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GFR estimation and
CKD epidemiology

สุุวศิิน อุุดมกาญจนนันท์์

	 Glomerular	filtration	rate	(GFR)	หรืืออัตรืากรืองของไต	หมายถึึงค่่าการืทำำางานของไตท่ำ�เป็็นผล

จากค่่าเฉล่�ยการืกรืองของแต่ละหน่วยไต	 (nephron)	 คู่ณกับป็ริืมาณของหน่วยไตทัำ�งหมดของไต

ทัำ�งสองข้าง	 ในหนึ�งวันหน่วยไตจะม่การืกรืองพลาสมาทัำ�งหมดป็รืะมาณ	 180	 ลิตรืซึึ่�งเท่ำยบเท่ำากับค่่า	

GFR	อยู่ท่ำ�ป็รืะมาณ	130	มล./นาท่ำ/1.73	ตรืม.	 ในผู้ชายและ	 120	มล./นาท่ำ/1.73	ตรืม.	 ในผู้หญิิง(1)	 ซึึ่�งม่

ปั็จจัยอ่กหลายป็รืะการืท่ำ�จะส่งผลให้ค่่า	GFR	ในแต่ละค่นแตกต่างกันออกไป็	เช่น	อายุ,	อาหารืท่ำ�รัืบป็รืะทำาน,	

การืออกกำาลังกาย,	การืใช้ยา	หรืือการืท่ำ�ร่ืางกายอยู่ในภาวะพิเศษเช่นการืตั�งค่รืรืภ์เป็็นต้น	การืรืายงาน

ค่่า	 GFR	 ในป็ัจจุบันม่การืกำาหนดมาตรืฐานค่ือต้องรืายงานออกมาให้อยู่ในค่่าท่ำ�ป็รัืบกับ	 1.73	 ตารืาง

เมตรืของพื�นท่ำ�ผิวกาย	(body	surface	area,	BSA)	เพื�อให้สามารืถึเป็ร่ืยบเท่ำยบในผู้ป่็วยแต่ะค่นได้อย่าง

ถูึกต้อง	โดยการืลดลงของ	GFR	นั�นอาจเป็็นผลมาจากการืลดลงของจำานวนหน่วยไตหรืือการืลดลงของ	

single-nephron	(SN)	GFR	ซึึ่�งเป็็นผลของการืเป็ล่�ยนแป็ลงป็ริืมาณพลาสมาท่ำ�มายังหน่วยไต	(hemody-

namic	alteration)	สว่นการืเพิ�มขึ�นของ	SN-GFR	นั�นเป็็นผลจากการืทำำางานทำดแทำนหนว่ยไตท่ำ�เส่ยไป็ผา่น

กรืะบวนการื	glomerular	hypertrophy	และการืเพิ�มขึ�นของแรืงดนัในโกลเมอรืลัูส	ด้วยกรืะบวนการืทำำางาน

ทำดแทำนของหน่วยไตน่�เองทำำาให้ค่่า	GFR	ไม่ใช่ตัวแทำนท่ำ�ด่ในการืบ่งบอกเนื�อไตท่ำ�เหลืออยู่	ในบทำค่วามน่�

จะกล่าวถึึงการืวัดค่่าการืกรืองของไตโดยตรืง	(direct	measurement	of	GFR)	และการืหาค่่าการืกรืองไต

โดยการืใช้สมการืป็รืะมาณค่่า	(estimated	GFR)	และการืนำาไป็ป็รืะยุกต์ใช้กับผู้ป่็วยท่ำ�เป็็นโรืค่ไตเรืื�อรัืง

การวััดอััตราการกรอังไตโดยตรง (Direct measurement of GFR)
	 เนื�องจากในทำางป็ฏิิบัติการืวัดอัตรืาการืกรืองไตในลักษณะท่ำ�เป็็น	single	nephron	GFR	แล้วนำา



328

Comprehensive Review in Internal Medicine

ไปิค้์ณกับปิริมาณ nephron ทั�งหมด์ทำาได้์ยากและไม่สุามารถึนำามาใช้ัได้์จริงในการด้์แลผู้้้ป่ิวย ดั์งนั�นจึง

ใช้ัการวัด์ค่์า urinary clearance หรือ plasma clearance ของ filtration markers ท่�สุนใจเป็ินตัิวแทนของ

การวัด์ GFR โด์ยท่� filtration markers นั�นท่�ใช้ัในปัิจจุบันม่สุองชันิด์ได้์แก่ exogenous markers และ 

endogenous markers

 คุ์ณสุมบัติิของ filtration markers ท่�ค์วรจะม่ได้์แก่(2)

- ม่การกระจายตัิวอย่างอิสุระใน extracellular space 

- ไม่จับกับโปิรต่ินใด์ๆ ในพลาสุมา

- สุามารถึกรองได้์อย่างอิสุระผู่้านโกลเมอร้ลัสุ

- ไม่ม่การหลั�งเพิ�มหรือถ้ึกด้์ด์ซึึ่มกลับท่�บริเวณท่อไติ

- ถ้ึกขจัด์ออกจากร่างกายผู่้านการกรองไติเท่านั�น

- ไม่ถ้ึกย่อยสุลายในร่างกาย

- วัด์ปิริมาณได้์ง่ายและม่ราค์าไม่แพง

 การค์ำานวณค่์า clearance ของสุาร x ในช่ัวงเวลาหนึ�งๆนั�นได้์จากสุมการท่� 1 (ในกรณ่ท่�วัด์ค์วาม

เข้มข้นของสุาร x ท่�ขับออกมาในปัิสุสุาวะ) หรือสุมการท่� 2 (ในกรณ่ท่�ทราบปิริมาณของสุาร x ท่�บริหาร

ให้แก่ผู้้้ป่ิวยทางกระแสุเลือด์)

สมการท่ี่�	1 Urinary clearance of x = 

สมการท่ี่�	2 Plasma clearance of x = 

 ค์วามร้้และค์วามเข้าใจใน filtration markers แต่ิละชันิด์ทำาให้สุามารถึนำาสุารนั�นๆ มาใช้ัได้์อย่าง

เหมาะสุม รวมถึึงสุามารถึแปิลผู้ลออกมาได้์อย่างแม่นยำาและร้้ถึึงข้อจำากัด์ของการวัด์โด์ยใช้ัสุารนั�นๆ 

ในท่�น่�จะกล่าวถึึงทั�ง exogenous และ endogenous filtration markers ติามลำาดั์บ

Exogenous	filtration	markers

 สุารตัิวแรกท่�นำามาใช้ัเป็ิน exogenous filtration marker ของ GFR ซึ่ึ�งม่คุ์ณสุมบัติิดั์งกล่าว

ข้างต้ินและยังค์งเป็ิน gold standard ในการวัด์อัติราการกรองไติในปัิจจุบันคื์อ อิน้ลิน (inulin) ซึึ่�งเป็ิน 

uncharged polymer ของฟรุกโติสุ ม่นำ�าหนักโมเลกุลปิระมาณ 5000 ด์าลตัิน แต่ิปัิญิหาในการวัด์อ้ลิน

คื์อราค์าแพง หาผู้้ผู้้ลิติได์ย้าก และยงัต้ิองใช้ัการฉ่ัด์เข้าเสุ้นเลือด์อยา่งต่ิอเนื�อง (continuous intravenous 

infusion) ซึึ่�งต่ิางจากสุาร exogenous markers อื�นท่�ใช้ัเป็ิน bolus dose ทำาให้การใช้ัอิน้ลินยังถ้ึกจำากัด์

อย่้ในงานวิจัย(3)
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 สุารตัิวอื�นท่�นำามาใช้ัเป็ิน exogenous filtration markers ได้์แก่ iothalamate, iohexol, ethylene-

diaminetetraacetic acid (EDTA) และ diethylenetriaminepentaacetic acid (DTPA) ซึึ่�งมักจะทำาให้ม่

โมเลกุลติิด์กับ radioisotopes เพื�อให้ติรวจวัด์ได้์ง่าย (technetium 99m; 99mTc และ Chromium 51; 51Cr) 

สุรุปิสุาร exogenous filtration markers ท่�ใช้ัในติารางท่� 1 อย่างไรก็ติามการใช้ั exogenous markers ทุก

ตัิวม่ข้อจำากัด์ท่�ต้ิองม่การใสุ่สุารนั�นๆเข้าสุ่้ผู้้้ป่ิวยและทำาได้์ยุ่งยาก ในการด้์แลผู้้้ป่ิวยทั�วไปิจึงนิยมการวัด์ 

endogenous filtration markers เพื�อนำามาค์ำานวณค่์า clearance มากกว่าการใช้ั exogenous markers(4)

ตัารางท่ี่�	1. Exogenous filtration markers สุำาหรับการวัด์อัติราการกรองไติ(2,4)

สาร วิธ่ิการบริหารสาร ข้อมูลิเพิิ�มเติัม

Inulin Continuous IV infusion • Gold standard

Iothalamate Bolus IV injection
Subcutaneous injection

• สุามารถึใช้ัในร้ปิแบบ nonradioactive (วัด์โด์ย 
high performance liquid chromatography) หรือ
ติิด์กับ iodine 125 (125I) แต่ิการวัด์โด์ยใช้ั 125I อาจ
จะม่การกวนจาก thyroid uptake ได้์

• Iothalamate ถ้ึกขับผู่้านท่อไติได้์ทำาให้ม่โอกาสุ 
overestimation ของ GFR

99mTc-DTPA Bolus IV injection • DTPA ม่โอกาสุหลุด์จาก 99mTc และไปิจับกับ
โปิรต่ินในพลาสุมาทำาให้เกิด์ underestimation 
ของ GFR

51Cr-EDTA Bolus IV injection • Clearance น้อยกว่า inulin ร้อยละ 10

Iohexol Bolus IV injection • อาจจะม่การด้์ด์กลับท่�ท่อไติทำาให้ 
underestimation ของ GFR

• ผู้ลข้างเค่์ยงน้อยเมื�อเปิร่ยบเท่ยบกับ inulin แต่ิ
ราค์าแพงและติรวจวัด์ได้์ยาก

Endogenous	filtration	markers

 หมายถึึงสุารท่�ร่างกายผู้ลติิได้์เองในอตัิราค์งท่�และถ้ึกขจดั์ออกจากรา่งกายโด์ยการกรองของไติ

เกือบทั�งหมด์ สุารเหล่าน่�มักจะเป็ิน low-molecular-weight metabolites หรือโปิรต่ินบางอย่างในเลือด์ 

ในปัิจจุบันสุารท่�ใช้ัในการวัด์ clearance ได้์แก่ urea, creatinine และ cystatin C ทั�งน่�ไม่ว่าจะเป็ินสุารตัิว

ใด์ก็ติามการวัด์ค่์า clearance เพื�อปิระเมินการกรองไตินั�นต้ิองวัด์ในขณะท่�การทำางานของไติอย่้ในระดั์บ
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ท่�ค์งท่� แต่ิหากในภาวะท่�ม่การบาด์เจ็บของไติเฉ่ัยบพลัน (acute kidney injury; AKI) ค่์าการกรองของไติ

จะลด์ลงอย่างทันท่แต่ิสุารท่�ต้ิองการวัด์ยังไม่สุะสุมในเลือด์มากพอท่�จะให้ค่์าการค์ำานวณ clearance ออก

มาได้์อย่างถ้ึกต้ิอง(5)

	 Urea

 Urea เป็ิน endogenous filtration marker ท่�ใช้ัในอด่์ติ ม่นำ�าหนักโมเลกุล 60 ด์าลตัิน แต่ิจาก

ข้อม้ลเพิ�มเติิมทำาให้ลด์การใช้ัลงไปิในปัิจจุบัน เนื�องจากม่ปัิจจัยอื�นนอกจากการกรองของไติท่�สุ่งผู้ลต่ิอ

ระดั์บในเลือด์ ไม่ว่าจะเป็ินปิริมาณโปิรต่ินท่�รับปิระทานเพิ�มมากขึ�น ภาวะเลือด์ออกในทางเดิ์นอาหาร

และเพิ�มการด้์ด์กลับของ amino acid หรือภาวะท่�ได้์รับ glucocorticoid ซึึ่�งจะทำาให้เกิด์ catabolic state 

และเพิ�มการสุลายของโปิรต่ิน เหล่าน่�ต่ิางทำาให้ค่์าของ urea ในเลือด์สุ้งขึ�นโด์ยท่�ไม่ม่การเปิล่�ยนแปิลง

ของ GFR ท่�แท้จริงทั�งสิุ�น ในทางกลับกันภาวะท่�ร่างกายขาด์โปิรต่ินหรือผู้้้ท่�เป็ินโรค์ตัิบก็จะลด์การสุร้าง 

urea ในกระแสุเลือด์

 ในขณะเด่์ยวกันร้อยละ 40 ถึึง 50 ของ urea ท่�ถ้ึกกรองผู่้านโกลเมอร้ลัสุยังถ้ึกด้์ด์กลับท่�ท่อไติ

สุ่วนต้ินได้์โด์ยเฉัพาะในภาวะท่�ม่ renal perfusion ลด์ลง ดั์งนั�นการใช้ัค่์า urea มาใช้ัค์ำานวณค่์า clearance 

อาจจะทำาให้เกิด์ underestimation ของ GFR ได้์ 

 ปัิจจุบันการวัด์ค่์า clearance ของ urea ยังม่ปิระโยชัน์ในกรณ่ท่�ผู้้้ป่ิวยม่โรค์ไติในระยะท้าย 

(ระดั์บของ serum creatinine มากกว่า 2.5 มก./ด์ล. หรือค่์า GFR น้อยกว่า 20 มล./นาท่/1.73 ติรม.) 

โด์ยค่์า urea clearance นั�นจะ underestimation ของ GFR ในขณะท่�ค่์า creatinine clearance นั�นจะ 

overestimation ของ GFR เมื�อนำาทั�งสุองค่์ามาเฉัล่�ยกันจะได้์ค่์า GFR ค์ร่าวๆ ท่�ใกล้เค่์ยงค์วามจริงกว่า

การใช้ัค่์าใด์ค่์าหนึ�งเพ่ยงอยา่งเด่์ยว(6) ซึึ่�งเป็ินข้อม้ลท่�ม่ปิระโยชัน์ในการเริ�มการบำาบัด์ทด์แทนไติในผู้้ป่้ิวย

ไติเสืุ�อมเรื�อรัง(7)

	 Creatinine

 Creatinine เป็ิน end product ของการสุลายกล้ามเนื�อ ม่นำ�าหนักโมเลกุล 113 ด์าลตัิน creat-

inine ไม่จับกับโปิรต่ินใด์ๆ ในเลือด์และถ้ึกกรองผู่้านโกลเมอร้ลัสุอย่างอิสุระแต่ิม่การขับออกผู่้านท่อไติ

ได้์ร้อยละ 10 ถึึง 40 ของปิริมาณ creatinine ทั�งหมด์ท่�ติรวจพบในปัิสุสุาวะ นอกจากนั�นยังม่ปัิจจัยอ่ก

หลายปิระการท่�สุ่งผู้ลต่ิอระดั์บ creatinine ในเลือด์โด์ยไม่ขึ�นกับ GFR เช่ัน มวลกล้ามเนื�อในร่างกาย 

อาหารโด์ยเฉัพาะเนื�อท่�รับปิระทาน ยาต่ิางๆ ท่�ม่ผู้ลต่ิอการยับยั�งการขับออกของ creatinine ท่�ท่อไติ 

ปิริมาณแบค์ท่เร่ยท่�สุามารถึย่อยสุลาย creatinine ท่�ถ้ึกขับออกมาในลำาไสุ้ ด้์วยเหตุิผู้ลเหล่าน่�ทำาให้ตัิว

มันเองไม่ได้์เป็ิน filtration marker ท่�ด่์ท่�สุุด์ในการปิระเมินค่์า GFR ติารางท่� 2 แสุด์งปัิจจัยต่ิางๆ ท่�ม่ผู้ล

ต่ิอ creatinine ในเลือด์

 ในค์นปิกติิร่างกายจะขับ creatinine ออกมาในปัิสุสุาวะได้์ปิระมาณ 20 ถึึง 25 มก./กก./วัน ใน

ผู้้้ชัายและ 15 ถึึง 20 มก./กก./วัน ในผู้้้หญิิง ค่์าการขับ creatinine น่�สุามารถึนำาไปิใช้ัปิระเมินค์วามค์รบ

ถ้ึวนของการเก็บปัิสุสุาวะ 24 ชัั�วโมงในค์นปิกติิได้์ 
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ตัารางท่ี่�	2. ปัิจจัยท่�ม่ผู้ลต่ิอระดั์บ creatinine ในเลือด์(4)

ป้จ้จ้้ย การเปล่ิ�ยนแปลิงของ
creatinine	ในเล่ิอด

กลิไลิการเปล่ิ�ยนแปลิง

อายุท่�เพิ�มขึ�น ลด์ลง มวลกล้ามเนื�อลด์ลง

เพศหญิิง ลด์ลง มวลกล้ามเนื�อน้อยกว่าเพศชัาย

เชืั�อชัาติิ African American เพิ�มขึ�น มวลกล้ามเนื�อเฉัล่�ยสุ้งกว่าชัาติิอื�นๆ

นักเพาะกายหรือม่ปิริมาณกล้าม
เนื�อมาก

เพิ�มขึ�น มวลกล้ามเนื�อมาก

ภาวะขาด์อาหาร ค์วามเจ็บป่ิวย
เรื�อรังหรือถ้ึกตัิด์แขนขา

ลด์ลง มวลกล้ามเนื�อน้อย

อ้วน ไม่เปิล่�ยนแปิลง การเพิ�มขึ�นของไขมันไม่ม่ผู้ลต่ิอ creatinine

มังสุวิรัติิ ลด์ลง ลด์การสุร้าง creatinine

การบริโภค์เนื�อสัุติว์หรือ creatinine 
supplements

เพิ�มขึ�น เพิ�มการสุร้าง creatinine (ระดั์บ creatinine 
อาจไม่เปิล่�ยนแปิลงในบางรายจากการ
เพิ�มของ GFR ชัั�วค์ราว)

ยา cimetidine หรือ trimethoprim เพิ�มขึ�น ยับยั�งการขับออกของ creatinine ท่�ท่อไติ

antibiotics เพิ�มขึ�น ลด์การสุลายของ creatinine ในลำาไสุ้

 กระบวนการวัด์ค่์า creatinine เป็ินอ่กหนึ�งปัิจจัยท่�ทำาให้เกิด์ค์วามผิู้ด์พลาด์ในการปิระเมิน GFR 

ได้์ ในอด่์ติใช้ัวิธ่์การวัด์โด์ย alkaline picrate assay (Jaffe assay) ซึึ่�งเป็ิน colorimetric technique ดั์งนั�น

จึงม่ false positive และ false negative ได้์บ่อยจากสุารอื�นท่�แสุด์งสุ่ได้์เช่ันเด่์ยวกับ creatinine โด์ย 

glucose และ โปิรต่ินในเลือด์สุามารถึให้ผู้ล creatinine ท่�สุ้งปิลอมได้์และระดั์บ bilirubin ท่�สุ้งจะสุ่งผู้ล

ให้เกิด์ creatinine ท่�ติำ�าปิลอมได้์ วิธ่์การ Jaffe assay น่�ได้์ถ้ึกแทนท่�ด้์วย enzymatic methods ในปัิจจุบัน 

อย่างไรก็ติาม ม่การศึกษาในห้องปิฏิิบัติิการท่�แติกต่ิางกัน 5624 แห่งในปิระเทศสุหรัฐอเมริกาพบว่าม่

ค์วามแปิรปิรวนของการรายงานผู้ลค่์า creatinine ได้์ถึึงร้อยละ 7 ถึึง 34 อันเนื�องจากค์วามแติกต่ิางของ

การ calibration ของห้องปิฏิิบัติิการแต่ิละท่�(8) National Institute of Standards and Technology จึงม่

การจัด์ทำาค่์า creatinine ท่�เป็ินมาติรฐานโด์ยการใช้ัวิธ่์ isotope-dilution-mass spectrometry (IDMS) 
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เพื�อให้แต่ิละโรงงานของผู้้ผู้้ลิติชุัด์ติรวจ creatinine ได์ป้ิรับให้เค์รื�องมือของตินเองเปิน็มาติรฐานเด่์ยวกนั

และลด์ค์วามแปิรปิรวนระหว่างชุัด์การติรวจได้์

	 Cystatin	C

	 Cystatin C เป็ินโปิรต่ินท่�ม่นำ�าหนักโมเลกุล 13000 ด์าลตัิน และถ้ึกผู้ลิติออกมาจาก nucleated 

cells ทุกชันิด์ในร่างกายอย่างค์งท่� หน้าท่�ของ cystatin C คื์อ extracellular inhibition ของ cysteine 

proteases, ค์วบคุ์มระบบภ้มิคุ้์มกันของร่างกาย, ทำาหน้าท่�เป็ิน antibacterial และ antiviral และค์วบคุ์ม

การติอบสุนองของร่างกายในภาวะท่�ม่การบาด์เจ็บของสุมอง(2) cystatin C จะถ้ึกกรองอย่างอิสุระผู่้าน

โกลเมอร้ลัสุ และร้อยละ 99 จะถ้ึกด้์ด์กลับได้์หมด์ท่�ท่อไติสุ่วนต้ินและถ้ึกสุลายไปิจนหมด์ โด์ยท่�ม่สุ่วน

น้อยมากท่�ถ้ึกขับทิ�งในปัิสุสุาวะ(9) จากกระบวนของของร่างกายต่ิอการจัด์การ cystatin C ดั์งกล่าวทำาให้ 

cystatin C ม่ปิระโยชัน์ในการปิระมาณค่์าการกรองไติ (estimation of GFR) และไม่สุามารถึวัด์ urinary 

clearance เพื�อวัด์การกรองไติได้์โด์ยติรงเหมือนกับ urea และ creatinine

 มวลกล้ามเนื�อไม่ม่ผู้ลต่ิอระดั์บ cystatin C ในเลือด์ (ค่์ามัธ์ยฐานและเปิอร์เซึ่นไทล์ท่� 99 ในค์น

ปิกติิอายุระหว่าง 20 ถึึง 39 ปีิและไม่ม่โรค์ปิระจำาตัิวคื์อ 0.85 มก./ล. และ 1.12 มก./ล. ติามลำาดั์บ(10)) 

แต่ิปัิจจัยอื�นท่�ทำาให้ cystatin C สุ้งขึ�นในเลือด์โด์ยท่�ไม่เก่�ยวข้องกับการกรองของไติได้์แก่ ภาวะท่�ร่างกาย

ม่การอักเสุบ เพศชัาย อายุท่�มากขึ�น มวลไขมันท่�มากขึ�น ชันผิู้วขาว เบาหวาน ค่์า c-reactive protein 

ท่�สุ้ง ปิริมาณเม็ด์เลือด์ขาวท่�สุ้งขึ�น ระดั์บของอัลบ้มินในเลือด์ท่�ลด์ลง โรค์ไทรอยด์์เป็ินพิษ การติิด์เชืั�อ 

HIV และการได้์รับ glucocorticoid(11-13)

 การวัด์ค่์า cystatin C นั�นในปิัจจุบัน ยังไม่ม่วิธ่์มาติรฐานท่�กำาหนด์ชััด์เจนเหมือนเช่ันการวัด์ 

creatinine โด์ยวิธ่์ท่�ใช้ัคื์อ particle-enhanced turbidimetric immunoassay (PETIA), particle-enhanced 

nephelometric immunoassay (PENIA), radioimmunoassay, fluorescent technique และ enzymatic 

immunoassay



333

Comprehensive Review in Internal Medicine

ตัารางท่ี่�	3. เปิร่ยบเท่ยบ endogenous filtration markers ทั�ง 3 ชันิด์(14,15)

ต้ัวแปร Creatinine Urea Cystatin	C

นำ�าหนักโมเลกุล (ด์าลตัิน) 113 60 13000

โค์รงสุร้าง Amino acid derivative Organic molecular 
product of protein 
metabolism

Nonglycosylated basic 
protein

ปัิจจัยท่�ม่ผู้ลต่ิอ
การสุร้าง

มวลกล้ามเนื�อ, โปิรต่ินท่�
รับปิระทาน, อายุ, 
เพศ, เขื�อชัาติิ

โปิรต่ินท่�รับปิระทาน, 
การสุลายโปิรต่ินของ
ร่างกาย

ค์งท่�ใน nucleated cells ทุกชันิด์, 
เพิ�มในภาวะไทรอยด์์เป็ินพิษ
และการได้์รับสุเต่ิยรอยด์์, 
ลด์ในผู้้้สุ้งอายุและเพศหญิิง

การขจัด์ทางไติ การกรองผู่้านโกลเมอร้ลัสุ
และการขับทางท่อไติ

การกรองผู่้านโกลเมอร้ลัสุ, 
การขับและการด้์ด์กลับ
ทางท่อไติ

การกรองผู่้านโกลเมอร้ลัสุ, 
ด้์ด์กลับและสุลายในท่อไติ

การขจัด์ทางอื�นๆ 
นอกไติ

เพิ�มขึ�นเมื�อ GFR ลด์ลง เพิ�มขึ�นเมื�อ GFR ลด์ลง เพิ�มขึ�นเมื�อ GFR ลด์ลง

ตัิวแปิรท่�ต้ิองปิรับ
ในสุมการปิระมาณ
ค่์า GFR

อายุ เพศ เชืั�อชัาติิ ไม่ม่ข้อม้ล อายุ เพศ

ค์วามแม่นยำาของสุมการ
ปิระมาณค่์า GFR

แม่นยำาเมื�อ GFR น้อยกว่า 
60 มล./นาท่/1.73 ติรม.

ไม่ม่ข้อม้ล แม่นยำา

วิธ่์การวัด์ Colorimetric, enzymatic Direct measurement, 
enzymatic, colorimetric, 
electrochemical

PENIA, PETIA, ELISA

ค์วามแม่นยำา
ในการวัด์

แม่นยำา (ยกเว้นช่ัวง
ท่�ค่์าติำ�ามาก)

แม่นยำา แม่นยำา

มาติรฐานห้องปิฏิิบัติิการ Widely standardized Widely standardized Becoming standardized

Standardized 
recommendation 
material (SRMs)

SRM 967 SRM 912a ERM-DA471/IFCC

ชุัด์การติรวจอ้างอิง IDMS IDMS PENIA, PETIA, ELISA

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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การใช้สมการปัระมาณค่าการกรองไต (Estimating equation for GFR)
 เนื�องจากการวัด์ clearance ของ creatinine โด์ยการเก็บจากปัิสุสุาวะ 24 ชัั�วโมงเป็ินการติรวจ

ท่�ต้ิองใช้ัเวลาและอาศัยค์วามร่วมมือของผู้้้ป่ิวยสุ้ง ในบางกรณ่อาจจะไม่สุามารถึทำาได้์ในผู้้้ป่ิวยทุกราย

ดั์งนั�นจึงม่ค์วามพยายามท่�จะค์ำานวณค่์าการกรองของไติโด์ยอาศัยค่์า creatinine ในเลือด์ ณ จุด์ใด์จุด์หนึ�ง

และนำามาปิรับกับตัิวแปิรต่ิางๆ ท่�ม่ผู้ลต่ิอระดั์บของ creatinine จนได้์สุมการท่�ต้ิองการได้์ โด์ยแต่ิละ

สุมการก็จะม่ค่์าแม่นยำาต่ิางกันไปิ ติารางท่� 4 สุรุปิสุมการท่�ใช้ัในปัิจจุบัน(16-20)

Cockcroft-Gault	Formula(19)

	 รายงานในปีิ ค์.ศ. 1976 ใช้ัตัิวแปิรสุ่�ชันิด์คื์อ อายุ เพศ นำ�าหนักตัิว และ creatinine ในเลือด์ 

ปัิจจุบันไม่ได้์รับค์วามนิยมเนื�องจากม่ข้อจำากัด์หลายปิระการ ข้อจำากัด์แรกคื์อการนำานำ�าหนักตัิวใสุ่ใน

สุมการทำาให้ในผู้้้ป่ิวยท่�อ้วนหรือบวมจะทำาให้เกิด์ overestimation ของ GFR ได์ ้ข้อจำากัด์ท่�สุองคื์อค์วาม

ไม่แม่นยำาโด์ยเฉัพาะในชั่วงท่� GFR สุ้งกว่า 60 มล./นาท่ และสุมการน่�เป็ินสุมการท่�ปิระมาณค์่าของ 

creatinine clearance มากกวา่ท่�จะปิระมาณค์า่ของ GFR ท่�แท้จริงซึึ่�งจะทำาให้ overestimation ของ GFR 

ได้์ถึึงร้อยละ 10 ถึึงร้อยละ 40 และข้อจำากัด์สุุด์ท้ายคื์อการศึกษาน่�ทำาขึ�นโด์ยอาศัยการติรวจ creatinine 

ในเลือด์แบบเก่าท่�ไม่ใช่ั enzymatic method ซึึ่�งจะนำาไปิสุ่้ค์วามผิู้ด์พลาด์ในการรายงานผู้ลค่์า creatinine ได้์

 อย่างไรก็ติาม Cockcroft-Gault Formula น่�เป็ินสุมการท่�ใช้ัในการศึกษา pharmacokinetic ของ

ยาหลายชันิด์ท่�ยังม่ใช้ัในปัิจจุบัน รวมถึึง drug dosing guidelines ก็อาศัยสุมการน่�เป็ินหลัก (ปัิจจุบัน

องค์์การอาหารและยาของสุหรัฐอเมริกาแนะนำาให้ใช้ั MDRD equation ในการศึกษา pharmacokinetic 

ของยาท่�จะออกมาใหม่แทนการใช้ั Cockcroft-Gault Formula) ม่การศึกษาในผู้้้ป่ิวย 5504 ค์นเพื�อเปิร่ยบ

เท่ยบขนาด์ยาท่�ใช้ัในผู้้้ป่ิวยโด์ยการใช้ัสุมการ Cockcroft-Gault formula และ MDRD equation พบว่า

สุมการทั�งสุองน่�ให้ผู้ลไปิในทางเด่์ยวกันเช่ันเด่์ยวกับการวัด์ค่์า GFR โด์ยใช้ั 125I-Iothalamate urinary 

clearance (concordance rate ร้อยละ 88 สุำาหรับ MDRD equation และร้อยละ 85 สุำาหรับ Cock-

croft-Gault formula)(21) ดั์งนั�นการใช้ั Cockcroft-Gault Formula อาจจะยังม่ปิระโยชัน์ในปิระเด็์นของ

การปิรับขนาด์ยาท่�เค์ยศึกษาโด์ยใช้ัสุมการน่� นอกจากนั�นการใช้ั Cockcroft-Gault formula ในผู้้้ป่ิวยสุ้ง

อายุท่�อย่้ในโรงพยาบาลจะทำาให้ค่์าการปิระมาณ GFR น้อยกว่าการใช้ั MDRD หรือ CKD-EPI formula 

ดั์งนั�นยาท่�ได้์รับมักจะได้์ขนาด์น้อยกว่าซึึ่�งอาจจะม่ปิระโยชัน์ในแง่ป้ิองกันการเกิด์ผู้ลข้างเค่์ยงของยาโด์ย

เฉัพาะในรายท่�ได้์รับยาหลายชันิด์ (polypharmacy)(3,22)

Modification	of	Diet	in	Renal	Disease	(MDRD)	Study(20)

 สุมการ MDRD ใช้ัอายุ เพศ เชืั�อชัาติิ และระดั์บ creatinine ในเลือด์ในการค์ำานวณค่์าการกรอง

ของไติ สุมการน่�ศึกษาในกลุ่มปิระชัากรท่�เป็ินโรค์ไติเสืุ�อมเรื�อรังและให้ค่์าของ estimated GFR ติำ�ากว่า

ค์วามเป็ินจริงในผู้้้ท่�ม่ GFR ปิกติิ สุมการน่�รายงานผู้ลค์รั�งแรกในปีิ ค์.ศ. 1999 โด์ยการติรวจวัด์ระดั์บ 

creatinine แบบ modified Jaffe method และรายงานอ่กค์รั�งในปีิ ค์.ศ. 2006 โด์ยการติรวจวิธ่์ IDMS 

สุมการของ MDRD น่�ถ้ึกดั์ด์แปิลงไปิใช้ัปิระมาณค่์าการกรองไติในเชืั�อชัาติิต่ิางๆ โด์ยการเปิล่�ยนตัิวแปิร
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การค้์ณค่์าเชืั�อชัาติิ แต่ิก็ยังม่ข้อจำากัด์ท่�ในช่ัวงท่�ค่์า GFR สุ้งนั�น ค่์าท่�ได้์จากสุมการจะติำ�ากว่าค์วามเป็ิน

จริงและม่ค์วามแม่นยำาท่�น้อยลง

Chronic	Kidney	Disease	Epidemiology	Collaboration	(CKD-EPI)(18)

 เนื�องจากข้อจำากัด์ของ MDRD equation ข้างต้ิน จึงม่การพัฒินาสุมการการปิระมาณค่์าการ 

กรองไติท่�ศึกษาจากปิระชัากรท่�หลากหลายกว่ากลุ่มปิระชัากรใน MDRD study โด์ยการศึกษาท่�รายงาน

ในปีิ ค์.ศ. 2009 คื์อ CKI-EPI น่�ม่ปิระชัากรทั�งท่�เป็ินโรค์ไติเรื�อรังและท่�ไม่เป็ินโรค์ไติเรื�อรัง ผู้้้ป่ิวย

เบาหวาน รวมทั�งผู้้้ท่�ได้์รับบริจาค์อวัยวะ การสุร้างสุมการ CKD-EPI ใช้ัตัิวแปิรสุ่�ตัิวค์ล้ายกับ MDRD 

equation แต่ิม่การใช้ั two-slopes spline เพื�อสุร้างโมเด์ลค์วามสัุมพันธ์์ระหว่าง GFR และค่์า creatinine 

โด์ยรวมคื์อ CKD-EPI equation ให้ค์วามถ้ึกต้ิองในการปิระมาณค่์า GFR ท่� GFR น้อยกว่า 60 มล./

นาท่/1.73 ติรม. ได้์เช่ันเด่์ยวกับ MDRD equation แต่ิม่ค์วามถ้ึกต้ิองสุ้งกว่า MDRD equation ในช่ัวง 

GFR ท่�สุ้งกว่า 60 มล./นาท่/1.73 ติรม. 

 องค์์กร Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) ได้์ออกแนวทางปิฏิิบัติิเรื�อง

การรายงานผู้ลค่์าการกรองของไติล่าสุุด์ในปีิ ค์.ศ. 2012 โด์ยแนะนำาให้ใช้ัค่์าการปิระมาณการกรองไติ

โด์ยใช้ัสุมการหลักคื์อ CKD-EPI ท่�รายงานในปีิ ค์.ศ. 2009 โด์ยอาศัยค่์า creatinine จากการวัด์ท่�ม่ค่์า

ค์วามแปิรปิรวนน้อยและได้์รับการปิรับกับวิธ่์ IDMS แล้วในการค์ำานวณ(23)

 ต่ิอมาในปีิ ค์.ศ. 2012 ม่การรายงานผู้ลของการใช้ั serum cystatin C มาใช้ัในการสุร้างสุมการ

ท่�ดั์ด์แปิลงจาก CKI-EPI เดิ์ม เพื�อลด์ข้อด้์อยของการใช้ั creatinine ในการมาปิระมาณค่์าการกรองไติ

โด์ยเฉัพาะผู้้้ป่ิวยท่�ม่สัุด์สุ่วนของมวลของกล้ามเนื�อแติกต่ิางจากค์นปิกติิเช่ัน ผู้้้ป่ิวยโรค์ตัิบเรื�อรังหรือ

ผู้้้ท่�ม่ภาวะทุพโภชันาการ การศึกษาน่�พบว่า การใช้ัสุมการ CKD-EPI โด์ยค์ำานวณจากทั�งค่์า serum 

cystatin C และ creatinine ร่วมกันให้ค์วามแม่นยำามากกว่าการใช้ัสุมการ CKD-EPI ท่�ค์ำานวณจากค่์า 

cystatin C หรือ creatinine ตัิวใด์ตัิวหนึ�งเพ่ยงตัิวเด่์ยว(16) และในค์ำาแนะนำาของ KDIGO นั�นก็แนะนำาให้

ใช้ัการวัด์ค่์า cystatin C หรือการวัด์ clearance โด์ยติรง หากม่ปัิจจัยรบกวนค่์า creatinine ให้เปิล่�ยนไปิ

จากปิระชัากรทั�วไปิ นอกจากนั�นในผู้้้ท่�ม่ค่์า estimated GFR จากการใช้ัสุมการ CKI-EPI ของ creatinine 

ในช่ัวง 45 ถึึง 59 มล./นาท่/1.73 ติรม.และไม่ม่ลักษณะอื�นๆ ของโรค์ไติ แนะนำาให้ค์ำานวณค่์า estimated 

GFR ซึ่ำ�า โด์ยใช้ัสุมการ CKD-EPI ของ cystatin C หรือ cystatin C และ creatinine ร่วมกันเพื�อยืนยัน

การวินิจฉััย(23)  ในผู้้้ท่�ปิระสุงค์์จะบริจาค์ไติ (living kidney donors) ก็เป็ินอ่กกลุ่มท่�จำาเป็ินต้ิองม่การติรวจ

ยืนยันค่์าการกรองไติโด์ยแนะนำาให้ติรวจ 2 ขั�น ขั�นแรกคื์อการติรวจโด์ยใช้ั estimated GFR creatinine 

equation และขั�นท่�สุองแนะนำาให้เลือกติรวจอย่างใด์อย่างหนึ�งได้์แก่ measured exogenous filtration markers 

clearance, measured creatinine clearance, estimated GFR creatinine-cystatin C equation หรือ ติรวจ 

estimated GFR creatinine equation ซึ่ำ�าเพื�อยืนยันว่าค่์าการกรองไติอย่้ในระด์บัปิกติิท่�จะบริจาค์ไติได์้(24)
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ตัารางท่ี่�	4. สุมการท่�ใช้ัในการค์ำานวณค่์าการกรองของไติท่�นิยมใช้ัในปัิจจุบัน

ช่ี�อสมการ สมการ ข้อมูลิจ้ากการศึกษ์า

Cockcroft-Gault 
formula

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

ทหารผู่้านศึก 249 นาย, 
ค่์ามัธ์ยฐานของ GFR ท่� 
34 มล./นาท่

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

ผู้้้ป่ิวย 1628 ค์น, ค่์าเฉัล่�ยของ GFR 
จากการวัด์ 125I-Iothalamate 
(urine clearance) 39.8 มล./นาท่/ 
1.73 ติรม.

CKD-EPI creatinine 
equation

141 × min(SCr/κ, 1)α × 
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.

ผู้้้ป่ิวย 8254 ค์น, ค่์าเฉัล่�ยของ GFR 
จากการวัด์ 125I-Iothalamate 
(urine clearance) 68 มล./นาท่/ 
1.73 ติรม.

CKD-EPI cystatin C 
equation

133 × min(SCysC/0.8, 1)−0.499 × 
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.

ผู้้้ป่ิวย 5352 ค์น, ค่์าเฉัล่�ยของ GFR 
จากการวัด์ exogenous filtration 
markers clearance 68 มล./นาท่/ 
1.73 ติรม.
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ช่ี�อสมการ สมการ ข้อมูลิจ้ากการศึกษ์า

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

ผู้้้ป่ิวย 5352 ค์น, ค่์าเฉัล่�ยของ GFR 
จากการวัด์ exogenous filtration 
markers clearance 68 มล./นาท่/ 
1.73 ติรม.

Thai MDRD 
equation

175 × Cr
Enz

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

ผู้้้ป่ิวยไทย 350 ค์น, ค่์าเฉัล่�ยของ 
GFR จากการวัด์ 99mTc-DTPA 
(plasma clearance) 
55.9 มล./นาท่/1.73 ติรม.

Thai eGFR 
equation

375.5 × Cr
Enz

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

ผู้้้ป่ิวยไทย 350 ค์น, ค่์าเฉัล่�ยของ 
GFR จากการวัด์ 99mTc-DTPA 
(plasma clearance) 
55.9 มล./นาท่/1.73 ติรม.
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ระบัาดวิทยาของโรคไตเสื่อมเร้�อรัง (CKD epidemiology)
 ติามนิยามของ KDIGO นั�น chronic kidney disease (CKD) หมายถึึงค์วามผิู้ด์ปิกติิของไติ

ไม่ว่าจะเป็ินลักษณะทางกายวิภาค์หรือสุร่รวิทยาและม่ระยะเวลาเป็ินนานกว่า 3 เดื์อนข่�นไปิ โด์ยใช้ัค่์า

การกรองไติท่�น้อยกว่า 60 มล./นาท่/1.73 ติรม.ในการวินิจฉััย CKD(23) จากการศึกษาขนาด์ใหญ่ิใน

สุหรัฐอเมริกา (National Health and Nutrition Examination Survey, NHANES)(25) พบว่าค์วามชุักของ 

CKD (eGFR โด์ยสุมการ CKD-EPI creatinine 15 ถึึง 59 มล./นาท่/1.73 ติรม.) เพิ�มมากขึ�นจากร้อยละ 

5.4 ในปีิ ค์.ศ. 1990 เป็ินร้อยละ 7.9 ในปีิ ค์.ศ. 2004 หลังจากนั�นลด์ลงเล็กน้อยและค์งอย่้ท่�ร้อยละ 6.9 

มาติลอด์จนถึึงปีิ ค์.ศ. 2012 การศึกษาในปิระเทศไทย (Thai SEEK study)(26) ในปีิ ค์.ศ. 2009 รายงานว่า

จากปิระชัากรท่�เข้าการศึกษาทั�งหมด์ 3459 ค์น ม่ผู้้้ป่ิวยท่�เข้ากับนิยาม CKD 626 ค์น (eGFR โด์ยสุมการ 

MDRD มากกว่า 90 หรืออย่้ในช่ัวง 60 ถึึง 89 มล./นาท่/1.73 ติรม.และม่เม็ด์เลือด์แด์งหรืออัลบ้มิน

ในปัิสุสุาวะ หรือผู้้้ท่�ม่ eGFR ตัิ�งแต่ิ 59 มล./นาท่/1.73 ติรม.ลงมา) คิ์ด์เป็ินค์วามชุักร้อยละ 18 ของ

การศึกษา โด์ยสุ่วนผู้้้ป่ิวยสุ่วนใหญ่ิจะอย่้ในกรุงเทพมหานค์ร ภาค์เหนือ และภาค์อ่สุาน ปัิจจัยท่�พบว่า

สุ่งผู้ลต่ิอการเกิด์โรค์ไติเสืุ�อมเรื�อรังในปิระชัากรไทยจากการศึกษาน่�คื์อ อายุท่�มากขึ�น เพศหญิิง การใช้ั

ยาสุมุนไพร ระดั์บกรด์ย้ริกในเลือด์ท่�สุ้งขึ�น การม่โรค์ค์วามดั์นโลหิติสุ้ง โรค์เบาหวาน และปิระวัติิการเป็ิน

นิ�วในทางเดิ์นปัิสุสุาวะ

 การศึกษาถึึงค์วามชุักของโรค์ไติเสืุ�อมเรื�อรังล่าสุุด์โด์ย Hill และค์ณะ(27)  ต่ิพิมพ์ในปีิ ค์.ศ. 2017 

ได้์รวบรวมข้อม้ลค์วามชุักของโรค์ไติเสืุ�อมเรื�อรังทั�งหมด์ท่�เค์ยม่การรายงานทั�วโลก และศึกษาโด์ยการใช้ั 

meta-analysis พบว่า ม่ผู้้้ป่ิวยรวมทั�งหมด์ปิระมาณ 7 ล้านค์นจากการศึกษา 100 การศึกษา ม่ค์วามชุัก

รวมของการเป็ินโรค์ไติเสืุ�อมเรื�อรังทั�งหมด์ร้อยละ 13.4 และหากแบ่งติามค่์าการกรองไติคื์อ eGFR 

มากกว่า 90 มล./นาท่/1.73 ติรม. ร่วมกับม่อัลบ้มินในปัิสุสุาวะ (CKD stage 1) ร้อยละ 3.5, eGFR 60 

ถึึง 89 มล./นาท่/1.73 ติรม. ร่วมกับม่อัลบ้มินในปัิสุสุาวะ (CKD stage 2) ร้อยละ 3.9, eGFR 30 ถึึง 

59 มล./นาท่/1.73 ติรม. (CKD stage 3) ร้อยละ 7.6, eGFR 15 ถึึง 29 มล./นาท่/1.73 ติรม. (CKD 

stage 4) ร้อยละ 0.4 และ eGFR น้อยกว่า 15 มล./นาท่/1.73 ติรม. (CKD stage 5) ร้อยละ 0.1 โด์ย

หากแบ่งเป็ินภ้มิภาค์ต่ิางๆ ทั�วโลกจะพบว่าปิระเทศท่�ม่ค์วามชุักของโรค์ไติเสืุ�อมเรื�อรังสุ้งท่�สุุด์ คื์อปิระเทศ

ในทว่ปิยุโรปิ (ร้อยละ 18) รองลงมาคื์อปิระเทศสุหรัฐอเมริกาและแค์นาด์า (ร้อยละ 15) สุ่วนปิระเทศ

ในแถึบเอเช่ัยติะวันออกเช่ัน ญ่ิ�ปุ่ิน จ่น เกาหล่ ม่ค์วามชุักของโรค์ไติเสืุ�อมเรื�อรังท่�ปิระมาณร้อยละ 13 

 ผู้ลของโรค์ไติเสืุ�อมเรื�อรังนั�นเป็ินท่�แน่ชััด์แล้วว่าทำาให้เกิด์ทุพพลภาพติอ่ผู้้้ป่ิวยและเพิ�มอัติราการ

เสุ่ยช่ัวิติเมื�อเปิร่ยบเท่ยบกับผู้้้ท่�ไม่ม่โรค์ไติเสืุ�อมเรื�อรัง(28) การศึกษา Global Burden of Disease (GBD) 

study(29) ซึึ่�งเป็ินการศึกษาถึึงผู้ลของโรค์ท่�สุำาคั์ญิต่ิางๆ ทั�วโลกเพื�อเปิร่ยบเท่ยบ disability-adjusted 

life-year (DALY) ซึึ่�งเป็ินผู้ลของ years of life lost (YLLs) และ years lived with disability (YLDs) ได้์แสุด์ง

ให้เห็นว่าจำานวนผู้้้ป่ิวยโรค์ไติเสืุ�อมเรื�อรังเพิ�มขึ�นร้อยละ 26.9 ในปีิ ค์.ศ. 2015 เมื�อเปิร่ยบเท่ยบกับปีิ 

ค์.ศ. 2005 และม่จำานวน YLDs เพิ�มขึ�นถึึงร้อยละ 23.8 และหากพิจารณาโรค์ท่�ม่ YLDs สุ้งสุุด์ 30 อันดั์บ
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แรกในโลกจะพบว่า อันดั์บของโรค์ไติเสืุ�อมเรื�อรังเพิ�มจากอันดั์บ 28 ในปีิ ค์.ศ. 1990 เป็ินอันดั์บ 24 ในปีิ 

ค์.ศ. 2015 สุ้งกว่าโรค์หัวใจขาด์เลือด์ (อันดั์บท่� 25) และโรค์เสุ้นเลือด์ในสุมอง (อันดั์บท่� 27)  อย่างไร

ก็ติามเมื�อค์ำานวณโด์ยใช้ั age-adjusted prevalence rate แล้วพบว่าค์วามชุักของโรค์ไติเสืุ�อมเรื�อรังและ 

YLDs ไม่ได้์เพิ�มขึ�นอย่างชััด์เจนดั์งแสุด์งในติารางท่� 5(29)

ตัารางท่ี่�	5. สุถึานการณ์ของโรค์ไติเสืุ�อมเรื�อรังในปีิ ค์.ศ. 2015 เมื�อเปิร่ยบเท่ยบกับปีิ ค์.ศ. 2005

สาเหตุัของ
โรคไตัเส่�อม
เร่�อร้ง

จ้ำานวนประชีากร
ท่ี่�เป็นโรคในปี	
ค.ศ.	2015
(x1000	คน)

ร้อยลิะ
ประชีากรท่ี่�เปน็
โรคเพิิ�มขึ�นจ้าก
ปีค.ศ.	2005

Age-adjusted	
prevalence	ท่ี่�เพิิ�ม
ขึ�นจ้ากปี	ค.ศ.	2005

Age-adjusted	
YLDs	ท่ี่�เพิิ�มขึ�น
จ้ากปี	ค.ศ.	2005	

CKD-all 322,510 +26.9% +0.9% +0.1%

CKD-DM 100,823 +27.3% +2.1% +0.6%

CKD-HT 78,962 +26.0% +0.2% +1.2%

CKD-GN 67,348 +28.9% +1.1% -0.7%

CKD-others 94,553 +26.2% +0.1% -0.5%

 โด์ยภาพรวมแล้วม่ค์วามชุักและจำานวนปิระชัากรท่�เป็ินโรค์ไติเสืุ�อมเรื�อรังเพิ�มมากขึ�นในช่ัวง

ปิลายศติวรรษท่� 20 แต่ิในช่ัวง 10 ปีิท่�ผู่้านมาค์วามชุักของโรค์ไติเสืุ�อมเรื�อรังค่์อนข้างค์งท่� ซึึ่�งอาจจะเป็ิน

จากการติรวจพบโรค์ท่�เป็ินสุาเหตุิได้์อย่างรวด์เร็ว และสุามารถึป้ิองกันมิให้เกิด์โรค์ไติเสืุ�อมได้์ด่์กว่า

ในอด่์ติท่�ผู่้านมา การติรวจค่์าการทำางานของไติโด์ยใช้ัค่์ากรองไติท่�ปิระมาณจากสุมการอย่างเหมาะสุม 

การติรวจวัด์ค่์า creatinine อย่างถ้ึกต้ิองและได้์มาติรฐานสุากล จะช่ัวยติรวจพบผู้้้ป่ิวยโรค์ไติในระยะต้ิน

ได้์แม่นยำามากขึ�น แพทย์ผู้้้ด้์แลและผู้้้กำาหนด์นโยบายด์้านสุาธ์ารณสุุขของปิระเทศก็สุามารถึวางแผู้น

การรักษาและป้ิองกันปัิญิหาแทรกซ้ึ่อนต่ิางๆ จากโรค์ไติเสืุ�อมเรื�อรังได้์ด่์ยิ�งขึ�นต่ิอไปิ
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