. However, our study too small, we suggest larger trial for confirmation.
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บทที 1
บทนํา

1.1 ความสําคั ญและทีมาของปัญหาการวิ จ ั ย(Background and Rationale)
อุบ ั ติการณ์ของภาวะภาวะไตวายฉับพลั นทีสั มพั นธ์ก ั บการติดเชือในกระแสโลหิตร้ อยละ48.9-53.2 ของ
ผู้ ป ่ วยทีมี ภาวะไตวายฉับพลั นทั งหมด(1, 2) หากมีภาวะไตวายฉับพลั นร่วมด้วยพบว่าอั ตราการตายสูงขึ นเป็น
ร้ อยละ 74.5 เปรี ยบเทียบกับไม่ม ีภาวะไตวายร้ อยละ 45.2 (3, 4) ป ั จจุบ ั นมี การพั ฒนา
ความรู้ และเทคโนโลยี
ทางการรั กษาของภาวะนีจํานวนมากแต่พบว่าอั ตราการเสี ยชี ว ิ ตไม่ลดลง ถึงแม้ นให้การรักษาประคั บประคอง
ด้ วยไตทดแทนบําบั ดอย่างดีแล้วก็ ตามอั ตราตายสูงถึงร้ อยละ 44.7-53.6 (1, 2) และอั ตราการเกิ ดภาวะไตวาย
เรื อรั งระยะสุดท้ายทีต้องรั กษาด้ วยไตทดแทนบําบั ดภายหลั งออกจากโรงพยาบาลมากถึงร้ อยละ 5-20 เช่นกั น
(5) จากความก้าวหน้าทางด้ านความรู้ พืนฐานด้านพยาธิสรี รวิ ทยาของภาวะติดเชื อในกระแสโลหิตพบว่าภาวะนี
มี การกระตุ้นภูม ิคุ้ มกั นเกิ ดกระบวนการอั กเสบโดยพบมี การสร้ างสารทีเป็สารสื
น อไปกระตุ้นภูม ิคุ้ มกั นเรี ยกสารนี
ว่า สารไซโตคายน์ ได้ แก่ สารก่อนภาวะการอักเสบ (proinflammatory cytokines)ได้ แก่ tumor necrosis factor
α (TNF- α) interleukins 6 (IL-6) interleukins 8 (IL-8) และ interleukins 1β(IL-1 β) (6, 7) อีกกลุ่มเป็น
สารต้านการอั กเสบ (anti-inflammatory cytokines) ได้ แก่ interleukin 10 (IL-10) interleukin 1 receptor
antagonist (IL-1Ra) และ tranforming growth factor β (TGF- β) สารเหล่านีเป็นตั วส่งต่อและขยาย
สั ญญาณเกิดการอั กเสบอย่างต่อเนื องซํ าๆ เพิมความรุนแรงมากขึ นเรื อยๆ ทีไม่สามารถหยุดได้ทําให้ระบบ
ไหลเวี ยนโลหิตผิ ดปกติ การทํางานของอวั ยวะล้มเหลวตามมา และเสี ยชี ว ิ ตในทีสุด
จากหลายการศึ กษาในระยะแรกพบว่าอั ตราตายจากภาวะติดเชื อในกระแสโลหิตทั งทีมี และไม่ม ี ภาวะไต
วายฉับพลั นร่วมด้ วย มีความสั มพั นธ์ก ั บระดัปริ
บ มาณไซโตคายน์ในเลือด (7, 8) และรายงานจาก PICARD
study ศึ กษาความสั มพั นธ์ของสารไซโตคายน์ในผู้ป ่ วยวิกฤตทีมี ภาวะไตวายฉับพลั นพบว่มีาปริมาณไซโตคายน์
สูงกว่าในกลุ่มผู้ เสี ยชี ว ิ ตในโรงพยาบาลเปรี ยบเทียบกั บกลุ่มทีรอดชี ว ิ ต(9, 10) นั นคื อไซโตคายน์อาจเป็นสาเหตุ
ให้ความรุนแรงของโรคเพิมขึ น หรื อเป็นเพียงตั วแทนบอกว่าโรคมี ความรุนแรง อย่างไรจากการทดลองใน
สั ตว์ทดลองสนับสนุนว่าเป็นสาเหตุมากกว่าทําให้ป ั จจุบ ั นเรื องนี เป็นทีสนใจ
และมีการศึกษาจํานวนมากเกี ยวกั บ
วิ ธีการขจั ดสารไซโตคายน์ในกระแสโลหิตด้ วยไตทดแทนบําบั ดขณะทีพบไตวายฉับพลั นร่วมด้วยด้ วยการพั ฒนา
เทคนิครูปแบบการฟอกเลือดต่างๆ ให้ม ี ทําหน้าทีเพิมขึ นจากเดิ มนอกเหนือจากประคั บประคองสมดุลนํ า เกลือ
แร่ กรด ด่าง และของเสี ยในร่างกายให้สามารถขจั ดสารสารไซโตคายน์เป็นสารโมเลกุลขนาดกลางซึงเดิ มไม่ถูก
ขจั ดโดยวิ ธีการแพร่ทีใช้ ในการฟอกเลือดปกติ แต่สามารถขจั ดออกด้ วยการฟอกเลือดกลไกการพา (convection)
ได้ แก่ การฟอกเลือดประสิ ทธิภาพสูง(high efficiency hemodialysis) (11)
ในป ั จจุบ ั นเครื องฟอกไดอะไลซิสประสิ ทธิผลตํ าต่อเนื องทุกวั(sustained
น
low efficiency daily dialysis,
SLED) ถูกนํามาใช้ มากขึ นในผู้ป ่ วยวิกฤตหนักทีมี ภาวะไตวายฉับพลั นซึงให้ผลการรั กษาไม่แตกต่างกั บการฟอก

2
เลือดแบบต่อเนื อง (continuous renal replacement therapy, CRRT) และการฟอกเลือดมาตรฐานแบบไม่
ต่อเนื อง (intermittent hemodialysis, IHD) โดย SLED มี ข ้ อดี กว่าหลายอย่าง เช่นค่าใช้ จ่ายตํ ากว่าการฟอก
เลือดต่อเนื อง ปริ มาณการใช้ สารกั นแข็ งตั วของเลือนด้อยกว่า โดยทีพบว่าอั ตราการเกิ ดความดั นโลหิตตํ าขณะ
ฟอกเลือดไม่แตกต่างจากการฟอกแบบต่อเนื อง (12, 13) ต่อมาเริ มนําการฟอกเลือด SLED-f (sustained low
efficiency diafiltration, SLED-f) ซึงเป็นการฟอกเลือดแบบ SLED ทีมี การเพิมกลไกการขจั ดของเสี ยด้วยกลไก
การพาทีใช้ ในผู้ ป ่ วยไตวายเรื อรัเข้ง ามาในเทคนิคนี มาใช้ ในภาวะไตวายฉับพลั นเช่นกั นเริมจากมีการศึ กษา
เปรี ยบเทียบกับ SLED พบว่า SLED-f มี อ ั ตราการฟื นตั วของไตและอั ตราการรอดชีว ิ ตสูงกว่าอย่างมี นัยสําคั ญ
ทางสถิติ ซึงเชื อว่าเป็นเพราะกลไกขจั ดของเสี ยโดยการพาสามารถเพิมการขจั ดสารไซโตคายน์ทีมี โมเลกุลขนาด
กลางได้นั นเอง
นอกจากเรื อง modality แล้วประสิ ทธิภาพตั วกรอง คื อ ขนาดรูกรองทีใหญ่ข ึ นก็ สามารถเพิมการขจั ดสาร
ไซโตคายน์ได้ เช่นกั น โดยเริ มจากมี การศึกษาในสั ตว์ทดลอง แบบจําลองโมเดลทดลอง พบว่ารูกรองขนาดใหญ่
พิเศษ (high cut-off, HCO dialyzers) สามารถขจั ดสารไซโตคายน์ทีเกิ ดจากกระบวนการติดเชื อในกระแสโลหิต
ในภาวะไตวายฉับพลั นได้มากกว่าตั วกรองมาตรฐาน (low flux dialyzer) รวมไปถึงตั วกรองรูขนาดใหญ่ปกติ
(high flux, HF dialyzers) (14) แต่การศึ กษาในทางคลินิกเกี ยวกั บตั วกรองนียั งมี จํานวนน้อยอยู่ (11, 15)
อย่างไรก็ ตามจากการทบทวนวรรณกรรมเรื องการใช้ ต ั วกรองรูขนาดใหญ่พิเศษพบว่าพบการเสี ยสาร albumin
(ขนาดโมเลกุล 68 กิ โลดาลตั น) ขนาดปริ มาณหนึงออกไปในนํ ายาฟอกเลือดโดยปริ มาณทีเสี ยมากน้อยยั งขึ นกั บ
เทคนิคการฟอกเลือดด้ วย โดยพบว่าเทคนิคผสมระหว่างการฟอกด้ วยการพาและการแพร่มี การเสี ย albumin ใน
ปริ มาณน้อยกว่ากลไกการแพร่อย่างเดี ยวโดยยั งคงประสิ ทธิภาพการขจั ดสารไซโตคายน์ไว้ ได้ ดั งนั นผู้ ว ิ จ ังมี
ยจึ
แนวคิ ดว่าเทคนิคผสมระหว่างความสามารถในการขจั ดสารโดยวิธีการพาและตั วกรองทีมี รูกรองขนาดใหญ่พิเศษ
น่าจะเพิมประสิ ทธิภาพในการขจั ดสารไซโตคายน์ในผู้ ป ่ วยติดเชือในกระแสโลหิตทีมี ภาวะไตวายฉับพลั นให้
ได้ มากทีสุด ซึงยั งไม่เคยมี ผู้ศึ กษาเกี ยวกั บเทคนิคนี มาก่อนดั งนั นจึงเป็นทีมาของการศึ กษานี เพือเปรี ยบเทียบ
ประสิ ทธิภาพการขจั ดสารไซโตคายน์ในเลือด้ วยการฟอกเลือดด้ วยตั วกรองทีมี รูกรองขนาดใหญ่พิเศษในเครื อง
ฟอกไดอะฟิ ลเตรชั นประสิ ทธิผลตํ าต่อเนื องเปรี ยบเทียบกั บการฟอกด้ วยตั วกรองทีกรองขนาดใหญ่
มี รู
ปกติใน
เครื องฟอกไดอะฟิ ลเตรชั นประสิ ทธิผลตํ าต่อเนื องในผู้ ป ่ วยติดเชื อในกระแสโลหิตทีมี ภาวะไตวายฉับพลั น
1.2 คํ าถามการวิ จ ั ย(Research Questions)
คํ าถามหลั ก (Primary research question)
1. ประสิ ทธิภาพการขจั ดสารไซโตคายน์ IL-6 ในเลือดด้ วยการฟอกเลือดด้วยตั วกรองทีมี รูกรองขนาด
ใหญ่พิเศษมากกว่าการฟอกด้ วยตั วกรองทีมี รูขนาดใหญ่ปกติในเครื องฟอกไดอะฟิ ลเตรชั นประสิ ทธิผลตํ า
ต่อเนื องในผู้ ป ่ วยติดเชื อในกระแสโลหิตทีมี ภาวะไตวายฉับพลั น
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คํ าถามรอง (Secondary research questions)
1. ประสิ ทธิภาพการขจั ดสาร beta2microglobulin, phosphate, และ urea ในเลือด ด้ วยการฟอกเลือด
ด้ วยตั วกรองทีมี รูกรองขนาดใหญ่พิเศษแตกต่างกั น เมื อเปรี ยบเทียบกั บการฟอกด้ วยตั วกรองทีมี รูขนาดใหญ่
ปกติในเครื องฟอกไดอะฟิ ลเตรชั นประสิ ทธิผลตํ าต่อเนื องในผู้ ป ่ วยติดเชื อในกระแสโลหิตทีมี ภาวะไตวาย
ฉับพลั น
2. การสูญเสี ย albumin ในนํ ายาฟอกเลือด ด้วยการฟอกเลือดด้วยตั วกรองทีมี รูกรองขนาดใหญ่พิเศษใน
เครื องฟอกไดอะฟิ ลเตรชั นประสิ ทธิผลตํ าต่อเนื องแตกต่างกั น เมือเปรี ยบเทียบกั บการฟอกด้ วยตั วกรองทีู มี ร
ขนาดใหญ่ปกติในเครื องฟอกไดอะฟิ ลเตรชั นประสิ ทธิผลตํ าต่อเนื
องในผู้ ป ่ วยติดเชื อในกระแสโลหิตทีมี ภาวะไต
วายฉับพลั น
3. การเปลียนแปลงของระดั บความดั นโลหิต ปริ มาณยากระตุ้นความดั นโลหิต ภายหลั งฟอกเลือดด้ วย
ตั วกรองทีมี รูกรองขนาดใหญ่พิเศษแตกต่างกั น เมื อเปรี ยบเทียบกั บการฟอกด้ วยตั วกรองทีมี รูขนาดใหญ่ปกติใน
เครื องฟอกไดอะฟิ ลเตรชั นประสิ ทธิผลตํ าต่อเนื องในผู้ ป ่ วยติดเชื อในกระแสโลหิตทีมี ภาวะไตวายฉับพลั น
1.3 วั ตถุ ประสงค์ของการวิ จ ั ย(Objectives)
1. เพือเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพการขจั ดสารไซโตคายน์ IL-6 ในเลือด ด้ วยการฟอกเลือดด้วยตั วกรอง
ทีมี รูกรองขนาดใหญ่พิเศษกั บการฟอกด้วยตั วกรองทีมี รูขนาดใหญ่ปกติในเครื องฟอกไดอะฟิ ลเตรชั น
ประสิ ทธิผลตํ าต่อเนื องในผู้ ป ่ วยติดเชื อในกระแสโลหิตทีมี ภาวะไตวายฉับพลั น
2. เพือเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพการขจั ดสารbeta2microglobulin, phosphate, และ urea ในเลือด ด้ วย
การฟอกเลือดด้วยตั วกรองทีมี รูกรองขนาดใหญ่พิเศษกั บการฟอกด้ วยตั วกรองทีมี รูขนาดใหญ่ปกติในเครื องฟอก
ไดอะฟิ ลเตรชั นประสิ ทธิผลตํ าต่อเนื องในผู้ ป ่ วยติดเชื อในกระแสโลหิตทีมี ภาวะไตวายฉับพลั น
3. เพือเปรี ยบเทียบการสูญเสี ยalbumin ในนํ ายาฟอกเลือด ในผู้ป ่ วยติดเชื อในกระแสโลหิตทีมี ภาวะไต
วายฉับพลั น ด้วยการฟอกเลือดด้ วยตั วกรองทีมี รูกรองขนาดใหญ่พิเศษและการฟอกเลือดด้ วยตั วกรองทีมี รู
ขนาดใหญ่ปกติในเครื องฟอกไดอะไลซิสประสิ ทธิผลตํ า
4. เพือเปรี ยบเทียบการเปลียนแปลงของระดั บความดั นโลหิต ปริ มาณยากระตุ้นความดั นโลหิต ภายหลั ง
ฟอกเลือดด้วยตั วกรองทีมี รูกรองขนาดใหญ่พิเศษกั บการฟอกด้วยตั วกรองทีมี รูขนาดใหญ่ปกติในเครื องฟอก
ไดอะฟิ ลเตรชั นประสิ ทธิผลตํ าต่อเนื องในผู้ ป ่ วยติดเชื อในกระแสโลหิตทีมี ภาวะไตวายฉับพลั น
1.4 สมมติ ฐาน (Hypothesis)
ประสิ ทธิภาพการขจั ดสารไซโตคายน์ IL-6 ในเลือดด้ วยการฟอกเลือดด้ วยตั วกรองทีมี รูกรองขนาดใหญ่
พิเศษมากกว่าการฟอกด้ วยตั วกรองทีมี รูขนาดใหญ่ปกติในเครื องฟอกไดอะฟิ ลเตรชั นประสิ ทธิผลตํ าต่อเนื องใน
ผู้ ป ่ วยติดเชื อในกระแสโลหิตทีมี ภาวะไตวายฉับพลั นอย่างน้อย5.8 มิ ลลิลิตรต่อนาที
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1.5 กรอบความคิ ดในการวิ จ ั ย

แผนภู มิภาพที 1 กรอบแนวความคิดการวิ จ ั ย
1.6 นิ ยามของตั วกรองทีใช้ในการวิ จ ั ย
ถึงแม้ นจะยั งไม่ม ี การกําหนดนิยามของตั วกรองทีมี รูกรองขนาดใหญ่พิเศษ(high cut-off (HCO)
dialyzer) ทีแน่นอน พบว่าในงานวิ จ ั ยส่วนใหญ่กําหนดให้หมายถึงตั วกรองทีมี ขนาดรูกรองประมาณ0.01 µm
ซึงใหญ่กว่าตั วกรองทีมี ขนาดรูกรองใหญ่ปกติซึงมี ขนาด0.003-0.006 µm ประมาณ 2-3 เท่า แต่ม ี ขนาดเพียง
1/20 ของรูกรองของตั วกรองพลาสมา (plasma-filtering membranes) ซึงขนาด 0.2 µm โดย HCO dialyzer จะ
มี ค่าตั วเลขบอกขนาดของสารทีกรองได้ในห้องปฏิ บ ั ติการอยู่ระหว่าง60-150 kDa และขนาดสารในเลือดทีกรอง
ได้ จริ งในทางคลินิกจะอยู่ระหว่าง 40-100 kDa (6, 80)
1.7 วิ ธีการดํ าเนิ นการวิ จ ั ย
1.7.1 รูปแบบการวิ จ ั ย (Research Design)
Randomized prospective clinical trial
1.7.2 วิ ธีการดํ าเนิ นวิ จ ั ยโดยย่อ(Intervention)
1. ผู้ ว ิ จ ั ยจะทบทวนประวั ติ การตรวจร่างกายและผลการตรวจทางห้องปฏิ บ ั ติการ การวิ นิจฉัย การ
รั กษา ข้ อบ่งชีในการฟอกเลือด เมื อเข้ าเกณฑ์ทีเข้าร่วมการวิ จ ั ย ผู้ ว ิ จ ั ยให้ข ้ อมูล เอกสารชี แจงผูาร่้ เวข้มการวิ จ ั ย
ในขณะทีผู้ ป ่ วยเข้ ารั บการรั กษาในหอผู้ ป ่ วยหนักวิ กฤตโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดโอกาสให้ผู้ ร่วมการวิ จ ั ยได้
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ทําความเข้ าใจ ซั กถามข้ อสงสั ย และตั ดสิ นใจโดยอิสระ เมื อผู้ เข้ าร่วมวิ จ ั ยตั ดสิ นใจให้ความยินยอมเข้ าร่นวมใ
โครงการวิ จ ั ยจึงทําลงนามหนังสื อรั บรองเข้ าร่มการศึ
ว
กษา
2. ผู้ ร่วมวิ จ ั ยจะถูกสุ่มแบบบล็อกขนาด4 เพือแบ่งผู้ ร่วมวิ จ ั ยเป็น2 กลุ่มการศึ กษา ดั งนี กลุ่มทดลอง
คื อกลุ่มทีได้ ร ั บการการฟอกเลือดด้ วยตั วกรองทีมี รูกรองขนาดใหญ่พิเศษSureflux 150FH ของ Nipro, Osaka,
Japan (super-permeable cellulose triacetate membrane) และกลุ่มควบคุบคื อกลุ่มทีได้ ร ั บการการฟอกเลือด
ด้ วยตั วกรองทีมี รูกรองขนาดใหญ่ปกติELISIO 150H ของ Nipro, Osaka, Japan (polynephron) โดยทั งสอง
กลุ่มได้ ร ั บการฟอกเลือดด้วยเครื องฟอกประสิ ทธิผลตํ าต่อเนื องไดอะฟิ วเตรชั นFresenius 5008S และ 5008
ระยะเวลา 6 ชั วโมงจํานวนหนึงรอบ
3. ในแต่ละครั ง มี การเก็บตั วอย่างเลือดด้ วยวิ ธีมาตรฐานslow flow ตามคําแนะนําของ KDOGI เก็ บ
เลือดจากสายต่อฟอกเลือดทีสายนํ าเลือดแดง และสายนําเลือดดําหลั งออกจากตั วกรอง เมือฟอกเลือดแล้ว 30
นาที 6 ชั วโมงส่งเลือดตรวจระดั บไซโตคายน์ IL-6 beta2microglobulin phosphate urea และ albumin รวมทั ง
เก็ บนํ ายาฟอกเลือดทีท่อนํ าทิงโดยวิ ธี fractional dialysate collection method ตลอดระยะเวลา 6 ชั วโมงตรวจ
IL-6 และ albumin แล้วนําผลทีได้ มาคํานวณเป็นอั ตราการขจั ดสารไซโตคายน์ IL-6 (IL-6 clearance rate) ใน
เลือด ร้ อยละการลดลงของสาร (the percentage of molecules reduction) IL-6 beta2microglobulin
phosphate urea และ albumin ในเลือด และปริ มาณอั ลบูม ิ นทีเสียในนํ ายาฟอกเลือดของทั งสองกลุ่มการศึ กษา
4. นําผลทีได้ มาวิ เคราะห์และสรุปผลการวิ จ ั ย
1.8 ข้อพิ จารณาด้านจริ ยธรรม (Ethical considerations)
1. ให้ข ้ อมูลผู้ ป ่ วยและญาติเข้ าใจเป็นอย่างดี และตั ดสิ นใจอย่างอิสระในการให้ความยินยอมเข้ าร่วมในการ
วิ จ ั ย
2. ได้ ร ั บความยินยอมเป็นลายลั กษณ์อ ักษร(Informed consent)
3. ข้ อมูลทีได้ จากการศึ กษาทั งหมดทีเกี ยวข้ องกั บผู้ ป ่ วยเก็บเป็นความลัดยคํ
บ โ านึงถึงสิ ทธิของผู้ ป ่ วย
เป็นสําคั ญ การนํ าเสนอผลการวิ จ ั ยเป็นภาพรวมของการศึกษาทั งหมด ไม่ได้ นําเสนอรายบุคคล และแบบบั นทึก
ไม่ม ี ข ้ อมูลทีสามารถระบุถึงตั วผู้ป ่ วย
4. การศึกษานี เป็นการศีกษาทีทําในผู้ ป ่ วยทีมี ความจําเป็นต้องได้ ร ั บการรั กษาด้ วยการฟอกเลือดตามข้ อ
บ่งชี เลือกผู้ ป ่ วยเข้ าศึ กษาตามเกณฑ์ค ั ดเข้ า คั ดออก ชั ดเจน แล้วแบ่งกลุ่มผู้ ป ่ วยเป็นสองกลุ่มการศึกษาโดยวิ ธี
ทางสถิติว ิ ธีการสุ่มแบบบล็อก
5. วิ ธีการฟอกเลือดฟอกไดอะฟิ ลเตรชั นประสิ ทธิผลตํ าต่อเนื องสามารถขจั ดของเสี ย ปรั บสมดุลเกลือ
แร่ และควบคุมสมดุลนํ าทีผิ ดปกติทีเป็นข้ อบ่งชีการรั กษาไตทดแทนบําบั ดของไตวายฉับพลั นได้ เทียบเท่าเครื อง
ฟอกเลือดมาตรฐานแบบไม่ต่อเนื อง และเครื องฟอกเลือดแบบต่อเนื อง
6. ทําการฟอกเลือดด้วยเครื องฟอกไดอะฟิ ลเตรชั นประสิ ทธิผลตํ าต่อเนื องทีได้ มาตรฐาน โดยมีการดูแล
ระบบความปลอดภั ยของสารนํ าทีบําบั ดด้ วยเครืงอ RO (reverse osmosis) ทีปลอดภั ยได้มาตรฐาน (sterile
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non pyrogenic substitution fluid) ตาม AAMI (Association for the Advancement of Medical
Instrumentation) ปี 2548 ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ช ิ ดของแพทย์และพยาบาลทีมี ความชํานาญเป็นอย่างดี แต่
หากมี ความผิดพลาดใด ๆ ซึงเกิ ดจากการฟอกเลือด ทางผู้ ว ิ จ ั ยจะให้การดูแลรั กษาผู้ เข้ าร่วมวิ จ ั ยอย่างดี อย่าง
ใกล้ช ิ ดและรั บผิ ดชอบค่าใช้ จ่าย

1.9 ข้อจํ ากั ดของการวิ จ ั ย(Limitation)
การใช้เครื องฟอกประสิ ทธิผลตํ าต่อเนื องทุกวั นทําโดยพยาบาลห้องฟอกเลือดเป็นผู้ เริ มในช่วงแรกและ
ดูแลต่อโดยพยาบาลไอซียู ไม่อาจทําได้ ในช่วงนอกเวลาราชการเนื องจากขาดบุคคลากรชํานาญการในการดูแล
การทํางานของเครื องฟอกเลือด รวมทั งอุปกรณ์ม ี จํากั ดสองเครื องต่อหอผู้ ป ่ วยหนักวิ กฤตทั งหมด
5 แห่ง
2.0 ผลประโยชน์ ทีคาดว่าจะได้ร ั บจากการวิ จ ั ย(Expected benefits and application)
ผลทีคาดว่าผู ้ป่วยจะได้ร ั บ
เพิมประสิ ทธิภาพการดูแลรั กษาภาวะติดเชื อในกระแสโลหิตทีมี ไตวายฉับพลั นร่วม
ผลทีคาดว่าบุคคลากรจะได้ร ั บ
ได้ ร ั บความรู้ ความชํานาญจากการรั กษาผู้ ป ่ วยติดเชื อในกระแสโลหิตทีมี ภาวะไตวายฉับพลั นด้วยการ
ฟอกเลือดด้วยตั วกรองทีมี รูกรองขนาดใหญ่พิเศษในเครื องฟอกไดอะฟิ ลเตรชั นประสิ ทธิผลตํ าต่อเนื องและการ
ฟอกด้ วยตั วกรองทีมี รูขนาดใหญ่ปกติในเครื องฟอกไดอะฟิ ลเตรชั นประสิ ทธิผลตํ าต่อเนื อง
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บทที 2
ทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้อง

2.1 ภาวะไตวายคืออะไร
ภาวะไตวาย คื อ ภาวะทีการทํางานของไตลดลงอย่างฉับพลั นจากสาเหตุต่างๆ ทีทําให้เกิดการบาดเจ็บ
ต่อไตมี ผลทําให้หน้าทีและกายวิ ภาคเปลียนแปลง เกิ ดผลตามมาคื อ การทํางานล้มเหลว และต้องการรั กษาด้ วย
ไตทดแทนบําบั ด การทํางานของไตทีลดลงประเมิ นได้จากผลลั พภ์จากการเสี ยหน้าที คื อ การขจั ดของเสี ย
สมดุลของนํ า ป ั จจุบ ั นมีการให้คํานิยามAKIN โดย acute kidney injury network และ RIFLE โดย Acute
Dialysis Quality Initiative (ADQI) (16) เพือเป็นทีเข้ าใจตรงกั นทั วโลกนิยามของภาวะไตวาย คื อ การทีไต
ทํางานลดลงอย่างฉับพลั นในระยะเวลา 48 ชั วโมง โดยมีการเพิมขึ นของค่าของเสี ยครี ตินินมากกว่าหรื อเท่ากั บ
0.3 มิ ลลิกรั มต่อเดซิลิตร หรื อเพิมขึ นมากกว่าร้ อยละ50 หรื อมี การลดลงของปริ มาณป ั สสาวะน้อยกว่า0.5
มิ ลลิลิตรต่อนํ าหนัก 1 กิ โลกรั มต่อชั วโมง นานมากกว่า6 ชั วโมง(ตารางที 2.1)
ตารางที 2.1 นิยามภาวะไตวายฉับพลั นโดย RIFLE และ AKIN

จุดมุ่งหมายของการให้คํานิยามภาวะไตวายโดย RIFLE และ AKIN ทีแบ่งภาวะไตวายตามความ
รุนแรงของการบาดเจ็บและผลลั พภ์จากการบาดเจ็บ เพือช่วยให้ว ิ นิจฉัยได้ เร็ว ถูกต้อง ให้การดูแลรั กษาในเวลา
ทีเหมาะสม ลดการบาดเจ็บ ความรุนแรงและผลแทรกซ้อนทีเกิ ดตามมาเพราะเป็นภาวะทียั งไม่ม ี การรั กษา
เฉพาะ การรั กษาทีทําในป ั จจุบ ั เนป็นเพียงการประคั บประคอง การรั กษาส่วนใหญ่ย ั งไม่สามารถลดอั ตราการ
เสี ยชี ว ิ ตได้ดั งนั นการรั กษาทีดี ทีสุด คื อการป้ องกั นไม่ให้ไตวาย
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ป ั จจุบ ั นมี การศึ กษา
เกี ยวกั บสารทีเป็นตั วแทน (biomarker) ทั งในเลือดและป ั สสาวะ
ของการเกิดไตวาย
ฉับพลั นโดยมี จุดมุ่งหมายนํามาใช้ทั งในแง่การวิ นิจฉัย แยกสาเหตุโรค พยากรณ์โรค ได้แม่นยําและรวดเร็วกว่า
การใช้ค่าครี ตินินทีใช้ ก ั นอยู่ เนื องจากมี ข ้ อบกพร่องหลายประการ เช่นความไวของเครื องมื อไม่เพียงพอ ผลการ
ตรวจถูกรบกวนด้ วยป ั จจั ยอืนทีไม่เยวกั
กี บภาวะไตวายฉับพลั น แม้ นจะมี การศึกษาจํานวนมากแต่ย ั งไม่ประสบ
ความสําเร็ จเพราะเหตุผลหลายประการ ได้ แก่ ความหลากหลายของ biomarker ในแต่ละสาเหตุ ยั งไม่ม ีระดั บค่า
ผิ ดปกติทเป็
ี นมาตรฐานทีมีความไวและความจําเพาะทีเพียงพอในแต่ละสาเหตุ เป็นต้น
แต่เดิ มนั นเราแบ่งภาวะไตวายฉับพลั นตามสาเหตุ คื อ สาเหตุนอกไต ทีไต และทีทางเดิ นป ั สสาวะ ซึง
วิธีการแบ่งแบบนียั งใช้ ก ั นแพร่หลายในทางคลินกิ ดั งนี
1. ความผิดปกตินอกไต (ก่อนไต) หมายถึงภาวะการตอบสนองทางสรี รวิ ทยาต่อการเกิดการลดลงของเลือดมา
เลียงไตโดยยั งไม่พบภาวะการบาดเจ็บของท่อไตให้เห็น
2. ความผิดปกติทไต
ี (ไต) คื อ สภาวะโรคหรื อเหตุเกิ ดจากความผิดปกติทีส่วนใดส่วนหนึงในเนฟรอน โดย
สาเหตุทีพบได้ บ่อยทีสุด คื อ การขาดเลือด การได้ ร ั บสารทีเป็นพิษต่อไต
3. ความผิดปกติทีสาเหตุเกิดจากระบบทางเดิ นป ั สสาวะ(หลั งไต) เป็นภาวะทีม ี การอุดกลั นการไหลของนํ า
ป ั สสาวะ
ภาวะทีเรี ยกว่า ATN (acute tubular necrosis) เป็นภาวะไตวายฉับพลั นทีเกิ ดได้ จากทั งการขาดเลือด
ไปเลียงไตอย่างรุนแรงและนาน หรื อการได้ ร ั บสารทีเป็นพิษต่อไต คํานี เป็นการใช้ คําทีผิ ดความหมายเนื องจ
าก
ATN เป็นการบรรยายลั กษณะทางพยาธิสภาพไม่ใช่อาการทางคลินกิ เนื องจากสาเหตุของการขาดเลือดมา
เลียงไตนั นขึ นกั บความรุนแรงของสาเหตุหกา สาเหตุทีมีความรุนแรงของการขาดเลือดมาเลียงทีไตไม่มากยั งไม่
พบการตายของท่อไตและสามารถแก้ ไขได้ เราเรี ยกว่า สาแหตุก่อนไต แต่หากสาเหตุนั นมี ความรุนแรงต่อเนื อง
และมี การตายของเซลล์ท่อไตจะเกิ ดเรี ยกภาวะนี ว่า ATN เช่นกั นการได้ร ั บสารพิษทําให้เซลล์ท่อไตตาย
โดยตรงเกิดภาวะ ATN สามารถแบ่งการดําเนินโรคของภาวะไตวายฉับพลั น ดั งนี initiation phase เป็นระยะที
มี การลดลงของการกรองของไตอย่างต่อเนื องรวมทั งมี การลดลงของปริ มาณป ั สสาวะมีการสะสมของของเสี ยใน
ร่างกาย ระยะต่อมาคื อ maintenance phase คื อการคงทีของการกรองของไต เป็นระยะทีร่างกายมีปริ มาณของ
เสี ยสะสมมากทีสุดแล้วคงทีในระยะนีส่วนป ั สสาวะนั นผั นแปรมาก ระยะสุดท้ายคืrecovery
อ
phase ภาวะทีมี
การลดลงของค่าของเสี ย และการทํางานของท่อไตเริ มกลั บคื นสู่ภาวะปกติ
2.1.1 ภาวะพยาธิ สรีรวิ ทยาของภาวะ acute tubular necrosis
ภาวะ ATN อาจเกิดจากกระบวนการขาดเลือดหรื อได้ ร ั บสารทีเป็ นพิษต่อเซลล์ท่อไตก็ ได้ พบว่าเซลล์บุ
ท่อไตส่วนต้นผิ ดปกติ สูญเสี ยความแข็ งแรงของโครงร่างเซลล์ม ี การหลุดลอกของเยือบุขนแปรงบนผิ วเซลล์ท่อ
ไตส่วนต้น มี การเรี ยงตั วของสารประจุในเซลล์ผ ิ ดปกติไปทําให้การจั ดเรี ยงตําแหน่งเซล
ล์ผ ิ ดปกติสูญเสี ยภาวะ
ปกติของการปฏิ ส ั มพั นธ์ระหว่างเซลล์ มี การสูญเสี ยสารโปรตีนทีอยู่บนผิ วเซลล์ทีทําหน้าทีหลายอย่าง
ตั วอย่างเช่น ตั วขนส่งNa-K ATPase และ b-integrins (17) รวมทั งพบการตายของเซลล์ท ั งแบบnecrosis และ
apoptosis (18) เมื อการบาดเจ็บรุนแรงพบว่าทั งเซลล์ทีตายและยั งไม่ตายหลุดลอกจากเยือบุฐานเซลล์ซึงทําให้
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เหลือเพียงเยือบุเซลล์ท่อไตเท่านั นทีเป็นตั วกั นระหว่างนํ าทีกรองออกมาอยู่ในท่อไตกั บเนื อเยือรอบท
่อไต ถ้ามี
ภาวะอุดกั นทางไหลของนํ ากรองจากเซลล์ทหลุ
ี ดลอกไปจั บตั วรวมกั บสารโปรตีนบางอย่างเช่นfibronectin ทํา
ให้ม ี ความดั นในท่อไตสูงเกิ ดการขาดเลือดมาเลียงทีบริ เวณรอบเนื อเยือท่อไต หรื อหากดั นย้อนกลั บไปทีโก
เมอรูล ั สทําให้การกรองของไตยิงลดลง โดยทีการเปลียนแปลงของเซลล์เยือบุท่อไตทีผิ ดปกติทีกล่าวมาข้ างต
้น
นั นอธิบายจากผลจากสารสื อต่างๆ รวมทั งไซโตคายน์ทีหลั งออกมาจากเซลล์ภูม ิคุ้ มกั นในปฏิ กิ ร ิ ยาการอักเสบ
และการหดเกร็ งของหลอดเลือด หลั งจากมี การบาดเจ็บร่างกายจะทําการซ่อมแซมเซลล์ทีบาดเจ็บซึงป ั จจุบ ั นยั ง
เป็นป ั ญหาท้าทายเนื องจากยั งไม่ม ี ข ้ อสรุปทีทราบชั ดว่าเซลล์ใดที
มี บทบาทนี โดยทีถ้าการบาดเจ็บนั นมี ความ
รุนแรงและนานพอเราจะพบเซลล์เยือบุท่อไตเปลียนเป็นเซลล์ fibroblast แล้วสร้ างสารผั งผื ดขึ นในไตหรื อหาก
การฟื นตั วของเซลล์ไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้เกิดไตวายเรื อรั งภายหลั งการเกิดไตวายฉับพลั นตามมาได้
การตอบสนองของหลอดเลือดในภาวะไตวายฉับพลั น
ในภาวะไตวายเราพบมี สารกระตุ้นการหดเกร็ งของหลอดเลือดหลายชนิดได้ แก่endothelin-1 (ET-1)
angiotensin II (A II) thromboxane A2 prostaglandin H2 adenosine leukotrienes C4 และ leukotrienes
D4 พบมี การกระตุ้นระบบประสาทซิมพาทีติก (19) ทําให้ปริ มาณเลือดทีไหลไปเลียงเนื อเยือลดลงแบบทั วทั ง
ร่างกายหรื อเฉพาะทีไตได้ ขณะเดี ยวกั นก็ พบว่าหลอดเลือดมีการตอบสนองต่อสารขยายหลอดเลือด เช่น
acetylcholine, bradykinin, และ nitric oxide (NO) ลดลง การตอบสนองของหลอดเลือดอาจเป็นผลจากการ
เปลียนแปลงของเซลล์กล้ามเนื อเรี ยบหรื ออาจเซลล์เยือบุเอนโดทีเลียม นอกจากนี ยั งพบการบาดเจ็บของเซลล์
เอนโดทีเลียมสามารถกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวยึดเกาะกั บผิ วเซลล์โดยเฉพาะทีตําแหน่งหลอดเลือดดําขนาดเล็กที
เชื อมต่อมาจากหลอดเลือดฝอยเกิดมี อุดกั นการไหลของเลือดทําให้เนื อเยือมี การอักเสบและบา
ดเจ็บเกิ ดขึ นทําให้
เกิ ดการกระตุ้นเม็ ดเลือดขาวให้หลั งสารสื อออกมาจํานวนมากซึงย้อนกลั บไปเร่งความผิดปกติก่อนหน้ารุนแรง
เพิมขึ น ทําให้ความรุนแรงของการอั กเสบยิงมากขึ นและทําให้การแข็ งตั วของเลือดทํางานผิ ดปกติยิงทําให้ยือบุ
เ
เซลล์ขาดอาหารและออกซิเจนมาเลียงเกิดการตายของเซลล์ตามมา
เซลล์เอนโดทีเลียม
ในภาวะปกติเซลล์เอนโดทีเลียมจะตอบสนองต่อสารกระตุ้นหดเกร็ งหลอดเลือดเมื อมี สารดั งกล่าวใน
ปริ มาณมากเกิดขึ น แต่พบว่าหากเซลล์เอนโดทีเลียมบาดเจ็บจะทําให้สามารถสร้ างสารขยายหลอดเลือดได้ น้อย
กว่าปกติ (20) เป็นเหตุให้แม้ นสารกระตุ้นการหดเกร็ งของหลอดเลือดจํานวนไม่มากก็ สามารถทําให้การ
ตอบสนองรุนแรง เซลล์เอนโดทีเลียมทีบาดเจ็บเองยั งทําให้ม ีการรั วซึมของสารนํ าในหลอดเลือดออกนอกหลอด
เลือดเข้ าไปในเนื อเยือเกี ยวพั นทําให้ส่วนของouter medulla บวมและมี แรงดั นไปกดหลอดเลือดทําให้เลือดไหล
มาเลียงบริ เวณนี ลดลงทําให้เกิดภาวะขาดเลือด(21) นอกจากนี เราพบว่าปริ มาณของหลอดเลือดฝอยบริ เวณนี
บางส่วนลดลงซึงสั มพั นธ์ก ั บการลดลงของสารกระตุ้นการสร้างหลอดเลือด เช่นvascular endothelial growth
factor (VEGF) หรื อการทํางานมากขึ นของสารยั บยั งการสร้ างหลอดเลือด(22) การลดลงของเลือดทีไปเลียงไต
ทําให้เกิ ดภาวะขาดออกซิเจนเรื อรั งทําให้เกิดสารพั งผื ดตามมา
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กระบวนการอั กเสบ
เมื อสารผิ ดปกติทีพบในร่างกายไปกระตุ้นตั วรั บtoll like receptor (TLR) ได้ แก่ TLR2 TLR4 (23, 24)
บนเซลล์ภูม ิ คุ้ มกั น กระตุ้นให้ส่วนของตั วรั บทีอยู่ในไซโตพลาสซึมทํางาน เกิดการส่งสั ญญานในเซลล์ กระตุให้้น
สร้ างและหลั งสารไซโตคายน์ สารคี โมคายน์ เราพบว่าสารสื อการอัเสบ
ก ได้ แก่ สารไซโตคายน์ สารคี โมคายน์
สาร eicosanoids และ reactive oxygen species (ROS) สารเหล่านี สามารถเรี ยกเม็ดเลือดขาวมารวมตั ว
กระตุ้นสารโปรตีนช่วยในการทํายึดเกาะของเซลล์เม็ ดเลือดกั บเซลล์เอนโดทีเลียม ซึงส่งเสริ มให้เกิ ดการอักเส
บ
ต่างๆ ตามมา (24, 25)
กระบวนการอักเสบในไตนั นพบเม็ ดเลือดขาวทีมีบทบาท ได้ แก่ เซลล์macrophage และ เซลล์
dendritic จะสร้ างสารไซโตคายน์ก่อนการอักเสบ interleukin 1 (IL-1) tumor necrosis factor (TNF) -β
interferon (IFN) –ϒ ซึงไปทําให้เซลล์เยือบุท่อไตบาดเจ็บ เสี ยการเกาะตั วของเซลล์เยือบุท่อไตกั บเนื อเยือ
บริ เวณข้างเคี ยง จากความผิ ดปกติของสารb-integrin เกิ ดเซลล์หลุดลอกในท่อไต จากการศึ กษาในสั ตว์ทดลอง
ในโมเดลไตวายจากภาวะขาดเลือดพบว่าในเนื อเยือเกี ยวพั นในไตระยะแรกจะพบเซลล์ neutrophils (26) ต่อมา
ในระยะท้ายพบเซลล์ macrophage ซึงน่าจะมาจากเซลล์ monocyte ทีอั กเสบ (เป็นแหล่งของสารคอมพลีเมนต์
C3) อีกทังยั งเป็นเซลล์ทีสร้ างสารพั งผื ดในไต และอีกเซลล์คื อT-lymphocyte เด่นกว่าเซลล์ neutrophils โดย
พบ regulartory T cell หลั งเกิ ดไตวายประมาณ 3 ถึง 10 วั นเชื อว่าน่าจะมีบทบาทในระยะการซ่อมแซมของ
เซลล์เยือบุท่อไต (27) นอกจากนี ยั งพบบทบาทของสารคอมพลีเมนต์ทีไปกระตุ้นให้ม ี การสร้ างสารโปรตีนช่วย
ยึดเกาะของเซลล์เม็ ดเลือดขาวและเซลล์เอนโดทีเลียมในกระบวนการอักเสบด้ วย(28)
การซ่อมแซมของเซลล์เยือบุท่อไตในภาวะปกติ
ภายหลั งจากการบาดเจ็บของเซลล์แล้วจะพบมี การเคลือนตั วของเซลล์เยือบุท่อไตทียั งไม่ตายเข้ ามาใน
บริ เวณทีเซลล์หลุดลอกออกไปเหลือแต่เยือบุฐานเซลล์ หลั งจากนั นจะแบ่งตั วอย่างรวดเร็ วเพือสร้างเซลล์ใหม
่
ตามด้ วยมีการปรั บเซลล์ให้ทําหน้าทีเดิมทดแทนเซลล์ทีหายไป เราพบหลักฐานว่าเซลล์ต ั วอ่อนทีมาจากเซลล์ใน
ไขกระดูกไม่สามารถเข้ ามาแทนทีเซลล์เหล่านี โดยตรงได้ แต่เซลล์เหล่านี อาจจะมี บทบาทในการสร้ างสารขึ นมา
ชนิดหนึงซึงสามารถทํางานแบบ paracrine ช่วยทําให้การอั กเสบลดลง ทําให้สามารถซ่อมแซมเซลล์ได้ สําเร็ จ
(29)
การซ่อมแซมของเซลล์เยือบุท่อไตในภาวะผิ ดปกติ
หากกระบวนการซ่อมแซมเกิ ดไม่สมบูรณ์ย ั งพบมี อ ั กเสบทีเนื อเยื อเกี ยวพั นของไตเกิ ดขึ นอยู่ พบว่า
เซลล์ fibroblast จะแบ่งตั วและสร้ างสารพั งผื ดเพิมขึ นทําให้เกิดพั งผื ดในไต มี การดําเนินเข้ าสู่ภาวะไตวายเรื อรั ง
ต่อมา (30) จากการศึกษาพบว่าเซลล์เยือบุท่อไตไม่สามารถเปลียนเป็นเซลล์ myofibroblasts ได้ (epithelial to
mesenchymal transition) แต่น่าจะมาจาก fibroblast ทีเดิ มอยู่ทีบริ เวณรอบหลอดเลือดหรื อจากเซลล์ pericyte
มากกว่า (31) โดยทีพบบทบาทของเซลล์เยือบุท่อไตช่วยให้เกิ ดพั งผื ดเพิมได้ จากการทีเซลล์สร้ างสารไซโต
คายน์ profibrogenic กระตุ้นให้เซลล์ fibroblast แบ่งตั ว
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2.2 ภาวะติ ดเชือในกระแสโลหิ ตคืออะไร
จากการประชุมของ American College of Chest Physician (ACCP), Society of Critical Care
Medicine (SCCM), Surgical Infectious Society (SIS) และ European Society of Intensive Care Medicine
(ESICM) เมื อปี พ.ศ. 2544 (32) ให้คําจํากั ดความ ภาวะติดเชื อในกระแสโลหิต(sepsis) คื อ กลุ่มอาการทีเกิ ด
จากการตอบสนองของร่างกายต่อภาวะการติดเชื อ ประกอบด้ วย ภาวะอักเสบจากการตอบสนองของร่างกาย
(Systemic inflammatory response system, SIRS) และการติดเชื อ (infection)
ภาวะอั กเสบจากการตอบสนองของร่างกาย
เป็นกลุ่มอาการทีเป็นผลจากการตอบสนองของระบบภูม ิคุ้ มกั นซึงถูกกระตุ้นจากสาเหตุใดก็ ได้โดย
ต้องมี อาการมากกว่า 2 ข้ อใน 4 ข้ อดั งต่อไปนี
ก. อุณหภูม ิ ร่างกายมากว่า 38 องศาเซลเซียล หรื อน้อยกว่า 36 องศาเซลเซียล
ข. อั ตราการเต้นของหั วใจมากกว่า 90 ครั งต่อนาที
ค. อั ตราการหายในมากกว่า 20 ครั งต่อนาที หรื อ ระดั บคาร์บอนไดออกไซด์ในหลอดเลือด
แดง (PaCO2) น้อยกว่า 32 มิ ลลิเมตรปรอท
ง. ปริ มาณเม็ดเลือดขาวมากกว่า 12,000 หรื อน้อยกว่า 4000 เซลล์ต่อลูกบาศก์ม ิ ลลิลิตร
หรื อพบ เม็ ดเลือดขาวนิวโทฟิ วด์ต ั วอ่อน (band forms) มากกว่าร้ อยละ 10
ภาวะการติ ดเชือ
เป็นปรากฎการณ์ของสารจุลชี พหรื อส่วนประกอบของจุลชี พบุกรุกร่างกายในตําแหน่งทีปกติแล้วเป็น
บริ เวณทีปราศจากเชื อ แล้วไปกระตุ้นร่างกายเกิ ดปฎิกริิ ยาตอบสนอง ปฏิ กิ ร ิ ยาระหว่างการติดเชื อกั บ
การตอบสนองของร่างกายหากเกิดไม่เหมาะสมจะเกิดผลตามมา เช่น การทํางานของอวั ยวะใดอวั ยวะ
หนึงล้มเหลว เรี ยกว่า ภาวะติดเชื อรุนแรง (severe sepsis) หากเกิ ดความดั นโลหิตตํ าแม้ นได้ ร ั บการ
รั กษาด้ วยการให้สารนํ าอย่างเพียงพอ เรี ยกว่าภาวะติดเชือรุนแรงร่วมกั บภาวะซ็อก(septic shock)
หากอวั ยวะหลายระบบทํางานล้มเหลว เรี ยกว่า ภาวะภาวะติดเชือรุนแรงร่วมกั บอวั ยวะหลายระบบ
ทํางานล้มเหลว (multiple organ dysfunction syndrome, MODS) โดยแบ่งเป็น primary MODS คื อ
การทํางานของอวั ยวะล้มเหลวนั นเป็นผลโดยตรงจากสาเหตุนั นเกิ ดในช่วงแรกและ secondary
MODS การทํางานของอวั ยวะล้มเหลวนั นไม่ได้ เป็นผลโดยตรงจากสาเหตุนั นแต่เป็นผลจากร่างกาย
ตอบสนองผิ ดปกติ เกิดในระยะท้ายๆ ของภาวะ SIRS/sepsis
2.2.1 พยาธิ สรีรวิ ทยาของภาวะติ ดเชือในกระแสโลหิ ต
อาการแสดงออกของผู้ ป ่ วยทีติดเชื อในกระแสโลหิตนั นเป็นผลรวมของทั งป ั จจั ยด้ านจุลชี พ และการ
ตอบสนองของร่างกายต่อการติดเชื อ หากร่างกายไม่สามารถกําจั ดเชื อโรคได้ เพราะภูม ิ คุ้ มกั นตอบสนองได้ น้อย
หรื อหากตอบสนองมากเกินไป ทําให้เกิ ดผลเสี ยตามมา ดั งนั นการเข้ าใจในพยาธิสรีรว ิ ทยาของภาวะการติดเชื อ
จะนําไปสู่การรั กษาทีมี ประสิ ทธิภาพมากขึ นโดยจะเน้นในส่วนการตอบสนองของร่างกาย
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ภาวะติดเชื อในกระแสโลหิตมี ความซับซ้อนมากสามารถแบ่งเป็น
-ส่วนทีสั มพั นธ์ก ั บเชื อจุลชี พ
-ส่วนทีสั มพั นธ์ก ั บภูม ิคุ้ มกั นของร่างกาย ซึงแบ่งย่อยลงเป็นการตอบสนองแบบไม่เฉพาะ
(humoral components) และแบบเฉพาะ (cellular components) เป็นส่วนทีเกี ยวข้ องกั บ
สารชี วภาพหลายตั วรวมไปถึงสารไซโตคายน์ซึงตอบสนองแตกต่างกั นทําให้ความรุนแรงของ
โรคแตกต่างกั นในผู้ ป ่ วยแต่ละราย มี ข ั นตอนดั ง(แผนภู
นี
มิภาพที 2.1)
1. ร่างกายรั บรู้ การติดเชื อ(pathogen recognition)
2. การทํางานของระบบภูม ิ คุ้ มกั น ตั งแต่สสั่ง ญญานเหนียวนําการตอบสนองการอั กเสบและ
ต้านการอักเสบในระดั บเซลล์ (pro- and anti-inflammatory cellular signaling/signal
transduction) และการหลั งสารสื อไซโตคายน์ ก่อนการอั กเสบและต้านการอักเสบ
ก. การตอบสนองระบบภูม ิ คุ้ มกั นแบบไม่จําเพาะและแบบเฉพาะ
ข. การกดระบบภูม ิคุ้ มกั นจากการทํางานผิ ดปกติของ effector cell ทั งในเซลล์ภูม ิ คุ้ มกั น
และทีไม่ใช่เซลล์ภูม ิ คุ้ มกั น รวมถึกง ารตายของเซลล์แบบ apoptosis ในช่วงหลั งของ
การติดเชื อ
ค. ปฏิ กิริ ยาต่อสารชีวภาพในระบบอืน ได้ แก่ความผิ ดปกติของระบบการแข็ งตั วของ
เลือดและสารก่อนการแข็ งตั ว
ง. ภาวะหั วใจและการไหลเวี ยนโลหิตทํางานผิ ดปกติจนเกิดภาวะช็ อกเมื อการติดเชื อใน
กระแสโลหิตรุนแรงขึ น

แผนภู มภิ าพที 2.1 กระบวนการตอบสนองของร่างกายในภาวะติดเชื อในกระแสโลหิต
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1. กระบวนการรั บรู้การติ ดเชือ (pathogen recognition)
เมื อมี เชื อจุลชี พก่อโรคหรื อเราเรี ยกว่า pathogen-associated molecular patterns (PAMPs) เข้ ามา
ร่างกายรั บรูโดยอาศั
้
ยตั วรั บระบบภูม ิ คุ้ มกั นธรรมชาติทีเรี ยกว่pattern
า
recognition receptors [PRRs] จากนั น
ตอบสนองด้ วยการหลั งสารก่อนการอักเสบทีทําให้เกิดการอั กเสบทําให้เซลล์ต่างๆ ในร่างกายบาดเจ็บ ทั งเซลล์
ทีตายแล้วและชิ นส่วนเซลล์ทเกิ
ี ดจากการสลายจะกลายเป็น damage-associated molecular patterns (DAMP)
ไปกระตุ้น PRRs ทั งๆ ทีไม่มี เชื อจุลชี พแล้วทําให้ม ี การกระตุ้นภูม ิ คุ้ มกั นอีกครั งเกิ ดการอักเสบต่อเนื องและ
รุนแรงเพิมขึ น (ภาพที 2.1) PRRs ทีสําคั ญ ได้ แก่
1) Toll-like receptors (TLRs) ตั วรั บนี เป็นสารโปรตีนทีแทรกตั วทีเยือหุ้มเซลล์ม ี ส่วนโครงสร้ างทียืน
ออกไปนอกเซลล์ทประกอบด้
ี
วยสาร leucine-rich repeat และส่วนโครงสร้ างทียืนในไซโตพลาสซึมซึง
ประกอบด้ วย toll interleukin-1 receptor resistance (TIR) พบบนผิ วเซลล์หลายชนิดมากมายรวมทั ง
ในเซลล์ภูม ิ คุ้ มกั นและเซลล์ไตได้ แก่ TLR1 2 4 5 6 หรื อทีผิ วของเอนโดโซม ได้ แก่TLR 3 7 8 9 โดย
พบว่า TLR 4 มี ความสําคั ญในภาวะไตวายฉับพลันร่วมการติดเชื อในกระแสโลหิต นอกจากนั นแล้ว
ปฎิกิ ร ิ ยาระหว่าง TLR กั บ DAMPs ยั งไปกระตุ้นให้ TLR ตอบสนองมากขึ นนั นคื อยิงทําให้เกิ ดการ
กระตุ้นเซลล์แบบไม่เฉพาะถูกกระตุ้นมากขึ นลั กษณะเป็นแบบวงจรย้อนกลั บแบบกระตุ้น(positive
feedback loops) นําไปสู่การหลั งสารไซโตคายน์ปริ มาณมากเกินความจําเป็นซึงเป็นผลเสี ยต่อร่างกาย
2) NOD (nucleotide oligomerization domain leucine-rich repeat (NOD-LRR) proteins) -like
receptors (NLRs) พบในไซโตพลาสซึม เป็นส่วนประกอบของ inflammasome (organelle ชนิดหนึง
อยู่ในไซโตพลาสซึมของเซลล์) เมื อตั วรั บนี ทํางานจะไปกระตุ้นcapcase 1 ให้เปลียน pro-IL-1β เป็น
IL-1 β
3) retinoicacid- inducible gene I (RIG-I)-like helicases (RLHs) จะไปกระตุ้นการทํางานของเอม
ไซม์ caspase ในไซโตพลาสซึมและการ recruiting domain helicases
เชื อจุลชี พและ DAMP ยั งสามารถทําให้เกิ ดความผิ ดปกติอืนได้แก่ ระบบคอมพลีเมนต์, ระบบการ
แข็ งตั วของเลือด การหลั งarachidonic acid และ nitric oxide และการบาดเจ็บของหลอดเลือด
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.
ภาพที 2.1 กระบวนการรั บรู้การติดเชื อของระบบภูม ิ คุ้ มกั นในร่างกาย(33)

2. การทํางานของระบบภู มิคุ ้มกั นในภาวะติ ดเชือในกระแสโลหิ ต
เมื อมี การลุกลํ าของเชื อจุลชี พเข้ ามาในร่างกายได้ เซลล์ภูม ิ คุ้มกั นแบบไม่จําเพาะเป็นภูม ิคุ้ มกั นด่าน
แรกซึงมี ต ั วรั บเฉพาะทีเรี ยกว่า toll-like receptors (TLRs) จะจั บกั บโมเลกุลบนผนังเซลล์ของเชื อจุลชี พที
เรี ยกว่า pathogen-associated molecular patterns (PAMPs) อย่างจําเพาะ ตั วอย่างเช่น สาร
lipopolysaccharide ของเชื อแบคทีเรี ยแกรมลบจะจั บกั บตั วรั บทีเรี ยกว่CD
า 14 (cluster of differentiation 14)
สาร peptidoglycan ของแบคทีเรี ยแกรมบวกและสาร lipopolysaccharide (LPS) ของแบคทีเรี ยแกรมลบจั บกั บ
TLR-2 และ TLR-4 ตามลําดั บ หลั งจากนั นเกิ ดการส่งสั ญญานสือสารภายในเซลล์ ทําให้สารnuclear factor κB
(NF-κB) ในไซโตพลาสซึมเคลือนทีเข้ าไปในนิวเคลียสไปจั บกั บยีนแล้วกระตุ้นให้ยีนทํางานสร้ างสารไซโตคายน์
ก่อนการอั กเสบ ได้ แก่ interleukin 6 tumor necrosis factor α (TNF-α) interleukin-1β และสารไซโตคายน์
ต้านการอักเสบ ได้ แก่ interleukin-1β interleukin-10 สารดั งกล่าวทําอันตรายต่อร่างกายโดยตรงและทางอ้อม
ด้ วยการเป็นสารสื อสั ญญานไปกระตุ้นระบบภูม ิคุ้ มกั นทีเฉพาะต่อมา สารไซโตคายน์แต่ละตั วมี คุณสมบั ติในการ
กระตุ้นเซลล์แตกต่างกั น ได้ แก่ทําให้ม ี การเพิมของตั วรั บของสารช่วยยึดเกาะผนังทั งเม็ ดเลือดขาวนิวโทรฟิ ว
ช่วยให้จ ั บกิ นเชื อโรคได้ดขึี น, ในขณะทีเซลล์เอนโดทีเรี ยมจั บกั บเซลล์เม็ ดเลือดรวมทั งเกร็ดเลือดมากขึ นทําให้ม ี
หลั งสารต่างๆ เช่น proteases oxidants prostaglandins และ leukotrienes ส่งผลให้เซลล์เอนโดทีเรี ยมทํางาน
ผิ ดปกติสูญเสี ยความสามารถในการควบคุมการหดขยายของหลอดเลือด เกิดการรั วซึมสารนํ าโปรตีนออกนอก
หลอดเลือด และกระตุ้นระบบแข็ งตั วของเลือดมากผิดปกตินอกจากนี ภาวะติดเชื อเองสามารถกระตุ้นเอมไซม์
inducible nitric oxide synthase (iNOS) ทําให้สร้ างสาร nitric oxide (NO) เพิมขึ นเป็นผลให้เกิ ดหลอดเลือด
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ขยายทั วร่างกายอย่างมาก (ภาพที 2.2) ส่วนการตอบสนองของระบบภูม ิค้ มกั นแบบเฉพาะ ได้ แก่ ในส่วน
ภูม ิ คุ้ มกั นแบบไม่ใช่เซลล์ (humoral immunity) พบมี การตอบสนองของ plasma cell หลั งสารอิมมูโนกลอบูลิน
ไปจั บสารจุลชี พ ช่วยกระตุ้นให้ natural killer cells และ neutrophils มาทําลายเชื อจุลชี พได้ดี ข ึ นและในส่วน
ภูม ิ คุ้ มกั นแบบเซลล์(cellular immunity) พบว่า เซลล์ Helper (CD4+) T type 1 (Th1) ทําหน้าทีหลั งสารก่อน
การอักเสบ ส่วน Helper (CD4+) T type 2 helper (Th2) หลั งสารต้านการอักเสบ โดยขึ นกั บชนิดของจุลชี พที
ติดเชื อ ปริ มาณการติดเชื อ

ภาพที 2.2 ระบบภูม ิคมกั
ุ้ นแบบไม่จําเพาะในการอักเสบของร่างกายจากภาวะติดเชื อในร่างกายระยะแรก(34)
3. การกดระบบภู มิคุ ้มกั นจากการทํางานผิ ดปกติ ของ effector cell ทั งจากเซลล์ภ ู มิคุ ้มกั นและที
ไม่ใช่เซลล์ภ ู มิคุ ้มกั น รวมถึงการตายของเซลล์แบบ apoptosis ในช่วงหลั งของการติ ดเชือ
ในกรณีทีมีการติดเชื อจะพบว่าสารไซโตคายน์ทีหลั งออกมาสารเหล่านี จะส่งทําให้เซลล์เป้ าหมาย
เปลียนไปเป็นเซลล์ปฏิ บ ั ติการ(effector cell) เพือทําหน้าทีตอบสนองต่อการติดเชื อ ในกรณีทีมี การติดเชื อ
ดําเนินรุนแรงมีการสร้างสารไซโตคายน์ปริมาณมากเกิ นไปทําให้เกิ ดการอักเสบอย่างรุนแรงจนร่างกายไม่
สามารถควบคุมสมดุลย์ของตอบสนองของภูม ิ คุ้ มกั นให้เป็นปกติได้ ตั วอย่างเช่น เซลล์neutrophil ซึงมี บทบาท
หลั กในระบบภูม ิคุ้ มกั นแบบไม่เฉพาะในภาวะปกติจะมี การทําลายตั วเองแบบ apoptotic ในหลอดเลือด โดยใช้
เวลาประมาณ 7 ชั วโมง แต่ในภาวะติดเชื อนั นพบว่าเซลล์neutrophil ถูกกระตุ้นทํางานผิ ดปกติและอายุการ
ทํางานยั งนานผิ ดปกติด้ วย ทําให้กลไกการอั กเสบเกิดนานและรุนแรงจนเกิ ดอวั ยวะทํางานล้มเหลวตามมา
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T-helper lymphocytes ทําหน้าทีหลั กในการตอบสนองของภูม ิคุ้มกั นแบบเฉพาะ พบว่าในภาวะทีมี
การติดเชื ออย่างรุนแรงจะพบเซลล์ lymphocytes ตายแบบ apoptotic จํานวนมากทําให้ปริ มาณเซลล์
lymphocyte ตํ าลงรวมถึง T-cell (regular T cell) ทีทําหน้าทีควบคุมเซลล์ด้ วยกั นเองด้ วย(35) ดั งรายงาน
การศึกษาเกี ยวกั บการทํางานของเซลล์เม็ ดเลือดขาว monocyte ในผู้ ป ่ วยทีมี ภาวะติดเชื ออยู่เมื อมี การให้สารจุล
ชี พแก่เม็ ดเลือดขาว monocyte ของผู้ ป ่ วยเหล่านีใหม่ พบว่า สร้างสารไซโตคายน์ ก่อนการอั กเสบได้ น้อยกว่า
ปกติเมื อเปรี ยบเทียบกั บเม็ดเลือดขาวจากคนแข็ งแรงปกติ(36) นอกจากนี ยั งพบหลั กฐานจากผู้ ป ่ วยทีติดเชื อ
รุนแรงโดยพบมีเซลล์เม็ ดเลือดขาว lymphocyte ตายแบบ apoptosis ซึงพบทั งในกระแสโลหิตและเนื อเยือ(37)
รวมทั งพบทีเซลล์เยือบุอ ั วยวะและเยือบุผนังหลอดเลือดเอนโดทีเลียมในอวั ยวะต่างๆ เช่น ปอด ลําไส้ มีเซลล์
ตายในลั กษณะเดี ยวกั นทําให้เชื อว่าในช่วงหลั งของการติดเชื อนั นระบบภูม ิคุ้ มกั นของร่างกายทํางานลดลง ซึง
อธิบายเหตุผลว่าทําไมผู้ ป ่ วยในภาวะนี จึมงคี วามเสี ยงในการเสี ยชี ว ิ ตสูงหากมีการติดเชื อในโรงพยาบาลแทรก
ซ้อนอีก (38)
4. ปฏิ กิริยาต่อสารชีวภาพในระบบอืน
การแข็ งตั วของเลือด
ผู้ ป ่ วยทีเกิ ดภาวะช็ อกจากการติดเชื อทีรุนแรงเกื อบทุกรายจะพบว่ากลไกการแข็ งตั วของเลือดถูก
กระตุ้นทํางานมากผิดปกติ โดยอาจพบเพียงผลตรวจเลือดผิ ดปกติโดยไม่ม ี อาการไปจนถึงผิ ดปกติอย่างรุนแรงมี
ภาวะ disseminated intravascular coagulation (DIC)
ในภาวะปกติหากมี กระบวนการแข็ งตั วของเลือดถูกกระตุ้นขึ นร่างกายจะมี สาร anticoagulant factors
ได้ แก่ protein C protein S antithrombin III (ATIII) และ tissue factor (TF) pathway inhibitor ทําหน้าที
ป้ องกั นไม่ให้เกิดการแข็ งตั วของเลือดผิ ดปกติ(39, 40) อีกทั งสารactivated protein C (APC) ยั งช่วยลดการ
ตายของเซลล์แบบ apoptosis (41) ลดการเกาะของเม็ดเลือดขาวกั บหลอดเลือดฝอย และลดการสร้ างสารไซโต
คายน์ (42) ได้ ด้วย แต่ในภาวะติดเชื อสมดุลย์นี เสี ยไปเราพบว่าสาร LPS จะไปทําให้เซลล์เอนโดทีเลียม
บาดเจ็บแล้วหลั งสารTF ออกมาร่วมกั บกระตุ้นให้ม ี การผลิตสาร procoagulant เพิมขึ นทําให้เกิ ดกระบวนการ
แข็ งตัวของเลือดทํางาน และขณะเดี ยวกั นกลไกต้านการแข็ งตั วของเลือดไม่ทํางานจากสารไซโตคายน์ TNF-α
ทีหลั งออกมาในภาวะติดเชื อไปมี ผลให้ม ี การ
สั งเคราะห์สาร plasminogen-activator inhibitor 1 (PAI-1) เพิมขึ น
ลดการสร้าง thrombomodulin และตั วรั บสําหรั บprotein C ทีเซลล์เอนโดทีเลียม ทั งหมดนี ทําให้ร่างกายไม่
สามารถเกิ ดกระบวนการ fibrinolysis เกิ ดภาวะ DIC (43) ไม่เพียงเท่านั นเมื อเกิดภาวะซ็อกหรื อขาดออกซิเจน
ตามมาจะไปกระตุ้นให้ม ี สาร TF และ PAI-1 ให้หลั งออกมาเพิมอีกยิงทําให้กระบวนการแข็ งตั วของเลือดผิ ดปกติ
อย่างรุนแรงมากขึ น (44) เกิดก้ อนเลือดอุดตั นเส้ นเลือดขนาดเล็กเป็นเหตุให้เกิ ดากรขาดเลือดไปเลียงตาม
อวั ยวะต่างๆ และทํางานล้มเหลวตามมา
ปฏิ กิ ร ิ ยาระหว่างระบบการตอบสนองของการอั กเสบกั บการแข็ งตั วของเลือดเป็นแบบไปและกลั บ คื อ
กรณีการแข็ งตั วของเลือดส่งผลต่อการอั กเสบจากการทีพบว่ามี การจั บกั นของสารcoagulation proteases หรื อ
anticoagulant proteins กั บตั วรั บเฉพาะบนเซลล์mononuclear หรื อเอนโดทีเลียมกระตุ้นให้ม ี การสร้ างสาร
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ไซโตคายน์และและกระตุ้นให้เกิ ดการตายของเซลล์เม็ ดเลือดขาวแบบapoptosis ในทางย้อนกลั บคื อสารไซโต
คายน์ทีหลั งมาจะย้อนกลั บไปกระตุ้นเกิ ดการแข็ งตั วของเลือดทํางานผิ ดปกติได้
เซลล์เอนโดทีเลียมมี บทบาทเด่นทีสําคั ญในการเกิดความผิดปกติของกลไกการแข็ งตั วของเลือดใน
ภาวะติดเชื อได้ แก่ เป็นแหล่งของTF ทีจําเป็นในกลไกการสร้ าง thrombin ทําให้สารต้านการแข็ งตั วของเลือด
ทํางานผิ ดปกติ และยั บยั งการสลายไฟบริ น ขณะเดี ยวกั นเซลล์เอนโดทีเลียมก็ ตอบสนองต่อสารไซโตคายน์ที
หลั งมาจากเซลล์เม็ ดเลือดขาวและตั วซลล์
เ เองยั งสามารถหลั งสารไซโตคายน์เองได้ด้ วย อีกทั งยั งถูกกระตุ้นให้
แสดงสารบางอย่างบนผิ วเซลล์ เช่น สารช่วยการยึดเกาะ สาร growth factors ซึงเสริ มการเกิดอักเสบและมี ผล
ต่อการแข็ งตั วของเลือด สาร APC จั บกั บสาร cofactor protein S เรี ยกว่า prothrombinase complex จะไปทํา
ให้สารแข็ งตั วของเลือดVa และ VIIIa ทํางานลดลงจึงป้ องกั นไม่ให้ม ี การแข็ งเลือดดําเนินต่อจนเกิ ดสาร
thrombin ได้ นอกจากนี สาร APC สามารถไปยั บยั งการสร้างสารไซโตคายน์ ป้ องกั นไม่ให้เซลล์neutrophil ถูก
กระตุ้น ยั บยั งเม็ ดเลือดขาวไม่ให้เกิดการเกาะติดและเคลือน
ต ั วออกมานอกหลอดเลือดได้ จากทีกล่าวมาข้ างต้น
จะเห็นได้ ว่ากระบวนการสื อสารระหว่างการอักเสบและการแข็ งตั วของเลือดมี ความซั บซ้อนหากวงจรการกระตุ้น
ทํางานไปเรื อยๆ อย่างไม่หยุดเป็นผลให้เนื อเยือบาดเจ็บตามมาด้ วยอวั ยวะล้มเหลวในทีสุด
ระบบประสาทผ่านทางปฏิ กริ ยารีเฟล็กซ์ของเส้นประสาทเวกั ส
การควบคุมสมดุลย์อ ั กเสบภูม ิ คุ้ มกั นโดยเซลล์ระบบประสาทผ่านทางปฏิกิ ร ิ ยรีาเฟล็กซ์ของเส้ นประสาท
เวกั สและระบบซิมพาทีติก เนื องจากมี หลั กฐานพบว่าขณะมีการอักเสบในร่างกายหากทําการกระตุ้นเส้ นประสาท
เวกั สจะสามารถยั บยั งการทํางานของสารTNF-α ได้ (45, 46) เพราะเมื อเส้ นประสาทเวกั สถูกกระตุ้นจะมีสารสื อ
ประสาท acetylcholine (ACh) หลั งออกมาซึงสารนี จะไปจั บกั บตัวรั บa7 (ส่วนย่อยของ nicotinic acetylcholine
receptor) บนเซลล์ macrophages และ เซลล์ภูม ิ คุ้ มกั นอืนๆ(47, 48) ลั กษณะของสารสื อของประสาทอั ตโนมั ติ
พาราซิมพาทีติกทีสามารถควบคุมการทํางานของภูม ิคุ้ มกั นได้ นั นเราเรี ยกว่าinflammatory reflex การทํางาน
ประกอบไปด้วย การรั บสั ญญานภูม ิคุ้ มกั นขาเข้ า(ไซโตคายน์กระตุ้นประสาทนําเข้ าเวกั ส) และการนําสั ญญาน
ภูม ิ คุ้ มกั นออกไปสั งการทีม้ า(เส้
ม นประสาทต้านอักเสบ cholinergic) (49)
5. กระบวนการทํางานผิ ดปกติ ของหัวใจและหลอดเลือดดํ าเนิ นไปสู่ภาวะช็อก
ในภาวะติดเชื อรุนแรงมากจะอวั ยวะทํางานผิ ดปกติต ั งแต่ห ั วใจ หลอดเลือดขนาดใหญ่ และหลอดเลือด
ขนาดเล็กทั วร่างกายจะทําให้ภาวะช็ อกขึ นทําให้การไหลเวี ยนเลือดในหลอดเลือดขนาดเล็กลดลงทําให้ขาด
ออกซิเจนและไมโตคอนเดี ยลทํางานลดลงยิงเป็นผลให้เนื อเยือบาดเจ็บมากขึ น ความผิ ดปกติของหั วใจทีพบมี
ลั กษณะ คื อ การลดลงของแรงฉีดเลือดออกหั วใจแต่ละครั งทั งจากห้องล่างซ้ายและขวาลดลง การปรั บตั วเพิมขึ น
ของปริ มาตรของหั วใจขณะบี บตั วและคลายตั วเต็มทีของหั วใจห้องล่างทั งสองข้ าหังวใจเต้นเร็ ว และความ
ต้านทานการไหลของเลือดลดลง การเกิดความผิ ดปกติเหล่านี เกิดภายใน 24 ถึง 48 ชั วโมงหลั งเกิ ดการติดเชื อ
เกิ ดขึ นพร้ อมกั บความผิดปกติในอวั ยวะอืน เราพบว่าความผิดปกตินี สามารถหายไปภายหลั10
ง วั นไปแล้ว
ป ั จจุบ ั นเราเชื อว่เซลล์
า เอนโดทีเลียมทีถูกกระตุ้นมีบทบาทสําคั ญต่อการทํางานผิ ดปกติของระบบนี อย่างมาก
เนื องจากเป็นต้นเหตุของการหดขยายของหลอดเลือดทีผิ ดปกติ กระตุ้นการทํางานผิ ดปกติของเซลล์เม็ ดเลือด
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ขาวทีบริ เวณหลอดเลือดขนาดเล็ก กระตุ้นการแข็ งตั วของเลือด รวมทั งทํใาห้เสี ยสมดุลย์ของสารก่อนการอั กเสบ
และต้านการอั กเสบทีตําแหน่งอวั ยวะนันๆ แสดงให้เห็นจากการศึ กษาของ Shapiro และคณะ (50) ในผู้ ป ่ วยที
สงสั ยติดเชื อเมื อทําการติดตามการดําเนินโรค พบว่าสารกระตุ้นหลอดเลือดหลายชนิดมี ปริมาณเพิมขึ นซึง
สั มพั นธ์ก ั บความรุนแรงของการติดเชื อได้ แก่ soluble fms-like tyrosine kinase-1 (sFlt-1) plasminogen
activator inhibitor-1 (PAI-1) soluble E-selectin soluble intercellular adhesion molecule-1 (sICAM-1)
และ soluble vascular cell adhesion molecule-1 (sVCAM-1) นอกจากนียั งแสดงให้เห็นว่าสาร sFlt-1 มี
ความสั มพั นธ์ก ั บคะแนนSequential Organ Failure Assessment (SOFA) และการกระตุ้นกระบวนการอั กเสบ
ด้ วย
2.2.2 ปัจจั ยของผู ้ป่วยต่อการตอบสนองต่อการติ ดเชือของระบบภู มิคุ ้มกั น
จากพยาธิว ิ ทยาการติดเชื อจะเห็นว่าการตอบสนองของร่างกายต่อการติดเชื อมี ความสําคั ญอย่างมาก
ดั งนั นป ั จจั ยทีมี ผลต่อการทํางานและการแสดงออกของภูม ิ คุ้ มกั นของผู้ ป ่ วยจึงมี ผลต่อความรุนแรงของโรค
แตกต่างกั นในผู้ ป ่ วยแต่ละรายเช่น สภาพโรคประจําตั วของผู้ ป ่ วย อายุ และความแตกต่างขององค์ประกอบยีน
หลายรูปแบบ (polymorphisms) ซึงป ั จจั ยเหล่านี เองทําให้การตอบสนองของภูม ิ คุ้ มกั นไม่เหมื อนกั นอาการแสดง
โรคจึงแตกต่างกั นโดยในการตอบสนองปกตินั นระยะแรกเป็นระยะทีมี ภูม ิ คุ้ มกั นตอบสนองมากกว่าปกติเพือลด
ปริ มาณเชื อก่อโรค (hyperimmune) แต่ต่อมาจะดําเนินไปสู่ภาวะภูม ิ คุ้ มกั นตอบสนองน้อยกว่าปกติ
(hypoimmune) อย่างรวดเร็ วซึงเป็นช่วงเวลาทีอาจมีภาวะแทรกซ้อนการติดเชื อในโรงพยาบาลแทรกซ้อนได้ ขอ
ยกตั วอย่างเพือให้เข้ าใจมากขึ น 3 กรณี ได้ แก่ กรณีแรกผู้ ป ่ วยทีแข็ งแรงมาก่อนเมื อติดเชื อติดเชื อทีเยือหุ้ม
สมองพบมี ภาวะภูม ิคุ้ มกั นตอบสนองระยะแรกมากกว่าปกติอย่างรวดเร็ วทําให้สามารถกําจั ดการติดเชื อในเวลา
อั นสั นและอาจมี การทํางานของภูม ิ คุ้มกั นลดลงในช่วงเวลาๆ สั นๆ เท่านั นกรณีทีสองผู้ ป ่ วยสูงอายุทีมี โรค
ประจําตั วเป็นสําไส้ อ ั กเสบ(diverticulitis) ร่วมกั บภาวะขาดสารอาหาร พบว่าเมื อติดเชื อร่างกายมีภูม ิ คุ้ มกั นตอบ
สนองตอบการติดเชื อเพิมขึ นได้ ไม่มากในระยะแรกจึงไม่เพียงพอทีจะกําจั ดเชื อโรคได้ หมดเหมื อนในกรณีแรกจึง
มี การกระตุ้นภูม ิคุ้ มกั นต่อเนื องทําให้ความสามารถในการตอบสนองของระบบภูม ิ คุ้ มกั นลดลงไปเรื อยๆ แต่หาก
การติดเชื อนั นไม่รุนแรงมากนักผลทีตามมาคื อผู้ป ่ วยสามารถกําจัดเชื อโรคได้ หมดและหาย แต่ย ั งไม่สามารถ
กําจั ดการติดเชื อนั นได้ ระบบภูม ิ คุ้ มกั นตอบสนองได้ น้อยลงจนในทีสุดก็ จะทําให้เสี ยชี ว ิ ตตามมา
กรณีสุดท้าย
ผู้ ป ่ วยทีมี โรคประจําตั วเบาหวาน ไตวายเรื อรั งทีติดเชื อปอดอักเสบ
ผู้ ป ่ วยมี ภูม ิ คุก้ มั นตอบสนองน้อยไม่สามารถ
กําจั ดการติดเชื อได้ทําให้การติดเชื อดําเนินต่อเนื องและทวี ความรุนแรงมากขึ นในขณะทีการตอบสนองของ
ภูม ิ คุ้ มกั นกลั บน้อยลงเรื อยๆ จนในทีสุดการติดเชื อลุกลามทวี ความรุนแรงจน
เสี ยชี ว ิ ตในเวลาต่อมา (แผนภู มิ
ภาพที 2.2)
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แผนภู มภิ าพที 2.2 การตอบสนองของภูม ิ คุ้ มกั นของตั วอย่างผู้ ป ่ วยตามระดั บภูม ิคุ้ มกั นพืนฐาน
(35)

สรุป เมื อมีการติดเชื อเกิดปฏิ กิ รยาระหว่
ิ
างร่างกายต่อเชื อโรคทีเป็นผลจากการตอบสนองของ
ภูม ิ คุ้ มกั นทีป้ องกั นไม่ให้ม ี การลุกลามของการติดเชื อโดยการทํางานร่วมกั นของเซลล์ตอบสนองทัแบบเฉพาะ
ง
และไม่เฉพาะอย่างต่อเนื อง พบสารไซโตคายน์ออกมาทั นทีจํานวนมากเรี ยกว่าเกิ ดภาวะcytokine storm ได้ แก่
IL-1 TNF-α และ IL-6 ซึงส่งผลให้ระบบไหลเวี ยนโลหิตล้มเหลวเกิ ดภาวะช็ อก อวั ยวะต่าง ๆ ขาดเลือดไปเลียง
ร่างกายพยายามลดการบาดเจ็บของอวั ยวะทีเกิดขึ นด้ วยการสร้างสารต้านอั กเสบตามมาเพือลดการตอบสนอง
ของภูม ิ คุ้ มกั นในตอนแรกลง ออกฤทธิ ด้ วยการลดการทํางานของ antigen presenting cell ลดการแบ่งตั วของ
lymphocyte กระตุ้นให้เซลล์ภูม ิ คุ้ มกั นตายแบบ apoptosis ซึงเป็ นระยะทีมี การกดภูม ิคุ้ มกั นทําให้ม ี โอกาส
เสี ยชี ว ิ ตได้ หากมี ภาวะติดเชื อแทรกซ้อนในระยะนี เกิดขึ น

2.3 ภาวะติ ดเชือในกระแสโลหิ ตร่วมกั บภาวะไตวาย (Septic acute kidney injury, S-AKI)
ป ั จจุบ ั นไม่ม ี คําจํากั ดความชั ดเจน ส่วนใหญ่ทีใช้ ในงานวิ จ ั ยหมายถึกลุง ่มอาการทางคลินิกทีมี ล ั กษณะ
ความผิดปกติทีสมดุลของสารนํ าและเกลือแร่จากไตสูญเสี ยหน้าทีฉับพลั นเกิ ดการติดเชื อในกระแสโลหิตร่วมกั บ
การเกิ ดไตวาย จึงอ้างอิงโดยรวมการวิ นิจฉัย AKI ใน RIFLE ร่วมกั บ วิ นิจฉัยsepsis ตามนิยามจากประชุมของ
ACCP/SCCM/SIS/ESICM เมื อปี พ.ศ. 2544 โดยร่วมกั บมี หลั กฐานชั ดเจนว่าไม่พบสาเหตุอืนร่วมด้วย(51)
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2.3.1 พยาธิ สรีรวิ ทยาของภาวะติ ดเชือในกระแสโลหิ ตร่วมกั บภาวะไตวาย
ภาวะติดเชื อเป็นกลุ่มอาการแสดงของการอักเสบในร่างกายทีเป็ นผลมาจากการทํางานของเซลล์เม็ ด
เลือดในระบบภูม ิ คุ้มกั นทํางานผิ ดปกติม ีการหลั งสาร
ไซโตคายน์ในเลือดจํานวนมากเกิ นโดยทีไม่สามารถควบคุม
ให้ได้ ทําให้อวั ยวะต่างๆ ทํางานผิดปกติและล้มเหลวตามมา จนนําไปสู่การเสี ยชีว ิ ต กลไกการเกิดภาวะไตวายใน
ภาวะติดเชื อเป็นกระบวนการทีซับซ้อนพบการเปลียนแปลงหลายอย่าง ได้ แก่ การเปลียนแปลงระบบไหลเวี ยน
โลหิตภายในไต เซลล์เอนโดทีเลียมทํางานผิ ดปกติ เซลล์เม็ ดเลือดขาวทํางานผิ ดปกติในเนื อเยือไต ลิมเลือดใน
หลอดเลือดทีไต เซลล์ในไตขาดเลือดเกิ ดเซลล์ตายและหลุดลอกออกมาอุดกั นในท่อไต (แผนภู มิภาพที 2.3)

แผนภู มิภาพที 2.3 กลไกทางพยาธิสภาพทีสําคั ญในภาวะ sepsis-induced acute kidney injury (52)
2.3.2 การเปลียนแปลงของการไหลเวียนโลหิ ตของหลอดเลือดเลี ยงไตขณะติ ดเชือในกระแสโลหิ ต
ในภาวะติดเชื อในกระแสโลหิตจะพบภาวะหลอดเลือดแดงทั วร่างกายขยายตั วสั มพั นธ์ก ั บการมี ความ
ต้านทานการไหลของเลือดลดลง ภาวะติดเชื อในกระแสโลหิตทีเหนียวนําให้เกิ ดภาวะไตวายฉับพลั นนั นตาม
ความเชื อเดิมเชื อว่าเกิดจากการขาดเลือดไปเลียงไต ซึงอาจไม่ถูกต้องเนื องจากพบว่าเมื อให้การแก้ ไขโดยการ
เพิมปริ มาณเลือดไปเลียงไตกลั บไม่สามารถป้ องกั นการเกิ ดไตวายฉับพลั นได้ในทุกราย ในความเข้ าใจเรื อง
renal blood flow (RBF) ขณะเกิ ดการติดเชื อในกระแสโลหิตนั นเดิ มอ้างอิงจากการศึกษาในโมเดลสั ตว์ทดลอง
นั นมี ข ้ อจําก ั ดหลายอย่าง ได้ แก่ ความหลากหลายของชนิดของสั ตว์ทีนํามาศึ กษา วิ ธีการกระตุ้นการติดเชื อ วิ ธี
สั งเกตการเปลียนแปลง RBF ทําให้รายงานทีผ่านมามีความหลากหลายทั งทีไม่พบการเปลียนแปลง พบการ
ลดลง หรื อพบการเพิมขึ น (53, 54) ส่วนข้ อมูล RBF ในมนุษย์จํานวนน้อยมากเนื องจากมี ข ้ อจํากั ดเรื องการวั ด
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RBF ยั งไม่ม ี ว ิ ธีการวั ดได้ ต่อเนื อง และกรณีทีวั ดแบบไม่ต่อเนื องเองก็ตามถือเป็นการตรวจทีมีความเสี ยงของการ
ทําหั ตถการ (55, 56) ทําให้ในป ั จจุบ ั นยั งไม่
มี ข ้ อสรุปเกี ยวกั บการเปลียนแปลง RBF ในการติดเชื อในกระแส
โลหิตของมนุษย์ แต่จากรายงานการศึ กษา RBF ในภาวะติดเชื อเฉพาะในผู้ ป ่ วยซึงมี อยู่น้อยมากไม่พบการ
เปลียนแปลงของ RBF (55, 56) ซึงค้ านกั บความเชื อเดิ มทีผ่านมาซึงยั งอธิบายได้ ด้วยทฤษฎี hyperdynamic
models of sepsis เช่นกั น ต่อมาได้ ม ีการศึ กษาในแกะซึงรายงาน RBF เพิมขึ นแต่กลั บพบอั ตราการกรองของไต
ลดลงอย่างมี นัยสําคั ญ มีค่า creatinine เพิมขึ น (57) และเมื อเข้ าสู่ระยะฟื นตั วพบค่าการกรองของไตลดลงเป็น
ปกติในขณะทีหลอดเลือดมาเลียงไตมี การหดเกร็ งเพือให้ RBF ลดลงสู่ภาวะปกติซึงแสดงให้เห็นความสําคั ญของ
renal vascular bed ต่อการเปลียนแปลงของเลือดทีไปเลียงไต ทั งในช่วงแรกและระยะฟื นฟูของภาวะติดเชื อใน
กระแสโลหิต (58) โดยการเปลียนแปลงทีเกิ ดขึ นอธิบายได้ว่าเกิ ดจากหลอดเลือดขนาดเล็กทั วร่างกายรวมทั ง
หลอดเลือดขนาดเล็กขาเข้ าและขาออกของหลอดเลือดฝอยไตมี การขยายตั วโดยหลอดเลือดขาออกมีการขยาย
มากกว่าขาเข้ าลั กษณะเช่นเดี ยวกั บการออกฤทธิ ของยาACEI ทําให้แรงต้านในหลอยเลือดฝอยไตตํ าทําให้เลือด
กรองผ่านไตลดลงอั ตราการกรองลดลง และปริ มาณป ั สสาวะลดลงในขณะที RBF เพิมขึ น (ภาพที 2.3)

ภาพที 2.3 สมมุติฐานกลไกทีอธิบายการลดของการกรองของไตในภาวะตอบสนองในภาวะติดเชื อในกระแส
โลหิต ขณะมี การเพิมของการบี บตัวของหั วใจ หลอดเลือดขยาย เลือดไปเลียงไตเพิม

2.3.3 พยาธิ วิทยาในภาวะไตวายฉับพลั นในการติ ดเชือในกระแสโลหิ ต
เดิ มสั นนิษฐานว่าเกิ ดจาการตายของเซลล์เยือบุไตแบบnecrosis ทีเกิ ดจากภาวะหลอดเลือดเลียงไต
หดตั วทําให้ไตขาดเลือดนั นเช่นเดี ยวกั บกลไกไตวายฉับพลั นทั วไปแต่การรั กษาตามกลไกของโรคด้ วยการ
แก้ ไขให้เลือดไปเลียงไตได้ เพียงพอโดยรั กษาด้ วยการให้สารนํ า ยากระตุ้นหลอดเลือด การแก้ ไขการหดเกร็ งของ
หลอดเลือดไตด้ วยการให้ยา low dose dopamine นั นพบว่าไม่ประสบความสําเร็ จจึงมีตั งข้ อสั ษนิษฐานหลาย
อย่าง ได้ แก่ กลไกการเกิ ดโรคเดิ มทีเคยทราบกั นมาอาจไม่ถูกต้อง หรื อยาทีใช้ ในการรั กษายั งมี ประสิ ทธิภาพไม่
เพียงพอ หรื อการให้การรั กษาช้ าเกิ นไปโรคดําเนินเข้ าสู่ระยะท้ายทีมีการทํางานผิ ดปกติเกิ นกว่าจะแก้ ไขได้
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หรื ออาจเป็นจากยั งแก้ ภาวะเลือดไปเลียงไตน้อยไม่ได้ เพียงพอจริ ง หรื ออาจร่วมกั นหลายป ั จจั ยล่ทีากวมาดั งนั น
จึงเป็นเหตุผลให้ต้องกลั บมาพิจารณากลไกการเกิดโรคกั นใหม่โดยเริ มทีข้ อมูลด้ านพยาธิสภาพของเนื อเยือไตซึง
เป็นร่องรอยพืนฐานทีจะช่วยให้เข้ าใจกลไกของโรคได้อย่างดี แต่พบว่ามีการรายงานการศึกษาพยาธิสภาพไตใน
ภาวะนี มี น้อยมากโดยส่วนมากเป็นข้ อมูลทีทํามาก่อนปี พ.ศ. 2523 หลั งจากนันจึงเริ มมี รายงานในปี พ.ศ. 2542
โดย Hotchkiss และคณะ ศึกษาพยาธิว ิ ทยาของภาวะติดเชื อในกระแสโลหิตทั งทีมี ภาวะช็ อกและไม่ช ็ อ(59)
ก
รวมถึงในภาวะ septic AKI พบว่าในอวั ยวะต่างๆ ในร่างกายมีการตายของเซลล์แบบ apoptosis มากกว่าการ
เกิ ด necrosis แต่อย่างไรก็ ไม่ม ี รายงานผลเนื อเยือไตโดยตรงในปี พ.ศ. 2551 Langenberg และคณะ ได้
รายงาน systemic review (60) ผลสรุปว่ามี ความแตกต่างกั นระหว่างผลพยาธิสภาพไตวายทีเกิ ดจากการติดเชื อ
ในกระแสโลหิตในสั ตว์ทดลองกั บมนุษย์ แต่โดยส่วนใหญ่รายงานผลปกติหรื อเปลียนแปลงเพียงเล็กน้อยไม่ม ี
ลั กษณะจําเพาะ โดยการตายของเซลล์เยือบุไตแบบ necrosis พบไม่บ่อยเพียงร้ อยละ 22 ถึง 25 เท่านั น ซึงพบ
น้อยเกิ นไปทางผู้ ว ิ จ ั ยจึงสั นนิษฐานว่อาาจเป็นการเปลียนแปลงในระดั บโครงสร้ างในเซลล์จึงไม่เห็นด้ วยการ
ตรวจด้ วย light microscopy ต้องใช้ การตรวจทาง electron microscopy (EM) แต่ย ั งไม่เคยมี รายงานการตรวจ
EM ในภาวะนี มาก่อน อีกทั งลั กษณะการเปลียนแปลงทางพยาธิว ิ ทยาไม่ไปกั บอาการทางคลินิก คื อ จํานวน
ป ั สสาวะและการลดลงของอั ตราการกรองของไต ดั งนั นความเชื อเดิ มเรื อง ATN ไม่สามารถอธิบายได้ ท ั งหมด
ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 Nicolas และคณะ (61) รายงานผลตั ดชิ นเนื อไตผู้ ป ่ วยจํานวย19 รายภายหลั งเสี ยชี ว ิ ต
ทั นทีจากภาวะช็ อกร่วมกั บการติดเชื อในกระแสโลหิต เปรี ยบเทียบกั บการตัดชิ นเนื อไตในผู้ ป ่ วยทีเสี ยชี วากิ ตจ
การอุบ ั ติเหตุจํานวน 9 รายและทีไม่ได้ เสี ยชีวิ ตจากการติดเชื ออีกจํานวน 9 ราย พบการลุกลํ าของเซลล์เม็ ด
เลือด เซลล์เยือบุไตตายแบบ apoptosis แสดงให้เห็นการติดสี ย้อมพิเศษ TUNEL และ ย้อม
immunohistochemical สําหรั บ activated caspase-3 (ภาพที 2.4-2.7) ซึงแตกต่างอย่างมี นัยสําคั ญทางสถิติ
กั บซึงกลุ่มเปรี ยบเทียบ สั นนิษฐานว่าไตวายจากภาวะนี น่ าจะเกียวข้ องกั บการตอบสนองของภูม ิคุ้ มกั นมากกว่า
การขาดเลือดไปเลียงซึงมี การศึกษาสนับสนุนทีพบว่าจากสารไซโตคายน์ก่อนอักเสบ (62) ในพลาสมาของผู้ ป ่ วย
ทีมี การติดเชื อในกระแสโลหิตสามารถทําเยือบุเซลล์ไตตายหรื อทํางานผิ ดปกติ(63) แบบ apoptosis ได้ แต่จาก
การตรวจพยาธิว ิ ทยาพบการเกิด apoptosis จํานวนไม่มากเท่าการเปลียนแปลงของการทํางานของไตอาจเป็น
เพราะกระบวนการเกิดอย่างรวดเร็ ว คื อเมื อเซลล์ตายถูกเม็ดเลือดขาวมาเก็บกิ นย่อยในไลโซโซมได้ สารหน่วย
ย่อยของเซลล์ซึงนํากลั บไปใช้ จึงไม่เห็นร่องรอยเหมื อนการตายแบบnecrosis การตายแบบ apoptosis เกิ ดใน
เวลาไม่กี ชัวโมงเท่านั น แต่ทีสามารถทําให้การทํางานของไตลดลงได้ จากปริมาณการตายสะสมจนมากกว่า
ครึ งหนึงดั งนั นถ้าดูทีจุดเวลาใดเวลาหนึงสั ดส่วนการตายของเซลล์จึงน้อยไม่กี เปอร์เซ็นต์เมื อเทียบกั
บปริ มาณ
เซลล์ท ั งหมดแม้ นในระยะทีเซลล์ท ั งหมดเริ มลดในช่วงทีท่อไตฝ่ อซึงเกิ ดนเป็
นา นสั ปดาห์แล้วก็ ตาม (64) โดยสรุป
จากหลั กฐานเท่าทีมีในป ั จจุบ ั นเริ มทําให้นักวิ ชาการบางกลุ่มมี การเปลียนแนวความคิ ดของกระบวนการ
ตายของ
เซลล์ไตภายหลั งติดเชื อในกระแสโลหิตจากATN เป็น acute tubular apoptosis ซึงอาจเป็นอีกองค์ความรู้ หนึง
ทีสามารถประยุกต์ใช้ ในป้ องกั นภาวะไตวายฉับพลั นในภาวะติดเชื อในกระแสโลหิตได้ ในอนาคตเนื องจาก
สามารถปรั บแต่งกระบวนการด้านชี วเคมี ทควบคุ
ี มการตายของเซลล์แบบนี ได้ (65)
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ภาพที 2.4 ชิ นเนื อไตแสดงการตายของเซลล์เม็ ด
เลือดขาวแบบ apoptosis กลุ่มหลอดเลือดฝอยที
พบเซลล์เม็ ดเลือดขาวจํานวนมาก บางเซลล์เม็ ด
เลือดขาวตายแบบ apoptotic (ลูกศร) และยั งพบ
vacuolization เซลล์เยือบุท่อไตส่วนต้นและการ
หายไปของ brush border (ย้อม masson
trichrome กําลั งขยาย 9200)

ภาพที 2.5 ชิ นเนื อไตแสดงการตายของเซลล์ท่อบุ
ไตแบบ apoptosis บริ เวณหลอดเลือดฝอยไตและ
ท่อไตส่วนต้น เซลล์เยือบุท่อไตทีมี การเสื อมสภาพ
และหลุดลอกจากเยือบุฐานเซลล์จํานวนมาก โดย
หลุดลอกมาทีละเซลล์ในแบบ apoptotic bodies
(ย้อม masson trichrome กําลั งขยาย 9400, ชิ น
เนื อตั ดจากผู้ป ่ วยทีเสี ยชี ว)ิ ต

ภาพที 2.6 ชิ นเนื อไตย้อม TUNEL แสดงการตาย
ของเซลล์แบบ apoptosis ติดสี นิวเคี ยส 8 ตําแหน่ง
คื อ 6 ตําแหน่งทีท่อไต 2 ตําแหน่งทีกลุ่มหลอด
เลือดฝอยไต (กําลั งขยาย 200)

ภาพที 2.7 ชิ นเนื อไตย้อม activated caspase 3
แสดงการติดสี ทีเซลล์เยือบุไตจํานวนมาก
(กําลั งขยาย 400)
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2.4 ความสําคั ญของไซโตคายน์ และทฤษฎีการกํ าจั ดสารไซโตคายน์ ในภาวะติ ดเชื อในกระแสโลหิ ตที มี
ภาวะไตวายฉับพลั น
สารไซโตคายน์เป็นสารในกลุ่ม polypeptide ทําหน้าทีเป็นสื อนําส่งสั ญญาน ผลิตจากเซลล์หลายชนิด
ในขณะทีตอบสนองต่อสิ งกระตุ้น จั ดเป็นสารโมเลกุลขนาดกลางและใหญ่ต ั งแต่6-51 กิ โลดาลตั น เมื อจั บกั บ
ตั วรั บจึงสามารถออกฤทธิ ในลั กษณะทัautocrine
ง
paracrine หรื อ endocrine โดยทีขั นตอนการทํางาน หรื อ
เซลล์เป้ าหมาย รวมทั งการมี ปฏิ ส ั มพั นธ์ก ั บสารอืนๆ ทีแน่นอนในขณะนี ยั งไม่ม ี ข ้ อสรุปชั ดเจน แต่จากหลันที
กฐา
มี ทราบเพียงแต่ว่าสารไซโตคายน์ม ีความสั มพั นธ์กบการ
ั SIRS เกี ยวข้ องกั บสารไซโตคายน์ก่อนการอักเสบและ
ต้านการอักเสบ และหากมี ปริ มาณเพิมขึ นสั มพั นธ์ก ั บพยากรณ์ โรคทีไม่ดี
สารไซโตคายน์เป็นสารทีสร้ างใหม่เมื อมี การกระตุ้น ร่างกายไม่ม ีกลไกการสร้ างเก็ บสะสมไว้ กลไกการ
สร้ างเริ มเมื อมี สารทีเรี ยกว่าtranscription factor ไปจั บกั บส่วนของยีนทีเป็นส่วนทีควบคุมให้ม ีการอ่านรหั สยีน
ให้ทํางานหรื อหยุดทํางาน โดยแต่ละตั วจะมี สารกระตุ้นแตกต่างกั นไป หลั งจากนั นได้ สารmRNA นําไปสร้างสาร
โปรตีนไซโตคายน์ต่อมา
สารไซโตคายน์เป็นสารโปรตีนในภาวะปกติส่วนใหญ่ถูกทําลายโดยขบวนการ proteolysis แล้วถูกนํา
กลั บมาในเซลล์โดยผ่านวิ ธี fluid-phase pinocytosis หรื อผ่านตั วรั บ ถูกส่งต่อไปในเซลล์ไปย่อยใน lysosomal
ได้ สารทีมี ขนาดเล็กลงในรูปสายเปปไทด์ส ั นๆหรื อกรดอะมิ โเนก็บสะสมในร่างกายสามารถนํามาใช้ สร้างโปรตีน
ใหม่ได้อีก กระบวนนีพบได้ ท ั วไปทั งร่างกายหรื อจําดเฉพาะอวั
กั
ยวะหรื อเนื อเยือบางอย่าง เช่นเดี ยวกั บในไตที
กระบวนการย่อยสลายดั งกล่าวเกิ ดทีเซลล์ท่อไตส่วนต้นเป็นกลไกหลั กในการทําลายสารไซโตคายน์มากกว่าทีจะ
เกิ ดจากการขั บทิงในป ั สสาวะออกจากร่างกาย แต่เนื องจากขบวนการนี ต้องอาศั ยการกรองผ่านของสารเหล่านี
ออกมาในป ั สสาวะเป็นขั นตอนแรกซึงจั ดเป็นrate-limiting step ดั งนั นเมื อการทํางานของไตลดลงจึงมี ผลให้การ
สลายสารไซโตคายน์ลดลงดั งทีแสดงให้เห็นในหลายการศึ กษา(66-68)
ในภาวะปกติของร่างกายจะมี การตอบสนองต่อภาวะอักเสบในร่างกายไม่ว่าจากสาเหตุใด เช่น เชื อ
แบคทีเรี ยกรั มลบ (gram negative bacterial) สารเอนโดทอกซิน (endotoxin) การบาดเจ็บจากอุบ ั ติเหตุ
(trauma) ภาวะไฟลวก (burn) เป็นต้น กระตุ้นเซลล์ในระบบภูม ิคมกั
ุ้ นทําให้ม ี การหลั สารชี
ง วภาพทําหน้าทีเป็น
สารสื อมี ฤทธิ ไปกระตุ้นให้ร่างกายเกิ ดกระบวนการอั กเสบ
หากมีปริ มาณมาก การอั กเสบเกิ ดต่อเนื องจนทําให้
อวั ยวะนั นๆ ทํางานผิ ดปกติได้ โดยสารสื อกลางทีหลั องอกมาสามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คื อ สารก่อนการอักเสบ
(proinflammatory cytokine) ซึงเป็นสารสือนํ าเซลล์เม็ ดเลือดเข้ ามา เร่งให้เซลล์ทีเกี ยวข้ องเกิ ดกระบวนการ
ทําลายสารแปลกปลอมเพือหยุดหรื อกําจัดสาเหตุทีเป็นตั วกระตุ้นจึงเกิ ดปฏิ กิ ร ิ ยาการอักเสบขึ นแต่ผลนี ไม่
เฉพาะเจาะจงทําให้เซลล์ปกติในร่างกายถูกทําลายได้ เช่นกั นดั งนั นร่างกายจะหลั งสารต้านการอักเสบ
ทําหน้าที
ไม่ให้การอักเสบมากผิดปกติดําเนินต่อไปจนเกิดอั นตรายต่อร่างกายหากสูญเสี ยหน้าทีนี จะเกิ ดการอักเสบทั ว
ร่างกายดําเนินไม่หยุดนําไปสู่การทํางานของอวั ยวะล้มเหลวหลายอวั ยวะภาวะช็ อก และเสี ยชี ว ิ ตในทีสุดแต่
ขณะเดี ยวกั นการต้านการอั กเสบต้องไม่มากจนเกิดการกดภูม ิคุ้ มกั นมากเกิ นไปหรืนอ ้อยเกิ นไปจนไม่สามารถ
หยุดกลไกการอั กเสบได้ ทั งหมดเกิ ดภายใต้การควบคุมจากเซลล์เม็ ดเลือดขาวmonocyte และ lymphocyte เรา
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เรี ยกกระบวนการทีเกิดขึ นทั งสองกระบวนการนี ว่าsystemic inflammatory response syndrome (SIRS) และ
compensatory anti-inflammatory response syndrome (CARS) ตามลําดั บ
สารไซโตคายน์ ก่อนการอั กเสบ
สารไซโตคายน์ก่อนการอั กเสบทีสําคั ญ ได้ แก่ TNF -α IL-1 IL-6 IL8 และ MIP-1 α (macrophage
inflammatory protein-1α) การหลั งสารไซโตคายน์ม ี ลําดั บขั นตอน โดยสารTNF- α และ IL-1β หลั งออกมา
ก่อนในระยะแรก ซึงสารเหล่านี จะไปกระตุ้นให้ม ี การหลั งสารไซโตคายน์ชนิดอืนตามมา โดยมี หลั กฐานพบว่าใน
ภาวะติดเชื อเฉพาะ TNF-α และ IL-6 มี ความสั มพั นธ์ก ั บการพยากรณ์โรค
ก. สาร TNF-α เป็นสารโปรตีนชนิดหนึงทีสร้ างมาจากเซลล์ monocyte การให้สารนี โดยตรงในเลือด
ทําให้เกิ ด SIRS ร่วมกั บมี ไข้ การไหลเวี ยนโลหิตผิ ดปกติ ปริ มาณเม็ ดเลือดขาวเพิมขึ น เอมไซม์ต ั บผิ ดปกติ และ
การแข็ งตั วของเลือดผิ ดปกติ เมื อTNF-αจั บกั บตั วรั บTNF เกิ ดการเปลียนแปลงภายในเซลล์ได้ หลายแบบ
ดั งนี 1) กระตุ้น NF-k β ทําให้ให้ม ี การแปรรหั สยีนของกระบวนการสร้างสารantiapoptosis factor รวมถึง Bcl2, cFLIP และ cIAP 2) กระตุ้นการทํางานของ MAPK เป็นผลให้ม ี การผลิตสาร pro-apoptosis ซึงสารทีไป
กระตุ้นให้เซลล์เจริ ญและแบ่งตั ว 3) กระตุ้นการทํางานของ FADD เป็นผลให้เซลล์เกิ ด autolysis ตายแบบ
apoptosis โดยผ่านการทํางานของ caspase และ Bid ร่วมกั บการมี co-stimulation ด้ วย Fas-FasL และ CD
complexes สาร TNF-αมี บทบาททีสําคั ญในการควบคุมการเกิดและการดําเนินต่อเนื องของภาวะSIRS ใน
การศึกษาทดลองฉีดสาร endotoxin พบว่ามีการหลั งสารTNF-α สูงสุดภายใน 60-90 นาที ดั งนั นสารนี ดู
เหมื อนว่าจะพบอย่างรวดเร็ วในเลือดทําหน้าทีเป็นสารกระตุ้นนําซึงช่วยให้เซลล์เม็ ดเลือดผลิตสารไซโตคายน์ตัว
อืนๆได้ อย่างรวดเร็ วในเวลาต่อมา
ข. สาร IL-1 ประกอบด้วย IL-1α และ IL-1 β ทั งคู่จ ั บทีตั วรั บIL-1 ตั วเดี ยวกั น สารนี สร้างมาจาก
เซลล์ monocyte neutrophlis และอีกหลายเซลล์ การทดลองฉีดสาร endotoxin เราพบ IL-1 สูงในเลือด และถ้า
ฉีดให้สาร IL-1 (69) ในเลือดโดยตรงทําให้เกิดอาการลักษณะเช่นเดี ยวกั บการฉีดสารTNF-α และยั งทําหน้าที
เป็นสารไซโตคายน์นําของการกระตุ้นเซลล์เม็ ดเลือดก่อนหลั งสารไซโตคายน์ต ั วนตามมาเช่
อื
นเดี ยวกั บ TNF-α
โดยธรรมชาติแล้วสารก่อนการอักเสบไม่พบในภาวะปกติ หากมีการกระตุ้นให้ม ี ปริ มาณเพิมขึ นแม้ นไม่มากน่ าจะ
มี บทบาทในการเกิ ด SIRS อย่างไรก็ ตามหลั กฐานความสั มพั นธ์ก ั บความรุนแรงของโรคนั นมี น้อยมากอีกทั ง
รายงานทั งมี และไม่ม ี ความสั มพั นธ์จึงยั งไม่
สามารถสรุปได้
มี หลั กฐานสนับสนุนผลของไซโตคายน์ต่อร่างกาย ได้ แก่ เมื อให้สารสั งเคราะห์ recombinant IL-1 หรื อ
TNF-α โดยตรงสามารถกระตุ้นให้เกิ ดการเปลียนแปลงลั กษณะเช่นเดี ยวกับการให้ lipopolysaccharide หรื อ
โมเดลติดเชื อ (70, 71) เช่นเดี ยวกั บเมื อให้สารต้าน anti-TNF monoclonal antibodies สามารถป้ องกั นหรื อลด
การอักเสบได้ (72)
ค. IL-6 เป็นสารไกลโคโปรตีนสร้างได้ จากหลายเซลล์จํานวนมาก เป็นสารสื อนํ าทีแรงทําให้เกิดไข้ หลั ง
สาร acute phase protein และยั งช่วยให้เกิ ดchemotaxis พบว่ามี ปริ มาณเพิมขึ นในภาวะติดเชื อรุนแรงใน
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ช่วงเวลาน้อยกว่า 48 ชั วโมงพบว่ามีความสั มพั นธ์ระหว่างการเพิมของสารIL-6 กั บการเกิด SIRS และอั ตรา
การเสี ยชีว ิ ตอย่างมาก การค้ นพบครั งแรกในปี พ.ศ. 2503 เริ มมี รายงานการค้ นพบสารแอนติบอดี ทีสร้ างจากT
cell โดยตั งสมมุติฐานว่าสารนี น่ าจะไปกระตุ้นB cell จึงให้ช ื อว่า B-cell stimulatory factor-2 ต่อมาในปี พ.ศ.
2529 หลั งวิ ว ั ฒนาการในการสั งเคราะห์สารดี เอ็นเอสําเร็ จสามารถสร้ างสายดี เอ็นเอทีผลิตสารนี ได้ ซึงให้ช ื อใหม่
ว่า Interleukin-6 (IL-6) และขณะเดี ยวกั นก็ ค้ นพบว่าสารIFN-b2 ทีสร้ างจาก fibroblasts หรื อ
hybridoma/plasmacytoma growth factor และ hepatocyte-stimulating factor ซึงทั งหมดมี ขนาดโมเลกุล26
kDa เท่ากั นเป็นสารเดี ยวกั นกั บIL-6 ป ั จจุบ ั นเราทราบแล้วว่าIL-6 เป็นสารโปรตีนไซโตคายน์ขนาดนํ าหนัก
โมเลกุล 26 กิ โลดาลตั น จั ดเป็นสารโมเลกุลขนาดกลาง ทีสร้ างเมือร่างกายเกิ ดปฏิกิ ร ิ ยาป้ องกัตนเอง
น ซึงไม่
เฉพาะเจาะจงมี ส่วนร่วมทั งในระบบภูมิ คุ้มกั นแบบไม่เฉพาะและแบบเฉพาะโดยเป็นสารสื อทีทําให้เกิดการ
อั กเสบอย่างมากและต่อเนื องหรื อเป็นสารสื อทีมี บทบาทในการซ่อมแซมเนื อเยือทีได้ ร ั บความเสี ยหายยั งไม่รุปส
ได้ ช ั ด มี ผลกระตุ้นให้ lymphocyte ทํางานและแบ่งตัวเพิมปริ มาณเพิม กระตุ้นให้ B-cell เจริ ญต่อพร้ อมทั งปรั บ
การทํางานให้เฉพาะมากขึ น กระตุ้นและเหนียวนําเม็ ดเลือดขาวมารวม นอกจากนี ยั งกระตุ้นกลไกการแข็ งตั ว
ของเลือด กระตุ้นตั บสร้ างสาร acute phase protein และกดการสร้ าง albumin ได้ ด้ วย ในการทดลองการฉีด
สาร endotoxin พบว่าสาร IL-6 มี ปริ มาณเพิมสูงสุดประมาณ 4 ชั วโมงซึงจะเกิ ดตามหลั งสารTNF-α IL-1 โดย
ปริ มาณทีเพิมขึ นสั มพั นธ์ไปด้วยกั น มีการศึ กษาทีวั ดปริ มาณสารไซโตคายน์
IL-6 ในการติดเชื อในกระแสโลหิต
นั นพบหลั กฐานว่าหากมี ปริมาณสูงสั มพั นธ์ก ั บอั ตราเสี ยชี ว ิ ตทีสูงขึ น(73) เช่นกั นกั บภาวะไตวายฉับพลั น (74)
และเมื อให้การรั กษาทีลดปริมาณIL-6 ลงมาดั งในการศึกษาในแบบจําลองการติดเชื อในสั ตว์ทดลองพบว่า
สามารถเพิมอั ตราการรอดได้ โดยสั มพั นธ์เป็นdose related มี การศึ กษาค่า cut off ของ IL-6 ในมนุษย์ใน
สภาวะต่างๆ พบว่ามีความหลากหลายเนื องจากรูปแบบและวิ ธีการศึ กษาทีต่างกั น เช่นในกลุ่มผู้ ป ่ วยสูงทีอายุ
มากกว่า 65 ปี พบว่าระดั บ IL-6 ทีสูงเกิ น 3.19 พิโคกรั ม/มิ ลลิลิตร พบว่ามีความเสี ยงสั มพั นธ์ก ั บการเสี ยชี ว ิ ต
1.9 พิโคกรั ม/มิ ลลิลิตร (75) ในผู้ ป ่ วยtrauma ค่า ทีมากกว่า 200 พิโคกรั ม/มิ ลลิลิตร สั มพั นธ์ก ั บการเกิดSIRS
และการเกิ ดภาวะแทรกซ้อนทีสูงกว่า (76) แต่ในสภาวะ septic นั นพบว่าในการศึ กษาของReinhart และคณะ
(77) พบค่ามั ฐยฐานของระดั บ IL-6 ซึงตรวจด้ วยเทคนิค ELISA ของผู้ ป ่ วยทีมีsevere sepsis หรื อ septic
shock ทีก่อนเริ มการรั กษา 606.3 พิโคกรั ม/มิ ลลิลิตร (64-208,400) ในขณะทีรายงานของ Kullum และคณะ
(78) ใช้ ว ิ ธี chemiluminescent immunoassay ในการตรวจสารไซโตคายน์ IL-6 พบว่าในคนทีเสี ยชี ว ิ ตที90 วั น
หลั งการติดเชื อรายงานระดั บค่าไซโตคายน์IL-6 109.4 พิโคกรั ม/มิ ลลิลิ ตร สูงกว่าอย่างมี นัยสําคั ญทางสถิติเมื อ
เปรี ยบเทียบกั บคนทีรอดชี ว ิ ต59.6 พิโคกรั ม/มิ ลลิลิตร แต่ก็ พบว่าร้ อยละ4 ของกลุ่มทีไม่รอดชี ว ิ ตตรวจไม่พบ
การเพิมขึ นของสารไซโตคายน์ IL-6 ได้ เช่นกั น ในรายงานของMorgera และคณะ (79) ใช้ ว ิ ธีการตรวจโดย
ELISA รายงานระดั บสารไซโตคายน์ IL-6 ก่อนการรั กษา 243-546 พิโคกรั ม/มิ ลลิลิตร (58-675) ส่วนในรายงาน
ของ Haase และคณะ (80) ใช้ การตรวจด้วยวิ ธี ELISA 147-177 พิโคกรั ม/มิ ลลิลิตร (24-422) เห็นได้ ว่ามี
รายงานของระดั บไซโตคายน์ IL-6 หลากหลายกั นมากในภาวะติดเชื อในกระแสโลหิตร่วมกั บภาวะไตวาย
ฉับพลั นขึ นกั บความรุนแรงของโรค เวลาทีวั ด รวมทั งเครื องมื อทีใช้ ว ั ด ดั งนั นจึงไม่ม ี ข ้ อสรุปว่าปริเท่
มาณ
าไหร่
เป็นค่าทีตัดสิ นความรุนแรงของโรคบอกได้ แต่เพียงว่าถ้ามีปริ มาณสูงกว่าพยากรณ์โรคแย่กว่าเท่านั น
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ง. IL-8 เป็นสารโปรตีนทีในกลุ่มของ chemokine ด้ วย หลั งจากเซลล์monocyte neutrophil
endothelial epithelial รวมทั ง mesothelial ตอบสนองต่อทั ง endotoxin IL-1 และ TNF-α มี หน้าทีไปกระตุ้น
และสื อเรี ยกเม็ ดเลือดneutrophil มาทีบริ เวณทีเกิ ดการอักเสบหลั งสารทีทําอั นตรายต่อเซลล์ ได้ แก่ reactive
oxygen species (ROS) และ proteloytic enzymes ทําให้เกิ ดการบาดเจ็บของเซลล์ตามมา นอกจากนี ยั ง
จั ดเป็นสาร angiogenic factor อย่างหนึงด้ วย กลศาสตร์ของสารนี คล้ายกั บ IL-6
นอกจากนี สารไซโตคายน์ย ั งทําให้เกิดผลเสี ยอืน เช่น
- TNF-α IL-1β และ IL-6 ทําให้เซลล์เยือบุผนังหลอดเลือดบาดเจ็บทั งจากทางตรง หรื อ ทางอ้อมผ่าน
สารกระตุ้นเกร็ ดเลือด prostanoids และ nitric oxide synthesis เป็นผลให้เกิ ดภาวหลอดเลือดแดง
ทั วร่างกายขยาย ความดั นโลหิตตํ า และอวั ยวะทํางานผิดปกติ
- TNF-α และ IL-6 กระตุ้นขบวนการ metabolic ทําให้ม ี การสลายโปรตีน สูญเสี ยความสมดุลของ
ไนโตรเจน เสี ยมวลกล้ามเนื อ เป็นต้น
สารไซโตคายน์ ต้านการอั กเสบ
สารในกลุ่มนี ทําหน้าทีปรั บแต่งการตอบสนองกลไกการกระตุ้นของ proinflammatory cytokine ใน
SIRS ให้สมดุลย์ สารนี หลั จงาก monocyte เป็นส่วนใหญ่ ได้ แก่ IL-10 IL-1 receptor antagonist (IL- 1Ra) IL13 และ soluble TNF receptors (sTNF-R) พบหลั ง proinflammatory cytokine โดยกลไกทํางานแบบ
autocrine ไปควบคุม monocyte ให้หลั งproinflammatory cytokine ให้เหมาะสมโดยยั งไม่ทราบกลไกทีแน่นอน
แต่อาจควบคุมผ่านยีนทั งtranscriptional และ posttranscriptional หรื อออกฤทธิ เป็นantioxidant ซึงความ
สมดุลของการตอบสนองทั งสองระบบนี มีความสําคั ญในกลไกการตอบสนองของร่างกายพือให้ปรั บตั ว ต่อสู้ ก ั บ
สิ งอั นตรายทีมากระตุ้นทีเหมาะสมโดยไม่เกิ ดอันตรายต่อร่างกาย
ก. IL-10 เป็นสารทีมี ขนาดโมเลกุล 18 กิ โลดาลตั นสร้ างจากเซลล์monocyte และ lymphocyte มี
คุณสมบั ติในสารควบคุมปรั บแต่งการตอบสนองของภูม ิ คุ้มกั นก่อนหน้านี โดยผ่านกล
ไกต่างๆ เช่น การทําให้การ
หลั งสารไซโตคายน์จากเซลล์ภูม ิคุ้ มกั นตอบสนองเฉพาะTh1 (TNF-α IL-2 IL-3 INF-α GM-CSF) ลดการ
แสดงออกของสารแอนติเจนบน MHC class II เพิมระยะเวลาอายุการทํางานของ B-cell และการป้ องกั นการ
กระตุ้นการทํางานของ NF-kβ JAK-STAT เป็นต้น โดยในการทดลองของสั ตว์ทดลองทีฉีดสาร IL-10 ในช่อง
ท้องใน murine พบว่าสามารถลดการตอบสนองของสาร TNF-α ได้ ในทางคลินิกมีการศึ กษาในผู้ป ่ วยทีติดเชื อ
และช็ อกพบว่าสารไซโตคายน์ IL-10 สูงสั มพั นธ์ไปในทางเดี ยวกั น กั บ TNF-α และ IL-6 และความรุนแรงของ
การเกิ ดภาวะอวั ยวะทํางานล้มเหลว (81)
ข. IL-13 เป็นสารทีมี ขนาดโมเลกุล 17 กิ โลดาลตั นหลั งมาจากT-helper cell โดยไปทําหน้าทีกระตุ้น
ให้ B-cell หลั งสารIgE กระตุ้นการทํางานของ metalloproteinases (MMPs) ซึงจะไปกระตุ้นให้ม ี การแบ่งตั ว
ของเม็ ดเลือด lymphocyte และช่วยลดการอักเสบทีเกิ ดทีเนื อเยือได้ มี การศึ กษาผู้ป ่ วยในหอผู้ ป ่ วยวิ กฤต พบว่า
มี การหลั งสารIL-13 ในกลุ่มทีมี ภาวะติดเชื อสูงกว่ากลุ่มทีไม่ม ี ภาวะติดเชื อ โดยพบว่าปริ มาณIL-13 มี ส ั ดส่วน
โดยตรงกั บปริ มาณ TNF-α และความรุนแรงของเม็ ดเลือดขาวทีตํ า (82)
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2.5 การรั กษาด้วยฟอกเลือดให้บริ สุทธิ (blood purification) ในภาวะไตวายเฉี ยบพลั นจากการติ ดเชือ
ในกระแสโลหิ ต
จากแนวคิดว่าการติดเชื อในกระแสโลหิตเป็นกลุ่มอาการของตอบสนองของภูม ิ คุ้ มกั นธรรมชาติต่อจุลชี พก่อโรค
เป็นการตอบสนองในสองลั กษณะ คื อ ลั กษณะแรกเรี ยกว่า SIRS เกิ ดจากร่างกายสร้างสารมาต่อต้านเชื อโรคที
ตําแหน่งทีมี การลุกลํ าเข้ ามาซึงถ้ากระตุ้นอยู่นานและมากเกิ นไปทําให้สารไซโตคายน์มากจนมี ผลทั วร่างกายเกิด
oxidative stress ออกซิเจนไปเลียงเนี อเยือไม่เพียงพอ และ การแข็ งตั วของเลือดผิ ดปกติ จนในทีสุดหลาย
อวั ยวะทํางานล้มเหลวตามมา อย่างไรก็ดรี ่างกายเองมี ระบบป้ องกั นตัวการทําลายตั วเองด้วยการสร้างสารไซโต
คานย์ต้านการอักเสบไปทําให้ภูม ิคุ้ มกั นทีถูกกระตุ้นก่อนหน้านั นทํางานลดลงหลั งสารไซโตคายน์ก่อนอั กเสบ
น้อยลง การตอบสนองลั กษณะทีสอง เรี ยกว่า CARS แต่หากโรคมี ความรุนแรงรวมทั งการควบคุมการตอบสนอง
ของร่างกายไม่เหมาะสมก็ อาจทําให้ระบบไหลเวี ยนโลหิตล้มเหลวและเสี ยชี ว ิ ตตามมาในทีสุดเราพบว่าใน
สั ตว์ทดลองหลั งฉีดสาร endotoxin พบว่าเมื อเวลาผ่านไปปริ มาณการหลั งไซโตคายน์แต่ละตั วจะค่อย ๆ เพิมสูง
จนปริ มาณสูงสุดแล้วจึงเริ มลดลงต่อเนื องทีละตั วไปตามลําดั บโดยช่วงเวลาทีเปลียนแป
ลงของแต่ละสารอาจมี
การซ้อนกั นได้ทั งในภาวะ SIRS และ CARS เป็นทีมาของทฤษฎี peak concentration โดยความสั มพั นธ์
ระหว่าง SIRS และ CARS กั บเวลามี สองทฤษฎี คื อ การเกิ ดเป็ นลําดั บเวลา(sequential peak) การเกิ ดพร้ อมๆ
กั น (parallel peak) (แผนภู มิภาพที 2.4) ซึงแบบหลั งเป็นทียอมรั บมากกว่า อย่างทีกล่าวในตอนต้นว่าในระยะ
หลั งของการติดเชื อในกระแสโลหิตนั น ร่างกายตอบสนองสร้างสารต้านการอั กเสบเพือควบคุมไม่ให้เซลล์
บาดเจ็บจากกระบวนการกําจัดเชื อออกจากร่างกายในระยะแรก ในระยะนี ภาวะภูม ิ คุ้ มกั นถูกกดให้ตอบสนอง
ลดลงเราพบว่าเซลล์ monocyte มี การแสดงออกของ HLA-DR ทีผิ วเซลล์ลดลงซึงสั มพั นธ์ก ั บการติดเชื อและการ
เสี ยชี ว ิ ตทีเพิมขึ น เปรี ยบได้ก ั บเซลล์เม็ ดเลือดขาวเปลียนโปรแกรมการทํางานตั วเองใหม่เพือลดการตอบสนอ
ง
ต่อสารจุลชี พหรื อสารไซโตคายน์ ก่อนการอั กเสบรวมทั งสารต้านการอักเสบด้ วยกั
น ในส่วนอืนพบว่าเซลล์
monocyte และ dendritic ทําหน้าทีในการนําเสนอสารแปลกปลอมให้ T cell น้อยลงจากทีพบว่ามี การแสดงออก
ของสารโปรตีน LPS co-receptor (CD 14) และ HLA II บนผิ วเซลล์ลดลง อีกทั งพบการตายแบบapoptosis
ของเซลล์ T-lymphocyte B-lymphocyte และ dendritic ในอวั ยวะในระบบนํ าเหลืองและเนื อเยือในอวั ยวะทั ว
ร่างกาย ดั งนั นเหลือเซลล์ทียั งพอสามารถตอบสนองได้ บ้างแต่ไม่เต็มทีในระยะนี คืneutrophil
อ
และ monocyte
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แผนภู มิภาพที 2.4 ทฤษฎี “peak concentration”

จากทีกล่าวมาทําให้เข้ าใจหลั กการว่าหากเราขจั ดสารไซโตคายน์และสารอั กเสบอืนๆอย่างหลากหลาย
ไม่เฉพาะเจาะจงทีหลั งออกมาขณะติดเชื อในปริ มาณมากเกิ นกว่าทีร่างกายควบคุมได้น่าจะได้ ผลดีมากกว่าการ
เฉพาะเจาะจงจํากั ดเฉพาะสารไซโตคายน์เพียงชนิดใดชนิดหนึง ซึงเป็นไปตามหลั กการเนื องจากรายงาน
การศึกษาทีผ่านมาพบว่าความพยายามในการรั กษาภาวะติดเชื อทีเน้นเป้ าหมายการรั กษาทีสารไซโตคายน์
อั กเสบแบบเฉพาะตั วใดตั วหนึงนั นไม่ประสบความสําเร็ จ (83) ดั งนั นหลั กการรั กษาโดยการลดสารไซโตคายน์
การอักเสบให้กระบวนการของร่างกายทํางานกําจั ดการติดเชื อเกิดปฏิกิ ร ิ ยต้าานอั กเสบเฉพาะตําแหน่งทีติดเชื อ
ในขณะไม่เกิดการอั กเสบทีไม่พึงประสงค์ทีอวั ยวะอืน จึงเป็นทีมาของแนวคิ ดการนําเครื องฟอกเลือดมาใช้ในการ
ขจั ดสารอย่างไม่เจาะจงในช่วงเวลาต่อเนื องโดยเชื อในทฤษฎีpeak concentration ว่าหากลดปริ มาณสารไซโต
คายน์ก่อนการอักเสบทีมีมากเกิ นไปจนทําให้เซลล์และเนื อเยือได้ ร ั บบาดเจ็บจนทําให้อวั ยวะต่างๆทํางาน
ล้มเหลวและขณะเดี ยวกั นก็ ลดสารต้านการอักเสบซึงทําให้การกดการตอบสนองของระบบภูม ิ คุ้ มกั นไม่ให้มาก
เกิ นไป (คื อการขจั ด ณ เวลาทีมีปริ มาณสารสูงสุด“peak”) ซึงสารไซโตคายน์ทงคู
ั ท่ ีมี ปริมาณมากเกิ นไปเป็น
ผู้ ร ้ ายสําคั ญทีทําให้เกิ ดความรุนแรงของโรคลุกลามจนไม่สามารถหยุดยั งได้หากสามารถลดสารไซโตคายน์
ต่อเนื องในช่วงเวลาหนึงน่าจะช่วยทําให้ความรุนแรงของโรคน้อยลง สามารถประคั บประคองให้ผ่านระยะวิกฤต
และเข้ าสู่ระยะฟื นฟูต่อมาได้ (84, 85) จึงน่าจะช่วยลดภาวะแทรกซ้อนและการเสี ยชี ว ิ ตในภาวะไตวายเฉียบพลั น
จากการติดเชื อในกระแสโลหิตได้ ซึงเป็นเหตุผลของความเหมาะสมของเครื องมื อนี ทีนํามาใช้ ได้ ในการรั กษา
ภาวะไตวายฉับพลั นจากการติดเชื อในกระแสโลหิตเพือเสริ มการรั กษาประคั บประคองนอกเหนือจากทําหน้าที
แทนไตในช่วงไตวายฉับพลั นเท่านั น เนื องจากในทางทฤษฎีแล้วการฟอกเลือดเป็นการขจั ดสารทีร่างกายไม่
สามารถกําจั ดได้ ทีเกิดในภาวะไตวายทีเป็นพิษต่อร่างกายทีสามารถละลายนํ า ซึงสารไซโตคายน์อ ั กเสบ และ
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สารอั กเสบอืนๆ ทีต้องการขจั ดทั งหมดนั นเป็นสารโมเลกุลขนาดกลางทีละลายในนํ าได้ ตรงตามคุณสมบั ติแต่ม ี
ข้ อจํากั ดในทางปฏิบ ั ติคื อการฟอกเลือดวิ ธีมาตรฐานในผู้ ป ่ วยไตวายฉับพลั นทั วไปนั นสามารถขจั ดได้ เพียงสาร
โมเลกุลขนาดเล็กเท่านั น ดั งนั นจึงได้
มีการพั ฒนาเทคนิคการฟอกเลือดต่างๆทั งหลักการพา การแพร่ และการ
ดูดซั บ เพือให้ขจั ดสารดั งกล่าวได้ โดยมี หลายรูปแบบดั งจะกล่าวต่อไป

2.5.1 ทฤษฎีการขจั ดของเสียด้วยการฟอกเลือดให้บริ สุทธิ (blood purification) มี ทฤษฎีทีได้ ร ั บการ
ยอมรั บอยู่ 4 ทฤษฎี ดั งนี
1. ทฤษฎีของ Ronco และคณะ (86) ตั งสมมุติฐานเรื องการขจั ดสารไซโตคายน์ ณ เวลาทีมีปริ มาณ
สารสูงสุด “peak” ซึงเกิ นกว่าความต้องการของร่างกายทีใช้ ในการตอบสนองของภูม ิ คุ้ มกั นของการติดเชื
อใน
กระแสโลหิตเชือว่าจะหยุดขบวนการต่อเนื องของการต้านอั กเสบ ช่วยลดการบาดเจ็บและการทํางานล้มเหลว
ของอวั ยวะ
2. ทฤษฎีของ Honore' และ Matson (87) ตั งสมมุติฐาน“threshold immunomodulation” กล่าวว่าการ
ขจั ดสารไซโตคายน์ในเลือดทําให้ม ีการเคลือนทีของสารทีอยู่ในเนื อเยือเข้ าสู่เลือดเนื องจากร่างกายปรั
บสมดุลย์
ของสารทีกระจายอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายให้เข้ าสู่ภาวะสมดุลย์ใหม่อีกครั งโดยพบว่าปริ มาณในเลือดไม่
เปลียนแปลงแต่ปริ มาณทั งหมดในร่างกายโดยเฉพาะในเซลล์หรื อเนื อเยือมี การลดลงแต่เนื องจากไม่สามารถวั ด
ในส่วนนี ได้ ซึงทฤษฎีนี สามารถอธิบายหลายการศึ กษาว่าทําไมเมื อให้การรั กษาด้ วยการฟอกเลือดให้บริ สุทธิ
พบว่าอาการทางคลินิกบางอย่างดี ข ึ นทั งๆทีไม่พบการเปลียนแปลงปริ มาณของสารไซโตคายน์ในเลือด
3. ทฤษฎีของ Di Carlo และ Alexander (88) ตั งสมมุติฐานว่า“mediator delivery” ซึงพบเกิ ดในขณะ
ให้การฟอกเลือดให้บริ สุทธิ แบบปริ มาณมากของขบวนการขจั ดโดยการพาhigh volume high filtration (HVHF)
ทําให้เพิมอั ตราการไหลของสารในทางเดิ นนํ าเหลืองให้สารไซโตคายน์กลั บเข้าไปสู่ในนํ าเลือดมากขึ น เนื อง
จาก
เรามี การให้สารนํ า crystalloid ใส่ในร่างกายจํานวนมากในเทคนิคนีทําให้การกรองแยกสารนํ าซึงสามารถดึ งเอา
สารไซโตคายน์ทีละลายนํ าอยู่ออกทิงไปด้วยแล้วใส่ส ิ งใหม่ทดแทนเข้ าไปในปริมาณทีมากยิงขึ น
4. ทฤษฎีของ Peng และคณะ (89) กล่าวว่าการฟอกเลือดให้บริสุทธิ สามารถลดกระบวนการอักเสบ
โดยกลไกเกิ ดทีเซลล์ภูม ิ คุ้มกั น“cellular level” เช่น monocytes neutrophils รวมทั ง lymphocytes ทําให้ระบบ
ภูม ิ คุ้ มกั นกลั บทํางานได้ เป็นปกติเหมาะสม เป็นทีมาของเทคนิคการฟอกเลือดทีใช้ หลั กการซึมซั บของเสี ยใน
เลือด (hemoadsorption) ซึงทําหน้าทีคล้ายระบบการจั ดโปรแกรมการทํางานเซลล์เม็ ดเลือดขาวใหม่
(reprogrammation) จากรายงานทีพบว่าการใช้ เทคนิคนี ทําให้การแสดงของ HLA-DR บนผิ วเซลล์ดี ข ึ นแต่ย ั งไม่
ทราบกลไกทีแท้จริ ง ซึงถ้าทฤษฎีนี มี การศึ กษายืนยั นผลทําให้ป ั ญหาเรื องเวลาทีเหมาะสมในการให้ร ั กษาด้ วย
การฟอกเลือดให้บริ สุทธิ ไม่จํากั ดเฉพาะต้องเริ มในระยะแรกของการติดอเท่
เชื านั น และองค์ความรู้ ใหม่จาก
ทฤษฎี ‘cytokinetic model’ (ภาพที 2.8) คื อ การเคลือนย้ายของสารสื ออั กเสบจากนํ าเลือดช่วยลดปริ มาณสาร
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ทีอยู่ในเนื อเยือทําให้เม็ ดเลือดขาวในเนื อเยือสามารถเคลือนย้ายมาจั บกิ นทําลายเชื อจุลชี พได้ ซึามารถอธิ
งส
บาย
ความสั มพั นธ์ระหว่างปริ มาณไซโตคายน์ในเลือดกั บอั ตราการเสียชี ว ิ ตได้ มากกว่ในทฤษฎี
า
นี

ภาพที 2.8 cytokinetic models

ในป ั จจุบ ั นเทคนิคทีนํ ามาใช้ ในแนวคิ ดการขจั ดสารไซโตคายน์ในภาวะติดเชื อในกระแสโลหิตทีมี ข ้ อมูล
ทางสั ตว์ทดลองและทางคลินิกทีดั งนี
1. High volume hemofiltration (HVHF) เป็นการกรองนํ าเลือดออกจากเลือดในปริ มาณสูง หลั กการคื อการ
แลกเปลียนนํ าเลือดทีถูกกรองจากตั วกรองทียอมให้สารผ่านโดยอาศั ยหลั กการพาทีเกิดจากการใช้ แรงดั นบวกจึง
ขจั ดของเสี ยทีละลายในนํ าเลือดออกไปด้ วยกั บนํ าเลือดและให้สารนํ าทดแทนใหม่คื นกลั บไปในเลือดโดย
องค์ประกอบของสารนํ าทดแทนจะมี เหมื อนกั บทีนํ าออกมาแต่จะมีเฉพาะส่วนทีร่างกายต้องการในภาวะปกติ
เท่านั น หลั กการนี ถูกนํามาใช้ ในการขจั ดสารไซโตคายน์ได้เพราะไซโตคายน์เป็นสารทีละลายในนํ าจึงถูกขจั ด
ด้ วยหลั กการดั งกล่าวข้ างต้นได้ โดยอย่างทีทราบว่าส่วนใหญ่ของสารไซโตคายน์เป็นสารโมเลกุลทีมี นํ าหนัก
โมเลกุลขนาดกลาง นํ าหนักตั งแต่ 5 ถึง 60 กิ โลดาลตั น จึงถูกขจั ดด้ วยหลั กการพาได้ ประสิ ทธิภาพมากกว่าการ
แพร่ อีกทั งมี ความเชื อว่าอาจมี คุณสมบั ติของสารประกอบทีใช้ในตั วกรองบางอย่างสามารถเพิมคุณสมบั ติการ
ซึมซั บสารทีมี นํ าหนักโมเลกุลมากกว่าขนาดรูกรองทีใช้บางตั วได้ โดยมี ผู้ พยายามให้คําจํากั ดความของ HVHF
โดย Honore' และคณะ (90) เป็นการรั กษาทีต่อเนื องด้ วยปริ มาณสารนํ าขนาด50 ถึง 70 มล./กิ โลกรั ม ตลอด
ระยะเวลา 24 ชั วโมงและintermittent HVHF หรื อ pulse HVHF ขนาด 100 ถึง 120 มล./กิ โลกรั ม ในระยะเวลา
สั นระหว่าง4 ถึง 8 ชั วโมง หลั งจากนั นให้เป็นขนาดปก
ติของการฟอกเลือดด้วยการกรองแบบต่อเนื อง (CVVH)
แต่อย่างไรก็ ม ี ผู้ เชี ยวชาญบางท่านคั ดค้ านได้ให้นิยามว่าขนาดมากกว่า 35 มล./กิ โลกรั มต่อชั วโมงการนํ าไปใช้
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ในภาวะติดเชื อในกระแสโลหิตนั นเริ มจากมีการทดลองในสั ตว์ทดลองหลายการศึ กษามาก่อนจนเริ มมี ข ้ อมูลทาง
คลินิกตามมา (ตารางที 2.2) โดยภาพรวมของเทคนิคนี ดูเหมื อนจะทําให้ส ั ญญาณชี พและอั ตราการรอดที28 วั น
ดี ข ึ น แต่ส่วนใหญ่ของข้ อมูลทีมี ในป ั จจุบ ั นยัเป็งนการศึกษาขนาดเล็ก ผลการศึกษาดูอ ั ตรารอดชี ว ิ ตที28 วั นโดย
เทียบกั บอั ตราตายทีคาดคะเนจากคะแนนความรุนแรงของโรคเท่านั น คงต้องรอการศึ กษา IVOIRE ซึงกําลั ง
ศึ กษาวิ จ ั ยอยู่
ตารางที 2.2 ผลการศึกษาทางคลินิกของการทําการฟอกเลือดเทคนิค HVHF ต่ออั ตราการชี ว ิ ตในภาวะติดเชื อ
ในกระแสโลหิต

ข้ อจํากั ดของเทคนิคนี คื อ การเสี ยสารโมเลกุลขนาดเล็กตั วอืนทีสําคั ญ ได้ แก่ สารอาหารโมเลกุลเล็ก แร่ธาตุ
และยาโดยเฉพาะยาปฏิ ช ีวนะ อีกทั งค่าใช้ จ่ายของปริ มารสารนํ าทดแทนจํานวนมากรวมทั งปริมาณงานพยาบาล
ก็ สูงตามด้ วยเช่นกั น
2. เทคนิค hemoadsorption เป็นการใส่ sorbents ในวงจรฟอกเลือดโดย sorbents สั มผั สเลือดโดยตรง ด้วย
คุณสมบั ติ hydrophobic จะผลั กสารนํ าออกแล้วจั บกั บสารทีมี ประจุด้ วยพั นธะไฮโดรเจนและแวนเดอวอล
สามารถซับสารทีมี ขนาดโมเลกุลขนาดใหญ่ได้ เทคนิคมี ข ้ อจํากั ด คื อ เกิดภาวะเกร็ดเลือดและเม็ ดเลือดขาวตํ า
อย่างรุนแรง (90) โดยมี การพั ฒนาใช้ ยา polymyxin B ทีมี คุณสมบั ติสามารถทําลายผนังเซลล์ของเชื อแบคทีเรี ย
กรั มลบได้ มาเคลือบจั บกั บสารประกอบในโครงสร้างของเส้ นใยตั วกรอง polystyrene ทําให้สามารถซั บสาร
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endotoxin ในเลือดได้ ขณะนีเทคนิคนีกําลั งได้ ร ั บการพั ฒนาในประเทศทางยุโรปและอเมริ กา ในขณะทีประเทศ
ญีปุ ่ นมี การใช้ แล้วอย่างแพร่หลาย โดยมี หลั กฐานทา
งคลินิกของเทคนิคนี ในการศึกษาขนาดเล็กหลายการศึ กษา
ซึงต่อมา ในปี พ.ศ. 2550 Dinna และคณะได้ ทํา systemic review (91) (ตารางที 2.3) และในปี พ.ศ. 2552
รายงานการศึกษาของ EUPHAS (Early Use of Polymyxin B Hemoperfusion in Abdominal Sepsis) (92) ที
ทําในประเทศอิตาลี ในผู้ ป ่ วยติดเชื อในกระแสโลหิตจํานวน64 ราย พบว่ากลุ่มทดลองทีได้ ร ั บการฟอกเลือด
เทคนิค polymyxin B hemoadsorption จํานวน 2 รอบเสริ มกั บการฟอกเลือดต่อเนื องมาตรฐาน มี ค่าสั ญญาน
ชี พ ค่าอั ตราส่วนออกซิเจน PaO2/FiO2 (arterial partial pressure of oxygen/fraction of inspired oxygen)
และ คะแนน SOFA (Sequential Organ Failure Assessment) ดี ข ึ นภายใน 72 ชั วโมง และอ ั ตราเสี ยชีว ิ ตที28
วั น ลดลงจากร้ อยละ 32 ในกลุ่มทดลอง ขณะทีกลุ่มควบคุมร้ อยละ 53 อย่างมี นัยสําคั ญทางสถิติ แต่อย่างไรผล
ทีได้ ไม่ใช่ผลการศึ กษาหลั กของการศึ กษาจึงขาดpower ในการแปรผลความแตกต่างทีได้ นี และยั งพบว่าผลจาก
ผู้ ป ่ วยในรายเดี ยวกั นให้ผลความหมายแตกต่างในแต่ละค่าผลการศึ กษา นอกจากsorbent ทีใช้ polymyxin B
แล้วมี สารอืนทีนํามาใช้ เช่น ในCytoSorb™ ใช้ cartridges ทีใช้ polystyrene divinyl benzene copolymer
beads เน้นการขจั ดสารไซโตคายน์ หรื อ CTR resin ทีใช้ porous cellulose beads ซึงขจั ดได้ ท ั งสารท็อกซิน
และไซโตคายน์ท ั งขนาดเล็กและขนาดกลาง ซึงมี ข ้ อมูลในสั ตว์ทดลองว่าได้ ผลดี แต่อย่างไรต้องรอการศึกษาทาง
คลินิกต่อไป
ตารางที 2.3 แสดงอั ตราการเสี ยชี ว ิ ตในการฟอกเลือดด้ วยเทคนิคHemoadsorption with Polymyxin B bound
and immobilized to polystyrene fibers (PMX-F) ในผู้ ป ่ วยทีติดเชื อในกระแสโลหิต
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3. plasmapheresis and coupled plasma filtration adsorption (CPFA)
ข้ อมูลของเทคนิคนี ในภาวะการติดเชื อในกระแสโลหิตยั งมีจํากั ด แต่จากรายงานเหล่านี พบว่ามี
ประโยชน์ในผู้ ป ่ วยทีติดเชื อกรั มลบเมื อทําในระยะต้นๆ ของการติดเชื อในกระแสโลหิต เทคนิคนี เริ มจากเมื อ
เลือดกรองผ่านตั วกรองพลาสมาตัวแรกจะแยก plasma ออกมาแล้วส่วนทีเหลือจะผ่าน sorbent ซึงสามารถซั บ
สารสื ออั กเสบออกไปหลั งจากนั น plasma ส่วนนี จะกลั บคื นผสมกั บส่วนของเลือดทีแยกออกมาตั งแต่ตั วกรอง
แรกแล้วส่วนนีจะผ่านตั วกรองทีสองซึงเป็นตั วกรองปกติทีใช้ ในการฟอกเลือดมาตรฐานสําหรั บไตวายเพือขจั ด
ของเสี ยขนาดเล็ก เทคนิคนี จะช่วยลดการทีเลือดไปสั มผั สสาร sorbent โดยตรงจึงไม่เกิ ดป ั ญหาเกี ยวกั บการ
แข็ งตั วของเลือด การเกาะกลุ่มของเกร็ ดเลือด การแตกของเม็ ดเลือดแดงและสามารถปรั บให้ plasma ไหลช้ า
ทําให้ม ี โอกาสสั มผั สตั วซับได้มากเกิดประสิ ทธิภาพสูงสุด หลั กฐานทางคลินิกของเทคนิคนี ในภาวะติดเชื อใน
กระแสโลหิต (93, 94) รายงานพบว่าช่วยให้ส ั ญญานชี พ การทํางานของปอดดี ข ึ น มี การเปรี ยบเทียบระหว่าง
HVHF กั บ CPFA พบว่าสั ญญานชี พไม่แตกต่างกั น(95) แต่หลายรายงานตั งข้ อสั นนิษฐานว่าCPFA น่าจะ
ดี กว่าโดยอาจทําให้การตอบสนองของเม็ดเลือดขาวกั บสาร LPS ดี ข ึ น (93, 96) แต่ม ี การศึกษาค้านข้ อ
สั นนิษฐานนี ด้วยเช่นกั น(97)
4. high-adsorption hemofiltration และ high cut-off hemodialysis เป็นการเพิมคุณสมบั ติของตั วกรองเลือดให้
สามารถซับสารได้ ได้ แก่ ตั วกรองทีทําจากpolyacrylonitrile หรื อ การเคลือบรูต ั วกรองด้ วยสาร
polyethylenimine ซึงเป็นสารโพลีเมอร์ทีมี ประจุบวกจึงจั บกั บประจุลบบนendotoxinได้ ตั วกรองนี ถูกนําไปใช้ ใน
เทคนิคผสมระหว่าง HVHF และ adsorption หรื อการใช้ เทคนิคตัวกรองทีมี รูกรองขนาดใหญ่พิเศษซึง
จุดประสงค์ในครั งแรกของการนําตั วกรองรูขนาดใหญ่พิเศษมาใช้ คื อ การขจั ดสารไซโตคายน์ ต่อๆ มาจึงเริ มมี
หลั กฐานการใช้ ต ัวกรองนี มากขึ น ดั งนี เริมจากการศึ กษาของLee และคณะ (98) แบบจําลองติดเชื อใน
สั ตว์ทดลองเปรี ยบเทียบระหว่างการใช้ ต ั วกรองรูใหญ่100 กิ โลดาลตั นและ 50 กิ โลดาลตั นในการทําฟอกเลือด
กลไกการแพร่ พบว่าอั ตราการรอดชีว ิ ตเพิมขึนมากกว่า 8 เท่าในกลุ่มทีใช้ ต ั วกรอง 100 กิ โลดาลตั น ซึงสั มพั นธ์
ไปกั บการพบสารโปรตีนเพิมในสารนํ าทีดึ งออกมา (ultrafiltrate fluid) ต่อมา Uchino และคณะ (99) แสดงให้
เห็นว่าปริ มาณสารนํ าทีดึ งออกมามากขึ นทําให้การขจั ดสารไซโตคายน์มากขึ นแต่โปรตีนรั วไม่เพิมขึ น ใน
การศึกษาในทางคลินิกขนาดเล็กของ Morgera และคณะ (79) รายงานการใช้ ต ั วกรองรูใหญ่พิเศษ(ค่ารูกรอง
ทางห้องปฏิ บ ั ติการ100 กิ โลดาลตั น กั บเทคนิคการฟอกเลือดต่อเนื องในผู้ ป ่ วยติดเชื อในกระแสโลหิตทีมี ภาวะ
ระบบไหลเวี ยนโลหิตล้มเหลวร่วมกั บมี ไตวายฉับพลั น16 ราย พบว่าสามารถลดการใช้ ยากระตุ้นความดั นโลหิต
พร้ อมกั บลดสารไซโตคายน์ IL-6 ได้ มากกว่าอย่างมี นัยสําคั ญเมือเทียบกั บการฟอกเลือดต่อเนื องตามปกติแต่
พบการเสี ยสารโปรตีนสะสม 7.6 กรั มใน 12 ชั วโมงต่อมาได้ ทําการศึกษา (100) แสดงให้เห็นว่าการฟอกเลือด
ด้ วยตั วกรองนี ช่วยทําให้ฟื นการทํางานและกลั บมาแบ่งตั วของเซลล์เม็ ดเลือดขาว monocyte ได้ ซึงเป็นผลจาการ
ขจั ดสารสื อทีควบคุมการทํางานของเซลล์เม็ ดเลือดขาว หลั งจากนั นMorgera และคณะ (79) ได้ ศึ กษาผลการใช้
ตั วกรองรูขนาดใหญ่พิเศษต่อปริ มาณความต้องการยากระตุ้นโลหิตเป็นผลศึ กษาหลั กเป็นครั งแรก ในผู้ป ่ วยกลุ่ม
โรคเดี ยวกั น 30 ราย ทีรั กษาฟอกเลือดต่อเนื องด้ วยขนาดสารนํ าทีดึ งออกมา2.5 ลิตรต่อชั วโมงพบว่ากลุ่มใช้ ต ั ว
กรองรูขนาดใหญ่พิเศษ (60 กิ โลดาลตั น) สามารถลดปริ มาณยากระตุ้นความดั นโลหิตและขจั ดสารไซโตคายน์
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IL-6 IL-1 ได้ มากกว่ากลุ่มทีใช้ ต ั วกรองรขู นาดใหญ่ปกติ (30 กิ โลดาลตั น) อย่างมี นัยสําคั ญทางสถิตจาก
ิ
ข้ อจํากั ดเรื องการเสี ยสารโปรตีนนี ต่อมาHaase และคณะ (80) จึ งทําการศึ กษาใช้ เทคนิคการฟอกไม่ต่อเนื อง
มาตรฐาน 4 ชั วโมงแทน พบว่าตั วกรองรูขนาดใหญ่พิเศษสามารถขจั ดสารไซโตคายน์ IL-6 IL-8 และ IL-10 มี
ประสิ ทธิภาพมากกว่ารูกรองตั วใหญ่ปกติโดยพบว่าสาร albumin รั วสะสม7.7 กรั มเปรี ยบเทียบกั บ1 กรั ม
ตามลําดั บ จากหลั กฐานทีมี ในป ั จจุบ ั นมี แนวโน้มว่ารูกรอง
ขนาเใหญ่พิเศษน่าจะเป็นทางเลือกทีดี ในการเพิมการ
ขจั ดสารไซโตคายน์แต่ต้องระวั งเรื องการรั วของสารโปรตีนส่วนในประเด็ นการนํ าไปใช้ ร่วมกั บเทคนิคอืน เช่น
การทําอั ลตราฟิ วเตรดขนาดสูงในตั วกรองทีมี ประสิ ทธิภาพสูงยั งไม่ม ี ข ้ อมูลในขณะนี ซึงถึงแม้ นตั วกรองนีมีจะ
ประสิ ทธิภาพทีดียั งมี บางประเด็ นทีต้องคํานึงถึงด้วย ได้ แก่ ขนาดทีเหมื อนกั นทั งตั วกรอง
(membrane
homogeneity) พืนทีผิ วของตั วกรองความแตกต่างระหว่างขนาดรูกรองในทางคลินิกกั บค่าอ้างอิงตาม
ห้องปฏิ บ ั ติการ ป ั จจุบ ั นจึงยั งต้องการข้ อตกลงสําหรั บนิยามของตั วกรองนี ให้ช ั ดเจน รวมทั งข้ อตกลงของสารที
เป็น surrogate marker เทคนิคการฟอกเลือด ให้เป็นไปในทางเดี ยวกั นเพือสามารถได้ ข ้ อรสุปในการนําไปใช้ ใน
อนาคตทีถูกต้อง
สุดท้ายแล้วพบว่ายั งมี หลายประเด็ นทีเป็นเหตุผลค้ านความเป็ นสําเร็ จในการรั กษาไตวายฉับพลั นจาก
ภาวะติดเชื อในกระแสโลหิตด้ วยการขจั ดสารไซโตคายน์ด้วยการฟอกเลือด เช่น
1. ปริ มาณของสารไซโตคายน์ทีวั ดได้ ในเลือดนั นขึ นอยู่ก ั บหลายป ั จจัได้ย แก่ ความไวของเครื องมื อ
ตรวจซึงใช้ หลั กของแอนติบอดี จั บกั บสารไซโตคายน์แล้วจึงานผลออกมาตามแต่
อ่
ว ิ ธีการตรวจนั นๆ ต้องคํานึงถึง
ว่าเป็นการวั ดส่วนไหนเป็นส่วนทีอยู่ในนํ าเลือดอิสระหรื อจั บกั บสารประกอบในเลือดเป็นสารประกอบเชิ งซ้อน
ขนาดใหญ่ข ึ น นอกจากนี การทํางานของไตส่งผลต่อปริ มาณสารในเลือดทีต้องคํานึงถึงด้ วยเช่นกั น
2. สิ งทีวั ดได้ ในเลือดนั นเป็นผลสะท้อนภาพรวมของสมดุลย์ร่างกายทีซั บซ้อนระหว่างการกระตุ้นและ
การยั บยั งสั ญญานไปควบคุมตั งแต่เซลล์ทีผลิต ขบวนการสั งเคราะห์ การสลายทําให้หมดฤทธิ การจั บทีอวั ยะ
เป้ าหมาย การแสดงออกของตั วรั บทีผิ วเซลล์ในการออกฤทธิ รวมทั งปริ มาณทีวั ดได้ อาจไม่ได้ บอกระดั บการออก
ฤทธิ ของสารชี วภาพตั วใดตั วหนึงโดยตรงเนื องจากอาจมี ปฏิ กิ ร ิ ยาต้านกั นเองก่อนระหว่างสารก่อนการอักเสบ
และต้านการอั กเสบแล้วเกิดผลทางชี วภาพทีแท้จริ งตามมา และอีกหลายป ั จจั ยทีสั นนิานว่
ษฐ าอาจมี ผลร่วมด้ วย
เช่น ป ั จจั ยด้ านกรรมพั นธุ์ทีควบคุม ทําให้ระดั บและการออกฤทธิ ทางชี วภาพของไซโตคายน์ไม่ไปด้ วยกั
(101,
น
102)
3. จากการศึ กษาทีผ่านมาพบว่าการควบคุมหรื อยั บยั งการทํางานของสารใดสารหนึงเพียงตั วเดี ยวอาจ
ไม่ได้ ทําให้อ ั ตราการรอดชี ว ิ ตในผู้ป ่ วยดี ข (103)
ึ น และป ั ญหาเรื องจุดเวลาในการรั กษาช้าเกิ นปหรื
ไ อไม่อาจบอก
ได้ เนื องจากไม่ทราบจุดเวลาเริ มทีชั ดเจน
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บทที 3
วิ ธีด ําเนิ นการวิ จ ั ย
3.1 รูปแบบการวิ จ ั ย (Research Design)
Prospective, Randomized controlled trial
3.2 ระเบียบวิ ธีวิจ ั ย (Research Methodology)
3.2.1 ประชากรเป้ าหมาย (Target population)
ผู้ ป ่ วยติดเชื อในกระแสโลหิตทีมี ภาวะไตวายฉับพลั นและได้ ร ั บการฟอกเลือดฟอกในหอผู้ป ่ วยหนัก
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
3.2.2 ประชากรทีใช้ในการศึกษา (Study population)
ผู้ ป ่ วยทีได้ ร ั บการวิ นิจฉัยติดเชื อในกระแสโลหิตตามนิยามของThe Society of Critical Care Medicine
2004 (32) ซึงมี ภาวะไตวายฉับพลั นตามนิยามของ RIFLE (Risk, Injury, Failure, Loss, End stage renal
disease) ทีระดั บความรุนแรง F (16) และได้ ร ั บการฟอกเลือดฟอกประสิ ทธิผลตํ าต่อเนื องในหอผู้ ป ่ วยหนัก
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
3.2.3 วิ ธีการสุ่มผู ้ป่วยเข้ากลุ่มศึกษา
ใช้ ว ิ ธิการสุ่มแบบบล็อกขนาด4 (block of randomization)
3.2.4 เกณฑ์การคั ดเลือกเข้าศึกษา
1. ผู้ ป ่ วยทีอายุมากกว่า18 ปี
2. ผู้ ป ่ วยติดเชื อในกระแสโลหิตตามนิยามของThe Society of Critical Care Medicine (32) ซึงมี ภาวะ
ไตวายฉับพลั นตามนิยามของ RIFLE (Risk, Injury, Failure, Loss, End stage renal disease) ทีระดั บ
ความรุนแรง F (16)
3. ผู้ ป ่ วยมี ข ้ อบ่งชี ทา
งคลินิกข้ อใดข้ อหนึงของการรั กษาด้ วยเครื องฟอกเลือดทดแทนบําบั ดโดยความเห็น
ของแพทย์ผู้ ร ั กษา ได้ แก่ refractory fluid overload, hyperkalemia > 6.5 mEq/L or hyperkalemia
with electrocardiographic change, severe metabolic acidosis: pH <7.1, azotemia (blood urea
nitrogen >100 mg/dL), clinical significant organ edema in setting of AK, uremia signs:
pericarditis, encephalopathy, neuropathy, drugs overdose with dialyzable toxin
4. ผู้ ป ่ วยหรื อผู้ แทนโดยชอบธรรมทีสามารถให้ความยินยอม
3.2.5 เกณฑ์การคั ดออกจากการศึกษา
1. ผูป้ ่ วยทีได้ ร ั บการวิ นิจฉัยภาวะติดเชื อทีได้ ร ั บการยาปฏิ ช ี วนะหลั งเริ มมี ภาวะช็ อกนานกว่
6 ชัา วโมง
2. ผู้ ป ่ วยทีคาดว่าไม่สามารถทําการฟอกเลือดได้ ครบ6 ชั วโมง
3. ผู้ ป ่ วยมี ระดั สบาร albumin ในเลือดตํ ากว่า 2 กรั ม/เดซิลิตร
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4. ผู้ ป ่ วยตั งครรภ์หรื อให้นมบุตร
5. ได้ ร ั บยากระตุ้นความดั นโลหิตมากกว่า1 ชนิด
6. ผู้ ป ่ วยทีคาดว่าจะเสี ยชี ว ิ ตภายใน24 ชั วโมง
3.2.6 การคํ านวณขนาดตั วอย่าง
เมื อกําหนดให้ระดั บความเชื อมั นที95 %
Ζα = Z0.05 =1.96 (two tail)
Ζß = Z 0.20 = 0.84 (80% power)
μ0 -μ1 = 6 cc/min
สูตร n = 2

{Ζα

ß}

ค่าอ้างอิงจากการศึกษาของ Filippo M. (104) พบว่า = 3.9 ml/min , เนื องจากยั งไม่ม ี
การศึกษาความสั มพั นธ์ปริ มาณโดสของฟอกเลือดปริ มาณไซโตคานย์IL 6 โดยตรงจึงอ้างอิงจากปริมาณ
โดสในการศึ กษาของ Claudio Ronco (105) ปริ มาณโดสในการฟอกเลือดในผู้ ป ่ วยวิ กฤตหนักระหว่าง
โดสสูง (34.78 cc/kg/hr) แตกต่างกั นร้ อยละ 43 เมื อเปรี ยบเทียบกั บโดสตํ า(19.8 cc/kg/hr) มี อ ั ตราการ
รอดชี ว ิ ตสูงกว่าอย่างมี นัยสําคั ญดั งนั นการศึกษาของ จากMariano F. (104) พบว่าค่าโดสในการขจั ดไซ
โตคาย์เฉลีย 13.6 cc/min จึงเป็นทีมาของ μ0 -μ1 = 5.8 cc/min
เมื อแทนค่าสูตร พบว่าประชากรทีใช้ ศึกษาในแต่ละกลุ่มจํานวน7 คน
เนื องจากในระหว่างการศึ กษา ผู้ ป ่ วยอาจเสี ยชี ว ิ ตจึงขอเพิมประชากรตั วอย่างร้ อยละ
30 นั นคื อ
ในการศึ กษานี ควรมี ขนาดตั วอย่างทีทําการศึ กษารวมอย่างน้อย 20 คน (กลุ่มละ 10 คน)

3.3 การดํ าเนิ นการวิ จ ั ย
3.3.1 วิ ธวี ิ จ ั ย
ผู้ ว ิ จ ั ยจะทบทวนประวั ติ การตรวจร่างกายและผลการตรวจทางห้องปฏิ บ ั ติการ การวิ นิจฉัย การรั กษา ข้ อ
บ่งชี ในการฟอกเลือด เมื อเข้ าเกณฑ์ทีเข้ าร่วมการวิ จ ั ย ผู้ ว ิ จ ั ยให้ข ้ อมูเอกสารชี
ล
แจงผู้ เข้ าร่วมการวิ จ ั ยในขณะที
ผู้ ป ่ วยเข้ ารั บการรั กษาในหอผู้ ป ่ วยหนักวิกฤตโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดโอกาสให้ผู้ ร่วมการวิ จ ั ยได้ ทําความ
เข้ าใจ ซั กถามข้ อสงสั ย และตั ดสิ นใจโดยอิสระ เมื อผู้ เข้ าร่วมวิ จ ั ยตั ดสิ นใจให้ความยินยอมเข้ าร่วมใน
โครงการวิ จ ั ยจึงทําลงนามหนังสื อรั บรองเข้ าร่วมการศึ กษาหลั งจากนั นผู้ ร่วมวิ จ ั ยจะถูกสุ่มแบบบล็อกขนาด4
เพือแบ่งผู้ ร่วมวิ จ ั ยเป็น2 กลุ่มการศึ กษา ดั งนี กลุ่มทดลองคื อกลุ่มทีได้ ร ั บการการฟอกเลือดด้ วยตั วกรองทีมี รู
กรองขนาดใหญ่พิเศษ Sureflux 150FH ของ Nipro, Osaka, Japan (super-permeable cellulose triacetate
membrane) ขนาดพืนทีผิ ว 1.5 ตารางเมตร และกลุ่มควบคุบคื อ กลุ่มทีได้ ร ั บการการฟอกเลือดด้วยตั วกรองทีมี
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รูกรองขนาดใหญ่ปกติ ELISIO 150H ของ Nipro, Osaka, Japan ขนาดพืนทีผิ ว 1.5 ตารางเมตร โดยทั งสอง
กลุ่มได้ ร ั บการฟอกเลือดด้วยเครื องฟอกประส ิ ทธิผลตํ าต่อเนื อง Fresenius 5008S หรื อ 5008
3.3.2 เครืองมือและวิ ธีการศึกษา
เครื องฟอกเลือด : Fresenius 5008S หรื อ 5008℗
ตั วกรอง (dialyzer) ของ Nipro รุ่น Sureflux 150FH ขนาดพืนทีผิ ว 1.5 ตารางเมตร
ตั วกรอง ของ Nipro รุ่น ELISIO 150H ขนาดพืนทีผิ ว 1.5 ตารางเมตร
อั ตราการไหลของเลือด (QB) 200 มิ ลลิลิตรต่อนาที
อั ตราการไหลของนํ ายาไดอะไลเสส (QD) 300 มิ ลลิลิตรต่อนาที
อั ตราการไหลของนํ าทดแทนบริ สุทธิ วิ ธีออนไลน์หน้าตั วกรอง(predilution) 80 มิ ลลิลิตรต่อนาที
ระยะเวลาในการฟอกเลือด 6 ชั วโมง
การฟอกเลือดด้วยวิ ธี on-line hemodiafiltration โดยเตรี ยมนํ ายาไดอะไลเสสด้วยวิ ธีออนไลน์(online)
ด้ วย bicarbonate proportioning system ใช้ นํ าประปาผ่านกระบวนการ reverse osmosis แล้วผสมกั บนํ ายา
ไดอะไลเสสเข้ มข้ น ปรั บส่วนประกอบของนํ ายาไดอะไลเสสเป็นดั งนีโซเดี ยม (135-145 mEqต่อลิตร)
โพแทสเซียม (3-4 mEqต่อลิตร) แคลเซียม (2.5-3.5 mEqต่อลิตร) คลอไรด์ (105-110 mEqต่อลิตร) ไบ
คาร์บอเนต (30-35 mEqต่อลิตร) และ แมกนีเซียม 1.2 มิ ลลิกรั มต่อเดซิลิตร ระยะเวลาในการฟอกเลือด6
ชั วโมง ส่วนอั ตราการขจั ดของนํ าออกจากร่างกายผู้ ป ่ วย
(ultrafiltration rate) ปรั บตามลั กษณะอาการทางคลินิก
ของผู้ ป ่ วยและสภาพของความดั นโลหิตและชี พจรของผู้ ป ่ วย สารต้านการแข็ งตั วของเลือด พิจารณาตามความ
เหมาะสมในผู้ ป ่ วยแต่ละราย
3.3.3 ตั วแปรในงานวิ จ ั ย
- ระดั บ IL-6 ในเลือด
- ระดั บ urea ในเลือด
- ระดั บ albumin ในเลือด
- ระดั บ phosphate ในเลือด
- ระดั บ beta2microglobulin ในเลือด
- ระดั บ IL-6 ในตั วอย่างนํ าทีได้ จากการฟอกเลือด(effluent)
- ระดั บ albumin ในตั วอย่างนํ าทีได้ จากการฟอกเลือด(effluent)
3.3.4 การวั ดผล
ในแต่ละครั ง มี การเก็บตั วอย่างเลือดดั งนี
เก็ บเลือดจากสายต่อฟอกเลือดทีสายนํ าเลือดแดง จํานวน 16 มิ ลลิลิตรเพือส่งตรวจวั ดระดั บไซโตคายน์
IL-6 beta2microglobulin phosphate urea albumin และค่าผลตรวจทางห้องปฏิ บ ั ติการพืนฐาน ก่อนทําการ
ฟอกเลือด
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เก็ บเลือดจากสายนําเลือดแดงก่อนเข้ าตั วกรอง จํานวน4 มิ ลลิลิ ตรและสายนําเลือดดําหลั งออกจากตั ว
กรอง จํานวน 4 มิ ลลิลิตรเมื อทําการฟอกเลือดแล้ว30 นาที นําเลือดทีได้ ปนแยกเก็
ั
บส่วน serum เก็ บไว้ใน
ตู้เย็นอุณหภมิ -20 องศาเซลเซียส
เก็ บเลือดจากสายนําเลือดแดงก่อนเข้ าตั วกรอง จํานวน16 มิ ลลิ ลิตรหลั งการฟอกเลือดครบ 6 ชั วโมง
เพือส่งตรวจวั ดระดั บไซโตคายน์ IL-6 beta2microglobulin phosphate urea และ albumin
โดยตั วอย่างเลือดก่อนฟอกเลือดและหลั งฟอกเลือดเมื อครบ6 ชั วโมงจะถูกแบ่งไปตรวจ
beta2microglobulin phosphate urea และ albumin จํานวน 8 มิ ลลิลิตรและอีก 8 มิ ลลิลิตรจะนําไปปนแยกเก็
ั
บ
ส่วน serum เก็ บไว้ในตู้เย็นอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส ทําการรวบรวมสารตั วอย่างจํานวนอย่างน้อย 80
ตั วอย่างแล้วจึงตรวจสารไซโตคายน์ รวมทั งการเก็บตั วอย่างนํ ายาฟอกเลือดทีท่อนํ าทิงใช้ว ิ ธี fractional
dialysate collection method เก็ บ 60 มิ ลลิลิตรต่อชั วโมงโดยนํ ายาไดอะไลเสสทีแบ่งเก็ บวิ ธีด ั งกล่าวบรรจุใน
ภาชนะบรรจุแยก โดยทีหลั งฟอกเลือดครึ งชั วโมงแบ่งเก็บนํ ายาจํานวน10 มิ ลลิลิตรก่อนส่วนแรกส่งตรวจ IL-6
และเก็ บนํ ายาไดอะไลเสส ต่อในภาชนะเดิ มรวมกั บนํ ายาไดอะไลเสสทีเหลือเก็ บในช่วงแรก เมื อฟอกเลือดครบ6
ชั วโมง ทําการคนนํ ายาไดอะไลเสสทีเก็ บได้ ท ั งหมดให้ท ั แล้
ว วดูดไปตรวจ IL-6 albumin จํานวน 10 มิ ลลิลิตร
บั นทึกระดั บความดั นโลหิตก่อนเริ มฟอกเลือด และทุก 30 นาทีจนสิ นสุดการฟอกเลือด ติดตามที 12 24
และ 48 ชั วโมงภายหลั งการฟอกเลือดซึงวั ดด้วยเครื องวั ดความดั นโลหิตอั ตโนมั ติ (automatic oscillometric BP
measuring device) วั ดทีต้นแขน โดยวั ดสองครั งห่างกั น1 นาทีแล้วนํามาหาค่าเฉลียของการวั ดสองครั ง
บั นทึกปริ มาณโดสยากระตุ้นความดั นโลหิตโดยปรั บตามความดั นโลหิตเฉลียโดยเป้ าคื อ ระดั บค่าความ
ดั นโลหิตเฉลียทีมากกว่าหรื อเท่ากั บ65 มิ ลลิเมตรปรอท ตาม GOAL guideline โดยปรั บโดยแพทย์ผู้ ร ั กษาทุก
30 นาทีหรื อเปลียนแปลงความถีได้ ตามอาการผู้ ป ่ วย
3.4 การรวบรวมข้อมูล (Data Collection)
เก็ บข้ อมูลจากหอผู้ ป ่ วยหนัก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยการเก็ บข้ อมูลพืนฐานบั นทึกลงในแบบเก็ บ
ข้ อมูลโดยผู้ ว ิ จ ั ย: ประวั ติ การตรวจร่างกาย การวิ นิจฉัย ผลการตรวจเลือดต่างๆ ก่อนการฟอกเลือด ดั งนี อายุ
เพศ โรคประจําตั ว คําวิ นิจฉัย ตําแหน่งติดเชื อ เชื อจุลชี พสาเหตุ ผลการเพาะเชื อในเลือดและในสิ งคั ดหลังที
ตําแหน่งติดเชื อ ค่าการทํางานของไตเดิ ม ข้ อบ่งชี ในการฟอกเลือด ระยะเวลานอนโรงพยาบาลจนถึงก่อนเข้ า
ร่วมการศึ กษา และระยะเวลาตั งแต่ว ิ นิจฉัยภาวะไตวายฉับพลั นถึงเวลาทีได้ ร ั บการทํSLED-f
า
ในวั นทีทํา SLED-f จะเก็ บข้ อมูล: ปริ มาณป ั สสาวะ การใช้ เครื องช่วยหายใจ ปริ มาณยากระตุ้นความดั น
โลหิต ระดั บสั ญญาณชี พ คะแนนAPACHE คะแนน SOFA การทํางานของไต ผลตรวจเลือดทางห้องปฏิ บ ั ติการ
พืนฐาน
การเก็ บข้ อมูลระหว่างการฟอกเลือด ที 0.5 และที 6 ชั วโมงหลั งฟอกเลือด ดั ง:นีระดั บสั ญญานชี พ
ปริ มาณยากระตุ้นความดั นโลหิตurea phosphate albumin beta2microglobulin และ IL-6 ผลการตรวจระดั บ
สารต่างๆ ในนํ ายาฟอกเลือด ได้ แก่ urea phosphate albumin beta2microglobulin และ IL-6
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การเก็ บข้ อมูลหลั งการฟอกเลือดที 12 24 และ 48 ชั วโมงหลั งการฟอกเลือด:ระดั บสั ญญาณชี พ
ปริ มาณยากระตุ้นความดั นโลหิต
หลั งจากนั นติดตามไปจนกว่าจะเกิดอาการทางคลินิก(จําหน่ายจากโรงพยาบาลหรื อเสี ยชี ว ิ ต)
ข้ อมูลทั งหมดจะบ ั นทึกลงในแบบเก็ บข้ อมูลดั งภาคผนวก โดยผู้ ว ิจ ั ยเป็นผู้ รวบรวมมีการควบคุมและ
ตรวจสอบคุณภาพของข้ อมูลโดย double checking data
3.4.1 เครืองมือและวิ ธีการวั ดค่าระดั บความเข้มข้น IL-6
3.4.1.1 เครืองมือ
ตั วทดสอบ :
เครื องอ่านผลทดสอบ :

MILLIPLEX℗ MAP IL-6

Luminex℗ XMAP℗ Tecnology (Mullipore Corporation, Billerica,
MA U.S.A.) และ Luminex 100TM IS v. 2.3.
3.4.1.2 การเตรียมสาร reagents
1. การเตรี ยมสาร Antibody-Immobilized Beads
ผสม/ เขย่าสาร beads ในแต่ละ vial ให้เข้ ากั น 30 วิ นาที และวางบน vortex เป็นเวลา 1 นาที จากนั น
ดูดนํ ายาในแต่ละ vial bead ปริ มาตร 60 ไมโครลิตรลงในขวดเปล่าทีเตรี ยมไว้ สําหรั บผสม(mixing
bottle) เติมนํ ายา bead diluents ปริ มาตร 2.7 มิ ลลิลิตรให้ได้ ปริ มาตรรวม3 มิ ลลิลิตร และผสมให้เข้ า
กั นด้ วย vortex
2. การเตรี ยมสารละลายควบคุม (quality controls) เจือจางสาร quality control 1 และ 2 ด้ วยนํ ากลั น
ปริ มาตร 250 ไมโครลิตร ผสม/เขย่าให้เป็นเนื อเดี ยวกั นด้ วยvortex จากนั นตั งทิงไว้ เป็นเวลา5-10
นาที
3. การเตรี ยมสารละลาย wash buffer เจือจางสารละลายเข้ มข้ น 10X wash buffer 30 มิ ลลิลิตร ในนํ า
กลั น270 มิ ลลิลิตร เพือให้ได้ นํ ายา wash buffer 300 มิ ลลิลิตร
4. การเตรี ยมสารละลาย serum matrix เจือจางสาร lyophilized serum matrix ในนํ ากลั น1 มิ ลลิลิตร
ผสม/เขย่าสารให้ละลายเป็นเนื อเดี ยวกั น
5. การเตรี ยมสารละลาย human cytokine standard ผสมสาร human cytokine standard ในนํ ากลั น
ปริ มาตร 250 มิ ลลิลิตร เพือให้ได้ ความเข้ มข้ น10,000 พิโคกรั ม/มิ ลลิลิตร ผสม/เขย่าสารให้รวมเป็ น
เนื อเดี ยวกั นด้ วยvortex ใช้ สารละลาย human cytokine standard นี เป็นสารละลายตั งต้นความ
เข้ มข้ น 10,000 พิโคกรั ม/มิ ลลิลิตร
6. การเตรี ยมสารละลาย working standard เขี ยนฉลากบนหลอดทดลอง polypropylene microfuge
tube กําหนดความเข้ มข้ นเป็น 2,000 400 80 16 และ 3.2 พิโคกรั ม/มิ ลลิลิตร เติมสารละลาย assay
buffer ปริ มาตร 200 ไมโครลิตรในแต่ละหลอด ใช้ ปิเปตดูดสารละลาย human cytokine standard
ความเข้ มข้ น 10,000 พิโคกรั ม/มิ ลลิลิตรทีเตรี ยมไว้ ปริ มาตร50 ไมโครลิตรผสมลงในหลอดทดลองทีมี
ความเข้ มข้ น 2,000 พิโคกรั ม/มิ ลลิลิตร จากนั นทําซํ าทีความเข้ มข้ น400 80 16 และ 3.2 พิโคกรั ม/
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มิ ลลิลิตร เพือให้ได้ สารละลายเจือจางในอั ตราส่วนลดลงตามลําดั บ ทั งนี จะได้ สารละลายทีมี ความ
เข้ มข้ นสูงสุด (high standard) เป็น 10,000 พิโคกรั ม/มิ ลลิลิตร และสารละลายทีมี ความเข้ มข้ นตํ าสุด
เป็น 3.2 พิโคกรั ม/มิ ลลิลิตร อย่างไรก็ ตาม ต้องกําหนดให้ม ี สารละลาย 0 พิโคกรั ม/มิ ลลิลิตร เป็น
background หรื อ zero standard ด้ วย
3.3.6.3 การทดสอบ
1. เตรี ยมสารละลาย assay buffer ปริ มาตร 200 ไมโครลิตร ลงในแต่ละหลุม เขย่า 10 นาทีที
อุณหภูม ิ ห้อง แล้วดูดเอาสาระลายออกด้ วย vacuum
2. เติมสารละลาย standard หรื อ control ปริ มาตร 25 ไมโครลิตร ลงในแต่ละหลุม
3. เติมสารละลาย assay buffer ปริ มาตร 25 ไมโครลิตรลงในหลุม background และ sample
4. เติม sample ปริ มาตร 25 ไมโครลิตร ลงในหลุม sample แต่ละหลุม
5. เติมสารละลาย matrix ปริ มาตร 25 ไมโครลิตร ลงในหลุม background, standard และ control
6. เติมสาร beads ลงในแต่ละหลุม เขย่า incubate overnight ทีอุณหภูม ิ ห้อง 4 องศาเซลเซียส
หลั งจากนั นดูดเอาสารละลายออกด้ วยvacuum และล้างด้ วยสารละลาย wash buffer ปริ มาตร 200
ไมโครลิตร จํานวน 2 ครั ง
7. เติมสารละลาย detection antibody ปริ มาตร 25 ไมโครลิตร ลงในแต่ละหลุม เขย่า incubate เป็น
เวลา 1 ชั วโมงทีอุณหภูม ิ ห้อง
8. เติมสารละลาย streptavidin-phycoerythrin ปริ มาตร 25 ไมโครลิตร ลงในแต่และหลุม
เขย่า incubate เป็นเวลา 30 นาที ทีอุณหภูม ิ ห้อง หลั งจากนั นดูดเอาสารละลายออกด้ วย vacuum
และล้างด้ วยสารละลาย wash buffer ปริ มาตร 200 ไมโครลิตร จํานวน 2 ครั ง
9. เติมสารละลาย sheath fluid ปริ มาตร 150 ไมโครลิตร ลงในแต่ละหลุมเขย่า incubate เป็นเวลา 5
นาที ทีอุณหภูม ิ ห้อง
10. นํา plate เข้ าเครื อง Luminex℗ เพืออ่านผล (ตั งค่าการอ่านผลทีปริ มาตร100 ไมโครลิตร และ
50 beads ต่อ bead set) นําค่าระดั บ median fluorescent intensity (MFI) ทีได้ เข้ าโปรแกรมวิ เคราะห์
ข้ อมูล โดยใช้ weighted 5-parameter logistic หรื อ spline curve-fitting method ในการคํานวณความ
เข้ มข้ นของสารตั วอย่าง
3.4.1.3 ค่าอ้างอิ งระดั บความเข้มข้นของ MILLIPLEX℗ MAP IL-6
- ค่าความน่ าเชื อถือภายนอกของ MILLIPLEX℗ MAP IL-6 = 8.1%
- ค่าความน่ าเชื อถือภายในของ MILLIPLEX℗ MAP IL-6 = 11.6%
3.4.1.4 การคํ านวณ
- คํานวณค่า clearance rates ของสาร IL-6 ในกระแสเลือดจากสมการ
อั ตราการขจั ดสารIL-6 = QB (Ca-Cv) /Ca (มิ ลลิลิตรต่อนาที)
กําหนดให้ Ca = ความเข้ มข้ นของสารทีวั ดได้ ทีตําแหน่งarterial line (afferent) (พิโคกรั ม/มิ ลลิลิตร)
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QB = อั ตราเร็ วของสารทีตําแหน่ง arterial line (มิ ลลิลิ ตร/นาที) = blood flow rate (QB)
เมื อ UF เท่ากั บศูนย์
Cv = ความเข้ มข้ นของสารทีวั ดได้ ทีตําแหน่งvenous line (efferent) (พิโคกรั ม/มิ ลลิลิตร)
-คํานวณค่าปริ มาณร้ อยละการลดลงของสารจากสมการ
ปริ มาณร้อยละการลดลงของสาร (%) = ((C0-Cpost)/ C0) x 100
กําหนดให้ C0 = ความเข้ มข้ นของสารในเลือดก่อนการรั กษา(พิโคกรั ม/มิ ลลิลิตร)
Cpost= ความเข้ มข้ นของสารในเลือดหลั งการรั กษา(พิโคกรั ม/มิ ลลิลิตร)
-คํานวณค่าปริ มาณ albumin ทีเสี ยในนํ า effluent
ปริ มาณ albumin ทีเสียในนํา effluent (กรั ม) = CAlb (QD + QUF) x t
กําหนดให้ CAlb = ความเข้ มข้ นของ albumin ทีวั ดได้ ในนํ าeffluent (พิโคกรั ม/มิ ลลิลิตร)
QD
= อั ตราการไหลของนํ ายาไดอะไลเสส
QUF = อั ตราการไหลของ ultrafiltrate fluid (มิ ลลิลิตร/นาที)
QD+QUF = อั ตราการไหลของนํ า effluent
t
= ระยะเวลาในการฟอกเลือด (นาที)

3.5 การวิ เคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)
การสรุปข้ อมูลทั วไป ข้ อมูลเชิ งปริ มาณ นํ าเสนอรูปสั ดส่วน ร้ อยละ ค่ามั ธยฐา
น (ค่าพิส ั ย)
การตรวจสอบค่าความผิ ดปกติของข้ อมูลโดยใช้box graph ดูการแจกแจงของข้ อมูลพบว่ามี ค่าของสาร
ไซโตคายน์ IL-6 ก่อนฟอกเลือดหนึงค่าในกลุ่มการฟอกเลือด HF-SLED-f สูงมากผิ ดปกติไม่อยู่ในกลุ่มซึงในทาง
สถิติเราเรี ยกว่า unusual and Influence data ส่งผลต่อผลวิ เคราะห์โดยรวม (แผนภู มิภาพที 1 ในส่วน
ภาคผนวก ข) จึงทําการวิ เคราะห์ข ้ อมูลใหม่ภายหลั งตั ดค่าผิดปกตินี ออก
การเปรี ยบเทียบผลการศึ กษาหลั ก อั ตราการขจั ดสารไซโตคายน์ IL-6 และผลการศึ กษารอง ได้ แก่
ร้ อยละการลดลงของสารในเลือด beta2microglobulin phosphate urea albumin ปริ มาณ albumin ทีรั วในนํ ายา
effluent และการเปลียนแปลงของระดั บความดั นโลหิตการเปลียนแปลงของปริ มาณยากระตุ้นความดั นโลหิต
ระหว่างกลุ่มทีทําการฟอกด้ วยตั วกรองรูขนาดใหญ่และกลุ่มทีทําการฟอกด้ วยวิ ธีใช้ ต ั วกรองรขู นาดใหญ่พิเศษ
นํามาวิเคราะห์โดยใช้ Wilcoxon-Signed Ranks test กําหนดค่านัยสําคั ญทางสถิติท0.05
ี
และค่า cumulative survival rate rates ใช้ ว ิ ธี Kapla-Meier
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บทที 4
ผลการวิ จ ั ย

4.1 การคั ดเลือกผู ้ร่วมการศึกษา
ผู้ ป ่ วยทีได้ ร ั บการวิ นิจฉัยภาวะไตวายฉับพลัทีนมี ข ้ อบ่งชีการฟอกเลือดจํานวน 78 ราย ระหว่างวั นที 1
กั นยายน พ.ศ. 2554 ถึง 29 กุมภาพั นธ์ พ.ศ. 2555 คั ดกรองเลือกผู้ ป ่ วยได้ ร ั บการวิ นิจฉัยติดเชื อในกระแสโลหิต
ตามนิยามของ The Society of Critical Care Medicine ร่วมกั บภาวะไตวายฉับพลั นตามนิยามของ RIFLE
ระดั บความรุนแรง F (failure) และเลือกตามคุณสมบั ติตามเกณฑ์ค ั ดเข้าและคั ดออกของการศึกษา ผู้ ทีถูกคั ด
กรองจํานวน 63 ราย ดั งนี ถูกคั ดออกเนื องจากไม่ผ่านเกณฑ์ค ั ดเข้ าจํานวน25 ราย มี เกณฑ์ค ั ดออกอย่างน้อย 1
ข้ อ จํานวน 29 ราย มี โรคติดเชื อทีถ่ายทอดทางเลือดจํานวน8 รายและใช้ การรั กษาด้ วยวิ ธีการฟอกเลือดทาง
หน้าท้อง 1 ราย เหลือผู้ ผ่านเกณฑ์เข้ าร่วมการศึ กษาจํานวน 15 ราย ซึงแบ่งกลุ่มด้ วยวิ ธีการสุ่มแบบ block of 4
แบ่งผู้ ร่วมการศึ กษาเป็น 2 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มทีได้ ร ั บการฟอกเลือดด้ วยsustained low efficiency diafiltration
with high cut-off dialyzer (HCO-SLED-f) จํานวน 8 ราย และกลุ่มทีได้ ร ั บการฟอกเลือดด้ วยsustained low
efficiency diafiltration with high flux dialyzer (HF-SLED-f) จํานวน 7 ราย (แผนภู มิภาพที 4.1)

แผนภู มิภาพที 4.1 ขั นตอนการคั ดเลือกแบ่งกลุ่มการศึ กษา และติดตามผลการรั กษาของผู้ ร่วมการศึกษา

78 AKI patients were screen
63 were exclude
25 failed to one or more inclusion criteria
29 met all inclusion criteria and at least one exclusion criterion
8 were active blood-bonge infectious disease (BCV, HBV.HIV)
1 used other mode (CAPD)

15 septic AKI patients were
randomization (block of 4)
8 were assigned
HCO-SLED-F
8 were included in per-protocol
analysis of IL6 clearance

7 were assigned
HF-SLED-F
7 were included in per-protocol
analysis of IL6 clearance
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4.2 ข้อมูลพื นฐานของผู ้ร่วมการศึกษา
ข้ อมูลพืนฐานของผู้ เข้ าร่วมการศึกษาทั งสองกลุ่ม(ตารางที 4.1) พบว่าในกลุ่ม HCO-SLED-f มั ธย
ฐานของอายุ 70 ปี (พิส ั ย 46.5-75.3) ซึงน้อยกว่ากลุ่ม HF-SLED-f 85 ปี (พิส ั ย 65.0-88.0) อย่างมี นัยสําคั ญ
ทางสถิติ (p=0.042) ผู้ เข้ าร่วมการศึกษาทั งสองกลุ่มมีโรคประจําตั ว ดั งนี โรคเบาหวานร้ อยละ 46 โรคหั วใจ
และหลอดเลือดร้ อยละ 13.3 ภาวะไตวายเรื อรั งตั งแต่ระยะที3 ขึ นไปร้ อยละ 40 ซึงสั ดส่วนของโรคประจําตั วแต่
ละโรคไม่ม ี ความแตกต่างระหว่างสองกลุ่มการศึกษา โดยการทํางานของไตพืนฐาน 64.9 มล/นาที/1.73 เมตร2
(พิส ั ย 40.6-88.1) ในกลุ่ม HCO-SLED-f กั บ 101.9 มล/นาที/1.73 เมตร2 (พิส ั ย 46.9-120.3) ในกลุ่ม HFSLED-f ซึงไม่แตกต่างกั นระหว่างสองกลุม่ ในกลุ่มทีได้ ร ั บการฟอกเลือดด้วยHCO-SLED-f พบภาวะติดเชื อมี
ความรุนแรงร่วมกั บพบอวั ยวะทํางานล้มเหลวร่วมด้วย 3 อวั ยวะ (พิส ั ย 2-4) ซึงน้อยกว่าในกลุ่ม HF-SLED-f
พบถึง 4 อวั ยวะ (พิส ั ย 3-5) ซึงแตกต่างกั นอย่างมี นัยสําคั ญทางสถิต(p=0.042)
ิ
พบว่าอวั ยวะทีทํางานล้มเหลว
มากทีสุดในผู้ ป ่ วยกลุ่มHF-SLED-f คื อ การหายใจ ต้องได้ ร ั บการรั กษาด้ วยการใช้ เครื องช่วยหายใจร้ อยละ
71.4 ซึงไปด้ วยกั นกั บสาเหตุของการติดเชื อเนื องจากพบว่าส่วนใหญ่ของผู้ ป ่ วยในกลุ่มนีเกิ ดจากการติดเชื อที
ทางเดิ นหายใจร้ อยละ 71.4 ขณะทีในกลุ่ม HCO-SLED-f พบเพียงร้ อยละ 25 เท่านั น ผู้ ป ่ วยทั งสองกลุ่มมี
หลั กฐานการติดเชื อยกเว้ น 1 รายไม่พบแหล่งติดเชื อโดยพบว่าผู้ร่วมวิ จ ั ยรายนี มี ประวั ติ อาการและอาการแสดง
อาการ SIRS รวมทั งมี อาการตอบสนองต่อการให้ยาปฏิช ี วนะ โดยไม่สาเหตุอืนทีอธิบายภาวะนีได้ จึงสรุปสาเหตุ
ว่าเกิดจากสาเหตุการติดเชื อ ข้ อมูลเกี ยวกั บการติดเชื ออืไนม่พบความแตกต่างกั นระหว่างสองกลุ่มการศึกษา
ได้ แก่ สั ดส่วนผลเพาะเชื อทีรายงานพบเชื อจุลชี พก่อโรคจากเลือดและสิ งคั ดหลั งทีตรวจจากตําแหน่งติดเชื อ
ชนิดของเชื อจุลชี พทั งกรั มบวกและลบเป็นต้น ข้ อมูลวั นทีทําการฟอกเลือดSLED-f เช่น เครื องช่วยหายใจและ
ปริ มาณออกซิเจน ปริ มาณยากระตุ้นความดั นโลหิต ระดั บความดั นโลหิต คะแนนAPACHE II คะแนน SOFA
รวมทั งผลการตรวจเลือดทางห้องปฏิ บ ั ติการไม่พบความแตกต่างระหว่างสองกลุ่มการศึกษา ยกเว้ นพบค่าครี ตินิ
นสูงกว่าในกลุ่ม HCO-SLED-f อย่างมี นัยสําคั ญโดยลั กษณะความรุนแรงของโรคของผู้ เข้ าร่วมการศึกษาทั งสอง
กลุ่มแสดงให้เห็นจากคะแนนความรุนแรง APACHE และ SOFA ก่อนทําการฟอกเลือด คื อ 22.3 คะแนน (พิส ั ย
20.1-29.4) และ 9 คะแนน (พิส ั ย 6-13.8) ในกลุ่ม HCO-SLED-f กั บ 27.5 คะแนน (พิส ั ย 23-30.5) และ 13
คะแนน (พิส ั ย12-16) ในกลุ่ม HF-SLED-f ตามลําดั บ
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ตารางที 4.1 ลั กษณะข้ อมูลพืนฐานของผู้ เข้ าร่วมวิ จ ั ยแบ่งตามกลุ่มการศึกษา
Demographic

HCO (n=8)

HF (n=7)

p-valve

Age–years
Sex –no. (%)
Male
Female
Primary treating service –no.(%)
Medical
Surgical
Co morbid disease –no.(%)
DM
CKD stage ≥III
Coronary artery disease
Liver disease
Hypertension
Source infection –no. (%)
Catheter
Gastrointestinal tract
Respiratory tract
Unknown source
Positive hemoculture –no. (%)
Indication dialysis–no. (%)
Azothemia
Volume overload
Hyperkalemia
Metabolic acidosis
Renal function before onset AKI
Serum creatinine –mg/dl
eGFR by MDRD –ml/min/1.73 m2
Length of stay before randomization -days
More than one session of IHD or >24 hr
of CRRT before randomization –no. (%)

70 (46.5-75.3)

85 (65.0-88.0)

0.042

3 (37.5)
5 (62.5)

6 (85.7)
1 (14.3)

NS
NS

6 (75)
2 (25)
6 (75)
4 (50)
3 (37.5)

5 (71.4)
2 (28.6)
7 (100)
3 (42.9)
3 (42.9)

NS
NS
NS
NS
NS

1 (12.5)
0
4 (50)

1 (14.3)
1 (14.3)
7 (100)

NS
NS
NS

1 (12.5)
4 (50)
2 (25)
1 (12.5)
5 (62.5)

2 (28.6)
2 (28.6)
5 (71.4)
0
4 (57.1)

NS
NS
NS
NS
NS

4(50)
3(37.5)
2(25)
2(25)

3(42.9)
4(57.1)
0(0)
0(0)

NS
NS
NS
NS

1.19 (0.69-1.36)
64 (40.6-88.1)
6 (2.25-9)
3 (37.5)

0.77 (0.70-1.5)
101.9 (46.9-120.3)
27 (25-36)
5 (71.4)

NS
NS
0.011
NS
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ตารางที 4.1 (ต่อ) ลั กษณะข้ อมูลพืนฐานของผู้ เข้ าร่วมวิ จ ั ยแบ่งตามกลุ่มการศึกษา
Demographic
Characteristic on the study day
APACHE II score
SOFA score
Number organ failure –no.
Mechanical ventilation –no. (%)
PaO2/FiO2 ratio –mmHg
On norepinepine No.(%)
Urine output –cc/day
Mean arterial blood pressure –mmHg
Systolic blood pressure –mmHg
Diastolic blood pressure–mmHg
Laboratory
BUN –mmol/L
Creatinine –mg/dl
Albumin –g/dl
Total bilirubin–mg/dl
Arterial pH–mmHg

HCO (n=8)

HF (n=7)

p-valve

22.3 (20.1-29.4)
9 (6-13.8)
3 (2-4)
3 (37.5)
264.5
(171.5-428.3)
2 (25)
450 (8-1837)
91(77.0-102.3)
140 (118.8-161.3)
70 (60-81.5)

27.5 ( 23-30.5)
13 (12-16)
4 (3-5)
7 (100)
256.3
(164.0-375.6)
2(28.6)
600 (110-1000)
96 (69.0-101.0)
135 (127.0-151.0)
67 (47.0-85.0)

NS
NS
0.042
0.026
NS

87.5 (63.3-93.8)
6.8 (4.5-9.2)
2.8 (2.4-3.0)
0.5 (0.4-9.6)
7.43 (7.30-7.46)

79.0 (68.0-111.0)
3.9 (3.3-4.6)
2.9 (2.8-3.3)
3.1 (2.6-5.8)
7.45 (7.36-7.47)

NS
0.015
NS
NS
NS

NS
NS
NS
NS
NS

APACHE II, Acute Physiology And Chronic Health Evaluation version II; SOFA, Sequential Organ Failure Assessment;
MDRD, Modification of Diet in Renal Disease; NS, Non significant statistic

4.3 ผลการศึกษา
4.3.1 การขจั ดสารไซโตคายน์ interleukin-6 (IL-6)
จากข้ อมูลทั งหมดทีนํามาวิ เคราะห์ พบว่ราะดั บสารไซโตคายน์ IL-6 ทีเวลาก่อนการฟอกเลือด (T0) ใน
กลุ่ม HCO-SLED-f 24.3 พิโคกรั ม/มิ ลลิลิตร (พิส ั ย 12.3-83.4) เมื อเปรี ยบเทียบกั บHF- SLED-f 64.8 พิโค
กรั ม/มิ ลลิลิตร (พิส ั ย 23.9-233.0) และระดั บสารไซโตคายน์ IL-6 หลั งการฟอกเลือดที 6 ชั วโมง(T6) ในกลุ่ม
HCO-SLED-f 31.6 พิโคกรัม/มิ ลลิลิตร (พิส ั ย 11.4-56.1) เมื อเปรี ยบเทียบกั บHF- SLED-f 97.9 พิโคกรั ม/
มิ ลลิลิตร (พิส ั ย 44.0-229.3) พบว่าระดั บสารไซโตคายน์ IL-6 ทั งสองเวลาไม่พบความแตกต่างกั นอย่างมี
นัยสําคั ญทางสถิติ(T0; p=0.153, T6; p=0.063) (แผนภู มิกราฟที 4.1) ภายหลั งการฟอกเลือดพบว่าอั ตราการ
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ขจั ดสารไซโตคายน์ IL-6 ในเลือด (plasma clearance) ไม่แตกต่างกั นระหว่างกลุ่ม HCO-SLED-f 71.5
มิ ลลิลิตรต่อนาที (พิส ั ย 13.5-106.8) เมื อเปรี ยบเทียบกั บกลุ่มHF- SLED-f 4.3 มิ ลลิลิตรต่อนาที (พิส ั ย (-37.2)
-46.4)(p=0.064) แต่พบว่าการตรวจวั ดระดั บสารไซโตคายน์ IL-6 ในนํ ายาไดอะไลเสส (dialysate clearance)
ทั งหมดมี เพียง3 รายเท่านั นทีตรวจวั ดขึ น จึงไม่ได้ ทําการวิ เคราห์ในส่วนนี

แผนภู มิกราฟที 4.1 ปริ มาณสารไซโตคายน์ IL-6 ในเลือดตามระยะเวลาการฟอกเลือด HCO-SLED-f (ภาพ ก)
ปริ มาณสารไซโตคายน์ IL-6 ในเลือดตามระยะเวลาการฟอกเลือด HF-SLED-f (ภาพ ข)

IL-6

Plasma clearance (cc/min)
HCO-SLED-f
HF-SLED-f
71.5
-3.0
(range, 3.7-106.7)
(range, (-43.5)-46.4)

p-valve
0.064

ตารางที 4.2 อั ตราการขจั ดของสารไซโตคายน์ IL-6 ในเลือด แบ่งตามกลุ่มการศึกษา
Outcome

HCO-SLED-f

HF-SLED-f

p-valve

Absolute change of
plasma IL-6 (pg/ml)

-7.2
(range, (-16.3)-3.6)

-33.1
(range, (-66.1)-15.6)

0.142

Percentage of IL-6
reduction (%)

-19.6
(range, (-44.2)-23.8)

-38.5
(range, (-129.6)-25.6)

0.565

ตารางที 4.3 การเปลียนแปลงของสารไซโตคายน์ IL-6 ในเลือดภายหลั งการฟอกเลือด SLED-f แบ่งตามกลุ่ม
การศึกษา
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เช่นกั นการเปลียนแปลงของระดั บสารไซโตคายน์ IL-6 ในเลือดทั งจากทีคํานวณจากผลต่างระหว่าง
ก่อนและหลั งฟอกเลือด (absolute change of plasma IL-6) ในกลุ่ม HCO-SLED-f -7.2 พิโคกรั ม/มิ ลลิลิตร
(พิส ั ย (-16.3)-3.6) และในกลุ่ม HF-SLED-f -33.1 พิโคกรั ม/มิ ลลิลิตร (พิส ั ย (-66.1)-15.6) และปริ มาณร้ อยละ
การลดลงของสารไซโตคายน์ IL-6 ในเลือดเมื อเทียบกั บระดั บสารตั งต้น(percentage of IL-6 reduction) ใน
กลุ่ม HCO-SLED-f ร้ อยละ -19.6 (พิส ั ย (-44.2)-23.8) และในกลุ่ม HF-SLED-f ร้ อยละ -38.5 (พิส ั ย (-129.6)25.6) ซึงพบว่าไม่แตกต่างกั นอย่างมี นัยสําคั ญระหว่างสองกลุ่มนี(ตารางที 4.3)
ภายหลั งตรวจสอบความน่าเชือของข้ อมูลโดยCronbach's Alpha. พบว่ามี unusual and Influence
data ของค่า IL-6 ก่อนการฟอกเลือด (แผนภู มิภาพที 1 ในส่วนภาคผนวก ข) หลั งการตั ดค่านี แล้วทําการ
วิ เคราะห์ผลใหม่ พบว่าการขจั ดสารไซโตคายน์ IL-6 ระหว่างสองกลุ่มการศึ กษาเป็ นดั งนี คื อ การฟอกเลือดใน
กลุ่ม HCO-SLED-f มี อ ั ตราการขจั ดสารไซโตคายน์ IL-6 ในเลือด (plasma clearance) 71.5 มิ ลลิลิตรต่อนาที
(พิส ั ย 3.7-106.7) มากกว่ากลุ่ม HF- SLED-f -14.3 มิ ลลิลิตรต่อนาที (พิส ั ย (-52)-14.8) อย่างมี นัยสําคั ญทาง
สถิติ (p=0.046) (ตารางที 4.4) แต่อย่างไรก็ ตามกลั บไม่พบความแตกต่างอย่างมี นัยสําคั ญทางสถิติของการ
เปลียนแปลงของระดั บสารไซโตคายน์ IL-6 ในเลือดไม่ว่าจะโดยวิ ธีคํานวณจากผลต่างระหว่างก่อนและหลั งฟอก
เลือด (absolute change of plasma IL-6 ) คื อ ในกลุ่ม HCO-SLED-f -7.2 พิโคกรั ม/มิ ลลิลิตร (พิส ั ย (-16.3)3.6) และในกลุ่ม HF-SLED-f -28.0 พิโคกรั ม/มิ ลลิลิตร (พิส ั ย (-57.8)-56.7) (p=0.253) หรื อปริ มาณร้ อยละการ
ลดลงของสาร IL-6 ในเลือดเมื อเทียบกั บระดั บสารตั งต้น(percentage of IL-6 reduction) คื อ ในกลุ่ม HCOSLED-f ร้ อยละ -19.6 (พิส ั ย (-44.2)-23.8) และ ในกลุ่ม HF-SLED-f ร้ อยละ -44.8 (พิส ั ย (-161.0)-28.2)
(p=0.475)

plasma clearance (cc/min)
HCO-SLED-f
HF-SLED-f
p-valve
IL-6
71.5
-14.3
0.046
(range, 3.7-106.7)
(range, (-52)-14.8)
ตารางที 4.4 อั ตราการขจั ดของสารไซโตคายน์ IL-6 ในเลือดภายหลั งตั ดค่าผิ ดปกติออกแบ่งตามกลุ่ม
การศึกษา
4.3.2 การเปลียนแปลงของ beta2microglobulin phosphate urea และ albumin ในเลือด
ในกลุ่ม HCO-SLED-f พบว่าปริ มาณร้ อยละการลดลงของสาร beta2microglobulin และ
phosphate ไม่แตกต่างกั บกลุ่ม HF-SLED-f มี เพียงสาร urea เท่านั นทีพบว่าในกลุ่ม HCO-SLED-f ค่าร้ อยละ
การลดลง 79.8 (พิส ั ย 73.3-92.3) สูงกว่าในกลุ่ม HF-SLED-f 65.2 (พิส ั ย 64.2-76.8) อย่างมี นัยสําคั ญทางสถิติ
(p=0.021) (แผนภู มิกราฟที 4.2) ในขณะทีมี การเสี ย albumin ในนํ ายาไดอะไสสในกลุ่ม HCO-SLED-f 4.72
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กรั ม (พิส ั ย 3.5-5.8) ซึงมากกว่ากลุ่ม HF-SLED-f ทีเสี ย albumin น้อยมากจํานวน 0 กรั ม (พิส ั ย 0-0.11) อย่าง
มี นัยสําคั ญทางสถิต(p=0.01)
ิ
แต่อย่างไรเมื อติดตามวั ดระดั บสารอั ลบูม ิ นในเลือดพบว่าร้ อยละการลดลงของ
albumin ภายหลั งการฟอกเลือด SLED-f ระหว่างสองกลุ่มไม่แตกต่างกั น ในกลุ่ม HCO-SLED-f ร้ อยละ -1.6
(พิส ั ย (-10.6)-11.4) และ ในกลุ่ม HF-SLED-f ร้ อยละ -3.6 (พิส ั ย (-16.7)-15.8)

ก. ร้อยละการลดลงของสาร beta2microglobulin

ข. ร้อยละการลดลงของสาร urea

ค. ร้อยละการลดลงของสาร albumin

ง. ร้อยละการลดลงของสาร phosphate

แผนภู มิกราฟที 4.2 การเปลียนแปลงของสาร beta2microglobulin (ก), urea (ข), albumin (ค) และ
phosphate (ง) ในเลือดภายหลั งการฟอกเลือด SLED-f แบ่งตามกลุ่มการศึ กษา
4.2.3 การเปลียนแปลงของระดั บความดั นโลหิตระหว่างการฟอกเลือดและติดตาม48 ชั วโมงหลั งการฟอก
เลือด
ก่อนการฟอกเลือด SLED-f พบว่า ความดั นโลหิตซิสโตลิก(systolic blood pressure, sBP) 140
มิ ลลิเมตรปรอท (พิส ั ย 118.8- 161.3) และ 135 มิ ลลิเมตรปรอท (พิส ั ย 127- 151) ความดั นไดแอสโตลิก
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(diastolic blood pressure, dBP) 70 มิ ลลิเมตรปรอท (พิส ั ย 59.5-81.5) และ 67 มิ ลลิเมตรปรอท (47-85),
ความดั นโลหิตเฉลีย (mean arterial blood pressure, mABP) 91 มิ ลลิเมตรปรอท (พิส ั ย 77-102.3) และ 96
มิ ลลิเมตรปรอท (พิส ั ย 69-101) ไม่แตกต่างกั นอย่างมี นัยสําคั ญทางสถิติระหว่างกลุ่มฟอกเลือดHCO-SLED-f
และ HF-SLED-f ตามลําดั บ โดยพบว่าทีหลั งการฟอกเลือด6 ชั วโมง ในกลุ่มHCO-SLED-f ความดั นโลหิตได
แอสโตลิก 78 (พิส ั ย 73-92.3) สูงกว่ากลุ่ม HF-SLED-f 65 (พิส ั ย 63-75) มิ ลลิเมตรปรอท p=0.032) และ
เช่นกั นติดตามไปที 24 ชั วโมง กลุ่มHCO-SLED-f ความดั นไดแอสโตลิก 74 (พิส ั ย 68.5-83.5) สูงกว่า HFSLED-f 59 (พิส ั ย 53-69) มิ ลลิเมตรปรอท (p=0.036) อย่างมี นัยสําคั ญทางสถิติท ั งสองเวลาดั งกล่าวส่วนความ
ดั นโลหิตซิสโตลิกและความดั นเฉลียทีภายหลั งการฟอกเลือด 6 ชั วโมง รวมทั งทีติดตามไปถึ48
ง ชั วโมงพบว่า
ทั งสองกลุ่มไม่แตกต่างกั นอย่างมี นัยสําคั ญ(แผนภู มิกราฟที 4.3-4.5) โดยพบอุบ ั ติการณ์ของความดั นโลหิตตํ า
ขณะฟอกเลือด HCO-SLED-f ร้ อยละ 50 และ HF-SLED-f ร้ อยละ 42.3 ไม่แตกกั นอย่างมี นัยสําคั ญทางสถิติ
ระหว่างสองกลุ่ม ถึงแม้ นว่าจะมี อ ั ตราการดึ งนํ าขณะฟอกเลือดแตกต่างกั น คื อ ในกลุ่มHCO-SLED-f 200
มิ ลลิลิตร (พิส ั ย 0-2,025) ในกลุ่ม HF-SLED-f 2,400 มิ ลลิลิตร (พิส ั ย 1,900-3,400) (p=0.048)

ก. ความดันโลหิ ตซิสโตลิ กระหว่างการฟอกเลือด

ข. ความดั นโลหิ ตซิ สโตลิ กติ ดตาม48 ชั วโมงหลั งการฟอกเลื อด

แผนภู มิกราฟที 4.3 การเปลียนแปลงของระดั บความดั นโลหิตซิสโตลิกระหว่างการฟอกเลือดและติดตาม
48 ชั วโมงหลั งการฟอกเลือดSLED-f แบ่งตามกลุ่มการศึ กษา
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ค. ความดันโลหิ ตไดแอสโตลิ กระหว่างการฟอกเลื อด

ง. ความดันโลหิ ตไดแอสโตลิ กติ ดตาม48 ชั วโมงหลักง ารฟอกเลื อด

*

แผนภู มิกราฟที 4.4 การเปลียนแปลงของระดั บความดั นโลหิตไดแอสโตลิกระหว่างการฟอกเลือดและติดตาม
48 ชั วโมงหลั งการฟอกเลือดSLED-f แบ่งตามกลุ่มการศึ กษา

จ. ความดันโลหิ ตเฉลี ยระหว่างการฟอกเลื อด

ฉ. ความดันโลหิ ตเฉลี ยติดตาม48 ชั วโมงหลั งการฟอกเลื อด

แผนภู มิกราฟที 4.5 การเปลียนแปลงของระดั บความดั นโลหิตเฉลียระหว่างการฟอกเลือดและติดตาม48
ชั วโมงหลั งการฟอกเลือดSLED-f แบ่งตามกลุ่มการศึ กษา
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4.2.4 การเปลียนแปลงของปริ มาณยากระตุ้นความดั นโลหิต
จากผู้ ป ่ วยทีร่วมการศึ กษาทั งหมดพบว่าในแต่ละกลุ่มการศึกษา มี กลุ่มละ
2 รายทีได้ ร ั บการรั กษาด้ วย
ยากระตุ้นความดั นโลหิต (levophed) ก่อนทําการฟอกเลือดโดยปริ มาณยาทีได้ ร ั บไม่แตกต่างกั นอย่างมี
นัยสําคั ญระหว่างสองกลุ่ม ทั งทีเวลาก่อนฟอก,ที 6 ชั วโมง และ ทีติดตามจนถึง 48 ชั วโมงหลั งการฟอกเลือด
(แผนภู มิกราฟที 4.6)

แผนภู มิกราฟที 4.6 การเปลียนแปลงของปริ มาณยากระตุ้นความดั นโลหิตระหว่างการฟอกเลือดและติดตาม
48 ชั วโมงหลั งการฟอกเลือดSLED-f แบ่งตามกลุ่มการศึ กษา

4.2.5 การฟื นตั วของการทํางานของไต (recovery of renal function), อั ตราการรอดชี ว ิ ตที28 วั น (28 day
survival rate), อั ตราการเสี ยชีว ิ ตในโรงพยาบาล(the hospital mortality rate)
ผู้ ป ่ วยทีรอดชี ว ิ ตที28 วั น ภายหลั งเข้ าร่วมการศึ กษาม ี จํานวนร้ อยละ 75 ในกลุ่มทีได้ ร ั บการฟอกเลือด
HCO-SLED-f และ จํานวนร้ อยละ 28.6 ในกลุ่ม HF-SLED-f แต่หากพิจารณาอั ตราการเสี ยชีว ิ ตในโรงพยาบาล
พบว่า ในกลุ่ม HF-SLED-f จํานวนร้ อยละ 100 โดยระยะเวลารอดชี ว ิ ตนับจากวั นทีเข้ าร่วมการศึกษาอยู่ระหว่าง
6-49 วั น แตกต่างอย่างมี นัยสําคั ญทางสถิติก ั บกลุ่มHCO-SLED-f ซึงพบร้ อยละ 37.5 ระยะเวลาระหว่าง 5-56
วั น (กราฟภาพที 4.7) ผู้ ป ่ วยติดเชื อในกระแสโลหิตร่วมกั บภาวะไตวายทีรอดชี ว ิ ตในการศึ กษานี
มี เพียง 5 ราย
ซึงพบเฉพาะในกลุ่ม HCO-SLED-f โดยพบว่า 4 รายมี การฟื นตั วของการทํางานของไตไม่สมบูรณ์ ดําเนินเข้ าสู่
ภาวะไตวายเรื อรั งระยะที 4-5 และ 1 รายไม่พบการฟื นตั วของการทํางานของไตดําเนินเข้าสู่ไตวายเรื อรั งระยะ
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ฟอกเลือด (ค่าการทํางานของไตพืนฐาน 64 มล./นาที/ 1.73 เมตร2) แต่ไม่พบผู้ ป ่ วยรายใดทีการทํางานของไต
กลั บสู่ระดั บพืนฐานเดิ มของผู้ ป ่ วย

แผนภู มกิ ราฟที 4.7 จํานวนร้ อยละสะสมของการรอดชีว ิ ตในโรงพยาบาลตั งแต่ได้ ร ั บการรั กษาด้ วยไตทดแทน
บําบั ด SLED-f ของผู้ ป ่ วยติดเชื อในกระแสโลหิตร่วมกั บภาวะไตวายฉับพลั น แบ่งตามกลุ่มการศึ กษา
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บทที 5
อภิ ปรายผล และข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิ จ ั ย
การฟอกเลือดแบบ sustained low efficiency diafiltration ด้ วยตั วกรองทีมี รูใหญ่พิเศษ(high cut-off
dialyzer) ในภาวะติดเชื อในกระแสโลหิตร่วมกั บภาวะไตวายฉับพลั นขจั ดสารไซโตคายน์ interleukin 6 ไม่
แตกต่างกั บตั วกรองรูใหญ่ปกติ (high flux dialyzer) เนื องจากเป็ นการศึกษาขนาดเล็กเราจึงแสดงให้เห็นเพียง
แนวโน้ม HCO-SLED-f อาจจะสามารถขจั ดสารไซโตคายน์ interleukin 6 ได้มากกว่าเท่านั น ในขณะทีไม่พบ
ความแตกต่างในการเสี ย albumin อย่างมี นัยสําคั ญทางสถิตโดยปริ
ิ
มาณการเสี ย albumin ในนํ ายาไดอะไสสใน
กลุ่ม HCO-SLED-f 4.72 กรั ม (พิส ั ย 3.5-5.8) ต่อหนึงรอบของการฟอกเลือดนาน 6 ชั วโมง ซึงมากกว่ากลุ่ม
HF-SLED-f ทีเสี ย albumin น้อยมากจํานวน 0 กรั ม (พิส ั ย 0-0.11) อย่างมี นัยสําคั ญทางสถิต(p=0.01)
ิ
แต่
อย่างไรเมื อติดตามวั ดระดั บสารอั ลบูม ิ นในเลือดพบว่าร้ อยละการลดลงของalbumin ภายหลั งการฟอกเลือด
SLED-f ระหว่างสองกลุ่มไม่แตกต่างกั น ในกลุ่ม HCO-SLED-f ร้ อยละ 3.6 (พิส ั ย (-15.8)-16.7) และในกลุ่ม HFSLED-f ร้ อยละ 1.6 (พิส ั ย (-11.4)-10.6)

5.2 อภิ ปรายผลการวิ จ ั ย
การศึกษานี เป็นการศึ กษาวิ จ ั ยเปรี ยบเทียบทางคลินิกติดตามไปข้ างหน้าทีทําการศึ กษาเปรี ยบเทียบ
การขจั ดสารไซโตคายน์ IL-6 ในผู้ ป ่ วยติดเชื อในกระแสโลหิตร่วมกั บภาวะไตวายฉับพลั นด้ วยการใช้ เทคนิคการ
ฟอกเลือด sustained low efficiency diafiltration ร่วมกั บการใช้ต ั วกรองทีมี รูกรองขนาดใหญ่พิเศษhigh cut-off
dialyzer เป็นรายงานแรก ตั วกรองรูใหญ่พิเศษนีเชื อว่าสามารถเพิมการขจั ดสารโมเลกุลทีมี ขนาดใหญ่จนถึง
ประมาณถึง 50-60 กิ โลดาลตั น โดยเฉพาะอย่างยิงเมื อมีการใช้ ร่วมกั บการฟอกเลือดเทคนิคการแพร่ทีอาศั ย
หลั กของความแตกต่างของความเข้ มข้ นของเลือดและนํ ายาไดอะไลเสสระหว่างเยือตั วกรองทําให้เกิ ดการแพร่ไป
และแพร่กลั บได้ โดยหลั กการการนํ าตั วกรองประสิ ทธิภพา สูงมาใช้ นั นควรมีการปรั บความเร็ วของการไหลของ
เลือดและนํ ายาไดอะไลเสสให้สูงขึ นกว่าการฟอกเลือดปกติมาตรฐานแต่เนื องจากจุดประสงค์การฟอกเลือด
ต้องการขจั ดสารไซโตคายน์ IL-6 ซึงมี ขนาดโมเลกุลขนาดใหญ่กว่าของเสี ยปกติทีเกิ ดในภาวะไตวายทั วไป
คุณสมบั ติของสารทีใหญ่นั นการเคลือนตั วของสารจะช้ ากว่านั นคือการเคลือนทีของโมเลกุลใดๆ แปรผกผั นกั บ
ขนาดและนํ าหนักของโมเลกุลของโมเลกุลนั นๆ จึงเป็นเหตุผลทีตั งอั ตราการไหลของเลือด(BFR) 200 มล/นาที
และอั ตราการไหลของนํ ายาไดอะไลเสส (DFR) 300 มล/นาที ในการฟอกเลือด SLED-f ของการศึกษานี ผล
การศึกษาเราพบว่าค่า IL-6 ในเลือดก่อนการเลือดไม่แตกต่างระหว่างสองกลุ่มการศึกษา ระดั บIL-6 ในเลือด
ของผู้ ป ่ วยในการศึ กษานี ติดตามเฉพาะช่วงเวลาฟอกเลือดเท่านั นไม่ได้ เก็บติดตามก่อนและหลั งการฟอกเลือด
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ซึงอาจไม่ใช่เวลาทีมี ระดั บไซโตคายน์สูงทีสุดจึงทําให้ม ีความแตกต่างกั บการศึกษาอืนก่อนหน้านี ดั งการศึกษา
ของ Kullum และคณะ (78) ทีศึ กษาเภสั ชจลศาสตร์ของสารไซโตคายน์IL-6 และความรุนแรงของภาวะติด
เชื อดพบว่าปริมาณสารไซโตคายน์ IL-6 มี ความสั มพั นธ์ไปในทางเดี ยวกั นกั บความรุนแรงของภาวะติดเชือโดย
พบปริ มาณสารไซโตคายน์ IL-6 ในวั นแรกทีมาโรงพยาบาลในกลุ่มทีมี ภาวะติดเชื อรุนแรงเปรี ยบเทียบกั บกลุ่ม
ติดเชื อไม่รุนแรงหลั งจากนั นปริ มาณสารไซโตคายน์ Il-6 จะลดลงมาในวั นต่อมาแต่ย ั งคงพบสูงในสั ปดาห์แรก
ของการติดเชื อ นอกจากนี ยั งแสดงให้เห็นว่าปริมาณสารไซโตคายน์IL-6 ทีตอบสนองต่อการติดเชื อมีความ
หลากหลายมากพบว่ามีค่าเหลือมซ้อนกั นระหว่างกลุ่มทีติดเชื อรุนแรงและไม่รุนแรงด้ วย
จากผลระดั บไซโตคายน์ IL-6 ก่อนการฟอกเลือดเมื อนํามาตรวจสอบค่าผิดปกติของข้ อมูลด้ วยวิ ธีการ
ทางสถิติพบว่ามี ผลของ ระดั บไซโตคายน์IL-6 ก่อนการฟอกเลือดจากผู้ ร่วมการวิ จ ั ย1 ราย (HF 01) มี ค่าทีสูง
ผิ ดปกติและอยู่ไม่อยู่ในค่าการกระจายของกลุ่มผู้ ป ่ วยในแต่ละการทดลอง เราเรี ยกค่าทีผิ ดปกตินี ว่unusual
า
และ influence data ซึงมี ผลให้การวิ เคราะห์ท ั งหมดผิ ดปกติไปด้วย เมื อทบทวนค่าความผิดปกตินี พบว่าทีค่าไซ
โตคายน์ของผู้ ร่วมวิ จ ั ยรายนี สูงผิดปกติอาจเป็นเพราะผู้ป ่ วยรายนี นอนโรงพยาบาลอยู่นานก่อนถูกคั ดเข้ าร่วม
การศึกษานานทีสุดถึง 3 เดื อน ในขณะทีผู้ ร่วมวิ จ ั ยทีเหลือมี ระยะเวลาระหว่าง0 ถึง 25 วั น ในระหว่างนี มีการ
ติดเชื อแทรกซ้อนในโรงพยาบาลมาตลอดไม่เคยมี ระยะเวลาทีหายหรื อสามารถหยุดยาปฏิ ช ีวนะได้ นานเกิ นกว่า
48 ชั วโมง ค่าผิ ดปกตินี เองเมือเราวิ เคราะห์ข ้ อมูลทั งหมดทําให้ผลการศีกษาหลั ก คื อ อั ตราการขจั ดสารไซโต
คายน์ IL-6 ของระหว่างตั วกรองสองชนิดไม่ม ี ความแตกต่างกั น แต่เมื อหลั งจากทีเราตั ดค่าผิดปกตินี และทําการ
วิ เคราะห์อีกครั ง พบว่าการฟอกเลือดเทคนิค HCO-SLED-f ระยะเวลา 6 ชั วโมงมี ประสิ ทธิภาพในการขจั ดสาร
ไซโตคายน์ IL-6 ในเลือดด้วยอั ตรา 71.5 มิ ลลิลิตรต่อนาที (พิส ั ย 3.7-106.7) มากกว่าอย่างนัยสําคั ญทางสถิติ
เมื อเปรี ยบเทียบกั บเทคนิคHF- SLED-f ทีอั ตราการขจั ดสารไซโตคายน์ IL-6 -14.3 มิ ลลิลิตรต่อนาที (พิส ั ย 52-14.8) (p=0.046) คล้ายกั บการศึกษาทีทํามาก่อนหน้านี ซึงผู้ว ิ จ ั ยคาดว่าปริ มาณสาร
ไซโตคายน์ IL-6 ทีขจั ด
ได้ มากกว่าจะช่วยให้ร่างกายเกิ ดปฏิ กิ ร ิ ยาการอั กเสบลดลง ระดั บภูม ิ คุ้ มกั นตอบสนองได้ดี ข ึ นสามารถกําจั ดเชื อ
โรคโดยไม่เป็นอั นตรายต่อร่างกาย ทําให้ม ี โอกาสรอดชี ว ิ ตสูงขึ น(100) เนื องจากยั งไม่เคยมี การศึกษาการใช้ ต ั ว
กรองรูใหญ่พิเศษกั บเทคนิคการฟอกเลือด SLED-f มาก่อน แต่ม ีการศึกษาใช้ ต ั วกรองรูใหญ่พิเศษกั บเทคนิคที
ต่างกั น ซึงทุกเทคนิคพบว่าสามารถเพิมการขจั ดสารไซโตคายน์IL-6 ได้ มากขึ นเหมื อนๆ กั นแต่อ ั ตราการขจั ด
แตกต่างกั นไป คื อ ในการฟอกเลือดแบบต่อเนื อง 24 ชั วโมงต่อรอบมี อ ั ตราการขจั ดสารไซโตคายน์IL-6 36 มล./
นาที (79) ในขณะทีการฟอกเลือดมาตรฐานแบบไม่ต่อเนื องระยะเวลา 4 ชั วโมงต่อรอบมี อ ั ตราการขจัสดารไซ
โตคายน์ IL-6 14.1 มล./นาที (80)
ในเทคนิค SLED-f เป็นเทคนิคทีเพิมกลไกพาในการขจั ดสารโมเลกุลขนาดใหญ่ข ึ นโดยยิงปริ มาณโดสที
ทํายิงมากยิงทําให้การขจั ดสารมากขึ นในการศึกษานี กําหนดอั ตราการไหลของสารนํ าทดแทนทีส่วนก่อนตัว
กรอง (substitute fluid rates) 4.8 ลิตรต่อชั วโมงและ อาจมี บางส่วนจาก internal filtration ตามคุณสมบั ติของ
high peameability และจากคุณสมบั ติของขนาดรูกรองทีแตกต่างกั นของทั งสองตั วกรองทีใช้ ในการศึกษานี ทําให้
มี ผลต่อการขจั ดของสารต่างกั นตามนํ าหนักโมเลกุลไม่ว่าจะเทคนิคใดก็ ตาม เราพบว่าความสามารถกรองสาร
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ขนาดโมเลกุลระหว่าง 0 ถึง น้อยกว่า 30 กิ โลดาลตั น และสารทีขนาดโมเลกุลใหญ่มากกว่า60 กิ โลดาลตั นไม่
แตกต่างกั น แต่ถ้าสารทีมี โมเลกุลระหว่าง30 ถึง 60 กิ โลดาลตั นการกรองในรูกรองใหญ่พิเศษควรมากกว่าแต่
ในทางปฏิบ ั ติเองอาจกรองสารขนาดโมเลกุลได้ น้อยกว่านั น เนื องจากรูกรองอาจมี การอุดตั นระหว่างทําการฟอก
เลือดจากก้อนเลือดหรื อจากสารโปรตีนในเลือด นอกจากนี แล้วผลของขนาดรูกรองทีใหญ่ข ึ นมี ผลต่อการ
ปริ มาณการขจั ดของสารโมเลกุลเดี ยวกั นเพิมขึ นไม่ว่าจะโดยกลไกการแพร่หรื อการพาเมื อเปรี ยบเทียบกั บรู
กรองทีเล็กกว่า โดยพบว่ามี ผลต่อกลไกการแพร่มากกว่าการพา (106) จากผลรวมของทั งการใช้ ต ั วกรองรูใหญ่
พิเศษร่วมกั บการฟอกเลือดเทคนิคSLED-f ทําให้อ ั ตราการขจั ดสารไซโตคายน์ IL 6 ในกลุ่ม HCO-SLED-f ได้
มากกว่ากลุ่ม HF-SLED-f อย่างมี นัยสําคั ญ แต่อย่างไรก็ ตามกลับไม่พบความแตกต่างของการเปลียนแปลงของ
สารไซโตคายน์ IL-6 ในเลือดทั งสองกลุ่มการศึ กษาทั งร้ อยละการเปลียนแปลงและความแตกต่างระหว่างก่อน
และหลั งฟอกเลือดเทคนิค SLED-f เหมื อนอั ตราการขจั ดสารไซโตคายน์ IL-6 ในเลือดและภายหลั งการฟอก
เลือดระดั บสารไซโตคายน์ IL-6 ในเลือดไม่ตํ ากว่าก่อนฟอกเลือด ผู้ ว ิ จ ั ยสั นนิษฐานว่าในขณะทีทําการฟอกเลือด
นั นมี การสร้างสารไซโตคายน์IL-6 อยู่โดยมี อ ั ตราการสร้ างมากกว่าอั ตราการขจั ดคาดว่าอาจสั มพั นธ์ก ั บป ั จจั ย
จากโรคติดเชื อและผู้ ป ่ วยเอง เช่น ระดั บยาปฎิช ี วนะในเลือดไม่เพียงพอในการกําจั ดเชื อโรค การตอบสนองของ
ภูม ิ คุ้ มกั นทํางานน้อย ยั งไม่สามารถควบคุมแหล่งติดเชื อ หรื อสั มพั นธ์ก ั บกระบวนการฟอกเลือด เช่น เกิด
bioincompatibility หรื อ back infiltration อย่างไรก็ ตามผู้ ว ิ จ ั ยไม่สามารถสรุปได้เนื องจากไม่ได้ ม ี การติดตาม
ระดั บการเพิมของสารไซโตคายน์ IL-6 ก่อนและหลั งการฟอกเลือดเปรี ยบเทียบกั บระหว่างการฟอกเลือด แต่เชื อ
ว่าน่าจะเป็นป ั จจั ยแรกมากกว่าเพราะผู้ป ่ วยในการศึกษาของเราทั งสองกลุ่มมี อายุค่อนข้ างสูงกว่าการศึ กษาตั ว
กรองรูใหญ่พิเศษก่อนหน้านี อายุทีมากทําให้การตอบสนองของภูม ิ คุ้ มกั นทํางานได้ ไม่ดี ปริ มาณการสร้างสารไ
ซ
โตคาย์จึงน่าจะมากกว่าเช่นกั น อีกทังในการศึ กษาเราเองก็ พบว่าผู้ ร่วมวิ จ ั ยในกลุ่มHF-SLED-f ซึงมีอายุ
มากกว่าพบปริ มาณสารไซโตคายน์ทีก่อนฟอกเลือดแนวโน้มสูงกว่าในกลุ่มHCO-SLED-f
ส่วนปริ มาณร้ อยละการลดลงของสาร beta2microglobulin (ขนาดโมเลกุล 11.8 กิ โลดาลตั น) และ
albumin (ขนาดโมเลกุล 68 กิ โลดาลตั น) ซึงทั งคู่ถูกขจั ดด้ วยการพานั น ไม่ม ี ความแตกต่างระหว่างตั วกรองสอง
ชนิดนี เป็นไปตามคุณสมบั ติของขนาดรูกรองทีกล่าวข้างต้น แต่เราพบเพียสง าร urea ซึงเป็นสารขนาดเล็กทีไม่
มี ประจุทีละลายนํ าได้ ดี มากจะถูกขจั ดได้ ดี ทีสุดด้วกลไกการแพร่
ย
โดยทีรูกรองทีใหญ่ข ึ นมี ผลต่อการขจั ดด้วย
กลไกการแพร่มากกว่าการพา (106) ทําให้ urea ถูกขจั ดออกได้มากกว่าด้ วยเทคนิค HCO-SLED-f แตกต่างกั น
อย่างมี นัยสําคั ญทางสถิติเมื อเปรี ยบเทียบกั บHF-SLED-f ในขณะทีสาร phosphate ซึงเป็นสารขนาดเล็ก
เช่นเดี ยวกั บ urea แต่ด้ วยมี ความสามารถในการจั บตัวกั บโปรตีนในเลือดได้ดี อีกทั งเป็นสารทีพบในเซลล์
มากกว่านอกเซลล์ขจั ดสารได้ เพิมขี นเป็นเรื องเวลามากกว่าเทคนิคหรื อขนาดรูกรอง ทําให้ร ้ อยละการลดลงของ
สาร phosphate ระหว่างตั วกรองสองชนิดนี ไม่แตกต่างกั น ก่อนหน้านี ในการศึ กษาของ Haase และคณะ(80)
ทําการศึ กษาการฟอกเลือดด้วยตั วกรอง HCO กั บเทคนิคการฟอกเลือดมาตรฐานแบบไม่ต่อเนื องนาน 4
ชั วโมงพบว่ามีการเสี ยสารalbumin ในนํ ายาฟอกเลือด 7.7 กรั ม ส่วนในเทคนิค SLED-f นาน 6 ชั วโมง ซึงเป็น
เทคนิคผสมพบการเสี ยสาร albumin ในนํ ายาฟอกเลือด 4.72 กรั มแสดงให้เห็นว่าเทคนิคนี น่าจะมีการเสี ย
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albumin ในขนาดทียอมรั บได้ โดยอาจให้การทดแทนสาร albumin ด้ วย 20% albumin ขนาด 25 มิ ลลิลิตรก็
เพียงพอ
การศึกษานี ไม่สามารถแสดงความสั มพั นธ์ของเทคนิคการฟอกเลือดกั บการเปลียนแปลงของความดั น
โลหิตไดแอสโตลิกทีดี ข ึ นที6 และ 24 ชั วโมงหลั งฟอกเลือดเนื องจากผู้ ร่วมวิ จ ั ยในกลุ่มHF-SLED-f อายุ
มากกว่า HCO-SLED-f อย่างมี นัยสําคั ญซึงอายุทีมากสั มพั นธ์ก ั บการตีบตั นและความยืดหยุ่นของหลอดเลือดที
แย่ลง (107, 108) ซึงน่าจะเป็นเหตุผลอธิบายความดั นไดแอสโตลิกทีตํากว่าที 6 ชั วโมงหลั งฟอกเลือดได้
นอกจากนี ยั งแสดงให้เห็นว่าการฟอกเลือด SLED-f เป็นเทคนิคทีสามารถทําได้ผู้ ป ่ วยกลุ่มทีมี ภาวะซ็อกทีความ
รุนแรงไม่มากทีใช้ยากระตุ้นความดั นโลหิตไม่เกิ น 1 ชนิด ถึงแม้ นเกิ ดความดั นโลหิตตํ าขณะฟอกเลือดร้ อยละ
42.5-50 โดยส่วนใหญ่เกิ ดช่วงแรกของการฟอกเลือดเท่านั น สามารถแก้ ไขด้ วยการปิด UF ให้สารนํ า
crystalloid และ colloid โดยไม่ต้องหยุดการรั กษาก่อนครบกําหนดเวลา
เนื องจากการรักษาด้ วย SLED-f ทําเพียงครั งเดี ยวและส่วนใหญ่ไม่ใช่การรั กษาครั งแรก อีกทั งข้ อมูล
พืนฐานของทั งสองกลุ่มไม่เท่ากั นผู้ ร่วมวิ จ ั ยในทั งสองกลุ่มมี อายุค่อนข้ างสูซง ึงพบว่าสูงกว่าการศึกษาอื นๆ ก่อน
หน้านี โดยเฉพาะในกลุ่ม HF-SLED-f ทีสูงกว่ากลุ่ม HCO-SLED-f อย่างมี นัยสําคั ญความรุนแรงของการติด
เชื อในกระแสโลหิตร่วมกั บภาวะไตวายฉับพลั นทั งสองกลุ่มค่อนข้างสูงดั งแสดงให้เห็นจาก
คะแนน APACHE
และ SOFA ไปด้ วยกั นกั บอั ตราการเสี ยชี ว ิ ตของผู้ ป ่ วย
สองกลุ่มโดยในกลุ่ม HF-SLED-f ร้ อยละ100 ซึงสูงกว่า
อั ตราเสี ยชี ว ิ ตร้ อยละ 55 จากค่าคาดคะเนของคะแนน APACHE หรื อร้ อยละ 80 จากค่าคาดคะเนของคะแนน
ทํานายสูงสุดของ SOFA มากกว่า 11 (109) และกลุ่ม HCO-SLED-f 37.5 ทีอั ตราการเสี ยชี ว ิ ตร้ อยละ 40 จาก
ค่าคาดคะเนของคะแนน APACHE หรื อร้ อยละ 60 จากค่าคาดคะเนของคะแนนทํานายสูงสุดของ SOFA
ระหว่าง 8-11 (109) เมื อวิ เคราะห์ป ั จจั ยทีสั มพั นธ์ก ั บการเสี ยชีว(ไม่
ิ ต ได้ แสดงในผลการศึ กษา) พบว่า อายุ
จํานวนอวั ยวะทีล้มเหลว คะแนน APACHE และ SOFA ก่อนฟอกเลือด SLED-f สั มพั นธ์ก ั บอั ตราการเสี ยชี ว ิ ต
ดั งนั นการศึ กษาของเราจึงไม่อาจแสดงผลของการขจั ดสารไซโตคายน์จากการฟอกเลือดต่ออัรตาการเสี ยชี ว ิ ตได้
สุดท้ายผู้ ว ิ จ ั ยเชื อว่าเทคนิคHCO-SLED-f นี ยั งสามารถขจั ดสารไซโตคายน์อืนนอกเหนือจาก IL-6
ได้ แก่ IL-8 (ขนาดโมเลกุล 8 กิ โลดาลตั น), TNF-α(ขนาดโมเลกุล 17 กิ โลดาลตั น), IL-18 (ขนาดโมเลกุล 18
กิ โลดาลตั น), TGF-β(ขนาดโมเลกุล 25 กิ โลดาลดั น), INF-γ(ขนาดโมเลกุล 25 กิ โลดาลตั น) และ IL-10
(ขนาดโมเลกุล 36 กิ โลดาลตั น) หากอิงตามทฤษฎีของ Ronco “peak concentration” แล้วแสดงให้เห็นว่า
เทคนิคนี เป็นการรั กษาทีน่าจะตรงกั บกลไกการเกิดโรคด้ วยการลดปริ มาณสารไซโตคายน์อย่างไม่เจาะจงใน
ช่วงเวลาต่อเนื อง ซึงเชื อว่าช่วยลดสารสื อทีสําคั ญในกลไลการติดเชื อในกระแสโลหิต ณ เวลาทีมีปริ มาณสาร
สูงสุด “peak” ทีร่างกายไม่สามารถควบคุมสมดุลย์ได้ และยั งช่วยประคั บประคองภาวะไตวายฉับพลั นให้ผ่าน
ระยะวิ กฤตและเข้ าสู่ระยะฟื นฟูต่อมา(84, 85) ช่วยลดภาวะแทรกซ้อนและการเสี ยชี ว ิ ตได้ จึงน่าจะเป็นเทคนิคที
ปลอดภั ยและมี ประสิ ทธิภาพเหมาะสมในการนํ ามาใช้ ในการรั กษาภาวะไตวายฉับพลั นจากการติดเชื อในกระแส
โลหิตมากไปกว่าแค่บทบาทของไตทดแทนบําบั ดในช่วงไตวายฉับพลั นอย่างเดี ยว
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5.3 ข้ อจํากั ดของงานวิ จ ั ย
ในการศึ กษานี เป็นเพียงการศึกษาขนาดเล็ก เนื องจากเป็นโรงพยาบาลในสั งกั ดโรงเรี ยนแพทย์ทําให้
ผู้ ป ่ วยส่วนหนึงอาการหนักมากมี ระบบการไหลเวี ยนโลหิตล้มเหลวรุนแรงต้องใช้ ยากระตุ้นความดั นโลหิต
มากกว่า 1 ชนิดทําให้ถูกคั ดออก เป็นเหตุผลให้จํานวนผู้ ร่วมวิ จ ั ยน้อยทําให้ไม่กระบวนการสุ่มในการแบ่งกลุ่ม
การศึกษาได้ ไม่เท่ากั นแต่อย่างไรก็ ตามสามารถวิ เคราห์ผลการศึกษาหลั กได้ เพราะผลการศึ กษาหลั กคื อการ
เปรี ยบเทียบการขจั ดสารระหว่างเทคนิคฟอกเลือดทีมีปริ มาณสารตั งต้นในทั งสองกลุ่มไม่แตกต่าง แต่จํากั ดการ
วิ เคราะห์เปรี ยบเทียบผลของเทคนิคการฟอกเลือดกั บอาการทางคลินิกซึงเป็นเพียงผลการศึ กษารองเท่านั น อีก
ทั งการฟอกเลือดด้ วยวิ ธีนี ทําเพียงครั งเดี ยวเพราะมี ต ั วกรองจํากั ดไม่สามารถนํามาreused ได้ (ผู้ ป ่ วยส่วนใหญ่
ไม่สามารถให้สารต้านการแข็ งตั วเลือดได้เพราะมี ข ้ อห้า)มและเครื องฟอกเลือดทีใช้ เทคนิคนี ได้ ม ี น้อย(ระยะแรก
ของการนําเข้ ามาใช้ ในโรงพยาบาลมี เพียง2 เครื อง)

5.4 ข้ อเสนอแนะ
5.4.1 การนําไปใช้ ในเชิ งปฏิบ ั ต(Implication
ิ
for practice)
การศึกษานี เป็นเพียงหนึงการศึ กษาทีแสดงให้เห็นว่าเทคนิคฟอกเลือดSLED-f ในผู้ ป ่ วยไตวายใน
ผู้ ป ่ วยวิ กฤตหนักได้ อย่างปลอดภั ย เนื องจากในหอผู้ป ่ วยหนักวิกฤตโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ส่วนใหญ่ร ั กษา
ภาวะไตวายด้ วยเทคนิคการฟอกเลือดต่อเนื องซึงพบว่ามี ป ั ญหาหลายประการ ได้ แก่ ปริ มาณงานของพยาบาล
ไอซียูเพิมขึ นตลอด 24 ชั วโมงในการผสมและเปลียนนํ ายาทดแทนเฉลีย 36 ลิตรต่อวั น หากให้ยาละลายลิม
เลือดหรื อสารป้ องกั นเลือดแข็ งตั วซิเตรท
ต้องเจาะเลือดติดตามระดั บการแข็ งตั วของเลือดถี การบั นทึกปริมาณ
สารนํ าเข้ า-ออกด้วยบุคลากรอาจมีความคลาดเคลือนของข้ อมูลสูง ซึงต้องทําโดยพยาบาลทีได้ ร ั บการฝึ กฝน
จากป ั ญหาดั งกล่าทว ําให้การรั กษาผู้ ป ่ วยด้ วยการฟอกเลือดต่อเนื องในแต่ละหอผู้ ป ่ วยจํากัได้
ด ไม่เกิ น 2 รายเป็น
เหตุให้ผู้ ป ่ วยบางรายได้ ร ั บการรั กษาไม่เหมาะสม
หรื อช้าไป ดั งนั นเทคนิคการฟอกเลือดSLED-f เป็นทางเลือก
ทดแทนทีจะช่วยลดป ั ญหาดั งกล่าวข้ างต้นได้ โดยที
การขจั ดของเสี ยและการควบคุมสมดุลย์นํ าได้ประสิ ทธิภาพ
เทียบเท่าไม่แตกต่างกั น ดั งแสดงในการศึ กษานี และของMarshall และคณะ (13) โดยพิจารณาใช้ร่วมกั บตั ว
กรองรูใหญ่พิเศษแทนตั วกรองมาตรฐานในกรณีทีมี การติดเชื อในกระแสโลหิตร่วมกั บภาวะไตวายฉับพลั นซึงจะ
ได้ ประโยชน์สูงสุดทีมี ความปลอดภั ยเป็นการใช้ ทรั พยากรอย่างคุ้มค่า แต่อย่างไรก็ ตามควรปรั บระยะเวลาการ
ฟอกเลือดนานขึ นเป็น 8-12 ชั วโมงซึงจะช่วยลดการเกิดภาวะความดันโลหิตตํ าขณะฟอกเลือดได้ เนืองจากอั ตรา
การดึ งปริ มาณนํ าออกจากร่างกายช้าลง โดยเริ มใช้ ต ัวกรองรูใหญ่พิเศษตั งแต่ครั แงรกของการฟอกเลือดทีการติด
เชื อยั งอยู่ในระยะแรก ทําติดต่อกั นอย่างน้อย 2-4 ครั งติดต่อกั นทุกวั นแต่ส ิ งทีต้องระวั งคื อระบบนํ าควรได้
ultrapure water มี การตรวจเช็ ดระดั บแบคทีเรี ยและendotoxinอย่างสมําเสมอ ถึงแม้ นจากการศึกษาของเรา
แสดงให้เห็นว่ามีการเสี ย albumin ไม่มากแต่ก็ ควรมี การทดแทนสารอั ลบูม ิ นอย่างน้อยให้เป็น20 %albumin 25-
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50 มิ ลลิลิตร ภายหลั งการฟอกเลือด และอาจต้องให้สารฟอสเฟสทดแทนรวมทั งเกลือแร่บางตัว เช่น zinc ให้แก่
ผู้ ป ่ วยด้ วยโดยเฉพาะผู้ป ่ วยทีต้องใช้ เครื องช่วยหายใจ
ผู้ ว ิ จ ั ยมี ความเห็นว่าหากนําเทคนิคการฟอกเลือดHCO-SLED-f ใช้ ในทางปฏิ บ ั ติได้ จริ งจะเป็นอีกหนึง
การรั กษาทีจะช่วยเพิมประสิ ทธิภาพการดูแลผู้ ป ่ วยติดเชื อในกระแสโลหิตทีมี ภาวะไตวายฉับพลั นร่ด้ววมยได้ ดี
ขึ น แต่อย่างไรก็ ตามยั งต้องการข้ อมูลจากการศึกษาทีใหญ่กว่านีมาช่วยยืนยั นประสิ ทธิภาพของเทคนิคนีซึงจะ
เพิมความมั นใจในการนํ าไปใช้มากขึ น อีกประเด็ นทีผู้ ว ิ จ ั ยแนะนําศึ กษาเพิมก่อนนํ าไปใช้ จริ ง คื อ เภสั จจลศาสตร์
ของยาปฏิ ช ี วนะขณะฟอกเลือดด้ วยHCO-SLED-f เพือนํามาปรั บยาให้เหมาะสมให้สามารถรั กษาระดั บยาใน
เลือดให้ได้ ประสิ ทธิภาพในการทําลายเชื อจุลชี พได้ ตลอดเวลาเพื อประโยชน์สูงสุใดนการรั กษาผู้ ป ่ วย
5.4.2 การนําไปใช้ ในเชิ งงานวิ จ ั ยในอนาคต(Implication for further research)
ผลทีได้ จากการศึ กษาวิ จ ั ยนี แสดงให้เห็นว่าการฟอกเลือดด้ วยHCO-SLED-f ขจั ดสารไซโตคายน์ได้
ซึงผู้ ว ิ จ ั ยเชื อว่าน่าจะเป็นsurrogate marker บอกพยากรณ์ของภาวะการติดเชื อในกระแสโลหิตทีมี ภาวะไตวาย
ฉับพลั นร่วมด้วย ในการศึกษานี ไม่ได้ ศึกษายืนยั นความสั มพั นธ์ของไซโตค
ายน์ในแง่ time-dose exposured
ตามทฤษฎี “peak concentration” กั บการทํางานของเซลล์เม็ ดเลือดขาว และทีสําคั ญไม่สามารถแสดงให้เห็นถึง
ผลการรั กษาต่ออั ตราการรอดชี ว ิ ต หรื อลดอั ตราการตายในทางคลินิก ดั งนั นผู้ ว ิ จ ั ยเสนอว่าควรมีการศึ กษาเพิม
เพือให้สามารถตอบคําถามดั งกล่าวได้
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ภาคผนวก ก
ตารางที 6.1 ข้ อมูลพืนฐานทีสําคั ญระดั บไซโตคายน์ IL-6 ก่อนและหลั งฟอกเลือด SLED-f และผลการรั กษาของผู้ ร่วมวิ จ ั ยทุกรายเป็นแจกแจงรายบุคคล
Case

Age

HCO 01
HCO 02
HCO 03
HCO 04
HCO 11
HCO 13
HCO 15
HCO 9
HF 01
HF 02
HF 07
HF 08
HF 10
HF 12
HF 14

68
76
43
72
73
44
77
54
65
77
88
88
85
61
91

eGFR

64
88.1
137.6
29.4
40.6
unknown
47
80
120.3
109
46.9
101.9
56.3
122.5
35.2

duration of admit
before
randomization
56
9
9
0
3
5
2
7
107
26
32
17
36
27
25

Duration
between
sepsis and
AKI
14
7
same
same
3
same
same
same
21
6
10
9
same
20
4

Duration
between AKI
and initiated
RRT
3
2
same
same
same
2
2
3
6
same
3
4
2
11
same

Number of
organ
failure
3
4
4
2
4
2
3
1
5
5
5
3
3
4
4

APACHE II
score

24.5
31
33
23.5
20.5
18.5
21
20
37
30
30.5
23
26
18
27.5

SOFA
score

7
17
13
6
14
6
11
5
18
16
13
8
12
13
14

IL-6 before
SLED-f

83.4
15
24.3
12.3
97.9
11.6
35.2
<0.4
7362
503
17.7
60.7
143
64.8
25.9

IL-6 after
SLED-f

99.7
11.4
31.6
10.7
56.1
30.9
50.7
<0.4
8709
323
40.7
45.1
198
97.9
92.0

Duration
between
initiated RRT
to outcome
49
13
6
25
33
22
34
16
18
56
12
26
5
21
31

Outcome

survive
death
death
survive
death
survive
survive
survive
death
death
death
death
death
death
death
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ภาคผนวก ข

การตรวจสอบข้อมูลที ผิ ดปกติ (Unusual and Influence Data)
ภาพแผน box plot แสดงระดั บไซโตคายน์ IL-6 ก่อนฟอกเลือดแยกตามกลุ่มการฟอกเลือด พบว่า
HF 01 นั นเป็นจุดทีไม่ได้ อยู่ในค่าพิส ั ยของกลุ่มดั งนั น ค่าระดั บไซโตคายน์ IL-6 ของ HF 01 ทีผิ ดปกตินี จึงมี
อิทธิพลต่อตั วแปรตาม clearance ผิ ดปกติไปด้ วย (ภาพแผนภูมิกราฟที 6.1)

ภาพแผนภู มิกราฟที 6.1 กราฟ box-plot ของค่าไซโตคายน์ IL-6 ก่อนฟอกเลือดแยกตามกลุ่มการทดลอง
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ภาคผนวก ค
CRP (data sheet)
The comparison of the Efficacy of IL-6 Removal between Sustained Low Efficiency Diafiltration
(SLED-f) with High cut-off Dialyzer and High-flux Dialyzer in Septic Acute Kidney Injury Patients
DAY 1,T0: Patient Code…………………………………

1

Date of recruit

(DD-Mon-YYYY) ……………………..

DEMOGRAPHICS

1 Age

..……..years……..months

2 Gender

 Female
 Male

CRITERIA FOR INCLUSION
CRITERIA FOR INCLUSION
Patient age is more than 18 years
Subject had been clinically diagnosed sepsis and/or septic shock as defined by
American College of Chest Physicians/ society of Critical Care Medicine
Consensus Conference and acute kidney injury based on clinical , laboratory ,in
accordance with recommendation made by the Acute Dialysis Quality Intiative
criterion F.
Subject fulfils one of following clinical criteria for initiating for acute dialysis
- Refractory fluid overload, oliguria unresponsive to fluid resuscitation measures
-Hyperkalemia > 6.5 mEq/L, or hyperkalemia with electrocardiographic change
-Severe metabolic acidosis: pH <7.1
-Azotemia
-Clinical significant organ edema in setting of AKI
-Uremia signs: pericarditis, encephalopathy, neuropathy
-Drugs overdose with dialyzable toxin
Subject or legal responsibility agrees to participate in the study by giving written
informed consent

Yes

No

72
CRITERIA FOR EXCLUSION
Yes

CRITERIA FOR EXCLUSION

No

Subject had been clinically diagnosed sepsis and/or septic shock, that delay initiation
proper empiric antibiotic more than 6 hours.
There is a strong likelihood that the study treatment wound not be continued in
accordance with study protocol.
Subject has been serum albumin below 2 mg/dl.
Subject is pregnant or is breastfeeding.
Subject received more than 1 inotropic drug.
Subject was not expected to survive 24 hours.

Pre-Dialysis (DD-Mon-YYYY) …………………
1.อายุ............................ปี
2. เพศ 1.ชาย

2.หญิง

3.วั นทีadmit…………………………………………………….……..
4. วั นทีเข้ าICU………………………………………………………...
5. วั นทีเริ มฟอกเลือด........................................................................
6. โรคประจําตั ว

1.เบาหวาน

2.โรคหั วใจ

3.โรคมะเร็ ง

4.โรคออโตอิมมูน

5.โรคภูม ิ คุ้มกั นบกพร่อง/เอชไอวี 6.โรคไตวายเรื อรั งระยะที 3-4
7.โรคไตวายเรื อรั งทีได้ ร ั บการบําบั ดฟอกเลือดมาแล้ว
8.อืน ๆระบุ......................................................................................................
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7. APACHE score……………………………………

8. SOFA (Sepsis organ failure assessment) score…………………
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9. วิ นิจฉัยภาวะติดเชื อDiagnosis date (DD-Mon-YYYY) …………………
Criteria

Yes

No

ระบุรายละเอียด

temperature >38 ◦C or <36◦C
heart rate >90 beats per minute
9.1 Sepsis
(if≥2condition)

respiratory rate >20 breaths per minute or
PaCO, <32 mm Hg
white blood cell count >12,000/cu mm,
<4,000/cu mm, or >10% immature (band)
forms

9.2 Infection

9.2.1 Source of infection
o
Respiratory tract…………………….
o
Urinary tract………………………....
o
Gastrointestinal tract……………….
o
Skin and soft tissue………………...
o
Blood-stream……………….............
o
CNS………………………………..…
o
Other………………………………....
9.2.2 Organnism by gram stain
o
GNB ……………………………………
o
GPC……………………………………
o
Anaerobe………………………………
o
Mixed organism………………………
9.2.3Laboratory confirm
o
o

positive culture ( not blood)…………
positive blood culture…………………

10. Baseline creatinine (DD-Mon-YYYY)………………………….(………………………………..)
11. At Day of diagnosis septic AKI: creatinine (DD Mon YYYY)……………………….(…………………..)
12. ปริ มาณป ั สสาวะต่อชั วโมงต่อนํ าหนักตั(6ว ชั วโมงก่อนเริ มการฟอกเลือด)…………………………………

75
13. วิ นิจฉัยไตวายฉับพลั นและระดั บความรุนแรง
Level

GFR Criteria
Yes

No

Urine Output Criteria
Yes

No

Risk
 ↑ Serum Cr x1.5………………………………….
 UO < 0.5 mL/kg/hr x6 hr…………………………
Injury
 ↑ Serum Cr x 2……………………………………
 UO < 0.5 mL/kg/hr x12 hr………………………..
Failure
 ↑ Serum Cr x 3 or ↑ Serum Cr to >4 mg/dL…
 UO < 0.3 mL/kg/hr x12 hr or Anuria x12 hr……

14.ข้ อบ่งชี การฟอกเลือด
Indication

Yes

No

14.1 Refractory fluid overload, oliguria unresponsive to fluid resuscitation measures
14.2 Hyperkalemia > 6.5 mEq/L, or hyperkalemia with electrocardiographic chang
14.3 Severe metabolic acidosis: pH <7.1
14.4 Azotemia
14.5 Clinical significant organ edema in setting of AKI
14.6 Uremia signs: pericarditis, encephalopathy, neuropathy
14.7 Drugs overdose with dialyzable toxin

15.Duration between ICU admit and start SLED …………………..day……………..hours
16. CBC: (Pre-Dialysis)
14.1 WBC………………cu /mm (PMN…………%Lymphocyte………..% ) 14.2 Hct……………%
14.3 Ptt ………………… cu /mm 14.4 INR……………………….
17. LFT : TP/Alb………….….TB/DB………........…SGOT/SGPT……………………ALP……………….
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18. ABG : pH………PO2………….(FiO2………)PCO2……………HCO3…………
19. Electrolyte : Na……………..K………………Cl……………..HCO3…………….
20. PO42…………………. beta2microglobulin…………………………
21. Vital Signs (Pre-Dialysis, T0)
21.1 Temp ________ C

21.2 Pulse _________/ min

21.3 RR _________/ min

21.3 BP ________ mmHg

21.4 Mean BP________mmHg

21.5 CVP/PCWP___________cmH2O

21.6 Body weight ________kg

21.7 Height __________cm

22. ตารางการฟอกเลือด
ครั งที ....
วั นที..................

ระยะเวลา
ฟอกเลือด
(ชั วโมง)

UF
ปัญหา
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23. แบบฟอรม์บ ั นทึกการฟอกเลือด SLED-f
อายุ....................................BW..................
วั นทีฟอกเลือด......................................ครั งที...............ระยะเวลาการฟอกเลือด.....................................
Prescription BFR...................DFR……….... RF rate …….… duration…….…...UF goal………….…
Anticoagulant (dose)………………………………………………………………………………………..
Access………………………………………………………………………………………………………..
Dialyzer type………………………………………………………………………………………………....

PR

cc/min

BFR

DFR

Pa

Pv

TMP

UF
rate

cumulative UF

เวลา

mBP

Substitution

Inotrop
CVP/PCWP

sBP

dBP

Total UF
Net fluid balance

หมาย
เหตุ
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24. แบบบั นทึกความดั นโลหิต ความดั นโลหิตเฉลีย ชี พจร และปริ มาณยากระตุ้นความดั นโลหิตระหว่างการฟอก
เลือด วั นที.........................................ครั งที..................................
variables

At 0

At 1st hr
after

At 6th
hr after

At 24th
hr after

At 48th hr
after

At …. hr
after

At …. hr
after

Systolic BP
Diastolic BP
Mean arterial blood
pressure
pulse rate
dose/min/kg of
Inotropic drug

variables

Absolute change
T0.5- T6

Systolic BP
Diastolic BP
Mean arterial blood pressure
pulse rate
dose/min/kg of Inotropic drug

T0.5- T24

Relative change
T0.5- T6

T0.5- T24
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25 .แบบบั นทึกระดั บสารต่าง ๆ ในเลือดและในนํ ายาฟอกเลือดระหว่างการฟอกเลือดวัทน................................
ี
ครั งที.......................
Variables (serum)

At 0

At 1st hr
after

At 6th hr
after

At 24th
hr after

At 48th
hr after

At ….
hr after

At ….
hr after

At 0

At 1st
hr after

At 6th hr
after

At 24th hr
after

At 48th
hr after

At ….
hr after

At ….
hr after

IL-6
beta2microglobulin
PO4

2

Urea
Albumin

Variables (dialysate)
IL-6
beta2microglobulin
PO4

2

Urea
Albumin

Variables
(dialysate)
IL-6
beta2microglobulin
phosphate
Urea
Albumin

Level
predialysis postdiaysis

Absolute Relative
change change

Clearance
T0.5

T6

Difference
clearance
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ชือโครงการวิจัย

“การศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการขจัดสารไซโตคายน์อินเตอร์ ลิวคิน 6

ด้ วยการฟอกเลือดด้ วยตัวกรองทีมีรูกรองขนาดใหญ่พิเศษเปรียบเทียบกับการฟอกด้ วยตัวกรองทีมีรูขนาดใหญ่
ปกติในเครืองฟอกไดอะฟิ ลเตรชันประสิทธิ ผลตําต่อเนืองในผู ้ ป่วยติดเชื อในกระแสโลหิตทีมีภาวะไตวายฉับพลัน”

ผู ้ สนับสนุนการวิจัย มูลนิธิโรคไต

แพทย์ผู ้ ทําวิจัย
ชือ

พญ. จีราลักษณ์ ตันฑ์พรชัย

ทีอยู่

หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1873 ถ.พระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330

เบอร์ โทรศัพท์

02-2564251 ต่อ 101 หรือ 081-8992938 (24 ชัวโมง) (ทีทํางานและมือถือ)

อาจารย์ทีปรึกษาโครงการวิจัย
ชือ

อาจารย์ นายแพทย์ขจร ตีรณธนากุล

ทีอยู่

หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1873 ถ.พระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330

เบอร์ โทรศัพท์

02-2564251 ต่อ 10 (ทีทํางานและมือถือ)
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เรียน

ผู ้ เข้ าร่วมโครงการวิจัยทุกท่าน
ท่านได้ รับเชิญให้ เข้ า ร่ ว มในการศึกษาวิจัยทางคลินิ กการฟอกเลือ ดด้ วยตัวกรองทีมี รูก รองขนาดใหญ่

พิเศษเปรียบเทียบกับการฟอกด้ วยตัวกรองทีมีรูขนาดใหญ่ปกติในเครืองฟอกไดอะฟิ ลเตรชันประสิทธิผลตําต่อเนือง
เพราะท่านเป็ นผู ้ ป่วยทีได้ รับการวินิจฉัยติดเชื อซึงมีภาวะไตวายฉับพลันและมีข้อบ่งชี ในการฟอกเลือด ขณะเข้ ารับ
การรักษาในหอผู ้ ป่วยวิกฤตหนัก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โครงการวิจัยนีเพือศึกษาประสิทธิ ภาพของตัวกรองทีมี
ขนาดรูกรองแตกต่างกันในการขจัดสารไซโตคายน์ ทีมีผลเสียต่อระบบการไหลเวียนโลหิตซึงเกิดขึ นในผู ้ ป่วยทีติด
เชื อในกระแสโลหิตทีมีภาวะไตวายมีวัตถุประสงค์ เพือให้ ทราบว่าตัวกรองทีมีรูกรองขนาดใหญ่ พิเศษสามารถขจัด
สารไซโตคายน์ได้ มากกว่ารูกรองขนาดใหญ่ ปกติหรื อไม่ ก่อนทีท่านจะตัดสินใจเข้ าร่ วมในการศึกษาวิจัยดังกล่าว
ขอให้ ท่านอ่านเอกสารฉบับนี อย่างถีถ้ วน เพือให้ ท่านได้ ทราบถึงเหตุผลและรายละเอียดของการศึกษาวิจัยในครังนี
หากท่านมีข้อสงสั ยใดๆ เพิมเติม กรุณาซักถามจากทีมงานของแพทย์ ผู ้ ทําวิจัย หรื อแพทย์ ผู ้ ร่วมทําวิจัยซึงจะเป็ นผู ้
สามารถตอบคําถามและให้ ความกระจ่างแก่ท่านได้
ท่านสามารถขอคําแนะนําในการเข้ าร่ วมโครงการวิจัยนี จากครอบครัว เพือน หรื อแพทย์ ประจําตัวของ
ท่านได้ ท่านมีเวลาอย่างเพียงพอในการตัด สินใจโดยอิสระ ถ้ าท่านตัดสินใจแล้ วว่ าจะเข้ าร่ ว มในโครงการวิจัย นี
ขอให้ ท่านลงนามในเอกสารแสดงความยินยอมของโครงการวิจยั นี
การเข้ าร่วมโครงการวิจัยนี ของท่านเป็ นไปโดยความสมัครใจทั งสิ น การตัดสินใจของท่านในการ
เข้ าร่วมโครงการวิจัยนี หรือไม่จะไม่ก่อให้ เกิดผลเสียต่อท่านหรือการดูแลทางการแทย์ของท่าน

หากท่านตัดสินใจ

เข้ าร่วมโครงการแล้ ว ท่านมีสิทธิทีจะถอนตัวออกจากการวิจัยได้ ทุกเมือโดยไม่มีผลต่อการดูแลทางการแพทย์ของ
ท่าน
เหตุผลความเป็ นมา
จากการศึกษาพบภาวะภาวะไตวายฉับพลั นทีสั มพันธ์ กับการติดเชื อในกระแสโลหิต19-51 % ปั จจุบัน
แม้ ว่าจะรักษาด้ วยไตทดแทนบําบัดแล้ วยังพบว่าอัตราตายสูงมากถึง 50-60 % จากความรู ้ พื นฐานพยาธิ
สรี รวิทยาพบว่าภาวะติดเชื อในกระแสโลหิตมีการกระตุ ้ นกระบวนการอักเสบทีซับซ้ อนและเป็ นวงจรต่อเนือง เกิด
สารไซโตคายน์ ได้ แก่ สารไซโตคายน์ ก่อนภาวะการอักเสบ ซึงเชือว่ามีบทบาททีสําคัญเป็ นตัวส่งต่อและขยา
สั ญญาณเกิดกระบวนการอักเสบต่อเนืองแบบไดนามิกทีซับซ้ อน รุ นแรงมากขึ นทําให้ ระบบไหลเวียนโลหิตผิดปกติ
เกิดความล้ มเหลวของอวัยวะต่างๆ ตามมา และเสียชีวิตในทีสุด
การศึกษาปิ คารด์ (PICARD study) พบหลั กฐานการอักเสบในผู ้ ป่วยวิกฤตทีมีภาวะไตวายฉับพลั นมี
ระดับไซโตคายน์สูงกว่าในกลุ่มผู ้ เสียชีวิตในโรงพยาบาลเปรียบเทียบกับกลุ่มทีรอดชีวิตเนืองจากสารไซโตคายน์
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เป็ นสารโมเลกุลใหญ่ไม่สามารถขจัดด้ วยการฟอกเลือดด้ วยวิธีมาตรฐาน จึงมีการพัฒนาขนาดรูกรองให้ ใหญ่ขึ น
เพือให้ สามารถขจัดสารไซโตคายน์ได้ เนืองจากในปั จจุบันในผู ้ ป่วยวิกฤตหนักทีมีภาวะไตวายฉับพลั นเครืองฟอก
ทั งไดอะฟิ ลเตรชันและไดอะไลซิสประสิทธิ ผลตําต่อเนืองทุกวัน ได้ ถูกนํามาใช้ แทนเครืองฟอกเลือดต่อเนืองมากขึ น
โดยมีการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพไม่แตกต่างกับการฟอกเลือดต่อเนือง

และการฟอกเลือดมาตรฐานแบบไม่

ต่อเนือง ดังนั นจึงเป็ นทีมาของการศึกษานี เพือให้ ทราบว่าตัวกรองทีมีรูกรองขนาดใหญ่พิเศษสามารถขจัดสารไซโต
คายน์ได้ มากกว่ารูกรองขนาดใหญ่ปกติหรือไม่ ในเครืองฟอกไดอะฟิ ลเตรชันประสิทธิผลตําต่อเนืองในผู ้ ป่วยติด
เชื อในกระแสโลหิตทีมีภาวะไตวายฉับพลั น
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
 เพือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการขจัดสารไซโตคายน์อินเตอร์ ลิวคิน 6 ด้ วยการฟอกเลือดด้ วย
ตัวกรองทีมีรูกรองขนาดใหญ่พิเศษกับตัวกรองทีมีรูขนาดใหญ่ปกติในเครืองฟอก
ไดอะฟิ ลเตรชันประสิทธิ ผลตําต่อเนืองในผู ้ ป่วยติดเชื อในกระแสโลหิตทีมีภาวะไตวายฉับพลั น
 เพือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการขจัดสาร beta2microglobulin, phosphate, และ urea ด้ วย
การฟอกเลือดด้ วยตัวกรองทีมีรูกรองขนาดใหญ่พิเศษกับการฟอกด้ วยตัวกรองทีมีรูขนาดใหญ่
ปกติในเครืองฟอกไดอะฟิ ลเตรชันประสิทธิ ผลตําต่อเนืองในผู ้ ป่วยติดเชื อในกระแสโลหิตทีมี
ภาวะไตวายฉับพลั น
 เพือเปรียบเทียบการสูญเสียalbumin ในผู ้ ป่วยติดเชื อในกระแสโลหิตทีมีภาวะไตวายฉับพลั น
ด้ วยการฟอกเลือดด้ วยตัวกรองทีมีรูกรองขนาดใหญ่พิเศษและการฟอกเลือดด้ วยตัวกรองทีมีรู
ขนาดใหญ่ปกติในเครืองฟอกไดอะไลซิสประสิทธิผลตํา
 เพือเปรียบเทียบการเปลียนแปลงของระดับความดันโลหิต ปริมาณยากระตุ ้ นความดันโลหิต
ภายหลั งฟอกเลือดด้ วยตัวกรองทีมีรูกรองขนาดใหญ่พิเศษกับการฟอกด้ วยตัวกรองทีมีรูขนาด
ใหญ่ปกติในเครืองฟอกไดอะฟิ ลเตรชันประสิทธิผลตําต่อเนืองในผู ้ ป่วยติดเชื อในกระแสโลหิตที
มีภาวะไตวายฉับพลั น
โครงการศึกษาวิจัยนี ต้ องการอาสาสมัคเรข้ าร่วมในโครงการวิจัยจํานวน 20 ราย
วิธีการทีเกียวข้ องกับการวิจัย
ผู ้ วิจัยจะทบทวนประวัติ การตรวจร่างกายและผลการตรวจทางห้ องปฏิบัติการ การวินิจฉัย การรักษา ข้ อ
บ่งชี ในการฟอกเลือด เมือเข้ าเกณฑ์ ทีเข้ าร่วมการวิจัย ผู ้ วิจัยให้ ข้อมูลและเอกสารชี แจงผู ้ เข้ าร่วมการวิจัหย ลั ง
จากนั นหลั งจากทีท่านให้ ความยินยอมเข้ าร่วมในโครงการวิจัยนี จึงทําการเซ็นหนังสือรับรองเข้ าร่วมการศึกษาท่าน
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จะได้ รับการคัดเข้ ากลุ่มการศึกษาใดกลุ่มหนึงใน2 กลุ่มการศึกษา กลุ่มแรก ฟอกเลือดด้ วยตัวกรองขนาดใหญ่
ธรรมดา และ กลุ่มทีสอง ฟอกเลือดด้ วยตัวกรองขนาดใหญ่พิเศษ โดยใช้ เครืองฟอกเลือดไดอะฟิ ลเตรชัน
ประสิทธิ ผลตําต่อเนืองทั งสองกลุ่มเหมือนกัน
ในครั งแรกของการฟอกเลือดเมือเข้ าโครงการวิจัยผู ้ วิจัยจะขอดูดเลือดของท่านจากสายต่อวงจรการฟอก
เลือดเพือประเมินผลทางห้ องปฏิบัติการจํานวน 3 ครั งจํานวนรวม 40 มิลลิลิตร (8 ช้ อนชา) (จํานวน 3 ครั งคือ ก่อน
ฟอกเลือดจํานวน 12 มิลลิลิตร, หลั งจากนั นเริมกระบวนการฟอกเลือดทีชัวโมงที0.5 จํานวน 16 ลู กบาศก์
เซนติเมตร, หลั งฟอกเลือดเสร็ จทีชัวโมงที 6 จํานวน 12 ลู กบาศก์เซนติเมตร) และหลั งจากนั นถ้ าผู ้ ป่วยยังมีข้อบ่งชี ที
ต้ องได้ รับการฟอกเลือดขณะรักษาตัวในหอผู ้ ป่วยวิกฤตหนัก ผู ้ ป่วยจะได้ รับการฟอกเลือดด้ วยตัวกรองและเครือง
ฟอกวิธีเดิมโดยผู ้ วิจัยจะขอดูดเลือดทีชัวโมงที0.5 จํานวน 10 มิลลิลิตร (2 ช้ อนชา) ในแต่ละรอบของการฟอกเลือด
จนกว่าผู ้ ป่วยจะได้ รับการจําหน่ายจากหอผู ้ ป่วยวิกฤตหนักหรือไม่มีข้อบ่งชี ของการฟอกเลือดข้ อใดข้ อหนึง (อาจ
มากกว่าหนึงครั งครั งละ10 มิลลิลิตร) ซึงตัวอย่างเลือดทีเก็บนี จะถูกทําลายทิ ง เมือโครงการวิจัยนี สิ นสุ ด
มีการให้ ทดแทน (10 กรัม) เมือฟอกเลือดเสร็จในกลุ่มทีฟอกเลือดด้ วยตัวกรองใหญ่พิเศษต่อรอบการ
ฟอกเลือด
ท่านจะสิ นสุ ดโครงการวิจัยเมือได้ รับการจําหน่ายจากหอผู ้ ป่วยวิกฤตหนักหรือไม่มีข้อบ่งชี ของการฟอก
เลือดข้ อใดข้ อหนึง รวมระยะเวลาทีท่านต้ องร่วมอยู่ในโครงการวิจัย คือ ตั งแต่ท่านเริมฟอกเลือดจนกว่าท่านจะ
ได้ รับการจําหน่ายจากหอผู ้ ป่วยวิกฤตหนักหรือไม่มีข้อบ่งชี ของการฟอกเลือดข้ อใดข้ อหนึง ทางโครงการจะบันึกท
ข้ อมูลของท่านตลอดระยะเวลาทีท่านอยู่ในโครงการวิจัย
ความรับผิดชอบของอาสาสมัครผู ้ เข้ าร่วมในโครงการวิจัย
เพือให้ งานวิจัยนี ประสบความสําเร็จ ผู ้ ทําวิจัยใคร่ขอความความร่วมมือจากท่าน

โดยจะขอให้ ท่าน

ปฏิบัติตามคําแนะนําของผู ้ ทําวิจัยอย่างเคร่งครัด รวมทั งแจ้ งอาการผิดปกติต่าง ๆ ทีเกิดขึ นกับท่านระหว
่างทีท่าน
เข้ าร่วมในโครงการวิจัยให้ ผู ้ ทําวิจัยได้ รับทราบ
ความเสียงทีได้ รับจากการฟอกเลือดด้ วยตัวกรองรูใหญ่พิเศษ
การสูญเสีย albumin ซึงเป็ นโปรตีนไข่ขาวในกระแสโลหิ ตทีช่วยให้ รักษาระดับการคงอยู่ของสารนํ าในหลอด
เลือด แก้ ไขด้ วยการให้ albumin ทดแทนตามปริมาณทีคาดว่ามีการสู ญเสีย ระหว่างทีท่านอยู่ในโครงการวิจัยจะมี
การติดตามดูแลสุ ขภาพของท่านอย่างใกล้ ชิด
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ความเสียงทีได้ รบั จากกระบวนการฟอกเลือดเช่นเดียวกับกระบวนการฟอกเลือดวิธีมาตรฐาน
ท่านอาจเกิดอาการข้ างเคียงเช่นเดียวกับผู ้ ป่วยหนักวิกฤตอืนทีไม่ได้ เกิดจากภาวะการติดเชื อทีมีไตวาย
ฉับพลั นทีต้ องได้ รับการฟอกเลือดมาตรฐานทัวไป ได้ แก่ ภาวะความดันโลหิตตํา ภาวะหัวใจเต้ นผิดปกติ ภาวะเกลือ
แร่ผิดปกติ ภาวะเลือดออก ภาวะสายฟอกเลือดอุดตัน ซึงผู ้ วิจัยได้ ทําการติดอุปกรณ์เฝ้าติดตามและเฝ้าติดตาม
ต่อเนือง หากมีอาการผิดปกติสามารถวินิจฉัยและแก้ ไขก่อนเกิดภาวะอันตราย หรือหากไม่สามารถแก้ ไขได้ จึงหยุด
การรักษา
ความเสียงทีได้ รับจากการดูดเลือด
การดูดเลือดจากวงจรการฟอกเลือด อาจทําให้ เกิดการปนเปื อนเชื อโรคเข้ าวงจรการฟอกเลือดซึงแก้ ไขด้ วย
การเจาะดูดด้ วยวิธีสะอาดปราศจากเชื ออย่างเคร่งครัด
ความเสียงทีไม่ทราบแน่นอน
ท่านอาจเกิ ดอาการข้ า งเคีย ง หรื อความไม่สบาย นอกเหนือจากทีได้ แสดงในเอกสารฉบับ นี ซึงอาการ
ข้ างเคียงเหล่านี เป็ นอาการทีไม่เคยพบมาก่อน เพือความปลอดภัยของท่าน ควรแจ้ งผู ้ ทําวิจัยให้ ทราบทันทีเมือเกิด
ความผิดปกติใดๆ เกิดขึ น
หากมีการค้ นพบข้ อมูลใหม่ ๆ ทีอาจมีผลต่อความปลอดภัยของท่านในระหว่างทีท่านเข้ าร่ วมใน
โครงการวิจัย ผู ้ ทําวิจัยจะแจ้ งให้ ท่านทราบทันที เพือให้ ท่านตัดสินใจว่าจะอยู่ในโครงการวิจัยต่อไปหรือจะขอถอน
ตัวออกจากการวิจัย
หากท่านมีข้อสงสั ยใด ๆ เกียวกับความเสียงทีอาจได้ รับจากการเข้ าร่วมโครงการวิจัย ท่านสามารถสอบถาม
จากแพทย์ ผู ้ ทําการวิจัยได้ ตลอดเวลา
ประโยชน์ทีอาจได้ รับ
“ท่านจะไม่ได้ รับประโยชน์ ใดๆจากการเข้ าร่ วมในการวิจัยครั งนี แต่ผลการศึกษาทีได้ เป็ นข้อมูลสําหรับ
แพทย์ เพื อนํา มาใช้ เ ป็ นแนวทางในการรั กษาผู ้ ป่วยติด เชื อทีมี ภาวะไตวายฉับพลัน ท่ านอืนๆ ต่ อไปในอนาคตนี
อย่างไรก็ตามการเข้ าร่ วมในโครงการวิจัยนีอาจช่วยทําให้ การดูแลรักษาท่านมีประสิทธิ ภาพสูงกว่าการฟอกเลือด
ด้ วยตัวกรองปกติมาตรฐานได้ อาจจะลดความรุนแรงของโรคได้ แต่ไม่ได้ รับรองว่าสุขภาพของท่านจะต้ องดีขึ นหรื อ
ความรุนแรงของโรคจะลดลงอย่างแน่นอน
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วิธีการและรูปแบบการรักษาอืน ๆ ซึงมีอยู่สําหรับอาสาสมัคร
ท่านไม่จําเป็ นต้ องเข้ าร่วมการวิจัยนี เพือประโยชน์ในการรักษาทีท่านเป็ นอยูหากท่
่
านไม่เข้ าร่วม
ในโครงการวิจัยนี ท่านก็จะได้ รับการตรวจเพือการวินิจฉัยและรักษาโรคของท่านตามวิธีการทีเป็ นมาตรฐานคือ
รักษาด้ วยการการฟอกเลือดวิธีและตัวกรองมาตรฐานตามความเห็นของอายุรแพทย์โรคไตตามข้ อบ่งชี ดังนั นจึงควร
ปรึกษากับแพทย์ ผู ้ ให้ การรักษาท่านก่อนตัดสินใจ
ข้ อปฏิบัติของท่านขณะทีร่วมในโครงการวิจัย
ขอให้ ท่านปฏิบัติดังนี
1. ขอให้ ท่านให้ ข้อมูลทางการแพทย์ของท่านทั งในอดีต และปั จจุบัน แก่ผู ้ ทําวิจัยด้ วยความสั ตย์ จริง
2. ขอให้ ท่านแจ้ งให้ ผทู ้ ําวิจัยทราบความผิดปกติทีเกิดขึ นระหว่างทีท่านร่วมในโครงการวิจัย
อันตรายทีอาจเกิดขึ นจากการเข้ าร่วมในโครงการวิจัยและความรับผิดชอบของผู ้ ทําวิจ/ัยผู ้ สนับสนุนการวิจัย
หากเกิดอาการแทรกซ้ อนอันเกิดจากตัวกรองทีใช้ ในการศึกษา แพทย์จะได้ ประเมินอาการแทรกซ้ อนของ
ท่าน และให้ การรักษาทีเหมาะสมทันที หากอาการดังกล่าวเป็ นผลจากการเข้ าร่ วมในโครงการวิจัย ผู ้ ทําวิจัย/
ผู ้ สนับสนุนการวิจัยยินดีจะรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการรักษาพยาบาลของท่าน และการลงนามในเอกสารให้ ความ
ยินยอม ไม่ได้ หมายความว่าท่านได้ สละสิทธิ ทางกฎหมายตามปกติทีท่านพึงมี
ในกรณีทีท่านได้ รับอันตรายใด ๆ หรือต้ องการข้ อมูลเพิมเติมทีเกียวข้ องกับโครงการวิจัย ท่านสามารถ
ติดต่อกับผู ้ ทําวิจัยคือ พญ. จีราลักษณ์ ตันฑ์ พรชัย ได้ ที หน่วยโรคไต ตึกกสิกรไทย ร.พ.จุฬาลงกรณ์ โทรศัพท์
02-2564251 ต่อ 101 หรือ 081-8992938 (ตลอด 24 ชัวโมง)
ค่าใช้ จ่ายของท่านในการเข้ าร่วมการวิจัย
ท่านจะได้ รับการฟอกเลือดด้ วยตัวกรองรูใหญ่พิเศษและรู ใหญ่ปกติ

รวมถึงการทดสอบต่างๆทีต้ องใช้ ในการ

วิจัยโดย “พญ. จีราลักษณ์ ตันฑ์ พรชัย (ผู ้ วิจัยหลัก)” จะเป็ นผู ้ รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทั งหมดค่าตอบแทนสําหรับ
ผู ้ เข้ าร่วมวิจัย
ท่านจะไม่ได้ รับเงินค่าตอบแทนจากการเข้ าร่ วมในการวิจัย แต่ท่านจะได้ รับค่าเดินทางและเงินชดเชยการ
สู ญเสียรายได้ หรือความไม่สะดวก ไม่สบาย ในการเข้ าร่วมโครงการวิจัย จํานวน 1,000 บาท เมือท่านได้ รับการ
จําหน่ายจากหอผู ้ ป่วยวิกฤตหนัก
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การเข้ าร่วมและการสิ นสุ ดการเข้ าร่วมโครงการวิจัย
การเข้ าร่วมในโครงการวิจัยครั งนี เป็ นไปโดยความสมัครใจ หากท่านไม่สมัครใจจะเข้ าร่วมการศึกษาแล้ ว
ท่านสามารถถอนตัวได้ ตลอดเวลา การขอถอนตัวออกจากโครงการวิจัยจะไม่มีผลต่อการดูแลรักษาโรคของท่านแต่
อย่างใด
ผู ้ ทําวิจัยอาจถอนท่านออกจากการเข้ าร่วมการวิจัย เพือเหตุผลด้ านความปลอดภัยของท่าน หรือเมือผู ้ สนับสนุน
การวิจัยยุติการดําเนินงานวิจัย หรือ ในกรณีดังต่อไปนี
1. ท่านไม่สามารถดําเนินการฟอกเลือดจนครบตามกําหนดเวลา
2. ท่านเกิดภาวะแทรกซ้ อน จากการได้ ฟอกเลือดด้ วยตัวกรองรูใหญ่ พิเศษ
การปกป้องรักษาข้ อมูลความลั บของอาสาสมัคร
ข้ อมูลที อาจนํ าไปสู่การเปิ ดเผยตัวท่ าน จะได้ รับการปกปิ ดและจะไม่เปิ ดเผยแก่สาธารณชน ในกรณี ที
ผลการวิ จัย ได้ รั บ การตี พิ ม พ์ ชื อและที อยู่ ข องท่ า นจะได้ รั บ การปกปิ ดอยู่ เ สมอ โดยจะใช้ เ ฉพาะรหั สประจํ า
โครงการวิจัยของท่าน
จากการลงนามยินยอมของท่านผู ้ ทําวิจัย และผู ้ สนับสนุนการวิจัยสามารถเข้ าไปตรวจสอบบันทึกข้ อมูล
ทางการแพทย์ ของท่านได้ แม้ จะสิ นสุดโครงการวิจัยแล้ วก็ตาม หากท่านต้ องการยกเลิกการให้ สิทธิ ดังกล่าว ท่าน
สามารถแจ้ ง หรื อเขียนบันทึกขอยกเลิกการให้ คํายินยอม โดยส่งไปที “พญ. จีราลักษณ์ ตันฑ์ พรชัย หน่ วยไต
ตึกกสิกรไทย ร.พ.จุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม 4 ปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330”
หากท่านขอยกเลิกการให้ คํายินยอมหลั งจากทีท่านได้ เข้ าร่วมโครงการวิจัยแล้ ว ข้ อมูลส่วนตัวของท่านจะ
ไม่ถูกบันทึกเพิมเติม อย่างไรก็ตามข้ อมูลอืน ๆ ของท่านอาจถูกนํามาใช้ เพือประเมินผลการวิจัย และท่านจะไม่
สามารถกลับมาเข้ าร่ วมในโครงการนี ได้ อีก ทั งนี เนืองจากข้ อมูลของท่านทีจําเป็ นสํา หรับใช้ เพือการวิยไม่
จั ได้ ถูก
บันทึก
จากการลงนามยินยอมของท่านแพทย์ ผู ้ ทําวิจัยสามารถบอกรายละเอียดของท่านทีเกียวกับการเข้ าร่ วม
โครงการวิจัยนี ให้ แก่แพทย์ผู ้ รักษาท่านได้
สิทธิ ของผู ้ เข้ าร่วมในโครงการวิจัย
ในฐานะทีท่านเป็ นผู ้ เข้ าร่วมในโครงการวิจัย ท่านจะมีสิทธิ ดังต่อไปนี
1. ท่านจะได้ รับทราบถึงลั กษณะและวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั งนี
2. ท่านจะได้ รับการอธิบายเกียวกับระเบียบวิธีการของการวิจัยทางการแพทย์ รวมทั งยาและอุปกรณ์ทีใช้
ในการวิจัยครั งนี
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3. ท่านจะได้ รับการอธิบายถึงความเสียงและความไม่สบายทีจะได้ รับจากการวิจัย
4. ท่านจะได้ รับการอธิบายถึงประโยชน์ทีท่านอาจจะได้ รับจากการวิจัย
5. ท่านจะได้ รับการเปิ ดเผยถึงทางเลือกในการรักษาด้ วยวิธีอืน ยา หรืออุปกรณ์ซึงมีผลดีต่อท่านรวมทั ง
ประโยชน์และความเสียงทีท่านอาจได้ รับ
6. ท่านจะได้ รับทราบแนวทางในการรักษาในกรณีทีพบโรคแทรกซ้ อนภายหลั งการเข้ าร่วมในโครงการวิจัย
7. ท่านจะมีโอกาสได้ ซักถามเกียวกับงานวิจัยหรือขั นตอนทีเกียวข้ องกับงานวิจัย
8. ท่านจะได้ รับทราบว่าการยินยอมเข้ าร่ วมในโครงการวิจัยนี ท่านสามารถขอถอนตัวจากโครงการเมือ ไร
ก็ได้ โดยผู ้ เข้ าร่วมในโครงการวิจัยสามารถขอถอนตัวจากโครงการโดยไม่ได้ รับผลกระทบใดๆทั งสิ น
9. ท่านจะได้ รับสําเนาเอกสารใบยินยอมทีมีทั งลายเซ็นและวันที
10. ท่านมีสิทธิในการตัดสินใจว่าจะเข้ าร่ วมในโครงการวิจัยหรือไม่ก็ได้ โดยปราศจากการใช้ อิทธิพลบังคับ
ข่มขู่ หรือการหลอกลวง
หากท่านไม่ได้ รับการชดเชยอันควรต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่ วยทีเกิดขึ นโดยตรงจากการวิจัย หรือท่าน
ไม่ได้ รับการปฏิบัติตามทีปรากฎในเอกสารข้ อมูลคําอธิบายสําหรับผู ้ เข้ าร่วมในการวิจัย ท่านสามารถร้ องเรี ยนได้ ที
คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย

ตึกอานันทมหิดลชั น 3

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนนพระราม 4 ปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330 โทร 0-2256-4455 ต่อ 14, 15 ในเวลาราชการ

ขอขอบคุณในการร่วมมือของท่านมา ณ ทีนี

88

Information sheet for research participant
ชือโครงการวิจัย “การศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการขจัดสารไซโตคายน์อินเตอร์ ลิวคิน 6 ด้ วยการฟอก
เลือดด้ วยตัวกรองทีมีรูกรองขนาดใหญ่พิเศษเปรียบเทียบกับการฟอกด้ วยตัวกรองทีมีรูขนาดใหญ่ปกติในเครือง
ฟอกไดอะฟิ ลเตรชันประสิทธิ ผลตําต่อเนืองในผู ้ ป่วยติดเชื อในกระแสโลหิตทีมีภาวะไตวายฉับพลั”น

ผู ้ สนับสนุนการวิจัย มูลนิธิโรคไต

แพทย์ผู ้ ทําวิจัย
ชือ

พญ. จีราลักษณ์ ตันฑ์พรชัย

ทีอยู่

หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1873 ถ.พระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330

เบอร์ โทรศัพท์

02-2564251 ต่อ 101 หรือ 081-8992938 (24 ชัวโมง) (ทีทํางานและมือถือ)

อาจารย์ทีปรึกษาโครงการวิจัย
ชือ

อาจารย์ นายแพทย์ขจร ตีรณธนากุล

ทีอยู่

หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1873 ถ.พระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330

เบอร์ โทรศัพท์

02-2564251 ต่อ 101 (ทีทํางานและมือถือ)
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เรียน

ผู ้ แทนโดยชอบธรรมของผู ้ เข้ าร่ วมวิจัยทุกท่าน
ญาติของท่านได้ รับเชิญให้ เข้ าร่วมในการศึกษาวิจัยทางคลินิกการฟอกเลือดด้ วยตัวกรองทีมีรูกรองขนาด

ใหญ่พิเศษเปรียบเทียบกับการฟอกด้ วยตัวกรองทีมีรูขนาดใหญ่ ปกติในเครื องฟอกไดอะฟิ ลเตรชันประสิทธิ ผลตํา
ต่อเนืองเพราะญาติของท่านเป็ นผู ้ ป่วยทีได้ รับการวินิจฉัยติดเชื อซึงมีภาวะไตวายฉับพลันและมีข้อบ่งชี ในการฟอก
เลือด ขณะเข้ ารับการรักษาในหอผู ้ ป่วยวิกฤตหนักโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โครงการวิจัยนีเพือศึกษาประสิทธิ ภาพ
ของตัวกรองทีมีขนาดรูกรองแตกต่างกันในการขจัดสารไซโตคายน์ ทีมีผลเสียต่อระบบการไหลเวียนโลหิตซึงเกิดขึ น
ในผู ้ ป่วยทีติดเชื อในกระแสโลหิตทีมีภาวะไตวายมีวัตถุประสงค์ เพือให้ ทราบว่าตัวกรองทีมีรูกรองขนาดใหญ่ พิเศษ
สามารถขจัดสารไซโตคายน์ได้ มากกว่ารู กรองขนาดใหญ่ ปกติหรื อไม่ ก่อนทีท่านจะตัดสินใจให้ ญาติของท่านเข้ า
ร่ ว มในการศึก ษาวิ จัย ดัง กล่า ว ขอให้ ท่ า นอ่ า นเอกสารฉบั บ นี อย่ า งถี ถ้ ว น เพื อให้ ท่ า นได้ ท ราบถึง เหตุ ผลและ
รายละเอี ยดของการศึก ษาวิจัย ในครั งนี หากท่า นมี ข้อ สงสัยใดๆ เพิมเติ ม กรุ ณาซักถามจากที มงานของแพทย์
ผู ้ ทําวิจัย หรือแพทย์ผู ้ ร่วมทําวิจัยซึงจะเป็ นผู ้ สามารถตอบคําถามและให้ ความก
ระจ่างแก่ท่านได้
ท่านสามารถขอคําแนะนําในการเข้ าร่ วมโครงการวิจัยนี จากครอบครัว เพือน หรื อแพทย์ ประจําตัวของ
ญาติของท่านได้ ท่านมีเวลาอย่างเพียงพอในการตัดสินใจโดยอิสระ ถ้ าท่านตัดสินใจแล้ วว่าจะให้ ญาติของท่านเข้า
ร่วมในโครงการวิจัยนี ขอให้ ท่านลงนามในเอกสารแสดงความยินยอมของโครงการวิจัยนี
การอนุญาติให้ ญาติของท่านเข้ าร่ วมโครงการวิจัยนี

เป็ นไปโดยความสมัครใจทั งสิ น

การ

ตัดสินใจเข้ าร่ วมโครงการวิจัยนี หรือไม่จะไม่ก่อให้ เกิดผลเสียต่อญาติของท่านหรือการดูแลทางการแพทย์แก่ญตา ิ
ของท่าน หากอนุญาติให้ ญาติของท่านเข้ าร่วมโครงการแล้ ว ท่านมีสิทธิทีจะให้ ญาติของท่านถอนตัวออกจากการ
วิจัยได้ ทุกเมือโดยไม่มีผลต่อการดูแลทางการแพทย์แก่ญาติของท่าน
เหตุผลความเป็ นมา
จากการศึกษาพบภาวะภาวะไตวายฉับพลั นทีสั มพันธ์ กับการติดเชื อในกระแสโลหิต19-51 % ปั จจุบัน
แม้ ว่าจะรักษาด้ วยไตทดแทนบําบัดแล้ วยังพบว่าอัตราตายสูงมากถึง 50-60 % จากความรู ้ พื นฐานพยาธิ
สรี รวิทยาพบว่าภาวะติดเชื อในกระแสโลหิตมีการกระตุ ้ นกระบวนการอักเสบทีซับซ้ อนและเป็ นวงจรต่อเนือง เกิด

สารไซโตคายน์ ได้ แก่ สารไซโตคายน์ ก่อนภาวะการอักเสบ ซึงเชือว่ามีบทบาททีสําคัญเป็ นตัวส่งต่อและขยาย
สั ญญาณเกิดกระบวนการอักเสบต่อเนืองแบบไดนามิกทีซับซ้ อน รุ นแรงมากขึ นทําให้ ระบบไหลเวียนโลหิตผิดปกติ
เกิดความล้ มเหลวของอวัยวะต่างๆ ตามมา และเสียชีวิตในทีสุด
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การศึกษาปิ คารด์ (PICARD study) พบหลั กฐานการอักเสบในผู ้ ป่วยวิกฤตทีมีภาวะไตวายฉับพลั นมี
ระดับไซโตคายน์สูงกว่าในกลุ่มผู ้ เสียชีวิตในโรงพยาบาลเปรียบเทียบกับกลุ่มทีรอดชีวิตเนืองจากสารไซโตคายน์
เป็ นสารโมเลกุลใหญ่ไม่สามารถขจัดด้ วยการฟอกเลือดด้ วยวิธีมาตรฐาน จึงมีการพัฒนาขนาดรูกรองให้ ใหญ่ขึ น
เพือให้ สามารถขจัดสารไซโตคายน์ได้ เนืองจากในปั จจุบันในผู ้ ป่วยวิกฤตหนักทีมีภาวะไตวายฉับพลั นเครืองฟอก
ทั งไดอะฟิ ลเตรชันและไดอะไลซิสประสิทธิ ผลตําต่อเนืองทุกวันได้ ถูกนํามาใช้ แทนเครืองฟอกเลือดต่อเนืองมากขึ น
โดยมีการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพไม่แตกต่างกับการฟอกเลือดต่อเนือง

และการฟอกเลือดมาตรฐานแบบไม่

ต่อเนือง ดังนั นจึงเป็ นทีมาของการศึกษานี เพือให้ ทราบว่าตัวกรองทีมีรูกรองขนาดใหญ่พิเศษสามารถขจัดสารไซโต
คายน์ได้ มากกว่ารูกรองขนาดใหญ่ปกติหรือไม่ ในเครืองฟอกไดอะฟิ ลเตรชันประสิทธิผลตําต่อเนืองในผู ้ ป่วยติด
เชื อในกระแสโลหิตทีมีภาวะไตวายฉับพลั น
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
 เพือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการขจัดสารไซโตคายน์อินเตอร์ ลิวคิน 6 ด้ วยการฟอกเลือดด้ วย
ตัวกรองทีมีรูกรองขนาดใหญ่พิเศษกับตัวกรองทีมีรูขนาดใหญ่ปกติในเครืองฟอก
ไดอะฟิ ลเตรชันประสิทธิ ผลตําต่อเนืองในผู ้ ป่วยติดเชื อในกระแสโลหิตทีมีภาวะไตวายฉับพลั น
 เพือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการขจัดสาร beta2microglobulin, phosphate, และ urea ด้ วย
การฟอกเลือดด้ วยตัวกรองทีมีรูกรองขนาดใหญ่พิเศษกับการฟอกด้ วยตัวกรองทีมีรูขนาดใหญ่
ปกติในเครืองฟอกไดอะฟิ ลเตรชันประสิทธิ ผลตําต่อเนืองในผู ้ ป่วยติดเชื อในกระแสโลหิตทีมี
ภาวะไตวายฉับพลั น
 เพือเปรียบเทียบการสูญเสียalbumin ในผู ้ ป่วยติดเชื อในกระแสโลหิตทีมีภาวะไตวายฉับพลั น
ด้ วยการฟอกเลือดด้ วยตัวกรองทีมีรูกรองขนาดใหญ่พิเศษและการฟอกเลือดด้ วยตัวกรองทีมีรู
ขนาดใหญ่ปกติในเครืองฟอกไดอะไลซิสประสิทธิผลตํา
 เพือเปรียบเทียบการเปลียนแปลงของระดับความดันโลหิต ปริมาณยากระตุ ้ นความดันโลหิต
ภายหลั งฟอกเลือดด้ วยตัวกรองทีมีรูกรองขนาดใหญ่พิเศษกับการฟอกด้ วยตัวกรองทีมีรูขนาด

 ใหญ่ปกติในเครืองฟอกไดอะฟิ ลเตรชันประสิทธิผลตําต่อเนืองในผู ้ ป่วยติดเชื อในกระแสโลหิตที
มีภาวะไตวายฉับพลั น
โครงการศึกษาวิจัยนี ต้ องการอาสาสมัคเรข้ าร่วมในโครงการวิจัยจํานวน 20 ราย
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วิธีการทีเกียวข้ องกับการวิจัย
ผู ้ วิจัยจะทบทวนประวัติ การตรวจร่างกายและผลการตรวจทางห้ องปฏิบัติการ การวินิจฉัย การรักษา ข้ อ
บ่งชี ในการฟอกเลือด เมือเข้ าเกณฑ์ ทีเข้ าร่วมการวิจัยผู ้ วิจัยให้ ข้อมูลและเอกสารชี แจงแก่ญาติของผู ้ เข้ าร่วมการ
วิจัยหลังจากทีญาติของผู ้ เข้ าร่วมการวิจัยให้ ความยินยอมเข้ าร่วมในโครงการวิจัยนี จึงทําการเซ็นหนังสือรับรองเข้ า
ร่วมการศึกษา ผู ้ เข้ าร่วมการวิจัยได้ รับการคัดเข้ ากลุ่มการศึกษาใดกลุ่มหนึงใน2 กลุ่มการศึกษา กลุ่มแรก ฟอก
เลือดด้ วยตัวกรองขนาดใหญ่ธรรมดา และ กลุ่มทีสอง ฟอกเลือดด้ วยตัวกรองขนาดใหญ่พิเศษ โดยใช้ เครืองฟอก
เลือดไดอะฟิ ลเตรชันประสิทธิผลตําต่อเนืองทั งสองกลุ่มเหมือนกัน
ในครั งแรกของการฟอกเลือดเมือเข้ าโครงการวิจัยผู ้ วิจัยจะขอดูดเลือดของท่านจากสายต่อวงจรการฟอก
เลือดเพือประเมินผลทางห้ องปฏิบัติการจํานวน 3 ครั งจํานวนรวม 40 มิลลิลิตร (8 ช้ อนชา) (จํานวน 3 ครั งคือ ก่อน
ฟอกเลือดจํานวน 12 มิลลิลิตร, หลั งจากนั นเริมกระบวนการฟอกเลือดทีชัวโมงที0.5 จํานวน 16 ลู กบาศก์
เซนติเมตร, หลั งฟอกเลือดเสร็ จทีชัวโมงที 6 จํานวน 12 ลู กบาศก์เซนติเมตร) และหลั งจากนั นถ้ าผู ้ ป่วยยังมีข้อบ่งชี ที
ต้ องได้ รับการฟอกเลือดขณะรักษาตัวในหอผู ้ ป่วยวิกฤตหนัก ผู ้ ป่วยจะได้ รับการฟอกเลือดด้ วยตัวกรองและเครือง
ฟอกวิธีเดิมโดยผู ้ วิจัยจะขอดูดเลือดทีชัวโมงที0.5 จํานวน 10 มิลลิลิตร (2 ช้ อนชา) ในแต่ละรอบของการฟอกเลือด
จนกว่าผู ้ ป่วยจะได้ รับการจําหน่ายจากหอผู ้ ป่วยวิกฤตหนักหรือไม่มีข้อบ่งชี ของการฟอกเลือดข้ อใดข้ อหนึง (อาจ
มากกว่าหนึงครั งครั งละ10 มิลลิลิตร) ซึงตัวอย่างเลือดทีเก็บนี จะถูกทําลายทิ ง เมือโครงการวิจัยนี สิ นสุ ด
มีการให้ albumin ทดแทน (10 กรัม) เมือฟอกเลือดเสร็ จในกลุ่มทีฟอกเลือดด้ วยตัวกรองใหญ่พิเศษต่อ
รอบการฟอกเลือด
ท่านจะสิ นสุ ดโครงการวิจัยเมือได้ รับการจําหน่ายจากหอผู ้ ป่วยวิกฤตหนักหรือไม่มีข้อบ่งชี ของการฟอกเลืข้ออด
ใดข้ อหนึง รวมระยะเวลาทีท่านต้ องร่ วมอยู่ในโครงการวิจัย คือ ตังแต่ท่านเริมฟอกเลือดจนกว่าท่านจะได้ รับการ
จําหน่ายจากหอผู ้ ป่วยวิกฤตหนักหรือไม่มีข้อบ่งชี ของการฟอกเลือดข้ อใดข้ อหนึง ทางโครงการจะบันทึกข้ อมูลอง
ข
ท่านตลอดระยะเวลาทีท่านอยู่ในโครงการวิจัย

ความรับผิดชอบของอาสาสมัครผู ้ เข้ าร่วมในโครงการวิจัย
เพือให้ งานวิจัยนี ประสบความสําเร็จ ผู ้ ทําวิจัยใคร่ขอความความร่วมมือจากผู ้ เข้ าร่ วมการวิจัย โดยจะ
ขอให้ ปฏิบัติตามคําแนะนําของผู ้ ทําวิจัยอย่างเคร่งครัด รวมทั งแจ้ งอาการผิดปกติต่าง ๆ ทีเกิดขึ นกัผูบ้ เข้ าร่วมการ
วิจัยระหว่างทีเข้ าร่วมในโครงการวิจัยให้ ผู ้ ทําวิจัยได้ รับทราบ
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ความเสียงทีได้ รับจากการฟอกเลือดด้ วยตัวกรองรูใหญ่พิเศษ
การสูญเสีย albumin ซึงเป็ นโปรตีนไข่ขาวในกระแสโลหิ ตทีช่วยให้ รักษาระดับการคงอยู่ของสารนํ าในหลอด
เลือด แก้ ไขด้ วยการให้ albumin ทดแทนตามปริมาณทีคาดว่ามีการสูญเสีย ระหว่างทีอยู่ในโครงการวิจัยจะมีการ
ติดตามดูแลสุ ขภาพของผู ้ เข้ าร่วมการวิจัยอย่างใกล้ ชิด
ความเสียงทีได้ รับจากกระบวนการฟอกเลือดเช่นเดียวกับกระบวนการฟอกเลือดวิธีมาตรฐาน
ผู ้ เข้ าร่วมการวิจัยอาจเกิดอาการข้ างเคียงเช่นเดียวกับผู ้ ป่วยหนักวิกฤตอืนทีไม่ได้ เกิดจากภาวะการติดเชื อที
มีไตวายฉับพลั นทีต้ องได้ รับการฟอกเลือดมาตรฐานทัวไป ได้ แก่ ภาวะความดันโลหิตตํา ภาวะหัวใจเต้ นผิดปกติ
ภาวะเกลือแร่ ผิดปกติ ภาวะเลือดออก ภาวะสายฟอกเลือดอุดตัน ซึงผู ้ วิจัยดไ ้ ทําการติดอุปกรณ์เฝ้าติดตามและเฝ้า
ติดตามต่อเนือง หากมีอาการผิดปกติสามารถวินิจฉัยและแก้ ไขก่อนเกิดภาวะอันตราย หรือหากไม่สามารถแก้ ไขได้
จึงหยุดการรักษา
ความเสียงทีได้ รับจากการดูดเลือด
การดูดเลือดจากวงจรการฟอกเลือด อาจทําให้ เกิดการปนเปื อนเชื อโรคเข้ าวงจรการฟอกเลือดซึงแก้ ไขด้ วย
การเจาะดูดด้ วยวิธีสะอาดปราศจากเชื ออย่างเคร่งครัด
ความเสียงทีไม่ทราบแน่นอน
ผู ้ เข้ าร่วมการวิจัยอาจเกิดอาการข้ างเคียง หรื อความไม่สบาย นอกเหนือจากทีได้ แสดงในเอกสารฉบับนี
ซึงอาการข้ างเคียงเหล่านี เป็ นอาการทีไม่เคยพบมาก่อนเพือความปลอดภัยของผู ้ เข้ าร่ วมการวิจัย ควรแจ้ งผู ้ ทําวิจัย
ให้ ทราบทันทีเมือเกิดความผิดปกติใดๆ เกิดขึ น
หากมีการค้ นพบข้ อมูลใหม่ ๆ ทีอาจมีผลต่อความปลอดภัยของผู ้ เข้ าร่วมการวิจัยในระหว่างทีเข้ าร่วมใน
โครงการวิจัย ผู ้ ทําวิจัยจะแจ้ งให้ท่านทราบทันที เพือให้ ตัดสินใจว่าจะอยู่ในโครงการวิจัยต่อไปหรือจะขอถอนตัว
ออกจากการวิจัย
หากท่านมีข้อสงสั ยใด ๆ เกียวกับความเสียงทีอาจได้ รับจากการเข้ าร่วมโครงการวิจัย ท่านสามารถสอบถาม
จากแพทย์ ผู ้ ทําการวิจัยได้ ตลอดเวล
ประโยชน์ทีอาจได้ รับ
“ผู ้ เข้ าร่วมการวิจัยจะไม่ได้ รับประโยชน์ใดๆจากการเข้ าร่วมในการวิจัยครั งนี แต่ผลการศึกษาทีได้ จะเป็ น
ข้ อมูลสําหรับแพทย์เพือนํามาใช้ เป็ นแนวทางในการรักษาผู ้ ปว่ ยติดเชื อทีมีภาวะไตวายฉับพลันท่านอืนๆ ต่อไปใน

93
อนาคตนี อย่างไรก็ตามการเข้ าร่วมในโครงการวิจัยนีอาจช่วยทําให้ การดูแลรักษาผู ้ เข้ าร่ วมการวิจัยมีประสิทธิ ภาพ
สู งกว่าการฟอกเลือดด้ วยตัวกรองปกติมาตรฐานได้ อาจจะลดความรุนแรงของโรคได้ แต่ไม่ได้ รับรองว่าสุขภาพของ
ผู ้ เข้ าร่วมการวิจัยจะต้ องดีขึ นหรือความรุนแรงของโรคจะลดลงอย่างแน่นอน
วิธีการและรูปแบบการรักษาอืน ๆ ซึงมีอยู่สําหรับอาสาสมัคร
ผู ้ เข้ าร่วมการวิจัยไม่จําเป็ นต้ องเข้ าร่ วมการวิจัยนี เพือประโยชน์ในการรักษาทีเป็ นอยูหาก
่
ผู ้ เข้ าร่วมการวิจัยไม่เข้ าร่วมในโครงการวิจัยนี ก็จะได้ รับการตรวจเพือการวินิจฉัยและรักษาโรคตามวิธีการทีเป็ น
มาตรฐานคือ รักษาด้ วยการการฟอกเลือดวิธีและตัวกรองมาตรฐานตามความเห็นของอายุรแพทย์ โรคไตตามข้ อ
บ่งชี ดังนั นจึงควรปรึกษากับแพทย์ ผู ้ ให้ การรักษาก่อนตัดสินใจ
ข้ อปฏิบัติของผู ้ เข้ าร่วมการวิจัยขณะทีร่วมในโครงการวิจัย
ขอให้ ปฏิบัติดังนี
1. ขอให้ ท่านให้ ข้อมูลทางการแพทย์ของผู ้ เข้ าร่วมการวิจัยทั งในอดีต และปั จจุบัน แก่ผู ้ ทําวิจัยด้ วยความ
สั ตย์ จริง
2. ขอให้ ท่านแจ้ งให้ ผู ้ ทําวิจัยทราบความผิดปกติทีเกิดขึ นระหว่างทีผู ้ เข้ าร่วมการวิจัยร่วมในโครงการวิจัย
อันตรายทีอาจเกิดขึ นจากการเข้ าร่วมในโครงการวิจัยและความรับผิดชอบของผู ้ ทําวิจ/ัยผู ้ สนับสนุนการวิจัย
หากเกิดอาการแทรกซ้ อนอันเกิดจากตัวกรองทีใช้ ในการศึกษา แพทย์จะได้ ประเมินอาการแทรกซ้ อนของ
ผู ้ เข้ าร่วมการวิจัย และให้ การรักษาทีเหมาะสมทันที หากอาการดังกล่าวเป็ นผลจากการเข้ าร่วมในโครงการวิจัย
ผู ้ ทําวิจัย/ผู ้ สนับสนุนการวิจัยยินดีจะรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการรักษาพยาบาลของผู ้ เข้ าร่วมการวิจัยและการลง
นามในเอกสารให้ ความยินยอม ไม่ได้ หมายความว่าผู ้ เข้ าร่วมการวิจัยได้ สละสิทธิ ทางกฎหมายตามปกติทีพึงมี
ในกรณีทีไผู ้ เข้ าร่วมการวิจัยด้ รับอันตรายใด ๆ หรือต้ องการข้ อมูลเพิมเติมทีเกียวข้ องกับโครงการวิจัย
ท่านสามารถ ติดต่อกับผู ้ ทําวิจัยคือ พญ. จีราลักษณ์ ตันฑ์ พรชัย ได้ ที หน่วยโรคไต ตึกกสิกรไทย ร.พ.
จุฬาลงกรณ์ โทรศัพท์ 02-2564251 ต่อ 101 หรือ 081-8992938 (ตลอด 24 ชัวโมง)
ค่าใช้ จ่ายของผู ้ เข้ าร่วมการวิจัยในการเข้ าร่วมการวิจัย
ผู ้ เข้ าร่วมการวิจัยอาจได้ รับการฟอกเลือดด้ วยตัวกรองรู ใหญ่พิเศษหรือรูใหญ่ปกติอันใดอันหนึง

รวมถึงการ

ทดสอบต่างๆทีต้ องใช้ ในการวิจัยโดย “พญ. จีราลักษณ์ ตันฑ์ พรชัย (ผู ้ วิจัยหลัก)” จะเป็ นผู ้ รับผิดชอบค่าใช้ จ่าย
ทั งหมด
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ค่าตอบแทนสําหรับผู ้ เข้ าร่ วมวิจัย
ผู ้ เข้ าร่วมการวิจัยจะไม่ได้ รับเงินค่าตอบแทนจากการเข้ าร่วมในการวิจัย แต่จะได้ รับค่าเดินทางและเงินชดเชยการ
สู ญเสียรายได้ หรือความไม่สะดวก ไม่สบาย ในการเข้ าร่วมโครงการวิจัย จํานวน 1,000 บาท เมือท่านได้ รับการ
จําหน่ายจากหอผู ้ ป่วยวิกฤตหนัก
การเข้ าร่วมและการสิ นสุ ดการเข้ าร่วมโครงการวิจัย
การเข้ าร่วมในโครงการวิจัยครั งนี เป็ นไปโดยความสมัครใจ หากท่านไม่สมัครใจ
ให้ ผู ้ เข้ าร่ วมการวิจัยเข้ า
ร่วมการศึกษาแล้ ว ท่านสามารถให้ ผู ้ เข้ าร่ วมการวิจัยถอนตัวได้ ตลอดเวลา การขอถอนตัวออกจากโครงการวิจัยจะ
ไม่มีผลต่อการดูแลรักษาโรคของผู ้ เข้ าร่ วมการวิจัยแต่อย่างใด
ผู ้ ทําวิจัยอาจถอนผู ้ เข้ าร่วมการวิจัยออกจากการเข้ าร่วมการวิจัย เพือเหตุผลด้านความปลอดภัยของผู ้ เข้ าร่วมการ
วิจัย หรือเมือผู ้ สนับสนุนการวิจัยยุติการดําเนินงานวิจัย หรือ ในกรณีดังต่อไปนี
3. ผู ้ เข้ าร่วมการวิจัยไม่สามารถดําเนินการฟอกเลือดจนครบตามกําหนดเวลา
4. ผู ้ เข้ าร่วมการวิจัยเกิดภาวะแทรกซ้ อน จากการได้ ฟอกเลือดด้ วยตัวกรองรูใหญ่พิเศษ
การปกป้องรักษาข้ อมูลความลั บของอาสาสมัคร
ข้ อมูลทีอาจนําไปสู่การเปิ ดเผยตัวผู ้ เข้ าร่วมการวิจัย จะได้ รับการปกปิ ดและจะไม่เปิ ดเผยแก่สาธารณชน
ในกรณีทีผลการวิจัยได้ รับการตีพมิ พ์ ชือและทีอยู่ของผู ้ เข้ าร่วมการวิจัยจะได้ รับการปกปิ ดอยู่เสมอ โดยจะใช้ เฉพาะ
รหัสประจําโครงการวิจัยของผู ้ เข้ าร่วมการวิจัย
จากการลงนามยิ นยอมของผู ้ แ ทนผู ้ เ ข้ าร่ วมการวิ จัย ผู ้ ทํ าวิ จัย และผู ้ สนับสนุนการวิจัยสามารถเข้ าไป
ตรวจสอบบันทึกข้ อมูลทางการแพทย์ของผู ้ เข้ าร่วมการวิจัยได้ แม้ จะสิ นสุ ดโครงการวิจัยแล้ วก็ตาม หากท่านต้ องการ
ยกเลิกการให้ สิทธิ ดังกล่าว ท่านสามารถแจ้ ง หรื อเขียนบันทึกขอยกเลิกการให้ คํายินยอม โดยส่งไปที “พญ. จีรา
ลักษณ์ ตันฑ์ พรชัย หน่ วยไต ตึกกสิ กรไทย ร.พ.จุฬ าลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม 4 ปทุมวัน กรุ งเทพฯ
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หากท่านขอยกเลิกการให้ คํายินยอมหลั งจากทีท่านได้อนุญาติให้ ผู ้ ร่วมการวิจัยเข้ าร่ วมโครงการวิจัยแล้ ว
ข้ อมูลส่ว นตัว ของผู ้ ร่วมการวิ จัยจะไม่ถูก บันทึกเพิมเติม อย่า งไรก็ต ามข้ อมูลอืน ๆ อาจถูกนํ ามาใช้ เพือประเมิ น
ผลการวิจัย และผู ้ ร่วมการวิจัยไม่สามารถกลั บมาเข้ าร่วมในโครงการนี ได้ อีก ทั งนี เนืองจากข้ อมูลของ
ผู ้ ร่วมการวิจัย
ทีจําเป็ นสําหรับใช้ เพือการวิจัยไม่ได้ ถกู บันทึก
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จากการลงนามยินยอมของท่านแพทย์ผู ้ ทําวิจัยสามารถบอกรายละเอียดของผู ้ ร่วมการวิจัยทีเกียวกับการ
เข้ าร่วมโครงการวิจัยนี ให้ แก่แพทย์ผูกษาท่
้ รั านได้
สิทธิ ของผู ้ เข้ าร่วมในโครงการวิจัย
ในฐานะทีเป็ นผู ้ เข้ าร่วมในโครงการวิจัย จะมีสิทธิ ดังต่อไปนี
1. ได้ รับทราบถึงลั กษณะและวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั งนี
2. ได้ รับการอธิบายเกียวกับระเบียบวิธีการของการวิจัยทางการแพทย์ รวมทั งยาและอุปกรณ์ ทีใช้ในการวิจัย
ครั งนี
3. ได้ รับการอธิบายถึงความเสียงและความไม่สบายทีจะได้ รับจากการวิจัย
4. ได้ รับการอธิบายถึงประโยชน์ทผูี ้ ร่วมการวิจัยอาจจะได้ รับจากการวิจัย
5. ได้ รับการเปิ ดเผยถึงทางเลือกในการรักษาด้ วยวิธีอืน ยา หรืออุปกรณ์ ซึงมีผลดีต่อผู ้ ร่วมการวิจัยรวมทั ง
ประโยชน์และความเสียงทีอาจได้ รับ
6. ได้ รับทราบแนวทางในการรักษาในกรณีทีพบโรคแทรกซ้ อนภายหลังการเข้ าร่วมในโครงการวิจัย
7. มีโอกาสได้ ซักถามเกียวกับงานวิจัยหรือขั นตอนทีเกียวข้ องกับงานวิจัย
8. ได้ รับทราบว่าการยินยอมเข้ าร่วมในโครงการวิจัยนี

สามารถขอถอนตัวจากโครงการเมือไรก็ได้โดย

สามารถขอถอนตัวจากโครงการโดยไม่ได้ รับผลกระทบใดๆทั งสิ น
9. ได้ รับสําเนาเอกสารใบยินยอมทีมีทั งลายเซ็นและวันที
10. มีสิทธิในการตัดสินใจว่าจะเข้ าร่วมในโครงการวิจัยหรือไม่ก็ได้

โดยปราศจากการใช้ อิทธิพลบังคับข่มขู่

หรือการหลอกลวง
หากผู ้ ร่วมการวิจัยไม่ได้ รับการชดเชยอันควรต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่ วยทีเกิดขึ นโดยตรงจากการวิจัย
หรือผู ้ ร่วมการวิจัยไม่ได้ รับการปฏิบัติตามทีปรากฎในเอกสารข้ อมูลคําอธิบายสําหรับผู ้ เข้ าร่วมในการวิจัย

ท่าน

สามารถร้ องเรี ยนได้ ที คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย ตึกอานันท
มหิดลชั น3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนนพระราม 4 ปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330 โทร 0-2256-4455 ต่อ 14, 15 ใน
เวลาราชการ

ขอขอบคุณในการร่วมมือของท่านมา ณ ทีนี
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ประวั ติผ ู ้เขียนวิ ทยานิ พนธ์

ชื อ-นามสกุล นางสาวจีราลักษณ์ ตั นฑ์พรชั ย
วั น เดื อน ปีเกิ ด 24 ตุลาคม พ.ศ. 2521 จั งหวั ดลพบุร ี
ประวั ติการศึ กษาและการทํางาน
นักศึ กษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยธรรมศาสตร์
แพทย์เพิมพูนทั กษะ โรงพยาบาลสระบุร ี 2545-2546
แพทย์ใช้ ทุนปีที 2 – 3 โรงพยาบาลหนองแค จั งหวั ดสระบุร ี
แพทย์ประจําบ้ านอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกี ยรติ
มหาวิ ทยาลั ยธรรมศาสตร์
อายุรแพทย์ประจําโรงพยาบาลชั ยบาดาล จั งหวั ดลพบุร ี
กําลั งศึ กษาอายุรศาสตร์ต่อยอดสาขาวิ ชาโรคไตจุฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลั ย
ปริ ญญาและประกาศนียบั ตร
แพทยศาสตรบั ณฑิ ต มหาวิ ทยาลั ยธรรมศาสตร์
วุฒ ิ บ ั ตรแพทย์ผู้ เชี ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์
สมาชิกสมาคมวิชาชี พ
สมาชิกราชวิ ทยาลั ยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
สมาชิกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาชิกสมาคมปลูกถ่ายอวั ยวะแห่งประเทศไทย
สมาชิกแพทยสภา

2539-2545
2546-2548
2548-2551
2552-2553
2553–ป ั จจุบ ั น

2545
2551

