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บทนำำ�

การดำำ�เนิินโรคในผู้้�ป่่วยตัับแข็็งตามความรุุนแรงทางคลิินิิกแบ่่งเป็็นระยะตั้้�งแต่่ compensated
cirrhosis, decompensated cirrhosis และ late decompensated cirrhosis หากในช่่วงหนึ่่�งของการ
ดำำ�เนิินโรคมีีอัันตรายที่่เ� กิิดขึ้้น� ต่่อตัับและส่่งผลให้้การทำำ�งานของตัับแย่่ลงอย่่างรวดเร็็ว เกิิดอวััยวะต่่างๆ
ทำำ�งานล้้มเหลว และมีีอััตราการเสีียชีีวิิตระยะสั้้�นสููง ภาวะนี้้�เป็็นกลุ่่�มอาการทางคลิินิกิ ที่่มีีลั
� กั ษณะจำำ�เพาะ
ซึ่่�งเรีียกว่่า acute-on-chronic liver failure (ACLF) ที่่�มีีความแตกต่่างจากภาวะ acute decompensation
(AD) หากผู้้�ป่่วยได้้รัับการรัักษาที่่�เหมาะสมและทัันท่่วงทีีอาจทำำ�ให้้การทำำ�งานของตัับกลัับมาสู่่�สภาวะ
เดิิมได้้ ด้้วยเหตุุนี้้� ACLF จึึงเป็็นโรคที่่�แพทย์์ทุุกคนควรตระหนัักถึึงและให้้ความสำำ�คััญในการดููแลรัักษา
เทีียบเท่่ากัับการดููแลผู้้�ป่่วยวิิกฤติิภาวะอื่่�นๆ
แม้้ว่่าแนวคิิดของ ACLF จะเป็็นที่่�เข้้าใจกัันมานานหลายปีีแต่่การให้้นิิยามยัังมีีความแตกต่่าง
กัันพอสมควรระหว่่างกลุ่่�มประเทศที่่�ให้้การดููแลผู้้�ป่่วย โดยประเทศซีีกตะวัันออก นำำ�โดย Asian pacific
association for the study of the liver (APASL) ได้้ทำำ�การศึึกษาผู้้�ป่่วยจาก APASL ACLF research
consortium (AARC) และให้้นิิยามในปีี ค.ศ. 2019 ไว้้ว่่า “ACLF คืือการที่่ตั� ับได้้รัับบาดเจ็็บ แสดงอาการ
ด้้วยภาวะดีีซ่่าน (serum bilirubin >5 mg/dL) และมีีการแข็็งตััวของเลืือดผิิดปกติิ (INR >1.5 หรืือ prothrombin activity < ร้้อยละ 40) ตามมาด้้วยอาการท้้องมานและ/หรืือภาวะโรคสมองจากตัับ (hepatic
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encephalopathy; HE) ภายใน 4 สััปดาห์์โดยเกิิดในผู้้�ป่่วยที่่�เป็็นโรคตัับเรื้้�อรัังหรืือตัับแข็็งซึ่่�งจะสััมพัันธ์์
กัับอััตราการเสีียชิิวิิตสููงที่่�เวลา 28 วััน” (1) แต่่สำำ�หรัับกลุ่่�มประเทศทางซีีกตะวัันตกนำำ�โดย European
association for the study of the liver–chronic liver failure (EASL-CLIF) consortium ได้้ทำำ�การศึึกษา
ผู้้�ป่่วยจาก CLIF acute-on-chronic liver failure in cirrhosis (CANONIC) core Study ใน ค.ศ. 2013(2)
และนิิยาม ACLF ว่่าเกิิด acute decompensation ในผู้้�ป่่วยตัับแข็็งทำำ�ให้้เกิิดระบบอวััยวะล้้มเหลวและ
มีีอััตราการเสีียชีีวิิตระยะสั้้�นสููง โดย EASL-CLIF consortium สร้้างระบบคะแนนได้้แก่่ CLIF-c-ACLF
และ CLIF-OF score มาเป็็นเกณฑ์์การวิินิจิ ฉััยอวััยวะล้้มเหลวซึ่ง่� เป็็นองค์์ประกอบหลัักของ ACLF(3) จาก
การศึึกษาพบว่่าไม่่ว่่าจะอาศััยเกณฑ์์ใดก็็ตาม ภาวะไตวายเฉีียบพลััน (acute kidney injury; AKI) เป็็น
หนึ่่�งปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อการเสีียชีีวิิตในผู้้�ป่่วย ACLF มากที่่�สุุด โดยอาจพบได้้ตั้้�งแต่่ต้้นว่่าเป็็นอาการหนึ่่�ง
ของ ACLF หรืืออาจเป็็นภาวะแทรกซ้้อนของ ACLF ที่่�เกิิดตามมาภายหลัังก็็ได้้

อุุบััติิการณ์์และความชุุกของภาวะไตวายเฉีียบพลัันใน ACLF

จาก systematic review และ meta-analysis รวบรวมข้้อมููลการศึึกษาตั้้�งแต่่ ค.ศ. 2011-2019
พบความชุุกของ ภาวะไตวายเฉีียบพลัันใน ACLF โดยรวมร้้อยละ 41 โดยจะมีีความเสี่่�ยงต่่อการเสีีย
ชีีวิิตที่่� 1 เดืือนเพิ่่�มขึ้้�น 3.98 เท่่าและที่่� 3 เดืือนเพิ่่�มขึ้้�น 4.98 เท่่าและอััตราการเสีียชีีวิิตของ ACLF สููง
ขึ้้�นแปรตามความรุุนแรงของไตวายและเมื่่�อเกิิด hepatorenal syndrome (HRS) พบว่่าอััตราการตอบ
สนองต่่อการรัักษาด้้วยยากระตุ้้�นหลอดเลืือดมีีเพีียงร้้อยละ 32 เท่่านั้้�นซึ่่�งต่ำำ��กว่่าผู้้�ป่่วย AD อย่่างมาก(4)
นอกจากความรุุนแรงของภาวะไตวายแล้้ว การดำำ�เนิินโรคก็็มีีผลต่่อพยากรณ์์โรคเช่่นกััน โดยพบว่่าผู้้�ป่ว่ ย
ACLF ที่่ไ� ม่่เกิิดภาวะไตวายเฉีียบพลัันในสััปดาห์์แรกของการนอนโรงพยาบาลจะมีีการพยากรณ์์ของโรค
ที่่�ดีีและมีีอััตราการรอดชีีวิิต 1 เดืือนสููงถึึงร้้อยละ 80 ส่่วนผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะไตวายเฉีียบพลัันนั้้�นหากได้้รัับ
การรัักษาจนการทำำ�งานของไตหายเป็็นปกติิจะมีีอััตราการรอดชีีวิิตที่สูู�่ งกว่่าผู้้�ป่ว่ ยที่่ก� ารทำำ�งานของไตไม่่
ดีีขึ้้�น มีีการศึึกษาชนิิด randomized controlled trial (RCT) ขนาดใหญ่่พบว่่าแม้้ผู้�ป่้ ่วยที่่� creatinine ใน
เลืือดดีีขึ้้�นเพีียงร้้อยละ 20 จากระดัับเดิิมแต่่จะส่่งผลให้้มีีอัตั ราการรอดชีีวิิตจาก ACLF สููงขึ้้น� อย่่างมาก(5)
ผู้้�ป่่วยที่่�เกิิดภาวะไตวายเฉีียบพลัันแล้้วการทำำ�งานของไตไม่่หายกลัับเป็็นปกติิมีีอััตราการเสีียชีีวิิตที่่� 1
เดืือนประมาณร้้อยละ 50 ส่่วนผู้้�ป่่วยที่่�การทำำ�งานของไตแย่่ลงเรื่่�อยๆ หรืือเกิิดภาวะไตวายเฉีียบพลััน
ตามมาหลัังจากนอนโรงพยาบาลและเป็็นกลุ่่�มที่่�มีีพยากรณ์์โรคแย่่ที่่�สุุดโดยพบอััตราการเสีียชีีวิิตที่่� 1
เดืือนสููงถึึงร้้อยละ 75(6)
จากการเก็็บข้้อมููลในโรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์ช่่วงระหว่่างปีี ค.ศ. 2014-2019 (unpublished
data) มีีผู้้�ป่่วย ACLF จำำ�นวน 92 ราย ประกอบด้้วย ACLF ระดัับ 1 จำำ�นวน 32 ราย, ACLF ระดัับ 2
จำำ�นวน 35 ราย และ ACLF ระดัับ 3 จำำ�นวน 25 ราย ในผู้้�ป่่วย ACLF ทั้้�งหมดพบภาวะไตวายเฉีียบพลััน
สููงถึึง 51 รายซึ่่�งคิิดเป็็นร้้อยละ 55.4 โดยผู้้�ป่่วยที่่�เกิิด ภาวะไตวายเฉีียบพลัันมีีอััตราการเสีียชีีวิิตที่่� 3
เดืือนสููงถึึงร้้อยละ 47.1
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	ล่่าสุุด สมาคมโรคตัับแห่่งประเทศไทยได้้เก็็บข้้อมููลจากโรงพยาบาลมหาวิิทยาลััยในประเทศไทย
9 แห่่งในปีี ค.ศ. 2020 มีีผู้้�ป่ว่ ย ACLF ทั้้�งสิ้้�น 345 ราย พบว่่าภาวะไตวายเฉีียบพลัันเป็็นภาวะแทรกซ้้อน
ที่่�พบมากที่่�สุุดในผู้้�ป่่วย ACLF ถึึงร้้อยละ 42.6 และเมื่่�อเทีียบกัับการเกิิดอวััยวะล้้มเหลวระบบอื่่�น พบ
ว่่าภาวะไตวายเฉีียบพลัันสััมพัันธ์์กับั อััตราการเสีียชีีวิิตระยะสั้้�นมากที่่สุ� ดุ โดยผู้้�ป่ว่ ยที่่มีี� ไตวายเฉีียบพลััน
จะมีีโอกาสเสีียชีีวิิตมากขึ้้�น 4.7 เท่่าที่่� 1 เดืือนและ 4.1 เท่่าที่่� 3 เดืือน(7)

ความแตกต่่างระหว่่าง AD และ ACLF

AD เกิิดในผู้้�ป่่วยโรคตัับแข็็งและมัักจะระบุุปััจจััยกระตุ้้�นได้้ชัดั เจนซึ่่ง� อาจจะสััมพัันธ์์กัับตัับหรืือ
ไม่่สัมั พัันธ์์กับั ตัับก็็ได้้ อาการแสดงทางคลิินิกิ มัักเกิิดภายใน 3 เดืือนซึ่ง่� เกิิดได้้ทั้้ง� อาการทางตัับเอง (ดีีซ่่าน,
ท้้องมาน และภาวะโรคสมองจากตัับ) และอาการนอกตัับ (variceal bleed, AKI, sepsis) โดยอาจมีีอาการ
หลายอย่่างเกิิดร่ว่ มกััน เช่่น ภาวะโรคสมองจากตัับร่่วมกัับท้้องมาน, ภาวะโรคสมองจากตัับร่่วมกัับดีีซ่่าน
และติิดเชื้้�อในกระแสเลืือด, เลืือดออกจากหลอดเลืือดขอดที่่�หลอดอาหารโป่่งพองร่่วมกัับท้้องมาน
เป็็นต้้น ซึ่่�งอาการแสดงต่่างๆ นี้้�เป็็นภาวะแทรกซ้้อนจากความดัันในหลอดเลืือดพอร์์ทััลสููงที่่�ทราบกััน
โดยทั่่�วไปในผู้้�ป่่วยตัับแข็็ง เมื่่�อเกิิด AD แล้้วจะมีีอััตราการเสีียชีีวิิตโดยรวมร้้อยละ 23 และร้้อยละ 29 ที่่�
1 เดืือนและ 3 เดืือนตามลำำ�ดัับซึ่่�งต่ำำ��กว่่าผู้้�ป่่วย ACLF มาก
ACLF เป็็นกลุ่่�มอาการ hepatic decompensation (ดีีซ่่าน, การแข็็งตััวของเลืือดผิิดปกติิ, ท้้อง
มานและภาวะโรคสมองจากตัับ) ในผู้้�ป่ว่ ยโรคตัับเรื้้อ� รัังซึ่ง่� จะมีีตัับแข็็งหรืือไม่่มีีตับั แข็็งร่่วมด้้วยก็็ได้้ ปััจจััย
กระตุ้้�นให้้เกิิด decompensation เป็็นเฉพาะปััจจััยที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับตัับเท่่านั้้�นและมัักเกิิดอาการทางคลิินิกิ
ภายในเวลา 4 สััปดาห์์ ผู้้�ป่่วย ACLF มีีการบาดเจ็็บอย่่างรุุนแรงของเซลล์์ตัับ จึึงกระตุ้้�นการทำำ�งานของ
hepatic stellate cell อย่่างมากจนเกิิด cytokine storm และทำำ�ให้้มีีการตายของเซลล์์ตัับเพิ่่�มมากขึ้้�น จึึง
ทำำ�ให้้มีีการเพิ่่�มขึ้้น� ของความดัันในหลอดเลืือดพอร์์ทัลั อย่่างรุุนแรงและรวดเร็็ว ดัังนั้้�นอาการแสดงของผู้้�
ป่่วยจึึงมัักมีีดีีซ่่านร่่วมกัับการแข็็งตััวของเลืือดผิิดปกติิจาก hepatocellular injury และมีีระบบอวััยวะต่่างๆ
ล้้มเหลวจาก cytokine storm และ hemodynamic disturbance ส่่วนภาวะท้้องมาน เลืือดออกจากภาวะ
หลอดเลืือดในหลอดอาหารโป่่งพองและภาวะโรคสมองจากตัับ ซึ่่�งเป็็นผลจากความดัันหลอดเลืือด
พอร์์ทัลั ที่่สูู� งขึ้้น� อย่่างเฉีียบพลัันจะเกิิดตามมาในภายหลััง ผู้้�ป่ว่ ย ACLF ที่่ไ� ด้้รับั การรัักษาและแก้้ไขไม่่ทันั
ท่่วงทีีจะมีีอััตราการเสีียชีีวิิตระยะสั้้�นที่่�สููงมาก โดยอััตราการเสีียชีีวิิต 3 เดืือนโดยรวมคืือร้้อยละ 54
อย่่างไรก็็ตาม ในผู้้�ป่ว่ ยที่่มีี� hepatic reserve ดีีอยู่่�เดิิมร่่วมกัับได้้รับั การรัักษาที่่เ� หมาะสมและทัันท่่วงทีีมััก
จะมีีการทำำ�งานของตัับฟื้้น� ฟููจนกลัับใกล้้เคีียงภาวะเดิิมและมีีอััตราการรอดชีีวิิตในระยะยาวที่่ดีี� กว่่าผู้้�ป่ว่ ย
AD(1) จากกลไกพยาธิิกำำ�เนิิดของโรคพบว่่าผู้้�ป่่วยไตวายเฉีียบพลัันจาก ACLF มัักมีี structural AKI จึึงมีี
โอกาสเกิิดไตวายเรื้้อ� รัังตามมาได้้มากกว่่าผู้้�ป่่วย AD
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นิิยามของภาวะไตวายเฉีียบพลัันในผู้้�ป่่วยโรคตัับแข็็ง

โดยทั่่�วไปแล้้วภาวะไตวายเฉีียบพลัันถููกนิิยามไว้้ว่่ามีีการเพิ่่�มขึ้้�นของ serum creatinine (sCr)
มากกว่่า 1.5 mg/dl หรืือมากกว่่า 2 เท่่าจากค่่าเดิิม อย่่างไรก็็ตามยัังมีีภาวะไตวายที่่�เกิิดจำำ�เพาะในผู้้�
ป่่วยโรคตัับเรื้้�อรัังเรีียกว่่า hepatorenal syndrome (HRS)(8) ในอดีีต HRS ถููกจำำ�แนกเป็็น 2 ชนิิดได้้แก่่ 1.
HRS type 1 (HRS-1) ซึ่่�งเป็็นภาวะที่่�การทำำ�งานของไตลดลงอย่่างรวดเร็็วทำำ�ให้้ sCr > 2.5 mg/dl หรืือ
> ร้้อยละ 50 จากระดัับเดิิม หรืือมีี 24-hour creatinine clearance ลดลงจากเดิิมมากกว่่าร้้อยละ 50
หรืือ 20 ml/min ภายในระยะเวลา 2 สััปดาห์์ และ 2. HRS type 2 (HRS-2) เป็็นภาวะที่่�การทำำ�งานของ
ไตลดลงอย่่างช้้าๆ (sCr 1.5-2.5 mg/dl) มัักพบในผู้้�ป่่วยตัับแข็็งที่่�มีี refractory ascites(9)
การกำำ�หนดนิิยามเดิิมนี้้�ตั้้ง� อยู่่�บนบรรทััดฐานกลไกการเกิิดโรคว่่า HRS เกิิดจากเลืือดไปเลี้้�ยงไต
ลดลงอย่่างมาก อัันเป็็นผลจากทั้้�งหลอดเลืือดแดงใน splanchnic และ systemic มีีการขยายตััวทำำ�ให้้
effective circulating volume ลดลงร่่วมกัับ cardiac output ไม่่เพีียงพอต่่อความต้้องการ อย่่างไรก็็ตาม
การใช้้นิิยามเดิิมมีีข้้อจำำ�กัดที่
ั ่�สำำ�คััญได้้แก่่ 1) ผู้้�ป่่วยตัับแข็็งที่่�มีีภาวะ sarcopenia อาจตรวจพบ sCr ยััง
ต่ำำ��อยู่่�แม้้จะมีีการทำำ�งานของไตเสื่่�อมลงอย่่างรุุนแรงแล้้วก็็ตาม และ 2) การยึึดติิดกัับเกณฑ์์ cut-off ที่่�
เข้้มงวดเกิินไปจึึงอาจทำำ�ให้้เริ่่�มการรัักษา HRS ช้้ากว่่าที่่�ควร หลัังจากมีีความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับกลไก
การเกิิดโรคมากขึ้้�นประกอบกัับมีีการศึึกษาพบว่่าแม้้การทำำ�งานของไตลดลงเพีียงเล็็กน้้อยแต่่อาจส่่งผล
ให้้อัตั ราการรอดชีีวิิตในผู้้�ป่ว่ ยตัับแข็็งลดลงอย่่างมากได้้ ปััจจุุบันั จึึงมีีการเปลี่่ย� นแปลงนิิยามภาวะไตวาย
เฉีียบพลัันในผู้้�ป่่วยตัับแข็็งขึ้้�นใหม่่โดยเน้้นที่่�การเปลี่่�ยนแปลงของระดัับ sCr แทนที่่�การกำำ�หนดระดัับ
cut-off ที่่ต� ายตััว ทั้้�งนี้้�เพื่่�อเพิ่่�มความไวในการวิินิจิ ฉััยภาวะไตวายเฉีียบพลัันมากขึ้้น� (9-11) จึึงขอสรุุปเกณฑ์์
การวิินิิจฉััยภาวะไตวายเฉีียบพลัันในผู้้�ป่่วยตัับแข็็งดัังแสดงในตารางที่่� 1 โดยเกณฑ์์การวิินิิจฉััยภาวะไต
วายเฉีียบพลัันนี้้�ใช้้ทั้้�งกัับผู้้�ป่่วยโรคตัับเรื้้�อรัังที่่�เกิิด AD และ ACLF
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ตารางที่่� 1. เกณฑ์์การวิินิิจฉััยภาวะไตวายเฉีียบพลัันในผู้้�ป่่วยโรคตัับแข็็งตาม international club of
ascites (ICA) 2015(11)
นิิยามที่่�ควรทราบ รายละเอีียดของนิิยาม
Baseline sCr

ค่่าของ sCr ในช่่วง 3 เดืือนก่่อนหน้้า ในกรณีีที่่�มีีค่่า sCr มากกว่่า 1 ค่่า แนะนำำ�ให้้ใช้้
ค่่าที่่�ใกล้้เคีียงกัับค่่า sCr ที่่�วััดแรกรัับขณะนอนโรงพยาบาลมากที่่�สุุด สำำ�หรัับผู้้�ป่่วยที่่�
ไม่่มีีค่่า sCr มาก่่อนเลยในช่่วง 3 เดืือนที่่ผ่� ่านมาให้้ถืือว่่าค่่า sCr แรกรัับขณะนอน
โรงพยาบาลเป็็นค่่า baseline

ภาวะไตวาย
เฉีียบพลััน (AKI)

มีีการเพิ่่�มขึ้้�นของ sCr >0.3 mg/dl ภายใน 48 ชั่่�วโมงหรืือมีีการเพิ่่�มขึ้้�นของ sCr
มากกว่่าหรืือเท่่ากัับร้้อยละ 50 จากเดิิม (baseline) โดยเป็็นการเพิ่่�มขึ้้�นภายใน 7 วัันที่่�
ผ่่านมา หรืือมีีปริิมาณปััสสาวะน้้อยกว่่า 0.5 ml/kg/hour เป็็นเวลา 6 ชั่่�วโมง

ระยะของภาวะไต ระยะที่่� 1: มีีการเพิ่่�มขึ้้น� ของ sCr >0.3 mg/dl หรืือเพิ่่�มขึ้้�น >1.5-2 เท่่าจากเดิิม
วายเฉีียบพลััน
ระยะที่่� 2: มีีการเพิ่่�มขึ้้น� ของ sCr >2-3 เท่่าจากเดิิม
Stage 3: มีีการเพิ่่�มขึ้้�นของ sCr >3 เท่่าจากเดิิมหรืือ sCr > 4.0 mg/dl ร่่วมกัับมีีการ
เพิ่่�มขึ้้น� ของ sCr อย่่างรวดเร็็วมากกว่่า 0.3 mg/dl หรืือจำำ�เป็็นต้้องได้้รัับวิิธีีการบำำ�บััด
ทดแทนไต (renal replacement therapy; RRT)
การตอบสนองต่่อ No response คืือภาวะไตวายเฉีียบพลัันไม่่ดีีขึ้้น�
การรัักษา
Partial response คืือมีีความรุุนแรงลดลงแต่่ sCr ที่่�เหลืือยัังสููงกว่่า 0.3 mg/dl เทีียบ
กัับระดัับเดิิม
Full response คืือ sCr กลัับสู่่�ระดัับภายใน 0.3 mg/dl เทีียบกัับระดัับเดิิม
นิิยามของ HRSAKI (เดิิมชื่่อ� ว่่า
HRS type 1)

-	มีีตัับแข็็งและภาวะท้้องมาน
-	วิินิิจฉััยว่่าเป็็นไตวายเฉีียบพลัันตามเกณฑ์์ของ ICA-AKI
- ไม่่ตอบสนองต่่อการรัักษาด้้วยการหยุุดยาขัับปััสสาวะร่่วมกัับการเพิ่่�มปริิมาณ
พลาสมาด้้วยการให้้ albumin ขนาด 1 gm/kg เป็็นเวลาติิดต่่อกััน 2 วััน
- ไม่่มีีภาวะ shock
- ไม่่มีีประวััติิการใช้้ยาที่่�เป็็นพิิษต่่อไต (ปััจจุุบัันหรืือก่่อนหน้้านี้้�ไม่่นาน)
- ไม่่มีีอาการแสดงของ structural kidney injury ที่่�สามารถเห็็นได้้ด้้วยตา ได้้แก่่ ไม่่มีี
ภาวะโปรตีีนรั่่�วทางปััสสะวะ >500 mg/day, ไม่่มีีภาวะ microhematuria (>50
RBCs/HPF), ผลการตรวจไตด้้วยวิิธีีการอััลตราซาวด์์ได้้ผลปกติิ

	ความแตกต่่างระหว่่างไตวายเฉีียบพลัันในผู้้�ป่่วย ACLF กัับ AD มีีหลายประการตั้้�งแต่่พยาธิิ
กำำ�เนิิดโรค การพยากรณ์์โรคและการรัักษาโรค โดยสามารถสรุุปลัักษณะความแตกต่่างดัังตารางที่่� 2
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ตารางที่่� 2. เปรีียบเทีียบความแตกต่่างของภาวะไตวายระหว่่างผู้้�ป่่วย ACLF กัับ AD
ความผิิดปกติิของไต
อุุบััติิการณ์์ของไตวาย
เฉีียบพลััน

ACLF

AD

ร้้อยละ 40

ร้้อยละ 20

ระยะของไตวายเฉีียบพลััน ข้้อมููลไม่่ชััดเจน

ระยะ 1 ร้้อยละ 52.5, ระยะ 2 ร้้อยละ
16.4, ระยะ 3 ร้้อยละ 31.1 และอััตรา
การเสีียชีีวิิตเพิ่่�มขึ้้�นตามระยะของภาวะ
ไตวายเฉีียบพลััน

Spectrum

Structural มากกว่่า functional

Functional มากกว่่า structural

พยาธิิกำำ�เนิิดหลััก

Inflammation และ infection

Splanchnic vasodilatation

การตอบสนองต่่อการรัักษา สััมพัันธ์์กัับความรุุนแรงของอวััยวะล้้ม สััมพัันธ์์กัับระดัับบิิลิรููบิ
ิ ินสููง (>10 mg/dl),
ด้้วยยากระตุ้้�นหลอดเลืือด เหลว (ทั้้�ง hepatic และ extra-hepatic) creatinine (>5mg/dl) และค่่าเฉลี่่�ยแรงดััน
บีีบตััว
และอาจสััมพัันธ์์กัับ tubular dysfunction หลอดเลืือดแดง
ได้้ประโยชน์์จาก artificial
liver support

อาจได้้ประโยชน์์

ยัังไม่่แน่่ใจ

พยาธิิสภาพของไต

Cholemic nephrosis >> ATN

Glomerular (IgA, nephropathy, diabetic
lesions), tubulointerstitial damage and
vascular lesions (fibrous endarteritis, etc.)

Biomarker

Cystatin ดีีกว่่า creatinine ในการ
ประเมิิน glomerular function

Cystatin ไม่่แตกต่่างจาก creatinine

NGAL อาจมีีประโยชน์์โดยเฉพาะอย่่าง
ยิ่่�งใน HRS ที่่�สััมพัันธ์์กัับการติิดเชื้้�อ
แบคทีีเรีีย

NGAL มีีประโยชน์์ในการแยก ATN กัับ
HRS

สููงกว่่า

ต่ำำ��กว่่า

อััตราการเสีียชีีวิิต

กลไกการเกิิดภาวะไตวายเฉีียบพลัันใน ACLF

ผู้้�ป่่วย ACLF สามารถเกิิดภาวะไตวายเฉีียบพลัันและ HRS-AKI ได้้จากหลายกลไก โดยอาจมีี
สาเหตุุจากกลไกหลัักเพีียงกลไกเดีียวหรืืออาจเกิิดจากหลายกลไกร่่วมกัันได้้ ผู้้�นิิพนธ์์ขอแบ่่งกลไกการ
เกิิด AKI, HRS-AKI ในผู้้�ป่่วย ACLF ดัังนี้้� 1. circulatory dysfunction ซึ่่�งเป็็นกลไกหลัักของการเกิิด HRS
ในผู้้�ป่่วยตัับแข็็งที่่มีี� ภาวะ AD หรืือ late decompensation และ 2. ACLF-specific mechanism ซึ่่�งเป็็น
กลไกอื่่�นๆ ที่่�เกิิดจำำ�เพาะตามพยาธิิกำ�ำ เนิิดของ ACLF (ภาพที่่� 1)
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1. Circulatory dysfunction
เป็็นพยาธิิกำำ�เนิิดที่่�ทราบกัันมานานโดยเป็็น functional disorder ของไตซึ่่�งเป็็นผลมาจากการมีี
portal hypertension นำำ�ไปสู่่�การทำำ�งานผิิดปกติิของระบบไหลเวีียนโลหิิตและ renal vasoconstriction
กลไกนี้้�พบได้้ทั้้�งผู้้�ป่่วย AD และ ACLF สามารถอธิิบายการเปลี่่�ยนแปลงต่่างๆ ได้้ดัังนี้้�
1.1 Splanchnic vasodilation
ในภาวะตัับแข็็งจะมีีแรงดัันของระบบพอร์์ทััลที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�นนำำ�ไปสู่่�การขยายตััวของระบบ
หลอดเลืือด splanchnic ผ่่านตััวกลางการอัักเสบหลายชนิิด เช่่น nitric oxides, prostacyclin, carbon
monoxide, epoxyeicosatrienoic acids, glucagon, endogenous cannabinoids และ adrenomedullin(10, 12)
ส่่งผลให้้ความต้้านทานของหลอดเลืือดทั่่�วร่่างกายลดลง หััวใจจึึงต้้องทำำ�งานเพิ่่�มมากขึ้้�น (increase
cardiac output) เมื่่�อตัับแข็็งเป็็นรุุนแรงมาก (advanced cirrhosis) ส่่งผลให้้หลอดเลืือด splanchnic
ยิ่่�งขยายตััวรุุนแรงมากจนกระทั่่�งหััวใจไม่่สามารถทำำ�งานชดเชยไหว (cardiac decompensation) จึึงทำำ�ให้้
effective circulatory volume ลดลง รวมถึึงเลืือดไปเลี้้�ยงไตลดลงเช่่นเดีียวกััน ภาวะที่่�เกิิดขึ้้�นนี้้�จะไป
กระตุ้้�น renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS) และ vasopressin เพื่่�อช่่วยประคัับประคอง
circulating volume ไว้้ อย่่างไรก็็ตามการกระตุ้้�น RAAS และ vasopressin จะทำำ�ให้้เกิิดหลอดเลืือดไป
เลี้้�ยงไตหดตััวและเลืือดไปเลี้้�ยงไตลดลงมากขึ้้�นจนเกิิดภาวะไตวายเฉีียบพลััน(10, 11)
จากกลไกที่่�กล่่าวมาข้้างต้้นนำำ�ไปสู่่�แนวคิิดการรัักษาด้้วยการเพิ่่�ม circulating volume ด้้วย
albumin และให้้ vasopressin เพื่่�อก่่อให้้เกิิดหลอดเลืือด splanchnic เกิิดการหดตััว อย่่างไรก็็ตามจาก
การทำำ� meta-analysis พบว่่าการให้้การรัักษาด้้วยวิิธีีการดัังกล่่าวมีีผู้้�ป่ว่ ยที่่ต� อบสนองต่่อการรัักษาเพีียง
ร้้อยละ 60 เท่่านั้้�น(13) แสดงว่่ายัังมีีอีีกหลายกลไกในการเกิิด ภาวะไตวายเฉีียบพลัันนอกเหนืือไปจาก
การขยายตััวของหลอดเลืือด splanchnic ในผู้้�ป่่วยที่่�เกิิด AD หรืือ ACLF
1.2 Cardiac dysfunction
	มีีการศึึกษาพบว่่าผู้้�ป่่วยโรคตัับแข็็งราวร้้อยละ 50 จะมีี blunted หรืือ abnormal cardiac
response ต่่อ physiologic หรืือ pathologic stress เรีียกว่่า “cirrhotic cardiomyopathy”(14) นอกจากนี้้�
ผู้้�ป่่วยตัับแข็็งยัังได้้รัับยา nonselective beta-blocker ร่่วมด้้วยจึึงยิ่่�งส่่งผลให้้ cardiac output ลดลง
ไปอีีก(10)
1.3 Relative adrenal insufficiency
พบรายงานสููงถึึงร้้อยละ 25 ในผู้้�ป่ว่ ยตัับแข็็งระยะรุุนแรงโดยภาวะนี้้�จะไปลดการแสดงออกของ
beta-adrenergic receptor ที่่�หััวใจและลดผลของ catecholamines ที่่�มีีต่่อหััวใจทำำ�ให้้การบีีบตััวลดลง
รวมถึึงไปลด vascular tone อีีกด้้วย10, 15
2. ACLF-associated mechanism
เป็็นกลไกก่่อให้้เกิิดภาวะไตวายเฉีียบพลัันใน ACLF ซึ่่�งเพิ่่�มเติิมจากกลไกความดัันพอร์์ทััลสููง
ในผู้้�ป่่วย AD ประกอบด้้วยกลไกต่่างๆ ดัังนี้้�
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2.1 Excessive inflammatory response
โดยทั่่�วไปแล้้วเมื่่�อมีีเหตุุการณ์์กระตุ้้�นที่่ทำ� ำ�ให้้ตับั ทำำ�งานผิิดปกติิ (liver precipitating events) เช่่น
bacterial infection/translocation, HBV reactivation, gastrointestinal (GI) bleeding เป็็นต้้น จะเหนี่่�ยว
นำำ�ให้้เกิิด inflammatory response ต่่อการบาดเจ็็บของตัับ อย่่างไรก็็ตามในผู้้�ป่่วยที่่�เกิิด ACLF นั้้�นพบ
ว่่าเซลล์์ตัับที่่�ได้้รัับบาดเจ็็บจะปล่่อยสาร damage-associated molecular patterns (DAMPs) จำำ�นวน
มาก ร่่วมกัับมีี gut immunity ที่่�ลดลงจนทำำ�ให้้จุุลชีีพในทางเดิินอาหารหลั่่�งสาร pathogen-associated
molecular patterns (PAMPs) เข้้าสู่่�กระแสเลืือดมากขึ้้�น ทั้้�ง DAMPs และ PAMPs จะไปเหนี่่�ยวนำำ�สาร
สื่่�ออัักเสบต่่างๆ ในตัับ เช่่น Interleukin (IL)-1, IL-33, high-mobility group box-1 และ bile acid ร่่วม
กัับเหนี่่�ยวนำำ�การทำำ�งานของเซลล์์ Kupffer จึึงยิ่่�งส่่งผลให้้ตัับได้้รัับบาดเจ็็บมากขึ้้�นกว่่าเดิิม(8, 10, 11)
ในผู้้�ป่่วย ACLF นอกเหนืือไปจากความไม่่สมดุุลของ inflammatory response ในตัับแล้้ว การ
อัักเสบจะกระตุ้้�นให้้เกิิด systemic inflammatory response syndrome (SIRS) และการเกิิดอัักเสบที่่�
รุุนแรงมากเกิินไป (inappropriate hyper-inflammation) ซึ่่�งก่่อให้้เกิิดระบบอวััยวะอื่่�นๆ นอกเหนืือจาก
ตัับทำำ�งานล้้มเหลวตามมา(3) มีีการศึึกษาพบว่่าระดัับสารสื่่�อการอัักเสบและตััวชี้้�วัดั อนุุมููลอิิสระต่่างๆ ใน
ผู้้�ป่่วย ACLF สููงกว่่าผู้้�ป่่วย AD อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ(1, 9) นอกจากนี้้� ความรุุนแรงของ ACLF และพยากรณ์์
โรครวมถึึงอััตราการเสีียชีีวิิตยังั แปรไปตามปริิมาณสารสื่่�อการอัักเสบอีีกด้้วย ภาวะไตวายเฉีียบพลัันเป็็น
อีีกหนึ่่�งอวััยวะหลัักที่่�ได้้รัับผลกระทบจาก severe systemic inflammation การศึึกษาที่่สนั
� ับสนุุนกลไกนี้้�
พบว่่าการทำำ�งานของไตที่่�ผิิดปกติิในผู้้�ป่่วย ACLF มีีความสััมพัันธ์์ไปกัับปริิมาณสารสื่่�อการอัักเสบเช่่น
interleukin (IL)-6 และ IL-8 และ oxidative stress ได้้แก่่ human nonmercaptalbumin โดยที่่�ไม่่สััมพัันธ์์
กัับความเข้้มข้้นของ renin ในกระแสเลืือด(10, 12) สนัับสนุุนว่่าการทำำ�งานของไตที่่�ผิดป
ิ กติิใน ACLF เป็็น
ผลมาจาก systemic inflammation มากกว่่า hemodynamic disturbance
	มีีรายงานข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการศึึกษาทางพยาธิิวิิทยาภาวะไตวายเฉีียบพลัันใน ACLF พบว่่าอาจ
เกิิดจาก acute tubular injury โดยมีีการศึึกษาในหนููทดลองที่่�เป็็นตัับแข็็งพบว่่าเมื่่�อหนููทดลองได้้รัับ lipopolysaccharide และเกิิดภาวะไตวายเฉีียบพลัันพบว่่ามีีการแสดงออกของ toll-like receptor (TLR)
4 และ Caspase-3 เพิ่่�มมากขึ้้�นที่่� renal tubule(16) ซึ่่�งสอดคล้้องกัับผลการศึึกษาทางพยาธิิวิิทยาผู้้�ป่่วย
ภาวะไตวายเฉีียบพลัันในผู้้�ป่่วยพิิษสุุราที่่�เกิิด ACLF(17) ดัังนั้้�น พยาธิิสภาพของไตใน ACLF อาจเกิิดจาก
proinflammatory cytokines และ lipopolysaccharides ไปกระตุ้้�นให้้เกิิด renal tubular cell apoptosis
ผ่่าน caspase-mediated pathway(10) อย่่างไรก็็ตามเนื่่�องจากจำำ�นวนผู้้�ป่่วยยัังมีีปริิมาณจำำ�กััด จึึงอาจ
ต้้องมีีการศึึกษาเพิ่่�มเติิมต่่อไปเพื่่�อยืืนยัันว่่าพยาธิิสภาพโรคไตใน ACLF คืือ tubular injury เป็็นหลัักหรืือ
มีีพยาธิิสภาพหลายตำำ�แหน่่งที่่มีีค
� วามสำำ�คััญใกล้้เคีียงกััน
2.2 Bile acid-associated nephropathy
	มีีรายงานว่่า ผู้้�ป่่วย HRS-AKI ที่่�มีี bilirubin ในเลืือดสููงกว่่า 10 mg/dl มีีการตอบสนองต่่อการ
รัักษาด้้วย terlipressin ร่่วมกัับ albumin ไม่่ดีีเท่่าที่่�ควร(18) เนื่่�องจากผู้้�ป่่วยที่่มีี� ระดัับ bilirubin ในเลืือดที่่�
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สููงโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในผู้้�ป่่วย ACLF จะก่่อให้้เกิิด bile cast nephropathy หรืืออีีกชื่่�อหนึ่่�งคืือ cholemic
nephrosis ซึ่�ง่ วิินิิจฉััยได้้จากการพบ intratubular bile cast ด้้วย Hall histochemical staining โดย bile
cast นี้้�จะก่่อให้้เกิิด AKI ที่่�ไม่่สามารถฟื้้�นฟููได้้ (irreversible)(19) นอกจากนี้้� bile acid เองก็็มีีความเป็็นพิิษ
โดยตรงต่่อไตอยู่่�แล้้วแม้้จะตรวจไม่่พบ bile cast ก็็ตามโดยอาจก่่อให้้เกิิด proximal renal tubular injury
ซึ่่�งจะลอกเลีียน (mimic) กัับ Fanconi syndrome ได้้(10, 12, 19)
2.3 Worsening of portal hypertension and cardiac function
เมื่่�อเกิิด ACLF พบว่่าจะมีีแรงต้้านทานหลอดเลืือดในตัับสููงขึ้้�นอย่่างมากและทำำ�ให้้เกิิดความ
ดัันในหลอดเลืือดพอร์์ทััลสููงมากตามจึึงทำำ�ให้้เสีีย hepatorenal reflex ร่่วมกัับ ACLF ทำำ�ให้้เกิิดหลอด
เลืือดแดงขยายตััวทั้้�งใน splanchnic และ peripheral system ทำำ�ให้้หััวใจต้้องทำำ�งานหนัักชดเชยมากขึ้้�น
และเมื่่�อหััวใจไม่่สามารถทำำ�งานชดเชยไหวจะทำำ�ให้้ cardiac output ลดลง จึึงยิ่่�งทำำ�ให้้ภาวะไตวาย
เฉีียบพลัันรุุนแรงขึ้้�น(12)

ภาพที่่� 1. พยาธิิกำำ�เนิิดของภาวะไตวายเฉีียบพลัันใน ACLF

การใช้้ biomarkers ใน AKI

การวิินิิจฉััยและประเมิินความรุุนแรงของภาวะไตวายเฉีียบพลัันในปััจจุุบัันยัังเน้้นไปที่่�การวััด
ระดัับ sCr ซึ่่�งยัังมีีข้้อจำำ�กััดหลายประการ โดยเฉพาะปััจจััยรบกวนต่่างๆ หลายชนิิด เช่่น ยาบางชนิิด
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จะไปรบกวนกระบวนการ tubular creatinine secretion, การทานอาหารที่่�เปลี่่�ยนแปลงหรืือการได้้รัับ
สารน้ำำ��ที่อ่� าจไปเจืือจางระดัับ sCr, การมีีปริิมาณเซลล์์กล้้ามเนื้้�อน้้อยโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในผู้้�ป่ว่ ยตัับแข็็ง
ที่่�มีีภาวะขาดสารอาหาร รวมถึึงผู้้�ป่่วยตัับแข็็งที่่�มีีภาวะบวมน้ำำ�� หรืือท้้องมานซึ่่�งจะทำำ�ให้้ความแม่่นยำำ�ใน
การวััด sCr ลดลง(20) นอกจากนี้้� sCr ยัังไม่่ไวพอที่่�จะตรวจพบการเปลี่่�ยนแปลงในการทำำ�งานของตัับที่่�มีี
ความรุุนแรงไม่่มากในผู้้�ป่ว่ ยที่่ยั� งั มีี functional reserve ของไตที่่เ� พีียงพออยู่่� ดัังนั้้�นค่่า sCr จะเปลี่่ย� นแปลง
ให้้เห็็นจึึงใช้้เวลานาน 8-12 ชั่่ว� โมงนัับจากเวลาเริ่่ม� ต้้นที่่ไ� ตได้้รับั การบาดเจ็็บจึึงอาจทำำ�ให้้การวิินิจิ ฉััยภาวะ
ไตวายเฉีียบพลัันล่่าช้้ากว่่าที่่�ควร(21, 22) โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในผู้้�ป่่วย ACLF ซึ่่�งมีีอาการเปลี่่�ยนแปลงที่่�
รุุนแรงรวดเร็็วและจำำ�เป็็นต้้องได้้รัับการรัักษาอย่่างทัันท่่วงทีี ดัังนั้้�นในปััจจุุบัันจึึงมีีการนำำ�ตััวแปรต่่างๆ
มาเสริิมจากการตรวจ sCr โดยมีีวััตถุุประสงค์์หลัักเพื่่�อเพิ่่�มความไวและความจำำ�เพาะในการตรวจภาวะ
ไตวายเฉีียบพลัันให้้มากขึ้้�น โดย biomarker ที่่มีี� การศึึกษาใน ACLF มีีดัังนี้้�
1. Urinary sodium
ในผู้้�ป่่วยที่่�มีี HRS-AKI จะมีีการขัับโซเดีียมทางปััสสาวะลดลงจากเลืือดที่่�ไปเลี้้�ยงไตลดลงแต่่
reabsorption function จาก renal tubule ยัังสามารถทำำ�งานได้้ปกติิ จึึงมีีค่่า fractional excretion ของ
โซเดีียม (FENa) ในปััสสาวะน้้อยกว่่าร้้อยละ 1 ในทางตรงข้้ามหากมีี tubular dysfunction จะทำำ�ให้้การ
ดููดซึึมโซเดีียมกลัับลดลงจึึงมีีค่่า FENa ร้้อยละ 2-3 อย่่างไรก็็ตาม การใช้้ FENa ในผู้้�ป่่วยตัับแข็็งยัังมีีข้้อ
จำำ�กััดบางประการโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง ในผู้้�ป่่วยตัับแข็็งระยะรุุนแรงเนื่่�องจากผู้้�ป่่วยมัักมีี physiological
chronic renal hypoperfusion อยู่่�เดิิมและอาจมีีระดัับโซเดีียมในกระแสเลืือดต่ำำ��ร่่วมด้้วยจึึงทำำ�ให้้อาจ
ตรวจพบ FENa น้้อยกว่่าร้้อยละ 1 ได้้แม้้จะไม่่มีีภาวะไตวายเฉีียบพลัันก็็ตาม(23) ดัังนั้้�น ในการศึึกษา
ใหม่่ๆ จึึงมีีการเสนอให้้ใช้้ค่่า FENa ที่่�ระดัับร้้อยละ 0.2 ซึ่่�งมีีความแม่่นยำำ�กว่่าในการช่่วยแยกภาวะ
HRS-AKI ออกจาก ATN(22) ข้้อจำำ�กััดของการใช้้ FENa อีีกประการคืือผู้้�ป่่วยโรคตัับแข็็งอาจมีีการใช้้ยา
ขัับปััสสาวะร่่วมด้้วยทำำ�ให้้การวััดค่า่ FENa ถููกรบกวนไป ในผู้้�ป่ว่ ยกลุ่่�มนี้้�จะใช้้ค่า่ FE ของ urea ในปััสสาวะ
ที่่�ระดัับร้้อยละ 35 อาจช่่วยในการวิินิิจฉััยภาวะ HRS-AKI แยกจาก ATN ได้้(10)
2. Biomarkers ชนิิดใหม่่ 
ในปััจจุุบัันมีี biomarkers ที่่�ถููกค้้นพบใหม่่จำำ�นวนมากได้้แก่่ 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) โดยมีีหลัักการนำำ�ไปใช้้ การแปลผล และข้้อจำำ�กััดในการใช้้ที่่�
แตกต่่างกัันออกไป ดัังแสดงในตารางที่่� 2(8, 24) โดย NGAL เป็็น biomarker ชนิิดใหม่่ที่่�มีีข้้อมููลและได้้รัับ
การศึึกษามากที่่�สุุด
NGAL เป็็นโปรตีีนขนาดเล็็ก (25 kDa) ผลิิตโดย thick ascending และ collecting duct cell
ของ renal tubule โดยจะมีีปริิมาณเพิ่่�มมากขึ้้�นเมื่่�อไตมีีการขาดเลืือดหรืือได้้รัับปััจจััยกระตุ้้�นที่่�ก่่อให้้เกิิด
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การบาดเจ็็บต่่อไตต่่างๆ ทำำ�ให้้ตรวจพบปริิมาณ NGAL สููงขึ้้น� ทั้้�งในกระแสเลืือดและในปััสสาวะ นอกจาก
นี้้� NGAL ยัังมีีบทบาทใน innate immune system ผ่่านกลไก iron sequestration และการควบคุุม oxidative stress ซึ่่�ง NGAL จะมีีปริิมาณสููงขึ้้�นได้้ตั้้�งแต่่ 1-12 ชั่่�วโมงหลัังจากที่่�ไตได้้รัับการบาดเจ็็บ จึึง
สามารถนำำ�มาประยุุกต์์ใช้้ในการวิินิจิ ฉััยภาวะไตวายเฉีียบพลัันได้้ดีีและไวกว่่า sCr อย่่างไรก็็ตาม NGAL
สามารถพบได้้ในเม็็ดเลืือดขาวชนิิดนิิวโตรฟิิลและเซลล์์หลายชนิิดในตัับและระบบทางเดิินอาหาร โดย
NGAL ในกระแสเลืือดอาจมีีปริิมาณสููงขึ้้น� ในผู้้�ป่ว่ ยโรคตัับได้้ ดัังนั้้�นในการนำำ� NGAL มาใช้้ในผู้้�ป่ว่ ย ACLF
จึึงควรตรวจด้้วย NGAL ในปััสสาวะจะมีีความแม่่นยำำ�กว่่าการตรวจในกระแสเลืือด อย่่างไรก็็ตาม มีีข้้อ
พึึงระวัังคืือระดัับ NGAL ในปััสสาวะอาจสููงในผู้้�ป่ว่ ยที่่มีี� การติิดเชื้้อ� ในทางเดิินปััสสาวะซึ่่ง� อาจทำำ�ให้้แปล
ผลผิิดพลาดได้้(10)
	สำำ�หรัับการนำำ� NGAL ในปััสสาวะมาประยุุกต์์ใช้้ในโรคตัับแข็็งนั้้�น พบว่่าระดัับ NGAL ในปััสสาวะ
จะสููงขึ้้�นตาม spectrum ของภาวะไตวายเฉีียบพลัันโดยจะมีีระดัับต่ำำ��สุุดใน pre-renal AKI และระดัับสููง
ขึ้้�นกว่่าเดิิมเล็็กน้้อยให้้ AKI-HRS และระดัับสููงมากใน ATN-AKI โดยมีีการศึึกษาพบว่่าผู้้�ป่่วย ATN-AKI
ส่่วนใหญ่่ (ร้้อยละ 86) มีี NGAL ในปััสสาวะที่่�มากกว่่า 220 ng/ml ในขณะที่่ผู้� �ป่้ ่วยส่่วนใหญ่่ใน HRS-AKI
(ร้้อยละ 88) หรืือ pre-renal AKI (ร้้อยละ 93) จะมีีค่่า NGAL ในปััสสาวะที่่ต่ำ� ำ��กว่่า 220 ng/ml นอกเหนืือ
ไปจากการใช้้เพื่่�อแยกสาเหตุุระหว่่าง tubular และ non-tubular AKI (pre-renal-AKI และ HRS-AKI) แล้้ว
NGAL ยัังมีีประโยชน์์ในอีีกหลายด้้านในผู้้�ป่่วย ACLF เช่่น ในผู้้�ป่่วย ACLF ที่่�มีี sCr แรกรัับอยู่่�ในเกณฑ์์
ปกติิแต่่มีีระดัับ NGAL ในปััสสาวะแรกรัับที่่�สููงพบว่่าสามารถทำำ�นายการการเกิิดภาวะไตวายเฉีียบพลััน
ตามมาภายหลัังได้้(25), การนำำ�ระดัับ NGAL ในปััสสาวะมาใช้้ร่่วมกัับ CLIF-SOFA score พบว่่าสามารถ
เพิ่่�มความไวในการวิินิิจฉััย ACLF ได้้มากขึ้้�น(21), ระดัับ NGAL ในปััสสาวะแรกรัับที่่�สููงสามารถทำำ�นายได้้
ว่่าภาวะไตวายเฉีียบพลัันมีีโอกาสแย่่ลงและมีีโอกาสที่่จ� ะไม่่ตอบสนองต่่อการรัักษาด้้วย terlipressin และ
volume expansion ได้้และยัังสามารถทำำ�นายความจำำ�เป็็นที่่จ� ะต้้องได้้รัับการบำำ�บััดด้ว้ ยไตทดแทนได้้(26),
ระดัับ NGAL ในปััสสาวะที่่�สููงสามารถนำำ�มาใช้้ทำำ�นายอััตราการเสีียชีีวิิตระยะสั้้�นได้้ ทั้้�งการใช้้ NGAL
เพีียงอย่่างเดีียว(27), NGAL ร่่วมกัับ MELD score(28) และ NGAL ร่่วมกัับ CLIF-SOFA score(21) นอกจาก
นี้้�การใช้้ NGAL พบว่่าสามารถทำำ�นายพยากรณ์์ผลการรัักษาและการรอดชีีวิิตใน ACLF ได้้ดีีกว่่าการใช้้
serum cystatin C อีีกด้้วย(29)
จากการศึึกษาในโรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์ช่่วงระหว่่างปีี ค.ศ. 2014-2015 ในผู้้�ป่่วยที่่�นอนโรง
พยาบาลด้้วยอาการ liver decompensation จำำ�นวน 77 ราย แบ่่งเป็็น ACLF จำำ�นวน 32 รายและ AD
45 ราย พบว่่าระดัับ NGAL ในปััสสาวะที่่สูู� งจะสััมพัันธ์์กับั อััตราการเสีียชีีวิิตที่สูู่� งมากขึ้้น� โดยระดัับ NGAL
ในปััสสาวะแรกรัับที่่�สููงกว่่า 56 ng/ml จะเสี่่�ยงต่่อการเสีียชีีวิิตที่่� 1 เดืือน 3.11 เท่่าและเมื่่�อนำำ�เกณฑ์์
ระดัับ NGAL ในปััสสาวะนี้้�ร่่วมกัับ CLIF-SOFA score พบว่่าสามารถเพิ่่�มความสามารถในการทำำ�นาย
การเสีียชีีวิิตได้้มากกว่่าการใช้้ CLIF-SOFA score เพีียงอย่่างเดีียว (odds ratio 4.03 เทีียบกัับ 3.28)(21)
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ตารางที่่� 3. biomarker ที่่มีี� การศึึกษาว่่าสามารถใช้้แยกภาวะไตวายเฉีียบพลัันระหว่่าง tubular injury กัับ
AKI จากสาเหตุุอื่่�นๆ ได้้
Biomarkers

Onset

การนำ�ไปใช้และข้อจำ�กัดของการใช้

Serum (or urine) 12-24 h เป็น structural protein of cysteine protease inhibitor family พบใน
Cystatin C
nucleated cell ทุกชนิด เป็นโปรตีนที่ถูก filter ผ่าน glomerulus และถูกดูด
กลับที่ proximal tubule แต่มีข้อจำ�กัดคือค่าอาจสูงขึ้นในโรคไตวายเรื้อรัง
Urine (or serum) 1-12 h Kidney tubular protein (thick ascending and collecting duct) ซึ่งจะถูก
NGAL
ปล่อยออกเมื่อเซลล์ได้รับการบาดเจ็บ มีข้อจำ�กัดคือมีค่าสูงขึ้นในภาวะมี
การอักเสบร่วมด้วย เช่น การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ, ยังมีค่าที่ทับซ้อน
กันระหว่าง AKI แต่ละกลุ่ม, ถูกผลิตจากตับและทางเดินอาหารได้ในปริมาณ
เล็กน้อย
Urine IL-18

1-12 h Monocytes และ macrophage (proinflammatory) มีข้อจำ�กัดคือยังมีค่าที่
ทับซ้อนกันระหว่าง AKI แต่ละกลุ่ม, มีค่าสูงขึ้นในผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อใน
กระแสเลือดหรือมี การอักเสบในร่างกายไม่ว่าจะจากกรณีใดก็ตาม, การนำ�
มาใช้อาจไม่ตรงตามพยาธิกำ�เนิดที่แท้จริงเนื่องจาก acute tubular injury
สามารถเกิดจากกลไกอื่นนอกเหนือจากการมี inflammatory cell infiltration
ที่ tubule

Urine KIM-1

1-12 h Kidney tubular transmembrane protein, up-regulated by injury มีข้อ
จำ�กัดคือ ยังมีค่าที่ทับซ้อนกันระหว่าง AKI แต่ละกลุ่มและข้อมูลที่ได้ยังไม่
ชัดเจนว่าสามารถแยก HRS กับ tubular injury ได้ และ ปริมาณสูงใน clear
cell carcinoma

Urine L-FABP

1-12 h Proximal tubule up-regulated by cell injury มีข้อจำ�กัดคือปริมาณสูงขึ้น
ในไตวายเรื้อรังหรือมีการติดเชื้อในกระแสเลือด

Urine TIMP-2
และ IGFBP-7

<12 h

Response to cell injury repair process มีข้อจำ�กัดคือมีหลักฐานในการใช้
ในผู้ป่วยตับแข็งไม่มาก

Serum or Urine
Trefoil factor 3

Epithelial cells มีข้อจำ�กัดคือปริมาณสูงขึ้นในไตวายเรื้อรังหรือมีการอักเสบ
ในร่างกาย และ ยังมีข้อมูลการศึกษาในผู้ป่วยโรคตับไม่เพียงพอ

Glutathione-Stransferase-�

Kidney tubular protein, release caused by cell damage to tubular
epithelial cells มีข้อจำ�กัดคือยังมีข้อมูลการศึกษาในผู้ป่วยโรคตับไม่เพียงพอ
และ ใช้แยกระหว่าง HRS-AKI กับ acute tubular injury ไม่ได้

Urine TLR-4

Kidney tubular epithelium in cirrhosis มีข้อจำ�กัดคือแสดงผลเป็น
semiquantitative และยังมีข้อมูลการศึกษาในผู้ป่วยโรคตับไม่เพียงพอ
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การรัักษา AKI ใน ACLF

การดููแลรัักษาทั่่�วไป
	หััวใจสำำ�คััญในการรัักษาภาวะไตวายเฉีียบพลัันใน ACLF คืือการวิินิิจฉััยที่่�รวดเร็็วและพร้้อม
ให้้การรัักษาอย่่างทัันท่่วงทีีเพื่่�อประคัับประคองหรืือป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดไตวายรวมถึึงประคัับประคองอวััยวะ
ต่่างๆ ไปพร้้อมกััน และควรเลืือกคััดกรองผู้้�ป่่วย ACLF ที่่�มีีความเสี่่�ยงต่่ออััตราการเสีียชีีวิิตสููงเพื่่�อดููแล
ในห้้องวิิกฤติิ (ICU) โดยอาจใช้้การประเมิินอาการทางคลิินิิกหรืือใช้้ prognostic scoring systems เพื่่�อ
ช่่วยประเมิินความรุุนแรงของโรคเช่่น CLIF-c-ACLF หรืือ AARC scores เป็็นต้้น จากนั้้�นแพทย์์ผู้้�ดููแล
ควรสืืบค้้นปััจจััยกระตุ้้�นที่่�ทำำ�ให้้เกิิด ACLF เช่่น การติิดเชื้้�อแบคทีีเรีียในร่่างกาย, เลืือดออกในทางเดิิน
อาหาร, ตัับได้้รัับบาดเจ็็บจากยา เป็็นต้้น และให้้การรัักษาเพื่่�อกำำ�จััดปััจจััยกระตุ้้�นต่่างๆ ที่่�เหมาะสม
ในการดููแลแบบประคัับประคองนั้้�น การประเมิินปริิมาณสารน้ำำ�� ในหลอดเลืือดเป็็นขั้้น� ตอนแรก
ซึ่่�งมีีความยากและซัับซ้้อนมากพอสมควร เนื่่�องจากเมื่่�อเกิิด ACLF แล้้วพบว่่าระบบไหลเวีียนโลหิิต
ในร่่างกายมีีการเปลี่่ย� นแปลงที่่รุ� นุ แรงและรวดเร็็ว มีี systemic vascular resistance ต่ำำ�� การประเมิินด้้วย
central venous pressure (CVP) ก็็พบว่่าค่่า CVP ที่่�วััดได้้อาจไม่่สอดคล้้องกัับปริิมาณสารน้ำำ��ใน
หลอดเลืือดที่่�แท้้จริิงของผู้้�ป่่วยและไม่่สอดคล้้องกัับการตอบสนองต่่อการรัักษาด้้วย fluid challenge
นอกจากนี้้�การที่่ผู้� �ป่้ ว่ ยมีีภาวะท้้องมานจะส่่งผลให้้ CVP สููงกว่่าความเป็็นจริิงได้้ ดัังนั้้�นการประเมิินภาวะ
สารน้ำำ��ในร่่างกายจึึงอาจต้้องใช้้อาการทางคลิินิิกหรืือการตรวจทางห้้องปฎิิบััติิการหรืือการใช้้เครื่่�องมืือ
วิินิิจฉััยต่่างๆ หลายอย่่างร่่วมกััน(12)
	สำำ�หรัับชนิิดของสารน้ำำ��ทางหลอดเลืือดนั้้�นแนะนำำ�ให้้ crystalloids เป็็นตััวเริ่่�มแรกสำำ�หรัับ fluid
resuscitation และไม่่ควรให้้ hydroxyethyl starch เนื่่�องจากอาจทำำ�ให้้ไตวายมากขึ้้�น(30) การ resuscitate
ด้้วย albumin นั้้�นแม้้ข้้อมููลในผู้้�ป่่วยทั่่�วไปพบว่่าการให้้ crystalloids ได้้ผลลััพธ์์ไม่่แตกต่่างจากการให้้
albumin(10) แต่่สำำ�หรัับผู้้�ป่่วย ACLF นั้้�นการให้้ albumin อาจมีีประโยชน์์เพิ่่�มเติิมนอกเหนืือจาก oncotic
effect โดยพบว่่า albumin มีีฤทธิ์์�เป็็น antioxidant และ anti-inflammation ซึ่่�งอาจมีีประโยชน์์กว่่าการให้้
crystalloids(31) ซึ่ง่� จำำ�เป็็นต้้องมีีการศึึกษาขนาดใหญ่่เพิ่่�มเติิมถึึงประโยชน์์ของ albumin ในการ resuscitate
ผู้้�ป่่วย ACLF
นอกจากการให้้สารน้ำำ��ทางหลอดเลืือดแล้้ว ผู้้�ป่่วยโรคตัับจำำ�นวนมากอาจเกิิดไตวายจากยาขัับ
ปััสสาวะปริิมาณสููงเกิินไป (diuretic-induced AKI) ดัังนั้้�นแพทย์์ควรพิิจารณาหยุุดยาขัับปััสสาวะรวมถึึง
ให้้การดููแลความผิิดปกติิของระดัับเกลืือแร่่ที่่�เหมาะสม ส่่วนการดููแลรัักษาอื่่�นๆ เช่่น การป้้องกัันเพื่่�อไม่่
ให้้เกิิดไตวายในผู้้�ป่ว่ ย ACLF หรืือช่่วยป้้องกัันไม่่ให้้ไตวายเป็็นรุุนแรงมากขึ้้�น ได้้แก่่ การให้้ albumin ทาง
หลอดเลืือดดำำ�ในผู้้�ป่่วยที่่มีี� spontaneous bacterial peritonitis, ในผู้้�ป่่วยที่่�มีี serum bilirubin > 20 mg/
dl มีีความเสี่่�ยงต่่อการเกิิด bilirubin cast nephropathy อาจพิิจารณา liver dialysis เป็็นต้้น(1, 9, 10, 12)
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การดููแลรัักษาภาวะ HRS-AKI
หากผู้้�ป่ว่ ยภาวะไตวายเฉีียบพลัันได้้รับั การดููแลรัักษาด้้วยการเพิ่่�มปริิมาณสารน้ำำ��ในหลอดเลืือด
ร่่วมกัับหยุุดปัจั จััยเสี่่ย� งไตวายต่่างๆ เช่่น หยุุดยาขัับปััสสาวะแล้้วพบว่่าภาวะไตวายยัังไม่่ดีีขึ้้น� ควรนึึกถึึง
ภาวะ HRS-AKI ซึ่่�งจำำ�เป็็นต้้องได้้รัับการรัักษาอย่่างรวดเร็็วเนื่่�องจาก HRS-AKI ส่่งผลต่่อพยากรณ์์ของ
โรคที่่�ไม่่ดีี เพิ่่�มอััตราการเสีียชีีวิิตระยะสั้้�น และการรัักษาที่่�ไม่่เพีียงพอหรืือช้้าเกิินไปอาจส่่งผลให้้การ
ทำำ�งานของไตไม่่ฟื้น้� ฟููและเกิิดไตวายเรื้้อ� รััง ในปััจจุุบันั เป้้าหมายของการรัักษา HRS-AKI นั้้�นเพื่่�อต้้องการ
ให้้ผู้้�ป่่วยมีี cardiac output และ mean arterial pressure (MAP) ที่่�เหมาะสม
ในปััจจุุบัันยัังไม่่มีีข้้อมููลระดัับ MAP ที่่�แนะนำำ�ตายตััว จากการศึึกษาในผู้้�ป่่วยภาวะไตวาย
เฉีียบพลัันที่่เ� กิิดจากการติิดเชื้้อ� ในกระแสเลืือดโดยที่่ไ� ม่่มีีภาวะตัับแข็็งมาก่่อน พบว่่าการรัักษาเพื่่�อให้้เป้้า
หมาย MAP สููง (80-85 มิิลลิิเมตรปรอท) ได้้ผลลััพธ์์ทางคลิินิิกไม่่แตกต่่างจากเป้้าหมาย MAP ที่่ต่ำ� �ำ� กว่่า
(65-75 มิิลลิิเมตรปรอท)(32) สำำ�หรัับในผู้้�ป่ว่ ย ACLF นั้้�นแม้้จะยัังไม่่มีีการศึึกษาโดยตรงถึึงเป้้าหมาย MAP
ที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับการ resuscitate หรืือมีีภาวะไตวายเฉีียบพลััน แต่่มีีการศึึกษาพบว่่ากลุ่่�มผู้้�ป่่วยตัับ
แข็็งที่่�ใช้้ยา non-selective betablockers และมีี MAP น้้อยกว่่า 65 มิิลลิิเมตรปรอทเมื่่�อเกิิด ACLF จะ
เกิิดภาวะไตวายเฉีียบพลัันและมีีอััตราการเสีียชีีวิิตที่สูู่� งกว่่ากลุ่่�มที่่� MAP มากกว่่าหรืือเท่่ากัับ 65 มิิลลิิเมตร
ปรอท จึึงแนะนำำ�ให้้หยุุดยาและรัักษาระดัับ MAP ให้้สููงกว่่า 65 มิิลลิิเมตรปรอท(9, 33) โดยการเพิ่่�ม cardiac output และ MAP นั้้�นสามารถทำำ�ได้้ด้้วยการเพิ่่�ม effective circulating volume ด้้วยการให้้ albumin
ทางหลอดเลืือดดำำ�ร่่วมกัับให้้ยาเพื่่�อทำำ�ให้้หลอดเลืือดบีีบตััวเพื่่�อต้้านการขยายตััวของหลอดเลืือดแดง
จนเกิิด blood pooling ในระบบ splanchnic
การให้้ albumin ทางหลอดเลืือด
	มีีการศึึกษาพบว่่าการให้้ vasoconstrictor เพีียงอย่่างเดีียวจะมีีประสิิทธิิภาพในการรัักษา HRS
ต่ำำ��กว่่าการให้้ vasoconstrictor ควบคู่่�กัับ albumin อย่่างมาก(34) เนื่่�องจากการให้้ albumin สามารถ
ประคัับประคองหรืือเพิ่่�ม cardiac output ได้้ในผู้้�ป่ว่ ยตัับแข็็งทุุกรายแต่่ terlipressin ทำำ�ให้้เกิิด systemic
vasoconstriction เพื่่�อเพิ่่�ม MAP แต่่อาจทำำ�ให้้เกิิด reflex bradycardia ตามมา จึึงพบว่่าการให้้ terlipressin เพีียงอย่่างเดีียวอาจมีี cardiac output ที่่�ลดลงในผู้้�ป่่วยบางราย(34, 35) ด้้วยเหตุุนี้้ก� ารให้้ albumin
จึึงเป็็นการรัักษาหลัักใน HRS
	สำำ�หรัับปริิมาณที่่�ให้้นั้้�นมีีการทำำ� meta-analysis พบว่่า HRS ตอบสนองต่่อ cumulative dose
ของ albumin ที่่�ให้้ โดยพบว่่าการอยู่่�รอดของผู้้�ป่่วยจะเพิ่่�มมากขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คัญทุ
ั ุกๆ 100 กรััมของ
albumin ที่่�ได้้รัับและสููงสุุดที่่� 600 กรััม โดยไม่่ขึ้้น� กัับระเวลาที่่�ให้้ ระดัับ MAP หรืือชนิิดของ vasoconstrictor ที่่�ได้้รัับ(36) ในปััจจุุบัันคำำ�แนะนำำ�ของสมาคมโรคตัับของยุุโรป (EASL guideline) ในปีี ค.ศ. 2018
แนะนำำ�การให้้ albumin ขนาด 20-40 กรััมต่่อวัันร่่วมกัับการเฝ้้าระวัังไม่่ให้้มีีปริมิ าณสารน้ำำ��ในหลอดเลืือด
มากจนเกิินไป (volume overload) จากการให้้ albumin(9) นอกจากบทบาทการประคัับประคอง oncotic
pressure แล้้ว การศึึกษาใหม่่ๆ มีีการค้้นพบว่่า albumin ยัังมีีฤทธิ์์�ต้้านอนุุมููลอิิสระ (anti-oxidant) และ
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ต้้านการอัักเสบ (anti-inflammation) อีีกด้้วย โดยพบว่่า albumin จะไปจัับกัับ PAMPs, bioactive lipid
metabolites, reactive oxygen species และ nitric oxide จึึงเป็็น scavenging function ช่่วยลดการ
อัักเสบได้้(12, 22) อย่่างไรก็็ตามเพื่่�อให้้ได้้ผลการต้้านการอัักเสบอาจต้้องให้้ albumin ในปริิมาณที่่สูู� งกว่่า
ปริิมาณที่่ใ� ห้้เพื่่�อประคัับประคอง oncotic pressure โดยมีี RCT พบว่่าการให้้ albumin ขนาดสููงเป็็นเวลา
นาน (1.5 g/kg/week นาน 12 สััปดาห์์) ในผู้้�ป่่วยโรคตัับแข็็งระยะรุุนแรงและ albumin ปริิมาณสููงแต่่
ระยะเวลาสั้้�น (1.5 g/kg ในวัันแรกและ 1 g/kg ที่่วั� ันที่่� 3 ของการนอนโรงพยาบาลและติิดตามผลที่่�
7 วััน) ในผู้้�ป่่วย ACLF จากการติิดเชื้้�อในเยื่่�อบุุช่่องท้้อง (spontaneous bacterial peritonitis) เมื่่�อวััด
inflammatory biomarkers แล้้วพบว่่าการให้้ albumin ขนาดสููงสามารถลด inflammatory biomarkers
ได้้อย่่างมีีนััยสำำ�คััญรวมถึึงยัังช่่วยให้้กล้้ามเนื้้�อหััวใจบีีบตััวได้้ดีีขึ้้�นได้้ทั้้�งสองกรณีีอีีกด้้วย(37) ดัังนั้้�นการนำำ�
albumin มาใช้้ด้้วยวััตถุุประสงค์์ต้้านการอัักเสบจึึงอาจต้้องมีีการศึึกษาเพิ่่�มเติิมต่่อไปในอนาคต
การให้้ vasoconstrictors ทางหลอดเลืือด
	สำำ�หรัับชนิิดของ vasoconstrictor ที่่�มีีการศึึกษาแล้้วนั้้�น terlipressin เป็็นยาที่่�ได้้รัับการศึึกษา
มากที่่�สุุดโดยเป็็นยาที่่�สามารถจัับกัับตััวรัับ (receptor) V1 ทั้้�งที่่�เซลล์์กล้้ามเนื้้�อเรีียบของหลอดเลืือดทั้้�ง
systemic และ splanchnic ได้้มากกว่่าตััวรัับ V2 ที่่�อยู่่�ในไตทำำ�ให้้หลอดเลืือดหดตััวที่่�ระบบ splanchnic
มากกว่่าหลอดเลืือดที่่�ไต รวมถึึงช่่วยลดปริิมาณเลืือดที่่�ไหลเข้้าสู่่�ระบบพอร์์ทััล, ลด portal-systemic
shunting และช่่วยขยายหลอดเลืือดในตัับทำำ�ให้้ช่่วยลดแรงต้้านทานหลอดเลืือดในตัับได้้(38) มีีการศึึกษา
ระดัับ meta-analysis(34, 38-40) พบว่่า terlipressin สามารถช่่วยทำำ�ให้้การทำำ�งานของไตดีีขึ้้�นรวมถึึงเพิ่่�ม
อััตราการรอดชีีวิิตแก่่ผู้้�ป่่วย HRS-AKI ได้้ แต่่มีีข้้อพึึงระวัังในเรื่่�องของผลข้้างเคีียงที่่�สำำ�คััญคืือ terlipressin อาจทำำ�ให้้อวััยวะขาดเลืือดได้้ ซึ่่�งพบได้้ประมาณ 5.8% ส่่วนใหญ่่มัักไม่่รุุนแรงและเป็็นชั่่�วคราว และ
สััมพัันธ์์กัับปริิมาณยาที่่�ได้้รัับ อวััยวะที่่�เกิิดการขาดเลืือดได้้ง่่ายได้้แก่่ นิ้้�ว หััวใจ และลำำ�ไส้้ รองลงมาคืือ
ผิิวหนััง ลิ้้�น และ scrotum(41)
	สำำ�หรัับ vasoconstrictor อื่่�นๆ ที่่�มีีการศึึกษาใน HRS ได้้แก่่การใช้้ noradrenaline หรืือการใช้้
octreotide ร่่วมกัับ midodrine โดยมีี meta-analysis ขนาดใหญ่่รวบรวมการศึึกษาที่่�ทำำ�ในผู้้�ป่่วย HRS
โดยไม่่จำ�ำ แนกชนิิดของตัับวาย(42, 43) พบว่่าการให้้ norepinephrine ขนาด 0.5-3 mg/hour ร่่วมกัับ albumin
มีีประสิิทธิิภาพในการรัักษาจนเกิิดการฟื้้�นของ HRS (HRS reversal) และมีีอััตราการรอดชีีวิิตที่่� 30 วััน
ไม่่แตกต่่างจากการใช้้ terlipressin ร่่วมกัับ albumin(44) แต่่จาก RCT ล่่าสุุดในปีี ค.ศ. 2020 ซึ่ง�่ ทำำ�ในผู้้�ป่ว่ ย
ACLF โดยเฉพาะพบว่่า terlipressin plus albumin สามารถทำำ�ให้้เกิิดการฟื้้�นของ HRS ได้้มากกว่่า
(ร้้อยละ 40 เทีียบกัับร้้อยละ 17) และลดความจำำ�เป็็นที่่�ต้้องได้้การบำำ�บัดั ทดแทนไตได้้มากกว่่า (ร้้อยละ
57 เทีียบกัับร้้อยละ 87) และมีีอััตรารอดชีีวิิตระยะสั้้�นดีีกว่่าการรัักษาด้้วย noradrenaline ร่่วมกัับ
albumin(45) สำำ�หรัับยาอีีกชนิิดที่มีี่� การศึึกษาคืือ octreotide ร่่วมกัับ midodrine ร่่วมกัับ albumin ในการ
รัักษา HRS-AKI นั้้�นมีีเพีียงข้้อมููลจากการศึึกษาชนิิด prospective non-controlled trial ขนาดเล็็ก(46) และ
large retrospective trial(47) พบว่่าการให้้ยาทั้้�งสองชนิิดนี้้�ช่่วยให้้การทำำ�งานของไตใน HRS-AKI ดีีขึ้้�น
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อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ อย่่างไรก็็ตามจาก RCT(48) พบว่่า การใช้้ terlipressin ร่่วมกัับ albumin สามารถทำำ�ให้้
การทำำ�งานของไตกลัับมาเป็็นปกติิได้้มากกว่่าการใช้้ octreotide ร่่วมกัับ midodrine และ albumin (อััตรา
การหายจากภาวะไตวายเฉีียบพลัันคืือร้้อยละ 70.4 เทีียบกัับร้้อยละ 28.6) และในปััจจุุบัันยัังไม่่มีีการ
ศึึกษาผลของยาชนิิดนี้้�ในกลุ่่�มผู้้�ป่่วย ACLF อย่่างจำำ�เพาะ
จากการทำำ� systematic review และ meta-analysis จาก Cochrane database ในปีี ค.ศ. 2019(49)
ประกอบด้้วย 23 การศึึกษามีีประชากรที่่�เป็็น HRS-AKI ใน decompensated cirrhosis ทั้้�งสิ้้�น 1,185
รายพบว่่าประสิิทธิิภาพจากการรัักษาเพื่่�อให้้ฟื้้�นจาก HRS สามารถสรุุปได้้ดัังนี้้� 1. การให้้ albumin plus
terlipressin หรืือ albumin plus noradrenaline ช่่วยให้้ HRS reversal ดีีกว่่า albumin เพีียงอย่่างเดีียว
2. การให้้ albumin ร่่วมกัับ terlipressin หรืือ albumin ร่่วมกัับ noradrenaline ช่่วยให้้ HRS reversal
มากกว่่า albumin ร่่วมกัับ midodrine ร่่วมกัับ octreotide 3. การให้้ albumin ร่่วมกัับ terlipressin มีี
ภาวะแทรกซ้้อนจากการรัักษามากกว่่า albumin ร่่วมกัับ noradrenaline อย่่างไรก็็ตาม ในปััจจุุบันั ยัังไม่่มีี
การทำำ� meta-analysis ในการเปรีียบเทีียบประสิิทธิิภาพการรัักษาด้้วย albumin ร่่วมกัับ terlipressin
เทีียบกัับ albumin ร่่วมกัับ noradrenaline โดยตรงในผู้้�ป่่วย ACLF
นอกจากยาข้้างต้้นแล้้ว ปััจจุุบัันยัังมีี vasoconstrictor ใหม่่ที่กำ่� �ลั
ำ ังมีีการศึึกษาคืือ serelexin ซึ่่�ง
เป็็น recombinant form ของ human peptide relaxin-2 ซึ่่�งทำำ�ให้้เกิิดหลอดเลืือดที่่�ไตขยายตััว พบว่่ามีี
ประสิิทธิิภาพดีีในอาสาสมััครสุุขภาพแข็็งแรง โดยมีีรายงาน proof-of-concept (NJ Lachlan et al,
Hepatology 62:345A) พบว่่าผู้้�ป่่วยตัับแข็็งที่่�ไม่่มีีภาวะไตวายเฉีียบพลัันเมื่่�อได้้รัับ serelaxin จะมีีเลืือด
ไปเลี้้ย� งไตเพิ่่�มขึ้้น� อย่่างมากโดยไม่่มีีผลกระทบต่่อความดัันโลหิิตรวมทั่่�วร่่างกาย ยาชนิิดนี้้จึ� งึ เป็็นยาใหม่่
ที่่�อาจต้้องรอผลการศึึกษาในผู้้�ป่่วย HRS-AKI และเป็็น ACLF ต่่อไป(41)
การรัักษาด้้วยการบำำ�บััดแทดแทนไต (renal replacement therapy; RRT)
ในปััจจุุบัันยัังไม่่มีีคำำ�แนะนำำ�ถึึงการให้้ routine RRT หรืือ early RRT ในผู้้�ป่่วย HRS-AKI ใน
ACLF เนื่่�องจากมีีการศึึกษาพบว่่าในผู้้�ป่่วยตัับแข็็งที่่�เกิิด HRS-AKI นั้้�นการให้้ routine RRT เมื่่�อเทีียบ
กัับ non-RRT (vasoconstrictor ร่่วมกัับ albumin) นอกจากไม่่ช่่วยเพิ่่�มอััตราการรอดชีีวิิตทั้้�งที่่�ระยะสั้้�น
(30 วััน) และระยะยาว (180 วััน) แล้้วยัังเพิ่่�มระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลอีีกด้้วย(50) ดัังนั้้�นการ
พิิจารณาบำำ�บัดั ทดแทนไตจึึงแนะนำำ�ให้้ทำำ�เฉพาะในผู้้�ป่ว่ ย HRS-AKI ที่่ไ� ม่่ตอบสนองต่่อการให้้ vasoconstrictor ร่่วมกัับ albumin แล้้วและมีีข้้อบ่่งชี้้�ซึ่่�งเป็็นไปตามข้้อบ่่งชี้้�ทั่่�วๆ ไปของการล้้างไตในโรคอื่่�นๆ ซึ่่�ง
ปััจจุุบัันมีีการศึึกษาเกี่่�ยวกัับผลของการบำำ�บััดทดแทนไตในคนไข้้ HRS-AKI ไม่่มากและยัังให้้ผลขััดแย้้ง
กัันว่่าการบำำ�บััดทดแทนไตจะช่่วยเพิ่่�มอััตราการรอดชีีวิิตได้้จริิงหรืือไม่่(1, 9)
การทำำ� transjugular intrahepatic portosystemic shunting (TIPS)
TIPS เป็็นการ shunt เลืือดออกจากระบบหลอดเลืือดพอร์์ทััลดัังนั้้�นจึึงส่่งผลให้้มีีการ redistribution ของ vascular resistance ใหม่่ มีีการศึึกษาพบว่่าการทำำ� TIPS สามารถลดปริิมาณ endothelin-1
ซึ่่�งเป็็นสารกระตุ้้�นหลอดเลืือดไตให้้บีีบตััวที่่�รุุนแรงและลดแรงดัันภายในไต รวมถึึงเพิ่่�ม diastolic blood
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flow โดยรวมจึึงสามารถเพิ่่�มเลืือดไปเลี้้�ยงไตได้้ จากการทำำ� meta-analysis ในผู้้�ป่่วย HRS-AKI จาก
decompensated cirrhosis พบว่่า sCr, sodium, blood urea nitrogen, การขัับโซเดีียมออกทางปััสสาวะ
และปริิมาณปััสสาวะดีีขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญหลัังทำำ� TIPS(51) อย่่างไรก็็ตามเนื่่�องจากภาวะแทรกซ้้อนที่่�
สำำ�คััญของ TIPS คืือ hepatic encephalopathy และ cardiac decompensation ดัังนั้้�นจึึงไม่่แนะนำำ�ให้้
ทำำ� TIPS ในผู้้�ป่่วยตัับแข็็งระยะรุุนแรง (late decompensation)
เนื่่�องจากพยาธิิกำำ�เนิิดของ ACLF ที่่�มีีประกอบทั้้�งความผิิดปกติิของระบบไหลเวีียนโลหิิตและ
การอัักเสบอย่่างรุุนแรง ดัังนั้้�นประโยชน์์และภาวะแทรกซ้้อนจากการทำำ� TIPS ใน ACLF จึึงอาจแตกต่่าง
จากผู้้�ป่่วย decompensated cirrhosis ซึ่่ง� ในปััจจุุบัันมีีเพีียงการศึึกษาเดีียวเท่่านั้้�นในผู้้�ป่่วย ACLF โดย
เฉพาะ โดยเป็็น international observational multi-center study ในกลุ่่�มประเทศยุุโรปประกอบด้้วยผู้้�
ป่่วย ACLF 2,138 รายที่่ม� าด้้วย variceal bleeding โดยจะได้้รับั pre-emptive TIPS ภายใน 48-72 ชั่่ว� โมง
หลัังการนอนโรงพยาบาล ซึ่่�งในการศึึกษานี้้�มีีผู้้�ป่่วยที่่�มีีไตวายร่่วมด้้วยถึึงร้้อยละ 42.9 แม้้ว่่าเป้้าหมาย
ของการศึึกษาไม่่ได้้แสดงให้้เห็็นว่่าการทำำ�งานของไตดีีขึ้้�นหรืือไม่่ รวมถึึงภาวะแทรกซ้้อนจากการทำำ� TIPS
เป็็นอย่่างไร แต่่ผลการศึึกษาพบว่่าอััตราการรอดชีีวิิตโดยรวมที่่� 1 เดืือนและ 1 ปีีสููงกว่่าผู้้�ป่่วยที่่�ไม่่ได้้รัับ
pre-emptive TIPS อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ(52) ดัังนั้้�นบทบาทของ TIPS มาใช้้ในการรัักษา HRS-AKI ใน ACLF
จึึงยัังอาจเป็็นแนวทางการรัักษาหนึ่่�งที่่�ยัังต้้องมีีการศึึกษาต่่อไปในอนาคต
การรัักษาด้้วย artificial liver support (ALS)
ในผู้้�ป่่วย ACLF นั้้�นจะมีีสารสื่่�อการอัักเสบต่่างๆ ปริิมาณมากมาย, toxin โมเลกุุลเล็็กต่่างๆ
และมีี vasoactive substances จำำ�นวนมากซึ่่�งจะไปเหนี่่�ยวนำำ�ให้้เซลล์์ตัับเกิิดการบาดเจ็็บรุุนแรงมากขึ้้�น
นอกจากนี้้� ผู้้�ป่ว่ ย ACLF จะมีี endotoxins จำำ�นวนมากเข้้าสู่่�กระแสเลืือดจากแบคทีีเรีียในลำำ�ไส้้ สารเหล่่า
นี้้�นอกจากทำำ�ให้้เกิิดการบาดเจ็็บของเซลล์์ตับั แล้้ว ยัังไปกดกระบวนการซ่่อมแซมเซลล์์ตับั และกระตุ้้�นให้้
เกิิด systemic inflammation, สููญเสีียการทำำ�งานของระบบภููมิิคุ้้�มกัันทั้้�ง innate และ adaptive immunity ก่่อให้้เกิิดอวััยวะต่่างๆ ทำำ�งานล้้มเหลว(53) การรัักษาด้้วยวิิธีี ALS จึึงเป็็นการรัักษาประคัับประคองการ
ทำำ�งานของตัับจนกว่่าตัับจะฟื้้�นฟููจนหายสนิิทหรืือผู้้�ป่่วยได้้รัับการผ่่าตััดเปลี่่�ยนตัับ นอกจากนี้้�ยัังอาจ
ช่่วยในการล้้างสารสื่่�อการอัักเสบออกได้้อีีกด้้วย ในปััจจุุบัันจะสามารถแบ่่ง ALS ออกเป็็นสองประเภท
1. Non-cell based liver support system ซึ่่�งแบ่่งออกเป็็น 2 ประเภทย่่อยได้้แก่่
1.1 Plasma exchange
เป็็นวงจรที่่�ดึึงสารสื่่�อการอัักเสบและ endotoxins ต่่างๆ ออกจากพลาสมาโดย standard plasma exchange จะใช้้ plasma fluid replacement ประมาณ 1.2 ลิิตร จากการศึึกษาพบว่่า standard
plasma exchange ไม่่ช่่วยเพิ่่�มอััตราการรอดชีีวิิตของผู้้�ป่่วย แต่่ในกรณีีของ high volume plasma exchange (HVP) ซึ่่�งใช้้ปริิมาณ fresh-frozen plasma ในปริิมาณมาก (>10 ลิิตรหรืือร้้อยละ 15-20 ของ
ideal body weight) เพื่่�อแลกเปลี่่�ยนพลาสมาของผู้้�ป่่วย จาก systematic review และ meta-analysis
ในปีี ค.ศ. 2020 พบว่่า HVP สามารถทำำ�ให้้ biochemical profiles (liver function tests และ MELD
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score) ในผู้้�ป่่วย ACLF ดีีขึ้้�นและสามารถลดอััตราการเสีียชีีวิิตระยะสั้้�นที่่� 30 วัันและ 90 วัันของผู้้�ป่่วย
ได้้(54, 55) นอกจากการลดอััตราการเสีียชีีวิิตแล้้ว plasma exchange อาจมีีประสิิทธิิภาพในการช่่วยฟื้้�นฟูู
อวััยวะและช่่วยให้้ไตวายดีีขึ้้�นได้้ด้ว้ ย โดยมีี retrospective study ขนาดใหญ่่ในผู้้�ป่ว่ ย HBV-ACLF จำำ�นวน
898 รายในปีี ค.ศ. 2020 พบว่่าการทำำ� plasma perfusion ร่่วมกัับ standard plasma exchange พบว่่า
ALS นอกจากจะสามารถลดอััตราการเสีียชีีวิิตแล้้วยัังสามารถทำำ�ให้้อวััยวะต่่างๆ ที่่มีี� การทำำ�งานล้้มเหลว
สามารถฟื้้�นฟููจนหายเป็็นปกติิ รวมถึึงฟื้้�นฟููจาก HRS-AKI ได้้มากกว่่ากลุ่่�มที่่�ได้้รัับ standard medical
therapy อีีกด้้วย(56)
1.2 Albumin dialysis
เป็็นการใช้้ albumin จัับของเสีียและสารพิิษต่่างๆ แล้้วเคลื่่�อนที่่�ผ่่านตััวกรองเพื่่�อนำำ� albumin-bound toxin ออกจากร่่างกาย ในปััจจุุบัันมีีหลายชนิิด เช่่น molecular adsorbent recirculating
system (MARS), Prometheus, single pass albumin dialysis (SPAD)
	มีี RCT จำำ�นวนมากที่่�ศึึกษาในผู้้�ป่่วย ACLF(57, 58) พบว่่า MARS สามารถทำำ�ให้้ HRS, HE, การ
ทำำ�งานของระบบไหลเวีียนโลหิิตและภาวะภููมิิคุ้้�มกัันที่่ผิ� ดป
ิ กติิสามารถดีีขึ้้�นได้้แต่่ยังั ไม่่ช่ว่ ยเพิ่่�มอััตราการ
(59-61)
รอดชีีวิิต จากการทำำ� systemic review และ meta-analysis พบว่่า albumin dialysis อาจมีีประโยชน์์
ในการลดอััตราการเสีียชีีวิิตในผู้้�ป่่วย ACLF บางกลุ่่�ม เช่่น ACLF ที่่�มีี MELD score แรกรัับสููง(62) แต่่ผล
จากการทำำ� systematic review นี้้�ก็็ถููกโต้้แย้้งโดยการศึึกษา multicenter RCTs ขนาดใหญ่่ในยุุโรปถึึงสอง
การศึึกษาใน ACLF ที่่�พบว่่าการรัักษาด้้วย albumin dialysis ไม่่ช่่วยลดอััตราการเสีียชีีวิิต(63) การศึึกษา
ใน SPAD พบว่่ามีีเพีียงข้้อมููลใน case-control study(64) เฉพาะในผู้้�ป่่วยตัับวายจากยา (drug-induced
liver failure) เท่่านั้้�น ยัังได้้ข้้อสรุุปไม่่ชัดั เจนว่่า SPAD ได้้ประโยชน์์จริิงหรืือไม่่ สาเหตุุที่่� ALS ไม่่ช่่วยเพิ่่�ม
อััตราการรอดชีีวิิตอาจมีีหลายประการ เช่่น เวลาในการตััดสิินใจเริ่่�มให้้การรัักษาด้้วยวิิธีี ALS ยัังไม่่มีี
ข้้อมููลที่่�ชััดเจนว่่าควรเริ่่�ม ALS เมื่่�อไร รวมถึึงปริิมาณการ dialysis ที่่�เหมาะสม
แม้้ว่่าการศึึกษาก่่อนหน้้านี้้�มีีแนวโน้้มว่่าการรัักษาด้้วย albumin dialysis ไม่่ช่่วยเพิ่่�มอััตราการ
รอดชีีวิิตในผู้้�ป่่วย ACLF อย่่างไรก็็ตาม ในช่่วงปีี ค.ศ. 2019-2020 มีีการศึึกษาที่่�เริ่่�มแสดงว่่าอาจมีี
ประโยชน์์ในการเพิ่่�มอััตราการรอดชีีวิิต โดยมีีการศึึกษาขนาดใหญ่่ในผู้้�ป่่วย HBV-ACLF พบว่่า ALS
สามารถลดอััตราการเสีียชีีวิิตระยะสั้้�นที่่� 28 และ 90 วัันได้้ แต่่ไม่่ลดอััตราการเสีียชีีวิิตที่่�ระยะกลางและ
ระยะยาว(65, 66) มีี RCT ล่่าสุุดในปีีค.ศ. 2020 พบว่่าการทำำ� high-intensity albumin dialysis (> 4 sessions)
ในผู้้�ป่่วย ACLF อาจช่่วยลดอััตราการเสีียชีีวิิตระยะสั้้�นได้้ (67) มีีการศึึกษา retrospective study ในผู้้�ป่่วย
ACLF รุุนแรง (ระดัับ 2-3) ที่่�มีีภาวะไตวายเฉีียบพลัันพบว่่าการทำำ� intermittent high-flux single-pass
albumin dialysis (SPAD) ร่่วมกัับการทำำ� continuous venovenous hemodialysis (CVVHD) สามารถ
ทำำ�ให้้การทำำ�งานของไตฟื้้�นฟููได้้ร้้อยละ 53.8 และช่่วยลดอััตราการเสีียชีีวิิตระยะสั้้�นเหลืือร้้อยละ 56.2
และร้้อยละ 53.8 ที่่� 1 เดืือนและ 3 เดืือนได้้(68) ดัังนั้้�นการเลืือกวิิธีีการ dialysis และผู้้�ป่่วยที่่�เหมาะสม
อาจสามารถช่่วยลดอััตราการเสีียชีีวิิตและไตวายฟื้้�นฟููได้้ แต่่จำ�ำ เป็็นต้้องมีีการศึึกษาเพิ่่�มเติิมต่่อไป
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2. Cell-based liver support system
ALS ที่่�ผ่่านมาจะเน้้นในเรื่่�องของการกำำ�จััดของเสีียและสารพิิษแต่่ยัังไม่่ได้้พิิจารณาถึึงการเพิ่่�ม
liver synthetic function ดัังนั้้�น ALS รุ่่�นใหม่่จึึงมีี living hepatocyte อยู่่�ในระบบร่่วมด้้วยซึ่่�งเรีียกว่่า
bioartificial liver support ซึ่่�งมีี preliminary report ถึึงประสิิทธิิภาพของเครื่่�องมืือนี้้�ใน HBV-ACLF พบ
ว่่ามีีความปลอดภััยและทำำ�ให้้ผู้้�ป่ว่ ยมีีการทำำ�งานของตัับดีีขึ้้�น แต่่อัตั ราการรอดชีีวิิต, การฟื้้น� ฟููของไตและ
ทำำ�ให้้ MELD score ดีีขึ้้�นได้้ไม่่แตกต่่างจากการรัักษาด้้วย therapeutic plasma exchange(1, 69)
การผ่่าตััดเปลี่่�ยนตัับ
การผ่่าตััดเปลี่่�ยนตัับเป็็นการรัักษาที่่�ช่่วยเพิ่่�มอััตราการรอดชีีวิิตของผู้้�ป่่วยได้้มาก แต่่ปััญหา
สำำ�คัญ
ั ในการตััดสินิ ใจผ่่าตััดเปลี่่ย� นตัับในผู้้�ป่ว่ ย ACLF คืือระยะเวลาและเกณฑ์์การคััดเลืือกผู้้�ป่ว่ ยที่่เ� หมาะ
สม หากผู้้�ป่่วยเจ็็บป่่วยรุุนแรงมากตั้้�งแต่่แรกและไม่่สามารถรอให้้ตัับฟื้้�นฟููเองได้้ก็็จำำ�เป็็นต้้องได้้รัับการ
เปลี่่�ยนตัับที่่�ทัันท่่วงทีี หากผู้้�ป่่วยยัังสามารถฟื้้�นฟููการทำำ�งานของตัับได้้แต่่ต้้องใช้้เวลาพัักฟื้้�นก็็ควรได้้รัับ
การ monitor ที่่�เหมาะสมก่่อนที่่�การทำำ�งานของตัับจะแย่่ลงจนเกิินแก้้ไข
	สำำ�หรัับเกณฑ์์การตััดสิินใจส่่งผู้้�ป่่วยเปลี่่�ยนตัับในปััจจุุบัันยัังไม่่ตายตััว มีีการศึึกษาพบว่่าผู้้�ป่่วย
ที่่� MELD score มากกว่่า 28 หรืือ AARC score มากกว่่า10 หรืือมีี hepatic encephalopathy ระดัับ
รุุนแรง โดยที่่�ไม่่มีีการติิดเชื้้�อในกระแสเลืือดหรืือมีีอวััยวะล้้มเหลวหลายระบบควรได้้รัับการเปลี่่�ยนตัับ
ตั้้�งแต่่ระยะเนิ่่�น ๆ (early liver transplantation)(70) บางการศึึกษาพบว่่าผู้้�ป่่วย ACLF ที่่�แรกรัับ MELD
score มากกว่่า 27-30 ร่่วมกัับ hepatic encephalopathy หรืือ bilirubin มากกว่่า 22 mg/dl ร่่วมกัับ INR
มากกว่่า 2.5 และ hepatic encephalopathy ระดัับ 3-4 ที่่�ไม่่ดีีขึ้้�นเกิิน 4 วัันจะมีีอััตราการเสีียชีีวิิตเกืือบ
ร้้อยละ 100 ดัังนั้้�นจึึงควรทำำ�การเปลี่่�ยนตัับตั้้�งแต่่ 4-7 วัันแรกของการนอนโรงพยาบาล(71) อย่่างไรก็็ตาม
ในผู้้�ป่่วยที่่�อาการรุุนแรงเกิินไปอาจไม่่เหมาะสำำ�หรัับการเปลี่่�ยนตัับ ได้้แก่่ 1. การติิดเชื้้อ� ในกระแสเลืือด
ที่่ไ� ม่่สามารถควบคุุมได้้หรืือมีีการติิดเชื้้อ� ในกระแสเลืือดร่่วมกัับระบบอวััยวะล้้มเหลวตั้้ง� แต่่ 2 ระบบขึ้้น� ไป
2. การหายใจล้้มเหลวหรืือ hepatic encephalopathy ที่่ต้� อ้ งใส่่เครื่่�องช่่วยหายใจเป็็นเวลานานกว่่า 72 ชั่่ว� โมง
3. อวััยวะล้้มเหลวตั้้�งแต่่ 4 ระบบขึ้้�นไป 4. active gastrointestinal bleeding 5. การทำำ�งานของหััวใจ
หลอดเลืือดล้้มเหลวที่่�ไม่่คงที่่�และต้้องได้้รัับ noradrenaline ตั้้�งแต่่ขนาด 3 mg/hr ขึ้้�นไป(1, 72) สำำ�หรัับ
ภาวะไตวายเฉีียบพลัันใน ACLF พบว่่าผู้้�ป่่วยไตวายรุุนแรง เช่่น sCr มากกว่่า 4 mg/dl หรืือ เพิ่่�มขึ้้�น
มากกว่่าร้้อยละ 300 จากระดัับเดิิมหรืือจำำ�เป็็นต้้องได้้รัับการบำำ�บััดไตทดแทนมีีอััตราการเสีียชีีวิิตหลััง
ผ่่าตััดเปลี่่�ยนตัับมากกว่่าผู้้�ป่่วยที่่�ไม่่มีีไตวายที่่�ต้้องได้้รัับการบำำ�บััดไตทดแทนอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ (ร้้อยละ
15 เทีียบกัับร้้อยละ 4 ที่่� 3 เดืือน) จึึงถืือเป็็นข้้อห้้ามสำำ�หรัับการเปลี่่�ยนตัับ อย่่างไรก็็ตาม มีีแพทย์์หลาย
ท่่านให้้ความเห็็นว่่าอััตราการเสีียชีีวิิตนี้้�เป็็นที่่�ยอมรัับได้้ ดัังนั้้�นการพิิจารณาเปลี่่�ยนตัับในผู้้�ป่่วย ACLF
ที่่�มีีการทำำ�งานของไตเสื่่�อมอย่่างรุุนแรงจึึงอาจต้้องมีีการศึึกษาข้้อมููลเพิ่่�มเติิมต่่อไป(73)
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การรัักษาใหม่่ที่่�ยัังอยู่่�ในการศึึกษาวิิจััย

จากกลไกเกิิดโรคของ ACLF ซึ่่�งมีีการอัักเสบของอวััยวะต่่างๆ ทั่่�วร่่างกาย ดัังนั้้�นการรัักษาผู้้�
ป่่วยภาวะไตวายเฉีียบพลัันรวมถึึงอวััยวะอื่่�นๆ ใน ACLF นอกจากการประคัับประคองระบบหััวใจหลอด
เลืือด ดัังเช่่นการให้้ terlipressin และ albumin แล้้วจึึงควรให้้ความสำำ�คััญต่่อภาวะ systemic inflammation ด้้วย โดยยืืนยัันได้้จากการศึึกษาที่่�พบว่่ายิ่่�ง ACLF รุุนแรงผู้้�ป่่วย HRS-AKI จะยิ่่�งตอบสนองต่่อการ
รัักษาด้้วย terlipressin ร่่วมกัับ albumin น้้อยลง(5, 74, 75) ปััจจุุบัันจึึงมีีหลายการศึึกษาเพื่่�อลดระดัับการ
อัักเสบในผู้้�ป่่วย ACLF ดัังนี้้�
1. การปลููกถ่่าย mesenchymal stem cells โดยมีีการศึึกษา open-label non-controlled trial
ขนาดเล็็กที่่�ทำำ�ในผู้้�ป่่วย HBV-ACLF พบว่่าสามารถลด systemic inflammation, มีีค่่าการทำำ�งานของตัับ
ที่่�ดีีขึ้้�น, MELD score ที่่�ดีีขึ้้น� รวมถึึงมีีอััตราการรอดชีีวิิตสููงกว่่ากลุ่่�มควบคุุม(76)
2. การให้้ granulocyte colony-stimulating factors (G-CSF) เนื่่�องจากในผู้้�ป่่วย ACLF พบว่่า
จะมีีการทำำ�งานของระบบภููมิิคุ้้�มกัันแต่่กำำ�เนิิดลดลง มีีหลาย RCT ให้้ G-CSF เพื่่�อไปกระตุ้้�น innate
immunity (ทำำ�ให้้ความสามารถในการ phagocytosis ดีีขึ้้�น, ช่่วยกระตุ้้�นให้้ CD34+ progenitor cells
เข้้าไปในตัับ)(77) พบว่่าหลัังให้้ G-CSF ขนาด 5 μg/kg/day นาน 6 วัันทำำ�ให้้ผู้้�ป่่วยมีีการทำำ�งานของตัับ
ดีีขึ้้�น ค่่า MELD score และ Child-Pugh score ดีีขึ้้�น รวมถึึงการให้้ G-CSF มีีผลช่่วยป้้องกัันการเกิิด
HRS-AKI ได้้ และทำำ�ให้้มีีอััตราการรอดชีีวิิตที่่�เพิ่่�มขึ้้�น(78) โดยผลการศึึกษาที่่�พบว่่าการให้้ G-CSF ได้้
ประโยชน์์ในผู้้�ป่่วยทั้้�งหมดทำำ�ในกลุ่่�มประเทศในทวีีปเอเชีีย(1, 79) อย่่างไรก็็ตามจากผลการศึึกษาแรกจาก
กลุ่่�มประเทศในทวีีปยุุโรปซึ่่ง� เป็็น multicenter RCT กลัับพบว่่าการใช้้ G-CSF ไม่่ช่่วยเพิ่่�มอััตราการรอด
ชีีวิิตที่่� 90 วัันในผู้้�ป่่วย ACLF เมื่่�อเทีียบกัับการรัักษามาตรฐาน(80) ดัังนั้้�นประโยชน์์จากการใช้้ G-CSF ใน
ผู้้�ป่่วย ACLF ในปััจจุุบัันจึึงยัังได้้ข้้อสรุุปที่่�ไม่่แน่่ชััด
3. Macrophage directed therapy ผ่่านทาง immunomodulators เช่่น glucocorticoids, N-acetylcysteine ได้้รัับการรัับรองให้้ใช้้รัักษาในโรค immune-related liver diseases อื่่�นๆ แต่่ปััจจุุบัันยัังไม่่มีี
การศึึกษาในผู้้�ป่่วย ACLF(81)
4. การรัักษาเพื่่�อยัับยั้้ง� การกระตุ้้�นเซลล์์ Kupffer เพื่่�อลดการเกิิด systemic inflammation ในผู้้�ป่ว่ ย
ACLF ตั้้�งแต่่ระยะแรกๆ สามารถลดสััญญาณกระตุ้้�นการอัักเสบจากการกระตุ้้�นเซลล์์ Kupffer โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�งจะไปยัับยั้้�งการปล่่อยสาร DAMPs โดยในปััจจุุบัันมีีการศึึกษาแนวคิิดนี้้�ในหนููทดลองแล้้ว(82)
จากหลัักฐานในการรัักษาต่่างๆ ผู้้�เขีียนจึึงสรุุปออกเป็็นแนวทางในการดููแลผู้้�ป่่วยภาวะไตวาย
เฉีียบพลัันใน ACLF ได้้ดัังนี้้� (รวบรวมและดััดแปลงจาก AASLD guidelines 2012(83), EASL guidelines
2018(9) และ APASL guidelines 2019(1) และ APAS- AARC consensus 2020)
1. พยาธิิกำำ�เนิิดของไตวายเฉีียบพลัันใน ACLF ประกอบด้้วยภาวะเลืือดมาเลี้้�ยงไตลดลง, การ
ได้้รัับบาดเจ็็บโดยตรงต่่อ renal tubule, ภาวะ microvascular dysfunction และ systemic inflammation
ดัังนั้้�นการป้้องกัันภาวะไตวายเฉีียบพลัันและการรัักษาจึึงควรแก้้ไขในทุุกปััจจััยเพื่่�อให้้ได้้ประสิิทธิิภาพที่่�
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2. การป้้องกัันภาวะไตวายเฉีียบพลัันในผู้้�ป่่วยที่่�เกิิด ACLF ประกอบด้้วยการระบุุปััจจััยเสี่่�ยง
และให้้การป้้องกัันและรัักษาที่่�เหมาะสม โดยปััจจััยที่่�พบบ่่อยได้้แก่่ การใช้้ยาที่่�เป็็นอัันตรายต่่อไต การ
ฉีีดสารทึึบแสงทางหลอดเลืือด ภาวะ refractory ascites โซเดีียมในกระแสเลืือดต่ำำ�� รวมถึึงการให้้ยา
ปฏิิชีีวนะแบบ prophylaxis ในผู้้�ป่ว่ ยที่่ส� งสััยว่่ามีีติิดเชื้้อ� ในกระแสเลืือด เป็็นต้้น นอกจากนี้้� การดููแลประคัับ
ประคอง hemodynamic ให้้คงที่่�ด้้วย parameter ต่่างๆ ได้้แก่่ การใช้้ขนาดของหลอดเลืือดดำำ� inferior
vena cava, การวััดค่า่ central venous pressure และประเมิิน systemic vascular resistance มีีประโยชน์์
ในการช่่วยป้้องกัันการเกิิดภาวะไตวายเฉีียบพลัันใน ACLF
3. ข้้อมููลการใช้้ vasoconstrictor สำำ�หรัับภาวะไตวายเฉีียบพลัันใน ACLF ยัังมีีจำำ�กััด การให้้
terlipressin ทางหลอดเลืือดด้้วยวิิธีีการ infusion ดีีกว่่าการใช้้ noradrenaline ในการรัักษา HRS-AKI
ใน ACLF จึึงควรพิิจารณาให้้ terlipressin ร่่วมกัับ albumin เป็็นการรัักษาลำำ�ดัับแรกใน HRS-AKI และ
ควรเฝ้้าระวัังภาวะแทรกซ้้อนจากการใช้้ terlipressin อย่่างระมััดระวััง
		 3.1 การให้้ terlipressin สามารถให้้ทางหลอดเลืือดด้้วยวิิธีีการ bolus เริ่่ม� ด้้วยขนาด 1 mg
ทุุก 4-6 ชั่่ว� โมง อย่่างไรก็็ตาม การให้้ terlipressin ด้้วยวิิธีีการ infusion ขนาด 2 mg/day จะช่่วยลดอััตรา
การเกิิดเหตุุการณ์์ไม่่พึึงประสงค์์จากการใช้้ยา จึึงทำำ�ให้้สามารถลดปริิมาณการใช้้ยาต่่อวัันในผู้้�ป่่วยได้้
ในกรณีีที่่�ไม่่ตอบสนองต่่อการรัักษาหลัังจาก 2 วััน (sCr ลดลงน้้อยกว่่าร้้อยละ 25 นัับจากค่่าสููงสุุด)
ควรเพิ่่�มปริิมาณ terlipressin เป็็นลำำ�ดัับขั้้น� จนกระทั่่�งได้้ขนาดสููงสุุดที่่� 12 mg/day
		 3.2 ให้้ 20% albumin solution ขนาด 20-40 mg/day และควรเฝ้้าติิดตามระดัับ CVP
เป็็นระยะๆ หรืือใช้้วิิธีีการอื่่�นเพื่่�อประเมิินปริิมาณ central blood volume จะช่่วยป้้องกัันสารน้ำำ�� ใน
หลอดเลืือดมากเกิินไปได้้และยัังช่่วยในการปรัับขนาดการให้้ albumin แก่่ผู้้�ป่่วยได้้อย่่างเหมาะสม
		 3.3	สามารถให้้ noradrenaline เป็็นทางเลืือกแทน terlipressin ได้้แต่่ข้้อมููลยัังมีีจำำ�กััด
นอกจากนั้้�น การให้้ noradrenaline จำำ�เป็็นต้้องมีีการเฝ้้าระวัังภาวะแทรกซ้้อนด้้วย
		 3.4 Midodrine ร่่วมกัับ octreotide อาจเป็็นทางเลืือกหนึ่่�งในกรณีีที่่�ไม่่สามารถให้้
terlipressin หรืือ noradrenaline ได้้แต่่ประสิิทธิิภาพต่ำำ�� กว่่าการให้้ terlipressin มาก
4. ความรุุนแรงของภาวะไตวายเฉีียบพลััน, MELD score และระดัับความรุุนแรงของ ACLF จะ
เป็็นตััวช่่วยทำำ�นายการตอบสนองต่่อการรัักษาด้้วย terlipressin ร่่วมกัับ albumin ในผู้้�ป่่วย ACLF ที่่�มีี
HRS-AKI
5. ให้้การรัักษาด้้วยการบำำ�บััดทดแทนไตอย่่างเร่่งด่่วนหากผู้้�ป่่วยมีีภาวะ volume overload, มีี
ภาวะแทรกซ้้อนจาก uremia, hyperkalemia, hypernatremia และ metabolic acidosis ที่่�เป็็นรุุนแรงและ
ไม่่ตอบสนองต่่อการรัักษาด้้วย conservative management และเนื่่�องจากภาวะไตวายเฉีียบพลัันใน
ACLF เป็็นอวััยวะหนึ่่�งในหลายระบบอวััยวะที่่มีี� การทำำ�งานล้้มเหลว ดัังนั้้�น threshold ในการเริ่่ม� ให้้รักั ษา
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ด้้วยการบำำ�บัดั ทดแทนไตควรต่ำำ��กว่่าภาวะไตวายเฉีียบพลัันในภาวะอื่่�นที่่�ไม่่ใช่่ ACLF ซึ่่�งจะมีีส่่วนในการ
ประคัับประคองการทำำ�งานของอวััยวะอื่่�นด้้วย
		 5.1 การบำำ�บัดั ทดแทนไตด้้วยการฟอกเลืือดชนิิดต่อ่ เนื่่�อง (continuous renal replacement
therapy, CRRT) ทำำ�ให้้ผู้้�ป่่วยสามารถทนต่่อการรัักษาได้้ดีีกว่่าการฟอกเลืือดเป็็นช่่วง (intermittent hemodialysis) เนื่่�องจากวิิธีี CCRT ทำำ�ให้้ภาวะการทำำ�งานของหััวใจและหลอดเลืือดเสถีียรกว่่า, ช่่วยแก้้ไข
ภาวะโซเดีียมต่ำำ��ในกระแสเลืือดอย่่างค่่อยเป็็นค่่อยไปมากกว่่า และทำำ�ให้้ระดัับความดัันในโพรงศีีรษะมีี
ความผัันผวนน้้อยกว่่าการรัักษาด้้วยการฟอกเลืือดเป็็นช่่วง
6. อาจใช้้ biomarker สำำ�หรัับ tubular damage เช่่น NGAL ในปััสสาวะเพื่่�อประกอบการแยก
ระหว่่าง HRS และ ATN รวมถึึงอาจใช้้ประกอบการพิิจารณาเริ่่ม� early RRT หรืือ artificial liver support
7. Plasma exchange เป็็นวิิธีีการที่่�มีีประสิิทธิิภาพในการประคัับประคองการทำำ�งานของตัับใน
ผู้้�ป่่วย ACLF จนกว่่าผู้้�ป่่วยจะได้้รัับการผ่่าตััดเปลี่่�ยนตัับหรืือหายจาก ACLF ด้้วยตััวเอง
8. การรัักษาวิิธีีใหม่่ๆ เพื่่�อช่่วยแก้้ไขภาวะไตวายเฉีียบพลัันใน ACLF นอกเหนืือไปจากการ
ประคัับประคองการทำำ�งานของระบบไหลเวีียนโลหิิตจะมุ่่�งเน้้นไปที่่�การลด systemic inflammation เช่่น
G-CSF, mesenchymal stem cells transplantation, glucocorticoids, Kupffer cells activation รวมถึึง
therapeutic plasma exchange ซึ่่�งยัังอยู่่�ในขั้้�นตอนการศึึกษาวิิจััยถึึงประสิิทธิิภาพและความปลอดภััย
9. ควรพิิจารณาการผ่่าตััดเปลี่่�ยนตัับตั้้�งแต่่ระยะเนิ่่�นๆ (early liver transplantation) ในผู้้�ป่่วย
ACLF ซึ่่�งจะสามารถลดภาวะแทรกซ้้อนจาก ACLF ต่่างๆ ได้้ อย่่างไรก็็ตาม ยัังไม่่มีีเกณฑ์์การเลืือก
ผู้้�ป่่วยในการส่่งทำำ�ผ่่าตััดเปลี่่�ยนตัับที่่�ชััดเจนว่่าผู้้�ป่่วยรายได้้จะได้้รัับประโยชน์์จาก early liver transplantation สำำ�หรัับผู้้�ป่่วยที่่�มีีไตวายรุุนแรงจนต้้องได้้รัับการรัักษาด้้วยการบำำ�บััดทดแทนไตอาจไม่่เหมาะสม
ต่่อการผ่่าตััดเปลี่่�ยนตัับเนื่่�องจากมีีอััตราการเสีียชีีวิิตหลัังผ่่าตััดสููง

สรุุป

ภาวะไตวายเฉีียบพลัันเกิิดขึ้้�นบ่่อยในผู้้�ป่่วย ACLF ซึ่่�งส่่งผลต่่อการพยากรณ์์โรคที่่�ไม่่ดีีและมีี
อััตราการเสีียชีีวิิตที่่�สููง เนื่่�องด้้วยพยาธิิกำำ�เนิิดใน ACLF อัันประกอบด้้วย circulatory dysfunction และ
systemic inflammation ทำำ�ให้้ตอบสนองต่่อการรัักษาด้้วย volume expansion และ vasoconstriction
ได้้ผลไม่่ดีีเท่่าที่่ค� วรเมื่่�อเทีียบกัับผู้้�ป่่วย acute decompensation ในปััจจุุบัันมีีแนวทางการรัักษาใหม่่ได้้
รัับการศึึกษาพััฒนาเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมากมายตามความรู้้�ความเข้้าใจในพยาธิิกำำ�เนิิดของโรคที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�น
ซึ่ง่� ผลการศึึกษาหลายชนิิดได้้ผลลััพธ์์ที่น่่� า่ พอใจ อย่่างไรก็็ตามยัังคงต้้องมีีการศึึกษาเพิ่่�มเติิมอีีกมาก เพื่่�อ
ยืืนยัันประสิิทธิิภาพและความปลอดภััยจากการรัักษาด้้วยวิิธีีการใหม่่ๆ ดัังนั้้�น การรัักษาหลััก คืือการ
ดููแลประคัับประคองการทำำ�งานของทุุกอวััยวะไปพร้้อมกััน ให้้เพีียงพอและทัันท่่วงทีีจึึงยัังเป็็นการรัักษา
ที่่�ดีีที่่�สุุดในปััจจุุบััน
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