
            การพฒันารายการตรวจทางเคมีคลนิิกเพือ่ติดตามเฝ้าระวงัโรคไต
ในผู้ป่วยตดิเช้ือเอชไอวี

ผูป่้วยติดเช้ือเอชไอวีท่ีไดรั้บยาตา้นไวรัสบางชนิดเช่นยาทีโนโฟเวียร์ (Tenofovir: TDF) มีความ
เส่ียงท่ีจะเกิดโรคไตได ้นอกเหนือจากปัจจยัของมีความเส่ียงตวัผูป่้วยเอง  ดงันั้นจึงควรมีระบบการคดั
กรอง ติดตามเฝ้าระวงัท่ีถูกตอ้งและฉบัไวตั้งแต่ตน้เพ่ือลดปัญหาและผลกระทบท่ีตามมาอยา่งมาก  
โดยเฉพาะกลุ่มผูป่้วยท่ีเป็นโรคไตระยะสุดทา้ย ซ่ึงตอ้งฟอกไต(Dialysis) และมีค่าใชจ่้ายสูงตลอดจนมี
ผลกระทบต่อจิตใจ รวมทั้งการด าเนินชีวติประจ าวนัของผูป่้วยเป็นอยา่งมาก    งานเคมีคลินิกจึงได้
ด าเนินการพฒันาและเพิมรายการตรวจท่ีส าคญัจ านวน 10 รายการ ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบนั เพื่อใช้
ในการวนิิจฉยั ติดตามเฝ้าระวงัโรคไตในผูป่้วยติดเช้ือเอชไอวี

บุษกร  สนัติสุขลาภผล ศิริรัตน์  ลิกานนทส์กลุ พจนียา  วรรณา นุชชลิตา  อาแว  รว ี นิธิยานนทกิจ  วิศิษฎ ์ ประสิทธิศิริกลุ
กลุ่มปฏิบติัการเทคนิคการแพทยแ์ละอา้งอิงดา้นโรคติดเช้ือ สถาบนับ าราศนราดูร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

เป้าหมาย
พฒันารายการตรวจทางเคมีคลินิกเพ่ือวนิิจฉยั   ติดตามเฝ้าระวงัโรคไตในผุป่้วยติดเช้ือเอชไอวี

ในสถาบนับ าราศนราดูร

การพฒันารายการตรวจทางเคมีคลนิิก
 เดิมมีรายการตรวจ creatinine ในเลือดและปัสสาวะ พบวา่เป็นวธีิท่ีง่ายและถูก แต่มีขอ้จ ากดั

ดา้นความไวส าหรับการวินิจฉยัภาวะ mild renal impairment   ดงันั้น ตั้งแต่ ปี2552 จนถึงปัจจุบนัได้
พฒันาและเพ่ิมรายการตรวจท่ีส าคญัจ านวน 10 รายการมาเป็นล าดบัดงัน้ี 
** รายการท่ี  1 ,6,8 และ 9 สามารถท าไดโ้ดยการค านวณทางคณิตศาสตร์ไม่มีค่าน ้ ายาเพ่ิม

บทน า

ปี การพฒันารายกาตรวจ/งานวจิยั ใช้ในการวนิิจฉัย / ประโยชน์ในเปิดตรวจ

2552
1. Calculated eGFR (สุตร 

Modification of Diet in Renal 
Disease; MDRD)

– เพื่อใชป้ระเมินการท างานของไตและใชค้ดั
กรองผูป่้วยท่ีสมควรส่งต่อแพทย์
ผูเ้ช่ียวชาญ

2552

2. Urine Protein / Creatinine ratio                
( UPCR)

– เพื่อใชว้ินิจฉยัภาวะ Proteinuria 
3. Microalbimin ( Urine albumin / 

Creatinine ratio , UACR)

2553

4. Fractional excretion of phosphate               
( %FeP)

– เพื่อใชป้ระเมินการท างานของไตในการขบั
ออกและดูดกลบัของฟอสฟอรัส5. Tubular maximum reabsorption 

of phosphate corrected for GFR 
( TmP/GFR)

2554 6. Calculated Thai eGFR
– เป็นสูตรท่ีเหมาะสมในผูป่้วยไทย ใช้

ประเมินการท างานของไตและใชค้ดักรอง
ผูป่้วยท่ีสมควรส่งต่อแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ

2555
7. Creatinine ( Enzymatic 

colorimetric method)

– เปล่ียนหลกัการของน ้ายา Creatinine จาก
หลกัการ Jaffe’ s เป็นหลกัการ enzymatic เพื่อ
หลีกเล่ียงสารรบกวนการตรวจจากหลกัการเดิม

2556

8. Calculated eGFR ( The Chronic 
Kidney disease epidemiology 
collaboration ; CKD-EPI) ใน
ผูใ้หญ่

– เปล่ียนสูตร eGFR จากสูตร MDRD  และ 
Thai eGFR เป็นสูตร CKD-EPI ในผูใ้หญ่ 
และเพิ่มสูตร Schwartz  ในเด็กอาย ุ< 18 ปี 
ตามค าแนะน าของสมาคมโรคไตแห่ง
ประเทศไทย

9. Calculated eGFR
(Schwartz eqution) ในเด็ก 

2555-
2556

10. ตรวจระดบั Cystatin C ในระดบั
งานวิจยั

– พบวา่ Cystatin C เป็น new marker เพื่อ
บ่งช้ีความผดิปกติของไตในระยะตน้ได้
รวดเร็ว

ผลการพฒันา

ตาราง  แสดงจ านวนผูป่้วยติดเช้ือเอชไอว ี(ราย)  ทีมีค่า eGFR (CKD-EPI) ในแต่ละระดบั ปี 2557

แผนภูมิ แสดงจ านวนผูป่้วยติดเช้ือเอชไอว ี(ราย)  ทีมีค่า FeP%, Tmp/GFR ท่ีผดิปกติในปี 2553-2557 

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ท าใหแ้พทยส์ามารถวนิิจฉยั ติดตามเฝ้าระวงัภาวะโรคไตระดบัต่างๆของผูป่้วยไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ
2. สามารถพยากรณ์ความรุนแรงของโรคท่ีจะเกิดภาวะโรคไตเร้ือรังในอนาคต ท าใหว้างแผน

ป้องกนัไม่ใหผู้ป่้วยเกิดความเส่ียงต่อภาวะเหล่านั้นได้
3. ลดการฟอกไตและประหยดัค่าใชจ่้ายในการดูแลผูป่้วยลงไดอ้ยา่งมาก
4. พฒันามาตรฐานการบริการผูป่้วยเอชไอวีท่ีมีประสิทธิภาพทดัเทียมระดบันานาชาติ

แนวทางในอนาคต
ด าเนินการขยายผลไปในวงกวา้ง   จดัอบรมถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่นกัเทคนิคการแพทยใ์น
โรงพยาบาลต่างๆท่ีมีการดูแลรักษาผูป่้วยเอชไอว ี รวมทั้งผลกัดนัใหเ้ป็นนโยบายในการดูแลรักษา
ผูป่้วยเอชไอวต่ีอไป

No. of case

329 ( 77.5%)

96( 22.5%)
153 ( 35.5%)

278 ( 64.5%)

การด าเนินงานตั้งค่าค านวณ eGFR ในรายการท่ี 1,6,8 และ 9  มีดงัน้ี
1. หาสูตรท่ีไดม้าตรฐาน ตวัอยา่งเช่น
eGFR (MDRD) =  175 x (Cr)-1.154 x  (Age)-0.203x (0.742 if female) x ( 1.212 if African-American)
2. จดัเตรียมขอ้มูล คน้ควา้ขอ้มูลสูตรท่ีตั้งถึงขอ้ดีขอ้เสียของสูตร   ร่วมกบัปรึกษาแพทยโ์รคไต

ในตั้งสูตรและแปลผล
3. ประสานงานเจา้หนา้ท่ีสารสนเทศ ทั้งระบบ LIS  และ HIS  พร้อมอธิบายและใหค้วามรู้แก่

เจา้หนา้ท่ีในการด าเนินงาน
4. เขียนสูตรโดยจนท.ระบบ LIS  และเร่ิมทดลองใชง้านในระบบ LIS
5.  ทดลองทั้งระบบ LIS และ HIS    พิมพผ์ลท่ีไดข้อง eGFR ในทุกระดบัพร้อมปรึกษาแพทย์
6. สรุปผล  และเปิดใหบ้ริการ ดงัตวัอยา่ง ตามแผนภาพแสดงการรายงาน ค่า eGFR (CKD-EPI)

การด าเนินงาน

eGFR stage 1 2 3 4 5

N 4,649  1,448 207 24 18


