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สุุวศิิน อุุดมกาญจนนัันท์์

Glomerular filtration rate (GFR) หรืืออััตรากรองของไต หมายถึึงค่่าการทำำ�งานของไตที่่�เป็็นผล
จากค่่าเฉลี่่�ยการกรองของแต่่ละหน่่วยไต (nephron) คููณกัับปริิมาณของหน่่วยไตทั้้�งหมดของไต
ทั้้�งสองข้้าง ในหนึ่่�งวัันหน่่วยไตจะมีีการกรองพลาสมาทั้้�งหมดประมาณ 180 ลิิตรซึ่่�งเทีียบเท่่ากัับค่่า
GFR อยู่่�ที่ปร
�่ ะมาณ 130 มล./นาทีี/1.73 ตรม. ในผู้้�ชายและ 120 มล./นาทีี/1.73 ตรม. ในผู้้�หญิิง(1) ซึ่่ง� มีี
ปััจจััยอีีกหลายประการที่่จ� ะส่่งผลให้้ค่า่ GFR ในแต่่ละคนแตกต่่างกัันออกไป เช่่น อายุุ, อาหารที่่รั� บั ประทาน,
การออกกำำ�ลัังกาย, การใช้้ยา หรืือการที่่ร่� ่างกายอยู่่�ในภาวะพิิเศษเช่่นการตั้้�งครรภ์์เป็็นต้้น การรายงาน
ค่่า GFR ในปััจจุุบัันมีีการกำำ�หนดมาตรฐานคืือต้้องรายงานออกมาให้้อยู่่�ในค่่าที่่�ปรัับกัับ 1.73 ตาราง
เมตรของพื้้�นที่่�ผิิวกาย (body surface area, BSA) เพื่่�อให้้สามารถเปรีียบเทีียบในผู้้�ป่่วยแต่่ะคนได้้อย่่าง
ถููกต้้อง โดยการลดลงของ GFR นั้้�นอาจเป็็นผลมาจากการลดลงของจำำ�นวนหน่่วยไตหรืือการลดลงของ
single-nephron (SN) GFR ซึ่่�งเป็็นผลของการเปลี่่�ยนแปลงปริิมาณพลาสมาที่่�มายัังหน่่วยไต (hemodynamic alteration) ส่่วนการเพิ่่�มขึ้้น� ของ SN-GFR นั้้�นเป็็นผลจากการทำำ�งานทดแทนหน่่วยไตที่่เ� สีียไปผ่่าน
กระบวนการ glomerular hypertrophy และการเพิ่่�มขึ้้น� ของแรงดัันในโกลเมอรููลัสั  ด้้วยกระบวนการทำำ�งาน
ทดแทนของหน่่วยไตนี้้�เองทำำ�ให้้ค่่า GFR ไม่่ใช่่ตััวแทนที่่ดีี� ในการบ่่งบอกเนื้้�อไตที่่�เหลืืออยู่่� ในบทความนี้้�
จะกล่่าวถึึงการวััดค่่าการกรองของไตโดยตรง (direct measurement of GFR) และการหาค่่าการกรองไต
โดยการใช้้สมการประมาณค่่า (estimated GFR) และการนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้กัับผู้้�ป่่วยที่่�เป็็นโรคไตเรื้้�อรััง

การวััดอััตราการกรองไตโดยตรง (Direct measurement of GFR)

เนื่่�องจากในทางปฏิิบััติิการวััดอััตราการกรองไตในลัักษณะที่่�เป็็น single nephron GFR แล้้วนำำ�
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ไปคููณกัับปริิมาณ nephron ทั้้�งหมดทำำ�ได้้ยากและไม่่สามารถนำำ�มาใช้้ได้้จริิงในการดููแลผู้้�ป่่วย ดัังนั้้�นจึึง
ใช้้การวััดค่่า urinary clearance หรืือ plasma clearance ของ filtration markers ที่่�สนใจเป็็นตััวแทนของ
การวััด GFR โดยที่่� filtration markers นั้้�นที่่�ใช้้ในปััจจุุบัันมีีสองชนิิดได้้แก่่ exogenous markers และ
endogenous markers
	คุุณสมบััติิของ filtration markers ที่่ค� วรจะมีีได้้แก่่(2)
-	มีีการกระจายตััวอย่่างอิิสระใน extracellular space
- ไม่่จัับกัับโปรตีีนใดๆ ในพลาสมา
-	สามารถกรองได้้อย่่างอิิสระผ่่านโกลเมอรููลััส
- ไม่่มีีการหลั่่�งเพิ่่�มหรืือถููกดููดซึึมกลัับที่่�บริิเวณท่่อไต
-	ถููกขจััดออกจากร่่างกายผ่่านการกรองไตเท่่านั้้�น
- ไม่่ถููกย่่อยสลายในร่่างกาย
-	วััดปริิมาณได้้ง่่ายและมีีราคาไม่่แพง
การคำำ�นวณค่่า clearance ของสาร x ในช่่วงเวลาหนึ่่�งๆนั้้�นได้้จากสมการที่่� 1 (ในกรณีีที่่วั� ดค
ั วาม
เข้้มข้้นของสาร x ที่่�ขัับออกมาในปััสสาวะ) หรืือสมการที่่� 2 (ในกรณีีที่่�ทราบปริิมาณของสาร x ที่่�บริิหาร
ให้้แก่่ผู้้�ป่่วยทางกระแสเลืือด)
สมการที่่� 1

Urinary clearance of x =

สมการที่่� 2

Plasma clearance of x =

	ความรู้้แ� ละความเข้้าใจใน filtration markers แต่่ละชนิิดทำำ�ให้้สามารถนำำ�สารนั้้�นๆ มาใช้้ได้้อย่่าง
เหมาะสม รวมถึึงสามารถแปลผลออกมาได้้อย่่างแม่่นยำำ�และรู้้�ถึึงข้้อจำำ�กััดของการวััดโดยใช้้สารนั้้�นๆ
ในที่่�นี้้�จะกล่่าวถึึงทั้้�ง exogenous และ endogenous filtration markers ตามลำำ�ดัับ
Exogenous filtration markers
	สารตััวแรกที่่�นำำ�มาใช้้เป็็น exogenous filtration marker ของ GFR ซึ่่�งมีีคุุณสมบััติิดัังกล่่าว
ข้้างต้้นและยัังคงเป็็น gold standard ในการวััดอััตราการกรองไตในปััจจุุบัันคืือ อิินููลิิน (inulin) ซึ่่�งเป็็น
uncharged polymer ของฟรุุกโตส มีีน้ำำ��หนัักโมเลกุุลประมาณ 5000 ดาลตััน แต่่ปัญ
ั หาในการวััดอููลิิน
คืือราคาแพง หาผู้้�ผลิติ ได้้ยาก และยัังต้้องใช้้การฉีีดเข้้าเส้้นเลืือดอย่่างต่่อเนื่่�อง (continuous intravenous
infusion) ซึ่่�งต่่างจากสาร exogenous markers อื่่�นที่่�ใช้้เป็็น bolus dose ทำำ�ให้้การใช้้อิินููลิินยัังถููกจำำ�กััด
อยู่่�ในงานวิิจััย(3)
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	สารตััวอื่่�นที่่�นำำ�มาใช้้เป็็น exogenous filtration markers ได้้แก่่ iothalamate, iohexol, ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) และ diethylenetriaminepentaacetic acid (DTPA) ซึ่่�งมัักจะทำำ�ให้้มีี
โมเลกุุลติิดกัับ radioisotopes เพื่่�อให้้ตรวจวััดได้้ง่่าย (technetium 99m; 99mTc และ Chromium 51; 51Cr)
สรุุปสาร exogenous filtration markers ที่่�ใช้้ในตารางที่่� 1 อย่่างไรก็็ตามการใช้้ exogenous markers ทุุก
ตััวมีีข้้อจำำ�กััดที่่�ต้้องมีีการใส่่สารนั้้�นๆเข้้าสู่่�ผู้้�ป่่วยและทำำ�ได้้ยุ่่�งยาก ในการดููแลผู้้�ป่่วยทั่่�วไปจึึงนิิยมการวััด
endogenous filtration markers เพื่่�อนำำ�มาคำำ�นวณค่่า clearance มากกว่่าการใช้้ exogenous markers(4)
ตารางที่่� 1. Exogenous filtration markers สำำ�หรัับการวััดอััตราการกรองไต(2,4)
สาร

วิิธีีการบริิหารสาร

ข้้อมููลเพิ่่�มเติิม

Inulin

Continuous IV infusion

• Gold standard

Iothalamate

Bolus IV injection
Subcutaneous injection

•	สามารถใช้้ในรููปแบบ nonradioactive (วััดโดย
high performance liquid chromatography) หรืือ
ติิดกัับ iodine 125 (125I) แต่่การวััดโดยใช้้ 125I อาจ
จะมีีการกวนจาก thyroid uptake ได้้
• Iothalamate ถููกขัับผ่่านท่่อไตได้้ทำำ�ให้้มีีโอกาส
overestimation ของ GFR

Bolus IV injection

• DTPA มีีโอกาสหลุุดจาก 99mTc และไปจัับกัับ
โปรตีีนในพลาสมาทำำ�ให้้เกิิด underestimation
ของ GFR

51

Bolus IV injection

• Clearance น้้อยกว่่า inulin ร้้อยละ 10

Iohexol

Bolus IV injection

• อาจจะมีีการดููดกลัับที่่�ท่่อไตทำำ�ให้้
underestimation ของ GFR
•	ผลข้้างเคีียงน้้อยเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับ inulin แต่่
ราคาแพงและตรวจวััดได้้ยาก

Tc-DTPA

99m

Cr-EDTA

Endogenous filtration markers
หมายถึึงสารที่่ร่� า่ งกายผลิิตได้้เองในอััตราคงที่่แ� ละถููกขจััดออกจากร่่างกายโดยการกรองของไต
เกืือบทั้้�งหมด สารเหล่่านี้้�มัักจะเป็็น low-molecular-weight metabolites หรืือโปรตีีนบางอย่่างในเลืือด
ในปััจจุุบัันสารที่่�ใช้้ในการวััด clearance ได้้แก่่ urea, creatinine และ cystatin C ทั้้�งนี้้�ไม่่ว่่าจะเป็็นสารตััว
ใดก็็ตามการวััดค่า่ clearance เพื่่�อประเมิินการกรองไตนั้้�นต้้องวััดในขณะที่่ก� ารทำำ�งานของไตอยู่่�ในระดัับ
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ที่่�คงที่่� แต่่หากในภาวะที่่�มีีการบาดเจ็็บของไตเฉีียบพลััน (acute kidney injury; AKI) ค่่าการกรองของไต
จะลดลงอย่่างทัันทีีแต่่สารที่่ต้� อ้ งการวััดยังั ไม่่สะสมในเลืือดมากพอที่่จ� ะให้้ค่า่ การคำำ�นวณ clearance ออก
มาได้้อย่่างถููกต้้อง(5)
Urea
Urea เป็็น endogenous filtration marker ที่่�ใช้้ในอดีีต มีีน้ำำ��หนัักโมเลกุุล 60 ดาลตััน แต่่จาก
ข้้อมููลเพิ่่�มเติิมทำำ�ให้้ลดการใช้้ลงไปในปััจจุุบััน เนื่่�องจากมีีปััจจััยอื่่�นนอกจากการกรองของไตที่่ส่� ่งผลต่่อ
ระดัับในเลืือด ไม่่ว่่าจะเป็็นปริิมาณโปรตีีนที่่�รัับประทานเพิ่่�มมากขึ้้�น ภาวะเลืือดออกในทางเดิินอาหาร
และเพิ่่�มการดููดกลัับของ amino acid หรืือภาวะที่่�ได้้รัับ glucocorticoid ซึ่่�งจะทำำ�ให้้เกิิด catabolic state
และเพิ่่�มการสลายของโปรตีีน เหล่่านี้้�ต่่างทำำ�ให้้ค่่าของ urea ในเลืือดสููงขึ้้�นโดยที่่�ไม่่มีีการเปลี่่�ยนแปลง
ของ GFR ที่่�แท้้จริิงทั้้�งสิ้้�น ในทางกลัับกัันภาวะที่่�ร่่างกายขาดโปรตีีนหรืือผู้้�ที่่�เป็็นโรคตัับก็็จะลดการสร้้าง
urea ในกระแสเลืือด
ในขณะเดีียวกัันร้้อยละ 40 ถึึง 50 ของ urea ที่่�ถููกกรองผ่่านโกลเมอรููลััสยัังถููกดููดกลัับที่่ท่� ่อไต
ส่่วนต้้นได้้โดยเฉพาะในภาวะที่่มีี� renal perfusion ลดลง ดัังนั้้�นการใช้้ค่า่ urea มาใช้้คำำ�นวณค่่า clearance
อาจจะทำำ�ให้้เกิิด underestimation ของ GFR ได้้
	ปััจจุุบัันการวััดค่่า clearance ของ urea ยัังมีีประโยชน์์ในกรณีีที่่�ผู้้�ป่่วยมีีโรคไตในระยะท้้าย
(ระดัับของ serum creatinine มากกว่่า 2.5 มก./ดล. หรืือค่่า GFR น้้อยกว่่า 20 มล./นาทีี/1.73 ตรม.)
โดยค่่า urea clearance นั้้�นจะ underestimation ของ GFR ในขณะที่่ค่� ่า creatinine clearance นั้้�นจะ
overestimation ของ GFR เมื่่�อนำำ�ทั้้�งสองค่่ามาเฉลี่่�ยกัันจะได้้ค่่า GFR คร่่าวๆ ที่่�ใกล้้เคีียงความจริิงกว่่า
การใช้้ค่า่ ใดค่่าหนึ่่�งเพีียงอย่่างเดีียว(6) ซึ่่ง� เป็็นข้้อมููลที่่มีีป
� ระโยชน์์ในการเริ่่ม� การบำำ�บัดั ทดแทนไตในผู้้�ป่ว่ ย
ไตเสื่่�อมเรื้้�อรััง(7)
Creatinine
Creatinine เป็็น end product ของการสลายกล้้ามเนื้้�อ มีีน้ำำ�� หนัักโมเลกุุล 113 ดาลตััน creatinine ไม่่จัับกัับโปรตีีนใดๆ ในเลืือดและถููกกรองผ่่านโกลเมอรููลััสอย่่างอิิสระแต่่มีีการขัับออกผ่่านท่่อไต
ได้้ร้้อยละ 10 ถึึง 40 ของปริิมาณ creatinine ทั้้�งหมดที่่�ตรวจพบในปััสสาวะ นอกจากนั้้�นยัังมีีปััจจััยอีีก
หลายประการที่่�ส่่งผลต่่อระดัับ creatinine ในเลืือดโดยไม่่ขึ้้�นกัับ GFR เช่่น มวลกล้้ามเนื้้�อในร่่างกาย
อาหารโดยเฉพาะเนื้้�อที่่รั� ับประทาน ยาต่่างๆ ที่่�มีีผลต่่อการยัับยั้้�งการขัับออกของ creatinine ที่่�ท่่อไต
ปริิมาณแบคทีีเรีียที่่�สามารถย่่อยสลาย creatinine ที่่�ถููกขัับออกมาในลำำ�ไส้้ ด้้วยเหตุุผลเหล่่านี้้�ทำำ�ให้้ตััว
มัันเองไม่่ได้้เป็็น filtration marker ที่่�ดีีที่่�สุุดในการประเมิินค่่า GFR ตารางที่่� 2 แสดงปััจจััยต่่างๆ ที่่�มีีผล
ต่่อ creatinine ในเลืือด
ในคนปกติิร่่างกายจะขัับ creatinine ออกมาในปััสสาวะได้้ประมาณ 20 ถึึง 25 มก./กก./วััน ใน
ผู้้�ชายและ 15 ถึึง 20 มก./กก./วััน ในผู้้�หญิิง ค่่าการขัับ creatinine นี้้�สามารถนำำ�ไปใช้้ประเมิินความครบ
ถ้้วนของการเก็็บปััสสาวะ 24 ชั่่�วโมงในคนปกติิได้้
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ตารางที่่� 2. ปััจจััยที่่�มีีผลต่่อระดัับ creatinine ในเลืือด(4)
ปััจจััย

การเปลี่่�ยนแปลงของ
creatinine ในเลืือด

กลไลการเปลี่่�ยนแปลง

อายุุที่่�เพิ่่�มขึ้้�น

ลดลง

มวลกล้้ามเนื้้�อลดลง

เพศหญิิง

ลดลง

มวลกล้้ามเนื้้�อน้้อยกว่่าเพศชาย

เชื้้�อชาติิ African American

เพิ่่�มขึ้้�น

มวลกล้้ามเนื้้�อเฉลี่่�ยสููงกว่่าชาติิอื่่�นๆ

นัักเพาะกายหรืือมีีปริิมาณกล้้าม
เนื้้�อมาก

เพิ่่�มขึ้้�น

มวลกล้้ามเนื้้�อมาก

ภาวะขาดอาหาร ความเจ็็บป่่วย
เรื้้�อรัังหรืือถููกตััดแขนขา

ลดลง

มวลกล้้ามเนื้้�อน้้อย

อ้้วน

ไม่่เปลี่่�ยนแปลง

การเพิ่่�มขึ้้�นของไขมัันไม่่มีีผลต่่อ creatinine

มัังสวิิรััติิ

ลดลง

ลดการสร้้าง creatinine

การบริิโภคเนื้้�อสััตว์์หรืือ creatinine
supplements

เพิ่่�มขึ้้�น

เพิ่่�มการสร้้าง creatinine (ระดัับ creatinine
อาจไม่่เปลี่่�ยนแปลงในบางรายจากการ
เพิ่่�มของ GFR ชั่่�วคราว)

ยา cimetidine หรืือ trimethoprim

เพิ่่�มขึ้้�น

ยัับยั้้�งการขัับออกของ creatinine ที่่ท่� ่อไต

antibiotics

เพิ่่�มขึ้้�น

ลดการสลายของ creatinine ในลำำ�ไส้้

กระบวนการวััดค่า่ creatinine เป็็นอีีกหนึ่่�งปััจจััยที่่ทำ� ำ�ให้้เกิิดความผิิดพลาดในการประเมิิน GFR
ได้้ ในอดีีตใช้้วิิธีีการวััดโดย alkaline picrate assay (Jaffe assay) ซึ่่�งเป็็น colorimetric technique ดัังนั้้�น
จึึงมีี false positive และ false negative ได้้บ่่อยจากสารอื่่�นที่่�แสดงสีีได้้เช่่นเดีียวกัับ creatinine โดย
glucose และ โปรตีีนในเลืือดสามารถให้้ผล creatinine ที่่สูู� งปลอมได้้และระดัับ bilirubin ที่่�สููงจะส่่งผล
ให้้เกิิด creatinine ที่่�ต่ำ�ป
ำ� ลอมได้้ วิิธีีการ Jaffe assay นี้้�ได้้ถููกแทนที่่�ด้้วย enzymatic methods ในปััจจุุบััน
อย่่างไรก็็ตาม มีีการศึึกษาในห้้องปฏิิบััติิการที่่�แตกต่่างกััน 5624 แห่่งในประเทศสหรััฐอเมริิกาพบว่่ามีี
ความแปรปรวนของการรายงานผลค่่า creatinine ได้้ถึึงร้้อยละ 7 ถึึง 34 อัันเนื่่�องจากความแตกต่่างของ
การ calibration ของห้้องปฏิิบััติิการแต่่ละที่่(8)� National Institute of Standards and Technology จึึงมีี
การจััดทำำ�ค่่า creatinine ที่่�เป็็นมาตรฐานโดยการใช้้วิิธีี isotope-dilution-mass spectrometry (IDMS)
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เพื่่�อให้้แต่่ละโรงงานของผู้้�ผลิตชุ
ิ ดต
ุ รวจ creatinine ได้้ปรับั ให้้เครื่่�องมืือของตนเองเป็็นมาตรฐานเดีียวกััน
และลดความแปรปรวนระหว่่างชุุดการตรวจได้้
Cystatin C
Cystatin C เป็็นโปรตีีนที่่�มีีน้ำำ��หนัักโมเลกุุล 13000 ดาลตััน และถููกผลิิตออกมาจาก nucleated
cells ทุุกชนิิดในร่่างกายอย่่างคงที่่� หน้้าที่่�ของ cystatin C คืือ extracellular inhibition ของ cysteine
proteases, ควบคุุมระบบภููมิิคุ้้�มกัันของร่่างกาย, ทำำ�หน้้าที่่�เป็็น antibacterial และ antiviral และควบคุุม
การตอบสนองของร่่างกายในภาวะที่่�มีีการบาดเจ็็บของสมอง(2) cystatin C จะถููกกรองอย่่างอิิสระผ่่าน
โกลเมอรููลััส และร้้อยละ 99 จะถููกดููดกลัับได้้หมดที่่ท่� ่อไตส่่วนต้้นและถููกสลายไปจนหมด โดยที่่มีีส่
� ่วน
(9)
น้้อยมากที่่�ถููกขัับทิ้้�งในปััสสาวะ จากกระบวนของของร่่างกายต่่อการจััดการ cystatin C ดัังกล่่าวทำำ�ให้้
cystatin C มีีประโยชน์์ในการประมาณค่่าการกรองไต (estimation of GFR) และไม่่สามารถวััด urinary
clearance เพื่่�อวััดการกรองไตได้้โดยตรงเหมืือนกัับ urea และ creatinine
มวลกล้้ามเนื้้�อไม่่มีีผลต่่อระดัับ cystatin C ในเลืือด (ค่่ามััธยฐานและเปอร์์เซนไทล์์ที่่� 99 ในคน
ปกติิอายุุระหว่่าง 20 ถึึง 39 ปีีและไม่่มีีโรคประจำำ�ตััวคืือ 0.85 มก./ล. และ 1.12 มก./ล. ตามลำำ�ดัับ(10))
แต่่ปัจั จััยอื่่�นที่่ทำ� ำ�ให้้ cystatin C สููงขึ้้น� ในเลืือดโดยที่่ไ� ม่่เกี่่ย� วข้้องกัับการกรองของไตได้้แก่่ ภาวะที่่ร่� า่ งกาย
มีีการอัักเสบ เพศชาย อายุุที่่�มากขึ้้�น มวลไขมัันที่่�มากขึ้้�น ชนผิิวขาว เบาหวาน ค่่า c-reactive protein
ที่่�สููง ปริิมาณเม็็ดเลืือดขาวที่่�สููงขึ้้�น ระดัับของอััลบููมิินในเลืือดที่่�ลดลง โรคไทรอยด์์เป็็นพิิษ การติิดเชื้้�อ
HIV และการได้้รัับ glucocorticoid(11-13)
การวััดค่่า cystatin C นั้้�นในปััจจุุบััน ยัังไม่่มีีวิิธีีมาตรฐานที่่�กำำ�หนดชััดเจนเหมืือนเช่่นการวััด
creatinine โดยวิิธีีที่่�ใช้้คืือ particle-enhanced turbidimetric immunoassay (PETIA), particle-enhanced
nephelometric immunoassay (PENIA), radioimmunoassay, fluorescent technique และ enzymatic
immunoassay
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ตารางที่่� 3. เปรีียบเทีียบ endogenous filtration markers ทั้้�ง 3 ชนิิด(14,15)
ตััวแปร

Creatinine

Urea

Cystatin C

น้ำำ��หนัักโมเลกุุล (ดาลตััน) 113

60

13000

โครงสร้้าง

Amino acid derivative

Organic molecular
product of protein
metabolism

Nonglycosylated basic
protein

ปััจจััยที่่มีีผ
� ลต่่อ
การสร้้าง

มวลกล้้ามเนื้้�อ, โปรตีีนที่่� โปรตีีนที่่�รัับประทาน,
รัับประทาน, อายุุ,
การสลายโปรตีีนของ
เพศ, เขื้้�อชาติิ
ร่่างกาย

การขจััดทางไต

การกรองผ่่านโกลเมอรููลััส การกรองผ่่านโกลเมอรููลััส, การกรองผ่่านโกลเมอรููลััส,
และการขัับทางท่่อไต
การขัับและการดููดกลัับ
ดููดกลัับและสลายในท่่อไต
ทางท่่อไต

การขจััดทางอื่่�นๆ
นอกไต

เพิ่่�มขึ้้�นเมื่่�อ GFR ลดลง

เพิ่่�มขึ้้�นเมื่่�อ GFR ลดลง

เพิ่่�มขึ้้�นเมื่่�อ GFR ลดลง

ตััวแปรที่่ต้� ้องปรัับ
ในสมการประมาณ
ค่่า GFR

อายุุ เพศ เชื้้�อชาติิ

ไม่่มีีข้้อมููล

อายุุ เพศ

ความแม่่นยำำ�ของสมการ
ประมาณค่่า GFR

แม่่นยำำ�เมื่่อ� GFR น้้อยกว่่า ไม่่มีีข้้อมููล
60 มล./นาทีี/1.73 ตรม.

แม่่นยำำ�

วิิธีีการวััด

Colorimetric, enzymatic Direct measurement,
enzymatic, colorimetric,
electrochemical

PENIA, PETIA, ELISA

ความแม่่นยำำ�
ในการวััด

แม่่นยำำ� (ยกเว้้นช่่วง
ที่่�ค่่าต่ำำ��มาก)

แม่่นยำำ�

แม่่นยำำ�

มาตรฐานห้้องปฏิิบัติั กิ าร Widely standardized

Widely standardized

Becoming standardized

Standardized
recommendation
material (SRMs)

SRM 967

SRM 912a

ERM-DA471/IFCC

ชุุดการตรวจอ้้างอิิง

IDMS

IDMS

PENIA, PETIA, ELISA

คงที่่ใ� น nucleated cells ทุุกชนิิด,
เพิ่่�มในภาวะไทรอยด์์เป็็นพิิษ
และการได้้รัับสเตีียรอยด์์,
ลดในผู้้�สููงอายุุและเพศหญิิง

ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; GFR, glomerular filtration rate; IDMS, isotope-dilution-mass
spectroscopy; PENIA, particle-enhanced nephelometric immunoassay; PETIA, particle-enhanced turbidimetric
immunoassay
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การใช้้สมการประมาณค่่าการกรองไต (Estimating equation for GFR)

เนื่่�องจากการวััด clearance ของ creatinine โดยการเก็็บจากปััสสาวะ 24 ชั่่�วโมงเป็็นการตรวจ
ที่่�ต้้องใช้้เวลาและอาศััยความร่่วมมืือของผู้้�ป่่วยสููง ในบางกรณีีอาจจะไม่่สามารถทำำ�ได้้ในผู้้�ป่่วยทุุกราย
ดัังนั้้�นจึึงมีีความพยายามที่่จ� ะคำำ�นวณค่่าการกรองของไตโดยอาศััยค่่า creatinine ในเลืือด ณ จุุดใดจุุดหนึ่่�ง
และนำำ�มาปรัับกัับตััวแปรต่่างๆ ที่่�มีีผลต่่อระดัับของ creatinine จนได้้สมการที่่�ต้้องการได้้ โดยแต่่ละ
สมการก็็จะมีีค่่าแม่่นยำำ�ต่่างกัันไป ตารางที่่� 4 สรุุปสมการที่่�ใช้้ในปััจจุุบััน(16-20)
Cockcroft-Gault Formula(19)
รายงานในปีี ค.ศ. 1976 ใช้้ตััวแปรสี่่ชนิ
� ิดคืือ อายุุ เพศ น้ำำ�� หนัักตััว และ creatinine ในเลืือด
ปััจจุุบัันไม่่ได้้รัับความนิิยมเนื่่�องจากมีีข้้อจำำ�กััดหลายประการ ข้้อจำำ�กััดแรกคืือการนำำ�น้ำำ��หนัักตััวใส่่ใน
สมการทำำ�ให้้ในผู้้�ป่ว่ ยที่่อ้� ว้ นหรืือบวมจะทำำ�ให้้เกิิด overestimation ของ GFR ได้้ ข้้อจำำ�กัดที่
ั ส่� องคืือความ
ไม่่แม่่นยำำ�โดยเฉพาะในช่่วงที่่� GFR สููงกว่่า 60 มล./นาทีี และสมการนี้้�เป็็นสมการที่่�ประมาณค่่าของ
creatinine clearance มากกว่่าที่่จ� ะประมาณค่่าของ GFR ที่่แ� ท้้จริิงซึ่่ง� จะทำำ�ให้้ overestimation ของ GFR
ได้้ถึึงร้้อยละ 10 ถึึงร้้อยละ 40 และข้้อจำำ�กััดสุุดท้้ายคืือการศึึกษานี้้�ทำำ�ขึ้้�นโดยอาศััยการตรวจ creatinine
ในเลืือดแบบเก่่าที่่ไ� ม่่ใช่่ enzymatic method ซึ่่ง� จะนำำ�ไปสู่่�ความผิิดพลาดในการรายงานผลค่่า creatinine ได้้
อย่่างไรก็็ตาม Cockcroft-Gault Formula นี้้�เป็็นสมการที่่�ใช้้ในการศึึกษา pharmacokinetic ของ
ยาหลายชนิิดที่่�ยัังมีีใช้้ในปััจจุุบััน รวมถึึง drug dosing guidelines ก็็อาศััยสมการนี้้�เป็็นหลััก (ปััจจุุบััน
องค์์การอาหารและยาของสหรััฐอเมริิกาแนะนำำ�ให้้ใช้้ MDRD equation ในการศึึกษา pharmacokinetic
ของยาที่่จ� ะออกมาใหม่่แทนการใช้้ Cockcroft-Gault Formula) มีีการศึึกษาในผู้้�ป่ว่ ย 5504 คนเพื่่�อเปรีียบ
เทีียบขนาดยาที่่�ใช้้ในผู้้�ป่่วยโดยการใช้้สมการ Cockcroft-Gault formula และ MDRD equation พบว่่า
สมการทั้้�งสองนี้้�ให้้ผลไปในทางเดีียวกัันเช่่นเดีียวกัับการวััดค่่า GFR โดยใช้้ 125I-Iothalamate urinary
clearance (concordance rate ร้้อยละ 88 สำำ�หรัับ MDRD equation และร้้อยละ 85 สำำ�หรัับ Cockcroft-Gault formula)(21) ดัังนั้้�นการใช้้ Cockcroft-Gault Formula อาจจะยัังมีีประโยชน์์ในประเด็็นของ
การปรัับขนาดยาที่่�เคยศึึกษาโดยใช้้สมการนี้้� นอกจากนั้้�นการใช้้ Cockcroft-Gault formula ในผู้้�ป่่วยสููง
อายุุที่่�อยู่่�ในโรงพยาบาลจะทำำ�ให้้ค่่าการประมาณ GFR น้้อยกว่่าการใช้้ MDRD หรืือ CKD-EPI formula
ดัังนั้้�นยาที่่ไ� ด้้รับั มัักจะได้้ขนาดน้้อยกว่่าซึ่่ง� อาจจะมีีประโยชน์์ในแง่่ป้อ้ งกัันการเกิิดผลข้้างเคีียงของยาโดย
เฉพาะในรายที่่�ได้้รัับยาหลายชนิิด (polypharmacy)(3,22)
Modification of Diet in Renal Disease (MDRD) Study(20)
	สมการ MDRD ใช้้อายุุ เพศ เชื้้�อชาติิ และระดัับ creatinine ในเลืือดในการคำำ�นวณค่่าการกรอง
ของไต สมการนี้้�ศึึกษาในกลุ่่�มประชากรที่่�เป็็นโรคไตเสื่่�อมเรื้้�อรัังและให้้ค่่าของ estimated GFR ต่ำำ��กว่่า
ความเป็็นจริิงในผู้้�ที่มีี่� GFR ปกติิ สมการนี้้�รายงานผลครั้้�งแรกในปีี ค.ศ. 1999 โดยการตรวจวััดระดัับ
creatinine แบบ modified Jaffe method และรายงานอีีกครั้้�งในปีี ค.ศ. 2006 โดยการตรวจวิิธีี IDMS
สมการของ MDRD นี้้�ถููกดััดแปลงไปใช้้ประมาณค่่าการกรองไตในเชื้้�อชาติิต่่างๆ โดยการเปลี่่�ยนตััวแปร
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การคููณค่่าเชื้้�อชาติิ แต่่ก็็ยัังมีีข้้อจำำ�กััดที่่�ในช่่วงที่่�ค่่า GFR สููงนั้้�น ค่่าที่่�ได้้จากสมการจะต่ำำ�� กว่่าความเป็็น
จริิงและมีีความแม่่นยำำ�ที่่�น้้อยลง
Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI)(18)
เนื่่�องจากข้้อจำำ�กััดของ MDRD equation ข้้างต้้น จึึงมีีการพััฒนาสมการการประมาณค่่าการ
กรองไตที่่ศึ� กึ ษาจากประชากรที่่ห� ลากหลายกว่่ากลุ่่�มประชากรใน MDRD study โดยการศึึกษาที่่ร� ายงาน
ในปีี ค.ศ. 2009 คืือ CKI-EPI นี้้�มีีประชากรทั้้�งที่่�เป็็นโรคไตเรื้้�อรัังและที่่�ไม่่เป็็นโรคไตเรื้้�อรััง ผู้้�ป่่วย
เบาหวาน รวมทั้้�งผู้้�ที่่�ได้้รัับบริิจาคอวััยวะ การสร้้างสมการ CKD-EPI ใช้้ตััวแปรสี่่�ตััวคล้้ายกัับ MDRD
equation แต่่มีีการใช้้ two-slopes spline เพื่่�อสร้้างโมเดลความสััมพัันธ์์ระหว่่าง GFR และค่่า creatinine
โดยรวมคืือ CKD-EPI equation ให้้ความถููกต้้องในการประมาณค่่า GFR ที่่� GFR น้้อยกว่่า 60 มล./
นาทีี/1.73 ตรม. ได้้เช่่นเดีียวกัับ MDRD equation แต่่มีีความถููกต้้องสููงกว่่า MDRD equation ในช่่วง
GFR ที่่�สููงกว่่า 60 มล./นาทีี/1.73 ตรม.
องค์์กร Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) ได้้ออกแนวทางปฏิิบััติิเรื่่�อง
การรายงานผลค่่าการกรองของไตล่่าสุุดในปีี ค.ศ. 2012 โดยแนะนำำ�ให้้ใช้้ค่่าการประมาณการกรองไต
โดยใช้้สมการหลัักคืือ CKD-EPI ที่่�รายงานในปีี ค.ศ. 2009 โดยอาศััยค่่า creatinine จากการวััดที่มีีค่
่� ่า
(23)
ความแปรปรวนน้้อยและได้้รัับการปรัับกัับวิิธีี IDMS แล้้วในการคำำ�นวณ
	ต่่อมาในปีี ค.ศ. 2012 มีีการรายงานผลของการใช้้ serum cystatin C มาใช้้ในการสร้้างสมการ
ที่่�ดััดแปลงจาก CKI-EPI เดิิม เพื่่�อลดข้้อด้้อยของการใช้้ creatinine ในการมาประมาณค่่าการกรองไต
โดยเฉพาะผู้้�ป่่วยที่่�มีีสััดส่่วนของมวลของกล้้ามเนื้้�อแตกต่่างจากคนปกติิเช่่น ผู้้�ป่่วยโรคตัับเรื้้�อรัังหรืือ
ผู้้�ที่่�มีีภาวะทุุพโภชนาการ การศึึกษานี้้�พบว่่า การใช้้สมการ CKD-EPI โดยคำำ�นวณจากทั้้�งค่่า serum
cystatin C และ creatinine ร่่วมกัันให้้ความแม่่นยำำ�มากกว่่าการใช้้สมการ CKD-EPI ที่่�คำำ�นวณจากค่่า
cystatin C หรืือ creatinine ตััวใดตััวหนึ่่�งเพีียงตััวเดีียว(16) และในคำำ�แนะนำำ�ของ KDIGO นั้้�นก็็แนะนำำ�ให้้
ใช้้การวััดค่่า cystatin C หรืือการวััด clearance โดยตรง หากมีีปััจจััยรบกวนค่่า creatinine ให้้เปลี่่�ยนไป
จากประชากรทั่่�วไป นอกจากนั้้�นในผู้้�ที่่�มีีค่่า estimated GFR จากการใช้้สมการ CKI-EPI ของ creatinine
ในช่่วง 45 ถึึง 59 มล./นาทีี/1.73 ตรม.และไม่่มีีลักั ษณะอื่่น� ๆ ของโรคไต แนะนำำ�ให้้คำ�ำ นวณค่่า estimated
GFR ซ้ำำ�� โดยใช้้สมการ CKD-EPI ของ cystatin C หรืือ cystatin C และ creatinine ร่่วมกัันเพื่่�อยืืนยััน
การวิินิจิ ฉััย(23) ในผู้้�ที่่�ประสงค์์จะบริิจาคไต (living kidney donors) ก็็เป็็นอีีกกลุ่่�มที่่�จำำ�เป็็นต้้องมีีการตรวจ
ยืืนยัันค่่าการกรองไตโดยแนะนำำ�ให้้ตรวจ 2 ขั้้�น ขั้้�นแรกคืือการตรวจโดยใช้้ estimated GFR creatinine
equation และขั้้น� ที่่ส� องแนะนำำ�ให้้เลืือกตรวจอย่่างใดอย่่างหนึ่่ง� ได้้แก่่ measured exogenous filtration markers
clearance, measured creatinine clearance, estimated GFR creatinine-cystatin C equation หรืือ ตรวจ
estimated GFR creatinine equation ซ้ำำ��เพื่่�อยืืนยัันว่่าค่่าการกรองไตอยู่่�ในระดัับปกติิที่จ่� ะบริิจาคไตได้้(24)
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ตารางที่่� 4. สมการที่่�ใช้้ในการคำำ�นวณค่่าการกรองของไตที่่นิ� ิยมใช้้ในปััจจุุบััน
ชื่่�อสมการ

สมการ

ข้้อมููลจากการศึึกษา

Cockcroft-Gault
formula

(140 − age) × lean body weight (kg)/
Cr [mg/dL] × 72

ทหารผ่่านศึึก 249 นาย,
ค่่ามััธยฐานของ GFR ที่่�
34 มล./นาทีี

MDRD equation

175 × SCr-1.154 × age-0.203 × 0.742
(if female) × 1.212 (if black)

ผู้้�ป่่วย 1628 คน, ค่่าเฉลี่่�ยของ GFR
จากการวััด 125I-Iothalamate
(urine clearance) 39.8 มล./นาทีี/
1.73 ตรม.

CKD-EPI creatinine 141 × min(SCr/κ, 1)α ×
equation
max(SCr/κ, 1)-1.209 × 0.993age × 1.018
(if female) × 1.159 (if black),
Where:
- κ is 0.7 for females and 0.9 for males
- α is -0.329 for females and -0.411 for
males
- min indicates the minimum of SCr/κ
or 1, and max indicates the maximum
of SCr/κ or 1.

ผู้้�ป่่วย 8254 คน, ค่่าเฉลี่่�ยของ GFR
จากการวััด 125I-Iothalamate
(urine clearance) 68 มล./นาทีี/
1.73 ตรม.

CKD-EPI cystatin C 133 × min(SCysC/0.8, 1)−0.499 ×
equation
max(SCysC/0.8, 1)−1.328 × 0.996Age × 0.932
(if female),
Where:
- min indicates the minimum of
SCysC/0.8 or 1, and max indicates
the maximum of SCysC/0.8 or 1.

ผู้้�ป่่วย 5352 คน, ค่่าเฉลี่่�ยของ GFR
จากการวััด exogenous filtration
markers clearance 68 มล./นาทีี/
1.73 ตรม.
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ชื่่�อสมการ

สมการ

ข้้อมููลจากการศึึกษา

CKD-EPI
creatinine-cystatin
C equation

135 × min(SCr/κ, 1)α × max(SCr/κ, 1)−0.601
× min(SCysC/0.8, 1)−0.375 × max(SCysC/0.8,
1)−0.711 × 0.995Age × 0.969 (if female) × 1.08
(if black),
Where:
- α is −0.248 for females and −0.207
for males
- κ is 0.7 for females and 0.9 for males
- min(SCr/κ,1) indicates the minimum of
SCr/k or 1 and max(SCr/κ,1) indicates
the maximum of SCr/k or 1
- min(SCysC/0.8,1) indicates the
minimum of SCysC/0.8 or 1 and
max(SCysC/0.8,1) indicates the
maximum of SCysC/0.8 or 1

ผู้้�ป่่วย 5352 คน, ค่่าเฉลี่่�ยของ GFR
จากการวััด exogenous filtration
markers clearance 68 มล./นาทีี/
1.73 ตรม.

Thai MDRD
equation

175 × CrEnz(-1.154) × Age(-0.203) × 0.742
(if female) × 1.129 (if Thai)

ผู้้�ป่่วยไทย 350 คน, ค่่าเฉลี่่�ยของ
GFR จากการวััด 99mTc-DTPA
(plasma clearance)
55.9 มล./นาทีี/1.73 ตรม.

Thai eGFR
equation

375.5 × CrEnz(-0.848) × Age(-0.364) × 0.712
(if female)

ผู้้�ป่่วยไทย 350 คน, ค่่าเฉลี่่�ยของ
GFR จากการวััด 99mTc-DTPA
(plasma clearance)
55.9 มล./นาทีี/1.73 ตรม.
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ระบาดวิิทยาของโรคไตเสื่่�อมเรื้้�อรััง (CKD epidemiology)

	ตามนิิยามของ KDIGO นั้้�น chronic kidney disease (CKD) หมายถึึงความผิิดปกติิของไต
ไม่่ว่่าจะเป็็นลัักษณะทางกายวิิภาคหรืือสรีีรวิิทยาและมีีระยะเวลาเป็็นนานกว่่า 3 เดืือนขี้้�นไป โดยใช้้ค่่า
การกรองไตที่่�น้้อยกว่่า 60 มล./นาทีี/1.73 ตรม.ในการวิินิิจฉััย CKD(23) จากการศึึกษาขนาดใหญ่่ใน
สหรััฐอเมริิกา (National Health and Nutrition Examination Survey, NHANES)(25) พบว่่าความชุุกของ
CKD (eGFR โดยสมการ CKD-EPI creatinine 15 ถึึง 59 มล./นาทีี/1.73 ตรม.) เพิ่่�มมากขึ้้�นจากร้้อยละ
5.4 ในปีี ค.ศ. 1990 เป็็นร้้อยละ 7.9 ในปีี ค.ศ. 2004 หลัังจากนั้้�นลดลงเล็็กน้้อยและคงอยู่่�ที่่ร้� ้อยละ 6.9
มาตลอดจนถึึงปีี ค.ศ. 2012 การศึึกษาในประเทศไทย (Thai SEEK study)(26) ในปีี ค.ศ. 2009 รายงานว่่า
จากประชากรที่่�เข้้าการศึึกษาทั้้�งหมด 3459 คน มีีผู้้�ป่่วยที่่�เข้้ากัับนิิยาม CKD 626 คน (eGFR โดยสมการ
MDRD มากกว่่า 90 หรืืออยู่่�ในช่่วง 60 ถึึง 89 มล./นาทีี/1.73 ตรม.และมีีเม็็ดเลืือดแดงหรืืออััลบููมิิน
ในปััสสาวะ หรืือผู้้�ที่่�มีี eGFR ตั้้�งแต่่ 59 มล./นาทีี/1.73 ตรม.ลงมา) คิิดเป็็นความชุุกร้้อยละ 18 ของ
การศึึกษา โดยส่่วนผู้้�ป่่วยส่่วนใหญ่่จะอยู่่�ในกรุุงเทพมหานคร ภาคเหนืือ และภาคอีีสาน ปััจจััยที่่�พบว่่า
ส่่งผลต่่อการเกิิดโรคไตเสื่่�อมเรื้้�อรัังในประชากรไทยจากการศึึกษานี้้�คืือ อายุุที่่�มากขึ้้�น เพศหญิิง การใช้้
ยาสมุุนไพร ระดัับกรดยููริิกในเลืือดที่่สูู� งขึ้้น� การมีีโรคความดัันโลหิิตสููง โรคเบาหวาน และประวััติกิ ารเป็็น
นิ่่�วในทางเดิินปััสสาวะ
การศึึกษาถึึงความชุุกของโรคไตเสื่่�อมเรื้้�อรัังล่่าสุุดโดย Hill และคณะ(27) ตีีพิิมพ์์ในปีี ค.ศ. 2017
ได้้รวบรวมข้้อมููลความชุุกของโรคไตเสื่่�อมเรื้้อ� รัังทั้้�งหมดที่่เ� คยมีีการรายงานทั่่�วโลก และศึึกษาโดยการใช้้
meta-analysis พบว่่า มีีผู้้�ป่่วยรวมทั้้�งหมดประมาณ 7 ล้้านคนจากการศึึกษา 100 การศึึกษา มีีความชุุก
รวมของการเป็็นโรคไตเสื่่�อมเรื้้�อรัังทั้้�งหมดร้้อยละ 13.4 และหากแบ่่งตามค่่าการกรองไตคืือ eGFR
มากกว่่า 90 มล./นาทีี/1.73 ตรม. ร่่วมกัับมีีอััลบููมิินในปััสสาวะ (CKD stage 1) ร้้อยละ 3.5, eGFR 60
ถึึง 89 มล./นาทีี/1.73 ตรม. ร่่วมกัับมีีอััลบููมิินในปััสสาวะ (CKD stage 2) ร้้อยละ 3.9, eGFR 30 ถึึง
59 มล./นาทีี/1.73 ตรม. (CKD stage 3) ร้้อยละ 7.6, eGFR 15 ถึึง 29 มล./นาทีี/1.73 ตรม. (CKD
stage 4) ร้้อยละ 0.4 และ eGFR น้้อยกว่่า 15 มล./นาทีี/1.73 ตรม. (CKD stage 5) ร้้อยละ 0.1 โดย
หากแบ่่งเป็็นภููมิิภาคต่่างๆ ทั่่�วโลกจะพบว่่าประเทศที่่มีีค
� วามชุุกของโรคไตเสื่่�อมเรื้้อ� รัังสููงที่่สุ� ดุ คืือประเทศ
ในทวีีปยุุโรป (ร้้อยละ 18) รองลงมาคืือประเทศสหรััฐอเมริิกาและแคนาดา (ร้้อยละ 15) ส่่วนประเทศ
ในแถบเอเชีียตะวัันออกเช่่น ญี่่�ปุ่่�น จีีน เกาหลีี มีีความชุุกของโรคไตเสื่่�อมเรื้้�อรัังที่่�ประมาณร้้อยละ 13
	ผลของโรคไตเสื่่�อมเรื้้อ� รัังนั้้�นเป็็นที่่แ� น่่ชัดั แล้้วว่่าทำำ�ให้้เกิิดทุพุ พลภาพต่่อผู้้�ป่ว่ ยและเพิ่่�มอััตราการ
เสีียชีีวิิตเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับผู้้�ที่่�ไม่่มีีโรคไตเสื่่�อมเรื้้�อรััง(28) การศึึกษา Global Burden of Disease (GBD)
study(29) ซึ่่�งเป็็นการศึึกษาถึึงผลของโรคที่่�สำำ�คััญต่่างๆ ทั่่�วโลกเพื่่�อเปรีียบเทีียบ disability-adjusted
life-year (DALY) ซึ่�ง่ เป็็นผลของ years of life lost (YLLs) และ years lived with disability (YLDs) ได้้แสดง
ให้้เห็็นว่่าจำำ�นวนผู้้�ป่่วยโรคไตเสื่่�อมเรื้้�อรัังเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 26.9 ในปีี ค.ศ. 2015 เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับปีี
ค.ศ. 2005 และมีีจำำ�นวน YLDs เพิ่่�มขึ้้น� ถึึงร้้อยละ 23.8 และหากพิิจารณาโรคที่่มีี� YLDs สููงสุุด 30 อัันดัับ
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แรกในโลกจะพบว่่า อัันดัับของโรคไตเสื่่อ� มเรื้้อ� รัังเพิ่่�มจากอัันดัับ 28 ในปีี ค.ศ. 1990 เป็็นอัันดัับ 24 ในปีี
ค.ศ. 2015 สููงกว่่าโรคหััวใจขาดเลืือด (อัันดัับที่่� 25) และโรคเส้้นเลืือดในสมอง (อัันดัับที่่� 27) อย่่างไร
ก็็ตามเมื่่�อคำำ�นวณโดยใช้้ age-adjusted prevalence rate แล้้วพบว่่าความชุุกของโรคไตเสื่่�อมเรื้้�อรัังและ
YLDs ไม่่ได้้เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างชััดเจนดัังแสดงในตารางที่่� 5(29)
ตารางที่่� 5. สถานการณ์์ของโรคไตเสื่่�อมเรื้้�อรัังในปีี ค.ศ. 2015 เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับปีี ค.ศ. 2005
สาเหตุุของ
โรคไตเสื่่�อม
เรื้้�อรััง
CKD-all
CKD-DM
CKD-HT
CKD-GN
CKD-others

จำำ�นวนประชากร
ที่่�เป็็นโรคในปีี
ค.ศ. 2015
(x1000 คน)
322,510
100,823
78,962
67,348
94,553

ร้้อยละ
ประชากรที่่เ� ป็็น
โรคเพิ่่�มขึ้้�นจาก
ปีีค.ศ. 2005
+26.9%
+27.3%
+26.0%
+28.9%
+26.2%

Age-adjusted
prevalence ที่่�เพิ่่�ม
ขึ้้�นจากปีี ค.ศ. 2005

Age-adjusted
YLDs ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
จากปีี ค.ศ. 2005

+0.9%
+2.1%
+0.2%
+1.1%
+0.1%

+0.1%
+0.6%
+1.2%
-0.7%
-0.5%

โดยภาพรวมแล้้วมีีความชุุกและจำำ�นวนประชากรที่่�เป็็นโรคไตเสื่่�อมเรื้้�อรัังเพิ่่�มมากขึ้้�นในช่่วง
ปลายศตวรรษที่่� 20 แต่่ในช่่วง 10 ปีีที่ผ่่� า่ นมาความชุุกของโรคไตเสื่่�อมเรื้้อ� รัังค่่อนข้้างคงที่่� ซึ่่ง� อาจจะเป็็น
จากการตรวจพบโรคที่่�เป็็นสาเหตุุได้้อย่่างรวดเร็็ว และสามารถป้้องกัันมิิให้้เกิิดโรคไตเสื่่�อมได้้ดีีกว่่า
ในอดีีตที่่ผ่� ่านมา การตรวจค่่าการทำำ�งานของไตโดยใช้้ค่่ากรองไตที่่�ประมาณจากสมการอย่่างเหมาะสม
การตรวจวััดค่่า creatinine อย่่างถููกต้้องและได้้มาตรฐานสากล จะช่่วยตรวจพบผู้้�ป่่วยโรคไตในระยะต้้น
ได้้แม่่นยำำ�มากขึ้้�น แพทย์์ผู้�ดูู้ แลและผู้้�กำำ�หนดนโยบายด้้านสาธารณสุุขของประเทศก็็สามารถวางแผน
การรัักษาและป้้องกัันปััญหาแทรกซ้้อนต่่างๆ จากโรคไตเสื่่�อมเรื้้�อรัังได้้ดีียิ่่�งขึ้้�นต่่อไป

339

Comprehensive Review in Internal Medicine
เอกสารอ้้างอิิง

1. Stevens LA, Coresh J, Greene T, Levey AS. Assessing kidney function - measured and estimated glomerular
filtration rate. New Engl J Med. 2006;354(23):2473-83.
2. Inker LA, Fan L, Levey AS. Assessment of renal function. In: Richard J. Johnson JF, and Jürgen Floege
editors. Comprehensive Clinical Nephrology. 5th ed. Philadelphia: Saunders; 2015. p. 30-8.
3. Krishnan A, Levin A. Laboratory assessment of kidney disease: glomerular filtration rate, urinalysis, and
proteinuria. In: Yu AS, Chertow GM, Luyckx VA, Marsden PA, Skorecki K, Taal MW, editors. Brenner and
Rector’s the kidney. 11th ed. Philadelphia, PA: Elsevier; 2020. p. 732-57.
4. Stevens LA, Levey AS. Measured GFR as a confirmatory test for estimated GFR. J Am Soc Nephrol.
2009;20(11):2305-13.
5. Chen S. Retooling the creatinine clearance equation to estimate kinetic GFR when the plasma creatinine is
changing acutely. J Am Soc Nephrol. 2013;24(6):877-88.
6. Lubowitz H, Slatopolsky E, Shankel S, Rieselbach RE, Bricker NS. Glomerular filtration rate. Determination
in patients with chronic renal disease. JAMA. 1967;199(4):252-6.
7. Dombros N, Dratwa M, Feriani M, et al. European best practice guidelines for peritoneal dialysis. 2 The
initiation of dialysis. Nephrol Dial Transplant. 2005;20 Suppl 9:ix3-ix7.
8. Miller WG, Myers GL, Ashwood ER, et al. Creatinine measurement: state of the art in accuracy and interlaboratory harmonization. Arch Pathol Lab Med. 2005;129(3):297-304.
9. Tenstad O, Roald AB, Grubb A, Aukland K. Renal handling of radiolabelled human cystatin C in the
rat. Scand J Clin Lab Invest. 1996;56(5):409-14.
10. Köttgen A, Selvin E, Stevens LA, Levey AS, Van Lente F, Coresh J. Serum cystatin C in the United States:
the third national health and nutrition examination survey (NHANES III). Am J Kidney Dis. 2008;51(3):385-94.
11. Fricker M, Wiesli P, Brandle M, Schwegler B, Schmid C. Impact of thyroid dysfunction on serum cystatin
C. Kidney Int. 2003;63(5):1944-7.
12. Stevens LA, Schmid CH, Greene T, et al. Factors other than glomerular filtration rate affect serum cystatin
C levels. Kidney Int. 2009;75(6):652-60.
13. Knight EL, Verhave JC, Spiegelman D, et al. Factors influencing serum cystatin C levels other than renal
function and the impact on renal function measurement. Kidney Int. 2004;65(4):1416-21.
14. Levey AS, Inker LA, Coresh J. GFR estimation: from physiology to public health. Am J Kidney Dis.
2014;63(5):820-34.
15. Stevens LA, Levey AS. Chronic kidney disease in the elderly — how to assess risk. New Engl J Med.
2005;352(20):2122-4.
16. Inker LA, Schmid CH, Tighiouart H, et al. Estimating glomerular filtration rate from serum creatinine and
cystatin C. New Engl J Med. 2012;367(1):20-9.
17. Praditpornsilpa K, Townamchai N, Chaiwatanarat T, et al. The need for robust validation for MDRD-based
glomerular filtration rate estimation in various CKD populations. Nephrol Dial Transplant. 2011;26(9):2780-5.
18. Levey AS, Stevens LA, Schmid CH, et al. A new equation to estimate glomerular filtration rate. Ann Intern
Med. 2009;150(9):604-12.
19. Cockcroft DW, Gault MH. Prediction of creatinine clearance from serum creatinine. Nephron. 1976;16(1):31-41.
20. Levey AS, Coresh J, Greene T, et al. Using standardized serum creatinine values in the modification of diet
in renal disease study equation for estimating glomerular filtration rate. Ann Intern Med. 2006;145(4):247-54.
21. Stevens LA, Nolin TD, Richardson MM, et al. Comparison of drug dosing recommendations based on
measured GFR and kidney function estimating equations. Am J Kidney Dis. 2009;54(1):33-42.

340

Comprehensive Review in Internal Medicine
22. Gill J, Malyuk R, Djurdjev O, Levin A. Use of GFR equations to adjust drug doses in an elderly multi-ethnic
group--a cautionary tale. Nephrol Dial Transplant. 2007;22(10):2894-9.
23. KDIGO clinical practice guideline for the evaluation and management of chronic kidney disease. Kidney Int
Suppl. 2013;3(1):1-150.
24. Lentine KL, Kasiske BL, Levey AS, et al. KDIGO clinical practice guideline on the evaluation and care of
living kidney donors. Transplantation. 2017;101(8S Suppl 1):S1-s109.
25. Murphy D, McCulloch CE, Lin F, et al. Trends in prevalence of chronic kidney disease in the United States.
Ann Intern Med. 2016;165(7):473-81.
26. Ingsathit A, Thakkinstian A, Chaiprasert A, et al. Prevalence and risk factors of chronic kidney disease in
the Thai adult population: Thai SEEK study. Nephrol Dial Transplant. 2010;25(5):1567-75.
27. Hill NR, Fatoba ST, Oke JL, et al. Global prevalence of chronic kidney disease - a systematic review and
meta-analysis. PLoS One. 2016;11(7):e0158765.
28. Glassock RJ, Warnock DG, Delanaye P. The global burden of chronic kidney disease: estimates, variability
and pitfalls. Nat Rev Nephrol. 2017;13(2):104-14.
29. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 310 diseases and
injuries, 1990-2015: a systematic analysis for the global burden of disease study 2015. Lancet.
2016;388(10053):1545-602.

341

