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Insulin treatment
in diabetic patients with
end stage renal disease
ปฏิิณััฐ บููรณะทรััพย์์ขจร

	อิินซููลิิน (insulin) เป็็นยาหลัักสำำ�หรัับการรัักษาเบาหวานในผู้้�ป่่วยไตวายเรื้้�อรัังระยะสุุดท้้าย
(end stage renal disease) ผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้�มีีความเสี่่�ยงต่่อภาวะน้ำำ��ตาลในเลืือดต่ำำ��มากกว่่าผู้้�ป่่วยทั่่�วไป
การปรัับอิินซููลิินในผู้้�ป่่วยดัังกล่่าวยัังไม่่มีีคำำ�แนะนำำ�ชััดเจนว่่าควรจะทำำ�อย่่างไร บทความนี้้�ได้้รวบรวม
ข้้อมููลที่่มีี� ในปััจจุุบันั รวมถึึงความเห็็นของผู้้เ� ชี่่ย� วชาญเพื่่�อให้้แพทย์์ได้้นำ�ำ ไปเป็็นแนวทางในการรัักษาผู้้�ป่ว่ ย
ต่่อไป

การควบคุุมสมดุุลย์์ของระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือดของผู้้�ป่่วยไตวายเรื้้�อรััง

	ตัับของคนปกติิจะทำำ�ลายอิินซููลิิน ร้้อยละ 40-50 ของอิินซููลิินที่่ห� ลั่่�งออกมาจากตัับอ่่อน อิินซููลิิน
ที่่�เข้้าสู่่� systemic circulation ประมาณร้้อยละ 30-80 จะถููกทำำ�ลายที่่�ไต (1) โดยอิินซููลิินที่่�เข้้าสู่่�ไตจะถููก
กรองผ่่านโกลเมอรููลััส (glomerulus) ประมาณร้้อยละ 60-65 (แต่่ถููดดููดกลัับที่่ท่� อ่ ไตส่่วนต้้นและถููกทำำ�ลาย
ทิ้้�งเหลืือเพีียงร้้อยละ 1 ที่่กำ� ำ�จัดั ออกทางปััสสาวะ) อีีกร้้อยละ 35 จะผ่่านเข้้าสู่่� postglomerular peritubular
vessels และเข้้าสู่่� proximal tubular cell และถููกทำำ�ลายเช่่นกััน
แต่่อิินซููลิินที่่�ผู้�ป่้ ่วยฉีีดจะเข้้าสู่่� systemic circulation โดยตรง ทำำ�ให้้ไตต้้องทำำ�ลายอิินซููลิิน
ประมาณร้้อยละ 80 ของอิินซููลิินที่่�ฉีีด

ปััจจััยที่่�กระทบต่่อสมดุุลย์์ของระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือดของผู้้�ป่่วยไตวายเรื้้�อรััง(2) คืือ
1. ลดการสร้้างน้ำำ�ต
� าลจากไต (renal gluconeogenesis)
2. กล้้ามเนื้้�อลดการนำำ�กลููโคสไปใช้้เพราะภาวะ uremia
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3. เบต้้าเซลล์์มีีจำำ�นวนลดลง จากโรคเบาหวานที่่�เป็็นมายาวนาน
4. ไตที่่�เสื่่�อมทำำ�ลายอิินซููลิินได้้ลดลง แม้้ตัับอ่่อนจะผลิิตอิินซููลิินได้้น้้อยแต่่เพีียงพอ สำำ�หรัับ
ผู้้�ป่่วยที่่�ทานอาหารได้้ลดลง มีีผลให้้ผู้้�ป่่วยบางรายหายจากโรคเบาหวานหรืือเรีียกว่่า
“burn-out diabetes”
5. ภาวะทุุพโภชนาการ เนื่่�องจากการเบื่่�ออาหาร ทำำ�ให้้ขาดสารตั้้�งต้้นของกระบวนการ
gluconeogenesis
6. กล้้ามเนื้้�อ ตัับและไตทำำ�ลายอิินซููลิินได้้ลดลง ทำำ�ให้้อิินซููลิินออกฤทธิ์์�ได้้นานขึ้้�น(3)
7.	มีีภาวะอัักเสบเรื้้�อรััง (inflammatory state)
8.	มีีภาวะดื้้�ออิินซููลิินในผู้้�ป่่วยที่่�ไม่่ได้้เป็็นเบาหวาน เมื่่�อ eGFR น้้อยกว่่า 50 มล./นาทีี
9.	มีีการหลั่่�ง counterregulatory hormones มากกว่่าคนปกติิ
10. การตอบสนองของ cortisol และ growth hormone ต่่อภาวะน้ำำ�ต
� าลในเลืือดต่ำำ�� ลดลง(4)
11.	มีีการเพิ่่�มระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือดหลัังอาหารเนื่่�องจากระบบกำำ�จััดน้ำำ��ตาลส่่วนเกิินทาง
ปััสสาวะทำำ�งานได้้ไม่่ดีี (impaired osmotic diuresis)
The American College of Physicians แนะนำำ�ให้้ลดอิินซููลิินประมาณร้้อยละ 25 เมื่่�อ eGFR
ลดลงอยู่่�ระหว่่าง 10-50 มล./นาทีี และลดอิินซููลิินประมาณร้้อยละ 50 เมื่่�อ eGFR ลดลงต่ำำ��กว่่า
10 มล./นาทีี โดยไม่่ได้้ระบุุชนิิดของอิินซููลิิน(1)
การศึึกษาย้้อนหลัังในผู้้�ป่่วยเบาหวานที่่�ไม่่ได้้ใช้้ยาเบาหวานชนิิดรัับประทาน เริ่่�มติิดตามจาก
eGFR มากกว่่า 80 มล./นาทีีจนลดลงเหลืือ 10 มล./นาทีี พบว่่าผู้้�ป่ว่ ยเบาหวานชนิิดที่�่ 1 จำำ�นวน 20 ราย
ใช้้อิินซููลิินปริิมาณลดลงร้้อยละ 38 และ ผู้้�ป่่วยเบาหวานชนิิดที่่� 2 จำำ�นวน 20 ราย ใช้้อิินซููลิินปริิมาณ
ลดลงร้้อยละ 51(5)
	ชนิิดของอิินซููลิินที่่ฉีีด
� อาจมีีผลทำำ�ให้้ปรับั ขนาดยาแตกต่่างกัันเมื่่�อไตทำำ�งานลดลง เช่่น การศึึกษา
แบบไม่่สุ่่�มในผู้้�ป่่วยเบาหวานชนิิดที่่� 1 จำำ�นวน 346 ราย โดยแบ่่งผู้้�ป่่วยเป็็น 3 กลุ่่�มตามระดัับ eGFR พบ
ผลดัังตารางที่่� 1 (6)
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ตารางที่่� 1. แสดงปริิมาณอิินซููลิินต่่อน้ำำ�� หนัักตััวต่่อวัันที่่�ใช้้ลดลงในผู้้�ป่่วยไตเสื่่�อม (6)

eGFR by Cockcroft–Gault (มล./นาที)

ปริมาณอินซูลินที่ใช้
(ยูนิต/กก./วัน)
<60 60-89 >90

เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง
จากปกติ
<60
60-89 >90

Insulin lispro
Insulin aspart
Short-acting human insulin
Insulin glargine
Insulin detemir
Long-acting human insulin

0.31
0.37
0.33
0.19
0.24
0.27

-32.6%* -4.3%
-2.6% +5.3%
-23.3%* 0.0%
-29.6%* -7.4%
-27.3%* -3.0%
0.0% +3.7%

0.44
0.4
0.43
0.25
0.32
0.28

0.46
0.38
0.43
0.27
0.33
0.27

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

* p<0.05

จะเห็็นว่่าอิินซููลิินชนิิด short-acting human insulin และ aspart ผู้้�ป่่วยใช้้ปริิมาณอิินซููลิินไม่่
แตกต่่างกัันแม้้ eGFR จะต่ำำ��กว่่า 60 มล./นาทีี ในขณะที่่�อิินซููลิินอีีก 4 ชนิิดที่่�เหลืือต้้องการอิินซููลิิน
ลดลงประมาณร้้อยละ 30(6) เช่่นเดีียวกัับการศึึกษาแบบไม่่สุ่่�มในผู้้�ป่ว่ ยเบาหวานชนิิดที่�่ 1 จำำ�นวน 18 ราย
พบว่่าระดัับ eGFR ไม่่มีีผลต่่อระดัับอิินซููลิิน aspart ในเลืือด แต่่ไม่่มีีผู้้�ป่่วยล้้างไตในการศึึกษานี้้�(7)
การศึึกษาแบบไม่่สุ่่�มขนาดเล็็กในผู้้�ป่่วยไตวายที่่�ไม่่มีีโรคเบาหวาน พบว่่าระดัับ glulisine เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ
30-40 ในผู้้�ป่่วยที่่� eGFR ต่ำำ�� กว่่า 50 มล./นาทีี (4)
	มีีการศึึกษาแบบไม่่สุ่่�มขนาดเล็็กในผู้้�ป่ว่ ยไตวาย และผู้้�ป่ว่ ยฟอกเลืือดที่่ไ� ม่่มีีโรคเบาหวาน พบว่่า
ระดัับ eGFR ไม่่มีีผลต่่อระดัับอิินซููลิิน detemir ในเลืือด(8) และการศึึกษาแบบไม่่สุ่่�มขนาดเล็็กในผู้้�ป่่วย
เบาหวานชนิิดที่่� 2 ซึ่่�งฟอกเลืือด โดยใช้้ continuous glucose monitoring system (CGMS) พบว่่าผู้้�ป่่วย
ที่่�ใช้้อิินซููลิิน detemir มีีความแปรปรวนของน้ำำ��ตาลจากการประเมิินด้้วย mean amplitude of glucose
excursions (MAGE) ในวัันฟอกเลืือดและวัันไม่่ฟอกเลืือดและความแปรปรวนของ HbA1c น้้อยกว่่า
อิินซููลิิน NPH (9)
	ข้้อมููลของอิินซููลิิน glargine-300 ในผู้้�ป่่วยไตวายเรื้้�อรัังระยะสุุดท้้ายยัังไม่่มีีรายงาน(4) มีีเพีียง
meta-analysis ของการศึึกษา EDITION 1 และ 2 และ 3 ในผู้้�ป่่วยกลุ่่�มที่่มีี� eGFR น้้อยกว่่า 60 มล./นาทีี
พบว่่าอิินซููลิิน glargine-300 ลดระดัับ HbA1c ได้้ไม่่แตกต่่างจากอิินซููลิิน glargine-100 แต่่ลดจำำ�นวน
ผู้้�ป่่วยที่่�เกิิดภาวะน้ำำ��ตาลในเลืือดต่ำำ�� (<70 มก./ดล.) เวลากลางคืืนได้้มากกว่่า(10)
การศึึกษาฉีีดอิินซููลิิน degludec 0.4 ยููนิิต/กก. หนึ่่�งครั้้�ง หลัังฟอกเลืือดได้้ระดัับอิินซููลิินในเลืือด
ใกล้้เคีียงกัับการฉีีดยา 13 ชั่่ง� โมงก่่อนฟอกเลืือด แสดงว่่าอิินซููลิิน degludec ถููกกำำ�จัดั ออกการฟอกเลืือด
ได้้น้้อยมาก และผู้้�ป่่วยทั้้�ง 4 กลุ่่�มที่่�มีี creatinine clearance >80, 50-80, 30-49 และ <30 มล./นาทีี
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พบระดัับอิินซููลิิน degludec ในเลืือดใกล้้เคีียงกััน บ่่งชี้้ว่� า่ ไม่่จำำ�เป็็นต้้องปรัับขนาดของอิินซููลิิน degludec
ตามระดัับการทำำ�งานของไต (11) มีี Case report ในผู้้�ป่ว่ ยเบาหวานชนิิดที่่� 1 พบว่่าผู้้�ป่ว่ ยมีีความแปรปรวน
ของระดัับน้ำำ�ต
� าลในเลืือดลดลงและภาวะน้ำำ�ต
� าลในเลืือดต่ำำ�ดีีขึ้้
� น� หลัังเปลี่่ย� นจากอิินซููลิิน glargine มาเป็็น
degludec (12) โดยสรุุป ผู้้�เชี่่�ยวชาญบางท่่านแนะนำำ�ให้้หลีีกเลี่่�ยงอิินซููลิินชนิิดออกฤทธิ์์�ยาว ในขณะที่่�
บางท่่านแนะนำำ�ให้้ใช้้ (13)

ปััจจััยที่่�กระทบต่่อสมดุุลย์์ของระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือดของผู้้�ป่่วยฟอกเลืือดด้้วยเครื่่�องไตเทีียม
(hemodialysis)(2) คืือ

1. Hemodialysis-induced hypoglycemia การฟอกเลืือดทำำ�ให้้เกิิดภาวะน้ำำ��ตาลในเลืือดต่ำำ��
ขณะฟอกเลืือด ซึ่่ง� มัักเกิิดในชั่่ว� โมงสุุดท้า้ ยของการฟอกเลืือด กลไกเกิิดจากเม็็ดเลืือดแดงนำำ�
น้ำำ��ตาลไปใช้้เพิ่่�มขึ้้�น ซึ่่�งเป็็นผลจากการเปลี่่�ยนระดัับ pH ในเม็็ดเลืือดแดงจากการฟอกเลืือด
ส่่งผลให้้เพิ่่�ม anaerobic metabolism ของน้ำำ��ตาลในเม็็ดเลืือดแดง(14) และเกิิดจากน้ำำ��ตาล
ในเลืือดกระจายเข้้าสู่่�น้ำำ��ยาล้้างไต ปััจจุุบัันแนะนำำ�ให้้มีีระดัับน้ำำ��ตาลในน้ำำ��ยาฟอกเลืือด
100-200 มก./ดล. เพื่่�อช่่วยลดภาวะน้ำำ��ตาลในเลืือดต่ำำ��
2. Hemodialysis-induced hyperglycemia การฟอกเลืือดทำำ�ให้้เกิิดภาวะน้ำำ��ตาลในเลืือดสููงหลััง
ฟอกเลืือด เกิิดจากระดัับน้ำำ�ต
� าลในเลืือดต่ำำ�� ขณะฟอกเลืือด กระตุ้้�นให้้หลั่่ง� counter-regulatory
hormones ร่่วมกัับอิินซููลิินถููกกำำ�จัดั ออกขณะฟอกเลืือด แต่่ตับั อ่่อนที่่มีี� เบต้้าเซลล์์เหลืือน้้อย
ไม่่สามารถหลั่่�งอิินซููลิินชดเชยได้้มากพอ จึึงทำำ�ให้้ระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือดสููงขึ้้�น(15)
3.	ชนิิดของ dialyzer membrane มีีผลต่่อการกำำ�จัดอิ
ั นิ ซููลิินด้้วยการฟอกเลืือด เช่่น polysulfone
membranes จะทำำ�ให้้ระดัับอิินซููลิินในเลืือดลดลงมากที่่�สุุด โดย insulin clearance ของ
polysulfone มากกว่่า polyethersulfone มากกว่่า cellulose triacetate และ polyester-polymer
alloy มากกว่่า polymethylmethacrylate ตามลำำ�ดัับ (16)
4. ผู้้�ป่่วยเบาหวานที่่�ควบคุุมระดัับน้ำำ��ตาลได้้ดีี เช่่น HbA1c น้้อยกว่่าร้้อยละ 7 จะมีีการ
เปลี่่�ยนแปลงของระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือดไม่่แตกต่่างกัันระหว่่างวัันที่่�ฟอกเลืือดกัับวัันที่่�ไม่่ได้้
ฟอกเลืือด(15)
5. การฟอกเลืือดด้้วยเครื่่�องไตเทีียมทำำ�ให้้ภาวะดื้้�ออิินซููลิินจาก uremic toxin ลดลง(4)
6. กระเพราะอาหารบีีบตััวช้้าลง ทำำ�ให้้น้ำำ��ตาลดููดซึึมช้้าลง(17)
7.	ศููนย์์ฟอกเลืือดบางแห่่งไม่่อนุุญาตให้้ทานอาหารขณะฟอกเลืือด(4)
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ปััจจััยที่่�กระทบต่่อสมดุุลย์์ของระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือดของผู้้�ป่่วยล้้างไตทางช่่องท้้อง (peritoneal
dialysis)

1.	น้ำำ��ตาลในน้ำำ��ยาล้้างไตทางช่่องท้้องจะถููกดููดซึึมเข้้าสู่่�เลืือด ขึ้้น� อยู่่�กัับความเข้้มข้้นของน้ำำ��ตาล
ในน้ำำ��ยาล้้างไต คุุณสมบััติิของ peritoneum เวลาที่่�น้ำำ��ยาล้้างไตค้้างอยู่่�ในตััวผู้้�ป่่วย ปริิมาตร
ของน้ำำ��ยา และระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือดของผู้้�ป่่วย(18)
2. โดยประมาณร้้อยละ 60-80 ของน้ำำ��ตาลในน้ำำ��ยาล้้างไตทางช่่องท้้องจะดููดซึึมเข้้าสู่่�เลืือด
ภายในเวลา 6 ชั่่�วโมงที่่�น้ำำ��ยาค้้างอยู่่�ในช่่องท้้อง(19) และการล้้างไตทางช่่องท้้องจะมีีน้ำำ�ต
� าล
ดููดซึึมจากน้ำำ��ยาล้้างไตเข้้าสู่่�เลืือดประมาณ 100-300 มก./วััน(18)
3. Icodextrin เป็็น glucose polymer ที่่�ใช้้เป็็น osmotic agent ทดแทนน้ำำ�ต
� าล เพื่่�อลดผลเสีีย
จากน้ำำ��ตาลต่่อ peritoneum และต่่อร่่างกายเช่่นน้ำำ��หนัักเพิ่่�มขึ้้�น ไขมัันในช่่องท้้องเพิ่่�มขึ้้�น
น้ำำ��ตาลในเลืือดสููงขึ้้�น โดยร้้อยละ 20-30 ของ icodextrin จะถููกดููดซึึมเข้้ากระแสเลืือดและ
ถููกย่่อยสลายเป็็น maltose เป็็นต้้น การใช้้เครื่่�องตรวจน้ำำ�ต
� าลปลายนิ้้�วที่่ใ� ช้้เอนไซม์์ glucose
dehydrogenases-pyrroloquinoline quinone (GDH-PQQ) ในการตรวจระดัับกลููโคส จะวััด
maltose เป็็นกลููโคสทำำ�ให้้ได้้ค่่าสููงเกิินจริิง และส่่งผลให้้ปรัับอิินซููลิินเกิินขนาดและวิินิิจฉััย
ภาวะน้ำำ��ตาลในเลืือดต่ำำ��ผิดิ พลาด จึึงแนะนำำ�ให้้ใช้้ GDH-nicotinamide adenine dinucleotide
หรืือ GDH-flavin adenine dinucleotide ในการตรวจระดัับน้ำำ�ต
� าลในผู้้�ที่่�ใช้้ icodextrin
4.	มีีการดััดแปลงโครงสร้้างของเอนไซม์์ GDH-PQQ เป็็น GDH-mutant PQQ เพื่่�อลดการรบกวน
จาก maltose และ xylose(20) การศึึกษาในผู้้�ที่ใ่� ช้้ icodextrin 52 รายพบว่่า เครื่่�องตรวจน้ำำ��ตาล
ที่่ใ� ช้้เอนไซม์์ GDH-PQQ จะวััดได้้ค่า่ สููงกว่่าเครื่่�องมาตรฐาน 61±28 มก./ดล. และเครื่่�องตรวจ
น้ำำ�ต
� าลที่่ใ� ช้้เอนไซม์์ GDH-mutant PQQ จะวััดได้้ค่า่ สููงกว่่าเครื่่�องมาตรฐาน 13±11 มก./ดล.(21)

คำำ�แนะนำำ�ในการรัักษาผู้้�ป่่วยฟอกเลืือดด้้วยเครื่่�องไตเทีียม

1. ผู้้�ป่ว่ ยที่่ใ� ช้้อินิ ซููลิินมาก่่อน อาจจะลดอิินซููลิินลงร้้อยละ 50 เมื่่�อเริ่่ม� การฟอกเลืือดด้้วยเครื่่�อง
ไตเทีียม แล้้วปรัับขนาดอิินซููลิินเพิ่่�มขึ้้�นตามระดัับน้ำำ�ต
� าลปลายนิ้้�ว(3)
2. การศึึกษา euglycemic clamp ในผู้้�ป่่วยเบาหวานชนิิดที่่�สองจำำ�นวน 10 รายพบว่่า ช่่วงเวลา
หนึ่่�งวัันหลัังจากการฟอกเลืือดจะใช้้ basal insulin ลดลงร้้อยละ 25 เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเวลา
หนึ่่�งวัันก่่อนฟอกเลืือด โดยไม่่รวมเวลา 4 ชั่่�วโมงที่่�ฟอกเลืือด แต่่ขนาดของ prandial insulin
ไม่่เปลี่่�ยนแปลง(22)
3.	ปริิมาณอิินซููลิินอาจแตกต่่างกัันระหว่่างวัันที่่�ฟอกเลืือดและวัันที่่�ไม่่ได้้ฟอกเลืือด(4) เช่่น จาก
คำำ�แนะนำำ�ของ British Diabetes Societies and the Renal Association ให้้ลดขนาดของ
rapid-acting insulin หรืือ premixed insulin ของมื้้�อก่่อนฟอกเลืือดลงร้้อยละ 10-15 และ
ลดขนาดของอิินซููลิินออกฤทธิ์์�ยาวในตอนเช้้าหรืือเย็็นของวัันฟอกเลืือดลงร้้อยละ 25 และ
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ถ้้าระดัับน้ำำ��ตาลปลายนิ้้�วก่่อนฟอกเลืือดน้้อยกว่่า 126 มก./ดล. ให้้ทานแป้้ง 20-30 กรััมก่่อน
ฟอกเลืือด(23)
4. การศึึกษาแบบไม่่สุ่่�มพบว่่าการเปลี่่�ยนจากอิินซููลิิน NPH เป็็น glargine โดยลดขนาดยาลง
ร้้อยละ 20 แล้้วปรัับตามระดัับน้ำำ��ตาลปลายนิ้้�ว ทำำ�ให้้ HbA1c ดีีขึ้้�น อััตราการเกิิดภาวะ
น้ำำ��ตาลในเลืือดต่ำำ��ลดลง และคุุณภาพชีีวิิตดีีขึ้้�น(17)

คำำ�แนะนำำ�ในการรัักษาผู้้�ป่่วยล้้างไตทางช่่องท้้อง

1. Meta-analysis ของงานวิิจััยแบบไม่่สุ่่�ม เปรีียบเทีียบการให้้อิินซููลิินแบบ intraperitoneal พบ
ว่่าสามารถลด HbA1c ได้้มากกว่่าการฉีีดเข้้าใต้้ผิิวหนัังร้้อยละ 1.49 (-2.17 ถึึง -0.27) แต่่มีี
ระดัับ HDL-cholesterol ต่ำำ��กว่่า และต้้องใช้้ปริมิ าณอิินซููลิินประมาณสองเท่่าตััว(24) เนื่่�องจาก
อิินซููลิินถููกดููดติิดเข้้ากัับพื้้�นผิิวพลาสติิกของถุุงน้ำำ��ยาล้้างไต อิินซููลิินยัังถููกเจืือจางด้้วยน้ำำ�� ยา
ล้้างไตและหายไปกัับน้ำำ��ยาล้้างไตที่่�เทออกจากตััวผู้้�ป่่วย(1) ผู้้�เชี่่�ยวชาญลงความเห็็นให้้ใช้้
อิินซููลิินฉีีดเข้้าใต้้ผิิวหนััง(3) แม้้ว่่ารายงานอััตราการเกิิด peritonitis ของผู้้�ที่่�ใช้้อิินซููลิินแบบ
intraperitoneal จะไม่่เพิ่่�มขึ้้�นในการล้้างไตทางช่่องท้้องแบบ intermittent แต่่อาจเพิ่่�มขึ้้�นเล็็ก
น้้อยในการล้้างไตทางช่่องท้้องแบบ continuous(24)
2.	ถ้้าพบภาวะน้ำำ��ตาลในเลืือดสููงจากน้ำำ��ยาล้้างไตทางช่่องท้้อง แนะนำำ�ให้้เพิ่่�มอิินซููลิิน NPH
ก่่อนเริ่่�มล้้างไต รอบกลางคืืน ในปริิมาณร้้อยละ 10 ของอิินซููลิินทั้้�งวัันถ้้าใช้้น้ำ�ำ� ยาล้้างไตที่่�มีี
น้ำำ��ตาลร้้อยละ 2.5 และ ร้้อยละ 20 ของอิินซููลิินทั้้�งวัันถ้้าใช้้น้ำ�ำ� ยาล้้างไตที่่�มีีน้ำ�ต
ำ� าลร้้อยละ
4.25(24)
3.	อิินซููลิินชนิิดออกฤทธิ์์�ยาวอาจทำำ�ให้้เกิิดภาวะน้ำำ��ตาลในเลืือดต่ำำ��เพราะผู้้�ป่่วยไวต่่ออิินซููลิิน
เพิ่่�มขึ้้�นหลัังล้้างไตทางช่่องท้้องเสร็็จสิ้้�นลง(4)
4. ผู้้�ที่่�ใช้้น้ำำ��ยาล้้างไตชนิิด icodextrin ไม่่จำำ�เป็็นต้้องเพิ่่�มปริิมาณอิินซููลิิน(4)

จะเห็็นว่่าการศึึกษาส่่วนใหญ่่ที่มีี่� ในปััจจุุบันั เป็็นการศึึกษาแบบไม่่สุ่่�ม ยัังต้้องการงานวิิจัยั อีีกมาก
เพื่่�อตอบปััญหาทางคลิินิกิ ในการปรัับยาอิินซููลิินในผู้้�ป่ว่ ยไตวายเรื้้อ� รััง ดัังนั้้�นเท่่าที่่มีีข้
� อ้ มููลในปััจจุุบันั การ
ตรวจติิดตามน้ำำ��ตาลปลายนิ้้�ว ยัังคงมีีความจำำ�เป็็นในการรัักษาผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้� แต่่ผู้�้เขีียนคาดหวัังว่่ายา
dipeptidyl peptidase-4 inhibitors และ glucagon-like peptide-1 receptor agonists จะมีีบทบาทมาก
ขึ้้�นและช่่วยทำำ�ให้้ควบคุุมระดัับน้ำำ��ตาลได้้คงที่่�มากขึ้้�น
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