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Overview of the causes
and treatment
of hyperphosphatemia
สุุวศิิน อุุดมกาญจนนัันท์์

ฟอสเฟต (PO43-) เป็็นสารประกอบที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั ของสิ่่ง� มีีชีีวิิตโดยทำำ�หน้้าที่่เ� ป็็นโครงสร้้างของ nucleic
acid, adenosine triphosphate และ phospholipid ของเยื่่อ� หุ้้�มเซลนอกจากนั้้�นยัังเป็็นหนึ่่�งในกระบวนการ
ส่่งสััญญาณภายในเซลผ่่านการ phosphorylation
ฟอสเฟตในร่่างกายของมนุุษย์์จะถููกเก็็บไว้้ในกระดููกและฟัันร้้อยละ 85 อยู่่�ใน soft tissues
ร้้อยละ 10 ถึึง 15 และอยู่่�ใน extracellular fluids น้้อยกว่่าร้้อยละ 1 ค่่าปกติิของฟอสเฟตในกระแสเลืือด
ของผู้้ใ� หญ่่ที่มีี่� อายุุมากกว่่า 18 ปีีคือื 2.5-4.5 มก./ดล. (0.81-1.45 มิิลลิิโมล/ลิิตร) โดยการควบคุุมฟอสเฟต
ในร่่างกายจะขึ้้น� อยู่่�กัับอวััยวะหลัักคืือการดููดซึึมของลำำ�ไส้้ การขัับออกโดยไต การสลายจากกระดููก และ
ควบคุุมโดยฮอร์์โมนที่่�สำำ�คัญคื
ั ือ parathyroid hormone (PTH), fibroblast growth factor 23 (FGF23)
และ calcitriol (1,25-dihydroxyvitamin D) (รููปที่่� 1)
• การดููดซึึมที่่�ลำำ�ไส้้
o โดยเฉลี่่ย� การรัับประทานฟอสเฟตคืือประมาณ 1500 มก./วััน และจะถููกดููดซึึมเข้้าสู่่�ร่่างกาย
ร้้อยละ 40 ถึึง 80 (เฉลี่่�ย 900 มก.) และถููกขัับออกมาในอุุจจาระเฉลี่่�ย 600 มก./วััน
o การดููดซึึมจากลำำ�ไส้้มีี 2 วิิธีีการคืือ passive paracellular pathway ผ่่าน tight junction และ
active transport pathway ผ่่าน sodium-dependent phosphate cotransporter Npt2b
โดย active transport นี้้�ถููกควบคุุมโดย 1,25-dihydroxyvitamin D และ low phosphate
diet ซึ่่�งจะกระตุ้้�น apical membrane expression ของ Npt2b
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• การขัับออกโดยไต
o โดยเฉลี่่ย� ปริิมาณฟอสเฟตที่่ถูู� กขัับออกมาในปััสสาวะคืือ 900 มก./วััน (ใกล้้เคีียงกัับปริิมาณ
ฟอสเฟตที่่�ถููกดููดซึึมจากลำำ�ไส้้)
o หลัังจากผ่่านการกรองของ glomerulus ฟอสเฟตส่่วนใหญ่่ (ร้้อยละ 90 ของปริิมาณ
ฟอสเฟตทั้้�งหมดที่่�ถููกกรองออกจาก glomerulus) จะถููกดููดกลัับที่่�บริิเวณ proximal tubule
ผ่่าน Npt2a และ Npt2c
o	ปริิมาณของ Npt2a บน apical membrane ของ proximal tubule cells จะถููกควบคุุมโดย
parathyroid hormone (PTH) และ fibroblast growth factor 23 (FGF23)
o PTH จะลด Npt2a expression ผ่่านกระบวนการ internalization ของ Npt2a จาก apical
membrane ให้้กลัับมาอยู่่�ใน cytoplasm และลด Npt2a gene transcription
o กระบวนการที่่� FGF23 ใช้้ควบคุุม Npt2a expression นั้้�นยัังไม่่ปรากฏชััดเจนจากการศึึกษา
ที่่�ผ่่านมา แต่่เชื่่�อว่่ามีีความเกี่่�ยวข้้องกัับ Klotho ซึ่่�งเป็็น obligate cofactor ของ FGF23
receptor ที่่� cell membrane

รููปที่่� 1. แสดงการควบคุุมฟอสเฟตในร่่างกาย(1)

ภาวะฟอสเฟตสููงในกระแสเลืือด (Hyperphosphatemia)

หมายถึึงภาวะที่่มีี� ระดัับฟอสเฟตในกระแสเลืือดสููงมากกว่่า 4.5 มก./ดล. ผู้้�ป่ว่ ยที่่มีี� ภาวะฟอสเฟต
ในเลืือดสููงฉัับพลััน (acute hyperphosphatemia) เพีียงอย่่างเดีียวมัักจะไม่่มีีอาการ แต่่จะมีีอาการ
เมื่่�อมีีระดัับของของแคลเซีียมในเลืือดต่ำำ��ร่่วมด้้วยเช่่น มีีกล้้ามเนื้้�อเกร็็งกระตุุกหรืืออ่่อนแรงร่่วมกัับมีี
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prolonged QTc interval สำำ�หรัับในภาวะที่่มีี� ฟอสเฟตสููงเป็็นระยะเวลานาน (chronic hyperphosphatemia)
เช่่นในผู้้�ป่ว่ ยโรคไตเสื่่อ� มเรื้้อ� รัังจะมีีผลให้้ร่า่ งกายเกิิดความผิิดปกติิในระบบต่่างๆ เช่่น vascular calcification,
left ventricular hypertrophy, endothelial dysfunction, secondary and tertiary hyperparathyroidism,
osteitis fibrosa cystica และทำำ�ให้้การดำำ�เนิินโรคไตเสื่่�อมเรื้้อ� รัังแย่่ลงอย่่างรวดเร็็ว โดยสามารถแบ่่งสาเหตุุ
หลัักได้้เป็็น 3 สาเหตุุคือื pseudohyperphosphatemia, phosphate load, และ decreased renal excretion
1. Pseudohyperphosphatemia
เกิิดจากเทคนิิคการตรวจฟอสเฟตในเลืือดโดยวิิธีี colorimetric assay นั้้�นสามารถถููกรบกวนได้้
จากภาวะที่่มีีส
� ารประกอบอื่่�นในเลืือดที่่�ปริิมาณสููงเช่่น hyperglobulinemia, hyperlipidemia, hyperbilirubinemia โดยกระบวนการถููกรบกวนนั้้�นเกิิดจาก turbidity ที่่�สููงขึ้้�น กล่่าวคืือในการตรวจวััดระดัับ
ฟอสเฟตทั่่�วไปจะมีีการใส่่ ammonium molybdate เพื่่�อให้้เกิิดปฏิิกิริิ ยิ ากัับ inorganic phosphorus เกิิดเป็็น
unreduced phosphomolybdate complex และจะถููกตรวจโดยใช้้ photometry เพื่่�อหาปริิมาณแสง UV
ที่่�ถููก absorb และแปลผลเป็็น inorganic phosphorus concentration ต่่อไป แต่่หากในเลืือดที่่นำ� �ำ มา
ตรวจมีีสารอื่่�นที่่�สามารถจัับกัับ molybdate และเกิิดเป็็น complex ที่่�มีีความขุ่่�นขึ้้�นก็็จะรบกวนการอ่่าน
ผลของระดัับฟอสเฟตในเลืือดได้้(2,3) นอกจากนั้้�นยัังมีีรายงานของ pseudohyperphosphatemia ในภาวะ
อื่่�นเช่่น hepatosplenic schistosomiasis, liposomal amphotericin B, และการ contamination ของเลืือด
โดย heparin หรืือ tissue plasminogen activator(2) ซึ่่�งอธิิบายได้้จากการรบกวนการวััดโดย colorimetric
assay เช่่นเดีียวกััน
2. Phosphate load
	คืือการที่่มีี� ฟอสเฟตเข้้าสู่่� extracellular fluid เร็็วเกิินกว่่าความสามารถของไตที่่�จะขัับออกได้้ทััน
แบ่่งสาเหตุุของ phosphate load ได้้เป็็นจาก 2 แหล่่งคืือ endogenous และ exogenous sources
2.1 Endogenous sources ได้้แก่่การที่่มีี� severe cellular necrosis อย่่างรวดเร็็วและมีีการปล่่อย
intracellular phosphate ออกมาสู่่� extracellular compartment ดัังที่่�พบใน tumor lysis syndrome,
rhabdomyolysis หรืือ massive hemolysis นอกจากนั้้�นในภาวะ lactic acidosis และ insulin deficiency
(เช่่นในภาวะ diabetic ketoacidosis) cellular uptake ของ phosphate จะลดลงและทำำ�ให้้เกิิด hyperphosphatemia ได้้
2.2 Exogenous sources
• การได้้รัับ phosphate-containing laxatives ที่่�ใช้้ในการเตรีียมส่่องกล้้องทางเดิินอาหาร
ส่่วนล่่าง ปััจจุุบันั แนะนำำ�ให้้ใช้้ laxatives ชนิิดอื่่น� ทดแทนเนื่่�องจากการใช้้ phosphate-containing laxatives นั้้�นมีีโอกาสเกิิด hyperphosphatemia และ acute phosphate nephropathy ได้้สููง แต่่หากจำำ�เป็็นต้้องใช้้ควรหลีีกเลี่่ย� งในผู้้�ป่ว่ ยที่่มีี� glomerular filtration rate (GFR)
น้้อยกว่่า 60 มล.ต่่อนาทีีต่่อ 1.73 ตารางเมตร(4)
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• Vitamin D intoxication จะมีีการดููดแคลเซีียมและฟอสเฟตเพิ่่�มมากขึ้้น� จากลำำ�ไส้้ และระดัับ
แคลเซีียมที่่�สููงขึ้้�นในเลืือดจะมีีผลให้้ PTH ลดลงและเกิิด renal vasoconstriction ทำำ�ให้้ลด
การขัับของฟอสเฟตที่่�ไตร่่วมด้้วย
3. Decreased renal excretion
3.1 Chronic kidney disease (CKD) จะเริ่่�มมีีฟอสเฟตในเลืือดสููงผิิดปกติิเมื่่�อผู้้�ป่่วยเข้้าสู่่� CKD
stage 4 (GFR <30 มล.ต่่อนาทีีต่่อ 1.73 ตารางเมตร) (รููปที่่� 2)

รููปที่่� 2. แสดงการเปลี่่�ยนแปลงของระดัับฟอสเฟตในเลืือดและฮอร์์โมนอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องในผู้้�ป่่วยที่่�เป็็น
CKD ระยะต่่างๆ(5)
3.2 Abnormal tubular phosphate handling สามารถแบ่่งได้้เป็็นความผิิดปกติิของฮอร์์โมน
PTH และ FGF23
3.2.1	ความผิิดปกติิของ PTH
ในภาวะปกติิ PTH จะทำำ�หน้้าที่่ช่� ว่ ยในการขัับฟอสเฟตที่่ไ� ตตามกลไกที่่ก� ล่่าวมาข้้างต้้น แต่่
หากมีีระดัับ PTH ที่่�น้้อยลงหรืือมีีการตอบสนองของ proximal tubule ต่่อ PTH ที่่�ลดลงก็็จะทำำ�ให้้เกิิด
hyperphosphatemia ร่่วมกัับ inappropriately low fractional excretion ของฟอสเฟตได้้ (fractional
excretion ของ phosphate น้้อยกว่่าร้้อยละ 15)
• Hypoparathyroidism สาเหตุุที่พ่� บได้้มากที่่สุ� ดคื
ุ อื ภาวะหลัังการทำำ� parathyroidectomy
สำำ�หรัับสาเหตุุอื่่น� ๆ คืือ post neck radiation, autoimmune disease (type I autoimmune
polyglandular syndrome), metastatic infiltration, heavy metal deposition (เช่่น iron
deposit ในผู้้�ป่่วยทาลััสซีีเมีีย) และ genetic diseases
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• ภาวะ resistance to PTH action หรืือ pseudohypoparathyroidism คืือภาวะที่่�ไตไม่่
ตอบสนองหรืือตอบสนองต่่อ PTH น้้อยกว่่าปกติิ สาเหตุุที่่�พบได้้คืือ loss of function
mutation ของ guanine nucleotide binding protein, alpha stimulating (GNAS) ซึ่่�ง
เป็็น signaling protein ที่่�สำำ�คััญในการทำำ�งานของ PTH ทำำ�ให้้ proximal tubule มีี resistance ต่่อ PTH และไม่่สามารถขัับฟอสเฟตได้้
• Genetic diseases ที่่�ทำ�ำ ให้้เกิิด hypoparathyroidism หรืือ pseudohypoparathyroidism
แสดงในตารางที่่� 1
ตารางที่่� 1. แสดง genetic causes ของ hypoparathyroidism (low PTH) และ pseudohypoparathyroidism (high PTH)(3)
Mutation

Function
Inheritance
Phosphaturic hormone Variable; loss of
and regulator of serum function
calcium

Characteristics
Low PTH and serum
calcium

Glial cells missing
homolog b (GCMB)

Transcription factor for AD; loss of function
parathyroid gland
development

Low PTH and serum
calcium

Calcium-sensing
receptor (CaSR)

Regulation of PTH
release and urinary
calcium reabsorption

AD; gain of function

Low PTH ,low serum
calcium and magnesium,
hypercalciuria,
nephrolithiasis,
nephrocalcinosis (Type V
Bartter syndrome เป็็น
ตััวอย่่างหนึ่่�งในกลุ่่�มโรคนี้้�)

Guanine nucleotide Encodes the
binding protein, alpha stimulatory G-protein
stimulating (GNAS) a alpha subunit

Maternally inherited;
loss of function

High PTH, low serum
calcium, low calcitriol
level, hypothyroid,
hypogonadism

PTH

หมายเหตุุ: a ภาวะ pseudohypoparathyroidism บางครั้้�งจะพบ skeletal defects ร่่วมด้้วยคืือมีี short fourth metacarpal
bones, mental retardation และ heterotopic ossification in subcutaneous tissue เรีียก features นี้้�ว่่าเป็็น “Albright
hereditary osteodystrophy” และเนื่่�องจาก GNAS เป็็น signaling protein ของฮอร์์โมนอื่่�นๆ อีีกหลายชนิิดจึึงทำำ�ให้้มีี
ความผิิดปกติิของระบบต่่อมไร้้ท่่ออื่่�นๆ ร่่วมด้้วยได้้เช่่น hypothyroid (thyroid gland resistant to TSH) และ hypogonadism (tissue resistant to gonadotropins and gonadotropin-releasing hormone)
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• Hypomagnesemia มีีผลทั้้�งลดการ secretion ของ PTH และ induce ให้้เกิิดภาวะ PTH
resistance ในอวััยวะต่่างๆ กลไลยัังไม่่ทราบแน่่ชััดแต่่เชื่่�อว่่าเกิิดจากการลดลงของ
cyclic adenosine monophosphate ในต่่อมพาราทััยรอยด์์และใน target tissue(6)
• Hypermagnesemia มีี calcimimetic effect ต่่อ CaSR ที่่�ต่่อมพาราทััยรอยด์์และยัับยั้้�ง
การหลั่่�ง PTH ได้้(3)
• ในภาวะ immobilization จะมีี bone demineralization ทำำ�ให้้เกิิดการสลายแคลเซีียม
ออกมาในเลืือดมากขึ้้�นและกดการหลั่่�งของ PTH ผ่่านการกระตุ้้�นของ CaSR ดัังนั้้�นจึึง
มีีฟอสเฟตในเลืือดสููงและมีีระดัับ 1,25(OH)2D ต่ำำ��ตามมา(7)
3.2.2	ความผิิดปกติิของ FGF23
	ความผิิดปกติิของ FGF23 ที่่�ทำำ�ให้้เกิิดภาวะ hyperphosphatemia นั้้�นเป็็นผลจากการ
mutation ที่่�ลดการทำำ�งานของ FGF23 โดยอาจจะเป็็นการลดระดัับของ FGF23 โดยตรงหรืือการลดลง
ของสารที่่�เกี่่�ยวข้้อง เรีียกกลุ่่�มโรคนี้้�ว่่า “familial tumoral calcinosis” ดัังแสดงในตารางที่่� 2
ตารางที่่� 2. แสดง genetic causes ของ FGF23-related hyperphosphatemia (familial tumoral calcinosis)(3)
Mutation

Function
Inheritance
Characteristics
FGF23
Phosphaturia, inhibition AR; loss of function Low intact but high
of 1,25(OH)2D
carboxy-terminal FGF-23,
production
high 1,25(OH)2D, ectopic
calcification
N-acetylgalactosaminy- Post-translational
AR; loss of function Low intact but high
ltransferase 3
glycosylation of FGF23,
carboxy-terminal FGF-23,
(GALANT3)
increase FGF23 stability
high 1,25(OH)2D, ectopic
calcification
Klotho

FGF23 co-receptor

Unknown; loss of
function

High intact and carboxyterminal FGF-23, high
1,25(OH)2D, ectopic
calcification

3.2.3 ภาวะ hyperphosphatemia ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการทำำ�งานของ renal tubules แต่่ยัังไม่่
ทราบกลไกแน่่ชัดั
• Etidronate เป็็นยากลุ่่�ม bisphosphonate ที่่�นำ�ำ มาใช้้รัักษา osteoporosis มีีรายงานการ
เกิิด hyperphosphatemia ได้้ในผู้้�ที่่�ใช้้ยานี้้� และสามารถทำำ�ให้้ระดัับฟอสเฟตสููงได้้ถึึง
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6-9 มก./ดล. จากการศึึกษาพบว่่ามีีการขัับออกของฟอสเฟตที่่�ไตลดลงแต่่ยัังไม่่ทราบ
กลไกที่่�ชััดเจน(8)
• Acromegaly พบ hyperphosphatemia ร่่วมด้้วยได้้ อธิิบายจากการมีี insulin-like growth
factor I (IGF-I) ไปเพิ่่�มการดููดกลัับฟอสเฟตที่่� proximal renal tubule(9) อย่่างไรก็็ตามมีี
การศึึกษาในระยะหลัังที่่�แสดงให้้เห็็นว่่า IGF-I อาจจะมีีการกระตุ้้�นให้้มีีการเพิ่่�มของ
1,25(OH)2D ได้้โดยตรงเช่่นกััน(10)
แผนภาพที่่� 1. แนวทางการวิินิิจฉััยภาวะ hyperphosphatemia

หมายเหตุุ: สาเหตุุของ hyperphosphatemia ในผู้้�ป่่วยแต่่ละรายอาจจะพบร่่วมกัันได้้มากกว่่าหนึ่่�งสาเหตุุ

การรัักษาภาวะฟอสเฟตในเลืือดสููง

• การรัักษาที่่สำ� ำ�คััญที่่�สุุดคืือการแก้้ไขสาเหตุุที่่�ทำำ�ให้้เกิิดภาวะฟอสเฟตในเลืือดสููง
• หากเป็็นภาวะที่่มีี� ฟอสเฟตในเลืือดสููงอย่่างรวดเร็็ว (acute hyperphosphatemia) และการทำำ�งาน
ของไตยัังค่่อนข้้างปกติิ พิิจารณาการให้้สารน้ำำ�� เพื่่�อเพิ่่�มการขัับฟอสเฟตออกที่่�ไต
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• ในภาวะที่่�ฟอสเฟตในเลืือดค่่อยๆ สููงมานานพิิจารณาให้้ phosphate binders ร่่วมกัับการ
แนะนำำ�ให้้ผู้้�ป่่วยรัับประทาน low phosphate diet
• ในผู้้�ที่่�การทำำ�งานของไตเหลืือน้้อยเช่่น GFR <15 มล.ต่่อนาทีีต่่อ 1.73 ตารางเมตร และไม่่
สามารถควบคุุมระดัับฟอสเฟตให้้อยู่่�ในเกณฑ์์ปกติิได้้โดยการใช้้ยา ร่่วมกัับมีีข้้อบ่่งชี้้�อื่่�นๆ
ในการบำำ�บัดั ทดแทนไต แนะนำำ�ให้้เริ่่�มการบำำ�บััดทดแทนไตเพื่่�อควบคุุมอาการและระดัับ
ฟอสเฟตในเลืือดเพื่่�อป้้องกัันภาวะแทรกซ้้อนของโรคไตเสื่่�อมเรื้้�อรัังในอนาคต
• หากผู้้�ป่ว่ ยมีีระดัับแคลเซีียมต่ำำ�ร่
� ว่ มด้้วย พิิจารณาให้้การรัักษาโดยการให้้แคลเซีียมหรืือ calcitriol
(ในกรณีีที่่�สามารถควบคุุมระดัับฟอสเฟตได้้) ร่่วมกัับ thiazide diuretic เพื่่�อรัักษาระดัับ
แคลเซีียมในเลืือดให้้อยู่่�ในเกณฑ์์ปกติิ
• ในผู้้�ที่่�มีีภาวะ hypoparathyroidism และไม่่สามารถรัักษาระดัับแคลเซีียมหรืือฟอสเฟตให้้อยู่่�
ในเกณฑ์์ปกติิได้้โดยการใช้้ยาข้้างต้้น อาจพิิจารณาให้้ recombinant PTH twice-daily injection
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