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Acute kidney injury & Chronic kidney disease 
 ไตท้าหน้าที่ในการรักษาสมดุลกรดเบสและเกลือแร่ในร่างกาย  โดยการกรองน ้า,  urea,  creatinine  และ 
waste product  ดูดกลับ  electrolyte  และ  bicarbonate  การเกิด acute  kidney  injury  (AKI)  หมายถึง
ความสามารถในการท้างานของไตลดลงอย่างรวดเร็วภายใน  1  วันหรือภายในชั่วโมง  มีค่า BUN/Cr เพิ่มสูงขึ น
อย่างผิดปกติ  มีการคั่งของน ้าและเกลือแร่ในร่างกาย  เกิดภาวะ  uremic  symptoms    หากรักษาผู้ป่วยได้ทัน         
ไตจะสามารถกลับมาท้างานได้ตามปกติ  พบว่าหาก  SCr  เพิ่มขึ นมากกว่า  3  เท่าของ  baseline  ผู้ป่วยหรือ  SCr  
เพิ่มขึ นมากกว่า  4  mg/dl  หรือมี  urine  output  ลดลงเหลือน้อยกว่า  0.3  mg/kg/hr  ใน  24  ชั่วโมงหรือ  anuria  
เกินกว่า  12  ชั่วโมง  ถือว่าเป็น  AKI  stage  3  ซึ่งถือเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยมากจะต้องรีบท้าการรักษาอย่างเร่งด่วน  
สาเหตุของการเกิด  AKI  เกิดได้จากหลายปัจจัย  เช่น  pre-renal  kidney  hypoperfusion  (hypovolemia,  
hypotension,  reduced  renal  blood flow {ส่วนใหญ่มักเกิดจากยา},  ภาวะอ่ืนๆ จากตัวผู้ป่วยเอง เช่น  heart  
failure,  cirrhosis,  nephrotic เป็นต้น)  เพื่อป้องกันการเกิด  AKI  ผู้ป่วยจึงควรได้รับ  hydration  และ  volume  
loading  เช่น NSS  0.5-1  liter/hour ส้าหรับโรคไตเรื อรังพบว่า  500  คนใน  1,00,000 คน จะป่วยด้วยโรคไตเรื อรัง  
ซึ่งถือว่าโรคนี มีความชุกเพิ่มมากขึ นทุกปี  โดยผู้ป่วยที่สมควรได้รับการตรวจเพื่อคัดกรองโรคไตเรื อรังได้แก่ผู้ป่วย
เบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  autoimmune  disease  โรคหัวใจและหลอดเลือด  มีการติดเชื อในทางเดินปัสสาวะ
บ่อยๆ  ได้รับยาที่มีพิษต่อไต  มีนิ่วในไต  ญาติสายตรงมีประวัติป่วยด้วยโรคไตเรื อรังและผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ป ี 
โดยในปัจจุบัน  ADA  และสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยแนะน้าให้ใช้สูตร CKD-EPI มาใช้ในการค้านวณ  
eGFR  ของผู้ป่วยเนื่องจากมีความแม่นย้ามากกว่าสูตร  Crockoff-Gualt  และ  MDRD  ซึ่งนิยมใช้กันในปัจจุบัน  
การควบคุมระดับความดันโลหิตให้น้อยกว่า  125/75  mmHg  ในผู้ที่มี  proteinuria  การลดปริมาณ  protein          
ในปัสสาวะ  การควบคุมระดับความดันโลหิตจะช่วยชะลอการเสื่อมของไตได้ หากมีโรคความดันโลหิตสูง         
พบโปรตีนร่ัวในปัสสาวะ  มีการใช้ยาที่มีพิษต่อไต  การสูบบุหร่ีและการติดเชื อในทางเดินปัสสาวะจะเป็นปัจจัย
กระตุ้นท้าให้ไตแย่ลง  ดังนั นเพื่อชะลอการเสื่อมของไตจะต้องคุมระดับความดันโลหิตให้น้อยกว่า  130/80  
mmHg  และลด  proteinuria  โดยการใช้ยาลดความดันโลหิตในกลุ่ม  ACEIs  หรือ  ARBs  เพื่อให้มี  protein        
ร่ัวออกมาน้อยกว่า  500 – 1,000 mg/d  นอกจากนั นภาวะไตเสื่อมยังสัมพันธ์กับระบบอ่ืนๆของร่างกายด้วย  หาก
ผู้ป่วยเป็นไตวายเรื อรังระยะสุดท้ายจะก่อให้เกิดภาวะ  anemia,  bone  disease,  acidosis  และ  malnutrition  ได้   
 
Optimal  combination  drug  therapy  in  hypertension 
 กลไกที่ท้าให้ระดับความดันโลหิตเพิ่มขึ นเกิดจากการที่  cardiac  output  และ/หรือ  peripheral  resistance  
เพิ่มขึ น  โดยยาลดระดับความดันโลหิตที่มีใช้ในปัจจุบันจะเน้นการออกฤทธิ์ที่  2  บริเวณนี   มีงานวิจัยที่
เปรียบเทียบระหว่างการรักษาแบบ  monotherapy  โดยให้ขนาด  double  dose  และการรักษาแบบ  combination  
พบว่า  การรักษาแบบ  combination  ช่วยลดระดับความดันโลหิตได้ดีทั ง  systolic  BP  และ  diastolic  BP  



นอกจากนั นยังช่วยให้ผู้ป่วยทนต่ออาการไม่พึงประสงค์จากยาได้ดีกว่าการรักษาแบบ  double  dose  monotherapy  
ซึ่งการรักษาแบบ  double  dose  monotherapy  จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาได้มากและ
ไม่มีผลในการลดระดับความดันโลหิตให้ได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจเมื่อเทียบกับการรักษาแบบ  combination  ดังนั น  
JNC  7  และ  European  guideline  จึงให้ค้าแนะน้าในการใช้ยาลดระดับความดันโลหิตร่วมกันในผู้ป่วยที่มีระดับ
ความดันโลหิตที่สูงมาก  โดยเฉพาะผู้ป่วยกลุ่ม  renal,  DM  และกลุ่มที่เสี่ยงต่อ  CVD  โดยยาที่แนะน้าให้ใช้การ
รักษาแบบ  combination  และมีผลการวิจัยตีพิมพ์ออกมาคือการใช้  CCBs  หรือ  diuretics  ร่วมกับ  ACEIs  หรือ  
ARBs  ดังจะเห็นได้จากหลายๆงานวิจัย  อาทิ  ADVANCE  (2007)  HYVET  (2008)  และ  LIFE  (2002)  ซึ่งเป็น
งานวิจัยแบบ  RCTs  พบว่าสามารถลดระดับความดันโลหิตได้ดีและนอกจากนั นยังสามารถลด  death  from  CVD  
cause  นอกจากนั นการให้  CCBs  ร่วมกับ  ACEIs  หรือ  ARBs  ยังช่วยลด  peripheral  edema  ซึ่งเป็นอาการ     
ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา  CCBs  ได้  เน่ืองมาจากการให้  CCBs  จะท้าให้เกิด  arteriolar  vasodilation  ส่งผลให้  
capillary  pressure  เพิ่มสูงขึ น  แต่  venous  resistance  ไม่เปลี่ยนแปลง  ท้าให้น ้า  leak  ออกจาก  capillary  ไปที่  
interstitial  tissue  เพิ่มขึ นส่งผลให้เกิดอาการบวม  ยาในกลุ่ม  ACEIs/ARBs  จะออกฤทธิ์  venous  vasodilation  
จึงช่วยลด  resistance  ที่หลอดเลือดด้าได้  ส่งผลให้  capillary  pressure  ลดลงจึงช่วยลดอาการบวมของผู้ป่วยได้    
Accomplish  Trial  (2008)  ได้มีการทดลองใช้  ACEIs  +  CCBs  เปรียบเทียบกับ  ACEIs  +  diuretics  พบว่า
สามารถลดระดับความดันโลหิตทั ง systolic  BP  และ  diastolic  BP  ได้ไม่แตกต่างกัน  แต่การใช้  ACEIs  +  
CCBs  สามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ดีกว่าการใช้ ACEIs  +  diuretics  ถึง  20% 
 
Risk  factors  and  drug  interaction  predisposing  to  statin-induced  myopathy 

การใช้  simvastatin  80  mg  อนุโลมให้ใช้ได้ส้าหรับคนไข้ที่ได้รับยาเป็นระยะเวลานานตั งแต่  12  เดือน
ขึ นไปและจะต้องไม่มี  clinically  significant  muscle  toxicity  แต่ในกรณีที่ผู้ป่วยรายนั นมีการใช้ยาที่เป็น  
contraindication  กับ  simvastatin  เช่น  Itraconazole,  Ketoconazole,  Erythromycin,  Clarithromycin,  HIV  
protease  inhibitors,  Cyclosporine,  Gemfibrozil  เป็นต้น  จะต้องเปลี่ยนไปใช้  statin  ตัวอ่ืนที่ก่อให้เกิด  Drug-
drug  interaction  ที่น้อยกว่า  กรณีที่ผู้ป่วยใช้ยา  amlodipine  หรือ  ranolazine  ขนาด  simvastatin  ที่ใช้จะต้อง    
ไม่เกิน  20  mg  และจะต้องไม่เกิน  10  mg  เมื่อใช้ร่วมกับ  amiodarone,  verapamil  หรือ  diltiazem  เนื่องจาก   
ท้าให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด  myopathy    ในปัจจุบันการให้ขนาดยาสูงสูดของ  simvastatin  ไม่เกิน  40 mg/d  
หากไม่สามารถลดระดับ  LDL-C  ได้ตามเกณฑ์จะไม่เพิ่มขนาดยาขึ นอีก  แต่จะแนะน้าให้เปลี่ยนไปใช้ยาที่มี    
ความแรงมากกว่าและลดความเสี่ยงต่อ  myopathy  ได้ดีกว่า  เช่น  atorvastatin  หรือ  rosuvastatin 


