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ภาวะไตัวายเฉี้ยบพลันในผู้้�ป่วย

โรคตัับเร้�อรังท้�เกิด
ตัับวายแทรกซ้�อน

(Acute kidney injury in 
acute-on-chronic liver failure)

ต้ัองล้ิกษ์ณ์	ธ่ิรศานติัพ้ินธ์ิ

บัทน�า
 การด์ำาเนินโรค์ในผู้้้ป่ิวยตัิบแข็งติามค์วามรุนแรงทางค์ลินิกแบ่งเป็ินระยะตัิ�งแต่ิ compensated 

cirrhosis, decompensated cirrhosis และ late decompensated cirrhosis หากในช่ัวงหนึ�งของการ

ด์ำาเนินโรค์ม่อันติรายท่�เกิด์ขึ�นต่ิอตัิบและสุ่งผู้ลให้การทำางานของตัิบแย่ลงอย่างรวด์เร็ว เกิด์อวัยวะต่ิางๆ 

ทำางานลม้เหลว และม่อตัิราการเสุ่ยช่ัวิติระยะสัุ�นสุ้ง ภาวะน่�เป็ินกลุ่มอาการทางค์ลนิิกท่�ม่ลักษณะจำาเพาะ

ซึึ่�งเร่ยกว่า acute-on-chronic liver failure (ACLF) ท่�ม่ค์วามแติกต่ิางจากภาวะ acute decompensation 

(AD) หากผู้้้ป่ิวยได้์รับการรักษาท่�เหมาะสุมและทันท่วงท่อาจทำาให้การทำางานของตัิบกลับมาสุ่้สุภาวะ

เดิ์มได้์  ด้์วยเหตุิน่� ACLF จึงเป็ินโรค์ท่�แพทย์ทุกค์นค์วรติระหนักถึึงและให้ค์วามสุำาคั์ญิในการด้์แลรักษา

เท่ยบเท่ากับการด้์แลผู้้้ป่ิวยวิกฤติิภาวะอื�นๆ 

 แม้ว่าแนวคิ์ด์ของ ACLF จะเปิ็นท่�เข้าใจกันมานานหลายปิีแต่ิการให้นิยามยังม่ค์วามแติกติ่าง

กันพอสุมค์วรระหว่างกลุ่มปิระเทศท่�ให้การด้์แลผู้้้ป่ิวย โด์ยปิระเทศซ่ึ่กติะวันออก นำาโด์ย Asian pacific 

association for the study of the liver (APASL) ได้์ทำาการศึกษาผู้้้ป่ิวยจาก APASL ACLF research 

consortium (AARC) และให้นิยามในปีิ ค์.ศ. 2019 ไว้ว่า “ACLF คื์อการท่�ตัิบได้์รับบาด์เจ็บ แสุด์งอาการ

ด้์วยภาวะด่์ซ่ึ่าน (serum bilirubin >5 mg/dL) และม่การแข็งตัิวของเลือด์ผิู้ด์ปิกติิ (INR >1.5 หรือ pro-

thrombin activity < ร้อยละ 40) ติามมาด้์วยอาการท้องมานและ/หรือภาวะโรค์สุมองจากตัิบ (hepatic 
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encephalopathy; HE) ภายใน 4 สัุปิด์าห์โด์ยเกิด์ในผู้้้ป่ิวยท่�เป็ินโรค์ตัิบเรื�อรังหรือตัิบแข็งซึึ่�งจะสัุมพันธ์์

กับอัติราการเสุ่ยชิัวิติสุ้งท่�เวลา 28 วัน” (1) แต่ิสุำาหรับกลุ่มปิระเทศทางซ่ึ่กติะวันติกนำาโด์ย European 

association for the study of the liver–chronic liver failure (EASL-CLIF) consortium ได้์ทำาการศึกษา

ผู้้้ป่ิวยจาก CLIF acute-on-chronic liver failure in cirrhosis (CANONIC) core Study ใน ค์.ศ. 2013(2) 

และนิยาม ACLF ว่าเกิด์ acute decompensation ในผู้้้ป่ิวยตัิบแข็งทำาให้เกิด์ระบบอวัยวะล้มเหลวและ

ม่อัติราการเสุ่ยช่ัวิติระยะสัุ�นสุ้ง โด์ย EASL-CLIF consortium สุร้างระบบค์ะแนนได้์แก่ CLIF-c-ACLF 

และ CLIF-OF score มาเป็ินเกณฑ์์การวินิจฉััยอวัยวะล้มเหลวซึึ่�งเป็ินองค์์ปิระกอบหลักของ ACLF(3) จาก

การศึกษาพบว่าไม่ว่าจะอาศัยเกณฑ์์ใด์ก็ติาม ภาวะไติวายเฉ่ัยบพลัน (acute kidney injury; AKI) เป็ิน

หนึ�งปัิจจัยท่�สุ่งผู้ลต่ิอการเสุ่ยช่ัวิติในผู้้้ป่ิวย ACLF มากท่�สุุด์ โด์ยอาจพบได้์ตัิ�งแต่ิต้ินว่าเป็ินอาการหนึ�ง

ของ ACLF หรืออาจเป็ินภาวะแทรกซ้ึ่อนของ ACLF ท่�เกิด์ติามมาภายหลังก็ได้์ 

อุบััติการณ์แลัะความชุกของภาวะไตวายเฉั่ยบัพลัันใน ACLF
จาก systematic review และ meta-analysis รวบรวมข้อม้ลการศึกษาตัิ�งแต่ิ ค์.ศ. 2011-2019 

พบค์วามชุักของ ภาวะไติวายเฉ่ัยบพลันใน ACLF โด์ยรวมร้อยละ 41 โด์ยจะม่ค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเสุ่ย

ช่ัวิติท่� 1 เดื์อนเพิ�มขึ�น 3.98 เท่าและท่� 3 เดื์อนเพิ�มขึ�น 4.98 เท่าและอัติราการเสุ่ยช่ัวิติของ ACLF สุ้ง

ขึ�นแปิรติามค์วามรุนแรงของไติวายและเมื�อเกิด์ hepatorenal syndrome (HRS) พบว่าอัติราการติอบ

สุนองต่ิอการรักษาด้์วยยากระตุ้ินหลอด์เลือด์ม่เพ่ยงร้อยละ 32 เท่านั�นซึึ่�งติำ�ากว่าผู้้้ป่ิวย AD อย่างมาก(4) 

นอกจากค์วามรนุแรงของภาวะไติวายแลว้ การด์ำาเนนิโรค์กม่็ผู้ลติอ่พยากรณโ์รค์เช่ันกนั โด์ยพบวา่ผู้้ป่้ิวย 

ACLF ท่�ไมเ่กดิ์ภาวะไติวายเฉ่ัยบพลนัในสุปัิด์าหแ์รกของการนอนโรงพยาบาลจะม่การพยากรณข์องโรค์

ท่�ด่์และม่อัติราการรอด์ช่ัวิติ 1 เดื์อนสุ้งถึึงร้อยละ 80 สุ่วนผู้้้ป่ิวยท่�ม่ภาวะไติวายเฉ่ัยบพลันนั�นหากได้์รับ

การรักษาจนการทำางานของไติหายเป็ินปิกติิจะม่อัติราการรอด์ช่ัวิติท่�สุ้งกว่าผู้้้ป่ิวยท่�การทำางานของไติไม่

ด่์ขึ�น ม่การศึกษาชันิด์ randomized controlled trial (RCT) ขนาด์ใหญ่ิพบว่าแม้ผู้้้ป่ิวยท่� creatinine ใน

เลือด์ด่์ขึ�นเพ่ยงร้อยละ 20 จากระด์บัเดิ์มแติจ่ะสุง่ผู้ลให้ม่อัติราการรอด์ช่ัวติิจาก ACLF สุ้งขึ�นอยา่งมาก(5) 

ผู้้้ป่ิวยท่�เกิด์ภาวะไติวายเฉ่ัยบพลันแล้วการทำางานของไติไม่หายกลับเป็ินปิกติิม่อัติราการเสุ่ยช่ัวิติท่� 1 

เดื์อนปิระมาณร้อยละ 50 สุ่วนผู้้้ป่ิวยท่�การทำางานของไติแย่ลงเรื�อยๆ หรือเกิด์ภาวะไติวายเฉ่ัยบพลัน

ติามมาหลังจากนอนโรงพยาบาลและเปิ็นกลุ่มท่�ม่พยากรณ์โรค์แย่ท่�สุุด์โด์ยพบอัติราการเสุ่ยช่ัวิติท่� 1 

เดื์อนสุ้งถึึงร้อยละ 75(6)

จากการเก็บข้อม้ลในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ช่ัวงระหว่างปีิ ค์.ศ. 2014-2019 (unpublished 

data) ม่ผู้้้ป่ิวย ACLF จำานวน 92 ราย ปิระกอบด้์วย ACLF ระดั์บ 1 จำานวน 32 ราย, ACLF ระดั์บ 2 

จำานวน 35 ราย และ ACLF ระดั์บ 3 จำานวน 25 ราย ในผู้้้ป่ิวย ACLF ทั�งหมด์พบภาวะไติวายเฉ่ัยบพลัน

สุ้งถึึง 51 รายซึึ่�งคิ์ด์เป็ินร้อยละ 55.4 โด์ยผู้้้ป่ิวยท่�เกิด์ ภาวะไติวายเฉ่ัยบพลันม่อัติราการเสุ่ยช่ัวิติท่� 3 

เดื์อนสุ้งถึึงร้อยละ 47.1 
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 ล่าสุุด์ สุมาค์มโรค์ตัิบแห่งปิระเทศไทยได้์เก็บข้อม้ลจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในปิระเทศไทย 

9 แห่งในปีิ ค์.ศ. 2020 ม่ผู้้้ป่ิวย ACLF ทั�งสิุ�น 345 ราย พบว่าภาวะไติวายเฉ่ัยบพลันเป็ินภาวะแทรกซ้ึ่อน

ท่�พบมากท่�สุุด์ในผู้้้ป่ิวย ACLF ถึึงร้อยละ 42.6 และเมื�อเท่ยบกับการเกิด์อวัยวะล้มเหลวระบบอื�น พบ

ว่าภาวะไติวายเฉ่ัยบพลันสัุมพันธ์์กบัอัติราการเสุ่ยช่ัวติิระยะสัุ�นมากท่�สุุด์ โด์ยผู้้้ปิว่ยท่�ม่ไติวายเฉ่ัยบพลัน

จะม่โอกาสุเสุ่ยช่ัวิติมากขึ�น 4.7 เท่าท่� 1 เดื์อนและ 4.1 เท่าท่� 3 เดื์อน(7)

ความแตกต่างระหว่าง AD แลัะ ACLF
AD เกิด์ในผู้้้ป่ิวยโรค์ตัิบแข็งและมักจะระบุปัิจจัยกระตุ้ินได้์ชััด์เจนซึึ่�งอาจจะสัุมพันธ์์กับตัิบหรือ

ไม่สัุมพันธ์์กับตัิบก็ได้์ อาการแสุด์งทางค์ลินิกมักเกิด์ภายใน 3 เดื์อนซึึ่�งเกิด์ได้์ทั�งอาการทางตัิบเอง (ด่์ซ่ึ่าน, 

ท้องมาน และภาวะโรค์สุมองจากติบั) และอาการนอกติบั (variceal bleed, AKI, sepsis) โด์ยอาจม่อาการ

หลายอยา่งเกดิ์ร่วมกนั เช่ัน ภาวะโรค์สุมองจากติบัรว่มกบัท้องมาน, ภาวะโรค์สุมองจากติบัรว่มกับด่์ซ่ึ่าน

และติิด์เชืั�อในกระแสุเลือด์, เลือด์ออกจากหลอด์เลือด์ขอด์ท่�หลอด์อาหารโป่ิงพองร่วมกับท้องมาน

เป็ินต้ิน ซึึ่�งอาการแสุด์งติ่างๆ น่�เป็ินภาวะแทรกซึ่้อนจากค์วามด์ันในหลอด์เลือด์พอร์ทัลสุ้งท่�ทราบกัน

โด์ยทั�วไปิในผู้้้ป่ิวยตัิบแข็ง เมื�อเกิด์ AD แล้วจะม่อัติราการเสุ่ยช่ัวิติโด์ยรวมร้อยละ 23 และร้อยละ 29 ท่� 

1 เดื์อนและ 3 เดื์อนติามลำาดั์บซึึ่�งติำ�ากว่าผู้้้ป่ิวย ACLF มาก

ACLF เป็ินกลุ่มอาการ hepatic decompensation (ด่์ซ่ึ่าน, การแข็งตัิวของเลือด์ผิู้ด์ปิกติิ, ท้อง

มานและภาวะโรค์สุมองจากตัิบ) ในผู้้้ป่ิวยโรค์ตัิบเรื�อรังซึึ่�งจะม่ตัิบแข็งหรือไม่ม่ตัิบแข็งร่วมด้์วยก็ได้์ ปัิจจัย

กระตุ้ินให้เกิด์ decompensation เป็ินเฉัพาะปัิจจัยท่�เก่�ยวข้องกับตัิบเท่านั�นและมักเกิด์อาการทางค์ลินิก

ภายในเวลา 4 สัุปิด์าห์  ผู้้้ป่ิวย ACLF ม่การบาด์เจ็บอย่างรุนแรงของเซึ่ลล์ตัิบ จึงกระตุ้ินการทำางานของ 

hepatic stellate cell อย่างมากจนเกิด์ cytokine storm และทำาให้ม่การติายของเซึ่ลล์ตัิบเพิ�มมากขึ�น จึง

ทำาให้ม่การเพิ�มขึ�นของค์วามดั์นในหลอด์เลือด์พอร์ทัลอย่างรุนแรงและรวด์เร็ว ดั์งนั�นอาการแสุด์งของผู้้้

ป่ิวยจึงมักม่ด่์ซ่ึ่านร่วมกับการแข็งตัิวของเลือด์ผิู้ด์ปิกติิจาก hepatocellular injury และม่ระบบอวัยวะต่ิางๆ 

ล้มเหลวจาก cytokine storm และ hemodynamic disturbance สุ่วนภาวะทอ้งมาน เลอืด์ออกจากภาวะ

หลอด์เลือด์ในหลอด์อาหารโป่ิงพองและภาวะโรค์สุมองจากตัิบ ซึึ่�งเป็ินผู้ลจากค์วามดั์นหลอด์เลือด์

พอร์ทัลท่�สุ้งขึ�นอย่างเฉ่ัยบพลันจะเกิด์ติามมาในภายหลัง ผู้้้ป่ิวย ACLF ท่�ได้์รับการรักษาและแก้ไขไม่ทัน

ท่วงท่จะม่อัติราการเสุ่ยช่ัวิติระยะสัุ�นท่�สุ้งมาก โด์ยอัติราการเสุ่ยช่ัวิติ 3 เดื์อนโด์ยรวมคื์อร้อยละ 54 

อย่างไรก็ติาม ในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ hepatic reserve ด่์อย่้เดิ์มร่วมกับได้์รับการรักษาท่�เหมาะสุมและทันท่วงท่มัก

จะม่การทำางานของติบัฟ้�นฟ้จนกลบัใกลเ้ค่์ยงภาวะเด์มิและม่อตัิราการรอด์ช่ัวติิในระยะยาวท่�ด่์กว่าผู้้ป่้ิวย 

AD(1) จากกลไกพยาธิ์กำาเนิด์ของโรค์พบว่าผู้้้ป่ิวยไติวายเฉ่ัยบพลันจาก ACLF มักม่ structural AKI จึงม่

โอกาสุเกิด์ไติวายเรื�อรังติามมาได้์มากกว่าผู้้้ป่ิวย AD



48

Comprehensive Review in Internal Medicine

นิยามของภาวะไตวายเฉั่ยบัพลัันในผู้ปั่วยโรคตับัแข็ง
 โด์ยทั�วไปิแล้วภาวะไติวายเฉ่ัยบพลันถ้ึกนิยามไว้ว่าม่การเพิ�มขึ�นของ serum creatinine (sCr) 

มากกว่า 1.5 mg/dl หรือมากกว่า 2 เท่าจากค่์าเดิ์ม อย่างไรก็ติามยังม่ภาวะไติวายท่�เกิด์จำาเพาะในผู้้้

ป่ิวยโรค์ตัิบเรื�อรังเร่ยกว่า hepatorenal syndrome (HRS)(8) ในอด่์ติ HRS ถ้ึกจำาแนกเป็ิน 2 ชันิด์ได้์แก่ 1. 

HRS type 1 (HRS-1) ซึึ่�งเป็ินภาวะท่�การทำางานของไติลด์ลงอย่างรวด์เร็วทำาให้ sCr > 2.5 mg/dl หรือ 

> ร้อยละ 50 จากระดั์บเดิ์ม หรือม่ 24-hour creatinine clearance ลด์ลงจากเดิ์มมากกว่าร้อยละ 50 

หรือ 20 ml/min ภายในระยะเวลา 2 สัุปิด์าห์ และ 2. HRS type 2 (HRS-2) เป็ินภาวะท่�การทำางานของ

ไติลด์ลงอย่างช้ัาๆ (sCr 1.5-2.5 mg/dl) มักพบในผู้้้ป่ิวยตัิบแข็งท่�ม่ refractory ascites(9) 

 การกำาหนด์นยิามเดิ์มน่�ตัิ�งอย่้บนบรรทดั์ฐานกลไกการเกดิ์โรค์ว่า HRS เกิด์จากเลอืด์ไปิเล่�ยงไติ

ลด์ลงอย่างมาก อันเป็ินผู้ลจากทั�งหลอด์เลือด์แด์งใน splanchnic และ systemic ม่การขยายตัิวทำาให้ 

effective circulating volume ลด์ลงร่วมกับ cardiac output ไม่เพ่ยงพอต่ิอค์วามต้ิองการ อย่างไรก็ติาม

การใช้ันิยามเดิ์มม่ข้อจำากัด์ท่�สุำาคั์ญิได้์แก่ 1) ผู้้้ป่ิวยตัิบแข็งท่�ม่ภาวะ sarcopenia อาจติรวจพบ sCr ยัง

ติำ�าอย่้แม้จะม่การทำางานของไติเสืุ�อมลงอย่างรุนแรงแล้วก็ติาม และ 2) การยึด์ติิด์กับเกณฑ์์ cut-off ท่�

เข้มงวด์เกินไปิจึงอาจทำาให้เริ�มการรักษา HRS ช้ัากว่าท่�ค์วร หลังจากม่ค์วามร้้ค์วามเข้าใจเก่�ยวกับกลไก

การเกิด์โรค์มากขึ�นปิระกอบกับม่การศึกษาพบว่าแม้การทำางานของไติลด์ลงเพ่ยงเล็กน้อยแต่ิอาจสุ่งผู้ล

ให้อัติราการรอด์ช่ัวิติในผู้้้ป่ิวยตัิบแข็งลด์ลงอย่างมากได้์ ปัิจจุบันจึงม่การเปิล่�ยนแปิลงนิยามภาวะไติวาย

เฉ่ัยบพลันในผู้้้ป่ิวยตัิบแข็งขึ�นใหม่โด์ยเน้นท่�การเปิล่�ยนแปิลงของระดั์บ sCr แทนท่�การกำาหนด์ระดั์บ 

cut-off ท่�ติายตัิว ทั�งน่�เพื�อเพิ�มค์วามไวในการวินิจฉััยภาวะไติวายเฉ่ัยบพลันมากขึ�น(9-11) จึงขอสุรุปิเกณฑ์์

การวินิจฉััยภาวะไติวายเฉ่ัยบพลันในผู้้้ป่ิวยตัิบแข็งดั์งแสุด์งในติารางท่� 1 โด์ยเกณฑ์์การวินิจฉััยภาวะไติ

วายเฉ่ัยบพลันน่�ใช้ัทั�งกับผู้้้ป่ิวยโรค์ตัิบเรื�อรังท่�เกิด์ AD และ ACLF 
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ตัารางท่ี่�	 1. เกณฑ์์การวินิจฉััยภาวะไติวายเฉ่ัยบพลันในผู้้้ป่ิวยโรค์ตัิบแข็งติาม international club of 

ascites (ICA) 2015(11)

นิยามท่ี่�ควรที่ราบ รายลิะเอ่ยดของนิยาม

Baseline sCr ค่์าของ sCr ในช่ัวง 3 เดื์อนก่อนหน้า ในกรณ่ท่�ม่ค่์า sCr มากกว่า 1 ค่์า แนะนำาให้ใช้ั
ค่์าท่�ใกล้เค่์ยงกับค่์า sCr ท่�วัด์แรกรับขณะนอนโรงพยาบาลมากท่�สุุด์ สุำาหรับผู้้้ป่ิวยท่�
ไม่ม่ค่์า sCr มาก่อนเลยในช่ัวง 3 เดื์อนท่�ผู่้านมาให้ถืึอว่าค่์า sCr แรกรับขณะนอน 
โรงพยาบาลเป็ินค่์า baseline

ภาวะไติวาย
เฉ่ัยบพลัน (AKI)

ม่การเพิ�มขึ�นของ sCr >0.3 mg/dl ภายใน 48 ชัั�วโมงหรือม่การเพิ�มขึ�นของ sCr 
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 จากเดิ์ม (baseline) โด์ยเป็ินการเพิ�มขึ�นภายใน 7 วันท่�
ผู่้านมา หรือม่ปิริมาณปัิสุสุาวะน้อยกว่า 0.5 ml/kg/hour เป็ินเวลา 6 ชัั�วโมง

ระยะของภาวะไติ
วายเฉ่ัยบพลัน

ระยะท่� 1: ม่การเพิ�มขึ�นของ sCr >0.3 mg/dl หรือเพิ�มขึ�น >1.5-2 เท่าจากเดิ์ม
ระยะท่� 2: ม่การเพิ�มขึ�นของ sCr >2-3 เท่าจากเดิ์ม
Stage 3: ม่การเพิ�มขึ�นของ sCr >3 เท่าจากเดิ์มหรือ sCr > 4.0 mg/dl ร่วมกับม่การ
เพิ�มขึ�นของ sCr อย่างรวด์เร็วมากกว่า 0.3 mg/dl หรือจำาเป็ินต้ิองได้์รับวิธ่์การบำาบัด์
ทด์แทนไติ (renal replacement therapy; RRT)

การติอบสุนองต่ิอ
การรักษา

No response คื์อภาวะไติวายเฉ่ัยบพลันไม่ด่์ขึ�น 
Partial response คื์อม่ค์วามรุนแรงลด์ลงแต่ิ sCr ท่�เหลือยังสุ้งกว่า 0.3 mg/dl เท่ยบ
กับระดั์บเดิ์ม
Full response คื์อ sCr กลับสุ่้ระดั์บภายใน 0.3 mg/dl เท่ยบกับระดั์บเดิ์ม

นิยามของ HRS-
AKI (เดิ์มชืั�อว่า 
HRS type 1)

- ม่ตัิบแข็งและภาวะท้องมาน
- วินิจฉััยว่าเป็ินไติวายเฉ่ัยบพลันติามเกณฑ์์ของ ICA-AKI
- ไม่ติอบสุนองต่ิอการรักษาด้์วยการหยุด์ยาขับปัิสุสุาวะร่วมกับการเพิ�มปิริมาณ

พลาสุมาด้์วยการให้ albumin ขนาด์ 1 gm/kg เป็ินเวลาติิด์ต่ิอกัน 2 วัน
- ไม่ม่ภาวะ shock
- ไม่ม่ปิระวัติิการใช้ัยาท่�เป็ินพิษต่ิอไติ (ปัิจจุบันหรือก่อนหน้าน่�ไม่นาน)
- ไม่ม่อาการแสุด์งของ structural kidney injury ท่�สุามารถึเห็นได้์ด้์วยติา ได้์แก่ ไม่ม่

ภาวะโปิรต่ินรั�วทางปัิสุสุะวะ >500 mg/day, ไม่ม่ภาวะ microhematuria (>50
RBCs/HPF), ผู้ลการติรวจไติด้์วยวิธ่์การอัลติราซึ่าวด์์ได้์ผู้ลปิกติิ

 ค์วามแติกต่ิางระหว่างไติวายเฉ่ัยบพลันในผู้้้ป่ิวย ACLF กับ AD ม่หลายปิระการตัิ�งแต่ิพยาธิ์

กำาเนิด์โรค์ การพยากรณ์โรค์และการรักษาโรค์ โด์ยสุามารถึสุรุปิลักษณะค์วามแติกต่ิางดั์งติารางท่� 2
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ตัารางท่ี่�	2. เปิร่ยบเท่ยบค์วามแติกต่ิางของภาวะไติวายระหว่างผู้้้ป่ิวย ACLF กับ AD

ความผิดปกติัของไตั ACLF AD

อุบัติิการณ์ของไติวาย
เฉ่ัยบพลัน

ร้อยละ 40 ร้อยละ 20

ระยะของไติวายเฉ่ัยบพลัน ข้อม้ลไม่ชััด์เจน ระยะ 1 ร้อยละ 52.5, ระยะ 2 ร้อยละ 
16.4, ระยะ 3 ร้อยละ 31.1 และอัติรา
การเสุ่ยช่ัวิติเพิ�มขึ�นติามระยะของภาวะ
ไติวายเฉ่ัยบพลัน

Spectrum Structural มากกว่า functional Functional มากกว่า structural

พยาธิ์กำาเนิด์หลัก Inflammation และ infection Splanchnic vasodilatation

การติอบสุนองต่ิอการรักษา
ด้์วยยากระตุ้ินหลอด์เลือด์
บ่บตัิว

สัุมพันธ์์กับค์วามรุนแรงของอวัยวะล้ม
เหลว (ทั�ง hepatic และ extra-hepatic) 
และอาจสัุมพันธ์์กับ tubular dysfunction

สัุมพันธ์์กับระดั์บบิลิร้บินสุ้ง (>10 mg/dl), 
creatinine (>5mg/dl) และค่์าเฉัล่�ยแรงดั์น
หลอด์เลือด์แด์ง

ได้์ปิระโยชัน์จาก artificial 
liver support

อาจได้์ปิระโยชัน์ ยังไม่แน่ใจ

พยาธิ์สุภาพของไติ Cholemic nephrosis >> ATN Glomerular (IgA, nephropathy, diabetic 
lesions), tubulointerstitial damage and 
vascular lesions (fibrous endarteritis, etc.)

Biomarker Cystatin ด่์กว่า creatinine ในการ
ปิระเมิน glomerular function

Cystatin ไม่แติกต่ิางจาก creatinine

NGAL อาจม่ปิระโยชัน์โด์ยเฉัพาะอย่าง
ยิ�งใน HRS ท่�สัุมพันธ์์กับการติิด์เชืั�อ
แบค์ท่เร่ย

NGAL ม่ปิระโยชัน์ในการแยก ATN กับ 
HRS

อัติราการเสุ่ยช่ัวิติ สุ้งกว่า ติำ�ากว่า

กลัไกการเกิดภาวะไตวายเฉั่ยบัพลัันใน ACLF
ผู้้้ป่ิวย ACLF สุามารถึเกิด์ภาวะไติวายเฉ่ัยบพลันและ HRS-AKI ได้์จากหลายกลไก โด์ยอาจม่

สุาเหตุิจากกลไกหลักเพ่ยงกลไกเด่์ยวหรืออาจเกิด์จากหลายกลไกร่วมกันได์้ ผู้้้นิพนธ์์ขอแบ่งกลไกการ

เกิด์ AKI, HRS-AKI ในผู้้้ป่ิวย ACLF ดั์งน่� 1. circulatory dysfunction ซึึ่�งเป็ินกลไกหลักของการเกิด์ HRS 

ในผู้้้ป่ิวยตัิบแข็งท่�ม่ภาวะ AD หรือ late decompensation และ 2. ACLF-specific mechanism ซึึ่�งเป็ิน

กลไกอื�นๆ ท่�เกิด์จำาเพาะติามพยาธิ์กำาเนิด์ของ ACLF (ภาพท่� 1) 
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1.	Circulatory	dysfunction

 เป็ินพยาธิ์กำาเนิด์ท่�ทราบกันมานานโด์ยเป็ิน functional disorder ของไติซึึ่�งเป็ินผู้ลมาจากการม่ 

portal hypertension นำาไปิสุ่้การทำางานผิู้ด์ปิกติิของระบบไหลเว่ยนโลหิติและ renal vasoconstriction 

กลไกน่�พบได้์ทั�งผู้้้ป่ิวย AD และ ACLF สุามารถึอธิ์บายการเปิล่�ยนแปิลงต่ิางๆ ได้์ดั์งน่�

 1.1 Splanchnic vasodilation 

 ในภาวะตัิบแข็งจะม่แรงดั์นของระบบพอร์ทัลท่�เพิ�มมากขึ�นนำาไปิสุ่้การขยายตัิวของระบบ

หลอด์เลือด์ splanchnic ผู่้านตัิวกลางการอักเสุบหลายชันิด์ เช่ัน nitric oxides, prostacyclin, carbon 

monoxide, epoxyeicosatrienoic acids, glucagon, endogenous cannabinoids และ adrenomedullin(10, 12) 

สุ่งผู้ลให้ค์วามต้ิานทานของหลอด์เลือด์ทั�วร่างกายลด์ลง หัวใจจึงต้ิองทำางานเพิ�มมากขึ�น (increase 

cardiac output) เมื�อตัิบแข็งเป็ินรุนแรงมาก (advanced cirrhosis) สุ่งผู้ลให้หลอด์เลือด์ splanchnic 

ยิ�งขยายตัิวรุนแรงมากจนกระทั�งหัวใจไม่สุามารถึทำางานชัด์เชัยไหว (cardiac decompensation) จึงทำาให้ 

effective circulatory volume ลด์ลง รวมถึึงเลือด์ไปิเล่�ยงไติลด์ลงเช่ันเด่์ยวกัน ภาวะท่�เกิด์ขึ�นน่�จะไปิ

กระตุ้ิน renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS) และ vasopressin เพื�อช่ัวยปิระคั์บปิระค์อง 

circulating volume ไว้ อย่างไรก็ติามการกระตุ้ิน RAAS และ vasopressin จะทำาให้เกิด์หลอด์เลือด์ไปิ

เล่�ยงไติหด์ตัิวและเลือด์ไปิเล่�ยงไติลด์ลงมากขึ�นจนเกิด์ภาวะไติวายเฉ่ัยบพลัน(10, 11)

 จากกลไกท่�กล่าวมาข้างต้ินนำาไปิสุ่้แนวคิ์ด์การรักษาด้์วยการเพิ�ม circulating volume ด้์วย 

albumin และให้ vasopressin เพื�อก่อให้เกิด์หลอด์เลือด์ splanchnic เกิด์การหด์ตัิว อย่างไรก็ติามจาก

การทำา meta-analysis พบว่าการให้การรักษาด้์วยวิธ่์การดั์งกล่าวม่ผู้้้ป่ิวยท่�ติอบสุนองต่ิอการรักษาเพ่ยง

ร้อยละ 60 เท่านั�น(13) แสุด์งว่ายังม่อ่กหลายกลไกในการเกิด์ ภาวะไติวายเฉ่ัยบพลันนอกเหนือไปิจาก

การขยายตัิวของหลอด์เลือด์ splanchnic ในผู้้้ป่ิวยท่�เกิด์ AD หรือ ACLF

 1.2 Cardiac dysfunction 

 ม่การศึกษาพบว่าผู้้้ป่ิวยโรค์ตัิบแข็งราวร้อยละ 50 จะม่ blunted หรือ abnormal cardiac 

response ต่ิอ physiologic หรือ pathologic stress เร่ยกว่า “cirrhotic cardiomyopathy”(14) นอกจากน่�

ผู้้้ปิ่วยติับแข็งยังได์้รับยา nonselective beta-blocker ร่วมด์้วยจึงยิ�งสุ่งผู้ลให้ cardiac output ลด์ลง

ไปิอ่ก(10)

 1.3 Relative adrenal insufficiency 

 พบรายงานสุ้งถึึงร้อยละ 25 ในผู้้้ป่ิวยตัิบแข็งระยะรุนแรงโด์ยภาวะน่�จะไปิลด์การแสุด์งออกของ 

beta-adrenergic receptor ท่�หัวใจและลด์ผู้ลของ catecholamines ท่�ม่ต่ิอหัวใจทำาให้การบ่บตัิวลด์ลง 

รวมถึึงไปิลด์ vascular tone อ่กด้์วย10, 15  

2.	ACLF-associated	mechanism	

 เป็ินกลไกก่อให้เกิด์ภาวะไติวายเฉ่ัยบพลันใน ACLF ซึึ่�งเพิ�มเติิมจากกลไกค์วามดั์นพอร์ทัลสุ้ง

ในผู้้้ป่ิวย AD ปิระกอบด้์วยกลไกต่ิางๆ ดั์งน่�
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2.1 Excessive inflammatory response

โด์ยทั�วไปิแล้วเมื�อม่เหตุิการณ์กระตุ้ินท่�ทำาให้ตัิบทำางานผิู้ด์ปิกติิ (liver precipitating events) เช่ัน 

bacterial infection/translocation, HBV reactivation, gastrointestinal (GI) bleeding เป็ินต้ิน จะเหน่�ยว

นำาให้เกิด์ inflammatory response ต่ิอการบาด์เจ็บของตัิบ อย่างไรก็ติามในผู้้้ป่ิวยท่�เกิด์ ACLF นั�นพบ

ว่าเซึ่ลล์ตัิบท่�ได้์รับบาด์เจ็บจะปิล่อยสุาร damage-associated molecular patterns (DAMPs) จำานวน

มาก ร่วมกับม่ gut immunity ท่�ลด์ลงจนทำาให้จุลช่ัพในทางเดิ์นอาหารหลั�งสุาร pathogen-associated 

molecular patterns (PAMPs) เข้าสุ่้กระแสุเลือด์มากขึ�น ทั�ง DAMPs และ PAMPs จะไปิเหน่�ยวนำาสุาร

สืุ�ออักเสุบต่ิางๆ ในตัิบ เช่ัน Interleukin (IL)-1, IL-33, high-mobility group box-1 และ bile acid ร่วม

กับเหน่�ยวนำาการทำางานของเซึ่ลล์ Kupffer จึงยิ�งสุ่งผู้ลให้ตัิบได้์รับบาด์เจ็บมากขึ�นกว่าเดิ์ม(8, 10, 11)

ในผู้้้ป่ิวย ACLF นอกเหนือไปิจากค์วามไม่สุมดุ์ลของ inflammatory response ในตัิบแล้ว การ

อักเสุบจะกระตุ้ินให้เกิด์ systemic inflammatory response syndrome (SIRS) และการเกิด์อักเสุบท่�

รุนแรงมากเกินไปิ (inappropriate hyper-inflammation) ซึึ่�งก่อให้เกิด์ระบบอวัยวะอื�นๆ นอกเหนือจาก

ตัิบทำางานลม้เหลวติามมา(3) ม่การศึกษาพบวา่ระด์บัสุารสืุ�อการอกัเสุบและติวัช่ั�วัด์อนมุ้ลอิสุระติา่งๆ ใน

ผู้้้ป่ิวย ACLF สุ้งกว่าผู้้้ป่ิวย AD อย่างม่นัยสุำาคั์ญิ(1, 9) นอกจากน่� ค์วามรุนแรงของ ACLF และพยากรณ์

โรค์รวมถึึงอตัิราการเสุ่ยช่ัวิติยังแปิรไปิติามปิรมิาณสุารสืุ�อการอกัเสุบอ่กด้์วย ภาวะไติวายเฉ่ัยบพลันเปิน็

อ่กหนึ�งอวัยวะหลักท่�ได้์รับผู้ลกระทบจาก severe systemic inflammation การศึกษาท่�สุนับสุนุนกลไกน่�

พบว่าการทำางานของไติท่�ผิู้ด์ปิกติิในผู้้้ป่ิวย ACLF ม่ค์วามสัุมพันธ์์ไปิกับปิริมาณสุารสืุ�อการอักเสุบเช่ัน 

interleukin (IL)-6 และ IL-8 และ oxidative stress ได้์แก่ human nonmercaptalbumin โด์ยท่�ไม่สัุมพันธ์์

กับค์วามเข้มข้นของ renin ในกระแสุเลือด์(10, 12) สุนับสุนุนว่าการทำางานของไติท่�ผิู้ด์ปิกติิใน ACLF เป็ิน

ผู้ลมาจาก systemic inflammation มากกว่า hemodynamic disturbance 

 ม่รายงานข้อม้ลเก่�ยวกับการศึกษาทางพยาธิ์วิทยาภาวะไติวายเฉ่ัยบพลันใน ACLF พบว่าอาจ

เกิด์จาก acute tubular injury โด์ยม่การศึกษาในหน้ทด์ลองท่�เป็ินตัิบแข็งพบว่าเมื�อหน้ทด์ลองได้์รับ li-

popolysaccharide และเกิด์ภาวะไติวายเฉ่ัยบพลันพบว่าม่การแสุด์งออกของ  toll-like receptor (TLR) 

4 และ  Caspase-3 เพิ�มมากขึ�นท่� renal tubule(16) ซึึ่�งสุอด์ค์ล้องกับผู้ลการศึกษาทางพยาธิ์วิทยาผู้้้ป่ิวย

ภาวะไติวายเฉ่ัยบพลันในผู้้้ป่ิวยพิษสุุราท่�เกิด์ ACLF(17)  ดั์งนั�น พยาธิ์สุภาพของไติใน ACLF อาจเกิด์จาก 

proinflammatory cytokines และ lipopolysaccharides ไปิกระตุ้ินให้เกิด์ renal tubular cell apoptosis 

ผู่้าน caspase-mediated pathway(10) อย่างไรก็ติามเนื�องจากจำานวนผู้้้ป่ิวยยังม่ปิริมาณจำากัด์ จึงอาจ

ต้ิองม่การศึกษาเพิ�มเติิมต่ิอไปิเพื�อยืนยันว่าพยาธิ์สุภาพโรค์ไติใน ACLF คื์อ tubular injury เป็ินหลักหรือ

ม่พยาธิ์สุภาพหลายติำาแหน่งท่�ม่ค์วามสุำาคั์ญิใกล้เค่์ยงกัน 

2.2 Bile acid-associated nephropathy

 ม่รายงานว่า ผู้้้ป่ิวย HRS-AKI ท่�ม่ bilirubin ในเลือด์สุ้งกว่า 10 mg/dl ม่การติอบสุนองต่ิอการ

รักษาด้์วย terlipressin ร่วมกับ albumin ไม่ด่์เท่าท่�ค์วร(18) เนื�องจากผู้้้ป่ิวยท่�ม่ระดั์บ bilirubin ในเลือด์ท่�
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สุ้งโด์ยเฉัพาะอย่างยิ�งในผู้้้ป่ิวย ACLF จะก่อให้เกิด์ bile cast nephropathy หรืออ่กชืั�อหนึ�งคื์อ cholemic 

nephrosis ซึึ่�งวินิจฉััยได้์จากการพบ intratubular bile cast ด้์วย Hall histochemical staining โด์ย bile 

cast น่�จะก่อให้เกิด์ AKI ท่�ไม่สุามารถึฟ้�นฟ้ได้์ (irreversible)(19) นอกจากน่� bile acid เองก็ม่ค์วามเป็ินพิษ

โด์ยติรงต่ิอไติอย่้แล้วแม้จะติรวจไม่พบ bile cast ก็ติามโด์ยอาจก่อให้เกิด์ proximal renal tubular injury 

ซึึ่�งจะลอกเล่ยน (mimic) กับ Fanconi syndrome ได้์(10, 12, 19)

 2.3 Worsening of portal hypertension and cardiac function

 เมื�อเกิด์ ACLF พบว่าจะม่แรงต้ิานทานหลอด์เลือด์ในตัิบสุ้งขึ�นอย่างมากและทำาให้เกิด์ค์วาม

ดั์นในหลอด์เลือด์พอร์ทัลสุ้งมากติามจึงทำาให้เสุ่ย hepatorenal reflex ร่วมกับ ACLF ทำาให้เกิด์หลอด์

เลือด์แด์งขยายตัิวทั�งใน splanchnic และ peripheral system ทำาให้หัวใจต้ิองทำางานหนักชัด์เชัยมากขึ�น 

และเมื�อหัวใจไม่สุามารถึทำางานชัด์เชัยไหวจะทำาให้ cardiac output ลด์ลง จึงยิ�งทำาให้ภาวะไติวาย

เฉ่ัยบพลันรุนแรงขึ�น(12)

ภาพิท่ี่�	1. พยาธิ์กำาเนิด์ของภาวะไติวายเฉ่ัยบพลันใน ACLF

การใช้ biomarkers ใน AKI
 การวินิจฉััยและปิระเมินค์วามรุนแรงของภาวะไติวายเฉ่ัยบพลันในปัิจจุบันยังเน้นไปิท่�การวัด์

ระดั์บ sCr ซึึ่�งยังม่ข้อจำากัด์หลายปิระการ โด์ยเฉัพาะปัิจจัยรบกวนต่ิางๆ หลายชันิด์ เช่ัน ยาบางชันิด์
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จะไปิรบกวนกระบวนการ  tubular creatinine secretion, การทานอาหารท่�เปิล่�ยนแปิลงหรือการได้์รับ

สุารนำ�าท่�อาจไปิเจือจางระดั์บ sCr, การม่ปิริมาณเซึ่ลล์กล้ามเนื�อน้อยโด์ยเฉัพาะอย่างยิ�งในผู้้้ป่ิวยตัิบแข็ง

ท่�ม่ภาวะขาด์สุารอาหาร รวมถึึงผู้้้ป่ิวยตัิบแข็งท่�ม่ภาวะบวมนำ�าหรือท้องมานซึึ่�งจะทำาให้ค์วามแม่นยำาใน

การวัด์ sCr ลด์ลง(20) นอกจากน่� sCr ยังไม่ไวพอท่�จะติรวจพบการเปิล่�ยนแปิลงในการทำางานของตัิบท่�ม่

ค์วามรุนแรงไม่มากในผู้้้ป่ิวยท่�ยังม่ functional reserve ของไติท่�เพ่ยงพออย่้ ดั์งนั�นค่์า sCr จะเปิล่�ยนแปิลง

ให้เห็นจึงใช้ัเวลานาน 8-12 ชัั�วโมงนับจากเวลาเริ�มต้ินท่�ไติได้์รับการบาด์เจ็บจึงอาจทำาให้การวินิจฉััยภาวะ

ไติวายเฉ่ัยบพลันล่าช้ัากว่าท่�ค์วร(21, 22) โด์ยเฉัพาะอย่างยิ�งในผู้้้ป่ิวย ACLF ซึึ่�งม่อาการเปิล่�ยนแปิลงท่�

รุนแรงรวด์เร็วและจำาเปิ็นต้ิองได์้รับการรักษาอย่างทันท่วงท่ ดั์งนั�นในปิัจจุบันจึงม่การนำาตัิวแปิรติ่างๆ 

มาเสุริมจากการติรวจ sCr โด์ยม่วัติถุึปิระสุงค์์หลักเพื�อเพิ�มค์วามไวและค์วามจำาเพาะในการติรวจภาวะ

ไติวายเฉ่ัยบพลันให้มากขึ�น โด์ย biomarker ท่�ม่การศึกษาใน ACLF ม่ดั์งน่�

1.	Urinary	sodium

 ในผู้้้ปิ่วยท่�ม่ HRS-AKI จะม่การขับโซึ่เด่์ยมทางปัิสุสุาวะลด์ลงจากเลือด์ท่�ไปิเล่�ยงไติลด์ลงแต่ิ 

reabsorption function จาก renal tubule ยังสุามารถึทำางานได้์ปิกติิ จึงม่ค่์า fractional excretion ของ

โซึ่เด่์ยม (FENa) ในปัิสุสุาวะน้อยกว่าร้อยละ 1 ในทางติรงข้ามหากม่ tubular dysfunction จะทำาให้การ

ด้์ด์ซึึ่มโซึ่เด่์ยมกลับลด์ลงจึงม่ค่์า FENa ร้อยละ 2-3 อย่างไรก็ติาม การใช้ั FENa ในผู้้้ป่ิวยตัิบแข็งยังม่ข้อ

จำากัด์บางปิระการโด์ยเฉัพาะอย่างยิ�ง ในผู้้้ป่ิวยตัิบแข็งระยะรุนแรงเนื�องจากผู้้้ป่ิวยมักม่ physiological 

chronic renal hypoperfusion อย่้เดิ์มและอาจม่ระดั์บโซึ่เด่์ยมในกระแสุเลือด์ติำ�าร่วมด้์วยจึงทำาให้อาจ

ติรวจพบ FENa น้อยกว่าร้อยละ 1 ได้์แม้จะไม่ม่ภาวะไติวายเฉ่ัยบพลันก็ติาม(23) ดั์งนั�น ในการศึกษา

ใหม่ๆ จึงม่การเสุนอให้ใช้ัค่์า FENa ท่�ระดั์บร้อยละ 0.2 ซึ่ึ�งม่ค์วามแม่นยำากว่าในการชั่วยแยกภาวะ 

HRS-AKI ออกจาก ATN(22) ข้อจำากัด์ของการใช้ั FENa อ่กปิระการคื์อผู้้้ป่ิวยโรค์ตัิบแข็งอาจม่การใช้ัยา

ขับปัิสุสุาวะร่วมด้์วยทำาให้การวัด์ค่์า FENa ถ้ึกรบกวนไปิ ในผู้้้ป่ิวยกลุ่มน่�จะใช้ัค่์า FE ของ urea ในปัิสุสุาวะ

ท่�ระดั์บร้อยละ 35 อาจช่ัวยในการวินิจฉััยภาวะ HRS-AKI แยกจาก ATN ได้์(10)

2.	Biomarkers	ชีนิดใหม�	

 ในปัิจจุบันม่ biomarkers ท่�ถ้ึกค้์นพบใหม่จำานวนมากได้์แก่ serum cystatin C, urinary and 

serum neutrophil gelatinase–associated lipocalin (NGAL), urinary IL-18, kidney injury molecule 

(KIM)-1, liver-type fatty acid binding protein (LFAP), insulin-like growth factor binding protein 7 

(IGFBP7), tissue inhibitor of metalloproteinases 2 (TIMP-2), insulin-like growth factor (IGF) และ 

tissue inhibitor metalloproteinase (TIMP) โด์ยม่หลักการนำาไปิใช้ั การแปิลผู้ล และข้อจำากัด์ในการใช้ัท่�

แติกต่ิางกันออกไปิ ดั์งแสุด์งในติารางท่� 2(8, 24) โด์ย NGAL เป็ิน biomarker ชันิด์ใหม่ท่�ม่ข้อม้ลและได้์รับ

การศึกษามากท่�สุุด์

 NGAL เป็ินโปิรต่ินขนาด์เล็ก (25 kDa) ผู้ลิติโด์ย thick ascending และ collecting duct cell 

ของ renal tubule โด์ยจะม่ปิริมาณเพิ�มมากขึ�นเมื�อไติม่การขาด์เลือด์หรือได้์รับปัิจจัยกระตุ้ินท่�ก่อให้เกิด์
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การบาด์เจ็บต่ิอไติต่ิางๆ ทำาให้ติรวจพบปิรมิาณ NGAL สุ้งขึ�นทั�งในกระแสุเลือด์และในปัิสุสุาวะ นอกจาก

น่� NGAL ยังม่บทบาทใน innate immune system ผู่้านกลไก iron sequestration และการค์วบคุ์ม oxi-

dative stress ซึึ่�ง NGAL จะม่ปิริมาณสุ้งขึ�นได้์ตัิ�งแต่ิ 1-12 ชัั�วโมงหลังจากท่�ไติได้์รับการบาด์เจ็บ จึง

สุามารถึนำามาปิระยกุต์ิใช้ัในการวนิิจฉััยภาวะไติวายเฉ่ัยบพลนัได้์ด่์และไวกวา่ sCr อยา่งไรกต็ิาม NGAL 

สุามารถึพบได้์ในเม็ด์เลือด์ขาวชันิด์นิวโติรฟิลและเซึ่ลล์หลายชันิด์ในตัิบและระบบทางเดิ์นอาหาร โด์ย 

NGAL ในกระแสุเลอืด์อาจม่ปิรมิาณสุ้งขึ�นในผู้้ป่้ิวยโรค์ติบัได้์ ดั์งนั�นในการนำา NGAL มาใช้ัในผู้้้ป่ิวย ACLF 

จึงค์วรติรวจด้์วย NGAL ในปัิสุสุาวะจะม่ค์วามแม่นยำากว่าการติรวจในกระแสุเลือด์ อย่างไรก็ติาม ม่ข้อ

พึงระวังคื์อระดั์บ NGAL ในปัิสุสุาวะอาจสุ้งในผู้้้ป่ิวยท่�ม่การติิด์เชืั�อในทางเดิ์นปัิสุสุาวะซึึ่�งอาจทำาให้แปิล

ผู้ลผิู้ด์พลาด์ได้์(10) 

 สุำาหรับการนำา NGAL ในปัิสุสุาวะมาปิระยกุต์ิใช้ัในโรค์ตัิบแข็งนั�น พบว่าระดั์บ NGAL ในปัิสุสุาวะ

จะสุ้งขึ�นติาม spectrum ของภาวะไติวายเฉ่ัยบพลันโด์ยจะม่ระดั์บติำ�าสุุด์ใน pre-renal AKI และระดั์บสุ้ง

ขึ�นกว่าเดิ์มเล็กน้อยให้ AKI-HRS และระดั์บสุ้งมากใน ATN-AKI โด์ยม่การศึกษาพบว่าผู้้้ป่ิวย ATN-AKI 

สุ่วนใหญ่ิ (ร้อยละ 86) ม่ NGAL ในปัิสุสุาวะท่�มากกว่า 220 ng/ml ในขณะท่�ผู้้้ป่ิวยสุ่วนใหญ่ิใน HRS-AKI 

(ร้อยละ 88) หรือ pre-renal AKI (ร้อยละ 93) จะม่ค่์า NGAL ในปัิสุสุาวะท่�ติำ�ากว่า 220 ng/ml นอกเหนือ

ไปิจากการใช้ัเพื�อแยกสุาเหตุิระหว่าง tubular และ non-tubular AKI (pre-renal-AKI และ HRS-AKI) แล้ว 

NGAL ยังม่ปิระโยชัน์ในอ่กหลายด้์านในผู้้้ป่ิวย ACLF เช่ัน ในผู้้้ป่ิวย ACLF ท่�ม่ sCr แรกรับอย่้ในเกณฑ์์

ปิกติิแต่ิม่ระดั์บ NGAL ในปัิสุสุาวะแรกรับท่�สุ้งพบว่าสุามารถึทำานายการการเกิด์ภาวะไติวายเฉ่ัยบพลัน

ติามมาภายหลังได้์(25), การนำาระดั์บ NGAL ในปัิสุสุาวะมาใช้ัร่วมกับ CLIF-SOFA score พบว่าสุามารถึ

เพิ�มค์วามไวในการวินิจฉััย ACLF ได้์มากขึ�น(21), ระดั์บ NGAL ในปัิสุสุาวะแรกรับท่�สุ้งสุามารถึทำานายได้์

ว่าภาวะไติวายเฉ่ัยบพลันม่โอกาสุแย่ลงและม่โอกาสุท่�จะไม่ติอบสุนองต่ิอการรักษาด้์วย terlipressin และ 

volume expansion ได้์และยังสุามารถึทำานายค์วามจำาเป็ินท่�จะต้ิองได้์รับการบำาบัด์ด้์วยไติทด์แทนได้์(26), 

ระดั์บ NGAL ในปัิสุสุาวะท่�สุ้งสุามารถึนำามาใช้ัทำานายอัติราการเสุ่ยช่ัวิติระยะสัุ�นได้์ ทั�งการใช้ั NGAL 

เพ่ยงอย่างเด่์ยว(27), NGAL ร่วมกับ MELD score(28) และ NGAL ร่วมกับ CLIF-SOFA score(21) นอกจาก

น่�การใช้ั NGAL พบว่าสุามารถึทำานายพยากรณ์ผู้ลการรักษาและการรอด์ช่ัวิติใน ACLF ได้์ด่์กว่าการใช้ั 

serum cystatin C อ่กด้์วย(29)

 จากการศึกษาในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ช่ัวงระหว่างปีิ ค์.ศ. 2014-2015 ในผู้้้ป่ิวยท่�นอนโรง

พยาบาลด้์วยอาการ liver decompensation จำานวน 77 ราย แบ่งเป็ิน ACLF จำานวน 32 รายและ AD 

45 ราย พบว่าระดั์บ NGAL ในปัิสุสุาวะท่�สุ้งจะสัุมพันธ์์กับอัติราการเสุ่ยช่ัวิติท่�สุ้งมากขึ�น โด์ยระดั์บ NGAL 

ในปัิสุสุาวะแรกรับท่�สุ้งกว่า 56 ng/ml จะเสุ่�ยงต่ิอการเสุ่ยช่ัวิติท่� 1 เดื์อน 3.11 เท่าและเมื�อนำาเกณฑ์์

ระดั์บ NGAL ในปัิสุสุาวะน่�ร่วมกับ CLIF-SOFA score พบว่าสุามารถึเพิ�มค์วามสุามารถึในการทำานาย

การเสุ่ยช่ัวิติได้์มากกว่าการใช้ั CLIF-SOFA score เพ่ยงอย่างเด่์ยว (odds ratio 4.03 เท่ยบกับ 3.28)(21) 
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ตัารางท่ี่�	3. biomarker ท่�ม่การศึกษาว่าสุามารถึใช้ัแยกภาวะไติวายเฉ่ัยบพลันระหว่าง tubular injury กับ 

AKI จากสุาเหตุิอื�นๆ ได้์

Biomarkers Onset การนำาไปใชี้แลิะข้อจ้ำาก้ดของการใชี้

Serum (or urine) 
Cystatin C

12-24 h เปิ็น structural protein of cysteine protease inhibitor family พบใน 
nucleated cell ทุกชันิด์ เปิ็นโปิรติ่นท่�ถึ้ก filter ผู้่าน glomerulus และถึ้กด์้ด์
กลับท่� proximal tubule แติ่ม่ข้อจำากัด์ค์ือค์่าอาจสุ้งขึ�นในโรค์ไติวายเรื�อรัง

Urine (or serum) 
NGAL 

1-12 h Kidney tubular protein (thick ascending and collecting duct) ซึ่ึ�งจะถึ้ก
ปิล่อยออกเมื�อเซึ่ลล์ได์้รับการบาด์เจ็บ ม่ข้อจำากัด์ค์ือม่ค์่าสุ้งขึ�นในภาวะม่
การอักเสุบร่วมด์้วย เชั่น การติิด์เชัื�อในทางเด์ินปิัสุสุาวะ, ยังม่ค์่าท่�ทับซึ่้อน
กันระหว่าง AKI แติ่ละกลุ่ม, ถึ้กผู้ลิติจากติับและทางเด์ินอาหารได์้ในปิริมาณ
เล็กน้อย

Urine IL-18 1-12 h Monocytes และ macrophage (proinflammatory) ม่ข้อจำากัด์ค์ือยังม่ค์่าท่�
ทับซึ่้อนกันระหว่าง AKI แติ่ละกลุ่ม, ม่ค์่าสุ้งขึ�นในผู้้้ปิ่วยท่�ม่การติิด์เชัื�อใน
กระแสุเลือด์หรือม่ การอักเสุบในร่างกายไม่ว่าจะจากกรณ่ใด์ก็ติาม, การนำา
มาใชั้อาจไม่ติรงติามพยาธ์ิกำาเนิด์ท่�แท้จริงเนื�องจาก acute tubular injury 
สุามารถึเกิด์จากกลไกอื�นนอกเหนือจากการม่ inflammatory cell infiltration 
ท่� tubule

Urine KIM-1 1-12 h Kidney tubular transmembrane protein, up-regulated by injury ม่ข้อ
จำากัด์ค์ือ ยังม่ค์่าท่�ทับซึ่้อนกันระหว่าง AKI แติ่ละกลุ่มและข้อม้ลท่�ได์้ยังไม่
ชััด์เจนว่าสุามารถึแยก HRS กับ tubular injury ได์้ และ ปิริมาณสุ้งใน clear 
cell carcinoma

Urine L-FABP 1-12 h Proximal tubule up-regulated by cell injury ม่ข้อจำากัด์ค์ือปิริมาณสุ้งขึ�น
ในไติวายเรื�อรังหรือม่การติิด์เชัื�อในกระแสุเลือด์

Urine TIMP-2 
และ IGFBP-7

<12 h Response to cell injury repair process ม่ข้อจำากัด์ค์ือม่หลักฐานในการใชั้
ในผู้้้ปิ่วยติับแข็งไม่มาก

Serum or Urine 
Trefoil factor 3

Epithelial cells ม่ข้อจำากัด์ค์ือปิริมาณสุ้งขึ�นในไติวายเรื�อรังหรือม่การอักเสุบ
ในร่างกาย และ ยังม่ข้อม้ลการศึกษาในผู้้้ปิ่วยโรค์ติับไม่เพ่ยงพอ

Glutathione-S-
transferase-�

Kidney tubular protein, release caused by cell damage to tubular 
epithelial cells ม่ข้อจำากัด์ค์ือยังม่ข้อม้ลการศึกษาในผู้้้ปิ่วยโรค์ติับไม่เพ่ยงพอ 
และ ใชั้แยกระหว่าง HRS-AKI กับ acute tubular injury ไม่ได์้

Urine TLR-4 Kidney tubular epithelium in cirrhosis ม่ข้อจำากัด์ค์ือแสุด์งผู้ลเปิ็น 
semiquantitative และยังม่ข้อม้ลการศึกษาในผู้้้ปิ่วยโรค์ติับไม่เพ่ยงพอ
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การรักษา AKI ใน ACLF
การดูแลิร้กษ์าท้ี่�วไป	

 หัวใจสุำาคั์ญิในการรักษาภาวะไติวายเฉ่ัยบพลันใน ACLF คื์อการวินิจฉััยท่�รวด์เร็วและพร้อม

ให้การรักษาอยา่งทันท่วงท่เพื�อปิระคั์บปิระค์องหรอืป้ิองกันไม่ให้เกิด์ไติวายรวมถึึงปิระค์บัปิระค์องอวยัวะ

ต่ิางๆ ไปิพร้อมกัน  และค์วรเลือกคั์ด์กรองผู้้้ป่ิวย ACLF ท่�ม่ค์วามเสุ่�ยงต่ิออัติราการเสุ่ยช่ัวิติสุ้งเพื�อด้์แล

ในห้องวิกฤติิ (ICU) โด์ยอาจใช้ัการปิระเมินอาการทางค์ลินิกหรือใช้ั prognostic scoring systems เพื�อ

ช่ัวยปิระเมินค์วามรุนแรงของโรค์เช่ัน CLIF-c-ACLF หรือ AARC scores เป็ินต้ิน จากนั�นแพทย์ผู้้้ด้์แล

ค์วรสืุบค้์นปัิจจัยกระตุ้ินท่�ทำาให้เกิด์ ACLF เช่ัน การติิด์เชืั�อแบค์ท่เร่ยในร่างกาย, เลือด์ออกในทางเดิ์น

อาหาร, ตัิบได้์รับบาด์เจ็บจากยา เป็ินต้ิน และให้การรักษาเพื�อกำาจัด์ปัิจจัยกระตุ้ินต่ิางๆ ท่�เหมาะสุม 

ในการด้์แลแบบปิระค์บัปิระค์องนั�น การปิระเมนิปิริมาณสุารนำ�าในหลอด์เลอืด์เปิน็ขั�นติอนแรก

ซึึ่�งม่ค์วามยากและซึ่ับซ้ึ่อนมากพอสุมค์วร เนื�องจากเมื�อเกิด์ ACLF แล้วพบว่าระบบไหลเว่ยนโลหิติ

ในร่างกายม่การเปิล่�ยนแปิลงท่�รุนแรงและรวด์เร็ว ม่ systemic vascular resistance ติำ�า การปิระเมนิด้์วย 

central venous pressure (CVP) ก็พบว่าค่์า CVP ท่�วัด์ได้์อาจไม่สุอด์ค์ล้องกับปิริมาณสุารนำ�าใน

หลอด์เลือด์ท่�แท้จริงของผู้้้ป่ิวยและไม่สุอด์ค์ล้องกับการติอบสุนองต่ิอการรักษาด้์วย fluid challenge 

นอกจากน่�การท่�ผู้้้ป่ิวยม่ภาวะทอ้งมานจะสุง่ผู้ลให ้CVP สุ้งกวา่ค์วามเปิน็จรงิได์ ้ดั์งนั�นการปิระเมนิภาวะ

สุารนำ�าในร่างกายจึงอาจติ้องใช้ัอาการทางค์ลินิกหรือการติรวจทางห้องปิฎิิบัติิการหรือการใช้ัเค์รื�องมือ

วินิจฉััยต่ิางๆ หลายอย่างร่วมกัน(12)

 สุำาหรับชันิด์ของสุารนำ�าทางหลอด์เลือด์นั�นแนะนำาให้ crystalloids เป็ินตัิวเริ�มแรกสุำาหรับ fluid 

resuscitation และไม่ค์วรให้ hydroxyethyl starch เนื�องจากอาจทำาให้ไติวายมากขึ�น(30) การ resuscitate 

ด้์วย albumin นั�นแม้ข้อม้ลในผู้้้ป่ิวยทั�วไปิพบว่าการให้ crystalloids ได้์ผู้ลลัพธ์์ไม่แติกต่ิางจากการให้ 

albumin(10) แต่ิสุำาหรับผู้้้ป่ิวย ACLF นั�นการให้ albumin อาจม่ปิระโยชัน์เพิ�มเติิมนอกเหนือจาก oncotic 

effect โด์ยพบว่า albumin ม่ฤทธิ์�เป็ิน antioxidant และ anti-inflammation ซึึ่�งอาจม่ปิระโยชัน์กว่าการให้ 

crystalloids(31) ซึึ่�งจำาเป็ินต้ิองม่การศึกษาขนาด์ใหญิเ่พิ�มเติิมถึึงปิระโยชันข์อง albumin ในการ resuscitate 

ผู้้้ป่ิวย ACLF

นอกจากการให้สุารนำ�าทางหลอด์เลือด์แล้ว ผู้้้ป่ิวยโรค์ตัิบจำานวนมากอาจเกิด์ไติวายจากยาขับ

ปัิสุสุาวะปิริมาณสุ้งเกินไปิ (diuretic-induced AKI) ดั์งนั�นแพทย์ค์วรพิจารณาหยุด์ยาขับปัิสุสุาวะรวมถึึง

ให้การด้์แลค์วามผิู้ด์ปิกติิของระดั์บเกลือแร่ท่�เหมาะสุม สุ่วนการด้์แลรักษาอื�นๆ เช่ัน การป้ิองกันเพื�อไม่

ให้เกิด์ไติวายในผู้้้ป่ิวย ACLF หรือช่ัวยป้ิองกันไม่ให้ไติวายเป็ินรุนแรงมากขึ�น ได้์แก่ การให้ albumin ทาง

หลอด์เลือด์ด์ำาในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ spontaneous bacterial peritonitis, ในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ serum bilirubin > 20 mg/

dl ม่ค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์ bilirubin cast nephropathy อาจพิจารณา liver dialysis เป็ินต้ิน(1, 9, 10, 12)
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การดูแลิร้กษ์าภาวะ	HRS-AKI

หากผู้้้ป่ิวยภาวะไติวายเฉ่ัยบพลันได้์รับการด้์แลรักษาด้์วยการเพิ�มปิริมาณสุารนำ�าในหลอด์เลือด์

ร่วมกบัหยดุ์ปัิจจยัเสุ่�ยงไติวายติา่งๆ เช่ัน หยุด์ยาขบัปิสัุสุาวะแลว้พบวา่ภาวะไติวายยงัไมด่่์ขึ�น ค์วรนกึถึึง

ภาวะ HRS-AKI ซึึ่�งจำาเป็ินต้ิองได้์รับการรักษาอย่างรวด์เร็วเนื�องจาก HRS-AKI สุ่งผู้ลต่ิอพยากรณ์ของ

โรค์ท่�ไม่ด่์ เพิ�มอัติราการเสุ่ยช่ัวิติระยะสัุ�น และการรักษาท่�ไม่เพ่ยงพอหรือช้ัาเกินไปิอาจสุ่งผู้ลให้การ

ทำางานของไติไมฟ้่�นฟ้และเกดิ์ไติวายเรื�อรงั ในปัิจจบัุน เป้ิาหมายของการรกัษา HRS-AKI นั�นเพื�อติอ้งการ

ให้ผู้้้ป่ิวยม่ cardiac output และ mean arterial pressure (MAP) ท่�เหมาะสุม 

ในปัิจจุบันยังไม่ม่ข้อม้ลระดั์บ MAP ท่�แนะนำาติายตัิว จากการศึกษาในผู้้้ป่ิวยภาวะไติวาย

เฉ่ัยบพลันท่�เกิด์จากการติิด์เชืั�อในกระแสุเลือด์โด์ยท่�ไม่ม่ภาวะตัิบแข็งมาก่อน พบว่าการรักษาเพื�อให้เป้ิา

หมาย MAP สุ้ง (80-85 มิลลิเมติรปิรอท) ได้์ผู้ลลัพธ์์ทางค์ลินิกไม่แติกต่ิางจากเป้ิาหมาย MAP ท่�ติำ�ากว่า 

(65-75 มิลลิเมติรปิรอท)(32) สุำาหรับในผู้้้ป่ิวย ACLF นั�นแมจ้ะยงัไมม่่การศกึษาโด์ยติรงถึึงเปิา้หมาย MAP 

ท่�เหมาะสุมสุำาหรับการ resuscitate หรือม่ภาวะไติวายเฉ่ัยบพลัน แต่ิม่การศึกษาพบว่ากลุ่มผู้้้ป่ิวยตัิบ

แข็งท่�ใช้ัยา non-selective betablockers และม่ MAP น้อยกว่า 65 มิลลิเมติรปิรอทเมื�อเกิด์ ACLF จะ

เกิด์ภาวะไติวายเฉ่ัยบพลันและม่อัติราการเสุ่ยช่ัวิติท่�สุ้งกว่ากลุ่มท่� MAP มากกว่าหรือเท่ากับ 65 มิลลิเมติร

ปิรอท จึงแนะนำาให้หยุด์ยาและรักษาระดั์บ MAP ให้สุ้งกว่า 65 มิลลิเมติรปิรอท(9, 33) โด์ยการเพิ�ม car-

diac output และ MAP นั�นสุามารถึทำาได้์ด้์วยการเพิ�ม effective circulating volume ด้์วยการให้ albumin 

ทางหลอด์เลือด์ด์ำาร่วมกับให้ยาเพื�อทำาให้หลอด์เลือด์บ่บตัิวเพื�อต้ิานการขยายตัิวของหลอด์เลือด์แด์ง

จนเกิด์ blood pooling ในระบบ splanchnic 

การให้้ albumin ทางห้ลอดเลือด

 ม่การศึกษาพบว่าการให้ vasoconstrictor เพ่ยงอย่างเด่์ยวจะม่ปิระสิุทธิ์ภาพในการรักษา HRS 

ติำ�ากว่าการให้ vasoconstrictor ค์วบค่้์กับ albumin อย่างมาก(34) เนื�องจากการให้ albumin สุามารถึ

ปิระคั์บปิระค์องหรือเพิ�ม cardiac output ได้์ในผู้้้ป่ิวยตัิบแข็งทุกรายแต่ิ terlipressin ทำาให้เกิด์ systemic 

vasoconstriction เพื�อเพิ�ม MAP แต่ิอาจทำาให้เกิด์ reflex bradycardia ติามมา จึงพบว่าการให้ terlip-

ressin เพ่ยงอย่างเด่์ยวอาจม่ cardiac output ท่�ลด์ลงในผู้้้ป่ิวยบางราย(34, 35) ด้์วยเหตุิน่�การให้ albumin 

จึงเป็ินการรักษาหลักใน HRS 

 สุำาหรับปิริมาณท่�ให้นั�นม่การทำา meta-analysis พบว่า HRS ติอบสุนองต่ิอ cumulative dose 

ของ albumin ท่�ให้ โด์ยพบว่าการอย่้รอด์ของผู้้้ป่ิวยจะเพิ�มมากขึ�นอย่างม่นัยสุำาคั์ญิทุกๆ 100 กรัมของ  

albumin ท่�ได้์รับและสุ้งสุุด์ท่� 600 กรัม โด์ยไม่ขึ�นกับระเวลาท่�ให้ ระดั์บ MAP หรือชันิด์ของ  vasocon-

strictor  ท่�ได้์รับ(36)  ในปัิจจุบันค์ำาแนะนำาของสุมาค์มโรค์ตัิบของยุโรปิ (EASL guideline) ในปีิ ค์.ศ. 2018 

แนะนำาการให้ albumin ขนาด์ 20-40 กรัมต่ิอวันร่วมกับการเฝ้้าระวังไม่ให้ม่ปิริมาณสุารนำ�าในหลอด์เลือด์

มากจนเกินไปิ (volume overload) จากการให้ albumin(9) นอกจากบทบาทการปิระคั์บปิระค์อง oncotic 

pressure แล้ว การศึกษาใหม่ๆ ม่การค้์นพบว่า albumin ยังม่ฤทธิ์�ต้ิานอนุม้ลอิสุระ (anti-oxidant) และ
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ต้ิานการอักเสุบ (anti-inflammation) อ่กด้์วย โด์ยพบว่า albumin จะไปิจับกับ PAMPs, bioactive lipid 

metabolites, reactive oxygen species และ nitric oxide จึงเป็ิน scavenging function ช่ัวยลด์การ

อักเสุบได้์(12, 22) อย่างไรก็ติามเพื�อให้ได้์ผู้ลการต้ิานการอักเสุบอาจต้ิองให้ albumin ในปิริมาณท่�สุ้งกว่า

ปิริมาณท่�ให้เพื�อปิระคั์บปิระค์อง oncotic pressure โด์ยม่ RCT พบว่าการให้ albumin ขนาด์สุ้งเป็ินเวลา

นาน (1.5 g/kg/week นาน 12 สัุปิด์าห์) ในผู้้้ป่ิวยโรค์ตัิบแข็งระยะรุนแรงและ albumin ปิริมาณสุ้งแต่ิ

ระยะเวลาสัุ�น (1.5 g/kg ในวันแรกและ 1 g/kg ท่�วันท่� 3 ของการนอนโรงพยาบาลและติิด์ติามผู้ลท่� 

7 วัน) ในผู้้้ป่ิวย ACLF จากการติิด์เชืั�อในเยื�อบุช่ัองท้อง (spontaneous bacterial peritonitis) เมื�อวัด์ 

inflammatory biomarkers แล้วพบว่าการให้ albumin ขนาด์สุ้งสุามารถึลด์ inflammatory biomarkers 

ได้์อย่างม่นัยสุำาคั์ญิรวมถึึงยังช่ัวยให้กล้ามเนื�อหัวใจบ่บตัิวได้์ด่์ขึ�นได้์ทั�งสุองกรณ่อ่กด้์วย(37) ดั์งนั�นการนำา 

albumin มาใช้ัด้์วยวัติถุึปิระสุงค์์ต้ิานการอักเสุบจึงอาจต้ิองม่การศึกษาเพิ�มเติิมต่ิอไปิในอนาค์ติ

การให้้ vasoconstrictors ทางห้ลอดเลือด

 สุำาหรับชันิด์ของ vasoconstrictor ท่�ม่การศึกษาแล้วนั�น terlipressin เป็ินยาท่�ได้์รับการศึกษา

มากท่�สุุด์โด์ยเป็ินยาท่�สุามารถึจับกับตัิวรับ (receptor) V1 ทั�งท่�เซึ่ลล์กล้ามเนื�อเร่ยบของหลอด์เลือด์ทั�ง 

systemic และ splanchnic ได้์มากกว่าตัิวรับ V2 ท่�อย่้ในไติทำาให้หลอด์เลือด์หด์ตัิวท่�ระบบ splanchnic 

มากกว่าหลอด์เลือด์ท่�ไติ รวมถึึงช่ัวยลด์ปิริมาณเลือด์ท่�ไหลเข้าสุ่้ระบบพอร์ทัล, ลด์ portal-systemic 

shunting และช่ัวยขยายหลอด์เลือด์ในตัิบทำาให้ช่ัวยลด์แรงต้ิานทานหลอด์เลือด์ในตัิบได้์(38) ม่การศึกษา

ระดั์บ meta-analysis(34, 38-40) พบว่า terlipressin สุามารถึช่ัวยทำาให้การทำางานของไติด่์ขึ�นรวมถึึงเพิ�ม

อัติราการรอด์ช่ัวิติแก่ผู้้้ป่ิวย HRS-AKI ได้์ แต่ิม่ข้อพึงระวังในเรื�องของผู้ลข้างเค่์ยงท่�สุำาคั์ญิคื์อ terlipres-

sin อาจทำาให้อวัยวะขาด์เลือด์ได้์ ซึึ่�งพบได้์ปิระมาณ 5.8% สุ่วนใหญ่ิมักไม่รุนแรงและเป็ินชัั�วค์ราว และ

สัุมพันธ์์กับปิริมาณยาท่�ได้์รับ อวัยวะท่�เกิด์การขาด์เลือด์ได้์ง่ายได้์แก่ นิ�ว หัวใจ และลำาไสุ้ รองลงมาคื์อ

ผิู้วหนัง ลิ�น และ scrotum(41)

 สุำาหรับ vasoconstrictor อื�นๆ ท่�ม่การศึกษาใน HRS ได้์แก่การใช้ั noradrenaline หรือการใช้ั 

octreotide ร่วมกับ midodrine โด์ยม่ meta-analysis ขนาด์ใหญ่ิรวบรวมการศึกษาท่�ทำาในผู้้้ป่ิวย HRS 

โด์ยไม่จำาแนกชันิด์ของตัิบวาย(42, 43) พบว่าการให้ norepinephrine ขนาด์ 0.5-3 mg/hour ร่วมกับ albumin 

ม่ปิระสิุทธิ์ภาพในการรักษาจนเกิด์การฟ้�นของ HRS (HRS reversal) และม่อัติราการรอด์ช่ัวิติท่� 30 วัน

ไม่แติกต่ิางจากการใช้ั terlipressin ร่วมกับ albumin(44) แต่ิจาก RCT ล่าสุุด์ในปีิ ค์.ศ. 2020 ซึึ่�งทำาในผู้้้ป่ิวย 

ACLF โด์ยเฉัพาะพบว่า terlipressin plus albumin สุามารถึทำาให้เกิด์การฟ้�นของ HRS ได้์มากกว่า 

(ร้อยละ 40 เท่ยบกับร้อยละ 17) และลด์ค์วามจำาเป็ินท่�ต้ิองได้์การบำาบัด์ทด์แทนไติได้์มากกว่า (ร้อยละ 

57 เท่ยบกับร้อยละ 87) และม่อัติรารอด์ช่ัวิติระยะสัุ�นด่์กว่าการรักษาด้์วย noradrenaline ร่วมกับ 

albumin(45) สุำาหรับยาอ่กชันิด์ท่�ม่การศึกษาคื์อ  octreotide ร่วมกับ midodrine ร่วมกับ albumin ในการ

รักษา HRS-AKI นั�นม่เพ่ยงข้อม้ลจากการศึกษาชันิด์ prospective non-controlled trial ขนาด์เล็ก(46) และ 

large retrospective trial(47) พบว่าการให้ยาทั�งสุองชันิด์น่�ช่ัวยให้การทำางานของไติใน HRS-AKI ด่์ขึ�น
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อย่างม่นัยสุำาคั์ญิ อย่างไรก็ติามจาก RCT(48) พบว่า การใช้ั terlipressin ร่วมกับ albumin สุามารถึทำาให้

การทำางานของไติกลบัมาเปิน็ปิกติิได้์มากกวา่การใช้ั octreotide ร่วมกบั midodrine และ albumin (อตัิรา

การหายจากภาวะไติวายเฉ่ัยบพลันคื์อร้อยละ 70.4 เท่ยบกับร้อยละ 28.6) และในปัิจจุบันยังไม่ม่การ

ศึกษาผู้ลของยาชันิด์น่�ในกลุ่มผู้้้ป่ิวย ACLF อย่างจำาเพาะ 

จากการทำา systematic review และ meta-analysis จาก Cochrane database ในปิ ีค์.ศ. 2019(49) 

ปิระกอบด้์วย 23 การศึกษาม่ปิระชัากรท่�เป็ิน HRS-AKI ใน decompensated cirrhosis ทั�งสิุ�น 1,185 

รายพบว่าปิระสิุทธิ์ภาพจากการรักษาเพื�อให้ฟ้�นจาก HRS สุามารถึสุรุปิได้์ดั์งน่� 1. การให้ albumin plus 

terlipressin หรือ  albumin plus noradrenaline ช่ัวยให้ HRS reversal ด่์กว่า albumin เพ่ยงอย่างเด่์ยว  

2. การให้ albumin ร่วมกับ terlipressin หรือ albumin ร่วมกับ noradrenaline ช่ัวยให้ HRS reversal

มากกว่า albumin ร่วมกับ midodrine ร่วมกับ octreotide  3. การให้ albumin ร่วมกับ terlipressin ม่

ภาวะแทรกซึ่อ้นจากการรกัษามากกวา่ albumin ร่วมกบั noradrenaline อยา่งไรกต็ิาม ในปิจัจบัุนยงัไมม่่

การทำา meta-analysis ในการเปิร่ยบเท่ยบปิระสุิทธ์ิภาพการรักษาด์้วย albumin ร่วมกับ terlipressin

เท่ยบกับ albumin ร่วมกับ noradrenaline โด์ยติรงในผู้้้ป่ิวย ACLF

นอกจากยาข้างต้ินแล้ว ปัิจจุบันยังม่ vasoconstrictor ใหม่ท่�กำาลังม่การศึกษาคื์อ serelexin ซึึ่�ง

เป็ิน recombinant form ของ human peptide relaxin-2 ซึึ่�งทำาให้เกิด์หลอด์เลือด์ท่�ไติขยายตัิว พบว่าม่

ปิระสุิทธิ์ภาพด่์ในอาสุาสุมัค์รสุุขภาพแข็งแรง โด์ยม่รายงาน proof-of-concept (NJ Lachlan et al, 

Hepatology 62:345A) พบว่าผู้้้ป่ิวยตัิบแข็งท่�ไม่ม่ภาวะไติวายเฉ่ัยบพลันเมื�อได้์รับ serelaxin จะม่เลือด์

ไปิเล่�ยงไติเพิ�มขึ�นอย่างมากโด์ยไม่ม่ผู้ลกระทบต่ิอค์วามดั์นโลหิติรวมทั�วร่างกาย ยาชันิด์น่�จึงเป็ินยาใหม่

ท่�อาจต้ิองรอผู้ลการศึกษาในผู้้้ป่ิวย HRS-AKI และเป็ิน ACLF ต่ิอไปิ(41) 

การรักษาด้วยการบำำาบัำดแทดแทนไต (renal replacement therapy; RRT)

ในปัิจจุบันยังไม่ม่ค์ำาแนะนำาถึึงการให้ routine RRT หรือ early RRT ในผู้้้ป่ิวย HRS-AKI ใน 

ACLF เนื�องจากม่การศึกษาพบว่าในผู้้้ป่ิวยตัิบแข็งท่�เกิด์ HRS-AKI นั�นการให้ routine RRT เมื�อเท่ยบ

กับ non-RRT (vasoconstrictor ร่วมกับ albumin) นอกจากไม่ช่ัวยเพิ�มอัติราการรอด์ช่ัวิติทั�งท่�ระยะสัุ�น 

(30 วัน) และระยะยาว (180 วัน) แล้วยังเพิ�มระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลอ่กด้์วย(50)  ดั์งนั�นการ

พิจารณาบำาบัด์ทด์แทนไติจงึแนะนำาใหท้ำาเฉัพาะในผู้้ป่้ิวย HRS-AKI ท่�ไมต่ิอบสุนองติอ่การให ้vasocon-

strictor ร่วมกับ albumin แล้วและม่ข้อบ่งช่ั�ซึึ่�งเป็ินไปิติามข้อบ่งช่ั�ทั�วๆ ไปิของการล้างไติในโรค์อื�นๆ ซึึ่�ง

ปัิจจุบันม่การศึกษาเก่�ยวกับผู้ลของการบำาบัด์ทด์แทนไติในค์นไข้ HRS-AKI ไม่มากและยังให้ผู้ลขัด์แย้ง

กันว่าการบำาบัด์ทด์แทนไติจะช่ัวยเพิ�มอัติราการรอด์ช่ัวิติได้์จริงหรือไม่(1, 9)

การทำา transjugular intrahepatic portosystemic shunting (TIPS)

TIPS เป็ินการ shunt เลือด์ออกจากระบบหลอด์เลือด์พอร์ทัลดั์งนั�นจึงสุ่งผู้ลให้ม่การ redistri-

bution ของ vascular resistance ใหม่ ม่การศึกษาพบว่าการทำา TIPS สุามารถึลด์ปิริมาณ endothelin-1 

ซึึ่�งเป็ินสุารกระตุ้ินหลอด์เลือด์ไติให้บ่บตัิวท่�รุนแรงและลด์แรงดั์นภายในไติ รวมถึึงเพิ�ม diastolic blood 
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flow โด์ยรวมจึงสุามารถึเพิ�มเลือด์ไปิเล่�ยงไติได์้ จากการทำา meta-analysis ในผู้้้ป่ิวย HRS-AKI จาก 

decompensated cirrhosis พบว่า sCr, sodium, blood urea nitrogen, การขับโซึ่เด่์ยมออกทางปัิสุสุาวะ

และปิริมาณปัิสุสุาวะด่์ขึ�นอย่างม่นัยสุำาคั์ญิหลังทำา TIPS(51) อย่างไรก็ติามเนื�องจากภาวะแทรกซ้ึ่อนท่�

สุำาคั์ญิของ TIPS คื์อ hepatic encephalopathy และ cardiac decompensation ดั์งนั�นจึงไม่แนะนำาให้

ทำา TIPS ในผู้้้ป่ิวยตัิบแข็งระยะรุนแรง (late decompensation) 

เนื�องจากพยาธิ์กำาเนิด์ของ ACLF ท่�ม่ปิระกอบทั�งค์วามผิู้ด์ปิกติิของระบบไหลเว่ยนโลหิติและ

การอกัเสุบอยา่งรุนแรง ดั์งนั�นปิระโยชันแ์ละภาวะแทรกซึ่อ้นจากการทำา TIPS ใน ACLF จึงอาจแติกติา่ง

จากผู้้้ป่ิวย decompensated cirrhosis ซึึ่�งในปัิจจุบันม่เพ่ยงการศึกษาเด่์ยวเท่านั�นในผู้้้ป่ิวย ACLF โด์ย

เฉัพาะ โด์ยเป็ิน international observational multi-center study ในกลุ่มปิระเทศยุโรปิปิระกอบด้์วยผู้้้

ป่ิวย ACLF 2,138 รายท่�มาด้์วย variceal bleeding โด์ยจะได้์รับ pre-emptive TIPS ภายใน 48-72 ชัั�วโมง

หลังการนอนโรงพยาบาล ซึึ่�งในการศึกษาน่�ม่ผู้้้ป่ิวยท่�ม่ไติวายร่วมด้์วยถึึงร้อยละ 42.9 แม้ว่าเป้ิาหมาย

ของการศกึษาไมไ่ด์แ้สุด์งใหเ้หน็วา่การทำางานของไติด่์ขึ�นหรอืไม ่รวมถึึงภาวะแทรกซึ่อ้นจากการทำา TIPS 

เป็ินอย่างไร แต่ิผู้ลการศึกษาพบว่าอัติราการรอด์ช่ัวิติโด์ยรวมท่� 1 เดื์อนและ 1 ปีิสุ้งกว่าผู้้้ป่ิวยท่�ไม่ได้์รับ 

pre-emptive TIPS อย่างม่นัยสุำาคั์ญิ(52) ดั์งนั�นบทบาทของ TIPS มาใช้ัในการรักษา HRS-AKI ใน ACLF 

จึงยังอาจเป็ินแนวทางการรักษาหนึ�งท่�ยังต้ิองม่การศึกษาต่ิอไปิในอนาค์ติ  

การรักษาด้วย artificial liver support (ALS)

ในผู้้้ป่ิวย ACLF นั�นจะม่สุารสืุ�อการอักเสุบต่ิางๆ ปิริมาณมากมาย, toxin โมเลกุลเล็กต่ิางๆ 

และม่ vasoactive substances จำานวนมากซึึ่�งจะไปิเหน่�ยวนำาให้เซึ่ลล์ตัิบเกิด์การบาด์เจ็บรุนแรงมากขึ�น 

นอกจากน่� ผู้้้ป่ิวย ACLF จะม่ endotoxins จำานวนมากเข้าสุ่้กระแสุเลอืด์จากแบค์ท่เร่ยในลำาไสุ้ สุารเหลา่

น่�นอกจากทำาใหเ้กดิ์การบาด์เจ็บของเซึ่ลลตั์ิบแลว้ ยังไปิกด์กระบวนการซึ่อ่มแซึ่มเซึ่ลล์ตัิบและกระตุ้ินให้

เกิด์ systemic inflammation, สุ้ญิเสุ่ยการทำางานของระบบภ้มิคุ้์มกันทั�ง innate และ adaptive immuni-

ty ก่อให้เกิด์อวัยวะต่ิางๆ ทำางานล้มเหลว(53) การรักษาด้์วยวิธ่์ ALS จึงเป็ินการรักษาปิระคั์บปิระค์องการ

ทำางานของตัิบจนกว่าตัิบจะฟ้�นฟ้จนหายสุนิทหรือผู้้้ป่ิวยได้์รับการผู่้าตัิด์เปิล่�ยนตัิบ นอกจากน่�ยังอาจ

ช่ัวยในการล้างสุารสืุ�อการอักเสุบออกได้์อ่กด้์วย ในปัิจจุบันจะสุามารถึแบ่ง ALS ออกเป็ินสุองปิระเภท

1. Non-cell based liver support system ซึึ่�งแบ่งออกเป็ิน 2 ปิระเภทย่อยได้์แก่

1.1 Plasma exchange 

เป็ินวงจรท่�ดึ์งสุารสืุ�อการอักเสุบและ endotoxins ต่ิางๆ ออกจากพลาสุมาโด์ย standard plas-

ma exchange จะใช้ั plasma fluid replacement ปิระมาณ 1.2 ลิติร จากการศึกษาพบว่า standard 

plasma exchange ไม่ช่ัวยเพิ�มอัติราการรอด์ช่ัวิติของผู้้้ป่ิวย แต่ิในกรณ่ของ high volume plasma ex-

change (HVP) ซึึ่�งใช้ัปิริมาณ fresh-frozen plasma  ในปิริมาณมาก (>10 ลิติรหรือร้อยละ 15-20 ของ 

ideal body weight) เพื�อแลกเปิล่�ยนพลาสุมาของผู้้้ป่ิวย จาก systematic review และ meta-analysis 

ในปีิ ค์.ศ. 2020 พบว่า HVP สุามารถึทำาให้ biochemical profiles (liver function tests และ MELD 
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score) ในผู้้้ป่ิวย ACLF ด่์ขึ�นและสุามารถึลด์อัติราการเสุ่ยช่ัวิติระยะสัุ�นท่� 30 วันและ 90 วันของผู้้้ป่ิวย

ได้์(54, 55) นอกจากการลด์อัติราการเสุ่ยช่ัวิติแล้ว plasma exchange อาจม่ปิระสิุทธิ์ภาพในการช่ัวยฟ้�นฟ้

อวัยวะและชัว่ยใหไ้ติวายด่์ขึ�นได้์ด้์วย โด์ยม่ retrospective study ขนาด์ใหญิใ่นผู้้ป่้ิวย HBV-ACLF จำานวน 

898 รายในปีิ ค์.ศ. 2020 พบว่าการทำา plasma perfusion ร่วมกับ standard plasma exchange พบว่า 

ALS นอกจากจะสุามารถึลด์อัติราการเสุ่ยช่ัวิติแล้วยังสุามารถึทำาให้อวัยวะต่ิางๆ ท่�ม่การทำางานล้มเหลว

สุามารถึฟ้�นฟ้จนหายเป็ินปิกติิ รวมถึึงฟ้�นฟ้จาก HRS-AKI ได้์มากกว่ากลุ่มท่�ได้์รับ standard medical 

therapy อ่กด้์วย(56)

1.2 Albumin dialysis 

เป็ินการใช้ั albumin จับของเสุ่ยและสุารพิษต่ิางๆ แล้วเค์ลื�อนท่�ผู่้านตัิวกรองเพื�อนำา albu-

min-bound toxin ออกจากร่างกาย ในปัิจจุบันม่หลายชันิด์ เช่ัน molecular adsorbent recirculating 

system (MARS), Prometheus, single pass albumin dialysis (SPAD)

 ม่ RCT จำานวนมากท่�ศึกษาในผู้้้ป่ิวย ACLF(57, 58) พบว่า MARS สุามารถึทำาให้ HRS, HE, การ

ทำางานของระบบไหลเว่ยนโลหิติและภาวะภ้มิคุ้์มกันท่�ผิู้ด์ปิกติิสุามารถึด่์ขึ�นได้์แต่ิยังไม่ช่ัวยเพิ�มอัติราการ

รอด์ช่ัวิติ(59-61) จากการทำา systemic review และ meta-analysis พบว่า albumin dialysis อาจม่ปิระโยชัน์

ในการลด์อัติราการเสุ่ยช่ัวิติในผู้้้ป่ิวย ACLF บางกลุ่ม เช่ัน ACLF ท่�ม่ MELD score แรกรับสุ้ง(62) แต่ิผู้ล

จากการทำา systematic review น่�ก็ถ้ึกโต้ิแย้งโด์ยการศึกษา multicenter RCTs ขนาด์ใหญ่ิในยุโรปิถึึงสุอง

การศึกษาใน ACLF ท่�พบว่าการรักษาด้์วย albumin dialysis ไม่ช่ัวยลด์อัติราการเสุ่ยช่ัวิติ(63) การศึกษา

ใน SPAD พบว่าม่เพ่ยงข้อม้ลใน case-control study(64) เฉัพาะในผู้้้ป่ิวยตัิบวายจากยา (drug-induced 

liver failure) เท่านั�น ยังได้์ข้อสุรุปิไม่ชััด์เจนว่า SPAD ได้์ปิระโยชัน์จริงหรือไม่ สุาเหตุิท่� ALS ไม่ช่ัวยเพิ�ม

อัติราการรอด์ช่ัวิติอาจม่หลายปิระการ เช่ัน เวลาในการตัิด์สิุนใจเริ�มให้การรักษาด้์วยวิธ่์ ALS ยังไม่ม่

ข้อม้ลท่�ชััด์เจนว่าค์วรเริ�ม ALS เมื�อไร รวมถึึงปิริมาณการ dialysis ท่�เหมาะสุม

แม้ว่าการศึกษาก่อนหน้าน่�ม่แนวโน้มว่าการรักษาด้์วย albumin dialysis ไม่ช่ัวยเพิ�มอัติราการ

รอด์ช่ัวิติในผู้้้ป่ิวย ACLF อย่างไรก็ติาม ในช่ัวงปีิ ค์.ศ. 2019-2020 ม่การศึกษาท่�เริ�มแสุด์งว่าอาจม่

ปิระโยชัน์ในการเพิ�มอัติราการรอด์ช่ัวิติ โด์ยม่การศึกษาขนาด์ใหญิ่ในผู้้้ป่ิวย HBV-ACLF พบว่า ALS 

สุามารถึลด์อัติราการเสุ่ยช่ัวิติระยะสัุ�นท่� 28 และ 90 วันได้์ แต่ิไม่ลด์อัติราการเสุ่ยช่ัวิติท่�ระยะกลางและ

ระยะยาว(65, 66) ม่ RCT ล่าสุุด์ในปีิค์.ศ. 2020 พบวา่การทำา high-intensity albumin dialysis (> 4 sessions) 

ในผู้้้ป่ิวย ACLF อาจช่ัวยลด์อัติราการเสุ่ยช่ัวิติระยะสัุ�นได้์ (67) ม่การศึกษา retrospective study ในผู้้้ป่ิวย 

ACLF รุนแรง (ระดั์บ 2-3) ท่�ม่ภาวะไติวายเฉ่ัยบพลันพบว่าการทำา intermittent high-flux single-pass 

albumin dialysis (SPAD) ร่วมกับการทำา continuous venovenous hemodialysis (CVVHD)  สุามารถึ

ทำาให้การทำางานของไติฟ้�นฟ้ได้์ร้อยละ 53.8 และช่ัวยลด์อัติราการเสุ่ยช่ัวิติระยะสัุ�นเหลือร้อยละ 56.2 

และร้อยละ 53.8 ท่� 1 เดื์อนและ 3 เดื์อนได้์(68) ดั์งนั�นการเลือกวิธ่์การ dialysis และผู้้้ป่ิวยท่�เหมาะสุม

อาจสุามารถึช่ัวยลด์อัติราการเสุ่ยช่ัวิติและไติวายฟ้�นฟ้ได้์ แต่ิจำาเป็ินต้ิองม่การศึกษาเพิ�มเติิมต่ิอไปิ
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2. Cell-based liver support system

ALS ท่�ผู่้านมาจะเน้นในเรื�องของการกำาจัด์ของเสุ่ยและสุารพิษแต่ิยังไม่ได้์พิจารณาถึึงการเพิ�ม 

liver synthetic function ดั์งนั�น ALS รุ่นใหม่จึงม่ living hepatocyte อย่้ในระบบร่วมด้์วยซึึ่�งเร่ยกว่า 

bioartificial liver support ซึึ่�งม่ preliminary report ถึึงปิระสิุทธิ์ภาพของเค์รื�องมือน่�ใน HBV-ACLF พบ

ว่าม่ค์วามปิลอด์ภัยและทำาให้ผู้้้ป่ิวยม่การทำางานของตัิบด่์ขึ�น แต่ิอัติราการรอด์ช่ัวิติ, การฟ้�นฟ้ของไติและ

ทำาให้ MELD score ด่์ขึ�นได้์ไม่แติกต่ิางจากการรักษาด้์วย therapeutic plasma exchange(1, 69)

การผ่่าตัดเปล่�ยนตับำ 

การผู่้าตัิด์เปิล่�ยนตัิบเป็ินการรักษาท่�ช่ัวยเพิ�มอัติราการรอด์ช่ัวิติของผู้้้ป่ิวยได้์มาก แต่ิปัิญิหา

สุำาคั์ญิในการติดั์สิุนใจผู้า่ตัิด์เปิล่�ยนติบัในผู้้ป่้ิวย ACLF คื์อระยะเวลาและเกณฑ์์การค์ดั์เลือกผู้้้ป่ิวยท่�เหมาะ

สุม หากผู้้้ป่ิวยเจ็บป่ิวยรุนแรงมากตัิ�งแติ่แรกและไม่สุามารถึรอให้ตัิบฟ้�นฟ้เองได์้ก็จำาเป็ินต้ิองได์้รับการ

เปิล่�ยนตัิบท่�ทันท่วงท่ หากผู้้้ป่ิวยยังสุามารถึฟ้�นฟ้การทำางานของตัิบได้์แต่ิต้ิองใช้ัเวลาพักฟ้�นก็ค์วรได้์รับ

การ monitor ท่�เหมาะสุมก่อนท่�การทำางานของตัิบจะแย่ลงจนเกินแก้ไข  

 สุำาหรับเกณฑ์์การตัิด์สิุนใจสุ่งผู้้้ป่ิวยเปิล่�ยนตัิบในปัิจจุบันยังไม่ติายตัิว ม่การศึกษาพบว่าผู้้้ป่ิวย

ท่� MELD score มากกว่า 28 หรือ AARC score มากกว่า10 หรือม่ hepatic encephalopathy ระดั์บ

รุนแรง โด์ยท่�ไม่ม่การติิด์เชืั�อในกระแสุเลือด์หรือม่อวัยวะล้มเหลวหลายระบบค์วรได้์รับการเปิล่�ยนตัิบ

ตัิ�งแต่ิระยะเนิ�น ๆ (early liver transplantation)(70)  บางการศึกษาพบว่าผู้้้ป่ิวย ACLF ท่�แรกรับ  MELD 

score มากกว่า 27-30 ร่วมกับ hepatic encephalopathy หรือ bilirubin มากกว่า 22 mg/dl ร่วมกับ INR 

มากกว่า 2.5 และ hepatic encephalopathy ระดั์บ 3-4 ท่�ไม่ด่์ขึ�นเกิน 4 วันจะม่อัติราการเสุ่ยช่ัวิติเกือบ

ร้อยละ 100 ดั์งนั�นจึงค์วรทำาการเปิล่�ยนตัิบตัิ�งแต่ิ 4-7 วันแรกของการนอนโรงพยาบาล(71) อย่างไรก็ติาม

ในผู้้้ป่ิวยท่�อาการรุนแรงเกินไปิอาจไม่เหมาะสุำาหรับการเปิล่�ยนตัิบ ได้์แก่ 1. การติิด์เชืั�อในกระแสุเลือด์

ท่�ไม่สุามารถึค์วบคุ์มได้์หรือม่การติิด์เชืั�อในกระแสุเลือด์ร่วมกับระบบอวัยวะล้มเหลวตัิ�งแต่ิ 2 ระบบขึ�นไปิ  

2. การหายใจล้มเหลวหรือ hepatic encephalopathy ท่�ต้ิองใสุ่เค์รื�องช่ัวยหายใจเป็ินเวลานานกว่า 72 ชัั�วโมง

3. อวัยวะล้มเหลวตัิ�งแต่ิ 4 ระบบขึ�นไปิ  4. active gastrointestinal bleeding 5. การทำางานของหัวใจ

หลอด์เลือด์ล้มเหลวท่�ไม่ค์งท่�และต้ิองได้์รับ noradrenaline ตัิ�งแต่ิขนาด์ 3 mg/hr ขึ�นไปิ(1, 72)  สุำาหรับ

ภาวะไติวายเฉ่ัยบพลันใน ACLF พบว่าผู้้้ป่ิวยไติวายรุนแรง เช่ัน sCr มากกว่า 4 mg/dl หรือ เพิ�มขึ�น

มากกว่าร้อยละ 300 จากระด์ับเดิ์มหรือจำาเป็ินต้ิองได์้รับการบำาบัด์ไติทด์แทนม่อัติราการเสุ่ยช่ัวิติหลัง

ผู่้าตัิด์เปิล่�ยนตัิบมากกว่าผู้้้ป่ิวยท่�ไม่ม่ไติวายท่�ต้ิองได้์รับการบำาบัด์ไติทด์แทนอย่างม่นัยสุำาคั์ญิ (ร้อยละ

15 เท่ยบกับร้อยละ 4 ท่� 3 เดื์อน) จึงถืึอเป็ินข้อห้ามสุำาหรับการเปิล่�ยนตัิบ อย่างไรก็ติาม ม่แพทย์หลาย

ท่านให้ค์วามเห็นว่าอัติราการเสุ่ยช่ัวิติน่�เป็ินท่�ยอมรับได้์ ดั์งนั�นการพิจารณาเปิล่�ยนตัิบในผู้้้ป่ิวย ACLF

ท่�ม่การทำางานของไติเสืุ�อมอย่างรุนแรงจึงอาจต้ิองม่การศึกษาข้อม้ลเพิ�มเติิมต่ิอไปิ(73)
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การรักษาใหม่ท่่ยังอยู่ในการศึกษาวิจัย
จากกลไกเกิด์โรค์ของ ACLF ซึึ่�งม่การอักเสุบของอวัยวะต่ิางๆ ทั�วร่างกาย ดั์งนั�นการรักษาผู้้้

ป่ิวยภาวะไติวายเฉ่ัยบพลันรวมถึึงอวัยวะอื�นๆ ใน ACLF นอกจากการปิระคั์บปิระค์องระบบหัวใจหลอด์

เลือด์ ดั์งเช่ันการให้ terlipressin และ albumin แล้วจึงค์วรให้ค์วามสุำาคั์ญิต่ิอภาวะ systemic inflamma-

tion ด้์วย โด์ยยืนยันได้์จากการศึกษาท่�พบว่ายิ�ง ACLF รุนแรงผู้้้ป่ิวย HRS-AKI จะยิ�งติอบสุนองต่ิอการ

รักษาด้์วย terlipressin ร่วมกับ albumin น้อยลง(5, 74, 75) ปัิจจุบันจึงม่หลายการศึกษาเพื�อลด์ระดั์บการ

อักเสุบในผู้้้ป่ิวย ACLF ดั์งน่�

1. การปิล้กถ่ึาย mesenchymal stem cells โด์ยม่การศึกษา open-label non-controlled trial

ขนาด์เล็กท่�ทำาในผู้้้ป่ิวย HBV-ACLF พบว่าสุามารถึลด์ systemic inflammation, ม่ค่์าการทำางานของตัิบ

ท่�ด่์ขึ�น, MELD score ท่�ด่์ขึ�น รวมถึึงม่อัติราการรอด์ช่ัวิติสุ้งกว่ากลุ่มค์วบคุ์ม(76)

2. การให้ granulocyte colony-stimulating factors (G-CSF) เนื�องจากในผู้้้ป่ิวย ACLF พบว่า

จะม่การทำางานของระบบภ้มิคุ้์มกันแต่ิกำาเนิด์ลด์ลง ม่หลาย RCT ให้ G-CSF เพื�อไปิกระตุ้ิน innate 

immunity (ทำาให้ค์วามสุามารถึในการ phagocytosis ด่์ขึ�น, ช่ัวยกระตุ้ินให้ CD34+ progenitor cells 

เข้าไปิในตัิบ)(77) พบว่าหลังให้ G-CSF ขนาด์ 5 μg/kg/day นาน 6 วันทำาให้ผู้้้ป่ิวยม่การทำางานของตัิบ

ด่์ขึ�น ค่์า MELD score และ Child-Pugh score ด่์ขึ�น รวมถึึงการให้ G-CSF ม่ผู้ลช่ัวยป้ิองกันการเกิด์ 

HRS-AKI ได้์ และทำาให้ม่อัติราการรอด์ช่ัวิติท่�เพิ�มขึ�น(78)  โด์ยผู้ลการศึกษาท่�พบว่าการให้ G-CSF ได้์

ปิระโยชัน์ในผู้้้ป่ิวยทั�งหมด์ทำาในกลุ่มปิระเทศในทว่ปิเอเช่ัย(1, 79) อย่างไรก็ติามจากผู้ลการศึกษาแรกจาก

กลุ่มปิระเทศในทว่ปิยุโรปิซึึ่�งเป็ิน multicenter RCT กลับพบว่าการใช้ั G-CSF ไม่ช่ัวยเพิ�มอัติราการรอด์

ช่ัวิติท่� 90 วันในผู้้้ป่ิวย ACLF เมื�อเท่ยบกับการรักษามาติรฐาน(80) ดั์งนั�นปิระโยชัน์จากการใช้ั G-CSF ใน

ผู้้้ป่ิวย ACLF ในปัิจจุบันจึงยังได้์ข้อสุรุปิท่�ไม่แน่ชััด์

3. Macrophage directed therapy ผู่้านทาง immunomodulators เช่ัน glucocorticoids, N-ace-

tylcysteine ได้์รับการรับรองให้ใช้ัรักษาในโรค์ immune-related liver diseases อื�นๆ แต่ิปัิจจุบันยังไม่ม่

การศึกษาในผู้้้ป่ิวย ACLF(81)

4. การรักษาเพื�อยับยั�งการกระตุ้ินเซึ่ลล์ Kupffer เพื�อลด์การเกิด์ systemic inflammation ในผู้้้ป่ิวย

ACLF ตัิ�งแต่ิระยะแรกๆ สุามารถึลด์สัุญิญิาณกระตุ้ินการอักเสุบจากการกระตุ้ินเซึ่ลล์ Kupffer โด์ยเฉัพาะ

อย่างยิ�งจะไปิยับยั�งการปิล่อยสุาร DAMPs โด์ยในปัิจจุบันม่การศึกษาแนวคิ์ด์น่�ในหน้ทด์ลองแล้ว(82)

จากหลักฐานในการรักษาต่ิางๆ ผู้้้เข่ยนจึงสุรุปิออกเป็ินแนวทางในการด้์แลผู้้้ป่ิวยภาวะไติวาย

เฉ่ัยบพลันใน ACLF ได้์ดั์งน่� (รวบรวมและดั์ด์แปิลงจาก AASLD guidelines 2012(83), EASL guidelines 

2018(9) และ APASL guidelines 2019(1) และ APAS- AARC consensus 2020)

1. พยาธิ์กำาเนิด์ของไติวายเฉ่ัยบพลันใน ACLF ปิระกอบด้์วยภาวะเลือด์มาเล่�ยงไติลด์ลง, การ

ได้์รับบาด์เจ็บโด์ยติรงต่ิอ renal tubule, ภาวะ microvascular dysfunction และ systemic inflammation 

ดั์งนั�นการป้ิองกันภาวะไติวายเฉ่ัยบพลันและการรักษาจึงค์วรแก้ไขในทุกปัิจจัยเพื�อให้ได้์ปิระสิุทธิ์ภาพท่�
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ด่์ท่�สุุด์

2. การป้ิองกันภาวะไติวายเฉ่ัยบพลันในผู้้้ป่ิวยท่�เกิด์ ACLF ปิระกอบด้์วยการระบุปัิจจัยเสุ่�ยง

และให้การป้ิองกันและรักษาท่�เหมาะสุม โด์ยปัิจจัยท่�พบบ่อยได้์แก่ การใช้ัยาท่�เป็ินอันติรายต่ิอไติ การ

ฉ่ัด์สุารทึบแสุงทางหลอด์เลือด์ ภาวะ refractory ascites โซึ่เด่์ยมในกระแสุเลือด์ติำ�า รวมถึึงการให้ยา

ปิฏิิช่ัวนะแบบ prophylaxis ในผู้้้ป่ิวยท่�สุงสัุยว่าม่ติิด์เชืั�อในกระแสุเลือด์ เป็ินต้ิน นอกจากน่� การด้์แลปิระคั์บ

ปิระค์อง hemodynamic ให้ค์งท่�ด้์วย parameter ต่ิางๆ ได้์แก่ การใช้ัขนาด์ของหลอด์เลือด์ด์ำา inferior 

vena cava, การวัด์ค่์า central venous pressure และปิระเมิน systemic vascular resistance ม่ปิระโยชัน์

ในการช่ัวยป้ิองกันการเกิด์ภาวะไติวายเฉ่ัยบพลันใน ACLF 

3. ข้อม้ลการใช้ั vasoconstrictor สุำาหรับภาวะไติวายเฉ่ัยบพลันใน ACLF ยังม่จำากัด์ การให้

terlipressin ทางหลอด์เลือด์ด้์วยวิธ่์การ infusion ด่์กว่าการใช้ั noradrenaline ในการรักษา HRS-AKI 

ใน ACLF จึงค์วรพิจารณาให้ terlipressin ร่วมกับ albumin เป็ินการรักษาลำาดั์บแรกใน HRS-AKI และ

ค์วรเฝ้้าระวังภาวะแทรกซ้ึ่อนจากการใช้ั terlipressin อย่างระมัด์ระวัง

 3.1 การให้ terlipressin สุามารถึให้ทางหลอด์เลือด์ด้์วยวิธ่์การ bolus เริ�มด้์วยขนาด์ 1 mg 

ทุก 4-6 ชัั�วโมง อย่างไรก็ติาม การให้ terlipressin ด้์วยวิธ่์การ infusion ขนาด์ 2 mg/day จะช่ัวยลด์อัติรา

การเกิด์เหตุิการณ์ไม่พึงปิระสุงค์์จากการใช้ัยา จึงทำาให้สุามารถึลด์ปิริมาณการใช้ัยาต่ิอวันในผู้้้ป่ิวยได้์ 

ในกรณ่ท่�ไม่ติอบสุนองต่ิอการรักษาหลังจาก 2 วัน (sCr ลด์ลงน้อยกว่าร้อยละ 25 นับจากค่์าสุ้งสุุด์) 

ค์วรเพิ�มปิริมาณ terlipressin เป็ินลำาดั์บขั�นจนกระทั�งได้์ขนาด์สุ้งสุุด์ท่� 12 mg/day 

 3.2 ให้ 20% albumin solution ขนาด์ 20-40 mg/day และค์วรเฝ้้าติิด์ติามระดั์บ CVP 

เป็ินระยะๆ หรือใช้ัวิธ่์การอื�นเพื�อปิระเมินปิริมาณ central blood volume จะช่ัวยป้ิองกันสุารนำ�าใน

หลอด์เลือด์มากเกินไปิได้์และยังช่ัวยในการปิรับขนาด์การให้ albumin แก่ผู้้้ป่ิวยได้์อย่างเหมาะสุม

 3.3 สุามารถึให้ noradrenaline เปิ็นทางเลือกแทน terlipressin ได์้แติ่ข้อม้ลยังม่จำากัด์ 

นอกจากนั�น การให้ noradrenaline จำาเป็ินต้ิองม่การเฝ้้าระวังภาวะแทรกซ้ึ่อนด้์วย

 3.4 Midodrine ร่วมกับ octreotide อาจเปิ็นทางเลือกหนึ�งในกรณ่ท่�ไม่สุามารถึให้ 

terlipressin หรือ noradrenaline ได้์แต่ิปิระสิุทธิ์ภาพติำ�ากว่าการให้ terlipressin มาก

4. ค์วามรุนแรงของภาวะไติวายเฉ่ัยบพลัน, MELD score และระดั์บค์วามรุนแรงของ ACLF จะ

เป็ินตัิวช่ัวยทำานายการติอบสุนองต่ิอการรักษาด้์วย terlipressin ร่วมกับ albumin ในผู้้้ป่ิวย ACLF ท่�ม่

HRS-AKI

5. ให้การรักษาด้์วยการบำาบัด์ทด์แทนไติอย่างเร่งด่์วนหากผู้้้ป่ิวยม่ภาวะ volume overload, ม่

ภาวะแทรกซ้ึ่อนจาก uremia, hyperkalemia, hypernatremia และ metabolic acidosis ท่�เป็ินรุนแรงและ

ไม่ติอบสุนองติ่อการรักษาด์้วย conservative management และเนื�องจากภาวะไติวายเฉ่ัยบพลันใน 

ACLF เปิน็อวยัวะหนึ�งในหลายระบบอวยัวะท่�ม่การทำางานลม้เหลว ดั์งนั�น threshold ในการเริ�มใหรั้กษา
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ด้์วยการบำาบัด์ทด์แทนไติค์วรติำ�ากว่าภาวะไติวายเฉ่ัยบพลันในภาวะอื�นท่�ไม่ใช่ั ACLF ซึึ่�งจะม่สุ่วนในการ

ปิระคั์บปิระค์องการทำางานของอวัยวะอื�นด้์วย

 5.1 การบำาบัด์ทด์แทนไติด้์วยการฟอกเลือด์ชันิด์ต่ิอเนื�อง (continuous renal replacement 

therapy, CRRT) ทำาให้ผู้้้ป่ิวยสุามารถึทนต่ิอการรักษาได้์ด่์กว่าการฟอกเลือด์เป็ินช่ัวง (intermittent he-

modialysis) เนื�องจากวิธ่์ CCRT ทำาให้ภาวะการทำางานของหัวใจและหลอด์เลือด์เสุถ่ึยรกว่า, ช่ัวยแก้ไข

ภาวะโซึ่เด่์ยมติำ�าในกระแสุเลือด์อย่างค่์อยเป็ินค่์อยไปิมากกว่า และทำาให้ระดั์บค์วามดั์นในโพรงศ่รษะม่

ค์วามผัู้นผู้วนน้อยกว่าการรักษาด้์วยการฟอกเลือด์เป็ินช่ัวง

6. อาจใช้ั biomarker สุำาหรับ tubular damage เช่ัน NGAL ในปัิสุสุาวะเพื�อปิระกอบการแยก

ระหว่าง HRS และ ATN รวมถึึงอาจใช้ัปิระกอบการพิจารณาเริ�ม early RRT หรือ artificial liver support

7. Plasma exchange เป็ินวิธ่์การท่�ม่ปิระสิุทธิ์ภาพในการปิระคั์บปิระค์องการทำางานของตัิบใน

ผู้้้ป่ิวย ACLF จนกว่าผู้้้ป่ิวยจะได้์รับการผู่้าตัิด์เปิล่�ยนตัิบหรือหายจาก ACLF ด้์วยตัิวเอง

8. การรักษาวิธ่์ใหม่ๆ เพื�อช่ัวยแก้ไขภาวะไติวายเฉ่ัยบพลันใน ACLF นอกเหนือไปิจากการ

ปิระคั์บปิระค์องการทำางานของระบบไหลเว่ยนโลหิติจะมุ่งเน้นไปิท่�การลด์ systemic inflammation เช่ัน

G-CSF, mesenchymal stem cells transplantation, glucocorticoids, Kupffer cells activation รวมถึึง

therapeutic plasma exchange ซึึ่�งยังอย่้ในขั�นติอนการศึกษาวิจัยถึึงปิระสิุทธิ์ภาพและค์วามปิลอด์ภัย

9. ค์วรพิจารณาการผู่้าตัิด์เปิล่�ยนตัิบตัิ�งแต่ิระยะเนิ�นๆ (early liver transplantation) ในผู้้้ป่ิวย

ACLF ซึึ่�งจะสุามารถึลด์ภาวะแทรกซึ่้อนจาก ACLF ต่ิางๆ ได้์ อย่างไรก็ติาม ยังไม่ม่เกณฑ์์การเลือก

ผู้้้ป่ิวยในการสุ่งทำาผู่้าตัิด์เปิล่�ยนตัิบท่�ชััด์เจนว่าผู้้้ป่ิวยรายได้์จะได้์รับปิระโยชัน์จาก early liver transplan-

tation สุำาหรับผู้้้ป่ิวยท่�ม่ไติวายรุนแรงจนต้ิองได์้รับการรักษาด์้วยการบำาบัด์ทด์แทนไติอาจไม่เหมาะสุม

ต่ิอการผู่้าตัิด์เปิล่�ยนตัิบเนื�องจากม่อัติราการเสุ่ยช่ัวิติหลังผู่้าตัิด์สุ้ง

สรุปั
ภาวะไติวายเฉ่ัยบพลันเกิด์ขึ�นบ่อยในผู้้้ป่ิวย ACLF ซึึ่�งสุ่งผู้ลต่ิอการพยากรณ์โรค์ท่�ไม่ด่์และม่

อัติราการเสุ่ยช่ัวิติท่�สุ้ง เนื�องด้์วยพยาธิ์กำาเนิด์ใน ACLF อันปิระกอบด้์วย circulatory dysfunction และ 

systemic inflammation ทำาให้ติอบสุนองต่ิอการรักษาด้์วย volume expansion และ vasoconstriction 

ได้์ผู้ลไม่ด่์เท่าท่�ค์วรเมื�อเท่ยบกับผู้้้ป่ิวย acute decompensation ในปัิจจุบันม่แนวทางการรักษาใหม่ได้์

รับการศึกษาพัฒินาเพิ�มขึ�นอย่างมากมายติามค์วามร้้ค์วามเข้าใจในพยาธ์ิกำาเนิด์ของโรค์ท่�เพิ�มมากขึ�น 

ซึึ่�งผู้ลการศกึษาหลายชันดิ์ได์ผู้้ลลพัธ์์ท่�น่าพอใจ อยา่งไรกต็ิามยงัค์งติอ้งม่การศกึษาเพิ�มเติิมอ่กมาก เพื�อ

ยืนยันปิระสุิทธ์ิภาพและค์วามปิลอด์ภัยจากการรักษาด์้วยวิธ่์การใหม่ๆ ดั์งนั�น การรักษาหลัก คื์อการ

ด้์แลปิระค์บัปิระค์องการทำางานของทกุอวยัวะไปิพรอ้มกนั ให้เพ่ยงพอและทนัทว่งท่จึงยงัเป็ินการรกัษา

ท่�ด่์ท่�สุุด์ในปัิจจุบัน
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