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Treatment for Hypertension in CKD patients
พ.ท. บัญชา สถิระพจน์
แผนกโรคไต กองอายุรกรรม
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า และวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้ า
ความดันโลหิตสูงเป็ นโรคทีพ่ บบ่อยทางเวชปฏิบตั ิ โดยในประชากรชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบร้ อยละ 36.6 และประชากรชาวไทย
พบร้ อยละ 34.2 และความดันโลหิตสูงเป็ นสาเหตุอนั ดับสองของการเกิดโรคไตเรื อ้ รังระยะสุดท้ ายที่ได้ รับการบาบัดทดแทนทางไตของประเทศไทย
โดยความชุกของภาวะความดันโลหิตสูงจะเพิม่ ขึ ้นตามการทางานของไตที่ลดลงจากพบร้ อยละ 39 ที่การทางานไตปกติเพิม่ เป็ นร้ อยละ 75 เมื่อการ
ทางานของไตน้ อยกว่า 15 มล./นาที/1.73 ตารางเมตร ดังนันแพทย์
้
ในเวชปฏิบตั ิทวั่ ไปจึงควรมีความรู้ถงึ แนวทางการรักษา และการเลือกใช้ ยาลด
ความดันโลหิตอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะในผู้ป่วยโรคไตเรื อ้ รัง
หลักการรักษาความดันโลหิตสูง
การวินจิ ฉัยความดันโลหิตสูงเมือ่ ระดับความดันโลหิตมากกว่า หรื อเท่ากับ 140/90 มิลลิเมตรปรอท เมื่อพบผู้ป่วยความดันโลหิตสูงทุกรายควร
มีการซักประวัติและตรวจร่างกาย เพื่อยืนยันการวินจิ ฉัยโรค รวมทังตรวจค้
้
นหาปัจจัยเสีย่ ง ภาวะแทรกซ้ อนทางหลอดเลือด และค้ นหาสาเหตุความ
ดันโลหิตสูงในรายทีม่ ีอาการ อาการแสดงทางคลินิกที่สงสัย
หลักการรักษาเริ่ มจากการปรับเปลีย่ นการดาเนินชีวิตในผู้ป่วยคือ ควบคุมน ้าหนักตัว การออกกาลังกายอย่างสมา่ เสมอ การจากัดเกลือใน
อาหาร การรับประทานอาหารทีม่ ีผกั ผลไม้ เพิ่มขึ ้น และลดอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูงที่เรี ยกว่า DASH diet การจากัดปริ มาณเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
และการหยุดสูบบุหรี่
การเลือกใช้ ยาลดความดันโลหิตหลังการปรับเปลีย่ นการดาเนินชีวิตแล้ วไม่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้ ตาม
เป้าหมาย หรื อแรกรับมีความเสีย่ งสูงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ได้ แก่ ความดันโลหิตมากกว่า หรื อเท่ากับ 180/110 มิลลิเมตรปรอท
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงร่วมกับมีโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตเรื อ้ รัง หรื อโรคเบาหวาน โดยเป้าหมายตามแนวทางเวชปฏิบตั ิในผู้ป่วยโรคไต
เรื อ้ รัง หรื อ Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) guideline แนะนาว่า ผู้ป่วยโรคไตเรื อ้ รังทีม่ ีแอลบูมินในปั สสาวะมากกว่า
30 มิลลิกรัมต่อวัน แนะนาให้ ลดความดันโลหิตน้ อยกว่า 130/80 มิลลิเมตรปรอท และผู้ป่วยโรคไตเรื อ้ รังที่มีแอลบูมินในปั สสาวะน้ อยกว่า 30
มิลลิกรัมต่อวัน แนะนาให้ ลดความดันโลหิตน้ อยกว่า 140/90 มิลลิเมตรปรอท เนื่องจากประโยชน์ของการชะลอการเสือ่ มของโรคไตจะเห็นได้
ชัดเจนเฉพาะกลุม่ ผู้ป่วยทีม่ ีแอลบูมินในปั สสาวะ1
การเลือกใช้ ยาลดความดันโลหิตในปั จจุบนั แนะนาใช้ ยา 4 กลุม่ หลักคือ thiazide diuretics, long acting calcium channel blockers
(CCB), angiotensin converting enzyme inhibitors (ACEI) และ angiotensin receptor blockers (ARB) สาหรับรายที่มขี ้ อบ่งชี ้จาเพาะโรค
(compelling indications) แนะนาเลือกชนิดยาลดความดันโลหิตตามข้ อบ่งชี ้ก่อน สาหรับผู้ป่วยโรคไตเรื อ้ รังที่มีแอลบูมินในปั สสาวะ หรื อโรคไต
จากเบาหวานแนะนาเลือกใช้ ยากลุม่ ACEI หรื อ ARB เป็ นลาดับแรก เนื่องจากยาสามารถลด intraglomerular pressure จากการขยาย efferent
arteriole มากกว่า afferent arteriole จึงลดภาวะโปรตีนรั่วในปัสสาวะ ชะลอการเสือ่ มของไต และลดอัตราการเกิดโรคไตเรื อ้ รังระยะสุดท้ ายได้ 1
โดยจากการศึกษาแบบ network meta-analysis ในผู้ป่วยโรคไตเรื อ้ รังบ่งชี ้ว่ายา ACEI หรื อ ARB สามารถลดอัตราการเกิดโรคไตเรือ้ รังร้ อยละ 3040 และอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดร้ อยละ 18-24 เมื่อเทียบกับยาหลอกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติแสดงดังรูปที่ 1 โดยยา ARB
มีข้อดีแตกต่างจาก ACEI คือ การเกิดอาการไอไม่แตกต่างกับยาหลอก ขณะที่อตั ราการเกิดภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง ของยา ACEI และ ARB
เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญประมาณ 1.9-2.2 เมื่อเทียบกับยาหลอก2 ข้ อห้ ามหลักของการใช้ ยากลุม่ ACEI หรื อ ARB คือ การตังครรภ์
้
ภาวะไตวาย

2

เฉียบพลัน ภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง หลอดเลือดแดงของไตทังสองข้
้
างตีบ และหลังได้ ยา ACEI หรื อ ARB แล้ วมีอตั ราการกรองของไตลดลง
อย่างรวดเร็ ว หรื อมากกว่าร้ อยละ 30

RAASinhibitorsinpatientswithCKD: ANetworkMeta-analysis
119randomizedcontrolledtrials(n=564,768)
Kidneyfailure

CVSevents
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รูปที่ 1 จากการศึกษา network meta-analysis ในผู้ป่วยโรคไตเรือ้ รังจานวน 564,768 รายบ่ งชีว้ ่ ายา ACEI หรือ ARB สามารถ
ลดอัตราการเกิดโรคไตเรือ้ รังร้ อยละ 30-40 และอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดร้ อยละ 18-24 เมื่อเทียบกับยาหลอก
อย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติ

หลักการใช้ ยาลดความดันโลหิตร่ วมกัน
จากการศึกษาต่าง ๆ ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง รวมทังผู
้ ้ ป่วยเบาหวาน และโรคไตเรื อ้ รัง พบว่า ร้ อยละ 66 จาเป็ นต้ องใช้ ยาลดความ
ดันโลหิตอย่างน้ อย 2 กลุม่ เพือ่ ควบคุมความดันโลหิตให้ ได้ ตามเป้าหมาย โดยตามคาแนะนาของสมาคมวิชาชีพต่าง ๆ ส่วนใหญ่แนะนากลุม่
ACEIหรื อ ARB ร่วมกับ CCB หรื อ diuretics เป็ นหลัก
ยาขับปั สสาวะแต่ละกลุม่ มีความแตกต่างกัน โดยพบว่า chlorthalidone มีคณ
ุ สมบัติลดความดันโลหิตมากเป็ น 2 เท่า เมื่อเทียบกับยา
hydrochlorothiazide และยา chlorthalidone มีคา่ ครึ่งชีวติ ของยานานกว่าคือ 50-60 ชม. ใน chlorthalidone เทียบกับ 9-10 ชม. ใน
hydrochlorothiazide ดังนันยา
้
chlorthalidone จึงเป็ นยาขับปั สสาวะที่มีคณ
ุ สมบัติลดความดันโลหิตได้ ดี ออกฤทธิ์ได้ นาน และมีการศึกษา
network meta-analyses ยืนยันว่า chlorthalidone สามารถลดอัตราการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ ดีกว่า hydrochlorothiazide ร้ อยละ 21
(HR 0.79 95% CI 0.72-0.88, P<0.0001)5 ดังนันด้
้ วยคุณสมบัติดงั กล่าวของยา chlorthalidone จึงเหมาะสมในการใช้ เป็ นยาลดความดันโลหิต
ร่วมกันยากลุม่ อื่น ๆ โดยเฉพาะ ACEI หรื อ ARB ดังกล่าวข้ างต้ น
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ปั จจุบนั แนะนามีการใช้ ยาลดความดันโลหิตสองชนิดที่รวมกันเป็ นเม็ดเดียวในขนาดคงที่ (fixed- dose หรื อ single-pill combination)
มากกว่าการให้ ยาสองชนิดรวมสองเม็ดเนื่องจากการลดจานวนเม็ดยาที่ผ้ ูป่วยต้ องรับประทานในแต่ละวัน ช่วยทาให้ การรับประทานยาได้ ตอ่ เนื่อง
และเพิ่มโอกาสที่จะควบคุมระดับความโลหิตให้ ถงึ เกณฑ์ได้ มากขึ ้น
สรุปความดันโลหิตสูงเป็ นโรคเรื อ้ รังที่พบบ่อยทางเวชปฏิบตั ิ หลักสาคัญของการรักษาคือ การปรับเปลีย่ นการดาเนินชีวติ ในผู้ป่วย การ
ควบคุมความดันโลหิตตามเป้าหมายในผู้ป่วยแต่ละราย และเลือกใช้ ยาลดความดันโลหิตตามข้ อบ่งชี ้ของโรค โดยยากลุม่ ACEI หรื อ ARB เป็ น
กลุม่ แรกในผู้ป่วยโรคไตเรื อ้ รัง อย่างไรก็ตามพบว่าผู้ป่วยโรคไตเรือ้ รังส่วนใหญ่ต้องใช้ ยาลดความดันโลหิตอย่างน้ อย 2 กลุม่ เพื่อควบคุมความดัน
โลหิตให้ ได้ ตามเป้าหมาย โดยแนะนากลุม่ ACEI หรื อ ARB ร่วมกับ CCB หรื อ diuretics เป็ นกลุม่ แรก ๆ โดยการศึกษาในปั จจุบนั พบว่า
azilsartan ร่วมกับ chlorthalidone เป็ นยาอีกกลุม่ ที่มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมความดันโลหิตสูง
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