Patients with Oliguria
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บทนำ: Oliguria หมายถึงการที่ผปู ้ ่ วยมีปริ มาณปั สสาวะน้อยกว่า 400 ซีซีตอ่ วัน ซึ่งเป็ นอาการแสดง (sign) ที่ช้ ี
บ่งว่าผูป้ ่ วยกาลังเกิดกลุ่มอาการไตวายเฉี ยบพลัน (acute renal failure) ทั้งนี้ อาจเป็ นไตวายเฉี ยบพลันที่เกิดขึ้นเอง
หรื อเป็ นอาการไตวายเฉี ยบพลันที่เกิดขึ้นในผูป้ ่ วยที่มีโรคไตเรื้ อรังเดิมก็ได้ (acute on top of chronic kidney
disease) การที่ผป
ู ้ ่ วยมีปริ มาณปั สสาวะน้อยลงในเกณฑ์ Oliguria นี้ จะต้องแยกกับกลุ่มอาการที่เรี ยกว่า
Anuria ซึ่ งเป็ นกลุ่มอาการที่ผป
ู ้ ่ วยไม่มีปัสสาวะออกเลย หรื อมีปัสสาวะออกน้อยกว่า 100 ซีซีต่อวัน ซึ่งก็เป็ น
อาการแสดง (sign) ที่ช้ ีบ่งว่าผูป้ ่ วยกาลังเกิดกลุ่มอาการไตวายเฉี ยบพลัน (acute renal failure) เช่นเดียวกัน แต่มี
ความแตกต่างกันในแง่ของสาเหตุ กล่าวคือ ผูป้ ่ วยที่มี Oliguria มักจะเกิดไตวายเฉี ยบพลันจากโรคทางอายุรกรรม
เช่น การขาดสารน้ า ภาวะช็อค หรื อการได้สารพิษ ส่วนผูป้ ่ วยที่มี Anuria มักจะเกิดไตวายเฉี ยบพลันจากโรคทาง
ศัลยกรรม เช่นมีการอุดตันของระบบทางเดินปั สสาวะในตาแหน่งที่สาคัญ เช่นบริ เวณกระเพาะปั สสาวะ หรื อต่ากว่า,
มีการอุดตันของท่อไต (ureter) ทั้งสองข้าง, หรื อมีการอุดตันของท่อไตข้างเดียว ในผูป้ ่ วยที่มีไตซึ่งทางานปกติอยู่
เพียงข้างเดียว
ควำมสำคัญของภำวะ Oliguria
ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่าการเกิด Oliguria หรื อ Anuria นั้น เป็ นข้อชี้บ่งว่าผูป้ ่ วยกาลังเกิด acute renal
failure (ARF) ทั้งนี้ อา้ งอิงตามเกณฑ์การวินิจฉัย acute renal failure ตามเกณฑ์ที่เรี ยกว่า RIFLE criteria
ดังที่แสดงไว้ในภาพที่ 1 ดังนี้ (1; Bellomo 2004)
Figure 1

ภาพที่ 1 การวินิจฉัยไตวายเฉี ยบพลัน โดยใช้ RIFLE criteria (ดัดแปลงจาก เอกสารอ้างอิงที่ 1)
Acute renal failure หรื อโรคไตวายเฉี ยบพลัน หมายถึงการที่ไตมีการทางานลดลงอย่างเฉี ยบพลัน ใน

ระยะเวลาเป็ นชัว่ โมงหรื อเป็ นวัน โดยหากเจาะค่า serum creatinine จะพบว่ามีค่าสูงขึ้นมากกว่าวันละ 0.5
mg/dl (สาหรับผูป้ ่ วยที่มี serum creatinine ต่ากว่า 3 mg/dl) แต่ในทางปฏิบตั ิพบว่าหากใช้ค่า serum
creatinine อย่างเดียวเป็ นเกณฑ์ในการวินิจฉัย จะวินิจฉัยได้ชา้ และมีผลทาให้การบาบัดรักษาผูป้ ่ วยล่าช้าไปด้วย
ทั้งนี้เนื่องจากมีตวั แปรที่สาคัญและยุง่ ยากในการประเมินการทางานของไตที่ลดลงว่าลดลงอย่างเฉียบพลันอย่าง
รวดเร็ วหรื อไม่ การเปลี่ยนแปลงนี้เป็ นอย่างต่อเนื่องหรื อไม่ และการทางานของไตลดลงมากเพียงใด ทั้งนี้ serum
creatinine เป็ น marker ที่เปลี่ยนแปลงช้า ดังนั้นจึงมีการนา RIFLE criteria มาใช้ในการวินิจฉัย acute
renal failure โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้สามารถวินิจฉัย acute renal failure ได้เร็ วและทันท่วงที ทั้งนี้
RIFLE criteria สามารถวินิจฉัย acute renal failure ได้สองวิธี คือใช้ criteria ของการเปลี่ยนแปลง serum
creatinine หรื อใช้ criteria ของการเปลี่ยนแปลงของจานวนปั สสาวะก็ได้ กล่าวคือหากผูป้ ่ วยมีปริ มาณปั สสาวะ
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ลดลง และน้อยกว่า 0.5 มิลลิลิตร ต่อกิโลกรัมต่อชัว่ โมงติดต่อกันมากกว่า 6 ชัว่ โมง ก็ให้ถือว่ามีอาการของไตวาย
เฉี ยบพลันระยะแรก คือระยะเสี่ ยง (Risk) และหากมีปริ มาณปั สสาวะ น้อยกว่า 0.5 มิลลิลิตร ต่อกิโลกรัมต่อชัว่ โมง
ติดต่อกันมากกว่า 12 ชัว่ โมง ให้ถือว่ามีอาการของไตวายเฉี ยบพลันระยะที่สอง คือระยะ Injury และหากมีปริ มาณ
ปั สสาวะ ลดลงอีกคือน้อยกว่า 0.3 มิลลิลิตร ต่อกิโลกรัมต่อชัว่ โมงติดต่อกันมากกว่า 24 ชัว่ โมงหรื อไม่มีปัสสาวะเลย
เป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง ให้ถือว่ามีอาการของไตวายเฉี ยบพลันระยะที่สาม คือระยะ Failure และหากอาการไตวาย
เฉี ยบพลันเป็ นติดต่อกันนานมากกว่า 4 สัปดาห์ถือว่ามีอาการของไตวายเฉี ยบพลันระยะที่สาม คือระยะ Failure ที่มี
การสูญเสี ยการทางานของไต (Loss) และหากไม่มีการฟื้ นตัวของไตเลย กล่าวคืออาการไตวายเฉี ยบพลัน เป็ น
ติดต่อกันมากกว่า 3 เดือน ก็ ให้ถือว่ามีอาการของไตวายเฉี ยบพลันระยะที่หา้ คือระยะ End stage kidney
disease นัน
่ เอง
นอกจาก criteria ด้านปริ มาณของปั สสาวะแล้ว RIFLE criteria ยังสามารถ วินิจฉัย ไตวายเฉี ยบพลัน
โดยใช้ criteria การเปลี่ยนแปลงของ serum creatinine ด้วย กล่าวคือ หากผูป้ ่ วยมี serum creatinine สูงขึ้น
เป็ น 1.5 เท่าของเดิม (หรื อมี GFR ลดลงมากกว่า 25 %) ให้ถือว่ามีอาการของไตวายเฉี ยบพลันระยะที่หนึ่ง
(Risk) หากมีการเพิ่มขึ้นของ serum creatinine เป็ น 2 เท่าของ เดิม (หรื อมี GFR ลดลงมากกว่า 50 %) ให้
ถือว่ามีอาการของไตวายเฉี ยบพลันระยะที่สอง (Injury) และหากค่า serum creatinine สูงขึ้นกว่าเดิม มากกว่า
0.5 mg/dl ขึ้นไป หรื อมีค่า serum creatinine มากกว่า 4 mg/dl หรื อมี GFR ลดลงมากกว่า 75 % ก็ให้ถือ
ว่ามีอาการของไตวายเฉี ยบพลันระยะที่สาม (Failure) การใช้ criteria ทั้งด้านปริ มาณปั สสาวะที่ลดลง และด้าน
serum creatinine ที่สูงขึ้นนี้ ช่วยให้ RIFLE criteria มีความไวและมีความจาเพาะในการวินิจฉัยไตวาย
เฉี ยบพลันได้ดี (2) J Int care Med 2007)
สำเหตุของไตวำยเฉียบพลัน
ในทางปฏิบตั ิ สามารถจาแนกโรคไตวายเฉี ยบพลัน เป็ นสามกลุ่มดังนี้
1. Pre renal acute renal failure คือไตวายเฉี ยบพลันที่เกิดจากการที่มีเลือดมาเลี้ยงไต (renal perfusion)
น้อยลง ตัวอย่างเช่น ภาวะช็อค การขาดสารน้ า (dehydration) จากสาเหตุต่าง ๆ และกลุ่มโรคที่ทาให้ effective
circulating volume น้อยลง ได้แก่ โรคหัวใจล้มเหลว (congestive heart failure), โรคตับแข็งและกลุ่ม
อาการ hepato-renal syndrome, โรค Nephrotic syndrome และภาวะ severe hypoalbuminemia
2. Post renal acute renal failure คือ ไตวายเฉี ยบพลันที่เกิดจากการอุดตันของระบบทางเดินปั สสาวะ ที่พบ
บ่อย ได้แก่ การอุดตันที่ระดับกระเพาะปั สสาวะ (Urinary retention) หรื อที่ระดับต่ากว่ากระเพาะปั สสาวะลงมา
(Infravesicular obstruction เช่นที่ท่อปั สสาวะ) สาเหตุของ post renal acute renal failure ที่พบได้
น้อยกว่า คือ การอุดตันที่ท่อไต (ureter) ทั้งสองข้าง หรื อการอุดตันที่ท่อไตข้างเดียวในผูป้ ่ วยที่มีไตเหลือเพียงหนึ่ง
ข้าง
3. Intrinsic acute renal failure คือไตวายเฉี ยบพลันที่เกิดจากโรคที่มีพยาธิสภาพที่ไต ทั้งนี้สามารถจาแนกโรค
ในกลุ่มนี้ตามโครงสร้างของไต ดังนี้
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3.1 Acute tubular necrosis (ATN) คือโรคไตวายเฉี ยบพลันที่เกิดจากพยาธิ สภาพที่เซลของ renal tubule

โรคนี้เป็ นสาเหตุของโรคไตวายเฉี ยบพลันที่พบบ่อยที่สุด โดยอาจเป็ นผลตามมาของภาวะ prerenal acute renal
failure ที่แก้ไขไม่ทน
ั หรื อเกิดจากการได้สารพิษที่มีผลในการทาลาย renal tubular cell
3.2 Acute interstitial nephritis (AIN) คือโรคไตวายเฉี ยบพลันที่เกิดจากการอักเสบของเนื้อไตในส่ วน
interstitium ซึ่ งอาจเกิดจากปฏิกิริยาต่อสารเคมีหรื อยาหลายประเภท และอาจเกิดจากการอักเสบจากการติดเชื้อ เช่น
การติดเชื้อ Leptospirosis, Scrub typhus รวมถึงการติดเชื้อไวรัส ซึ่งจะได้กล่าวต่อไป
3.3 Acute glomerulonephritis คือโรคไตวายเฉี ยบพลันที่เกิดจากการอักเสบของ glomeruli เช่น ภาวะ
post streptococcal glomerulonephritis, crescentic glomrulonephritis ชนิดปฐมภูมิ และทุติยภูมิ ,
endocarditis associated glomerulonephritis, lupus nephritis, cryoglobulinemic associated
glomerulonephritis, Good-Pasture’s syndrome เป็ นต้น
3.4 Renal vascular diseases คือโรคไตวายเฉี ยบพลันที่เกิดจากพยาธิ สภาพที่เส้นเลือดไตขนาดเล็กขนาดกลาง

และขนาดใหญ่ เช่น โรค Hemolytic uremic syndrome, cholesterol emboli, scleroderma renal
crisis, renal vasculitis, bilateral renal artery thromboembolism, renal artery dissection,
renal vein thrombosis
3.5 Intratubular crystal obstruction และ intratubular protein obstruction คือโรคไตวาย

เฉี ยบพลันที่เกิดจากการที่มี crystal มาอุดตัน renal tubules เช่น uric acid obstruction จากโรค tumor
lysis syndrome, calcium oxalate obstruction จากโรค ethylene glycol intoxication, การเกิด
tubular obstruction จากยา acyclovir และ indinavir และ Bence Jones protein obstruction จาก
โรค multiple myeloma หรื อ amyloid protein deposit จากโรค amyloidosis
Acute renal failure เป็ นโรคที่มีความสาคัญ เพราะมีอตั ราการเสี ยชีวติ สูงถึง 50-90 เปอร์เซ็นต์ โดย
ขึ้นอยูก่ บั ความรุ นแรงของสาเหตุที่ทาให้เกิดไตวายเฉี ยบพลันและแปรตามจานวนความล้มเหลวในการทางานของ
อวัยวะที่สาคัญ และระบบไหลเวียนของร่ างกายที่มกั พบร่ วมกันในผูป้ ่ วยไตวายเฉี ยบพลัน (3; Levey JAMA
1996) อย่างไรก็ตามหากให้การวินิจฉัยไตวายเฉี ยบพลันได้เร็ วและให้การบาบัดรักษาที่เหมาะสมก็จะช่วยลดอัตรา
การเสี ยชีวติ ลงได้ ซึ่งจะมีผลทาให้ไตฟื้ นตัวจากสภาวะไตวายเฉี ยบพลันได้
แนวทำงกำรตรวจและวินิจฉัยแยกโรคสำหรับผู้ป่วยไตวำยเฉียบพลัน
ควรสงสัยว่าผูป้ ่ วยจะเกิดไตวายเฉี ยบพลันโดยใช้ RIFLE criteria ระยะแรกกล่าวคือ เมื่อผูป้ ่ วยมีปัสสาวะออกน้อย
กว่าชัว่ โมงละ 30 ซีซี เป็ นเวลานานกว่า 6 ชัว่ โมง หรื อมีค่า serum creatinine สูงขึ้นกว่าเดิม 1.5 เท่า และให้การ
วินิจฉัยแยกโรคว่าเป็ นภาวะไตวายเฉี ยบพลันที่เกิดจาก prerenal, postrenal หรื อ intrinsic renal failure
ทั้งนี้ขอ้ มูลที่ช่วยในการแยกโรค ได้แก่
1. ประวัติปัสสาวะลาบาก ปั สสาวะขัดและไม่พงุ่ ประวัติลาปั สสาวะเล็กลงหรื อปั สสาวะออกเป็ นหยด ประวัติ
ปั สสาวะมีเม็ดกรวดทราย (ส่วนมากจะมีขนาดประมาณหัวไม้ขีด) ประวัติเคยเกิดโรคติดเชื้อในทางเดิน
ปั สสาวะ ประวัติวา่ ปั สสาวะไม่ออกเลยอย่างเฉี ยบพลัน (anuria) ประวัติการมีโรคมะเร็ ง หรื อได้รับการ
ผ่าตัดหรื อฉายแสงในช่องท้องและอุง้ เชิงกราน ประวัติมีเลือดออกทางช่องคลอดผิดปกติ ชี้บ่งว่าไตวาย
เฉี ยบพลันน่าจะเกิดจาก postrenal acute renal failure
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2. ประวัติการเสี ยเลือดหรื อสารน้ าออกนอกร่ างกาย เช่น คลื่นไส้อาเจียน ท้องเสี ย อาเจียนเป็ นเลือด ภาวะการ

โดนไฟไหม้ น้ าร้อน้ ลวก (burn) การได้รับยาขับปั สสาวะ การมีโรคประจาตัวบางชนิด เช่น เบาหวาน ต่อม
หมวกไตล้มเหลว (adrenal insufficiency) ชี้บ่งว่าไตวายเฉี ยบพลันน่าจะเกิดจาก prerenal acute
renal failure
3. ตรวจร่ างกายพบว่ามีภาวะเยือ่ บุช่องท้องอักเสบ (peritonitis), ตับอ่อนอักเสบ (pancreatitis), มีการ

บาดเจ็บของกล้ามเนื้ออย่างรุ นแรง (severe muscular injury), ascites, อาการแสดงของภาวะหัวใจ
ล้มเหลว (congestive heart failure), constrictive pericarditis, cardiac tamponade, ภาวะ
ตับแข็ง (cirrhosis) ชี้บ่งว่าไตวายเฉี ยบพลันน่าจะเกิดจาก prerenal acute renal failure
4. ประวัติวา่ มี prerenal acute renal failure ที่ไม่ได้รับการแก้ไข ประวัติวา่ มีภาวะช็อคเป็ นเวลานาน
ประวัติการได้รับยาหรื อสารที่เป็ นพิษต่อไต ประวัติการชักหรื อภาวะไม่รู้สึกตัว (coma) เป็ นเวลานาน (ซึ่ง
อาจทาให้เกิดภาวะ rhabdomyolysis) ประวัติที่ช้ ีบ่งว่าผูป้ ่ วยอาจมีการแพ้ยา เช่น ไข้ และผื่นตามผิวหนัง
ประวัติที่ทาให้สงสัยว่าอาจเป็ นโรคกลุ่ม collagen vascular disease ประวัติวา่ มีโรคประจาตัวที่ทาให้
เกิดโรคไตได้เช่น เบาหวาน ความดันโลหิ ตสูง เก๊าฑ์ ชี้บ่งว่าไตวายเฉี ยบพลันน่าจะเกิดจาก intrinsic
acute renal failure

ขั้นตอนกำรประเมินผู้ป่วย acute renal failure ควรดาเนินการดังนี้
1. ซักประวัติ โดยพยายามใช้ขอ้ มูลดังกล่าวแล้วข้างต้นในการวินิจฉัยแยกสาเหตุ
2. ตรวจร่ างกาย อย่างละเอียด โดยมีประเด็นสาคัญที่ตอ้ งมองหาเป็ นพิเศษได้แก่
2.1 Sign of hypovolemia และ orthostatic hypotension ซึ่ งชี้บ่งว่าผูป้ ่ วยมีการ
ขาดสารน้ าและเกลือแร่
2.2 engorged neck vein
2.3 S 3 gallop
2.4 Fine crepitation ที่ชายปอด
2.5 Ascites, edema, anasarca
ข้อ 2.2-2.5 ชี้บ่งว่าผูป้ ่ วยมี volume overload และเกิด intrinsic established
acute tubular necrosis แล้ว
2.6 enlarged prostate
2.7 full bladder
2.8 Palpable pelvic mass
ข้อ 2.6 – 2.8 ชี้บ่งว่าผูป้ ่ วยน่าจะมี post renal acute renal failure
2.9 Abdominal bruit ซึ่ งชี้บ่งว่าผูป้ ่ วยอาจจะมี renal artery stenosis

ตรวจ eye ground พบ exudate, hemorrhage, papilledema ซึ่งชี้
บ่งว่าผูป้ ่ วยมีความดันโลหิ ตสูงเป็ นโรคเดิม
3. ประเมินข้อมูลและตรวจเพิม่ เติม เมื่อได้ซกั ประวัติและตรวจร่ างกายครบฤ้วนแล้ว ควรประเมินว่าผูป้ ่ วย
มี Pre renal และ Post renal ARF หรื อไม่ เพราะเป็ นโรคที่ควรวินิจฉัยและแก้ไขให้ได้ก่อน หาก
2.10
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ผูป้ ่ วยไม่มีลกั ษณะของ Pre และ Post renal ARF ก็น่าจะเป็ น intrinsic ARF โดยให้ดาเนินการ
ตามลาดับขั้นดังนี้
3.1
หากประวัติและการตรวจร่ างกายชี้บ่งว่าผูป้ ่ วยเป็ น Pre renal acute renal failure ก็ควรให้
การรักษาโดยการให้สารน้ าหรื อเลือดทดแทน และติดตามจนกระทัง่ ผูป้ ่ วยมีปัสสาวะออกดีและ
หายจาก acute renal failure
3.2
ในกรณี ทื่ผปู ้ ่ วยมี anuria หรื อมีขอ้ มูลจากประวัติและตรวจร่ างกายชี้บ่งว่าอาจมี Post renal
acute renal failure ควรใส่ สาย Foley’s catheter เพื่อแยกว่าเป็ น urinary retention
หรื อเป็ นการอุดตันที่ upper urinary tract ซึ่งหากเป็ น urinary retention ก็จะพบว่าสวน
ได้ปริ มาณปั สสาวะมากกว่า 500 ซีซี ขึ้นไป และจะตามมาด้วยกลุม่ อาการที่เรี ยกว่า “Post
obstructive diuresis” สาเหตุของ urinary retention ที่พบบ่อยได้แก่ benign
prostatic hypertrophy, stricture urethra, prostatic cancer, bladder cancer,
clot ใน bladder และ neurogenic bladder โรคต่าง ๆ เหล่านี้ สามารฤวินิจฉัยได้โดยการ

ตรวจร่ างกาย, การตรวจ cystoscope หรื อการตรวจ Ultrasound ของระบบ KUB
3.3

(Kidney-Ureter –Bladder)
หากผูป้ ่ วยมี post renal obstruction แต่สวนปั สสาวะแล้วยังพบว่ามี anuria อีก ก็ควรตรวจ

เพิ่มเติมเพื่อหาตาแหน่งของการเกิดอุดตันในท่อปั สสาวะทั้งสองข้างต่อไป สาเหตุของ Upper
urinary tract obstruction ที่พบบ่อยได้แก่ renal stones, transitional cell
carcinoma, blood clot, papillary necrosis หรื อการที่ ureter ฤูกกดจากโรค
retroperitoneal fibrosis, retroperitoneal malignancy, endometriosis,
abdominal aortic aneurysm โรคต่าง ๆ เหล่านี้ สามารฤวินิจฉัยได้จากการตรวจ
retrograde pyelography หรื อการตรวจ CT scan ของระบบ KUB

เมื่อสามารถระบุได้วา่ ผูป้ ่ วยไม่มีโรค pre renal ARF และ post renal ARF แล้ว การ
วินิจฉัยแยกโรคของผูป้ ่ วยก็น่าจะเป็ น intrinsic acute renal failure ซึ่งสามารถแยกโรค
เพิ่มเติมโดยการตรวจปั สสาวะ ดังนี้
3.4.1 หากตรวจปั สสาวะพบ WBC, WBC cast หรื อ eosinophil ก็ควรสงสัยว่าผูป้ ่ วยเป็ น acute
interstitial nephritis (AIN) และควรตรวจหาสาเหตุของ AIN ซึ่ งอาจเกิดจากการแพ้ยา
การติดเชื้อ หรื อโรคทางระบบ collagen vascular diseases ก็ได้ (ตารางที่ 1)
3.4.2 หากตรวจปั สสาวะพบ RBC cast, dysmorphic RBC และ proteinuria ก็ควรสงสัยว่า
ผูป้ ่ วยมีโรค glomerulonephritis ตามที่กล่าวมาแล้วเบื้องต้น
3.4.3 หากตรวจปั สสาวะไม่พบความผิดปกติ หรื อตรวจพบเพียง granular cast, muddy brown
cast, renal tubular epithelial cell ก็ควรสงสัยว่าผูป้ ่ วยเป็ น acute tubular necrosis
ซึ่งเป็ นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของ intrinsic acute renal failure
3.4

3.5

สาหรับโรคอื่นที่ทาให้เกิด intrinsic acute renal failure ซึ่งพบได้ไม่บ่อย เช่น hemolytic
uremic syndrome (HUS), cholesterol emboli, vasculitis (ทั้งชนิ ด systemic
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vasculitis และ renal limited vasculitis) ก็จะมีการตรวจเฉพาะสาหรับแต่ละโรค เช่น พบ
microangiopathic hemolytic anemia ใน HUS, ตรวจพบ cholesterol crystal (ใน

ชิ้นเนื้อที่ได้จากการเจาะไต) ในโรค cholesterol emboli, ตรวจพบ antineutrophil
cytoplasmic antibodies (ANCA) ในโรค vasculitis
3.6

3.7

หากผูป้ ่ วยไม่มีลกั ษณะของ Pre renal ARF หรื อ Post renal ARF และหากตรวจ
ปั สสาวะไม่พบWBC cast หรื อ eosinophil ซึ่งเป็ นลักษณะของ AIN และตรวจปั สสาวะไม่
พบมี โปรตีนหรื อ RBC cast ซึ่งเป็ นลักษณะของ glomerulonephritis และผูป้ ่ วยมีประวัติ
และผลการตรวจร่ างกายเข้าได้กบั ฦาวะที่มีการสูญเสี ยสารน้ าและเกลือแร่ ออกนอกร่ างกาย ควรให้
การวินิจฉัยว่าผูป้ ่ วยมี acute renal failure จาก “ Hemodynamic mediated ARF”
และวินิจฉัยแยกโรคว่าผูป้ ่ วยกลายเป็ น acute tubular necrosis (ATN) ไปแล้วหรื อยังอยูใ่ น
ระยะ Pre-renal ARF เนื่องจากฦาวะ ATN นั้น อาจมีสาเหตุเริ่ มต้นมาจาก pre-renal
ARF ได้ จึงมีความจาเป็ นต้องแยกให้ชดั เจนว่าขณะที่ประเมินนั้น ผูป้ ่ วยอยูใ่ นระยะ pre-renal
หรื อเข้าสู่ภาวะ established ATN โดยการส่งปั สสาวะตรวจหา urinary indices และแยก
ระหว่าง ATN กับ Pre-renal ARF โดยใช้ผลการตรวจที่ได้แสดงตามตารางที่สอง การแยก
โรคทั้งสองกลุ่มนี้ มีความสาคัญมาก เพราะการรักษาเป็ นไปในเทิศทางตรงกันข้าม กล่าวคือ Pre
renal ARF ควรรักษาโดยการให้สารน้ าและเกลือแร่ แต่ established ATN ควรรักษาโดย
การจากัดน้ าและเกลือแร่
สาหรับผูป้ ่ วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็ น ATN โดยที่ไม่มีสาเหตุจาก “Hemodynamic
mediated ARF” ให้คิดว่า ATN นี้ อาจเกิดจากการได้รับสารพิษทั้งจากภายในหรื อภายนอก
ร่ างกาย ดังนั้นควรซักประวัติและส่งตรวจเพื่อยืนยันว่าผูป้ ่ วยได้รับสารที่มีพิษต่อไต เช่น
aminoglycoside, contrast media, amphotericinB, chemotherapies เป็ นต้น
และควรส่งเลือดตรวจวัดระดับ serum calcium, uric acid, creatine phosphokinase,
ตรวจหาร่ องรอยของการเกิด intravascular hemolysis (เช่น ตรวจ peripheral blood
smear หรื อ serum haptoglobin), ตรวจ Protein electropheresis เพื่อวินิจฉัยว่ามีโรค
hypercalcemia, acute uric acid nephropathy, rhabdomyolysis, massive
intravascular hemolysis และ light chain myeloma หรื อไม่ ทั้งนี้เพราะโรคต่างๆ

เหล่านี้ทาให้เกิด ATN ชนิดที่ไม่สมั พันธ์กบั “Hemodynamic mediated ARF” ได้
กำรส่ งตรวจพิเศษควรจะทำในกรณีใด
การวินิจฉัยแยกโรคเพื่อหาสาเหตุของ ARF สามารถดาเนินการได้โดยการใช้ขอ้ มูลการซักประวัติ ตรวจ
ร่ างกาย และตรวจปั สสาวะ ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นเป็ นส่วนใหญ่ สาหรับ การตรวจพิเศษเพิ่มเติมมี
ความจาเป็ นไม่มาก เช่น กรณี ต่อไปนี้
1. การตรวจ ultrasound KUB ควรทาในกรณี ต่อไปนี้
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1.1 ต้องการแยกว่าผูป้ ่ วยมี chronic kidney disease อยูเ่ ดิมหรื อไม่ ( เพื่อเป็ นการประเมินขนาดไต) ทั้งนี้

หากผูป้ ่ วยเป็ น ARF ขนาดไตจะปกติ (สาหรับผูป้ ่ วยไทย ควรมีขนาดไตมากกว่า 8 เซนติเมตร)
1.2 ต้องการวินิจฉัยว่าผูป้ ่ วยมีภาวการณ์อุดตันของท่อไตทั้งสองข้างซึ่ งทาให้เกิด ARF ได้
1.3 ต้องการแยกโรค bilateral renal arteries stenosis (ซึ่งเป็ นชนิดหนึ่งของ athero-embolic
renal diseases) ทั้งนี้ ตอ้ งใช้เทคนิคของการวัด renal blood flow โดยการใช้ เครื่ อง Doppler ultrasound
2. การตรวจทาง Urology เช่น retrograde pyelography หรื อ antegrade pyelography ควร

ทาในกรณี ที่สงสัยมี post renal obstruction
3. การตรวจ ชิ้นเนื้ อใต (renal biopsy) ควรทาในกรณี ต่อไปนี้
3.1 ผูป้ ่ วยมี acute renal failure ที่เกิดจาก glomerulonephritis เช่น rapidly progressive
glomerulonephritis, nephritic syndrome, vasculitis
3,2 ผูป้ ่ วยมี acute renal failure ที่สงสัยว่าอาจเกิดจาก acute interstitial nephritis โดยได้หยุดยาที่

สงสัยว่าจะทาให้เกิด AIN แล้วเป็ นเวลา 3-5 วัน แล้วภาวะไตวายเฉี ยบพลันไม่ดีข้ ึน
3.3 ผูป้ ่ วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็ น ATN แต่ไตยังไม่มีการฟื้ นตัวภายในเวลา 4 สัปดาห์
3.4 ผูป้ ่ วยเป็ น acute renal failure ที่ไม่สามารฤระบุสาเหตุได้ต้ งั แต่ตน้ (unexplained acute renal
failure)

แนวทำงกำรบำบัดรักษำโรคไตวำยเฉียบพลัน
การรักษาโรคไตวายเฉี ยบพลัน ที่ได้ผลดีที่สุดคือการป้ องกันไม่ให้เกิดไตวายเฉี ยบพลันในผูป้ ่ วยที่มีปัจจัย
เสี่ ยงต่อการเกิดโรคนี้ และรักษาสาเหตุที่แก้ไขได้ ตัวอย่างการศึกษาที่สาคัญในการป้ องกันไตวายเฉี ยบพลัน
คือการให้สารน้ าชนิด Isotonic saline อย่างพอเพียง (4,5 Muller 2002, Solomon 1994) และ
การให้ N acetyl cysteine (6 Tepel 2000) ในการป้ องกันไตวายจาก Radiocontrast media
การให้ allopurinol เพื่อป้ องกัน acute uric acid nephropathy ในผูป้ ่ วยมะเร็ งที่จะได้รับเคมีบาบัด
สาหรับการป้ องกันไตวายเฉี ยบพลันที่เกิดจาก Hemodynamic mediated ARF ที่สาคัญคือพยายาม
ตรวจพบการขาดสารน้ าและเกลือแร่ (dehydration) ตั้งแต่ระยะเริ่ มต้น และแก้ไขการขาดสารน้ าและ
เกลือแร่ ให้ดีข้ ึนก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงจาก Pre renal ไปเป็ น ATN
ในภาพรวมของโรคไตวายเฉี ยบพลัน แนวทางการรักษาที่สาคัญมีดงั นี้
1. Pre renal ARF: รักษาโดยการให้สารน้ าและเกลือแร่ ทดแทนจนกว่า volume status ของร่ างกาย
จะเข้าสู่ภาวะปกติ และรักษาต้นเหตุที่ทาให้ร่างกายสูญเสี ยสารน้ าออกนอกร่ างกายให้หาย เช่นให้ยา
ปฏิชีวนะรักษาโรคท้องเสี ยจาก Cholera, รักษาโรคอาเจียนเป็ นเลือดให้หายขาด เป็ นต้น สาหรับ
กลุ่มอาการที่เรี ยกว่า effective circulation volume depletion เช่นโรค congestive heart
failure, nephrotic syndrome, cirrhosis ให้รักษาตามความเหมาะสมของโรคที่เป็ นสาเหตุน้ น
ั
เช่นให้ยาขับปั สสาวะชนิด loop diuretics ในผูป้ ่ วย congestive heart failure, ให้ยา
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aldosterone antagonist ในผูป้ ่ วย cirrhosis และการให้ยา corticosteroid หรื อ cytotoxic
agents ในผูป้ ่ วย nephrotic syndrome เป็ นต้น
2. Post renal ARF: รักษาโดยการแก้ไขการอุดตันของระบบ KUB เช่นการใส่ สายสวน Foley’s
catheter เพื่อรักษาการอุดตันที่ bladder outlet และการทา Percutaneous nephrostomy

เพื่อแก้ไขการอุดตันที่ท่อไต (ureter) ทั้งนี้ควรให้การแก้ไขการอุดตันร่ วมไปกับการรักษาต้นเหตุที่
ทาให้เกิดการอุดตัน เช่น ทา prostatectomy เพื่อรักษาโรค benign prostatic hyperplasia,
การให้ยาป้ องกันไม่ให้เกิดนิ่วซ้ า (recurrence stone) ในระบบทางเดินปั สสาวะ เป็ นต้น
3. Intrinsic ARF ชนิดที่เป็ น Acute Tubular Necrosis: หลักการรักษาที่สาคัญคือป้ องกันไม่ให้
ไตสูญเสี ยการทางานเพิ่มเติม, ป้ องกันโรคแทรกซ้อน และส่งเสริ มให้เกิดการฟื้ นตัวของไต โดยจาแนก
แนวทางการรักษาได้ดงั นี้
1. การรักษาประคับประคองอาการ (supportive care): การรักษาประคับประคองอาการมี

วัตถุประสงค์เพื่อป้ องกันไม่ให้ไตเสี ยการทางานมากขึ้นไปอีก และป้ องกันภาวะแทรกซ้อนที่
พบได้ระหว่างที่ไตยังไม่มีการฟื้ นตัว การรักษาประคับประคองมีแนวทางดังต่อไปนี้
1.1 ควบคุมให้เลือดที่มาเลี้ยงไต (renal blood flow) มีปริ มาณไม่ต่าเกินไป ทั้งนี้ ควร
ควบคุมให้ mean arterial pressure สูงกว่า 80 มิลลิเมตรปรอท ซึ่งจะเพียงพอ
ไม่ให้เกิดการขาดเลือดที่ไต (renal tubular ischemia) ได้ (7 ref: new
horizons 1995)
1.2 หลีกเลี่ยงการใช้ยาที่จะเกิดพิษต่อไตได้ (nephrotoxic injuries) ในทางปฏิบตั ิ ควร

หลีกเลี่ยงการส่งผูป้ ่ วยไปตรวจทางรังสี วทิ ยาที่ตอ้ งใช้สารทึบแสง ชนิดที่มี iodine เป็ น
องค์ประกอบ (radiocontrastmedia) และพิจารณาข้อบ่งชี้ของใช้ยาปฏิชีวนะและ
ยาต้านจุลชีพที่มีพิษต่อไต เช่น aminoglycoside, amphotericin B ให้รอบคอบ
ทั้งนี้เนื่องจากการบริ หารยาเหล่านี้ จะมีผลทาให้ไตฟื้ นตัวช้าลงได้ ทั้งนี้มีขอ้ มูลว่า
Aminoglycoside nephrotoxicity ยังเกิดได้ใน 33 % ของผูป้ ่ วยที่วดั ระดับยา
แล้วอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ (therapeutic range)
1.3 การให้สารอาหารที่เพียงพอ ทั้งนี้ มีหลักการว่าผูป้ ่ วยไตวายเฉี ยบพลันควรได้รับ
calories ที่เพียงพอ (ประมาณ 25-35 kcal/กิโลกรัม/วัน) เพื่อป้ องกันไม่ให้ร่างกาย
เผาผลาญสารอาหารที่เป็ นองค์ประกอบภายในร่ างกายมาใช้เป็ นพลังงาน ควรให้
โปรตีนชนิดคุณภาพสูงประมาณวันละ 40 กรัม ในระยะที่ยงั ไม่ได้รักษาโดยการทา
dialysis และเพิ่มเป็ น 1.0-1.2 กรัมต่อกิโลกรัมต่อวันในระยะที่รักษาโดยการทา
dialysis แล้ว โดยมีวตั ถุประสงค์ให้เกิด ความสมดุลย์ของ nitrogen balance ทั้งนี้
ผูป้ ่ วยบางรายอาจต้องการปริ มาณ calories และโปรตีนมากขึ้นอีกหากผูป้ ่ วยมี
hypercatabolic ARF
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1.4 ป้ องกันการเกิด volume overload ทั้งนี้ควรมีการจากัดน้ าดื่มให้ไม่มากกว่าปริ มาณ

1.5

1.6

1.7

1.8

ปั สสาวะที่ออกบวกกับ insensible loss และควบคุมปริ มาณโซเดี่ยมที่ทาน โดยมี
การประเมินรายวัน ว่าผูป้ ่ วยมี fluid overload หรื อไม่
ป้ องกันการเกิด hyperkalemia โดยการควบคุมปริ มาณโปตัสเซี่ยมที่ทาน ให้นอ้ ย
กว่าวันละ 2 กรัม งดผลไม้ในอาหาร งดการให้ยาที่ทาให้ปริ มาณโปตัสเซี่ยมในเลือด
สูงขึ้นได้ เช่นยาขับปั สสาวะกลุ่ม Potassium sparing, ยา ACEI หรื อ
angiotensin II receptor blocker เป็ นต้น
ป้ องกันการเกิด hyponatremia โดยการควบคุมน้ าดื่มตามที่กล่าวมาแล้ว ชัง่ น้ าหนัก
ผูป้ ่ วยทุกวัน โดยหลีกเลี่ยงการเกิดน้ าหนักสะสม และเจาะเลือดตรวจ electrolytes
เป็ นระยะ
ป้ องกันการเกิด metabolic acidosis ทั้งนี้ ไตที่ปกติ จะต้องขับกรดที่เรี ยกว่า non
volatile acid ประมาณวันละ 1-2 meq/กิโลกรัม/ วัน และเมื่อไตวายก็จะมีการคัง่
ของกรดในเลือด ดังนั้นควรจะให้ทาน โซเดี่ยมไบคาร์บอเนต ชนิดรับประทาน
(Sodamint ขนาดเม็ดละ 5 grain จะมีโซเดี่ยมไบคาร์บอเนตเม็ดละ 3.7 meq)
และหากผูป้ ่ วยมีความเป็ นกรดรุ นแรงก็ควรให้ sodium bicarbonate ชนิดฉี ดเข้า
เส้น
ป้ องกันการเกิด hyperphosphatemia โดยจากัดปริ มาณฟอสฟอรัสในอาหาร ให้
น้อยกว่าวันละ 800 มิลลิกรัม และให้ยาที่จบั กับฟอสฟอรัสในอาหาร เช่น Calcium
carbonate, calcium acetate

1.9 ป้ องกันไม่ให้เกิดความผิดปกติอื่น ที่พบไม่บ่อยแต่อาจเกิดเป็ นบางครั้ง เช่น
hypermagnesemia (โดยการจากัด Magnesium ในอาหาร), ป้ องกันการเกิด
platelet dysfunction (โดยการควบคุมไม่ให้ serum Hct ต่ากว่า 30 % หรื อ

การให้ desmopressin หากมีความจาเป็ น)
1.10 การให้ยาเพื่อช่วยเปลี่ยนแปลง clinical course ของ ARF: มีการศึกษาเพื่อ
ประเมินประโยชน์ของยาหลายชนิด ว่าจะช่วยในการเพิ่มอัตราการรอดชีวติ ของผูป้ ่ วย
ไตวายเฉี ยบพลัน หรื อไม่ เช่น การให้ renal dose dopamine, การให้ loop
diuretics, การให้ atrial natriuretic peptide, การให้ insulin like growth
factor, endothelin 1 receptor antagonist, การให้ยายับยั้ง leucocyteendothelium adhesion แต่ยงั ไม่มีขอ้ มูลใดที่แสดงให้เห็นว่า ยาเหล่านี้ ช่วยลด
อัตราการเสี ยชีวติ ของผูป้ ่ วยไตวายเฉี ยบพลัน อย่างมีนยั สาคัญ อย่างไรก็ตาม มีขอ้ มูลว่า
การให้ยาขับปั สสาวะ Furosemide จะช่วยทาให้ผปู ้ ่ วย oliguric acute renal
failure บางรายมีปริ มาณปั สสาวะมากขึ้น และสามารถลดจานวนผูป้ ่ วยที่ตอ้ งรับการ
ฟอกเลือดด้วย เนื่องจากมีภาวะน้ าเกิน ลงได้ ( 8 Kieran N, Brady H..
Comprehensive Clinical Nephrology.
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2. การรักษาโดยการทา dialysis: หากรักษาโดยการประคับประคองแล้วผูป้ ่ วยมีขอ้ ชี้บ่ง (indication)

ตามที่จะกล่าวต่อไปนี้ ก็ควรให้การรักษาโดยการทา dialysis ข้อชี้บ่งเหล่านี้ได้แก่
2.1 ผูป้ ่ วยมีอาการของ uremia เช่น คลื่นไส้ ทานอาหารไม่ได้ อาเจียน ซึ ม มี flapping tremor,
myoclonus, pericardial rub, หรื อมี uremic encephalopathy
2.2 ผูป้ ่ วยมี volume overload ซึ่ งไม่ตอบสนองต่อการให้ยาขับปั สสาวะ
2.3 ผูป้ ่ วยมี severe metabolic acidosis ซึ่ งไม่ตอบสนองดีต่อการให้ intravenous sodium
bicarbonate
2.4 ผูป้ ่ วยมี severe hyperkalemia

ผูป้ ่ วยมีระดับของ nitrogenous waste products ในเลือดสูง (azotemia) โดยที่ไตยังไม่
ฟื้ นตัวและกาลังจะเริ่ มมีปัญหาตามข้อ 2.1-2.4
ทั้งนี้ มีการศึกษาว่าหากเริ่ มให้การรักษาด้วยวิธี dialysis เมื่อระดับของ BUN ในเลือดสูงไม่
มาก (ประมาณ 90-100 mg/dl) จะมีผลให้อตั ราการรอดชีวติ ของผูป้ ่ วยสูงกว่าเมื่อเริ่ ม dialysis เมื่อ
ค่า BUN อยูใ่ นเกณฑ์สูงมาก (> 160 mg/dl) คือ 70 % และ 58 % ตามลาดับ (9
Kleinknecht D, Kidney Int 1972 และมีรายงานการศึกษาว่าผูป
้ ่ วยที่เป็ น post traumatic
renal failure หากเริ่ มทา dialysis เมื่อผูป้ ่ วยเริ่ มมี azotemia แต่ยงั ไม่มีอาการของ uremia (ระดับ
BUN < 70 และ creatinine < 5 mg/dl) จะมีผลทาให้อตั ราการอยูร่ อดสู ง (64%) เมื่อเทียบกับ
หากเริ่ มต้น dialysis เมื่อผูป้ ่ วยมีอาการของ uremia (BUN 150 และ creatinine 10 mg/dl ซึ่งมี
2.5

อัตราการอยูร่ อด 20%) (10 ) Conger JD. J Trauma 1975

การรักษาโดยวิธี hemodialysis สาหรับผูป้ ่ วยไตวายเฉี ยบพลันนี้ มีขอ้ มูลการศึกษาเพิม่ เติมว่า
ผูป้ ่ วยที่มีอาการหนักมาก (จาแนกโดย Cleveland Clinic Foundation score สูงกว่า 10/20)
จะมีอตั ราการเสี ยชีวติ สูงมากกว่า 50 % แต่สาหรับผูป้ ่ วยที่มี score ต่ากว่า 10/20 หากเพิ่มประ
สิ ทธิฦาพของการฟอกเลือดให้ดี คือมี dialysis index > 1.0 ต่อครั้งของการฟอกเลือด จะมีผลทา
ให้อตั ราการรอดชีวติ สูงขึ้นจาก 40 % เป็ น 70 % (11) Paganini EP, Contrib Nephrol
2001) และหากเพิ่มจานวนครั้งของการฟอกเลือดจากวันเว้นวัน เป็ นการฟอกเลือดทุกวัน ก็จะมีผล
ทาใหอัตราการเสี ยชีวติ ลดลงจาก 46 % เป็ น 23 % (12 ) Schiffl H N Eng J Med 2002, ทั้งนี้ การ
พิจารณาวิธีและคาสัง่ การรักษาโดยการฟอกเลือด (dialysis prescribtion) จะอยูใ่ นดุลย์พินิจของ
อายุรแพทย์โรคไตที่ดูแลผูป้ ่ วย โดยประเมินอาการทางคลีนิคของผูป้ ่ วยเป็ นสาคัญ โดยอาจจะเลือกการ
รักษาด้วยวิธี hemodialysis หรื อ continuous renal replacement therapy ก็ได้ ซึ่งมี
รายงานการศึกษาว่าทั้งสองวิธีให้ผลการรรักษาไม่แตกต่างกัน (13,14) Mehta 2001Augustine JJ
2004, ประเด็นสาคัญในการเลือกวิธีการรักษาคือ สภาวะความดันโลหิ ตของผูป้ ่ วยเป็ นอย่างไร ความ
รุ นแรงของโรคที่เกิดขึ้นกับผูป้ ่ วยมากน้อยเพียงใด และบุคคลากรที่ให้การรักษามีความเชี่ยวชาญ
ทางด้าน hemodialysis หรื อ continuous renal replacement therapy มากน้อยเพียงใด
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สาหรับ Intrinsic Acute Renal Failure ชนิดที่ไม่ได้เกิดจาก Acute Tubular
Necrosis (ATN) นั้น หลักการดูแลรักษาที่สาคัญคือ ต้องวินิจฉัยให้ได้วา่ สาเหตุของไตวาย
เฉี ยบพลันเกิดจากสาเหตุใด และให้การรักษาตามสาเหตุน้ นั ตัวอย่างเช่นหากผูป้ ่ วยเป็ น immune
mediated glomerulonephritis ควรให้การรักษาด้วย corticosteroid และ cytotoxic
agents หากผูป้ ่ วยเป็ น Acute Interstitial Nephritis ควรรักษาโดยการหยุดยาที่เป็ นสาเหตุและ
ติดตามอาการอย่างใกล้ชิด เป็ นต้น
บทสรุป
การเกิด Oliguria หรื อ Anuria เป็ นอาการแสดงสาคัญซึ่งแพทย์ในเวชปฏิบตั ิควรใช้เป็ นเกณฑ์ใน
การระลึกเพื่อการวินิจฉัยโรคไตวายเฉี ยบพลันให้ได้ต้ งั แต่ระยะเริ่ มต้น (early recognition) ทั้งนี้
หากสามารถให้การวินิจฉัยและแก้ไขได้โดยเร็ ว ก็จะช่วยทาให้การพยากรณ์โรคของ acute renal
failure ดีข้ ึน อย่างไรก็ตาม โรคไตวายเฉี ยบพลัน อาจเกิดขึ้นโดยที่ปริ มาณปั สสาวะไม่ลดลงในเกณฑ์
Oliguria ก็ได้ (เรี ยกว่า Non-oliguric acute renal failure) ในแง่ของการประเมินผูป้ ่ วย ทั้ง
กรณี Oliguric และ Non-oliguric acute renal failure สามารถใช้หลักการเดียวกันตามที่ได้
กล่าวมาแล้วในเนื้อหาของบทนี้ ทั้งนี้ ควรระลึกไว้เสมอว่าวิธีรักษาไตวายเฉี ยบพลันที่ดีที่สุดคือการ
ป้ องกันไม่ให้เกิดไตวายเฉี ยบพลัน แพทย์ทุกท่านควรระลึกว่าผูป้ ่ วยที่มีอาการ shock ทุกราย หรื อ
ผูป้ ่ วยที่ถูกส่งไปตรวจทางรังสี รักษาโดยการฉี ดสารทึบแสงทุกราย เป็ นผูป้ ่ วยที่มีความเสี่ ยงต่อการเกิด
ไตวายเฉี ยบพลันและสมควรได้รับการรักษาโดยการให้สารน้ าที่พอเพียงหรื อหลีกเลี่ยงการฉี ดสารทึบ
แสงหากไม่มีขอ้ ชี้บ่งที่ชดั เจน การพึงระวังนี้ ร่ วมกับการประเมินและแก้ไขผูป้ ่ วยตามที่ได้กล่าวไว้ใน
เนื้อหานี้ จะเป็ นแนวทางที่ช่วยทาให้การพยากรณ์โรคของผูป้ ่ วยซึ่งมีโอกาสเสี่ ยงต่อการเกิดไตวาย
เฉี ยบพลันดีข้ ึน ซึ่งจะส่งผลทาให้ลดอัตราการเสี ยชีวติ ของผูป้ ่ วยและลดอัตราการรักษาด้วยวิธี
dialysis และเพิ่มประสิ ทธิภาพของการรักษา (cost effectiveness) ในภาพรวมต่อไป
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ตำรำงที่ 1. สำเหตุของ Acute Interstitial Nephritis
1. การแพ้ยา Penicillins, Cephalosporins, Sulfonamides. Rifampicin, Furosemide,
Diphenyldilantoin, และยาในกลุ่ม Nonsteroid anti-inflammatory drugs (NSAIDS)
2. Internal Malignancy
3. การติดเชื้อ virus, rickettsia , วัณโรค, และแบคทีเรี ย เช่น Leptospirosis
4. สัมพันธ์กบั collagen vascular diseases เช่น SLE, sarcoidosis, Sjogren’s
syndrome, Tubulointerstitial nephritis- Uveitis syndrome
5. ไม่ทราบสาเหตุ (Idiopathic)

ตำรำงที่ 2: กำรใช้ urinary indices ในกำรแยกโรค prerenal ARF และ ATN
PRE-RENAL

ATN

specific gravity

> 1020

1010

urine osmolality (mOsm/Kg)

>500

350

Uosm / Posm

>1.3

<1.1

Urine / Plasma creatinine

> 40

< 20

Urine / Plasma urea nitrogen

>8

<3

urine Na (meq/L)

< 20

>40

FeNa (%)

<1

>1
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วินิจฉัยจาก GFR
P cr > 1.5 เท่า หรื อ
GFR ลดลง > 25 %

วินิจฉัยจากปริ มาณปั สสาวะ
UO < 0.5 ซีซี ต่อ
ชัว่ โมง X 6 ชัว่ โมง

P cr > 2 เท่าหรื อ
GFR ลดลง > 50 %

UO < 0.5 ซีซี ต่อ
ชัว่ โมง X 12

P cr > 3 เท่า หรื อ
สูงขึ้นกว่าเดิม 0.5
mg/dlหรื อมีค่า > 4

UO < 0.3 ซี ซีต่อชัว่ โมง
x 24 หรื อ

mg/dl

anuria X 12

มีความไวในการวินิจฉัยสูง

มีความจาเพาะในการวินิจฉัยสูง

ARF ติดต่อกันนานกว่า 4 สัปดาห์
ARF ไม่ฟ้ ี นตัว > 12 สัปดาห์

ภาพที่ 1 การวินิจฉัยไตวายเฉี ยบพลัน โดยใช้ RIFLE criteria (ดัดแปลงจาก เอกสารอ้างอิงที่ 1)
UO = urine output, P cr = Plasma creatinine, GFR = glomerular filtration rate
ARF = acute renal failure
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